
كييف تتحدث عن غرق اأقوى ال�سفن الرو�سية.. ومو�سكو تنفي

رو�سيا تهدد بن�سر اأ�سلحة نووية يف البلطيق اإذا تو�سع الناتو

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

   

الإمارات تت�سامن مع جنوب اأفريقيا 
وتعزي يف �سحايا الفي�سانات

•• اأبوظبي-وام:

ت دولة الإمارات عن تعازيها ال�ضادقة وت�ضامنها مع جمهورية  عبرّ
عن  ال��ن��اج��م��ة  ال��ف��ي�����ض��ان��ات،  �ضحايا  يف  ال�ضديقة  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
وقوع  اأ�ضفر عن  ما  دورب��ان،  اجتاحت مدينة  التي  الغزيرة  الأمطار 

قتلى واإ�ضابات.
ال����دويل ع��ن خ��ال�����ص تعازيها  واأع���رب���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
وموا�ضاتها اإىل حكومة جنوب اأفريقيا و�ضعبها ال�ضديق واإىل اأهايل 

وذوي ال�ضحايا، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل للم�ضابني.

الإمارات تر�سل طائرة م�ساعدات لأوكرانيا 
لدعم الإغاثة الإن�سانية لالجئني والنازحني

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتمراراً للجهود الإن�ضانية الإماراتية.. مت ت�ضيري طائرة م�ضاعدات 
اأم�����ص حتمل 05 ط��ن��اً م��ن امل�����ض��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة، و���ض��ي��ارات ا�ضعاف 
املا�ضي،  مار�ص  منذ  مت�ضل  اإغاثي  جوي  ج�ضر  �ضمن  طبياً  جمهزة 
والنازحني  لالجئني  الإن�ضانية  الحتياجات  تلبية  يف  للم�ضاهمة 
�ضامل  �ضعادة  ببولندا، و�ضرح  وار�ضو  وذلك اىل مدينة  الأوكرانيني، 
اأحمد �ضامل الكعبي �ضفري الدولة لدى جمهورية اأوكرانيا، باأن دولة 
وحتر�ص  لالأزمة،  �ضيا�ضي  حل  اإىل  التو�ضل  جهود  تدعم  الإم���ارات 
اإىل جانب تكثيف  الإقليمي والدويل  الأمن وال�ضتقرار  على تعزيز 
اجلهود املبذولة لدعم الحتياجات الإن�ضانية للمدنيني املت�ضررين 

يف اأوكرانيا.
)التفا�ضيل �ص4(

بحثا يف ق�سر ال�سخري العالقات الأخوية وامل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وملك البحرين يوؤكدان على اأهمية دعـم العمل اخلليجي امل�سـرتك ووحدة الـ�سف العربي 

ــبــيــة  ــي ــل ــــات ال ــــحــــادث امل
ــرة ــاه ــق ــال تـــتـــوا�ـــســـل ب

•• القاهرة-وكاالت:
امل�ضرية  العا�ضمة  يف  ت��وا���ض��ل��ت 
ال����ق����اه����رة، ل���ل���ي���وم ال����ث����اين على 
ال���ت���وايل، حم���ادث���ات ���ض��ع��ب��ة بني 
الأعلى  واملجل�ص  الليبي  البملان 
ل��ل��دول��ة، م��ن اأج���ل الت��ف��اق على 
�ضاأنها  م���ن  د����ض���ت���وري���ة،  ق���اع���دة 
انتخابات  تنظيم  على  امل�ضاعدة 
الأوق��������ات. اأق�������رب  ال����ب����الد يف  يف 
ويحتاج و�ضول البملان وجمل�ص 
الدولة اإىل توافق حول الد�ضتور، 
اإىل تعديالت على مواده اخلالفية 
ق��ب��ل اإج�����راء ال���ض��ت��ف��ت��اء، ل��ك��ن ل 
ب�ضبب  �ضهلة  امل��ه��م��ة  ه���ذه  ت��ب��دو 
الطرفني،  ب��ني  عميقة  خ��الف��ات 
عقدة  �ضنوات  امتداد  على  لت  �ضكرّ
كبرية يف املفاو�ضات اجلارية بني 

الأطراف ال�ضيا�ضية.

جون�سون يكلف �سالح البحرية 
املان�ش  يف  الهجرة  مبراقبة 

•• لندن-اأ ف ب:
ال�����وزراء البيطاين  رئ��ي�����ص  اأع��ل��ن 
بوري�ص جون�ضون اأن �ضالح البحرية 
�ضيكلف مهمة مراقبة الهجرة عب 

املان�ص من فرن�ضا.
اأعلن  وق����ال ج��ون�����ض��ون يف خ��ط��اب 
ف���ي���ه ع����ن خ���ط���ة ل����ن����دن لإر�����ض����ال 
القادمني  وال��الج��ئ��ني  امل��ه��اج��ري��ن 
ع��ب امل��م��ر امل��ائ��ي اإىل روان�����دا من 
امللكية  ال��ب��ح��ري��ة  �ضتت�ضلرّم  ال��ي��وم، 
العملياتية  ال��ق��ي��ادة  ال��بي��ط��ان��ي��ة 
من قوة احلدود يف القناة )املان�ص( 
بهدف ال�ضماح بو�ضول اأي قارب اإىل 

اململكة املتحدة من دون اكت�ضافه.
واأعلن رئي�ص الوزراء عن تخ�ضي�ص 
اإ�ضايف للقوارب والطائرات  متويل 
ومعدات ال�ضتطالع ملراقبة املان�ص 

بي الب�ضر. واعتقال مهررّ

ال�ضفينة احلربية الرو�ضية مو�ضكفا، التي تعر�ضت حلادث وت�ضررت يف البحر الأ�ضود.  )رويرتز(
ه����ن����اك ح����دي����ث ع����ن و�����ض����ع دول 
خ��ال��ي��ة م��ن الأ���ض��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة يف 
ا�ضتعادة  يجب  اإذ  البلطيق،  بحر 

التوازن، وفق قوله.
تتخذ  مل  ب���الده  اأن  اأردف  اأن���ه  اإل 
الإج����راءات  تلك  ال��ي��وم مثل  حتى 

اأو القرارات.
من جهته، اقرتح الكرملني انتظار 
خطة وزارة الدفاع الرو�ضية ب�ضاأن 
تعزيز القدرات الع�ضكرية الرو�ضية 
على احلدود الغربية، وذلك تعليقا 
لأ�ضلحة  رو�ضيا  ن�ضر  اإمكانية  على 

الحتاد  �ضمن  �ضابقا  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
الدول  اآخر  وكانت من  ال�ضوفيتي 
التي ان�ضمت حللف الأطل�ضي بعد 
ترد  اأن  م��ن   ،4002 ع��ام  تو�ضعه 
الناتو  تو�ضع  خطوة  على  مو�ضكو 
اإليه  وال�����ض��وي��د  فنلندا  وان�����ض��م��ام 
لزيادة ال�ضغط على الرو�ص جراء 
اأوكرانيا،  يف  الع�ضكرية  عمليتهم 
الدول،  تلك  اإح���دى  اأرا���ض��ي  على 
بال�ضيناريو  ���ض��ب��ي��ه  ���ض��ي��ن��اري��و  يف 

الأوكراين.
ه�����ذا وع������اد اجل������دل ث���ان���ي���ة حول 
الرو�ضية  احل���رب���ي���ة  ال�����ض��ف��ي��ن��ة 
ما  على  تعر�ضت  ال��ت��ي  مو�ضكفا، 
البحر  يف  م���ري���ب  حل�����ادث  ي���ب���دو 

الأ�ضود.
فقد اأكدت وزارة الدفاع الرو�ضية، 
الذي  الطراد  اأن  اخلمي�ص،  اأم�ص 
الأ�ضود  البحر  اأ�ضطول  قائد  يعد 
اأن  م�ضيفة  ي���غ���رق،  مل  ال��رو���ض��ي 
الن���ف���ج���ارات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت على 

متنه الأربعاء توقفت.
اأن��ه مت اح��ت��واء بوؤرة  اأ���ض��اف��ت  كما 
األ�ضنة  ه��ن��اك  ت��ع��د  مل  احل���ري���ق، 
لهب، لفتة يف الوقت عينه اإىل اأن 
انفجارات الذخرية توقفت اأي�ضا.

تزال  ل  مو�ضكفا  اأن  على  و�ضددت 
الإطالق،  على  تغرق  ومل  عائمة 
اإىل  طاقمها  نقل  مت  اأن���ه  م��وؤك��دة 
اأفادت  م��ا  بح�ضب  اأخ���رى،  �ضفينة 

فران�ص بر�ص.

•• عوا�صم-وكاالت:

م����ع دخ�������ول ال���������ض����راع ال���رو����ض���ي 
ال�ضابع،  اأ����ض���ب���وع���ه  الأوك�����������راين 
القومي  الأم�������ن  م�����ض��ت�����ض��ار  اأك������د 
الم���ري���ك���ي، ج��ي��ك ���ض��ول��ي��ف��ان، اأن 

احلرب �ضتطول. 
اأم���������ص  واأو��������ض�������ح يف حم����ا�����ض����رة 
ال���ن���زاع الأوك�����راين  اأن  اخل��م��ي�����ص، 
قد  القتالية  والعمليات  الرو�ضي 

متتد لأ�ضهر واأكرث.
ب��الده ل تنوي تغيري  اأن  اأك��د  كما 
اأنها  م��ع��ت��با  رو���ض��ي��ا،  يف  ال�ضلطة 
الرو�ضي وحده،  ال�ضعب  م�ضوؤولية 

بح�ضب ما نقلت رويرتز.
الرئي�ص  ت�ضريحات  على  وتعليقاً 
الأمريكي جو بايدن ال�ضابقة، حول 
الرو�ضي  الرئي�ص  رح��ي��ل  ���ض��رورة 
احلكم،  ع����ن  ب����وت����ني  ف����الدمي����ري 
التي  باجلرائم  و�ضفها  ما  ب�ضبب 
الأوكرانية،  الأرا�ضي  ارتكبت على 
ت�ضريحات  اأن��ه��ا  �ضوليفان  اعتب 
لي�ص  ب��الده  اأن  م��وؤك��دا  �ضخ�ضية، 
النظام  لتغيري  �ضيا�ضة  اأي  لديها 

الرو�ضي.
رو���ض��ي��ة عديدة  ان���ت���ق���ادات  وب���ع���د 
ت��و���ض��ع ح��ل��ف �ضمال  ���ض��اب��ق��ا م���ن 
احتمال  م���ع  ل���ض��ي��م��ا  الأط��ل�����ض��ي، 
اإليه،  ال�����ض��وي��د وف��ن��ل��ن��دا  ان�����ض��م��ام 
اخلمي�ص،  اأم�����ص  مو�ضكو،  ج���ددت 

حتذيراتها.

ميدفيديف،  دمي����رتي  ل���وح  ف��ق��د 
ن����ائ����ب رئ����ي���������ص جم���ل�������ص الأم�������ن 
الرو�ضي، باتخاذ بالده مزيداً من 
البلطيق، من  بحر  الإج���راءات يف 

اأجل تعزيز دفاعاتها.
اأ�ضلحة  ن�����ض��ر  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  ه���دد  ب���ل 
مبا�ضرة،  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة  ن���ووي���ة 
اأف������ادت وكالة  ب��ح�����ض��ب م���ا  ق���ائ���ال 
رويرتز، ل داعي للحديث عن دول 
الأ�ضلحة  م��ن  اخل��ال��ي��ة  البلطيق 

النووية.
يكون  اأن  مي��ك��ن  ل  اأ�����ض����اف  ك��م��ا 

نووية يف البلطيق. 
يف امل���ق���اب���ل، ق��ل��ل��ت ل��ي��ت��وان��ي��ا من 
بزيادة  الرو�ضية  التهديدات  �ضاأن 
وج�����وده�����ا ال���ع�������ض���ك���ري وال����ن����ووي 
رئي�ضة  واع���ت���بت  ال��ب��ل��ط��ي��ق.  يف 
اأن  �ضيمونيت  اإن��غ��ري��دا  ال������وزراء، 

تلك التهديدات لي�ضت جديدة.
فيما اأعلن وزير الدفاع اأن مو�ضكو 
ن��ووي��ة يف  اأ���ض��ل��ح��ة  بالفعل  ل��دي��ه��ا 

منطقة البلطيق.
ياأتي هذا فيما تخ�ضى دول البلطيق 
وليتوانيا(  ولت���ف���ي���ا  )اإ���ض��ت��ون��ي��ا 

•• الفجر -خرية ال�صيباين

مل تنتظر اأور�ضول فون دير لين 
يومني  بعد  ة.  بق�����ورّ لرتدرّ  طوياًل 
انتخ������اب  اإع��������������������ادة  م���ن  ف��ق��ط 
رئي�ص ال�������وزراء فيكت����ور اأورب������ان 
ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ���ض��اح��ق��ة يف امل���ج���ر، يف 
رئي�ضة  اأعلنت  اأبريل،  من  الثالث 
اآلية  تفعيل  الأوروب��ي��ة  املفو�ضية 
امل�������ض���روط���ي���ة، ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
الأوروبية  امل�ضاعدات  �ضرف  منع 
�ضيادة  تنتهك  ع�ضو  دول���ة  ���ض��د 

القانون.
الذي  الت�ضريعي،  ال�����ض��الح  ه��ذا   
اأن  مي��ك��ن  م����رة،  لأول  ا���ض��ت��خ��دم 
04 مليار  م���ن  امل��ج��������������������ر  ي���ح���رم 
يورو من الإعان�����ات. من �ضتة اإىل 

وزير اخلارجية الفرن�سي: ل 
غنى عن التعاون مع اجلزائر 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

الفرن�ضي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأك���د 
ج��ان اإي���ف ل��ودري��ان خ��الل زيارة 
اأن��ه ل غنى  اإىل اجلزائر  خاطفة 
ع���ن ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن من 

اأجل ا�ضتقرار املنطقة.
ل��ودري��ان عقب حمادثات  ح  و���ض��ررّ
ن��ظ��ريه اجل���زائ���ري رمطان  م���ع 
املجيد  عبد  والرئي�ص  لعمامرة 
حتديات  اأي�ضا  نواجه  اإننا  تبون 
الإرهاب.  اإقليمية، ويف مقدمتها 
ول���ذل���ك ف����اإن ت��ع��اون��ن��ا يف جمال 
الأمن وا�ضتقرار بيئتنا الإقليمية 
الأبي�ص  البحر  يف  عنه،  غنى  ل 

املتو�ضط كما يف اإفريقيا.
ال���و����ض���ع يف  ت���ط���ور  اأن  واأ�����ض����اف 
اإىل  واحل��اج��ة  ال�����ض��اح��ل  منطقة 
ا�ضتئناف م�ضار النتقال يف ليبيا 

يوؤكد احلاجة اإىل ذلك.
اإعطاء  واجل��زائ��ر  فرن�ضا  حت��اول 
دف��ع��ة ج��دي��دة ل��ع��الق��ات��ه��م��ا بعد 

اأزمة دبلوما�ضية كبرية.

�ضرورية  �ضتكون  اأ�ضهر،  ت�ض���عة 
وال���ذي  ال���ق���رار،  ه���ذا  لتنفي�����ذ 
قبل  م��ن  عليه  امل�ضادق����ة  يجب 
من  مكون������ة  موؤهل�����ة  اأغ��ل��ب��ي��ة 

72 دول������ة  اأ�ضل  من  دول��ة   51
من  باملائ����ة   56 متث��ل  ع�ض������و، 

�ضكان اأوروبا. 
)التفا�ضيل �ص9(

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن زايد خالل مباحثاته مع ملك البحرين يف ق�ضر ال�ضخري      )وام(

اوربان ي�ضر على التغريد خارج ال�ضرب

�ضورة تظهر ال�ضوامع املدمرة يف موقع النفجار الهائل يف ميناء بريوت.  )ا ف ب(

بعد اأن بايعته بالده:

املجر: اأوربان يوا�سل معركته �سد الحتاد الأوروبي

الإمارات الأوىل عربيا يف الت�سنيفات 
الئتمانية ال�سيادية لـ 4 وكالت عاملية

•• اأبوظبي -وام:

ت�ضدرت دولة الإمارات املركز الأول عربيا يف الت�ضنيفات الئتمانية ال�ضيادية لأربع 
من كالت الت�ضنيف الئتماين الرئي�ضية يف العامل وهي موديز وفيت�ص وكابيتال 
انتليجين�ص واي ات�ص ا�ص لعام 1202 مما يعك�ص جناعة روؤى وتوجهات الإمارات 
وا�ضتقرار  ق��وة  على  انعك�ضت  التي  الفاعلة  ال�ضت�ضرافية  و�ضيا�ضتها  القت�ضادية 
 AA+ م�ضتوى  على  الإم��ارات  دولة  وح�ضلت  والئتمانية.  القت�ضادية  قطاعاتها 
اي  من   AA-و انتليجين�ص  كابيتال  من   AA-و موديز  من   2AAو فيت�ص  من 
ال�ضيادي  التقييم  يف  الوطني  لالقت�ضاد  م�ضتقرة  م�ضتقبلية  نظرة  مع  ا���ص  ات�ص 
لعام 1202 وذلك بح�ضب املوؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان ال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات 
يف  بجدارة  الإم���ارات  جن��اح  القوية  ال�ضيادية  الت�ضنيفات  ه��ذه  وتعك�ص  )�ضمان(. 
الظروف  التعامل مع  �ضيا�ضتها يف  تداعيات جائحة كورونا وقوة ومرونة  تخطي 
اقت�ضاديا عامليا،  العاملية الطارئة وال�ضتثنائية مبا يعزز مكانتها املحورية مركزا 

متا�ضيا مع توجهات الإمارات للخم�ضني عاما املقبلة.

�ص 04

�ص 13

�ص 17

�شبكة بنوك الطعام الإقليمية 
�رشيك ملبادرة “املليار وجبة”

اأخبار الإمارات

احلرب يف اأوكرانيا نقطة حتول 
رئي�شية للدفاع الفرن�شي

عربي ودويل

3 مليارات يورو.. القيمة ال�شوقية 
لأندية املربع الذهبي لدوري اأبطال اأوروبا 

الفجر الريا�شي
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•• عوا�صم-وكاالت:

ح�ضول  ا�ضتئناف  ب�ضرورة  لطهران  منا�ضدات  عدة  بعد 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على م�ضمون كامريات 
مراقبة و�ضعت يف عدد من املن�ضاآت النووية، التي تعر�ضت 
�ضيف العام املا�ضي لعتداءات، ك�ضف تقرير �ضري للوكالة 

معلومات جديدة حول و�ضع تلك الكامريات.
فقد اأكدت الوكالة التابعة لالأمم املتحدة، اأم�ص اخلمي�ص، 
املوقع  م��ك��ان  ذك��ر  دون  روي���رتز،  عليه  اطلعت  تقرير  يف 
اأبريل   21 يف  ا�ضتكملت  اأنها  نطنز،  من�ضاأة  يف  املق�ضود 
2202 تركيب كامريات مراقبة يف هذا املوقع، ثم اأزالت 

الأختام من على املاكينات.
 2202 31 اأب��ري��ل  اأب��ل��غ��ت يف  اأن ط��ه��ران  اأ���ض��اف��ت  كما 
اجلديدة  الور�ضة  يف  العمل  �ضتبداأ  املاكينات  اأن  الوكالة 

يف اليوم نف�ضه.
كما اأو�ضحت يف التقرير ال�ضري للدول الأع�ضاء اأن اإيران 

بداأت ت�ضغيل ور�ضة جديدة يف من�ضاأة نطنز ل�ضنع قطع 
امل�ضتخدمة يف تخ�ضيب  امل��رك��زي  ال��ط��رد  لأج��ه��زة  غ��ي��ار 
اليورانيوم، م�ضيفة اأن املاكينات نقلت يف الآونة الأخرية 

اإىل هناك من كرج.
يذكر اأنه منذ العام املا�ضي عمدت طهران على مدى اأ�ضهر 
اإىل عرقلة دخول املفت�ضني الأمميني اإىل بع�ص من�ضاآتها 
النووية، بهدف �ضيانة كامريات املراقبة، والطالع لحقاً 
اأن  الأمنية ل�ضيما  الأ�ضباب  ذريعة  على حمتواها، حتت 
اإىل هجمات مريبة، وجهت  تعر�ضا  موقعي كرج ونطنز 

فيها طهران اأ�ضابع التهام لإ�ضرائيل.
بح�ضول  ي�ضمح  لتفاق  لحقاً  تو�ضال  الطرفني  اأن  اإل 
ت�ضهيل  بهدف  ال��ك��ام��ريات،  تلك  م�ضمون  على  الوكالة 
ع��م��ل��ي��ة امل��راق��ب��ة ع��ل��ى ب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووي ل���ض��ي��م��ا مع 
احلايل،  الوقت  يف  املتوقفة  النووية  املفاو�ضات  اق��رتاب 
اأ�ضهر طويلة من املحادثات،  من مراحلها النهائية، بعد 

من اأجل اإعادة اإحياء التفاق النووي.

تقرير �سري: اإيران فتحت ور�سة لأجهزة الطرد يف نطنز

لبنان يهدم �سوامع القمح التي 
ت�سررت من انفجار مرفاأ بريوت

•• بريوت-رويرتز:

التلفزيون  بثها  ت�ضريحات  مكاري يف  زي��اد  اللبناين  الإع���الم  وزي��ر  ق��ال 
عقب اجتماع ملجل�ص الوزراء اإن احلكومة وافقت اأم�ص اخلمي�ص على هدم 
�ضوامع القمح املت�ضررة من انفجار مرفاأ بريوت يف 0202، الذي اأ�ضفر 
ملجل�ص  وق��ال مكاري عقب جل�ضة  الأق��ل.  على  512 �ضخ�ضاً  عن مقتل 
الوزراء اإن القرار ا�ضتند اإىل تقرير فني خل�ص اإىل اأن من املرجح اأن تنهار 

ال�ضوامع يف الأ�ضهر املقبلة، م�ضيفا اأن جتديدها �ضيكون مكلفاً للغاية.

•• بكني-اأ ف ب:

الوليات  ات��ه��ام��ات  اخلمي�ص  اأم�����ص  ال�ضني  ا�ضتنكرت 
يف  رو�ضيا  م��ع  عالقتها  ب�ضبب  املبرة”  “غري  املتحدة 
اإن بكني تعمل من  قائلة  اأوك��ران��ي��ا،  م��ع  خ�ضم احل��رب 

اأجل ال�ضالم ويف اجلانب ال�ضحيح من التاريخ.
وال�ضني �ضريك دبلوما�ضي واقت�ضادي وثيق ملو�ضكو، ومل 
تدن بعد الغزو الرو�ضي وتكتفي بدعوة كلرّ الأطراف اإىل 

�ضبط النف�ص واحلوار.
الأمريكية  اخل���زان���ة  وزي�����رة  ق��ال��ت  ال�����ض��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
جانيت يلني الأربعاء اإن موقف ال�ضني من رو�ضيا يهدد 

اندماجها يف القت�ضاد العاملي.
واأ���ض��اف��ت ي��ل��ني اأك����دت ال�����ض��ني ع��الق��ت��ه��ا اخل��ا���ض��ة مع 
عن  اإيجابياً  �ضيئاً  ال�ضني  تفعل  اأن  ب�ضدة  واآم��ل  رو�ضيا. 
اإنهاء هذه احلرب.  واأن ت�ضاعد يف  العالقة  طريق هذه 
واأعربت وزارة اخلارجية ال�ضينية اخلمي�ص عن ا�ضتيائها 
با�ضم  املتحدث  وق��ال  الأمريكية.  ال��وزي��رة  ت�ضريح  من 
ت�ضاو ليجيان: نبذل جهوداً كبرية  ال�ضينية  اخلارجية 
لتهدئة الو�ضع وحل الأزمة واإعادة اإر�ضاء ال�ضالم داعياً 
اإىل جتنب حتريف موقف بكني. وكرر يف موؤمتر �ضحايف 
دوري للوزارة »يجب احلفاظ على �ضيادة اأوكرانيا«. كما 

يجب احرتام خماوف رو�ضيا الأمنية امل�ضروعة.

بكني عن عالقتها مع مو�سكو: نحن يف اجلانب ال�سحيح من التاريخ

•• ال�صخري-البحرين-وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  بحث �ضاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة مع اأخيه �ضاحب اجلاللة امللك حمد 
العالقات   .. اأم�ص  ال�ضقيقة  البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 
الأخوية بني البلدين ال�ضقيقني و�ضبل تعزيز التعاون امل�ضرتك يف جميع 

املجالت مبا يحقق م�ضاحلهما املتبادلة.
ال��ذي جرى يف ق�ضر  اللقاء  �� خالل  ورح��ب جاللة امللك حمد بن عي�ضى 
ال�ضخري يف البحرين �� ب�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. 
متمنيا ل�ضموه دوام ال�ضحة وال�ضعادة ولدولة الإمارات و�ضعبها مزيدا من 

التطور والزدهار.
وتبادل �ضموه و جاللة امللك حمد بن عي�ضى التهاين مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان 
املبارك �ضائلني املوىل عز وجل اأن يدمي على البلدين ال�ضقيقني و�ضعبيهما 
الرخاء والرفعة واأن يعم يف هذا ال�ضهر الف�ضيل اخلري وال�ضتقرار �ضعوب 

الأمتني العربية والإ�ضالمية والعامل اأجمع.
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعب عما يجمع 
دولة الإمارات ومملكة البحرين من عالقات تاريخية متجذرة واحلر�ص 
املتبادلة ويلبي تطلعاتهما  امل�ضرتك على تعزيزها مبا يخدم م�ضاحلهما 

اإىل التقدم والتنمية.
وامل�����ض��ت��ج��دات على  وال��ع��رب��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا اخلليجية  م��ن  ع���ددا  بحثا  ك��م��ا 

ال�ضاحتني الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر ب�ضاأنها.
و اأعرب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن �ضعادته بزيارة 
اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  جاللة  اأخيه  ولقائه  ال�ضقيقة  البحرين  مملكة 
خليفة يف بلده الثاين البحرين و بني اأهله .. موؤكدا �ضموه عمق العالقات 
التي جتمع البلدين وقيادتيهما و�ضعبيهما ال�ضقيقني واحلر�ص امل�ضرتك 
على موا�ضلة تعزيزها وتنميتها يف خمتلف املجالت انطالقا من الأوا�ضر 

الأخوية التاريخية املتينة التي جتمعهما.  )التفا�ضيل �ص2(
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اأخبـار الإمـارات

بحثا يف ق�سر ال�سخري العالقات الأخوية وامل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وملك البحرين يوؤكدان على اأهمية دعـم العمل اخلليجي امل�سـرتك ووحدة ال�سف العربي 

•• ال�صخري-البحرين-وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�ضاحب  اأخيه  مع  امل�ضلحة  للقوات 
ب���ن عي�ضى  امل��ل��ك ح��م��د  اجل���الل���ة 
البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل 
ال���ع���الق���ات   .. اأم���������ص  ال�����ض��ق��ي��ق��ة 
ال�ضقيقني  البلدين  ب��ني  الأخ��وي��ة 
امل�ضرتك  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  و���ض��ب��ل 
يحقق  مب����ا  امل�����ج�����الت  ج��م��ي��ع  يف 

م�ضاحلهما املتبادلة.
ورح������ب ج���الل���ة امل���ل���ك ح���م���د بن 
ال��ذي جرى  اللقاء  �� خالل  عي�ضى 
 �� البحرين  يف  ال�ضخري  ق�ضر  يف 
ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  ب�ضاحب 
ل�ضموه  متمنيا   .. نهيان  اآل  زاي��د 
ولدولة  وال�����ض��ع��ادة  ال�����ض��ح��ة  دوام 
الإم����������ارات و���ض��ع��ب��ه��ا م����زي����دا من 

التطور والزدهار.
وتبادل �ضموه و جاللة امللك حمد 
�ضهر  مبنا�ضبة  التهاين  عي�ضى  بن 
رم�����ض��ان امل���ب���ارك ���ض��ائ��ل��ني املوىل 
البلدين  ع��ل��ى  ي���دمي  اأن  ع��ز وج���ل 
الرخاء  و���ض��ع��ب��ي��ه��م��ا  ال�����ض��ق��ي��ق��ني 
ال�ضهر  ه��ذا  يف  يعم  واأن  وال��رف��ع��ة 
الف�ضيل اخلري وال�ضتقرار �ضعوب 
والإ�ضالمية  ال��ع��رب��ي��ة  الأم����ت����ني 

والعامل اأجمع.
وج��������رى خ�������الل ال����ل����ق����اء ت����ب����ادل 
الأح���ادي���ث الأخ���وي���ة ال��ودي��ة التي 
ت��ع��ب ع��م��ا يجمع دول���ة الإم����ارات 

ال��ب��ح��ري��ن و معايل  ل���دى مم��ل��ك��ة 
قرقا�ص  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 
ل�ضاحب  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي  امل�ضت�ضار 

ال�ضمو رئي�ص الدولة.
و األ���ق���ى ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ن��ا���ض��ر بن 
حمد بن عي�ضى اآل خليفة م�ضت�ضار 
الأمن الوطني ممثل جاللة ملك 
الإن�ضانية  ل���الأع���م���ال  ال��ب��ح��ري��ن 
و�����ض����وؤون ال�����ض��ب��اب ق�����ض��ي��دة بهذه 

املنا�ضبة.
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  كان �ضاحب 
اإىل  ق��د و���ض��ل  اآل نهيان  زاي���د  ب��ن 
ال�����ض��خ��ري اجلوية  ق���اع���دة  م��ط��ار 
حيث كان يف ا�ضتقبال �ضموه جاللة 
�ضاحب  و  عي�ضى  ب��ن  ح��م��د  امل��ل��ك 
بن  �ضلمان  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�ضمو 
رئي�ص  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 
جمل�ص الوزراء يف مملكة البحرين 
�ضعادة  و  ال�ضيوخ  �ضمو  من  ع��دد  و 
ال�ضيخ خالد بن عبد اهلل بن علي 
بن حمد اآل خليفة �ضفري البحرين 
ل�ضموه  ال��دول��ة حيث ج��رت  ل��دى 
م��را���ض��م ا���ض��ت��ق��ب��ال ر���ض��م��ي��ة عزف 
من  لكل  الوطني  ال�ضالم  خاللها 
البحرين  ومملكة  الإم���ارات  دول��ة 
ال�ضرف  حر�ص  من  ثلة  وا�ضطفت 

حتية ل�ضموه.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  غ��ادر  وق��د 
مملكة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
البحرين حيث كان يف وداع �ضموه 
�ضاحب  ال�ضخري  قاعدة  مطار  يف 
اآل  بن عي�ضى  امللك حمد  اجلاللة 

خليفة.

عي�ضى اع�تزازه بالعالقات الأخوية 
ال���را����ض���خ���ة ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
العرب�ية املتح�دة ومملكة البحرين 
امل�ضرتكة  امل��واق��ف  ج�ضدتها  ال��ت��ي 
ال�ق�ضايا  خمتلف  جت��اه  للبلدي�ن 
والأج����داد  الآب����اء  نهج  على  �ض��ريا 
ووقوف دولة الإمارات امل�ضرف اإىل 
و�ض�عبها  البح�ري�ن  م�ملكة  جانب 
ع�ب خمتلف املراحل .. م�عربا عن 
الإمارات  ل��دول��ة  تقديره  و  �ضكره 
مل�ملكة  امل��������ض��ان�����دة  م�واق�فها  ع�لى 
املح�طات  م�ختلف  ع�ب  البح�ري�ن 
و م�ا ق�دم�ته م�ن دعم على جميع 

ال�ضعد.
حمد  امللك  جاللة  و  �ضموه  و�ضدد 

العالقات  ع��م��ق  ���ض��م��وه  م��وؤك��دا   ..
وقيادتيهما  البلدين  جتمع  التي 
واحلر�ص  ال�ضقيقني  و�ضعبيهما 
تعزيزها  موا�ضلة  على  امل�����ض��رتك 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
الأخوية  الأوا����ض���ر  م��ن  ان��ط��الق��ا 

التاريخية املتينة التي جتمعهما.
واأ�����ض����اد ���ض��م��وه مب���ا ت�����ض��ه��ده هذه 
تطور  و  ازده�������ار  م���ن  ال���ع���الق���ات 
الذي  الهتمام  ظل  يف  م�ضتمرين 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ي���ول���ي���ه 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و اأخ��وه جاللة 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة.
من جانبه اأكد جاللة امللك حمد بن 

م���ن عالقات  ال��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة 
ت���اري���خ���ي���ة م����ت����ج����ذرة واحل����ر�����ص 
يخدم  مبا  تعزيزها  على  امل�ضرتك 
ويلبي  امل����ت����ب����ادل����ة  م�������ض���احل���ه���م���ا 

تطلعاتهما اإىل التقدم والتنمية.
الق�ضايا  م����ن  ع������ددا  ب��ح��ث��ا  ك���م���ا 
وامل�ضتجدات  والعربية  اخلليجية 
على ال�ضاحتني الإقليمية والدولية 

وتبادل وجهات النظر ب�ضاأنها.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اأع�����رب  و 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
البحرين  مملكة  ب��زي��ارة  �ضعادته 
اأخ���ي���ه جاللة  ال�����ض��ق��ي��ق��ة ول��ق��ائ��ه 
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة يف 
اأهله  بني  و  البحرين  الثاين  بلده 

ال���عرب���ي امل�ض���رتك م���ا م���ن �ض���اأن���ه 
العربية  ال�ضعوب  ت���طلعات  ت���لبية 

وتعزيز نه�ضتها.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ح�ضر  كما 
ماأدبة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
امللك  اأقامها جاللة  التي  الإفطار 

حمد بن عي�ضى.
كما ح�ضر املاأدبة و اللقاء .. الوفد 
امل���راف���ق ل�����ض��م��وه ال����ذي ���ض��م �ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن زايد 
اآل نهيان ومعايل ال�ضيخ حممد بن 
ال�ضوؤون  م�ضت�ضار  نهيان  اآل  حمد 
الرئا�ضة  �ضوؤون  وزارة  يف  اخلا�ضة 
و �ضعادة ال�ضيخ �ضلطان بن حمدان 
الدولة  �ضفري  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

ي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات��ه��م��ا واأه���داف���ه���م���ا 
امل�ضرتكة.

و اأكد اللقاء دع�م العمل اخلليجي 
امل�ض�رتك ف�ي اإط��ار م���ضرية جمل�ص 
العربية يف  اخلليج  لدول  ال��تعاون 
كل ما من �ضاأن��ه م�واج�هة م�ختلف 
م�ن  ان�طالق�ا  ال�راه�نة  التح�دي�ات 
وح�دة ال�تاري�خ و اله�دف و امل�ضري 
امل�ضرتك مبا يحقق اخلري والتقدم 

والزدهار ملواطني دول املجل�ص.
و �ضدد �ضموه و جاللة امللك حمد 
وح����دة  اأه��������م��ي��ة  ع�����ل��ى  عي�ضى  ب��ن 
وت�����ضاف����ر  ال����عرب����ي  ال��������ض��ف 
ال����ت�ضام����ن  ل����تحقيق  ال����جهود 
ال����عرب����ي وت���عزي���ز م����ضرية ال���عمل 

بن عي�ضى على اأه�مية امل�ضي قدما 
يف تعزيز م�ضارات التعاون امل�ضرتك 
الق�ت�ضادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
وال���ت���ج���اري���ة وال����ض�������ت���ث���م���اري���ة .. 
و�ض��رورة البناء على ما حتقق من 
اإجن��ازات ب��ارزة يف م��ضار العالقات 
ال�ضقيقني  البلدين  ب��ني  املتميزة 
امل�ض�رتك  التعاون  اآف���اق  تو�ض�يع  و 
البلدين  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف  ب��ني 
املردود  ذات  احل��ي��وي��ة  امل��ج��الت  يف 
ف�ر�ص  ا�ض�تك�ضاف  و  الق�ت�ضادي 
ت�����ن��م��ي��ة ال�������ت���ع���اون امل�����ض�����رتك ف�ي 
وال�علوم  ال�تكنول�وج�يا  جم���الت 
املتجددة  وال�������ط���اق���ة  وال�������ط���اق�������ة 
مبا  وال�تعليم  وال�����ض��ح��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 

العلماء ال�سيوف ي�ساركون يف اأم�سية النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة الت�سول املنظم
»ال�سباب الإماراتي.. ثروة وطنية«

•• ابوظبي-الفجر:

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيوف  للعلماء  الرم�ضاين  البنامج  اإط��ار  يف 
العام  – ه��ذا  اهلل  – حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف،  نظمت  3441-2202م 
العهد،  ويل  دي��وان  يف  املجال�ص  ���ض��وؤون  مكتب  مع  والتعاون  بالتن�ض���يق 
العني،  يف  العامري  لوتية  بن  حممد  �ضامل  مبجل�ص  رم�ضانية  اأم�ضية 
“ ح�ضرها �ضعادة  “ ال�ضباب الإم��ارات��ي.. ثروة وطنية  تناولت مو�ضوع 
الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  النيادي،  �ضعيد  حممد 

والأوقاف.

اأ�ضخا�ضاً للدولة لي�ضتخدمهم يف جرمية الت�ضول املنظم. كما ن�ضت 
انه يعاقب باحلب�ص مدة  املر�ضوم بقانون على  477 من ذات  امل��ادة 
 5،000 عن  تقل  ل  التي  وبالغرامة  اأ�ضهر  ثالثة   3 على  تزيد  ل 
يف  �ضارك  من  كل  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو  دره��م  اآلف  خم�ضة 
اإذا كان مرتكب جرمية  جرمية الت�ضول املنظم، ويعد ظرفاً م�ضدداً 
املت�ضول  اأو رعاية  اأو مكلفاً مبالحظة  اأو و�ضياً  املنظم ولياً  الت�ضول 
اأو له �ضلطة مبا�ضرة عليه. وياأتي ن�ضر هذه املعلومات يف اإطار حملة 
النيابة العامة للدولة امل�ضتمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد 
املجتمع ون�ضر جميع الت�ضريعات امل�ضتحدثة واملحدثة بالدولة، ورفع 
م�ضتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�ضر ثقافة القانون 

كاأ�ضلوب حياة.

•• اأبوظبي-وام: 

اليوم  ن�ضرتها  تغريدة  خالل  من  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�ضحت 
ع��ق��وب��ة جرمية  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى ح�ضاباتها يف 

الت�ضول املنظم.
املر�ضوم  م��ن   476 للمادة  طبقا  اأن���ه  اإىل  العامة  النيابة  واأ���ض��ارت 
قانون  اإ����ض���دار  ���ض��اأن  يف   2021 ل�ضنة   31 رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان��ون 
ل  م��دة  باحلب�ص  يعاقب  اأن��ه  على  ن�ضت  والتي  والعقوبات  اجلرائم 
تقل عن 6 اأ�ضهر والغرامة التي ل تقل عن 100،000 درهم كل 
من اأدار جرمية الت�ضول املنظم الذي يرتكب من جمموعة منظمة 
ي�ضتقدم  من  كل  ذاتها  بالعقوبة  ..ويعاقب  اأك��رث  اأو  �ضخ�ضني  من 
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اأخبـار الإمـارات

نظمها جمل�س حممد بن زايد

�سيف بن زايد ي�سهد حما�سرة »الأمن وال�ستقرار من منظور الإمارات«

اعتبارا من اليوم.. الحتادية لل�سرائب تطبق نظام رقيب للحد من املخالفات والتهرب ال�سريبي
املخالفات  “نظام املخبين عن  اأن  اأ�ضدرته ام�ص  واأو�ضحت يف بيان �ضحفي 
جمال  يف  والتناف�ضية  ال�ضفافية  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  ال�ضريبي”  وال��ت��ه��رب 
ورفع  ال�ضريبية،  للت�ضريعات  الم��ت��ث��ال  ُم��ع��دلت  ورف���ع  الأع��م��ال،  مم��ار���ض��ة 
النظام  وي��وف��ر  ال�ضريبي،  بالنظام  املجتمع  وث��ق��ة  ال�ضريبي  ال��وع��ي  ن�ضبة 
زاً لالأفراد للقيام مب�ضوؤولياتهم املجتمعية وامل�ضاهمة يف مكافحة  مناخاً حُمفِّ
املخالفات ال�ضريبية، فبموجب النظام يتم منح مكافاأة مالية للُمخبرِ الذي 
لل�ضرائب بتح�ضيل مبالغ �ضريبية  الهيئة الحتادية  اإىل قيام  يوؤدي بالغه 

تزيد عن 50،000 درهم.
الرقابية من خالل  املجتمع للم�ضاركة يف اجلهود  الهيئة جميع فئات  ودعت 
بال�ضهولة  تتميز  ال�ضريبية  املخالفات  عن  للتبليغ  اآلية  يوفر  ال��ذي  النظام 
والو�ضوح، وميكن تقدمي البالغ من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة الحتادية 
ن كذلك دلياًل اإر�ضادياً �ضاماًل حول النظام اجلديد  لل�ضرائب، والذي يت�ضمرّ

القرارات وفقاً  اإ�ضدار  املتغريات من خالل ال�ضتمرارية يف  الذاتي، ومواكبة 
ين  للمتطلبات املرحلية. وقال: »تهدف الهيئة من خالل تطبيق »نظام املُخبرِ
اإتاحة الفر�ضة جلميع فئات املجتمع  اإىل  ْب ال�ضريبي«  املُخالفات والَتهرُّ عن 
للُم�ضاهمة يف اجلهود الرقابية الرامية اإىل حماية الأ�ضواق والأموال العامة 
ْب ال�ضريبي، وحتقيق العدالة بامتثال جميع اخلا�ضعني لل�ضريبة  من الَتهرُّ

دون وجود ممار�ضات غري قانونية«.
من  للحد  املجتمعية  ال�ضراكة  مفهوم  تعزيز  يف  ال��ن��ظ��ام  “ُي�ضهم  واأ���ض��اف: 
املمار�ضات ال�ضلبية يف الأ�ضواق املحلية، واملحافظة على حقوق الدولة ومواردها 
اأبرز التحديات التي تواجه  ْب ال�ضريبي من  الَتهرُّ املالية، حيث ُتعد عمليات 
م�ضروعة  غري  اأع��م��اًل  باعتبارها  العامل،  دول  معظم  يف  ال�ضريبية  الأنظمة 
التحديات  هذه  مواجهة  وتتطلب  عامة،  ب�ضفة  القت�ضادية  بالأنظمة  ت�ضر 

تكاتف اجلهود احلكومية واملجتمعية للحد من هذه املمار�ضات«.

•• اأبوظبي-وام: 

ين عن املُخالفات  اأعلنت الهيئة الحتادية لل�ضرائب عن اإطالق “نظام املُخبرِ
ْب ال�ضريبي” حتت �ضعار رقيب لتفعيل الرقابة املجتمعية على الأ�ضواق  والَتهرُّ
ْب  املحلية ورفع م�ضتوى المتثال ال�ضريبي يف الدولة واحلد من حالت الَتهرُّ

ال�ضريبي.
واأو�ضحت اأن تطبيق النظام يبداأ اعتباراً من اليوم اجلمعة 15 اأبريل اجلاري، 
ين عن  املُخبرِ املوقر ب�ضاأن تطبيق نظام  ال��وزراء  لقرار جمل�ص  وذلك تنفيذاً 
بتلقي  القيام  الهيئة  بتخويل  يق�ضي  ال��ذي  ال�ضريبي،  ْب  وال��َت��ه��رُّ املخالفات 
املُتعلق  ال�ضريبي والح��ت��ي��ال  ْب  ال��َت��ه��رُّ ع��ن ح���الت  الأف�����راد  م��ن  ال��ب��الغ��ات 
مكافاآت  ومنح  منها  والتحقق  ال�ضريبية  الت�ضريعات  وخُمالفات  بال�ضريبة 

مالية للُمخبين عند ا�ضتيفاء �ضروط حمددة.

البالغ،  لقاء  املالية  املكافاآت  على  احل�ضول  واآل��ي��ة  ومعايري  التبليغ  وكيفية 
بالنظام.  املتعلقة  الأخ��رى  والإجرائية  والقانونية  التعريفية  الأم��ور  وجميع 
و�ضددت الهيئة على اأن اآلية التبليغ عن املُخالفات ال�ضريبية تت�ضمن معايري 
ين عن  تكُفل اأعلى م�ضتويات ال�ضرية، وت�ضمن عدم الإف�ضاح عن هوية املُخبرِ
املُخالفات لأي طرف، وتوفر لهم احلماية الكاملة واحل�ضانة مبا ي�ضمن عدم 
عن  بالتبليغ  املجتمعية  مب�ضوؤولياتهم  لقيامهم  �ضارة  عواقب  لأي  �َضُهم  تعرُّ

املمار�ضات غري امل�ضروعة.
اأن  لل�ضرائب  الحتادية  الهيئة  عام  مدير  الب�ضتاين  علي  خالد  �ضعادة  واأك��د 
“نظام املخبين عن املخالفات والتهرب ال�ضريبي” ياأتي يف اإطار توجيهات 
القيادة الر�ضيدة بتطبيق النظام ال�ضريبي وفقاً لأف�ضل املعايري التي ت�ضمن 
واملحافظة  ال�ضفافية،  وحتقيق  الوطني،  لالقت�ضاد  النمو  من  مزيد  حتقيق 
عة على المتثال  على الزخم القت�ضادي بتوفري بيئة ت�ضريعية �ضريبية ُم�َضجِّ

اأنور بن حممد قرقا�ش :  
- اأحد اأهم مكونات جناح م�سريتنا يف دولة الإمارات هو القيادة املخل�سة واحلكيمة والطموحة

- احتفلنا يف اليوم الوطني اخلم�سني باإجنازات عظيمة متكنا من حتقيقها نتيجة كفاح وعزمية امتدت اإىل خم�سة عقود 
- متكنا خالل هذه املدة من بناء دولة را�سخة اقت�ساديًا واجتماعيًا و�سيا�سيًا، وتتمتع بح�سور دويل مهم 

- الإمارات كان حجم اقت�سادها يف العام 1975 نحو 15 مليار دولر و�سل اليوم اإىل قرابة 430 مليار دولر.
-�سر جناح الإمارات يكمن يف قدرتها على قراءة التحديات جيدا وحتويلها اإىل فر�س والتعامل

 بواقعية وعقالنية بعيدًا عن النغالق والتمو�سع ال�سلبي
-�سيا�سة دولة الإمارات للتعامل مع الفر�س والتحديات خالل العقود املقبلة تقوم اأ�سا�سًا على البناء الداخلي 

وحت�سني الوطن من خالل وجود موؤ�س�سة ع�سكرية كفوؤة ومهنية تتمتع بقدرات احرتافية

فاإن  املنطلق  ه��ذا  وق��ال معاليه من 
�ضيا�ضة دول��ة الإم��ارات للتعامل مع 
العقود  خ��الل  والتحديات  الفر�ص 
البناء  ع��ل��ى  اأ���ض��ا���ض��اً  ت��ق��وم  امل��ق��ب��ل��ة 
ال���داخ���ل���ي وحت�������ض���ني ال����وط����ن من 
خالل وجود موؤ�ض�ضة ع�ضكرية كفوؤة 
احرتافية..  بقدرات  تتمتع  ومهنية 
ذات  وعالقات  �ضراكات  بناء  بجانب 
التنمية  على  وال��رتك��ي��ز  م�ضداقية 

القت�ضادية.
التغيري  اأن  امل�ضت�ضار  م��ع��ايل  واأك���د 
�ضفة اأ�ضا�ضية يف عاملنا وهذه التغيري 
من الطبيعي اأن يفر�ص نف�ضه على 
الركيزة  الأم���ن وال���ض��ت��ق��رار وه��م��ا 
بال  تنمية  فال  للتنمية،  الرئي�ضية 
اأم����ن وا���ض��ت��ق��رار، وب��امل��ح�����ض��ل��ة فاإن 
العامل  يف  ال��ت��غ��ي��ري  ع���ن  احل���دي���ث 
ي���ع���ن���ي ب����ال���������ض����رورة احل����دي����ث عن 
الواقع ل  ال��دويل ومن هذا  النظام 
ب��د لنا يف دول��ة الإم����ارات م��ن ر�ضد 
الأ�ضا�ضية  للتحولت  ودقيق  حثيث 
على  وانعكا�ضاته  ال��دويل  النظام  يف 
ال���ن���ظ���ام الإق���ل���ي���م���ي وال������ذي متثله 
اإ�ضافة  والعربية  اخلليجية  ال��دول 
اأنه  اإىل  م�����ض��رياً  اجل����وار..  دول  اإىل 
النظام  اأن  عليه  امل��ت��ع��ارف  م��ن  ب��ات 
القطبية  متعدد  ن��ظ��ام  ه��و  ال���دويل 
نظام  اأن��ه  مبعنى  املقبلة  املرحلة  يف 
ل يتحكم به بلد بعينه ومن املتوقع 
اأن ي�ضتمر م�ضتقبال ح�ضب القراءات 

العديدة للنظام ال�ضيا�ضي العاملي.
ال����ت����ح����ولت  اأن  م���ع���ال���ي���ه  وراأى 
والتغريات التي ي�ضهدها العامل هي 
تغريات مرتابطة ومتداخلة �ضتفرز 
اآث����اره����ا ���ض��ل��ب��اً ع��ل��ى خم��ت��ل��ف دول 
وال�ضتقرار  الأم����ن  وع��ل��ى  ال���ع���امل، 
ال������دويل والإق���ل���ي���م���ي.. وم����ن هذا 
املنطلق فاإن هذه التغريات بقدر ما 
ذات  م��ن حت��دي��ات حتمل يف  حتمله 
للتطور  اأو�ضع  واآفاقاً  فر�ضاً  الوقت 
لذلك فاإن امل�ضلحة الوطنية �ضتبقى 
مع  لتعاملنا  الرئي�ضي  امل��وج��ه  ه��ي 
ه���ذا امل�����ض��ه��د ال��ع��امل��ي، ب��ح��ي��ث نعزز 
ال�ضيا�ضي  وث��ق��ل��ه��ا  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  والق��ت�����ض��ادي 
التحولت  على  النفتاح  وذلك عب 
التي  وال����ت����ح����دي  ال���ع���زمي���ة  ب������روح 
العقود  م���دار  ع��ل��ى  جتربتنا  م��ي��زت 
جزءاً  نكون  واأن  املا�ضية،  اخلم�ضة 
وال�ضتعداد  احل����دث  ���ض��ن��اع��ة  م���ن 
لنتائجه لتعظيم ا�ضتفادتنا و�ضمان 

م�ضاحلنا الوطنية.
واأو�ضح معايل الدكتور اأنور قرقا�ص 
اأنه يف الوقت الذي ي�ضهد فيه العامل 
يف”ميكانيزمات”  جوهرية  تغريات 
النظام الدويل فاإن منطقتنا كذلك 
ت���غ���ريات وت����ط����ورات مهمة  ت�����ض��ه��د 
تعزيز  ن��ح��و  ال�����ض��ع��ي  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
وخف�ص  وال�ضتقرار  ال�ضالم  فر�ص 
الت�ضعيد والنفتاح بني دول الإقليم 
بعيدا عن اخللفيات التاريخية التي 
ع���ززت ال�����ض��راع��ات وال��ن��زاع��ات على 
اأن  وراأى  امل��ا���ض��ي��ة..  ال��ع��ق��ود  م���دى 
الأف�ضل  الأداة  ميثل  ال��ت��وج��ه  ه��ذا 
ال�ضعيد  ع��ل��ى  ي��ح��دث  م��ا  مل��واج��ه��ة 
الإقليمي  وب��ن��اء من��وذج��ن��ا  ال��ع��امل��ي، 
اخلا�ص بنا والذي ميثل رهاناً مهماً 
وا�ضتقرارها  املنطقة  اأم��ن  ل�ضمان 

وتنميتها وازدهارها.

وارتباطات  و���ض��راع��ات  اأزم����ات  م��ن 
يفر�ص  رئي�ضيا  حتديا  ميثل  عاملية 
جتاه  امل�ضوؤوليات  من  العديد  علينا 
ال���وط���ن و���ض��م��ان م�����ض��ريت��ه خالل 
هذه الفرتة ال�ضعبة لذلك لبد من 
قراءة التحولت والتغريات يف امل�ضهد 
العاملي قراءة دقيقة مع الأخذ بعني 
هي  الوطنية  امل�ضلحة  باأن  العتبار 
الأولوية الرئي�ضة بغ�ص النظر عن 

الظروف واحل�ضابات املختلفة.

امل���زي���د م���ن احل���اج���ة اإىل  اأن ه��ن��اك 
واحلوار  للتعاون  اإقليمية  من�ضات 
تركيا  ت�����ض��م��ل  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ب����ني 
العنف  نبذ  تقوم على مبداأ  واإي��ران 
اآفاق  وف��ت��ح  ال���دول  �ضيادة  واح���رتام 
الزدهار  خللق  القت�ضادي  التعاون 
ت�ضتفيد منه جميع  الذي  الإقليمي 

الدول.
واأكد اأن مو�ضوع الأمن وال�ضتقرار 
يف منطقة مثل منطقتنا مبا حتمله 

النغالق والتمو�ضع ال�ضلبي.
قرقا�ص  اأن��ور  الدكتور  معايل  واأك��د 
اأن دولة الإمارات حري�ضة على بناء 
ج�ضور التوا�ضل مع جميع جريانها 
واأن��ه��ا ل��ن ت��ك��ون م�����ض��در ���ض��رر لأي 

دولة مبا فيها اإيران.
م�ضوؤولية  هناك  اأن  معاليه  واأ�ضاف 
النظام  ا���ض��ت��ق��رار  جت����اه  م�����ض��رتك��ة 
الإقليمي وازدهاره يف ظل املتغريات 
ال��دول��ي��ة امل��ت�����ض��ارع��ة ..م�����ض��رياً اإىل 

التحديات التي يجب علينا التعامل 
معها ومواجهتها للحفاظ على هذه 
الإجن��ازات.. فاملحافظة على املنجز 
ال�ضتمرار  يتطلبان  عليه  وال��ب��ن��اء 
اأننا  يف اجل��ه��ود وت��ع��زي��زه��ا خ��ا���ض��ة 
نعي�ص يف عامل متغري واإقليم �ضعب، 
الإم����ارات يكمن يف  �ضر جن��اح  ولعل 
قدرتها على قراءة التحديات جيدا 
والتعامل  ف���ر����ص  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
ب���واق���ع���ي���ة وع���ق���الن���ي���ة ب���ع���ي���داً عن 

ُيحتذى  ب����ات  ال��ت��ن��م��وي  من��وذج��ن��ا 
رقماً  هنا  “�ضاأذكر  م�ضيفاً:  به”، 
هذه،  ال��ن��ج��اح  ق�ضة  لتبيان  واح����داً 
فالإمارات التي كان حجم اقت�ضادها 
مليار   15 ن��ح��و   1975 ال��ع��ام  يف 
 430 اإىل قرابة  اليوم  دولر و�ضل 

مليار دولر«.
واأ�ضار معاليه اإىل اأنه رغم الإجنازات 
ال���ك���ب���رية ال���ت���ي حت��ق��ق��ت لب�����د اأن 
من  العديد  هناك  اأن  متاما  ن��درك 

واأكد: “رغم اأن املدة الزمنية املتمثلة 
يف خم�ضني عاماً تعد ق�ضرية ن�ضبياً 
اأن  اإل  وال�����ض��ع��وب،  ال�����دول  ع��م��ر  يف 
الزمني  الإط��ار  اأن  اأثبتت  الإم���ارات 
الدول  لتطور  الأه���م  العامل  لي�ص 
اإذ متكنا خالل هذه املدة  وتنميتها، 
اقت�ضادياً  را���ض��خ��ة  دول����ة  ب��ن��اء  م��ن 
وتتمتع  و����ض���ي���ا����ض���ي���اً،  واج���ت���م���اع���ي���اً 
الق�ضايا  يف  م��ه��م  دويل  ب��ح�����ض��ور 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، ول ���ض��ك اأن 

•• اأبوظبي-وام:

بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  �ضهد 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
املحا�ضرة  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 
ل�”جمل�ص  ال��ث��ان��ي��ة  ال��رم�����ض��ان��ي��ة 
حممد بن زايد” التي عقدت حتت 
عنوان “الأمن وال�ضتقرار يف عاملنا 
املتغري.. من منظور دولة الإمارات” 
يف  زاي��د  ال�ضيخ  جامع  وا�ضت�ضافها 

اأبوظبي.
الدكتور  م��ع��ايل  امل��ح��ا���ض��رة..  ق���دم 
امل�ضت�ضار  ق��رق��ا���ص  حممد  ب��ن  اأن���ور 
ال�ضمو  ل�������ض���اح���ب  ال���دب���ل���وم���ا����ض���ي 
معاليه  ..وت����ن����اول  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
املحاور  م���ن  ع������دداً  حم��ا���ض��رت��ه  يف 
ال��رئ��ي�����ض��ة ���ض��م��ل��ت م��و���ض��وع الأم����ن 
وال���ض��ت��ق��رار يف ع��امل��ن��ا امل��ت��غ��ري وما 
يعنيه ذلك لدولة الإم��ارات، اإ�ضافة 
التنموي  الإم���ارات���ي  ال��ن��م��وذج  اإىل 
امل��ت��غ��ريات ال��دول��ي��ة وكيفية  يف ظ��ل 
الراهنة  ال��ت��ح��دي��ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
الرئي�ضة احلا�ضلة  التطورات  واأبرز 
ال��������دويل وال���ت���ح���ولت  ال���ن���ظ���ام  يف 
على  ال��ره��ان  بجانب  ب��ه،  املرتبطة 
ال�ضتقرار  لتعزيز  واحل��وار  التعاون 
والنفتاح  امل��ن��ط��ق��ة  يف  والزده��������ار 
ال��ن��ظ��ام الدويل  ال��ت��غ��ريات يف  ع��ل��ى 
الوطنية  امل�ضالح  وف��ق  والإق��ل��ي��م��ي 

العليا لدولة الإمارات.
وُع���ر����ض���ت خ����الل امل���ح���ا����ض���رة عدة 
الفيديو  ع���ب  م�ضجلة  م�����ض��ارك��ات 
مل�������ض���وؤول���ني وخم���ت�������ض���ني ت���ن���اول���وا 

مو�ضوع املحا�ضرة.
وت���وج���ه م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأن�����ور بن 
املحا�ضرة  بداية  يف  قرقا�ص  حممد 
جمل�ص  على  القائمني  اإىل  بال�ضكر 
الفر�ضة  لإتاحتهم  زاي��د  بن  حممد 
له للحديث جمدداً يف املجل�ص الذي 
يحمل ا�ضم قائد طموح ورجل وطني 
الإمارات  دول��ة  تطور  على  حري�ص 
م�ضارات  ب��ف��ت��ح  وم��ه��ت��م  ون��ه�����ض��ت��ه��ا، 
واملعرفة  والأف����ك����ار  ال������روؤى  ت���ب���ادل 
ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  خمتلف  ح��ول 

والقت�ضادية والجتماعية«.
اأهم  اأح����د  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����ار 
م��ك��ون��ات جن���اح م�����ض��ريت��ن��ا يف دولة 
املخل�ضة  ال���ق���ي���ادة  ه����و  الإم����������ارات 
ميثل  فيما  والطموحة،  واحلكيمة 
بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
ام���ت���داداً ل�����ض��رية وال����ده امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 

“رحمه اهلل«.
يف  اأت�����ن�����اول  اأن  “ي�ضرين  وق�������ال: 
اليوم مو�ضوع الأمن  حديثي معكم 
وماذا  املتغري  عاملنا  يف  وال�ضتقرار 

يعني ذلك لدولة الإمارات«.
واأو�ضح: “ قبل اأ�ضهر قليلة احتفلنا 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي اخل��م�����ض��ني لدولة 
الإم��ارات، واحتفالنا مل يكن رمزياً 
ب��ق��در م���ا ك����ان اح���ت���ف���اًل ب���اإجن���ازات 
نتيجة  حتقيقها  من  متكنا  عظيمة 
اإىل خم�ضة  ام��ت��دت  وع��زمي��ة  ك��ف��اح 
عقود وروؤية قيادة م�ضتنرية موؤمنة 
باإمكانيات الإم��ارات وقدرات �ضعبها 
اأو���ض��ع من  اآف���اق  اإىل  ال��دخ��ول  على 

النه�ضة والعلم واملعرفة«.
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اأخبـار الإمـارات

منظومتها املنت�سرة يف ع�سرات الدول ت�ساند جهود املبادرة يف الو�سول اإىل املحتاجني للدعم الغذائي 

�سبكة بنوك الطعام الإقليمية �سريك ملبادرة »املليار وجبة«

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�ضيع  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  خطة  مع    متا�ضيا 
امل�ضابة  املبكر وح�ضر احلالت  الكت�ضاف  الدولة بهدف  الفحو�ضات يف 
وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
ال�ضاعات  خ��الل  285،495 فح�ضا جديدا  اإج��راء  ال���وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث 
والفح�ص  التق�ضي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ضاهم  الفح�ص  تقنيات 
الك�ضف  يف  الدولة  م�ضتوى  على  الفحو�ضات  نطاق  وتو�ضيع  الدولة  يف 

امل�ضتجد من جن�ضيات  اإ�ضابة جديدة بفريو�ص كورونا  256 حالة  عن 
خمتلفة، وجميعها حالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�ضجلة 894،779 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عدم ت�ضجيل اأي حالة وفاة يف 
الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  املا�ضية،  �ضاعة  والع�ضرين  الأرب��ع 
2،302 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �ضفاء 462 حالة جديدة مل�ضابني 
اأعرا�ص  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�ص 
امل�ضت�ضفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�ضحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�ص 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�ضفاء 876،064 حالة.

ال�سحة جتري 285,495 فح�سا وتك�سف عن 256 
اإ�سابة جديدة بفريو�ش كورونا و462 حالة �سفاء 

•• دبي- وام:

ال���ط���ع���ام  ب�����ن�����وك  "�ضبكة  ت�����دع�����م 
وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة  الإقليمية" 
الأكب من نوعها يف املنطقة لتوفري 
واملحتاجني  للفقراء  الغذائي  الدعم 

يف 50 دولة.
 وت��ت��ع��اون م���ب���ادرة امل��ل��ي��ار وج��ب��ة مع 
الت�ضغيليني  ال�������ض���رك���اء  جم���م���وع���ة 
الطعام  بنوك  �ضبكة  مع  ت�ضم،  التي 
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  الإقليمية، 
وموؤ�ض�ضة  امل��ت��ح��دة،  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع 
اآل مكتوم لالأعمال  را�ضد  بن  حممد 
واملفو�ضية  والإن�����ض��ان��ي��ة،  اخل���ريي���ة 
ل�ضوؤون  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  ال�����ض��ام��ي��ة 
للطعام،  الإم���ارات  وبنك  الالجئني، 

وموؤ�ض�ضات العمل اخلريي والإن�ضاين 
ت�ضملها  التي  ال��دول  يف  والجتماعي 
امل���ب���ادرة، م��ن اأج���ل ال���ض��ت��ف��ادة املثلى 
الدوليني  ���ض��رك��ائ��ه��ا  اإم���ك���ان���ات  م���ن 
عملياتها  يف  واملحليني  والإقليميني 
ي�ضاوي  مب����ا  ل���ل���و����ض���ول  ال����رام����ي����ة 
الغذائي  ال���دع���م  م���ن  وج���ب���ة  م��ل��ي��ار 
الأطفال  الأق��ل حظاً، خا�ضة  للفئات 
واملت�ضررين  والنازحني  والالجئني 
والكوارث  الإن�����ض��ان��ي��ة  الأزم�����ات  م��ن 
وي�ضهم  ال����ع����امل.  ح����ول  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اأهدافها  دع����م  يف  امل����ب����ادرة  ����ض���رك���اء 
املتمثلة يف ح�ضد جهود اأكب عدد من 
من  والأف�����راد  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  املنظمات 
حتدي  مواجهة  ق�ضية  خ��دم��ة  اأج���ل 
اجلوع وتوفري املعونات الغذائية من 

هم  م��ن  وجبة" اإىل  "مليار  م��ب��ادرة 
بحاجة يف 50 دولة، مبا ي�ضهم اأي�ضاً 
امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  يف حتقيق 
لعام  امل��ت��ح��دة  الأمم  و���ض��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
الق�ضاء  ومن �ضمنها هدف   2030
اإىل  بالإ�ضافة  العامل،  على اجلوع يف 
يف  للم�ضاهمة  للجميع  ال��ب��اب  ف��ت��ح 
ال��ع��م��ل اخل����ريي والإن�������ض���اين كخيار 

م�ضتدام.

- جاهزية كاملة
 وح�سور �سامل.

املوؤ�ض�ص  الع�ضو  ال�ضهدي  معز  واأك��د 
ورئي�ص �ضبكة بنوك الطعام الإقليمية 

ومقرها يف دبي، اأن ال�ضبكة..
ل��ع�����ض��رات بنوك   وب�����ض��ف��ت��ه��ا م��ظ��ل��ة 

العامل،  ح���ول  دول���ة   50 يف  ال��ط��ع��ام 
ال��ك��ام��ل��ة ك�ضريك  ل��دي��ه��ا اجل��اه��زي��ة 
لعمليات  وجبة"  "املليار  مل����ب����ادرة 
التي  ال����دول  م��ن  ع���دد  يف  التوزي�����ع 
بنوك  مع  بالتن�ضيق  املبادرة،  تغطيها 

الطعام املحلية هناك، وقال : 
مبادرات  م���ع  ت��رت���ض��خ  ���ض��راك��ت��ن��ا   "
م���ك���ت���وم  اآل  را��������ض�������د  ب�������ن  حم�����م�����د 
عملياتنا  م��ع��ه��ا  ل��ت��ت��و���ض��ع  ال��ع��امل��ي��ة 
اأم���ان غذائي  �ضبكة  توفري  اأج��ل  م��ن 
الدول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  للمحتاجني 
التي نعمل فيها." - تن�ضيق متوا�ضل 
قالت  جهتها،  من  م�ضرتك.  وت��ع��اون 
�ضارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات 
العاملية :  اآل مكتوم  حممد بن را�ضد 
مع  وجبة"  "املليار  مبادرة  تعاون   "

ال��ط��ع��ام الإق��ل��ي��م��ي��ة هو  ب��ن��وك  �ضبكة 
املتوا�ضل  التن�ضيق  مل�����ض��ار  ا�ضتكمال 
ب���ني م���ب���ادرات حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
املتخ�ض�ضة  وال�ضبكة  العاملية  مكتوم 
الغذائي  ل��ل��دع��م  م�����ض��اري��ع  ع����دة  يف 
للمحتاجني يف املنطقة والعامل. وهذا 
ال��ن��ه��ج ال��ت��ع��اوين يف ال��ع��م��ل اخلريي 
اآفاقه  ع  ويو�ضرّ اأثره  م  يعظرّ والإن�ضاين 
البي�ضاء  الأي��ادي  املزيد من  وي�ضرك 
ة يف عملياته اللوج�ضتية على  واخلريرّ
الأق�����ل حظاً  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  الأر������ص 
يحتاجونه  ال����ذي  امل��ب��ا���ض��ر  ب��ال��دع��م 

ويتطلعون اإليه."
 - �سبكة بنوك

 الطعام الإقليمية.

 وتعتب �ضبكة بنوك الطعام الإقليمية 
التي  ال��ط��ع��ام  ب��ن��وك  لع�ضرات  مظلة 
ال�ضرق  يف  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه��ا  ب��دع��م  ق��ام��ت 
اآ�ضيا، من  واأفريقيا وجنوب  الأو�ضط 
اأجل امل�ضاعدة على اإطعام املحتاجني، 
والق�ضاء على اجلوع ومكافحة اإهدار 
 58 باإنقاذ  ال�ضبكة  وقامت  الطعام. 
مليون وجبة كمتو�ضط �ضهري خالل 
م�ضاعدة  م��ن  ومتكنت   ،2021 ع��ام 
من  ت�������ض���رروا  اأ����ض���رة  م��ل��ي��ون   3.2
الإغالق التام خالل جائحة كورونا، 

لت 810 اآلف متطوع. واأهرّ

- مبادرة املليار وجبة.
وجبة"،  "املليار  م����ب����ادرة  وت��ع��ك�����ص 
م�ضتوى  ع���ل���ى  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأك�������ب 

امل���ن���ط���ق���ة، ال���ق���ي���م امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة لدى 
"مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
العاملية" الهادفة اإىل اإ�ضراك اجلميع 
يف ال��ع��م��ل اخل����ريي والإن�������ض���اين من 
الأف��������راد وامل���وؤ����ض�������ض���ات م���ن خمتلف 
القطاعات يف دولة الإمارات والعامل، 
وذلك برتكيزها على مفهوم التمويل 
الدعم  ل��ت��وف��ري  امل�����ض��ت��دام  املجتمعي 
ال��غ��ذائ��ي وم��ق��وم��ات الأم���ن الغذائي 
باب  وفتحها  ح��اج��ة،  الأ���ض��د  للفئات 
�ضامل  جمتمعي  ح���راك  يف  امل�ضاركة 
هادف لن�ضج �ضبكة اأمان للمحتاجني.

وجبة"  "املليار  م���ب���ادرة  وت�����ض��ت��ق��ب��ل 
ال������ت������بع������ات ع�������ب اأرب�������������ع ق�����ن�����وات 
م��ع��ت��م��دة ه����ي امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
www.1billionmeals.

امل�������������ض������ريف  وال��������ت��������ح��������وي��������ل   ae
وجبة".  "املليار  م����ب����ادرة  حل�����ض��اب 
ع����ل����ى رق��������م احل�����������ض�����اب امل���ع���ت���م���د: 
يف   AE300260001015333439802
بنك الإم��ارات دبي الوطني بالدرهم 
الرغبة  ح�����ال  يف  اأم������ا  الإم������ارات������ي. 
بالتبع بدرهم واحد يومياً للمبادرة 
م��ن خ���الل ا����ض���رتاك ���ض��ه��ري، ميكن 
"وجبة"  بكلمة  ن�ضية  ر�ضالة  اإر���ض��ال 
 1020 ال��رق��م  ع��ل��ى   "Meal" اأو 
على  اأو  "دو"  ���ض��ب��ك��ة  مل�����ض��ت��خ��دم��ي 
�ضبكة  مل�����ض��ت��خ��دم��ي   1110 ال���رق���م 
كما  الإم�������ارات.  داخ����ل  "ات�ضالت" 
مي��ك��ن ال��ت��بع ب��ال��ت��وا���ض��ل م��ع مركز 
على  وجبة"  "مليار  م��ب��ادرة  ات�ضال 

الرقم 8009999.

»الفجرية للموارد الب�سرية« 
تنظم املجل�ش الرم�ساين الأول

•• الفجرية-وام: 

نظمت دائرة املوارد الب�ضرية يف حكومة الفجرية اأم�ص املجل�ص الرم�ضاين الأول 
 " " البعد الثقايف يف جمتمعنا   2022 �ضمن امللتقى الفرتا�ضي الرابع لعام 
، والذي مت خالله ا�ضت�ضافة نخبة من املتحدثني عب من�ضة زوم. و�ضارك يف 
املجل�ص �ضعادة الدكتور �ضعيد اليماحي املدير التنفيذي لهيئة الفجرية للثقافة 
العلمي  الفجرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املعيلي  �ضيف  �ضعادة  و  والإع���الم 
واملالزم اأول خليفة اليماحي من �ضرطة الفجرية و على الزوهري والدكتورة 
يف  الإي��ج��اب��ي  الثقايف  التناف�ص  دور  اإب���راز  اإىل  امللتقى  وي��ه��دف  العنتلي.  وف��اء 

جمتمع طموح يفي�ص بالثقافة املتعددة .

ال�سحة تعلن تقدمي 6,680 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي -وام:

لقاح  م��ن  جرعة   6،680 تقدمي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
كوفيد-19 خالل ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�ص 24،628،316 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

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

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�ص كوفيد-19.

• معز ال�سهدي : �سراكتنا مع مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية تتجذر وتتو�سع من اأجل توفري �سبكة اأمان غذائي للفئات الأقل حظًا يف العديد من الدول التي نعمل فيها  
ة يف عملياته اللوج�ستية للو�سول اإىل الأقل حظًا ع اآفاقه وي�سرك املزيد من الأيادي اخلريرّ م اأثره ويو�سرّ والإن�ساين يعظرّ اخلريي  العمل  يف  التعاوين  النهج  هذا   : النعيمي  • �سارة 

خالد بن حممد بن زايد يزور معر�ش الفنون الت�سكيلية »اإمارات الروؤى 2: �سرد ووعد«

الإمارات تر�سل طائرة م�ساعدات لأوكرانيا لدعم الإغاثة الإن�سانية لالجئني والنازحني

..كما  اإبراهيم  اأحمد  كاظم وحممد  و�ضقيقه ح�ضني وجناة مكي وحممد 
ي�ضم املعر�ص جناحاً خا�ضاً لتكرمي الفنان الراحل كري�ضتو و�ضريكته جون-
كلود لدورهما املُلهم يف احت�ضان املواهب الفنية ودعم الطاقات الإبداعية 
داخل وخارج الإمارات. وبالإ�ضافة اإىل الأعمال الفنية يف جمالت الر�ضم، 
والأعمال  الأب��ع��اد،  ثالثية  الرتكيبية  والأع��م��ال  الفوتوغرايف،  والت�ضوير 
نقا�ص  وحلقات  ن��دوات  جمموعة  اأي�ضاً  املعر�ص  ُينظم  واملرئية،  ال�ضمعية 
املبا�ضرة وغريها من الفعاليات الفنية  وور�ص عمل وجتارب الأداء الفنية 

والثقافية.

والتعاون الدويل الإماراتية على ا�ضتجابتهم الفورية للتحديات الإن�ضانية 
ب�ضكل  اأوكرانيا. فمع كل طائرة حتمل م�ضاعدات طبية وعقاقري نرى  يف 
ملمو�ص املنهج الإن�ضاين للقيادة الإماراتية وجهودها لتوفري الحتياجات 

ال�ضرورية لل�ضعب الأوكراين املت�ضرر من احلرب«.
جاء ذلك عقب لقاء �ضعادته مع معاىل رمي بنت ابراهيم الها�ضمي، وزيرة 
ال�ضاحة  على  الأو�ضاع  م�ضتجدات  لبحث  ال��دويل  التعاون  ل�ضوؤون  الدولة 

الأوكرانية، و�ضبل تقدمي الدعم الإن�ضاين الالزم للمدنيني املت�ضررين.

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  الت�ضكيلية  ال��ف��ن��ون  م�ضهد  اإث����راء  يف  اأ�ضهمت 
جمموعة  موؤ�ض�ص  اخلمي�ص-كانو،  اإبراهيم  ه��دى  �ضعادة  وقالت  املتحدة. 
“يجمعنا  اأب��وظ��ب��ي:  مل��ه��رج��ان  الفني  وامل��دي��ر  وال��ف��ن��ون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 
اليوم معر�ص اإمارات الروؤى 2: �ضرٌد ووعد لالطالع على طاقات اإبداعية 
مهرجان  فعاليات  اإط���ار  يف  امل��ع��ر���ص  ه��ذا  ي��اأت��ي  حيث  متميزة،  اإم��ارات��ي��ة 
اأبوظبي يف ن�ضخته لهذا العام حتت �ضعار ‘�ضياغة دولة الإمارات: الإبداع 
والبتكار والفرح’ ليكون جت�ضيداً للمعامل الثقافية والأعمال الفنية لدولة 
الإمارات«. واأ�ضافت: “ُي�ضارك يف هذا املعر�ص اأكرث من 62 فناناً ت�ضكيلياً 

•• اأبوظبي- وام:

زار �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�ضو املجل�ص التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي رئي�ص مكتب اأبوظبي التنفيذي، معر�ص الفنون الت�ضكيلية 
ال�ضعديات �ضمن  ُينظم يف منارة  ال��ذي  �ضرٌد ووعد”   :2 ال��روؤى  “اإمارات 

فعاليات مهرجان اأبوظبي.
للمعر�ص من  املُ��ن��ظ��م  ال��ف��ري��ق  ه  ���ض��م��ورّ التقى  امل��ع��ر���ص،  وخ���الل جولته يف 
التي  الفنية  الأع��م��ال  معهم  وناق�ص  والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 

باأكرث من 100 عمٍل فني، مبا يف ذلك 15 عماًل ُتعر�ص لأول مرة بتكليف 
معر�ص  يحتفي  حيث  والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  من  ح�ضري 
ال��ذي �ضهدته ال�ضاحة  50 عاماً من التطور  2 باأكرث من  ال��روؤى  اإم��ارات 
الفنية الإماراتية ليوثق م�ضرية ُملهمة من البداع وق�ضة متيرّز فني باأنامل 

.» نخبة من الفنانني الذين وهبوا حياتهم خلدمة ق�ضايا الفنرّ
الت�ضكيلية  الفنون  ت��اري��خ  تر�ضد  اإب��داع��ي��ة  ثقافية  من�ضًة  املعر�ص  وُي��ع��د 
الفني،  الإب��داع والتميرّز  الإم��ارات وتطورها على مدى ن�ضف قرن من  يف 
�ضريف  وح�ضن  الري�ص  عبدالقادر  اأب��رزه��م  الفنانني،  من  نخبة  مب�ضاركة 

لدى جمهورية اأوكرانيا، باأن دولة الإمارات تدعم جهود التو�ضل اإىل حل 
�ضيا�ضي لالأزمة، وحتر�ص على تعزيز الأمن وال�ضتقرار الإقليمي والدويل 
اإىل جانب تكثيف اجلهود املبذولة لدعم الحتياجات الإن�ضانية للمدنيني 

املت�ضررين يف اأوكرانيا.
واأ�ضار �ضعادته “ اأنه خالل �ضهر مار�ص املا�ضي قامت دولة الإمارات بت�ضيري 
الطبية  امل���واد  م��ن  اأط��ن��ان��ا  يحمل  الإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  م��ن  ج��وي  ج�ضر 
بولندا  يف  الأوك��ران��ي��ة  ال�ضلطات  اإىل  ت�ضليمها  مت  الأ�ضا�ضية  وال��غ��ذائ��ي��ة 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتمراراً للجهود الإن�ضانية الإماراتية.. مت ت�ضيري طائرة م�ضاعدات ام�ص 
طبياً  جمهزة  ا�ضعاف  و�ضيارات  الغذائية،  امل�ضاعدات  من  طناً   50 حتمل 
تلبية  للم�ضاهمة يف  املا�ضي،  مار�ص  اإغاثي مت�ضل منذ  �ضمن ج�ضر جوي 
الحتياجات الإن�ضانية لالجئني والنازحني الأوكرانيني، وذلك اىل مدينة 
الدولة  �ضفري  الكعبي  �ضامل  اأح��م��د  �ضامل  �ضعادة  و���ض��رح  ببولندا.  وار���ض��و 

م�ضتمرة  الم��ارات  دول��ة  “ اأن  واأ�ضاف  الأوكرانيني”.  الالجئني  مل�ضاعدة 
الإن�ضاين لدعم  والت�ضامن  النهج  انطالقاً من  الإغاثي  الدعم  يف تقدمي 
ج��ه��ود الإغ��اث��ة الإن�����ض��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة وم�����ض��اع��دة ك��اف��ة ال�ضعوب يف تخطي 
اأزماتها الإن�ضانية، والتخفيف من حدة املعاناة خا�ضة للن�ضاء والأطفال”. 
اخلارجية  وزي��ر  نائب  �ضينيك،  دمي��رتو  �ضعادة  اأع���رب  اآخ���ر،  جانب  وعلى 
الأوكراين، عن عظيم امتنانه للجهود الإماراتية قائال: “ا�ضمحوا يل اأن 
ول��وزارة اخلارجية  الإماراتية  للقيادة  امتناين وتقديري  اأعب عن عظيم 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

عملية   684 اإج����راء  يف  ال��ف��ج��رية  مب�ضت�ضفى  الطبية  ال��ك��وادر  جنحت 
جراحة ناجحة خالل الربع الأول من العام اجلاري منها 186 عملية 
ق�ضطرة للقلب باإ�ضتخدام جهاز ق�ضطرة جديد يت�ضم بكفاءة عالية والذي 
اأ�ضهم يف رفع دقة وجناح و�ضرعة اإجراء عمليات الق�ضطرة التي اأجراها 

امل�ضت�ضفى منذ العام املا�ضي 2021.
موؤ�ض�ضة  التابع  امل�ضت�ضفى  اأج��راه��ا  ال��ت��ي  العمليات  ع��دد  اإج��م��ايل  وب��ل��غ 
منها  عملية   3135 املا�ضي  العام  خالل  ال�ضحية  للخدمات  الإم���ارات 
552 عملية ق�ضطرة للقلب مقابل 2533 عملية يف العام 2020 منها 
252 ق�ضطرة قلبية ، و�ضمن جهودها الرامية اإىل تعزيز قدرات املن�ضاآت 

املا�ضي  العام  ال�ضحية  للخدمات  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة  زودت  لها  التابعة 
دقة  رفع  يف  اأ�ضهم  جديد  بجهاز  الفجرية  م�ضت�ضفى  يف  الق�ضطرة  ق�ضم 
وجناح و�ضرعة اإجراء عمليات الق�ضطرة التي اأجراها امل�ضت�ضفى منذ العام 
املا�ضي 2021 مبا ين�ضجم مع توجهات املوؤ�ض�ضة وا�ضرتاتيجيتها بتوفري 

اأعلى معايري اخلدمات العاملية للمتعاملني.
ويعتب اجلهاز اجلديد من بني الأجهزة النوعية التي دخلت منظومة 
الأح��دث على  ويعد  املا�ضي  العام  امل�ضت�ضفى خالل  الطبية يف  اخلدمات 
بكفاءة  يتميز  حيث  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  م�ضتوى 
عالية �ضاهمت اإىل جانب العديد من التقنيات الذكية يف تطوير مهارات 
الكادر الطبي وحتقيق ن�ضب جناح متميزة يف جممل اخلدمات ال�ضحية 

والتطبيبية التي يوفرها امل�ضت�ضفى.

و�ضهدت اأق�ضام امل�ضت�ضفى ارتفاعاً لفتاً يف اأعداد املراجعني لنف�ص الفرتة 
حيث و�ضل عدد املتعاملني الذين ا�ضتفادوا من خدمات امل�ضت�ضفى خالل 
عب  اأو  ح�ضوري  متعامل  األ��ف   28177 اإىل  املا�ضيني  وفباير  يناير 
العام  خ��الل  متعامل  األ��ف   95.544 ب�  مقارنة  الإفرتا�ضية  العيادات 

.2020 العام  يف  متعامل  األف   85.534 و   2021
واأكد اأحمد عبيد اخلدمي مدير م�ضت�ضفى الفجرية اأن الأطباء جنحوا يف 
تنفيذ جميع اجلراحات وذلك ا�ضتكماًل ل�ضل�ضلة الإجنازات املتميزة التي 
حتققها الكوادر الطبية يف امل�ضت�ضفى على �ضعيد اجلراحات التخ�ض�ضية 
ما ر�ضخ من ثقة املتعاملني على امل�ضتوى املحلي وعزز من مكانة القطاع 
الطبي يف الإمارات اإقليمياً وعاملياً وطور من امل�ضتوى الالفت للخدمات 
الطبية  للكوادر  التخ�ض�ضية  والكفاءة  امل�ضت�ضفى  التي يوفرها  ال�ضحية 

املري�ص  ا�ضتجابة  �ضرعة  �ضعيد  على  وجودتها  العمليات  دقة  وع��زز من 
لال�ضت�ضفاء.

ت��ع��زز م��ن ق��درت��ه ع��ل��ى حتقيق  ال��ف��ج��رية  اإجن�����ازات م�ضت�ضفى  اإن  وق���ال 
العمليات اجلراحية مبا  املو�ضوعة على �ضعيد  الإ�ضرتاتيجية  الأهداف 
يت�ضق مع توجهات وا�ضرتاتيجيات موؤ�ض�ضة الإمارات للخدمات ال�ضحية 
املوؤ�ض�ضة  حتر�ص  التي  املتطورة  والتقنيات  التجهيزات  اإىل  وبالإ�ضتناد 

على توظيفها .
التي حتر�ص  املتميزة  ال�ضروح الطبية  اأحد  ويعتب م�ضت�ضفى الفجرية 
باملن�ضاآت  اأ���ض��وة  ت��زوي��ده  ع��ل��ى  ال�ضحية  ل��ل��خ��دم��ات  الإم�����ارات  موؤ�ض�ضة 
والعالجية  الإ�ضت�ضارية  الطبية  اخلدمات  باأحدث  لها  التابعة  ال�ضحية 

املقدمة للمتعاملني .

اجلاري العام  من  الأول  الربع  خالل  الفجرية  م�ست�سفى  يف  ناجحة  جراحة   684

•• ال�صارقة-وام:

�ضهد �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد بن 
ال�ضارقة  حاكم  نائب  القا�ضمي  �ضلطان 
رئي�ص جمل�ص ال�ضارقة لالإعالم ، ليلة 
املجاز،  م�ضرح  يف  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�ص 
الرم�ضاين  للمجل�ص  الأوىل  اجلل�ضة 
لل�ضحافة  ال�ضارقة  نادي  ينظمه  الذي 
الإع����الم����ي حلكومة  ل��ل��م��ك��ت��ب  ال��ت��اب��ع 

ال�ضارقة يف ن�ضخته احلادية ع�ضرة.
حتدث يف اجلل�ضة التي حملت عنوان " 
والتاأثري"  الرتفيه  ومعادلة  اليوتيوب 
من�ضة  على  املحتوى  �ضانعي  من  ع��دد 
ال��ي��وت��ي��وب، وه���م حم��م��د ال��ن��ح��ي��ت من 
اململكة العربية ال�ضعودية، واأحمد راأفت 
وبا�ضل  العربية،  م�ضر  جمهورية  م��ن 

احلاج من اململكة الأردنية الها�ضمية، واأدار اجلل�ضة الإعالمي حممد املناعي.
وتناول املتحدثون اأهمية املحتوى الذي تقدمه من�ضة اليوتيوب كاأحد املن�ضات 
يجمع  ال��ذي  املتنوع  املحتوى  ذلك  وتاأثري  املجتمع،  لأف��راد  والرئي�ضة  ال�ضهرية 
�ضاحب  به  ويهتم  املجتمع  ين�ضده  ال��ذي  الإيجابي  والتاأثري  الرتفيه  عن�ضري 
املن�ضة، بال�ضتفادة من و�ضائل التوا�ضل الجتماعي احلديثة والإمكانات املتعددة 
التي تتيحها. كما تناولوا يف بداية اجلل�ضة اجتاهاتهم الأوىل يف من�ضات التوا�ضل 
الجتماعي على وجه العموم ومن�ضة اليوتيوب على وجه اخل�ضو�ص، وارتباط 
ذلك بحبهم و�ضغفهم بالإعالم احلديث وال�ضريع التاأثري، ونقل الأفكار اجلديدة 
واإبراز املواهب، وحتقيق ال�ضهرة، اإ�ضافة اإىل احلر�ص على تقدمي املحتوى الذي 

يعك�ص الهتمام ال�ضخ�ضي والتخ�ض�ص، والق�ض�ص الإن�ضانية املتنوعة.

وحتدث حممد النحيرّت عن اأهمية حبرّ الو�ضيلة الإعالمية نف�ضها والجتهاد يف 
تقدمي املعلومات املتكاملة بطريقة مريحة للم�ضاهد واجلدرّ يف التدرب وال�ضعي 
حتقيق  على  يعمل  حمتوى  و�ضناعة  تقدمي  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  النجاح،  لتحقيق 
يقدمها  التي  املميزات  اإىل  النحيرّت  واأ���ض��ار  املتابعني.  وج��ذب  املطلوب  التاأثري 
اليوتيوب كمن�ضة اأ�ضبحت نافذة وا�ضعة لالإعالميني واملبدعني متنح الفر�ضة 
يف  ي�ضهم  مما  احلديثة  التقنيات  يف  ومتميزة  متكاملة  برامج  لتقدمي  للجميع 
جذب انتباه ومتابعة امل�ضاهدين، موؤكداً اأهمية ال�ضتفادة من التجارب املختلفة، 
املجتمع  ويلهم  يجذب  حمتوى  لإجن��از  ال�ضليم  والتخطيط  العلمية  والدرا�ضة 
اخلا�ص  والقطاع  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  من  الدعم  تقدمي  اإىل  �ضيوؤدي  ما  وه��و 
اإىل  النظر  اأهمية  حديثه  احل��اج خالل  با�ضل  تناول  من جهته  �ضواء.  حٍد  على 
واملتابعني،  امل�ضاهدين  اإىل  للو�ضول  واملوهبة  املحتوى  تقدمي  يف  التخ�ض�ضية 

والهتمام بالإعداد اجليرّد واملتنوع ملا يقدمه �ضانع املحتوى، اإىل جانب املواءمة 
بني الرتفيه وتقدمي املعلومات اجلديدة التي حتقق معادلة الرتفيه والفائدة 
يف الوقت ذاته. ولفت احلاج اإىل اأن املقدم الناجح للبامج على من�ضة وقنوات 
اليوتيوب يعرف جيرّداً اأهمية تقدمي املحتوى والتاأثري الإيجابي، م�ضرياً اإىل اأن 
اجليد،  العمل  ب�ضرط  اجلديد،  التلفاز  هي  تعتب  الجتماعي  التوا�ضل  قنوات 

متمنياً اأن يكون ل�ضانع املحتوى ح�ضوٌر اأكب يف امل�ضتقبل.
وتناول مو�ضوعات عامة  التقدمي  التلقائية يف  اإن  راأف��ت  اأحمد  قال  من جانبه 
ه��ادف��ة ه��ي اأه���م ن��ق��اط خ��ارط��ة ط��ري��ق النجاح يف �ضناعة حم��ت��وى م��وؤث��ر على 
املواهب  وا���ض��ت��ث��م��ار  الأع���م���ال  ل��ت��ق��دمي  ك��ث��رية  اآف����اق  ال��ي��وت��ي��وب كمن�ضة فتحت 
الرتفيه  ب��ني  ال��ت��وازن  يف�ضل  اجل��م��ه��ور  اأن  م��وؤك��داً  والإع��الم��ي��ة،  ال�ضحافية 
والذي  املجتمع،  لأف��راد  املطلوب  الإيجابي  التاأثري  ُيحدث  ما  وهو  واملعلومات، 

و�ضائل  على  ال��بام��ج  ك��اف��ة  ل��ه  ت�ضعى 
التوا�ضل الجتماعي احلديثة.

بالن�ص  اله��ت��م��ام  اأن  راأف����ت  واأ����ض���اف 
وامل��ح��ت��وى امل��ت��ج��دد ه���و ال����ذي يحقق 
النجاح،  ����ض���ررّ  وه����و  ال���ه���ادف  ال���ت���اأث���ري 
ت���ق���دمي حمتوى  �����ض����رورة  م���و����ض���ح���اً 
تت�ضمن  خم��ت�����ض��رة  م���رئ���ي���ة  وم�������ادة 
اهتمامات  وت�ضتوعب  الفكرة  خال�ضة 
امل�����ض��اه��دي��ن، واخ���ت���ي���ار ع���ن���وان جاذب 
من  وال�ضتفادة  النا�ص  مع  والتوا�ضل 
املنا�ضبة  امل�����واد  ت��ق��دمي  ح��ري��ة  ف��ر���ص 
املراعية للمجتمع ل�ضدرّ انتباه املتابعني 

للمادة لتحقيق الأهداف والتاأثري.
للمجل�ص  الأوىل  اجلل�ضة  ن��ه��اي��ة  ويف 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  ت��ف�����ض��ل  ال���رم�������ض���اين، 
�ضلطان بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي 
بتكرمي املتحدثني. وينظم املجل�ص الرم�ضاين جل�ضته الثانية الثقافية يف مدرج 
خورفكان يوم الأربعاء املقبل 20 اأبريل بعنوان "الفن العابر لالأجيال، مقومات 
باجلل�ضة  العام  هذا  فعالياته  الرم�ضاين  املجل�ص  ويختتم  والبقاء"،  ال�ضناعة 
غري  تفا�ضيل  القدم،  ك��رة  يف  الحرتافية  " العقلية  بعنوان  الريا�ضية  الثالثة 
رئي�ص  املدفع  عمر  خالد  الدكتور  من  كل  الرم�ضانية  اجلل�ضة  ح�ضر  املهارة". 
الإعالمي  املكتب  ع��ام  م��دي��ر  ع��الي  �ضعيد  وط���ارق  ل��الإع��الم،  ال�ضارقة  مدينة 
حلكومة ال�ضارقة، والدكتور حممد خمي�ص العثمني مدير عام اأكادميية العلوم 
ال�ضرطية بال�ضارقة، وعلياء بوغامن ال�ضويدي مدير املكتب الإعالمي حلكومة 
وعدد  لالإعالم،  ال�ضارقة  عام جمل�ص  اأمني  املن�ضوري  يعقوب  وح�ضن  ال�ضارقة، 

من الإعالميني واملهتمني.

•• اأبوظبي-الفجر

ت��ب��ل��غ م���ن العمر  خ�����ض��ع��ت م��ري�����ض��ة 
ناجحة  جراحية  لعملية  ع��اًم��ا   75
ل������ض�����ت�����ب�����دال م���ف�������ض���ل ال����ك����ت����ف يف 
املطار  ���ض��ارع  م�ضت�ضفى  ميديكلينيك 
ب��ع��د اأ���ض��ب��وع م���ن ت��ع��ر���ض��ه��ا ل��ك�����ض��ر يف 

الكتف نتج عن �ضقوطها. 
للم�ضت�ضفى  امل��ري�����ض��ة  ح�����ض��رت  وق���د 
وت���ق���ي���ي���د يف  اآلم  م����ن  ت����ع����اين  وه�����ي 
الأمي��ن حيث قام د.عبداملاجد  الكتف 
جراحة  ا����ض���ت�������ض���اري  ال���ط���ي���ب،  ع���م���ر 
العلوية  الأط�����راف  ال��ع��ظ��ام وج��راح��ة 
املطار  �ضارع  م�ضت�ضفى  مبيديكلينيك 

وال��ك�����ض��ف عليها.  امل��ري�����ض��ة  مب��ع��اي��ن��ة 
اأنها  ال�ضاملة  الفحو�ضات  واأظ��ه��رت 
مف�ضل  م��ن  ب��ال��ق��رب  بك�ضر  اأ���ض��ي��ب��ت 
ال��ك��ت��ف مم���ا ت��ط��ل��ب ا���ض��ت��ب��دال��ه. ومت 
الكتف  ا�ضتبدال مف�ضل  اإجراء عملية 
حتت  �ضاعتني  مل��دة  القطبية  العك�ضي 
د.عبد  قبل  العام من  التخدير  تاأثري 

اأكرث  التقنية  ه���ذه  وت��ع��ت��ب  امل��ج��ي��د. 
ت��ع��ق��ي��ًدا م��ن اإج����راء ا���ض��ت��ب��دال الكتف 
العادي وتتطلب دقة وخبة اأكرث من 

غريها من جراحات الكتف.
هذه  "تعتب  امل���اج���د:  ع��ب��د  د.  وق����ال 
ال��ع��م��ل��ي��ة م��ن اأك����رث ج���راح���ات الكتف 
ملر�ضى  اإجرائها  عند  خا�ضة  تعقيداً، 

اأدت ايل ق��ط��ع يف  ب��اإ���ض��اب��ات  اأ���ض��ي��ب��وا 
اأوت������ار ال��ك��ت��ف و ك�����ض��ور م��ف��ت��ت��ة حول 
ا�ضتخدمنا  وق����د   . ال��ك��ت��ف  م��ف�����ض��ل 
خ���ا����ص م�ضممة  ���ض��ن��اع��ي   م��ف�����ض��ل 
ي�ضمح  مما  التالف  املف�ضل  ل�ضتبدال 
جمموعات  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ل��ل��م��ري�����ض��ة 
ع�ضلية خمتلفة للم�ضاعدة يف ا�ضتعادة 

عمر  متو�ضط  ويبلغ  الكتف.  وظيفة 
الزرع 15 اإىل 20 عاًما." 

وفعالة  اآم���ن���ة  "اجلراحة  واأ�����ض����اف: 
ف���وائ���ده���ا حت�����ض��ني احلركة  وت�����ض��م��ل 
من  والأه����م  احل��ي��اة  نوعية  وحت�ضني 

ذلك تخفيف الآلم".
غادرت  املري�ضة  اأن  بالذكر  واجلدير   

بعد  ال����ث����اين  ال����ي����وم  يف  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى 
اجلراحة وهي ب�ضحة جيدة، وبداأت يف 
ا�ضتخدام يدها يف اأن�ضطة ب�ضيطة مثل 
تناول الطعام بعد اأ�ضبوعني فقط من 
اجلراحة.  وخالل ال�ضت�ضارة الأخرية 
اأبلغت  اجل����راح����ة(  ب��ع��د  اأ����ض���ه���ر   3(
املري�ضة اأنها ل تعاين من اأي اأمل على 

الوظيفي  امل��دى  وا�ضتعادت  الإط���الق 
الكامل حلركة الكتف.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد جل�سة»اليوتيوب ومعادلة الرتفيه والتاأثري« يف افتتاح املجل�ش الرم�ساين مب�سرح املجاز

عبداملاجد الطيب: اجلراحة اآمنة وفعالة وت�سمل فوائدها حت�سني احلركة وحت�سني نوعية احلياة والأهم من ذلك تخفيف الآلم

ميديكلينيك م�ست�سفى �سارع املطار تنجح يف عملية ا�ستبدال مف�سل الكتف ملري�سة تبلغ من العمر 75 عاًما

••    اأبوظبي- وام:

اختتمت �ضركة اأبوظبي للخدمات ال�ضحية "�ضحة" بالتعاون مع كلية الطب بجامعة 
وال�ضحة  احلديثة  "التكنولوجيا  الأول  موؤمترها  الفتتاحية من  ال��دورة  الإم��ارات 
نحو  ا�ضتقطب  حيث  وا�ضعة  م�ضاركة  يومني  م��دار  على  امل��وؤمت��ر  و�ضهد  العقلية". 
عب املن�ضات الرقمية. وتراأ�ص املوؤمتر  اأو  �ضخ�ضياً  املوؤمتر  ح�ضروا  خبري   1000
البوفي�ضور اإميانويل �ضتيب، اأ�ضتاذ ورئي�ص ق�ضم الطب النف�ضي يف جامعة الإمارات 
اين، مدير ال�ضوؤون الأكادميية يف �ضركة "�ضحة". بال�ضراكة مع الدكتور غامن احل�ضرّ

املرتبطة  الطبية  امل��ج��الت  يف  ال��ب��ارزة  ال�ضخ�ضيات  م��ن  جمموعة  امل��وؤمت��ر   وح�ضر 
بال�ضحة النف�ضية مبا يف ذلك رئي�ص م�ضت�ضفى مونرتيال يف كندا، ورئي�ص ق�ضم الطب 

النف�ضي يف جامعة غدان�ضك الطبية يف بولندا ورئي�ص ق�ضم الطب النف�ضي والإدمان 
يف جامعة مونرتيال ونائب عميد جامعة األبريتا. وا�ضتقبل املوؤمتر اأطباء من املعهد 
الوطني للطب ال�ضرعي والأدلة النف�ضية يف جامعة مونرتيال، اإىل جانب اأ�ضاتذة من 
جامعة األرتيا، ومن دولة الإمارات �ضارك اأطباء من مركز "اإرادة" للعالج والتاأهيل 
ومن جامعة ال�ضيخ حممد بن زايد للذكاء ال�ضطناعي وجامعة اخلليج الطبية اإىل 
جانب عدد من الروؤ�ضاء التنفيذيني لل�ضركات اجلديدة والنا�ضئة املخت�ضة يف عالج 

الأمرا�ص النف�ضية.  
بقيادة  الإم��ارات  الطب من جامعة  كلية  اأ�ضاتذة  املوؤمتر جمموعة من  ا�ضتقبل  كما 
وطب  النف�ضية  ال�ضحة  وخ��باء  الكعبي،  جمعة  الدكتور  �ضعادة  الطب  كلية  عميد 
الرعاية  واأطباء  النف�ص  وعلماء  النف�ضية  ال�ضحة  وم�ضوؤويل  وال�ضيدلة  الأع�ضاب 

الأول���ي���ة وال��ب��اح��ث��ني وم��ه��ن��د���ض��ي ال��بجم��ي��ات وامل��م��ر���ض��ات وامل��ع��اجل��ني والطالب 
ال�ضوؤون  مدير  اين،  احل�ضرّ غ��امن  الدكتور  ق��ال  و  النف�ضية.  ال�ضحة  يف  املتخ�ض�ضني 
ل موؤمترنا الأول للتكنولوجيا احلديثة وال�ضحة  الأكادميية يف �ضركة "�ضحة": "�ضكرّ
العقلية حدثاً ا�ضتثنائياً و�ضعدنا بالرتحيب بكوكبة من اأبرز اخلباء لتبادل الأفكار 
واخلبات واأف�ضل املمار�ضات، و �ضيحافظ البنامج العلمي لهذا املوؤمتر على غنى 
املعلومات وال��روؤى، مع الرتكيز على اأحدث احللول الطبية والتكنولوجية لل�ضحة 
املوؤثرة  "�ضحة"  م�ضاهمة  لتعزيز  امل�ضتمرة  وجهودنا  هدفنا  مع  متا�ضياً  النف�ضية 
ال�ضوء على مو�ضوعات  املوؤمتر  املجال."  و�ضلرّط  املن�ضود يف هذا  التغيري  اإح��داث  يف 
الأجهزة  وتكنولوجيا  احلا�ضوب  وتطبيقات  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  اأب��رزه��ا  متنوعة، 
ز املوؤمتر الذي يعد  الطبية احلديثة وا�ضتخداماتها يف عالج الأمرا�ص النف�ضية وركرّ

الأول من نوعه على توظيف البامج والأجهزة الطبية لعالج الأمرا�ص النف�ضية، 
م  بعيداً عن العالجات الدوائية املعروفة وامل�ضتخدمة على نطاق وا�ضع اليوم.   وقدرّ
يف  ب��ارزي��ن  وخ���باء  متحدثني  وم�ضاركة  بح�ضور  ف��ري��دة  تعليمية  جت��ارب  امل��وؤمت��ر 
واخلبات  امل��ع��ارف  توفري  على  وللرتكيز  النف�ضي.  والطب  التكنولوجيا  جم��الت 
م املوؤمتر حتديثات وافية عن اآخر التقنيات امل�ضتخدمة لتلبية  والروؤى اجلديدة قدرّ
اإليها  تطرق  التي  ال��ب��ارزة  التقنيات  للمر�ضى.  ومن  النف�ضية  ال�ضحة  احتياجات 
املوؤمتر "ا�ضتخدامات التعلم الآيل يف البيانات الإدارية لل�ضحة النف�ضية" و"التحفيز 
املغناطي�ضي املتكرر عب اجلمجمة /rTMS/ يف حالت الذهان ومتابعة اخلاليا 
الأدوية"  وت�ضميم  النف�ضية  ال�ضحة  يف  ال�ضطناعي  و"الذكاء  التطبيق"،  عب 

و"التطورات احلديثة يف التعديل الع�ضبي للمزاج".

»�سحة« تختتم موؤمترها الأول عن التكنولوجيا اجلديدة وال�سحة العقلية

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا ب�ساأن ال�سيا�سات اخلا�سة بتقنية املعلومات والت�سالت للجهات احلكومية يف دبي

للمراحل  وفقا  ال�ضيا�ضات  تطبيق 
ال��زم��ن��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م��ن م��دي��ر عام 
التام  والتقيد  الرقمية،  دبي  هيئة 
الهيئة  وت����زوي����د  ف��ي��ه��ا،  ورد  مب���ا 
بالبيانات التي تطلبها، وبالتقارير 
ال�ضيا�ضات  تطبيق  ح��ول  ال��دوري��ة 
التي  وامل��واع��ي��د  بالكيفية  ل��دي��ه��ا، 
الرقمية.  دب�����ي  ه���ي���ئ���ة  حت����دده����ا 
ويلغى اأي ن�ص يف اأي قرار اآخر اإىل 
واأحكام  فيه  يتعار�ص  ال��ذي  امل��دى 
 15 رق��م  التنفيذي  املجل�ص  ق��رار 
2022، الذي يعمل به من  ل�ضنة 
تاريخ �ضدوره، وين�ضر يف اجلريدة 

الر�ضمية.

بقرار  ب�����ض��اأن��ه��ا. وحت�����دد  م��ن��ا���ض��ب��ا 
الرقمية  دبي  هيئة  عام  مدير  من 
املراحل الزمنية لتطبيق ال�ضيا�ضات 
اأن  على  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات  على 
تاريخ  القرار حتديد  يت�ضمن هذا 
واجلهات  مرحلة،  كل  تطبيق  ب��دء 
احلكومية التي يجب عليها تطبيق 
كل �ضيا�ضة يف كل مرحلة، و�ضوابط 

واإجراءات تطبيق كل مرحلة.

- التزامات اجلهات 
احلكومية.

ال��ق��رار اجل��ه��ات احلكومية  واأل����زم 
ت�ضمل:  الل����ت����زام����ات  م����ن  ب���ع���دد 

املهام  م����ن  جم���م���وع���ة  ال���رق���م���ي���ة 
الإ�ضراف  ت�ضمل:  وال�����ض��الح��ي��ات، 
جميع  يف  ال�ضيا�ضات  تطبيق  على 
تنفيذها،  وم���ت���اب���ع���ة  م���راح���ل���ه���ا، 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  واإخ�������ط�������ار 
امل��ع��ت��م��دة م��ن املدير  ب��ال�����ض��ي��ا���ض��ات 
ال������ع������ام، ون���������ض����ره����ا ع����ل����ى امل����وق����ع 
وتقدمي  ل��ل��ه��ي��ئ��ة،  الإل������ك������رتوين 
احلكومية  للجهات  الفني  ال��دع��م 
ال�ضيا�ضات،  تطبيق  م��ن  لتمكينها 
للمجل�ص  ال��دوري��ة  التقارير  ورف��ع 
التنفيذي لإم���ارة دب��ي ح��ول مدى 
بتطبيق  احلكومية  اجلهات  التزام 
ال�����ض��ي��ا���ض��ات ل��ل��ت��وج��ي��ه مب����ا ي����راه 

امل�ضرتكة بني اجلهات احلكومية.
وخ���ول ال��ق��رار امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة 
اعتماد  ���ض��الح��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة  دب����ي 
التعديالت  وك���ذل���ك  ال�����ض��ي��ا���ض��ات، 
ب��ع��د مراجعتها  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ت��م  ال��ت��ي 
القرار  اأوج�����ب  ف��ي��م��ا  وحت��دي��ث��ه��ا، 
املعتمدة  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  ج��م��ي��ع  ن�����ض��ر 
التي  والتعديالت  العام  املدير  من 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  يف  عليها  ت��ت��م 

للهيئة.

- اخت�سا�سات الهيئة ومراحل 
التطبيق.

ووف��ق��ا ل��ل��ق��رار، ت��ت��وىل ه��ي��ئ��ة دبي 

ال����رق����م����ي، وع���ل���ى وجه  ال���ت���ح���ول 
اخل�����ض��و���ص جم������الت: امل����وازن����ات 
احلكومية  ل���ل���ج���ه���ات  ال�������ض���ن���وي���ة 
اخل�����ا������ض�����ة ب���ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات 
واملعايري  وامل�ضاريع،  والت�����ض��الت، 
الهيكلية والبنى الرقمية اخلا�ضة 
امل�ضرتكة  الرقمية  واخلدمات  بها، 
بني اجلهات احلكومية، اإ�ضافة اإىل 
جمالت توريد اخلدمات اخلا�ضة 
والت�ضالت،  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
للجهات  التابعة  البيانات  ومراكز 
ال�ضحابية  واحلو�ضبة  احلكومية، 
اخلا�ضة  واخلدمات  دبي،  حلكومة 
والت�ضالت  امل���ع���ل���وم���ات  ب��ت��ق��ن��ي��ة 

م�ضتوى  على  القت�ضادية  الكفاءة 
تقنية  خ�������الل  م�����ن  احل�����ك�����وم�����ة، 
واإتاحة  والت�������ض���الت،  امل��ع��ل��وم��ات 
ت��ق��دم��ه��ا اجلهات  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
التقنية  املن�ضات  على  احلكومية 

امل�ضرتكة بينها.

- اإعداد ال�سيا�سات وجمالتها 
لهيئة  يكون  اأن  على  القرار  ون�ص 
دب����ي ال���رق���م���ي���ة، وب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق مع 
اإعداد  املعنية،  احلكومية  اجل��ه��ات 
جميع  يف  ال����الزم����ة  ال�������ض���ي���ا����ض���ات 
اخلطط  بتنفيذ  املتعلقة  امل��ج��الت 
ل��ل��ح��ك��وم��ة نحو  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

وحوكمة الإنفاق العام على تطوير 
ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات والت�������ض���الت 
التابعة للجهات احلكومية، وو�ضع 
ملبادرات  لزم����ة  و���ض��واب��ط  اآل���ي���ات 

التحول الرقمي يف حكومة دبي.
حتقيق  اإىل  ال����ق����رار  ي���ه���دف  ك��م��ا 
ال�����ض����ت����ف����ادة امل���ث���ل���ى م�����ن امل�������وارد 
واأنظمة  ب��ن��ى حت��ت��ي��ة  امل��ت��اح��ة م��ن 
وتطوير  وخ������دم������ات،  وب����ي����ان����ات 
ل�ضمان  احل��ك��وم��ي��ة  الإج���������راءات 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  وتكاملها  ت��واف��ق��ه��ا 
احلكومي، من خالل و�ضع معايري 
لتقنية  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ه��ي��اك��ل  ت��ت��ع��ل��ق 
وتعزيز  والت�������ض���الت،  امل��ع��ل��وم��ات 

•• دبي -وام:

اأ����ض���در ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي قرار 
 2022 ل�ضنة   15 رق���م  امل��ج��ل�����ص 
بتقنية  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن 
للجهات  والت�������ض���الت  امل��ع��ل��وم��ات 
اإم�����ارة دب����ي، بهدف  احل��ك��وم��ي��ة يف 
ا�ضرتاتيجية  بني  امل��واءم��ة  حتقيق 
بتقنية  املتعلقة  اجلهات احلكومية 
املعلومات والت�ضالت، والتوجهات 
والأول���������وي���������ات ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
الرقمي،  ال��ت��ح��ول  نحو  للحكومة 

- القرار يهدف اإىل حتقيق املواءمة بني ا�سرتاتيجية اجلهات احلكومية والتوجهات والأولويات 
احلكومية نحو التحول الرقمي.

- حوكمة الإنفاق العام على تطوير تقنية املعلومات والت�سالت التابعة للجهات احلكومية.
- ال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة من بنى حتتية واأنظمة وبيانات وخدمات وتطوير الإجراءات 

احلكومية ل�سمان توافقها وتكاملها على امل�ستوى احلكومي.
- تعزيز الكفاءة القت�سادية على م�ستوى احلكومة واإتاحة خدمات اجلهات احلكومية على املن�سات 

التقنية امل�سرتكة بينها.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

القيادة  يف  م��ت��درب��ة  ط��ال��ب��ة  مت��ك��ن��ت 
اإىل  العامة ل�ضرطة دبي من التو�ضل 
للخباء  تك�ضف  ج��دي��دة،  ع��م��ل  اآل��ي��ة 
حقيقة الب�ضمات املرفوعة من م�ضارح 
اجل��رائ��م، واإذا م��ا كانت م��زروع��ة من 
اأحمد  ال���ل���واء دك���ت���ور  ع���دم���ه. وق�����ال 
العامة  الإدارة  مدير  املن�ضوري،  عيد 
ل��الأدل��ة اجلنائية وع��ل��م اجل��رمي��ة يف 
�ضرطة دبي، اإن الإدارة العامة ل تدخر 
اجلامعات  ط��ل��ب��ة  ل���ض��ت��ق��ب��ال  ج���ه���داً 
للتدرب  الفر�ضة  ومنحهم  والكليات، 
يف خمتبات الأدلة اجلنائية، وتطبيق 
با�ضتخدام  ودرا����ض���ات���ه���م  اأب���ح���اث���ه���م 
املتقدمة  والأج��ه��زة  التقنيات  اأف�ضل 
اإ���ض��راف وم�����ض��اع��دة نخبة من  وحت��ت 
�ضرطة  يف  واخل�������باء  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني 

لتوجهات  " ت��ن��ف��ي��ذا  واأ�����ض����اف  دب����ي. 
وتاأهيل  ب��ت��دري��ب  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
وبتوجيهات  ال�ضابة،  الوطنية  الكوادر 
م��ن م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل خليفة 
املري، القائد العام ل�ضرطة دبي، فاإننا 
اجلامعات  وط��ال��ب��ات  ط��الب  ن�ضتقبل 
العلوم  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني  وال���ك���ل���ي���ات 
بيئة  لهم  ون��وف��ر  املختلفة،  اجلنائية 
متكاملة من حيث الإ�ضراف والإر�ضاد 
ليتمكنوا  املتقدمة  التحتية  والبنية 
والو�ضول  التخرج،  بحوث  تنفيذ  من 
تنفع  وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  اإىل 

العلم واملجتمع."

�سمات فريدة
اأول خبري  م����الزم  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
اإدارة  يف  امل���ري،  ث��اين  حممد  م�ضاعد 
الأدل��������ة اجل���ن���ائ���ي���ة، وم�������ض���رف بحث 

اأم��ني حممد،  �ضارة عبد اهلل  الطالبة 
املتخ�ض�ضة يف التكنولوجيا احليوية يف 
الأ�ضابع  اإن ب�ضمات  ال�ضارقة،  جامعة 
تقريبا  كامل  ق��رن  م��دى  على  �ضكلت 
اإثبات  ���ض��الح ع��ل��م اجل���رمي���ة، ودل��ي��ل 
وخاللها  اجل��ن��ائ��ي��ة،  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  يف 

تطورت تقنيات واأ�ضاليب رفع ب�ضمات 
الأ���ض��اب��ع م��ن م�����ض��ارح اجل��رائ��م حتى 
امل�ضح  طريق  عن  تتم  اليوم  اأ�ضبحت 
ال��رق��م��ي وحُت��ف��ظ ال��ك��رتون��ي��ا �ضمن 

نظام قانوين حمدد.
واأ�ضاف مالزم اأول املري " ُتعد ب�ضمات 
التي  ال�ضمات  اأوىل  اإح���دى  الأ���ض��اب��ع 
لها  حامال  ويبقى  الإن�ضان  يف  تتكون 
الزمن،  بفعل  تتاأثر  اأو  تتغري  اأن  دون 
التي  الفريدة  ب�ضمته  �ضخ�ص  ولكل 
�ضخ�ص  م��ع  مطلقا  فيها  يتماثل  ل 
م��ا يجعل منها �ضالحا يف  اآخ���ر، وه��و 
علم اجلرمية لإدانة اجلناة دون �ضك. 
الب�ضمات اجلزئية من  ا�ضتعادة  وتعد 
م�ضرح اجلرمية طريقة مهمة يف علم 
الطب ال�ضرعي، وميكن احل�ضول على 
الأ�ضابع  ب�ضمات  لكامل  النطباعات 
ع��ن ط��ري��ق احل���ب اأو امل����واد الأخ���رى 

الحتكاك  ن��ت��وءات  قمم  م��ن  املنقولة 
اأم��ل�����ص مثل  ���ض��ط��ح  اإىل  ع��ل��ى اجل��ل��د 

الورق."

ق�سايا عاملية
واأك��������د اأن�������ه ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ع���دم 
فيها  ُزرع��ت  جنائية  ق�ضايا  م�ضادفة 
ال�ضلة  ذات  غ����ري  ل��ل��ب�����ض��م��ات  اأدل�������ة 
ق�ضايا  ف��������اإن  اجل������رمي������ة،  مب�������ض���رح 
اأخ��رى، تعر�ص  جنائية وقعت يف دول 
اأدلة  ل���زراع���ة  اجل��رمي��ة  م�����ض��رح  فيها 
اأ�ضخا�ص  لإدان����ة  م��ادي��ة، يف حم��اول��ة 
احلقيقية  الب�ضمتني  " ك��ال  اأب��ري��اء. 
حقيقية،  لب�ضمات  يعودان  واملزروعة، 
لكن الإ�ضكالية تتمثل يف نقل اجلاين 
ل��ب�����ض��م��ة ���ض��خ�����ص ب�����ريء وزرع����ه����ا يف 
م�����ض��رح اجل����رمي����ة، يف حم���اول���ة منه 
لإبعاد ال�ضبهات عنه واتهام الآخرين. 

الطالبة  البحث، حاولت  خ��الل  وم��ن 
عمل  اآل����ي����ات  اإىل  ال���ت���و����ض���ل  �����ض����ارة، 
اإذا  ما  اإث��ب��ات  من  تتمكن من خاللها 
م�ضرح  من  املرفوعة  الب�ضمات  كانت 
للجاين  ت��ع��ود  اأم  م���زروع���ة  اجل��رمي��ة 
حتقيقه  يف  جن���ح���ت  م����ا  وه�����و  ح���ق���ا. 
تبز  دقيقة  فح�ص  اآليات  طريق  عن 
املزروعة  ال��ب�����ض��م��ات  يف  خ��ل��ل  وج�����ود 
الب�ضمات  يف  عليها  اخل��ب��ري  يعرث  ل 

احلقيقية."

عر�س البحث
اأمني  اهلل  عبد  �ضارة  الطالبة  واأك���دت 
كافة  ق��دم��ت  دب��ي  �ضرطة  اأن  حم��م��د، 
اأ����ض���ك���ال ال���دع���م ل��ت��ت��م��ك��ن م���ن تنفيذ 
قيمة،  ن��ت��ائ��ج  اإىل  وال��ت��و���ض��ل  بحثها 
املختبات  يف  حماكاتهم  اإىل  منوهة 
فيها  ُزرع���ت  جرمية  مل�ضارح  اجلنائية 
�ضرعوا  ثم  للجاين،  تعود  ل  ب�ضمات 
بتنفيذ مقارنات ودرا�ضات وفحو�ضات 

املنا�ضبة  العمل  اآل��ي��ات  اإىل  للو�ضول 
للك�ضف عن املزروعة.

واأع���رب���ت ���ض��ارة ع��ن ���ض��ع��ادت��ه��ا بنتائج 
ال��ب��ح��ث وم�����ض��ارك��ت��ه م���ع ن��خ��ب��ة من 
اخل����باء امل��ح��ل��ي��ني وال��ع��امل��ي��ني خالل 
ال�ضرطية،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ج��ل�����ض��ات 
العامة  ل���ل���ق���ي���ادة  ���ض��ك��ره��ا  م���وج���ه���ة 
املالزم  بحثها  ومل�ضرف  دب��ي،  ل�ضرطة 
اأول حممد ثاين املري، نظري دعمهم 

خالل فرتة تدريبها اجلامعي. 

•• اأبوظبي :رم�صان عطا 

خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  اأك��دت 
اأن وث��ي��ق��ة الأخ�����وة  ال���رتب���وي���ة ع��ل��ى 
الإن�ضانية التي د�ضنتها دولة الإمارات 
العربية املتحدة متثل ر�ضالة وت�ضامح 
العامل،  �ضعوب  خمتلف  اإىل  وحم��ب��ة 
الإن�����ض��ان��ي��ة �ضورة  الأخ����وة  ت��ر���ض��خ  اإذ 
للب�ضرية  م�����ض��رق  مل�ضتقبل  ج���دي���دة 
كافة دون نظر جلن�ص اأو لون اأو دين 
اأو عقيدة ، فهي تتجه اإىل اأن الإن�ضان 
اإليه  حاملة  ال��ع��امل  رب��وع  خمتلف  يف 
ر���ض��ال��ة ���ض��الم وا���ض��ت��ق��رار ب��ع��ي��داً عن 
جاء    . والتمييز  وال��ع��ن��ف  ال��ك��راه��ي��ة 
ذلك خالل اجلل�ضة الرم�ضانية التي 
نظمتها الأمانة العامة جلائزة خليفة 
الرتبوية بعنوان  " الأخوة الإن�ضانية 
" وحت���دث فيها كل  اإم��ارات��ي��ة  ري����ادة 
ال��ظ��اه��ري ، ع�ضو  ���ض��امل  م��ن حممد 
جمل�ص اأمناء جائزة خليفة الرتبوية 
، وف�ضيلة ال�ضيخ طالب ال�ضحي مدير 
اإدارة اخلطبة بالهيئة العامة لل�ضوؤون 
والدكتورة   ، والأوق�����اف  الإ���ض��الم��ي��ة 
مناهج  اإدارة  مدير  احلو�ضني  �ضمرية 
ال��ع��ل��وم الإن�����ض��ان��ي��ة وال��ل��غ��ات ب����وزارة 
النعيمي  وخولة   ، والتعليم  الرتبية 
عبدالرحمن  �ضامل  ال�ضيد  اأ�ضرة  عن 
خليفة  ب����ج����ائ����زة  ال����ف����ائ����زة  امل����ط����وع 
الرتبوية يف دورتها الرابعة ع�ضرة عن 
فئة الأ�ضرة الإماراتية املتميزة ،  واأدار 
اجلل�ضة الدكتور خالد العبي ع�ضو 

اللجنة التنفيذية للجائزة .

مناخ الت�سامح 
ويف بداية اجلل�ضة رفعت اأمل العفيفي 
الأم����ني ال��ع��ام ل��ل��ج��ائ��زة اأ���ض��م��ى اآيات 
التهاين للقيادة الر�ضيدة موؤكدة على 
اأن الأخوة الإن�ضانية يف دولة الإمارات 
بل هي  �ضعاراً  لي�ضت  املتحدة  العربية 
الذي  الت�ضامح  م��ن��اخ  يج�ضده  واق���ع 
حتت�ضن م��ن خ��الل��ه دول���ة الإم����ارات 
200 جن�ضية من خمتلف  اأك��رث من 
اأن���ح���اء ال���ع���امل ي��ع��م��ل��ون حت���ت مظلة 
ال���ت���ع���اي�������ص احل���������ض����اري وال����ن����م����وذج 

الإماراتي الرائد يف هذا ال�ضدد . 
ر�ضالة  اأهمية  على  العفيفي  واأك���دت 

الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  واأه�������داف 
الإن�ضانية  الأخ���وة  وثيقة  تر�ضيخ  يف 
وعربياً  حملياً  التعليمي  امل��ي��دان  يف 
م��ن خ���الل م��ا ت��ط��رح��ه اجل��ائ��زة من 
جمالت للتناف�ص يف دوراتها املختلفة 
ن�ضر  الأول  املقام  يف  ت�ضتهدف  والتي 
ثقافة التميز جلميع عنا�ضر العملية 
النهاية  ، وهو ما ي�ضب يف  التعليمية 
يف تر�ضيخ الإخوة الإن�ضانية واحرتام 
التنوع وقبول الآخر بعيداً عن النبذ 

والكراهية .

التعاي�س احل�ساري 
من جانبه اأكد حممد �ضامل الظاهري 
الإن�ضانية  الأخ������وة  م���ب���ادئ  اأن  ع��ل��ى 
الإماراتي  املجتمع  ن�ضيج  يف  را�ضخة 
منذ ار�ضى دعائمها املغفور له ال�ضيخ 
نهيان طيب اهلل  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
ث����راه ال����ذي ج��ع��ل م���ن ه���ذه الأر�����ص 
والتعاي�ص  للت�ضامح  واح���ة  ال��ط��ي��ب��ة 

البي�ضاء  اأي���ادي���ه  وم���د   ، احل�����ض��اري 
لال�ضتقرار  وم���ع���ززاً  ال�����ض��الم  ن��ا���ض��راً 
يف  الإن�ضان  ورف��اه  للتنمية  ومر�ضخاً 
خمتلف ربوع العامل دون نظر جلن�ضية 
، فالإن�ضان  ل��ون  اأو  اأو قومية  دي��ن  اأو 
والنه�ضة  التنمية  حم���ور  ه��و  ل��دي��ه 
، وم��ن هنا ج��اءت  وثيقة  احل�ضارية 
قيادتنا  ب��رع��اي��ة  الإن�����ض��ان��ي��ة  الأخ�����وة 
الر�ضيدة وباإجماع عاملي يج�ضد مكانة 
دولة الإمارات وقوتها الناعمة ، حيث 
ال��ت��ف ال��ع��امل ح���ول ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة ملا 
اإيجابية يف ر�ضم خارطة  اآثار  لها من 
الظاهري  واأك��د    . الب�ضرية  م�ضتقبل 
الإماراتية  التعليم  منظومة  اأن  على 
القرن  منت�ضف  يف  انطالقتها  ومنذ 
الإن�ضانية  الأخ��وة  من  جعلت  املا�ضي 
طلبة  احت�ضان  يف  الأ�ضا�ضية  ركيزتها 
متنوعة  وث����ق����اف����ات  ج��ن�����ض��ي��ات  م����ن 
تعليمية  ب��ر���ض��ال��ة  اإل��ي��ه��م  وال���ت���وج���ه 
والتعاي�ص  واملحبة  بالت�ضامح  ترتقي 

احل�ضاري .

الكرامة الإن�سانية 
م���ن ج��ان��ب��ه ت���ط���رق ف�����ض��ي��ل��ة طالب 
ال�ضحي اإىل مفهوم الكرامة الإن�ضانية 
م�����ض��رياً اإىل ق���ول امل���وىل ع��ز وج���ل يف 
اتقوا  النا�ص  اأيها  يا   " الكرمي  كتابه 
ربكم الذي خلقكم من نف�ص واحدة". 
فقد خلق اهلل تعاىل النا�ص جميعا من 
ر�ضول  ق��ال   ، ال�ضالم  عليه  اآدم  نف�ص 
ربكم  اإن  األ   ، النا�ص  اأيها  يا   (  r اهلل 
واحد، واإن اأباكم واحد( ، كما وقد قرر 
ربنا �ضبحانه مبداأ الكرامة الإن�ضانية 
فقال �ضبحانه وتعاىل :) ولقد كرمنا 
حمفوظة  الإن�ضان  فحقوق  اآدم(  بني 
غري  اأو  ك����ان  م�����ض��ل��م��ا   ، الإ�����ض����الم  يف 
ويعامل  ب��ال��ع��دل،  حقه  ي��اأخ��ذ  م�ضلم، 
اهلل  اإن  تعاىل:)  اهلل  قال  بالإن�ضاف، 
ن�ضت  والإح�ضان(، وقد  بالعدل  ياأمر 
�ضحيفة املدينة املنورة يف عهد ر�ضول 

اأن يبقى  اأن لكل ذي دي��ن  r على  اهلل 
على دينه،  فكانت املدينة بذلك واحة 
اأم�����ان، ورو����ض���ة اط��م��ئ��ن��ان،  يتعاي�ص 
ف��ي��ه��ا امل�����ض��ل��م��ون م��ع غ��ريه��م ، ولقد 
راقية يف  ب�ضور  املجيد  تاريخنا  حفل 

التعامل بني امل�ضلمني وغريهم .
الإمارات  دول��ة  اأن  ال�ضحي على  واأك��د 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت��ع��زز ق��ي��م الأخ���وة 
والتعددية  والع����ت����دال  الإن�����ض��ان��ي��ة، 
للجميع  تكفل  فقوانينها  الثقافية، 
التمييز،  وع��دم  والتقدير،  الح���رتام 
وجترم الإ�ضاءة اإىل اأي دين اأو اإحدى 
�ضعائره، اأو امل�ضا�ص مبقد�ضاته، اإميانا 
منها ب��اأه��م��ي��ة الأخ����وة الإن�����ض��ان��ي��ة يف 
ا�ضتقرار الأوطان، وبناء احل�ضارات . 

جذور احل�سارات 
احلو�ضني  �ضمرية  الدكتورة  واأ���ض��ارت 
العربية  الإم��ارات  تاريخ دولة  اأن  اإىل 
املتحدة مع الأخوة الإن�ضانية بداأ مع 

تاأ�ض�ضت  التي  الأر����ص  ح�ضارة  تاريخ 
عليها دولة الحتاد واملحبة والت�ضامح 
والأخ��������وة، ت��ل��ك ال��ق��ي��م امل��ت��اأ���ض��ل��ة يف 
قامت  التي  الأوىل  احل�ضارات  جذور 
اأ�ضبح  را�ضخ  احت��اد  بناء  اأ�ض�ص  عليها 
من��وذج��اً لأح��د اأجن��ح الحت���ادات على 
فاملمار�ضات  ال��ب�����ض��ري،  ال��ت��اري��خ  م���ر 
احلقب  دون����ت����ه����ا  ال����ت����ي  ال���ب�������ض���ري���ة 
النار   اأم  ح�������ض���ارات  م���ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وحفيت ووادي �ضوق وجلفار  وغريها 

من احل�ضارات املتعاقبة،
الأثرية  الدلئل  اأن جميع  واأو�ضحت 
م���ن  ن��ق��و���ص وح���ف���ري���ات  ت���وؤك���د على 
ع��الق��ة الإن�������ض���ان ب���الآخ���ر ع��ل��ى هذه 
الأر��������ص ب�������ض���ورة ت��ت�����ض��م ب����الأخ����وة و 
القائم  الإن�����ض��اين  ال��ت��اآل��ف وال��ت��ب��ادل 
ثقافياً  و  ف��ك��ري��اً  الآخ�����ر  ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى 
وعادات  طقو�ص  م��ن  ممار�ضاته  بكل 
وت���ق���ال���ي���د، و ه����و ب���ال���ت���ايل امل������وروث 
ال��ث��ق��ايف الإن�����ض��اين ال���ذي اح��ت��ف��ظ به 

الإن�ضان على اأر�ص الإمارات وتناقلته 
الأج���ي���ال ب��ت��ط��ور الأر�������ص و امل�����ادة و 
الدور  ه��ذا  اأن  على  واأك���دت  املجتمع، 
لدولة  الإن�ضانية  ل��الأخ��وة  جلياً   ب��رز 
املوؤ�ض�ضني  الآب���اء  الإم���ارات مع ع�ضر 
حتى اليوم كمثال متميز يف ريادة هذه 
القيمة ريادة غري م�ضبوقة يف التاآخي 
اأن  ميكن  ما  كل  عن  بعيداً  الإن�ضاين 
لت�ضامن  ال���رائ���د  ال�����ض��ل��وك  ي�����ض��وب 

الإن�ضان مع اأخيه الإن�ضان .

اأ�سرة متميزة 
وق�����دم�����ت خ����ول����ة ال���ن���ع���ي���م���ي خ���الل 
اجلل�ضة احل��واري��ة ���ض��وراً من جتربة 
اأ����ض���رت���ه���ا  " اأ����ض���رة ����ض���امل امل���ط���وع – 
ال��ف��ائ��زة بجائزة  الأ���ض��رة الإم��ارات��ي��ة 
الرابعة  دورت��ه��ا  يف  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
ع�ضرة " قائلة :- مما ل �ضك فيه اأن 
الأخوة  تر�ضيخ  يف  مهم  دور  لالأ�ضرة 
النظر  بغ�ص  اأبنائها  لدى  الإن�ضانية 

ع����ن دي�����ن و ع�����رق و ل�����ون ف����الأخ����وة 
التي  بالعالقات  مرتبطة  الإن�ضانية 
العالقات  ال��ب�����ض��ر وه����ذه  اأف�����راد  ب���ني 
كما  والرحمة،  الح��رتام  على  مبنية 
اأبنائنا و تعليمهم  يجب علينا توعية 
التم�ضك بالقيم النبيلة و منها قيمة 
الت�ضامح منذ ال�ضغر من خالل الرد 
فتح  و  تثقيفهم  و  ت�����ض��اوؤلت��ه��م  ع��ل��ى 
باب النقا�ص، مع الرتكيز على تعزيز 
الذاتية  ال��رق��اب��ة  و  ال��دي��ن��ي  ال�����وازع 
بالقراآن  رب��ط��ه��م  ل��دي��ه��م م��ن خ���الل 
ق�ض�ص  و  الت�ضامح  مبادئ  و  الكرمي 
الأنبياء بالإ�ضافة اىل اأ�ضالة الرتاث 
العربي الإ�ضالمي  و الق�ض�ص الهادفة 

لتعليم القيم احلميدة لالأبناء.
واأكدت على اأن الأخوة الن�ضانية تعني 
اأن يحرتم الإن�ضان حق اأخيه الإن�ضان 
يف العي�ص بكرامة وحرية واأمان، وعلى 
كل اأ�ضرة اأن تقوم برت�ضيخ هذه املبادئ 
اأنا  اأبنائها وهذا ما جنحت  يف نفو�ص 
وزوجي �ضامل عبدالرحمن املطوع يف 

غر�ضه لدى الأبناء. 

املدر�سة الإماراتية 
الدكتور خالد  اأكد  ويف ختام اجلل�ضة 
الإماراتية  امل��در���ض��ة  اأن  ع��ل  ال��ع��بي 
ب������الأخ������وة  م���ن���اه���ج���ه���ا  اح����ت����ف����ت يف 
الإن�����ض��ان��ي��ة ك��اأح��د امل��ح��اور ال��ب��ارزة يف 
املتطلعة  الطالبية  ال�ضخ�ضية  ب��ن��اء 
واحرتام  الآخ��ر  على  لالنفتاح  دائماً 
القوا�ضم  وبناء  وخ�ضو�ضيته  ثقافته 
الثقافات  ه��ذه  جتمع  التي  امل�ضرتكة 
يف ب��وت��ق��ة ال��ت�����ض��ام��ح ، وم���ن ه��ن��ا فاإن 
هذه  دائماً  تر�ضخ  الدرا�ضية  مناهجنا 
القيم الأ�ضيلة بل اإن بيئة التعليم يف 
حتتفي  واجلامعات  واملعاهد  املدار�ص 
موؤ�ضرات  ت�����بزه  م���ا  وه����و  ب��ال��ت��ن��وع 

التناف�ضية الدولية يف هذا ال�ضدد . 

جائزة خليفة الرتبوية تنظم جل�سة رم�سانية بعنوان »الأخوة الإن�سانية ريادة اإماراتية«

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  �ضعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  �ضمو  ق��دم 
لطريان  التنفيذي  الرئي�ص  الأع��ل��ى  الرئي�ص 
الإمارات واملجموعة رئي�ص هيئة دبي للطريان 
املدين رئي�ص مطارات دبي واجب العزاء يف وفاة 
املغفور له حمد حممد اأحمد بن �ضليمان وذلك 

مبجل�ص العزاء مبنطقة املنخول يف دبى.
نهيان  ال�ضيخ  م��ع��ايل  ال��ع��زاء  واج���ب  ق��دم  كما 

والتعاي�ص  الت�ضامح  وزير  نهيان  اآل  بن مبارك 
ومعايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر وزير 

ال�ضناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
اآل مكتوم  اأحمد بن �ضعيد  واأعرب �ضمو ال�ضيخ 
واملعزون عن  بن مبارك  نهيان  ال�ضيخ  ومعايل 
داعني   .. الفقيد  وذوي  لأ�ضرة  تعازيهم  �ضادق 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�ضع رحمته واأن 
ي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضب 

وال�ضلوان.

اأحمد بن �سعيد و نهيان بن مبارك يقدمان 
واجب العزاء يف وفاة حمد بن �سليمان

تر�سخ الأخوة الإن�سانية حمليًا وعربيًا   الرتبوية  خليفة  جائزة  ر�سالة   : العفيفي  • اأمل 
دعائم الأخوة الإن�سانية يف ن�سيج املجتمع الإماراتي اأر�سى  زايد   : الظاهري  �سامل  • حممد 

الإن�سانية ركيزة  ا�ستقرار الأوطان وبناء احل�سارات   الأخوة   : ال�سحي   • طالب 
�ساهد على عراقة وجتذر الأخوة الإن�سانية  الإمارات  تاريخ    : احلو�سني  • �سمرية 

غر�س ثقافة احرتام الإن�سان لأخيه الإن�سان لدى الأبناء الأ�سرة  على   : النعيمي  • خولة 
املدر�سة الإماراتية هياأت بيئة معززة لالأخوة الإن�سانية    : العربي  • خالد 

عر�ست بحثها اأمام نخبة من اخلرباء يف القمة العاملية ال�سرطية

متدربة يف �سرطة دبي تتو�سل اإىل اآلية عمل تك�سف 
عن الب�سمات املزروعة يف م�سارح اجلرائم

•• اأبوظبي-الفجر:

دعت �ضرطة اأبوظبي ال�ضائقني  اإىل اللتزام بالقيادة الآمنة واأخذ ق�ضط 
اأم��ان كافية  وخ�ضو�ضاً يف  كاٍف من النوم  قبل  القيادة وترك م�ضافة 
املركبات  ق��ي��ادة  النعا�ص  خ��الل  اأن  امل��ب��ارك حم��ذرة م��ن  �ضهر رم�ضان  

يت�ضبب يف حوادث توؤدي  اإىل وفيات وا�ضابات بليغة.
اأو  مرورية،  خمالفات  يرتكبون  ال�ضائمني" قد  "بع�ص  اأن  واأو�ضحت  
على  احل�ضول  ع��دم  ب�ضبب  الطرق،  على  ج�ضيمة  ح��وادث  يف  يت�ضببون 

واجلوع  العط�ص  اأو  ب��الإره��اق،  بع�ضهم  و�ضعور  ال��ن��وم،  من  ك��اف  ق�ضط 
ل��دى بع�ص  ال��رتك��ي��ز  م��ع��دلت  ال���ذي تنخف�ص فيه  رم�����ض��ان،  �ضهر  يف 

ال�ضائقني، ب�ضبب التغريات التي تطراأ على اجل�ضم نتيجة ال�ضيام.
اإيقاف املركبة  اأو الإجهاد، على  وحثت ال�ضائقني عند ال�ضعور بالنعا�ص 
اأخ���ذ احليطة  اأه��م��ي��ة  ل��ل��راح��ة، لف��ت��ة اإىل  ال��ط��ري��ق المي���ن  على كتف 
والنتباه اأثناء القيادة يف �ضهر رم�ضان، واللتزام بقوانني ال�ضري واملرور 

لتجنب احلوادث املرورية، وما تخلفه من خ�ضائر مادية وب�ضرية. 
وطالبت ال�ضائقني خ�ضو�ضاً قبل اأذان املغرب، اإىل �ضرورة القيادة بتاأٍن، 

وع��دم ال�ضرعة لإدراك الإف��ط��ار، ورب��ط ح��زام الأم���ان، وع��دم ا�ضتخدام 
ال��ه��ات��ف اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة، والن��ت��ب��اه ل��ع��دم جت���اوز الإ����ض���ارات ال�ضوئية، 
وا���ض��ت��خ��دام الإ����ض���ارات اجل��ان��ب��ي��ة، والن��ت��ب��اه ق��ب��ل الن��ع��ط��اف مي��ي��ن��اً اأو 
ي�ضاراً«. ونا�ضدت مديرية املرور والدوريات ال�ضائقني  واملجتمع عموماً 
ب�����ض��رورة ال��ت��ع��اون  يف احل��د م��ن احل���وادث امل��روري��ة واحل���د م��ن تعجل 
قائدي املركبات و�ضرعتهم، موؤكدة احلر�ص على زيادة التوعية املرورية، 
املرورية  احل���وادث  م��ن  للحد  لل�ضائقني،  ال�ضالمة  اإر���ض��ادات  وتوجيه 

وم�ضبباتها  الرئي�ضية .

�سرطة اأبوظبي : التعب والنعا�ش اأثناء القيادة يوؤديان 
اإىل حوادث مرورية ماأ�ساوية
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•• اأبوظبي-وام:

جامعة  يف  الأب�����ح�����اث  م��ع��ه��د  اأع����ل����ن 
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي ع���ن ت��اأ���ض��ي�����ص 4 
املركز  ت�ضمل  ج��دي��دة  بحثية  م��راك��ز 
ومركز   ، والبيئة  املناخ  لعلوم  العربي 
ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي وال���روب���وت���ات ، 
ومركز املواد الهند�ضية الذكية ، ومركز 
يف  والطوبوغرافية،  الكمية  الأنظمة 
لإيجاد  العاملية  امل�ضاعي  تدعم  خطوة 
احل���ل���ول ال�����ض��روري��ة مل��واج��ه��ة اأكرث 
اأنحاء  اأه��م��ي��ة يف خم��ت��ل��ف  ال��ق�����ض��اي��ا 

العامل.
جامعة  ع��م��ي��د  ب���ي���رتز،  اأريل  وق�����ال 
اأربعة  اف��ت��ت��اح  اإن  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك 
اإ�ضافة  ي�ضكل  ج��دي��دة  بحثية  م��راك��ز 
تطوير  يف  م�����ض��اه��م��ات��ن��ا  اإىل  ق��ي��م��ة 
ومتنوع  امل��ع��رف��ة  على  مبني  اقت�ضاد 
مهمة  اأي�ضا  يدعم  كما  املجتمع،  ويف 
لإر�ضاء  ال��ع��امل��ي��ة  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة 
منوذج جديد للتعليم العايل مبا فيه 
اأن  اإىل  م�����ض��ريا   ، الب�ضرية  م�ضلحة 
اجلامعة تفتخر بالباحثني والطالب 
الذين يبذلون جهودهم بهدف حتقيق 
الكت�ضافات العلمية من �ضاأنها اإحداث 

تغيريات اإيجابية عاملية.
الدين كلداري،  �ضهام  من جانبه قال 
املدير العام ملعهد الأبحاث يف جامعة 
نيويورك اأبوظبي: "نفخر، باعتبارنا 
املتقدمة،  ل��ل��ب��ح��وث  ع��امل��ي��ا  م���رك���زا 
باإ�ضافة هذه املراكز الأربعة اجلديدة 
اإىل معهد الأبحاث اخلا�ص باجلامعة، 
والتي من املخطط اأن تركز على مزيد 
من املجالت البحثية املتنوعة واملهمة 
، ونوؤكد جمددا التزامنا بامل�ضاهمة يف 
حتقيق روؤية دولة الإمارات يف التحول 

دعم  املعريف من خالل  القت�ضاد  اإىل 
اجلهود العلمية واملبتكرة، ونحن على 
يف  املراكز  ه��ذه  اإ�ضافة  ت�ضهم  اأن  ثقة 

حتقيق هذا الهدف ب�ضكل اأكب".
الكمية  الأن�����ظ�����م�����ة  م�����رك�����ز  وي�����ع�����د 
لالرتقاء  م��ن�����ض��ة  وال��ط��وب��وغ��راف��ي��ة 
التخ�ض�ضات  م���ت���ع���ددة  ب����اخل����بات 
والتطبيقية  ال��ن��ظ��ري��ة  امل���ج���الت  يف 
لالأنظمة الطبوغرافية الكمية ب�ضكل 
الهدف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت���وح���ي���ده���ا  ع�����ام، 
اإمكانات  بتطوير  املتمثل  الرئي�ضي 

احلو�ضبة الكمية.
املناخ  لعلوم  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  يعد  كما 
اأبرز  م��ن   "ACCESS" وال��ب��ي��ئ��ة 
املناخ  �����ض����وؤون  يف  امل��خ��ت�����ض��ة  امل����راك����ز 
اجلزيرة  ���ض��ب��ه  م��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ب��ي��ئ��ة 
اإىل  وي����ه����دف   ، واخل���ل���ي���ج  ال���ع���رب���ي���ة 
العاملية  الأب����ح����اث  م���واك���ب���ة  ���ض��م��ان 

والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ب��ال��ت��غ��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
والإقليمي  ال��وط��ن��ي  امل�ضتويني  على 
للتطورات ال�ضريعة ملجتمعات املنطقة 

واقت�ضاداتها.
اإمكانات  تطوير  على  امل��رك��ز  ويعمل 
املراقبة وتطوير النماذج يف القطاعني 
البحري واجل��وي، ف�ضال عن حتقيق 
التكامل مع خمتلف الكفاءات متعددة 
نيويورك  جامعة  ل��دى  التخ�ض�ضات 
نيويورك  ج��ام��ع��ات  و�ضبكة  اأب��وظ��ب��ي 
املوؤ�ض�ضات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��امل��ي��ة، 
احلكومية يف دول��ة الإم��ارات وغريها 

من اجلهات العامة.
التدري�ص  ه���ي���ئ���ة  اأع���������ض����اء  وع����م����ل 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���ض��ة  ك��ل��ي��ات  م���ن 
النف�ص  وع��ل��م  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  وه��ن��د���ض��ة 
جامعتي  م����ن  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  وع����ل����وم 
على  ونيويورك  اأبوظبي  يف  نيويورك 

ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  م��رك��ز  تاأ�ضي�ص 
لإج�����راء   "CAIR" وال����روب����وت����ات 
الأبحاث الأ�ضا�ضية يف جمالت الذكاء 
وتطوير  وال���روب���وت���ات  ال���ض��ط��ن��اع��ي 

التطبيقات اخلا�ضة بها.
الذكية  الهند�ضية  املواد  وميثل مركز 
"CSEM" من�ضة بحثية موؤ�ض�ضية 
بني  الفعال  للتعاون  تنظيميا  واإط��ارا 
كليتي  ال��ت��دري�����ص يف  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ض���اء 
ال���ع���ل���وم وال���ه���ن���د����ض���ة، وغ���ريه���م من 
الباحثني والطالب املخت�ضني يف علم 

املواد.
وي��ع��م��ل اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص يف 
املركز بالتعاون مع الباحثني لت�ضميم 
ال��ذك��ي��ة وجتهيزها  والأج���ه���زة  امل����واد 
تت�ضم  التي  تلك  �ضيما  ل  وتطويرها، 
للقطاعات  بالن�ضبة  خا�ضة  باأهمية 

احليوية يف اقت�ضاد دولة الإمارات.

•• دبي-الفجر:

اأعلنت جلنة بطاقة اإ�ضعاد التابعة للقيادة العامة ل�ضرطة دبي، عن جتديد 
تعاقدها مع امل�ضت�ضفى الدويل احلديث، الواقع يف منطقة الرفاعة بدبي، 
وذلك بعد عام من التعاون املثمر الذي اأف�ضى اإىل حتقيق اأكب قدر من 
العرو�ص واخل�ضومات  واأ�ضرهم، عب  اإ�ضعاد  ال�ضتفادة حلاملي بطاقة 
الأ�ضعار  لئ��ح��ة  على   35% وبن�ضبة  امل�ضت�ضفى،  قدمها  ال��ت��ي  املميزة 
اخلا�ضة بجميع اخلدمات الطبية غري املغطاة بالتاأمني، بالإ�ضافة اإىل 
واأ�ضرهم،  البطاقة  بحاملي  اخلا�ص  ال�ضتقبال  ميزة  امل�ضت�ضفى  تقدمي 

مع خدمة اأولوية حجز املواعيد.

اإىل  اإ�ضعاد  ال��زي��ارة التي ق��ام بها وف��د من جلنة بطاقة  اأثناء  ج��اء ذل��ك 
�ضرف  ال��ق��ادر  عبد  ال�ضيد  برئا�ضة  ب��دب��ي،  احل��دي��ث  ال���دويل  امل�ضت�ضفى 
بال�ضيد  الوفد  التقى  اللجنة، حيث  ال�ضحي يف  القطاع  املعمري، ممثل 
امل�ضت�ضفى،  يف  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العي�ضائي،  ح�ضن  ب��ن  ع��ي��درو���ص 
والذي  اجلانبني،  بني  التعاقد  اإيجابيات  مناق�ضة  اللقاء  خالل  وجرى 
�ضاهم يف حتقيق م�ضتوى عالرِ من الر�ضا وال�ضعادة حلاملي بطاقة اإ�ضعاد 

واأ�ضرهم. 
واتفق الطرفان على ال�ضتمرار يف �ضراكتهما مع اإمكانية تنفيذ مبادرات 
اإن�ضانية وجمتمعية م�ضرتكة، تعزز عالقات ال�ضراكة بينهما وتعمل على 
امل�ضاهمة يف اإظهار قدرة اجلهتني على امل�ضاركة الفعالة يف ن�ضر ال�ضعادة 

وال�ضتقرار والطماأنينة يف املجتمع.
اإىل  اجلزيل  بال�ضكر  �ضرف،  القادر  عبد  ال�ضيد  تقدم  اللقاء،  نهاية  ويف 
وعلى  ال�ضتقبال،  ح�ضن  على  احلديث  ال��دويل  امل�ضت�ضفى  يف  امل�ضوؤولني 
حلاملي  مميزة  وخدمات  عرو�ص  بتقدمي  والتزامهم  امل�ضتمر  تعاونهم 
البطاقة واأ�ضرهم، ما يعك�ص م�ضتوى العالقة املميزة بني جلنة بطاقة 

اإ�ضعاد وامل�ضت�ضفى الدويل احلديث.
يذكر اأنه ميكن حلاملي بطاقة اإ�ضعاد الطالع على كافة العرو�ص التي 
https:// الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  خ��الل  م��ن  ال�ضحي  القطاع  يقدمها 

الذكي  التطبيق  ع��ب  اأو   /esaad.dubaipolice.gov.ae
"اإ�ضعاد".

• اأحمد حمبوب م�سبح: تطوير مهارات املوظف هدف اأ�سا�سي تتمحور خالله امل�سارات التنموية كافة 
• الدكتور عي�سى الب�ستكي : برنامج القيادات اجلمركية اعتمد على 3 مرتكزات للتعليم 

ا�ستقبال خا�س واأولوية يف حجز املواعيد
جتديد التعاون بني »اإ�سعاد �سرطة دبي« وامل�ست�سفى الدويل احلديث

•• دبي -وام:

اأداة مبتكرة معا�ضرة يف دعم العمل اخلريي والإن�ضاين  امل��زادات اخلريية  تعد 
يف عامل اليوم. وتنظم العديد من املوؤ�ض�ضات اخلريية والإن�ضانية والجتماعية 
مزادات يعود ريعها لدعم اأهداف حمالتها الرامية مل�ضاندة الق�ضايا الإن�ضانية 

ة ودعم الفئات ال�ضعيفة يف املجتمعات الأقل حظاً. امللحرّ
والإن�ضاين  ال��ع��م��ل اخل����ريي  رواد  م��ن  امل�����ض��ارك��ني  امل������زادات اخل��ريي��ة  ��ن  ومت��كرّ
واحلري�ضني على فعل اخلري وامل�ضاهمة يف دعم الق�ضايا الإن�ضانية من املزايدة 
ل  اأ�ضمى،  ه��دف  اأج��ل  من  الفعلية  قيمتها  عن  النظر  بغ�ص  معرو�ضات؛  على 
بريعها يف م�ضاندة عمل خريي  امل�ضاهمة  بل  املعرو�ضة،  ال�ضلعة  باقتناء  يتمثل 

هادف.
اأو  اأو خدمة  اأن يقدموا �ضلعة  املوؤ�ض�ضات  اأو  اأخ��رى، ميكن لالأفراد  ومن ناحية 
اأن  اأجل  املزاد اخلريي من  الثمينة ويتبعوا بها لطرحها يف  املقتنيات  اإحدى 
تذهب عائدات بيعها اإىل حمالت خريية اأو منظمات اإن�ضانية اأو برامج اإغاثية 

حمددة.

- مزادات للخري من الإمارات للعامل.
والإن�ضاين  اخل��ريي  العمل  يف  املبتكر  النهج  ه��ذا  الإم����ارات  دول��ة  طبقت  وق��د 
مبكراً، حيث �ضاهمت العديد من مزادات الأرقام املميزة للوحات املركبات التي 
املا�ضية يف جمع ع�ضرات املاليني  ال�ضنوات  اأبوظبي على مدى  نظمتها �ضرطة 

من الدراهم لدعم العمل اخلريي داخل الدولة وخارجها.
عام  رم�ضان  �ضهر  يف  العاملية"  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  "مبادرات  ونظمت 
درهم من ريع مقتنيات  مليون   36 اأكرث من  حقق  فنياً خريياً  مزاداً   2021

فنية لفنانني عامليني من بيكا�ضو وهرني ماتي�ص، ذهبت جميعها لدعم جهود 
حملة "100 مليون وجبة" من الإمارات لإطعام الطعام يف 47 دولة.

 " دار  م��ع  بال�ضراكة   2017 ع��ام  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  نظمت  وقبلها 
الفنية واللوحات  الأعمال  م��زاداً خريياً على جمموعة من  كري�ضتيز" العاملية 

لفنانني حمليني ودوليني، ومت تخ�ضي�ص ريعها لدعم الالجئني يف املنطقة.
كما نظمت �ضرطة ال�ضارقة عام 2018 بالتعاون مع �ضركة الإمارات للمزادات 
مزاداً خريياً على اأرقام مركبات مميزة ذهب ريعه لدعم امل�ضروعات الإن�ضانية 

ملوؤ�ض�ضة القلب الكبري.

- مزادات "اأنبل رقم".
الداعمة  رقم" اخلريية  "اأنبل  م��زادات  تنظيم  املقبل  الأ�ضبوع  الدولة  وت�ضهد 
بن  حممد  "مبادرات  تنظمها  التي  املنطقة،  يف  الأك��ب  وجبة"،  "املليار  ملبادرة 
اآل مكتوم العاملية" لتوفري الدعم الغذائي للفقراء واملحتاجني وخا�ضة  را�ضد 
الفئات ال�ضعيفة من الأطفال والالجئني والنازحني واملت�ضررين من الكوارث 

والأزمات يف 50 دولة حول العامل.
اأرقاما  "اأنبل رقم" يف كٍل من دبي واأبوظبي وعب الإنرتنت  وتعر�ص م��زادات 
مميزة للوحات للمركبات يف كٍل من دبي واأبوظبي، منها اأرقام فردية وثنائية 
وثالثية ورباعية وخما�ضية، واأرقاما مميزة اأي�ضاً للهواتف املتحركة من كٍل من 

"دو" و"ات�ضالت".
وي�ضارك يف مزادات "اأنبل رقم" اخلريية نخبة من رجال الأعمال ورواد العمل 
والإح�ضان  للعطاء  امل��م��دودة  البي�ضاء  الأي���ادي  واأ�ضحاب  والإن�����ض��اين  اخل��ريي 
اأو  والت�ضامن الإن�ضاين يف دولة الإم��ارات مع املحتاجني دون متييز بني عرق 

دين اأو منطقة جغرافية.

"اأنبل رقم" اخلريية، التي تقام بدعم من هيئة الطرق  وي�ضاهم ريع م��زادات 
�ضمن  "ات�ضالت" و"دو"،  و���ض��رك��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  و���ض��رط��ة  ب��دب��ي  وامل��وا���ض��الت 
فعاليتني رئي�ضيتني يف كٍل من دبي واأبوظبي الأ�ضبوع املقبل بالإ�ضافة اإىل مزاد 
555 الإلكرتوين على اأرقام مميزة للوحات املركبات يف اأبوظبي، يف توفري املواد 
اخلم�ضني  ال��دول  يف  اجلوعى  من  املاليني  يحتاجها  التي  الأ�ضا�ضية  الغذائية 
التي تغطيها مبادرة "املليار وجبة" ودعم اإر�ضال مليار ر�ضالة اأمل وت�ضامن من 

الإمارات اإىل املحتاجني حول العامل.
وكانت الن�ضخة الأوىل من مزاد "اأنبل رقم" التي رافقت حملة "100 مليون 
وجبة" يف �ضهر رم�ضان 2021 حققت 50.45 مليون درهم يف ليلة واحدة، 
 220 يعادل  ما  اإىل  و���ض��وًل  النهائي،  لهدفها  احلملة  م�ضاعفة  يف  و�ضاهمت 

مليون وجبة قدمتها احلملة للمحتاجني يف 47 دولة حول العامل.

- املعرو�سات اأنواع .
وتنظم دور املزادات العاملية مزادات خريية متعددة الأنواع لدعم العمل الإن�ضاين، 
منها املزادات على الأعمال الفنية لرواد الفن القدمي اأو احلديث اأو املعا�ضر، اأو 
اأو  الريا�ضيني،  وميداليات  البطولت  كوؤو�ص  اأو  للم�ضاهري،  الفردية  املقتنيات 
مهمات  عتاد  اأو  التاريخية،  املنازل  اأو  الق�ضور،  يف  املوجودة  والنفائ�ص  التحف 
القدمية،  الطوابع والبطاقات البيدية والعمالت  اأو  اأو ف�ضائية،  ا�ضتك�ضافية 
عة، اأو تذاكر اإىل فعاليات ح�ضرية، اأو تذكارات من حمطات مهمة  اأو �ضور موقرّ

اأثرّرت يف م�ضارات التاريخ الإن�ضاين.
وفيما تذهب ال�ضلعة املعرو�ضة ملن يقدم اأعلى عر�ص وت�ضبح من ن�ضيب املزايد 
ب�ضعور  اأي�ضاً  ال�ضلعة  تلك  على  احلا�ضل  يحظى  الأك��ب،  ال�ضعر  يعر�ص  ال��ذي 

الر�ضا وال�ضعادة بكونه يدعم عماًل خريياً واإن�ضانياً هادفاً.

- اأكرب لوحة يف العامل بيعت مببلغ قيا�سي يف دبي.
وفيما تعد دولة الإمارات عا�ضمة عاملية للمزادات اخلريية الهادفة التي تدعم 
ق�ضايا اإن�ضانية كبى ومنظمات دولية فاعلة يف العمل التنموي على م�ضتوى 
القيا�ضية عام  الأرق���ام  امل���زادات اخلريية ذات  اإح��دى تلك  دب��ي  ال��ع��امل، �ضهدت 
القما�ص يف العامل بعنوان "رحلة  على  فنية  لوحة  اأكب  بيع  2021، حيث مت 
الإن�ضانية" ومب�ضاحة 1980 مرتاً مربعاً تعادل اأربعة مالعب كرة �ضلة للر�ضام 
�ضا�ضا جفري مقابل نحو 228 مليون درهم، اأي ما يعادل 62 مليون دولر، ما 

جعلها من بني اأغلى الأعمال الفنية التي بيعت يف التاريخ.
ينفذها  التي  الأط��ف��ال  و�ضحة  تعليم  ب��رام��ج  لدعم  امل���زاد  ري��ع  تخ�ضي�ص  ومت 
�ضركاء مبادرة "اإن�ضانية ُملَهمة" التي نظمت املزاد اخلريي حينها يف دبي، وهم 
منظمة الأمم املتحدة للطفولة "اليوني�ضف"، ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة "اليون�ضكو"، وموؤ�ض�ضة "دبي العطاء"؛ اإحدى "مبادرات حممد 

بن را�ضد اآل مكتوم العاملية"، وموؤ�ض�ضة "جلوبال جيفت".

- ابتكار يف العمل الإن�ساين.
وترتجم املزادات اخلريية املقامة يف الإمارات نهجها امل�ضتمر، بتوجيه من قيادة 
يف  القت�ضادية،  وفعالياته  املجتمع  �ضرائح  كافة  من  �ضاملة  وم�ضاركة  الدولة 
البتكار يف العمل الإن�ضاين وتوظيف خمتلف الأدوات واملن�ضات وال�ضبل لتو�ضيع 
مداه بحيث ي�ضمل املزيد من امل�ضتفيدين من املبادرات الإن�ضانية العاملية التي 
والإغاثية  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  لتقدمي  ال��ع��امل،  نحو  الإم����ارات  م��ن  تنطلق 
الوقائية  والتوعية  ال�ضحية  الرعاية  مب�ضتويات  والرتقاء  املجتمعات  ومتكني 

ون�ضر املعرفة ودعم التعليم يف املجتمعات الأقل حظاً حول العامل.

املزادات اخلريية .. نهج مبتكر يف العمل الإن�ساين بالإمارات

•• دبي –الفجر:

ان���ط���الق���اً م���ن ح���ر����ص ج���م���ارك دبي 
على تطوير وتعزيز املهارات القيادية 
احتفلت  اجل��م��رك��ي،  التفتي�ص  مل���دراء 
الدائرة بتخريج الدفعة ال�ضاد�ضة من 
منت�ضبي برنامج القيادات اجلمركية، 
والذي مت تنفيذه بالتعاون مع جامعة 
دب����ي، وذل����ك ب��ح�����ض��ور ���ض��ع��ادة اأحمد 
العام جلمارك  املدير  حمبوب م�ضبح 
دبي الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ض�ضة املوانئ 
واجلمارك واملنطقة احلرة، والدكتور 
دبي،  جامعة  رئي�ص  الب�ضتكي  عي�ضى 
امل��دراء التنفيذيني ومدراء  وعدد من 
من  ال���بن���ام���ج  وم��ن��ت�����ض��ب��ي  الإدارات 

مدراء التفتي�ص.
ال��ق��ي��ادات اجلمركية  ب��رن��ام��ج  وي��اأت��ي 

�ضمن اخلطة ال�ضرتاتيجية جلمارك 
دبي لإعداد قيادات م�ضتقبلية متمكنة 
يف جم����ال ال��ع��م��ل اجل���م���رك���ي، وذل���ك 
يف  امل�ضتمر  ال��ت��ط��ور  حتقيق  ل�ضمان 
ه��ذا اجل��ان��ب، م��ن خ��الل بناء جتربة 
املوؤ�ض�ضة  لتعزيز  ا�ضتثنائية  وظيفية 
لالرتقاء  وذل����ك  ل���ل���دائ���رة،  امل��ع��رف��ي��ة 
مب�ضتوى اخلدمات اجلمركية وتنفيذ 
املهام احليوية التي تقوم بها جمارك 
املجتمع  ح���م���اي���ة  ���ض��ع��ي��د  ع���ل���ى  دب�����ي 

وتي�ضري التجارة. 
وق���ال ���ض��ع��ادة اأح��م��د حم��ب��وب م�ضبح 
ال��ع��ام جل��م��ارك دب���ي الرئي�ص  امل��دي��ر 
واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي 
مقبلون  ون���ح���ن  احل������رة:  وامل��ن��ط��ق��ة 
 ،2071 الإم��ارات  على تنفيذ مئوية 
ن�ضب  املوظف  ون�ضع تطوير مهارات 

من  تتمحور  اأ���ض��ا���ض��ي��اً  وه��دف��اً  اأعيننا 
كافة،  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�������ض���ارات  خ���الل���ه 
واملعرفة  بالعلم  بالت�ضلح  ي��اأت��ي  فهذا 
وت��ط��وي��ر ال���ق���درات وامل���ه���ارات، والتي 
لكي  حياتنا  يف  ه��ام��اً  ج���زءاً  اأ�ضبحت 
املت�ضارعة  التطورات  ون��واك��ب  ن�ضاير 

احلالية.
ظل  ويف  اأن�������ه  اإىل  ����ض���ع���ادت���ه  ول����ف����ت 
امل��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت�����ض��ارع��ة، تبز 
امل�����ض��ت��ج��دات عب  م��ع  التكيف  اأه��م��ي��ة 
اأكرث  جديدة  م�ضتقبلية  روؤى  ت�ضكيل 
ذلك  وياأتي  املقبلة،  للمرحلة  فاعلية 
جمال  يف  امل�ضتمر  التطور  خ��الل  من 
اهتمام  منه  منبثقاً  العمل اجلمركي، 
ال�����دائ�����رة ب�������ض���رورة اإع��������داد ق���ي���ادات 
مقدمة  يف  اأ�ضا�ضي  ك��ه��دف  جمركية، 
اأولوياتنا ل�ضمان  تكوين جيل قيادي 

اخلدمات  مب�ضتوى  لالرتقاء  م��وؤه��ل 
املهام  ع��ل��ى حتقيق  ق���ادر  اجل��م��رك��ي��ة، 
احليوية عب منظومة عمل متكاملة 
التجارة  الدائرة يف دعم  روؤي��ة  ملواكبة 
ترابط  وت���ع���زي���ز  ع���امل���ي���اً  امل�������ض���روع���ة 
القت�ضاد  حل��م��اي��ة  الإم�����داد  �ضال�ضل 
و����ض���الم���ة امل���ج���ت���م���ع، ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف 
التي  الر�ضيدة  قيادتنا  م�ضرية  اإكمال 
الرثوة  تطوير  الأول  املقام  هدفها يف 
والزدهار  التقدم  اأج��ل  من  الب�ضرية 
الرقم  اإىل  الإم���ارات  بدولة  للو�ضول 
امل���ج���الت، وكان  ك��اف��ة  يف  ع��امل��ي��اً   )1(
ا�ضتحداث  يف  وا����ض���ح���اً  ه���دف���اً  ذل����ك 
اجلمركية  ال��ق��ي��ادات  تطوير  برنامج 
ال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ة  م��ع  ليتواكب 
جلمارك دبي 2021-2026، حيث 
رك��ز ال��بن��ام��ج على امل��زج ب��ني التعلم 

ال��ع��ل��م��ي وال��ع��م��ل��ي م���ن خ����الل ثالث 
اإدارة اجلمارك  تدريبية وهي  وحدات 
العمليات  اإدارة  ورق��م��ن��ة  امل��ب��ت��ك��رة، 
كان  و  الر�ضيقة،  والقيادة  اجلمركية، 
يف  اجلمركية  القيادات  تطوير  ملركز 
اأ�ضا�ضيٌّ يف  دوٌر  الب�ضرية  امل��وارد  قطاع 
دعم ا�ضتمرارية البنامج وا�ضتدامته 

وذلك بالتعاون مع جامعة دبي. 
ع����ام جمارك  ����ض���ع���ادة م���دي���ر  واأ�����ض����ار 
جاءت  ال�ضاد�ضة  الدفعة  اأن  اإىل  دب��ي 
التفتي�ص  مل��دراء  رئي�ص  ب�ضكل  موجهه 
يف قطاع التفتي�ص اجلمركي، وتخريج 
16 مدير تفتي�ص من البنامج. كما 
كافة  يف  م���وظ���ف   137 ت��خ��ري��ج  مت 
الدفعات  خ��الل  الوظيفية  امل��ج��الت 
كفاءتهم  اأث��ب��ت��وا  امل��ا���ض��ي��ة،  اخل��م�����ص 
يف دع������م ال���ع���م���ل اجل����م����رك����ي ودف�����ع 

الأه����داف  وحت��ق��ي��ق  التنمية  م�����ض��رية 
ال�ضرتاتيجية للدائرة التي تندرج يف 
ال�ضرتاتيجية  اخلطط  تطبيق  اإط��ار 

لإمارة دبي.
اأكد الدكتور عي�ضى  ويف ال�ضياق ذات��ه  
الب�ضتكي رئي�ص جامعة دبي على هذا 
املتميز للبنامج وهو نتيجة  الإجناز 
يتجزاأ  ل  ج��زءاً  كونه  امل�ضتمر،  للتعلم 
وتطورنا،  وم�����ض��ريت��ن��ا  رح��ل��ت��ن��ا  م���ن 
ومنهجيات  ت���وج���ه���ات  اإىل  م�������ض���رياً 
املوؤ�ض�ضات العلمية العاملية التي ترتكز 
على 7 اأ�ض�ص وهي: التعليم الأكادميي، 

املجتمع،  وخ��دم��ة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث 
امل�ضتمر، وال�ضراكة  والبتكار، والتعلم 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، وال�����ض��راك��ة مع 

ال�ضناعة. 
برنامج  اأن  اإىل  ال��ب�����ض��ت��ك��ي  واأ�����ض����ار   
ال��ق��ي��ادات اجل��م��رك��ي��ة اع��ت��م��د ع��ل��ى 3 
مرتكزات هي التعلم امل�ضتمر والبتكار 
املجال،  ذات  القطاعات  مع  وال�ضراكة 
موؤكداً على اأن التغريات الكبرية التي 
والتكنولوجيا  اخل��دم��ات  على  ط���راأت 
خ��ل��ق��ت ال���ع���دي���د م���ن ال���ت���ح���دي���ات ما 
يدفعنا اإىل تبني اأحدث التقنيات لي�ص 

خيارا بل �ضرورة للتعلم وتطويره.
مدار  على  البنامج  تدري�ص  مت  وق��د 
العملي  ال��ت��دري��ب  ���ض��ه��د  اأ���ض��ه��ر،   6
جل�ضات   6 خ�����الل  م����ن  وال����ن����ظ����ري 
عملية  وم���ه���ام  ال����ف����ردي،  ل��ل��ت��وج��ي��ه 
حيث  ت��دري��ب��ي��ة،  وج��ل�����ض��ات  للتطبيق، 
مت الرتكيز خالل تلك اجلل�ضات على 
الإمكانيات  لتطوير  ال��ع��ن��ان  اإط����الق 
الوعي  ت��ع��زي��ز  م���ع  الأداء،  وحت�����ض��ني 
ب�ضكل  الرتكيز  م��ع  للمتدرب  ال��ذات��ي 
حمدد على اخت�ضا�ضهم واأدواره��م يف 

جمارك دبي.

»جمارك دبي« و »جامعة دبي« يخرجان الدفعة ال�ساد�سة لربنامج القيادات اجلمركية 

•• اأبوظبي -الفجر:

لل�ضوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����ص  ال��ك��ع��ب��ي،  م��ط��ر  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ا�ضتقبل 
اللطيف جمعة  �ضعادة عبد  اأبوظبي  الهيئة يف  والأوق��اف مبقر  الإ�ضالمية 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  القريغيزية  اجلمهورية  �ضفري  بايف 
الذي زار الهيئة لالطالع على اإجنازاتها وبحث التعاون امل�ضرتك يف ال�ضاأن 
لل�ضوؤون  التنفيذي  وامل��دي��ر   ، الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  بح�ضور  وذل���ك  ال��دي��ن��ي، 

الإ�ضالمية .
لهم  �ضاكرا  له  املرافق  والوفد  ال�ضفري  ب�ضعادة  الكعبي  الدكتور  رحب  وقد 
هذه الزيارة، موؤكدا على عمق العالقات بني الدولتني قيادة و�ضعبا والتطور 

الذي ت�ضهده يف جميع املجالت . 
اإي�ضال  يف  وا�ضرتاتيجيتها  الهيئة  اإجن���ازات  على  ال�ضيف  الكعبي  وع��رف 
الإ�ضالمي  لديننا  ال�ضامية  املعاين  تر�ضيخ  يف  وجهودها  للمجتمع  ر�ضالتها 
ا�ضبح  الذي  ال�ضالم  والتعاي�ص وتر�ضيخ  الت�ضامح  اإىل  الذي يدعو  احلنيف 
املوؤ�ض�ص  القائد  عهد  منذ  الر�ضيدة  لقيادتنا  وهدفا  الإم��ارات  لدولة  نهجا 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان - طيب اهلل ثراه- ت�ضعى لتحقيقه بني �ضعوب العامل 

على  م��وؤك��دا  املنحى،  لهذا  الداعمة  امل��ب��ادرات  من  العديد  تبني  خ��الل  من 
الدعم الكبري الذي جتده الهيئة من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان، رئي�ص الدولة –حفظه اهلل –واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم دبي، 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واأ�ضحاب ال�ضمو حكام الإمارات، الذي �ضاهم 

يف ارتقاء ر�ضالتها.
وقد بحث اجلانبان اأ�ض�ص التعاون يف ال�ضاأن الديني بني الدولتني من خالل 
يف  ي�ضاهم  ال��ذي  الإيجابي  والتوا�ضل  اخل��بات  وتبادل  امل�ضرتك  التن�ضيق 

حتقيق الأهداف امل�ضرتكة.
من جانبه اأ�ضاد �ضعادة ال�ضفري القريغيزي بال�ضالت الرا�ضخة بني الإمارات 
تتبعه  ال��ذي  املتطور  بالأ�ضلوب  اإعجابه  مبديا  و�ضعبا،  ق��ي��ادة  وقريغيزيا 
الهيئة يف اإدارة ال�ضاأن الديني باأرقى املعايري العاملية مما ميكن املتوا�ضلون 
حمليا ودوليا ال�ضتفادة من خدماتها التي توفرها عب العديد من من�ضات 
التوا�ضل التابعة لها، مثمنا نهج دولة الإم��ارات العربية املتحدة وحر�ضها 

على اإ�ضاعة ال�ضالم والت�ضامح والتعاي�ص يف كل ربوع الكون. 

ال�سفري القريغيزي يف الدولة يزور هيئة »ال�سوؤون الإ�سالمية«

»نيويورك اأبوظبي« توؤ�س�ش 4 مراكز جديدة لالأبحاث
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�صارقة-الفجر:

من منطق ال�ضراكة بني دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�ضارقة وهيئة 
يف  الجتماعيني  املهنيني  ترخي�ص  ب�����ض��اأن  اخل��ا���ص،  للتعليم  ال�����ض��ارق��ة 
ل�ضنة   )  17( رق��م  التنفيذي  املجل�ص  ق��رار  ،مبوجب  اخلا�ضة  امل��دار���ص 
2018 ب�ضاأن تنظيم املهن الجتماعية يف امارة ال�ضارقة وانطالقا من 
املوؤ�ض�ضات  خمتلف  مع  و  بينهما  التعاون  تعزيز  على  اجلانبني  حر�ص 
الدورية  الج��ت��م��اع��ات  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل�����ض��رتك��ة،  الأه������داف  لتحقيق 
تنظيم  بهدف  عنها.  اأث��م��رت  التي  الطرفني  ب��ني  مت��ت  التي  وال��ل��ق��اءات 
م�ضتوى  ورفع  وتطويرها  ودعمها  املن�ضاآت  يف  الجتماعية  املهن  مزاولة 

اخلدمات املقدمة ،
من جانبها اأعربت خلود النعيمي مدير اإدارة الرخ�ص الجتماعية، عن 
�ضكرها على التعاون واجلهود املبذولة من الهيئة يف ال�ضعي اىل ترخي�ص 

مزاويل العمل الجتماعي يف املن�ضاآت اخلا�ضة التابعة لها وتنظيم اخلدمات 
الجتماعية املقدمة ، وذكرت اأنه مت ترخي�ص 31 مهنيا اجتماعيا ، و 23 
طلبا قيد الدرا�ضة يف انتظار ا�ضتيفاء امل�ضتندات املطلوبة وعدد 60 طلبا 
اأن جميع الطلبات يتم عر�ضها على جلنة  ، وذكرت  جديدا قيد املتابعة 
بقرار  �ضكلت  والتي  الم��ارة  الجتماعي يف  العمل  العاملني يف  ترخي�ص 
من املجل�ص التنفيذي بال�ضارقة، يف الجتماعات الدورية لها بعد ا�ضتيفاء 
الطلبات ل�ضروط ومتطلبات ترخي�ص املهن الجتماعية. متنح الرخ�ضة 
املتخ�ض�ضة  وجم��الت��ه  الجتماعي  كالخت�ضا�ضي  الجتماعية  للمهن 

والخت�ضا�ضي النف�ضي وجمالته املتخ�ض�ضة كاخت�ضا�ضي نف�ضي زوجي 
اأ�ضري، اخت�ضا�ضي نف�ضي علم نف�ص جنائي، مر�ضد نف�ضي، معالج نف�ضي، 

اخت�ضا�ضي نف�ضي تربوي، اخت�ضا�ضي نف�ضي مدر�ضي.
التطبيقي  ال�����ض��ل��وك  وم��ع��ال��ج  اخل��ا���ض��ة  ال��رتب��ي��ة  معلم  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

واخت�ضا�ضي العالج الوظيفي .
وتعقب النعيمي �ضارحة، املرحلة الأخرية بعد قبول الطلب وهي اجتياز 
ت�ضمنت  لها، حيث  الرتخي�ص  امل��راد  املهنة  بح�ضب  التقييم  اأو  الختبار 
اختبارات  و8  العربية،  باللغة  مهنية  اخ��ت��ب��ارات   8 ب��واق��ع  اختبارا   16

باللغة الإجنليزية، مبعدل 120 �ضوؤاًل اختبارياً لكل منوذج ،مت اعداده 
وفق نخبة من املخت�ضني من جامعة الإمارات بناء على التعاون املتبادل 
الجتماعات  خ���الل  النعيمي  وذك����رت  الت��ف��اق��ي��ة.  وع��ق��د  اجل��ام��ع��ة  م��ع 
التن�ضيقية  مع هيئة ال�ضارقة للتعليم اخلا�ص بتطوير منظومة اخلدمات 
الجتماعية املقدمة يف املدار�ص من خالل وجود مهن اجتماعية متار�ص 
الع�ضوائية  عن  بعيدا  علمية  وموؤهالت  كفاءات  وفق  الجتماعي  العمل 
ومعلم  الجتماعي  الخت�ضا�ضي  كمهنة  امل�ضكالت  وح��ل  التدخالت  يف 
متار�ضه  التي  الأ�ضا�ضي  للدور  النف�ضي  والخت�ضا�ضي  اخلا�ضة  الرتبية 
تلك املهن يف جمتمع  املدر�ضة ، بالإ�ضافة اىل التعاون يف تعيني اي مهني 
اجتماعي دون خ�ضوعه ل�ضرتاطات  الرتخي�ص املهني لتفادي الأخطاء 
جميع  ترخي�ص  اىل  ال��دائ��رة  ،وتطلعات  املوؤهلني  غري  ي�ضببها  قد  التي 
لبلوغ  الت�ضغيلية  اخلطط  وف��ق  الإم���ارة  يف  الجتماعي  العمل  م���زاويل 

الهدف.

ب�ساأن ترخي�س املهنيني الجتماعيني يف املدار�س اخلا�سة يف الإمارة 

�سراكة بني »اجتماعية ال�سارقة« و »ال�سارقة للتعليم اخلا�ش«

••  دبي -د.حممود علياء

العلمي يف ندوة  الإم���ارات  ن��ادي  نظم 
رم�ضانياً  جمل�ضاً  وال��ع��ل��وم  ال��ث��ق��اف��ة 
امل�����راك�����ز  ب�����ني  "التعاون  ب����ع����ن����وان 
نحو  ال��دول��ة  يف  العلمية  وامل��خ��ت��بات 
التقنيات  يف  امل�ضتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
ووظائف مهارات امل�ضتقبل". بح�ضور 
الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ب��دور  ب���الل 
الرئي�ص  ن��ائ��ب  الهاملي  عبيد  وع��ل��ي 
القا�ضم املدير الإداري ود.  ود. �ضالح 
رفيعة غبا�ص ود. �ضهام كلداري ونخبة 

من الأكادمييني واملتخ�ض�ضني.
 ���ض��ارك يف امل��ج��ل�����ص ال��دك��ت��ور حممد 
الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  امل��ع��ال  اإب��راه��ي��م 
وال���ت���ع���ل���ي���م ل���ل�������ض���وؤون الأك����ادمي����ي����ة، 
الوكيل  احل��م��ادي  في�ضل  وامل��ه��ن��د���ص 
وال�ضركات  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  امل�ضاعد 
وزارة  يف  وامل���ت���و����ض���ط���ة  ال�������ض���غ���رية 
العور  من�ضور  وال��دك��ت��ور  الق��ت�����ض��اد، 
رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة ح���م���دان ب���ن حممد 
عبداللطيف  وال����دك����ت����ور  ال����ذك����ي����ة، 
ال�ضام�ضي مدير جممع كليات التقنية 
الظاهري  �ضعيد  وال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��ي��ا، 
امل�ضتقبلية  ال���درا����ض���ات  م��رك��ز  م��دي��ر 
اأفتتح املجل�ص مبعر�ص  بجامعة دبي. 
لإبداعات وخمرتاعات املنت�ضبني لنادي 
ح���ازت على  وال��ت��ي  العلمي  الإم�����ارات 
عديد من اجلوائز املحلية والدولية. 
اأدار اجلل�ضة الدكتور عي�ضى الب�ضتكي 
العلمي معرفاً  الإم���ارات  ن��ادي  رئي�ص 
اأ�ض�ص  ال��ذي  العلمي  الإم����ارات  ب��ن��ادي 
عام 1987 واأهدافه التي تاأخذ على 
وعلمياً،  تقنياً  املجتمع  توعية  عاتقها 
علمية  وور�ص  تدريبية  دورات  واإقامة 
و�ضقلها،  املواهب  واكت�ضاف  للنا�ضئة، 
من  علمية  خ��بات  الطالب  واإك�ضاب 
العاملية  امل��ح��اف��ل  يف  امل�����ض��ارك��ة  خ���الل 

واملهرجانات وامللتقيات املتخ�ض�ضة.
اإب��راه��ي��م املعال  ال��دك��ت��ور حممد  اأك���د 
املراكز  تواجه  عدة  حتديات  هناك  اأن 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل���خ���ت���بات اأه���م���ه���ا عدم 
وجود خريطة لهذه املراكز حل�ضرها 
وحت����دي����د اأدوراه�������������ا، �����ض����واء م���راك���ز 
العلمية،  الفئات  بجميع  تعنى  علمية 
م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف  ب��ح��ث��ي��ة  م����راك����ز  اأو 
التحدي  اأما  املوؤ�ض�ضات.  اأو  اجلامعات 
العلمي  الإن����ت����اج  ت���رك���ز  ف��ه��و  ال���ث���اين 
والبحثي يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل 
اأو اجلامعات فخالل ال�ضنوات الثالث 

التعليم  م��وؤ���ض�����ض��ات  اأن��ت��ج��ت  الأخ����رية 
ب��ح��ث��ي��ة، يف  28.347 ورق���ة  ال��ع��ايل 
ل�ضوق  البحثي  الإن���ت���اج  جن��د  امل��ق��اب��ل 
ما يو�ضح  ع��ام حم��دوداً  ب�ضكل  العمل 
وج��������ود ف����ج����وة ك����ب����رية يف اجل����ان����ب 
البحثي، بالإ�ضافة اإىل �ضعف التعاون 
بني املراكز البحثية وهذه واحدة من 
التعاون  اأن  حتى  الكبرية،  التحديات 
بني املوؤ�ض�ضات الأكادميية داخل الدولة 
املوؤ�ض�ضات  م��ع  عليه  ه��و  مم��ا  اأ���ض��ع��ف 
الأكادميية اخلارجية. وراأى اأن هناك 
اإل  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  �ضريفة  مناف�ضة 
الن�ضوج يف  اإىل مرحلة  اأنها مل ت�ضل 

التعاون يف جمال البحث العلمي.
التعليم  موؤ�ض�ضات  اأن  املعال  واأ���ض��اف 
م�ضادر  وت��ن��وي��ع  ت��ع��دد  تفتقر  ال��ع��ايل 
املوؤ�ض�ضة  ميزانية  هو  والذي  التمويل 
ي�ضكل حتدي على م�ضتوى  نف�ضها ما 
البحث العلمي واإنتاج املعرفة، وتطوير 
املهارات  يتحدى  الذي  الب�ضري  املورد 
الثورة  اأن  واأك���د  م�ضتقبلياً.  املطلوبة 
العمل  ���ض��وق  يف  ت��وؤث��ر  ق��د  ال�ضناعية 
العقل  اأمام  ت�ضكل مع�ضلة  ولكنها لن 
وا�ضتحداث  القادر على خلق  الب�ضري 
وظائف بديلة. واأ�ضار اأن دور موؤ�ض�ضات 
موظفاً  تخريج  لي�ص  العايل  التعليم 
ولكنها توؤهل اإن�ضان قادراً على اإحداث 
ف�ضوق  امل��ت��غ��ريات.  وم��واك��ب��ة  التغيري 
للت�ضويق  خدمي  الإم����ارات  يف  العمل 
تطوير،  اأو  ب��ح��ث  ي��وج��د  ل  وال��ب��ي��ع 
اإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف �ضوق  مم���ا ي��ت��ط��ل��ب 
العمل وتطوير قطاع �ضناعي حملي. 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  وذك�����ر 
والأدوات  املبادرات  من  العديد  لديها 
باحتياجات  اخل��ا���ض��ة  وال���ض��ت��ب��ي��ان��ات 
ال�����ض��وق وق����د مت اإج������راء م�����ض��ح حول 

التحقوا  التي  والوظائف  اخلريجني 
ب��ه��ا، ك��م��ا مت اإج������راء ا���ض��ت��ب��ي��ان حول 
العمل  ����ض���وق  يف  امل��ط��ل��وب��ة  امل����ه����ارات 
وكانت املهارات التقنية اأ�ضا�ص مطلوب 
ل���دى ج��م��ي��ع اخل��ري��ج��ني م���ا يتطلب 
اجلامعات  ق��ب��ل  م���ن  ال��ن��ظ��ر  اإع�������ادة 
ملواكبة  ب���راجم���ه���ا  ت�����ض��م��ي��م  لإع�������ادة 
الأعمال،  مل��ه��ارات  اإ�ضافة  ال��ت��ط��ورات، 
وهو  وال�ضخ�ضية  ال��ع��ام��ة  وامل���ه���ارات 
دور موؤ�ض�ضات التعليم العايل لإك�ضاب 
توؤهله  ال��ع��ام��ة  م���ه���ارات  اخل��ري��ج��ني 
الدكتور  واأ����ض���ار  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي.  للعمل 
عبداللطيف ال�ضام�ضي اإىل اأثر الثورة 
املهارات  الرابعة يف حتديد  ال�ضناعية 
امل�ضتقبلي،  العمل  ���ض��وق  يف  املطلوبة 
وخ�ضو�ضاً يف ظل املتغريات املت�ضارعة، 
ك���ل قطاع  ف��ه��ن��اك ه����دف م��ت��غ��ري يف 
الهدف  ي��ع��د  ومل  ووظ���ي���ف���ة،  وم��ه��ن��ة 
ولكن  كافياً  وح��ده  واملعريف  التعليمي 
املهاري  اجلانب  على  الرتكيز  اأ�ضبح 
اجلانب  لأن   85% اأك��رث من  بن�ضبة 
املهارة  ولكن  ب�ضهولة  يكت�ضب  املعريف 
ال�ضام�ضي  واأك��د  وداأب.  تركيز  تتطلب 
والتدريب  بالبحث  تتعلق  املهارات  اأن 
"كوفيد"  اأن��ه يف فرتة  العملي، وجند 
الطلبة  اك��ت�����ض��ب  ب��ع��د  ع���ن  وال��ت��ع��ل��م 
م���ه���ارات ت��ع��ل��م مل ت��ك��ن م���وج���ودة يف 
ب�ضكل  ت��ط��وي��ره��م  يف  وت�����ض��ه��م  ���ض��ب��ق 
م�ضتمر، اإل اأن التعليم لبد اأن يواكب 
التطورات وخ�ضو�ضاً يف جمال العمل 
�ضكل  يف  ال�����ض��وق  احتياجات  وت��رج��م��ة 
باأن  ع��ل��م��اً  ت��دري��ب��ي��ة،  ودورات  م��ن��اه��ج 
امل�ضتجدات املتالحقة لها دور يف اإعادة 

توجيه املناهج والعملية التعليمية.
لبد  امل�ضتقبلي  اخل��ري��ج  اأن  واأ���ض��اف 
رق��م��ي��ة وم��ه��ارة يف  م��ه��ارة  اأن ميتلك 

الأعمال  ري��ادة  جانب  اإىل  التخ�ض�ص 
للخروج  ال�����ض��ن��دوق  خ����ارج  ي��ف��ك��ر  اأي 
تكت�ضب  وه��ذه  متعددة  وحلول  باأفكار 
ال�����دورات التي  اأو  امل��ن��اه��ج  ���ض��واء م��ن 
املنهج  من  جزء  وتكون  الطلبة  توؤهل 
�ضهادة  ع��ل��ى  ي��ح�����ض��ل  واأن  ال���درا����ض���ي 
احرتافية  مهنية  و���ض��ه��ادة  اأك��ادمي��ي��ة 
 85% اأن  واأكد  العمل.  ل�ضوق  توؤهله 
حا�ضلني  التقنية  كليات  خريجي  من 
يف  واحرتافية  اأكادميية  �ضهادات  على 
يتطلب  كلها  وه��ذا  املجالت.  خمتلف 
وخمتبات  موؤهلني  اأكادمييني  توفر 
جمهزة وتدريب عملي حقيقي يوؤهل 
الطالب للمتغريات. واأ�ضار ال�ضام�ضي 
موؤ�ض�ضات  هيكلة  لإع���ادة  احلاجة  اإىل 
ليواكب  ج�������ذري  ب�������ض���ك���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م 
بحاجة  املتطورة،  الأج��ي��ال  متطلبات 
اإىل اإعادة فكر منظومة التعليم، وقد 
مت جتريب التعليم عن بعد وجنحت، 
الهجني  ال��ت��ع��ل��ي��م  ا���ض��ت��ح��داث  ث���م مت 
احل�ضوري  التعليم  بني  يجمع  ال��ذي 
ال�ضنوات  ويف  ب���ع���د،  ع���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م 
)هايب  تعليم  اإىل  �ضنحتاج  القادمة 
ه��ل نحتاج  ت�����ض��اوؤل  م��ا يطرح  هجني( 
الدرا�ضية  ف�ضولنا  م��ن   70% اإىل 

م�ضتقباًل؟
ب�����ض��ك��ل افرتا�ضي  ب��ع��د  ع���ن  ف��ال��ت��ع��ل��م 
بيئة جاذبة  ال��ه��دف منه خلق  وف��ع��ال 
ل��ل��ط��ال��ب ب��ت��ح��وي��ل اجل���ام���ع���ات اإىل 
الف�ضل  بني  جتمع  مفتوحة  من�ضات 
نحتاج  امل���ف���ت���وح.  وامل����ك����ان  ال���درا����ض���ي 
اأخرى  موؤ�ض�ضات  م��ن  ال�ضتفادة  اإىل 
التعليم  موؤ�ض�ضات  ب��ني  تكامل  خللق 
والقطاعات املختلفة لإك�ضاب الطالب 
الدكتور  وذك�����ر  م��ت��ن��وع��ة.  م����ه����ارات 
العامة  ال�����ض��ورة  اأن  ال���ع���ور  م��ن�����ض��ور 

اأن الق��ت�����ض��اد ه��و احل�����ض��ان وم���ا بعد 
التعليم  اأن  وراأى  ال��ع��رب��ة،  ه��و  ذل���ك 
هو احل�ضان وكل الأمور الأخرى هي 
العربة، واأكد اأن الذي ينق�ص التعليم 
املهارات  املقبلة هو  يف اخلم�ضني عاماً 
التخ�ض�ضية التي متثل وا�ضطة العقد 
واملهارات  ل���الأم���ام،  ال��ت��ق��دم  اأردن����ا  اإذا 
الطب  ف���ق���ط  ل��ي�����ض��ت  ال��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة 
والهند�ضة، فموؤ�ض�ضات التعليم العايل 
حتتاج ملزيد من الرتكيز على املهارات 
الإن�ضانية  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة 
املهارات  والجتماعية، ولذلك فقدان 
التعليم  موؤ�ض�ضات  ي�ضع  التخ�ض�ضية 
اأم�����ام ���ض��ي��ن��اري��وه��ات ث���الث���ة: عزوف 
التوظيف،  ع����ن  اخل����ا�����ص  ال���ق���ط���اع 
املهارة  زم���ام  ال���ذي ل ميلك  اخل��ري��ج 
ال��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة ي��ك��ون ف��اق��د ال��ث��ق��ة يف 
نف�ضه، ال�ضطفاف يف طوابري انتظار 
الوظيفة احلكومية. واأ�ضاف اأن هناك 
حتديات تواجه العديد من اجلامعات 
باملخرج  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  اأول����ه����ا  وال�������دول 
اجلانب  ب��ني  ت��ف��اوت  وجن��د  التعليمي 
املعريف واملهاري، ونواجه م�ضكلة كيفية 
اإىل  اإ�ضافة  املهارية،  املخرجات  قيا�ص 
التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  بع�ص  اأن 
املهاري.  اجلانب  ميتلكون  ل  اأنف�ضهم 
القطاع  دراي��ة  الآخ��ر مدى  والتحدي 
وظيفياً،  املطلوبة  ب��امل��ه��ارات  اخل��ا���ص 
ل��ذل��ك لب��د اأن ي��ك��ون ه��ن��اك ن��وع من 
التعليم  م���وؤ����ض�������ض���ات  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل 
منوذجاً  هناك  يكون  واأن  الأك��ادمي��ي 
املطلوبة.  امل���ه���ارات  جل��دول��ة  م��وح��داً 
واأ�ضار العور اإىل اأهمية تعظيم املوارد 
ل��ذل��ك لبد  ال��ع��ل��م��ي،  للبحث  امل��ال��ي��ة 
م���ن ت��ب��ن��ي ���ض��ي��ا���ض��ات لإع���ط���اء عقود 
كما  بحثية  م��راك��ز  متتلك  ل�����ض��رك��ات 

هو معمول به يف اخلارج، فال�ضيا�ضات 
احل��ك��وم��ي��ة اأج����بت ال��ق��ط��اع اخلا�ص 
ع��ل��ى ����ض���رورة وج����ود م��راك��ز بحثية. 
امل�ضاعدات  رب��ط  ���ض��رورة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
موؤ�ض�ضات  ب��اح��ت��ي��اج��ات  اخل���ارج���ي���ة 
وت�ضاءل  امل��ح��ل��ي��ة.  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ظ���اه���ري نعرف  ���ض��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور 
ميكن  كيف  ولكن  التحديات،  جميعاً 
امل��ف��رو���ص ع��م��ل��ه، فالباب  ح��ل��ه��ا وم���ا 
اأن ن�ضوغ  القيادة وعلينا  مفتوح لدى 
ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات واإي���ج���اد اآل��ي��ة لرفع 
للقيادة.  واملقرتحات  التحديات  هذه 
البحث  املراكز يف  الظاهري دور  واأكد 
مهم  امل�ضتقبلية  وال��درا���ض��ات  العلمي 
اأو فعال  اأنه غري وا�ضح  اإل  و�ضروري 
توجد  ول  للهيكلة  يفتقر  فمعظمها 
اإىل جانب  ب��ي��ان��ات جت��م��ع��ه��ا،  ق���اع���دة 
التعاون  ت�ضجع  �ضيا�ضات  وج��ود  ع��دم 
بني املراكز البحثية فمعظم املوؤ�ض�ضات 
تلجاأ لل�ضركات اخلارجية ول ت�ضتعني 
اأن  الوطنية، رغم  الأكادميية  باملراكز 
التعاون  على  ت�ضجع  ال��دول��ة  �ضيا�ضة 
بني املوؤ�ض�ضات احلكومية والأكادميية 

اإل اأن هناك �ضعف يف التن�ضيق بينها.
واأ�ضار اإىل اأنه يف عام 2018 جمل�ص 
املختبات  م��ن�����ض��ة  اأن�������ض���اأ  ال���ع���ل���م���اء 
اأجهزة  ا�ضتغالل  والق�ضد  املفتوحة 
امل�����خ�����ت�����بات م�����ن ق����ب����ل اجل����ام����ع����ات 
والباحثني وحتى الآن مل ي�ضتفد اأحد 
الباحثني  ع��دد  وك��م  املن�ضة  تلك  م��ن 

الذين ا�ضتفادوا منها.
اأن تكون هناك من�ضة  اأن��ه لب��د  واأك��د 
وتربطها  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل����راك����ز  ت���رب���ط 
ب���ال���ق���ط���اع ال�������ض���ن���اع���ي واحل���ك���وم���ي 
وال��ق��ط��اع الأك���ادمي���ي. واأك���د اأن���ه لبد 
القت�ضاد  م��ه��ارات  على  الرتكيز  م��ن 

الأخ���������ض����ر وه������ي ت���ط���ب���ي���ق امل����ع����ارف 
�ضواء  اخلدمات  جميع  يف  والإمكانات 
احلكومية اأو اخلا�ضة، وهذا القت�ضاد 
منظمة  يف  وظيفة  مليون   24 خلق 
والوظائف اخل�ضراء  الدولية،  العمل 
امل����ج����الت بحيث  ت���وج���د يف خم��ت��ل��ف 
تكون ال�ضتدامة اأ�ضا�ص يف التعامالت 
يف ه��ذا الق��ت�����ض��اد. وت��ط��رق املهند�ص 
القطاعات  اإىل  احل����م����ادي  ف��ي�����ض��ل 
وجود  م���وؤك���داً  امل�ضتقبلية،  ال���واع���دة 
قطاعات  على  ت��وؤث��ر  عاملية  ت��وج��ه��ات 
اأولها  امل�ضتقبل،  ووظ��ائ��ف  وم���ه���ارات 
�ضيا�ضات  وت��وج��د  ال��دائ��ري  القت�ضاد 
ت���دع���م ه����ذا ال���ت���وج���ه وق����د اأث�����ر هذا 
التوجه على خمتلف القطاعات و�ضوق 
اأكرث من  ا�ضتثمار يف  الأعمال وهناك 
م�����ض��ت��وى ال���ع���امل يف  ع��ل��ى  دول����ة   70

القت�ضاد الدائري.
وال��ت��وج��ه الآخ���ر الق��ت�����ض��اد الأخ�ضر 
لاللتزام  الو�ضول  على  يعتمد  ال��ذي 
ال�ضفري يف انبعاث الكربون، والتوجه 
الثالث القت�ضاد الأزرق املتعلق ببيئة 
الرابع  وال���ت���وج���ه  وامل��ح��ي��ط��ات  امل���ي���اه 
حملية  ت��وري��د  �ضيا�ضة  على  العتماد 
وه������ذا م����ا اأك����دت����ه ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا، 
الرقمي  القت�ضاد  الأخ���ري  وال��ت��وج��ه 
يتطور ب�ضكل مت�ضارع وهذه التوجهات 

متثل قطاعات واعدة م�ضتقبلياً.
واأك���د احل��م��ادي اأن ه��ذه ال��ت��غ��ريات اأو 
التوجهات �ضتوؤثر على الوظائف لأنها 
اأكب ومتابعة  تتطلب معرفة ومهارة 
م�����ض��ت��م��رة مل�����ض��ت��ج��دات ال�����ض��وق، وهذه 
واملختبات  امل��راك��ز  �ضتحفز  امل��ج��الت 
هذه  يف  �ضريعاً  ت��ط��وي��راً  يتطلب  مم��ا 
امل���راك���ز ل��دع��م الب���ت���ك���ار وخ��ل��ق بيئة 
ول���ت���ك���ون ج�ضر  ل��ل��ب��اح��ث��ني  داع����م����ة 

للتوا�ضل بني خمتلف املوؤ�ض�ضات.
وت�ضاءل احلمادي ماذا عن امل�ضتقبل؟ 
فاأكد اأن ريادة الأعمال حاجة اأ�ضا�ضية 
اأو  لب����د م���ن ت��ع��زي��زه��ا يف امل����دار�����ص 
ك��ك��ل. وتطرق  اجل��ام��ع��ات وامل��ج��ت��م��ع 
اإىل جتربة كليات التقنية وما تك�ضبه 

لطالبها من مهارات، وريادة اأعمال.
مل����اذا  وت�������ض���اءل���ت د. رف���ي���ع���ة غ���ب���ا����ص 
اأق�ضام بع�ص الكليات النظرية  اأغلقت 
ما  اإن  واأك�����دت  الفل�ضفة،  كتخ�ض�ص 
معايري  من  العاملية  ال�ضركات  تطبقه 
اخلليج.  جمتمع  على  ينطبق  ل  ق��د 
الأكادميية هي  املوؤ�ض�ضات  واإن م�ضكلة 
والوقوف  لتحليل  احلقيقية  احلاجة 
ع���ل���ى ال����و�����ض����ع احل�������ايل م�����ن خ���الل 
ا�ضتعرا�ص م�ضرية التعليم واملح�ضلة.

 
عدة  بتو�سيات  املجل�س  وخ��رج 

منها:
- �ضرورة وجود خريطة حل�ضر مراكز 
�ضواء  اأدوراه���������ا،  الأب����ح����اث وحت���دي���د 
الفئات  بجميع  تعنى  علمية  م��راك��ز 
اأو مراكز بحثية متخ�ض�ضة  العلمية، 

يف اجلامعات اأو املوؤ�ض�ضات.
اأهمية التعاون بني املراكز البحثية   -
و�ضرورة  الأك���ادمي���ي���ة،  امل��وؤ���ض�����ض��ات  يف 
التعليم  م���وؤ����ض�������ض���ات  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل 

الأكادميي.
لتنويع م�ضادر  �ضبل  اإيجاد  - �ضرورة 

الدخل لتطوير البحث العلمي.
العمل  �ضوق  النظر يف  اإع��ادة  اأهمية   -
قطاع  اإىل  ت�����ض��وي��ق��ي  م���ن  وت��ط��وي��ره 

�ضناعي واإنتاجي حملي.
على  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ض�ضات  تركيز   -
امتالك اخلريج مهارة رقمية ومهارة 
وريادة  ات�ضالية  م��ه��ارات  تخ�ض�ضية 

اأعمال.
م����وؤه����ل����ني  اأك������ادمي������ي������ني  ت�����وف�����ري   -
وخم���ت���بات جم��ه��زة وت���دري���ب عملي 

حقيقي يوؤهل الطالب للمتغريات.
ومن�ضة  م��ل��م��و���ض��ة  م��ن�����ض��ة  ت��وف��ري   -
البحثية  امل������راك������ز  ت����رب����ط  رق���م���ي���ة 
وتربطها بالقطاع ال�ضناعي والقطاع 

الأكادميي.
التكنولوجيا  ا���ض��ت��خ��دام  ����ض���رورة   -
كو�ضيلة اأو اأداة ت�ضاعد وحتبب الطالب 

على التعلم واأل تكون غاية…
- يجب اإيجاد قنوات خلريجي النوادي 
واملراكز العلمية لحت�ضان ابتكاراتهم 

وحتويلها اإىل منتج ُيباع عامليا…

•• دبي-الفجر:

الوطني  للمجل�ص  ا�ضتثنائية  فر�ضة  دب��ي   2020 اإك�ضبو  معر�ص  �ضكل 
الحتادي لتحقيق اإجنازات رائدة للدبلوما�ضية البملانية الإماراتية، حيث 
جنح بتعزيز عالقاته البملانية مع برملانات "75" دولة �ضقيقة و�ضديقة، 
واملنظمات  ال��وف��ود  اأع�ضاء  من  مئات  مب�ضاركة   فعالية   "114" وتنظيم 

البملانية التي زارت املعر�ص.
واأوىل املجل�ص اأهمية للم�ضاركة يف فعاليات معر�ص اك�ضبو 2020دبي التي 
2022م،  مار�ص   31 يف  واختتمت   2021 اأكتوبر  من  الأول  يف  انطلقت 
العاملي يف تعزيز مكانة دول��ة الإمارات،  ال��دور احليوي لهذا احل��دث  لدعم 
وزيارات  تنظيم ج��ولت  �ضملت  برملانية  "114" فعالية  تنظيم  من خالل 
لالأجنحة امل�ضاركة يف املعر�ص، وتلبية دعوات امل�ضاركة يف الور�ص والفعاليات 
امل�ضاركة يف  للدول  47 منا�ضبة وطنية  والأكادميية، وح�ضور  التخ�ض�ضية 
املعر�ص، وا�ضتقبال 49 من روؤ�ضاء برملانات وروؤ�ضاء منظمات برملانية دولية 

ووفود برملانية.

 200 مب�ضاركة  ودولية  اإقليمية  برملانية  اجتماعات  ثالثة  ا�ضت�ضاف  كما 
البملاين  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  وهي  برملاين،  وع�ضو  رئي�ص 
الدويل، واجتماع اجلمعية ال�ضاد�ص ع�ضر لبملان البحر الأبي�ص املتو�ضط، 

واجلل�ضة التا�ضعة للبملان الدويل للت�ضامح وال�ضالم.
وقام معايل �ضقر غبا�ص رئي�ص املجل�ص الوطني الحتادي واأع�ضاء املجل�ص 
بجولت يف العديد من اأجنحة الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة واملوؤ�ض�ضات املحلية 
امل�ضارك يف املعر�ص، كما قام معايل �ضقر غبا�ص رئي�ص املجل�ص بزيارة  مقر 
"اك�ضبو 2020 دبي" قبل افتتاحه وذلك بح�ضور معايل رمي بنت اإبراهيم 
 2020 الها�ضمي وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل املدير العام لإك�ضبو 

دبي. 
واأجرى معايل رئي�ص واأع�ضاء املجل�ص الوطني الحتادي لقاءات يف معر�ص 
برملانية وجل��ان �ضداقة  روؤ���ض��اء جمال�ص  دب��ي، مع   2020 ال��دويل  اك�ضبو 
برملانية مع دول �ضقيقة و�ضديقة وتنظيم جولت فخرية يف فعاليات املعر�ص 
واخلبات  املعرفة  ت��ب��ادل  يف  املعر�ص  لأهمية  ال��زائ��رة،  البملانية  للوفود 

وتعزيز ريادة الدولة وروؤيتها ال�ضرتاتيجية وا�ضت�ضرافها للم�ضتقبل.

•• اأبوظبي-الفجر:

بعد"،  "عن  ع��ق��د  اج��ت��م��اع  يف  �����ع،  وقرّ
للبحوث  "تريندز  م���رك���ز  م���ن  ك���ل 
حتليل  و"مركز  وال�ضت�ضارات" 
الإرهاب" يف فرن�ضا CAT، مذكرة 
بينهما  ال�ضراكة  تعاون بهدف تعزيز 
والعلمية،  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل����ج����الت  يف 
يف  اخل����بات  ت��ب��ادل  م��ن  ومتكينهما 
خمتلَف جمالت البحوث والتدريب 
مبا يخدم اإ�ضرتاتيجيتهما واأهدافهما 
امل�������ض���رتك���ة. وق����د وق����ع امل����ذك����رة عن 
حممد  ال��دك��ت��ور  تريندز"  "مركز 
التنفيذي،  الرئي�ص  العلي،  ع��ب��داهلل 
" م���رك���ز حتليل  ���ع���ه���ا ع���ن  ف��ي��م��ا وقَّ
جون  ال�����ض��ي��د  ف��رن�����ض��ا  يف  الإرهاب" 
املركز.  ون�ضت  �ضارل بريزار، رئي�ص 
ت��ع��اون املركزين  امل��ذك��رة ع��ل��ى  ب��ن��ود 
الهتمام  ذات  البحثية  امل��ج��الت  يف 
اأهدافهما  ي��ح��ق��ق  ومب����ا  امل�������ض���رتك، 
املعرفة  ن�ضر  يف  واملتمثلة  امل�ضرتكة 
الوازن،  العلمي  البحث  عب  املوثقة 
وكذلك تنظيم الفعاليات واملوؤمترات 
امل�ضرتكة وتبادل الإ�ضدارات ون�ضرها، 
جم���الت  يف  ال���ت���ع���اون  اإىل  اإ����ض���اف���ة 
التدريب وتبادل اخلباء لال�ضتفادة 
امل���ت���ب���ادل���ة م���ن اخل������بات وال����ك����وادر 
املخاطر  وحتليل  لديهما،  البحثية 
وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل مبا يدعم �ضنرّاع 
ال����ق����رار وامل��ه��ت��م��ني مب���ج���ال حتليل 

وفهمها  والتطرف  الإره���اب  ظاهرة 
ملواجهتها.  الناجعة  احللول  وو�ضع 
يف  الإرهاب"  حت��ل��ي��ل  "مركز  وي��ع��د 
موؤثراً  اأوروب��ي��اً  بحثياً  مركزاً  فرن�ضا 
وخا�ضة  الدولية  ال�ضوؤون  جم��ال  يف 
حتليل الإره��اب، ومقره الرئي�ضي يف 
ويعمل  باري�ص.  الفرن�ضية  العا�ضمة 
درا���ض��ات حتليلية  توفري  على  امل��رك��ز 
م��ت��م��ي��زة وف����ري����دة ح�����ول الإره�������اب 
وا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات ال����ض���ت���ج���اب���ة، مع 
التنظيمية،  الأمن���اط  على  الرتكيز 
لالأن�ضطة  وامل����ك����ان����ي����ة  وامل�����ال�����ي�����ة، 
معلومات  من�ضة  واإن�ضاء  الإرهابية، 
يعمل  كما  الإره��اب��ي.  التهديد  ح��ول 
للحكومات  مقرتحات  تطوير  على 
جانب  اإىل  الأوروب����ي����ة،  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
مبكافحة  اخلا�ضة  املعلومات  تبادل 
يف  امل��رك��ز  وي�ضم  ومتويله.  الإره���اب 
وفكرية  ق�ضائية  ق��ام��ات  ع�ضويته 

م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف م��ك��اف��ح��ة الإره������اب 
والتحقيق يف ق�ضاياه. واأكد الدكتور 
حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ع��ل��ي ع��ل��ى اأهمية 
ا�ضت�ضراف  يف  العلمي  البحث  مراكز 
امل�ضتقبل، وو�ضع روؤى علمية موثقة 
وم�ضاراتها  ال��راه��ن��ة  الق�ضايا  اإزاء 
التطرف  ظ���اه���رة  م��ن��ه��ا  ال��ق��ل��ب  ويف 
والإرهاب، م�ضرياً اإىل اأن التعاون مع 
فرن�ضا  يف  الإرهاب"  حتليل  "مركز 
ال�ضراكات  ت���ع���زي���ز  اإط��������ار  يف  ج�����اء 
العاملية  والإ�ضرتاتيجية  الأكادميية 
تنويع  اإىل  و�ضعيه  "تريندز"،  ملركز 
مراكز  ع��ل��ى  والن���ف���ت���اح  ����ض���راك���ات���ه 
املرموقة  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ف��ك��ر  ال��ب��ح��ث 
منوهاً  م���ع���ه���ا،  ال����ت����ع����اون  وت���ع���زي���ز 
مب��ك��ان��ة امل��رك��ز ال��ف��رن�����ض��ي يف حتليل 
الأحداث وخا�ضة ما يت�ضل بالإرهاب 
ودوافعه، ومرتكبيه و�ضبل مواجهته. 
وب���ني ال��دك��ت��ور ال��ع��ل��ي اأن م��ا يجري 

ومت�ضارعة  م��ت��الح��ق��ة  اأح�����داث  م���ن 
يتطلب املزيد من التحليل والدرا�ضة 
ل�ضت�ضراف  امل�������ض���رتك���ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
روؤى  وب��ن��اء  امل�ضتقبلية،  م�����ض��ارات��ه��ا 
ع��ل��م��ي��ة م��وث��ق��ة ب�����ض��اأن��ه��ا مب���ا يخدم 
وطلبة  وامل���ه���ت���م���ني  ال����ق����رار  ����ض���ن���اع 
اجلامعات. كما اأعرب عن تطلعه اإىل 
اأن تفتح هذه التفاقية اآفاقاً جديدة 
ت�ضهم يف اإثراء م�ضرية البحث العلمي 

واملعريف.
ومن جانبه، رحب جون �ضارل بريزار 
الإرهاب"  حت��ل��ي��ل  "مركز  رئ���ي�������ص 
بالتعاون مع مركز "تريندز للبحوث 
وال�ضت�ضارات" ملا له من �ضمعة عاملية 
الفكرية  امل���راك���ز  ����ض���دارة  يف  جعلته 
الإقليمية والعاملية وخ�ضو�ضاً بتفرده 
ال�ضيا�ضي  ب���الإ����ض���الم  خ��ا���ص  ب��ق�����ض��م 
وخماطره على العامل، موؤكدا اأن هذا 
التعاون �ضينعك�ص اإيجاباً على �ضعيد 
املعرفية  واملخرجات  اخل��بات  تبادل 
ب����ني امل����رك����زي����ن وذل�������ك ب��ف�����ض��ل ما 
معمق  بحثي  حمتوى  م��ن  يقدمانه 
واأ�ضيل.  وتابع قائاًل: "اإن مثل هذه 
الت��ف��اق��ي��ات م��ع م��راك��ز م��ث��ل مركز 
العمل  اإث��راء  يف  �ضت�ضهم  "تريندز" 
مراكز  دور  وتعزز  امل�ضرتك  البحثي 
باعتبارها  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ف��ك��ر 
ج�ضوراً معرفية تن�ضج ويوؤ�ض�ص لها يف 
واملجتمعات  الإن�ضانية  خدمة  �ضبيل 

والأوطان". 

نحو التوجهات امل�ستقبلية يف التقنيات ووظائف مهارات امل�ستقبل

املجل�ش الرم�ساين العلمي لندوة الثقافة والعلوم يناق�ش التعاون بني املراكز واملختربات العلمية يف الدولة

املجل�ش الوطني الحتادي يف اإك�سبو2020 دبلوما�سية برملانية اإماراتية رائدة

�سمن �سراكاته العاملية

»تريندز« و »مركز حتليل الإرهاب« يف فرن�سا )CAT( يوّقعان مذكرة تعاون بحثي
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الرئي�ص جو  هه  وجرّ الذي  الترّهام  الأمريكية  وزارة اخلارجية  رت  ب��ررّ
القوات  ب��اأنرّ  اأوكرانيا  "اإبادة جماعية" يف  بارتكاب  رو�ضيا  اإىل  بايدن 

انها املدنيني". الرو�ضية تريد فعاًل "تدمري اأوكرانيا و�ضكرّ
اإنرّ ن��ظ��ريه الرو�ضي  ب��ق��ول��ه  ال��ث��الث��اء  ب��اي��دن ف��اج��اأ اجل��م��ي��ع  وك���ان 
يف  داً  م�ضدرّ اأوك��ران��ي��ا،  يف  جماعية"  "اإبادة  يرتكب  بوتني  فالدميري 
روا" ما  الوقت نف�ضه على اأنرّ الأمر يعود للمحامني الدوليني اأن يقررّ

اإذا كانت اجلرائم املرتكبة يف اأوكرانيا هي فعاًل اإبادة جماعية اأم ل.
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  الثالثة  امل�����ض��وؤول��ة  ق��ال��ت  والأرب���ع���اء 
الأمريكية  الإخ��ب��اري��ة  اإن"  اإن  "�ضي  �ضبكة  ع��ب  ن��ولن��د  فيكتوريا 
يف  �ضنخل�ص  الأدل��ة،  كلرّ  جمع  من  نتمكرّن  اأن  د  مبجررّ ��ه  اأنرّ "اأعتقد 
ل اإليها الرئي�ص بايدن، لأنرّ ما  النهاية اإىل نف�ص النتيجة التي تو�ضرّ

يحدث على الأر�ص لي�ص �ضدفة".
د اترّخذته رو�ضيا وقواتها لتدمري اأوكرانيا  واأ�ضافت "هذا قرار متعمرّ

انها املدنيني". و�ضكرّ
"اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها"،  ومبوجب 
تها الأمم املتحدة يف 1948، فاإنرّ الإبادة اجلماعية  املعاهدة التي اأقررّ
اأو اجلزئي جلماعة  الكلرّي  التدمري  "بق�ضد  املرتكبة  تعني اجلرائم 

قومية اأو اإثنية اأو عن�ضرية اأو دينية، ب�ضفتها هذه".

جتمع اآلف من نا�ضطي التيار الت�ضايف يف تظاهرة حا�ضدة يف كراكا�ص 
لإحياء ذكرى النقالب الفا�ضل �ضد الرئي�ص ال�ضابق هوغو ت�ضافيز 

قبل 20 عاما.
وقال الرئي�ص الفنزويلي نيكول�ص مادورو وريث ت�ضافيز الذي توىل 
ال�ضلطة بعد وفاته يف 2013 اإن "ع�ضرين عاما مرت على +ثورة+ 
�ضعبنا و�ضد  التاريخية لالنقالب �ضد  الهزمية  ني�ضان/اأبريل منذ 

الرئي�ص القائد هوغو رافاييل ت�ضافيز فريا�ص".
اليوم قبل ع�ضرين عاما،  اأعطت يف مثل هذا  "فنزويال  اأن  واأ�ضاف 

در�ضا تاريخيا لالأثرياء والإمبيالية واليمني العاملي".
انقالب  بعد  �ضاعة   48 ال�ضلطة لأقل من  اأق�ضي عن  ت�ضافيز  وكان 
املعار�ضة  اإليه  دعت  �ضخمة  احتجاجات  بعد   2002 ني�ضان/اأبريل 

وجمموعات ميلكها رجال الأعمال.
ويف ال�ضطرابات التي اأدت اىل �ضقوط 19 قتيال وع�ضرات اجلرحى، 
اأعلن قادة ع�ضكريون يف 12 ني�ضان/ابريل ا�ضتقالة الرئي�ص و�ضجنه 
متكنت  ن��ي�����ض��ان/اب��ري��ل   13 يف  ل��ك��ن  موقتة".  "حكومة  وت�ضكيل 
جمموعة من الع�ضكريني املوالني لت�ضافيز من حتريره واإعادته اإىل 

الرئا�ضة، و�ضط تظاهرات حا�ضدة دعما له.

الدولرات  اتفاقا مباليني  عت  انها وقرّ اأم�ص اخلمي�ص  اأعلنت رواندا 
مع بريطانيا ل�ضتقبال طالبي جلوء ومهاجرين اإىل اململكة املتحدة 
على اأرا�ضيها، وذلك يف اإطار حماولت احلكومة البيطانية �ضبط 
فان�ضان  ال��روان��دي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  ال�ضرعية.  غ��ري  الهجرة 
الداخلية البيطانية  ل��وزي��رة  زي���ارة  ���ض��در خ��الل  ب��ي��ان  ب��ريوت��ا يف 
املتحدة  اململكة  مع  ال�ضراكة  بهذه  ب  ترحرّ "رواندا  اإن  باتيل  بريتي 
لهم  قانونية  �ضبل  وت��وف��ري  ومهاجرين  جل��وء  طالبي  ل�ضت�ضافة 

لالإقامة" يف الدولة الإفريقية.
وجاء الإعالن قبل �ضاعات على خطاب مقرر لرئي�ص الوزراء بوري�ص 
ال�ضرعية  الهجرة غري  للتعامل مع  جون�ضون يحدد خطة حكومته 

وعمليات عبور املان�ص على منت قوارب �ضغرية.
وبينما انُتخب جون�ضون لأ�ضباب من بينها وعوده �ضبط الهجرة غري 

ال�ضرعية، عب عدد قيا�ضي من املهاجرين نهر املان�ص يف عهده.
 120 ل اململكة املتحدة التفاق مع رواندا اإىل ما ي�ضل اإىل  و�ضتمورّ
 144 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  دولر  مليون   157( ا�ضرتليني  جنيه  مليون 
البالد"،  "دمج )مهاجرين( يف جمتمعات عب  ليتم  ي��ورو(،  مليون 
وفق بيان كيغايل. وقال بريوتا "يتعلرّق الأمر ب�ضمان ح�ضول النا�ص 
اه حتقيق  على احلماية والحرتام ومتكينهم من امل�ضي قدما باجترّ

طموحاتهم وال�ضتقرار ب�ضكل دائم يف رواندا اإذا اختاروا ذلك".

عوا�صم

وا�شنطن

كراكا�ص

كيغايل

•• لندن-اأ ف ب

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية ال�ضحية يف اململكة املتحدة 
على لقاح م�ضاد كوفيد19- من املختب الفرن�ضي النم�ضاوي فالنيفا، على 

ما اأعلنت الهيئة الناظمة لالأدوية يف بريطانيا اأم�ص اخلمي�ص.
فالنيفا،  الذي طورته  لكوفيد19-  امل�ضاد  "اللقاح  بيان  الوكالة يف  وقالت 
الرعاية  ومنتجات  الأدوي����ة  تنظيم  وك��ال��ة  م��ن  موافقة  على  ال��ي��وم  ح�ضل 
ال�ضحية يف بريطانيا"، موؤكدة اأنها الأوىل يف العامل التي وافقت على هذا 
اللقاح. وكان خمتب فالنيفا ح�ضل على ت�ضريح لال�ضتخدام الطارئ للقاح 

ره، يف مملكة البحرين التي ا�ضرتت منه مليون جرعة. الذي طورّ
كما وقع املختب اتفاقا مع املفو�ضية الأوروبية لتزويدها 60 مليون جرعة 

كحد اأق�ضى على مدى عامني، يف عامي 2022 و2023.
�ص يف اململكة  وفالنيفا هو اللقاح ال�ضاد�ص امل�ضاد لفريو�ص كورونا الذي يرخرّ
املتحدة بعد لقاحات اأ�ضرتازينيكا وفايزر وموديرنا وجون�ضون اأند جون�ضون 
ونوفافاك�ص. وميكن اإعطاء لقاح فالنيفا لالأ�ضخا�ص الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني 18 و50 عاما بجرعتني يف�ضل بينهما 28 يوما على الأقل.
ال��ع��ادي��ة م��ا ي�ضهل  ال��ث��الج��ات  اللقاح يف درج��ة ح���رارة  وميكن تخزين ه��ذا 

ا�ضتخدامه.
من  اأك��رث  بحياة  اأودت  التي  كوفيد  جائحة  من  ب�ضدة  بريطانيا  وت�ضررت 
171 األف �ضخ�ص يف البالد. وتلقى اأكرث من 92 يف املئة من ال�ضكان الذين 
تبلغ اأعمارهم 12 عاما وما فوق جرعة اأوىل من اللقاحات امل�ضادة لكوفيد-

معززة. جرعة  املئة  يف  و67،8  ثانية  جرعة  املئة  يف  و86،2   19

بريطانيا جتيز ا�ستخدام لقاح فرن�سي من�ساوي �سد كوفيد 
•• رام اهلل-وكاالت

قتل ثالثة فل�ضطينيني بينهم فتى بر�ضا�ص اجلي�ص الإ�ضرائيلي يف 
خطورة  من  الفل�ضطينية  الرئا�ضة  ح��ذرت  وق��ت  يف  الغربية  ال�ضفة 

الو�ضع ودعت لتدخل دويل عاجل.  
واأعلنت وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية يف بيان عن مقتل �ضاب يبلغ )20 
عاماً( واإ�ضابة نحو 15 اآخرين بجروح خمتلفة خالل مواجهات مع 
اجلي�ص الإ�ضرائيلي لدى اقتحام قواته بلدة �ضلواد �ضمال �ضرق رام 
اهلل. وقبل ذلك بنحو �ضاعة اأفادت الوزارة اأن فتى يبلغ )14 عاماً( 
قتل جراء اإ�ضابته بعيار ناري لدى اقتحام اجلي�ص الإ�ضرائيلي بلدة 

حو�ضان غرب بيت حلم واندلع مواجهات فيها.
بالر�ضا�ص  اأ�ضيبوا  الفل�ضطينيني  ع�ضرات  اأن  وذكرت م�ضادر طبية 

ال�ضفة  احلي واملطاطي خالل مواجهات متفرقة يف عدد من مدن 
الغربية م�ضاء اأم�ص.

وكان فل�ضطيني يبلغ )34 عاماً( قتل واأ�ضيب 33 اآخرون بالر�ضا�ص 
احلي واملطاط بينهم حالة حرجة، خالل اقتحام اجلي�ص الإ�ضرائيلي 

فجر اليوم مدينة نابل�ص وبلدات بيتا وعوريف واللنب ال�ضرقية.
لفل�ضطينيني منذ  يومية  �ضبه  قتل  الغربية حوادث  ال�ضفة  وت�ضهد 
بداية ال�ضهر اجلاري بالتزامن مع ت�ضاعد هجمات م�ضلحة متفرقة 

داخل اإ�ضرائيل وعمليات طعن على حواجز ع�ضكرية.
العام  مطلع  منذ  فل�ضطينياً   37 ُقتل  فل�ضطينية  م�ضادر  وبح�ضب 
اجلاري باإطالق نار اإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية والقد�ص، يف مقابل 
14 �ضخ�ضاً على الأق��ل يف هجمات فل�ضطينية م�ضلحة داخل  مقتل 

اإ�ضرائيل.

اجلي�ش الإ�سرائيلي يقتل ثالثة فل�سطينَيني يف 24 �ساعة

اأ�سرتاليا تفر�ش املزيد من العقوبات على ال�سركات الرو�سية
•• �صيدين-رويرتز

فر�ضت اأ�ضرتاليا  اأم�ص اخلمي�ص عقوبات مالية ت�ضتهدف 14 �ضركة رو�ضية 
مملوكة للدولة ت�ضمل كيانات مرتبطة بالدفاع مثل �ضركة كاماز ل�ضناعة 

ال�ضاحنات و�ضركتي ال�ضحن �ضيفما�ص ويونايتد �ضيب بيلدينج كورب.
اأي�ضا  �ضتو�ضع  العقوبات  اإن  بيان  يف  بني  ماري�ص  اخلارجية  وزي��رة  وقالت 
80 باملئة من  اإنتاج حوايل  امل�ضوؤولة عن  اإلكرتونيكا،  لت�ضمل �ضركة رو�ص 
جميع مكونات الإلكرتونيات الرو�ضية، واأي�ضا ال�ضكك احلديدية الرو�ضية 
ب�ضبب غزو اأوكرانيا. كانت اأ�ضرتاليا قد فر�ضت عقوبات على حوايل 600 
املنظمات  وجميع  الرو�ضي  امل�ضريف  القطاع  معظم  ي�ضمل  مبا  وكيان،  فرد 

امل�ضوؤولة عن الديون ال�ضيادية للبالد.

ماذا �ستفعل اأمريكا اإذا ا�ستخدمت رو�سيا اأ�سلحة كيميائية يف اأوكرانيا؟

ر اأزمة بني طالبان واإيران؟ احتجاجات كابل وهرات.. هل ُتفجِّ

•• وا�صنطن-وكاالت

قالت تقارير اإن رو�ضيا رمبا تخطط ل�ضتخدام، اأو وفق تقارير مل يت�ضن التحقق 
اأ�ضلحة  بالفعل  ا�ضتخدمت  رمب��ا  اأو  م��اري��وب��ول،  يف  حمليني  م�ضوؤولني  م��ن  منها 
كيميائية يف هجومها على �ضرق اأوكرانيا. و�ضكلت اإدارة بايدن فريق "تايغر" من 

م�ضوؤويل الأمن القومي للنظر يف اخليارات اإذا تاأكد ذلك.
لت�ضبح  الآن  الوقت  ح��ان  اأن��ه  �ضتيفنز  تاميز" بريت  "نيويورك  يف  الكاتب  وي��رى 
هذه املناق�ضات اأكرث علنية. وقال: "�ضلكنا هذا الطريق من قبل ب�ضكل �ضيئ. ففي 
اأغ�ضط�ص )اآب( 2012 ، حذر باراك اأوباما علًنا الرئي�ص ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد يف 
"اخلط الأحمر عندنا هو روؤية  �ضوريا من ا�ضتخدام الأ�ضلحة الكيمائية". وقال: 
اأن  �ضاأنه  من  ت�ضتخدم...هذا  اأو  تتحرك  الكيمائية  الأ�ضلحة  من  كاملة  جمموعة 

يغري ح�ضاباتي". ويلفت الكاتب اإىل اأن اأوباما مل يفعل �ضيئاً.
اأ�ضهر. كان  اإ�ضناد ل�ضتيالء رو�ضيا على �ضبه جزيرة القرم بعد  وكان ذلك مبثابة 
فران�ضوا  ال�ضابق  الفرن�ضي  الرئي�ص  ق��ال  هكذا  "حا�ضماً"،  �ضوريا  يف  اأوب��ام��ا  ت��ردد 

الأمريكية،  للم�ضداقية  بالن�ضبة  حا�ضمة  كانت  كوهني."  لروجر  اأخ��رياً  هولند 
وكان لذلك عواقب. بعد ذلك، على ما اأعتقد، اعتب بوتني اأوباما �ضعيًفاً".  ولفت 
الكاتب اإىل اأن هذا لي�ص �ضيناريو ي�ضتطيع فريق بايدن تكراره. ماذا يجب اأن تفعل 
واإن�ضانية  اأزم��ة ع�ضكرية  �ضوريا من  اأزم��ة  لأوب��ام��ا  الأح��م��ر  اخل��ط  ح��ول  الدارة؟ 
اأبعد  عواقبها  كانت  اأزم���ة  اأمريكية.  م�ضداقية  اأزم���ة  اإىل  دول��ي��ة،  اأع���راف  واأزم���ة 
لبوتني  بايدن تهديداً مبطناً  الرئي�ص  اأخرى يف �ضوريا. وجه  اأزمة  اأي  بكثري من 
عندما التقيا يف حزيران )يونيو( املا�ضي بجنيف، بذكر هجوم �ضيباين على خط 
اإذا ا�ضتولت برامج الفدية  اإليه، وقلت، كيف �ضت�ضعر  "نظرت  اأنابيب. قال بايدن: 
حتذيراً  ذلك  كان  الرو�ضية".  النفط  اأنابيب  خطوط  على   ransomware

من�ضفاً.
تظل  يومياً.  دولر  مليار   1 للكرملني  املبيعات  ه��ذه  توفر  التقديرات،  اأح��د  وف��ق 

برلني احللقة الأ�ضعف يف اجلهود لإن�ضاء نظام عقوبات فعال �ضد رو�ضيا.
قتل  رو���ض��ي��ا  ب���داأت  اإذا  اأخ��الق��ي��اً  غ��ري مقبول  �ضي�ضبح  الآن،  امل���رتدد  امل��وق��ف  ه��ذا 
املالية  للموؤ�ض�ضات  الفورية  الإزال��ة  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  اأن  يجب  بالغاز.  الأوكرانيني 

الرو�ضية من نظام SWIFT جلعل مدفوعات النفط والغاز �ضبه م�ضتحيلة. هذا 
الذي كان يبحث عن طرق لتعطيل  اأدييمو  نائب وزير اخلزانة وايل  هو م�ضروع 
�ضال�ضل التوريد الع�ضكرية يف الكرملني. يجب اأن يتجاوز ذلك لي�ضمل كل قطاعات 
من  تلقائياً  رو�ضيا  يف  جتارياً  ن�ضاطاً  متار�ص  �ضركة  اأي  مبنع  الرو�ضي،  القت�ضاد 
الأعمال التجارية يف الوليات املتحدة، وناأمل اأن تقوم بذلك يف اأوروبا. تخ�ضى اإدارة 
بايدن املواجهة املبا�ضرة مع رو�ضيا. يجب اأن تكون اأقل حتفظاً يف مالحقة النظام 

العميل للكرملني.
اإن اإطفاء الأنوار يف مين�ضك يوما واحدا �ضيكون مبثابة ر�ضالة مفيدة بينما يفكر 

الديكتاتور األك�ضندر لوكا�ضينكو يف الن�ضمام اإىل اجلهود الع�ضكرية للكرملني.
القائد  دفورنيكوف،  األك�ضندر  اأن  اآخر  �ضابق  اأمريكي كبري  ع�ضكري  قائد  اأخبين 
الرو�ضي اجلديد للعمليات يف اأوكرانيا: "ل يعرف اأي ندم �ضد ن�ضاط مروع حًقا".

يجب التاأكد من قدرتنا على تزويد اأوكرانيا بالأ�ضلحة التي حتتاجها ملدة عام على 
املتقدمة  الغربية  القتال  اأنظمة  الأوكرانية على  القوات  الأق��ل، وبداية يف تدريب 

وال�ضتعداد لف�ضل رو�ضيا عن القت�ضاد العاملي ملدة عقد.

ال�ضيد  عاطف   / املدعو  فقد 
م�ضر   ، حم�����م�����د  ح������اف������ظ 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)a14497451(  رق�����م 

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

    0553125353

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ا���ض��ام��ه احمد 
ب���اك�������ض���ت���ان     ، خ��������ان  اح�����م�����د 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)yp1162532(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0588742522

فقدان جواز �سفر

 رق�سة الطاوو�ش لأوربان بني ال�سرق والغرب, 
�ستحتل بالتاأكيد النقا�سات الأوروبية لفرتة طويلة

خ�سرت املجر حليفتها بولندا يف حماربة اآلية 
احرتام �سيادة القانون ب�سبب احلرب يف اأوكرانيا

اأن��درا���ص بريو  يقول  رو�ضيا،  جت��اه 
ال�ضيا�ضية،  العلوم  اأ�ضتاذ  -ن��اج��ي، 
“حلول  الأب����ح����اث  م���رك���ز  م���دي���ر 
الدولية  ال�ضمعة  ان  �ضيا�ضية”. 
للزعيم املجري مهددة ب�ضرر دائم 
يف  للحرب  حكومته  مقاربة  ج��راء 

اأوكرانيا.
املجر  ت���ت���وق���ف  ل  م���ه���م���ا،  ل���ي�������ص 
ويهدد  ب��روك�����ض��ل.  م���واج���ه���ة  ع���ن 
احلياد  ه�����دف  ب���ع���رق���ل���ة  اأورب����������ان 
 ،2050 ب��ح��ل��ول ع���ام  ال��ك��رب��وين 
للبيئة  وهو م�ضروع تغيري �ضديق 
على  �ضي�ضجع  اإن����ه  امل���ج���ري  ي���رى 
ال��ط��اق��ة. وترف�ص  اأ���ض��ع��ار  ارت��ف��اع 
ب��وداب�����ض��ت الت��ف��اق��ي��ة الأوروب����ي����ة 
ان اخلطة  م��ع  وال��ل��ج��وء،  للهجرة 
اأخرًيا،  فيد�ص.  رغبات حزب  تلبي 
التنفيذية  ال�������ض���ل���ط���ة  ت���رف�������ص 
املحتملة  التعاون  اتفاقية  املجرية 
مدة ع�ضرين عاًما مع دول اإفريقيا 
وال���ك���اري���ب���ي وامل���ح���ي���ط ال����ه����ادئ، 
غري  الهجرة  تغذي  اأن��ه��ا  معتقدة 

ال�ضرعية.
عن لك�سربي�س

يف اأوك��ران��ي��ا، اب��ت��ع��دت وار���ض��و عن 
بوداب�ضت، التي ترف�ص اأي عقوبات 
تتعلق بالطاقة �ضد رو�ضيا و�ضحن 
الأ�ضلحة اإىل كييف. خالل خطاب 
اأبريل،   3 يف  األ��ق��اه  ال���ذي  الن�ضر 
زيلين�ضكي  الرئي�ص  اأورب���ان  و�ضع 

�ضمن خ�ضومه.
وع���ل���ى ع��ك�����ص ال�������دول الأع�������ض���اء 
الأخ����رى، واف��ق��ت امل��ج��ر على دفع 
كما  بالروبل،  الرو�ضي  الغاز  ثمن 

طالب فالدميري بوتني. 
 85 بن�ضبة  تعتمد  التي  بوداب�ضت، 
الرو�ضية،  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ب��امل��ائ��ة 
مو�ضكو  م��ع  احل���ذر  احل��ي��اد  تتبنرّى 
اأج�����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى و�ضول  م���ن 
حجة  للهيدروكربونات...  رخي�ص 
�ضهلت اإعادة انتخاب رئي�ص الوزراء 

...
اأوربان  فيكتور  “ا�ضرتاتيجية  اإن 
اأ�ضبحت  ال�����ض��رق  ع��ل��ى  ل��الن��ف��ت��اح 
فا�ضلة، كما اأن تدهور عالقاته مع 
حليف  اأه��م  البولندية،  احلكومة 
عليه  �ضي�ضتحيل  اأن����ه  ي��ظ��ه��ر  ل���ه، 
موقفه  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  اإذا  ال��ت��ع��ايف 

فيد�ص عن حزب ال�ضعب الأوروبي، 
ال���ذي ل��وح��ظ يف م��ار���ص 2021، 
اإىل زيادة تهمي�ص منظومة اأوربان 

يف بروك�ضل.
فيد�ص  ���ض��ي��ا���ض��ة  ت��ت��غ��ري  مل  »اإذا 
املجرية  ف����اإن احل��ك��وم��ة  ال��ق��اري��ة، 
���ض��ت��زي��د م����ن ع��زل��ت��ه��ا ال���دول���ي���ة، 
فقدان  اح���ت���م���ال  ت����واج����ه  ب��ي��ن��م��ا 
ال�ضحفي  يحلل  الأوروبية،  امل��وارد 
“اإت�ص  اأرات��و، مرا�ضل جملة  لزل��و 
ورغ����م  ب���روك�������ض���ل.  يف  جي”  اإف 
اأ�ضبح  ف��ق��د  ال��وط��ن��ي��ة،  جن��اح��ات��ه 
مرغوب  غري  �ضريًكا  فيد�ص  حزب 
اأن  املوؤكد  وم��ن  خا�ص.  ب�ضكل  فيه 
لأورب��ان بني  “رق�ضة الطاوو�ص” 
بالتاأكيد  �ضتحتل  والغرب،  ال�ضرق 
لفرتة  الأوروب�������ي�������ة  ال���ن���ق���ا����ض���ات 

طويلة.

الطالق مع بولندا املحافظة
ل�����ف�����رتة ط����وي����ل����ة، ك�����ان�����ت امل���ج���ر 
بولندا  على  الع��ت��م��اد  على  ق���ادرة 
احرتام  اآلية  جانبها  اإىل  لتحارب 
احلرب  منذ  لكن  القانون.  �ضيادة 

جوديت فارجا، يجب اأن نركز على 
املو�ضوعات التي توحدنا بدًل من 

تلك التي تفرق بيننا.«
��ة ان��ت�����ض��اره، اأره����ق اأورب����ان  وع�����ض��يرّ
كي�ص  بروك�ضل”،  “بريوقراطيي 
اللكم املف�ضل للزعيم ال�ضيادي منذ 
عودته اإىل ال�ضلطة قبل اثني ع�ضر 
ع��ام��ا. ب����داأ ال�����ض��راع ب��ني الحت���اد 
 ،2011 الأوروب��ي وبوداب�ضت عام 
ع���ن���دم���ا اأق�������رت ح���ك���وم���ة اأورب�������ان 
الإعالمية  ت�����ض��ري��ع��ات��ه��ا  الأوىل 
امل���ث���رية ل���ل���ج���دل، ق��ب��ل الإ����ض���الح 
امل��ح��اف��ظ امل��ت��ط��رف ل��ل��د���ض��ت��ور يف 

يناير 2012.
وم��ن��ذ اع��ت��م��اد ال��بمل��ان الأوروب����ي 
ل����ق����رار ي����دع����و جم���ل�������ص الحت������اد 
 ،2018 �ضبتمب  يف  الأوروب�������ي، 
خماطر  “وجود  اإىل  ل���الإ����ض���ارة 
املجر  ان��ت��ه��اك  يف  تتمثل  وا���ض��ح��ة 
تاأ�ض�ص عليها  التي  اخلطري للقيم 
والبلد يف قب�ضة اإجراء  الحتاد”، 
بوداب�ضت  ي��ح��رم  اأن  امل���رج���ح  م���ن 
من حقها يف الت�ضويت يف املجل�ص 
حزب  ان��ف�����ض��ال  واأدى  الأوروب�������ي. 

توازن ال�ضلطات فيها، ومنح العقود 
العامة باملحاباة واملح�ضوبية، وعدم 

كفاية مكافحتها للف�ضاد.

بوداب�ست تخاطر 
بزيادة عزلتها الدولية

التقى  اأب���ري���ل،   12 ال��ث��الث��اء  ي���وم 
اأوروب���ي���ة يف  دول���ة   27 م��ن  وزراء 
�ضيادة  و�ضع  ملناق�ضة  لوك�ضمبورغ 
اأع�ضاء،  دول  خ��م�����ص  يف  ال��ق��ان��ون 

منها املجر.
املجرية  ال���ع���دل  وزي������رة  وق���ال���ت   
ل  مواطنيها  اإن  ف��ارج��ا،  ج��ودي��ت 
ي�����ض��ارك��ون امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب����ي����ة 
خماوفها، كما يت�ضح من الأغلبية 
املطلقة املمنوحة حلكومة اأوربان.

املخاوف،  هذه  على  ال��رد  »ي�ضعدنا 
املزدوجة  امل��ع��اي��ري  ن��رف�����ص  لكننا 
الوزيرة  قالته  ما  هذا  والو�ضم”، 
الأوق������ات  “هذه  ف��ف��ي  امل���ج���ري���ة. 
ت������دور على  ال�������ض���ع���ب���ة، واحل�������رب 
نظهر  اأن  ي���ج���ب  امل����ج����ر،  اأع����ت����اب 
وال�ضالبة  وال��ت�����ض��ام��ن  ال���وح���دة 
ب��ني ال�����ض��رك��اء الأوروب���ي���ني، تتابع 

•• الفجر -خرية ال�صيباين

اأور�ضول فون دير لين  مل تنتظر 
ة. ب��ع��د يومني  ط��وي��اًل ل����رتدرّ ب���ق���ورّ
ف��ق��ط م���ن اإع������ادة ان��ت��خ��اب رئي�ص 
باأغلبية  اأورب�����ان  فيكتور  ال�����وزراء 
���ض��اح��ق��ة يف امل��ج��ر، يف ال��ث��ال��ث من 
املفو�ضية  رئي�ضة  اأع��ل��ن��ت  اأب���ري���ل، 
امل�ضروطية،  اآلية  تفعيل  الأوروبية 
�ضرف  م���ن���ع  اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي 
امل�����ض��اع��دات الأوروب���ي���ة ���ض��د دولة 
القانون. هذا  �ضيادة  تنتهك  ع�ضو 
ال�ضالح الت�ضريعي، الذي ا�ضتخدم 
املجر  ي��ح��رم  اأن  ميكن  م���رة،  لأول 
من 40 مليار يورو من الإعانات.

�ضتكون  اأ�ضهر،  ت�ضعة  اإىل  �ضتة  من 
����ض���روري���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا ال���ق���رار، 
عليه من  امل�����ض��ادق��ة  وال���ذي يجب 
قبل اأغلبية موؤهلة مكونة من 15 
دول���ة م��ن اأ���ض��ل 27 دول���ة ع�ضو، 
متثل 65 باملائة من �ضكان اأوروبا. 
يذكر ان الحت���اد الأوروب����ي ي�ضري 
بوداب�ضت  اإىل  الت���ه���ام  ب��اأ���ض��اب��ع 
وعدم  الق�ضائي،  نظامها  ب�ضبب 

بعد اأن بايعته بالده:

املجر: اأوربان يوا�سل معركته �سد الحتاد الأوروبي
�سالح ت�سريعي، ي�ستخدم لأول مرة، ميكن اأن يحرم املجر من 40 مليار يورو من الإعانات

اوربان ي�ضر على التغريد خارج ال�ضرب اأور�ضول فون دير لين تفتح جبهة املجر

من  الأغلبية  ذات  ه��رات  مدينة  يف  الإي��ران��ي��ة  القن�ضلية 
�ضعارات منها  تنتمي لها طالبان، مردرّدين  التي  الب�ضتون 
الأمامي،  وال��ب��اب  الإط����ارات  واأح��رق��وا  لإيران"،  "املوت 

موا كامريات املراقبة، ور�ضقوا املبنى باحلجارة. وحطرّ
اأمام ال�ضفارة الإيرانية  ويف نف�ص الوقت، جتمع الع�ضرات 
يف كابل، مطالبني الأمم املتحدة مبراجعة مقاطع فيديو 

اإيران. املعاملة" يف  ل�ضوء  يتعر�ضون  "اأفغان 
و�ضبق اأن دعت حركة طالبان على ل�ضان املتحدث با�ضمها 
الأفغان  الالجئني  معاملة  اإىل  اإي���ران  جماهد  اهلل  ذبيح 

واإن�ضانية". ح�ضنة  "معاملة 
اإ�ضاءة  ب���اأن  اأم��ي��ن��ي��ان،  ب��ه��ادر  ك��اب��ل،  وردرّ �ضفري ط��ه��ران يف 
اإي����ران،  �ضيا�ضة  م��ن  لي�ضت  الأف���غ���ان  امل��ه��اج��ري��ن  معاملة 
مترّهًما َمن يقوم بن�ضر مقاطع ا�ضطهاد املهاجرين الأفغان 
"بغر�ص  املعار�ضة  خلق" الإيرانية  "جماهدي  حركة  هو 
ت�ضريحات  وف��ق  وطهران"،  ك��اب��ل  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تعكري 

لإحدى ال�ضحف ن�ضرتها وكالة "فار�ص" لالأنباء.

•• عوا�صم-وكاالت

يف  طالبان  حركة  وحكومة  ط��ه��ران  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تبدو 
خ���روج مظاهرات  ب��ع��د  ال��ت��وت��ر،  ن��ح��و  ت�ضري  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان 
اإي��ران بت�ضريح من طالبان، على خلفية ما  اأفغانية �ضد 
اإيران.  املعاملة يف  ل�ضوء  اأفغان  تعر�ص لجئني  ت��ردد عن 
اأن هذه الحتجاجات يف كابل  ح حمللون �ضيا�ضيون  ويرجرّ
وهرات لي�ضت عفويرّة، بل خمطط لها وت�ضتهدف تفجري 

العالقات اجلديدة بني طالبان وطهران.
�ضاحة  يف  املا�ضي،  الثالثاء  الأ�ضخا�ص،  ع�ضرات  وتظاهر 
بعد  ب��اإي��ران  للتنديد  ك��اب��ل  الأف��غ��ان��ي��ة  العا�ضمة  بو�ضط 
ان��ت�����ض��ار م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ق��ي��ل اإن��ه��ا لإي��ران��ي��ني ي�ضربون 
لجئني اأفغان. ووفق وكالة "فران�ص بر�ص" فاإنه رغم اأن 
طالبان حتظر املظاهرات العامة فاإن هذا الحتجاج ح�ضل 

على ت�ضريح وجرى حتت رقابة اأمنية.
اأف��غ��ان على  ي��وم من هجوم �ضنه  ج��اء ه��ذا الحتجاج بعد 
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عربي ودويل
القب�ش على امل�ستبه به يف اإطالق نار مبرتو اأنفاق نيويورك 

•• نيويورك-رويرتز

اعتقلت ال�ضلطات الأمريكية الرجل امل�ضتبه يف قيامه باإلقاء قنبلة دخان 
واإطالق النار على ع�ضرة ركاب يف عربة مرتو اأنفاق بنيويورك لتنتهي 

عملية مطاردة ا�ضتمرت على مدار ال�ضاعة.
فرانك  وي��دع��ى  ب��ه،  امل�ضتبه  على  القب�ص  األ��ق��ت  اإن��ه��ا  ال�ضرطة  وق��ال��ت 
روبرت جيم�ص، يف مانهاتن مب�ضاعدة معلومات من ال�ضكان بعد بحث 
دام 30 �ضاعة. ويواجه تهمة احتادية لنتهاكه قانونا يحظر الهجمات 

على و�ضائل النقل اجلماعي.
وذكرت �ضحيفتا نيويورك تاميز ونيويورك بو�ضت نقال عن م�ضادر يف 
اأن جيم�ص )62 عاما(اأبلغ ال�ضرطة بنف�ضه عن  اإنفاذ القانون  �ضلطات 
مكان وجوده ب�ضكل عام يوم الأربعاء يف ات�ضال اأجراه عب خط خا�ص 

ومل  ال�ضريعة.  ماكدونالدز  مطعم  وجبات  لبيع  منفذ  من  بالبالغات 
تتمكن رويرتز من التحقق من الأمر على نحو م�ضتقل.

"اأ�ضدقائي �ضكان  اآدام��ز يف موؤمتر �ضحفي  اإري��ك  البلدية  وقال رئي�ص 
نيويورك، قب�ضنا عليه. لقد قب�ضنا عليه. �ضنحمي �ضكان هذه املدينة 
نفو�ص  يف  ال��رع��ب  ب��ث  باإمكانهم  اأن  يعتقدون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ونعتقل 
�ضكان نيويورك".   وقالت مفو�ضة ال�ضرطة كي�ضانت �ضيويل يف املوؤمتر 
وثالثا  نيويورك  يف  قبل  من  م��رات  ت�ضع  اعُتقل  جيم�ص  اإن  ال�ضحفي 
اأدين يف هجوم الثالثاء، فقد  اإذا  باأنه  يف نيوجريزي. واأف��اد م�ضوؤولون 

يواجه عقوبة ال�ضجن مدى احلياة.
وقالت ال�ضرطة اإن جيم�ص اأطلق النار من م�ضد�ص ن�ضف اآيل ُعرث عليه 
لحقا يف مكان احلادث اإىل جانب ثالث خزانات ذخرية وفاأ�ص وبع�ص 

الألعاب النارية وحاوية من البنزين.

�ضاعة  يف  وق��ع  ال��ذي  الهجوم  يف  بالر�ضا�ص  اأ�ضخا�ص  ع�ضرة  واأ�ضيب 
الذروة ال�ضباحية، من بينهم خم�ضة نقلوا اإىل امل�ضت�ضفى يف حالة حرجة 
لكن م�ضتقرة، بينما اأ�ضيب 13 اآخرون خالل التدافع املحموم للفرار 

من عربة املرتو املليئة بالدخان.
واأفادت و�ضائل اإعالم حملية باأن جيم�ص اعُتقل يف حي اإي�ضت فيليدج يف 
مانهاتن بعد اأن ر�ضده املارة الذين تعرفوا عليه من �ضوره مبل�ضقات 

املطلوبني للعدالة ونبهوا ال�ضرطة.
دوافع  لتحديد  حت��ق��ق  زال���ت  م��ا  اإن��ه��ا  لل�ضحفيني  ال�����ض��ل��ط��ات  وق��ال��ت 
اأحد  ب���اأن  )اإف.ب������ي.اآي(  الحت����ادي  التحقيقات  مكتب  واأف����اد  جيم�ص. 
حماور التحقيق هو عدد من مقاطع الفيديو التي ن�ضرها على موقع 
عن  نيويورك  مدينة  بلدية  لرئي�ص  ت�ضريحات  تتناول  والتي  يوتيوب 

الت�ضرد ونظام مرتو الأنفاق.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

جوليان اأرنولت*
نبتهج  اأن  علينا  احل��ك��م��ة  مت��ل��ي 
كانت  مهما  الإجن������ازات  ب��اأ���ض��غ��ر 
م��ت��وا���ض��ع��ة. وق���د ي��ك��ون ه���ذا هو 
"البو�ضلة  تبني  على  الفعل  رد 
اعتمدها  ال��ت��ي  ال�ضرتاتيجية" 
الحت��������اد الأوروب������������ي يف جم���ال 
الآن  من  والدفاع  ال�ضرتاتيجية 

وحتى عام 2030.
من  املا�ضي  ال�ضهر  تقدميها  مت 
ملجل�ص  الفرن�ضية  الرئا�ضة  قبل 
اأرادتها  التي  الأوروب����ي،  الحت���اد 
ا�ضطدمت  اأن��ه��ا  غ��ري  ط��م��وح��ة، 
للتقدم  حم��اول��ة  اأي  اأن  بحقيقة 
ه���ي حماولة  ال���دف���اع  يف جم����ال 
ال�ضيا�ضية؛  الناحية  م��ن  �ضائكة 
10 �ضي من  اأن امل��ادة  اىل درج��ة 
ل�����ض��ب��ون��ة ح����ذرة، لأنها  م��ع��اه��دة 
ل�ضيا�ضة  متدرجا  "تعريًفا  تذكر 
دفاع م�ضرتكة قد توؤدي اإىل دفاع 

موحد".
"البو�ضلة  ه������������ذه  ت�����ع�����ي�����د 
����ض���ي���اغ���ة  ال�ضرتاتيجية" 
مقرتحات ونوايا كانت مطروحة 
للنقا�ص العام منذ ما ل يقل عن 
عقدين من الزمن، والتي يتمثل 
مقيا�ضها الرئي�ضي يف ت�ضكيل قوة 
���ل ���ض��ري��ع ق��وام��ه��ا 5 الف  ت���دخرّ

جندي.
ال���ذي مت الإعالن  امل��ف��ه��وم،  ه��ذا 
ف�ضل  ان  �ضبق   ،1995 ع��ام  عنه 
مرتني، حيث ف�ضلت دول الحتاد 
الأوروب�����ي ال��ره��ان ع��ل��ى منظمة 
با�ضتثناء  الأطل�ضي،  �ضمال  حلف 
فرن�ضا. ما كان هذا الرقم التافه 
اأقل  �ضخيًفا لو مل يكن  ان يكون 
م���ن ع���دد اجل���ن���ود ال��ن�����ض��ط��ني يف 
ج��ي��و���ص ال��ن��ي��ج��ر، ال���دول���ة التي 
اأ�ضل  م��ن   189 امل��رت��ب��ة  احتلت 
189 من حيث التنمية الب�ضرية 
برنامج  ق��ب��ل  م���ن   2018 ع����ام 
اأعلى  اأو  املتحدة الإمنائي،  الأمم 
يبلغ  اأم���ة  اآي�����ض��الن��دا،  م��ن  قلياًل 
ن�ضمة،  األ���ف   364 �ضكانها  ع��دد 

وهي ع�ضو يف الناتو.

ما هي امل�سالح الأوروبية؟
الفرن�ضية  الرئا�ضة  ت�ضع  هكذا، 
ملجل�ص الحت��اد الأوروب��ي العربة 
اأنرّ  ح�����ني  يف  احل���������ض����ان.  اأم���������ام 
ال��ت��ح��دي ال����ذي ي��واج��ه الحت���اد 
امل�ضالح  حت��دي��د  ه���و  الأوروب�������ي 
وال��ع��ق��ي��دة، وف��ًق��ا ل��ل��م��ب��داأ الذي 
"الدولة  الأول:  ن��اب��ل��ي��ون  ���ض��ن��ه 
اإن  جغرافيتها".  �ضيا�ضة  ت�ضنع 
الرد  ق��وة  مثل  الو�ضيلة،  تعريف 
ال�ضريع هذه، لي�ص �ضوى خامتة 

للعن�ضرين الأولني.
م��ا ه��ي امل�ضالح الأوروب���ي���ة؟ هي 
البلدان  داخ�����ل  ����ض���يء  ك���ل  ق��ب��ل 
الأوروبية خارج الحتاد الأوروبي، 
ال�ضرقية  اأوروب��������ا  م��ن��اط��ق  ويف 
والبلقان. وما كان يفر�ص نف�ضه 
ال�ضيوعية  ل��ل��ب��ل��دان  ك��ب��دي��ه��ي��ة 
اأدرك����ت����ه، م���ع احلرب  ال�����ض��اب��ق��ة، 
جميع  اأوك����ران����ي����ا،  يف  ال��رو���ض��ي��ة 

حكومات الحتاد الأوروبي.
بعد  الأوروب�����ي  الحت����اد  م�ضالح 
ذل���ك ت��ق��ع يف غ���رب اآ���ض��ي��ا. وهذا 
بديهي بالن�ضبة لليونان وقب�ص، 
ولكن  واإيطاليا،  فرن�ضا  وكذلك 
ل��ي�����ض��ت ك���ل ال�����دول الأع�������ض���اء يف 
الحت��اد الأوروب��ي مقتنعة بذلك 

حتى الآن.
كما ان م�ضالح الحتاد الأوروبي 
ف�ضخامة  اإف��ري��ق��ي��ا.  يف  �ضخمة 
لهذه  ال�����دمي�����وغ�����رايف  ال����ت����ق����دم 
هائلة.  التحديات  يجعل  ال��ق��ارة 
وللتذكري، يتوقع املعهد الوطني 
وفًقا  الدميوغرافية،  للدرا�ضات 
ل�ضيناريوه املركزي، اأن يت�ضاعف 
اإىل  تقريًبا  نيجرييا  �ضكان  ع��دد 
401 مليون بحلول عام 2050، 
العا�ضمة  ����ض���ك���ان  اأن  ح����ني  يف 
الفرن�ضية واأملانيا �ضيتوقفون عند 
التوايل  على  احل��ايل،  م�ضتواهم 

عند 67.6، و80.1 مليون.
الحتاد  م�ضالح  ف���اإن  اأخ�����رًيا،     
يتنا�ضب  مب���ا  ع��امل��ي��ة،  الأوروب�������ي 
م���ع اأق��ال��ي��م م���ا وراء ال��ب��ح��ار يف 
وفرن�ضا،  واإ���ض��ب��ان��ي��ا،  ال���دمن���ارك، 
وهولندا، والبتغال، والتي يجب 
اأخ��رى، الدول  اأن نقنع، هنا مرة 
عددها  البالغ  الأخ��رى  الأع�ضاء 
املناطق  ه���ذه  بجعل  دول���ة   22

خارج اأوروبا، مناطقها. 

الطريق الأوروبية التي يجب 
ر�سمها تكمن يف الو�سط

ثقافة  وج��������ود  ع������دم  ح����ال����ة  يف 
بالإ�ضافة  ا�ضرتاتيجية م�ضرتكة 
للتهديدات  م�ضرتك  ت�ضور  اإىل 
العقيدة  م�ضاألة  ف���اإن  وامل�����ض��ال��ح، 
الأكرث  ه��ي  ال�ضرفة  الأوروب���ي���ة 

ح�������ض���ا����ض���ي���ة والأك����������رث ت���ف���ج���ًرا، 
وي����ت����ج����اوز اأف����ق����ه����ا ب���ك���ث���ري ع���ام 
وتنفيذها  ت��ع��ري��ف��ه��ا   .2030
�ضيكون هرقليا، �ضرط اأن حتدث. 
واإذا مل تكن �ضت من دول الحتاد 
فاإن  الناتو،  يف  اأع�ضاء  الأوروب���ي 
ن الدفاع  هذا الأخري هو الذي يوؤمرّ
ع��ن ال���دول الأوروب���ي���ة، وبالتايل 
ال���دف���اع ع��ن الحت����اد الأوروب�����ي. 
بهذه  ل�ضبونة  م��ع��اه��دة  ت��ع��رتف 
ب�ضاأن  ب��روت��وك��ول��ه��ا  يف  احلقيقة 
امل�ضرتك. حاليا، نحن يف  الأم��ن 
الناتو،  م��ع  اأي��دي��ول��وج��ي  حتالف 
املتحدة  الوليات  مع  الواقع  ويف 
الأمريكية، وهو اأمر غري طبيعي 
الحت�����اد  اخ����ت����ار  اإذا  ج���غ���راف���ي���ا. 
الأوروبي، كمنظمة، التحالف مع 
اأبرم حتالًفا  رو�ضيا، ف�ضيكون قد 
�ضيكون  ه�����ذا  ل���ك���ن  ج���غ���راف���ًي���ا، 
لأن  اأي��دي��ول��وج��ًي��ا،  طبيعي  غ��ري 
لي�ضت  بدولة  �ضريتبط  م�ضرينا 
وجت�ضد  الآن.  ح��ت��ى  ل��ي��بال��ي��ة 
اجليو�ضيا�ضي  اخل���ي���ال  �ضل�ضلة 
التي  "املحتل"،  ال���رنوي���ج���ي���ة 
�ضدرت عام 2015، هذا التوتر: 
ال��رنوي��ج ع�ضكريا  رو���ض��ي��ا  حت��ت��لرّ 
ب���دع���م م����ن الحت�������اد الأوروب��������ي 
ميكن  ول  ن��ف��ط��ه��ا،  ل���ض��ت��غ��الل 
العتماد  ال�ضكندنافية  للمملكة 
منه  ان�ضحبت  ال��ذي  الناتو،  على 

الوليات املتحدة.
لرو�ضيا  احل���رب���ي  ال���ن���زوع  اإن     
وف��ك ارت��ب��اط ال��ولي��ات املتحدة 
يف ال��ن��ه��اي��ة ب���ال���ق���ارة الأوروب����ي����ة 
�ضياًقا  ي�ضكالن  ل  اآ�ضيا،  ل�ضالح 
ظرفيا، بل �ضياًقا هيكلًيا. وامل�ضار 
الأوروبي الذي يتعني ر�ضمه يقع 
يف ال���و����ض���ط، وي��ت�����ض��م��ن ال����دول 
اأبوابنا.  ت��ط��رق  ال��ت��ي  الأوروب���ي���ة 
ومبا اأن فرن�ضا كانت تاريخًيا هي 
الوحيدة التي جت�ضد هذه الرغبة 
يف ال����ض���ت���ق���الل���ي���ة، ف������اإن الأم�����ر 
الفرن�ضية  ال��رئ��ا���ض��ة  ل���  م����رتوك 
ملجل�ص الحت��اد الأوروب���ي لو�ضع 

الأ�ضا�ص.

ترجمة خرية ال�سيباين

البو�سلة ال�سرتاتيجية الأوروبية:

ملاذا ي�سع الحتاد الأوروبي العربة اأمام احل�سان؟

* دكتور يف العلوم ال�ضيا�ضية وخبري يف  اأوروبا نوفا

اتفاق اإيطاليا واجلزائر.. هل يعّو�ش حليف رو�سيا غاز اأوروبا؟

ملنع »التمرد الكبري « مبخيم الهول.. ا�ستنفار اأمني يف احل�سكة
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رو�ضيا وحظر �ضادراتها من  الغربية على  العقوبات  يف خ�ضم 
الغاز  م��ن  واردات��ه��ا  زي���ادة  اإىل  اإيطاليا  ت�ضعى  وال��غ��از،  النفط 
اجلزائري، لكن هناك عراقيل تعرت�ص طموحات روما يف هذا 

املجال.
ت اإمدادات غاز من اجلزائر بنحو 21  وتخطط روما التي تلقرّ
مليار مرت مكعب 2021، مقارنة بنحو 29 مليار مرت مكعب 
حرب  عقب  مو�ضكو،  غ��از  على  اع��ت��م��اده��ا  لقطع  رو���ض��ي��ا،  م��ن 

الأخرية يف اأوكرانيا.
اإ�ضافية  كميات  �ضراء  على  الإيطالية  "اإيني"  �ضركة  ووافقت 
من الغاز اجلزائري، مبا يزيد م�ضرتياتها من �ضركة الطاقة 
مرت  مليارات   9 بنحو  "�ضوناطراك"  اجل��زائ��ري��ة  احلكومية 
ما  اأي  و2024،   2023 عامي  خالل  �ضنويا  اإ�ضافية  مكعب 

يعادل 12 باملئة من ا�ضتهالك روما من الغاز العام املا�ضي.

 التفاق مع اجلزائر
ر الإفريقي الأول للغاز وال�ضابع عامليا، لكن  اجلزائر تعد امل�ضدرّ
تعرقالن  املحلي  ال�ضتهالك  وزي��ادة  القدمية  التحتية  البنية 

زيادة �ضادراتها.
وتو�ضلت اجلزائر واإيطاليا، الثنني، اإىل اتفاق لزيادة كميات 
للغاز  تبعيتها  خف�ص  بهدف  الأخ���رية  ت�ضتوردها  التي  ال��غ��از 

الرو�ضي.
وقالت "�ضوناطراك" يف بيان، اإنها حددت اأ�ضعارا جديدة ملبيعات 

الغاز للعامني 2022 و2023 مع نظريتها الإيطالية.
وجرى التوقيع بح�ضور الرئي�ص اجلزائري، عبد املجيد تبون، 
ورئي�ص الوزراء الإيطايل، ماريو دراغي، ح�ضب بيان �ضدر عن 

"�ضوناطراك".
"�ضتزيد تدريجيا  الإ�ضافات اجلديدة  اأن  وين�ص التفاق على 
اعتبارا من 2022 لتبلغ 9 مليارات مرت مكعب يف 2023-

الذي  "تران�ضمد"،  ماتيي  اإنريكو  اأنابيب  خط  2024" عب 
يربط البلدين عب تون�ص والبحر املتو�ضط.

وتبلغ الحتياطيات اجلزائرية من الغاز ما يقرب من 2400 
الغاز  من  باملئة   11 نحو  بتوفري  وت�ضهم  مكعب،  مرت  مليار 

امل�ضتخدم يف اأوروبا، يف مقابل 47 باملئة للغاز الرو�ضي.
وتوجهت الكثري من الدول التي ت�ضعى لتقليل تبعيتها لرو�ضيا 
ت�ضدير  ق��درات  لكن  التاريخي،  مو�ضكو  حليف  اجل��زائ��ر،  اإىل 

هذه الدولة  حمدودة.

 الأولوية الإيطالية
اإنريكو  الإي��ط��ايل،  الدميقراطي  للحزب  العام  الأم��ني  ويقول 
اأولوية  ال��رو���ض��ي مي��ث��ل  وال��ن��ف��ط  ال��غ��از  ع��ن  التخلي  اإن  ��ا،  ل��ي��ترّ

مطلقة بالن�ضبة اإىل اإيطاليا.
"ت�ضريع  اأن  الإيطالية،  فوليو"  "اإل  ل�ضحيفة  ليترّا  وي�ضيف 

ذلك يعني ت�ضريع اإنهاء احلرب وتعجيل عمليات ال�ضالم".
الطاقة مهماه  �ضوؤون  من جانبه، يقول اخلبري اجلزائري يف 
الغاز هي عقود جتارية بني �ضركات الطاقة،  اإن عقود  بوزيان 

ولي�ضت اتفاقات �ضيا�ضية بني حكومات اأو دول.
وي�ضيف ملوقع "�ضكاي نيوز عربية": "زيادة اإنتاج اأي دولة من 

واقع  لكن  اإ�ضافية،  اإنتاج  توفر قدرات  باإمكانية  الغاز مرتبط 
�ضناعة الغاز اليوم عامليا يقع حتت تاأثري عجز ال�ضتثمارات ما 

يحد من اإمكانية رفع الإنتاج".
للجزائر،  وتاريخي  ا�ضرتاتيجي  �ضريك  "اإيطاليا  اأن  وي��ردف 
غري اأن متوين ال�ضوق الأوروبية يتم عب �ضبكة الأنابيب التي 
تتوفر على طاقة دفع تقدر ب�42 مليار مرت مكعب من الغاز 
50 مليون  اإنتاج تتجاوز  الطبيعي والغاز املميع بف�ضل طاقة 
 6 واأ�ضطول مكون من  املميع  الطبيعي  الغاز  مرت مكعب من 

ناقالت".

�سروط مطلوبة
اأما اخلبري اجلزائري عبد الرحمن عية، فيقول اإن التفاقية 
ل بد اأن تتوافق مع خطوات عملية من روما تهدف اإىل جلب 
ال�ضتثمارات بالعملة ال�ضعبة، وتاأمني القدرات ال�ضتخال�ضية 

للطاقة بهدف تهيئة الأر�ضية املنا�ضبة ل�ضتخراج الغاز.
اأن  �ضيما  للبلدين م�ضلحة كبرية يف التفاقية ل  اأن  وي�ضيف 
اجلزائر حتتاج اإىل مداخيل اإ�ضافية يف �ضبيل تعزيز اقت�ضادها، 

واأي�ضا اإيطاليا �ضتجد بديال للغاز الرو�ضي.
وال�ضفقة اجلديدة مع اإيطاليا قد تدفع اجلزائر لت�ضبح اأكب 
د غاز لروما، لكنها تفر�ص زيادة الإنتاج رغم الفتقار اإىل  موررّ

ال�ضتثمار ونق�ص الإمكانيات يف هذا البلد العربي.
اإن بالده  �ضينغولين،  روبرتو  الإيطايل،  الطاقة  ويقول وزير 
 30-24 غ�ضون  يف  الرو�ضي  الغاز  عن  ال�ضتغناء  ت�ضتهدف 

�ضهرا.
وي�ضيف اأنه "منذ اأن هاجمت رو�ضيا اأوكرانيا، واإيطاليا تكثف 
جهودها من اأجل تاأمني م�ضادر بديلة للغاز وبحثت مع قطر 

الغنية بالغاز الطبيعي امل�ضال اإمكانية ذلك".

ا�ستثمار جزائري
الأوروب����ي للعالقات  املجل�ص  اأن��ت��وين دورك���ني، اخلبري يف  اأم��ا 
ال�ضياق  ال���ض��ت��ف��ادة م��ن  اأن اجل��زائ��ر حت���اول  ال��دول��ي��ة، فيوؤكد 

احلايل للحرب يف اأوكرانيا.
وتابع "اأنها تريد اأي�ضا اأن ُتظهر كاأنها �ضريك موثوق به لأوروبا 

على �ضعيد الطاقة، كما تريد زيادة مداخليها من الغاز".
واجلزائر باعتبارها احلليف التاريخي ملو�ضكو، اأكدت مرارا اأن 
قدراتها لت�ضدير كميات اإ�ضافية من الغاز اإىل اأوروبا حمدودة 

للغاية، ول ميكنها تعوي�ص الغاز الرو�ضي.
�ضيا�ضة  الأرج��ح  على  "�ضتلتزم  اجلزائر  ف��اإن  دورك��ني،  وح�ضب 
متوازنة للحفاظ على عالقاتها مع رو�ضيا واأوروب��ا يف الوقت 

نف�ضه".
لكنها  الرو�ضي  لل�ضالح  تاريخي  زب��ون  اجلزائر  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
واأمل��ان��ي��ا، كما  اإي��ط��ال��ي��ا  اأوروب���ي���ة مثل  دول  م��ن  اأي�����ض��ا  ت�ضتورد 
ق��رارات اتخذتها الأمم  اأو �ضوتت �ضد  الت�ضويت  امتنعت عن 

املتحدة لفر�ص عقوبات على رو�ضيا بعد اندلع احلرب.
يعني  ل  رو�ضيا  م��ع  العالقات  على  "احلفاظ  اأن  اعتب  لكنه 
ت�ضدير  من  اأرب��اح  جلني  جتارية  فر�ضا  �ضت�ضيع  اجلزائر  اأن 

غازها".
40 باملئة من الكهرباء،  وت�ضتخدم اإيطاليا الغاز لتوليد نحو 

وت�ضتورد اأكرث من 90 باملئة من احتياجات الغاز من رو�ضيا.
اأوك��ران��ي��ا خم���اوف تتعلق باأمن  ال��رو���ض��ي على  ال��ه��ج��وم  واأث����ار 
الطاقة، دفعت اأوروبا اإىل البحث عن خطط لتنويع اإمداداتها 
من الوقود الأحفوري بعيدا عن مو�ضكو والتحول ب�ضكل اأ�ضرع 

اإىل الطاقة املتجددة.
وللجزائر اأنبوبان للغاز، اأحدهما امل�ضمى "تران�ضماد"، ويربط 
تزويد  وي�ضمن  كيلومرتا،   2485 بطول  ب��اأوروب��ا،  اجل��زائ��ر 
حاليا  وينقل  الطبيعي،  بالغاز  و�ضلوفينيا  واإي��ط��ال��ي��ا  تون�ص 
الغاز اجلزائري نحو  يوميا من  60 مليون مرت مكعب  نحو 

اإيطاليا.
ومن  ك��ي��ل��وم��رتا،   860 "جال�ضي" ب��ط��ول  فهو  الأح����دث  اأم���ا 
املتوقع اأن يبداأ ت�ضغيله خالل الن�ضف الثاين من العام اجلاري، 
قدم  مليار  ب�238  تقدر  �ضعة  وي�ضمن  اإيطاليا،  باجتاه  وه��و 

مكعب �ضنويا.
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يف  الأو�ضاع  انفجار  من  والدولية  املحلية  التحذيرات  تتواىل 
ت�ضاعد  بعد  ال�ضورية،  احل�ضكة  مدينة  �ضرقي  ال��ه��ول  خميم 
اأن�ضطة العنف التي حتركها اخلاليا النائمة لتنظيم "داع�ص" 

الإرهابي داخل اأرجائه.
"داع�ص" يف  واأث���ارت ه��ذه الأن�ضطة خم��اوف من تكرار هجوم 
والذي  املدينة،  نف�ص  يف  ال��غ��وي��ران  مبنطقة  ال�ضناعة  �ضجن 
اأ�ضفر عن مقتل املئات، وهو ما يهدد بن�ضر الفو�ضى والإرهاب 

على نطاق وا�ضع ب�ضوريا وخارجها.
وطالبت رئي�ضة بعثة الأمم املتحدة مل�ضاعدة العراق "يونامي" 
جينني بال�ضخارت ح�ضم اأمر املخيم الذي ي�ضم ع�ضرات الآلف 
مرتبطني بداع�ص وعوائله، م�ضددة على �ضوء الأو�ضاع املعي�ضية 

هناك.
اأن  الأعرجي،  قا�ضم  العراقي  القومي  الأم��ن  م�ضت�ضار  واعتب 
املخيم تهديد خطري على بالده، لوقوعه على بعد 10 كم من 
احلدود العراقية، داعًيا الدول ل�ضحب رعاياها الباقني هناك.

و�ضهد خميم الهول منذ اأ�ضبوعني، مترًدا م�ضلًحا قادته خاليا 

التابعة  الأم��ن  ق��وات  وب��ني  بينها  ا�ضتباكات  عن  اأ�ضفر  داع�ص، 
يف  )ق�ضد(  الدميقراطية"  �ضوريا  ل�"قوات  ال��ذات��ي��ة  ل����الإدارة 

�ضمال �ضرق �ضوريا.

�سيناريو مكرر
واأثار التمرد املخاوف من �ضقوط املخيم حتت �ضيطرة التنظيم، 
واأعاد لالأذهان هجوم �ضجن "ال�ضناعة" يناير املا�ضي، خا�ضة 
40 كم �ضرقي ال�ضجن الواقع يف حي غويران  اأن املخيم على 

باحل�ضكة.
وت�����ض��اب��ه ه��ج��وم ���ض��ج��ن ال�����ض��ن��اع��ة م��ع اأح�����داث خم��ي��م الهول 
الأمني،  ب���الخ���رتاق  ف��و���ض��ى  "داع�ص"  اإح�����داث  يف  الأخ�����رية 
وطبيعة الأ�ضلحة امل�ضتخدمة، م�ضتغلني بقاء عنا�ضر متطرفة 

بالداخل لن�ضر الفو�ضى.
باأ�ضلحة  لال�ضتهداف  الهول  مبخيم  اأمنية  دوري��ة  وتعر�ضت 
لوقوع  اأدى  ما  ج��ي،  بي  اآر  وق��ذائ��ف  وم�ضد�ضات  كال�ضينكوف 
ا�ضتباكات بني امل�ضلحني الذين تخفوا يف مالب�ص "ق�ضد" وبني 
وقوات  الإرهابيني  من  وجرحى  قتلى  و�ضقوط  الأم��ن،  ق��وات 

اأمن ومدنيني.

بعد  "داع�ص"  وعنا�ضر  ع��ائ��الت  تهريب  املخطط  وا�ضتهدف 
�ضيطرة امل�ضلحني على املخيم، حيث ي�ضم 10 اآلف داع�ضي يف 

ق�ضم �ضديد احلرا�ضة.

قنبلة موقوتة
رغم اأن املخيم يت�ضع ل�10 اآلف نازح فقط فاإنه ي�ضم 60 األًفا 
منهم 8049 عائلة عراقية و5153 عائلة �ضورية و2448 
من عائالت وعنا�ضر "داع�ص" وت�ضكل ن�ضبة الن�ضاء والأطفال 

قاطنيه. من  باملئة   90
ال�ضحفي  ال��ك��ات��ب  ي���رى  "غويران"،  ���ض��ي��ن��اري��و  ت���ك���رار  وع���ن 
ال�ضوري، �ضيار خليل، مدير حترير جريدة "ليفانت" اللندنية، 
اأن تراخي اأوروبا والوليات املتحدة يف حل م�ضكلة املخيم، يعيد 
واأجيال  ون�ضاء  النائمة  باخلاليا  مليء  فهو  الفو�ضى،  انت�ضار 
اأحداث  ت�ضبه  ت�ضاعد على تنفيذ خمططات  �ضغرية متطرفة 

غويران.
ملوقع  فيو�ضح خليل  وغ��وي��ران،  ال��ه��ول  ب��ني  الت�ضابه  ع��ن  اأم��ا 
"�ضكاي نيوز عربية"، اأن التطرف هو اجلامع بني من يف املخيم 
�ضجن  وه��و خ�ضوع  ف��رق،  وج��ود  اإىل  كذلك  م�ضرًيا  وال�ضجن، 
كاإرهابيني،  املحتجزين  ومعاملة  ���ض��دي��دة  حل��را���ض��ة  غ��وي��ران 
بينما يعاين خميم الهول من تركيبة فو�ضوية وظروف اأمنية 

متدهورة.

حوادث مماثلة
الهول، فقد �ضهد حماولت  الأول داخل  الهجوم  مل يكن هذا 
فرار �ضابقة، وهجمات �ضد العاملني وجرائم قتل، و�ضجل �ضهر 
وعامل يف منظمة  نازحني   3 م�ضتهدفة  قتل  4 جرائم  يناير 
128 نازًحا  ال��ه��الل الأح��م��ر ال��ك��ردي��ة. وال��ع��ام امل��ا���ض��ي، قتل 
ا من بينهم 19 امراأة و3 اأطفال، ووقعت اأكرث  عراقيًّا و�ضوريًّ

من 700 حماولة فرار لعنا�ضر "داع�ص".
واحلكومة  "ق�ضد"  ب��ني  التن�ضيق  يف  ����ض���رورة  خ��ل��ي��ل،  وي��ج��د 
هذه  حل��ل  املتحدة  وال��ولي��ات  اأوروب���ا  على  لل�ضغط  العراقية 
وانتقالها  للمنطقة  الإرهابية  الفو�ضى  تعيد  اأن  قبل  امل�ضكلة 

لدول اجلوار واأوروبا.
وح�����ض��ب امل��ر���ض��د ال�����ض��وري حل��ق��وق الإن�������ض���ان، ي�����ض��ود التوتر 
"داع�ص"،  "ق�ضد" اأق�ضام عنا�ضر  املخيم بعد حما�ضرة  اأج��واء 
الهول،  بلدة  ف��وق  ال��دويل  التحالف  ق��وات  مع حتليق ط��ريان 
ع�ضيان  "داع�ص" ملنع  خل��الي��ا  الأم��ن��ي��ة  امل��الح��ق��ة  وا���ض��ت��م��رار 

م�ضلح بداخله.

م�سريان بني امل�سابني يف اإطالق النار بربوكلني
•• القاهرة-وكاالت

يف  امل�ضابني  بني  م�ضريني  مواطنني  اأن  امل�ضرية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
حادث اإطالق النار ببوكلني بالوليات املتحدة ، اأحدهما حالته حرجة.

وجاء يف بيان اخلارجية امل�ضرية اأنه يف اإطار متابعة القن�ضلية امل�ضرية يف 
نيويورك لتداعيات حادث اإطالق النار باإحدى حمطات مرتو الأنفاق يف 
بروكلني الثالثاء، والذي اأ�ضفر عن اإ�ضابة العديد من الأ�ضخا�ص باإ�ضابات 
متفرقة، ر�ضدت القن�ضلية العامة وجود مواطننيرّ م�ضرينيَّ بني امل�ضابني، 
ال�ضفرية هويدا  اأن  البيان  واأ�ضاف  للبيان.  اأحدهما يف حالة حرجة، وفقاً 
ع�ضام عبد الرحمن القن�ضل العام مل�ضر يف نيويورك توجهت مبا�ضرة عقب 
امل�ضت�ضفيات يف حي بروكلني، وذلك لالطمئنان  اإح��دى  اإىل  وقوع احل��ادث 
خ�ضع  وال��ذي  علي"،  "كرمي  ال�ضيد  امل�ضابني،  املواطنني  اأح��د  حالة  على 

لعملية جراحية دقيقة بعد اإ�ضابته يف قدمه اإثر احلادث.

تظاهرة يف مي�سيغن بعد قتل �سرطي اأبي�ش رجال اأ�سود 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

ولية  يف  راب��ي��دز  غراند  يف  املتظاهرين  ع�ضرات  جتمع 
مقاطع  ن�ضر  بعد  املتحدة(  ال��ولي��ات  )�ضمال  مي�ضيغن 

فيديو تظهر مقتل �ضاب اأ�ضود على يد �ضرطي اأبي�ص.
الذي  للحادث  الأرب��ع��ة  الفيديو  مقاطع  اأح���د  ويظهر 
04 ني�ضان/اأبريل، �ضرطيا م�ضتلقيا على ظهر  وقع يف 
باتريك ليويا )26 عاما( قبل اأن يطلق النار عليه على 

ما يبدو، يف راأ�ضه.
وان��دل��ع��ت م�����ض��ادة ب��ني ب��ات��ري��ك ل��ي��وي��ا وال�����ض��رط��ي بعد 
تدقيق مروري، وقبل وقت ق�ضري من اإطالق النار، بدا 
اأن الرجلني يت�ضارعان على الأر�ص من اأجل ال�ضيطرة 
ا�ضم  يك�ضف  ومل  الكهربائي.  ال�ضرطي  م�ضد�ص  على 

الأخري.
ما  جتمع  �ضي"،  ب��ي  "اإيه  قناة  بثتها  م�ضاهد  وبح�ضب 
بني خم�ضني ومئة �ضخ�ص يف و�ضط غراند رابيدز، وهي 
مدينة يف ولية مي�ضيغن يبلغ عدد �ضكانها حوايل 200 

األف ن�ضمة. وحمل املتظاهرون لفتات كتب عليها "حياة 
ال�ضود مهمة" وهتفوا "ل عدالة، ل �ضالم".

اإري��ك وين�ضرتوم عن  رابيدز  وق��ال قائد �ضرطة غراند 
واقعة 4 ني�ضان/اأبريل يف موؤمتر �ضحايف الأربعاء حيث 

ن�ضرت مقاطع الفيديو "اأعتب ذلك ماأ�ضاة".
واأ�ضاف اأن "خ�ضارة حياة �ضخ�ص، اأيا تكن الظروف، اأمر 

حمزن واأنا اأعلم اأنه �ضيوؤثر على مدينتنا".
وجذبت عمليات قتل اأمريكيني �ضود على اأيدي �ضرطيني 
اهتماما قوميا كبريا يف ال�ضنوات الأخرية، خ�ضو�ضا بعد 
مقتل جورج فلويد يف العام 2020 بعدما جثا �ضرطي 

اأبي�ص يف مينيابولي�ص على عنقه حتى اختناقه.
اآخ��ري��ن، �ضعارا  اإىل ج��ان��ب  ا���ض��م ج���ورج فلويد  واأ���ض��ب��ح 
ماتر(  لي��ف��ز  مهمة" )ب���الك  ال�����ض��ود  "حركة  حل��رك��ة 
خالل التظاهرات الكبى املناه�ضة للعن�ضرية يف العام 
2020. وقال وين�ضرتوم اإن ال�ضرطي املتورط يف حادث 
اإجازة مدفوعة يف انتظار نتائج  غراند رابيدز و�ضع يف 

التحقيق.
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الهند لن تراجع �سيا�ستها مع رو�سيا من اأجل اأمريكا
•• مو�صكو-وكاالت

تر�ضخ  لن  نيودلهي  اأن  �ضكو�ضرييف  فالدميري  الرو�ضي  ال�ضحفي  اأك��د 
من  وال�ضالح  النفط  �ضراء  عن  للتخلي  لدفعها  الأمريكية  لل�ضغوطات 
رو�ضيا، م�ضرياً اإىل اأن الهند لن تنتقل من ال�ضفينة الرو�ضية اإىل اأخرى 

اأمريكية.
اأن  ال��رو���ض��ي��ة،  غازيتا"  "نيزافي�ضيمايا  ل�ضحيفة  �ضكو�ضرييف،  وك��ت��ب 
الرئي�ص الأمريكي جو بايدن حتدث اإىل رئي�ص الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، عب الإنرتنت، عن الأحداث يف اأوكرانيا وعواقبها على �ضوق املواد 
حيادها،  عن  بالتخلي  الهند  لإقناع  العاملية،  الطاقة  وم��وارد  الغذائية، 

ودعم الغرب.

اأن  اأن الهند غ��ري ح��ازم��ة مب��ا يكفي م��ع رو�ضيا، م��وؤك��داً  ب��اي��دن  واع��ت��ب 
خارجية  وزراء  يجتمع  عندما  ه��ذه  ال�ضغط  حملة  �ضتوا�ضل  وا�ضنطن 

ودفاع البلدين يف وا�ضنطن.
لن  ال�ضابقني،  الهنود  واخل��باء  امل�ضوؤولني  ت�ضريحات  على  بناًء  ولكن، 

ترتاجع نيودلهي عن �ضيا�ضتها.
الرو�ضي  النفط  الكبرية على  اأغرتها اخل�ضومات  بعدما  الهند،  ا�ضرتت 
نتيجة العقوبات، ما ل يقل عن 13 مليون برميل من النفط منذ نهاية 

فباير )�ضباط( املا�ضي.
املتحدة،  الوليات  ت�ضمرّ  التي  الرباعية،  يف  الآخرين  الأع�ضاء  وبخالف 
من  موقفها  يف  م��رتددة  نيودلهي  تبقى  والهند،  واأ�ضرتاليا،  وال��ي��اب��ان، 

احلرب الرو�ضية على اأوكرانيا، ومل تفر�ص عقوبات عليها.

وعزا املحللون �ضلوك الهند مع رو�ضيا، اإىل اأن مو�ضكو اأ�ضبحت منذ فرتة 
طويلة اأكب مورد لالأ�ضلحة اإىل الهند، رغم ارتفاع م�ضرتيات نيودلهي 

من الوليات املتحدة يف العقد املا�ضي.
الأ�ضلحة  وُت��ع��ت��ب  ال��ق��وي��ة،  ال�ضني  ت��واج��ه  اأن  للهند  امل��ه��م  م��ن  اأن  كما 

الرو�ضية الأف�ضل �ضعراً مقارنة مع املعدات الأمريكية.
اخلارجية  وزي����ر  ن��ائ��ب  اأن   "MINT" ال��ه��ن��دي��ة  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ذك����رت 
امل�����ض��وؤول��ني الأمريكيني  ن���ولن���د، ح���اول���ت، ق��ب��ل  الأم��ري��ك��ي��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا 
الآخرين، ثني الهند عن التعاون الع�ضكري مع رو�ضيا، لكن قيل لها اإن 

البدائل الأمريكية لالأ�ضلحة الرو�ضية باهظة الثمن.
اإىل  الإط��الق  على  اأنها ل متيل  اأو�ضحت  الهند  اأن  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 
التن�ضل من عالقاتها مع رو�ضيا لتعزيز العالقات مع الوليات املتحدة.

ت�ضيي�ص  ترف�ص  اأنها  اإىل  اأي�ضاً  نيودلهي  اأ�ضارت  الطاقة،  �ضعيد  وعلى 
املعامالت ال�ضرعية بني رو�ضيا والهند.

باج�ضي:  اأري����ن����دام  ال��ه��ن��دي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
رو�ضيا  مع  القت�ضادية  العالقات  على  احلفاظ  على  تركيزنا  "ين�ضب 

وا�ضتقرارها".
ويحظى املوقف الر�ضمي لنيودلهي بدعم عدد من الدبلوما�ضيني الهنود 

ال�ضابقني.
من  غ�ضبه  عن  اأحمد،  تلميذ  الهندي  الدبلوما�ضي  اأع��رب  الإط���ار،  ويف 
التهديدات الأمريكية. بدوره، كتب ناندان اأونيكري�ضنان، الزميل الفخري 
يف موؤ�ض�ضة اأوبزرفر لالأبحاث املوؤثرة، اأن احلكومة الهندية ل تفكر، ولو 

للحظة، يف "النتقال من �ضفينة رو�ضية اإىل �ضفينة اأمريكية".

اأوكرانيا ت�ستاأنف عمليات اإجالء املدنيني عرب ت�سعة ممرات 

اأ�سرار ج�سيمة يف �سفينة قيادة اأ�سطول البحر الأ�سود الرو�سي 
•• اأودي�صا-اأ ف ب

العتاد منذ بداية  اأكب خ�ضائرها يف  منيت رو�ضيا بواحدة من 
غزوها لأوكرانيا عب اإ�ضابة "مو�ضكفا" �ضفينة قائد اأ�ضطولها 
يف البحر الأ�ضود يف انفجار ذخائر ح�ضب مو�ضكو ويف �ضربات 

�ضاروخية ح�ضب كييف.
يف وا���ض��ن��ط��ن، وع���د ال��رئ��ي�����ص الأم���ريك���ي ج���و ب���اي���دن نظريه 
ع�ضكرية  م�ضاعدة  بتقدمي  زيلين�ضكي  فولودميري  الأوك���راين 
معدات  ت�ضمل  دولر،  م��ل��ي��ون   800 بقيمة  ج��دي��دة  �ضخمة 
ثقيلة كانت الوليات املتحدة حتى الآن مرتددة يف ت�ضليمها اإىل 
كييف خوفا من تفاقم التوتر مع مو�ضكو واعتبارها طرفا يف 

احلرب.
من جهتها، هددت مو�ضكو ب�ضرب مراكز قيادة يف كييف متهمة 

اأوكرانيا ب�ضن هجمات على اأرا�ضيها.
�ضامين  الأيرلندي  اخلارجية  وزي��ر  يتوجه  اأخ���رى،  جهة  من 
بها  يقوم  زي��ارة  اأول  اأعلن مكتبه، يف  كما  كييف،  كوفيني غلى 
وزي��ر خارجية لبلد ي�ضغل مقعدا غري دائ��م يف جمل�ص الأمن 

الدويل منذ بدء احلرب يف اأوكرانيا.
وب��ي��ن��م��ا ي�����ض��ت��ع��د اجل��ي�����ص ال���رو����ض���ي ل��ل�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى مدينة 
وتو�ضيع  اآزوف  بحر  على  ال�ضرتاتيجية  ال�ضاحلية  ماريوبول 
القاذف  الطراد  اأ�ضيب  و�ضرقها،  اأوكرانيا  جنوب  يف  هجومه 
وكالتا  نقلت  ح�ضبما  ج�ضيمة"،  "باأ�ضرار  مو�ضكفا  لل�ضواريخ 
عن  و"تا�ص"  نوفو�ضتي"  "ريا  الر�ضميتان  الرو�ضيتان  الأنباء 

وزارة الدفاع الرو�ضية.
"ب�ضبب ح��ري��ق ان��ف��ج��رت ذخ��ائ��ر ع��ل��ى منت  وق��ال��ت ال������وزارة 
التحقيق  اأن  بالكامل، مو�ضحة  الطاقم  اإجالء  ال�ضفينة" ومت 

جار ملعرفة اأ�ضباب هذا احلريق.
احلربية  ال�ضفينة  اأن  الأوكرانية  ال�ضلطات  اأك��دت  جهتها،  من 
"مو�ضكفا" اأ�ضيبت ب�ضواريخ. وقال احلاكم الأوكراين ملنطقة 
اأودي�ضا )جنوب( ماك�ضيم مارت�ضينكو اإن "�ضواريخ نبتون التي 
ال�ضفينة  لهذه  ج�ضيمة  اأ���ض��رارا  �ضببت  الأ���ض��ود  البحر  حتمي 

الرو�ضية".
�ضريغي  اأودي�����ض��ا  يف  الع�ضكرية  الإدارة  با�ضم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
كانت  املتاحة  للبيانات  "وفقا  تلغرام  تطبيق  ع��ب  برات�ضوك 
حلقت  التي  اجل�ضيمة  الأ���ض��رار  ا�ضباب  )اأوك��ران��ي��ة(  �ضواريخ 

بال�ضفينة".
الرئي�ص  م�ضت�ضار  اأري�ضتوفيت�ص  اأوليك�ضي  ق��ال  جهته،  م��ن 
قائد  ل�ضفينة  ج���اءت  "مفاجاأة  اإن  ي��وت��ي��وب  ع��ل��ى  الأوك�����راين 

الأ�ضطول الرو�ضي للبحر الأ�ضود".
البحر  ه��ذا  ويف  الآن.  بكثافة  "حترتق  ال�ضفينة  اأن  واأ���ض��اف 
الهائج، من امل�ضتحيل معرفة متى �ضيتلقون امل�ضاعدة"، موؤكدا 
اأ�ضخا�ص" موجودون   510 البالغ عددهم  "اأفراد الطاقم  اأن 

على متنها. وتابع "ل نفهم ما حدث".
و"مو�ضكفا" مو�ضوعة يف اخلدمة منذ 1983 يف عهد الحتاد 
منذ  �ضوريا  يف  الرو�ضي  التدخل  يف  �ضاركت  وق��د  ال�ضوفياتي. 
هجوم  يف  �ضاركت  اأوكرانيا،  لغزو  الأوىل  الأيام  ويف   .2015
 19 اأ�ضر  الرومانية، حيث  احل��دود  الثعبان قرب  على جزيرة 

بحارا اأوكرانيا ملبادلتهم باأ�ضرى رو�ص يف وقت لحق.
بايدن  اأع��ل��ن ج��و  زيلين�ضكي  م��ع  الأرب���ع���اء  ه��ات��ف��ي  ات�����ض��ال  يف 
املتاأتية من خمزونات اجلي�ص  املعدات  اإر�ضال كمية كبرية من 
اإىل كييف مبا يف ذلك مدفعية ومدرعات ورادارات  الأمريكي 
للدفاع  و�ضفن  ة  م�ضريرّ وط��ائ��رات  للدبابات  م�ضادة  و�ضواريخ 

ال�ضاحلي بال طواقم كما اأفاد بيان للبيت الأبي�ص.
ويبدو اأن البيت الأبي�ص تخلى اأخريا عن التمييز بني ت�ضليم 
معدات "دفاعية" ي�ضمح به و"هجومية" كان يرف�ص اإر�ضالها. 
ووعد بايدن بهذه امل�ضاعدة الكبرية بعدما هددت رو�ضيا ب�ضرب 

كييف مرة اأخرى.
وقال الناطق با�ضم وزارة الدفاع الرو�ضية اإيغور كونا�ضينكوف 
"ن�ضهد حماولت تخريب و�ضربات من قبل القوات الأوكرانية 

على اأهداف يف اأرا�ضي جمهورية رو�ضيا الحتادية".
الأفعال،  ه��ذه  ا�ضتمرت  "اإذا  حم���ذرا  كونا�ضنيكوف  واأ���ض��اف 
�ضي�ضن اجلي�ص الرو�ضي �ضربات على مراكز �ضنع القرار، مبا 
يف ذلك يف كييف وهذا ما امتنع اجلي�ص الرو�ضي عن القيام به 

حتى الآن".
نهاية  كييف يف  ان�ضحبت من منطقة  الرو�ضية  القوات  وكانت 
اآذار/مار�ص. وقد طوقت العا�ضمة مدة �ضهر بال جدوى و�ضنت 

�ضربات عليها.
واأعلن كونا�ضينكوف الأربعاء اأي�ضا اأن القوات الرو�ضية �ضيطرت 

على منطقة ميناء ماريوبول التجاري متاما.
وك��ان��ت رو���ض��ي��ا اأع��ل��ن��ت ق��ب��ي��ل ذل���ك ا���ض��ت�����ض��الم اأك����رث م��ن األف 
اأوكراين يف هذه املدينة ال�ضاحلية ال�ضرتاتيجية التي  جندي 

حتا�ضرها قواتها وتق�ضفها منذ اأكرث من اأربعني يوما.
ونفى رئي�ص بلدية ماريوبول فادمي بويت�ضينكو اخلمي�ص عب 
على  رو�ضيا  ا�ضتيالء  اإر�ضتي"  "دا�ص  الأمل��ان��ي��ة  العامة  القناة 
مو�ضحا  كاذبة"،  "الأخبار  ه��ذه  اأن  معتبا  ماريوبول،  ميناء 
�ضامدين  زلنا  م��ا  لكننا  ج��دي��دة  ق��وات  ين�ضرون  "الرو�ص  اإن 
وماريوبول ل تزال مدينة اأوكرانية وهذا يثري غ�ضب رو�ضيا". 
واأ�ضاف "من الوا�ضح اأن اجلي�ص الرو�ضي ارتكب اآلف جرائم 
بالبهنة  ال��دويل  "املجتمع  املدينة". وطالب  احل��رب يف هذه 
من  اأرواح".  لإنقاذ  اإن�ضانية  ممرات  اإن�ضاء  عب  اإن�ضانيته  على 
جهة اأخرى، اأعلنت اأوكرانيا اخلمي�ص ا�ضتئناف عمليات اإجالء 
ماريوبول  �ضيما من  ل   ، اإن�ضانية  ت�ضعة مم��رات  املدنيني عب 
بعد يوم من التعليق ب�ضبب النتهكات الرو�ضية لوقف اإطالق 

النار.
انت�ضارا  ماريوبول  على  الرو�ضية  القوات  ا�ضتيالء  و�ضي�ضكل 
الأرا�ضي  م��ن  مكا�ضبها  بتعزيز  �ضي�ضمح  لأن���ه  ملو�ضكو  مهما 
ال�ضاحلية على طول بحر اآزوف عب ربط منطقة دونبا�ص التي 
ي�ضيطر عليها جزئيا موالون لها، بالقرم التي �ضمتها رو�ضيا 

يف 2014.
القوات  ل��ك��ن  ���ض��ق��وط م���اري���وب���ول ح��ت��م��ي  اإن  وي���ق���ول خ����باء 
املنطقة  يف  ترتكز  املعارك  وباتت  املقاومة  توا�ضل  الأوكرانية 
اإن  الأرب��ع��اء  الأوك���راين  اجلي�ص  ق��ال  املدينة.  لهذه  ال�ضناعية 
الق�ضف اجلوي الرو�ضي ملاريوبول م�ضتمر وي�ضتهدف خ�ضو�ضا 

امليناء وجممع اآزوف�ضتال لل�ضناعات املعدنية.
وتنذر هذه املتاهة التي حولها اجلنود الأوكرانيون اإىل ح�ضن 
بلجوئهم اإىل ممرات حتت الأر�ص متتد كيلومرتات، مبعركة 

�ضر�ضة.
يف املكان �ضاهد �ضحافيون من وكالة فران�ص بر�ص و�ضلوا مع 
التي يقول  املدينة املحرتقة  الدمار يف هذه  الرو�ضية،  القوات 

الأوكرانيون اإنها "دمرت بن�ضبة 90 يف املئة".
ومنذ بداية الأ�ضبوع، تتحدث �ضائعات غري موؤكدة حتى الآن، 
عن ا�ضتخدام الرو�ص اأ�ضلحة كيميائية يف ماريوبول، بينما توؤكد 

مو�ضكو اإن "خطر الإرهاب الكيميائي" ياأتي من الأوكرانيني.
اأخ��رى، تتوا�ضل عمليات الق�ضف يف اجلزء ال�ضرقي  من جهة 
خالل  اأ���ض��خ��ا���ص  �ضبعة  مب��ق��ت��ل  ت�ضببت  وق���د  اأوك���ران���ي���ا.  م��ن 
ال�ضاعات ال�24 املا�ضية يف مدينة خاركيف )�ضمال �ضرق( التي 

يحا�ضرها الرو�ص اأي�ضا منذ بدء الغزو.

اأ���ض��رع وقت  ال��ف��رار يف  اإىل  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  �ضكان  ودع���ت كييف 
ممكن خوفا من هجوم رو�ضي كبري و�ضيك لل�ضيطرة بالكامل 
اأعدائها  مع  الأوكرانية  القوات  تتقا�ضمها  التي  دونبا�ص  على 

النف�ضاليني املوالني لرو�ضيا منذ 2014.
الذي  بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�ص  اأن  حمللون  وي��رى 
ي��واج��ه م��ق��اوم��ة اأوك��ران��ي��ة ���ض��ر���ض��ة، ي��ري��د حتقيق ان��ت�����ض��ار يف 
من  التا�ضع  يف  يجري  ال��ذي  الع�ضكري  العر�ص  قبل  دونبا�ص 
اأيار/مايو يف ال�ضاحة احلمراء يف ذكرى انت�ضار ال�ضوفيات على 

النازيني يف 1945.
اإح���دى  رئ��ي�����ص  با�ضيت�ضنيك  ل��ي��ون��ي��د  اأك����د  الإط������ار،  ه���ذا  ويف 
واملعلنتني  لرو�ضيا  املواليتني  النف�ضاليتني  "اجلمهوريتني" 
باملناجم،  الغنية  ال�ضا�ضعة  املنطقة  ه��ذه  يف  واح��د،  جانب  من 
الأربعاء اأن قواته ت�ضيطر الآن على "80 اإىل 90 يف املئة" من 

لوغان�ضك التي تعد اأولوية لدى الكرملني.
كوفيني  �ضامين  الإي��رل��ن��دي  وال��دف��اع  اخلارجية  وزي��ر  يلتقي 
يف ك��ي��ي��ف اخل��م��ي�����ص ن��ظ��ريي��ه الأوك���ران���ي���ني دم���ي���رتو كوليبا 
املناطق  وي���زور  )ال��دف��اع(  ريزنيكوف  واأوليك�ضي  )خل��ارج��ي��ة( 

املت�ضررة ب�ضكل مبا�ضر من الغزو الرو�ضي.
الأوكرانية  احلكومة  مع  "حمادثاته  اإن  دبلن  يف  مكتبه  وق��ال 
ال�ضيا�ضي  الدعم  تقدمي  ايرلندا  موا�ضلة  كيفية  على  �ضرتكز 
والأمني والإن�ضاين لأوكرانيا"ن وكذلك على كيفية "م�ضاعدة" 
اأوكرانيا يف جهودها لالن�ضمام اإىل الحتاد الأوروبي و"تنفيذ 
على  رو�ضيا  وحما�ضبة  رو�ضيا  �ضد  الأوروب���ي  الحت��اد  عقوبات 

غزوها الوح�ضي وغري املبر".
البيطاين  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  �ضرح 
كرمي خان خالل زيارة لبوت�ضا قرب كييف الأربعاء اأن اأوكرانيا 

اأ�ضبحت "م�ضرح جرمية" حقيقيا.
اإىل  تدعو  معقولة  اأ�ضباب  لوجود  هنا  "اإننا  ل�ضحافيني  وقال 
ارتكبت.  املحكمة  اأن جرائم تدخل �ضمن �ضالحيات  العتقاد 
علينا اأن نبدد غبار احلرب لن�ضل اإىل احلقيقة" يف هذه البلدة 
التي اأ�ضبحت رمزا ل� فظائع النزاع منذ عرث على جثث مئات 

القتلى ح�ضب ال�ضلطات الأوكرانية، يف نهاية اآذار/مار�ص.
ونفت رو�ضيا من جانبها وقوع اأي انتهاكات يف اأوكرانيا.

تقول  الخ����رى،  الأم��اك��ن  ك��ل  العا�ضمة كما يف  اأن��ح��اء  ك��ل  يف 
ال�ضلطات الأوكرانية اإنها ت�ضتمر يف العثور على جثث يف املناطق 

التي ان�ضحبت منها القوات الرو�ضية نهاية اآذار/مار�ص.
�ضبعة  مبقتل  الأرب��ع��اء  الأوك����راين  ال��ع��ام  النائب  مكتب  ودان 
بعد  بتفجريه  قاموا  منزل  رو�ص يف  بر�ضا�ص جنود  اأ�ضخا�ص 
ذل��ك لإخ��ف��اء اجل��رمي��ة يف ق��ري��ة يف ج��ن��وب خ��ري���ض��ون املدينة 

القريبة من خط املواجهة.
ميخائيل  البلدية  رئي�ص  ن��ائ��ب  اأ���ض��ار  ال�����ض��رق،  يف  دن��ي��بو  يف 
رو�ضي  ج���ن���دي   1500 م���ن  اأك�����رث  ج��ث��ث  اأن  اإىل  ل��ي�����ض��ي��ن��ك��و 
مو�ضوعة يف م�ضارح هذه املدينة ال�ضناعية الكبرية، و"ل اأحد 

يريد اأخذها".

الرو�س بنوا اآماًل مماثلة يف وقت من الأوقات على ترامب 

�سحيفة رو�سية: ل تنخدعوا مبارين لوبان لو فازت برئا�سة فرن�سا
•• مو�صكو-وكاالت

"كوم�ضومول�ضكايا  �ضحيفة  يف  الدولية  ال�ضيا�ضة  ق�ضم  حم��رر  نائب  ح��ذر 
برافدا" الرو�ضية اأندريه بارانوف مواطنيه وامل�ضوؤولني الرو�ص من انتظار 
اإيجابي ملمو�ص من املر�ضحة اإىل النتخابات الرئا�ضية الفرن�ضية  اأي تغري 

مارين لوبان يف العالقات بني فرن�ضا، ورو�ضيا.
انتقدت لوبن التي تراأ�ص حزب التجمع الوطني الرئي�ص اإميانويل ماكرون 
ب�ضدة يف حملتها النتخابية ووعدت بتغيريات جذرية يف ال�ضيا�ضة الداخلية، 
ويف ال�ضيا�ضة اخلارجية اأي�ضاً، هاجمت حلف �ضمال الأطل�ضي ناتو، ودعت اإىل 
رفع العقوبات املفرو�ضة على رو�ضيا. الآن، تاأهلت لوبن اإىل اجلولة الثانية 

من النتخابات متاأخرة عن ماكرون باأربع نقاط مئوية.

ترقب 
اأ�ضاف بارانوف اأن بع�ص املراقبني الرو�ص جتمدوا يف ترقب مبهج، وبرزت 

اأ�ضوات قالت اإن انت�ضار لوبان �ضيكون اأف�ضل لرو�ضيا، بالنظر اإىل اأنها داعمة 
للقيم الثقافية التقليدية وتتمتع مبوقف جيد جتاه رو�ضيا على ما يبدو.

لكن يف البداية، ل حتظى لوبان باأي فر�ضة عملية لالنت�ضار على ماكرون، 
اإ�ضقاط  كيفية  وب�ضبب  ج��ه��ة،  م��ن  ل��الأ���ض��وات  امل��و���ض��وع��ي  ال��ت��وزي��ع  ب�ضبب 
اأخرى.  جهة  من  املرفو�ضني  للمر�ضحني  الغرب  "النزيهة" يف  النتخابات 
لنجاح  م�ضرقة  خطط  لر�ضم  �ضبب  فال  الرو�ضية،  امل�ضاعر  حتقق  مع  حتى 

لوبان.
الأوقات  م��ن  وق��ت  اآم���اًل مماثلة يف  بنوا  ال��رو���ص  اأن  كيف  ب��اران��وف  يتذكر 
على الرئي�ص الأمريكي ال�ضابق دونالد ترامب الذي منع هيالري كلينتون 

الرو�ضوفوبية، من دخول البيت الأبي�ص.
يف جمل�ص الدوما، رفعت كوؤو�ص ال�ضمبانيا بعد فوزه بالنتخابات. يف نهاية 
املطاف، قال ترامب: "�ضاأكون من�ضجماً مع بوتني! �ضنجد لغة م�ضرتكة حول 

جميع الق�ضايا ال�ضعبة!".
ما ح�ضل ح�ضب بارانوف هو اأن الوليات املتحدة بقيادة ترامب ان�ضحبت من 

اأهم املعاهدات الع�ضكرية ال�ضرتاتيجية مع رو�ضيا، وهما معاهدة ال�ضماوات 
وطردت  امل���دى.  ومتو�ضطة  الق�ضرية  النووية  ال��ق��وى  ومعاهدة  املفتوحة، 
جمموعات من الديبلوما�ضيني الرو�ص من وا�ضنطن لأ�ضباب غري حمتملة 

وغري مقنعة.
ول��ل��م��رة الأوىل يف ت��اري��خ ال��ع��الق��ات ب��ني رو���ض��ي��ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، اأخذ 
واأ�ضار  رو�ضيا.  م��ن  اأخ���رى  وع��ق��ارات  العامة  القن�ضلية  مبنى  الأمريكيون 
اأوكرانيا  اإىل  الأ�ضلحة  بداأ �ضخ  الذي  الرئي�ص  كان  ترامب  اأن  اإىل  بارانوف 

ووفر لها اأول جمموعات من �ضواريخ جافلني.
نتيجة لذلك، ويف نهاية وليته، تباهى ترامب باأن ل رئي�ص اأمريكياً تعامل 

مع رو�ضيا بحزم كما فعل هو.

�سيناريو م�سابه مع لوبن
ل��وب��ان. فبمجرد  ���ض��يء م�ضابه م��ع م��اري��ن  اإم��ك��ان��ي��ة ح�ضول  ال��ك��ات��ب  ت��وق��ع 
وعودهم  الأح��ي��ان  غ��ال��ب  يف  املعار�ضة  ق���ادة  ين�ضى  ال�ضلطة،  اإىل  ال��و���ض��ول 

واتباع  رو�ضيا،  على  العقوبات  تخفيف  يف  ل��وب��ان  متانع  ل  ق��د  النتخابية. 
�ضيا�ضة اأكرث ا�ضتقاللية داخل ناتو. لكن �ضيتعني عليها اأن تاأخذ يف العتبار 
لها  ُي�ضمح  ل��ن  ك��ذل��ك،  فرن�ضا.  بهم  تكتظ  ال��ذي��ن  العوملة  داع��م��ي  م�ضالح 
بالنف�ضال عن الحت�ضان املوؤمل ل� "الت�ضامن العابر لالأطل�ضي" واإل فاإنها 

�ضتتحول اإىل �ضخ�ضية اأوروبية منبوذة.

ل تنخدعوا
يف  بعناية  املنظمة  العفوية"  "الحتجاجات  تبداأ  حني  اأن��ه  الكاتب  اأ���ض��اف 
الندلع يف البالد، مثل الحتجاجات التي اأجبت �ضارل ديغول نف�ضه على 
اأم رف�ضت،  املا�ضي، عندها، �ضواء رغبت  اأواخر �ضتينات القرن  ال�ضتقالة يف 

�ضيتوجب على لوبان املبدئية الآن اأن تغري مبادئها.
مع  من�ضجمة  تكون  "اأن  نيتها  هو  ال�ضلطة  للبقاء يف  به  �ضت�ضحي  ما  واأول 

رو�ضيا".
وختم بارانوف مقالته كاتباً: "لذلك، ل تنخدعوا!".

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

لويك تا�ضيه*
هل تهاجم ال�ضني تايوان؟ احلرب يف اأوكرانيا جتعل 

ال�ضوؤال امللتهب مو�ضوع ال�ضاعة.
    ومع ذلك، فقد ظهر هذا ال�ضوؤال منذ عام 1949، 
كاي  ت�ضيانغ  وجي�ضه  تونغ  ت�ضي  م��او  اأج��ب  عندما 

�ضيك على اللجوء اإىل اجلزيرة مع قواته.
    لعقود من الزمن، مل يقلق اأحد كثرًيا ب�ضاأن غزو 
قامت  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  ل��ت��اي��وان.  ال�ضيني  اجلي�ص 
اجلزيرة  لأن  ت���اي���وان،  بحماية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
بجوار  تقع  هائلة،  طبيعية  ع�ضكرية  قاعدة  ت�ضكل 
ال�ضني. عالوة على ذلك، اأو�ضح الحتاد ال�ضوفياتي 

اأنه ل م�ضلحة له يف دعم الغزو ال�ضيني لتايوان.

   عام 2022، تغريرّ الو�سع.
ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود، ك���ان اجل��ي�����ص ال�����ض��ي��ن��ي ي�ضتعد 
ل��غ��زو ت���اي���وان. وك���ل ال��ت��ح��دي��ث��ات ال��ع�����ض��ك��ري��ة، وكل 

ال�ضتثمارات، وكل الأبحاث انتهت باأن اأثمرت.
تايوان،  ل��غ��زو  رو���ض��ي��ا  اإىل  بحاجة  ال�ضني  تعد  مل 
امل��ت��ح��دة مبثل  ل��ل��ولي��ات  الن�ضبية  ال��ق��وة  ت��ع��د  ومل 
الأمريكي  الع�ضكري  الن�ضر  يعد  ومل  الم�ص،  ة  ق��ورّ
على ال�ضني م�ضموًنا، خا�ضة اإذا ان�ضم الرو�ص اإىل 

ال�ضينيني.
ل��ك��ن ه���ل ال��ه��ج��وم ال��ع�����ض��ك��ري ع��ل��ى ت���اي���وان ممكن 

�ضيا�ضياً واقت�ضادياً؟ ل �ضيء موؤكد.

حواجز �سيا�سية
ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م��ن ���ض��ك��ان ت���اي���وان ���ض��د اإع����ادة 
اإذا ظلت ال�ضني نظاًما �ضمولًيا. فتايوان  التوحيد، 

بلد دميقراطي.
من جهة اخرى، اأرعب �ضحق احلركة الدميقراطية 
ال�ضني،  تراجعت  فقد  التايوانيني.  كونغ  هونغ  يف 
الداخلية  بال�ضيا�ضات  امل�ضا�ص  بعدم  دت  تعهرّ التي 
لهونغ كونغ حتى عام 2047، عن وعدها، و�ضحقت 
ذلك،  وم��ع  ك��ون��غ.  هونغ  الدميقراطية يف  احل��رك��ة 
وعدت ال�ضلطات ال�ضينية تايوان مبعاملة تفا�ضلية 
ك��ون��غ حتى  ب��ه��ا ه��ون��غ  ال��ت��ي متتعت  مم��اث��ل��ة لتلك 

ال�ضنوات الأخرية.
ي��ح��ل��م ���ض��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ب��غ��زو ت���اي���وان م��ن��ذ �ضنوات 
عديدة، غري ان التحول احلايل للحرب يف اأوكرانيا 
�ضيدفعه للتفكري. يف حال وقوع هجوم، من املرجح 

اأن ُيظهر التايوانيون مقاومة لأوكرانيا.

معوقات اقت�سادية
    ويف حال حدوث غزو، ميكن للعقوبات القت�ضادية 
دفع  امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ا  ال���ولي���ات  ال��ت��ي تفر�ضها 
ال�ضني اإىل ركود موؤمل. يعتمد اقت�ضاد ال�ضني اإىل 
اأ�ضياء  بني  من  اخلارجية،  التجارة  على  كبري  حد 

اأخرى، ب�ضبب طرق احلرير اجلديدة.
   ع���الوة على ذل���ك، مثلما جن��ح غ��زو اأوك��ران��ي��ا يف 
ح�ضد الأوروبيني �ضد رو�ضيا، فاإن غزو تايوان ميكن 
اأن يثري حتالف دول املنطقة �ضد ال�ضني. ل نن�ضى 
من  لكثري  بحرية  مناطق  على  تعتدي  ال�ضني  اأن 

اجلريان وتهددهم باجلزر املح�ضنة.

در�س
لكبار  للغاية  مفيدة  اأوكرانيا  يف  رو�ضيا  م�ضاكل  اإن 
جني  �ضي  ولي��ة  جتديد  مت  اإذا  ال�ضينيني.  ال��ق��ادة 
م�ضار  �ضيتبع  فهل  اأك��ت��وب��ر،  يف  الثالثة  للمرة  بينغ 
امل�ضت�ضارين  اإىل  فقط  وي�ضتمع  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
ال��ذي��ن ي��خ��بوه مب��ا ي��ري��د ���ض��م��اع��ه؟ ه��ل اجلي�ص 

ال�ضيني قوي كما ينبغي اأن يكون؟
منحت  قد  اأوكرانيا  يف  بوتني  �ضراعات  تكون  رمبا 

تايوان ب�ضع �ضنوات اأخرى دون هجوم من ال�ضني.

حاملة الطائرات ال�سينية
التي �ضت�ضتخدم  لل�ضني حاملتا طائرات. والثالثة، 
العام.  ه��ذا  اإط��الق��ه��ا  امل��ق��رر  م��ن  التقنيات،  اأح���دث 
الطائرات  حامالت  من  العديد  بناء  املتوقع  وم��ن 

الأخرى يف ال�ضنوات القادمة.

القوات البحرية ال�سينية
واأك��ب قوة  اأح��دث  ال�ضني  للبنتاغون، متتلك  وفًقا 
قتالية  �ضفينة   355 من  باأكرث  العامل،  يف  بحرية 
رئي�ضية. وبحلول عام 2030، �ضيبلغ عدد الأ�ضطول 

ال�ضيني 460.

اجلزر املح�سنة
20 ج��زي��رة حم�ضنة يف  ح���وايل  ال�ضني  ي��وج��د يف 
جزر بارا�ضيل و�ضباتلي. هذه اجلزر بعيدة جًدا عن 
تايوان لتكون ذات جدوى يف حال ن�ضوب �ضراع مع 

تايوان، لكنها ت�ضاهم يف اإثارة قلق جريان ال�ضني.

ترجمة خرية ال�سيباين

هل تهاجم ال�سني تايوان...؟

* اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية متخ�ض�ص يف ال�ضني واآ�ضيا -جامعة مونريال كندا

جمهر 
الأحداث

العا�سفة ميجي قتلت 115 �سخ�سا يف الفلبني 
•• ابويوغ-اأ ف ب

الأقل يف  115 �ضخ�ضا على  ال�ضتوائية ميجي بحياة  العا�ضفة  انزلق تربة وفي�ضانات ناجمة عن  اأودت حوادث 
الفلبني، ح�ضب اآخر اأرقام ر�ضمية ن�ضرت  اأم�ص اخلمي�ص. وما زال ع�ضرات يف عداد املفقودين بينما اأجبت العا�ضفة 
اإي��واء بعد  وهي الأق��وى التي ت�ضرب الأرخبيل هذا العام، ع�ضرات الآلف من الأ�ضخا�ص على اللجوء اإىل مراكز 

اإجالئهم.
يف اإقليم ليتي )و�ضط( الأكرث ت�ضررا دمرت انزلقات الرتبة جمموعات املزارعني و�ضيادي ال�ضمك وجرفت منازل 

واأحدثت تغيريا يف امل�ضهد الطبيعي.
وتدمر عوا�ضف - بينها الإع�ضار ال�ضديد هايان يف 2013 - با�ضتمرار املنطقة املعر�ضة للكوارث. ويحذر العلماء 
من ا�ضتداد هذه العوا�ضف مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب ب�ضبب تغري املناخ. وانت�ضل عمال الإنقاذ لبلدية اأبويوغ 
جثث ع�ضرات القتلى من قرية �ضاحلية دمرها انزلق للرتبة الثالثاء. وتقول ال�ضلطات اإن 26 �ضخ�ضا على الأقل 

قتلوا وفقد حوايل 150 اآخرون حمذرة من اأن الأمل �ضئيل يف العثور على ناجني.
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العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/مطعم بالبلدي كبدة  التنمية القت�ضادية بان  تعلن دائ���رة 

CN قد تقدموا الينا بطلب وجمبي رخ�ضة رقم:3675249 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

ا�ضافة حممد علي علي ح�ضن م�ضعود %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف حممد كمال ربيع علي ال�ضريف
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمل اخلزنة للخياطة والتطريز 

قد تقدموا الينا بطلب  CN - فرع 1   رخ�ضة رقم:1028994-2 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد ها�ضم خان عبدالنبى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف فريد اهلل عبدالغفور
تعديل وكيل خدمات / حذف نايف عبد نا�ضر دومان العامرى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمل اخلزنة للخياطة والتطريز - فرع 1

AL KHAZNA TAILORING & EMRBOIDERY SHOP - BRANCH  1

اىل/ ق�ضر اخلزنة للخياطة والتطريز - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
QASIR ALKHAZNA TAILORING & EMBROIDERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مردان ال�ضياحة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2739773 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة قمران على حمبوب على خان %25

تعديل مدير / اإ�ضافة ا�ضغر على �ضر زمني خان
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد م�ضعود كرمي حممد جمهر مياه %24

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة نواف يو�ضف نواب حممد احلمادى %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف نواف يو�ضف نواب حممد احلمادى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null* null اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مردان ال�ضياحة

MARDAN TOURISM
اإىل/ مردان ال�ضياحة ذ.م.م

 MARDAN TOURISM L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
الملنيوم  لعمال  الو�ضيط  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والنجارة  رخ�ضة رقم:1118705 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد ابو اخلري قيطاز %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضعيد �ضاملني �ضعيد �ضيف النعيمى

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

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة الو�ضيط لعمال الملنيوم والنجارة

AL WASEET ALUMINUM AND CARPENTRY WORKS EST

اإىل/ �ضركة الو�ضيط لعمال الملنيوم والنجارة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

AL WASEET ALUMINUM AND CARPENTRY WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضتايبيدج �ضويت�ص جزيرة يا�ص

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2242124 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة الدار للفنادق وال�ضيافة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

ALDAR HOTELS & HOSPITALITY - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف الدار العقارية �ص م ع

ALDAR PROPERTIES P J S C

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضتايبيدج �ضويت�ص جزيرة يا�ص

STAYBRIDGE SUITES YAS ISLAND

اإىل/ �ضتايبيدج �ضويت�ص جزيرة يا�ص- �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
STAYBRIDGE SUITES YAS ISLAND - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمل المباطور لال�ضماك

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2560262 
ال�ضيد  احمد عبداجلليل ح�ضني  اإ�ضافة عمرو   / وبيع  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 

عبده  %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف هيا مبوك على �ضالح املن�ضورى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمل المباطور لال�ضماك

AL EMBRATOOR SHOP FOR FISH

اإىل/ حمل المباطور لال�ضماك - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
AL EMBRATOOR SHOP FOR FISH SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/لمي �ضتون لنقل املواد بال�ضاحنات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الثقلية رخ�ضة رقم:2818731 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ لمي �ضتون لنقل املواد بال�ضاحنات الثقلية

LIME STONE FOR TRANSPORTING HEAVY DUTY TRUCKS

اإىل/ لمي �ضتون للنقليات واملقاولت وال�ضيانة العامة
LIME STONE FOR TRANSPORTING CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE  

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة �ضيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت م�ضاريع املبانى بانواعها  4100002

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/نيو  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كومت للمقاولت اللكرتوميكانيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1138425 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون 

الياقوت املمتاز للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1054165 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الع�ضر 

اجلديد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1148592 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/بيانكو  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2427211 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/اآمنه  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العتيبه لت�ضميم املجوهرات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2490903 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/دبليو  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

55 للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3006211 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/�ضريي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بلو�ضوم للعطور والبخور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3710719 

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:�ضيدلية برق اخلليج البيطرية ذ.م.م
 - اخلرير   - العني  وادي  حو�ص   - مول  بوادي   - مول  ال�ضركة:بوداي  عنوان 

�ضارع الول - مبنى بناية/نايل وبن حرمل
CN 2098098 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، قانونيون  حما�ضبون   - ال�ضادة/القمة  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/5 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250009686
تاريخ التعديل:2022/4/14

املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:برو 22 كويف ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:تاجر اأبوظبي

CN 3780430 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

الواحد  ال�ضخ�ص  �ضركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�ضادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/6  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/4/14  - بالرقم:2205014437 
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فندق تالل ليوا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2241170 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة الدار للفنادق وال�ضيافة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
ALDAR HOTELS & HOSPITALITY - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضركة تالل ليوا لال�ضتثمار العقارية ذ م م
TILAL LIWA REAL ESTATE INVESTMENTS L L C

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ فندق تالل ليوا

TILAL LIWA HOTEL

اإىل/ فندق تالل ليوا - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
TILAL LIWA HOTEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فندق بارك ان جزيرة يا�ص

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2243406 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة الدار للفنادق وال�ضيافة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
ALDAR HOTELS & HOSPITALITY - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف الدار العقارية �ص م ع
ALDAR PROPERTIES P J S C

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ فندق بارك ان جزيرة يا�ص

PARK INN YAS ISLAND HOTEL

اإىل/ فندق بارك ان جزيرة يا�ص - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
PARK INN YAS ISLAND HOTEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ارت كوليك�ضن لأعمال احلدادة والنجارة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN امل�ضلحة رخ�ضة رقم:2878845 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عادل جاد �ضليمان احمد %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف وليد خالد العو�ص
تعديل وكيل خدمات / حذف زيد مبارك �ضامل على املنهاىل

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ارت كوليك�ضن لأعمال احلدادة والنجارة امل�ضلحة

ART COLLECTION REINFORCED CARPENTRY WORKS

اإىل/ عادل جاد للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ.م.م
ADEL GAD GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الظبي لالإ�ضت�ضارات الهند�ضية والبيئية 

- �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:1081107 

ال�ضخ�ص  �ضركة   - والبيئية  الهند�ضية  لالإ�ضت�ضارات  الظبي  من/  جتاري  اإ�ضم  تعديل 

الواحد ذ م م

DHABI ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP

اإىل/ الظبي لالإ�ضت�ضارات الهند�ضية والبيئية والتحكيم - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م

AL DHABI ENGINEERING & ENVIRONMENTAL AND   L L C ARBITRATION CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• الفجر -�صيبا�صتيان بومييه 

ترجمة خرية ال�صيباين 
يزعج الغزو الرو�سي ال�سرتاتيجيات الع�سكرية 
ت�سليح  اإعادة  ة  عمليرّ ن  ويد�سرّ الأوروبية،  للدول 
ال�سناعة  �ست�ستفيد  ه��ل  ال��ن��ط��اق...  وا�سعة 

الفرن�سية منه؟
الوطنية  اجلمعية  غ��رف��ة  ج���دران  اأح���د  على 
والقوات  ال��دف��اع  جلنة  ت�سم  التي  الفرن�سية 
اجلرنال  كلمات  كانت  التكتم،  �سديدة  امل�سلحة 

ديغول تتما�سى مع الأحداث اجلارية.

طائرة م�ضرية م�ضلحة للجي�ص الفرن�ضي مزودة بقنبلتنياملندوب العام للت�ضليح، جويل بري يك�ضف حقيقة مزعجة

احلرب يف اأوكرانيا غريت قواعد اللعبةالملان ف�ضلوا اف35- المريكية على رفال الفرن�ضية

عر�ص غريفون يف �ضاتوري

هناك ما قبل 24 فرباير 2022 وما بعده

احلرب يف اأوكرانيا نقطة حتول رئي�سية للدفاع الفرن�سي

الأول  ال�ضبب  ه��و  ه���ذا  "الدفاع!   
ل���وج���ود ال����دول����ة... وغ��ي��اب��ه يعني 
من  بنف�ضها".  ن��ف�����ض��ه��ا  ت���دم���ري 
ال��وا���ض��ح اأن اأح�����داً يف ال���بمل���ان مل 
يتخيل اإنهاء الفرتة النيابية بحرب 
على اأبواب اأوروبا، ل اأحد، با�ضتثناء 
عدد قليل من النواب عملوا، طيلة 
ال�ضت�ضارات  ع��ل��ى  ���ض��ن��وات،  خم�ص 
من  كثري  يف  والتقارير،  وال�ضتماع 
الأحيان حتت رادار و�ضائل الإعالم، 
امل�ضار املايل  التاأثري على  وحماولة 
هوؤلء  ب��ني  م��ن  للبالد.  الع�ضكري 
)ع�ضوة  م���ريال���ي�������ص  ب���ات���ري�������ض���ي���ا 
ال�����بمل�����ان ع����ن ه�����ريول�����ت، وح����زب 
اجلمهورية اىل المام(، وجان لوي 
�ضني -مارن،  ع��ن  )ن��ائ��ب  ت��ريي��وت 
ثريرّ  تقرير  موؤلفا  اجلمهوريون(، 
بالتفا�ضيل، مكر�ص لإعداد القوات 
الكثافة.  ع���ايل  ل��ق��ت��ال  ال��ف��رن�����ض��ي��ة 
ُن�ضر يف  اأ�ضهر،  ا�ضتغرق ت�ضعة  عمل 
17 فباير، قبل اأ�ضبوع واحد فقط 
لأوكرانيا.  الرو�ضي  الغزو  بدء  من 
حالة  اإظ��ه��ار  اإىل  عملنا  "يهدف 
ق��وات��ن��ا يف م��واج��ه��ة ح���رب طاحنة 
اأنه  فكرة  مع   ،2030 ع��ام  بحلول 
اأن نكون قادرين على حماية  يجب 
منا�ضبة"،  ميزانية  ولدينا  اأنف�ضنا 
واأقل  مريالي�ص.  باتري�ضيا  تلخ�ص 
ما ميكن قوله هو اأن بع�ص الرقام 

تتحدث عن نف�ضها.

"يف ويكاند، غريرّ �سولتز جمرى 
التاريخ"

عام 1991، كان للجي�ص الفرن�ضي 
عام  رئي�ضية.  قتال  دبابة   1349
 222 ���ض��وى  ي��ت��ب��ق  مل   ،2021
ال���ت���وق���ع���ات لعام  وت���ق���ول  ن�����ض��خ��ة، 
 200 ب���ال���ك���اد  ���ض��ت��ك��ون   2030
بالن�ضبة  ال�������ض���يء  ن��ف�����ص  ن�����ض��خ��ة. 
ل����ل����ط����ائ����رات امل���ق���ات���ل���ة )اجل����وي����ة 
والبحرية(: من 686 عام 1991، 
ان��خ��ف�����ص ه���ذا الأ����ض���ط���ول اجلوي 
 .2021 ع����ام  وح�����دة   254 اإىل 

الع�ضكريني  ل��الأف��راد  بالن�ضبة  اأم��ا 
الحتياط(،  ج��ن��ود  ذل���ك  يف  )مب���ا 
ف��ق��د ب��ل��غ ع��دده��م 453 ال��ف��ا عند 
ومل  ال�ضوفياتي،  الحت���اد  �ضقوط 
�ضالح  ن��زع  الفا.   203 �ضوى  يتبق 
للقوات  ال�����ض��اب��ق  ال��ق��ائ��د  يلخ�ضه 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، اجلرنال  اجل��وي��ة 
النحو  ع���ل���ى  م���اي���غ���ري���ت،  ب����رون����و 
ال���ت���ايل: "يف ن����زاع ���ض��دي��د احل���دة، 
مبعدل ا�ضتنزاف يقارب معدل جزر 
باملائة(،   8( 1982 عام  فوكالند 
ف������اإن ال����ق����وات اجل����وي����ة ت��ن��ف��د من 
اأيام،  ع�ضرة  غ�ضون  يف  ال��ط��ائ��رات 
ال�����ض��واري��خ يف  تنفد  اأن  وي��ف��رت���ص 

غ�ضون يومني".
النتباه.  ي�ضرتعي  امل�ضار  طبعا،     
الفرن�ضيني  النواب  فاإن  ذلك،  ومع 
ب���اأن���ه بدون  ال��ت��ذك��ري  ي��رغ��ب��ون يف 
البجمة  ل���ق���ان���ون  امل�����ايل  اجل���ه���د 
 ،2025-2019 ال���ع�������ض���ك���ري���ة 
 ،" ق��ام��ت��ه  ل��ل��ج��ي�����ص  اأع�����اد  "الذي 
مريالي�ص،  ب��ات��ري�����ض��ي��ا  ���ر  ت���ذكرّ ك��م��ا 
اللتزام  مت  ي��ورو  مليار   295 م��ع 
ب���ه���ا ع���ل���ى م������دى ����ض���ب���ع ����ض���ن���وات، 
�����ا اأك������رث.  ل����ك����ان ال�������ض���ق���وط م�����دويرّ
ال��ف��رن�����ض��ي، ُيعتب  ال���بمل���ان  داخ����ل 
الع�ضكرية  ال��بجم��ة  "قانون  اأن 
ال��ل��ح��اق بالركب.  ق��ان��ون  ه���ذا ه��و 
النتظار  ال�����ض��روري  م��ن  و�ضيكون 
للتحديث   2031-2025 حتى 
ح��ًق��ا، ���ض��رط احل��ف��اظ ع��ل��ى امل�ضار 
املايل"، يلخ�ص نائب من الأغلبية 

املنتهية وليتها.
   ه����ذا اجل���ه���د ال��وط��ن��ي ه���و خب 
ال�ضناعية  ال��ق��اع��دة  ن��ات  مل��ك��ورّ ���ض��ار 
والتكنولوجية الدفاعية الفرن�ضية، 
و200  �ضركة  الف   4 ت�ضم  التي 
األ����ف وظ��ي��ف��ة خ��ل��ف ج�����ض��ور دا�ضو 
اأو  ت��ال��ي�����ص  اأو  ن��اف��ال  اأو جم��م��وع��ة 
بي  اإم  اأو حتى  )الدبابات(  نيك�ضرت 
اإي����ه )ال�����ض��واري��خ(. لأن����ه، كما  دي 
املدير  م��ار���ص،  �ضهر  نهاية  يف  ���ر  ذكرّ
للطريان،  دا�����ض����و  ل�����ض��رك��ة  ال����ع����ام 

الإي�������ط�������ايل، ك���ات���ال���ي�������ض���ت، ال�����ذي 
ط��ورت��ه ���ض��رك��ة اأف���ي���و، وه���ي �ضركة 
اإلكرتيك  ج�����رنال  ل�����ض��رك��ة  ت��اب��ع��ة 
ح�ضاب  ع���ل���ى  وه������ذا  الأم���ري���ك���ي���ة. 
املتخ�ض�ص الفرن�ضي �ضافران الذي 
�ضركاء  بالتن�ضيق مع  العمل  اقرتح 
اخلطوات  ان  اآخ���ري���ن.  اأوروب���ي���ني 
تعطي  ل  ال���دف���اع  لأوروب�����ا  الأوىل 
من الن اأي عالمة على التف�ضيل 

القاري.

�سعف �سل�سلة املقاولة الفرعية
اإري�����ك     يف ه���ج���وم م�������ض���اد، دع�����ا 
ت���راب���ي���ي���ه، ال�������ذي ي����اأم����ل يف اأخ����ذ 
�ضركة  م��واج��ه��ة  امل���ب���ادرة يف  زم����ام 
اإيربا�ص للطائرة املقاتلة الأوروبية 
 ،2040 لعام  املتوقعة  امل�ضتقبلية، 
اخلا�ص  القطاع  م��ن  "امل�ضاهمني 
الدفاعية"  الأن�����ض��ط��ة  يف  ل��ل��دخ��ول 
كل  ت�����ض��ت��ط��ي��ع  ل  "الدولة  لأن 
مار�ص  ن��ه��اي��ة  يف  ك���رر  ك��م��ا  �ضيء"، 
�ضبق  وللحقيقة،  البملانيني.  اأم��ام 
�ضدقنا  اإذا  دع���وت���ه  امل�����ض��ت��ث��م��رون 
لل�ضناعيني  ال���ب���ور����ض���ة  اأ�����ض����ع����ار 
احلرب  تلعب  ال��ذي��ن  الفرن�ضيني 
اأ�ضابيع،  �ضتة  يف  احلليف.  دور  لهم 

الدفاع  جلنة  اأم���ام  ترابييه،  اإري���ك 
اأوروبا  يف  "احلرب  ه��ذه،  ال�ضهرية 
اأعتابنا،  ع��ل��ى  وال��ت��ه��دي��د  ���ض��دم��ة، 
ويجب اأن نرد ب�ضرعة... انها نهاية 

عائد ال�ضالم ".
"احلرب  ف������اإن  امل���ع���ن���ى،  وب����ه����ذا     
تغيري  'ع����ام����ل  ه����ي  اأوك����ران����ي����ا  يف 
لل�ضناعة  بالن�ضبة  اللعبة'  لقواعد 
الع�ضكرية باأكملها"، يرثي م�ضوؤول 
امليزانية  ج���ه���ود  لأن  ت��ال��ي�����ص.  يف 
باملائة   2 بن�ضبة  املحدد  الفرن�ضية، 
بداأ  الإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 
ف��ع��ل��ى خطى  اأوروب���������ا.  ي���ت���زاي���د يف 
فرن�ضا، قررت اأملانيا وال�ضويد اإعادة 
الت�ضلرّح. "يف ويكاند، غريرّ امل�ضت�ضار 
باإعالنه  ال��ت��اري��خ  ���ض��ول��ت��ز جم���رى 
يف  ي��ورو  مليار   100 ا�ضتثمار  عن 
هناك  لفرن�ضا،  بالن�ضبة  ال���دف���اع. 
وما   2022 ف��باي��ر   24 قبل  م��ا 
بعده"، �ضرح بذلك مالك جمموعة 
�ضناعية فرن�ضية.    لئن مل يعرف 
لهذا  الدقيقة  العالمات  بعد  اأح��د 
اأملانيا  املغلف ال�ضخم، فقد �ضارعت 
اإىل الوقوع يف اأح�ضان الأمريكيني 
�ضراء  ع����ن  الإع���������الن  خ�����الل  م����ن 
طائرات مقاتلة من طراز اف 35- 

اإريك ترابييه اأمام النواب. "ب�ضرى 
اإ�ضكات هذه  ���ض��ارة، م��ع احل���رب، مت 
ي��ع��ل��ق رئي�ص  امل��ن��ظ��م��ات اخل��ب��ي��ث��ة، 
مع  يبقى  ال���ذي  فرن�ضية  موؤ�ض�ضة 
اأن���ه بعد  ذل��ك ح���ذرا. فاخلطر ه��و 
م��رح��ل��ة امل�����ض��اع��ر وال����ط����وارئ، من 
اخلطابات  ه��ذه  تظهر  اأن  املحتمل 

مرة اأخرى يف بروك�ضل."
يعيق  ق���د  ال�����ض��ي��ن��اري��و  ه����ذا  ان     
الور�ضة  اأن  ح���ني  يف  الن���ت���ع���ا����ص، 
لإعادة  دع��م  اإىل  "�ضنحتاج  هائلة. 
لقد  امل��ج��ت��م��ع.  ق��ل��ب  اإىل  ال����دف����اع 
ل�ضنوات  ال��ت�����ض��ن��ي��ع  ع���ن  ت��وق��ف��ن��ا 
غ�ضون  يف  الأ�ضلحة  اإىل  و�ضنحتاج 
عاًما  ع�����ض��ري��ن  اإىل  ع�����ض��ر  خ��م�����ض��ة 
الوطنية  ال��ب��ح��ري��ة  �ضنجدد  لأن��ن��ا 
بالكامل"، قال بيري اإريك بوميليه، 
ل�ضركة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال���رئ���ي�������ص 
جمموعة نافال، خالل نف�ص جل�ضة 

ال�ضتماع البملانية.
   واأ�ضار النائبان مريالي�ص وثرييو 
التحديد،  وج��ه  على  تقريرهما  يف 
اإىل �ضعف �ضل�ضلة املقاولة الفرعية 
وخ���ط���ر ف����ق����دان امل�����ه�����ارات. خطر 
�ضيكون  اأن������ه  ال���ع���ل���م  م����ع  اإ������ض�����ايف، 
م��ن ال�����ض��روري ا���ض��ت��ع��ادة خمزون 

 40 على  تالي�ص  اأ�ضهم  ا�ضتحوذت 
ب��امل��ائ��ة! دا���ض��و؟ م��ا ي��ق��رب م��ن 30 
تقييم  امل�ضتثمرون  و"يعيد  باملائة! 
الدفاع  ل�����ض��رك��ات  ال��ن��م��و  اإم��ك��ان��ات 
املعايري  م��ن  خ��وًف��ا  اأق���ل  وبع�ضهم 
واحلوكمة"،  والجتماعية  البيئية 

يو�ضح اأحد املتخ�ض�ضني.
اأدى احتمال وج��ود لوائح     فعال، 
اأك����رث ���ض��رام��ة م���ن ج��ان��ب اأوروب�����ا 
امل�ضوؤول  اأو  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ب��ع��د  ع��ل��ى 
ول  ال�����ض��ن��ادي��ق،  بع�ص  ه���روب  اإىل 
���ض��ي��م��ا ال�����ض��ن��ادي��ق الأمل���ان���ي���ة، التي 
ال�ضركات  ا�ضتبعاد  كقاعدة  ح��ددت 
باملائة   5 م���ن  اأك�����رث  ال���ت���ي حت��ق��ق 
الفحم  اأو  ال��ت��ب��غ  يف  مبيعاتها  م��ن 
ا�ضتثماراتها.  م���ن  الأ���ض��ل��ح��ة،  اأو 
���ا من  وي��خ�����ض��ى امل�����ض��ن��ع��ون اأي�������ضً
ب�ضبب  ي��غ��ادرون  امل�ضتثمرين  روؤي���ة 
ال��ت�����ض��ن��ي��ف الأوروب�������ي اجل���دي���د اأو 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ع���الم���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة على 

منتجاتهم.
   "لقد �ضئمت من �ضماع اأن امل�ضاهمة 
يف الدفاع هي مثل الكحول اأو التبغ. 
���ض��دق��وين، ل ت��وج��د ع���الم���ات اأو 
ت�ضنيف لالأمريكيني اأو الأوروبيني 
الذين ي�ضرتون اأمريكيا"، ا�ضتهجن 

الفرن�ضية  راف��ال  بدًل من طائرات 
ل  من اأجل اأن تكون قادرة على حتمرّ
)هذه  ال��ن��ات��و  يف  ب�����ض��رع��ة  ح�ضتها 
النووي  ال��رادع  �ضت�ضحن  الطائرات 
احل���ق���ي���ق���ة، مل  الأم�����ري�����ك�����ي(. ويف 
م�ضوؤول  اأي  الخ��ت��ي��ار  ه��ذا  يفاجئ 
ل��ك��ن��ه يثري  ال���ق���ط���اع،  ف��رن�����ض��ي يف 
اأن  ه��و  الكبري  "اخلطر  ت�����ض��اوؤلت. 
هذه ال�ضتثمارات �ضتغذي ال�ضناعة 
الأم��ري��ك��ي��ة، و���ض��ي��ك��ون ل��ه��ذا تاأثري 
ال�ضناعة  ع��ل��ى  وم��دم��ر  متناق�ص 
ت�ضجيع  ن��ح��اول  بينما  الأوروب���ي���ة، 
النا�ص على العمل مًعا"، حذر اإريك 
امل��دي��ر العام  ب��رياجن��ي��ه، ال��رئ��ي�����ص 
ال�ضاروخية،  اإي��ه  دي  بي  اإم  ل�ضركة 
ورئي�ص جلنة الدفاع داخل جمل�ص 

ال�ضناعات الدفاعية الفرن�ضية.
   ه����ن����اك م����ث����ال ي���و����ض���ح مت���اًم���ا 
ه���ذه امل�����ض��ك��ل��ة: ط���ائ���رة ي�����ورودرون 
طلب  ت�ضجيل  مت  لئن  امل�ضتقبلية. 
الطائرات  ه���ذه  م���ن  وح����دة   60
توجيهها  ي���ت���م  ال���ت���ي  ال�������ض���غ���رية 
اأ���ض��اب��ي��ع من  ب��ع��د ق��ب��ل ب�ضعة  ع��ن 
الرئي�ضية  الأوروب���ي���ة  ال����دول  ق��ب��ل 
فقد  ي�������ورو،  م���ل���ي���ار   7.1 مب��ب��ل��غ 
املحرك  اإيربا�ص،  م�ضممها،  اختار 

اجليو�ص ب�ضرعة. "اإن دورة ت�ضنيع 
ثمانية  ه��ي  قي�ضر  مل��دف��ع  ال�ضلب 
جاهزين  نكون  ولكي  �ضهًرا،  ع�ضر 
نبداأ  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ع�����ام،  غ�����ض��ون  يف 
الآن"، هذا ما قاله مارك دارمون، 
ورئي�ص  لتالي�ص،  العام  املدير  نائب 
الدفاعية  ال�����ض��ن��اع��ات  جم��م��وع��ة 

الأر�ضية.
ا  د اأي�ضً    وقد مت طرح م�ضاألة التزورّ
للت�ضليح،  ال��ع��ام  امل��ن��دوب  ق��ب��ل  م��ن 
جويل بري. خالل جل�ضة ال�ضتماع 
الأخ�������رية خ��ل��ف اأب�������واب م��غ��ل��ق��ة يف 
البملان، اأو�ضح هذا الأخري للنواب 
ُتطلق  تعد  مل  ال��ذخ��رية  بع�ص  اأن 
اأ�ضبح  ���ض��ع��ره��ا  لأن  ال���ت���دري���ب  يف 
ب���اه���ًظ���ا. وه�����ذا ه���و احل�����ال ب�ضكل 
ملحوظ بالن�ضبة ل�ضواريخ ميالن 
يورو  الف   6( ل��ل��دب��اب��ات  امل�����ض��ادة 
لكل وحدة(. �ضالح دقيق ومتحرك 
فرن�ضا  اأع����ط����ت����ه  ال�����ق�����وة  وف�����ائ�����ق 
ل��الأوك��ران��ي��ني. وال���ذي ���ض��ارك، اىل 
الهجومية  ال��درون  طائرات  جانب 
الأت�����راك  ي�ضنعها  ال��ت��ي  امل�����ض��غ��رة 
و���ض��واري��خ جافلني الأم��ري��ك��ي��ة، يف 
على  الرو�ضية  ال��ق��وات  هجوم  �ضد 

اأوكرانيا.

باأكملها الفرن�سية  الع�سكرية  لل�سناعة  بالن�سبة  اللعبة  لقواعد  تغيري  عامل  الأوكرانية  • احلرب 
وظيفة األف  و200  �سركة  اآلف   4 الفرن�سية,  الدفاعية  والتكنولوجية  ال�سناعية  القاعدة  • ت�سم 

يومني غ�سون  يف  وال�سواريخ  اأيام,  ع�سرة  غ�سون  يف  اجلوية  القوات  طائرات  تنفد  حاد,  نزاع  • يف 
باهًظا اأ�سبح  �سعرها  لأن  التدريب  يف  ُتطلق  تعد  مل  الذخرية  • بع�ش 

القاري التف�سيل  على  عالمة  اأي  الآن  من  تعطي  ل  الدفاع  لأوروبا  الأوىل  اخلطوات  • اإن 

وا�سنطن تهنئ �سريف بانتخابه رئي�سا لوزراء باك�ستان
•• وا�صنطن-رويرتز

هناأت الوليات املتحدة، �ضهباز �ضريف بانتخابه رئي�ضا لوزراء 
بعمران  املا�ضي  الأ�ضبوع  نهاية  البملان  اإطاحة  بعد  باك�ضتان 
من  لإخراجه  موؤامرة  يف  بالتورط  وا�ضنطن  اتهم  ال��ذي  خان 
ال�ضلطة. الوليات املتحدة تهنئ �ضهباز �ضريف بانتخابه رئي�ضا 
حيوية  اأهمية  لها  باك�ضتان  الأب��ي�����ص:  باك�ضتانالبيت  ل���وزراء 
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال  وا�ضنطن  مل�ضالح  بالن�ضبة 
رئي�ص  تهنئ  املتحدة  "الوليات  اإن  ب��ي��ان،  يف  بلينكن  اأن��ت��وين 
ونحن  ���ض��ري��ف،  �ضهباز  حديثا  املنتخب  الباك�ضتاين  ال����وزراء 
الباك�ضتانية".  احلكومة  مع  القدمي  تعاوننا  ملوا�ضلة  نتطلع 

واأ�ضاف اأن "الوليات املتحدة ترى اأن باك�ضتان قوية ومزدهرة 
ودميقراطية اأمر �ضروري مل�ضلحة بلدينا".

عنه،  الثقة  البملان  حجب  بعدما  املا�ضي،  الأح��د  خ��ان  واأقيل 
ممهدا بذلك الطريق لتحالف من املعار�ضة يواجه التحديات 

ذاتها التي كلفت رئي�ص الوزراء ال�ضابق من�ضبه.
باك�ضتاين وليته كاملة،  اأي رئي�ص وزراء  اأن ق�ضى  ومل ي�ضبق 

لكن خان هو اأول من يحجب البملان الثقة عنه.
وحاول خان كل ما بو�ضعه للبقاء يف ال�ضلطة، مبا يف ذلك حل 
البملان الذي فقد الغالبية فيه، والدعوة اإىل انتخابات جديدة، 
لكن املحكمة العليا اأمرت امل�ضرعني بالجتماع والت�ضويت على 
"كان �ضحية موؤامرة  اأن��ه  وي�ضر خان على  الثقة عنه.  حجب 

لتغيري النظام بدفع من وا�ضنطن وخ�ضومه"، وهو اتهام نفته 
اجلديد  ال����وزراء  رئي�ص  تعهد  م��ن جهته،  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات 
حال  "يف  اإن��ه  قائال  خ��ان،  م��زاع��م  يف  التحقيق  �ضريف  �ضهباز 
على  ي�ضتقيل  ف�ضوف  ���ض��ده  دل��ي��ل  اأي  ووج���ود  مزاعمه  ث��ب��وت 
حتالفات  يف  النظر  �ضريف  يعيد  اأن  املحتمل  وم��ن  الفور". 
باك�ضتان العاملية، خا�ضة واأنه يف ظل حكم خان ابتعدت اإ�ضالم 

اأباد عن وا�ضنطن وباتت اأقرب اإىل رو�ضيا وال�ضني.
و�ضهباز �ضريف هو ال�ضقيق الأ�ضغر لنواز �ضريف، رئي�ص الوزراء 
الذي توىل املن�ضب 3 مرات وطالته ف�ضائح ف�ضاد، فيما تناقلت 
"رئي�ص الوزراء  و�ضائل الإعالم الباك�ضتانية تكهنات تفيد باأن 

الأ�ضبق قد يعود قريبا من منفاه يف بريطانيا".

م�سرع 26 �سخ�سًا يف غرق قارب بنيجرييا 
•• كانو-اأ ف ب

، هم 21 امراأة وخم�ضة اأطفال، م�ضرعهم عندما انقلب قاربهم يف نهر  لقي 26 �ضخ�ضاً على الأقلرّ
بولية �ضوكوتو يف �ضمال غرب نيجرييا، بح�ضب ما اأعلن م�ضوؤول حملرّي .

ع��دد غري  ك��ان على متنه  ال��ذي  ال��ق��ارب  اإنرّ  �ضاغاري  الإداري ملقاطعة  الرئي�ص  دان��ت��اين،  وق��ال عليو 
انت�ضلوا  حمليرّني  "غوا�ضني  اأنرّ  واأ�ضاف  الثالثاء.  ليل  �ضاغاري  نهر  يف  انقلب  اب  الركرّ من  معروف 

جثث 26 راكباً، هم 21 امراأة وخم�ضة اأطفال".
د امل�ضوؤول اأنرّ ال�ضلطات ل تعرف بال�ضبط عدد الركاب الذين كانوا على منت القارب. واأكرّ

د لركاب الزورق وهذا هو �ضبب ا�ضتمرار عمليات البحث على اأمل العثور  وقال "ل نعلم العدد املحدرّ
على مزيد من اجلثث". ومل يترّ�ضح يف احلال �ضبب احلادث.

وحوادث القوارب �ضائعة يف املمرات املائية النيجريية، وهي تنجم يف الغالب عن الكتظاظ ونق�ص 
ال�ضيانة، ول �ضيرّما يف مو�ضم الأمطار ال�ضنوي.

موريتانيا تعلن مقتل اثنني من مواطنيها على احلدود
•• نواك�صوط-اأ ف ب

اأعلنت نواك�ضوط اأنرّ موريتانيني قتال الأحد املا�ضي يف منطقة تقع على احلدود مع ال�ضحراء الغربية، يف "حادث" 
الذي تطالب  الواقعة بني موريتانيا والإقليم  املنطقة احلدودية  ا�ضتهدف  اإنرّه ق�ضف مغربي  اإعالم  قالت و�ضائل 

جبهة البولي�ضاريو مدعومة من اجلزائر با�ضتقالله عن الرباط.
خ��الل موؤمتر  اأييه  ول��د  العينني  م��اء  املوريتاين حممد  التعليمي  النظام  واإ���ض��الح  الوطني  التهذيب  وزي��ر  وق��ال 

�ضحفي اإنرّه "وفقاً ملعلوماتنا فقد ق�ضى موريتانيان يف احلادث الذي وقع الأحد".
د الوزير اأنرّ "احلادث وقع خارج ترابنا الوطني"، دون اأن يو�ضح طبيعة ما جرى. وكانت و�ضائل اإعالم حملية  واأكرّ

دت اأنرّ عدد القتلى هو ثالثة موريتانيني. اأكرّ

اإ�سابة الفريق الأمني لرئي�ش الوزراء الأ�سرتايل يف حادث 
•• �صيدين-اأ ف ب

ان��ق��ل��ب��ت ���ض��ي��ارة ت��ق��ل ف��ري��ق الأم�����ن ال��ت��اب��ع ل��رئ��ي�����ص ال�����وزراء 
اأم�ص  ج�ضر  اأ�ضفل  وتدحرجت  موري�ضون  �ضكوت  الأ���ض��رتايل 
اخلمي�ص ما اأدى اإىل اإ�ضابة اأربعة عنا�ضر بجروح غري خطرة 

ونقلوا اإىل امل�ضت�ضفى.
بعد  انقلبت  ال�ضيارة  اإن  بيان  ت�ضمانيا يف  �ضرطة ولية  وقالت 
ا�ضطدامها ب�ضيارة اأخرى فيما كان رئي�ص ال��وزراء يف طريقه 

يف  املقررة  النتخابات  قبل  الولية  يف  النتخابية  حملته  اإىل 
اأيار/مايو.  21

حمطاته  األ��غ��ى  ال����وزراء  رئي�ص  اأن  موري�ضون  مكتب  واأو���ض��ح 
وقت  ال�ضيارة  يف  م��وج��ودا  يكن  مل  لكنه  التايل  لليوم  املتبقية 

احلادث.
بحمايته  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن  العنا�ضر  ال����وزراء  رئي�ص  وو���ض��ف 
وبحماية عائلته باأنهم "متفانون وحمرتفون وكرميون ب�ضكل 
ل ي�ضدق". وقال يف بيان "اأمتنى اأن اأ�ضمع املزيد من الأخبار 

اجليدة عن و�ضعهم" ال�ضحي.
واأفادت ال�ضرطة اأن ال�ضيارة التي كان ي�ضتقلها العنا�ضر اأ�ضيبت 

باأ�ضرار بالغة، لكن جروح الطاقم "ل تهدد حياتهم".
بوعيهم  كانوا  الأربعة  العنا�ضر  اأن  موري�ضون  مكتب  واأو�ضح 

عندما ُنقلوا من موقع احلادث.
وقالت ال�ضرطة املحلية اإنها ما زالت حتقق يف اأ�ضباب احلادث. 
عنا�ضر  ي�ضتقلها  ك��ان  التي  ال�ضيارة  كانت  اإذا  م��ا  يت�ضح  ومل 

الأمن تتبع �ضيارة رئي�ص الوزراء وقت وقوع احلادث.
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�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ُيطلق الهوية التجارية اجلديدة »�سوق منو« لت�سجيع ال�سركات اخلا�سة على الإدراج
•• اأبوظبي-الفجر: 

العالمة  منو"،  "�ضوق  اإط���الق  ع��ن  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  اأع��ل��ن 
التجارية اجلديدة ملن�ضة "ال�ضوق الثاين"، ليوفر من�ضة تداول متطورة 
ل املنظومة احليوية املتنامية  تربط امل�ضتثمرين بال�ضركات اخلا�ضة، وتكمرّ

لل�ضركات النا�ضئة و�ضركات النمو الواعدة يف اأبوظبي.
تاأ�ض�ص  الثاين" ال��ذي  "ال�ضوق  حم��ل  �ضيحل  ال��ذي  منو"،  "�ضوق  وي��وف��ر 
اإمكانية  اأبوظبي لالأوراق املالية، لل�ضركات اخلا�ضة  2014 يف �ضوق  عام 
اأو�ضع من امل�ضتثمرين. كما �ضت�ضتفيد هذه ال�ضركات  اإىل قاعدة  الو�ضول 
التوا�ضل  املالية يف  ل��الأوراق  اأبوظبي  املقدم من �ضوق  ال�ضامل  الدعم  من 
التجارية. وقد  لتعزيز قيمة عالماتها  املميزة  والفر�ضة  امل�ضتثمرين  مع 

مت متطلبات الإدراج والإف�ضاح خ�ضي�ضاً لتنا�ضب ال�ضركا ت اخلا�ضة  مرّ �ضُ
وال�ضركات العائلية ول�ضمان عملية مب�ضطة للغاية. 

القيمة  املا�ضي، حيث و�ضلت  العام  اأداًء قوياً  ق  "�ضوق منو" قد حقرّ وك��ان 
اأتاح لل�ضركات تعزيز ح�ضتها ال�ضوقية  62 مليار درهم، ما  اإىل  ال�ضوقية 
ودعم منو اأعمالها. وقد جتاوزت قيمة تداولته 16 مليار درهم اإماراتي 

خالل 2021، وقد ارتفع عدد ال�ضركات يف ال�ضوق اإىل 13.
واحتفل �ضوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية باإطالق "�ضوق منو" مبرا�ضم قرع 
ه�ضام  �ضعادة:  قال  املنا�ضبة،  لل�ضوق.  ويف هذه  الرئي�ضي  املقر  اجلر�ص يف 
�ضوق  "�ضي�ضكل  املالية:  ل��الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  ملك، 
منو جزءاً حمورياً من املنظومة احليوية املتكاملة التي اأ�ض�ضتها اأبوظبي 
النا�ضئة  ال�ضركات  م��ن  الأح��ج��ام،  جميع  م��ن  ال�ضركات  ودع��م  لحت�ضان 

و�ضوًل اإىل ال�ضركات الكبى. فهي توفر واحدة من اأف�ضل واأن�ضب بيئات 
م��زاول��ة الأع��م��ال يف ال��ع��امل، م��دع��وم��ًة ب��اإط��ار تنظيمي ق��ان��وين مالئم، 
ومن  اخلا�ص.  القطاع  ل�ضركات  الفر�ص  تعزز  داعمة  حكومية  ومبادرات 
بوجود  وامل�ضتثمرين  ال�ضركات  اأ���ض��ح��اب  ثقة  ير�ضخ  اأن  من��و  ���ض��وق  ���ض��اأن 
يف  امل��ال  اأ�ضواق  يف  رحلتها  بدء  ال�ضركات من  ن  ومبا�ضر ميكرّ وا�ضح  م�ضار 
اأبوظبي". من جانبه، قال �ضعيد حمد الظاهري، الع�ضو املنتدب و الرئي�ص 
"�ضتتمكن ال�ضركات من خالل  اأبوظبي لالأوراق املالية:  التنفيذي ل�ضوق 
اأ�ضهمها يف �ضوق منو من تعزيز قيمة عالمتها التجارية والرتقاء  اإدراج 
مبعايري احلوكمة املوؤ�ض�ضية لديها، اإىل جانب ال�ضتفادة من فر�ص جديدة 
�ضبكات  وتو�ضيع  امل��ال  راأ���ص  تكلفة  وحت�ضني  امل�ضتثمرين  قاعدة  لتو�ضيع 
متهد  كونها  ال�ضركات  تطوير  م�ضار  على  اإيجابية  خطوة  وهي  اأعمالها. 

اإمكانية الكتتاب العام الأويل  اأهمها  ملجموعة متنوعة من فر�ص النمو، 
يف ال�ضوق الرئي�ضي. واليوم ن�ضهد ن�ضاطاً قوياً وزخماً لفتاً يف اأ�ضواق املال، 
ال�ضوق  الإدراج قريباً يف  التي تعتزم  ال�ضركات  بالعديد من  ولدينا قائمة 
الرئي�ضي". �ضتحظى ال�ضركات التي تنوي الإدراج يف �ضوق منو لدى �ضوق 
الإدراج.  الذي حتتاجه طوال عملية  الدعم  بكل  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 
كما �ضيقدم ال�ضوق امل�ضاندة لل�ضركات يف مرحلة ما بعد الإدراج، مبا يف ذلك 
الأرباح،  ال�ضنوية، وتوزيع  العمومية  اإدارة اجلمعية  اإىل خدمات  الو�ضول 
والدعم يف الت�ضال املوؤ�ض�ضي. وت�ضمل موؤهالت الإدراج يف �ضوق منو تغيري 
قد  يكون  اأن  على  خا�ضة  م�ضاهمة  �ضركة  اإىل  لل�ضركة  القانوين  ال�ضكل 
م�ضى على تاأ�ضي�ضها ما ل يقل عن عامني، بالإ�ضافة اإىل تقدمي البيانات 

املالية املدققة واإدراج ما ل يقل عن %5 من راأ�ص مالها.

نظمتها غرفة جتارة دبي للتعريف بالفر�س ال�ستثمارية وتعزيز ال�سراكات القت�سادية

اأكرث من 100 اجتماع ثنائي خالل منتدى اأعمال دبي- موزمبيق مب�ساركة بعثة جتارية موزمبيقية
•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت�����ارة دب����ي م����وؤخ����راً يف مقرها 
الرئي�ضي منتدى دبي- موزمبيق لالأعمال الذي 
على  ل��الإط��الع  م�ضارك   100 اأك��رث من  ح�ضره 
اخلا�ص  القطاع  يف  املتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�ص 
 18 24 م�����ض��ارك��اً مي��ث��ل��ون  يف م��وزم��ب��ي��ق، منهم 
�ضركات  معظمها  موزمبيقية  وموؤ�ض�ضة  �ضركة 

القطاع اخلا�ص.
وُنظم منتدى الأعمال بالتعاون بني مكتب غرفة 
وجمعية  موزمبيق  يف  اخل��ارج��ي  التمثيلي  دب��ي 
واحت����اد   )AIMO( ال�����ض��ن��اع��ي��ة  م��وزم��ب��ي��ق 
 ،)FAN( موزمبيق  يف  الأع��م��ال  بيئة  حت�ضني 
وعقدت  دبي  زارت  جتارية  بعثة  تن�ضيق  مت  حيث 
�ضل�ضلة م��ن ال��ل��ق��اءات ع��ل��ى ه��ام�����ص امل��ن��ت��دى مت 
يف  ا�ضتثمارية  ف��ر���ض��ة   30 ا���ض��ت��ع��را���ص  خ��الل��ه��ا 
يف  امل�ضتثمرين  اأم��ام  البالد  يف  متنوعة  قطاعات 

الدولة.
عاملة  �ضركات  ال��زائ��ر  املوزمبيقي  ال��وف��د  و�ضم 
وال�ضناعات  والغاز  والنفط  الطاقة  قطاعات  يف 
الغذائية وال�ضياحة واخلدمات، حيث عقد اأع�ضاء 
اأعمال  108 اج��ت��م��اع  اأك���رث م��ن  ال��زائ��ر  ال��وف��د 
ثنائي بني امل�ضتثمرين من موزمبيق ودبي لبحث 

�ضراكات اقت�ضادية م�ضتقبلية.
وح�ضر املنتدى �ضعادة خو�ضيه مانيا، قن�ضل عام 
كلمته خالل  اأ�ضاد يف  ال��ذي  الدولة  موزمبيق يف 
امل�ضرتكة  القت�ضادية  ال��ع��الق��ات  بنمو  امل��ن��ت��دى 
بالروابط  م�ضيداً  الإم�����ارات،  ودول���ة  ب���الده  ب��ني 
املتنامية التي تعزز من عمق التعاون القت�ضادي 
خطوة  املنتدى  معتباً  الثنائي،  وال���ض��ت��ث��م��اري 

مثالية لدعم العالقات امل�ضرتكة.
وبدوره اأكد عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية يف 
غرفة دبي اأهمية ال�ضوق الأفريقية بالن�ضبة لتجار 
دبي نظراً لعوامل مهمة اأبرزها القرب اجلغرايف 

والعالقات التاريخية والراوبط التجارية املهمة 
بالإ�ضافة اإىل توفر الفر�ص يف ال�ضوق الأفريقية 
متنوعة  وجم��الت  قطاعات  يف  اخل��بات  وتوفر 

لدى �ضركات دبي.
واأ����ض���اد خ���ان ب��امل��ن��اخ ال���ض��ت��ث��م��اري الإي��ج��اب��ي يف 
م��وزم��ب��ي��ق، ووف�����رة امل�����ض��اري��ع ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف 
دبي  اإم�����ارة  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  م��ت��ن��وع��ة،  ق��ط��اع��ات 
املوزمبيقية،  ال�ضوق  لدخول  رائ��دة  بوابة  تعتب 
خ�����ض��و���ض��اً م���ع وج�����ود م��ك��ت��ب مت��ث��ي��ل��ي خارجي 
املطلوبة  امل�����ض��اع��دة  ي��وف��ر  م��وزم��ب��ي��ق  يف  للغرفة 
كلمته  خ��ان  وختم  بالتو�ضع.  الراغبة  لل�ضركات 
بالإلتزام بدعم ال�ضراكات القت�ضادية، وم�ضاعدة 
الواعدة،  ال��ف��ر���ص  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��رف  امل�ضتثمرين 
ان  امل��ه��ن��ي��ة، م���وؤك���داً  وت��و���ض��ي��ع �ضبكة ع��الق��ات��ه��م 
تنظيم البعثة التجارية ومنتدى الأعمال موؤ�ضر 
ال�ضراكات  بتو�ضيع  امل�ضرتكة  الرغبة  على  وا�ضح 

القت�ضادية وتنميتها اإىل م�ضتويات اأعلى.

خزنة داتا �سنرت تبا�سر ببناء مركز بياناتها الثاين يف م�سدر
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكب  اأح��د  �ضنرت"،  دات��ا  "خزنة  �ضركة  اأعلنت 
ال�ضرق  يف  التجارية  البيانات  مراكز  دي  م��زورّ
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، عن بدء اأعمال بناء 
مركز البيانات الثاين التابع لها يف "م�ضدر" 
اأبوظبي والذي �ضيتم انهاء بناوؤه يف الربع  يف 
املن�ضاأة  و�ضت�ضاهم   .2023 ع��ام  م��ن  الثالث 
ميغاواط   31.8 �ضعتها  تبلغ  التي  اجلديدة 
 AUH(  "6 اأبوظبي  "خزنة  ا�ضم  وحتمل 
املنطقة  يف  ال�ضركة  ح�ضور  تو�ضيع  يف   ،)6
وتلبية احلاجة اإىل بنية حتتية رقمية جاهزة 
لل�ضركات  الرقمية  املرونة  لتعزيز  للم�ضتقبل 

لها الرقمي. وت�ضهيل م�ضرية حتورّ
ليتما�ضى   AUH 6 م��رك��ز  ت�����ض��م��ي��م  ومت 

ويلبرّي  والكفاءة  ال�ضتدامة  معايري  اأعلى  مع 
الفائق.  بالنطاق  املتعلقة  الدولية  املتطلبات 
وي�����ض��ه��م ا���ض��ت��خ��دام ت�����ض��م��ي��م م��ع��ي��اري قابل 
ال��ب��ي��ان��ات يف حت�ضني  م��راك��ز  ب��ن��اء  للتكرار يف 
كفاءة البناء وتوفري اأداء اأف�ضل وزيادة �ضرعة 

التطبيق و�ضمان �ضال�ضة العمليات.
الرئي�ص  النقبي،  قال ح�ضن  الإط��ار،  ويف هذا 
�ضنرت":  دات�����ا  "خزنة  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حيث  لفتاً  تطوراً  البيانات  مراكز  "تطورت 
باتت توؤدي دوراً اأ�ضا�ضياً يف كافة جوانب حياتنا 
الرقمية. وقد �ضاهم الطلب املتنامي على رفع 
�ضعة مراكز البيانات، وت�ضريع تطبيق مبادرات 
الرائدة،  التقنيات  واعتماد  الرقمي،  التحول 
امل�ضتقبلية، يف  واملرونة يف مواجهة التحديات 

الطلب املتزايد على مراكز البيانات اليوم."

واأ�ضاف النقبي قائاًل: "تتجه منطقة ال�ضرق 
الأو����ض���ط ن��ح��و ال��ن��م��و ال�����ض��ح��اب��ي ال�����ض��ري��ع يف 
اأبرز  من  الإم���ارات  وتعتب  املقبلة.  ال�ضنوات 
ال�����دول ال���ت���ي حت��ت�����ض��ن م���راك���ز ال��ب��ي��ان��ات يف 
املنطقة، ومن املتوقع اأن يتم ا�ضتثمار ملياري 
دولر اإ�ضايف بحلول عام 2026. فنحن نلتزم 
"خزنة داتا �ضنرت" برت�ضيخ مكانة الدولة  يف 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  وت�ضجيع  دويل  كمركز 

على ت�ضريع م�ضرية حتولها الرقمي."
الرقمي  العامل  يف  البيانات  مراكز  واأ�ضبحت 
اإىل  ن��ظ��راً  م��ن احل��ي��اة  اأ�ضا�ضياً  احل���ايل ج���زءاً 
يتم  التي  البيانات  من  واملتزايد  الهائل  الكمرّ 
العمل  اإىل  املوؤ�ض�ضات  وت�ضعى  يومياً.  اإنتاجها 
التحتية  البنية  لتن�ضيق  �ضركاء موثوقني  مع 

والإدارة وتلبية متطلبات الأعمال. 

التكامل القت�سادي تناق�ش تطوير م�سودة م�سروع قانون احتادي جديد ملكافحة الت�سرت التجاري

�سندوق الوطن ميول �سركة نا�سئة �سمن برنامج املبتكر الإماراتي

•• اأبوظبي-وام:

لعام  الثالث  اجتماعها  القت�ضادي  التكامل  جلنة  عقدت 
وزير  امل��ري  ط��وق  ب��ن  اهلل  عبد  معايل  برئا�ضة   ،2022
القت�ضاد، وبح�ضور وع�ضوية معايل الدكتور اأحمد بالهول 
ال�ضغرية  وامل�ضاريع  الأع��م��ال  لريادة  دول��ة  وزي��ر  الفال�ضي، 
واملتو�ضطة، ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير 
دولة للتجارة اخلارجية، وممثلي دوائر التنمية القت�ضادية 

املحلية يف كافة اإمارات الدولة.
جمل�ص  ق���رار  اجتماعها  م�ضتهل  يف  اللجنة  وا�ضتعر�ضت 
فيما  �ضيما  ول  عملها  مهام  على  التعديالت  ب�ضاأن  ال��وزراء 
يتعلق مبواءمة الإج��راءات واللوائح القت�ضادية الحتادية 
وامل��ح��ل��ي��ة. وق�����ال م���ع���ايل ع��ب��د اهلل ب���ن ط����وق امل�����ري وزي���ر 
من  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ض��اد  تنمية  ن�ضتهدف  اإن��ن��ا  الق��ت�����ض��اد، 
الإمارات  روؤي��ة  لتحقيق  القت�ضادي  التكامل  جلنة  خ��الل 
القت�ضادية للخم�ضني عاماً القادمة، م�ضرياً اإىل اأن اللجنة 
ال�ضيا�ضات  تكاملية  ل�����ض��م��ان  رئي�ضية  من�ضة  ال��ي��وم  ت��ع��د 
مبادئ  وف��ق  ال��دول��ة  تنفذها  ال��ت��ي  القت�ضادية  وال��بام��ج 
وم�ضتهدفات اخلم�ضني، كذلك تزايد اأهمية دورها مبوجب 
مبواءمة  ا�ضطالعها  عب  ال���وزراء،  ملجل�ص  اجلديد  القرار 
واملحلي،  الحت���ادي  امل�ضتويني  بني  العمل  واآل��ي��ات  الأنظمة 
اللوائح  يف  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��واف��ق  لتعزيز  التن�ضيق  ومتابعة 
التطورات  يواكب  املمار�ضات، ومبا  اأف�ضل  والإج��راءات وفق 
مكانة  وير�ضخ  وال��دول��ي��ة،  والقليمية  املحلية  القت�ضادية 

الإمارات كوجهة جاذبة لالأعمال والأن�ضطة القت�ضادية.
جمموعة  يعالج  اللجنة  اأع��م��ال  ج��دول  اأن  معاليه  واأو���ض��ح 
اأج���ن���دة العمل  ال��ق�����ض��اي��ا ذات الأول����وي����ة ع��ل��ى  م��ه��م��ة م���ن 
القت�ضادي الوطني، مثل متكني حماية امل�ضتهلك، ومتابعة 
التجاري،  الت�ضرت  مبكافحة  املتعلقة  الت�ضريعات  تطوير 
وا�ضتمرارية  ال�ضاملة،  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال�����ض��راك��ة  وات��ف��اق��ي��ات 
اجلهود يف تطوير منظومة مواجهة غ�ضل الأموال وتنظيم 

اإجراءات امل�ضتفيد احلقيقي، والعمل امل�ضرتك لتعزيز مكانة 
الدولة على موؤ�ضرات التناف�ضية القت�ضادية العاملية.

وت��ف�����ض��ي��اًل، ن��اق�����ض��ت ال��ل��ج��ن��ة ���ض��ب��ل ال��ت��ع��اون ب���ني اجلهات 
جديد  احت���ادي  ق��ان��ون  م�ضروع  م�ضودة  لتطوير  الأع�����ض��اء، 
التطورات  يراعي  الدولة، مبا  التجاري يف  الت�ضرت  ملكافحة 
التي �ضهدتها بيئة الأعمال وحتديثات النموذج القت�ضادي 
ال�ضركات  قانون  تعديالت  مقدمتها  ويف  للدولة،  اجلديد 

وال�ضتثمارات  للم�ضاريع  الأجنبي  التملك  وفتح  التجارية 
با�ضتثناء  القت�ضادية  القطاعات  كافة  يف   100% بن�ضبة 
عدد حمدود من الأن�ضطة ذات الأثر ال�ضرتاتيجي، وقوانني 
واآليات مواجهة غ�ضل الأموال وتنظيم امل�ضتفيد احلقيقي يف 

الدولة.
كما اطلع معايل وزير القت�ضاد على جهود اللجنة يف تنفيذ 
التجارية  املمار�ضات  الكفيلة بتمكني  الإجراءات وال�ضيا�ضات 

مبا  الإم����ارات،  دول��ة  اأ���ض��واق  يف  امل�ضتهلك  وحماية  ال�ضليمة 
ير�ضخ عالقة متوازنة بني املزودين وامل�ضتهلكني يف الدولة. 
اجلديدة  الت�ضعري  اآلية  الإط��ار  هذ  يف  اللجنة  وا�ضتعر�ضت 
التي اأقرتها وزارة القت�ضاد لل�ضلع ال�ضتهالكية الأ�ضا�ضية، 
رئي�ضيتني:  جمموعتني  اإىل  ال�ضلع  تلك  تق�ضيم  مت  حيث 
الأوىل تخ�ضع ل�ضرط املوافقة امل�ضبقة يف حال رغبة املزود يف 
اأكرث  ارتفاع تكاليف ال�ضترياد، وت�ضمل  رفع �ضعرها نتيجة 
من 11 األف �ضلعة، فيما مت ا�ضتثناء املجموعة الثانية، والتي 
املوافقة  �ضرط  م��ن  ال�ضلع،  م��ن  حم���دودة  جمموعة  ت�ضمل 
امل�ضبقة، وتتميز ال�ضلع يف هذه املجموعة بالوفرة والتناف�ضية 
يف  لها  متعددة  بدائل  وج��ود  ت�ضمن  التي  العالية  ال�ضعرية 
اأ�ضعارها بطريقة  اأ�ضواق الدولة، وبالتايل ا�ضتقرار  خمتلف 
اآليات ال�ضوق. كما اطلعت اللجنة على خطط  طبيعية وفق 
املقبلة،  امل��رح��ل��ة  خ��الل  الأ����ض���واق  على  وال��رق��اب��ة  التفتي�ص 
املقبلة  املرحلة  خ��الل  اجل��ه��ود  ه��ذه  تكثيف  اأهمية  م��وؤك��دة 
 15 رقم  الحت��ادي  القانون  وفق  املمار�ضات  اأف�ضل  ل�ضمان 

ل�ضنة 2020 ب�ضاأن حماية امل�ضتهلك.
وا�ضتعر�ضت اللجنة �ضري الأعمال واجلهود املبذولة للت�ضدي 
جلرائم غ�ضل الأموال من خالل التن�ضيق الوثيق وامل�ضتمر 
ب��ني اجل��ه��ات املعنية وال��ت��ع��اون ال���دويل وك��ذل��ك م��ع القطاع 
اخلا�ص يف هذا ال�ضدد، وتاأتي �ضمن اجلهود التي من �ضاأنها 
الوطني،  القت�ضاد  جاذبية  وتر�ضيخ  الأع��م��ال  بيئة  تعزيز 
التناف�ضية  ال��ري��ادي��ة يف م��وؤ���ض��رات  الإم�����ارات  ودع���م م��ك��ان��ة 

العاملية، ومبا ين�ضجم مع م�ضتهدفات م�ضاريع اخلم�ضني.
ويف حمور اآخر، ا�ضتعر�ضت اللجنة اتفاقية ال�ضراكة ال�ضاملة 
مع الهند والتي مت اإبرامها يف فباير املا�ضي واآفاق التعاون 
يف اإطار هذه ال�ضراكة، كذلك مراحل تنفيذ تلك التفاقيات 
ت�ضريع  و�ضبل  اإ�ضرائيل/،  كولومبيا،  /اإندوني�ضيا،  دول:  مع 
وترية ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية مع باقي الأ�ضواق امل�ضتهدفة، 
العاملية يف  الت��ف��اق��ي��ات الق��ت�����ض��ادي��ة  ب��رن��ام��ج  وذل���ك �ضمن 
�ضوء احلزمة الأوىل من م�ضاريع اخلم�ضني، بهدف تو�ضيع 

ال�����ض��راك��ة ال��ت��ج��اري��ة وال���ض��ت��ث��م��اري��ة م��ع ع���دد م��ن الأ�ضواق 
ال�ضرتاتيجية العاملية ورفع حجم التبادل التجاري احلايل 
الوطنية، مبا ي�ضب يف  ال�ضادرات  معها وتعزيز فر�ص منو 
املحلي  الناجت  املتمثل مب�ضاعفة  الوطني  امل�ضتهدف  حتقيق 

الإجمايل للدولة خالل العقد املقبل.
كما ا�ضتعر�ضت اللجنة معدلت النمو الإيجابية التي حققها 
اقت�ضاد الدولة خالل عام 2021، حيث �ضجل الناجت املحلي 
الدولية،  التوقعات  متجاوزاً   3.8% بنحو  منواً  الإجمايل 
وم��ت��ف��وق��اً ع��ل��ى اق��ت�����ض��ادات امل��ن��ط��ق��ة، وب��ل��غ ال��ن��������اجت املحلي 
1.492 تريليون  الثابتة  بالأ�ضعار   2021 الإجمايل لعام 
كما  دره���م.  تريليون   1.489 اجل��اري��ة  وب��الأ���ض��ع��ار  دره���م، 
الواردة  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  تدفقات  اأرق���ام  �ضجلت 
 76 نحو  قيمتها  وبلغت   ،3.9% بن�ضبة  من��واً  الدولة  اإىل 
وهي  اأمريكي/.  دولر  مليار  اإم��ارات��ي /20.7  دره��م  مليار 
وجاذبية  الوطني  القت�ضاد  وم��رون��ة  ق��وة  ت��وؤك��د  م��وؤ���ض��رات 
ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال وال���ض��ت��ث��م��ار ب��ال��دول��ة وم���ا ت��وف��ره ملجتمع 
متكاملة  تناف�ضية  وح��واف��ز  مميزات  من  العاملي  ال�ضتثمار 
املعني  الفريق  ج��ه��ود  على  اللجنة  اطلعت  ك��ذل��ك  ورائ����دة. 
ي�ضب يف  القت�ضادية مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات  الإن��ت��اج��ي��ة يف  ب��رف��ع 
موا�ضلة حت�ضني موؤ�ضرات القت�ضاد الكلي.وناق�ضت اللجنة 
املقبلة من  التي �ضيتم العمل عليها خالل املرحلة  اخلطط 
مت  التي  القت�ضادية  واملكت�ضبات  املنجزات  على  البناء  اأج��ل 

حتقيقها موؤخراً.
فرق  م��ن  لعدد  والنتائج  الأع��م��ال  �ضري  ا�ضتعر�ضت  كذلك 
العمل التابعة لها، مبا يف ذلك فريق عدم المتثال ال�ضريبي 
وجهوده يف تنظيم اأن�ضطة التجارة الإلكرتونية عب من�ضات 
التوا�ضل الجتماعي وتطوير اآليات ت�ضجيلهم وترخي�ضهم 
العمل  املخت�ضة، وكذلك جهود فريق  املحلية  لدى اجلهات 
القطاع  يف  التنفيذيني  وامل����دراء  ال�����ض��رك��ات  بتوعية  املعني 
الحتادية  الق��ت�����ض��ادي��ة  بالت�ضريعات  ال��دول��ة  يف  اخل��ا���ص 
وتطورات النموذج القت�ضادي اجلديد للدولة مبا ي�ضهم يف 

•• اأبوظبي - وام: 

اأطلقتها جمموعة من رجال  التي  املجتمعية  املبادرة  الوطن،  اأعلن �ضندوق 
عن  القادمة،  لالأجيال  اأف�ضل  م�ضتقبل  �ضناعة  لدعم  الإماراتيني  الأعمال 
املالية  البيانات  نا�ضئة متخ�ض�ضة يف جمال حتليل  اإماراتية  �ضركة  متويلها 
با�ضم "لوون للتقنيات" مببلغ 250 األف درهم، وذلك يف اإطار احلر�ص على 

دعم املبتكرين واملخرتعني الإماراتيني �ضمن برنامج "املبتكر الإماراتي".
"املبتكر  " ن�ضعى من خالل   : واأك��دت هند باقر، مدير عام �ضندوق الوطن 
والتكنولوجية،  التقنية  امل��ج��الت  يف  املبتكرة  الفئة  دع��م  اإىل  الإماراتي"، 

ق��ادرة على  ناجحة  �ضركات  تاأ�ضي�ص  الإماراتيني من  الأعمال  ومتكني رجال 
البنامج  ي�ضتهدف  اإذ  والعاملية،  والإقليمية  املحلية  امل�ضتويات  املناف�ضة على 
ب�ضكل رئي�ضي ال�ضركات النا�ضئة يف دولة الإمارات ، مبا ي�ضاهم يف حتقيق روؤى 
القيادة الر�ضيدة واأهداف الدولة يف التحول نحو اقت�ضاد قائم على املعرفة 
والتنوع وم�ضتدام لالأجيال القادمة". واأ�ضافت اأن برنامج "املبتكر الإماراتي" 
يحر�ص على حتفيز اإن�ضاء �ضركات اإماراتية نا�ضئة نوعية يف ن�ضاطاتها، ل�ضيما 
يف املجال التقني والتكنولوجي، ويعزز من اأعمالها ب�ضكل مبا�ضر من خالل 
املجال  لها  يف�ضح  مما  والعالقات،  امل�ضادر  من  متنوعة  �ضبكة  اإىل  تقدميها 
والزدهار  والتطور  اأعمالها  وتنمية  خمتلفة  وموؤ�ض�ضات  جهات  مع  للتعاون 

املايل  والدعم غري  وال�ضتثمارات  املنح  يعمل على تقدمي  والتو�ضع، وكذلك 
البيانات  ب���اإدارة  متخ�ض�ص  اإل��ك��رتوين  برنامج  ع��ن  ع��ب��ارة  و"لوون"  اإليها. 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  ومقره  متمر�ص  تقني  فريق  عليه  ويقف  املالية، 
اأ�ض�ضته جمموعة من املتخ�ض�ضني من ذوي اخلبة يف جمالت التكنولوجيا 
واملدفوعات والتنظيم املايل. وقال هالل طارق لوتاه ال�ضريك املوؤ�ض�ص ل�ضركة 
"لوون للتقنيات املحدودة" اإن فكرة البنامج فريدة من نوعها، حيث يتيح 
للم�ضارف وال�ضركات ا�ضتخال�ص روؤى وموؤ�ضرات مالية قيمة من معامالت 
فئات  وال��ع��ادات من خالل  الإنفاق  اأمن��اط  عن  والك�ضف  اليومية،  عمالئهم 
حال  يف  والتحذير  الإن��ف��اق،  متو�ضط  مراقبة  عن  ف�ضال  واأوجهها،  الإن��ف��اق 

وجود حتركات مالية غري اعتيادية واإعادة تن�ضيط احل�ضابات اخلاملة.
واأ�ضار اإىل اأن البنامج يتكون من لوحة حتكم �ضهلة ال�ضتخدام، م�ضمم ملنح 
امل�ضتخدمني نظرة �ضاملة على احل�ضابات املالية اخلا�ضة بعمالئهم، كما يتيح 
الذكاء  تقنيات  وبا�ضتعمال  دقيق  اليومية مب�ضتوى  انفاقهم  اأوجه  لهم فهم 
"املبتكر الإماراتي" من�ضة مثالية لدعم  اأن برنامج  ال�ضطناعي. ي�ضار اإىل 
خالل  من  ال�ضابة،  الوطنية  والكفاءات  الأعمال  ورواد  واملبتكرين  املبدعني 
نوعها  م��ن  الفريدة  اأف��ك��اره��م  وتبني  خباتهم،  وحت�ضني  مهاراتهم  تنمية 
الإم���ارات  دول��ة  م�ضرية  يف  ت�ضارك  وم��وؤث��رة  فاعلة  م�ضاريع  اإىل  وترجمتها 

العربية املتحدة نحو التقدم والزدهار، وتعزيز مكانتها القت�ضادية.

دل�سكو ُتعنّي رئي�سًا تنفيذيًا جديدًا لعمليات 
قطاع حلول القوى العاملة

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت دل�ضكو، املزود الرائد للحلول املتكاملة يف جميع 
اأن���ح���اء دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ع��ن تعيني 
اأنطوين مارك يف من�ضب الرئي�ص التنفيذي للعمليات 

يف قطاع حلول القوى العاملة.
ي��ت��م��ت��ع اأن���ط���وين ب��خ��بة وا���ض��ع��ة يف ق��ط��اع راأ������ص املال 
الب�ضري واحللول املبتكرة، اكت�ضبها على مدار م�ضريته 
قطاعي  يف  عاماً   30 اإىل  ي�ضل  ملا  امتدت  التي  املهنية 
الع�ضو  من�ضب  و�ضغل موؤخراً  املرافق.  واإدارة  الطريان 
املنتدب ملجموعة اإيه بي اإم اإنك يف اململكة املتحدة واأوروبا 

واأيرلندا ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا.
اإدارة  اأن��ط��وين  �ضيتوىل  اجل��دي��د،  من�ضبه  خ��الل  وم��ن 
ي�ضمل  وال��ذي  دل�ضكو،  يف  العاملة  القوى  حلول  قطاع 

خ��دم��ات ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة وع��م��ل��ي��ات ق��ط��اع الطريان، 
ح�ضب  وم�ضممة  متكاملة  حلول  توفري  اإىل  بالإ�ضافة 
الطلب لتلبية الحتياجات الفريدة لكل �ضركة، م�ضتعيناً 
ب�ضجله احلافل بالإجنازات يف اإدارة الأعمال وتطويرها 

وزيادة الإنتاجية والإيرادات.  
وق���ال دي��ف��ي��د ���ض��ت��وك��ت��ون، ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ضركة 
فريق  يف  م��ارك  باأنطوين  نرحب  اأن  "ي�ضعدنا  دل�ضكو: 
ل�ضركتنا  جديدة  اإ�ضافة  �ضي�ضكل  اأن��ه  يف  ونثق  دل�ضكو، 
والتنفيذية  الت�ضغيلية  ال��ق��ي��ادة  يف  ال��وا���ض��ع��ة  بخبته 
الإ�ضرتاتيجية  روؤيته  ن�ضتفيد من  اأن  وناأمل  والعملية، 

ومهاراته الفنية العالية وبراعته التجارية املتميزة".
كمدير  اجل��دي��د  من�ضبه  مهام  م��ارك  اأن��ط��وين  وت�ضلرّم 
دل�ضكو  لدى  العاملة  القوى  حلول  قطاع  يف  للعمليات 

اعتباراً من 1 اأبريل 2022.
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املال والأعمال

اأ�سواق املال الإماراتية.. اأ�س�ش قوية تعزز ثقة امل�ستثمرين عامليا
•• اأبوظبي-وام:

املرن  الت�ضريعي  والإط��ار  املتطورة  ال�ضتثمارية  البيئة  ع��ززت 
امل�ضتمرين  والثقة لدى  التفاوؤل  الإم��ارات، م�ضتويات  دولة  يف 
مبختلف  املُتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�ص  يف  والعامليني  املحليني 

القطاعات من خالل ال�ضركات املدرجة يف الأ�ضواق املالية.
باأ�ض�ص  تتمتع  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة  امل��ال��ي��ة  الأ����ض���واق  واك��ت�����ض��ب��ت 
ق��وي��ة زخ��م��اً م��ل��ح��وظ��اً م��ن ح��ي��ث ح��ج��م ال���ت���داولت وعمليات 
امل�ضتثمرين  اأن جتذب كبار  ا�ضتطاعت  الإدراج اجلديدة والتي 
مركزاً  الإم���ارات  مكانة  لرت�ضخ  العامل  ح��ول  من  وامل�ضاهمني 
جناحاً  امل��ال  اأ���ض��واق  وحققت  تناف�ضيا.  وا�ضتثماريا  اقت�ضاديا 

مرونة  م��ن  ب��ه  متتعت  مل��ا  ن��ظ��راً  ال�ضعد  خمتلف  ع��ل��ى  لف��ت��اً 
واملفاهيم  املت�ضارعة  القت�ضادية  امل�ضتجدات  مع  التعامل  يف 
للتعامل  لالأ�ضواق  الكايف  الدعم  منح  مبا  امل�ضتحدثة،  املالية 
م��ع ه��ذه امل�ضتجدات وف��ق��اً لآل��ي��ات حم��ددة ووا���ض��ح��ة. ومثلت 
تنفيذها  مت  التي  الوطنية  وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  ق��وة 
لتعزيز تناف�ضية وجاذبية بيئة الأعمال واأن�ضطة ريادة الأعمال 
يف الدولة وا�ضتقطاب ال�ضركات النا�ضئة على وجه اخل�ضو�ص 
ومبادئ  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي���ة  م��ن  وامل�ضتمدة 
يف  �ضاهمت  التي  الرئي�ضة  املحاور  من  اآخ��ر  حم��وراً  اخلم�ضني 
دعم منظومة اأ�ضواق الأموال وجناحاتها. ووفقاً لتقرير من�ضة 
"ماغنت" العاملية ال�ضادر مطلع العام اجلاري، ا�ضتحوذت دولة 

الإمارات على نحو %46 من اإجمايل روؤو�ص الأموال املخاطرة 
جمتمعة  واإفريقيا  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  ا�ضتقبلتها  التي 
اإج���م���ايل عدد  م���ن   26% م���ن  اأك����رث  2021 وع��ل��ى  ع���ام  يف 
نف�ضها  املنطقة  هذه  م�ضتوى  على  اإبرامها  مت  التي  ال�ضفقات 
يف العام املا�ضي نف�ضه، مما يعك�ص الثقة العالية للم�ضتثمرين 
الواعدة  باأ�ضواق دولة الإمارات والآفاق  الإقليميني والعامليني 
اخلم�ضة  الأن�ضطة  اأن  التقرير  واأو���ض��ح  خاللها.  م��ن  للنمو 
الأوىل يف ا�ضتقطاب روؤو�ص الأموال على م�ضتوى هذه املنطقة 
والتكنولوجيا  وامل�ضروبات  "الغذاء  على:  بالرتتيب  ا�ضتملت 
املالية والتجارة الإلكرتونية والنقل واللوج�ضتيات وبرجميات 

امل�ضاريع".

الكمايل رئي�سًا لالحتاد العربي لتنمية ال�سادرات ال�سناعية يف دورته اجلديدة 

كهرباء دبي تبحث التعاون مع ال�سني يف جمالت الطاقة النظيفة واملتجددة

•• دبي-الفجر: 

اأعلن الحتاد العربي لتنمية ال�ضادرات ال�ضناعية 
املدير  ن��ائ��ب  ال��ك��م��ايل،  ان��ت��خ��اب حممد علي  ع��ن 
ال�ضناعة  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب�����ي  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
القت�ضاد  دائ���رة  موؤ�ض�ضات  اإح���دى  وال�����ض��ادرات، 
دورة  خ��الل  ل��الحت��اد  رئي�ضاً  دب���ي،  يف  وال�ضياحة 
اأعمال  اج��ت��م��اع  خ���الل  وذل���ك  ال��ق��ادم��ة،  املجل�ص 
التا�ضعة  العادية  دورت��ه��ا  يف  العمومية  اجلمعية 
وال���ت���ي اخ��ت��ت��م��ت يف دب���ي م���وؤخ���راً ب��ال��ت��زام��ن مع 
الحتاد  يجمع  ح��ي��ث   ،2020 اأك�����ض��ب��و  م��ع��ر���ص 
اأع�ضاء الهيئات احلكومية العربية املعنية بتنمية 
العربي  ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع  و���ض��رك��ات  ال�����ض��ادرات 
ال�ضادرات  لتعزيز  عربية  كاآلية  واخل��ا���ص،  العام 
انتخاب  العامل. كما مت جتديد  اإىل دول  العربية 
العام  الأم��ني  املنعم حممد حممود  ال�ضفري عبد 

لفرتة جديدة بالإجماع.
وقال حممد علي الكمايل: "اأود اأن اأ�ضكر ممثلي 
لتنمية  العربي  الحت���اد  اأع�ضاء  العربية  ال���دول 
من  و�ضنعمل  ثقتهم،  على  ال�ضناعية  ال�ضادرات 

امل�ضرتك  العربي  العمل  خالل الحت��اد على دعم 
ال�ضادرات  ن��ف��اذ  ل�����ض��م��ان  امل��ت��وا���ض��ل  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 
بالإ�ضافة  جديدة،  اأ�ضواق  اىل  وتنويعها  العربية 
المتيازات  م���ن  ال���ف���وائ���د  اأق�����ض��ى  حت��ق��ي��ق  اإىل 
ال�ضناعية  والتفاقات  والعاملية  العربية  للتجارة 
امل�ضرتكة مع ت�ضهيل التبادل التجاري بني الدول 
وجهات  ت��ق��ري��ب  ع��ل��ى  ���ض��وي��اً  و�ضنعمل  ال��ع��رب��ي��ة. 
الفر�ص  ح��ول  واملعرفة  اخل��بات  وت��ب��ادل  النظر 
وكذلك  العربية،  للدول  والت�ضديرية  التجارية 
الط�����الع ع��ل��ى رغ���ب���ات ال�����ض��رك��ات ال���ه���ادف���ة اإىل 
�ضيعمل  حيث  اخلارجية،  الرتويج  عمليات  زي��ادة 
الحتاد من خالل القنوات العديدة يف ا�ضتنباط 
احللول واملبادرات الكفيلة بنقل م�ضتوى التجارة 
اأكرث  مراحل  اإىل  العربية  ال��دول  يف  والت�ضدير 
ت��ق��دم��اً وال��و���ض��ول اإىل ال��ف��ئ��ات امل�����ض��ت��ه��دف��ة من 

الأ�ضواق وامل�ضرتين العامليني".
ال�ضناعية  ال�����ض��ادرات  ت�ضكل  ال��ك��م��ايل:  واأ���ض��اف 
لدولنا  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  مهماً  جانباً 
العربية، حيث تعمل كل دولة جاهدة على تن�ضيط 
منافذ  اإي��ج��اد  ع��ب  اخلارجية  �ضادراتها  وتنمية 

واأ�ضواق لل�ضلع التي تقوم باإنتاجها، بالإ�ضافة اإىل 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال�ضناعية  ال��ق��درات  رف��ع 
ال�ضناعية  الثورة  يف  جديد  هو  ما  وكل  املتقدمة 
ال��ع��رب��ي��ة كافة  الأ����ض���واق  ال��راب��ع��ة، ح��ي��ث متتلك 
املقومات التي توؤهلها للتواجد يف الأ�ضواق العاملية 

وتلبية الرغبات املتنوعة. وتعمل موؤ�ض�ضات تنمية 
ب�ضكل  العربية  ال���دول  يف  الت�ضديرية  ال�ضناعة 
البع�ص الأمر الذي ي�ضاهم فى  تكميلي لبع�ضها 

رفع مكانة واقت�ضاد الدول العربية".
وم���ن ج��ان��ب��ه اأ����ض���اد ال�����ض��ف��ري ع��ب��د امل��ن��ع��م حممد 

حم��م��ود، الأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد، ب��ال��دور الذي 
ق��دم��ه حم��م��د ال��ك��م��ايل ك��ن��ائ��ب��اً ل��رئ��ي�����ص جمل�ص 
الحت�����اد م���ن خ���الل ج���ه���وده احل��ث��ي��ث��ة يف تنفيذ 
فعالياته  لكافة  امل�ضتمر  ودعمه  الحت��اد  اأه���داف 
�ضيقدمها  التي  اجلهود  على  اأمن  كما  وبراجمه، 
كرئي�ضاً ملجل�ص الحتاد وتطلع للمزيد من التقدم 
العربية  ال�ضناعية  ال�����ض��ادرات  وتنمية  زي���ادة  يف 
والرتقاء بها يف الأ�ضواق الدولية يف ظل من�ضبه 

اجلديد.
العربي  الحت��اد  اأن  العام  الأم��ني  ال�ضفري  وا���ض��ار 
اإطار  يف  ان�ضئ  ق��د  ال�ضناعية  ال�����ض��ادرات  لتنمية 
والتعدين،  ال�ضناعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
اإح����دى م��ن��ظ��م��ات ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، كما 
اإن����ه ي��ع��م��ل ���ض��م��ن الحت������ادات ال��ع��رب��ي��ة النوعية 
الوحدة  جمل�ص  ن��ط��اق  يف  ال��ع��ام��ل��ة  املتخ�ض�ضة 
العربية  الحت��ادات  وملتقى  العربية  القت�ضادية 
النوعية املتخ�ض�ضة برعاية الأمني العام جلامعة 

الدول العربية.
ال�ضادرات  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���ع���رب���ي  الحت������اد  وي���ه���دف 
العربي  التجاري  التبادل  تن�ضيط  اإىل  ال�ضناعية 

ال��ب��ي��ن��ي يف ���ض��ت��ى امل���ج���الت ال�����ض��ن��اع��ي��ة، وزي����ادة 
ال�������ض���ادرات ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل����دول العامل 
ام���ت���ي���ازات ومزايا  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال����ض���ت���ف���ادة 
التفاقيات التجارية وال�ضناعية العربية البينية 
ال�ضناعية  ل��ل�����ض��ادرات  ال���رتوي���ج  يف  وال���دول���ي���ة 
ال�ضادرات  تنمية  زي����ادة  ع��ل��ي  وال��ع��م��ل  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�ضناعية العربية والنفاذ اإىل الأ�ضواق الدولية.

ال�ضادرات  ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي  الحت�����اد  وي�����ض��اع��د 
ال�ضناعية  ب��ال�����ض��ادرات  الرت���ق���اء  يف  ال�ضناعية 
العربية من حيث املوا�ضفات والتقيي�ص واجلودة 
من  امل�ضتهلكني  واأذواق  احتياجات  مع  لتتنا�ضب 
خ��الل ب��رام��ج ال��ت��ع��اون وال��دع��م الفني ال��ت��ي يتم 
وتقدمي  املانحة،  الدولية  اجل��ه��ات  م��ن  متويلها 
التناف�ضية  ال��ق��درة  ل��زي��ادة  الفنية  ال���ض��ت�����ض��ارات 
التعاون  وتعزيز  العربية،  ال�ضناعية  لل�ضادرات 
ودول  العربية  ال���دول  ب��ني  ال�ضناعي  وال��ت��ك��ام��ل 
يف  ال�ضناعية  وال��ت��ج��ارب  اخل���بات  لنقل  ال��ع��امل 
جمال الت�ضنيع وتطوير املنتج، وتوفري املعلومات 
عن مراكز التحكيم التجاري والو�ضاطة وو�ضائل 

حل النزاعات التجارية.

•• دبي -وام:

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي �ضبل تعزيز اأطر التعاون مع ال�ضركات ال�ضينية 
يف جمالت الطاقة النظيفة واملتجددة والرتقاء بها اإىل اآفاق اأو�ضع بجانب 
املجالت ذات الهتمام امل�ضرتك. جاء ذلك خالل لقاء معايل �ضعيد حممد 
الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي و�ضعادة 
اك�ضو دوجن �ضون، نائب القن�ضل العام يف القن�ضلية العامة جلمهورية ال�ضني 
ال�ضعبية يف دبي. ورحب معايل الطاير اأثناء اللقاء بزيارة نائب القن�ضل العام 
التعاون ال�ضرتاتيجي  اأهمية  .. مثمناً  ال�ضعبية يف دبي  ال�ضني  جلمهورية 
بقطاعي  املتعلقة  املجالت  يف  ال�ضينية  وال�ضركات  واملوؤ�ض�ضات  الهيئة  بني 
الطاقة واملياه . وا�ضتعر�ص الطاير املبادرات الطموحة وامل�ضاريع التطويرية 
الرائدة واملبتكرة التي تنفذها الهيئة حتقيقاً لروؤية القيادة الر�ضيدة، حيث 
يجري العمل على التو�ضع يف م�ضاريع الطاقة النظيفة وزيادة العتماد على 
تقنيات الثورة ال�ضناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز م�ضتويات رائدة عاملًيا يف 
البنية التحتية مع اأعلى م�ضتويات العتمادية والكفاءة والتوافرية، وذلك 
الهيئة  روؤي��ة  مع  وان�ضجاماً  دبي،  واملقيمني يف  املواطنني  لتطلعات  حتقيقاً 
القن�ضل  نائب  اأ�ضاد  جانبه  من  ومبتكرة.  م�ضتدامة  عاملياً  رائ��دة  كموؤ�ض�ضة 
العام جلمهورية ال�ضني ال�ضعبية يف دبي بالتعاون املثمر مع الهيئة يف قطاع 

الطاقة املتجددة والنظيفة يف دبي.

اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر العاملي للمرافق 9 مايوعجمان احلرة تن�سم اإىل برنامج اأكتيفيت

املوؤمتر ي�سلط ال�سوء على الدور املحوري للتحول الرقمي يف تعزيز القطاع وا�ستدامته •• عجمان- وام:

اأم�ص  اأعلنت منطقة عجمان احلرة 
ان�ضمامها كمزود خدمات لبنامج 
ويب  "اأمازون  م���ن  "اأكتيفيت" 
وتتيح   ./AWS/ �ضريفي�ضز" 
يف  النا�ضئة  لل�ضركات  اخلطوة  ه��ذه 
املنطقة والراغبة با�ضتخدام خدمات 
يف  الت�ضجيل  اأم������ازون،  م��ن  ال��وي��ب 
للحوافز،  "اأكتيفيت"  ب���رن���ام���ج 
اأر�����ض����دة خدمات  ع��ل��ى  واحل�������ض���ول 
اأم��ازون، والدعم التقني  الويب من 

والتدريب وغريها من املوارد.
ويعزز هذا البنامج القيمة امل�ضافة 
ت��ق��دم��ه��ا منطقة  ال��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ات 
عجمان احلرة، ويقدم حلوًل نوعية 
ع ال�ضركات النا�ضئة  تدعم منو وتو�ُضرّ

./AWS/ اعتماداً على خدمات
وقال �ضعادة املهند�ص علي ال�ضويدي، 
ع��ج��م��ان احلرة  ع���ام منطقة  م��دي��ر 
على  ب�����ض��دة  حت���ر����ص  امل��ن��ط��ق��ة  اإن 
الكفيلة  والأدوات  ال�����ض��ب��ل  ت��وف��ري 
بت�ضهيل وحتفيز منو قطاع التجارة 

الإل���ك���رتون���ي���ة يف ع���ج���م���ان ودول�����ة 
دوماً  تعمل  ك��م��ا  ع��م��وم��اً  الإم������ارات 
جديدة  منهجياٍت  ا�ضتك�ضاف  على 
امل�ضتثمرين و�ضركاء الأعمال  لدعم 
ملواكبة  وذل��ك  ك��ف��اءة،  اأك��رث  ب�ضورٍة 
التجارة  ل��ق��ط��اع  امل���ت�������ض���ارع  ال��ن��م��و 
نظرا  ال�����دول�����ة  يف  الإل����ك����رتون����ي����ة 
و  املحوري يف جناح العمال  ل��دوره 

منطقة  تعاون  ان  ال�ضويدي  او�ضح 
ويب  "اأمازون  م��ع  احل���رة  ع��ج��م��ان 
يف  ث���ق���ت���ه���م  ي���ع���ك�������ص  �ضريفي�ضز" 
ملنطقة  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�����روؤي�����ة 
دفع  ت�ضتهدف  التي  احل��رة  عجمان 
تكنولوجيا  ق���ط���اع���ي  من����و  ع��ج��ل��ة 
الإلكرتونية."  والتجارة  املعلومات 
واأ���ض��اف ال�����ض��وي��دي ان ه��ن��اك روؤية 
م�����ض��رتك��ة جت��م��ع ح���رة ع��ج��م��ان مع 
دعم  ح�����ول  ت��ت��م��ح��ور   /AWS/
خالل  م��ن  النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  من��و 
احلديثة،  ال��ب��ن��ي��ةال��ت��ح��ت��ي��ة  ت��وف��ري 
وحلول الأعمال التي تتيح الو�ضول 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  الأ����ض���واق  اإىل 
والعاملية ب�ضال�ضة." من جانبه قال 
�ضونام خيتان، رئي�ص ق�ضم ال�ضركات 
ال�ضتثماري  امل���ال  وراأ�����ص  النا�ضئة 
ان   /AWS/ يف  الي���ك���ول���وج���ي 
دوراً  ت��ل��ع��ب  ال��ن��ا���ض��ئ��ة  ال�������ض���رك���ات 
م�ضتدامة  بحلول  للخروج  حمورياً 
الرقمية  الحتياجات  لتلبية  تهدف 
منطقة  مببادرة  م�ضيدا  الإقليمية. 
لتزويد  ال���رام���ي���ة  احل�����رة  ع��ج��م��ان 
ال�ضركات النا�ضئة بخدمات ت�ضجيل 

�ضهلة لتعزيز منوهم.
و اكد خيتان التزام /AWS/ بدعم 
املبادرة عب برنامج "اأكتيفيت" اإىل 

ج��ان��ب ت��ق��دمي ح��زم��ة م��ن البامج 
ال�����داع�����م�����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق ط���م���وح���ات 
من  وال�ضتفادة  النا�ضئة  ال�ضركات 
عمليات احلو�ضبة احل�ضابية مو�ضحا 
ان البنامج يقدم باقة من الفوائد 
وامل�ضادر  لالأر�ضدة  الو�ضول  ت�ضمل 
على  واحل�����ض��ول  املنا�ضبة  والأدوات 
ي�ضمن  مبا  املنا�ضب  التقني  الدعم 
ان�ضمام  ي�ضاهم  ال�ضركات".  جن��اح 
هذا  اإىل  احل�����رة  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة 
الآفاق  من  املزيد  فتح  يف  البنامج 
لتنوع  نظراً  النا�ضئة  ال�ضركات  اأمام 
يقدم  اإذ  املتاحة،  وامل��زاي��ا  اخل��دم��ات 
اإن�ضينتيف"  "اأكتيفيت  ب���رن���ام���ج 
وا�ضعة  جمموعة  النا�ضئة  لل�ضركات 
م���ن امل���زاي���ا امل���ت���ف���ردة، ب��ي��ن��م��ا يتيح 
"�ضتارتاب اأكتيفيت" منحاً ت�ضل اإىل 
لل�ضركات  اأمريكي  دولر   25،000
النا�ضئة املوؤهلة، اإىل جانب الأر�ضدة 
واإمكانية  احل�ضرية،  واحل�ضومات 
البجمية.  اخلدمات  اإىل  الو�ضول 
بالإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن لل�ضركات 
ال��ن��ا���ض��ئ��ة احل�������ض���ول ع��ل��ى اأر����ض���دة 
دعم  وخطة  ال�ضركاء،  من  ومتويل 
اإىل5000  اأر�ضدتها  ت�ضل  جتاري 
م���ن خالل  وذل����ك  اأم���ري���ك���ي،  دولر 

برنامج "�ضتارتاب مايغريت".

•• اأبوظبي- وام:

املجل�ص  نهيان، ع�ضو  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خالد بن حممد  �ضمو  رعاية  حتت 
اأبوظبي التنفيذي .. ينطلق املوؤمتر  اأبوظبي رئي�ص مكتب  التنفيذي لإمارة 
الوطنية  اأبوظبي  �ضركة  ت�ضت�ضيفه  ال��ذي  الأوىل  بن�ضخته  للمرافق  العاملي 
للطاقة "طاقة" يف 9 مايو املقبل، لي�ضلط ال�ضوء على دور التحول الرقمي 

يف تعزيز قطاع املرافق وحتقيق ا�ضتدامته عاملياً.
ويبحث املوؤمتر - الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص على مدى 
ثالثة اأيام - �ضبل رقمنة قطاع املرافق وذلك من خالل جل�ضة ا�ضرتاتيجية 

متخ�ض�ضة حول التحول الرقمي والبتكارات التكنولوجية يف القطاع.
اآلف متخ�ض�ص يف قطاع   10 م��ن  اأك��رث  امل��وؤمت��ر  ي�ضتقطب  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
املو�ضوعات  من  اأج��ن��دة  ومناق�ضة  لبحث  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  امل��راف��ق 
منخف�ضة  والطاقة  املياه  اإم���دادات  م�ضتقبل  ذلك  يف  مبا  القطاع،  يف  الهامة 
الكربون . وت�ضهد القطاعات ال�ضناعية الرئي�ضية حول العامل منواً وتطوراً 
مت�ضارعاً يف جمال التحول الرقمي، متا�ضياً مع احلاجة املتزايدة لتعزيز �ضبل 
التوا�ضل، وخف�ص التكاليف، وحت�ضني الكفاءة الت�ضغيلية يف هذه القطاعات. 
القطاعات  خمتلف  بني  الرئي�ضي  الو�ضيط  يعد  ال��ذي  امل��راف��ق،  قطاع  و�ضهد 
احليوية، تطوراً كبرياً من خالل العتماد على التقنيات الرقمية، خا�ضة بعد 
جائحة كوفيد19- التي اجتاحت العامل، اإىل جانب اجلهود العاملية املتزايدة 
ي�ضهد قطاع  اأن  املتوقع  ومن  للبيئة،  و�ضديقة  م�ضتدامة  بدائل  للبحث عن 
املقبلة تنامياً وتطوراً ملحوظاً يف ظل زي��ادة الطلب على  املرافق يف املرحلة 

الطاقة، ما ي�ضهم بدوره يف دفع عجلة التنمية القت�ضادية.
من  كبرية  ع��ائ��دات  حتقيق  امل��راف��ق  جم��ال  يف  املتخ�ض�ضة  لل�ضركات  وميكن 
والأنظمة  العمليات  حتويل  يف  للم�ضاهمة  الرقمية  التقنيات  اعتماد  خ��الل 
امل�ضتخدمة يف القطاع. وت�ضري الدرا�ضات اإىل دور هذه التقنيات ومناهج العمل 
املرتبطة بها يف اإحداث انخفا�ص حمتمل يف التكاليف الت�ضغيلية بن�ضبة ت�ضل 
20و%40 يف  ت��رتاوح بني  بن�ضبة  العائدات  تعزيز  اإىل  اإ�ضافة   ،25% اإىل 
العمالء،  ور�ضا  واملوثوقية،  ال�ضالمة  ت�ضمل  القطاع،  يف  خمتلفة  جم��الت 
ال�ضركات  الإيجابية  النتائج  ه��ذه  ودف��ع��ت  التنظيمية.  باللوائح  والل��ت��زام 
العاملة يف قطاع املرافق اإىل تبني جمموعة من التقنيات الرقمية وتطبيقها، 
اإع��ادة ت�ضور جتربة العمالء، واإ�ضافة التقنيات الرقمية لك�ضف  مبا يف ذلك 
با�ضتخدام مناذج رقمية جلدولة  املياه،  واإم��دادات  الغاز  �ضبكات  الت�ضريب يف 
املواقع  لإدارة  الأخ�����رى  الأن�����ض��ط��ة  ج��ان��ب  اإىل  ال���دوري���ة  ال�����ض��ي��ان��ة  ع��م��ل��ي��ات 
كفاءة  تعزيز  اأن  بالذكر  للبيئة. جدير  بطريقة م�ضتدامة وعملية و�ضديقة 
العمليات وخف�ص النفقات على �ضركات املرافق �ضينعك�ص بدوره على خف�ص 
التي  الكبرية  التحديات  ظل  يف  خ�ضو�ضاً  اأي�ضاً،  امل�ضتهلكني  على  التكاليف 
يواجهها العامل اليوم مع ارتفاع اأ�ضعار الطاقة، والتي اأثرت ب�ضكل كبري على 
امل�ضتهلكني يف خمتلف اأنحاء العامل، ويف اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية 
حتديداً. ي�ضار اإىل اأن التكنولوجيا الرقمية والبيانات وحلول اإنرتنت الأ�ضياء 
�ضتلعب دوراً حمورياً يف عمليات التحول الرقمي يف قطاع املرافق، حيث تتميز 
هذه التقنيات بقدرة كبرية على تعزيز العمليات الت�ضغيلية مل�ضادر الطاقة يف 
خمتلف املرافق ذاتية الت�ضغيل، اإىل جانب توفري بنية حتتية موثوقة واآمنة.

اإينوك حت�سد جائزة الطاوو�ش الذهبي لال�ستدامة
•• دبي - وام: 

ح�ضدت جمموعة اإينوك جائزة الطاوو�ص الذهبي لال�ضتدامة للعام اخلام�ص على التوايل من بني 
1000 �ضركة عاملية، تقديراً جلهودها والتزامها الرا�ضخ بالرتقاء مبمار�ضات ومعايري ال�ضتدامة 
نحو اآفاق جديدة من التميز. وجنحت اإينوك منذ العام 2014 يف تقلي�ص كثافة انبعاثاتها بن�ضبة 
%15 وا�ضتهالك املياه بن�ضبة %20 على امتداد من�ضاآتها ال�ضناعية والتجارية، وحظرت ا�ضتخدام 
املواد البال�ضتيكية ذات ال�ضتخدام الواحد يف جميع عملياتها و�ضمن مقرها الرئي�ضي ان�ضجاماً مع 

روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة يف بناء منظومة القت�ضاد الأخ�ضر ال�ضاملة.
معايري  اأع��ل��ى  ت��راع��ي  من�ضاآت  اإىل  اخل��دم��ة  حمطات  حتويل  اإمكانية  اإينوك"   " جمموعة  واأثبتت 
ال�ضتدامة وذلك من خالل حمطة اخلدمة امل�ضتقبلية التابعة لها يف موقع اإك�ضبو 2020 دبي والتي 
وتوربينات  ال�ضم�ضية  الطاقة  األ��واح  مثل  للطاقة  متعددة  م�ضادر  وت�ضتخدم  مبتكر  بت�ضميم  تتميز 

الرياح اإىل جانب م�ضادر الطاقة التقليدية.

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:820/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ضابعة رقم 409

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )657778.92( درهم قيمة م�ضتحقات املدعيه 
لدى املدعي عليها مبوجب اوامر ال�ضراء والفواتري وك�ضف احل�ضاب والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  . 

املدعي:اليا�ص للتاأجري احلافالت ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع املكتوم - منبى بناية الرمي - �ضقة 1304

املطلوب اإعالنه :  1- بي اأي �ضي للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ض��وع الإع����الن :  ق��د 
والفواتري وك�ضف  ال�ضراء  اوامر  املدعي عليها مبوجب  املدعيه لدى  درهم قيمة م�ضتحقات   )657778.92(
امل���واف���ق:2022/4/19  الثالثاء  ي��وم   جل�ضة  لها  وح���ددت   ، املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  احل�ضاب 
ال�ضاعة:09:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد - لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 70392

اعالن بالن�شر 
 1280/2022/253 تنفيذ �شيكات 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  حممد جمدي حممد ابراهيم -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/معر�ص ابو ربيع للمواد الغذائية 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )204515( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:16/2022/386 ا�شتئناف تظلم مدين 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�ضتعجلة والتنفيذ - ا�ضتئناف رقم 89
مو�ضوع ال�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:14/2022 تظلم مدين ، والر�ضوم وامل�ضاريف 

والتعاب. 
امل�ضتاأنف:العوي�ص واملطرو�ضي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية

رقم  مكتب   - امل��ي��زان��ني   - الع��م��ال  نقطة  بناية   - بور�ضعيد  - منطقة  امل��ط��ار  ���ض��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
 -  3244594826 م��ك��اين   -  INFO3@OMALCE.AE:الكرتوين ب��ري��د   - ه����ات����ف:0506767616   -  9
IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي

املطلوب اإعالنه :  1- وا�ضينى جيفريى  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده
مو�ضوع الإعالن :  قد اأ�ضتاأنف القرار/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم:2022/14 تظلم مدين بتاريخ:2022/3/25. 
وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2022/4/20  ال�ضاعة 02.00 م�ضاءا بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه 

يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
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العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ام ات�ص باور لل�ضيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3692764 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ام ات�ص باور لل�ضيانة العامة ذ.م.م

M & H POWER GENERAL MAINTENANCE L.L.C L.L.C

اإىل/ ام ات�ص باور للتك�ضية واحلدادة امل�ضلحة ذ.م.م
M & H POWER TILING & BLACKSMITH L.L.C

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال النجارة امل�ضلحة  4390004
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال تبليط الأر�ضيات واجلدران 4330019

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اأعمال حديد الت�ضليح  4390005
 تعديل ن�ضاط / حذف �ضيانة املباين  4329901

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مالتيفيك�ص انترييرز

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2415502 
تعديل وكيل خدمات / حذف جا�ضم عبداهلل بقلر حاجى لرى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مالتيفيك�ص انترييرز 

MULTIFIX INTERIORS 

اإىل /فورت�ضن في�ضت لدارة الفندق و الفعاليات - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م 
FORTUNE FEAST HOTEL & EVENTS MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة اإدارة الفنادق 8211001
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة تنظيم واإدارة الفعاليات 8230009

تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي )الديكور( 4330015
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
الكهربائية  لالأعمال  لينك  ال�ض�����ادة/جينوين  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�ضحية رخ�ضة رقم:3888980 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جينوين لينك لالأعمال الكهربائيه و ال�ضحيه 

GENUINE LINK ELECTRICAL AND SANITARY WORKS 

اإىل /جنوين لينك للطباعة و ال�ضفريات 
GENUINE LINK TYPING AND TRAVELS 

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة بيع تذاكر ال�ضفر 7911007
تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة خدمات الطباعة وت�ضوير امل�ضتندات 8219001

تعديل ن�ضاط / حذف اإ�ضالح و�ضيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية 4329904
تعديل ن�ضاط / حذف اإ�ضالح و�ضيانة التمديدات والرتكيبات ال�ضحية 4329906

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

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

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم ورقزون

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2490203 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة امل �ضامل على �ضامل الكلبانى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبيد ور�ص مبارك ور�ص ال�ضام�ضى

 تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم ورقزون 

WARAQZONE RESTAURANT 

اإىل /مطعم يل �ضيللو 

 LEE CELLO RESTAURANT 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/غال جروب لال�ضتثمار

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4347202 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

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

 تعديل اإ�ضم جتاري من/ غال جروب لال�ضتثمار 

GHALA GROUP INVESTMENT 

اإىل /غال جروب لال�ضتثمار - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م 

GHALA GROUP INVESTMENT L.L.C -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جيتك بارترنز ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3029002 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ جيتك بارترنز ذ.م.م

GETEC PARTNERS L.L.C

اإىل/ اوبتيما �ضولي�ضن للتطوير الزراعي وال�ضناعي ذ.م.م
OPTIMA SOLUTION AGRICULTURAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT L.L.C

 تعديل ن�ضاط / حذف �ضناعات غذائية  90021
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

الغاء اإعالن �سابق
الرخ�ضة  القت�ضادية بخ�ضو�ص  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN بال�ضم التجاري با�ضفيك ميدل  رقم:2947287 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  تريدينغ  برودكت�ص  اي�ضت 

الرخ�ضة واعادة الو�ضع كمان عليه �ضابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2037/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/6567 اأمر اداء ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)23182.04( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : راحب بابات للتجاره العامه �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع العمال - مبنى اوبروي تاور - �ضقة 

العا�ضر 1002 - رقم مكاين:2508686621
املطلوب اإعالنه : 1- البنا للهند�ضة �ص.ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)23182.04( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7693/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/611 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )42.543.484/62( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : حبيب بنك ايه جي زيوريخ
عنوانه:امارة دبي - ابوهيل - ديرة - ميدان بني يا�ص - رقم مكاين:2936595820

طاهر   -2 حم���دودة(  م�ضوؤولية  )ذات  العامة  للتجارة  البداير  �ضركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
جبائيل بابابور كلخوران - �ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن )ال�ضقق املقامة 
على الر�ص رقم 3003 مبنطقة جبل علي رقم البلدية 0-591 وعددها 66 �ضقة - وفاء للمبلغ 

املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 

اعالن قرار بالتنفيذ 
                      يف التنفيذ رقم  144/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/620 عقاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )2.655.185/19( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�ضناعة دبي - هاتف 
رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794
املطلوب اإعالنه : 1- حميد ر�ضا اأبو القا�ضم اجنامي - �ضفته : منفذ �ضده

املبلغ  ب�ضداد  ب��ت��اري��خ:2022/4/11 اخطاركم  ق��ررت حمكمة دبي البتدائية   : الإع��الن  مو�ضوع 
املنفذ به وقدره )2655185.19( درهم خالل 15 يوما من تاريخ التبليغ وال بيع العقار الكائن 
يف منطقة نحلة جمريا - العقار رقم 1112 ال�ضقة رقم 606 - الطابق رقم )6( احلبول بي 11 و 

العائدة لكم بطريق وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن بالن�شر 

 2448/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  برومي�ص خلدمات التاأمني ذ.م.م - فرع دبي

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�ضركة ميثاق للتاأمني التكافلي �ص.م.ع

وميثله:خالد عتيق علي م�ضوط املري 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)313820.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:824/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14

والر�ضوم  دره��م   )495625( وق���دره  مببلغ  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
وامل�ضاريف . 

املدعي:علي جمعة نا�ضر عبداهلل العلوي
عنوانه:المارات - امارة دبي - الو�ضل - بردبي - دبي - �ضارع �ضيتي ووك - مبنى 3A - �ضقة 205

املطلوب اإعالنه :  1- كايكو فيت اأوت & تيكنيكال �ضريف�ضي�ص ذ.م.م  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2022/5/25 بالزام املدعي عليها  
الوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )495.625( درهم اربعمائة ووخم�ضة وت�ضعون الف و�ضتمائة خم�ضة 
من  ذلك  ماعدا  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�ضروفات  والزمتها  دره��م  وع�ضرون 
طلبات ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
 اعالن بالن�شر

1640/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- حممد اإ�ضحاق - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف 
/ذا �ضيهور�ص لتجارة القوارب �ص.ذ.م.م وميثله:خليفة عبداهلل حممد خليفة 
املفتول - نبلغكم بقيد امل�ضتاأنف بقيد الق�ضية املذكورة اأعاله ل�ضتئناف احلكم 
ال�ضادر يف اأمر الأداء املقيد من قبلكم ،  وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق 
يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  التقا�ضي  بقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2022/6/13

ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن حكم بالن�شر        
35/2022/80 تظلم من اأمر اأداء 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- دوملينى تاك�ضيال رو�ضنى  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : اليت ادفان�ص خلدمات تنظيف املباين �ص.ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2022/4/7  يف الدعوى 
�����ص.ذ.م.م  امل��ب��اين  ال��ي��ت ادف��ان�����ص خل��دم��ات تنظيف  امل��ذك��ورة اع���اله ل�ضالح/ 
بي�ضرح.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 199/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل حمكوم عليه 1- الفا لل�ضياحة �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : فندق جراند ميلينيوم دبي )منطقة احلرة(

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�ضي 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2022-02-28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�ضالح/ فندق جراند ميلينيوم دبي )منطقة احلرة( بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ 
)207.998.10( درهم )مائتان و�ضبعة الفا وت�ضعمائة وثمانية وت�ضعون درهما وع�ضرة فل�ضاً( وبالفائدة 
والزمتها  ال�ضداد  مت��ام  وحتى   2020/03/18 يف  احلا�ضل  ال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �ضنوياً   %5 ب��واق��ع 
بالر�ضوم وامل�ضاريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماه وبرف�ص ما زاد على ذلك من طلبات.  
لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

Date 15/ 4/ 2022  Issue No : 13520

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah,
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0002379, Civil (Partial)
To the defendant : Charles Onyinye Egenonu, Address : 9252882
We inform you that on 15/02/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C). as follows:
The court ruled:
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of 81,7000 dhs-
Seven thousand and eighty-one fils, and to pay the fees and expenses, 
refusing more than this.
Judge / Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 15/ 4/ 2022  Issue No : 13520
Legal Service upon Defendant by Publication

On Case No. (SHCFICICPL2022/0002346) Payment Order
To the Defendant : Subrit Amish Shalin Amish Kanthaya Indian Nationality, Sanjay 
Prabhakar Vaidi Indian Nationality, AL BURJ AL FADHI STEEL W.SHOP - L.L.C
Please be informed that the Plaintiff/ National Paints Factories Co Ltd filed the 
above-mentioned case against you and the following judgment was rendered on 
25/3/2022:
Upon reviewing the papers,
The Defendants are jointly ordered to pay to the Plaintiff AED 75000 (Seventy-Five 
Thousand Dirhams) together with the interest at the rate of 5% per annum from the 
date of registering the case until full payment. The court also orders them to pay 
the expenses.
Dated : 08/04/2022    Issued by Clerk:

Customer Happiness Center
Judge
Hisham Ahmed Awadin
Sharjah Federal Court Civil
Court Of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 15/ 4/ 2022  Issue No : 13520
Service upon Judgment Debtor by Publication

Federal Court in Sharjah - Civil Execution Court - Ayoub Issa Elias Yahya in his 
capacity as the owner of the Sealand Restaurant - 

Notice to pay on Case No. SHCEXCICPL2022/ 0001876 – Payment Order.
To: Judgment Debtor: Ayoub Issa Elias Yahya in his capacity as the owner of the Sealand 
Restaurant.
On, the judgment of which a copy is attached was rendered against you in favor of the 
Plaintiff/ Judgment Creditor/ Al Rawabi Dairy Company LLC in the above-mentioned 
case.
Whereas the above-mentioned Judgment Debtor submitted a request to execute the above-
mentioned judgment and pay the fees determined therefor. The judgment to be executed is 
as follows: The total amount including the fees and expenses: 41160
Therefore, you are required to execute the content of the above mentioned writ of execution 
within 15 days from the date of serving this notice upon you. Should you fail to do so, the 
court will take against you the compulsory execution procedures prescribed by the law.
Judge
Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Federal Court of Sharjah
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 15/ 4/ 2022  Issue No : 13520
Real Estate - Partial 18/2021/1249 

Notification by Publication
Publication of Judgment 

Details of Notification by Publication
To the Convict 1- WAHEDA ADEI - Unknown residence
The judgment creditor/ Aqaar Corporation. 
Represented by/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al-Matrooshi.
hereby notifies you that the court has issued a judgment in the session held on 
09-12-2021 in the said case to the favor of/ Aqaar Corporation by obliging the 
defendant to pay to the plaintiff an amount of AED 1,619,599 (One Million 
Six Hundred and Nineteen Thousand Five Hundred Ninety-nine Dirhams) 
and legal interest of 5% annually from the date of judicial on 04-10-2021 
claim until full payment and rejected other requests and obliged the Defendant 
to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' fee. Such 
judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from 
the next day of publication of this notification. Issued in the name of HH 
Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and 
has been publicly announced.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 15/ 4/ 2022  Issue No : 13520
Court of Appeal

Memo Notification by Publication (Appeal)
In the appeal No.: 386/2022/16-Civil Appeal
Considered at : Department of Urgent Cases and Execution appeal No. 89 
Subject of appeal : appealing the judgment issued in the case No. (14/2022) Civil appeal, 
fees, expenses and attorneys' fee.
Appellant : Al Owais and Al Matrooshi Advocates and Legal Consultants.
Address : Emirate of Dubai | | Airport St | Port Saeed areal Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0506767616 | Email: INFO@omalc.ae | Makkani: 
3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : 1- Wasinee Jeffery, his capacity: Appellee
Subject of Notification
has appealed the decision/judgment issued in the case No. 14/2022-Civil appeal, on 25-
03-2022. A remotely session was set on Wednesday corresponding to 20-04 2022 at 02:00 
pm in litigation hall. Therefore, you are kindly requested to attend in person or by attorney, 
otherwise, the court will issue its judgment in absentia.
Prepared by/Thaniya Salem Al Falasi
Date of approval/12-04-2022 11:15:32
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العدد 13520 بتاريخ 2022/4/15 
اعالن للدائنني

يف الدعوي رقم: 02-2022 ت�شوية التزامات مالية -دبي
اخلا�شة بـ / اأحمد يو�شف فتحي يو�شف )حتت اإجراءات االع�شار(

بناء على احلكم ال�ضادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة فلقد تقرر افتتاح اإجراءات الع�ضار وتعيني 
ال�ضيد /  دائ��ن��ي  “، وعليه نطلب م��ن  “ اأم��ني الج����راءات  ل��الإج��راءات  اأمينا   ، ف��رح��ات  اخلبري / حممد 
اأحمد يو�ضف فتحي يو�ضف ، على خمتلف اأ�ضكالهم القانونية -�ضواء كانوا من الأ�ضخا�ص الطبيعيني او 
العتباريني من القطاع اخلا�ص اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم املالية العالقة – مبا 
املطالبات  تلك  تكون  ان  - على  املذكور  املدين  – يف مواجهة  الق�ضائية  ام��ام اجلهات  امل�ضجلة  تلك  فيها 
مدعمة بامل�ضتندات والأدلة ذات ال�ضلة وتقدميها ملكتب اأمني الجراءات ، وذلك يف غ�ضون 20 يوم عمل 
من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن. حيث �ضيتم اعداد �ضجل بالدائنني، وبالتايل تقيم الديون بغية حتديد املقبول 
منها من قبل اأمني الجراءات، و�ضيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا مبطالباتهم اأمام اأمني 

الإجراءات ومن ثم رفعها اأمام قا�ضي الع�ضار.
كما يطلب اأمني الإجراءات من كل ذي م�ضلحة له حق يف اى من اأموال املدين ان يتقدم بطلب ا�ضرتداد 
الأموال املنقولة او غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�ضاها �ضهرين من تاريخ 

الن�ضر وعلى ان يبني يف طلب ال�ضرتداد نوع وطبيعة موا�ضفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها.
كما يطلب اأمني الإج��راءات من اأي �ضخ�ص تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �ضله باأموال املدين 
املذكور اأن يتقدم بها ، على مكتب » اأمني الجراءات » الكائن يف مكتب فرحات و�ضركاه – دبي – ديرة – �ضارع 
الرقة – الطابق اخلام�ص مكتب 5001 بناية فندق ايبي�ص مدخل املكاتب هاتف رقم 04-2500251/ 
Email، suha@farahatco.com   ولال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال ب�ضكرتارية اأمني الجراءات 

الن�ضة / منال وعلى الوات�ص اب رقم 0507862887
اأمني االجراءات
اخلبري / حممد فرحات

 اإعــــــــــــــــــالن

70590

�ضام�ضارجا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
م���ام���ب���ادان اب����و م���ام���ب���ادان ، 
ال���ه���ن���د  اجل��ن�����ض��ي��ة - ج����واز 
)r2268992( ضفره رقم� 

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

0553260141

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / �ضكينه املال�ضى ، 
املغرب اجلن�ضية - جواز �ضفره 
 )6539357BU( رق���م 
ي������������رج������������ى مم��������������ن ي�����ع�����رث 
بال�ضفارة  ت�����ض��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
البنغالدي�ضية او اقرب مركز 

�ضرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ���ض��اه��ني خان 
امري ح�ضني خان ، بنغالدي�ص   
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)EB0472000(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0589549927

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد جاهد ح�ضن 
حممد كمال ح�ضني ، بنغالدي�ص 
 اجل��ن�����ض��ي��ة ج������واز ����ض���ف���ره رقم
يرجى   )EH0681954(
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�ضفارة البنغالدي�ضية او اقرب 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

دوري  نهائي  رب��ع  مباريات  عن  الأول  اأم�ص  م�ضاء  ال�ضتار  اأ���ض��دل 
�ضيتي،  "مان�ض�ضرت  الذهبي  املربع  قائمة  باكتمال  اأوروب��ا،  اأبطال 

وليفربول الجنليزيني، وريال مدريد، وفياريال الأ�ضبانيني.
وبلغت القيمة ال�ضوقية لأندية ن�ضف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
وذلك  ي��ورو،  مليارات   3 يقارب  ما  اأي  ي��ورو،  مليار   2.998.3
بح�ضب موقع "تران�ضفري ماركت املتخ�ض�ص يف اأرقام واإح�ضائيات 
لعب  ���ض��الح  حممد  م��ن  ك��ل  ت�ضدر  بينما  والالعبني"،  ال��ف��رق 
اأغلى  قائمة  مدريد  ري��ال  لعب  جونيور  وفيني�ضيو�ص  ليفربول، 
يورو  مليون   100 بواقع  ال�ضوقية،  قيمتهما  بح�ضب  الالعبني 

لكل لعب.
ويف التقرير التايل تر�ضد " وكالة اأنباء الإمارات" / وام/ القيمة 
وكذلك  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  من  الذهبي  املربع  لفرق  ال�ضوقية 
ق��ائ��م��ة اأغ��ل��ى لع��ب��ي ال��ف��رق الأرب���ع���ة واأه��داف��ه��م خ���الل الن�ضخة 

احلالية من البطولة.

يت�ضدر فريق مان�ض�ضرت �ضيتي بقيمة �ضوقية تبلغ 959.3 مليون 
يورو، بينما يت�ضدر كل من كيفني دي بروين، وفيل فودين لعبا 
ي���ورو لكل  90 مليون  ب��واق��ع  ال��ن��ادي  الأغ��ل��ى يف  ال��ف��ري��ق قائمة 

لعب.
و�ضارك كيفني دي بروين مع الفريق هذا املو�ضم يف دوري اأبطال 
اأوروبا يف 8 مباريات �ضجل خاللها هدفا واحدا بينما �ضارك فيل 

فودين مع الفريق يف 9 مباريات و�ضجل هدفني.
وياأتي ثانيا من ناحية القيمة ال�ضوقية فريق ليفربول حيث تبلغ 
حممد  لعبه  ويت�ضدر  ي���ورو،  مليون   900.5 ال�ضوقية  قيمته 
يورو،  مليون   100 تبلغ  بقيمة  ال��الع��ب��ني  اأغ��ل��ى  قائمة  ���ض��الح 
ولعب �ضالح مع فريقه هذا املو�ضم بدوري الأبطال 10 مباريات 
�ضجل خاللها 8 اأهداف، ويليه من ناحية القيمة ال�ضوقية زميله 
وقد  ي���ورو،  مليون   80 قيمته  تبلغ  حيث  م��اين  �ضاديو  بالفريق 
10 مباريات  الأب��ط��ال يف  ب��دوري  املو�ضم  ه��ذا  الفريق  �ضارك مع 

�ضجل خاللها 3 اأهداف.
وي��ح��ل ف��ري��ق ري���ال م��دري��د ال���ض��ب��اين ث��ال��ث��ا م��ن ن��اح��ي��ة القيمة 

تبلغ  حيث  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�ضف  لأن��دي��ة  ال�ضوقية 
قيمته 756.5 مليون يورو، ويت�ضدر لعبه فيني�ضيو�ص جونيور 
100 مليون يورو، و�ضارك جونيور مع  ب�  اأغلى الالعبني  قائمة 
فريقه يف 10 مباريات بدوري الأبطال هذا املو�ضم �ضجل خاللها 
هدفني، وحل ثانيا كل من حار�ص الفريق تيبو كوارتا، وفيدريكو 

فالفريدي بقيمة �ضوقية تبلغ 65 مليون يورو لكل لعب.
الفريق  مع  مباريات   8 يف  فالفريدي  فيدريكو  الالعب  و���ض��ارك 
بينما  اأه���داف،  اأي  ي�ضجل  اأن  دون  املو�ضم،  ه��ذا  الأب��ط��ال  ب���دوري 
 10 ل���  10 م��ب��اري��ات ت�ضدى خاللها  ���ض��ارك احل��ار���ص ك��وارت��ا يف 

ت�ضديدات وحافظ على �ضباكه نظيفة يف 4 مباريات.
وجاء رابعا فريق فيا ريال ال�ضباين بقيمة بلغت 382.5 مليون 
اأغلى  وارن��اوت داجنومان قائمة  باتوري�ص  ي��ورو، ويت�ضدر لعباه 
الالعبني يف الفريق، حيث ت�ضل قيمة كل لعب 50 مليون يورو، 
اأن ي�ضجل  10 مباريات دون  وقد �ضارك باتوري�ص مع الفريق يف 
10 مباريات وا�ضتطاع  اأهدافا، بينما �ضارك ارناوت داجنومان يف 

اأن ي�ضجل 6 اأهداف.

•• دبي- وام:

الذهبي  امل���رب���ع  اأ����ض���الع  اك��ت��م��ل��ت 
اأوروبا  اأبطال  لن�ضف نهائي دوري 
اأرب��ع��ة ف���رق هي  ب��ت��اأه��ل   ،2022
مان�ض�ضرت �ضيتي، وليفربول، وريال 
اثنني  ميثلون  وفياريال،  مدريد، 
م��ن اأق����وى ال���دوري���ات الأوروب���ي���ة 

وهما الجنليزي والإ�ضباين.
امل��رح��ل��ة من  ه����ذه  اإىل  وو�����ض����وًل 
البطولة القارية الأقوى لالأندية 
حفلت مباريات الدور ربع النهائي 
ب��ال��ع��دي��د م���ن امل�����ض��اه��د والأرق������ام 
عندها،  ال���وق���وف  ت�����ض��ت��ح��ق  ال��ت��ي 
ت�ضيل�ضي  خ�������روج  اأب�����رزه�����ا  ك�����ان 
البطولة  لقب  حامل  الإجن��ل��ي��زي 
ريال  اأم����ام  الأخ�����رية  ن�ضختها  يف 
التي  القوية  العودة  رغ��م  مدريد، 
ح��ق��ق��ه��ا ال���ف���ري���ق الإجن���ل���ي���زي يف 
مباراة الإياب وجناحه يف تعوي�ص 

 ،  3-1 ذهابا  اأر�ضه  على  خ�ضارته 
والفوز خارج اأر�ضه بنف�ص النتيجة 

ال�����وق�����ت الأ������ض�����ل�����ي، لكن  خ������الل 
اإليه  اأحتكم  الذي  الإ�ضايف  الوقت 

الفريقان نتيجة التعادل يف نتيجة 
مل�ضلحة  املواجهة  ح�ضم  اللقاءين 

ريال مدريد بف�ضل هدف تقلي�ص 
اأح��رزه كرمي بنزميا  الفارق الذي 
اإىل  التاأهل  بطاقة  منحه  وال���ذي 
ن�ضف النهائي �ضعياً ملطاردة اللقب 

ال�14 يف تاريخه.
الأملاين،  ميونيخ  بايرن  خ��رج  كما 
اأم��ام فريق  األ��ق��اب،  ال�ضتة  �ضاحب 
فياريال الذي حقق اإجنازا بالتاأهل 
اأبطال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�����ض��ف  اإىل 
عاما،   16 م��رة منذ  لأول  اأوروب���ا 
بعدما حقق الفوز على ملعبه ذهاباً 
مباراة  يف  وت��ع��ادل  رد،  دون  بهدف 
الإي�����اب ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ملعب 
اإليانز اأرينا 1-1، ليخطف بطاقة 

التاأهل من الفريق الأملاين.
وجنح مان�ض�ضرت �ضيتي الإجنليزي، 
و����ض���ي���ف ال���ن�������ض���خ���ة امل���ا����ض���ي���ة يف 
مدريد  اأت���ل���ت���ي���ك���و  ع��ق��ب��ة  جت������اوز 
يف  ذه��اب��ا  عليه  بالفوز  الإ���ض��ب��اين، 
رد،  دون  ب��ه��دف  "الحتاد"  ملعب 

الإياب  م��ب��اراة  يف  �ضلبياً  والتعادل 
ليوا�ضل  ميرتوبوليتانو"  "واندا 
م�ضريته نحو حتقيق لقبه القاري 
حتت قيادة مدربه بيب جوارديول 
بتاأهله  قيا�ضياً  رق��م��اً  حقق  ال���ذي 
 9 ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ض��ف  اإىل  ك���م���درب 
مرات يف تاريخه، مبعدل 4 مرات 
بايرن  م��ع  وث��الث��ة  بر�ضلونة،  م��ع 
مع  مرتني  اإىل  بالإ�ضافة  ميونخ، 

مان�ض�ضرت �ضيتي حالياً.
و���ض��ه��دت امل���ب���اري���ات ال��ث��م��ان التي 
النهائي  رب����ع  ال������دور  يف  اأق���ي���م���ت 
مبتو�ضط  ه����دف����اً   23 ت�����ض��ج��ي��ل 
الواحدة،  املباراة  يف  هدف   2.87
الإي��اب بني ليفربول  وتعد مباراة 
وب��ن��ف��ي��ك��ا ه���ي الأك�����رث ت��ه��دي��ف��اً يف 
�ضجلت  ح��ي��ث  الثمانية  امل��ب��اري��ات 
مباراة  ب��اأن  علماً  اأه���داف،   6 فيها 
اأهداف،  الذهاب �ضهدت ت�ضجيل 4 
الفريقني يف هذا  لتكون مواجهتا 

اأهداف  الدور الأكرث ت�ضجيال 10 
بني كل املواجهات.

مان�ض�ضرت  م��ب��ارات��ي  اأن  ح���ني  يف 
�ضيتي واأتلتيكو مدريد، تعد الأقل 
تهديفاً يف كل املواجهات، حيث مل 
�ضوى  دقيقة   180 خ��الل  ي�ضجل 
ه����دف وح���ي���د، ق����اد ال�����ض��ي��ت��ي اإىل 

الدور ن�ضف النهائي.

مان�ض�ضرت  يلتقي  اأن  املنتظر  ومن 
م��دري��د يف ذهاب  ري���ال  م��ع  �ضيتي 
الدور ن�ضف النهائي يوم الأربعاء 
وليفربول  اجل����اري،  اأب��ري��ل   27
م��ع ف��ي��اري��ال يف ال��ي��وم ال��ت��ايل 28 
اأبريل �ضمن الدور نف�ضه، على اأن 
و5   4 يومي  الإي��اب  تقام مباراتا 

مايو املقبل.

•• دبي-الفجر:

���ح���ت جل���ن���ة احل����ك����ام يف احت����اد  ر����ضرّ
ال���ق���دم  احلكمني  ل���ك���رة  الإم��������ارات 
و�ضهيل  امل�����ض��ع��ب��ي،  اأح����م����د  ���ض��ي��ف 
ي���ع���دان  ال����ل����ذي����ن  امل�������ال،  ع���ب���د اهلل 
م���ن ال���ك���ف���اءات ال�����ض��اب��ة ال����واع����دة، 
يف  ال��راب��ع��ة  الدفعة  اإىل  لالن�ضمام 
اأكادميية احلكام بالحتاد الأ�ضيوي، 
اأربع �ضنوات،  يف برنامج ي�ضتمر ملدة 
للجوانب  �ضاملة  درا���ض��ة  ويت�ضمن 

املتعلقة  والنف�ضية  والبدنية  الفنية 
التحكيم وفق نظام تعليمي  مبجال 

يواكب  تطورات اللعبة.
ع�ضو  ال�ضام�ضي  ع��ل��ي  ���ض��امل  واأك����د 
رئي�ص  ال��ك��رة،  احت���اد  اإدارة  جمل�ص 
احلكمني  تر�ضيج  اأن  احل��ك��ام،  جلنة 
بالدفعة  ل��الل��ت��ح��اق  الإم���ارات���ي���ني 
اجلديدة لأكادميية احلكام الآ�ضيوية 
ياأتي �ضمن اأهداف تطوير منظومة 
ن�ضتهدف  التي  الإماراتية،  التحكيم 
تنمية وتطوير خبات  من خاللها 

واإع���داد  امل��م��ي��زي��ن،  ال�ضباب  احل��ك��ام 
مدرو�ضة  ب���ط���رق  ق����دم  ك����رة  ح���ك���ام 
ت�ضمن لهم التميز على امل�ضتوىين 

القاري والدويل.
التحكيم  "اأن   : ال�ضام�ضي  واأ���ض��اف 
بالعديد  ي��زخ��ر  الإم������ارات  دول���ة  يف 
موؤكداً  ال�ضباب،"  ال��ك��رة  ح��ك��ام  م��ن 
اأن الدعم املتوا�ضل ومتابعة جمل�ص 
عملية  ت���دف���ع  ال���ك���رة  احت�����اد  اإدارة 
تطوير منظومة التحكيم الإماراتية 
لها،  للمخطط  ووف��ق��اً  الأم����ام   اإىل 

والدرا�ضة  اجل���اد  "بالعمل   : وق���ال 
�ضقل  يف  اأهدافنا  �ضنحقق  امل�ضتمرة 
اأجل  من  الإم��ارات��ي  احلكم  مواهب 
جميع  يف  م�����ض��ارك��ات��ه  ن�����ض��م��ن  اأن 
والدولية  الآ����ض���ي���وي���ة  امل�����ض��اب��ق��ات 

وتقدمي م�ضتويات ُم�ضرفة."
اجلدير بالذكر اأن الحتاد ال�ضيوي 
اأط��ل��ق م�ضروع  لكرة ال��ق��دم ك��ان ق��د 
نوفمب  �ضهر  يف  احل��ك��ام  اأك��ادمي��ي��ة 
2017، وهي اأول اأكادميية للحكام 
يف العامل تتبع لحتاد قاري، وجاءت 

فكرة اإن�ضائها بهدف �ضمان موا�ضلة 
للحكام  اجل���دي���دة  الأج����ي����ال  مت��ي��ز 
العاملي،  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  الآ���ض��ي��وي��ني 
ب��بام��ج وتدريب  اأك����رث  والإرت����ق����اء 
لالحتادات  التابعني  املالعب  ق�ضاة 

الوطنية.
اأحمد عي�ضى  ال�ضاحة  و�ضارك حكما 
يف  �ضالح  حممد  و�ضلطان  دروي�����ص، 
بينما  ب��الأك��ادمي��ي��ة،  الأوىل  الدفعة 
املال، ونا�ضر  التحق احلكمان خالد 
علي يو�ضف بالدفعة الثانية، واأ�ضهم 

ان�ضمامهم يف تطوير خباتهما .
بالنجاح  ح��ك��ام��ن��ا  ج���ه���ود  وت��ك��ل��ل��ت 
اأحمد  ال��دول��ي��ني  ن��ي��ل احل��ك��م��ني  يف 
حممد  و���ض��ل��ط��ان   ، دروي�������ص  عي�ضى 

الدولية  ال�������ض���ارة  حم���م���د  ����ض���ال���ح 
ب��ع��د مت��ي��زه��م��ا يف   2021 ع����ام  يف 
الدولية  املباريات  من  العديد  اإدارة 
الودية والر�ضمية، وتخرج احلكمان 

ال��دول��ي��ان ب��ع��د خ��ت��ام درا���ض��ت��ه��م��ا يف 
الأكادميية الآ�ضيوية يف �ضهر فباير 
2022، ومت اعتمادهما �ضمن حكام 

النخبة الآ�ضيوية للعام ذاته.

اأبطال اأوروبا  لدوري  الذهبي  املربع  لأندية  ال�سوقية  القيمة  يورو..  مليارات   3

مان�س�سرت �سيتي يف ال�سدارة و �سالح و فيني�سيو�ش اأغلى الالعبني �سعرا

اأوروبا اأبطال  دوري  نهائي  ربع  يف  هدفا   23

•• اأبوظبي-وام:

للراغبني  الت�ضجيل  باب  فتح  عن  اأبوظبي  ال�ضوربون  جامعة  اأعلنت 
لل�ضنة  الريا�ضية  الإدارة  التنفيذي يف  الدبلوم  يف اللتحاق ببنامج 
الأكادميية 2022 - 2023 املقدم من اجلامعة بالتعاون مع احتاد 
الإمارات لكرة القدم واملركز الدويل للدرا�ضات الريا�ضية، وبدعم من 

الحتاد الدويل لكرة القدم.
بالدبلوم  امللتحقني  ال�ضابعة  الدفعة  اأنهى طلبة   ،2022 ويف مار�ص 
التنفيذي يف الإدارة الريا�ضية ف�ضولهم الدرا�ضية ، وتزامنا مع نهاية 
15 طالبا وطالبة ملتحقني بالدفعة احلالية  الدرا�ضي، �ضرع  العام 

من الدبلوم يف العمل على اأوراقهم البحثية وتقدميها للم�ضاركة يف 
مناف�ضة  وهي   ،FIFA/CIES الدولية  اجلامعات  �ضبكة  م�ضابقة 

تقام �ضنويا وت�ضم 19 جامعة م�ضاركة.
و�ضمت الدفعة ال�ضابعة من البنامج عددا من املهنيني واملخت�ضني 
من خمتلف املوؤ�ض�ضات واملنظمات، كق�ضم الريا�ضة يف جامعة ال�ضوربون 
اأبوظبي واحتاد الإمارات لكرة القدم وحلبة مر�ضى يا�ص وجمموعة 

من الطلبة مدعمون ماديا من قبل وزارة الريا�ضة يف ال�ضعودية.
ومت ت�ضميم هذا البنامج ليتيح للمخت�ضني فر�ضة تعزيز م�ضريتهم، 
فر�ضة  للطلبة  يتيح  كما  مهنية  عالقات  �ضبكة  بناء  من  ومتكينهم 
درا�ضتهم،  فرتة  خالل  وامل��ب��ادرات  املناف�ضات  من  بالعديد  ال�ضرتاك 

والتي بدورها تطور من معارفهم وتقوي مهاراتهم.
واأك��د حممد عبداهلل ه��زام الظاهري الأم��ني العام لحت��اد الإمارات 
لكرة القدم اأن املعرفة الريا�ضية مهمة جدا يف عملية التطوير، م�ضريا 
اإىل اأن العنا�ضر املوؤهلة علميا ت�ضهم يف النجاح الإداري واملهني، ونحن 
الإدارة  على  وتركيزها  اأبوظبي  ال�ضوربون  جامعة  دور  نثمن  بدورنا 
الريا�ضية ومنح الدار�ضني فر�ضة لإجراء البحوث والدرا�ضات يف هذا 

املجال.
واأ�ضاف اأن درا�ضة الإدارة اأمر �ضروري يف ع�ضر التقدم التكنولوجي، 
وهو ي�ضب يف خدمة اأهداف احتاد الكرة وا�ضرتاتيجيته، لأن الإدارة 
م�ضلحة  اإداري���ة  عنا�ضر  ووج��ود  التطوير،  عملية  يف  الأه��م  العن�ضر 

ننطلق  لقاعدة �ضلبة  ويوؤ�ض�ص  البناء  ي�ضاعد على  باملعرفة واخلبة 
منها لتحقيق اأهدافنا يف عامل كرة القدم.

جامعة  يف  الريا�ضة  ق�ضم  م��دي��ر  بليز،  األيك�ضاندر  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�ضوربون اأبوظبي: " تتاألف الدفعة ال�ضابعة من حمرتفني موؤهلني 
ينتمون خللفيات مهنية وثقافية خمتلفة، واأنا فخور للغاية باجلهود 
واملعرفة  باملهارات  تزويدهم  مت  حيث  البنامج  خالل  بذلوها  التي 
 ، ال��دويل  الريا�ضي  القطاع  يف  امل�ضتقبل  يف  ق��ادة  لي�ضبحوا  الالزمة 
لي�ضمل  الريا�ضية  الإدارة  التنفيذي يف  الدبلوم  بت�ضميم  قمنا  ولقد 
جميع الريا�ضات ول يقت�ضر على كرة القدم وح�ضب ، وذلك بهدف 

اإثراء الطلبة معرفيا واإعدادهم على ال�ضعيد املهني".

»ال�سوربون اأبوظبي«: فتح باب الت�سجيل لاللتحاق بالدبلوم التنفيذي يف الإدارة الريا�سية

�سيف امل�سعبي و�سهيل املال يلتحقان بالدفعة 
الرابعة لأكادميية احلكام الآ�سيوية
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

افتتحت اإدارة املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضالحية يف �ضرطة راأ�ص اخليمة البطولة 
من  متنوعة  جمموعة  تت�ضمن  التي  املوؤ�ض�ضة  ون��زي��الت  ل��ن��زلء  الرم�ضانية 

الألعاب الريا�ضية وامل�ضابقات مب�ضاركة 279 نزيال ونزيلة .
العقابية  امل��وؤ���ض�����ض��ة  اإدارة  م��دي��ر  احل��ي��م��ر  اهلل حم��م��د  ع��ب��د  ال��ع��ق��ي��د  واأو����ض���ح 
والإ�ضالحية يف �ضرطة راأ�ص اخليمة بالإنابة اأن اطالق هذه البطولة بح�ضور 
الرائد يا�ضر عبد اهلل الطنيجي رئي�ص ق�ضم ال�ضالح والتاأهيل بالإنابة ياأتي 
بعد توقف ق�ضري ملدة عامني فر�ضته جائحة تف�ضي فريو�ص كورونا امل�ضتجد 
كوفيد 19 بهدف توفري بيئة ريا�ضية �ضحية للنزلء ورفع م�ضتوى ن�ضاطهم 
البدين ولياقتهم والإ�ضهام يف تنمية قدراتهم وتاأهيلهم واإعادتهم اإىل الطريق 

القومي خلدمة جمتمعهم .
كرة  تت�ضمن  النزلء  من  جمموعة  فيها  ي�ضارك  التي  البطولة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
القدم ، والطائرة وتن�ص الطاولة ، و" البيببي فوت " ، وال�ضطرجن  ، و" البالي 
�ضتي�ضن " اإىل جانب م�ضابقات دينية وثقافية متنوعة يف الوقت الذي تقام فيه 
بطولة كرة الطائرة للنزيالت ، موؤكدا اأن اإدارة املوؤ�ض�ضة  العقابية والإ�ضالحية 
وفرت كافة متطلبات جناح البطولة مبا ي�ضمن خروجها بال�ضكل املاأمول ومبا 
يتما�ضى مع م�ضاعي القيادة العامة ل�ضرطة راأ�ص اخليمة لتاأهيل نزلء املوؤ�ض�ضة 
.   وعلى �ضعيد مت�ضل اأطلقت املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضالحية يف �ضرطة راأ�ص 
اخليمة �ضل�ضلة من الفعاليات الدينية حتت �ضعار " قافلة الت�ضامح " تت�ضمن 
باقة متنوعة من املحا�ضرات وامل�ضابقات الدينية ي�ضارك فيها 136 من نزلء 

ونزيالت املوؤ�ض�ضة .

•• دبي-الفجر:

�ضارك عبداهلل نا�ضر اجلنيبي النائب الأول لرئي�ص احتاد الإمارات لكرة 
الحتاد  جمل�ص  اجتماع  يف  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  رئي�ص  ال��ق��دم، 
باململكة  ج��دة  حمافظة  يف  اأم�ص  ُعقد  ال��ذي   ،75 ال��  القدم  لكرة  العربي 
العربية ال�ضعودية برئا�ضة الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�ضل وبح�ضور 

الأع�ضاء. 
وتقدم رئي�ص واأع�ضاء الحتاد العربي لكرة القدم بالتهنئة اإىل منتخبات 
قطر وال�ضعودية واملغرب وتون�ص بتاأهلها اإىل نهائيات كاأ�ص العامل 2022، 

متمنني التوفيق ملنتخب الإمارات يف ت�ضفيات امللحًق القادم، ولدولة قطر 
التوفيق والنجاح يف تنظيم املونديال.

ومت خالل الجتماع اعتماد جمموعة من البامج وامل�ضاريع التطويرية 
اأندية  وتطور  وازده��ار  تنمية  يف  ت�ضهم  التي  العربية  القدم  كرة  لريا�ضة 
ومنتخبات الحتادات العربية، خا�ضًة اأن هناك برامج تطويرية وحتفيزية 

لالعبني والإداريني واملدربني واحلكام �ضتنفذ خالل هذا العام.
وا�ضتعر�ص الجتماع اأجندة م�ضابقات الحتاد للمو�ضم الريا�ضي 2022 
- 2023 وت�ضكيل اللجان امل�ضاعدة واعتمادها، اإىل جانب اعتماد اإطالق 

جوائز الحتاد العربي ال�ضنوية وتكرمي الريا�ضيني الرواد العرب.

•• دبي-وام: 

ل��ك��رة اليد  امل��درب��ني يف احت���اد الإم�����ارات  تنظم جلنة 
دورة تدريبية بعنوان " عقلية البطل الريا�ضي" يوم 

الثالثاء املقبل بنظام الت�ضال املرئي عن بعد.
ال��ط��وا���ص ع�ضو  في�ضل ح�ضن  ال����دورة  ع��ل��ى  ي�����ض��رف 
املدربني،  جلنة  رئي�ص  اليد  ك��رة  احت��اد  اإدارة  جمل�ص 
ويحا�ضر فيها املحا�ضر الدويل البحريني نبيل طه. 
اأن ب��اب الت�ضجيل  واأع��ل��ن الحت���اد يف ب��ي��ان ل��ه ام�����ص 
م��ف��ت��وح ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف ب��ن��اء وت��ط��وي��ر عقلية 
الالعبني الأبطال والنجوم من اأجل احلفاظ عليهم 
لأطول فرتة ممكنة وا�ضتثمارهم يف حتقيق الإجنازات 

وتقدمي القدوة والنموذج لالأجيال اجلديدة.
الذهنية،  ال��ق��وة  م��ف��ه��وم  ال�����دورة  حم����اور  وتت�ضمن 
وم����ع����اي����ري ق���ي���ا����ض���ه���ا ع����ن����د ال�����الع�����ب�����ني، واأف���������ض����ل 

لدى  بها  والرتقاء  وجودها  لتعزيز  ال�ضرتاتيجيات 
اأداء  ال��ف��ارق يف  اأن��ه��ا ت�ضنع  ال��ف��ري��ق، خ��ا���ض��ة  لع��ب��ي 

الفرق واملنتخبات يف اللحظات احلا�ضمة.
من ناحية اأخرى اأمت احتاد اللعبة ا�ضتعداداته لإخراج 
نهائي بطولة كاأ�ص �ضاحب ال�ضمو رئي�ص الدولة الذي 
�ضيجمع بني ال�ضارقة و�ضباب الأهلي يف اأف�ضل �ضورة، 
الن�ضر يف متام  نادي  املباراة على �ضالة  �ضتقام  حيث 
ال�ضاعة العا�ضرة من م�ضاء الأحد املقبل، وخا�ص فريق 
ال�ضارقة 27 مباراة يف خمتلف امل�ضابقات والبطولت 
25 منها، وتعادل يف واحدة،  ف��از يف  املو�ضم احل��ايل، 
 529 وا�ضتقبل  694 هدفا،  و�ضجل  واح��دة،  وخ�ضر 
هدفا، فيما خا�ص فريق �ضباب الأهلي 22 مباراة هذا 
16 منها، وخ�ضر  فاز يف  امل�ضابقات،  املو�ضم يف جميع 
 488 �ضباكه  وا�ضتقبلت  هدفا،   523 و�ضجل   ،6 يف 

هدفا.

•• اأبوظبي – الفجر:

بح�ضور ال�ضيخ زايد بن نهيان بن زايد اآل نهيان، افتتح مركز 
على  اإبريل   12 الثالثاء  يوم  البلدي مبدينة خليفة  التواجد 
اأر�ص ملعب نادي اأبوظبي للكريكيت بطولة "خليفة الرم�ضانية 
حتى  ت�ضتمر  والتي   "2022 وال�ضيدات  للرجال  القدم  لكرة 
20 اإبريل اجلاري، وذلك بالتعاون مع جلنة ال�ضوؤون املجتمعية 
وال��ت��ط��وي��ر ب��احت��اد الإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم وجم��ل�����ص اأبوظبي 
والظاهرة،  اأغ��ذي��ة،  و�ضركة  ع��زي��ز،  ب��ن  وجمموعة  الريا�ضي، 
اأم  )اإن  الطبي، وم�ضت�ضفى  املثايل  واملركز  ال�ضرق مول،  وبوابة 

�ضي( الذي وفر �ضيارة الإ�ضعاف طوال اأيام البطولة. 
�ضلطان  ���ض��امل  ���ض��ع��ادة   : م��ن  ك��ل  البطولة  اف��ت��ت��اح  كما ح�ضر  

ال��ب��ل��دي��ة، عمر  ل��ق��ط��اع خ��دم��ات  – امل��دي��ر التنفيذي  امل��ع��م��ري 
حممد  ال��ب��ل��دي،  ال��ت��واج��د  م�ضروع  – م��دي��ر  الها�ضمي  حممد 
– بني يا�ص،  – مدير مركز التواجد البلدي  دروي�ص القمزي 
ل��ق��ط��اع العمال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  – امل��دي��ر  ح��م��د حم��م��د اجلنيبي 
امل�ضاعدة – احتاد المارات لكرة القدم، اأحمد حممد امل�ضعبي 

الدعم الفني – جمل�ص اأبوظبي الريا�ضي. ق�ضم  – رئي�ص 
املو�ضيقية  للفرقة  ا�ضتعرا�ص  البطولة  افتتاح  حفل  وتخلل 
احلا�ضرة  للجماهري  ���ض��ح��وب��ات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة، 
خالل  م��ن  وامل�ضاركة  الإل��ك��رتوين  ال�ضحب  طريق  با�ضتخدام 

الهاتف حفاظا على البيئة.
الرجال ثمانية فرق مت  التنظيمي ت�ضم بطولة  ال�ضعيد  على 
اأربعة  فت�ضم  ال�ضيدات  بطولة  اأم��ا   ، توزيعها على جمموعتني 

فرق. 
امل�ضاركة  الفرق   ومن مكت�ضبات البطولة، تبادل اخلبات بني 
الأمور  بع�ص  وم�ضاركته  الأخ����رى  للفرق  الن�ضائح  وت��ق��دمي 

الفنية وتطبيقها عملياً.
واأ�ضار مركز التواجد البلدي اأنه اأعلن عن البطولة من خالل 
 ، ال��دك��ت��ور حبيب غ��ل��وم  ال��ف��ن��ان الإم���ارات���ي  ���ض��ارك فيه  فيديو 
ال�ضكر  عن  البلدي  التواجد  مركز  يعرب  الإط���ار  ه��ذا  و�ضمن 
والتقدير للفنان حبيب غلوم لدعمه املبادرات املجتمعية، ودوره 

يف اإجناح البطولة.
املناف�ضات  حل�ضور  املجتمع  اأف���راد  املنظمة  اللجنة  تدعو  كما 
يف  وامل�����ض��ارك��ة  التناف�ضية  الرم�ضانية  ب���الأج���واء  وال���ض��ت��م��ت��اع 

ال�ضحوبات اليومية.

مب�ساركة 279 نزيال ونزيلة

افتتاح البطولة الرم�سانية يف 
املوؤ�س�سة العقابية براأ�ش اخليمة

اجلنيبي ٌي�سارك يف اجتماع جمل�ش 
الحتاد العربي لكرة القدم

احتاد كرة اليد ينظم دورة 
»عقلية البطل الريا�سي«

بالتعاون مع احتاد الإمارات لكرة القدم وجمل�س اأبوظبي الريا�سي وال�سركاء 

مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة ينظم »بطولة خليفة 
الرم�سانية لكرة القدم للرجال وال�سيدات 2022«

•• اأبوظبي-وام:

اأكمل فريق "مكتب البعثات الدرا�ضية" عقد الفرق املتاأهلة اإىل ن�ضف نهائي 
على  نظيفة  بثنائية  ف��وزه  بعد  القدم،  لكرة  زاي��د  بن  من�ضور  كاأ�ص  بطولة 
اأم�ص  التي جمعتهما، م�ضاء  املباراة  " يف  " وام  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  فريق 

الأول الأربعاء، على ملعب فندق ق�ضر الإم��ارات يف اأبوظبي، �ضمن اجلولة 
الثالثة والأخرية للمجموعة الثانية يف البطولة.

و�ضيواجه فريق "مكتب البعثات الدرا�ضية" يف ن�ضف النهائي فريق "مكتب 
الوطنية" فريق"  الإم��ارات  "مدار�ص  يواجه فريق  اأن  العام"، على  الأم��ني 

نادي �ضيتي جولف"، وتقام املباراتان يوم الإثنني املقبل.

يذكر اأن فريق " مكتب الأمني العام"، بطل الن�ضخة الأخرية، قد نال بطاقة 
التاأهل الأوىل بر�ضيد "7 نقاط"، بينما تاأهل فريق " نادي �ضيتي جولف" 
اأبوظبي  "هيئة  الق�ضاء" و  "دائرة  ودع فريق  فيما  نقاط،   4 بر�ضيد  ثانيا 
للبطولة مع فريقي وكالة  التا�ضعة  الغذائية" الن�ضخة  وال�ضالمة  للزراعة 

اأنباء الإمارات والأر�ضيف واملكتبة الوطنية.

تلعب  حيث  املقبل،  الثنني  ي��وم  الأخ���رية،  قبل  مرحلتها  البطولة  وتدخل 
املواجهة الأوىل يف ال�ضاعة العا�ضرة م�ضاء بني مت�ضدر املجموعة الأوىل فريق 
وو�ضيف الثانية فريق "مكتب البعثات الدرا�ضية"،  العام"،  الأمني  "مكتب 
ويف متام ال� 11 م�ضاًء، يالقي اأول املجموعة الثانية فريق "مدار�ص الإمارات 

الوطنية" ثاين املجموعة الأوىل "نادي �ضيتي جولف".

»مكتب البعثات الدرا�سية« يكمل املربع الذهبي لكاأ�ش من�سور بن زايد لكرة القدم
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الفجر الريا�ضي

�ضيكون الدور ن�ضف النهائي من دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم نزاًل بني 
الإنكليز والإ�ضبان وذلك بعدما حلق مان�ض�ضرت �ضيتي وليفربول بعمالق 
امل�ضابقة ريال مدريد وفياريال، بتخطيهما عقبتي فريق اإ�ضباين اآخر هو 

اأتلتيكو مدريد وبنفيكا البتغايل توالياً.
وبعد اأربعة اأيام على تعادلهما يف الدوري 2-2 وقبل اأربعة اأيام من جتدد 
املهمة  وليفربول  �ضيتي  اأجن��ز  الكاأ�ص،  نهائي  ن�ضف  يف  بينهما  املواجهة 
القارية بتعادل الأول مع اأتلتيكو يف مدريد �ضفر-�ضفر بعد تغلبه عليه 
فاز  بعدما   3-3 بنفيكا  ليفربول مع �ضيفه  تعادل  ذهاباً -1�ضفر، فيما 

ذهاباً 1-3.
بعد  تاريخه  والثالثة يف  توالياً  الثانية  للمرة  النهائي  �ضيتي ن�ضف  وبلغ 

لقاء حامي الوطي�ص ل�ضيما يف �ضوطه الثاين.
�ضرب  و2016،  و2014   1974 اأع���وام  بطل  و�ضيف  من  وبتخل�ضه 
الإ�ضبانية  للعا�ضمة  الخر  القطب  مع  النهائي  ن�ضف  يف  موعداً  �ضيتي 
وال��ذي جرد   )13( الأل��ق��اب  بعدد  القيا�ضي  الرقم  ري��ال مدريد حامل 
الثالثاء ت�ضل�ضي الإنكليزي من اللقب الذي اأحرزه املو�ضم املا�ضي على 

ح�ضاب �ضيتي بالذات.
اأما بالن�ضبة لليفربول، فقد بلغ دور الأربعة حيث �ضيتواجه مع الفريق 

اأطاح الثالثاء بالعمالق الأملاين بايرن  الإ�ضباين الخر فياريال الذي 
ميونيخ، بعد تعادله مع �ضيفه بنفيكا 3-3، م�ضتفيداً من 

1961 و1962  ب��ط��ل ع��ام��ي  ت��ف��وق��ه ع��ل��ى 
ذهاباً يف البتغال 3-1.

ورغم  مرتوبوليتانو"  "واندا  ملعب  على 
اأتلتيكو  ر���ض��خ  ال��ت�����ض��ج��ي��ل،  اىل  ح��اج��ت��ه 
ل�ضيطرة �ضيتي الذي بلغت ن�ضبة  جم��دداً 
الأول  ال�ضوط  يف  ال��ك��رة  على  ا���ض��ت��ح��واذه 
اكتفى فريق  ب��امل��ئ��ة، يف وق��ت   70 ق��راب��ة 
�ضيميوين  دي��ي��غ��و  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل�����درب 

بت�ضديدة واحدة خالل الدقائق ال�45.
الثاين،  ال�ضوط  يف  اختلف  الو�ضع  لكن 
ح���ي���ث ح���ا����ض���ر اأت���ل���ت���ي���ك���و ����ض���ي���وف���ه يف 
م��ن��ط��ق��ت��ه��م وه����دد م��رم��اه��م ل��ك��ن من 
اأدى اىل توتر الأجواء  دون جناعة ما 
ال��ف��ري��ق��ني يف عراك  ودخ�����ول لع��ب��ي 
البازيلي  ط���رد  اىل  احل��ك��م  وا���ض��ط��ر 
العا�ضمة واحت�ضاب  فيليبي من فريق 

وقت بدل �ضائع. دقائق   9
ب���ل���غ ن�ضف  ال������ذي  ق�����ال غ������واردي������ول 
م�ضريته  يف  التا�ضعة  للمرة  النهائي 
اآخر،  م��درب  اأي  من  اأك��رث  التدريبية، 
اإنه "يف ال�ضوط الثاين كانوا اأف�ضل منا 

وكنا حمظوظني األ نتلقى هدفاً. ب�ضكل 
عام، ورغم ذلك نحن يف ن�ضف النهائي، 

وهذا م�ضتحق".
وب�����داأ ال��ف��ري��ق��ان ال��ل��ق��اء ب��ان��دف��اع كبري، 

ل�ضيما اأتلتيكو، لكن من دون تهديد فعلي 
بح�ضم  ل�ضيتي  وا�ضحة  رغبة  مع  للمرمى 

اأن لعبيه  اإل  الأم��ور عب الهجمات املرتدة 
 30 الدقيقة  حتى  الأخ��رية  للم�ضة  افتقدوا 

حني عاند احلظ الفريق الإنكليزي بعدما ارتدت 
ت�ضديدة الملاين اإيلكاي غوندوغان من القائم بعد 

متريرة من فيل فودن، قبل اأن يتدخل البازيلي فيليبي لقطع املتابعة 
الراأ�ضية غوندوغان.

وحا�ضر �ضيتي م�ضيفه الإ�ضباين يف منطقته خالل الدقائق الأخرية من 
ال�37 املحاولة الأوىل لأتلتيكو على  ال�ضوط الأول الذي �ضهدت دقيقته 
ت�ضديدة  وذل��ك عب  الذهاب،  لقاء  من  امتداداً  املواجهة،  املرمى يف هذه 
جلوفري كوندوغبيا من اإفريقيا الو�ضطى حتولت من الدفاع وكانت اأن 
لكن  اإيدر�ضون  البازيلي  احل��ار���ص  تخدع 

الأخري اأنقذ املوقف.
ب�ضكل  الثاين  ال�ضوط  اأتلتيكو  وبداأ 
مرمى  ن���ح���و  م���ن���دف���ع���اً  اأف���������ض����ل، 
تهتز  اأن  ك����ادت  ال����ذي  اإي���در����ض���ون 
بعيدة  ت�������ض���دي���دة  م�����ن  ����ض���ب���اك���ه 
غريزمان  اأن����ط����وان  ل��ل��ف��رن�����ض��ي 
ل��ك��ن ال��ك��رة م���رة ب��ج��ان��ب القائم 
اأتبعها البديل  الأمين )57(، ثم 
الأرجنتيني رودريغو دي بول باأخرى 

مرت بجانب القائم الأي�ضر )71(.
الهائل  ال�ضغط  بعد  اللقاء  من  الأخ��رية  الدقائق  يف  الأنفا�ص  �َضت  وُحبرِ
والتهديد الذي �ضكله اأتلتيكو على �ضيفه مع توتر الأجواء بعد تدخل من 
فيليبي على فودن ما اأدى اىل دخول لعبي الفريقني يف عراك واىل طرد 

البازيلي بعد ا�ضت�ضارة "يف اأيه اآر".
ال�ضائع،  الوقت بدل  9 دقائق من  وبعد 

اأط��ل��ق احل��ك��م ���ض��اف��رة ال��ن��ه��اي��ة التي 
الأرب����ع����ة،  دور  اىل  ���ض��ي��ت��ي  ح��م��ل��ت 

ف��ي��م��ا ف�����ض��ل اأت��ل��ت��ي��ك��و يف ب��ل��وغ هذا 
 2017 الدور للمرة الأوىل منذ 

وال�ضابعة يف تاريخه.
التعادل  ك����ان  "اأنفيلد"،  وع��ل��ى 
�ضيد املوقف لكن مع �ضتة اأهداف 
يف م��ب��اراة ب��داأه��ا امل����درب الملاين 

كلوب  ي�����ورغ�����ن  ل���ل���ي���ف���رب���ول 
بغياب  امل�����واج�����ه�����ة 

�ضاديو  وال�ضنغايل  �ضالح  حممد  امل�ضري  اأب��رزه��م  جنومه،  من  العديد 
ال��الع��ب��ني يف ف��رتة مف�ضلية من  ال��ل��ذي��ن دخ��ال لح��ًق��ا، م��ري��ًح��ا  مانيه 

املو�ضم.
يلتقي فيها ليفربول وبنفيكا  التي  الثالثة  املرة  ويف مفارقة لفتة، هذه 
يف هذا الدور من دوري البطال )مبا فيها الن�ضخة القدمية للم�ضابقة(، 
ا تاأهل ليفربول، م�ضى الفريق  ويف املرتني ال�ضابقتني اللتني �ضهدتا اأي�ضً

النكليزي لتحقيق اللقب، وحتديًدا يف عامي 1978 و1984.
والظهريان  داي��ك  فان  فريجل  الهولندي  واملدافع  ومانيه  �ضالح  وك��ان 
بني  م��ن  روبرت�ضون  اأن���درو  وال�ضكتلندي  األك�ضندر-اأرنولد  ترنت 
�ضبعة تغيريات قام بها كلوب على الت�ضكيلة التي بداأت خالل الفوز 

ال�ضبوع املا�ضي.
وتطرق النجم البتغايل ديوغو جوتا اىل التاأهل واإبقاء فريقه على 
قائاًل  امل��و���ض��م(،  ه��ذا  الرابطة  بكاأ�ص  ال��ف��وز  ل��ه  )�ضبق  بالرباعية  اأم��ل��ه 
يف  بتناوب  نقوم  ب��ط��ولت.  ث��الث  يف  نناف�ص  زلنا  ل  م��وج��ودة.  "الرغبة 
الت�ضكيلة، لذا ي�ضعر اجلميع اأنه ي�ضارك. الآن لدينا مان�ض�ضرت �ضيتي يوم 

ال�ضبت".
لل�ضيوف  ايفرتون  البازيلي  عب  الفريقني  من  لكل  فر�ضة  وبعد 
وال��ك��ول��وم��ب��ي ل��وي�����ص دي��ا���ص ل��ف��ري��ق ك��ل��وب، اف��ت��ت��ح الفرن�ضي 
ا يف لقاء  اإبراهيما كوناتيه الذي كان اأحرز الهدف الول اأي�ضً
الذهاب، الت�ضجيل بالطريقة ذاتها من راأ�ضية اإثر ركنية 

نفذها اليوناين كون�ضتانتينو�ص ت�ضيميكا�ص )21(.
وجنح بنفيكا يف اإدراك التعادل من املحاولة الوحيدة 
الكرة اىل  اأن و�ضلت  بعد  الثالث  بني اخل�ضبات 
�ضددها  دف��اع��ي��ة،  بعد هفوة  رام��و���ص  غ��ون��زال��و 
األي�ضون  م��رم��ى  يف  املنطقة  داخ���ل  م��ن  ق��وي��ة 

.)32(
لكن ليفربول ا�ضتعاد التقدم مطلع ال�ضوط 
الثاين بعدما و�ضلت الكرة اىل جوتا الذي 
م��رره��ا اىل ال��بازي��ل��ي روب��رت��و فريمينو 
ال�ضباك  يف  فتابعها  الثاين  القائم  نحو 

.)55(
دف����ع ب��ع��ده��ا ك���ل���وب ب�����ض��الح ولع���ب 
األكانتارا  تياغو  ال���ض��ب��اين  ال��و���ض��ط 
والبازيلي فابينيو، قبل اأن ي�ضجل 
كرة  تابع  اأن  بعد  الثالث  فريمينو 
ط��وي��ل��ة ن��ف��ذه��ا ت�����ض��ي��م��ي��ك��ا���ص من 

�ضربة ثابتة )65(.
وجن���ح ال��ب��دي��ل الأوك������راين رومان 
الفارق بعد  تقلي�ص  يارمي�ضوك يف 
رامو�ص  من  بينية  ك��رة  و�ضلته  اأن 
اىل داخل املنطقة تابعها يف املرمى 
الدفاعية  ال���رق���اب���ة  غ��ي��اب  و���ض��ط 
الأوروغ�������وي�������اين  وجن������ح   .)73(
تطالب  ال�����ذي  ن��ون��ي��ي�����ص  داروي�������ن 
ال��ع��دي��د م��ن الن��دي��ة الوروبية  ب��ه 
 )82( النتيجة  معادلة  يف  الكبى، 
ب��ع��د اأن و���ض��ل��ت��ه ال���ك���رة م���ن ج���واو 
ماريو، م�ضجاًل هدفه رقم 37 يف 32 
املو�ضم،  هذا  امل�ضابقات  جميع  يف  مباراة 

بينها �ضتة يف دوري البطال.

•• اأبوظبي- وام:

م�ضابقة  على  ج��ول��ة   20 م���رور  بعد 
وا�ضل  ل��ل��م��ح��رتف��ني،  اأدن�����وك  دوري 
ع��ل��ى �ضدارة  ال��ع��ني ح��ف��اظ��ه  ف��ري��ق 
ج����دول ت��رت��ي��ب امل�����ض��اب��ق��ة، ب���ف���ارق 7 
ال���وح���دة �ضاحب  ن���ق���اط ع���ن ف���ري���ق 
املركز الثاين، ومل تكن �ضدارة العني 
يف جدول الرتتيب فقط، بل يف خط 
ال���ه���ج���وم ح��ي��ث ك����ان الأق�������وى بعدد 
هداف  العني  ميتلك  كما  هدفا،   44

البطولة واأف�ضل �ضانع األعاب.
وتر�ضد وكالة اأنباء الإمارات " وام " 
يف التقرير التايل اأبرز الأرقام للفرق 
اإح�ضائيات  اأ�ضحاب املراكز الأوىل يف 
املباريات، وذلك بح�ضب املوقع الر�ضمي 
ل���راب���ط���ة امل���ح���رتف���ني الإم����ارات����ي����ة . 
خ���ا����ص ك���ل ف���ري���ق يف امل�����ض��اب��ق��ة 20 
جدول  العني  فريق  ويت�ضدر  مباراة، 
بفارق  نقطة،   49 بر�ضيد  الرتتيب 
و8  ال��ث��اين،  ال��وح��دة  ع��ن  ن��ق��اط   7
ن��ق��اط ع���ن اجل���زي���رة ال��ث��ال��ث، و10 
ن��ق��اط ع���ن ال�����ض��ارق��ة ال���راب���ع، و19 
اخلام�ص.  الأه��ل��ي  �ضباب  ع��ن  نقطة 
كما يعد فريق العني الأقوى هجوما، 
الوحدة  ف���ري���ق  ي��ل��ي��ه  ه���دف���ا،   44 ب���� 

ب�39 هدفا، ثم اجلزيرة ب�35 هدفا، 
 28 وخورفكان  هدفا،   32 والن�ضر 
والوحدة  ال��ع��ني  وي��ت�����ض��اوى  ه���دف���ا. 
ا�ضتقبلت  ح��ي��ث  دف����اع  خ���ط  ك���اأق���وى 
�ضباكهما 16 هدفا لكل فريق مبعدل 
فريق  يليهم  املباراة،  يف  هدف   0.8
 1.05 21 ه��دف��ا مب��ع��دل  ال�����ض��ارق��ة 

ث��م فريق اجلزيرة  امل��ب��اراة،  ه��دف يف 
ه����دف يف   1.1 ه���دف���ا، مب��ع��دل   22
الهدافني  ل�ضدارة  وبالن�ضبة  املباراة. 
كودجو  لبا  العني  لعب  وا�ضل  فقد 
ب�20  الهدافني  �ضدارة  على  حفاظه 
ه����دف����ا، ي��ل��ي��ه لع�����ب ال����وح����دة عمر 
ث����م لعب  ه����دف����ا،   14 ب�����  خ���ري���ب���ني 

الوحدة جواو بيدور ب� 12 هدفا، ثم 
توزي لعب الن�ضر 9 اأهداف، وكايو 
ل��وك��ا���ص لع���ب ال�����ض��ارق��ة 8 اأه����داف. 
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����ض��ن��اع��ة الأه�������داف، 
يف  العني  لع��ب  رحيمي  �ضفيان  ياأتي 
يليه  اأه�����داف،   8 ب�ضناعة  ال�����ض��دارة 
يا�ص  ب��ن��ي  لع���ب  خمينيز  ن��ي��ك��ول���ص 

�ضياء  من  وكل  اأه��داف،   7 ب�ضناعة 
���ض��ب��ع لع���ب ال��ن�����ض��ر وع��م��ر خريبني 
لعب الوحدة ب�ضناعة 6 اأهداف، ثم 
علي مبخوت لعب اجلزيرة ب�ضناعة 
5 اأهداف. وبالن�ضبة للت�ضديدات على 
لعب  كودجو  لبا  تفوق  فقد  املرمى 
العني ب�89 ت�ضديدة يليه جواو بيدور 

لعب الوحدة ب� 67 ت�ضديدة، ثم عمر 
خريبني لعب الوحدة ب�49 ت�ضديدة، 
ثم ماكيتي ديوب لعب الظفرة ب�49 
رح��ي��م��ي لعب  �ضفيان  ث��م  ت�����ض��دي��دة، 
العني ب�48 ت�ضديدة. وبالن�ضبة لعدد 
نظيفة،  ال�ضباك  على  احلفاظ  م��رات 
ج������اء ك����ل م����ن اجل�����زي�����رة وال���و����ض���ل 
وال�����ض��ارق��ة يف امل��ق��دم��ة ب�9 م���رات ثم 
ال��ع��ني ب�8 م����رات ي��ل��ي��ه��م ال���وح���دة ب� 
باملراوغات  يتعلق  وفيما  م���رات.   7
�ضباب  ف���ري���ق  ف���ق���د ج�����اء  ال���ن���اج���ح���ة 
الأهلي يف ال�ضدارة ب� 209 مراوغات 
يليه العني ب� 205 مراوغات ثم بني 
العروبة  ث��م  م���راوغ���ة،  ب�191  ي��ا���ص 
ب�185  الن�ضر  ثم  م��راوغ��ة،  ب�188 

مراوغة.
الفوز  م���رات  ع���دد  لأك���ب  وبالن�ضبة 
ي����اأت����ي ال���ع���ني يف ال���������ض����دارة ب����� 15 
مباراة،  ب�13  اجل��زي��رة  يليه  م��ب��اراة، 
ثم الوحدة وال�ضارقة 12 مباراة، ثم 
�ضباب الأهلي وبني يا�ص ب�8 مباريات. 
وفيما يتعلق بعدد مرات اخل�ضارة كان 
ال��ع��ني الأق�����ل مب���ب���اراة واح�����دة يليه 
اجلزيرة  ث���م  مب���ب���ارات���ني،  ال����وح����دة 
�ضباب  يليهم  مباريات،  ب�5  وال�ضارقة 

الأهلي والو�ضل ب�6 مباريات.

بعد مرور 20 جولة 

العني يت�سدر امل�سهد بـالأرقام يف دوري املحرتفني

•• دبي-وام:

اأحال جمل�ص اإدارة احتاد الإمارات لكرة اليد 27 مقرتحا 
لدرا�ضتها  املخت�ضة  ال��ل��ج��ان  اإىل  الأن���دي���ة،  ب��ه��ا  ت��ق��دم��ت 
وم�ضروعات  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج  اإىل  وحتويلها  وب��ل��ورت��ه��ا 

عمل.
جاء ذلك خالل اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد الذي 
"، برئا�ضة �ضعادة نبيل  " عن بعد  عقد م�ضاء اأم�ص الول 
الحت��اد، وح�ضور  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  عا�ضور  بن  حممد 
العمومية  اجلمعية  اأع�����ض��اء  مي��ث��ل��ون  ن��ادي��اً   16 ممثلي 
ي���ا����ص، والبطائح،  وب��ن��ي  ك��ل��ب��اء،  ال��ع��ام��ل��ني وه���ي احت����اد 

واجل���زي���رة، وخ��ورف��ك��ان، ودب���ا احل�����ض��ن، وال��ذي��د، و�ضباب 
واملدام،  ومليحة،  وال��ع��ني،  والظفرة،  وال�ضارقة،  الأه��ل��ي، 
والن�ضر، والوحدة، والو�ضل. كما ح�ضر الجتماع حممد 
ال��ك��ع��ب��ي مم��ث��ال ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ض��ة، وبطي 

العبدويل ممثال عن اللجنة الأوملبية الوطنية.
الفنية  اللجان  تقارير  العمومية  اجلمعية  وا�ضتعر�ضت 
املخت�ضة /احلكام – امل�ضابقات – املنتخبات الوطنية/ عن 
العام 2021، وتقارير خطة كل جلنة للمو�ضم الريا�ضي 

املقبل.
و�ضادت مناق�ضات اجلمعية العمومية يف اجتماعها الدوري 
البناء  الدميقراطي  الود واحل��وار  35 روح  ال�ضنوي رقم 

ارت��ك��ز على ط��رح الأف��ك��ار اجل��دي��دة للم�ضاهمة يف  ال���ذي 
حتقيق املزيد من الإجنازات، والرتقاء مب�ضتوى لعبة كرة 

اليد بالدولة.
وتوجه �ضعادة نبيل عا�ضور رئي�ص الحتاد بال�ضكر لالأندية 
على ح�ضورها بكامل العدد وبن�ضبة %100 من اأع�ضاء 
اجلاد  العمل  يف  الرغبة  يعك�ص  مبا  العمومية،  اجلمعية 
اأن  اإىل  م�ضريا  باللعبة،  النهو�ص  اأج���ل  م��ن  الحت���اد  م��ع 
مثل هذه الجتماعات تخرج دائما بتو�ضيات ومقرتحات 
ت�ضب يف م�ضلحة اللعبة، واأن الحتاد ي�ضعى دائما لتطوير 
اللعبة، واأنه متفائل بامل�ضتقبل من خالل تكاتف اجلميع 

ووحدة الروؤية والهدف.

نزال اإنكليزي-اإ�سباين يف ن�سف نهائي الأبطال 

عمومية ناجحة لحتاد كرة اليد واإحالة 27 مقرتحا للجان املخت�سة

•• جدة -وام:

اعتمد الحتاد العربي لكرة القدم جوائزه ال�ضنوية وعددا 
م��ن ال���بام���ج ال��ت��ط��وي��ري��ة وت��ك��رمي ال��ري��ا���ض��ي��ني ال����رواد 
العرب ..خالل اجتماعه اأم�ص الأول بجدة برئا�ضة الأمري 
نا�ضر  اهلل  عبد  وم�ضاركة  الفي�ضل  تركي  بن  العزيز  عبد 
اجلنيبي النائب الأول لرئي�ص احتاد الإمارات لكرة القدم 

رئي�ص رابطة املحرتفني الإماراتية وبح�ضور الأع�ضاء.
وتقدم رئي�ص واأع�ضاء الحتاد العربي لكرة القدم بالتهنئة 

اإىل منتخبات قطر وال�ضعودية واملغرب وتون�ص بتاأهلها اإىل 
ملنتخب  التوفيق  متمنني   ،2022 العامل  كاأ�ص  نهائيات 
الإمارات يف ت�ضفيات امللحًق القادم، ولدولة قطر التوفيق 
اأجندة  والنجاح يف تنظيم املونديال. وا�ضتعر�ص الجتماع 
 2023  -  2022 الريا�ضي  للمو�ضم  الحت��اد  م�ضابقات 
اعتماد  الجتماع  خ��الل  ومت   . امل�ضاعدة  اللجان  وت�ضكيل 
جمموعة من البامج وامل�ضاريع التطويرية لريا�ضة كرة 
القدم العربية التي ت�ضهم يف تنمية وازدهار وتطور اأندية 

ومنتخبات الحتادات العربية.

»العربي لكرة القدم« يعتمد جوائزه 
ال�سنوية وعددا من الربامج

النيابة العامة تطلب حماكمة 
مقدمي الرعاية ال�سحية ملارادونا 
طالبت النيابة العامة التي حتقق يف وفاة اأ�ضطورة كرة القدم دييغو مارادونا عام 
2020 يف الأرجنتني، حماكمة الطاقم الطبي الذي عاجله بتهمة القتل ب�ضبب 
عون الأربعاء اإن "الإغفال" و�ضوء املعاملة لثمانية اأفراد من  الإهمال. وقال املدرّ
الطاقم الطبي املهتم مبارادونا و�ضعاه يف "حالة من العجز"، لُيرتك "مل�ضريه" 
الر�ضمية  الأنباء  وكالة  بح�ضب  منزله،  "الفا�ضح" يف  ا�ضت�ضفائه  عملية  خالل 
تيالم. وتويف مارادونا عن 60 عاماً على �ضريره الطبي يف مقررّ اإقامته �ضمال 
العا�ضمة بوينو�ص اأير�ص يف 25 ت�ضرين الثاين/نوفمب 2020، ب�ضبب اأزمة يف 

القلب واجلهاز التنف�ضي، حيث كان يتعافى من جراحة يف الراأ�ص.
ويخ�ضع طبيب الأع�ضاب والعائلة ليوبولدو لوكي والطبيبة النف�ضية اأغو�ضتينا 
كو�ضات�ضوف للتحقيق يف وفاته، ب�ضفتهما امل�ضوؤولني الرئي�ضيني عن �ضحة النجم 
الأول يف مونديال 1986 عندما قاد الأرجنتني للقبها العاملي الثاين والأخري. 
كما اتهم املعالج النف�ضي كارلو�ص ديا�ص، املن�ضقة الطبية نان�ضي فورليني، من�ضق 
وين، املمر�ضون ريكاردو اأملريون ودايانا مدريد والطبيب  التمري�ص ماريانو بريرّ
ب�ضبب  بالقتل  العامة  النيابة  وتتهمهم  �ضبانيا.  دي  بابلو  ب��ي��درو  ال�ضريري 
ويواجهون  ما.  �ضخ�ص  بوفاة  يت�ضبب  قد  الهمال  هذا  بان  العلم  مع  الإهمال 
خطر ال�ضجن بني 8 و25 عاماً. بح�ضب املدعني، كان املتهمون "اأبطال ا�ضت�ضفاء 
ر" وارتكبوا "�ضل�ضلة ارجتالت، اأخطاء اإدارة  منزيل غري م�ضبوق، ناق�ص ومتهورّ
 ،2021 اأيار/مايو  يف  اأ�ضار  �ضفحة   70 من  موؤلف  تقرير  وكان  وق�ضور". 
اإىل اأن اللجنة الطبية املكلرّفة بالتحقيق بناء على طلب الق�ضاء حيال ال�ضاعات 
�ضاعة   12 قبل  "بداأ مي��وت  م��ارادون��ا  اأن  دت  ح��درّ الأرجنتيني،  للنجم  الأخ���رية 
خ�ضوعه  بعد  الطويل"،  ال��ع��ذاب  من  "فرتة  وحتمل  وف��ات��ه،  الأقل" قبل  على 
جلراحة يف الدماغ اإثر جلطة دموية. وح�ضل الدعاء على �ضل�ضلة من الر�ضائل 
ال�ضوتية التي تظهر اأن الفريق الطبي كان على علم باأن مارادونا كان ي�ضتخدم 
الكحول والأدوية النف�ضية واملاريجوانا يف الأ�ضهر الأخرية من حياته. ومن بني 
ا�ضتنتاجات التقرير، قال املجل�ص الطبي اإن "عالمات اخلطر على احلياة" التي 
واأن  جتاهلها،  مت  ال�ضابق  الإ�ضباين  وبر�ضلونة  الإيطايل  نابويل  جنم  اأظهرها 
رعايته يف اأ�ضابيعه الأخرية "�ضابتها نواق�ص وخمالفات". ويتعنيرّ على املتهمني 
رفع  ذل��ك  بعد  ال��دع��وى. وميكن  ردرّ  طلب  اىل  ت�ضل  ق��د  التي  دفوعهم  تقدمي 

الق�ضية اإىل حمكمة �ضان اإي�ضيدرو يف ال�ضاحية ال�ضمالية لبوينو�ص اأير�ص.



غرامة قيا�سية مل�سافرة يف طائرة
تابعة  طائرة  طاقم  هاجمت  ام���راأة  على  قيا�ضية  غرامة  �ضت  ُفررِ
ل�ضركة "اأمريكان اإيرلينز" وحاولت فتح باب املق�ضورة، ح�ضب ما 

ذكرت �ضحيفة "ديلي ميل" البيطانية.
الفيدرالية فر�ضت غرامة مالية  الطريان  اإدارة  اإن  امل�ضدر  وقال 
كبرية تناهز 82 األف دولر على امراأة جمهولة الهوية، كانت على 
منت رحلة طريان من دال�ص فورت وورث اإىل �ضارلوت يف يوليو 
ث��م حاولت  امل��م��ر،  امل���راأة يف  �ضقطت  ح��ني  امل�ضكلة  وب���داأت  املا�ضي. 
م�ضيفة طريان م�ضاعدتها، لكنها رف�ضت وهددت باإيذائها. وبعد 
م�ضادات كالمية، دفعتها جانبا وحاولت فتح باب املق�ضورة، حيث 
يتواجد ربان الطائرة. وذكر �ضهود اآنذاك اأن املراأة �ضربت "مرارا 
الطائرة  طاقم  تدخل  ا�ضتدعى  ال��ذي  الأم���ر  امل�ضيفة،  وتكرارا" 
بالأ�ضفاد وال�ضريط الال�ضق ملنعها من احلركة خالل  لتقييدها 
"تيك  على  انت�ضر  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر  ال��رح��ل��ة.  م��ن  تبقى  م��ا 

توك" املراأة مقيدة يف اإحدى مقاعد الدرجة الأوىل.
امل�ضت�ضفى  اإىل  امل���راأة  نقل  مت  ���ض��ارل��وت،  يف  الطائرة  هبوط  وبعد 

لتقييم حالتها ال�ضحية، قبل اإخ�ضاعها للتحقيق.
وذكرت "ديلي ميل" اأن الغرامة التي مت فر�ضها على الراكبة هي 

الأكب حتى الآن يف تاريخ اإدارة الطريان الفيدرالية.

فيديو ل�سقوط �سيء على كتف بايدن.. روايتان لالأمر
بينما كانت الرئي�ص الأمريكي، جو بايدن، يلقي خطابا يف ولية 
امل��ك��ان مب��وق��ف حم��رج وف��ق��ا للبع�ص، لكن  اآي����وا، باغته ط��ائ��ر يف 
البيت الأبي�ص قدم رواية اأخرى. وكان بايدن يتحدث عن خطته 
لكبح اأ�ضعار الوقود التي ارتفعت يف اأعقاب حرب اأوكرانيا. وخالل 
املكان �ضقط على كتف  ك��ان يحلق يف  ب��راز طائر  اأن  ب��دا  احلديث، 

الرئي�ص الأمريكي، بح�ضب ما اأظهرت لقطات للخطاب.
ومل يظهر اأن بايدن لحظ �ضقوط �ضيء على بذلته الداكنة اللون 
اأثناء اخلطاب، رغم �ضيالن بقايا هذا ال�ضيء نحو العلم الأمريكي 
املثبت على �ضرتة البذلة. ومما اأثار احلرية يف الأمر هو اأن بايدن 
اأن  دون  منهم،  واق��رتب  اخلطاب  بعد  احل�ضور  من  بعدد  اختلط 
الأبي�ص تعليقا على  البيت  ب��اأن بذلته مت�ضخة. وق��ال  اأح��د  يبلغه 
احلادث، اإن الأمر جمرد "ذرة" �ضقطت على كتف الرئي�ص، بح�ضب 
ما اأوردت �ضحيفة "ديلي ميل" البيطانية. لكن كثريين يقولون 
اإن ما ح�ضل هو براز طائر �ضقط على الرئي�ص، وذهب البع�ص اإىل 
اآي��وا ترف�ص خطاب بايدن، يف ظل  حد القول اإن حتى الطيور يف 

الت�ضخم غري امل�ضبوق الذي ي�ضرب البالد منذ عقود.

حمامو جوين ديب يحاولون تكذيب اّدعاء زوجته 
�ضعى حمامو املمثل جوين ديب  اأم�ص الأول الأربعاء اإىل تكذيب 
بهاتف  رماها  ��ه  ب��اأنرّ ه��ريد  اأمبري  ال�ضابقة  به زوجته  اأف���ادت  ع���اء  ادرّ
ال�ضهادة  وتاأتي  واأ�ضابها يف وجهها.   2016 اأيار/مايو  حممول يف 
اليوم  ق��دمي لديب، يف  ب���اروك، وه��و �ضديق  اأي��زك  بها  اأدىل  التي 
"بايرت�ص  الثاين على بدء حماكمة يف ق�ضية ت�ضهري رفعها جنم 

اأوف ذي كاريبيني" �ضد هريد.
ال�ضابقة بعدما  ورفع ديب )58 عاماً( دعوى ت�ضهري �ضد زوجته 
�ضحيفة   2018 ع��ام  ن�ضرتها  مقالة  يف  نف�ضها  الأخ���رية  و�ضفت 
تذكر  ومل  الأ�ضري".  للعنف  "�ضحية  باأنها  بو�ضت"  "وا�ضنطن 
املمثلة ا�ضم جوين ديب الذي التقت به عام 2009 يف موقع ت�ضوير 
بتعوي�ص  مطالباً  ال��دع��وى  املمثل  ورف��ع  دايري".  رام  "ذي  فيلم 

قدره خم�ضني مليون دولر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رياح �سم�سية ت�سرب الأر�ش.. وهذه هي التداعيات
�ضطح  على  ميتة  بقعة  وج��ود  نتيجة  �ضم�ضية  ري��اح  اخلمي�ص  اأم�ص  الأر�ضية  الكرة  من  ال�ضمايل  اجل��زء  اإىل  ت�ضل 

ال�ضم�ص، يف وقت �ضدرت حتذيرات ب�ضاأن التداعيات التي تنطوي على هذا الأمر.
وتن�ضاأ البقع ال�ضم�ضية نتيجة الن�ضاط املغناط�ضي يف ال�ضم�ص، وتكون درجة حرارتها اأقل عادة من درجة حرارة �ضطح 

ال�ضم�ص.
اأكرث �ضنوات ال�ضم�ص ن�ضاطا، ما يعرف بالرياح ال�ضم�ضية التي حتمل البالزما  وتطلق هذه البقع، التي تظهر يف 

واجل�ضيمات اإىل الف�ضاء، علما باأن البالزما عبارة عن غاز اأيوين يتكون من ج�ضيمات م�ضحونة كهربائيا.
وذكرت �ضحيفة "ديلي ميل" البيطانية اأن البقعة ال�ضم�ضية امليتة حتمل ا�ضم "AR2987"، اأطلقت رياحا �ضم�ضية 
تتحرك ب�ضرعة ماليني الكيلومرتات يف ال�ضاعة. وكان يعتقد اأن تلك البقعة ميتة ومل تعد ن�ضطة، لكن تبني اأن 

هذا الأمر غري دقيق خا�ضة اأن انفجارها وقع الثنني.
اللون  ذي  القطبي،  ال�ضفق  ي�ضبب  ما  ب��ه،  �ضت�ضطدم  ل��الأر���ص  املغناط�ضي  املجال  اإىل  ال��ري��اح  ه��ذه  ت�ضل  وعندما 

الأخ�ضر.
ويف هذه املرة، فاإن ال�ضفق القطبي �ضيظهر خارج املناطق القطبية، مثل ميت�ضيغن ومني يف اأمريكا، و�ضمال بريطانيا 
اإىل حدوث ما  اأن يوؤدي امل�ضتوى املرتفع من التوهج ال�ضم�ضي  ا�ضكتلندا واأج��زاء من �ضمال اإجنلرتا. وميكن  مثل 

.)G1( يعرف بالعا�ضفة املنغاطي�ضية من الفئة
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دم�سق..15 األف حمامة حتاكي �سنوات احلرب 
ا�ضتيقَظ �ضكان ح��ارات �ضيقة يف دم�ضق القدمية على  بني ليلة و�ضحاها، 
األ��ف حمامة م�ضنوعة من اخلزف   15 زيرّنت  بعدما  م��األ��وف،  م�ضهد غري 
املكان، يف اإطار معر�ص جتهيز جماعي يروي �ضرية �ضنوات احلرب والأمل 
د املعر�ص الذي يحمل عنوان "كان يا ما كان.. �ضباك"  بغد اأف�ضل. ويج�ضرّ
بثينة  اأ�ضتاذتهم  حلم  اجلميلة  الفنون  كلية  من  طالباً   16 فيه  وي�ضارك 
العلي التي خططت لإقامة املعر�ص قبل 11 عاماً، لكن اندلع النزاع الذي 
ل حلمها وبقيت حماماتها خمباأة يف م�ضتودعات  بداأ باحتجاجات �ضعبية اأجرّ
حم�ضنة طيلة ال�ضنوات املا�ضية. وتقول العلي )48 عاماً( لوكالة فران�ص 
بر�ص "كنُت اأحلم اأن اأزيرّن و�ضط مدينتي واأعلق احلمامات يف مكان مكتظرّ 
ت كلرّ �ضيء، وا�ضطررُت اإىل تاأجيل  لرياها النا�ص يومياً، لكن احلرب غريرّ
ُحلمي كل هذا الوقت". وا�ضطرت العلي كذلك اإىل "تغيري مكان العر�ص 

اإىل جزء اأحبه يف مدينتي وهو دم�ضق القدمية".
تنفيذ فكرتها جراء ظروف احلرب  التخلي عن  وبعدما كانت على و�ضك 

القا�ضية وخ�ضارتها اثنني من اأفراد عائلتها، اأب�ضر املعر�ص النور اأخرياً.
وت�ضرح العلي "اقرتحت على طالبي اأخرياً اأن ياأخذوا احلمامات، ويعلقوها 
وفق اأفكارهم ومنظورهم"، على اأمل اأن ت�ضجعهم على تنمية خيالهم رغم 
"اأوجاعهم". وعلرّق الطالب احلمامات البي�ص يف باحات منزلني تقليديني، 
ال�ضيقة  الأزق��ة  باجتاه  ومنها  القدمية  دم�ضق  يف  عر�ص،  �ضالة  اأحدهما 
يف  نوعه  الأول من  ال�ضكل  بهذا  املعر�ص  ليكون  قريبة  ح��ارات  اإىل  املوؤدية 

البالد. وقد مت افتتاحه يف 3 ني�ضان-اأبريل وي�ضتمر حتى 15 منه.

املوالد ال�سعبية يف معر�ش فني بالقاهرة
افتتح بالعا�ضمة امل�ضرية القاهرة، اأم�ص  معر�ص "املولد" للفنان الت�ضكيلي 
القرية  اإىل قلب  زواره يف رحلة  ياأخذ  وال��ذي  البيدي،  اإبراهيم  امل�ضري، 
ال�ضعبية  املوالد  عبق  حتمل  فنية  لوحة   57 خ��الل  من  ال�ضعبية  واحل��ارة 

امل�ضرية.
"اأودي�ضي للفنون"، وي�ضتمر  اإن املعر�ص الذي يقام بقاعة  وقال البيدي، 
حتى ال�ضابع والع�ضرين من �ضهر اأبريل )ني�ضان( اجلاري، ي�ضتعيد عوامل 
مبوالد  امل�ضريني  احتفالت  ت�ضاحب  التي  والطقو�ص  ال�ضعبية،  امل��وال��د 
ب��زواره و�ضط تلك املظاهر، وينقل لهم تلك  الأولياء والقدي�ضني، ويجول 
�ضغاف  وتلم�ص  امل�ضريني،  ب��األ��ب��اب  وت��اأخ��ذ  م�ضر،  بها  د  تتفررّ التي  ال���روح 
القلوب. واأ�ضار اإىل اأن املعر�ص يقدم �ضوراً من "الليلة الكبرية" وم�ضاهد 
فنان  ه��و  ال��بي��دي،  اأن  يذكر  امل�ضرية.  واحل���ارة  البيئة  قلب  م��ن  �ضعبية 
ت�ضكيلي م�ضري، حا�ضل على جائزة الدولة الت�ضجيعية يف الفنون، كما حاز 

عددا من اجلوائز والتكرميات املحلية والعربية والدولية.
واأقام و�ضارك يف ع�ضرات املعار�ص الفنية داخل م�ضر وعدد من الدول بينها 

نيللي كرمي تدافع عن 
م�سل�سل فاتن اأمل حربي

بع�ص  الأخ���رية  الأي���ام  انت�ضرت يف 
الت�ضريحات التي ُن�ضبت اىل �ضيخ 
اأمل  " فاتن  م�ضل�ضل  ع��ن  الأزه����ر 
ي�ضف  عبارات  وت�ضمنت  حربي "، 
ف  ب�"عمل يحررّ باأنه  امل�ضل�ضل  فيها 
ويهدم  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن  م���ع���اين 

ثوابت العقيدة".
امل�����ض��ري��ة  نيللي  امل��م��ث��ل��ة  وق���ام���ت 
ت�ضريحات  حقيقة  بتبيني  كرمي  
وذلك  امل�ضل�ضل،  ع��ن  الأزه���ر  �ضيخ 
م��ن خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه��ا مل��ن�����ض��ور يف 
���ض��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����ض���ة، اأع������ادت من 
خ����الل����ه ن�������ض���ر ت���دوي���ن���ة لإح������دى 
بتدقيق  ت��ه��ت��م  ال���ت���ي  ال�����ض��ف��ح��ات 
حيث  �ضحتها،  وم���دى  املعلوملت 
نفت ال�ضفحة ما مت ن�ضبه للدكتور 
اأن هذه  واأك������دت  ال��ط��ي��ب،  اأح���م���د 

الت�ضريحات عارية من ال�ضحة.
بطولة  م��ن  حربي"  اأم���ل  "فاتن 
�ضالمة،  ����ض���ري���ف  ك������رمي،  ن��ي��ل��ل��ي 
�ضرحان،  خ���ال���د  ����ض���دق���ي،  ه���ال���ة 
حم��م��د ال�����ض��رن��وب��ي، ف���ادي���ة عبد 
تاأليف  ال���ت���اج���ي،  حم��م��د  ال��غ��ن��ي، 
حممد  واإخ������راج  عي�ضى  اإب��راه��ي��م 

جمال العدل.

خطاأ حمرج لبيكهام 
يف زفاف ابنه

بيكهام، بخطاأ  ديفيد  وقعت عائلة 
حم���رج، خ���الل ح��ف��ل زف���اف البن 
امللياردير  بابنة  بيكهام  ب��روك��ل��ني 
مالك  بيلتز،  نيل�ضون  الأم��ريك��ي 
�ضل�ضلة مطاعم "وينديز" ال�ضهرية 

للبغر.
زفاف  حفل  ال�ضبت  م�ضاء  و�ضهد 
�ضخم لبوكلني وحبيبته نيكول، 
م�ضبوق،  غ���ري  ع��امل��ي��ا  ���ض��ي��ت��ا  ن����ال 

وتغطية �ضحفية �ضخمة.
وت��ك��ف��ل��ت ع���ائ���ل���ة ب��ي��ل��ت��ز ب����ال����زواج 
مبدينة  العائلة  ق�ضر  يف  الفخم، 
بح�ضور  ال�������ض���اط���ئ���ي���ة،  م���ي���ام���ي 
فنانني  بني  امل�ضاهري،  من  العديد 

وريا�ضيني.
ا�ضمه،  ت���غ���ي���ري  ب���روك���ل���ني  وق�������رر 
بيكهام،  ب��ي��ل��ت��ز  ب��روك��ل��ن  ل��ي�����ض��ب��ح 
حيث قرر اإدخال ا�ضم عائلة زوجته 
اجلديدة و�ضط ا�ضمه، تكرميا لها، 
واأ�ضبح  الأم��ر،  كما فعلت هي ذات 

ا�ضمها نيكول بيلتز بيكهام.
كرة  اأ�ضطورة  ال�ضاب،  وال��دا  ولكن 
ال����ق����دم داي����ف����د ب��ي��ك��ه��ام وزوج���ت���ه 
فيكتوريا، مل يكونا على علم بهذا 
التغيري، اأو مل يريدا اللتفات له.

مباركة  وف��ك��ت��وري��ا  ب��ي��ك��ه��ام  فكتب 
ح�ضابهما  على  ال�ضابني،  للزوجني 
مب��وق��ع اإن�����ض��ت��غ��رام، م��ع اإزال���ة ا�ضم 
بني  ج����دل  اأث������ار  مم���ا  "بيلتز"، 

اجلماهري واملتابعني.
ال�ضيد  "مبوك  فكتوريا:  وكتبت 
كتب  وم��ث��ل��ه��ا  بيكهام"،  وال�����ض��ي��دة 
بنيكول  ورح�����ب  ب��ي��ك��ه��ام،  دي��ف��ي��د 

بيلتز للعائلة.

درة برفقة زوجها باأحدث ظهور لها
�ضورة  متابعيها  التون�ضية  درة   املمثلة  �ضاركت 
جديدة عب �ضفحتها اخلا�ضة يف موقع التوا�ضل 
زوج��ه��ا، وهي  برفقة  فيها  الج��ت��م��اع��ي، ظ��ه��رت 

تتكئ على كتفه باإطاللة رومان�ضية.
ت��ف��اع��ل ال������رواد م���ع ال�������ض���ورة و����ض���ارك���وه���ا عب 
اإعجابهم  ع���ن  وع�����بوا  اخل���ا����ض���ة،  ���ض��ف��ح��ات��ه��م 

بال�ضورة وحمبتهم لها.
واجلدير ذكره اأن درة كانت اأدت منا�ضك العمرة 
ت��رت��دي مالب�ص  ك��ان��ت  يف �ضهر رم�����ض��ان، ح��ي��ث 
الإحرام و�ضاركت اجلمهور مبجموعة من ال�ضور 
التي ن�ضرتها ولقيت ال�ضور انت�ضاراً كبرياُ حيث 
تناقلها الرواد عب �ضفحاتهم اخلا�ضة وتفاعلوا 
معها وعبوا عن حمبتهم لها كما وكتبوا عبارات 

متنوا لها فيها اأن يتقبل اهلل اأعمالها.
ال�ضما  "بني  م�����ض��ل�����ض��ل  درة  اأع����م����ال  اآخ�����ر  م���ن 
مو�ضى،  وندى  �ضالمة،  هاين  بطولة  والأر�ص"، 
وحممد ث��روت، وجن��الء ب��در، واأحمد بدير، من 

تاأليف اإ�ضالم خريي واإخراج ماندو العدل.

تخ�سر 35 كغم قبل زفافها بف�سل الب�سكويت
كيلو غراماً   35 ب��خ�����ض��ارة  اأ���ض��رتال��ي��ة يف  ام����راأة  جن��ح��ت 
القت�ضار  بف�ضل  زفافها،  موعد  قبل  اأ�ضهر،  عدة  خالل 
على تناول الب�ضكويت وبع�ص الأطعمة ال�ضحية. بعد اأن 
اأفرطت يف تناول الوجبات اخلفيفة ال�ضكرية وامل�ضروبات 
ال��غ��ازي��ة وك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال��ط��ع��ام، و���ض��ل وزن تارا 
�ضلوبودويك اإىل 92 كيلوغراماً، حيث اعتادت اأن تتناول 
ال�ضاخنة  وال��رق��ائ��ق  الإ�ضباجيتي  م��ن  ثالثة  اأو  طبقني 
و�ضل  اأن  وب��ع��د  واح����دة.  جل�ضة  يف  اللحم  م��ن  وف��ط��رية 
وزنها اإىل هذا احلد، قررت تارا اإنقا�ص وزنها قبل حلول 
موعد زفافها، حيث اقت�ضرت على نظام تناول الب�ضكويت 
للدكتور �ضيغيل، والذي عرثت عليه على �ضفحة �ضحية 
الب�ضكويت  تناول  على  احلمية  تعتمد  ب��وك.  في�ص  على 
منخف�ص ال�ضعرات احلرارية، والذي يحتوي على كميات 
جيدة من البوتني لإطالة فرتة ال�ضعور بال�ضبع. خالل 
تارا  �ضجعت  ال����وزن  اإن��ق��ا���ص  رح��ل��ة  م��ن  الأول  الأ���ض��ب��وع 
نف�ضها على عدم العودة اإىل العادات القدمية مثل تناول 
باأنها  ال�ضكرية. وفوجئت  وامل�ضروبات  ال�ضريعة  الوجبات 
ال�ضهر  اأي��ام فقط. يف  �ضبعة  خ��الل  كيلو غرامني  فقدت 
10 كيلوغرامات من وزنها  الأول جنحت تارا يف خ�ضارة 
دون احلاجة ملمار�ضة الريا�ضة، ويف ال�ضهر الثاين فقدت 
الوزن  خ�ضارة  يف  ذل��ك  بعد  وا�ضتمرت  غ��رام��ات،  كيلو   6

ب�ضكل منتظم حتى جنحت بفقدان 35 كيلو غراماً.

كوبا جونيور يعرتف بتقبيله نادلة رغمًا عنها 
عاماً(   54( جونيور  غودينغ  كوبا  الأمريكي  املمثل  اع��رتف 
بتقبيله اإحدى النادلت رغماً عنها، على ما اأفاد حماميه يف 
اإطار ت�ضوية ُتعقد اأمام حمكمة يف نيويورك ومن �ضاأنها اإبطال 
ة،  دعاوى جنائية اأخرى مرفوعة �ضده. وعلى مدى عقود عدرّ
هت اأكرث من ع�ضرين امراأة اتهامات بالتحر�ص اجلن�ضي  وجرّ
اأف�ضل  عن  اأو�ضكار  احلائز  ماغواير"  "جريي  جنم  حق  يف 
ممثل بدور م�ضاعد عام 1997. وهو يحاَكم بدعاوى رفعتها 
فران�ص  لوكالة  روثمان  فرانك  حماميه  وق��ال  ن�ضاء.  ثالث 
بر�ص اإنرّ موكله وافق على ت�ضوية مقابل اإقراره مب�ضوؤوليته 
املمثل  اأنرّ  روثمان  واأو�ضح  �ضده.  املوجهة  التهم  اإح��دى  عن 
"اعرتف بتهمة تقبيله اإحدى النادلت من دون موافقتها"، 
املحامي  واأ�ضار  كلرّها".  اأُ�ضقطت  الأخ��رى  "الترّهم  اأنرّ  م�ضيفاً 
اإىل اأنرّ "هذه التهمة �ضُت�ضقط يف حقه يف غ�ضون �ضتة اأ�ضهر 
امل�ضاكل، و�ضيكون �ضجله الق�ضائي نظيفا  يف حال ابتعد عن 
�ضاحبة  حمامية  وه��ي  األ��ري��د،  غلوريا  وقالت  النهاية".  يف 
رف�ص  القا�ضي  اإنرّ  هويتها،  ع��ن  ُيك�ضف  مل  ال��ت��ي  ال��دع��وى 
على  الق�ضية  يف  ب�ضهاداتهنرّ  اأخريات  �ضحايا  ب��اإدلء  طلبات 

�ضن ل�ضلوك مماثل من املمثل. اأ�ضا�ص اأنرّهنرّ تعررّ

اأمريكا تهدي م�سر ر�سالة العرتاف بال�ستقالل
ت�����ض��ل��م وزي����ر اخل��ارج��ي��ة امل�����ض��ري، ���ض��ام��ح ���ض��ك��ري، من 
تخليدا  مل�ضر،  هدية  بلينكن،  اأنتوين  الأمريكي،  نظريه 
املتحدة  والوليات  م�ضر  بني  للعالقات  املئوية  للذكرى 

الأمريكية.
، اأح��ده��م��ا خطاب  وال��ه��دي��ة ع��ب��ارة ع��ن ن�ضخة خل��ط��اب��نيرّ
املن�ضئة  والوثيقة  و�ضيادتها  م�ضر  با�ضتقالل  الع��رتاف 
وارن  اآن��ذاك،  الأمريكي  الرئي�ص  من  هة  موجرّ للعالقات 

هاردينغ، اإىل امللك اأحمد فوؤاد.

املكتوب.. م�سل�سل مغربي يك�سف نظرة املجتمع ملهنة ال�سيخة
جمهور  اه��ت��م��ام  امل��ك��ت��وب  امل��غ��رب��ي  امل�ضل�ضل  اأث����ار 
يوم  اأول  يف  الأوىل  حلقته  ع��ر���ص  منذ  عري�ص 
وهو  "ال�ضيخة"،  ملهنة  تطرقه  ب�ضبب  رم�ضان، 
والراق�ضة  امل��غ��ن��ي��ة  ع��ل��ى  ُي��ط��ل��ق  ال�����ذي  ال����ض���م 
اأداره  ال���ذي  العمل  ومت��ك��ن  امل��غ��رب.  يف  ال�ضعبية 
امل��خ��رج ال�����ض��اب ع��الء اأك��ع��ب��ون، م��ن ح�ضد ن�ضب 
م�ضاهدة عالية، مكنته من ت�ضدر الرتاند املغربي 

على من�ضة "يوتيوب".
وتداول رواد مواقع التوا�ضل لقطة من امل�ضل�ضل 
املمثلة  جت�ضدها  ال��ت��ي  "ال�ضيخة"،  دف���اع  تظهر 
بعد  عفوية،  بطريقة  نف�ضها  عن  ب��وت��ازوت،  دنيا 
امللهى  زبائن  اأح��د  طرف  من  للتحر�ص  تعر�ضها 

الليلي اأثناء تاأدية عملها.
ان�������ض���ب���ت ح�����ول مهنة  ال���ن���ق���ا����ص وال���ت���ع���ل���ي���ق���ات 
"ال�ضيخة" مبفهومها التقليدي، ونظرة املجتمع 
اإليها، بني من يرى فيها �ضانعة للفرجة حتمل 
ر�ضالة فنية، وامراأة تقوم مبهنة منبوذة، غالبا ما 

يتم خلطها مع البغاء.
"املكتوب" يعرف  م�ضل�ضل  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

م�ضاركة عدد من الأ�ضماء املهمة يف املجال الفني 
يف امل���غ���رب، م��ث��ل اأم����ني ال��ن��اج��ي و���ض��ن��اء زعيمي 
ال�ضباب  من  جمموعة  جانب  اإىل  بوبكر،  ورفيق 
الفني،  املجال  ب��دوؤوا ي�ضقون طريقهم يف  الذين 

مثل هند بنجبارة و�ضلوى زهران.
الناقد املغربي والباحث يف امل�ضرح والأدب ال�ضعبي، 
ح�ضن بحراوي، قال اإن "ال�ضيخة كانت ول تزال 
لها  يلجاأ  اإذ  امل��غ��رب��ي،  املجتمع  يف  ب��ق��وة  حا�ضرة 
والأع��را���ص، وحتظى  لتن�ضيط احلفالت  اجلميع 
والوطنية  العائلية  املنا�ضبات  يف  مهمة  مبكانة 
ب�ضرعة  لها  ظهره  يدير  املجتمع  لكن  وغ��ريه��ا، 

بع�ص انق�ضاء حاجته منها".
كما اأن مفهوم "ال�ضيخة" واكب التطور ال�ضيا�ضي 
املغرب،  عرفه  ال��ذي  والقت�ضادي  والجتماعي 
فن  تغني  احل��م��اي��ة  خ��الل  ال�ضيخة  ك��ان��ت  حيث 
العيطة كتعبري عن �ضوت القبيلة الثائرة يف وجه 
وعودة  ال�ضتقالل  بعد  حت��ول��ت  ث��م  ال�ضتعمار، 
اإىل تعبري  املنفى  ال�ضلطان حممد اخلام�ص من 

عن الفرح دام ل�ضنوات بعد خروج امل�ضتعمر.

ال�سحفية واملنتجة الأمريكية ريبيكا جارفي�س خالل ح�سورها العر�س النهائي لفيلم Hulu يف لو�س اأجنلو�س. ا ف ب

اإلي�سا: مرييام فار�ش مبئة وجه
فجرت الفنانة اللبنانية  اإلي�ضا  ت�ضريحات من العيار الثقيل يف ما يخ�ص زمالءها بالو�ضط 
الفني، فو�ضفت الفنانة  مرييام فار�ص  باأنها ب�"مئة وجه"، بعدما كانت قد و�ضفتها مرييام 
يف  عنها  وداف��ع��ت  �ضخ�ضياً،  تعرفها  ل  اأنها  اإىل  اإلي�ضا  واأ���ض��ارت  وجهني"،  ب�"�ضاحبة  �ضابقاً 

ال�ضابق.
واعتبت اإلي�ضا اأن الفنانة هيفا وهبي اأقرب لها من الفنانة  نان�ضي عجرم ، وتعتب اإلي�ضا 
نان�ضي  تكون  اأن  ميكن  اأن��ه  اإىل  الإ���ض��ارة  مع  م�ضر،  يف  الأوىل  اللبنانية  الفنانة  نف�ضها 

عجرم رقم واحد.
وعن عالقتها بالفنان  وائل كفوري ، قالت :"كان �ضديقي .. لأن وائل متقلب املزاج 
قد ي�ضتيقظ من النوم بحال خمتلف ويختفي بدون اأ�ضباب"، وقالت اإنه كان �ضديقاً 

والآن اأ�ضبح زمياًل.
اأما عن الفنانة  كارول �ضماحة ، فقالت اإلي�ضا :"بت�ضل حترتق على تويرت و اذا 

حدا كتب �ضي بتطبلوا وما بحب هيك .. لنه اآخر �ضي رح تقلب عليها".


