
   

مقتل 3 من الق�عدة يق�تلون يف �صفوف احلوثيني مب�أرب
ميلي�سيا احلوثي تت�سول لدى 
املغرتبني عرب م�ساريع وهمية

•• اليمن-وكاالت:

ك�شفت م�شادر موثوقة يف �شنعاء ل�شحيفة عكاظ، اأن امليلي�شيا احلوثية 
جلاأت للت�شول عرب جمموعات يف الوات�س اآب لدى املغرتبني وخداعهم 
تزايد  و���ش��ط  اأم��وال��ه��م،  ل�شرقة  جمتمعية  وم�شاريع  وطنية  ب�شعارات 
الغ�شب ال�شعبي اليمني على وقع تف�شي اجلوع والفقر والغالء وانعدام 
وال�شراعات  الأزم���ات  وت�شاعد  امليلي�شيا  �شيطرة  مناطق  يف  اخل��دم��ات 

الداخلية.
تعوي�س  اأزم��ة مالية كبرية وحت��اول  تعي�س  امليلي�شيا  اإن  امل�شادر  وقالت 
ذلك عرب ابتزاز رجال الأعمال وال�شغط على م�شايخ القبائل وم�شرفيها 
)جمموعات(  وا�شتحداث  ال���دول،  من  ع��دد  يف  املغرتبني  مع  للتوا�شل 
ون�شر اأهازيج حتثهم على التربع مل�شاريع جمتمعية مثل ت�شييد الطرق، 
 70% اأن ت�شلم الأم��وال مل�شريف احلوثي الذين يقومون باقتطاع  على 
منها للحرب العبثية، فيما تنفق بقية املبالغ على م�شاريع رديئة توظفها 

امليلي�شيا على اأنها اإجنازات. 
هذا ولقي ثالثة من عنا�شر تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب م�شرعهم 

يف �شفوف ميلي�شيا احلوثي يف حمافظة ماأرب، جنوب �شرقي اليمن.
الذين يعملون مع  القاعدة  قيادات  اإن ثالثة من  اأمنية  وقالت م�شادر 
احلوثيني ُقتلوا يف جبهات ماأرب، وهم رامي عاي�س الذهب وحممد خالد 

الذهب واأحمد حممد م�شلح الذهب.
اأن القتلى الثالثة هم يف الأ�شل قيادات يف تنظيم  اإىل  واأ�شارت امل�شادر 
احلوثي  ميلي�شيات  �شفوف  يف  للقتال  موؤخراً  انخرطوا  اإمن��ا  القاعدة، 

الإرهابية، بح�شب موقع نيوزمين الإخباري املحلي.
بارزاً  اإرهابياً  قيادياً  ت�شييع ميلي�شيات احلوثي  اأي��ام من  بعد  ياأتي ذلك 
اإ���س. كول بعدما كانت قد  اإ���س.  يو.  الأمريكية  املدمرة  بتفجري  متهماً 

ا�شتقطبته اإىل �شفوفها ومنحته من�شباً رفيعاً يف �شنعاء.

مفاو�شات وزيري خارجيتي رو�شيا واأوكرانيا برعاية وزير اخلارجية الرتكي   )ا ف ب(

املقاومة الوكرانية ت�شتعد

حممد بن را�شد خالل لقائه رئي�س وزراء األبانيا يف جناح بالده يف اإك�شبو 2020 دبي    )وام(

زار اأجنحة بولندا وبلجيك� وت�يالند

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س وزراء األبانيا بجناح بالده يف اإك�سبو
•• دبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، معايل اإيدي راما، رئي�س وزراء 

احتفالت  حل�شور  حالياً  الدولة  ي��زور  ال��ذي  ال�شديقة،  األبانيا  جمهورية 
2020 دبي. ورّحب �شاحب ال�شمو نائب  اإك�شبو  بالده باليوم الوطني يف 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، مبعايل رئي�س  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

الوزراء الألباين.                     )التفا�شيل �س3(

تب�دل االته�م�ت بني مو�صكو وكييف ب�ص�أن ق�صف م�صت�صفى اأوكراين

حمادثات الفروف وكوليبا مل حتقق اأي تقدم
•• عوا�صم-وكاالت: 

اإف���ادة �شحفية بعد  ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي �شريجي لف���روف يف 
حمادثات مع نظريه الأوكراين دميرتو كوليبا يف تركيا اإن مو�شكو قدمت 

مقرتحات لأوكرانيا وتريد ردا.
وقال لفروف بعد املحادثات اإن مو�شكو تريد ما و�شفه باأوكرانيا �شديقة 

منزوعة ال�شالح وكرر مطلبا رو�شيا باأن تتبنى اأوكرانيا و�شعا حمايدا.
من جانبه ذكر كوليبا اأن رو�شيا تطالب با�شت�شالم اأوكرانيا بعد اأ�شبوعني 
اإن املحادثات مل تتطرق اإىل وقف  من بدء غزوها للبالد. وقال لفروف 
حمادثات  اأي  اأن  واأ���ش��اف  الإن�شانية.  امل�شائل  على  ورك���زت  ال��ن��ار  اإط���الق 
دبلوما�شية يجب اأن تنعقد يف رو�شيا البي�شاء، حليفة مو�شكو، حيث اأجرى 

م�شوؤولون رو�س واأوكرانيون بالفعل عدة جولت من املحادثات.
التي جرت يف تركيا  املحادثات  اأن حتل  اإن رو�شيا ل تريد  وق��ال لف��روف 
حمل امل�شار الدبلوما�شي احلقيقي الرئي�شي يف اأرا�شي رو�شيا البي�شاء اأو 

م�سوؤول اأمريكي: م�ستعدون لتخفيف 
فنزويال على  االقت�سادية  القيود 

•• وا�صنطن-وكاالت:

قال م�شوؤول رفيع يف اإدارة الرئي�س 
اإن الوليات  الأمريكي جو بايدن، 
املتحدة م�شتعدة لتخفيف ال�شغط 
الق��ت�����ش��ادي ع��ل��ى ف��ن��زوي��ال، بناء 
املقبلة  امل���ح���ادث���ات  ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى 
نيكول�س  ال��رئ��ي�����س  ب���ني  امل���ق���ررة 

مادورو واملعار�شة.
ب��ل��وم��ربغ لالأنباء  وك��ال��ة  واأف�����ادت 
ت�شري  الت�شريحات  باأن  اخلمي�س، 
يف  يرغب  ب��اي��دن  الرئي�س  اأن  اإىل 
يتعلق  فيما  تقدم  اإح���راز  ي��رى  اأن 
الدميقراطي،  احل��ك��م  ب��ا���ش��ت��ع��ادة 
بزيادة  ل��ف��ن��زوي��ال  ال�����ش��م��اح  ق��ب��ل 
ال���ولي���ات  اإىل  ال��ن��ف��ط  �����ش����ادرات 
امل��ت��ح��دة، يف ظ��ل اأزم���ة الإم����دادات 
العاملية الناجتة عن الغزو الرو�شي 

لأوكرانيا.
امل�شوؤولني  اأم��ري��ك��ي  وف���د  واأخ����رب 
الفنزويليني مبوقفه خالل انعقاد 

اجتماع نادر يوم ال�شبت املا�شي.

اإق���ال���ة وزي�����ر ال��ن��ق��ل يف 
ف��ادح  خطاأ  ب�سبب  اجل��زائ��ر 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

اخلمي�س  اجل��زائ��ري  الرئي�س  اأق��ال 
فادحا  خ��ط��اأ  النقل لرت��ك��اب��ه  وزي���ر 
يف ممار�شة مهامه، وفق ما جاء يف 

بيان �شادر عن الرئا�شة.
ون���ادرا م��ا تتم امل��ج��اه��رة مبثل هذا 
ال�����ش��ب��ب ال�����ذي مل ي��ت�����ش��ح م���ا هو 
ب��ال�����ش��ب��ط. وه���و ث���اين وزي����ر ُيقال 
منذ تويل الرئي�س عبد املجيد تبون 
دي�شمرب  الأول  ك���ان���ون  يف  احل��ك��م 
اأنهى  ال���ب���ي���ان  يف  وج�����اء   2019
ال�شيد  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ال���ي���وم 
النقل  عبد املجيد تبون مهاّم وزير 
خطاأً  لرتكابه  بكاي،  عي�شى  ال�شيد 

فادحا، خالل ممار�شته مهاّمه.
الإق��ال��ة ح�شلت  اأن  البيان  واأو���ش��ح 
اأمين  ال���وزراء  رئي�س  ا�شت�شارة  بعد 
ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ان. ودخ���ل عي�شى 
احل���ك���وم���ة مع  ���ش��ن��ة(  ب���ك���اي )57 
تبون  للرئي�س  وزاري��ة  ت�شكيلة  اأول 
التجارة  ك��وزي��ر   2020 ي��ن��اي��ر  يف 

احلرب يف اأوكراني�:
هكذا تتجه رو�سيا نحو حرب ا�ستنزاف دامية !

•• الفجر –خرية ال�صيباين

بعد ف�شل خطتها الأولية يف اأوكرانيا، تتجه رو�شيا نحو ال�شتنزاف وحرب 
على  لكنها  ملو�شكو،  بالن�شبة  باملخاطر  حمفوفة  ا�شرتاتيجية  اإنها  امل��دن. 

وجه اخل�شو�س مكلفة للغاية يف الأرواح الب�شرية.
اأوك��ران��ي��ا، حتيي �شور  ب��دء احل���رب يف  اأ�شبوعني ع��ن  ي��ق��رب م��ن  منذ م��ا 
الأحياء املدمرة يف خاركيف اأو ماريوبول ذكريات حلب، �شوريا، اأو غروزين، 

ا ق�شف الرو�س.           )التفا�شيل �س11( ال�شي�شان، التي دّمرها اأي�شً

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

مواقــيت ال�صالة
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جناح كرو�تيا يعر�ص �أغلى و�أ�رسع �سيارة 
كهربائية يف �لعامل يف �ك�سبو 2020

�أخبار �لإمار�ت

من �لأرجنتني �إىل فنزويال: �أمريكا �لالتينية 
منق�سمة بخ�سو�ص �أوكر�نيا...!

عربي ودويل

�مللك بنزمية .. يرد على 
�ملهللني للتعاقد مع مبابي

�لفجر �لريا�سي

انعدام االأمن الغذائي يهدد ب��صطراب�ت اجتم�عية
البنك الدويل: ال�سرق االأو�سط قد 
ي�سهد توترات جراء اأزمة اأوكرانيا

•• عوا�صم-وكاالت:

قالت كارمن راينهارت، كبرية القت�شاديني يف البنك الدويل، اإن ارتفاع اأ�شعار الطاقة 
والغذاء ب�شبب الغزو الرو�شي لأوكرانيا قد يفاقم خماوف الأمن الغذائي القائمة 

يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا وقد يوؤدي اإىل تنامي ال�شطرابات الجتماعية.
ال�شبع  جمموعة  دول  زراع���ة  ل���وزراء  الإن��رتن��ت  ع��رب  اجتماعا  اأمل��ان��ي��ا  وت�شت�شيف 
متزايدة  خماوف  و�شط  احلرب  تداعيات  ملناق�شة  اجلمعة  يوم  الكربى  ال�شناعية 

تتعلق با�شتقرار اأ�شواق الغذاء.
وذكرت راينهارت يف مقابلة مع رويرتز :�شتكون هناك تداعيات مهمة على ال�شرق 
اأفريقيا واأفريقيا جنوبي ال�شحراء الكربى، على وجه  الأو�شط واأفريقيا و�شمال 
املعروف  من  واأ�شافت  الغذائي.  الأم��ن  انعدام  من  بالفعل  تعاين  والتي  التحديد 
اأن انعدام الأمن الغذائي واأح��داث ال�شغب كانا جزءا من ق�شة )ما �شمي( الربيع 

العربي، م�شرية اإىل اأن النقالبات الناجحة والفا�شلة زادت يف العامني املا�شيني.
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ال�سيخة فاطمة : �سباب االإمارات 
موؤهلون للتناف�سية العاملية بجدارة

•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  هناأت 
الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
الإم����ارات  �شباب  الإم�����ارات(،  )اأم 
الوطنية  ب��امل�����ش��اب��ق��ة  ال��ف��ائ��زي��ن 
مل���ه���ارات الإم������ارات يف دورت���ه���ا ال� 
الكوكبة  ه���ذه  اأن  م��وؤك��دة   ،13
املبدعة من اأبناء الإمارات جنحوا 
اإب��������راز ق����درات����ه����م اخل���الق���ة،  يف 
العاملية  للتناف�شية  يوؤهلهم  مب��ا 

بجدارة.
جاء ذلك خالل كلمة �شموها التي 
القتها نيابة عنها معايل الدكتورة 
ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي، وزيرة 
اخلتامي  احل���ف���ل  خ�����الل  دول������ة 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة ال���وط���ن���ي���ة مل���ه���ارات 
الإم�������ارات ال����ذي اأق���ي���م اأم�������س يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
ب���ح�������ش���ور م�����ع�����ايل ح�������ش���ني بن 
الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم 
والتعليم، و�شعادة الدكتور مبارك 
�شعيد ال�شام�شي مدير عام مركز 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 

التقني واملهني.

85 مليون دوالر من االإمارات 
للت�سدي للتحديات االإن�سانية 
االأفريقي القرن  منطقة  يف 

•• نيويورك -وام: 

العربية  الإم����������ارات  اأع���ل���ن���ت 
عن  الأول  اأم���������س  امل���ت���ح���دة 
85 مليون  م�شاهمتها مببلغ 
دولر اأمريكي، لدعم العمليات 

الإن�شانية يف اإثيوبيا.
�شندوق  م�����ع  وب���ال���ت���ن�������ش���ي���ق 
املجاعة"،  مل��واج��ه��ة  الإغ���اث���ة 
���ش��ي��ت��م دف�����ع امل�������ش���اه���م���ة اإىل 
ال���وك���الت، وي�شمل  ع���دد م��ن 
ذل��������ك ب�����رن�����ام�����ج الأغ������ذي������ة 
الدولية  وال���ل���ج���ن���ة  ال���ع���امل���ي 
ومنظمة  الأح���م���ر  لل�شليب 
للطفولة  امل����ت����ح����دة  الأمم 
واملفو�شية  )ال���ي���ون���ي�������ش���ف(، 
املتحدة  ل�������الأمم  ال�������ش���ام���ي���ة 

ل�شوؤون الالجئني.
جاء الإع��الن خالل الإحاطة 
الأمم  وك���ي���ل  ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 
الإن�شانية  ل��ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة 
وم��ن�����ش��ق الإغ����اث����ة يف ح���الت 
م��ارت��ن غريفيث�س  ال��ط��وارئ، 
ال���ق���رن  ب�������ش���اأن اجل����ف����اف يف 

الأفريقي. 
)التفا�شيل �س3(

حممد بن را�سد يطلق حملة املليار وجبة اأكرب مبادرة اإن�سانية يف املنطقة )التف��صيل �ص2(

تقلل من قيمته، اأكدت حمادثات اليوم اأنه ل بديل عن ذلك امل�شار.
وقال لفروف اإن الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني لن يرف�س الجتماع 
مع نظريه الأوكراين فولودميري زيلين�شكي لكن يجب اأن يتناول الجتماع 

م�شائل جوهرية ويركز على مو�شوعات حمددة.
وقال وزير خارجية اأوكرانيا اإنه مل يتم اإحراز تقدم باجتاه وقف اإطالق 
ال��ن��ار يف ب���الده خ���الل حم��ادث��ات اأج���راه���ا م��ع ن��ظ��ريه ال��رو���ش��ي �شريجي 

لفروف.
وقال لفروف ردا على اإدانة كييف لق�شف م�شت�شفى ولدة يف ماريوبول يوم 
الأربعاء اإن املبنى مل يعد ي�شتخدم كم�شت�شفى وحتتله القوات الأوكرانية 

لكن الكرملني قال ب�شكل منف�شل اإنه يجري التحقيق يف الواقعة.
اأ�شخا�س  وقال الرئي�س الأوك��راين فولودميري زيلين�شكي ام�س اإن ثالثة 

بينهم طفل قتلوا يف ال�شربة اجلوية على امل�شت�شفى.
وتابع قائال: يف خطاب بثه التلفزيون اإن تاأكيد رو�شيا عدم وجود مر�شى 

يف امل�شت�شفى غري �شحيح.  واأ�شاف كما هو احلال دائما، يكذبون بثقة.

حممد بن را�سد يطلق حملة املليار وجبة اأكرب مبادرة اإن�سانية يف املنطقة )التف��صيل �ص2(



اجلمعة   11  مارس    2022  م   -    العـدد   13490  
 Friday    11  March   2022   -  Issue No   13490

02

اأخبـار الإمـارات

بعد اكتم�ل توزيع 220 مليون وجبة �صمن حملة 100 مليون وجبة يف اأكرث من 47 دولة يف اأقل من ع�م

حممد بن را�سد يطلق حملة املليار وجبة اأكرب مبادرة اإن�سانية يف املنطقة
متّثل ت�سامنًا م�ستمرًا مع املحتاجني والفئات االأقل حظًا وتنطلق بدايًة من االأول من رم�سان

عرق اأو دين اأو منطقة جغرافية.

االأر���ص  على  م�صرتك  ح�صور 
الأف�صل النت�ئج.

وق��ام��ت ف��رق م��ن م��ب��ادرات حممد 
بن را�شد اآل مكتوم العاملية مبتابعة 
عمليات التوزيع يف عدد من الدول 
احلملة،  غ��ط��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وامل��ن��اط��ق 
للجهود  الأمثل  التن�شيق  ل�شمان 
وت�شريع  ال���������ش����رك����اء،  ك����اف����ة  م����ع 
امل�شتفيدين  اإىل  الو�شول  عمليات 

من احلملة على اأكمل وجه.
لفرق  امليدانية  ال��زي��ارات  و�شملت 
م�����ب�����ادرات حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 

بدء  "رعاه اهلل" ع�شية  دبي  حاكم 
�شهر رم�شان املبارك العام املا�شي 
ونظمتها مبادرات حممد بن را�شد 
اآل مكتوم العاملية، حتقيق اأهدافها 
الأغذية  "برنامج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الطعام  ب��ن��وك  "�شبكة  و  العاملي" 
الإقليمية " و"موؤ�ش�شة حممد بن 
را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
والإن�شانية"، و"املفو�شية ال�شامية 
لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني"، 
للطعام"،  الإم��������������ارات  و"بنك 
و"جمعية  الرب"،  دار  و"جمعية 
العمل  وموؤ�ش�شات  اخلريية"،  دبي 
والجتماعي  والإن�����ش��اين  اخل��ريي 

الإقليمية  ال��ط��ع��ام  ب��ن��وك  ���ش��ب��ك��ة 
ال���ت���وزي���ع ���ش��م��ن حملة  ب��ع��م��ل��ي��ات 
 121 وجبة" اإىل  مليون   100"
التي  ال��������دول  يف  وج����ب����ة  م���ل���ي���ون 
���ش��م��ن حملة  ال�����ش��ب��ك��ة  ���ش��م��ل��ت��ه��ا 

وجبة". مليون   100"
اأما برنامج الأغذية العاملي التابع 
بعمليات  ف��و���ش��ل  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
الأقل  اإىل  احلملة  �شمن  التوزيع 
ح���ظ���اً وال���الج���ئ���ني وال���ن���ازح���ني، 
موزعاً ما يعادل 56 مليون وجبة 
وخميمات  امل���ن���اط���ق  خم��ت��ل��ف  يف 
ال��ل��ج��وء وال��ن��زوح ال��ت��ي عمل فيها 

مع حملة "100 مليون وجبة".

اإن�����ش��ان ح���ول ال��ع��امل ج��ائ��ع��ني كل 
اإن�شان يف  52 مليون  يوم، ويعاين 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اأف��ري��ق��ي��ا ن���وع���اً م���ن اأن�����واع اجلوع 
من  اأغ���ل���ب���ه���م  ال���ت���غ���ذي���ة  ����ش���وء  اأو 
ال��ن�����ش��اء والأط����ف����ال. ح��م��ل��ة تنجز 
ل��ت��ب��داأ اأخ����رى. ي��اأت��ي ذل��ك بعد اأن 
مليون   100 "حملة  ا���ش��ت��ك��م��ل��ت 
العامل  يف  الطعام  لإطعام  وجبة"، 
واأوروب���ا  واآ���ش��ي��ا  واإف��ري��ق��ي��ا  العربي 
اأطلقها  التي  اجلنوبية،  واأم��ري��ك��ا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

العاملية ع��دداً من خميمات  مكتوم 
ومناطق  وال���ن���ازح���ني  ال��الج��ئ��ني 
بالتن�شيق  ح���ظ���اً  الأق������ل  ال���ف���ئ���ات 
وال�شلطات  املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع 
امل���ع���ن���ي���ة وامل����ن����ظ����م����ات ال����دول����ي����ة 
الأغذية  برنامج  مثل  والإقليمية 
والربامج  الطعام  وب��ن��وك  العاملي 
يف  الالجئني  خميمات  يف  العاملة 

الأردن وغاناً.

تك�مل يف االأدوار.
املركزية  املوؤ�ش�شات  اأدوار  وتكاملت 
حلملة  ال��ت��وزي��ع  بعمليات  املعنية 
و�شلت  حيث  وجبة،  مليون   100

يف الدول التي �شملتها.
مليون   100" ح��م��ل��ة  و���ش��م��ل��ت 
املنطقة  دول  م��ن  وجبة" ال��ع��دي��د 
ولبنان  فل�شطني  منها  وال���ع���امل؛ 
واليمن  وال�����������ش�����ودان  والأردن 
وتون�س والعراق وم�شر وكو�شوفو 
والربازيل وبنني وبروندي وتنزانيا 
واإثيوبيا وال�شنغال وكينيا واأوغندا 
والهند  و�شرياليون  واأنغول  وغانا 
وبنجالدي�س  وب��اك�����ش��ت��ان  ون��ي��ب��ال 
وقريغيز�شتان  وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان 
واأوزبك�شتان وكازاخ�شتان، يف تاأكيد 
بها  ي��وؤم��ن  التي  العطاء  قيم  على 
���ش��ع��ب الإم�������ارات دون مت��ي��ي��ز بني 

•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
�شبكة  ت��وف��ري  اأن  اهلل،  رع���اه  دب���ي، 
واجلائعني  للفقراء  غ��ذائ��ي  اأم���ان 
م�شوؤولية اأخالقية والتزام اإن�شاين 

من الإمارات للعامل.
اإع������الن �شموه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
وجبة"،  "املليار  م���ب���ادرة  اإط�����الق 
الأك�����رب يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��وف��ري دعم 
وجبة  م��ل��ي��ار  اإىل  ي�����ش��ل  غ���ذائ���ي 
دولة   50 يف  واجل���وع���ى  ل��ل��ف��ق��راء 
بدءاً من اأول �شهر رم�شان املبارك، 
والبقاء على النتائج النوعية التي 
ال�شابق،  رم�����ش��ان  حملة  حققتها 
مليون   220 وزع���������ت  وال������ت������ي 
ا�شتكمال  ���ش��ي��ت��م  ح���ي���ث  وج����ب����ة، 
م��ل��ي��ار وجبة،  اإىل  ال��رق��م و���ش��وًل 
وامل�������ش���اه���م���ة يف م��ك��اف��ح��ة اجل����وع 
خا�شة  ال��ع��امل،  يف  التغذية  و���ش��وء 
لدى الفئات ال�شعيفة من الن�شاء 
والنازحني  والالجئني  والأط��ف��ال 
و�شحايا الكوارث والأزمات، وتاأتي 
احلملة حتت �شعار املقولة النبوية 
ال�����ش��ري��ف��ة " م��ا اآم���ن ب��ي م��ن بات 

�شبعان وجاره جائع".
وجبة"،  "املليار  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا م����ب����ادرات حممد 
اإىل  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال��ف��ئ��ات الأك������ر حاجة  م�����ش��ان��دة 
يف ال��ع��امل م��ن خ���الل ت��وف��ري دعم 
للفقراء  اأن����واع����ه  ب��ك��اف��ة  غ���ذائ���ي 
ال�شهر  روح  ���ش��م��ن  وامل��ح��ت��اج��ني 
الف�شيل الذي يوؤكد على اأن اأف�شل 

ال�شدقة هي اإطعام الطعام.

ملي�ر ر�ص�لة اأمل.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق�������ال 
حممد بن را�شد اآل مكتوم: "خري 
وخري  ال��ط��ع��ام..  اإط��ع��ام  ال�شدقة 
بغريها..  ت��ف��ك��ر  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��وب 
وب��الدن��ا حم��ف��وظ��ة ب��اخل��ري الذي 
م���ب���ادرة  ر����ش���ال���ة  وع�����ن  نعمله." 
"مليار وجبة" قال �شموه: "هدفنا 
مليار  واإي�������ش���ال  وج����ب����ة..  م��ل��ي��ار 
الإمارات  اإن�شانية من دولة  ر�شالة 
املبادرة  ت��و���ش��ي��ع  وح���ول  للعامل." 
ع��ل��ى مدار  اجل���وع  م��واج��ه��ة  �شبل 
"العامل مير  ���ش��م��وه:  ق���ال  ال��ع��ام، 
الأمن  توفري  جم��ال  يف  بتحديات 
دعم  ومهمتنا   .. للب�شر  ال��غ��ذائ��ي 
اإخواننا يف الإن�شانية لإنقاذهم من 

اجلوع." اأهداف م�شتدامة.
نوعها  من  الأك��رب  املبادرة  وت�شعى 
يف املنطقة اإىل توفري مليار وجبة 
50 دولة، والبقاء على النتائج  يف 
التي حققتها حملة "100 مليون 
مليون   220 ت���وزي���ع  يف  وجبة" 
ا�شتكمال  ���ش��ي��ت��م  ح���ي���ث  وج����ب����ة، 
اإىل مليار وج��ب��ة ،  ال��رق��م و���ش��وًل 
"املليار وجبة"  فيما تدعم مبادرة 
امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
املتحدة  الأمم  و���ش��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
هدف  �شمنها  وم��ن   2030 لعام 

الق�شاء على اجلوع يف العامل.

واقع موؤمل.
وتاأتي احلملة فيما يت�شبب حتدي 
والأمرا�س  التغذية  و�شوء  اجل��وع 
بفقدان طفل حلياته  به  املرتبطة 
األ���ف   25 وم�����وت  ث������واٍن   10 ك���ل 
اآلف   10 م��ن��ه��م  ي��وم��ي��اً  ���ش��خ�����س 
مليون   800 ي��ب��ي��ت  ف��ي��م��ا  ط��ف��ل، 

ف��ي��م��ا ق��ام��ت م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية 
 6.3 والإن�شانية بتوزيع ما يعادل 
مليون وجبة يف الدول التي عملت 
للم�شاهمة يف عمليات توزيع  فيها 
مليون   100" ح���م���ل���ة  وج����ب����ات 

وجبة".
لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  وتولت 
توزيع  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة 
ما يعادل 8 ماليني وجبة يف عدد 
بتوزيع  تكفلت  ال��ت��ي  ال����دول  م��ن 
مليون   100" ح���م���ل���ة  وج����ب����ات 

وجبة" فيها.
املتبقية  الوجبات  ت��وزي��ع  مت  فيما 
بالتعاون مع �شركاء "حملة 100 
مليون وجبة" الآخرين يف خمتلف 
الدول ال�47 التي �شملتها عمليات 

التوزيع.

البداية من ع�صرة.
ب��داأت يف  ال�شل�شلة قد  وكانت ه��ذه 
حملة  م��ع   2020 رم�����ش��ان  �شهر 
�شكلت  وجبة" التي  ماليني   10"
ا�شتجابة مبا�شرة لتداعيات حتدي 
الفئات  على  كوفيد19-  جائحة 
و�شّكلت  دخ������اًل،  والأق�������ل  ال��ه�����ش��ة 
للكثريين  ح���ي���اة  ���ش��ري��ان  ح��ي��ن��ه��ا 
�شامل  جمتمعي  ت�شامن  ور�شالة 
يف دول�����ة الإم���������ارات م���ع الأف������راد 
والأ�شر ممن فقدوا م�شادر دخلهم 
التي  وال���ظ���روف  الأو����ش���اع  ب�شبب 

فر�شها الوباء العاملي.

امل�ص�ركة للجميع.
وت�����ش��ك��ل امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ف��ت��ح باب 
امل�������ش���ارك���ة ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن الأف������راد 
لدعم  م�شتداماً  خياراً  واملوؤ�ش�شات 
الأ���ش��د ح��اج��ة وم���ن ي��ع��ان��ون �شوء 
ال��ت��غ��ذي��ة، وذل����ك ب��ت��وف��ريه��ا كافة 
املفتوحة  والتربع  امل�شاركة  و�شائل 

حتى حتقيق هدفها النهائي.

قيم العط�ء.
نوعها  من  الأك��رب  احلملة  وحتفز 
العطاء  املنطقة قيم  على م�شتوى 
والعمل  امل�شاعدة  يد  ومد  والبذل 
الأفراد  ل��دى  والإن�شاين  اخل��ريي 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات يف دول�����ة الإم�������ارات 
ب��رتك��ي��زه��ا ع��ل��ى مفهوم  وال���ع���امل 
التمويل املجتمعي امل�شتدام لتوفري 
الأمن  ومقومات  الغذائي  ال��دع��م 
الأ����ش���د حاجة،  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��غ��ذائ��ي 
للجميع  امل�����ش��ارك��ة  ب����اب  وف��ت��ح��ه��ا 
الدعم  ع��رب  اأو  ب��ال��ت��ربع��ات  ���ش��واء 
وامليداين  واللوج�شتي  الإع��الم��ي 

يف املناطق التي �شتغطيها.

اآل  را�صد  بن  حممد  م��ب���درات 
مكتوم الع�ملية.

ومتثل حملة "املليار وجبة" اأحدث 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ع�شرات  اليوم  ت�شم  التي  العاملية 
امل���ب���ادرات وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي تنفذ 
برامج العمل اخلريي والإن�شاين يف 
خمتلف اأنحاء العامل �شمن خم�شة 
امل�شاعدات  ه���ي  رئ��ي�����ش��ي��ة  حم����اور 
والرعاية  والإغ��اث��ي��ة،  والإن�شانية 
ون�شر  املر�س،  ومكافحة  ال�شحية 
التعليم واملعرفة، وابتكار امل�شتقبل 
مبا  املجتمعات،  ومتكني  والريادة، 
املوؤ�ش�شي،  الإن�شاين  العمل  يدعم 
وي��ح��ق��ق ا���ش��ت��دام��ت��ه وي��و���ش��ع اأثره 
الإيجابي، ويكّر�س ثقافة الأمل يف 
املنطقة والعامل وي�شهم يف حتقيق 

التنمية املن�شودة مل�شتقبل اأف�شل.

ال�سحة جتري 372,764 فح�سا ك�سفت عن 369 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و1,225 حالة �سفاء 

•• اأبوظبي -وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل��الت  وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�شاعات  خ��الل  ج��دي��دا  فح�شا   372،764 اإج���راء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت 
واأحدث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال� 
يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�شاهم  الفح�س  تقنيات 
عن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  ال��دول��ة 
369 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، 

وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ 
جمموع احلالت امل�شجلة 884،354 حالة.   واأعلنت الوزارة عدم ت�شجيل 
الوفيات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�شية،  �شاعة   24 ال���  خ��الل  وف��اة  حالة  اأي 
عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  ح��ال��ة.   واأعربت   2،302 ال��دول��ة  يف 
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجلهات  مع 
 1،225 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�شالمة  ل�شحة  �شماناً 
حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها 

امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 848،030 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 13,701 جرعة من 
لقاح كوفيد19- خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي- وام:

من  جرعة   13،701 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعات   24،293،910 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 245.63 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 
جمهورية كوريا وذلك مبنا�سبة انتخابه رئي�سا لكوريا

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اىل فخامة يون �شوك يول ، وذلك مبنا�شبة انتخابه رئي�شا 

جلمهورية كوريا.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة يون �شوك يول.

حممد بن را�صد: 
للعامل االإمارات  من  اإن�ساين  والتزام  اأخالقية  م�سوؤولية  واجلائعني  للفقراء  غذائي  اأمان  �سبكة  • توفري 

نعمله الذي  باخلري  حمفوظة  وبالدنا  بغريها..  تفكر  التي  ال�سعوب  وخري  الطعام..  اإطعام  ال�سدقة  • خري 
للعامل االإمارات  دولة  من  اإن�سانية  ر�سالة  مليار  واإي�سال  وجبة..  مليار  • هدفنا 

اجلوع من  الإنقاذهم  االإن�سانية  يف  اإخواننا  دعم  ومهمتنا   .. للب�سر  الغذائي  االأمن  توفري  جمال  يف  بتحديات  مير  • العامل 
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات تدين حماولة احلوثيني ا�ستهداف جيزان ال�سعودية بطائرة مفخخة

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة الإمارات عن اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين ملحاولت ميلي�شيات 
ممنهجة  بطريقة  املدنية،  والأعيان  املدنيني  ا�شتهداف  الإرهابية  احلوثي 
ومتعمدة، يف جيزان يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة من خالل طائرة 

بدون طيار مفخخة، اعرت�شتها الدفاعات ال�شعودية.
واأكدت دولة الإمارات - يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
يعك�س  الإرهابية  احلوثي  جلماعة  الإرهابية  الهجمات  هذه  ا�شتمرار  اأن   -
حتديها ال�شافر للمجتمع الدويل وا�شتخفافها بجميع القوانني والأعراف 
الدولية، والتي تتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد اأمن و�شالمة وحياة املدنيني، 

يتخذها  التي  والتدابري  الإج����راءات  دع��م  ال��دويل  املجتمع  من  وت�شتدعي 
ا�شتهداف  ل��وق��ف  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 

احلوثيني الأعيان املدنية، وردع تهديداتهم لدول املنطقة.
وجّددت الوزارة ت�شامن دولة الإمارات الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات 
الإره��اب��ي��ة، وال���وق���وف معها يف ���ش��ف واح���د ���ش��د ك��ل ت��ه��دي��د ي��ط��ال اأمنها 
وا�شتقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإج��راءات حلفظ اأمنها و�شالمة 

مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.
واأكد البيان اأن اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شعودية 
كل ل يتجزاأ، واأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً 

ملنظومة الأمن وال�شتقرار فيها.

االإمارات تعلن عن م�ساهمة بقيمة 85 مليون دوالر للت�سدي للتحديات االإن�سانية يف منطقة القرن االأفريقي
•• نيويورك -وام: 

م�شاهمتها مببلغ  الأول عن  اأم�س  املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأعلنت 
اإثيوبيا. يف  الإن�شانية  العمليات  لدعم  اأمريكي،  دولر  مليون   85

دفع  �شيتم  املجاعة"،  مل��واج��ه��ة  الإغ��اث��ة  "�شندوق  م��ع  وبالتن�شيق 
الأغذية  "برنامج  ذل��ك  وي�شمل  ال��وك��الت،  م��ن  ع��دد  اإىل  امل�شاهمة 
الأمم  و"منظمة  الأحمر"  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  و"اللجنة  العاملي" 
املتحدة  ال�شامية لالأمم  اليوني�شف"، و"املفو�شية  املتحدة للطفولة 
ل�شوؤون الالجئني". جاء الإعالن خالل الإحاطة التي قدمها وكيل 
الأمم املتحدة لل�شوؤون الإن�شانية ومن�شق الإغاثة يف حالت الطوارئ، 

مارتن غريفيث�س ب�شاأن اجلفاف يف القرن الأفريقي.

وقال معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير دولة، 
يف هذا ال�شدد:" تويل دولة الإمارات اأهمية بالغة ل�شمان ا�شتقرار 
املنطقة  املناخ يف  اأدت تداعيات تغري  القرن الأفريقي، حيث  منطقة 
ال��ذي قطعناه على  اللتزام  ف��اإن  ل��ذا،  الإن�شاين.  الو�شع  تفاقم  اإىل 
اأنف�شنا اليوم، �شي�شمن جاهزية الوكالت الإن�شانية لدعم الأقاليم 

التي حتتاج اإىل م�شاعدة عاجلة".
وتاأتي م�شاهمة دولة الإم��ارات كجزء من اجلهود املبذولة يف جمال 
الإماراتي"  الأحمر  "الهالل  قام  اأن  �شبق  حيث  الإن�شانية  الأعمال 
الإن�شانية" بت�شيري  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  و"موؤ�ش�شة 
الإن�شانية  امل�شاعدات  لإي�شال  اغاثة  �شفينة  وحتريك  ج��وي  ج�شر 

لالأ�شخا�س املت�شررين من اجلفاف يف ال�شومال.

تفاهم بني الطاقة والبنية التحتية وحممد بن را�سد للف�ساء يف البيانات اجليومكانية
•• دبي -وام:

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  وق���ع���ت 
مركز  مع  تفاهم  مذكرة  التحتية 
تهدف  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد 
املعلومات  وت���ب���ادل  ال��ت��ع��اون  اإىل 
"البيانات  جم����ال  يف  وال��ب��ي��ان��ات 
اإط����ار  يف  وذل�����ك  اجليومكانية" 
اإ���ش��ت��ك��م��ال اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة من 
التكامل  اأط��ر  لرت�شيخ  اجلانبني 
باملنفعة  ي���ع���ود  مب���ا  الأدوار  ب���ني 
الإم����ارات  دول���ة  م�شتهدفات  على 
للخم�شني املقبلة وريادتها العاملية 

وحتقيق املئوية 2071.
مركز  م���ق���ر  يف   - امل�����ذك�����رة  وق�����ع 
حممد بن را�شد للف�شاء - �شعادة 
امل���ه���ن���د����س ح�����ش��ن حم���م���د جمعة 
الطاقة  وزارة  وك��ي��ل  امل��ن�����ش��وري 
البنية  ل�����ش��وؤون  التحتية  والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل و���ش��ع��ادة �شامل 
ح��م��ي��د امل�����ري م���دي���ر ع����ام مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء بح�شور 

عدد من م�شوؤويل اجلانبني.
ومبوجب مذكرة التفاهم �شيتبادل 
اجلانبان البيانات واملعلومات التي 
ميكن ا�شتخدامها كمرجع لغر�س 
امل�شاريع  وت���ن���ف���ي���ذ  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وتبادل اخلربات العملية وتطوير 

وال��ط��اق��ة والإ���ش��ك��ان وال��ت��ي متثل 
الإم���ارات  وملئوية  اأ�شا�شية  رك��ي��زة 

."2071
تعمل  ال���وزارة  اأن  املن�شوري  واأك��د 
على اإن�شاء بنية حتتية قوية ت�شهم 
يف مواكبة النجاحات التي حققتها 
الإم���������ارات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
وت��دع��م ال��غ��اي��ات ال��ت��ن��م��وي��ة التي 
الدولة  اإ�شرتاتيجية  مع  تتما�شى 
وكذلك و�شع جودة احلياة �شمن 

اإح��ت��ي��اج��ات ال������وزارة يف ع���دد من 
امل���ج���الت م���ن اأج����ل امل�����ش��اه��م��ة يف 
املرتبطة  العمل  منظومة  تعزيز 

باإخت�شا�س الوزارة.
امل���ه���ن���د����س ح�شن  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
التفاهم  م���ذك���رة  اإن  امل��ن�����ش��وري 
ال��ط��رف��ني بدعم  اإل����ت����زام  ت��ع��ك�����س 
ب��رام��ج الإب��ت��ك��ار والإ���ش��ت��ف��ادة من 
ال���ت���ق���دم ال������ذي ت��ت��م��ت��ع ب����ه دول����ة 
الإم��������ارات يف جم����ال ال��ف�����ش��اء يف 

كافة  امل���رك���ز  يف  "ن�شع  واأ�����ش����اف 
م��ق��درات��ن��ا وم���واردن���ا امل��ت��ق��دم��ة يف 
جانب  اإىل  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  م��ت��ن��اول 
ت���وف���ري ���ش��ب��ل ال���دع���م امل��ث��ل��ى لها 
خططها  تنفيذ  ع��ل��ى  مل�شاعدتها 
خا�شة  ال�شرتاتيجية  وبراجمها 
بالتخطيط  الأم���ر  يتعلق  عندما 
احل�شري وتطوير البنى التحتية 
البيانات  ب�����اأح�����دث  وت����زوي����ده����ا 
باأعلى  وال���������ش����ور  وامل����ع����ل����وم����ات 

املوارد الب�شرية والتعاون يف جميع 
والأنظمة  والأن�����ش��ط��ة  امل���ج���الت 
لربط البيانات مبا يخدم امل�شلحة 

العامة للدولة.
���ش��ي��ق��وم مركز  ل��ل��م��ذك��رة  ووف���ق���ا 
بتزويد  للف�شاء  را�شد  بن  حممد 
ب�شور  دوري  ب�������ش���ك���ل  ال�����������وزارة 
ف�������ش���ائ���ي���ة م����ت����ع����ددة الأط�����ي�����اف 
دقة  ذات  ب��ان��ك��روم��ات��ي��ة  و����ش���ور 
وحتديد  درا�شتها  ليجري  عالية 

التي  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  اأول��وي��ات 
الإم�����ارات  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ت��ن��ف��ذه��ا 
تاأتي �شمن قائمة الدول ال�شباقة 
التكنولوجي  ال��ت��ق��دم  ت��ط��وي��ع  يف 
وال����ت����ق����ن����ي����ة احل����دي����ث����ة خل���دم���ة 

الب�شرية .
م���ن ج��ان��ب��ه اأع������رب ����ش���امل حميد 
امل����ري ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ت��وق��ي��ع هذه 
والبنية  الطاقة  وزارة  مع  املذكرة 

التحتية .

امل�شتقبلية  م�����ش��ت��ه��دف��ات��ه��ا  دع����م 
والنقل  التحتية  بالبنية  املرتبطة 
املذكرة  ت��وق��ي��ع  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ي���اأت���ي يف اإط������ار ح���ر����س ال������وزارة 
التقنية  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة  على 
بالذكاء  امل��ت��ع��ل��ق  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الإ�شطناعي والإبتكارات الداعمة 
ال��ذي يعزز  ملنظومة عملها الأم��ر 
العاملية  الريادة  م�شتهدفاتها نحو 
والنقل  التحتية  البنية  جم��ال  يف 

م�شتويات الدقة والو�شوح.
وت��اب��ع : ومب��ا اأن��ن��ا ن��وظ��ف اأحدث 
املجالت  ه��ذه  يف  الع�شر  تقنيات 
ل��ل��م��زي��د من  اأب���واب���ه  امل��رك��ز  يفتح 
التعاون مع �شركائنا من املوؤ�ش�شات 
�شوياً  لنعمل  احلكومية  والدوائر 
على اإبراز مكانة الإمارات و�شمان 
لالأجيال  اإ���ش��راق��اً  اأك���ر  م�شتقبل 
م�شاريع  دع��م  خ��الل  من  القادمة 

التنمية امل�شتدامة".

قراران وزاريان لتنظيم اإجراءات املنازعات وال�سكاوى العمالية وتفتي�س العمل

زار اأجنحة بولندا وبلجيك� وت�يالند

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س وزراء األبانيا يف جناح بالده يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

املنازعات  اإج��راءات  لتنظيم  والتوطني قرارا  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  اأ�شدرت 
تنظيم  ب�شاأن  احت��ادي  بقانون  املر�شوم  مع  ين�شجم  مبا  العمالية  وال�شكاوى 
الغاء ت�شريح  القرار �شوابط  التنفيذية. وت�شمن  العمل ولئحته  عالقات 
العمل بعد اإحالة ال�شكوى للق�شاء وقيد �شكوى النقطاع عن العمل واإلغاء 
هذه ال�شكوى ف�شال عن اإجراءات ت�شوية منازعات العمل اجلماعية وغريها 
من ال�شوابط التي من �شاأنها ت�شهيل اإجراءات تقدمي ال�شكاوى و�شمان حق 

الطرفني املتنازعني بالتقا�شي مبا يكفل حقوقهما على نحو متوازن.
ويتيح القرار الوزاري ل�شاحب العمل والعامل التقدم ب�شكوى عمالية اىل 
القانونية جتاه  بالتزاماته  اأي منهما  اإخ��الل  يوما من   30 ال��وزارة خالل 
ال�شكوى  لت�شوية  ال��الزم��ة  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  اإىل  ال��ق��رار  .وي�����ش��ري  الآخ���ر 
ت��اري��خ تقدميها  ي��وم��ا م��ن   14 ت��ت��ج��اوز  ال��ف��ردي��ة خ���الل م���دة ل  العمالية 

واإحالتها الق�شاء للبت فيها يف حال تعذر الت�شوية بني الطرفني.
وح���دد ال��ق��رار جمموعة م��ن الل��ت��زام��ات على ال��ع��ام��ل امل��ح��ال��ة ���ش��ك��واه اىل 
الق�شاء ت�شمل :قيد ال�شكوى لدى املحكمة املخت�شة خالل مدة اأق�شاها 14 
ال��وزارة الإحالة للق�شاء وعدم العمل لدى �شاحب  يوما من تاريخ اعتماد 
عمل اآخر دون احل�شول على ت�شريح من الوزارة ف�شال عن التقدم بطلب 
اىل الوزارة لإلغاء ت�شريح العمل الأ�شلي خالل 14 يوما من �شدور احلكم 
الطرفني  بني  العمل  عالقة  انتهاء  حالة  يف  العمالية  الدعوى  يف  النهائي 
القدم بطلب احل�شول على ت�شريح عمل موؤقت  القرار للعامل  اأج��از  فيما 
العامل  ذل��ك  وي�شتثنى من  الدعوى  نظر  خ��الل  ل��دى �شاحب عمل جديد 

املقيد بحقة �شكوى انقطاع عن العمل.
اإحالة ال�شكوى  اأ�شهر من تاريخ   6 وميكن الغاء ت�شريح العامل بعد مرور 

اىل الق�شاء وذلك يف حال اأدت هذه ال�شكوى اىل توقفه عن العمل.
انقطاع  العمل قيد �شكوى  ال��وزاري، يتوجب على �شاحب  القرار  ومبوجب 

عن العمل �شد العامل املنقطع ل�شبب غري م�شروع ملدة تزيد على 7 �شبعة 
على  قدرته  وع��دم  العامل  تواجد  مبكان  علمه  ع��دم  وب�شرط  مت�شلة  اأي��ام 
اأحد  اإلغاء �شكوى النقطاع عن العمل بناًء على طلب  التوا�شل معه. ويتم 
طريف العالقة العمالية اأو كالهما وفقاً لعدد من احلالت التي ت�شمل ثبوت 
عدم م�شي 7 �شبعة اأيام مت�شلة من النقطاع عن العمل اأو من تاريخ انتهاء 
الإجازة اأو الغياب امل�شروع عن العمل وكذلك ثبوت تواجد العامل على راأ�س 
عمله اأو كان يف اإجازة مقررة قانوناً �شواء كان �شاحب العمل عاملاً بذلك اأو 
مل يعلم عند قيد �شكوى النقطاع. كما ت�شمل حالت اإلغاء �شكوى النقطاع 
اأن  ب�شرط  العمالية  العالقة  اإع��ادة  على  العمل  �شاحب  موافقة  العمل  عن 
تكون املن�شاأة قائمة وعلى اأن يلتزم ب�شداد الغرامات امل�شتحقة - اإن وجدت - 
اإذا كان النقطاع عن العمل  لعدم اإ�شدار اأو جتديد ت�شريح العمل وكذلك 
اأو  العمالية  العالقة  اإنهاء  العمل على  العامل و�شاحب  اتفاق بني  مبوجب 
اأو بالبحث عن فر�شة  اإذا �شمح �شاحب العمل للعامل بالتعطل عن العمل 

عمل اأخرى واإذا وجد �شبب م�شروع لالنقطاع عن العمل اأو اية حالت اأخر 
يثبت فيها باأن �شكوى النقطاع غري �شحيحة. من جهة اأخرى، حدد قرار 
وزاري اخر �شالحيات مفت�س العمل و�شوابط التفتي�س على من�شاآت القطاع 
العمل  تفتي�س  اإج���راءات  تنظيم  اإط��ار  وذل��ك يف  العمالية  وامل�شاكن  اخلا�س 
ان�شجاما مع املر�شوم بقانون احتادي ب�شاأن تنظيم عالقات العمل ولئحته 
والقرارات  التفتي�س  عمليات  يف  والنزاهة  احلياد  ي�شمن  ومب��ا  التنفيذية 
املتخذة ب�شاأنها. وتقوم وزارة املوارد الب�شرية والتوطني بر�شد مدى التزام 
33 ل�شنة 2021 ولئحته التنفيذية  املن�شاآت باأحكام املر�شوم بقانون رقم 
والقرارات ال�شادرة تنفيذاً لهما وذلك من خالل متابعة تلك املن�شاآت عرب 
اليات الرقابة املعتمدة بالوزارة وكذلك متابعة البالغات الواردة من اأفراد 
يتم  التي  والإعالمية  والعالنية  الرتويجية  احلمالت  ومتابعة  املجتمع 
و�شيلة  اأي  اأو  الجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  الإلكرتونية  املواقع  تداولها يف 

اأخرى ت�شتخدمها املن�شاأة لغر�س الرتويج عن ن�شاطها.

•• دبي-وام:

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، معايل اإيدي راما، 
األبانيا ال�شديقة، الذي  رئي�س وزراء جمهورية 
بالده  اح��ت��ف��الت  حل�شور  حالياً  ال��دول��ة  ي���زور 

باليوم الوطني يف "اإك�شبو 2020 دبي".
ورّح����ب ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة 
دب���ي، رع���اه اهلل،  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
مبعايل رئي�س ال��وزراء الألباين، موؤكداً حر�س 
التعاون  ع��الق��ات  تو�شيع  على  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شقيقة وال�شديقة، واأ�شاد  مع خمتلف الدول 
العالقات  اإل��ي��ه  و�شلت  ال��ذي  بامل�شتوى  �شموه 
م��ن تطور  ت�شهده  وم��ا  ال��ب��ل��دي��ن،  ال��ت��ي جتمع 
امل�شرتك  احل��ر���س  يعك�س  م��ا  م�����ش��ت��م��ر،  ومن���و 
�شبل  واكت�شاف  الثنائية  ال��رواب��ط  توثيق  على 
املرحلة  ن��ط��اق��ه��ا خ����الل  وت��و���ش��ي��ع  ت��وط��ي��ده��ا 

املقبلة. 
اإي��دي راما عن �شعادته  من جانبه، عرب معايل 
ب��زي��ارة دول���ة الإم�����ارات ول��ق��اء ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، موؤكداً رغبة 

ب���الده يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ودفع 
اأرحب ومبا يحقق  اآفاق  اإىل  الثنائية  العالقات 

م�شالح الدولتني وال�شعبني ال�شديقني.
واأ�شاد معاليه بالتنظيم املتميز للدورة احلالية 
منوهاً  دب�����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  م���ن 
ل�شيما  للحدث  الكبرية  الإيجابية  بالتاأثريات 
يف دعم توجهات التعايف العاملي وت�شريع وتريته 
ال�شراكات  من  مزيد  لعقد  التمهيد  خالل  من 
اأهمها  ال���دول على خمتلف الأ���ش��ع��دة م��ن  ب��ني 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي. وت��ف��ق��د ���ش��م��وه يرافقه 
م��ع��ايل اإي���دي رام���ا، اجل��ن��اح الأل��ب��اين امل��ق��ام يف 
على  ���ش��م��وه  ت��ع��رف  ح��ي��ث  "التنقل"،  منطقة 
جلمهورية  واحل�شاري  والبيئي  الثقايف  التنوع 
من  معلومات  من  اجلناح  يقدمه  وم��ا  األبانيا، 
ل�شتك�شاف  بانورامية  افرتا�شية  جولة  خالل 
األبانيا،  تكتنفه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  البيئي  ال��ت��ن��وع 
التي ي�شهم جناحها اأي�شا يف التعريف باجلهود 
جعل  اإىل  وال�شاعية  حكومتها  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
األبانيا واحدة من الوجهات الرئي�شية لل�شياحة 

امل�شتدامة على م�شتوى العامل.
ال�شيخ من�شور بن  اللقاء واجلولة �شمو  ح�شر 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ومعايل ال�شيخ نهيان 

بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�شامح والتعاي�س، 
وعدد من امل�شوؤولني. 

اأجنحة  ت��ف��ق��د  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  اإط�����ار ح��ر���س  ويف 
ال�����دول امل�����ش��ارك��ة يف م��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و 2020 
دب����ي، زار ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
املقام يف منطقة  بولندا  اآل مكتوم، جناح  را�شد 
ال��ت��ن��ق��ل، وال������ذي ي���ق���دم ����ش���ورة م��ف�����ش��ل��ة عن 
به  ت��ذخ��ر  وم���ا  ب��ول��ن��دا  يف  الطبيعية  امل��ظ��اه��ر 
والأنهار  ال��غ��اب��ات  ل�شيما  طبيعية  م���وارد  م��ن 
الفطرية  احل��ي��اة  تنوع  ع��ن  وال��ب��ح��ريات ف�شال 
ل�شتقبال  رئي�شياً  م��وط��ن��اً  ب��ول��ن��دا  ت��ع��د  ح��ي��ث 
الطيور املهاجرة يف اأوروبا. واطلع �شموه خالل 
الزيارة على مكونات جناح بولندا الذي يحاكي 
بنائه  خالل  من  الطبيعية  بيئتها  ت�شميمه  يف 
اخل�شب  ا�شتخدام  مت  طوابق  ثالثة  من  املكون 
املتحركة  ال��ط��ي��ور  حتيطه  بينما  ت�شييدها  يف 
امل��ن��ح��وت��ة، ت��رم��ز ل��ل��ط��ي��ور امل��ه��اج��رة ال��ت��ي متر 
املبنى  ت�شميم  يتميز  فيما  بولندا،  يف  وتتكاثر 
بواجهات �شخمة تغطيها قطع خ�شبية طويلة 
ترمز اإىل حاويات ال�شحن التي مت بناوؤها على 
�شكل الهرم املقلوب، كما يقدم اجلناح جمموعة 
املبتكرة منها  الفنية  والع��م��ال  الإب��داع��ات  من 

"املائدة البولندية"، الفريد من نوعه  معر�س 
مبا يت�شمنه من اإ�شقاطات �شوئية تفاعلية.

ك��م��ا زار ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الذي  بلجيكا،  مملكة  ج��ن��اح  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 
ي���ربز م��ن خ���الل م��ع��رو���ش��ات��ه م�����ش��رية التقدم 
املبتكرة يف خمتلف  التقني للمملكة واإمكاناتها 
الذي  اجل��ن��اح  ت�شميم  يعك�س  بينما  امل��ج��الت، 
بارتفاع  اأخ�����ش��ر  ق��و���س  هيئة  ع��ل��ى  ت�شييده  مت 
ال�شناعة  يف  البلجيكية  ال��رباع��ة  ط��واب��ق،  ع��دة 
التقنيات  اأح��دث  وا�شتخدام  والعلوم،  والتقنية 
والتطبيقات واملنتجات واملواد ال�شديقة للبيئة.

جمال  يف  البلجيكية  التجربة  اجل��ن��اح  وي���ربز 
لإن�شاء  وخططها  احلديثة،  الذكية  التقنيات 
مب�شاركة  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل،  ذك���ي���ة  ت��ن��ق��ل  اأن���ظ���م���ة 
م��ب��ت��ك��ري��ن ورج�����ال الأع���م���ال ك��ج��زء م���ن روؤي���ة 
بلجيكا للعام 2050، والتي تهدف اإىل توفري 
الذكي والآمن  التنقل  ابتكارات تدعم م�شتقبل 

وامل�شتدام.
د  ويف خ��ت��ام زي����ارة ���ش��م��وه مل��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و، تفقَّ
�شموه جناح مملكة تايالند، والذي يعد الأكرب 
عرب  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ر���س  يف  م�شاركتها  ت��اري��خ  يف 
تاريخه، ويج�شد بت�شميمه "تايالند الرقمية" 

وروؤيتها القت�شادية املعتمدة على التكنولوجيا 
���ش��م��ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، وال��ت��ط��ور القائم 
ال��ن��ق��ل واخلدمات  الب��ت��ك��ار يف جم����الت  ع��ل��ى 

اللوج�شتية والت�شال الرقمي.
افرتا�شية  رحلة  التايالندي  اجل��ن��اح  وي�شمل 
ثالثية الأبعاد للتعرف عن قرب على احل�شارة 

التايالندية وثرائها وتنوعها الثقايف با�شتخدام 
املتميزة  والديكورات  بالألوان  حافلة  م�شاحات 
اإ�شافة  ال��ت��ي��الن��دي��ة،  ال��ث��ق��اف��ة  امل�����ش��ت��وح��اة م��ن 
زهرة   500 على  يزيد  مما  م�شنوع  �شتار  اإىل 
تايالند  منو  لتمثل  بعناية  من�شوجة  �شناعية 

وتطورها امل�شتمر.
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اأخبـار الإمـارات
�سحة تغلق مركز خدمات كوفيد- 19 من املركبة يف �سيتي ووك بدبي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" اإغالق مركز �شحة خلدمات كوفيد19- من املركبة يف �شيتي 
ووك بدبي اعتباراً من اليوم.

وقالت اإن باإمكان الراغبني باإجراء فح�س م�شحة الأنف اأو اأخذ تطعيم كوفيد يف دبي حجز موعد يف مركزها يف 
اخلوانيج من خالل تطبيق �شركة "�شحة" والذي يعمل يومياً من ال�شاعة العا�شرة �شباحاً وحتى الثامنة م�شاًء.

https://goo.gl/maps/ امل���وق���ع:  خ����الل  م���ن  اخل���وان���ي���ج  م���رك���ز  اإىل  ال���و����ش���ول  ل��ل��راغ��ب��ني  ومي���ك���ن 
Z4ZwuaCAbu2bXdk69 وتوفر �شركة "�شحة" عدداً من مراكز خدمات كوفيد19- من املركبة يف 

جميع اإمارات الدولة حر�شاً منها للتي�شري على املواطنني واملقيمني وتوفري اأف�شل اخلدمات لهم.
املوقع  زي��ارة  املركبة يرجى  19 من   � اأق��رب موقع ملراكز خدمات كوفيد  الكاملة حول  التفا�شيل  وللح�شول على 
https://www.seha.ae/screening-locations/ وميكن كذلك حجز موعد من  الإلكرتوين: 

خالل التطبيق الذكي ل�شركة "�شحة".

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك : �سباب االإمارات موؤهلون للتناف�سية العاملية بجدارة

اأكادميية اأنور قرقا�س وم�سروع ال�سيخة فاطمة بنت حممد بن زايد يفتتحان خمترب الدبلوما�سية االأول من نوعه يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

هناأت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
"اأم الإمارات"، �شباب الإمارات الفائزين بامل�شابقة الوطنية ملهارات الإمارات 
يف دورتها ال� 13، موؤكدة اأن هذه الكوكبة املبدعة من اأبناء الإمارات جنحوا 

يف اإبراز قدراتهم اخلالقة، مبا يوؤهلهم للتناف�شية العاملية بجدارة.
الدكتورة  م��ع��ايل  عنها  نيابة  القتها  ال��ت��ي  �شموها  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي، وزيرة دولة " خالل احلفل اخلتامي للم�شابقة 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  اأم�����س يف م��رك��ز  اأق��ي��م  ال���ذي  مل��ه��ارات الإم�����ارات  الوطنية 
الرتبية  وزي���ر  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ح�شني  م��ع��ايل  بح�شور  للمعار�س 
والتعليم، و�شعادة الدكتور مبارك �شعيد ال�شام�شي مدير عام مركز اأبوظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني، و �شعادة اأنيتا بهاتيا م�شاعد الأمني العام 
لالأمم املتحدة لإدارة موارد ال�شتدامة وال�شراكات ، وقد مت خالله الإعالن 
عن فوز 60 مواطنا ومواطنة بامليداليات الذهبية والف�شية والربونزية يف 

فئات امل�شابقة املختلفة.
وقالت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك: " حتت �شعار "التناف�شية العاملية 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  مع  اليوم  نحتفي   ، " اإم��ارات��ي��ة  ب��ق��درات 
اأبدعت، خالل  التي  الوطنية  الكفاءات  بنخبة متميزة من  واملهني؛  التقني 
الدورة ال13 من امل�شابقة الوطنية ملهارات الإمارات 2022؛ التي نظمها 

اجلميع". من  ال�شادة  املركز  فا�شتحق  لفت،  التقني" بتاألق  "اأبوظبي 
واأ�شافت �شموها " كما نال �شباب وفتيات الإمارات ال�شدارة يف 24 تخ�ش�شا 
وتقدمها  الأمم  برقي  ذات عالقة متالزمة  و�شناعيا  وهند�شيا  تكنولوجيا 
الوطنية  امل��واه��ب  م��ن  كبرية  نخبة  فيها  ���ش��ارك  مناف�شات  بعد  ونه�شتها، 
وفتيات  �شباب  ج���دارة  م��ن  اجلميع  مل�شه  م��ا  ايل  اإ�شافة  املتالقة،  و  املبدعة 
املناف�شة  خالل  الرائع  باأدائهم  جت�شدت  التي  العاملية،  بالتناف�شية  الإم��ارت 

اأوروبية  دولة   11 تقام لأول مرة مب�شاركة  التي  للمهارات  الودية  الدولية 
واأ�شيوية، على هام�س امل�شابقة الوطنية.

وتقدمت �شموها بخال�س التهاين والتربيكات اإىل �شباب الإمارات والقيادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  الر�شيدة ممثلة يف 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
"رعاه اهلل" و�شاحب  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الإمارات،  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب   ، امل�شلحة  للقوات 
اإب��راز قدراتهم  اأبناء الإم��ارات؛ الذين جنحوا يف  بهذه الكوكبة املبدعة من 

اخلالقة، مبا يوؤهلهم للتناف�شية العاملية بجدارة".
وقالت �شموها " اإنه حلق علينا جميعاً اأن نرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
اىل القيادة الر�شيدة التي حتر�س دائماً على حتقيق الريادة العاملية للدولة، 
من خالل رفد املوؤ�ش�شات الوطنية املعنية بكافة املقومات التقنية والب�شرية 
احلقيقية  ال���روة  باعتبارها  املبدعة  الوطنية  ال��ك��وادر  ل�شناعة  ال��الزم��ة 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأن  �شموها  واأك����دت  للوطن". 
واملهني، يعد من املوؤ�ش�شات الرائدة يف �شناعة وتخريج الكفاءات الإماراتية، 
من خالل املوؤ�ش�شات اجلامعية والثانوية والتدريبية التابعة للمركز، بجانب 
اإ�شتقطاب  يف  ال��ت��وايل،  على  ع�شر  الثالث  للعام  التقني"  "اأبوظبي  جن��اح 
الرباعم الوطنية املوهوبة للم�شاركة يف امل�شابقة الوطنية ملهارات الإمارات، 
التي اأ�شبحت منبعاً لكت�شاف املواهب الوطنية املبتكرة، القادرة على �شناعة 
امل�شتقبل ال�شناعي امل�شرق، وهو الأمر الذي ين�شجم مع روؤية اأبوظبي 2030 
واخلطط ال�شرتاتيجية للدولة وموؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، التي تعد �شريكا 
"اأبوظبي التقني" يف مهمة بناء القدرات الوطنية القادرة  اإ�شرتاتيجيا مع 

على تلبية متطلبات �شوق العمل، وامل�شروعات ال�شناعية يف الدولة.
بالعمل  مطالبة  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  كافة  اأن  �شموها  وبينت 
الإ�شرتاتيجي الهادف مع مركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، 

لتنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة؛ بالعمل وفق اآرقى النظم العاملية، لبناء 
قاعدة الكفاءات الإماراتية املبتكره؛ التي ت�شكل امل�شدر الرئي�شي للروة يف 

امل�شتقبل القريب والبعيد لدولة الإمارات العربية املتحدة.
م�شتمرة  الإم��ارات؛  ملهارات  الوطنية  للم�شابقة  " رعايتنا  �شموها  واأ�شافت 
واإمياناً  التقني"،  لنجاحات"اأبوظبي  وتقديراً  الر�شيدة،  القيادة  يف  ثقة   ،
بالقدرات الإبداعية لأبناء الإم��ارات؛ وجدارتهم على التناف�شية العاملية يف 

كافة قطاعات العمل والإنتاج".
�شباب  يا  لكم  والتربيكات  التهاين  " اأجمل  قائلة  كلمتها  �شموها  واختتمت 
الوطن  اأبناء هذا  تكونوا  باأن  اأنكم جديرون؛  اأثبتم  الإم��ارات، فقد  وفتيات 
اإ�شرار وحر�س  نثمن عالياً  والإزده���ار، كما  والتقدم  الغايل؛ وطن اخل��ري، 
الإدارة العليا يف مركز اأبو ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، ممثلة يف 
�شعادة الدكتور مبارك �شعيد ال�شام�شي املدير العام، على حتقيق طموحات 
القيادة الر�شيدة يف �شباب الوطن؛ وفق اأعلى املعايري الدولية التي تتنا�شب 

مع املكانة ال�شامية للدولة يف حا�شرها وم�شتقبلها النه�شوي الواعد".
"اأبوظبي  اأن جن��اح  اإب��راه��ي��م احل��م��ادي  ب��ن  م��ع��ايل ح�شني  اأك���د  م��ن جانبه 
التقني" لأول مرة؛ يف اإ�شتقطاب الطلبة من ال�شف ال�شاد�س وحتى التا�شع، 
الربجمة،  منها  هامة  تخ�ش�شات  ع��دة  يف  الوطنية  امل�شابقة  يف  للم�شاركة 
وتقنيات الريبوتات املتحركة، والطباعة ثالثية الأبعاد؛ يج�شد نهج الدولة 

يف تاأهيل الكوادر الوطنية النا�شئة والهتمام بتنمية قدراتهم منذ ال�شغر.
خالل  كلمته  يف  ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  �شعادة  ق��ال  جهته  م��ن 
با�شتقطاب  امل�شتمر  وت��ط��وره��ا  الوطنية؛  امل�شابقة  اإجن����ازات  اإن  الح��ت��ف��ال 
واإقامة  15 عاما لأول مرة،  اأقل من  التي هي  ال�شغرية  الوطنية  الرباعم 
املناف�شة الدولية الودية الأوىل للمهارات؛ على هام�س امل�شابقة خالل الدورة 
، ما كانت لتحقق  الوطنية  امل�شابقة  الدولية يف  املعايري  ، وتطبيق  احلالية 

لول دعم القيادة الر�شيدة وجهود فريق العمل.
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر  بخال�س  �شعادته  وتوجه 

لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية على رعايتها الكرمية 
 / ال�  وللدورة  خا�س  ب�شكل  الوطنية  وامل�شابقة  ع��ام،  ب�شكل  املركز  لفعاليات 
الأبرز  احل��دث  باعتبارها  مكانتها  امل�شابقة  لرت�شخ  ال��ت��وايل،  على   /13
ال�شناعية  التخ�ش�شات  يف  املتميزة  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  لكت�شاف  والأه���م 
والتكنولوجية والهند�شية". وتوجه �شعادته بالتهنئة اإىل الفائزين بامل�شابقة 
خرباتهم  تعزيز  يف  ي�شهم  فيها  ومواطنا  مواطنا   166 تناف�س  اأن  موؤكدا 
وتطوير قدراتهم مو�شحا اأن امل�شابقة بداأت عام 2009 بع�شر مهارات فقط 
ومت تنظيمها يف اإحدى مدار�س التكنولوجيا التطبيقية ويف �شفوف درا�شية 
خم�شني  م��ن  اأك���ر  اىل  لي�شل  امل��ه��ارات  ع��دد  يف  التطوير  لي�شتمر  معينة، 
تخ�ش�س بداية من ت�شميم املجوهرات اىل الذكاء ال�شطناعي ، كما زاد عدد 

املت�شابقني الذين ميثلون كافة املوؤ�ش�شات اجلامعية والتعليمية بالدولة.
الوطنية  ال��ك��وادر  تاأهيل  دائ��م��ا  وهدفنا  م�شتمرة  التطوير  جهود  اأن  واأك���د 
موؤ�ش�شاته  بكافة  التقني"  "اأبوظبي  اأن  اإىل  م�شريا  للم�شتقبل  واإع��داده��م 
اجلامعية والثانوية والتدريبية، اإ�شافة اىل مركز البتكار جاهزون جميعاً 
لتقدمي التدريب املتخ�ش�س �شنوات عديدة، لكل مواطن ميتلك موهبة اأو 

رغبة حقيقية للعمل يف التخ�ش�شات الهند�شية وال�شناعية واملهنية.
الإمارات،  م��ه��ارات  رئي�س  امل��رزوق��ي  حممد  علي  املهند�س  ا�شتعر�س  ب��دوره 
امليدالية  ح�����ش��دوا  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن��ا   16 اأن  اإىل  م�شريا  امل�شابقة  نتائج 

الذهبية و20 امليداليات الف�شية و24 امليداليات الربونزية.
واأكد اأن امل�شابقة �شهدت يف كافة التخ�ش�شات؛ تناف�شا �شديداً بني املت�شابقني، 
اأم�س الول، وهذا موؤ�شر  و مل حت�شم النتائج ال يف �شاعة متاأخرة من يوم 

على مدى تقدم املت�شابقني ودقة الأداء والتمتع بالقدرات العالية .
ويف ختام الحتفال قامت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�شي، ومعايل ح�شني 
الأمم  وم�شوؤولة  ال�شام�شي  �شعادة  مبارك  والدكتور  احلمادي،  اإبراهيم  بن 

املتحدة بتكرمي ال�شركاء، والفائزين وت�شليمهم امليداليات.

•• دبي-وام:

فاطمة  ال�شيخة  وم�����ش��روع  الدبلوما�شية  قرقا�س  اأن���ور  اأك��ادمي��ي��ة  افتتحت 
بنت حممد بن زايد، اأم�س "خمترب الدبلوما�شية" الأول من نوعه يف دولة 
والبتكار  املفتوح،  للنقا�س  فريدة  يعد م�شاحة جمتمعية  وال��ذي  الإم��ارات، 
ال�شوؤون  جم���ال  يف  امل�شتقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  �شبل  يف  والإب�����داع 

اخلارجية.
م�شاحة  اإن�����ش��اء  اإىل  ي��ه��دف  ج��دي��دا  م�شروعا  الدبلوما�شية  خمترب  وي��ع��د 
م�شرتكة، بحيث يتيح املجال ملختلف املوؤ�ش�شات اإىل اأن تعمل معا ل�شتك�شاف 

الأفكار واحللول الدبلوما�شية املبتكرة للقرن احلادي والع�شرين.
له،  م��ق��را  دب��ي  ب��اإم��ارة  الإم�����ارات  اأب����راج  م��ن  الدبلوما�شية  خمترب  ويتخذ 

باعتبارها بيئة تكاملية فريدة حلا�شنات الأعمال وامل�شرعات احلكومية.

كما يهدف خمترب الدبلوما�شية اإىل تطوير بيئة حتفيزية من �شاأنها متكني 
اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�شية وم�شروع ال�شيخة فاطمة بنت حممد بن 
اأوج��ه التعاون مع القطاعني العام واخلا�س، لإعداد  زاي��د، من البحث عن 
جمتمعية  وكم�شاحة  امل�شتقبلية.  التحديات  ملواجهة  ال��دول��ة  دبلوما�شي 

�شريكز خمترب الدبلوما�شية على البتكار والثقافة وال�شباب.
امل�شتقبلية،  اخلارجية  ال�شوؤون  حتديات  حول  مناق�شات  املخترب  ويحت�شن 
تعزيز  وك��ذل��ك  التكنولوجيا،  م��ع  الدبلوما�شية  تفاعل  �شبل  وا�شتك�شاف 
الربامج واملعار�س الثقافية التي حتظى باهتمام ال�شباب الإماراتي الراغب 

بالن�شمام اإىل العمل الدبلوما�شي.
الحتادية  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  النظري،  �شعيد  �شعادة  الفتتاح  حفل  ح�شر 
قرقا�س  اأن���ور  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ام  مدير  م��الدي��ن��وف،  نيكولي  و�شعادة  لل�شباب، 
بنت  فاطمة  م�شروع  عام  مدير  جبارخيل،  وفر�شيد  بالإنابة،  الدبلوما�شية 

حممد بن زايد وعدد من اأع�شاء املجتمع الدبلوما�شي يف دولة الإمارات.
من جانبه قال �شعادة نيكولي مالدينوف: "ي�شرنا يف الأكادميية اأن نعمل 
خمترب  لإط���الق  زاي���د  ب��ن  حممد  بنت  فاطمة  ال�شيخة  م��ب��ادرة  م��ع  �شويا 
الدبلوما�شية وهدفنا يتمثل يف اإيجاد م�شاحة جتمع الدبلوما�شيني والطالب 
وحماولة  امل�شتقبل،  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  حت��دي��ات  ملناق�شة  والباحثني 
التكنولوجيا، ف�شال  اأن تتفاعل مع  التعرف على كيف ميكن للدبلوما�شية 
عن دعم وتعزيز الربامج الثقافية". واأ�شاف اأن اختيار دبي لحت�شان هذا 
وناأمل من خاللها  البتكار،  بثقافة  ناب�شة  ينبع من كونها مدينة  املخترب 
الدبلوما�شي  ال�شلك  اإىل  بالن�شمام  املهتم  الإماراتي  ال�شباب  اإىل  للو�شول 
"ي�شرفنا اأن نت�شارك  لدولة الإمارات". من جانبه قال فر�شيد جبارخيل : 
مع اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�شية لإن�شاء خمترب الدبلوما�شية، املن�شة 
زاي��د يف  بن  بنت حممد  فاطمة  ال�شيخة  مل�شروع  القوي  ال��دور  تعك�س  التي 

لدولة  دبلوما�شية  ك���اأداة  املخترب  و�شيعمل  الثقافية  الدبلوما�شية  تعزيز 
الإمارات لرياها العامل". واأ�شاف اأن م�شروع ال�شيخة فاطمة بنت حممد بن 
زايد لطاملا كان منا�شرا لعمليات امل�شاعدات والإغاثات الإن�شانية امل�شتدامة 
ونهدف من خالل هذا املخترب اإىل اإن�شاء منظومة لتعليم الدبلوما�شية عرب 
هذه امل�شاحة املجتمعية التي �شتكون مركزا تعليميا ومن�شة للدبلوما�شيني 
الدبلوما�شي  املجتمع  اإ�شراك  اإىل  �شتهدف  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقبليني، 
الأجنبي وجلب مواهب جديدة. جتدر الإ�شارة اإىل اأن خمترب الدبلوما�شية 
بني  املفتوح  احل��وار  على  ت�شجع  نوعها  من  فريدة  وجل�شات  برامج  �شيقدم 
امل�شاركني واأفراد املجتمع، مع ت�شليط ال�شوء على البتكار يف الدبلوما�شية، 
مثل  والع�شرين،  احل��ادي  القرن  دبلوما�شية  باأوجه  املرتبطة  تلك  ل�شيما 
متزايدة  الق�شايا  وك��ذل��ك  الف�شاء  ودبلوما�شية  الثقافية  الدبلوما�شية 

الأهمية املرتبطة بال�شتدامة، والقت�شاد والأزمات العاملية.

ب�ل�صراكة مع جمعية االإح�ص�ن اخلريية وج�معة عجم�ن 

اطالق حملة هيونداي كونتينيو اخلريية يف عجمان
•• عجمان - الفجر:  

ه���ي���ون���داي موتور  ���ش��رك��ة  وق���ع���ت 
مذكرة تفاهم مع جمعية الإح�شان 
اخلريية وجامعة عجمان لتقدمي 
ط��رود غذائية للفئات الأق��ل حظاً 
امل��ت��ح��دة، يف  العربية  الإم�����ارات  يف 
�شهر  �شتغطي  م�����ش��ت��م��رة  م���ب���ادرة 

رم�شان.  
من  كجزء  التفاهم  مذكرة  ج��اءت 
امل�شرتكة  الجتماعية  امل�شوؤولية 
هيونداي  ���ش��رك��ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
التنقل  حل���ل���ول  ك����م����زود  م����وت����ور 
وم�شاعدة  وب�شراكة  وال�شتدامة، 
اخل��ريي��ة، وهي  الإح�����ش��ان  جمعية 
حكومية  غ����ري  حم���ل���ي���ة  ج��م��ع��ي��ة 
اإ�شافة  الإن�����ش��اين،  للعمل  مكر�شة 
اإىل جامعة عجمان ك�شريك فاعل 

يف احلملة. 
وت���ه���دف احل��م��ل��ة ل��ل��و���ش��ول اإىل 

املوظفني، واملجتمعات املحلية. 
جمعية  اأك����������دت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�������ن 
حر�شها  اخل�����ريي�����ة،  الإح���������ش����ان 
�شركائها  مع  التعاون  تعزيز  على 
ال�شرتاتيجيني يف تنفيذ املبادرات 
املتمثلة  والإن�������ش���ان���ي���ة،  اخل���ريي���ة 
كونتينيو"  "هيونداي  ح��م��ل��ة  يف 
اخلريية يف عجمان، وذلك يف اطار 
دورها املجتمعي وم�شوؤوليتها جتاه 
اإميانها  م��ن  وان��ط��الق��اً  امل��ج��ت��م��ع، 
�شانها  م��ن  التى  الأع��م��ال  باأهمية 
للفئات  الالزمة  اخلدمات  تقدمي 
الدخل  الأ�شر ذوي  امل�شتهدفة من 
املحدود والأيتام والأرام��ل، بهدف 
حت�شني الأحوال املعي�شية للفقراء 
الكرمي،  رم�شان  في�شهر  وخا�شة 
حيث تقوم بتوفري الأمن الغذائي 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ع��ل��ى مدار 
العام، م�شرية اإىل اأن كافة املبادرات 
الإن�شانية  املعاين  تعك�س  اخلريية 

ت�شليم  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  ال���ت���وزي���ع 
الطرود لالأ�شر املحتاجة.  

�شت�شخر  ال���ط���رود،  ن��ق��ل  وخل��دم��ة 
بالتعاون  موتور  هيونداي  �شركة 
مع موؤ�ش�شة جمعة املاجد اأ�شطوًل 
من �شيارات STARIA  حلمل 
اإ�شافة  رة،  املح�شّ الطرود  وتوزيع 
لت�شريع  ال�شاحنات  م��ن  ع��دد  اإىل 
العملية وزيادة احلمولة للتوزيع. 

�شيا�شة  احل���م���ل���ة  ه������ذه  ت���ع���ك�������س 
للم�شوؤولية  م����وت����ور  ه���ي���ون���داي 
املمثلة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
العاملية  "كونتينيو"  مب����ب����ادرة 
والتي   ،”CONTINUE"
اأن�شطة  ج��م��ي��ع  حت��ت��ه��ا  ت��ن�����ش��وي 
"قيمة  خلق  اإىل  ال�شاعية  ال�شركة 
م�شرتكة نحو م�شتقبل م�شتدام". 
قال هيونغ جونغ امي، نائب رئي�س 
"نحن يف  �شركة هيونداي موتور: 
مدركون  م��وت��ور  هيونداي  �شركة 

250 م�شتفيًدا حملًيا من خمتلف 
املناطق  يف  ح���ظ���اً  الأق������ل  ال���ف���ئ���ات 
عجمان،  يف  وال��ري��ف��ي��ة  امل���ع���زول���ة 
و�شيتم الرتكيز على ثالثة مواقع 
رئي�شية يف عجمان، لت�شمل املنامة، 

وم�شفوت، واملدينة القدمية. 
و����ش���ت�������ش���اه���م ج��م��ع��ي��ة الإح�������ش���ان 
اخل���ريي���ة يف امل����ب����ادرة، م���ن خالل 
ااملحتاجة  بالعائالت  ربط احلملة 
كالأرامل،  اجلن�شيات  خمتلف  من 
والعاطلني عن  والعمال،  والأيتام، 
 COVID 19 ب�شبب  ال��ع��م��ل 
لديهم  امل�شجلني  امل�شتفيدين  من 

والذين يدعمونهم �شنوًيا. 
ال�شريك  ع���ج���م���ان،  ج��ام��ع��ة  اأم�����ا 
احل����م����ل����ة،  يف  ال������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي 
 25 تقدمي  خالل  من  ف�شت�شارك 
للم�شاعدة  ط��الب��ه��ا  م���ن  ط���ال���ًب���ا 
يف اع������داد ط�����رود ال���ط���ع���ام داخ���ل 
اأيام  يف  واحل�شور  اجلامعة،  قاعة 

لرتك  نتحملها  التي  للم�شوؤولية 
النا�س،  حياة  على  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري 
وخا�شة ممن مروا بظروف �شعبة 
وحالة  الأزم������ات  ب�شبب  ت��ف��اق��م��ت 
عدم اليقني الأخرية التي �شهدها 
العامل. واأ�شاف: "تاأتي هذه املبادرة 
كاإقرار بهذه امل�شوؤولية، من خالل 
ت�شخري حلول التنقل لدينا خللق 
روح الوحدة، والت�شامن، والتقارب 
بني النا�س، لنتمكن من رد اجلميل 

للنا�س يف �شهر العطاء" 
وتتبع هذه احلملة توجه هيونداي 
ق��ي��م��ة م�شرتكة  ال�����ش��ع��ي خل��ل��ق  يف 
لالت�شال وال�شتدامة، وتتبع هذه 
احلملة عنوان "اخلري هو وجهتنا 
التوا�شل  تعزيز  بهدف  وهدفنا"، 
جمتمعها.  واأف������راد  ال�����ش��رك��ة  ب��ني 
�شاملة  حملة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  تتبع 
من  املهم�شني  اإ���ش��راك  على  ت��رك��ز 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ككل،  املجتمع 

لتو�شيل  من�شقة  ع��م��ل��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
امل�شتحقني،  اإىل  الغذائية  الطرود 
و�شركة هيونداي موتور التي اأمنت 
النقل،  وو���ش��ائ��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 
على  حمافظة  على  حر�شا  �شمن 
خالل  من  بال�شتدامة،  التزامها 
با�شتخدام  البيئية  الب�شمة  تقليل 
ال��ت��غ��ل��ي��ف امل�����ش��ت��دام م��ب��ا���ش��رة من 
وبالتايل  الغذائية،  امل���واد  م���وردي 

ال��ن��ب��ي��ل��ة، وت��ن�����ش��ر ق���ي���م اخل�����ري ، 
والتعاون  امل���ح���ب���ة  روح  وجت�������ش���د 
كما  املجتمع،  اأف��راد  بني  والتكافل 
مع  متني  ج�شر  ب��ن��اء  على  حتثهم 

املحتاجني ومد يد العون لهم. 
يف  امل�������ش���ارك���ني  وتت�شافر جهود 
م��ن متطوعني من  احل��م��ل��ة  ه���ذه 
جمعية الإح�شان اخلريية وجامعة 
ع��ج��م��ان، ال���ذي���ن ���ش��ي��ع��م��ل��ون على 

واحتياجات  امليزانية  اإه��دار  تقليل 
ال�شريع(،   الربيد  )تكاليف  النقل 
وحتتوي جميع الطرود على طعام 
م�شتدام ي�شتمر ملدة 6 اأ�شهر ليتم 
اأثناء  الوجبات  لطهي  ا�شتخدامه 
ركزت  وقد  رم�شان،  وبعد  ال�شيام 
عالية  اأغذية  اختيار  على  احلملة 
اجل������ودة وب��ك��م��ي��ات ج���ي���دة يف كل 

�شندوق.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اأكد معايل عمر �شلطان العلماء وزير 
دولة للذكاء ال�شطناعي والقت�شاد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، 
اأن حكومة دول��ة الإم��ارات حري�شة 
ب��ن��اء واإع����داد جيل ج��دي��د من  على 
الربجميات  يف  متخ�ش�س  ال�شباب 
بالأدوات  ومتكينهم  والتكنولوجيا، 
ترجمة  ال�������الزم�������ة،  واخل������������ربات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه اهلل"، يف  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
املربجمني  م��ن  جديد  جيل  اإع���داد 
وحتفيزهم  ق����درات����ه����م  وت����ع����زي����ز 
لي�شاركوا بفاعلية يف تطوير حلول 

التفوق  وتعزيز  للتحديات  مبتكرة 
العلمي والتقني للدولة. جاء ذلك، 
املربجمني  م��ق��ر  ا�شت�شافة  خ���الل 
الوطني  "الربنامج  م�شاريع  اأح���د 
طالبات  م��ن  ع����دداً  للمربجمني"، 
املدار�س يف الدولة املهتمات بالذكاء 
و�شمن  وال���ربجم���ة،  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
لقاء مع معايل عمر �شلطان العلماء 
مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة، الذي 
ي�������ش���ادف 8 م���ار����س م���ن ك���ل ع���ام، 
بجهود  الطالبات  تعريف  مت  حيث 
حكومة دولة الإمارات لتمكني املراأة 
واجل���ي���ل اجل���دي���د م���ن ال��ف��ت��ي��ات يف 
خمتلف املجالت، وبناء قدراتهن يف 
وتخ�ش�شات  احلديثة  التكنولوجيا 
والربجمة  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
لي�شاركن بفاعلية يف تعزيز م�شرية 

التطوير والتنمية.
واأ����ش���ار ع��م��ر ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء اإىل 
والفتاة ومتكينها  امل��راأة  اأهمية دعم 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  جم����الت  يف 
لتتوىل اأدوارا ريادية يف التخ�ش�شات 
وتعزيز  وال��رق��م��ي��ة،  التكنولوجية 
م�شاركتها يف �شوق العمل امل�شتقبلي، 
ال����ذي ي�����ش��ه��د ت���زاي���د ال��ط��ل��ب على 
بالبيانات  امل���رت���ب���ط���ة  ال���وظ���ائ���ف 
والذكاء  وال��ربجم��ي��ات  وال��رق��م��ن��ة 
لت�شميم  وحتفيزها  ال�شطناعي، 
وتطوير م�شاريع مبتكرة بال�شتفادة 
من التكنولوجيا احلديثة، لرت�شيخ 
العاملي  وم��وق��ع��ه��ا  ال����دول����ة  ري������ادة 
ك���م���رك���ز ل���ل���ربجم���ة وامل����ربجم����ني 
والقت�شاد الرقمي، كما ميثل هدفاً 
وملبادراته  امل��ربجم��ني  ملقر  اأ�شا�شياً 

املواهب  ا�شتقطاب  على  تركز  التي 
والعقول التخ�ش�شية وبناء القدرات 
واملهارات الربجمية لينعك�س اإيجاباً 
والتنمية  ال��ت��ط��وي��ر  م�����ش��رية  ع��ل��ى 
خمتلف  يف  ال��دول��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي 

املجالت.
للطالبات  العلمي  بامل�شتوى  واأ�شاد 
واه���ت���م���ام���ه���ن ب���ال���ع���ل���م وامل���ع���رف���ة، 
وال�شتمرار  الجتهاد  على  وحثهن 
لتعزيز  ال���ع���ل���م���ي،  ال��ت��ح�����ش��ي��ل  يف 
قدراتهن على التكيف مع متغريات 
�����ش����وق ال���ع���م���ل، وزي���������ادة م���ع���دلت 
م�شاركتهن القت�شادية، والبقاء يف 
للم�شاركة  امل��ع��ريف  ال�شباق  مقدمة 
الدولة  ري�����ادة  ت��ع��زي��ز  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة 

وتناف�شيتها العاملية.

ا������ص�����ت�����دام�����ة ال�����ك�����ف������ءات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال���ف���ر����ص 

امل�صتقبلية.
و�شملت الزيارة التعرف على جتارب 
للم�شتقبل،  دب��ي  خمترب  وم�شاريع 

الربنامج  ينفذها  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 
وا�شتمعت  ل��ل��م��ربجم��ني،  ال��وط��ن��ي 
"متحف  ع��ن  ���ش��رح  اإىل  ال��ط��ال��ب��ات 
موؤخراً  اف��ت��ت��ح��ه  ال���ذي  امل�شتقبل" 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم، ليكون من�شة علمية 
للعامل،  دب���ي  م��ن  تنطلق  وف��ك��ري��ة 
امل�شتقبل  م�شت�شريف  يجمع  وم��ق��راً 
الغد  حلول  ت�شميم  يف  للم�شاهمة 
املبتكرة، كما تعرفت الطالبات على 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل���وج���ودة وعامل 
ودور  الف��رتا���ش��ي  "ميتافري�س" 
الربجمة يف خدمة التحول الرقمي 

يف الدولة.
القطاعات  على  الطلبات  وتعرفت 
التي  اجل���ام���ع���ي���ة  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
امل�شتقبلي  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  يحتاجها 

واملهارات التقنية املطلوبة للم�شاركة 
واأهم  ال�شرتاتيجية،  القطاعات  يف 
الوظائف واملهن املطلوبة ل�شتدامة 
والرتقاء  التكنولوجية  ال��ك��ف��اءات 
مقر  وي����رك����ز  الأداء.  مب�������ش���ت���وى 
رئي�شة  اأه����داف   4 على  امل��ربجم��ني 
املربجمني  م���ه���ارات  ت�شنيف  ه���ي، 
يف دولة الإم��ارات، وتطوير مهارات 
التوا�شل  وت���ع���زي���ز  امل�����ربجم�����ني، 
امل�����ش��ت��م��ر ب���ني امل���ربجم���ني وخ���رباء 
الإم�������������ارات  دول���������ة  ال������ربجم������ة يف 
من  املربجمني  ومتكني  وخارجها، 
الإم���ارات،  دول��ة  يف  الفر�س  اأف�شل 
مبا يعزز موقع الإمارات بني اأف�شل 
الدول يف قطاعات الربجمة ويغطي 
"مقر  ت�������ش���م:  م�����ب�����ادرات   9 امل���ق���ر 
و"مقر  التقييم"،  و"مقر  التعلم"، 

التحديات"،  و"مقر  التجمعات"، 
و"مقر  الهاكاثونات"،  و"مقر 
الإلهام"،  و"مقر  املوؤمترات"، 
."021" ومقر  و"مقر التدريب"، 

دولة  حكومة  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
املربجمني،  مقر  اأطلقت  الإم���ارات 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  جت�شيداً 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 
�شياغة  ي��ع��ي��د  حت���ويل  م�����ش��روع  يف 
وتعزيز مفهوم جمتمعات الربجمة 
والعاملي،  ال��وط��ن��ي  امل�شتويني  على 
بهدف خلق اأف�شل جمتمع برجمي 
املجتمع  ك��ف��اءة  ورف����ع  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ال��ربجم��ي ومتكني امل��ربجم��ني من 

اأف�شل الفر�س املحلية.

•• ال�صارقة - وام:

القا�شمي ع�شو املجل�س  ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شمو  وقع �شاحب 
الأعلى حاكم ال�شارقة �شباح اأم�س اخلمي�س، وبح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
�شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
ال�شارقة  ال�شارقة، مذكرة تفاهم بني حكومة  القا�شمي نائب حاكم  بن �شلطان 
والتكنولوجيا  التنمية  جم��الت  يف  للتعاون  الإ�شباين  مور�شيا  اإقليم  وحكومة 

الزراعية.
زاباتا  اأنطونيو  الإ�شباين معايل  اإقليم مور�شيا  املذكرة من جانب حكومة  وقع 
الوزير الإقليمي للمياه والزراعة والروة احليوانية وم�شايد الأ�شماك والبيئة 
امل�شرتك يف جمال ال�شت�شارات والتدريب  بالتعاون  املذكرة  يف مور�شيا، وتتعلق 
والبحوث والدرا�شات والدعم املوؤ�ش�شي وامللتقيات التنموية على �شعيد التنمية 

والتكنولوجيا الزراعية.
كفاءة  لرفع  واخل��ربات  املعلومات  تبادل  اإىل  الطرفان  ي�شعى  املذكرة  وبح�شب 

الأداء وفق معايري اجلودة ال�شاملة، ووفًقا لالخت�شا�شات والت�شريعات املحددة 
واإر�شاء  العمل  تعزيز  �شمن  وتاأتي  الدولة؛  يف  بها  واملعمول  منهما  لكل  قانوناً 
التعاون امل�شرتك يف �شتى املجالت ذات ال�شلة باملجال العلمي والإداري والتقني 

والبحثي.
كما �شهد �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة توقيع مذكرة تعاون بني �شركة ال�شارقة 
املحا�شيل  اإىل دعم وت�شويق  التعاونية تهدف  ال�شارقة  الأ�شول وجمعية  لإدارة 
بيع اجلمعية  منافذ  الزراعية من خالل  ال�شوبات  اخلا�شة مب�شروع  الزراعية 

املنت�شرة يف كافة مدن ومناطق اإمارة ال�شارقة.
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شايغ  اإبراهيم  وليد  من  كل  التعاون  مذكرة  وقع 
جلمعية  التنفيذي  الرئي�س  اجلنيد  ���ش��امل  وم��اج��د  الأ���ش��ول،  لإدارة  ال�شارقة 
القا�شمي  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  املذكرات  توقيع  ح�شر  التعاونية.  ال�شارقة 
بن  حممد  وال�شيخ  احل��رة،  واملناطق  واجلمارك  للموانئ  ال�شارقة  هيئة  رئي�س 
كبار  م��ن  وع��دد  املجتمعية،  والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي  حميد 

امل�شوؤولني روؤ�شاء الدوائر املحلية وممثلي اإقليم مور�شيا الإ�شباين.

•• ال�صارقة -وام: 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، �شباح 
اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اأم�س، 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن 
�شلطان  ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة،  حاكم 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد  بن 
الأونورابل  وم��ع��ايل  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
فيكتوريا  ولي��ة  حاكمة  دي�شاو  ليندا 
الأ�شرتالية، مدر�شة فكتوريا الدولية 
موقعها  يف  وذل��ك  الو�شطى،  باملنطقة 

على طريق ال�شارقة مليحة.
وفور و�شول �شموه اإىل موقع املدر�شة، 
ال�����ش��ت��ار ع���ن اللوح  ب����اإزاح����ة  ت��ف�����ش��ل 
املدر�شة،  ب��اف��ت��ت��اح  اإي���ذان���اً  ال��ت��ذك��اري 
الو�شطى  باملنطقة  الأول  الفرع  وهي 
وال������ذي ج����اء اإن�������ش���اوؤه���ا مت��ا���ش��ي��اً مع 
اهتمام �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
واأهمية  التعليم،  بجودة  ال��الحم��دود 
والبنات  ل���الأب���ن���اء  ال��ف��ر���ش��ة  اإت����اح����ة 
العلمية  امل�شتويات  اأعلى  وف��ق  للتعلم 
متميز  نوعي  تعليم  وتوفري  العاملية، 

يف كافة مناطق اإمارة ال�شارقة.
مبنى  ي�شمه  ما  على  �شموه،  وتعرف 
الرو�شة،  ت�شم  اأق�����ش��ام  م��ن  امل��در���ش��ة 

الثاين  ال�شف  م��ن  الف�شول  ومبنى 
وح��ت��ى ال�����ش��اد���س، وامل���راف���ق الإداري�����ة، 
وامل�������������ش������رح، وم�������ا ي����ت����وف����ر ب����ه����ا من 
متنوعة  وم����راف����ق  درا����ش���ي���ة  ف�����ش��ول 
ال�شفية  الأن�����ش��ط��ة  خم��ت��ل��ف  ت�����ش��م��ل 
والرتفيهية  والريا�شية  والال�شفية، 
الأعمال  خمتلف  جانب  اإىل  وغريها، 
ت�����ش��ه��م يف توفري  ال���ت���ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
منا�شبة  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ت��رب��وي��ة  اأج������واء 
املراحل،  خمتلف  يف  امل��در���ش��ة  لطلبة 
لتقدمي  املدر�شة  اأه���داف  يحقق  ومب��ا 

خدمات علمية متقدمة.
وت���وق���ف ���ش��م��وه يف ب���داي���ة ج��ول��ت��ه يف 

مبنى ريا�س الأطفال وال�شف الأول، 
املبنى من  اطلع على ما ي�شمه  حيث 
جت���ه���ي���زات وم����راف����ق م��ت��ن��وع��ة تعمل 
التعليم  عملية  وتطوير  ت�شهيل  على 

والتعلم لالأطفال.
عما  مف�شل  �شرح  اإىل  �شموه  وا�شتمع 
ال���رو����ش���ة م���ن ف�شول  ي�����ش��م��ه ق�����ش��م 
درا�شية مهياأة، ومكتبة و�شاحات للعب 
وال���رتف���ي���ه، ك��م��ا ت���اب���ع ���ش��م��وه خالل 
م��ن درا����ش���ة الأطفال  ج��ول��ت��ه، ج����زءاً 

وتفاعلهم داخل ال�شفوف.
الف�شول  م��ب��ن��ى  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  واط���ل���ع 
ال�شاد�س،  ال��ث��اين وح��ت��ى  ال�����ش��ف  م��ن 

ما  على  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ا�شتمع  حيث 
الدرا�شية،  الف�شول  املبنى من  ي�شمه 
املكتبة،  م���ث���ل  امل���خ���ت���ل���ف���ة  وامل������راف������ق 
تابع  كما  املتنوعة،  الأن�شطة  و�شاحات 
اأثناء  اأن�شطة الطلبة  �شموه جزءاً من 

يومهم الدرا�شي.
�شاحب  اطلع  �شموه،  جولة  ختام  ويف 
ال�شمو حاكم ال�شارقة على املخططات 
املختلفة لتو�شعة  الهند�شية للمراحل 
الدولية  ف��ك��ت��وري��ا  م��در���ش��ة  م�����ش��روع 
فيها  �شيتم  والتي  الو�شطى،  باملنطقة 
اك��ت��م��ال امل�������ش���روع واإن�������ش���اء ع����دد من 
الفروع الأخ��رى للمدر�شة يف املنطقة 

ال�شرقية.
وتف�شل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
بت�شلم درع تذكاري من حاكمة ولية 

فيكتوريا الأ�شرتالية.
وياأتي اإجناز م�شروع »مدر�شة فكتوريا« 
ع��ل��ى طريق  ال��و���ش��ط��ى،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
تنفيذا لتوجيهات  ال�شارقة - مليحة، 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، لتوفري 

موؤ�ش�شات تعليمية متميزة.
ي�شتلزم  م���ا  ك���اف���ة  امل���در����ش���ة  وت�����ش��م 
ل����ت����وف����ري ب���ي���ئ���ة ت���ع���ل���ي���م���ي���ة م���ه���ي���اأة 
�شفوف  بها  ي��وج��د  حيث  ل��ل��درا���ش��ني، 
متخ�ش�شة وم�شادر معرفية وقاعات 

يف  وتقع  وتكنولوجية،  وفنية  مكتبية 
موقع و�شط منطقة مليحة وبالقرب 
واملدام،  والذيد  البطائح  مناطق  من 
املواطنني  جلميع  الفر�شة  يتيح  مما 
امل���ن���اط���ق من  وال���ق���اط���ن���ني يف ه�����ذه 
التي  املدر�شة  خدمات  من  ال�شتفادة 
الدرا�شي  ال��ع��ام  ان��ط��الق��ة  منذ  ب���داأت 

احلايل با�شتقبال الطلبة.
ال���ت���ي تعترب  امل����در�����ش����ة،  وت�����ش��ت��وع��ب 
ال�شارقة  اإم��ارة  ل�شجل  نوعية  اإ�شافة 
األ��ف طالب  ال��ب��ارز، ح��وايل  التعليمي 
وطالبة، وت�شم جمموعة من املرافق، 
العاملية،  ال����ش���رتاط���ات  اأح�����دث  وف���ق 

األ���ف  و200  م��ل��ي��ون  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
ق���دم م��رب��ع��ة، وت��ت��ب��ع امل��در���ش��ة املنهاج 
الأ������ش�����رتايل امل��ت��م��ي��ز ع���امل���ي���اً وذل�����ك، 
ومنهاجه  التعليمي  اأ���ش��ل��وب��ه  ل��ت��ن��وع 
باملخرجات  الرتقاء  يف  ي�شهم  وال��ذي 
تخريج  اأه����داف  وي��ح��ق��ق  التعليمية، 
امل�شاهمة  على  وق��ادرة  متمكنة  اأجيال 

يف تعزيز م�شرية النمو امل�شتدام.
رئي�شية  م���ب���ان   4 امل���در����ش���ة  وت�����ش��م 
اخل���دم���ات  م���ب���اين  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
املتنوعة، حيث ي�شم املبنى الأول املقر 
ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  وم��رك��ز  الإداري 
لريا�س  املخ�ش�س  ال��ث��اين  املبنى  اأم��ا 

اأر�شي  ط��اب��ق  م��ن  فيتاألف  الأط���ف���ال، 
مبرحلة  خ��ا���ش��اً  ���ش��ف��اً   11 يت�شمن 
وال�شف  والرو�شة  الرو�شة،  قبل  ما 
�شاحة  اإىل  بالإ�شافة  البتدائي  الأول 
ومكتبة،  الأغ��را���س  متعددة  رئي�شية 
وت�����ش��م��ل ال���رو����ش���ة ���ش��اح��ت��ي األ���ع���اب 

خارجيتني مغطاتني.
مدر�شة  ملبنى  الثالث  املبنى  وخ�ش�س 
طابق  من  ويتكون  الأ�شا�شي،  للتعليم 
اأر�شي مربع ي�شم 19 ف�شاًل درا�شياً 
من  ال��درا���ش��ي��ة  ل��ل��م��راح��ل  خم�ش�شة 
اإىل ال�شاد�س بالإ�شافة  ال�شف الثاين 
اإىل �شاحتني مغطاتني وقاعة متعددة 

الأغرا�س، وخمتربين علميني.
للم�شرح  الرابع  املبنى  تخ�شي�س  ومت 
ويتكون من طابق اأر�شي ومدرج ي�شع 
420 مقعداً، وخ�شبة م�شرح مب�شاحة 
للرجال  وم�شلى  مربعاً،  مرتاً   117

واآخر للن�شاء.
جانب  اإىل  امل���در����ش���ة،  اف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 
�شموهم كل من: ال�شيخ خالد بن عبد 
ال�شارقة  هيئة  رئي�س  القا�شمي  اهلل 
احلرة،  واملناطق  واجل��م��ارك  للموانئ 
القا�شمي  حميد  ب��ن  حممد  وال�شيخ 
والتنمية  الإح�������ش���اء  دائ������رة  رئ��ي�����س 
الدوائر  روؤ�شاء  من  وع��دد  املجتمعية، 

احلكومية وامل�شوؤولني والرتبويني.

•• دبي -وام:

اأك����د م��ع��ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن حم��م��د العوي�س 
يوم  تخ�شي�س  اأن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزي��ر 
للطبيب الإماراتي يف 11 مار�س من كل عام ياأتي 
يف اإطار توجهات القيادة احلكيمة وحر�شها على 
دعم م�شرية الأطباء املواطنني والحتفاء بدورهم 
وتكرميهم لأنهم ميثلون ثروة من ثروات الوطن 
للم�شتقبل  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  ومم��ك��ن��اً  حكومية  واأول���وي���ة 
الإماراتي  الطبيب  وت��ف��اين  ج��ه��ود  ف���اإن  ول��ذل��ك 
والطبيبة الإماراتية فخر للوطن وم�شدر اعتزاز 

وتقدير واإلهام.

املنا�شبة  بهذه  اليوم  له  ت�شريح  يف  معاليه  وق��ال 
وا�شتثمرت يف  ب��ذل��ت  الإم����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة  اإن   :
اإمياناً  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  ال�شحي  القطاع 
منها باأهمية اإر�شاء منظومة �شحية متكاملة على 
التميز  وعوامل  بالإمكانات  وزاخ��رة  جاهزية  اأمت 
والتي هياأت بيئة حمفزة وداعمة للكوادر ال�شحية 
من املواطنني لبذل طاقاتهم وجهودهم ما �شنع 
ال���ف���ارق ال����ذي ج��ع��ل ال���دول���ة ب��ه��ذا امل�����ش��ت��وى من 
الكفاءة يف التعامل مع التحديات ال�شحية وهذا 
بقدراتهم،  الثقة  وتعزيز  دعمهم  اإىل  يدعونا  ما 
القادم  وللجيل  لهم،  منا�شبة  عمل  بيئة  وتوفري 
���ش��ي�����ش��ع��ى ج����اه����داً لإك����م����ال ه����ذه امل�شرية  ال�����ذي 

الرائدة.
الإم�����ارات  يف  ال��ط��ب��ي  ال���ك���ادر  اأن  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ودعمها  الدولة  يف  احلكيمة  القيادة  جهود  يثمن 
املتوا�شل والتي وفرت جميع الإمكانات والقدرات 
لينجحوا يف تاأدية ر�شالتهم الإن�شانية وتلبية نداء 

الوطن لرد جزء من اجلميل.
بعطائهم  ن��ف��خ��ر  ال���ع���وي�������س:  م���ع���ايل  واأ������ش�����اف 
املر�شى  و���ش��الم��ة  �شحة  اأج���ل  م��ن  وت�شحياتهم 
اأف�شل  وحت�شني املجتمع �شد الأمرا�س وتقدمي 
طماأنينة  مبعث  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
وثقة من مكونات املجتمع وتتنا�شب مع تطلعات 

الإمارات للخم�شني عاماً القادمة.

�سلطان القا�سمي يوقع مذكرة تفاهم بني حكومة ال�سارقة وحكومة اإقليم مور�سيا االإ�سباين للتعاون يف جماالت التنمية والتكنولوجيا الزراعية

حاكم ال�سارقة يفتتح مدر�سة فكتوريا الدولية باملنطقة الو�سطى

عبد الرحمن العوي�س: االأطباء االإماراتيون ثروة وطنية و�سند مل�ستقبل الوطن 

•• اأبوظبي- وام:

الزكاة  ل�شندوق  الرقمية  البوابة  عرب  الطلبات  عدد  بلغ 
قدرها  ب��زي��ادة  طلبا   235،059  -  2021 ع���ام  خ���الل 

. املا�شي  العام  عن   38%
وقال �شعادة عبداهلل بن عقيدة املهريي اأمني عام �شندوق 
الزكاة اإن ال�شندوق جنح برفع ن�شبة ال�شتخدام والإقبال 
التي  ال��درا���ش��ات  اأن  اىل  م�شريا   .. املتنوعة  خدماته  على 
يقوم بها ال�شندوق اأكدت على اأنه حقق عدًدا من النتائج 

الإيجابية خالل عام 2021 .
واأ�شاف اأنه من خالل الطلبات على اخلدمات كانت اأعلى 
اخلدمات طلبا هي دفع الزكاة حيث بلغت ن�شبة املعامالت 
%42.4، تليها طلب الزكاة بن�شبة %32.1، بالإ�شافة 
اإىل اأن خدمة طلب الزكاة وح�شاب الزكاة بن�شبة 25.5%. 
الزكاة  �شندوق  على  القائمني  العام حر�س  الأم��ني  واأك��د 
حت��ق��ي��ق اله������داف ال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ل��دول��ة ن��ح��و تقدمي 
اأعلى  حتقق  اأن  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  ك��ف��وؤة  رقمية  خ��دم��ات 

م�شتويات ال�شعادة والر�شا.

الرقمية  البوابة  طلبات  عدد  معاملة   235,059
ل�سندوق الزكاة خالل عام 2021 

عمر �سلطان العلماء: حكومة االإمارات حري�سة على اإعداد جيل متخ�س�س يف الربجميات والتكنولوجيا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ من�شور بن  حتت رعاية �شمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�شة،  �����ش����وؤون  وزي������ر  ال���������وزراء 
يعقد  العربي،  ال�شباب  مركز  رئي�س 
بح�شور  العربي"  ال�شباب  "مركز 
عربية  قيادية  �شخ�شيات  وم�شاركة 
الأوىل  الن�شخة  ال�شبابي  العمل  يف 
للقيادات  ال��ع��رب��ي  "الجتماع  م���ن 
2020" بدولة  "اإك�شبو  ال�شابة" يف 
الإمارات يف الفرتة من 28 اإىل 30 
بالتزامن مع  2022، وذلك  مار�س 
للحكومات"،  العاملية  "القمة  فعالية 
ال�شبابي  ال���ع���م���ل  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 
فاعلة  �شيا�شات  وتطوير  وا�شت�شراف 
ال�����ش��ب��اب وتطوير  يف جم���ال مت��ك��ني 
للم�شاركة يف  فر�شه  وتعزيز  قدراته 
امل�شتقبل.  وت�شميم  والتنمية  البناء 
اأكر من  الجتماع مب�شاركة  ويعقد 
قادة  م��ن  و35  ع��رب��ي��اً،  وزي�����راً   20
ال�شبابي  ال��ع��م��ل  ق��ط��اع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ورئي�شاً  عاماً  م��دي��راً  و55  العربي، 
العربية  ال����ق����ي����ادات  م����ن  ت��ن��ف��ي��ذي��اً 
ال����ق����ي����ادات  م����ن  و110  ال�������ش���اب���ة، 
والباحثني  والأك���ادمي���ي���ني  ال�����ش��اب��ة 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن 
و���ش��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة، وم�����ش��وؤول��ني من 
منظمات دولية واإقليمية، اإىل جانب 
قطاعات  يف  القرار  �شناع  من  نخبة 

العمل ال�شبابي وم�شممي ال�شيا�شات 
املعنية بال�شباب عربياً وعاملياً، لبحث 
ال�شتفادة  و�شبل  ال�شباب،  طموحات 
م��ن ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة اأم��ام��ه��م وفتح 
اآفاق جديدة لهم، وت�شميم مبادرات 
للتطوير  ق��اب��ل��ة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
والتو�شع، لتمكني الكفاءات واملواهب 
وتعزيز  جم��ت��م��ع��ات��ه��ا  يف  ال�������ش���اب���ة 
م�شاهمتها حملياً واإقليمياً وعاملياً يف 
والبتكار  والإب���داع  التنمية  م�شارات 
وال���ت���ف���اع���ل ال����ف����ك����ري وال���ت���وا����ش���ل 

الإن�شاين.
وزاري���ة  جل�شة  الج��ت��م��اع  ويت�شمن 
اأف�شل  ل���ب���ح���ث  وج���ل�������ش���ة  ����ش���ام���ل���ة، 
م��ع جل�شات  ال�����ش��ب��اب��ي��ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ال�شباب  ودور  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
وتعزيز  التنمية  �شناعة  يف  العربي 
ال�����ش��م��ع��ة ال��ع��امل��ي��ة لأوط���ان���ه���م، فيما 
لالجتماع  الرئي�شية  امل��ح��اور  ت��رك��ز 
العربية  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  ع���ل���ى 
العربية،  وال���������ش����راك����ات  ل���ل�������ش���ب���اب، 
العربية  واللقاءات  العمل،  وجل�شات 
ال�شباب  ح���ول  وت��ق��اري��ر  ال�����ش��ب��اب��ي��ة، 
فنية  اأع���م���ال  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي، 
�شبابية، كما تت�شمن اأبرز القطاعات 
ال�شباب  مت��ك��ني  امل�����ش��ارك��ة  ال�شبابية 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال���ق���درات،  وب��ن��اء 
الأعمال،  وري����ادة  امل��ن��اخ��ي،  وال��ت��غ��ري 
والإعالم والتقنية، والإدارة والقيادة 
الجتماع  ي�����ش��ت��ه��دف  و  احل��ك��وم��ي��ة. 

ال�����ش��اب��ة توفري  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ع��رب��ي 
لقطاع  م�������ش���رتك  ت��ن��ظ��ي��م��ي  اإط�������ار 
وو�شع  ال���ع���رب���ي،  ال�����ش��ب��اب��ي  ال��ع��م��ل 
ت���ع���ّرف ركائزه  ل���ه  وا���ش��ح��ة  اأ���ش�����س 
اإىل  اإ�شافة  وتو�شيعه،  تنميته  واآف��اق 
ال�شتفادة من من�شة اإك�شبو 2020 
اأكر من  التي ت�شارك فيها  العاملية، 
بحثية  اأوراق  لإط���الق  دول���ة،   190
بال�شباب  م��ع��ن��ي��ة  ح���ال���ة  ودرا������ش�����ات 

العربي وتطلعاته وطموحاته.
ويف ه��ذا الإط����ار، ق��ال��ت م��ع��ايل �شما 
بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شباب  ل�����ش��وؤون  دول���ة 
" و�شعت  ال��ع��رب��ي:  ال�����ش��ب��اب  م��رك��ز 
ال���ق���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ح��ك��وم��ات منذ 
ال�شباب  ومتكني  اإ�شراك  انطالقتها 
جزءاً اأ�شا�شياً من روؤيتها وتطلعاتها، 

وي�����ش��ع��دن��ا اأن ن��ت��وج م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه��ا يف 
دورت���ه���ا ال��ث��ام��ن��ة م��ن خ���الل تنظيم 
العربي  الأوىل من الجتماع  الدورة 
ي�شكل  ح���ي���ث  ال�������ش���اب���ة  ل���ل���ق���ي���ادات 
ومواهب  اإم���ك���ان���ات  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ال�����ش��ب��اب اأح����د امل���ح���اور والأول����وي����ات 
اأهمية  توؤكد  والتي  للقمة  الرئي�شية 
العقول  لتنمية  العاملية  دعم اجلهود 
والح��ت��ف��اء ب��امل��واه��ب، وحت��دي��د اأبرز 
العامل  يف  تواجههم  التي  التحديات 
ومنطقتنا العربية؛ والعمل امل�شرتك 

على معاجلتها ب�شكل منهجي".
"خ�ش�شنا  م���ع���ال���ي���ه���ا:  واأ�����ش����اف����ت 
م�����ش��اح��ة ل��ل�����ش��ب��اب ل��ي��ك��ون��وا يف قلب 
ولن�شع  منها،  القمة وجزءا  نقا�شات 
تطلعاتهم وروؤاهم على مائدة �شناع 
وامل�������ش���وؤول���ني م���ن خمتلف  ال����ق����رار 

حكومات وموؤ�ش�شات العامل. ال�شباب 
ه��م احل���ل وامل���ح���ّرك مل�����ش��ارات النمو 
وال��ت��ق��دم والب��ت��ك��ار، وه��م راأ����س مال 
والتنمية  للبناء  احلقيقي  املنطقة 

وال�شتقرار".
القادة  اأن  امل���زروع���ي  م��ع��ايل  واأك����دت 
ال�����ش��ب��اب وال��ع��امل��ني يف ق��ط��اع العمل 
التالقي  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال�����ش��ب��اب��ي 
واخلربات  املعارف  وتبادل  والتعاون 
العربية  ال��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  والط������الع 
الإرادة  ال�����ش��ب��اب  ول����دى  ال��ن��اج��ح��ة. 
وال���ط���اق���ة وال�����ق�����درات والإم���ك���ان���ات 
مثمرة  ا�شرتاتيجية  ع��الق��ات  لبناء 
املعرفة  م�شاركة  حتقق  اأق��ران��ه،  م��ع 
ابتكار حلول  والتعاون يف  الإن�شانية، 
نوعية للتحديات الإقليمية والعاملية، 
وا�شت�شراف م�شتقبل اأف�شل قائم على 

احلوار والتوا�شل وال�شراكة. ".
ا�شتجابة  هو  "الجتماع   : واأ�شافت 
ال���������ش����ب����اب����ي، كما  ال����ط����م����وح  ل����ه����ذا 
ي��وؤ���ش�����س مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن العمل 
ال�����ش��ب��اب��ي ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك، الذي 
ال�شابة  العربية  الكفاءات  دور  يعزز 
التنمية،  م�����ش��ارات  يف  واإ���ش��ه��ام��ات��ه��م 
الذي  امل�شتقبل  و�شناعة  وت�شميم 
وامل�شاهمة  جمتمعاتهم،  اإليه  تتطلع 
يف بناء عامل اأكر ا�شتقراراً." بدوره 
قال �شعادة �شعيد النظري مدير عام 
املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب والرئي�س 
مركز  يف  لال�شرتاتيجية  التنفيذي 

ال�شباب العربي، نائب رئي�س اللجنة 
للقيادات  العربي  لالجتماع  املنظمة 
العمل  ق�����ادة  "�شيجتمع  ال�������ش���اب���ة: 
ال�شبابي العربي وامل�شوؤولني املعنيني 
ب��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات و���ش��ي��ا���ش��ات متكني 
انعقاد  العربية.  املنطقة  يف  ال�شباب 
فعاليات  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  الج���ت���م���اع 
القمة العاملية للحكومات وعلى اأر�س 
اإك�شبو 2020 ميّكن ال�شباب العربي 
من الطالع على اأفكار �شبابية عاملية 
واللقاء ب�شّناع القرار وامل�شوؤولني عن 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ال�شبابي  العمل 
على  ال�شوء  �شي�شلط  يحث  ال��ع��امل، 
جمال  يف  الناجحة  العربية  النماذج 
متكني ال�شباب؛ والتعريف بالتجربة 

الإماراتية يف هذا القطاع".
حماور  "�شرتكز  النظري:  واأ���ش��اف 
املركزي  ال�شباب  دور  على  الجتماع 
روؤى  وت���ع���ر����س  الأوط���������ان،  ب���ن���اء  يف 
�شبابية  ل�شخ�شيات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
جل�شات  تنظم  كما  مرموقة،  عربية 
العربي،  ال�����ش��ب��اب  ل�������وزراء  وزراي�������ة 
�شاملة  وح�����وارات  نقا�شية  وح��ل��ق��ات 
الق�شايا  ح���ول  تقدميية  وع��رو���ش��اً 
بالن�شبة  اأه���م���ي���ة  والأك�������ر  الأب�������رز 
لل�شباب، بالإ�شافة اإىل اإ�شدار اأوراق 
بحثية واأدلة ملبادرات ومراكز �شبابية 
على  القائمني  تهم  علمية  وب��ي��ان��ات 
الربامج  وت��ط��وي��ر  ال�شبابي  ال�����ش��اأن 
اإمكاناته  حت��ق��ق  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات 

�شينظم  �شعادته:"  وق����ال  كاملة." 
لقاءات  �شتة  العربي  ال�شباب  مركز 
متهيدية لكافة امل�شاركني يومي 11 
الت�شال  تقنية  ع��رب  م��ار���س  و12 
املرئي وذلك بهدف ر�شد مالحظات 
وتوثيقها  ال�شباب  وتو�شيات  واأفكار 
وت����ق����دمي����ه����ا م���ل���خ�������ش���ات���ه���ا ل����ق����ادة 
والتباحث  ال�شبابي  العمل  موؤ�ش�شات 
اإىل خطوات  اآل���ي���ات حت��وي��ل��ه��ا  ح���ول 
وبناء  ال�شباب  عملية خلدمة متكني 
طاقاتهم.  يف  وال�شتثمار  ق��درات��ه��م 
العربي  "الجتماع  يف  التن�شيق  ومت 
مع  ب��ال�����ش��راك��ة  ال�شابة"  ل��ل��ق��ي��ادات 
ملنح  للحكومات"  ال��ع��امل��ي��ة  "القمة 
للتفاعل  ف��ر���ش��ة  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ب��اب 
وال����ت����وا�����ش����ل م�����ع �����ش����ّن����اع ال����ق����رار 
وامل���������ش����وؤول����ني، وح���ت���ى ي���ك���ون���وا هم 
اأنف�شهم جزءاً فاعاًل من هذه املن�شة 
العاملية، مع الطالع على الأجندات 
وروؤاه���ا  للحكومات  ال�شرتاتيجية 
للم�شتقبل. هذا اإ�شافة اإىل م�شاركات 
الباحثني  جمل�س  لأع�����ش��اء  خ��ا���ش��ة 
ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي، واأع�����ش��اء جمل�س 
ال�شباب العربي للتغري املناخي، حيث 

�شبابية  ح��ل��ق��ات  �شمن  ���ش��ي�����ش��ارك��ون 
الجتماع  مب�شارات  مرتبطة  خا�شة 
وي�شكل  �����ش����واء.  ح���د  ع��ل��ى  وال���ق���م���ة 
وتعاون عدد  بدعم  املنعقد  الجتماع 
والإعالمية  الدولية  املوؤ�ش�شات  من 
ج��ام��ع��ة جلل�شات  م��ن�����ش��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
ت��ط��رح ق�شايا  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ح���واري���ة 
�شبابية ملّحة على م�شتوى التنمية، 
اأ�شواق  وم��واك��ب��ة  التعليم،  وت��ط��وي��ر 
ال��ع��م��ل امل���ت���غ���رية، وال����ش���ت���ف���ادة من 
ت��وج��ه��ات ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وفر�س 
العامل  يف  الرابعة  ال�شناعية  الثورة 
واعد  م�شتقبل  وا�شت�شراف  العربي، 
اأمامه  املجال  ويفتح  ال�شباب  ميّكن 

لالإبداع والريادة عربياً وعاملياً.
للقيادات  العربي  "الجتماع  وينعقد 
ال�شباب  مركز  ينظم  ال�شابة" ال��ذي 
اأر����س  ع��ل��ى  الأوىل  دورت�����ه  ال��ع��رب��ي 
من  الأول  التجمع  ليكون  الإم���ارات 
العربية  ال�����ش��اب��ة  ل���ل���ق���ي���ادات  ن���وع���ه 
و�شّناع  ال���راأي  وق���ادة  امل�شوؤولني  م��ع 
ال�شيا�شات  وم�������ش���م���م���ي  ال������ق������رار 
على  امل�����وؤث�����رة  وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 

قطاعات العمل ال�شبابي كافة. 

واملكتبة  الأر�����ش����ي����ف  م����ن  وف�����د  ق�����ام 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الوطنية 
الوطنية  امل��ك��ت��ب��ة  ب����زي����ارة  امل���ت���ح���دة 
الإ�شرائيلية يف القد�س بهدف تعزيز 
املعلومات،  تقنية  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
والتبادل  امل��ه��ن��ي��ة،  امل��ع��رف��ة  وت���ب���ادل 
م��ن جتربتها  وال���ش��ت��ف��ادة  ال��ث��ق��ايف، 
الوطن  ذاك�������رة  ح���ف���ظ  يف  امل���ت���م���ي���زة 
واإتاحتها،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وال�شتفادة من املواد الرقمية النادرة 
اخلليج،  م��ن��ط��ق��ة  ب���ت���اري���خ  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الوطنية  املكتبة  بها  حتتفظ  وال��ت��ي 
الإ�شرائيلية كال�شور والوثائق ب�شكل 
عام، واحل�شول على اأر�شيف هريمان 
اليهودي  وامل�شور  الرحالة  بورخارت 
الأو���ش��ط يف  ال�شرق  اإىل  �شافر  ال��ذي 
ت�شعينيات القرن التا�شع ع�شر واأوائل 
جمموعته  وت�شم  الع�شرين.  القرن 
املرا�شالت  م���ن  ال�����ش��ف��ح��ات  م���ئ���ات 
الر�شمية  وال����وث����ائ����ق  وامل������ذك������رات 
التقطها يف  ال��ت��ي  ال�����ش��ور  وع�����ش��رات 

وتاأتي  اخل��ل��ي��ج.  ومنطقة  الإم�����ارات 
بها وفد من  يقوم  التي  الزيارة  هذه 
برئا�شة  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف 
اآل علي املدير  �شعادة عبد اهلل ماجد 
الوطنية  املكتبة  اإىل  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام 
اإطار مذكرة التفاهم  الإ�شرائيلية يف 

ال��ط��رف��ان يف منت�شف  وق��ع��ه��ا  ال��ت��ي 
ع��ل��ى ط��ري��ق تر�شيخ  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
الثقافية  العالقات  وتعزيز  ال�شالم 
ال��ب��ل��دي��ن. وح���ول ه��ذه الزيارة،  ب��ني 
اآل علي  ���ش��ع��ادة عبد اهلل م��اج��د  ق��ال 
مدير عام الأر�شيف واملكتبة الوطنية: 

الوطنية  امل��ك��ت��ب��ة  اإىل  زي��ارت��ن��ا  ت��اأت��ي 
اإث��راء خمزوننا  اإط��ار  الإ�شرائيلية يف 
التاريخي وتراثنا الثقايف والوثائقي 
التي  التاريخية  وال��وث��ائ��ق  بال�شور 
املجيد  تاريخنا  توثيق  بها  ن�شتكمل 
لالأجيال،  ونحفظه  ب��ه،  نفخر  ال��ذي 

اإدارة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  وع���دن���ا  وق����د 
املكتبة الوطنية الإ�شرائيلية بتزويدنا 
ب���ال���ك���ث���ري م�����ن ال���������ش����ور وال����وث����ائ����ق 
اأر�شيف  ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ي��زخ��ر ب��ه��ا 
ه��ريم��ان ب��ورخ��ارت احل��اف��ل بال�شور 
والكثري  املهمة،  التاريخية  والوثائق 

م��ن��ه��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���اري���خ اأب���وظ���ب���ي اإذ 
ال�شيخ  واأك��رم وفادته  ا�شت�شافه فيها 
ق�شر  يف  اهلل،  رح���م���ه  الأول،  زاي�����د 
وحتتفظ  1904م،  ع����ام  احل�����ش��ن 
املكتبة الوطنية الإ�شرائيلية باأر�شيف 
بعد  اليهودي  وامل�شور  الرحالة  ذلك 

مقتله يف اليمن عام 1909م، وكانت 
حينذاك  ُت���ع���َرف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة 
واجلامعية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ت��ب  ب����دار 
واأ����ش���اف ���ش��ع��ادت��ه: وب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
املكتبة  م��ق��ت��ن��ي��ات  م����ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
نتطلع  فاإننا  الإ�شرائيلية،  الوطنية 

م��ن جتربتها  اأي�����ش��اً  ال���ش��ت��ف��ادة  اإىل 
توؤديه  الذي  الريادي  ودوره��ا  املميزة 
الوطنية  الذاكرة  حفظ  �شعيد  على 
يف  واإت��اح��ت��ه-  والثقافية  التاريخية 
اإن�شاء مكتبتنا الوطنية التي نريدها 
ت���ك���ون م��رج��ع��اً وط��ن��ي��اً وم���رك���زاً  اأن 
ي��ح��ف��ظ تراث  ث��ق��اف��ي��اً وم��ع��ل��وم��ات��ي��اً 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
واحل�شاري  العلمي  تطورها  وي��ربز 
العاملية  امل��ك��ت��ب��ات  ك���ربى  غ����رار  ع��ل��ى 
احل��ا���ش��ن��ة ل��ل��رتاث الإن�����ش��اين. ومن 
بني  التعاون  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال��ط��رف��ني ه��و الأول م��ن ن��وع��ه منذ 
العام  يف  التفاهم  م��ذك��رة  توقيعهما 
هناك  يكون  اأن  يتوقع  حيث  املا�شي، 
بينهما  امل�شرتكة  امل�شاريع  من  مزيد 
وتبادل  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  جم���ال  يف 
الثقايف،  وال��ت��ب��ادل  امل��ه��ن��ي��ة،  امل��ع��رف��ة 
ملزيد  اآف��اق��اً  اأن يفتح  �شاأنه  وه��ذا من 
م��ن ال��ت��ق��دم وحت��ق��ي��ق ال��ف��ائ��دة لكال 

الطرفني.

•• اأبوظبي –الفجر:

التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  عقدت 
ملتقى  وال���ن���ق���ل  ال���ب���ل���دي���ات  ل����دائ����رة 
ال�شمحة  منطقة  ل�شكان  اف��رتا���ش��ي��اً 
املجتمع يف  اإ�شراك  بهدف  اأبوظبي  يف 
و�شع الروؤى والأفكار التي من �شاأنها 
وحت�شني  احل���ي���اة  ب���ج���ودة  الرت����ق����اء 
العامة،  وامل��راف��ق  اخل��دم��ات  م�شتوى 
املجتمع  مع  التوا�شل  تعزيز  وكذلك 
ال�شكان،  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى  والط������الع 
وت���ط���وي���ر م��ن��اط��ق��ه��م وف����ق����اً ل���روؤي���ة 

م�شرتكة.
�شمن هذا الإطار اأكدت بلدية مدينة 
امللتقى  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  اأب���وظ���ب���ي 
ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل مع 

اأفراده  اأفكار  املجتمع، والق��رتاب من 
معاً  والعمل  اآرائ��ه��م،  من  وال�شتفادة 
روؤي���ة موحدة  اإىل  الو�شول  اأج��ل  م��ن 
م�شاريعها  تنفيذ  يف  البلدية  ت�شاند 
اأن  ت��اأم��ل دائ��م��ا  وو���ش��ع خططها التي 
ال�شكان  تكون متطابقة مع طموحات 

وتطلعاتهم ، وت�شاهم يف اإ�شعادهم.
هذه  م��ث��ل  اإن  ال���ب���ل���دي���ة:  واأ����ش���اف���ت 
املجتمعية  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل�����ب�����ادرات 
من   - البلدية  جت�شد  اإمن��ا  واللقاءات 
لقيادتنا  ال�شامية  ال��ق��ي��م   - خ��الل��ه��ا 
دائما  وحتفزنا  حتثا  والتي  احلكيمة 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  امل�����ش��اف��ات  اإزال����ة  ع��ل��ى 
العمل  املجتمع بهدف  اخلدمية وبني 
اأف���راد  ع��ل��ى الرت���ق���اء مب�شتوى ح��ي��اة 
امل��ج��ت��م��ع وت���وف���ري ك���ل م���ا م���ن �شاأنه 

حتقيق ال�شتقرار والرفاهية يف حياة 
متقدمة وهانئة للجميع.

منهجيتها  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأك����������دت 
املتمثلة يف  ال��روؤي��ة  اأ���ش�����س  على  ت��ق��وم 
يعزز  متكامل  ونقل  ع��م��راين  تطوير 
ج�����ودة احل���ي���اة، وع���ل���ى ر���ش��ال��ت��ه��ا من 
النمو  واإدارة  وتطوير  تنظيم  خ��الل 
متكامل  ب�����ش��ك��ل  وال���ن���ق���ل  ال���ع���م���راين 
وم�������ش���ت���دام م���ن خ����الل ت���وف���ري بنية 
حتتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية 
تعرب  كما  املجتمع،  و�شعادة  لرفاهية 
التمكني،  م���ب���ادئ  ع���ن  ال��ب��ل��دي��ة  ق��ي��م 
الإنتاجية،  وامل�����ش��ارك��ة،  وال�����ش��ف��اف��ي��ة 
والإيجابية،  والبتكار   ، وال�شت�شراف 
ت�شعى  البلدية  فاإن  املنطلق  ومن هذا 
ب�شكل متوا�شل من اأجل جت�شيد هذه 

املح�شلة  يف  ت�شتهدف  وال��ت��ي  امل��ب��ادئ 
ال�شكان  جل��م��ي��ع  ال�������ش���ع���ادة  حت��ق��ي��ق 
مع  تتما�شى  حياتية  اأمن���اط  واإي��ج��اد 
التي  واحل�����ش��اري��ة  ال�شاملة  النه�شة 

تعي�شها اأبوظبي على كافة ال�شعد.
ا�شتعر�س )ملتقى  ذاته  الإطار  �شمن 
ال�شمحة( امل�شاريع التطويرية املنفذة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف منطقة  ق��ي��د  والأخ������رى 
ال�شيانة  اأع��م��ال  وك��ذل��ك   ، ال�شمحة 
تعكف  حيث  املرافق  جلميع  والتاأهيل 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي م���ن خالل 
قطاع البنية التحتية واأ�شول البلدية 
البنية  منظومة  وتعزيز  تطوير  على 
ال��ت��ح��ت��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��م��ح��ة، مبا 
يتوافق وين�شجم مع حركة النمو التي 
ال�شعد  ك��اف��ة  على  املنطقة  ت�شهدها 

وت�شعى  والق���ت�������ش���ادي���ة،  ال�����ش��ك��ان��ي��ة 
اإىل  امل�شاريع  هذه  خالل  من  البلدية 
البنية  منظومة  ق���درة  ب��ني  امل���واءم���ة 
النمو  احتياجات  تلبية  على  التحتية 
حتقيق  وب�����ني  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����ش��ت��م��ر 
ق��ب��ل املجتمع على  ال��ع��ام م��ن  ال��ر���ش��ا 
 ، العامة  ومرافقها  البلدية  خ��دم��ات 
موؤكدة اأنه �شيكون  لهذه امل�شاريع بعد 
اكتمالها �شاأن كبري يف الرتقاء بجودة 
مرافق  وت�شخري  املنطقة  يف  احل��ي��اة 
ال�شكان،  جلميع  متكاملة  حتتية  بنية 
العديد  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه  ت�شتمل  ك��م��ا 
اأع��م��ال التجميل  م��ن امل��ح��اور م��ن��ه��ا: 
الإن������ارة، م�شارات  اأع��م��دة  وال���زراع���ة، 
الكهربائية،  اخل���دم���ات  ال����دراج����ات، 
اأعمال  الأم��ط��ار،  مياه  �شرف  اأع��م��ال 

�شبكات  واأع���م���ال  ال�����ش��ح��ي،  ال�����ش��رف 
الو�شطية  اجل���زي���رة  ت��ط��وي��ر  ال�����ري، 
وال��دوارات يف منطقة ال�شمحة �شرق، 
للمرافق  والت�شغيل  ال�شيانة  اأع��م��ال 
الرتفيهية مثل حديقة املدار، حديقة 
���ش��ل��ط��ان بن  ال�����ش��ي��خ  ال��ه��ت��ان، م�شجد 

اآل ن���ه���ي���ان-  ال�����ش��م��ح��ة غ���رب،  زاي�����د 
ال��ق��دم يف  ك��رة  �شيانة وت��اأه��ي��ل ملعب 
م�شوهات  وم��ع��اجل��ة  غ���رب،  ال�شمحة 

املظهر العام.
واأ����ش���ارت ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا ت��ن��ف��ذ جميع 
ال�شحة  ملتطلبات  وفقاً  الأعمال  هذه 

ومتطلبات  م���ع���اي���ري  و  وال�������ش���الم���ة 
ال����ش���ت���دام���ة. ويف خ���ت���ام امل��ل��ت��ق��ى مت 
ف��ت��ح امل���ج���ال اأم������ام احل�������ش���ور لطرح 
ومالحظاتهم،  ومتطلباتهم،  اآرائ��ه��م 
القرتاحات  البلدية  ا�شتقبلت  حيث 
لدرا�شتها وتنفيذها ح�شب الأولويات. 

بهدف اال�صتف�دة من جتربته� املميزة، واحل�صول على اأر�صيف بورخ�رت

وفد من االأر�سيف واملكتبة الوطنية يزور املكتبة الوطنية االإ�سرائيلية ويبحث معها �سبل تعزيز التعاون 

•• اأبوظبي-وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
وزيرة  جاجكا  اأول��ت��ا  معايل  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
اأوروبا وال�شوؤون اخلارجية يف جمهورية األبانيا ال�شديقة.

ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء - ال����ذي ع��ق��د يف اأب��وظ��ب��ي - بحث 
ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

خمتلف املجالت.
والتطورات على  الأو�شاع  م�شتجدات  اجلانبان  بحث  كما 
النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  ال�شاحتني 

ب�شاأنها.

وا�شتعر�س �شموه ومعايل اأولتا جاجكا م�شاركة جمهورية 
احلدث  ودور   ، دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  ال�شديقة  األبانيا 
البلدين  الثنائي بني  اأرح��ب للتعاون  اآف��اق  العاملي يف فتح 

يف العديد من القطاعات الواعدة.
بزيارة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ورح���ب 
معايل اأولتا جاجكا ، موؤكدا احلر�س على تعزيز العالقات 
بني البلدين ال�شديقني وتنمية اأطر التعاون امل�شرتك يف 
العديد من املجالت مبا يحقق م�شاحلهما املتبادلة ويعود 

باخلري على �شعبيهما.
ح�شر اللقاء �شعادة �شليمان حامد املزروعي �شفري الدولة 

غري املقيم لدى جمهورية األبانيا.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزيرة اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية يف األبانيا

برع�ية من�صور بن زايد  

االجتماع العربي للقيادات ال�سابة يعقد بالتزامن مع القمة العاملية للحكومات

الإ�صراك املجتمع يف االرتق�ء بجودة احلي�ة واخلدم�ت 

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد ملتقى افرتا�سيًا ل�سكان منطقة ال�سمحة

• �صم� املزروعي: مظلة ج�معة لبحث اآلي�ت متكني ال�صب�ب ويوؤ�ص�ص ملرحلة جديدة من  
العمل العربي ال�صب�بي امل�صرتك وتعزيز اإ�صه�م�ت ال�صب�ب يف م�ص�رات التنمية 

• �صعيد النظري: عر�ص الأف�صل التج�رب واملم�ر�ص�ت يف جم�ل العمل ال�صب�بي والنم�ذج 
العربية املتميزة ولق�ءات مع �صّن�ع القرار وامل�صوؤولني من خمتلف اأنح�ء الع�مل
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�صارقة -الفجر:

مع  تعاون  اتفاقية  ال�شارقة  جامعة  يف  ال�شحية  العلوم  كلية  وقعت 
الأ�شتاذ  اجلامعة  عن  وقعها  الأو�شط  ال�شرق  ميديكلينيك  جمموعة 
الطبية  الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  حميد،  قتيبة  الدكتور 
والعلوم ال�شحية وعميد كلية الطب، ووقعها عن ميديكلينيك ال�شرق 
الأو�شط الأ�شتاذ اأحمد علي، املدير التنفيذي للمجموعة، وذلك مبقر 

املجمع الطبي يف جامعة ال�شارقة.
خالل ا�شتقبال الوفد رحب الأ�شتاذ الدكتور قتيبة حميد، باحل�شور 
ميديكلينيك  وجمموعة  ال�شحية  العلوم  كلية  ب��ني  التعاون  وثمن 

ال�شرق الأو�شط.
املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  اأ�شكال  بكافة  ال�شارقة  جامعة  ترحيب  واأك��د   
الطبية بهدف تدريب الطلبة واإ�شراكهم يف احلياة العملية يف ال�شركات 
واملوؤ�ش�شات الطبية لكت�شاب مزيد من اخلربات بجانب املادة العلمية 
التي  الف��رتا���ش��ي  وال��ت��دري��ب  ال��درا���ش��ة  مقاعد  على  اكت�شبوها  التي 

اأهمية  عن  حت��دث  ثم  درا�شتهم،  �شنوات  خ��الل  لهم  اجلامعة  تقدمه 
تكامل املنظومة التعليمية مع املنظمات املحلية بهدف اإعداد جيل من  
الكوادر الطبية  والكفاءات العاملني يف املجال ال�شحي على م�شتوي 
عال من التاأهيل ملواجهة املخاطر التي تواجه العامل يف الوقت احلايل 

وم�شتقبال.
ت�شميم  "مت  قال:  علي  اأحمد  الأ�شتاذ  التفاقية  توقيع  على  وتعليقا 
دولة  روؤي��ة  لدعم  الأو�شط  ال�شرق  مليديكلينيك  الأكادميي  الربنامج 
القادم  لتدريب اجليل  الطويل  املدى  املتحدة على  العربية  الإم��ارات 
واملهنيني  والأط��ب��اء  ال�شحيني  واملتخ�ش�شني  التمري�س  فريق  م��ن 

ال�شحية  الرعاية  م�شهد  يفر�شها  التي  التحديات  ملواجهة  الطبيني 
�شريع التطور. ي�شعدنا اأن نبداأ العمل مع طلبة كلية العلوم ال�شحية 
بجامعة ال�شارقة يف جمال التدريب العملي والبحث العلمي، واحلر�س 
على تدريبهم لي�شبحوا حمرتفني ذوي مهارات عالية مع احتفاظهم 
والثقة  اجلماعي  والعمل  التعاطف  يف  تتمثل  التي  الأ�شا�شية  بالقيم 

والحرتام وامل�شوؤولية املجتمعية "
طلبة  �شين�شم  عملي،  تدريبي  برنامج  و�شمن  التفاقية  ومبوجب 
الرعاية  ط��اق��م  اإىل  اجل��ام��ع��ة  قبل  م��ن  املر�شحني  ال�����ش��ارق��ة  جامعة 
بهدف  ميديكلينيك  ملجموعة  التابعة  الطبية  املن�شئات  يف  ال�شحية 

ال��ت��دري��ب ال�����ش��ري��ري، و���ش��وف ي�����ش��رف ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة ال���ك���ادر الطبي 
هيئة  واأع�شاء  املجموعة  قبل  من  تقييمهم  �شيتم  كما  للمجموعة، 
الأف�شلية  منح  م��ع  ال��ت��دري��ب،  ف��رتة  نهاية  يف  اجلامعة  يف  التدري�س 
التعليمي  التدريبي  الربنامج  اأن��ه��وا  الذين  ال�شارقة  جامعة  لطلبة 
بنجاح يف التقدم ل�شغل الوظائف ال�شاغرة يف جمموعة ميديكلينيك 
من  الفعاليات  ح�شور  يف  الطرفان  �شيتعاون  كما  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
موؤمترات علمية واأن�شطة اجتماعية وثقافية، كذلك التعاون يف جمال 

اإجراء البحوث والدرا�شات العلمية ذات الهتمام امل�شرتك.
ح�شر مرا�شم توقيع التفاقية، الأ�شتاذ الدكتور حممد علم الدين، 
ومن�شق  م���درب  ع���الم،  هيلدا  ال�شيدة  ال�شحية،  العلوم  كلية  عميد 
ال�شحية، كما ح�شر من  العلوم  بكلية  ال�شريري واملحا�شر  التدريب 
الدكتور  م��ن  ك��ال  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  ميديكلينيك  جمموعة  ج��ان��ب 
الرئي�س  بيدفورد،  باري  وال�شيد  العيادات،  ق�شم  رئي�س  لوب�شر،  بيتي 
التنفيذي للعمليات، وال�شيدة بيفريل �شويرند. مديرة التطوير املهني 

ال�شريري.

بهدف التدريب والتوظيف م�صتقبال لطلبة ج�معة ال�ص�رقة

جامعة ال�سارقة وجمموعة ميديكلينيك ال�سرق االأو�سط توقعان اتفاقية تعاون

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رمي الها�سمي وعددا من املفو�سني العامني الأجنحة الدول امل�ساركة يف اإك�سبو 2020 دبي

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  واأخ�������ي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة واإخواين اأ�شحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 

م�شريتنا  ت����دع����م  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وت�شهم  ال�������ش���ام���ل���ة،  ال���ت���ن���م���وي���ة 
يف الرت�����ق�����اء ب����ق����درات الإن�������ش���ان 
الإم���ارات���ي، ب��ق��ي��ادة اأخ���ي �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وه��ن��اأ 
اخل��ي��م��ة ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى هذا 
النجاح الكبري، موؤكداً اأن ما حتقق 
ومقيم  اإماراتي  لكل  فخر  م�شدر 

يعي�س على هذه الأر�س الطيبة.

رئي�س  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود 
دائ����رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة يف راأ�س 
�شعود  بن  �شقر  وال�شيخ  اخليمة، 

بن �شقر القا�شمي.
روؤية  وف���ق  "نعمل  ���ش��م��وه:  وق���ال 

حكام الإمارات".
واط����ل����ع ����ش���م���وه م����ن م���ع���ايل رمي 
الها�شمي، والوفد املرافق لها، على 
 2020 "اإك�شبو  يف  ال��ع��م��ل  ���ش��ري 
املتحققة،  دبي" واأب��رز الإجن���ازات 

"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل"، واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه اهلل"،  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة، اأن 
دول��ة الإم����ارات متكنت م��ن ك�شب 
تنظيم  يف  بنجاحها  ال��ع��امل  ث��ق��ة 
اأك���رب ح��دث ع��امل��ي على الإط���الق، 
يف  الفاعل  دوره��ا  �شتوا�شل  واأن��ه��ا 
التي  للفعاليات  ملتقى  تكون  اأن 
ت�شهم يف تعزيز التقارب والتالقي 
بني ال�شعوب متا�شياً مع توجهاتها 
يف  امل�شاهمة  اإىل  الرامية  وروؤيتها 
واأكر  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة 
لالإن�شانية  وازده��������اراً  ا���ش��ت��دام��ة 

جمعاء.
�شموه  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بن  ق�شره مبدينة �شقر  ام�س يف 
اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  حممد، 
ل�شوؤون  دول����ة  وزي����رة  ال��ه��ا���ش��م��ي، 
العام  امل���دي���ر  ال�������دويل،  ال���ت���ع���اون 
دب��ي، وع���دداً من   2020 لإك�شبو 
املفو�شني العامني لأجنحة الدول 
العاملي،  احل���دث  ه��ذا  يف  امل�شاركة 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  بح�شور  وذل���ك 

يف  العامني  املفو�شني  وف��د  و�شم 
من،  ك��اًل  دبي"   2020 "اإك�شبو 
ك��ات�����ش��ال��ي��ا، �شفري  ���ش��ع��د  ����ش���ع���ادة 
ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا لدى 
ال����ع����ام جلناح  امل���ف���و����س  ال����دول����ة 
هاروتا  ف��ي��ك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  ب�����الده، 
لدى  م��ول��دوف��ا  ج��م��ه��وري��ة  �شفري 
لبالده،  ال���ع���ام  امل��ف��و���س  ال���دول���ة 
ال�����ش��ف��رية م����اري موبي،  و���ش��ع��ادة 
ال��ع��ام جل��ن��اح جمهورية  امل��ف��و���س 
فيتاهو،  األ��ب��ان  �شعادة  زمي��ب��اب��وي، 
ال��ع��ام جل��ن��اح جمهورية  امل��ف��و���س 
اأجديني،  بكري  و�شعادة  كو�شوفو، 
ال��ع��ام جل��ن��اح جمهورية  امل��ف��و���س 
هيني�شي،  وب���ات  مقدونيا،  �شمال 
اأيرلندا،  جل��ن��اح  ال���ع���ام  امل��ف��و���س 
اأوليبلي،  وك��ي��ل��ي��ت�����ش��و���ش��ا���ش��ت�����س 
ال��ع��ام جل��ن��اح جمهورية  امل��ف��و���س 
كويانغوزو،  واأل������ني  ب���وت�������ش���وان���ا، 
ال��ع��ام جل��ن��اح جمهورية  امل��ف��و���س 
اأف���ري���ق���ي���ا ال���و����ش���ط���ى، وج���وزي���ف 
جلمهورية  العام  املفو�س  عي�شى، 
كو�شتا،  وميغيل  ال�شرقية،  تيمور 
ال��ع��ام جل��ن��اح جمهورية  امل��ف��و���س 

موزمبيق.

 �سعود بن �سقر: االإمارات ك�سبت ثقة العامل بنجاحها يف تنظيم اأكرب حدث عاملي

مب�ص�ركة �صع�دة ط�ر�ص املن�صوري 

حماكم دبي حتتفل ب� »اليوم العاملي للمراأة« 
•• دبي –الفجر:

اجلوهرة"   " جم���ل�������س  اح���ت���ف���ل 
الن�شائي يف حماكم دبي ب� " اليوم 
ي�شادف  ال����ذي  للمراأة"  ال��ع��امل��ي 
ال��ث��ام��ن م���ن م���ار����س م���ن ك���ل عام 
مب�������ش���ارك���ة م����وظ����ف����ات ال�����دائ�����رة 
العمل  ب��دوره��ن يف  احتفاًء  وذل��ك 
املبذولة،  جل���ه���وده���ن  وت���ق���دي���راً 
���ش��ع��ادة طار�س  وذل����ك مب�����ش��ارك��ة 
املن�شوري مدير عام حماكم دبي، 
الر�شيدة  الدولة  قيادة  من  اإمياناً 
الوطن  ب��ن��ات  م�شاهمات  باأهمية 
ودورهن يف جهود التنمية ونه�شة 

ال�شرتاتيجيات واتخاذ القرار
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ق��ال��ت جميلة 
الن�شائي  املجل�س  رئي�س  الهاملي 
من  ح����ر�����ش����ا  دب��������ي  حم�����اك�����م  يف 
تفعيل  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��ائ��ي  امل��ج��ل�����س 
بني  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  دور 
ع�شواتها وموظفات الدائرة نظم 
املجل�س حفل خا�س مبنا�شبة يوم 
املراأة العاملي، وقد �شهدت فعاليته 
"تعزيز  ب��ع��ن��وان    جل�شة ح��واري��ة 
الق�شائي"    ال�شلك  يف  امل����راأة  دور 
ابت�شام  ال��ق��ا���ش��ي  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
ال�������ب�������دواوي م����دي����ر م���ع���ه���د دب���ي 
الفخري  وال���رئ���ي�������س  ال��ق�����ش��ائ��ي 

بتقدير  حت���ظ���ى  ال����ت����ي  ل����ل����م����راأة 
القيادة الر�شيدة ودعمها املتوا�شل 
بدءا من قيام احتاد دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال���ث���اين من 
فقد   ،1971 ع��ام  دي�شمرب  �شهر 
ك���ان ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
نه�شة  ب������اين  ث��������راه  اهلل  ط���ي���ب 
املراأة  دعم  على  الإم���ارات حري�شا 
املعوقات  جميع  واإزال���ة  ومتكينها 
اأم����ام تقدمها  ت��ق��ف ح��ائ��ال  ال��ت��ي 
ظلت  كما  بحقوقها،  والع����رتاف 
والقيادة  احل��ك��ي��م��ة  ال���روؤي���ة  ه���ذه 
يف  وم��ت��ج��ذرة  متعمقة  ال��ر���ش��ي��دة 

البالد وتقديراً وتكرمياً ملا قدمنه 
لدعم م�شرية الدولة داخل الوطن 

وخارجه.
وبهذه املنا�شبة رفع �شعادة طار�س 
عيد املن�شوري اأ�شمى اآيات التهاين 
الإم�����ارات  " اأم  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
"�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ش���ة الأع����ل����ى 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية مبنا�شبة 

اليوم العاملي للمراأة.
هذه  ويف  لنا  ب��د  ل  �شعادته  وق���ال 
ال�شكر  بجزيل  نتقدم  اأن  املنا�شبة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ونهج  فكر 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة حفظه اهلل ورعاه
واأ�شاف �شعادته نحن بدورنا نقدر 
الدور البارز والهام الذي تقوم به 
امل��راأة كع�شو فعال يف فريق عملنا 
حتقيق  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  امل���ت���زاي���د 
للدائرة،  ال��ط��م��وح��ة  الأه��������داف 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ���ش��ري��ك��ا اأ���ش��ا���ش��ي��ا مع 
اأخيها الرجل يف خمتلف جمالت 
اأرفع  تبواأت  حيث  الوطني  العمل 
والتنفيذية  ال�شيا�شية  املنا�شب 
منا�شب  وخم��ت��ل��ف  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
بو�شع  تت�شل  التي  العليا  القيادة 

ال��ك��ع��ب��ي- رئ��ي�����س ن��ي��اب��ة الأ����ش���رة 
– اأب��وظ��ب��ي،  ويف نهاية  وال��ط��ف��ل 

حماكم  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
عالية  امل�شت�شارة  ،ومب�شاركة  دبي، 

احل��ف��ل مت ت��ك��رمي امل�����ش��ارك��ني يف 
اجلل�شة احلوارية . 

جناح كرواتيا يعر�س اأغلى واأ�سرع �سيارة كهربائية يف العامل يف اك�سبو 2020
•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

جاء  ملهمة«  »ع��ق��ول  ���ش��ع��ار  حت��ت 
جمهور  ل���ي���دع���و  ك���روات���ي���ا  ج���ن���اح 
اأك�شبو 2020 من منطقة التنقل 
املختلفة  اجلوانب  على  للتعرف   ،
الت�شميم  يف  وال����غ����و�����س  ب����ه����ا، 
ال����ذي يتزين   ل��ل��ج��ن��اح  اخل���ارج���ي 
مبربعات حمراء حتاكي تلك التي 
الكرواتي، وجت�شيد  العلم  يحملها 
جمال املناظر الطبيعية والتقاليد 
م���ع عر�س  وال���ث���ق���اف���ة  الأ����ش���ي���ل���ة 
التى  ال��وج��وه  تاريخها م��ن خ��الل 
الكرواتي،  ال�����ش��ع��ب  م��الم��ح  ت���ربز 
ف��ي��م��ا ي���ب���داأ ال���زائ���ر رح��ل��ت��ه داخل 
املوجود  الت�شاع  باكت�شاف  اجلناح 
وتق�شيمه  ال��داخ��ل��ي  الت�شميم  يف 
ب���ح���واج���ز وه���م���ي���ة ت��ن��ق��ل ال���زائ���ر 
املمتد،  ال��ت��اري��خ  ع��رب  الثقافة  اإىل 
اإىل اخلو�س بني عقول  بالإ�شافة 
عاملنا  يف  تاأثريها  يتجلى  عظيمة 
اليوم مت الرتكيز عليهم وت�شليط 
ال�������ش���وء ع���ل���ى اأه������م اجن���ازات���ه���م، 
التى  ال����و�����ش����ائ����ط  ع������ن   ف�������ش���اًل 
والطبيعي  الثقايف  الرتاث  تتناول 
للبالد، اإىل جانب اأعمال للفنانني 

وال�شخ�شيات العامة واملخرتعني.
ي�����ش��ت��ع��ر���س ج���ن���اح ك���روات���ي���ا اأه���م 
الطبيعية،  م����وارده����ا  ج��م��ال��ي��ات 
والثقافة  ال���ف���ن���ون  اإىل  و�����ش����ول 
والأداب، مع تقدمي وجبة اإيجابية 
ملهمة م��ن خ���الل جم��م��وع��ة من 
اأعظم العقول الكرواتية، والتعرف 
يزال  ل  ال���ذي  بع�شها  ت��اأث��ري  اإىل 
حا�شرا يف م�شروعات عاملنا ومدى 
ا����ش���ت���ف���ادة امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل مبا 
اكت�شافات واخرتاعات  قدموه من 
غريت من وجه التقدم والتطوير 
الزمنية  احل��ق��ب��ة  ع���رب  امل�����ش��ت��دام 
يربز  اجلناح  وان  خا�شة  املا�شية، 
م�شرية  العمالقة  ال�شا�شات  ع��رب 
اأعظم ت�شعة عقول يف تاريخ الدولة 
مل�شروعات  حية  من��اذج  قدموا  مما 
يف  �شاهمت  ب��ل  ه��ذا  لوقتنا  قائمة 
التغيري املالئم للمعرفة وامل�شاهمة 
يف بناء قواعد م�شتمرة من �شاأنها 
قطاعات  ج��م��ي��ع  يف  ال����ش���ت���ف���ادة 

الت�شنيع واخلدمات امل�شتدامة.
املزج بني  متكن جناح كرواتيا من 
والطبيعة  واحل�������ش���ارة  ال���ت���اري���خ 
اجلغرافية، وكيفية تخطي املراحل 
ال�شوء  ت�شليط  م��ع  وت��ط��وي��ره��ا، 

اب��رز ه��وؤلء نيكول  عمالقة، ومن 
اأول  اإن�شاء  يف  اأ�شهم  ال��ذي  تي�شال 
)مق�شم هاتفي( يف مدينة بوادب�شت 
وله  نيوريوك،  اإىل  و�شافر  باملجر، 
العديد من البتكارات، من اأبرزها 
ا�شتخدام التيار الكهربائي املرتدد 
الكهرومائية،  الطاقة  حمطات  يف 
اإدوارد  امل���خ���رتع  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
خمرتع  اأول  بنكال  اإ�شالفوليوب 
)القلم  عليه  يطلق  ال���ذي  للقلم 
احل����رب(، وم�����ازال ل��ف��ظ )ب���ني( اأو 
م�شتخدم  الإجنليزية  باللغة  قلم 
ابتكر  الذي  )بنكال(،  من  وم�شتق 
ال���ع���دي���د م���ن الخ����رتاع����ات منها 
وعبوات  ل���الأواين،  غ�شيل  �شابون 
حافظة للحرارة والربودة ،اإ�شافة 
وم�شباح  دوارة  اأ�شنان  فر�شاة  اإىل 
اأي�شا  اجلناح  وا�شتعر�س  للجيب، 
والفن،  والأدب����اء  الريا�شيني  دور 
فران�شيك  ف���او����ش���ت  ع����ن   ف�����ش��ال 
خم��رتع مظلة )ال��ب��ارا���ش��وت( قبل 
ال�����ش��ك��ل احلديث  ت��ط��وي��ره��ا ع��ل��ى 
ال��������ذي ن��������راه ال������ي������وم، وجن�������د يف 
���ش��ج��رة عتيقة  م��ن��ت�����ش��ف اجل���ن���اح 
الثقايف  والإرث  التاريخ  اإىل  ت�شري 

وامتداد املعرفة.

للعنان ولالكت�شاف بدون حواجز، 
وتعرب ال�شا�شات من خالل مقاطع 
م�شورة لأبرز املدن واجلزر والقالع 
تتداخل  التى  باأ�شكالها  التاريخية 
النباتات  وج���ود  م��ع  الطبيعة  م��ع 
اخل�شراء مع وجود املعلومات التى 
البيانات  حت�شيل  يف  ال��زائ��ر  تفيد 

اخلا�شة بالدولة.
اأ�شماء  اأب��رز  كرواتيا  جناح  يعر�س 
رموزها عرب غرفة يتخللها �شا�شات 

التى  ال�شياحية  امل��ع��امل  اأه���م  على 
األف  ت�شم  ك��روات��ي��ا  اأن  اإىل  ت�شري 
التطور  على  ت�شهد  تاريخية  قلعة 
اب����راز  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���زم���ن���ي، 
ب�شواحلها  املحيطة  اجل��ز  اأه��م��ي��ة 
األ��ف جزيرة  اأك��ر من  تبلغ  والتى 
ت��ت��م��ت��ع مب��ن��اظ��ر خالبة  ���ش��غ��رية 
اجلناح  ي�شم  كما  ال�شياح،  جت��ذب 
جم�����ش��م��ات ع��ل��ى الأر��������س حتاكي 
األ��������وان ال���ب���ح���ر وم�����ا ي�����ش��م��ل��ه من 

ب��ح��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة، منها  ك���ائ���ن���ات 
يغفل  ومل  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��الح��ف 
الكثيفة  ال�����ش��ح��ب  روح  الت�شميم 
تعر�س  م��ع��ل��ق��ة  اأ����ش���ق���ف  ب���و����ش���ع 
التغري املناخي للطق�س، مما ياأخذ 
واق��ع��ي��ة �شمن  ح��ي��اة  اإىل  ال���زائ���ر 
حلظات افرتا�شية مماثلة للحياة 
الواقعية متاما يف املناخ الكرواتي، 
وقد راعى اجلناح اأن يعطي م�شاحة 
الب�شرية  ال���روؤي���ة  ل���رتك  وا���ش��ع��ة 

كرواتيا  ج��ن��اح  يف  للنظر  وامل��ل��ف��ت 
ه��ي ال�����ش��ي��ارة ال��ت��ى ت��ق��ب��ع يف ركن 
ق���د خ�����ش�����س ل��ه��ا يف ن��ه��اي��ة رحلة 
والتى حازت  داخ��ل اجلناح  ال��زائ��ر 
اع���ج���اب اجل��م��ه��ور وزاد من  ع��ل��ى 
طلب اللتقطاط ال�شور التذكارية 
كهربائية يف  ���ش��ي��ارة  ا���ش��رع  م��ع��ه��ا، 
ن���وع )نيڤريا(،  م��ن  وه���ي  ال��ع��امل 
التي  ف��ئ��ت��ه��ا  الأ�����ش����رع يف  وت��ع��ت��رب 
تنتجها �شركة )رمياك( الكرواتية، 
الأوىل  ل���ل���م���رة  اإط���الق���ه���ا  وي���ت���م 
من  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
من  وت��ع��د   ،2020 اك�شبو  خ��الل 
حيث  ال��ث��م��ن،  املرتفعة  ال�����ش��ي��ارات 
يبلغ �شعرها مليوين يورو ،وت�شل 

 412 اإىل  ال���ق�������ش���وى  ���ش��رع��ت��ه��ا 
كيلومرتاً، فيما تنتقل من الثبات 
خالل  كيلومرت   100 �شرعة  اإىل 
مل�شافة  وت�����ش��ري  ف���ق���ط،  ث��ان��ي��ت��ني 
بعد  ك��ي��ل��وم��رتاً،   550 اإىل  ت�شل 
الخرتاع  وه��ذا  بالكامل،  �شحنها 
املناخي  التغري  معاجلة  يف  ي�شهم 
خالل  م��ن  النظيفة  البيئة  ودع��م 
ا����ش���ت���خ���دام ال����ط����اق����ة امل����ت����ج����ددة، 
مم��ا ي��ج��ذب امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج���ال 
الأع���م���ال ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح �شوق 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  ك���روات���ي���ا  م���ع 
وال�شناعت  وال�شياحية  الزراعية 
ال�شياح  وج��ذب  واخلفيفة  الثقيلة 

لزيارتها على اأر�س الواقع
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اأخبـار الإمـارات
)ت�سليح( ت�سارك يف القمة ال�سرطية العاملية 2022 يف اك�سبو دبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

العاملية  القمة  يف  م�شاركتها   ، الم��ارات��ي��ة  القاب�شة،  ت�شليح  جمموعة  اأعلنت 
 17 14 اإىل  ال�شرطية الأوىل على الإط��الق والتي �شتقام خالل الفرتة من 

مار�س 2022، وذلك مبعر�س  »اإك�شبو 2020«. بدبي .
بني  م��ا  التن�شيق  وم��ه��ام  الذكية  التقنية  احل��ل��ول  " توفري  " ت�شليح  وت��ت��وىل 

ال�شركات العاملية واملنظمات واملوؤ�ش�شات احلكومية يف جمالت الأمن والدفاع.
القليلة  ال�شنوات  خ��الل  ال�شريع  التقدم  العاملية  ال�شرطية  القمة  وتناق�س 
والروبوتات  امل�شفرة  العمالت  مثل  الرقمية،  التقنيات  �شهدته  الذي  املا�شية 

والذكاء ال�شطناعي، والواقع الفرتا�شي.
ت�شليح  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ش�س  املطرو�شي،  �شامل  ال�شيد  وق��ال 

م�شوؤويل  لكبار  اأكرب جتمع  " ي�شعدنا ح�شور  ال�شدد:  بهذا  معلًقا  القاب�شة، 
اأجهزة ال�شرطة وقادة الأمن واأجهزة القانون يف الدولة، ل �شيما كونه احلدث 
 2020 اإك�شبو  الوحيد املعني مبجالت الأمن القومي والبتكار ال�شرطي يف 

دبي. 
واأ�شاف قائاًل " نحن �شعداء للم�شاركة يف هذه املن�شة العاملية لعر�س اأحدث 
ال�شرطية  للمجتمعات  ميكن  حيث  الأمنية،  واحللول  والبتكارات  التقنيات 
املحلية والدولية احل�شول على املعدات والدورات التدريبية ف�شاًل عن تو�شيع 

�شبكة العالقات".
التجارية  ال��ع��الم��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  احل����دث،  ه���ذا  " خ���الل  "ت�شليح  �شتقدم 
و   FAAC Incorporated م��ث��ل  ال�����ش��ه��رية  والأوروب���ي���ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
املنتجات  اأحدث  ال�شيوف من الطالع على  �شيتمكن  كما   .UMAREX

180و نظام  امل�شرحي الذكي  التدريبية مثل نظام مايلو  واملعدات وال��دورات 
 FAAC  مايلو ليف واأنظمة حماكاة القيادة من �شركة فاك انك المريكية
من  وال�شتباك  القوة  على  التدريب  منتجات  �شل�شلة  اإىل  بالإ�شافة   .Inc
�شركة يوماريك�س UMAREX والتي �شتعر�س يف من�شة ت�شليح القاب�شة 

رقم  G38 اأمام جناح دبي لل�شرطة باملعر�س. 
تعرف "ت�شليح " ب�شمعتها املوثوقة بتقدمي اأ�شهر العالمات التجارية يف جمال 
املنتجات التكتيكية الذكية املتطورة وال��دورات التدريبية املتقدمة وذلك عرب 

�شل�شلة من ال�شراكات املميزة.
يذكر ان " ت�شليح " �شاركت  مع �شركائها �شمن جناح دولة المارات العربية 
ال�شعودية  العا�شمة  اأقيم يف  الذي   2022 العاملي  الدفاع  املتحدة يف معر�س 

الريا�س، خالل الفرتة من 6 اإىل 9 مار�س اجلاري .

•• دبي-الفجر:

"اإك�شبو  يف  فرن�شا"  "جناح  ن��ظ��م 
2020 دبي" يوماً طوياًل خم�ش�شاً 
"اليوم  م��ن��ا���ش��ب��ة  امل�����راأة يف  ل��ت��ك��رمي 
العاملي للمراأة". وحفل جدول اأعمال 
هذه احلدث بح�شور ح�شد كبري من 
اللواتي  والفنانات  الأع��م��ال  رائ��دات 
تناول  حيث  وا�شعة،  ب�شهرة  يحظني 
الإجن������ازات وال��ت��ق��دم املُ���ح���رز  الذي 
حتققه الن�شاء يف خمتلف القطاعات 

على امل�شتويني الإقليمي والعاملي.
العام  املفو�س  لنكييه،  اإري���ك  وق��ال 
دبي"   2020 "اإك�شبو  يف  لفرن�شا 
العاملي  اليوم  "اإن  املنا�شبة:  ه��ذه  يف 
طياته  يف  ب��ال��ت��اأك��ي��د  يحمل  ل��ل��م��راأة 
ت�شّرفنا  وق��د  للغاية،  راق��ي��ة  مغازياً 
با�شت�شافة جناح فرن�شا هذا احلدث 
التي  الإجن���ازات  اأب��رز  للوقوف على 
يف  وفنانات  اأع��م��ال  رائ���دات  حققتها 
اإن هذا اليوم ل يرمز فقط  العامل. 
بل  والإجن�����������ازات،  ال���ن���ج���اح���ات  اإىل 
يهدف اأي�شاً اإىل ت�شليط ال�شوء على 
ل  التي  والتحديات  الكبري  التقدم 

تزال املراأة تواجهها".   
نقا�شية  حلقة  اليوم،  ه��ذا  �شهد  كما 
الن�شاء  م�����ن  ع���������دداً  ا����ش���ت�������ش���اف���ت 
ال���ع���ل���وم  ال�����ب�����ارع�����ات يف جم���������الت 
نهلة عابد،  ذل��ك  والب��ت��ك��ار، مب��ا يف 
مديرة املبيعات والت�شويق يف ال�شرق 
فرييتا�س"،  "بريو  ل���دى  الأو����ش���ط 
الأ�شتاذة  الهيايل،  �شبا  وال��دك��ت��ورة 
"جامعة  يف  املناعة  علم  يف  امل�شاعدة 

والعلوم  ل��ل��ط��ب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
على  واحل���ائ���زة  دب���ي  يف  ال�شحية" 
الأو�شط  ال�����ش��رق  "برنامج  ج��ائ��زة 
ال�شاعدات  ل��ل��ب��اح��ث��ات  الإق��ل��ي��م��ي 
املراأة"،  اأج��ل  من  لوريال-اليون�شكو 
ناتايل  ال�شاعدة  العاملية  والنجمة 
امل������وارد  اإدارة  م����دي����رة  ب���ي���ك���ف���ورد، 
بالإ�شافة  "�شانويف"،  يف  الب�شرية 
رئي�شة  ري���ت�������ش���ارد،  اإل���ي���زاب���ي���ث  اإىل 

املجتمع  م��ع  وال��ع��الق��ا  الت�����ش��الت 
 Women In " امل��دين ورئي�شة 
 "Networking by Engie

يف �شركة "اإجني".  
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ك����ٌل من 
بريجيت غري�شي، الرئي�شة ال�شابقة 
ل�"املجل�س الأعلى للم�شاواة" واإيرين 
العاملية  "القمة  رئي�شة  ناتيفيداد، 
رئي�شة  اإي���را،  ومر�شيد�س  للمراأة"، 

 ،"BETC "جمموعة  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
املهمة  ال������درو�������س  م�����ن  جم���م���وع���ة 
معاجلة  اأج��ل  من  وامللهمة  امل�ُشتقاة 
على  ب�"التمييز  املتعلقة  امل��وا���ش��ي��ع 
امل�شاواة"  و"عدم  اجلن�س"  اأ���ش��ا���س 
يف  و"املراأة  وال�شلطة"  و"املراأة 

امل�شهد الإعالمي".   
وانتهت هذه الأم�شية بقراءة قدمتها 
اأمام امل�شاركني جويل جاييت، املمثلة 

فيها  وت��ن��اول��ت  الفرن�شية  واملنتجة 
�شيدات  قبل  م��ن  وخ��ط��اب��ات  ر�شائل 
 2020 "اإك�شبو  يف  اأجنحة  ميّثلن 
ر�شالة  الأم��ل ونقل  دبي"، تعرّب عن 

قوية اإىل اجليل املقبل.
اإىل ذلك، قال مار�شيل هو�شار، نائب 
"التكاليف  اإدارة  الأول،  ال��رئ��ي�����س 
يف  ال�شحن"  واأج����������ور  وال����ت����اأم����ني 
واآ�شيا  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقتي 

فرييتا�س":  "بريو  ل��دى  الو�شطى 
وتعزز  ت��دع��م  فرييتا�س  ب��ريو  "اإن 
وال�شمول يف جميع  وامل�شاواة  التنوع 
اإم���ك���ان ال��ع��م��ل ال��ت��اب��ع��ة ل���ه���ا، وهي 
فخورة بالعمل وفقاً لقيمنا املتمّثلة 
قوانا  اإن  وال�����ش��م��ول��ي��ة.  الن��ف��ت��اح  يف 
األف   80 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ  ال��ع��ام��ل��ة 
موظف يعملون يف 140 دول��ة، هي 
اأثمن ما لدينا. نحن نوؤمن باأن تنوع 

حا�شم  متكني  عامل  هو  الأ�شخا�س 
والرفاهية  والبتكار  الأعمال  لأداء 

يف بريو فرييتا�س".
"موؤ�ش�شة  ت�شعى  اآخ���ر،  �شعيد  على 
املراأة  اإىل متكني  لوريال" با�شتمرار 
من اأجل حتديد م�شتقبلها واإحداث 
تغيري يف املجتمع، مع الرتكيز على 
البحث  رئ��ي�����ش��ي��ة:  ث��الث��ة جم����الت 
والعمل  ال�شامل  واجل��م��ال  العلمي 

املتعلق باحلفاظ على املناخ.
 وعمل "برنامج لوريال - اليوني�شكو 
من اأج��ل امل��راأة يف العلم" منذ العام 
من  امل���زي���د  مت��ك��ني  ع��ل��ى   ،1998
املعوقات  على  التغلب  م��ن  ال��ع��امل��ات 
وامل�شاركة  ال��ت��ق��دم  دون  حت��ول  ال��ت��ي 
يف اإيجاد احللول للتحديات الكربى 
ملا فيه  التي ميّر بها ع�شرنا، وذلك 
م�شحلة اجلميع. ومن هذا املنطلق، 
23 عاماً،  دعم الربنامج على مدار 
اأكر  م��ن  باحثة   3900 م��ن  اأك���ر 
على  وح��ر���س  ومنطقة،  دول   110
العلمية  امل��ج��الت  يف  التمّيز  مكافاأة 
الن�شاء  من  ال�شابة  الأج��ي��ال  واإل��ه��ام 

من اأجل متابعة العلم كمهنة  

•• دبي-وام: 

غرو�شمان  م��ار���ش��ي  ���ش��ع��ادة  اأ�����ش����ادت 
ال�شفرية الكندية لدى دولة الإمارات، 
مبن�شة اإك�شبو 2020 دبي، وت�شليطها 
التي  الرائدة  الإ�شهامات  علي  ال�شوء 
جمالت  يف  والفتيات  الن�شاء  قدمتها 
والتعليم،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ال��ع��ل��وم، 
وال�شيا�شة والأعمال وغريها، يف �شبيل 
ومقدار  اجلن�شني،  ب��ني  ال��ف��ج��وة  �شد 
اإحرازه،  يتعني  ي��زال  ل  ال��ذي  التقدم 
وذلك �شمن برنامج اإك�شبو لالحتفال 

باليوم العاملي للمراأة.
غرو�شمان،  م��ار���ش��ي  ���ش��ع��ادة  وق���ال���ت 

خارجية  ���ش��ي��ا���ش��ة  ان��ت��ه��ج��ت  ك��ن��دا  اإن 
دعم  يف  ال��روؤي��ة  متّثلت  حيث  ن�شوية، 
تنوعهن،  بكل  والفتيات  الن�شاء  تقدم 
وك�شرط  ذات�����ه  ح���د  يف  ق��ي��م  ك���ه���دف 
اأ���ش��ا���ش��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�������ش���الم والأم�����ن 
الرا�شخة،  والدميقراطية  الدائمني، 
والتنمية القت�شادية امل�شتدامة.، من 
اأجل بناء عامل يتم فيه تقدير جميع 
الن�شاء والفتيات ودعمهن، ومتكينهن 
للتحكم يف حياتهن اخلا�شة، وامل�شاركة 
الكاملة يف القرارات التي توؤثر عليهن 

مبا�شرة.
املو�شوع  اأن  اإيل  ���ش��ع��ادت��ه��ا،  واأ����ش���ارت 
اليوم  يف  ك���ن���دا  حل��ك��وم��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي 

ُتلهمن  "ن�شاء  ه���و  ل���ل���م���راأة  ال��ع��امل��ي 
الن�شاء"؛ من خالل اإظهار الريادة يف 

حياتهن  يف  يتخذنها  التي  اخل��ي��ارات 
ال���ي���وم���ي���ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف امل���ج���الت 
والثقافية  والقت�شادية  الجتماعية 
وال�شيا�شية، وتكرمي �شانعات ال�شالم، 

وحماة ال�شالم.
وقالت ال�شفرية الكندية لدى الدولة: 
ال��ق��درة على  "كل ام���راأة وف��ت��اة لديها 
وعندما  ل��ل��ت��غ��ي��ري،  ح���اف���زاً  ت��ك��ون  اأن 
بفر�س  وال���ف���ت���ي���ات  ال���ن�������ش���اء  ت��ت��م��ت��ع 
امل�شاواة  متكافئة للنجاح، مبا يف ذلك 
والتمتع  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  يف 
اخلا�شة  الإن�������ش���ان  ب��ح��ق��وق  ال��ك��ام��ل 
بهن، ميكنهن النهو�س باقت�شاداتهن 
امل��ح��ل��ي��ة، وحت��ق��ي��ق ال��ن��م��و ال���ذي يعود 

وعندما  جمتمعاتهن،  على  بالفائدة 
ي��ت��م مت��ك��ني ال��ن�����ش��اء ل��ل��و���ش��ول اإىل 
للمجتمع  ميكن  الكاملة،  اإمكاناتهن 
جمتمعات  بناء  نحو  التحرك  العاملي 

اأكر عدًل و�شالماً وازدهاراً".
ودعت ال�شفرية الكندية لدى الدولة، 
اإحداث  اإىل  2020 دبي،  اإك�شبو  عرب 
تغيري يف امل�شاواة بني اجلن�شني، واإلهام 
التاأثري  عرب  بذلك؛  للقيام  الآخرين 
ال�شيا�شي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ال��ف��ّع��ال 
والج��ت��م��اع��ي، وك�����ش��ر احل��واج��ز اأمام 
التمكني، والق�شاء على التحيزات بني 

اجلن�شني.
كندا  جلناح  الرئي�شي  املو�شوع  ي��اأت��ي 

"نفكر  �شعار  2020، حتت  اإك�شبو  يف 
فر�س  لتعزيز  من�شة  امل�شتقبل"،  يف 
والتعليم،  وال����ش���ت���ث���م���ار،  ال���ت���ج���ارة، 
وال�������ش���ي���اح���ة، وال���ه���ج���رة، م���ن جميع 

امل��ق��اط��ع��ات والأق���ال���ي���م واملدن  اأن���ح���اء 
م�������ش���ارك���ة كندا  وت�����ش��ل��ط  ال���ك���ن���دي���ة، 
ال�����ش��وء ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة للبالد 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ق���ط���اع���ات  يف 

والرقمنة،  وال��ت��ع��ل��ي��م،  وال���روب���وت���ات، 
والتكنولوجيا  ُب��ع��د،  ع��ن  والتطبيب 
النظيفة، والزراعة، والعلوم ال�شحية، 

والف�شاء.

•• دبي-الفجر:

اأكد معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س 
دول����ة  م���ن���ح  اأن  ال���وط���ن���ي الحت��������ادي 
الوطني  ب��امل��ج��ل�����س  الإم������ارات مم��ث��ل��ة 
الدائمة  ال��ع�����ش��وي��ة  �شفة  الحت����ادي 
املتو�شط،  الأب��ي�����س  البحر  ب��رمل��ان  يف 
هذه  م��ع  ال��ت��ع��اون  توثيق  لنا  �شتتيح 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة ومبا 
امل�شرتكة  اجل���ه���ود  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر  ل��زي��ادة 
وال�شيا�شي  وال���ث���ق���ايف  والج��ت��م��اع��ي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 

والدول الأور ومتو�شطية.
اإن���ن���ا ع��ل��ى قناعة  واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه 
البحر  برملان  اإىل  ان�شمامنا  اأن  تامة 

الرتقاء  �شاأنه  من  املتو�شط  الأبي�س 
التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب���ال�������ش���راك���ات 
البحر  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ة  ب��ال��دول  تربطنا 
الأبي�س املتو�شط، ومبا يعزز منهجية 
التحديات  مل��واج��ه��ة  امل�����ش��رتك  العمل 
الإقليمية والدولية التي تهدد ال�شلم 

والأمن الدوليني.
اج��ت��م��اع اجلمعية  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
العامة ال�شاد�شة ع�شرة لربملان البحر 
ت�شت�شيفه  ال��ذي  املتو�شط،  الأب��ي�����س 
دول����ة الإم������ارات ب��دب��ي، وي��ع��ق��د حتت 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
"حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
جينارو  م���ع���ايل  اأع���ل���ن  ح��ي��ث  اهلل"، 
البحر  ب����رمل����ان  رئ���ي�������س  م��ي��ج��ل��ي��وري 
الع�شوية  ع���ن  امل��ت��و���ش��ط،  الأب���ي�������س 

الحتادي  الوطني  للمجل�س  الدائمة 
يف برملان البحر الأبي�س املتو�شط.

ال�شعبة  اأن  غبا�س  �شقر  معايل  واأك��د 
جاهدة  �شتعمل  الإماراتية  الربملانية 
على  ال��دائ��م��ة  ع�شويتها  خ���الل  م��ن 
ت��ك��ث��ي��ف اجل����ه����ود ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف 
العمل  ب����اأط����ر  والرت�����ق�����اء  ال����ربمل����ان 
الربملاين امل�شرتك، مبا يحقق غايات 
���ش��ع��وب��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة والأوروب�����ي�����ة كما 
عام  ب��ر���ش��ل��ون��ة يف  اإع����الن  عليها  اأك���د 

 .2010
واأهداف  �شندعم غايات  وقال معاليه 
املحافل  ج���م���ي���ع  يف  ال�����ربمل�����ان  ه������ذا 
ال���ربمل���ان���ي���ة الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة 
اأعمال  م��ن��ه��ا  امل��ق��دم��ة  ويف  الأخ������رى، 
ال����������دويل. فما  ال�����ربمل�����اين  الحت��������اد 

اأحوجنا اليوم اإىل الت�شامن والتكاتف 
�شبيل مواجهة  وال��دويل يف  الإقليمي 
ل�شمان  امل��ل��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

التنمية وال�شتقرار ل�شعوبنا. 
واأع���رب ع��ن �شكره وت��ق��دي��ره مبعايل 
رئي�س برملان البحر الأبي�س املتو�شط 
املتبادلة  الثقة  الأع�شاء على  والدول 
املجل�س  ان  م���وؤك���دا  امل���واف���ق���ة،  وع��ل��ى 
اأداءه  ���ش��ي��وا���ش��ل  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
الدبلوما�شية  يف  امل�����وؤث�����ر  ودوره 
الإقليمية  الأ���ش��ع��دة  على  الربملانية 

والدولية.
وث���م���ن م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س ال����دور 
اأع�شاء  واجلهود املقدرة التي قام بها 
جمموعة ال�شعبة الربملانية الإماراتية 
املتو�شط،  الأب��ي�����س  البحر  ب��رمل��ان  يف 

وه��م �شعادة كل من : م��رمي بن ثنية 
بالهول  و����ش���رار  امل��ج��م��وع��ة،  رئ��ي�����ش��ة 
املجموعة،  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال��ف��ال���ش��ي 
وع��ائ�����ش��ة حم��م��د امل����ال، وه��ن��د حميد 
م�شاركتهم  ف����رتة  خ����الل  ال��ع��ل��ي��ل��ي،  
وا�شتطاعوا  وم��ن��ت�����ش��ب��ني  ك���اأع�������ش���اء 
الع�شوية  ت�شتحق  الإم��ارات  ان  اثبات 

وب�شكل  ق�����ش��رية  ف����رتة  يف  ال���دائ���م���ة 
ا�شتثنائي فلهم منا كاأع�شاء كل الثناء 

والتقدير وهم ي�شتحقون ذلك. 
بدوره اأ�شاد معايل رئي�س برملان البحر 
تقوم  ال��ذي  بالدور  املتو�شط  الأبي�س 
به الدبلوما�شية الربملانية الإماراتية 
النت�شاب  ب�����ش��ف��ة  ع�����ش��وي��ت��ه��ا  خ���الل 

يف ب����رمل����ان ال���ب���ح���ر امل���ت���و����ش���ط، وق����ال 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ك��ان  لقد 
فاعال خالل الفرتة املا�شية يف جميع 
املناق�شات وقدم العديد من امل�شاهمات 
خا�شة فيما يتعلق مببادرات مكافحة 
التطرف،  ع��ل��ى  وال��ق�����ش��اء  الإره������اب 
الإن�شانية  الإج���������راءات  ع���ن  ف�����ش��اًل 

بح�شن  م�����ش��ي��دا  ال���ط���اق���ة،  وان���ت���ق���ال 
تنظيم وا�شت�شافة هذه الجتماعات.

وقال نرحب بع�شوية  دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي اأمت���ت بنجاح 
الل����ت����زام عملية  م���ن  ك��ب��ري  وب���ق���در 
الن�����ش��م��ام وف���ًق���ا ل��ق��واع��دن��ا وق����رار 

اجلمعية ال�شابق. 

•• اأبوظبي-وام:

الإ�شالمية  ال�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ت��ع��ق��د 
والأوق�����������اف وامل�����راف�����ق ال���ع���ام���ة يف 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي حلقة 
اف��رتا���ش��ي��ة حت���ت عنوان  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
البنية  لقطاع  امل�شتدامة  "التنمية 
يوم  ���ش��ب��اح  والإ�شكان"،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
را�شد  �شعيد  �شعادة  برئا�شة  الثنني 
ال���ع���اب���دي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة، وذل���ك 
ملناق�شة  اللجنة  عمل  خطة  �شمن 
الطاقة  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع��ي 
برنامج  و�شيا�شة  التحتية،  والبنية 

ال�شيخ زايد لالإ�شكان.
وت�شم اللجنة �شعادة كل من جميلة 
اللجنة،  م����ق����ررة  امل����ه����ريي  اأح����م����د 
ال�����ش��ح��ي، وخلفان  واأح��م��د ع��ب��داهلل 

را���ش��د ال�����ش��ام�����ش��ي، و���ش��ه��ي��ل نخرية 
الزعابي،  وك��ف��اح حم��م��د  ال��ع��ف��اري، 
املن�شوري  ع��ب��دال��رح��م��ن  ون��اع��م��ة 

اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي.
حماور  النقا�شية  احللقة  وتناق�س 
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  خ���دم���ات 

ت��ط��وي��ر قطاع  ����ش���اأن  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الإ�شكان،  وق��ط��اع  التحتية  البنية 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه اأف�����راد 

التحتية،  البنية  ق��ط��اع  يف  املجتمع 
وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه اأف�����راد 

املجتمع يف قطاع الإ�شكان.
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة التي  وت���ه���دف احل��ل��ق��ة 
ي���������ش����ارك ف���ي���ه���ا م��ت��خ�����ش�����ش��ون يف 
والإ�شكان،  التحتية  البنية  ق��ط��اع 
الطاقة  وزارة  ج��ه��ود  مناق�شة  اإىل 
تطوير  ���ش��اأن  يف  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
والإ�شكان،  التحتية  البنية  ق��ط��اع 
تقدمها  التي  وامل�شاريع  واخلدمات 
الوزارة لأفراد املجتمع، والتحديات 
اخلدمات  يف  املواطنني  تواجه  التي 
البنية  قطاع  يف  �شواء  لهم  املقدمة 
وجهود  الإ�شكان،  قطاع  اأو  التحتية 
احلكومية  القطاعات  بني  التن�شيق 
البنية  ب���ق���ط���اع  امل��ع��ن��ي��ة  وامل���ح���ل���ي���ة 

التحتية والإ�شكان.

جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية بالوطني االحتادي تعقد حلقة نقا�سية حول التنمية امل�ستدامة لقطاع البنية التحتية واالإ�سكان

جناح فرن�سا يف اإك�سبو 2020 دبي ينّظم يومًا حافاًل باملناق�سات يف اليوم العاملي للمراأة

ال�سفرية الكندية لدى الدولة ت�سيد بدور اإك�سبو 2020 دبي يف جمال متكني املراأة 

االإعالن عن الع�صوية الدائمة لالإم�رات يف برمل�ن البحر االأبي�ص املتو�صط 

�سقر غبا�س: ع�سوية االمارات �ست�ساهم يف تعزيز منهجية العمل امل�سرتك 
ملواجهة التحديات االإقليمية والدولية التي تهدد ال�سلم واالأمن الدوليني

•• العني-الفجر: 

انطلقت فعاليات املهرجان الطالبي الذي ينظمه ق�شم 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  بجامعة  اجلامعية  احل��ي��اة 
مبادراتهم  ل���ش��ت��ع��را���س  ط��الب��ي  ن����اٍد   17 مب�����ش��ارك��ة 
اأربع  مل��دة  ت�شتمر  والتي  املتنوعة،  واأعمالهم  واأفكارهم 
الظاهري-النائب  ع��ائ�����ش��ة  ال���دك���ت���ورة  ب��ح�����ش��ور  اأي�����ام، 
امل�شارك ل�شوؤون الطلبة- وعدد من الإداريني واملوظفني 

والطلبة.
اجلامعية  احل��ي��اة  ق�شم  رئي�س  الكتبي-  م��وزة  واأ���ش��ارت 
للطلبة  ملتقى  يعد  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  اأن  اإىل  باجلامعة- 
املوهوبني واأ�شحاب الأفكار املبدعة والأعمال واملبادرات 
الطلبة،  اأق��ران��ه��م  م��ع  والأف��ك��ار  ال���روؤى  لتبادل  امللهمة 
ل��ل��ن�����ش��اط��ات اجلامعية  الن����خ����راط  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م و�شقل 
مواهبهم وا�شتثمار طاقاتهم يف املجالت املف�شلة لديهم 
فني  اأو  تنموي  اأو  اجتماعي  اأو  ثقايف  ن�شاط  ك��ان  �شواء 
بتعدد  الطالبية  الأندية  تتميز   : واأ�شافت  ريا�شي،  اأو 
الثقافات وتنوع الأن�شطة، عالوًة على اأن العدد املتزايد 

لهذه الأندية دليل على زيادة اإقبال الطلبة عليها.
يجدر بالذكر اأن املهرجان ت�شمن على عرو�س خمتلفة 
ق��دم��ه��ا 17 ن����ادي ط��الب��ي ه��ي : ن����ادي ال��ر���ش��م، نادي 
املو�شيقى، نادي القراءة، نادي وطني الإمارات، نادي �شفر 
اء ال�شعادة، نادي الهالل، نادي الطلبة الدوليني، نادي 
الت�شوير، نادي البتكار، فريق و�شم، نادي البيئة النادي 
البحريني، الكوري، الياباين، الإ�شباين، ال�شيني، ونادي 
الهيئات  تكرمي  امل��ه��رج��ان  هام�س  على  مت  كما  الفلك، 

الإدارية للعام اجلامعي 2021 والأندية امل�شاركة.

مب�ص�ركة 17 ن�دي� طالبيّ�:

انطالق املهرجان الطالبي )هنا نلتقى( يف جامعة االإمارات
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اخلمي�س  اأم�����س  �شان�شيز   ب��ي��درو  الإ���ش��ب��اين  ال����وزراء  رئي�س  و���ش��ف 
اأوكرانيا  يف  مل�شت�شفيات  الرو�شية  القوات  ق�شف  حرب”  “بجرمية 
عن  اأ�شفر  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س  ماريوبول   يف  للتوليد  مركز  بينها 

مقتل ثالثة اأ�شخا�س بينهم فتاة وجرح 17 اآخرين.
اأوكرانيني  لج��ئ��ني  ا���ش��ت��ق��ب��ال  مل��رك��ز  زي����ارة  خ���الل  �شان�شيز  وق����ال 
يق�شفون  اإن��ه��م  “نرى  م��دري��د  ق���رب  األرك������ون  دي  ب��وت�����ش��وي��ل��و  يف 

م�شت�شفيات«.
ع�شوائي  ب�شكل  امل��دين  املجتمع  حتديدا  يهاجمون  “اإنهم  واأ���ش��اف 
الأرجح  على  ويرتكبون  الإن�شانية  احلقوق  وا�شح  ب�شكل  منتهكني 
اأن  “جرائم احل��رب هذه ل ميكن  اأن  جرائم ح��رب«. واأك��د �شان�شيز 

تفلت من العقاب«.
 
 

اتهمت وزارة الدفاع الرو�شية  اأم�س اخلمي�س الوليات املتحدة باأنها 
مّولت برنامج بحوث حول اأ�شلحة بيولوجية يف اأوكرانيا، موؤكدة اأنها 

وجدت اأدلة على ذلك يف خمتربات اأوكرانية.
وقال الناطق با�شم الوزارة اإيغور كونا�شينكوف يف موؤمتره ال�شباحي 
حول النزاع يف اأوكرانيا “كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية 
اإن�شاء  اأوكرانيا  يف  البنتاغون  الأمريكية(  الدفاع  )وزارة  املمول من 

اآلية لنت�شار م�شببات اأمرا�س قاتلة«.
املختربات  “وثائق قدمها موظفو  اأن مو�شكو ح�شلت على  واأ�شاف 
يف  ماأخوذة  ب�شرية  بيولوجية  م��واد  “نقل  اإىل  م�شريا  الأوكرانية” 

اأوكرانيا اإىل دول اأجنبية بطلب من ممثلني اأمريكيني«.
وحتدث كونا�شينكوف عن “م�شروع اأمريكي لنقل م�شببات اأمرا�س 
عن طريق طيور برية مهاجرة بني اأوكرانيا ورو�شيا ودول جماورة 
اأبحاث حول  “لإجراء  املتحدة تخطط  ال��ولي��ات  اأن  واأك��د  اأخ���رى«. 
م�شببات اأمرا�س من طيور وخفافي�س وزواحف يف اأوكرانيا يف العام 
الإفريقية  اخل��ن��ازي��ر  حمى  انت�شار  “اإمكان  ع��ن  ف�شال   ”2022
اأوكرانيا، تظهر  املمولة يف  “يف املختربات  واأكد  واجلمرة اخلبيثة«. 
وثائق اأن جتارب اأجريت على عينات من فريو�س كورونا الذي تنقله 

اخلفافي�س«.
 
 

اإطالق  وطاجيك�شتان  قرغيز�شتان  يف  احل��دود  حر�س  جنود  تبادل   
اأعلنت قوات  البلدين، على ما  املتنازع عليها بني  النار عند احلدود 
ح��ر���س احل����دود يف ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان اأم�����س اخل��م��ي�����س، م�����ش��رية اإىل اأن 
جمموعات  وت��ت��واج��ه  ال��ت��وت��ر.  لتخفيف  حم��ادث��ات  ع��ق��دا  البلدين 
يف  الفقريين  ال�شابقني  ال�شوفياتيني  البلدين  يف  حدودية  �شكانية 
اآ�شيا الو�شطى با�شتمرار بخ�شو�س الأرا�شي وموارد املياه، ما يدفع 
قوات حر�س احلدود للتدخل. ون�شبت هذه املواجهة بعدما تقدمت 
قوات حر�س احلدود الطاجيكية يف منطقة متنازع عليها بني اإقليم 
باتكني يف طاجيك�شتان واإقليم �شوغد يف قرغيز�شتان، على ما ذكرت 
اأّن قوات حر�س  قوات حر�س احلدود القرغيزية يف بيان. واأو�شحت 
بتحقيق  الطاجيكي  للجانب  ت�شمح  مل  “قرغيز�شتان  يف  احل���دود 
مبتغاه. ونتيجة لذلك بداأ تبادل لإطالق النار«. واأ�شافت اأن القوات 
النزاع بعد حمادثات تليفونية بني  ان�شحبت من موقع  الطاجيكية 

ممثلني عن قوات حر�س احلدود يف البلدين.
 

بكوفيد-19  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة   402 ت�شجيلها  ع��ن  ال�����ش��ني  اأب��ل��غ��ت 
اخلمي�س، اأي حوايل �شعف العدد الذي �شّجلته يف اليوم ال�شابق، فيما 
تنت�شر املتحّورة اأوميكرون ال�شديدة العدوى حاليا يف ثلث مقاطعات 
امل�شجلة يف  الأع��داد  وتبقى هذه احل�شيلة غري متنا�شبة مع  البالد. 
بقية اأنحاء العامل، لكنها الأعلى يف ال�شني منذ اآذار-مار�س 2020. 
 ،2019 ال��ع��ام  نهاية  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اكُت�شف  حيث  ال��ب��الد  وتنتهج 
�شيا�شة “�شفر كوفيد” التي �شاعدت على وقف انت�شار الوباء ب�شرعة، 

لكنها ترتافق مع كلفة اجتماعية واقت�شادية باهظتني.
ومبجرد ظهور اإ�شابة، تفر�س ال�شلطات تدابري احتواء �شارمة على 
نطاق وا�شع وجتري فحو�شا جماعية ومتكررة لل�شكان. ومع ذلك، فاإن 
هذه ال�شرتاتيجية تثري ت�شاوؤلت حول جدواها. ويف خطابه ال�شنوي 
اإن  ال�شبت  ت�شيانغ  كه  ال�شيني يل  ال��وزراء  رئي�س  قال  الربملان،  اأم��ام 

ال�شني يجب اأن “حت�شن با�شتمرار” اإجراءاتها �شد الوباء.

عوا�صم

مدريد

مو�سكو

ب�سكيك

بكني

ن فيه عن��صر داع�ص   املالذ االأخري الذي حت�صّ

املو�سل القدمية تعود اإىل احلياة بعد ما دمرتها احلرب 

ال�سراع الرو�سي االأوكراين يهدد م�سانع لبنان
الأوكرانية  الأزم��ة  اأن  اجلمّيل  واعترب  الأ�شا�شية.  وال�شلع  امل��واد 
توفر  جلهة  خ�شو�شا  لبنان  يف  للم�شانع  ج��دي��دا  حتديا  ت�شكل 
التي  كامل�شانع  بالطاقة  تتاأثر  قطاعات  فهناك  و�شعره،  امل���ازوت 
ت�شكل الطاقة 30 يف املئة من �شعر مبيع �شلعها، كم�شانع تدوير 
البال�شتيك والغزل، وتوؤثر يف �شناعات التغليف التي تواكب كل 
املنتجات ال�شناعية والزراعية، م�شددا على وجوب اأن تقوم الدولة 
مبقاربة خا�شة لدعم هذه ال�شناعات حتى متكينها من ال�شمود 
وال�شتمرار. اأما نائب رئي�س جمعية ال�شناعيني اللبنانيني جورج 
ن�شراوي فقد اأو�شح ملوقع “�شكاي نيوز عربية” اأن عدد امل�شانع 
امل�شجلة يف وزارة ال�شناعة يبلغ نحو 3500 م�شنعا، اإ�شافة اىل 

850 م�شنعا م�شجال يف جمعية ال�شناعيني اللبنانيني.
وبح�شب ن�شراوي، فاإن اآخر اإح�شائية �شدرت يف 2021 ُتظِهر اأن 

هناك 190 األف عامل يعملون يف قطاع ال�شناعة، لكن هذا العدد 
ال�شناعات  بع�س  ا�شتفادت  وق��د   .2022 العام  ب��دء  مع  تراجع 
مليار   11 اإىل  املئة  50 يف  بن�شبة  ال�شترياد  تراجع  املحلية من 
 2019 ذروت����ه يف  ب��ل��غ  اأن  ب��ع��د   ،2021 ع���ام  اأم��ريك��ي يف  دولر 
امل�شّنعة  ال�شلع  بع�س  ب����داأت  ح��ي��ث  دولر،  م��ل��ي��ار   22 م�شجال 
ال�شراع  اأن  ن�شراوي  وك�شف  امل�شتوردة.  ال�شلع  حمليا حتل مكان 
الرو�شي الأوكراين حال دون و�شول بع�س املنتجات اإىل لبنان، ما 
الزيوت  ونق�س  احلبوب  وبع�س  كالقمح  ال�شناعة  يف  �شلبا  يوؤثر 
النباتية، لفتا اإىل اأن ال�شناعيني ي�شعون اإىل اإيجاد اأ�شواق بديلة 
اأن  اإل  وكندا،  الالتينية  واأم��ريك��ا  املتحدة  كالوليات  لال�شترياد 
كلفة ال�شحن �شتكون مرتفعة جدا مقارنة بال�شحن من اأوكرانيا 

وهو ما �شينعك�س ارتفاعا باأ�شعار ال�شلع.

•• بريوت-وكاالت

�شربة تلو الأخرى تتلقاها القطاعات الإنتاجية يف لبنان، اأبرزها 
عائلة.  األ���ف   190 ق��راب��ة  منه  تعتا�س  ال���ذي  ال�شناعي  القطاع 
فرتاجع القطاع اخلا�س يف لبنان بداأ يف 2018، وزاد مع اندلع 
الحتجاجات يف 2019 وما نتج عنها من اأزمة نقدية وال�شتيالء 
على جزء كبري من اأموال املودعني ومنع التحويالت النقدية اىل 
اخلارج، مرورا باأزمة كورونا و�شول اإىل التاأثر بال�شراع الرو�شي 
الأوكراين وارتفاع اأ�شعار النفط. واأقّر رئي�س جمعية ال�شناعيني 
نيوز عربية”،  “�شكاي  ملوقع  فادي اجلمّيل يف حديث  اللبنانيني 
باأن ال�شراع الرو�شي الأوكراين �شّكل اأزمة عاملية، األقت بظاللها 
على كل الأ�شواق العاملية للحبوب والنفط واحلديد وغريها من 

••  املو�صل-اأ ف ب

ال���ن���وري احلدباء  حت���ت م��ئ��ذن��ة ج��ام��ع 
ين�شط  ع�شر،  الثاين  للقرن  تعود  التي 
عمال تكّد�شت من حولهم قطع الطوب 
الإرهابيون،  دمره  مّما  املتبقية  واملرمر 
يف اأ�شغال ترميم تهدف اىل اإعادة مدينة 

املو�شل القدمية يف �شمال العراق، اإىل احلياة، مب�شاجدها 
وكنائ�شها وبيوتها.

و�شّكل حّي املدينة القدمية ب�شوارعه املتعرجة، املالذ الأخري 
ن فيه عنا�شر تنظيم داع�س الذين قاتلوا قتاًل  الذي حت�شّ
 .2017 ق��ب��ل ط���رده م��ن امل��دي��ن��ة يف �شيف ال��ع��ام  ���ش��ر���ش��اً 
وتنت�شر يف املدينة القدمية اليوم ور�س بناء وترميم �شمن 
اأطلقته  ال��ذي  املو�شل”  روح  اإح��ي��اء  “اإعادة  م�شروع  اإط���ار 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )يون�شكو( 

بتمويل من الإمارات والحتاد الأوروبي.
املئذنة  من  يبق  مل  ال��ن��وري،  مب�شجد  املحيطة  ال�شاحة  يف 
احلدباء التي بنيت قبل 850 عاماً �شوى القاعدة، تغطيها 
قطعة من البال�شتيك. ُدّمر املوقع يف العام 2017 بعدما 

فجره اجلهاديون، كما يقول اجلي�س العراقي.
ويقول عمر طاقة، اأحد مهند�شي اليون�شكو امل�شرفني على 
اأيقونة املو�شل،  “املئذنة احلدباء متثل  الأعمال يف املوقع، 

هي رمز املدينة«.
املئذنة احلدباء  يروا  اأن  اأمل  كلهم  املو�شل  “اأهل  وي�شيف 

تعود اإىل ما كانت عليه واأن تعود اإىل املكان نف�شه«.
اأما اجلزء الأو�شط من امل�شجد نف�شه الذي تعلوه قّبة، فقد 
جنا من الدمار، وهو عبارة عن هيكل فارغ، ت�شند قناطره 
التي  ال��رم��ادي��ة  امل��رم��ر  اأع��م��دة  تعلو  فيما  خ�شبية،  األ����واح 

تطوّقه زخرفات زرقاء.
اأعمال ترميم  ال��رك��ام، تنطلق  5600 طن من  اإزال��ة  بعد 
العامة  للمديرة  زي��ارة  هام�س  على  اآذار-م��ار���س  يف  املئذنة 
امل�����ش��ج��د هذا  ع��ل��ى  الأع���م���ال  ت��ب��داأ  ذل����ك،  ب��ع��د  لليون�شكو. 
نهاية  بحلول  املوقع  يف  العمل  ينتهي  اأن  ويتوقع  ال�شيف. 
اجل��ام��ع فقط،  “يف م�شّلى  وي��ق��ول ط��اق��ة   .2023 ال��ع��ام 
عرنا على 11 عبوة نا�شفة غري منفجرة معدة للتفجري، 

ق�شم منها كان مزروعاً داخل جدران امل�شلى«.
امل��وق��ع قبل  مل��ا ك��ان عليه  ب��ن��اء مطابقة  اإع����ادة  ان��ت��ظ��ار  ويف 

التدمري، يجري حفظ القطع الأكر ه�شا�شة يف خمزن.

املباين،  ترميم  واإع���ادة  الرتاثية  احل��رف  يف  تدريباً  تلقوا 
وفق اليون�شكو. هكذا، اأ�شبح اأزهر الذي كان يبيع الفواكه 
واخل�شار على عربة يف املدينة القدمية قبل احلرب، عامال 

يف موقع ترميم م�شجد النوري.
والأب خلم�شة  48 عاماً  العمر  البالغ من  الرجل  وي��روي 
“البيوت كلها وقعت، النا�س كانوا باملخيمات وهذه  اأطفال 

ال�شوارع كلها كانت مدّمرة«.
وي�شيف “كل النا�س عانوا. هناك من �شقط له �شهداء ومن 
فقد بيوتاً، ومن فقد متاجر و�شيارات. عاد اىل املدينة ومل 

يجد �شيئا«.
بع�س اجلراح مل تندمل بعد. فرغم اإ�شرار زمالئه، يرف�س 

اأزهر احلديث عن زوجته املتوفاة.
وع��ادت احلياة اإىل طبيعتها يف زواي��ا احل��ي. رغ��م اأن مبان 

الزعيم  اأع��ل��ن  ال��ذي منه  ال��ق��دمي  املنرب  اأج���زاء  م��ن بينها، 
يف  “اخلالفة”  قيام  الإ�شالمية  ال��دول��ة  لتنظيم  ال�شابق 

العام 2014، ف�شاًل عن قطع حمراب.
وتتوزع قطع من الطوب على رفوف املخزن �شُي�شتخدم 45 
األفاً منها، اأي الثلث، يف اإعادة بناء املئذنة، كما ي�شرح طاقة.

كانون  يف  العثور  مّت  فقد  باملفاجاآت.  غنياً  املوقع  ي��زال  ول 
للقرن  تعود  الأر���س  حتت  �شالة  قاعة  على  الثاين-يناير 
“اإعادة  م�شروع  اأج��ل  من  اليون�شكو  وجمعت  ع�شر.  الثاين 
اإحياء روح املو�شل” 110 ماليني دولر. وبالإ�شافة اإىل 
الطاهرة  كني�شتي  لرتميم  قائم  العمل  ال��ن��وري،  م�شجد 

وال�شاعة، ومئات املنازل، ومدر�شة احلّي.
حملية،  �شركات  بها  كّلفت  التي  الرتميم  اأع��م��ال  وخلقت 
ل�شباب  ن�شفها  من  اأك��ر  عمل،  فر�شة   3100 من  اأك��ر 

املقاهي  اأن  اإل  مهدمة،  ت��زال  ل  كثرية 
والور�شات والأفران فتحت اأبوابها.

عند مفرتق طرق، تقف امراأتان لختيار 
من  اخل�شراء  والفا�شولياء  الطماطم 
اأمتار قليلة  بعد  بائع خ�شار، على  عند 
من عمال يعملون على خلط الإ�شمنت.

كني�شة  ت���ق���ع  ه���ن���ا،  م����ن  م���ق���رب���ة  ع���ل���ى 
ت�����زال تنتظر  ال���ت���ي ل  ال��ك��اث��ول��ي��ك  ل��ل�����ش��ري��ان  ال���ط���اه���رة 
واأ�شا�شاتها  اإن �شقفها  زياد  اأن�س  املهند�س  ترميمها. ويقول 

انهارت نتيجة الق�شف.
وميكن روؤية حفرة يف الأر���س حيث كان يقع بهو الكني�شة 
لكني�شة  ام���ت���داداً  لت�شّكل   1862 ال��ع��ام  يف  ���ش��ّي��دت  ال��ت��ي 
ي�شّم  ال���ذي  املجمع  يف  ع���ام.   800 عمرها  يبلغ  جم���اورة 
اأرب�����ع ك��ن��ائ�����س، اأق�����ام ت��ن��ظ��ي��م داع�������س اإدارات�������ه. ق���رب باحة 
الكني�شة، ُحّطَمت �شلبان ومنحوتات لوجوه مالئكة كانت 
املنازل  ع�شرات  ال�شيقة،  الأزق��ة  يف  اجل���دران.  على  معّلقة 
عاماً.  و150   100 ب��ني  ع��م��ره  بع�شها  ال��رتم��ي��م.  ق��ي��د 
تظهر  ال�شم�س،  بخيوط  املموهة  والباحات  الأ�شطح  خلف 
الواجهات املرمرية الأنيقة املزخرفة بع�شها بنقو�س تعود 

للحقبة العثمانية.
ويقول املهند�س م�شطفى ناظم امل�شرف على اإعادة ترميم 
اأغلبها  بيتاً،   44 تقريبا  الأوىل  املرحلة  يف  “لدينا  املنازل 
يبقى 75 بيتاً  اكتمل و�شت�شّلم يف نهاية �شهر اآذار-مار�س”. 

لرتميمه بحلول نهاية العام.
التحتية،  “البنية  املهند�س،  وف��ق  اأي�شاً،  امل�شروع  وي�شمل 
وكذلك  لل�شارع،  اخلارجية  الكهربائية  اخلطوط  وترتيب 
اأع��م��دة اإن����ارة ل��ل�����ش��ارع، وم��د اأن��اب��ي��ب م��ي��اه ال�����ش��رب ور�شف 

ال�شارع بحجر البازلت«.
بيتها.  لت�شكن  ���ش��امل  اإخ��ال���س  ع���ادت  اأ���ش��ه��ر،  ب�شعة  م��ن��ذ 
عندما تفقدته للمرة الأوىل بعد احلرب، كان املبنى مدمراً 

بالق�شف، بينما �شرقت منه الأغرا�س القيمة.
وتقول املراأة البالغة من العمر 55 عاماً “هذا بيت اأجدادنا، 
م�شيفًة “مل يكن لدينا اأمٌل  عمره اأكر من 100 عام”، 

بالعودة اإىل بيتنا«.
وت�شيف املراأة اأن اإعادة ترميم البيت اأراحت نف�شها قلياًل.

اللذين  ال��غ��داء لبنيها  اإع���داد طعام  على  اإخ��ال���س  وتعمل 
يف  ال�شابان  ويعمل  الظهر.  ل�شرتاحة  املنزل  اىل  �شياأتيان 

احلّي نف�شه، يف ور�س اإعادة الرتميم.

حرب اأوكرانيا ت�سع العامل على اأعتاب اأزمة غذائية •• عوا�صم-وكاالت

الرو�شية  احل������رب  ت���داع���ي���ات  مت���ت���د 
الأوك���ران���ي���ة ع��رب ال��ع��امل م��ن ارتفاع 
اأزم���ة غذائية  اإىل  ال��ط��اق��ة  اأ���ش��ع��ار  يف 
العامل  �شكان  من  العديد  تهدد  باتت 

باجلوع.
اأم�س  ووف���ق �شحف ع��رب��ي��ة ����ش���ادرة  
اخل���م���ي�������س، ي���ه���دد ال�������ش���راع ال���دائ���ر 
العاملي  احل���ب���وب  اإن���ت���اج  اأوك���ران���ي���ا  يف 
و�شادرات  ال��ط��ع��ام  زي���وت  واإم������دادات 
الأ�شمدة، ما �شيوؤدي اإىل ارتفاع اأ�شعار 
بع�س  �شعي  ظل  يف  الأ�شا�شية  ال�شلع 
اإم���دادات م��واد غذائية  ال��دول لإبقاء 

رئي�شية داخل حدودها.
وقال املدير التنفيذي لربنامج الغذاء 
“اإذا كان تخيل  بي�شلي  العاملي ديفيد 
اندلع حرب يف اأوروبا املعا�شرة يبدو 
ميكنك  ف��م��اذا  امل�شتحيل،  م��ن  �شرباً 
اأن تقول يف اجلوع يف �شوارع اأوكرانيا 
مطاعم  تنت�شر  كانت  حيث  وبلداتها، 
اأ�شبوعني  ق��ب��ل  وال��ربغ��ر  ال�شوت�شي 
ف��ق��ط؟! فاليوم اأخ���ذ اجل���وع ي��ل��وح يف 
الأ�شطورية  اأوروب������ا  خ��ب��ز  ���ش��ل��ة  اأف����ق 
ويظهر ب�شرعة �شبيهة ب�شرعة انت�شار 

العدوى«.
اأك��ر من  الآن، ع��رب  “حتى  واأ���ش��اف 
مليون لج��ئ اأوك���راين – ورمب��ا عدة 
ماليني قريباً – احلدود اأو يحاولون 
تقوم  الذي  الوقت  عبورها، وحتى يف 
واحلكومات  الإن�شانية  املنظمات  فيه 
يف  جنحوا  ال��ذي  الأ�شخا�س  باإطعام 
ُتطعم  التي  الأنظمة  اأخ���ذت  العبور، 

الأ�شخا�س  م���ن  امل���الي���ني  ع�������ش���رات 
تنهار:  اأوك����ران����ي����ا  داخ�����ل  ال��ع��ال��ق��ني 
رة، ومطارات  �شاحنات وقطارات مدَمّ
����م����ة،  م���ق�������ش���وف���ة، وج���������ش����ور حم����َطّ
واأ����ش���واق اأُف��رغ��������������ت، وخم����ازن نفدت 

حمتوياتها«.
واأو�شح “اإذا كان اجلوع يهدد اأوكرانيا 
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر، ف����اإن ت��داع��ي��ات هذه 
احل��رب �شتمتد عرب ال��ع��امل، ذل��ك اأن 
نحو  ران معاً  ت�����ش��ِدّ واأوك��ران��ي��ا  رو�شيا 
%30 من قمح العامل، وبينما تزداد 

احلرب �شخونة، من املنتظر اأن ت�شعر 
بحرارتها  البعيدة  ال��ب��ل��دان  ع�����ش��رات 
وت��ت��اأث��ر ب��ت��داع��ي��ات��ه��ا«. واأ����ش���ار املدير 
ينقل  ك��ان  الأوك����راين  القمح  اأن  اإىل 
الدولية  الأ���ش��واق  ح��زام  على  ب�شرعة 
يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  عملياتنا  اإىل  ال��ن��اق��ل 
بلدان اأخرى تعاين من احلروب، مثل 
حيث  واليمن،  وال�شودان  اأفغان�شتان 
���ش��ف��ا املجاعة،  امل��الي��ني ع��ل��ى  ي��رتن��ح 
ولكن ذاك احلزام الناقل اأخذ يتحرك 
يف الجتاه املعاك�س الآن، يف وقت يتعباأ 

اأجل  من  العاملي  ال��غ��ذاء  برنامج  فيه 
م�شاعدة اأكر من 3 ماليني اأوكراين 
تناهز  بكلفة  وخارجها،  البالد  داخ��ل 
ن�شف مليار دولر على مدى الأ�شهر 

القليلة املقبلة«.
احلقول  حُت��رث  مل  “اإذا  قائاًل  وتابع 
فاإن  ت��زرع،  العام ومل  الأوكرانية هذا 
مثل  والإن�شانية  الإغ��اث��ي��ة  املنظمات 
اأ�شواق  لإي���ج���اد  �شت�شطر  منظمتنا 
من  بع�س  خ�شارة  لتعوي�س  ج��دي��دة 
ولكن  العامل،  يف  القمح  اأن��واع  اأف�شل 

مرتفعة  بكلفة  �شيكون  بذلك  القيام 
جداً”، م�شرياً اإىل اأن تاأثريات احلرب 
عرب  حم�شو�شة  �شتظل  اأوك��ران��ي��ا  يف 

العامل ل�شنوات مقبلة.
اأزمة  اأن  العربية  ال�شحافة  وذك���رت 
غذاء عاملية اأثارتها الأزمة الأوكرانية، 
القيود  اإندوني�شيا  بت�شديد  ت�شاعدت 
النخيل،  زي����ت  م���ن  ���ش��ادرات��ه��ا  ع��ل��ى 
لت�شاف اإىل قائمة طويلة من الدول 
املنتجة التي ت�شعى اإىل اإبقاء اإمدادات 

مواد غذائية رئي�شية داخل حدودها.

واأوك���ران���ي���ا  رو����ش���ي���ا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
دوار  ل����زي����ت  ك����ب����ريت����ان  م���ن���ت���ج���ت���ان 
يبلغ نحو  وللبلدين ن�شيب  ال�شم�س، 
%80 تقريباً من ال�شادرات العاملية، 
الهند،  مثل  م�شتهلكة  دوًل  ترك  مما 
ت�شارع اإىل تاأمني اإمدادات بديلة مثل 

زيت النخيل وزيت ال�شويا.
عمليات  ال�����ش��راع  يعّطل  “مل  وق��ال��ت 
الأ�شود  البحر  منطقة  م��ن  ال�شحن 
ح�شاد  ك����م����ي����ات  ه�������دد  ب�����ل  ف����ق����ط؛ 
الأ�شمدة  اأ�شعار  ارتفاع  مع  املحا�شيل 
ارتفاع  ب�����ش��ب��ب  الإم��������دادات  وت��ق��ل�����س 
اأ���ش��ع��ار ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي، وه���و مكّون 

رئي�شي يف اإنتاج العديد من ال�شلع«.
اإىل  العاملية  ال��غ��ذاء  اأ���ش��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 
فرباير-�شباط  يف  قيا�شي  م�شتوى 
بن�شبة  �شنوية  زي��ادة  لت�شجل  املا�شي 
الأغذية  مل��ن��ظ��م��ة  وف���ق���اً   ،20.7%
املتحدة،  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع��ة  وال����زراع����ة 
ووا�شلت الأ�شعار ارتفاعها يف العديد 

من الأ�شواق هذا ال�شهر.
ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة لقمح 
حتى  تقريباً   60% بن�شبة  �شيكاغو 
الآن هذا العام، مبا يهدد برفع تكلفة 
���ش��ل��ع غ��ذائ��ي��ة رئ��ي�����ش��ي��ة م��ث��ل اخلبز، 
اأن ظ��روف منو غري مواتية يف  حيث 
ال�شهول  يف  اجل��ف��اف  �شربها  مناطق 
الأمريكية، رمبا تت�شبب هي الأخرى 

يف مزيد من ال�شح يف الإمدادات«.
اإنتاج  ي��ق��ل  اأن  اأي�������ش���اً  امل��م��ك��ن  وم����ن 
اإنتاج  تقل�س  ظل  يف  العاملي  احلبوب 
اأ���ش��ع��ار الغاز  الأ����ش���م���دة ب��ع��د ارت���ف���اع 

الطبيعي.

 باري�س: ال ميكن احلظر التام 
لواردات املحروقات الرو�سية 

•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

بالدها  تتوىّل  التي  بومبيلي  باربرا  الفرن�شية  البيئي  التحّول  وزي��رة  اأعلنت 
حالياً الرئا�شة الدورية لالحتاد الأوروبي خالل زيارة اإىل نيويورك الأربعاء 
اأّن دول التكّتل ال�27 ل ميكنها اأن تفر�س حظراً تاماً على وارداتها من النفط 

والغاز الرو�شيني على غرار ما فعلت الوليات املتحدة.
ويف حني قّررت وا�شنطن ولندن وقف وارداتهما من الغاز والنفط الرو�شيني، 
الأوىل فوراً والثانية بحلول نهاية العام، فاإّن الحّتاد الأوروبي، الذي يعتمد 
يحذو  لأن  ج��اه��زاً  لي�س  الرو�شية  الطاقة  م�شادر  على  منهما  بكثري  اأك���ر 
حذوهما، لكّنه مع ذلك قّرر الت�شّرف بطريقة يخّف�س فيها م�شرتياته من 
اإىل مقّر  زيارة  العام. وخالل  اعتباراً من هذا  الثلثني  الرو�شي مبقدار  الغاز 
الأمم املتحدة يف نيويورك قالت بومبيلي لل�شحفيني اإّن الدول ال�27 �شتّتخذ 
ننجح يف  اأن(  )ينبغي  العام  نهاية  الآن وحتى  للغاية. من  �شديدة  “اإجراءات 
“من الغاز الرو�شي. و�شّددت الوزيرة الفرن�شية  ال�شتغناء عن ثلثي وارداتنا 
على “مدى ما يعنيه هذا الأمر بالنظر اإىل تبعيتنا الراهنة” للغاز الرو�شي. 
جينيفر  الأم��ريك��ي��ة  الطاقة  وزي���رة  اخلمي�س  وا�شنطن  يف  بومبيلي  وتلتقي 
غرانهومل. وقالت الوزيرة الفرن�شية اإن “الرئي�س )الأمريكي( جو بايدن هو 
نف�شه قال اإّن الو�شع يف الوليات املتحدة واأوروبا ل ميكن مقارنته واإنه مل يكن 

ينوي اأن يطلب مّنا اأن نّتخذ قراراً من نف�س النوع«.

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  230/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار يتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اأعاله بال�شيغة التنفيذية والمر باإيقاع 
علي  جبل  مبنطقة  مربع  قدم   7،364.13 م�شاحته  البالغ   1606 رقم  العقار)اأر�س(  على  التنفيذي  احلجز 
الوىل باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق 
الفا  واربعون  وثالثة  و�شبعمائة  )مليونان  دره��م   2،743،904.37 مببلغ  املقدره  �شده  املطلوب  قبل  الطالب 
وت�شعمائة واربعة دراهم و�شبعة وثالثني فل�شا( من ح�شيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( 

وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل 

اهلل حممد امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802&804  
املطلوب اإعالنه : ينج زهو وميثله وكيله : اك�شينياجن �شي - عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى 

العقار : �شقة )ار�س 1606( جبل علي الوىل - 0506506606 - 0&0
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/3/30 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات :  ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 1606 - امل�شاحة : 

درهم   )4،500،000( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   684،15
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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املو�صوع : اعالن ب�لن�صر
الدعوى رقم 10147 ل�صنة 2021- م�صتعجل 

لدى حمكمة ال�ص�رقة االإحت�دية دائرة االأمور امل�صتعجلة االأوىل 
املدعى : ث�ئر بن توفيق بن عبدالوه�ب العو�ص )�صعودي اجلن�صية(

املدعى عليه : حممد م�صع�ن عبداهلل حممد )م�صرى اجلن�صية( 
اإىل املدعى عليه/ حممد م�شعان عبداهلل حممد، 

نعلمكم باأن املدعى/ ثائر بن توفيق بن عبدالوهاب العو�س 
قد اأقام الدعوى املذكورة اعالء �شدكم، لذا يتوجب عليكم احل�شور �شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل 
2022م،  مار�س  معتمد لجتماع اخلربة )الهند�شية( املقرر عقده يوم الإثنني املوافق 14 

وذلك حيث تواجد املركبة مو�شوع الدعوى يف مدينة ال�شارقة.
 و يرجى مراعاة الآتى : 1( تقدمي �شور من كافة املذكرات و امل�شتندات بعدد اطراف الدعوى.

العربية لدى مكتب ترجمة قانونية  اللغة  اىل  الأجنبية  باللغة  م�شتندات  اية  ترجمة   )2
مرخ�س و معرتف به بالدولة.  3( يف حالة وجود �شهود لدى اأحد الط��راف يجب تقدمي 
اأ�شمائهم و اثبات ح�شورهم يف موعد اجلل�شة التي حددتها اخلربة. 4( يف حالة وجود اطراف 

ل جتيد اللغة العربية يجب اأن ي�شحبها مرتجم معتمد قانونيا ليمثلها امام اخلربة.
ناأمل احل�شور يف املوعد و املكان املحددين اأعاله مع �شرورة تقدمي توكيل ر�شمي لل�شادة / 
املحامني و الوكالء عن اأطراف الدعوى و يف حال عدم ح�شور اأي طرف فاأن اخلربة �شوف 

ت�شتمر يف اأداء مهامها يف غيابه وفقا لل�شالحياتها املخوله لها قانونيا .
 اخلبري الهند�صي املنتدب 
م. كت�ب �صعيد االأحب�بي

اإعــــالن بالن�شــــــر
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 7217/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  جزئي،  جت��اري   2020/4397 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)724156.42 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

الوكيل  : يون�س حممد عبداهلل ح�شن البلو�شي   - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - منطقة اخلليج التجاري 
- �شقة : الطابق 4/ 406    SOBHA IVORY 1 : شارع : المل - مبنى� -

املطلوب اإعالنه : �شركة ال�شم�س للهند�شة واملقاولت )ذ م م(  
�شارع دم�شق - مبنى  15 متفرع من  �شارع رقم  الرابعة - دبي -  ال�شناعية  الق�شي�س  اإم��ارة دبي -   - الإم���ارات   : عنوانه 
�شركة ال�شم�س ملك عقارات حكومة دبي - �شقة الر�شي - بالقرب من �شركة دوكا�شت والغرير لل�شيارات وخلف كلداري - 

sunengg@emirates.net.ae  -   971042679376  -  0505749562
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 49 - رقم املبنى 1 - رقم العقار : R1305 - ا�شم املبنى : 

اونتاريو تاور - رقم الطابق 13 - امل�شاحة : 74.51 مرت مربع. التقييم : 710302.42 درهم
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 49 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : R1304  - ا�شم 

املبنى : اونتاريو تاور - رقم الطابق 13 - امل�شاحة : 74.51 مرت مربع. التقييم : 710302.42 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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عربي ودويل

3 حماولت اغتيال خالل الأ�شبوع الأول من احلرب، لفتة اإىل اأن “الكرملني 
اأر�شل جمموعة من مرتزقة )فاغرن( وقوات �شي�شانية خا�شة اإىل اأوكرانيا من 
اأجل قتل زيلين�شكي، لكن تلك املحاولت اأحبطت من طرف العنا�شر املناه�شة 

للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرايل الرو�شي.
ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�شة  الأمريكية  اخلبرية  قالت  امل�شاألة،  هذه  على  وتعليقا 
الوليات  يف  احل��ال  هو  كما  اإن��ه  ت�شوكرمان،  اإيرينا  وال�شرتاتيجية،  الأمنية 
اأو عدم قدرته  الرئي�س  اأوكرانيا حالة عجز  وا�شح يف  ت�شل�شل  املتحدة، يوجد 

موؤقتا على اأداء مهام من�شبه.
“ي�شري د�شتور  واأ�شافت ت�شوكرمان يف حديث مع موقع “�شكاي نيوز عربية”: 
اأوكرانيا اإىل اأنه يف حالة الوفاة وحتى انتخاب الرئي�س التايل، يعيد الد�شتور 
اأن  اإم��ا  هنا  حمتملتان  نتيجتان  هناك  ال��ربمل��ان،  رئي�س  اإىل  وال�شلطات  املهام 
يتوىل رئي�س الربملان بنف�شه الواجبات ويعمل كرئي�س حتى جترى النتخابات 

اجلي�س الرو�شي قد تلقى اأوامر مبا�شرة بقتل زيلين�شكي اأو ما اإذا كان �شيوؤخذ 
حيا اأو مينح فر�شة ملغادرة البالد يف حالة ال�شتيالء على املوؤ�ش�شات الر�شمية 

رغم حديث عن وجود خالفات داخل املوؤ�ش�شات الرو�شية«.
وتابعت: “ورد اأن بع�س م�شوؤويل جهاز الأمن الفيدرايل الرو�شي الذين تلقوا 
اأنباء عن جهود عنا�شر فاغرن وال�شي�شان لغتيال زيلين�شكي قد عّطلوا العملية 
مت  لتقرير  وفقا  الأوك��ران��ي��ة.  املخابرات  مع  املعلومات  ه��ذه  تبادل  خ��الل  من 
ت�شريبه، مل يتم اإعطاء جهاز الأمن الفيدرايل الرو�شي اأي معلومات، ناهيك 
عن تعليمات اأو خطة ت�شغيلية فيما يتعلق بالعملية الع�شكرية، مما يعني اأنه 
اإذا كانت هناك حماولة انقالب اأو جهود اأخرى للتخل�س من الرئي�س، ف�شيتم 
بقتل  للجي�س  الأم���ر  اإع��ط��اء  بوتن  جتنب  ورمب��ا  اأخ���رى.  �شرية  اإىل  اإحالتها 
تف�شري  ت��رك  اأو  ح��رب  جرائم  بارتكاب  التهامات  جتنب  اأج��ل  من  زيلين�شكي 

الظروف غام�شا من اأجل جتنب امل�شوؤولية ال�شخ�شية«.

•• كييف-وكاالت

3 حماولت لغتياله، برزت ت�شاوؤلت حول خليفة الرئي�س  بعد الإع��الن عن 
اأي مكروه له  البالد حال ح��دوث  الأوك��راين فولودميري زيلين�شكي، يف قيادة 
و�شط تقارير غربية اعتربته “الهدف الأول” للقوات الرو�شية خالل العملية 

الع�شكرية التي بداأت قبل اأ�شبوعني.
وردا على ���ش��وؤال ح��ول ه��ذا ال�����ش��اأن، ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي، اأنتوين 
الأوكرانية  “احلكومة  اإن  نيوز”،  اإ�س  “�شي بي  ل�شبكة  بلينكن، يف ت�شريحات 
قائمة  خطط  لديهم  زيلين�شكي.  مقتل  حال  يف  ط��وارئ  خطة  بالفعل  متتلك 
- لن اأحتدث عنها اأو اأخو�س يف اأي تفا�شيل - للتاأكد من وجود ما ميكن اأن 

ن�شميه ا�شتمرارية احلكومة، بطريقة اأو باأخرى«.
وكانت �شحيفة “تاميز” الربيطانية قد ك�شفت اأن الرئي�س الأوكراين جنا من 

ويتوىل الرئي�س املقبل من�شبه اأو قد يعنّي �شخ�شا اآخر للقيام بذلك«.
قد  الذين  امل�شوؤولني  ا�شتهداف  من  واملخاوف  الأزم��ة  “ب�شبب  اأن��ه  واأو�شحت 
يكونون يف طابور خلالفة الرئي�س، فاإن هذه العملية ل تزال �شرية يف الوقت 
احلايل«. وبينت اأنه “ل متنح املادة على وجه التحديد الرئي�س �شلطة تفوي�س 
واجبات الرئي�س لطرف ثالث، ولكن مل يتم منعه �شراحة من القيام بذلك. 
وامل�شوؤول الذي �شيتوىل من�شب الرئي�س حمدود اأي�شا يف �شالحياته ول ميكنه 
خماطبة الأمة والقيام بواجبات اأخرى حمددة”، م�شرية اإىل اأنه “من املحتمل 
ويف ظل ظروف ا�شتثنائية، قد يكون الرئي�س قادرا على تفوي�س مهامه لطرف 

اآخر، خا�شة اإذا مل تكن هناك طريقة لتعيني رئي�س اآخر«.
من  العديد  ل��وج��ود  ن��ظ��را  دائ��م��ا  خطر  يف  زيلين�شكي  “حياة  اأن  على  واأك���دت 
يعترب وجوده  بوتن  اأن فالدميري  الوا�شح  فمن  بالفعل،  التحديات يف حياته 
مبثابة حتٍد مبا�شر ل�شلطته ووجوده، ومع ذلك، فلي�س من الوا�شح ما اإذا كان 

بعد حماوالت الغتياله.. من يخلف زيلين�سكي يف قيادة اأوكرانيا؟

•• بريوت-اأ ف ب

ت��ع��ت��رب رو����ش���ي���ا ال���ت���ي ت���ع���ّه���دت بفتح 
اآلف  خل�����روج  اإن�شانية”  “ممرات 
رئي�شية  اأوك��ران��ي��ة  م��دن  م��ن  ال�شكان 
“مهند�شة”  ن��ريان��ه��ا،  م��رم��ى  حت��ت 
اأب�����رز ات��ف��اق��ات اإخ�����الء امل��دن��ي��ني من 
�شنوات  خ�����الل  حم���ا����ش���رة  م���ن���اط���ق 

النزاع ال�شوري.
ومبوجب ا�شرتاتيجية اختربتها منذ 
 2015 ع��ام  الع�شكري  تدخلها  ب��دء 
يف  ال�شورية  احلكومية  للقوات  دعماً 
مواجهة جمموعات مقاتلة معار�شة، 
مّت اإجالء اأكر من مئتي األف �شخ�س 
ال�شوري  اجلي�س  �شّنها  هجمات  بعد 
على  رو�شي،  وع�شكري  �شيا�شي  بدعم 
رو�شيا  وبادرت  املعار�شة.  اأبرز معاقل 
ت�شمنت  ات��ف��اق��ات  ن�����ش��ج  اىل  اإث���ره���ا 
اإج����الء م��دن��ي��ني وم��ق��ات��ل��ني، م��ا فتح 
الطريق اأمام دم�شق ل�شتعادة مناطق 

عدة.
و�شادت فو�شى بع�س عمليات الإجالء 
التي مّت تعليقها لأكر من مرة ب�شبب 
الثقة  وان��ع��دام  احل��اف��الت  ا�شتهداف 
رقابة  وغ��ي��اب  املعنية  الأط����راف  ب��ني 
الباحثة  وتقول  معظمها.  عن  دولية 
بيلز  اإمي���ا  الأو���ش��ط  ال�شرق  معهد  يف 
اأوكرانيا،  “يف  بر�س  فران�س  لوكالة 
ن�شهد بع�س املخاطر التي راأيناها يف 

�شوريا«.
تقود  الأح���ي���ان،  بع�س  “يف  وت�شيف 
ي�شيطر  اأرا������س  اإىل  الإج�����الء  ط���رق 
ع��ل��ي��ه��ا اأح�����د اأط�������راف ال����ن����زاع ال���ذي 
يخافون من اخلارجون، وتكون لديهم 

خماوف تتعلق بالأمن واحلماية«.
ب��ع�����س احل������الت، تتم  “يف  وت�����ش��ي��ف 
عمليات  خ�����الل  ال����ط����رق  م��ه��اج��م��ة 
الإجالء، ما يت�شبب باإ�شابة اأو مقتل 

مدنيني«.
وحت������������اول رو������ش�����ي�����ا ال������ي������وم ات����ب����اع 
التي  “املمرات”  تفعيل  ا�شرتاتيجية 
اإعالمية،  حيلة  اأوك��ران��ي��ا  فيها  ت��رى 
اأرب����ع����ة م���ن ���ش��ت��ة مم���رات  ت������وؤدي  اإذ 
اأو  رو����ش���ي���ا  اإىل  م��و���ش��ك��و  اق��رتح��ت��ه��ا 

جارتها وحليفتها بيالرو�س.
التي  الإج����الء  اأب����رز عمليات  ه��ي  م��ا 

ن�شجتها رو�شيا واأ�شرفت على تنفيذها 
يف �شوريا؟

���ش��ّك��ل ه��ج��وم ال���ق���وات ال�����ش��وري��ة على 
الف�شائل  معقل  ال�شرقية،  الأح��ي��اء 
)�شمال(،  حلب  مدينة  يف  امل��ع��ار���ش��ة 
مثال  اأول  وحمكم،  خانق  ح�شار  بعد 
على التدخل الع�شكري الرو�شي الذي 
ل�شالح  امليدان  كفة  رّج��ح  ما  �شرعان 

دم�شق.
ال��ث��اين- ت�شرين  منت�شف  م��ن  ب���دءاً 

اجلي�س  �����ش����ّن   ،2016 ن���وف���م���رب 
وا�شعاً  هجوماً  رو�شي  بدعم  ال�شوري 
 22 ال�شرقية خّوله يف  الأح��ي��اء  على 
كانون الأول-دي�شمرب ب�شط �شيطرته 

على كامل املدينة.
رو�شيا  اأب����رم����ت����ه  ات����ف����اق  ومب����وج����ب 
الرئي�شيتني  ال��داع��م��ت��ني  واإي��������ران، 
لدم�شق، مع تركيا الداعمة لف�شائل 
املعار�شة، بداأت اأوىل عمليات الإجالء 
يف 15 كانون الأول-دي�شمرب وانتهت 

يف 22 منه.
بني  ���ش��خ�����س  األ�����ف   35 اإخ������راج  ومّت 
اللجنة  وف����ق  وم���دن���ي���ني،  م��ق��ات��ل��ني 
حينها.  الأح���م���ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة 
غادر هوؤلء تباعاً على منت حافالت 
�شيارات  اىل  اإ�شافة  خا�شة،  و�شيارات 

اإ�شعاف نقلت مئات املر�شى واجلرحى، 
ن��ح��و ري���ف ح��ل��ب ال��غ��رب��ي ال����ذي كان 
عدد  وانتقل  املعار�شة.  �شيطرة  حتت 
كبري منهم لحقاً اىل حمافظة اإدلب 

)�شمال غرب(.
واأف��اد �شكان حينها فران�س بر�س عن 
توقفهم  اأث��ن��اء  مل�شايقات  تعر�شهم 
اأم��ن��ي��ة تابعة  ن���ق���اط  ل�����ش��اع��ات ع��ل��ى 
ملقاتلني  واأخ���������رى  ال���ن���ظ���ام  ل����ق����وات 
اأج���ل التفتي�س  م��وال��ني لإي����ران، م��ن 
ب��ارد حينها. كما مرت  يف ظل طق�س 
احل����اف����الت ع����رب ن��ق��ط��ة رو����ش���ي���ة يف 

املدينة.
الأقل  على  اإ�شعاف  �شيارة  وتعر�شت 
اأق���ل���ت ج��رح��ى يف ال���ي���وم ال���ث���اين من 

عمليات الإجالء لإطالق ر�شا�س.
�شكلت  التي  ال�شرقية  الغوطة  عانت 
دم�شق  ق��رب  للمعار�شة  معقل  اأب���رز 
حمكم  ح�شار  م��ن   2012 ع��ام  منذ 
ل�شنوات فاقم ماأ�شاة نحو 400 األف 

من �شكانها.
ب���ع���د ه���ج���وم وا�����ش����ع ب����داأت����ه ال���ق���وات 
�شباط-فرباير   18 يف  ال�������ش���وري���ة 
اأم����ر  امل���ن���ط���ق���ة،  ل����ش���ت���ع���ادة   2018
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني يف 
26 من ال�شهر ذاته ب�”هدنة اإن�شانية 

منها،  الأول  اليوم  يف  لكن  يومية”. 
واملدفعية  ال�����ش��وري  ال��ط��ريان  ق�شف 
�شبعة  اأوق�������ع  م����ا  امل���ن���ط���ق���ة جم�������دداً 
ال�شكان  م��ن  اأي  ي��ت��ج��راأ  ومل  ق��ت��ل��ى. 
املحا�شرين واملنهكني من اخلروج يف 

الأيام الالحقة.
الع�شكري  ال��ت��ق��ّدم  وق��ع  على  اأّن���ه  اإل 
فيه  ���ش��ارك��ت  ال���ذي  الق�شف  وازدي����اد 
اآذار-م���ار����س دون   5 رو�شيا وح���ال يف 
اأول قافلة م�شاعدات  ا�شتكمال توزيع 
اأك��ر من  فّر  املتحدة،  الأمم  اأدخلتها 
مئة األف �شخ�س اىل مناطق �شيطرة 
ال�شوري  امل��ر���ش��د  بح�شب  احل��ك��وم��ة، 

حلقوق الإن�شان يف حينه.
اآذار-مار�س، اأجليت اأول دفعة   13 يف 
مري�شاً   150 ���ش��م��ت  ال�����ش��ك��ان  م���ن 

وجريحاَ، رغم الق�شف.
اإث�����ر ات���ف���اق���ات اأب��رم��ت��ه��ا رو����ش���ي���ا مع 
اآذار-  22 ب��داأ يف  ال��ك��ربى،  الف�شائل 
املعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  اإج�������الء  م����ار�����س 
وع��ائ��الت��ه��م ع��ل��ى م��راح��ل ح��ت��ى 11 
من  اأك��ر  اإج��الء  ومت  ني�شان-اأبريل. 
اأف��راد عائالتهم  األ��ف مقاتل مع   67
اإىل  غالبيتهم  ال�شوري،  ال�شمال  اىل 

اإدلب، بح�شب املر�شد.
الع�شكرية  ال�������ش���رط���ة  واأ������ش�����رف�����ت 

عمليات  على  مبا�شر  ب�شكل  الرو�شية 
الإج������الء. ف��ان��ت�����ش��ر ع��ن��ا���ش��ره��ا على 
وتفقدوا  ال�شرقية،  الغوطة  مداخل 
اإىل  �شعد  م��ن  جميع  اأ���ش��م��اء  ق��وائ��م 
رو�شية  اآل���ي���ات  وراف���ق���ت  احل���اف���الت. 
احلافالت حتى خروجها من مناطق 

�شيطرة احلكومة ال�شورية.
�شّنت قوات النظام بدعم رو�شي، بدءاً 
 ،2018 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و   19 م���ن 
النطاق  وا����ش���ع���ة  ع�����ش��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة 
يف حم��اف��ظ��ة درع����ا ال��ت��ي ك��ان��ت تعّد 
م��ه��د الح���ت���ج���اج���ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة �شد 
اأكر  بنزوح  ت�شبّبت  ال�شوري،  النظام 
األ����ف م����دين، وف���ق الأمم   320 م��ن 

املتحدة.
رو�شيا  اأب���رم���ت  مت���وز-ي���ول���ي���و،   6 يف 
ات���ف���اق���اً لوقف  وف�����ش��ائ��ل م��ع��ار���ش��ة 
ب��ب��ق��اء مقاتلني  ���ش��م��ح  ال���ن���ار  اط����الق 
املنطقة،  يف  اخلفيفة  اأ�شلحتهم  م��ع 
اأي  ب�����ه  حت�����ظ  مل  “ا�شتثناء”  يف 
حمافظة اأخرى. ومّت مبوجبه اإجالء 
الراف�شني  واملدنيني  املقاتلني  مئات 

لالتفاق اإىل �شمال �شوريا.
بعد هدوء ن�شبي لنحو ثالث �شنوات، 
متوز- نهاية  يف  درع��ا  مدينة  �شهدت 

ع�شكرياً  ت�����ش��ع��ي��داً   ،2021 ي��ول��ي��و 
دف��ع اأك��ر م��ن 38 األ��ف �شخ�س اإىل 
النزوح خالل �شهر تقريباً، وفق الأمم 

املتحدة.
وقادت رو�شيا مرة جديدة مفاو�شات 
اإىل  قاد  اتفاقاً  اأثمرت  الطرفني  بني 
املعار�شني  املقاتلني  ع�����ش��رات  اإج���الء 
دم�شق  واأع��ل��ن��ت  ال���ب���الد.  ���ش��م��ال  اإىل 
بعدها دخول وحدات من اجلي�س اىل 

اأحياء يف املدينة.
ال�شورية”،  “التجربة  م��ن  انطالقاً 
منظمة  ل���دى  ���ش��وري��ا  ب��اح��ث��ة  ت�شّكك 
هيومن رايت�س ووت�س �شارة كيايل يف 
جناح ا�شرتاتيجية املمرات الإن�شانية.

“هاجم  ب����ر�����س  ل���ف���ران�������س  وت�����ق�����ول 
ال�شورية-الرو�شية  ال��ق��وات  حت��ال��ف 
وجم����م����وع����ات امل���ع���ار����ش���ة امل����م����رات. 
مدنيون  وج����د  احل�������الت،  ب��ع�����س  يف 
التوقيف  قيد  اأنف�شهم  ا�شتخدموها 
بّر”  “بلوغ  ع��ن  ع��و���ش��اً  الإخ���ف���اء  اأو 

الأمان«.

هل تدفع »ال�سفقة املتعرثة« بولندا مليدان احلرب االأوكرانية؟ ملاذا ترف�س وا�سنطن 
تزويد اأوكرانيا باملقاتالت؟

•• وا�صنطن-وكاالت

خمزون  ا�شتكمال  جهود  يف  اأمريكية  م�شاركة  اأي  ب�شدة  البنتاغون  ا�شتبعد 
اأن  ميكن  اخلطوة  ه��ذه  مثل  اأن  من  حم��ذراً  املقاتلة،  الطائرات  من  اأوكرانيا 

تعتربها رو�شيا “ت�شعيدية”بينما �شتكون اأي فائدة حمتملة “منخف�شة«.
وقال املتحدث با�شم وزارة الدفاع جون كريبي لل�شحفيني يف البنتاغون: “نحن 
م�شت�شهدا مبعلومات ا�شتخبارية ت�شري اإىل اأن اتخاذ الوليات  ل نوؤيد النقل”، 
يف بيان منف�شل،  املتحدة مثل هذه اخلطوات يف هذا الوقت قد يكون “خطاأ”. 
و�شف رئي�س القيادة الأمريكية يف اأوروبا اجلرنال تود وولرتز احتمال اإر�شال 

طائرات اإ�شافية اإىل اأوكرانيا باأنه “عايل املخاطر ومنخف�س املكا�شب«.
اأك��ر اإحل��اًح��ا يف  اأوك��ران��ي��ا بالطائرات احلربية  واأ���ش��ب��ح اجل��دل ح��ول ت��زوي��د 
الأيام الأخرية بعدما نا�شد الرئي�س فولودميري زيلين�شكي الدول الأع�شاء يف 
اأو على الأقل تزويد كييف  اإن�شاء منطقة حظر طريان -  الناتو للم�شاعدة يف 
رف�س  الثالثاء،  وي��وم  وحدها.  الأج���واء  مراقبة  لتح�شني  الالزمة  بالو�شائل 
ال�شنع يف  ال�شوفياتية  لو�شع طائرات ميغ -29  بولندياً  اقرتاحاً  البنتاغون 
اأملانيا ل�شتخدامها يف احلرب الأوكرانية. واأ�شاف ولرتز اأن نقل طائرات ميغ 

-29 “لن يزيد ب�شكل ملحوظ من فعالية” �شالح اجلو الأوكراين.
وبدًل من ذلك، يوؤكد البنتاغون اأن اإمداد اأوكرانيا باأنظمة دفاع جوي اأر�شية، 
مثل �شواريخ اأر�س جو، اأثبت فعاليته يف اإ�شعاف القوات الرو�شية، مبا يف ذلك 

قدراتها اجلوية.
وتقوم الوليات املتحدة بتقييم كيفية تزويد اأوكرانيا باملزيد من تلك الأنواع 

من الأ�شلحة بدًل من الطائرات التي طلبها قادتها.
و�شحنت وا�شنطن فعاًل عدًدا من �شواريخ �شتينغر امل�شادة للطائرات و�شواريخ 
يف  للقتال  مفيدة  اأخ��رى  وم��واد  بنادق  جانب  اإىل  للدبابات،  امل�شادة  جافلني 
املناطق احل�شرية، كما ذكرت �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” لأول مرة الأ�شبوع 
واأفاد  الرئي�شية.  ال�شكانية  املراكز  اإغ��الق  الرو�شية  القوات  وتوا�شل  املا�شي. 
اأوكرانيا،  اأك���رب مدينة يف  ث��اين  اأن خ��ارك��ي��ف،  اأم��ري��ك��ي كبري  دف��اع��ي  م�����ش��وؤول 
ال�شاحلية  اأودي�شا  مدينة  ملهاجمة  حمتملة  انطالق  نقطة  وهي  وميكوليف، 

الكبرية، تبدوان بخطر.
وقد  احل���رب،  الأمريكية يف  ال��ق��وات  ت�شرك  ل��ن  اأن��ه��ا  على  ب��اي��دن  اإدارة  وت�شّر 
رف�شت حتى الآن دعوات من زيلين�شكي واآخرين لفر�س منطقة حظر طريان 
فوق اأوكرانيا، قائلة اإن تطبيق القانون قد ي�شع الع�شكريني الأمريكيني وحلف 

�شمال الأطل�شي يف �شراع مبا�شر مع رو�شيا.
اأوك��ران��ي��ا ل ت�شتخدم  اأن  امل�����ش��وؤول��ون الأم��ري��ك��ي��ون اإىل  اأ���ش��ار  وي���وم الأرب���ع���اء، 
الطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي متتلكها بالفعل، لأن رو�شيا ن�شرت اأنظمة 
�شواريخ اأر�س - جو بحيث مل يعد هناك ركن يف املجال اجلوي للبالد ميكن 

ملثل هذه الطائرات اأن تتجنب فيه خماطر الإ�شابة.
لكن م��ع ا���ش��ت��م��رار ال��ت��ق��دم يف امل���دن ال��ك��ربى، اأ���ش��ب��ح ال��و���ش��ع الإن�����ش��اين اأكر 
خطورة. ويدعم م�شوؤولو البنتاغون املزاعم باأن املدنيني الذين حاولوا الفرار 
على طول املمرات الإن�شانية قد تعر�شوا للق�شف. وتقدر الأمم املتحدة اأن اأكر 

من مليوين لجئ غادروا اأوكرانيا يف الأ�شبوعني املا�شيني.

مبوجب ا�صرتاتيجية اختربته� منذ بدء تدخله� الع�صكري ع�م 2015     

رو�سيا »مهند�سة« املمرات االإن�سانية واتفاقات االإجالء يف �سوريا 
   اآراء ال تلزمن� ولكنه� متنحن� فر�صة اكت�ص�ف كيف يفكر االآخر

•• ماتيو بوك كوتيه

   اإغراء الأ�شواأ ي�شكن اأولئك الذين يحلمون حالًيا 
بتحويل ال�شراع يف اأوكرانيا اإىل حرب �شاملة بني 
رو�شيا والغرب.    مت تنوميهم من قبل اآلهة احلرب، 
التي حتّول الرجال اإىل جمانني، ي�شاهدون ب�شغف 

ومتعة حريق العامل.
   ل ت��خ��ط��وؤوا: اإن��ه��م ك��ث��ريون... احل��رب تثريهم 

وتكهربهم.
    الذين يريدون احلفاظ على هدوئهم، يف املقابل، 
مطالبون اأن ي�شاألوا اأنف�شهم كيف ميكن اأن يبدو 
�شتكون معيبة حتما.  الأزم��ة. اخلطة  املخرج من 
وم���ع ذل���ك، ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا م��ي��زة ال�����ش��م��اح للنفو�س 
الأ�شواأ  ف��رتة يكون فيها  تهداأ، واخل��روج من  ب��اأن 

ممكًنا.
�شالم

    دعونا نحاول اأن نقول الأ�شياء بو�شوح وهدوء.
اأن يكون ه��دف الغربيني، على املدى      ل ميكن 
مهما  ب��وت��ني،  بفالدميري  الإط��اح��ة  ه��و  الق�شري، 
�شي�شجله  وال��ذي  بغي�شة،  ال�شخ�شية  ه��ذه  كانت 
اإىل هو�شه  ب�����الده  ج����ّر  م���ن  اأن�����ه  ع��ل��ى  ال���ت���اري���خ 
الأيديولوجي. عالوة على ذلك، �شيتعني علينا يف 

الأيام اأو الأ�شابيع القادمة اإيجاد حل و�شط معه.
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  يفهمه  م��ا  وه���ذا     
ماكرون، الذي ي�شعى باأي ثمن للحفاظ على قناة 

ات�شال مع الكرملني.
ب��وت��ني على  تقت�شر ط��م��وح��ات  ن��ع��ل��م، ل  ك��م��ا     
اإع���ادة ت�شكيل �شكل من  اإن��ه يطمح اىل  اأوك��ران��ي��ا، 
اأ�شكال ال�شيادة الإمرباطورية الرو�شية، وا�شتعادة 
الحت����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي يف وج���ه ج��دي��د. ل��ك��ن هذه 
اأوكرانيا.  على  الوقت  لبع�س  ترّكزت  الطموحات 
ح��ول و�شع  الأزم����ة  ح��ّل  اأن يظهر  ل��ذل��ك، ميكن 

اأوكرانيا.

   املبداأ الأول: يجب �شمان ا�شتقالل اأوكرانيا. ول 
ميكن �شمها اإىل رو�شيا ب�شكل اأو باآخر.

   وم��ع ذل���ك، ل ميكن لأوك��ران��ي��ا الن�����ش��م��ام اإىل 
اأن  املحتمل  م��ن  ب��ذل��ك.  تلتزم  اأن  وعليها  الناتو، 
ي��ق��ال ل��ن��ا اأن اأوك��ران��ي��ا دول���ة ذات ���ش��ي��ادة ح���رة يف 
من  منا�شًبا.  ت���راه  كما  املنظمات  اإىل  الن�����ش��م��ام 
هناك  عمليا،  �شحيح...  ه��ذا  النظرية،  الناحية 

�شيء يف هذا العامل ا�شمه اجلغرافيا.
على  باحلفاظ  املطالبة  اأوك��ران��ي��ا  ت�شتطيع     هل 

وحدة اأرا�شيها؟
   ل ونعم.

   ل، لأن م�شري القرم مرتبط بالتاأكيد برو�شيا. 
الأم���ر على خالف  ي��ك��ون  اأن  ن��رى كيف ميكن  ل 
ذل���ك يف ال���وق���ت ال����ذي ن��ح��ن ف��ي��ه. وب��امل��ث��ل، فاإن 
يقع  اأوكرانيا  �شرق  يف  الرو�شية  الأرا���ش��ي  م�شري 
يف ق��ل��ب ال�����ش��راع احل����ايل. وحل��ف��ظ م���اء الوجه، 
�شيكون لبوتني على الأقل تاأثريه ووزنه يف حتديد 
يف  بخ�شو�شهم،  التفكري  يجب  ورمب���ا  و�شعهم، 

ا�شتفتاء لتقرير امل�شري؟
   ن��ع��م، لأن����ه م���ع ح���ل ه���ذه ال��ق�����ش��اي��ا، �شت�شمن 
ول��ن ي�شتطيع بوتني  ك��دول��ة،  اأوك��ران��ي��ا وج��وده��ا 

اإجبارها على عملية نزع ال�شالح كاملة.
اأوكرانيا

للجميع  امل�شتعاد  ال��ه��دوء  �شي�شمح  ذل���ك،  بعد     
بالعودة اإىل اأر�شهم.

اأن��ه من ال�شهل كتابة كل ه��ذا من     من الوا�شح 
اإدراكه.

�شيكون  الأزم���ة  ح��ل  ب��اأن  ف��الأذّك��ر  كتبته،  اإذا  لكن 
وحمدود.  ومنقو�س،  لالآمال،  خميباً  بال�شرورة 

ومع ذلك �شيكون متجذرا يف الواقع.
يف  للحرب  الوخيمة  العواقب  من  ينقذنا  و�شوف 

اأوروبا.
ترجمة خرية ال�شيباين

ما هو املخرج املمكن من االأزمة...؟

*عامل اجتماع وحما�شر يف املدر�شة العليا للدرا�شات التجارية مونرتيال. من موؤلفاته 
“امرباطورية ال�شوابية ال�شيا�شية “ و”التعددية الثقافية كدين �شيا�شي«.

جمهر 
االأحداث

اإىل الدعم الع�شكري املبا�شر.
ملوقع  ت�شريح  الطو�شة يف  واأو�شح 
وجود لغط  “�شكاي نيوز عربية” 
الطائرات،  ���ش��ف��ق��ة  ب�����ش��اأن  دويل 
طائراتها  اإر����ش���ال  ت��ري��د  ف��ب��ول��ن��دا 
اإر�شالها  ليتم  وا�شنطن،  اأو  للناتو 
للحلف،  ق������رار  ع����رب  لأوك����ران����ي����ا 
اأّنه مل ي�شدر اأي قرار  م�شريا اإىل 
اأوكرانيا  تزويد  ب�شاأن  اليوم  حتى 
مبقاتالت “ميغ 29” اأو بطاريات 

�شواريخ.

رو�شيا  م���ع  ع��ل��ي��ه  م���ت���ن���ازع  ج����وي 
يثريان القلق لدى احللف. وبررت 
بولندا موقفها من هذه ال�شفقة، 
لي�شت يف حالة  اأنها  على  بالتاأكيد 
حرب مع رو�شيا، لكنها لي�شت دولة 
اأوكرانيا  اأن  ت��رى  حيث  حم��اي��دة، 
�شحية للهجمات الرو�شية، منوهة 
اأن الأم��ور الع�شكرية يجب اأن  اإىل 

تكون بقرار من الناتو باأكمله.
“فاينان�شال  ���ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����ارت 
اأن  اإىل  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  تاميز” 
الناتو  ع��ل��ى  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ���ش��غ��وط 
اأج��������ربت ال����غ����رب ل�����الإع�����الن عن 
رف�س  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة  ال�������ش���ف���ق���ة، 
احللف فر�س حظر الطريان فوق 

اأوكرانيا.

ر�ص�ئل الغرب
م�شطفى  ال�شيا�شي  املحلل  ي��رى 
بطاريتي  اإر�����ش����ال  اأن  ال��ط��و���ش��ة، 
ل��ب��ول��ن��دا ورق����ة تهديد  ���ش��واري��خ 
باإمكانية  لرو�شيا  “الناتو”  بيد 
التحذيرية  اللهجة  من  النتقال 

ب���ول���ن���دا  اأع����ل����ن����ت  امل�����ق�����اب�����ل،  ويف 
طراز  طائراتها  لو�شع  ا�شتعدادها 
“ميغ -29” يف ت�شرف الوليات 
اإىل  ونقلها  وجم��ان��ا  ف��ورا  املتحدة 
ق��اع��دة رام�����ش��ت��اي��ن الأم��ريك��ي��ة يف 

اأملانيا.
عر�س  اأن  ال���ب���ن���ت���اغ���ون  واع����ت����رب 
حيث  للتطبيق،  قابل  غري  وار�شو 
ان��ط��الق م��ق��ات��الت م��ن قاعدة  اإن 
جمال  يف  وحت��ل��ي��ق��ه��ا  اأم����ريك����ي����ة 

على  م�����دّرب�����ون  ال���ط���ي���اري���ن  لأن 
ا�شتخدامها.

م� هي ال�صفقة؟
“بوليتيكو”  جم����ل����ة  ح���������ش����ب 
الأم����ريك����ي����ة، ف���������اإدارة ب����اي����دن مل 
بولندا  م��ن  ط��ائ��رات  نقل  تعار�س 
لأوك����ران����ي����ا، ب��ي��ن��م��ا ���ش��ي��ك��ون من 
وا����ش���ن���ط���ن نقل  ع���ل���ى  ال�������ش���ع���ب 
الأمريكية  “اإف-16”  ط��ائ��رات 

اإىل بولندا.

وار�شو،  على  ع��واق��ب  ل��ه  �شت�شبح 
املبا�شر  ال���ن���ار  خ���ط  يف  وي�����ش��ع��ه��ا 
ال�شرقية  وج���ارت���ه���ا  رو����ش���ي���ا  م���ع 

بيالرو�شيا.
الناتو  اأع�شاء  ت�شريحات  وج��اءت 
ب��ع��د ط��ل��ب ال��رئ��ي�����س الأوك�������راين، 
ف�����ول�����ودمي�����ري زي���ل���ي���ن�������ش���ك���ي من 
الطائرات  نقل  ت�شهيل  وا�شنطن 
التي تعود للحقبة ال�شوفيتية من 
دول اأوروبا ال�شرقية اإىل اأوكرانيا، 

•• وار�صو-وكاالت

امل�����وق�����ع اجل�����غ�����رايف على  ف����ر�����س 
دول  مقدمة  يف  ت�شبح  اأن  بولندا 
اأوك��ران��ي��ا امل��ت��اأث��رة باحلرب،  ج���وار 
مليون   1.2 ن��ح��و  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا 
لجئ، وطلب دول حلف الأطل�شي 
مقاتالت  اإر���ش��ال  منها  “الناتو” 
جلاراتها يف “�شفقة متعرة” قد 

تدفع بها اإىل اآتون احلرب.
وار�����ش����و  ب����ني  م���ن���اق�������ش���ات  ودارت 
لتزويد  اتفاقية  ح��ول  ووا�شنطن 
ب��ول��ن��دا ب���ط���ائ���رات اأم���ريك���ي���ة من 
اإر�شال  مقابل   ،”16 “اإف-  طراز 
ب��ول��ن��دا ط��ائ��رات��ه��ا رو���ش��ي��ة ال�شنع 
 ”29 “ميغ-  م��ق��ات��ل��ة  وط���ائ���رات 

اأمريكية ال�شنع اإىل اأوكرانيا.
ويف خطوة جديدة، اأر�شلت وا�شنطن 
ب���ط���اري���ت���ي �����ش����واري����خ ب���ات���ري���وت 
با�شم  امل���ت���ح���دث  وب������ّرر  ل��ب��ول��ن��دا، 
اآدم  الأوروب��ي��ة،  الأمريكية  القيادة 
ميلز، هذا باأنه ملواجهة اأي تهديد 
على  وبناء  الناتو،  حللف  حمتمل 
دعوة من بولندا، الع�شو باحللف، 

نافيا اأي نية لعمليات هجومية.
الربيطاين،  ال���دف���اع  وزي����ر  واأّك�����د 
ب��الده لبولندا  بن وال���س، حماية 
ت����زوي����ده����ا لأوك����ران����ي����ا  يف ح������ال 
القرار  اأن  اإىل  م�شريا  العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 بالطائرات، 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1108/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )92676.37( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - �شقة الطابق العا�شر 1002 - 
منطقة بور �شعيد - وميثله:خالد خليفة حممد �شيف حثبور

املطلوب اإعالنه :  1- حممود حممد ابراهيم فريوزي  -  �شفته : مدعي عليه
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ:2022/2/7  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�شوع 
ل�شالح/بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )92.679.73( درهم 
اثنان وت�شعون الف و�شتمائة وت�شعة و�شبعون درهم وثالثة و�شبعون فل�شا ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

اب������و   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
الهند   ، ع������ب������داهلل  ������ش�����ام 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )2525848R( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0508844722

فقدان جواز �سفر
�شاد  دي������ل   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ال����ه����ن����د    ، ال�������ت�������زه  اح������م������د 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)9906366U(  رق�������م 

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

    0508844722

فقدان جواز �سفر
ب����وج����ال����و   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، دي�����ش��ا���ش��ا  ه���اي���ل���و 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)6351462EP(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508844722

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ت��وف��ي��ل احمد 
بنغالدي�س     ، م����ي����اه  ن����ون����ا 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)0471568EJ(  رق�����م 

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

    0508844722

فقدان جواز �سفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف�������ق�������دت ��������ش�������ه�������ادة اأ�������ش������م������اك 
خلف  حم�����م�����د  ن����������وف  ب�����ا������ش�����م 
برقم امل����ع����م����ري   ع���ل���ى   ����ش���ع���ي���د 

  A S M A K 1 7 1 9 0 3 0
العاملية  ال�������ش���رك���ة  م����ن  �����ش����ادرة 
لزراعة الأ�شماك وعددها 1200 
الت�شال  يجدها  من  وعلى  �شهم 

بالرقم 0506699856 
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عربي ودويل
احلرب يف اأوكراني�:

هكذا تتجه رو�سيا نحو حرب ا�ستنزاف دامية...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

   بعد ف�صل خطته� االأولية يف اأوكراني�، تتجه رو�صي� نحو 
حمفوفة  ا�صرتاتيجية  اإنه�  امل��دن.  وح��رب  اال�صتنزاف 
اخل�صو�ص  وجه  على  لكنه�  ملو�صكو،  ب�لن�صبة  ب�ملخ�طر 
من  يقرب  م�  منذ  الب�صرية.     االأرواح  يف  للغ�ية  مكلفة 

اأ�صبوعني عن بدء احلرب يف اأوكراني�، حتيي �صور االأحي�ء 
�صوري�،  حلب،  ذكري�ت  م�ريوبول  اأو  خ�ركيف  يف  املدمرة 
الرو�ص.  ق�صف   � اأي�صً دّمره�  التي  ال�صي�ص�ن،  غروزين،  اأو 
ب�لن�صبة خلرباء اال�صرتاتيجية الع�صكرية الذين ق�بلتهم 
هذه  ف���إن  الفرن�صية،  دمي�ن�ص  دي  جورن�ل  لو  �صحيفة 
املع�رك الوح�صية وهذا التدمري، ميثالن عالمة على تغيري 

يف النهج الرو�صي: من هدف الهزمية ال�صريعة الأوكراني�، 
انتقلت مو�صكو اإىل حرب ا�صتنزاف.    ولفهم هذا، علين� 
العودة اإىل خطة مو�صكو االأولية. يف 24 فرباير، عندم� 
و�صع  اأوكراني�،  يف  خ��صة”  ع�صكرية  “عملية  عن  اأعلن 
فالدميري بوتني لنف�صه هدفني: “نزع ال�صالح” و”اجتث�ث 
اجلي�ص  حتييد  ال��رتج��م��ة:  اأوك��ران��ي���.  م��ن  الن�زية” 

على  “ك�ن  ال�صين�ريو،  هذا  وح�صب  النظ�م.     واإ�صق�ط 
القوات الرو�صية قطع راأ�ص حكومة كييف، واحتالل اأّمة 
املتمردين على االأكرث،  ب�صهولة، عرب �صحق بع�ص كت�ئب 
وامل�ص�همة يف اإق�مة �صلطة جديدة ت�بعة ملو�صكو” بدعم 
من احلر�ص الوطني، يو�صح فيليب جرو�ص، كبري الب�حثني 

يف موؤ�ص�صة البحوث اال�صرتاتيجية.

القوات الرو�شية تواجه �شعوبات لوج�شتيةاجلي�س الرو�شي يعتمد ا�شرتاتيجية جديدة

»جه�ز رو�صي يف ح�لة
 متدد مفرط«

ال�شرتاتيجية:  ه���ذه  ف�شلت  ل��ق��د     
ا،  خمل�شً الأوك���������راين  اجل��ي�����س  ظ���ل 
مي�شك  زيلين�شكي  الرئي�س  ي��زال  ول 
ب���زم���ام الأم�������ور، م���دع���وًم���ا م���ن قبل 
ال�شكان الذين يقاومون ب�شدة. “بالغ 
وقللوا من  تقدير قوتهم،  الرو�س يف 
�شاأن الأوكرانيني والتما�شك الدويل، 
ترينكواند، اجلرنال  دومينيك  يحلل 
للبعثة  ال�����ش��اب��ق  وال��رئ��ي�����س  امل��ت��ق��اع��د 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ل����دى الأمم 
بوتني  ح��ق��ق  الآن،  ح��ت��ى  امل���ت���ح���دة، 
اإح���ي���اء الناتو،  اأ���ش��ي��اء ف��ق��ط:  ث��الث��ة 
وت�شريع الحتاد الأوروبي، والتما�شك 

الأوكراين«.
الب�شرية  وامل�������وارد  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ك     
جرو�س  فيليب  يالحظ  والتكتيكات: 
“عدم ال�شتعداد التام للرو�س لتحدي 
الأّمة  تفر�شها  ك��ربى  قتالية  عملية 
الأوك���ران���ي���ة ال��ت��ي مت ح�����ش��ده��ا خلف 
القوات  ت��ق��دم  النتيجة:  رئي�شها”. 
باهر.  زح����ف  اإح������راز  دون  امل��ه��اج��م��ة 
وح���ي���ث خ��ط��ط��ت ل��ع��م��ل��ي��ة حم�����دودة، 
ن��ف�����ش��ه��ا جم���ربة على  رو���ش��ي��ا  “جتد 
يف  كبرية  قتالية  الرجت���ال يف عملية 
الزوايا الأربع من امل�شرح الأوكراين”، 
مع ت�شاعف اجلبهات، و”جهاز رو�شي 

مفرط المتداد«.
ا�شرتاتيجية  الرو�س  ينفذ  »اليوم،     
دوم����ي����ن����ي����ك  ي������الح������ظ  اأخرى”، 
ت��ري��ن��ك��وان��د. ومت����ر ه����ذه م���ن خالل 
“املاكنة  ال���ب���الد.  ج��ن��وب  يف  ت�����ش��ري��ع 
�شيء  ك��ل  لغزو  طريقها  يف  الرو�شية 
بهدف  ورو�شيا”  دون��ب��ا���س  ن��ه��ر  ب��ني 
ثم  ماريوبول،  ميناء  على  ال�شتيالء 
يف خطوة ثانية ميناء اأودي�شا. “اإنهما 
قائاًل،  ي��ت��اب��ع  اق��ت�����ش��ادي��ت��ان،  رئ���ت���ان 

وباأخذهما يخنق الرو�س اأوكرانيا«.

خم�طر حرب املدن
ا حرب مدن،  اأي�شً    تخو�س مو�شكو 
الكربى  امل����دن  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات  ب�شنها 
العا�شمة،  ك��ي��ي��ف،  م��ث��ل  الأف�������ق،  يف 
ومع  ال�شرقي.  ال�شمال  يف  وخاركيف 
ترينكواند،  دوم��ي��ن��ي��ك  ي�����ش��ري  ذل����ك، 
اأمر  مدينة  على  “ال�شتيالء  اأن  اإىل 
جتعل  ف��ال��ك��ث��اف��ة  للغاية”.  م��ع��ق��د 
معرفته  وبف�شل  م��ع��ق��دة،  امل���ن���اورات 
بالت�شاري�س، ميكن للمدافع التحرك 
النقاط  يف  وال��ت��ح��ك��م  اأك���رب  ب�شهولة 

املرتفعة، مثل املباين.
   تطويق مدينة، وفر�س ح�شار حمكم 
ملنع املخارج والإمدادات، ثم �شن هجوم 
يتطلب تفوًقا عددًيا: “حتتاج تقريًبا 
اإىل ن�شبة 1 اإىل 10 للفوز مبدينة”، 
خالل  و”للمقارنة،  اخل��ب��ري.  ح�شب 
 ،2000 عام  لل�شي�شان  الثاين  الغزو 
اأر����ش���ل ال���رو����س م��ا ي��ق��رب م��ن 110 
اأق����ل ب��ك��ث��ري من  اآلف ج��ن��دي، ل��ي�����س 
اأوكرانيا،  يف  حالًيا  املنت�شرة  ال��ق��وات 
منها حوايل 50 األفا لغروزين فقط، 
وهي مدينة ل يزيد عدد �شكانها عن 
ال�شكان”،  من  الآلف  ع�شرات  ب�شع 
يذكر فيليب جرو�س. ول عالقة لهذا 
 2.9 البالغ عددهم  بكييف، و�شكانها 
عنها  املدافعني  واآلف  ن�شمة،  مليون 

امل�شتعدين للمقاومة.
للجي�س  الب�شرية  امل���وارد  امل�شكلة:     
فيليب  ي���ق���ول  حم�������دودة.  ال���رو����ش���ي 
الرو�شي  اجلي�س  يعد  “مل  ج��رو���س: 
احلايل هو اجلي�س الأحمر يف احلرب 
ال���ب���اردة، ول��ي�����س مل��و���ش��ك��و ال��ك��ث��ري من 
مدار  على  اجلاهزين.  الحتياطيني 

بالوقود مرة واح��دة فقط، ل بد من 
يو�شح  ال�شاحنات،  هذه  ن�شف  تعبئة 
البنزين  اإم������دادات  ان  ك��م��ا  ال��ب��اح��ث، 
الأخرى  وال��ذخ��رية  الغذائية  وامل���واد 

تتعر�س لإكراهات اأكرب«.

ال�صين�ريو “ال�صوري«
   م��ي��زان ال��ق��وى ه��ذا، فهمه اجلي�س 
ي��الح��ظ فيليب  الأوك�������راين ج���ي���ًدا، 
الأوكرانيون  اخ��ت��ار  “لقد  ج��رو���س: 
ب���ال���ن�������ش���ب���ة  الكمائن”.  ح���������رب 
يف  حتى  اأن���ه  يعني  ه��ذا  للمهاجمني، 
املناطق التي يتم مرورها حتت العلم 
الرو�شي، �شت�شتمر املقاومة و�شت�شبح 
ان  “يبدو  وا����ش���ح���ة.  غ���ري  اجل��ب��ه��ة 
على  للغاية  م�شممون  الأوك��ران��ي��ني 
�شن حرب ع�شابات”، يدعم دومينيك 
مو�شكو  �شت�شطر  لذلك  ترينكواند، 
اإىل ترك قوات باأعداد كبرية يف املدن 
اأو حتى  األفا   150 “بوجود  املحتلة. 
200 األ����ف رج���ل ك��م��ا ه��و احل����ال يف 
ال��وق��ت احل��ا���ش��ر، ل نحتل ب��ل��ًدا مثل 
يو�شح  فرن�شا”،  من  اأك��رب  اأوكرانيا، 

اجلرنال ال�شابق.
   »لي�س للرو�س م��وارد ب�شرية كافية 
وبالتايل  املدن،  لال�شتيالء على هذه 
النارية”،  ق��وت��ه��م  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون 

يخ�شى فيليب جرو�س.
ي��خ��اف اخلبريان  ل���ذل���ك،  ون��ت��ي��ج��ة   
ال���ن���م���ط  “على  �����ش����ي����ن����اري����و  م�������ن 
وداٍم،  وح�����ش��ي  ب��ح�����ش��ار  ال�شوري” 
فادحة  وخ�شائر  حما�شرون،  و�شكان 
يف ���ش��ف��وف امل��دن��ي��ني وال���ق���وات على 

اجلانبني. 
“ل�شوء  ج���رو����س،  ف��ي��ل��ي��ب  وي�����ش��ي��ف 
احل���ظ، ت��ت��زاي��د ح���دة امل���ج���زرة، حيث 
وت�شّوى  املدنيني،  اآلف  ج��رح  اأو  قتل 
وا�شفا  تدريجًيا”،  ب���الأر����س  م���دن 
بانها “حرب ا�شتنزاف، على امل�شتويات 
الأخالقية  ول��ك��ن  وامل���ادي���ة  الب�شرية 
يكون  اأن  مي���ك���ن  ح���ي���ث  ا”،  اأي�شً
الأوكرانيني  لرتهيب  اأداة  الق�شف 

واإحباطهم.
   ه���ذه ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، ال��ت��ي �شبق 
تنفيذها يف خاركيف على �شبيل املثال، 
ا حمفوفة باملخاطر بالن�شبة  هي اأي�شً

ل�شيد الكرملني. 
ي���رى  �شورة”،  م�����ش��ك��ل��ة  “هناك 
ت��ري��ن��ك��وان��د، ف��ق��د تدفع  دوم��ي��ن��ي��ك 
احل�شارات املميتة الغربيني اإىل تبني 
ا  عقوبات جديدة ولكنها �شت�شدم اأي�شً
تراكمت  ح����ال  يف  ال����رو�����س،  ال�����ش��ك��ان 

الوفيات بني اجلنود.
    هل �شت�شمح هذه اخلطة الرو�شية 
اأهدافه؟  بتحقيق  لبوتني  اجل��دي��دة 
�شيء  ك��ل  اأن  ج��رو���س  فيليب  يعتقد 
����ش���ي���ت���وق���ف ع����ل����ى ق��������درة امل����ق����اوم����ة 
الطويل.  امل�����دى  ع��ل��ى  الأوك����ران����ي����ة 
افرت�س  ل��ك��ن��ن��ي  م��ط��ل��وب،  “احلذر 
الأوكرانية،  القوات  تنهار  مل  اإذا  اأن��ه 
�شي�شل الرو�س اإىل ذروة هجومهم يف 
هذه  ووف��ق  املقبلة.  القليلة  الأ�شابيع 
ال�شرتاتيجي  طورها  التي  النظرية 
اللحظة  ال��ذروة هي  ف��اإن  كالوزفيتز، 
اإحراز  مو�شكو  ب��اإم��ك��ان  يعد  مل  التي 
الع�شكرية.  اأهدافها  حتقيق  يف  تقدم 
“�شينتهي بنا الأمر اىل نوع من ك�س 
يفقد  و�شع  وه��و  العمليات،  يف  ملك 
فيه الرو�س القدرة على التقدم، ولكن 
ت��ظ��ل اأوك���ران���ي���ا ف��ي��ه اأ���ش��ع��ف م��ن اأن 
جرو�س...  فيليب  يطور  ت�شدهم”، 
تبقى  اأنها  غري  -م�شتنقع  ح��رب  اإنها 

اأ�شّد فتًكا.
عن لو جورن�ل دي دمي�ن�ص

ا�شتبدل  املا�شية،  اخلم�شة ع�شر عاًما 
اجلنود  ك����رة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ���ش��ان��ع��و 

بالتحديث. 
  ميكن لفالدميري بوتني تعبئة جنود 

يو�شح فيليب جرو�س. مثال: تنق�شم 
لكل  ���ش��غ��رية،  ج��ي��و���س  اإىل  ال���ق���وات 
على  “ولتزويد،  �شاحنات.  لواء  منها 
ال�شواريخ  ق��اذف��ات  ك��ل  امل��ث��ال،  �شبيل 

م��رة واح��دة فقط عن  اأبلغت مو�شكو 
2 م���ار����س، واأع���رب���ت  خ�����ش��ائ��ره��ا، يف 
498 من جنودها.  ملقتل  اأ�شفها  عن 
 11 اأك���ر م��ن  اإن  ت��ق��ول  ل��ك��ن كييف 

الح��ت��ي��اط -وق����د وع���د ي���وم الثنني 
بعدم القيام بذلك -لكنهم �شيفتقرون 
اإىل اخلربة، كما مت ا�شتدعاء القوات 
ال����وق����ت احل�����ايل،  ال�����ش��ي�����ش��ان��ي��ة. يف 

اخلبريين.  ح�����ش��ب  م�شتمر  ه��ي��ك��ل��ي 
“يعتمد اجلي�س الرو�شي ب�شكل كبري 
على مدفعيته، مثل قاذفات ال�شواريخ 
لوج�شتي”،  كابو�س  لكنه  امل��داف��ع،  اأو 

والوليات  قتلوا،  رو�شي  جندي  األ��ف 
املتحدة تقدر عدد القتلى ب� “2000 

اإىل 4000«.
اللوج�شتيك. خلل  ال��ث��اين:  امل���اأزق     

مل يعد اجلي�ص الرو�صي احل�يل هو اجلي�ص االأحمر يف احلرب الب�ردة، ولي�ص ملو�صكو الكثري من االحتي�طيني اجل�هزين

يعتمد اجلي�س الرو�سي ب�سكل كبري على مدفعيته, مثل قاذفات ال�سواريخ اأو املدافع, وهذا كابو�س لوج�ستي
نحو  االجت����اه 
و�سع ال يتقدم 
ال��رو���س  فيه 
تظل  ول��ك��ن 
فيه  اأوكرانيا 
من  اأ���س��ع��ف 
ت�سدهم اأن 

ل����الأ�����س����ف, 
م��ن امل��ع��ق��ول 
تتفاقم  اأن 
امل���ذب���ح���ة,
يقتل ح��ي��ث   

ي��ج��رح  اأو   
املدنيني اآالف 

»بوجود 150 األف� اأو حتى 200 األف رجل كم� هو احل�ل يف الوقت احل��صر، ال نحتل بلًدا مثل اأوكراني�، اأكرب من فرن�ص�«

جنود اأوكرانيون ي�شتخدمون قاذفة �شواريخ جافلني الأمريكية خالل تدريبات ع�شكرية حرب املدن عملية معقدة

املقاومة الوكرانية ت�شتعد

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/8408 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  توب �شمارت للو�شاطة العقارية  -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)268102.82( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  192/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2876/2020 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )2.547.320( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : عبدالهادي �شعد عايل الع�شياين احلارثي

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - املجاز - ال�شارقة - �شارع اخلان - مبنى الربج الول - �شقة 
1202/12

املطلوب اإعالنه : 1- احمد مالك احلاج �شيد دره    - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
ر�شوم  مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2547320( وق��دره  به 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 70392

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4458/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 581/2021 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )2543393( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : م�شرف الهالل

عنوانه:امارة دبي - الق�شي�س - �شارع النهده بجوار مركز الطوار �شنرت ومنطقة دبي التعليمية 
- ت:044266024 - متحرك:0502429874 - رقم مكاين:3713695345

املطلوب اإعالنه : 1- حمدان ابراهيم عبيد ح�شن    - �شفته : منفذ �شده
عبارة عن ح�شتكم يف  وه��ي  اموالكم اخلا�شة  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
الوحدة الكائنة مبنطقة ال�شطوة ورقم الر�س 3756 ، وفاء للمبلغ املطالب به يف ملف التنفيذ 

اعاله وذلك للعمل مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 70021

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:170/2021/22 مدين كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية املدنية الوىل رقم 33
وعدم  عقاري   36/2019 رق��م  التنفيذ  ملف  مبوجب  امل�شتحق  الدين  من  املدعي  ذم��ة  ب��رباءة  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
�شفته يف التنفيذ والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )20.000.000( درهم ع�شرون مليون درهما والفائدة 
القانونية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد وذلك كتعوي�س عن ال�شرار املادية واملعنوية والدبية والنف�شية التي حلقت 

به جراء اأفعال املدعي عليه والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ناري�س لخمي�شاند اأ�شراين

عنوانه:امارة دبي اخلليج التجاري بناية برامي ا�شفل البناية بنك بلوم فرن�شا - الطابق ال�شابع مكتب رقم 701 هاتف رقم 
047701106 -بريد الكرتوين:info@janahilegal.com - رقم مكاين:2583686879

وميثله:ن�شمة معني حممد فقيه اجلناحي
املطلوب اإعالنه :  1- �شنجاي بهجت فينود ت�شاندررا  -  �شفته : اخل�شم املدخل 

امل�شتحق مبوجب ملف  الدين  املدعي من  ذم��ة  ب��رباءة  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
التنفيذ رقم 36/2019 عقاري وعدم �شفته يف التنفيذ والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )20.000.000( 
درهم ع�شرون مليون درهما والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد وذلك كتعوي�س عن ال�شرار املادية 
واملعنوية والدبية والنف�شية التي حلقت به جراء اأفعال املدعي عليه والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2022/3/14  ال�شاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/هيل و  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

زعفران لبيع القهوة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2312758 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا فود كلوب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2099906 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الت�شريف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1021309 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/دامي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالنتاج احليواين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3784246 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انفينيت 

يونيفورم ايدياز خلياطة املالب�س الر�شمية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2183679 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
اإي  ال�ش�����ادة/اأي  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

واي كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2970707 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شدف 

الحمر للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2724657 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

اوزون البيطرية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1414686 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
للعناية   12 ال�ش�����ادة/يف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب بال�شيارات رخ�شة رقم:4123310 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل حمد �شليمان  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حممد عبداهلل �شعد بخيت العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة املنهج

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1113645 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل را�شد حارب عبيد الظاهري  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عرار �شرور �شهوان عرار الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
لل�شيانه  ال�ش�����ادة/الرازة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2940363 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علي ح�شن جا�شم بن عثمان احلمادي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف ح�شن جا�شم عثمان احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلود لل�شحن

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1210365 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد حمد حميد �شامل الدرعي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شيف حمد حميد �شامل الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
ملتابعة  ال�ش�����ادة/تارجيت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املعامالت رخ�شة رقم:3704534 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ابراهيم علي غلوم مو�شى العبيديل  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف حمد �شعيد حميد �شعيد الري�شى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ميلت �شاليدرز ذ.م.م
الظفرة  جمعية  مبنى  بينونة   - زايد  مدينة   p15  7 ال�شركة:دكان  عنوان 

التعاونية ار�س
CN 2276597 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�شادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/8  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/10  - بالرقم:2205010069 
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شريو للخدمات البحرية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2914527 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�شادة/اكتيف  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/8  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/10  - بالرقم:2205010109 
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اكوالي�س براميار للخدمات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN البحرية ذ.م.م رخ�شة رقم:1712898 

تعديل اإ�شم جتاري من/ اكوالي�س براميار للخدمات البحرية ذ.م.م

AQUALIS BRAEMAR MARINE SERVICES L.L.C

اإىل / اي بي ال للخدمات البحرية ذ.م.م

A B L MARINE SERVICES L.L.C

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اك�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دايناميك�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3685773 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الت�شامح 

وال�شعادة لالعالم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2919984 

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

من  للطاقة،  ك��م��ورِّد  رو�شيا  اأهمية 
يف  و�شريع  كبري  انخفا�س  اأي  �شاأن 
�شادراتها من الطاقة اأن تكون اآثاره 
كبرية يف الأجل القريب على اأ�شواق 

الطاقة العاملية.
الذي  الوقت  اأنه يف  �شكالت  واأ�شاف 
ت��غ��ي��ب ف��ي��ه ال����ق����درة ع��ل��ى ���ش��د اأي 
النفط  ���ش��ادرات  يف  حمتمل  نق�س 
اخل�����ام ال��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و كامل 
و����ش���ري���ع، ���ش��ريك��ز ال��ع��م��ل ال����دويل 
اأجل  الإن��ت��اج من  زي��ادة  ق على  املن�شَّ
ا���ش��ت��ع��ادة ال���ش��ت��ق��رار ت��دري��ج��ي��اً يف 
اأ���ش��واق النفط واإع���ادة ال��ت��وازن بني 
م�شتويات  ع��ن��د  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���س 
�شعرية اأدنى، موؤكداً اأنه على الرغم 
عاملية  الق��ت�����ش��ادي��ة  الآث�����ار  اأن  م��ن 
التي  الآث��ار  ف��اإن  من حيث نطاقها، 
من  العر�س  �شدمة  على  �شترتتب 
اأوروب����ا  �شترتكز يف  ال��ط��اق��ة  م����وارد 
ملوارد  الرئي�شي  امل�شتورد  باعتبارها 
لالأزمة،  ونتيجة  الرو�شية،  الطاقة 
احلد  اإىل  بن�شاط  اأوروب����ا  �شت�شعى 
الطاقة  م�شادر  على  اعتمادها  من 
امل�شتوردة ل�شالح اإنتاج يت�شم مبزيد 

من التنوع وال�شتقاللية.
تزايد  الطويل،  امل��دى  على  ���ح،  ورجَّ
وموثوقية  ال���ط���اق���ة  اأم�����ن  اأه���م���ي���ة 
التخطيط  ح��ي��ث  م���ن  م�������ش���ادره���ا 
الطويل املدى يف جمال تاأمني موارد 
ال�شروري  م��ن  و���ش��ي��ك��ون  ال��ط��اق��ة، 
ق�شايا  مع  املتطلبات  ه��ذه  م��واءم��ة 
امل����ن����اخ بحيث  وت���غ���ري  ال����ش���ت���دام���ة 

يت�شنى حتقيق كلتا النتيجتني.

�صين�ريوه�ت حمتملة
�شور�شوا،  بيكا  اأويل  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 
الأ���ش��ت��اذ امل�����ش��اع��د ب��ربن��ام��ج الأم���ن 
الوطني يف اأكادميية ربدان، فتحدث 
عن “ال�شيناريوهات املحتملة لتطور 
قائاًل  الأزمة وتاأثرياتها املتوقعة”، 
اإن ع��دداً قلياًل رداً من دول العامل، 
اأن  ب�شكل واقعي  اإن وج��دت، ميكنها 
التاأثريات  تاأمل يف عزل نف�شها عن 
الرو�شية  ل��ل��ح��رب  الأب���ع���اد  م��ت��ع��ددة 
بالن�شبة  اأن���ه  م�شيفاً  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
اإىل ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان وال���دول، 
اأ�شبحت املواجهة وال�شراع الرو�شي 
اإنذار  ج��ر���س  مبنزلة  الأوك�����راين   -
رئي�شي، لكي ت�شعى بجد اإىل تنويع 
من  للتخفيف  ال��دول��ي��ة  ع��الق��ات��ه��ا 
امل�شتويني  الأزم���ة على  ة  وح���دَّ اآث���ار 

ال�شرتاتيجي والقت�شادي.
وذكر اأنه ل ميكن لأي بلد اأن يعي�س 
يف معزل عن العامل، ولكن لو جنحت 
اأوكرانيا  على  ال�شتيالء  يف  رو�شيا 
املجاورة  ال���دول  �شت�شبح  بالكامل، 
معرباً  م�����ش��ت��م��ر،  ت��ه��دي��د  ح���ال���ة  يف 
هو  ال�شيناريو  ه��ذا  اأن  اعتقاده  عن 
الأقرب اإىل احللم الرو�شي لتو�شيع 

الإمرباطورية الرو�شية.
ت��ت��وق��ف عند  ل���ن  اأن رو���ش��ي��ا  واأك�����د 
اإذا مل جت��د قوة  اأوك��ران��ي��ا  اح��ت��الل 
اأوروب��ا ال�شرقية، وهذا  ردع قوية يف 
لقوات  وج���وه���ري  اأ���ش��ا���ش��ي  دور  ه��و 
ح��ل��ف ال���ن���ات���و يف ال���وق���ت ال���راه���ن، 
ف��ب��ع�����س ال�����دول ت��ع��م��ل ح��ال��ي��اً على 
الطريان  حل��ظ��ر  م��ن��ط��ق��ة  ت���وف���ري 
ولكن  ال��رو���ش��ي،  التو�شع  م��ن  للحد 
اأن  كما  النقا�س،  قيد  زال  ما  الأم��ر 
تقوية  على  تعمل  الناتو  حلف  دول 
الأ�شود  البحر  منطقة  يف  وج��وده��ا 
م�شتقبلية  ت���ط���ورات  لأي  ��ب��اً  حت�����شُّ
�شيطرتها  رو�شيا حال  بها  تقوم  قد 
اأن  م�شيفاً  اأوك��ران��ي��ا،  على  الكاملة 
النظام الأمني العاملي اأ�شبح متعلقاً 
املت�شارعة  وال��ت��غ��ريات  بال�شراعات 
الكربى،  ال��دول  اأنظمة  تربك  التي 
�شيكون  ب��ل  ف��ق��ط،  اأوروب�����ا  يف  لي�س 
ل��ه��ذه ال��ت��داع��ي��ات ت���اأث���ريات كبرية 

على خمتلف دول العامل.

كما اأو�شى هوؤلء، الذين �شاركوا يف 
احللقة النقا�شية التي نظمها “مركز 
وال�شت�شارات”،  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
م�شاء اأم�س الأول الأربعاء، بال�شراكة 
مع اأكادميية ربدان، وحملت عنوان: 
التداعيات  الأوك���ران���ي���ة:  “الأزمة 
ال�شرتاتيجية والقت�شادية اإقليمياً 
الطاقة  اأمن  باملوازنة بني  وعاملياً”، 
وال�شتدامة وتغري املناخ يف تخطيط 
الطاقة  لتاأثريات  كنتيجة  الطاقة، 
واأوكرانيا،  رو���ش��ي��ا  ب��ني  ال�����ش��راع  يف 
التفاو�س  ������ش�����رورة  ج����ان����ب  اإىل 
الغذائي  الأم������ن  ���ش��ي��ا���ش��ات  ب�������ش���اأن 
حمتملة  �شغوط  اأي  من  للتخفيف 
على الإم������دادات، م��ع ال��ت��اأك��ي��د على 
اإن�شاء من�شة حكومية دولية  اأهمية 
تلتزم  املحايدة  الإعالمية  للتغطية 
م�شددين  وامل��و���ش��وع��ي��ة،  ب��ال��و���ش��وح 
امل�شرتك  ال���ع���م���ل  ������ش�����رورة  ع���ل���ى 
وتقليل  الت�شخم  موجات  لح��ت��واء 
العاملية،  الق��ت�����ش��ادات  يف  ت��اأث��ريه��ا 
الفقرية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ئ��ات  ويف 

واملهم�شة.

خم�وف اإقليمية وع�ملية
الدكتور  النقا�شية  احللقة  وا�شتهل 
الرئي�س  ال���ع���ل���ي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
تريندز  “مركز  ل������  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
بكلمة  وال�شت�شارات”،  ل��ل��ب��ح��وث 
اإن احل���رب  ف��ي��ه��ا  ق����ال  ت��رح��ي��ب��ي��ة، 
تثري  الأوك������ران������ي������ة   - ال����رو�����ش����ي����ة 
العديد  وت���ط���ورات���ه���ا  ت��ف��اع��الت��ه��ا 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل���خ���اوف  م��ن 
لت�شع  ات�����ش��اع��ه��ا  ب��خ��ط��ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
النزلق،  حافة  على  برمته  العامل 
عاملية جديدة  ح��رب  اأت���ون  رمب��ا يف 
الرو�شي  الإ����ش���رار  م��دم��رة يف ظ��ل 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة احل���رب ح��ت��ى حتقق 
اأه��داف��ه��ا، والإ����ش���رار ال��غ��رب��ي على 
ورفع  وا���ش��ت��ن��زاف��ه��ا  رو���ش��ي��ا  معاقبة 
ما  اأق�شى  اإىل  عليها  احل��رب  تكلفة 

ميكن.
واأ�شاف اأن هذه احلرب تثري الكثري 
م����ن اجل�������دل وال����ت���������ش����اوؤلت ح���ول 
ال�شرتاتيجية  املختلفة،  تداعياتها 
اإقليمياً  وال�شيا�شية،  والقت�شادية 
التقديرات  ظ��ل  يف  خا�شة  وع��امل��ي��اً، 
نتيجة  اأن  اإىل  ت�شري  ال��ت��ي  الأول��ي��ة 
التي  وال����ت����داع����ي����ات  احل������رب  ه�����ذه 
كبري،  ح��د  اإىل  �شرت�شم،  �شتخلفها 
امل�شتقبلي  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  م��الم��ح 
الطرف  طبيعة  عن  النظر  ب�شرف 

الذي �شيحقق اأهدافه منها.

اإعالء �صوت احلكمة
واأكد الدكتور العلي اأن هذه احللقة 
مع  بال�شراكة  اأت���ت  ال��ت��ي  النقا�شية 
رب��������دان، ج������اءت لبحث  اأك����ادمي����ي����ة 
ال���ت���ط���ورات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ذه الأزم����ة 
ودرا���ش��ت��ه��ا ل��ل��وق��وف ع��ل��ى خمتلف 
اأب�����ع�����اده�����ا وت����داع����ي����ات����ه����ا، ور�����ش����م 
وحتديد  املحتملة،  �شيناريوهاتها 
من  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  تاأثرياتها 
اأجل دعم �شانعي القرار على بلورة 
تخدم  ال��ت��ي  وال���ق���رارات  ال�شيا�شات 
م�شالح �شعوبهم، وتعزز الجتاهات 
الداعمة لل�شالم والتنمية والزدهار، 
اإع���الء �شوت  م�����ش��دداً على ���ش��رورة 
العامة  امل�شلحة  وتغليب  احل��ك��م��ة 
مائدة  اإىل  واجل���ل���و����س  ل��ل�����ش��ع��وب، 
املفاو�شات واإجراء احلوارات البناءة، 
لأن العامل لي�س بحاجة اإىل حروب 

مدمرة.

اأزمة اإن�ص�نية
ب���دوره���ا، اأو���ش��ح��ت م��دي��رة احللقة 
النقا�شية اأمل الربيكي، نائبة رئي�س 
يف  ال�شرتاتيجية  ال��درا���ش��ات  ق�شم 
اأن الأمم املتحدة تخ�شى  “تريندز”، 
والالجئني  امل�شردين  ع��دد  يبلغ  اأن 

الأوكرانيني نتيجة احلرب الرو�شية 
- الأوكرانية �شبعة ماليني لجئ يف 
نهاية املطاف، مبينة اأن هذه احلرب 
ا���ش��ت��ف��ح��ال الأزم�����ة  ت�����وؤدي اإىل  ق���د 
الإن�شانية احلالية اأي�شاً، وقد ترتك 
امل��الي��ني يف حالة جم��اع��ة، م�شيفة 
اأن العامل يواجه الآن حتدياً اإن�شانياً 
كبرياً ينذر باأزمة اقت�شادية كارثية، 
فيه  ت�شتطيع  ل  ال����ذي  ال���وق���ت  يف 
ال�شعوب والدول حتمل تبعات حرب 
الأوكرانية  الأزم��ة  يجعل  ما  ثانية، 
احل����رج����ة ت��ب��ع��ث ع���ل���ى امل����زي����د من 
احللقة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  امل���خ���اوف، 
النقا�شية ت�شعى اإىل ا�شتعرا�س اآثار 
امل�شتويني  على  الأوك��ران��ي��ة  الأزم���ة 
الجتاهات  والعاملي، ومن  الإقليمي 
�شبعة حماور  ع��رب  ك��اف��ة  ��ُع��د  وال�����شُّ

رئي�شية.

املوقف الرو�صي
اأما الدكتور اأر�شن �شابروف الأ�شتاذ 
الوطني  الأم����ن  ب��ربن��ام��ج  امل�����ش��اع��د 
فا�شتعر�س  رب������دان،  اأك���ادمي���ي���ة  يف 
ال����رو�����ش����ي  امل������وق������ف  “حمددات 
اإىل  م�شرياً  املختلفة”،  واجتاهاته 
اجليو�شيا�شي  الأم������ن  ت��ه��دي��د  اأن 
وراء  الرئي�شي  العامل  هو  الرو�شي 
الأزمة احلالية يف اأوكرانيا، م�شيفاً 
اأن ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف���الدي مري 
ب���وت���ني و����ش���ع ن��ف�����ش��ه يف م���وق���ف ل 

ي�شتطيع الرتاجع عنه.
ال���رو����ش���ي���ة -  ال���ع���الق���ات  اأن  وذك�����ر 
ت��ق��وم على مبداأ  ك��ان��ت  الأوك��ران��ي��ة 
باعتبارهما  الأخ���������وي  ال���ت���ع���ام���ل 
ج��ارت��ني، ول��ك��ن الأوك��ران��ي��ني يرون 
بزعم  لرو�شيا،  جرياناً  لي�شوا  اأنهم 
واأطماع  تطلعات  لديها  رو���ش��ي��ا  اأن 
هذه  ت��خ��ف��ف  مل  اإذ  اأوك����ران����ي����ا،  يف 
الأزيل  ال�شراع  ح��دة  من  العالقات 
واأوكرانيا،  رو�شيا  ب��ني  وال��ت��اري��خ��ي 
ال�شيطرة  اأن  ال���رو����س  ي���رى  ح��ي��ث 
على اأوكرانيا اأمر جوهري واأ�شا�شي، 
كما ترى القيادة الرو�شية اأن هناك 
م���راح���ل خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��ت��و���ش��ع ومتدد 
ا�شرتاتيجية  على  وت��راه��ن  النفوذ 
ال�شراع  خ�����ش��م  يف  ال���واق���ع،  الأم����ر 
والنزاع القائم يف اأوكرانيا، وترى اأن 
هناك مطالب م�شروعة لهم حتتاج 
ان�شمام  م��ن��ع  منها  التطبيق،  اإىل 
الأوروب������ي،  اإىل الحت�����اد  اأوك���ران���ي���ا 
نووية  اأ�شلحة  امتالك  من  ومنعها 
كي  اأي�شاً  متطورة  ع�شكرية  وق��وات 

ل تهدد اأمن رو�شيا القومي.
�شابروف  اأر����ش���ن  ال���دك���ت���ور  وي�����رى 
منع  على  رو�شياً  اإ���ش��راراً  هناك  اأن 
ان�شمام اأوكرانيا حللف الناتو اأي�شاً، 
ف�شاًل عن الهيمنة واإحكام القب�شة 
ع���ل���ى ك���ام���ل ال�������رتاب الأوك���������راين، 
لرو�شيا،  ت���اب���ع���اً  ق����ط����راً  ل��ت�����ش��ب��ح 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 
لي�س لديه طريق  فالدميري بوتني 
للرتاجع عن هذه احلرب يف الوقت 

احلايل.

املوقف الغربي
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، ت�����ط�����رق ال����دك����ت����ور 
ق�شم  رئي�س  األ��ك�����ش��ن��در،  كري�شتيان 
ال�����درا������ش�����ات ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
املوقف  “حمددات  اإىل  “تريندز” 
واجتاهاته  الأزم��������ة  م����ن  ال���غ���رب���ي 
على  رداً  اأن���ه  م��وؤك��داً  امل�شتقبلية”، 
الدول  فر�شت  ال��رو���ش��ي��ة،  العملية 
����ش���ام���ل���ة �شد  ال���غ���رب���ي���ة ع���ق���وب���ات 
املجال  اإغ�������الق  ���ش��م��ل��ت  م���و����ش���ك���و، 
اجلوي واإجراءات تقييدية ت�شتهدف 
والكيانات  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ال��ع��دي��د 
املالية  واملوؤ�ش�شات  الإع��الم  وو�شائل 

الرو�شية.
اخ���ت���الف���ات يف  اأن ه���ن���اك  واأو�����ش����ح 
جتاه  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  امل��واق��ف 

اأر�شدة م�شتثمرين رو�س، اإىل جانب 
بامل�شاعدات  الأوك��راين  ال�شعب  دعم 
الإن�شانية واملعلومات ال�شتخباراتية 
والدعم الع�شكري، ف�شاًل عن العمل 
الالجئني  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ع��ل��ى  ح���ال���ي���اً 
ال�شني  تعمل  بينما  الأوك���ران���ي���ني، 
ع��ل��ى ت��ه��دئ��ة الأزم�������ة ال���رو����ش���ي���ة - 
عالقتها  م�����ش��ت��غ��ل��ة  الأوك�����ران�����ي�����ة، 
الرو�شية،  احل��ك��وم��ة  م���ع  ال��ط��ي��ب��ة 
دعم  اأج���ل  م��ن  تعمل  ال�شني  ول��ك��ن 
ال��دول��ي��ة كافة  امل��ح��اف��ل  رو���ش��ي��ا يف 
اأي�شاً، باعتبارها حليفاً ا�شرتاتيجياً 
يف م��واج��ه��ة اأم��ري��ك��ا، ويف ظ��ل هذه 
اأن  املتباينة جن��د  ال��دول��ي��ة  امل��واق��ف 
ت��ل��ق��ي بظاللها  ال�����ش��راع  ت��داع��ي��ات 
من  الآلف  م���ئ���ات  ع���ل���ى  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
ال��الج��ئ��ني الأوك���ران���ي���ني، م��ا ينذر 
ب���ك���ارث���ة اإن�������ش���ان���ي���ة وح����رك����ة ن����زوح 

للماليني.

موازين القوى الدولية
دولديز،  اآن��ا  الدكتورة  وا�شتعر�شت 
الأ�شتاذة امل�شاركة بربنامج ال�شرطة 

الأزم�������ة الأوك����ران����ي����ة ت�����ش��ت��ن��د اإىل 
ق�����ش��اي��ا وع����وام����ل ���ش��ي��ا���ش��ي��ة، مثل 
وال�شغوط  اجليو�شيا�شية  العوامل 
الأمنية،  وامل����خ����اوف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
امل�شتقبلي  ال�����ش��ي��ن��اري��و  اأن  م�شيفاً 
ا�شتمرار  بكيفية  م��ره��ون  املحتمل 
احل�������رب، وه�����ل ���ش��ت��ت�����ش��اع��د، وهل 
����ش���ت���وؤدي احل��م��ل��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة اإىل 
مهمة،  اأرا�����������سٍ  ع���ل���ى  ال����ش���ت���ي���الء 
اأوكرانيا  اإن�����ش��اء  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة،  ويف 
الغربية،  )اأوك����ران����ي����ا  امل��ت��ن��اف�����ش��ة 

واأوكرانيا ال�شرقية(؟
هناك  اأن  األك�شندر  كري�شتيان  وذكر 
اخ���ت���الف���اً وت���ب���اي���ن���اً ب���ني ال������دول يف 
ال��ت��ع��اط��ي وال��ت��ع��ام��ل م���ع الأزم�����ة؛ 
ف��ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي جو 
ب���اي���دن ت��ف��اع��ل��ت ب���ق���وة م���ع الأزم�����ة 
ودعمت  ال��رو���ش��ي��ة   - الأوك����ران����ي����ة 
والأمم  الأم���ن  جمل�س  يف  الق�شية 
املتحدة وفر�شت حزماً متتالية من 
اأملانيا  ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو���ش��ي��ا، ك��م��ا 
بكثافة عرب  اأوك��ران��ي��ا  ت��دع��م  ال��ت��ي 
فر�س املزيد من العقوبات وجتميد 

والأم�������ن يف اأك���ادمي���ي���ة رب�������دان، يف 
على  الأزم����ة  “تداعيات  مداخلتها 
ال���دول���ي���ة وحالة  ال���ق���وى  م���وازي���ن 
مو�شحة  القائم”،  ال��دويل  النظام 
�شتعيد  اأوك����ران����ي����ا  يف  احل������رب  اأن 
و�شينتج  الدولية،  العالقات  ت�شكيل 
الب�شرية  الكثري من اخل�شائر  عنها 
م�شيفة  وال�شيا�شية،  والقت�شادية 
اأن����ه مم��ا ل ���ش��ك ف��ي��ه اأن الأح����داث 
املتعلقة باأزمة اأوكرانيا عام 2022 
ه��ي اخ��ت��ب��ار ج���اد وح��ق��ي��ق��ي للنظام 

العاملي احلايل.
وترى اآنا دولديز اأن القوة الع�شكرية 
القانونية  غري  واملعامالت  الكبرية 
انتهاك  ال��رو���ش��ي  اجلي�س  ِق��ب��ل  م��ن 
ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل يف اأوك���ران���ي���ا، ما 
جعل الأوكرانيني يعانون وب�شدة، ما 
القيام  العاملية  املنظمات  على  يحتم 
بدورها والتدخل اجلاد لوقف هذه 
احلرب والعمل على تخفيف تبعاتها 
والإن�شانية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
جمعاء،  ال��ب�����ش��ري��ة  ع��ل��ى  ال��ك��ارث��ي��ة 
العاملية هي  الفعل  باأن ردود  منوهة 

لل�شعب  وداع���م���ة  ق��وي��ة  الآن  ح��ت��ى 
العدوان  م��واج��ه��ة  يف  الأوك��������راين، 
رو�شيا  تقم  مل  اإذا  ول��ك��ن  ال��رو���ش��ي، 
اأوكرانيا  م��ن  ���ش��ري��ع��اً  ب��الن�����ش��ح��اب 
����ش���رنى ت���داع���ي���ات ق���وي���ة ق���د تخّل 

مبوازين القوى العاملية.

تداعي�ت اقت�ص�دية ع�ملية
م���ن ج��ه��ت��ه، ت��ط��رق ال��دك��ت��ور جون 
امل�شاعد  ج���ورج ه��ات��زدوين الأ���ش��ت��اذ 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج الأم����ن ال��وط��ن��ي يف 
“التداعيات  اإىل  رب���دان،  اأك��ادمي��ي��ة 
الق���ت�������ش���ادي���ة ال���ع���امل���ي���ة ل����الأزم����ة 
ال�شوء  م�����ش��ل��ط��اً  الأوكرانية”، 
رو�شيا  ح��ال��ت��ي  ع��ل��ى  م��داخ��ل��ت��ه  يف 
واأوروب��ا، حيث اأكد اأن هناك العديد 
م���ن الإج���������راءات ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
الرو�شي  القت�شاد  ا�شتقرار  زعزعة 
قادر  غري  ي�شبح  بحيث  واإ�شعافه، 
ال�شراع،  مت���وي���ل  م���وا����ش���ل���ة  ع���ل���ى 
مثل  اق��ت�����ش��اد  ف�����ش��ل  اأن  م�����ش��ي��ف��اً 
العاملي  النظام  ع��ن  رو�شيا  اقت�شاد 
م�شهد  هو  واح��د  اأ�شبوع  غ�شون  يف 

مذهل ومرعب باملقايي�س كلها.
واأ�شاف: “حينما ننظر اإىل الهجوم 
ال���رو����ش���ي، جن���د ال���ع���امل ق���د حترك 
اإج������راءات ح��ازم��ة بتجميد  وات��خ��ذ 
اأر���ش��دة واأ���ش��ول ب��امل��ل��ي��ارات خا�شة 
مب�����ش��ت��ث��م��ري��ن رو�������س، اإ����ش���اف���ة اإىل 
توقف جزء كبري من حركة التجارة 
معزولة  �شبه  يجعلها  ما  الرو�شية، 
عن حركة التجارة العاملية، فتجميد 
وتقييد  ال��ن��ف��ط  وح���ظ���ر  الأ�����ش����ول 
اأحلقت  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة 
الرو�شي،  بالقت�شاد  ك��ب��رياً  ���ش��رراً 
�شتجعل  ك��ل��ه��ا  الإج����������راءات  وه�����ذه 
العامليني يحجمون عن  امل�شتثمرين 
مو�شحاً  رو�شيا”،  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
رو�شيا  يف  الق��ت�����ش��ادي  ال��و���ش��ع  اأن 
يف  ال�شعوبات  من  املزيد  ي�شهد  قد 
ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، خ�����ش��و���ش��اً يف ظل 
الوليات  م���ع  ال��ع��الق��ة  ا����ش���ط���راب 
تاأثري  اأن  كما  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة 
ال�شتقرار  ع��ل��ى  الأ����ش���ول  جت��م��ي��د 

القت�شادي �شيكون كبرياً.

�صدمة اقت�ص�دية
العو�شي،  علياء  اأ���ش��ارت  ذل���ك،  اإىل 
ال�����درا������ش�����ات  ق�������ش���م  ال����ب����اح����ث����ة يف 
اإىل  “تريندز”،  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
لالأزمة  الق��ت�����ش��ادي��ة  “التداعيات 
الأو�شط”،  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
اأن الأزم������ة ال��رو���ش��ي��ة -  م��و���ش��ح��ة 
الأوك���ران���ي���ة ج���اءت ك��اآخ��ر حلقة يف 
التي  املوؤ�شفة  الأح���داث  من  �شل�شلة 
خ�شو�شاً  العاملي،  القت�شاد  �شربت 
اأن التعايف اأ�شبح بطيئاً بعد جائحة 
“كورونا”، ومل يلبث اأن واجه عقبة 

اأ�شد فتكاً وتاأثرياً من “كورونا«.
رو�شيا  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  اأن  وذك����رت 
ذات  كلية  اقت�شادية  جاءت ك�شدمة 
يف  حم�شو�شة  املدى  بعيدة  تداعيات 
ال���ع���امل، مب��ا يف ذلك  اأن���ح���اء  جميع 
و�شمال  الأو���ش��ط  “ال�شرق  منطقة 
ولكن كما هي احلال مع  اأفريقيا”، 
العواقب  كانت  جميعها،  ال�شدمات 
بع�س  �شتكون  حيث  متكافئة،  غري 
اأك��ر عر�شة لل�شدمات من  ال��دول 

غريها.
يتعلق  “عندما  العو�شي:  وتابعت 
الأو�شط  ال�����ش��رق  مب��ن��ط��ق��ة  الأم�����ر 
اجلغرافيا  ف����اإن  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال 
الت�شتت؛  ع���ل���ى  وت���ب���ع���ث  ���ش��خ��م��ة 
اخلليج  دول  ت���غ���ط���ي  ف���امل���ن���ط���ق���ة 
البحر  على  مطلة  ودول  ال��ع��رب��ي��ة، 
جانب  اإىل  امل���ت���و����ش���ط،  الأب����ي���������س 
امل�شطربة  اأف���ري���ق���ي���ا  ���ش��م��ال  دول 
الأزمة  تاأثريات  يجعل  ما  �شيا�شياً، 
الرو�شية - الأوكرانية م�شتتة وغري 
الالعبني  اأن  وت����رى  م��ت��ج��ان�����ش��ة«. 
والقمح”  “النفط،  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 
منطقة  على  وي�شيطران  خمتلفان 
اأفريقيا،  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
ال�شادرات  اأه��م  من  اإياهما  معتربة 
حالياً  ت��ت��ع��ر���س  ال���ت���ي  ال���رو����ش���ي���ة 
العقوبات  ب�شبب  واحل��ظ��ر  للخطر 

الأوروبية والأمريكية.

اأ�صواق الط�قة الع�ملية
اأ�شواق  يف  الأزم�����ة  “تاأثري  وح����ول 
وم�شتقباًل”،  العاملية حالياً  الطاقة 
الباحث  ����ش���ك���ال���ت،  ���ش��ت��ي��ف��ن  ق������ال 
ال����رئ����ي���������ش����ي ب���ق�������ش���م ال�����درا������ش�����ات 
من  اإنه  “تريندز”،  يف  القت�شادية 
ت���رتت���ب ع��ل��ى الأزم�����ة  اأن  امل��ح��ت��م��ل 
تبعات  ال���رو����ش���ي���ة   - الأوك�����ران�����ي�����ة 
خ��ط��رية ت��ت��ع��دى ال�������ش���راع احلايل 
العاملية،  ال��ط��اق��ة  اأ���ش��واق  وت��وؤث��ر يف 
ت�شهد  ال���ط���اق���ة  اأ������ش�����واق  اأن  ذل�����ك 
اإط��ار �شدمة  الأ�شعار يف  يف  ارتفاعاً 
توقف  نتيجة  املعرو�س  يف  حمتملة 
ت�شدير نحو 5 ماليني برميل من 
النفط اخلام، مبيناً اأنه بالنظر اإىل 

يف حلقة نق��صية ل� »تريندز« ب�ل�صراكة مع »اأك�دميية ربدان« بعنوان: »االأزمة االأوكرانية: التداعي�ت اال�صرتاتيجية واالقت�ص�دية اإقليميً� وع�مليً�«

االأزمة االأوكرانية تنذر بكارثة اقت�سادية.. وتداعياتها  �سرت�سم مالمح النظام العاملي امل�ستقبلي
•• اأبوظبي-الفجر:

تداعي�ت  اأن  من  وب�حثون  واأك�دمييون  خرباء  ر  حذَّ
ت�أثريه�  �صيمتد  االأوك��ران��ي��ة   - الرو�صية  االأزم���ة 
الع�مل،  دول  اقت�ص�دات  خمتلف  ليطول  ال�صلبي 
اأن  خ�صو�صً�  جديدة،  اقت�ص�دية  بك�رثة  ينذر  م� 

النظ�م  مالمح  �صرت�صم  �صتخلفه�  التي  تداعي�ته� 
قد  احل��رب  ه��ذه  اأن  ع��ن  ف�صاًل  امل�صتقبلي،  الع�ملي 
توؤدي اإىل ا�صتفح�ل االأزمة االإن�ص�نية احل�لية التي 
ويف  م�صردين  املاليني  ت��رتك  وق��د  ال��ع���مل،  يعي�صه� 
رو�صي�  جن�ح  ح�ل  يف  اأنه  واأو�صحوا  جم�عة،  ح�لة 
اأوكراني� ب�لك�مل، �صت�صبح الدول  يف اال�صتيالء على 

هذا  اأن  معتقدين  خطري،  تهديد  ح�لة  يف  املج�ورة 
الرو�صي  احللم  حتقيق  اإىل  االأق��رب  هو  ال�صين�ريو 
يزال  الع�مل ال  اأن  واأكدوا  اإمرباطوريته�.  تو�صيع  يف 
ي�صتطيع  وال  “كوفيد-19”،  اأزم���ة  تبع�ت  يع�ين 
من  تزيد  اأن  �ص�أنه�  من  النط�ق  وا�صعة  حرب  حتمل 
عن  البحث  من  بد  وال  احل�لية،  واملخ�طر  االأعب�ء 

الو�ص�ئل املمكنة ك�فة حلل االأزمة االأوكرانية �صلميً� 
م�صددين على  اإىل حرب غ�م�صة،  الع�مل  لئال ينجر 
الدويل  الق�نون  ودع��م  اال�صتقط�ب  جتنب  �صرورة 
االإن�ص�نية  التداعي�ت  ظل  يف  االأزم��ة،  حلل  ك�أ�ص��ص 
من  املزيد  تتطلب  التي  اأوكراني�  يف  الدائرة  للحرب 

اجلهود الدولية مل�ص�عدة الن�زحني. 

خب��راء وباحث�ون:
• �صرورة اإن�ص�ء من�صة حكومية دولية للتغطية االإعالمية

 املح�يدة تلتزم ب�لو�صوح واملو�صوعية
• �صرورة جتنب اال�صتقط�ب ودعم الق�نون الدويل 

ك�أ�ص��ص حلل االأزمة
• الرئي�ص الرو�صي و�صع نف�صه يف موقف ال ي�صتطيع الرتاجع عنه

• االأحداث املتعلقة ب�الأزمة هي اختب�ر ج�د وحقيقي 
للنظ�م الع�ملي احل�يل

ب�سيا�سة »احلبل امل�سدود«.. ال�سني ك�سفت موقفها من حرب اأوكرانيا •• بكني-وكاالت

مما  ال�شني  موقف  ب�شاأن  ت�شاوؤلت  تدور  الأوكرانية،  الرو�شية  احلرب  خ�شم  يف 
يجرى، فرغم عالقتها الوثيقة مع مو�شكو اإل اأنها مل تبد ر�شميا اأي انحياز بل 
اتخذت مواقف اأقرب اإىل الو�شطية �شمن ما اعتربه حمللون “�شيا�شة منت�شف 
الذي  الرو�شي  ال�شيني  البيان  فرغم  وم�شاحلها.  لتحالفاتها  مراعاة  الع�شا” 
الإعالن  و�شهد  بكني  اإىل  بوتن  ف��الدمي��ري  زي���ارة  ف��رباي��ر عقب  م��ن   4 �شدر يف 
الأطل�شي،  تو�شع حلف  ورف�س  و�شداقة بال حدود”  ا�شرتاتيجية  �شراكة  عن” 
ب�شرورة احرتام  اأي���ام  قبل  ي��ي،  وان��غ  ال�شيني،  وزي��ر اخلارجية  ت��اأك��ي��دات  ج��اءت 
ب�شكل منا�شب  التعامل  اأوكرانيا مع وجوب  الدول و�شيادتها مبا يف ذلك  اأرا�شي 
مع خماوف مو�شكو وهو النهج نف�شه الذي اتبعته ال�شني خالل �شم رو�شيا ل�شبه 
مو�شكو  مع  ال�شيني  التجاري  التبادل  حجم  ويبلغ   .2014 يف  القرم  جزيرة 
اأكر من 140 مليار دولر، اإ�شافة اإىل العالقات الوثيقة مع رو�شيا يف جمالت 
الطاقة والت�شليح واملواقف ال�شيا�شية امل�شرتكة يف الت�شدي للهيمنة الأمريكية، يف 
املقابل تعد ال�شني ال�شريك التجاري الأول لأوكرانيا وترغب بح�شب م�شوؤوليها 
يف احلفاظ على عالقات جيدة مع كييف. وحتدثت تقارير ا�شتخباراتية اأن ال�شني 
كانت على علم م�شبق بالعملية الع�شكرية الرو�شية �شد اأوكرانيا وطلبت من كبار 
فيما  الهجمات،  بدء  قبل  بكني  اأوملبياد  انتهاء  حتى  النتظار  الرو�س  امل�شوؤولني 

التقليدي عن “�شيادة و�شالمة اأرا�شي” الدول، رف�شت بكني املوافقة على قرارين 
ملجل�س الأمن والأمم املتحدة يدينان العملية الع�شكرية الرو�شية لكنها مل ت�شوت 
ا بل جلاأت اإىل المتناع عن الت�شويت. والثنني، قال وزير اخلارجية  �شّدهما اأي�شً
جداً  متينة  والأوك���راين  ال�شيني  ال�شعبني  بني  “ال�شداقة  اإن  يي  وان��غ  ال�شيني 
�شرت�شل  ال�شني  اأن  م�شيفاً  جداً”،  وا�شعة  للجانبني  امل�شتقبلي  التعاون  واآف��اق 
ا�شتعداد للعمل مع املجتمع الدويل  “على  اأوكرانيا وهي  اإىل  اإن�شانية  م�شاعدات 
للقيام بالو�شاطة الالزمة«. ووفق حتليل للكاتب مو ت�شون�شان ن�شرته جملة “ذا 
ت�شعر  املتحدة  الوليات  ف��اإن  الآ�شيوي  بال�شاأن  املخت�شة  الأمريكية  ديبلومات” 
بقلق بالغ اإزاء تفاعالت رو�شيا وال�شني يف مواجهة الأزمة الأوكرانية.  ويرى مو 
ت�شون�شان اأن القلق الأمريكي مفهوم، لكن يبدو اأن بع�س امل�شوؤولني الأمريكيني 
يخطئون يف احلكم على العالقات ال�شينية الرو�شية وال�شيا�شة اخلارجية الأو�شع 
اأخرى، عندما يكون  لل�شني، فال�شني ورو�شيا لي�شا حليفني ع�شكريني، وبعبارة 
اأو  ال��ت��زام تعاهدي  اأي  الآخ���ر  ال��ط��رف  اأح��د اجلانبني يف حالة ح��رب، ل يتحمل 
الوليات  بني  الع�شكرية  التحالفات  عن  متاًما  يختلف  وهذا  بامل�شاعدة،  قانوين 
املتحدة وبلدان حلف �شمال الأطل�شي )الناتو(. لذلك، فاإن ال�شني لي�شت ملزمة 

نفت ال�شفارة ال�شينية يف وا�شنطن �شحة التقرير، موؤكدة اأن “املزاعم املذكورة يف 
هذا التقرير جمرد تكهنات ل اأ�شا�س لها، تهدف اإىل حتويل اللوم وت�شويه �شمعة 
ا�شرتاتيجية  مكا�شب  هناك  اأن  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  وك�شفت  ال�شني«. 
وا�شعة لبكني من احلرب احلالية اأولها اأن فر�شية احتمال انتقال عدوى مو�شكو 
اإىل بكني يف تعاطيها مع تايوان، اأي �شن حرب ل�شتعادتها، وكذلك اإدراك ال�شني 
اأنها �شتكون هدفا للحلف الأطل�شي م�شتقبال مثلما هو احلال مع رو�شيا يف الوقت 
حيث  وحتالف  �شراكات  عرب  مو�شكو  مع  عالقتها  بكني  تعزيز  واأي�شا  ال��راه��ن، 

تدرك رهان مو�شكو عليها للتقليل من تاأثريات العقوبات القت�شادية.
ووفق حمللني فاإنه منذ زحف القوات الرو�شية اإىل اأوكرانيا، �شارت ال�شني فيما 
دبلوما�شيا،  م�شدود  حبل  على  اخلارجية  ال�شيا�شة  خ��رباء  م��ن  العديد  ي�شميه 
مو�شكو  ب��روؤي��ة  كبري  اهتمام  لديها  ولي�س  رو�شيا  م�شاعدة  اإىل  م�شطرة  فهي 
تنهار اقت�شادياً، بينما حتاول التم�شك مببادئ �شيا�شتها اخلارجية حول ال�شيادة 
التام  النهيار  واأوروب��ا من  املتحدة  الوليات  وكذلك حماولة منع عالقاتها مع 
كون اأن انفتاح ال�شني على وا�شنطن وحلفائها هو الذي دفع النمو الهائل لها يف 
العقود الأربعة املا�شية. ويف عملية توازن بني قربها ال�شيا�شي من مو�شكو ودفاعها 

بدعم رو�شيا، والواقع اأن ال�شني مل تدعم موقف رو�شيا عالنيًة خالل اأزمة القرم 
اإذا كانت ال�شني �شد الجتياح  ال�شوؤال املطروح،  اإجابته عن  7 �شنوات. ويف  قبل 
الرو�شي لأوكرانيا، فلماذا مل تنتقد بكني رو�شيا كما فعل الغرب؟ يو�شح الكاتب 
ال�شداقة  �شوء  يف  البلدين  بني  بالعالقة  �شي�شر  لرو�شيا  العلني  ال�شني  انتقاد 
ال�شينية الرو�شية. ويف هذا الوقت، يتعني على بكني اإظهار الت�شامن، بدًل من 
الدبلوما�شية،  وامل��ه��ارات  باملكانة  تتعلق  م�شاألة  فهذه  الختالفات،  على  التاأكيد 
اخلبري  وي��ق��ول  املغلقة.  الأب����واب  خلف  احلقيقي  موقفها  ع��ن  ال�شني  و�شتعرب 
�شيا�شة  ت�شتخدم  بكني  اإن  الق�شا�س  اأن�س  وال�شرتاتيجية  الدولية  ال�شوؤون  يف 
منت�شف الع�شا باإظهار املوقف احليادي وحث جميع الأطراف للعودة اإىل طاولة 
املفاو�شات واإجراء احلوار ويف ذات الوقت معار�شة فر�س العقوبات املفرطة على 
اأن ال�شني اأحد  رو�شيا. واأ�شاف الق�شا�س، يف حديث ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
امل�شتفيدين من الأزمة يف اأوكرانيا كون اأن الأطراف املت�شارعة كلهم مناف�شوها 
واجلميع �شيحاول اأن متيل كفتها جتاهه ومن ثم هي لن تخ�شر رو�شيا التي مل 
اأكر من ثلتي  ا�شتهالكي يلتهم  يعد لها ملجاأ غريها وكذلك لن تغامر ب�شوق 
اإنتاجها وهو الغرب. واأو�شح اأن ال�شني موقفها باهت يف الأزمة فهي تخ�شى اتخاذ 
موقف يح�شب عليها حال اتخذت نف�س املوقف يف تايوان وكذلك تخ�شى اأن تظهر 
انحيازها ب�شكل كامل لرو�شيا، لفتا اإىل اأن امتناعها عن الت�شويت كونها تعرف 

اأن رو�شيا متلك حق الفيتو ومن ثم اأن موقفها �شيح�شب عليها ولن يجدي.
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العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شنع املعموره للفايربجال�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4209442 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شراج الدين حممد ال�شراج عثمان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جمال �شالح حممد عامر الرا�شدى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شنع املعموره للفايربجال�س
ALMAMOORA FIBER GLASS FACTORY

اإىل/ م�شنع املعموره للفايربجال�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALMAMOORA FIBER  GLASS FACTORY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من اأبوظبي اأبوظبي اأبوظبي اإىل اأبوظبي م�شفح جنوب ايكاد 2 503546 503546 
�شركة ابوظبي للمواين �س م ع

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة منتجات الفايرب جال�س  4329909
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع منتجات اللياف الزجاجية )فايربجال�س( - بالتجزئة  4752025

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة منتجات اللياف الزجاجية )فايربجال�س( - باجلملة  4663023
 تعديل ن�شاط / حذف التجارة باجلملة  10048

 تعديل ن�شاط / حذف �شناعات املطاط والبال�شتيك والألياف الزجاجية  90026
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/توب فال�س لاللكرتونيات و الهواتف املتحركة - فرع  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4006447 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شفيع اهلل �شيكدار جمال �شيكدر %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شالح عبداهلل �شالح القا�شمى من وكيل خدمات اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شالح عبداهلل �شالح القا�شمى من 0% اإىل %15

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد عامل �شيكدار جاهور احمد من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد عامل �شيكدار جاهور احمد من 100 % اإىل %60

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ توب فال�س لاللكرتونيات و الهواتف املتحركة - فرع
TOP FLASH ELECTRONICS & MOBILE PHONES - BRANCH

اإىل/ بيور توب فال�س لالكرتونيات والهواتف املتحركة ذ.م.م
PURE TOP FLASH ELECTRONICS & MOBILE PHONES LLC 

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

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية - مكتب تنمية ال�شناعة باأن / ال�شادة :فاندانا جلف ليم ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  IN   رخ�شة رقم:1002216 

null VG World DMCC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة

VG WORLD DMCC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يف جي ورلد م.د.م.�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف يعقوب يو�شف عبداهلل فتح اهلل علي اهلي

قانوين تعديل نوع / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ فاندانا جلف ليم ذ.م.م

VANDANA GULF LIME L.L.C

اإىل/ فندانا جلف ليم ل�شناعة اجلري - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

VANDANA GULF LIME FOR LIME MANUFACTURING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية العني -ذات م�شوؤولية حمدودة-فرع 10 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1102595-10 
تعديل جن�شية ال�شركاء / زياد امري احمد �شالح من الأردن اإىل الإمارات العربية املتحدة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زياد امري احمد �شالح من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / زياد امري احمد �شالح من 49 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خالد حممد مرتف اجلابرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل فرع

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيدلية العني -ذات م�شوؤولية حمدودة-فرع 10
AL AIN PHARMACY -)L.L.C(-BRANCH  10

اإىل/ �شيدلية العني - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع
ALAIN PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

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

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هارد �شيلد للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3731010 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد يون�س حممد امني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ال�شيد �شامل �شالح عبداهلل اجلعيدى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null 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/ هارد �شيلد للمقاولت العامة

HARD SHIELD GENERAL CONSTRUCTION

اإىل/ هارد �شييلد للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

HARD SHIELD GENERAL CONSTRUCTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج الهيلي 2000

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1122371 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد فرحان ر�شوان احمد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل �شعيد على ال�شيدى

تعديل نوع الرخ�شة / من حرفية اإىل مهنية

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

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

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون بري�شا للتجميل

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1046193 
تعديل وكيل خدمات / حذف عائ�شه منذور نبى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 305*305 اىل 1*1
تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون بري�شا للتجميل

PARISA BEAUTY SALON
اإىل/ �شالون بري�شا للتجميل

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

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
العالف  لتجارة  دوران  نور  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN احليوانية رخ�شة رقم:1115388 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعد مبيوع �شعد ال�شام�شى من وكيل خدمات اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعد مبيوع �شعد ال�شام�شى من 0% اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نور خان دوران

تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل نور دوران لتجارة العالف احليوانية

NOOR DAURAN FODDER SHOP

اإىل/ اخلطوة لتجارة العالف

ALKHATWA FODDER - TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايديا للطباعه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2170394 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد يو�شف ابراهيم بوعتابه الزعابى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد على عبداهلل ح�شني احلو�شنى

تعديل اإ�شم جتاري من/ ايديا للطباعه

IDEA TYPING

اإىل/ البهجة للمعامالت

 AL BAHJA TRANSACTIONS 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات متابعة املعامالت  8299003

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايكو ليفت للم�شاعد وال�شالمل املتحركه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3675267 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيد احمد �شلطان حممد%100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد عامر منيف لر�شى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ايكو ليفت للم�شاعد وال�شالمل املتحركه

ECO LIFT FOR ELEVATORS AND ESCALATORS

اإىل/ ايكو ليفت للم�شاعد وال�شالمل املتحركة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ECO LIFT FOR ELEVATORS AND ESCALATORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون اخلليج اجلديد

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1033032 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /

اإ�شافة احمد مبارك عبداهلل يو�شف اخلمريى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف مطر على مطر املزروعى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مامباتا مويدين
تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية اإىل جتارية

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

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

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة هياب �شنغ اجنينريينغ ملتد  
�شنغافورة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد  - فرع دبي )اجلن�شية: 
اإمارة دبي )العنوان: اخلليج التجاري - بردبي -  فرع ال�شركة يف 
مكتب رقم 2101 - ملك تان لياو كوى - �س.ب:126248( واملقيدة 
حتت رقم )5093( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
ال�شركات  �شاأن  ل�شنة 2015 يف  القانون الحتادي رقم )2(  لحكام 
2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
املن�شاآت  دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب  اعتماد  �شاأن  يف 
ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة 
ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة 
التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف 

وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا لنكاوي �شاتاي هاو�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:2742492 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نوريجام بن توكيمان %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شالح حممد على الهديبى امل�شعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف موحد رادزى بني دودين

تعديل وكيل خدمات / حذف طالل �شعيد برغ�س جاراهلل املنهاىل
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا لنكاوي �شاتاي هاو�س

LANGKAWI SATAY HOUSE CAFETERIA

اإىل/ كافترييا زامربجر جايبي �شاتاي
ZAMBURGER JAYBEE SATAY CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

1R   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/12/5 املودعة بالرقم 365945  

بيانات الأولوية:
باإ�شم : ون ريبل ليمتد

عنوانه:  63 �شارع ماري اك�شي، لندن، اجنلرتى، اإي �شي 3 ايه 8 ايه ايه 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

و�شف العالمة : احلرف R والرقم 1  باللونني الأبي�س والأ�شود 
ال�شرتاطات:  

وامل�شنفات  التجارية  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س علي  لدية  فعلي من 
اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار  اأو  الفكرية يف وزارة الإقت�شاد 

هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

1R   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/12/5 املودعة بالرقم 365928  

بيانات الأولوية:
باإ�شم : ون ريبل ليمتد

عنوانه: 63 �شارع ماري اك�شي، لندن، اجنلرتى، اإي �شي 3 ايه 8 ايه ايه
�صورة العالمة

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

و�شف العالمة : احلرف R والرقم 1  باللونني الأبي�س والأ�شود بطريقة كتابة مميزة
ال�شرتاطات:  

وامل�شنفات  التجارية  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س علي  لدية  فعلي من 
اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار  اأو  الفكرية يف وزارة الإقت�شاد 

هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

1R   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/12/5 املودعة بالرقم 365932  

بيانات الأولوية:
باإ�شم : ون ريبل ليمتد

 عنوانه 63 �شارع ماري اك�شي، لندن، اجنلرتى، اإي �شي 3 ايه 8 ايه ايه 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

و�شف العالمة : احلرف R والرقم 1  باللونني الأبي�س والأ�شود بطريقة كتابة مميزة
ال�شرتاطات:  

وامل�شنفات  التجارية  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س علي  لدية  فعلي من 
اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار  اأو  الفكرية يف وزارة الإقت�شاد 

هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

1R   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/12/5 املودعة بالرقم 365924  

بيانات الأولوية:
باإ�شم : ون ريبل ليمتد

عنوانه: 63 �شارع ماري اك�شي، لندن، اجنلرتى، اإي �شي 3 ايه 8 ايه ايه  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت 

حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق. 
و�شف العالمة : احلرف R والرقم 1  باللونني الأبي�س والأ�شود بطريقة كتابة مميزة

ال�شرتاطات:  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية يف وزارة 

الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

1R   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/12/5 املودعة بالرقم 365950  

بيانات الأولوية:
باإ�شم : ون ريبل ليمتد

عنوانه: 63 �شارع ماري اك�شي، لندن، اجنلرتى، اإي �شي 3 ايه 8 ايه ايه  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

و�شف العالمة : احلرف R والرقم 1  باللونني الأبي�س والأ�شود 
ال�شرتاطات:  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية 
يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

CANVY :  طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم 367801  تاريخ 2021/12/28

بيانات الأولوية:
باإ�شم : جيبا�س ال�شرق الأو�شط �س م ح

عنوانه: �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:  18
فئات  ال��واردة يف  امل��واد غري  امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 
وال�شما�شي  امل��ظ��الت  ال�شفرية،  واحلقائب  ال�شناديق  امل��دب��وغ��ة،  اأو  اخل��ام  احل��ي��وان��ات  جلود  اأخ���رى، 

والع�شي، ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج.
بنمط خط   A احل��رف  بكون  وتتميز  الالتينية،  ب��الأح��رف    CANVY الكلمة   : العالمة  و�شف 

مميز وباللون الأحمر
ال�شرتاطات: 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية 
يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

  Deepfresh  طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/11/4 املودعة بالرقم 363740   

بيانات الأولوية:
باإ�شم : جيبا�س ال�شرق الأو�شط �س م ح

عنوانه: �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان.
و�شف العالمة : الكلمة Deepfresh  بالأحرف الالتينية باللونني الأبي�س والأ�شود . 

ال�شرتاطات: 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية يف وزارة 

الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490
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عربي ودويل

  ل��ئ��ن ان��ت��ه��ى االأم���ر 
اإىل  ال���دول  ببع�ص 
اإظه�ر دعمه� لكييف، 
اخ�����ت������رت اأخ������رى 
اأو  ع���دم االن��ح��ي���ز، 
وراء  اال���ص��ط��ف���ف 
بوتني مثل فنزويال. 
ري�����ح ج����دي����دة من 
تتطلب  ال��ت��وت��رات 

يقظة معينة.

•• الفجر -فابيان باليم 
ترجمة خرية ال�صيباين

ت��زداد  اأن  ميكن 
املتوترة  العالقات 
اأمريكية  دول  بني 
الت��ي��ن��ي��ة ���س��وًءا 
حت�����ت ت����اأث����ري 
ه�����ذا ال��و���س��ع 
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي

دبلوما�سيات  اإن 
الالتينية  اأمريكا 
م���ب���ن���ي���ة ع��ل��ى
منها ق���ن���اع���ات 
ا�ستخدام  ع��دم 
ال���������ق���������وة,
امل�سري وتقرير   

 »اآيكان«: بوتني ميار�س »ابتزازا« نوويا »خطرا للغاية« 
•• جنيف-اأ ف ب

نددت بياتري�س فني مديرة منظمة “احلملة الدولية للق�شاء على الأ�شلحة 
نووي  ب�”ابتزاز”   ،2017 العام  لل�شالم  نوبل  التي فازت بجائزة  النووية” 
ميار�شه براأيها الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني لثني العامل عن م�شاعدة 

اأوكرانيا، معتربة اأن هذه الإ�شرتاتيجية “خطرة للغاية«.
وقالت فني مديرة منظمة “احلملة الدولية للق�شاء على الأ�شلحة النووية” 
)اآيكان( يف حديث اأجرته معها وكالة فران�س بر�س “اأعتقد اأن هذه من اأكر 

اللحظات املخيفة على �شعيد الأ�شلحة النووية«.
وراأت ال�شويدّية الربعينية اأن التهديد النووي مل يكن يوما بامل�شتوى الذي 

هو عليه اليوم معرتفة باأن “هذا مقلق وخميف اإىل حّد ل ي�شدق«.
 24 اأوكرانيا يف  الرو�شي على  الع�شكري  الهجوم  بدء  اأي��ام على  ب�شعة  وبعد 

�شباط-فرباير، اأمر بوتني بو�شع كل مكّونات قوة الردع يف حالة تاأهب، مبا 
اأفريل  فيها ال�شالح النووي. واأعلنت رئي�شة اجهزة ال�شتخبارات الأمريكية 
عن  ح��ّد  اأق�شى  اإىل  “خارج  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  الثالثاء  الكونغر�س  اأم���ام  هينز 

م�شددة على اأن هذا الأمر مل يح�شل “منذ ال�شتينات«. املاألوف”، 
وراأت فني اأن امل�شاألة “خطرة للغاية” م�شيفة اأن هذا التهديد “ل يهدف اإىل 
ن�شر اخلوف يف العامل باأ�شره فح�شب، بل املطلوب اإثارة ما يكفي من اخلوف 
ملنع م�شاعدة اأوكرانيا«. وقالت فني اإن بوتني غرّي معادلة الردع، فبعدما كان 
ف��اإن بوتني ي�شتخدمه  الهدف من امتالك تر�شانة نووية منع وق��وع ح��رب، 

الآن دعما ملوقعه يف نزاع.
ابتزاز حتى  ملمار�شة  “ال�شالح النووي”  “رو�شيا ت�شتخدم  اأن  واأو�شحت فني 
تتمكن من اجتياح اأوكرانيا بدون اأن يتدخل اأحد” م�شيفة “التهديد النووي 
اآخ��ر ل  بلد  اأج��ل اجتياح  النية ووخيم للغاية من  الآن ب�شكل �شيء  ي�شتخدم 

ميلك ال�شالح النووي ب�شورة غري م�شروعة«.
الرئي�س  ي�شتخدم  اأن  احلا�شر  الوقت  يف  املرجح  غري  من  اأن��ه  تعتقد  لكنها 

الرو�شي فعليا هذا ال�شالح.
يف  اأن يح�شل”  و”بداأنا نخ�شى  ا�شتبعاد ذلك”  “ل ميكن  باأنه  اأق��رت  لكنها 

نهاية املطاف.
وتابعت “ميكن ل�شوء تفاهم اأن يّتخذ اأبعادا اأكرب ب�شكل �شريع جدا” وقد يتم 

“ا�شتخدام النووي عر�شا«.
غري اأن اأمرا اإيجابيا قد يخرج من مثل هذا الو�شع يف حال �شكلت هذه الأزمة 

“جر�س اإنذار” ودفعت القوى النووية على نزع �شالحها.
وقالت مديرة اآيكان “اإن جنونا، فقد ل يحالفنا احلظ يف كل مرة«.

وتابعت “ل ميكننا اأن ن�شمح لدول بفر�س ذلك على بلدان اأخرى، ملجّرد اأنها 
متلك اأ�شلحة نووية«.

اتفاقية  اإق��رار  اأج��ل  احلثيث من  لعملها  لل�شالم  نوبل  بجائزة  اآيكان  وف��ازت 
حظر ال�شلحة النووية التي ابرمتها 59 دولة جميعها غري نووية.

واأو�شحت فني اأنه منذ بدء الأزمة، ازداد الهتمام بالتفاقية، م�شرية اإىل اأنه 
حتى بلدان ل متلك هذا ال�شالح انتقدت بوتني.

نزع  على  العمل  يف  ال�شروع  فعليا  ميكننا  واأن��ه  ثغرة  ثمة  اأن  “اأعتقد  وقالت 
بالحتفاظ  ملو�شكو  ال�شماح  ي��ج��در  ل  اأن���ه  على  م�شددة  ال��ن��ووي،  ال�شالح” 
ر�شائل كثرية من  تتلقى  اأنها  وذك��رت  النزاع.  انتهاء  بعد  النووية  برت�شانتها 

اأ�شخا�س يبدون قلقهم ويت�شاءلون كيف ميكنهم �شرح الو�شع لأطفالهم.
وقالت  قلقا.  لديها  يثري  الو�شع  ب��اأن  معرتفة  مذعور”  “الكل  فني  وقالت 
ا�شتخدام  اأحت��دث عّما يح�شل حني يتم  الأخ��رية  الع�شر  ال�شنوات  “اأم�شيت 
ال�شعب  من  واأج��د   ... للمدن  يح�شل  ما  للج�شد،  يح�شل  ما  ن��ووي،  �شالح 

للغاية اأن اأتكلم عن ذلك الآن«.

الرجنتني حتول يف املوقف بعد اللقاء

احلرب يف اوكرانيا والتداعيات يف كل مكان

بول�شونارو اىل جانب �شيد الكرملني

كوبا ت�شاند بو�شوح الكرملني

فنزويال دعم غري م�شروط ملو�شكو

من االأرجنتني اإىل فنزويال:

اأمريكا الالتينية منق�سمة بخ�سو�س اأوكرانيا...!

ت�أتي هذه االأزمة يف اأ�صواأ وقت ب�لن�صبة للمنطقة، حيث تف�صل اأال ت�صطر اإىل التموقع ب�صكل وا�صح يف موقف مع�ٍد لرو�صي�

الأرجنتني  ت�شبح  اأن  اق����رتاح     
اأم���ري���ك���ا  اإىل  رو�����ش����ي����ا  “بوابة 
العر�س  وت��ر���ش��ي��ع  الالتينية”، 
ب��اب��ت�����ش��ام��ة ك���ب���رية وحت���ي���ة ح���ارة 
اجلنوبيون  الأم��ري��ك��ي��ون  ي��ع��رف 
فقط �شّرها. كل هذا، قبل ثالثة 
اأ���ش��اب��ي��ع ف��ق��ط م��ن غ���زو مو�شكو 
لأوكرانيا يف 24 فرباير. بالن�شبة 
ل���ل���رئ���ي�������س ال������ب������ريوين األ����ربت����و 
اأ�شواأ  فرنانديز، لن يوجد توقيت 
من ذلك. ولكن، كما دافعت وزارة 
اخلارجية الأرجنتينية على الفور، 
م��ع ب���دء ���ش��ق��وط ال��ق��ن��اب��ل الأوىل 
على اأوكرانيا: مل تكن الأرجنتني 
�شيفة بوتني الوحيدة. يف الواقع، 
وامل�شت�شار  ماكرون  اإميانويل  قام 
والرئي�س  �شولتز  اأولف  الأمل���اين 
بول�شونارو  ج���اي���ري  ال���ربازي���ل���ي 
اإىل الكرملني خالل �شهر  برحلة 

فرباير.
الأدوار  ك����ان����ت  ذل��������ك،  وم������ع     
متاًما  خم��ت��ل��ف��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
والأمريكيني  الأوروب�����ي�����ني  ب���ني 
تو�شح  التي  ال�شور  الالتينيني. 
الرو�شي  امل�����ش��ي��ف  ب����ني  ال���ق���م���م 
لقاء  ت�شور  الأوروب��ي��ني  و�شيوفه 
ب��ارًدا، بني ممثلني تف�شل بينهما 
رو�شيا.  خ��ري��ط��ة  ب��ح��ج��م  ط��اول��ة 
فرنانديز  اأن  يبدو  جانبهما،  من 
ا�شتقبالهما  مت  ق��د  وب��ول�����ش��ون��ارو 
كانا  ل��و  دف��ًئ��ا، كما  اأك��ر  بطريقة 
اأم���ر  وه����و  تقارًبا…  ي���ظ���ه���ران 

حمرج اليوم.
   »لقد ذهب الرئي�شان الأرجنتيني 
مو�شكو مقتنعني  اإىل  والربازيلي 
يزداد  لن  اأوكرانيا  يف  الو�شع  باأن 
�شوًء، وقد ا�شتخدمها بوتني، يرى 
كري�شتوف فينتورا، مدير الأبحاث 
ال���دول���ي���ة  ال����ع����الق����ات  يف م���ع���ه���د 
م�شلحة  ك��ان��ت  وال�شرتاتيجية، 
بوتني هو اإظهار اأنه لي�س معزوًل، 
واأن��ه يحافظ على عالقات جيدة 
ال��دول ال�شاعدة، مبا يف ذلك  مع 
والتي  ال��ب��ع��ي��دة،  املنطقة  ه��ذه  يف 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  بالن�شبة  ه��ي 

مثل اأوكرانيا بالن�شبة لرو�شيا ».

اإحي�ء الع�مل الث�لث؟
   على خريطة العامل لردود الفعل 
الفورية على ال�شراع، التي اأعدتها 
اأظهرت  جملة “القارة الكربى”، 
الأرجنتني والربازيل، يوم الغزو، 
التوايل  ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��ة،  م���واق���ف 

ُي��ف�����ش��ر خجل  رمب����ا  ال��ع��ك�����س؟  اأم 
للغزو  ال����راف���������ش����ة  امل�����ظ�����اه�����رات 
اأمريكا  ع���وا����ش���م  يف  ال����رو�����ش����ي 
�شو�شيولوجية  مب�شافة  الالتينية 
الالتينو�س  ت���اأث���ر  ف��ه��ل  م��ع��ي��ن��ة. 

بقانون القرب؟ رمبا قليال.
    يف كل الأحوال، اإعالميا، بينما 
الأوروب���������ي لتوه  ح��ظ��ر الحت������اد 
رو���ش��ي��ا ال���ي���وم و���ش��ب��وت��ن��ي��ك، فاإن 
العديد من م�شتخدمي الإنرتنت 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  وامل��راق��ب��ني 
تويرت  ت�شنيف  ع��ل��ى  ���ش��اخ��ط��ون 
مع  يتعاونون  الذين  لل�شحفيني 
يتم متييز هذه  ال��و���ش��ائ��ط.  ه��ذه 
“و�شائل  ب��ع��ب��ارة  ال��ي��وم  الأخ�����رية 
اإعالم تابعة للحكومة الرو�شية”، 
كما هو احلال يف اأي مكان اآخر يف 

العامل.

التوترات بني 
كولومبي� وفنزويال

  اأخ��رًيا، ت�شتدعي ري��اح التوترات 
الغرب  اإىل  ال�شرق  التي تهب من 
بع�س اليقظة ب�شاأن نقاط معينة 
تزداد  اأن  ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة. مي��ك��ن 
كولومبيا  بني  املتوترة  العالقات 
وف��ن��زوي��ال ���ش��وًء حت��ت ت��اأث��ري هذا 
الو�شع اجليو�شيا�شي، لأن بوغوتا 
وك�����اراك�����ا������س ت����ظ����ه����ران م���واق���ف 
متعار�شة متاًما. فبني كولومبيا، 
ال����دول����ة ال�����ش��ري��ك��ة ال���وح���ي���دة يف 
املخل�س  واحل��ل��ي��ف  ال��ن��ات��و،  حلف 
للوليات املتحدة، وفنزويال، التي 
ال�شعب  من  بوتني،  رو�شيا  تدعم 

العثور على روؤى اأكر عدائية. 
  ق��ل��ق، نقلته ال��ب��اح��ث��ة ارل���ني ب. 
الكولومبية  ب��اجل��ام��ع��ة  ت��ي��ك��رن 
مناظرة  خ����الل  رو����ش���اري���و،  دي����ل 
ال��ف��ك��ري جلوبال  امل���رك���ز  ن��ظ��م��ه��ا 
مقلق،  “ال�شياق  اإن  اأم���ري���ك���ان: 
لأننا نواجه حالًيا غياب العالقات 
البلدين”،  ب���ني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
العالقات  يف  اخل��ب��رية  اأو���ش��ح��ت 
ال���دول���ي���ة. ه����ذا ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
ال����ت����ي متيز  امل�������ش���اك���ل الأم����ن����ي����ة 
املرتبطة  وال��ت��وت��رات  ح��دوده��م��ا، 
مب��ل��ي��وين ف��ن��زوي��ل��ي ي��ع��ي�����ش��ون يف 

كولومبيا«.
    ويف هذا ال�شياق، فاإن التدريبات 
اأجريت  التي  امل�شرتكة  الع�شكرية 
بني كولومبيا والوليات املتحدة، 
الكاريبي،  البحر  يف  الأي����ام،  ه��ذه 

تنفخ على جمر �شاخن اأ�شال«.

وعدم  ث������اأري،  ت��دب��ري  دون  اإدان������ة 
اأمريكا  الإط�����الق. يف  ع��ل��ى  اإدان����ة 
الالتينية، كان اآخرون متحالفني 
ب�شكل وا�شح مع فالدميري بوتني 
ونيكاراغوا  كوبا  الغزو:  بداية  يف 
راجعت  وم����ن����ذئ����ذ،  وف����ن����زوي����ال. 
الدولتان الأوليان موقفهما وهما 
اليوم مقتنعتان بعدم دعم التدخل 
الرو�شي. فنزويال وحدها ما زالت 

ُتظهر دعماً قوياً لرو�شيا.
الن���ق�������ش���ام���ات  م�����ن  ال����ك����ث����ري     
ب��ع��د يومني  الإق��ل��ي��م��ي��ة ظ���ه���رت 
م��ن ب��دء ال��غ��زو. وع��ن��دم��ا �شوتت 
منظمة الدول الأمريكية لفر�س 
عقوبات على رو�شيا، امتنعت اأربع 
الأرجنتني  الت�شويت:  ع��ن  دول 
وبوليفيا.  ونيكاراغوا  وال��ربازي��ل 
اأث����ن����اء  م������ار�������س،   2 والأرب��������ع��������اء 
للجمعية  ق����رار  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��وي��ت 
امل��ت��ح��دة يطالب  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة 
عن  ال���ف���وري  ب��ال��ت��وق��ف  “رو�شيا 
اأوكرانيا”،  �شد  ال��ق��وة  ا�شتخدام 
امتنعت كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا 
ت�شارك  مل  بينما  الت�شويت،  ع��ن 

فنزويال يف الت�شويت. 
والدعم  الن���ح���ي���از،  ع����دم  ب���ني     
امل��ف��رت���س، وال���وق���وف ع��ل��ى نف�س 
لأي  املتاأخرة،  والإدان���ات  امل�شافة، 
الفعل  ردود  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  م��ن��ط��ق 
بعيدة  ه��ي  وال��ت��ي  ه���ذه،  املتنوعة 
ردود  ع��ن  الآن  حتى  ج��ل��ّي  ب�شكل 
تلعب  ه����ل  الأوروب�������ي�������ني؟  ف���ع���ل 
اإحياء  يف  دوًرا  الالتينية  اأمريكا 
ال��ع��امل ال��ث��ال��ث، ع��ل��ى ح��د تعبري 
الفرن�شي  ال��دمي��وغ��راف��ي��ا  ع���امل 

األفريد �شويف؟ 
اآير�س  بوين�س  م��ن  ال��ي��وم،    حتى 
هذا  ا�شتخدام  يتم  كاراكا�س،  اإىل 
خالل  ومن  خاطئ  ب�شكل  املفهوم 
معناه القت�شادي، وكذلك مفهوم 
اأمريكا  لتعيني  الأول”،  “العامل 
الغربية.  واأوروب����������ا  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
العاملني  ع��ن  ب�شهولة  “نتحدث 
املحتملة،  وح��رب��ه��م��ا  احل��ال��ي��ني، 
ذل�����ك،  اإىل  وم������ا  وت���ع���اي�������ش���ه���م���ا، 
الأحيان  م��ن  ك��ث��ري  يف  م��ت��ن��ا���ش��ني 
الأه������م،  وه�����و  ث���ال���ًث���ا،  ه���ن���اك  اأن 
الت�شل�شل  يف  الأول  وب��اخ��ت�����ش��ار، 
ن�شميه،  ما  جمموع  اأن��ه  الزمني. 

كري�شتوف  يتابع  احل��ي��اد،  تقليد 
اأمريكا  دبلوما�شيات  اإن  فينتورا، 
قناعات  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
اأ�شا�شية:  نقاط  عدة  حول  كربى 
وتقرير  ال���ق���وة،  ا���ش��ت��خ��دام  ع����دم 
امل�شري، والعمل املتعدد الطراف، 
ال���ك���ث���ري م����ن امل����رب����ع����ات ال���ت���ي ل 

ت�شعها رو�شيا يف العتبار.

عندم� انتهى االأمر 
ب�الأرجنتني اىل االنخراط

لل�شراع،  الأول  ال���ي���وم  م��ن��ذ     
تطورت بع�س املواقف هنا وهناك. 
ولي�س هذا حال بول�شونارو، الذي 
ادعى حياده وتعلل “بالعديد من 
ال�شوؤون” )مبعنى البزن�س( التي 
الأرجنتني،  يف  ال��ب��ل��دي��ن.  ت��رب��ط 
اخلارجية،  ب��وزي��ر  الأم����ر  ان��ت��ه��ى 
بالإعالن  ك���اف���ي���ريو،  ���ش��ان��ت��ي��اغ��و 
لجئني  �شت�شتقبل  ب��الده  اأن  ع��ن 
الأمم  ط��ل��ب��ت  اإذا  اأوك�����ران�����ي�����ني، 
الرئي�س  واأعلن  التعاون.  املتحدة 
العاملي  ال�����ش��الم  اأن  ف���رن���ان���دي���ز، 
الع�شكري  ال��غ��زو  ب�شبب  “تغرّي 
األ����ق����اه  خ����ط����اب  يف  لرو�شيا”، 
مواجهة  يف  ال���ك���وجن���ر����س،  اأم������ام 
انتهزت  التي  اليمينية  املعار�شة 
الأعالم  ع�شرات  ورفعت  الفر�شة 

الأوكرانية.
اآير�س  ب��وي��ن�����س  ان��ت��ظ��رت  مل����اذا     
ه����ذه  ل�����الن�����خ�����راط يف  ط�����وي�����اًل 
للكري�شرنية  “بالن�شبة  الق�شية؟ 
ال�شابقة  ال���رئ���ي�������ش���ة  “ع�شرية 
كان الهدف  كري�شتينا كري�شرن”، 
دائ���ًم���ا ه���و ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات مع 
يو�شح  ال���غ���رب���ي���ة،  غ����ري  ال�������دول 
املوقف  وه������ذا  ن���ي���ج���ري،  خ������وان 
بعالقات  م�شحوب  الأيديولوجي 
غ�����ري م�������ش���ت���ق���رة م�����ع ال�����ولي�����ات 
تتنّزل  ف��رباي��ر  امل��ت��ح��دة. ورح��ل��ة 
م��ب��ا���ش��رة م���ع الت��ف��اق��ي��ة املربمة 
ب�شاأن  ال��دويل  النقد  �شندوق  مع 
لإثبات  حم���اول���ة  اإن���ه���ا  ال����دي����ون. 
على  ع���الوة  م��ع��ي��ن��ة.  ا�شتقاللية 
ذلك، فاإن الأرجنتني، مثل القارة 
ب��اأك��م��ل��ه��ا، م��ل��زم��ة ب��احل��ف��اظ على 

عالقات جيدة مع الغرب.
    ه��ل �شتعك�س م��واق��ف م��ن هم 
ناخبيهم  م����واق����ف  ال�����ش��ل��ط��ة  يف 

اآي���ر����س، هو  دي ت��ي��ال يف ب��وي��ن�����س 
للمثليني  بوتني معاديا  اأن  “رغم 
فاإّن   ... للدميقراطية  ا  ومناه�شً
ال��ق��ط��اع��ات ال��ي�����ش��اري��ة ه���ي التي 
ت��دع��م��ه ه��ن��ا. ويف اأم��اك��ن اأخ���رى، 
ترامب  م����ن  ال���ق���ري���ب���ة  امل����واق����ف 
ال��ت��ي ت�شطف  وب��ول�����ش��ون��ارو ه��ي 

وراء الرئي�س الرو�شي«.

ال�صني حجر عرثة
من  فينتورا  كري�شتوف  ويذّكر     
بلدان  م��واق��ف  بتعددية  ب��اري�����س، 
بال�شوؤون  يتعلق  “فيما  املنطقة: 
الأوك������ران������ي������ة، ظ����ه����رت اأم���ري���ك���ا 
حد  اإىل  م��وح��دة  غ��ري  الالتينية 
م��ا. ب��ني ال��دع��م ال��ق��ادم م��ن كوبا 
اأو فنزويال اأو نيكاراغوا، واملواقف 
هناك  الأخ���رى،  للدول  املح�شوبة 
اأن  م�شافة ك��ب��رية. م��ا ه��و م��وؤك��د 
ه���ذه الأزم����ة ت��اأت��ي يف اأ����ش���واأ وقت 

البلدان  امل��ت��ح��دة،  الأمم  باأ�شلوب 
 14 يف  ���ش��ويف  ك��ت��ب  املتخلفة”، 
جملة  يف   ،1952 اأغ�������ش���ط�������س 

لوب�شرفاتور.
  ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ت�شري جملة 
امل���ن���اط���ق  اأه����م����ي����ة  اإىل  اأخ����������رى 
املحيطية يف املواجهة بني ال�شرق 
والغرب: “ما يهم كل من العاملني 
هو التغلب على العامل الثالث، اأو 
جانبهما.  اإىل  و�شعه  الأق��ل  على 
م�شاكل  ك����ل  ت����اأت����ي  ه���ن���اك  وم�����ن 

التعاي�س ».
   وب��دًل من احلديث عن العامل 
العلوم  اأ����ش���ت���اذ  ي��ف�����ش��ل  ال���ث���ال���ث، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة الأرج��ن��ت��ي��ن��ي خ���وان 
عدم  “مناخ  ا�شتح�شار  نيجري، 
ُورث  بالتاأكيد  وال���ذي  الن��ح��ي��از، 
واأكر  ال�شبعينات”.  ع��ن  جزئياً 
مركز  رئي�س  نظر  يف  يفاجئ،  م��ا 
جامعة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ع���ل���وم 

ع����ل����ى ع�����الق�����ات م�����ع ال������ق������ارة يف 
ال����ق����ط����اع����ات ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة: 
يحّلل  اإلخ”،  والطاقة،  ال��زراع��ة، 
ذلك،  “ومع  فينتورا.  كري�شتوف 
التجارة  ل حتتل مكانة كبرية يف 
اخل���ارج���ي���ة. وح��ج��ر ال���ع���رة هي 
ال�شني، حليف رو�شيا وثاين اأكرب 
�شريك جتاري لأمريكا الالتينية 
الزيادة  منذ  مزدهرة،  �شراكة   .“
ال�شني  ب���ني  ال���ت���ج���ارة  ح��ج��م  يف 
 2020 من  الالتينية،  واأمريكا 
 41 ب��ن��ح��و  ت���ق���در   ،2021 اإىل 

فا�شل 1 باملائة.
يف  ال���ب���اح���ث  م����ع  ع����دن����ا،  واإذا     
م����ع����ه����د ال������ع������الق������ات ال����دول����ي����ة 
الثقافة  اإىل  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
نفهم  فاإننا  للقارة،  الدبلوما�شية 
متكن  ع���دم  ���ش��ب��ب  اأف�����ش��ل  ب�شكل 
ال���ع���الق���ات م���ع ب���وت���ني م���ن كبح 
الإعالنات ل�شالح ال�شالم. “هناك 

تف�شل  حيث  للمنطقة،  بالن�شبة 
ب�شكل  ال��ّت��م��وق��ع  اإىل  ت�شطر  األ 

وا�شح يف موقف معاد لرو�شيا.
املتخ�ش�س  ل���ه���ذا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة     
يجب  ال���الت���ي���ن���ي���ة،  اأم����ري����ك����ا  يف 
الأول  خ���ي���ط���ني:  ا����ش���ت���خ���ال����س 
ال�شيا�شية  ب��اجل��غ��راف��ي��ا  ي��ت��ع��ل��ق 
ال��رو���ش��ي��ة ل��ل��ق��اح، وال���ت���ي قدمت 
“90 مليون جرعة �شد كوفيد-
ك�”�رّد”  اأك�������ش���ب���ه���ا  مم�����ا   ،19
اأطلقت  وق��د  المتنان”.  م��وق��ف 
الأرجنتني وبع�س جريانها حملة 
التطعيم مع �شبوتنيك V، الدرع 
ال��وح��ي��د �شد ال��وب��اء، يف وق��ت مل 
ت��ك��ن ف��ي��ه اجل���رع���ات م��ن املخابر 

الغربية ت�شل.
   امل�������ش���ار ال����ث����اين، وه�����و الأه������م، 
التي  الرو�شية  ال�شجرة  يف  يتمثل 
ال�شتثمارات  م���ن  غ���اب���ة  ت��خ��ف��ي 
رو�شيا  “حتافظ  ال�������ش���ي���ن���ي���ة! 
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

JAMES JORDAN   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/11/11 املودعة بالرقم 364310   

بيانات الأولوية:
باإ�شم : جيبا�س ال�شرق الأو�شط �س م ح

عنوانه: �س ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
اأجرا�س للدراجات الهوائية؛ دراجات هوائية؛ مكابح للدراجات الهوائية؛ �شال�شل للدراجات الهوائية؛ هياكل 
دراجات هوائية؛ مقاب�س للدراجات الهوائية؛ م�شخات للدراجات الهوائية؛ اإطارات هياكل معدنية دائرية 
الهوائية؛ ق�شبان �شعاعية للدراجات  الهوائية؛ مقاعد للدراجات  اإط��ارات عجالت للدراجات  تركب حول 
اإطارات  الهوائية؛ م�شاند للدراجات الهوائية م�شاند للدراجات الهوائية )اأجزاء من الدراجات الهوائية(؛ 

للدراجات الهوائية؛ اإطارات بدون اأنابيب للدراجات الهوائية؛ عجالت للدراجات الهوائية.
و�شف العالمة : الكلمات JAMES JORDAN  بالأحرف الالتينية باللونني الأبي�س والأ�شود. 

ال�شرتاطات: 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية يف وزارة 

الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

Sanita طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية   �شانيتا
تاريخ 2021/11/25 املودعة بالرقم 365497  

بيانات الأولوية:
باإ�شم : اندفكو ليمتد

العذراء  ت��ورت��ول، ج��زر   ، ت���اون  ك��اي 1 روود  – 24ن ويكهامز  ك��ا���ش��رتو  – ���ش��ارع دي  اك���ارا  ع��ن��وان��ه: مبنى 
الربيطانية 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
الورق  م��ن  ���ش��راوي��ل  �شكل  على  الط��ف��ال  وف���وط  حفا�شات  ال��ط��ب��ي؛  لال�شتعمال  ال�شحية  امل�شتح�شرات 
حي�س؛  �شما�شات  �شحية؛  وكمادات  فوط  بال�شل�س؛  للم�شابني  فوط  واح��دة؛  مرة  ت�شتخدم  وال�شيليلوز 
العربية  بالأحرف   Sanita �شانيتا  الكلمات   : العالمة  للكبار و�شف  للحي�س؛ حفا�شات  �شدادات قطنية 

والالتينية ، وتتميز بوجود ر�شم مبتكر لفرا�شة فوق حريف ال i و ن كما يف ال�شكل اعاله.
ال�شرتاطات: 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية يف وزارة 
الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

1R   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/12/5 املودعة بالرقم 365938  

بيانات الأولوية:
باإ�شم : ون ريبل ليمتد

عنوانه 63 �شارع ماري اك�شي، لندن، اجنلرتى، اإي �شي 3 ايه 8 ايه ايه  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت 

حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق. 
و�شف العالمة : احلرف R والرقم 1  باللونني الأبي�س والأ�شود 

ال�شرتاطات:  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية يف وزارة 

الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

 LKAB   طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
تاريخ 2021/12/21 املودعة بالرقم 367135  

بيانات الأولوية:
باإ�شم : لو�شافارا-كريونافارا ايه بي

عنوانه: �س ب 952 – ا�س اإي-97128 لوليا – ال�شويد
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40
خدمات معاجلة املواد مبا يف ذلك معاجلة املواد اخلام واملعادن – خدمات انتاج احل�شى واخلر�شانة ل�شالح 
الآخرين – خدمات تنقية وتفتيت الرخام حل�شى )معاجلة مواد( – خدمات انتاج الفولز ل�شالح الآخرين 

. مواد(  )معاجلة  املواد  و�شغط  وتركيز  فرز  – خدمات 
و�شف العالمة : لكلمة  LKABبالحرف الالتينية باللون الأ�شود  على خلفية بي�شاء

ال�شرتاطات:  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية وامل�شنفات الفكرية يف وزارة 

 الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  11  مار�س 2022 العدد 13490

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4070
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

املنذر اإليها : العيدان لتجارة املواد الغذائية ذ م م    . 
الإخالل  نتيجة  درهم   )169،839.00( وقدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  لل�شيارة  املبلغ  ل�شرف  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر 
 /B/ 75230 / خ�شو�شي ( رق��م   ال�شيارة  املحكمة على  امل��ودع يف خزينة  العلني    باملزاد 
عجمان  ( من نوع ) تويوتا هاي ا�س   _ فان ثالجة خ�شروات ( موديل )2015( _ لون ) 
ابي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

رقم   2022/3984
املنذر :  م�شرف اأبوظبي ال�شالمي  �س م ع .

املنذر اإليها  :  حمده �شعيد ب�شري احمد بو�شردوه  .
نتيجة  �شداد مبلغ وقدرة )280،494.55( درهم  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم  ) 96776 / خ�شو�شي /Q/ دبي   ( من نوع ) ني�شان باترول  _ 
اأ�شتي�شن ( موديل )2015( _ لون )اأبي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4079
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

املنذر اإليه : ح�شن م�شطفي ح�شن حممد  . 
الإخالل  نتيجة  دره��م   )24،869.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  لل�شيارة  املبلغ  ل�شرف  التنفيذية  الإج��راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 47509 / خ�شو�شي /U/ دبي 
( من نوع ) هيونداي ELANTRA  _ �شالون ( موديل )2015( _ لون ) ف�شي( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/4313
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليه  :  بينديكت �شيلي�شتي رولدان    .
نتيجة  دره��م   )40،404.02( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم  ) 48027 / خ�شو�شي /12/ ابوظبي( من نوع ) ني�شان اك�س تريل  
_ ا�شتي�شن ( موديل )2016( _ لون )ابي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4077
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 
املنذر اإليه : �شا�شي كومار اوثايوث       . 

الإخالل  نتيجة  درهم   )34،860.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�شر واإل �شي�شطر 
 /T/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 38006 / خ�شو�شي 
ل��ون ) ازرق( واملمولة  ن��وع ) ف��ورد فيوجن _ �شالون ( موديل )2016( _  دب��ي( من 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/3979
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  حممد �شامي حممد ح�شن �شعيد      .
الإخالل  نتيجة  درهم   )64،017.97( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�شر واإل �شي�شطر 
 /F/ ال�شيارة رقم ) 92857 / خ�شو�شي املحكمة على  امل��ودع يف خزينة  العلني    باملزاد 
دبي ( من نوع )  دودج ت�شارجر    _ �شالون ( موديل )2015( _ لون )رمادي( واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2022/4082
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع. 

املنذر اإليها : دبي للت�شويق والطباعة �س ذ م م   .  
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )10،921.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�شبوع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�����ش��اط  ب�شداد 
ال�شيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من 
 MITSUBISHI  ( ن��وع  ( من  دب��ي  / خ�شو�شي/   W /الفئة   96289( رق��م 
واملمولة   _) ابي�س   ( – لون    )2017( موديل   -  ) �شالون   _   LANCER

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/3978
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  عي�شى ابراهيم ح�شني حممد البلو�شي      .
نتيجة  دره��م   )89،142.37( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم  ) 74907 / خ�شو�شي /E/ دبي ( من نوع )  �شيفرولية كومارو   
_ كوبيه ( موديل )2013( _ لون )ابي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر 

 رقم   2022/4314
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليه  :  حممد فوزي حممد علي ال�شيد عو�س   .
نتيجة  دره��م   )32،993.93( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم  ) 23284 / خ�شو�شي /11/ ابوظبي( من نوع ) ميت�شوبي�شي لن�شر   
_ �شالون ( موديل )2017( _ لون )رمادي( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/4078
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

املنذر اإليه : موؤيد ا�شماعيل ح�شن امل�شحال      . 
الإخالل  نتيجة  درهم   )31،129.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�شر واإل �شي�شطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 79084 / خ�شو�شي /13/ 
ابوظبي  ( من نوع ) كيا �شرياتو _ �شالون ( موديل )2017( _ لون ) ابي�س( واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197

العدد 13490 بتاريخ 2022/3/11 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم   2022/3986
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع .

املنذر اإليها  :  دبي للت�شويق والطباعة  �س ذ م م  .
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )10،921.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�شبوع من  ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم  ) 
  MITSUBISHI LANCER ( من نوع )   دبي /W/ 96758 / خ�شو�شي
_ �شالون ( موديل )2017( _ لون )اأبي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة، اأم�س يف ق�شر 
"احتاد  واأع�������ش���اء  رئ��ي�����س  ال����وط����ن، 
ولعبي  تاي"  ل���ل���م���واي  الإم��������ارات 
"املواي  ل��ري��ا���ش��ة  ال���دول���ة  منتخب 
اللقاء  خ����الل  ���ش��م��وه  وه���ن���اأ  تاي". 
الإداري  وال��ط��اق��م  ال��ف��ري��ق  اأع�����ش��اء 
ال��ت��ي حققها  ب����الإجن����ازات  وال��ف��ن��ي 
منتخب الإم��ارات لهذه الريا�شة يف 
البطولت الأخرية، م�شيداً بالنتائج 

قدمه  ال��ذي  املتميز  والأداء  امل�شرفة 
التناف�س،  ح���ل���ب���ات  يف  ال���الع���ب���ون 
للمنتخب  ال��ت��وف��ي��ق  ���ش��م��وه  متمنياً 
يوا�شل  واأن  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ب��ط��ولت  يف 
رف���ع ا���ش��م دول���ة الإم������ارات ع��ال��ي��اً يف 
والدولية.  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ات 
واأع������رب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
للدور  ت��ق��دي��ره  ع��ن  نهيان  اآل  زاي���د 
الكبري الذي يلعبه "احتاد الإمارات 
للمواي تاي" يف ن�شر هذه الريا�شة 
املحلي  ال�شعيد  على  بها  والتعريف 
الفعاليات  خم���ت���ل���ف  خ������الل  م�����ن 
وي�شارك  ينظمها  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة 

الالعبني  مب�شتوى  لالرتقاء  فيها 
و�شقل مهاراتهم، وتعزيز ح�شورهم 
جانبه،  م��ن  ال��ب��ط��ولت.  خمتلف  يف 
النيادي  �شعيد  اهلل  �شعادة عبد  ثمن 
تاي  للمواي  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
والكيك بوك�شينج، الهتمام والرعاية 
التي يوليها �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان لدعم ريا�شة "املواي 
تاي"، والتي كان لها الأثر الإيجابي 
الكبري يف تطور ومتيز هذه الريا�شة، 
موؤكداً اأن الحتاد �شي�شاعف اجلهود 
ل�����ش��م��ان مت��ي��ز م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات 
الريا�شية  امل��ن��اف�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

امل�شرفة، م�شريا  وحتقيق الإجنازات 
الالزمة  ال���ش��ت��ع��دادات  اك��ت��م��ال  اىل 
للمواي  ال��ع��امل  بطولة  ل�شت�شافة 
مايو  اأبوظبي  يف  �شتقام  والتي  ت��اي 

القادم.
�شعيد  اهلل  عبد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
الإم������ارات  "احتاد  رئ��ي�����س  ال���ن���ي���ادي 
بوك�شينج"،  وال��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م��واي 
ورئي�س الحتاد العربي للمواي تاي 
ال�شيوي  الحت�����اد  رئ��ي�����س  ون���ائ���ب   ،
نائب  ال�����ش��اع��دي  ي��ا���ش��ر  وال�����ش��ي��د   ،
رئ���ي�������س الحت���������اد، وال�������ش���ي���د ط����ارق 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي  ه����زمي 

لحتاد املواي تاي، واأع�شاء الحتاد، 
املجال  يف  امل�������ش���وؤول���ني  م����ن  وع������دد 
الإم���ارات  منتخب  وك��ان  الريا�شي. 
حقق  ق���د  تاي"  "املواي  ل��ري��ا���ش��ة 
ع���دة اإجن������ازات يف ال���ف���رتة الأخ����رية 
ذهبية  ميدالية   14 حتقيق  �شملت 
وب���رون���زي���ة خ���الل بطولة  وف�����ش��ي��ة 
العامل للمواي التي اأقيمت يف تايلند 
ح�شل  حيث   ،2021 اأكتوبر  �شهر 
حم���م���د م���ر����ش���ي ع���ل���ى ذه���ب���ي���ة فئة 
ذهبية  على  ب��الل  وحممد  ال�شباب، 
النا�شئني، فيما حقق الالعب �شمري 
امليدالية الربونزية، كما  الدين  نور 

حبيب  اإليا�س  املنتخب  لعب  ح�شل 
العاملي  املجل�س  ب��ط��ول��ة  ح���زام  ع��ل��ى 

ل��ل��م��واي ت���اي خ���الل ال��ب��ط��ول��ة التي 
 2020 اك�شبو  معر�س  يف  اأق��ي��م��ت 

احتاد  م��ع  بالتن�شيق  تنظيمها  ومت 
اللعبة يف الدولة.

•• دبي-وام: 

ت���ن���ط���ل���ق م����ن����اف���������ش����ات ال���ب���ط���ول���ة 
للرجال،   24 للجولف  اخلليجية 
�شنة   18 حت����ت  ل��ل�����ش��ب��اب   13 و 
 18 12 وحتى  خ��الل الفرتة من 
اأبوظبي ، وذلك  مار�س اجل��اري يف 
نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح 

والتعاي�س.
واأكد معايل ال�شيخ فاهم بن �شلطان 
الإم����ارات  احت���اد  رئ��ي�����س  القا�شمي 
التجهيزات  اكتمال  على  للجولف 

ل���ش��ت��ق��ب��ال ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة من 
قادة اللعبة وم�شوؤوليها والالعبني 
ي�شاف  ا�شتثنائي  ح���دث  وتنظيم 
الإم��������ارات  جن����اح����ات  ر����ش���ي���د  اإىل 
يف ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ل���ك���ربى الأح�������داث 

الريا�شية.
البطولة  مناف�شات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى اأر�������س م��ل��ع��ب ن���ادي 
اأبوظبي للجولف على مدار اأ�شبوع 
 12 ال�شبت  ي��وم  حت��دي��د  مت  حيث 
م����ار�����س لك���ت���م���ال و�����ش����ول جميع 
ال���ف���رق امل�������ش���ارك���ة، و الأح������د 13 
م����ار�����س ل���ت���دري���ب ال����ف����رق خ���الل 

الفرتة ال�شباحية للدخول باأجواء 
ومن ثم الجتماع  البطولة مبكراً 

ع�شراً  ال��راب��ع��ة  ويف  ظ��ه��راً،  الفني 
�شيتم الفتتاح الر�شمي للبطولة.

واأو�شح معاليه اأنه يف اليوم الثالث 
�شتنطلق  م����ار�����س   14 امل�����واف�����ق 
مناف�شات البطولة باجلولة الأوىل 
لفرق الرجال، وتتوا�شل بعد ذلك 
للرجال  الثالثة  الأي���ام  م��دار  على 
وال�شباب لي�شهد يوم اخلمي�س 17 
الرابعة  مار�س احلفل اخلتامي يف 
بالبطولة  الفائزين  لتتويج  ع�شراً 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م��ن��ت��خ��ب��ات وف���ردي 

الرجال وال�شباب.
اللواء/ م/ عبداهلل  اأك��د  من جهته 

ال�شيد الها�شمي نائب رئي�س الحتاد 
على اأهمية هذا احلدث الريا�شي ، 
ال�����ذي ���ش��ي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����ش��ه عدد 
لريا�شة  امل�شاحبة  الفعاليات  من 
اجل�����ول�����ف، ب���ج���ان���ب ال���ع���دي���د من 
باملنطقة  اللعبة  الجتماعات لقادة 
م�شتقبل  حول  للت�شاور  اخلليجية 
ال��ل��ع��ب��ة وب���رام���ج ت��ط��وي��ره��ا و�شبل 
لتوفري  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  حتقيق 

اأف�شل بيئة لالعبيها ولعباتها.
ووفق نظام ولوائح البطولة ي�شمح 
4 لعبني  دول�����ة مب�����ش��ارك��ة  ل��ك��ل 
احت�شاب  ويتم  الرجال  مبنتخبات 

اأف�شل نتائج لثالثة لعبني من كل 
منتخب، بينما يتم احت�شاب ’ف�شل 

ملنتخبات  اث��ن��ني  ل��الع��ب��ني  ن��ت��ائ��ج 
العام  ال��رتت��ي��ب  لتحديد  ال�����ش��ب��اب 

ل��ل��ف��رق وم���راك���ز ال��الع��ب��ني بنظام 
الفردي.

•• دبي-الفجر:

اعتمدت اللجنة املنظمة ل� "دورة ند 
ال�شبا الريا�شية" القائمة النهائية 
الكرة  بطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  للفرق 
الطائرة التي تنظم خالل الفرتة 
 2022 اأب���ري���ل   18 اإىل   6 م���ن 
التا�شعة  الن�شخة  مناف�شات  �شمن 
التي تقام خالل �شهر  ال��دورة  من 
رم�������ش���ان امل����ب����ارك، يف جم���ّم���ع ند 

ال�شبا الريا�شي.
اإقباًل  و�شهدت البطولة هذا العام 
الفرق  م��ن  امل�شاركة  على  قيا�شًيا 
امل�شاركة  ف��ري��ًق��ا   18 ت��ق��دم  ح��ي��ث 
الفرق  اخ���ت���ار  ومت  امل��ن��اف�����ش��ات  يف 
الت�شجيل،  اأولوية  ح�شب  الثمانية 
وتت�شمن القائمة ثمانية فرق هي 
زعبيل، جمموعة اإت�س اإم اإ�س، فهود 
زعبيل، اإ�شبيدر تيم، دبي 2020، 
ب��ن ثاين،  امل��ف��اج��اأة،   ،2021 دب��ي 
القرعة  م��را���ش��م  اإج������راء  و���ش��ي��ت��م 
والإع���الن ع��ن ج��دول امل��ب��اري��ات يف 
وقت لحق بح�شور مدراء الفرق. 
واأعلنت اللجنة املنظمة عن متديد 

الفرق  يف  الالعبني  ت�شجيل  فرتة 
وال�����ك�����ادر ال���ف���ن���ي وال���ط���ب���ي وف���ق 
حتى  بالالئحة  املعتمدة  ال�شروط 
 2 ال�شبت  ي��وم  ظهر   12 ال�شاعة 
على  تي�شرًيا  وذل���ك  املقبل  اأب��ري��ل 
الفرق لتتمكن من ت�شجيل اأف�شل 
البطولة،  يف  للم�شاركة  الالعبني 

الالعبني  ت�شجيل  للفرق  وميكن 
اللكرتوين  الت�شجيل  نظام  ع��رب 
امل�����وق�����ع  يف  ل��������ل��������دورة  امل����ع����ت����م����د 
دبي  ملجل�س  الر�شمي  الل��ك��رتوين 
الريا�شي، كما ميكن ملدراء الفرق 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل 
الربيد اللكرتوين  للبطولة عرب 

n a s v o l l e y b a l l @
اأو الت�شال على   dubaisc.ae

الرقم 0565759968.
اأعلنت  قد  املنظمة  اللجنة  وكانت 
للبطولة  اجل����دي����د  ال���ن���ظ���ام  ع����ن 
لعًبا   14 بت�شجيل  ي�شمح  ال���ذي 
الواحد،  ال��ف��ري��ق  اأق�����ش��ى يف  ب��ح��د 

اأن  على  اأدن���ى،  كحد  لعبني  و10 
فما  �شنة   18 الالعب  عمر  يكون 
اإق��ام��ة البطولة،  ت��اري��خ  ف���وق م��ن 
لعب   12 بت�شجيل  ي�����ش��م��ح  ك��م��ا 
اأق�شى  امل��واط��ن��ني ب��ح��د  م��ن غ��ري 
واأل يقل عدد  ال��واح��د،  الفريق  يف 
الفريق  يف  امل���واط���ن���ني  ال��الع��ب��ني 
اأدنى،  2 لعبني كحد  الواحد عن 
للفرق  ال��ف��ر���ش��ة  لإت���اح���ة  وذل�����ك 
املحرتفني  بالالعبني  لال�شتعانة 
للفريق  الذين يرغبون يف �شمهم 
لزيادة قوة املناف�شات، وبعد انتهاء 
ت�شجيل الالعبني ل ي�شمح باإ�شافة 
اآخرين من خارج القائمة املعتمدة 
يف الفريق ويف حالة حدوث اإ�شابات 
ال�شتبدال  ي��ت��م  اأك����ر  اأو  ل��الع��ب 
الذين  الالعبني  قائمة  من  فقط 

مت ت�شجيلهم يف الفريق.
امل�شاركة  ال���ف���رق  ت���وزي���ع  و���ش��ي��ت��م 
ع����ل����ى جم���م���وع���ت���ني ت����ت����ك����ون كل 
جم���م���وع���ة م�����ن 4 ف������رق وت���ق���ام 
ال���دوري م��ن دور  امل��ب��اري��ات بنظام 
ليتاأهل  امل���راك���ز،  ل��ت��ح��دي��د  واح����د 
والثاين  الأول  امل���رك���ز  اأ����ش���ح���اب 

م���ن ك���ل جم��م��وع��ة ل���ل���دور ن�شف 
النهائي، وتقام مباراتي دور ن�شف 
املغلوب،  خ�����روج  ب��ن��ظ��ام  ال��ن��ه��ائ��ي 
الفائزان  الفريقان  يتاأهل  اأن  على 
املركز  لتحديد  النهائية  للمباراة 
الفريقان  ويلعب  وال��ث��اين،  الأول 
النهائي  ن�شف  دور  يف  اخل��ا���ش��ران 
مب��ب��اراة حت��دي��د امل��رك��زي��ن الثالث 

والرابع.
وتقام كافة مباريات البطولة وفقا 

للعبة  ال�����دويل  الحت�����اد  ل��ق��ان��ون   ً
وال���ل���وائ���ح امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف احت���اد 
للكرة  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات 
التعديالت  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ال���ط���ائ���رة 
ال��واردة بهذه الالئحة وملحقاتها 
اللجنة  عن  ال�شادرة  التعاميم  اأو 

الفنية.
باقي  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  وي���ت���وا����ش���ل 
الدورة  تت�شمنها  التي  الريا�شات 
امل��وق��ع الل��ك��رتوين الر�شمي  ع��رب 

ملجل�س دبي الريا�شي حيث ي�شتمر 
اجلوجيت�شو  بطولة  يف  الت�شجيل 
امل��ق��ب��ل، كما  اأب��ري��ل   15 ي��وم  حتى 
بطولة  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ي���ت���وا����ش���ل 
 10 يوم  حتى  الهوائية  الدراجات 
اأبريل، ويف �شباق اجلري حتى يوم 
ال�شلة  ك��رة  بطولة  ويف  اأب��ري��ل   3
 25 يوم  املتحركة حتى  بالكرا�شي 
ال��ب��ادل تن�س  ب��ط��ول��ة  م��ار���س، ويف 

حتى يوم 18 مار�س.

•• اأبوظبي-وام:

الأهلي  و�شباب  العني  تاأهل  على  ال�شوء  القدم  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  �شلط 
اجلزيرة  على  ال��ع��ني  تغلب  بعد  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  ك��اأ���س  لنهائي 
مبجموع املباراتني، وفوز �شباب الأهلي على الوحدة يف املواجهتني ذهابا واإيابا. 
واأكد املوقع الر�شمي لالحتاد الآ�شيوي يف تقرير مو�شع مت بثه على ال�شفحة 
النهائي  اإىل  �شعد  البطولة  لقب  حامل  الأهلي  �شباب  اأن  لالحتاد  الر�شمية 
ال�شابع والرابع له على التوايل يف كاأ�س الرابطة التي يحمل رقمها القيا�شي 
بعدد الألقاب /5 مرات/ بعدما فاز على الوحدة ذهابا بهدف مقابل ل �شيء، 
واإيابا بثالثة اأهداف مقابل هدف. وقال التقرير: " توقفت طموحات الوحدة 
بنيل الثالثية هذا املو�شم بعدما دفع مدربه الفرن�شي دوفران�شي�س جريجوري 
بت�شكيلة احتياطية على غرار الذهاب واأراح الأ�شا�شيني ملباراة القمة اأمام العني 
يوم ال�شبت املقبل يف الدوري، حيث اأن فوزه باملواجهة �شيجعله يقل�س الفارق 
كاأ�س  على لقب م�شابقة  اأي�شاً  الوحدة  واح��دة. ويناف�س  اإىل نقطة  مع �شيفه 
رئي�س الدولة بعدما تاأهل اإىل النهائي ملالقاة ال�شارقة". وعن تاأهل العني على 
ح�شاب اجلزيرة .. اأو�شح التقرير : " اكتفى العني بالتعادل مع �شيفه اجلزيرة 
النهائي بعدما ا�شتفاد من  اإىل  لتاأهله  كافيا  كان  لكنه  الإياب،  0-0 يف مباراة 
قاعدة الت�شجيل خارج اأر�شه بتعادله ذهاباً -1 1، ويعد هذا هو ال�شعود الثالث 

للنهائي يف تاريخه مع هذه البطولة".

اأبوظبي ت�ست�سيف »خليجية اجلولف« 
للرجال وال�سباب

دورة ند ال�سبا الريا�سية تعتمد الفرق امل�ساركة يف بطولة الكرة الطائرة

»االآ�سيوي« يربز تاأهل �سباب االأهلي والعني لنهائي كاأ�س الرابطة

من�سور بن زايد ي�ستقبل منتخب االإمارات لريا�سة »املواي تاي«
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•• دبي-الفجر:

اليوم اجلمعة يف  املائية  ال��دراج��ات  ريا�شة  الإم���ارات جنومنا يف  اأبطال  ي�شارك 
العر�س الليلي من مناف�شات الألواح املائية الطائرة )هايدروفالي( واحلركات 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  ينظمها  والتي  �شتايل(  )فري  املفتوحة  واملهارات 
للقوارب  العاملي  دب��ي  معر�س  من   28 رق��م  ال���دورة  فعاليات  �شمن  البحرية 

.2022
وي�شارك نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية ك�شريك داعم يف الدورة احلالية 
من معر�س دبي العاملي للقوارب 2022 والتي حتمل الرقم 28 وتقام للمرة 
من  الثانية  اجلولة  الأوىل  فعاليتني  ينظم  حيث  هاربر  دبي  واجهة  يف  الأوىل 
والثانية  )كوبيا(  وال�شكل  في�س(  )كينيغ  الكنعد   ا�شماك  ل�شيد  دب��ي  بطولة 
العر�س الليلي للدراجات املائية والذي يت�شمن فئتي الألواح الطائرة واملهارات 
نابع  وكبريا  خا�شا  اهتماما  اليوم  الليلي  العر�س  يف  امل�شاركة  وتاأخذ  املفتوحة 
من اأهمية املكان واملنا�شبة التي تاأتي بالتزامن مع الدورة 28 من معر�س دبي 
يف  البحرية  الريا�شات  حمبي  انظار  يجتذب  وال��ذي   2022 للقوارب  العاملي 
الدولة واملنطقة وال�شرق الأو�شط وباعتبار النادي داعم �شريك للدورة احلالية 
الريا�شية  الفعاليات  م��ن  ع��دد  على  �شرنكز  ف��اإن��ن��ا  ال�شابقة  ال����دورات  ك��ل  ويف 
الأ�شماك  ل�شيد  دب��ي  لبطولة  الثانية  اجل��ول��ة  بينها  م��ن  املتميزة  الرتفيهية 
ومناف�شات الألواح الطائرة )هايدروفالي(ف�شال عن اأن امل�شاركة �شتكون ليلية 

وغري معتادة يف معظم املناف�شات.

امل�����ش��ارك��ني من  ب��ني جميع  والإ����ش���رار  ال��ت��ح��دي  روح  ال��ي��وم  املناف�شات  وحت��م��ل 
النادي  اجندة  �شمن  ر�شمية  فعالية  املناف�شة  تعد  حيث  والأب��ط��ال  املت�شابقني 
حيث مت تقدميها فعليا من �شباق دبي الدويل للدراجات املائية اأحدى جولت 
بطولة الإمارات 2022 لتقام اأمام زوار املعر�س ورواده من املهتمني بالريا�شات 
املرا�شي  يف  املعر�س  حتت�شن  التي  اجلهة  ه��ارب��ر  دب��ي  م��ع  بالتن�شيق  البحرية 

الراقية يف الوجهة البحرية.
املفتوحة جنم  امل��ه��ارات  املائية  ال��دراج��ات  ريا�شة  2021 يف  العامل  واأك��د بطل 
اأبوظبي بطلنا را�شد علي �شالح املال م�شاركته يف العر�س الليلي الكبري  فريق 

اأ�شعب  اأع��ت��اد معها ع��ل��ى تطبيق  3 وال��ت��ي  ب��ال��رق��م  ال��ي��وم م��ن خ���الل دراج��ت��ه 
بطولة  مناف�شات  عامليا من خالل   1 رقم  النجم  ليكون  اأهلته  والتي  احلركات 
اأقيمت من خالل جولتني الأوىل يف  العامل للدراجات املائية -اأكوابايك- التي 

مدينة اولبيا الإيطالية والثانية يف الكويت.
و�شن�شم اإىل املال يف التناف�س الليلي يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف نخبة من 
الدراجات  الإم��ارات حمبي ريا�شة  املقيمني يف  الدولة والريا�شيني من  اأبطال 
املائية من بينهم بطلنا عبداجلليل العو�شي جنم فريق ال�شارقة والذي ح�شل 
موؤخرا على املركز الثالث يف جائزة الكويت الكربى 2021 اإحدى جولت بطولة 
املقيم  ف�شلي  يا�شني  مغربية  اأ�شول  من  الفرن�شي  املت�شابق  اىل  اإ�شافة  العامل 
يف الإم��ارات. وت�شتقطب مناف�شات الأل��واح املائية الطائرة هايدرو فالي نخبة 
ال�شباقات  اأجندة  اإىل  النادي  اأ�شافها  والتي  الريا�شة احلديثة  من حمبي هذه 
البحرية عام 2015 حيث ظهرت حديثا ونالت اهتمام عدد من ال�شباب اأبرزهم 
جنم نادي ال�شارقة بطلنا مانع حبيب املرزوقي اأحد جنوم الريا�شات البحرية 
من  اآخ��ر  ع��دد  جانب  اإىل  للم�شاركة  ال��ي��وم  ي�شتعدان  واللذين  ماجد  و�شقيقه 
البحرية  للريا�شات  الدويل  دبي  نادي  اأن  بالذكر  2017 اجلدير  املت�شابقني. 
كان اأول جهة تنظم عر�شا ليليا دوليا مب�شاركة اأبرز املت�شابقني العامليني �شمن 
اأن  2017 قبل  مناف�شات جائزة دبي الكربى للدراجات املائية يف نوفمرب عام 
اأبطالنا حيث  26 للمعر�س مب�شاركة  ال��دورة رقم  ينظم العر�س لأول مرة يف 
الدويل  دب��ي  �شباق  �شمن  دائ��م��ا  املناف�شات  تلك  تنظيم  على  ال��ن��ادي  يحر�س 

للدراجات املائية -اأكوبايك- اإحدى جولت بطولت الإمارات الدولية.

•• اأبوظبي-وام:

م�شابقة  يف  الأول  باملركز  اخلا�شة  املهام  قطاع  فريق  اأبوظبي  �شرطة  توجت 
ال�شرطية  الرتبية  الريا�شية  مركز  نظمها  والتي   " لل�شيدات  "الدياثلون 
اأبوظبي، يف  اأبوظبي �شمن املناف�شة على درع معايل قائد عام �شرطة  ب�شرطة 

بطولة مدير عام �شرطة اأبوظبي للمو�شم الريا�شي -2021 2022.
وح�شل على املركز الثاين فريق قطاع �شوؤون الأمن واملنافذ، وحل ثالثاً قطاع 
املوارد الب�شرية، و �شاركت يف البطولة 9 فرق من خمتلف القطاعات ال�شرطية 
. وكرم اللواء �شامل �شاهني النعيمي مدير قطاع املوارد الب�شرية الفرق الفائزة 
اأهمية دور الريا�شة يف املجتمع واأنها مفتاح القوة وال�شحة يف حياة  .. موؤكداً 
املجتمع،  اأف��راد  لعموم  واملثالية  ال�شحية  احلياة  منط  من  تعزز  حيث  الفرد، 
لفتاً اإىل اهتمام �شرطة اأبوظبي بتنظيم مثل هذه الريا�شات و املناف�شات بني 

منت�شبيها لتنمية مواهبهم الريا�شية ورفع لياقتهم البدنية .
وعلى امل�شتوى الفردي اأحرزت الالعبة اإميان بالقا�شم من قطاع املهام اخلا�شة 
املركز الأول، وح�شلت الالعبة نور الفالحي والالعبة حمده العتيبي وكلثوم 
املازمي من قطاع �شوؤون الأمن واملنافذ على املركز الثاين، كما فازت الالعبة 

�شوق النقبي والالعبة �شيخة الزعابي باملركز الثالث.

•• اأبوظبي-وام:

"ليدرز"، يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  ق��م��ة  اأع��م��ال  تنطلق 
16 و17 مار�س اجلاري،  اأبوظبي يومي  ن�شختها اجلديدة، من 
بتنظيم جمل�س اأبوظبي الريا�شي، بالتعاون مع "ليدرز"، مبركز 
املوؤمترات يف حلبة مر�شى يا�س، حيث ت�شتعد القمة ل�شتقبال قادة 
الريا�شي  امل�شهد  يف  امل�شتجدات  اآخ��ر  ملناق�شة  العامليني  الريا�شة 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  خطط  �شمن  القمة  وت��اأت��ي  ال��ع��امل��ي. 
اأب��وظ��ب��ي ك��وج��ه��ة رائ����دة للفعاليات  وم�����ش��اع��ي��ه ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة 
الريا�شية العاملية، حيث تهدف لتبادل اخلربات والتجارب العاملية 

والإطالع على اأخر امل�شتحدثات والبتكارات يف جمال الر يا�شة.
وتناق�س القمة املرتقبة التي ي�شارك فيها اأكر من 400 من قادة 
اأبرز م�شتجدات �شناعة الريا�شة العاملية من  الريا�شة العامليني، 
الإبداع  التكنولوجيا،  القيادة،  هي:  رئي�شية  حم��اور  اأربعة  خالل 
التحديات  م��ع��رف��ة  اإىل  ال��ق��م��ة  ا�شت�شافة  ت��ه��دف  ك��م��ا  واخل����ربة، 
مكان  يف  البع�س  ببع�شهم  الريا�شيني  ال��ق��ادة  ول��ق��اء  وال��ف��ر���س، 
واحد، لال�شتفادة من اخلربات، وحتويل الأفكار والآراء اإىل واقع 
النظر  وجهات  املنطقة  يف  املتحدثني  تبادل  جانب  اإىل  ملمو�س، 
والروؤى الثاقبة ب�شاأن تطور الريا�شة واأين تكمن الفر�س طويلة 

الأجل.

ومن املقرر اأن ٌتقام قمة هذا احلدث للمرة الثانية يف حلبة مر�شى 
للفعاليات  للح�شور جت��رب��ة مم��ي��زة  ي��وف��ر  ال�����ش��ه��رية، مم��ا  ي��ا���س 

الريا�شية الرائعة التي تقدمها العا�شمة اأبوظبي.
و�شتحظى القمة بتواجد العديد من ال�شخ�شيات الريا�شية املوؤثرة 
اأبرزهم ممثلي كل من :"  والتي تاأكد ح�شورهم حتى الآن ومن 
الرابطة الوطنية ملحرتيف كرة ال�شلة الأمريكية ، ونادي مان�ش�شرت 
يونايتد، ونادي اأبوظبي للكريكيت، وبطولة دبي العاملية للجولف، 
اإي"اأديدا�س،  "فورمول  الكهربائية  لل�شيارات  العاملية  والبطولة 
العربية  الإم����ارات  اخلا�س"  لالأوملبياد  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  ودورة 

املتحدة"، والحتاد الإجنليزي لكرة القدم".
و�شيتبادل احل�شور على مدار القمة، وجهات النظر والروؤى حول 
الديناميكيات اجلديدة للريا�شة العاملية مع قادة ال�شناعة الذين 
القمة  برنامج  ويت�شمن  وا�شعة،  وخ��ربات  عملية  روؤى  يقدمون 
م�شاركة " كندة اإبراهيم" ، مديرًة ال�شراكات الإعالمية يف "�شركة 
تويرت" ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وتركيا ، بالنقا�س 
روؤية  يف  للريا�شيني  اإع��الم��ي��ة  ق��ن��وات  ب��ن��اء  ا�شرتاتيجيات  ح��ول 

الالعبات". لقدرات  العنان  "اإطالق 
كما �شيتحدث رالف ريفريا ، املدير الإداري لحتاد كرة ال�شلة يف 
دائرة  ال�شلة مع  ك��رة  �شراكة احت��اد  الأو���ش��ط عن  اأوروب���ا وال�شرق 
روبي  م��ن  ك��ل  �شيتناق�س  فيما  اأب��وظ��ب��ي.  يف  وال�شياحة  الثقافة 

، و  ال�شابق  القدم الإجنليزي ون��ادي ليفربول  ، لعب كرة  فاولر 
لورا جورج الأمني العام لالحتاد الفرن�شي لكرة القدم، وجيم�س 
اأ�شرتاليا، عن تطور  القدم يف  لكرة  التنفيذي  الرئي�س  جون�شون 

كرة القدم على م�شتوى العامل.
ويف تعليقه على قائمة املتحدثني خالل اأعمال القمة، يقول عارف 
"نرحب  الريا�شي:  اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  العواين  حمد 
"اأبوظبي"  قمة  يف  للتحدث  العاملية  الريا�شية  القيادات  بكافة 
العاملي،  الريا�شي  امل�شهد  التقدم يف  ومناق�شة م�شتجدات �شناعة 
ومما ل �شك فيه اأن اأبوظبي ا�شتطاعت جت�شيد عدًدا من ال�شراكات 
اإليها  العاملية، و�شتوفر ملن ين�شمون  املهمة والرائدة يف الريا�شة 
من  امللهمة  الأف��ك��ار  على  لالطالع  الفر�شة  القمة  اأعمال  خ��الل 
اأبوظبي  لحت�شان  ون��ظ��ًرا  الريا�شية.  ال�شراكات  ه��ذه  اأ�شحاب 
ال��ع��امل��ي��ة، ف��ق��د غ���دت الوجهة  ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة  لكثري م��ن 
الأف�شل للنجوم والأبطال وامل�شاهري من �شناع الريا�شة العاملية.

 " قائلة:  وعلقت لورا ماكوين، الع�شو املنتدب ل�شركة "ليدرز" ، 
املوؤثرة يف قمة قادة  ال�شخ�شيات  العديد من  ن�شتقبل  اأن  ُي�شعدنا 
الأعمال يف اأبوظبي يف القريب العاجل. حيث نتطلع مرة اأخرى 
�شناع  اآراء  اإىل  لال�شتماع  وال���دويل  املحلي  املجتمع  ت��واج��د  اإىل 
حول  ثاقبة  روؤي���ة  يقدمون  ال��ذي��ن  ال��دول��ي��ني،  وال��ق��ادة  الريا�شة 

الديناميكيات اجلديدة للريا�شة العاملية".

تتويج املهام اخلا�سة ب�سرطة اأبوظبي بطال للدياثلون لل�سيدات

قمة القيادات العاملية الريا�سية تنطلق االأربعاء املقبل باأبوظبي مب�ساركة نخبة �سناع القرار الدويل

بطل الع�مل يف امله�رات املفتوحة يع�نق اجلمهور الليلة

اإبداعات اأبطال هايدروفالي وفري �ستايل يف معر�س القوارب

•• اأبوظبي-الفجر

ع��ق��د ن�����ادي غ��ن��ت��وت ل�����ش��ب��اق اخليل 
�شباح  ���ش��ح��ف��ي��اً  م����وؤمت����راً  وال���ب���ول���و، 
غنتوت،  مبنطقة  مبقره  الأول  اأم�س 
بطولة  تنظيم  تفا�شيل  ع��ن  للك�شف 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س 
يف   2022 –  2021 ملو�شم  للبولو 
مبالعب  وامل��ق��ام��ة   22 ال����  ن�شختها 
بن  فالح  ال�شيخ  �شمو  برعاية  النادي 
ن���ادي غنتوت  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل  زاي���د 
يحمل  ،والتي  والبولو  اخليل  ل�شباق 
للبولو  غ��ن��ت��وت  ن�����ادي  ف���ري���ق  ل��ق��ب��ه��ا 
النادي  ن�شاط  خ��ت��ام  ت��اأت��ي يف  ،وال��ت��ي 
لهذا املو�شم احلافل .. وح�شر املوؤمتر 
حوفان  ب��ن  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ال�شحفي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املن�شوري 
ال��ن��ادي و���ش��ع��ادة ح��م��د ع��ب��د الرحمن 

للنادي   ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  ال�����ش��ي��خ 
وال��ك��اب��نت ي��و���ش��ف ب��ن د���ش��م��ال ممثل 
الالعبني امل�شاركني نوعدد من ممثلي 
الفرق امل�شاركة والالعبني وال�شركات 
خالل  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للبطولة  ال��راع��ي��ة 
مار�س   27 وح��ت��ى   13 م���ن  ال���ف���رتة 
اأبوظبي  ب��دع��م م��ن جم��ل�����س  احل����ايل 
ال���ري���ا����ش���ي، وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع احت���اد 
ختام   متثل  وال��ت��ي  للبولو،  الإم����ارات 
املجتمعي  ال��ري��ا���ش��ي  ال���ن���ادي  م��و���ش��م 
ال���ن���اج���ح. وي�������ش���ارك يف ال��ب��ط��ول��ة 6 
ف��رق ممثلة يف ف��رق الإم���ارات للبولو 
ف��ري��ق بن   ، للبولو  ف��ري��ق احل��ب��ت��ور   ،
للبولو  ابوظبي  فريق   ، للبولو  دري 
ل��ل��ب��ول��و بجانب  دب����ي  ذئ�����اب  ف���ري���ق   ،
وم�شت�شيف  م��ن��ظ��م  غ��ن��ت��وت  ف���ري���ق 
تعترب  والتي  لقبها  وحامل  البطولة 
واحدة من اأكرب بطولت البولو التي 

ينظمها ن��ادي غنتوت ، وج��رى خالل 
امل��وؤمت��ر ت��وزي��ع ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة على 
جم��م��وع��ت��ني ب��ه��دف ت��وف��ري ن���وع من 
التكافوؤ مما ي�شهم يف ارتفاع امل�شتوى 
العديد  مل�����ش��ارك��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ف��ن��ي 
املواطنني  ال���ب���ارزي���ن  ال��الع��ب��ني  م���ن 
الفرق..  تلك  �شفوف  يف  واملحرتفني 
ترحيب  بكلمة  املوؤمتر  بداية  وج��اءت 
من �شعادة �شعيد بن حوفان املن�شوري 
النادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ن��ق��ل يف مقدمتها  وال����ذي  ب��احل�����ش��ور 
اآل  ال�شيخ فالح بن زاي��د  حتيات �شمو 
البطولة  راع��ي  ال��ن��ادي  رئي�س  نهيان 
بف�شل جهود  النادي  لها  ا�شتعد  التي 
اللجنة املنظمة بهدف اإبرازها بال�شكل 
من  كواحدة  واأهميتها  يتنا�شب  الذي 
اأب����رز ب��ط��ولت ال��ب��ول��و ع��ل��ى م�شتوى 

املنطقة وال�شرق الأو�شط .

الفرق  ت�شهم  اأن  امل��ن�����ش��وري  ومت��ن��ى 
اإب��راز البطولة من خالل  امل�شاركة يف 
التي  الريا�شية  التناف�شية  امل��ب��اري��ات 
والندية  ب��ال��ت��ك��اف��وؤ  تت�شم  ان  ي��ت��وق��ع 
والتناف�س  الريا�شية  ال��روح  اإط��ار  ويف 
ال�شريف بعد اأن مت ت�شنيف البطولة 
يوؤكد  م��ا   " ه��ان��دك��اب   18 مب�شتوى 
ب��ع��د ارتفاع  ال��ف��ن��ي  امل�����ش��ت��وى  ارت���ف���اع 
ت�شنيف البطولة التي ت�شهد م�شاركة 
اأبرز الالعبني والالعبات  مميزة من 
ميثاء  ال�شيخة  �شمو  الفار�شة  بقيادة 
بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم  التي 
يف  م�شاركتها  خ��الل  م��ن  ت�شهم  ظلت 
امل�شتوى  ارت��ف��اع  يف  املا�شية  الن�شخة 
الفني للبطولة واحل�شور اجلماهريي 
. من  امل��ب��اري��ات  ب����اأروع  ا�شتمتع  ال���ذي 
ج���ان���ب���ه-  اأ�����ش����اد ����ش���ع���ادة ح���م���د عبد 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال�����ش��ي��خ  ال��رح��م��ن 

املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  للنادي 
���ش��م��و رئي�س  ب��ت��وج��ي��ه��ات   ، ل��ل��ب��ط��ول��ة 
النادي بت�شخري كل متطلبات النجاح 
�شنويا  النادي  ينظمها  التي  للبطولة 
وي�شارك فيها هذا العام عدد 6  فرق ، 
والتي جرى توزيعها على جمموعتني 
3 فريق،  حيث ت�شم كل واح��دة ع��دد 
هام�س  على  متت  التي  للقرعة  وفقا 
للك�شف  خ�شي�شا  عقد  ال��ذي  امل��وؤمت��ر 
عن الفرق امل�شاركة واجلهات الراعية 
لفعاليات البطولة التي حتظى برعاية 
املكتب   ، الريا�شي  ظبي  اأب���و  جمل�س 
، احتاد  اأب��وظ��ب��ي  الإع��الم��ي حلكومة 
لتجهيزات  غنتوت   ، للبولو  الإم���ارات 
 CAPEX.COM   ، الفرو�شية 
بولو  هيل�س  ب��ف��ريل  مو�شن   كابيتال 
ك��ل��وب ، ي��ا���س م���ول ، ا���ش��ت��دي��و ظبية، 
للخيم  ب��رمي��ري   ، لل�شفريات  الري�س 

للطب  ل��وت�����س  م���رك���ز   ، وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
 ، لل�شيافة  الإم����ارات  مركز   ، البديل 
 Jardin و  اخليلي  �شيف  جمموعة 
م����وا�����ش����ل����ة   De Parfums
النادي،  ن�شاط  اإجن��اح  يف  مل�شاهماتهم 
ب��ج��ان��ب ج��ه��ود ال��ع��دي��د م��ن اجلهات 
القيادة  يف  ت��ت��م��ث��ل  وال���ت���ي  امل�����ش��اه��م��ة 
اأبوظبي وكل اجلهات  العامة ل�شرطة 
البطولة  اإجن���اح  يف  ت�شهم  ظلت  التي 

الغالية. واأكد  �شعادة املدير التنفيذي 
التي  ال�شنوية  البطولة  اأهمية  علي 
ت��ت��ج��دد ان��ط��الق��ت��ه��ا ل��ع��ام��ه��ا ال���� 22 
متميزة  نخبة  مب�شاركة  التوايل  على 
من الالعبني اأ�شحاب املهارات الفنية 
العالية من املواطنني واملحرتفني بعد 
النجاح الذي حققته البطولة املا�شية 
ن���ادي غنتوت  ف��ري��ق  ف��از بلقبها  ال��ت��ي 
اللجنة تعكف على و�شع  باأن  .. وذكر 

للبطولة  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  ب��رن��ام��ج 
الريا�شي  النادي  ملو�شم  م�شكا  ليكون 
وذلك يوم 27 مار�س احلايل   والذي 
ابتهاجا  متميزة  احتفالية  �شي�شهد 
بتلك املنا�شبة من خالل احلفل  الذي 
البطولة،  اأب��ط��ال  ت��ت��وي��ج  ع��ق��ب  ي��ق��ام 
حيث اأعدت عدة فقرات متميزة بهذه 
العديد  على  ت�شتمل  وال��ت��ي  املنا�شبة 

من الفقرات.

نادي غنتوت يك�سف عن تفا�سيل تنظيم بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للبولو

•• دبي - وام:

وا�شلت جلنة �شوؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�شة 
اجتماع  خ���الل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يف  والإع�����الم 
عقدته برئا�شة �شعادة عدنان حمد احلمادي رئي�س اللجنة، 
مو�شوع  مناق�شة  بدبي،  للمجل�س  العامة  الأمانة  مقر  يف 
�شيا�شة الهيئة العامة للريا�شة يف �شاأن دعم قطاع الريا�شة 

بالدولة، بح�شور ممثلي الحتادات الريا�شية يف الدولة.
ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: �شذى �شعيد 
والدكتورة  فلكناز،  حممد  و�شارة  اللجنة،  مقررة  النقبي 
ونا�شر  العليلي،  بخيت  وع��ف��راء  الطنيجي،  عبيد  �شيخه 

حممد اليماحي اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي.
اللجنة  اإن  اللجنة،  م��ق��ررة  النقبي  ���ش��ذى  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
�شمن خطة عملها ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة الهيئة العامة 
عقدت  ب��ال��دول��ة،  الريا�شة  ق��ط��اع  دع��م  ���ش��اأن  يف  للريا�شة 
اجتماعات مع اجلهات التي تعنى بالقطاع الريا�شي، حيث 
ا�شتمعت اإىل 28 م�شوؤوًل وخبرياً يف جمال الريا�شة من 

21 احتاداً ريا�شياً متثل الألعاب الريا�شية يف الدولة، ومت 
مناق�شة حتديات ومعوقات عمل تلك الحتادات.

حماور  مناق�شة  خ��الل  تطرقت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
املراأة  ودور  ال��ري��ا���ش��ي،  التعليمي  اجل��ان��ب  على  امل��و���ش��وع 
الريا�شة  القطاع وجهود تلك الحت���ادات يف جعل  ه��ذا  يف 
الحتادات  وتو�شيات  مقرتحات  اإىل  وا�شتمعت  للجميع، 
التي ت�شب يف تذليل التحديات والإ�شكالت التي تواجههم 

يف تطوير الريا�شة يف الدولة وتبني املواهب الريا�شية.
وتناق�س اللجنة مو�شوع �شيا�شة الهيئة العامة للريا�شة يف 
�شاأن دعم قطاع الريا�شة بالدولة، وفق حماور: ال�شيا�شات 
بالدولة،  الريا�شة  وتطوير  لدعم  التكاملية  والت�شريعات 
املختلفة  الريا�شات  وتعزيز  تطوير  يف  الهيئة  وم��ب��ادرات 
الريا�شي  القطاع  يف  املواطنة  الكوادر  ومتكني  الدولة،  يف 
الهيئة  وبرامج  وم��ب��ادرات  الريا�شيني،  املوهوبني  ورعاية 
ودور  الريا�شية،  لالأندية  التحتية  البنى  تطوير  �شاأن  يف 
الهيئة يف بناء ال�شراكات اخلارجية وتعزيز القدرات املالية 

التمويلية لالحتادات الريا�شية.

جلنة �سوؤون التعليم ب� »الوطني االحتادي« 
توا�سل مناق�سة دعم قطاع الريا�سة بالدولة

•• دبي - وام:

يف  العراقي  نظريه  اأم��ام  املقبلة  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  مباراة  متثل 
حل�شاب   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  الآ���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات 
املجموعة الأوىل، واملقرر اإقامتها بعد اأ�شبوعني من الآن وحتديداً يوم 24 
كبرياً  حتدياً  بغداد،  بالعا�شمة  ال��دويل  املدينة  ملعب  على  اجل��اري  مار�س 
�شتكون  ال��ذي  اأرواب��اري��ن��ا،  رودول��ف��و  الأرجنتيني  اجلديد  وملدربه  للمنتخب 
هذه املباراة هي الأوىل له كمدرب مع املنتخبات الوطنية بعد م�شرية ناجحة 
املتبقيتني من  الإم���ارات على اجلولتني  ويعول منتخب  الأن��دي��ة.  ف��رق  مع 
الت�شفيات الآ�شيوية املوؤهلة للمونديال، حل�شم ح�شوله على املركز الثالث يف 
جمموعته، والذي ي�شمن له خو�س ملحق اآ�شيوي مع ثاين املجموعة الثانية 
يوم 7 يونيو املقبل، الفائز فيه يتاأهل مللحق عاملي اآخر مع خام�س ت�شفيات 
ثم  اجل��اري  مار�س   24 ي��وم  ال��ع��راق  منتخبنا  و�شيواجه  اجلنوبية.  اأمريكا 

ي�شت�شيف كوريا اجلنوبية يف دبي يوم 29 من ال�شهر نف�شه .
وكوريا  نقطة/   22/ اإي���ران  منتخبا  الأوىل  املجموعة  من  التاأهل  و�شمن 

ق��ب��ل نهاية  امل��ج��م��وع��ة ح��ت��ى الآن  ك����اأول وث����اين  ن��ق��ط��ة/   20 اجل��ن��وب��ي��ة / 
الثالث  املركز  الإم��ارات حالياً  ي�شغل منتخب  بجولتني، يف حني  الت�شفيات 
بر�شيد 9 نقاط متفوقا بفارق 3 نقاط عن منتخب لبنان رابع الرتتيب، و4 
نقاط عن العراق يف املركز اخلام�س بخم�س نقاط و�شبع نقاط عن �شوريا يف 

املركز ال�شاد�س بر�شيد نقطتني.
وخالل م�شوار منتخب الإمارات يف هذه املرحلة الأخرية من الت�شفيات، فاز 
يف مباراتني وتعادل يف ثالث وخ�شر مثلهم، وفر�س التعادل نف�شه 2-2 على 

مواجهته مع العراق يف مباراة الدور الأول التي اأقيمت يف دبي.
الفنية  القيادة  حتت  الإم���ارات  ملنتخب  الأوىل  هي  ال��ع��راق  م��ب��اراة  و�شتكون 
خلفا  امل�شوؤولية  ت��وىل  وال��ذي  التدريبية،  الثامنة  حمطته  يف  لأرواب��اري��ن��ا، 
مباراته  و�شتكون  املا�شي،  ف��رباي��ر   13 يف  مارفيك،  ف��ان  ب��ريت  للهولندي 
308 يف م�شريته  اأم��ام العراق هي الأوىل له كمدرب ملنتخب وطني، ورقم 

الفنية  القيادة  راأ���س  على  مباريات   307 واأن خا�س  �شبق  التدريبية، حيث 
" 46 عاما" م�شريته التدريبية  اأروابارينا  لعدد من الفرق املختلفة. وبداأ 
منذ 11 عام، وحتديدا يف يناير عام 2011 حينما توىل مهمة تدريب فريق 
قيادته  راأ�س  على  وا�شتمر  الأوىل،  الدرجة  اأندية  اأحد  الأرجنتيني،  تيجري 
الفنية ما يقرب من عامني، وحتديداً 655 يوما، وقاده يف 72 مباراة " فاز 
يف 27 وتعادل يف 25 وخ�شر 21". وكانت حمطته التالية خارج الأرجنتني 
مع نادي نا�شيونال من اأوروجواي، والذي قاده ملدة 270 يوماً يف 27 مباراة 
15 فوزا وتعادلني و10 خ�شائر. وبعدها كانت حمطته الثالثة  حقق فيها 
مع اأحد اأعرق الفرق الأرجنتينية وهو فريق بوكا جونيورز، الذي قاده ملدة 
549 يوما من اأغ�شط�س 2014 وحتى فرباير 2016، وخا�س مع الفريق 
يف 40 مباراة وتعادل  الفوز  فيهم  حقق  امل�شابقات،  خمتلف  يف  مباراة   68
نادي  والعربية مع  رحلته اخلليجية  اأروابارينا  بداأ  ثم   .15 13 وخ�شر  يف 

حيث  الإماراتية،  املالعب  يف  التدريبية  م�شريته  معه  ا�شتهل  الذي  الو�شل 
عقده  نهاية  حتى  معه  وا�شتمر   ،2016 يوليو  م��ن  الأول  يف  املهمة  ت��وىل 
يف 30 يونيو 2018، وقاده يف 729 يوما، يف م�شريته التدريبية الأطول 
حتى الآن، وخا�س معه 54 مباراة، فاز يف 29 وتعادل يف 11 وخ�شر يف 14 
ا�شتمرت  مباراة. وكانت حمطته اخلام�شة مع نادي الريان القطري والتي 
4 مباريات وتعادل  8 مباريات فاز يف  الفريق يف  وق��اد  فقط  95 يوماً  ملدة 
الإم���ارات من جديد، يف  اأرواب��اري��ن��ا ملالعب  يف اثنتني وخ�شر مثلهما. وع��اد 
ب��داأت يف  والتي  الأهلي  �شباب  الفنية لفريق  ال�شاد�شة، عرب قيادته  حمطته 
خالل  الفريق  فيها  ق��اد   ،2020 م��ار���س  حتى  وا�شتمرت   2018 اأك��ت��وب��ر 
514 يوماً وخا�س معه 41 مباراة، فاز يف 27 وتعادل يف 6 مباريات وخ�شر 
8 . ويف املحطة ال�شابعة خا�س املدرب الأرجنتيني جتربة جديدة يف املالعب 
ب��داأ مهمته معه يف نوفمرب  ال��ذي  ن��ادي ب��ريام��ي��دز،  م��ع  امل�شرية وحت��دي��داً 
خاللها  قاد   ،2021 يونيو  نهاية  حتى  يوماً   231 ملدة  وا�شتمر   2020
وتعادل يف  18 مباراة  الفوز يف  37 مباراة، حقق فيهم  امل�شري يف  الفريق 

.7 وخ�شر   12

مع بدء العد التنازيل ملواجهة العراق .. منتخبنا يدخل مرحلة جديدة حتت قيادة »اأروابارينا«
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الفجر الريا�ضي

ال�شاب  مواطنه  مع  التعاقد  لفكرة  املهللني  على  بنزمية  ك��رمي  الفرن�شي  َردَّ 
كيليان مبابي باأف�شل طريقة م�شاء الأربعاء، موؤكداً اأنه ما زال "امللك" يف ريال 
مدريد الإ�شباين بعدما قلب الطاولة على زميله يف املنتخب وقاد النادي امللكي 

اىل ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم.
ب��ع��د 45 دق��ي��ق��ة ع��ل��ى ب��داي��ة م���ب���اراة اإي����اب ال����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي الأم�������س يف 
اأمل فريق املدرب الإيطايل كارلو اأن�شيلوتي بتجاوز  بدا  برنابيو"،  "�شانتياغو 
نف�شه  مبابي  جعل  بعدما  ج��داً  �شعيفاً  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  عقبة 
الفارق بني الفريقني هدفني بت�شجيله هدف التقدم لل�شيوف، وهو الذي كان 

اأي�شاً �شاحب هدف لقاء الذهاب يف الوقت بدل ال�شائع.
لكن بنزمية الذي عا�س طوياًل يف ظل النجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو 
�شيف  يف  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  اىل  لالن�شمام  ري���ال  الأخ���ري  ي��رتك  اأن  قبل 

بيد من حديد و�شجل ثالثية يف غ�شون  2018، �شرب 
18 دقيقة، بينها هدفان يف دقيقة و46 ثانية، ليحمل 

ريال، احلامل ب�شم مبابي، اىل ربع النهائي ويوؤجل 
حلم �شان جرمان واإدارته القطرية باإحراز اللقب 

للمرة الأوىل.
ال�شاحرة  الأم�شية  بعد  ع��ام��اً  ال�34  اب��ن  وق��ال 
القيا�شي  ال��رق��م  حامل  فريقه  م��ع  عا�شها  التي 

اجلماهري  "قوة  اإن   ،)13( امل�شابقة  األقاب  بعدد 
حفزتنا والفوز لهم. كانت مباراة �شعبة جداً لكننا 

كنا ن�شتحق الفوز والتاأهل".
ورف�������ع ب���ن���زمي���ة غ���ل���ت���ه من 

ال��راب��ع يف  املركز  يف   79 واإىل  ثمانية،  اإىل  املو�شم  ه��ذا  امل�شابقة  يف  اله���داف 
تاريخها، واإىل 309 اأهداف باألوان النادي امللكي ليتخطى ال�شطورة الراحل 
التاريخيني  ال��ه��داف��ني  لئ��ح��ة  على  الثالث  امل��رك��ز  يف  �شتيفانو  دي  األ��ف��ري��دو 

ل�"مريينغي�س" خلف رونالدو )450 هدفاً( وراوول غون�شالي�س )323(.
وال��رتك��ي��ز على  املقبل  ال�شيف  ري���ال  ق���دوم مبابي اىل  ع��ن  وو���ش��ط احل��دي��ث 
برنابيو"  "�شانتياغو  ملعب  اىل  نظره  طريقة  على  وحتى  ال��واع��د  ال��ه��داف 
كلمته  بنزمية  قال  امل�شتقبلي،  ب�"بيته"  يتمعن  اأنه  والقول  التمارين  خالل 
�شان جرمان خالل  اأول لع��ب ي�شجل ثالثية يف مرمى  وب��ات حتى  الأرب��ع��اء 
الأم. وتطرق بنزمية اىل جت��اوزه رقم دي  القارية  امل�شابقة  اإق�شائي من  دور 
"اأنا فخور جداً  قائاًل  ري��ال،  تاريخ  الهدافني يف  اأف�شل  لئحة  على  �شتيفانو 
�شغطنا  لكننا  �شعبة،  مباراة  كانت  العمل.  �شاأوا�شل  الأ�شطورة،  رقم  بتجاوز 
حتى النهاية". وم�شتنداً اىل خربته الوا�شعة جداً يف هذه امل�شابقة التي اأحرز 
"مباريات  الفرن�شي  ق��ال  2014 و2018،  ري��ال بني  م��رات مع  اأرب��ع  لقبها 
جرمان  �شان  باري�س  اأن  ونعرف  �شعبة،  تكون  ما  دائ��م��اً  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري 
يحب ال�شتحواذ على الكرة. بداأنا ب�شكل جيد، ح�شلنا على الفر�س وا�شتقبلت 
�شباكنا هدفاً يف ال�شوط الأول". وتابع "لكن يف ال�شوط الثاين وبف�شل قوتنا 
الذهنية، قدمنا هذه املباراة الرائعة"، م�شيداً باجلمهور الذي "نريد دائماً 
اأن نرى امللعب كما راأيناه اليوم. كان اجلمهور رائعاً. كنا بحاجة اإليهم وهذا 
الفوز هو لهم". بثالثيته يف الأم�شية ال�شاحرة، رفع بنزمية ر�شيده اىل 30 
12 متريرة حا�شمة يف 33 مباراة خا�شها هذا املو�شم يف جميع  هدفاً مع 
امل�شابقات، متقدماً بفارق كبري جداً على اأقرب زمالئه اإليه، وهو الربازيلي 

فيني�شيو�س جونيور الذي �شجل حتى الآن 13 هدفاً.
الدوري  ه��داف  لقب  اإح���راز  نحو  بثبات  بنزمية  وي�شري 
ليغا"  "ل  اىل  قدومه  منذ  الأوىل  للمرة  الإ�شباين 
الرتتيب  بت�شدره  ليون، وذلك  2009 من  عام 
بالتهديف  يكتفي  ل  اأن����ه  اإل  ه���دف���اً،   20 م��ع 
فقط بل اإن��ه اأف�شل مم��رر يف ال��دوري مع 10 

مباراة. متريرات حا�شمة يف 24 
الذي  بنزمية  اأهمية  عن  اأن�شيلوتي  وحت��دث 
بدا بعيداً عن م�شتواه خالل مباراة الذهاب 
اإ�شابة  للتو من  لأن��ه كان عائداً  باري�س  يف 
قائاًل  ع��دة،  لأ�شابيع  املالعب  عن  اأبعدته 
عانينا  اآخ���ر.  اىل  ي��وم  م��ن  يتح�شن  "اإنه 

من م�شاكل كثرية حني كان غائباً".
وب��ع��د ح�����ش��م ب��ط��اق��ة رب����ع ن��ه��ائ��ي دوري 
وريال  ب��ن��زمي��ة  ت��رك��ي��ز  ين�شب  الأب���ط���ال، 
على معركة الدوري املحلي الذي يت�شدره 
النادي امللكي بعد 27 مرحلة بفارق ثماين نقاط 
اإ�شبيلية. وتطرق بنزمية بعد مباراة الأربعاء اىل  عن مالحقه 
القليلة  الأي���ام  يف  حا�شماً  منعطفاً  ت�شهد  التي  ال���دوري  معركة 
بعد  احل��ايل   20 يف  بر�شلونة  �شد  الكال�شيكو  موقعة  مع  املقبلة 
نهائية  "كل مباراة هي مباراة  قائاًل  الثنني،  ريال مايوركا  لقاء 
ري��ال مدريد  اأو يف دوري الأبطال.  ال��دوري  لنا، �شواء يف  بالن�شبة 
ينا�شل للفوز باللقبني. بال�شغط، ميكننا هزمية اأي فريق بف�شل 

دعم اجلماهري".
وبانتظار ما �شتوؤول اليه الأمور ب�شاأن �شفقة قدوم مبابي ال�شيف 
تبقى  ملا  لديه  ما  كل  بنزمية  �شيقدم  البي�شاء،  القلعة  اىل  املقبل 
اأي  يعي�س  لن  اأنه  ليوؤكد  املو�شم  اأن�شيلوتي هذا  من م�شوار فريق 
اأن يكون يف الظل  �شيناريو م�شابه حلقبة رونالدو ولن يعود اىل 

جمدداً.

ي�شعى اأتلتيكو مدريد حامل اللقب اإىل موا�شلة �شحوته عندما ي�شتقبل 
قاد�س املهدد بالهبوط اجلمعة يف افتتاح املرحلة الثامنة والع�شرين من 
بطولة اإ�شبانيا لكرة القدم، فيما يخو�س ريال مدريد املت�شدر وغرميه 
التقليدي بر�شلونة بروفة اأخرية قبل الكال�شيكو املرتقب نهاية الأ�شبوع 

املقبل.
يف املباراة الأوىل، يبدو اأتلتيكو مر�شحا فوق العادة لتخطي عقبة �شيفه 
قاد�س والنفراد باملركز الثالث الذي يتقا�شمه مع بر�شلونة ولو ملدة 48 

�شاعة قبل مباراة الأخري مع �شيفه اأو�شا�شونا الأحد.
املفاجئ  �شقوطه  منذ  الأخ��رية وحتديدا  الآون��ة  بقوة يف  اأتلتيكو  وع��اد 
�شباط-  19 يف  �شفر1-  الأخ��ري  املركز  �شاحب  ليفانتي  �شيفه  اأم��ام 

اإىل  الرتقاء  خولته  متتالية  انت�شارات  ثالثة  وحقق  املا�شي،  فرباير 
اأي�شا  الكاتالوين، م�شتغال  الرابع بفارق الأه��داف خلف الفريق  املركز 
مباراتهما  بينها  �شابقا  ال��ث��ال��ث  بيتي�س  ل��ري��ال  متتاليتني  خ�شارتني 

الأخرية 3-1.
ويدين رجال املدرب الأرجنتيني دييغو �شيميوين بانتفا�شتهم اإىل �شانع 
اللعاب الدويل الربتغايل جواو فيليك�س الذي مير باأف�شل فرتاته مع 
املباريات الأربع الأخرية يف خمتلف  اأهداف يف  اأربعة  الفريق بت�شجيله 

امل�شابقات، بينها ثنائية يف مرمى ريال بيتي�س.
املن�شم  عاما   22 العمر  م��ن  البالغ  ال��واع��د  بنجمه  �شيميوين  واأ���ش��اد 
اىل �شفوفه �شيف 2019 يف �شفقة قيا�شية من بنفيكا مقابل 126 
"كما نقول دائًما، يحتاج اجلميع اإىل وقت. يقوم )جواو  مليون يورو: 
فيليك�س( بكل ما يطلب منه، كما فعل من قبل. نعلم اأن لديه موهبة، 
وقراءة جيدة للعب، وي�شجل الأهداف. ميكنه الدفاع من اأجل الفريق. 
كل �شيء على ما يرام بالن�شبة له. اإنه قادر على التكيف، وهو اأمر جيد 

ر ذلك مبرور الوقت". ا. قد يغ�شب مني اأحياًنا، لكنه �شيقدِّ اأي�شً
املعنويات  على  للحفاظ  الثالث  النقاط  بك�شب  النف�س  اأتلتيكو  وميني 
م�شيفه  اأم���ام  املقبل  ال��ث��الث��اء  املرتقبة  القمة  قبل  لالعبيه  العالية 
مان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي يف اإياب الدور ثمن النهائي مل�شابقة دوري 
اأبطال اأوروبا بعدما تعادل على اأر�شه ذهابا 1-1، علما اأن هدفه �شجله 

فيليك�س.
والبقاء  ال���دوري  يف  انتفا�شته  موا�شلته  اإىل  بر�شلونة  يطمح  ب��دوره 
على اآماله ال�شئيلة يف املناف�شة على اللقب عندما ي�شت�شيف اأو�شا�شونا 
احلادي ع�شر، وعينه على الكال�شيكو نهاية ال�شبوع املقبل يف "�شانتياغو 

برنابيو" بالعا�شمة مدريد.
ال��دوري وحتديدا  ال�11 الأخ��رية يف  ومل يخ�شر بر�شلونة يف مبارياته 
كانون  ال��راب��ع من  بيتي�س �شفر1- يف  ري��ال  اأم��ام �شيفه  �شقوطه  منذ 
و�شبعة  ت��ع��ادلت  اأرب��ع��ة  بعدها  يحقق  اأن  قبل  املا�شي،  الأول-دي�����ش��م��رب 
اأجواء املناف�شة على اللقب  اأعادته اإىل  انت�شارات، بينها ثالثة متتالية 

مدريد. ريال  خلف  نقطة  بعدما ارتقى اىل املركز الثالث بفارق 15 
وميلك الفريق الكاتالوين مباراة موؤجلة اأمام رايو فايكانو �شيخو�شها 

يف 24 ني�شان-اأبريل املقبل.
وت�شكل م�شابقتا ال��دوري وال��دوري الأوروب��ي "يوروبا ليغ" الفر�شتني 
الكاتالوين لإنقاذ مو�شمه حيث يخو�س ثمن  النادي  اأمام  الوحيدتني 
نهائي الأخرية اأمام غلطة �شراي الرتكي م�شاء اليوم ذهابا واخلمي�س 

املقبل اإيابا، وذلك بعدما خرج خايل الوفا�س من م�شابقتي دوري اأبطال 
اأوروبا وكاأ�س امللك والكاأ�س ال�شوبر املحلية.

الآون��ة الأخرية  امل��درب ت�شايف هرناندي�س كثريا يف  اأداء رجال  وحت�شن 
ال�شتوية  الن��ت��ق��الت  ف��رتة  يف  اأب��رم��ه��ا  التي  التعاقدات  بعد  خ�شو�شا 
اأب��رزه��ا ال��ه��داف ال���دويل ال��غ��اب��وين ب��ي��ار اإمي��ريي��ك اأوب��ام��ي��ان��غ �شاحب 
تراوريه  واآدام��ا  الإنكليزي،  اأر�شنال  من  ان�شمامه  منذ  اأه��داف  خم�شة 
املنتقل على �شبيل العارة من ولفرهامبتون النكليزي، وفريان توري�س 

القادم من مان�ش�شرت �شيتي النكليزي.
اخلام�س  اأو  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  الأرج����ح  على  نف�شه  بر�شلونة  و�شيجد 
قاد�س،  اأم���ام  �شهلة  م��ب��اراة  اجلمعة  يلعب  م��دري��د  اأتلتيكو  �شريكه  لأن 
والأمر ذاته بالن�شبة اإىل ريال بيتي�س الذي ي�شت�شيف اأتلتيك بلباو يف 
اأمام �شيفه  الأندل�شي خ�شر  النادي  واأن  ن�شبيا خ�شو�شا  مباراة �شعبة 
م�شابقة  نهائي  ثمن  ذه���اب  1-2 يف  الأمل����اين  ف��ران��ك��ف��ورت  اأي��ن��رتاخ��ت 
الياب  مب��ب��اراة  م�شغول  باله  يكون  ق��د  وبالتايل  الرب��ع��اء  ليغ  ي��وروب��ا 

اخلمي�س املقبل.
للحفاظ  ال��ث��الث  بالنقاط  �شوى  ير�شى  ل��ن  الكاتالوين  ال��ن��ادي  لكن 
على الزخم املعنوي قبل مواجهة غلطة �شراي اخلمي�س املقبل يف اإياب 

امل�شابقة القارية الثانية وريال مدريد الأحد يف "كال�شيكو الأر�س".
باري�س  على  الطاولة  قلب  من  املنت�شي  مدريد  ري��ال  ياأمل  جهته،  من 
�شان جرمان الفرن�شي وبلوغه الدور ربع النهائي مل�شابقة دوري اأبطال 
اأوروبا، يف تعزيز ريادته عندما يحل �شيفا على ريال مايوركا ال�شاد�س 

ع�شر الثنني يف ختام املرحلة.
خ�شر  الذي  م�شيفه  لدى  املهزوزة  املعنويات  ا�شتغالل  ريال  و�شيحاول 
مبارياته الربع الخرية والثماين يف مبارياته الع�شر الخرية، ملوا�شلة 

زحفه نحو لقبه ال�35 يف الليغا وا�شتعادته من جاره اأتلتيكو مدريد.
و�شرب ريال بقوة يف ال�شوط الثاين ملواجهته مع �شان جرمان و�شجل 
ليحول  بنزمية  ك��رمي  الفرن�شي  ال���دويل  وه��داف��ه  ق��ائ��ده  ع��رب  ثالثية 
الول من  ال�شوط  يف  ذاتها  بالنتيجة  وتخلفه  ذهابا  �شفر1-  خ�شارته 
القارية  م�شابقته  يف  م�شواره  موا�شاًل   ،1-3 ف��وز  اىل  الي��اب  م��ب��اراة 

املف�شلة والتي يحمل رقمها القيا�شي يف عدد اللقاب )13(.
ويعول ريال على بنزمية مت�شدر لئحة الهدافني حمليا حتى الآن هذا 
املو�شم بر�شيد 20 هدفا وال�شاعي اىل لقب هداف الليغا للمرة الأوىل 

منذ قدومه عام 2009 من مواطنه ليون.
"كل  قائاًل  ال���دوري،  الأرب��ع��اء اىل معركة  م��ب��اراة  بعد  بنزمية  وتطرق 
اأو يف دوري  ال���دوري  ���ش��واء يف  لنا،  بالن�شبة  نهائية  م��ب��اراة  ه��ي  م��ب��اراة 
الأبطال. ريال مدريد ينا�شل للفوز باللقبني. بال�شغط، ميكننا هزمية 

اأي فريق بف�شل دعم اجلماهري".
ويحل ا�شبيلية الثاين �شيفا على رايو فايكانو الأحد يف اختبار ل يخلو 
من �شعوبة بالن�شبة اىل النادي الندل�شي ال�شاعي اىل تعوي�س تعادله 
ال�شلبي املخيب امام م�شيفه ديبورتيفو الفي�س قبل الأخري يف املرحلة 
ما  الخ��رية،  الع�شر  مبارياته  يف  ال�شاد�س  التعادل  كان  وال��ذي  املا�شية 

و�شع الفارق بينه وبني النادي امللكي اإىل ثماين نقاط.
ويلعب ال�شبت ليفانتي مع اإ�شبانيول، وغرناطة مع اإلت�شي، وفياريال مع 

�شلتا فيغو، وخيتايف مع فالن�شيا، والأحد ريال �شو�شييداد مع األفي�س.

•• اأبوظبي –الفجر: 

ب���رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
ن���ه���ي���ان مم���ث���ل احل����اك����م يف  اآل  زاي������د 
اأبوظبي  رايل  يقام  الظفرة،  منطقة 
ال�������ش���ح���راوي يف ن�����ش��خ��ت��ه احل���ادي���ة 
وال��ث��الث��ني خ���الل ال��ف��رتة م��ن 5 – 

احلايل. مار�س   10
�شتيفان  ال��ف��رن�����ش��ي  ال�����ش��ائ��ق  ���خ  ر����شّ
الأرق���ام  �شجل  يف  ا�شمه  بيرتهان�شل 
اأبوظبي ال�شحراوي  القيا�شية لرايل 
ال������رايل للمرة  ب��ل��ق��ب  اأم�������س  ب���ف���وزه 
ال�����ش��اب��ع��ة. ب��ي��ن��م��ا ق����دم ال������دراج �شام 
���ش��ون��درلن��د اأف�����ش��ل م���ا ل��دي��ه حتى 
بفئة  ال��ث��ال��ث  بلقبه  ل��ي��ف��وز  ال��ن��ه��اي��ة 

الدراجات النارية.
ويف حني اأن املرحلة اخلام�شة )مرحلة 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي( وم�شافتها  
تكرر  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  ك��م   209
ال����درام����ي����ة كتلك  الأح���������داث  ب��ع�����س 
ال�شابقة  ال�����ش��ن��وات  يف  �شهدتها  ال��ت��ي 
ه���دوء كبار  اأن  اإل  الأخ����ري،  ال��ي��وم  يف 
بيرتهان�شل  و�شول  �شمن  املناف�شني 
النهاية  خط  اإىل  باأمان  و�شوندرلند 
يف حلبة مر�شى يا�س، وذلك بعد مرور 
خم�شة اأيام �شاقة عرب كثبان الظفرة.

)اأودي  ب�شيارته  و�شارك بيرتهان�شيل 
مالحه  ت������رون(   – اإي  ك��ي��و  اأ������س  اآر 
الفرن�شي  وح��ق��ق  ب���ولجن���ر،  اإدوارد 

رايل  يف  ال�شيارات  لفئة  ال�شابع  لقبه 
بفارق  متقدماً  ال�شحراوي،  اأبوظبي 
عن ال�شائق  ثانية   49 و  دقيقة   29
الفائز  ب����روك����وب  م���ارت���ن  ال��ت�����ش��ي��ك��ي 
بلقب الرايل عام 2018 مع مالحه 

فيكتور �شايتكا ب�شيارة فورد رابتور.
�شام  ال�����������دراج  اأظ�����ه�����ر  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
الأخري  اليوم  ب��داأ  ال��ذي  �شوندرلند، 
ثانية   23 ���ش��ئ��ي��ل  ب���ف���ارق  م��ت��ق��دم��ا 
بدراجة غازغاز، براعة فائقة بكيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأف�����ش��ل ال���دراج���ني مع 
ال�����ش��غ��ط. واب��ت��ع��د ل��ي��ف��وز ب���ف���ارق 3 
8 ثوان عن الأمريكي ريكي  دقائق و 
ب��راب��ي��ك ال���ذي ج���اء زم��ي��ل��ه يف فريق 
كوينتانيال  ب��اب��ل��و  ال��ت�����ش��ي��ل��ي  ه���ون���دا 
املركز  يف  اأخ�����رى  ث��ان��ي��ة   48 ب���ف���ارق 

الثالث.
ومتكن الدراج الماراتي عبد العزيز 
رابتور  ياماها  اأهلي على منت دراجة 
م��ن الح��ت��ف��اظ ب��ت��اج��ه ال��ك��ب��ري بفئة 
بفارق  م��ت��ق��دم��اً  ال���ك���واد����س  دراج������ات 
مناف�شه  ع���ن  دق���ائ���ق   5 و  ���ش��اع��ت��ني 
لتحتفل  ف��ارج��ا.  ج��وراي  ال�شلوفاكي 
الدولة امل�شيفة باقامة رايل اأبوظبي 
اأربعة  غ�شون  يف  الثاين  ال�شحراوي 

اأ�شهر.
احلامية  ال���رايل  مناف�شات  و���ش��ه��دت 
ال�شائقني  ل��ق��ب  ع��ل��ى  الأ���ش��ب��وع  ه���ذا 
املناف�شني  م�����ن  ال����ع����دي����د  ����ش���ق���وط 

العطية  ن��ا���ش��ر  وم��ن��ه��م  الرئي�شيني، 
الذي انتهت اآماله يف حتقيق فوز رابع 
ب�شبب ك�شر عجلة ب�شيارته يف املرحلة 

الأوىل.
العطية على  رك��ز  ال��وق��ت  ذل��ك  ومنذ 
العامل  ب��ط��ول��ة  ���ش��دارت��ه يف  ح��م��اي��ة 
الطويلة  ال�������ش���ح���راوي���ة  ل���ل���رال���ي���ات 
اأربعة  من  �شل�شلة  وحقق  العام،  لهذا 
جنباً  امل��راح��ل  يف  متتالية  انت�شارات 
بوميل  ماتيو  م��الح��ه  م��ع  جنب  اإىل 
وح�شد  هايلوك�س،  تويوتا  ب�شيارته 
العامل  ب���ط���ول���ة  ن���ق���اط  م����ن  امل����زي����د 
الطويلة  ال�������ش���ح���راوي���ة  ل���ل���رال���ي���ات 
القيمة التي تعو�شه عن عدة �شاعات 

من العقوبات الزمنية.
لوبيز  فران�شي�شكو  الت�شيلي  واأح���رز 

ب�شيارة كان- اآم مافريك املركز الثالث 
فاز  كما  التتويج،  من�شة  على  ليتوج 
للمركبات   1 ت���ي  جم��م��وع��ة  ب��ل��ق��ب 
خفيفة الوزن، متقدما على الإ�شبانية 
كري�شتينا جوترييز ب�شيارة برودرايف 
هانرت اأو تي 3، وفاز البولندي ماريك 
غوكزال بلقب جمموعة تي 4 ب�شيارة 

كان اآم مافريك اأخرى.
وك������ان ي����اك����وب ب���رزي���غ���ون�������ش���ك���ي، من 
الرايل  اأن��ه��و  ال��ذي��ن  ال�شائقني  اأب���رز 
املركز  يف  وح����ل   1 ت���ي  جم��م��وع��ة  يف 
كوبر  ج���ون  ب�����ش��ي��ارة ميني  ال�����ش��اد���س 

ورك�س باجي. 
لوب،  �شيبا�شتيان  الفرن�شي  وح��ق��ق 
مرات،  ت�شع  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل  ب��ط��ل 
بطولة  يف  للعطية  الرئي�شي  املناف�س 

ال�����ع�����امل ل����ل����رال����ي����ات ال�������ش���ح���راوي���ة 
اأم�س  اأ�����ش����رع زم����ن  ث���ال���ث  ال��ط��وي��ل��ة 
بالرغم  ه��ان��رت  ب����رودراي����ف  ب�����ش��ي��ارة 
بنا�شر. وحل يف  لثالثة  تعر�شها  من 
ل��ه يف  م�شاركة  اأول  يف  الثامن  امل��رك��ز 
رايل اأبوظبي ال�شحراوي. وذلك بعد 
اأن اأ�شبح �شحية ميكانيكية اأخرى يف 
املرحلة الأوىل ب�شبب عطل ب�شيارته.

مارتن  الت�شيكي  املر�شح  خ��روج  وم��ع 
م��ا���ش��ي��ك م����ن امل��ن��اف�����ش��ة ع���ل���ى لقب 
رئي�شية  م�����ش��اك��ل  ب���ع���د  ال�������ش���اح���ن���ات 
جنح  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف  ب�شاحنته 
ك��ي�����س كولني  ال���ه���ول���ن���دي  ال���ث���الث���ي 
اإيفيكو  ب�شاحنة  ت��ي  ب��ف��ئ��ة  ال��ف��وز  يف 

باور�شتار.
بيرتهان�شيل  تفّوق  النت�شار  وبهذا 

ع��ل��ى ع���دد الن��ت�����ش��ارات ال�����ش��ت��ة التي 
الفرن�شي  ال��رال��ي��ات  اأ���ش��ط��ورة  حققها 
ج���ان ل��وي�����س ���ش��ل��ي�����ش��ر، واأ���ش��ب��ح اأول 
ونتيجة  ان��ت�����ش��ارات،   7 يحقق  �شائق 
ل����ف����وزه ع���ل���ى م����نت دراج��������ة يف ع���ام 
يف  قيا�شي  رق��م  على  ح�شل   1996
يعادل  ال�������ش���ح���راوي  اأب���وظ���ب���ي  رايل 
للمت�شابق  ال��ث��م��ان��ي��ة  الن���ت�������ش���ارات 

الإ�شباين مارك كوما.
مرحلة  خ��ت��ام  يف  بيرتهان�شيل  وق���ال 
"هذا  ال���ري���ا����ش���ي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س 
حقاً.  جيدة  وب�شيارة  خا�س  انت�شار 
الأخطاء على  بع�س  ارتكبت  وك�شائق 
اأن  �شعيد  اأن��ا  الرملية،  الكثبان  بع�س 
اأكون الفائز الأول بال�شيارات مع هذا 
اجليل اجلديد من ال�شيارات ". ونال 

اإعجاب  ال�����ش��ح��راوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل 
للراليات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  اأ����ش���ط���ورة 
�شيبا�شتيان لوب يف حماولته الأوىل. 
وقال "اإنه رايل خا�س حقاً. فالطبيعة 
جميلة وكنا يف كثبان رملية ل مثيل 
ال��ق��ي��ادة يف  اإن  اآخ���ر.  اأي مكان  لها يف 
للغاية.  م��ث��ري  اأم�����ر  ال���ظ���روف  ه����ذه 
بع�س  يف  ل��ل��غ��اي��ة  ���ش��ع��ب  ال�����رايل  اإن 
تتحطم  اأن  ميكنك  بحيث  الأم���اك���ن 
القفزات  بع�س  م��ع  �شديدة  ب�شهولة 
الكبرية يف الكثبان الرملية. كان من 
املهم القيادة هنا لال�شتفادة من هذه 

التجربة "
"عندما جت��اوزت خط  العطية  وق��ال 
تذكرت  الأخ���رية،  املرحلة  يف  النهاية 
على الفور ما حدث يف املرحلة الأوىل 
م���ن خ��ي��ب��ة اأم�����ل. ل��ك��ن ال���ع���ودة بقوة 
ب��امل��راح��ل الأرب����ع املتبقية مل  وال��ف��وز 

يكن �شهال، وقمنا بعمل رائع حقا ".
اأ�شاف  ال����ذي  ����ش���ون���درلن���د،  واأع���ل���ن 
اأبوظبي  رايل  لقبه يف  اإىل  اآخ��ر  لقب 
ال�شحراوي عامي 2017 و 2019 
يكون  ما  دائماً  حقاً.  بالراحة  "اأ�شعر 
الرايل �شعباً، وكان هذا اأكر �شعوبة 
لأن اجلميع كان ي�شري ب�شرعة كبرية. 
لقد كان �شباقاً �شعباً، ويتطلب لياقة 
ب��دن��ي��ة ع��ال��ي��ة. ب�����ش��راح��ة، اأن���ا �شعيد 
حقاً، وهذا انت�شاري الثاين يف بطولة 
العامل للراليات ال�شحراوية الطويلة 

."
وق���ال اأه��ل��ي، ب��ط��ل ال��ك��واد���س املبتهج 
اأف�شل  امل���رة  ه��ذه  ال��ف��وز  اأن  "يبدو 
اأ�شعر  لأنني  ال�شابقة  امل��رة  بكثري من 
اأنني عملت بجد اأكر من اأجل ذلك، 
وكل هذا العمل ال�شاق اأوتى ثماره يف 
الفكرة  لأن  ح��ق��اً  �شعيد  اأن���ا  النهاية. 
ك��ان��ت ال���ش��ت��م��رار يف ال��دف��ع ك��ل يوم. 
وك���ان ال��ي��وم خم��ت��ل��ف��اً لأن��ن��ي مل اأكن 
اأرغ���ب يف ال��دف��ع ك��ث��رياً، ول��ك��ن فقط 

لتاأكد من اإنهاء ال�شباق ب�شالم".
بالن�شبة يل  رائع  �شعور  "اإنه  واأ�شاف 
التي يفوز  الأوىل  امل��رة  ه��ذه هي  لأن 
الكواد�س  ب��ف��ئ��ة  م��ت�����ش��اب��ق  اأي  ف��ي��ه��ا 
�شعيد جداً  اأن��ا  ال��ت��وايل.  مرتني على 
الأرق���ام  بع�س  �شجلت  اأن��ن��ي  واأع��ت��ق��د 

القيا�شية اجلديدة يف هذا ال�شباق".
ال�شحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  ويحظى 
بدعم ديوان ممثل احلاكم يف منطقة 
وجمل�س  ال���دف���اع،  ووزارة  ال��ظ��ف��رة، 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي، و���ش��رك��ة اأدن���وك 
للتوزيع، وحلبة مر�شى يا�س، وجزيرة 
والإ�شعاف  اأب��وظ��ب��ي،  وط���ريان  ي��ا���س، 
و�شرطة  الفطيم،  وتويوتا  الوطني، 
اأب��وظ��ب��ي، و�شركة  اأب��وظ��ب��ي، وب��ل��دي��ة 
ل��ل��ت��وزي��ع، وب��ل��دي��ة منطقة  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  الظفرة، ومياه العني، وقناة 
الريا�شية، والدفاع املدين، و"تدوير" 

مركز اأبوظبي لإدارة النفايات.

برع�ية حمدان بن زايد

بيرتهان�سل يتّوج بطاًل لرايل اأبوظبي ال�سحراوي و�سوندرالند يحرز لقب الدراجات النارية للمرة الثالثة
الدراج االإم�راتي اأهلي يحتفظ بلقب الكواد�ص وكولن يفوز بلقب ال�ص�حن�ت

 اأتلتيكو ملوا�صلة �صحوته امللك بنزمية .. يرد على املهللني للتعاقد مع مبابي

بروفة اأخرية لريال وبر�سلونة قبل الكال�سيكو 



ي�سنع طبقا طائرا للتخل�س من االزدحام املروري
ُيقلع  طائر  بطبق  للرتي�س  حتى  اأو  عملك  اإىل  تذهب  اأن  تخيل 
�شتيفن  امل��رور. هذا هو حلم  بعيداً عن زح��ام  عموديا، ويحلق بك 
اأيرو،  زيفا  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  امل�شارك  املوؤ�ش�س  تيبيت�س، 
وجنحت  مقراً،  وا�شنطن  يف  تاكوما  من  تتخذ  نا�شئة  �شركة  وهي 
مركبتها النموذجية يف الآونة الأخرية يف الإقالع العمودي الكامل.  
وقال تيبيت�س "اإنها اأكتوكوبرت"، يف اإ�شارة اإىل املحركات الأربعة يف 
الأع��ل��ى والأرب��ع��ة الأخ���رى م��ن الأ���ش��ف��ل. و�شيجري لح��ق��اً اختبار 
بالبطاريات.   وقال تيبيت�س  التي تعمل  الطريان على زيفا زيرو 
وهو مهند�س ومتدرب على الطريان: "العمالء الذين ن�شتهدفهم 
الآن هم اأفراد الإ�شعافات الأولية وامل�شعفني الذين يكونون يف حاجة 
ميكن".  ما  باأ�شرع  ال�شحايا  لعالج  ما  ح��ادث  ملكان  الو�شول  اإىل 
اأي�شاً عن  الأمريكية )البنتاغون( عربت  الدفاع  اأن وزارة  واأ�شاف 
اهتمامها بالخرتاع، وقال: "توا�شل معنا اأي�شاً عدد من الأثرياء 
الذين يرغبون يف الطريان من منازلهم املطلة على �شفاف بحرية 

اإىل املدينة، اأو الإقالع من على منت يخوتهم".  

ُتنجب طفلني يف عام واحد... من رحمني خمتلفني
الأول،  م��ن ولدة طفلها  ع��ام  بعد  ث��ان��ي��اً  اأم��ري��ك��ي��ة ط��ف��اًل  اأجن��ب��ت 
التنا�شليني. ومنا الطفالن يف رحمني منف�شلني  بف�شل جهازيها 
لدى كارولني وورمتان رغم اإخبارها باأن حالتها قد تعني اأنها لن 
تنجب اأطفاًل على الإطالق. واكت�شفت كارولني اأنها كانت حاماًل 
يف ع�شرة اأ�شابيع تقريباً بطفلها الثاين، بروك�س، بعد 6 اأ�شهر فقط 
من ولدة ابنتها الأوىل جوزي، بعد اأن اأكد لها الأطباء يف الأ�شل 
نادر  ب��ا���ش��ط��راب  اإ�شابتها  ت�شخي�س  بعد  عقيمة،  ت��ك��ون  ق��د  اأن��ه��ا 
وود�شتوك، يف  كارولني، من  وتقول  تنا�شليني.  بجهازين  وولدتها 
جورجيا: "كان اإجناب الأطفال هاج�شاً، لكني حاولت فقط اأن اأبقى 
اإيجابية واأل اأفكر يف ذلك كثرياً. لزمتني ق�شة العقم 10 اأعوام".  
وبعد 7 اأ�شهر من املحاولة، حملت كارولني بجوزي، واكت�شفت اأنها 
حامل مرة اأخرى بعد 6 اأ�شهر فقط من الو�شع، واأظهر اأول فح�س 
باملوجات فوق ال�شوتية اأن ابنها ينمو يف الرحم الثاين، كانت جوزي 
على اليمني، وبروك�س على الي�شار، كما تقول. وكانت كارولني يف 
اأمرا�س الن�شاء  اأخربتها طبيبة  الثامنة ع�شرة من عمرها عندما 
الأم��ر ب�شراحة لأين مل  "جتاهلت  اأن لديها عنقي رحم، وتقول: 
اأكن اأدرك حًقا الآثار املحتملة لهذه احلالة، وعندما �شاألت الطبيبة 
عما يعنيه وجود عنقي رحم قالت اإين قد اأكون عاقراً، واإذا حاملت 

فمن املحتمل اأن يكون الأمر معقداً وعايل اخلطورة".

�سخرة ال�سيطان  تن�سطر يف اليابان
ب�"حجر  معروفة  �شخرة  اأن  ال��ي��اب��ان،  يف  �شحفية  تقارير  ذك��رت 
ال�شيطان" القاتل ان�شطر اإىل ن�شفني، موؤخرا، فيما ي�شري العتقاد 
ما  امل��وت، وهو  ماآله  يكون  �شخ�س يقرتب منها  ب��اأن كل  الأ�شطوري 
"غارديان"  وبح�شب �شحيفة  وا�شعني.  وتخوفا  تثري ف�شول  جعلها 
اإن ه���ذه ال�شخرة  ت��ق��ول  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ف����اإن الأ����ش���ط���ورة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
امراأة  هيئة  على  ل�شيطان  ال�شريرة"  "الروح  احت�شنت  الربكانية 
جميلة يقال اإنها كانت جزءا من موؤامرة حاكها اأمري حرب اإقطاعي 
لأجل اغتيال الإمرباطور توبا الذي حكم البلد الآ�شيوي بني �شنتي 
ج��راء هطول  ن�شفني من  اإىل  ال�شخرة  وان�شطرت  و1123.   1107
بكل من  امل��وت يرتب�س  اأن  اليابان  البع�س يف  يعتقد  فيما  الأمطار، 
يحاول القرتاب من هذا احلجر "املنحو�س". وتقع هذه ال�شخرة يف 
حمافظة تو�شيكي على مقربة من العا�شمة طوكيو، و�شط توقعات 

باأن تكون قد ان�شطرت خالل الأيام القليلة املا�شية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأمازون تتخذ قرارها ب�ساأن قم�سان احلرب
�شارع موقع التجارة الإلكرتونية "اأمازون" اإىل وقف بيع قم�شان، حتمل حرفا اأ�شحى يرمز اإىل تاأييد العمليات 

الع�شكرية التي بداأها اجلي�س الرو�شي يف اأوكرانيا املجاورة، يف الرابع والع�شرين من فرباير املا�شي.
الرو�شي يف  للجي�س  رمزا  باعتباره   ،"Z" وياأتي قرار وقف البيع بعد اأ�شبوع من عر�س القم�شان التي حتمل حرف

خ�شم احلرب احلالية.
الذين  املدنيني  على ح�شاب حياة  اأرب��اح  ك�شب  اإليه مبثابة  النظر  وج��رى  وا�شعة،  بانتقادات  القم�شان  بيع  وقوبل 
يكابدون ويالت احلرب، و�شط تقارير عن وقوع مئات ال�شحايا. وجرى عر�س القم�شان املوؤيدة للعمليات الرو�شية 

باأ�شعار ترتاوح بني 13 و20 جنيه ا�شرتليني، مع ت�شليم �شريع يف اليوم املوايل من الطلب.
وعاتب معلقون على من�شات التوا�شل الجتماعي موقع "اأمازون" على اإتاحة قم�شان تبدي تاأييدا �شريحا للحرب، 

قائلني اإنه "من الفظيع اأن يلهث التجار وراء الربح، حتى اإن جاء ذلك على ح�شاب الدماء واملاآ�شي".
العام  الف�شاء  الرو�شي يف  دبابات اجلي�س  ومنذ بداية التدخل الرو�شي يف اأوكرانيا ظهر احلرف "Z" املطبوع على 

يف رو�شيا: على ال�شيارات وعلى �شدر لعب جمباز وحتى على طالء اأظافر الن�شاء.
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�سور نادرة لنا�سا يف مزاد 
بيعت اأكر من 70 �شورة اأ�شلية لوكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( مببلغ 
اإج��م��ايل جت���اوز 171 األ���ف دولر يف م���زاد اأق��ي��م  اأم�����س الأول الأرب��ع��اء يف 

كوبنهاغن، بينها اأوىل ال�شور امللتقطة على القمر يف متوز-يوليو 1969.
اأنها باعت  "برون را�شمو�شن للمزادات لوكالة فران�س بر�س  واأو�شحت دار 
كرونة   1،155،050 ه��و  اإج��م��ايل  مبلغ  ل��ق��اء   74 اأ���ش��ل  م��ن  ���ش��ورة   73"
"اأبولو"  بعثات  خ��الل  وال�شبعون  الأرب���ع  ال�شور  والتقطت  دمناركية". 
يف  �شطحه  وعلى  القمر  م��دار  يف  "نا�شا"  نفذتها  التي  امل��ت��ع��ددة  بن�شخها 
وقد  القمر.  م��ن  ���ش��ورة   26 بينها  و�شبعيناته،  الع�شرين  ال��ق��رن  �شتينات 
ُطرحت �شل�شلة ال�شور للبيع من جانب هاوي جمع اأجنبي طلب عدم ك�شف 
هويته، وقدرت دار "برون را�شمو�شن" قيمتها ب�1،4 مليون كرونة دمناركية 
)205 اآلف دولر(. وح�شلت على ال�شعر الأعلى وهو نحو 13 األف دولر 
الف�شاء وليام  التقطها رائد  التي   )Earthrise( "شروق الأر�س�" �شورة 
مدار  اأندر�س يف كانون الأول-دي�شمرب 1968 خالل مهمة "اأبولو 8" من 
التقطت  التي  ال�شور  الن�شخ الأ�شلية لعدد من  اأي�شاً  املزاد  القمر. و�شمل 
بينها واحدة   ،1969 القمر يف متوز-يوليو  اإىل  اأول مهمة ماأهولة  خالل 

لرائد الف�شاء الأمريكي باز األدرين التقطها له زميله نيل اأرم�شرتونغ.

»طوبة لهن« فيلم يج�سد معاناة الن�ساء يف دارفور
ا�شتحوذ فيلم طوبة لهن للمخرجة ال�شودانية رزان حممد عبد الرحمن 
الإفريقية  لل�شينما  امل�شرية  الأق�����ش��ر  مدينة  مب��ه��رج��ان  ع��ر���س  وال���ذي 
نظرا  واملراقبني  النقاد  قبل  من  كبري  اهتمام  على  مار�س  من  الثامن  يف 
لتناوله ق�شية املراأة يف منطقة دارفور بغرب ال�شودان والتي اأخذت اهتماما 

عامليا كبريا خالل احلرب الأهلية امل�شتمرة هناك منذ العام 2003.
يلخ�س الفيلم ال�شوداين الوثائقي حياة 5 ن�شاء باأحد خميمات النازحني 
يف دارف��ور يعملن يف �شناعة طوب البناء الأحمر يف بيئة �شاقة ج��دا، مما 

يعر�شهن اأحيانا ملخاطر اأمنية وج�شدية ونف�شية بالغة.
�شخ�س  األ��ف   300 اإىل مقتل نحو  دارف��ور  اإقليم  الأهلية يف  احل��رب  واأدت 

ونزوح اأكر من مليونني بح�شب اإح�شائيات الأمم املتحدة.
وتنت�شر يف ال�شودان ما يعرف �شعبيا ب� "مكائن الطوب" ل�شناعة "الطوب 
ظلت  ال�شاقة  املهنة  هذه  لكن  املنازل،  ت�شييد  يف  ي�شتخدم  الأحمر" ال��ذي 
لزمن طويل حكرا على الرجال. وجرى ت�شوير فيلم "طوبة لهن" مبخيم 
ياأوي اأكر من مائة األف نازح قرب مدينة الفا�شر التي تعر�شت اإىل �شغط 
�شكاين كبري وا�شطرابات اأمنية األقت بظاللها �شلبا على الن�شاء والأطفال.  
وت�شرح رزان عبد الرحمن فكرة فيلمها الذي اأنتجته كم�شروع تخرج بعد 
اإكمال درا�شتها يف كلية حممد بن را�شد لالإعالم باجلامعة الأمريكية يف 
ال�شاق يف  دارف��ور وعملهن  اإقليم  الن�شاء يف  "اخرتت معاناة  بالقول:  دبي، 

ما اجلديد يف هاتف اأبل 
اجلديد اآيفون اإ�س اإي؟

اأول  اأول  ي���وم  اأب���ل  ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
جديدا  ه���ات���ف���ا  ال���ث���الث���اء  اأم���������س 
يدعم  اإي"،  اإ����س  "اآيفون  ن��وع  م��ن 
واملزايا  املوا�شفات  م��ن  جمموعة 

اجلديدة.
و�شيتوفر الهاتف "اآيفون اإ�س اإي" 
الأمل��ن��ي��وم اخلفيف،  م��ن  امل�����ش��ن��وع 
اب���ت���داء م���ن 18 م���ار����س اجل����اري، 
من  اأق��وى  بزجاج  �شا�شة  و�شيدعم 
الإ�شدارات ال�شابقة، مقاوم للماء، 
 750x ب��دق��ة  اإن�����ش��ا   4.7 ب��ق��ي��ا���س 

1334 بك�شل.
"تت�س  م����ي����زة  ال���ه���ات���ف  وي����دم����ج 
الو�شول  ت��ت��ي��ح  وال���ت���ي  دي"،  اآي 
للتطبيقات واإجناز عمليات ال�شراء 
مبنتهى  باي"،  ب�"اأبل  اخل��ا���ش��ة 

الأمان.
�شريحة  الهاتف  يف  تتوفر  كذلك 
ال�شرعة  ف��ائ��ق��ة   A15 Bionic
وال���ت���ي مت���ّك���ن امل�����ش��ت��خ��دم��ني من 
ت�����ش��غ��ي��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وال���ربام���ج 
احتوائها  بف�شل  وذل��ك  ب�شهولة، 
�شدا�شية  م���ع���اجل���ة  وح������دة  ع���ل���ى 
بنظام  ال���ه���ات���ف  وي��ع��م��ل  ال����ن����وى. 
ويحتوي   ،iOS 15 ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
التكيف  على  ق���ادرة  ب��ط��اري��ة  على 
والت�شال  املكثف  ال�شتخدام  م��ع 
اأنها  ب�شبكات اجليل اخلام�س، كما 
الال�شلكي  ال�����ش��ح��ن  م��ي��زة  ت��دع��م 

ال�شريع.
يتميز  ب��ال��ك��ام��ريا،  يتعلق  وف��ي��م��ا 
التقنيات  م��ن  ب��رت���ش��ان��ة  ال��ه��ات��ف 
للتعديالت  ال��ذك��ي  التق�شيم  مثل 
وال��ت��ب��اي��ن و�شبط  الأل�������وان  ع��ل��ى 

الهتزازات يف اخللفية.

ت�سويق للفخار الليبي 
عرب االنرتنت

الذي  الفخار  مبيع  كثريا  تراجع 
ي�شّكل فخر �شناعة مدينة غريان 
ب�"عا�شمة  امل��و���ش��وف��ة  اجل��ب��ل��ي��ة 
ليبيا..  غ���رب  ���ش��م��ال  يف  الفخار" 
التي  لإنقاذ حرفتهم  ويف حماولة 
ي��ت��وارث��ون��ه��ا م��ن��ذ اأج���ي���ال، يراهن 
ع���ل���ى خدمة  ال����ي����وم  احل����رف����ي����ون 
الإن���رتن���ت ل���زي���ادة اإي������رادات مبيع 

الفخار املحلي.
جنوب  كيلومرتاً   80 م�شافة  على 
املتاجر  ع�شرات  تنت�شر  طرابل�س، 
لبيع الفخار يف غريان. ومع وفرة 
املعرو�س وقلة الطلب، اأطلق موؤيد 
م�شروع  ع���ام���ا(   35( ال�����ش��ب��ع��اين 
"الفخار عند باب البيت" لتو�شيل 
ال��زب��ائ��ن داخ���ل ليبيا  اإىل  ال��ف��خ��ار 
املتاجر  يف  وت���ع���ر����س  وخ���ارج���ه���ا. 
الفخار  قطع  من  الأ�شناف  مئات 
الليبي، من الأطباق امللونة واأواين 
املميزة  ب���زخ���ارف���ه���ا  امل����ي����اه  ����ش���رب 
وف�شيف�شائها، اإىل جانب قطع زينة 
ودخل  لل�شتول.  واأوان  ل��ل��ج��دران 
الفخار  عامل  لطفلني  الأب  موؤيد 
ونيله  ت��خ��رج��ه  ع��ق��ب  "�شدفة" 
"الفيزياء".  يف  ج��ام��ع��ي��ة  ���ش��ه��ادة 
اإىل  وظيفة  ع��ن  البحث  واأو���ش��ل��ه 
وا�شبح  تخ�ش�شه،  من  بعيد  عمل 
"اإلكرتونياً" ويقتني  يبيع الفخار 
وي�شارك  ل�شنعه.  �شغريا  معماًل 
يف م�����ش��روع��ه ل��ب��ي��ع ال��ف��خ��ار عرب 
فريق  و"ان�شتغرام"،  "في�شبوك" 
م����ك����ون م�����ن ع�������ش���رة اأ����ش���خ���ا����س، 
يفرزونها،  ال��ط��ل��ب��ات،  ي�شتقبلون 
ي�شجلون احلوالت املالية للزبائن، 
ال�شحن  ع���م���ل���ي���ة  اىل  و������ش�����ول 

والت�شليم.

حذاء ريهانا الغريب 
ي�سدم املتابعني

ن�شرت الفنانة العاملية  ريهانا  جمموعة 
على  اخل��ا���س  ح�شابها  ع��رب  لها  ���ش��ور 
�شدمت  الجتماعي،  التوا�شل  موقع 

فيها املتابعني بغرابة حذائها.
فبدت ريهانا بحذاء عال جداً، وبطايات 
وتوب  اجلينز  من  �شروال  مع  عديدة، 
ون�شقت  حملها،  اأب��رز  الأبي�س  باللون 
فوقها معطفا طويال من الفرو واللون 
ال��ب��ن��ي. اجل��م��ه��ور ت��ف��اع��ل م��ع اإطاللة 
ريهانا هذه، موؤكدين اأن حذاءها �شادم. 
وكانت ريهانا قد احتفلت مبنا�شبة عيد 
ون�شرت  املا�شية،  ال�شاعات  ميالدها يف 
ريهانا  وظهرت  اخلا�شة.  �شفحتها  يف 
باللون  لف���ت���ة  ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة  ب���اإط���الل���ة 
الأزرق وهي حتمل قالب حلوى و�شط 
عدد من الأ�شدقاء والأقارب ويف اأجواء 

طغى عليها الفرح.

وفاة �ساحب قلب اخلنزير
اأن دخل التاريخ ك��اأول �شخ�س ينقل له قلب خنزير  بعد 
معدل وراثيا، تويف الأمريكي ديفيد بينيت، عن عمر ناهز 
57 عاما، بعد �شهرين من العملية اجلراحية التاريخية، 

وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
اأم���را����س ق��ل��ب مزمنة،  ي��ع��اين م��ن  وك���ان دي��ف��ي��د بينيت 
واأجريت له عملية زرع قلب يف ال�شابع من يناير املا�شي.

ومنحت اإدارة الغذاء والدواء ت�شريحا طارئا لإجراء هذه 
اجلراحة ليلة راأ�س ال�شنة، كخطوة اأخرية ملري�س مل يكن 
العملية،  اإج��راء  التقليدية. ولدى  ال��زرع  لعملية  موؤهال 
"هذه  اإن  اأج��راه��ا،  ال��ذي  بارتلي جريفيث،  ق��ال اجل���ّراح 
عملية جراحية رائدة تقربنا خطوة من حل اأزمة نق�س 
الأع�شاء". ويف ت�شريحات �شابقة ل�"�شكاي نيوز عربية"، 
م��ن احليوانات  الأع�����ش��اء  زراع����ة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  ك�شف 
الأم��ريك��ي��ة، حممد  م��ريي��الن��د  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  يف 
اجلراحني  لفريق  امل�����ش��ارك  القائد  وه��و  ال��دي��ن،  حميي 
الذين اأجروا اجلراحة، اأن العملية "�شارت دون اأي عوائق 

با�شتثناء القليل من التفاوت بني القلبني".

ي�سافران حول العامل باأموال جمعاها من االحتيال
قب�س على الأمريكي جون بارك�شديل يف تايالند، بتهمة 
على  والإل��ك��رتوين  املالية،  الأوراق  يف  والحتيال  التاآمر 

اأكر من 20 األف �شخ�س ب� 124 مليون دولر.
ووجهت ال�شرطة، تهمة الحتيال على امل�شتثمرين، جلون 
الدولرات،  بارك�شدال، وجمعهما ماليني  تينا  و�شقيقته 
رحالت  يف  وال�شفر  با�شميهما،  ع��ق��ارات  يف  وا�شتثمارها 
من  بارك�شديل،  عائلة  ا�شتحوذت  العامل.  حول  �شياحية 
خالل �شركة ت�شويق على اأكر من 124 مليون دولر من 
حوايل 20 األف م�شتثمر حول العامل، بني يناير -كانون 
واأنفقا   ،2021 الأول  -ت�شرين  واأك��ت��وب��ر   2017 ال��ث��اين 
والنفقات  وال��ع��ق��ارات  ال�شفر  ع��ل��ى  ال�����دولرات  م��الي��ني 
ن��ي��وي��ورك يف  الت��ه��ام �شدهما يف  وف��ق لئ��ح��ة  املختلفة، 
ح�شاب  على  ال�شور  وُتظهر  ال��ث��اين.  -ت�شرين  نوفمرب 
ال�شنوات  يف  ال��ع��امل  ح���ول  ���ش��ف��ره��ا  اإن�����ش��ت��غ��رام  تيناعلى 
يف  والدتها  مع  ال�شور  من  العديد  يف  املا�شية،وظهرت 
مروما، ومع �شقيقها جون يف �شنغافورة وال�شني، ون�شرت 
اأخرى  اإىل جانب �شور  الهند وماليزيا وب��ايل،  �شوراً يف 

لها من منزل جون يف �شمال ولية نيويورك. 

العثور على �سفينة غرقت منذ 107 اأعوام
بعد مرور اأكر من 107 عاما على غرقها، عر فريق من 
العلماء على حطام �شفينة "ال�شري اإرن�شت �شاكلتون"، قبالة 
�شواحل القارة القطبية اجلنوبية. ومل يعر على ال�شفينة 
 ،1915 التي حتطمت يف اجلليد وغرقت ببحر ويديل عام 
كيب  حتى انطلقت بعثة اأطلق عليها "اإنديورن�س 22" من 
البعثة  املا�شي. ومتكن فريق  ال�شهر  اإفريقيا،  تاون بجنوب 
 4 بعد  اأمتار، وعلى   3008 اكت�شاف احلطام على عمق  من 
اأميال جنوب املوقع الذي مت ر�شد ال�شفينة فيه لآخر مرة. 
وو�شف قائد احلملة جون �شريز العثور على حطام ال�شفينة 
يف  �شعوبة  ال�شفن  حطام  ع��ن  البحث  عمليات  "اأكر  ب��اأن��ه 
واأ�شاف  غارديان".  "ذا  �شحيفة  نقلت  ح�شبما  العامل"، 
من  متكنا  فقد  احل��ط��ام،  على  عثورنا  جانب  "اإىل  ���ش��ريز: 
اإجراء بحث علمي مهم يف املنطقة مرتبط باملناخ والبيئة".

ترميم ن�سو�س تاريخية بالذكاء اال�سطناعي
الذكاء  اإىل  بال�شتناد  العميق  للتعلم  تقنية  اأت��اح��ت 
من  قدمية  يونانية  ن�شو�س  ا�شتعادة  ال�شطناعي 
القرن اخلام�س قبل امليالد وتاأريخها وحتديد موقعها 
ن��ت��ائ��ج درا�شة  اأظ���ه���رت  ل��ه��ا، ع��ل��ى م��ا  ب��دق��ة ل مثيل 
من  الآلف  ع�شرات  وتتيح  »نيت�شر«.  جملة  ن�شرتها 
للموؤرخني  املعدن  اأو  الطني  اأو  النقو�س على احلجر 
احل�شارات  ت��اري��خ  ت��ت��ب��ع  ال��ن��ق��و���س  يف  املتخ�ش�شني 
الوقت،  مب���رور  ت��ده��ور  منها  الكثري  لكن  ال��ق��دمي��ة. 
للقراءة  قابل  غري  ب��ات  الن�شو�س  بع�س  اأن  لدرجة 
نقل  اأي�����ش��اً  اأج���زاء مفقودة منها. ومت  يف ظ��ل وج��ود 
هذه امل�شادر الثمينة بعيداً من مكانها الأ�شلي، مما 
اإذ ل ميكن ا�شتخدام تقنية التاأريخ  يعقد تاأريخها - 
مل�شاعدة  الع�شوية.  غ��ري  امل���واد  على   14 بالكربون 
ع��ل��م��اء ال��ن��ق��و���س ع��ل��ى ف���ك رم���وزه���ا، ط���ور باحثون 
و�شركة  واأث��ي��ن��ا  واأك�����ش��ف��ورد  البندقية  ج��ام��ع��ات  م��ن 
للتعلم  اأداة  ل���»غ��وغ��ل«  التابعة   »DeepMind«
ُت�شتخدم  ال�شطناعي  للذكاء  تقنية  وه��ي  العميق، 
الإن�شان.  دم���اغ  بنية  حت��اك��ي  ع�شبية«  »�شبكة  فيها 
جزيرة  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  »اإي��ث��اك��ا«،  امل�شماة  الأداة  ه��ذه 

اأودي�شيو�س يف »الإلياذة والأودي�شة«، مت تدريبها على 
اإليها يف قاعدة  األف مدّونة م�شار   80 ما يقرب من 
اأكرب  وه��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة،  للعلوم  ب��اك��ارد  معهد  بيانات 
تاأخذ  القدمية.  باليونانية  رقمية  نقو�س  جمموعة 
الرتتيب  العتبار  يف  للغة  التلقائية  املعاجلة  تقنية 
الكلمات يف اجلمل وعالقاتها، من  فيه  ال��ذي تظهر 
اأجل و�شع �شياق لها ب�شكل اأف�شل. ويف �شوء الفجوات 
املتعددة يف الن�شو�س، كان على »اإيثاكا« دمج كل من 
م�شتتة  بطريقة  املوزعة  الفردية  والأح��رف  الكلمات 
تناولت  ثم  عليها.  ّدون��ت  التي  والقطع  الأل���واح  على 
ال��ق��رن اخل��ام�����س قبل  الأداة جم��م��وع��ة وث��ائ��ق م��ن 
األواح حجرية وُوجدت يف معلم  امليالد منقو�شة على 

الأكروبول باأثينا.
اأن  ميكن  للحروف  ت�شل�شالت  الأداة  افرت�شت  وق��د 
متالأ الفجوات، مبا يتفق مع ال�شياق التاريخي. فعلى 
�شبيل املثال، اقرتحت الأداة كلمة »عهد« لت�شد ثغرة 

من �شتة اأحرف مفقودة يف ق�شم ولء ملدينة يف اأثينا.
بعدها يكون الأمر مرتوكا للموؤرخني لختيار التوقع 

الأكر م�شداقية. 

لورين كونراد خالل ح�صوره� م�أدبة غداء مبن��صبة يوم املراأة الع�ملي يف Little Market بلو�ص اأجنلو�ص. ا ف ب

نيللي كرمي ت�ستعر�س 
جموهراتها

لها عرب ح�شابها اخلا�س مبوقع  املمثلة  نيللي كرمي  �شورة جديدة  ن�شرت 
التوا�شل الجتماعي م�شتخدمًة خا�شية الق�ش�س الق�شرية.

م�شتعر�شة   ، اأن���ي���ق���ة  ب����اإط����الل����ة  ال���������ش����ورة  يف  ك�����رمي  ن��ي��ل��ل��ي  وظ����ه����رت 
جموهراتها،وطبقت مكياجاً ناعماً. اجلدير بالذكر اأن نيللي كرمي ت�شارك 
القادم  الرم�شاين  املو�شم  اأم��ل حربي" املقرر عر�شه يف  "فاتن  م�شل�شل  يف 
اإبراهيم عي�شى، واإخ��راج حممد العدل، وجت�شد نيللي كرمي  هو من تاأليف 
دور موظفة بال�شهر العقاري، وتعي�س معاناة خالل اأحداث امل�شل�شل، ويظهر 
اإجنابهما  بعد  بينهما  انف�شال  زوجها، ويحدث  بدور  �شالمة   املمثل  �شريف 

طفلني، وتت�شاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.


