
   

بحث مع الفروف عالقات التعاون وا�ستقرار اأ�سواق الطاقة وال�سلع العاملية 
عبداهلل بن زايد يوؤكد �صرورة التو�صل 
اإىل ت�صوية �صلمية بني رو�صيا واأوكرانيا 

•• مو�سكو-وام:

التعاون  و  نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  �شمو  التقى 
الدويل اأم�س يف العا�شمة الرو�شية مو�شكو معايل �شريجي الفروف وزير 

خارجية رو�شيا االحتادية.
عالقات  تعزيز  و�شبل  البلدين،  بيين  الييتييعيياون  بحث  اللقاء  خييالل  جييرى 

ال�شراكة اال�شرتاتيجية يف املجاالت كافة.
الرئي�شية  والتحديات  التطورات  حييول  النظر  وجهات  اجلانبان  وتبادل 
املتعلقة باالأمن واال�شتقرار يف منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا.. وناق�شا 
امل�شتجدات االإقليمية والدولية، والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك، واجلهود 

املبذولة للتو�شل اإىل حل �شلمي للنزاع يف اأوكرانيا. )التفا�شيل �س2(

الإمارات تدعو املجتمع الدويل اإىل اتخاذ خطوات جادة 
وحا�صمة ملمار�صة �صغوط جمدية على جماعة احلوثي الإرهابية

•• اأبوظبي- وام:

�شارك معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان اآل نهيان، وزير دولة، يف االجتماع 
رفيع امل�شتوى الذي ا�شت�شافه االحتاد ال�شوي�شري ومملكة ال�شويد ومكتب 
االأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون االإن�شانية لدعم الو�شع االإن�شاين لليمن، 
مب�شاركة عدد من ممثلي اجلهات املانحة واملنظمات االأممية واحلكومية 
الدولية. و اأّكد معاليه على دعوة دولة االإمييارات املجتمع الدويل التخاذ 
احلوثي  جماعة  على  ييدييية  مجُ �شغوط  ملمار�شة  وحا�شمة  جييادة  خييطييوات 
التفكري يف  اأن ميعن  اليييدويل  املجتمع  اأنييه على  و�ييشييدد على  االإرهييابييييية.. 

االأ�شباب التي اأدت اإىل هذا الو�شع املرتدي يف اليمن. )التفا�شيل �س3(

اأمن عام الناتو يوؤكد عزم احللف على منع الت�شعيد يف اأوكرانيا خالل موؤمتر مع امل�شت�شار االأملاين يف برلن. )رويرتز(

قطع املجُهّربون 3272 مرة االأعمدة الفوالذية، رغم امتالء قاعدتها باخلر�شانة

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزير الدفاع االإندوني�شي    )وام(

خالل ا�ستقباله وزير الدفاع االإندوني�سي

حممد بن زايد يت�صلم ر�صالة خطية من الرئي�س جوكو ويدودو 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت�شلم 
اأم�س.. ر�شالة خطية من فخامة جوكو  امل�شلحة  القائد االأعلى للقوات  نائب 
ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�شيا ال�شديقة تناولت العالقات االإ�شرتاتيجية 
بها على جميع  االرتقاء  اأجل  امل�شرتك من  والعمل  ال�شديقن،  البلدين  بن 

االإندوني�شي  الدفاع  وزير  �شوبيانتو  فرابوو  معايل  الر�شالة  �شلم  امل�شتويات. 
ام�س يف  له  نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ا�شتقبال �شاحب  خييالل 

ق�شر البحر.
فخامة  اإىل  حتياته   .. اللقاء  خالل  االإندوني�شي  الدفاع  وزييير  �شموه  حمل  و 
موفور  لييه  ومتنياته  ال�شديقة  اإندوني�شيا  جمهورية  رئي�س  وييييدودو  جوكو 
ال�شحة والعافية ولبلده دوام التقدم والرخاء واال�شتقرار. )التفا�شيل �س2(

�ستولتنربغ: الناتو عازم على منع ت�سعيد احلرب 

الكرملني: املحادثات مع اأوكرانيا م�صتمرة ول اتفاق بعد
•• عوا�سم-وكاالت:

بان�شحاب  كييييييييف  تييتييميي�ييشييك  فيييييمييا 
كافة  مييييين  الييييرو�ييييشييييييييية  الييييييقييييييوات 
االأرا�شي االأوكرانية، ومن �شمنها 
�شبه جزيرة القرم، ك�شف الرئي�س 
الرو�شي فالدميري بوتن عن خطة 
جديدة لتلك املنطقة التي �شمتها 
 .2014 عيييام  اأرا�ييشيييييهييا  اإىل  بييياله 
متلفز،  خيييطييياب  يف  بيييوتييين  واأكييييييد 
�شتعكف  احلييكييوميية  اأن  اخلييمييييي�ييس، 
عييلييى تييطييوييير الييبيينييى الييتييحييتييييية يف 
�شبه اجلزيرة، وتدعمها اقت�شاديا 
على كافة ال�شعد، الفتا يف الوقت 
الغربية  الييعييقييوبييات  اأن  اإىل  عينه 
التي فر�شت على بالده اأثرت على 

القرم.
الرابعة من  ا�شتمرار اجلولة  ومع 
املحادثات بن اجلانبن االأوكراين 
واليييرو�يييشيييي بيييهيييدف الييتييو�ييشييل اإىل 
حيييل �ييشيييييا�ييشييي ييينييهييي الييقييتييال، اأكد 
الكرملن، اأم�س اخلمي�س، اأن بالده 
تبذل جهدا جبارا يف املحادثات من 
اأجل التو�شل لتوافق ينهي ب�شرعة 

العملية الع�شكرية.
املتحدث  بي�شكوف،  دميرتي  وقال 
با�شم الكرملن، اإن الوفد الرو�شي 
ويظهر  جيييييبيييييارة  جيييييهيييييودا  يييييبييييذل 

اأخييذ هذا  بي�شكوف لن نتمكن من 
اأنه  اليييقيييرار يف االعيييتيييبيييار، ميييوؤكيييدا 
وكييف  مو�شكو  للجانبن،  ينبغي 

االتفاق على اإمكان تنفيذه.
الدولية  اليييعيييدل  حمييكييميية  وكيييانيييت 
عملياتهم  بتعليق  الييرو�ييس  اأميييرت 
معربة  االأوكرانية،  االأرا�ييشييي  على 
ا�شتخدام  العميق حيال  عن قلقها 

مو�شكو للقوة.
الع�شكرية  الييعييمييلييييية  اأن  ييييذكييير 
اليييرو�يييشييييييية اليييتيييي اأطيييليييقيييت يف 24 
ا�شتنفارا  اعقبها  املا�شي،  فييراييير 
اأمنيا غري م�شبوق يف اأوروبا، وبن 
اليييييذي فر�س  مييو�ييشييكييو والييييغييييرب، 
اآالف   5 الييي  فاقت  قا�شية،  عقوبات 
اليييييرو�يييييس، وطييييالييييت خمتلف  عيييليييى 
اإىل  رو�شيا  دفييع  بغية  الييقييطيياعييات، 

التوقف.
اأكييير من  اأ�يييشيييرت  مييو�ييشييكييو  اأن  اإال 
الع�شكرية  العمليات  اأن  على  مييرة 
اأهدافها  حتقيق  قبل  تتوقف  ليين 
و�يييشيييروطيييهيييا، وعيييليييى راأ�يييشيييهيييا نزع 
اجلارة  وجعل  االأوكييييراين  ال�شالح 
بعيدة عن  دوليية حمايدة،  الغربية 
عن  ف�شال  الناتو،  اإىل  االن�شمام 
ال�شرق  يف  االأخييييييري  تييو�ييشييع  وقييييف 

االأوروبي.
واأكييد االأميينجُ العام حللف ال�شمال 

االآخر  اجلانب  من  اأكر  ا�شتعدادا 
)الوفد االأوكراين(.

املوافقة  اأن  اعييييتيييير  ذليييييييك،  اإىل 
عيييليييى اليييوثيييييييقييية امليييو�يييشيييوعييية على 
بجميع  وااللييتييزام  النقا�س  طيياوليية 
عيينييا�ييشييرهييا وتيينييفيييييذهييا ميييكيين اأن 
كبرية،  ب�شرعة  يييحييدث  مييا  تييوقييف 
الرو�شية  اليي�ييشييروط  اإىل  اإ�ييشييارة  يف 
العملية  لوقف  تنفيذها  املطلوب 

الع�شكرية.
تقرير  حيييييول  �ييييشييييوؤال  عيييليييى  وردا 
باأن  تاميز  فاينان�شيال  ل�شحيفة 
اأوكييرانيييييا ورو�ييشيييييا اأحييرزتييا تقدما 
كبريا يف خطة ال�شالم املوؤقتة، قال 
بي�شكوف هذا لي�س �شحيحا، هناك 
التقرير  ولييكيين  �شحيحة  عنا�شر 

ب�شكل عام غري �شحيح.
�شيعلن  الكرملن  اأن  اأ�ييشيياف  كما 

عييين حتييقيييييق تيييقيييدم عيينييدمييا تكون 
هناك حاجة لذلك.

عييييلييييى �يييشيييعيييييييد ميييتييي�يييشيييل، رفييي�يييس 
العدل  قييييرار حمييكييميية  الييكييرمييليين 
ق�شائية  هيييييئيية  اأعيييليييى  اليييدولييييييية، 
اأ�شدرته  املييتييحييدة،  لييييالأمم  تييابييعيية 
اأجيييل  مييين  االأربييييعيييياء  االأول  اأمييي�يييس 
الع�شكرية  عملياتها  رو�شيا  وقييف 
يف اأوكيييرانيييييييا عييلييى الييييفييييور. وقيييال 

احلدود املك�سيكية:
عندما يتحول جدار ترامب املنيع اىل غربال!

•• الفجر –خرية ال�سيباين:

على  �شيني  جييدار  فعلًيا،  لييالخييرتاق  قابل  غري  يكون  اأن  املفرت�س  من  كييان 
جميع  ميين  واملييهييربيين  املهاجرين  يييوقييف  اأن  �شاأنه  ميين  املك�شيك  مييع  احليييدود 
االأنييواع. مع اال�شف! يبدو اجلدار »الكبري اجلميل« الذي تباهى به الرئي�س 
كان  املا�شية،  الثالث  ال�شنوات  مدى  ..على  بالغربال.  اأ�شبه  ترامب  ال�شابق 

هناك اأكر من 3000 خرق يف االأق�شام اجلديدة.   )التفا�شيل �س13(

ال��رئ��ي�����س ال�����ص��ي��ن��ي: 
با�صرتاتيجية  نتم�صك 
كوفيد   اإ���ص��اب��ات  �صفر 

•• بكني-اأ ف ب

�شي  ال�شيني  الرئي�س  اأكييد 
جينبينغ اأن بالده �شتتم�ّشك 
القائمة  بييا�ييشييرتاتيييييجيييييتييهييا 
كوفيد،  اإ�شابات  �شفر  على 
التلفزيون  اأعيييلييين  ميييا  وفيييق 
وقت  الر�شمي اخلمي�س، يف 
الدولة  يف  اليييوبييياء  يتف�شى 
العامل  يف  اكتظاظا  االأكييير 
بيي�ييشييكييل غيييري ميي�ييشييبييوق منذ 

ظهوره.
وقيييييال �ييشييي وفييييق ميييا نقلت 
عيينييه �ييشييبييكيية )�يييشيييي �ييشييي تي 
دائما  علينا  الر�شمية:  يف( 
موا�شلة منح اأولوية للنا�س 
بالدقة  والتم�ّشك  وحياتهم 
�شفر  و�ييشيييييا�ييشيية  الييعييلييمييييية 
الديناميكية  )كييييوفيييييييييد( 
وو�شح حد لتف�شي الوباء يف 

اأقرب وقت ممكن.

اإ�صرائيل دكت م�صنعًا اإيرانيًا مهمًا للدرون
•• عوا�سم-وكاالت:

اإطييالق �شواريخ  االأ�شبوع،  هييذا  اإييييران مطلع  الييثييوري يف  تبنى احلر�س 
اإقليم  عا�شمة  اأربيييييل،  يف  االأمريكية  القن�شلية  حميط  على  بالي�شتية 
كرد�شتان العراق، زاعماً اأنه ا�شتهدف مركزاً �شرياً اإ�شرائيلياً، ملمحاً اإىل 

اأن هذا الهجوم اأتى رداً على مقتل �شابطن من احلر�س يف �شوريا.
اإال اأن ما مل يك�شفه اجلانب االإيييراين، ك�شفه م�شوؤولون ا�شتخباراتيون 

مطلعون.
اإ�شرائيلية  اأتييى بعد غييارة جوية  اأن الهجوم االإيييراين  فقد ك�شف هييوؤالء 
�شرية �شابقة دمرت م�شنعاً اإيرانياً للطائرات بدون طيار ال�شهر املا�شي، 

بح�شب ما نقلت �شحيفة نيويورك تاميز.
واأو�شح م�شوؤول ا�شتخباراتي كبري اأن اإ�شرائيل ا�شتهدفت من�شاأة بالقرب 

من كرمان�شاه يف اإيران يوم 12 فراير الفائت.
كما اأ�شاف اأن املن�شاأة كانت م�شنعاً رئي�شياً لت�شنيع وتخزين الطائرات 
دمر  االإ�شرائيلي  الهجوم  اأن  مييوؤكييداً  اإييييران،  يف  طيار  بييدون  الع�شكرية 

الع�شرات منها.
ي�شار اإىل اأن احلر�س الثوري االإيراين، كان اأقر االأحد، ر�شمياً ب�شلوعه 
باملركز  ا�شتهدف ما و�شفه  اإنييه  بيان ر�شمي،  اأربيييييل. وقييال يف  يف هجوم 
قوية  ب�شواريخ  االأحييد،  ال�شبت  ليل  االإ�شرائيلي  للتاآمر  اال�شرتاتيجي 

ودقيقة تابعة لقواته.
اإال اأن حكومة اإقليم كرد�شتان، اأكدت اأن الهجوم ا�شتهدف موقعاً مدنياً، 
القن�شلية  من  بالقرب  اإ�شرائيلية  قاعدة  �شرب  ترير  اأن  اإىل  م�شرية 
اأن  ال�شنيعة، مبينة  يييهييدف الإخييفيياء دوافيييع هييذه اجلييرمييية  االأمييريكييييية 

مزاعم مقرتيف الهجوم اأبعد ما تكون عن احلقيقة.

�صواريخ  تن�صر  بريطانيا 
ب��ول��ن��دا يف  ���ص��ي��ر  ���ص��ك��اي 

•• لندن-وكاالت:

الدفاع الريطاين بن  ذكر وزير 
واال�ييييس، اخلييمييييي�ييس، خيييالل زيارة 
�شتن�شر  بريطانيا  اأن  وار�شو  اإىل 
�شير  �شكاي  ال�شاروخي  نظامها 
يف بولندا يف الوقت الذي يتحرك 
فيه حلف �شمال االأطل�شي لتعزيز 
االأمن يف جناحه ال�شرقي يف ظل 

االجتياح الرو�شي الأوكرانيا.
وقال واال�س يف موؤمتر �شحفي: 
�شنن�شر منظومة �شواريخ �شكاي 
امل�شادة  امليييدى  متو�شطة  �شير 
حوايل  مييع  بولندا  يف  للطائرات 
اأننا  ميييين  ليييليييتييياأكيييد  فيييييرد   100
حلماية  بولندا  جانب  اإىل  نقف 
اأي عدوان  ميين  مييالييهييا اجليييوي 

اآخر من جانب رو�شيا.
اخلطوة  هيييذه  اأن  واال�يييييس  وذكيييير 
اأنيينييا نقف مع  تيياأكيييييد  اإىل  تييهييدف 
اجلوي  مالها  حلماية  بولندا 
اآخييير ميين جانب  اأي عييييدوان  ميين 

رو�شيا.
حليفن  ب�شفتنا  واال�ييييس:  وقيييال 
قدمين  وحييليييييفيين  الييينييياتيييو،  يف 
اأن  متاما  ال�شواب  فمن  للغاية، 
تقف بريطانيا اإىل جانب بولندا 
من  الييكييثييري  تتحمل  بييوليينييدا  الأن 
اأعباء عواقب هذه احلرب، وتقف 
مواجهة  يف  و�ييشييجيياعيية  �ييشيياخميية، 

تهديدات رو�شيا.

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

مواقــيت ال�صالة
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حاكم ال�شارقة يفتتح 
برج ال�شاعة مبدينة كلباء

اأخبار الإمارات

بعيدا عن اأوكرانيا.. رو�شيا تفك 

العزلة وتقتحم » بحرية الناتو «

عربي ودويل

اأبطال الإمارات يح�شدون 55 ميدالية يف ختام 
ملتقى ال�شارقة العا�رش لألعاب القوى للمعاقني

الفجر الريا�شي

احلوثيون يحرقون منازل 
ومزارع اليمنيني بال�صالع

•• اليمن-وكاالت:

نفذت ميلي�شيا احلوثي، مدداً، حملة اإحراق ع�شرات املنازل واملزارع واملمتلكات اخلا�شة، 
حمافظة  غربي  �شمال  الواقعة  املناطق  �شكان  بحق  ترتكبها  اإجييرامييييية  عملية  رابييع  يف 

ال�شالع، جنوبي اليمن.
اإحراق  على  اأقدمت  احلوثي  مليلي�شيا  تابعة  م�شلحة  عنا�شر  اإن  حملية  م�شادر  وقالت 
ع�شرات املنازل واملزارع وعّطلت عددا من م�شخات رفع املياه من االآبار، وممتلكات اأخرى 

للمواطنن القاطنن يف اأرياف �شمال غربي مدينة الفاخر، غربي مديرية قعطبة.
واأفادت امل�شادر اأن امليلي�شيا احلوثية اأحرقت واأتلفت مزارع مواطنن يف عدد من مناطق 
العود ومري�س، و�شط ا�شتنكار من االأهايل. و�شكا املواطنون من امليلي�شيا احلوثية التي 
ت�شببت باإتالف مزارع املواطنن يف مناطق الفاخر وبالد اليوبي و�شوالن وزيلة يعي�س، 
اإىل  الفتن  احرتاقها،  اإىل  اأدى  ما  مزارعهم،  يف  النريان  باإ�شعال  وذلييك  مري�س،  �شمال 
املجاورة  وا�شتمرت  املنازل  اللهب عييدداً من  األ�شنة  النريان كان كبرياً، وطالت  اأن حجم 

النريان م�شتعلة من �شباح الثالثاء حتى وقت متاأخر من اليوم نف�شه.

يدخل  الأح��م��ر  ال��ه��ال 
مو�صوعة جيني�س عن اأكر 
ترع مايل حلالة اإن�صانية

•• اأبوظبي-وام:

تتويجا ملبادرة اإن�شانية جت�شد 
نييهييج االإمييييييييارات يف اليييبيييذل و 
العطاء جنحت هيئة الهالل 
االأحييميير االإميياراتييي يف دخول 
لالأرقام  جيني�س  مييو�ييشييوعيية 
الأكر  دفعها  بعد  القيا�شية 
اليييعيييامل  تييييرعييييات يف  ميييبيييليييغ 
 8 تكفلها مببلغ جتيياوز  عر 
مالين درهم، لعالج الطفلة 
نا�شر  اأحمد  ال�شورية جويل 

التي تعاين من مر�س نادر.
كييييانييييت والييييييييدة اليييطيييفيييلييية قد 
اأطييلييقييت نيييداء ا�ييشييتييغيياثيية عر 
مقطع فيديو م�شور تناقلته 
مواقع التوا�شل االجتماعي، 
جويل(  )�شاعدوا  و�شم  حتت 
طفلتها  اأن  اإىل  فيه  اأ�ييشييارت 
ال�شمور  ميير�ييس  ميين  تييعيياين 
وتعاين  اليي�ييشييوكييي،  الع�شلي 
من عدم القدرة على التنف�س 
اأو  امل�شي  وبيياتييت عيياجييزة عيين 
اأو  الطعام  تناول  اأو  الوقوف 
مب�شاعدة  اإال  اجللو�س  حتى 
االآخرين، لتاأثري املر�س على 
واإ�شعافه  ال�شفلية  اأطرافها 

الأطرافها العلوية.
)التفا�شيل �س3(

الب�صرية  للموارد  الحتادية 
الوزارات  دوام  �صاعات  حتدد 
رم�صان يف  الحتادية  واجلهات 

•• دبي- وام:

اأ�ييييييشييييييدرت اليييهيييييييئييية االحتييييياديييييية 
احلكومية،  الييبيي�ييشييرييية  ليييليييميييوارد 
بييي�يييشييياأن حتديد  تييعييميييييمييا خييا�ييشييا 
ملوظفي  الر�شمي  اليييدوام  �شاعات 
االحتادية  واجليييهيييات  الييييييييوزارات 
خييييالل �ييشييهيير رمييي�يييشيييان امليييبيييارك، 
ليييقيييرار مل�س  ا�يييشيييتييينيييادا  وذليييييك 
الوزراء ب�شاأن الالئحة التنفيذية 
ليييقيييانيييون امليييييييييوارد اليييبييي�يييشيييريييية يف 
يتعلق  فيما  االحتادية،  احلكومة 
بتحديد مواعيد الدوام الر�شمي 

يف ال�شهر الكرمي.
اليييدوام  اأن  عييلييى  التعميم  ونيي�ييس 
الييير�يييشيييميييي ليييييليييييوزارات واجليييهيييات 
رم�شان  �يييشيييهييير  يف  االحتييييييادييييييية 
املبارك يبداأ من التا�شعة �شباحا 
الثانية  اليي�ييشيياعيية  عيينييد  ييينييتييهييي  و 
من  وذلييك  الظهر  بعد  والن�شف 
يوم االثنن وحتى يوم اخلمي�س 
اليييدوام  فيكون  اجلمعة  يييوم  اأميييا 
من ال�شاعة التا�شعة �شباحا، حتى 
12 ظهرا، با�شتثناء من  ال�شاعة 
خالف  عملهم  طبيعة  تقت�شي 

ذلك.
)التفا�شيل �س7(

عزم  �شتولتنرغ  ين�س  االأطييليي�ييشييي 
احلرب  ت�شعيد  منع  على  احلييلييف 
�شتولتنرغ  واعييتيير  اأوكييرانيييييا.  يف 
خيييالل ميييوؤمتييير �ييشييحييفييي م�شرتك 
مع امل�شت�شار االأملاين اأوالف �شولتز 
منع  م�شوؤولية  يتحمل  الناتو  اأن 

الت�شعيد.
اأنييه يرحب بجهود  اأكييد  ذلييك،  اإىل 
امليي�ييشييتيي�ييشييار االأمليييييياين لييلييتييو�ييشييل اإىل 
حيييييل دبيييليييوميييا�يييشيييي بييييين اجليييانيييب 
الرو�شي واالأوكيييراين، مبا يف ذلك 
الرئي�س  مييع  املبا�شرة  االتيي�ييشيياالت 

الرو�شي فالدميري بوتن.
كييييذلييييك، اأ�ييييشيييياد بيي�ييشييمييود اليييقيييوات 
االأوكييييرانييييييييية، مييي�يييشيييددا عييلييى عزم 
دعيييم كييف  مييوا�ييشييليية  اليينيياتييو  دول 

ع�شكريا.
احللف  دفييياع  وزراء  اأن  اأعييليين  كييمييا 

بحثوا تعزيز القوات االأوكرانية.
االأملاين  امل�شت�شار  كييرر  جهته،  ميين 
اليينيياتييو ال ينوي  اأن  عييلييى  الييتيياأكيييييد 

التدخل ع�شكريا يف اأوكرانيا.
وكييييان اأميييين عيييام اليينيياتييو اأكيييييد، اأن 
الييتييحييالييف ال يييعييتييزم اإر�يييشيييال جنود 
اأن دعته  اأوكييرانيييييا، وذلييك بعد  اإىل 
بولندا لن�شر بعثة حلفظ ال�شالم، 
الدفاع  وزراء  اأن  اإىل  اأ�ييشييار  لكنه 
طلبوا و�شع خطط لتعزيز اجلناح 

الدبيبة متم�صك بال�صلطة.. ونائب 
بنغازي من  عمله  يبا�صر  با�صاغا 

•• طرابل�س-وكاالت:

النائب  اليييقيييطيييراين،  عييلييي  بييا�ييشيير 
الليبية  احلييكييوميية  لرئي�س  االأول 
املكلفة من الرملان برئا�شة فتحي 
اأمييي�يييس اخلييمييييي�ييس، عمله  بييا�ييشيياغييا، 
ديييوان احلكومة مبدينة  من مقر 
عملية  جتييييرى  اأن  دون  بييينيييغيييازي، 
مييييع ح�شن  والييتيي�ييشييليييييم  الييتيي�ييشييلييم 
الييقييطييراين، نييائييب رئييييي�ييس حكومة 

الوحدة الوطنية.
املا�شي،  اليي�ييشييهيير  اليييرمليييان  وكيييّليييف 
حكومة  بت�شكيل  بييا�ييشيياغييا  فييتييحييي 
جديدة، لكن رئي�س الوزراء احلايل 
عييبييد احلييميييييد الييدبيييييبيية، طييعيين يف 
احلييكييوميية ورف�س  هييييذه  �ييشييرعييييية 
وت�شليم  ميينيي�ييشييبييه  عيييين  الييتييخييلييي 
اإىل  بييالييبييقيياء  تعهد  كييمييا  ال�شلطة، 
حن اإجراء انتخابات بالبالد، وهو 
القرار الذي يلتزم به نائب الدبيبة 
اليي�ييشييرقييييية ح�شن  امليينييطييقيية  عيييين 
عن  التخلي  ويييرفيي�ييس  الييقييطييراين 
علي  با�شاغا  نائب  ل�شالح  مهامه 

القطراين، وهو ابن �شقيقته.
كييمييا اأو�يييشيييح نييائييب رئييييي�ييس حكومة 
ح�شن  اليييييوطييييينييييييييييية،  الييييييييوحييييييييدة 
بتون�س  يتواجد  الييذي  القطراين، 
�شحافية،  ت�شريحات  يف  للعالج، 
ميييين حكومة  جييييييزءا  مييييييييازال  اأنييييييه 
مهامه  وميار�س  الوطنية  الوحدة 

كنائب لرئي�شها

رو�صيا: قادرون على اإيقاف اأمريكا عند حدها
•• لندن-رويرتز:

حيييذرت رو�ييشيييييا اخلمي�س الييواليييات املييتييحييدة ميين اأن 
االأوىل يف  العظمى  القوة  وقييف  على  الييقييدرة  لديها 
موؤامرة  بتاأجيج  الغرب  واتهمت  حدها  عند  العامل 

�شر�شة معادية للرو�س.
وقال دميرتي ميدفيديف، الذي توىل الرئا�شة من 
نائب  من�شب  االآن  وي�شغل   ،2012 اإىل   2008

ملجل�س  الييييعييييام  االأمن االأمييييييين 
الرو�شي، اإن الواليات 

امليييييتيييييحيييييدة اأجييييجييييت 
حيييياليييية رهييييييياب من 
رو�ييييييشيييييييييييييا مييييثييييرية 
لييييال�ييييشييييمييييئييييزاز يف 

حماولة لرتكيع مو�شكو.
رو�شيا  )املييييوؤامييييرة(..  تنجح  ليين  ميدفيديف  وقيييال 

قادرة على و�شع كل اأعدائنا املتهورين يف مكانهم.
�شباط  فراير   24 يف  اأوكرانيا  رو�شيا  غييزت  ومنذ 
اأخييييذت اليييوالييييات املييتييحييدة وحييلييفيياوؤهييا االأوروبيييييييون 
يف فيير�ييس عييقييوبييات على الييقييادة واليي�ييشييركييات ورجال 
االأعمال الرو�س واأبعدوا رو�شيا عن معظم منظومة 

االقت�شاد العاملي.
ويييقييول الييرئييييي�ييس فييالدميييري بييوتيين اإنييييه يييعييتيير ما 
اأوكرانيا  يف  اخلييا�ييشيية  الع�شكرية  بالعملية  ا�ييشييميياه 
ت�شتخدم  كييانييت  املييتييحييدة  اليييوالييييات  الأن  �ييشييرورييية 
اأوكرانيا يف تهديد بالده وبالتايل كان يتعن على 
مو�شكو الت�شدي لالإبادة اجلماعية التي ترتكبها 

كييف بحق الناطقن بالرو�شية.
وتقول رو�شيا اإنه رغم العقوبات ت�شتطيع امل�شي 
واملخادع  املنحط  بالغرب  ت�شفه  ما  دون  قدما 
اليييذي تييقييوده الييواليييات املييتييحييدة. وتييقييول اإن 
م�شعاها الإقامة العالقات مع الغرب بعد 
 1991 ال�شوفيتي يف  انهيار االحتاد 
انتهت االآن واإنها �شتطور عالقاتها 

مع قوى اأخرى مثل ال�شن.
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحة جتري 376,447 فح�صا ك�صفت عن 386 اإ�صابة 

جديدة بفريو�س كورونا و1,016 حالة �صفاء 
•• اأبوظبي-وام: 

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�شر احلاالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم 
اأعلنت الوزارة اإجراء 376،447 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات الي 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  تييو�ييشيييييع  و  والييفييحيي�ييس  الييتييقيي�ييشييي  اإجيييييييراءات  تييكييثيييييف     و�شاهم 
اإ�شابة  386 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 

جميعها  خمتلفة  جن�شيات  ميين  امل�شتجد  كييورونييا  بفريو�س  جييديييدة 
يبلغ  وبذلك  الييالزميية،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حيياالت 

مموع احلاالت امل�شجلة 886،684 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 
خالل ال�شاعات االأربع والع�شرين املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2،302 حالة.
1،016 حيياليية جييديييدة مل�شابن  �ييشييفيياء  اليييييوزارة عيين  اأعييليينييت  فيييييمييا 
تلقيها  امليير�ييس بعد  اأعييرا�ييس  ميين  الييتييام  كييورونييا وتعافيها  بييفييريو�ييس 
يكون  وبييذلييك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الييالزميية  ال�شحية  الرعاية 

مموع حاالت ال�شفاء 855،342 حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي 14,906 جرعات من لقاح 
كوفيد- 19 خال ال�صاعات ال�24 املا�صية

•• اأبوظبي-وام: 

14،906 جرعات من  اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تقدمي 
يبلغ  وبييذلييك  املا�شية   24 الييي  ال�شاعات  خييالل  "كوفيد19-"  لييقيياح 
 24،382،994 اميي�ييس  حتى  تقدميها  مت  الييتييي  اجلييرعييات  مييمييوع 

جرعة ومعدل توزيع اللقاح 246.53 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً 
اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد 

يف تقليل اأعداد احلاالت وال�شيطرة على الفريو�س.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س ايرلندا باليوم الوطني لباده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
برقية تهنئة اإىل فخامة مايكل دي هيغينز رئي�س ايرلندا وذلك مبنا�شبة اليوم 
الوطني لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س مل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اإىل فخامة الرئي�س مايكل دي هيغينز. وبعث �شاحب  برقيتي تهنئة مماثلتن 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل معايل مايكل مارتن رئي�س وزراء ايرلندا.

حممد بن زايد يت�صلم ر�صالة خطية من الرئي�س جوكو ويدودو خال ا�صتقباله وزير الدفاع الإندوني�صي
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايييد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ت�شلم �شاحب 
اأميي�ييس. ر�ييشيياليية خطية ميين فخامة  لييلييقييوات امل�شلحة  الييقييائييد االأعييلييى  نييائييب 
العالقات  تناولت  ال�شديقة  اإندوني�شيا  جمهورية  رئي�س  وييييدودو  جوكو 
اال�شرتاتيجية بن البلدين ال�شديقن، والعمل امل�شرتك من اأجل االرتقاء 

بها على جميع امل�شتويات.
خالل  االإندوني�شي  الييدفيياع  وزييير  �شوبيانتو  فييرابييوو  معايل  الر�شالة  �شلم 
ا�شتقبال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان له اأم�س يف ق�شر 

البحر.
وحمل �شموه وزير الدفاع االإندوني�شي خالل اللقاء .. حتياته اإىل فخامة 
له موفور  ال�شديقة ومتنياته  اإندوني�شيا  رئي�س جمهورية  ويييدودو  جوكو 

ال�شحة والعافية ولبلده دوام التقدم والرخاء واال�شتقرار.
وبحث اجلانبان العالقات الثنائية بن البلدين ال�شديقن خا�شة التعاون 

يف ال�شوؤون الدفاعية.
ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان و معايل 

�شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

بحث مع الفروف عالقات التعاون وا�ستقرار اأ�سواق الطاقة وال�سلع العاملية 

عبداهلل بن زايد يوؤكد �صرورة التو�صل اإىل ت�صوية �صلمية بني رو�صيا واأوكرانيا 
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•• مو�سكو-وام:

التعاون  و  اخلارجية  وزييير  نهيان  اآل  زايييد  بيين  عييبييداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
الرو�شية مو�شكو معايل �شريجي الفييروف وزير  العا�شمة  اأم�س يف  الييدويل 

خارجية رو�شيا االحتادية.
جرى خالل اللقاء بحث التعاون بن البلدين، و�شبل تعزيز عالقات ال�شراكة 

اال�شرتاتيجية يف املجاالت كافة.

الييتييطييورات والييتييحييديييات الرئي�شية  وتييبييادل اجلييانييبييان وجييهييات النظر حييول 
وناق�شا  واأفريقيا..  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  واال�شتقرار  باالأمن  املتعلقة 
امل�شتجدات االإقليمية والدولية، والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك، واجلهود 

املبذولة للتو�شل اإىل حل �شلمي للنزاع يف اأوكرانيا.
وزييير اخلارجية  ومييعييايل  نهيان  اآل  زايييد  بيين  عييبييداهلل  ال�شيخ  �شمو  ناق�س  و 
الرو�شي ا�شتقرار اأ�شواق الطاقة وال�شلع العاملية مبا يف ذلك املعرو�س العاملي 
من احلبوب. و اأكد �شموه �شرورة التو�شل اإىل ت�شوية وحل �شلمي بن رو�شيا 

الهادفة  كافة  لدعم اجلهود  االإميييارات  دوليية  ا�شتعداد  وعيير عن  اأوكرانيا  و 
الإيجاد حل لالأزمة، مبا يف ذلك وقف اطالق النار.

اأهييمييييية احلييفيياظ عييلييى اليي�ييشييالم و االأميييين و اال�شتقرار  و�ييشييدد �ييشييمييوه عييلييى 
الييتييزام دولييية االإمييييارات  اإىل  عييلييى ال�شعيدين االإقييليييييمييي واليييييدويل، ميي�ييشييريا 

بالدبلوما�شية البناءة الهادفة اإىل خف�س الت�شعيد.
و اأعرب �شموه خالل اللقاء عن قلق دولة االإمييارات البالغ ب�شاأن التداعيات 
معاناة  لتخفيف  املمكنة  االآليييييات  وا�شتعر�س  اجلييياري،  للو�شع  االإن�شانية 

االإن�شانية واالإغاثية  امل�شاعدات  اأهمية �شمان و�شول  املدنين، م�شددا على 
دون عوائق مبا يتما�شى مع القانون الدويل االإن�شاين واأ�شار اإىل دور االأمم 

املتحدة يف هذا ال�شدد مددا دعم دولة االإمارات لعملها االإن�شاين.
ح�شر اللقاء �شعادة الدكتور حممد اأحمد بن �شلطان اجلابر �شفري الدولة 
ال�شعايل  النا�شر  عبد  و�شعادة  االحتادية  رو�شيا  لدى  العادة  فوق  ومفو�س 
م�شاعد الوزير لل�شوؤون االقت�شادية والتجارية يف وزارة اخلارجية والتعاون 

الدويل.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة رئي�س مل�س اإدارة هيئة البيئة – اأبوظبي ت�شت�شيف اإمارة اأبوظبي 
اأبوظبي املوؤمتر العاملي الثاين ع�شر للرتبية البيئية  ممثلة بهيئة البيئة - 

الذي �شيقام للمرة االأوىل يف املنطقة.
اأبوظبي  مكتب  مع  والتن�شيق  بالتعاون  املوؤمتر  ال�شت�شافة  التح�شري  مت  و 

للموؤمترات واملعار�س التابع لدائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي.
تقام يف  التي  واملييوؤمتييرات  الفعاليات  اأهييم  الييذي يعتر من  املوؤمتر  و�شيعقد 
 2 اإىل  يناير   29 الفرتة من  العامل،يف  البيئي يف  والتعليم  الرتبية  مال 

فراير 2024 حتت �شعار: "التوا�شل بن ال�شعوب - �شناعة الغد".
الدولية خالل  الفعالية  لهذه  الهيئة  ا�شت�شافة  الر�شمي عن  االإعييالن  ومت 
براغ  مدينة  يف  حاليا  املقام  البيئية  للرتبية  ع�شر  احلييادي  العاملي  املييوؤمتيير 

بجمهورية الت�شيك.
ويعد هذا املوؤمتر نقطة التقاء دولية مهمة لكل من يعمل يف مال الرتبية 
من اأجل البيئة والتنمية امل�شتدامة اأو الذين لديهم اهتمامات يف هذا املجال 
حيث �شيناق�س املوؤمتر دور واأهمية الرتبية بالن�شبة للبيئة واال�شتدامة على 
الر�شمي وغريالر�شمي وغريالنظامي  التعليم  كل من  امل�شتويات يف  جميع 

البيئي  التعليم  مييال  يف  العاملن  لكل  توا�شل  نقطة  املييوؤمتيير  يعتر  كما 
والتنمية امل�شتدامةاأو للمهتمن يف هذا املجال.

باحثن  من  العامل  اأنحاء  جميع  من  م�شاركن  املوؤمتر  يح�شر  اأن  ويتوقع 
غري  املنظمات  لييدى  العاملن  واأييي�ييشييا  قيييرار  واأ�ييشييحيياب  وطيييالب  ومعلمن 
احلكومية اأو العاملن يف مال االإعالم واملهتمن بالرتبية البيئية والتنمية 
امل�شتدامة ، حيث يعد املوؤمتر فر�شة ملعرفة املزيد عن كل ما يتعلق بالرتبية 
ال�شخ�شيات  من  العديد  مع  البيئية  امل�شائل  ومناق�شة  واال�شتدامة  البيئية 
العامل وهو فر�شة ثمينة ملن يرغب يف م�شاركة  اأنحاء  املختلفة من جميع 
يف  اال�شتثمار  وتو�شيع  البيئية  بالرتبية  املتعلقة  اخلا�شة  اأعماله  عر�س  اأو 
ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات يف ماالت التعليم املفتوح، والتعلم عن بعد 

ون�شر املعرفة للجميع.
وقالت �شعادة الدكتورة �شيخة �شامل الظاهري االأمن العام لهيئة البيئة – 
اأبوظبي: ي�شعدنا متثيل اإمارة اأبوظبي يف ا�شت�شافة املوؤمتر العاملي للرتبية 
البيئيةي هذا املوؤمتر الهام الذي يجمع عددكبري من املتخ�ش�شن واملهنين 

الذين يكر�شون جهودهم لن�شر مبادئ التعليم البيئي.
الييتييغيييييري يف جميع  اإحيييييداث  اليييقيييدرة عييلييى  اأن  نييحيين جييميييييًعييا نعلم  وا�ييشييافييت 
املجتمعات تبداأ من تبنى �شلوًكا �شديًقا للبيئة والتي ت�شبح ممكنة فقط من 
خالل التعليم البيئي ، ونحن حمظوظون جًدا يف ع�شرنا هذا حيث بداأت 

احلكومات يف تبني ا�شرتاتيجيات وخطط لو�شع البيئة �شمن اأهم اأولوياتها 
من  واملييزيييد  املزيد  جند  بيياأن  حمظوظون  اأننا  كما  الوطنية.  اأجندتها  على 
اأفراد املجتمع اأ�شبحوا على دراية ب�شكل متزايد باأهمية املحافظة على البيئة 

الإنقاذ كوكب االأر�س.
واأ�شارت �شعادتها اإىل اأن املوؤمتر يوفر الفر�شة لتفعيل وتعزيز دور الهيئة يف 
مال التعليم البيئي وتفعيل ال�شيا�شات املتعلقة بالبيئة والتنمية امل�شتدامة 
، كما ي�شاهم املوؤمتر يف تبادل اخلرات الرتبوية املحلية واالإقليمية والعاملية 
لتعزيز اقت�شاد تناف�شي مبني على االبتكار وي�شجع على اال�شتثمار يف �شباب 
املت�شارعة  للتغريات  ت�شتجيب  التي  واملييعييارف  باملهارات  وتزويدهم  الدولة 
وحتويل املوؤ�ش�شات التعليمية يف الدولة اإىل مراكز بحثية عاملية مبا يتما�شى 

مع مئوية االإمارات 2071.
من جهته �شكر اأحمد باهارون املدير التنفيذي لقطاع اإدارة املعلومات والعلوم 
والتوعية البيئية بالهيئة اللجنة املنظمة للموؤمتر العاملي للرتبية البيئية 
على اختيار دولة االإمارات منوها باحلر�س على �شمان جناحه ليكون من�شة 
املتقدمة  باإمكانياتها  االإميييارات  دوليية  اأن  باهارون  واأكييد  االإيجابي.  للتغيري 
وقدراتها املتميزة �شتكون قادرة على اإجناح هذا املوؤمتر الهام وحتقيق اأهدافه 
املعرفة واحلييوار بن  لتبادل  املبذولة  الذي يدعم اجلهود  بال�شكل  املن�شودة 
املهتمن واملخت�شن يف مال الرتبية البيئية من اأفراد وموؤ�ش�شات و�شبكات 

والتحالفات املعنية يف هذا املجال.
واأ�شاف: نحرتم ون�شجع تبادل املعلومات واحلوار بن اخلراء واملهتمن يف 
مال الرتبية البيئية �شواء كانوا يعملون على امل�شتوى الفردي اأو املوؤ�ش�شي 
، هذا الأننا نوؤمن بالدور الهام الذي يلعبه التعليم يف خلق الوعي باملوا�شيع 
املهمة التي تهدد كوكبنا.. فقط من خالل التعليم ميكننا التخفيف من اآثار 
ال�شلوك ال�شلبي الذي ي�شر ببيئتنا الثمينة ب�شكل مبا�شر وهذا هو دور كل 

واحد منا يعمل يف هذا املجال.
كونها  االأهمية  بالغة  البيئية  للرتبية  العاملي  املوؤمتر  فعاليات مثل  وتعتر 
اأنحاء  البيئية يف جميع  الرتبية  مبادئ  ن�شر  ت�شاهم يف  هامة  متثل من�شة 
ت�شاعدنا يف  اأن  التي ميكن  امل�شاريع  وبدء  ال�شيا�شات  وتدعم تطوير  العامل 

حماية الطبيعة.
اأهم  عيياميين ميين  كييل  ميييرة  الييتييي تنعقد  البيئية  الييرتبييييية  ميييوؤمتيييرات  وتييعييد 
الدويل  امل�شتوى  البيئي على  التعليم  تربط خراء  التي  العاملية  الفعاليات 
حيث ت�شتعر�س اأف�شل املمار�شات والتجارب واالأبحاث حول اأ�شاليب ونتائج 
القارات ومن خالل  اإ�شراف جلنة علمية متثل جميع  البيئي حتت  التعليم 
املعرفة  لتبادل  من�شة  املييوؤمتييرات  تعد  امل�شيف  للبلد  وطنية  جلنة  جهود 
اأفراد  ميين  البيئية  الييرتبييييية  مييال  يف  واملخت�شن  املهتمن  بيين  واحلييييوار 

وموؤ�ش�شات و�شبكات والتحالفات املعنية يف هذا املجال.

خالل ات�سال هاتفي
من�صور بن زايد ينقل تهاين رئي�س الدولة اإىل �صريدار بريدي حممدوف مبنا�صبة انتخابه رئي�صًا لرتكمان�صتان

•• اأبوظبي-وام:

نقل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س مل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة تهاين �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
مل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
رئي�س  �شريدار بريدي حممدوف  اإىل فخامة  امل�شلحة  للقوات 
الرئا�شية  االنتخابات  يف  فوزه  مبنا�شبة  املنتخب  تركمان�شتان 
التي جرت موؤخرا يف تركمان�شتان ومتنياتهم له بالتوفيق يف 

اأداء مهامه الرئا�شية وخدمة �شعبه ال�شديق.

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بن  هاتفي  ات�شال  خييالل  ذلييك  جيياء 
زايد اآل نهيان ورئي�س تركمان�شتان املنتخب ..معربا �شموه عن 
خال�س تهانيه واأطيب متنياته له بالتوفيق يف مهامه الرئا�شية 

وحتقيق تطلعات �شعبه نحو مزيد من التقدم واالزدهار.
نييهيييييان والرئي�س  اآل  بيين زايييييد  اليي�ييشيييييخ ميينيي�ييشييور  �ييشييمييو  وبييحييث 
املنتخب �شريدار بريدي حممدوف عالقات دولة االإمارات مع 
تنمية  وفر�س  املقبلة  املرحلة  خييالل  ال�شديقة  تركمان�شتان 
الييتييعيياون والييعييمييل امليي�ييشييرتك يف خمتلف املييجيياالت الييتييي تخدم 

م�شاحلهما امل�شرتكة.
اإىل  وتقديره  �شكره  عيين  املنتخب  الرئي�س  اأعيييرب  جانبه  ميين 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان لتهنئته ..متمنيا لدولة 
مزيدا  البلدين  ولييعييالقييات  واالزدهييييار  التقدم  دوام  االإمييييارات 

اليييذي يعزز  الييتييعيياون الطموح  اأو�ييشييع ميين  واآفيياقييا  التنمية  ميين 
م�شاحلهما املتبادلة.

كييمييا بييحييث �ييشييمييو اليي�ييشيييييخ ميينيي�ييشييور بييين زايييييد اآل نييهيييييان خالل 
بييردي حممدوف  اآخيير مع فخامة قربان قويل  ات�شال هاتفي 
اليي�ييشييداقيية وال�شراكة  تييركييمييانيي�ييشييتييان احليييايل عييالقييات  رئييييي�ييس 
اعتزاز  �شموه  ..مييوؤكييدا  البلدين  جتمع  التي  االإ�شرتاتيجية 
دولة االإمارات بعالقاتها مع تركمان�شتان ال�شديقة على مدى 
عقود وحر�شها على تعزيز تعاونها والبناء على هذه العالقات 

الرا�شخة.
كما ثمن �شموه اجلهود التي بذلها فخامة قربان قويل بردي 
حممدوف ودوره الرئي�س يف االرتقاء بهذه العالقات وتر�شيخ 

اأركانها على خمتلف امل�شتويات خالل الفرتة املا�شية.

جلنة احتفالت اليوبيل الذهبي تطلق مبادرة وجوه ملهمة
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت جلنة احتفاالت اليوبيل الذهبي لدولة االإمارات 
عام اخلم�شن حتت  احتفاالت  مبادراتها �شمن  اأحييدث 
عنوان "وجوه ملهمة"، والتي تدعو كل من يعتر دولة 
ت�شرد  الييتييي  تييقييدمي ق�ش�شهم  اإىل  لييه  وطيينييا  االإميييييارات 
دولة  م�شتقبل  تييغييري  اأن  و�ييشييك  عييلييى  ميي�ييشيياريييع  حتقيق 

االإمارات ب�شكل ايجابي.
لالأفراد  املييعييروفيية  غييري  الق�ش�س  على  احلملة  وتييركييز 
الدولة  حا�شر  ت�شكيل  يف  مييوؤثييرا  دورا  يلعبون  الييذييين 

وت�شاهم يف حتقيق مئوية االإمارات 2071.
اأنييحيياء دولييية االإميييييارات اإىل  ودعيييت اللجنة اجلييميييييع يف 
تييقييدمي ميي�ييشيياريييعييهييم قييبييل ييييوم اخلييمييييي�ييس امليييوافيييق 24 
contact@ مار�س اجلاري عر الريد االإلكرتوين

ملهمة"  "وجوه  مبادرة  وتعد   .UaeYearOf.ae

�شياغة  اإىل  الطاحمة  امل�شاريع  جلميع  اأر�شيف  مبثابة 
م�شتقبل الوطن، والتي ميكن اأن تكون يف اأي مال اأو 
تخ�ش�س �شواء كان ذلك يف اال�شتدامة اأو االأمن الغذائي 
غريها  اأو  املالية  التكنولوجيا  اأو  الثقافة  اأو  الفنون  اأو 

من املجاالت االإبداعية.
اجلمهور  مب�شاريع  التعريف  اإىل  املييبييادرة  تييهييدف  كما 
من  املعنين  خمتلف  بيين  التعاون  ميين  املييزيييد  لت�شهيل 

القطاعن العام واخلا�س.
و�ييشيييييتييم نيي�ييشيير جييميييييع امليي�ييشيياهييمييات املييقييدميية عييلييى املوقع 
االلكرتوين لعام اخلم�شن، وت�شليط ال�شوء عليها على 
قنوات التوا�شل االجتماعي. وت�شعى احلملة ال�شتقبال 
له  االإميييارات وطنا  دوليية  يعتر  كل من  امل�شاهمات من 
على اأن تت�شمن العنا�شر التالية: ا�شم املر�شح وعمره، 
اأو  ا�شتغرقه  الييذي  والوقت  ومو�شوعه،  امل�شروع  وا�شم 

ي�شتغرقه لتحقيقه، وتاريخ اإطالقه املتوقع.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدعو املجتمع الدويل اإىل اتخاذ خطوات جادة وحا�صمة ملمار�صة �صغوط جمدية على جماعة احلوثي الإرهابية

•• اأبوظبي- وام:

يف  دولييية،  وزييير  نهيان،  اآل  نهيان  بيين  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  �ييشييارك 
االجتماع رفيع امل�شتوى الذي ا�شت�شافه االحتاد ال�شوي�شري ومملكة 
لدعم  االإن�شانية  اليي�ييشييوؤون  لتن�شيق  املييتييحييدة  االأمم  ومكتب  ال�شويد 
املانحة  اجلهات  ممثلي  من  عدد  مب�شاركة  لليمن،  االإن�شاين  الو�شع 
دعوة  على  معاليه  اأّكيييد  و  الييدولييييية.  واحلكومية  االأممييييية  واملنظمات 
دولة االإمارات املجتمع الدويل التخاذ خطوات جادة وحا�شمة ملمار�شة 
دية على جماعة احلوثي االإرهابية.. و�شدد على اأنه على  �شغوط مجُ
املجتمع الدويل اأن ميعن التفكري يف االأ�شباب التي اأدت اإىل هذا الو�شع 

املرتدي يف اليمن و الذي يعد من اأهم اأ�شبابه رف�س جماعة احلوثي 
املبعوث اخلا�س  ورف�شها اجللو�س مع  �شيا�شية  ت�شوية  اأي  االإرهابية 

لالأمن العام لالأمم املتحدة.
. كما ترف�س قبول حقيقة اأن الو�شيلة الوحيدة لتحقيق ال�شالم هي 
التابع  االأمييين  بييياإدراج مل�س  اأ�ييشيياد معاليه  و  املفاو�شات.  خييالل  ميين 
توثيق  عييالوة على  اإرهابية  املتحدة جماعة احلوثي كجماعة  لييالأمم 

فريق خراء االأمم املتحدة للكثري من جتاوزاتها وانتهاكاتها.
جتاه  االإرهييابييييية  احلييوثييي  جماعة  اأفييعييال  خماطر  اإن  معاليه  قييييييال  و 
تقوم  حيث  االأطييفييال  خا�شة  اجلميع  لت�شمل  امتدت  اليمني  ال�شعب 
جانب  اإىل  االأ�ييشيير،  ابييتييزاز  يف  انييخييرطييت  كما  املييعييارك،  يف  بتجنيدهم 

على  الوح�شية  هجماتها  عيين  ف�شاًل  امليي�ييشيياعييدات  تو�شيل  عرقلتها 
بيد  رهينة  اليمن  م�شتقبل  بات  حتى  وخارجه  اليمن  داخييل  املدنين 
ال�شارخ  التعنت  لهذا  " ونتيجة   : واأ�شاف  االإرهابية..  امليلي�شيا  هذه 
تزيد من   ، دائييرة  احلييرب  اليييدويل، ظلت  للقانون  ال�شافر  واالنتهاك 

معاناة ال�شعب اليمني".
اأن  نهيان  اآل  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  اأكييد معايل  كلمته،  ويف ختام 
دولة االإمارات تدعم جهود االأمم املتحدة الرامية لتوفري االحتياجات 
العمل  يف  ترغب  االإميييارات  دوليية  اإن  وقييال  اليمني  لل�شعب  االأ�شا�شية 
جيينييبيياً اإىل جيينييب مييع االأطيييييراف املييعيينييييية واليي�ييشييركيياء الييدولييييين لدعم 
يف  اليمني  لل�شعب  والتنمية  التعايف  �شبل  دفع  جتاه  املبذولة  اجلهود 

االحتياجات  وتزايد  اليمن  يف  احلرج  االإن�شاين  الو�شع  ا�شتمرار  ظل 
االإن�شانية، رغم اجلهود الكبرية التي بذلها املجتمع الدويل على مدى 

�شنوات.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن دولة االإمارات قدمت لليمن، منذ العام 2015، 
كانت  اأمريكي.  دوالر  مليار   6.3 بقيمة جتيياوزت  م�شاعدات خارجية 
اأ�شا�شي على دعم الو�شع االإن�شاين من خالل  حماور الرتكيز ب�شكل 

توفري الغذاء واخلدمات ال�شحية واملياه.
كالتعليم  العامة  اخلدمات  تقدمي  ا�شتمرارية  �شمان  اإىل  باالإ�شافة   
فئات  اإىل  الدعم  هذا  بو�شول  خا�س  ب�شكل  االهتمام  مع  والكهرباء، 

املجتمع االأكر �شعفاً وه�شا�شة، وحتديداً الن�شاء واالأطفال. 

الهال الأحمر يدخل مو�صوعة جيني�س عن اأكر ترع مايل حلالة اإن�صانية جتاوز 8 مايني درهم

الالزم يف م�شت�شفى اجلليلة  العالج 
الطفلة  بييييداأت  بييدبييي،  التخ�ش�شي 
ب�شكل  ميين ج�شدها  اأجييييزاء  حتييريييك 
اأقوى وهو ما منحها واأ�شرتها اأمال 
ت�شتمع  م�شرق  م�شتقبل  يف  جييديييدا 

لهيئة الهالل االأحمر االإماراتي »اأم 
بنفقات  بالتكفل  الهيئة  االإمييييارات« 
اأق�شى  وتييييوفييييري  اليييطيييفيييلييية،  عيييييالج 
والعناية  ال�شحية  الرعاية  درجييات 
بالطفلة واالإ�شراع يف اإكمال ترتيبات 

يف دبي. و قال �شعادة الدكتور حممد 
لهيئة  العام  االأميين  الفالحي  عتيق 
�شمو  توجيهات  اإن  االأحييميير  الييهييالل 
تعتر  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
نرا�شا ينري طريق الهيئة للو�شول 

االأم وجهت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
لالأمومة  االأعيييليييى  املييجييليي�ييس  رئييييي�ييشيية 
ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
الفخرية  الرئي�شة  االأ�شرية  التنمية 

فيه بطفولتها ب�شحة و�شعادة.
االأحمر  اليييهيييالل  هيييييئيية  تيي�ييشييلييمييت  و 
االإمارات  بجناح  موؤخرا  االإميياراتييي، 
�شهادة   2020 دبيييييي  اإكييي�يييشيييبيييو  يف 
مو�شوعة جيني�س من ممثل ال�شركة 

الدولة.  م�شت�شفيات  باأحد  عالجها 
الهالل  هيئة  �شرعت  الييفييور  على  و 
ا�شت�شفاء  اإجيييييييييييراءات  يف  االأحييييميييير 
برنامج  وفيييييق  بييييالييييدوليييية  اليييطيييفيييلييية 
تلقيها  وبيييعيييد  ميييتيييكييياميييل،  عيييالجيييي 

•• اأبوظبي-وام:

نهج  جت�شد  اإن�شانية  ملبادرة  تتويجا 
االإمييارات يف البذل والعطاء جنحت 
هيئة الهالل االأحييميير االإميياراتييي يف 
لالأرقام  جيني�س  مييو�ييشييوعيية  دخيييول 
مبلغ  الأكييير  دفييعييهييا  بييعييد  القيا�شية 
تكفلها  عيييير  الييييعييييامل  يف  تييييرعييييات 
مبييبييلييغ جتيييييياوز 8 مييياليييين درهيييييم، 
لعالج الطفلة ال�شورية جويل اأحمد 
نادر.  مر�س  من  تعاين  التي  نا�شر 
كانت والدة الطفلة قد اأطلقت نداء 
م�شور  فيديو  مقطع  عر  ا�شتغاثة 
تناقلته مواقع التوا�شل االجتماعي، 
اأ�شارت  جييويل«  »�شاعدوا  و�شم  حتت 
فيه اإىل اأن طفلتها تعاين من مر�س 
وتعاين  ال�شوكي،  الع�شلي  ال�شمور 
من عدم القدرة على التنف�س وباتت 
اأو  اليييوقيييوف  اأو  امليي�ييشييي  عييياجيييزة عييين 
اإال  اجللو�س  حتى  اأو  الطعام  تناول 
املر�س  لتاأثري  االآخييرييين،  مب�شاعدة 
واإ�شعافه  ال�شفلية  اأطييرافييهييا  عييلييى 
الأطرافها العلوية.  و ا�شتجابة لنداء 

اإىل عامل ال�شعفاء وتبني ق�شاياهم 
احتياجاتهم،  وتييلييبييييية  االإنيي�ييشييانييييية 
خا�شة تلك التي ت�شتهدف االأطفال 
مييييين احليييي�ييييشييييول على  ومتيييكييييييينيييهيييم 
ال�شحة  يف  االأ�يييشيييا�يييشييييييية  حييقييوقييهييم 
اخلدمات  مييين  وغيييريهيييا  والييتييعييليييييم 
ال�شرورية. و اأكد اأن املبادرة بالتكفل 
بعالج الطفلة جويل جاءت يف اإطار 
م�شرية الهيئة االإن�شانية التي ت�شعى 
الييينيييداءات  تييلييبييييية  مييين خيياللييهييا اإىل 
ميين معاناة  االإنيي�ييشييانييييية، واخلييفيييييف 
اليي�ييشييرائييح اليي�ييشييعيييييفيية، واالإ�يييشيييهيييام يف 
حتقيق تغيري اإيجابي يف حياة الفئات 
االأكيييير احييتييييياجييا حيييول الييعييامل ويف 
امل�شتقبل.  اأمييل  االأطييفييال  مقدمتهم 
اأن ت�شجيل الهيئة  واعتر الفالحي 
متيزا  يعد  جيني�س  يف  قيا�شيا  رقما 
جديدا لها يعزز من مكانة االإمارات 
على خريطة العمل االإن�شاين حمليا 
وعامليا، وي�شجع فرق الهالل االأحمر 
على تقدمي املزيد من املبادرات التي 
وتخفيف  احلياة  حت�شن  ت�شتهدف 

املعاناة الب�شرية.

الإمارات والدمنارك توقعان اتفاقيتي تعاون ب�صاأن ت�صليم املجرمني و امل�صاعدة القانونية املتبادلة يف امل�صائل اجلنائية
•• اأبوظبي-وام:

وقييعييت دولييية االإميييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة وممييلييكيية اليييدمنيييارك، اتفاقيتن 
امل�شائل  يف  املييتييبييادليية  القانونية  امليي�ييشيياعييدة  و  املييجييرميين  ت�شليم  مييايل  يف 

اجلنائية.
وقع االتفاقيتن معايل عبداهلل بن �شلطان بن عواد النعيمي وزير العدل 

وزير العدل و معايل نك هاكروب وزير العدل الدمناركي.
مملكة  مييع  الثنائي  بالتعاون  التوقيع  مرا�شم  خييالل  الييعييدل  وزييير  واأ�ييشيياد 

هذا  تعزيز  على  واحليير�ييس  البلدين  بيين  الوثيقة  والييعييالقيية  الييدمنييارك 
التعاون يف املجاالت الق�شائية والقانونية املتنوعة ومن بينها اتفاقية ت�شليم 

املجرمن و اتفاقية امل�شاعدة القانونية املتبادلة يف امل�شائل اجلنائية.
اأن وزارة العدل يف دوليية االإميييارات حتر�س على تعزيز  اإىل  و لفت معاليه 
التعاون يف املجاالت القانونية والق�شائية مع مملكة الدمنارك من خالل 
وتطوير  لتنمية  الييتييعيياون  ج�شور  ومييد  املطبقة  املييمييار�ييشييات  اأفيي�ييشييل  اتييبيياع 
العدالة يف ماالت مكافحة  الثنائية بن اجلانبن مما يحقق  العالقات 
املخدرات  وتييهييريييب  بالب�شر  واالجتييييار  االإرهييييياب  ومتييويييل  االأميييييوال  غ�شل 

عمليات  ومتابعة  اخلييرات  تبادل  اأهمية  اإىل  م�شريا  املنظمة،  واجلييرمييية 
تنفيذ االتفاقيات امل�شرتكة مبا يخدم ر�شالة العدالة ومفهومها.

مراد  الرحمن  عبد  القا�شي  االإميييارات  جانب  من  التوقيع  مرا�شم  ح�س 
املرزوقي  عبداهلل ح�شن  امل�شت�شار  و  الييدويل  التعاون  اإدارة  البلو�شي مدير 
رئييييي�ييس ق�شم االتييفيياقيييييات الييدولييييية وبيياقييي اأعيي�ييشيياء الييوفييد ومييين اجلانب 
الدمناركي �شعادة فرانز مايكل �شكولدملن �شفري مملكة الدمنارك لدى 

الدولة وباقي اأع�شاء الوفد.
ت�شمنت االتفاقيتان ماالت عدة من �شمنها ت�شليم املجرمن و اجلرائم 

القابلة للت�شليم و رف�س طلب الت�شليم واأ�شبابه و الن�س �شراحة على عدم 
جواز ت�شليم املواطنن و كيفية تقدمي طلب الت�شليم وامل�شتندات الالزمة 
خاللها  ميين  التي  اخلتامية  االأحييكييام  و  بالت�شليم  اخلا�شة  االإجييييراءات  و 
امل�شاعدة  و  النفاذ والتعديل واالنهاء  تبن كيفية دخول االتفاقيتن حيز 
�شكل  و  امل�شاعدة  رف�س  حيياالت  و  اجلنائية  امل�شائل  يف  املتبادلة  القانونية 
وحمتوى الطلبات وتنفيذها و قيود ا�شتخدام املعلومات واالأدلة و�شريتها و 
االإدالء بال�شهادة و نقل االأ�شخا�س املوقوفن و تبليغ امل�شتندات و التفتي�س 

وال�شبط و امل�شاعدة يف امل�شادرة والتوافق مع االتفاقيات االأخرى.

�صرطة اأبوظبي والأوملبياد اخلا�س تتعاونان لدعم اأ�صحاب الهمم
•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة االأوملبياد اخلا�س يف مال  وقعت �شرطة 
تر�شيخ ال�شراكات اال�شرتاتيجية والتعاون الدائم وامل�شتمر، والعمل على دعم 
بعد-  املذكرة -عن  وقع  الهمم.  الأ�شحاب  الريا�شي  وتطوير  القطاع  ومتكن 
اأبوظبي  الب�شرية يف �شرطة  املييوارد  النعيمي مدير قطاع  �شاهن  �شامل  اللواء 
الأوملبياد اخلا�س. ومبوجب  ملوؤ�ش�شة  الوطني  املدير  الها�شمي  �شعادة طالل  و 
مذكرة التفاهم يتم تاأ�شي�س عالقة �شراكة وتعاون دائم متطور بن الطرفن 
يف مال ممار�شة االأن�شطة البدنية وكل اأنواع الريا�شات وذلك بقيام كل طرف 
اإىل  تهدف  التي  واملعرفة  اخلييرات  وتبادل  الالزمة  وامل�شاندة  الدعم  بتقدمي 
حتقيق  من  ومتكنهم  الهمم،  الأ�شحاب  االجتماعي  الدمج  من  املزيد  حتقيق 

االإجنازات والتميز يف خمتلف املجاالت الريا�شية. ورحب اللواء �شامل �شاهن 
النعيمي بال�شراكة بن اجلانبن، والتي حتقق اأهداف القيادة ال�شرطية يف رفع 
روح امل�شاركة املجتمعية وتفعيل اإ�شهاماتها، مو�شحا اأنه ومبوجب املذكرة يتم 
تعزيز ال�شراكة بن اجلانبن وتوثيق التعاون وحتقيق وتبادل اخلرات فيما 
بينهم وفقا لل�شيا�شات املعتمدة لدى الطرفن وحتقيق متطلبات ا�شرتاتيجية 
حكومة اأبوظبي واالإ�شهام الفني والتعاون من خالل تدريب موظفي الطرفن 
بالتمكن  يتعلق  فيما  والتعاون  وفعالية  بكفاءة  التدريبية  الرامج  وتنفيذ 
االجتماعي الأ�شحاب الهمم من خالل الدورات التدريبية واملوؤمترات واإقامة 
البطوالت وامل�شابقات يف املجال الريا�شي واال�شتفادة من كفاءة املوارد الب�شرية. 
ومن جانبه اأكد �شعادة طالل م�شطفي الها�شمي ، اأهمية توقيع مذكرة تعاون 
بن االأوملبياد اخلا�س االإماراتي والقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي، حيث توؤكد 

املذكرة على ثقافة امل�شاركة وروح الفريق املتاأ�شلة يف كافة املوؤ�ش�شات الر�شمية، 
و�شوف يعزز التعاون بيننا وبن ال�شرطة من مبداأ تكامل اأدوار العمل املوؤ�ش�شي 

والدمج  التمكن  جهود  قدًما  �شيدفع  نحو  على  الدولة،  كيانات  خمتلف  بن 
االجتماعي الأبنائنا من اأ�شحاب الهمم من ذوي االإعاقة الذهنية والنمائية.

�سمن احلر�ص على تعزيز التوا�سل والتعاون مع ال�سركاء

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة توعوية للعاملني يف املهن العقارية 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي،  مييدييينيية  بييلييدييية  نييظييمييت   
والنقل،  البلديات  لييدائييرة  التابعة 
ا�شتعرا�س  بيييهيييدف  عيييميييل  ور�ييييشيييية 
بتطبيق  اخلا�شة  املمار�شات  اأف�شل 
 2015 ل�شنة   )3( رقييم  الييقييانييون 
العقاري  القطاع  بتنظيم  اخلييا�ييس 
املخت�شن  وتيييوعييييييية  االإميييييييييارة،  يف 
القوانن  بيياأحييدث  الييعييالقيية  وذوي 
اخلا�شة بالقطاع العقاري يف اإمارة 
اأبيييوظيييبيييي.  وتييياأتيييي اليييور�يييشييية التي 
اأقيمت يف فندق روزوود يف اأبوظبي، 
�ييشييميين اإطيييييار ا�ييشييرتاتيييييجييييية دائيييرة 
البلديات والنقل يف تعزيز �شفافية 
منوه،  وا�شتدامة  العقاري  ال�شوق 
وحيي�ييشييرهييا مييمييوعيية كيييبيييرية من 
اأ�شحاب املهن العقارية من �شمنهم 
اأمناء ح�شابات ال�شمان، والو�شطاء 
العقاريون،  املييطييورون  العقاريون- 
الهند�شية،  وال�شركات  واملدققون، 
وامل�ّشاحون، واخت�شا�شيي املزادات. 

املتطورة  اليي�ييشييركيية  ممييثييلييو  وقيييييدم 
 ADRES العقاريية  للخدمات 

خيييييييييالل الييييييور�ييييييشيييييية �يييييشيييييرحييييياً عن 
التي  الييعييقييارييية  "داري"  منظومة 
مت اإطييالقييهييا مييوؤخييًرا، وتييهييدف اإىل 
تيييقيييدمي اخليييييدميييييات اليييعيييقييياريييية يف 
مبتكرة  من�شة موحدة  اأبوظبي يف 
و�شاملة  مييتييكييامييليية  خيييدميييات  تييوفيير 
للم�شتخدمن  وتييتيييييح  ومييتييطييورة، 
فر�شة احل�شول على جتربة مرنة 
و�شل�شة الإدارة خمتلف معامالتهم 
جاذبية  من  يعزز  ب�شكل  العقارية، 
باالإ�شافة  اليييعيييقييياري.  اال�ييشييتييثييمييار 
واملعلومات  الييبيييييانييات  تييوفييري  اإىل 
العقاري على منظومة  ال�شوق  عن 
�شفافية  ميين  تييعييزز  الييتييي  "داري" 
اأبوظبي،  اإمييارة  يف  العقاري  ال�شوق 
وت�شاهم يف الوقت نف�شه يف حماية 
واملتعاملن،  امليي�ييشييتييثييمييرييين  حييقييوق 
ومتيييييكييييين االخيييتييي�يييشيييا�يييشييييييين من 

البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي، 
التوا�شل  تيييعيييزييييز  عيييليييى  والييينيييقيييل، 
واطالعهم  ال�شركاء  مع  والتعاون 
عييلييى كييافيية امليي�ييشييتييجييدات الييتييي من 
االلتزام  ن�شب  اأعلى  حتقيق  �شاأنها 
اأف�شل  اإىل  والإر�شادهم  بالقوانن، 
لييال�ييشييتييفييادة مييين مميزات  اليييطيييرق 
الذي  وبال�شكل  الييعييقيياري  الييقييانييون 
يعود بالفائدة على جميع االأطراف 
وركزت  العقاري.  بالتطوير  املعنية 
الييييور�ييييشيييية مبييينيييع اإعييييييييالن عيييين اأي 
واحلاجة  امل�شجلة،  غييري  ميي�ييشيياريييع 
اليييعيييقييياري  الييييقييييطيييياع  ليييليييتيييعييياون يف 
الت�شويق  عييمييليييييات  يف  ييي�ييشيياهييم  مبييا 
امل�شاركة  اإىل  باالإ�شافة  والرتويج. 
العقاري  ال�شوق  و�شبط  تنظيم  يف 
وفقاً للقانون، وحتفيز اال�شتثمارات 

والنمو االقت�شادي للقطاع. 

هذا  يف  املييمييار�ييشييات  اأفيي�ييشييل  تطبيق 
ال�شلبية  الظاهر  ملواجهة  القطاع 
كييظيياهييرة االتيي�ييشييال الييعيي�ييشييوائييي، اأو 
االإعالنات املبوبة مل�شاريع وعرو�س 
غري موجودة. واأكدت بلدية مدينة 
اأبوظبي اأن تطبيق القانون العقاري 
املتعاملن،  حييقييوق  حييميياييية  يييكييفييل 
وامليي�ييشييتييثييمييرييين بكل  واملييييطييييورييييين، 
بجودة  ويييرتييقييي  وو�ييشييوح  �شفافية 
اخلدمات املقدمة اإليهم، مما يعزز 
اليييعيييقييياري. وعلى  اليييقيييطييياع  كيييفييياءة 
اأثييير ذليييك و�ييشييحييت الييبييلييدييية خالل 
املهن  العاملن يف مييال  الييور�ييشيية، 
العقارية املختلفة و�شركات التطوير 
وفقاً  الت�شجيل  اأهييمييييية  الييعييقيياري، 
العقاري  الييقييطيياع  تنظيم  لييقييانييون 
وتعك�س   .2015 ليييعيييام   3 رقيييييم 
مدينة  بيييليييديييية  حييير�يييس  الييييور�ييييشيييية 

ن�صائية دبي تنظم لقاء ثقافيا 
�صمن مبادرات �صهر القراءة

•• دبي -وام:

الن�شائية  النه�شة  جمعية  نظمت 
مبدينة  االأول  اأمييي�يييس  يييييوم  بييدبييي 
الطفل بحديقة اخلور- قاعة مركز 
ثييقييافييييياً حتفيزياً  لييقيياًء  املييعييلييومييات 
�شمن  النهو�س"  "فن  بيييعييينيييوان 
الوطني  اليييقيييراءة  �ييشييهيير  ميييبيييادرات 
تقراأ"  " االإميييييييييارات  �ييشييعييار  حتيييت 
القراءة  ثييقييافيية  بن�شر  تهتم  الييتييي 
كظاهرة  ا�شتدامتها  تعزيز  بهدف 
اللقاء  ا�يييشيييتييي�يييشييياف  ميييتيييميييعييييييية. 
املرزوقي  وليد  االإميياراتييي  الكاتب 
مت  النهو�س"  "فن  كييتيياب  مييوؤلييف 
الكاتب  جتربة  ا�شتعرا�س  خاللها 
ومكنون تكوين ال�شخ�شية املثقفة 
واملحيط  لالأ�شرة  الفعال  واليييدور 
يف  التعليم  وموؤ�ش�شات  االجتماعي 
والت�شجيع  الييقييراءة  مييهييارة  غيير�ييس 

ب االطالع. على حجُ
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد عجمان يقدم واجب العزاء اإىل جمال 

واأحمد احلاي فى وفاة املغفور لها والدتهما
•• دبي- وام: 

قدم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء اىل جمال واأحمد احلاي فى وفاة املغفورلها 
والدتهما واإىل اأ�شرة وعائلة احلاي الكرام وذلك مبجل�س العزاء مبنطقة ال�شفا بدبي.

كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �شموه ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون 
االإدارية واملالية وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي وال�شيخ عبداهلل بن اأحمد بن حميد النعيمي وال�شيخ عبداهلل بن 
ماجد النعيمي مدير عام مكتب �شوؤون املواطنين و�شعادة يو�شف حممد النعيمي مدير عام الت�شريفات وال�شيافة 
وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولن . واأعرب �شموه – خالل زيارته خيمة العزاء عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته 
الأ�شرة الفقيدة وذويها ..�شائاًل املوىل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ومغفرته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته 

ويلهم اأهلها وذويها ال�شر وال�شلوان.

اإنارة الطريق الرابط بني طريق ال�صارقة 
خورفكان وجامعة الذيد بكلفة 7.6 مليون درهم

•• ال�سارقة - وام:

عن  ال�شارقة  وغيياز  ومييييياه  كهرباء  بهيئة  الو�شطى  املنطقة  اإدارة  ك�شفت 
ال�شارقة  طريق  بيين  الييرابييط  الطريق  اإنيييارة  م�شروع  تنفيذ  ميين  االإنييتييهيياء 
خورفكان وجامعة الذيد عر تركيب 523 عمود اإنارة و4 حموالت 100 
كيلوفولت وحمول 500 كيلوفولت و متديد كابالت بطول 25.500 كم 
بتكلفة جتاوز 7.600 مليون درهم. واأكد املهند�س خليفة حممد الطنيجي 
مدير اإدارة املنطقة الو�شطى اأن الهيئة م�شتمرة يف توفري اأف�شل اخلدمات 
اإنارة  اأن  اإىل  املناطق كافة م�شرياً  ل�شكان وم�شروعات املنطقة الو�شطى يف 
الذيد يعتر من  ال�شارقة خورفكان وجامعة  الرابط بن طريق  الطريق 

امل�شاريع املهمة التي تخدم املنطقة و مت اإجنازها وفق اأف�شل املوا�شفات .

عمار النعيمي يطلع على خطط وا�صرتاتيجية وم�صاريع وزارة التغري املناخي والبيئة
•• عجمان-وام:

حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اطلع 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املييجييليي�ييس الييتيينييفيييييذي عيييليييى خطط 
واإ�شرتاتيجية  وميي�ييشيياريييع  وبييرامييج 
وزارة التغري املناخي والبيئة خالل 
م�شتوى  عييلييى  امل�شتقبلية  املييرحييليية 
عجمان  واإمييييييييييارة  عيييياميييية  اليييييدولييييية 

خا�شة.
جييياء ذليييك خيييالل ا�ييشييتييقييبييال �شموه 
اأم�س معايل مرمي  احلاكم  بديوان 
التغري  وزيييرة  املهريي  حممد  بنت 
والييييتييييي قدمت  واليييبيييييييئييية  املييينييياخيييي 
ل�شموه عر�شاً �شاماًل ال�شرتاتيجية 
الييييييوزارة يف املييرحييليية املييقييبييليية واأبييييرز 
اإطار  يف  املطروحة  احليوية  امللفات 

التوجهات امل�شتقبلية.
وا�يييشيييتيييميييع �يييشيييميييوه واحلييي�يييشيييور من 
�شيا�شة  حييول  واف  ل�شرح  معاليها 
�شتنفذها  الييتييي  وامليي�ييشيياريييع  الييييوزارة 
القادمة يف االمارات  املرحلة  خالل 
واأف�شل  خييا�ييشيية  وعيييجيييميييان  عيييامييية 
والتخطيط  الييعيياملييييية  امليييميييار�يييشيييات 
اخلم�شن  مليييبيييادئ  اال�ييشييرتاتيييييجييي 
املناخي وحماية  احلياد  نهج  وتبني 
وتعزيز  وتنميتها  البيئية  اليينييظييم 
ل�شمان  وامليييائيييي  اليييغيييذائيييي  االأمييييين 
االأهييييداف  وعييلييى  ميي�ييشييتييداميية  تنمية 
اال�ييشييرتاتيييييجييييية والييرئييييي�ييشييييية وفقا 
الآلية و�شع اخلطط اال�شرتاتيجية 
عمل  حمييياور  جميع  تغطي  والييتييي 
قيمة  حتقيق  على  وتعمل  الييييوزارة 
ومنها  نيييوعييييييية  ونيييقيييلييية  مييي�يييشيييافييية 

الغذائي.
اللقاء  خييييييالل  �يييشيييميييوه  وا�يييشيييتيييميييع 
برامج  تيينييفيييييذ  اىل  مييعيياليييييهييا  مييين 
ومعاجلة  خييفيي�ييس  ميينييهييا  حيييييييويييية 
والنفايات  الييكيييييميياويييات  امليييليييوثيييات 
بيييياتييييبيييياع نهج  اليييييهيييييواء  ومييييلييييوثييييات 
االقت�شاد الدائري لتحقيق القيمة 
وتعزيز  االأفييي�يييشيييل  االإقيييتييي�يييشييياديييية 
خالل  ميين  وذليييك  البيئية  ال�شحة 
التكنولوجيا  وتبني  ال�شراكات  بناء 
اأن�شطة  احلديثة واالبتكارات لدعم 
ال�شناعة  قطاعات  تنمية  وبييرامييج 
والت�شييد  والبناء  والنقل  والطاقة 
املائي  واالأميييييين  اليييغيييذائيييي  واالأميييييين 
واأنظمة  الزراعية  االعمال  وتنمية 
احلياد  وحتقيق  امل�شتدامة  الييغييذاء 
التنوع  عييلييى  واملييحييافييظيية  امليينيياخييي 
من  اال�شتفادة  لتعزيز  البيولوجي 
خيييدميييات اليينييظييم االيييكييولييوجييييية يف 

التنمية امل�شتدامة.
واطيييليييع �ييشييمييوه كيييذليييك مييين معايل 
على  والبيئة  املناخي  التغري  وزيييرة 
اخليييطييية اال�ييشييرتاتيييييجييييية ليييليييوزارة 
وفعالية  الييبييلييدي  الييعييمييل  لييتييعييزيييز 
لالأنظمة  واالمييييتييييثييييال  االإ�يييييشيييييدار 
وال�شمكية  والييييزراعييييييييية  الييبيييييئييييية 
وتنفيذ  واإعيييييييييييييييداد  واليييييغيييييذائييييييييييية 
لالإرتقاء  القطاعية  ا�شرتاتيجيات 
املائي  و  الغذائي  و  البيئي  بيياالأميين 
مبادئ  بتطبيق  االلتزام  خالل  من 
تعتمد  اليييتيييي  اليي�ييشييليييييميية  احلييوكييميية 
املحلية  ال�شلطات  دور  تعزيز  على 
البنية  منظومة  اأدوات  وا�شتخدام 
تت�شمن  اليييتيييي  لييلييجييودة  الييتييحييتييييية 

واأنظمة  الييزراعييييية  االأعييمييال  تنمية 
حماورها  بجميع  امل�شتدامة  الغذاء 
وال�شمكية  واحليييييوانييييية  اليينييبيياتييييية 
اال�شتثمار  ومتكن  الييغييذاء  وبييدائييل 
امليييي�ييييشييييوؤول فيييييييهيييا ليييتيييعيييزييييز االأميييييين 
الغذائي مت�شمنا ال�شالمة الغذائية 
االقت�شادي  التنويع  يف  وامل�شاهمة 
اأن�شطة  عييلييى  الييرتكيييييز  ميين خيييالل 
االإنتاج والت�شدير واإعادة الت�شدير 

واال�شترياد.
الرامج  اهم  معاليها  وا�شتعر�شت 
ال�شمكية  الروة  ا�شتدامة  لتطوير 
ال�شمكي  املخزون  تعزيز  خالل  من 
يف مييييياه اليي�ييشيييييد بييياليييدولييية مليييا فيه 
وال�شيادين  امليييواطييينييين  ميي�ييشييلييحيية 
واليييييذي يييعييتيير مييين اليييراميييج التي 
يخدم  كونه  اأهمية  اليييوزارة  توليها 
الوزارة  و�شتوا�شل  االإمييييارات  كافة 
البحرية  الييبيييييئيية  حلييميياييية  اليي�ييشييعييي 
وال�شاحلية وتعزيز مرونتها والدور 
وتعزيز  بييهييا  املييينييياط  االقيييتييي�يييشيييادي 
على  الوطنية  والقدرات  االإمكانات 
الطارئة  احلييييياالت  يف  اال�ييشييتييجييابيية 
وبييرنييامييج االميييين الييغييذائييي واليييذي 
اال�شرتاتيجية  مييين  جييييزءا  يييعييتيير 
املناخي  التغري  ليييوزارة  امل�شتقبلية 
التنوع  تيييعيييزييييز  بييييهييييدف  واليييبيييييييئييية 
الغذائي ورفع ن�شب االكتفاء الذاتي 
ال�شالمة  اأعلى معايري  املحلي وفق 
الدولة  تناف�شية  وتييعييزيييز  واالأمييييان 
االقت�شادية  اجلييييوانييييب  وتيينييمييييية 
من  الغذائية  املنتجات  يف  للتجارة 
املواطنن النخراط  ت�شجيع  خالل 
االإنتاج  القطاع اخلا�س يف م�شاريع 

الت�شجيل  اأنييظييميية  عييلييى  االعييتييميياد 
وجهات  واملييخييتييرات  والييرتخييييي�ييس 
وتنفيذ  تطوير  املعتمدة  التفتي�س 
لالأمن  �شاملة  ا�شرتاتيجية وطنية 
الييبيييييولييوجييي بييغيير�ييس امليي�ييشيياهييميية يف 
اليييواحيييدة حلماية  اليي�ييشييحيية  ميينييهييج 
واالإن�شان  احليييييوان  و�شحة  البيئة 
املبكر  االإنيييييييييييذار  مييييهييييام  وتييييطييييوييييير 
والتعايف  واال�ييشييتييجييابيية  والييير�يييشيييد 
وال�شيطرة  والوقاية  املنع  وتدابري 
واملييييكييييافييييحيييية وتييييياأهيييييييييييل الييييييكييييييوادر 
اإدارة  ميينييظييوميية  �ييشييميين  الييبيي�ييشييرييية 
والوطنية  املحلية  البيئية  املخاطر 
الق�شايا  حميييياور  عييلييى  واليييرتكيييييييز 
العمل  وبيييراميييج  لييلييحييدود  الييعييابييرة 
اإبراز  بييهييدف  والييدولييييية  االإقليمية 
تناف�شية  وتييعييزيييز  الييقيييييادي  الييييدور 
اإطار  الدولة عامليا وتطوير  وريييادة 
البحث  واأولييويييات  لرامج  متكامل 
العلمي  مبيييحيييورييييهيييا  واليييتيييطيييويييير 
اتخاذ  عييمييلييييية  والييتييطييبيييييقييي ودعييييم 
وال�شيا�شات  الت�شريعات  يف  الييقييرار 
الغذائي  واالأمييييين  بييالييبيييييئيية  املييعيينييييية 
يف  الييبييحييوث  �شت�شاهم  كييمييا  واملييائييي 
وتبني  واال�شتثمار  االبتكار  ت�شجيع 
وتعزيز  املييتييقييدميية  الييتييكيينييولييوجيييييا 

فعالية اإنفاذ الت�شريعات.
وقييييدمييييت مييعيياليييييهييا �يييشيييرحيييا حيييول 
القطاعية  واالإ�شرتاتيجيات  مهام 
لتعزيز  اليييبيييليييدي  الييعييمييل  وبييييرامييييج 
برامج  مييين  االقييتيي�ييشييادييية  الييقيييييميية 
وتنظيم  واإدارة  الييبيييييئييييية  اليي�ييشييحيية 
املنظمات  يف  اليييفيييعيييالييية  املييي�يييشييياركييية 
االإقليمية  واملييييوؤمتييييرات  والييهيييييئييات 

البحث  بييرامييج  تعزيز  و  والييدولييييية 
التكنولوجيا  وتييبيينييي  والييتييطييوييير 
الغذائي  االأميييين  لييتييعييزيييز  املييتييقييدميية 
لتتبع  ذكييي  ونظام  والبيئي  واملييائييي 
بتقنية  الزراعيية  واملنتجات  املييوارد 
االعمال  وتنمية   blockchain
الييزراعييييية واال�ييشييتييثييمييار امليي�ييشييوؤول يف 
امل�شتدامة  الغذاء  واأنظمة  الزراعة 
للنفايات  الييبيييييولييوجييييية  امليييعييياجلييية 
االقت�شادية  والييقيييييميية  الييعيي�ييشييوييية 
وتنمية  البيئية  ال�شحة  برامج  من 
والدائرية  املتقدمة  الزراعة  قطاع 
وتيييينييييمييييييييية االعيييييييميييييييال اليييييزراعييييييييييية 
الزراعة  يف  امليي�ييشييوؤول  واال�ييشييتييثييمييار 
واأنظمة الغذاء امل�شتدامة الرنامج 
با�شتخدام  الكربون  لعزل  الوطني 

االأنظمة البيئية.
امل�شاريع  اهييم  معاليها  عر�شت  كما 
االأولوية ومنها  ذات  االإ�شرتاتيجية 

النعيمي اأن القيادة الر�شيدة لدولة 
تويل برامج وم�شاريع وزارة التغري 
املييينييياخيييي واليييبيييييييئييية قيييطييياع اليييييروة 
.. وت�شخر  اإهتماما كبريا  ال�شمكية 
كافة االإمكانات املادية واملعنوية من 
اأجييل راحيية املييواطيين ورفييع م�شتوى 
اخلدمات املقدمة له يف هذا ال�شاأن.

تبذلها  التي  باجلهود  �شموه  واأ�شاد 
والبيئة  املييينييياخيييي  اليييتيييغيييري  وزارة 
يف مييييال املييحييافييظيية عييلييى االأميييين 
الييغييذائييي وخييا�ييشيية يف ميييال زيادة 
اليييييييروة اليي�ييشييمييكييييية يف الييييدوليييية .. 
داعيا اإىل �شرورة التعاون امل�شرتك 
اإىل  والييتييوجييه  بيين جميع اجلييهييات 
زيادة  الطرق احلديثة يف  ا�شتخدام 
.. موؤكدا حر�شه على  الييروة  تلك 
تييذليييييل اليي�ييشييعيياب الييتييي قيييد تواجه 
يف  اليييوزارة  �شتنفذها  التي  امل�شاريع 

امارة عجمان م�شتقبال.

ثالث م�شاريع حيوية و 6 م�شاريع 
طرحه  يف  يتكامل  مييا  وهييو  مبتكرة 
اعييداد اخلطط  دليل ومنهجية  مع 
اال�شرتاتيجية كذلك هناك العديد 
م�شروع معاجلة  منها  امل�شاريع  من 
النفايات  مكبات  وتطوير  النفايات 
الييتييدوييير وزييييييادة معدالت  واإعييييييادة 
بتطوير  االهتمام  وزييييادة  املعاجلة 
بييياعيييادة تدوير  االأبيييحييياث اخلييا�ييشيية 
الييينيييفييياييييات واال�يييشيييتيييخيييدام االأميييثيييل 
وبرنامج  تدويرها  املعاد  للمنتجات 
جييييودة اليييهيييواء الييتييي متييثييل اإحييييدى 
دولة  يف  االأولييييوييييية  ذات  الييقيي�ييشييايييا 
االإمارات نظراً النعكا�شاتها ال�شحية 
وم�شروع  والييبيييييئييييية  واالقييتيي�ييشييادييية 
ا�ييشييتييزراع اال�ييشييميياك وتييوزيييعييهييا على 
خمتلف املناطق البحرية يف الدولة 

وغريها من امل�شاريع .
حميد  بيين  عمار  ال�شيخ  �شمو  واأكيييد 

ميين جييانييبييهييا اأعيييربيييت مييعييايل مرمي 
�شعادتها  عيين  املييهييريي  حممد  بنت 
وتقدمت  عجمان  عهد  ويل  بلقاء 
مل�شته  ملا  والتقدير  بال�شكر  بجزيل 
.. موؤكدة  وتييوجيييييهييات  اهييتييمييام  ميين 
دافعاً  �شتكون  �شموه  توجيهات  ان 
اجلاد  والييعييمييل  التطوير  ميين  ملييزيييد 
والتفاين من اأجل حتقيق طموحات 

القيادة.
ح�شر اللقاء ال�شيخ حميد بن عمار 
�شعيد  الييدكييتييور  و�ييشييعييادة  النعيمي 
العام  االميييييين  امليييطيييرو�يييشيييي  �ييشيييييف 
يو�شف  و�شعادة  التنفيذي  للمجل�س 
دائرة  عيييام  مييدييير  النعيمي  حمييمييد 
الت�شريفات وال�شيافة ومن الوزارة 
�شعادة عي�شى الها�شمي وكيل الوزارة 
الزريهي  يييحيييييى  و�ييشييعييادة  امليي�ييشيياعييد 
وعدد  الييوزيييرة  مدير مكتب معايل 

من كبار امل�شوؤولن.

برئا�صة مكتوم بن حممد.. جلنة امليزانية العامة تناق�س 
م�صتجدات امليزانية العامة لاحتاد لل�صنة املالية 2022

زايد بن حمد بن حمدان اآل نهيان يبحث مع رئي�س 
الحتاد العام للمنتجني العرب عددا من املو�صوعات

•• دبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي نائب رئي�س مل�س الوزراء وزير املالية 
الييعيياميية لالحتاد  امليييييزانييييية  اليي�ييشيياد�ييس للجنة  االجييتييميياع 
نائب  نهيان  اآل  زايييد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
ومعايل  الرئا�شة  �ييشييوؤون  وزييير  اليييوزراء  مل�س  رئي�س 
حمييمييد بيين عييبييداهلل الييقييرقيياوي وزييييير �يييشيييوؤون مل�س 
الوزراء و معايل حممد بن هادي احل�شيني وزير الدولة 
التميمي  �شامل  حممد  خالد  معايل  و  املالية  لل�شوؤون 
حمافظ م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي اإىل 

جانب ممثلن من وزارة املالية.
م�شتجدات  مناق�شة  اللجنة  اجييتييميياع  اأجيينييدة  ت�شمنت 
 2022 املالية  لل�شنة  لالحتاد  العامة  امليزانية  تنفيذ 
�شوء  يف   2026-2022 امليييييييزانييييييية  دورة  �ييشييميين 

املالية  وزارة  بها  قامت  التي  واالإجيييييراءات  امل�شتجدات 
من اأجل حتديث م�شروع امليزانية العامة لالحتاد وفقا 
العامة  املالية  �شاأن  يف  احتييادي  بقانون  املر�شوم  الأحكام 
والقرارات والتو�شيات ذات ال�شلة، فيما اطلعت اللجنة 
على متطلبات بع�س برامج احلكومة االحتادية ووجهت 
مبا يلزم ب�شاأنها. و ناق�س االجتماع عددا من املوا�شيع 
من اأهمها نتائج التدفقات النقدية للحكومة االحتادية 
االأوىل  االأ�شهر  عن  واملتاحة   2021 املالية  ال�شنة  عن 
من ال�شنة املالية اجلارية 2022 والتقديرات لالأ�شهر 
القادمة والتي اأظهرت فيها موؤ�شرات التح�شيل حت�شنا 
وزارة  اللجنة  وجهت  فيما  ال�شابقة،  املالية  ال�شنة  عن 
م�شروع  الإعيييداد  الييالزميية  االإجييييراءات  با�شتكمال  املالية 
للرامج  وفقا   2023 ل�شنة  لالحتاد  العامة  امليزانية 
روؤية  يحقق  ومبييا  املعتمدة  اال�شرتاتيجية  واالأهييييداف 
دولة االمارات العربية املتحدة للخم�شن �شنة القادمة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايييد بن حمد بن حمدان  ال�شيخ  املقدم طيار  بحث 
االأمن  بقطاع  اخلييا�ييشيية  اليييدورييييات  اإدارة  مييدييير  نهيان 
اجليينييائييي وامليي�ييشييرف الييعييام عييلييى املييييوروث اليي�ييشييرطييي مع 
واأول  موؤ�ش�س  ذكييري  بو  ال�شالم  عبد  ابراهيم  الدكتور 
العربية  االإمييارات  ال�شرطة بدولة  رئي�س حترير ملة 
املتحدة ورئي�س االحتاد العام للمنتجن العرب عددا من 
ا�شتعرا�س  وكذلك  امل�شرتك  االهتمام  ذات  املو�شوعات 

املعلومات التاريخية اخلا�شة ب�شرطة اأبوظبي.

كما زار ال�شيد ابراهيم بو ذكري متحف القيادة العامه 
مدينة  يف  املييربييعيية  �شرطة  متحف  و  ابييوظييبييي  ل�شرطة 
مهرجان  يف  حممد  بن  مبارك  ال�شيخ  ومعر�س  العن 
التاريخي  الييعيير�ييس  على  واطييلييع  الييرتاثييي  زاييييد  ال�شيخ 

وامل�شرية العطرة ل�شرطة ابوظبي وقادتها املوؤ�ش�شن.
واأعييييرب بييو ذكيييري عيين خيياليي�ييس امييتيينييانييه بييهييذه الزيارة 

و�شعادته باجلهود البارزة حلفظ املوروث ال�شرطي .
يذكر ان ال�شيد ابراهيم بو ذكري ع�شو مراقب باالأمانة 
العامة جلامعة الدول العربية وع�شو املكتب التنفيذي 

لالحتادات واملنظمات العربية.

جامعة الإمارات ومركز النقل املتكامل ينظمان  ندوة حول �صناعة م�صتقبل اأف�صل للنقل

الطرق،  حيييوادث  الييطييرق،  �شالمة 
بييين  ال�شيارات،  الييتييوا�ييشييل  نييظييام 
اليييينييييظييييام الييييذكييييي عيييليييى الييييطييييرق، 
البحثية  املوا�شيع  تنوع  اإن  حيث 
هذا  اأهمية  على  يوؤكد   للباحثن، 
عاماً  للخم�شن  احليييييوي  القطاع 
العلمي  واأن  البحث  اليييقيييادمييية، 
ت�شاعد  هامة  اأدوات  هي  والتطور 

متخذي القرار." 
اإىل ذلك، اأكد مركز النقل املتكامل 
�شريكاً  ييعييد  تجُ االإميييييارات  جامعة  اأن 
البحث  عييمييلييييية  يف   ا�شرتاتيجياً 
واليييتيييطيييويييير وتيي�ييشييميييييم املييييبييييادرات 
ت�شهم  الييتييي  واحلييلييول  االبتكارية 

اإن�شاء مركز  االأولييوييية ميين خييالل 
الذي  التنقل،  الأبييحيياث  االإميييييارات 
يييعيييّزز ميين ميي�ييشيياهييميية اجلييامييعيية يف  يجُ
اخلطط املت�شلة بقطاع النقل  من 
البحثية  احليييليييول  تييقييدمي  خيييالل 
خلق  يف  ت�شاهم  الييتييي  االبييتييكييارييية 
ت�شري  حيث  نقل  م�شتدامة،  بيئة 
يف  الييبيياحييثيين  اأن  اإىل  اليييبيييييييانيييات 
قييياميييوا  بن�شر  االإميييييييييارات  جييامييعيية 
الفرتة  خالل  بحثية  ورقة   340

 .2022 –  2018
االأبحاث  هيييذه  "تركز  واأ�ييييشيييياف: 
حول �شيارات النقل الذاتي، التنقل 
الكهربائية،  با�شتخدام  ال�شيارات 

قطاع  م�شتقبل  مييالمييح  ر�ييشييم  يف 
كان  اأبوظبي  لطاملا  بيياإمييارة  النقل 
االإبداع واالبتكار يف �شميم اأبحاث 

اجلامعة وخططها الطموحة. 
واأ�شار املركز اإىل الدور الذي تقوم 
بيييه املييوؤ�ييشيي�ييشييات الييتييعييليييييمييييية وجيل 
النقل،  ال�شباب  يف تطوير خدمات 
حيث اإن اأن�شطة البحث والتطوير 
ال�شت�شراف  ركيزة  اأ�شا�شية  ت�شكل 
امليي�ييشييتييقييبييل، وتيييدعيييم جييهييود مركز 
النقل املتكامل لبناء  منظومة نقل 
وم�شتدامة،  متكاملة  اآمنة،  ذكية، 
تواكب طموحات القيادة الر�شيدة 
 وتييييلييييبييييي تييييطييييلييييعييييات امليييتيييعييياميييلييين 

•• العني-الفجر: 

العربية  االإمييييارات  جامعة  نظمت 
معر�س  يف  بييجيينيياحييهييا  امليييتيييحيييدة 
وبالتعاون  2020  دبيييي،  اإكيي�ييشييبييو 
التابع  املتكامل  النقل  مييركييز  مييع 
باإمارة  واليينييقييل  البلديات  لييدائييرة 
 اأبوظبي، فعالية بعنوان "ماالت 
ل�شناعة  والييييتييييطييييوييييير  اليييبيييحيييث 
عدد  النقل"،  مب�شاركة  م�شتقبل 
من امل�شوؤولن يف اجلامعة واملركز، 
ال�شركاء  اال�شرتاتيجين  وممثلي 
اأ�شحاب العالقة. حيث تاأتي تلك 
الييفييعييالييييية انييطييالقيياً ميين احلر�س 
 امل�شرتك على تعزيز اأوا�شر التعاون 
والتطوير  الييبييحييث  مييييياالت  يف 
وتبني  ممار�شات االبتكار يف قطاع 
التطورات  مواكبة  بهدف  النقل، 
احلا�شلة يف  هذا القطاع واالرتقاء 
بيييجيييودة اخلييييدمييييات امليييقيييدمييية فيه 

للمتعاملن واملجتمع.  
-نائب  مييراد  اأحمد  الدكتور  واأكييد 
�شوؤون  لييقييطيياع  املييي�يييشيييارك  امليييديييير 
الييبييحييث الييعييلييمييي  يف اجلييامييعيية، اأن 
البحث  تييييويل  االإمييييييييارات  جييامييعيية 
كييييرى،  ويعتر  اأوليييويييية  الييعييلييمييي 
الييينيييقيييل اأحييييييييد اأهييييييييم االأولييييييويييييييات 
اال�ييشييرتاتيييييجييييية الييبييحييثييييية، حيث 
تييعييمييل اجلييياميييعييية  يف متييكيين هذه 

وتيييعيييزز جييييودة احلياة  واملييجييتييمييع، 
لالأجيال احلا�شرة  والقادمة" 

املتكامل  اليينييقييل  ميييركيييز  ويييعييتييمييد 
النقل  تييخييطيييييط ومنيييذجييية  نييظييام 
الإمييييييارة  اأبوظبي   اال�ييشييرتاتيييييجييي 
 )+STEAM(ميييييييييييييييييييييييين خيييييالل 
للتنبوؤ  متعددة  و�شائط  ا�شتخدام 
النقل،  عيييليييى  مبييييعييييدالت  الطلب 
الذكاء  تييقيينيييييات  عييلييى  بيياالعييتييميياد 
ال�شخمة  والبيانات  اال�شطناعي 
وتوجيه  اليييقيييرارات،  اتييخيياذ   لدعم 
عملية التخطيط واإعداد اخلطط 
اأبو  الإميييييارة  اليي�ييشييمييولييييية  املتكاملة 
ظبي �شمن روؤية القيادة احلكيمة، 
مما ي�شهم اأي�شاً يف  حتقيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة. 
وكييييان املييركييز قييد اأ�ييشييهييم يف اإعييييداد 
ا�شرتاتيجية  تيييطيييويييير  مييي�يييشيييروع 
مظلة  حتيييت  الييييروؤييييية  ال�شفرية، 
لل�شالمة  املييي�يييشيييرتكييية  اليييليييجييينييية 
تطوير  مّت  حيييييييييث  امليييييييييروريييييييييية، 
مع  يتما�شى  مبييا   اال�شرتاتيجية 
اأف�شل املمار�شات العاملية، للم�شي 
املرورية  احلييوادث  يف  تقليل  قدماً 
والو�شول اإىل �شفر وفيات وتوفري 
نيييظيييام نييقييل اآمييييين  ودعيييييم اخلطط 
ال�شركاء  مييع  بييالييتييعيياون  التنموية 
اال�شرتاتيجين واأ�شحاب  العالقة 

يف القطاعن العام واخلا�س.  

جلنة ال�صوؤون الجتماعية يف 
الوطني الحتادي توا�صل مناق�صة 

قانون تنظيم دور العبادة
•• دبي-وام: 

يف  الب�شرية  واملييوارد  وال�شكان  والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  جلنة  وا�شلت 
اخلمي�س  ام�س  الييذي عقدته  اجتماعها  االحتييادي خالل  الوطني  املجل�س 
يف مقر االأمانة العامة بدبي، برئا�شة �شعادة ناعمة عبدالرحمن املن�شوري 

رئي�شة اللجنة، مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �شاأن تنظيم دور العبادة.
�شارك يف االجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: د. حواء �شعيد ال�شحاك 
مقررة اللجنة، وحممد عي�شى الك�شف، وعائ�شة حممد املال، وحميد علي 

العبار، ومرمي ماجد بن ثنيه، اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي.
وناق�شت اللجنة خالل االجتماع مواد م�شروع قانون احتادي يف �شاأن تنظيم 
دور العبادة مع ممثلي دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي وممثلي هيئة تنمية 
املجتمع يف دبي وا�شتمعت اإىل مالحظاتهم واآرائهم على بع�س مواد م�شروع 
القانون الذي يتكون من 35 مادة ويهدف اإىل تنظيم دور وغرف العبادة 

يف الدولة وتر�شيخ قيم الت�شامح والتعاي�س.

فيييييرزانيييييه   / املييييييدعييييييو  فييييقييييد 
اال�شالم  تيييياج  حمييمييد  اخييييرت 
اجلن�شية  بييينيييغيييالديييي�يييس     ،
رقييييييم  �ييييييشييييييفييييييره  جيييييييييييييييواز   -
من   )ej0249563(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0554819304    

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / ابراهيم عو�س 
م�شر     ، اهلل  جييييياب  خميييييميير 
�شفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)A210119945(  رقييم 

مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييشيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0503950175

فقدان جواز �صفر

بيييييدوت كانتى   / املييدعييو  فقد 
مييييييييييازومييييييييييدر جييييوجييييييييينييييدرا 
ميييييييييازوميييييييييدر، بييينيييغيييالديييي�يييس   
�شفره رقم  اجلن�شية - جييواز 
من   )0238528BL(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0503117922    

فقدان جواز �صفر

كييوثيير احمد  امليييدعيييو /  فييقييد 
بنجالدي�س     ، عييلييي  ميي�ييشييدور 
�شفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)EA0713868(  رقييييم 

مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييشيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0554819304

فقدان جواز �صفر

مو�شريفاتول   / املييدعييو  فقد 
انيييييدونييييييييييي�يييييشيييييييييييا     ، ليييييييييييييييايل 
�شفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييشييييية 
)C1902116(  رقيييييييم 

مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييشيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0501200440

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / حما�شن تارامال 
الهند   ، ميييوييييديييين  كيييونيييهيييى 
اجليينيي�ييشييييية جييييواز �ييشييفييره رقم 
يرجى   -  )U7162910(
ت�شليمه  عييليييييه  ييييعييير  مميييين 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-وام:

تراأ�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، رئي�س 
ال�شارقة،  يف  االأميييريكييييييية  اجلييامييعيية 
اجتماع مل�س اإدارة ممع ال�شارقة 
واالبتكار،  والتكنولوجيا  للبحوث 
والذي اأقيم �شباح اأم�س اخلمي�س يف 

مقر املجمع.
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
يف بييداييية االجييتييميياع، بيياحليي�ييشييور من 
مل�س اإدارة املجمع و�شركة االأعمال 
بال�شارقة،  االأميييريكييييييية  لييلييجييامييعيية 
التي  الكبرية  اجلييهييود  �شموه  �شاكراً 
وباملجمع،  بال�شركة  لالرتقاء  تبذل 

على م�شتوى االأن�شطة املتنوعة التي 
وتوثيق  اأعييمييالييه  لتطوير  بييهييا  يييقييوم 
املختلفة  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  ميييع  الييعييالقييات 

املحلية والعاملية.

واطيييييليييييع �يييشيييميييوه خييييييالل االجيييتيييمييياع 
امل�شروعات  منييييياذج  مييين  عييييدد  عييلييى 
مركز  ميييثيييل  بيييامليييجيييميييع،  اخلييييا�ييييشيييية 
االأبييحيياث، واملييخييازن الييذكييييية، وقطاع 

التكنولوجيا ب�شكل عام، والتي تدعم 
ووجه  املييو�ييشييوعيية،  االأهييييداف  حتقيق 
�شموه بالرتكيز على دعم القطاعات 
العن�شر  وتييييطييييوييييير  االبييييتييييكييييارييييية، 
وترقية  وتيياأهيييييل  امليييوؤهيييل،  الييبيي�ييشييري 
اإمارة  يف  والتقنية  االبتكارية  البيئة 

ال�شارقة.
مف�شل  �ييشييرح  اإىل  �ييشييمييوه  وا�ييشييتييمييع 
املجمع  بن  امل�شرتكة  امل�شاريع  حييول 
ومييوؤ�ييشيي�ييشييات الييقييطيياع اخلييا�ييس، حيث 
تعرف �شموه على عدد من امل�شروعات 
الييييتييييي تيي�ييشييمييل قييييطيييياع املييييوا�ييييشييييالت، 
امل�شاريع  جيييانيييب  اإىل  واليييرقيييمييينييية، 
بيين اجلامعة  االبييتييكييارييية  الييبييحييثييييية 
وممع  الييي�يييشيييارقييية  يف  االأمييييريكييييييييية 
والتكنولوجيا  لييلييبييحييوث  اليي�ييشييارقيية 

واالبييييتييييكييييار يف عييييييدد ميييين املييييجيييياالت 
العلمية.

�يييشيييرح عن  اإىل  �ييشييمييوه  ا�ييشييتييمييع  كييمييا 
املجمع  ييي�ييشييمييهييا  اليييتيييي  امليييخيييتيييرات 
واإميييكيييانييييييياتيييهيييا اخليييا�يييشييية بييياليييواقيييع 
االفييييييرتا�ييييييشييييييي، واليييييييواقيييييييع املييييعييييزز، 

والطباعة ثالثية االأبعاد.
وتناول االجتماع االأن�شطة الت�شويقية 
والعالقة مع  املجمع،  بها  يقوم  التي 
واجلهود  باالبتكار  املعنية  املوؤ�ش�شات 
كما  وتييطييويييرهييا،  لتقويتها  اجلييارييية 
الت�شغيلية  امليزانية  االجتماع  ناق�س 
والهيكلة اخلا�شة باملجمع، باالإ�شافة 
اإىل �شبل تطوير عمل �شركة االأعمال 
بال�شارقة،  االأميييريكييييييية  لييلييجييامييعيية 

وميزانيتها، وخططها امل�شتقبلية.

•• ال�سارقة-وام: 

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�شارقة، �شباح اأم�س اخلمي�س، وبح�شور �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، املرحلة االأوىل من م�شروع حي 

احل�شن الرتاثي مبدينة كلباء.
اإحيائه  اإعييادة  اأروقيية احلي الذي ياأتي  وجتول �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف 
واأثري  تاريخي  اإرث  املنطقة من  ت�شكله  ملا  �شموه  بناًء على توجيهات  وترميمه 
و�شاهدة على احلياة االجتماعية واالقت�شادية للمدينة قدمياً، ولت�شكل معلماً 

�شياحياً هاماً للزوار من خمتلف املناطق.

املنطقة  واإحياء  الرتميم  اإعييادة  لعمليات  املتبقية  املراحل  على  �شموه  اطلع  كما 
االأثرية  ال�شواهد  واأبيييرز  فيها  االأعييمييال  �شري  حييول  مف�شل  �شرح  اإىل  وا�شتمع 

املكت�شفة خالل عمليات الرتميم.
وي�شم احلي امل�شت�شفى الذي اأعيد ت�شميم اأبوابه مثل �شكلها الرئي�س يف ال�شابق 
باالإ�شافة اإىل عر�س املقتنيات اخلا�شة باملعالج حينها يف غرف العر�س اخلا�شة 

فيه.
كما ي�شم احلي وفقاً للبيانات واملعطيات 15 بيتاً قدمياً كانت قد هدمت م�شبقاً 
والتي اأعيد بناوؤها وافتتاح 5 منها يف املرحلة احلالية، لت�شتكمل البيوت الباقية 
يف املراحل القادمة. وي�شم احلي ال�شوق الرتاثي الذي اأعيد بناوؤه بحجم اأكر 
رواد  ميين  امل�شاريع  الأ�شحاب  جتييارييياً  حميياًل   16 لي�شم  االأ�شلي  حجمه  ميين 

االأعمال ال�شباب املواطنن.
واإجيييراء عملية  و�شيانته  اإعيييادة جتديده  القدمي فقد مت  الييرتاثييي  امل�شجد  اأمييا 
وقد  �شابقاً،  والبناء  الهدم  عمليات  من  للعديد  تعر�س  لكونه  نظراً  له  تو�شعة 

روعي اإعادة و�شع الر�شومات والنقو�س املوجود �شابقاً على املنر واملحراب.
القا�شمي  بن حمد  �شعيد  ال�شيخ  بيت  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  افتتح �شاحب  كما 
اإمارة  املعامل الرتاثية يف  اأهييم  اأحييد  اإعييادة ترميمه وتاأهيله حيث يعد  الييذي مت 
ال�شارقة، ومن اأبرز ال�شواهد على الدور االقت�شادي واحل�شاري العريق لالإمارة، 
ومت بناوؤه يف الفرتة ما بن 1898و1901 مقابل احل�شن التاريخي للمدينة 
على �شاطئ كلباء والذي �شهد يف تلك املرحلة حركة جتارية ن�شطة تركت اآثارها 

يف امل�شهد احل�شاري العام.

وكان بيت ال�شيخ �شعيد بن حمد القا�شمي قد �شهد عمليات ترميم �شابقة، لي�شل 
التي  وهند�شته  التاريخية  مقتنياته  على  للتعرف  للزّوار  اأبوابه  فتح  اإىل  اليوم 
اإ�شالمية، ولريوي عر مقتنياته حكاية املنطقة  حتمل ب�شمة عربية تاريخية 

ودورها التاريخي.
ح�شر االفتتاح كل من ال�شيخ خالد بن عبداهلل القا�شمي رئي�س هيئة ال�شارقة 
القا�شمي  عبدالرحمن  بن  �شامل  وال�شيخ  احلييرة،  واملناطق  واملييوانييئ  للجمارك 
رئي�س  نييائييب  القا�شمي  �شقر  بيين  هيثم  واليي�ييشيييييخ  احليياكييم،  �شمو  مكتب  رئييييي�ييس 
رئي�س  القا�شمي  حميد  بن  حممد  وال�شيخ  كلباء،  مبدينة  احلاكم  �شمو  مكتب 
الدوائر  روؤ�شاء  امل�شوؤولن  كبار  من  وعدد  املجتمعية،  والتنمية  االإح�شاء  دائييرة 

احلكومية واأعيان املنطقة.

•• ال�سارقة-وام:

ال�شيخ  اليي�ييشييمييو  �يييشييياحيييب  افيييتيييتيييح 
بييييين حممد  �يييشيييليييطيييان  اليييييدكيييييتيييييور 
االأعلى  املييجييليي�ييس  ع�شو  الييقييا�ييشييمييي 
اأم�س  �يييشيييبييياح  الييي�يييشيييارقييية،  حييياكيييم 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد 
حاكم ال�شارقة برج ال�شاعة الواقع 
على تقاطع �شارع الوحدة مع �شارع 

الكورني�س مبدينة كلباء.
ال�شتار  و�شوله  لييدى  �شموه  واأزاح 
اإيذاناً بافتتاح  عن اللوح التذكاري 
النوافري  بييعييدهييا  ليييييد�ييشيين  الييييرج، 
التي  و  به  املحيطة  املبتكرة  املائية 
تعمل بنظام ال�شاعة وت�شتمل على 
عدد  متييثييل  رئي�شية  نييافييورة   12
فرعية  نييييافييييورة  و60  الييي�يييشييياعيييات 
املياه  تندفع  الييدقييائييق  عييدد  متثل 
ميين فييوهيياتييهييا بيينييظييام مييتييتييال يعر 
عن التوقيت الزمني اإ�شافة اإىل 4 

فوهات اأخرى.
و جتول بعدها �شاحب ال�شمو حاكم 
اأروقيييية اليييرج ليطلع  اليي�ييشييارقيية يف 
على اأبيييرز مييرافييقييه وحمييتييوييياتييه و 

على  وال�شاحرة  املميزة  اإطييالالتييه 
مدينة كلباء ي�شم الرج �شرفتن 
مل�شاهدة معامل املدينة، تقع االأوىل 
بالطابق اخلام�س على ارتفاع 33 

مرتاً وحتتوي على مطعم للزوار، 
بالطابق  الييثييانييييية  اليي�ييشييرفيية  وتييقييع 
ال�شابع على ارتفاع 46 مرتاً فوق 
�شطح البحر وتوفر اإطاللة رائعة 

مل�شاهدة املدينة و االأماكن املحيطة 
بيييحيييرية كييلييبيياء، جامعة  بييهييا مييثييل 
التجاري  كييلييبيياء  مييركييز  اليي�ييشييارقيية، 
وحممية القرم واجلبال املحيطة.

و يييبييلييغ ارتيييفييياع بيييرج اليي�ييشيياعيية 60 
اإجييمييالييييية بلغت  ميييييرتاً، مبيي�ييشيياحيية 
ومب�شاحة  ميييربيييعييياً  ميييييرتاً   668
للممرات  مييربييعيياً  مييييرتاً   2532
الرج  ويتكون  الييرج،  اإىل  املييوؤدييية 
من 7 طوابق، تعلوه �شاعة �شخمة 
من  روؤيتها  ميكن  اأمييتييار   5 بقطر 

خمتلف اأرجاء املدينة.
للرج  املييعييميياري  الييطييابييع  يتميز  و 
بزخارفه االإ�شالمية احلديثة التي 
تغطي جوانبه كافه مع وجود قبة 
رحييبيية مييغييطيياه مبييوزاييييييك مذهب 
االإ�شالمية  لييلييزخييارف  بيياالإ�ييشييافيية 
املييتيينييوعيية عييلييى اليييواجيييهيييات االأربييييع 

للمبنى.
الييي�يييشيييميييو حاكم  �يييشييياحيييب  واطييييلييييع 
برج  ميدان  حميط  على  ال�شارقة 

م�شطحات  ييي�ييشييم  الييييذي  اليي�ييشيياعيية 
تبلغ  اإجييمييالييييية  مب�شاحة  خيي�ييشييراء 
اإىل  اإ�ييشييافيية  مييربييع  مييرت   2100
على  ليييلييي�يييشيييييييارات  ميييوقيييفييياً   940
خلدمة  الكورني�س  �ييشييارع  امييتييداد 
لتو�شيع  بيياالإ�ييشييافيية  اليييييرج،  زوار 

رقعة امليدان.
ال�شاعة  بييرج  م�شروع  تييزويييد  مت  و 
واالأمييييييياكييييييين امليييحيييييييطييية بيييامليييييييدان 

اآمنة  مييي�يييشييياه  ومميييييييرات  مبييييواقييييف 
ونفق يوؤدي اإىل برج ال�شاعة بطول 
65.7 مرت ي�شتمل على عدد من 
اجلييداريييات امليي�ييشييورة الأهيييم املعامل 
القدمية واحلديثة مبدينة كلباء.

ال�شيخ  ال�شاعة  بييرج  افتتاح  ح�شر 
رئي�س  القا�شمي  بن عبداهلل  خالد 
واملوانئ  للجمارك  ال�شارقة  هيئة 
وامليينيياطييق احليييييرة، واليي�ييشيييييخ �شامل 

رئي�س  القا�شمي  عبدالرحمن  بن 
وال�شيخ  احليييياكييييم،  �ييشييمييو  مييكييتييب 
هيييييثييم بييين �ييشييقيير الييقييا�ييشييمييي نائب 
رئي�س مكتب �شمو احلاكم مبدينة 
حميد  بيين  حممد  وال�شيخ  كييلييبيياء، 
االإح�شاء  دائيييرة  رئي�س  القا�شمي 
والييتيينييمييييية املييجييتييمييعييييية، وعييييدد من 
الدوائر  روؤ�يييشييياء  امليي�ييشييوؤوليين  كييبييار 

احلكومية واأعيان املنطقة.

حاكم ال�صارقة يفتتح املرحلة الأوىل من م�صروع حي احل�صن الرتاثي مبدينة كلباء

حاكم ال�صارقة يفتتح برج ال�صاعة مبدينة كلباء

•• دبي-وام:

تقنية  عر  افرتا�شية  ور�شة   23 والتوطن  الب�شرية  املييوارد  وزارة  نظمت 
 2021 ل�شنة   33 بقانون احتييادي رقم  باملر�شوم  للتوعية  املرئي  االت�شال 
ب�شاأن تنظيم عالقات العمل والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية ال�شادرة 

يف هذا ال�شاأن وذلك مب�شاركة 2700 �شاحب من�شاأة.
والتوطن  الب�شرية  املييوارد  بييوزارة  التوجيه  اإدارة  قا�شم جميل مدير  واأكييد 
حر�س الوزارة على تثقيف وتوعية اأ�شحاب العمل والعمال و�شركاء الوزارة 
من  التنفيذية  الئحته  ت�شمه  ومييا  العمل  عييالقييات  تنظيم  قييانييون  باأحكام 
ال  بالدولة  العمل  �شوق  يف  التعاقدية  العالقة  حتكم  و�شوابط  ا�شرتاطات 

�شيما يف �شوء �شدور عدد من القرارات الوزارية.
واأو�شح جميل اإن ور�س التوعية ا�شتعر�شت عددا من النقاط واملحاور الهامة 

التي يت�شمنها املر�شوم بقانون والئحته التنفيذية والذي ي�شتهدف تنظيم 
نحو  على  العمل  عالقة  طييريف  والتزامات  حقوق  وحتديد  العمل  عالقات 
متوازن وا�شرتاطات و�شوابط عقد العمل والتعريف باأنواع ت�شاريح واأمناط 

العمل، وكيفية اإثبات عقد العمل وما يت�شمنه من حقوق والتزامات.
عدم  �شرط  حتكم  التي  واال�ييشييرتاطييات  ال�شوابط  الييور�ييس  ا�شتعر�شت  كما 
املناف�شة وفرتة التجربة اإىل جانب االأحكام التي تنظم االأجر و�شاعات العمل 
واأوقات االإجازات، ف�شال عن االلتزامات التي تقع على عاتق �شاحب العمل 

وغريها من االأحكام التي يت�شمنها املر�شوم.
ومن املقرر ان توا�شل الوزارة تنظيم عدد من الور�س االأخرى وفقا خلطة 
العمل املو�شوعة للتوعية بالقانون والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية 
االلكرتوين  املوقع  زيييارة  الييور�ييس  هييذه  يف  بامل�شاركة  للراغبن  ميكن  حيث 

للوزارة .

•• اأبوظبي - وام: 

التي توفر حلواًل  اإيييدج  "بيكن رد" اإحييدى �شركات مموعة  اأعلنت 
يف  م�شاركتها  عيين  اأميي�ييس  الوطني  االأمييين  حتييديييات  ملواجهة  متقدمة 
مركز  ي�شت�شيفه  املعلومات" الذي  الأمن  اخلليج  وموؤمتر  "معر�س 
اجلاري.  مار�س  و23   21 بن  ما  الفرتة  يف  العاملي  التجاري  دبييي 
منخالله  ت�شلط  تفاعلي  بجناح  احليييدث  خييالل  ال�شركة  وتيي�ييشييارك 
اأن  على  ال�شيراين  االأمييين  يف  اال�شت�شارية  خدماتها  على  ال�شوء 
التنفيذي  اآيفرت" املدير  "اإيريك  يلقيها  امل�شاركة حما�شرة  يتخلل 
لق�شم اال�شت�شارات ال�شيرانية يف" "بيكن رد" حول اأ�شاليب الك�شف 
 bug bounty عن الثغرات االأمنية امل�شدرية وبرنامج املكافاآت

املتخ�ش�س يف الك�شف عن الثغرات االأمنية.
التقييمات  جتربة  من  التفاعلي  رد"  "بيكن  جناح  زوار  و�شيتمكن 
النف�شية املتقدمة املعتمدة على تقنية االألعاب و التي يقدمها ق�شم 

حتليل االأفراد وال�شخ�شيات لدى ال�شركة.
اأمليييييييدا، الييرئييييي�ييس الييتيينييفيييييذي ليي�ييشييركيية "بيكن  و قيييال مييورييي�ييشيييييو دي 
ال�شيراين  االأميين  قطاع  تعزيز  يف  جهودها  رد  بيكن  "توا�شل  رد": 
ال�شراكات  خيييالل  ميين  اخلليجي  الييتييعيياون  مل�س  دول  منطقة  يف 
والقدرات اجلديدة، وي�شعدنا اأن ن�شارك يف هذا املعر�س التكنولوجي 
حلولنا  ا�شتعرا�س  اإىل  خييا�ييس  ب�شكل  ونتطلع  الييهييام  واليي�ييشيييييراين 
املتميزة وغري التقليدية، وتوفري فر�س جديدة للتفاعل ب�شكل فريد 

مع الزوار وامل�شاركن".

)بيكن رد( توفر حلول متقدمة ملواجهة حتديات الأمن الوطني مبعر�س وموؤمتر اخلليج لأمن املعلوماتاملوارد الب�صرية والتوطني تنظم 23 ور�صة للتوعية بقانون العمل اجلديد ولئحته التنفيذية

حاكم ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة جممع 
ال�صارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار

ي�سر جمل�ص اإدارة �سركة الوجيز للتنمية �ص. م. خ، دعوة امل�ساهمني الكرام حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية املنعقدة عن 
طريق االت�سال املرئي يف يوم الثالثاء املوافق 22 مار�ص 2022 يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا ملناق�سة التايل:

لل�سركة. االإدارة  جمل�ص  • تعيني 
لل�سركة. االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ونائب  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  • تعيني 

.2020 ل�سنة  ال�سركة  حوكمة  تقرير  على  • املوافقة 
% من م�ساهمي ال�سركة على تقلي�ص مدة الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية الأقل من 21 يوم.  95 قبل  من  املوافقة  • متت 

وعليه؛ ناأمل التف�سل باحل�سور يف املوعد املذكور اأعاله عن طريق الو�سيلة املبينة يف امللحق االأول لهذه الدعوة.
 كما اأنه ميكن ملن تعذر ح�سوره اأن يعني خطًيا وكيال له.

لكل م�ساهم م�سجل يف �سجل اأ�سهم ال�سركة بتاريخ 22 مار�ص 2022 حق ح�سور اجلمعية العمومية لل�سركة الكرتونيا وله اأن 
ينيب عنه من يختاره من غري ال�سادة اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة حل�سور االجتماع اأعاله مبوجب توكيل خا�ص ثابت كتابة 
على اأ�سل منوذج التوكيل املرفق ، ويجب اأن ال يكون الوكيل حائزا بهذه ال�سفة على اكرث من 5 % من راأ�سمال ال�سركة فيما 
عدا املمثلني للموؤ�س�سات وال�سركات امل�ساهمة يف ال�سركة )وميثل ناق�ص االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا( قبل يومني 
على االأقل من التاريخ )mohammed@tabreedl.ae( وميكن اأن يتم اإيداع التوكيل على الربيد االإلكرتوين املحدد 

لالجتماع وذلك لتدوينه يف ال�سجالت اخلا�سة فيكون للوكيل احلق يف الت�سويت يف اجلمعية العمومية.
 ال يكون انعقاد اجلمعية العمومية �سحيحا اإال بح�سور جميع ال�سركاء الذي ميلكون ما ال يقل عن 100 % من احل�س�ص يف 

راأ�سمال ال�سركة.
 ي�سجل ال�سركاء الذين يرغبون يف ح�سور االجتماع بحلول 21 مار�ص 2022.

 يرجى تاأكيد ح�سور االجتماع عن طريق اإر�سال منوذج التاأكيد املبني يف امللحق الثاين لهذه الدعوة.
االأول  االجتماع  من  اأيام   7 بعد  يعقد  ثاين  الجتماع  االأطراف  دعوة  وجب  اأعاله،  املبني  النحو  على  الن�ساب  يتوفر  مل  اإذا 

ب�سرط اأن يح�سر االجتماع الثاين �سركاء ميلكون ما ال يقل عن 100 % من احل�س�ص يف راأ�ص مال ال�سركة.
تاأكيد ح�سور االجتماع عن  2022، يرجى  مار�ص   29 الثاين بحلول  الذين يرغبون يف ح�سور االجتماع  ال�سركاء  ي�سجل   

طريق اإر�سال منوذج التاأكيد املبني يف امللحق الثاين لهذه الدعوة.
 تعترب التوكيالت ال�سادرة حل�سور االجتماع االأول �سحيحة ونافذة الأي اجتماعات الحقة ما مل يتم الغاءها �سراحة من 

قبل امل�ساهم باإ�سعار يوجه اىل اأمني �سجل م�ساهمي ال�سركة وذلك قبل يومني على االأقل من موعد االجتماع الالحق.
وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام،،،

اأبوظبـي فـي تاريخ 17 مار�ص 2022.
رئي�ص جمل�ص االإدارة 
�سركة الوجيز للتنمية �ص م ع

دع����وة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ا�ييييشييييتيييي�ييييشيييياف مييييتييييحييييف املييي�يييشيييتيييقيييبيييل 
الييروفييييي�ييشييور كييريييغ كيييييالرك، حمرر 
اليييتيييقييياريييير واليييرئييييييي�يييس اليييعيييامليييي ملدن 
لدى  اجلديدة  وال�شناعات  امل�شتقبل 
جل�شة  خيييالل   ،HSBC مييمييوعيية 
"حوارات  �ييشييليي�ييشييليية  �ييشييميين  جييييديييييدة 
"م�شتقبل  عيينييوان  حتييت  امل�شتقبل"، 
اإىل  ودور مدينة دبي" تطرقت  املييدن 
واقييع املييدن يف فييرتة ما بعد اجلائحة 
للتجمعات  امل�شتقبلية  والييتييوجييهييات 
القفزات  �ييشييوء  يف  للب�شر  احل�شرية 
مدينة  ودور  احلديثة  التكنولوجية 

دبي يف اإلهام املدن امل�شتقبلية.
وطييرح كييالرك، الييذي قييدم ا�شت�شارات 
حكومة   50 من  الأكيير  ا�شرتاتيجية 
ي�شغل  العامل ما  و200 مدينة حول 
العامل  يف  القرار  و�شناع  العلماء  بييال 
اإزالييية  مييثييل  املييييدن،  مل�شتقبل  بالن�شبة 
اليييكيييربيييون مييين اجليييييو، وتيييياأثييييريه على 

اليييتيييي تواكب  امليييييدن  طييبيييييعيية و�ييشييحيية 
االت�شال  يف  الييي�يييشيييرييييعييية  الييييتييييغييييريات 

الرقمية واخلدمات.
وقال كالرك خالل اجلل�شة اإن جائحة 
اإحييداث تبدل يف  اأدت اإىل  كوفيد19- 
تعامل  وطريقة  االإن�شانية  االأولويات 
الب�شر مع املدن وما تقدمه لهم، وهذا 
حتوالت  اإجييييراء  نييحييو  مييدنيينييا  �شيدفع 
عييين مفاهيم  االبيييتيييعييياد  مييثييل  كيييييرى، 
اال�ييشييتييهييالك واإعييطيياء اأهييمييييية ق�شوى 
على  باملقابل  والرتكيز  امليييادي  للربح 
العناية  مييثييل  بييديييليية  اأخييييرى  مفاهيم 
بييالييبيييييئيية واالهيييتيييميييام بيياملييحيييييط الذي 

نحيا فيه.
وتييابييع كيييالرك قييائييال: نحن يف بداية 
عييقييد جييديييد ميين الييزميين، عييقييد تكون 
فيه االأولوية لل�شحة والهواء النظيف 
و�شتكون  الييتييكيينييولييوجييي،  واالبيييتيييكيييار 
اليييرييييادة لييلييمييدن اليييقيييادرة عييلييى جذب 
متعددة  ثقافية  خلفيات  ميين  اليينييا�ييس 
وموحد.  مييتييجييانيي�ييس  مييتييمييع  خلييلييق 

العقد املقبل �شيكون عنوانه ا�شتخدام 
الييتييكيينييولييوجيييييا الييرقييمييييية اجليييدييييدة، 
لييكيين لي�س لييبيينيياء ميييدن روبييوتييييية، بل 
القادة  تييلييبييي طييمييوحييات  لييبيينيياء مييييدن 

واملواطنن.
اليييذي عمل ل�شالح  كيييالرك،  وحتيييدث 
مثل  الدولية  املوؤ�ش�شات  ميين  العديد 
"بروكنجز"  وموؤ�ش�شة  الدويل  البنك 
االقيييتييي�يييشيييادي  الييييتييييعيييياون  و"منظمة 
اليييرائيييدة  الييتييجييربيية  عييين  والتنمية" 
امل�شتقبل  مييدن  مييال  يف  دبييي  ملدينة 
واال�شتدامة قائال: لدى دبي الفر�شة 
مفهوم  حييول  الييعيياملييي  النقا�س  لتقود 
املدن احلديثة يف فرتة ما بعد جائحة 
من  واحيييدة  اليييييوم  فهي  كوفيد19-، 
اأهم املدن العاملية التي ت�شهد تطورات 
مت�شارعة وعميقة جتعل منها مدينة 
فييريييدة ميين نييوعييهييا يف و�ييشييط منطقة 

ت�شهد بدورها انفتاحا وا�شعا.
املدن  بناء  اأهمية  اإىل  كييالرك  وتطرق 
ال�شعيد  عييلييى  وخيييا�يييشييية  امليي�ييشييتييداميية 

التي  امليييييييدن  ان  ميييو�يييشيييحيييا  اليييبيييييييئيييي 
قادرة  �شتكون  ميينيياخييي  بييحييييياد  تتمتع 
تيييوفيييري مييي�يييشيييادر دخييييل جديدة  عييلييى 
كما  الدنيا،  الطبقات  للمواطنن من 
�شتقدم ملواطنيها خيارات اأكر للتنقل 
يحد  نظيف  هييواء  اإنتاج  يف  و�شت�شاهم 
�شحية،  مل�شاكل  �شكانها  تعر�س  ميين 
مناخيا  امليييحييياييييدة  فيييامليييدن  وبييياليييتيييايل 
لبناء  تيييهيييدف  فيييكيييرة  لييييي�ييشييت ميييييرد 
للبيئة، بل هدفها  متمعات �شديقة 
اأف�شل  مكانا  تييكييون  اأن  هييو  احلقيقي 

لل�شكان الذين يعي�شون فيها.

املــ�ــســتــقــبــل ركــيــزة  مــتــحــف   -
اأ�سا�سية البتكار مدن امل�ستقبل.

القرقاوي،  �ييشييعيييييد  قيييال  جييانييبييه،  مييين 
اإن  للم�شتقبل  دبيييي  اأكييادميييييية  مييدييير 
امل�شتقبل  ملييتييحييف  الييرئييييي�ييشييييية  املييهييميية 
امل�شتقبل  م�شت�شريف  جمع  يف  تتمثل 
واملبتكرة  امللهمة  االأفيييكيييار  واأ�ييشييحيياب 
م�شتقبل  حييييول  اليييتييي�يييشيييورات  لييو�ييشييع 

االإن�شانية، ومتثل املدن حموراً اأ�شا�شيا 
يف هذا االإطار، ومن هنا يعمل املتحف 
حدوثه،  قبل  امل�شتقبل  جت�شيد  على 
ومعرفية  مييعييييي�ييشييييية  جتيييييارب  وخيييليييق 
يف  متقدماً  موقعاً  متنحه  م�شتقبلية 
ومتمعات  امل�شتقبل  ميييدن  ت�شميم 
وتوليد  فيها  االأفييراد  وحياة  امل�شتقبل 
جتعلها  دبييي  ملدينة  جييديييدة  مفاهيم 
متقدمة على غريها من املدن العاملية 

املتطورة 10 �شنوات على االأقل.
مدى  ان  الييقييرقيياوي  �شعيد  واأ�يييشييياف 
مب�شتقبل  امل�شتقبل  متحف  اهييتييمييام 
ت�شميمه  مييين  ابييييتييييداء  يييظييهيير  امليييييدن 
اخليييييييارجيييييييي الييييييييييذي يييييعييييد منيييييوذجييييياً 
االإبداعية  االإنيي�ييشيياءات  يف  لال�شتدامة 
يحتويه  مييا  اإىل  و�ييشييوال  امل�شتقبلية، 
البتكارات  م�شتقبلية  خمييتييرات  ميين 
الذكية  واملييييييدن  والييتييعييليييييم  اليي�ييشييحيية 
والييطيياقيية واليينييقييل، ومييعييار�ييس حتتوي 
على مناذج اأولية ومنتجات م�شتقبلية 
والبيئة،  النفايات،  اإدارة  ميياالت  يف 

الييغييذائييي، واليييزراعييية والري،  واالأميييين 
وتييخييطيييييط املييييدن وا�ييشييتييخييدام اأحيييدث 
واملعزز  االفييرتا�ييشييي  الييواقييع  تقنيات 
والذكاء  ال�شخمة  البيانات  وحتليل 
اال�شطناعي والتفاعل االآيل الب�شري، 
ترتبط  اأ�يييشيييا�يييشييييييية  ميييفييياهيييييييم  وهييييييي 
واملجتمعات  واملدن  االإن�شان  مب�شتقبل 

الب�شرية واحلياة على كوكب االأر�س.

- حوارات امل�ستقبل.
اليييروفييييييي�يييشيييور كريغ  وتيييياأتييييي جييليي�ييشيية 
جل�شات  �ييشييليي�ييشييليية  اإطيييييييار  يف  كييييييالرك 
اأطلقها  الييتييي  امل�شتقبل"  "حوارات 
فراير   24 يف  امليي�ييشييتييقييبييل  مييتييحييف 
املتحف،  قيياعيية  يف  مييبييا�ييشييرة  املييا�ييشييي، 
�شرط  للجميع  مييانيياً  مييتيياحيية  وهيييي 
اليييتييي�يييشيييجيييييييل امليييي�ييييشييييبييييق عيييييير املييييوقييييع 
https://talks. االإلييييكييييرتوين 
museumofthefuture.
التي  اجلل�شات،  هذه  وتتمحور   /ae
عاملين  خيييييييراء  خيييالليييهيييا  ييييتيييحيييدث 

خميييتييي�يييشييين بييياملييي�يييشيييتيييقيييبيييل وروؤ�ييييييشيييييياء 
االأعمال،  رّواد  من  ونخبة  تنفيذين 
حيييول مييوا�ييشيييييع عيييدة تيينيياقيي�ييس عالقة 
االإنيي�ييشييان بييالييروبييوتييات والييييدور الذي 
اال�ييشييتييثييمييار يف  دبيييي يف  مييدييينيية  تلعبه 
املختلط،  الواقع  وم�شتقبل  امل�شتقبل، 
وواقييييييييع الييييعييييامل اليييعيييربيييي واليييعيييليييوم، 
وم�شتقبل التنقل، والدور الذي تلعبه 
العامل،  تغيري  يف  امليتافري�س  تقنية 
وميي�ييشييتييقييبييل اليييتيييميييوييييل، اإ�يييشيييافييية اىل 
وحالة  التكنولوجيا  قييطيياع  م�شتقبل 

العامل عام 2022.

اليييبيييحيييث يف  اإىل  وتييييهييييدف اجليييلييي�يييشيييات 
�يييشييينييياعييية امليي�ييشييتييقييبييل وتيييعيييزييييز قييييدرة 
ا�شت�شراف  عييلييى  البحثية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
االحيييتيييفييياء  جييييانييييب  اإىل  املييي�يييشيييتيييقيييبيييل، 
امل�شتقبل  وماأ�ش�شة  والعلماء  بالنوابغ 
دور  يعك�س  مبا  و�شناعته  وت�شميمه 
املتحف الذي ميثل مركزاً فكرياً عاملياً 
واملوؤ�ش�شات  الدولين  ال�شركاء  يجمع 
اليييبيييحيييثييييييية امليييتيييخييي�يييشييي�يييشييية لييييدرا�ييييشيييية 
وامل�شتقبلية  احليييالييييييية  اليييتيييحيييدييييات 
جديدة  حييلييول  لتقدمي  وجيييراأة  بعمق 

ومبتكرة.

•• دبي-وام:

االإمارات" يف  "�شقيا  موؤ�ش�شة  �شاركت 
فعاليات  ميين  ع�شرة  الثامنة  الييييدورة 
معر�س وموؤمتر دبي الدويل لالإغاثة 
اأقيييييمييت يف  "ديهاد" الييتييي  والييتييطييوييير 
مييركييز دبيييي الييتييجيياري الييعيياملييي. وقال 
رئي�س  الطاير،  حممد  �شعيد  معايل 
�شقيا  مييوؤ�ييشيي�ييشيية  االأميييينيييياء يف  مييليي�ييس 
حتت  االإمارات"،  "�شقيا  اإن  االإميييارات 
اآل  را�ييشييد  بيين  مييبييادرات حممد  مظلة 
املوؤثر  دورهيييا  اأثبتت  العاملية،  مكتوم 
العربية  االإمييييييييارات  ليييدولييية  الييييداعييييم 
منارة  بو�شفها  دبييي  واإمييييارة  املييتييحييدة 
االإن�شاين،  للعمل  وواحييية  لالإن�شانية 
�شاحب  روؤيييية  حتقيق  على  وحر�شها 
اليي�ييشييمييو اليي�ييشيييييخ حمييمييد بيين را�ييشييد اآل 
مييكييتييوم نييائييب رئييييي�ييس اليييدولييية رئي�س 
مل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

، ملد يد العطاء لكل حمتاج يف كل مكان 
دون النظر اإىل دين اأو لون اأو عرق اأو 
توفري  على  املوؤ�ش�شة  وتعمل  ثقافة. 
للمجتمعات  والنظيفة  االآميينيية  املييييياه 
الييتييي تييعيياين ميين نيييدرة وتييلييوث املياه، 

بالتعاون مع الهيئات واملنظمات املعنية 
حت�شن  يف  وامل�شاهمة  وعاملياً،  حملياً 
حييييياة املييالييين حييول الييعييامل واإحيييداث 
تغيريات اإيجابية على ال�شعيد العاملي 
انييطييالقيياً ميين دولييية االإمييييييارات، اأر�س 

اليي�ييشييالم واليي�ييشييعييادة واالإيييجييابييييية وبلد 
واأ�شاف  والييعييطيياء.  واخلييري  الت�شامح 
ت�شري  االإمارات"  "�شقيا  ان  معاليه 
الداعم  الثابت  االإميياراتييي  النهج  على 
كل  يف  حمتاجيه  اإىل  اخلييري  الإي�شال 

دائم  ب�شكٍل  وتعمل  املييعييمييورة،  اأرجيييياء 
على دعييم املييبييادرات والييرامييج املحلية 
الييرامييييية الإيجاد  اليينييوعييييية  والييعيياملييييية 
حييلييول ميي�ييشييتييداميية ومييبييتييكييرة ملعاجلة 

م�شكلة �شح املياه حول العامل.

واأبرزت من�شة "�شقيا االإمارات" التي 
املوؤ�ش�شة  جييهييود  املييعيير�ييس  يف  �ييشيياركييت 
اأهداف  من  ال�شاد�س  الهدف  لتحقيق 
التي  الي17  املييي�يييشيييتيييدامييية  الييتيينييمييييية 
اعتمدتها االأمم املتحدة لعام 2030 

والذي ين�س على "�شمان توافر املياه 
للجميع"  ال�شحي  ال�شرف  وخدمات 
حيث نفذت "�شقيا االإمارات" ما يزيد 
1000 م�شروع مياه م�شتدام يف  عن 
خمتلف اأرجاء العامل حتى االآن، وبلغ 

عدد امل�شتفيدين من م�شاريع املوؤ�ش�شة 
 37 13 مليون �شخ�س يف  اأكيير من 
املن�شة  �شلطت  كما  اليوم.  حتى  دوليية 
را�شد  بيين  حممد  جييائييزة  على  ال�شوء 
تبلغ  التي  للمياه،  العاملية  مكتوم  اآل 
قيمتها مليون دوالر اأمريكي، وتهدف 
البحثية  امليييوؤ�يييشييي�يييشيييات  تيي�ييشييجيييييع  اإىل 
واالأفييراد واملبتكرين من جميع اأنحاء 
م�شتدامة  حلول  اإيييجيياد  على  الييعييامل، 
�شّح  مليي�ييشييكييليية  ليييليييتييي�يييشيييّدي  وميييبيييتيييكيييرة 

املياهبا�شتخدام الطاقة املتجددة.
االإمارات"  "�شقيا  موؤ�ش�شة  اأن  يذكر 
لالبتكار  االإميييييييارات  جيييائيييزة  حيي�ييشييدت 
هام�س  عيييليييى  االإنيييي�ييييشيييياين  املييييجييييال  يف 
م�شاركتها الناجحة يف الدورة 13 من 
معر�س وموؤمتر دبي الدويل لالإغاثة 
ملبادرات  تقديراً  ديييهيياد،  والتطوير– 
املوؤ�ش�شة وجهودها امل�شتمرة يف مال 

امل�شاعدات االإن�شانية واالإمنائية.

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل الدكتور حممد مطر الكعبي، رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 
اأمن عام املجل�س االإ�شالمي يف  واالأوقيياف، �شعادة الدكتور عبد اهلل برج روال، 
اأبوظبي،  يف  الهيئة  مبقر  وذلك  له  املرافق  والوفد  ال�شودان،  جنوب  جمهورية 

بح�شور �شعادة مدير عام الهيئة وامل�شوؤولن فيها.
لييه م�شيدا  املييرافييق  والييوفييد  الييعييام للمجل�س  بيياالأميين  الكعبي  الييدكييتييور  ورحيييب 
بعمق العالقات بن البلدين وثمن التوا�شل املثمر بن الهيئة العامة لل�شوؤون 
االإ�شالمية واالأوقاف، واملجل�س االإ�شالمي بجمهورية جنوب ال�شودان، واحلر�س 
احل�شاري  الوجه  وعك�س  الدينية  لل�شوؤون  خدمة  اجلانبن  بن  التعاون  على 

لديننا االإ�شالمي احلنيف وتر�شيخ تعاليمه ال�شمحة.
و تطرق الكعبي اإىل مهام الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف، واالآلية 
التي تتبعها يف غر�س القيم والتعاليم الدينية ال�شمحة، واي�شال خدماتها لكل 

الكبري  الدعم  على  مييوؤكييدا  طموحاتهم،  تلبي  ح�شارية  باأ�ش�س  املجتمع  اأفيييراد 
الذي حتظى به الهيئة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب 
" و �شاحب ال�شمو  "رعاه اهلل  الييوزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س مل�س 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
وتطور  الهيئة  ارتييقيياء  يف  �شاهم  ما  االإميييارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  و  امل�شلحة 
ر�شالتها، �شرياً على نهج القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب 

اهلل ثراه- .
ميين جييانييبييه عيير الييدكييتييور عييبييد اهلل بيييرج عيين خيياليي�ييس �ييشييكييره وتييقييديييره لدولة 
م�شيدا  ال�شودان،  جنوب  جلمهورية  املتوا�شل  لدعمها  و�شعبا  قيادة  االإميييارات 
واالأوقاف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  من  واحلفاوة  اال�شتقبال  بح�شن 
التي اأبدى اأعجابه وتقديره لتجربتها يف ال�شاأن الديني وحر�شها على مواكبة 

التطور والتقنية احلديثة واال�شتفادة منها يف اإي�شال ر�شالتها للمجتمع.

•• ال�سارقة-الفجر:

"احتواء" حتت  ال�شنوي  ال�شارقة لقاءها  نظمت دائرة اخلدمات االجتماعية يف 
"حتديات احت�شان طفل بعد �شن الر�شاعة" )اإفرتا�شيا(، وتناولت فيه  عنوان 
الرعاية االجتماعية من  املوؤثرة لالأ�شرة احلا�شنة ولالأطفال فاقدي  اجلوانب 
الرعاية االجتماعية لالأطفال  دار  تعامل  وال�شلبي، وكيفية  االإيجابي  اجلانبن 
التابعة للدائرة مع  احلاالت وعملية تنظيم االحت�شان، وعن اجلوانب النف�شية 
واالجتماعية والقانونية، اأ�شافة اإىل ا�شتعرا�س منوذج حي لالحت�شان وعر�س 
املرزوقي مدير دار  البداية حتدثت فاطمة  جتربتها يف احت�شان طفلتن.  ويف 
الرعاية االجتماعية، باأن  قرار ت�شليم االأطفال مهويل الن�شب اإىل اأ�شر حا�شنة 
قرار يحتاج اإىل اأمانة كبرية، كون اختيار االأ�شرة االأن�شب للطفل �شيرتتب عليه 
يف  اأهمية  االجتماعية  للتن�شئة  وملييا  الر�شد  �شن  يبلغ  اأن  اإىل  الطفل  هييذا  حياة 
مراحل الطفولة يتوجب اأن ن�شعى لتكيف الطفل يف بيئة اجتماعية تعو�شه عن 

احلرمان العاطفي والنف�شي الذي تعر�س له عن تخلي اال�شرة احلقيقية عنه.

املعايري الحت�سان الطفل
وا�شتعر�شت املرزوقي، املعايري الالزمة لت�شليم طفل اإىل اأ�شرة حا�شنة، واأهمها 
احل�شول على موافقة معتمدة من اللجنة الدائمة لرعاية االأطفال املحرومن 
االأ�شرة  عند  الر�شاعة  �ييشييرط  وتييوفيير  اليي�ييشييارقيية.   يف  االجتماعية  الييرعيياييية  ميين 
ن�شب للطفل  اإىل حدوث  تييوؤدي  الر�شاعة  نتيجة حتقيق  احلا�شنة بحيث تكون 
داخل االأ�شرة التي يعي�س فيها، مع االأخذ بعن االعتبار وجود طفل حمت�شن اآخر 
واأن تكون مر�شعة الطفل ال�شابق هي من تقوم باإر�شاع الطفل اجلديد يف حال 

اختالف اجلن�س بن الطفل املحت�شن ال�شابق والطفل اجلديد. 

التقبل والتكيف
وعن حتديات االحت�شان لدى الطفل، فيعد التقبل والتكيف بالواقع اجلديد من 
التحديات عندما ينتقل الطفل من مكان اإىل اآخر ويبتعد عن الوجوه التي اعتاد 
اإذا كان يف �شن فوق الر�شاعة، واالأميير عك�شه مع الطفل الر�شيع  عليها خا�شة 
كونه مل يكون ارتباط نف�شي مع االأ�شخا�س واملكان. واإذا كان الطفل ذو اخلرة 
الدار الأ�شباب خمتلفة يولد لديه �شعور  اإىل  اإعادته  ال�شابقة يف االحت�شان ومت 
دور  اإىل  باالإ�شارة  له. وتختم كالمها،  االأ�شرة اجلديدة  تقبل  باخلوف من عدم 
الدار يف تذليل كافة العقبات من خالل فريق من االأخ�شائين الذين يعملون 

الييزيييارات واليينييزهييات مع  على تقريب الطفل ميين االأ�ييشييرة احلا�شنة ميين خييالل 
بع�شهم قبل انتقاله اإىل املنزل، كما يتم عقد لقاءات بينهم يف الدار مع امل�شوؤولن 

االخ�شائين.

برنامج اإلكرتوين لالحت�سان
الرعاية  دار  يف  اجتماعي  حماية  اخت�شا�شي  ال�شم�شي  فييرح  قالت  جانبها  من 
فائق  اهتمام  اأوليييت  ال�شارقة،  يف  االجتماعية  اخلييدمييات  دائيييرة  اأن  االجتماعية، 
ال�شعي  مبداأ  من  وذلييك  الن�شب،  معلومي  غري  واالأطفال  االأيتام  االأطفال  بفئة 
لتقدمي  اإلكرتوين  برنامج  ووفرت  االجتماعية،  الرعاية  فاقدي  لتاأمن حقوق 
و�شرحت  كورونا.  جائحة  خالل  خا�شة  فاعليته  اأثبت  عره  االحت�شان  طلبات 
عن التحديات من اجلانب اال�شتقاليل لالأ�شرة احلا�شنة. ومن حتديات اجلانب 
معلومي  غييري  االأطييفييال  لفئة  االجتماعي  الييوعييي  بظرف  متعلق  هييو  مييا  الثقايف 
الييدكييتييورة عائ�شة  الييتييالمييذة  وحتييدثييت  املييدار�ييس ميين قبل  النبذ يف  الن�شب مثل 
الن�شب،  معلومي  غري  االأطفال  حقوق  مال  يف  والنا�شطة  الكاتبة  البو�شميط 
االأوىل  كانت  حيث  خمتلفة  باإعمار  طفلتن  احت�شان  يف  اخلا�شة  جتربتها  عن 
 40 الثانية احت�شنتها وهي لديها  بعمرال�شاد�شة واليوم ب�شن ال12، والطفلة 
اأييييام عييمييري كييانييت يوم  يييومييا واليييييوم عمرها 6، وبييتيياأثيير �شديد تييقييول اإن اأجييمييل 
ا�شتالمي الطفلتان، على الرغم من اأن البع�س ن�شحني باأن تكونا ب�شن �شغرية 
ولكني رف�شت وخ�شت التجربتن، فبع�س االأ�شر احلا�شنة تف�شل احت�شان من 

هم ب�شن الر�شاعة.

اأمومة اإختيارية
ب�شن  اأخرت الطفلتن بواقعهم االجتماعي وهما  اأنها  اإىل  البو�شميط  واأ�شارت 
�شغرية وهو اأمر �شروري واأ�شا�شي،  ومل تكتفي البو�شميط بذلك، بل ا�شتعر�شت 
جتربتها اجلميلة و�شاغتها يف ق�شة ق�شرية بعنوان "اأمومة اإختيارية" لتعرف 
االآخرين بهذه التجربة اجلميلة كما ت�شجيعهم على االحت�شان لي�س فقط لالأ�شر 
التي لي�س لديها اأطفال بل من لديهم اأطفال واأحوالهم ت�شاعدهم على االحت�شان 
لكونه نعمة وبركة كبرية من عند اهلل عز وجل منحتها ال�شعور باأن تعي�س جتربة 
االأمومة خا�شة واأنها غري متزوجة.  وتعقب قائلة: �شجعت �شديقاتي ال�شعراء 
املجتمع بوجودهم وبحقهم  االأطفال لكي نعرف  هييوؤالء  الكتابة عن  واالأديييبييات، 
باحلياة، وكتبت القا�شة �شاحلة غاب�س ق�شة "اأنا ال اأ�شبه اأمي"، واأمتنى اأن تهتم 

املوؤ�ش�شات الرتبوية وت�شيء على هذه الفئة وتوليها حقها.

)�صقيا الإمارات( ت�صتعر�س جهودها حلل م�صكلة �صح املياه يف معر�س ديهاد

•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  العام  القائد  املييري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  قييام 
القاب�شة  " ت�شليح  اأم�س يف جناح مموعة  �شباح  بجولة   ، دبييي 

االإماراتية امل�شارك يف القمة العاملية ال�شرطية يف اك�شبو2020.
املوؤ�ش�س  املطرو�شي،  �شامل  ال�شيد  من  �شرح  اىل  معاليه  واإ�شتمع 
التقنيات  اأبيييييرز   حيييول  ت�شليح  ملييجييمييوعيية  الييتيينييفيييييذي  والييرئييييي�ييس 
املعرو�شة باجلناح وخا�شة العالمات التجارية يف مال املنتجات 

التكتيكية الذكية املتطورة والدورات التدريبية املتقدمة .
كما زار �شعادة اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل، 
االإدارة  ومييدييير  والييريييادة  التميز  ليي�ييشييوؤون  امل�شاعد  الييعييام  القائد 
  " " ت�شليح   جيينيياح    دبي"،  "�شرطة  يف  ال�شاملة  للجودة  العامة 

ال�شرطية  العاملية  واأ�شاد بح�شورها يف  املعر�س امل�شاحب للقمة 
حيييييث يييتييم عيير�ييس اأفيي�ييشييل املييعييدات واالأجيييهيييزة االأميينييييية، والذكاء 

اال�شطناعي، والتدريب .
من جهة اأخرى قام �شعادة اللواء على عبداهلل بن علوان النعيمي 
اىل جناح مموعة  بزيارة  ام�س  راأ�ييس اخليمة  �شرطة  عام  قائد 
ت�شليح القاب�شة االماراتية ، امل�شارك يف القمة العاملية ال�شرطية 

باإك�شبو 2020 دبي  .
واإطلع على احدث ماتقدمه "ت�شليح" من تقنيات عر �شركائها 
التي  الذكية  التقنية  احللول  وخا�شة  واالوروبييييين  االمريكين 
االأمن  ميياالت  يف  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  عمل  تخدم 
واالبتكارات  التقنيات  اأحدث  اعجابهم مب�شاهده  وابدوا  والدفاع 

واحللول االأمنية،  

وت�شلم �شعادته درع " ت�شليح " من ال�شيد �شامل املطرو�شي، املوؤ�ش�س 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة ت�شليح .

" خيييالل هيييذا احلييييدث ، مييمييوعيية من  "ت�شليح  يييعيير�ييس جيينيياح 
الييعييالمييات الييتييجييارييية االأمييريييكييييية واالأوروبييييييييييية اليي�ييشييهييرية مثل 
FAAC Incorporated و UMAREX. حيث يطلع 
والدورات  واملعدات  املنتجات  اأحدث  والييزوار على  امل�شوؤولن  كبار 
180و نظام مايلو  الذكي  امل�شرحي  التدريبية مثل نظام مايلو 
االمريكية   انييك  فيياك  �شركة  ميين  القيادة  واأنظمة حميياكيياة  اليييف 
�شل�شلة منتجات التدريب على  اإىل  باالإ�شافة   .FAAC Inc
UMAREX والتي  القوة واال�شتباك من �شركة يوماريك�س 
دبي  اأمييام جناح   G38 رقييم   القاب�شة  ت�شليح  تعر�س يف من�شة 

لل�شرطة باملعر�س. 

قائد عام �صرطة دبي يزور جناح )ت�صليح( يف القمة ال�صرطة العاملية

متحف امل�صتقبل ي�صتلهم جتربة دبي لتطوير مدن الغد الذكية وامل�صتدامة بعد كوفيد-19
• احلياد املناخي وتاأثريه على طبيعة و�سحة املدن وتطورات االت�سال الرقمية واخلدمات بني اأبرز مرتكزات مدن امل�ستقبل  

الفر�سة لتقود النقا�ص العاملي حول مفهوم املدن احلديثة يف فرتة ما بعد جائحة كوفيد-19  دبي  لدى  • كالرك: 
مبا�سرة بت�سميم مدن وجمتمعات امل�ستقبل وحياة االأفراد فيها معني  امل�ستقبل  متحف  القرقاوي:  • �سعيد 

ال�صوؤون الإ�صامية والأوقاف تبحث التعاون 
مع املجل�س الإ�صامي يف جنوب ال�صودان 

بعنوان حتديات احت�سان طفل بعد �سن الر�ساعة

اجتماعية ال�صارقة تنظم لقاءها ال�صنوي )احتواء( 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اليابان  جناحي  االحتيييادي،  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  زار 
واملانيا  يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي احلدث العاملي الكبري املقام حتت �شعار 
دولة،    192 اأجنحة  جنباته  بن  امل�شتقبل"وي�شم  و�شنع  العقول  "توا�شل 
اأكر  عاملي  مل�شتقبل  التوا�شل  ج�شور  تعزيز  يف  وي�شهم  العامل  م�شتوى  على 

ا�شتدامة. 
وقال معايل �شقر غبا�س خالل الزيارة اأن جتربة دولة االإمارات يف ا�شت�شافة 
وروؤى  اأفييكييار  ميين  حتمله  ملييا  بها  يحتذى  ملهمة  جتربة  دبييي   2020 اإك�شبو 

العاملية  التحديات  اال�شتفادة منها عامليا يف مواجهة  اإبداعية ومبتكرة ميكن 
مزدهر  م�شتقبل  ل�شناعة  والتكاتف  العمل  خييالل  من  وامل�شتقبلية  الراهنة 
العاملي  امل�شتدامة وحتقيق االزدهييار  التنمية  املقبل  لتعزيز م�شرية  لالأجيال 
�شعيد  �شيف  الدكتور  �شعادة  الزيارة مبرافقة  وا�شتهل معايل �شقر غبا�س    .
املهريي، االأمن العام امل�شاعد للت�شريع والرقابة يف املجل�س الوطني االحتادي 
بجولة داخل جناح اليابان واّطلع على مايحتوية من جوانب ثقافية وتراثية 

وطبيعية تروي ق�شة اليابان وتاريخها وتقاليد �شعبها وثقافته. 
الدولة  لدى  اليابان  �شفري  اإي�شوماتا  اأكيو  �شعادة   معاليه  ا�شتقبال  يف  وكييان 
وناكامورا توميا�شو املفو�س العام جلناح اليابان اإك�شبو 2020 دبي ، وا�شتمع 

معاليه من القائمن على اجلناح الذي يقام حتت �شعار "حيث تلتقي االأفكار"،  
خا�شًة  الدولية،  وال�شراكات  للتعاون  اأهمية  من  اليابان  توليه  ملا  �شرحاً  اإىل 
، كما اطلع  اأو�شاكا  2025 يف مدينة  اإك�شبو  �شت�شت�شيف معر�س  اليابان  اأن 
معاليه علي جتارب اليابان احلديثة امللهمة وم�شريتها يف ماالت االبتكارات 
واأبرز التقنيات املتطّورة، يف اإطار روؤية "طوكيو 2025" التي تواكب مفاهيم 
اال�شتدامة، وروؤيتها امل�شتقبلية التي تنطلق من ثقافتها وعاداتها وتقاليدها. 
 كما زار معاليه جناح جمهورية اأملانيا املجُقام يف منطقة “اال�شتدامة” باإك�شبو 
اأ�شخم االأجنحة  يعد من  والذي  اأملانيا"،  "ملتقى  �شعار  حتت  دبي   2020

الدولية امل�شاركة يف هذه الدورة .

ت�شم خمترات  والييتييي  للجناح  املختلفة  االأقيي�ييشييام  بجولة  يف  معاليه  وقيييام    
يتم من خاللها عر�س  التي  البيولوجي،  والتنوع  امل�شتقبل  ومدينة  للطاقة 
ع�شرات من االبتكارات االأملانية التي تخدم يف تعزيز اال�شتدامة، ومن اأبرزها 
اخلاليا ال�شم�شية لتوليد الطاقة وتقنيات ا�شتدامة اإنتاج الغذاء، ف�شاًل عن 
زواره يف  باإ�شراك  العمالقة، فيما يتميز اجلناح  امل�شتقبل  تتعلق مبدن  اأفكار 
جتارب تقربهم من فكرة اال�شتدامة عن طريق املعاي�شة العملية حيث يج�شد 
اجلناح االملاين االفكار التي يحتويها والتي تركز ب�شورة اأ�شا�شية على العلم 
االهتمام  مع  واالبتكارية  البحثية  والبيئة  التكنولوجي  والتطور  واملعرفة 

بتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء اال�شطناعي على نطاق وا�شع.

اأكد اأن جتربة االإمارات يف ا�ست�سافة اإك�سبو ملهمة ويحتذى بها ملا حتمله من اأفكار وروؤى اإبداعية 

�صقر غبا�س يزور جناحي اليابان واأملانيا يف اإك�صبو 2020 دبي 

•• ال�سارقة-وام:

اأعلنت بلدية مدينة ال�شارقة افتتاح خيمة الإجراء الفح�س 
يف  اخلام�شة  ال�شناعية  املنطقة  يف   19 بكوفيد  اخلا�س 
اإطييار دورهييا يف مواجهة الفريو�س والك�شف عن احلاالت 

امل�شابة به و توفري خدمة الفح�س للجمهور ب�شهولة .
و ميكن للمتعامل احل�شول على نتيجة الفح�س خالل 6 

�شاعات مقابل مبلغ 50 درهما.
واأكدت البلدية اأن هذه اخليمة تعتر اأكر خيمة فح�س 
لي16 مركبة يف  وتت�شع  اليي�ييشييارقيية  اإمييييارة  املييركييبيية يف  ميين 
الوقت نف�شه ما ي�شهم يف اإجراء اأكر عدد من الفحو�شات 
يف وقت قيا�شي خالل �شاعات عمل اخليمة التي متتد من 
ال�شاعة 7:30 �شباحاً حتى ال�شاعة 11 م�شاًء طيلة اأيام 

االأ�شبوع.

•• دبي- وام:

احلكومية،  الب�شرية  لييلييمييوارد  االحتييادييية  الهيئة  اأ�ييشييدرت 
تعميما خا�شا ب�شاأن حتديد �شاعات الدوام الر�شمي ملوظفي 
املبارك،  رم�شان  �شهر  خالل  االحتادية  واجلهات  اليييوزارات 
وذلك ا�شتنادا لقرار مل�س الوزراء ب�شاأن الالئحة التنفيذية 
الب�شرية يف احلكومة االحتادية، فيما يتعلق  املوارد  لقانون 

بتحديد مواعيد الدوام الر�شمي يف ال�شهر الكرمي.
لييلييوزارات واجلهات  الر�شمي  الييدوام  اأن  التعميم على  ون�س 
االحتادية يف �شهر رم�شان املبارك يبداأ من التا�شعة �شباحا 
وينتهي عند ال�شاعة الثانية والن�شف بعد الظهر وذلك من 

يييوم اجلمعة فيكون  اأمييا  يييوم اخلمي�س  االثيينيين وحتى  يييوم 
الدوام من ال�شاعة التا�شعة �شباحا، حتى ال�شاعة 12 ظهرا، 

با�شتثناء من تقت�شي طبيعة عملهم خالف ذلك.
االحتادية  واجلييهييات  ليييليييوزارات  يييجييوز  اأنيييه  الهيئة  اأكييييدت  و 
اال�شتمرار يف تطبيق لوائح العمل املرن املعتمدة لديها خالل 
�شهر رم�شان املبارك، وفق االأ�شول الواردة فيها ويف حدود 
املرونة  منح  وكييذلييك  يييوميييييا،  املعتمدة  العمل  �ييشيياعييات  عييدد 
للموظفن العاملن لديها للعمل عن بعد يوم اجلمعة، وفق 
الذين  املوظفن  ن�شبة  تقل  اأال  �شريطة  معتمدة،  �شوابط 
يعملون من مقر العمل يف كل جهة عن %40 من اإجمايل 

املوظفن.

و بهذه املنا�شبة رفعت الهيئة اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات 
نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  "حفظه اهلل" و�شاحب  رئي�س الدولة 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مل�س الوزراء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "رعاه  دبييي  حاكم 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهم  و  امل�شلحة 
لالحتاد حكام االإمارات �شائلن اهلل العلي القدير اأن يعيده 
االإمارات  �شعب  هناأت  كما  والعافية  ال�شحة  مبوفور  عليهم 
�شهر  حلول  قييرب  مبنا�شبة  واالإ�شالمية  العربية  واالأمييتيين 

رم�شان املبارك.

بلدية ال�صارقة تفتتح اأكر خيمة 
لإجراء فح�س كوفيد19 من املركبة

الحتادية للموارد الب�صرية حتدد �صاعات دوام الوزارات واجلهات الحتادية يف رم�صان

•• دبي- اأ�سامة عبد املق�سود:

انتيغوا  دوليييية  اأن  ميين  الييرغييم  عييلييى 
يف  ميييييرة  الأول  تييي�يييشيييارك  وبيييييربيييييودا 
اك�شبو،  اليييدويل  باأملعر�س  تاريخها 
حييجييز مكانة  مييين  اأنيييهيييا متييكيينييت  اإال 
مييهييميية بييين اليييييدول امليي�ييشيياركيية التى 
192 دولييييية من  اأكييييير مييين  بييلييغييت 
حول العامل، فجناح انتيغوا وبربودا 
التنقل،  ميينييطييقيية  يف  ييييقيييع  اليييييييذي 
يييتييالئييم مييع موقعها  اخييتييار �ييشييعيياراً 
 ) البداية  هييو  ال�شاطئ   ( اجلييغييرايف 
روؤى  جت�شيد  يف  مهم  ال�شعار  وهييذا 
اال�شرتاتيجية،  وخييطييتييهييا  اليييدولييية 
وقدراتها  امييكييانييييياتييهييا  تيياأكيييييد  نييحييو 
لزوارها  التامة  الييراحيية  حتقيق  يف 
حيث  اليي�ييشييييياحيية،  قييطيياع  ميين  �شنويا 
لال�شتمتاع  �شائحاً  مليون  يييزورهييا 
املمتدة  و�شواطئها  املتميز  مبناخها 
تزيد  مب�شافة  الييكيياريييبييي  نييهيير  عييلييى 
عن ت�شعون مياًل تقريباً، باالإ�شافة 
تيي�ييشييميييييم اجلييينييياح مييين اخلييييارج  اإىل 
يطرح منط احلياة ومزاولة �شعبها 
والييييوجييييوه املييبييتيي�ييشييميية وامليييعيييرة عن 
املواطنن،  عند  االإن�شاين  الوجدان 
لعبة  يف  املهرة  الريا�شين  وا�شافة 

الكريكيت.

على  غييالييبيياً  حيير�ييشييت جميع اجليييزر 
2020 باأجنحة  اأك�شبو  امل�شاركة يف 
تعر عن مكانتها وقدراتها يف جذب 
ال�شياح من جميع انحاء العامل، ومن 
انييتيييييغييوا وبربودا،  هيييذه اجليييزر  بيين 
يقطنها  االأوىل  تييييييواأم  جيييزييييرتيييان 
والثانية  ن�شمة  األيييف  مييائيية  تييقييريييبيياً 
وكلتا  نيي�ييشييميية،  وخييميي�ييشييمييائيية  األييييييف 
جميلة  ب�شواطئ  تتمتع  اجلزيرتن 
في�شتهرا   بيياحلييييياة،  ناب�شة  وثقافة 
الودود،  و�شعبهما  الطبيعة،  بجمال 

الغنية،  اليي�ييشييييياحييييية  وعييرو�ييشييهييمييا 
الييييييرائييييييدة يف ميييال  وجييييهييييودهييييمييييا 
على  املمتد  وتاريخهما  اال�شتدامة، 
مييدار قييرون، فلهما املييوروث الثقايف 
التى  والتقاليد  والييعييادات  املييعييروف 
ميييار�ييشييهييا اليي�ييشييعييب، ويييييروج لييهييا من 
املعر�س  يف  االأوىل  امل�شاركة  خييالل 

العاملي بدبي.
زوارة  وبييربييودا  انتيغوا  يدعو  جناح 
لييتييجييربيية غييياميييرة ومييبييهييجيية خالل 
زيييارتييهييا على اأر�يييس الييواقييع، اأميييا يف 

الزائر  رحلة  فتبدا   2020 اأك�شبو 
تيي�ييشييميييييم ميييفيييتيييوح عيييليييى �شكل  مييييع 
املعلومات  ت�شم  �شفحات  بييه  كييتيياب 
اجلزيرتن،  لت�شمية  الييتيياريييخييييية 
واأهيييييييم املييييعييييامل فيييييهييمييا والييييرتويييييج 
لييليي�ييشييييياحيية واال�ييشييتييثييمييار مييين خالل 
املعلومات املتوفرة التى يتم معرفتها 
واملغلفة  امليييطيييبيييوعييية  بيييياحلييييواجييييز 
بيياليي�ييشييور املييعييرة عيين اجلييزيييرة وما 
بها من طبيعة خالبة جتذب ال�شياح 
لهم  وتييقييدم  الييراحيية  وحتملهم على 

اليييوجيييبيييات املييحييلييييية واليييتيييعيييرف على 
ا�شهى املاأكوالت، وتذوف اأف�شل اأنواع 
على  وال�شل�شات  وامليييربيييات  اليي�ييشيياي 
حملياً،  ت�شنع  التى  ال�شموع  اأ�شواء 
واحلفالت  املييهييرجييانييات  عيين  ف�شال 
اللوحات  وتبن  والفنية،  الثقافية 
اأهمية  املييعييلييومييات  ذات  االإر�يييشييياديييية 
بال�شري  والتمتع  ال�شياحية  الرحلة 
على الرمال البي�شاء و�شط اأح�شان 
، وامل�شاهدة  حممية مليئة بالطيور 
�شل�شلة  ي�شم  الييذي  االأخيي�ييشيير  املمر 

و�شركات �شديقة  ومنتجعات  فنادق 
ال�شاحل اجلنوبي  للبيئة على طول 

الغربي.
واأهتم اجلناح بعر�س اأهم القرارات 
املا�شية  اليي�ييشيينييوات  اتييخييذت يف  الييتييى 
ومن تلك املمار�شات حظر ا�شتخدام 
و�شفائح  الييبييال�ييشييتيييييكييييية  االأكيييييييا�يييس 
البولي�شرتين غري القابلة للتحلل، 
مما تتميز به حكومة اأنتيغوا وبربودا 
مواردها  عييلييى  احليييفييياظ  اأجييييل  مييين 
التنمية  اإىل  دعوة  وذلك  الطبيعية، 

امل�شتدامة والت�شدي للتغري املناخي 
ت�شتعر�س  كييمييا  الييبيييييئيية،  وحتيي�ييشيين 
واالقت�شادي  االجييتييميياعييي  منييوهييا 
على  لال�شتثمار  املييتيياحيية  والييفيير�ييس 
اجلن�شية  مليينييح  بيياالإ�ييشييافيية  اأر�ييشييهييا، 
مقابل اإقامة امل�شروعات االقت�شادية 
التدخل  ن�شبة  رفع  �شاأنها  من  التى 
املعي�شة  م�شتوى  وحت�شن  القومي 
وجود  على  عيييالوة  املييواطيينيين،  عند 
ت�شلح  اليييتيييى  احليييييييويييية  الييقييطيياعييت 
لال�شتثمار من بينها الكنوز الكامنة 

وامل�شعوالت  اليييييييدويييية  احليييييرف  يف 
واملالب�س  وامليينيي�ييشييوجييات  احلييرفييييية 
الريا�شية وغريها من �شبل التجارة 
واالقييتيي�ييشيياد الييداعييميية لييلييتييعيياون مع 
املييي�يييشييياركييية يف  الييييعييييامل  دول  جييميييييع 
فلديها  لل�شياحة  وبالن�شبة  اك�شبو، 
ميين االمييياكييين املييبييهييرة مييثييل التالل 
االأ�شجار  تييكيي�ييشييوهييا  الييتييى  اجليييرييييية 
وتيييييعيييييدد اخلييييلييييجييييان والييييتييييجيييياويييييف 
البحرية كما ت�شتهر بالغو�س احلر 
بالرماح،  ال�شيد  ن�شاط  وممييار�ييشيية 

والرحالت البحرية الرتفيهية.
خيي�ييشيي�ييس جييينييياح انييتيييييغييوا وبيييربيييودا 
املحلية  االأزيييياء  فيه  ا�شتعر�س  ركيين 
واملييالبيي�ييس الييريييا�ييشييييية، واأكييييير من 
حمفور  كريكت  م�شرب  و�شع  ذلك 
الريا�شية  القامات  اأحييد  ا�شم  عليه 
فيفيان  اإ�شحاق  الكريكت  ريا�شة  يف 
ي�شنف  اليييذي  ريييتيي�ييشيياردز،  األك�شندر 
بيين اأعييظييم العييبييي الييكييريييكييت يف كل 
الع�شور، وعر�شت اأ�شماء من بينهم 
اأي�شا كورتلي اإلكون لينوال اأمروز 
كاأف�شل العب �شريع يف العامل، ويف 
نهاية الرحل عند ركن الهدايا الذي 
يييعيير�ييس فيييييه امليي�ييشييغييوالت اليييييدوييية ، 
مير الزائر خلتم جواز �شفر اأك�شبو 

 .2020

•• دبي -وام:

ا�شنع   .. "�شارك �شوتك  �شعار  حتت 
اليابان  جيينيياح  ي�شتعد  م�شتقبلك"؛ 
من خالل منظومة تكنولوجية عر 
اليابان  جيينيياح  داخيييل  عمليات  غييرفيية 
2020 دبي، ت�شتهدف يف  اإك�شبو  يف 
املقام االأول جمع اأ�شوات العامل من 
من  واال�شتفادة  دبييي،  اإك�شبو  زائييري 
احللول واالأفكار املطروحة، من اأجل 
اال�شتعداد لن�شخة اإك�شبو 2025 يف 
يابانين  م�شوؤولن  بح�شب  اأو�شاكا، 
 2025 نييي�يييشيييخييية  عييييين  ميييي�ييييشييييوؤوليييين 

اأو�شاكا.
واعيييتييير مييي�يييشيييوؤوليييو اأو�يييشييياكيييا خالل 
اأن  دبييييي   2020 اإكيي�ييشييبييو  زييييارتيييهيييم 
لهمة  مجُ ميينيي�ييشيية  احليييالييييييية  اليينيي�ييشييخيية 
لتجربتهم اجلديدة، وتتوقع اليابان 
منظمة   25 و  دوليية   150 م�شاركة 
اأو�شاكا،   2025 اإكيي�ييشييبييو  يف  دولييييية 
اأكدت  اجلييييياري؛  مييار�ييس   11 وحييتييي 
دولية  مييينيييظيييميييات   6 و  دوليييييية   87
م�شاركتها يف اإك�شبو 2025 اأو�شاكا، 
اأعلنت  التي  �شلوفينيا  دوليية  اآخييرهييا 

او�شاكا،  ن�شخة  يف  ر�شمياً  م�شاركتها 
وفيييًقيييا الإعيييييالن ر�ييشييمييي مييين حكومة 

اليابان.
الراية   "2025 "اأو�شاكا  وتت�شلم 
بيييدايييية مييين 13 اأبيييرييييل وحييتييي 13 
جيييزييييرة  عيييليييى   ،2025 اأكييييتييييوبيييير 
البحرية  الييواجييهيية  على  يوم�شيما، 
اليييييييابيييانييييييية، تلك  اأو�ييييشيييياكييييا  مليييديييينييية 
اجلزيرة التي حتيطها مياه املحيط 
من جميع اجلوانب، ليعطي ت�شميم 
قيييوًييييا عييين البحر  انيييطيييبييياًعيييا  امليييكيييان 
اأجيييل طيييرح مبادرات  واليي�ييشييميياء، ميين 
روؤية لتحقيق  امل�شاركة ور�شم  الدول 
اأهداف التنمية امل�شتدامة وامل�شتقبل 

فيما بعد.
وداخيييل اأحيييد غييرف جيينيياح اليييييابييان يف 
اإكيي�ييشييبييو دبيييي، تييرتييكييز غييرفيية عمليات 
االأفكار  حتليل  على   2025 اأو�شاكا 

االإن�شانية الإيجاد احللول للم�شكالت 
الييعيياملييييية اأبيييرزهيييا الييبيييييئيية واالأزمييييييات 
دبي  اإكييي�يييشيييبيييو  ميييعيييتيييرة   ، الييبيي�ييشييرييية 
عر  القادمة،  للن�شخة  زمنية  بوابة 
اال�شتفادة من كل الزائرين العاملين 
وفر�س  اليابانية  الثقافة  وعيير�ييس 
االإبداع ، وحماولة امل�شاركة واال�شهام 
العاملية  بييالييقيي�ييشييايييا  اليييوعيييي  رفيييع  يف 
احللول  واإييييجييياد  البيئية؛  واالأزمييييية 
�شعار  لي�شبح  االأر�ييس،  كوكب  الإنقاذ 
هو  العقول"  "تالقي  دبيييي  اإكيي�ييشييبييو 
لت�شبح جزءا  االأفكار  البداية جلمع 
مييين اليييبيييحيييوث الييتييكيينييولييوجييييية حلل 
الييقيي�ييشييايييا الييعيياملييييية، ميييع عيير�ييشييهييا يف 

اأو�شاكا 2025.
ال�شور  بييعيي�ييس  اليييييييابيييان  وعييير�يييشيييت 
الن�شخة  مليييكيييان  مييتييلييفييزة  وليييقيييطيييات 
اجلديدة من اإك�شبو الذي ي�شت�شيف 

و كتب على الفتة  الييييدويل،  احليييدث 
م�شتقباًل  �شيبني  "�شوتك  كييبييرية 
على  اليي�ييشييوء  وتيي�ييشييليييييط  للجميع"، 
اأن  الييبيي�ييشييرييية  عييلييى  اإنيي�ييشييانييييية  ق�شايا 
حلها،  اأجيييل  ميين  وتييتييعيياون  تت�شاركها 
"بناء  اجتيياهييات:   4 يف  مت حتديدها 
م�شتقبل  "بناء  للغابات"،  م�شتقبل 
االإمكانيات  "ا�شتك�شاف  للبحار"، 
"بناء  واأخييرياً  االإن�شان"،  يف  الكامنة 

متمع ال يهم�س اأحداً".
ن�شخة  الإنيي�ييشيياء  اليييييابييانيييييون  وي�شعي 
"ن�شخة  من املعر�س العاملي ت�شاهي 
التنمية  اأهيييييييداف  لييتييحييقيييييق  دبي"، 
امليي�ييشييتييداميية ليييالأمم املييتييحييدة وكذلك 
امل�شروع الوطني الياباين، حيث ميكن 
الكامل  بالرتفيه  اال�شتمتاع  للزوار 
واحليوي، والبحث عن االإلهام، ور�شم 
خرائط العر�س واملو�شيقى والفنون، 

جديدة  مناهج  و�شع  عر  والثقافة، 
لبناء املوقع يواكب االأحداث، تطبيق 
املييبييتييكييرة عمليا يف  وتيينييفيييييذ االأفيييكيييار 
اجليل  تقنيات  من  والتحقق  املوقع، 
التي  االجتماعية  واالأنييظييميية  الييتييايل 
تتوقع امل�شتقبل ملا بعد عام 2025 ، 
والتطبيق العملي للتقنيات املتقدمة 
، والتاأكد من  واالأنظمة االجتماعية 
لبدائل  والييلييجييوء   ، الييكييربييون  حييييياد 
الهيدروجن،  مييثييل  للطاقة  اأخييييري 
الرتفيه  بيييين  اجليييميييع  عيييين  فييي�يييشييياًل 
التي  واالفييييييرتا�ييييييشييييييي،  احليييقيييييييقيييي 
التكنولوجيا  ا�شتخدام  على  تعتمد 

الرقمية.

- �سعار اأو�ساكا 2025.
الإك�شبو  الرئي�شي  اليي�ييشييعييار  ويييهييدف 
متمع  "ت�شميم  اأو�شاكا؛   2025

اإنييييقيييياذ  اإىل  حلياتنا"  املييي�يييشيييتيييقيييبيييل 
وربيييييط  احلييييييييييياة  ومتييييكيييين  االأرواح 
النا�س،  حياة  معمل  مبفهوم  االأرواح 
الييييزوار  تيينييقييل  ت�شهيل  عييلييي  والييعييمييل 
التنقل،  وتزويدهم بخرة عملية يف 
اأو  اليييييطيييييريان  بيييا�يييشيييتيييخيييدام  �يييييشيييييواء 
ن�شخة  توفري  مع  الذكية،  ال�شيارات 
اجلاذبية  فر�س  لتعزيز  افرتا�شية 
ملوقع  االنييرتنييت، ووفييقيياً  �شبكة  عيير 
اإك�شبو  يييطييرح   ،"2025 "اأو�شاكا 
طريقة  هيييي  "ما  مييبييا�ييشييًرا:  �يييشيييوؤااًل 
يجُقام  حيييييييث  ال�شعيدة؟"،  احلييييييييياة 
املعر�س يف وقت تظهر فيه حتديات 
ذلك  ، مبيييا يف  جيييدييييدة  اجييتييميياعييييية 
املتزايدة  االقيييتييي�يييشييياديييية  اليييفيييجيييوات 
تتطور  بينما   ، املتزايدة  وال�شراعات 
الذكاء  ذلييك  يف  مبييا  الييعييلييوم  تقنيات 
احليوية  والتكنولوجيا  اال�شطناعي 

للب�شرية،  تغيريات  �شتحدث  والتي   ،
وميثل "نهج اإك�شبو" من اأجل العمل 
العملي  لييلييتيينييفيييييذ  اإر�ييييشييييادي  كييدليييييل 
�شورة  الإعييطيياء  وال�شعي  للم�شاريع، 
فقط  لي�س  امل�شتقبل  ملجتمع  واقعية 
ييا من  اأييي�ييشً ، ولكن  ميين خييالل الفكر 
برنامج  ييييهيييدف  و  اليييعيييميييل.  خيييييالل 
فريق اإك�شبو 2025، خللق متمع 
التعاون  خالل  من  مثايل  م�شتقبلي 
لتطبيق  مييينيييوعييية،  مييي�يييشييياركيييات  بيييين 
ميييو�يييشيييوع امليييعييير�يييس واملييي�يييشييياهيييمييية يف 
امل�شتدامة،  التنمية  اأهييداف  حتقيقه 

لتطبيقها بحلول عام 2025.
 2025 اإكيي�ييشييبييو  وكيي�ييشييف ميي�ييشييوؤولييو 
االإمييييارات  اأنييبيياء  لييوكيياليية  ت�شريح  يف 
م�شاريع  ثمانية  تنفيذ  عن  "وام"، 
"جناح  مييفييهييوم  تييخييلييق  مييو�ييشييوعييييية 
التوقيع" حيث ميكن للنا�س جتربة 

امل�شتقبل حلياتنا" واإر�شال  "متمع 
من  امليي�ييشييتييقييبييلييي،  للمجتمع  ر�ييشييائييل 
اإعيييييييداد 8 عييلييميياء يييابييانييييين هيييم د. 
اأحياء  اإيييتيي�ييشييي عيييامل  �ييشيين  فييوكييوكييا 
بجامعة اأوياما جاكوين، وكاواموري 
املتحركة،  اليير�ييشييوم  خميييرج  �ييشييوجييي 
كوياما  �شينمائي،  خميييرج  وكييوا�ييشييي 
�شيناريو،  اإذاعي وكاتب  كوندو كاتب 
وا�ييشيييييجيييييوروهييريو�ييشييي، مييدييير زائر 
بجامعة اأو�شاكا، د. ناكاجيما �شا�شيكو 
والفنان  ريا�شيات،  وعييامل  مو�شيقي 
بجامعة  مياتا هريواكي  د.  اأو�شياي، 
الثالثة  املرة  �شتكون  اأنها  يذكر  كيو. 
التي ت�شت�شيف فيها اأو�شاكا معر�س 
معر�س  ا�شت�شافت  اأن  بعد  اك�شبو، 
 ،1990 واإكيي�ييشييبييو   1970 اإكيي�ييشييبييو 
 1.7 مببلغ  الييبيينيياء  ميزانية  وتييقييدر 
مليار دوالر /ثلث ياأتي من احلكومة 
اليابانية ، وثلث من احلكومة املحلية 
، والباقي من خالل القطاع اخلا�س 
مبا يف ذلك منظمات االأعمال/، من 
الت�شغيلية  امليزانية  تبلغ  اأن  املتوقع 
يتم  دوالر  ميييليييييييون   800 حييييييوايل 
متويلها من خالل مبيعات التذاكر.

جناح انتيغوا وبربودا يف اأك�صبو 2020 يحذر من ا�صتخدام الأكيا�س البا�صتيكية الغري قابلة للتحلل ويعر�س م�صرب اأ�صهر لعب كريكت  

اإك�سبو 2020 من�سة حيوية ملهمة لـن�سخة اأو�ساكا 2025

غرفة عمليات داخل جناح اليابان من اأجل حتليل الأفكار التي طرحها زوار اإك�صبو دبي
و25 منظمة دولية يف ن�سختها املقبلة من املعر�ص العاملي  دولة   150 م�ساركة  تتوقع  • اليابان 

�سيبني م�ستقباًل للجميع �سعار اإك�سبو 2025 اأو�ساكا • �سوتك 
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اإعــــــــــالن
ال�شيييييادة/لوليا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

بوتيك للخياطة الن�شائية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2499166 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/اجلوده 

لالأ�شماك الطازجه 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3720191 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/هم�شات 

�شهيلة خلدمات االفراح 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1165215 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/كافترييا 

اليت اند دياليت 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2714063 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
اللوؤلوؤة  ال�شيييييادة/مركز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

ال�شوداء للعناية بال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1846849 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة احمد حممد علي املزيدي النا�شري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان خمي�س خلفان ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/اي فك�س للهواتف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2974870 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة م�شبح حممد علي �شامل ال�شيعري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بدر �شاملن را�شد حممد ال�شام�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/زوم اليت للخدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الفرح  رخ�شة رقم:3981336 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شاره خليفه �شامل ح�شريم الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حميده دران حممد احمد البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/م�شبغة ار ات�س اف لكوي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املالب�س  رخ�شة رقم:1684245 
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة خديجه جمعه را�شد جمعه �شعيد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حممد عبداملجيد حممود ال�شعدى  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف را�شد جمعه را�شد حاظر املهريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ناديه ن�شراهلل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1000451 باال�شم التجاري:معهد بريليتز 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  للغات 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/حمل ريحان لالأحذية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1747478 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد على نا�شر على النعيمى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شاملن مبخوت حممد العامرى
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل ريحان لالأحذية

AL RAIHAN FOOTWEARS SHOP
اإىل/ الريحان خلياطة الرجالية

 AL RAIHAN GENTS TAILORING 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خياطة املالب�س الرجالية العربية  1410903
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املن�شوجات واالأقم�شة - بالتجزئة  4751001

 تعديل ن�شاط / حذف بيع االأحذية الرجالية - بالتجزئة 4771901
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/الغرافة لتنجيد ال�شيارات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1162324 

تعديل اإ�شم جتاري من/ الغرافة لتنجيد ال�شيارات

AL GHARRAFA AUTO UPHOLSTERY

اإىل/ 711 لزينة ال�شيارات

 CAR ACCESSORIES 711

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/االلكرتونيك توم�شان ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1027274 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / توما�س فارجي�س من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / توما�س فارجي�س من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جا�شم عبدالرحمن يو�شف عبدالرحمن احلمادى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ االلكرتونيك توم�شان ذ.م.م
THOMSUN ELECTRONICS L.L.C

اإىل/ االلكرتونيك توم�شان - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
THOMSUN ELECTRONICS - SOLE    PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية  0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/وي�شت زون لتجارة املواد الغذائية 

- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4105595 

تعديل اإ�شم جتاري من/ وي�شت زون لتجارة املواد - الغذائية - �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ م م

WEST ZONE FOOD STUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ جرينزون لتجارة املواد الغذائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
GREENZONE FOOD STUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/م�شبغة فري�س اند كلن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3015914 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد زكريا �شوكيان كونهى حمى الدين كيزاكى بورايل %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة عبدال�شالم يو�شف ح�شن را�شد اليافعى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبدال�شالم يو�شف ح�شن را�شد اليافعى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:كاميغومي ميدل اي�شت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - املنطقة احلرة 0 �شركة اأبوظبي للموانئ

CN 2475306 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

كم�شفي   ، اأبوظبي  فرع   - قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/جاك�شا  تعين   -  2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/3/16 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250007602
تاريخ التعديل:2022/3/17

املعن  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:نيوبورت انرتنا�شيونال للتجارة العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:املنطقة ال�شناعية - ليتاق 3 - الثالث علي �شيف علي حممد 

بن خليف واخرين
CN 2381939 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  دلتا  ال�شادة/مكتب  تعين   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/16 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205011297
تاريخ التعديل:2022/3/16

املعن  امل�شفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/اخلليج بالزا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1030212 

تعديل اإ�شم جتاري من/ اخلليج بالزا

GULF PLAZA

اإىل/ اخلليج بالزا للخ�شار والفواكه

 GULF PLAZA FRUITS & VEGETABLE 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة  4721001

 تعديل ن�شاط / حذف بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة  4771101

 تعديل ن�شاط / حذف بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة  4771906

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
وخدمات  لالغذية  ال�شيييييادة/اجلنوبية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN التموين - ذ م م  رخ�شة رقم:1000225 

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ اجلنوبية لالغذية وخدمات التموين - ذ م م

SOTHERN FOOD & CATERING SERVICES - L L C

اإىل/ اجلنوبية لالغذية وخدمات التموين ذ.م.م

SOUTHERN FOOD & CATERING SERVICES L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/كافترييا ايكونيك

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3886921 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا ايكونيك

ICONIC CAFETERIA

اإىل/ ميدل تون الدارة العقارات
  MIDDLE TOWN REAT ESTATE MANAGEMENT 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001
تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901

 تعديل ن�شاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  5610003
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/�شتار اتومي�شن للحا�شب االيل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1696755 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
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االأول  اأم�س  م�شاء  اليابان  �شرق  �شرب  الييذي  القوي  الييزلييزال  اأ�شفر 
يف   160 واإ�شابة  اأ�شخا�س   4 مقتل  عن  درجيية   7.4 �شدته  بلغت  و 
باإخراج قطار �شينكان�شن  �شبع حمافظات مبنطقة كانتو، كما ت�شبب 
وت�شدع مباين  بع�س احلرائق  اىل  اإ�شافة  م�شاره  ال�شرعة عن  فائق 
وانهيارات ب�شيطة وتدفق مياه ال�شرف ال�شحي اىل ال�شوارع وانقطاع 
التيار الكهربائي عن اأكر من مليوين مبنى يف مناطق وا�شعة، وفًقا 

لل�شلطات املحلية ووكالة اإدارة احلرائق والكوارث.
واأعلنت وكالة االأر�شاد اجلوية اليابانية ان مركز الزلزال الذي ح�شل 
على دفعتن بينهما وقت ق�شري جداً، قبل منت�شف ليلة االربعاء كان 
على عمق 57 كيلومرتا حتت �شطح املحيط الهادي قبالة حمافظتي 
فوكو�شيما ومياغي. واأ�شدرت الوكالة بعد الهزة مبا�شرة حتذيرا من 
اأمواج مد “ت�شونامي” يف �شاحل املحيط الهادي يف حمافظتي مياغي 
موجات  و�ييشييول  بعد  اليييييوم  �شباح  فييع  رجُ التحذير  لكن   ، وفوكو�شيما 

ت�شونامي بارتفاعات مل تتجاوز ثالثن �شنتمرتا.

�شجلت  اأنييهييا  اأميي�ييس اخلمي�س  كييوريييا اجلنوبية   ال�شلطات يف  ذكييرت   
621328 اإ�شابة جديدة مبر�س كوفيد-19 و429 وفاة يف زيادة 
قيا�شية مع اجتاه البلد الذي طبق قيودا �شارمة ملواجهة اجلائحة 
�شوب اإنهاء تلك القيود. وقالت الوكالة الكورية ملكافحة االأمرا�س 
ال�شبب  هييو  الييعييدوى  �شديد  اأوميييييكييرون  املتحور  اإن  منها  والييوقيياييية 
اأن  لييلييراأي  ا�شتطالع  ك�شف  حن  يف  القيا�شية،  االإ�ييشييابييات  موجة  يف 
كثريين توقعوا االإ�شابة بالفريو�س لكن قلة عروا عن خ�شيتهم من 
التداعيات ال�شحية اخلطرية. وتزيد االإ�شابات اليومية بكثري عن 
االأربعاء  االأول  اأم�س   احلكومة  وقالت  ال�شحية.  ال�شلطات  توقعات 
اإنها تتوقع اأن تتجاوز االإ�شابات اليومية 450األفا. وكانت ال�شلطات 
اآذار  اأقل من �شهر بلوغ ذروة املوجة يف منت�شف مار�س  توقعت قبل 
بعدد اإ�شابات يومية بن 140 و270 األفا. ومددت احلكومة موعد 
بجوازات  العمل  واأوقفت  م�شاء  ع�شرة  احلادية  اإىل  املطاعم  اإغييالق 
من  الوافدين  على  ال�شحي  احلجر  اإلييغيياء  وتعتزم  ال�شحية  املييرور 

اخلارج ممن تلقوا التطعيم.

اأم�س  قولها  الرقمية  التنمية  وزارة  عن  لالأنباء  تا�س  وكالة  نقلت 
اإلكرتونية  هجمات  تواجه  الرو�شية  احلكومية  املواقع  اإن  اخلمي�س 

غري م�شبوقة.
وتييعيير�ييشييت هيييييئييات حييكييومييييية رو�ييشييييية و�يييشيييركيييات ممييلييوكيية للدولة 
لال�شتهداف خالل االأحداث يف اأوكرانيا، و�شهدت املواقع االإلكرتونية 
اأو  انقطاعا  �شبريبنك  وبنك  للطريان  اأيروفلوت  و�شركة  للكرملن 

م�شكالت موؤقتة يف االأ�شابيع املا�شية.

حذر وزير العدل االأملاين ماركو بو�شمان املواطنن من امل�شاركة يف 
احلرب باأوكرانيا على م�شوؤوليتهم اخلا�شة.

وقال بو�شمان ل�شحيفة “راني�شه بو�شت” االأملانية اأم�س اخلمي�س: 
“من ي�شافر اإىل اأوكرانيا على م�شوؤوليته اخلا�شة، وي�شارك يف اأعمال 

قتال، يت�شرف ب�شكل غري �شرعي. واإين اأحذر من ذلك ب�شدة«.
ويكون  اأملانياً  ب�شفته  اأجنبية  لقوات  ين�شم  من  اأن  اإىل  اأ�شار  ولكنه 
القانون  مبييوجييب  قييتييال  و�ييشييع  يف  “فاإنه  اأواميييير،  ب�شل�شلة  مرتبطاً 
“�شرط  للم�شاركة يف حرب  �شرعياً  يعد  ذلك  اأن  واأ�شاف  الدويل”، 

اأال يرتكبوا جرائم حرب هناك«.
يذكر اأن الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�شكي نا�شد متطوعن 
اأوكرانيا والقتال �شد اجلي�س  اإىل  الذهاب  العامل  اأنحاء  من جميع 
الرو�شي �شمن فيلق دويل . وح�شب بيانات من كييف، يعتزم االآالف 

تلبية النداء.
اأجانب يف �شفوفها حالياً، وهم  اأي�شاً  ا�شتقبلت  رو�شيا  اأن  اإىل  ي�شار 
رجال من ذوي اخلرة منحدرين من �شوريا، يرغبون يف القتال بال 

مقابل مع الرو�س، ح�شب الكرملن.

عوا�سم

طوكيو

�شول

مو�شكو

برلني

املغرب يوقف 5 »متطرفني« 
ي�صتبه مبوالتهم لداع�س

•• الرباط-وكاالت

اأ�شخا�س  خم�شة  اأوقييفييت  اأنييهييا  املغربية  االإرهيييياب  مكافحة  �شرطة  اأعلنت 
داع�س،  لييتيينييظيييييم  ميييواالتيييهيييم  يف  ييي�ييشييتييبييه  خمييتييلييفيية  مبييييدن  “متطرفن” 
و”التح�شري لتنفيذ م�شاريع اإرهابية” ت�شتهدف خ�شو�شاً مقار ع�شكرية 

واأمنية ومن�شاآت حكومية.
“من توقيف  اإنه متكن  بيان  الق�شائية يف  املركزي لالأبحاث  املكتب  وقال 
اأعمارهم  تييراوح  االإرهابي”  “داع�س”  لتنظيم  موالن  متطرفن  خم�شة 
واالإعييييداد  التخطيط  يف  “انخراطهم  يف  لال�شتباه  عيياميياً  و44   21 بيين 

لتنفيذ م�شاريع تخريبية، يف اإطار ما ي�شمى بعمليات االإرهاب الفردي«.
اأن التوقيفات جرت يف  واأ�شاف البيان الذي ن�شرته وكالة االأنباء املغربية 
كانت هناك �شالت  اإذا  ما  مييدن خمتلفة، من دون حتديد  واحييد يف  وقييت 
بن امل�شتبه بهم. واأو�شح اأن املوقوفن”انخرطوا يف التحري�س والتح�شري 

لتنفيذ م�شاريع اإرهابية” وفق املعطيات االأولية للبحث.
“�شطروا االأهييداف االإرهابية اخلا�شة بكل واحد منهم”،  اأنهم  اإىل  واأ�شار 
وت�شمل على اخل�شو�س مقرات اأمنية وع�شكرية وحكومية وعنا�شر القوات 

العمومية.
كما لفت البيان اإىل اأن امل�شتبه بهم “�شرعوا يف جتميع حمتويات ذات طبيعة 

متطرفة، حول كيفية �شناعة وتركيب املتفجرات واالأج�شام النا�شفة«.
خاليا  تفكيك  اأو  اأفيييراد  توقيف  الآخيير  حيين  ميين  املغربية  ال�شلطات  تعلن 
اإرهابية موالية لتنظيم داع�س خ�شو�شا. كان اآخرهم �شخ�س اأوقف جنوب 

اململكة مطلع مار�س -اآذار لال�شتباه يف حت�شريه “م�شروعاً اإرهابياً«.

طهران تفرج عن معتقلني مع انح�سار العقبات  

وا�صنطن تلوح بقرب التفاق مع اإيران حول النووي 

ملاذا ا�صتعان بوتني بقوات خارجية يف اأوكرانيا؟ ومن اأين جاءت؟

مليون لقاح اأمريكي م�صاد لكوفيد اإىل العامل فرن�صا حتذر رو�صيا من ا�صتخدام اأ�صلحة كيماوية   500
 •• وا�سنطن-اأ ف ب

لبقية  اللقاحات  من  جرعة  مليون   500 املتحدة  الواليات  قّدمت 
العامل منذ تطوير هذا العالج امل�شاد لكوفيد-19، كما اأعلن وزير 
اإىل  اأر�ييشييل  بيان  يف  اخلمي�س  بلينكن  اأنييتييوين  االأمييريكييي  اخلارجية 

وكالة فران�س بر�س.
واأكد بلينكن يف البيان “قّدمت الواليات املتحدة حتى االآن اأكر من 
املجانية  لكوفيد-19  امل�شادة  اللقاحات  من  جرعة  مليون   500
العامل  واقت�شادات حول  بلدان   110 الأكر من  والفعالة  واالآمنة 

بهدف وحيد هو اإنقاذ االأرواح«.
لقاح.  جرعة  مليار   1،1 توزيع  هو  لوا�شنطن  االإجييمييايل  والييهييدف 
اأكر من عامن  الوباء قبل  انت�شار  اأنه منذ بداية  بلينكن  واأ�شاف 

�شكل  يف  دوالر  مييليييييار  ع�شرين  “حواىل  وا�ييشيينييطيين  قييدمييت  بقليل، 
 120 من  الأكر  وتنموية  واقت�شادية  واإن�شانية  �شحية  م�شاعدات 
الت�شنيعية  القدرات  ودعمنا تطوير  اأي�شا  “ا�شتثمرنا  وتابع  بلدا«. 
اأن هذا اجلهد  مقدرا  اإفريقيا واآ�شيا”  للقاحات امل�شادة لكوفيد يف 

االأمريكي اأحدث “الفرق يف كل اأنحاء العامل«.
وقال بلينكن اإن “هذه اجلهود حا�شمة الأن الوباء مل ينته بعد. ما 
زالت اأرواح كثرية معر�شة للخطر يف كل اأنحاء العامل فيما حتاول 
البلدان التغلب على املتحورة اأوميكرون والتعامل مع احتمال وجود 
اأن  بايدن مييرارا  االأمييريكييي جو  الرئي�س  واأّكييد  متحّورات جييديييدة«. 

بالده �شتكون “تر�شانة اللقاحات يف العامل«.
وتوؤكد اإدارته اأن الترعات االأمريكية باللقاحات تتم بدون �شروط 

ولي�س يف �شبيل حتقيق اأهداف دبلوما�شية اأو ا�شرتاتيجية.

من العقوبات على رو�شيا. وقال “ا�شتخدام االأ�شلحة 
احتماله  ميكن  ال  ت�شعيدا  �شي�شكل  التقليدية  غري 
و�شيوؤدي اإىل عقوبات اقت�شادية هائلة وم�شددة، دون 

اأي حمرمات«.
بخ�شو�س  بتفا�شيل  االإدالء  عيين  درييييان  لييو  وامتنع 

طبيعة العقوبات يف حال وقوع مثل تلك الهجمات.
كييييان االأمييييين اليييعيييام حلييلييف �ييشييمييال االأطييليي�ييشييي ين�س 
املييا�ييشييي يف مقابلة  االأحييييد   يييوم  قييال  قييد  �شتولتنرج 
رو�شيا رمبا  اإن  االأملانية  زونتاج  ام  فيلت  مع �شحيفة 
واإن  اأوكرانيا،  غزوها  بعد  كيماوية  اأ�شلحة  ت�شتخدم 

مثل هذا اال�شتخدام �شيكون جرمية حرب.

•• باري�س-رويرتز

اإييييف لييو دريان  قييال وزيييير اخلييارجييييية الفرن�شي جييان 
�شتعتر  فرن�شا  اإن  مقابلة  يف  باريزيان  لو  ل�شحيفة 
رو�شيا م�شوؤولة عن اأي ا�شتخدام الأ�شلحة كيماوية اأو 

بيولوجية يف حرب اأوكرانيا.
واأ�شاف “اإذا وقعت هجمات كيماوية اأو بيولوجية يف 
اأوكرانيا، ف�شنعرف من امل�شوؤول الوحيد عنها. �شتكون 

رو�شيا«.
ا�ييشييتييخييدام مييثييل تلك  اأن  الييفييرنيي�ييشييي  اليييوزيييير  وذكييييير 
مزيد  فر�س  اإىل  �شيف�شي  التقليدية  غري  االأ�شلحة 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأ�شارت الواليات املتحدة اإىل “قرب” 
حول  اإيييران  مع  تفاهم  اإىل  التو�شل 
اإحييييييياء االتيييفييياق الييينيييووي املييييرم عام 
برنامج  مييين  يييحييد  واليييييذي   2015
طهران لالأ�شلحة النووية، يف اأحدث 

موؤ�شر على حتقيق تقّدم يف امللف.
اأيييام قليلة على ورود مطالب رو�شية بدت  وبعد مييرور 
وكاأنها قد ت�شع حمادثات فيينا الإحياء االتفاق يف مهب 
االأ�شبوع احلايل بروز موؤ�شرات تدل على  الريح، �شهد 

اأن ت�شوية قد تكون يف املتناول.
اإفييييراج طييهييران عيين املعتقلَن  يف هيييذا اليي�ييشييييياق ييينييدرج 
زاغاري-راتكليف  نييازانيين  يين  يين-الييريييطييانيييَّ االإيييرانيييَّ
املتبقية  اخلييالف  نقاط  اأن  واإعالنها  اآ�ييشييوري،  واأنو�شه 
مييع اليييوالييييات املييتييحييدة يف املييبيياحييثييات الييهييادفيية الإحياء 

االتفاق النووي تقّل�شت اىل “مو�شوعن«.
وبداأت اإيران وقوى كرى ال تزال من�شوية يف االتفاق 
)فرن�شا، بريطانيا، اأملانيا، رو�شيا، وال�شن(، منذ اأ�شهر 
غري  ب�شكل  فيها  ت�شارك  الحيائه،  فيينا  يف  مباحثات 
اأحاديا يف  ان�شحبت منه  التي  املتحدة  الواليات  مبا�شر 

.2018
ولييييدى �ييشييوؤالييه عيين اعييتييبييار ايييييران اأنييييه ال يييييزال هناك 
قبل  املييتييحييدة  اليييوالييييات  ميييع  عييالييقيين  “مو�شوعن” 
2015، رف�س  اتفاق عام  تفاهم الحياء  اإىل  التو�شل 
املتحدث با�شم وزارة اخلارجية االأمريكية نيد براي�س 
اإىل  ي�شري  االيييراين  التلميح  كييان  اإذا  ما  نفي  اأو  تاأكيد 
�شمانات تطالب بها ايران حتى يف حالة حدوث تغرّي 
اإزاليييية  اإىل  بيياالإ�ييشييافيية  املييتييحييدة،  اليييوالييييات  يف  �شيا�شي 
للمجموعات  االأمريكية  القائمة  من  الثوري  احلر�س 

االإرهابية.
الق�شايا  ت�شوية  بيياالإمييكييان  اأن  “نعتقد  اأ�ييشيياف  لكنه 

املتبقية«.
لكننا  اتفاق حمتمل  قريبون من  “نحن  براي�س  وقال 

مل نبلغه بعد«.
الوقت  ميين  الييقييليييييل  �ييشييوى  يتبق  “مل  اأنيييه  اإىل  واأ�يييشيييار 
نحو  اأحييرزتييه طهران”  الييذي  اليينييووي  للتقدم  بالنظر 

تطوير ا�شلحة نووية.
وتابع “اإنها م�شاألة ينبغي حلها ب�شكل عاجل«.

اأ�شار من�ّشق االحتاد االأوروبييي املكّلف  واالأ�شبوع املا�شي 
اإدارة مباحثات اإحياء االتفاق النووي اإنريكي مورا اإىل 

•• برلني-وكاالت
الرئي�س  اإن  ميييييتييزغيير  نيييييلييز  االأمليييييياين  اليي�ييشييحييفييي  قييييال 
الرو�شي فالدميري بوتن ا�شتعان مبقاتلن من اخلارج 
يف غزو اأوكرانيا، الأنه ال يريد خ�شارة اجلبهة ال�شعبية 
الداخلية نتيجة للخ�شائر الب�شرية بن اجلنود وقوات 

االحتياط.
وكتب ميتزغر، لقناة “زي دي اأف” االأملانية، اأن رو�شيا 
ما  لييهييا،  م�شتعدة  تكن  مل  اأوكييرانيييييا  يف  حييربييا  تخو�س 
ولذلك  ولوج�شتية،  ب�شرية  هائلة،  خل�شائر  عر�شها 
اإىل  بهم  للدفع  جييدد  جيينييود  عيين  عيياجييل  ب�شكل  تبحث 
�شاحة القتال، خا�شة من الذين لن يوؤدي مقتلهم اإىل 

انقالب املزاج العام يف رو�شيا �شد بوتن.

ملاذا يحتاج بوتني اإىل هذه القوات؟
اأكر  الرو�شية  امل�شلحة  القوات  عدد  يبلغ  الييورق،  على 
مييين 1 مييليييييون جيينييدي نيي�ييشييط ونييحييو مييليييييوين جندي 

احتياطي.
ي�شتطيع  “ال  الييرو�ييشييي  الييرئييييي�ييس  اإن  ميييييتييزغيير  وقييييال 
القتالية  الييقييوات  ت�شكل  اإذ  بييحييرييية،  عليهم  االعييتييميياد 
اأن ت�شتمر  امل�شلحة. وال ميكن  جييزًءا فقط من القوات 
اللوج�شتية  وا�شتمرت اخلدمات  اإذا جنحت  اإال  احلرب 
بعد  املنهكة  الييقييوات  “تغيري  اأن  م�شيفاً  والطبية”، 
املجندين  على  واالعييتييميياد  احليييرب،  ميين  قليلة  اأ�شابيع 

واالحتياطين �شيجعل احلرب اأقل �شعبية«.
الدفاع  وزارة  اعييرتفييت  املييا�ييشييي،  االأ�ييشييبييوع  نييهيياييية  ويف 
لكن  اأوكرانيا.  اإىل  جييدداً  مندين  باإر�شالها  الرو�شية 
اأن  “اأوؤكد  تطمن:  ر�شالة  يف  قييال  الييرو�ييشييي،  الرئي�س 
املجندين لن ي�شاركوا يف العمليات القتالية ولن يفعلوا 
ذلك. كما لن يكون هناك املزيد من اال�شتدعاء جلنود 

االحتياط«.
اأبريل -ني�شان املقبل،   1 ويف يوم التجنيد ال�شنوي، يف 
رو�ييشييي خدمتهم.  األييف مند   100 ميين  اأكيير  �شيبداأ 

ّلت”، م�شددا على �شرورة  “ارتياحه لكون امل�شاكل قد حجُ
“عدم تكرار ما  اأن حتر�س احلكومة الريطانية على 

ح�شل«.
اإىل  م�شرية  “�شرورها”  عيين  اآ�ييشييوري  عائلة  واأعييربييت 
 1672 “قبل  له  الذي تعّر�س  اأن االعتقال اجلائر” 

يوما” اأدى اإىل “اهتزاز اأ�ش�س العائلة«.
وتابعت العائلة يف بيان “االآن ميكننا اأن نتطّلع اإىل اإعادة 

بناء تلك االأ�ش�س العائلية مع عودة حجر الزاوية«.
اآ�شوري  مع  زاغاري-راتكليف  و�شلت  االأربييعيياء  وع�شر 
مان، وفق ما اأعلنت وزارة اخلارجية يف ال�شلطنة،  اإىل عجُ

قبل اأن يتوّجها منها اإىل لندن.
اأعيييييييوام من  بييعييد  اأبييييييرم  اليييييذي   2015 اتيييفييياق  واأتييييييياح 
املفاو�شات ال�شاقة، رفع عقوبات عن طهران يف مقابل 
خف�س اأن�شطتها النووية و�شمان �شلمية برنامها. اإال 

اأي اأن  “الهوام�س”،  اأن املفاو�شات بلغت مرحلة كتابة 
الن�س االأ�شا�شي اأجنز ب�شكل �شبه كامل.

اإال اأن مطالب رو�شية كبحت التقّدم، اإذ دخل على خط 
وا�شنطن  التفاو�س طلب مو�شكو �شمانات خطية من 
بيييياأن الييعييقييوبييات الييغييربييييية االأخيييييرية عييلييى مييو�ييشييكييو، لن 
اقت�شادية  ميياالت  يف  طهران  مع  تعاونها  على  توؤثر 

وع�شكرية.
اأكد  الييرو�ييشييي �شريغي الفيييروف  لكن وزيييير اخلييارجييييية 

الثالثاء اأن رو�شيا تلقت “ال�شمانات املطلوبة خطًيا«.
واالأربعاء اأفرجت طهران عن نازانن زاغاري-راتكليف 
واأنو�شه اآ�شوري، يف خطوة اعترت موؤ�شرا جديدا على 

ح�شول تقارب دبلوما�شي.
ت�شريح  نيييازانييين يف  زوج  راتييكييليييييف  ريييتيي�ييشييارد  واأعيييييرب 
لوكالة فران�س بر�س من منزل العائلة يف بريطانيا عن 

اأن  املوؤكد  فمن  مقاتل،  األييف   70 من  موؤلف  قديروف 
هناك املزيد من املقاتلن اجلدد املتاحن لرو�شيا«.

احلرب،  يف  قديروفت�شي  جي�س  م�شاركة  اأن  واأو�شحت 
جيييزء مييين عييالقيية قيييدييييروف ميييع الييكييرمييليين. فمقابل 
الرئي�س  يينييح  ميجُ ملو�شكو،  وال�شيا�شي  الع�شكري  اليييوالء 
ال�شي�شاين حرية عمل وا�شعة يف بالده. وجزمت كالين 
بي”اإدمج قوات قديروفت�شي، ر�شمياً يف الهياكل االأمنية 
يتبعون  الواقع  يف  لكنهم  اأخييرياً،  الرو�شية  والع�شكرية 
فقط للرئي�س ال�شي�شاين الذي يلتزمون بوالء �شخ�شي 
اأوكرانيا،  يف  قديروفت�شي  قوات  “انت�شار  وقالت:  له«. 

هو جزء من حرب نف�شية الأنها معروفة بوح�شيتها«.

املتطّوعون ال�سوريون
ويدين الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد لنظريه الرو�شي 

وعليه، فاإن ا�شتخدامهم يف حرب اأوكرانيا “�شيكون له 
ثمن �شيا�شي باهظ  للرئي�س الرو�شي«.

واأو�شح ميتزغر اأن هذه الثغرات هي التي بداأ مقاتلون 
من �شوريا وال�شي�شان يف �شدها.

اأبناء قديروف
وتعتمد مو�شكو يف رفد قواتها على الرئي�س ال�شي�شاين 
رم�شان قديروف وجي�شه، وقديروف اأحد اأهم املوالن 
لبوتن، وين�شط مقاتلوه املعروفون بي “قديروفت�شي” 

ب�شكل اأ�شا�شي قرب العا�شمة االأوكرانية كييف.
معهد  يف  ال�شرقية  اأوروبييييا  �ييشييوؤون  يف  الباحثة  وقييالييت 
للقناة:  كييالييين  مييارغييريييت  االأملييياين  وال�شيا�شة  العلوم 
ال�شي�شان  املقاتلن  عدد  موثوقة عن  اأرقييام  توجد  “ال 
يف اأوكرانيا. لكن مبا اأن التقديرات ت�شري اإىل اأن جي�س 

اأن الواليات املتحدة ان�شحبت منه يف 
ترامب  دونالد  ال�شابق  رئي�شها  عهد 
قا�شية، ما  عييقييوبييات  فيير�ييس  واأعييييادت 
عييين غالبية  لييلييرتاجييع  اإيييييييران  دفييييع 

التزاماتها.
اخلارجية  وزييييييير  قيييييال  واالأربييييييعيييييياء 
عبداللهيان  اأميييري  ح�شن  االإيييييراين 
�ييشييميين خطوطنا  ميين  مييوا�ييشيييييع  اأربيييعييية  لييدييينييا  “كانت 
وفق ما  احلمراء يف املراحل النهائية من املفاو�شات”، 

نقلت وكالة “اإرنا” الر�شمية.
املييوا�ييشيييييع االأربيييعييية، مت يف  “من �شمن هيييذه  واأ�يييشييياف 
االأ�ييشييابيييييع الييثييالثيية املييا�ييشييييية حييل مييو�ييشييوعيين تقريبا 
يتبقى  لكن  االتييفيياق،  مرحلة  اىل  )ب�شاأنهما(  وو�شلنا 
اأن  دون  من  اقت�شادية”،  �شمانة  اأحدهما  مو�شوعان، 

يو�شح طبيعة املو�شوع الثاين.
لكن م�شدرا اآخر مّطلعا على املحادثات قال اإن املو�شوع 
الييثييوري االإييييييراين الذي  الييثيياين هييو و�شعية احليير�ييس 

اأدرجته وا�شنطن يف قائمتها للمنظمات االإرهابية.
اإن  روم  هييري  يوريجا”  “مموعة  يف  املحلل  وقيييال 
تييكييون غييري قابلة  اأن  املييرجييح  ميين غييري  هييذه امل�شاكل” 

للتخطي«.
وتابع “كل من الواليات املتحدة واإيران يريد التو�شل 
دبلوما�شيا  ر�شيدا  االأخيييرية  ا�شتخدمت  وقييد  التييفيياق، 
الإقييينييياع رو�ييشيييييا بييياليييرتاجيييع عييين نييهييج امليييواجيييهييية الذي 

تّتبعه«.
وقال علي واعظ املحلل يف مموعة االأزمييات الدولية 
االتفاق  ال�شتغالل  رو�شيا  �شعي  اأن  الوا�شح  من  “بات 
الغربية  العقوبات  من  مهرب  اإيجاد  اأجييل  من  النووي 

على خلفية االأزمة يف اأوكرانيا مل ينجح«.
واأ�شار واعظ اإىل اأن قدرا كبريا من الطاقة والر�شيد 
“اأكر  االتفاق  بات  وقد  ا�شتثمارهما،  جرى  ال�شيا�شي 

من اأن يف�شل«.
ح�شول  خميياطيير  تبقى  حمييادثييات  اأي  غيييرار  على  لكن 

تعقيدات اللحظات االأخرية قائمة.
واأ�شار روم اإىل اأن اإيران “�شت�شعى اإىل ا�شتغالل ارتفاع 

ا�شعار النفط للح�شول على مزيد من التنازالت«.
الذرية  الييدولييييية للطاقة  الييوكيياليية  اأ�ييشييدرت  واالأربيييعييياء 
اإيران  حتقيق  حييول  جييديييدة  تفا�شيل  ت�شمن  تقريرا 
املييعييدين، مييا من  اليييييورانيييييوم  اإنييتيياج  تقدما على �شعيد 
اإحياء  �شعيد  على  احلا�شل  التقارب  يفرمل  اأن  �شاأنه 

االتفاق النووي.

رو�شيا  تدعم   ،2015 ومنذ  اخلييدمييات.  ميين  بالكثري 
احلكومة يف دم�شق يف حماربة امليلي�شيات املختلفة، مبا 

يف ذلك تنظيم داع�س.
 16“ اإن  �شويغو،  �شريغي  الرو�شي  الدفاع  وزير  وقال 
االأو�شط،  اليي�ييشييرق  دول  ميين  معظمهم  مييتييطييوع،  األييييف 

�شّجلوا اأ�شماءهم للقتال اإىل جانب رو�شيا«.
كما وزعت وزارة الدفاع الرو�شية �شوراً دعائية لقوات 

حكومية �شورية يف جتمع موؤيد لرو�شيا.
واأو�شح رئي�س حترير ملة “زينيث” االأملانية دانييل 
�شورين  عن  تبث  التي  “العرو�س  اأن  للقناة  غييريالخ، 
االأعالم  برفع  اأجُميييروا  ع�شكرية،  �شبه  جماعات  ميثلون 
الرو�شية و�شور بوتن، هي يف االأ�شا�س عرو�س دعاية«.
ال�شباب  ميين  العظمى  “الغالبية  اأن  غيييريالخ  واأ�ييشيياف 
اإىل  الييعييودة  يييريييدون  اليي�ييشييوري يف مناطق احلكومة ال 
احلرب، وادعاء اأن املتطّوعن ال�شورين خراء يف حرب 

املدن ويجنودون من اأجل ذلك، ادعاء زائف«.
واأ�شاف “مل يكن للقوات امل�شلحة ال�شورية �شجل جيد 
يف القتال يف املدن، وا�شطرت اإىل طلب م�شاعدة حزب 
اهلل والقوات �شبه الع�شكرية التي تقودها اإيران ملحاربة 

التمّرد يف الداخل«.
املقاتلن  يييكييون جتيينيييييد  “لن  قييييال:  االإطيييييار،  هيييذا  ويف 

ال�شورين مهماً ب�شكل خا�س«.

مرتزقة فاغرن
وراأى ميتزغر اأنه ميكن ل�شركات املرتزقة الرو�شية اأن 
تلعب دوراً اأكر يف حرب اأوكرانيا. ووفق بحث ل�شحيفة 
نجُ�شر بالفعل اأكر من 400 مرتزق  “بريت�س تاميز”، 
من �شركة فاغر الرو�شية لقتل ال�شيا�شين االأوكرانين 

على وجه التحديد.
“فاغر زادت  بييياأن  اإخييبييارييية غييربييييية  تييقييارييير  واأفيييييادت 
جييهييودهييا لييتييجيينيييييد قيييدمييياء امليييحييياربييين بيي�ييشييبييب الغزو، 
وخففت املتطلبات، فلم تعد اجلن�شية غري الرو�شية اأو 

ال�شجالت اجلنائية، معياراً لال�شتبعاد«.

حذر يف الأمم املتحدة مبواجهة الأزمة ال�صيا�صية يف ليبيا  •• االأمم املتحدة -اأ ف ب

التزمت القوى الكرى يف مل�س 
االأمم  وكييييذلييييك  اليييييييدويل  االأمييييييين 
املييتييحييدة يف اجييتييميياع حييييذرا كبريا 
التي  اليي�ييشيييييا�ييشييييية  االأزمييييييية  حيييييييال 
اأي  تنحاز  اأن  دون  ميين  ليبيا،  تهز 
- الإحدى  رو�شيا  با�شتثناء   - منها 
املييتيينييافيي�ييشييتيين يف هذا  اليي�ييشييلييطييتيين 
الييبييلييد. وحييييذرت ميي�ييشيياعييدة االأمن 
لل�شوؤون  امليييتيييحيييدة  ليييييالأمم  اليييعيييام 
يف  ديييكييارلييو  روزمييييياري  ال�شيا�شية 
“ال�شلطة  اأن  ميين  اجلل�شة  بييداييية 
اأزمة  تييواجييه  الليبية  الييتيينييفيييييذييية 
اإذا مل يتم حلها،  تييوؤدي،  اأن  ميكن 
واإىل  اال�ييييشييييتييييقييييرار  زعييييزعيييية  اإىل 

حكومات موازية يف البالد«.

تبذل  املييتييحييدة  “االأمم  اإن  وقييالييت 
االأزمة”  هييذه  جييهييودا كبرية حلييل 
اأ�شا�س  عييلييى  “االتفاق  اأجييييل  مييين 
د�يييشيييتيييوري الإجييييييراء انييتييخييابييات ما 
م�شيدة  ممكنا”،  ذلييك  ي�شبح  اإن 
بعمل االأمريكية �شتيفاين وليامز 
العام  لالأمن  اخلا�شة  امل�شت�شارة 

للمنظمة الدولية.
وتابعت روزماري ديكارلو اأنه اإذا مل 
يتحقق ذلك، فاإن اخلطر يتمثل يف 
تق�شيم جديد للموؤ�ش�شات “واإلغاء 
العامن  يف  حتققت  التي  املكا�شب 
املا�شين«. ودعت فرن�شا اأي�شا اإىل 
ذّكرت  بينما  املكا�شب”  “حماية 

الليبين  بيييياأن  املييتييحييدة  اليييوالييييات 
يييييريييييدون قييبييل كيييل �يييشييييء اإجيييييراء 
املوقف  األبانيا  انتخابات، وخل�شت 
“احلذر”  اإىل  ميي�ييشييرية  اليييغيييربيييي 
النف�س”.  و”�شبط  و”ال�شر” 
يف اجلانب االإفريقي اأي�شا ال خيار 
الييتيينييفيييييذيييتيين. وقال  اليي�ييشييلييطييتيين 
كزافييه  مييييي�ييشييال  الييغييابييون  �شفري 
غانا  با�شم  االجييتييميياع  عقب  بيانغ 
وكييييينيييييا، وكيييل هيييذه الييييدول ت�شغل 
مل�س  يف  دائييييميييية  غييييري  ميييقييياعيييد 
البالغ  قلقنا  عيين  “اأعربنا  االأمييين 
واإمكان  اليي�ييشيييييا�ييشييي  اجليييميييود  اإزاء 
اليييتيييي حتققت  امليييكيييا�يييشيييب  تييييراجييييع 

اأكد  رو�ييشيييييا،  وبييا�ييشييم  االآن«.  حييتييى 
نائب ال�شفري الرو�شي لدى االأمم 
املتحدة دميرتي بوليان�شكي عك�س 
ذليييييك، مييي�يييشيييددا عييلييى دعييييم بيييالده 
التي  التنفيذية اجلديدة  لل�شلطة 
اختارها الرملان املتمركز يف �شرق 
وقال  طرابل�س.  ورف�شتها  البالد 
حل  نحو  مهمة  خييطييوة  “هذه  اإن 

االأزمة التي طال اأمدها«.
االأمن  مل�س  ميييدد  اأن  يفرت�س 
ال�شيا�شية يف  املتحدة  االأمم  مهمة 
وهو  ني�شان/اأبريل  نهاية  يف  ليبيا 
انتهاء  مييع  يييتييزاميين  نهائي  مييوعييد 
ل�شتيفاين  للتجديد  القابل  العقد 

الدبلوما�شي  و�ييييشييييدد  ولييييييياميييز. 
تعين  �يييييشيييييرورة  عيييليييى  الييييرو�ييييشييييي 
“يف  املتحدة  لييالأمم  جديد  موفد 
اأ�شرع وقت ممكن«. ومنذ ا�شتقالة 
ال�شلوفاكي يان كوبي�س يف ت�شرين 
تعين  يييتييم  الييثيياين-نييوفييميير، مل 

مبعوث لالأمم املتحدة لليبيا.
وذكييير ميي�ييشييدر دبييلييومييا�ييشييي لوكالة 
فييرانيي�ييس بيير�ييس طييالييبييا عيييدم ك�شف 
االإفيييرييييقيييي  االحتيييييييياد  اأن  هيييوييييتيييه 
�ييشيييييقييرتح االأربييييعيييياء عييلييى االأميييين 
اأنطونيو  املييتييحييدة  ليييييالأمم  اليييعيييام 
غوتريي�س تعين اإفريقي مبعوثا. 
هذا  اأن  نييفيي�ييشييه  امليي�ييشييدر  واأ�ييييشيييياف 

االأمن  مل�س  يف  يلقى  االقييييرتاح 
دعم رو�شيا وال�شن. ويفرت�س اأن 
يعر�س على غوتريي�س اأ�شماء عدد 
من ال�شخ�شيات ليتمكن من اتخاذ 
قرار وتقدميه اإىل مل�س االأمن.

مبعوثا  اإفييريييقييي  تعين  ومييطييلييب 
لالأمم املتحدة اإىل ليبيا قدمي. ويف 
اإفريقيا جزائريا  2020، ر�شحت 
وغييانيييييا اليييواحيييد تييلييو االآخييييير، لكن 
الواليات  املقرتحات رف�شتها  هذه 
انق�شامات  ليبيا  وتقو�س  املتحدة. 
بن املوؤ�ش�شات املتناف�شة يف ال�شرق 
حكومتان  لييديييهييا  وبييييات  واليييغيييرب 
متناف�شتان منذ اأوائل اآذار-مار�س، 
كما حدث بن 2014 و2012 يف 
خ�شم احلرب االأهلية بعد اإطاحة 

نظام معمر القذايف.
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عربي ودويل
  �صواريخ رو�صية تغرق �صفينة يف البحر الأ�صود 

•• بنما-اأ ف ب

اأدت �شواريخ رو�شية اإىل اإغراق �شفينة جتارية ترفع علم بنما يف البحر االأ�شود واإحلاق 
اأ�شرار ب�شفينتن اأخرين، على ما اأعلن م�شوؤول االإدارة البحرية يف بنما نورييل اأراوز، 
مو�شحا اأن طواقم ال�شفن الثالث �شاملون. وقال نورييل اأراوز لل�شحفين “نعلم اأن 
م�شريا اإىل  ثالث �شفن )ترفع علم بنما( كانت �شحية هجمات �شاروخية رو�شية” 
اأ�شرار  بهما  حلقت  لكن  تطوفان  زالتا  ما  واثنتن  “غرقت  ال�شفن  هذه  اإحييدى  اأن 
300 �شفينة من دول  اإىل  مئتي  “البحرية الرو�شية”  اأراوز منع  مادية«. وا�شتنكر 
خمتلفة من “مغادرة البحر االأ�شود«. لذلك علقت يف البحر االأ�شود نحو ع�شر ل�شفن 
ترفع علم بنما خم�ش�شة لنقل احلبوب خ�شو�شا وعلى متنها حوايل 150 من اأفراد 
الطواقم. يف 25 �شباط-فراير، بعد هجوم اأول على �شفينة ترفع علم بنما، طلبت 
�شلطات البلد الواقع يف اأمريكا الو�شطى “على وجه ال�شرعة” جتنب االإبحار يف املياه 

االأوكرانية والرو�شية يف البحر االأ�شود وبحر اأزوف.

اإنه  قائاًل  فيدوروف  مع  هاتفيا  يتحّدث  وهو  تلغرام 
“�شعيد ب�شماع �شوت رجل على قيد احلياة«.

لعدم  �ييشييكييًرا  اأفيي�ييشييل.  “اأنا بحالة  فيييييدوروف  واأجييابييه 
اأتعافى  لكي  يومن  اأو  ليوم  �شاأحتاج  عييّنييي.  تخّليكم 
وبعدها �شاأكون حتت اأمركم للم�شاهمة يف انت�شارنا«.

الرئا�شة  بييا�ييشييم  املييتييحييدثيية  زاريييفيينييا  دا�يييشيييا  و�ييشييرحييت 
متاأخر  وقيييت  يف  االأوكيييييراين  للتلفزيون  االأوكيييرانييييييية 
فيييييدوروف بت�شعة جنود رو�س  اأنييه مت تبادل  االأربييعيياء 

اأ�شرى ترتاوح اأعمارهم بن 20 و21 عاما.
“هوؤالء اأطفال يف االأ�شا�س، مندون،  وقالت زاريفنا 
وهم بح�شب وزارة الدفاع الرو�شية غري موجودين يف 

•• كييف-اأ ف ب

اأعلنت ال�شلطات االأوكرانية اأن القوات الرو�شية اأطلقت 
�شراح اإيفان فيدوروف رئي�س بلدية مدينة ميليتوبول 

االأوكرانية اجلنوبية بعد اأيام من اختطافه.
قد  زيلين�شكي  فولودميري  االأوكيييراين  الرئي�س  وكييان 
اجلمعة  فيييييدوروف  اختطفوا  رو�ييس  جيينييودا  اأن  ك�شف 
اقتحامهم  خييالل  العدو”  مع  التعاون  “رف�س  الأنييه 
ماريوبول  مييدييينييتييي  بيييين  تيييقيييع  اليييتيييي  ميييييليييييتييوبييول 

وخري�شون.
واالأربعاء ظهر زيلين�شكي يف مقطع فيديو نجُ�شر على 

م�شيفة “لكن العامل باأ�شره يرى مددا  اأوكرانيا”، 
اأنهم هناك«.

واختجُطف فيدوروف خالل تواجده يف خلية االأزمة يف 
وفق  باالإمدادات،  متعّلقة  مب�شائل  لالهتمام  مدينته 

الرملان االأوكراين.
نييظييريه الفرن�شي  قيييد طييلييب مييين  وكييييان زيييلييييينيي�ييشييكييي 
�شولت�س  اأوالف  االأمليياين  وامل�شت�شار  ماكرون  اإميانويل 

ال�شبت امل�شاعدة يف اإطالق �شراحه.
دنيبوررودين،  مدينة  بلدية  رئي�س  ا  اأي�شً واختجُطف 
االحتاد  اأدان  وقييد  املا�شي  االأحييد  اجلنوب  يف  الواقعة 

االأوروبي عمليات االختطاف هذه.

القوات الرو�صية تفرج عن رئي�س بلدية ميليتوبول الأوكرانية

•• كييف-اأ ف ب

تعلن الواليات املتحدة عن تقدمي 
 800 بقيمة  جييديييدة  م�شاعدات 
مليون دوالر اإىل اأوكرانيا لدعمها 
يف مواجهة القوات الرو�شية التي 
من  الييرغييم  على  ح�شارها  ت�شدد 
كييف  بيييين  جييييديييييدة  حميييييادثيييييات 
الرئي�س  و�يييشيييفيييهيييا  ومييييو�ييييشييييكييييو 

االأوكراين باأنها “اأكر واقعية«.
على االأر�س �شمع دوي انفجارات 
العا�شمة  االأربييعيياء يف  قوية فجر 
ت�شاعد  تالها  كييف،  االأوكرانية 
اليييدخيييان االأ�ييييشييييود، بينما  اأعيييميييدة 
الييرو�ييشييي مدينة  الييقيي�ييشييف  طيييال 
اإليها  ييييليييجييياأ  اليييتيييي  زابيييورييييجيييييييا 
اليييفيييارون ميين ميياريييوبييول، ح�شب 

ال�شلطات املحلية.
و�شيقوم الرئي�س جو بايدن بهذا 
االإعالن بعد خطاب عر الفيديو 
فولودميري  االأوكيييييراين  ليينييظييريه 
الكونغر�س  اأمييييييييام  زيييلييييينيي�ييشييكييي 
االأميييريكيييي. واأو�يييشيييح ميي�ييشييوؤول يف 
املجموع،  “يف  اأنييه  االأبي�س  البيت 
يف  دوالر  مبلياري  الرئي�س  �شمح 
اإدارة”  بييداييية  االأمييين منذ  مييال 

بايدن.
زودت  وا�يييشييينيييطييين  اأن  واأ�يييييشييييياف 
اأوكرانيا خالل العام املا�شي بنحو 
م�شاد  جافلن  �ييشيياروخ   2600
للدبابات واأكر من 600 �شاروخ 

�شتينغر م�شاد للطائرات.
زيلين�شكي  يتحدث  اأن  ويفرت�س 
بتوقيت   13،00 اليي�ييشيياعيية  عيينييد 
الكونغر�س  اأع�شاء  اإىل  غرينت�س 
الييرئييييي�ييس بايدن  يييحييثييون  اليييذيييين 
اللهجة  ت�شعيد  على  با�شتمرار 
يكرر  اأن  ويييتييوقييع  رو�يييشيييييييا.  �ييشييد 
منطقة  اإقامة  مطلبه  زيلين�شكي 
حليييظييير اليييييطيييييريان فيييييوق بيييييالده، 
وهو اإجييراء يوؤيده عدد كبري من 
يرف�شه  لكن  الكونغر�س  اأع�شاء 

الرئي�س االأمريكي حتى االآن.
وكييييان الييرئييييي�ييس االأوكيييييييراين قال 
الأعييييي�يييييشييييياء اليييييييرمليييييييان اليييكييينيييدي 
الثالثاء “تخيلوا مدنكم تق�شف 
جديد  مييين  مييطييالييبييا  وتطّوق”، 

بفر�س منطقة احلظر اجلوي.
من  اأمريكيون  برملانيون  ويدعو 
احليييزبييين الييرئييييي�ييس بييياييييدن اإىل 
ت�شليم طائرات ميغ-29  ت�شهيل 
اأمر  وهييو  اأوكييرانيييييا  اإىل  بولندية 

رف�شته وا�شنطن نهائيا.
واأكييييييد زيييلييييينيي�ييشييكييي ميييييددا اأمييييام 

�شفقوا  الذين  الكندين  اليينييواب 
“الرو�س  اأن  لييدقييائييق  وقييوفييا  لييه 
قتلوا 97 طفال حتى االآن” عر 
وم�شت�شفيات  “مدار�س  قيي�ييشييف 
هذه  ميين  الييرغييم  على  ومنازل”. 
ت�شاعد  لييلييميي�ييشيياعييدة،  الييييدعييييوات 
اأوكرانية  ملييدن  الرو�شي  الق�شف 
التي  لكييف  خ�شو�شا  الييثييالثيياء 
ح�شب  خطرة”،  “حلظة  ت�شهد 
كليت�شكو.  فيتايل  البلدية  رئي�س 
وقييييييرابيييييية اليييي�ييييشيييياعيييية الييي�يييشييياد�يييشييية 
)05،00 ت غ( �شمع دوي ثالثة 
انيييفيييجيييارات قييوييية عييلييى االأقيييييل يف 
غرب العا�شمة. و�شوهدت اأعمدة 
االأ�ييشييود بعد  الييدخييان  كثيفة ميين 
فرتة وجيزة يف �شماء املدينة التي 
الثالثاء  رو�شية  �شربات  اأ�شابت 
ح�شب  فيييييييهيييا،  �ييشييكيينييييية  مييييبيييياين 

�شحفين من فران�س بر�س.

على  املحلية  ال�شلطات  تقدم  ومل 
اأو تفا�شيل فيما  الفور اأي تقييم 
يف  بالتجول  لل�شحافة  ي�شمح  مل 
املدينة و�شط التوتر ب�شبب حظر 

التجول.
النهار  طييييوال  طييوابييري  وت�شكلت 

بح�شور  احلييلييف  قييميية  و�ييشييتييعييقييد 
بييييايييييدن الإعيييييييييادة تييياأكيييييييد اليييتيييزام 
كل  “يف  امليييييتيييييحيييييدة  الييييييييواليييييييييات 
ح�شب  حلفائها  جتيياه  الظروف” 

البيت االأبي�س.
والأنهم غري قادرين على التدخل 
الغربية  الدول  ا�شتمرت  ع�شكريا 

يف ت�شديد عقوباتها.
�شيحرم االحتاد االأوروبي االأثرياء 
ال�شلطة  ميين  الييقييريييبيين  الييرو�ييس 
من ال�شيارات الفارهة وال�شمبانيا 
وغريها من ال�شلع الفاخرة، عر 
حزمة رابعة من العقوبات دخلت 

حيز التنفيذ الثالثاء.
وحذت بريطانيا حذوهم بفر�شها 
ر�ييشييومييا جييمييركييييية عييقييابييييية على 

الفودكا وجتميد اأ�شول اإ�شافية.
ا�شتحقاق  اأول  رو�يييشيييييييا  تيييواجيييه 
عن  بالتخلف  يييهييددهييا  ليي�ييشيينييدات 
اأ�شولها  جتميد  ب�شبب  اليي�ييشييداد 
العقوبات  مبيييوجيييب  اخليييارجييييييية 
اأن  الغربية. ويتعن على مو�شكو 
ت�شدد االأربعاء 117 مليون دوالر 
على �شندات “يوروبوندز” االأوىل 
يف �شل�شلة من دفعات م�شتحقة يف 

اآذار/مار�س وني�شان/اأبريل.

اأمام حمالت ال�شوبر ماركت حيث 
يقوم ال�شكان بالتزود باملوؤن. واأكد 
اأحييد هييوؤالء فييالد فولودكو )26 

عاما( “نحن �شامدون«.
القوات  التي حتاول  وخلت كييف 
ن�شف  من  حما�شرتها  الرو�شية 
�شكانها على االأقل والبالغ عددهم 
بدء  ميينييذ  نيي�ييشييميية  مييياليييين   3،5

النزاع يف 24 �شباط/فراير.
وقالت ال�شلطات املحلية اإن اأربعة 
ييتييلييوا ومت  اأ�ييشييخييا�ييس على االأقيييل قجُ
اآخرين  اأربيييعييين  انييتيي�ييشييال حييييوايل 
�شكني يف حي  مييبيينييى  ميين  اأحييييييياء 
�شفياتو�شن  يف  كييييييييف  غيييربيييي 
اإىل  رو�يييشييييييية  غييييييارة  اأدت  بيييعيييدميييا 

اندالع حريق.
يف مدينة ماريوبول التي تتعر�س 
�شرق  جيينييوب  يف  للق�شف  اأييي�ييشييا 
اأوكرانيا، ما زال الو�شع �شيئا لكن 
األيييف مدين  نييحييو ع�شرين  متييكيين 
من مغادرة هذه املدينة ال�شاحلية 
�شيارة،  اآالف  اأربييعيية  يف  الييثييالثيياء 

ح�شب الرئا�شة االأوكرانية.
وو�ييشييف هيييوؤالء الييفييارون الرحلة 
بال�شاقة، مو�شحن اأنهم اأجروا 
خيياللييهييا عييلييى اليي�ييشييري بييعيييييدا عن 

الييرو�ييشييي فييالدميييري بييوتيين، كما 
بييعييد اجتماعه  نيي�ييشيير  بيييييان  كيي�ييشييف 
املجل�س  رئييييييي�يييس  مييييع  الييييثييييالثيييياء 

االأوروبي �شارل مي�شال.
“اأكد  بيييوتييين  اإن  اليييبيييييييان  وقيييييال 
)خالل هذه املحادثة( اأن كييف ال 
تظهر التزاما جديا باإيجاد حلول 

مقبولة من الطرفن«.
جهود  تتوا�شل  نف�شه  الييوقييت  يف 
الو�شاطة من جانب تركيا الع�شو 
والتي  االأطل�شي  �شمال  حلف  يف 
العقوبات  اإىل  االن�شمام  رف�شت 
املييفييرو�ييشيية عييلييى مييو�ييشييكييو. ويزور 
وزيييير اخلييارجييييية الييرتكييي مولود 
تيي�ييشيياو�ييس اأوغييييلييييو مييو�ييشييكييو حيث 
االأربييعيياء، ثم  �شيجري حمييادثييات 
اخلمي�س  اأوكيييرانيييييييا  اإىل  يييتييوجييه 
�شعيا لوقف اإطالق النار، بح�شب 

اأنقرة.
وييييرييييد الييغييربيييييون اأييي�ييشييا اإعييييادة 
تيياأكيييييد وحييدتييهييم والييتييزامييهييم اإىل 
املقرر عقد  اأوكرانيا. ومن  جانب 
خم�ش�شة  للناتو  ا�شتثنائية  قمة 
اآذار/مييييييار�ييييييس يف   24 لييليينييزاع يف 
قمة  اإىل  بييياالإ�يييشيييافييية  بييروكيي�ييشييل، 

لقادة االحتاد االأوروبي.

ونقاط  الييقييوات  لتجنب  الييطييرق 
حالة  ويف  الييرو�ييشييييية،  الييتييفييتييييي�ييس 
مييين اخلييييوف اليييدائيييم مييين نريان 
العدو. قال ميكوال الذي فر من 
زوجيييتيييه وطفليه  ميييع  ميييارييييوبيييول 
�شيارة  راأييييينييييا  تييقييدميينييا  “اأثناء 
اأنها  اأخيييرنيييا اجليينييود  حمييرتقيية. 
انفجرت مع امراأة بداخلها بعدما 
من  �شاعة  قبل  بلغم  ا�شطدمت 

و�شولنا اإىل هناك«.
مدينة  االأربعاء  غارات  ا�شتهدفت 
كيييانيييت مبناأى  اليييتيييي  زابيييورييييجيييييييا 
الييرو�ييشييي وحتولت  الييهييجييوم  عيين 
مدينة  مييين  لييلييفييارييين  ميييالذ  اإىل 
ذلك  يف  مبا  املحا�شرة  ماريوبول 
القطارات  حمييطييات  ميين  واحييييدة 

فيها، بح�شب ال�شلطات املحلية.
األك�شندر  امليينييطييقيية  حيياكييم  وقييييال 
ق�شف  “مت  تلغرام  عيير  �ييشييتيياروخ 
مواقع مدنية يف زابوريجيا للمرة 
“�شواريخ  اأن  مو�شحا  االأوىل”، 
�ييشييقييطييت عيييليييى ميينييطييقيية حمطة 
زابوريجيا-2 ومل توؤد اإىل �شقوط 
�شحايا ح�شب البيانات االأولية”. 
اآخر �شقط  “�شاروخا  اأن  وا�شاف 

على حديقة النباتات«.

تو�شيع  عيييليييى  رو�ييييشيييييييييا  وتيييعيييميييل 
هجومها لي�شمل اأوكرانيا باأكملها، 

م�شتهدفة غرب البالد.
قاعدة  ا�شتهدفت  �ييشييربييات  وبييعييد 
بولندا  مييين  بييياليييقيييرب  عيي�ييشييكييرييية 
اأدى ق�شف االإثنن لرج  االأحييد، 
ريفنا  مييين  بييياليييقيييرب  تييلييفييزيييوين 
)�ييشييمييال غيييرب( اإىل �ييشييقييوط 19 
املحلية  ال�شلطات  ح�شب  قتيال، 

الثالثاء.
ويف ظل الق�شف املكثف، يفرت�س 
مفاو�شات  االأربييعيياء  ت�شتاأنف  اأن 
بييييين ميييو�يييشيييكيييو وكييييييييييييييف بيييييييداأت 

الثالثاء، على اأمل وقف القتال.
بع�س  االأوكييييراين  الرئي�س  واأثيييار 
االأمل الثالثاء بتاأكيده اأن املواقف 
واقعية”.  “اأكر  االآن  اأ�شبحت 
لكنه اعرتف يف الوقت نف�شه باأن 
اإىل مزيد  يحتاج  زال  “ما  االأميير 
ميييين الييييوقييييت التييييخيييياذ الييييقييييرارات 
اأوكرانيا”.  م�شلحة  يف  لييتييكييون 
واأكد اأن اأوكرانيا م�شتعدة للتخلي 
�شمال  حلف  اإىل  ان�شمام  اأي  عن 
االأطل�شي )ناتو(، يف مبادرة حيال 

مو�شكو.
الرئي�س  لثني  لكن ذلك ال يكفي 

الع�شكري  اليييتيييدخيييل  عيييليييى  ردا 
اأوكييرانيييييا مت جتميد  الييرو�ييشييي يف 
جزء من االحتياطات الرو�شية يف 
300 مليار  اخلييارج يبلغ حييوايل 

دوالر يف اإطار العقوبات الغربية.
لكن وزارة املالية الرو�شية اأعلنت 
االثيينيين اأنييهييا اأر�ييشييلييت اأميييرا بدفع 
الرو�شي  املييال  وزييير  وكييان  املبلغ. 
االثنن  هييدد  �شيلوانوف  اأنييطييون 
بالروبل،  رو�ييشيييييا  ديييييون  بيي�ييشييداد 
التي  “الت�شريحات  اأن  ميييوؤكيييدا 
ت�شتطيع  ال  رو�يييشيييييييا  بييييياأن  تييفيييييد 
يتعلق  فيما  بالتزاماتها  الييوفيياء 
بييديييونييهييا الييعيياميية ال تييتييوافييق مع 
بالرغبة  الغرب  واتهم  الواقع”. 
م�شطنع  تخلف  يف  “الت�شبب  يف 

عن ال�شداد«.
بعقوبات  ردت  مييو�ييشييكييو  وكيييانيييت 
بايدن  جيييو  ا�ييشييتييهييدفييت  مييي�يييشيييادة 
جا�شنت  الكندي  اليييوزراء  ورئي�س 
تييييييييرودو واليييكيييثيييري ميييين اأعييي�يييشييياء 

حكومتيهما.
تقدمي  اإىل  اأي�شا  رو�شيا  وت�شعى 
اإىل  “اإن�شاين”  قيييييرار  ميي�ييشييروع 
اأن  اليييدويل ميكن  االأمييين  مل�س 

يعر�س للت�شويت اخلمي�س.
وييييعييير الييينييي�يييس اليييرو�يييشيييي الييييذي 
على  بر�س  فران�س  وكالة  ح�شلت 
عميق”  “قلق  عييين  ميينييه  نيي�ييشييخيية 
التقارير  “اإزاء  االأمييييين  ملييجييليي�ييس 
�شحايا  بييي�يييشيييقيييوط  تييفيييييد  اليييتيييي 
مدنين بينهم اأطفال يف اأوكرانيا 

وحميطها«.
يح�شل  اأن  املييييرجييييح  غييييري  ومييييين 
الالزمة.  االأ�يييشيييوات  على  الن�س 
وقيييييال دبييلييومييا�ييشييي غيييربيييي طلب 
الن�س  اإن هييذا  عييدم ك�شف هويته 
اإنهاء فوري  اإىل  “ال يدعو  الييذي 

للقتال” هو “مزحة«.
و�شت�شدر حمكمة العدل الدولية 
االأربعاء حكمها يف اإجراء اأطلقته 
اأعيييليييى هيئة  كييييييييف يييطييلييب مييين 
املتحدة  لييييالأمم  تييابييعيية  قيي�ييشييائييييية 
غزوها  بييوقييف  مو�شكو  تيياأميير  اأن 

الأوكرانيا على الفور.
وخيييييالل احليييييرب امليي�ييشييتييمييرة منذ 
ثيييالثييية اأ�يييشيييابيييييييع، فيييير اأكيييييير من 
ثييييالثيييية مييييالييييين �يييشيييخييي�يييس من 
بولندا،  اإىل  معظمهم  اأوكييرانيييييا 
الدولية،  الهجرة  منظمة  ح�شب 
اأو  طيييفيييل  ميييليييييييون   1،4 بييييينييهييم 
عملًيا”،  الثانية  يف  واحييد  “طفل 
املتحدة  االأمم  ميينييظييميية  حيي�ييشييب 

للطفولة)يوني�شف(.

ا�ستئناف املحادثات بني مو�سكو وكييف  

وا�صنطن تزيد م�صاعداتها لأوكرانيا يف مواجهة القوات الرو�صية

•• عوا�سم-وكاالت

ميي�ييشييبييوقيية، تعمل  غييييري  بييي�يييشيييورة 
على  االأخييييرية  االآونيييية  يف  مو�شكو 
االأ�شطول  قييييوات  تيييواجيييد  تييعييزيييز 
البحر  �يييشيييرق  مييييييياه  يف  اليييرو�يييشيييي 
اإىل  حمللون  اأرجعه  ما  املتو�شط، 
على  هيياميية  ات�شال  “نقطة  كييونييه 
عدة مناطق ا�شرتاتيجية وكذلك 
واالأ�شطول  اليينيياتييو  نييفييوذ  حتييد 

ال�شاد�س االأمريكي«.
الرو�شي،  الييرئييييي�ييس  تييييويل  ومييييع 
فيييييالدمييييييري بيييييوتييييين، اأعييييييييياد زخيييم 
االهتمام مبنطقة البحر املتو�شط 
االأمنية  مل�شاحلها  هامة  كمنطقة 
اجليوا�شرتاتيجية  واالقت�شادية 
ومواجهة املتغريات الدولية وفك 
وعمق  عالقات  عر  رو�شيا  عزلة 
اآ�شيوي اإفريقي وفك الطوق الذي 
ي�شربه حلف �شمال االأطل�شي على 

بالده.
مركز  قييييال  امليييا�يييشيييي،  يييونيييييو  ويف 
االأو�شط”  لييليي�ييشييرق  “كارنيغي 
على  قييييدرة  اأظيييهيييرت  رو�شييييييا  اإن 
انتهاز الفر�س على مدار االأعوام 
اخليييمييي�يييشييية عييي�يييشييير امليييا�يييشييييييية، من 
نييفييوذهييا يف �شمال  ا�ييشييتييعييادة  اأجيييل 
الع�شكري  التعاون  عر  اإفريقيا، 
والتجارة  الطاقيييييية  ودبلوما�شية 
مع كل من اجلزائر وم�شر وليبيا، 
مييييا اعييييتييييره حميييليييليييون حمييياولييية 
لك�شب موطئ قدم دائم لها �شعًيا 
احل�شول  يف  حييلييمييهييا  لييتييحييقيييييق 
غربي  الدافئة  للمياه  منفذ  على 
مقربة  على  والييتييواجييد  املتو�شط، 
قيييييوات حييلييف �شمال  مييين متيييركيييز 

االأطل�شي.
اأنهت  امليييا�يييشيييي،  اليي�ييشييهيير  ونيييهيييايييية 
�شهدت  �شخمة  تدريبات  مو�شكو 
الرو�شي  اليييدفييياع  وزيييييير  حيي�ييشييور 
الييييييذي تفقد  �يييشيييوييييغيييو،  �يييشيييريغيييي 

ال�شوري  طيييرطيييو�يييس  مييييينيياء  مييين 
اجلزء  يف  الييبييحييرييية  اليييتيييدرييييبيييات 

ال�شرقي من البحر املتو�شط.
اخلبري  قييال  ذليييك،  على  وتعقيبا 
الع�شكري، اللواء �شمري راغب، اإن 
البحر  يف  تواجدها  رو�شيا  تعزيز 
املييتييو�ييشييط هييو حييلييم رو�ييشييي قدمي 
الدافئة”،  “املياه  اإىل  بالو�شول 
الفتا اإىل اأن البحر املتو�شط يحتل 
رو�شيا  �ييشيييييا�ييشيية  يف  مييهييًمييا  مييكيياًنييا 
اخليييارجييييييية كيييونيييه تييقيياطييع ثالث 

قارات اأوروبا واآ�شيا واإفريقيا.
ت�شريحات  يف  راغييييييب،  واأ�ييييشيييياف 
“البحر  عربية”:  نيوز  لي”�شكاي 
املييتييو�ييشييط مييفييتيياح ونييقييطيية ات�شال 
عييلييى ميينيياطييق ا�ييشييرتاتيييييجييييية مثل 
العربي،  واخلييليييييج  وليبيا  �ييشييوريييا 
مهمة  نييقييطيية  كييونييه  اإىل  اإ�ييشييافيية 
بيياليينيي�ييشييبيية ليييلييينييياتيييو واالأ�ييييشييييطييييول 
الييي�يييشييياد�يييس االأميييييريكيييييي واليييييييدول 
وكذلك  املييتيي�ييشيياطييئيية،  االأوروبييييييييية 

حماية جتارتها«.
االآونيييية  يف  بييوتيين  اأن  اإىل  واأ�ييييشييييار 
�شيا�شات  ارتباك  ا�شتغل  االأخييرية 
الييينييياتيييو وفييييكييييرة فييييك االرتييييبيييياط 
االأميييريكيييي بييامليينييطييقيية نييحييو عودة 
قوية للدب الرو�شي عر عالقات 
كاجلزائر  دول  مييع  ا�شرتاتيجية 
وم�شر وا�شتغالل نفوذه كيد عليا 
يف �شوريا وك�شر الطوق االأمريكي 

االأوروبي باملنطقة.
ر�شم  تييعيييييد  “رو�شيا  اأن  واعيييتييير 
جييييغييييرافيييييييييا �يييشيييييييا�يييشييييييية جييييديييييدة 
ان�شحبت  اأميييييريكيييييا  بييياملييينيييطيييقييية، 
مييين �يييشيييورييييا وميييين الييييعييييراق ومن 

الثابتة،  قيييواعيييدهيييا  ميييين  كيييبيييرية 
طرطو�س  مييييينيياء  اإىل  وو�يييشيييليييت 
اليي�ييشييوري، وانيي�ييشييمييت اإليييييهييا �شفن 
اإنهاء  بعد  اأخيييرى  رو�شية  حربية 
اأجرتها  التي  البحرية  التدريبات 

قبالة �شواحل اأيرلندا.
جيياء ذلييك �شمن ميينيياورات بحرية 
البحر  مييين  اليي�ييشييرقييي  اجليييييزء  يف 
العام  القائد  املتو�شط حتت قيادة 
االأدميييييريال  الييرو�ييشييييية،  للبحرية 
خالل  جييرت  اإيفمينوف  نيكوالي 
– 25 فراير،   15 الييفييرتة ميين 
الرئي�شي  اليييييرتكيييييييييييز  انيييي�ييييشييييب 
اإجراءات  حتديد  على  للتدريبات 
حلماية  والف�شاء  البحرية  قييوات 
امليي�ييشييالييح الييوطيينييييية الييرو�ييشييييية يف 
مواجهة  وكييييذلييييك  امليييحيييييييطيييات، 
التهديدات الع�شكرية لرو�شيا من 

اجتاهات البحر واملحيطات.
الع�شكري  اخلييبييري  قييال  واآنيييييذاك، 
غونداروف،  فالدميري  الرو�شي، 
املتو�شط،  البحر  التدريبات يف  اإن 
البحرية  مناورات  حلقات  اإحييدى 
والتي  اليينييطيياق،  وا�شعة  الرو�شية 
خمتلفة  اأجييييييزاء  يف  االآن  جتييييري 
اأنها  على  مييوؤكييدا  املحيطات،  ميين 
نوعها  ميييين  فييييريييييدة  “تدريبات 
االأ�شاطيل  جييميييييع  فيييييهييا  تيي�ييشييارك 

الرو�شية«.
للبحر  بالن�شبة  “اأما  واأ�يييشييياف: 
املتو�شط، فقد ن�شاأ االآن و�شع فريد 
هيينيياك. هيينيياك، ثييالث مموعات 
ميين حييامييالت الييطييائييرات. واحدة 
اإييييطيييالييييييية تييعييمييل بيييا�يييشيييتيييميييرار يف 
البحر املتو�شط؛ واثنتان اأخريان، 

مو�شكو  املييقييابييل  ويف  اأفييغييانيي�ييشييتييان 
ت�شع موطاأ قدم بديلة«.

ولفت اإىل اأن “رو�شيا لي�س لديها 
عن  فت�شتعي�س  طييائييرات  حاملة 
البحرية،  والقواعد  باملوانئ  ذلك 
يف املقابل اأمريكا لديها االأمرين، 
ومييييين ثييييم يف حيييالييية عيييييدم وجييييود 
ميييييوانيييييئ �يييشيييدييييقييية ييييحييي�يييشيييل من 
لوج�شتية  خييدمييات  على  خاللها 
كونه  االإبحار،  ت�شتطيع  لن  فاإنها 

لي�س اأ�شطول مياه زرقاء«.
ال�شوؤون  اخلييبييري يف  قيييال  بييييدوره، 
اأن�س  واال�ييشييرتاتيييييجييييية  الييدولييييية 
العمليات  “�شرب  اإن  الييقيي�ييشييا�ييس 

التواجد والنفوذ بالبحار البعيدة 
يف  االقت�شادية  احلييقييوق  وحماية 
االأمريكية  االنتهاكات  بع�س  ظل 
ال�شفن،  على  االأخييييرية  االآونيييية  يف 
البحر  اأن  فييكييرة  اإليييغييياء  وكيييذليييك 
املتو�شط بحرية للناتو والواليات 

املتحدة«. 
يف فراير املا�شي، عزز االأ�شطول 
قيييواتيييه بدرجة  تيييواجيييد  الييرو�ييشييي 
البحر  �ييييشييييرق  مييييييييياه  يف  كييييبييييرية 
امليييتيييو�يييشيييط، فيييييياإىل جيييانيييب 140 
مقاتلة،  و60  حييربييييية،  �ييشييفييييينيية 
مييييياريييييينيييييز،  جيييييينييييييدي  و1000 
رو�شية  اإبييييييييرار  �ييشييفيين   6 عيييييرت 

اخلام�س” التابع الأ�شطول البحر 
طرطو�س  يف  ومييييقييييره  االأ�يييييشيييييود 
عملياته  تتو�شع  بيييداأت  اليي�ييشييورييية 
مدمرة  ميين  ويييتييكييون   2013 يف 
الدعم  �شفن  وبع�س  وفرقاطتن 
�شربان  وييي�ييشييانييده  الييلييوجييييي�ييشييتييي 
حميميم  قيييييياعييييييدة  يف  طيييييييييريان 

اجلوية.
حديث  يف  الييقيي�ييشييا�ييس،  واأ�ييييشيييياف 
اأنه  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع 
بات ميثل الذراع الطوىل لرو�شيا 
املييتييو�ييشييط حيييييث ت�شعى  الييبييحيير  يف 
انت�شارها  اإىل تعزيز  ب�شكل حثيث 
ع�شكرية  اتييفيياقيييييات  وتييوقيييييع  فيه 

ميييع اليييييدول املييتيي�ييشيياطييئيية مييين اأجل 
ال�شيطرة  ملنع  قييدم  مييوطيياأ  و�ييشييع 

االأمريكية االأوروبية.
حقيقي  تهديد  ظهور  اأن  واعتر 
للوجود  نتيجة  اليينيياتييو  كتلة  ميين 
للقوات  املييينيييطيييقييية  يف  املييييتييييزايييييد 
واالأ�شطول  لييلييحييلييف،  الييبييحييرييية 
من  والعديد  ال�شاد�س  االأمييريكييي 
القواعد الع�شكرية يف دول البحر 
حاجة  يف  مو�شكو  و�شع  املتو�شط، 
النا�شئة  التهديدات  مواجهة  اإىل 

من االجتاهات البحرية.
وحول مهامه، اأو�شح اأنها تتمثل يف 
“تنفيذ اال�شرتاتيجية الرو�شية يف 

تقودهما  واأميييريكييييييية،  فييرنيي�ييشييييية 
حامالت طائرات نووية. يف الوقت 
ال�شاروخية  �شفننا  و�شلت  نف�شه، 

اإىل البحر املتو�شط«.
“الإثبات  التدريبات  اأن  اإىل  واأ�شار 
اأننا  ييييبيييدو  املييحييتييمييليية،  قيييدراتييينيييا 
مل  اإذا  �ييييشييييبيييياب،  ييييييا  نييييحييييذرهييييم: 
تن�شبطوا وا�شتمريتم يف حماولة 
الهيمنة يف البحر االأ�شود، فيمكننا 

اأي�شا اأن نك�ّشر عن اأنيابنا«.
ووفق اأحدث اأرقام موقع “غلوبال 
ر�شد  يف  املتخ�ش�س  باور”  فاير 
فقد  لييلييدول،  الع�شكرية  الييقييدرات 
البحرية  الييقييوة  رو�ييشيييييا  اأ�شبحت 
متفوقة   ،2022 عييام  2 يف  رقييم 
امليييتيييحيييدة، فيما  اليييييوالييييييات  عيييليييى 

ت�شدرت ال�شن الت�شنيف.
ويتكون االأ�شطول الرو�شي ب�شفة 
بحرية،  وحييدات   605 عامة من 
واحدة  طائرات  حاملة  بينها  من 
و15 مدمرة و11 فرقاطة و86 
�ييشييفييييينيية حربية  وهييييي  كيييورفيييييييت، 
وتكون  وامليينيياورة  بال�شرعة  متتاز 
اأ�شغر من الفرقاطة واأكر حجما 
ال�شاحلية.  الييدورييية  اليييزوارق  من 
قوة  اأ�شخم  رابييع  رو�شيا  ومتتلك 
غييوا�ييشييات يف اليييعيييامل، تيي�ييشييم 70 
�شفينة   55 اإىل  اإ�شافة  غوا�شة، 
دورية و49 كا�شحة األغام بحرية.

 مو�سكو تعزز اأ�سطولها يف مياه �سرق البحر املتو�سط 

بعيدا عن اأوكرانيا.. رو�صيا تفك العزلة وتقتحم »بحرية الناتو«
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رغم املظاهر, فاإن مهاجمة تايوان متثل حتدًيا يف غاية التعقيد للجي�س ال�صيني

رغم اختالف الو�سع بني احلالتني

هل ت�صتغل ال�صني احلرب يف اأوكرانيا لغزو تايوان...؟
•• الفجر -خرية ال�سيباين

ال�سواريخ  ت�سرب  ان  قبل  فرباير،   22 الثالثاء،     
االأمريكي  الرئي�ص  لعب  اأوكرانيا،  االأوىل  الرو�سية 
الفنجان:  وقارئ  العّراف  دور  ترامب  دونالد  ال�سابق 
لغزو  الفر�سة  �ستنتهز  ال�سني،  اأي  القدمية،  عدوته 

االأوملبية”،  االألعاب  نهاية  ينتظرون  “اإنهم  تايوان. 
اإذاعــي.  بث  ميكروفون  يف  العقارات  امرباطور  تنباأ 
من  الــعــديــد  يف  قــراءتــهــا  مــن  ــا  اأيــ�ــسً متكنا  فر�سية 
الو�سائط يف جميع اأنحاء الكوكب.    تقليديا، تنتهي 
دورة  انتهاء  من  واحد  اأ�سبوع  بعد  االأوملبية  الهدنة 
االألعاب الرباملبية، وذلك يف 20 مار�ص من هذا العام. 

هل تتحقق توقعات ترامب؟ الباحث املرتبط باملركز 
الفرن�سي لدرا�سة ال�سني املعا�سرة، تاجنوي ليبي�سانت، 
جي�ص  هبوط  اأن  يل  “يبدو  لثانية:  ذلك  ي�سدق  ال 
غ�سون  يف  وحتى  احلايل،  الوقت  يف  م�ستحياًل  �سيني 
اأكادمييا  مقهى  يف  يو�سح  اأعوام”،  ثالثة  اأو  عامني 

�سينيكا، جامعة تايبيه التي ت�سم مركز اأبحاثها.

االأقوى لي�ص دائما من يفوز
   مثلنا جميًعا، يراقب �سي جني بينغ ب�سدة ما يحدث 
يف اأوكرانيا. “اكيد ال يعجبه ما يراه، يطور املتخ�س�ص 
الذي  اخلطاب  يحّطم  اإنه  ال�سيا�سية،  اجلغرافيا  يف 
تايوان  غزو  انهاء  على  قادرة  ال�سني  اأن  اأي  �سمعناه، 

يف اأيام قليلة«.

التدريب ال�شنوي للجنود التايوانين ملواجهة الغزو

تدريبات اإنزال للجي�س ال�شيني على ال�شاحل بالقرب من تايوانكا�شحات األغام تابعة للبحرية التايوانية

�شباط البحرية التايوانية يفح�شون االألغام البحرية خالل مناورة حربية �شورية �شنوية

اجلنود ال�شينيون يتدربون على ا�شتخدام الزالجات الطينية

طائرات مقاتلة من طراز J-15 على حاملة الطائرات ال�شينية لياونينغ.

اجلي�س  اأن  رغييييم  الييييواقييييع،  يف     
يتمتع بخرة يف م�شارح  الرو�شي 
جورجيا(،  اأو  )ال�شي�شان  احلييرب 
اإال اأنه بداأ يف التعر ب�شكل خطري 

يف اأوكرانيا.
يييتييمييتييع اجلي�س  جييانييبييه، ال  مييين   
التدخل  يف  خيييرة  بييياأي  ال�شيني 
اأثناء ال�شراع، وبالتايل فاإن خطر 
وهو  لييه،  بالن�شبة  اأكييير  الييتييورط 
بينغ  جيين  �شي  ي�شتطيع  ال  اأمييير 

حتّمله.
امليييرة  مييين  ييينييجييح  مل  اإذا  “الأنه   
�شتعلن  تييييياييييييوان  فيييييياإن  االأوىل، 
املحتمل  ميين  واليييذي  ا�شتقاللها، 
كييبييري من  بيييه جييييزء  ييييعيييرتف  اأن 
يتوقع  الفور”،  عيييليييى  الييييعييييامل 

تاجنوي ليبي�شانت.
   در�س اآخر م�شتفاد من اأوكرانيا: 
اإ�شبع.  بييلييميي�ييشيية  ييييبيييداأ  ال  اليييغيييزو 
ييي�ييشييتييغييرق االأميييييييير اأ�يييشيييابيييييييع من 
والتحركات  والتح�شري  االعيييداد 
ال�شخمة للقوات، والتي لن تفلت 
املحتملة.  الفري�شة  مراقبة  عيين 
التايوانين  لييييييدى  “�شيكون 
مت�شع من الوقت لو�شع دفاعهم 
م�شلحون  وهيييييم   ... ميييكيييانيييه  يف 
قوتهم  اأن  ورغييم  االأ�ييشيينييان!  حتى 
ال�شاربة اأقل بكثري، اإال اأنهم بنوا 
دفاًعا غري متماثل “من ال�شعيف 
اإىل القوي” من �شواريخ �شديدة 
اإنتاجها  ميكن  والييقييدرات  الييدقيية 
اإلقاء  وميكنهم  كييبييرية،  بكميات 
االألغام يف امل�شيق”. وعند عبوره، 
�شتكون القوات ال�شينية مك�شوفة 
طويلة  لفرتة  لهجمات  وعر�شة 

-اأكر من 130 اإىل 180 كم.

كابو�ص الغزاة
   عالوة على ذلك، حتى لو يبدو 
�ييشييغييريا مييقييارنيية بيياليي�ييشيين، فاإن 
االأرخبيل ت�شعفه اجلغرافيا، ي�شّر 
تايوان  ثلثي  “يتكون  الييبيياحييث: 
مييين جيييبيييال ييييزييييد ارتييفيياعييهييا عن 
عذراء.  غابات  مع  مييرت،   3000
جميع  الإخييفيياء  مثالية  جغرافية 
اأنواع اأنظمة االأ�شلحة وال�شاحنات 
ذات ال�شواريخ املتحركة واجلنود. 

املكونات االإلكرتونية من تايوان.
تن�شاأ  اأن  ييا  اأييي�ييشً املييحييتييمييل  مييين     
م�شكلة اأخرى: �شيواجه �شي جن 
لك�شب  العامل  �شعوبات  كل  بينغ 
املرتبطن  اليييتييياييييوانييييييين  قيييليييوب 
جًدا بدميقراطيتهم، وان احلزب 
ال�شيوعي ال�شيني ال يثري احللم 
على االإطييالق -بغ�س النظر عن 
الرحالت  مثل  االإغيييواء،  عمليات 
املدفوعة اإىل ال�شن قبل جائحة 
املعلومات  ن�شر  اأو  كوفيد-19، 
جي�س  بييوا�ييشييطيية  لل�شن  امليييوؤييييدة 
و�شائل  عيييليييى  املييتيي�ييشيييييدييين  ميييين 

التوا�شل االجتماعي.
اأجرته  ا�ييشييتييطييالع حييديييث  اأظييهيير 
اأن  الييوطيينييييية  ت�شنغت�شي  جييامييعيية 
�شكان  ميين  بيياملييائيية   3 فا�شل   62
اجلزر يجُعرفون اليوم اأنف�شهم على 
اأنهم تايوانيون فقط. “ويالحظ 
هذا ب�شكل خا�س بن الذين تقل 
40 عيياًمييا، ي�شدد  اأعييمييارهييم عيين 
يعني  ال  وهييذا  ليبي�شانت،  تانغي 
اليي�ييشيين متاًما:  يييرفيي�ييشييون  اأنييهييم 
فيييهيييم يييييدركييييون اأنييييهييييم جيييييزء من 
هذا  داخييل  لكن  الثقايف.  مالها 
التايوانية  االأميييية  هيينيياك  املييجييال، 
ال�شيا�شي  ميي�ييشييريهييا  لييهييا  اليييتيييي 
ال�شباب  هييذا  تعبئة  مت  اخلييا�ييس. 
ب�شكل خا�س عام 2014، عندما 
حان الوقت ملحاربة اتفاقية ت�شمح 
ماالت  يف  ال�شيني  باال�شتثمار 
الن�شر والثقافة، ثم اإعادة انتخاب 
للوحدة،  املييعييادييية  ون،  اإنييغ  ت�شاي 

عام 2020.
  �شيء يثري غ�شب �شي جن بينغ، 
مثل فالدميري بوتن عندما تويل 
اأوكرانيا اهتماًما الأوروبا اأكر من 
بالتحدي  اأ�شبه  “االأمر  رو�ييشيييييا. 
مواجهة  يف  ييييوميييًييييا  اليييتييياييييواين 
مذّكرين  اليي�ييشييييينييييية،  الييقييومييييية 
جزيرتهم،  عييلييى  بييخييري  بييياأنيييهيييم 
باأحالم ال�شن  واأنهم ال يهتمون 
ال�شخ�س  يييحييلييل  العظمة”،  يف 
ع�شر  خم�شة  ميينييذ  يعي�س  الييييذي 
عاما يف تايبيه. وهكذا: �شتتطلب 
طوياًل  وقييًتييا  ال�شينية  االأ�شلحة 

لتلميعها.   عن �سليت اف ار

املقابل لل�شن مدينة  الغرب  ويف 
كابو�شا  مييييثيييل  وهييييييذا  �ييشييخييميية، 

جلي�س االإنزال«.
الييعييثييور على مالحظات     ميكن 
الدفاع  وزارة  تييقييرييير  يف  مميياثييليية 
بتاريخ  ال�شن،  ب�شاأن  االأمريكية 
“الغزو   :2021 نييييوفييييميييير 
اليييرميييائيييي وا�ييييشييييع الييينيييطييياق هو 
الع�شكرية  العمليات  اأكييير  اأحيييد 
اأن  املحتمل  ميين   .”...“ تعقيًدا 
تيييوؤدي حميياوليية غييزو تييايييوان اإىل 
اإرهاق القوات امل�شلحة جلمهورية 
التدخل  واإثيييارة  ال�شعبية  ال�شن 
الييييدويل. وهيييذه االكيييراهيييات، اإىل 
القتالية  القوات  ا�شتنزاف  جانب 
وتعقيدات  اليي�ييشييييينييي،  لييلييجييييي�ييس 
التمرد  ومييكييافييحيية  امليييييدن،  حيييرب 

   ومييع ذليييك، فييياإن تييايييوان لديها 
درع غري تقليدي، ويف هذه احلالة 
القوية،  املو�شالت  اأ�شباه  �شناعة 
توريد  �شل�شلة  يف  اأ�شا�شية  حلقة 
يقف  وليين  العاملية.  التكنولوجيا 
اإذا  االأيييدي  باقي الكوكب مكتويف 
الكرة  اقييتيي�ييشيياد  ميييهيييدًدا، الأن  كيييان 
عندئٍذ  �شيكون  باأكمله  االأر�شية 

معر�س خلطر االنهيار.
   حتيياول ال�شن اللحاق بتايوان 
املو�شالت،  اأ�شباه  تكنولوجيا  يف 
قبل  هيينيياك  اإىل  ت�شل  ليين  لكنها 
يقول  اآخيييريييين،  عييقييدييين  اأو  عييقييد 
ذلك  وحييتييى  ليبيزانت.  تيياجنييوي 
احلن، �شت�شع نف�شها يف مع�شكر 
الع�شكري  تيييدخيييليييهيييا  �يييشيييحييياييييا 
م�شانعها  ت�شتورد  حيث  املحتمل، 

لتتحّمل  التحتية  البنية  لديها 
اأكر من مليون غاز واحتياجاتهم 

اللوج�شتية«.
   كما �شّددت الرئي�شة التايوانية 
النقطة  هييذه  على  ون  اإنييغ  ت�شاي 
فراير   25 يف  تييكييلييمييت  عيينييدمييا 
الأوكرانيا:  الرو�شي  الغزو  الإدانيية 
يف  الييو�ييشييع  اأن  اأوؤكييييييد  اأن  “اأريد 
اأوكرانيا يختلف اختالًفا جوهرًيا 
تايوان.  م�شيق  يف  الييو�ييشييع  عيين 
ييييوفييير ميي�ييشيييييق تييييايييييوان حييياجيييًزا 

الرمائي  الييغييزو  جتييعييل   ،”...“
لي  خطًرا �شيا�شًيا وع�شكرًيا كبرًيا 
�شي جن بينغ واحلزب ال�شيوعي 

ال�شيني. »
  وييييعيييتيييقيييد هييييييييارالن ك.اأوملييييييييييان، 
بالبحرية  الييي�يييشيييابيييق  الييي�يييشيييابيييط 
مركز  وميي�ييشييتيي�ييشييار  االأميييرييييكييييييية 
“ال�شن  اأن  االأطل�شي،  االأبييحيياث 
لي�س لديها �شوى جزء �شغري من 
بهبوط  للقيام  الييالزميية  املييراكييب 
واأن “تايوان لي�س  بهذا احلجم”، 

فعلّي”.  تييهييديييد  ييييوجيييد  ليييذليييك 
بالن�شبة للرئي�س ال�شيني، يتعلق 
االأميييير بيياإنييهيياء مييا يييعييتييره حرًبا 
اأهلية غري منتهية واإغالق “قرن 
مبا�شر  غيييري  بيي�ييشييكييل  االإذالل” 
على  الييغييربييييين  هيييييميينيية  “فرتة 
ا م�شاألة ك�شر  اإنها اأي�شً ال�شن”. 
قفل يف �شل�شلة من اجلزر املمتدة 
من اليابان اإىل الفلبن، من اأجل 
الو�شول ب�شكل اأف�شل اإىل املحيط 

الهادي.

طبيعًيا، وتتمتع تايوان باأهميتها 
اجليييييو�ييشييرتاتيييييجييييية الييفييريييدة “. 
توتراً  هيينيياك  اأن  اإىل  اإ�يييشيييارة  ويف 
يييخييّيييم عييلييى الق�شر  يييييزال  ميييا ال 
يقظة  م�شتوى  رفييعييت  الييرئييا�ييشييي، 

جي�شها.

درع غري تقليدي
   ويحذر اجليو�شيا�شي الفرن�شي: 
“لدى �شي جن بينغ نية را�شخة 
تايوان،  مييا  يييوًمييا  ي�شتعيد  اأن  يف 

ي�سكل الغزو الربمائي خطًرا �سيا�سًيا وع�سكرًيا كبرًيا لـ �سي جني بينغ واحلزب ال�سيوعي ال�سيني

اأظهر ا�ستطالع حديث اأن 62.3  باملائة من �سكان اجلزر يرون اأنف�سهم تايوانيون فقط

حتى لو بدت �صغرية مقارنة بال�صني, فاإن اجلزيرة ت�صعفها اجلغرافيا
�صناعة اأ�صباه املو�صات القوية درع غري تقليدي لتايوان 
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العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/الرتا �شيلد ل�شيانة املكيفات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2861956 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شهزاد احمد حممد �شعيب %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شلطان �شعيد �شامل را�شد ال�شام�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان �شعيد �شامل را�شد ال�شام�شى

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�شاغور  ال�شيييييادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�شة رقم:1124520 
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 10000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ال�شاغور للمقاوالت العامة
AL SHAGHOOR GENERAL CONTRACTING EST

اإىل/ �شركة ال�شاغور للمقاوالت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ALSHAGHOOR GENERAL CONTRACTING COM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/فوج فتن�س جيم - فرع 3

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2744935 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جون باتريك غراهام  %24

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمر عبداهلل عمر عبداهلل بلفقيه %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة باتريك ميت�شايل هجارتى %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مهند قا�شم عبدالرحمن احمد ال�شرفى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ فوج فتن�س جيم - فرع 3
VOGUE FITNESS GYM - BRANCH 3

اإىل/ فوج فتن�س جيم ذ.م.م - فرع
VOGUE FITNESS GYM L.L.C L.L.C  - BRANCH

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع معدات املالعب و ال�شاالت الريا�شية وجتهيزاتها - بالتجزئة  4763010
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات وتعهدات ريا�شية  9311006

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإدارة وتنظيم االأحداث الريا�شية اخلارجية والداخلية 9311002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/كا�شتم جولد لطالء 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات   رخ�شة رقم:2838736 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة مرمي زايد را�شد فرج الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد زايد را�شد فرج الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/ادتيك الن�شاء البنيه 

التحتيه لنظم املعلومات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1918939 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة امن اال�شالم عبيد الرحمن %100

تعديل وكيل خدمات / حذف يو�شف عبداهلل عبدالقادر اليو�شفى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ايهم غالب عبداملجيد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية االقت�شادية بان ال�شيييييادة/ماكرو هوم الهند�شية 

للمقاوالت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1144146 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ماكرو هوم الهند�شية للمقاوالت العامه
MACRO HOME ALHANDASIA GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ماكرو هوم للمقاوالت العامه
MACRO HOME GENERAL CONTRACTING 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 

  اإعــــــــــالن
 - ليمتد  ال�شادة/بريماديل  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
اأبوظبي فرع �شركة )قر�س( مقيدة يف �شجل ال�شركات 
رقم )4862( وقد تقدمت  الوزارة حتت  االجنبية لدى 
التجاري  اال�شم  لتعديل  بطلب  الوزارة  اىل  ال�شركة 
لي�شبح/ يو تي اك�س تكنولوجيز ليمتد وتعديل بياناتها 

يف �شجل ال�شركات االجنبية تبعا لذلك .
باعرتا�شهم  التقدم  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
ن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من  يتجاوز  ميعاد ال  الوزارة يف  اىل 

هذا االعالن.
حتريرا يف 2022/3/17

اأحمد علي احلو�شني
 مدير اإدارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16575
اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/23 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده دبل اليت لتجارة االك�س�سوارات)�ص.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�سف        �سعر التقييم  

                                               اك�س�سوارات و�ساعات               5،080 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3158
اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/23 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده يوك�سل لتجارة ال�سجاد �ص.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                       الو�سف  

 234،900                                                                      �سجاد 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/948
اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/23 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سالون �ستايل�ستك لل�سيدات �ص.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                               الو�سف  

 7،060                                                         معدات �سالون   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/64864   
املنيييييذر :بنك دبي اال�شالمي )�س م ع (

املنذر اليه : حافظ حممد غيث كونهاىل - ) مهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
املواعيد  خالل  يف  درهم    71996.00 قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �شداد   – اوال 

القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة 

لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى رقم  99385 خ�شو�شى   دبي 
   G ماركة  فورد مو�شتنج   موديل    2016     اللون   ر�شا�شي    له وفاءا للدين امل�شتحق 

علي املنذر اليه والبالغ قيمته 71996.00     درهم ( 
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/64859   
املنيييييذر :بنك دبي اال�شالمي )�س م ع (

املنذر اليه : �شامه تزرار - ) مهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
املواعيد  خالل  يف  درهم    37847.00 قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �شداد   – اوال 

القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة 

لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى رقم  49203 خ�شو�شى   دبي 
 F  ماركة  هيونداي فيلو�شرت   موديل    2015    اللون   اخ�شر   له وفاءا للدين امل�شتحق 

علي املنذر اليه والبالغ قيمته 37847.00 درهم ( 
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم 2022/64846   
املنيييييذر :بنك دبي اال�شالمي )�س م ع (

املنذر اليه : عقيل على احمد على  - ) مهول حمل االقامة (  
�شيغة االعالن بالن�شر 

) ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
املواعيد  خالل  يف  درهم    22055.00 قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �شداد   – اوال 

القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�شداد املبلغ �شوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�شة 

لالذن ببيع ال�شيارة املرهونة ل�شالح بنك دبى اال�شالمى رقم  19267 خ�شو�شى   دبي 
   Qماركة  �شوزوكي جيمني   موديل    2015    اللون   ف�شي   له وفاءا للدين امل�شتحق 

علي املنذر اليه والبالغ قيمته 22055.00   درهم ( 
الكاتب العدل  

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن بالن�شر        

 366/2022/460 نزاع مدين 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �شده : 1- ح�شن خالد خالد را�شد  - مهول حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :تكنو بال�شتيك كو م.د.م.�س 

وميثله : عبداهلل نا�شر من�شور حمد الكعبي 
وقدره  للمتنازعة مبلغ  يييوؤدي  بان  املتنازع �شده  الييزام   -1 الدعوى ومو�شوعها  اأقييام عليك  قد 
املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهييم  الييف  وت�شعون  واحييد  درهييم   )91.000(
اتعاب  ومقابل  وامليي�ييشيياريييف  بالر�شوم  �ييشييده  املييتيينييازع  اليييزام   -2 اليي�ييشييداد.  وحييتييى متييام  الق�شائية 

املحاماة.
وحددت لها جل�شة يوم االثنن املوافق 2022/3/28 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000343 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / البا�شم ملقاوالت البناء - ذ م م 
العنوان :9241945  

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/2/22 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح / فاير فالكون النظمة احلماية - ذ م م   

بالتايل : قررت املحكمة :- الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 246660 درهم 
وحتى   2022/1/26 يف  احلا�شل  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 قدرها  قانونية  وفائدة 
ال�شداد التام والزمت املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 

املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 70533
يف  الدعوى رقم 2019/650 جتاري كلي - اأبوظبي 

املدعي / �شمو ال�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة ال نهيان 
بوكالة املحامي / متكن للمحاماة واال�شت�شارات القانونية  

املعلن اإليها / املدعي عليها االوىل / �شركة ا�س تي ا�س اأبوظبي الكرتوميكانيكال  
يف الدعوى رقم )2019/650( جتاري كلي - اأبوظبي 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة اأبوظبي املوقرة العمال اللجنة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االإثنن 
املوافق 2022/3/21 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد االإجتماع االأول للخرة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�شل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع املذكور مع اإر�شال كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم 

امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 152
رقم القيد بوزارة العدل 492 

 دعوة حل�شور
    االجتماع االأول للجنة اخلربة

70392

Date 18/ 3/ 2022  Issue No : 13496
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO 4724 / 2022 
Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: RAKESH CHANDRASEKHARAN  - (OF UNKNOWN DOMICILE)

Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 16636 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 16636  AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be 
quick to pay the amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2012 Pearly White Nissan Altima 15 Abu Dhabi 98137

Therefore, we first warn you to pay 16636 AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to 
pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392 Date 18/ 3/ 2022  Issue No : 13496
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION- NO 4719 / 2022 

Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: MOHAMED ARSATH MOHAMED ANSAR MOHAMED 
(OF UNKNOWN DOMICILE)

Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 52859 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until 
an amount of 52859   AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle that 
was issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be quick 
to pay the amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2016 Black Hyundai Veloster 3 Sharjah 4152

Therefore, we first warn you to pay 52859 AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to 
pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 18/ 3/ 2022  Issue No : 13496
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION - NO 4720 / 2022 

Notifying party: Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent: MOHAMMAD EISA MOHAMMAD MOSTAFA  
(OF UNKNOWN DOMICILE)

Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 50447 AED
Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the 
warning the amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since 
the respondent default to pay the installments of the vehicle in favor of the warner 
until an amount of 50447  AED remained in their possession, for Murabaha the vehicle 
that was issued and since the warner has repeatedly demanded the respondent to be 
quick to pay the amount in his debt, but the respondent  didn't provide any action 

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2016 White Hyundai Veloster 2 Sharjah 25439

Therefore, we first warn you to pay 50447 AED within a maximum of one week 
from the date of advertising, other than we will have to complete the legal procedures 
against you to collect our rights in accordance with the law, with your obligation to 
pay expenses and lawyer fees.
The warner: AHMED MOHAMED ABDELNABY

 Government of Ras Al Khaimah  
Courts Department

70392

Date 18/ 3/ 2022  Issue No : 13496
Service of Judgment Debtor by Publication 

Sharjah Federal Court, Civil Execution Court, EMIRATES INTERNATIONAL 
HOSPITAL L.L.C. in the name of Al Halabi Jeljin 

Notification of Payment in the Case No. SHCEXCICPL2022/0001162, Writ of Payment
To:The Losing Party: EMIRATES INTERNATIONAL HOSPITAL L.L.C.
Address: Al Montazah St., next to ADNOC station, Sharqan Al Heera, Al Refaa, Sharjah, Tel: 
065169400 and 065222961, Mobile: 971551062384, Email: info@emirateshospital.ae in the 
name of Al Halabi Jeljin. Address: 371 Al Montazah St., next to ADNOC station, Sharqan Al 
Heera, Al Refaa, Sharjah, Tel: 065169400 and 065222961, Mobile: 971551062384, Email: 
info@emirateshospital.ae.
On  ,the judgment of which a photocopy is attached is issued against you in favor of the 
Judgment Creditor Arab Medical Projects L.L.C in the aforesaid Case. The aforesaid Winning 
Party filed a request for execution of the said judgment, and paid the relevant charges. The 
judgment to be executed is as follows: Total amount including the charges and legal expenses: 
16040.0
Therefore, you are instructed to execute the order made in the aforesaid writ of execution 
within [15] days as of the date of being served of this notification. Failing which, you are 
instructed to attend the hearing scheduled on [Day] at [Time] before the aforesaid Court. 
Failing which, the Court will take the enforcement execution procedures against you as 
legally prescribed.
Judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 18/ 3/ 2022  Issue No : 13496

Appeal Court
Notification by Publication Memo (Appeal)

In Appeal No. 268/2022/320- Personal Statues and Orphans
Notification by Publication Details:
To the Appellee: Shakib Saleh Tiass
Residence: Unknown
The Appellant: Lojain Farouk Darwish
has appealed the ruling in Lawsuit No. 2021/2331, Muslim 
personal status, the session was set on Thursday, 03/24/2022 
at 10:00 am in the remote litigation hall in the Personal Status 
Building in the Garhoud area, Therefore, you are required to 
attend or whoever represents you legally, if you won't attend, 
you will be tried in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 18/ 3/ 2022  Issue No : 13496
Notification Of Payment by Publication

In Lawsuit No. 7801/2021/60- Payment order
Notification by Publication Details:
To the Defendant: Rajay International LLC
Residence: Unknown
The plaintiff: International Cable Co Ltd LLC
Represented by: kefah Mohamed Nasser Mohamed Al-Shahsi Al-Zaabi
A request to issue a payment order, the Dubai Court of First Instance decided 
on 27-12-2021 to obligate the defendants to pay the plaintiff jointly an amount 
of DHS 518,000 (Five Hundred and Eighteen Thousand Dirhams) and the legal 
interest at 5% from the due date until full payment with obligating them to pay 
fees and expenses and an amount of 500 dirhams for attorney fees and refused the 
expeditious execution.
You have the right to complain or appeal, As the case may be, in accordance 
with the provisions contained in Article 66 of the Regulations of the executive 
regulations Civil Procedures Law

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 18/ 3/ 2022  Issue No : 13496
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1303- real estate execution 
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 558/2020_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 688,821) including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubail Airport St | Port Saeed area | Business Point Building 
Mezzanine | Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae Makkani: 
3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Hareesh Chander Rattan Chand, his capacity: Defendant
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 688821,00) including the 
fees and expenses. Accordingly, the court will proceed the execution procedures against 
you if you failed to be abided judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification. the said
Prepared by/Fazaa Muhammad Yahya Muhammad al-Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530
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عربي ودويل
نا�صونال اإنرت�صت: اأوروبا فر�صة لأمريكا لتجنب حرب يف اآ�صيا

•• وا�سنطن-وكاالت

تناول امل�شاعد ال�شابق لوزير اخلارجية االأمريكي اأي. وي�س ميت�شل 
بن  العالقة  االأمييريييكييييية،  اإنرت�شت”  “نا�شونال  مبجلة  مقال  يف 
الرئي�س  لتحفيز  االأ�ييشييرع  الطريقة  اإن  قييائيياًل  واأوكييرانيييييا،  تييايييوان 
يف  االإخييفيياق  تكمن يف  تييايييوان،  غييزو  على  بينغ  جيين  �شي  ال�شيني 

التعامل بحزم مع الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن يف اأوكرانيا.
واإذا متكنت الواليات املتحدة وحلفاءها من اإنزال اأمل كاٍف ببوتن 
االأقييل يف  ي�شتخل�س، على  �شي قد  فيياإن  اأوكرانيا،  بعد مغامرته يف 

املدى املنظور، اأن االأمر ال ي�شتحق املخاطرة، نظراً لعواقبه.
قد يبدو االأمر غري منطقي، الأن كل جهد تبذله الواليات املتحدة 
اآ�شيا. وباملعنى الع�شكري، فاإن  اأوروبييا �شيبدو كاأنه غري متاح يف  يف 

مع  للتعامل  كافية  قييوة  �شمان  اإىل  حيياجيية  يف  املييتييحييدة  الييواليييات 
نحو  للتحرك  اأوكرانيا  ا�شتغالل  اإىل  االأخييرية  عمدت  اإذا  ال�شن، 
تايوان. ويف االأزمة احلالية، تراقب ال�شن اأمرين عن كثب. االأول، 

وهو االأكر اأهمية، االأداء الع�شكري الرو�شي.
فعلى غرار رو�شيا، اأم�شت ال�شن ال�شنوات االأخرية يف تطبيق درو�س 
م�شتخل�شة من الهجمات التي �شنها اجلي�س االأمريكي يف البلقان، 
االأول  العر�س  هي  اأوكرانيا  اإن  قواته.  تطويره  وكيفية  والييعييراق، 
على  اأوكرانيا  ومب�شاعدة  جييدي.  خ�شم  مواجهة  يف  النتائج  لهذه 
وحلفاءها  املتحدة  الواليات  تظهر  بالغزاة،  ج�شيمة  خ�شائر  اإنييزال 
االأخطار التي ميكن لقوة كرى اأن تتكبدها يف نزاع طويل االأمد 
واالأمر  تييايييوان.  يف  يحدث  قد  نف�شه  وال�شيء  معادية.  اأر�ييس  على 
ما  غييرار  وعلى  اقت�شادياً.  رو�شيا  اأداء  تراقب  بكن  اأن  هو  الثاين، 

اإذا حاولت غزو  بعقوبات م�شّلة  ال�شن  ييددت  هجُ ح�شل مع مو�شكو، 
تايوان. وعلى نحٍو اأكر بكثري من اقت�شاد ال�شلع الذي تعتمد عليه 
فهي  ولذلك  العاملي  االقت�شاد  مع  مت�شابكة  ال�شن  فيياإن  رو�شيا، 

معر�شة لتعطل تدفق جتارتها.
واإذا مل تنجح الواليات املتحدة وحلفاءها يف االإ�شرار بقوة اقت�شادية 
من املرتبة الثانية مثل رو�شيا، فاإن ال�شن قد ت�شتنتج اأن الغرب، 
�شيكون اأقل تاأثرياً عليها. ويف هذا ال�شياق، كان الرئي�س االأمريكي 
الييكييرى ال  “القوى  اإن  الييغييزو،  بييايييدن حمقاً عندما قييال قبل  جييو 
رو�شيا  كارثية �شد  بعقوبات  املتحدة  الواليات  واإذا هددت  تخادع«. 
ب�شبب اأوكرانيا، فاإن االأف�شل اأن تكون كارثية فعاًل، الأن م�شداقية 
الواليات املتحدة قائدة للنظام املايل، يف معاقبة عدوان وا�شع، على 
املحك. وللواليات املتحدة بفر�شة واحدة فقط الإثبات م�شداقيتها، 

اإنها اأوكرانيا. اإن االأخبار اجليدة، هي اأن اأوكرانيا وفرت للواليات 
للتعامل مع  لي�س فقط  بحزم  للت�شرف  املتحدة وحلفائها فر�شة 
اأي حتييرك �شد  الييداخييل االأوكيييراين فح�شب، واإمنييا ملنع  الو�شع يف 

تايوان قد يتحول �شراعاً عاملياً.
اإن التاأثري الذي تركته وح�شية بوتن يف تعبئة االأوروبين لتحمل 
�شعيد  على  اللعبة  قييواعييد  يف  تغيرياً  ت�شمن  الدفاعية،  االأعييبيياء 
اال�شرتاتيجية االأمريكية العاملية. وباإنفاق اأملانيا يف االأعوام املقبلة 
على الدفاع، اأكر مما تنفقه رو�شيا 110 مليارات دوالر مقابل 62 
مليار دوالر، فاإن الواليات املتحدة �شتكون قادرة على تركيز قواتها 
اأن  املتحدة  الواليات  على  وباخت�شار،  ال�شن.  ردع  على  التقليدية 
الراهن”  “الوقت  على  تقت�شر  ال  بطريقة  االآن،  بحزم  تت�شرف 

فح�شب. اأمام اأمريكا فر�شة يف اأوروبا، ِلتجنب حرٍب يف اآ�شيا.

قطع املجُهّربون 3272 مرة االأعمدة الفوالذية، رغم امتالء قاعدتها باخلر�شانة

احلدود املك�سيكية:

عندما يتحول جدار ترامب »املنيع« اإىل غربال...!

قوته،  كانت  مهما  ولكن  للغاية، 
هذه املرة  ميكن قطع كل �شيء”. 

كان يقول احلقيقة ...
عن الك�سربي�ص

   حييتييى دونييياليييد تيييراميييب اعرتف 
ولي�س  جيييييداره،  اأن   2019 عيييام 
اأكر من جدار ال�شن، لن يوقف 
الغزاة. و�شّرح “لدينا جدار قوي 

••الفجر –خرية ال�سيباين
اأن يكون  املييفييرت�ييس  مييين  كيييان      
فعلًيا”،  لييالخييرتاق  قييابييل  “غري 
جيييييدار �ييشييييينييي عييلييى احليييييدود مع 
يوقف  اأن  �يييشييياأنيييه  مييين  املييكيي�ييشيييييك 
املييهيياجييرييين واملييهييربيين ميين جميع 
االأنواع. مع االأ�شف! يبدو اجلدار 
تباهى  الييذي  اجلميل”  “الكبري 
اأ�شبه  ترامب  ال�شابق  الرئي�س  به 

بالغربال. 
    عييلييى ميييدى اليي�ييشيينييوات الثالث 
امليييا�يييشييييييية، كييييان هييينييياك اأكييييير من 
3000 خرق يف االأق�شام اجلديدة. 
ووفًقا لوثائق دورية احلدود التي 
وا�شنطن  �شحيفة  عليها  ح�شلت 
بيييو�يييشيييت، فيييقيييد قيييطيييع املجُييييهييييّربييييون 
الفوالذية،  االأعمدة  مرة   3272
رغم امتالء قاعدتها باخلر�شانة، 
وقييييد ا�ييشييتييخييدمييوا جييميييييع اأنيييييواع 
االأدوات العادية جًدا التي تجُباع يف 

متاجر اأدوات االإ�شالح املنزلية.

ه، فاإن العمود الذي     مبجرد ق�شّ
ارتفاعه بن 5.4 و9 اأمتار، يثبت 
وبالتايل  العلوي،  فقط يف اجلييزء 
املتاأرجح.  الباب  مثل  دفعه  يكفي 
باإغالق اخلرق  ثم يقوم املهربون 
اكت�شافه. عادة  الدوريات من  ملنع 
حرا�س،  مييع  الليل  يف  يعملون  مييا 
خلنق  بطانيات  حتييت  ويختبئون 
ال�شجيج واإخفاء ال�شرر. يف مار�س 
2021، قطعوا جزًءا كاماًل من 
يف  �شنرتو  اإل  منطقة  يف  احلاجز 
لعربتن  �شمح  ممييا  كاليفورنيا، 
باملهاجرين  حمييّمييلييتيين   4  ×  4

بالعبور.

جدار �سحية املهربني
 و ... الفي�سانات

اأكر      االأ�ييشييرار، وفقا للوثائق، 
بكثري مما كان يعتقد يف ال�شابق. 
مليون   2.6 احليييكيييومييية  اأنيييفيييقيييت 
بن  االإ�يييييشيييييالحيييييات  عيييليييى  دوالر 
عامي 2019 و2021. وحدثت 
اأجيييييييزاء  ميييعيييظيييم االنييييتييييهيييياكييييات يف 

مليار   11 قيييدره  متوا�شع  مبلغ 
 46 اليييزواييييا  بع�س  يف  اأو  دوالر، 
وهيييذا  ميييييييل!  لييكييل  مييليييييون دوالر 
بالن�شبة  اليي�ييشيييييئ  بيييياالأميييير  لييييي�ييس 
ور�شته  تييكييون  اأن  اأقيي�ييشييم  لييرئييييي�ييس 
كما وعد بالتبعّية اأّن  “رخي�شة”. 
املك�شيك �شتدفع الفاتورة، وهو ما 
ال تزال الواليات املتحدة تنتظره. 
اأوقف الرئي�س بايدن عند و�شوله 
اليييعيييميييل، ورّكييييييز عييلييى بييينييياء جيييدار 
يييتييكييّون ميين كامريات  افييرتا�ييشييي 
ا�شت�شعار  واأجهزة  مراقبة  واأبييراج 
اأجهزة  مييين  وغيييريهيييا  اليييرميييال  يف 

الك�شف االأكر فاعلية.
    لييييي�ييس املجُيييهيييّربيييون وحيييدهيييم من 
يجعلون حياة احلائط �شعبة، انه 
وجه  وعلى  عوامل،  �شحية  اأي�شا 
بني  الأنييه  الفي�شانات  اخل�شو�س 
تكر  حيث  �شحراوية  اميياكيين  يف 
اليييودييييان. يف واليييية اأرييييزونيييا على 
االأمطار  اأدت  اخليي�ييشييو�ييس،  وجيييه 
انهيار  اإىل  مييييرات  عيييدة  الييغييزيييرة 
امل�شكلة  لييكيين  بيياأكييمييلييهييا.  اأقييي�يييشيييام 

اإدارة  خيييالل  بيينيياوؤهييا  جيييدييييدة مت 
تيييراميييب. “ال اأحييييد يييبيينييي جييييداًرا 
الباعث  اأعييييليييين  مني”،  اأفييي�يييشيييل 
العقاري ال�شابق الذي كان مهتًما 
بي  �شّبهه  الييذي  ببناء جيييداره  جييًدا 
الت�شاميم  در�س  روي�س”.  “رولز 
طالوؤه  يتم  اأن  وفيير�ييس  املختلفة 
اأكر  باللون االأ�شود جلعل املعدن 
�شخونة وتثبيط املت�شلقن. ورغم 
اأن  لييه  اأو�ييشييحييوا  املتخ�ش�شن  ان 
اإىل زيادة  الطالء لن يوؤدي فعاًل 
احلرارة، واإمنا، يف املقابل، �شيجعل 
تكاليف البناء ترتفع، فعل ترامب 
بداأت  �شهًرا،   18 وبعد  يريد.  ما 

الركائز فعال يف االنهيار.
   خيييالل فيييرتة واليييتييه، مت و�شع 
ما يقرب من 800 كيلومرت من 
ومعظمها  اجليييدييييدة.  احليييواجيييز 
التالفة  اليييقيييدميييية  حميييل  لييتييحييل 
 83 بناء  مت  للغاية.  امل�شامية  اأو 
كيييييلييومييرًتا فييقييط مييين اجليييييدار يف 
اأمييياكييين جيييدييييدة، خييا�ييشيية يف نيو 
مك�شيكو واأريزونا. كل هذا مقابل 

•• عوا�سم-وكاالت

منذ اأكر من ثالثن عاماً، وقعت 
واجلنوبية  ال�شمالية  الييكييوريييتييان 
اتفاقاً لي “نزع �شالح نووي”يت�شمل 
البلوتونيوم،  معاجلة  اإعيييادة  وقييف 
وتطوير  اليييييورانيييييوم،  وتييخيي�ييشيييييب 
النووية،  االأ�شلحة  وحيازة  واختبار 
وللتو�شل لالتفاق، اأزالت الواليات 
املييتييحييدة �ييشييواريييخييهييا اليينييووييية من 
تدريباتها  واألغت  اجلنوبية،  كوريا 
اليييعييي�يييشيييكيييريييية الييي�يييشييينيييويييية. واأ�يييييشييييياد 
حييييينييهييا جيم�س  اخليييارجييييييية  وزيييييير 
“كانت  قيييييائييييياًل:  بييينيييفييي�يييشيييه،  بيييييييكييير 
م�شوؤولة  االأمريكية  الديبلوما�شية 
اإنييييهيييياء �شتة  بيي�ييشييكييل مييبييا�ييشيير عيييين 
وح�شب  ال�شمال«.  عناد  من  اأعيييوام 
الباحثن البارزين يف معهد امل�شروع 
االأمييييريييييكييييي اأنيييتيييونيييييييو روجيييييييييريو، 
ومييييايييييكييييل روبيييييييين، هيييييييداأ االتييييفيييياق 
وا�شنطن لكنه مل يعرقل طموحات 
بيونغ يانغ. وبعد 14 عاماً، اأجرت 
اأول اختبار نووي.  كوريا ال�شمالية 
التي  االأخيييرية  امليييرة  تكن  مل  لكنها 
يزعم فيها رئي�س اأمريكي اأن اتفاقاً 
نييووييياً حمييييدوداً اأنييهييى طييمييوح ن�شر 

االأ�شلحة النووية.

بحر من نار
اأو�شح روجيريو وروبن يف موؤ�ش�شة 
“نا�شونال  االأميييرييييكييييييية  اليييييييييراأي 
اليييييدول  تييييييدرك  كيييييييف  اإنرت�شت” 
“�شيا�شة حافة الهاوية”  اأن  املارقة 

فعالة مع الواليات املتحدة.
فبعد 13 �شهراً من اإعالن الواليات 
املييتييحييدة انييتيي�ييشييارهييا، هيييددت كوريا 
معاهدة  من  باالن�شحاب  ال�شمالية 
احلد من انت�شار االأ�شلحة النووية. 
توجب اأن ي�شكل ت�شعيد نظام كيم 
لوا�شنطن،  اإنييييذار  جيير�ييس  اليينييووي 

وهو اأمر مل يح�شل.
م�شجعو  فييي�يييشيييل  ذليييييييييك،  وبيييييييييدل 
االأمريكين.  لييوم  الديبلوما�شية 
كلينتون  بيييييييل  اليييرئييييييي�يييس  در�ييييييييس 
وجيزة  لفرتة  الع�شكري  التحرك 
�شد النظام، وبحلول نهاية ال�شنة، 
هددت  الييتييقييدم.  مييوؤ�ييشييرات  تبخرت 
جارتها  بتحويل  ال�شمالية  كييوريييا 
نار”  مييين  “بحر  اإىل  اجليينييوبييييية 
وحظرت بيونغ يانغ مرة اأخرى كل 

عمليات التفتي�س.

التفا�سيل وال�سورة العامة
كوريا  اإبيييقييياء  اإىل  كييلييييينييتييون  �ييشييعييى 
احلد  مبعاهدة  ملتزمة  ال�شمالية 
مييين االنيييتييي�يييشيييار بييييياأي ثيييمييين. وقيييدم 
روبرت  حينها  االأمريكي  املفاو�س 
لييذلييك فقال:  غييالييوتيي�ييشييي تييفيي�ييشييرياً 
من  ال�شمالية  كييوريييا  متكنت  “اإذا 
االإفالت  مع  املعاهدة  عن  الرتاجع 
نف�شها  الييلييحييظيية  يف  اليييعيييقييياب  مييين 
النووي  برنامها  فيها  يبدو  التي 
االأ�ييشييلييحيية، فاإنها  الإنيييتييياج  ميي�ييشييتييعييداً 
اأال  مييدمييرة ميييكيين  �ييشييربيية  �شتوجه 

تتعافى منها املعاهدة اأبداً«.
ليييكييين تيييليييك املييي�يييشييياألييية اأظيييييهيييييرت اأن 
التقاط  فيير�ييشيية  �شيعت  وا�ييشيينييطيين 
تركز  كييانييت  بينما  كاملة  اليي�ييشييورة 

على التفا�شيل.
االتفاق  على  للحفاظ  التدافع  اإن 
املحدود اأعمى وا�شنطن عن اهتمام 
املفت�شن  منع  االأعظم،  يانغ  بيونغ 
ميين دخييييول امليينيي�ييشيياآت الييتييي ترهن 
على وجود ن�شاط نووي. متاماً كما 
النووية  املفاو�شات  مع  احلييال  هي 
اليييييييوم، بيييدا اليييهيييدف لييلييرئييييي�ييس اأنه 
حتمل  الييتييي  “الورقة  عيين  الييدفيياع 

ريا�شية  بلياقة  يتمتعون  والذين 
املعدنية،  االأعييمييدة  على  ينزلقون 
ملقاطع  وفًقا  �شارًيا،  كييان  لو  كما 
فيديو على ال�شبكات االجتماعية.

الرئي�شية هي اأنه ميكنك ب�شهولة 
�شالمل موؤقتة.  با�شتخدام  ت�شلقه 
االأمريكي،  اجلييانييب  على  للنزول 
احلبال  بتثبيت  املجُيييهيييّربيييون  يييقييوم 

الع�شكرية  لييالأغييرا�ييس  اليييييورانيييييوم 
ل�شنع �شالح نووي واحد يف غ�شون 

�شهر.

امل�سكلة الثانية
تعاون   2015 اتيييفييياق  يييعييالييج  ال 
حدد  ال�شمالية.  كوريا  مع  طهران 
فريق اخلراء يف االأمم املتحدة اأن 
ا�شتاأنفتا  ال�شمالية  وكييوريييا  اإييييران 
التعاون على �شواريخ طويلة املدى 

يف 2020.
لقد تطور برنامج الت�شليح الكوري 
اأول اختبار نووي يف  ال�شمايل منذ 

اأكتوبر)ت�شرين االأول( 2006.
درو�س  توفري  يانغ  بيونغ  وباإمكان 
تعلمتها اأو تقنيات حمددة مل�شاعدة 
ويوؤكد  االإيييرانييييية.  الت�شليح  جهود 
العقوبات  تييخييفيييييف  اأن  الييبيياحييثييان 
واال�ييييشييييتييييثيييينيييياءات واال�يييشيييتيييثيييميييارات 
اخلارجية اجلديدة التي �شيمنحها 
ت�شمح  اأن  الإييييييران، ميييكيين  االتييفيياق 
ليييهيييا بيييتيييميييوييييل هيييييذا الييييتييييعيييياون مع 
لبيع  م�شتعد  �شمايل  كيييوري  نييظييام 
االأ�شلحة والتكنولوجيا ال�شاروخية 

ملن يدفع اأكر.
توؤمن  اأن  االأدنيييى، ميكن  ويف احلييد 
بيونغ يانغ، اخلرة واملعلومات التي 
اجليييدول  بتق�شري  الإييييييران  ت�شمح 
هذا  يح�شل  قد  للت�شليح.  الزمني 
اإيران  اأو  ال�شمالية  العمل يف كوريا 
و�شتكون كل هذه الن�شاطات ال�شرية 
�شعبة على االكت�شاف اأو التعطيل.

اأظيييهيييرات املييفيياو�ييشييات اليينييووييية مع 
نووية  اتفاقات  اأن  ال�شمالية  كوريا 
املكان  االأ�يييشيييليييحييية  ليينييا�ييشييري  تييتيييييح 
نووية.  اأ�شلحة  لتطوير  والييزمييان 
وعييلييى الييرئييييي�ييس جييو بييايييدن رف�س 
واالإ�شرار  اأ�ييشييالفييه  اأخييطيياء  تييكييرار 
اأطيييول واأقيييوى يق�شي،  اتييفيياق  على 
على م�شار اإيران نحو اتفاق نووي.

اأن الوكالة الدولية مل تعلم  املوؤكد 
بن�شاطات اإيران النووية غري املعلنة 
االأر�شيف  اإ�شرائيل  ت�شرق  اأن  قبل 

النووي االإيراين يف 2018.
اأوباما  ادعيياء  زيف  العملية  واأثبتت 
التفتي�س  اأنييظييميية  “اأكر  لييديييه  اأن 
والييتييحييقييق �ييشييمييواًل عييلييى االإطييييالق 
واأ�شاف  نووي”.  برنامج  ملراقبة 
اأنه،  “املح�شلة النهائية هي  اأوباما 
اإذا خادعت اإيران، ميكننا االإم�شاك 

بهم، و�شنفعل«.

لوم ترامب
التفتي�س  با�شتمرار  اإيييييران  منعت 
اليييكييياميييل، خييا�ييشيية لييلييميينيي�ييشيياآت التي 
تييعييدهييا عيي�ييشييكييرييية. كيييان ذليييك دوماً 
�ييشييميين اخليييطيييوط احلييييمييييراء التي 
االأعيييليييى علي  امليير�ييشييد  حتيييدث عنها 

خامنئي.
 ،2021 )�ييييشييييبيييياط(  فييييراييييير  يف 
الييوكيياليية على  قيييدرة  اإيييييران  قل�شت 
بييرنييامييج طييهييران النووي.  مييراقييبيية 
الرئي�س  احلييزبيييييون  يييلييوم  وبييييينييمييا 
من  ان�شحابه  على  تييرامييب  دونييالييد 
الباحثان  ي�شري  اليينييووي،  االتييفيياق 
ي�شتبدل  مل  االتييييييفيييييياق  اأن  اإىل 
االنت�شار  حظر  مييعيياهييدة  مييوجييبييات 
الييتييي تيينييتييهييكييهييا. ال تييقييليي�ييس اليييدول 
لديها  يكن  اإذا مل  الرقابة  اإمكانية 

�شيء تخفيه.
يقدر معهد العلوم واالأمن الدويل 
اإيييران خمزونها  ا�شتخدمت  اإذا  اأنه 
اليييييورانيييييوم املخ�شب  احليييايل ميين 
جهاز   650 ميين  �شرية  �شل�شلة  يف 
طرد نووي، من طراز اآي اآر 6، وهو 
و�ييشييعييه يف م�شتودع  تييرتيييييب ميييكيين 
�شغري، فيمكنها �شنع ما يكفي من 

مليارات دوالر.
جورج  اإدارة  الأن  الييبيياحييثييان  ييياأ�ييشييف 
بو�س االبن كررت هذا النمط. بعد 
قرابة ثمانية اأعوام من التو�شل اإىل 
اعرتفت  عليه،  املتفق  العمل  اإطييار 
كوريا ال�شمالية بال�شعي اإىل برنامج 
�شري لتخ�شيب اليورانيوم، بعدما 

واجهتها اال�شتخبارات االأمريكية.
يانغ  بيونغ  البداية  بو�س يف  �شنف 
لكنه  ال�شر”  “حمور  يف  عيي�ييشييواً 
اأعيييييوام، دفيييع ليينييظييام كيم  بييعييد �شتة 
2.5 مليون دوالر مقابل امل�شرحية 
تفجري  يف  متثلت  التي  ال�شيا�شية 
العلمية  مركز يونغبيون لالأبحاث 

ا�شمه باالإ�شافة اإىل ا�شمي” ال منع 
تعزيز قوة العدو.

منط يتكرر
كلينتون  تو�شل  املييطيياف،  نهاية  يف 
املتفق  العمل  اإطييار  اتفاق، وهو  اإىل 
ي�شع  والييييييذي   ،1994 يف  عييليييييه 
اليينييووي لكوريا  الييرنييامييج  نييظييرييياً 
مل  لكنه  ال�شندوق.  يف  ال�شمالية، 
اإذ جتاهل  ميين ذلييييك،  �ييشيييييئيياً  يييفييعييل 
يانغ  بيييييييونيييغ  انيييتيييهييياكيييات  االتييييفيييياق 
انت�شار  من  احلييد  ملعاهدة  ال�شابقة 
االأ�ييشييلييحيية اليينييووييية، وعييو�ييس نظام 
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ال�شالحية.  منتهي  حمييدود  اتفاق 
مرتابطتان،  م�شكلتان  تكمن  وهنا 

يف االتفاق النووي املحدود.

الن�ساطات ال�سرية
النووي  االتيييفييياق  يييعييالييج  ال  اأواًل، 
الن�شاطات النووية ال�شرية الإيران، 
ال�شابقة منها واملقبلة. حدد االتفاق 
النووية  لييلييميينيي�ييشيياآت  تفتي�س  نييظييام 

االإيرانية املعلنة.
وبييييييينيييميييا ييييزعيييم ميييييوؤييييييدو االتيييفييياق 
من  �ييشييارميياً  تفتي�شاً  يت�شمن   اأنيييه 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
وهيييو تيياأكيييييد مييثييري لييلييجييدل، يبقى 

يتكرر  الباحثن،  وح�شب  النووية. 
طفيفة  فييروقييات  مع  نف�شه  النمط 
فييقييط يف املييفيياو�ييشييات اليينييووييية مع 

اإيران.
 1+5 فيييحييين وافييييقييييت ميييميييوعييية 
الييييينيييييووي، حتم�س  االتييييفيييياق  عيييليييى 
بييييه، وقال  اليي�ييشيييييا�ييشيييييون ليييالإ�يييشيييادة 
اأوباما:  بييييياراك  االأ�ييشييبييق  الييرئييييي�ييس 
حتقيقه  عن  عجزت  اأمييراً  “حققنا 
�شاماًل،  اتفاقاً  العداء،  من  �شنوات 
اإيييران مينعها من  طويل املدى مع 

حيازة �شالح نووي«.
اإدارة بايدن امل�شار نف�شه مع  وتكرر 
اإىل  الييعييودة  على  امليينييفييرد  تركيزها 

بني عامي 2019 و2021، تعر�ص اجلدار ال�سهري 
الـذي اأ�ســـاد بــه دونــالـد ترامب لثغـرات متعـددة

كيف تظهر كوريا ال�صمالية اأن التفاق النووي مع اإيران �صيف�صل؟

مع ت�صاعد العمليات.. اإيران حت�صن من�صاآتها ب� »احلر�س النووي«
•• عوا�سم-وكاالت

اأعلنت اإيران تاأ�شي�س حر�س نووي 
با�شم “قيادة حماية واأمن املراكز 
العمليات  ت�شاعد  مع  النووية”، 
التي ت�شتهدف من�شاآتها النووية.

وذكرت اإيران اأنه مت القب�س على 
حل�شاب  تعمل  �شبكة  يف  اأعيي�ييشيياء 
لتخريب  خيييطيييطيييت  اإ�ييييشييييرائيييييييييل 
عطلة  خيييالل  “فوردو”  ميينيي�ييشيياأة 
“نوروز”  الفار�شية  ال�شنة  راأ�يييس 

21 مار�س اجلاري.
ومت اإ�شناد تاأ�شي�س “قيادة حماية 
ملنظمة  النووية”،  املييراكييز  واأمييين 
ا�يييشيييتيييخيييبيييارات احليييير�ييييس اليييثيييوري 

االإيراين.
“راجانيوز”  ميييوقيييع  وبييحيي�ييشييب 
الفيلق  “قيادة  فيييياإن  االإييييييييراين، 
النووي”  “احلر�س  اأو  النووي” 
الأول  ذكييرت  مييوؤخييرا  اأجُن�شئت  التي 

اكت�شاف �شبكة  مرة خالل تقرير 
من�شاآت  تيييخيييرييييب  اإىل  تييييهييييدف 

االإنزال النووي.
ووفيييييق االإعييييييالم االإيييييييييراين، فييياإن 
اال�شرائيلي  املييو�ييشيياد  يف  �ييشييبيياطييا 
اأجيييهيييزة  اإىل  اليييو�يييشيييول  حيييياولييييوا 
الطرد املركزي من نوع »ir6« يف 

من�شاأة فوردو.
اأهم  هي  املركزي  الطرد  واأجييهييزة 
رمييييز لييرنييامييج اإيييييييران الييينيييووي، 
النووي  امليييوقيييع  هيييو  و”فوردو” 
اأراد  الييذي  واأهمية  �شرية  االأكيير 
�شيطرته  اإثييبييات  الييثييوري  احلر�س 
عليه. وذكر بيان للحر�س الثوري 
“بالتعاون  مت  ال�شبكة  اعتقال  اأن 
التج�ش�س  مييكييافييحيية  قيييييييادة  ميييع 
بيييجيييهييياز ا�يييشيييتيييخيييبيييارات احلييير�يييس 

الثوري االإيراين«.
وكيييييانيييييت احلييييميييياييييية اليييداخيييلييييييية 
م�شوؤولية  الييينيييوويييية،  لييلييميينيي�ييشيياآت 

غيييييالم ر�يييشيييا جيييييياليل، اأنييييييه متت 
املوافقة على ت�شكيل “قيادة وحدة 

الدفاع واالأمن النووي«.
وو�يييشيييف جيييياليل ميينيي�ييشيياأة فييييوردو 
النووي”  املجال  “معقل يف  باأنها 
للغاية”،  واآميييينيييية  و”حم�شنة 
واحدة  قيادة  بت�شكيل  اأنه  معترا 
ال�شابقة  ال�شعف  نقاط  “�شتزال 
النووية  املن�شاآت  واأمييين  متاما”. 
وزارة  بيييين  اليييي�ييييشييييراع  ميييين  جيييييزء 
الثوري حول  املخابرات واحلر�س 

حماية الرنامج النووي.
ع�شرات  النووية  املن�شاآت  و�شهدت 
االنفجارات واحلرائق والهجمات 
االإلكرتونية خالل اأكر من عقد، 
اإ�شرائيل  اإييييييران  حملت  ولييطيياملييا 

امل�شوؤولية.
وقييدمييت منظمة ميياهييدي خلق 
اأمثلة  اخليييييييارج(،  يف  )امليييعيييار�يييشييية 
منها  اأميينييييية،  ثييغييرات  تعترها  ملييا 

منظمة الطاقة الذرية واحلماية 
الدفاع  ملنظمة  التابعة  اخلارجية 
االإعالم  و�شائل  وبح�شب  املييدين. 
االإييييييرانييييييييييية، فيياملييجييليي�ييس االأعيييليييى 
عن  امل�شوؤول  هو  القومي  لالأمن 
اخل�شو�شية  درجيييييات  “حتديد 
النووية”،  للمن�شاآت  واحلييميياييية 
الهجوم  بعد   ،1990 عييام  ومنذ 
بييا�ييشييتييخييدام فريو�س  اليي�ييشيييييراين 
على   »Stuxnet “�شتك�شنيت 
اإجييييييراء  املييينييي�يييشييياآت اليييينييييووييييية، مت 
الطاقة  منظمة  وقامت  تغيريات 
)منظمة  و”البا�شيج”  اليييذريييية 
�يييشيييبيييه عييي�يييشيييكيييريييية( بييييييييدور اأكييييير 

فاعلية.
مييينييي�يييشييياأة  الييييتييييفييييجييييري يف  وليييييكييييين 
“نطنز” 2021 اأظهرت اإخفاق 
الدفاع  وميينييظييميية  اال�ييشييتييخييبييارات 
رئي�س  واأعلن  املييدين يف احلماية، 
العميد  املييييدين،  اليييدفييياع  منظمة 

يحتوي  حممول  حا�شوب  �شرقة 
للرنامج  عيي�ييشييكييرييية  اأبيييعييياد  عييلييى 
والك�شف   ،2005 يف  اليييينييييووي 
االأر�س  حتت  فييوردو  من�شاآت  عن 
“�شتك�شنيت”  وفريو�س   ،2009
الذي ا�شتهدف الرنامج النووي 
�شخ�شيات  واغيييتيييييييال   ،2010
و�شرقة  بييياليييرنييياميييج،  مييرتييبييطيية 
األف   55 ي�شمل  نييييووي  اأر�ييشيييييف 
وثيييييييقييية وعيييي�ييييشييييرات االأقييييييرا�ييييييس 
املييدميية، وتييفييجييري �ييشيياليية نطنز 
للطرد املركزي، وف�شح االأكاذيب 
اأرد�شري  اغييتيييييال  حيييول  االأميينييييية 
يف  وانييفييجييار   ،2020 ح�شينبور 

حمطة نطنز 2021.
ويقول االإعالمي االيراين حممد 
غروي، اإن تاأ�شي�س “قيادة حماية 
هدفه  النووية”  امليييراكيييز  واأميييين 
تاأمن املن�شاأت املعنية بعد �شل�شلة 
�يييشيييربيييات، بييعيي�ييشييهييا جيييياء عييلييى يد 

املو�شاد االإ�شرائيلي.
ويعتر غروي اأنه باإعالن اعتقال 
من�شاأة  ت�شتهدف  عييمييالء  �شبكة 
“احلر�س  ييي�ييشييجييل  “فوردو” 
النووي” اأول جناحاته يف تاأمن 

هذه املن�شاآت.
وزير  اأعيييرتف  املا�شي  يوليو  ويف 
اال�شتخبارات ال�شابق علي يون�شي 
يف مقابلة اإعالمية بالنفوذ البالغ 

لييال�ييشييتييخييبييارات االإ�ييشييرائيييييلييييية يف 
الع�شرة  اليي�ييشيينييوات  خيييالل  اإييييييران 
االأخرية، حتى �شارت موجودة يف 

كل موؤ�ش�شات الدولة.
امل�شوؤولن  يون�شي  وحينها طالب 
هذه  واأن  خا�شة  احليييذر،  بتوخي 
اأي  ت�شتهدف  اأن  ميكن  ال�شبكات 

�شخ�شية منهم.
اأ�ييشييبيياب هذا  اأحيييد  اإىل  اإ�ييشييارة  ويف 

االأمنية،  واليي�ييشييربييات  االخيييييرتاق 
األقى يون�شي باللوم على االأجهزة 
الرديفة  والييعيي�ييشييكييرييية  االأمييينييييييية 
التي مت تاأ�شي�شها يف اإيران خالل 
معترا  املا�شية،  الع�شر  ال�شنوات 
اأنها تاأ�ش�شت مل�شلحة مراكز قوى 
مناف�شا  لييتييكييون  نيييافيييذة  وجيييهيييات 
اال�شتخبارات  ليييييوزارة  ومييراقييبييا 

املركزية نف�شها.
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يف اإطار ا�سرتاتيجيته لتحقيق االنبعاثات الكربونية ال�سفرية

)PCAF( بنك اأبوظبي الأول ين�صم اإىل ال�صراكة العاملية للح�صابات املالية من اأجل الكربون

جامعة
 دي مونتفورت

عام  مونتفورت  دي  جامعة  تاأ�ش�شت 
1870 يف لي�شرت، وهي تدير حرماً 
دولياً مزدهراً يف مدينة دبي  جامعياً 
اأطلقت  وقييييد  الييعيياملييييية.  االأكيييادميييييييية 
اجلامعة ا�شرتاتيجية بحثية طموحة 
وتر�شيخ  االأبيييحييياث  ميي�ييشييتييوى  ليييزييييادة 
جامعة   400 اأف�شل  �شمن  مكانتها 
بحلول  العاملي  امل�شتوى  على  بحثية 
لال�شرتاتيجية،  ووفقاً   .2023 عام 
من   60% ميييييين  اأكييييييييير  �ييييشيييييييييكييييون 
مبجاالت  متخ�ش�شن  االأكييادميييييين 
اليييييفيييييرتة، مبا  نيييهيييايييية  االأبييييييحيييييياث يف 
البحثية  املمار�شات  تعزيز  يف  ي�شهم 
يف مييمييوعيية مييين املييييجيييياالت، مبيييا يف 
وطب  امل�شاندة،  ال�شحية  املهن  ذلييك 
وال�شيدلة،  والييتييمييرييي�ييس  االأ�يييشييينيييان، 
واملعلوماتية،  الييكييمييبيييييوتيير  وعيييليييوم 
والهند�شة املعمارية، والبيئة البنيوية 
االإبداعية  وامليييجييياالت  والييتييخييطيييييط، 
والرق�س  واليييدراميييا  املييو�ييشيييييقييى  مييثييل 
والفنون امل�شرحية واالأفالم واملحتوى 

ال�شينمائي.
ال�شركاء  مييين  واحييييييدة  وبيياعييتييبييارهييا 
جامعة  تييقييوم  الر�شمين،  املوؤ�ش�شن 
دي مييونييتييفييورت بيييدور مييهييم يف اإثيييراء 
معر�س  يف  امليييتيييحيييدة  املييمييلييكيية  جييينييياح 
تقوم  حيييييث  دبيييييي،   2020 اإكيي�ييشييبييو 
املوؤثرة،  اجلامعة  اأبحاث  با�شتعرا�س 
واملناهج املبتكرة لال�شتدامة، وتقدمي 

جتارب مميزة للطالب والزوار. 

•• دبي-الفجر: 

توا�شل مدينة دبي االأكادميية العاملية 
م�شهد  لييتييعييزيييز  اليييهيييادفييية  اجلييييهييييود 
امل�شتقبلية  املييالمييح  ور�ييشييم  الييتييعييليييييم 
تبني  خييالل  ميين  املنطقة  يف  للقطاع 
ذات  املمار�شات  �شتى  يف  االبتكار  نظم 
تعزيز  على  املدينة  وحتر�س  ال�شلة. 
اأطييير الييتييعيياون والييعييمييل امليي�ييشييرتك مع 
بيئة  وتوفري  االأكييادميييييين،  �شركائها 
داعمة ومالئمة للبحث والتطوير يف 
يف  االأكادميية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات 
دبي. وت�شم املدينة جامعات مرموقة 
من اأ�شرتاليا واململكة املتحدة والهند 
ومييينييياطيييق اأخييييييرى مييين الييييعييييامل، وقد 
�شهدت املدينة ن�شاطاً يف اأداء املوؤ�ش�شات 
املن�شرم حيث  العام  التعليمية خالل 
قامت مموعة كبرية من املوؤ�ش�شات 
برامها  وتو�شيع  بطرح  التعليمية 
وامليييرافيييق الييتييابييعيية لييهييا بييهييدف تزويد 
معرفية  تعليمية  بييتييجييارب  الييطييالب 
هذا  ويف  ومبتكرة.  متنوعة  ومهنية 
برمنغهام  جييامييعيية  اأبيييرميييت  اليي�ييشييدد، 
“خمتر  الإنيي�ييشيياء  �شيمنز  مييع  �شراكة 
ماالت  يف  االأبيييحييياث  لتعزيز  حي” 
واالأنظمة  والييتييكيينييولييوجيييييا  الييبيييييانييات 
ال�شفر،  �ييشييايف  احليي�ييشييرييية وحتييقيييييق 
بييييينييمييا اأطييلييقييت جييامييعيية اأميييييتييي دبي 
ميكن  اال�شطناعي  للذكاء  خمييتييراً 
ا�شتك�شاف  خيييياللييييه  ميييين  ليييليييطيييالب 
املتنامية.  الييتييكيينييولييوجيييييا  مييييياالت 
افتتحت  لييلييمييعييرفيية  دبيييي  مييمييع  ويف 

والتكنولوجيا  البيانات  يف  التحديات 
باالإ�شافة  احلييي�يييشيييريييية،  واالأنيييظيييمييية 
�شايف  هييدف  حتقيق  يف  امل�شاعدة  اإىل 
حتقيق  يف  وامل�شاهمة  العاملي،  ال�شفر 
ا�ييشييرتاتيييييجييييية دولييية االإمييييييارات �شايف 
احلياد  لييتييحييقيييييق   ،2050 اليي�ييشييفيير 
وكانت   .2050 عييام  بحلول  املناخي 
عام  يف  اأبييرمييت  قييد  برمنغهام  جامعة 
الطرق  هيييييئيية  ميييع  �ييشييراكيية   2019
لت�شميم   )RTA( واملييييوا�ييييشييييالت 
برنامج تعليم وبحث يف مال النقل، 
لييتييدريييب اجليل  ميي�ييشييمييم خيي�ييشييييي�ييشيياً 
القادم من مهند�شي النقل يف الدولة، 
وييي�ييشييمييل بيييرنييياميييج اليييتيييعييياون نيييييدوات 
متنوعة، ويهدف  واأبحاثاً  وموؤمترات 
للبالد  االقت�شادي  التقدم  دفييع  اإىل 

من خالل املعرفة واالبتكار.

حرم امل�ستقبل بجامعة ولونغونغ
حرم  اإىل  ولييونييغييونييغ  جامعة  انتقلت 
األف   200 مب�شاحة  حديث  جامعي 
تعليمية  م�شاحات  يوفر  مربعة،  قدم 
مييبييتييكييرة وخمييييتييييرات مييوجييهيية نحو 
الييكيييييمييييياء والييدييينيياميييييكييا احليييراريييية 
والروبوتات  والييفيييييزييياء  والييتيي�ييشيينيييييع 
واليييو�يييشيييائيييط واالتيييي�ييييشيييياالت، واالأمييييين 
اليي�ييشيييييراين واليي�ييشييبييكييات واالألييييعيييياب. 
باأحدث  خمييتيير  كييل  جتهيز  مت  وقيييد 
والتجارب  التعليم  لتعزيز  املييعييدات 
الرئي�شة.  امل�شتقبلية  الييقييطيياعييات  يف 
وتتابع اجلامعة االأبحاث يف قطاعات 
الطاقة  واأنظمة  الذكية  ال�شبكة  مثل 

وتقنيات  واأنييييظييييميييية  واالتييييي�يييييشييييياالت 
املعلومات وغريها.

مركز التميز جلامعة هرييوت 
وات يف جمال االإن�ساءات الذكية

مركزاً  وات  هييرييييوت  جييامييعيية  تييدييير 
اليييذكييييييية  االإنيييييي�ييييييشيييييياءات  ليييليييتيييميييييييز يف 
اإحيييداث ثيييورة يف  )CESC( بييهييدف 
طييريييقيية تييطييوييير املييييدن االأكييييير ذكييياًء 
واإدارتها وت�شغيلها، من خالل تطوير 
ال�شناعة  تييقييودهييا  الييتييي  االبيييتيييكيييارات 
يف ميييال الييبيينيياء، ويييعييمييل املييركييز مع 
املنظمات والهيئات احلكومية لتحويل 
بيئة البناء مع رعاية جيل جديد من 
ويركز  االقيييتييي�يييشييياد،  ليييدعيييم  املييهيينييييين 
البحث والتطوير على حماور رئي�شة 
واال�شتدامة  واالإنييتيياجييييية  االأداء  هييي 

والرفاهية.

خمترب الروؤى يف جامعة 
ميدل�سك�ص دبي

اأبحاث  ميييركيييز  هيييو  اليييييييروؤى  خمييتيير 
وجيييزء ميين مييركييز اجلييامييعيية لالبتكار 
عام  يف  تاأ�ش�س  الب�شرية.  التجربة  يف 
علوم  متمع  ربييط  بييهييدف    2019
البيانات يف االإمارات والباحثن لدى 
الطالب  اإىل  بيياال�ييشييافيية  اليي�ييشييركييات 
االأكادمين،  الييبيياحييثيين  و  واملييهيينييييين 
الت�شجيل  �ييشييخيي�ييس  الأي  ميييكيين  كييمييا 
�شنوية  عييي�يييشيييويييية  عيييليييى  لييلييحيي�ييشييول 
حتليل  مييال  يف  وامل�شاهمة  مانية 

البيانات.

امل�شتقبل”،  “حرم  ولونغونغ  جامعة 
متخ�ش�شة  خميييتيييرات  ييي�ييشييم  الييييذي 
احلرارية  والديناميكا  الكيمياء  يف 
جامعة  تييييدييييير  كيييميييا  واليييتييي�يييشييينيييييييع. 
للتميز  مييركييزاً  اأييي�ييشيياً  وات  هييرييييوت 
 )CESC( الييذكييييية  االإنييي�يييشييياءات  يف 
تطوير  طييريييقيية  يف  ثيييييورة  الإحيييييييداث 
املدن االأكر ذكاًء واإدارتها وت�شغيلها. 
وتييييوؤدي املييوؤ�ييشيي�ييشييات االأكييادميييييية دوراً 
هيياميياً يف تييطييوييير اقييتيي�ييشيياد قييائييم على 
املييعييرفيية، وتييزويييد االأجيييييال اجلديدة 
ميييين اليييييقيييييادة وامليييهييينييييييين بيييييييييياالأدوات 
للم�شتقبل،  لييال�ييشييتييعييداد  الييييالزميييية 
يف  البحثية  املييوؤ�ييشيي�ييشييات  تيي�ييشيياعييد  كييمييا 
والتقنيات  الييعييلييوم  مبييجييال  النهو�س 
اجلديدة الرائدة، وتطوير ال�شناعات 
مبتكرة،  حيييليييول  عيييير  امليي�ييشييتييقييبييلييييية 
واملعدات  احلديثة  املخترات  وتعمل 
الطالب  متيييكييين  عيييليييى  اليي�ييشيينيياعييييية 
حتت  التطبيقي  الييتييعييلييم  فيير�ييس  ميين 
اإ�ييشييراف مييدّر�ييشيين ذوي خييرة عالية 
تخ�ش�شاتهم.  ماالت  يف  متمّر�شن 
القوية  االأكييييادميييييييييية  الييبيييييئيية  وتيييعيييّد 
مفتاحاً جلذب الطالب املتفوقن من 
ي�شّكلون  الذين  العامل،  اأنحاء  جميع 
والكفاءات يف  للمواهب  رافداً جديداً 
م�شادر  تنويع  يف  وامل�شاهمة  الدولة، 
كما  والتنمية،  االقت�شادي  اال�شتثمار 
املتخ�ش�شة  الرامج  توافر  اأنها تعزز 
اأ�شحاب  رعيييايييية  عييلييى  تيي�ييشيياعييد  الييتييي 
املواهب واملبدعن، وال �شيما يف تلبية 
فوفقاً  امل�شتقبل،  وظييائييف  متطلبات 

املوؤ�ش�شات العاملية املتقدمة يف ميادين 
االأبحاث، ونقدم لهم فر�س اال�شتفادة 
والبيئة  املتطورة  التحتية  البنية  من 
توفرها  اليييتيييي  ليييالأعيييميييال  اليييداعيييمييية 
مييمييعييات املييعييرفيية لييدييينييا«.  وبف�شل 
اال�شرتاتيجي،  اجليييغيييرايف  مييوقييعييهييا 
تييتييمييكيين ميييديييينييية دبييييييي االأكييييادميييييييييية 
من  للمعرفة  دبيييي  ومييمييع  الييعيياملييييية 
ا�ييشييتييقييطيياب الييطييلييبيية واملييييواهييييب من 
دول  من  لقربها  وذلييك  العامل  اأنحاء 
وجنوب  اأ�شيا  و�شرق  واأفريقيا  اأوروبييا 
ودول  امل�شتقلة  اليييدول  ورابييطيية  اآ�شيا 
مل�س التعاون اخلليجي، اإ�شافة اإىل 
مموعة املبادرات احلكومية الرامية 
اإىل حتقيق النمو يف عدد من املجاالت 
امليي�ييشييتييقييبييلييييية، مبييييا يف ذليييييك االأمييييين 
ال�شيراين والتحول الرقمي والثورة 
وا�شرتاتيجية  الييرابييعيية  اليي�ييشيينيياعييييية 
املناخي  احلييييييياد  لتحقيق  االإميييييييارات 
منو  حتيييفيييييييز  يييييدعييييم  ميييييا   ،2050
الطلب  ويعزز  واال�شتثمار،  االأعييمييال 
املييتييخيي�ييشيي�ييشيين وذوي  املييهيينييييين  عييلييى 
املجمعات يف رفد  املهارات ويرز دول 

هذه الكفاءات.

ا�ستك�ساف الذكاء اال�سطناعي 
يف جامعة اأميتي دبي

اال�شطناعي  الييذكيياء  خمتر  يييهييدف 
تزويد  اإىل  دبييييي  اأميييييتييي  جييامييعيية  يف 
والبحث  الييتييعيياون  بييفيير�ييس  اليييطيييالب 
خالل  ميين  التكنولوجيا  مييياالت  يف 
تيييطيييويييير اأنييييظييييميييية ميييعيييرفييييييية ذكييييييية. 

للمنتدى االقت�شادي العاملي 2021، 
ميكن لدولة االإمارات توفري 34 األف 
 ،2030 اإ�شافية بحلول عام  وظيفة 
املحلي  اليييينيييياجت  يف  زييييييييادة  وحتيييقيييييييق 
دوالر  مييليييييار   4.3 تييبييلييغ  االإجييييمييييايل 
اجلهود  تكثيف  خيييالل  ميين  اأمييريييكييي 
امل�شتقبلية  الييعييامييليية  الييقييوى  لييتييزويييد 
بيييامليييهيييارات اليييالزمييية وامليينيي�ييشييجييميية مع 

توجهات الثورة ال�شناعية الرابعة.
ويف هذا ال�شدد قال حممد عبد اهلل، 
االأكادميية  دبييي  ملدينة  الييعييام  املييدييير 
للمعرفة:  دبيييييي  وميييميييع  اليييعييياملييييييية 
والبحث  العلوم  يف  اال�شتثمار  “يعّد 
واالبتكار يف املجال االأكادميي جزءاً ال 
يتجزاأ من تطوير ال�شناعات الرئي�شة 
متنوع  اقت�شاد  حتقيق  يف  وامل�شاهمة 
حر�شت  لطاملا  املييعييرفيية.  على  وقييائييم 
دولييية االإميييييارات عييلييى رعيياييية املواهب 
جاذبًة  وجهًة  اأ�شحت  حيث  والعقول 
�شواء،  حد  على  واجلامعات  للطالب 
الدولة  روؤيييييية  ييي�ييشييهييم يف حتييقيييييق  ميييا 
للتكنولوجيا  عاملياً  باأن ت�شبح مركزاً 
“يركز �شركاوؤنا  واالبتكار«. واأ�شاف: 
تييعييزيييز ممار�شات  عييلييى  االأكييادمييييييون 
الييتييعييليييييم الييقييائييم عييلييى االأبيييحييياث من 
خالل اال�شتثمار يف اأحدث املخترات 
اليييبيييحيييثييييييية، حيييييييث ميكن  واملييييييراكييييييز 
حد  على  التعليمي  والييكييادر  للطالب 
واأكد  املعرفية«.  رحلتهم  اإثييراء  �شواء 
دعم  موا�شلة  على  “نحر�س  قائاًل: 
االأبحاث  نييهييج  اعييتييميياد  اجلييامييعييات يف 
املزيد من  اإىل جذب  ن�شعى  اأواًل، كما 

كيف  ا�شتك�شاف  اإىل  املختر  ويهدف 
يعزز  اأن  اال�شطناعي  للذكاء  ميكن 
الييطييريييقيية الييتييي نييعييييي�ييس ونييعييمييل بها، 
االإنتاجية.  زييييادة  على  احليير�ييس  مييع 
ويقع املختر يف مركز اجلامعة، وهو 
لتطوير  للطالب  خم�ش�شة  م�شاحة 
اأفكارهم املبتكرة. كما ميكن للطالب 
التدري�س  اأدوات  من  اال�شتفادة  اأي�شاً 
لتح�شن  باملختر  اخلا�شة  والتعلم 
مبا  الييدرا�ييشييي،  الف�شل  يف  جتربتهم 
الذكاء اال�شطناعي،  يف ذلك مدر�شو 
املحتوى  واإن�شاء  اللغوية،  وامل�شاعدة 
اجلامعة  تيينييظييم  كيييميييا  ذلييييييك،  وغيييييري 
للطلبة االأن�شطة التفاعلية واحلوارية 

وور�س العمل والتجارب. 

خمترب حي يف جامعة برمنغهام
مع  �شراكة  برمنغهام  جامعة  اأبرمت 
اجلامعي  حييرمييهييا  لتحويل  �شيمنز، 
اأذكيييييييى حيييييرم جييياميييعيييي عيييامليييي يف  اإىل 
الييييييعييييييامل، مييييين خيييييييالل اجلييييمييييع بن 
تقنيات اال�شت�شعار والتحليل الرقمي 
والذكاء اال�شطناعي وتوليد الطاقة 
والطاقة  والييتييخييزييين  الييالمييركييزييية 
مييوقييع خارجي  وذلييييك يف  امليييتيييجيييددة، 
�شمن مدينة دبي االأكادميية العاملية، 
احلي”،  “املختر  بييا�ييشييم  اإليييييه  ييي�ييشييار 
تقنيات  ميين  البيانات  �شيجمع  حيث 
للعقارات  الييتييحييتييييية  والييبيينييييية  الييبيينيياء 
وحمييطييات الييطيياقيية ال�ييشييتييخييدامييهييا يف 
والتطوير.  والبحث  االبتكار  تعزيز 
على  التعرف  من  الطالب  و�شيتمكن 

مدينة دبي االأكادميية العاملية تدعم جهود االأبحاث العلمية والتطبيقية

املدينة الأكادميية ت�صلط ال�صوء على دور اجلامعات واملوؤ�ص�صات الأكادميية مبجالت الأبحاث والبتكار والقت�صاد القائم على املعرفة

اأوروبيييا،  يف  الكربون  اأجييل  ميين  املالية  للح�شابات  ال�شراكة  اإطيييالق  ومت 
بدءاً من هولندا، عام 2015؛ ليتم تو�شعة نطاق اأن�شطة املبادرة على 
البنوك عن  اإف�شاحات  اأوىل  2019. و�شدرت  عام  العاملي يف  امل�شتوى 

انبعاثات غازات الدفيئة، با�شتخدام منهجية PCAF، عام 2018. 
يف  االأع�شاء  ال�شركات  اأعييداد  ي�شل  االأول،  اأبوظبي  بنك  ان�شمام  ومييع 
مبادرة ال�شراكة للح�شابات املالية من اأجل الكربون اإىل اأكر من 230 
�شركة حول العامل، تت�شمن البنوك التجارية، وبنوك التنمية، ومالكي 
ومديري االأ�شول، و�شركات التاأمن، وغريها من الكيانات املالية التي 
الدفيئة  غييازات  انبعاثات  ح�شاب  اأنظمة  تطوير  على  با�شتمرار  تتعاون 

يف اأن�شطتها. 

وذلك عر تزويدها ملنهجيات وا�شحة للقيا�س واالإف�شاح عن م�شتويات 
املالية،  باملنتجات  املتعلقة  االأن�شطة  بها  تت�شبب  التي  الدفيئة  غييازات 
املحافظ  �شركات  املنهجية  هذه  وت�شمل  واال�شتثمارات.  القرو�س  مثل 
اأو االأ�شول اال�شتثمارية الفردية، مبا يف ذلك ال�شمانات،  اال�شتثمارية 
اأو  وقرو�س التمويل العقاري، ومتويل م�شاريع توليد الطاقة، واأ�شهم 

ديون ال�شركات. 
وبان�شمامه اإىل املبادرة، يلتزم بنك اأبوظبي االأول باالإف�شاح عن انبعاثات 
ثالث  خييالل  �شركاته  حمفظة  اأن�شطة  عيين  الناجمة  الدفيئة  غيييازات 
�شنوات، بالتزامن مع موا�شلة عمله على اكت�شاب املعارف املعمقة يف هذا 

املجال، وم�شاركة املنهجيات والتجارب املتعلقة بح�شابات الكربون.  

وتقليقاً عييلييى ذليييك، قيييال �ييشييارغيييييل بيي�ييشييري، رئييييي�ييس اال�ييشييتييداميية يف بنك 
اأبوظبي االأول: “يلتزم بنك اأبوظبي االأول بروؤيته الهادفة للو�شول اإىل 
انبعاثات كربونية �شفرية بحلول عام 2050، مما يتطلب وقف انبعاث 
بالتزامن مع  اأي�شاً،  الت�شغيلية، ومن حمفظتنا  الكربون من عملياتنا 
معايري  ومتييثييل  االعييتييبييار.  بييعيين  بعمالئنا  املتعلقة  االنييبييعيياثييات  اأخيييذ 
حتقيق  تدعم  هامة  اأداة  الكربون  اأجييل  من  املالية  للح�شابات  ال�شراكة 
االنبعاثات  كمية  لتحديد  وا�شحة  مقايي�س  لنا  وتقدم  االأهييداف،  هذه 
واالإف�شاح عنها. ونحن على ثقة باأن م�شتويات امل�شاءلة التي �شتوفرها 
هذه اخلطوة �شت�شاهم يف متكيننا من التعاون مع عمالئنا لتحقيق اآثار 

اإيجابية ملمو�شة«. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�شبح بنك اأبوظبي االأول، اأكر بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
واأحد اأكر واأاأمن املوؤ�ش�شات املالية يف العامل، اأول بنك يف دولة االإمارات 
ال�شراكة  ميييبيييادرة  اإىل  ييينيي�ييشييم  اخلييليييييجييي  الييتييعيياون  وميينييطييقيية مييليي�ييس 
متثل  خييطييوة  يف   ،)PCAF( الييكييربييون  اأجيييل  ميين  املييالييييية  للح�شابات 
الكربونية  االنبعاثات  اإىل  الهادفة للو�شول  قوياً ال�شرتاتيجيته  رافداً 

ال�شفرية بحلول عام 2050. 
الكربون )PCAF( على  اأجل  املالية من  ال�شراكة للح�شابات  وتعمل 
دعم املوؤ�ش�شات املالية التي ت�شعى اإىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة، 

بنك دبي التجاري اأول بنك ينظم اجتماع جمعيته العمومية ال�صنوي يف اإك�صبو 2020

الإمارات والبحرين تبحثان تعزيز
 التعاون يف جمال النقل الري والبحري

والتحول  بيياملييركييبييات  واملييوا�ييشييفييات اخلييا�ييشيية  الييقيييييادة 
الرقمي للخدمات ومال البحث والتطوير والتدريب 

الفني للكوادر العاملة يف هذا املجال.
و اأكدت �شعادة املهند�شة ح�شة اآل مالك م�شت�شارة وزير 
الطاقة والبنية التحتية ل�شوؤون النقل البحري يف وزارة 
الطاقة والبنية التحتية اأهمية تعزيز قنوات التوا�شل 
بن دولة االإمارات ومملكة البحرين وتوفري بيئة عمل 
تقوم على التن�شيق امل�شرتك بن البلدين ال�شقيقن مبا 
يخدم منظومة النقل الري والبحري التي يتطلع لها 
اجلانبان ويحقق م�شتهدفاتهما امل�شرتكة نحو �شعيهما 
التنموي  والتكامل  اال�شرتاتيجي  التعاون  تعزيز  اإىل 

لبناء م�شتقبل اأف�شل ل�شعبي البلدين.
اأن الييلييقيياءات الييثيينييائييييية بيين االإمييييييارات و  و لييفييتييت اإىل 
املتميزة  االأخييوييية  العالقات  اإطيييار  يف  تيينييدرج  البحرين 
البلدين  جتمع  التي  الرا�شخة  التاريخية  والييروابييط 
بيييروابيييط خييا�ييشيية عييلييى م�شتوى  و�ييشييعييبيييييهييمييا وتييتييفييرد 
الييينيييواحيييي الييتيياريييخييييية والييثييقييافييييية واالجيييتيييمييياعييييييية و 
التوجهات اال�شرتاتيجية التي جتمعهما على م�شارات 
لتحقيق  املييجيياالت  خمتلف  يف  الييتييكييامييل  ميين  متنامية 

تطلعات القيادة الر�شيدة للبلدين.

•• دبي- وام: 

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة املوا�شالت 
يف  التعاون  تعزيز  �شبل  البحرين  مبملكة  واالإت�شاالت 
مال النقل الري والبحري بن البلدين ال�شقيقن.

جاء ذلك خالل االجتماع االأول الذي عقده اجلانبان 
ملتابعة امل�شتجدات املتعلقة بالتعاون امل�شرتك يف مال 
النقل الري والبحري بن البلدين ومذكرة التفاهم 
التي مت توقيعها من ِقبل معايل �شهيل بن حممد فرج 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعايل 
اأحيييميييد حمييمييد وزييييير املوا�شالت  بييين  املييهيينييد�ييس كييمييال 

واالإت�شاالت يف البحرين خالل �شهر نوفمر املا�شي .
بح�شور  افرتا�شياً  عقد  الييذي   - االجييتييميياع  خييالل  مت 
ومناق�شة  ا�شتعرا�س   - الييوزارتيين  م�شوؤويل  ميين  عييدد 
وامل�شاريع  للمبادرات  الداعمة  امل�شتقبلية  العمل  خطة 
امل�شرتكة التي من �شاأنها اإيجاد اأطر موؤ�ش�شية للتعاون 
مل�شتهدفات  املييعييززة  العمل  خطط  وتييعييزيييز  والتن�شيق 
وال�شيا�شات  الييتيي�ييشييريييعييات  حيييييث  ميين  الييتييعيياون  مييذكييرة 
ملنظومة النقل الذكي و�شبل تبادل اخلرات يف مال 
ذاتي  والتنقل  اخلييا�ييس  الييقييطيياع  مييع  بال�شراكة  العمل 

•• دبي – د.حممود علياء

اأعيييلييين بيينييك دبييييي اليييتيييجييياري، اأحيييد 
دولة  يف  الييرائييدة  الوطنية  البنوك 
االإمييييييييارات الييعييربييييية امليييتيييحيييدة، اأن 
وافق  وم�شاهميه  اإدارتيييييه  مل�س 
واخلا�شة  الييعييادييية  الييقييرارات  على 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل 
اإك�شبو دبي  الييذي عقد يف  ال�شنوي 
االأربعاء  االأول  اأم�س  يييوم   2020

16 مار�س 2022.
بنك  اأول  التجاري  دبي  بنك  ويعد 
العمومية  جمعيته  اجتماع  ينظم 
والذي   2020 اإك�شبو  يف  ال�شنوي 
بدعم  الييييتييييزاميييينييييا  مييييييدى  ييييعيييكييي�يييس 
املتحدة  الييعييربييييية  االإمييييييارات  دوليييية 
االحتفال  عن  ف�شاًل  ومبادراتها، 
واإتييياحييية   2020 اإكيي�ييشييبييو  بيينييجيياح 
ال�شتك�شاف  مل�شاهمينا  الييفيير�ييشيية 
املقامة  العرو�س  و  اإك�شبو  اأجنحة 
اك�شبو  فيييعيييالييييييية  وليييييدعيييييم  فيييييييييه. 

درهم  مليون   3،183 الت�شغيلية 
 6.9% بن�شبة  مرتفعة  اإميياراتييي، 
كنتيجة الرتفاع �شايف  والذي جاء 
اإييييييييرادات اليييفيييوائيييد وحتيي�ييشيين دخل 
الكلفة  العموالت. وقد بقي معدل 
م�شتوياته  اأعييلييى  عند  الييدخييل  اإىل 

حيث بلغ 27.2%.«
ظهور  “ومع  بييياليييقيييول:  واخيييتيييتيييم 
بييوادر خييروج العامل من اجلائحة، 
اجليد  و�شعه  على  البنك  يحافظ 
والنجاح  النمو  ملزيد من  ا�شتعداداً 
يف امل�شتقبل. و�شوف ن�شتمر يف خلق 
جتربة م�شرفية عالية اجلودة مع 
اأداء مايل رائد مبا يزيد من حقوق 
امل�شاهمن. كما اأنني على ثقة من 
اأنيييه ميين خيييالل اجلييهييود والتعاون 
وفريق  االإدارة  مل�س  جلييان  بيين 
�شنوا�شل  واملييييوظييييفيييين،  االإدارة 
البنك  ونيييياأخييييذ  اأهيييدافييينيييا  تييخييطييي 
ال�شنوات  يف  اأعييلييى  م�شتويات  اإىل 

املقبلة«.

يف العامل اأجمع ملواجهة التحديات 
التي فر�شتها اأكر واأقوى جائحة 

�شحية.«
اليييييرغيييييم من  “ عيييليييى  واأ�يييييييشييييييياف: 
التحديات االقت�شادية، ي�شعدين اأن 
اأعلن اأن عام 2021 كان عاًما اآخر 
التجاري،  دبييي  بنك  التميز يف  من 
�شافية  اأربيياحيياً  البنك  حقق  حيث 
درهم  مييليييييون   1.451 مييقييدارهييا 
 31 يف  امليينييتييهييييية  لل�شنة  اإميييياراتييييي 
اإجمايل  وبييلييغ   .2021 دييي�ييشييميير 
االأ�شول 114 مليار درهم اإماراتي 
مدعوماً بالنمو القوي يف االإقرا�س 
بن�شبة  بيييييييييدوره  ارتيييييفيييييع  واليييييييييذي 
 .2020 مييع  بيياملييقييارنيية   17.3%
مبلغ  الييييعييييمييييالء  ودائيييييييييع  وبيييليييغيييت 
اإميياراتييي، وهو  82،7 مليار درهييم 
 ،18،6% بن�شبة  زييييادة  ميثل  مييا 
امل�شاهمن  حيييقيييوق  ارتيييفيييعيييت  كييمييا 
مليار   13.6 اىل   4.7% بن�شبة 
اإمييياراتيييي. وبلغت االإيييييرادات  درهيييم 

اأمييييريييييكييييي.  وقييييييال حييميييييد حممد 
القطامي، رئي�س مل�س اإدارة بنك 
بييرهيين عام  “لقد  الييتييجيياري:  دبيييي 
بالتحديات  عام مليء  اأنه   2021
االبتكار  تطلبت  الييتييي  واملييتييغييريات 
القيادة  �شيء  كييل  وفييوق  والييراعيية 
اإال  جييميييييعيياً  ييي�ييشييعيينييا  وال  املييلييهييميية. 
بالطريقة  ليييليييغيييايييية  نيييفيييخييير  اأن 
التي  االأزميييية  اإدارة  بها  متييت  الييتييي 
عيين اجلييائييحيية، مبييا ي�شمن  نتجت 
م�شتقبال واعدا للدولة.كما عززت 
ملعر�س  الييينييياجيييحييية  اال�ييشييتيي�ييشييافيية 
والييتييي تعد  دبيييي،   2020 اإكيي�ييشييبييو 
تيياريييخ احلدث  االأف�شل يف  اليييدورة 
�شمعة  االإطيييييييييالق،  عيييليييى  اليييييييدويل 
املتحدة  الييعييربييييية  االإمييييييارات  دوليييية 
ا�ييشييتيي�ييشييافيية كرى  وجيييدارتيييهيييا يف 
مب�شتويات  واأهيييميييهيييا  الييفييعيياليييييات 
مب�شاركة  العاملية.  املييعييايييري  تييفييوق 
 2020 اإك�شبو  جنح  دوليية،   192
االإيجابية  الطاقات  ح�شد  يف  دبييي 

جميع  الييييبيييينييييك  ميييينييييح   ،2020
موظفيه ن�شف يوم عطلة وتذاكر 
اإك�شبو  لزيارة  لتحفيزهم  مانية 
2020 مع زمالئهم و اال�شتمتاع 
باالأن�شطة والفعاليات املقامة فيه.

خالل  االإدارة  مييليي�ييس  وافييييق  كييمييا 
 25.88% توزيع  على  االجتماع 
اأربيييييياح نييقييدييية عييين اليييعيييام 2021  
�شايف  مييييين   50% ييييييعيييييادل  مبيييييا 
الربح. عالوة على ذلك، مت خالل 
ال�شنوية،  الييعييمييومييييية  اجلييمييعييييية 
لل�شنة  املييالييييية  النتائج  ا�شتعرا�س 
 ،2018 دي�شمر   31 يف  املنتهية 
امليييي�ييييشيييياهييييمييييون على  وافييييييييق  حيييييييييث 
وتقرير  االدارة  مييليي�ييس  تييقييرييير 
اإىل  باالإ�شافة  احل�شابات،  مدققي 
امليزانية العمومية وح�شاب االأرباح 
املوافقة على  واخل�شائر. كما متت 
جتديد برنامج ال�شندات االأوروبية 
اال�شمية  وقيمته  االأجييل  متو�شطة 
دوالر  مليار   3 احلالية  االجمالية 
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املال والأعمال
اأنهى ا�ستعداداته ال�ست�سافة فعاليات الدورة 49

اإك�صبو ال�صارقة ي�صتقطب كبار �صّناع الذهب بالعامل يف معر�س ال�صرق الأو�صط لل�صاعات واملجوهرات 2022
ا�شتعداداته لتنظيم الدورة الربيعية من احلدث االأكر واالأهم يف 
زواره بتقدمي  ال�شرق االأو�شط، واعداً  قطاع املجوهرات يف منطقة 
وخطوط  منتجات  اأحيييدث  على  االطيييالع  لهم  تتيح  مبهرة  ن�شخة 
املو�شة من الذهب واالأحجار الكرمية واللوؤلوؤ، وال�شاعات امل�شتوحاة 
من االجتاهات املعا�شرة والتقاليد والثقافات املختلفة حول العامل 

باأعلى م�شتويات التقنية واالإبداع والتميز.

من�سة عاملية رائدة 
اإك�شبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع  حممد  �شيف  �شعادة  واأكييد 
لل�شاعات  االأو�ييييشييييط  اليي�ييشييرق  مييعيير�ييس  ييي�ييشييهييده  ميييا  اأن  الييي�يييشيييارقييية، 

لال�شتثمار والتجارة الدولية، مبا تتمتع به من املزايا التي ميكن اأن 
تعزز االإيرادات وتدفع عجلة االأعمال.

اإيجابية  نتائجاً  املعر�س  يجُحقق  بيياأن  توقعاته  عيين  املييدفييع،  واأعيييرب 
اإقبااًل  ي�شهد  واأن  واملجوهرات،  الذهب  وجتييار  للعار�شن  ر�شية  مجُ
للتعرف على  املييعيير�ييس  بيياتييوا ينتظرون  الييذييين  الييييزوار  ميين  كييبييرياً 
اأحدث ت�شكيالت املجوهرات الفاخرة وال�شاعات الفريدة واالأحجار 
الكرمية وامل�شغوالت املا�شية، واال�شتفادة من الفر�شة التي يتيحها 
ظل  يف  الثمينة،  مقتنياتهم  تعزز  مغرية  باأ�شعار  للت�شوق  احلييدث 
وت�شميم  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات  اأهييم  م�شاركة 

املجوهرات وال�شاعات.

•• ال�سارقة-الفجر:

يرتقب ع�شاق الذهب واملجوهرات انطالق فعاليات الدورة الي 49 
الذي   2022 واملجوهرات  لل�شاعات  االأو�شط  ال�شرق  معر�س  من 
و�شناعة  جتيييارة  غييرفيية  ميين  بييدعييم  ال�شارقة  اإك�شبو  مييركييز  ينظمه 
– 27 مار�س اجلييياري، و�شط   23 الفرتة  وذلييك خييالل  ال�شارقة، 
كبار  ميين  ونخبة  وعيياملييي  عييار�ييس حملي   300 ميين  اأكييير  م�شاركة 
اأ�شهر  الفاعلن يف قطاع الذهب واملجوهرات يف العامل، اإىل جانب 
وال�شاعات  واالأملا�س  الذهب  مال  يف  الرائدة  التجارية  العالمات 
كافة  انتهاء  عن  ال�شارقة،  اإك�شبو  مركز  واأعلن  الثمينة.  والقطع 

واملجوهرات 2022” من م�شاركة وا�شعة من العار�شن املحلين 
ا�ييشييتييقييطيياب نخبة جييديييدة من  اإىل جييانييب جنيياحييه يف  والييعيياملييييين، 
امل�شاركن  قائمة  اإىل  ان�شمت  التي  واالأجنبية  املحلية  ال�شركات 
مييكييانيية هذا  عييلييى  دليييييل  وتيي�ييشييكيييييالتييهييا،  اأحييييدث منتجاتها  لييعيير�ييس 
احلدث على امل�شتوى الوطني واالإقليمي والعاملي،  ودوره الكبري يف 
توفري من�شة منوذجية لعقد ال�شفقات وبناء ال�شراكات واكت�شاف 
الفر�س اال�شتثمارية الواعدة يف قطاع الذهب واملجوهرات وتبادل 
الييذي يعزز  االأميير  التجارب واالآراء بن كبار اخلييراء واملخت�شن، 
على  الذهب  �شوق  بانتعا�س  امل�شاهمة  يف  املعر�س  ودور  اأهمية  من 
م�شتوى الدولة واإمارة  ال�شارقة التي ر�شخت مكانتها كوجهة مثلى 

جمموعة اأعمال جديدة تعزز تناف�سية ال�سركات العاملة بالقطاع وتدعم منظومة التجارة باالإمارة

غرفة جتارة دبي تعلن تاأ�صي�س جمل�س دبي لل�صفن اخل�صبية 

اأدنوك تر�صي عقودا بقيمة 2.4 مليار درهم على 5 �صركات حملية وعاملية

غرفة اأبوظبي تبحث جمالت التعاون 
وال�صراكات القت�صادية مع بربادو�س

�صادرات حديد الإمارات ت�صل اإىل 56 دولة 

كل  تلقى  التي  االقت�شادية  العالقات  تعزيز  موا�شلة 
الدعم والرعاية من قيادة و�شعب البلدين ال�شديقن.
واأو�شح املزروعي اأن اإمارة اأبوظبي تتمتع مبزايا ن�شبية 
اأهلتها للمناف�شة على مقدمة الوجهات الرائدة لتاأ�شي�س 
االأعيييميييال و�ييشييهييوليية اال�ييشييتييثييمييار، وذليييك وفيييق املوؤ�شرات 
العاملية للتناف�شية، حيث تتميز بيئة االأعمال يف اأبوظبي 
مبنظومة ت�شريعية مرنة وحمفزة لنمو االأعمال، اإىل 
جانب بنية حتتية متطورة وموقع ا�شرتاتيجي يتو�شط 
اأ�شواق العامل الرئي�شية، م�شتعر�شاً دور غرفة اأبوظبي 
يف دعيييم اليي�ييشييركييات الييراغييبيية يف الييعييمييل واال�ييشييتييثييمييار يف 
الإجناح  الييالزميية  الت�شهيالت  كييافيية  وتييوفييري  االإميييييارة 
اخلدمات  من  متنوعة  حزمة  خالل  من  ا�شتثماراتها، 
التي توفرها الأع�شائها من القطاع اخلا�س واأ�شحاب 

االأعمال.
و �ييشييدد عييلييى اأهييمييييية طيييرح ميييبيييادرات تييعييزز مييين زييييادة 
الييلييقيياءات بيين الييوفييود الييتييجييارييية، داعييييياً �شركات دولة 
اأبوظبي والتعرف على بيئة االأعمال  باربادو�س بزيارة 
واال�ييشييتييثييمييار بييهييا، وبييحييث فيير�ييس الييتييعيياون بينها وبن 
ال�شركات االإماراتية، يف ظل االهتمام امل�شرتك لتعزيز 
الييثيينييائييييية ورفييييع حييجييم االأعيييميييال والتبادل  الييعييالقييات 
التجاري اإىل م�شتويات اأرفع تلبي الطموحات وامل�شالح 

املتبادلة.

التنمية  يف  واالإ�شهام  املحلية  االأ�ييشييواق  احتياجات  لتلبية 
اقت�شادها  بنية  وتنويع  الييدوليية  يف  امل�شتدامة  ال�شناعية 
جهود  وتن�شجم  العامل.  اإىل  �شادراتها  تعزيز  خييالل  من 
لل�شناعة  الوطنية  اال�شرتاتيجية  اأهيييداف  مييع  ال�شركة 
الهادفة  مليار”،   300 “م�شروع  املتقدمة  والتكنولوجيا 
يف  املحلي  اليينيياجت  يف  ال�شناعي  القطاع  م�شاهمة  لييزيييادة 
درهم  مليار   300 اإىل  درهيييم  مليار   133 ميين  الييدوليية 

بحلول عام 2031.
وقال املهند�س �شعيد غمران الرميثي، الرئي�س التنفيذي 
ملييجييمييوعيية اأركييييييان والييرئييييي�ييس الييتيينييفيييييذي ليي�ييشييركيية حديد 
االإمارات اإن تو�شيع نطاق �شادراتنا لالأ�شواق العاملية يعد 
االإمارات،  حديد  يف  لدينا  النمو  ا�شرتاتيجية  ركائز  اأحد 
يف  ال�شلب  لعمالء  املتغرية  االحتياجات  لتلبية  ون�شعى 

جميع اأنحاء العامل .

•• اأبوظبي-وام:

دولة  و�ييشييفييارة  اأبييوظييبييي  و�شناعة  غييرفيية جتيييارة  بحثت 
بربادو�س لدى الدولة عدداً من املوا�شيع ذات االهتمام 
وال�شراكات  الييتييجيياري  بييالييتييعيياون  املييتييعييلييقيية  امليي�ييشييرتك 
البلدين، وذلك  االأعمال يف  االقت�شادية بن متمعي 
عابد  غابرييل  ال�شفري  �شعادة  الغرفة  ا�شتقبال  خالل 
ليييدى دولة  بيياربييادو�ييس  لييدوليية  مييعيين  اأول �شفري  وهيييو 

االإمارات والوفد املرافق له.
رئي�س  املزروعي  حممد  عبداهلل  �شعادة  الوفد  ا�شتقبل 
كيفية  الييلييقيياء  وتيينيياول  اأبييوظييبييي،  غييرفيية  اإدارة  مل�س 
حتقيق التعاون والعمل املتكامل، لتحفيز اال�شتثمارات 
كييمييا مت  املختلفة،  الييتييجييارييية  الييقييطيياعييات  امليي�ييشييرتكيية يف 
اأبوظبي  غرفة  بن  تن�شيقي  لقاء  تنظيم  على  االتفاق 
وغرفة باربادو�س، لدفع جهود تنمية التعاون التجاري، 
بل تعزيز اال�شتثمار املتبادل واآليات  وتطويره، واإتاحة �شجُ

التوا�شل بن متمعي االأعمال.
وثييميين �ييشييعييادة عييبييداهلل حمييمييد امليييزروعيييي زيييييارة �شفري 
اأنييهييا تعك�س رغبة  اأبييوظييبييي، مييوؤكييداً  بيياربييادو�ييس لغرفة 
دولته يف حتقيق التوا�شل يف املجال االقت�شادي، وامل�شي 
واال�شتثماري  التجاري  التعاون  من  رحبة  اآفيياق  نحو 
باأهمية  االأعمال لدى اجلانبن، منوهاً  بن متمعي 

•• اأبوظبي-وام:

اأركان  ملجموعة  التابعة  االإمييييارات،  حديد  �شركة  �شجلت 
ال�شرق  واليي�ييشييلييب يف  للحديد  الييرائييد  املييتييكييامييل  وامليي�ييشييّنييع 
املا�شين  بالعامن  مقارنة   50% بنحو  زيييادة  االأو�شط، 
يف عدد االأ�شواق التي ت�شدر اإليها منتجاتها عالية اجلودة 
و�شمال  االأو�ييشييط  وال�شرق  واآ�شيا  واالأمريكتن  اأوروبيييا  يف 

اإفريقيا.
 56 اإىل  اأ�يييشيييواق �يييشيييادرات حييديييد االإميييييارات  يييعييد تو�شيع 
 2019 38 دوليية يف عام  دوليية يف عام 2021 مقارنة بي 
اإيراداتها  م�شادر  لتنويع  ال�شركة  ا�شرتاتيجية  من  جزًءا 
ر�شاقتها،  وحت�شن  املتنوعة،  ت�شويقها  قنوات  خييالل  من 
اإطار  يف  الوطنية  للمنتجات  التناف�شية  الييقييدرة  وتعزيز 
االإميييارات«،  يف  »ا�شنع  املييوحييدة  ال�شناعية  للهوية  دعمها 

والت�شنيع  االإنتاج  ت�شجيع  اإىل  الرامية 
ودعم املنتج الوطني. وقد مثلت اأ�شواق 
اإجمايل  مييين   45% نييحييو  الييتيي�ييشييدييير 
 ،2021 يف  االإميييييارات  حييديييد  مبيعات 
بييييينييمييا مت بيييييع بييياقيييي املييبيييييعييات داخيييل 
االأ�ييييشييييواق املييحييلييييية يف دوليييية االإمييييييارات 
العربية املتحدة، والتي حافظت حديد 
االإميييييييارات عييلييى مييكييانييتييهييا اليييرائيييدة بها 

بح�شة �شوقية تبلغ 60%.
وتنتج حديد االإمارات 3.5 مليون طن 
الت�شليح  ميينييتييجييات حييديييد  ميين  �ييشيينييويييا 
واملقاطع  احليييدييييد  اأ�ييييشييييالك  وليييفيييائيييف 
االإن�شائية واالألواح االرتكازية مبا يكفي 

••دبي-الفجر: 

اأعيييلييينيييت غييييرفيييية جتيييييييارة دبيييييي عن 
لل�شفن  دبييييي  “مل�س  تيياأ�ييشييييي�ييس 
مموعات  اإحيييييدى  اخل�شبية”، 
االأعيييميييال اجلييديييدة الييعييامييليية حتت 
لي�شكل  جتيييييييييارة،  غييييرفيييية  ميييظيييلييية 
تاأ�شي�س املجل�س خطوة هامة نحو 
العاملة  اليي�ييشييركييات  جييهييود  توحيد 
وامل�شتثمرة يف هذا القطاع، وخدمة 
ون�شاطاتهم  اأهدافهم وم�شاحلهم 
تعزيز  اإىل  بييياالإ�يييشيييافييية  املييهيينييييية، 
احلكومية  اجلييهييات  مييع  توا�شلهم 
بالت�شريعات  يخت�س  فيما  املعنية 
واملييبييادرات واخلييدمييات التي تخدم 
لهم  وتوفر  املوؤ�ش�شية،  ن�شاطاتهم 

قيمة م�شافة يف بيئة العمل. 
واجتمع موؤخراً �شعادة حمد مبارك 
بييوعييميييييم، ميييديييير عييييام غييييرف دبي 
يرافقه عدد من مدراء االإدارات يف 
الغرفة مع   ال�شيد حمد اأحمد بن 
لل�شفن  دبييي  مل�س  رئي�س  فييهييد، 
املوؤ�ش�شن،  واالأعيي�ييشيياء  اخل�شبية 
فيير�ييس دعم  حيث بحث اجلييانييبييان 
وتعزيز  اخل�شبية،  ال�شفن  قييطيياع 
النمو  الييقييطيياع يف  هيييذا  ميي�ييشيياهييميية 
االقييتيي�ييشييادي، وت�شافر اجلييهييود يف 

دعم القطاع اخلا�س. 
اجلهود  تن�شيق  اجلانبان  وناق�س 
املييي�يييشيييرتكييية وحتييييديييييد االأوليييييوييييييات 
ليييليييفيييرتة امليي�ييشييتييقييبييلييييية، واتييي�يييشييياق 
احلكومية  املييبييادرات  مع  جهودهم 
مع  خ�شو�شاً  بييالييقييطيياع،  اخلييا�ييشيية 
اخل�شبية  اليي�ييشييفيين  قييطيياع  اأهييمييييية 
عليها  خيييييارجيييييي  طيييليييب  ووجيييييييييود 
وخ�شو�شاً  الييعيياملييييية  االأ�ييييشييييواق  يف 

االقت�شادي  النمو  م�شرية  ودعيييم 
يف دبي، حيث تعتر مكوناً اأ�شا�شياً 
ملجتمع االأعمال، وت�شاهم يف الدفع 
واال�شتثمارية  التجارية  باحلركة 
اال�شتثمار  خيييالل  ميين  االإميييييارة  يف 
واالإمكانات واخلرات  القدرات  يف 
ملجتمع  التناف�شية  امليييييزة  لتعزيز 
وتيييركيييز غرفة  دبييييي.  االأعييييمييييال يف 
جتييييييييارة دبيييييييي عييييلييييى احلييييييييييوار مع 
مموعات ومال�س االأعمال بعد 
تاأ�شي�شها ومتابعة �شوؤونهم ودرا�شة 
تو�شياتهم للتعرف على اأولوياتهم 
واهييتييميياميياتييهييم، وميي�ييشيياعييدتييهييم يف 
وخارجياً  داخلياً  اأعمالهم  تطوير 
ومواجهة املناف�شة العاملية املتزايدة 
الفعاليات  وت�شهيل م�شاركاتهم يف 
ال�شلة  ذات  والييدولييييية  االإقليمية 
باأن�شطتهم ويف ا�شتك�شاف الفر�س 

اجلديدة لهم.

درهم  مليار   5 ال  جتييياوزت  حيث 
عر ال�شفن اخل�شبية التجارية يف 

عام 2020.« 
وت�شمل اأهداف مل�س دبي لل�شفن 
اخل�شبية تعزيز روؤية االإمارة نحو 
للتجارة  االإرتقاء مبكانتها كمركز 
الييبييحييرييية الييعيياملييييية ودعيييم وتوفري 
املناخ املالئم لتنمية حجم التجارة 
اخلدمات  كفاءة  ورفييع  اخلارجية، 
املرتبطة بقطاع ال�شحن البحري، 
وتييعييزيييز الييعييالقييات الييتييجييارييية مع 
القطاع  مييين  امليي�ييشييلييحيية  اأ�يييشيييحييياب 
و خارج  داخييل  واخلا�س  احلكومي 
امل�شاهمة يف  اإىل  باالإ�شافة  الدولة 
الييوطيينييييية لل�شفن  اليي�ييشيينيياعيية  دعيييم 
اخل�شبية وزيادة ن�شبة التوطن يف 

هذا القطاع.
ومال�س  ميييميييوعيييات  وتيييليييعيييب   
تعزيز  يف  هيييياميييياً  دوراً  االأعيييييميييييال 

اجلهات  وميييييع  مييعييهييم  بييياليييتيييعييياون 
احلكومية املعنية على تذليلها مبا 
ويدعم  امل�شرتكة،  امل�شالح  يحقق 
وتناف�شيته  دبييييي  اقييتيي�ييشيياد  تييينيييوع 

العاملية. 
وبييييييييييدوره قييييييال حيييميييد اأحييييمييييد بن 
لل�شفن  دبييي  مل�س  رئي�س  فييهييد، 
ال�شفن  “لعبت  اخليييي�ييييشييييبييييييييية: 
اأ�شا�شياً  دوراً  التجارية  اخل�شبية 
يف حركة النمو االإقت�شادي الإمارة 
ال�شفن  التيييزال  و  كانت  دبييي حيث 
ال�شريان  هييي  التجارية  اخل�شبية 
اليييتيييجييياري لييلييمييوانييئ اليي�ييشييغييرية و 
االإقليمية  امليييوانيييئ  يف  املييتييو�ييشييطيية 
�شرق  و  الييهيينييدييية  اليييقييياره  �ييشييبييه  و 
جزءاً  كونها  عيين  ف�شال  اأفريقيا. 
ميين اأهييييم مييكييونييات لييوحيية االإمييييارة 
ال�شياحية و الثقافية. كما و تدعم 
اإزدهار حركة جتارة دبي اخلارجية 

االآ�شيوية واالأفريقية. 
واأ�شار �شعادة حمد مبارك بوعميم، 
تاأ�شي�س  اإن  دبييي،  مدير عييام غييرف 
مل�س دبي لل�شفن اخل�شبية ياأتي 
بهدف توحيد اجلهود خلدمة هذا 
القطاع الهام الذي يرتبط بتاريخ 
اإمارة دبي ودورها احليوي يف دعم 
منظومة التجارة العاملية باالإمارة، 
دوراً  �شيلعب  املجل�س  اأن  مييعييتييراً 
�شركات  م�شالح  دعييم  يف  حمييورييياً 

ال�شفن اخل�شبية بدبي.
غرفة  حر�س  اإىل  بوعميم  ولفت 
القطاع  دعيييييم  عيييليييى  دبيييييي  جتييييييارة 
االأول  اللقاء  اأن  معتراً  اخلييا�ييس، 
دبي  مييليي�ييس  اإدارة  مييليي�ييس  مييييع 
وبّناء،  اإيييجييابييي  اخل�شبية  لل�شفن 
لالأفكار  الييغييرفيية  اإ�ييشييتييمييعييت  حيييييث 
التي  واليييتيييحيييدييييات  اليييتيييطيييوييييريييية 
و�شتعمل  الييقييطيياع،  هيييذا  يييواجييهييهييا 

•• اأبوظبي-وام:

اأعييييليييينييييت �يييشيييركييية بيييييييرتول اأبيييوظيييبيييي 
الوطنية “اأدنوك” ام�س، عن تر�شية 
عقود بقيمة اإجمالية تبلغ 2.4 مليار 
درهم “658 مليون دوالر اأمريكي” 
النفط  اآبييار  تغليف  خدمات  لتقدمي 
واليييغييياز وعييزلييهييا بيياالإ�ييشييميينييت، وذلك 
لتعزيز  امل�شتمرة  ا�شتثماراتها  �شمن 
احلفر  عييمييليييييات  ميييييال  يف  الييينيييميييو 
النفط  االإنتاجية من  �شعتها  وزيييادة 
اإعيييادة توجيه ما  �شيتم  اخلييام، حيث 
العقود  قيمة  ميين   65% عيين  يزيد 
املحلي  االقييتيي�ييشيياد  اإىل  االإجييمييالييييية 
القيمة  لتعزيز  اأدنيييوك  برنامج  عر 
املحلية امل�شافة طوال فرتة تنفيذها، 
و�شت�شهم ال�شركات التي متت تر�شية 
عمل  فر�س  توفري  يف  عليها  العقود 

لييلييمييواطيينيين و�ييشييتييعييمييل اأيييي�يييشييياً على 
احتياجاتها  لت�شنيع  فيير�ييس  اإيييجيياد 
حملياً. متت تر�شية العقود مبوجب 
كل  على  تناف�شية  اإطييارييية  اتفاقيات 
“هاليرتون وورلد وايد  من �شركة 
 ، هيياليييييرتييون  اأبوظبي”   - ليييييمييتييد 
بيكر  اي�شت”  ميدل  “بيكر  و�شركة 
حلفر  و�ييشييرتن  “االإمارات  و�شركة   ،
�س.ذ.م.م”  اليينييفييط  اآبييييييار  و�ييشيييييانيية 
“ن�شر  االإمييييييارات الييغييربييييية، و�ييشييركيية 
و�شركة  ذ.م.م.”،  الطاقه  خلييدمييات 
النفط  حيييقيييول  خلييييدمييييات  “اإمل 

�س.ذ.م.م.” اإمل .
تقدمي  الييعييقييود  عمل  نييطيياق  وي�شمل 
خدمات تغليف وعزل االآبار باالإ�شمنت 
والبحرية  الييرييية  اأدنيييوك  حقول  يف 
ملدة خم�س �شنوات مع خيار التمديد 
واالحكام.  ال�شروط  بنف�س  ل�شنتن 

القيمة  لييتييعييزيييز  االأولييييوييييية  اإعيييطييياء 
لتحقيق  �شعيها  يف  امل�شافة  املحلية 
ا�ييشييرتاتيييييجيييييتييهييا، ونيييحييين عييلييى ثقة 
يف  �شي�شاهم  العقود  هييذه  تر�شية  اأن 
كبرية  اإ�شافية  حملية  قيمة  حتقيق 
الوظيفية  الفر�س  من  املزيد  وخلق 
الكفاءات  اأ�ييشييحيياب  ميين  للمواطنن 
ب�شكٍل  القطاع اخلا�س مبا يدعم  يف 

مبا�شر اأهداف “مبادئ اخلم�شن«.
املتبعة  الييذكييييية  امليينييهييجييييية  يي�ييشييهييم  وتجُ
الييعييقييود يف متكن  هييييذه  تيير�ييشييييية  يف 
مبئات  التكاليف  تقليل  ميين  اأدنيييوك 
وتعمل  الييييييييييدوالرات.  مييين  املييياليييين 
ا�شرتاتيجيتها  اإطيييييييار  يف  اأدنييييييييوك 
على  الذكي  للنمو   2030 املتكاملة 
للم�شرتيات  ا�شرتاتيجيتها  تعزيز 
االأ�شواق  ديناميكيات  مييع  لتتما�شى 
املتغرية، حيث تركز على اإبرام عقود 

مهمة  خييطييوة  العملية  هييذه  وتعتر 
يف حفر وا�شتكمال اآبار النفط والغاز، 
يييتييم �ييشييخ اخلييليييييط اال�شمنتي  حيييييث 
بييين الييتييكييوييين اليي�ييشييخييري وغيييالف 

البئر حلماية وعزل حفرة البئر.
وبيييهيييذه امليينييا�ييشييبيية قيييال يييا�ييشيير �شعيد 
املزروعي، الرئي�س التنفيذي لدائرة 
اال�ييشييتييكيي�ييشيياف والييتييطييوييير واالإنيييتييياج 
خدمات  عيييقيييود  تيييدعيييم  اأدنييييييييوك:  يف 
وعزلها  والييغيياز  اليينييفييط  اآبييييار  تغليف 
وجهودها  اأدنيييوك  خطط  باالإ�شمنت 
اأن�شطة  يف  والتو�شع  للنمو  امل�شتمرة 
�شعتها  برفع  هدفها  لتحقيق  احلفر 
االإنتاجية من النفط والغاز وتر�شيخ 
مكانتها كمورد عاملي موثوق للنفط 
انبعاثات  م�شتويات  يف  كثافة  االأقييل 
توجيهات  مييع  ومتييا�ييشييييياً  الييكييربييون. 
الييقيييييادة اليير�ييشيييييدة، تييوا�ييشييل اأدنييييوك 

طييويييليية االأجييييييل ميييع عييييدد كيييياف من 
ا�شتقرار  ي�شمنون  الييذييين  املييوردييين 
وا�ييييشييييتييييمييييراراييييية تييييوريييييد اخليييدميييات 

املطلوبة باأ�شعار تناف�شية.
وبيييييينيييييياًء عيييليييى الييييعييييقييييود الييييتييييي متت 
القيمة  تيييرتيييفيييع  اليييييييييوم،  تيير�ييشيييييتييهييا 
االإطارية  لييالتييفيياقيييييات  االإجييمييالييييية 
بعمليات  املتعلقة  امل�شرتيات  وعقود 
اأدنييوك برت�شيتها  احلفر التي قامت 
اأكيير من  اإىل   2021 نوفمر  منذ 
31.2 مليار درهم 8.5 مليار دوالر. 
اأدنوك  الييعييقييود خطط  هييذه  وتييدعييم 
اآالف االآبار اجلديدة لتحقيق  حلفر 
االإنييتيياجييييية من  �شعتها  زيييييادة  هيييدف 
5 مالين برميل  اإىل  النفط اخلييام 
ومتكن   2030 عييام  بحلول  يومياً 
االإميييارات من حتقيق االكتفاء  دوليية 

الذاتي من الغاز.

•• عجمان ـ الفجر 

اأعمال  �يييشيييييييدات  مييليي�ييس  ا�ييشييتييقييبييل 
تايالند،  مملكة  ميين  وفيييداً  عجمان 
وتعزيز  الييييتييييعيييياون  فيييير�ييييس  ليييبيييحيييث 
وت�شليط  اخلييرات  وتبادل  ال�شراكة 
املمار�شات  اأفييي�يييشيييل  عيييليييى  الييي�يييشيييوء 

الداعمة ملجال ريادة االعمال.
مييركييز عجمان  اليييوفيييد يف  اإ�ييشييتييقييبييل 
لريادة االأعمال التابع لغرفة جتارة 
و�ييشيينيياعيية عييجييمييان، الييدكييتييورة اآمنة 
خليفة اآل علي رئي�شة مل�س �شيدات 
اأعمال عجمان، وتراأ�س الوفد مدير 
م�شاريع االأبحاث والت�شويق بجامعة 

ثاك�شن ي ثوانثونغ كروت�شون.
وح�شر اللقاء منى �شقر املطرو�شي 

للتنمية  عجمان  جمعية  عييام  مدير 
ع�شو  ي  واليييثيييقيييافييييييية  االجيييتيييمييياعييييييية 
مل�س اإدارة �شيدات اأعمال عجمان، 
املرزوقي  �شلطان  نيييورا  الييدكييتييورة  و 
�شيدات  مل�س  اإدارة  مل�س  ع�شو 

اأعمال عجمان.
الدكتورة  رحبت  اللقاء  م�شتهل  ويف 
اآمييينييية خييليييييفيية بييياحلييي�يييشيييور، واأكيييييدت 
عجمان  اأعييمييال  �ييشيييييدات  مل�س  ان 
حري�س على تنويع �شراكاته وتعزيز 
توا�شله املبا�شر مع خمتلف اجلهات 
ميين داخيييل وخييييارج اليييدولييية، م�شرية 
اإىل اهمية امللتقى ودوره يف التعرف 
يف  واملمار�شات  الرامج  اأف�شل  على 
وخا�شة  وتايالند  عجمان  من  كال 

املعنية برواد ورائدات االعمال.

ال�شياحي  اليييقيييطييياع  مييييع  املييي�يييشيييارييييع 
منتجات  لت�شويق  فعاليات  وتنظيم 
�شيدات االعمال بالتعاون مع اجلهات 
ومبادرة  ال�شياحي،  بالقطاع  املعنية 
االدوات  لييتييوفييري  واإح�شد”  “اإزرع 
اال�شتثمار  نحو  للتوجه  واملمكنات 
بيع”  “نقطة  ميييبيييادرة  و  اليييزراعيييي، 
للم�شاريع  الكا�شري  خدمة  لتوفري 
مبركز  الييدائييم  املعر�س  يف  امل�شاركة 

عجمان لريادة االعمال.
كييييمييييا تيييييينيييييياول اليييييعييييير�يييييس رخييي�يييشييية 
واأنييييييييواع عيي�ييشييوييية مل�س  بييييدايييييات 
“الف�شية،  عجمان  اأعييمييال  �شيدات 
والفخرية”،  البالتينية  الذهبية، 
واإ�شتعر�شت الدكتورة نورا املرزوقي 
والتي  الييتييدريييبييييية  املييجييليي�ييس  خييطيية 

هيييييييذا وقييييييدمييييييت الييييييدكييييييتييييييورة نييييييورا 
اأهم  حيييول  نييبييذة  امليييرزوقيييي،  �شلطان 
�شيدات  مل�س  وم�شاريع  مييبييادرات 
اأعييييمييييال عيييجيييميييان، ومييينيييهيييا ميييبيييادرة 
خدمة  تيييوفييير  واليييتيييي  “�شيارتي” 
القر�س  بنظام  �شيارة  �شراء  متويل 
“ريوقي”  وميييييييبيييييييادرة  احليييي�ييييشيييين، 
م�شاريع  �يييشييياحيييبيييات  تيييربيييط  اليييتيييي 
مبوظفي  واالغيييييذيييييية  املييي�يييشيييروبيييات 
عر  واخلييا�ييشيية  احلكومية  اجلييهييات 
“الريوق”  ميينييتييجييات  لييبيييييع  ميينيي�ييشيية 
قنوات  لييفييتييح  “رفوف”  ومييييبييييادرة 
املجل�س  ع�شوات  ملنتجات  ت�شويقية 
واحلييا�ييشييالت عييلييى خيير�ييشيية بدايات 
املييعييتييمييدة، ومبادرة  الييبيييييع  نييقيياط  يف 
�شاحبات  لربط  جميلة”  “اإماراتي 

العمل  وور�ييييييييس  الييييييييييدورات  تيي�ييشييمييل 
ومتكن  دعييم  بييهييدف   2022 للعام 
ع�شوات املجل�س و�شاحبات االعمال 
بيييييياالدوات والييو�ييشييائييل ليي�ييشييمييان منو 
جانب  اإىل  واإ�ييشييتييدامييتييهييا،  اعمالهن 
تنظيم جملة من امللتقيات واملعار�س 
مع  ال�شراكات  تنويع  فر�س  وبحث 

كافة اجلهات احلكومية واخلا�شة. 
مييييين جيييانيييبيييه قييييييدم رئييييييي�يييس اليييوفيييد 
كروت�شون،  ثييوانييثييونييغ  ي  الييتييايييليينييدي  
واأبيييرز  نييبييذة حيييول جييامييعيية ثاك�شن 
املتاحة  االأكيييادميييييييية  الييتييخيي�ييشيي�ييشييات 
اأهمية  عييلييى  اأكيييييد  كييمييا  بيياجلييامييعيية، 
امللتقى ودوره يف االطالع على اف�شل 
االعمال  رييييادة  مييال  يف  املمار�شات 

وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

جمل�س �صيدات اأعمال عجمان يبحث التعاون مع وفد تاياندي

اأ�صواق اخلليج ت�صعد مدعومة ب�صعود اأ�صعار النفط  
•• عوا�سم-رويرتز

�شعود  مييع  اخلمي�س  ارتييفيياع  على  معامالتها  اخلليج  اأ�ييشييواق  اأنييهييت 
اأ�شعار النفط بعد اإعالن وكالة الطاقة الدولية اأن من املمكن توقف 
�شخ ثالثة مالين برميل يوميا من النفط الرو�شي ومنتجاته بدءا 
من ال�شهر املقبل. وقفزت اأ�شعار النفط، وهي عامل حمرك رئي�شي 
خلام  االآجييليية  العقود  وزادت  باملئة  اأربييعيية  املالية،  اخلليج  اأ�ييشييواق  يف 
102.02 دوالر للرميل بحلول ال�شاعة  برنت اأربعة دوالرات اإىل 
0926 بتوقيت جرينت�س. وارتفع املوؤ�شر القطري 0.9 باملئة بفعل 

زيادة �شهم مموعة ا�شتثمار القاب�شة 7.5 باملئة بعد ح�شول �شركة 
التمويل العقاري على موافقة تنظيمية ل�شراء مموعة اإليجان�شيا. 
�شهم  ب�شعود  مدعوما  باملئة   0.9 ال�شعودية  البور�شة  موؤ�شر  وزاد 

املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي �شبعة باملئة.
العربية  بييوبييا  مالية مثل  �ييشييركييات  ميين  اأييي�ييشييا  دعييمييا  املييوؤ�ييشيير  وتلقى 
زاد موؤ�شر  اأبوظبي  التعاوين وبنك اجلزيرة. ويف  للتاأمن  و�شالمة 

البور�شة 0.2 باملئة يف حن �شعد موؤ�شر بور�شة دبي 1.1 باملئة.
اأ�شهم قيادية منها �شهما �شوق دبي املايل واإعمار العقارية  و�شعدت 
املييوؤ�ييشيير. وخييييارج منطقة اخلييليييييج ارتييفييع مييوؤ�ييشيير االأ�شهم  ممييا دعيييم 

القيادية يف ال�شوق امل�شرية 0.2 باملئة
ال�شعودية.. ارتفع املوؤ�شر 0.9 باملئة اإىل 12769 نقطة

اأبوظبي.. زاد املوؤ�شر 0.2 باملئة اإىل 9608 نقاط
دبي.. �شعد املوؤ�شر 1.1 باملئة اإىل 3410 نقاط

قطر.. ارتفع املوؤ�شر 0.9 باملئة اإىل 13398 نقطة
م�شر.. �شعد املوؤ�شر 0.2 باملئة اإىل 10726 نقطة
البحرين.. زاد املوؤ�شر 0.2 باملئة اإىل 1965 نقطة
مان.. ارتفع املوؤ�شر 0.1 باملئة اإىل 4316 نقطة عجُ

الكويت.. ا�شتقر املوؤ�شر عند 8694 نقطة
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بن االأطراف املذكورة.

من الطرف االأول :  خالد �شيد انور �شيد اجلن�شية : باك�شتاين - يتنازل ن�شبة 51% من ح�شتي %100 

اإىل الطرف الثاين : يا�شر احمد جمعه حميد احلو�شني - اجلن�شية : اإمارات - ن�شبة %51  

باال�شم التجاري )قلعة اخلور للمقاوالت الفنية(  ن�شاط الرخ�شة )التك�شية واالأر�شيات مقاوالت فئة 

�شاد�شة( واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 729769 

ال�شادرة  بتاريخ  2014/11/12  

 يف دائرة التنمية االإقت�شادية ال�شارقة.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/4720( 

املنذر : بنك دبي االإ�شالمي
وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/ �شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
امل�شدقة امام الكاتب العدل باإمارة دبي بتاريخ 2021/5/17 باملحرر رقم 2021/1/102800 ب�شفتها وكيلة عن بنك 
دبي اال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �شتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0588890822
املنذر اليه /حممد عي�شى حممد م�شطفى - وعنوانه اإمارة ال�شارقة - منطقة القا�شمية - �شارع القا�شمية - بناية الزرعوين 

- �شقة رقم 505 - متحرك رقم 0553447925
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )50447( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )50447( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016ابي�صهايونداي فول�سرت 2ال�سارقة25439
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار واال �شن�شطر 
ا�شفن اىل ا�شتكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�شيل حقوقنا وفقا ل�شحيح القانون مع حتميلكم امل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/4724( 

املنذر : بنك دبي االإ�شالمي
وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/ �شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
2021/1/102800 ب�شفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  امل�شدقة امام الكاتب العدل 
دبي اال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �شتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه / راكي�س �شاندرا �شيخاران ناير - هندي اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - املنطقة ابوظبي - �شارع منطقة النادي 

ال�شياحي - مبنى �شوبرماركت ليفكو - �شقة رقم 1601 - هاتف متحرك رقم 0508145766 
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )16636.00( �شتة ع�شر األفا و�شتمائة و�شتة وثالثون درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ ))16636.00(  �شتة ع�شر األفا و�شتمائة و�شتة وثالثون 
درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، 

وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها: 

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2012ابي�صني�سان التيما15ابوظبي98137
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار واال �شن�شطر 
ومقابل  امل�شروفات  القانون مع حتميلكم  ل�شحيح  وفقا  لتح�شيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االجييراءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفن 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 70392
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/4719( 

املنذر : بنك دبي االإ�شالمي
وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/ �شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
2021/1/102800 ب�شفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  امل�شدقة امام الكاتب العدل 
دبي اال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �شتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
املنذر اليه /حممد ار�شاته حممد ان�شار حممد �شفيق - �شريالنكاي اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ال�شارقة - املنطقة القا�شمية - 

�شارع الوحدة - بناية مافيان الكبرية - قطعة 012 - �شقة رقم 2 - هاتف متحرك : 0566833515 
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )52859.00( اإثنان وخم�شون الفا وثمامنائة وت�شعة وخم�شون دهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ ))52859.00( اإثنان وخم�شون الفا وثمامنائة وت�شعة 
وخم�شون دهم( ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك 

�شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها: 

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016ا�سودهايونداي فيلو�سرت 3ال�سارقة41528
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار واال �شن�شطر 
ومقابل  امل�شروفات  القانون مع حتميلكم  ل�شحيح  وفقا  لتح�شيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االجييراءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفن 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2022/4722( 

املنذر : بنك دبي االإ�شالمي
وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/ �شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
2021/1/102800 ب�شفتها وكيلة عن بنك  2021/5/17 باملحرر رقم  باإمارة دبي بتاريخ  امل�شدقة امام الكاتب العدل 
دبي اال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة 

دبي - منطقة القرهود - بناية القرهود �شتار - الطابق الثاين مكتب 202 متحرك 0544145222
اإمييارة ابوظبي - املنطقة العن - �شارع اخلبي�شي -  املنذر اليه / عبداهلل عبدالرحمن اخلالدي - فل�شطيني اجلن�شية وعنوانه 

بجوار اخلبي�س - بناية ممع الزعفرنة - �شقة رقم 14 - هاتف متحرك رقم 0507117592 
املو�شوع/اإخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )43502.00( ثالثة واربعون الفا وخم�شمائة واإثنان درهم 

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه 
تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )43502.00( ثالثة واربعون الفا وخم�شمائة واإثنان 
درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، 

وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها: 

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2017ابي�صكيا اوبتيما5ابوظبي76036
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�شداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�شاها ا�شبوع من تاريخ ت�شليمكم هذا االخطار واال �شن�شطر 
ومقابل  امل�شروفات  القانون مع حتميلكم  ل�شحيح  وفقا  لتح�شيل حقوقنا  القانونية جتاهكم  االجييراءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفن 

اتعاب املحاماة. 
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الدويل االإماراتي ذ م م با�شم احللبي جيلجني   
اداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001162/ 

�شارع  الرفاعه  احلرية  �شاحية  ال�شارقة   : العنوان   - م  م  ذ   - االإماراتي  الدويل  امل�شت�شفى   : عليه  املحكوم  اإىل 
 : رقم  متحرك  هاتف   065222961 و   065169100  / هاتف  �شرقان  ادنوك  حمطة  مقابل  املنتزه 
احللبي  با�شم   ،info@emirateshospital.ae  : االإلكرتوين  الريد   971551062384
 / �شرقان هاتف  ادنوك  املنتزه مقابل حمطة  �شارع   371 الرفاعه  ال�شارقة �شاحية احلرية   : العنوان   - جيلجن 
info@ : 065169100 و 065222961 هاتف متحرك رقم : 971551062384 الريد االإلكرتوين
emirateshospital.ae - حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي  املنفذ 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب  امل�شاريع الطبية العربية )�س.ذ.م.م(   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله  ومبا 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال 
الر�شوم وامل�شاريف 16040.0  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور 
جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شاخي حممد لتاأجري مواقف ال�شيارات 
)ذ م م( فرع ال�شارقة البار راجاك ماتوبار حممد با�شط ر�شا حممد   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000090/ 
اإىل املحكوم عليه : �شاخي حممد لتاأجري مواقف ال�شيارات )ذ م م( فرع ال�شارقة 

العنوان : اإمارة ال�شارقة - منطقة ام طرافة - منطقة رقم )43( 
البار راجاك ماتوبار - العنوان : اإمارة ال�شارقة - منطقة اأم طرافة - هاتف متحرك 056/8927202 

حممد با�شط ر�شا حممد - العنوان : مكتب عبداهلل الناخي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية ، اإمارة ال�شارقة ، منطقة املجاز 
رقم  هاتف   )1001( رقم  مكتب   ، العا�شر  الطابق   )1( كورني�س  بالر�شيد  برج   )110( رقم  البحرية  كورني�س  �شارع   )1(

)5757155/06( فاك�س رقم )5757166/06( هاتف متحرك رقم )5270555/050( 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة دار التاأمن - �س م ع   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه 

كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 650.0 درهم
بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة.  

ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - جنم الفالح لتجارة قطع غيار 
ال�شيارات ذ م م   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001025/ 
اإىل املحكوم عليه : جنم الفالح لتجارة قطع غيار ال�شيارات - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ املكمل لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �س ذ م م  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 229164  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شلطان عبدالرزاق مريزا البلو�شي   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001103/ 

اإىل املحكوم عليه : �شلطان عبدالرزاق مريزا البلو�شي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شرف ال�شارقة اال�شالمي   يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك 

، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة امكو ملقاوالت البناء - ذ م م   
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000193/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة امكو ملقاوالت البناء - ذ م م  - العنوان : ال�شارقة - مقابل بريد ال�شارقة - بناية العامري 
- اأعلى حلويات قي�شر - طابق امليزانن هاتف رقم  065630060 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ مارينا للتجارة ومقاوالت اال�شباغ والعوازل  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 311241.0  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة  ذلك  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة.  ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة 

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0009879 مدين )جزئي(      
اىل املدعي عليه : عماد بالل مف�شي مو�شى / اجلن�شية ، بنك دبي اال�شالمي )�س م ع( 

نعلمكم بان املدعى االء كمال على الرتك / اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.

حكمت املحكمة ح�شوريا بحق املدعي عليه الثالث ومبثابة احل�شوري بحق الباقن 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 100،000 درهم مائة األف درهم - 
باالإ�شافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�شى به اأعاله بواقع 4% �شنويا من تاريخ االدعاء 

وحتى ال�شداد التام على اأال تتجاوز اأ�شل الدين - مع الر�شوم وامل�شاريف. 
حرر بتاريخ  2022/3/14 - حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملن
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0009879 مدين )جزئي(      
اىل املدعي عليه : حممد عبداملنعم علي حفني / اجلن�شية ، بنك دبي اال�شالمي )�س م ع( 

نعلمكم بان املدعى االء كمال على الرتك / اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.

حكمت املحكمة ح�شوريا بحق املدعي عليه الثالث ومبثابة احل�شوري بحق الباقن 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 100،000 درهم مائة األف درهم - 
باالإ�شافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�شى به اأعاله بواقع 4% �شنويا من تاريخ االدعاء 

وحتى ال�شداد التام على اأال تتجاوز اأ�شل الدين - مع الر�شوم وامل�شاريف. 
حرر بتاريخ  2022/3/14 - حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملن
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإ�شتئنافية املدنية االحتادية
مدين      SHCAPCICIVS2022 /0000301 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حازم مدي عبدال�شميع يو�شف  
مهول حمل االإقامة : ال�شارقة الريموك هاتف رقم 0564480999

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/23 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
ال�شارقة االإحتادية املحكمة االإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/16 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(     عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000042 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الرج املائل للمقاوالت الفنية - مهول حمل االإقامة : ال�شارقة النا�شرية �شارع 
 الزهراء �شقة رقم جي 3 ملك مرمي علي 0556442849 066109854 0561924280 

واململوكة للمدعو �شتانليكومار اروالبان اروالبان اجلن�شية : الهند 
نعلمكم بان املدعي ايابان برابو موروجان موروجان اجلن�شية : الهند 

يف الدعوى رقم 2022/42 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 24000 درهم 
اإدارة  اأمام مكتب   2022/3/29 الر�شوم وامل�شاريف.  انت مكلف باحل�شور بجل�شة  باالإ�شافة اىل 
الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 15( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/3/15 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 70535
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004748 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالرحمن نا�شر حممد نا�شر  
مهول حمل االإقامة : عجمان - الرو�شة 2 رقم مكاين 30031 96636 الهاتف 

املتحرك 0559555406  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/31 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/14 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000602 يف  الدعوى رقم

ال�شخ�س  م  م  ذ  الوطنية  االإمارات  مموعة   - ملالكها  االإمارات  اجرة   : عليه  املدعي  اإىل 
الواحد ذ م م مهول حمل االإقامة : عجمان اجلرف 3 ال�شناعية الثالثة بجوار ال�شوق 
رقم   3720 الريد  �شندوق   0505702014  : الهاتف  رقم  فاروق  بناية  ال�شيني 

مكاين 5379113655  
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2022/3/24 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
او بوا�شطة  1( �شخ�شيا  الدعوى  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  االإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل 
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/14 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
يف م�شاألة حل

جنمة. دبي لل�شحن املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �شد جنمة دبي لل�شحن املحدودة. ، وهي �شركة منحلة وجميع االأ�شخا�س املعنين:

يرجى مالحظة اأن �شهادة حل �شركة جنمة دبي لل�شحن املحدودة. ، وهي �شركة منظمة وقائمة حتى االآن على النحو الواجب مبوجب قوانن 
Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company Complex جمهورية جزر مار�شال ، وعنوانها امل�شجل يف 
واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�شركات  م�شجل  اإىل  االأ�شول  ح�شب   ،  MH  96960  ، مار�شال  جزر  تقدمي  مت   ،  Majuro
ال�شركة تقدمي مطالباتهم وح�شاباتهم  الدائنن واملطالبن �شد  ، يتعن على جميع  املقدمة  للقانون يف مثل هذه احلاالت  وفقا 
، ومطالبات �شد املوؤ�ش�شة كتابيا وبالتف�شيل اإىل مديريها يف �شركة ريد �شميث اندك�س تاور )املدخل ال�شرقي( ، الطابق 25 ، مركز 
 mborye@reedsmith.com :دبي املايل العاملي ، �س.ب. 506548 ، جهة االت�شال : ماري بوري ، الريد االإلكرتوين
، رقم الهاتف: 97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �شبتمر 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

االتفاقية �شيتم حظرها م�شبقا يف مقابل العالقات العامة عمليات واأ�شول املوؤ�ش�شة ومديريها وم�شاهميها.
اإخالء امل�شوؤولية: ال ي�شكل تقدمي هذا االإ�شعار اعرتافا من قبل املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�س هو دائن منا�شب اأو مدعي ، وال يجوز اإحياء 
اأو جعل �شاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�شحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�شاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �شد ال�شركة اأو اأ�شولها 
اأو مديريها اأو م�شوؤوليها اأو م�شاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�شبحت غري �شاحلة الأي �شبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ش�شة اأو مديريها اأو م�شوؤوليها  اأو م�شاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�شادة.
ريد �شميث ال.ال.بي 

مركز دبي املايل العاملي 
�س ب 506548 ، دبي - ا.ع.م 

اإعــــــالن 

70021 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
يف م�شاألة حل

دبي مون 1 لل�شحن املحدودة.
يرجى  املعنين:  االأ�شخا�س  وجميع  منحلة  �شركة  وهي   ، املحدودة.  لل�شحن   1 مون  دبي  �شد  واملطالبات  الدائنن  جميع  اإىل 
مبوجب  الواجب  النحو  على  االآن  حتى  وقائمة  منظمة  �شركة  وهي   ، املحدودة.  لل�شحن   1 مون  دبي  حل  �شهادة  اأن  مالحظة 
 Majuro ، Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust قوانن جمهورية جزر مار�شال ، وعنوانها امل�شجل يف 
 6 يف  ال�شركات  م�شجل  اإىل  الواجب  النحو  على  تقدميه  مت   ،  MH  96960  ، مار�شال  جزر   Company Complex
تقدمي  ال�شركة  �شد  واملطالبن  الدائنن  جميع  على  يتعن   ، املقدمة  احلاالت  هذه  مثل  يف  للقانون  وفقا  واأنه   ،  2022 يناير 
)املدخل  تاور  اندك�س  �شميث  ريد  �شركة  يف  مديريها  اإىل  وبالتف�شيل  كتابيا  املوؤ�ش�شة  �شد  واملطالبات   ، وح�شاباتهم  مطالباتهم 
االإلكرتوين: الريد   ، بوري  ماري  االت�شال:  جهة   ،  506548 �س.ب.   ، العاملي  املايل  دبي  مركز   ،  25 الطابق   ،  ال�شرقي( 
اأو قبل 20 �شبتمر 2022. جميع املطالبات  97147096361+، يف  ، رقم الهاتف :   mborye@ reedsmith.com
 والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه االتفاقية �شيتم حظرها مقدما �شد ممتلكات واأ�شول املوؤ�ش�شة ومديريها وم�شاهميها. 
اإخالء امل�شوؤولية: ال ي�شكل تقدمي هذا االإ�شعار اعرتافا من قبل املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�س هو دائن منا�شب اأو مدعي ، وال يجوز اإحياء 
اأو جعل �شاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�شحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�شاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �شد ال�شركة اأو اأ�شولها 
اأو مديريها اأو م�شوؤوليها اأو م�شاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�شبحت غري �شاحلة الأي �شبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ش�شة اأو مديريها اأو م�شوؤوليها  اأو م�شاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�شادة.
ريد �شميث ال.ال.بي 
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�شركة جون ماريتيم املحدودة
اإىل جميع دائني ومطالبي �شركة جون ماريتيم املحدودة ، وهي �شركة منحلة وجميع االأ�شخا�س املعنين: يرجى مالحظة اأن �شهادة 
حل �شركة جون ماريتيم املحدودة ، وهي �شركة منظمة وقائمة حتى االآن على النحو الواجب مبوجب قوانن جمهورية جزر مار�شال 
Majuro ، Ajeltake Island ،  Ajeltake Road ، Trust Company Complex  وعنوانها امل�شجل يف ، 
، Marshall Islands ، MH96960  مت تقدميه على النحو الواجب اإىل م�شجل ال�شركات يف 6 يناير 2022 ، واأنه وفقا 
للقانون يف مثل هذه احلاالت املقدمة ، يتعن على جميع الدائنن واملطالبن �شد ال�شركة تقدمي مطالباتهم وح�شاباتهم ومطالبهم 
املايل  دبي  مركز   ، �شد املوؤ�ش�شة كتابيا وبالتف�شيل اإىل مديريها يف �شركة ريد �شميث اندك�س تاور )املدخل ال�شرقي( ، الطابق 25 
: هاتف:   mborye@reedsmith.com االإلكرتوين  الريد   ، بوري  ماري  االت�شال:  ، جهة   506548 العاملي �س.ب. 
97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �شبتمر 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه االتفاقية �شيتم 

حظرها م�شبقا فيما يتعلق بالعقار واأ�شول املوؤ�ش�شة ومديريها وم�شاهميها. 
اإخالء امل�شوؤولية: ال ي�شكل تقدمي هذا االإ�شعار اعرتافا من قبل املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�س هو دائن منا�شب اأو مدعي ، وال يجوز اإحياء 
اأو جعل �شاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�شحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�شاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �شد ال�شركة اأو اأ�شولها 
اأو مديريها اأو م�شوؤوليها اأو م�شاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�شبحت غري �شاحلة الأي �شبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ش�شة اأو مديريها اأو م�شوؤوليها  اأو م�شاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�شادة.
ريد �شميث ال.ال.بي 
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DNC BULKERS LTD
اأن  مالحظة  يرجى  املعنين:  االأ�شخا�س  وجميع  منحلة  �شركة  وهي   ،  DNC BULKERS LTD ومطالبي  دائني  جميع  اإىل 
وقائمة مبوجب قوانن جمهورية جزر  االأ�شول  االآن ح�شب  �شركة منظمة حتى  ، وهي   DNC BULKERS LTD �شهادة حل 
 Marshall ، Majuro ،Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company يف  امل�شجل  وعنوانها   ، مار�شال 
وفقا  واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�شركات  م�شجل  اإىل  الواجب  النحو  على  تقدميه  مت   ،  Islands  ،  Complex MH96960
للقانون يف مثل هذه احلاالت املقدمة، يتعن على جميع الدائنن واملطالبن �شد ال�شركة تقدمي مطالباتهم وح�شاباتهم ومطالبهم 
دبي  مركز   ،  25 الطابق   ، ال�شرقي(  )املدخل  تاور  اندك�س  �شميث  ريد  �شركة  يف  مديريها  اإىل  وبالتف�شيل  كتابيا  املوؤ�ش�شة  �شد 
 mborye@reedsmith. com االإلكرتوين:  الريد   ، بوري  ماري  االت�شال:  جهة   ،506548 �س.ب.   ، العاملي  املايل 
لهذه  وفقا  تقدميها  يتم  لن  التي  والطلبات  املطالبات  جميع   .2022 �شبتمر    20 قبل  اأو  يف  هاتف:97147096361+   ،

االتفاقية �شيتم حظرها م�شبقا فيما يتعلق بالعقار د - اأ�شول املوؤ�ش�شة ومديريها وم�شاهميها. 
اإخالء امل�شوؤولية: ال ي�شكل تقدمي هذا االإ�شعار اعرتافا من قبل املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�س هو دائن منا�شب اأو مدعي ، وال يجوز اإحياء 
اأو جعل �شاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�شحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�شاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �شد ال�شركة اأو اأ�شولها 
اأو مديريها اأو م�شوؤوليها اأو م�شاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�شبحت غري �شاحلة الأي �شبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ش�شة اأو مديريها اأو م�شوؤوليها  اأو م�شاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�شادة.
ريد �شميث ال.ال.بي 
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دبي برايد للمالحة املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �شركة دبي برايد للمالحة املحدودة. ، وهي �شركة منحلة وجميع االأ�شخا�س املعنين: يرجى مالحظة 
اأن �شهادة حل �شركة دبي برايد للمالحة املحدودة. ، وهي �شركة منظمة حتى االآن ح�شب االأ�شول وقائمة مبوجب قوانن جمهورية 
 Majuro، Ajeltake Island ،Ajeltake Road ،Trust Company يف  امل�شجل  وعنوانها   ، مار�شال  جزر 
واأنه   ،  2022 يناير   6 ال�شركات يف  اإىل م�شجل  االأ�شول  ح�شب   ،  MH  96960  ، مار�شال  جزر  تقدمي  مت   ،Complex
، يتعن على جميع الدائنن واملطالبن �شد ال�شركة تقدمي مطالباتهم وح�شاباتهم،  وفقا للقانون يف مثل هذه احلاالت املقدمة 
ومطالبات �شد املوؤ�ش�شة كتابيا وبالتف�شيل اإىل مديريها يف �شركة ريد �شميث اندك�س تاور )املدخل ال�شرقي( ، الطابق 25 ، مركز 
 mborye @ reedsmith.com :دبي املايل العاملي ، �س.ب. 506548 ، جهة االت�شال: ماري بوري ، الريد االإلكرتوين
، رقم الهاتف: 97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �شبتمر 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

االتفاقية �شيتم حظرها م�شبقا مقابل ملكية واأ�شول املوؤ�ش�شة ومديريها وم�شاهميها.
اإخالء امل�شوؤولية: ال ي�شكل تقدمي هذا االإ�شعار اعرتافا من قبل املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�س هو دائن منا�شب اأو مدعي ، وال يجوز اإحياء 
اأو جعل �شاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�شحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�شاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �شد ال�شركة اأو اأ�شولها 
اأو مديريها اأو م�شوؤوليها اأو م�شاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�شبحت غري �شاحلة الأي �شبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ش�شة اأو مديريها اأو م�شوؤوليها  اأو م�شاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�شادة.
ريد �شميث ال.ال.بي 
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اأريتو�شا 1 ال�شحن املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �شد اأريتو�شا 1 ال�شحن املحدودة. ، وهي �شركة منحلة وجميع االأ�شخا�س املعنين: يرجى مالحظة اأن 
�شهادة حل �شركة اأريتو�شا 1 ال�شحن املحدودة. ، وهي �شركة منظمة وقائمة حتى االآن على النحو الواجب مبوجب قوانن جمهورية 
 Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company Complex جزر مار�شال ، وعنوانها امل�شجل يف 
واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�شركات  م�شجل  اإىل  االأ�شول  ح�شب   ،  MH  96960  ، مار�شال  جزر  تقدمي  مت   ،Majuro
 ، وفقا للقانون يف مثل هذه احلاالت املقدمة، يتعن على جميع الدائنن واملطالبن �شد ال�شركة تقدمي مطالباتهم وح�شاباتهم 
مركز   ، ومطالبات �شد املوؤ�ش�شة كتابيا وبالتف�شيل اإىل مديريها يف �شركة ريد �شميث اندك�س تاور)املدخل ال�شرقي( ، الطابق 25 
mborye @ reedsmith. االإلكرتوين:  الريد   ، بوري  ماري  االت�شال:  جهة   ،  506548 �س.ب.   ، العاملي  املايل  دبي 
لن يتم تقدميها  التي  والطلبات  املطالبات  جميع   .2022 �شبتمر   20 قبل  اأو  يف  الهاتف:97147096361+  رقم   ،  com

وفقا لهذه االتفاقية �شيتم حظرها م�شبقا يف مقابل العالقات العامة عمليات واأ�شول املوؤ�ش�شة ومديريها وم�شاهميها.
اإخالء امل�شوؤولية: ال ي�شكل تقدمي هذا االإ�شعار اعرتافا من قبل املوؤ�ش�شة باأن اأي �شخ�س هو دائن منا�شب اأو مدعي ، وال يجوز اإحياء 
اأو جعل �شاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�شحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�شاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �شد ال�شركة اأو اأ�شولها 
اأو مديريها اأو م�شوؤوليها اأو م�شاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�شبحت غري �شاحلة الأي �شبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ش�شة اأو مديريها اأو م�شوؤوليها  اأو م�شاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�شادة.
ريد �شميث ال.ال.بي 

مركز دبي املايل العاملي 
�س ب 506548 ، دبي - ا.ع.م 

اإعــــــالن 

70021 العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
 901-902 رقم   املقر  بي  والكائنة   )93437  : رقم  )رخ�شة  ليميتد،  فيجن  ايكونت  �شركة/ 
 ، املتحدة  العربية  االإمارات  دولة   ، دبي   ،  9275. دبي  �س.ب   - ال�شفوح  املبني ممع   9 الطابق 
واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت 
اإتخاذه بوا�شطة �شركة/. ايكونت فيجن ليميتد.)ال�شركة الرئي�شية(  يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 

ال�شركة. وحل  اإغالق  ب�شاأن   2022 مار�س   7
وفقاً لذلك ، تهيب ال�شركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الريد امل�شجل اأو االإت�شال بي :
ال�شّيد/ . جو�شيف مو�شيني�شيو هوندة

اإ�شم ال�شركة ايكونت فيجن ليميتد
�س.ب : .9275.

دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم 04-3641641

joseph@econetmedia.com :الريد االإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�شعار واملحددة بي  45 يوماً. 

اإ�شعار ت�شفية
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مذكرة تبليغ م�شتانف �شدهم / )ن�شرا( 
يف الق�شية رقم 2204/ 2021 ا�شتئناف ال�شارقة - الدائرة الثالثة 

�شادر من حمكمة ا�شتئناف ال�شارقه االحتادية
اإىل امل�شتاأنف �شدهم : ما�شاء اله امام قلي بريا�شته - �شركة ميونخ لتجارة االطارات والرجنات وم�شاعدي 

ال�شيارات ذم م - علي حممد �شريف نيكو - غالمر�شا عبدالعزيز �شريفي.
بناء على الطلب امل�شتانف / بنك ملي ايران فرع �شركة اجنبية

تعلميك املحكميه با�شتئناف احلكيم ال�شيادر ف الدعيوى االبتدائيية املقيدة حتت رقم 9603/2021 اأمر 
اأداء ال�شارقة.

لذلك اعليم بيان اال�شتئناف االآنف الذكر اأعاله �شوف ينظر هذه املحكمية فيي متيام ال�شاعة )09:30( من 
برنامج  �شريفع عر  الذي  الرابط  بعد عر  االت�شال عن  تقنية  وذلك عر   30/3/2022 يوم  �شباح 
العدالة الذكي، وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو 

عدم اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك
حرر يف 17/03/2022م . 

حرره : ا�شرف العماري
اأمني �شر دائرة اال�شتئناف الثالثة 
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية
اأ�شرف العماري 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  مغلق  تدريبي  مع�شكر  تنظيم  للجوجيت�شو  االإميييارات  احتيياد  اأعلن 
البطولة  ميين  ال�شاد�شة  الن�شخة  يف  للم�شاركة  ا�ييشييتييعييداداً  الييوطيينييي  للمنتخب 
اإىل   28 الفرتة من  املنامة خالل  البحرينية  العا�شمة  التي تقام يف  االآ�شيوية 

اجلاري. مار�س   31
و  الالعبن  ميين  نخبة  ي�شم  الييذي  و  اللقب  حامل  الوطني  املنتخب  ويتطلع 
الالعبات على م�شتوى الدولة اإىل تر�شيخ ح�شوره امل�ّشرف يف البطولة وتاأكيد 
على  للحفاظ  ال�شعي  و  املناف�شات  اإىل  بقوة  الدخول  خييالل  من  للقارة  ت�شيده 

اللقب يف ظل م�شاركة مموعة من اأبرز املنتخبات واأكرها تطورا.
الريا�شية  زايد  اأرينا مبدينة  للمنتخب يف جوجيت�شو  املع�شكر  تدريبات  تقام  و 
حتت اإ�شراف اجلهاز الفني بقيادة املدرب رامون ليمو�س، واملدربة بوليانا الجو.

ا�شتعدادا  حا�شمة  مرحلة  يف  دخييل  املنتخب  اإن  راميييون  قييال  االإطييييار  هييذا  يف  و 
للبطولة، واأن العمل قائم ب�شكل متوا�شل على و�شع اللم�شات االأخرية واخلطط 
اأن  اإىل  م�شريا  الب�شاط،  اإىل  الالعبون  بها  �شيدخل  التي  الفنية  والتكتيكات 
واأن  عاتقهم،  على  امللقاة  امل�شوؤولية  حجم  يييدركييون  والالعبن  الفني  اجلييهيياز 

التحدي كبري الأن ال�شعود اإىل القمة �شعب، واحلفاظ عليها اأ�شعب.
الييكييفيياءة واجليياهييزييية و نحر�س  بييدرجيية عالية ميين  الييالعييبييون  " يتمتع  وقيييال: 
خالل املع�شكر املغلق على رفع معدل اأداء الالعبن واالرتقاء بلياقتهم البدنية 
عن طريق برنامج تدريب �شامل، يهدف اإىل تطوير م�شتويات اللياقة البدنية 

والرامج الغذائية اخلا�شة بالالعبن".
و جنح اأبطال االإمييارات يف الفوز بلقب الن�شخة اخلام�شة من بطولة اآ�شيا التي 
ا�شت�شافتها اأبوظبي العام املا�شي بعد اأن حققوا 18 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، 
واالأجييييواء  احلييالييييية  اال�ييشييتييعييدادات  اإىل  وبالنظر  بييرونييزيييات  و10  ف�شيات  و4 

واعتالء  االإجنيياز  لتكرار هذا  بقوة  فالالعبون مر�شحون  املع�شكر  االإيجابية يف 
قمة اآ�شيا من جديد.

الالعبن  ميين  متجان�شة  مموعة  اخييتييار  الفني  اجلييهيياز  اأن  ليمو�س  اأو�ييشييح  و 
تاألقت  التي  ال�شاعدة  واملييواهييب  اخلييرة  ذوي  من  املنتخب  لتمثيل  والالعبات 
ب�شكل الفت يف بطولتي اآ�شيا والعامل العام املا�شي. و عن توقعاته للمناف�شة اأكد 
على  امل�شنفن  الالعبن  من  الكثري  م�شاركة  ظل  يف  للغاية  قوية  �شتكون  اأنها 

م�شتوى اآ�شيا والعامل.
و قال عمر الف�شلي جنم املنتخب الوطني وبطل اآ�شيا والعامل اإن متثيل االإمارات 
يف مثل هذه البطوالت ينمي م�شاعر الفخر واالعتزاز، وي�شاعف من م�شوؤولية 
اأبنائها  اأي جهد يف دعم  الالعبن لرد اجلميل للوطن وقيادته التي مل تدخر 

ومهدت لهم طريق التقدم واالرتقاء.
واأ�شاف:" لقد تذوقت طعم االنت�شار يف هذه البطولة من قبل لكن هذه املرة 

كل �شيء خمتلف الأنني اأناف�س باحلزام االأ�شود، وبالتايل فقد ازدادت طموحاتي 
تطوير  حييول  الفني  اجلهاز  تعليمات  اإىل  جيدا  اأ�شتمع  و  اأحييالمييي  وت�شاعفت 

اإمكاناتي با�شتمرار، ونحن واثقون من حتقيق نتائج طيبة".
من جانبها قالت جنمة اجلوجيت�شو االإماراتية حمدة ال�شكيلي: "هدفنا الو�شول 
بامليداليات  الفوز  يف  حظوظنا  لتعزيز  والذهنية  البدنية  جاهزيتنا  قمة  اإىل 
من  بالعديد  الييعييام  هييذا  اأ�ييشييارك  كما  اآ�ييشيييييا..  بطولة  مناف�شات  خييالل  الذهبية 
البطوالت القارية والعاملية مع املنتخب، وهذا بالن�شبة يل م�شدر �شعادة وفخر، 

و�شاأ�شعى جاهدة لتمثيل وطني ب�شكل م�شّرف واإحراز ميدالية واإجناز جديد".
و اأ�شافت اأنها تبذل هي و كل زميالتها اأق�شى جهد يف املع�شكر املغلق حتت ا�شراف 
املدربة بوليانا الجو لتطوير امل�شتوى البدين والذهني والو�شول باجلاهزية اإىل 
اأعلى م�شتوى من اأجل موا�شلة الطفرة يف النتائج التي بداأت يف املوا�شم االأخرية، 

وو�شلت اإىل قمتها يف عام 2021 ببطوالت اآ�شيا والعامل.

عمر الف�سلي: »االآ�سيوية ال�ساد�سة« ن�سخة ا�ستثنائية بعد الرتفيع للحزام االأ�سود

منتخب اجلوجيت�صو يدخل مع�صكرا مغلقا يف اأبوظبي ا�صتعدادا للبطولة الآ�صيوية بالبحرين

•• دبي -وام: 

اأوروبيييا،  اأبييطييال  النهائي لبطولة دوري  ربييع  اليييدور  اليييييوم، قرعة  جتييرى 
فييرق من   3 بييواقييع  اليييدور،  هييذا  اإىل  املتاأهلة  الثمانية  االنييدييية  مب�شاركة 
اللقب/،  /حامل  وت�شيل�شي  وليفربول،  �شيتي،  مان�ش�شرت  هي  اإجنييلييرتا 
اإ�شبانيا هم ريال مدريد واتلتيكو مدريد وفيا ريال، عالوة  ومثلهم من 

على بايرن ميونيخ االأملاين وبنفيكا الرتغايل.
ومن املقرر اأن تقام مباريات الدور املقبل بدون اأي قواعد متنع اأي فريق 
اأن  مبعنى  واردة،  ال�شناريوهات  كييل  �شتكون  حيث  االآخييير،  مواجهة  ميين 

يتقابل فريقان من نف�س البلد، على عك�س االأدوار ال�شابقة.

وك�شف االحتاد االأوروبي اأن القرعة �شتحدد م�شارات الفرق الي 8 امل�شاركة 
ربع  اليييدور  اإىل  الييو�ييشييول  �شبيل  اليينييهييائييي. ويف  وحييتييى  النهائي  ربييع  ميين 
يف  وجنحت  و�شعبة،  قوية  مواجهات  الثمانية  الفرق  خا�شت  النهائي، 
بول  وريد  �شان جريمان،  وباري�س  ل�شبونة  �شبورتنج  التاأهل على ح�شاب 

�شالزبورج، واإنرت ميالن وليل ويوفنتو�س.
16 مييبيياراة، مبعدل  41 هدفا يف  اإحييراز   16 الييي  و�شهدت مواجهات دور 
بايرن  مييبيياراة  وتعد  الييواحييدة،  املييبيياراة  هييدف يف   2.5 اإىل  تهديف و�شل 
اأكر  الييدور، هي  هييذا  اإييياب  النم�شاوي، يف  �شالزبورج  بييول  ميونيخ وريييد 
مباراة �شهدت ت�شجيل اأهداف يف مباراة واحدة وهو 8 اأهييداف، يف الفوز 
التي  الوحيدة  املباراة  بينما كانت   ،1-7 بنتيجة  االأمليياين  للفريق  الكبري 

انتهت بنتيجة التعادل ال�شلبي يف هذا الدور بن فريقي مان�ش�شرت �شيتي 
ولكنها  االحتييياد،  ملعب  على  النهائي  ثمن  اإيييياب  يف  ل�شبونة  و�شبورتنج 
جاءت بعدما ح�شم بطل الدوري االإجنليزي نتيجة مباراة الذهاب خارج 
اأر�شه مل�شلحته بخما�شية نظيفة. اأما اأقل املباريات تهديفاً يف هذا الدور 
4 مباريات  اإحييراز هدف وحيد، وهو ما حدث يف  فهي تلك التي �شهدت 
ريييال مدريد ذهابا، وفييوز بنفيكا على  �شان جريمان على  باري�س  يف فوز 
م�شيفه اإياك�س اأم�شرتدام، وخ�شارة مان�ش�شرت يونايتد اأمام �شيفه اتلتيكو 
اأحقية  ومييع  ميالن.  اإنييرت  �شيفه  اأمييام  ليفربول  خ�شارة  واأي�شا  مييدريييد، 
اإال  املرحلة،  اإىل هذه  الو�شول  النهائي يف  ربع  الييدور  اإىل  املتاأهلة  الفرق 
القوية لريال مدريد  العودة  اأبرزها  املفاجاآت،  الي16 �شهد بع�س  اأن دور 

يف  وجناحه  برنابيو،  �شانتياجو  ملعب  على  جريمان  �شان  باري�س  اأمييام 
بعدما  بثالثية،  تاريخي  فوز  اإىل  بهدف  االإييياب  لقاء  تاأخره يف  تعوي�س 
كان قد خ�شر لقاء الذهاب اأي�شا بهدف دون رد. واأي�شا خ�شارة يوفنتو�س 
اأمييام فيا ريييال االإ�شباين يف لقاء االإييياب بعد  على ملعبه بثالثية نظيفة 
تعادله ذهابا 1-1 والتي تعد من اأبرز نتائج هذا الدور، وهو ما ينطبق 
اأي�شا على خروج مان�ش�شرت يونايتد اأمام اتلتيكو مدريد بعد خ�شارته على 
ا�شبانيا  اإيجابيا يف  "اولد ترافولد" بهدف وحيد، رغم تعادله  ملعبه يف 
1-1 يف لقاء الذهاب، يف حن جنى ليفربول من التعر�س لنف�س امل�شري 
بعد خ�شارته على ملعبه اأمام انرت ميالن �شفر 1- ، ولكن �شفع له فوزه 

ذهابا خارج اأر�شه بهدفن نظيفن.

اليوم.. قرعة ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا وكل ال�صيناريوهات واردة 

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ييشييتييعييدت �ييشيياليية كييوبيير بييوكيي�ييس اأرينا 
بطولة  من  لندن  جولة  ال�شت�شافة 
للجوجيت�شو،  �شالم  جراند  اأبوظبي 

التي �شتنطلق غدا ال�شبت.
اأبيييوظيييبيييي ملحرتيف  واأعيييلييينيييت رابيييطييية 
املنظمة  بي"  جي  اأي  اجلوجيت�شو" 
لييلييحييدث عييين تييياأكيييد ميي�ييشيياركيية نخبة 
العامل  وبييييطييييالت  واأبيييييطيييييال  جنيييييوم 
ايجور  راأ�يييشيييهيييم  وعيييليييى  امليي�ييشيينييفيين 
�شيلفا، وماثيو فيليب خافيري، واأدام 
رودريجيز،  وكيياتييريييل  وردزييينيي�ييشييكييي، 
نا�شيمنتو،  ولوكا�س  النيكار،  وتومي 
دوارتا،  وبابلو  مينديرو�س،  ولوي�س 
جورج،  وهياجو  �شاجريو،  ولياندرو 
وفرا�شي�شكو ادرادي، ويارا نا�شيمنتو، 
�شوزا،  واجنريد  بي�شانها،  وجابريل 
بايز، وفيون  األفيز، والري�شا  وجوليا 
واأليك�شا  رودرييييجيييييييز،  واأنيييييا  دافيييييييز، 
وبريندا  با�شتو�س،  وماي�شا  ياني�س، 

الري�شا.

وتيييييعيييييد جيييييولييييية لييييينيييييدن هييييييي رابييييعيييية 
جيييوالت املييو�ييشييم احليييايل ميين بطولة 
و�شتخ�ش�س  �شالم،  جراند  اأبوظبي 
ميينييافيي�ييشيياتييهييا لييليينييا�ييشييئيين واليييكيييبيييار 
اليوم  يخ�ش�س  حيييييث  واالأ�يييشييياتيييذة، 
النا�شئن  و  الراعم  لنزاالت  االأول 
الن�شخة  عييين  فيي�ييشييال  واالأ�ييييشيييياتييييذة، 
العا�شرة من بطولة " ملك الب�شاط" 
اليييتيييي �ييشييييي�ييشييارك فيييييهييا 6 مييين اأبييييرز 
امل�شنفن العاملين يف الوزن املتو�شط 
، فيما يخ�ش�س اليوم الثاين لنزاالت 
مواجهات  �شت�شهد  التي  املحرتفن 
مييين الييعيييييار الييثييقيييييل، حيييييث يح�شل 
الفائزين باملراكز االأوىل على جوائز 
دوالر،  األيييييف   225 قيييدرهيييا  مييالييييية 
االأول  بيياملييركييز  الييفييائييز  يح�شل  كييمييا 
باعتبارها  نقطة   3000 على  فيها 
هذا  االأوىل  ال�شريحة  بييطييوالت  ميين 
باملركز  الفائز  يح�شل  فيما  املو�شم، 
2400 نقطة، والثالث  الثاين على 
التي  وهيييييي  نيييقيييطييية،   1800 عيييليييى 
والالعبات  الالعبون  منها  ي�شتفيد 

يف املناف�شة على املراكز االأوىل جلائزة 
اأبييوظييبييي الييعيياملييييية اليي�ييشيينييوييية. واأكيييد 
رودريجو فالرييو مدير العمليات يف 
رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�شو 
اتيييخيييذت  قيييييد  الييييرتتيييييييييبييييات  كيييييل  اأن 
املناف�شات،  الإنييييطييييالق  اليي�ييشيياليية  يف 
بالتعاون مع ال�شريك املنظم املحلي، 
اإجراءات الوزن الر�شمية �شتبداأ  واأن 
بتوقيت  ميي�ييشيياء  اخليياميي�ييشيية  اليييييوم يف 
�شباح  تقام  ثم  �شاعتن،  وملييدة  لندن 
بعد غد ملدة ن�شف �شاعة من الثامنة 
والن�شف وحتى التا�شعة ملن �شيلعبون 
يوم ال�شبت وهم الراعم و النا�شئن 
الب�شاط"،  "ملك  وجنييوم  واالأ�شاتذة 
ثم من اخلام�شة حتى ال�شابعة م�شاء 
ومن  �شاعتن،  ملييدة  ال�شبت  غييد  بعد 
يوم  التا�شعة  حتى  والن�شف  الثامنة 
االأحييد ملن �شيلعبون يوم االأحييد وهم 

املحرتفن.
بييا�ييشييييينييهييا بطلة  واأكييييييييدت جيييابيييرييييل 
اأنها  الب�شاط  وملكة  ال�شابقة  العامل 
لندن،  جولة  يف  للم�شاركة  م�شتعدة 

بامليدالية  للفوز  كبرية  اآميياال  وتعقد 
م�شرية  كجم،   95 وزن  يف  الذهبية 
اإىل اأنها حتر�س دائما على امل�شاركة 
يف بطوالت اأبوظبي �شواء كانت داخل 
اخلارجية  اجلييييوالت  يف  اأو  اأبييوظييبييي 

مبختلف دول العامل.
املو�شم  يف  كييبييرية  اأهييييييدايف  وقييياليييت: 
على  املناف�شة  �شمنها  وميين  احلييايل، 
واأمامي  الييعيياملييييية،  اأبييوظييبييي  جيييائيييزة 
ذلك،  لتحقيق  الفر�س  ميين  الكثري 
اأو اجليييوالت  ليينييدن  �يييشيييواء يف جييوليية 
اأبوظبي  جيييولييية  واأبييييرزهييييا  الييتييالييييية 
اأبوظبي  بييطييوليية  �ييشييالم، ثييم  جييرانييد 
اجلوجيت�شو،  ملييييحييييرتيف  اليييعييياملييييييية 
الييييدوري العاملي  وكييذلييك يف جيييوالت 

امليييييدن  �يييشيييتيييقيييام يف  اليييييتيييييي  امليييقيييبيييلييية 
الييرازيييلييييية بييالييتييحييديييد، انييتييهييز تلك 
احتاد  اإىل  ال�شكر  لتوجيه  املنا�شبة 
االإمارات للجوجيت�شو برئا�شة �شعادة 
عبداملنعم الها�شمي، ورابطة اأبوظبي 
اأهم  لتنظيم  اجلوجيت�شو  ملييحييرتيف 
العامل،  دول  خمتلف  يف  الييبييطييوالت، 
ورعيييياييييية االأبيييييطيييييال واملييييوهييييوبيييين يف 
خمتلف القارات، وكل منت�شبي ريا�شة 
اجلوجيت�شو يف العامل لديهم قناعة 
ينق�شم  لعبة اجلوجيت�شو  تاريخ  باأن 
قييبييل دخول  ميييا  قيي�ييشييم  قيي�ييشييميين،  اإىل 
الييالعييبيين مهم�شن  كيييان  اأبييوظييبييي 
وجوائزها  حمدودة  والبطوالت  فيه 
بعد  التاريخ  اآخيير من  رمزية، وق�شم 

دخول اأبوظبي التي قادت االحتادين 
اأكر  لتحقيق  واليييييدويل  االآ�يييشيييييييوي 
وبرامج  الييبييطييوالت  يف  نوعية  قييفييزة 
اكت�شاف وتاأهيل االأبطال، واالعتماد 
املواهب  ودعم  الدولية،  املنظمات  يف 
بالعامل.  ميييكيييان  كيييل  يف  واالأبيييييطيييييال 
الن�شخة  اأن  اإىل  االإ�يييييشيييييارة  جتيييييدر 
مت  الب�شاط"  "ملك  ميين  الييعييا�ييشييرة 
هم:  لها  عامليين  اأبييطييال   6 اختيار 
ودييجو  نيييييجييرومييونييتييي،  تيي�ييشييارلييز 
رامييالييهييو، وتييومييي الجنيييييكيير، وناثان 
نا�شيمينتو،  ولوكا�س  مينديل�شون، 
من  اختيارهم  ومت  �شيوجن،  ونيياثييان 
35 بطاًل �شبق لهم الفوز ببطوالت 

تنظمها الرابطة.

اليوم.. اإجراءات الوزن الر�صمية 
جلولة لندن جراند �صام للجوجيت�صو

طاقم اإماراتي دويل يدير مباراة ال�صني 
وال�صعودية يف ت�صفيات مونديال 2022

•• كواالملبور-وام: 

عن االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم طاقم حتكيم اإماراتيا دوليا الإدارة املباراة التي 
�شتجمع منتخبي ال�شن وال�شعودية املقرر اإقامتها يوم 24 مار�س اجلاري على 
ا�شتاد نادي ال�شارقة �شمن اجلولة التا�شعة من الت�شفيات املوؤهلة لبطولة كاأ�س 

العامل 2022 يف قطر، حل�شاب املجموعة الثانية.
ي�شم طاقم التحكيم الدويل كال من حممد عبداهلل ح�شن /حكم �شاحة/، حممد 
اأحمد يو�شف /م�شاعد اأول/، ح�شن املهري / م�شاعد ثان/، عادل النقبي /حكم 

رابع/، عمار اجلنيبي /حكم فيديو/، وعمر اآل علي /حكم فيديو م�شاعد/.
النهائية لبطولة دوري  املباراة  اإدارة  �شارك موؤخرا يف  الييدويل قد  كان طاقمنا 

�شتيلرز  وبوهاجن  ال�شعودي  الهالل  فريقي  جمعت  التي   2021 اآ�شيا  اأبطال 
ال�شعودية  بالعا�شمة  املا�شي  نوفمر  �شهر  يف  اأقيمت  والتي  اجلنوبي،  الكوري 
الريا�س. واأدار احلكام الدوليون حممد عبداهلل ح�شن، وحممد اأحمد يو�شف، 
وح�شن املهري، وعادل النقبي مباراة منتخب عمان اأمام منتخب اإ�شرتاليا ، التي 
ا�شتاد ال�شلطان قابو�س بالعا�شمة العمانية  1 فراير املا�شي على  اأقيمت يوم 
اإىل  املوؤهلة  االآ�شيوية  الت�شفيات  من  الثامنة  اجلولة  مباريات  �شمن  م�شقط، 
مونديال 2022، حل�شاب املجموعة الثانية، فيما �شارك احلكم الدويل عمر اآل 
علي "حكما للفيديو" �شمن طاقم التحكيم الذي كلف باإدارة مباريات بطولة 
كاأ�س اآ�شيا لل�شيدات 2022، والتي ا�شت�شافتها الهند يف الفرتة من 20 يناير 

اإىل 6 فراير املا�شين.

نادال يحقق ثاين اأف�صل 
م�صرية يف بداية مو�صم 

تيياريييخ بطوالت  ثيياين العييب يف  نيييادال  رافاييل  املخ�شرم  االإ�ييشييبيياين  اأ�شبح 
الرابطة العاملية لالعبي التن�س املحرتفن الذي يبداأ م�شريته يف املو�شم 
على  فيييوزه  بييعييد  وذليييك  خيي�ييشييارة،  اأي  دون  متتالياً  انييتيي�ييشيياراً   18 بتحقيق 
االأمريكي ريلي اأوبليكا فجر  اأم�س اخلمي�س يف الدور الرابع لبطولة اإنديان 

ويلز لالأ�شاتذة.
6/ ليعر اإىل دور الثمانية يف  6/ و7   7 اأوبليكا بنتيجة  وفاز نييادال على 

اإنديان ويلز.
وميتلك ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س اأف�شل م�شرية على االإطالق يف بداية 
املو�شم منذ ت�شعينيات القرن املا�شي، حيث حقق 26 انت�شاراً متتالياً دون 
يف  دون هزمية  متتالياً  انت�شاراً   41 �شجل  اأن  بعد   2020 يف  اأي هزمية 

.2011
اأحلم  اأن  بو�شعي  اإنييه حلم الأنني مل يكن  القول  "ال ميكنني  نييادال:  وقييال 

بذلك قبل ثالثة اأ�شهر اأو �شهرين، اأنا فقط ا�شتمتع بكل حلظة".
ويف املو�شم املا�شي تعطلت م�شرية نادال بفعل فريو�س كورونا واالإ�شابات 
، مما اأثار ال�شكوك حول قدرة النجم االإ�شباين على احلفاظ على م�شتواه 
بطولة  بلقب  وتيييوج  مييثييايل  ب�شكل  الييعييام  هييذا  م�شريته  بيييداأ  لكنه   ، املعهود 
الغراند  بطوالت  يف  والع�شرين  احلييادي  لقبه  ليح�شد  املفتوحة  اأ�شرتاليا 

�شالم االأربع الكرى وينفرد بالرقم القيا�شي.
-حزيران  يونيو  يف  والثالثن  ال�شاد�س  عامه  يكمل  الييذي  نييادال  واأو�ييشييح 
بع�س  اأ�ييشييواأ  كانت  االأو�ييشيياع  اليوم  التن�س،  بلعب  �شعيد  فقط  "اأنا  املقبل: 
ب�شكل  اأزعجتني حالة قدمي  االأخريين  اليومن  اأنني يف  ال�شيء، حقيقي 

اأكر قلياًل".

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�شة    على  امر   SHCFICIPTO2021 /0009421 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ميدان ال�شفا ملقاوالت التك�شية واالر�شيات ذ 
م م  - العنوان : 9421628  

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / �شري زمان حممد زمان  بالتايل 
: ن�س احلكم - ناأمر بالزام املدعي عليها بان ت�شلم املدعي جواز 

ال�شفر اخلا�س به. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• العني-الفجر:

�شهد خالد حممد خلفان الرميثي اأمن عام نادي العن لل�شطرجن 
لل�شطرجن  الدولية  الهيلي  بطولة  ختام  حفل  الذهنية  واالألعاب 
الكال�شيكي مب�شاركة 50 العباً والعبة من ثماين دول هي الهند 
وباك�شتان والفلبن وم�شر و�شوريا واملغرب وفل�شطن واالإمارات 
. وقام الرميثي بتتويج  الفائزين بح�شور عدد من ال�شخ�شيات 

الريا�شية بالدولة .
توج بلقب البطولة وامليدالية الذهبية الالعب الدويل الفل�شطيني 
حيي�ييشييام الييتييكييروري بيير�ييشيييييد 7 نييقيياط وحيي�ييشييد االإميييياراتييييي اأحمد 
يليه  نقاط   6 بر�شيد  الف�شية  وامليدالية  الثاين  املركز  الرميثي 

الفلبيني �شانتياجو ريجي  يف املركز الثالث وامليدالية الرونزية 
بر�شيد 5.5 نقطة .

العبة  اأف�شل  جييائييزة  املن�شوري  �شرحان  مييوزة  الالعبة  ح�شدت 
العب  اأفيي�ييشييل  بييجييائييزة  فيياز  بينما  نقطة   5.5 بر�شيد  اإميياراتييييية 
زينب  وفيييازت   . نييقيياط   5 بر�شيد  علي  في�شل  اليييدويل  اإمييياراتيييي 
نقاط   5 بر�شيد  عيناوية  العبة  اأف�شل  بجائزة  املعمري  دروي�س 
.  وفاز �شامل حم�شن �شعيب بجائزة اأف�شل العب عيناوي بر�شيد 

. نقاط    5
وفازت الالعبة الهندية اأديت اأرون بجائزة اأف�شل نا�شئة حتت 14 
�شافن بجائزة  الهندي  الالعب  فاز  بينما  نقاط   5 بر�شيد  �شنة 
وح�شدت  نييقييطيية.   4.5 بر�شيد  �شنة   14 حتييت  نييا�ييشييئ  اأفيي�ييشييل 

االإماراتية مهرة خليفة النيادي جائزة اأف�شل مبتدئة بر�شيد 4 
نقاط بينما فاز �شلطان حممد الظاهري بجائزة اأف�شل مبتديء 
بر�شيد ثالث نقاط وح�شدت �شيخة املريخي جائزة اأف�شل ورقة 

ت�شجيل . 
اأقيمت البطولة باإ�شراف املنظم الدويل ومدير البطولة املهند�س 
طارق الطاهر املدير التنفيذي للعمليات وال�شوؤون الفنية بالنادي 
جوالت   7 من  ال�شوي�شري  للنظام  طبقا  البطولة  اأقيمت  حيث 
وح�شل كل العب على زمن تفكري 60 دقيقة للمباراة مع اإ�شافة 
في�شر  ليينييظييام  طبقا  امليييبييياراة  بييداييية  ميين  نقلة  لييكييل  ثييانييييية   30
البطولة  حكام  رئا�شة  وتييوىل  الكال�شيكي.  ال�شطرجن  مل�شابقات 

احلكم الدويل االإماراتي اأحمد النعيمي.

 •• دبي -الفجر

 ييي�ييشييهييد ميييقييير نييييييادي دبيييييي اليييييدويل 
اجلمعة  اليييييوم  البحرية  للريا�شات 
ا�ييشييتييكييمييال اإجييييييييييراءات املييي�يييشييياركييية يف 
�يييشيييبييياق دبييييييي اليييييييييدويل لييييلييييدراجييييات 
بطولة  من  الثالثة  -اجلييوليية  املائية 
ينظمه  والييييذي   2022- االإميييييارات 
يف  الفعاليات  روزنامة  �شمن  النادي 
-2021 البحري  الريا�شي  املو�شم 

.2022
امليناء  يف  اليييينييييادي  مييقيير  وييي�ييشييتييقييبييل 
ال�شياحي جميع املت�شابقن امل�شاركن 
من اأجل ا�شتكمال اجراءات الت�شجيل 
اإ�شافة  ال�شباق  �ييشييرتات  وت�شليمهم 
املعتاد  الييفيينييي  الييفييحيي�ييس  اإجيييييراء  اىل 
على جميع الدراجات املائية امل�شاركة 

التناف�س  �ييشيياحيية  اىل  الييتييحييول  قييبييل 
غدا واملقرر يف �شاطئ ال�شروق الذي 
من  التناف�شية  الفعاليات  يحت�شن 
اخلام�شة  وحييتييى  �ييشييبيياحييا  الييعييا�ييشييرة 
�شباحية  فييييرتتيييين  عيييليييى  ميييي�ييييشيييياءا 

وم�شائية.
يف  امليي�ييشيياركييون  االأبييطييال  و�شيتناف�س 
املائية  للدراجات  الييدويل  دبي  �شباق 
يوم غد ال�شبت على األقاب 10 فئات 
هي : واقييف )حمرتفن( جي بي 1 
وواقف جي بي 2 وواقف نا�شئن جي 
بي 3.3 وواقف اأ�شبال جي بي 3.2 
وواقف   3.1 بي  جي  براعم  وواقييف 
)حمرتفن(  وجيياليي�ييس  خم�شرمن 
جي بي 1 وجال�س جي بي 2 وجال�س 

جي بي 3 وجال�س جي بي 4.
للريا�شات  الييدويل  نادي دبي  واأكمل 

الإجناح  التجهيزات  كييافيية  البحرية 
والتعاون  بالتن�شيق  الكبري  احلييدث 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  الييدوائيير  مييع 
القيادة  مييقييدمييتييهييا  ويف  اليييوطييينييييييية 
العامة  واالدارة  دبي  ل�شرطة  العامة 

لييلييدفيياع املييييدين بييدبييي وبييلييدييية دبي 
اإدارة البيئة )ق�شم  البيئة  ممثلة يف 

البحرية(
لالإعالم  دبيييي  موؤ�ش�شة  اأكييمييلييت  كييمييا 
عر فريق عمل قنوات دبي الريا�شية 

بكرى  املتوا�شل  اهتمامها  اإطييار  يف 
الييفييعيياليييييات الييريييا�ييشييييية الييبييحييرييية يف 
الييدوليية الييتييجييهيييييزات الييالزميية لنقل 
اليي�ييشييبيياق عييلييى الييييهييييواء مييبييا�ييشييرة يف 
نقلة  والييثييانييييية يف  االوىل  الييفييرتتيين 

لع�شاق  مييتييميييييزة  وخييييدميييية  نيييوعييييييية 
اليييرييييا�يييشيييات اليييبيييحيييريييية يف اليييدولييية 

واملنطقة باأثرها.
الريا�شية  دبييي  قنوات  اإدارة  و�شكلت 
فييريييق عييمييل ليينييقييل احلييييدث املرتقب 

خمي�س  اآل  عييبييداخلييالييق  بييياإ�يييشيييراف 
اإدارة  وتيي�ييشييغيييييل-  اإنيييتييياج  اأول  مييدييير 
اإيهاب  وييي�ييشييم  الييريييا�ييشييييية  الييقيينييوات 
واإ�شماعيل عبداللطيف  نور خمرجا 
عبداهلل  الييزميييييل  و�ييشيييييتييوىل  منتجا 
بينما  ال�شباق  على  التعليق  �شويدان 
�شيقوم الزميل را�شد النجار باإجراء 
اليييليييقييياءات وامليييقيييابيييالت طييييوال فرتة 

النقل.
هذا واملنتظر اأن ت�شتقطب مناف�شات 
فئات النا�شئن يف �شباق دبي الدويل 
الثالثة  املييائييييية -اجلييوليية  لييلييدراجييات 
من بطولة االمارات -2022 نخبة 
ال�شاعدين  اليي�ييشييغييار  اليينييجييوم  مييين 
للمواهب  منبعا  احليييدث  يعد  حيث 
حمبي  ميين  البحرية  الييريييا�ييشييات  يف 

املغامرة يف ال�شباقات ال�شريعة.

الأبطال  االأول  الييظييهييور  حييقييق  وقيييد 
امل�شتقبل يف �شباق اجلولة االأوىل الذي 
نظمه النادي يوم الثامن والع�شرين 
من �شهر يناير املا�شي جناحا كبريا 
املواهب  ميين  الكثري  اقييبييال  يف  متثل 
مت�شابقا   16 اىل  عيييددهيييم  و�يييشيييل 
واقف  مناف�شات  يف  جميعهم  �شاركوا 
جي بي 3 مب�شتوياتها الثالث 3.3 

و3.2 و3.1.
ال�شباق  اأبييطيياليينييا يف  وبيييرز عيييدد ميين 
هيييم �ييشييعييود الييعييو�ييشييي ورا�يييشيييد �شامل 
وحامد  الطاير  را�شد  و�شهيل  طاهر 
عي�شى احلمادي وعلي عي�شى اآل علي 
را�شد  و�شيف  عي�شى احلمادي  وعمر 
وزايد  �شامل طاهر  واأحمد  ال�شويهي 
عييييي�ييشييى احليييميييادي وعيييبيييداهلل يون�س 

العو�شي وحمدان �شامل طاهر.

•• دبي-الفجر

حقق فريق االإمييارات للبولو بقيادة 
حممد  بيينييت  ميييييثيياء  ال�شيخة  �ييشييمييو 
فييييوزا غاليا  اآل مييكييتييوم   را�يييشيييد  بييين 
القوي  ام"  ايييه  "انكورا  فريق  على 
�شمن مناف�شات بطولة كاأ�س حتدي 
دبي للبولو2022 اإحدى بطوالت 
بعد  الييذهييبييييية   دبيييي  كيياأ�ييس  �شل�شلة 
بيياليينييدييية وعمرت  اتيي�ييشييمييت  ميييبييياراة 
بادر  حيث  الفريقن  ميين  بالكفاح 
فريق االإمييارات بالتقدم يف ال�شوط 
واحد  هييدف  مقابل  بهدفن  االأول 
الثاين  ال�شوط  نهاية  يف  تعادال  ثم 
بثالثة اهداف لكل منهما ثم تقدم 
فريق انكورا ايه ام  يف ال�شوط الثالث  
بخم�شة اأهداف مقابل اربعة اهداف  
وويف ال�شوط الرابع واالخري ا�شتعاد 
عودة  بف�شل  قييواه  االمييييارات  فريق 
�شمو ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن 
لتعود  الفريق  اىل  مكتوم  اآل  را�شد 
الييييييروح ليييه وييي�ييشييمييد جيييراحيييه على 
خ�شارته  عقب  ام  ايه  انكورا  ح�شاب 
بنجا�س  اأمييام  االفتتاحية  املباراة  يف 

مقابل  اهييداف  �شتة  بنتيجة  ويفوز 
خم�شة اأهداف ويتاأهل ملالقاة فريق 
بيينييجييا�ييس ييييوم غييد اليي�ييشييبييت يف ختام 

البطولة .
الييثييانييييية وا�ييشييل فريق  امليييبييياراة  ويف 
بيينييجييا�ييس عييرو�ييشييه الييقييوييية حمققا 
فييييوزه الييثيياين وقيييد انيي�ييشييف الهدف 
كاد  اليييذي  بنجا�س  فييريييق  الييذهييبييي 
يف  تييعييادل  الييتييي  امليييبييياراة  يخ�شر  اأن 
اأهداف  وقتها االأ�شلي بنتيجة �شتة 

الذي  اجلييريييح  هي�شكث  فييريييق  مييع 
كانت  اأن  بعد  الثانية  خ�شر مباراته 
الت�شديد  رعونة  اأن  اإال  متناوله  يف 
فوزه  دون  حييالييت  اجليييزاء  ل�شربات 
الفوز  بيينييجييا�ييس  غيييرمييييه  وليييييييهيييدي 
لي�شبح  الذهبي  وبالهدف  الثمن 
طييرفييا يف اليينييهييائييي اأمييييام االإميييييارات 
فهل يرد فريق االإمييارات اعتباره ام 
�شيثبت علو كعبه  ان فريق بنجا�س 

عليه .

•• اأبوظبي – الفجر:

للريا�شات  االإمييييييييييارات  احتيييييياد  اإدارة  مييليي�ييس  عيييقيييد 
االإلكرتونية اجتماعه الر�شمي االأول بعد قرار معايل 
ت�شكيل  اعتماد  ب�شاأن  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س 
االإلكرتونية  للريا�شات  االإمييارات  احتاد  اإدارة   مل�س 
رئي�س  وتراأ�س   2024 –  2020 االنتخابية  للدورة 
بن  �شلطان  بيين  خليفة  بيين  �شلطان  اليي�ييشيييييخ:  االحتيييياد 
ووجه   ، االأع�شاء  جميع  وبح�شور  نهيان  اآل  �شخبوط 
رئي�س االحتاد �شكره اإىل معايل الدكتور اأحمد بن عبد 
و�شعادة   ، للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س  بالهول  اهلل 
�شعيد عبد الغفار االأمن العام للهيئة العامة للريا�شة 
وحفاوة  اليي�ييشيييييافيية  وكييييرم  امل�شتمر  لييلييدعييم  تييقييديييراً    ،
اال�شتقبال واالإعداد املتميز لهذا االجتماع املنعقد مبقر 

الهيئة بدبي .
 و�شهد االجتماع االأول توزيع احلقائب االإدارية واعتماد 
روؤ�شاء اللجان باالحتاد ، واختري عبد اهلل القرق نائباً 

وعبيد   ، التنفيذي  للمكتب  ورئييييي�ييشيياً   ، للرئي�س  اأول  
الطنيجي نائبا ثانياً للرئي�س ورئي�شاً للجنة اال�شتثمار 
والت�شويق وتنمية املوارد ، وامل�شت�شار �شعيد علي الطاهر 
 ، مالياً  املهريي مديراً  �شاحم  بن  و�شعود   ، عاماً  اأميناً 
العمليات  للجنة  رئييييي�ييشيياً  اخلييييوري  يييو�ييشييف  واإبييراهيييييم 
ال�شرياين  وريييد   ، الرقمي  واالإعيييالم  الفنية  وال�شوؤون 
 ، الن�شائية  واالأن�شطة  امليييراأة  للجنة  رئي�شاً  الظاهري 
للجنة  ورئي�شاً  م�شاعداً  عاماً  اأميناً  اليماحي  وح�شة  
بطران  وميييرمي   ، املوؤ�ش�شي  والتمييز  اال�شرتاتيجية 

ال�شحي رئي�شاً للجنة التوعية الثقافية والرتويج.
ونيياقيي�ييس املجل�س الييعييديييد ميين املييلييفييات املييطييروحيية على 
اأجييينيييدة االجييتييميياع ويييياأميييل املييجييليي�ييس بييتييطييوييير االأنظمة 
والقوانن اخلا�شة بالريا�شات االإلكرتونية وذلك من 
الغر�س  لهذا  املتاحة  االإمكانيات  كافة  ت�شخري  خالل 
املتعددة  والو�شائل  التكنولوجي  التطور  وبا�شتخدام 
اأهداف  مييع  يييتييوافييق  اأكييير ومبييا  �ييشييرائييح  اإىل  للو�شول 

االحتاد وتوجهات دولتنا احلبيبة.   

خالد الرميثي يتوج اأبطال دولية الهيلي 
لل�صطرجن الكا�صيكي يف العني 

املناف�سات على فرتتني غدا ال�سبت

الت�صجيل والفح�س الفني ل�صباق دبي للدراجات املائية اليوم اجلمعة
مواهب �ساعدة يرتقبها اجلمهور يف اجلولة الثالثة لبطولة االإمارات

كاأ�ص حتدي دبي للبولو2022  

الإمارات يفوز على »انكورا ايه ام« 
والذهبي ين�صف بنجا�س 

احتاد الريا�صات الإلكرتونية يوزع املنا�صب الإدارية 

••راأ�س اخليمة-وام:

االأعلى  املجل�س  القا�شمي، ع�شو  �شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  اأكد �شاحب 
يف  والثقايف  الريا�شي  باجلانب  االرتييقيياء  اأهمية  على  اخليمة،  راأ�ييس  حاكم 
املجتمع، لدوره االأ�شا�شي يف حتقيق جودة احلياة، ويف ت�شجيع �شباب الوطن 

اأكر ازدهيياراً، وموا�شلة م�شرية  على امل�شاهمة الفاعلة يف �شناعة م�شتقبل 
التنمية ال�شاملة يف االإمارات وراأ�س اخليمة.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه ، يف ق�شره مبدينة �شقر بن حممد اأم�س، 
اأع�شاء مل�س اإدارة "نادي اجلزيرة احلمراء الثقايف الريا�شي"، الذي اأعيد 

ت�شكيله موؤخراً، برئا�شة �شيف حمد بن ق�شيب الزعابي.

واطلع �شموه خالل اللقاء على خطط وبرامج النادي خالل ال�شنوات املقبلة، 
وتطوير  تطلعاتهم  ال�شابة وحتقيق  باالأجيال  االهتمام  و�شدد على �شرورة 
اأنهم  مييوؤكييداً  املجتمع،  يف  دورهييم  لتعزيز  واإمكاناتهم  ومواهبهم  قدراتهم 
عماد م�شرية البناء واالزدهار والتنمية امل�شتدامة والروة احلقيقة للوطن 

واالإمارة.

وعر اأع�شاء مل�س االإدارة، عن بالغ �شكرهم وتقديرهم وامتنانهم ل�شاحب 
ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، ول�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة، على الثقة التي حازوا عليها، موؤكدين �شعيهم للعمل 
وفق روؤية �شموهما الطموحة الهادفة اإىل حتقيق االإجنازات والنجاحات يف 

هذين املجالن.

حاكم راأ�ص اخليمة ي�ستقبل جمل�ص اإدارة »نادي اجلزيرة احلمراء الثقايف الريا�سي«

�صعود بن �صقر: الرتقاء باجلانب الثقايف والريا�صي يف املجتمع ركيزة اأ�صا�صية لتحقيق جودة احلياة يف الإمارات وراأ�س اخليمة

العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001230 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : في�شل �شهزاد دل امري خان  
مهول حمل االإقامة : العنوان : ال�شارقة م�شلي بعد بناية ات�شاالت بقرب جراند مول

الهاتف : 0556692419  
نعلمكم اأن املدعي عبدالروؤوف مرزا في�س احمد - باك�شتاين اجلن�شية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله ويطالب فيها باالتي : 
درهم   5000 وقدره  مببلغ  املطالبة   )1

املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  لدفع  عليهم  املدعي  الزام   )2
االدعاء  والئحة  باجلل�شة  عليهم  املدعي  اعالن   )3

املدنية.  االإجراءات  قانون  من   )5( الفقرة   299 املادة  الحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول   )4
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/3/17  اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/3/9 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13496 بتاريخ 2022/3/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0053856
املخطر : علي ابراهيم احمد حممد - م�شرى اجلن�شية - هوية رقم :) 784197594963262(

العنوان :ال�شارقة - التباعه - بناية اخلرييه �شقه 403 - هاتف : 0503062047 
املخطر اإليه : حممد كمال حممد علي رم�شان - م�شرى اجلن�شية - العنوان : ال�شارقة - القا�شمية - �شارع مالك بن م�شعود - بناية 

�شوبرماركت عمري بناية عمري �شقه 1203 - هاتف رقم:- 0545883258-0505337417
الوقائيع :-  مبوجب اقرار املديونية املحرر بتاريخ 2022/2/23 من قبل املخطر اليه باملديونية مببلغ 31،000 درهم فقط مبلغ 
للمخطر  يكون  اليه  املخطر  تخلف  حال  ويف   2022/3/2 اق�شاه  مبوعد  املبلغ  برد  اليه  املخطر  وتعهد  درهم  األف  وثالثون  واحد 
رقم  باالي�شال   2022/1/48424 رقم  باملحرر  الطوار  العدل مبركز  بالكاتب  االقرار  ووثق هذا  القانونيه  االجراءات  كافة  اتخاذ 

)مرفق �شورة اقرار املديونية(  ،90987/2022/18
- اال انك ملا تلتزم مبوعد ال�شداد امل�شار اليه بعاليه ورغم اخطاركم اكر من مره ب�شكل ودي ،

وعليه ، فاأن املخطر يخطر املخطر اإليه ب�شرورة ت�شديد مبلغ وقدره 31000 درهم )واحد وثالثون األف درهم( وذلك خالل �شبعة 
اأيام من تاريخ ا�شتالمكم هذا االخطار واإال �شوف ن�شطراآ�شفن التخاذ االجراءات القانونية املنا�شبة مع الزامكم بالر�شوم وامل�شاريف 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق حتى ال�شداد التام ، مع حفظ كافة حقوقنا االأخرى منها ماذكر منها ومامل يذكر 

وقد اأعذر من اأنذر وعلى اهلل ق�شد ال�شبيل ... 
املوقعن يف هذا املح�شر ، وبناء على الطلب وبعد حتققي من ال�شخ�شية وال�شفة واالهلية ا�شوال.

واالإلزام مبو�شوع املحرر قمت بالت�شديق على التوقيع يف هذا املحرر بعد توقيعه امامي بعد القراءة اأ�شوال. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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الفجر الريا�ضي

فاز ليفربول، على م�شيفه اأر�شنال بهدفن نظيفن، خالل 
حل�شاب  االإميييارات،  ا�شتاد  على  بينهما  جمعت  التي  املباراة 

موؤجل االأ�شبوع 27 من الدوري االإجنليزي املمتاز.
وجاء الهدف االأول لي"الريدز" يف الدقيقة 54 من ال�شوط 
اأ�شاف  دقييائييق،  بي8  وبعدها  جوتا.  ديوغو  بيياأقييدام  الييثيياين، 

روبرتو فريمينو الهدف الثاين.
مباريات  خم�س  اآخييير  يف  انت�شر  اليييذي  اأر�ييشيينييال،  و�شيطر 

بالدوري، على ال�شوط االأول، لكن املباراة انقلبت 
ليفربول  فعالية  بف�شل  اال�ييشييرتاحيية  بييعييد 

الذي مدد �شل�شلة انت�شاراته.
يورغن  اأبيينيياء  قل�س  النتيجة،  وبييهييذه 
مان�ش�شرت  املت�شدر  مييع  الييفييارق  كلوب 
جتمد  فيما  واحيييدة،  نقطة  اإىل  �شيتي 
باملركز  نقطة   51 يف  اأر�ييشيينييال  ر�شيد 

الرابع.
وكيي�ييشييف االأمليييياين يييورغيين كييلييوب املدير 

حديثه  تفا�شيل  لليفربول  الفني 
مع النجم امل�شري حممد 

�ييييييشييييييالح بيييي�ييييشيييياأن 

اإ�ييشييابيية االأخييييري و�ييشييبييب بييقييائييه عييلييى مييقيياعييد الييبييدالء �شد 
اأر�شنال قبل م�شاركته يف ال�شوط الثاين.

اإنه  اأخيييرين  "�شالح  املييبيياراة قييائييال:  وحتييدث كلوب عقب 
بخري لكننا كنا مازلنا بحاجة الختباره يف التدريبات".

على  �شيتواجد  باأنه  بقرارانا  مت�شكنا  النهاية  "يف  واأكمل 
الأنه  �شي�شارك  اأنه  الوا�شح  كان من  ولكن  البدالء  مقاعد 
اأر�شنال  اأبقى كريان تريين العب  كان ن�شيطا للغاية لقد 

يف و�شع هادئ".
األك�شندر  ترينت  �شاعد  اأي�شا  "ذلك  واأردف: 
املباراة  ا�ييشييتييثيينييائيييييا يف  كييييان  الييييذي  اأرنييييولييييد 
مارتينلي،  غييابييرييييييل  �ييشييد  و�ييشيياعييدنييا 
احتجنا لالعبن واأندرو روبرت�شون 

قدم مباراة رائعة اأي�شا".
وعن تخلف فريقه بفارق نقطة عن 
"نحظى  قييال:  املت�شدر  �شيتي  مان�ش�شرت 
بييفييرتة جيييييدة لييكيين االأميييير مييييازال كييمييا هو، 
�شنواجه  ثيييم  بيييامليييبيييارييييات  نيييفيييوز  اأن  يييجييب 

مان�ش�شرت �شيتي نف�شه".
قييييد تعر�س  املييي�يييشيييري  الييينيييجيييم  وكييييييان 
اأيام  قبل  برايتون،  اأمييام  الإ�شابة 
قييليييييليية، ممييا دفيييع اخلراء 
لتوقع غياب �شالح عن 
ل�شيق  نظرا  املوقعة 
لييكيينييه عاد  الييييوقييييت، 
للتدريبات يف وقت 
قيييييييا�يييشيييي واأعييييليييين 
اليييييفيييييرييييييق اأنييييييه 

جاهز للعب.

•• ال�سارقة -وام:

العا�شر الألعاب  ال�شارقة  اأم�س االأول على مناف�شات ملتقى  ال�شتار  اأ�شدل 
القوى للمعاقن، والذي نظمه نادي الثقة للمعاقن برعاية �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة، 
مب�شاركة 205 العبن، ميثلون 20 دولة، بح�شور �شعادة ال�شيخ حممد 
بن حميد القا�شمي، رئي�س دائرة االإح�شاء والتنمية املجتمعية، والدكتور 
رئي�س  للملتقى،  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  خييادم  بيين  �شلطان  طييارق 
املدفع  عمر  خالد  الدكتور  �شعادة  للمعاقن،  الثقة  نييادي  اإدارة  مل�س 
رئي�س مدينة ال�شارقة لالإعالم »�شم�س« ، �شعادة علي �شامل املدفع، رئي�س 
هيئة مييطييار ال�شارقة اليييدويل و�ييشييالح �ييشييامل املييحييمييود، مييدييير عييام هيئة 
ال�شارقة للوثائق واالأر�شيف ، �شعادة ثاين جمعة بالرقاد رئي�س نادي دبي 
الأ�شحاب الهمم، �شعادة ماجد الع�شيمي رئي�س االحتاد االآ�شيوي وع�شو 

اللجنة الباراملبية االإماراتية.
الثالث،  اليوم  مناف�شات  ختام  يف  البطولة  اجلييزائييري  الفريق  ت�شدر  و 
11 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات ف�شيات،  18 ميدالية بواقع  بانتزاع 
ميدالية  بي18  موري�شيو�س  الثاين  املركز  يف  وجيياء  برونزية،  وميدالية 
بواقع 10 ميداليات ذهبيات، و7 ميداليات ف�شيات، وميدالية برونزية، 
وحقق الفريق العراقي املركز الثالث بح�شوله على 23 ميدالية بواقع 8 

ميداليات ذهبيات، و10 ميداليات ف�شيات، و5 ميداليات برونزيات.
واأطلقت اللجنة املنظمة العليا للبطولة على �شباق م�شافة 5000 مرت 
رجال فئة T54 كرا�شي متحركة ا�شم 50 عاماً يف حب �شلطان ،عرفانا 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  املعاقن �شاحب  اإىل ن�شري  باجلميل 
ريا�شة  موؤ�ش�س  ال�شارقة  حاكم  االأعييلييى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
مار�شيل  �شوي�شرا  الالعب  العاملي  البطل  توج  حيث  االإماراتية  املعاقن 
الراجحي  في�شل  الكويتي  الييالعييب  واقتن�س  الذهبية،  بامليدالية  هييوج 

امليدالية الف�شية، وفاز العب نادي الثقة للمعاقن بدير عبا�س احلو�شني 
بامليدالية الرونزية.

الكرا�شي   T54/T34 فئة  اإنيياث  مرت   400 الكبري  القلب  �شباق  ويف 
الذهبية،  بامليدالية  كييوكييروفييت  هييانييا  بريطانيا  العييبيية  فيييازت  املتحركة، 
الف�شية،  امليدالية  األفون�س  اإمانويل  ميياري  موري�شيو�س  العبة  وحققت 
حن  يف  الرونزية،  امليدالية  الفني  دواجنيين  تايالند  العبة  واقتن�شت 
جنح فر�شان االإرادة من اأبطال االأندية االإماراتية من انتزاع 55 ميدالية 
ملونة، بواقع 9 ميداليات ذهبيات، و18 ميدالية ف�شية، و28 ميدالية 

برونزية.
ميداليات  و5  ذهبيات،  ميداليات   5 للمعاقين  خورفكان  نييادي  وحقق 
الهمم  الأ�شحاب  العن  نييادي  فيياز  كما  برونزية،  ميداليات  و7  ف�شيات، 
مبيدالية ذهبية، و5 ميداليات ف�شيات، و3 ميداليات برونزيات، وح�شد 
نادي اأبوظبي الأ�شحاب الهمم ميدالية ذهبية، وميداليتن ف�شيتن، و3 
ميداليات برونزية، فيما فاز نادي الثقة للمعاقن مبيدالية ذهبية، و3 

ميداليات ف�شيات، و7 ميداليات برونزيات.
كما فاز نادي دبي للمعاقن مبيدالية ذهبية، وميداليتن ف�شيتن، و7 
ف�شية،  ميدالية  للمعاقن  عجمان  نييادي  وح�شد  برونزيات،  ميداليات 

واأخرى برونزية.
وحققت الالعبة االإماراتية ذكرى الكعبي، رقماً قيا�شياً اآ�شيوياً يف م�شابقة 
رمي ال�شوجلان لالإناث فئة F32، كما حققت الالعبة مرمي الزيودي 
رقماً قيا�شياً اآ�شيوياً يف رمي الرمح �شيدات فئة F40، كما �شّجل الالعب 
 800 م�شابقات  يف  اآ�شيوياً  قيا�شياً  رقماً  بايو  بوجن�شاكورن  التايالندي 
اآ�شيوياً يف  م رجال، وحقق الالعب العرقي عبا�س الدراجي رقماً قيا�شيا 
م�شابقات 1500 م رجال فئة T38، وحققت العبة كازاخ�شتان �شلتانات 
 ،T35 400 م فئة  اآ�شيوياً يف م�شابقات  اأبل اخلا�شيمكزى رقماً قيا�شياً 
دفع  يف  اآ�شيوياً  قيا�شياً  رقماً  �شرور  في�شل  الكويتي  الالعب  �شّجل  كما 

.F42 اجللة رجال
اإفريقي  وا�شتطاع العب موري�شيو�س يوفاين فيليب حتقيق رقم قيا�شي 
اأ�شلي تلفاف رقماً  t20، واأ�شافت مواطنته  800 م رجال فئة  يف �شباق 
اآخر يف م�شابقات 400 م �شيدات فئة T20، وحقق الالعب وليد فرحان 
ودفع   ،F32 فئة  رجييال  ال�شوجلان  رمييي  م�شابقات  يف  قيا�شين  رقمن 
رقماً  جني�شي  يا�شن  التون�شي  الالعب  وحقق   ،F فئة32  رجييال  اجللة 
قيا�شياً دفع اجللة رجال فئة F36، و�شّجل العب �شوي�شرا مار�شيل هوج 

.T54 رقماً قيا�شياً عاملياً واأوروبياً يف �شباق 5000 م رجال فئة
الثقة  نييادي  اإدارة  مل�س  رئي�س  خييادم  بن  �شلطان  طييارق  الدكتور  واأكييد 
للمعاقن، رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة، اأّن ريا�شة املعاقن حمظوظة 
اإىل  الو�شول  بغية  لها  النجاح  عوامل  كل  هّياأت  التي  الر�شيدة  بالقيادة 
اإمارة ال�شارقة يف  اأّن جناح  اإىل  من�شات التتويج وح�شد االألقاب، م�شرياً 
ا�شت�شافة وتنظيم العديد من البطوالت الدولية لريا�شة للمعاقن نابع 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤييية  من 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، وكذلك رعاية �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة، 
لهذه التظاهرة الريا�شية الكرى، والتي عملت على جذب اأنظار العامل 
اإىل االإمكانات الهائلة التي تتمتع بها االإمارة البا�شمة ودولة االإمارات يف 

مال ريا�شة املعاقن.
ووّجه »بن خادم«، ال�شكر والتقدير لو�شائل االإعالم املختلفة على الدور 

الفعال يف تعريف املجتمع باإجنازات فر�شان االإرادة.
اإّن النجاح   ، وقال ثاين جمعة بالرقاد رئي�س نادي دبي الأ�شحاب الهمم 
العامل نتجا  اأبطال  الكبري من  العدد  امللتقى وم�شاركة هذا  الذي حققه 
ا�شت�شافة  االإمييارات يف مال  التي تتمتع بها دوليية  الطيبة  ال�شمعة  عن 
البنية  بجانب  الب�شرية  الييكييوادر  لتوافر  الريا�شية؛  االأحيييداث  وتنظيم 
التحتية، م�شرياً اإىل اأّن تنظيم العديد من البطوالت الريا�شية ي�شب يف 

م�شلحة ريا�شة املعاقن االإماراتية، حيث يكت�شب الالعبون اخلرات من 
االحتكاك باأبطال عاملين، ويتم ك�شر احلاجز النف�شي، اإ�شافة اإىل اكت�شاب 
والتعرف  اخلييرات  املعاقن  ريا�شة  على  والقائمن  وامل�شنفن  املدربن 

على اأحدث ما و�شلت اإليه قوانن االحتاد الدويل.
التي  باجلهود  للملتقى  التنفيذي  املدير  املظلوم  حمد  �شامل  اأحمد  اأ�شاد 
بذلتها فرق العمل املختلفة والتي كانت �شبب رئي�شي يف النجاح التنظيمي 
البطولة  امل�شاركة يف  الوفود  ب�شهادة جميع  العا�شرة  ن�شخته  للملتقى يف 
البا�شمة يف تنظيم  اأ�شبحت حتتلها االإمييارة  ليوؤكد املكانة املرموقة التي 
املتطوعن يف  املظلوم جهود  العاملية كما ثمن  الريا�شية  االأحييداث  اأكيير 

جناح امللتقى .
الدويل  ال�شارقة  مطار  هيئة  رئي�س  املدفع  �شامل  على  ثمن  جانبه  من 
الراعي الذهبي للملتقى جهود نادي الثقة للمعاقن وجناحه يف ا�شت�شافة 
هذا احلدث العاملي الكبري الذي ي�شم اأبطال 20 دولة م�شرياأ باأن رعاية 
ال�شمو  �شاحب  غر�شها  التي  امل�شوؤولية  ح�س  ميين  تنبع  للملتقى  املييطييار 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�شارقة، يف نفو�س اأبنائه من اأبناء املجتمع االإماراتي، واإميانناً بدورنا يف 
دعم االأن�شطة الريا�شية لكافة فئات املجتمع بهدف ظهور االإمارة باأف�شل 

�شورة جلميع دول العامل.
"راعي  الريا�شي  ال�شارقة  امللتقى كل من:" مل�س  و�شمت قائمة رعاة 
ذهبي"، �شركة تالل "راعي ذهبي"، م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي " راعي 
ذهبي"، هيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك واملنطقة احلرة " راعي ذهبي"، 
" راعي ذهبي ومدينة ال�شارقة لالإعالم و  و هيئة مطار ال�شارقة غرفة 
جتارة و�شناعة ال�شارقة " راعي ف�شي"، هيئة االإمناء التجاري وال�شياحي 
ال�شارقة  "راعي ف�شي هيئة  ال�شناعية  االإمارات  " راعي ف�شي"، مدينة 
لالإذاعة والتلفزيون " راعي اإعالمي"، منطقة ال�شارقة الطبية " راعي 

م�شارك"، القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة " راعي م�شارك".

اأبطال الإمارات يح�صدون 55 ميدالية يف ختام ملتقى ال�صارقة العا�صر لألعاب القوى للمعاقني

كلوب يف�صر �صبب جلو�س �صاح 
على مقاعد البدلء

•• دبي-الفجر

ا�شتقبل حممد احلبتور رئي�س احتاد االإمارات للبولو نظريه عمرو زيدان 
رئي�س االحتاد ال�شعودي للبولو الذي يزور دبي حاليا وذلك مبقر االحتاد 
بدبي بح�شور في�شل بن دوي�س املدير التنفيذي لالحتاد وذلك ا�شتكماال 

لالجتماع الذي �شبق عقده بن اجلانبن مبدينة العال باململكة العربية 
ال�شعودية والتي �شهدت توقيع اتفاقية التعاون امل�شرتك بن االحتادين 

.
و بحث اجلانبان تفعيل االتفاقية وناق�شا اجلوانب الفنية التي ت�شهم يف 

تطوير اللعبة واالرتقاء بها يف البلدين ال�شقيقن .

بحثا تفعيل اتفاقية التعاون

حممد احلبتور ي�صتقبل رئي�س الحتاد 
ال�صعودي للبولو 

اكتمال عقد الفرق املتاأهلة ل� »اأبطال اآ�صيا« 
و3 اأندية متثل الإمارات

»ذيبز العني« بطا لدوري الإمارات لهوكي اجلليد و»اأبوظبي �صتورمز« و�صيفا

•• اأبوظبي-وام:

مع   ،2022 اآ�شيا  اأبييطييال  دوري  يف  املجموعات  دور  عقد  اكتمل 
قبل  االآ�شيوي" اأم�س  التمهيدية" امللحق  االأدوار  مباريات  ختام 
االأول ، و�شمنت االإمارات امل�شاركة يف دوري املجموعات بي 3 اأندية 
هي اجلزيرة بطل الييدوري يف الن�شخة االأخييرية، و�شباب االأهلي 
املتاأهل من  وال�شارقة  الدولة،  رئي�س  ال�شمو  كاأ�س �شاحب  بطل 

امللحق االآ�شيوي.
االأوزبكي  ونا�شاف  ال�شعودي،  والتعاون  ال�شارقة،  اأندية  وتاأهلت 
واأندية  القارة.  غرب  منطقة  يف  املتبقية  الثالث  املقاعد  حلجز 
جانب  اإىل  دايغو  ومواطنه  اجلنوبي،  الكوري  هيونداي  اأول�شان 
في�شيل كييوبييي اليييييابيياين، يف احليي�ييشييول عييلييى املييقيياعييد الييثييالث يف 

منطقة ال�شرق.
نا�شاف  جنح  االآ�شيوي،  الغرب  منطقة  يخ�س  وفيما  وتف�شيال 
بنتيجة  يييا�ييس  بيينييي  عييلييى حيي�ييشيياب  الييفييوز خيييارج ملعبه  يف حتقيق 

القطري  ال�شد  التي ت�شم  اخلام�شة  باملجموعة  ليلتحق   ،0-2
الفوز  التعاون  وحقق  ال�شعودي.  والفي�شلي  االأردين  والوحدات 
 4-5 الرتجيح  ركيييالت  بييفييارق  اليي�ييشييوري  اجلي�س  على  ب�شعوبة 
واالإ�شايف،  االأ�ييشييلييي  الييوقييتيين  يف   1-1 الييفييريييقيين  تييعييادل  بييعييد 
ليلتحق التعاون باملجموعة الرابعة التي ت�شم الدحيل القطري 
مباريات  �شتقام  االأوزبكي، حيث  وباختاكور  االإيييراين  و�شيباهان 

املجموعة يف بريدة.
وحييجييز اليي�ييشييارقيية االإمييياراتيييي بييطيياقيية الييتيياأهييل ليييدور املجموعات 
6-5 بعد  بييركييالت الرتجيح  الييعييراقييي  الييييزوراء  فييوزه على  بعد 
ليلتحق  واالإ�ييشييايف،  االأ�شلي  الوقتن  يف   1-1 الفريقن  تعادل 
باملجموعة االأوىل اإىل جانب اأندية الهالل ال�شعودي واال�شتقالل 
الطاجيكي والريان القطري، وتنطلق مباريات مموعات الغرب 

بدور املجموعات اعتباراً من 7 اأبريل القادم.
اأول�شان هيونداي الفائز بلقب  اأما يف منطقة ال�شرق فقد تاأهل 
البطولة مرتن من قبل، عقب فوزه على �شيفه بورت التايالندي 

التا�شعة  باملجموعة  و�شيلتحق  اأول�شان مون�شو،  �شتاد  على   0-3
الييتييي ت�شم كيياوازاكييي فييرونييتييال اليييييابيياين وغييوانييغييزهييو ال�شيني 
وجوهور دار التعظيم املاليزي م�شت�شيف املجموعة. ويف املقابل 
اأجل  ميين  ركييالت الرتجيح  اإىل  الييكييوري اجلنوبي  دايييغييو  احييتيياج 
جتاوز عقبة بوريرام يونايتد التايالندي، بعد تعادل الفريقن 

واالإ�شايف. االأ�شلي  الوقتن  يف   1-1
و�شيلعب دايغو باملجموعة ال�شاد�شة اإىل جانب �شاندونغ تاي�شان 
�شايلرز  �شيتي  وليون  الياباين  داميييونييدز  ريييد  واأوراوا  ال�شيني 

ال�شنغافوري.
ملبورن  عييلييى  الييفييوز  حتقيق  يف  اليييييابيياين  كييوبييي  في�شيل  وجنيييح 
فيكتوري االأ�شرتايل 4-3 بعد �شوطن اإ�شافين يف مباراة مثرية 
وقوية، و�شيلعب باملجموعة العا�شرة مع كيت�شي من هونغ كونغ، 

و�شنغهاي بورت ال�شيني وت�شياجنراي يونايتد التايالندي.
ال�شرق اعتباراً من  وتنطلق مباريات دور املجموعات يف منطقة 
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•• اأبوظبي- وام:

توج فريق " ذيبز العن " بطال لدوري االإمارات لهوكي اجلليد 
 " اأبوظبي  " �شتورمز  مناف�شه  على  كبريا  فييوزاً  حقق  اأن  بعد 
بنتيجة " 6 - 3 " يف مباراة اإياب نهائي الدوري ، التي جمعت 
�شالة  على  اأبييوظييبييي  العا�شمة  يف  االأول  اأميي�ييس  م�شاء  بينهما 

التزلج مبدينة زايد الريا�شية .
حافظ  حيث   ، الفريقن  ميين  و�شريعة  قييوييية  املييبيياراة  وجييياءت 
اأ�شواط  طيييوال  بييياالأهيييداف  تقدمه  "على  الييعيين  "ذيبز  فييريييق 
املباراة الثالثة، مما جعل فريق " �شتورمز اأبوظبي " يف حالة 
هجوم م�شتمر مواجهاً دفاعاً قوياً اإ�شافًة اىل ارتداد �شريع من 
الفريق اخل�شم ا�شتهلك عليهم كثري من اجلهد والوقت حتى 
 / " " ذيبز العن  نهاية اللقاء فكانت نتائج االأ�شواط ل�شالح 

.  /  3-6  /  /  2-4  /  /  1-3
ح�شر جانب من اللقاء معايل الدكتور احمد مبارك املزروعي 
هامل  تييوج  فيما  ال�شتوية،  للريا�شات  االإميييارات  احتيياد  رئي�س 
القبي�شي نائب رئي�س االحتاد يرافقه عدد من االأع�شاء فريق 

لهوكي  االمارات  لدوري   12 الن�شخة  " بكاأ�س  العن  " ذيبز 
امليداليات  اىل  اإ�ييشييافيية   ، 2021-2022م  ملييو�ييشييم  اجلييليييييد 
 " ابوظبي  �شتورمز   " العبو  تقلد  بينما   ، لالعبن  الذهبية 
امليداليات الف�شية عن املركز الثاين. وقال القبي�شي ان جناح 
ا�شتمراراً  ياأتي  االإمييارات لهوكي اجلليد  لييدوري   12 الن�شخة 
يف  اجلليد  هييوكييي  ريا�شة  حققتها  الييتييي  ال�شابقة  للنجاحات 
كانت  احلييييايل  املييو�ييشييم  ن�شخة  اإىل  ميي�ييشييريا  املييا�ييشييييية،  االأعيييييوام 
" االإجيييراءات  " بروتوكول  تطبيق  ظييروف  ظل  يف  ا�شتثنائية 
االحرتازية للحد من انت�شار " كوفيد 19 " ، ما جعلها متثل 

حتد كبري من الناحية التنظيمية .
وثمن القبي�شي الدعم امل�شتمر من القيادة الر�شيدة للريا�شة 
قاد  ما  التخديد،  وجييه  على  ال�شتوية  والريا�شات  عييام،  ب�شكل 

اأبناء االمارات للم�شاركة يف البطوالت القارية والعاملية.
ابوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير  ال�شرياين  عبيد  حمد  وقييال 
�شتورمز   " اليينييادي  فريقي  و�ييشييول  ان  اجلليدية  للريا�شات 
ابوظبي " و" ذيبز العن " اىل نهائي دوري االمييارات لهوكي 
امارة  يف  اجلليد  هييوكييي  لريا�شة  كييبييريا  اجنييييازاً  يعد  اجلليد 

" يف  الريا�شي  ابوظبي  " مل�س  روؤييية  ين�شجم مع  ابوظبي، 
تطوير فرق االمارة لت�شبح عا�شمة عاملية للريا�شية. واثنى 
طوال  الالعبون  بذلها  التي  الكبرية  اجلهود  على  ال�شرياين 
املدربن  مع  والتعاون  بالتدريبات  وااللتزام  الريا�شي  املو�شم 
النهائي. من جهته قال جمعة  الو�شول اىل  مما حقق اجنيياز 
 " " اإن دعم  ابوظبي  " �شتورمز  الظاهري قائد فريق  حممد 
من  جعل  اجلليدية  للريا�شات   " الريا�شي  ابوظبي  مل�س 
، واأن ما ميلكه فريقي  دوري االمييارات لهوكي اجلليد ناجحاً 
من  كييوكييبيية  مييين   " الييعيين  "ذيبز  و  ابوظبي"  �ييشييتييورمييز   "
اإ�شافة  عالية  احرتافية  فنية  باإمكانيات  املواطنن  االعبن 
اىل املحرتفن جعل من الييدوري االميياراتييي االأقييوى واالأكر 

مناف�شة.
�شريعة جداً  الييظيياهييري: كانت  قييال  االأول  اأميي�ييس  مييبيياراة  وعيين 
اأكر  وحاولنا االم�شاك بزمام املبادرة، ومل يحالفنا احلظ يف 
من هجمة ، ويف الوقت نف�شه دخل فريق " ذيبز العن " املباراة 
مباراة  يف  فائزاً  كان  اأنه  وا�شتعدادا خا�شًة  اأكر جاهزية  وهو 

الذهاب.

•• دبي-وام:

عاما   20 لل�شباب حتت  الطائرة  للكرة  اآ�شيا  كاأ�س  قرعة  اأ�شفرت 
الرابعة رفقة منتخبي  املجموعة  االإميييارات يف  وقييوع منتخب  عن 
تايالند وكازخ�شتان، يف البطولة التي ت�شت�شيفها مملكة البحرين 

خالل الفرتة من 22 اإىل 29 اأغ�شط�س املقبل.
االحتاد  مبقر  اخلمي�س  ام�س  اأجريت  قد  القرعة  مرا�شم  وكانت 
االآ�شيوي للكرة الطائرة، عر خا�شية االت�شال املرئي مع ممثلي 
منتخبا   18 البطولة  هييذه  يف  ي�شارك  حيث  امل�شاركة،  املنتخبات 
حيث  مموعات   6 على  امل�شاركة  املنتخبات  تق�شيم  ومت  اآ�شيويا. 

3 منتخبات، ورافق منتخب �شباب االإمارات  �شمت كل مموعة 
يف املجموعة الرابعة كل من منتخب تايالند امل�شنف الثالث على 

القارة، ومنتخب كازاخ�شتان امل�شنف الثامن.
وي�شارك يف البطولة 6 منتخبات عربية هي االإمارات والبحرين 

وال�شعودية والكويت وقطر والعراق.

منتخب الإمارات لل�صباب مع تاياند 
وكازاخ�صتان يف بطولة اآ�صيا للكرة الطائرة 



ينتقم لرف�س زواجه.. عبوة نا�صفة يف  غرفة النوم
اأحد  تفجري  جرمية  تفا�شيل  العراقية،  الق�شاء  �شحيفة  ك�شفت 
املدانن عبوة نا�شفة يف منزل عّمته؛ ب�شبب رف�شها تزويج ابنتها 

اإليه، ما ت�شبب مبقتل ابن عمته، وذلك يف العا�شمة بغداد.
كان  نا�شفة  عبوة  تفجري  على  اأقييدم  "�شابا  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
اإحدى  يف  ابنتها،  زواجييه من  لرف�شها  عمته؛  بيت  و�شعها يف  قد 
مناطق جنوب �شرق بغداد، اإذ اأن املتهم خطب ابنة عمته اأكر من 
العلمي بن  التح�شيل  بالرف�س؛ لعدم توافق  وِبَه  اأنه ججُ اإال  مرة، 

الطرفن".
واأ�شافت ال�شحيفة، اأنه "عند تدوين اأقوال املتهم، واعرتافه اأمام 
باأنه  اأفيياد  دار عمته،  النا�شفة على  العبوة  بتفجري  بقيامه  املحقق 
دخل اإىل منزل عمته، وكان موجودا فيه كل من املجني عليه )ابن 
غرف  اإحييدى  يف  العبوة  و�شع  حيث  عمته،  وابنة  والعمة  عمته(، 

الدار، ثم خرج".
ووفقا لل�شحيفة، فاإنه "يف اليوم التايل، ويف ال�شاعة الثانية ع�شرة 
يتناولون  الدار  واأخته، بداخل  املجني عليه، ووالدته،  ظهرا، كان 
وجبة الغداء، وبعد االنتهاء من الطعام، توجه املجني عليه )ابن 
الدار  مييغييادرة  لغر�س  مالب�شه؛  الإعيييداد  اليينييوم  غرفة  اإىل  عمته( 
املتهم  قييام  للغرفة  دخوله  وبعد  الييقييدم،  كييرة  لعبة  ميار�س  لكونه 
اأدى  النا�شفة، مما  بالعبوة  املربوط  املوبايل  باالت�شال على جهاز 

اإىل انفجارها".
التوجه  "العمة وابنتها �شمعتا �شوت االنفجار، ولدى  اأن  وتابعت 
اإىل الغرفة �شاهداه وهو مقطع  الأ�شالء، لكن بعد اطالع املحكمة 
التقرير  اإىل  باالإ�شافة  والت�شريحي،  العديل  الطب  تقرير  على 

اال�شتخباراتي، تبن اأنه )املتهم( ينتمي اإىل تنظيم داع�س".

خرائط غوغل حتمي خ�صو�صية الكاب 
الحظ بع�س م�شتخدمي خرائط غوغل موؤخراً اأن التطبيق يقوم 
بتغطية وتعتيم وجوه الكالب فيما يبدو اأنه خطوة ملحاولة حماية 

خ�شو�شية هذه احليوانات.
نن�شئ  "عندما  يلي  ما  على  غوغل  من  اخل�شو�شية  بيان  وين�س 
حمتوى التجّول االفرتا�شي من ت�شجيالت فيديو 360 مقدمة 
من امل�شتخدمن، فاإننا نطبق خوارزمياتنا لتعتيم الوجوه ولوحات 

الرتخي�س تلقائًيا".
وعلى موقع ريدت، اأبدى امل�شتخدمون ده�شتهم من جهود غوغل 
العمالقة  التكنولوجيا  �شركة  اإن  وقالوا  كلب،  كل  هوية  الإخفاء 

تاأخذ خ�شو�شية اأ�شدقائهم من الكالب على حممل اجلد.
اأن خرائط تطم�س وجوه  وقال اأحد امل�شتخدمن "اأدركت موؤخراً 
احليوانات  هييذه  خ�شو�شية  يييدعييمييون  اأنييهييم  وي�شعدين  الييكييالب. 

االأليفة".
ومت اإطالق خرائط غوغل يف فراير -�شباط 2005 كحل جديد 
مل�شاعدة امل�شتخدمن على االنتقال من النقطة اأ اإىل النقطة ب". 
ويتم ا�شتخدام اخلرائط االآن من قبل اأكر من مليار �شخ�س يف 

جميع اأنحاء العامل كل �شهر.
رمبا  �شيارتها،  جييوالت  بجدولة  ع�شوائي  ب�شكل  ال�شركة  وقامت 
للحماية من اأداء البع�س الأعمال مثرية عندما تكون يف الطريق. 
ومع ذلك، تقوم غوغل بتحديث �شور االأقمار ال�شناعية اخلا�شة 
بها مرة واحدة كل عام اإىل ثالثة اأعييوام، بح�شب �شحيفة مريور 

الريطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صمات ال�صخ�صية املظلمة اأكرث عر�صة للخيانة
هم   - وال�شادية  والرج�شية  امليكافيلية  ذلك  - مبا يف  املظلمة  ال�شخ�شية  �شمات  ذوو  الرجال  اأن  الباحثون  ك�شف 
اأكر عر�شة للخيانة املتكررة. ويف علم النف�س، تتميز الرج�شية عموًما بال�شعور بالعظمة والفخر واالأنانية وعدم 
التعاطف مع االآخرين، وقال الباحثان الورا فرييرو�س وميغويل كليمانتي "ميكن لالأ�شخا�س الذين يعانون من 
اإقامة عالقات ق�شرية االأمد ب�شهولة اأكر الأن لديهم عموًما توقعات منخف�شة ب�شاأن  �شمات ال�شخ�شية املظلمة 
�شركائهم يف امل�شتقبل، خا�شة يف حالة الرجال، وباالإ�شافة اإىل ذلك، حتى لو كانت توقعاتهم االأولية عالية، فهم 

على ا�شتعداد لتقليلها ليكون لديهم املزيد من خيارات ال�شركاء".
اأن يكونوا غري متعاطفن  اإىل  ال�شخ�شية املظلمة مييلون  ال�شمات  اأن االأ�شخا�س ذوو  ال�شابقة  واأظهرت االأبحاث 
املظلمة  ال�شخ�شية  �شمات  ال�شلة بن  االأبحاث يف  القليل من  االآن، بحثت  ومتالعبن وعنيفن، ومع ذلك، حتى 
الرابط من  هذا  ا�شتك�شاف  الفريق يف  �شرع  درا�شتهم اجلديدة،  ويف  ال�شباب".  بن  الزوجية احلميمة  والعالقات 
خالل م�شح 308 م�شاركن ترتاوح اأعمارهم بن 18 و 25 عاًما، 78.3 يف املائة منهم من الن�شاء و 21.2 يف املائة من 
الرجال، ومت ا�شتجواب امل�شاركن حول ممار�شاتهم العاطفية وميولهم جتاه ال�شركاء، باالإ�شافة اإىل فك االرتباط 
االأخالقي و�شمات ال�شخ�شية املظلمة. وكانت ال�شمات "املظلمة" التي قَيّمها الباحثون هي امليكافيلية، والرج�شية، 
واالعتالل النف�شي ، وال�شادية، والترير االأخالقي، والت�شمية امللطفة، واملقارنة املفيدة، واإزاحة امل�شوؤولية، ون�شر 

امل�شوؤولية، وت�شويه العواقب، ونزع ال�شفة االإن�شانية، واإ�شناد اللوم.
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اأطفال الأمهات البديات عالقون يف اأوكرانيا.. ما الق�صة؟
اأطييفييال االأمهات  اإجيييالء  اإىل  دعييت ميي�ييشييوؤوليية رفيعة يف االحتييياد االأوروبيييييي 
الييبييديييالت ميين اأوكييرانيييييا بعد اأن تييعييذر و�ييشييول اآبييياء هيييوؤالء االأطييفييال اىل 

االأرا�شي االوكرانية لت�شلمهم يف ظل الغزو الرو�شي.
قلقها  يوهان�شون عن  اإيلفا  االأوروبية  الداخلية  ال�شوؤون  واأعربت مفو�شة 
ب�شاأن هوؤالء االأطفال من اأمهات بديالت الذين جرى ايداعهم يف دور اأيتام. 
اآباء من دول التكتل والواليات املتحدة  وك�شفت اأمام الرملان االأوروبييي اأن 
واجهوا م�شكلة يف اإخراج اأطفالهم من اأوكرانيا حتى يف فرتة ما قبل الغزو 

ب�شبب االإغالق املتعلق بكوفيد.
حديثي  االأطييفييال  هيييوؤالء  ميين  العديد  الييوبيياء،  "خالل  يوهان�شون  وقييالييت 
الوالدة مل يت�شلمهم اأحد، لذلك علقوا وهم يخ�شعون االآن للرعاية يف دور 
الغزو، وال  االأيتام هذه خالل  اإخييالء بع�س دور  االأيتام". لكنها لفتت اىل 

يجُعرف حاليا م�شري االأطفال ومكان تواجدهم.
واأ�شافت املفو�شة اأن "االأطفال الذين اأجنبتهم االأمهات البديالت يف الوقت 

احلايل ال ميكن ت�شلمهم، واىل حد ما دخلوا يف حالة من الن�شيان".
واأكدت "من وجهة نظري، هناك حاجة ما�شة الإجالء هوؤالء االأطفال".

االأرحام  بتاأجري  ت�شمح  التي  العامل  يف  النادرة  البلدان  اأوكرانيا من  وتعد 
وجتيز هذا الفعل كممار�شة جتارية. وت�شري تقديرات اإىل اأن ما ي�شل اإىل 
اأمهات بديالت ل�شالح  اأوكرانيا من  ثالثة اآالف طفل يولدون كل عام يف 
زبائن من بلدان مثل ال�شن والواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي. و�شلط 

وباء كوفيد ال�شوء على هذه املمار�شة التي �شهدت ازدهارا يف اأوكرانيا.

اأول اإفريقي يح�صل على جائزة بريتزكر للهند�صة املعمارية
اأ�شبح املهند�س املعماري من بوركينا فا�شو، دييبيدو فرن�شي�س كرييه، اأحد 
رواد املباين امل�شتدامة املرتبطة بخدمة ال�شكان، اأول اإفريقي يح�شل على 

جائزة بريتزكر للهند�شة.
وراأى منظمو جائزة بريتزكر يف بيان اأن كرييه، "من خالل التزامه بالعدالة 
االجتماعية واال�شتخدام الذكي للمواد املحلية للتكيف مع املناخ الطبيعي 
)...(، يعمل يف البلدان املهم�شة التي تكر فيها القيود وال�شعوبات وتغيب 

عنها الهند�شة املعمارية والبنى التحتية"، وفق "فران�س بر�س".
اليومية،  بيياحلييييياة  تتعلق  م�شاريع  �شمم  كييونييه  اإىل  كييرييييه  �شهرة  وتييعييود 
كاملدار�س، ويقع الكثري من املن�شاآت التي حتمل توقيعه يف القارة االإفريقية، 

وخ�شو�شاً يف بنن وبوركينا فا�شو ومايل وتوغو وكينيا وموزمبيق.
يف  نوبل  جائزة  وتيييوازي  املهنة،  يف  االأهييم  املكافاأة  تجُعتر  بريتزكر  وجييائييزة 
موؤ�ش�شة  متنحها  الييتييي  بريتزكر  جييائييزة  منّظمو  وذّكييير  الهند�شة.  مييال 
"موؤ�ش�شات تعليمية معا�شرة ومرافق �شحية  )Hyatt( باأن كرييه �شمم 
يف  تقع  ما  غالباً  عامة،  واأماكن  مدنية  واأخييرى  لل�شركات  �شكنية  ومباين 

البلدان التي تكون فيها املوارد ه�شة".

م�صتخدمو اآيفون غا�صبون 
من التحديث اجلديد

طرحت  الييرتقييب،  ميين  �شهور  بعد 
حتديثا  االأمييريكييييية  "اأبل"  �شركة 
 iOS( لنظام الت�شغيل اخلا�س بها
عر  مييييا  �يييشيييرعيييان  ليييكييين   ،)15.4
"اآيفون" عن غ�شبهم  م�شتخدمو 

ب�شبب م�شكلة كبرية واجهتهم.
ميل"  "ديلي  �ييشييحيييييفيية  وقييييالييييت 
من  الييييعييييديييييد  اإن  اليييرييييطيييانييييييية 
اإنهم  قييالييوا  "اآيفون"  م�شتخدمي 
للبطارية  �ييشييريييعييا  نييفييادا  الحييظييوا 

بعد تنزيلهم التحديث اجلديد.
وذكيييييير اأحييييدهييييم عيييليييى حيي�ييشييابييه يف 
�شريع  ا�ييشييتيينييزاف  "هناك  تييويييرت: 
 iOS لبطارية اآيفون بعد حتديث
15.4.. انخف�س �شحن هاتفي بي5 
يف املئة يف اأقل من 10 دقائق.. هذا 

اأمر مثري لل�شخرية".
ونيي�ييشيير اآخيييير �يييشيييورة تييو�ييشييح كيف 
تثبيت  ميينييذ  بييطيياريييتييه  تيي�ييشييتيينييزف 
الييتييحييديييث اجلييديييد، وعييلييق عليها 
 "SOS Apple" بييييياليييييقيييييول 

)النجدة(.
اأدريان  الهواتف،  يف  اخلبري  وعّلق 
امل�شكلة  هيييييذه  عيييليييى  كييييينييغيي�ييشييلييي، 
نظام  تييثييبيييييت  "يوؤدي  بييياليييقيييول: 
تيي�ييشييغيييييل جيييدييييد عييلييى اآييييفيييون اإىل 
يف  التطبيقات  ميين  الكثري  تفعيل 
ذلك  ي�شتمر  اأن  وميكن  اخللفية، 

ل�شاعات اأو حتى اأيام".
وتابع: "هذه العملية ت�شمى اإعادة 
معايرة البطارية، وغالبا ما تعطي 
االنطباع باأن ال�شحن ينفد ب�شرعة 

اأكر، يف حن اأنها لي�شت كذلك".

وفاة خبري اآثار م�صر
الفرن�شي  االآثيييييييييار  عيييييامل  تيييييويف 
القدمية  ميي�ييشيير  يف  املييتييخيي�ييشيي�ييس 
جيييان بيييييار كييورتيييييجيياين، عيين 79 
عائلته  اأعلنت  مييا  بح�شب  عييامييا، 
لوكالة فران�س بر�س،  اأم�س االأول 

االأربعاء.
وكيييان كييورتيييييجييييياين امليييوليييود عام 
40 عييامييا يف  اأميي�ييشييى  1942، قييد 
ل�شغفه.  نف�شه  ليكّر�س  القاهرة 
العلمية  الييعييالقييات  قيي�ييشييم  واأدار 
الفرن�شي  املييعييهييد  يف  والييتييقيينييييية 
ليييييالآثيييييار الييي�يييشيييرقييييييية حيييتيييى عيييام 

.2007
اكت�شاف  يف  الف�شل  اإليييييه  ويييعييود 
بقايا منارة االإ�شكندرية، يف اأوائل 
مع  الع�شرين،  الييقييرن  ت�شعينات 
اإيف اإمبريور املتخ�ش�س يف  جان 

الع�شر الهلن�شتي.
ميناء  اأميييام  �شد  بيينيياء  كييان  وفيما 
بدفن  يهدد  القدمي  االإ�شكندرية 
البقايا املغمورة للمنارة ال�شهرية 
ا�شتك�شاف  اأوكيييييييل  االأبييييييييد،  اإىل 
هيييذه امليينييطييقيية اإىل عيياملييي االآثييييار 
الفرن�شين اللذين اأجريا �شل�شلة 

عمليات نب�س حتت املاء.
الك�شف  العمليات  هييذه  واأتيياحييت 
املنارة  ميين  العنا�شر  بع�س  عيين 
امللك  متييييثييييال  جتيييميييييييع  واإعيييييييييييادة 

بطليمو�س الثاين.
 كييمييا مييكيينييت الييعييمييلييييية ميين اإعييييادة 
الدنيا"  عجائب  "�شابع  ت�شكيل 
اإن�شاوؤها  مت  �يييشيييور  خييييالل  مييين 

بوا�شطة الكمبيوتر.

خر �صيء مل�صتخدمي نتفليك�س
لن يكون بو�شع م�شتخدمي من�شة نتفليك�س قريبا 
تقا�شم كلمة ال�شر اخلا�شة بح�شاباتهم مع اآخرين، 

دون عقاب من ال�شركة املالكة.
االأمريكية،  نيوز"  �ييشييي  بيييي  "اإن  �ييشييبييكيية  وذكيييييرت 
على  غييرامييات  فيير�ييس  يف  "نتفليك�س" �ييشييتييبييداأ  اأن 
امل�شتخدمن الذين يتقا�شمون كلمة ال�شر اخلا�شة 

بح�شاباتهم على املن�شة مع اآخرين.
الذين  هم  هنا،  االآخييرييين  باالأ�شخا�س  واملق�شود 

يعي�شون خارج املنزل.
واأكييييييدت ميينيي�ييشيية الييفيييييديييو اليي�ييشييهييرية االأمييييير عر 
االإنرتنت،  يف  الر�شمي  موقعها  على  ن�شرته  بيان 
وقالت اإنها حتاول جعل اأمر م�شاركة كلمات ال�شر 
لالأ�شخا�س الذين يعي�شون معا �شهال، مع مزايا 

عديدة مثل اأنظمة بث متعددة.
وعلى الرغم من اأن هذا االأمر كان �شائعا للغاية، اإال 

اأنه اأدى اإىل حدوث اإرباك، بح�شب "نتفليك�س".
كلمة  م�شاركة  اأمييير  ت�شهيل  حيياولييت  اإنييهييا  وقييالييت 
اأ�شخا�س ال يعي�شون يف املنزل ذاتييه، مع  ال�شر مع 

دفع القليل من املال

بعد 60 عاما.. حل لغز الفتاة ال�صائعة
حلل  االأمريكية  ال�شلطات  و�شلت  ال�شدفة،  طريق  عن 
لغز ا�شتع�شى عليها ع�شرات االأعوام، بطلته طفلة اختفت 
عرت  نيوز"،  "�شكاي  ملوقع  ووفقا  غام�شة.  ظييروف  يف 
ال�شلطات على رفات حمرتقة، يف �شحراء اأريزونا، لفتاة 
اختفت قبل اأكر من 60 عاما يف ظروف غام�شة. وتعود 
الق�شة للطفلة �شارون يل غاليغو�س، التي كانت تبلغ من 
العمر 4 اأعوام يف 1960، عندما مت اختطافها من حديقة 
منزل جدتها، ومل يعر عليها اأو على القاتل منذ وقتها. 
يذكر اأن والدا الطفلة لي�شا على قيد احلياة، بينما �شكر 
البحث  عيين  يتوقفوا  مل  الأنييهييم  ال�شلطات  �شقيقها  ابيين 
طيلة هذه االأعوام. ويعتقد اأن امل�شتبه بهم يف اختطافها 
داكنة  "بليموث" خ�شراء  نوع  من  �شيارة  يقودون  كانوا 

من طراز 1951، لكن مل يتم العثور عليهم مطلقا.

تنفق 100 األف دولر على تغيري مظهرها 
األف   100 اأنفقت اأكر من  اأ�شرتالية باأنها  ك�شفت امراأة 
دوالر على تغيري مظهر وجهها وج�شمها بالكامل، بعدما 

اأ�شبح اهتمامها باإجراءات التجميل اأ�شبه باالإدمان.
قالت اآ�شلي كانديال )37 عاماً(، من مدينة �شيدين، اإنها 
اأن تعدل  اأرادت  كانت را�شية عن �شكلها االأ�شلي، ولكنها 
الع�شرين،  واأنوثة. يف �شن  اأكر جمااًل  مظهرها لت�شبح 
لعملية  خ�شعت  حيث  جتميل،  عملية  اأول  اآ�شلي  اأجييرت 
تكبري الثدين، وعلى مدار الي 14 عاماً التالية، خ�شعت 
ال�شفاه  نفخ  ذلك  االأخييرى مبا يف  العمليات  للعديد من 
الأنفها،  جتميلية  وجييراحيية  والييبييوتييوكيي�ييس،  والييوجيينييتيين، 
وت�شغري اجلفن العلوي، و�شد الوجه، و�شد اجللد، واإزالة 
الدهون. ويف حديثها  و�شفط  املوؤخرة،  ورفع  الت�شبغات، 
ال  اإنها  ال�شابة  قالت  اأ�شرتاليا،  ميل  ديلي  �شحيفة  اإىل 
ت�شعر باأي ندم على ما فعلته، بل على العك�س فهي �شعيدة 
م�شكلة  اأي  اأرى  "ال  واأ�شافت:  اجلديد.  مبظهرها  جييداً 
يف اإجراء حت�شينات وتغيريات على ج�شمي اأو وجهي. اإذا 
كنت ال حتب �شيًئا ما، فيمكنك تغيريه اإذا اأردت." وكانت 
عانت من  بعدما  باالهتمام مبظهرها  بييداأت  قد  ال�شابة، 
ن�شاأة �شعبة، حيث اأنها ن�شاأت يف اأ�شرة مل تقدم لها اأي نوع 
من احلب واحلنان، مما دفعها للقيام ببع�س الن�شاطات 
من  باملزيد  وت�شعر  النف�شي  و�شعها  لتح�شن  التجميلية 
الثقة. وبعد تغيري مظهرها بالكامل، اعرتفت اآ�شلي باأنها 
مل تواجه اأي حتديات بعد اإجراء عمليات التجميل �شوى 
اأنها كانت يف بع�س االأحيان تواجه �شعوبة يف العثور على 

مالب�س تنا�شب مقا�س ج�شدها اجلديد.

ر�صيعة تنجو باإزالة ورم كبري من جبينها
واحداً  عاماً  العمر  من  تبلغ  كندية  ر�شيعة  طفلة  جنت 
اأوعية دموية  بييورم مكون من  اأ�شيبت  بعدما  املييوت،  من 
جراحية  عملية  بف�شل  جبينها،  يف  بالتزايد  ا�شتمرت 

ا�شتغرقت ثالث �شاعات.
اإن  قائلة  كييلييوي،  بانتها  ق�شة  ميياكيينييايييت،  اأ�ييشييلييي  �ييشيياركييت 
تييعيياين من  كييانييت  �ييشييهييراً،   15 الييتييي وليييدت منذ  طفلتها 
بلغ  االأمييير. وعندما  بيييادئ  راأ�ييشييهييا يف  خييد�ييس �شغري على 
عمرها �شهرين، مت ت�شخي�س اإ�شابتها بورم وعائي حميد، 

يتكون من اأوعية دموية جتمعت حتت اجللد.

بعثات الآثار العاملية تعود للعراق من اأجل مهد احل�صارة
با�شرت فرق عاملية يف االآثار، عملية تنقيب نادرة، 
جنوبي العراق، مع عودة علماء االآثار واخلراء 
بيييالد مييا بن  االأجيييانيييب للتنقيب عيين االآثييييار يف 

النهرين.
واإيطالين،  فرن�شين  علماء  ميين  فريق  واأقيييدم 
على ا�شتك�شاف اآثار نادرة يف اأطالل موقع اإريدو 
القدمي يف العراق، بالتعاون مع اأثرين عراقين، 

يف اإطار مهمة تنقيب نادرة.
كييانييت من  الييقييدمييية  اإريييييدو  بييياأن مدينة  ويجُعتقد 
اأوائل املدن يف املنطقة، بح�شب اأ�شتاذ علم االآثار 

الفرن�شي يف جامعة �شرتا�شبورغ، فليب كوينت.
عدة  "هناك  رويييييرتز:  لتلفزيون  كوينت  وقيييال 
ب�شكل  ماأهولة  كانت  اأوال  املوقع.  اأ�شباب الأهمية 
م�شتمر على مدى فرتة طويلة جدا. من االألف 
اأ�شا�شا.  اخلام�س اإىل االألف االأول )قبل امليالد( 
ثانيا ما ميكن اأن جنده هنا هو مقرة من االألفية 
احلم�س  على  العثور  رمبا  ميكننا  اإذ  اخلام�شة، 
اأتوا  الذين  االأ�شخا�س  اأ�شول  وحتديد  النووي 
اإىل هنا وعا�شوا هنا يف الع�شور القدمية". اأ�شاف 

الت�شل�شالت  وظهور  الكبرية  املباين  ت�شييد  اأن 
واحدة  يجعلها  املنطقة  يف  ال�شيا�شية  الهرمية 

من اأماكن "مهد احل�شارة".
كان  اليييثيييانييييييية..  اخلييليييييج  حييييرب  "بعد  واأردف: 
بالد  جنوب  يف  النهب  اأعييمييال  من  الكثري  هناك 
الرافدين. لكن حل�شن احلظ، مل تجُنهب مدينة 
حمظوظون  نييحيين  ليييذليييك  االآن.  حييتييى  اإريييييييدو 

جدا".
املييييياه يف بالد  املييدييينيية خم�ش�شة الآلييهيية  وكييانييت 
اإنييييكييييي، يف االأوقييييييات  اأو  اإييييييا  ميييا بييين اليينييهييرييين، 
الييتييي كييانييت فيها جيينييوب بييالد مييا بيين النهرين 
واملمار�شات  لييالأهييوار  مكانا  واإرييييدو  اأور  ومواقع 
الزراعية النا�شئة، مما �شمح للمجتمعات املحلية 

باالزدهار.
ميييرة يف  الييقييريييب الأول  اأور  ييكيي�ييشييف مييوقييع  وا�ييشييتجُ  
باأنه  ييعييتييقييد  ويجُ عيي�ييشيير،  الييتييا�ييشييع  الييقييرن  منت�شف 
البابا  زاره  وقييد  اإبييراهيييييم،  النبي  راأ�يييس  م�شقط 
فرن�شي�س، العام املا�شي، واأقام جتمعا بن االأديان 

قرب زقورة اأور ال�شهرية.

املمثلة االأملانية االأمريكية ديان كروجر خالل ح�سورها العر�ص االأول لفيلم »ال�سباحة مع اأ�سماك القر�ص« خالل 
مهرجان SXSW ال�سينمائي يف اأو�سنت ، تك�سا�ص.ا ف ب

كايلي جيرن ت�صتكي من �صعوبة الرتبية 
عر  الفيديوهات  من  مموعة  جينري  كايلي  االأمريكية  الواقع  تليفزيون  جنمة  �شاركت 
عن  فيها  حتدثت  االجتماعي،  التوا�شل  موقع  يف  اخلا�س  �شفحتها  يف  ال�شتوري  خا�شية 

مولودها الثاين من مغني الراب ترافي�س �شكوت.
الييوالدة مل تكن  اأن فرتة ما بعد  اأ�شابيع من و�شعها ملولودها الثاين، قالت جير   6 فبعد 

�شهلة عليها اأبداً.
وقالت كايلي : "اإنه اأمر �شعب للغاية، بالن�شبة يل �شخ�شياً كانت اأ�شعب قلياًل مما كانت 

عليه مع ابنتي االأوىل عقلياً وج�شدياً ونف�شياً".
وقالت جينري اأنها ق�شدت التحدث عن معاناتها الأنها تفهم �شعور االأمهات بال�شغط للعودة 
اأبداً عليها ومل تكن تفكر حتى بالعودة اإىل  اإىل حياتهن الطبيعية، فاالأمر مل يكن �شهاًل 

ممار�شة التمارين لكنها ن�شرت مقطع فيديو لها وهي على جهاز امل�شي، مع ر�شالة 
بتح�شن".  واأ�شعر  هنا،  اأنييا  اأنييا  "ها  فيها:  االأخييريييات جاء  االأمهات  لت�شجيع 

اأال  "ال باأ�س  وتوجهت كايلي بر�شالة اإىل جميع االأمهات وقالت فيها : 
تكوين على ما يرام".


