
   

هالل  تتحرى  الإم����ارات 
���ض��ه��ر رم�����ض��ان ال��ي��وم

•• اأبوظبي-وام:

ر�ؤية  حت��ري  جلنة  جتتمع 
املبارك  رم�����ض��ان  �ضهر  ه��ال 
�ضعبان   29 اجل��م��ع��ة  ال���ي���وم 
امل����واف����ق  ه���ج���ري���ة   1443
الأ�ل من اأبريل 2022 بعد 
����ض���اة امل����غ����رب، �ذل�����ك يف 
اأبوظبي  يف  الق�ضاء  دائ��رة 
عبداهلل  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���ض��ة 
النعيمي  ع��واد  بن  �ضلطان 
�زي��������ر ال�����ع�����دل �ح�������ض���ور 

اأع�ضاء اللجنة.
املحاكم  ج���م���ي���ع  �ت�����ق�����وم 
ال�����د�ل�����ة  يف  ال���������ض����رع����ي����ة 
�موافاة  ال���ر�ؤي���ة  ب��ت��ح��ري 
لديها،  يثبت  مب��ا  اللجنة 
�على جلنة حتري ال�ضهور 
الق�ضاء  ب��دائ��رة  القمرية 
امل���ن���اط���ق  يف  ب����اأب����وظ����ب����ي 
ال����و�����ض����ط����ى �ال�������ض���رق���ي���ة 
�الغربية بالإمارة �مدينة 
متابعة  �ال���ظ���ف���رة  ال���ع���ن 
جمع  يف  ال�ضهرية  مهمتها 
اإثبات  اإىل  امل���وؤدي���ة  الأدل����ة 
لهذه  رم�ضان  �ضهر  بداية 
اللجنة  �م���واف���اة  ال�����ض��ن��ة، 

بوتن يرتاأ�س اجتماًعا حول الطريان عرب رابط فيديو يف مقر نوفو اأ�غاريوفو احلكومي خارج مو�ضكو)ا ف ب( 

قي�س �ضعيد يقرر حل الربملان

رئي�س اإ�ضتونيا، األر كاري�س يطالب الأطل�ضي بردع مرئي �فعال

الناتو يتوقع هجمات رو�سية جديدة على كييف

اإيطاليا: بوتني اأبلغنا اأن وقف 
اطالق النار م�ضتبعد حاليا باأوكرانيا

�سعبيته ازدادت منذ بدء النزاع يف اأوكرانيا 

بوتني: على الدول غري ال�ضديقة دفع ثمن الغاز بالروبل من اليوم
•• مو�سكو-اأ ف ب:

فادميري  الر��ضي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
بوتن اخلمي�س اأن على الد�ل غري 
�اردات  ث��م��ن  ت��دف��ع  اأن  ال�����ض��دي��ق��ة 
بالر�بل  اجلمعة  من  اعتبارا  الغاز 
ر��ضيا حتت طائلة  من ح�ضابات يف 
اإجراء  �ه��و  عنها،  الإم����دادات  قطع 
يطال ب�ضورة خا�ضة بلدان الحتاد 

الأ�ر�بي.
بالعملة  يبقى  ال��غ��از  �ضعر  اأن  غ��ري 
املن�ضو�س عليها يف العقود، �هي يف 

غالب الأحيان اليور� اأ� الد�لر.
بثها  ت�����ض��ري��ح��ات  ب���وت���ن يف  �ق�����ال 
مر�ضوم  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ح�ضابات  فتح  عليهم  ال�ضدد  ب��ه��ذا 
بالر�بل يف م�ضارف ر��ضية. �ضُت�ضدد 
احل�ضابات  ه�����ذه  م����ن  امل����دف����وع����ات 
مقابل عمليات ت�ضليم الغاز اعتباًرا 
من اليوم اجلمعة الأ�ل من ني�ضان 

اأبريل.
الدفع  ع��ن  التخلف  اأن  م��ن  �ح���ذر 
اإيقاف  اإىل  �ضيوؤدي  الطريقة  بهذه 

العقود القائمة.
��ضدد بوتن على اأنه اإذا مل تتم هذه 
خمالفة  ذل��ك  �ضنعترب  امل��دف��وع��ات، 
ل���ل���واج���ب���ات م����ن ق���ب���ل امل�������ض���رتي، 
����ض��ت��رتت��ب ع��ن ذل���ك ك��ل العواقب 

م��و���ض��ك��و مت��ن��ع ق����ادة الحت���اد 
ارا�ضيها دخ��ول  م��ن  الأوروب����ي 

•• مو�سكو-اأ.ف.ب:

القادة  منع  اأم�����س  ر��ضيا  اأعلنت 
الأ�ر�ب�������ي�������ن �م���ع���ظ���م ال����ن����واب 
الأ�ر�بين من دخول اأرا�ضيها ردا 
ا�ضتهدفتها  التي  العقوبات  على 

لغز�ها اأ�كرانيا.
�ق���ال���ت اخل��ارج��ي��ة ال��ر����ض��ي��ة يف 
اأك����رب  ت�����ض��م��ل  ال���ق���ي���ود  اإن  ب���ي���ان 
ق���ادة الحت����اد الأ�ر�ب�����ي �بينهم 
الأ�ر�بين  املفو�ضن  م��ن  ع��دد 
�ر�ؤ�ضاء هيئات ع�ضكرية اأ�ر�بية، 
اإ���ض��اف��ة اإىل غ��ال��ب��ي��ة ك���ربى من 
ن���واب ال��ربمل��ان الأ�ر�ب�����ي الذين 
مناه�ضة  ل�����ض��ي��ا���ض��ات  ي���ر�ج���ون 

لر��ضيا.
اأن هذا الإجراء  �اأ�ضافت الوزارة 
م�ضوؤ�لن  ع��ل��ى  اأي�����ض��ا  ي��ن��ط��ب��ق 
الأع�ضاء  ال����د�ل  م��ن  �ضيا�ضين 
�كذلك  الأ�ر�ب���������ي،  الحت�����اد  يف 
��ضحافين  ع���ام���ة  ���ض��خ�����ض��ي��ات 
مم�����ن دع�����م�����وا ال����ع����ق����وب����ات غري 
القانونية �ضد ر��ضيا، اأ� حر�ضوا 
انتهكوا  اأ�  ر��ضيا  مناه�ضة  على 
ناطقة  ف���ئ���ات  �ح����ري����ات  ح���ق���وق 

بالر��ضية.
الر��ضية  اخل���ارج���ي���ة  ت��ن�����ض��ر  مل 
امل�ضتهدفن،  الأ���ض��خ��ا���س  قائمة 
املمثلية  اأبلغت  اإن��ه��ا  قالت  لكنها 
بهذا  م���و����ض���ك���و  يف  الأ�ر�ب�������ي�������ة 

الإجراء.

الازمة.
ب�����اأن ه����ذا الإج�������راء رد على  �ذّك�����ر 
د�لر  مليار   300 ح���واىل  جتميد 
بالعمات  ر����ض��ي��ا  اح��ت��ي��اط��ات  م��ن 
مبوجب  اخل����������ارج،  يف  الأج���ن���ب���ي���ة 
عقوبات اأقرها الغرب ردا على الغز� 

الر��ضي لأ�كرانيا.
مار�س  اآذار  مطلع  مو�ضكو  �ن�ضرت 
ال�ضديقة  ال����د�ل غ��ري  ق��ائ��م��ة م��ن 
ت�����ض��م ب�������ض���ورة خ���ا����ض���ة ال����ولي����ات 

�كندا  امل��ت��ح��دة  �امل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة 
�ال����ي����اب����ان �ال���������ر�ج �اأ����ض���رتال���ي���ا 
������ض����وي���������ض����را �ت�������اي�������وان �ك�����وري�����ا 

اجلنوبية.
الرئي�س  �ضعبية  ارت��ف��ع��ت  ذل��ك  اىل 
العمليات  ب������دء  م���ن���ذ  ال����ر������ض����ي 
�ف��ق مركز  اأ�ك��ران��ي��ا،  الع�ضكرية يف 
اأكرث  اإن  ق��ال  ال��ذي  امل�ضتقل  ليفادا 
من 80 يف املئة من الر��س اأعربوا 

عن دعمهم لقراراته.

مركز  يجريه  ا�ضتطاع  اأ�ل  �اأ�رد 
ليفادا منذ اأن اأر�ضلت مو�ضكو قواتها 
اإىل اأ�كرانيا يف 24 �ضباط فرباير، 
اأن 83 يف املئة من الر��س يوافقون 
على ق���رارات ب��وت��ن، يف ارت��ف��اع من 
فرباير. �ضباط  مطلع  املئة  يف   71

من   15% اأن  ل���ي���ف���ادا  �اأ�������ض�����ح 
على  ي����واف����ق����ون  ل  امل�����ض��ت��ط��لَ��ع��ن 
ت�ضرفاته - يف انخفا�س من 27% 
- يف حن رف�س 2 يف املئة الإجابة.

الرئي�س التون�سي يحل الربملان املجمد

هل هو الف�ضل الخري من عملية يل الذراع �ضيا�ضيا؟

احلرب يف اأوكرانيا:

دول البلطيق تطالب مبخالب اأطول للناتو!

املعار�ضة يف باك�ضتان تقرتب من الإطاحة بعمران خان
•• اإ�سالم اأباد-وكاالت:

يبد� اأن املعار�ضة الباك�ضتانية جمعت الأ�ضوات التي حتتاجها لاطاحة 
برئي�س ال��وزراء عمران خان، قبل مناق�ضة يف الربملان للت�ضويت بحجب 
الثقة. �من املقرر اأن يبداأ جمل�س النواب املوؤلف من 342 ع�ضواً مناق�ضة 

طلب ت�ضويت على حجب الثقة الذي تقدمت به املعار�ضة، الأحد املقبل.
علي  اآ�ضف  ال�ضابق  الرئي�س  بقيادة  املعار�ضة،  اأن  بلومربغ  �كالة  �ذك��رت 
زارداري �رئي�س الوزراء ال�ضابق نواز �ضريف، جمعت 196 �ضوتاً بحلول 

م�ضاء الأربعاء، اأكرث من 172 �ضوتاً مطلوباً لاإطاحة بخان.
�من املتوقع اأن ي�ضوت بع�س اأع�ضاء حزب خان مع الطلب يف ظل تزايد 

الغ�ضب العام من ارتفاع تكاليف املعي�ضة.

•• الفجر -تون�س

التون�ضي  ال�����ربمل�����ان  ع���ق���د  اإث������ر 
املجمدة اأعماله جل�ضة عرب تقنية 
اإلغاء  ق���رار  ع��ل��ى  �ردا  ال��ف��ي��دي��و، 
مرا�ضيمه، اأعلن الرئي�س التون�ضي 
الأربعاء، حل  م�ضاء  �ضعيد،  قي�س 
الف�ضل  على  بناء  �ق��ال  املجل�س. 
اليوم،  اأعلن  الد�ضتور،  من   72
�يف هذه اللحظة التاريخية، عن 
حل املجل�س النيابي، حفاظاً على 
الد�لة �على موؤ�ض�ضاتها �حفاظاً 

على ال�ضعب التون�ضي.
جاء ذلك خال تر�ؤ�ضه اجتماعاً 
القومي" بعد  الأم��ن  "جمل�س  ل� 
���ض��اع��ات م���ن حت����ّدي ن����واب قرار 
�عقدهم  املجل�س  اأع��م��ال  تعليق 
جل�ضة عرب تقنية الفيديو، �ضوتوا 
خ��ال��ه��ا ع��ل��ى اإل���غ���اء الإج�����راءات 
ال�ضتثنائية التي اأعلنها �ضعيد يف 

.2021 يوليو   25

•• الفجر –خرية ال�سيباين

ق��ب��ل ق��م��ة ال��ن��ات��و يف م���دري���د يف 
د�ل  ق��ادة  يوا�ضل  املقبل،  يونيو 
�ضر�رة  اىل  ال��ت��ن��ب��ي��ه  ال��ب��ل��ط��ي��ق 
غز�  بعد  بلدانهم  حماية  تعزيز 

اأ�كرانيا.
مل يتم ال�ضتماع اإليهم مبا يكفي 
املتتالية  ال�����ض��م  ع��م��ل��ي��ات  -رغ����م 
التي قامت بها ر��ضيا لأرا�ضي يف 
جزيرة  ��ضبه  �د�نبا�س  جورجيا 
�ضعورهم  ازدي�����اد  –�مع  ال���ق���رم 
باله�ضا�ضة منذ غز� اأ�كرانيا، مل 
تتوقف د�ل البلطيق عن الدعوة 
اأع�ضاء  م���ن  اأك�����رب  ح��م��اي��ة  اإىل 
ان�ضمت  ال��ذي  الأطل�ضي  احللف 

اإليه عام 2004.
ل بد اأن ي�ضتعد الناتو للتهديدات 
�احدة  اإجابة  �هناك  امل�ضتقبلية، 
�مرئي  به  موثوق  "ردع  ممكنة: 

 با�ضاغا يتوقع دخول طرابل�س �ضلميا خالل اأيام 
•• تون�س-رويرتز:

رئي�ضا  ليبيا  ���ض��رق  يف  املتمركز  ال��ربمل��ان  عينه  ال���ذي  ب��ا���ض��اغ��ا،  فتحي  ق��ال 
للحكومة هذا ال�ضهر، لر�يرتز اإنه يتوقع ممار�ضة مهامه يف طرابل�س خال 
الأيام القادمة د�ن ا�ضتخدام القوة، ��ضط مواجهة م�ضتمرة منذ اأ�ضابيع بن 

الف�ضائل املتناف�ضة.
�رف�س عبد احلميد الدبيبة، الذي توىل رئا�ضة حكومة انتقالية قبل عام 
يف عملية �ضيا�ضية دعمتها الأمم املتحدة، التخلي عن ال�ضلطة لبا�ضاغا بعد 
الأ�ل، �ظل متمركزا يف  انتخابات يف دي�ضمرب كانون  انهيار خطة لإج��راء 

العا�ضمة بدعم من بع�س الف�ضائل امل�ضلحة.
انتهت  اإن مدة حكومة الدبيبة  انهيار خطة النتخابات قال الربملان  �بعد 
�اختار با�ضاغا لرئا�ضة احلكومة لفرتة انتقالية جديدة تف�ضي اإىل انتخابات 

العام القادم، يف خطوة رف�ضتها ف�ضائل اأخرى.
�يف مقابلة يف تون�س، قال با�ضاغا لدينا ات�ضالت مبا�ضرة مع الغرب الليبي، 
ال�ضخ�ضيات  بع�س  �اأي�ضا  الكتائب  �ق��ادة  ال�ضيا�ضية  النخبة  طرابل�س،  مع 
اأن  ق���ادرة  ال��ق��ادم  الأي���ام  احلكومة  �ضتكون  اهلل  ب���اإذن  �اأ���ض��اف  املجتمعية". 

متار�س مهامها يف طرابل�س.
م�ضلح  رت��ل  يف  اأ�ضابيع  ثاثة  قبل  طرابل�س  دخ��ول  ح��ا�ل  ق��د  با�ضاغا  ك��ان 
الدبيبة  مع  متحالفة  ق��وات  �ضدت  عندما  اأدراج���ه  ع��اد  الرتل  لكن  �ضخم، 
الطرق املوؤدية اإىل العا�ضمة. �منذ ذلك احلن تعاين ليبيا جمودا �ضيا�ضيا 
حيث تقول كل من احلكومتن اإنها تتمتع بال�ضرعية، مما يزيد املخا�ف من 
جتدد ال�ضتباكات اأ� تق�ضيم الأرا�ضي بينهما يف حن حتا�ل الأمم املتحدة 

�د�ل غربية اإحياء خطة النتخابات.

النيابية  اجلل�ضة  �ضعيد  �انتقد 
انقاب  اإنه  قائًا:  الفرتا�ضية، 
ل ���ض��رع��ي��ة ل���ه ع��ل��ى الإط������اق، 

يتاعبون مبوؤ�ض�ضات الد�لة.
�مثلت اجلل�ضة التي �ضارك فيها 
اأ�ضل  م��ن  نائباً   120 م��ن  اأك��رث 
217 حتدياً للرئي�س الذي جّمد 

اإ�ضتونيا،  رئي�س  ي��رى  �فع������ال، 
ن�ضرته  م��ق��ال  يف  ك���اري�������س،  األر 
يوم  ت��امي��ز  ف��اي��ن��ن�����ض��ال  �ضحيفة 

الثاثاء.
يتطلب هذا  نظره،  �م��ن �جهة   
�جوًدا دائًما �معزًزا على اجلانب 

اأعمال الربملان �ميار�س �ضلطاته 
مبرا�ضيم �اأ�امر رئا�ضية.

العامة  اجلل�ضة  �ضعيد،  �����ض��ف 
انقابية  مبحا�لة  الفرتا�ضية، 
ف��ا���ض��ل��ة، �ب��اأن��ه��ا ت��اآم��ر ع��ل��ى اأمن 

الد�لة الداخلي �اخلارجي.
)التفا�ضيل �س15(

ال�������ض���رق���ي م����ن ال���ن���ات���و، �ال�����ذي 
���ض��ي��خ��ل��ف ال�����������د�رات احل���ال���ي���ة، 
البلطيق  �د�ل  بولندا  ��ضي�ضع 
ع��ل��ى ق���دم امل�����ض��ا�اة م��ع اأمل��ان��ي��ا اأ� 

اإيطاليا اأ� اململكة املتحدة.
)التفا�ضيل �س13(

رئي�س الوزراء الإيطايل لدى ��ضوله لعقد موؤمتر �ضحفي يف ر�ما. )ر�يرتز(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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�رشطة دبي جتمع �أما 
بابنها بعد فر�ق 15 عاماً

�أخبار �لإمار�ت

�ضد �لنه�ضة وليبيا.. ما دللت 
زيارة �لربهان �إىل �لقاهرة؟

عربي ودويل

ر��ضد بن حميد يرت�أ�ص وفد 

�لإمار�ت يف كوجنر�ص »فيفا«

�لفجر �لريا�ضي

التعاون اخلليجي: الأجواء 
مب�ضاورات اليمن فاقت التوقعات

•• الريا�س-وكاالت:

اأكد الأمن العام امل�ضاعد ملجل�س التعا�ن اخلليجي لل�ضوؤ�ن ال�ضيا�ضية �املفا��ضات 
كل  فاقت  اليمنية  امل�ضا�رات  يف  الأج��واء  اأن  اخلمي�س،  اأم�س  العوي�ضق،  عبدالعزيز 

التوقعات، م�ضريا اإىل اأن املجال مفتوح لكل اليمنين للم�ضاركة .
بنوده  �ا�ضتكمال  اليمن،  يف  طريق  خريطة  ي�ضكل  الريا�س  اتفاق  اأن  اأ���ض��اف  كما 
لنقل  الواقع  لت�ضخي�س  من�ضة  متثل  اليمنية  امل�ضا�رات  اأن  �راأى  ميني.  مطلب 

الباد من احلرب اإىل ال�ضلم، فاحلل ميني �باأيدي اليمنين.
اإىل ذلك، �ضدد على اأن جناح املحادثات اليمنية ف يالريا�س لي�س خياراً، بل �اقع 

يجب حتقيقه، م�ضيفاً ناأمل اأن متثل امل�ضا�رات فر�ضة لتحقيق ال�ضام يف اليمن.
هانز  اليمن،  يف  املتحدة  ل��اأمم  العام  لاأمن  اخلا�س  املبعوث  اأعلن  جهته،  من 
اليمن. �قال:  اأزمة  �ضي�ضهم يف حل  الإقليمية  املنظمات  التعا�ن مع  اأن  غرندبرغ، 
الريا�س  اأن  اإىل  اليمن، م�ضرياً  �ضامل يف  اإىل حل  نحتاج كل دعم ممكن للو�ضول 

قادت حوارات مينية اأدت اإىل نتائج اإيجابية.

•• عوا�سم-وكاالت:

ك��اف��ة الدعوات  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى 
الد�لية اإىل �قف النار بن ر��ضيا 
املعركة  دخ�����ول  م���ع  �اأ�ك����ران����ي����ا، 
اأعلنت   ،36 ال���  يومها  الع�ضكرية 
الر��ضي  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإي��ط��ال��ي��ا 
�قف  اأ�  اأبلغها  بوتن  ف��ادمي��ري 
الوقت  يف  م�ضتبعد  ال��ن��ار  اإط���اق 

احلايل.
الإيطايل  ال������وزراء  رئ��ي�����س  �ق����ال 
م����اري����و دراج��������ي خ�����ال م���وؤمت���ر 
�ضحايف، اأم�س اخلمي�س، اأنه حن 
�ضاأل بوتن عن تلك النقطة خال 
اأكد  الأربعاء،  بينهما  مكاملة جرت 
الأخ����ري اأن ال��ظ��ر�ف ح��ال��ي��ا غري 

منا�ضبة لوقف النار.
على �ضعيد اآخر، اأ�ضار دراجي اإىل 
اأي�ضا  اأخربه  الر��ضي  الرئي�س  اأن 
مو�ضكو  ب��ن  امل��ربم��ة  ال��ع��ق��ود  اأن 
�ضارية  تزال  الأ�ر�بية ل  �ال��د�ل 
اإمكانية  اإىل  م��ل��م��ح��ا  امل���ف���ع���ول، 
يف  الأ�ر�ب��ي��ة  ال�ضركات  ا�ضتمرار 
الدفع باليور� �الد�لر. �قال ما 
فهمته، �لكن قد اأكون خمطًئا، هو 

اأمر  املبالغ  اأ�  اأن حتويل الدفعات 
داخلي يخ�س ر��ضيا الحتادية.

اأزمة  �ضكلت  النقطة  تلك  �ك��ان��ت 
ال��ع��اق��ة ب��ن مو�ضكو  ج��دي��دة يف 
الكرملن  اأن فر�س  بعد  �الغرب، 
الأجنبية  �ال�ضركات  الغرب  على 
امل����ت����ع����اق����دة م�����ع ب��������اده ال����دف����ع 

بالر�بل.
ال��د�ل الأ�ر�بية  انتقدت  يف حن 
ه��ذا ال��ق��رار م��وؤك��دة اأن��ه يتعار�س 

املن�ضو�س  القانوينة  البنود  م��ع 
التجارية  العقود  ك��اف��ة  يف  عليها 

مع الر��س.
�ضمال  العام حللف  الأمن  �اأعلن 
�ضتولتنربغ،  ي��ن�����س  الأط���ل�������ض���ي، 
يرى  ل  احل���ل���ف  اأن  اخل���م���ي�������س، 
ان�ضحاًبا للقوات الر��ضية، م�ضيفا 

اأنه يتوقع هجمات اإ�ضافية.
ك����م����ا اأ��������ض�������اف خ��������ال م����وؤمت����ر 
اأم�س  ب��ر�ك�����ض��ل  ���ض��ح��ايف ع��ق��د يف 

التقرير  ع��ر���س  بغية  اخل��م��ي�����س، 
 )2021 )ل��ع��ام  للناتو  ال�ضنوي 
التي  ال�ضتخباراتية  املعلومات  اإن 
الوحدات  باأن  تفيد  الناتو  بحوزة 
الر��ضية لي�ضت ب�ضدد الن�ضحاب 

بل تعيد متو�ضعها.
اأن الر��س يعيد�ن  اأ��ضح  كذلك، 
مت��و���ض��ع��ه��م ف���ق���ط، ب��غ��ي��ة اإع�����ادة 
جتميع ال�ضفوف، �تعزيز الهجوم 
ال�ضرق  يف  د�ن���ب���ا����س  م��ن��ط��ق��ة  يف 

الأ�كراين.
ر��ضيا  اأن  ع��ل��ى  م�������ض���ددا  �ت���اب���ع 
توا�ضل ال�ضغط على كييف �مدن 
ت�ضن  اأن  املتوقع  م��ن  ل��ذا  اأخ���رى، 
هجمات اإ�ضافية �ضتت�ضبب مبعاناة 

اأكرث يف اأ�كرانيا.
اإىل ذلك، راأى اأنه ل ميكن الأخذ 
الر��ضية  �الأق�������وال  ب��ال��ت��ع��ه��دات 
اأن  ال���وق���ت احل������ايل، م�����ض��ي��ف��ا  يف 
ال�ضلطات  ب��دع��م  م�ضتمر  احل��ل��ف 
الأ�كرانية �ت�ضليحها للدفاع عن 

اأرا�ضيها.
�ك��ان��ت ك��ل م��ن ال��ولي��ات املتحدة 
التعهدات  يف  �ضككتا  �ب��ري��ط��ان��ي��ا 

التي اأطلقتها مو�ضكو.

يف ر�سالة وجهها اإىل احلفل اخلتامي لإك�سبو 2020 دبي 

حممد بن را�ضد:اأظهرت الإمارات للعامل �ضورة خمتلفة 
لالإبداع لم�ضت عقول وقلوب جميع فئات املجتمع

•• دبي -وام: 

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
ال����وزراء  ال��د�ل��ة رئ��ي�����س جمل�س 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، اأنه "خال 
اأظهرت   2020 اإك�����ض��ب��و  رح��ل��ة 
�ضورة خمتلفة  للعامل  الإم���ارات 
ل���اإب���داع لم�����ض��ت ع��ق��ول �قلوب 
جميع فئات املجتمع �اأثبت اأبناء 
مواجهة  على  قدرتهم  الم���ارات 

ال�ضعاب �التحديات".
م�ضجلة  كلمة  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
احل���ف���ل  اإىل  �����ض����م����وه  �ج����ه����ه����ا 
دبي   2020 لإك�ضبو  اخل��ت��ام��ي 
�اأك�����د ف��ي��ه��ا اأن د�ل����ة الإم������ارات 
لتوا�ضل  م��رك��زا  دائ��م��ا  �ضتبقى 
العقول ��ضنع امل�ضتقبل بحكومة 
ا�ضتثنائية �قيادة �ضاحب ال�ضمو 
اآل نهيان  ال�ضيخ حممد بن زايد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  �يل 

الأعلى للقوات امل�ضلحة .
"يف كل حلظة من  �ق��ال �ضموه: 
عك�ضنا  ال���رح���ل���ة  ه����ذه  حل���ظ���ات 
ق��ي��م اأه����ل الإم�������ارات م���ن حمبة 

ل��ي�����س نهاية  ال��ي��وم  ����ض��ي��اف��ة... 
بداية  �اإمن������ا   2020 اإك�����ض��ب��و 
جديدة.. �ضتبقى الم��ارات �دبي 
اإن �ضاء اهلل يف تاألقها �قوتها �يف 

العقول..  ت��وا���ض��ل  على  ق��درت��ه��ا 
��ضنع امل�ضتقبل.. بهذه احلكومة 
حممد  اأخ��ي  �قيادة  ال�ضتثنائية 

بن زايد".     )التفا�ضيل �س2(

•• �ستوكهومل-وكاالت:

ذكر تقرير اإخباري، ليل الأربعاء اخلمي�س، اأن طائرتن 
نو�ية حلقت  باأ�ضلحة  ر��ضيتن مز�دتن  ع�ضكريتن 

يف املجال اجلوي ال�ضويدي لفرتة ق�ضرية للغاية.
الع�ضكرية  الطائرات  اإن حتليق  �ضويدي  �قال م�ضدر 
نقلت  ما  بح�ضب  متعمد،  ترهيب  عمل  كان  الر��ضية 
نيوز   4 �ضبكة  عن  الربيطانية  نيوز"  "�ضكاي  �ضبكة 

ال�ضويدية.
هجوميتن  طائرتن  اأن  ال�ضويدية  ال�ضبكة  �ذك���رت 
اأخريان  24" ترافقهما طائرتان  من طراز �ضوخوي 
من طراز �ضوخوي 27 اأقلعتا من قاعدة كالينينغراد 
اجل���وي���ة، امل��ط��ل��ة ع��رب ب��ح��ر ال��ب��ل��ط��ي��ق، ن��ح��و الأج����واء 
اأي يف خ�ضم احلرب  2 مار�س اجل��اري،  ال�ضويدية يف 

الر��ضية الأ�كرانية.
الر��ضيتن  الهجوميتن  اإن الطائرتن  امل�ضدر  �قال 
ك��ان��ت��ا م����ز�دت����ان ب��اأ���ض��ل��ح��ة ن���و�ي���ة، يف خ���ط���وة �ضعى 

الطيار�ن الر��س لإظهارها.
�اجتهت الطائرات الر��ضية جميعها اإىل اأجواء جزيرة 
�ا�ضتغرقت  البلطيق،  بحر  يف  ال�ضويدية  غ��وت��ان��د 
عملية اخرتاق الأجواء ال�ضويدية دقيقة �احدة فقط، 

�فق التقرير الإخباري.
�ضاح  اأر�ضل  الر��ضية،  الطائرات  اق��رتاب  ر�ضد  �فور 
اجلو ال�ضويدي طائرات حربية متكنت من اأخذ �ضور 
مز�دة  منها  اثنتن  اأن  اأك���دت  الر��ضية،  للمقاتات 
باأ�ضلحة نو�ية. �امتنع اجلي�س ال�ضويدي عن التعليق 
الهجوميتان  ال��ط��ائ��رت��ان  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ع��ل��ى  ر�ضميا 
املجال  انتهاك  اأن  اأكد  لكنه  نو�ية،  باأ�ضلحة  مز�دتان 

اجلوي كان متعمدا.
�قال قائد القوات اجلوية ال�ضويدية، كارل اإيد�ضرت�م: 
ن��ح��ن نعترب ذل���ك اإج�����راًء م��ع��ت��م��دا، �ه���و اأم���ر خطري 

للغاية، خا�ضة لد�لة يف حالة حرب.
ال�ضويدية  القوات  زادت  اأ�كرانيا،  يف  احل��رب  �ب�ضبب 

من حالة التاأهب.

طائرات رو�ضية م�ضلحة نوويا حتلق يف اأجواء ال�ضويد!
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

متا�ضيا مع خطة �زارة ال�ضحة ��قاية املجتمع لتو�ضيع �زي��ادة نطاق 
الفحو�ضات يف الد�لة بهدف الكت�ضاف املبكر �ح�ضر احلالت امل�ضابة 
�عزلهم  لهم  �املخالطن   "19  - "كوفيد  امل�ضتجد  ك��ور�ن��ا  بفري��س 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 323،104 فحو�ضات جديدة خال ال�ضاعات 
ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل �اأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  �تو�ضيع  الد�لة  �الفح�س يف  التق�ضي  اإج��راءات  تكثيف    ��ضاهم 

اإ�ضابة  حالة   313 عن  الك�ضف  يف  ال��د�ل��ة  م�ضتوى  على  الفحو�ضات 
�جميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ور�ن��ا  بفري��س  ج��دي��دة 
يبلغ  �ب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  �تخ�ضع  م�ضتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�ضجلة 891،300 حالة.
  كما اأعلنت �زارة ال�ضحة ��قاية املجتمع عدم ت�ضجيل اأي حالة �فاة يف 
الأرب��ع �الع�ضرين �ضاعة املا�ضية، �بذلك يبلغ عدد الوفيات يف الد�لة 

حالة.  2،302
بفري��س  مل�ضابن  ج��دي��دة  حالة   790 �ضفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
كور�نا امل�ضتجد "كوفيد - 19" �تعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 

تلقيها الرعاية ال�ضحية الازمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، �بذلك يكون 
جمموع حالت ال�ضفاء 867،662 حالة. 

من جهة اأخرى اأعلنت �زارة ال�ضحة ��قاية املجتمع عن تقدمي 7،717 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خال ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية �بذلك 
 24،520،159 يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 

جرعة �معدل توزيع اللقاح 247.92 جرعة لكل 100 �ضخ�س.
ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد19- ��ضعياً  �ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة 
اإىل الو�ضول اإىل املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم �التي �ضت�ضاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت �ال�ضيطرة على فري��س كوفيد19-.

قدمت 7,717 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

ال�ضحة جتري 323,104 فحو�ضات ك�ضفت عن 313 اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد و790 حالة �ضفاء 
القائم بالأعمال بالإنابة تلتقي وزير 

دولة يف وزارة الداخلية الرومانية
•• بوخار�ست-وام:

التقت م. مهرة علي ال�ضايع - القائم بالأعمال بالإنابة يف �ضفارة الد�لة لدى 
ر�مانيا، �ضعادة رائد عرفات �زير الد�لة يف �زارة الداخلية الر�مانية �رئي�س 

ق�ضم حالت الطوارئ التابع لوزارة ال�ضوؤ�ن الداخلية يف ر�مانيا.
�جرى خال اللقاء بحث العاقات الثنائية ��ضبل تعزيز التعا�ن بن البلدين 

يف املجالت ذات الهتمام امل�ضرتك.
املتطور  �بامل�ضتوى  البلدين،  العاقات بن  �متانة  اأكد اجلانبان على عمق   �
الذي ��ضل اإليه التعا�ن امل�ضرتك يف املجالت املختلفة حتقيقا مل�ضلحة البلدين 

�ال�ضعبن ال�ضديقن.

زايد الإن�ضانية تتابع اإجناز م�ضروع اأكادميية التعليم يف قريغيز�ضتان 

•• كواالملبور-وام:

العميد  ب��رئ��ا���ض��ة  ال���دف���اع  �زارة  م���ن  �ف���د  ����ض���ارك 
الركن مهند�س خليفة علي الكعبي، رئي�س الإدارة 
يف  الدفاعية،  �ال�ضناعات  للتكنولوجيا  التنفيذية 
فعاليات الد�رة ال�ضابعة ع�ضر من معر�س �موؤمتر 
�ال���ذي   2022 اأي����ه  اإ�����س  الآ����ض���ي���وي دي  ال���دف���اع 
املاليزية  العا�ضمة  اأيام يف   4 �ا�ضتمر  اأم�س  اختتم 

كوالملبور.
للتكنولوجيا  التنفيذية  الإدارة  رئ��ي�����س  �ال��ت��ق��ى 
�ال�ضناعات الدفاعية �الوفد املرافق خال زيارته 
حممد  اأ�ل  الفريق  �ضعادة  م��ن  ك��ٍل  م��ع  للمعر�س 
املاليزية  امللكية  ال��ق��وات  اأرك���ان  رئي�س  خ��ان  اأ�ضغر 
الدفاع  �زارة  �كيل  م�ضطفى  بنت  فازيدة  ��ضعادة 
امل��ال��ي��زي��ة ل��ل�����ض��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة ب��ح�����ض��ور كبار 
ال�����ض��ب��اط م��ن ك��ا اجل��ان��ب��ن، ح��ي��ث ج���رى بحث 
ع��اق��ات ال��ت��ع��ا�ن امل�����ض��رتك ب��ن ال��ب��ل��دي��ن ��ضبل 
تطويرها يف خمتلف املجالت الدفاعية، اإىل جانب 
امل�ضرتك  الهتمام  ذات  الق�ضايا  مناق�ضة عدد من 
الد�لة  �زي��ر  م��ن معايل  ك��ٍل  ال��وف��د حتيات  �نقل 
ل�ضوؤ�ن الدفاع �معايل رئي�س اأركان القوات امل�ضلحة 
اإىل ماليزيا. كما اجتمع الوفد على هام�س زيارته 

للمعر�س مع اللواء زيدان بن اأتان م�ضاعد رئي�س 
الأركان لعمليات الدفاع �التدريب، يف ماليزيا حيث 
امل�ضرتكة يف  ال��ت��ع��ا�ن  اأ�ج���ه  م��ن  ع��دد  مت مناق�ضة 
املجال الدفاعي بن د�لة الإمارات �ماليزيا ��ضبل 
تعزيزها �تطويرها يف املرحلة املقبلة. �قام الوفد 
اأجنحة الد�ل  بجولة يف املعر�س �ضملت عدداً من 
�ال�ضركات  امل��ال��ي��زي��ة  ال�����ض��رك��ات  ع��ر���س  �من�ضات 

الد�لية املتخ�ض�ضة يف جمال ال�ضناعات الدفاعية 
�الأمنية، حيث اطلع الوفد على اأحدث ما تنتجه 
�الأ�ضلحة  امل���ع���دات  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��رك��ات  ه���ذه 
�القدرات الدفاعية �الأمنية. �اأكد العميد الركن 
معر�س  اأهمية  الكعبي،على  علي  خليفة  مهند�س 
يف  العاملية  املعار�س  خارطة  على  الآ�ضيوي  الدفاع 

املجال الدفاعي �الأمني.

•• ابوظبي-وام: 

اأبوظبي لاإ�ضكان على  حتر�س هيئة 
تطبيق �ضيا�ضاتها الرامية اإىل تقدمي 
للمواطنن،  متنوعة  �ضكنية  قر��س 
اأ�  اأ� ���ض��ي��ان��ة  �����ض���راء  ب���ن���اء  ل��غ��اي��ات 
امل�ضكن  ب��ن��اء  �اإع�����ادة  ه���دم  اأ�  تو�ضعة 

اخلا�س مبقدم الطلب.
ع��ل��ى خدمات  ل��ل��ح�����ض��ول  �ي�����ض��رتط 
الطلب  م���ق���دم  ي���ك���ون  اأن  ال���ق���ر�����س 
اأبوظبي �اأن يكون  اإم��ارة  مواطناً من 
م�ضتمرة،  ب�����ض��ورة  ال��د�ل��ة  يف  مقيماً 
ف�ضًا عن األ يكون قد ا�ضتفاد هو اأ� 
ز�جته من اأية منافع للمنح ال�ضكنية 
م��ن اأي����ة ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة ���ض��واء كانت 
مقدم  يكون  �اأن  حملية،  اأ�  احت��ادي��ة 
ا�ضتفادته  حالة  �يف  منفرداً،  الطلب 
اأر�س  اأ�  م�ضرتك  م�ضكن  منحة  م��ن 
عند  التعهد  فعليه  م�ضرتكة  �ضكنية 
ح�ضته  ع��ن  بالتنازل  الطلب  تقدمي 
على  امل��واف��ق��ة  ���ض��د�ر  عند  امل�ضرتكة 

طلبه.
كما يتوجب على مقدم طلب احل�ضول 
على قر��س �ضكنية اأن يقدم ما يثبت 

الإ�ضافية  املبالغ  مقدرته على توفري 
�التي  البناء،  اأعمال  لتنفيذ  املطلوبة 
ت��ت��ج��ا�ز م��ب��ل��غ ال��ق��ر���س امل��م��ن��وح من 
ال�ضمانات  ه��ذه  ب��د�ن  اإن��ه  اإذ  الهيئة، 
تر�ضيه  اأ�  ال�ضت�ضاري  تكليف  يتم  ل 

الأعمال.
كامل  ب���ره���ن  ي��ت��ع��ه��د  اأن  ع��ل��ي��ه  ك��م��ا 
له  امل��م��ن��وح��ة  اأ�  امل��م��ل��وك��ة  الأر��������س 
�البناء القائم عليها - اإن �جد - �ما 
يلحقه من مرافق �ملحقات �حقوق 

الدرجة  من  تاأمينياً  رهناً  الرت��ف��اق، 
الأ�ىل مل�ضلحة الهيئة اأ� اجلهة التي 

حتددها �ذلك حتى �ضداد القر�س.
��فقاً ل�ضيا�ضات الهيئة، فاإنه يتوجب 
لاأحكام  �فقاً  الرهن ر�ضمياً  ت�ضجيل 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل���ق���ررة ل��ذل��ك ق��ب��ل منح 
القر�س، كما ت�ضجل كافة الت�ضرفات 
يف �ضجل العقارات لدى اجلهة املعنية 
من  ت��ط��ل��ب  اأن  �للهيئة  الإم������ارة،  يف 
تقدمي  امل�����ض��ت��ف��ي��د  اأ�  ال��ط��ل��ب  م��ق��دم 

املالية  ب��امل��اءة  يتمتع  م��واط��ن  كفيل 
الهيئة  تقررها  التي  لل�ضر�ط  �ف��ق��اً 
حتددها  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  م��ع  بالتن�ضيق 

لإدارة القر�س ال�ضكني.
�������ض����ع����ت ال���ه���ي���ئ���ة جم����م����وع����ة من 
الفئات  ببع�س  اخلا�ضة  ال�ضرتاطات 
على  يتوجب  فمثًا  املتعاملن؛  م��ن 
حا�ضنة  ت��ك��ون  اأن  امل��واط��ن��ة  الأرم���ل���ة 
لبن اأ� اأكرث، �األ متتلك اأر�ضاً �ضكنية 
من  اأرث  اأ�  منحة  ب�ضفة  م�ضكناً  اأ� 
ز�جها املتويف، اأما بالن�ضبة للمواطنة 
غ���ري امل��ت��ز�ج��ة �ال���ت���ي ل ي��وج��د لها 
ع��ائ��ل م��ل��زم ���ض��رع��اً �ل ي��وج��د لديها 
عاماً   30 �ضن  تبلغ  اأن  م��ائ��م  �ضكن 
للمطلقة  بالن�ضبة  �ك��ذل��ك  ف���اأك���رث، 
ا�ضرتاط  م��ع  �اأك���رث،  لإب��ن  احلا�ضنة 
اأن يكون �ال��د الأب��ن��اء غري ق��ادر على 

توفري امل�ضكن.
من  املتز�جة  للمواطنة  بالن�ضبة  اأم��ا 
قد  تكون  اأن  فيتوجب  م��واط��ن،  غ��ري 
�اأن  فاأكرث،  ميادية  �ضنة   30 بلغت 
يقيمون  اأك���رث  اأ�  اب��ن��ان  لديها  ي��ك��ون 
معها، اأن يكون �الد الأبناء غري قادر 

على توفري امل�ضكن.
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•• بي�سكيك-وام: 

زار �فد موؤ�ض�ضة زايد لاأعمال اخلريية �الإن�ضانية 
برئا�ضة �ضعادة حمد �ضامل بن كرد��س العامري مدير 
عام املوؤ�ض�ضة يرافقه الدكتور اإبراهيم الزعابي مدير 
لاطاع  القريغيز�ضتانية  العا�ضمة  امل�ضاريع  اإدارة 
 .. التعليمية  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��م��ل يف  م��ب��ا���ض��رة  ع��ل��ى 
�ذلك بتوجيهات من �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان لاأعمال اخلريية �الإن�ضانية ��ضمو ال�ضيخ 

عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س.
العر��س  اأف�����ض��ل  اخ��ت��ي��ار  على  املوؤ�ض�ضة  �ح��ر���ض��ت 
لت�ضييد  اخل��ربة  اأ�ضحاب  من  �املقا�لن  الهند�ضية 
الإن�ضانية  ل��اأه��داف  حتقيقاً  العلمي  ال�ضرح  ه��ذا 
التي اأر�ضى معاملها املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" �خا�ضة يف جمال التعليم 
باعتباره البنيه الأ�ضا�ضية يف التقدم �العامل الأ�ل 
يف تنمية خمتلف جمالت احلياة. �قال �ضعادة حمد 
اإن   - املنا�ضبة  بهذه   - ال��ع��ام��ري  ك��رد����س  ب��ن  �ضامل 
املوؤ�ض�ضة توا�ضل د�رها يف تقدمي امل�ضاريع الإن�ضانية 

يف عدد من الد�ل النامية، �اأنها عربت مب�ضاعداتها 
ال���ع���امل، �ه���ي يف �ضنتها  200 د�ل���ة ح���ول  ح���وايل 
الثاثن فاإنها ت�ضتثمر يف هذا العام املتميز من ريع 
اأن املوؤ�ض�ضة  �ق��ف زاي��د للعمل الإن�����ض��اين.  �اأ���ض��اف 
�ضاعفت من جهودها يف العديد من املجالت خا�ضة 
يف ال�ضحة �التعليم �الإغاثة �العمل اخلريي املتنوع، 
خا�ضة يف ظل اأزم��ة كوفيد - 19 حيث عملت على 
الأكرث فقراً  الد�ل  للعديد من  تقدمي م�ضاعداتها 
�الأ�ضد حاجة. �اأكد �ضعادته على اجلانب التعليمي 
لبناء  امل�ضتقبل  اأج��ي��ال  لبناء  الفقري  العمود  كونه 

ال�ضبيل  العلم  لأن  حياتها  اأ�ضاليب  �تطوير  الد�لة 
الرئي�ضي من اأجل تطوير �تقدم الأمم.

�قال : " لعلنا اليوم نوؤكد يف قيام هذا ال�ضرح العلمي 
لل�ضعب ال�ضديق يف قريغيز�ضتان لتكون منارة للعلم 
املتعلمة  الكوادر  لتوفري  لاإ�ضعاع  �مركزاً  �العلماء 

لت�ضاهم يف رقي الد�لة �تقدمها ".
بالغ  ع��ن  لنعرب  املنا�ضبة  ه��ذه  " نغتنم   : �اأ���ض��اف 
ال�����ض��ك��ر �ال��ت��ق��دي��ر جل��م��ه��وري��ة ق��ريغ��ي��ز���ض��ت��ان على 
اله��ت��م��ام �احل��ف��ا�ة �ال���ض��ت��ق��ب��ال، �اأع��ل��ى تعا�نهم 

لإجناز هذا امل�ضر�ع ".

•• اأبوظبي-وام:

غ�ضل  جرائم  "مواجهة  بعنوان  عمل  �ر�ضة  اأبوظبي،  يف  الق�ضاء  دائ��رة  نظمت 
الأموال يف املجال التجاري �القت�ضادي �العقاري �فق الت�ضريع �مبادئ الق�ضاء 
الإماراتي �التجارب الد�لية"، �ذلك يف اإطار تعزيز جهود مكافحة غ�ضل الأموال 
مبا يتما�ضى مع توجهات د�لة الإمارات للحد من اجلرائم املالية. �اأكد امل�ضت�ضار 
– يف الكلمة الفتتاحية  اإدارة التفتي�س الق�ضائي  علي ال�ضاعر الظاهري، مدير 
جهود  �دع��م  الأم����وال  غ�ضل  ج��رائ��م  مواجهة  اآل��ي��ات  مناق�ضة  اأهمية   - للور�ضة 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  توجيهات  مع  متا�ضيا  مكافحتها، 
اأبوظبي،  الق�ضاء يف  دائ��رة  ، رئي�س  الرئا�ضة  �ضوؤ�ن  ال��وزراء �زير  رئي�س جمل�س 
لإر�ضاء منظومة ق�ضائية تعزز من حماية املجتمع �القت�ضاد من الأثار املرتتبة 
على اجلرمية. �اأ�ضار الظاهري اإىل اأن الور�ضة تاأتي يف اإطار دعم الت�ضدي جلرائم 
غ�ضل الأموال، مبا يحافظ على ال�ضمعة الإيجابية املرموقة التي تتمتع بها د�لة 
الإمارات عاملياً، �ير�ضخ مكانتها الرائدة يف جمال الرقابة املالية �التجارية �احلد 
جهته  من  الأع��م��ال.  اأن�ضطة  كافة  يف  امل�ضبوهة  اأ�  ال�ضليمة  غري  املمار�ضات  من 
اأ��ضح امل�ضت�ضار �ضعيد الريامي رئي�س حمكمة العن البتدائية، اأن الور�ضة تتنا�ل 

خطورة جرمية غ�ضل الأموال على الأن�ضطة القت�ضادية �التجارية �العقارية، 
�تاأثريها املبا�ضر على املكانة التناف�ضية لاقت�ضاد الوطني، �ما ي�ضتلزم معه من 
قا�ضي  كونان  ا�ضتعر�س كايتون جون  ت�ضمن حمايته. من جانبه،  اإج��راءات 
باملحكمة الكندية العليا، التجربة الكندية يف مواجهة غ�ضل الأموال، �العقوبات 
التي ن�س عليها القانون �معايري الثبات لتلك اجلرمية، �الوحدات املتخ�ض�ضة 
جمموعة  ت�ضمل  التي  العنا�ضر  اأ�  اأرك��ان��ه��ا  تعدد  م��ع  �خا�ضة  فيها،  للتحقيق 
من  ع��ائ��دات��ه��ا.  اأ�  املتح�ضلة  املمتلكات  على  تنطوي  ق��د  الأن�����ض��ط��ة  م��ن  �ا���ض��ع��ة 
الفني لوحدة غ�ضل الأموال  املكتب  امل�ضت�ضار عمر� فار�ق، رئي�س  ناحيته، �ضلط 

�متويل الإره��اب بالبنك املركزي امل�ضري، ال�ضوء على عملية غ�ضل الأم��وال يف 
قطاع العقارات، �خماطر ا�ضتغال هذا القطاع يف املعامات امل�ضبوهة، �املعايري 
الد�لية ملكافحة غ�ضل الأموال، م�ضرياً اإىل اأن القطاع العقاري ي�ضكل بيئة جاذبة 
ملرتكبي تلك اجلرمية نظراً لعدة اأ�ضباب منها �ضهولة عملية بيع �ال�ضراء نقداً. 
رئي�س  الكلية  الأم��وال  نيابة  يف  نيابة  رئي�س  احل�ضاين  حممد  امل�ضت�ضار  �تطرق 
ق�ضم التعا�ن الد�يل باملكتب الفني للنائب العام، اإىل جهود التطوير املتوا�ضلة 
�اإن�ضاء  املتخ�ض�س  الق�ضاء  على  اعتماداً  اأبوظبي  اإمارة  الق�ضائية يف  للمنظومة 

حمكمة جرائم غ�ضل الأموال �التهرب ال�ضريبي.

يف ر�سالة وجهها اإىل احلفل اخلتامي لإك�سبو 2020 دبي بح�سور مكتوم بن حممد 

حممد بن را�ضد: خالل رحلة اإك�ضبو 2020.. اأظهرت الإمارات للعامل 
�ضورة خمتلفة لالإبداع لم�ضت عقول وقلوب جميع فئات املجتمع

زايد  بن  حممد  اأخي  وقيادة  ا�ضتثنائية  بحكومة  امل�ضتقبل..  و�ضنع  العقول..  توا�ضل  على  قدرتها  ويف  وقوتها  تاألقها  يف  اهلل  �ضاء  اإن  ودبي  المارات  • �ضتبقى 
•• دبي -وام: 

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الد�لة 
اإك�ضبو  "خال رحلة  اأنه  "رعاه اهلل"،  رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
2020 اأظهرت الإمارات للعامل �ضورة خمتلفة لاإبداع لم�ضت عقول 
�قلوب جميع فئات املجتمع �اأثبت اأبناء المارات قدرتهم على مواجهة 

ال�ضعاب �التحديات".
جاء ذلك خال كلمة م�ضجلة �جهها �ضموه اإىل احلفل اخلتامي لإك�ضبو 
2020 دبي �اأكد فيها اأن د�لة الإمارات �ضتبقى دائما مركزا لتوا�ضل 
ال�ضمو  �ضاحب  �ق��ي��ادة  ا�ضتثنائية  بحكومة  امل�ضتقبل  ��ضنع  العقول 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان �يل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة . �قال �ضموه: "يف كل حلظة من حلظات هذه الرحلة 
عك�ضنا قيم اأهل الإمارات من حمبة ��ضيافة... اليوم لي�س نهاية اإك�ضبو 
يف  اهلل  �ضاء  اإن  �دبي  المارات  �ضتبقى  جديدة..  بداية  �اإمنا   2020
تاألقها �قوتها �يف قدرتها على توا�ضل العقول.. ��ضنع امل�ضتقبل.. بهذه 

احلكومة ال�ضتثنائية �قيادة اأخي حممد بن زايد".
�قد �ضهد �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم 
املالية احلفل اخلتامي لإك�ضبو  �زي��ر  ال��وزراء  نائب رئي�س جمل�س  دبي 
الو�ضل يف  �ضاحة  اليوم )اخلمي�س( يف  م�ضاء  اأقيم  �الذي  دبي   2020
قلب احلدث العاملي الذي اأ�ضدل ال�ضتار على فعالياته ام�س )اخلمي�س( 
من  املقبلة  ال���د�رة  ل�ضتقبال  اليابانية  اأ����ض��اك��ا  مدينة  ت�ضتعد  بينما 

اإك�ضبو.
اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي  اأحمد بن �ضعيد  ال�ضيخ  ح�ضر احلفل �ضمو 
للطريان املدين الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات رئي�س اللجنة 
2020 دبي، ��ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد  العليا لإك�ضبو 
بنت  لطيفة  ال�ضيخة  ��ضمو  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�ضة هيئة الثقافة �الفنون يف دبي �معايل 
ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان �زير الت�ضامح �التعاي�س املفو�س العام 
د�لة  �زي��رة  الها�ضمي  اإبراهيم  بنت  دبي، �معايل رمي   2020 لإك�ضبو 

�ع��دد من  دب��ي   2020 لإك�ضبو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال���د�يل  التعا�ن  ل�ضوؤ�ن 
امل�ضوؤ�لن.

من  الأ�ل  يف  اأعماله  انطلقت  دبي" ال��ذي   2020 "اإك�ضبو  يف  ��ضارك 
املنظمات  م�ضاركة  ع��ن  د�ل��ة ف�ضا   190 م��ن  اأك��رث   ،2021 اأك��ت��وب��ر 
�كذلك  �العاملية،  املحلية  �ال�ضركات  ال��د�ل��ي��ة،  �املوؤ�ض�ضات  �الهيئات 
العامل  معار�س  لأ�ضخم  انعقاد  د�رة  اأكرب  ��ضمن  الأكادميية،  الهيئات 
نظرا  اأث��را  �اأعمقها  اأهمها  �رمب��ا  حمتوى،  �اأ�ضملها  تاريخا  �اأعرقها 
التقدم  ل��رك��ب  ج��دي��دة  لنطاقة  ال��ع��امل  فيه  يتاأهب  ال���ذي  لتوقيتها 
�التنمية. �قد بداأ احلفل بعزف ال�ضام الوطني لد�لة الإمارات العربية 
املتحدة اأعقبته كلمة األقاها معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، �زير 
الت�ضامح �التعاي�س املفو�س العام لإك�ضبو 2020 دبي اأعرب خالها عن 
خال�س التهاين �التربيكات للقيادة الر�ضيدة على النجاح الكبري لهذه 
الد�رة ال�ضتثنائية من اإك�ضبو �الذي �ضيظل حمفورا يف ذاكرة التاريخ، 

��ضيبقى عامة فارقة م�ضيئة يف �ضجل اإجنازات د�لتنا الفتية.
تاريخية  ل��د�رة  امل�ضرف  النجاح  �راء هذا  الكبري  باجلهد  �ن��وه معاليه 
بقيادة  الإم���ارات،  د�ل��ة  اأر���س  على  ال�ضخم  العاملي  اإك�ضبو  معر�س  من 
�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطريان املدين 
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات رئي�س اللجنة العليا لإك�ضبو 
2020 دبي، موؤكدا اأن متابعة �حتفيز �ضموه كان من اأهم الأ�ضباب يف 
تقدمي ن�ضخة تاريخية من احلدث بف�ضل جهود فريق �ضخم تتقدمه 
معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي �زيرة د�لة ل�ضوؤ�ن التعا�ن الد�يل، 

املدير العام لإك�ضبو 2020 دبي.
��جه معايل املفو�س العام لإك�ضبو 2020 دبي ال�ضكر �التقدير لكل من 
"املكتب الد�يل  التاريخية، �خ�س بال�ضكر  اإجناح هذه الد�رة  اأ�ضهم يف 
الإم��ارات بال�ضت�ضافة،  اأب��داه من تعا�ن كبري منذ فوز  ملا  للمعار�س"، 
منظومة  �ضمن  العمل  ف��رق  خمتلف  �اأع�ضاء  املتطوعن  اآلف  كذلك 
عمل تكاملت مكوناتها للخر�ج باحلدث على هذا النحو امل�ضرف، الذي 

يعد مدعاة للفخر �العتزاز.
ال�ضتة  الأ�ضهر  خ��ال  اإك�ضبو  �ضهدها  التي  املحطات  اأه��م  معاليه  �ع��دد 

الإم���ارات  ل��د�ل��ة  الذهبي  باليوبيل  الح��ت��ف��ال  مقدمتها  �يف  املا�ضية، 
للت�ضامح  اأر���ض��ا  ل��ي��وؤك��د مكانتها  اإك�����ض��ب��و  ال��ت��ي ج���اء  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
�التعاي�س �ال�ضام، فيما �ضتظل ذكرى اإك�ضبو 2020 دبي رمزا لاأمل 

�جت�ضيدا لقوة الإرادة الب�ضرية.
�اأعرب معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان يف ختام كلمته عن تطلع 
اإىل تبني ما  2025، داعيا  اأ��ضاكا  اإك�ضبو  د�لة الإم��ارات للم�ضاركة يف 
اإل��ه��ام لبناء  اإك�ضبو دب��ي م��ن م��ع��ارف �اب��ت��ك��ارات �اأف��ك��ار كم�ضدر  قدمه 
دب��ي، برحلته العظيمة   2020 اإك�ضبو  ن��ودع  اليوم  عامل جديد، �ق��ال: 
�بناتنا  اأبنا�ؤنا  به  �ضيم�ضي  الذي   ، امل�ضتدام  اإرثه  اإىل  �نتطلع  �املوؤثرة، 
قدما ، ل�ضتكمال اأهدافه الكربى بتحفيز البتكار �الإب��داع يف جمتمع 

عاملي متناغم".
�األقى معايل جاي �ضول �ضوي، رئي�س اجلمعية العامة للمكتب الد�يل 
للمعار�س، كلمة اأعرب يف م�ضتهلها عن خال�س ال�ضكر �العرفان للقيادة 
الر�ضيدة لد�لة الإمارات العربية املتحدة، ملا قدمته من دعم كان ركيزة 
اأ�ضا�ضية لنجاح احلدث العاملي الكبري، الذي اجتمع فيه العامل من اأجل 

دفع م�ضرية التقدم الإن�ضاين قدما �ضمن خمتلف جمالت التنمية.
كما اأكد خال كلمته اأن جناح اإك�ضبو 2020 دبي هو نتاج الر�ؤية التي 
تقف �راء تنظيمه الناجح، مع اأ�ل انعقاد له يف منطقة ال�ضرق الأ��ضط 
�اأفريقيا �جنوب اآ�ضيا، �كذلك هي املرة الأ�ىل التي ي�ضهد فيها احلدث 
اأن جناح  د�ل��ة، موؤكدا   190 اأجنحة م�ضتقلة لأك��رث من  اإقامة  العاملي 
هذه الد�رة هو ثمرة جهد جماعي اأ�ضا�ضه الد�ر املحوري لد�لة الإمارات 
العربية املتحدة، تكاما مع اإ�ضهامات املكتب الد�يل للمعار�س، ب�ضفته 
اجلهة املنظمة �كذلك جميع الد�ل امل�ضاركة من خمتلف اأنحاء العامل.

ال��ع��امل على  ق��درة  على  دليل  دب��ي   2020 اإك�ضبو  اأن  اإىل  �ضوي  �اأ���ض��ار 
الهدف..  ه��ذا  حتقيق  على  بالتعا�ن  مرهونة  التحديات،  بن  الإب��ح��ار 
منوها بقيمة احلدث الذي انعقد حتت �ضعار "توا�ضل العقول.. ��ضنع 
امل�ضتقبل" يف مناق�ضة التحديات القائمة �الفر�س املتاحة اأمام العامل، 
�منح الأجيال اجلديدة الأد�ات التي متكنهم من �ضنع م�ضتقبل اأف�ضل. 
�دعا رئي�س اجلمعية العامة للمكتب الد�يل للمعار�س جميع امل�ضاركن 

ال���ر�ؤى  ب��ل��دان��ه��م  اإىل  معهم  ي��ح��م��ل��وا  اأن  اإىل  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و  يف 
�اأن  املا�ضية،  ال�ضتة  الأ�ضهر  خ��ال  اجلميع  را�دت  التي  �الطموحات 
تكون هذه التجربة الرثية التي احت�ضدت يف دبي بالأفكار املبدعة �ضببا 
يف تغيري نهج العامل اإىل الأف�ضل، �اأن تظل باقية معهم لو�ضع اأهدافها 

النبيلة مو�ضع التنفيذ الفعلي خال املرحلة املقبلة.
بانتقال  اإي��ذان��ا  اإك�ضبو،  راي��ة  �ت�ضلم  ت�ضليم  مرا�ضم  ج��رت  ذل��ك،  عقب 
قام  حيث  اليابانية،  اأ����ض��اك��ا  مدينة  �ه��ي  املقبلة  حمطته  اإىل  احل��دث 
معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، املفو�س العام لإك�ضبو 2020 
دبي، بت�ضليم راية اإك�ضبو اإىل م�ضوؤ�يل املكتب الد�يل للمعار�س، اجلهة 
العاملية املنظمة ملعر�س اإك�ضبو، �الذين قاموا بد�رهم بت�ضليم الراية اإىل 
م�ضوؤ�يل اإك�ضبو اأ��ضاكا �هم معايل �اكاميا كنجي، �زير معر�س "اإك�ضبو 
2025 اأ��ضاكا، �يا�ضيمورا هرييوفومي، حاكم اأ��ضاكا، يف خطوة رمزية 
اأ�ضدلت معها ال�ضتار على فعاليات اإك�ضبو 2020 دبي، لتبداأ ا�ضتعدادات 

مدينة اأ��ضاكا ل�ضت�ضافة احلدث يف العام 2025.
اإحيائه  يف  ���ض��ارك  مبهرا  مو�ضيقيا  حفا  احل�����ض��ور  ت��اب��ع  اخل��ت��ام،  �يف 
من  �هو  ما،  يويو  العاملي  �الفنان  اأغيلريا،  كري�ضتينا  العاملية  النجمة 
م��ن اجلوائز  ال��ع��دي��د  ال��ع��امل، �ح��ا���ض��ل على  الت�ضيلو يف  ع���ازيف  اأ���ض��ه��ر 
ال�ضهرية  البيانو  �عازفة  الأغ��اين  �كاتبة  املغنية  اإىل  اإ�ضافة  املرموقة، 
نورا جونز، كما ت�ضمن احلفل لوحات فنية م�ضتوحاة من تراث الإمارات 
�ضارك فيه نحو  اإبداعي  اإىل عر�س  اإ�ضافة  الأ�ضيلة،  ال�ضعبي �ثقافتها 

د�لة.  56 من  عار�س   440
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ل�ضرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  ج��م��ع��ت 
لأمن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ممثلة  دب��ي 
املطارات، اأماً بابنها الذي فارقها منذ 
اأكرث من 15 عاما، �ذلك اأثناء مر�ره 
عابراً مبطار دبي الد�يل "ترانزيت"، 

متوجهاً نحو جمهورية الهند.
بال�ضويدا  ح����م����وده  ال��ع��م��ي��د  �ق������ال 
العامة لأمن  الإدارة  العامري، مدير 
عربية  اأم�����اً  اإن  ب��ال��وك��ال��ة،  امل���ط���ارات 
ا���ض��ت��ن��ج��دت ب������الإدارة ال��ع��ام��ة، تطلب 
اأثناء  ابنها  بلقاء  لها  ال�ضماح  منهم 
عبوره مبطار دبي الد�يل يف طريقه 
الهند،  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��ع��اج  لتلقي 
م���وؤك���دة اأن��ه��ا مل ت��ل��ت��ق ب��ه م��ن��ذ اأكرث 
اآملًة  خا�ضة،  لظر�ف  عاما   15 من 

لقائه  م���ن  دب����ي  ���ض��رط��ة  مت��ك��ن��ه��ا  اأن 
�حمادثته بعد فراق طويل.

حتر�س  ال��ع��ام��ري:  العميد  �اأ���ض��اف 
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  د�ل��ة 
ا�ضتدامة العمل الإن�ضاين الذي حّثنا 

جميع  �اأك��دت��ه  احل��ن��ي��ف،  ديننا  عليه 
الأجيال  �اأر���ض��ت  ال�ضما�ية،  الأدي���ان 
على  ن�ضاأنا  فقد  ق��واع��ده،  املتاحقة 
�العطاء  �اخل������ري  ال���ت�������ض���ام���ح  ق���ي���م 
الأعمال  اأ���ض��ب��ح��ت  ح��ت��ى  �ال��رح��م��ة، 
ر�ضائل  الإن�ضانية  �املبادرات  اخلريية 
خ��ال��دة ن��ل��ت��زم ب��ه��ا �ن��ع��زز غ��ر���ض��ه��ا يف 

املجتمع بالأفعال �الأقوال معاً.
ا�ضتجبنا  امل��ن��ط��ل��ق،  ه���ذا  م��ن  �ت���اب���ع: 
ابنها  البحث عن  الأم، �جرى  لطلب 
يف منطقة "الرتانزيت" يف مطار دبي 
ال����د�يل امل��ب��ن��ى رق���م 2، �م���ن خال 
الو�ضول  ا���ض��ت��ط��ع��ن��ا  ق��دمي��ة  ����ض���ورة 
اإل���ي���ه �ج��م��ع��ه ب���وال���دت���ه ال���ت���ي كانت 
تنتظره، معربة عن �ضعادتها الكبرية 
�ضرطة  لتعا�ن  بالمتنان  ��ضعورها 

دبي �ا�ضتجابتهم ال�ضريعة.

•• اأم القيوين- وام:

بناًء على توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد 
..اأ�ضدر  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  امل��ع��ا 
ال����د�ام  ب�����ض��اأن  ال��ق��ي��وي��ن تعميماً  ب����اأم  ال���دي���وان الأم�����ريي 
القيوين خال �ضهر رم�ضان  اأم  الر�ضمي ملوظفي حكومة 
يف  الر�ضمي  ال��د�ام  يكون  اأن  على  التعميم  �ن�س  املبارك. 
القيوين خال  اأم  باإمارة  املحلية  كافة اجلهات احلكومية 
يوم  ي��وم الثنن �حتى  اب��ت��داًء من  امل��ب��ارك  �ضهر رم�ضان 

يوم  م��ن  الأ���ض��ب��وع  نهاية  عطلة  ت�ضبح  اأن  على  اخلمي�س 
اجلمعة �حتى يوم الأحد.

�تبداأ مواعيد العمل الر�ضمية ملوظفي حكومة اأم القيوين 
م���ن ال�����ض��اع��ة ال��ت��ا���ض��ع��ة ���ض��ب��اح��اً �ح��ت��ى ال�����ض��اع��ة الثانية 
�الن�ضف ظهراً. �يراعى يف ذلك تطبيق نظام الد�ام املرن 
�حتى  �ضباحاً  العا�ضرة  اإىل  �ضباحاً  الثامنة  ال�ضاعة  من 
الواحدة �الن�ضف ظهراً اإىل الثالثة �الن�ضف ظهراً �على 
كافة العاملن باحلكومة املحلية التقيد �اللتزام بالد�ام 

الر�ضمي امل�ضار اإليه.

•• دبي –الفجر:

�ضهر  ل�ضتقبال  الكاملة  جاهزيتها  اخلري"  "بيت  اأعلنت 
رم�����ض��ان امل���ب���ارك، �ا���ض��ت��ك��م��ال ت��ن��ف��ي��ذ م�����ض��اري��ع حملتها 
الأ�ل  يف  ب��داأت  التي  املح�ضنن"،  من  "لنكن  الرم�ضانية 
من رجب، �ت�ضتمر حتى عيد الفطر املبارك، لدعم �اإ�ضعاد 

حوايل 56 األف اأ�ضرة م�ضجلة يف بيانات اجلمعية.
�اأّكد عبداهلل الأ�ضتاذ، م�ضاعد املدير العام يف "بيت اخلري"، 
ل�ضتقبال  اجلمعية  يف  الإداري���ة  ال��وح��دات  كافة  ا�ضتعداد 
الرم�ضانية،  احلملة  جلنة  مع  بالتعا�ن  الكرمي،  ال�ضهر 
التي انتهت بد�رها من كافة ترتيبات العمل املقرر القيام 
"بيت  "ا�ضتعدت  �ق��ال:  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  خال  بها 

الرم�ضانية،  م�ضاريعها  لتنفيذ  رج��ب  �ضهر  منذ  اخلري" 
اأ�ضرة   5000 على   الرم�ضاين  املري  موؤخراً  �زع��ت  �قد 
درهم،  م��اي��ن   5 مببلغ  اجل��م��ع��ي��ة،  ب��ي��ان��ات  يف  م�ضجلة 
لتاأمن الدعم الغذائي لهذه الأ�ضر طيلة ال�ضهر الف�ضيل، 
ك��م��ا ر���ض��دت م��ب��دئ��ي��اً 6 م��اي��ن دره����م، ل��ت��وف��ري 600 
الباب مفتوحاً  �تبقي اجلمعية  اإفطار �ضائم،  األف �جبة 
املواد  من  اإ�ضافية  باأعداد  ليتكفلوا  �الداعمن  لل�ضركاء 
خمتلف  ع��رب  بالتربع  �ضائم،  اإف��ط��ار  ��ج��ب��ات  الغذائية 

القنوات التي اأتاحتها اجلمعية".
�اأ��ضح الأ�ضتاذ اأن "بيت اخلري" قد اأتاحت خمتلف ال�ضبل 
"حتر�س اجلمعية على توفري  للراغبن بالتربع، �قال: 
اأي�ضر ال�ضبل للمتربعن �الداعمن،  لتوفر عليهم الوقت 

�ضنوات  عدة  منذ  الذكي  تطبيقها  اأطلقت  حيث  �اجلهد، 
موقعها  اإىل  بالإ�ضافة  خاله،  من  التربعات  ل�ضتقبال 
الإلكرت�ين، �رقمها املجاين 80022554، �ذلك جنباً 
البنكية،  �احل�ضابات  التقليدية  الو�ضائل  م��ع  جنب  اإىل 
اإمارات  كّثفت اجلمعية عدد احل�ضالت يف خمتلف  حيث 
احلملة  خ��ال  ح�ضالة   3136 اإىل  ت�ضل  �التي  الد�لة 
املنت�ضرة  اخل��ارج��ي��ة  امل��واق��ع  اإىل  بالإ�ضافة  الرم�ضانية، 
احلكومية  �املوؤ�ض�ضات  ال��د�ائ��ر  اأه��م  يف  موقعاً   185 يف 
كان  اأينما  تربعه  تقدمي  من  املتربع  ليتمكن  �اخلا�ضة، 
�باأ�ضرع �قت ممكن، �كلنا ثقة بالعطاء ال�ضخي ل�ضركائنا 
الكرام، الذين رافقوا م�ضرية اخلري التي قادتها اجلمعية 

ملا يزيد عن 33 عاماً، فجزاهم اهلل خري اجلزاء".

الديوان الأمريى باأم القيوين: الدوام الر�ضمي ملوظفي اجلهات 
احلكومية املحلية خالل رم�ضان من الثنني وحتى اخلمي�س

»بيت اخلري« تعلن جاهزيتها ل�ضتقبال ال�ضهر الف�ضيل

•• دبي-وام:

�قع الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
�زير الداخلية - مبقر اإك�ضبو 2020 دبي - مع معايل مرياف ميخائيلي 

العرتاف  ب�ضاأن  تفاهم  مذكرة  الإ�ضرائيلية  الطرق  ��ضامة  النقل  �زي��رة 
�ا�ضتبدال رخ�س القيادة ال�ضادرة من د�لة الإمارات العربية املتحدة �د�لة 

اإ�ضرائيل.
ال�ضادرة من  القيادة  تنقل حاملي رخ�س  ت�ضهيل حركة  اإىل  املذكرة  تهدف 

قبل ال�ضلطات الر�ضمية املعنية اأثناء الزيارة �الإقامة ملواطني البلدين.
�تن�س مذكرة التفاهم على العرتاف املتبادل برخ�س القيادة ال�ضادرة من 
الإمارات �اإ�ضرائيل �ا�ضتبدالها د�ن اإجراء الختبار النظري �العملي، بهدف 
الزيارة.  اأ�  الإقامة  اأثناء  البلدين  القيادة من  رخ�س  تنقل حاملي  ت�ضهيل 

ح�ضر مرا�ضم توقيع املذكرة ، العميد حممد حميد دملوج الظاهري الأمن 
العام ملكتب �ضمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء �زير الداخلية � اأع�ضاء �فد 
�زارة النقل ��ضامة الطرق الإ�ضرائيلية عيام �ضاغي �مالكا ماريا �ر�زين 

اأهار�ن�ضون �غال بيجريانو � جوناثان بيرت كامينغز � �ضار�ن ديفيد.

•• دبي-وام:

اأطلقت موؤ�ض�ضة نور دبي برنامج لفح�س العيون يف جميع املدار�س البتدائية 
يف �لية كات�ضينا يف نيجرييا، بالتعا�ن مع �زارة ال�ضحة يف �لية كات�ضينا 
��زارة التعليم بالولية �جمل�س التعليم الأ�ضا�ضي ال�ضامل احلكومي �ذلك 

يف اإطار جهودها �ضمن برنامج الرعاية ال�ضاملة ل�ضحة العيون يف الولية.
برامج  جلميع  الأدل���ة  على  القائم  النهج  م��ع  �متا�ضيا  الربنامج  �لتنفيذ 
�اأن���واع مر�س اخلطاأ  درا�ضة حجم  خ��ال  الأ�ب��ئ��ة من  املوؤ�ض�ضة ل�ضتق�ضاء 
الولية  اإج��راء درا�ضة للطاب يف  الأخ��رى مت  العيون  �اأمرا�س  النك�ضاري 

خال �ضهر فرباير املا�ضي �مار�س احلايل.
يهدف برنامج فح�س العيون يف املدار�س اإىل دعم اأهداف التنمية امل�ضتدامة 

لاأمم املتحدة SDG الهدف رقم 3 - ال�ضحة اجليدة �الرفاهية، �الهدف 
رقم 4 - التعليم اجليد �الهدف رقم 5 - امل�ضا�اة بن اجلن�ضن. كما يهدف 
الربنامج اإىل زيادة فر�س رعاية العيون لطلبة املدار�س � املدر�ضن يف �ضوء 
النف�ضي �الجتماعي �الأكادميي  النمائي �  التطور  اأهمية �ضحة العن يف 

لاأطفال.
من املتوقع اأن ي�ضتفيد من الربنامج 160،000 طالب �3000 معلم يف 
194 مدر�ضة من خال توفري امل�ضوحات �الفحو�ضات الد�رية �النظارات 

الطبية املجانية .
كات�ضينا  �لي��ة  يف  ال�ضحة  �زارة  مع  بالتعا�ن  دب��ي  ن��ور  موؤ�ض�ضة  تقوم  كما 
��ضيتم  ال��ن��ظ��ارات،  لتوفري   � الفنين  لتدريب  عمل  �ر����س  ث��اث  بتنظيم 
املحتاجن  لت�ضهيل ��ضول  الولية  اأنحاء  12 مركزا طبيا يف جميع  اإن�ضاء 

النك�ضارية  الأخ��ط��اء  خماطر  من  للتقليل  العاجية   � الطبية  للخدمات 
التي تعد اإحدى امل�ضببات الرئي�ضية ل�ضعف الب�ضر.

�ضمن  الرئي�ضية  ال��ربام��ج  اأح��د  كات�ضينا  يف  املدر�ضية  ال�ضحة  برنامج  يعد 
م�ضاركة نور دبي يف املجل�س العاملي لأهداف التنمية امل�ضتدامة - �هي �ضبكة 
الأكادميية  �الأ�����ض���اط  ال��د�ل��ي��ة  �املنظمات  احل��ك��وم��ات  يف  املخت�ضن  م��ن 
مبتكرة  حلول  �تنفيذ  املمار�ضات  اأف�ضل  �تبادل  ملناق�ضة  اخلا�س  �القطاع 
امل�ضتوى  على   17 رق��م  ال��ه��دف  �ضيما  ل  امل�ضتدامة  التنمية  اه���داف  لدعم 

الوطني �العاملي.
��ضعف  العمى  م��ن  يعاين  �ضخ�س  ماين   4 اأن  اإىل  الح�ضائيات  ت�ضري 
الب�ضر يف نيجرييا. اإ�ضافة اإىل ذلك، هناك نق�س باخلدمات �موارد �ضحة 

العيون الكوادر �املرافق ال�ضحية يف العديد من الوليات.

2019، حيث  �اأطلق برنامج كات�ضينا ال�ضامل لرعاية �ضحة العن يف عام 
يهدف الربنامج اإىل حت�ضن نوعية احلياة �الو�ضع الجتماعي �القت�ضادي 
يف  الب�ضر  ��ضعف  العمى  م��ن  احل��د  يف  �امل�ضاهمة  كات�ضينا،  �لي��ة  ل�ضكان 

الد�لة بن�ضبة ل تقل عن 30 40- %.
الب�ضرية  امل��وارد  ق��درات  �بناء  ال�ضحية  اخلدمات  توفري  الأن�ضطة  �ت�ضمل 
اإطاق  �منذ  ال��ع��ام��ة.  ال�ضحة  نظام  يف  املحلية  التحتية  �البنية  �امل��ادي��ة 
الربنامج ، ا�ضتفاد اأكرث من 15،000 �ضخ�س من اخلدمات الت�ضخي�ضية 
�الفحو�ضات، �مت اإجراء اأكرث من 6000 عملية جراحية �تدريب اأكرث من 

ال�ضحة. جمال  يف  عاما   250
كما مت تز�يد املراكز الطبية �عيادات العيون باملعدات الطبية بالإ�ضافة اإىل 

برامج جتديد ق�ضم العيون يف عدد من املراكز �امل�ضت�ضفيات يف الولية.

•• دبي-وام:

مذكرة  ال��ع��رب��ي  ال�ضباب  م��رك��ز  �ّق���ع 
العربية،  ال����د�ل  ت��ف��اه��م م��ع ج��ام��ع��ة 
البلدان  يف  ال��ع��رب  ال�����ض��ب��اب  لتمكن 
العربية �اإ�ضراكهم يف العمل ال�ضبابي، 
م�����ض��رتك��ة لتعزيز  م���ب���ادرات  �ت��ن��ف��ي��ذ 
ال���ه���وي���ة �دع�����م ال�����ض��ب��اب م���ن خال 
التنمية �ذلك �ضمن اأعمال الجتماع 
ال���ع���رب���ي ل���ل���ق���ي���ادات ال�������ض���اب���ة، ال���ذي 
ينظمه مركز ال�ضباب �ضمن فعاليات 
القمة العاملية للحكومات 2022، يف 
مرا�ضم  �ج��رت  دب��ي.   2020 اإك�ضبو 
ال�ضفرية  م��ع��ايل  ب��ح�����ض��ور  ال��ت��وق��ي��ع 
اأب��و غ��زال��ة، الأمن  ال��دك��ت��ورة هيفاء 
ال�ضوؤ�ن  قطاع  رئي�س  امل�ضاعد،  العام 
الجتماعية يف جامعة الد�ل العربية، 
فار�س  ب��ن  �ضهيل  بنت  �ضما  معايل   �
املزر�عي �زيرة د�لة ل�ضوؤ�ن ال�ضباب، 
العربي،  ال�ضباب  مركز  رئي�س  نائب 
العام  املدير  النظري،  �ضعيد  ��ضعادة 
لل�ضباب،  الحت�����ادي�����ة  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة 
الرئي�س التنفيذي لا�ضرتاتيجية يف 

مركز ال�ضباب العربي.
التفاهم بن مركز  �مبوجب مذكرة 
ال�����ض��ب��اب ال���ع���رب���ي �ج���ام���ع���ة ال����د�ل 
دعم  على  الطرفان  �ضيعمل  العربية 
يف  �ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال�ضبابية  الأن�����ض��ط��ة 
مبادرات  �تنفيذ  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ل��دان 

ال�ضخ�ضية  الهوية  لتعزيز  م�ضرتكة 
�ب����ن����اء ال�����ق�����درات �����ض���ق���ل امل����ه����ارات 

�اإ�ضراك ال�ضباب.
التفاهم  مذكرة  توقيع  هام�س  �على 
م��ع ج��ام��ع��ة ال����د�ل ال��ع��رب��ي��ة، اأعلنت 
املزر�عي، عن تخ�ضي�س  �ضما  معايل 
قاعة �ضرفية جلامعة الد�ل العربية 
يف م��ق��ر م���رك���ز ال�����ض��ب��اب ال��ع��رب��ي يف 
�ا���ض��م جامعة  اأب��وظ��ب��ي، حتمل هوية 
معايل  �ق����ال����ت  ال���ع���رب���ي���ة.  ال��������د�ل 
غزالة  اأب��و  هيفاء  الدكتورة  ال�ضفرية 
: " ن�����ض��ع��د دائ���ًم���ا يف ج��ام��ع��ة ال���د�ل 
ب���اأن ن��ك��ون ���ض��رك��اء ملبادرات  ال��ع��رب��ي��ة 
العربي،  ال�����ض��ب��اب  م��رك��ز  �ف��ع��ال��ي��ات 

ب�اأهمية  العربية  اجلامعة  يف  �نوؤمن 
�الريا�ضية  ال�ضبابية  الأن�ضطة  دع��م 
�ال��ث��ق��اف��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ملا 
ت�ضكيل  يف  ق��درة  م��ن  الأن�ضطة  لهذه 
هوية ال�ضباب العربي ��ضقل مهاراته 
باأف�ضل  ب���اده  لتمثيل  تخوله  ال��ت��ي 
"نوا�ضل  املمكنة." �اأ�ضافت:  الطرق 
احلري�ضة  املوؤ�ض�ضات  ك��ل  م��ع  العمل 
ال�ضباب  كمركز  ال�ضباب  متكن  على 
ال���ع���رب���ي م����ن اأج������ل ت���ع���زي���ز د�ره�����م 
بناء  عملية  يف  حمورية  اأك��رث  ليكون 

امل�ضتقبل".
بنت  ���ض��م��ا  م��ع��ايل  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
�ضخ�ضية   "  : امل������زر�ع������ي  ����ض���ه���ي���ل 

ال�ضباب تنمو بدعم تنمية مهاراتهم، 
ليكت�ضبوا ثقة متثيل اأ�طانهم بفخر، 
�يكونوا قادرين على حتمل امل�ضوؤ�لية 
لبادهم عرب  نقل �ضورة م�ضّرفة  يف 
ال�����ض��ب��اب العربي  م��واه��ب��ه��م. �م��رك��ز 
�جامعة الد�ل العربية يعمان �ضوياً 
اأن�ضطة  دع��م  على  الأ�ل  ال��ي��وم  منذ 
يف  �ت�ضركهم  متكنهم  ال��ت��ي  ال�ضباب 
�اأك���دت  اإيجابية."  ب�����ض��ورة  املجتمع 
اأن ت���ع���ا�ن ج��ام��ع��ة ال����د�ل  م��ع��ال��ي��ه��ا 
العربي  ال�����ض��ب��اب  �م���رك���ز  ال��ع��رب��ي��ة 
���ض��راك��ة م�����ض��ت��دام��ة ت�ضهم يف  ع��اق��ة 
حتقيق اأهداف �تطلعات املركز بدعم 
بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  رئي�ضه،  من 

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
رئي�س  الرئا�ضة  �ضوؤ�ن  �زي��ر  ال���وزراء 
مركز ال�ضباب العربي، �معايل اأحمد 
اأب����و ال��غ��ي��ط، الأم�����ن ال���ع���ام جلامعة 
ال������د�ل ال���ع���رب���ي���ة، م�������ض���ددة ع��ل��ى اأن 
جمالت  خمتلف  يف  ال�ضباب  متكن 
ال�ضباب  د�ر  تعزيز  يف  ي�ضهم  التنمية 
يف عملية بناء امل�ضتقبل �يعزز قدراته 
�ضعادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن  التناف�ضية. 
جامعة  دع���م  اإن   " ال��ن��ظ��ري:  �ضعيد 
الد�ل العربية �مركز ال�ضباب العربي 
�الريا�ضية  ال�����ض��ب��اب��ي��ة  ل��اأن�����ض��ط��ة 
الد�ل  رف���د  يف  �ضي�ضهم  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ال�ضباب  من  جديدة  باأجيال  العربية 
ال���ع���رب امل��ت��م��ك��ن م���ن م���ه���ارات���ه، ما 
اأكرب  للم�ضاركة يف  يوؤهلهم م�ضتقبًا 
راي��ات بادهم  �رف��ع  العاملية  املحافل 

على ال�ضاحات الد�لية.
ال�ضراكة  "توقيع  �ضعادته:  �اأ���ض��اف 
�جامعة  العربي  ال�ضباب  مركز  ب��ن 
فعاليات  ���ض��م��ن  ال���ع���رب���ي���ة  ال��������د�ل 
 2022 للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
�ي�ضاف  ال�����ض��ب��اب  ي��رت��ق��ي مب���ه���ارات 
اأث����ر م���ب���ادرات مت��ك��ي��ن��ه، ف��ي��م��ا ي�ضكل 
ال�ضباب  م��رك��ز  يف  ق��اع��ة  تخ�ضي�س 
العربي يف اأبوظبي حتمل ا�ضم ��ضعار 
اإ�ضافة  العربية  ال��د�ل  جامعة  �قيم 
لل�ضباب من  املمّكنة  بيئته  اإىل  نوعية 

خمتلف الباد العربية."

الإ مارات واإ�ضرائيل توقعان مذكرة تفاهم لالعرتاف وا�ضتبدال رخ�س القيادة

نور دبي تطلق برنامج ال�ضحة املدر�ضية يف نيجرييا

مذكرة تفاهم بني مركز ال�ضباب العربي وجامعة الدول 
العربية بهدف متكني ال�ضباب يف املنطقة العربية

•• دبي-وام:

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء  �قع الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد 
�زير  جوت�ضي  بليدار  �معايل   - دب��ي   2020 اإك�ضبو  مبقر   - الداخلية  �زي��ر 
التعا�ن يف املجالت الأمنية  األبانيا اتفاقية ب�ضاأن تعزيز  ال�ضوؤ�ن الداخلية يف 

�مكافحة اجلرمية بن الإمارات �األبانيا .
�تهدف التفاقية اإىل تعزيز التعا�ن امل�ضرتك بن البلدين، �تطوير العاقات 
ال�ضامة  تعزيز  جم��الت  يف  ل�ضيما  �ال�ضرطية  الأمنية  املجالت  يف  الثنائية 
بالب�ضر،  الإجت�����ار  فيها  مب��ا  اأ���ض��ك��ال��ه��ا  بجميع  اجل��رمي��ة  �م��ك��اف��ح��ة  امل���ر�ري���ة 
�املخدرات  الإره��اب  �مكافحة  الأم��وال،  غ�ضل  �جرائم  ال�ضيربانية  �اجلرائم 
التقنيات  ا�ضتخدام  تبادل اخلربات يف جمالت  اإىل  اإ�ضافة  العقلية،  �املوؤثرات 

احلديثة �تطبيقات الذكاء ال�ضطناعي يف تعزيز العمل ال�ضرطي.
ملكتب  العام  الأم��ن  الظاهري  دمل��وج  حميد  حممد  العميد   .. التوقيع  ح�ضر 
�ضمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء �زير الداخلية، �اأع�ضاء �فد �زارة الداخلية 
الألباين، مارك غريب م�ضت�ضار رئي�س الوزراء لد�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي 

�ال�ضرق الأ��ضط ��ضمال اأفريقيا، �لورينا بولومبي، �اأن�ضيا خوجة.

الإمارات واألبانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون يف املجالت الأمنية

�ضرطة دبي جتمع اأما بابنها بعد فراق 15 عامًا
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

جمعية  اأطلقتها  ال��ت��ي  �ضجن"،  "ُكربة  حملة  اأ���ض��ف��رت 
اخلريية  "اخلم�ضن"  حملة  �ضمن  م���وؤخ���را،  ال���رب،  دار 
لُتعيدهم  �ضعدة  جن�ضيات  م��ن  �ضجينا   31 الإف����راج  ع��ن 
بلغت  اإج���م���ال���ي���ة  ب��ت��ك��ال��ي��ف  �اأ�����ض����ره����م،  اأب���ن���ائ���ه���م  اإىل 
جمعها  يف  احلملة  جنحت  درهم،  1.018.985مليون 
ق�ضايا  ذم��ة  على  ال�ضجناء  م��ن  ال�ضريحة  تلك  ل�ضالح 
م��ال��ي��ة �م��دي��ون��ي��ة، ب��ه��دف ف��ك ُك��رب��ت��ه��م �اإ���ض��ع��اده��م مع 

عائاتهم �جمع �ضملهم. 
التنفيذي  الرئي�س  املهريي،  �ضهيل  الدكتور حممد  �قال 
اأدخلت الفرح  اإن اجلمعية  ل�"دار الرب":  �الُع�ضو املُنتدب 

امل�ضجونن  ال�ضجناء،  قلوب  اإىل  �الطماأنينة  �الرت��ي��اح 
على ذمم ق�ضايا مالية �مديونية، لتغمر اأ�ضرهم بال�ضر�ر 
�ضهر  حلول  قبل  ل�ضيما  منازلهم  اإىل  ال�ضعادة  �ُت��دخ��ل 
عليهم  املُ�ضتحقة  املبالغ  ت�ضديد  عرب  الف�ضيل،  رم�ضان 

املادية. اأزماتهم  �فك كربتهم �اإحال "الفرج" على 

�سخية" "تربعات 
�اأكد الدكتور " حممد املهريي" اأن جمعية دار الرب جنحت 
يف حملتها الإن�ضانية �مبادرتها اخلريية النوعية ل�ضالح 
تلك ال�ضريحة من ُنزلء املوؤ�ض�ضات العقابية �الإ�ضاحية 
�دعم  �ضخية  تربعات  بف�ضل  ثم  اهلل  بف�ضل  ال��د�ل��ة،  يف 
�اأهل  املُح�ضنن  قبل  م��ن  ال��ن��ط��اق  �ا���ض��ع  �ت��ف��اُع��ل  كبري 

اخل��ري م��ن اأب��ن��اء الإم����ارات، �يف ظ��ل ال��ت��ع��ا�ن �التن�ضيق 
الفاعل مع القيادات ال�ضرطية املُخت�ضة يف الد�لة، مُمثلة 

باملوؤ�ض�ضات العقابية �الإ�ضاحية التابعة لها.
�اأ��ضح الرئي�س التنفيذي جلمعية دار الرب اأن الق�ضايا، 
الإن�ضانية،  امل��ب��ادرة  من  امل�ضتفيد�ن  ال�ضجناء،  ك��ان  التي 
ُمتنوعة،  مالية  مدنية  ق�ضايا  هي  ذمتها  على  موقوفن 
املُجتمعية  ال�����ض��رائ��ح  على  اجلمعية  تركيز  على  م��وؤك��دا 
الأك����رث ُم��ع��ان��اة، �اه��ت��م��ام��ه��ا اخل��ا���س ب��ال��ع��م��ل اخلريي 
املحلي �الوطني، داخل الد�لة، دعًما ملُجتمعنا الإماراتي 
الأعباء  تخفيف  يف  �ُم�ضاهمة  اأر���ض��ه،  على  �للُمقيمن 
الإن�����ض��اين للجمعية  العمل  ال��د�ل��ة، مب����وازاة  ك��اه��ل  ع��ن 
�م�ضاريعها اخلريية الكبرية يف د�ل عديدة حول العامل.  

حمدان بن حممد ي�ضدر قرارا بت�ضكيل جمل�س اأمناء »دار الرب« تغمر اأ�ضر 31 �ضجينا بالفرح �ضمن حملة ل� »فك ُكربتهم«
جائزة حممد بن را�ضد لالإبداع الريا�ضي

•• دبي-وام: 

اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم �يل عهد دبي راعي جائزة "حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
لاإبداع الريا�ضي" ، القرار رقم 1 ل�ضنة 2022 بت�ضكيل جمل�س اأمناء اجلائزة ، برئا�ضة معايل املهند�س مطر 
للّرئي�س، �د. ح�ضن م�ضطفى مو�ضى،  حممد الطاير، �ع�ضوية كل من: خالد علي بن زايد الفا�ضي، نائباً 
را�ضد  �د. خليفة  �ضمرة،  بو  در�ي�س  الع�ضيمي، �منى  م�ضاعد  �اأحمد  علي،  غ��راد  �عاي�ضة  ب��راف،  �م�ضطفى 
ال�ضعايل، بالإ�ضافة اإىل اأمن عام اجلائزة، �ذلك ملدة اأربع �ضنوات، على اأن ت�ضتمر موزة �ضعيد املري، اأميناً عاماً 

للجائزة يف د�رتها الرابعة.
د�ره، �ُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. �ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

•• دبي-الفجر:

ال���ق���ا����ض���ي: خالد  ����ض���ع���ادة  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
التنفيذ  رئ��ي�����س حم��ك��م��ة  امل��ن�����ض��وري 
ال���ع���ام ع��ل��ى جل��ن��ة مبادرة  �امل�����ض��رف 
»حماكم اخل��ري«، �ف��داً من الإمارات 
ال�ضيد:�ضاح  ب��رئ��ا���ض��ة  الإ���ض��ام��ي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأم�����ن  حم��م��د 
ملناق�ضة  �ذلك  الإ�ضامي،  لاإمارات 
م��ب��ادرات »حم��اك��م اخل���ري«، �حر�ضاً 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ا�ن م��ع اجل��ه��ات الداعمة 
امل��ت��ع��رثي��ن فر�ضة  مل��ن��ح  �امل���ت���ع���ا�ن���ة 
بعقول  احل��ي��اة  اإىل  ل��ل��ع��ودة  ج��دي��دة 

اأكرث تفتحاً �مو�ضوعية.
ح��ي��ث اأ���ض��ار ���ض��ع��ادة ال��ق��ا���ض��ي: خالد 
التنفيذ  رئ��ي�����س حم��ك��م��ة  امل��ن�����ض��وري 
ال���ع���ام ع��ل��ى جل��ن��ة مبادرة  �امل�����ض��رف 
الإم�����ارات  اأن  اإىل  اخل����ري«،  »حم��اك��م 
ماين   �ضبعة  مبلغ  ق��دم  الإ���ض��ام��ي 
درهم خال ال�ضنوات ال�ضابقة ملبادرة 
تعزيز  يف  ���ض��ع��ي��اً  اخل������ري«،  »حم���اك���م 

الأمل  الذي يحيي  امل�ضرتك  التعا�ن 
�ال��رغ��ب��ة يف احل��ي��اة �ال���ض��ت��م��رار يف 
امل��ت��ع��رثي��ن فر�ضة  �م���ن���ح  ال���ع���ط���اء، 
جديدة للعودة اإىل احلياة بعقول اأكرث 
�يعا�د  �مو�ضوعية،  �ح���ذراً  تفتحاً 
ملبادرة  ال���ي���وم مب�����ض��اه��م��ت��ه  ال��ت��ع��ا�ن 
»حماكم اخلري« مل�ضاعدة من تعرث�ا 

م�ضتحقات  �ضداد  يف  تاأخر�ا  اأ�  مالياً 
الغارمن �املدينن، �ضعياً  مالية من 
اخلريية  الأع����م����ال  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة 
التي يرتئيها  �الإن�ضانية  �املجتمعية 

اجلانبان �يتعا�نان على تنفيذها.
حماكم  م��ب��ادرة  اأن  �ضعادته  مو�ضحاً 
اخلري جاءت لتعزيز مفهوم امل�ضوؤ�لية 

الجتماعية بال�ضراكة بن القطاعن 
احل��ك��وم��ي �اخل����ا�����س، ل��ت��ن��م��ي��ة ر�ح 
اأ�ا�ضر  �تقوية  الجتماعي  التكافل 
�تقدمي  املجتمع  اأف���راد  بن  التعا�ن 
الفجوة  �جت�ضري  الجتماعي  العون 
جانب  اإىل  امل���ج���ت���م���ع،  اأف���������راد  ب����ن 
امل�ضاهمة يف �ضداد مديونيات املع�ضرين 

الذين �ضدرت �ضدهم اأحكام ق�ضائية 
من حماكم دبي.

اختيار  يتم  اأن��ه  اإىل  �ضعادته،  �اأ���ض��ار 
باملواطنن  املتعلقة  التنفيذ  ملفات 
ال�ضبط  ق�����رار  ب�����ض��اأن��ه��م  �ال�������ض���ادر 
قرار  اأ�  ���ض��اري��اً  �ي���ك���ون  �الإح�������ض���ار 
ب��احل��ب�����س، �درا�����ض����ة امل���ل���ف م���ن قبل 

�عر�س  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ض��اء  م��ن  ع�ضو 
ثم  �من  اللجنة،  رئي�س  على  احلالة 
توجيه  امللف ح�ضب  مع  التعامل  يتم 
اأ�  القبول  ناحية  من  اللجنة  رئي�س 
للحالة،  املخ�ض�س  �امل��ب��ل��غ  ال��رف�����س 
ال��ت��ي ت�ضعى  الأه�����داف  ب��ن  �اأن م��ن 
التخفيف من  دائ��م��اً،  امل��ب��ادرة  اإل��ي��ه��ا 

التنفيذ،  اأط���راف  اأع��ب��اء احل��ي��اة على 
�ت���خ���ف���ي���ف ال����ع����بء ع����ن ال���غ���ارم���ن 
�املع�ضرين، �مل �ضمل الأ�ضر امل�ضتتة.

ح���ي���ث ان���ط���ل���ق���ت م�����ب�����ادرة »حم���اك���م 
اخلري« يف مايو 2018 لرفع املعاناة 
عن  �املتعرثين  الغارمن  كاهل  عن 
املدنية،  التنفيذ  ق�ضايا  يف  ال�����ض��داد 

الأم���ل حل��ي��اة جديدة،  ن��اف��ذة  �لفتح 
التعا�ن  اآل�����ي�����ات  ت���ع���زي���ز  يف  ����ض���ع���ي���اً 
�ال��ت��ن�����ض��ي��ق امل�����ض��رتك ب��ن الأط����راف 
التعا�ن  فاعلية  زي���ادة  على  �العمل 
القائم يف جمال اخلدمات املجتمعية 
�التي ت�ضهم يف خدمة املجتمع حر�ضاً 
امل�ضوؤ�لية  م��ب��داأ  ترجمة  على  منها 
املجتمعية من خال تقدمي مبادرات 

عملية �ملمو�ضة.
امل�ضاهمة،  على  تعليقه  معر�س  �يف   
اأم����ن، الرئي�س  ق���ال ���ض��اح حم��م��د 
الإ�ضامي:  ل����اإم����ارات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأن ن�ضهم يف ت�ضوية الق�ضايا  "ي�ضعدنا 
امل��ال��ي��ة امل��ع��ل��ق��ة اأم������ام حم���اك���م دب���ي، 
ال�ضعيفة،  لل�ضرائح  ال��ع��ون  �ت��ق��دمي 
�املبادئ  التعاليم  جوهر  مع  متا�ضياً 
البادرة �ضمن  تاأتي هذه  الإ�ضامية. 
حزمة �ا�ضعة من املبادرات، �يف �ضياق 
الإ�ضامي  الم��������ارات  يف  ال���ت���زام���ن���ا 
باإحداث تاأثري اإيجابي عميق يف حياة 

اأفراد جمتمعنا املحلي".

•• راأ�س اخليمة ـ الفجر

لل�ضرطان  الإم����ارات  جمعية  د�ضنت 
راأ�س  اإم�����ارة  يف  ف��رع��ه��ا  الأ�ل  اأم�����س 
بقاعة  اأق��ي��م  حفل  يف  �ذل��ك  اخليمة 
جمعية الإمارات للتنمية الإجتماعية 
ماجد  ال�ضيخ  بح�ضور  الظيت،  ف��رع 
القا�ضمي  ���ض��ق��ر  ب����ن  ���ض��ل��ط��ان  ب����ن 
�ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��امل ب��ن ركا�س 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
امل�ضوؤ�لن  م���ن  �ع�����دد  ل��ل�����ض��رط��ان 
�الأطباء ��ضركاء اجلمعية �ممثلن 

�الإن�ضانية  اخلريية  اجلمعيات  عن 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  �اأع�������ض���اء 

�املتطوعن.
�اأكد ال�ضيخ الدكتور �ضامل بن ركا�س 
اجلمعية  ف��رع  اأن  الف��ت��ت��اح  كلمة  يف 
�ضي�ضهم يف  راأ���س اخليمة  اجلديد يف 
مع  ال��ت��وا���ض��ل  �اآل��ي��ة  عملية  ت�ضهيل 
قيمة  تفعيل  �ب��ال��ت��ايل  امل��راج��ع��ن، 
�امل���ع���ن���وي يف هذه  امل�������ادي  ال���ع���ط���اء 
جملة  حتقيق  اإىل  اإ���ض��اف��ة  الإم�����ارة، 
ن�ضر  يف  تتمثل  ال��ت��ي  الأه�����داف  م��ن 
الوعي املجتمعي عن خطورة مر�س 

التوعية  ب���رام���ج  �دع����م  ال�����ض��رط��ان، 
ح������ول م����ر�����س ال���������ض����رط����ان �احل�����د 
�ال��وق��اي��ة منه م��ن خ��ال احلمات 
�الفعاليات  التثقيفية  �الأن�����ض��ط��ة 
اجلمعية  اإن  اإىل  �ل��ف��ت  املجتمعية. 
املر�ضى  ح�ضول  ت�ضهيل  على  تعمل 
الت�ضهيات  ك���اف���ة  ع��ل��ى  امل���ع���وزي���ن 
املتعلقة بالناحية العاجية �تقدمي 
�ذ�يهم  ال�ضرطان  ملر�ضى  ال��رع��اي��ة 

�خا�ضة املعوزين..
من جهته قدم �ضعادة حممد خمي�س 
عر�ضاً  اجلمعية  ع��ام  مدير  الكعبي 

لأه�������م اإجن����������ازات اجل���م���ع���ي���ة خال 
امل��ا���ض��ي��ة، م�ضرياً  ال��ث��اث  ال�����ض��ن��وات 
يقارب  م��ا  ق��دم��ت  اجلمعية  اأن  اإىل 
م��ل��ي��ون��ا دره�����م  ك��م�����ض��اع��دات مالية 
�ضملت  حوايل 1700حالة مري�س 
العاجية  امل�ضاعدات  �ضرطان، منها  
تقريباً.  درهم  �ن�ضف  مليون  بقيمة 
اجلمعية  زال��ت  ل  الكعبي:  �اأ���ض��اف 
اأد�اره��ا املجتمعية يف  اأداء  تتو�ضع يف 
�الإن�ضانية،  اخل��ريي��ة  امل��ج��الت  ك��ل 
افتتاح فرع لها يف  حيث �ضيتم قريباً 
خدمات  اإىل  اإ�ضافة  عجمان،  اإم���ارة 

العا�ضمة  ف��رع  خ��ال  م��ن  اجلمعية 
يف اأبو ظبي �الفرع الرئي�ضي مبدينة 
احلالت  اإجمايل  ي�ضل  حيث  العن، 
�ضنوياً  اجل��م��ع��ي��ة  ت�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
�تخلل  150حالة.    يقارب  ما  اإىل 

الإعامية  ق��دم��ت��ه  ال�����ذي  احل���ف���ل 
مرمي احلمادي عر�ضاً لفيلم �ثائقي 
امل��ر���ض��ى خال  ���ض��ه��ادات بع�س  ع��ن 
رحلة العاج �التعايف، �قدمت غوية 
البادي حمطات �مواقف من رحلتها 

م��ع م�����ض��رية اجل��م��ع��ي��ة م��ن��ذ مرحلة 
التاأ�ضي�س يف العام 2013، كما األقى 
يف  امل��زر�ع��ي  �ضيف  ال�ضاعر  الدكتور 
املنا�ضبة  ق�ضيدة �جدانية �اإن�ضانية، 
�يف ختام احلفل كّرمت اجلمعية رجل 

عبدالكرمي  حم��م��د  �ل��ي��د  الأع���م���ال 
اإمارة  ال��ذي تربع مبقر للجمعية يف 
تكرمي  ج���ان���ب  اإىل  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
عدد من اجلهات احلكومية �الرعاة  

�املتطوعن.

•• دبي- وام:

اآل مكتوم �يل عهد دبي رئي�س  اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 
املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، قرار املجل�س رقم 13 ل�ضنة 2022 ب�ضاأن تنظيم 
ا�ضتخدام الدراجات يف اإمارة دبي، بهدف امل�ضاهمة يف حتويل الإمارة اإىل مدينة 
الأ�ضخا�س  لتنقل  كو�ضيلة  ال��دراج��ات  ا�ضتخدام  �ت�ضجيع  للدراجات،  �ضديقة 
�نقل الب�ضائع، �تنظيم ا�ضتخدام الدراجات يف الإمارة، اإ�ضافة اإىل احلفاظ على 
البيئة، �امل�ضاهمة يف تقليل الزدحام املر�ري على الطرق، من خال الت�ضجيع 
للم�ضافات  �املركبات  العامة  املوا�ضات  عن  بديلة  تنقل  ��ضائل  ا�ضتخدام  على 

الق�ضرية، �مبا يخدم يف تعزيز ال�ضحة العامة للمجتمع.
�قال معايل مطر الطاير، املدير العام �رئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق 
�املوا�ضات بدبي : " ياأتي القرار ترجمة لر�ؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الد�لة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، لرفع م�ضتوى جودة احلياة يف املدينة، �التحول نحو حلول النقل امل�ضتدام، 
�تعزيز ال�ضحة البدنية لأفراد املجتمع من خال ا�ضتخدام الدراجات مبختلف 
اأنواعها كو�ضيلة نقل خفيفة �ريا�ضية ��ضديقة للبيئة، كما ياأتي القرار يف اإطار 
توجيهات �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم �يل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي، بتحويل دبي اإىل مدينة �ضديقة للدراجات، عرب العمل على 
يف  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  �تطبيق  الت�ضريعية،  �املنظومة  القوانن  تطوير 
تطوير البنية التحتية لتتنا�ضب مع ا�ضتخدام هذه الو�ضيلة الريا�ضية �الآمنة 

بيئيا، �تطبيق اأحدث ا�ضرتاطات ال�ضامة �الأمان ذات ال�ضلة.
الر�ضيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  ر�ؤي����ة  دب���ي بف�ضل  " اأ���ض��ب��ح��ت   : ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  �اأ����ض���اف 
�التخطيط املتطور �امل�ضتدام، املدينة النموذج ملدن امل�ضتقبل، بت�ضجيع املمار�ضات 
التي تراعي البيئة ��ضحة املجتمع، �تخدم تعزيز مفاهيم ال�ضتدامة، اإذ ي�ضكل 
اتباع منوذج �ضحي  باأهمية  �الوعي  التح�ضر  اأحد مظاهر  الدراجات  ا�ضتخدام 
الدراجات من خال تطوير  ا�ضتكمال منظومة  دبي  �توا�ضل  للحياة،  م�ضتدام 
البنية التحتية �الأطر التنظيمية �فق اأف�ضل املعايري العاملية". �اأ��ضح معاليه 
م�ضارات  لتطوير  �ضامل  خمطط  �ضمن  تعمل  �املوا�ضات"  الطرق  "هيئة  اأن 
الدراجات بهدف ربط كل املناطق احليوية يف الإمارة، اإذ جرى ت�ضميم �تنفيذ 
�املوا�ضفات  املعايري  اأف�ضل  �فق  عليها،  ال�ضرعات  �حتديد  الدراجات  م�ضارات 
دبي،  مناطق  م��ن  منطقة  ك��ل  طبيعة  م��ع  يتوافق  مب��ا  الفنية،  �الأدل���ة  العاملية 
 ، ال��دراج��ات  مما �ضاهم يف ت�ضجيع ال�ضكان �ال��ز�ار على ممار�ضة ريا�ضة رك��وب 

�ا�ضتخدامها كو�ضيلة تنقل بديلة �م�ضتدامة.

- اخت�سا�سات الهيئة.
املهام  من  ع��ددا  دب��ي  يف  �املوا�ضات  الطرق  هيئة  تتوىل  اأن  على  القرار  �ن�س 
�ال�ضاحيات ت�ضمل: اعتماد املتطلبات �املعايري �الأدلة اخلا�ضة باإن�ضاء ��ضيانة 
امل�ضارات �حتديدها، ���ضع اللوحات الإر�ضادية الدالة عليها، ���ضع التعليمات 
تلك  ال��دراج��ات على  قيادة  اأثناء  بها  التقيد  ال��دراج��ات  قائدي  التي يجب على 

امل�ضارات، �حتديد ال�ضرعة الق�ضوى عليها بناء على طبيعة امل�ضار.
�تخت�س الهيئة، �فقا للقرار، باعتماد املتطلبات الواجب توفرها يف الدراجات 

من  اآخ���ر  �ضنف  �اأي  الكهربائي،  �ال�ضكوتر  �الكهربائية،  ال��ه��وائ��ي��ة،  �ت�ضمل 
�اإ�ضدار  م�ضتخدميها،  ��ضامة  اأم��ن  حلفظ  �ذل��ك  الهيئة،  حت��دده  ال��دراج��ات 
التي  ال��دراج��ات  م��ن  اآخ��ر  �ضنف  اأي  اأ�  الكهربائي  لل�ضكوتر  ال��ق��ي��ادة  ت�ضاريح 
من  ق��رار  بتحديدها  ي�ضدر  التي  �الإج���راءات  لل�ضر�ط  �فقا  الهيئة،  حتددها 
املدير العام �رئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق �املوا�ضات، كما تخت�س 
الهيئة بو�ضع املتطلبات �ال�ضر�ط �ال�ضوابط املنظمة ل�ضتخدام الدراجات يف 
دبي، مبا يف ذلك املتطلبات الفنية الواجب توفرها يف قائد الدراجة، مبا يف ذلك 

الدراج املتدرب.
املتطلبات  دبي، ��ضع  �املوا�ضات يف  الطرق  تتوىل هيئة  اأن  القرار على  �ن�س 
مع  �التن�ضيق  ال��دراج��ات،  قيادة  على  �التدريب  للتدرب  ال��ازم��ة  �ال�ضوابط 
�ضرطة دبي، �اجلهات احلكومية املعنية، مبا فيها ال�ضلطات امل�ضرفة على مناطق 
التطوير اخلا�ضة، �املناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، يف كل ما 
املناطق  داخل  امل�ضارات  الدراجات، مبا يف ذلك حتديد  ا�ضتخدام  بتنظيم  يتعلق 

اخلا�ضعة لإ�ضرافها.

- متطلبات فنية.
�حدد القرار املتطلبات الفنية الواجب توفرها يف الدراجة �هي : م�ضباح اأبي�س 
اأحمر �عاك�ضة حمراء يف اخللف، �جهاز تنبيه �ضوتي  اأمامي، �م�ضباح  رئي�ضي 
مثبت على املقود، �مكابح على الإط��ارات الأمامية �اخللفية، كما ت�ضمل �جود 
الإط���ارات �ضاحلة  تكون  �اأن  ال��دراج��ة،  الإط���ارات �حجم  مقا�ضات  بن  تنا�ضب 
لل�ضري على الطريق اأ� امل�ضار املحدد من قبل الهيئة، �اأن يتنا�ضب حجم الدراجة 
اأخرى ي�ضدر بتحديدها قرار من مدير  مع حجم قائدها �اأي متطلبات فنية 

عام الهيئة.

- التزامات قائد الدراجة.
�األزم القرار قائد الدراجة بعدد من اللتزامات اأهمها: ت�ضريعات ال�ضري �املر�ر، 
�قيادة الدراجة يف امل�ضارات التي حتددها هيئة الطرق �املوا�ضات، �عدم قيادة 
د�ن  الهيئة  التي حتددها  الدراجات  اآخر من  اأي �ضنف  اأ�  الكهربائي  ال�ضكوتر 
الكهربائي  ال�ضكوتر  ق��ي��ادة  �ع��دم  الهيئة،  م��ن  القيادة  ت�ضريح  على  احل�ضول 
اململوك لاأفراد �ال�ضركات �املخ�ض�س لاأغرا�س ال�ضخ�ضية اأ� لن�ضاط التاأجري 
اإل يف املناطق �امل�ضارات التي حتددها الهيئة، �عدم جتا�ز الدراجة الكهربائية اأ� 

ال�ضكوتر الكهربائي لل�ضرعة املحددة من الهيئة يف املناطق التي حتددها.
على  الكهربائية  اأ�  الهوائية  ال��دراج��ة  ق��ي��ادة  ع��دم  ���ض��ر�رة  على  ال��ق��رار  �ن�س 
60 كيلومرتا يف ال�ضاعة، �عدم قيادة  اأكرث من  الطريق الذي تتجا�ز �ضرعته 
الدراجة يف امل�ضارات املخ�ض�ضة لريا�ضة امل�ضي �اجلري، كما األزم قائد الدراجة 
ال��ع��ام��ة، �توخي  ال�ضامة  ���ض��ر�ط  �م��راع��اة  اآم��ن��ة،  ال��ق��ي��ادة بطريقة  مب��راع��اة 
احليطة �احلذر، �جتنب اأي اأفعال قد ت�ضبب خطورة على حياة ��ضامة الدراج 
اأ� الآخرين، كالقيادة مع الإم�ضاك باملركبة اأ� املقطورة، اأ� القيادة د�ن الإم�ضاك 
اإ�ضارة  اإ���ض��دار  ب�ضبب  ذل��ك  يكن  ما مل  �اح��دة،  بيد  باملقود  الإم�ضاك  اأ�  باملقود، 

يد�ية، اأ� ال�ضري بالدراجة ب�ضكل متعرج.
��ضملت التزامات قائد الدراجة، �فقا للقرار، التقيد مبتطلبات الأمن �ال�ضامة 

املعتمدة من هيئة الطرق �املوا�ضات يف دبي، �عند قيادة الدراجة، مبا يف ذلك 
اأي  الراأ�س، �عدم حمل  الواقية على  العاك�ضة لل�ضوء، �اخل��وذة  ال�ضرتة  ارت��داء 
راكب على الدراجة الهوائية اأ� الكهربائية، ما مل تكن الدراجة جمهزة لذلك، 
�كان الراكب متقيدا مبتطلبات الأمن �ال�ضامة املعتمدة من الهيئة، كما األزم 
�امل�ضاة،  الأخ��رى  املركبات  �ب��ن  بينه  كافية  اأم��ان  ب��رتك م�ضافة  ال��دراج  القرار 
�اإيقاف الدراجة يف املواقف املخ�ض�ضة للدراجات اإن �جدت، �عدم تركها ب�ضورة 

ت�ضكل عائقا اأمام حركة املركبات اأ� امل�ضاة اأ� ا�ضتخدام املواقف العامة.
يتعر�س  اأ�  به  يت�ضبب  اأي ح��ادث  ال��دراج عن  اإخطار  القرار على �ضر�رة  �ن�س 
املخ�ض�ضة  الهواتف  اأرق��ام  �ذل��ك على  اأ�ضرار مادية،  اأ�  اإ�ضابات  �تنتج عنه  له، 
�ا�ضتخدام  ذل��ك،  من  متكنه  عدم  يثبت  مل  ما  الهيئة،  اأ�  الإ�ضعاف  اأ�  لل�ضرطة 
اجل��ان��ب الأمي����ن ل��ل��ط��ري��ق دائ��م��ا ع��ن��د ق��ي��ادة ال���دراج���ة ال��ه��وائ��ي��ة اأ� الدراجة 
الكهربائية، �التاأكد من خلو الطريق، مع اإ�ضدار اإ�ضارة باليد عند تغيري م�ضرب 
بامل�ضارات،  �اللتزام  العك�س،  �لي�س  دائما  امل��ر�ر  حركة  باجتاه  �ال�ضري  ال�ضري، 
الإ�ضاءة  �ا�ضتخدام  �الإط����ارات،  �املكابح  ال�ضرعة  تر��س  �ضامة  من  �التاأكد 
�عدم  ال�ضاأن،  هذا  يف  الهيئة  لدى  املحددة  ال�ضوابط  �فق  املتقطعة  اأ�  الثابتة 
ال�ضماح ب�ضحب الدراجة باأي مركبة، اأ� �ضحب اأي اأ�ضياء بالدراجة، �عدم اإدخال 
اأخرى  اأي التزامات  اإىل  اأ� تغيريات جوهرية على الدراجة، بالإ�ضافة  اإ�ضافات 

ي�ضدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة يف هذا ال�ضاأن.

- التزامات اجلهة امل�سرفة على التدريب.
امل�ضرفة على التدريب ب�ضورة جماعية، �التي  ��فقا للقرار، يجب على اجلهة 
املوافقة  ���ض��ر�ط   : بالتايل  الل��ت��زام  ف��اأك��رث،  اأرب��ع��ة  ال��دراج��ن  يكون فيها ع��دد 
ال�ضادرة لها من هيئة الطرق �املوا�ضات يف دبي، �اإخطار كل من الهيئة ��ضرطة 
�موؤ�ض�ضة  الهوائية،  للدراجات  الإم���ارات  �احت��اد  الريا�ضي،  دبي  �جمل�س  دب��ي، 
دبي خلدمات الإ�ضعاف، بجميع التفا�ضيل املتعلقة مبركبات احلماية، �تدريب 
بالتن�ضيق  الهيئة،  حتددها  التي  القيادة  برامج  على  احلماية  مركبات  �ضائقي 
مع احتاد الإمارات للدراجات الهوائية، �ترك م�ضافة ل تقل عن 15 مرتا بن 
مركبة احلماية �الدراجن يف حال قيادة الدراجة الهوائية ب�ضرعات منخف�ضة 
ل تزيد على 30 كيلومرتا يف ال�ضاعة، �توفري م�ضافة الوقوف الآمنة، �ت�ضوير 
الواجهة  على  تثبيتها  يتم  مراقبة  كامريا  بوا�ضطة  جماعية  ب�ضورة  التدريب 

اخللفية ملركبة احلماية.

- املحظورات .
��فقا للقرار، يحظر قيادة الدراجة باملخالفة لل�ضر�ط �املتطلبات �ال�ضوابط 
الدراجة  �قيادة  مبوجبه،  ال�ضادرة  �ال��ق��رارات  القرار  هذا  يف  عليها  املن�ضو�س 
الهوائية من قبل �ضخ�س يقل �ضنه عن 12 �ضنة ميادية، د�ن اأن يرافقه دراج 
ال�ضكوتر  اأ�  الكهربائية  ال��دراج��ة  �ق��ي��ادة  ميادية،  �ضنة   18 عن  �ضنه  يقل  ل 
الكهربائي اأ� اأي �ضنف اآخر من الدراجات التي حتددها الهيئة من قبل �ضخ�س 
كما  القيادة،  ت�ضريح  على  �د�ن احل�ضول  �ضنة ميادية،   /16/ �ضنه عن  يقل 
حظر القرار التدريب ب�ضورة فردية، �التي يكون فيها عدد الدراجن اأقل من 
اأربعة، �التدريب ب�ضورة جماعية د�ن احل�ضول على موافقة الهيئة امل�ضبقة على 

ذلك، �تعطيل احلركة على م�ضار الدراجة باأي �ضكل من الأ�ضكال اأ� باأي �ضورة 
من ال�ضور.

- اجلزاءات والتدابري الإدارية.
اآخ��ر، يعاقب كل من  اأي ق��رار  اأ�ضد ين�س عليها  ب��اأي عقوبة  �مع عدم الإخ��ال 
بالغرامة  القرار،  امللحق  املن�ضو�س عليها يف اجلد�ل  املخالفات  اأيا من  يرتكب 
املبينة اإزاء كل منها، �يجوز للهيئة يف الأحوال التي ت�ضكل فيه املخالفة املرتكبة 
خطرا على �ضامة الدراجن اأ� املركبات اأ� امل�ضاة، اأن تتخذ عددا من التدابري 
ت�ضمل: حجز الدراجة ملدة ثاثن يوما، يف حال معا�دة ارتكاب املخالفة ذاتها 
خال �ضنة �احدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�ضابقة لها، على اأن ي�ضري ب�ضاأن 
يف  ال�ضارية  الت�ضريعات  مبوجب  املركبات  حجز  على  ي�ضري  ما  ال��دراج��ة  حجز 
قيام  الهيئة، �يف حال  التي حتددها  للمدة  الدراجة  بقيادة  ال�ضماح  دبي، �عدم 
من هو د�ن �ضن 18 �ضنة ميادية بارتكاب اأي من املخالفات املن�ضو�س عليها 
يف القرار، فاإنه يتم اإلزام �يل اأمره اأ� القائم على رعايته ب�ضداد قيمة الغرامة 
املقررة للمخالفة املرتكبة، �يف حال تعذر ذلك لأي �ضبب كان، يتم حجز الدراجة، 
الت�ضريعات  مبوجب  املركبات  حجز  على  ي�ضري  ما  احلجز  ه��ذا  ب�ضاأن  �ي�ضري 

ال�ضارية يف اإمارة دبي.
�مبوجب القرار، مت منح �ضرطة دبي �ضاحية �ضبط الأفعال التي تقع باملخالفة 
له كما مت منح الهيئة، بعد التن�ضيق مع ال�ضرطة، �من خال موظفيها الذين 
يتم منحهم �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية بقرار من املدير العام للهيئة، �ضاحية 
�ضبط الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام القرار �القرارات ال�ضادرة مبوجبه، 
�ال�ضتعانة  الازمة،  ال�ضبط  ال�ضفة حترير حما�ضر  بهذه  لهم  يكون  اأن  على 
باأفراد ال�ضرطة عند القت�ضاء، �اأجاز القرار لكل ذي م�ضلحة التظلم خطيا اإىل 
املدير العام �رئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق �املوا�ضات من القرارات 
اأ� الإجراءات اأ� التدابري املتخذة بحقه مبوجب هذا القرار، خال 30 يوما من 
تاريخ اإخطاره بالقرار اأ� الإج��راء اأ� التدبري املتظلم منه، على اأن يتم البت يف 
هذا التظلم خال مدة مماثلة من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ي�ضكلها مدير 
التظلم  هذا  ب�ضاأن  اللجنة  عن  ال�ضادر  القرار  �يكون  الغاية،  لهذه  الهيئة  عام 
نهائيا. �ي�ضدر املدير العام �رئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق �املوا�ضات 
ال��ق��رارات يف  اأن تن�ضر ه��ذه  ال��ق��رار، على  اأحكام ه��ذا  ال��ق��رارات الازمة لتنفيذ 

اجلريدة الر�ضمية حلكومة دبي.

- الإلغاءات والن�سر
�يلغى مبوجب القرار اجلديد، قرار املجل�س التنفيذي رقم 10 ل�ضنة 2015 
ب�ضاأن تنظيم ا�ضتخدام الدراجات الهوائية يف اإمارة دبي، كما يلغى اأي ن�س يف اأي 
قرار اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه �اأحكام القرار رقم 13 ل�ضنة 2022، 
ب�ضاأن   2019 ل�ضنة   468 رقم  الإداري  القرار  باأحكام  العمل  ي�ضتمر  اأن  على 
اإىل  قائدها،  �التزامات  الهوائية  الدراجة  ل�ضتخدام  الفنية  املتطلبات  حتديد 
اإىل  2022، �ذلك  ل�ضنة   13 القرار رقم  �اأحكام  الذي ل يتعار�س فيه  املدى 
حن �ضد�ر اأي قرار اإداري اآخر يحل حمله، �ين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية، �يعمل 

به من تاريخ ن�ضره.

»الإمارات الإ�سالمي« يدعم مبادرة »حماكم اخلري« بالتعاون مع حماكم دبي

امل�ضرف يوؤكد التزامه مب�ضوؤوليته املجتمعية من خالل رفع معاناة الغارمني واملتعرثين لتعزيز ال�ضتقرار الأ�ضري

حمدان بن حممد ي�ضدر قرارا ب�ضاأن تنظيم ا�ضتخدام الدراجات يف دبي

•• دبي-الفجر:

جمعية  اأطلقتها  ال��ت��ي  �ضجن"،  "ُكربة  حملة  اأ���ض��ف��رت 
اخلريية  "اخلم�ضن"  حملة  �ضمن  م���وؤخ���را،  ال���رب،  دار 
لُتعيدهم  �ضعدة  جن�ضيات  م��ن  �ضجينا   31 الإف����راج  ع��ن 
بلغت  اإج���م���ال���ي���ة  ب��ت��ك��ال��ي��ف  �اأ�����ض����ره����م،  اأب���ن���ائ���ه���م  اإىل 
جمعها  يف  احلملة  جنحت  درهم،  1.018.985مليون 
ق�ضايا  ذم��ة  على  ال�ضجناء  م��ن  ال�ضريحة  تلك  ل�ضالح 
م��ال��ي��ة �م��دي��ون��ي��ة، ب��ه��دف ف��ك ُك��رب��ت��ه��م �اإ���ض��ع��اده��م مع 

عائاتهم �جمع �ضملهم. 
التنفيذي  الرئي�س  املهريي،  �ضهيل  الدكتور حممد  �قال 
اأدخلت الفرح  اإن اجلمعية  ل�"دار الرب":  �الُع�ضو املُنتدب 

امل�ضجونن  ال�ضجناء،  قلوب  اإىل  �الطماأنينة  �الرت��ي��اح 
على ذمم ق�ضايا مالية �مديونية، لتغمر اأ�ضرهم بال�ضر�ر 
�ضهر  حلول  قبل  ل�ضيما  منازلهم  اإىل  ال�ضعادة  �ُت��دخ��ل 
عليهم  املُ�ضتحقة  املبالغ  ت�ضديد  عرب  الف�ضيل،  رم�ضان 

املادية. اأزماتهم  �فك كربتهم �اإحال "الفرج" على 

�سخية" "تربعات 
�اأكد الدكتور " حممد املهريي" اأن جمعية دار الرب جنحت 
يف حملتها الإن�ضانية �مبادرتها اخلريية النوعية ل�ضالح 
تلك ال�ضريحة من ُنزلء املوؤ�ض�ضات العقابية �الإ�ضاحية 
�دعم  �ضخية  تربعات  بف�ضل  ثم  اهلل  بف�ضل  ال��د�ل��ة،  يف 
�اأهل  املُح�ضنن  قبل  م��ن  ال��ن��ط��اق  �ا���ض��ع  �ت��ف��اُع��ل  كبري 

اخل��ري م��ن اأب��ن��اء الإم����ارات، �يف ظ��ل ال��ت��ع��ا�ن �التن�ضيق 
الفاعل مع القيادات ال�ضرطية املُخت�ضة يف الد�لة، مُمثلة 

باملوؤ�ض�ضات العقابية �الإ�ضاحية التابعة لها.
�اأ��ضح الرئي�س التنفيذي جلمعية دار الرب اأن الق�ضايا، 
الإن�ضانية،  امل��ب��ادرة  من  امل�ضتفيد�ن  ال�ضجناء،  ك��ان  التي 
ُمتنوعة،  مالية  مدنية  ق�ضايا  هي  ذمتها  على  موقوفن 
املُجتمعية  ال�����ض��رائ��ح  على  اجلمعية  تركيز  على  م��وؤك��دا 
الأك����رث ُم��ع��ان��اة، �اه��ت��م��ام��ه��ا اخل��ا���س ب��ال��ع��م��ل اخلريي 
املحلي �الوطني، داخل الد�لة، دعًما ملُجتمعنا الإماراتي 
الأعباء  تخفيف  يف  �ُم�ضاهمة  اأر���ض��ه،  على  �للُمقيمن 
الإن�����ض��اين للجمعية  العمل  ال��د�ل��ة، مب����وازاة  ك��اه��ل  ع��ن 
�م�ضاريعها اخلريية الكبرية يف د�ل عديدة حول العامل.  

»دار الرب« تغمر اأ�ضر 31 �ضجينا بالفرح �ضمن حملة ل� »فك ُكربتهم«

يف اإطار تفعيل العطاء املادي واملعنوي للم�سابني

جمعية الإمارات لل�ضرطان تد�ضن فرعًا لها  يف  راأ�س اخليمة
�سامل بن ركا�س: نعمل على ت�سهيل ح�سول املر�سى املعوزين على كافة الت�سهيالت

حمدان بن حممد ي�ضدر قرارا بت�ضكيل جمل�س اأمناء 
جائزة حممد بن را�ضد لالإبداع الريا�ضي

•• دبي-وام: 

اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم �يل عهد دبي راعي جائزة "حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
لاإبداع الريا�ضي" ، القرار رقم 1 ل�ضنة 2022 بت�ضكيل جمل�س اأمناء اجلائزة ، برئا�ضة معايل املهند�س مطر 
للّرئي�س، �د. ح�ضن م�ضطفى مو�ضى،  حممد الطاير، �ع�ضوية كل من: خالد علي بن زايد الفا�ضي، نائباً 
را�ضد  �د. خليفة  �ضمرة،  بو  در�ي�س  الع�ضيمي، �منى  م�ضاعد  �اأحمد  علي،  غ��راد  �عاي�ضة  ب��راف،  �م�ضطفى 
ال�ضعايل، بالإ�ضافة اإىل اأمن عام اجلائزة، �ذلك ملدة اأربع �ضنوات، على اأن ت�ضتمر موزة �ضعيد املري، اأميناً عاماً 

للجائزة يف د�رتها الرابعة.
د�ره، �ُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية. �ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ
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اأخبـار الإمـارات

هيئة النقل – عجمان تعلن مواعيد عمل خدماتها خالل �ضهر رم�ضان الف�ضيل
•• عجمان -الفجر:

اأع��ل��ن��ت هيئة ال��ن��ق��ل -ع��ج��م��ان ع��ن م��واع��ي��د ال��ع��م��ل يف جميع 
ت�ضمل  التي   ،2022 امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  خ��ال  خدماتها 
مراكز ا�ضعاد املتعاملن � حافات النقل العام ���ضائل النقل 

البحري �مراكز اخلدمة )الفح�س الفني(.
املقر الرئي�ضي للهيئة من الثنن  ��ضتكون مواعيد العمل يف 
اىل اخلمي�س 9:00 �ضباحاً اىل 2:30 ظهراً � يوم اجلمعة 

ظهراً.  12:00 اىل   �ضباحا   9:00
اما بالن�ضبة ملواعيد مركز �ضبيد لفح�س �ت�ضجيل املركبات من 
�ضتبداأ  � م�ضائية حيث  الحد اىل اخلمي�س فرتتن �ضباحية 
ال�ضاعة  اىل  �ضباحاً   9:00 ال�ضاعة  م��ن  ال�ضباحية  ال��ف��رتة 
يف  املركز  مواعيد  �ضتكون  اجلمعة  يوم  يف  اما  ع�ضراً   5:00
 12:00 اىل  �ضباحاً   9:00 ال�ضاعة  من  ال�ضباحية  الفرتة 
اجلمعة  اىل  الح��د  م��ن  امل�ضائية  للفرتة  بالن�ضبة  ام��ا  ظ��ه��راً، 
تبداأ 8:30 م�ضاء اىل ال�ضاعة 2:00 �ضباحاً � ت�ضمل خدمات 

فح�س املركبات فقط.
� �ضيتم تقدمي خدمات فح�س مقا�ضات ال�ضا�ضي خال الفرتة 
ال�ضباحية فقط من ال�ضاعة 9:00�ضباحاً اىل ال�ضاعة 5:00 
اأيام  يف  للمقطورات  ال�ضا�ضي  رق��م  طباعة  خ��دم��ة   � ع�����ض��راً، 

الثنن � الأربعاء � اجلمعة فقط  يف الفرتة ال�ضباحية . 
) املركبات  م��ز�دي اخلدمة )�ضيانة  العمل يف مراكز  مواعيد 
خال ال�ضهر املبارك من الحد اىل اجلمعة يومياً من ال�ضاعة  

6:00 �ضباحاً حتى ال�ضاعة 12:00 ظهراً ، � ل تعمل مراكز 
مز�دي اخلدمة خال يوم ال�ضبت .

� �ضتكون رحات النقل البحري يف رم�ضان على فرتتن ا�ل 
فرتة من ال�ضاعة  4:00 م�ضاًء  اىل ال�ضاعة 6:00 م�ضاًء  � 
الليل  منت�ضف  اىل  م�ضاًء   8:00 ال�ضاعة  من  الثانية  الفرتة 

طوال اأيام الأ�ضبوع .
توجد حمطتان رئي�ضيتان حلافات النقل العام �هما حمطة 
امل�ضلى املتواجدة يف منطقة الب�ضتان حيث اأنها تتميز مبوقعها 
ال�ضرتاتيجي داخل الإمارة � املحطة الرئي�ضية املتواجدة على 
ميزة  يعطيها  موقعها  اأن  حيث  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضارع 
�ضهولة الو�ضول � النطاق اإىل خارج الإمارة � داخلها. حيث 
اأنهما جمهزات ل�ضمان الراحة مل�ضتخدمي حافات النقل العام 
� تتواجد اي�ضاً مواقف خا�ضه للحافات مع نقاط انطاقها � 
منطقة انتظار الركاب مكيفة مع �جود منطقه خا�ضه لإنتظار 

ال�ضيدات، � مواقف للمركبات � الدراجات.
الرئي�ضية  املحطة  من  املنطلقة  ال��رح��ات  مواعيد  �ضتكون   �
ل��ل��ح��اف��ات ك��م��ا ي��ل��ي اخل���ط امل��غ��ذي م��ن 8:35 ���ض��ب��اح��اً اىل 
4:00 �ضباحاً  11:35 م�ضاء � خط مطار دبي الد�يل من 
اىل 11:30 م�ضاء ، � خط حمطة امل�ضلى من 9:45 �ضباحاً 

اىل  3:45 �ضباحاً . 
� مواعيد رحات حافات النقل العام خال ال�ضهر الف�ضيل 

املنطلقه من حمطة امل�ضلى كما يلي : 
ت��ب��داأ ا�ل رح��ل��ة ال�ضاعة  ال��داخ��ل��ي��ة خ��ط اجل����رف  اخل��ط��وط 

 2 ال�ضناعية  � خط  الليل  بعد منت�ضف  حتى  8:00 �ضباحاً 
منت�ضف  1:00بعد  ال�ضاعة  اىل  �ضباحاً   8:00 ال�ضاعة  من 
بعد  اىل  �ضباحا   8:00 منال�ضاعة  احلميدية  خ��ط   � الليل 
 8:00 ال�ضاعة  من  عمار  ال�ضيخ  �ضارع  خط   � الليل  منت�ضف 
�ضباحاً حتى منت�ضف الليل �خط م�ضريف من 8:00�ضباحاً 
اىل 11:00 م�ضاء � خط اجلرف ال�ضريع من ال�ضاعة 8:30 
�ضباحاً اىل ال�ضاعة 11:30 م�ضاًء � اخلط املغذي من ال�ضاعة 
حمطة  خط   � 11:00م�ضاء  ال�ضاعة  حتى  8:00�ضباحا 

امل�ضلى من ال�ضاعة 8:45 �ضباحاً اىل 2:45 �ضباحاً .
التي تنطلق من  اما بالن�ضبة لرحات اخلطوط اخلارجية � 
حمطة امل�ضلى منها خط ال�ضارقة � تبداأ رحاته من ال�ضاعة 
مرت�  خط   � الليل  منت�ضف  بعد   1:00 اىل  �ضباحاً   8:00
الرا�ضدية من ال�ضاعة 5:45 �ضباحاً اىل ال�ضاعة 7:00 م�ضاء 
حتى  3:15�ضباحا  ال�ضاعة  م��ن  ال���د�يل  دب��ي  م��ط��ار  خ��ط   �
 7:00 ال�ضاعة  م��ن  ابوظبي  �خ��ط  م�ضاء   10:45 ال�ضاعة 
الر�لة   - ال�ضناعية  �خط  م�ضاء   6:00 ال�ضاعة  اىل  �ضباحاً 
من ال�ضاعة 8:00�ضباحاً اىل ال�ضاعة 11:30 م�ضاء � خط 
 10:10 ال�ضاعة  اىل  8:00 �ضباحاً  ال�ضاعة  القيوين من  ام 

م�ضاء.
الحرتازية  ب��الإج��راءات  اللتزام  ل�ضر�رة  الهيئة  نوهت  كما 
 � الكمامة  �ارت����داء  الج��ت��م��اع��ي  التباعد  على  احل��ف��اظ  مثل 
الكوارث   � ل��ازم��ات  الوطنية  الهيئة  تعاليم  بكافه  الل��ت��زام 

للحد من انت�ضار جائحة كوفيد-١٩.

�ضلطان القا�ضمي ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا ب�ضاأن اعتماد 
تاأ�ضي�س جمعية مربي الرثوة احليوانية يف اإمارة ال�ضارقة

•• ال�سارقة -وام: 

القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة ، املر�ضوم الأمريي رقم 12 ل�ضنة 
يف  احليوانية  الرث�ة  مربي  جمعية  تاأ�ضي�س  اعتماد  ب�ضاأن  2022م 

اإمارة ال�ضارقة.
الرث�ة  مبربي  خا�ضة  جمعية  تاأ�ضي�س  يعتمد  اأن  على  املر�ضوم  �ن�س 
اإمارة ال�ضارقة ت�ضمى: جمعية مربي الرث�ة احليوانية،  احليوانية يف 

�يكون مقرها الرئي�س يف اإمارة ال�ضارقة.

�ضلطان القا�ضمي ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا ب�ضاأن اعتماد 
تاأ�ضي�س جمعية مزارعي اخل�ضروات يف اإمارة ال�ضارقة

•• ال�سارقة-وام:

القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة ، املر�ضوم الأمريي رقم 13 ل�ضنة 
اإمارة  تاأ�ضي�س جمعية مزارعي اخل�ضر�ات يف  اعتماد  ب�ضاأن  2022م 

ال�ضارقة.
�ن�س املر�ضوم على اأن ُيعتمد تاأ�ضي�س جمعية زراعية خا�ضة مبزارعي 
اخل�ضر�ات،  مزارعي  جمعية  ت�ضمى:  ال�ضارقة  اإم��ارة  يف  اخل�ضر�ات 

�يكون مقرها الرئي�س يف اإمارة ال�ضارقة.

حاكم ال�ضارقة ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا ب�ضاأن 
اعتماد تاأ�ضي�س جمعية مزارعي القمح يف الإمارة

•• ال�سارقة -وام:

القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
 14 رق��م  الأم���ريي  امل��ر���ض��وم   ، ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو 
اإمارة  2022م ب�ضاأن اعتماد تاأ�ضي�س جمعية مزارعي القمح يف  ل�ضنة 

ال�ضارقة.
�ن�س املر�ضوم على اأن ُيعتمد تاأ�ضي�س جمعية زراعية خا�ضة مبزارعي 
القمح يف اإمارة ال�ضارقة ت�ضمى: جمعية مزارعي القمح، �يكون مقرها 

الرئي�س يف اإمارة ال�ضارقة.

�ضلطان بن اأحمد القا�ضمي يفتتح نزل الرياحني مبدينة خورفكان
•• ال�سارقة-وام:

حاكم  ن��ائ��ب  القا�ضمي،  �ضلطان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  افتتح 
�الذي  خ��ورف��ك��ان،  مبدينة  ال��ري��اح��ن  ن��زل  م�ضر�ع  اأم�����س  �ضباح  ال�ضارقة، 
يتكون من 20 منزًل تراثياً قدمياً، مت ترميمها يف منطقة ال�ضرق مبحاذاة 
جمرى الوادي، �حتويلها اإىل نزل من فئة الأربع جنوم، مبجموع 35 غرفة 

فندقية، لتكون جاهزة ل�ضتقبال الز�ار من الأفراد �العائات.
�بعد اإزاحة ال�ضتار التقليدي اإيذاناً بالفتتاح الر�ضمي جتول �ضموه يف اأر�قة 
املحافظة  ترميمها مع  �بيوت مت  ي�ضمه من مرافق  ما  على  النزل مطلعاً 

على معاملها الأثرية �التق�ضيمات الأ�ضلية لكل �احد منها، كي حتافظ على 
التاريخية  �اأهميته  القدمية للمكان  املا�ضي �الر�ح  ال�ضعبي �عبق  املور�ث 

�ال�ضياحية.
حماية  يف  امل�ضر�ع  د�ر  ح��ول  �ضرح  اإىل  ال�ضارقة  حاكم  نائب  �ضمو  �ا�ضتمع 
الهوية الرتاثية للمكان، �احلفاظ على مقتنيات الأجداد، �ت�ضليط ال�ضوء 
التي متت  النزل  بيوت  اإىل عملية ترميم  بالإ�ضافة  اأماكن معي�ضتهم،  على 
�فق معايري منظمة اليون�ضكو �اجلهات الأخرى املتخ�ض�ضة حلفظ الذاكرة 
يف  ت��راث��ي  معلم  لكل  الجتماعي  �امل�ضمون  الب�ضرية  �ال��ر�ؤي��ة  ال�ضعبية 

املكان.

�اإج����راءات  للنزل،  الداخلية  �التجهيزات  الت�ضاميم  على  �ضموه،  �اط��ل��ع 
كما  املخت�ضة،  اجلهات  متطلبات  مع  يتوافق  مبا  املتبعة  �الأم��ان  ال�ضامة 
زار �ضموه املنزل الأكرب الذي ترجع ملكيته اإىل عائلة "امل�ضتغل"، �الذي مت 
ترميمه لي�ضبح مطعماً تراثياً فاخراً، يقدم العديد من املاأكولت الإماراتية 
التي تر�ضخ تقاليد الآباء �الأج��داد يف اإعداد الأكات ال�ضعبية، التي تتكون 

من مواد �منتجات متوفرة يف البيئة املحلية.
�يتكون كل بيت من تق�ضيمات �م�ضاحات متفا�تة تلبي رغبات النزلء، مبا 
يف ذلك غرف للنوم �غرفة معي�ضة �الليوان �جل�ضات خارجية، كما يحتوي 
�الريحان  �احلناء  النخيل  اأ�ضجار  بها  زرع��ت  خارجية  حديقة  على  النزل 

النزل،  ا�ضتقبال  منطقة  ليت�ضمن  املنطقة  يف  بيت  اأك���رب  ا�ضتغال  ..�مت 
�مطعماً، �بع�س اخلدمات اخلا�ضة بالنزل، �مكاتب الإدارة، بالإ�ضافة اإىل 

جمموعة من املحال ال�ضعبية التي تائم الطابع الرتاثي اخلا�س بالنزل.
املخت�ضة  �اجلهات  ال�ضركاء  مع  �بالتعا�ن  للرتاث  ال�ضارقة  �حر�س معهد 
النزل  يف  ال��رتاث��ي��ة  �امل��ع��امل  ال��ب��ي��وت  �ت��رم��ي��م  ت�ضميم  عملية  تنفيذ  على 
اإن  حيث  ال��رتاث��ي��ة،  للبيوت  ال��ع��ام  املظهر  اإىل  للو�ضول  حديثة  باأ�ضاليب 
الت�ضميم املتبع يرجع اإىل اأ�ضا�ضيات �هيكلة احلي الإماراتي القدمي، املكون 
ب�"الفريج" تف�ضل بينها ممرات  يف العادة من بيوت �ضعبية متقاربة ت�ضمى 

�ضيقة يطلق عليها حملياً "ال�ضكيك".

راأ�س اخليمة للموا�ضالت تطلق خدمة النقل العام الداخلي باحلافالت
•• راأ�س اخليمة-وام:

اخليمة  راأ����������س  ه���ي���ئ���ة  اأط����ل����ق����ت 
العام  النقل  خدمة  للموا�ضات 
ال��داخ��ل��ي ب��احل��اف��ات م��ن خال 
ال��ت�����ض��غ��ي��ل ال��ت��ج��ري��ب��ي ل���ع���دد 4 
مواقع  تغطي  رئي�ضية  م�����ض��ارات 
ج��غ��راف��ي��ة �ح���ي���وي���ة خم��ت��ل��ف��ة يف 
اإم��ارة راأ���س اخليمة �ذل��ك بهدف 
اآمنة �متكاملة  نقل  �ضبكة  توفري 
ت�ضاهم يف حتقيق ان�ضيابية التنقل 
املهند�س  �ضعادة  �اأ���ض��ار  للجميع.  
اإ�ضماعيل ح�ضن البلو�ضي – مدير 
م�ضر�ع  اط����اق  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
النقل العام الداخلي يف اإمارة راأ�س 
اخل��ي��م��ة ي��اأت��ي مت��ا���ض��ًي��ا م��ع ر�ؤية 
 2030 ح��ك��وم��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة 
راأ�س  هيئة  ا�ضرتاتيجية  ��ضمن 
التو�ضعية  ل��ل��م��وا���ض��ات  اخل��ي��م��ة 
م�ضتدامة  ن��ق��ل  ح���ل���ول  ل��ت��وف��ري 
�فئات  اح���ت���ي���اج���ات  ك���اف���ة  ت��ل��ب��ي 
نوعية  اإ����ض���اف���ة  �ي���ع���د  امل��ج��ت��م��ع 
التحتية  البنية  م�ضاريع  حلزمة 
تنفذها  �ال��ت��ي  الإم����ارة  يف  للنقل 
اجلماعي  النقل  لت�ضجيع  الهيئة 
احلياة  ج��ودة  مب�ضتوى  لارتقاء 

التي  ال����رح����ات  مل���واع���ي���د  �ف����ق����اً 
ال�ضاد�ضة  ال�����ض��اع��ة  م��ن  �ضتنطلق 
التا�ضعة  ال�ضاعة  �ح��ت��ى  �ضباحاً 
م�ضاًء خال اأيام الأ�ضبوع، �لغاية 
ال�����ض��اع��ة ال��ع��ا���ض��رة م�����ض��اًء خال 

عطلة نهاية ال�ضبوع.
 4 ت�������ض���م���ل  اخل�����دم�����ة  اأن  ي����ذك����ر 
توقف  ن��ق��اط  تت�ضمن  م�����ض��ارات 
ذه����اب����اً �اإي�����اب�����اً، امل�������ض���ار الأح���م���ر 
ينطلق من منار مول اإىل منطقة 
الأزرق  امل�ضار  احل��م��راء،  اجل��زي��رة 
ينطلق من منار مول اإىل منطقة 
�ضعم، �امل�ضار الأخ�ضر ينطلق من 
راأ�ضاخليمة،  اإىل مطار  منار مول 
ينطلق  ال���ب���ن���ف�������ض���ج���ي  �امل���������ض����ار 
اجلامعة  اإىل  م�����ول  م����ن����ار  م����ن 

بن  �التكامل  الو�ضول  �ت�ضهيل 
�����ض���ائ���ل ال��ن��ق��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة �رب���ط 

املناطق مع بع�ضها.
�اأ����ض���اف ���ض��ع��ادت��ه اأن اخل��دم��ة مت 
حافات   9 خ���ال  م��ن  ت�ضغيلها 
متعددة  بتقنيات  م���ز�دة  حديثة 
�فقاً  اخل����دم����ة  ج������ودة  ل�����ض��م��ان 
لأف�ضل املمار�ضات العاملية، اإ�ضافة 
ب��ك��ام��ريات ذكية  اأن��ه��ا م���ز�دة  اإىل 
تعمل بتقنيات الذكاء ال�ضطناعي 
ت��ت��ب��ع ح��دي��ث��ة مرتبطة  �اأن��ظ��م��ة 
الذكي  �ال��رق��اب��ة  التحكم  مبركز 
الأمن  م�ضتويات  اأع��ل��ى  ل�ضمان 

�ال�ضامة للم�ضتخدمن.
�ضراء  امل��ت��ع��ام��ل��ن  �ب��ا���ض��ت��ط��اع��ة 
احلافات  خ����ال  م���ن  ال���ت���ذاك���ر 

ب�ضيناريوهات متفائلة.. ال�ضحة العاملية حتدث ا�ضرتاتيجية التاأهب املرتبطة بكوفيد
•• اأبوظبي -وام:

العاملية  ال�����ض��ح��ة  منظمة  ح��دث��ت 
�ال�ضتجابة  التاأهب  ا�ضرتاتيجية 
كوفيد19،  ب��ج��ائ��ح��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
للتفا�ؤل  مت��ي��ل  ن���ربة  م�ضتخدمة 
اأكرث من اأي �قت م�ضى، �متنازلة 
التي  التحذيرية  النربة  عن  فيها 
للجائحة  ن��ظ��رت��ه��ا  ب��ه��ا  ام����ت����ازت 

طوال ال�ضنتن املا�ضيتن. 
احتمالية  اإىل  امل��ن��ظ��م��ة  �اأ����ض���ارت 
حتول اجلائحة اإىل مر�س تنف�ضي 
�ضنتعاي�س معه على املدى الطويل 
يف ظ���ل ن�����ض��ب امل��ن��اع��ة ال��ت��ي باتت 
تتمتع بها العديد من الد�ل حول 
العامل، فيما ذهب ال�ضيناريو الآخر 

ي�����ض��ب��ب��ه ���ض��ت��ق��ل م���ع م����ر�ر الوقت 
التطعيم  مع  املناعة  زي��ادة  بف�ضل 

�الإ�ضابة بالعد�ى.
تتطلب  "قد  اأده����ان����وم:  �اأ����ض���اف 
للفئات  د�ري����ا  تطعيما  امل��واج��ه��ة 
اأف�ضل  �يف  ال�ضعيفة،  ال�ضكانية 
�ضيناريو، قد ن�ضهد ظهور متغريات 
اأقل حّدة، �لن يكون من ال�ضر�ري 
اأ�  امل��ع��ززة  التطعيمات  ا���ض��ت��خ��دام 
للقاحات."  اجل��دي��دة  ال��رتك��ي��ب��ات 
اأ�ضواأ  "�يف  قائا:  ا�ضتطرد  لكنه، 
متغرّي  يظهر  ق��د  ال�ضيناريوهات 

اأكرث �ضرا�ة �قابلية لانتقال".
املوقف  ه�����ذا  م���ع���اجل���ة  اأن  �اأك�������د 
ت��ت��ط��ل��ب اإج�������راء ت��غ��ي��ري ك��ب��ري يف 
ال��ل��ق��اح��ات احل��ال��ي��ة �ال��ت��اأك��د من 

متحورات  ظ��ه��ور  اح��ت��م��ال��ي��ة  اإىل 
�ضيغة  ا�ضتخدمت  اأنها  اإل  جديدة 
اأك��رث مر�نة يف ه��ذا اجلانب حن 
مرتبطاً  يبقى  الت�ضا�ؤل  اأن  اأك��دت 
ت�ضببها  قد  التي  الأع��را���س  بحدة 

تلك املتحورات.
ال�ضرتاتيجية  اخلطة  ه��ذه  �تعد 
الثالثة منذ الإعان عن اجلائحة، 
املحتملة  ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات  �حت���دد 

لكيفية تطور اجلائحة هذا العام.
اأده������ان������وم  ت�����ي�����در�������س  د.  �ق��������ال 
العام ملنظمة  املدير  غيربيي�ضو�س، 
ع��ل��ى ما  "بناء  ال��ع��امل��ي��ة:  ال�����ض��ح��ة 
نعرفه الآن، فاإن ال�ضيناريو الأكرث 
ترجيحا هو ا�ضتمرار الفري��س يف 
ال��ت��ط��ور، ل��ك��ّن ���ض��دة امل��ر���س الذي 

الأكرث  الأ���ض��خ��ا���س  اإىل  ����ض��ول��ه��ا 
ع����ر�����ض����ة ل����اإ�����ض����اب����ة ب����اأم����را�����س 

خطرية.
5 حم������ا�ر  امل����ن����ظ����م����ة  �ح������������ددت 
رئي�ضية لإنهاء املرحلة احلادة من 
اإج����راءات  بتعزيز  ت��ب��داأ  اجل��ائ��ح��ة، 
كفاءة  �تعزيز  �التق�ضي  الر�ضد 
امل��خ��ت��ربات، ث��م ا���ض��ت��م��رار حمات 
تعزيز  �م���ت���ط���ل���ب���ات  ال���ت���ط���ع���ي���م 
ال�������ض���ح���ة ال���ع���ام���ة �الإج�����������راءات 
الرعاية  كفاءة  �رفع  الجتماعية، 
�رابعا:  لكوفيد19-،  ال�ضريرية 
�الو�ضول  �التنمية  البحوث  دعم 
ال��ع��ادل اإىل امل��ع��دات �الإم�����دادات، 
من  ال�ضتجابة  لنتقال  �التن�ضيق 
اأمرا�س  اإدارة  اإىل  الطوارئ  ��ضع 

اجل����ه����از ال��ت��ن��ف�����ض��ي ع���ل���ى امل����دى 
الطويل.

املنظمة  اأك���دت  ال��ع��ام،  ال�ضياق  �يف 
اأه��م��ي��ة ال�����ض��ع��ي ل��ت��ط��ع��ي��م 70 يف 
�ضر�ريا  بلد  ك��ل  �ضكان  م��ن  امل��ائ��ة 
لل�ضيطرة على اجلائحة، مع اإعطاء 
ال�ضحين  ل��ل��ع��ام��ل��ن  الأ�ل�����وي�����ة 
الفئات  من  �غريهم  ال�ضن  �كبار 

املعّر�ضة للخطر.
�قالت: "على الرغم من اأن بع�س 
تقدم  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان 
ل�ضكانها،  ال��راب��ع��ة  اجل��رع��ات  الآن 
يتلقوا  ال��ع��امل مل  �ضكان  ثلث  ف��اإن 
جرعة �احدة بعد، مبا يف ذلك 83 
يف املائة من �ضكان اأفريقيا، بح�ضب 

امل�ضوؤ�ل الأممي.

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ���ض��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ع���ن ت��غ��ي��ري م���واع���ي���د �ضري 
�اأكرث"  راكبا   50 " العمال  نقل  �حافات  ال�ضاحنات 
�ضاعات  خ��ال  باأبوظبي  الطرق  على  حركتها  �اإي��ق��اف 

الذر�ة ال�ضباحية �امل�ضائية، يف �ضهر رم�ضان املبارك.
ال�ضباحية  ال�����ذر�ة  اأ�ق�����ات  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رط��ة  �ح����ددت 
ال�ضاعة  اىل  ���ض��ب��اح��اً   8:00 ال�����ض��اع��ة  م��ن  لل�ضاحنات 
�حافات  �ال��ع��ن،  اأبوظبي  ملدينة  �ضباحاً   10:00
نقل العمال من ال�ضاعة 8:00 �ضباحاً �حتى 10:00 
امل�ضائية  ال���ذر�ة  اأ�ق���ات  اأم��ا  فقط.  اأبوظبي  يف  �ضباحاً 

ال�ضاعة  اإىل  م�ضاء   2:00 ال�ضاعة  فهي من  لل�ضاحنات 
. �العن  اأبوظبي  ملدينة  م�ضاء   4:00

�ياأتي القرار بالتعا�ن مع ال�ضركاء ال�ضرتاتيجين يف 
اإطار اجلهود الهادفة اإىل توفري ان�ضيابية �ضري احلركة 
اأن ت�ضببها  ال��ت��ي ميكن  امل��ر�ري��ة �احل���د م��ن احل���وادث 

املركبات الثقيلة خال ال�ضهر الف�ضيل.
�حثت مديرية املر�ر �الد�ريات ال�ضائقن على اللتزام 
ت�ضديد  موؤكدًة  املحددة،  الفرتات  التحرك خال  بعدم 
الرقابة على الطرق �تطبيق املخالفات على ال�ضاحنات 
�حافات نقل العمال املخالفن �ر�ضدهم �خمالفتهم 

من خال الأنظمة الذكية.

منع مرور املركبات الثقيلة باأبوظبي خالل 
�ضاعات الذروة يف رم�ضان العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 458/2022/38 جتاري م�شارف جزئي

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة رقم 402 
الثبوت  بعد  بها �احلكم  املدعي عليه  �اع��ان  اقرب جل�ضة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�س من عدالة   : الدعوى  مو�ضوع 
بالزامه بان يوؤدي للم�ضرف املدعى مبلغ �قدره 329،044/52 درهما )ثاثمائة �ت�ضعة �ع�ضر�ن الف �اربعة �اربعون 
درهم  �اثنان �خم�ضون فل�س( �الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة �حتى متام ال�ضداد مع الر�ضوم �امل�ضاريف 
�مقابل اتعاب املحاماة.  املدعى : م�ضرف الإمارات الإ�ضامي م�ضاهمة عامة - عنوانه : دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية 
info@ 0557016552 امييل /  04/3834587 موبايل رقم  الثالث - هاتف رقم  "16" الطابق  - مبنى رقم 

 )3135291835( رقم  مكاين   -  abdulmaliklaw.ae
املطلوب اإعانه : 1- عي�ضى يو�ضف حممد يو�ضف الزاهدي : مدعى عليه 

مو�ضوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى �مو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�ضة �اعان املدعي 
عليه بها �احلكم بعد الثبوت بالزامه بان يوؤدي للم�ضرف املدعى مبلغ �قدره 329،044/52 درهما )ثاثمائة �ت�ضعة 
�ع�ضر�ن الف �اربعة �اربعون درهم  �اثنان �خم�ضون فل�س( �الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة �حتى متام 
ال�ضاعة   2022/4/7 املوافق  اخلمي�س  يوم  لها جل�ضة  �ح��ددت  املحاماة.   اتعاب  �مقابل  �امل�ضاريف  الر�ضوم  مع  ال�ضداد 
9.00 �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأ� من ميثلك قانونيا �عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

ا� م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

اإدارة �سركة يونيكاي لالأغذية �س.م. ع بدعوة ال�سادة امل�ساهمني لجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية عن بعد / الكرتونيًا وذلك يف متام  يت�سرف جمل�س 
ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا من يوم اخلمي�س املوافق 2022/4/28 للنظر يف جدول الأعمال التايل :

عليه. الت�سديق  و   2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  املايل  مركزها  وعن  ال�سركة  ن�ساط  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  �سماع   .1
عليه. والت�سديق   2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  احل�سابات  مدقق  تقرير  �سماع   .2

. عليه  والت�سديق   2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة   .3
.2021 املالية  ال�سنة  عن  اأرباح  توزيع  عدم  على  املوافقة   .4

. اأع�ساء  �ستة  لإجمايل  اإدارة  جمل�س  ع�سو  لكل   150,000 مببلغ  اإماراتي  درهم   )900,000  ( الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مكافاأة  على  املوافقة   .5
امل�سوؤولية �سدهم ح�سب  و رفع دعوى  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  اأو عزل   2021/12/31 املنتهية يف  املالية  ال�سنة  اأع�ساء جمل�س الإدارة عن  اإبراء ذمة   .6

مقت�سيات احلالة.
احلالة. مقت�سيات  ح�سب  �سدهم  امل�سوؤولية  دعوى  رفع  و  املدققني  عزل  اأو   2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  احل�سابات  مدققي  اإبراء   .7

. اأتعابهم  حتديد  و   2022 لعام  احل�سابات  مدققي  تعيني   .8
من  ا�ستقال  الذي  العوي�س  �سامل   / ال�سيد  من  بدل  الإدارة  جمل�س  يف  م�ستقل  كع�سو  حممد  عبداهلل  حممد  جميله   / ال�سيدة  تعيني  على  املوافقة   .9

جمل�س الإدارة.

قرار خا�س :
طلبها. ح�سب  اأخرى  مواد  واأي  املخت�سة  ال�سلطة  موافقة  بعد   2021/32 رقم  بقانون  املر�سوم  متطلبات  مع  لتتوافق  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  تعديل   .1

البيع. بهذا  املتعلقة  العملية  واإنهاء  لبدء  الإدارة  جمل�س  وتفوي�س  ال�سركة  ا�ستثمارات  من  ح�سة  بيع  البيع/  يف  للنظر  والت�سويت  املناق�سة   .2

مالحظات:
رمز  و  الإلكرتوين  والت�سويت  واحل�سور  الت�سجيل  رابط  على  حتتوي  ق�سرية  ن�سية  ر�سالة  اإر�سال  �سيتم   - الإلكرتوين  والت�سويت  واحل�سور  الت�سجيل   .1
الو�سول اإىل امل�ساهمني قبل يوم واحد من اإنعقاد اجلمعية العمومية ال�سنوية . . ميكن للم�ساهم الت�سجيل )الت�سجيل للح�سور( عند اإ�ستالم الرابط وحتى 
بدء اإجتماع اجلمعية العمومية العادية يف متام ال�ساعة 12:00 ظهرا من يوم اخلمي�س 28 ابريل 2022 و �سي�ستمر الت�سويت حتى نهاية اإجتماع اجلمعية 
العمومية . �سيتمكن امل�ساهمون من ح�سور الإجتماع اإلكرتونيًا عن طريق الرابط املر�سل اإليهم. يرجي التن�سيق عرب الإت�سال مبقرر جمل�س اإدارة ال�سركة 

samah.zaab@unikai.co ال�سيدة �سماح زعاب عرب 0563983159 اأو
من  اأحد  اأو  مالية  اأوراق  و�سيط  اأو  ال�سركة  موظفي  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  غري  من  يختاره  من  عنه  ينيب  اأن  اجلمعية  ح�سور  حق  له  ملن  يجوز   .2
موظفيه مبقت�سى توكيل خا�س ثابت بالكتابة ويجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمني حائزا بهذه ال�سفة على اأكرث من )5 %( خم�سة باملئة من راأ�س 
مال ال�سركة, وميثل ناق�سي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ) ح�سب الإ�سرتاطات الواردة بالبندين 1 و 2 من املادة رقم )40( من قرار رئي�س جمل�س 

اإدارة الهيئة رقم )3/ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن اعتماد دليل حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة(.
العمومية  ليمثله يف اجلمعية  يقوم مقامه,  اأو من  اإدارته  اإدارته مبوجب قرار من جمل�س  القائمني على  اأو  اأحد ممثليه  اأن يفو�س  لل�سخ�س العتباري   .3

لل�سركة, ويكون لل�سخ�س املفو�س ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
النظام  على  والت�سجيل  العمومية  اجلمعية  يف  الت�سويت  يف  احلق  �ساحب  هو   2022/4/27 املوافق  الأربعاء  يوم  يف  امل�سجل  ال�سهم  مالك  يكون   .4

الإلكرتوين.
 www.dfm.ae املايل  دبي  ل�سوق  اللكرتوين  املوقع  خالل  من  ال�سركة  حوكمة  وتقرير  لل�سركة  املالية  البيانات  على  الطالع  للم�ساهمني  ميكن   .  5

www.unikai.com وعلى املوقع الإلكرتوين لل�سركة
الرابط  ح�سب  الر�سمي  الهيئة  موقع  على  الرئي�سية  بال�سفحة  واملتوفر  املالية  الأوراق  يف  امل�ستثمرين  حقوق  دليل  على  الإطالع  للم�ساهمني  ميكن   .6

https://www.sca.gov.ae/ar/home.aspx:التايل
فاإذا مل  ال�سركة,  راأ�سمال  %( من  ما ل يقل عن )50  بالوكالة  اأو ميثلون  اإذا ح�سره م�ساهمون ميلكون  اإل  العمومية �سحيحا  انعقاد اجلمعية  7. ل يكون 
يتوافر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول فاإنه �سيتم عقد الجتماع الثاين بتاريخ 2022/5/5 يف نف�س الوقت والآلية الإفرتا�سية. يعترب الإجتماع املوؤجل 

�سحيحا بغ�س النظر عن عدد امل�ساهمني احلا�سرين.
العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  املمثلة  الأ�سهم  اأرباع  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  ميلكون  الذين  امل�ساهمني  اأ�سوات  باأغلبية  ال�سادر  القرار  هو   : اخلا�س  القرار   .8

لل�سركة امل�ساهمة.
اأو الدائرة الإقت�سادية يف دولة الإمارات  اأو غرفة التجارة,  الت�سديق عليه من قبل كاتب العدل,  اأن يتم  التوكيل يجب  اإليه يف  امل�سار  امل�ساهم  9. توقيع 

العربية املتحدة, اأو اأي �سركة مرخ�سة يف دولة الإمارات العربية املتحدة لأداء اأعمال الت�سديق اأو بنك ميتلك املوكل ح�سابًا معه .

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضنوية 
ل�ضركة يونيكاي لالأغذية )�ضركة م�ضاهمة عامة (
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اأخبـار الإمـارات
على هام�س اأعمال القمة العاملية للحكومات

الإمارات وفيجي توقعان مذكرة 
تفاهم يف جمال القوى العاملة

•• دبي-وام:

�ق���ع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��دامل��ن��ان العور 
�زير املوارد الب�ضرية �التوطن �معايل فيا�س كويا �زير 
التجارة �ال�ضياحة �النقل بجمهورية فيجي مذكرة تفاهم 
القمة  اأعمال  العاملة �ذلك على هام�س  القوى  يف جمال 

العاملية للحكومات.

�اأكد اجلانبان اأهمية توطيد عاقات ال�ضداقة بن د�لة 
موؤ�ض�ضية  ���ض��راك��ة  �ت��ط��وي��ر  فيجي  �ج��م��ه��وري��ة  الإم�����ارات 
الت�ضغيل  ��زارة  �ال��ت��وط��ن  الب�ضرية  امل����وارد  �زارة  ب��ن 
اإىل  ����ض��ول  فيجي  يف  ال�ضناعية  �ال��ع��اق��ات  �الإنتاجية 
اإدارة متوازنة �فاعلة لد�رة العمل التعاقدي لعمال فيجي 
يف د�لة الإمارات مبا يف ذلك ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات 

�تبادل املعلومات �الدرا�ضات يف جمال العمال.

•• دبي-الفجر:

بنغادي�س  جمهورية  يف  نظريتها  م��ع  املجتمع  ��ق��اي��ة  ال�ضحة  �زارة  بحثت 
مبا  بها  �الرتقاء  ال�ضحية،  الرعاية  قطاع  يف  التعا�ن  فر�س  تعزيز  ال�ضعبية 
النظر  �ج��ه��ات  �ت��ب��ادل  للبلدين،  امل�ضرتكة  �امل�ضالح  املتبادلة  املنفعة  يحقق 
�الرتاخي�س  الد�ائي  �الت�ضنيع  العامة  ال�ضحة  برامج  جمال  يف  �اخل��ربات 
الطبية. ج��اء ذل��ك اأث��ن��اء اللقاء ال��ذي انعقد م��وؤخ��راً يف دي��وان ال���وزارة بدبي، 
�َجَمَع معايل زاهد مالك �زير ال�ضحة �رعاية الأ�ضرة يف بنغادي�س، ��ضعادة 
موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال����وزارة  �ك��ي��ل  العلماء  �ضليم  حممد  ال��دك��ت��ور 
عبد  ح�ضن  الدكتور  �ضعادة  اللقاء  يف  ����ض��ارك  ال�ضحية،  للخدمات  الإم���ارات 
الرحمن الرند �كيل الوزارة امل�ضاعد لقطاع ال�ضحة العامة، ��ضعادة الدكتور 
اأمن ح�ضن الأمريي �كيل الوزارة امل�ضاعد لقطاع التنظيم ال�ضحي، ��ضعادة 
الدكتور �ضامل الدرمكي م�ضت�ضار معايل الوزير، ��ضعادة حممد اأبو ظفر �ضفري 

جمهورية بنغادي�س لدى الد�لة.

تطوير العالقات ال�سحية
�يف م�ضتهل اللقاء رحب �ضعادة الدكتور حممد �ضليم العلماء �كيل الوزارة بالوفد 
الزائر، موؤكداً عمق العاقات التي تربط البلدين، �اأهمية دعمها �تعزيزها مبا 

يحقق امل�ضالح املتبادلة، �فتح اآفاق التعا�ن املثمر �تطوير العاقات ال�ضحية 
بن البلدين، �لفت اإىل الإجنازات التي حققتها �زارة ال�ضحة ��قاية املجتمع 
يف جمال اخلدمات ال�ضحية الرقمية �تعزيز البتكار �ال�ضتفادة من التقنيات 
يف  احلكومة  توجهات  لتج�ضيد  ال�ضحية،  الرعاية  م�ضتقبل  دع��م  يف  املتطورة 

املواجهة ال�ضتباقية ملتغريات امل�ضتقبل يف املجال ال�ضحي. 
�ا�ضتعر�س �ضعادته املبادرات �امل�ضاريع التي تطلقها الوزارة �جهودها احلثيثة 
�تراخي�س  الد�ائية  ال�ضناعة  �تطوير  ال�ضحي  �التثقيف  الوقاية  جمال  يف 
املهنين ال�ضحين �املن�ضاآت ال�ضحية اخلا�ضة، �لفت اإىل ر�ؤية الوزارة الرامية 
لتقدمي حلول مبتكرة يف جمال اإدارة البيانات ال�ضحية �تطوير نظم املعلومات 

ال�ضحية.

اإ�سادة بدعم الإمارات
الأ���ض��رة يف بنغادي�س عن  ال�ضحة �رع��اي��ة  �زي���ر  م��ع��ايل  اأع���رب  ناحيته  م��ن   
لدعم  الطبية  �امل�ضاعدات  امل��ب��ادرات  على  الإم����ارات  ل��د�ل��ة  �الم��ت��ن��ان  ال�ضكر 
ثمينة  فر�ضة  �ضكل  ال��ل��ق��اء  اأن  �اأك���د  بنغادي�س،  يف  ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  ج��ه��ود 
لتنمية العاقات ال�ضحية، �ا�ضتك�ضاف فر�س تعزيز التعا�ن، كما اأ�ضاد بكفاءة 
�متيز القطاع ال�ضحي يف الإمارات، �املكانة التناف�ضية العاملية التي حتظى بها 

الإمارات على جميع ال�ضعد.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  ل�ضوق  التعليمية  ال��ذراع  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  اأكادميية  اأعلنت 
الرقمي  للتمويل  الآ�ضيوي  املعهد  تفاهم مع  توقيع مذكرة  ام�س،  العاملي 

الوطنية. �ضنغافورة  جلامعة  التابع   AIDF
مع  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  اأكادميية  �ضتتعا�ن  التفاهم،  مذكرة  اإط��ار  �يف 
املعهد للجمع بن القيادات الفكرية ملجتمع التقنيات املالية �تعزيز النظام 

البيئي للتقنيات املالية يف اأبوظبي.
املتقدمة  التقنيات  اأبحاًثا يف جمال  �ضتنفذ اجلهتان   �مبوجب التفاقية 
املالية  اخل��دم��ات  قطاع  تواجه  التي  احلقيقية  للتحديات  حلول  لإي��ج��اد 
�ضمن عدد من املو�ضوعات الأ�ضا�ضية، من بينها الأمن ال�ضيرباين �الذكاء 
الرقمي  �ال��ت��ح��ول  ال�ضخمة  البيانات  �حتليل  �الئ��ت��م��ان  ال�ضطناعي 

�التمويل امل�ضتدام.
 �ت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة، ق���ال ال�����ض��ي��د ح��م��د ���ض��ي��اح امل���زر�ع���ي الرئي�س 
�ضوق  اأكادميية  عام  �مدير  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  يف  للعمليات  التنفيذي 
مع  با�ضتمرار  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  اأك��ادمي��ي��ة  "تعمل  العاملي:  اأبوظبي 
املوؤ�ض�ضات العاملية لبناء حمفظة من البحوث املالية عالية اجلودة لتعزيز 
�ضنغافورة  جامعة  مع  التفاقية  هذه  توقيع  ..�ي�ضعدنا  التطوير  ق��درات 
ال��وط��ن��ي��ة، �ال��ت��ي ت��اأت��ي ك��خ��ط��وة ل��اأم��ام ن��ح��و حتقيق ه��دف��ن��ا املتمثل يف 
متكن النظام احليوي املايل �تعزيز خطط النمو القت�ضادي الطموحة 
للد�لة �تطلعات التحول الرقمي ..�من خال هذه ال�ضراكة، نتطلع اإىل 
ال�ضتفادة من تبادل خرباتنا لبناء �طرح مبادرات م�ضرتكة تدعم تطوير 

�منو النظام احليوي للتقنيات املالية يف اأبوظبي".
�من جهته، قال الرب�في�ضور د�ان جن-ت�ضوان، املدير التنفيذي للمعهد 
هذه  �ضاأن  "من  الوطنية:  �ضنغافورة  بجامعة  الرقمي  للتمويل  الآ�ضيوي 
ال�ضراكة مع �ضوق اأبوظبي العاملي اأن تبني عاقات �ثيقة بن موؤ�ض�ضتن 
..اإن  �اأبوظبي  �ضنغافورة  من  كل  يف  املالية  التقنيات  جم��ال  يف  رائ��دت��ن 
تطلعاتنا املقرتنة بتوقعات ال�ضركاء، تدفعنا نحو اللتزام بتطوير حلول 
للتمويل  الآ�ضيوي  املعهد  يف  ..�نحن  الرقمي  الع�ضر  يف  �عملية  ملهمة 
لتطوير  العاملي  اأبوظبي  �ضوق  مع  الوثيق  التعا�ن  اإىل  نتطلع  الرقمي، 
العاملن  �ت��دري��ب  املالية،  التقنيات  جم��ال  يف  املتخ�ض�ضة  الأب��ح��اث  تلك 
املحرتفن �رعاية ر�اد الأعمال يف هذا املجال ..�ذلك من منطلق قناعتنا 
باأن هذه الأن�ضطة تعد مكوًنا حيوًيا يف اإطار م�ضاعينا نحو �ضمان م�ضتقبل 
اأننا متحم�ضون لتخاذ خطوات م�ضابهة يف مناطق  اأف�ضل لبلداننا ..كما 

اأخرى".
الأبحاث  ت�ضريع  �ضتدعم  اأ�ضا�ضية  رك��ائ��ز  ث��اث  على  الت��ف��اق��ي��ة  �ت��رك��ز 
املنظمن  بن  �جتمع  امل�ضتقبل  ت�ضت�ضرف  التي  للمو�ضوعات  التطبيقية 
��ضّناع ال�ضيا�ضات �الأ��ضاط الأكادميية ملناق�ضة �حتليل بيانات التحديات 
البحث  هي  الأ�ىل  ..�ال��رك��ي��زة  املالية  الأ���ض��واق  يف  العامل  يواجهها  التي 
�الن�ضر، حيث �ضيجري الكيانان بحًثا متعمًقا حول البيئة املالية احلالية 
التعا�ن  ت�ضريع  زي���ادة  اأج���ل  ..�م���ن  امل�ضتقبلية  �ال��ت��ط��ورات  �حت��دي��ات��ه��ا 
�التي  ال�ضرتاتيجية"،  للبحوث  عمل  "جمموعة  اإن�ضاء  �ضيتم  البحثي، 
على  اجلهتان  ..��ضتعمل  �ال��د�ل��ي��ة  املحلية  املوؤ�ض�ضات  م��ن  ك��ًا  �ضت�ضمل 
التعا�ن لتطوير اأ�راق بحثية �من�ضورات اأكادميية اأخرى تتنا�ل التقنيات 

التي تركز على امل�ضتقبل.
املعهد الآ�ضيوي للتمويل الرقمي  اإىل ذلك، �ضيتبادل كل من   �بالإ�ضافة 
��ضوق اأبوظبي العاملي املعرفة �تعزيز التعا�ن البحثي ..�ا�ضتك�ضاف املزيد 
ريادة  لتطوير   Fincubator برنامج  خ��ال  م��ن  التعا�ن  �ضبل  م��ن 
الأعمال �احت�ضان الأفكار املبتكرة من اأجل حتويلها اإىل منتجات �خدمات 

جاهزة لل�ضوق �تو�ضيع نطاق طرحها عاملًيا.
 اأما الركيزة الثانية فرتكز على تطوير التقنيات، حيث �ضتعمل اجلهتان 
بيئة  يف  الذكي"  الئتمان  حتليات  م�ضاركة  "نظام  �تنفيذ  اختبار  على 
لتخاذ  املقر�ضن  دع��م  بهدف  العاملي،  اأبوظبي  �ضوق  يف  الرقمي  املعمل 
قرارات الت�ضهيات الئتمانية بناًء على البيانات �املعلومات املوحدة، �التي 
تدفع عجلة التنمية القت�ضادية لأبوظبي يف جمال الإقرا�س للموؤ�ض�ضات 

ال�ضغرية �املتو�ضطة.
املعهد  �ضيتعا�ن  امل��ع��رف��ة، ح��ي��ث  ن�ضر  ال��ث��ال��ث��ة ح���ول  ال��رك��ي��زة  �ت��ت��م��ح��ور   
الآ�ضيوي للتمويل الرقمي ��ضوق اأبوظبي العاملي جللب القيادات الفكرية 
بن  ات�ضال  خطوط  �بناء  اإفريقيا  ��ضمال  الأ����ض��ط  ال�ضرق  جمتمع  اإىل 
الأ��ضط  ال�ضرق  �منطقة  �اآ�ضيا  �اأبوظبي  �ضنغافورة  التقنية يف  القيادات 
����ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ل��ع��ق��د ن����د�ات �م���وؤمت���رات ح���ول ال���ذك���اء ال�ضطناعي 
�التمويل  ال�����ض��ي��رباين  �الأم����ن  ال�ضخمة  ال��ب��ي��ان��ات  �حت��ل��ي��ل  �الئ��ت��م��ان 

امل�ضتدام لدفع ن�ضر املعرفة.
��ضمال  الأ��ضط  �ال�ضرق  "اآ�ضيا  ند�ة  اإن�ضاء  ا على  اأي�ضً ��ضتعمل اجلهتان 
ال�ضيا�ضات  ��ضّناع  املنظمن  بن  جتمع  �التي  املالية"،  للتقنيات  اأفريقيا 
التقنيات  جمال  يف  النا�ضئة  �ال�ضركات  القطاع  يف  الرئي�ضين  �الاعبن 
البيئي  النظام  بتطوير  املتعلقة  العاملية  ال�ضوق  حتديات  ملناق�ضة  املالية 

للتقنية املالية.

•• دبي - وام:

28 جائزة خال م�ضاركتها  ح�ضدت موؤ�ض�ضة الإم��ارات للخدمات ال�ضحية 
البتكار  جم��الت  يف   2022 اجل��اري  للعام  العاملية"  "�ضتيفي  م�ضابقة  يف 
بلغ  ..فيما  جائزة   40 نالتها  التي  "�ضتيفي"  جوائز  ع��دد  لي�ضل  ال�ضحي 
منذ  خمتلفة  جائزة   61 املوؤ�ض�ضة  حققتها  التي  العاملية  اجل��وائ��ز  اإج��م��ايل 

انطاقها.
جاء الفوز امل�ضتحق للموؤ�ض�ضة بهذه اجلوائز من خال حزمة من امل�ضاريع 
من  م�ضر�ع   700 من  اأك��رث  مع  مناف�ضة  �بعد  �النوعية  الذكية  املبتكرة 
جهات خمتلفة من 17 د�لة على م�ضتوى ال�ضرق الأ��ضط لت�ضجل املوؤ�ض�ضة 

اإجنازاً جديداً بتعزيز �ضجلها الزاخر باجلوائز العاملية.
�اأعرب �ضعادة الدكتور يو�ضف حممد ال�ضركال مدير عام موؤ�ض�ضة الإمارات 
للخدمات ال�ضحية عن فخره بهذا املنجز الذي يعد ثمرة جلهود �توجهات 
�التميز  الب��ت��ك��ار  اإىل  ال�ضحية  اخل��دم��ات  ب��واق��ع  التحول  نحو  املوؤ�ض�ضات 
الرقمي الذكي �تعزيز جودة احلياة ال�ضحية �رفاهية العي�س لدى خمتلف 

الرعاية  ق��ط��اع  تطوير  يف  ي�ضهم  مب��ا  الإم���ارات���ي  املجتمع  �م��ك��ون��ات  اأف����راد 
ال�ضعيدين  على  التناف�ضية  �ال��ق��درة  العمل  ك��ف��اءة  م��ن  �ي��رف��ع  ال�ضحية 

الإقليمي �العاملي.
كوادرها  مبختلف  للموؤ�ض�ضة  حافزاً  يعترب  اجلوائز  بهذه  الفوز  اأن  �اأ�ضاف 
على بذل املزيد من اجلهود �موا�ضلة البتكارات ال�ضحية الذكية �النوعية 
من  العاملية  �املعايري  املمار�ضات  اأعلى  ال�ضحية  الرعاية  لقطاع  توفر  التي 
ال�ضطناعي  الذكاء  على  تعتمد  �م�ضتدامة  مبتكرة  خال خدمات �ضحية 
�الطباعة ثاثية الأبعاد مبا يعزز من مكانة الد�لة على خريطة الرعاية 
العاملية �ير�ضخ ثقافة تنويع م�ضارات العمل البتكاري يف القطاع  ال�ضحية 

ال�ضحي �مواءمته �فق مئوية الإمارات.
لقطاع  التنفيذي  املدير  النقبي  اأحمد  عبداهلل  الدكتور  �ضعادة  اأك��د  ب��د�ره 
اخلدمات ال�ضحية امل�ضاندة اأهمية امل�ضاركة يف جوائز "�ضتيفي" �ذلك دعما 
الإبتكار  اإىل  ال�ضحية  اخل��دم��ات  بواقع  التحول  نحو  املوؤ�ض�ضات  لتوجهات 
�التميز الرقمي الذكي الذي يعتمد على الذكاء ال�ضطناعي �يعزز جودة 
املجتمع  �م��ك��ون��ات  اأف���راد  خمتلف  ل��دى  العي�س  �رف��اه��ي��ة  ال�ضحية  احل��ي��اة 

العمل  كفاءة  من  �يرفع  ال�ضحي  القطاع  تطوير  يف  ي�ضهم  مبا  الإم��ارات��ي 
�يحقق التناف�ضية على ال�ضعيدين الإقليمي �العاملي برت�ضيخ ثقافة تنويع 
م�ضارات العمل البتكاري يف القطاع ال�ضحي �موائمته �فق مئوية الإمارات 

�ا�ضرتاتيجية الد�لة.
الإبتكار  "التميز يف  ال�ضحية جائزة  للخدمات  الإم��ارات  موؤ�ض�ضة  �ح�ضدت 
ال�ضريري"  �التميز  "الأداء  ال�ضحية" �عدة جوائز يف م�ضاريع  الرعاية  يف 
100 موظف  التي ت�ضم  املوؤ�ض�ضات احلكومية  املبتكرة يف  "الإدارة  عن فئة 
فئة  املر�ضى" عن  بدخول  للتنبوؤ  ال�ضطناعي  الذكاء  فاأكرث" �"ا�ضتخدام 
عن  الذكية  النف�ضية  احلكومية" �"ال�ضحة  اخلدمات  يف  البتكار  "جائزة 
موظف   100 ت�ضم  التي  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  يف  البتكار  يف  "التميز  فئة 

فاأكرث".
العاملة  ال��ق��وى  "منوذج  م�ضاريع  م��ن  ك��ل  يف  ج��وائ��ز  املوؤ�ض�ضة  ح�ضدت  كما 
التمري�ضية" عن فئة "البتكار يف تخطيط �ممار�ضة اإدارة املوارد الب�ضرية 
املجتمعية  "امل�ضوؤ�لية  فئة  عن  النف�ضية"  ال�ضحة  �"خدمات  احلكومية" 
للموؤ�ض�ضات" �"ال�ضتجابة لكوفيد- 19" عن فئة "اأف�ضل حملة ت�ضويقية" 

ملر�س  متقدمة  �ضريرية  حتليات  برنامج  اإدارة   " ج��ائ��زة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ال�ضكري" عن فئة "البتكار يف العلوم التكنولوجيا �ا�ضتخدام مناذج الذكاء 
قيمة  ذات  طبية  "ابتكارات  ف��ئ��ة  ع��ن   "19 ك��وف��ي��د-  لإدارة  ال���ض��ط��ن��اع��ي 

عالية".
عن  جائزة  الوفيات"  مبخاطر  للتنبوؤ  ال�ضطناعي  الذكاء  "م�ضر�ع  �ن��ال 
فئة "الإبتكار التقني الأكرث قيمة "..كما نال م�ضر�ع "توقع ال�ضتفادة من 
الآلة" جائزة عن  �تعلم  ال�ضطناعي  الذكاء  املري�س  مواعيد عدم ح�ضور 
فئة " الإبتكار يف تطوير التكنولوجيا" بالإ�ضافة اإىل م�ضر�ع "كيف ي�ضاعد 
الذكاء ال�ضطناعي البيئة �ال�ضحة �ال�ضامة يف تقليل معدل الوفيات" عن 

فئة " البتكار يف "مقاطع فيديو الت�ضالت الداخلية".
املوؤ�ض�ضة  حتليات  حل  م�ضر�ع"  عن  بجائزتن  ر�ضيدها  املوؤ�ض�ضة  �ع��ززت 
التكنولوجيا  اإدارة  التكنولوجي" عن فئة جائزة البتكار يف  بقيادة البتكار 
لتحليات  مبتكر  "منتج  �م�����ض��ر�ع  احلكومة"   – �التنفيذ  �التخطيط 
الرعاية ال�ضحية" عن فئة الإجناز يف ابتكار املنتجات اإىل جانب عدد كبري 

من اجلوائز الأخرى.

وفد زائر �سم وزير ال�سحة وال�سفري لدى الدولة

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع تبحث مع نظريتها يف بنغالدي�س تعزيز جمالت التعاون ال�ضحي

تعاون بني اأكادميية اأبوظبي العاملي وجامعة �ضنغافورة

الإمارات للخدمات ال�ضحية حت�ضد 28 جائزة من جوائز �ضتيفي العاملية خالل 2022

مكتوم بن حممد يقدم واجب 
العزاء يف مطر �ضلطان ال�ضريي 

•• دبي-وام: 

قدم �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء �زير املالية ، �اجب العزاء يف �فاة املغفور له مطر 

�ضلطان بن عو�س ال�ضريي القمزي.
فقد قام �ضموه �ضباح اأم�س اخلمي�س بزيارة منزل العائلة يف منطقة املزهر 
�موا�ضاته  ع��زائ��ه  ���ض��ادق  ع��ن  الفقيد  لأجن���ال  �ضموه  اأع���رب  حيث  ب��دب��ي، 
ف�ضيح  �ي�ضكنه  رحمته  بوا�ضع  يتغمده  اأن  �تعاىل  �ضبحانه  املوىل  راجياً   ..

جناته، �يلهم اأهله جميل ال�ضرب �ح�ضن العزاء.

Date 1/ 4/ 2022  Issue No : 13508
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0001452 Civil/ Partial

To Defendant: HAREEM FAROOQ FAROOQ AKHTAR
Unknown place of residence: Dubai, Barshaa, behind Emirates Mall, street 45, 
villa 8, Mob:0585259973
Kindly be noted that the plaintiff: AL AWAL TOURISM, owner: HASHIM 
ABBAS GHULOUM ALJASMI has filed the above-mentioned case requesting 
you with the following:
- Bind the defendant to pay AED 7900
- Bind the defendant with the costs and fees.
You are requested to attend the hearing on 05/04/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in 
person or to be represented by a legal attorney to submit a plea along with all 
documents within 10 days of the date of publication in order to consider the 
above-mentioned case in your capacity as defendant. 
Legal Service Office 
Hamid Abdalla Alasidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70535

Date 1/ 4/ 2022  Issue No : 13508

Notice of Payment by publication 
File no: 392/2021 - Civil Execution

At the request of the Judgment Creditor: Law Office LLC, Nationality:
To the Judgment Debtor: Sukhdev Singh Ajit Singh Nationality: India
Kindly be informed that RAK Court passed a judgment against you on 
(26/07/2020) in Case no (106/2020) Civil Summary Jurisdiction, binding 
you to pay AED 9544.95 including fees and expenses. Since the above 
prevailing party has submitted a request to execute the said judgment 
registered under the above-mentioned number, you are required to execute 
the above mentioned within 15 days as from the next day of notification. 
In case of your default, the court will take the appropriate legal procedures 
against you to execute the judgment in addition to consequent fees.
Execution Section 
Shayma Abdulla Al Ballooshi

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department

70408
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل ���ض��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
خال  الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
لقائه اأم�س، يف مقر املجل�س باأبوظبي 
رئي�س  غرثيا  جيل  اأندري�س  معايل 
جمل�س ال�ضيوخ ململكة اإ�ضبانيا، �ضبل 
�التن�ضيق  ال��ت��ع��ا�ن  ع��اق��ات  تعزيز 
الربملاين بن املجل�ضن ال�ضديقن.

املواقف  توحيد  اجلانبان  بحث  كما 
خمتلف  حيال  �التوجهات  �ال���ر�ؤى 
امل�ضرتك  اله��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����ض��اي��ا 
�التي ت�ضكل اأ�لوية لدى البلدين يف 
خمتلف املحافل الربملانية الإقليمية 
�الد�لية، �تبادل اخلربات �املعارف 
�امل��م��ار���ض��ات ال��ربمل��ان��ي��ة، مب��ا ي�ضب 
�ال�ضعبن  ال��ب��ل��دي��ن  م�����ض��ل��ح��ة  يف 
معايل   .. اللقاء  ح�ضر  ال�ضديقن. 
الدكتور علي را�ضد النعيمي ��ضعادة 
�ضارة فلكناز ع�ضوا املجل�س الوطني 
الب�ضطي  ع��ف��راء  ��ضعادة  الحت���ادي 
لات�ضال  امل�����ض��اع��د  ال���ع���ام  الأم�����ن 

الربملاين باملجل�س .
�يف بداية اللقاء رحب معايل �ضقر 
اأندري�س جيل غرثيا  غبا�س مبعايل 
الإ�ضباين،  ال�����ض��ي��وخ  جمل�س  رئ��ي�����س 
�اأك��د على عمق  ل��ه،  املرافق  �الوفد 
ال��ع��اق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي تربط 
ال�ضديقن،  �ال�����ض��ع��ب��ن  ال��ب��ل��دي��ن 
م�ضريا اإىل اأن هذه العاقات الثنائية 
مت��ت��از ب��احل��ي��وي��ة �ال��ت��واف��ق الكبري 
املطر�حة  الق�ضايا  خمتلف  جت���اه 
الإقليمية  ال�������ض���اح���ة  ع���ل���ى  ح���ال���ي���اً 
م���ع���ايل �ضقر  �اأ�����ض����ار   . �ال���د�ل���ي���ة 
غبا�س اإىل اأهمية مثل هذه الزيارات 
اأهمية  �اأك����د  ال��ث��ن��ائ��ي��ة،  �ال���ل���ق���اءات 

املجل�س  بن  التفاهم  مذكرة  تفعيل 
ال�ضيوخ  الوطني الحتادي �جمل�س 
تعزيز  ت�����ض��ه��م يف  ال��ت��ي  الإ����ض���ب���اين، 
الربملاين  بالعمل  �الرتقاء  التعا�ن 
امل�����ض��رتك لآف����اق اأ�����ض���ع، مب��ا يخدم 
الت�ضريعية  �ضواء  الربملانية،  الأط��ر 
�الرقابية �الدبلوما�ضية الربملانية، 
العاقات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف��ت��ا 
القطاعات  ���ض��ت��ى  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة 
�ل���ض��ي��م��ا اجل��دي��دة �ال��ن��ا���ض��ئ��ة مثل 
�الدفاع  �ال��ف�����ض��اء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�ضحية  �الرعاية  الذكي  �التنقل 
�التكنولوجيا  احل�����ي�����اة  �ع�����ل�����وم 
النظيفة  �الطاقة  �امل��ي��اه  الزراعية 

�املتجددة.
�اأكد معاليه حر�س املجل�س الوطني 
توجهات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  الحت������ادي 
ال����د�ل����ة �ر�ؤي����ت����ه����ا ح���ي���ال خمتلف 
الق�ضايا �يف مقدمتها تعزيز ال�ضام 
ل���دى �ضعوب  �الأم�����ن �ال���ض��ت��ق��رار 
تفعيل  عن  ف�ضا  �العامل،  املنطقة 
ال���ت���وا����ض���ل �ال���ت���ع���ا�ن م���ع خمتلف 

�املنظمات  �الحت������ادات  ال��ربمل��ان��ات 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، لأه���م���ي���ة د�ر 
الربملانات يف متثيل �ضعوبها يف ظل 
ت��ط��ور على  م��ن  ال��ع��امل  ي�ضهده  م��ا 

خمتلف ال�ضعد.
�مت خال اللقاء التاأكيد على الد�ر 
تعزيز  ال���ربمل���ان���ات يف  ت��ل��ع��ب��ه  ال����ذي 
�احل�ضارية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  احل�������وارات 
بينهم  �التقريب  العامل  �ضعوب  بن 
احل�ضاري،  ال��ت��وا���ض��ل  ج�����ض��ور  �م���د 
مكافحة  اإىل  ال���رام���ي���ة  �اجل����ه����ود 
اأ�ضكال  ك��واف��ة  �ال��ت��ط��رف  الإره�����اب 
خ��ط��اب��ات ال��ك��راه��ي��ة، �ال���دع���وة اإىل 
ال��ت�����ض��ام��ح �احل����وار �ال��ت��ع��اي�����س بن 
�املعتقدات  �ال���ث���ق���اف���ات  الأدي���������ان 
املتنوعة. �اأ�ضار معايل �ضقر غبا�س 
التي  الإن�ضانية  الأخ���وة  �ثيقة  اإىل 
توقيعها  الإم��������ارات  اأر������س  ���ض��ه��دت 
الأزه����ر  ���ض��ي��خ  ب���ن   2019 ع���ام  يف 
ال�ضريف �بابا الكني�ضة الكاثوليكية، 
�الرامية اإىل تاأ�ضيل ال�ضام العاملي 
العاقات  �تعزيز  امل�ضرتك  �العي�س 

الإن�ضانية. بد�ره اأكد معايل اأندري�س 
جيل غرثيا اأن د�لة الإمارات تعترب 
ال�ضرتاتيجين  ال�ضركاء  اأه��م  اأح��د 
بالزيارات  م�ضيدا  اإ���ض��ب��ان��ي��ا،  ململكة 
�لتوافق  البلدين  لقيادتي  املتبادلة 
ذات  الق�ضايا  ال��ر�ؤى حيال خمتلف 
مقدمتها  �يف  ل��ل��ب��ل��دي��ن  الأ�ل����وي����ة 
�ال�ضتقرار  �الأم���ن  ال�ضام  تعزيز 

�مكافحة الإرهاب �التطرف.
العاقات  تعزيز  اأهمية  اإىل  �اأ���ض��ار 
�اأهمية  ال��ربمل��ان��ن  ب��ن  ال��ربمل��ان��ي��ة 
املجل�س  بن  التفاهم  مذكرة  تفعيل 
ال�ضيوخ  الوطني الحتادي �جمل�س 
تعزيز  يف  ت�����ض��ه��م  ال���ت���ي  الإ����ض���ب���اين 
الربملاين  بالعمل  �الرتقاء  التعا�ن 
امل�����ض��رتك. كما ه��ن��اأ د�ل���ة الإم����ارات 
الرائع  �ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  جن��اح��ه��ا  ع��ل��ى 
دبي"،   2020 اإك�����ض��ب��و   " مل��ع��ر���س 
ب��ره��ن��ت على  الإم�������ارات  اأن  م���وؤك���دا 
ت��ف��رده��ا �مت��ي��زه��ا �اأب���ه���رت العامل 
هذا  ا�ضت�ضافة  ف��رتة  خ��ال  اأج��م��ع 

احلدث العاملي.

•• دبي -وام:

الجتماعية  ال�����ض��وؤ�ن  جلنة  �ا�ضلت 
الب�ضرية  �امل����وارد  �ال�ضكان  �العمل 
الوطني الحت��ادي خال  املجل�س  يف 
اجتماعها الذي عقدته اأم�س يف مقر 
الأمانة العامة بدبي، برئا�ضة �ضعادة 

ناعمة عبدالرحمن املن�ضوري رئي�ضة 
قانون  م�����ض��ر�ع  م��ن��اق�����ض��ة  ال��ل��ج��ن��ة، 

احتادي يف �ضاأن تنظيم د�ر العبادة.
اأع�����ض��اء اللجنة  ���ض��ارك يف الج��ت��م��اع 
�ضعيد  د.ح���������واء  م�����ن:  ك����ل  ����ض���ع���ادة 

ال�����ض��ح��اك م��ق��ررة ال��ل��ج��ن��ة، �حممد 
العبار،  علي  �حميد  الك�ضف،  عي�ضى 
�الدكتورة  ثنيه،  ب��ن  م��اج��د  �م���رمي 
موزة حممد العامري اأع�ضاء املجل�س 

الوطني الحتادي.

الجتماع  خ���ال  ال��ل��ج��ن��ة  �ن��اق�����ض��ت 
يتكون  ال��ذي  القانون  م�ضر�ع  م��واد 
د�ر  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  �ي���ه���دف   35 م���ن 
ال��د�ل��ة �تر�ضيخ  ال��ع��ب��ادة يف  �غ���رف 

قيم الت�ضامح �التعاي�س.

•• دبي-وام:

الد�ضتورية  ال�����ض��وؤ�ن  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
املجل�س  يف  �ال��ط��ع��ون  �الت�ضريعية 
اأم�س  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي اج��ت��م��اع��ا 
مبقر الأمانة العامة للمجل�س بدبي، 
العليلي  حميد  هند  �ضعادة  برئا�ضة 

تو�ضيات  مل��ن��اق�����ض��ة  ال��ل��ج��ن��ة،  م��ق��ررة 
�زارة  �ضيا�ضة  مو�ضوع  حول  املجل�س 

العدل يف �ضاأن التوجيه الأ�ضري.
اللجنة  اأع�������ض���اء  الج���ت���م���اع،  ح�����ض��ر 
�ضعادة كل من : عدنان حمد احلمادي 
مقرر اللجنة لهذا الجتماع، �اأحمد 
ع����ب����داهلل ال�������ض���ح���ي، �ك����ف����اح حممد 

الزعابي.
تو�ضيات  ت��ق��ري��ر  اللجنة  �اع��ت��م��دت 
مو�ضوع �ضيا�ضة �زارة العدل يف �ضاأن 
بناء على مناق�ضة  الأ�ضري،  التوجيه 
املجل�س الوطني الحتادي للمو�ضوع 
عقدها  ال���ت���ي  ال�����ض��اب��ع��ة  ج��ل�����ض��ت��ه  يف 

بتاريخ 22 مار�س 2022م.

�طالب املجل�س يف تو�ضياته ب�ضر�رة 
تعديل الت�ضريعات املنظمة لاأحوال 
رقم  الحت��ادي  "القانون  ال�ضخ�ضية 
�القوانن   ،  "2005 ل�����ض��ن��ة   28
�الأنظمة  �ال���ل���وائ���ح  ل����ه،  امل���ع���دل���ة 
املتعلقة به، مبا ي�ضمن مواكبة هذه 
الجتماعية  للمتغريات  الت�ضريعات 
د�ر جلان  �ت��ط��وي��ر  �الق��ت�����ض��ادي��ة، 
من  ميكنها  �مب��ا  الأ���ض��ري  التوجيه 
تقدمي خدمات اإر�ضادية متخ�ض�ضة.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت مديرية املر�ر �الد�ريات بقطاع العمليات املركزية يف �ضرطة 
الواقع  بتقنيات  الرقمية  املر�رية  التوعية  ابوظبي ملتقى م�ضتقبل 
الفرتا�ضي �املعزز يف عامل امليتافري�س �ذلك يف جناح فزعة مبعر�س 

اك�ضبو 2020 دبي.
�ا�ضتعر�س امللتقى اأفكار �تقنيات الواقع الفرتا�ضي �املعزز يف عامل 
ال�ضرتاتيجية  اخلطة  يف  ال�ضا�ضية  باملحا�ر  �التعريف  امليتافري�س 
لل�ضامة املر�رية �ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل با�ضتخدام اأحدث التقنيات يف 

جمال التوعية املر�رية.

�اأكد العميد �ضامل عبداهلل بن براك الظاهري نائب مدير مديرية 
امل���ر�ر �ال���د�ري���ات اأه��م��ي��ة م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات يف جم���الت التوعية 
الفرتا�ضي  للواقع  الأخ���رى  احليوية  التقنيات  باعتماد  امل��ر�ري��ة 
لت�ضل اإىل اأكرب �ضريحة من اجلمهور عرب توظيف التقنيات املتطورة 

�ال�ضتفادة من �ضهولتها ��ضرعتها يف خماطبة املجتمع.
الإ�ضدارات  مفهوم  لو�ضف  امليتافري�س  ع��امل  م�ضطلح  �ي�ضتخدم 
الأبعاد  ثاثية  حماكاة  من  املكون  لاإنرتنت،  املفرت�ضة  امل�ضتقبلية 
ميكن  الفرتا�ضية  العوامل  �ه��ذه  دائ��م  ب�ضكل  �مت�ضلة  مركزية  ل 
الولوج اإليها �الو�ضول لها عرب نظارات الواقع الفرتا�ضي اأ� الواقع 

املعزز �اجلوالت �احلوا�ضب املكتبية �من�ضات الألعاب.

�ضرطة اأبوظبي تنظم ملتقى م�ضتقبل التوعية املرورية الرقمية

�ضقر غبا�س يبحث العالقات الربملانية مع رئي�س جمل�س ال�ضيوخ الإ�ضباين

جلنة بالوطني توا�ضل مناق�ضة م�ضروع قانون تنظيم دور العبادة

د�ضتورية الوطني تناق�س تو�ضيات مو�ضوع �ضيا�ضة 
وزارة العدل ب�ضاأن التوجيه الأ�ضري

تعلن حمكمة دبي البتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�ضيارات التالية عن طريق �ضركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ضاعة 
اخلام�ضة م�ضاءاً يوم الثاثاء املوافق 12 اأبريل 2022 �على من يرغب مبعاينة ال�ضيارات بزيارة موقع املزاد اأ� بزيارة املوقع اللكرت�ين 

الر�ضمي. الد�ام  اأثناء  �احلجوزات  البيوع  ق�ضم  مراجعة  العرتا�س  حالة  يف   �  WWW.EmiratesAuction.COM

حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

#         
1 850403 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G5D8042655 C 19307     2016/1412             
2 860492 MITSUBISHI ROSA LW JL5B3J6P89PG01024 N 64023         2019/1818      
3 853026 TOYOTA HILUX MR0FX22G371010913 I 65206  1602\2017       
4 852422 TOYOTA HIACE JTGJX02P980012303 I 89940 (    )    2011/5028     
5 854641 FORD FOCUS WF0BC2KBXGLK37272 V 29406    2020/27     
6 627639 Mitsubishi Lancer JMYSRCY1AFU717920 Q 42238      2017/621     
7 853858 RENAULT DUSTER VF1HSRCH6GA535713 L 84078  2020/299     
8 848426 HONDA CIVIC 2HGFC2F8XJH023293 R 20121   2021/1252     
9 851886 HYUNDAI ELANTRA KMHD741C3KU765434 M 48906       2021/676     
10 632470 GMC Sierra 3GTU29EC0GG109230 I 65722     2017/183    
11 850911 CHEVROLET CRUZE KL1PJ5C5XFK001225 E 77845  2021/163     
12 852195 NISSAN TIIDA MNTBC2C9XE6004091 L 41911    2020/88     
13 850348 KIA CERATO KNAFX4114H5655276 R 80313     2021/1897     
14 852909 KIA SOUL KNAJP814XF7753838 O 71787      2021/188     
15 852141 HYUNDAI SONATA KMHL241B6LA070630 O 32199    2020/276     
16 854209 HONDA ACCORD 1HGCR2633HA611454 L 54074     2020/223     
17 854992 NISSAN SENTRA MNTAB7A97J6009824 V 97167   2020/217     
18 852837 SEAT LEON VSSZZZ1PZCR004378 E 44814   2015/4646     
19 852421 TOYOTA COROLLA JTDBU4EEXDJ123135 Q 46907     2015/4836       
20 856647 VOLKSWAGEN JETTA WVWSK1AJ0GM200718 Q 83727  2021/1532     
21 855879 JAGUAR F PACE SADCA2BX9JA292912 H 5060   2021/2059     
22 859045 LEXUS IS 250 JTHBJ1GG6D2014489 M 48047    2015/2580     
23 858053 HONDA CIVIC NLAFC5672KW002132 N 70868      2021/1676     
24 852464 NISSAN URVAN JN6BE6AS2G9003806 C 95737       6460\2020    
25 852964 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50DD029585 P 35618 (    )    2021/2069        
26 856866 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K59X560424 N 21436   2021/393   
27 854783 BMW X5 WBAFB31063LP12100 S 41806   2019/5908   
28 852328 NISSAN PATROL JN8FY15Y14X522399 A 22231     2019/2610    
29 850256 KIA SPORTAGE U5YPH8145KL613386 W 52060     2019/4868    
30 850036 NISSAN ALTIMA 1N4AL21E07C225986 L 97986 (    )   2018/2816   
31 853302 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WCJ701592 E 2771     2015/1485   
32 856873 NISSAN SUNNY MDHBN7AD5KG683991 M 61378       2020/2814    
33 852376 CHEVROLET TAHOE 1GNEK13Z66J120315 R 95306      2018/4803   
34 848492 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WAJ711695 O 16973    2019/6268   
35 854527 HYUNDAI ACCENT KMHCT41B8EU600627 U 19310          2021/4993    
36 852993 RENAULT MEGANE VF1FB27136R551220 G 97915 (   )   2019/887   
37 853003 RENAULT LAGUNA VF1GB22116S549180 U 16149 (   )   2019/887   
38 852157 TOYOTA YARIS JTDKW923185109973 H 48436 (    )   2021/3027   
39 848984 TOYOTA YARIS JTDKW9239A5141754 L 53495 (   )    2020/7959   
40 851099 NISSAN CIVILIAN JN6DW12S4FZ040149 F 43107 (   )   2021/2262   
41 853253 TOYOTA YARIS JTDKW9D34CD516293 N 37514        2021/3009    
42 854558 TOYOTA COROLLA JTDBR42E49J011346 J 74821        2020/1251   
43 849831 TOYOTA COROLLA JTDBZ42E0A9078810 H 63024 (    ) 2020/2605    
44 861304 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE7H5182806 G 53182     2018/870    
45 859073 NISSAN URVAN JN6AE54S5BX026146 I 51016 (    )  2020/2011   
46 859861 MITSUBISHI LANCER JMYSRCY1AGU757041 T 91440        2021/4074   
47 844189 MITSUBISHI CANTER JL6BCE6J8DK027803 I 40821     2021/4186    
48 861346 FORD F150 SHELBY RAPTOR 1FTPX04565KB38928 D 80546 (    )    2020/7356   
49 659073 Porsche Macan S WP1ZZZ95ZFLB52030 I 63548       2020/3657             
50 859700 TOYOTA HIACE JTFHX02P8E5003142 Q 26165 (    )   2020/6803        
51 848482 KIA CERATO KNAFJ411XG5453297 R 62834 (    )   4071\2021     
52 850788 NISSAN PICK UP MNTDD23S5B6025354 C 42826 (    )   2844\2016         
53 850015 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA4FE1P5734 B 28442 (    )   2021/6115        
54 851266 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA1HUJA9114 U 85330 (    )   2021/6115    
55 853154 MITSUBISHI LANCER JE3AB36U5HU713677 J 12565 (    )   2021/6115    
56 859713 TOYOTA HILUX JTFEM426240146819 E 34858       2014/1600   
57 854728 TOYOTA HIACE JTFHX02P1F5003579 R 72548   2020/545        
58 854732 TOYOTA HIACE JTFPX22P1B0027704 F 33694   2020/545        
59 861451 MANITOU MT1740SLT 1233395 I 70328 (    )    2020/7844   
60 856340 TOYOTA HILUX MR0EX12G672010436 H 62540 (    )  2019/5814   
61 859312 TOYOTA FORTUNER MHFYX59G8B8021456 F 43325 (    )  2019/5814   
62 853237 TOYOTA YARIS MR2BT9F32F1136633 D 71187 (    )  2019/5814   
63 855756 NISSAN 2400 3N6DD23XXFK003948 H 84497 (    ) 2020/301        
64 848347 HYUNDAI TUCSON KMHJT81B6CU366449 N 70132        2021/4712   
65 852513 HINO 300 JHHUCK1H8JK023201 F 81368        2021/4712   
66 850353 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1P4HK014373 U 35139        2021/4712   
67 847764 TOYOTA COASTER JTGFK5189E4019428 C 18591        2019/3878   
68 848746 TOYOTA YARIS MHFBT9F31F6040572 J 53247 (    )   2021/5008   
69 852413 HYUNDAI COUNTY KMJHD17FX5C024751 F 96575 (    )   2021/5008   
70 859505 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J06K015800 D 80159 (    )   2021/5008    
71 852872 MITSUBISHI LANCER JE3AB36A9HU716409 W 16334    2021/3856        
72 852957 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AGU746606 M 15579    2021/3856      
73 859232 HYUNDAI H1 KMHWG81R5FU685840 F 85114  (   )    2021/2308   
74 859765 MITSUBISHI L200 MMBJNKJ40GH066187 T 81386 (    )    2020/1888    
75 854452 MERCEDES R280 WDCCB54E28A079956 J 74151 (   )    2017/2674   
76 854468 BENTLEY FLYING SPUR SCBBE53WX8C055043 J 50118 (   )    2017/2674   
77 854519 Toyota Prado JTEBU25J955010672 D 7593 (   )    2017/2674   
78 853203 HYUNDAI COUNTY KMJHD17FP3C016828 D 25361 (   )    2021/5217    
79 853226 JCB 532 120 781357 D 57255 (   )    2021/5217    
80 853309 SANY STC250H LFCNKC5P5H2010001 S 69391 (   )    2021/5217     
81 853326 JCB 530 120 SLP53012SE0574462 N 73291 (   )    2021/5217    
82 853382 TATA LPO1618 MAT449312H0L01916 T 68656 (   )    2021/5217       
83 853471 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA7GUXA5018 S 44738 (   )    2021/5217     
84 847911 RANGE ROVER SPORT SALLSAAE4BA265594 H 36550     2020/5987  
85 853070 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA8DH1E0435 M 81091 (   )      2020/647   
86 853115 TATA LPO1618 MAT449253G0L02008 N 32595 (   )      2020/647        
87 835387 HONDA CRV JHLRD184XXC400667 S 19502        2017/1064   
88 854334 TOYOTA HILUX MR0EX12G1E2345567 O 73977 (   )   2020/579   
89 854339 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J1BK003939 G 25238 (   )   2020/579     
90 854341 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE0F5245643 G 24735 (   )   2020/579      
91 854342 TOYOTA HIACE JTGJX02PXE0060128 I 79471 (   )   2020/579           
92 854343 TOYOTA COASTER JTGFK5189E4019798 I 79418 (   )   2020/579           
93 854344 TOYOTA COASTER JTGFK5189E4019672 I 79564 (   )   2020/579           
94 854346 TOYOTA HILUX MR0EX12G6F2354301 Q 55680 (   )   2020/579    
95 854348 TOYOTA HILUX MR0EX12G6E2345368 O 73979 (   )   2020/579   
96 854349 TOYOTA HILUX MR0EX12G2E2345321 O 73984 (   )   2020/579   
97 854351 TOYOTA HILUX MR0EX12G5E2345281 O 73982 (   )   2020/579   
98 854352 TOYOTA HILUX MR0EX12G2E2345433 O 73978 (   )    2020/579   
99 854371 TOYOTA COROLLA RKLBV42E4B4416447 D 48123 (   )   2020/579    
100 854410 TOYOTA COROLLA JTDBR22E773222109 I 75431 (   )   2020/579   
101 854429 TOYOTA COROLLA JTDBR22E773222272 I 75430 (   )   2020/579   
102 854524 NISSEN DIESEL NU 41 H 5 JNCUZD1H76A510023 H 12813 (   )   2020/579   
103 854528 MITSUBISHI CANTER JL6BCE6J28K012641 B 79604 (   )   2020/579   
104 854533 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J08K004783 J 21613 (   )   2020/579   
105 854535 TOYOTA COASTER JTGFK5180E4015882 O 93295 (   )   2020/579   
106 854537 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J0BK004239 G 25239 (   )   2020/579     
107 854539 TOYOTA COASTER JTGFK5180E4015879 O 93296 (   )   2020/579   
108 854547 HINO 500 JHDFD1JL1E1S13391 D 62279 (   )   2020/579   
109 854553 TOYOTA COROLLA RKLBV42E4B4415699 D 45930 (   )   2020/579    
110 854632 TOYOTA COASTER JTGFB5187C1047159 N 78486 (   )   2020/579    
111 854678 TOYOTA COASTER JTGFB5187C1046593 N 78485 (   )   2020/579    
112 854679 HYUNDAI EUROCITY KMJTG18VXCC009008 E 73594 (   )   2020/579    
113 850067 TOYOTA COASTER JTGFY418052004305 U 31893        2021/3050   
114 853707 NISSAN URVAN JN6BE6DS5G9016805 R 25436   2020/836    
115 851130 MITSUBISHI CANTER JN6BE6DS3G9800268 V 20641   2020/836    
116 856938 HONDA ACCORD JHMCP26368C421784 J 74038 (   )     2020/8415   
117 850130 MITSUBISHI CANTER JL7B6G1P0HK010056 U 81145        2020/874    
118 850360 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J4AK007319 S 59018        2020/874   
119 850297 ISUZU D MAX MPAER33TX7H561800 I 89416     2017/2356    
120 853157 NISSAN CIVILIAN JN6BW11S67Z021399 I 91120 (   )  2021/3986   
121 853411 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1A6U773758 C 20324 (   )  2021/3986   
122 850793 MITSUBISHI LANCER JE3AB36U6HU712828 U 41032       2019/7404        
123 855571 TOYOTA HIACE JTFHX02P9E0085329 O 10945        2019/2184   
124 856004 MITSUBISHI L200 MMBENKA50ED031846 N 12629       2020/99        
125 852244 NISSAN URVAN JN6BE6BS9D9000167 D 28658       2020/99        
126 849743 TOYOTA COROLLA JTDBZ42E899042021 L 55087 (    )  2017/735   
127 851892 KIA SPORTAGE KNAPB8118D7303441 K 65069       2020/8579   
128 855744 NISSAN SUNNY KNMCC42H8AP757879 I 20963 (    )  2019/6038    
129 851899 BENTLEY CONTINENTAL SCBFN6ZA7FC044758 U 59032     2020/3586   
130 860700 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J36K012146 B 23759 (    )     2019/6104   
131 860698 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50DD027384 G 67985 (    )     2019/6104   
132 836482 TOYOTA HILUX MR0DB6CD6G0010492 R 67498 (    )  2021/4568    
133 860659 TOYOTA HIACE JTFPX22P7E0047363 P 58509            2020/3410    
134 860660 TOYOTA HIACE JTFPX22PXE0047518 P 58512            2020/3410    
135 860657 TOYOTA HIACE JTFPX22P7E0047332 P 58514            2020/3410    
136 860658 TOYOTA HIACE JTFPX22P6E0048116 P 58513            2020/3410    

137 843901 MITSUBISHI ATTRAGE MMBSTA13AEH011479 H 19664 (   )    2020/5561        

138 850783 INFINITI 50 QX JNRBJ0HR6FM260414 B 46373     2020/8093    
139 859687 TATA LPO1316 55 MAT38906661L00273 G 91202 (    )  2021/2881   
140 856861 NISSAN MAXIMA JN1CA21D2XT154941 D 66822 (    )  2021/2881   
141 854745 TOYOTA LAND CRUISER JTMHU09JXE4093208 S 38920      2020/3461   
142 857969 HYSTER H3.0FT L177B20387E J 99714 (   )   2021/3732   
143 857934 TOYOTA HIACE JTGJX02PX90021691 K 57822 (   )   2021/3732   
144 857936 TOYOTA HILUX MR0EX12G8F2354431 C 68870 (   )   2021/3732   
145 857932 TOYOTA HIACE JTGSX22P6H6183474 L 77854 (   )   2021/3732    
146 857958 HYSTER H3.5FT L177B24803F L 91596 (   )   2021/3732   
147 857965 HYSTER H3.5FT L177B16890E L 91568 (   )   2021/3732   
148 857960 NISSEN DIESEL MKD 210 LHHC JNCMDF0H06AL00536 E 52423 (   )   2021/3732   
149 857963 HINO 500 JHDGD1JL1B1S14525 D 98648 (   )   2021/3732   
150 857962 NISSEN DIESEL MKD 210 LHHC JNCMDF0H98AL01137 K 51256 (   )   2021/3732   
151 849996 MITSUBISHI CANTER JL7B6G1P6EK006914 N 35226        2018/4338    
152 850204 TOYOTA COASTER JTGFB518081026256 J 84597       2020/9085   
153 852312 TOYOTA HILUX MR0CX8CD8H0541137 S 83709       2020/9085    
154 854674 TOYOTA HILUX MR0FX22G1D1364974 M 65636       2020/9085    
155 860777 TATA LPO1618 MAT449253F0L01142 G 52681       2020/9085  
156 860775 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFAXHUDA6673 I 87094       2020/9085    
157 860778 TATA 1618 MAT449253F0L02307 N 42160       2020/9085    
158 860767 TATA 1618 MAT449253F0L02296 N 42268       2020/9085   
159 860799 TATA 1618 MAT449253F0L02321 N 42037       2020/9085   
160 860738 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFAXGUFA3275 P 71795       2020/9085    
161 860742 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA0GUFA3298 P 72234       2020/9085    
162 860740 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA9GUFA3333 P 73903       2020/9085    
163 860766 TATA LPO1618 MAT449253F0L02620 Q 82631       2020/9085   
164 860731 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA9GUTA5798 T 77346       2020/9085    
165 852691 HYUNDAI TUCSON KMHJM81BX9U992060 S 26409 (    )    2021/3377   
166 857779 Mitsubishi Canter JL7B6E1P0EK014804 N/A N/A N/A  ( . . )       4995/2018   
167 857786 Mitsubishi Canter JL7BCC2J3DK016097 N/A N/A N/A  ( . . )       4995/2018   
168 857847 Mitsubishi Canter JL7BCE1J2CK007550 N/A N/A N/A  ( . . )       4995/2018   
169 854791 NISSAN SENTRA MNTBB7A91E6016035 P 50923        2020/2052    
170 847454 KIA CERATO KNAFJ4115G5916026 J 79605        2020/150    
171 839334 MAZDA E2000 JM3SL35E960119994 L 47207    2020/1640   
172 848970 NISSAN XTERRA 5N1AN08W48C502899 M 48338    2020/2213   
173 859986 TOYOTA LAND CRUISER JTEHJ09J425053801 E 95949    2020/2213   
174 854423 KOMATSU FD50AT 7 M165108903 A 78149 (   )    2020/258   
175 853665 Tadano TR 250M TR2530236 E 43952 (   )    2020/258   
176 852140 ISUZU FSR JALK6A13177100565 E 64560 (   )    2020/258   
177 852145 NISSEN DIESEL MKD 210 LHHC JNCMDF0H77AL00700 G 61230 (   )    2020/258   
178 854421 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA882123583 G 98754 (   )    2020/258   
179 852983 NISSAN URVAN JN6BE6DS5E9008023 P 35639         2021/217        
180 854436 TOYOTA INNOVA MHFXX42GXD5018658 J 26920          2016/567   
181 831113 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE3F5101510 Q 80323        2018/710        
182 855506 NISSAN TIIDA JN1CC13C97T002843 B 21847 (    )  2016/554    
183 855499 MERCEDES E280 WDBUF54X48B315399 F 20739 (    )  2016/554   
184 855505 CHEVROLET CAPRICE LS 6G1MK52B58L101757 I 78554 (    )  2016/554   
185 852962 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FKXFX542470 Taxi 5848  2021/5220    
186 856972 VOLKSWAGEN TOUAREG WVGBC2BP9ED007000 G 90812        2017/4424    
187 852793 MITSUBISHI CANTER JL6B6E6P1FK004202 C 38588 (    )   2019/5491    
188 849703 TOYOTA YARIS MR2BT9F31F1148093 P 35225   2019/3825   
189 853114 HYUNDAI H1 KMJWAH7R89U102138 O 38151        2021/8   
190 851356 TOYOTA HIACE JTGSX22PXH6183252 L 77917 (   )   2020/5965    
191 851804 TOYOTA HILUX MR0CX8CD1H0542761 Q 18240 (   )   2020/5965    
192 853513 NISSAN NAVARA VSKDD3C21LA128751 O 29450 (   )   2020/5965   
193 849297 NISSAN SUNNY MDHBN7AD8CG007410 R 90076        2020/7384   
194 849985 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA3GUFA3327 F 81503   2021/1257    
195 856768 TOYOTA HIACE JTGSX22P2J6191173 V 51162      2021/4490    
196 833988 TOYOTA HIACE JTGSX22PXA6080287 H 46180         2017/3568      
197 860903 TOYOTA HIACE JTGJX02P3D0043265 K 57385       2020/9174    
198 862774 CHEVROLET LUMINA 6G1TL52J7XL436971 A 46069   269\2012   
199 602580 TOYOTA HAACE RZH1120017671 A 23494 (   )   2006/166   
200 857052 RENAULT DUSTER VF1HSRCAXEA504285 M 80019       2020/8711    
201 857053 RENAULT DUSTER VF1HSRCAXFA516132 Q 63851       2020/8711   
202 848229 RENAULT DUSTER VF1HSRCA3FA516330 N 85296       2020/8711     
203 610039 NISSAN MT JN6DD23S58X236089 I 40578 (    ) 3902/2020    
204 633291 Chevrolet Pick up JN6DD22S68X082154 J 88736 (    ) 3902/2020    
205 636533 Chevrolet Pick up JAMJP34G1Y7P02799 A 32835 (    ) 3902/2020    
206 603205 ISUZU NPR JAAKP34G287P20570 E 93480 (    ) 3902/2020    
207 636539 MITSUBISHI CANTER JL6BCE6J17K023144 D 75423 (    ) 3902/2020    
208 219690 Mitsubishi L200 2003 MMBJNK7403D060683 C 58322 (    ) 3902/2020    
209 245612 Mitsubishi Canter 2007 JL6BCE6J87K027000 C 27751 (    ) 3902/2020    
210 250210 Isuzu NPR 2008 JAAKP34GX87P15147 E 81808 (    ) 3902/2020    
211 660236 Mitsubishi Canter 2006 JL7BCE1J36K016939 E 83045      3902/2020    
212 862070 MITSUBISHI L200 MMBJNK6506D026191 A 94748 (    ) 3902/2020    
213 827581 NISSAN NAVARA MNTBD03S4B6034106 J 63942 (    )  300/2018     
214 628034 SCANIA 94G YS2P6X40011264229 D 26877 (    )  300/2018      
215 830277 TOYOTA PRADO JTEJU9FJ4BK023152 C 67884 (    )  300/2018     
216 661892 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA782133229 K 39370 (    )  300/2018     
217 628020 Dong Feng Pick Up AB111598 L 39202 (    )  300/2018     
218 630639 DONGFENG DAF1051BG01 AB112626 L 39201 (    )  300/2018     
219 602629 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J9AK014041 D 73674 (    )  300/2018     
220 665898 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J78K012783 J 94968 (    )  300/2018     
221 644049 MITSUBISHI FUZO JL7CUK1L07K010180 B 65152 (    )  300/2018      
222 636532 N/A N/A JL7BCE1J97K033617 J 11940 (    )  300/2018      
223 666988 NISSEN DIESEL NU 41 H 5 JNCUZD1HXAA510932 E 99504 (    )  300/2018     
224 628033 Foton Bus MB1PBAJA6AH1B1973 D 73070 (    )  300/2018     
225 661888 VOLVO L90F 17680 B 43268 (    )  300/2018      
226 628037 Ashok Leyland Falcon 2010 MB1PBAJA3AH1B1901 D 73987       2017/3422     
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اأخبـار الإمـارات
موا�ضالت الإمارات ت�ضدر فيلمًا توعويًا ق�ضريًا حول القيادة الآمنة يف رم�ضان

•• دبي-الفجر:

موا�ضات  اأ���ض��درت  ال��ع��م��ل؛  بيئة  يف  ال�ضامة  لقيم  ت��ع��زي��زاً 
عنوان  ق�ضرياً، حتت  اإر�ضادياً  توعوياً  مرئياً  الإم��ارات مقطعاً 
يت�ضمن  املبارك"  رم�ضان  �ضهر  يف  الآمنة  القيادة  "اإر�ضادات 
ال�ضركة  ل�ضائقي  املوجهة  �التو�ضيات  التوجيهات  من  حزمة 
يف خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات ال��ن��ق��ل ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، �ذل����ك بخ�ضو�س 
ال�ضهر  يف  املركبات  قيادة  اأثناء  اتخاذها  الواجب  الحتياطات 

الف�ضيل.
�قال خالد �ضكر مدير اإدارة البيئة �ال�ضامة �ال�ضحة املهنية 
اإن موا�ضات الإم��ارات توا�ضل �ضعيها  مبوا�ضات الإم��ارات؛ 

احلثيث لارتقاء مب�ضتويات �معايري ال�ضامة املعتمدة لديها 
اأثناء تقدمي خمتلف خدماتها ل �ضيما خدمات النقل �التاأجري 
اإمكانياتها  جميع  ت�ضخر  �ه��ي  عملياتها،  جوهر  ت�ضكل  التي 
اأن ال�ضركة  الإعامية �الرقمية يف �ضبيل هذا امل�ضعى، موؤكداً 
امل��ب��ارك على توعية  �ضهر رم�����ض��ان  ع��ام قبيل  ك��ل  حت��ر���س يف 
موظفيها ل �ضيما ال�ضائقن على نحو خا�س باإر�ضادات القيادة 
الآمنة يف ال�ضهر الف�ضيل، �ذلك عرب خمتلف القنوات املتاحة، 

مبا ي�ضمن �ضامة املوظفن �املتعاملن على حد �ضواء.
اإط��اق مقطع  العام احل��ايل هو  اأن اجلديد يف  �ضكر  �اأ���ض��اف 
العربية  )باللغات  ن�ضخ  بثاث  توعوي  ق�ضري(  )فيلم  مرئي 
الن�ضائح  م��ن  جم��م��وع��ة  يت�ضمن  �الأ�رد�(  �الإجن��ل��ي��زي��ة 

املركبات  قيادة  اأثناء  مراعاتها  الواجب  التوعوية  �الإر�ضادات 
يف �ضهر رم�ضان املبارك، مقدمة بطريقة مب�ضطة قائمة على 
 "2D الر�ضوم الكارتونية املتحركة الإي�ضاحية بتقنية "تو دي
بالدرجة  �الفيلم موجه  �تذكرها،  �فهمها  متابعتها  لت�ضهيل 
اأ�ضطول ال�ضركة يف خمتلف قطاعات  الأ�ىل ل�ضائقي مركبات 
موظفي  بقية  على  ع��ا�ًة  احل��اف��ات،  �ضائقي  �ضيما  ل  النقل 
ال�ضركة �عموم اجلمهور، حيث �ضيتم تعميمه على امل�ضتهدفن 
عرب الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية )SMS( �كذلك عرب الربيد 
الإلكرت�ين  امل��وق��ع  ع��رب  م�ضاركته  �ضتتم  ك��م��ا  الإل���ك���رت�ين، 
لل�ضركة �جميع قنوات التوا�ضل الجتماعي )تويرت �في�ضبوك 
متابعته  اإىل  املن�ضات  تلك  ر�اد  داعياً  �يوتيوب(،  �اإن�ضتاغرام 

بح�ضابات  اخل��ا���س   EmiratesTrans@ امل��ع��رف  على 
ال�ضركة على خمتلف مواقع التوا�ضل الجتماعي.

ي��ذك��ر اأن م��وا���ض��ات الإم������ارات مت��ل��ك اأ���ض��ط��وًل ���ض��خ��م��اً من 
خمتلف اأنواع املركبات يناهز 40 األف مركبة، من بينها نحو 
11،500 حافلة كبرية �متو�ضطة، فيما يبلغ عدد ال�ضائقن 
4،440 �ضائقاً يف  األف �ضائقاً منهم   15 يف ال�ضركة اأكرث من 
ال�ضركة  �حتر�س  �اخلا�س،  احلكومي  املدر�ضي  النقل  جمال 
على تز�يدهم بالتدريب النوعي امل�ضتمر ف�ضًا عن احلمات 
التوعوية �الإر�ضادية الد�رية يف خمتلف املجالت ذات ال�ضلة 
باأعلى   � الأم��ث��ل  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  امل��ه��ام  اأداء  ل�ضمان  ب��اأع��م��ال��ه��م 

م�ضتويات ال�ضامة املمكنة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
)تد�ير( عن ا�ضتعداده ل�ضتقبال �ضهر 
رم�ضان املبارك من خال ��ضع خطة 
عمل متكاملة �خا�ضة ب�ضهر رم�ضان 
الأعمال  ا�ضتمرارية  ل�ضمان  امل��ب��ارك 
مبا ين�ضجم مع ر�ؤية املركز املتمثلة يف 
حتقيق نظام م�ضتدام لإدارة النفايات 
�مكافحة اآفات ال�ضحة العامة باإمارة 

اأبوظبي.
القطاعات  كافة  املركز  خطة  �ت�ضمل 
اأب��وظ��ب��ي، مب��ا فيها  اإم���ارة  العاملة يف 
البلدية  النفايات  �نقل  خدمات جمع 
العامة  ال��ن��ظ��اف��ة  �اأع����م����ال  ال�����ض��ل��ب��ة 
ال�ضحة  اآف������ات  م��ك��اف��ح��ة  �ع��م��ل��ي��ات 
العامة �حجز احليوانات ال�ضائبة قبل 
�ذلك  الف�ضيل،  ال�ضهر  �بعد  �خ��ال 
مدينة  يف  احليوية  املناطق  جميع  يف 
�منطقة  ال���ع���ن  �م���دي���ن���ة  اأب���وظ���ب���ي 

الظفرة.
���ض��ع��ادة الدكتور  ق���ال  ال�����ض��دد  �ب��ه��ذا 
�ضامل خلفان الكعبي مدير عام مركز 
)تد�ير(:  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
الف�ضيل  ال�ضهر  خ��ال  املركز  "يعمل 
النفايات  اإدارة  ج��ه��ود  ت��ك��ث��ي��ف  ع��ل��ى 
العامة  ال�����ض��ح��ة  اآف�������ات  �م���ك���اف���ح���ة 
التعامل  على  حر�ضنا  م��ن  ان��ط��اق��اً 

النفايات  حلجم  املتوقعة  ال��زي��ادة  مع 
ال�ضهر  خ���ال  ع����ادة  ن�ضهدها  �ال��ت��ي 
ال��ف�����ض��ي��ل، �ذل�����ك م���ن خ����ال ��ضع 
حمات  ع���دد  �زي����ادة  م�ضبقة  خ��ط��ط 
الذين  �ال���ع���م���ال  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ظ��اف��ة 
يعملون على تنفيذ تلك احلمات مع 
الأخذ بعن العتبار مواقع الفعاليات 
�اخليم الرم�ضانية يف خمتلف اأنحاء 
اإمارة اأبوظبي �بالتن�ضيق مع اجلهات 

املخت�ضة يف الإمارة".
�اأ�ضاف الكعبي: "اإن الد�ر الذي نقوم 
التزامنا  اإط����ار  ي��اأت��ي يف  امل��رك��ز  ب��ه يف 
�حر�ضنا على تقدمي اأف�ضل اخلدمات 
لإمارة اأبوظبي لن�ضهم يف احلفاظ على 
بيئة نظيفة  الطبيعية �توفري  املوارد 

اأبوظبي.  لإم��ارة  �م�ضتدامة  ��ضحية 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل����ك، ف��اإن��ن��ا ن��دع��و كافة 
اجلهود  مل�ضاركتنا هذه  املجتمع  اأف��راد 
�املبالغة يف  الإ�ضراف  من خال عدم 
النفايات  لتقليل حجم  الطعام  اإع��داد 
الغذائية �حتقيق التعامل ال�ضليم مع 
النفايات �حتويلها اإىل رافد اقت�ضادي 

لإمارة اأبوظبي".
��ضيقوم مركز اأبوظبي لإدارة النفايات 
املبارك  �ضهر رم�ضان  )تد�ير( خال 
امل�ضاجد  على  العاملة  القوى  بتوزيع 
�امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ت���ت���وف���ر ف��ي��ه��ا خيم 
 5 ال�ضاعة  م��ن  الرم�ضانية  الإف��ط��ار 
�ضباحاً حتى 12 ظهراً، �من ال�ضاعة 
الليل للتمكن  4 م�ضاًء حتى منت�ضف 

املخلفات من  �اإزال���ة  ك��ل  م��ن تنظيف 
النفايات  �جمع  امل�ضتهدفة،  املناطق 

بعد الإفطار.

جمع ونقل النفايات 
�ع���ل���ى ���ض��ع��ي��د خ���دم���ات ج��م��ع �نقل 
�ضهر  خ��ال  املركز  �ضيعمل  النفايات، 
رم�����ض��ان امل���ب���ارك ع��ل��ى زي�����ادة اأع����داد 
عامل   248 مب��ع��دل  النظافة  ع��م��ال 
اإ�����ض����ايف، �احل����ا�ي����ات مب���ع���دل 237 
ح���ا�ي���ة اإ���ض��اف��ي��ة، ف�����ض��ًا ع���ن زي����ادة 
التنظيف  �اأد�ات  م����ع����دات  اأع��������داد 
53 م���ع���دة �اآل�����ي�����ة، �ذل����ك  مب���ع���دل 
�نقل  جمع  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ل�ضمان 
�خدمات  �ال�ضلبة،  البلدية  النفايات 

اأنحاء  ال��ع��ام��ة يف خم��ت��ل��ف  ال��ن��ظ��اف��ة 
الإمارة ل�ضيما الأماكن احليوية مثل 
التجارية  �املناطق  الكبرية،  الأ�ضواق 
الإفطار  �خيم  �امل�ضاجد،  �ال�ضكنية، 

الرم�ضانية.
 

مكافحة اآفات ال�سحة العامة
�يف اإطار حر�ضه على تقدمي خدمات 
�فق  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة  اآف����ات  مكافحة 
اأف�����ض��ل امل�����ض��ت��وي��ات �امل���ع���اي���ري خال 
املركز  املبارك، �ضيجري  �ضهر رم�ضان 
ع��م��ل��ي��ات امل�����ض��ح احل�����ض��ري م��ن خال 
ملكافحة  املخ�ض�ضة  احلمات  تكثيف 
اأهمها  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة  اآف����ات  جميع 
ال���ب���ع���و����س، �ال�����ذب�����اب، �ال���ق���وار����س، 

�ال�ضرا�ضري �النمل.
�تغطي حمات مكافحة اآفات ال�ضحة 
ال�ضائبة  احل��ي��وان��ات  �ر���ض��د  ال��ع��ام��ة 
خمتلف  "تد�ير"  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
ت�ضمل:  �التي  اأبوظبي  اإم��ارة  مناطق 
التجارية  �املناطق  ال�ضكنية،  املناطق 
�ال�������ض���ن���اع���ي���ة، �ال����ط����رق �ال�������ض���وارع 
العامة، �املنتزهات �احلدائق العامة، 
احلكومية  �ال�������د�ائ�������ر  �امل���������ض����اج����د 
�املراكز ال�ضحية �التعليمة، �الأنفاق 
�امل�ضتنقعات،  �ال������ربك  �اجل�������ض���ور، 
املواطنن،  لفلل  الإن�ضائية  �امل��واق��ع 
�امل�ضالخ  �املتاحف،  الأث��ري��ة  �امل��واق��ع 

�املزارع  العامة،  �الأ�ضواق  احلكومية 
�ال���ع���زب ال��ن��ظ��ام��ي��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

نقاط جتميع النفايات �احلا�يات.
��ضيعمل على تنفيذ حمات مكافحة 
الآف����ات يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ف��ري��ق من 
نحو  ي�ضم  املخت�ضة  الفنية  ال��ك��وادر 
1354 �ضخ�س، �ي�ضل اإجمايل عدد 
ال��ت��ي تخ�ض�ضها  �امل��ع��دات  ال�����ض��ي��ارات 
 370 اإىل  احل���م���ات  ل��ت��ل��ك  ت���د�ي���ر 
متطورة  م����ع����دة   2387� ����ض���ي���ارة 
ل�ضمان تقدمي اخلدمات مبا ين�ضجم 
مع اأف�ضل املمار�ضات العاملية املعتمدة، 
�ي�ضمل ذلك اخلدمات املجد�لة التي 
�التعامل  د�ري  ب�ضكل  املركز  ينفذها 
ال��ت��ي يتلقاها  م��ع ط��ل��ب��ات اخل���دم���ات 

املركز من اجلمهور.

ر�سد احليوانات ال�سائبة
�ضهر رم�ضان  امل��رك��ز خ��ال  ي��وا���ض��ل 

كافة  مع  التعامل  يف  جهوده  امل��ب��ارك 
�ر�ضد  مبتابعة  املتعلقة  ال��ب��اغ��ات 
احليوانات ال�ضائبة يف مدينة اأبوظبي 
اخلدمات  �ت�ضمل  الظفرة،  �منطقة 
امل�ضح  عمليات  امل��رك��ز  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
خمتلف  يف  �ضهرية  ب�ضورة  امل��ي��داين 
اأن���ح���اء اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، ح��ي��ث يتم 
ال�ضائبة  احل���ي���وان���ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
�ف���ق اأف�����ض��ل امل��ع��اي��ري ال��د�ل��ي��ة �من 
اأبوظبي  م�ضت�ضفى  اإىل  اإر�ضالها  ث��م 
املنا�ضبة  ال��رع��اي��ة  لتقدمي  لل�ضقور 

لها �ضمن الإجراءات املعتمدة.

حمالت توعوية
��ضيعمل املركز خال ال�ضهر الف�ضيل 
لرفع  ت��وع��وي��ة  ح��م��ات  تنفيذ  ع��ل��ى 
درجة �عي اجلمهور يف اإمارة اأبوظبي 
ب�ضبل احلد من هدر النفايات، �تقليل 
التعامل  ال��غ��ذائ��ي��ة �ط���رق  ال��ن��ف��اي��ات 

يف  امل�ضاهمة  ����ض��ر�رة  معها،  ال�ضليم 
البيئة خال  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ال�ضهر الف�ضيل، �ذلك بالتن�ضيق مع 

اجلهات املخت�ضة يف الد�لة.
اأبوظبي  مركز  اأن  بالذكر  �اجل��دي��ر 
لإدارة النفايات يعمل ب�ضكل متوا�ضل 
ال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  تنفيذ  على 
ال����ت����ي ي���ح���ر����س م����ن خ���ال���ه���ا على 
تطوير نظام م�ضتدام لإدارة النفايات 
ال��ع��ام��ة يف  ال�ضحة  اآف����ات  �م��ك��اف��ح��ة 
ف��ي��ه��ا م�ضاريع  اأب��وظ��ب��ي، مب��ا  اإم�����ارة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة خلدمات  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
نقل  حمطات  النفايات،  �نقل  جمع 
�م��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات، �ت��ع��زي��ز �ضبل 
جانب  اإىل  النفايات،  قطاع  مراقبة 
ج���ه���وده امل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د رفع 
م�ضتوى التوعية لدى اأفراد املجتمع 
�املحافظة  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

عليها.

•• دبي -وام:

�ضهد اليوم الرابع �الأخري من "اأ�ضبوع املناخ الإقليمي الأ�ل يف منطقة ال�ضرق 
الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا 2022" الذي ا�ضت�ضافته دبي للمرة الأ�ىل يف املنطقة 
اأعمال احل��دث مب�ضاركة باقة من  22 جل�ضة حوارية على هام�س ج��د�ل  عقد 
املتخ�ض�ضن من اجلهات احلكومية �القطاعات اخلا�ضة من كافة اأرجاء العامل. 
مو�ضوعات  ح��ول  احل��واري��ة  اجلل�ضات  من  املناخ" حزمة  اأ�ضبوع  "�ضركاء  �ق��دم 
منطقة  يف  للطاقة  �ع��ادل  �ضامل  حتول  حتقيق  يف  ال�ضباب  د�ر  اأهمها  متنوعة 
اأ�ضواق الكربون يف املنطقة  اإفريقيا �اأحدث م�ضتجدات  ال�ضرق الأ��ضط ��ضمال 
املخاطر  ب���اإدارة  �الرت��ق��اء  امل��رن��ة  املناخية  التنمية  ع��ن  �ضاملة  ملحة  جانب  اإىل 
املناخية �التمويل املبتكر للتكيف مع تداعيات التغري املناخي �اخليارات التقنية 
القدرات  �بناء  للطاقة  �العادل  امل�ضتدام  التحول  لتحقيق  البّناءة  �ال�ضراكات 
لتعزيز ال�ضفافية.كما قدمت كلية حممد بن را�ضد لاإدارة احلكومية �بنك اإت�س 

�التمويل يف  ال�ضيا�ضات  د�ر  الأ��ضط جل�ضة م�ضرتكة حول  ال�ضرق  �ضي  بي  اإ�س 
ت�ضريع التعايف من جائحة كوفيد19- يف ال�ضرق الأ��ضط.

�دارت جل�ضة "اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ضاأن تغري املناخ" حول املنتدى 
املعنية  باري�س  "جلنة  جل�ضة  RCC��ضلطت  الإقليمي  التعا�ن  ملركز  العاملي 
لتطبيق  املر�نة  تعزيز  يف  ال�ضباب  د�ر  على  PCCB" ال�ضوء  القدرات  ببناء 
NDC �خطط التنمية الوطنية. �تنا�لت  امل�ضاهمات املعتزمة املحددة �طنياً 
جل�ضة مركز امللك عبد اهلل للدرا�ضات �البحوث البرت�لية كاب�ضارك �ضبل دعم 
م�ضارات احلياد املناخي يف املنطقة �منوذج احلياد الكربوين يف اململكة العربية 

ال�ضعودية �موؤ�ضر اقت�ضاد الدائري الكربوين.
�األقت اجلل�ضة امل�ضرتكة التي قدمها "حتالف املنظمات غري احلكومية �منظمات 
املجتمع املدين للتعا�ن بن د�ل اجلنوب" � "املدن �احلكومات املحلية املتحدة 
الإفريقية" ال�ضوء على احلكومة املحلية �عمل املجتمع املدين لتحقيق منهج 

متكامل ير�ضخ املر�نة من خال ت�ضريع التكيف مع تداعيات التغري املناخي.

املر�نة من خال  العاملي لاأبنية اخل�ضراء" تر�ضيخ  "املجل�س  �تنا�لت جل�ضة 
اإعادة البناء امل�ضتدام �التجديد العمراين �متحورت جل�ضة "�ضبكة العمل املناخي 
يف العامل العربي" حول بناء القدرات �تعزيز التمويل ملواجهة اخل�ضائر الناجمة 

عن التغري املناخي �ارتفاع من�ضوب مياه البحار �املحيطات.
املناخ  تغري  ب�ضاأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اأمانة  األقت  ذلك  جانب  اإىل 
مب�ضاركة منظمة العمل الد�لية ال�ضوء على اآفاق �ضيا�ضة املناخ �حتول الطاقة يف 
منطقة ال�ضرق الأ��ضط ��ضمال اإفريقيا �انتقال اقت�ضادات املنطقة من العتماد 
املطلوب من احلكومات  الأخ�ضر �ال��د�ر  الأحفوري نحو القت�ضاد  الوقود  اإىل 

�القطاع اخلا�س لتعزيز ال�ضناعات �الأعمال التجارية اجلديدة.
العربية"  ال��د�ل  يف  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم  لربنامج  الإقليمي  "املكتب  �ق��دم 
دعم  ح���ول  جل�ضة  العاملية"  البيئة  مل��رف��ق  ال��ت��اب��ع  ال�����ض��غ��رية  امل��ن��ح  "برنامج   �
املوؤ�ض�ضات العاملية لل�ضباب يف اإطار الربامج البيئية للحد من تاأثريات تغري املناخ 

يف املنطقة.

ال��د�يل يف جل�ضتها نظرة عامة حول تقرير  للتعا�ن  الأملانية  املوؤ�ض�ضة  �قدمت 
ا�ضرتاتيجيات  �ضيناريوهات  ا�ضتعر�ضت  كما  امل�ضتقبل  لطاقة  العربي  املوؤ�ضر 

الطاقة طويلة املدى �جد�اها القت�ضادية على ال�ضناعة يف املنطقة العربية.
يذكر اأن اأ�ضبوع املناخ الإقليمي اأقيم يف الفرتة من 28 اإىل 31 مار�س يف فندق 
ثلًة بوزارة التغري املناخي  اأتانت�س النخلة �ا�ضت�ضافته حكومة د�لة الإمارات مُمَ
�البيئة �املنظمة العاملية لاقت�ضاد الأخ�ضر �هيئة كهرباء �مياه دبي بالتعا�ن 
مع »اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ضاأن تغري املناخ« �»برنامج الأمم املتحدة 
ال��د�يل« �بدعم  البنك  للبيئة« �»جمموعة  املتحدة  الأمم  �»برنامج  الإمنائي« 
من ال�ضركاء الإقليمين: »الوكالة الد�لية للطاقة املتجددة« /اأيرينا/؛ �الأمانة 
العامة جلامعة الد�ل العربية؛ �»جلنة الأمم املتحدة القت�ضادية �الجتماعية 
ال�ضرق  يف  املناخ  اأ�ضبوع  �ت�ضمن  للتنمية«.  الإ�ضامي  �»البنك  اآ�ضيا«؛  لغرب 
�اللقاءات مبا يف  �املنتديات  بالأن�ضطة  اأعمال حافًا  �اأفريقيا جد�ل  الأ��ضط 

ذلك اجتماعات طا�لة م�ضتديرة للوزراء �اخلرباء �ال�ضخ�ضيات القيادية.

•• دبا احل�سن-الفجر:

اأن��ه��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة دب���ا احل�ضن 
ك��اف��ة ال��رتت��ي��ب��ات ل���ض��ت��ق��ب��ال �ضهر 
جمموعة  �ف��ق  الف�ضيل،  رم�����ض��ان 
م������ن اخل�����ط�����ط امل���م���ن���ه���ج���ة ال���ت���ي 
�متا�ضياً  ال���ظ���ر�ف  م���ع  ت��ت��م��ا���ض��ى 
ال��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ب�ضاأن  م��ع 
ال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة �الإج�������راءات 
العديد  ت�ضمل  �التي  الح��رتازي��ة، 
على  املكثفة  التفتي�س  حمات  من 
خم��ت��ل��ف امل��ن�����ض��اآت يف الإم�������ارة من 
�من�ضاآت  جتارية  �حم��ات  اأ���ض��واق 
ع��ام��ة يف جم��ال ت��وزي��ع �ب��ي��ع مواد 
مواعيد عمل  ح��ددت  الغذاء، حيث 
اأي�ضاً  �قامت   ، اخلدمية  مراكزها 
ابتهاجاً  الفا�ضلة  امل��دي��ن��ة  بتزين 

بقد�م �ضهر رم�ضان املبارك.

جولت تفتي�سية مكثفة
طالب  اأ������ض����ح  ال���ت���ف���ا����ض���ي���ل،  �يف 
بلدية  م��دي��ر  ال��ي��ح��ي��ائ��ي  ع���ب���داهلل 
البلدية  اأن  احل�����ض��ن،  دب���ا  م��دي��ن��ة 
�التوعوي  ال��رق��اب��ي  د�ره����ا  فعلت 
الغذائية  امل����ن���������ض����اآت  ك����اف����ة  ع���ل���ى 
�الأ��������ض�������واق �ت���ك���ث���ي���ف ال�����زي�����ارات 
�احلمات التفتي�ضية عليها ل�ضمان 
التزامها بكافة ال�ضوابط ال�ضحية 
�الإجراءات  العمل،  ل�ضري  املُنظمة 
الوقائية التي عممتها البلدية �فق 
ت�ضمنت  الإع��ان��ات  م��ن  جمموعة 
ك���اف���ة ال�����ض����رتاط����ات �ال���ت���داب���ري 
اليحيائي  �اأ����ض���اف  الح����رتازي����ة. 
ف����رق من  خ�����ض�����ض��ت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن 

لإجراء  بالبلدية  العمليات  اإدارة 
على  املكثفة  التفتي�ضية  اجل����ولت 
الرجالية  احل����اق����ة  ����ض���ال���ون���ات 
الن�ضائية،  ال���ت���ج���م���ي���ل  �م�����راك�����ز 
ال�ضرتاطات  تطبيقها  من  للتاأكد 
ال�ضحية، �الإلتزام بكافة التدابري 
التعقيم  خ����ال  م���ن  الإح����رتازي����ة 
للمن�ضاأة  العامة  �النظافة  امل�ضتمر 
�اإتباع  املُ�ضتخدمة  الأد�ات  �نظافة 

كافة الإجراءات الوقائية.

�ساعات العمل خالل رم�سان
"مق�ضب"  اأن  ال��ي��ح��ي��ائ��ي  ����ض���رح 
ال��ب��ل��دي��ة ي��ف��ت��ت��ح اأب����واب����ه م���ن يوم 
من  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  اإىل  ال�����ض��ب��ت 
ال�ضاعة 8 �ضباحاً �حتى ال�ضاعة 6 
م�ضاء، �يعمل يوم اجلمعة بالفرتة 

�ضباحاً   8 ال�ضاعة  من  ال�ضباحية 
�بالفرتة  ����ض���ب���اح���اً،   11 �ح���ت���ى 
امل�����ض��ائ��ي��ة ي��ع��م��ل م����ن ال�������ض���اع���ة 2 
ظهراً �حتى 6 م�ضاء، حيث �ضيكون 
اإ���ض��راف طبي من قبل  الذبح حتت 
يعمل  بينما  البيطرين.  الأط��ب��اء 

الأ�ضبوع  اأي���ام  خ��ال  ال�ضمك  �ضوق 
�حتى  ����ض���ب���اح���اً   8 ال�������ض���اع���ة  م����ن 
�ضوق  يعمل  كما  م�ضاء،   9 ال�ضاعة 
اخل�ضار�الفواكه �الطيور باملدينة 
 8 ال�ضاعة  اأي��ام الأ�ضبوع من  خال 

�ضباحاً �حتى ال�ضاعة 11 م�ضاء.

 اإجراءات احرتازية
تقوم  البلدية  اأن  اليحيائي  �ذك���ر 
ب��ج��ه��ود ك��ب��رية ع��ل��ى م���دار ال�ضاعة 
املق�ضب  مناطق  �تعقيم  لتطهري 
�الأ�ضواق، كما يجب على اجلمهور 
�التدابري  الإج�����راءات  ك��اف��ة  اإت��ب��اع 
التباعد  اأه��م��ه��ا؛  لعل  الإح���رتازي���ة 
الإج����ت����م����اع����ي ��������ض������ر�رة اإرت��������داء 
ال��ك��م��ام��ات �ال���ق���ف���ازات، �ذل�����ك يف 
�ضحة  على  البلدية  حر�س  �ضبيل 

��ضامة �ضكان املدينة الفا�ضلة.

خدمات اإلكرتونية
امل����وق����ع  اأن  ال����ي����ح����ي����ائ����ي  �اأف�������������اد 
بالبلدية  اخل����ا�����س  الإل�����ك�����رت�ين 
"احلجز  خ����دم����ة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
الإل��ك��رت�ين للذبح" �ذل��ك حفاظاً 
العامة  �ال�����ض��ام��ة  ال�����ض��ح��ة  ع��ل��ى 
املواطنون  ي�ضتطيع  حيث  لل�ضكان، 
الفا�ضلة  امل���دي���ن���ة  يف  �امل���ق���ي���م���ون 
خال  م����ن  امل����وق����ع  اإىل  ال����دخ����ول 
www.dhmun. ال����راب����ط 
اخلدمة  ه��ذه  �اختيار   ،shj.ae
الفريدة من نوعها �من ثم اإجراء 
بطريقة  ل��ل��ذب��ح  امل�����ض��ب��ق  احل���ج���ز 
لابتعاد عن  �ذل��ك  �م��رن��ة،  �ضهلة 

الزدحام �الختاط.

تزيني املدينة الفا�سلة
اإدارة اخلدمات  اأن  �اأ�ضار اليحيائي 
بتزين  قامت  بالبلدية  الهند�ضية 
�امليادين  �ال�����������د�ارات  ال���������ض����وارع 
�التقاطعات  �احل����دائ����ق  ال���ع���ام���ة 
الهند�ضية  ب��الأ���ض��ك��ال  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة 
�الأعمدة ذات الزخارف الإ�ضامية 
تت�ضمن  التي  امل�ضيئة  �املج�ضمات 
ع�������ب�������ارات ال���ت���ه���ن���ئ���ة �ال����ت����ربي����ك 
»رم�ضان  منها  ال�ضعيدة  باملنا�ضبة 
يليق  كرمي«، لت�ضف جماًل �ر�نقاً 
باملدينة الفا�ضلة، �حتى تبث الفرح 
املدينة  �ضكان  نفو�س  يف  �ال�����ض��ر�ر 

بقد�م العيد.

خدمات الطوارئ
�ت��ه��ي��ب ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة دب���ا احل�ضن 

معها  التوا�ضل  ب�ضر�رة  باجلمهور، 
ع��ل��ى م���رك���ز الت�������ض���ال ع��ل��ى الرقم 
اأي��ة ماحظات،  ل��اإب��اغ ع��ن   993
على  ال�ضتف�ضارات  جميع  �ا�ضتقبال 

مدار ال�ضاعة.

تهنئة القيادة الر�سيدة
�ضعادة  تقدم  املباركة  املنا�ضبة  �بهذه 
ال��ي��ح��ي��ائ��ي مدير  ع����ب����داهلل  ط���ال���ب 
التهاين  اآي��������ات  ب���اأ����ض���م���ى  ال���ب���ل���دي���ة 
�اإىل  الر�ضيدة  للقيادة  �التربيكات 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مقام 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان 
ال�ضارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى،  امل��ج��ل�����س 
املدينة  �ضكان  �اإىل  اهلل"،  "حفظه 
�مقيمن،  م��واط��ن��ن  م��ن  الفا�ضلة 
مبنا�ضبة قد�م �ضهر رم�ضان املبارك.

حددت مواعيد عمل مراكزها اخلدمية

بلدية دبا احل�ضن تنهي كافة ا�ضتعداداتها ل�ضتقبال �ضهر رم�ضان  

)تدوير( ت�ضع خطة عمل متكاملة وخا�ضة ب�ضهر رم�ضان املبارك

بدبي املناخ(  )�ضبوع  ل�  اخلتامي  اليوم  يف  حوارية  جل�ضة   22
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•• دبي- وام: 

النقا�ضية اخلام�ضة  اأم�س اجلل�ضة  دبي   2020 اإك�ضبو  الإم��ارات يف  اأق��ام جناح 
"املدن  ع��ن��وان  �ح��م��ل��ت  املنجزين"  احل��امل��ن  "حوار  �ضل�ضلة  م��ن  �الأخ������رية 
امل�ضتقبلية  اجلوانب  اجلل�ضة  �تنا�لت  الآفاق".  احللم،  ال��ر�ؤي��ة،  امل�ضتقبلية: 
بالتعامل  م���ر�راً  م�ضوؤ�ل،  �ضحّي  حياٍة  منط  اتباع  اأهمية  من  ب��دءاً  املختلفة، 
الإيجابي مع البيئة �احلفاظ عليها، ��ضوًل اإىل التخطيط احل�ضري للمدن، 

�ضمن خطٍة متكاملة ت�ضاهم بتحقيق امل�ضتقبل امل�ضتدام لد�لة الإمارات.
 افتتح اجلل�ضة النقا�ضية املهند�س اأحمد اخلطيب، الرئي�س التنفيذي للتطوير 
�ارنر"، حمّررة  "كيل�ضي  �اأدارتها  �الت�ضليم العقاري يف "اإك�ضبو 2020 دبي"، 
�ضفحة "امل�ضتقبل" يف "ذا نا�ضيونال"، ��ضارك فيها كّل من "باتريك جرجور"، 
الدكتور  ال��غ��ذاء،  م�ضتقبل  ع��ن  متحّدثاً  "اإنكد"،  ملن�ضة  املوؤ�ض�س  ال�ضريك 
�رئي�س  خليفة"  "جامعة  يف  امل�ضاعد  الكيمياء  اأ���ض��ت��اذ  كالفيت"،  "نيكول�س 
حمطة الطاقة ال�ضم�ضية يف "معهد م�ضدر، حول م�ضتقبل الطاقة، �املهند�س 

�ائل الأعور، موؤ�ض�س "ا�ضتوديو �اي �اي"، متحّدثاً عن م�ضتقبل العمارة.
 �ا�ضتعر�س امل�ضاركون يف هذه اجلل�ضة النقا�ضية البتكارات �الأفكار �الأ�ضاليب 

امل�ضتقبلية  �ر�ؤيتها  العامل،  الإم��ارات على م�ضتوى  لد�لة  املتوا�ضلة  �املبادرات 
الكفيلة بو�ضولنا اإىل مدٍن م�ضتقبلية يكون الإن�ضان حمورها، �ت�ضّب يف خدمة 
�العلوم  الأب��ح��اث  اأهمية  على  م�ضّددين  �رفاهها،  ��ضامتها  املجتمعات  من��ّو 
�ريادة الأعمال �املبادرات املجتمعية، �التزام املوؤ�ض�ضات يف القطاعن احلكومي 
�اخلا�س بالت�ضجيع على تبّني ممار�ضاٍت ت�ضاهم يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة، 

اقت�ضادياً �اجتماعياً �بيئياً.
 �تنا�ل املهند�س اأحمد اخلطيب اجلهود ال�ضّباقة حلكومة الإم��ارات يف جمال 
اأنه  اإىل  اأ�ضار  دبي" الذي   2020 "اإك�ضبو  برزت من خال  �التي  ال�ضتدامة، 
"اإك�ضبو" العاملية، منذ انطاقها قبل  ا�ضتدامًة على م�ضتوى معار�س  "الأكرث 

عاماً".  170
 �قال باتريك جرجور: "�ضغفي بالطعام يتجا�ز حد�د تنا�له، اأ� تنظيم من�ضة 
"اإنكد" فعاليات ذات �ضلة به ..اأنا اأتطّلع اإىل د�ري بامل�ضاعدة يف احلّد من اجلوع 
هدر  �ه��ي  جمعياً،  م�ضتقبلنا  تطال  جوهرية  مل�ضاألٍة  الت�ضّدي  �يف  ال��ع��امل،  يف 
الوعي  من  املزيد  منتلك  �اأن  م�ضوؤ�لن،  م�ضتهلكن  نكون  اأن  ..علينا  الطعام 
حول ما ناأكله، �ندرك تاأثري ذلك على م�ضتقبل الأجيال، �العمل على اإحداث 

تغيرٍي اإيجابي للتخفيف من هدر الطعام".

رغبتي  لعدم  لي�س  النباتي،  الطعام  اإىل  التحّول  اخ��رتت  "�ضخ�ضياً،  �اأ���ض��اف: 
دقيقة   15 مل��دة  الأخ���رية  بهذه  ال�ضتمتاع  لكّن  احليوانية،  املنتجات  تنا�ل  يف 
ل يرّبر كل ما يلحق باحليوانات �البيئة �الطبيعة من اأذى ..اأنا متفائل باأنه 
ميكننا يف د�لة الإمارات اأن نكون رّ�اداً يف هذا التحدي امل�ضريّي، �اأننا قادر�ن 
ال�ضتدامة  لتحقيق  امل��ف��رط،  �ا�ضتهاكه  الطعام  ه��در  ق�ضايا  معاجلة  على 
الغذاء  من  حاجته  على  اإن�ضان  كل  ح�ضول  �ضمان  يف  �امل�ضاهمة  جمتمعنا،  يف 

�املاء".
يلّبي  تطّور  م�ضار  هي  امل�ضتدامة  "التنمية  كالفيت:  نيكول�س  الدكتور  �ق��ال   
احتياجاتنا حالياً، من د�ن التاأثري �ضلباً على احتياجات الأجيال القادمة، �هذا 
هو النهج الذي تقوم عليه ا�ضرتاتيجية الطاقة يف د�لة الإمارات، عرب التنويع 
الطاقة،  احتياجاتنا من  التوازن بن  ..من خال  املتجددة  الطاقة  يف م�ضادر 
�العتماد على م�ضدر الطاقة ال�ضم�ضية، نحّول ا�ضتخدام النفط اإىل قطاعاٍت 

اأخرى، ما دمنا مل ن�ضل بعد اإىل بديٍل عن الوقود الأحفوري".
"لدينا م�ضوؤ�لية جتاه الأر���س، �جت��اه الأجيال   �ق��ال املهند�س �ائ��ل الأع��ور: 
اآيّن، لذلك  ال��ق��ادم��ة ..ط��اق��ات كوكبنا حم���د�دة، ��ج��ودن��ا على ه��ذه الأر����س 
لي�س  الأف�ضل  امل�ضتقبل  لن�ضمن  الطبيعة  مع  بان�ضجاٍم  نعي�س  كيف  اأت�ضاءل: 

كوكباً  ت�ضليمهم  ميكننا  كيف  كلها؟  القادمة  لاأجيال  بل  فح�ضب،  لأطفالنا 
�ضاحلاً للعي�س فيه؟ هذه هي فل�ضفتي يف العمل، �التي اأجمعها اإىل خربتي يف 

العمارة، �اأطّبقها يف تنفيذ م�ضاريعي".
 �ترّكز احلوار يف هذه اجلل�ضة النقا�ضية على ق�ضية النفايات، �دعا امل�ضاركون 
اأكرث ا�ضتدامة �م�ضوؤ�لية يحافظ  اأ�ضلوب حياة  اإىل اعتماد  اأبناء املجتمع  فيها 
اإىل  اأكرث  للتحّول  احلكومات  �دع��وا  القادمة،  لاأجيال  �الطبيعة  البيئة  على 

اعتماد التقنيات احلديثة التي من �ضاأنها حتقيق ال�ضتدامة.
جناح  على  للقائمن  التحية  لتوجيه  فر�ضًة  النقا�ضية  اجلل�ضة  ه��ذه  ��ضكلت   
ال�ضتة  الأ�ضهر  م��دى  على  ل���زّ�اره  �ال�ضكر  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  يف  الإم����ارات 
املا�ضية، �التقدير للحاملن املنجزين �املبتكرين �ق�ض�ضهم �اأفكارهم امللهمة. 
كما اأن�ضاأ جناح الإمارات جلاًنا ت�ضّم اأكادميين ر�اداً، ملواكبة اجليل املقبل من 

املنجزين". "احلاملن 
املنجزين"  احلاملن  "حوار  �ضل�ضلة  من  اخلم�س  النقا�ضية  اجلل�ضات  �جمعت   
اأفكارهم  ا�ضتعر�ضوا  الذين  �املبدعن  �املبتكرين  الأكادميين  من  جمموعًة 
الطموحة �ابتكاراتهم �اإجنازاتهم امل�ضاهمة يف حتقيق م�ضتقبٍل اأكرث ا�ضتدامة 

لد�لة الإمارات �العامل.

•• دبي - وام:

�القت�ضاد  ال�ضطناعي  للذكاء  د�ل��ة  �زي��ر  العلماء  �ضلطان  عمر  معايل  زار 
يف  الواقع  مدغ�ضقر  جمهورية  جناحي  بعد،  عن  العمل  �تطبيقات  الرقمي 
اإك�ضبو  التنقل يف  الواقع يف منطقة  ال�ضتدامة، �جمهورية جامايكا  منطقة 

دبي.  2020
�اأكد عمر �ضلطان العلماء اأن د�لة الإمارات جنحت يف تنظيم اإك�ضبو 2020 
ال��ع��امل��ي��ة، م��ن خ���ال احت�ضان  الأح�����داث  ري��ادت��ه��ا يف تنظيم  م��ا عك�س  دب���ي، 
لل�ضعوب  �ملهمة  ا�ضتثنائية  جتربة  �تقدمي  د�ل��ة   190 من  اأك��رث  ثقافات 
للفر�س  مفتوحة  من�ضة  ميثل  دبي   2020 اك�ضبو  اأن  اإىل  م�ضرياً  �العامل، 
امل�ضتقبل،  ل�ضناعة  العاملية  ال�ضراكات  لتعزيز  �مركزا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 

�حا�ضنة لتبادل املعارف �م�ضاركة التجارب امللهمة.

�تعرف عمر �ضلطان العلماء خال زيارة جناح مدغ�ضقر على التنوع البيولوجي 
الذي تزخر به، �كرم �ضيافة املجتمع، �تطور النباتات �احليوانات الفريدة من 
نوعها فيها لت�ضبح اليوم بقعة جاذبة للتنوع احليوي يف العامل، كما ا�ضتمع اإىل 
�ضرح حول التحديات البيئية التي تواجه احلياة الربية يف مدغ�ضقر، �جهود 
ها لتحقيق ال�ضتدامة �احلفاظ على اجلزيرة �ثر�اتها املعدنية التي ت�ضمل 

الذهب �الباتن �الكر�ميت �الزمرد �الياقوت الأزرق.
�اأ����ض���اد مب��ا ي��ق��دم��ه اجل��ن��اح م��ن ع��ر����س ح���ول جت��رب��ة مدغ�ضقر يف تطوير 

قطاعات الرث�ة الطبيعية �حتويل الزراعة اإىل م�ضدر اأ�ل لاقت�ضاد.
�تعرف مدغ�ضقر بجنة الطبيعة، اأ� القارة الثامنة، نظراً للتنوع البيولوجي 
الكبري الذي تتمتع به، �يعرب جناحها يف اإك�ضبو 2020 دبي، عن �احدة من 
البا�باب  �ضجرة  على  ال�ضوء  �ي�ضلط  ال�ضتثنائية،  البيئية  ال�ضياحة  �جهات 
ال�ضعاب  النباتية، كما يعر�س ق�ضة  اأه��م معامل احلياة  �اح��دة من  التي تعد 

�املحار التي تكونت منذ قر�ن، فيما تزين اأركان اجلناح �ضور حيوان "الليمور" 
ال�ضبيه بالقر�د �الذي ل يعي�س يف اأي مكان يف العامل اإل يف هذه اجلزيرة.

على  العلماء  �ضلطان  عمر  معايل  تعرف  جامايكا  جناح  اإىل  زي��ارت��ه  �خ��ال 
�اطلع  بالعامل،  الأمريكيتن  لربط  لوج�ضتية  ��ضل  كحلقة  املتميز  موقعها 
اليومية  �ضعبها  �ع���ادات  باحلياة،  تنب�س  التي  جامايكا  ثقافة  مامح  على 
�هويتهم التي تتمثل يف م�ضاهد ب�ضرية مبهرة �ايقاعات فريدة، اإىل جانب 
جناح  يقدمه  مب��ا  �اأ���ض��اد  العريقة،  ثقافها  تعك�س  التي  ال�ضعبية  الريا�ضات 

جامايكا من جتارب �معر��ضات متميزة.
�يتميز اجلناح بت�ضاميمه املبتكرة على �ضكل حا�ية لل�ضحن �اأعماله الفنية 
يف  ال��ري��غ��ي  مو�ضيقى  ملل�ضقات  ال�ضنوية  ال��د�ل��ي��ة  امل�ضابقة  م��ن  امل�����ض��ت��وح��اة 
كينغ�ضتون  متحف  من  �املعر��ضات  الريغي  اإيقاعات  تعك�س  التي  جامايكا، 
التي  املتنوعة  املو�ضيقية  اأمن��اط��ه��ا  على  ال�ضوء  جامايكا  �ت�ضلط  ال��وط��ن��ي. 

اأثرت على التاريخ املو�ضيقي اإىل هذا اليوم كاملنتو، �ال�ضكا، �الر�ك �ضتيدي، 
�الداب، �الدان�ضهول، ف�ضًا عن توفري اجلناح جتربة متميزة لختبار اأجواء 
م  ا�ضتوديوهات الت�ضجيل املو�ضيقي، كما يحتفي اجلناح باملو�ضيقين حيث يكرِّ
بول،  ��ضون  �ضاغي،  منهم  معر�فن  جامايكين  مو�ضيقين  ال�ضهرة  ج��دار 
�زيغي ماريل، �داميان ماريل، �دادي يو-ر�ي، �بيني مان، �ت�ضاكا دميو�س، 
�تاأخذ اآلت غيتار لعازف الغيتار �امللحن ال�ضهري اإرن�ضت رانغلن بقعة جاذبة 

يف اإحدى ز�اياه.
�اح��دة من  ك��ويف،  بلو ما�ننت  لتنا�ل قهوة  ا�ضتثنائية  �يوفر اجلناح جتربة 
اأغلى اأنواع القهوة يف العامل التي تقدمها العامة التجارية الإماراتية "موكا 
حت�ضري  يتم  حيث  احل�ضرية،  القهوة  اأن���واع  بتوفري  املخت�ضة   "1450
القهوة اأمام الز�ار خللق تفاعل مبا�ضر مع خبري �ضنع القهوة �ال�ضتفادة من 

خرباته.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

 2020 فر�س جناح ترينيداد �توباغو ح�ضوره يف منطقة التنقل باأك�ضبو 
الذي جمع بن احل�ضنين حيث  الثقايف  �التنوع  ال�ضناعة  تفاعل  ، بعر�س 
تلتقي الطاقة بالثقافة �الطبيعة، من خال الت�ضميم اخلارجي �الداخلي، 
فاخلارجي ركز على ال�ضور الإن�ضانية ل�ضعب اجلزيرتن، �البت�ضامة تعلو 
التى تعرب  املبتهجة  الب�ضيطة  �الأطفال، ��جوههم  �الرجال  الن�ضاء  �ضفاه 
للحا�ضر  لر�ؤيتهما  جم�ضداً  ليكون  اجلزيرتن  اختارته  ال��ذي  ال�ضاعر  عن 
باأزهى  م��ل��ون  ك��ت��اب  ع��ن �ضفحات  ع��ب��ارة  ال��داخ��ل  م��ن  �اجل��ن��اح  �امل�ضتقبل، 
الألوان املبهجة مع لوحات ا�ضرتا�ضدية �مقتنيات تعرب عن اأ�ضالة التاريخ 
�الرتاث �الثقافة �الإرث الكبري من العادات �التقاليد ، ف�ضًا عن عر�س 

الأماكن املميزة يف اجلزيرتن عرب ال�ضا�ضات املتواجدة باجلناح.
يدعو ترينيداد �توباغو ز�اره لتجربة التنوع الثقايف عرب التفاعل مع كل 

�ضيء بدءا من الفنون الأدائية �املرئية �احلرف اليد�ية �الأزياء �الطهي 
الواقع  من  غامرة  بتجارب  لا�ضتمتاع  تدعو  كما  ثقافية،  اأخ��رى  �جوانب 
الفرتا�ضي، مثل �ضوكولتة الرتينيتاريو �ال�ضل�ضات الغريبة احلائزة على 
ت�ضليط  اإىل  اأج��واء فنية �مو�ضيقى افرتا�ضية، ف�ضُا  د�لية، ��ضط  جوائز 
العطات،  �ق�ضاء  لل�ضفر  رائ��ع��ة  كوجهة  ال�ضياحي  اجل��ان��ب  على  ال�ضوء 
املكونة  الد�لة  لهذه  النا�ضئة  القت�ضادية  بالإمكانات  التعريف  خال  من 
للفرد، �هذا ما مييز  باقت�ضاد �دخل قومي  تتمتع كاهما  من جزيرتن، 

اجلزيرتن من ا�ضتقطاب ال�ضتثمار �الجتاه نحو ال�ضناعة �التجارة.
على  النحا�ضية  الطبلة  لعر�س  رك��ن  �ت��وب��اغ��و   ت��ري��ن��ي��داد  ج��ن��اح   خ�ض�س 
مهرجاناً  للطبلة  �ت��ق��ام  اجل��زي��رة  اخ��رتاع��ات  م��ن  تعترب  ال��ت��ى   ، اجلمهور 
امل�ضنوعة  املو�ضيقية  العائلة  �اح��دة من  تعد  الطبلة  العام، �لأن  على مدار 
يد�ياً يف ترينيداد �توباغو، �ت�ضتخدم املو�ضيقة املحلية عادة يف الكرنفالت 
العادات �التقاليد الدميية  اأزياء تعرب عن  التى ت�ضم  الثقافية  �الفعاليات 

املزرق�ضة  ال��زاه��ي��ة  الأل����وان  املاب�س  ه��ذه  �ت�ضم  الأج��ي��ال،  تتوارثها  ال��ت��ى 
�العلى الر�ؤ�س تو�ضع بع�س املاب�س امل�ضنوعة من الري�س �الأقم�ضة متيل 
موا�ضم  يف  ال�ضياحة  اإىل  ال��ز�ار  يدعو  ما  باجلزيرتن،  اخلا�س  التنوع  اإىل 
بالأجواء  �ال�ضتمتاع  ال��واق��ع  اأر���س  على  الحتفالت  �م�ضاهدة  الكرنفال 

املبهرة ��ضط جو معتدل �مناخ يدعو لا�ضتجمام.
امل��ع��ل��وم��ات عن  ك��ت��اب، �ت�ضم  ال��ت��ى تعترب �ضفحات يف  ال��ل��واح��ت  ب��ن  �م��ن 
��جوه  ك��الأف��راح  الجتماعية  لاحتفالت  امل��وج��ودة  �ال�ضور  اجلزيرتن، 
الفتيات باحلجاب الإ�ضامي �الأف��راح �الأعرا�س �اأن��واع الأك��ات ال�ضعبية 
الدالة  �املعلومات  املعرفة  لن�ضر  بالإ�ضافة  املنا�ضبات،  ه��ذه  يف  تقدم  التى 
الكاكا�  مثل،  املهمة  املحا�ضيل  بع�س  ب��زراع��ة  يتميزا  اجلزيرتن  اأن  على 
الرتينيتاريو فائق اجلودة �املتميز بالنكهة الفاخرة، مع امكانية تذ�قه يف 
اجلناح، كما اأنها م�ضهورة اأي�ضاً بفلفل العقرب املور�غي، الذي �ضنفه معهد 
اأنواع الفلفل حرارة  اأكرث  اأنه  ت�ضيلي بيرب بجامعة �لية نيو مك�ضيكو على 

لد�ل  �ت�ضديرها  املحا�ضيل  لزراعة  خ�ضبة  اجلزيرتن  فاأر�س  العامل،  يف 
اأكرب مرجان  العامل، كما يعر�س اجلناح مناذج من �ضبي�ضايد برين كورال، 
دماغي حي يف العامل، �موقع الرتاث العاملي، �هو حممية الغابات الواقعة 
يف تال من ريدج بتوباجو، التي ت�ضلط ال�ضوء على النباتات �احليوانات 
اأقدم حممية غابات يف ن�ضف الكرة الغربي، �هذا يعترب هدف  املوجودة يف 

من م�ضاركتها يف اأك�ضبو 2020. 
الد�لة  يف  مل�ضاهري  �ضور  على  ا�ضتملت  لوحات  �ضم  رك��ن  اجلناح  �خ�ض�س 
التى  العبارات  �ا�ضتوقفتهم  ال���ز�ار  اعجاب  ا�ضتح�ضن  مما  �طنية،  �رم��وز 
ا�ضتعرا�س  يف  اجل��ن��اح  م�ضمم  �اج��ت��ه��د  ال��ل��وح��ة،  يف  �ضخ�س  ك��ل  ع��ن  كتبت 
املعلومات التى من �ضاأنها جذب الز�ار �ال�ضياح �رجال الأعمال للتعرف على 
تاريخ �ثقافة الد�لة �مبا فيها من من�ضاأت �بنية حتتة �د�رها يف مواجهة 
التغري املناخي �تقدمي الت�ضهيات ال�ضتثمارية يف �ضتى املجالت ال�ضناعية 

�التجارية

•• دبي -وام:

اإك�ضبو  يف  ال�������ض���ب���اب  ج���ن���اح  اخ���ت���ت���م 
مع  بالتزامن  فعالياته  دبي   2020
الذي  ال��ع��امل��ي  للحدث  الأخ���ري  ال��ي��وم 
العربية  الإم�����ارات  د�ل���ة  ا�ضت�ضافته 
اجلناح  ت�ضجيل  عقب  �ذل��ك  املتحدة، 
م�ضارك ح�ضر�ا  اآلف   10 اأك��رث من 
منها  ا�ضتفاد  فعالية   250 من  اأك��رث 
اآلف الأ�ضخا�س على مدى �ضتة اأ�ضهر. 
�ضخ�ضية   23 اأك��رث  اجلناح  �ا�ضتقبل 
ال�����د�ل �ق���ادت���ه���ا �كبار  م���ن ر�ؤ�����ض����اء 
ر�ضمياً  �ف��داً   190� فيها،  امل�ضوؤ�لن 
ليتفاعلوا  ال��ع��امل،  د�ل  خمتلف  م��ن 
الإم����ارات  �ضباب  ل��ت��ج��ارب  �ي�ضتمعوا 
يف جناح ال�ضباب الذي �ضمم بالكامل 
قيا�ضية،  �ب��ف��رتة  ال�����ض��ب��اب  مب��ج��ه��ود 
ك��م��ا ق���ّدم من���وذج الإم�����ارات يف العمل 
مع ال�ضباب، �عّرف العامل بر�ؤيتها يف 
ال�ضباب، عرب  �اإ���ض��راك  جم��ال متكن 

قدراته.  �عر�س  الإن�ضان  ق�ضة  �ضرد 
ال�ضباب  ج��ن��اح  ف��ع��ال��ي��ات  �ضجلت  ك��م��ا 
اأكتوبر  من  ال�ضتة  الأ�ضهر  م��دار  على 
اأكرث   2022 م��ار���س  حتى   2021
مواقع  على  تفاعل  مليون   150 من 
ال��ت��وا���ض��ل الج���ت���م���اع���ي، �اأك������رث من 
400،000 زيارة للمحتوى اخلا�س 

باجلناح على �ضبكة الإنرتنت.
�ح����از ج��ن��اح ال�����ض��ب��اب، ال����ذي اأدارت�����ه 
�مركز  لل�ضباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ض�ضة 
اإك�ضبو  مع  بالتعا�ن  العربي  ال�ضباب 
الد�يل  املكتب  تكرمي  على   ،2020
للمعار�س مبيدالية خا�ضة جلهوده يف 
احلدث العاملي، �ذلك بح�ضور �ضعادة 
رئي�س  ت�����ض��ول،  ج���اي  ت�����ض��وي  ال�ضفري 
للمعار�س،  ال����د�يل  امل��ك��ت��ب  منظمة 
�معايل دمييرتي كريِكنتز�س، الأمن 

العام للمكتب الد�يل للمعار�س.
خم�ض�س  ج��ن��اح  اأ�ل  اجل��ن��اح  ����ض��ّك��ل 
العاملي  امل��ع��ر���س  ت���اري���خ  يف  ل��ل�����ض��ب��اب 

 150 م��ن  ال��ذي ميتد لأك��رث  اك�ضبو 
عاماً ..�اأعلن اجلناح منذ يومه الأ�ل 
ع���ن دع�����وة م��ف��ت��وح��ة ل�����ض��ب��اب 192 
د�لة م�ضاركة يف اإك�ضبو ليكونوا جزءاً 
ت�ضميمه  ا�ضتوحى  فيما  ق�ضته  م��ن 
الإبداعي من خط يد القائد املوؤ�ض�س 
اآل  �ضلطان  زايد بن  ال�ضيخ  له  املغفور 
ال��ذي حر�س  ث��راه،  نهيان، طيب اهلل 
دائ��م��اً ع��ل��ى مت��ك��ن ال�����ض��ب��اب، ��ّثقت 
ب��رتاب��ط ن��ق��اط اجل��ن��اح ال��ع��اق��ة بن 
متكن ال�ضباب �نه�ضة الد�ل �منوها، 
�اأ�لوياته  لل�ضباب  حمطات  �عر�ضت 
�طموحاته، �احتفت بز�ار اجلناح من 
�قدمت  ال��د�ل،  خمتلف  من  ال�ضباب 
�ضبابية ملهمة تدعم  للعامل مبادرات 
حتقيق الأهداف امل�ضتقبلية الطموحة 

ملئوية الإمارات 2071.
��ضاهم يف تنفيذ فعاليات اجلناح اأكرث 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ���ض��ري��ك��اً   90 م��ن 
انطلقت  م�ضر�عاً   15 نفذ�ا  العامل، 

م���ن ج��ن��اح ال�����ض��ب��اب ..�ق������دم اجلناح 
من�ضة عاملية لأكرث من 50 فناناً من 
 25 من  اأك��رث  توقيع  ��ضهد  ال�ضباب، 

كاتباً لأعمالهم يف اأر�قته.
�ضهيل  ب���ن���ت  ����ض���م���ا  م����ع����ايل  �ق�����ال�����ت 
املزر�عي، �زيرة د�لة ل�ضوؤ�ن ال�ضباب، 
العربي:  ال�ضباب  مركز  رئي�س  نائب 
ال�ضباب من فعاليات  �ضهده جناح  "ما 
ز�ار  ر�ؤي����ة  ت�ضكيل  يف  ���ض��اه��م  ن��وع��ي��ة 
ال�ضباب  د�ر  نحو  الإي��ج��اب��ي��ة  اجل��ن��اح 
��ضناعة  امل�ضتقبل  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  يف 
لر�ؤية  �ام��ت��داد  جت�ضيد  يف  التغيري، 
د�ل��ة الإم���ارات يف منح الثقة لل�ضباب 
�ت�ضليط ال�ضوء على جتاربهم �د�رهم 
املحوري يف �ضناعة امل�ضتقبل ..ال�ضباب 
على  كانوا  اجلناح  على  القائمن  من 
اجلناح  ل��ز�ار  �قدموا  امل�ضوؤ�لية  قدر 
م��ن اأن��ح��اء ال��ع��امل جت��ارب تبقى حية 
النموذج  للعامل  �اأب����رز�ا  ال��ذاك��رة،  يف 
الإماراتي يف العمل مع ال�ضباب �خدمة 

يف  ��ضاهموا  �اأ�ل��وي��ات��ه��م،  تطلعاتهم 
حتقيق اأهداف اإك�ضبو 2020 بتقدمي 
جتربة غري م�ضبوقة يف تاريخ املعر�س 
"جناح  معاليها:  �اأ���ض��اف��ت  العاملي". 
جديدة  �ضبابية  جن��اح  ق�ضة  ال�ضباب 
ُتكتب على اأر�س د�لة الإم��ارات، ر�ضم 
اأبطالها من ال�ضباب لوحة ملهمة عن 
املنفتحة  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  م�ضتقبل 
العامل، ��ضاهموا يف ��ضع نقاط  على 
ال�ضباب  م��ع  للعمل  طموحة  خريطة 
يف  �اإ�ضراكهم  العامل  حول  �متكينهم 
اأكد  ج��ان��ب��ه  م��ن  امل�ضتقبل".  �ضناعة 
العام  املفو�س  النظري،  �ضعيد  �ضعادة 
جلناح ال�ضباب، املدير العام للموؤ�ض�ضة 
الحتادية لل�ضباب، الرئي�س التنفيذي 
العربي  ال�ضباب  ملركز  لا�ضرتاتيجية 
اأن جناح ال�ضباب يف اك�ضبو 2020 دبي 
بتقدمي  الر�ضيدة  القيادة  ر�ؤية  ترجم 
�اإجنازاته  الإم��ارات��ي  الإن�ضان  �ضورة 
كاأحد اأهم �اأغلى موارد الد�لة، �قدم 

�ضورة ال�ضباب يف ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل، 
�جمع �ضباب الإمارات �العامل ملناق�ضة 
�بحث  �امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  احل��ا���ض��ر  ق�ضايا 
�ثقافية،  �جمتمعية  تنموية  ���ض��وؤ�ن 
بابتكارات  ال�����ض��ب��اب  ج���ن���اح  �اح��ت��ف��ل 

ال�ضباب �م�ضاريعهم الإبداعية.
جناح  "فعاليات  ���ض��ع��ادت��ه:  �اأ����ض���اف 
ال�ضباب  �قيم  ���ض��ورة  قدمت  ال�ضباب 
الإم������ارات������ي امل����ب����دع �اأب���������رزت من����وذج 

بت�ضليط  ال�ضباب  متكن  يف  الإم���ارات 
�اإبداعاتهم  اإجن��ازات��ه��م  على  ال�ضوء 
ع��امل��ي��اً، �ك��ان��ت �ج��ه��ة مل��اي��ن ال���ز�ار 
اإك�ضبو  م���ع���ر����س  ق���������ض����د�ا  ال����ذي����ن 
يف  ال��ذي قدمه  التنوع  على  ليتعرفوا 
ن�ضخته الأكرث اإبهاراً على اأر�س د�لة 
الإمارات". �قال �ضعادته: "على مدى 
�ضتة اأ�ضهر، متت اإدارة اجلناح بالكامل 
من  اأك���رث  ����ض��ارك  ال�ضباب،  مبجهود 

تنظيم  يف  متخ�ض�ضا  متطوعا   150
�ا�ضت�ضافة  �ال���ف���ع���ال���ي���ات  ال����ربام����ج 
تنظيمه،  يف  �ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  ال���وف���ود 
�مثلوا �ضعب الإمارات �قيمه �ترحابه 
باأبهى �ضورة، من خال كرم ال�ضيافة 
التي  امل��ب��ادئ  �اإب���راز  التعامل  �ح�ضن 
�ضرية  من  الإم��ارات��ي  ال�ضباب  تعلمها 
املغفور له ال�ضيخ زايد اآل نهيان "طيب 

اهلل ثراه".

الطبول النحا�ضية واملهرجانات والتنوع الثقايف �ضمات جناح ترينيداد وتوباغو يف اأك�ضبو 2020 

جناح ال�ضباب يختتم فعالياته يف اإك�ضبو 2020 دبي

جناح الإمارات يف اإك�ضبو 2020 دبي يختتم )حوار احلاملني املنجزين( بجل�ضة نقا�ضية حول املدن امل�ضتقبلية

عمر العلماء يزور جناحي مدغ�ضقر وجامايكا يف اإك�ضبو 2020 دبي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة- وام:

تفقدت ال�ضيخة بد�ر بنت �ضلطان القا�ضمي رئي�ضة هيئة ال�ضارقة لا�ضتثمار 
�التطوير �ضر�ق اأم�س م�ضر�ع "�اجهة كلباء املائية" الذي تتوىل تطويره 
اإمارة  م��ن  ال�ضرقية  املنطقة  يف  للتطوير"  ال�ضارقة  هيلز  "اإيجل  �ضركة 
ال�ضارقة لاطاع على اآخر م�ضتجدات امل�ضر�ع �الوقوف على مراحل اإجنازه 
النهائية، كما زارت ال�ضيخة بد�ر القا�ضمي يف مدينة كلباء م�ضر�ع تو�ضعة 
"نزل الرفراف من م�ضك" الذي ميثل اأحد اأبرز �اأهم الوجهات ال�ضياحية.

رئي�س  العبار  حممد  �ضعادة  ك��ل  جولتها  يف  القا�ضمي  ب��د�ر  ال�ضيخة  راف��ق 
جمل�س اإدارة "اإيجل هيلز" نائب رئي�س جمل�س اإدارة "اإيجل هيلز ال�ضارقة 
ال�ضارقة  لهيئة  بالإنابة  التنفيذي  املدير  الق�ضري  عبيد  للتطوير" �اأحمد 

لا�ضتثمار �التطوير �ضر�ق �عدد من مديري الإدارات بالهيئة.

املائية" �اطلعت  كلباء  "�اجهة  اأرج��اء  القا�ضمي يف  بد�ر  ال�ضيخة  �جتولت 
 2022 بنهاية  افتتاحه  �ضيتم  ال��ذي  امل�ضر�ع  اإجن��از  عن قرب على مراحل 
�ا�ضتمعت ل�ضر�حات حول اأهميته �ما ميثله لأهايل املنطقة �املجتمع املحيط 
ال�ضرقية.  املنطقة  التجزئة يف  التي تخدم قطاع  امل�ضاريع  اأك��رب  يعد من  اإذ 
�اأكدت اأن م�ضر�عا بحجم "�اجهة كلباء املائية" يعك�س ر�ؤية "�ضر�ق" جتاه 
�يج�ضد  �املجتمع  املنطقة  على  امل�ضتدام  الأث��ر  ذات  امل�ضاريع  يف  ال�ضتثمار 
ازدهار  يف  ت�ضاهم  �ترفيهية  ��ضياحية  م�ضاحات جتارية  تاأهيل  يف  خططها 
اأهمية  من  ميثله  ملا  الإم���ارة  يف  التجزئة  قطاع  �تدعم  ال�ضغرية  امل�ضاريع 
ل�ضتقرار اقت�ضاد ال�ضارقة �منوه. �اأ��ضحت يف حديثها عن نزل الرفراف 
فر�س  من  يعزز  "�ضر�ق" تطويرها  تتوىل  التي  امل�ضاريع  بن  التكامل  اأن 
جناحها �ينعك�س ب�ضورة مبا�ضرة على جتربة امل�ضتفيدين من اأهايل املنطقة 
�الز�ار �ال�ضياح لفتًة اإىل اأن النزل يعد اإ�ضافة نوعية لقطاع ال�ضيافة يف 

املائية" تطلعات  "�اجهة كلباء  د�لة الإم��ارات �يج�ضد موقعه القريب من 
"�ضر�ق" يف امل�ضاهمة بتعزيز مكانة الإمارة �جهة جاذبة لا�ضتثمار �العي�س 
�العمل. �اأ�ضارت ال�ضيخة بد�ر القا�ضمي اإىل اأن ال�ضتثمار يف قطاع ال�ضيافة 
ي�ضتند اليوم اإىل قوة التنوع �البتكار �ا�ضتحداث جتارب نوعّية �ا�ضتثنائية 
يعد  ال�ضياحي  القطاع  اأن  اإىل  لفتًة  املحلية  البيئة  مقومات  من  ت�ضتفيد 
ي�ضار  العاملي.  القت�ضاد  تعايف  لقيادة  املر�ضحة  الأكرث منواً  القطاعات  اأحد 
البيئة  املن�ضجم مع  املائية" يتميز بت�ضميمه  "�اجهة كلباء  اأن م�ضر�ع  اإىل 
القرم" �م�ضر�ع كلباء  اأ�ضجار  "حممية  بالقرب من  املحيطة به حيث يقع 
لل�ضياحة البيئي �"نزل الرفراف من م�ضك" �ميتد على م�ضاحة اإجمالية 
تبلغ حوايل 183،000 قدم مربعة �يحتوي على مركز جتاري ي�ضم 80 
�اآخر بحري �منطقة  الواجهة مم�ضى مظلل  للبيع �ت�ضم  �منفذاً  متجراً 
اأنظمة حماكاة  1000 مرت مربع بالإ�ضافة اإىل  األعاب متتد على م�ضاحة 

اإلكرت�نية �األعاب فيديو �غريها من ��ضائل الرتفيه الفردي �اجلماعي. 
�يتمّيز "نزل الرفراف من م�ضك" الذي ح�ضد جائزة اأف�ضل ماذ طبيعي 
يف العامل يف حفل توزيع جوائز ال�ضفر العاملية 2021 بكونه منتجعا �ضديقا 
اأحد نزل  اآٍن �احد �هو  الهادئ �الب�ضيط �املريح يف  للبيئة �يّت�ضم بطابعه 
ال�ضارقة لل�ضيافة" باإدارة "م�ضك من �ضذا" �يت�ضمن النزل 20  "جمموعة 
�مت  للحرارة  عازلة  طبقات  ثاث  من  مكونة  باأ�ضقف  تتميز  فاخرة  خيمًة 
الربية  احلياة  على طبيعة  املنخف�ضة حفاظاً  الإ�ضاءة  بتجهيزات  تز�يدها 
ا�ضتقبال  ��ضالة  مائي  �ح��و���س  �ضحي  منتجع  اإىل  بالإ�ضافة  املحمية  يف 

�مطاعم �مناطق ترفيهية خارجية.
الرفراف" 50  "نزل  تو�ضعة  من  الثانية  املرحلة  يف  الإجن��از  ن�ضبة  �بلغت 
باملائة على اأن يتم افتتاحها يف الربع الثالث من العام 2022 حيث �ضي�ضم 

النزل 20 خيمة فاخرة اإ�ضافية خمتلفة الحجام.

بدور القا�ضمي تتفقد مراحل اإجناز واجهة كلباء املائية وتزور م�ضروع تو�ضعة نزل الرفراف

•• دبي -وام:

زار معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، �زير د�لة للتجارة اخلارجية، 
 2020 اإك�ضبو  معر�س  يف  �اإ�ضرائيل  ��ضنغافورة  باك�ضتان  من  كل  اأجنحة 

دبي.
للتوا�ضل �احلوار  باعتباره ج�ضراً  دبي   2020 اإك�ضبو  اأهمية  �اأكد معاليه 
التقدم جلميع  �ا�ضتدامة مبا يحقق  ازده��اراً  اأكرث  اأجل �ضنع م�ضتقبل  من 
الد�ل، م�ضرياً اإىل اأن هذا احلدث العاملي �ضكل من�ضة حيوية لبناء ال�ضراكات 
خال  التنمية  جم��الت  خمتلف  يف  التعا�ن  لدفع  ال��ع��امل  د�ل  م��ع  املثمرة 

املرحلة املقبلة، ل�ضيما يف املجالت القت�ضادية �التجارية �ال�ضتثمارية.
2020 دبي فر�ضة مثالية ل�ضتعرا�س جتربة  اإك�ضبو  "�فر  �قال معاليه: 
الإمارات املُلهمة يف حتقيق النمو �التنويع القت�ضادي �بناء منوذج اقت�ضادي 
معريف مرن �م�ضتدام يواكب توجهات امل�ضتقبل �الرتكيز على التكنولوجيا 
تتميز  التي  املرنة  الأع��م��ال  ببيئة  �التعريف  الرقمي،  �التحول  �البتكار 
الإمارات  مئوية  "م�ضاريع اخلم�ضن" �حم��ددات  م�ضتهدفات  �ضوء  بها، يف 

2071 ..��ضنوا�ضل العمل يف مرحلة ما بعد اإك�ضبو لتعزيز مكانة الإمارات 
هذا  تركه  ال��ذي  املهم  الإرث  من  بال�ضتفادة  العامل  مع  �ضراكاتنا  �تطوير 

احلدث العاملي الفريد".
 2020 اإ�ضرائيل يف اإك�ضبو  �تف�ضيًا، زار معايل ثاين الزيودي جناح د�لة 
نحو  اأ�ىل  كخطوة  "غداً  �ضعار  �يحمل  الفر�ضان  منطقة  يف  ال��واق��ع  دب��ي، 
بتطويرها  اإ�ضرائيل  قامت  التي  البتكارات  على  معاليه  �اطلع  امل�ضتقبل"، 
املا�ضية خا�ضة يف قطاعات  املرحلة  الد�لين خال  �ضركائها  بالتعا�ن مع 

يف اقت�ضاد امل�ضتقبل.
�يوفر اجلناح الإ�ضرائيلي لز�اره عر��ضاً غنية باملوؤثرات ال�ضمعية �الب�ضرية 
بعنوان "لنتوا�ضل"، �يتيح لهم خو�س جتربة ال�ضفر من دبي اإىل اإ�ضرائيل 

عرب تقنية الواقع الفرتا�ضي �الواقع املعزز.
�د�لة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  د�ل��ة  بن  القت�ضادية  العاقات  ��ضهدت 
اإ���ض��رائ��ي��ل، من���واً �زخ��م��اً م��ت��زاي��داً ُم��ن��ذ توقيع الت��ف��اق الإب��راه��ي��م��ي، �عزز 
يف  ل�ضيما  الثنائية،  �ال�ضراكات  ال�ضتثماري  التعا�ن  م�ضتويات  البلدان 
�الأمن  �الت�����ض��الت  املعلومات  �تكنولوجيا  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع��ات 

ال��غ��ذائ��ي �ال���زراع���ة �ال�����ض��رك��ات ال�����ض��غ��رية �امل��ت��و���ض��ط��ة �ال��ط��اق��ة املتجددة 
امل�ضتدام  �النمو  الزده��ار  يحقق  مبا  �العقارات،  �البرت�كيما�يات  �النقل 

لقت�ضاديهما.
الواقع يف  الباك�ضتاين  للجناح  زيارته  الزيودي لدى  اطلع معايل ثاين  كما 
منطقة ال�ضتدامة �يحمل �ضعار "الكنز املخفي" على جهود باك�ضتان يف دعم 
امل�ضاعي العاملية ملكافحة التحديات املناخية، �التحول اإىل القت�ضاد الأخ�ضر 

عرب تبنيها ا�ضرتاتيجية طموحة ت�ضتهدف زراعة مليار �ضجرة.
�يعرف اجلناح الباك�ضتاين ز�اره بالتنوع الثقايف �العرقي الذي يحظى به 
هذا البلد الذي يحت�ضن اإحدى اأقدم احل�ضارات يف العامل، �يتيح الطاع 
على ال�ضناعات احلرفية التي تتميز بها باك�ضتان ..كما يتيح اجلناح اإمكانية 
�الطبيعة اخلابة  الآ����ض���رة  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��ع��ج��ائ��ب  ال���ض��ت��م��ت��اع مب�����ض��اه��دة 

لباك�ضتان.
�تتميز العاقات القت�ضادية بن د�لة الإمارات �باك�ضتان، بتنوعها الكبري 
خا�ضة يف قطاعات التجارة �ال�ضتثمار �الزراعة �الأمن الغذائي �املعلومات 
�املتو�ضطة  ال�ضغرية  �ال�ضركات  �العقارات  املتجددة  �الطاقة  �الت�ضالت 

الأجندة  دع��م  يف  ي�ضاهم  مبا  املالية،  �الأن�ضطة  ال�ضيارات  معدات  �ت�ضنيع 
التنموية لكا البلدين.

كما زار معايل ثاين الزيودي اأي�ضاً جناح د�لة �ضنغافورة يف اإك�ضبو 2020 
التنمية،  "الطبيعة،  ���ض��ع��ار  �ي��ح��م��ل  ال���ض��ت��دام��ة  منطقة  يف  ال��واق��ع  دب���ي، 
امل�ضتقبل"، �اطلع على مبادراتها يف دعم البتكار �تعزيز اأد�ات التكنولوجيا 
على  معاليه  تعرف  كذلك  ا�ضتدامة،  اأك��رث  اقت�ضاد  اإىل  التحول  اأج��ل  م��ن 

جتربتها امللهمة يف حلول التنمية احل�ضرية �مواجهة التلوث احل�ضري.
الأبعاد  ثاثية  بتجربة  ال�ضتمتاع  اإمكانية  ل��ز�اره  �ضنغافورة  جناح  �يتيح 
يعرف  ..ك��م��ا  الرقمية  التقنيات  ع��رب  �ضنغافورة  يف  اخل�����ض��راء  للم�ضاحات 
تطورها  �مراحل  �ضنغافورة  به  تتمتع  ال��ذي  الغني  بالرتاث  ز�اره  اجلناح 

التاريخي �الثقايف.
يف  اقت�ضادياً  �ضنغافورة  �د�ل���ة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  د�ل���ة  �ت��ت��ع��ا�ن 
�اللوج�ضتيات  �ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ال��ربجم��ي��ات  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات 
حتقيق  �ضاأنها  من  �التي  �الطاقة،  �العقارات  املالية  �الأن�ضطة  �الت�ضنيع 

م�ضتهدفات البلدين يف التحول نحو اقت�ضاد اأكرث مر�نة �ا�ضتدامة.

•• اأبوظبي - وام:

ق���ب���ل 6 اأ����ض���ه���ر ف��ت��ح��ت الإم��������ارات 
ذراعيها م�ضتقبلة العامل يف ظر�ف 
لي�ضكل  م�����ض��ب��وق��ة  غ��ري  ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
العامل  ب��واب��ة  دب���ي  اإك�ضبو2020 
متعاف،  ع��امل  نحو  للمر�ر  الأك���رب 
��ضنع  ال��ع��ق��ول  "توا�ضل  �ب�����ض��ع��ار 
رحلة  الإم������ارات  د���ض��ن��ت  امل�ضتقبل" 
اأمم��ي��ة ج��دي��دة م��ن ال��ع��م��ل الد�يل 
اجلماعي، من اأجل تر�ضيخ م�ضتقبل 

مزدهر �م�ضتدام للب�ضرية جمعاء.
�ال����ي����وم ت��خ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات احل���دث 
ال����د�يل ال����ذي ���ض��ارك��ت ف��ي��ه 191 
د�ل��������ة، �����ض���ك���ل حم���ط���ة ف����ارق����ة يف 
الإم���ارات على �ضعيد  د�ل��ة  م�ضرية 
املكا�ضب ال�ضرتاتيجية التي حققتها 
للحدث  الناجحة  ال�ضت�ضافة  م��ن 
ال���رادي  �ال��ت��ي ع���ززت م��ن موقعها 
�الد�يل  الإقليمي  امل�ضتوين  على 
�ت�ضتعر�س "�ام" يف هذا التقرير 4 

من اأهم تلك املكا�ضب.

- القوة الناعمة.. 
رم���زا  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��و  ���ض��ك��ل 
الناعمة  الإم���ارات���ي���ة  ال��ق��وة  ل��ن��ج��اح 
�ح�ضورها  ال��ت��اأث��ري  على  �ق��درت��ه��ا 
ال����������د�ل  خم����ت����ل����ف  يف  ال������ف������اع������ل 
�املجتمعات �الثقافات حول العامل، 
حيث جنحت الإمارات يف ح�ضد كبار 
العامل  يف  القرار  ��ضناع  امل�ضوؤ�لن 
�اللقاءات  امل��وؤمت��رات  ع�ضرات  ع��رب 
الد�لية التي نظمها احلدث ملناق�ضة 
ال��ت��ح��دي��ات التي  اأب������رز  �م���واج���ه���ة 
ي�ضهدها العامل يف خمتلف املجالت 
�مقرتحات  ب��ت��و���ض��ي��ات  �اخل������ر�ج 
ت��ر���ض��م خ���ارط���ة ط���ري���ق ن��ح��و عامل 

اأكرث ا�ضتقرارا �ازدهار.
�ا���ض��ت�����ض��اف احل���دث ال��ع�����ض��رات من 
القمم العاملية يف خمتلف الأ�ضعدة، 
�التي �ضارك فيها كبار �ضناع القرار 

�اخلرباء من خمتلف د�ل العامل.
 2020 "اإك�ضبو  �اأكد حجم زيارات 
دبي" ال��ذي اق��رتب من 25 مليون 
زيارة من خمتلف د�ل العامل، مكانة 
للت�ضامح  عاملية  كحا�ضنة  الإم���ارات 
الثقة  حجم  ج�ضد  كما  �التعاي�س، 
ال��د�ل��ي��ة ب��الإم��ارات ك��واح��ة لاأمن 

فيها  ت�ضود  املنطقة  يف  �ال�ضتقرار 
�احرتام  �ال�ضفافية  ال��ع��دال��ة  قيم 

القانون.

- منوذج للتعايف..
اإك�ضبو  ان��ط��اق  ال��ع��امل م��ع  ط���وى 
من  ع��ج��اف  �ضنتن  دب���ي   2020
الإغ��������اق ج������راء ج���ائ���ح���ة ك���ور�ن���ا 
ل���ي���دخ���ل يف م���رح���ل���ة ج����دي����دة من 
التعايف �تعزيز �التوا�ضل �التعا�ن 
التحديات  جم���اب���ه���ة  يف  ال��������د�يل 

الإن�ضانية الأكرث اإحلاحا.
�����ض���ك���ل ال����ن����م����وذج الإم�������ارات�������ي يف 
م���ع اجلائحة  �ال��ت��ع��ام��ل  امل��واج��ه��ة 
 2020 اإك�ضبو  ال�ضر يف جناح  كلمة 
دبي، فعلى الرغم من ظهور متحور 
العامل  اج��ت��اح  ال���ذي  "اأ�ميكر�ن" 
اأن  اإل  خال انعقاد احلدث الد�يل 
�ترية الزيارات �الفعاليات حافظت 
بف�ضل  ال��ت�����ض��اع��دي  ن�����ض��ق��ه��ا  ع��ل��ى 
ال�ضحية  باملنظومة  الكبرية  الثقة 
يف د�لة الإمارات �بكافة الإجراءات 
اأمنت  التي  �الوقائية  الح��رتازي��ة 
اإىل  �ضامة اجلميع، هذا بالإ�ضافة 
التي  العالية  �الح��رتاف��ي��ة  امل��ر�ن��ة 
الأخرى  القطاعات  كافة  اأظهرتها 
ب����د�ره����ا يف جناح  اأ���ض��ه��م��ت  �ال���ت���ي 

احلدث.

- املكا�سب القت�سادية..
حقق القت�ضاد الإماراتي جمموعة     
م��ن ال��ف��وائ��د �امل��زاي��ا خ��ال انعقاد 
اإك�ضبو 2020 دبي متثلت يف جذب 

�كبار  امل�ضتثمرين  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
اأنحاء  رج����ال الأع���م���ال م���ن ج��م��ي��ع 
العاملية  ال�����ض��راك��ات  �ع��ق��د  ال���ع���امل، 
بن ال�ضركات الإماراتية �الأجنبية، 
ال�ضياحي  ال��ت��دف��ق  م��ع��دلت  �رف����ع 

للد�لة �انتعا�س القطاع الفندقي.
اقت�ضاديون  م���راق���ب���ون  �ي���ت���وق���ع 
الأثر  �متو�ضطة  ق�ضرية  ت��اأث��ريات 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي غري 
النفطي للد�لة، اإ�ضافة اإىل تطوير 
ال�ضرتاتيجية  ال�����ض��راك��ات  ق��اع��دة 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ي��ان��ات �القوى 
الق��ت�����ض��ادي��ة ح���ول ال��ع��امل، ناهيك 
لعمليات  الإي���ج���اب���ي  ال���ت���اأث���ري  ع���ن 
مقر  ح��ول  التحتية  البنية  تطوير 

املعر�س.
الإماراتية  العقارات  �ضوق  ��ضهدت 
م��ع ب���دء ت��واف��د ال��زائ��ري��ن للحدث 
الطلب  زي����ادة  يف  م��ل��ح��وظ��ا  حت�ضنا 
الفاخرة  �ال����وح����دات  ال��ف��ل��ل  ع��ل��ى 
�ع��ق��ارات ال��واج��ه��ات امل��ائ��ي��ة خا�ضة 
يف دب����ي، ك��م��ا ع���زز اإك�����ض��ب��و 2020 
انعقاده من جودة  �اأث��ن��اء  قبل  دب��ي 
خدمات املوا�ضات �م�ضاريع البنية 

التحتية املرتبطة بها.

- ا�ست�سراف امل�ستقبل..
 2020 اإك�����ض��ب��و  ���ض��ي��ت��ح��ول م���وق���ع 
دب�����ي ب���ك���ل م����ا مي��ل��ك��ه م����ن اأح�����دث 
البنى التحتية الرقمية �املادية اإىل 
�ضتتطور  التي   ،»2020 »د�ضرتكت 
احلدث  اإرث  م��رح��ل��ة  يف  �ت��ت��و���ض��ع 
متفّردة  ر�ؤي������ة  اإط������ار  يف  ال�������د�يل، 

ت�ضت�ضرف اآفاق امل�ضتقبل بقوة.
2020« منوذجاً  »د�ضرتكت  �متثل 
التي  امل�ضتقبلية  ل��ل��م��دي��ن��ة  ف���ري���داً 
ت�ضع الإن�ضان يف مقدمة اأ�لوياتها، 
من اأجل حتقيق متطلبات القت�ضاد 
العاملي اجلديد القائم على البتكار 
التقنيات  باأحدث  �املدعوم  �املوهبة 
اإليها  ت��و���ض��ل��ت  ال��ت��ي  �ال��ت�����ض��ام��ي��م 

الإن�ضانية، من اأجل الإن�ضانية.
بعد   »2020 »د���ض��رتك��ت  ��ضتعمل 
 2020 »اإك�������ض���ب���و  ف��ع��ال��ي��ات  خ���ت���ام 
املبتكرة  التطبيقات  دمج  على  دب��ي« 
لأح������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���ي���ة، مثل 
اإنرتنت الأ�ضياء، ملواجهة التحديات، 
ال���ت���ي متّكن  �حت�������ض���ن اخل����دم����ات 
ذكاًء  اأك���رث  ي�ضبح  اأن  م��ن  املجتمع 

�ا�ضتدامة.
��ضممت البيئة املادية الفريدة التي 
تتمحور حول الإن�ضان يف »د�ضرتكت 
ا�ضتخدام  تعيد  ال��ت��ي   -  »2020
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م���ن  ب��امل��ائ��ة   80
�املعامل املعمارية املتميزة املخ�ض�ضة 
دبي«   2020 »اإك�����ض��ب��و  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
التعا�ن  اآل����ي����ات  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف   -
البتكار  ت���دع���م  ال���ت���ي  �امل�������ض���اح���ات 

�ت�ضمن حتقيق الزدهار.
�ت����ع����د ت���ل���ك امل���ك���ا����ض���ب ج������زء من 
ك�����ل، ح���ي���ث ت���ت���ع���دد امل���ك���ا����ض���ب التي 
خ���ال هذه  م��ن  الإم�����ارات  حققتها 
ال�ضت�ضافة التي عززت من موقعها 
كمركز د�يل ل�ضناعة القرار �ح�ضد 
املواقف العاملية جتاه اأبرز التحديات 

التي تواجهها الب�ضرية.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

الذي  اأك�ضبو  يف  ي��وم  اأخ���ر  م��ع  تزامنا 
ا���ض��ت��م��ر مل���دة ���ض��ت��ة اأ���ض��ه��ر ك��ام��ل��ة منذ 
انطاقه يف الأ�ل من اأكتوبر املا�ضي، 
اأجواء احتفالية �زحام �ضديد  ���ضط 
م��ن اجل��م��ه��ور، اأك����دت ���ض��ع��ادة فري�ز 
�ضريفي مدير جناح اجلزائر يف اأك�ضبو 
اأك�ضبو  يف  امل�ضاركة  اأن  دب��ي،   2020
دبي كانت مميزة، لأنها فر�ضة ذهبية 
العريقة  د�ل��ت��ن��ا  ب��اأ���ض��ول  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
�بتاريخها �عاداتها �تقاليدها املمتدة 
لعر�س  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ت��اري��خ،  عمق  يف 
الإرث الثقايف �الفني للجزائر، كما اأن 
امل�ضاركة يف هذا احلدث الذي نظمته 
الإمارات،  بحجم  �ضقيقة  عربية  د�لة 
التى  ام��ك��ان��ي��ات��ن��ا  ب���اأب���راز  ل��ن��ا  �ضمحت 
تذخر بها اجلزائر يف جميع املجالت 
القت�ضادية �ال�ضياحية، كما كانت هذه 
امل�ضاركة فر�ضة يف بناء ج�ضر متن من 
ال�ضتثمار  جلذب  الد�لية  ال�ضراكات 
احلبيبة،  اجلزائر  لد�لتنا  �الأع��م��ال 
ال�ضتثمارية  لاتفاقيات  �التمهيد 
جميع  يف  اجلزائر  بقدرات  �التعريف 

القطاعات �املجالت.
ك��م��ا ي��ع��ت��رب م��ع��ر���س اأك�����ض��ب��و جتربة 
عاملية فريدة من نوعها بامتياز حيث 

د�ل����ة لتكون   192 ي��ق��ارب  م��ا  ج��م��ع 
تو�ضيع  ب���ه���دف  �اح������د،  ���ض��ق��ف  حت���ت 
امل����ع����ارف �اك���ت�������ض���اف ق������درات ال����د�ل 

امل�ضاركة يف تقدمي احللول امل�ضتقبلية 
اأ�د  ال��ن��ه��اي��ة  ال��ث��ق��اف��ات، �يف  ، �ت��ن��وع 
اأه��ن��ئ الأ���ض��ق��اء الإم��ارات��ي��ن بهذا  اأن 

الإجن����از ال��ك��ب��ري ال���ذي ي��ع��د ف��خ��ر لنا 
كعرب �اأ�ضقاء، كما اثني على التنظيم 
العاملي  احل���دث  ل��ه��ذا  �املحكم  اجل��ي��د 
جائحة  ب��وج��ود  ا�ضتثنائيا  ج��اء  ال��ذي 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ك���ور�ن���ا، �مت��ك��ن��ت 
من التعامل معها ب�ضكل احرتايف اأمن 
ال�ضامة  �ح��ق��ق  �الأج��ن��ح��ة  ال�����ز�ار 
�ال�ضحة العامة للجميع، �هذا يعترب 
من����وذج ف��ري��د �رائ�����ع ق��دم��ت��ه للعامل 
اأجمع ليكون حمفور يف ذاك��رة الد�ل 

امل�ضاركة.
ال�ضادر  ال��ب��ي��ان  ن�����س  اأن  �اأ�����ض���ح���ت 
امليدالية  ع���ل���ى  اجل����زائ����ر  حل�������ض���ول 
ال��ف�����ض��ي��ة ج�����اء ف���ي���ه، ل���ت���ن���وع ج����ودة 
امل��ح��ت��وى ل��ل��ج��ن��اح اجل���زائ���ري �حتت 
ل��ل��رتاث املرموق  امل��ع��م��اري��ة  ال��رع��اي��ة 
للمدينة  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��ي��م��ة 
اجلزائر  ح�ضلت  ال��ق�����ض��ب��ة،  العتيقة 
للرتجمته  ال��ف�����ض��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى 
اأ�ضالة  ب��ك��ل  م�����ض��ارك��ت��ه��ا،  ب��رن��ام��ج  يف 
العاملي  ل��ل��م��ع��ر���س  ال���ع���ام  ل��ل��م��و���ض��وع 
العقول  "توا�ضل  دبي   2020 اأك�ضبو 
هذا  خ��ال  فمن  امل�ضتقبل"  ��ضنع   ،
بثبات  اجل����زائ����ر  ت���ع���ت���زم  ال��ت��ك��ري�����س 
ديناميكية  ا�ضعاع  على  العمل  متزايد 
تاأثري �جودها يف العامل عرب حمطات 

املعار�س العاملية

•• دبي-وام:

ي��ر�ي من خالها  اأ�ضطورة  �ضكل  اخلتامي يف  دبي حفله   2020 اإك�ضبو  يقدم 
التاريخ، �يكّمل بها م�ضوار 182 يوما من العمل الإبداعي املرتكز على اأحدث ما 
��ضلت اإليه التقنية، �على اأ�ضالة بلد يحتفي برتاثه كما احتفى بيوبيله الذهبي 

��ضط فعاليات احلدث الد�يل الأ�ضخم من نوعه.
مبا�ضر  ب�ضكل  �ُيبث  العاملين،  النجوم  اأمل��ع  كوكبة من  اخلتامي  احلفل  �يجمع 
�بعد  دب��ي.   2020 اإك�ضبو  موقع  اأرج���اء  يف  م��وزع��ة  عماقة  �ضا�ضة   20 ع��رب 
مكانا   96 يف  عر�س  األ��ف  اأن ا�ضت�ضاف احل��دث ال��د�يل بالفعل اأك��رث من 30 
خمتلفا من موقعه ال�ضا�ضع، منها 3،000 عر�س يف �ضاحة الو�ضل، �اأكرث من 
500 عر�س لاأطفال �العائات، اتفق جنوم حفله اخلتامي على اأنه مبن�ضاته 

العاملية، حدث مميز �فريد.

من جنوم احلفل اخلتامي، عازف الت�ضيلو احلائز جائزة غرامي يويو ما، الذي 
ي�ضارك بحفل مو�ضيقي على م�ضرح دبي ميلينيوم، �قال: "منذ نعومة اأظفاري، 
تاأثرت بقوة لقاءاتنا الثقافية العظيمة �ا�ضتقيت منها الإلهام . اإنه ل�ضرف كبري 
اأن اأكون حلقة �ضغرية يف �ضل�ضلة التبادل هذه، لاحتفال بكل ما ميكننا حتقيقه 

حن نتذكر اأن الثقافة �ضر�رية لت�ضور م�ضتقبل اأف�ضل �بنائه".
اأما مغنية البوب الأ�ضطورية كري�ضتينا اأغيلريا، التي ت�ضارك بعر�س رائع على 
العربية  الإم����ارات  يف  عر�ضا  فيها  قدمت  م��رة  "اآخر  فتقول:  اليوبيل،  من�ضة 
 2020 اإك�ضبو  اأعود �اأ�ضارك يف ختام  اأن  2008، �ي�ضعدين  املتحدة كانت عام 
ق. �من  دبي. اإنه ل�ضرف يل اأن اأغني على هذا امل�ضرح العاملي. ما راأيته ل ُي�ضدَّ

املميز جدا اأن اأكون جزءا من هذا احلدث املتنوع �ال�ضامل �متعدد الثقافات".
�من جانبها، قالت املغنية الأملانية ال�ضهرية احلائزة جائزة غرامي نورا جونز: 

جدا اأن اأكون جزءا منه". �ي�ضرفني  للغاية  مميز  اخلتامي  "احلفل 

ثاين الزيودي يزور اأجنحة باك�ضتان و�ضنغافورة واإ�ضرائيل يف اإك�ضبو 2020 دبي

يف ختام اإك�سبو 2020 دبي 

موقع  عززت  ا�ضرتاتيجية  مكا�ضب   4
الإمارات على خريطة العامل

 جناح اجلزائر يح�ضل على امليدالية الف�ضية يف اأك�ضبو 2020 

جنوم احلفل اخلتامي لإك�ضبو 2020 دبي يجمعون على كونه من�ضة عاملية

�����ض����رى   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
راموباتور  ���ض��رى  راجم���ي���ث 
بنغادي�س     ، دا��������س  ر�ب�������ي 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
)ej0290662(من يجده 
رقم   بتليفون  الت�ضال  عليه 

0559902442

فقدان جواز �ضفر
انعام  امل��دع��و / حم��م��د  ف��ق��د 
ا�ضماعيل  حم����م����د  احل�������ق 
ب���ن���غ���ادي�������س    ، �������ض������وداك������ر 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
من   )364144EF( رق��م 
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0509868699    

فقدان جواز �ضفر
ف����ق����د امل������دع������و /م���ي���ل���ي���ن���دا 
الفلبن   ، دمي��و  هورمياندا 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)P2952132A(   يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  ا�  الفلبينية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �ضفر
احمد  امل���دع���و/����ض���ل���ط���ان  ف��ق��د 
امل���ه���ريي  �ضهادة  را����ض���د  خ����ادم 
�ع����دده����ا   102311 رق������م 
��ضهادة  ���ض��ه��م،   300،000
�ع����دده����ا   105173 رق������م 
من   ���ض��ادرة  �ضهم،   10،827
خ م  �س  العقارية  منازل   �ضركة 
الت�ضال  ي��ج��ده��ا  م���ن  �ع���ل���ى 

بالرقم 0567722146 
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•• رام اهلل-وكاالت

احلكومة  ���ض��ي��ا���ض��ة  اإن  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة  ال��رئ��ا���ض��ة  ق��ال��ت 
بعد  �ذل��ك  النفجار،  نحو  الأ����ض��اع  تدفع  الإ�ضرائيلية 
حادثتن  يف  اخل��م��ي�����س،  اأم�������س  فل�ضطينين   3 م��ق��ت��ل 
منف�ضلتن. �اأدانت الرئا�ضة، يف بيان ن�ضرته �كالة الأنباء 
الإ�ضرائيلي اخلطري" باقتحام  "الت�ضعيد  الفل�ضطينية 
الفل�ضطينين  امل�ضجد الأق�ضى، �قتل �اإ�ضابة عدد من 
خال اقتحام خميم جنن لاجئن يف ال�ضفة الغربية. 
يف  املتمثلة  ال���ض��ت��ف��زازات  ه��ذه  "مثل  الرئا�ضة:  �ق��ال��ت 
�ضعبنا،  لأب��ن��اء  ال��ي��وم��ي  �ال��ق��ت��ل  الق��ت��ح��ام��ات  موا�ضلة 
�جرائم امل�ضتوطنن اليومية، �ضتجر املنطقة اإىل مزيد 

من التوتر �الت�ضعيد".
كاملة  امل�����ض��وؤ�ل��ي��ة  اإ���ض��رائ��ي��ل  حكومة  ال��رئ��ا���ض��ة  �حملت 
ب�  ال���د�يل  املجتمع  مطالبة  �ت��داع��ي��ات��ه،  الت�ضعيد  ع��ن 
على  �حما�ضبتها  اإ�ضرائيل  للجم  ال��ف��وري  "التحرك 

جرائمها".
لوقف  ال��ف��وري  بالتدخل  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  �ط��ال��ب��ت 
التي تدفع الأ��ضاع نحو  �ضيا�ضة احلكومة الإ�ضرائيلية 

النفجار.
يف  اخلمي�س  �ضباح  الق��ل  على  فل�ضطينيان  �قتل  ه��ذا 
ا���ض��ت��ب��اك��ات م��ع اجل��ي�����س ال���ض��رائ��ي��ل��ي يف ���ض��م��ال ال�ضفة 

الغربية املحتلة، بينما قتل فل�ضطيني اآخر بعدما طعن 
منف�ضلة  حادثة  يف  حافلة  منت  على  اإ�ضرائيليا  مدنيا 
الفل�ضطينية  ال�ضحة  �زارة  �اأعلنت  حل��م.  بيت  جنوب 
يف بيان "فتى فل�ضطيني )يدعى( �ضند ابو عطية )17 
متاأثرين  ا�ضت�ضهدا  عاما(   23( ال�ضعدي  �ي��زن  عاما( 

الحتال خال  "بر�ضا�س  اأ�ضيبا  بجر�حهما" بعدما 
اقتحامه جلنن �ضمال ال�ضفة الغربية".

اجلي�س  ق���وات  "ان  ب��ي��ان  يف  ال�ضرائيلي  اجلي�س  �اف���اد 
اليوم  احل��د�د دخلت �ضباح  ��ضرطة حر�س  الإ�ضرائيلي 
اخل��م��ي�����س خم��ي��م ج��ن��ن ل��اج��ئ��ن لع��ت��ق��ال مطلوبن 

�خال العملية اأطلق م�ضلحون النار على قواتنا".
�ا�ضاف اجلي�س "رد مقاتلو اجلي�س الإ�ضرائيلي باإطاق 
النار �اأ�ضابوا امل�ضلحن. كما اأ�ضيب اأحد افراد اجلي�س 
يف  للعاج  اثرها  على  نقل  طفيفة  بجر�ح  الإ�ضرائيلي 

امل�ضت�ضفى".
اإن  ب��ي��ان  ق���ال اجل��ي�����س يف  اأخ����رى منف�ضلة  �يف ح��ادث��ة 
يف  اإ�ضرائيلي  م��دين  بطعن  ق��ام  اإره��اب��ي��ا  "فل�ضطينيا 
حافلة قرب م�ضتوطنة +اإيلعازر+ جنوب مدينة بيت حلم 
اإحدى  اإىل  امل�ضاب  امل��دين  نقل  الغربية، �مت  ال�ضفة  يف 

امل�ضت�ضفيات لتلقي العاج".
باإحباط  اآخر يف احلافلة  "قام مواطن  �اأ�ضاف اجلي�س 
�ضعاريه  م�ضت�ضفى  ذكر  فيما  الإرهابي"،  �قتل  الهجوم 
جراء  خطرية  حالة  يف  امل�ضاب  "ان  القد�س  يف  ت�ضيدق 

الطعنات التي اأ�ضابته يف جذعه".
الفل�ضطيني  ع��ن  الفل�ضطينية  ال�ضحة  �زارة  �ع��ّرف��ت 
ن�ضال  اأن��ه  الطعن على احلافلة على  نّفذ عملية  ال��ذي 

جمعة جعافرة )30 عاماً(.
�نّفذت قوات اجلي�س ال�ضرائيلي حملة اعتقالت �ا�ضعة 
نادي  با�ضم  الناطقة  �قالت  الغربية  ال�ضفة  �ضمال  يف 
قوات  "اعتقلت  ���ض��راح��ن��ه  ام���اين  الفل�ضطيني  ال���ض��ري 
بح�ضب  الأق����ل  ع��ل��ى  فل�ضطينيا   25 الليلة  الح��ت��ال 

قائمة اأ�ضماء املعتقلن التي ��ضلتنا".

اأّكد الرئي�س الأمريكي جو بايدن لرئي�س الوزراء الإ�ضرائيلي نفتايل 
بينيت خال ات�ضال هاتفي �قوف "الوليات املّتحدة بقوة �حزم اإىل 
جانب اإ�ضرائيل يف مواجهة هذا التهديد الإرهابي ��ضائر التهديدات" 
الرئا�ضة  �ق��ال��ت  الأب��ي�����س.  البيت  اأع��ل��ن  م��ا  بح�ضب  بها،  حتيق  التي 
تعازيه  "خال�س  لبينيت  اأي�����ض��اً  ق���ّدم  ب��اي��دن  اإّن  ب��ي��ان  يف  الأم��ريك��ي��ة 
العربية  ال��د�ل��ة  �ضهدتها  ال��ت��ي  املرّ�عة"  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  بعد 
اأّن  اإىل  م�ضرية  �ضخ�ضاً،   11 بحياة  �اح��د  اأ�ضبوع  غ�ضون  يف  �اأ�دت 
بايدن عر�س كذلك على بينيت اأن تقّدم الوليات املتحدة لإ�ضرائيل 
قتلى  من  اثنن  الأربعاء  اإ�ضرائيل  ��ضّيعت  املنا�ضبة".  امل�ضاعدة  "كّل 
قرب  �ضاحية  يف  الغربية  ال�ضفة  من  فل�ضطيني  نّفذه  م�ضّلح  هجوم 
تّل اأبيب الثاثاء، فيما حّذر بينيت من "موجة اإرهاب عربي قاتل". 
اإ�ضرائيل  �ضهدتها  التي  الثاث  الهجمات  يف  ال�ضحايا  ع��دد  �ارتفع 
اأ�كرانيان ��ضرطية حتمل اجلن�ضيتن  11 بينهم  اإىل  اأ�ضبوع  خال 

الفرن�ضية �الإ�ضرائيلية ��ضرطي عربي م�ضيحي
�اأدى اإطاق نار �قع الأحد يف مدينة اخل�ضرية )�ضمال( اإىل مقتل 
عن�ضري �ضرطة يف ال�19 من عمرهما. �اأعلن تنظيم داع�س م�ضوؤ�ليته 
عن الهجوم الذي قتل منّفذاه بر�ضا�س ال�ضرطة الإ�ضرائيلية، يف اأ�ل 

تنٍب لهجوم اإرهابي يف الد�لة العربية منذ 2017.

"ل ت�ضتبعد"  اأّنها  اأندر�ضون  اأعلنت رئي�ضة �زراء ال�ضويد ماغدالينا 
ب�ضبب  الأطل�ضي  �ضمال  حلف  اإىل  لان�ضمام  طلباً  بادها  تقّدم  اأن 
الغز� الر��ضي لأ�كرانيا، يف تغيري اأ�ضا�ضي يف موقفها الذي كان حتى 

اليوم يرف�س ان�ضمام �ضتوكهومل لأي حتالف ع�ضكري.
التلفزيونية  تي"  يف  "اإ�س  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  يف  اأن��در���ض��ون  �ق��ال��ت 
اإىل حلف  الن�ضمام  الأح���وال  ح��ال من  ب��اأّي  اأ�ضتبعد  "ل  العمومية 

�ضمال الأطل�ضي".
�اأ�ضافت زعيمة احلزب الدميوقراطي الجتماعي "اأريد اأن جنري 
حتليًا معّمقاً لاإمكانيات املتاحة اأمامنا يف هذا الو�ضع، �التهديدات 

�املخاطر املرتبطة بها، لتخاذ القرار الأف�ضل بالن�ضبة لل�ضويد".
غري  ر�ضمياً  �ه��ي  الأطل�ضي  �ضمال  حلف  يف  ع�ضواً  لي�ضت  �ال�ضويد 
منحازة ع�ضكرياً، على الّرغم من اأّنها �ضريك حللف الأطل�ضي �تخّلت 
اأ�ل مرة  بعد انتهاء احلرب الباردة عن خط احلياد ال�ضارم. �هذه 
تفتح فيها رئي�ضة �زراء ال�ضويد الباب اأمام احتمال الن�ضمام للحلف 

الع�ضكري الغربي.
بداأ  ال��ذي  اليوم  يف  �ضباط/فرباير،   24 يف  قالت  اأندر�ضون  �كانت 
فيه الغز� الر��ضي لأ�كرانيا، اإنه "يف مثل هذه احلالة، من الأهمية 

مبكان اأن يظل خط ال�ضويد يف �ضيا�ضتها الأمنية د�ن تغيري".

اعتربت �زارة اخلارجية الإيرانية اأم�س الأ�ل اأن العقوبات الأمريكية 
اجلديدة التي ُفر�ضت الأربعاء على طهران، هي "موؤ�ضر جديد على 

�ضوء نية" �ا�ضنطن حيال ال�ضعب الإيراين.
"هذا  اإن  بيان  يف  زاده  خطيب  �ضعيد  ال���وزارة  با�ضم  املتحدث  �ق��ال 
حيال  الأمريكية  احلكومة  نية  �ضوء  على  جديد  موؤ�ضر  هو  القرار 

ال�ضعب الإيراين".
�اأ�ضاف اأن العقوبات اجلديدة "تثبت اأن الإدارة الأمريكية احلالية، 
بخاف ما تّدعيه، تغتنم كل الفر�س لإطاق اتهامات ل اأ�ضا�س لها 

بهدف ممار�ضة ال�ضغط على ال�ضعب الإيراين". 
مز�دين  على  مالية  عقوبات  الأرب��ع��اء  املتحدة  ال��ولي��ات  �فر�ضت 
لربنامج ايران لل�ضواريخ البال�ضتية، اإثر هجوم يف كرد�ضتان العراق 

تبناه احلر�س الثوري اليراين.
ت�ضتهدف العقوبات الإيراين حممد علي ح�ضيني �"�ضبكة �ضركاته" 
اأ�ضولهم  جتميد  ��ضيتم  للجدل.  املثري  اي��ران  لربنامج  كمز�دين 
املحتملة يف الوليات املتحدة �منعهم من الو�ضول اإىل النظام املايل 
الأم��ريك��ي، �ف��ق م��ا ج��اء يف بيان ���ض��ادر ع��ن م�ضاعد �زي��ر اخلزانة 

المريكي براين نيل�ضون.

عوا�سم

و��ضنطن

��ضتوكهومل

طهر�ن

الكهرباء  انقطاع  ب�ضبب  فنزويال  مب�ضت�ضفيات  وفاة   200
•• كراكا�س-اأ ف ب

م�ضت�ضفيات  يف   2021�  2019 ب��ن  الأق����ّل  ع��ل��ى  ا  �ضخ�ضً  233 ت���ويف 
عليها  �اف��ق��ت  درا���ض��ة  لفتت  ح�ضبما  ال��ك��ه��رب��اء،  ان��ق��ط��اع  ب�ضبب  ف��ن��ز�ي��ا 
 ،2019 العام  "يف  اأن  اإىل  الدرا�ضة  �اأ���ض��ارت  للطب.  الوطنية  الأكادميية 
بلغ العدد الإجمايل للوفيات املن�ضوبة اإىل انقطاع الكهرباء يف فنز�يا 17 
�فاة. يف العام 2020، كان 75 �يف نهاية 2021 كان 141"، اأي جمموع 

.2021�  2019 بن  �فاة   233
��ضارك اأطباء من امل�ضت�ضفيات الرئي�ضية يف فنز�يا يف الدرا�ضة التي اأُطلقت 
يف العام 2014 لفهم الثغرات �النواق�س يف نظام الرعاية ال�ضحية العام 
الذي يعاين من �ضّح يف الأد�ية �املعدات الطبية بالإ�ضافة اإىل انقطاع املياه 

�الكهرباء.
ل  ب��ور  "ميديكو�س  منظمة  يف  املجتمعون  التحقيق  عن  امل�ضوؤ�لون  �ب��داأ 
�ضالود" )اأطباء من اأجل ال�ضحة( غري احلكومية، يف حتديد الوفيات التي 
ميكن اأن ُتعزى اإىل انقطاع التيار الكهربائي بعد انقطاع التيار الكهربائي 

يف العام 2019 الذي ا�ضتمر اأربعة اأيام.
تهوية  اإىل  بحاجة  ك��ان��وا  لأن��ه��م  املر�ضى  بع�س  "تويف  التقرير،  �بح�ضب 
اأن يخ�ضعوا لعملية جراحية طارئة �مل  اأ� كان يفرت�س بهم  ا�ضطناعية 

ميكن نقلهم داخل امل�ضت�ضفى ب�ضبب غياب امل�ضعد".
يكون  قد   2021 العام  الوفيات يف  ع��دد  ارتفاع  اأن  اإىل  الدرا�ضة  �اأ���ض��ارت 

ا بجائحة كوفيد19-. مرتبًطا اأي�ضً
اجلهاز  ي�ضيب  ا  مر�ضً بكوفيد19-  الإ�ضابة  "كون  اأن  التقرير  يف  �ج��اء 
التنف�ضي، فاإن املر�ضى الذين يعانون من عوار�س متقّدمة يحتاجون اإىل 
تهوية ا�ضطناعية لعدة اأيام. �من الوا�ضح اأن تذبذب الطاقة له عواقب يف 

هذه احلالت".

•• بغداد-وكاالت

خال العامن املا�ضين، عانى العراقيون من اأزمة جائحة كور�نا، التي 
الأمر مع تدهور قيمة  املعي�ضية، �تفاقم  اأ��ضاعهم  األقت بظالها على 
اأ�كرانيا لتزيد الطن بلة، خا�ضة قبيل  الدينار العراقي، �جاءت حرب 
ال�ضراعات  من  عانت  ب��اد  يف  فرحة  مو�ضم  ميثل  ال��ذي  رم�ضان،  �ضهر 

�احلر�ب.
اأرجاء العامل،  اأ�كرانيا تداعيات اقت�ضادية على �ضتى  �تركت احلرب يف 
�منها املنطقة العربية �يف القلب منها العراق، حيث �ضعر �ضكانه بارتفاع 

اأ�ضعار املواد الغذائية ��ضحها.
�تركزت هذه الظاهرة يف القمح �الذرة �م�ضتقاتهما، التي تدخل بكثافة 

يف اإعداد ال�ضفر الرم�ضانية، كاخلبز �املعكر�نة.

لكن البع�س األقى باللوم على بع�س التّجار يف رفع اأ�ضعار �ضلع اأ�ضا�ضية، ل 
�ضلة لها بر��ضيا اأ� اأ�كرانيا، م�ضتغلن احلرب لتحقيق مكا�ضب كبرية.

�ي��ع��ك��ف ال���ع���راق���ي���ون، ���ض��اأن��ه��م ����ض���اأن خم��ت��ل��ف ب��ق��ي��ة ال�����ض��ع��وب العربية 
�الإ�ضامية، ممن يعكفون على جتهيز مونتهم الرم�ضانية قبل بداية 
الرئي�ضية  الأط���ب���اق  ع��ل��ى خمتلف  الإق���ب���ال  ي����زداد  ح��ي��ث  ال�����ض��وم،  �ضهر 

ال�ضعبية �احللويات.
�يقول املواطن العراقي الذي اكتفى بتعريف نف�ضه با�ضم اإبراهيم ملوقع 
نحو  فمنذ  �ضعره،  يرتفع  الأ�ضواق  يف  �ضيء  "كل  عربية":  نيوز  "�ضكاي 
رفع  اأزم��ة كور�نا �من ثم مع  تتوا�ضل، مع ظهور  �الرتفاعات  عامن 
�ضعر �ضرف ال��د�لر، �اأخريا بفعل حرب اأ�كرانيا، حيث ارتفع ثمن كل 
البقوليات  اإىل  الب�ضيطة، ��ضول  الأطفال �حلوياتهم  �ضكاكر  �ضيء من 

�الدقيق �الأرز �ال�ضكر ".

اأ�  األف  يتعدى  ارتفاع طفيف بحيث ل  اأنه  اأحدهم  يقول  "رمبا  �تابع: 
األفي دينار على عبوة الزيت مثا، لكن الواقع اأن هذه الرتفاعات تثقل 
الفقراء  �ضيما  �ل  �معا�ضية  مالية  اأزم��ة  يف  �ت�ضعهم  املواطنن  كاهل 

�متو�ضطي الدخل )...(".
اأعلنت احلكومة  الأ�ضا�ضية قبيل رم�ضان،  ال�ضلع  اأ�ضعار  ارتفاع  �ملواجهة 
العراقية يف �قت �ضابق من مار�س اجلاري، �ضرف منحة حكومية بقيمة 
)منحة  با�ضم  �احدة  ملرة  د�لرا(   70 )نحو  عراقي  دينار  األف   100
غاء معي�ضة(، �ضملت املتقاعدين، �ذ�ي الدخل املحد�د من املوظفن، 

�املدرجن �ضمن برنامج الرعاية الجتماعية، �معد�مي الدخل.
الأ�ضا�ضية من  الب�ضائع  الر�ضم اجلمركي" على  "ت�ضفري  بغداد  �قررت 
مواد غذائية �مواد بناء �مواد ا�ضتهاكية �ضر�رية ملدة �ضهرين، �اإعادة 

النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.

التموين،  بطاقة  مبوجب  امل��واط��ن��ن  ح�ض�س  م�ضاعفة  اأي�ضا  �ق���ررت 
خال �ضهر رم�ضان، �تت�ضمن مواد غذائية متنح للمواطنن كافة، مثل 

الأرز �الزيت �ال�ضكر �الطحن.
لكن تبقى هذه الإجراءات غري كافية ل�ضد حاجات العراقين الغذائية، 

التي تت�ضاعف خال رم�ضان، بح�ضب البع�س.
ارتفاعات ملحوظة، منذ نحو عام  العراق قد �ضهدت  الأ�ضعار يف  �كانت 
�نيف اإثر رفع قيمة �ضعر �ضرف الد�لر الأمريكي اأمام الدينار العراقي، 
�هو ما انعك�س انخفا�ضا كبريا يف القدرة ال�ضرائية للمواطنن بلغ نحو 

املئة. يف   25
األقت  العراق، قد  اجتاحت  التي  اأزم��ة جائحة كور�نا  كانت  ذل��ك،  �قبل 
احل��ي��اة يف  م��ن��اح��ي  بقية  ك��م��ا  رم�����ض��ان،  ط��ق��و���س  ع��ل��ى  ال�ضيئة  بظالها 

الباد.

حرب اأوكرانيا تفاقم الغالء بالعراق.. وفرحة رم�ضان على املحك

كييف تر�سل 45 حافلة لإجالء مدنيني من ماريوبول 

 زيلين�ضكي: ن�ضتعّد خلو�س معارك جديدة �ضّد الرو�س 
•• كييف-اأ ف ب

اأم�س  زيلين�ضكي  ف��ول��ودمي��ري  الأ�ك����راين  الرئي�س  اأع��ل��ن 
ر��ضيا  اأطلقتها  التي  التعّهدات  ي�ضّدق  ل  اأّن��ه  اخلمي�س 
ب�ضاأن تقلي�س عملياتها الع�ضكرية يف باده، م�ضرياً اإىل اأّن 

ر خلو�س معارك جديدة يف �ضرق الباد. قواته تتح�ضّ
�جاء اإعان الرئي�س الأ�كراين بعدما اأعلنت �زارة الدفاع 
اخلمي�س  �ضباح  من  اعتباًرا  �ضتلتزم  قواتها  اأّن  الر��ضية 
اأمام  املجال  يف  اإف�ضاًحا  ماريوبول  يف  النار  لإط��اق  �قًفا 
اإج����اء امل��دن��ي��ن م��ن امل��دي��ن��ة الأ�ك��ران��ي��ة امل��ح��ا���ض��رة، ما 

اعتربته نائبة رئي�س الوزراء الأ�كرانية "تاعًبا".
�قال زيلين�ضكي يف ر�ضالة م�ضّورة "نحن ل ن�ضّدق اأحًدا، 
القوات  اأّن  اإىل  م�ضرًيا  �احدة"،  جميلة  ع��ب��ارة  حّتى  �ل 
الر��ضية تعيد انت�ضارها ملهاجمة اإقليم د�نبا�س الواقع يف 

�ضرق الباد.
كّل  اأج��ل  �ضنقاتل من  �ضيء.  اأّي  عن  نتنازل  "لن  �اأ�ضاف 

�ضرب من اأر�ضنا".
لإجاء  اخل��م��ي�����س  ح��اف��ل��ة   45 لإر����ض���ال  كييف  �ت�ضتعد 
مدنين من مدينة ماريوبول، ح�ضبما قالت نائبة رئي�س 
م�ضّور  ت�ضجيل  يف  فريي�ضوك  اإيرينا  الأ�ك���راين  ال���وزراء 
تقول  التي  مو�ضكو  الثاثاء  �تعّهدت  تلغرام.  على  ن�ضر 
اإنها تريد الرتكيز على اإقليم د�نبا�س حيث تقع املنطقتان 
النف�ضاليتان د�نيت�ضك �لوغان�ضك، "احلّد ب�ضكل جذري 
�ت�ضرينيهيف"  كييف  اجت���اه  يف  الع�ضكري  ن�ضاطها  م��ن 
يف  الأ�كرانية  الر��ضية  املفا��ضات  بعد  الباد،  �ضمال  يف 

ا�ضطنبول.
النار على  اإط��اق  ي��زداد  اأن  "نتوّقع  املنظور،  امل��دى  �على 
الوحدات الأ�كرانية"، مع اعتبار "مهّمة حما�ضرة مدينة 
العامة  الأرك��ان  هيئة  قالت  ح�ضبما  ت�ضرينيهيف" هدًفا، 

الأ�كرانية م�ضاء الأربعاء عرب في�ضبوك.
اأ�لك�ضندر  الأ�كرانية  الدفاع  �زارة  با�ضم  املتحدث  �لفت 
موتوزيانيك الأربعاء اإىل اأنه لحظ خر�ج �حدات معينة 
ان�ضحاب  ه��ن��اك  يكن  "مل  لكن  �ت�ضرنيهيف،  كييف  م��ن 
مكثف للقوات الر��ضية من هذه املناطق"، على عك�س ما 

تعّهدت به مو�ضكو قبل يوم.
ملدينة  "حما�ضرتها  ال�ضرق  الر��ضية يف  القوات  �توا�ضل 
خاركيف �ق�ضفها"، بح�ضب هيئة الأركان الأ�كرانية التي 
قالت اإن "باجتاه د�نيت�ضك، يحا�ل العد� ال�ضيطرة على 
حيث  ماريوبول"  على  �ال�ضتياء  �ر�بيجني  بوبا�ضنا 

يوا�ضل الر��س "تنفيذ هجماتهم".
الداخلية  �زي��ر  اأح��د م�ضت�ضاري  ديني�ضينكو،  ف��ادمي  �ق��ال 
"الر��س  اإن  اأ�كرانية  تلفزيونية  قنوات  عرب  الأ�ك���راين، 

لق�ضف  ب��ي��ار����س(  )يف  بري�ضت  مطار  با�ضتخدام  ب���داأ�ا 
اأرا�ضينا".

��ا، ا���ض��ت��ع��اد اجل��ي�����س الأ�ك����راين  �يف ���ض��رق اأ�ك��ران��ي��ا اأي�����ضً
ا�ضرتاتيجي يربط خاركيف  �ضريع  ال�ضيطرة على طريق 
الأ�كرانية  ال�ضتخبارات  يف  م�ضوؤ�ل  �ق��ال  ب�ضوهويف. 
"هناك جثث ر��ضية منت�ضرة يف كل  لوكالة فران�س بر�س 
�ا�ضتمر   )...( ج��ًدا  �ضعًبا  القتال  "كان  م�ضيًفا  مكان"، 

قرابة ثاثة اأيام".
�ضهر  بعد  تر��ضتيانت�س  الر��ضية مدينة  القوات  �غ��ادرت 
م��ن احتالها. رغ��م امل��ف��ا����ض��ات ال��ت��ي ج��رت ال��ث��اث��اء يف 
ا�ضطنبول ب��ن ال��وف��د ال��ر����ض��ي �ال��وف��د الأ�ك����راين، قال 
ال��ر����ض��ي��ة دم���ي���رتي بي�ضكوف  ال��رئ��ا���ض��ة  ب��ا���ض��م  ال��ن��اط��ق 
"يف الوقت الراهن، ل ميكننا  لل�ضحفين م�ضاء الأربعاء 
اأي نوع.  اأ� تقدم من  �اع��دة ج��ًدا  نتائج  اأي  الإ���ض��ارة اىل 

هناك كثري من العمل لجنازه".
�اأ���ض��ار �زي��ر اخلارجية الفرن�ضي ج��ان اإي��ف ل��ودري��ان من 
"تقدًما"  ت��رى  ل  ب��اري�����س  اأن  اإىل  الأرب���ع���اء  م�ضاء  جهته 
يف  جديًدا"  "اأمًرا  اأ�  الأ�كرانية  الر��ضية  املفا��ضات  يف 
ن�ضاطها  تقلي�س  ر��ضيا  اإع��ان  بعد  اأ�ك��ران��ي��ا  يف  الو�ضع 

الع�ضكري حول كييف ��ضمال اأ�كرانيا.
"احلرب م�ضتمرة. يف  ��ضرح لودريان لقناة فران�س24- 
بح�ضب  جديد  اأم��ر  اأ�  تقدم  هناك  لي�س  احل��ايل  ال��وق��ت 
دافيد  املُ��ف��ا����س  الأ�ك����راين  ال��وف��د  رئي�س  �اأّك���د  علمي". 
مع  "املفا��ضات  اأن  تلفزيونية  لقنوات  الأربعاء  اأراخاميا 
البعثة الر��ضية �ضُت�ضتاأنف يف الأ�ل من ني�ضان/اأبريل عرب 
النرتنت". �اأعلنت �زارة الدفاع الر��ضية م�ضاء الأربعاء 
10،00 من  ال�ضاعة  ابتداء من  النار  عن �قف لإط��اق 
ماريوبول  م��دي��ن��ة  يف  غ(  ت   07،00( اخلمي�س  ���ض��ب��اح 

الأ�كرانية املحا�ضرة من اأجل اإجاء املدنين.
الإن�ضانية،  العملية  ه��ذه  تنجح  "لكي  بيان  يف  �اأ���ض��اف��ت 
مفو�ضية  ممثلي  من  مبا�ضرة  مب�ضاركة  تنفيذها  نقرتح 
الد�لية  �ال��ل��ج��ن��ة  ال��اج��ئ��ن  ل�������ض���وؤ�ن  امل��ت��ح��دة  الأمم 

لل�ضليب الأحمر".
الإع��ان بهد�ء، بحيث  الأ�ك���راين  ا�ضتقبل اجلانب  �ق��د 
ذلك  اإيرينا فريي�ضوك عن  ال��وزراء  رئي�س  نائبة  حتدثت 
باعتباره "تاعًبا" اإ�ضافًيا، يف مقابلة مع ��ضيلة اإعامية 

اأ�كرانية.
�بح�ضب ال�ضهادات، نحو 160 األف مدين حما�ضرين يف 
هذه املدينة حتت الق�ضف �اختباأ�ا يف ماجئ د�ن كهرباء 

�ينق�ضهم طعام �ماء.
بق�ضف  ر����ض��ي��ا  الأرب���ع���اء  الأ�ك��ران��ي��ة  ال�ضلطات  �ات��ه��م��ت 
ماريوبول  يف  الأح��م��ر  لل�ضليب  ال��د�ل��ي��ة  للجنة  م��رك��ز 

�ت�ضرينيهيف.
باإطاق  الر��ضية  ال��ق��وات  الأ�ك��ران��ي��ة  ال�ضلطات  اتهمت 
�ضرق  يف  ال�ضغرية  مارينكا  بلدة  على  فو�ضفورية  قذائف 

الباد الأربعاء.
�اعترب مدير ال�ضتخبارات الربيطانية جريميي فليمينغ 
اخلمي�س اأّن م�ضت�ضاري الرئي�س الر��ضي فادميري بوتن 
"يخ�ضون اإخباره باحلقيقة" ب�ضاأن اإ�ضرتاتيجيته احلربية 

اأ�كرانيا. "الفا�ضلة" يف 
ال�ضاح  اإىل  يفتقر�ن   - ر��ضاً  راأينا جنوداً  "لقد  �اأ�ضاف 
�معنوياتهم متدنية - يرف�ضون تنفيذ الأ�امر �يخّربون 
ة بهم، بل �ُي�ضقطون طائراتهم من طريق  املعّدات اخلا�ضّ

اخلطاأ".
اإخباره  يخ�ضون  ب��وت��ن  م�ضت�ضار�  ك��ان  ل��و  "حتى  �ت��اب��ع 
باحلقيقة، فاإّن ما يحدث �مدى ج�ضامة هذه احل�ضابات 

اخلاطئة يجب اأن يكونا �ا�ضحن متاماً للنظام".
�ي��ك��ّرر امل�����ض��وؤ�ل ال��ربي��ط��اين ب��ذل��ك م��ا اأدىل ب��ه يف اليوم 
بوتن  اأّن  جلهة  الأبي�س  البيت  يف  كبري  م�ضوؤ�ل  ال�ضابق 
اأ�كرانيا  يف  احل��رب  م�ضار  حول  م�ضّللة  معلومات  يتلقى 
لأّن م�ضت�ضاريه يخ�ضون اإطاعه على اخل�ضائر الع�ضكرية 

�القت�ضادية التي تكّبدتها ر��ضيا ب�ضبب غز�ها جارتها.
ا�ضمه  ن�ضر  ع��دم  طالباً  الأبي�س  البيت  يف  امل�ضوؤ�ل  �ق��ال 
ال�ضرية  عنها  رفعت  اأمريكية  ا�ضتخباراتية  معلومات  اإّن 
اأّن جي�ضه كان  "بوتن مل يكن على علم حّتى  اأّن  اأظهرت 
على  ي��دّل  م��ا  اأ�ك��ران��ي��ا،  يف  �يخ�ضرهم  متطّوعن  يجّند 
انقطاع �ا�ضح يف ح�ضول الرئي�س الر��ضي على معلومات 
ت�ضليط  ال��غ��رب��ي��ة  ال���ض��ت��خ��ب��ارات  بها". �حت����ا�ل  م��وث��وق 
ال�ضوء على اإخفاقات ر��ضيا يف هذه احلرب �النق�ضامات 

داخل الدائرة املحيطة ببوتن.
مي�ضيل  الإن�����ض��ان  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�ضة  �ق��ال��ت 
با�ضليه الأربعاء اأمام جمل�س حقوق الإن�ضان التابع لاأمم 
حمظورة  الع�ضوائية  "الهجمات  اإن  جنيف  يف  امل��ت��ح��دة 
ال���د�يل �ق��د ترقى جلرائم  ال��ق��ان��ون الإن�����ض��اين  مبوجب 
ال��ت��اب��ع لاأمم  الإن�����ض��ان  حرب". �ك��ّل��ف جم��ل�����س ح��ق��وق 
املتحدة الأربعاء قا�ضيا نر�جيا عمل يف عدة حماكم د�لية 
تر�ؤ�س التحقيق يف النتهاكات التي ارتكبتها ر��ضيا خال 

احلرب يف اأ�كرانيا.
يف  املتحدة  ل��اأمم  التابع  الإن�ضان  حقوق  جمل�س  ��اف��ق 
د�لية يف  بت�ضكيل جلنة حتقيق  قرار  على  اآذار/مار�س   4
اأ�كرانيا  يف  الإن�ضاين  �القانون  الإن�ضان  حقوق  انتهاكات 

بعد الغز� الر��ضي.
�ت��ن��ظ��م امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة م���وؤمت���را ل��ل��م��ان��ح��ن اخلمي�س 
الفتاكة  الأ�ضلحة  من  باملزيد  لأ�كرانيا  التربع  اأج��ل  من 

الدفاع  �زارة  ذك���رت  م��ا  �ف��ق  ال��ر����ض��ي،  الهجوم  ملواجهة 
الربيطانية الثاثاء.

�اأعلنت اململكة املتحدة موؤخًرا اأنها �ضرت�ضل اإىل اأ�كرانيا 
اإ�ضايف م�ضاد للدبابات، �بذلك يرتفع  اآلف �ضار�خ  �ضتة 
اأ�  التي ح�ضلت  ال�ضواريخ  ع��دد  اآلف   10 اأك��رث من  اإىل 
�ضتح�ضل عليها كييف من لندن منذ بداأ اجلي�س الر��ضي 

غز�ه لأ�كرانيا يف 24 �ضباط/فرباير.
جنيف  يف  الاجئن  ل�ضوؤ�ن  ال�ضامية  املفو�ضية  �اأعلنت 
 4 اأك��رث من  اأج��رب  اأ�ضابيع من احل��رب،  اأن خ��ال خم�ضة 
ماين �ضخ�س على الفرار من اأ�كرانيا. مل ت�ضهد اأ�ر�با 
م��ث��ل ه���ذه امل��وج��ات م��ن ال��اج��ئ��ن م��ن��ذ احل���رب العاملية 

الثانية.
�ا�ضطر اأكرث من ع�ضرة ماين �ضخ�س، اأي اأكرث من ربع 

ال�ضكان، اإىل مغادرة منازلهم.
45 حافلة اخلمي�س لإجاء  هذا �ت�ضتعد كييف لإر�ضال 
اأعلنت  حيث  امل��ح��ا���ض��رة،  م��اري��وب��ول  مدينة  م��ن  مدنين 
النار،  لإط���اق  حملي  �ق��ف  ع��ن  الر��ضية  ال��دف��اع  �زارة 
بح�ضب نائبة رئي�س الوزراء الأ�كراين اإيرينا فريي�ضوك.

تلغرام  على  ن�ضر  م�ضّور  ت�ضجيل  يف  فريي�ضوك  �ق��ال��ت 
لل�ضليب  الد�لية  اللجنة  قبل  من  الليلة  اإباغنا  "مت 
الو�ضول"  اإم��ك��ان��ي��ة  لفتح  م�ضتعدة  ر����ض��ي��ا  ب���اأن  الأح��م��ر 
اإن�����ض��اين م��ن م��اري��وب��ول اإىل زاب���ور�ج���ي���ا عرب  اإىل مم��ر 
�اأ�ضافت  الر��ضية.  لل�ضيطرة  اخلا�ضع  برديان�ضك  ميناء 

املمر". هذا  عرب  حافلة   45 "�ضر�ضل 
�توّجهت بالفعل 17 حافلة من زابور�جيا اإىل ماريوبول 
220 كلم )�ضمال غ��رب(، على  الواقعة على بعد ح��وايل 

حد قولها.
�ك��ان��ت 28 ح��اف��ل��ة اأخ����رى ب��ان��ت��ظ��ار احل�����ض��ول ع��ل��ى اإذن 
للمر�ر عرب نقطة التفتي�س الر��ضية يف فا�ضيليفكا، قرب 

زابور�جيا.
"�ضنقوم بكل ما ميكن ل�ضمان ��ضول  �قالت فريي�ضوك 
احلافات اإىل ماريوبول اليوم �نقل الأ�ضخا�س الذين مل 

يتمكنوا من مغادرة املدينة".
بعمليات  امل��رت��ب��ط��ة  الت��ف��اق��ي��ات  اح�����رتام  ع���دم  �يف ظ���ل 
مغادرة  م��ن  اإل  الآن  حتى  املدنيون  يتمكن  مل  الإج���اء، 
للغاية.  خطري  اأم��ر  �هو  اخلا�ضة،  ب�ضياراتهم  ماريوبول 
�تق�ضفها  ماريوبول  مدينة  الر��ضية  ال��ق��وات  �حتا�ضر 

منذ نهاية �ضباط-فرباير.
املغادرة �املنظمات  �حتّدث الأ�ضخا�س الذين متكنوا من 
غري احلكومية عن ظر�ف كارثية يف املدينة حيث يختبئ 
املدنيون يف الأقبية، حمر�من من املياه �الغذاء، يف ظل 

انقطاع الت�ضالت بينما متاأ اجلثث ال�ضوارع.

مقتل 3 فل�سطينيني يف موجة عنف يف ال�سفة الغربية 

الرئا�ضة الفل�ضطينية تتهم اإ�ضرائيل بدفع الأو�ضاع نحو النفجار
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عربي ودويل

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

ميفيل ترمباي*
ال�����ض��ن ع��ل��ى مراعاة  اأ�ك���ران���ي���ا  جت���رب احل����رب يف 
�ضديقها الر��ضي �زبونها الغربي، خ�ضية اأن تق�ّضم 

العوملة اإىل كتلتن.
العاقات  قطع  على  القت�ضادية  العقوبات  تعمل 
التكلفة  الأخ����رى.  تلو  �اح���دة  �ال��غ��رب  ر��ضيا  ب��ن 
بالن�ضبة  ك��ارث��ي��ة  لكنها  لأ�ر�ب�����ا،  بالن�ضبة  باهظة 
لر��ضيا. �مع ذلك، ل ميكن العودة اإىل الوراء طاملا 
ظل فادميري بوتن يف ال�ضلطة، �طاملا بقي النظام 

قائما.
بينغ  ج��ن  �ضي  اأق�����ض��م  ب��ك��ن،  اأ�مل��ب��ي��اد  هام�س  على 
لها"،  ح��د�د  "�ضداقة ل  على  ب��وت��ن،  �ف��ادمي��ري 
الوليات  ت��ه��دده  لعامل  م�ضرتكة  ر�ؤي���ة  اإىل  ت�ضتند 
"العملية  حت��ق��ق  مل  ح��ظ��ه��م��ا،  �ل�����ض��وء  امل���ت���ح���دة. 

الع�ضكرية اخلا�ضة" يف اأ�كرانيا النت�ضار املاأمول.
ت�ضاعف  بخوف  ال�ضن  تاحظ  ذل��ك،  م��ن  �ب���دًل 
العقوبات، منها جتميد الحتياطي الر��ضي -الذي 
ا�ضتعادة الوحدة  اأكرب ح�ض�ضه -ف�ضًا عن  متتلك 
بن الوليات املتحدة �اأ�ر�ب��ا. �هذا يطفئ رغبتها 

يف غز� تايوان.
ال�ضيني-الأمريكي  ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ�ضتاذ  يقول 
مينك�ضن باي، "بدًل من اأن تكون ال�ضن م�ضتفيداً 
ب��ن ر����ض��ي��ا �ال��غ��رب، تقرتب  ال�����ض��راع  م��ن  �ضافياً 
ال�ضرار  م��ن  ت��ك��ون  اأن  م��ن  خطري  ب�ضكل  ال�ضن 

اجلانبية".
اإىل الفاينن�ضال تاميز املعلومات  �ضّرب الأمريكيون 
جتديد  ال�ضن  من  طلبوا  ال��ر����س  ب��اأن  تفيد  التي 
نظريه  ب��اي��دن  الرئي�س  �ح���ذر  امل��دم��رة،  تر�ضانتها 

ال�ضيني من عواقب مثل هذا الدعم.
ذل���ك. ل  نتفهم  �ن��ح��ن  ���ض��يء...  ك��ل  ال�ضن  تنفي 
باملائة   19 �ضوى  ر��ضيا  م��ع  ال�ضن  جت��ارة  ت�ضكل 
م��ن جت��ارت��ه��ا م��ع الحت���اد الأ�ر�ب�����ي، �18 باملائة 
م��ن ال��ت��ج��ارة م��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ال��ع��ام املا�ضي. 
هوا�ي  ل�ضركة  املالية  املديرة  على  القب�س  مت  �اإذا 
يف فانكوفر بناًء على طلب الأمريكين، فذلك لأن 
للمعدات  امل�ضنعة  ال�ضركة  اتهمت  الأخ����رية  ه��ذه 
اإي��ران... �ل  ال�ضينية بالتحايل على العقوبات مع 

يريد ال�ضينيون اللعب مرة اأخرى يف هذا الفيلم.
النفط  ب�����ض��راء  �ضعيدة  ال�ضن  �ضتكون  ذل���ك،  �م��ع 
ال��ر����ض��ي ال��ذي ل ي��ري��ده اأح���د، �ال��غ��از ال��ذي تريد 
للغاز،  بالن�ضبة  اأن���ه  رغ���م  م��ن��ه.  التخل�س  اأ�ر�ب�����ا 
الغربية  رب����ط الأج�������زاء  ال�������ض���ر�ري  ���ض��ي��ك��ون م���ن 
اأنابيب  �بناء خط  الر��ضية  ال�ضبكة  �ال�ضرقية من 

غاز عرب منغوليا.
العقوبات  ر���ض��م��ًي��ا  ال�����ض��ن  اح���رتم���ت  ل���و  �ح���ت���ى 
كما  تغ�س،  اأن  ميكن  فاإنها  ر��ضيا،  على  املفر��ضة 
حمفوفة  اللعبة  لكن  ال�ضمالية.  ك��وري��ا  م��ع  تفعل 
العقوبات  طعم  ذاق��ت  نف�ضها  ه��ي  لأن��ه��ا  باملخاطر، 

الأمريكية يف كثري من الأحيان.
�ضديق مزعج

ك���ان ���ض��ي يف غ��ن��ى ع���ن ه���ذا الع���ت���داء امل���ح���رج من 
�ضديقه بوتن، حيث يواجه ق�ضايا داخلية خطرية 
للحزب  الع�ضرين  امل��وؤمت��ر  قبل  �ضورته  م��ن  مت�س 
يف  ينظر  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال���ذي  ال�ضيني،  ال�ضيوعي 

�ليته التاريخية الثالثة يف اخلريف املقبل.
اأن  اإل  ن�����ض��اأ يف ��ه����ان،  اأن ف��ري����س ك��ور�ن��ا  �رغ���م 
ال�ضن �ضرعان ما متكنت من ال�ضيطرة على الوباء 
باإجراءات �ضارمة. �لكن بعد ذلك بعامن، فر�ضت 
�ضيا�ضتها "�ضفر كوفيد19-" عمليات حجر �ضحي 
هونغ  �يف  امل��ت��غ��ريات.  م��ن  �ضعبها  حلماية  ج��دي��دة 

كونغ، الوفيات اآخذة يف الرتفاع.
باأ�ضواأ حم�ضول للقمح، يف  الغزيرة  الأمطار  �تنذر 

الوقت الذي ارتفعت فيه اأ�ضعار احلبوب ب�ضدة بعد 
جتميد ال�����ض��ادرات الأ�ك��ران��ي��ة، �يف ه��ذا �ضوء حظ 

مل�ضتورد رئي�ضي لاأغذية.
ال�ضكن  فقاعة  على  ال�ضيطرة  احل��ك��وم��ة  �حت���ا�ل 
خال  من  مالية،  اأزم��ة  يف  الت�ضبب  د�ن  ال�ضخمة 
�ضددت  اأن��ه��ا  كما  اإي��ف��رج��ران��د.  دي���ون  اإع����ادة هيكلة 
التي  ال��ك��ربى،  التكنولوجيا  �ضركات  على  اخل��ن��اق 
تعد  اأن��ه��ا  درج��ة  اىل  كبري  ب�ضكل  اأ�ضهمها  تراجعت 

الآن ب� "�ضيا�ضات ل�ضالح ال�ضوق".
بحرب  للمخاطرة  منا�ضبا  لي�س  الوقت  باخت�ضار، 

جتارية.
"يتمثل  اإيان برمير،  ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ�ضتاذ  ��فق 
الوليات  اأن  يف  امل��ا���ض��ي،  لل�ضهر  الأك�����رب  اخل��ط��ر 
للنظام  حا�ضم  -ت�ضظ  تنف�ضان  �ال�ضن  املتحدة 
العاملي �نهاية حقبة العوملة احلالية"، �هو �ضيناريو 
حمتمل، �ل��ك��ن م��ن غ��ري امل��رج��ح. يف امل��ق��اب��ل، فاإن 
اأنه  ب��ال��ت��اأك��ي��د  "�ضت�ضتنتج  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  الأط�������راف 
يف  اقت�ضادية  حرب  من  نف�ضها  حماية  عليها  يجب 

امل�ضتقبل".
بيرت�ضون  معهد  رئ��ي�����س  ب��و���ض��ن،  ����س.  اآدم  �ح�����ض��ب 
ينق�ضم  اأن  امل��ح��ت��م��ل  "من  ال�������د�يل،  ل��اق��ت�����ض��اد 
القت�ضاد اإىل تكتلن -�احد يتمحور حول ال�ضن، 
اأ�ر�بي  ال��ولي��ات املتحدة م��ع احت��اد  �الخ���ر ح��ول 
�احد  ك��ل  -�ي��ح��ا�ل  ال��ث��اين  املع�ضكر  يف  كلًيا  لي�س 

حماية نف�ضه �تقليل نفوذ الآخر �تاأثريه ".
الذي  ال��ت��اآك��ل  تفاقم  اإىل  ال�ضيناريو  ه��ذا  ���ض��ي��وؤدي 
احلمائية  اأدت  حيث  الأخ����رية،  ال�����ض��ن��وات  يف  ح��دث 
لل�ضناعات  الن��ت��ق��ائ��ي  الف�ضل  اإىل  اجل��ان��ب��ن  م��ن 
الدقيقة  �امل��ع��اجل��ات  الت�����ض��الت  مثل  �التقنيات، 

���ضائل التوا�ضل الجتماعي.
�م���ع ذل����ك، ف����اإن ان��خ��ف��ا���س ال��ت��ج��ارة م���ع ال�ضن، 
التنويع ال�ضحي لاإمدادات  ا ملنطق  اأي�ضً ي�ضتجيب 
لزيادة قدرتها على ال�ضمود يف �جه الأ�بئة �الكوارث 
الحتبا�س  غ����ازات  ان��ب��ع��اث��ات  لتقليل  اأ�  الأخ�����رى. 

احلراري بتقريب الإنتاج من ال�ضتهاك.
منذ ان�ضمامها اإىل منظمة التجارة العاملية قبل 20 
منخف�س.  ت�ضخم  ع�ضر  يف  ال�ضن  �ضاهمت  عاًما، 
�اإن اإعادة ن�ضر �ضا�ضل الإنتاج داخل مناطق التجارة 
احلرة الإقليمية �ضيكلف امل�ضتهلكن اأكرث من خال 
تقليل املناف�ضة ل�ضالح �ضناعات غالًبا ما تكون اأقل 

كفاءة �ابتكاًرا.
   اإن الكربياء الوطني يحّفز التناف�س. يبلغ حجم 
الإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  ثلثي  ال�ضيني  القت�ضاد 
اأ�ضعاف مثيله يف ر��ضيا(،  للوليات املتحدة )�10 
ال�ضن  لكن  احل���ايل.  ال�ضرف  ب�ضعر  ح�ضابه  عند 
قيا�ضه  مت  اإذا  املتحدة  ال��ولي��ات  على  قليًا  تتفوق 
ب��دق��ة اأك����رب يف م��ن��ا���ض��ف��ة ال��ق��وة ال�����ض��رائ��ي��ة. يريد 
ال�ضينيون الحرتام الذي ت�ضتحقه القوة العظمى 
ال��ت��ي اأ���ض��ب��ح��وا ع��ل��ي��ه��ا، ل��ك��ن الأم��ري��ك��ي��ن لي�ضوا 

م�ضتعدين لتقا�ضم هيمنتهم.
   اإن ثقل قب�ضة الد�لة ال�ضينية يف القت�ضاد يرّبر 
البلد،  ه��ذا  م��ع  عاقاتنا  يف  احل��ذر  زي���ادة  باإ�ضهاب 
�ضديق ر��ضيا، �الذي يقدم نف�ضه يف اآ�ضيا �اأفريقيا 

كنموذج بديل للنمو �ال�ضتقرار.
العاملي،  القت�ضاد  يف  بعمق  متاأ�ضلة  ال�ضن  اإن     
م���ن ظاهرة  ل��ل��ح��د  ت��ع��ا�ن��ه��ا  اإىل  ب��ح��اج��ة  �ن���ح���ن 
الحتبا�س احلراري، �حرب جتارية �ضاملة �ضتكون 
مكان  ك��ل  يف  املعي�ضة  م�ضتوى  �ضينخف�س  كارثية. 
�يزداد بب�ضاطة خطر احلرب. �مع ذلك، فاإن املثال 
يف  ارت��ه��ان��ن��ا  تقلي�س  يف  احل��ك��م��ة  يعلمنا  ال��ر����ض��ي 

القطاعات احل�ضا�ضة.
ترجمة خرية ال�سيباين

احلريق الأوكراين: ال�ضني تراعي املاعز وامللفوف...!

* زميل اأول يف معهد �سي دي هاو, وزميل اأول زائر يف مركز البحوث بني اجلامعات  يف حتليل املنظمات

جمهر 
الأحداث

لقاء حمتمل بني وزيرْي خارجية رو�ضيا واأوكرانيا 
•• اإ�سطنبول-اأ ف ب

لفر�ف  �ضريغي  الر��ضي  اخلارجية  �زي��ر  يلتقي  اأن  املحتمل  م��ن 
بنظريه الأ�كراين دميرت� كوليبا خال اأ�ضبوعن لإجراء حمادثات، 
يف  الطرفن  ا�ضت�ضافتها  بعد  اخلمي�س  اأم�س  تركيا   اأعلنت  ح�ضبما 

�قت �ضابق من هذا الأ�ضبوع.
�قال �زير خارجية تركيا مولود ت�ضا��س اأ�غلو يف مقابلة تلفزيونية 
م�ضتوى  على  الأقّل  على  اأعلى،  م�ضتوى  على  اجتماع  يح�ضل  "قد 
"من  اأن  اإىل  م�ضرًيا  اأ�ضبوعن"،  اأ�  اأ�ضبوع  خ��ال  اخلارجية،  �زراء 

امل�ضتحيل تقدمي موعد".
دائم  �ق��ف  على  يتفقا  �اأن  الطرفان  يجتمع  اأن  هو  "املهّم  �اأ���ض��اف 
اجتماع  ا���ض��ت�����ض��اف��ة  "توّد  ت��رك��ي��ا  اأن  اإىل  م�����ض��رًيا  النار"،  لإط����اق 

مفا��ضون  �ال��ت��ق��ى  �ضادق".  ��ضيط  ب�ضفتها  اخل��ارج��ي��ة  ل��وزي��ري 
ر��س �اأ�كرانيون يف ا�ضطنبول الثاثاء. �منحت املحادثات ب�ضي�س 
املوؤ�ضرات على تراجع  ت��زال  اأ�كرانيا، لكن ل  اأم��ل لنهاء احل��رب يف 

الهجمات على الأر�س قليلة.
الأ�كراين  التي تربطها عاقات �دية مع اجلانبن  ���ضعت تركيا 
كو�ضيط،  نف�ضها  الأط��ل�����ض��ي،  ���ض��م��ال  ح��ل��ف  يف  �ال��ع�����ض��و  �ال��ر����ض��ي 
اأنطاليا اجلنوبية يف مطلع  �ا�ضت�ضافت لفر�ف �كوليبا يف مدينة 

اآذار-مار�س.
حمادثات  يف  اأُح����رز  الآن  حتى  ت��ق��دم  اأه���م  اإن  اأ�غ��ل��و  ت�ضا��س  �ق���ال 

ا�ضطنبول.
�اأ�ضاف "هل انتهى كل �ضيء؟ كّا اُتخذت بع�س اخلطوات لتخفيف 

التوتر، حتى لو ل نرى ذلك كثرًيا على الأر�س".

تاأجيل جل�ضة ا�ضتجواب حاكم 
لبنان املركزي 

•• بريوت-رويرتز

اأم�س  اأرج���اأ  لبنانيا  قا�ضيا  ب��اأن  الر�ضمية  اللبنانية  الأن��ب��اء  �ك��ال��ة  اأف���ادت 
اخلمي�س جل�ضة ا�ضتجواب حاكم امل�ضرف املركزي ريا�س �ضامة اإىل يونيو 

حزيران بعد اأن ح�ضر حماميه جل�ضة يف حتقيق ف�ضاد بدل منه.
اتهم �ضامة، �هو يف املن�ضب منذ ما يقرب من ثاثة عقود، بالإثراء غري 
امل�ضر�ع الأ�ضبوع املا�ضي. �نفى هذه التهامات عندما توا�ضلت معه ر�يرتز، 
قائا اإنه اأمر باإجراء مراجعة خل�ضت اإىل اأن الأموال العامة لي�ضت م�ضدر 

ثر�ته. �كان قد نفى يف ال�ضابق ارتكاب اأي خمالفات.

تركيا: اأبراموفيت�س ي�ضعى 
باإخال�س لإنهاء احلرب 

•• اإ�سطنبول-رويرتز

ق��ال �زي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م��ول��ود جا�ي�س اأ�غ��ل��و  اأم�����س اخلمي�س اإن 
امللياردير املقرب من الرئي�س الر��ضي فادميري بوتن ر�مان اأبراموفيت�س، 
�الذي فر�ضت عليه الد�ل الغربية عقوبات ب�ضبب غز� ر��ضيا لأ�كرانيا، 

ي�ضعى "باإخا�س" لإنهاء احلرب.
كييف  بن  بالت�ضال  يقوم  ك��ان  اأبراموفيت�س  اأن  اأ�غ��ل��و  جا�ي�س  �اأ���ض��اف 
�مو�ضكو منذ بدء الغز� يف 24 فرباير- �ضباط. �ظهر اأبراموفيت�س فجاأة 

يف جل�ضة مفا��ضات اأ�كرانية ر��ضية يف اإ�ضطنبول يوم الثاثاء.

يف حما�سرة لـ »تريندز« حول بوكوحرام والأمن يف منطقة ال�ساحل 

خبري �ضيا�ضي: بوكوحرام  حتولت اإىل تنظيم باأيديولوجيا خا�ضة 
... وبقاوؤها مرهون مبحاربة الفقر والبطالة وخطاب التطرف

•• اأبوظبي-الفجر:

اأن  �اإع���ام���ي  �ضيا�ضي  خ��ب��ري  اأك���د 
حتولت  بوكوحرام"  "جماعة 
تنظيم  اإىل  اإره��اب��ي��ة  ج��م��اع��ة  م��ن 
خا�ضة  �اأيديولوجية  فكر  �ضاحب 
اجلماعة  عنا�ضر  عدد  اأن  رغم  به، 
ف���رد،  اآلف  اخل��م�����ض��ة  ي��ت��ع��دى  ل 
م�ضرياً اإىل اأن "بوكوحرام" توا�ضل 
النت�ضار يف د�ل ال�ضاحل الأفريقي 
اأرب��اح��اً على الكثري من  ُت��دّر  لأنها 
�د�لياً.  اإقليمياً  الفاعلة  اجل��ه��ات 
اأ�ضبحت  اأن مواجهة اجلماعة  كما 
غ�����ط�����اًء ل�������د�ل ع�����دي�����دة �ذري����ع����ة 
للتدخل يف �ضوؤ�ن الد�ل الأفريقية 
�التواجد فيها ع�ضكرياً، م�ضيفاً اأن 
مرهون  عدمه  من  اجلماعة  بقاء 
مبحاربة الفقر �البطالة �التناحر 
الطائفي  �ال�������ض���راع  �الإق���������ض����اء 
�خطاب التطرف. جاء ذلك خال 
نظمها مركز  ُب��ع��د  ع��ن  حم��ا���ض��رة 
�ال�ضت�ضارات،  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
"جماعة  ع��������ن��������وان:  �ح�����م�����ل�����ت 
منطقة  يف  �الأم��������ن  ب����وك����وح����رام 
�ا�ضت�ضاف  الأفريقي"،  ال�ضاحل 
الرب�في�ضور  الأ�����ض����ت����اذ  خ���ال���ه���ا 
اأ�ضتاذ  حممد  عبدالباقي  اخل�ضر 
الإع���ام �الت�����ض��ال ال���د�يل مدير 
املركز النيجريي للبحوث العربية 
يف نيجرييا، �اأدارت املحا�ضرة نورة 
اإدارة  �م��دي��ر  اأ�ل  ب��اح��ث  احلب�ضي 

الن�ضر العلمي يف "تريندز".

واقع القارة الأفريقية
املحا�ضرة   احل��ب�����ض��ي  �ا���ض��ت��ه��ل��ت 
بوكوحرام  جماعة  �ج��ود  اأن  قائلة 
�اأ�ضا�ضية  حم��وري��ة  حت���ولت  �ضكل 
ال���ق���ارة الأف��ري��ق��ي��ة التي  يف �اق����ع 
ت�����ع�����اين م����ن����ذ زم��������ن ب����ع����ي����د من 
امل�ضلحة  �ال���ن���زاع���ات  ال�����ض��راع��ات 
�الإرهابية،  املتطرفة  �اجلماعات 
ما جعل هذه اجلماعة �نظرياتها 
املاأز�مة  الأمنية  الأ����ض��اع  ت�ضتغل 
�الأ������ض����اع امل��ع��ي�����ض��ي��ة ال�����ض��ع��ب��ة يف 

النت�ضار �التمدد.
التهديد  ه��ذا  اأن  احلب�ضي  �ذك���رت 
بوكوحرام  ج��م��اع��ة  ت�ضكله  ال����ذي 
الإقليمين  الفاعلن  على  يحتم 
الكفيلة  ال�ضبل  بحث  �ال��د�ل��ي��ن 
ل�����ض����ت����ق����رار امل���ن���ط���ق���ة �ال�����ق�����ارة 
مواجهة  على  �ال��ع��م��ل  الأف��ري��ق��ي��ة 
منابعها  �جت��ف��ي��ف  "بوكوحرام" 
مبينة  كافة،  الأفريقية  ال��د�ل  يف 
من  جمموعة  تعالج  املحا�ضرة  اأن 
"ن�ضاأة  ه����ي:  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  ال��ن��ق��اط 
الفكرية،  �مرتكزاتها  ب��وك��وح��رام 
نيجرييا  يف  ال����دي����ن����ي  �ال����ع����ن����ف 
�ع���اق���ت���ه ب����ب����وك����وح����رام، �ق�����درة 
ب���وك���وح���رام ع��ل��ى ال��ت��م��ا���ض��ك بعد 
الإقليمية  �الأبعاد  زعيمها،  مقتل 
�ال����د�ل����ي����ة ل���ظ���اه���رة ب���وك���وح���رام 
الفرن�ضي،  الن�����ض��ح��اب  �ت��داع��ي��ات 
�ضوء  يف  اجل����م����اع����ة  �م�����ض��ت��ق��ب��ل 

املوؤ�ضرات الراهنة".

ن�ساأة بوكوحرام
اخل�ضر  الرب�في�ضور  ق��ال  ب���د�ره، 
"جماعة  اإن  حم��م��د  ع��ب��دال��ب��اق��ي 
ب����وك����وح����رام " ت���ع���ت���رب م����ن اأك����رب 
عرفتها  التي  املتطرفة  اجلماعات 
الغربية،  الأف���ري���ق���ي���ة  ال�������ض���اح���ة 
ب���ا����ض���ت���ث���ن���اء �����ض����رق اأف����ري����ق����ي����ا يف 
اجلماعة  ن�����ض��اأت  حيث  ال�����ض��وم��ال، 

عام 1995، حتت م�ضمى "منظمة 
يف  �ن�����ض��ط��ت  امل�ضلمن"،  ال�����ض��ب��اب 
ال���وق���ت ال�����ذي ك���ان���ت ت�����ض��ه��د فيه 
املوؤ�ض�ضات التعليمية ن�ضاطاً طابياً 
ك���ب���رياً، مب��خ��ت��ل��ف اأط���ي���اف ه����وؤلء 
�لكن  �م���ي���ول���ه���م،  �ت���وج���ه���ات���ه���م 
ن�ضاطها اآنذاك كان كجماعة دعوية 

فقط.
�اأ��ضح اأنه يف عام 2002 مت اإعادة 
ي��د حممد  ع��ل��ى  اجل��م��اع��ة  تنظيم 
اأهل  "جماعة  ا�ضم  لتحمل  يو�ضف، 
ال�ضنة للدعوة �اجلهاد"، حيث اأعاد 
الأيديولوجي  ب�ضكلها  تاأ�ضي�ضها 
احل��ايل، �ات��خ��ذت من م�ضجد ابن 
ت��ي��م��ي��ة يف م���دي���ن���ة م���اي���د�غ���وري 
برنو  ل��ولي��ة  الثقافية  العا�ضمة 
اجلماعة  اأن  م�ضيفاً  نيجرييا؛  يف 
عن  للحديث   2004 ع��ام  انتقلت 
�الد�لة،  امل�ضلمن  ب��ن  ال��ع��اق��ة 
�ات�����خ�����ذت م����وق����ع����اً م����ن����ز�ي����اً عن 
ا�ضتعلت   2006 عام  املجتمع، �يف 
النيجريي  الأم����ن  ب��ن  امل��ن��ا����ض��ات 
�قتل  بوكوحرام،  جماعة  �عنا�ضر 

اآنذاك زعيمها حممد يو�ضف.

مرتكزات اجلماعة
�اأ�ضار اخلبري ال�ضيا�ضي �الإعامي 
اإىل اأن املرتكزات التي قامت عليها 
جماعة بوكوحرام متعددة، �منها: 
الإ�ضامية  ال�����ض��ري��ع��ة  "تطبيق 
اإ���ض��ام��ي��ة جديدة،  د�ل����ة  �اإق���ام���ة 
ب�ضكل  ال��غ��رب��ي  التعليم  �حم��ارب��ة 
ب���ك���ل م����ا مي��ث��ل��ه م����ن ثقافة  ع�����ام 
العمل  �حت���رمي  �مرجعية،  �ع��ل��م 
�اإقامة  ال��د�ل��ة،  موؤ�ض�ضات  داخ���ل 
الثورة  غ���رار  على  اإ�ضامية  ث���ورة 
مبيناً  الإيرانية"،  الإ����ض���ام���ي���ة 
عن  ع��ب��ارة  "بوكوحرام"  ا���ض��م  اأن 
التعليم  "بوكو" اأي  الأ�ل  جزاأين، 
�الثاين حرام من التحرمي، �يدلل 
الغربي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  حت�����رمي  ع���ل���ى 
بوكوحرام  ج��م��اع��ة  اأن  م�����ض��ي��ف��اً 
يف  امل�ضت�ضري  الف�ضاد  م��ن  ات��خ��ذت 
�اللتزامات  ال��ن��ي��ج��ريي  املجتمع 
اأنف�ضهم  ال�ضا�ضة على  التي قطعها 
ذريعة  بها،  يلتزموا  �مل  احلكم  يف 
بن  �انت�ضارها  لفكرها  ل��ل��رت�ي��ج 

ال�ضباب.
نيجرييا  �ضمال  منطقة  اأن  �ب��ن 
القراآين  ال��ت��ع��ل��ي��م  ان��ت�����ض��ار  ت�����ض��ه��د 
خطاب  لق������ى  ح���ي���ث  �ال�����ع�����رب�����ي، 

اخل���اف���ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة ت��ن��دل��ع بن 
الفر�ضة  �يعطي  �الآخ����ر،  احل��ن 
ل����ب����وك����وح����رام ل�����ض����ت����غ����ال ه����ذه 

الأزمات لانت�ضار �التو�ضع.

متا�سك "بوكوحرام"
جعلت  ال������ت������ي  ال������ع������وام������ل  اأم�����������ا 
اأمام مواجهة  "بوكوحرام" ت�ضمد 
ف��اأ�رد اخل�ضر  النيجريية،  الد�لة 
متكنت  اجلماعة  "اأن  منها  حممد 
من تعزيز متا�ضكها �مللمت �ضملها 
بها  ع�ضفت  التي  النق�ضامات  بعد 
ت�ضتعيد  جعلها  م��ا   ،"2016 ع��ام 
جانب  اإىل  ����ض���ري���ع���اً،  مت���ا����ض���ك���ه���ا 
فاملنطقة  ال��ت�����ض��اري�����س؛  ا���ض��ت��غ��ال 
"بوكوحرام"  ف��ي��ه��ا  تنت�ضر  ال��ت��ي 
ب��ع��ي��دة ج����داً ع��ن احل�����ض��ر �امل����دن، 
�ضحرا�ية  مناطق  يف  تعي�س  حيث 
القوات  ع��ل��ى  معها  ي�ضعب  �ع���رة 
الأمنية الو�ضول اإليهم، اإ�ضافة اإىل 
القدرة على ا�ضتقطاب ال�ضباب من 
�ضمال نيجرييا بخطاب ديني يخدم 
اأبناء  �ا���ض��ت��غ��ال  اأي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��ا، 
�احل�ضول  �جت��ن��ي��ده��م،  ال�����ض��وارع 
ع��ل��ى ظ��ه��ري حم��ل��ي ح��ي��ث متكنت 
اأفرع �كتائب  تكوين  اجلماعة من 
ل��ه��ا داخ���ل امل��وؤ���ض�����ض��ات امل��ح��ل��ي��ة، ما 
�ضحره  �ل��ه  مقبول  خطابها  جعل 
اخلا�س بن العنا�ضر املحلية حتى 

خم�س �ضنوات م�ضت.

امتداد قبلي
�اأ��ضح اأن جماعة بوكوحرام ��ضلت 
با�ضتغال  امل����ج����ا�رة  ال�����د�ل  اإىل 
ال��ظ��ه��ري امل��ح��ل��ي، �الع��ت��م��اد على 
اجلوار  د�ل  م��ع  القبلي  الم��ت��داد 
م���ا ج��ع��ل��ه��ا ت����زرع اأف��رع��ه��ا يف هذه 
النيجر �ت�ضاد، ف�ضًا  ال��د�ل مثل 
الجتماعي  التمدد  ا�ضتغالها  عن 
����ض��ه��ول��ة ن��ق��ل امل��ج��ن��دي��ن اإىل د�ل 
املفتوحة، ما  اجل��وار عرب احل��د�د 
�ات�ضال  �ت���داخ���ل  ع��اق��ة  اأ�ج�����د 
�نظرياتها  اجل���م���اع���ة  ه����ذه  ب���ن 
املختلفة يف كل من مايل �النيجر 
اأن مواجهة  ع��ل��ى  م�����ض��دداً  �ت�����ض��اد، 
�ذريعة  غطاًء  "بوكوحرام" اأ�ضبح 
ال�ضوؤ�ن  يف  للتدخل  عديدة  ل��د�ل 

الأفريقية �التواجد ع�ضكرياً.

م�ستقبل بوكوحرام
بوكوحرام  �حول م�ضتقبل جماعة 

اجلماعة القبول هناك، �ا�ضتمالوا 
بزعم  ال�������ض���ب���اب،  م����ن  ال���ك���ث���ريي���ن 
ال�ضريعة  مت��ك��ن  ي���ري���د�ن  اأن���ه���م 
الإ������ض�����ام�����ي�����ة �ن���������ض����ر ال����ع����دال����ة 
الرفاهية  �ت��ط��ب��ي��ق  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التعليم  مناه�ضة  اأن  كما  لل�ضعب. 
الأ�ضا�ضية  الأط��ر�ح��ة  هي  الغربي 
جلذب  اجل��م��اع��ة  ا�ضتغلتها  ال��ت��ي 
�لكن  نيجرييا،  �ضمال  يف  ال�ضباب 
اجلديد هو اأن اجلماعة �ظفت هذه 
اأيديولوجيتها  خلدمة  الأطر�حة 
اخلا�ضة �تعزيز تغلغلها، اإىل جانب 
احلا�ضل  لامتعا�س  ا�ضتغالها 
�ضمال  يف  امل�ضلمة  اجل��م��اه��ري  ب��ن 
التي  امل�ضيحية  �الأق��ل��ي��ة  ال��ب��اد 
لفتاً  ه��ن��اك،  احل��ك��م  على  ت�ضيطر 
اإىل اأن الت�ضويق الذي ارتكزت عليه 
ال�ضيا�ضين،  مقاربة  هو  اجلماعة 
تكون ظهرياً  اأن  ق��ادرة على  �اأن��ه��ا 
�ليات  حكام  دف��ع  ما  لل�ضيا�ضين، 
نيجريية لعقد �ضفقات مع قيادات 
اجل��م��اع��ة، �ق���د ف���از ق��ي��ادي��ون من 

اجلماعة مبنا�ضب حملية عدة.

العنف الديني يف نيجرييا
حممد  عبدالباقي  اخل�ضر  �اأف���اد 
تنتهج  مل  ب��وك��وح��رام  جماعة  ب���اأن 
اإىل  �ضعت  ب��ل  ب��داي��ات��ه��ا،  يف  العنف 
التفا��س �النت�ضار، �لكن ال�ضا�ضة 
�النقا�ضات  اخلطابات  يتقبلوا  مل 
فانفجرت  ل���ل���ج���م���اع���ة،  امل���ل���ت���وي���ة 
بوكوحرام  بن  امل�ضلحة  النزاعات 
�ال�����د�ل�����ة ال���ن���ي���ج���ريي���ة. �ب�������داأت 
م��ع احلكومة  امل��ف��ت��وح��ة  امل��واج��ه��ة 

املركزية.
�ضجا  متتلك  نيجرييا  ب��اأن  �ن��وه 
الطائفية  اخل��اف��ات  م��ن  ط��وي��ا 
بن امل�ضلمن �امل�ضيحين، ما �ضهل 
الأزمة  ه��ذه  ا�ضتغال  لبوكوحرام 
م�ضر�عها  خل���دم���ة  �ت��وظ��ي��ف��ه��ا 
ب�ضبب  �ه�����ذا  �اأي���دي���ول���وج���ي���ت���ه���ا، 
ت��راخ��ي ال���د�ل���ة ال��ن��ي��ج��ريي��ة التي 
بن  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال��ن��زاع��ات  تخ�ضي 
اجلماعة  اأن  موؤكداً  الأدي���ان،  اأتباع 
�ضمال  يف  الحتقان  حالة  ا�ضتغلت 
املنطقة  ع��ل��ى  للهيمنة  ن��ي��ج��ريي��ا 
�ق��ي��ام��ه��ا مب���ن���ا�����ض���ات م���ع رج���ال 
الر�ضمي  اخل��ط��اب  اأن  كما  الأم���ن. 
الر�ضمية  ال��دي��ن��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات 
فاعًا  خ���ط���اب���اً  ل��ي�����س  ال���غ���ال���ب  يف 
م����ا يجعل  امل���ط���ل���وب���ة،  ب����ال����درج����ة 

املركز  م���دي���ر  اأك������د  اأف���ري���ق���ي���ا،  يف 
ال��ن��ي��ج��ريي ل��ل��ب��ح��وث ال��ع��رب��ي��ة اأن 
لت�ضتمر  ت��ك��ن  مل  "بوكوحرام" 
امل�ضكوت  �ج������ود  ل�����ول  الآن  اإىل 
ع��ن��ه يف م��ل��ف��ات اجل��م��اع��ة �ملفات 
الإقليمية  �القوى  الأمنية  القوى 
�ال���د�ل���ي���ة ال���ت���ي ت�����ض��ت��ث��م��ر �ج���ود 
يف  تواجدها  تر�ضيخ  يف  بوكوحرام 
د�ل ال�ضاحل الأفريقي، مو�ضحاً اأن 
اإرهابي  اجلماعة حتولت من كيان 
فكر  �ضاحب  تنظيم  اإىل  متطرف 
�اأي���دي���ول���وج���ي���ة خ��ا���ض��ة، رغ����م اأن 
ال�  ي���ت���ج���ا�ز  ع��ن��ا���ض��ره��ا مل  ع�����دد 
5000 فرد، فبوكوحرام �ضت�ضتمر 
الكثري من  اأرب��اح��اً على  ُت��در  لأنها 
�الد�لين،  الإقليمين  الفاعلن 
"بوكوحرام"  فكر  اأن  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
الأ�ضباب  �ل��ك��ن  م��ك�����ض��وف��اً،  اأ���ض��ب��ح 
بوكوحرام  ظ��ه��ور  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
م��ا زال���ت ق��ائ��م��ة خ�����ض��و���ض��اً الفقر 
�الإق�ضاء  �ال��ت��ن��اح��ر  �ال��ب��ط��ال��ة 
�ال�����������ض�����راع ال���ط���ائ���ف���ي �خ���ط���اب 
ال��ت��ط��رف، م���ا ي��ح��ت��م ع��ل��ى ال���د�ل 
التكاتف �اإحداث مراجعة حقيقية 
من  الأ���ض��ب��اب  ه��ذه  ملعاجلة  متزنة 
ل�ضياغة  الوعي  �تعزيز  ج��ذ�ره��ا، 
�ل  الع�ضر  يواكب  معتدل  خطاب 

يجايف الثواب الديني.

تنظيم القاعدة
�ك�ضف اخل�ضر عبدالباقي حممد 
اأن ثمة حتالفاً بن تنظيم القاعدة 
اأن  خ�ضو�ضاً  بوكوحرام،  �جماعة 
مبايعة الأخري للقاعدة اعتمد على 
الرت�يج الإعامي لت�ضكيل �ضغط 
نف�ضي على الد�ل الكربى. كما اأن 
بوكوحرام  ب��ن  كبريا  تعا�نا  ثمة 
�القاعدة، �عاقات �دعما معنويا 
القاعدة خ�ضو�ضاً  من قبل تنظيم 
يف مرحلة بدايات اجلماعة، م�ضيفاً 
مع  النيجريية  ال��د�ل��ة  تعامل  اأن 
اجل��م��اع��ة ك���ان م��ت��ب��اي��ن��ا م��ن��ذ عام 
تعاقب  ظل  يف  الآن  حتى   2010
بع�س  �اأن  �ال�����ض��ا���ض��ة،  ال���ر�ؤ����ض���اء 
يف  اجل���دي���ة  مت��ت��ل��ك  مل  الإدارات 
اإدارة  �لكن  "بوكوحرام"،  مكافحة 
الرئي�س النيجريي حممد بخاري 
�القوة  �ال�����ض��دق  اجل��دي��ة  متتلك 
�لكنها  اجل��م��اع��ة،  م��ع  التعامل  يف 
عنا�ضر  مل��ج��اب��ه��ة  ك���اف���ي���ة  ل��ي�����ض��ت 

بوكوحرام املتخفن.

�ضورة حما�ضرة جماعة بوكو حرام �الأمن يف منطقة ال�ضاحل.

الفل�ضطينيون ياأملون اأن مير رم�ضان بهدوء رغم التوتر 
•• القد�س-رويرتز

القد�س  يف  الأق�ضى  امل�ضجد  جتميل  على  فل�ضطينيون  يعكف   
ب��ا���ض��ت��خ��دام ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن امل��ن��ظ��ف��ات �ال���ط���اء اجلديد 
الأمل  ل�ضهر رم�ضان، يحد�هم  ا�ضتعدادا  بالفواني�س  �تزيينه 

يف مر�ر هذا ال�ضهر الكرمي بهد�ء رغم التوترات ال�ضيا�ضية.
�����ض��ل م��ت��ط��وع��ون م��ن ك��ل الأع���م���ار م��ن اإ���ض��رائ��ي��ل �ال�ضفة 
ال�ضريفن  احلرمن  ثالث  لتهيئة  �القد�س  املحتلة  الغربية 

قبل حلول رم�ضان الذي من املتوقع اأن يبداأ ال�ضبت.
فل�ضطينين  بن  املا�ضي  العام  �قعت  ليلية  ا�ضتباكات  �كانت 

��ضاهمت  رم�����ض��ان.  يف  �م�ضتوطنن  الإ�ضرائيلية  �ال�ضرطة 
تهديدات بطرد فل�ضطينين من منازلهم يف القد�س ال�ضرقية 
على  حظر  �ف��ر���س  الأق�����ض��ى  بامل�ضجد  لل�ضرطة  �م��داه��م��ات 
التجمعات الليلية عند باب العامود يف حرب ا�ضتمرت 11 يوما 
من  اأك��رث  مقتل  عن  اأ�ضفرت  غ��زة  يف  �م�ضلحن  اإ�ضرائيل  بن 

اإ�ضرائيل. يف  �ضخ�ضا   13� غزة  يف  فل�ضطينيا   250
�ضاء  "اإن  القدمية  القد�س  �ضكان  دياب �هي من  قالت فاطمة 
تكون  �ل  ال�ضنة،  تلك  م��ن  �اأح�ضن  ه��ادئ  يكون  رم�ضان  اهلل 

هناك م�ضاكل".
�قتل م�ضلح فل�ضطيني خم�ضة اأ�ضخا�س يف اإحدى �ضواحي تل 

اأبيب يوم الثاثاء يف اأحدث �ضل�ضلة من الهجمات القاتلة التي 
اأججت املخا�ف من ت�ضعيد اأ��ضع.

باأنحاء  امل�ضتوطنن  ع��ن��ف  ت��زاي��د  م��ن  فل�ضطينيون  �ي�����ض��ك��و 
الحتال  الواقعتن حتت  ال�ضرقية  �القد�س  الغربية  ال�ضفة 

الإ�ضرائيلي منذ حرب 1967.
"القد�س تعاين من  قال عمر� �ضدر املقيم يف البلدة القدمية 
الحتال  مع  امل�ضتمر  لاحتكاك  نظرا  �ضعب  �ضيا�ضي  ��ضع 

�امل�ضتوطنن".
للنا�س يف هذا  ال��ف��رح��ة  ال��زي��ن��ة  اأن جتلب  ي��اأم��ل  اأن���ه  �اأ���ض��اف 

الوقت.

الأمم املتحدة ت�ضعى لتوفري اأكرب م�ضاعدة مالية لأفغان�ضتان 
•• نيويورك-رويرتز

ت�ضعى الأمم املتحدة جلمع 4.4 مليار د�لر لأفغان�ضتان 
يف موؤمتر د�يل يجرى عن بعد يف اأكرب منا�ضدة د�لية 
القلق من حكم  الرغم من ت�ضاعد  لد�لة �اح��دة على 

حركة طالبان.
�ق��ب��ل ان���ط���اق امل����وؤمت����ر، ت��ع��ه��دت ب��ري��ط��ان��ي��ا بتقدمي 
د�لر(  مليون   374( اإ�ضرتليني  جنيه  مليون   286
لأف��غ��ان�����ض��ت��ان، ح��ي��ث ي��ح��ت��اج ���ض��ت��ة م���ن ب���ن ك���ل ع�ضرة 
اقت�ضادية تفاقمت بفعل  اأزمة  اأفغان للم�ضاعدة، ��ضط 
على  طالبان  �ضيطرة  اأعقاب  يف  املالية  امل�ضاعدات  �قف 
�كيل  مارتن جريفيث  �ق��ال  اآب.  اأغ�ضط�س  يف  ال�ضلطة 
يف  الإغ��اث��ة  �من�ضق  الإن�ضانية  لل�ضوؤ�ن  املتحدة  الأمم 
اإف����ادة �ضحفية ق��ب��ل ان��ع��ق��اد امل��وؤمت��ر ال���ذي ت�����ض��ارك يف 
ا�ضت�ضافته بريطانيا �اأملانيا �قطر "الأفغان يحتاجون 
�دعم  الزراعة  �ا�ضتدامة  اقت�ضادهم  دعم  مل�ضاعدتنا يف 

اخلدمات الجتماعية الأ�ضا�ضية". �تقول الأمم املتحدة 
اإن الأموال املطلوبة يف هذه املنا�ضدة، �التي تبلغ ثاثة 
اأمثال ما ُطلب يف 2021 �مت جمع 13 يف املئة فقط 
منها، �ضتوجه مبا�ضرة اإىل �كالت الإغاثة �لن مير اأي 
التي  لطالبان  ال��واق��ع  الأم���ر  �ضلطة  ق��ن��وات  ع��رب  منها 

��ضلت اإىل ال�ضلطة مع ان�ضحاب اآخر جندي اأمريكي.
اأن حت��رك��ات ط��ال��ب��ان الأخ����رية ب�ضاأن  �يف م��وؤ���ض��ر ع��ل��ى 
توؤثر مبا�ضرة على رغبات م�ضاعدة  الإن�ضان قد  حقوق 
احلركة األغت الوليات املتحدة اجتماعات مع طالبان يف 
قطر، �ذلك بعد اأن تراجعت طالبان عن قرارها ب�ضاأن 

عودة الفتيات اإىل املدار�س الثانوية.
املحظورات  ه��ذه  اإزال���ة  ن��رى  اأن  "نريد  �ق��ال جريفيث 
�ال��ق��ي��ود. ي��ح��د�ين الأم����ل األ ت��ك��ون ال��ت��ع��ه��دات التي 
ب�ضبب  حم���د�دة  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  اأنف�ضنا  على  نقطعها 
ب��اأن هناك جهودا جارية  اأخ��ربك  اأن  ذل��ك لأنني ميكن 

بالفعل".
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بلومربغ: على اأوروبا رفع تعرفة الغاز الرو�ضي... ل حظره
•• وا�سنطن-وكاالت

ر��ضيا،  القت�ضادية على  ت�ضديد عقوباتها  الأ�ر�بية  تناق�س احلكومات 
�تكمن الفجوة الرئي�ضية يف نظام العقوبات على مو�ضكو، يف املدفوعات 

امل�ضتمرة للغاز الر��ضي. 
�ترتدد اأملانيا خا�ضة يف فر�س حظر لأن اقت�ضادها �ضيعاين يف مواجهة 

العواقب.
نهج  اإىل  ت�ضري  الق��ت�����ض��ادات  اإن  بلومربغ  موقع  يف  ك��ر�ك  كليف  يقول 
اأف�ضل بكثري، بدل جعل الغاز الر��ضي غري قانوين، على اأ�ر�با اأن جتعله 

مكلفاً.

تبديل امل�سادر �سعب
�لفت اإىل اأن اإحجام اأملانيا عن احلظر التام مفهوم، فهي ت�ضتورد كل الغاز 
تقريباً، �عادة ما ميثل الإمداد من ر��ضيا حوايل الن�ضف. �من ال�ضعب 
تغيري امل�ضادر، اأ�ضعب من م�ضادر النفط اأ� الفحم، لأن البنية التحتية 

الداعمة ثابتة ن�ضبياً.
�ميكن لل�ضركات �امل�ضتهلكن التكيف مبر�ر الوقت، ��ضراء اأنواع اأخرى 
من الوقود اأ� القت�ضاد، �لكن مع ذلك، ��فًقا ملجموعة من التقديرات، 
املحلي  الناجت  خف�س  اإىل  الر��ضية  لاإمدادات  املفاجئ  الإنهاء  �ضيوؤدي 
الإجمايل لأملانيا  بن %2 � %3، للمقارنة، ت�ضبب الوباء يف انكما�س 

بنحو 4.5%.

تعرفة جمركية عالية
الأ�ر�بية عن فر�س  ال�ضيا�ضة  درا�ضات  دانييل غر��س من مركز  �داف��ع 

تعرفة جمركية مرتفعة، بدل احلظر التام.
اإذ �ضتوؤدي التعرفة اجلمركية اإىل رفع  �اعترب الكاتب اأن منطقه مقنع 
الأ�ضعار على امل�ضتهلكن يف اأ�ر�با، لكنهم لن ي�ضطر�ا اإىل حتمل كلفتها 
اأرباحها، �ضيتعن على �ضركة غازبر�م ا�ضتيعاب بع�س  بالكامل. �لزيادة 
النا�ضئ عن  الزيادة، يف الواقع، �ضتجمع التعرفة بع�ضاً ما ي�ضمى الريع 

الفرق، بن ما ُيدفع �تكاليف الإنتاج.
�ميكن لأ�ر�با بعد ذلك ا�ضتخدام عائدات هذه التعرفة لأغرا�س اأخرى، 

مبا يف ذلك تعوي�س امل�ضتهلكن عن �ضراء غاز اأكرث كلفة.

�الأرجح اأن ر��ضيا �ضرتد بقطع الإمدادات. لكن الأمور ميكن اأن تتحرك 
م��ن الحتاد  اأخ����رياً  احل��ال��ت��ن. فقد طلبت مو�ضكو  ه��ذا الجت���اه يف  يف 
الأ�ر�بي دفع ثمن الغاز بالر�بل،مما �ضي�ضاعد يف دعم العملة الر��ضية، 

�التهرب من العقوبات املفر��ضة على بنكها املركزي.
اأملانيا عن التقنن حت�ضباً للحظر  اأ�ر�ب��ا، �تت�ضاءل  �حتى الآن، رف�ضت 

املفر��س ل من اأ�ر�با، �لكن من ر��ضيا.
�ضتت�ضرر  الإم���دادات،  ر��ضيا  �اأ�قفت  عقابية  تعرفة  اأ�ر�ب��ا  فر�ضت  اإذا 

اأملانيا ��ضركا�ؤها بالفعل، �لكن لي�س بقدر ت�ضرر ر��ضيا.
يف الواقع، �ضيكون الرئي�س الر��ضي فادميري بوتن مثل الذي يفر�س 

عقوبات اأكرث �ضرامة، على نف�ضه.

احلرب يف اأوكرانيا:

دول البلطيق تطالب مبخالب اأطول للناتو...!

ال���ن���ات���و  ي�������ض���ت���ع���د  اأن  ب�����د  "ل 
�هناك  امل�ضتقبلية"،  للتهديدات 
"ردع  مم���ك���ن���ة:  �اح��������دة  اإج�����اب�����ة 
يرى  �فعال"،  �مرئي  به  موثوق 
يف  ك��اري�����س،  األر  اإ�ضتونيا،  رئي�س 
فاينن�ضال  �ضحيفة  ن�ضرته  مقال 
�جهة  �م��ن  الثاثاء.  ي��وم  تاميز 
دائًما  �ج���وًدا  ه��ذا  يتطلب  نظره، 
�معزًزا على اجلانب ال�ضرقي من 
الد�رات  �ضيخلف  �ال��ذي  الناتو، 
�د�ل  ب��ول��ن��دا  ��ضي�ضع  احل��ال��ي��ة، 
ال���ب���ل���ط���ي���ق ع���ل���ى ق������دم امل���������ض����ا�اة 
اململكة  اأ�  اإي��ط��ال��ي��ا  اأ�  اأمل��ان��ي��ا  م��ع 
امل��ت��ح��دة.    خ��ال قمة �ار���ض��و يف 
يوليو 2016، اأن�ضاأ الناتو تواجًدا 
البلطيق  د�ل  يف  م��ع��زًزا  اأم��ام��ًي��ا 
متعددة  ك���ت���ائ���ب  م����ع  �ب����ول����ن����دا 
يف  فرن�ضا  �اأ���ض��اف��ت  اجل��ن�����ض��ي��ات. 
150 جندًيا اإىل  الأي��ام الخ��رية 

اإ�ضتونيا،  300 جندي موجود يف 
الإطار  الربيطانيون  ي�ضكل  حيث 
ال��ع��ام. لكن ه��ذا اجل��ه��از ل يزال 

يعترب غري كاٍف.

قاعدة اأمامية
   تطالب د�ل البلطيق بامل�ضاعدة 
�ب��ح��را �ج���ّوا للح�ضول على  ب��ّرا 
بوتن"  ل�ضد  ال���ازم���ة  "القوة 
ح����د�د  "لإعادة  ي�����ض��ع��ى  ال�������ذي 
�ضتارة  �خلق   1997 لعام  الناتو 
كما  اأ�ر�با"،  يف  جديدة  حديدية 
د�ضمة  م���ادة  ك��اري�����س.  األر  ي��وؤك��د 
احللف  اأع�����ض��اء  قبل  م��ن  للدر�س 
الأطل�ضي الذين �ضيلتقون يف �ضهر 

يونيو يف مدريد.
باأنها  ال��ب��ل��ط��ي��ق  د�ل  "ت�ضعر      
ال����ق����اع����دة الم����ام����ي����ة ل���احت���اد 
الأطل�ضي  �ضمال  الأ�ر�ب��ي �حلف 

امل��ت��ح��دث��ن ب��ال��ل��غ��ة ال��ر����ض��ي��ة يف 
عام  ق��ب��ل  ال��ث��اث��ة  البلطيق  د�ل 
باملائة   30 الآن  يوجد   ،1939
لتفيا،  يف  بالر��ضية  متحدثون 
�25 باملائة يف اإ�ضتونيا، �6 باملائة 

يف ليتوانيا.

" اإلينا  ا�ستمعوا  "اأخرًيا, 
تقول  ال���ب���ل���ط���ي���ق  د�ل  "ظلت 
ت�ضكل تهديًدا،  ر��ضيا  اإن  ل�ضنوات 
ل��ك��ن غ��ال��ًب��ا م��ا ك���ان ُي��ن��ظ��ر اإليها 
ع���ل���ى اأن����ه����ا ر�����ض���وف���وب���ي���ا داخ����ل 

مع اإر�ضال املهاجرين.
البلطيق  د�ل  ات�����خ�����ذت  �ق�������د 
لأمنها:  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  خ���ي���ارات 
�حماية  ال���ن���ات���و،  يف  الن�����دم�����اج 
�الع�ضوية  الأم���ري���ك���ي���ة،  امل��ظ��ل��ة 
اأن  "نريد  الأ�ر�ب�����ي.  الحت���اد  يف 
�الأ�ر�بيون  الأم��ري��ك��ي��ون  يعمل 
هي  ال���دمي���ق���راط���ي���ات  لأن  م���ًع���ا 
ي�ضرح  للتحديات"،  تتعر�س  التي 
الدعم  دبلوما�ضي يعترب  م�ضت�ضار 
"م�ضاألة  ل��ه  بالن�ضبة  الأم��ري��ك��ي 

حياة اأ� موت".

الحت��اد الأ�ر�ب���ي. �ال��ي��وم، يقول 
ال�ضيا�ضية يف  الراأي �النخب  قادة 
اأخ���رًيا،  لأنف�ضهم:  ال��ب��ل��دان  ه��ذه 
مت ال�ضتماع اإلينا، �اأخ��رياً فهمت 
كي�ضا،  ك��ات��ري��ن��ا  ت�����ض��رح  اأ�ر�با"، 
املعهد  �الأ����ض���ت���اذة يف  الإ���ض��ت��ون��ي��ة 
ال���وط���ن���ي ل���ل���غ���ات �احل���������ض����ارات 

ال�ضرقية.
الر��ضي،  ال��ت��ه��دي��د  م��واج��ه��ة  يف 
تتعدد املخاطر: الرتهان للطاقة، 
�احل���رب الإل��ك��رت�ن��ي��ة، �حمات 
الهجينة،  �ال��ه��ج��م��ات  الت�ضليل، 

نف�ضها يف  اأن جت��د  �اأن��ه��ا ل تريد 
هذا الو�ضع".

البلطيق،  د�ل  ان��ت��ق��ل��ت  ل��ق��د     
منذ خر�جها من ح�ضن الحتاد 
من   ،1991 ع����ام  ال�����ض��وف��ي��ات��ي 
ال�ضوق،  اقت�ضاد  اإىل  الت�ضاركية 
التعددية.  اإىل  �اح����د  ح���زب  م��ن 
��ا ب��ن��اء خطاب  �ك����ان ع��ل��ي��ه��ا اأي�����ضً
اأكرث ��ضوًحا يف ليتوانيا،  �طني، 
ال��غ��ن��ّي��ة ب��ت��اري��خ ع��م��ره األ����ف عام، 
�بينما  �لتفيا.  اإ�ضتونيا  يف  منه 
ه��ن��اك اأق����ل م���ن 10 ب��امل��ائ��ة من 

�فيما  ر�������ض�����ي�����ا.  م����واج����ه����ة  يف 
فهم  الأ�ك��ران��ي��ة،  بامل�ضاألة  يتعلق 
ملتزمون �منخرطون �يوا�ضلون 
اإىل ما  ال��ذه��اب  اإن��ه يتعن  القول 
يكفي،  ل  ينجز  ما  �اأن  اأب��ع��د،  هو 
�ب�ضكل عام بالتن�ضيق مع بولندا"، 
يف  الأ���ض��ت��اذة  ب��اي��و،  �ضيلن  ت�ضرح 
املعهد الوطني للغات �احل�ضارات 
ال�ضرقية �املتخ�ض�ضة يف املنطقة.

ال�سكان الناطقني بالرو�سية
اإميانت�س ليزي�س، �زي��ر الدفاع     
يف  ال�ضابق  لتفيا  ��ضفري  ال�ضابق 
الو�ضع  ك��ان  كيف  ي���ر�ي  فرن�ضا، 
متوتًرا للغاية يف لتفيا بعد غز� 
اأ�كرانيا. "كان النا�س قلقن، �قد 
جزء  اإننا  بالقول  ز�جتي  طماأنت 
من الناتو. ردت باأن �الديها غادرا 
الباد عام 1944 بحقيبة �ضفر، 

عالقون بني رو�سيا وبيالرو�سيا 
وكالينينغراد

البلطيق  د�ل  ت��ن��ظ��ر  امل��ق��اب��ل،  يف 
ملفهوم  �ال����ري����ب����ة  ال�������ض���ك  ب���ع���ن 
ال������ض�����ت�����ق�����ال ال�����ض����رتات����ي����ج����ي 
الأ�ر�ب��ي �الدفاع الأ�ر�ب��ي. "ما 
ه��ي الأه����داف �م��ا ه��ي اخلطوط 
دبلوما�ضي  يت�ضاءل  احلمراء؟"، 
لأي  ميكن  ل  البلطيق.  د�ل  م��ن 
مع  ي��ت��واف��ق  اأن  اإل  اأم���ن���ي  ه��ي��ك��ل 
الأط��ل�����ض��ي، لأن الحت���اد  احل��ل��ف 
الأ�ر�ب��ي بعيد ج��ًدا عن اأن يكون 

قوة ع�ضكرية. 
�بيار��ضيا  ر��ضيا  ب��ن  عالقون 
تبد� خماطر  كالينينغراد،  �ممر 
�حتى  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة  ال�����ن�����زاع�����ات 
النو�ية بالن�ضبة لهم اأكرث �اقعية 

من اأي �قت م�ضى.
عن ليزكو

•• الفجر –خرية ال�سيباين

يوا�سل  املقبل,  يونيو  يف  مدريد  يف  الناتو  قمة  قبل 
قادة دول البلطيق التنبيه اإىل �سرورة تعزيز حماية 

بلدانهم بعد غزو اأوكرانيا.
مل يتم ال�ستماع اإليهم مبا يكفي -رغم عمليات ال�سم 
جورجيا  يف  لأرا�سي  رو�سيا  بها  قامت  التي  املتتالية 
ودونبا�س و�سبه جزيرة القرم –ومع ازدياد �سعورهم 
باله�سا�سة منذ غزو اأوكرانيا, مل تتوقف دول البلطيق 
احللف  اأع�ساء  مــن  ــرب  اأك حماية  اإىل  الــدعــوة  عــن 

الأطل�سي الذي ان�سمت اإليه عام 2004.

الناتو من  ال�ضرقي  اجلانب  على  ومعزز  دائم  وجود  على  يقوم  ردعا  • يريدون 
الأوروبي والدفاع  الأوروبي  ال�ضرتاتيجي  ال�ضتقالل  ملفهوم  الريبة  بعني  البلطيق  دول  • تنظر 

تدريبات حللف �ضمال الأطل�ضي يف د�ل البلطيق. رئي�س اإ�ضتونيا، األر كاري�س يطالب الأطل�ضي بردع مرئي �فعال

تعّطل الن�ساب ب�سبب ا�ستمرار اخلالفات 

اإىل متى ي�ضتمّر الن�ضداد ال�ضيا�ضي يف العراق؟ 

الأجواء احلالية الأكرث توترا منذ احلرب الباردة

بعد طرد دبلوما�ضيني.. ما مالمح الت�ضعيد الرو�ضي الغربي؟

•• بغداد-اأ ف ب

العراق عقدة  يواجه  توافق،  اأغلبية �حكومة  بن حكومة 
رئي�س  فا�ضلة لنتخاب  اأف��رزت ثاث حم��ا�لت  ال�ضيا�ضية 
الأ�ل  اأم�����س  ب��رمل��ان��ي��ة  اآخ���ره���ا جل�ضة  ك���ان  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، 
الأربعاء، �ا�ضتمراراً يف اخلرق الد�ضتوري، بعد �ضّتة اأ�ضهر 

من النتخابات الربملانية املبكرة، �د�ن حّل يف الأفق.
�رفع الربملان العراقي الأربعاء "حتى اإ�ضعار اآخر"، جل�ضته 

التي كان مقرراً اأن ينتخب فيها رئي�ضاً للجمهورية.
تعّطل الن�ضاب ب�ضبب ا�ضتمرار اخلافات ال�ضيا�ضية.

النتخابات  نتائج  اإع��ان  اإىل  يعود  اخلافات  ه��ذه  من�ضاأ 
التيار  خ���رج  حينها،  الأ�ل/اأك���ت���وب���ر.  ت�ضرين  يف  امل��ب��ك��رة 
ال�ضدر،  مقتدى  ال�ضيعي  الدين  رج��ل  بزعامة  ال�ضدري 

باأكرب عدد من املقاعد.
�يف العراق، جتري العادة على اأن يتّم تقا�ضم ال�ضلطة على 
مبداأ التوافق، �اأن ت�ضّكل القوى ال�ضيعية جمتمعًة الكتلة 
الأكرب يف الربملان التي عليها اختيار رئي�س للحكومة، لكن 

ال�ضدر يريد النقطاع عن ذلك التقليد.
�هو يكّرر مّذاك اإ�ضراره على ت�ضكيل حكومة غالبية �على 
"اإنقاذ  با�ضم  ثاثي  بتحالف  الأك���رب  الكتلة  �ضاحب  اأّن���ه 
ال��ك��رد���ض��ت��اين، �تكتل  ال��دمي��وق��راط��ي  �طن"، م��ع احل���زب 
النواب  جمل�س  رئي�س  بقيادة  ح��زب  اأب��رزه��ا  �ضنية  اأح���زاب 

حممد احللبو�ضي، مع نحو 155 نائباً.

اأما الإطار التن�ضيقي، �هو حتالف �ضيعي نافذ ي�ضّم كتلة 
"د�لة القانون" بزعامة رئي�س الوزراء الأ�ضبق نوري املالكي 
تن�ضوي حتتها ف�ضائل موالية لإيران،  التي  الفتح  �كتلة 
كما  ال�ضيعية،  القوى  توافقية بن جميع  يرغب بحكومة 

جرت العادة.
�حلن حتقيق مطلبه، يقاطع نوابه الذين يفوق عددهم 
ال�130 جل�ضات انتخاب رئي�س اجلمهورية، ما حرم جل�ضة 
الأربعاء من ن�ضاب الثلثن، �عّطل امل�ضار ال�ضيا�ضي. اأثبتت 
ال�ضيا�ضية  �الت�ضريحات  الأربعاء،  الثالثة  الربملان  جل�ضة 
ال��ت��ي ت��ل��ت��ه��ا م���ع ت��اأك��ي��د م��ق��ت��دى ال�����ض��در ع���دم رغ��ب��ت��ه يف 
العلوم  اأ�ضتاذ  �ي�ضرح  بعيداً.  يزال  ل  احلّل  اأّن  "التوافق"، 
ال�ضيا�ضية يف جامعة بغداد اإح�ضان ال�ضمري لفران�س بر�س 
اأن "عدم حتديد موعد )للجل�ضة املقبلة لنتخاب الرئي�س( 
اآف��اق حللول يف  اأنه ل  اإىل  من قبل رئا�ضة الربملان موؤ�ضر 
تقارب  �ل  للجمهورية،  رئي�س  اختيار  بجل�ضة  يرتبط  ما 
الإطار  �م��ا بن  )اإن��ق��اذ �ط��ن(  الثاثي  التحالف  ما بن 

التن�ضيقي ال�ضيعي".
احل�ض�س،  تقا�ضم  على  فعلياً  ال�ضيا�ضة  فيه  تقوم  بلد  �يف 
�لي�س  الكوالي�س  فيه اخلافات يف  ال�ضاح، �حتّل  �نفوذ 
الأ�ضا�ضين  ال��ط��رف��ن  ت�ضّبث  يعني  ال���ربمل���ان،  اأر�ق����ة  يف 

مبواقفهما، اأن الأزمة �ضوف ت�ضتمّر لأ�ضهر طويلة اأي�ضاً.
�اأف�����������ادت ال���ن���ائ���ب���ة ج�������وان ع����ب����داهلل ع���م���ر م����ن احل����زب 
الدميوقراطي الكرد�ضتاين يف حديث لو�ضائل الإعام اأن 

... لكن هناك خافات متعددة بن  "املفا��ضات م�ضتمرة 
القوى ال�ضيا�ضية بخ�ضو�س مترير رئي�س اجلمهورية".

�يو�ضح املحلل ال�ضيا�ضي العراقي حمزة حداد اأن "الطبقة 
اأثبتت  كما  لأ�ضهر عديدة  التفا��س  قادرة على  ال�ضيا�ضية 
لنا جتارب ت�ضكيل احلكومات ال�ضابقة، اإل يف حال كان هناك 
تهديد خارجي مثل تنظيم داع�س يف العام 2014، لدفع 

الزعماء ال�ضيا�ضين للتوافق فيما بينهم ب�ضكل اأ�ضرع".
ليح�ضلوا  ممكن  �ق��ت  اأط��ول  اإىل  "�ضي�ضتمر�ن  �ي�ضيف 
على م��ا ي��ري��د�ن، حتى �ل��و ك��ان ذل��ك يعني تخطي املهل 
للجمهورية  رئي�س  انتخاب  مع  يح�ضل  كما  الد�ضتورية، 

منذ �ضباط/فرباير هذا العام".
للجمهورية  رئي�س  انتخاب  �ج��وب  على  الد�ضتور  ين�س 
اأي يف  الأ�ىل،  الربملان جل�ضته  من عقد  يوماً   30 خ��ال 

هذه احلال يف 9 كانون الثاين-يناير.
لفران�س  ال�ضويف  اأحمد  العراقي  القانوين  اخلبري  ي�ضرح 
�ضباط-فرباير،   9 "تاريخ  ت��خ��ط��ي  مب��ج��رد  اأن����ه  ب��ر���س 

اأ�ضبحنا اأمام خمالفة" د�ضتورية.
اأن��ه طاملا ل ي��زال الربملان غري ق��ادر على التوافق،  �ي��رى 

يعني ذلك اأن املخالفة الد�ضتورية متوا�ضلة.
ت�ضتطيع  �ل  �ضيا�ضي.  بتوافق  اإّل  اأف��ق  ل  احل��ال،  ه��ذه  يف 
يف  ال��ب��اد  يف  ق�ضائية  �ضلطة  اأع��ل��ى  الحت���ادي���ة،  املحكمة 
ال�ضويف،  �ف���ق  �اح����د،  ب����راأي  الإدلء  ���ض��وى  احل����ال،  ه���ذه 
رئي�س  انتخاب  ل��ع��دم  الد�ضتور  خ��ال��ف  "الربملان  اأن  �ه��و 

اأ�ل جل�ضة  انعقاد  تاريخ  30 يوماً من  اجلمهورية خال 
�على جمل�س النواب ان ينتخب خال فرتة �جيزة رئي�ضا 

للجمهورية".
�ضاحية  اأي  الحت���ادي���ة  امل��ح��ك��م��ة  ل���دى  "لي�س  �اأ����ض���اف 

اأخرى" غري "حتديد املخالفة الد�ضتورية".
قانونياً، لي�س اأمام الربملان �ضوى حتى ال�ضاد�س من ني�ضان-
الحتادية،  املحكمة  من  ق��رار  اإث��ر  رئي�س،  لنتخاب  ابريل 

اأعلى �ضلطة ق�ضائية يف الباد.
�اإذا تخطى هذا التاريخ، لي�س يف الد�ضتور ما يحّدد كيفية 
التعامل مع امل�ضاألة، �لذلك تبقى الحتمالت مفتوحة يف 
اإذا لي�س  حال مل تتو�ضل الأط��راف املعنية لتفاق. الأم��ر 

بيد القانون، بل بيد الطبقة ال�ضيا�ضية.
اللجوء  يجري  قد  ال�ضيا�ضي،  الن�ضداد  توا�ضل  ح��ال  �يف 
اإىل حّل الربملان �الذهاب لنتخابات مبكرة جديدة. هذا 
"ثلث اأع�ضاء الربملان حّله اأمام املجل�س  يحتاج اأن يعر�س 
النواب، ثم ي�ضوت املجل�س نف�ضه بالن�ضف + �احد، �يحل 

الربملان نف�ضه".
"ل  اأن��ه  ح��داد  العراقي حمزة  ال�ضيا�ضي  املحلل  ي��رى  لكن 
�كما  ب��ذل��ك،  للقيام  الأح����زاب  ب��ن  �ضيا�ضية  رغ��ب��ة  ت��وج��د 
اأظهرت امل�ضاركة النتخابية يف ال�ضتحقاقين النتخابن 
املا�ضين، ل توجد رغبة كبرية يف اأ��ضاط العراقين اأي�ضاً، 

للذهاب �الت�ضويت اأي�ضاً".

•• عوا�سم-وكاالت

يف �قت اإعان ر��ضيا �اأ�كرانيا اإحراز تقدم اإيجابي يف حمادثات 
�اأ�ر�ب��ا بطرد  اأكرث بن مو�ضكو  تاأزمت العاقات  اإ�ضطنبول، 

ع�ضرات الدبلوما�ضين الر��س بتهمة التج�ض�س.
اإىل  ت�ضاف  جديدة  عقوبة  البع�س،  بنظر  الأم��ر،  هذا  ��ضّكل 
الذي  �القت�ضادي  الع�ضكري  �ال�ضغط  ال�ضيا�ضية  العقوبات 

ميار�ضه الغرب على ر��ضيا.
�يف اإجراء ت�ضعيدي جديد متفق عليه �ضد مو�ضكو، اأ�ضدرت 
من  موظفا   43 بطرد  ق���رارات  الأ�ر�ب���ي  ب��الحت��اد  د�ل   4
�اأيرلندا،  �الت�ضيك  �هولندا  بلجيكا  يف  الر��ضية  ال�ضفارات 

لتهامهم بالتج�ض�س.
��فق �زارة اخلارجية البلجيكية، فقرار طرد 21 موظفا من 
ال�ضفارة الر��ضية يتعلق بالأمن القومي، �جاء بالتن�ضيق مع 

هولندا التي اأكدت طرد 17 دبلوما�ضيا ر��ضيا بتهمة ممار�ضة 
ن�ضاط �ضري ا�ضتخباراتي.

نائب  بادها  من  امل��ط��ر�د  الدبلوما�ضي  اأن  الت�ضيك  �اأعلنت 
الأي��رل��ن��دي مايكل  ال���وزراء  رئي�س  ال��ر����ض��ي، ����ض��رح  ال�ضفري 
4 دبلوما�ضين ر��س باملغادرة لعدم  مارتن باأن باده طالبت 

توافق عملهم مع معايري العمل الدبلوما�ضي.
دبلوما�ضيا   45 بولندا  ط��رد  م��ن  قليلة  اأي���ام  بعد  ه��ذا  �ج��اء 
ر��ضيا بتهم مماثلة، �اإلغاء ليتوانيا �لتفيا �اإ�ضتونيا �بلغاريا 

اعتماد 20 موظفا ب�ضفارات مو�ضكو.
دبلن  ل��دى  �ضفارتها  ب��اإع��ان  مو�ضكو  رد  خ��رج  ال��ف��ور،  �ع��ل��ى 
معتربة  الر��س،  الدبلوما�ضين  بطرد  اأيرلندا  لقرار  رف�ضها 

اخلطوة تزيد تدهور العاقات.
�لتفيا  ليتوانيا  م��ع  ب��امل��ث��ل  امل��ع��ام��ل��ة  م��ب��داأ  مو�ضكو  �ات��ب��ع��ت 
بعثاتهم  م���ن  م��وظ��ف��ن   10 ب���ط���رد  �ب���ل���غ���اري���ا  �اإ����ض���ت���ون���ي���ا 

ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة، �اأب����دت اح��ت��ج��اج��ا �ا���ض��ح��ا ل��ر�ؤ���ض��اء البعثات 
الدبلوما�ضية ملا اأ�ضمته ب�"املمار�ضات ال�ضتفزازية غري املربرة" 

لطرد موظفيها من د�ل البلطيق.
ر��ضيا  الأ�ل من نوعه بن  الدبلوما�ضي  الت�ضعيد  �يعد هذا 
املن�ضرم،  24 فرباير  الأ�كرانية  اندلع احلرب  �اأ�ر�ب��ا منذ 
فيما �ضبق ��قع هذا الت�ضعيد بن ر��ضيا �الوليات املتحدة؛ 
حيث اأعلنت الأ�ىل نيتها طرد دبلوما�ضين اأمريكين ردا على 
الدائمة  الر��ضية  البعثة  من  دبلوما�ضيا   12 �ا�ضنطن  طرد 

بالأمم املتحدة ���ضفهم بعماء ا�ضتخبارات.
ال�ضوؤ�ن  خبري  ب��رك��ات،  رج��ائ��ي  حممد  يلفت  د�يل،  �ك��ع��رف 
دبلوما�ضي  اأي  اعتبار  د�ل���ة  اأي  ح��ق  م��ن  اأن���ه  اإىل  الأ�ر�ب���ي���ة، 
اأ���ض��ب��اب، خا�ضة خال  اإب���داء  د�ن  فيه  م��رغ��وب  غ��ري  �ضخ�ضا 

الأزمات.
العمل  اأن  عربية"،  ن���ي���وز  ملوقع"�ضكاي  ب���رك���ات  �ي���و����ض���ح 

ب�ضاأن  التقارير  �اإع��داد  املعلومات  بنقل  يرتبط  الدبلوما�ضي 
اأطراف  د�ل  مت��ّول  �اأحيانا  امل�ضيفة،  الد�لة  داخ��ل  الأ����ض��اع 
باملجتمع املدين ���ضائل الإعام يف الد�ل الأخرى لتوجيهها 
اأ�ر�با  ب��ن  ال��راه��ن  الو�ضع  على  ينطبق  م��ا  �ه��و  ل�ضاحلها، 

�ر��ضيا.
الدبلوما�ضية،  العاقات  جت��ا�زت  الت�ضعيد  اأب��ع��اد  اأن  �يبد� 
ال�ضبع طلب ر��ضيا  ال�ضناعية  ال��د�ل  حيث رف�ضت جمموعة 

بدفع مقابل النفط بالر�بل الر��ضي.
�اأعلنت اأملانيا خطة طارئة ل�ضمان اإمداد الغاز الطبيعي بعيدا 
اأ�لف  الأمل��اين،  امل�ضت�ضار  امل�ضتقبل، فيما طالب  عن ر��ضيا يف 
موحد  "ب�ضكل  مو�ضكو  على  عقوبات  بفر�س  العامل  �ضولت�س، 

��ضريع"، بدعوى ردع ر�ؤيتها "الإمربيالية".
ال�ضيا�ضية،  الفل�ضفة  اأ�ضتاذ  العلي،  خليفة  رام��ي  تقدير  �يف 
ير�ن  ��ا�ضنطن  الأ�ر�ب����ي  الحت���اد  اأن  �ضببه  الت�ضعيد  ف��اإن 

"منا�رة ر��ضية" ل تهدف  اأن املفا��ضات بن مو�ضكو �كييف 
العلي  فيتوقع  العاقات،  م�ضتقبل  عن  اأم��ا  حقيقي".  لتقدم 
احلرب  �ضت�ضتمر  "اأن  عربية":  نيوز  ملوقع"�ضكاي  حديثه   يف 
مفتوحا  ال�ضراع  طاملا  �ال�ضيا�ضية  �الإعامية  الدبلوما�ضية 
يف اأ�كرانيا، �ل يوجد اأفق لدى الغرب لرتاجع هذا ال�ضراع، 
رغ���م حم����ا�لت اإع�����ادة مت��و���ض��ع ال���ق���وات ال��ر����ض��ي��ة املحيطة 
بكييف". كما ل ي�ضتبعد اأن يزيد �ضغط الغرب على مو�ضكو يف 
جميع امل�ضتويات، مثل زيادة الدعم الع�ضكري لأ�كرانيا، �ن�ضر 
حلف الناتو قواته �ضرق اأ�ر�با )يف مواجهة ر��ضيا جغرافيا(، 
د�ر  ج��اء  �الآن  ر����ض��ي��ا،  لعزل  القت�ضادية  العقوبات  �زي���ادة 

العقوبات الدبلوما�ضية لقناعة الغرب اأن احلرب �ضتطول.
ب��ي��ن��م��ا ي��ج��د ب���رك���ات اأن الأم�����ر ل���ن ي��ت��ط��ور اأب���ع���د م���ن طرد 
الدبلوما�ضين، ل �ضيما اأن الأجواء احلالية الأكرث توترا منذ 

احلرب الباردة.
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الرو�سية
م�ضاحة  ع�����ن  ال���ن���ظ���ر  "بغ�س 
الأرا�������ض������ي ال����ت����ي ����ض���ت���ك���ون حتت 
ميكن  النهاية،  يف  ر��ضيا  �ضيطرة 
اأن���ه���ا ل���ن ت���رغ���ب يف  اأن ن��ف��رت���س 
�بنف�س  اأ�ك���ران���ي���ا.  اإىل  اإع���ادت���ه���ا 
اأن  اأن ن��ف��رت���س  ال��ط��ري��ق��ة، مي��ك��ن 
العرتاف  ترغب يف  ل��ن  اأ�ك��ران��ي��ا 
ب��ال�����ض��ي��ادة ال��ر����ض��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا، ترى 
ماري د�مولن، دبلوما�ضية �ضابقة 
الأ��ضع  اأ�ر�ب�����ا  ب��رن��ام��ج  �م���دي���رة 
للعاقات  الأ�ر�ب�������ي  امل��ج��ل�����س  يف 
ف���اإن م�ضاألة  اخل��ارج��ي��ة، �ب��ال��ت��ايل 
منذ  الر��ضية  الإقليمية  املكا�ضب 
توتر  نقطة  �ضتكون  فرباير   24

مهمة يف املفا��ضات اجلارية.
   من جهتهما، مل تخف �ا�ضنطن 
�لندن �ضكوكهما فيما يتعلق باإحراز 
مو�ضكو  ب���ن  امل���ح���ادث���ات  يف  ت��ق��دم 
بلينكن  اأن���ت���وين  �ق�����ال  �ك��ي��ي��ف. 
�زير اخلارجية الأمريكي، يف بيان 
�جود  اإىل  ي�ضري  �ضيء  اأي  اأر  "مل 
اأي  ن�ضهد  مل  لأننا  حقيقية  حركة 
من  حقيقية  جدية  على  موؤ�ضرات 
ر��ضيا  تقوله  ما  "هناك  ر��ضيا". 
�ما تفعله ر��ضيا، �نحن نركز على 
ما تفعله"، م�ضيًفا اأن الأ�كرانين 
موجه  "�م�ضد�س  ي���ت���ف���ا�����ض���ون 
رئي�س  �ق����ال  ر�ؤ��ضهم".      اإىل 

الأرا�ضي ".
   �كانت مو�ضكو قد اأعلنت اجلمعة 
ال�ضمال  يف  ط��م��وح��ات��ه��ا  ت��ق��ل��ي�����س 
"لرتكيز اجلزء الأكرب من اجلهود 
ع��ل��ى ال���ه���دف ال��رئ��ي�����ض��ي: حترير 
تقاتل  املنطقة،  هذه  يف  د�نبا�س". 
جمهوريتان انف�ضاليتان مواليتان 
ل��ر����ض��ي��ا -م��ع��رتف بهما م��ن قبل 
الأ�ك��ران��ي��ة منذ  مو�ضكو -ال��ق��وات 
املحتلون  "�ضيحا�ل   .2014 ع��ام 
كيان  يف  املحتلة  الأرا���ض��ي  توحيد 
اأ�كرانيا  يعار�س  د�لة �احد،  �ضبه 
امل�����ض��ت��ق��ل��ة. �ُر������ض�����دت حم�����ا�لت 
اإن�ضاء �ضلطات موازية يف الأرا�ضي 
التخلي  على  النا�س  جترب  املحتلة 
"، تقول  ال��ع��م��ل��ة الأ�ك���ران���ي���ة  ع��ن 

املخابرات الأ�كرانية.
د�نبا�س  بق�ضية  يتعلق  �ف��ي��م��ا     
ع��ل��ى �ج���ه ال��ت��ح��دي��د، اأع��ل��ن زعيم 
النف�ضايل  ل���وغ���ان�������ض���ك  اإق���ل���ي���م 
امل�����وايل ل��ر����ض��ي��ا، اأن����ه ق���د يجري 
اإىل  ي����ه����دف  ا�����ض����ت����ف����ت����اًء  ق����ري����ب����اً 
يذكرنا  تهديد  لر��ضيا.  الن�ضمام 
ب�ضابقة القرم. عام 2014، اأعلنت 
�ضبه اجلزيرة ا�ضتقالها بعد غز� 
اإحلاقها  ث���م  ال���ر�����ض���ي���ة،  ال����ق����وات 
بر��ضيا بعد ا�ضتفتاء مل يعرتف به 

املجتمع الد�يل.

عن لك�سربي�س

الأ�كرانية،  الع�ضكرية  امل��خ��اب��رات 
اجل�����رال ك��ريي��ل��و ب����ودان����وف يوم 
�ضتدر�س  اإن مو�ضكو  املا�ضي  الأحد 
"�ضيناريو كورًيا لأ�كرانيا"، يهدف 
اإىل "فر�س خط فا�ضل بن املناطق 

غري املحتلة �املناطق املحتلة".

ذلك  يف  ال�ضاح  منز�عة  منطقة 
كيلومرًتا   248 ب���ط���ول  ال���وق���ت 
�ع��ر���س اأرب���ع���ة ك��ي��ل��وم��رتات، بعد 
خط اجلبهة القدمي عند م�ضتوى 
اإىل  ����ض���م���اًل،   38 امل���واج���ه���ة  خ���ط 
ال�ضمالية  ر�ضم احل��د�د بن كوريا 

باأن  اخل�ضو�س،  �جه  على  ملو�ضكو 
د�نبا�س  ب��ن  ب��ري  لها مم��ر  يكون 
ال����ق����رم. يف غرب  �����ض���ب���ه ج����زي����رة 
تخّيل  امل��ق��اب��ل  يف  ال���ب���اد، مي��ك��ن 
منطقة حمايدة �منز�عة ال�ضاح 
تبقي  اأن  �ضاأنها  من  �التي  جزئًيا، 

    يذكر اأنه بعد ثاث �ضنوات من 
 1950 احل����رب ب���ن ال��ك��وري��ت��ن 
الهدنة  ت��وق��ي��ع  ����ض��ع   ،1953�
ال��ع��دائ��ي��ة �كّر�س  ل��اأع��م��ال  ح����داً 
د�لتن  اإىل  اجلزيرة  �ضبه  تق�ضيم 
اإن�ضاء  اأدى  �ق�����د  م��ن��ف�����ض��ل��ت��ن. 

�كوريا اجلنوبية.
التمركز الر��ضي يف �ضرق اأ�كرانيا

   �"ميكن اأن يوؤدي تق�ضيم اأ�كرانيا 
اإىل اإن�ضاء منطقة موالية لر��ضيا، 
مل ي��ت��م حت��دي��د ����ض��ع��ه��ا ب��ع��د، يف 
�ضرق �جنوب الباد، مما �ضي�ضمح 

حتت  �ت��ك��ون  لها  كعا�ضمة  كييف 
تر�ضم  زيلين�ضكي،  حكومة  �ضيطرة 
�ميكننا  ب���وت���ر.  ج���رمي���ود  ك�����ار�ل 
يف  �ضت�ضتمر  ر��ضيا  اأن  نتخيل  اأن 
على  الع�ضكري  ال�ضغط  ممار�ضة 
اأ�ك��ران��ي��ا ل��ل��ت��ن��ازل ع��ن امل��زي��د من 

املكا�ضب الرتابية الر��ضية �ضوكة يف حلق املفا��ضاتمازال الكثري امام املفا��ضن الر��س �ال�كرانين.

 •  م�ضاألة املكا�ضب الإقليمية الرو�ضية منذ 24 فرباير �ضتكون نقطة توتر مهمة يف املفاو�ضات اجلارية
البالد وجنوب  �ضرق  يف  لرو�ضيا  موالية  منطقة  اإن�ضاء  اإىل  اأوكرانيا  تق�ضيم  يوؤدي  اأن  • ميكن 

املفاو�سات الأوكرانية الرو�سية:

اأّي م�ضري لالأرا�ضي التي احتلها الرو�س...؟
•• الفجر –خرية ال�سيباين

   لئن رحب املفاو�سون الرو�س والأوكرانيون باإحراز تقدم يف 
بعيدة  تزال  ل  ال�سراع  نهاية  فاإن  الثالثاء,  يوم  حمادثاتهم 
وجه  على  الرو�سية,  الإقليمية  املكا�سب  م�ساألة  اإن  املنال. 

اخل�سو�س, تعد باأن تكون ح�سا�سة.

   انها نقطة م�سيئة اأوىل يف املحادثات الرو�سية الأوكرانية, لكن 
مل تنتهي احلرب بعد. يف ختام موجة جديدة من املناق�سات, 
حتى  "اجلوهري".  بالتقدم  البلدين  مفاو�سو  رحب  الثالثاء, 
فولودميري  بني  حمتمل  اجتماع  اإىل  اأ�ــســاروا  دبلوما�سيني  اأن 
وقت  ويف  لل�سراع.  خمرج  لإيجاد  بوتني  وفالدميري  زيلين�سكي 
�سابق, اأ�سار نائب وزير الدفاع الرو�سي, اإىل اأن مو�سكو "�ستقل�س 

ب�سكل جذري ن�ساطها الع�سكري يف اجتاه كييف وت�سرنيغوف", 
�سمال البالد, من اأجل "زيادة الثقة" حول "اتفاق حمتمل" ب�ساأن 
احلياد والو�سع غري النووي لأوكرانيا", وهما مطلبان رئي�سيان 
ل اىل خمرج لالأزمة بعيد  ملو�سكو.    ومع ذلك, ل يزال التو�سّ
املنال يف هذه املرحلة. ان "تقلي�س الوجود الع�سكري الرو�سي 
يف �سمال اأوكرانيا -حتى لو مل يتم تاأكيده -�سيكون خطوة اإىل 

الأمام. لكن يف الوقت احلايل, ي�ستمر القتال يف �سرق وجنوب 
البالد", ت�سري كارول غرميو بوتر, موؤ�س�سة مركز اأبحاث رو�سيا 
دائًما  كييف  جتعل  وباملثل,  جنيف.  ومقره  ال�سرقية  واأوروبا 
الن�سحاب الكامل للقوات الرو�سية من اأرا�سيها �سرًطا اأ�سا�سًيا 
املكا�سب  م�ستقبل  حول  ت�ساوؤًل  هذا  ويثري  اتفاق.  اأي  لتوقيع 

الإقليمية التي احتلتها مو�سكو منذ بداية ال�سراع.

حتليل اخباري

عكاظ: اأمام اليمنيني الآن فر�سة ذهبية رمبا ي�سعب تكرارها 

قطار امل�ضاورات اليمنية يتحرك من الريا�س دون احلوثيني

�ضد النه�ضة وليبيا.. ما دللت زيارة الربهان اإىل القاهرة؟

•• عوا�سم-وكاالت:

بداأت القوى ال�ضيا�ضية الفاعلة يف اليمن، م�ضا�راتها يف العا�ضمة ال�ضعودية 
الريا�س، بناء على دعوة من جمل�س التعا�ن اخلليجي، يف غياب ميلي�ضيا 

احلوثي، ما يوؤ�ضر على م�ضي امللي�ضيا يف رف�ضها لل�ضام �احلوار.
ت�ضكل  اأن  للم�ضا�رات  ميكن  اخلمي�س،  اأم�س  ���ض��ادرة  عربية  �ضحف  ��ف��ق 
ال�ضيا�ضي  امل�ضار  لإح��ي��اء  �فر�ضة  ال�ضام،  اإىل  احل��رب  م��ن  للعبور  ج�ضراً 
املتعرث يف اليمن، ���ضع جميع الأطراف ال�ضرعية اليمنية اأمام م�ضوؤ�لياتها 

لتوحيد مواقفها.

دعم ميني وعربي ودويل
م�ضا�رات،  ماراثون  ب��داأ�ا  اليمنين  الأ��ضط" اإن  "ال�ضرق  �قالت �ضحيفة 
مب�ضاركة معظم الأطراف �املكونات �الأحزاب �ال�ضخ�ضيات، لر�ضم خريطة 

طريق تخرج الباد من احلرب الدائرة منذ 7 اأعوام. 
امل�ضا�رات  عقد  اأن  تاأكيدهم  د�لين  �م�ضوؤ�لن  دبلوما�ضين  عن  �نقلت 

ال�ضامل  ال�����ض��ام  لتحقيق  ال�ضحيح  الجت���اه  يف  اإيجابية  خ��ط��وة  اليمنية 
اليمن  مل�ضالح  ت�ضتجيب  فر�ضة  اخلليجية  ال��دع��وة  �اع��ت��رب�ا  ال��ب��اد،  يف 

�اليمنين ل يجب التفريط فيها.
"اتفاق  اإن  احل��ج��رف  نايف  اخلليجي  التعا�ن  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ن  �ق��ال 
الريا�س ي�ضكل خريطة طريق يف اليمن، �ا�ضتكمال بنوده مطلب ميني، �اإن 

جناح امل�ضا�رات اليمنية لي�س خياراً، بل �اقعاً يجب حتقيقه".

اخلروج من اجلمود
ر�ؤية  بلورة  �ضياق  يف  تاأتي  "امل�ضا�رات  "العرب" اإن  �ضحيفة  قالت  بد�رها 
خليجية موحدة لدعم امل�ضار ال�ضيا�ضي يف اليمن، �امتداداً لتجربة جمل�س 
اإلقاء  م��ن  متثله  م��ا  اإىل  اإ�ضافة   ،2011 يف  الناجحة  اخلليجي  التعا�ن 
الأزمة  يف  التفا��ضي  امل�ضار  عطل  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  اجلمود  بركة  يف  حجر 

اليمنية".
�اأ�ضارت اإىل امل�ضاركن يف اللقاء اعترب�ه خطوة اأ�ىل حا�ضمة لإنهاء احلرب 
دائرة  اليمنية، عرب تو�ضيع  ال�ضرعية  اإ�ضاح موؤ�ض�ضات  اليمنية من خال 

القرار �امل�ضاركة فيها، �احتواء قوى �مكونات فاعلة، اأ� عرب ا�ضتكمال �دعم 
الر�ؤية الأممية للحل ال�ضيا�ضي.

"احلوثين  اأن  م�����ض��ادر  ع��ن  ال�ضحيفة  ن��ق��ل��ت  احل���وث���ي،  ميلي�ضيا  �ع���ن 
�قف  ت�ضمن  ل  العربي  التحالف  م��ع  م�ضرتكة  هدنة  لفر�س  ي�ضغطون 
الهجمات احلوثية على ماأرب، الأمر الذي قد يت�ضبب يف انهيار �قف اإطاق 

النار يف اأي �قت".

تعنت حوثي
من جهته نقل "اندبندنت عربية" عن عبد العزيز العوي�ضق، الأمن العام 
امل�ضاعد لل�ضوؤ�ن ال�ضيا�ضية ��ضوؤ�ن املفا��ضات يف جمل�س التعا�ن اخلليجي، 
اأن ميلي�ضيا احلوثي مل ترد "على الدعوة، �موقفها �ضمعناه من الإعام �ل 

ندري ما مدى دقته".
�اأ�ضاف "املوقف احلوثي مل يتوقف عند رف�س الرد على املبادرة، بل منعوا 
 3 �اأبلغنا عن  امل�ضاركة،  �ضيطرتهم من  ي�ضكنون يف مناطق  كرثاً  اأ�ضخا�ضاً 

اعُتقلوا يف طريقهم اإىل عدن للمغادرة اإىل ال�ضعودية".

�قال العوي�ضق اإن "�حدة ال�ضف اليمني مهمة بح�ضور احلوثي اأ� غيابه، 
لأن امل�ضكلة لي�ضت طيفاً �احداً فح�ضب، فهناك اأطياف اأخرى خمتلفة، لو 
جنحنا يف حتقيق �حدة �ضف بن هذه الأطياف، فيمكن اأن ُنِعّد هذا اإجنازاً 

كبرياً للم�ضا�رات".

فر�سة ذهبية
�يف �ضحيفة "عكاظ" قال حمود اأبوطالب، اإن "اأمام اليمنين الآن فر�ضة 
جمل�س  اإليها  دع��ا  التي  امل�ضا�رات  يف  تتمثل  تكرارها،  ي�ضعب  رمب��ا  ذهبية 

التعا�ن اخلليجي يف الريا�س �حتظى بدعم عربي �د�ل".
�عن رف�س احلوثين امل�ضاركة يف امل�ضا�رات، قال اأبوطالب، اإنه كان منتظراً 
"لأن قرارهم لي�س باأيديهم" م�ضيفاً اأن احلوثين بغيابهم "يوؤكد�ن اأنهم 
يرف�ضون اأي حل �ضيا�ضي �بالتايل ت�ضبح املعادلة ال�ضحيحة اأن كل الأطراف 
�املكونات ال�ضيا�ضية اليمنية الأخرى يجب اأن تكون يف طرف �احد �جبهة 
احلرب  ا�ضتعال  ا�ضتمرار  على  ي�ضر  ال��ذي  احلوثي  الطرف  مقابل  �اح��دة 

�جتيري اليمن ل�ضالح م�ضر�ع تو�ضعي اإيراين".

•• القاهرة-وكاالت

ا�ضتقبل الرئي�س امل�ضري عبد الفتاح ال�ضي�ضي اأم�س الأ�ل 
النتقايل  ال�ضيادة  جمل�س  رئي�س  ال��ق��اه��رة،  يف  الأرب��ع��اء 
ال�ضوداين الفريق عبد الفتاح الربهان، حيث عقدا جل�ضة 
�فدي  �ضمت  مو�ضعة  جل�ضة  اأعقبتها  منفردة  مباحثات 

البلدين.
ا�ضتعر�س  فقد  م�ضرتك،  �ضوداين  م�ضري  بيان  �بح�ضب 
حيث  البلدين،  بن  الثنائية  العاقات  جممل  اجلانبان 
بن  ال��ق��ائ��م  التن�ضيق  مل�ضتوى  الرت��ي��اح  ع��ن  الإع����راب  مت 
القت�ضادية  العاقات  تعزيز  اأهمية  تاأكيد  مع  اجلانبن، 
الزخم  م�ضتوى  اإىل  يرقى  مبا  التجاري  التبادل  �زي���ادة 
ج��ه��ود حتقيق  تعظيم  ع��ن  ف�ضًا  ال��ع��اق��ات،  يف  ال��ق��ائ��م 
ال��ت��ك��ام��ل ال���زراع���ي �ال���رب���ط ال�����ض��ك��ك��ي �ال��ك��ه��رب��ائ��ي بن 
امل�����ض��رتك على  ال���ت���ع���ا�ن  ت��ع��م��ي��ق  اإىل ج���ان���ب  ال��ب��ل��دي��ن، 

ال�ضعيدين الأمني �الع�ضكري.
ال��ذي مير  الدقيق  الكامل للظرف  اإدراكها  �اأك��دت م�ضر 
ب��ه ال�����ض��ودان ح��ال��ي��اً، �����ض���ر�رة ال��ع��م��ل امل�����ض��رتك ع��ل��ى األ 
توؤثر التطورات اجلارية على ال�ضاحة الد�لية على جهود 
�الأمني  ال�ضيا�ضي  ال���ض��ت��ق��رار  لتحقيق  ال�����ض��ودان  دع���م 

�القت�ضادي يف الباد.
�الدعم  امل�����ض��اع��دات  ح��زم  اإر���ض�����ال  ا�ضتمرار  على  ����ض��ددت 
اللوج�ضتي �الإن�ضاين لل�ضودان، اإىل جانب تقدمي الدعم 
التعا�ن  ب��رام��ج  كافة  �تفعيل  ال�ضودانية  للكوادر  الفني 

الثنائي.
�اأع����رب ال�����ض��ودان ع��ن تعويله ع��ل��ى ال���ض��ت��ف��ادة م��ن نقل 
التجربة امل�ضرية يف الإ�ضاح القت�ضادي �تدريب الكوادر 
ال�ضودانية �امل�ضاعدة على مواجهة التحديات، مبا يعك�س 

عمق العاقات بن البلدين.

اأمن قومي
ي���رى ن��ائ��ب �زي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�����ض��ري ال�����ض��اب��ق لل�ضوؤ�ن 
الزيارة  اأه��م��ي��ة  اأن  ع��ل��ي احل��ف��ن��ي،  ال�����ض��ف��ري  الإف��ري��ق��ي��ة، 

تكمن يف خ�ضو�ضية العاقات امل�ضرية ال�ضودانية، بحكم 
اأنهما د�لتا جوار �تت�ضاركان يف اأمور كثرية منها التاريخ 
امتداد  بجانب  ال�ضعبن،  ح��ي��اة  �م�ضتقبل  �اجل��غ��راف��ي��ا 

الأمن القومي امل�ضري لل�ضودان �العك�س.
�اأكد احلفني، يف ت�ضريحات خا�ضة ل�"�ضكاي نيوز عربية"، 
ال�ضودان،  يف  الداخلي  ال�ضتقرار  عملية  تدعم  م�ضر  اأن 
�م�ضتعدة ب�ضكل دائم لتقدمي يد العون لل�ضودان لتحقيق 

كامل ال�ضتقرار على كامل الرتاب ال�ضوداين.
�اأ��ضح الدبلوما�ضي امل�ضري اأن هناك الكثري من الق�ضايا 
التي  الإفريقي،  اأ�  العربي  امل�ضتوى  على  �ضواء  الإقليمية 
ت�ضتدعي مثل هذه الزيارات اأ� اللقاءات، ل�ضمان الت�ضا�ر 
م�ضر  من  كل  يف  القيادتن  بن  م�ضتمر  �تن�ضيق  الدائم 
�ال�ضودان، م�ضيًفا اأن "كل ما ي�ضب يف م�ضلحة ال�ضودان 

ي�ضب يف م�ضلحة م�ضر �العك�س".
�ب�ضاأن دللت زيارة الربهان، �ضدد احلفني على اأن هناك 
ال��دف��ع بعاقات  ع��ل��ى  م��ت��ب��ادل  �ح��ر���ض��ا  ت��ف��اه��م��ا عميقا 
التعا�ن بن الد�لتن �حتقيق مزيد من التكامل امل�ضري 
القت�ضادي  التعا�ن  خا�ضة  املجالت،  كافة  يف  ال�ضوداين 
هذه  "تاأتي  م�ضيفا  ال��ط��اق��ة،  �مب��ج��ال  الفني  �ال��ت��ع��ا�ن 
مبا  الثنائية  العاقات  م�ضار  على  خطوة  مبثابة  الزيارة 

ي�ضب يف م�ضلحة ال�ضعبن".

�سد النه�سة
مائدة  ع��ل��ى  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  كق�ضية  النه�ضة  ���ض��د  م��ل��ف  �ج���اء 
املباحثات بن ال�ضي�ضي �الربهان، اإذ جرى التوافق ب�ضاأن 
ا�ضتمرار الت�ضا�ر املكثف �التن�ضيق املتبادل يف هذا ال�ضياق 
خال الفرتة املقبلة، مع التاأكيد على الأهمية الق�ضوى 
�ال�ضوداين  امل�����ض��ري  لل�ضعبن  بالن�ضبة  امل��ي��اه  لق�ضية 
البلدين  مت�ضك  ثم  �م��ن  قومي،  اأم��ن  م�ضاألة  باعتبارها 
بالتو�ضل اإىل اتفاق قانوين عادل �من�ضف �ملزم لعملية 
ملء �ت�ضغيل ال�ضد، مبا يحقق امل�ضالح امل�ضرتكة جلميع 

الأطراف.
امل�ضري  اخل��ارج��ي��ة  �زي���ر  ن��ائ��ب  ق��ال  ذل���ك،  �تعليًقا على 

املوقف  يف  تناغًما  هناك  اإن  الإفريقية  لل�ضوؤ�ن  ال�ضابق 
الق�ضية،  تلك  يف  �ا�ضحة  مب��واق��ف  �ال�����ض��وداين  امل�ضري 
اأ� يف جولت  الإف���ري���ق���ي  ع��ل��ى م�����ض��ت��وى الحت�����اد  ����ض���واًء 
الأمن  ال�ضابقة، �كذلك على م�ضتوى جمل�س  املفا��ضات 
الد�يل، لكن الأمر يتوقف على مدى توافر اإرادة �ضيا�ضية 
من  املفا��ضات  ت�ضتاأنف  بحيث  الإث��ي��وب��ي،  اجل��ان��ب  ل��دى 
كافة من  الأط���راف  مُتكن  اإب���داء مر�نة  مع  انتهت  حيث 
اتفاق متوازن �عادل �يراعي م�ضالح كافة  التوقيع على 

الأطراف.
امل��ت��خ�����ض�����س يف العاقات  اإل���ي���ه اخل��ب��ري  اأ����ض���ار  �ه����ذا م���ا 
ل�"�ضكاي  ت�ضريحات  يف  �ضمري،  اأمي��ن  الدكتور  الد�لية، 
النظر  �ضيعزز �جهة  اللقاء  اإن هذا  قال  اإذ  نيوز عربية"، 
القاهرة  �اأن  النه�ضة،  �ضد  ملف  حيال  م�ضرتكة  امل�ضرية 
�اخلرطوم تتخذان نف�س املوقف ب�ضر�رة التو�ضل لتفاق 
ملء  ق�ضية  يف  الثاثة  لاأطراف  �ملزم  �ع��ادل  قانوين 
اأمنلة  قيد  ي��رتاج��ع��ا  مل  �اأن��ه��م��ا  النه�ضة،  �ضد  �ت�ضغيل 

�احدة عن هذا الأمر.
�اأ��ضح اأن الزيارة تاأتي يف �قت ي�ضهد متغريات يف املنطقة 
العربية �ال�ضرق الأ��ضط، مبا يقت�ضي التن�ضيق �الت�ضا�ر 

بن البلدين.
بالن�ضبة  ا�ضرتاتيجية  د�ل��ة  فاأهم  تقديري  "يف  �اأ�ضاف: 
ل���اأم���ن ال��ق��وم��ي امل�����ض��ري ه���ي ال�������ض���ودان، �ه����ي العمق 
ال�ضرتاتيجي احلقيقي لاأمن القومي امل�ضري، �بالتايل 
�انعكا�ضاتها  الإقليمية  اأ�  الد�لية  �ضواًء  املتغريات  فهذه 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى ال��و���ض��ع يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، �ب��ال��ت��ايل كان 
امل�ضري  التفا��س  م��ائ��دة  على  الرئي�ضية  ال��وج��ب��ة  ذل��ك 

ال�ضوداين".
�اأكد �ضمري اأن م�ضر متد يدها لل�ضودان من اأجل حتقيق 
ال�ضام �ال�ضتقرار، �اأن يجني ال�ضعب ال�ضوداين ثمار ما 
حدث يف دي�ضمرب 2020 �اأن ت�ضل ال�ضودان اإىل مرحلة 
احلالية  النتقالية  املرحلة  �تتجا�ز  النهائي،  ال�ضتقرار 
�اأن تكون هناك حلمة �طنية  ق��در من اخل�ضائر  اأق��ل  يف 
يهدف  ال��ذي  ال�ضوداين  الوطني  امل�ضر�ع  خلف  �ضودانية 

يف النهاية اإىل حتقيق ال�ضام �ال�ضتقرار �تدعمه م�ضر 
بالكامل.

ليبيا والأمن الغذائي
�ضر�رة  على  �ال�ضودان  م�ضر  �ضددت  الليبي،  ال�ضاأن  �يف 
اأرا�ضيها،  ��ضامة  ��ح��دة  ليبيا  ا�ضتقرار  على  احلفاظ 
اإىل حل  للتو�ضل  الرامية  اجلهود  كافة  دع��م  علي  �اأك��دا 
�ضيا�ضي )ليبي ليبي(، �اأن تتفق جميع الأط��راف الليبية 
مبا  امل�ضتقبل  نحو  الن��ط��اق  على  البع�س  بع�ضها  م��ع 
يحقق م�ضلحة ليبيا ��ضعبها د�ن اأي اإماءات اأ� تدخات 
الد�لة  موؤ�ض�ضات  د�ر  دع��م  اأهمية  ع��ن  ف�ضًا  خارجية، 

الليبية �ا�ضطاعها مب�ضوؤ�لياتها.

الأجنبية  ال��ق��وات  ���ض��ر�رة خ��ر�ج  اأك��د اجلانبان على  كما 
�املرتزقة �املقاتلن الأجانب يف مدى زمني حمدد تنفيذاً 
ال�ضلة،  ذات  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ال��د�ل��ي��ة  الأمم��ي��ة  ل��ل��ق��رارات 
الع�ضكرية   5+5 جلنة  ا�ضتمرار  ���ض��ر�رة  اإىل  بالإ�ضافة 
امل�ضرتكة يف عملها �التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال 
�مقدرات  ليبيا  �ا�ضتقرار  اأم��ن  على  حفاظاً  الع�ضكرية 

�ضعبها.
الطاقة  اأم���ن  اإن  للقول  ال��د�ل��ي��ة  ال��ع��اق��ات  خبري  �ع���اد 
اأ���ض��ب��ح��ت ق�ضية ع��امل��ي��ة �ي��ع��اين منها  ال��غ��ذائ��ي  �الأم����ن 
ال�ضودان ب�ضكل كبري للغاية، �هناك ر�ؤية م�ضرتكة لكيفية 
جتا�ز البلدين لهذا التحدي على جميع د�ل العامل مبا 

فيها الد�ل العربية �يف املقدمة منها م�ضر �ال�ضودان.
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مدير ال�ضتخبارات الربيطانية: م�ضت�ضارو بوتني يخ�ضون اإخباره باحلقيقة
•• �سيدين-اأ ف ب

اعترب مدير ال�ضتخبارات الربيطانية جريميي فليمينغ  اأم�س اخلمي�س 
اإخباره  "يخ�ضون  ب��وت��ن  ف��ادمي��ري  ال��ر����ض��ي  الرئي�س  م�ضت�ضاري  اأّن 

باحلقيقة" ب�ضاأن اإ�ضرتاتيجيته احلربية "الفا�ضلة" يف اأ�كرانيا.
�يف خطاب األقاه يف اجلامعة الوطنية الأ�ضرتالية يف كانبريا قال فليمينغ 
"اأرتكب خطاأ كبرياً جداً يف تقدير" الغز� الذي بداأته قواته  اإّن بوتن 

لأ�كرانيا يف 24 �ضباط/فرباير �تداعياته.
�معنوياتهم  ال�ضاح  اإىل  يفتقر�ن   - ر��ضاً  جنوداً  راأينا  "لقد  �اأ���ض��اف 
ة بهم، بل  املعّدات اخلا�ضّ الأ�ام��ر �يخّربون  متدنية - يرف�ضون تنفيذ 

�ُي�ضقطون طائراتهم من طريق اخلطاأ".
�تابع "حتى لو كان م�ضت�ضار� بوتن يخ�ضون اإخباره باحلقيقة، فاإّن ما 
يحدث �مدى ج�ضامة هذه احل�ضابات اخلاطئة يجب اأن يكونا �ا�ضحن 

متاماً للنظام".
م�ضوؤ�ل  ال�ضابق  اليوم  يف  به  اأدىل  ما  بذلك  الربيطاين  امل�ضوؤ�ل  �يكّرر 
حول  م�ضّللة  معلومات  يتلقي  بوتن  اأّن  جلهة  الأبي�س  البيت  يف  كبري 
م�ضار احلرب يف اأ�كرانيا لأّن م�ضت�ضاريه يخ�ضون اإطاعه على اخل�ضائر 

الع�ضكرية �القت�ضادية التي تكّبدتها ر��ضيا ب�ضبب غز�ها جارتها.
معلومات  اإّن  ا�ضمه  ن�ضر  ع��دم  طالباً  الأبي�س  البيت  يف  امل�����ض��وؤ�ل  �ق��ال 
يكن  مل  "بوتن  اأّن  اأظهرت  ال�ضرية  عنها  رفعت  اأمريكية  ا�ضتخباراتية 

اأ�كرانيا،  �يخ�ضرهم يف  يجّند متطّوعن  كان  اأّن جي�ضه  على علم حّتى 
الر��ضي على معلومات  الرئي�س  �ا�ضح يف ح�ضول  انقطاع  ما يدّل على 
الغربية  ال�ضتخبارات  �حت���ا�ل   . اإىل  ي�ضتند  اأن��ه  م��وؤك��داً  بها"،  م��وث��وق 
ت�ضليط ال�ضوء على اإخفاقات ر��ضيا يف هذه احلرب �النق�ضامات داخل 

الدائرة املحيطة ببوتن.
اأ�كرانيا ب�ضورة متزايدة مرتزقة  اأّن مو�ضكو ت�ضتخدم يف  �يوؤّكد الغرب 
�مقاتلن اأجانب. �بح�ضب فليمينغ فاإّن جمموعة فاغر �ضبه الع�ضكرية 
الر��ضية زادت ح�ضورها يف اأ�كرانيا "اإىل الدرجة الق�ضوى" بعد اأن كانت 

ن�ضطة يف هذا البلد منذ �ضّمت ر��ضيا �ضبه جزيرة القرم يف 2014.
للجي�س  ظ��ّل  كفرع  تعمل  "املجموعة  اأّن  ال��ربي��ط��اين  امل�����ض��وؤ�ل  �اع��ت��رب 

الأكرث  "العمليات  عن  م�ضوؤ�ليته  اإخ��اء  لبوتن  يتيح  مّم��ا  الر��ضي"، 
خطورة".

باملقا�مة  لفليمينغ،  �ف��ق��اً  ا�ضتخّف،  ال��ر����ض��ي  الرئي�س  ف���اإّن  ذل��ك  �م��ع 
اأي�ضاً  ال��ذي ت�ضّكل ���ض��ّده �ك��ذل��ك  ال���د�يل  التحالف  �ب��ق��ّوة  الأ�ك��ران��ي��ة 

بتاأثري العقوبات القت�ضادية على باده.
�اأ�ضاف اأّن بوتن بالغ يف تقدير قدرة جي�ضه على حتقيق ن�ضر �ضريع.

��فقاً لفليمينغ، فاإّن التعّهد الذي قطعته مو�ضكو هذا الأ�ضبوع بتقلي�س 
ن�ضاطها الع�ضكري "ب�ضكل كبري" حول كييف �يف مدينة ت�ضرينيغوف يف 
اأّنها ا�ضطرت اإىل اإجراء مراجعة اأ�ضا�ضية"  �ضمال اأ�كرانيا "رمّبا يظهر 

لعمليتها الع�ضكرية.

ال�ضني وجزر �ضليمان تتفقان على معاهدة اأمنية مثرية للجدل 
•• هونيارا-اأ ف ب

بالأحرف  اأنها �قعت  اأم�س اخلمي�س  �ضليمان  اأعلنت جزر 
الأ�ىل على معاهدة اأمنية �ا�ضعة مع بكن يخ�ضى احللفاء 
ت��واج��د ع�ضكري  اأ�ل  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  اأن متهد  ال��غ��رب��ي��ون 

�ضيني يف جنوب الهادي.
�ج�����اء يف ب���ي���ان مل��ك��ت��ب رئ��ي�����س ال��������وزراء يف ه���ون���ي���ارا اأن 
"م�ضوؤ�لن من جزر �ضليمان �جمهورية ال�ضن ال�ضعبية 
اأمني+  �قعوا بالأحرف الأ�ىل على عنا�ضر +اإطار تعا�ن 
ثنائي بن البلدين اليوم". �تنتظر املعاهدة توقيع �زيري 

خارجية البلدين.
تن�س التفاقية، �فق م�ضودة �ضربت الأ�ضبوع املا�ضي، على 
اإجراءات ت�ضمح بانت�ضار اأمني �ع�ضكري �ضيني يف اجلزيرة 
ال��ت��ي ت�����ض��ه��د ا���ض��ط��راب��ات �ال���واق���ع���ة يف ج��ن��وب املحيط 

الهادي.
حلاجاتها  �فقا  لل�ضن،  "ميكن  ب��اأن  مقرتحا  �ت�ضمنت 
�القيام  لل�ضفن  زي���ارات  اإج���راء  �ضليمان،  ج��زر  �مبوافقة 
جزر  يف  �ال��ع��ب��ور  �ال��ت��وق��ف  لوج�ضتية  مت��وي��ن  بعمليات 
امل�ضلحة  ال�ضينية  لل�ضرطة  اأي�����ض��ا  �ت�ضمح  �ضليمان". 
بالنت�ضار بناء على طلب من جزر �ضليمان لإر�ضاء "النظام 

الجتماعي".

الأف����راد  "�ضامة  بحماية  ال�ضن"  "لقوات  ��ضُي�ضمح 
ال�ضينين" �"م�ضاريع كربى يف جزر �ضليمان".

الآخ��ر ل ميكن لأي  املوافقة اخلطية للطرف  �م��ن د�ن 
منهما الك�ضف عن املهمات.

�اأثار ت�ضريب امل�ضودة �ضجة �ضيا�ضية يف اأنحاء املنطقة.
امل��ت��ح��دة �ا���ض��رتال��ي��ا بالقلق  ال��ولي��ات  �ك��ث��ريا م��ا �ضعرت 
اإزاء احتمالت قيام ال�ضن ببناء قاعدة بحرية يف جنوب 
الهادي ما ي�ضمح لقواتها البحرية بب�ضط نفوذها اإىل ما 

اأبعد من حد�دها.
��ا�ضنطن  كانبريا  �ضيجرب  �ضيني  ع�ضكري  تواجد  �اأي 

على الأرجح على تغيري مواقعهما ال�ضيا�ضية يف املنطقة.
�قال قائد العمليات امل�ضرتكة لأ�ضرتاليا اللفتنانت جرال 
�جزر  ال�ضن  ب��ن  امل��ع��اه��دة  اإن  اخلمي�س  بيلتون  غ��ري��غ 
"تغري ح�ضابات" عمليات باده يف  اأن  �ضاأنها  �ضليمان من 

الهادي.
�ضوغافاره  مانا�ضيه  �ضليمان  ج��زر  �زراء  رئي�س  �رف�����س 
اإن  اخلمي�س  ن��اري  خطاب  يف  �ق��ال  للمعاهدة  النتقادات 
بناء  ال�ضن  للطلب من   ... اإطاقا  نية  اأي  "لي�س هناك 

قاعدة ع�ضكرية يف جزر �ضليمان".
اأ�ضاف "من املهن جدا ... اعتبارنا غري جديرين باإدارة 

�ضوؤ�ننا ال�ضيادية" من جانب د�ل اخرى.

جاءت الأنباء عن التفاق بعد �ضاعات على توجيه رئي�س 
اإعادة  فيه  نا�ضده  �ضوغافاره  اإىل  ن��داء  ميكر�نيزيا  احت��اد 

النظر يف التوقيع على املعاهدة.
�عرب الرئي�س ديفيد بانويلو "عن هواج�س اأمنية خطرية 
اإزاء التفاقية املقرتحة" �ذلك يف ر�ضالة بتاريخ 30 اآذار/

مار�س موجهة لرئي�س الوزراء، اأ�ضارت اإىل ت�ضاعد التوتر 
بن ال�ضن �الوليات املتحدة.

املحيط  ج��زر   -- نحن  ن��ك��ون  اأن  "اأخ�ضى  بانويلو  �ك��ت��ب 
الهادئ -- يف قلب مواجهة م�ضتقبلية بن هاتن القوتن 

العظمين".
�طلب يف الر�ضالة من �ضوغافاره التفكري يف النعكا�ضات 
الهادئ  منطقة  "على  الأمنية  للمعاهدة  الأم��د  البعيدة 

باأ�ضرها، اإن مل يكن على العامل باأ�ضره".
يف  داخلية  ا�ضطرابات  املعاهدة  توؤجج  اأن  اأي�ضا  �ُيخ�ضى 

جزر �ضليمان.
�ضهدت  ن�ضمة  األ���ف   800 �ضكانها  ع��دد  ال��ب��ال��غ  �ال��د�ل��ة 
ال�ضكان  م��ن  �العديد  �اجتماعية،  �ضيا�ضية  ا�ضطرابات 

يعي�ضون يف فقر.
متظاهر�ن  ح���ا�ل  امل��ا���ض��ي  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�ضرين  يف 
اقتحام الربملان �قاموا باأعمال �ضغب ا�ضتمرت ثاثة اأيام 
من  كبرية  م�ضاحة  خالها  �اأح��رق��وا  قتلى،  فيها  �ضقط 

احلي ال�ضيني يف هونيارا.
200 عن�ضر يف اإط��ار قوة حفظ ال�ضام  �ُن�ضر اأكرث من 
�نيوزيلندا  اجلديدة  غينيا  �بابوا  �فيجي  ا�ضرتاليا  من 

لر�ضاء الهد�ء �تفادى �ضوغافاره الإطاحة به.
�اندلعت الحتجاجات رف�ضا حلكومة �ضوغافاره �اججتها 

البطالة �خافات داخلية.
�لعبت امل�ضاعر املناه�ضة لل�ضن د�را يف ذلك اأي�ضا.

�يعار�س م�ضوؤ�لو جزيرة ماليتا الأكرث تعدادا لل�ضكان، 
ق���رار ���ض��وغ��اف��اره الع����رتاف ببكن �ق��ط��ع ال��ع��اق��ات مع 

تايوان يف 2019.

الربملان من التجميد... اىل التحللقي�س �ضعيد يقرر حل الربملان.

الرئي�س التون�سي يحل الربملان املجمد

هل هو الف�ضل الأخري من عملية يل الذراع �ضيا�ضيا...؟

النيابية  اجل��ل�����ض��ة  �ضعيد  �ان��ت��ق��د 
انقاب  "اإنه  قائًا  الفرتا�ضية، 
ل ����ض���رع���ي���ة ل����ه ع���ل���ى الإط��������اق، 

يتاعبون مبوؤ�ض�ضات الد�لة".
   �مثلت اجلل�ضة التي �ضارك فيها 
اأ�ضل  م��ن  ن��ائ��ب��اً   120 اأك���رث م��ن 
الذي جّمد  للرئي�س  217 حتدياً 
�ضلطاته  �ميار�س  الربملان  اأعمال 

مبرا�ضيم �اأ�امر رئا�ضية.
العامة  اجلل�ضة  �ضعيد،  �����ض��ف    
الفرتا�ضية، ب� "حما�لة انقابية 
اأمن  على  "تاآمر  �باأنها  فا�ضلة"، 

الد�لة الداخلي �اخلارجي".

دعوى ق�سائية
�ضعيد عن  اأعلن  اأخ���رى،  من جهة 

العدل بفتح دعوى  م��ب��ادرة �زي��رة 
�ماحقة  ال��غ��ر���س،  يف  ق�����ض��ائ��ي��ة 

املتورطن جزائيا.
التون�ضي، يف ذات  الرئي�س    �حذر 
اإىل  جل���وء  "اأي  اأن  م���ن  ال�����ض��ي��اق، 
ال��ع��ن��ف، ���ض��ي��واج��ه ب��ال��ق��ان��ون من 
�الع�ضكرية.  الأمنية  القوات  قبل 
اأب����دا لعبة  ت��ك��ون  ال���د�ل���ة ل��ن  لأن 
ال����ذي حا�لوا  اأي�����دي ه�����وؤلء  ب���ن 

النقاب عليها".
اأم�����رت �زي�����رة العدل  ب���د�ره���ا،     
بفتح حتقيقات ق�ضائية �ضد عدد 
بتهمة  املجمد،  املجل�س  ن��واب  م��ن 
اإجرامي" �"التاآمر  "�فاق  تكوين 
على اأمن الد�لة". �انطلق الوكيل 
يف  ال�ضتئناف  حمكمة  ل��دى  العام 

�انت�ضار �باء كور�نا خال الفرتة 
التي اأعلن فيها عن تفعيل الف�ضل 

تقديرها. �فق   ،"80
   �اأكدت اأّنه على رئي�س اجلمهورية، 
خاله  م��ن  يعلن  بيانا  ي�ضدر  اأن 
اإلغاء الف�ضل 117 الذي ُبني على 
بحل  انتهى  ال��ذي  الداهم  اخلطر 
الد�ضتور  اإىل  �ال���ع���ودة  ال���ربمل���ان، 
من  الأ�ىل  ال���ف���ق���رة  �حت�����دي�����دا 
الف�ضل 70 الذي يخول له اتخاذ 
فيما  �ضيتم عر�ضها  التي  املرا�ضيم 
ب��ع��د ع��ل��ى ال���ربمل���ان ال���ق���ادم �عدم 

خرق الد�ضتور، �فق تعبريها.
   ��ضّددت على �ضر�رة امل��ر�ر اإىل 
انتخابات مبكرة مبقت�ضى القانون 
الن��ت��خ��اب��ي احل������ايل، م����وؤك����دة اأن 
�ضعيد  قي�س  اأقرها  التي  الرزنامة 
مل تعد قابلة للتطبيق مبا يف ذلك 
يوليو   25 يف  امل���ق���رر  ال���ض��ت��ف��ت��اء 

القادم.
   �قالت عبري مو�ضي، اأن حكومة 
اأ�����ض����ب����ح����ت منذ  ب���������ودن  جن�������اء 
يف  ال��ربمل��ان  ح��ل  ع��ل��ى  التن�ضي�س 
ت�ضريف  حكومة  الر�ضمي  الرائد 
اأعمال، تخت�س فقط مبهام تنقية 
للقيام  �التهيئة  الأج��واء  �ت�ضفية 

بالنتخابات ال�ضابقة لأ�انها.

   �بينت عبري مو�ضي ان احلكومة 
رئي�س  ق��رار  الن مبقت�ضى  فقدت 
الربملان  بحل  املتعلق  اجلمهورية 
امامية اعداد املخططات التنموية 
القرارت،  احت���اذ  ا�  ال��ت��ف��ا����س  ا� 
اليوم  ت��ع��ي�����س  ال���ب���اد  ان  م��ن��ب��ه��ة 
اع�����داد قوانن  ي��ح��ت��م��ل  ����ض��ع��ا ل 

مالية تكميلية "خل�ضة".
   �كانت رئي�ضة احلزب الد�ضتوري 
احلر قد �ضددت يف فيديو ن�ضر يف 
التوا�ضل  م��وق��ع  ع��ل��ى  �ضفحتها 
اأّن حّل الربملان يجب  الجتماعي، 
لنتخابات  ب���ال���دع���وة  ي��ق��رتن  اأن 
ت�ضريعية يف اأجل ل يتجا�ز الآجال 

الد�ضتورية.

رف�س القرار
   من جانبه اأعلن املكتب ال�ضيا�ضي 
حلل  رف�ضه  الدميقراطي  للتيار 
ال�����ض��ع��ب يف خرق  ن������واب  جم��ل�����س 
اآخر للد�ضتور �اعتبار ذلك تاأكيدا 
قاطعا للنوايا "النقابية" لقي�س 

�ضعيد �لنزعته نحو ال�ضتبداد. 
   �ع��رّب يف البيان ذات��ه ع��ن دعمه 
اإنهاء  ال�ضعب  ن��واب  جمل�س  لقرار 
ال�ضتثنائية  ب���الإج���راءات  ال��ع��م��ل 
ترتب  �م���ا   117 الأم�����ر  �اإل���غ���اء 

ان ت�����ض��اح��ب ال���ق���رار ال���دع���وة اىل 
تنظيم انتخابات مبكرة. 

   فقد اعتربت رئي�ضة احلزب عبري 
م���وؤمت���ر �ضحفي  خ����ال  م��و���ض��ي، 
اإعان  اأّن  اخلمي�س،  اأم�س  عقدته 
كان  الربملان  ح��ّل  �ضعيد عن  قي�س 
الد�لة  نف�ضه �لي�س لإنقاذ  لإنقاذ 

التون�ضية.
حّل  ق�����رار  اأن  م��و���ض��ي  �ق���ال���ت     
مفيدة  م����ت����اأخ����را  ج�����اء  ال�����ربمل�����ان 
حترك  �ضعيد  قي�س  الرئي�س  ب���اأن 
الد�لة  نف�ضه �لي�س لإنقاذ  لإنقاذ 

التون�ضية، ح�ضب راأيها.
   �اأ�ضافت مو�ضي، اأن الرئي�س هو 
من ت�ضبب يف عقد جل�ضة للربملان 
مل  ال�ضرعيات  ت��ن��ازع  �ان  امل��ن��ح��ّل، 

يتم حموه بحل الربملان".
الد�ضتوري  رئ��ي�����ض��ة  �اأ����ض��ح��ت     
ال�ضلطة  "رئي�س  ا�ضتناد  اأن  احل��ر، 
من   72 ال��ف�����ض��ل  ع��ل��ى  القائمة" 
ال���ربمل���ان ُيخرجه  ال��د���ض��ت��ور حل��ل 
80 من  ال���ف�������ض���ل  م����ن  ������ض�����ر�رة 
ال��د���ض��ت��ور �ُي��ن��ه��ي اخل��ط��ر الداهم 
"الذي برر من خاله اللجوء اإىل 
هذا الف�ضل مل يعد موجودا �غري 
اخلطر  انتهاء  ب��ع  للتطبيق  قابل 
الربملان  يف  خل�ضه  ال���ذي  ال��داه��م 

تون�س يف الإجراءات اجلزائية �ضد 
امل�ضاركن يف الجتماع.

اق�����ض��اء من  �ضعّيد،  قي�س  �اأّك����د     
النتخابات  م��ن  الن��ق��اب  ح���ا�ل 
ي���ع���ود  "لن  �ق�����������ال:  امل����ق����ب����ل����ة.  
النقاب  ح��ا�ل  م��ن  لانتخابات 
مبوؤ�ض�ضات  ال��ع��ب��ث  ي���ح���ا�ل  �م���ن 

الد�لة".
التون�ضي  ال��رئ��ي�����س  ان  ي���ذك���ر     
يوليو   25 ل���ي���ل  اأع����ل����ن  ق����د  ك�����ان 
م���ن ال���ع���ام امل��ن��ق�����ض��ي ع���ن ق����رارات 
جميع  مبوجبها  جّمد  ا�ضتثنائية 
ال�ضعب  ن�����واب  جم��ل�����س  ���ض��ل��ط��ات 
اأع�ضائه،  كل  عن  احل�ضانة  �رف��ع 
مع اإقالة رئي�س احلكومة ال�ضابقة 

�بع�س اأع�ضائها.
يف  ن��ائ��ب��ا   116 اأن  اإىل  �ي�����ض��ار     
�ضاركوا  اأعماله،  املجمدة  الربملان 
الأربعاء يف جل�ضة عامة افرتا�ضية، 
القانون  "م�ضر�ع  على  ����ض��ادق��وا 
املتعلق   ،2022 ل�����ض��ن��ة   1 ع����دد 
ال�ضتثنائية  الإج�������راءات  ب��اإل��غ��اء 
�امل���را����ض���ي���م ال��رئ��ا���ض��ي��ة م��ن��ذ 25 
الت�ضويت  �مت   ،2021 ي��ول��ي��و 
د�ن  "القانون"،  على م�ضر�ع هذا 

ت�ضجيل اأي احتفاظ اأ� اعرتا�س. 

الداهم" اخلطر  "انتهاء 
ال�ضيا�ضية يف  ال��ت��ط��ورات  �ك��ك��ل     
هذا البلد، انق�ضم امل�ضهد ال�ضيا�ضي 
م�ضاند  مع�ضكر  مع�ضكرين،  اىل 
للقرار الرئا�ضي د�ن حتفظ، �اخر 
النه�ضة،  ح��رك��ة  ب��ق��ي��ادة  م��ع��ار���س 
الد�ضتوري  احل��زب  يف حن طالب 
احلر، امل�ضاند لقرار احلل، ب�ضر�رة 

عنه.
  �ج���������ّدد ال����ت����ي����ار دع����م����ه حل�����وار 
�ط����ن����ي ه��������ادئ �ع�����ق�����اين ح���ول 
ال�ضرعية  حت���رتم  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
انتخابات  اإىل  الد�ضتورية �تف�ضي 
�فق  م��ب��ك��رة  �رئ��ا���ض��ي��ة  ت�ضريعية 
اأخلقة  ي�����ض��م��ن  ان��ت��خ��اب��ي  ق���ان���ون 

امل�ضهد ال�ضيا�ضي �عقلنته.
     يف حن كد القيادي الي�ضاري يف 
اأن  عمر��ضية،  عمار  العمال  حزب 
قرار قي�س �ضعيد بحّل الربملان كان 
ذل���ك باخلطوة  ُم��ن��ت��ظ��را، �ا���ض��ف��ا 
الهجومي،  الطابع  ذات  الدفاعية 

�فق تعبريه 
حّل  اأن  ع��م��ر����ض��ي��ة  �اع����ت����رب      
على  ال����ن����ار  "�ضب  ه����و  ال����ربمل����ان 
تعميق  م����ن  �����ض���ي���زي���د  الزيت" 
�الجتماعية  القت�ضادية  الأزم��ة 
�ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يف ال���ب���اد، ع��ل��ى حد 

قوله.
   �اأ�ضاف حُمدثنا اأن حّل الربملان 
ه���و ق����رار ���ض��ي��ا���ض��ي ب��ام��ت��ي��از، �اأن 
رئي�س اجلمهورية ا�ضت�ضعر اخلطر 
من اجلل�ضة الربملانية الفرتا�ضية 

ف�ضارع باتخاذ ذلك القرار.
   �تابع قوله "ل م�ضلحة لل�ضعب 
الآن  القائم  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  يف 
حركة  اع��ت��ربت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن   ."
النه�ضة ان قرار حّل جمل�س نواب 
ال�����ض��ع��ب امل��ج��م��دة ا���ض��غ��ال��ه ال���ذي 
اإمعانا  "ميّثل  �ضعيد  قي�س  اتخذه 
�موؤ�ض�ضاتها  ال���د�ل���ة  ت��ف��ك��ي��ك  يف 
مذكرة  للد�ضتور"،  جديداً  �خرقاً 
ف�ضله  يف  ����ض���راح���ة  ي���ن�������ّس  ب���ان���ه 
حالة  يف  ال��ربمل��ان  بقاء  على   80

انعقاد دائم �باأنه ل يجوز لرئي�س 
اجلمهورية حّله.

قراءات خمتلفة
الد�ضتوري  القانون  اأ�ضاتذة  اآراء     
بد�رها  تباينت  الربملان  حّل  حول 
النق�ضام،  فري��س  من  ت�ضلم  �مل 
م����ن رح������ب بهذا  ب����ن  �ت�����وزع�����ت 
 72 الف�ضل  على  ا�ضتنادا  ال��ق��رار 
م���ن ال���د����ض���ت���ور �ب����ن م���ن رف�س 
موا�ضلة  �اع����ت����ربه  ال����ق����رار  ه����ذا 
�ضعيد  للرئي�س  قانوين  غري  مل�ضار 

انطلق يوم 25 يوليو املا�ضي.
القانون  اأ����ض���ت���اذ  اع���ت���رب  �ق�����د     
ما  اأن  اللغماين  �ضليم  الد�ضتوري 
فعلُه قي�س �ضعيد ردا على اجلل�ضة 
ال��ع��ام��ة ك���ان رد ف��ع��ل دف��اع��ي كان 
باإمكانه اتخاذه منذ اأ�ضهر، م�ضريا 
اىل ����ض���ر�رة ارت���ب���اط ق����رار احلل 
يف  انتخابات  تنظيم  عن  بالإعان 

الآجال القانونية.
   يف امل���ق���اب���ل، رّح�����ب ال���ب���اح���ث يف 
القانون الد�ضتوري رابح اخلرايفي 
بقرار احلل معلقا اأن الرئي�س قي�س 
ال��ربمل��ان، فّعل  ب��ق��راره ح��ل  �ضعيد، 
تكّر�س  التي  الد�ضتورية  النظرية 
عن  للد�لة  ال�ضرعي  الدفاع  مبداأ 
حماية  م��وؤ���ض�����ض��ات��ه��ا  �ع���ن  نف�ضها 

لأمنها �ا�ضتقرارها.
   �رغ�������م ك�����ل ه������ذا ال���ت���ب���اي���ن يف 
القراءات �املواقف، يبقى ال�ضوؤال: 
اجلولة  ال��ربمل��ان  ح��ل  �ضيكون  ه��ل 
ال������ذراع  ع��م��ل��ي��ة يل  الأخ��������رية يف 
�ضيا�ضيا بن الفرقاء اأم اأنها �ضتفتح 

الباب ملجهول جديد...؟

•• الفجر -تون�س
جل�سة  اأعماله  املجمدة  التون�سي  الربملان  عقد  اإثــر 
اإلغاء مرا�سيمه,  عرب تقنية الفيديو, وردا على قرار 
اأعلن الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد م�ساء اأم�س الأول 
الأربعاء حل املجل�س. وقال "بناء على الف�سل 72 من 
التاريخية,  اللحظة  هذه  ويف  اليوم,  اأعلن  الد�ستور, 
وعلى  الدولة  على  حفاظًا  النيابي,  املجل�س  حل  عن 

موؤ�س�ساتها وحفاظًا على ال�سعب التون�سي".
الأمن  "جمل�س  لـ  اجتماعًا  تروؤ�سه  خالل  ذلك  جاء 
تعليق  قــرار  نــواب  حتــّدي  من  �ساعات  بعد  القومي" 
الفيديو,  املجل�س وعقدهم جل�سة عرب تقنية  اأعمال 
ال�ستثنائية  ــراءات  الإج اإلغاء  على  خاللها  �سوتوا 

التي اأعلنها �سعيد يف 25 يوليو 2021.

الع�ضكرية القوات  �ضتواجهه  الذي  العنف  اإىل  اللجوء  من  يحّذر  • �ضعيد 
ت�ضريعية  لنتخابات  بالدعوة  يقرتن  اأن  يجب  الربملان  حّل  • مو�ضي: 

- فتح بحث حتقيقي �ضّد نواب بتهمة التاآمر على اأمن الدولة
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضا�س لت�ضليح اللكرت�نيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1134172 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان الدائرة غري م�ضوؤ�لة 
عن اي حق ا� دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/مل�ضات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضحرية ل�ضيانة املباين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3905466 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان الدائرة غري م�ضوؤ�لة 
عن اي حق ا� دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/رجاء  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�قيان للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2802893 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان الدائرة غري م�ضوؤ�لة 
عن اي حق ا� دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان 

ليت للمقا�لت �ال�ضيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2714289 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان الدائرة غري م�ضوؤ�لة 
عن اي حق ا� دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان 

�ضتيب للمقا�لت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1167377 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان الدائرة غري م�ضوؤ�لة 
عن اي حق ا� دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ر�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الربج الامع لاملنيوم �الزجاج
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1009055 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان الدائرة غري م�ضوؤ�لة 
عن اي حق ا� دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ز�نق  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قوان فيليج للموبايل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1401140 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان الدائرة غري م�ضوؤ�لة 
عن اي حق ا� دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضعار امل�ضتقبل لل�ضيانه 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�ضة رقم:1181546 
تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 

ا�ضافة عبداهلل حممد برك عمر الكندي ١00%
تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 

حذف بدر حممد برك عمر الكندي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  ا�  حق  اي  عن  م�ضوؤ�لة  غري  الدائرة  فان  �ال  العان 

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

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فوك�س لرتكيب احلجر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3894668 
تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 

ا�ضافة خليفه �ليد خلفان على الري�ضى ١00%
تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 

حذف �ليد خلفان علي غامن الري�ضى
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  ا�  حق  اي  عن  م�ضوؤ�لة  غري  الدائرة  فان  �ال  العان 

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

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة

ال�ضم التجاري:�ضبا ها�ضم للت�ضميم الداخلي ذ.م.م
حممد  �ضعيد  احمد  ال�ضيد  مبنى   0.6 غرب  ابوظبي  ال�ضركة:جزيرة  عنوان 

البادي �اخرين
CN 2754693 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، احل�ضابات  لتدقيق  دلتا  ال�ضادة/مكتب  تعين   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�ضر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/30 �ذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205013422
تاريخ التعديل:2022/3/31

املعن  امل�ضفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضخ�س  �ضركة   - البحرية  �اخلدمات  لل�ضحن  التجاري:د�لفين  ال�ضم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�ضركة:م�ضفح ال�ضناعية م 32-2 ق 9 - مكتب 4 �حدة املالك حممد 
�ضامل بخيت الكثريي

CN 1367415 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

2 - تعين ال�ضادة/الهاملي ��ضركاه - حما�ضبون قانونيون ، كم�ضفي قانوين 
لل�ضركة بتاريخ:2019/8/22 �ذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:1955011039
تاريخ التعديل:2022/3/30

املعن  امل�ضفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة

ال�ضم التجاري:اك�ضكيوزيت ديكور ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:تاجر اأبوظبي

CN 3002721 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

�ال�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�ضادة/مريال  تعين   -  2
على  بناء  �ذلك  بتاريخ:2022/3/17  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، الدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/31  - بالرقم:2205011793 
املعن  امل�ضفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة

ال�ضم التجاري:برا�ن �ضتون للمقا�لت العامة ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:امل�ضفح م 0.39 مبنى الفق لتمثيل ال�ضركات ذ.م.م �اخرين

CN 1907711 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�ضادة/اكتيف  تعين   -  2
على  بناء  �ذلك  بتاريخ:2022/3/30  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/31  - بالرقم:2205013576 
املعن  امل�ضفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة

ال�ضم التجاري:اإيليت ديزاين لل�ضيانة العامة ذ.م.م
كابيتال  انرتنا�ضيونال  مبنى   0.14 �ضرق  ابوظبي  ال�ضركة:جزيرة  عنوان 

تريدنغ ذ.م.م
CN 2757302 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

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

2 - تعين ال�ضادة/الدرة للمراجعة �التدقيق )�ضليمان احمد �ضامل(  ، كم�ضفي 
قانوين لل�ضركة بتاريخ:2022/3/29 �ذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية 
 - بالرقم:2205013247  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/3/30
املعن  امل�ضفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
لرتكيب  ال�ض�����ادة/ال�ضاهي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب احلجر  رخ�ضة رقم:3840654 
تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 

ا�ضافة خليفه �ليد خلفان علي الري�ضى ١00%
تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 

حذف �ليد خلفان علي غامن الري�ضى
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  ا�  حق  اي  عن  م�ضوؤ�لة  غري  الدائرة  فان  �ال  العان 

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

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ابراج العن للنقليات  التنمية القت�ضادية بان  تعلن دائ���رة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامه  رخ�ضة رقم:1125743 
تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 

ا�ضافة خليفه �ليد خلفان علي الري�ضى ١00%
تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 

حذف �ليد خلفان علي غامن الري�ضى
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  ا�  حق  اي  عن  م�ضوؤ�لة  غري  الدائرة  فان  �ال  العان 

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

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم بخارة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1120393 
تعديل �كيل خدمات / حذف حممد نايع �ضعيد نايع النيادى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ مطعم بخارة
BUKHARA RESTAURANT

اإىل/ مطعم بخارة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
BUKHARA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  �ال  العان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  ا�  حق  اي  عن  م�ضوؤ�لة  غري  الدائرة 

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

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا جنم ال�ضاي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1704062 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كافترييا جنم ال�ضاي

STAR TEA CAFETERIA

اإىل/ كافترييا �ضتار تي بازا

 STAR TEA PLAZA CAFETERIA 

فعلى كل من له حق ا� اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان 

الدائرة غري م�ضوؤ�لة عن اي حق ا� دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جمموعة التميز القاب�ضة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4415040 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 500000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ضاحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ جمموعة التميز القاب�ضة
AL TAMAYEZ HOLDING GROUP

اإىل/ جمموعة التميز القاب�ضة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
TAMAYEZ HOLDING GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  ا�  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  �ال  العان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  ا�  حق  اي  عن  م�ضوؤ�لة  غري  الدائرة 

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

العدد 13508 بتاريخ 2022/4/1 

اإعــــــــــالن
لت�ضليح  اخل�ضراء  الر�س  ال�ض�����ادة/�ر�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�ضيارات رخ�ضة رقم:1042261 
 تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع / اإ�ضافة ابو الكام نور مياه %50

تعديل ال�ضركاء تنازل �بيع 
 حممد معن الدين ليت حممد نور احلق من مالك اإىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حممد معن الدين ليت حممد نور احلق من ١00 % اإىل %50
تعديل �كيل خدمات / حذف عيده جمعان مبارك فرحان املن�ضورى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤ�لية حمد�دة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ر�ضة الر�س اخل�ضراء لت�ضليح ال�ضيارات

GREEN LAND AUTO WORKSHOP
اإىل/ �ر�ضة الر�س اخل�ضراء لت�ضليح ال�ضيارات ذ.م.م

GREEN LAND AUTO WORKSHOP L.L.C
فعلى كل من له حق ا� اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان �ال فان الدائرة غري م�ضوؤ�لة عن 

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

•• الذيد-الفجر:

كرم نادي الذيد يف اأم�ضية ريا�ضية  فريق كرة الطائرة فئة 
)اأ�ضبال ب ( لتميزهم يف الد�ري �ح�ضولهم على املركز الأ�ل  
لد�ري  ����ض��ع��وده��م  ال��ري��ا���ض��ي  ال�����ض��ارق��ة  جمل�س  بطولة  يف 

النخبة .

املركز  على  احل��ا���ض��ل  النا�ضئن  ف��ري��ق  ال��ت��ك��رمي  �ضمل  كما   
امل��درب خالد  تكرمي  الد�لة  بجانب  اخلام�س على م�ضتوى 
كَا  التكرمي  الطنيجي ح�ضر  عبيد  �ضعيد  �الإداري  حافظ 
من �ضعادة حميد عبد اهلل اخلاطري بال�ضدرية نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي الذيد ��ضعادة �ضامل �ضيف اجلاري الكتبي 

املدير التنفيذي لنادي الذيد.

خال  متيزهم  على  �هناأهم  بالاعبن  اخل��اط��ري  �التقى 
الإداري  �للجهاز  لاعبن  �ب��ارك  احل��ايل  الريا�ضي  املو�ضم 
كرة  يف  ال��ن��ادي  متيز  �اإب����راز  للتاأهل  جهدهم  على  �ال��ف��ن��ي 
ت�ضجيع  على  التكرمي  خ��ال  اخل��اط��ري  �حر�س   . الطائرة 
اإىل م��وا���ض��ل��ة التميز  ال��اع��ب��ن م��ن الأ���ض��ب��ال �ال��ن��ا���ض��ئ��ن 

�الإجناز يف الن�ضاط الريا�ضي.

نادي الذيد يكرم فرق كرة الطائرة لفئة 
الأ�ضبال والنا�ضئني لإجنازاتهما  

•• دبي-الفجر:

الفائزين  الريا�ضي  دبي  جمل�س  توج 
من  ال�ضاد�ضة  الن�ضخة  مناف�ضات  يف 
اأبطال اأكادمييات كرة القدم"  "د�ري 
الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  نظمها  ال��ت��ي 
بالتعا�ن  التوايل  ال�ضاد�س على  للعام 
مع موؤ�ض�ضة "ان�ضبرياتو�س للريا�ضة" 
الريا�ضية  دب���ي  م��دي��ن��ة  م��اع��ب  يف 
1500 لعب  م���ن  اأك����رث  مب�����ض��ارك��ة 
اأكادميية   15 م��ن  فريًقا   50 مثلوا 
م�ضاركة  اإىل  بالإ�ضافة  بدبي  خا�ضة 
اأندية �ضباب الأهلي �الن�ضر �الو�ضل 
ت��ن��اف�����ض��وا ع��ل��ى م����دار 20 اأ���ض��ب��وع يف 

مباراة.  500
�اأق����ي����م ح��ف��ل ت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن يف 
الثاث  املراكز  اأ�ضحاب  البطولة من 
)حتت  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  يف  الأ�ىل 
12 ���ض��ن��ة، حتت  حت��ت  ���ض��ن��وات،   10
14 �ضنة، حتت 16 �ضنة، �حتت 18 
�ضنة( �ذلك عن املو�ضم الأ�ل �الثاين، 
الفائزين  ال��اع��ب��ن  ت��ك��رمي  مت  ك��م��ا 

بالألقاب الفردية كل فئة عمرية.
�ح�ضد فريق �ضباب الأهلي )اأ( املركز 

�ضمن  �ضنة   12 حت��ت  ف��ئ��ة  يف  الأ�ل 
مناف�ضات املو�ضمن الأ�ل �الثاين من 
فوزه على فريق  بعد  �ذلك  البطولة 
�ضباب الأهلي )ب( الذي جاء يف املركز 
ال��ث��اين، �ح��ل ف��ري��ق لليغا ات�����س بي 
فريق  توج  كما  الثالث،  املركز  يف  �ضي 
الن�ضر باملركز الأ�ل يف فئة حتت 14 
الأ�ل،  املو�ضم  مناف�ضات  �ضمن  �ضنة 
املركز  يف  الليغا  اأكادميية  فريق  تاه 

دب��ي يف  �ضبورتنغ  الثاين، �ح��ل فريق 
املو�ضم  مناف�ضات  �يف  الثالث،  امل��رك��ز 
باملركز  �ضبورتنغ  ف��ري��ق  ف���از  ال��ث��اين 
الأ�ل، تاه فريق لليغا ات�س بي �ضي 
اإليان�س  فريق  �حل  الثاين،  املركز  يف 

يف املركز الثالث.
�يف مناف�ضات حتت 16 �ضنة فاز فريق 
املو�ضمن  يف  الأ�ل  باملركز  فوك�ض�س 
يف  اإليان�س  فريق  ت��اه  الثاين،  الأ�ل 

ال����ث����اين، �ح����ل ف���ري���ق �ضوكر  امل���رك���ز 
الثالث، �يف  اإيتاليان �ضتايل يف املركز 
فريق لليغا  ف��از  �ضنة   18 فئة حتت 
مناف�ضات  �ضمن  الأ�ل  باملركز  �اي��ت 
املو�ضم الأ�ل، تاه فريق لليغا بلو يف 
املركز الثاين، �حل فريق دي جاردنز 
يف املركز الثالث، �يف مناف�ضات املو�ضم 
تالنتد  فريق  ف��از  الفئة  ل��ذات  الثاين 
تاه  الأ�ل،  باملركز  اأكادميي  فوتبول 

املركز  يف  بلو  اأك��ادمي��ي  لليغا  ف��ري��ق 
اأكادميي  لليغا  ف��ري��ق  �ح��ل  ال��ث��اين، 

�ايت يف املركز الثالث.
توج فريق  �ضنوات   10 �يف فئة حتت 
الأ�ل  باملركز  �ضتايل  اإيتاليان  �ضوكر 
تاه  الأ�ل،  املو�ضم  مناف�ضات  �ضمن 
املركز  ���ض��رتاي��ك��رز يف  اأرب���ي���ان  ف��ري��ق 
فوتبول  تالنتد  ف��ري��ق  �ح��ل  ال��ث��اين، 
ال����ث����ال����ث، �يف  امل����رك����ز  اأك������ادمي������ي يف 

فريق  ف���از  ال��ث��اين  امل��و���ض��م  مناف�ضات 
باملركز  ���ض��ت��اي��ل  اإي��ت��ال��ي��ان  اأك���ادمي���ي���ة 
ايه  اإف  دي��ن��ام��و  ف��ري��ق  ت���اه  الأ�ل، 
ال��ث��اين، �ح��ل فريق تالنتد  امل��رك��ز  يف 
الثالث.  امل��رك��ز  اأك��ادمي��ي يف  ف��وت��ب��ول 
الفائزين  ال��اع��ب��ن  ت��ك��رمي  مت  ك��م��ا 
ب��األ��ق��اب ه����دايف ال��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث فاز 
ال���اع���ب اإب��ن��ي��زر ن���دي���دي م���ن فريق 
فئة  يف  البطولة  ه��داف  بلقب  لليغا 

حتت 18 �ضنة خال املو�ضمن الأ�ل 
�ال��ث��اين، �ف��از ال��اع��ب دي��ف ايكانغا 
م���ن ف���ري���ق ف��وك�����ض�����س ب��ل��ق��ب ه���داف 
الأ�ل  املو�ضم  يف  �ضنة   16 حت��ت  فئة 
ك��م��ا ف���از ال��اع��ب اأر����ض���اد حم��م��د من 
بلقب  �ضتايل  اإي��ت��ال��ي��ان  �ضوكر  ف��ري��ق 
هداف البطولة يف ذات الفئة للمو�ضم 
ال��ث��اين، �ف��از الاعب زي��د بيجو من 
هداف  بلقب  دب���ي  �ضبورتينغ  ف��ري��ق 

البطولة يف فئة حتت 14 �ضنة خال 
املو�ضمن، �يف فئة حتت 12 �ضنة فاز 
�ضباب  فريق  من  باين  �ضامل  الاعب 
 12 حت��ت  ه���داف  بلقب  )اأ(  الأه��ل��ي 
�ضنة للمو�ضم الأ�ل، �يف املو�ضم الثاين 
ف��از الاعب ح�ضن ط��ارق من فريق 
اأك����ادمي����ي، �يف فئة  ت��ال��ن��ت��د ف��وت��ب��ول 
اأحمد  الاعب  ف��از  �ضنوات   10 حتت 
رز�ق من فريق اإيتاليان �ضتايل بلقب 
الاعب  �ف���از  الأ�ل،  امل��و���ض��م  ه���داف 
رائد الطاهر من فريق �ضرتايكرز اإف 

�ضي يف املو�ضم الثاين.
هذه  ال��ري��ا���ض��ي  دب��ي  جمل�س  �ينظم 
التي   ،2017 ال��ع��ام  م��ن��ذ  ال��ب��ط��ول��ة 
لعدة  �ت�ضتمر  ال����د�ري  ب��ن��ظ��ام  ت��ق��ام 
البطولة  �ضهدت  �ق��د  �ضنويا،  �ضهور 
منوا كبريا يف عدد الفرق �الاعبن 
�امل���ب���اري���ات ك��ون��ه��ا جت��م��ع ف��رق��ا من 
اأندية دبي �الأكادمييات اخلا�ضة مما 
لاحتكاك  لاعبن  الفر�ضة  ي��وف��ر 
لعبن  م��ع  �ال��ت��ن��اف�����س  بينهم  ف��ي��م��ا 
م���ن ن��ف�����س ال��ف��ئ��ة ال���ع���م���ري���ة، �لكن 
�من  �حملية  عاملية  اأك��ادمي��ي��ات  م��ن 

خمتلف اجلن�ضيات.

•• دبي-الفجر:

مع�ضكره  يف  النهائية  حت�ضرياته  ال�ضالت  لكرة  الوطني  منتخبنا  يوا�ضل 
الداخلي يف اإمارة الفجرية خلو�س الت�ضفيات الآ�ضيوية لكرة ال�ضالت، التي 
اأبريل املقبل، �املوؤهلة لبطولة   7 اإىل   5 ت�ضت�ضيفها  الفجرية للفرتة من 

كاأ�س اآ�ضيا 2022 يف د�لة الكويت.
اأمام  الأ�ل مبارة �دية  اأم�س  التح�ضريات، خا�س منتخبنا  ��ضمن برنامج 
منتخب اليابان على ملعب �ضالة جممع زايد الريا�ضي بالفجرية ، �انتهت 

ل�ضالح املنتخب ال�ضيف بنتيجة ) 2 – 1 (. 
املنتخب  اأم��ام  الاعبن  ب��اأداء  املرز�قي  الوطني عبدالر�ؤ�ف  امل��درب  �اأ�ضاد 
املباراة  اآ�ضيا، �باأجواء  القوية يف  املنتخبات  اأف�ضل  اأحد  ُيعد  الذي  الياباين، 
للمنتخب  النهائية  التح�ضريات  اأن  اإىل  م�ضرياً  كبرية،  اإث��ارة  �ضهدت  التي 

ت�ضري كما خمطط لها، �نكت�ضب منها العديد من الفوائد، خا�ضة املتعلقة 
بالأداء الفني �طريقة لعب املنتخب.

�ت�ضت�ضيف د�لة الإمارات ت�ضفيات منطقة غرب اآ�ضيا، �التي ت�ضم املجموعة 
الأ�ىل  )لبنان، ال�ضعودية، فل�ضطن، عمان(، �املجموعة الثانية )الإمارات، 
الفوز بخم�س  املجموعتن على  املنتخبات يف  �تتناف�س  العراق(،  البحرين، 
م��ق��اع��د يف ال��ن��ه��ائ��ي��ات، ح��ي��ُث ي��ت��اأه��ل اأ�ل ف��ري��ق��ن م��ن ك��ل جم��م��وع��ة اإىل 
النهائيات، يف حن تقام مباراة ملحق بن الفريقن احلا�ضلن على املركز 
احلا�ضل  الفريق  حتديد  اأج��ل  من  �الثانية  الأ�ىل  املجموعتن  يف  الثالث 

على البطاقة اخلام�ضة.
�ي�ضتهل منتخبنا م�ضواره يف الت�ضفيات يوم 5 اأبريل املقبل مباقاة منتخب 
ال�ضهر  6 من  الثانية يلتقي مع منتخب البحرين يوم  املباراة  العراق، �يف 

ذاته.

من 50 فريقًا تناف�سوا يف 500 مباراة لعب   1500

ختام دوري جمل�س دبي الريا�ضي لأبطال اأكادمييات كرة القدم
الن�سر بطل فئة 14 �سنة, و�سباب الأهلي يحرز لقب 12 �سنة

•• اأبوظبي-وام:

�ضهد ال�ضيخ زايد بن حمد اآل نهيان 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
ختام  ال��ع��ري��ب��ة،  للخيول  الإم�����ارات 
لبطولة  الأ�ىل  الن�ضخة  فعاليات 
العربية،  اخل���ي���ول  ملُ���رّب���ي  ال���ع���رب 
�ضة للُمّاك �املُرّبن العرب  املُخ�ضّ
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
للخيول العربية بال�ضالة الكربى يف 
اأكادميية بوذيب على مدى يومن، 
بتوجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
الوزراء �زير �ضوؤ�ن الرئا�ضة رئي�س 
جمعية الإم��ارات للخيول العربية. 
����ض��ه��د اخل���ت���ام ت���األ���ق اخل���ي���ول من 
العربية"  "الأريام  اإ�ضطبات  اإنتاج 
مت�ضمنة  األقاب   7 على  بح�ضولها 
3 ذهبيات، فيما نال ذهبية �احدة 

كل من مرابط دبي، �عجمان �علي 
امل����زر�ع����ي. �اأ�����ض����دل ختام  ه��م��ي��ل��ة 
مو�ضم  على  ال�ضتار  ال��ع��رب  بطولة 
للخيول  الإم������ارات  جلمعية  ق���وي 
�الفعاليات  بالعمل  العربية، حافل 
ال��ت��ي اأك�����دت ق����درة اجل��م��ع��ي��ة على 
التنظيم الحرتايف، �ح�ضن اإدارتها 
ج��م��ي��ع بطولت  ع��ل��ى  �اإ����ض���راف���ه���ا 
اجلمال بالد�لة ترجمة لتوجيهات 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
نهيان. �ا�ضتهلت املهرة " دي �ضنن 
بانتزاع  الفعاليات  دب��ي،  ملربط   "
الفلوات،  لبطولة  الذهبي  اللقب 
 " ليما  ج  " ع  اإىل  الو�ضافة  ت��ارك��ة 
لإ�ضطبات امارا، فيما نالت اللقب 
اأي�ضا  تيماء" �هي  "دي  الرب�نزي 

ملربط دبي.
اأ�ل  برج�س"  "الأريام  �ح���ق���ق 
الألقاب ل�ضطبات الأريام، عندما 

ظفر بذهب الأفاء، تاركاً الف�ضة ل� 
"دي ن�ضاب" ملربط دبي، فيما حقق 
ع�ضاق"  "الأريام  ال��رب�ن��زي  اللقب 

ل�ضطبات الأريام.
لل�ضيخ  �ضقراء"  "الأريام  �ح�ضدت 
زايد بن حمدان بن �ضلطان بن زايد 
اآل نهيان، اللقب الذهبي للمهرات، 

�نالت  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف  �ح���ل���ت 
لل�ضيخ  �ضلمة"  ا����س  "اي  الف�ضية 
ع��ب��د اهلل ب���ن م��اج��د ال��ق��ا���ض��م��ي، � 
بر�ق"  "الأريام  ب��ال��رب�ن��زي��ة  ت���وج 
لل�ضيخ هزاع بن حمدان بن زايد بن 
" الأريام  �حلق  نهيان.  اآل  �ضلطان 
ح�ضيم" لل�ضيخ خليفة بن طحنون 

باللقب  ن���ه���ي���ان،  اآل  حم���م���د  ب����ن 
اللقب  �ن�����ال  ل���اأم���ه���ار،  ال���ذه���ب���ي 
متغطر�س"  اأم  ات�����س  "ايه  الف�ضي 
لأح���م���د امل��ط��ل��ع��ي ال��ي��م��اح��ي، فيما 
حاز على اللقب الرب�نزي "الأريام 
حمدان  بن  يا�س  لل�ضيخ  اليا�ضات" 

بن زايد بن �ضلطان اآل نهيان.

ملربط  م�ضاري"  ج  "ع  �ت��و���ض��ح��ت 
عجمان، بذهبية الأفرا�س، �ح�ضلت 
ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ال��ف�����ض��ي رف��ي��ق��ت��ه��ا يف 
املربط "ع ج �ضجى" .. فيما ح�ضلت 
"غالية  ال����رب�ن����زي  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى 
الهواجر" للدكتور غامن الهاجري. 
�توج "حمارب اخلزنة" لعلي غامن 

الذهبي  باللقب  امل��زر�ع��ي،  هميلة 
املركز  يف  ت���اه  ال��ف��ح��ول،  لبطولة 
الف�ضية  ال��و���ض��اف��ة  �ن����ال  ال���ث���اين 
"الأريام �ضباب" ل�ضطبات الأريام، 
اللقب  �ن��ال  الثالث  املركز  �ح��ل يف 
الهواجر"  "�ضهوان  ال����رب�ن����زي 
ل��ل��دك��ت��ور غ���امن ال���ه���اج���ري. �اأك���د 
اأن  نهيان،  اآل  زايد بن حمد  ال�ضيخ 
العرب  ل��ب��ط��ول��ة  الأ�ىل  ال��ن�����ض��خ��ة 
ملربي اخليل جاءت خري ختام ملو�ضم 
ح�����ض��اد ���ض��ه��د ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة كبرية 
�اآليات  البطولت،  �ج��ودة  ع��دد  يف 
اإىل جانب  �امل���رب���ن،  امل����اك  دع���م 
الهتمام بالكوادر الوطنية يف اإدارة 
البطولت يف جميع املجالت الفنية 

�التنظيمية.
�اأ�ضاد ال�ضيخ زايد بن حمد بالنجاح 
اجلمعية  ح��ق��ق��ت��ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
كوجنر�س"  لجتماع  با�ضت�ضافتها 

بالد�لة،  الأ�ىل  للمرة  اليكاهو" 
�ضهد حراكا كبريا �قرارات  �الذي 
تتعلق  م�����ض��ب��وق��ة  غ����ري  ت���اري���خ���ي���ة 
بتغيري د�ضتور "اليكاهو" �م�ضمى 
امل��ن��ظ��م��ة يف ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، مبا 
ميكنها من القيام بد�رها الأ�ضا�ضي 
باعتبارها اجلهة املعرتف بها د�ليا 
يف ت�ضجيل �توثيق اخليل العربية، 
�ت��ن��ظ��ي��م �الإ������ض�����راف ع��ل��ى جميع 
العربية،  اخل��ي��ل  ج��م��ال  ب���ط���ولت 
لتح�ضب  ال��ب��ط��ولت  ف��ئ��ات  �تغيري 
ب��ال��ن��ج��وم، �ك��ل��ه��ا اأم�����ور ت�����ض��ب يف 
النهاية يف م�ضلحة اخليل �املربن 

�املاك �املربن.

زايد بن حمد: مو�سم ناجح بامتياز وقرارات تاريخية يف كوجنر�س »الإيكاهو «

خيول »الأريام« تخطف الأ�ضواء ب� 7 األقاب يف ختام بطولة العرب ملربي اخليل

منتخبنا الوطني لكرة ال�ضالت يوا�ضل حت�ضرياته النهائية للت�ضفيات الآ�ضيوية

•• دبي-وام:

الت�ضكيل اجلديد  بعد  ر�ضمية  اأ�ل بطولة  للهوكي  الإم��ارات  ينظم احت��اد 
ملجل�س اإدارة الحتاد خال �ضهر رم�ضان املبارك، خال الفرتة من 8 اإىل 
ماعب  مناف�ضاتها  �ت�ضت�ضيف  فريقا،   16 مب�ضاركة  املقبل  اأبريل   18
للعبة،  الآ�ضيوي  الحت��اد  مع  بالتن�ضيق  البطولة  �تقام  ال�ضارقة،  منتزه 

خا�ضة اأنها البطولة الأ�ىل يف عهد جمل�س الإدارة اجلديد.
قرعة  �ضحب  مرا�ضم  اجل��دي��د،  بت�ضكيلة  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  �اأج���رى 
الحتاد،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��دح  �ضلطان  ع��ب��داهلل  بح�ضور  البطولة، 

�خالد مراد الأمن العام، �خالد الظنحاين الأمن العام امل�ضاعد، �اأحمد 
�ضعيد ال�ضويدي رئي�س اللجنة الفنية، �منى �ضيف ال�ضام�ضي رئي�س اللجنة 
الن�ضائية، �اأ�ضامة ح�ضني ال�ضكرتري الفني لاحتاد. �اأ�ضفرت القرعة عن 
توزيع الفرق ال� 16 امل�ضاركة على 4 جمموعات، بحيث �ضمت كل جمموعة 
4 فرق، ف�ضمت املجموعة الأ�ىل فرق منور الهند، ��ضيما، �البيان هوكي، 
�دادا باي، ��ضمت الثانية فرق لنكا، ��ضارقة ر�د ما�ضرت، �نادي اأبوظبي، 
ال�ضارقة،  �ضرطة  الثالثة فرق  املجموعة  �يونايتد كا�ضاري، فيما �ضمت 
�ضكارليت، �ضتارز، الإم��ارات املتحدة، ��ضمت املجموعة الرابعة فرق منور 

ال�ضارقة، ��ضقور ال�ضارقة، �كولدن افيل، �خليفة.

�خ�ض�ضت اللجنة املنظمة للبطولة جوائز نقدية �عينية للفائزين، كما 
مت تخ�ضي�س 4 جوائز فردية لأف�ضل حار�س مرمى �مدافع �لعب ��ضط 

�مهاجم �هداف البطولة.
من جانبه اأثنى عبداهلل �ضلطان الدح رئي�س احتاد الإمارات للهوكي على 
الحت��اد، �عقدهم  ت�ضكيل  بداية  الإدارة منذ  اأع�ضاء جمل�س  ر�ح �عطاء 
العزم على ��ضع ب�ضمة �ا�ضحة للعبة داخل د�لة الإمارات �خارجها، �قدم 
هال  عي�ضى  �ضعادة  برئا�ضة  الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س  اإىل  ال�ضكر  ال��دح 

احلزامي لتعا�نه املثمر يف اإقامة البطولة الأ�ىل للهوكي هذا املو�ضم.
خال  ت�ضكيله  بعد  لاحتاد  الأ�ىل  البطولة  اإقامة  من  "الهدف  �ق��ال: 

�ضيما  ل  احل���ايل،  املجل�س  ن�ضاط  ب��داي��ة  مبثابة  يكون  اأن  رم�����ض��ان،  �ضهر 
اأنها تتزامن مع ال�ضهر الف�ضيل، �بعد ز�ال ال�ضعوبات التي ت�ضببت فيها 
�هو  نهايته  قبل  باملو�ضم  للحاق  �اأي�ضا  املا�ضية،  الفرتة  يف  "اجلائحة" 
التناف�س  موا�ضلة  يف  اأك��رب  برغبة  اجلديد  املو�ضم  خو�س  على  يحفز  ما 

�تنظيم البطولت".
�اأ��ضح اأن جمل�س الإدارة بداأ من بعد ت�ضكيله يف توزيع املهام عرب اللجان 
احتاد  اإدارة  جمل�س  اأن  ال��دح  �اأك��د  الفنية.  اللجنة  راأ�ضها  �على  املختلفة 
الهوكي اجلديد حري�س على ن�ضر �تطوير اللعبة يف خمتلف فئات املجتمع 

�ضواء بن طلبة املدار�س اأ� بن الأندية يف خمتلف اإمارات الد�لة.

احتاد الهوكي ينظم اأوىل بطولته الر�ضمية خالل �ضهر رم�ضان
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•• اأبوظبي-الفجر

ت��ن��ط��ل��ق ���ض��ب��اح ال���ي���وم اجل��م��ع��ة  يف 
اأنطليا  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ض��ات  ت��رك��ي��ا 
جراند �ضام للجود� لعام 2022، 
�التي تقام خال الفرتة من 1 اإىل 
مبحافظة انطليا  احلايل  ابريل   3
م�ضاركة  ت�����ض��ه��د  �ال���ت���ي  ال���رتك���ي���ة، 
د�لة   64 من  �لعبة  لعبا   531
عربية  م��ن��ت��خ��ب��ات   5 ب��ي��ن��ه��م  م����ن 
الإمارات،  د�لة  منتخبات  ممثلة يف 
املغرب، لبنان، العراق �اليمن.. �قد 
خلو�س  ا�ضتعداداته  منتخبنا  اأكمل 
�ضمت  اأن  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة  ت�ضفيات 
نا�ضر  ال�ضيد  يراأ�ضها  التي  البعثة 
التميمي الأمن العام لاحتاد اأمن 
ال����د�يل للجود�  ���ض��ن��د�ق الحت����اد 
ال�ضاعد  مقدمتهم  يف  لعبن   5
لأ�ل  ي�ضارك  ال��ذي  النقبي،  �ضعيد 
خارجية  د�ل����ي����ة  ب���ط���ول���ة  يف  م�����ره 
من  مل���زي���د  ك����غ،   73 حت���ت  �زن  يف 
الحتكاك �الوقوف على امل�ضتويات 
مناف�ضات  يف  امل�������ض���ارك���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
البطولة الكربى بعد فوزه موؤخرا 
ب���ذه���ب���ي���ة ال���ب���ط���ول���ة ال���ع���رب���ي���ة يف 
املنتخب  ق��ائ��م��ة  �ت�����ض��م  الأردن.. 
الأ�ل الاعب ماجو معر�ف الفائز 
للجود�  العربية  البطولة  بذهبية 
كغ،   100 ف���وق  �زن  يف  الأردن  يف 
تاتال  ن����وغ����زاري  ال���اع���ب  ك���ذل���ك 
كغ،   81 حت��ت  �زن  بذهبية  الفائز 
�ضنة(   21( �ضفيلي  ج���ورام  �ت�ضم 

حتت  مناف�ضات  يف  �ضي�ضارك  ال��ذي 
ك��غ، �يف الحتياط لع��ب �زن   66
اأرام  ج��ري��ج��وري��ان  كجم   90 حت��ت 

�ضنة".  23"
�تلقى التميمي اأم�س الأ�ل ات�ضال 
هاتفيا من �ضعادة حممد بن ثعلوب 
امل�ضارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
مناف�ضات  انطاقة  قبل  �اجل���ود�، 
جاهزية  على  لاطمئنان  البطولة 
الد�ر  م��ب��اري��ات  ب��دء  قبل  املنتخب 
م�ضاركة  ت�����ض��ه��د  ال��ت��ي  ال��ت��م��ه��ي��دي 
اأب�����رز اأب���ط���ال ال���ب���ط���ولت الأخ����رية 

الفرن�ضي  املنتخب  يتقدمها  ال��ت��ي 
فرباير  يف  ب��اري�����س  بطولة  ��ضيف 
الثالث  منغوليا  �منتخب  املن�ضرم، 
خام�س  �بلجيكا  الرابعة  �جورجيا 
ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام، ف��ي��م��ا غ����اب عن 
منتخب  اأنطليا  بطولة  يف  امل�ضاركة 
باري�س  بطولة  لقب  حامل  اليابان 
ال��درع��ي م�ضاركة  الأخ���رية.. �ثمن 
الاعب ال�ضاعد �ضعيد النقبي بعد 
النتائج الإيجابية التي ظل يحققها 
خ���ال ال��ف��رتة امل��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى كافة 

امل�ضتويات متمنيا له التوفيق.

•• عجمان-وام: 

بن  ع��م��ار  ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
عجمان  ع��ه��د  �يل  النعيمي  ح��م��ي��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، تنطلق  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
املقبل  رم�ضان  �ضهر  م��ن  الثالث  يف 
الد�ائر  الثانية من بطولة  الن�ضخة 
تنظمها  التي  �املوؤ�ض�ضات  احلكومية 
حلكومة  ال��ب�����ض��ري��ة  امل�������وارد  دائ������رة 
كواتر�  مركز  مع  بالتعا�ن  عجمان 
الريا�ضي �ت�ضتمر حتى الثامن ع�ضر 
مب�ضاركة  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  من 
ف�������رق م������ن ال�������د�ائ�������ر احل���ك���وم���ي���ة 
�امل���وؤ����ض�������ض���ات يف اإم�������ارة ع��ج��م��ان يف 
مناف�ضات بطولة كرة القدم، �بطولة 
برنامج  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ت��ن�����س،  ال���ب���ادل 

اللياقة البدنية لل�ضيدات.
البطولة  تفا�ضيل  ع��ن  الإع����ان  مت 
خ��ال امل��وؤمت��ر ال�ضحفي ال��ذي عقد 
اأم�س ال�ل يف فندق عجمان �ضراي، 

نائب  الرئي�ضي  اأح��م��د  خاله  �نقل 
رئي�س اللجنة املنظمة �امل�ضرف العام 
ال�ضيخ  �ضمو  حت��ي��ات  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
�تقديره   ، النعيمي  حميد  بن  عمار 
�الفعالية  ب��الأن�����ض��ط��ة  �اه��ت��م��ام��ه 
ال���ري���ا����ض���ي���ة يف ع���ج���م���ان، م����وؤك����داً 
ال�ضتعدادات  ك���اف���ة  اك���ت���م���ال  ع��ل��ى 
بالبطولة،  اخل��ا���ض��ة  �ال���رتت���ي���ب���ات 
ال��ت��ي بذلتها  ب��ك��ل اجل���ه���ود  م�����ض��ي��داً 
الفرعية  �ال��ل��ج��ان  املنظمة  اللجنة 
خ���ال الأ���ض��ه��ر امل��ا���ض��ي��ة، م���ن عمل 

متوا�ضل لإجناح البطولة.
بالد�ر  ال��رئ��ي�����ض��ي  اأح���م���د  اأ�����ض����اد   �
للبطولة  الر�ضمي  للراعي  الرئي�ضي 
�ضيتي فا�س �باأد�ار الراعي الذهبي 
��ضركة  ل��ل�����ض��ي��ارات،  الفطيم  ���ض��رك��ة 
غرفة  الداعمن  �ال��رع��اة  ات�ضالت، 
 � للعقارات،  البا�ضا  ��ضركة  عجمان، 
للعقارات،  جا  جي  الفرعين  الرعاة 
للعقارات،�العربية  �ال�����ض��ع��ي��دي 

للعقارات،  �ات��ان��ت�����س  ل��اإع��ان��ات، 
، �ر�م������اري������و  ل���ل���ع���ط���ور  �لف����ي���������س 
ل��دع��م��ه��م الكبري  ���ض��اك��راً  ل��ل��ري��ا���ض��ة 
�حر�ضهم على امل�ضاركة املجتمعية يف 
التي  الريا�ضية  الفعاليات  مثل هذه 
�مثمناً  امل��ج��ت��م��ع،  خ��دم��ة  يف  ت�ضهم 
ج��ه��ود ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل�����ض��اه��م��ة � 

الداعمة للبطولة.
املحرزي  اأ��ضحت �ضفية  من جهتها 
يف  �التطوير  التدريب  اإدارة  مديرة 
للبطولة  الإداري  �امل�ضرف  ال��دائ��رة 
تنفيذاً  ي���اأت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  اأن 
امل�ضجعة  �قيادتنا  حكومتنا  ل��ر�ؤي��ة 
ملمار�ضة كافة اأنواع الريا�ضة �جعلها 
من����ط احل����ي����اة ال���ي���وم���ي���ة �اأ����ض���ل���وب 
�قطاعات  الفئات  جميع  ل��دى  حياة 
حر�س  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  كما  املجتمع، 
تنظيم  على  الب�ضرية  امل����وارد  دائ���رة 
ملوظفي  �ال����ف����ع����ال����ي����ات  ال������ربام������ج 
ممار�ضة  على  �حتفيزهم  احلكومة 

الأن�ضطة الريا�ضية املتنوعة، �تعزيز 
�املناف�ضة  �ال��ت��وا���ض��ل  ال��ت��ع��ا�ن  ر�ح 
ال���د�ائ���ر احلكومية  ب��ن  الي��ج��اب��ي��ة 
�تر�ضيخ  الإم��������ارة  يف  �امل���وؤ����ض�������ض���ات 
الوعي  �ن�����ض��ر  املجتمعية  امل�����ض��ارك��ة 
ل����دى كافة  ال��ري��ا���ض��ي��ة  �ال���ث���ق���اف���ة 

الفئات.
البطولة  ي�ضارك يف  اأنه  اإىل  �اأ�ضارت 
الد�ائر  خم��ت��ل��ف  م��ن  ف��ري��ق��اً   12
احل��ك��وم��ي��ة �امل��وؤ���ض�����ض��ات يف الإم����ارة 
فريقا   16� ال��ق��دم،  ك��رة  بطولة  يف 
ل��ب��ط��ول��ة ال���ب���ادل ت��ن�����س، لف��ت��ة اإىل 
من  الت�ضجيل  على  الكبري  الإق��ب��ال 
ق��ب��ل امل���وظ���ف���ات ع��ل��ى ال��ت�����ض��ج��ي��ل يف 

برنامج اللياقة البدنية لل�ضيدات.
الها�ضمي  ���ض��ه��ي��ل  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��وع��ة �ضيتي 
للبطولة  الرئي�ضي  ال��راع��ي  ف��ا���س 
الذي  الريا�ضي  احل��دث  ه��ذا  اأهمية 
يحمل غايات �ضامية جت�ضد متا�ضك 

الإيجابي  التفاعل  �تعك�س  املجتمع 
يف ترك ب�ضمة يف امل�ضاركة املجتمعية. 
الرئي�ضي  ي��و���ض��ف  اأع����رب  جهته  م��ن 
احلكومية  لل�ضوؤ�ن  التنفيذي  املدير 
الراعي  لل�ضيارات  الفطيم  �ضركة  يف 
الذهبي للبطولة عن �ضعادته مل�ضاركة 
الريا�ضي،  احل���دث  ه���ذا  يف  ���ض��رك��ت��ه 
م���وؤك���داً ع��ل��ى ت��واج��ده��م ال��ف��ع��ال يف 
مالياً  برعايتها  الريا�ضية  الأح��داث 
ريا�ضية  م�ضر�عات  �تبني  �معنوياً، 
دعمهم  �ع���ل���ى  الأل�����ع�����اب،  ك���اف���ة  يف 

للم�ضاركات املجتمعية.
من جانبه قدم عبد العزيز عبد اهلل 
مدير البطولة �ضرحاً حول الائحة 
اأ��ضح  ال��ق��دم،  ك��رة  لبطولة  املنظمة 
اإىل  ال��ف��رق  ت��وزي��ع  اأن��ه �ضيتم  خاله 
 4 ب��واق��ع  م��ت�����ض��ا�ي��ة  جم��م��وع��ات   3
فرق لكل جمموعة، ��ضيتاأهل الأ�ل 
مبا�ضرة  جمموعة  ك��ل  م��ن  �ال��ث��اين 
اإىل  اإ�ضافة  النهائي  رب��ع  ال���د�ر  اإىل 

اأف�������ض���ل ف���ري���ق���ن ي���ح�������ض���ان على 
املجموعات  د�ر  يف  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز 
الذي �ضيقام بنظام ال��د�ري من د�ر 
�احد، على اأن تقام مناف�ضات الأد�ار 
اىل  امل��غ��ل��وب  خ���ر�ج  بنظام  النهائية 

املباراة النهائية.
اإجراء  ال�ضحفي  املوؤمتر  خ��ال  �مت 
مرا�ضم القرعة لبطولة كرة القدم ، 
حيث ي�ضارك يف البطولة 12 فريقاً 
احلكومية  ال�����د�ائ�����ر  خم��ت��ل��ف  م����ن 

يف اإم����ارة ع��ج��م��ان � امل��وؤ���ض�����ض��ات ، مت 
تق�ضيمهم لثاث جمموعات، �ت�ضم 
دائ����رة  م���ن  ك���ا  الأ�ىل  امل��ج��م��وع��ة 
البلدية �التخطيط �دائرة الأرا�ضي 
�ال���ت���ن���ظ���ي���م ال����ع����ق����اري، �احل����ر�����س 
الأمريي، دائرة املالية، اأما املجموعة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ف��ت�����ض��م  ال���ث���ان���ي���ة 
عجمان،  �جامعة  عجمان،  ل�ضرطة 
�الهيئة الحتادية للهوية �اجلن�ضية 
�م�ضرف  املنافذ،  �اأم���ن  �اجل��م��ارك 

عجمان، بينما ت�ضم املجموعة الثالثة 
الإدارة العامة للدفاع املدين، �دائرة 
العامة  القت�ضادية،�الهيئة  التنمية 
ل���ل�������ض���وؤ�ن الإ����ض���ام���ي���ة �الأ�ق��������اف، 

�هيئة النقل.
جوائز  املنظمة  اللجنة  �خ�ض�ضت 
مباراة  ك��ل  يف  لع��ب  لأف�ضل  يومية 
م����ق����دم����ة م�����ن اجل�����ه�����ات ال����راع����ي����ة 
للبطولة بالإ�ضافة اإىل جوائز عينية 

�مادية للجمهور.

•• دبي- وام:

للتحكيم  الإم�������������ارات  م����رك����ز  ن���ظ���م 
حمكمة  ف��رع  م��ع  بالتعا�ن  الريا�ضي 
ال���ت���ح���ك���ي���م ال����ري����ا�����ض����ي /ك�����ا������س/ يف 
القانونية  "الأ�ضاليب  د�رة  اأبوظبي 
باملنازعات  التحكيم  حكم  �ضياغة  يف 
موؤمترات  �مركز  "بفندق  الريا�ضية 
م���ريي���دي���ان دب����ي . ت�����ض��م��ن��ت ال����د�رة 
عبد  اأحمد  الدكتور  األقاها  حما�ضرة 
القانوين  امل�ضت�ضار  م��و���ض��ى،  ال��ظ��اه��ر 
الق�ضاء  دائ���رة  لوكيل  الفني  باملكتب 
املوفقن  ك��اف��ة  ب��ح�����ض��ور  اأب��وظ��ب��ي  يف 

�املحّكمن امل�ضّجلن باملركز.
العاجل  ال��د�رة �ضعيد  ح�ضر فعاليات 
الإم����ارات  م��رك��ز  اإدارة  جمل�س  ع�ضو 
�امل�ضت�ضار  ال���ري���ا����ض���ي،  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م 
امل�ضت�ضار  ع��ف��ي��ف��ي  م��ع��ت��ز  ال���دك���ت���ور 
للتحكيم  الإم������ارات  مل��رك��ز  ال��ق��ان��وين 

الريا�ضي، كما ح�ضر من فرع حمكمة 
التحكيم الريا�ضي /كا�س/ يف اأبوظبي 
خ��وري، �حممد خلفان  اأحمد  في�ضل 

اليماحي، �خمي�س ال�ضحي.
العديد  ا�ضتعرا�س  املحا�ضرة  ��ضهدت 
من املواد املتعلقة بالقواعد الإجرائية 

مثل ا�ضتمارة طلب التحكيم، �بيانات 
الأطراف، كما مت التطرق اإىل �ضياغة 
�ضحيفة  ��ضياغة  اجلوابية،  امل��ذك��رة 
ال����دع����وى امل��ت��ق��اب��ل��ة ����ض��ي��اغ��ة طلب 
�ثيقة  ���ض��ي��اغ��ة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��دخ��ل 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ن��اق�����س   � ال��ت��ح��ك��ي��م. 

عبد الظاهر، كيفية �ضياغة القرارات 
�الأحكام التمهيدية �الف�ضل يف الدفع 
يف  �الف�ضل  امل��رك��ز،  اخت�ضا�س  بعدم 
الدفع بعدم اخت�ضا�س هيئة التحكيم، 
اأ�  �القرار ال�ضادر بتعليق الإج��راءات 
�ق��ف��ه��ا �ال����ذي ي��ن�����س ع��ل��ى اأن����ه يحق 

نف�ضها  تلقاء  من  التحكيمية  للهيئة 
اأ� بناء على طلب اأحد الأطراف تعليق 
لفرتة  �اإي��ق��اف��ه  التحكيم،  اإج�����راءات 
يكون  اأن  ي�������ض���رتط  ح���ي���ث  حم�������ددة، 
يوماً   30 �مل��دة  م�ضبباً،  الوقف  ق��رار 
ف��ق��ط ج��ائ��ز م��ده��ا مل���رة �اح����دة فقط 

احل�ضور  �ا�ضتعر�س  مم��اث��ل��ة.  �مل���دة 
الإجرائية  القواعد  من   /47/ امل��ادة 
اخلا�ضة ب�ضياغة القرار ال�ضادر ب�ضم 
م��ن��ازع��ت��ن، �ك��ذل��ك ���ض��ي��اغ��ة تقرير 
اخلربة، ��ضياغة قرار التحكيم الذي 
يكون  اأن  على  بالأغلبية،  اتخاذه  يتم 

بقرار من رئي�س هيئة التحكيم �حده 
غياب  ح��ال  يف  الفرد  املحكم  بقرار  اأ� 
ا���ض��ت��ع��را���س مواد  الأغ��ل��ب��ي��ة، ك��م��ا مت 
الأخطاء  �ت�ضحيح  التف�ضري،  �ضياغة 
�الإغ���ف���ال �ط��ل��ب ا���ض��ت��ئ��ن��اف ق���رارات 

اجلهات الريا�ضية.

�ضاير�ن  فري�نيكا  كلوي  قدمت  كما 
الق�ضاء  ب���دائ���رة  ال��ق��ان��وين  ال��ب��اح��ث 
ال����ث����اين من  ب����اأب����وظ����ب����ي، يف اجل�������زء 
امل��ح��ا���ض��رة ال���ق���واع���د الإج���رائ���ي���ة يف 
�التي  ال��ري��ا���ض��ي،  التحكيم  حمكمة 
�لغات  ك���ا����س،  اخ��ت�����ض��ا���س  ت�����ض��م��ن��ت 
التي  �ال��ظ��ر�ف  فيه،  املطبقة  العمل 
تعمل  التي  �ال�����ض��ر�ط  فيها،  يتدخل 
�يف  ا�ضتئنافية،  كهيئة  "كا�س"  فيها 
مقدمتها اعرتاف املنظمات الريا�ضية 
املعنية يف لوائحها باخت�ضا�س حمكمة 
ميكن  كمحكمة  الريا�ضي،  التحكيم 
كما  ال��ق��رار،  يف  للطعن  اإليها  اللجوء 
النت�ضاف  �ضبل  ا�ضتنفاد جميع  يجب 
اإ�ضافة  الأخ��رى،  الداخلية  القانونية 
الثاث  التحكيم  اإج���راءات  اأن���واع  اإىل 
العادي  ال��ت��ح��ك��ي��م  اإىل  تنق�ضم  ال��ت��ي 
�دائرة مكافحة  ال�ضتئنايف  �التحكيم 

املن�ضطات.

•• دبي-الفجر

اأحرز مربط دبي للخيول العربية 
كل اأنواع املعادن النفي�ضة من ذهب 
�ف�ضة �بر�نز �لقبن متميزين يف 
اخليول  ملربي  العرب  بطولة  ختام 
على  ال�ضتار  اأ���ض��دل  ال��ت��ي  العربية 
اأ�ىل د�راتها اأ�ل اأ�ل اأم�س بالقاعة 
بن  �ضلطان  ال�ضيخ  ق��اع��ة  امل��غ��ط��اة 
بوديب  منطقة  يف  نهيان  اآل  زاي���د 
اأن  اإل  دبي  �اأب��ى مربط  باأبوظبي. 
الأ�ىل  ال���د�رة  يف  ب�ضمته  ي�ضجل 
ل��ل��ب��ط��ول��ة امل�����ض��ن��ف��ة د�ل���ي���ا ح�ضب 
�ذلك   ،)C( مب�����ض��ت��وى  الإي��ك��اه��و 
اأهدافها  حققت  م��رك��زة  مب�ضاركة 

املر�ضومة.
بلقبن  دب����ي  م���رب���ط  ت��ت��وي��ج  �مت 
ال�ضيخ  ك��اأ���س  لقب  اأ�ل��ه��م��ا  قيمن 
بناء  ن��ه��ي��ان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
على اإحرازه اأعلى جمموع نقاط يف 
البطولة  92.3  �كان من ن�ضيب 
الفحل  �ضناين �هي من  املهرة دي 
�ضينية.  دي  �ال���ف���ر����س  �رت���ك�������س 
ن����ال م���رب���ط دب����ي ل��ق��ب��ا ثانيا،  ث���م 
الإم�����ارات  ك��اأ���س جمعية  ل��ق��ب  ه��و 
جمموع  لأع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 

 2022-2021 مو�ضم  يف  نقاط 
للماك  املخ�ض�س  الأف��را���س  لفئة 
93.5نقطة  مبجموع    �امل��رب��ن، 
�ك������ان م����ن ن�����ض��ي��ب ال���ف���ر����س دي 
فرا�ضريا  الفحل  من  �ه��ي  عفاف، 
اأرينا  اإي  اإ���س  اإي��ه  �الفر�س  ما�ضار 
�ضناين  دي  امل���ه���رة  اإك�������ض���ربي�������س.  
ال�ضنة،  بعمر  امل��ه��رات  جنمة  كانت 
بهيمنتها على املناف�ضات �اإحرازها 
املركز الأ�ل �ذهبية مربط دبي يف 
متكنت  الفئة  نف�س  �يف  البطولة. 
ت��ي��م��اء، �هي  امل���ه���رة دي  رف��ي��ق��ت��ه��ا 
الفحل  اجل��دي��د  العاملي  املنتج  م��ن 
اأزل��ي��ة، من  دي  �الفر�س  �ضراج  دي 
ال����رب�ن����زي. فيما  ال��ل��ق��ب  اإح������راز 
متكن �ا�ضطة عقد املعادن النفي�ضة 
اأيقونة  ن�����ض��اب، �ه��و م��ن  امل��ه��ر دي 
اإل  اإي��ه  اإف  املعا�ضر  العاملي  الإنتاج 
ن���ور، م��ن نيل  �ال��ف��ر���س دي  ر�ضيم 
اللقب الف�ضي لبطولة املهور بعمر 
ال�ضنة ، عندما حل ��ضيفا للبطل 
الذهبي.  �يعترب الإجناز اجلديدة 
ملربط دبي للخيول العربية، يف اأ�ل 
د�رات بطولة العربي ملربي اخليول 
العربية �ختام املو�ضم املحلي ب�ضقيه 
�الد�لية،  املحلية  البطولت  م��ن 

جدد  م��ت��وال��ي��ة  لإجن�����ازات  تتويجا 
خالها املربط عهده باملركز الأ�ل 
اأرقامه  البطولت، �ع��زز  اأق��وى  يف 
القيا�ضية يف الإنتاج �الإجن��از معا، 
ك��م��ا ح�����ض��د خ��ال��ه��ا ال��ع��دي��د من 
الألقاب التي كان اآخرها يف اخلتام 
لقب كاأ�س جمعية الإمارت للخيول 
العربية �لقب كاأ�س ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان للخيول العربية، 
الأك��رب منه  العدد  �ه��و لقب يعود 
مل��رب��ط دب���ي ب�����ض��ي��ط��رة ق��ي��ا���ض��ي��ة ل 

مناف�س له فيها.

التوحيدي: م�سك اخلتام
التوحيدي  حممد  املهند�س  اأع��رب 
امل�����ض��رف ال��ع��ام م��دي��ر ع���ام مربط 
�ضعادته  عن  العربية  للخيول  دب��ي 
ح��ق��ق��ت��ه خيول  ال������ذي  ب�����الإجن�����از 
ال��ع��رب الأ�ىل  ب��ط��ول��ة  امل��رب��ط يف 
مل���رب���ي اخل���ي���ول ال���ع���رب���ي���ة، �ذل���ك 
باإحرازه ثاثة األقاب ملونة �لقبي 
ن�ضخة  البطولة  معتربا  اأف�ضلية، 
ت�ضتقطب  اأن  ي��ت��وق��ع  جت��ري��ب��ي��ة 
م�������ض���ارك���ات خ���ارج���ي���ة م��ك��ث��ف��ة يف 

د�راتها املقبلة. 
حر�ضنا  التوحيدي:"  �ق��������ال 

اأن ن��رف��ع م�����ض��ت��وى امل��ن��اف�����ض��ات يف 
البطولة،  م���ن  الأ�ىل  ال��ن�����ض��خ��ة 
�ق�����د حت���ق���ق ل���ن���ا ذل������ك، مم����ا عزز 
م���ن جن���اح ال��ب��ط��ول��ة �ق���د متيزت 
�اأ�ضاف  جيد".  تنظيمي  مب�ضتوى 
بنيل  كبرية  التوحيدي:" �ضعادتنا 
كاأ�س  �الغالين  املتميزين  اللقبن 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
جمعية  �ك����اأ�����س  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب 
م�ضك  يعتربان  �اللذان  الإم���ارات، 
خ��ت��ام م��و���ض��م ح��اف��ل ب���الإجن���ازات. 
من  �امل��اك  املربن  لكل  �تهانينا 
املرابط ال�ضقيقة الذين �ضاهموا يف 
الإنتاج  املو�ضم �تطوير  اإجناح هذا 
امل�ضرية  اليوم  يقود  ال��ذي  الوطني 

العاملية".

املرزوقي: هدف �سامي
املرز�قي  عبدالعزيز  ع��رب  ب���د�ره 

امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل����رب����ط دب���ي 
يف  امل��رب��ط  بح�ضيلة  ���ض��ع��ادت��ه  ع��ن 
اأن����ه����ا حققت  م����وؤك����دا  ال���ب���ط���ول���ة، 
�مت���ي���زت مبتانة  م��ن��ه��ا،  امل��ن��ت��ظ��ر 
م�ضتوى  ع����ن  ف�����ض��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
اعترب  ك���م���ا  ال�����ق�����وي.  ال���ت���ن���اف�������س 
جيدة  اإ���ض��اف��ة  البطولة  امل��رز�ق��ي 
ل�����ض��ل�����ض��ل��ة ال���ب���ط���ولت امل���ق���ام���ة يف 
�ضفحات  �ضتقدم  �ال��ت��ي  الإم����ارات 
املقبلة.  د�رات������ه������ا  يف  م���ت���م���ي���زة 
�ضعداء  ن��ح��ن  املرز�قي:"  �ق�����ال 
الذي  امل��و���ض��م  ه���ذا  بح�ضيلة  ح��ق��ا 
جديد  باإنتاج  التوفيق  فيه  حالفنا 
مبزيد  تب�ضر  ع��امل��ي��ة  مب��وا���ض��ف��ات 
من الإجنازات الوطنية يف املحافل 
تطوير  عملية  �تعميق  ال��د�ل��ي��ة، 
اخل���ي���ل ال��ع��رب��ي��ة الأ����ض���ي���ل���ة، �هو 
ال�ضامية  الأه����داف  اأه��م  ي�ضكل  م��ا 

ملربط دبي للخيول العربية". 

بطولة الدوائر احلكومية واملوؤ�ض�ضات يف عجمان تنطلق 3 رم�ضان

يف ختام بطولة العرب ملربي اخليول العربية

مربط دبي يحرز كل اأنواع املعادن النفي�ضة وينال لقبني قيمني 

»الإمارات للتحكيم الريا�ضي« ينظم دورة »الأ�ضاليب القانونية يف �ضياغة حكم التحكيم«

�ضباب الأهلي يتوج بطال لدوري ال�ضباب حتت 21 عاما 
•• اأبوظبي-وام:

ف��وزه على فريق  القدم بعد  21 �ضنة لكرة  ال�ضباب حتت  ن��ادي �ضباب الأهلي ببطولة د�ري  توج فريق 
بامللعب  الأ�ل  اأم�س  م�ضاء  اأقيمت  التي  للم�ضابقة  الأخ��رية  اجلولة  مباراة  يف  نظيفة  بخما�ضية  العربي 
الفرعي رقم 2 بنادي العربي يف اأم القيوين. �ضجل اأهداف �ضباب الأهلي، حممد يو�ضف عتيق، حممد 
اإدارة  اأحمد يو�ضف در�ي�س ع�ضو جمل�س  "هدفن"، عبداله �ضالح. �قام  �ضيكنا د�مبيا  عي�ضى جا�ضم، 
الفني  اجلهاز  لأع�ضاء  الذهبية  �امليداليات  ال��د�ري  درع  بت�ضليم  امل�ضابقات  جلنة  رئي�س  الكرة،  احت��اد 
�الإداري �الاعبن بح�ضور اإبراهيم عبدامللك نائب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة نادي �ضباب الأهلي لكرة 
القدم. �ح�ضم �ضباب الأهلي لقب الد�ري بعد ح�ضوله على 56 نقطة من الفوز يف 18 مباراة، �التعادل 
"الو�ضيف" �الذي  دبا  ن��ادي  �بفارق نقطتن عن  امل�ضابقة،  �اح��دة خال م�ضواره يف  مرتن، �خ�ضارة 
اأه��داف لهدفن يف اجلولة ذاتها، لريفع ر�ضيده من  متكن من حتقيق الفوز على دبا احل�ضن بثاثة 

النقاط اإىل 54 نقطة من 17 فوزا، �ثاثة تعادلت، �خ�ضارة �احدة.

تفتتح اليوم 

منتخبنا جاهز لبطولة اأنطليا 
جراند �ضالم للجودو برتكيا 
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الفجر الريا�ضي

اأثار النجم امل�ضري حممد �ضاح اجلدل حيال م�ضتقبله 
مع املنتخب الوطني لكرة القدم معترًبا اأنه كان "�ضرًفا" 
�ذلك  ل"،  اأ�  م��وج��وًدا  كنت  "�ضواء  ب��اده  مع  اللعب  له 
خال ت�ضريح اأدىل به يف غرفة املاب�س يف اأعقاب الإخفاق 
يف التاأهل اىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 اإثر اخل�ضارة 

بركات الرتجيح اأمام ال�ضنغال.
على  امل�ضرية  �الريا�ضة  ال�ضباب  �زارة  �ضفحة  �ن�ضرت 
اىل  يتوجه  ���ض��اح  فيه  يظهر  فيديو  مقطع  في�ضبوك 
الأ�ل" قبل  اأم�����س   ال��اع��ب��ن  "اأبلغت  ب��ال��ق��ول  زم��ائ��ه 
املباراة" اإنني فخور باللعب معكم �هم من اأف�ضل الرجال 

الذين لعبت معهم".
�تطرق جنم ليفربول النكليزي اىل اجليل ال�ضابق الذي 
ال�ضطورة  اأمثال  جانبه  اىل  باللعب  الفر�ضة  له  اأتيحت 
حممد اأبو تريكة ��ائل جمعة الذي ي�ضغل حالًيا من�ضب 
مدير املنتخب "حلقُت حتى لفرتة �جيزة باجليل ال�ضابق 

م��ع ك��اب��نت �ائ���ل �ك��اب��نت اأب���و تريكة ث��م عبد اهلل 
"ال�ضعيد".

�ضيبلغ  ال����ذي  ال���اع���ب  �����ض���دد 
عامه الثاثن يف حزيران-

اأخرى  م��رة  املقبل  يونيو 
لعبت  اأن��ن��ي  ف��خ��ور  "اأنا 

م��ع��ك��م �ك������ان ����ض���رًف���ا يل، 
لأي  ح�����دث ل مي���ك���ن  �م�����ا 

اأحد التدخل فيه لأنها ركات 
ترجيح �يحدث لثاين مرة".

من  ال��ك��ث��ري  ي���وج���د  "ل  �اأردف 
ميكنني  ال�������ذي  ال�����ك�����ام 

قوله �لكن كان �ضرًفا يل اللعب معكم �ضواء كنت موجوًدا 
اأ� ل�ضت موجوًدا".

�كانت م�ضر اأخفقت يف التاأهل اىل نهائيات كاأ�س العامل 
خ�ضارتها  اإث��ر  توالًيا  �الثانية  تاريخها  يف  الرابعة  للمرة 
"فازت  دك��ار  يف  ال�ضنغال  اأم��ام  الرتجيح  بركات   1-3
بالنتيجة  �ال�ضنغال  ال��ق��اه��رة  يف  ذه��اًب��ا  -1�ضفر  م�ضر 
عينها اإياًبا"، لتذ�ق مر الكاأ�س ذاته بعد اأقل من �ضهرين 
من خ�ضارتها نهائي كاأ�س اأمم اإفريقيا اأمام املناف�س ذاته 

ا. �بركات الرتجيح اأي�ضً
يف  امل�ضري  للمنتخب  ال�ىل  الركلة  اأه���در  �ضاح  �ك��ان 
دكار الثاثاء فيما �ضجل زميله يف ليفربول، �ضاديو مانيه 
البطولة  نهائي  غ��رار ما حدث يف  الركلة احلا�ضمة على 

القارية ليوؤهل باده اىل العر�س العاملي للمرة الثالثة.
�ب�����داأ ���ض��اح م�����ض��ريت��ه م���ع امل��ن��ت��خ��ب امل�����ض��ري يف العام 
اجلزاء  ركلة  تبقى  ل��ه  الأف�ضل  ال��ذك��رى  �ل��ع��ّل   2011
التي �ضجلها يف اللحظات الخرية اأمام الكونغو 
يف الد�ر احلا�ضم من الت�ضفيات الفريقية 
كاأ�س  ب��اده اىل  ليوؤهل   2017 يف 

العامل 2018 يف ر��ضيا.

••  دبي-الفجر: 

اليوم  ع�ضر  جمريا  �ضواطئ  ت�ضهد 
اجل��م��ع��ة ت��ظ��اه��رة ري��ا���ض��ي��ة بحرية 
ت��راث��ي��ة ك��ب��رية م��ع اإن���ط���اق �ضباق 
اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة دبي 
ل��ل��ق��وارب ال�����ض��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 22 
ق���دم���ا �ال������ذي ي��ن��ظ��م��ه ن�����ادي دبي 
�ضمن  البحرية  للريا�ضات  ال��د�يل 
ر�زن����ام����ة ال�����ض��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
املو�ضم الريا�ضي 2022-2021.

نخبة  ال�����ي�����وم  ال�������ض���ب���اق  �ي���ج���م���ع 
ال�ضباب  �ال����ب����ح����ارة  �ال����ن����واخ����ذة 
لنتزاع  �ضاخن  حت��د  يف  �النا�ضئن 
ال���ذي  ال�����ض��ب��اق  يف  الأ�ىل  امل����راك����ز 
ال�ضباب  الأ�ىل  فئتن  على  ي�ضتمل 
النا�ضئن  �الثانية  �ضنة   21 حت��ت 

من �ضن -16 8 �ضنوات.
�رحب حممد عبداهلل حارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����د�يل 
يف  بامل�ضاركن  البحرية   للريا�ضات 
بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  �ضباق 
املحلية  ال�����ض��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
جلميع  التوفيق  متمنيا  قدما   22
�كذلك  ال��ت��ظ��اه��رة  يف  امل�����ض��ارك��ن 
التظاهرة  اإجن����اح  يف  ال��ن��ادي  جل���ان 

الكبرية اليوم.
�اأك��د حممد عبداهلل ح��ارب حر�س 
للريا�ضات  ال��������د�يل  دب������ي  ن�������ادي 
الربامج  كافة  تنفيذ  على  البحرية 
ال�ضباقات  ر�زن��ام��ة  يف  �الفعاليات 

الريا�ضي   امل���و����ض���م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
الكبري  ب��ال��ت��ع��ا�ن  احل����ايل م�����ض��ي��دا 
ال���ذي ي��ج��ده ال��ن��ادي م��ن النواخذة 
�امل����اك �ال��ب��ح��ارة �ك��ذل��ك ال���د�ر 
الكبري ل�ضركاء النجاح من الد�ائر 

احلكومية �املوؤ�ض�ضات الوطنية. 
دبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  �ق���ال 
ال�����د�يل ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة اأن 
�ضباق اليوم مرحلة مهمة يف بطولة 
املحلية  ال�����ض��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
اأخرية  حمطة  باعتباره  قدما   22
�ضدارة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ض��ة  م�����ض��وار  يف 
ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام ال���ب���ط���ول���ة حيث 
اىل  اليوم  الرتتيب  نقاط  �ضت�ضاف 
بعدها  �حتت�ضب  ق���ارب  ك��ل  ر���ض��ي��د 

نتائج الرتتيب العام يف املو�ضم 
�ضيقام  ال�����ض��ب��اق  اأن  ح���ارب  �اأ�����ض���ح 
اليوم  ع�����ض��ر  ج���م���ريا،  ���ض��واط��ئ  يف 
الأحوال  معطيات  ح�ضب  اجلمعة، 

اجل����وي����ة �ح����رك����ة �اجت�������اه ال���ري���اح 
�ارتفاع املوج �التي تعطى موؤ�ضرات 
جيدة �مثالية تب�ضر بنجاح ال�ضباق  
املتعلقة  ال��ت��ق��اري��ر  ح�����ض��ب  �ذل�����ك  
الن�ضرة  من  �امل�ضتغاة  البحر  بحالة 
ال���ب���ح���ري���ة ال���������ض����ادرة م����ن امل���رك���ز 
الوطني لاأر�ضاد �عدد من املواقع 
امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف هذا  الإل��ك��رت�ن��ي��ة 

املجال.
اجلدير بالذكر اأن نادي دبي الد�يل 
للريا�ضات البحرية  نظم يف افتتاح 
املو�ضم الريا�ضي البحري 2021-

من  الأ�ىل  اجلولة  �ضباق   2022
ال�ضراعية  ل���ل���ق���وارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة 
اأكتوبر  �ضهر  يف  ق��دم��اً   22 املحلية 

ك��ب��رية من  ����ض��ط م�ضاركة  امل��ا���ض��ي 
املحلية  الرتاثية  ال�ضباقات  حمبي 

يف الفئتن النا�ضئن �ال�ضباب.
�اأ����ض���ف���رت م��ن��اف�����ض��ات ال�����ض��ب��اق عن 
ملالكه   »18 »داح�����س  ال��ق��ارب  تتويج 
ال��ن��وخ��ذة ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د اهلل 
يف  تفوق  فيما  ال�ضباب،  لفئة  بطًا 
القارب  ال��ن��ا���ض��ئ��ن  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ض��ات 
زايد  النوخذة  بقيادة   »21 »طوفان 

�ضلطان الظاهري.

1999
للريا�ضات  ال���د�يل  دب��ي  ن���ادي  درج 
�ضباقات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  ال���ب���ح���ري���ة 
ال����ق����وارب ال�����ض��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 22 

ترجمة   ،1999 ع���ام  م��ن��ذ  ق���دم���اً، 
ل���ر�ؤى امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ال�ضيخ 
-طيب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان 
لتكون  اأ���ض�����ض��ه��ا  ال�����ذي  ث������راه-  اهلل 
ال�ضغار  البحارة  لتاأهيل  اأكادميية 

خلو�س مناف�ضات الفئات الكبرية.
ال�ضباق  اأن  التاريخ  ذاك���رة  �حتفظ 
ال�ضراعية  القوارب  ملناف�ضات  الأ�ل 
امل��ح��ل��ي��ة 22 ق����دم����اً ق����د اأق����ي����م يف 
الأ�ل من �ضهر اأكتوبر عام 1999 
قارباً،   16 م�ضاركة  حينها  ��ضهد 
�جن������ح ط����اق����م ال������ق������ارب »ه����ي����اف« 
را�ضد  حممد  را�ضد  النوخذة  ملالكه 
الرميثي يف نهايته بالفوز �التتويج 

باملركز الأ�ل.

•• دبي-الفجر:

�ضارك احتاد الإم��ارات العربية املتحدة لكرة القدم، يف اجتماعات كوجنر�س 
الحتاد الد�يل لكرة القدم "فيفا" ال�72، الذي يعقد يف الد�حة م�ضاء اليوم، 
اإدارة  النعيمي، رئي�س جمل�س  را�ضد بن حميد  ال�ضيخ  الإم��ارات  �تراأ�س �فد 
نا�ضر اجلنيبي  الوفد كا من عبد اهلل  القدم، ��ضم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد 
النائب الأ�ل لرئي�س الحتاد، رئي�س رابطة املحرتفن الإماراتية ، �حممد 

عبداهلل هزام الظاهري الأمن العام لاحتاد.
����ض��ه��د ال��ك��وجن��ر���س ن��ق��ا���ض��ات م��ث��م��رة ل��وف��د الإم������ارات، ك��م��ا ح��ر���س جياين 
 ، النعيمي  حميد  بن  را�ضد  بال�ضيخ  اللتقاء  على  "فيفا"،  رئي�س  اإنفانتينو، 
اإدارة الحتاد، رئي�س �فد الإم��ارات، على هام�س الكوجنر�س،  رئي�س جمل�س 
اآل  اإبراهيم  بن  �ضلمان  ال�ضيخ  حر�س  كما  اليوم،  بينهما  جمع  �دي  لقاء  يف 
الإماراتي،  الوفد  التقاء  على  القدم،  لكرة  الآ�ضيوي  الحت��اد  رئي�س  خليفة، 
الوفد  التقى  كما  الكوجنر�س،  هام�س  على  �ذل��ك  النقا�س،  اأط��راف  لتبادل 

بال�ضيخ حمد بن خليفة بن اأحمد ال ثاين رئي�س الحتاد القطري لكرة القدم 
بالإ�ضافة اىل ر�ؤ�ضاء الحتادات الوطنية.

�تبادل الطرفان املناق�ضات حول م�ضاريع الحتاد الآ�ضيوي للفرتة املقبلة، ل 
ببطولت  اخلا�ضة  املبادرة  ب�ضاأن  الآ�ضيوي  التنفيذي  املكتب  قرار  بعد  �ضيما 
ممثلن  من  ت�ضكيلها  مت  التي  العمل  �جمموعة  بالقارة،  لاأندية  النخبة 

لاحتادات الوطنية يف غرب اآ�ضيا لهذا الغر�س.
م�ضوؤ�يل  م��ن  ع��دد  م��ع  م��ت��ع��ددة،  مناق�ضات  الإم���ارات���ي  احل�����ض��ور  �ضهد  كما 

�ق��د �ضوت  ال��ق��ارات،  �باقي  �اإفريقيا،  �اأ�ر�ب���ا  اآ�ضيا  الوطنية يف  الحت���ادات 
الوفد على القرارات التي ت�ضب يف �ضالح تطوير اللعبة، بالتن�ضيق �الت�ضا�ر 

مع الحتادات الوطنية �القارية.
��ضهدت جل�ضات الكوجنر�س مناق�ضة التقرير ال�ضنوي، �العديد من التقارير 
املالية �الأن�ضطة اخلا�ضة بعام 2021، �الت�ضويت عليها، بالإ�ضافة للت�ضويت 
التي حتكمها،  �اللوائح  الأ�ضا�ضي  النظام  قوانن  تعديل عدد من مواد  على 

�متت مناق�ضة املقرتحات املقدمة من الحتادات الوطنية الأع�ضاء. 

•• اأبوظبي-وام:

يخو�س منتخب الإم��ارات لكرة الطا�لة مع�ضكرا داخليا يف دبي عقب نهاية 
الألعاب  د�رة  يف  للم�ضاركة  ا���ض��ت��ع��دادا  �ذل���ك  اأي����ام،   10 مل��دة  رم�����ض��ان  �ضهر 
اخلليجية �التي تقام يف د�لة الكويت منت�ضف �ضهر مايو املقبل، حيث ت�ضارك 
الإمارات بوفد ي�ضم 222 ريا�ضيا ميثلون 14 لعبة من بينها كرة الطا�لة.

الطا�لة مدير  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  اإدارة  البحر ع�ضو جمل�س  اأحمد  �اأك��د 
املنتخبات الوطنية يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء الإمارات / �ام/ ان احتاد كرة 
الطا�لة �ضي�ضتقطب عددا من الاعبن الد�لين خال مع�ضكر دبي من اأجل 
للد�رة  ا�ضتعدادا  الداخلي  املع�ضكر  يف  الإم���ارات  منتخب  رباعي  مع  امل�ضاركة 
البلو�ضي ��ضاح  املنتخب كا من الاعبن عبداهلل  اخلليجية، حيث ي�ضم 

الدين عبد احلميد، �جا�ضم حممد �عبد اهلل اأحمد.
ا�ضراك  على  املا�ضية  الفرتة  خال  عمل  الطا�لة  كرة  "احتاد  البحر:  �تابع 

الاعبن يف عدد من البطولت اخلارجية �التي اأقيمت يف فنلندا من خال 
بطولة فنلندا الد�لية �كذلك بطولة �ضلوفينيا الد�لية، من اجل جتهيزهم 
الوطني  منتخبنا  فيها  يطمح  التي  اخلليجية  ال���د�رة  يف  للم�ضاركة  اأي�ضا 

لتحقيق اإجناز جديد يليق با�ضم د�لة الإمارات".
اأن  البحر  اأكد  املقبلة  الفرتة  خال  ال�ضنية  املراحل  مب�ضاركات  يتعلق  �فيما 
يف  احل���واي  يو�ضف  ال�ضباب  منتخب  لع��ب  م�ضاركة  �ضهدت  املا�ضية  ال��ف��رتة 
البطولة الد�لية لل�ضباب لفئة 11 �ضنة، �التي اأقيمت يف تون�س �ح�ضل على 

اإىل  ال��د�يل لاعب  الت�ضنيف  �ضاهم يف رفع  ال��ذي  الأم��ر  الف�ضية،  امليدالية 
�هي للمرة الأ�ىل يف تاريخ اللعبة  الأ�ضبال  فئة  يف  العامل  م�ضتوى  على   12
القادرين  املميزين  بالإمارات، لتكون خطوة لبناء جيل جديد من الاعبن 

على �ضناعة الفارق مع منتخب الإمارات خال ال�ضنوات املقبلة.
�اأ�ضار ع�ضو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة الطا�لة اإىل اأن احتاد الإمارات 
ب�����ض��اأن ال���ض��ت��دام��ة م��ن خ���ال ك�ضف املواهب  ي��وا���ض��ل عمله  ال��ط��ا�ل��ة  ل��ك��رة 
يف  الوطنية  للمنتخبات  اأ�ضا�ضيا  راف��دا  تكون  حتى  بها  �الهتمام  ال�ضغرية 

ال�ضنوات املقبلة، �الاعب يو�ضف احلواي اأبرز الأمثلة يف هذا اجلانب.
�عن �جود خطة للم�ضاركة يف اأ�ملبياد 2024 اأكد اأحمد البحر اأن هناك ميزة 
جديدة ميكن لحتاد الإمارات لكرة الطا�لة ال�ضتفادة منها �هي اإمكانية تاأهل 
اأحد الاعبن عن طريق احتاد غرب اآ�ضيا �لي�س عن طريق الحتاد الآ�ضيوي 
فقط، حيث مت حتديد 5 مناطق يتاأهل من كل منطقة لعب �احد، �بالتايل 
اأ�ضبح الأمر مميزا لاعبينا من اأجل احل�ضول على فر�ضة يف التاأهل، لفتا 
اإىل اأن التاأهل يتم عن طريق ت�ضفيات من خال احتاد غرب اآ�ضيا، �مع ارتفاع 
امل�ضاركة على  اأن تكون  الت�ضنيف الد�يل لاعبنا يو�ضف احلواي من املمكن 

راأ�س اأحد املجموعات.
الر�زنامة  انتظار  يف  ان��ه  اأك���د  املقبلة  للفرتة  الحت���اد  خطط  ع��ن  �ب�����ض��وؤال��ه 
اجل��دي��دة ل��احت��ادي��ن ال���د�يل �الآ���ض��ي��وي م��ن اأج���ل حت��دي��د اأ�ل��وي��ات العمل 
بكامل  الفعاليات  �جميع  الريا�ضية  الأن�ضطة  ع��ودة  بعد  اخل��ط��ط،  �����ض��ع 

طاقتها خال الفرتة املا�ضية.

التقى اإنفانتينو و�سلمان بن اإبراهيم

را�ضد بن حميد يرتاأ�س وفد الإمارات يف كوجنر�س »فيفا«

منتخبنا للطاولة ي�ضتعد لدورة الألعاب اخلليجية مبع�ضكر داخلي عقب �ضهر رم�ضان

تناف�س مثري على لقبي ال�سباب والنا�سئني�ضالح يثري ال�ضكوك حيال م�ضتقبله مع م�ضر

�ضباق دبي لل�ضراعية 22 قدما يف �ضواطئ جمريا اليوم
حممد حارب : حالة البحر ت�ساعد وتب�سر بنجاح التظاهرة 

البحر: ارتفاع الت�سنيف الدويل لالعب يو�سف احلواي يب�سر بجيل مميز  • اأحمد 
• التاأهل لالأوملبياد من خالل غرب اآ�سيا ..فر�سة مهمة حلجز مقعد

•• اأبوظبي –الفجر:

 اأعلنت رابطة املحرتفن الإماراتية اأم�س الأ�ل الأربعاء 
بلقب د�ري اجلماهري يف مرحلته  العن  ن��ادي  عن فوز 
الثالثة –فئة اجلوائز الد�رية- عن اإجمايل احل�ضور يف 

اجلولت 15، 16 �17.
�جاء تفوق العن بعدما حقق خال هذه اجلولت الثاث 
يليه  متفرجاً،   1،707 بلغ  جماهريي  ح�ضور  م��ع��دل 
1،216 متفرجاً،  ال�ضارقة مبعدل  نادي  الثاين  باملركز 

�باملركز الثالث الوحدة مبعدل 995 متفرجاً.
املراكز  اأ�ضحاب  ت�ضليم اجلوائز على  يتم  اأن  املقرر  �من 

د�ري  من   20 اجلولة  مباريات  خ��ال  الأ�ىل  الثاثة 
اأبريل   5� 4� 3 اأيام  اإقامتها  اأدنوك للمحرتفن املقرر 

املقبل.
ال���راب���ط���ة ه����ذه اجل���وائ���ز اخل��ا���ض��ة مببادرة  �اأط���ل���ق���ت 
الأندية،  مع  امل�ضرتك  العمل  اإط��ار  يف  اجلماهري  د�ري 
�ت�������ض���م���ل جائزة  اجل����م����اه����ريي،  ال���ت���ف���اع���ل  ل��ت��ح�����ض��ن 
»احل�ضور اجلماهريي الد�رية«، �فق متو�ضط احل�ضور 
اجل���م���اه���ريي ل��ك��ل ث����اث ج�����ولت، ب���داي���ة م���ن اجلولة 
التا�ضعة، �»جائزة احل�ضور اجلماهريي ال�ضنوية«، التي 
ناحية  الأندية من  املو�ضم، ح�ضب ترتيب  نهاية  توزع يف 

متو�ضط احل�ضور اجلماهريي.

العني يفوز باملرحلة الثالثة 
من دوري اجلماهري
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ق�ضة اأبانوب.. م�ضيحي ينتظر �ضهر رم�ضان كل عام
الب�ضرة  اأ�ضمر  ع�ضرينيا  �ضابا  �ضتجدا  رم�ضي�س،  ميدان  من  بالقرب  الفجالة  �ضارع  يف  �حتديدا  القاهرة  ��ضط  يف 
اأمر طبيعي لهم جميعا، �لكنه خمتلف  �ضهر رم�ضان، هذا  بقد�م  زينة الحتفال  تعليق  اأقرانه يف  منهمكا ��ضط 

�مثري بالن�ضبة له حتديدا حينما تعرف اأنه م�ضيحي يدعى اأبانوب عادل.
فرحته ل تقل عن فرحتهم بل قد تزيد لدرجة دفعته اإىل التعبري عن ذلك عرب من�ضور كتبه على جمموعة �ضبابية 
على "في�ضبوك"، قال فيه اإنه امل�ضيحي الذي ينتظر �ضهر رم�ضان كل عام، �يفرح بقد�مه مع امل�ضلمن نظرا ملا له 
من مكانة كبرية يف قلبه. من�ضور اأبانوب حقق تفاعا كبريا �راحت الكثري من التعليقات توؤكد اأن هذه هي م�ضر، 
التي تقوم على املحبة �ت�ضع اجلميع مبختلف معتقداتهم. اأبانوب حكي ملوقع "�ضكاي نيوز عربية" اأن تعلقه ب�ضهر 
زينة رم�ضان من  امل�ضلمن ي�ضنعون  الأطفال  اأقرانه  البتدائية، حينما كان يجل�س مع  املرحلة  بداأ منذ  رم�ضان 
الورق، �يعلقونها يف ال�ضارع �ت�ضل من �ضرفتهم ل�ضرفة جريانهم. قال اأبانوب اإن اأ�ضرته كانت حُت�ضر له كل عام منذ 
الطفولة فانو�ضا احتفال برم�ضان مثل اأقرانه امل�ضلمن، �من �قتها ي�ضعر بفرحة كبرية كلما راأى فواني�س رم�ضان 
يف ال�ضوارع. �يوؤكد اأنه يحب يف رم�ضان زينته �بهجته، التي متا ال�ضوارع، �كذلك اأغانيه التي يحفظها عن ظهر 
قلب، �خا�ضة اأغنية "ال�ضيام م�س كده" لفوؤاد املهند�س ��ضويكار. �رغم اأنه يعمل طباخا ماهرا، فاإن اأبانوب يوؤكد 
اأنه يفرح حينما يدعوه اأ�ضدقا�ؤه امل�ضلمون اإىل الإفطار اأ� ال�ضحور معهم، �يحب اأطعمة فطار رم�ضان ال�ضهرية، 

�خا�ضة �جبة اأ�ل يوم ال�ضهرية يف م�ضر: البط �املح�ضي.
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موظفة تعرتف ب�ضرقة 40 مليون دولر من اجلامعة !

الأمريكية  ييل  بجامعة  الطب  لكلية  ال�ضابقة  امل��دي��رة  اع��رتف��ت 
 40 قيمتها  تعادل  املوؤ�ض�ضة،  من  اإلكرت�نية  معدات  �ضرقت  باأنها 

مليون د�لر �باعتها لتعي�س "حياة باذخة".
برت�ن  ج��ي��م��ي  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  �ذك����رت 
اأق����رت ب��ذن��ب ���ض��رق��ة اأج��ه��زة كمبيوتر  ك��ودري��ن��غ��ت��ون )42 ع��ام��ا( 
�معدات اإلكرت�نية من جامعة ييل العريقة. �ا�ضتخدمت املوظفة 
ال�ضابقة الأموال التي ح�ضلت عليها لقاء بيع الأجهزة الإلكرت�نية 
م��ن��ازل عدة،  ���ض��راء  ذل��ك  الفخم، مب��ا يف  اأ���ض��ل��وب حياتها  لتمويل 
اأنحاء  اإج��ازات يف  اأ�ضطول من ال�ضيارات الفاخرة، �ق�ضاء  �اقتناء 
اأم��ام الق�ضاء الأمريكي بالذنب يف جرائم  �اأق��رت جيمي  العامل. 
الحتيال، التي تت�ضل مبخططها الذي ا�ضتمر ل�ضنوات، بالإ�ضافة 
اإىل تهمة تقدمي اإقرار �ضريبي كاذب. �تواجه جيمي عقوبة �ضجن 
ملدة ت�ضل اإىل 23 عاما، ح�ضبما قال املدعي العام لولية كونيتيكت، 
م�ضريا اإىل اأن احلكم بحقها �ضي�ضدر يف 29 يونيو املقبل. �جرى 
جنائية،  �ضكوى  اإثر   ،2021 �ضبتمرب  يف  ال�ضابقة  املوظفة  توقيف 

لكن جرى اإطاق �ضراحها بكفالة ��ضلت اإىل مليون د�لر.

اجليوب الأنفية تفقدها ن�ضف جمجمتها 
اأ�ضيبت امراأة اأمريكية بعد�ى مميتة يف اجليوب الأنفية اأدت اإىل 
امل�ضادات احليوية يف  الأطباء  ن�ضف جمجمتها. ���ضف  فقدانها 
البداية لناتا�ضا غونرت )25 عاًما( عندما مت ت�ضخي�س اإ�ضابتها 
انتهى  اأعرا�ضها،  �ضاءت  الأنفية. �لكن عندما  بعد�ى يف اجليوب 
الأمر مبدربة فنون الدفاع عن النف�س يف امل�ضت�ضفى حيث خ�ضعت 
ن��ات��ا���ض��ا، من  اأع�����ض��اب ط��ارئ��ة لإزال����ة ن�ضف جمجمتها.  جل��راح��ة 
بانب�ضاط  الآن  ُتركت  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  كاليفورنيا، 
كبري يف راأ�ضها، �هي ت�ضارك ق�ضتها ب�ضجاعة على تيك توك لزيادة 
الوعي بخطورة التهابات اجليوب الأنفية. �تقول ناتا�ضا "بداأ كل 
العام  الأن��ف��ي��ة  اجل��ي��وب  التهابات  م��ن  بالكثري  اأ�ضبت  لأن��ن��ي  ه��ذا 
اإىل �ضتة منها. �راجعت طبيبي  املا�ضي. كان لدي حوايل خم�ضة 
الأ���ض��ا���ض��ي ال���ذي ����ض��ف يل امل�����ض��ادات احل��ي��وي��ة ل��ع��د�ى اجليوب 
كنت  اأنني  لدرجة  للغاية  �ضيئة  اأ�ضبحت  لكنها  العادية.  الأنفية 

اأتقياأ كثرًيا �اأعاين من ال�ضداع الن�ضفي الرهيب".

طلب وجبة ماكدونالدز ثم قتل �ضخ�ضني 
داخل  عليهما  النار  اأطلق  م�ضّلح  بر�ضا�س  �ضخ�ضان  قتل 
مطعم ماكد�نالدز للوجبات ال�ضريعة يف مدينة جفوليه 
ما  بح�ضب  الأرب���ع���اء،  الأ�ل  اأم�����س  م�ضاء  هولندا  ب�ضمال 
اأفادت ال�ضرطة ���ضائل اإعام حملية. �قالت ال�ضرطة يف 
تغريدة على تويرت اإّن "�ضخ�ضن قتا يف اإطاق نار". من 
اإّن الهجوم  اأ��ضت" املحلية  اإل  "اآر تي  اإذاع��ة  جهتها قالت 
�قع داخل مطعم ماكد�نالدز . �نقلت الإذاعة عن �ضهود 
عيان قولهم اإّن القتيلن كانا يتنا�لن الطعام عندما دخل 
يبد�  ما  على  ك��ان  عليهما، يف هجوم  النار  �اأط��ل��ق  م�ضّلح 
"حمّدد الهدف". �اأفادت الإذاعة اأّن الرجل امل�ضّلح "طلب 
اأ�ًل �جبة �جل�س اإىل طا�لة قريبة من ال�ضحيتن قبل اأن 
يطلق النار عليهما". ��ضرعان ما لذ مطلق النار بالفرار. 
من  �طلبت  املطعم  ح��ول  اأمنياً  طوقاً  ال�ضرطة  �فر�ضت 
بها.  الّت�����ض��ال  التحقيق  تفيد  معلومة  اأّي  لديه  م��ن  ك��ّل 

��ضوهدت مر�حية حتّلق يف �ضماء املنطقة.

بطاقة بوكيمون ب�420 األف دولر 
بيعت بطاقة Pokémon Charizard ثاثية الأبعاد 
 Pokémon نادرة من الإ�ضدار الأ�ل من جمموعة 
Base Set لعام 1999 مقابل 420 األف د�لر يف املزاد. 
اأعلى  اإىل   Charizard البوكيمون  �ضعر بطاقة  �ارتفع 
رقم قيا�ضي على الإطاق لبطاقة جمموعة اأ�ضا�ضية من 
باعت  التي   ،PWCC Marketplace ل�  �فقا  نوعها، 

البطاقة موؤخرا خال فرتة عر�ضها مزاد �ضهر مار�س.
الياباين  ال��ر���ض��ام  ع��ن  ال��ب��ط��اق��ات  ت���دا�ل  من�ضة  �كتبت 
�ضممها  التي  التاريخية  الفنية  القطعة  ال�ضهري:"هذه 
اأكرث  ب�ضهولة  ه��ي  اأري��ت��ا  ميت�ضوهري�  ال�ضهري  ال��ف��ن��ان 

بطاقات بوكيمون �ضهرة على الإطاق".
�تتميز البطاقة بت�ضنيف مثايل لبطاقات حالة النعناع، 
فقط   121 البطاقة،  ه��ذه  من  ن�ضخة   3000 بن  �م��ن 
يف   PWCC لح��ظ��ت  ك��م��ا   ، ال���درج���ة  ه���ذه  اإىل  ت�ضمد 
ب��ه��م، على  ال��وي��ب اخل��ا���س  البطاقة على م��وق��ع  ����ض��ف 

مقيا�س من �ضفر اإىل 10.

فح�س مومياء 
لتحديد الهوية

يف حدث لفت ت�ضهده اأحد م�ضت�ضفيات 
ال�ضياحية،  امل�ضرية  الأق�ضر  حمافظة 
زاهي  الدكتور  امل�ضريات،  ع��امل  اأج��رى 
ح����وا�����س، ف��ح�����ض��ا مل���وم���ي���اء ب���واح���د من 
اأحدث اأجهزة الأ�ضعة املقطعية يف العامل 

للتعرف على هويتها.
�يف ت�ضريح ملوقع "�ضكاي نيوز عربية"، 
ل�ضاب  ت��ع��ود  امل��وم��ي��اء  اإن  ح���وا����س  ق���ال 
���ض��غ��ري، �ع����رث ع��ل��ي��ه��ا يف امل���ق���ربة رقم 
الثاين  اأمنحوتب  بامللك  اخلا�ضة   35
ق.م(  ع�ضر  اخلام�س  ال��ق��رن  يف  )ع��ا���س 
يف الأق�ضر، �اأجريت عليها الفحو�ضات 
 dna اأخ�����ذ ع��ي��ن��ة احل��م�����س ال���ن���و�ي�

ملعرفة من هو اأ� ملن ينتمي.
�ج����رت ال��ف��ح��و���س ب��واح��د م��ن اأح���دث 
اأجهزة الأ�ضعة املقطعية يف العامل داخل 
�ضمن  اخل����ريي،  الأ�رم������ان  م�ضت�ضفى 
املوميا�ات  هوية  ملعرفة  عاملي  م�ضر�ع 
�ضيارة  امل��وم��ي��اء يف  ن��ق��ل  امل�����ض��ري��ة. �مت 

جمهزة حفاظا عليها.
القدمية  امل�����ض��ري��ة  امل��ق��اب��ر  �ت��ع��ر���ض��ت 
ع�ضور  خ������ال  �ال����ت����خ����ري����ب  ل���ل���ن���ه���ب 
الح��ت��ال �ال��ف��و���ض��ى، �ك��ذل��ك لإع���ادة 
ميّتون  ل  اأ�ضخا�س  بدفن  ال�ضتخدام 
ب�ضلة،  ل���زم���ن���ه  اأ�  امل����ق����ربة  ل�����ض��اح��ب 
���ض��ع��وب��ة يف حت���دي���د هوية  اأ�ج������د  م���ا 
تُكن  مل  اإن  ب��ه��ا  �ال��ع��ظ��ام  امل���وم���ي���ا�ات 

م�ضحوبة بنقو�س �كتابات.

نيكول كيدمان لدى ح�سورها 
حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي 
ال�سا�سة الـ 28, يف �سانتا مونيكا, 

كاليفورنيا. رويرتز

نتقدم ب�سادق املوا�ساة واأحر التعازي
 اإىل اأ�سرة املرحوم واآل القرق الكرام

بوفاة املغفور له باإذن اهلل

عي�ضى �ضالح القرق  
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ويلهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

عبيد حميد املزروعي 
را�ضد حميد املزروعي

عبد اهلل حميد املزروعي


