
حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اآخر اجتماع ملجل�س الوزراء يف اإك�سبو 2020 دبي    )وام(

لقطة من الفيديو ملوقع حتطم الطائرة ال�سينية   )رويرتز(

ال�سرطة تتفقد الأ�سرار باإحدى القاطرات يف ت�سادم قطارين جنوب تون�س

�لتقى دوق لك�سمبورج ورئي�س �إ�ستونيا يف �إك�سبو 2020 دبي

حممد بن را�شد يرتاأ�س اجتماع جمل�س الوزراء 
ويعتمد قانونا جديدا للتعاونيات يف الدولة

•• دبي -وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، �ساحب ال�سمو امللكي الدوق هرني، دوق لك�سمبورج 
الأكرب، التي يزور الدولة حالياً للم�ساركة يف احتفالت 

بالده بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي. 
اأخرى تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  من جهة 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اجتماع جمل�س الوزراء 

والذي عقد اأم�س الثنني يف اإك�سبو 2020 دبي.
حممد بن زايد خالل مباحثاته مع الرئي�س امل�سري يف �سرم ال�سيخ    )وام()التفا�سيل �س2(

�أكد� تو�فق روؤى �لبلدين ب�ساأن �لتعامل مع �لعديد من �مللفات و�لق�سايا ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك 

حممد بن زايد والرئي�س امل�شري يبحثان يف �شرم ال�شيخ 
العالقات الثنائية وامل�شتجدات يف املنطقة والعامل

•• �رشم ال�شيخ-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ال�سي�سي  ال���ف���ت���اح  ع��ب��د  وف���خ���ام���ة 
العربية  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
جوانب  خمتلف  ام�����س..  ال�سقيقة 
الرتقاء  و�سبل  الثنائية  العالقات 
مل�سلحة  الأم�����ام  اإىل  ودف��ع��ه��ا  ب��ه��ا 
البلدين و�سعبيهما ال�سقيقني. كما 
ا�ستعر�س اجلانبان خالل لقائهما 
امل�سرية  ال�����س��ي��خ  ���س��رم  م��دي��ن��ة  يف 
الهتمام  حم��ل  وامل��ل��ف��ات  الق�سايا 
على  امل�ستجدات  واآخ���ر  امل�����س��رتك، 
والدولية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�ساحتني 

وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.
الأو�ساع  اإىل  املباحثات  وتطرقت 
تعزيز  واأهمية  العربية  املنطقة  يف 
مواجهة  يف  ال���ع���رب���ي  ال��ت�����س��ام��ن 
ظل  يف  امل���������س����رتك����ة،  ال����ت����ح����دي����ات 
التطورات والتحولت املت�سارعة يف 

املنطقة والعامل.
)التفا�سيل �س3(

�أوكر�نيا ترف�س �ال�ست�سالم يف ماريوبول وتفر�س حظر جتو�ل �ساماًل يف �لبالد

مو�شكو ت�شرتط تقدم املفاو�شات لعقد قمة بني بوتني وزيلين�شكي
•• عوا�شم-وكاالت:

اأم�����س الو�سع  اأوك��ران��ي��ا  و���س��ف��ت 
للغاية،  �سعب  باأنه  ماريوبول  يف 
وقالت اإنها غري قادرة على توفري 
اآمن جديد لإجالء  اإن�ساين  ممر 
املحا�سرة  امل��دي��ن��ة  م��ن  امل��دن��ي��ني 
الرو�سي  الإن����ذار  حت��دت  اأن  بعد 

لال�ست�سالم.
واأم���������������ر اجل�����ي�����������س ال�����رو������س�����ي 
الواقعة  املدينة  يف  الأوك��ران��ي��ني 
جنوب �سرق اأوكرانيا بال�ست�سالم 
بحلول ال�ساعة اخلام�سة �سباحا 

جرينت�س(،  ب��ت��وق��ي��ت   0300(
هذا  بتنفيذ  يقوم  من  اإن  قائال: 
الأم���ر �سي�سمح ل��ه ب��امل��غ��ادرة عرب 
اإيرينا  وق����ال����ت  اآم����ن����ة.  مم������رات 
فريي�ست�سوك نائبة رئي�س الوزراء 
هذه  نرف�س  بالطبع  الأوك���راين 

القرتاحات.
الع�سكرية  ال���ع���م���ل���ي���ة  ودخ����ل����ت 
يومها  اأوك����ران����ي����ا  يف  ال���رو����س���ي���ة 
فيما  الث����ن����ني،  اأم���������س  ال�26، 
على  ال��رو���س��ي  ال��ق�����س��ف  ي�ستمر 
اآخ����ر  ويف  الأوك������ران������ي������ة.  امل�������دن 
يف  ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ط��ورات، 
اأوك���ران���ي���ا ف���ر����س ح��ظ��ر جت���وال 
���س��ام��ل اع��ت��ب��ارا م��ن م�����س��اء اأم�س 

اإىل  اأ�سارت  قيادات باجلي�س. كما 
ق�سف من�ساأة ع�سكرية ب�سواريخ 
جمنحة يف �سواحي ريفنا �سمال 

غربي اأوكرانيا.
ه�����ذا وق�������ال ال���ك���رم���ل���ني، اأم�������س 
ال�سالم  حم���ادث���ات  اإن  الث���ن���ني، 
ت�سفر  وك��ي��ي��ف مل  م��و���س��ك��و  ب���ني 
عن اأي انفراجة كبرية بعد، ودعا 
التاأثري على  التي ميكنها  ال��دول 
نفوذها،  ا�ستخدام  اإىل  اأوك��ران��ي��ا 
ل��ك��ي ت��ظ��ه��ر ك��ي��ي��ف ت��وج��ه��ا اأكرث 
وقال  امل���ف���او����س���ات.  يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
املتحدث با�سم الكرملني دميرتي 
مكاملة  يف  لل�سحافيني  بي�سكوف 
اإحراز  اإنه ل يزال يتعني  هاتفية 
ت��ق��دم ك��ب��ري يف امل���ح���ادث���ات حتى 
اجتماع  لعقد  اأ�سا�س  هناك  يكون 
ب��ني ال��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري بوتني 
فولودميري  الأوك����راين  ون��ظ��ريه 
زيلين�سكي.اً وحذر الكرملني دول 

الناتو من التدخل يف اأوكرانيا.
ق������ال ليل  زي���ل���ي���ن�������س���ك���ي،  وك��������ان 
اإن��ه حت��دث اإىل الكني�ست  الأح��د، 
اأجل  من  اإ�سرائيل  يف  واحلكومة 
رو�سيا،  م���ع  امل���ح���ادث���ات  ت�����س��ري��ع 
مكانا  ال��ق��د���س  ت��ك��ون  اأن  ورّج����ح 
كييف  ب�����ني  امل�����ح�����ادث�����ات  ل����ه����ذه 

ومو�سكو.

املدعي  وق����ال  الأرب����ع����اء.  وح��ت��ى 
العام يف اأوكرانيا اإن قذيفة رو�سية 
كيماويات  م�سنع  ع��ل��ى  �سقطت 
ال�ساعة  بعد  �سومي  خارج مدينة 
ت�سبب  م��ا  بقليل،  ف��ج��را  الثالثة 
يف ت�سرب خزان يحتوي على 50 
طنا من الأمونيا ا�ستغرق �ساعات 

لحتوائه.
فيما اعترب املتحدث با�سم اجلي�س 

الرو�سي، اإيغور كونا�سينكوف، اأن 
ا�ستفزازا خمططا  الت�سريب كان 
م����ن ق���ب���ل ال����ق����وات الأوك����ران����ي����ة 
لتهام رو�سيا زورا بارتكاب هجوم 
الدفاع  وزارة  واأف�����ادت  ك��ي��م��اوي. 
 80 اأك���رث م��ن  ال��رو���س��ي��ة مبقتل 
امل��رت��زق��ة الأج��ان��ب والقوات  م��ن 
ريفني،  منطقة  يف  الأوك���ران���ي���ة 
م�سرية اإىل ق�سف مركز لتدريب 

ريفني  يف  الأج�����ان�����ب  امل���رت���زق���ة 
ب�سواريخ كروز.

دمرت  ك��روز  �سواريخ  اإن  وق��ال��ت 
والأ�سلحة يف  للذخرية  م�ستودعا 
مدينة �سيليت�س، كما دمرت اأكرث 
اأوكرانية منذ  216 م�سرية  من 
بداية العملية الع�سكرية، موؤكدة 
ع�سكريا   60 من  اأكرث  ا�ست�سالم 
اأوكرانيا يف �سواحي كييف اأغلبهم 

حتطم طائرة على متنها 132 �شخ�شا يف ال�شني 

ع�سر�ت �جلرحى يف ت�سادم قطارين يف �لعا�سمة

احتاد ال�شغل يلّوح بتحركات احتجاجية لإنقاذ تون�س

يتجه  العامل  املتحدة:  الأمم 
مغم�س العينني نحو كارثة مناخية 

•• باري�س-اأ ف ب:

املتحدة  العام لالأمم  حّذر الأمني 
من  الثنني  غوتريي�س  اأنطونيو 
العينني  مغم�س  يتجه  العامل  اأن 
ن��ح��و ك��ارث��ة م��ن��اخ��ي��ة، ق��ائ��ال اإنه 
توا�سل  ال���و����س���ع،  ت����ده����ور  رغ�����م 
الق���ت�������س���ادات ال��رئ��ي�����س��ي��ة زي����ادة 
الدفيئة  غ����ازات  م��ن  ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا 

امل�سببة لالحرتار املناخي.
التنمية  ح����ول  م���وؤمت���ر  يف  وق����ال 
امل�ستدامة نظمته ذي اإيكونومي�ست 
امل��ت��م��ث��ل يف  ال���ه���دف  اإن  ل���ن���دن  يف 
ح�سر ارت���ف���اع درج���ة احل�����رارة يف 
بع�سر  مقارنة  مئوية  درجة   1،5
وهو  ال�سناعية،  ال��ث��ورة  ق��ب��ل  م��ا 
الأك�����رث ط��م��وح��ا لتفاق  ال���ه���دف 

باري�س، يف و�سع حرج.
�سيكون من  املتحدة،  المم  ووف��ق 
النبعاثات  خ��ف�����س  ال�������س���روري 
العام  بحلول  املئة  يف   45 بن�سبة 
ارتفاع  ح�سر  اأج��ل  م��ن   2030
1،5 درج���ة  ب����  درج������ات احل�������رارة 
زالت  ما  النبعاثات  لكن  مئوية. 
ت���رت���ف���ع واك���ت�������س���ب ال����ك����وك����ب يف 
املتو�سط حواىل 1،1 درجة مئوية 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة م��ا ق��ب��ل الثورة 
م�ساعفة  اإىل  اأدى  ما  ال�سناعية 
موجات احلّر واجلفاف والعوا�سف 

والفي�سانات الكارثية.

�حلريق �الأوكر�ين:
ال�شواريخ الأ�شرع من ال�شوت 

مدمرة وي�شتحيل اإيقافها
•• الفجر -كليمان دانيز -ترجمة خرية ال�شيباين

اإنها ا�ستخدمت �سواريخ  19 مار�س  قالت وزارة الدفاع الرو�سية يوم ال�سبت 
اأ�سلحة حتت الأر�س يف غرب  )كنجال( الأ�سرع من ال�سوت لتدمري م�ستودع 

اأوكرانيا.
البالي�ستي يف نزاعني،  ال�ساروخ  ا�ستخدام هذا   مل تعلن رو�سيا من قبل عن 

وهما اأوكرانيا و�سوريا التي هي طرف فيهما.
مت ن�سره عدة مرات يف التدريبات منذ اأول اختبار ناجح عام 2018، وح�سب 

وكالة ريا نوفو�ستي، ميثل ا�ستخدامه �سابقة اأوىل. 
ومن املحتمل اأن يكون هذا النوع من ال�سواريخ غري قابل للك�سف واأ�سرع بكثري 
اأ�سعاف  باأكرث من خم�سة  الطريان  قادر على  التقليدية،  من �سواريخ كروز 
جميع  ويتحدى  -�ساعة(،  كم   6000 من  اأك��رث  اأو   ،5 )م��اخ  ال�سوت  �سرعة 

اأنظمة الدفاع امل�سادة للطائرات، بح�سب مو�سكو.     )التفا�سيل �س12(

•• بكني-اأ ف ب:

حتطمت طائرة من طراز بوينغ-
737 تابعة ل�سركة طريان �سرق 
ال�سني على متنها 132 �سخ�سا 
الإث��ن��ني يف جنوب غ��رب ال�سني، 
يف حادثة تعد الأكرث دموية منذ 
عام 1994 يف هذا البالد الذي 
ك���ب���رياً يف �سالمة  ���س��ه��د حت�����س��ن��اً 

الطريان.
امل����دين  ال����ط����ريان  اإدارة  ذك������رت 
فقدت  ال���ط���ائ���رة  اأن  ال�����س��ني  يف 
يف  ووت�سو  مدينة  ف��وق  الت�سال 
منطقة غوانغ�سي اجلبلية. بدون 

اإعالن ح�سيلة ال�سحايا.
تاأكد  مقت�سب  بيان  يف  وا�سافت 
حتطم هذه الطائرة م�سرية اإىل 
انها ار�سلت فريق عمل اىل مكان 
احل��ادث. وكان على متنها 123 

راكباً و9 من طاقم الطائرة.
ال�������س���ي���ن���ي �سي  ال���رئ���ي�������س  ق������ال 
ح��ال��ة �سدمة  اإن����ه يف  ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ 
اإث�������ر احل���������ادث، وف������ق م����ا نقلت 

•• تون�س-وكاالت:

لّوح الحتاد العام التون�سي لل�سغل، 
من  اح��ت��ج��اج��ي��ة  حت��رك��ات  بتنفيذ 
اإن���ق���اذ ال���ب���الد، ع��ل��ى خلفية  اأج����ل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأزم�����ة 
بعد  تواجهها،  التي  والجتماعية 
التدابري  على  اأ���س��ه��ر  �سبعة  م���رور 

ال�ستثنائية.
النقابية  امل���ن���ظ���م���ة  ع������ام  اأم��������ني 
نورالدين الطبوبي، قال يف ت�سريح 
اإعالمي الثنني اإن الحتاد �سيكون 
ك���م���ا ع���ه���ده ال�����س��ع��ب اأم���ي���ن���ا على 
البالد من خالل ن�سالته املوؤطرة 

واملنظمة، وفق تعبريه.
ال����وظ����ي����ف����ة  جم�����م�����ع  اأن  ي������ذك������ر 
ال�سغل،  لحت���اد  ال��ت��اب��ع  العمومية 
تنفيذ  اإىل  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  دع���ا 
وقفات احتجاجية عمالية وخو�س 
اإ���س��راب ع��ام يف القطاع احلكومي، 

الإدعاء على ريا�س �شالمة 
بجرم الإثراء غري امل�شروع

•• بريوت-اأ ف ب:

ادعت النائب العام ال�ستئنايف يف جبل لبنان القا�سية غادة عون الإثنني على 
وتبيي�س  امل�سروع  غري  الإث���راء  بجرم  �سالمة  ريا�س  لبنان  م�سرف  حاكم 
اأفاد  له، وفق ما  ا�ستجواب حم��ددة  الأم���وال، بعد متّنعه عن ح�سور جل�سة 
اإدعت  عون  القا�سية  اإن  امل�سدر  وق��ال  بر�س.  فران�س  وكالة  ق�سائي  م�سدر 
كذلك على �سقيق حاكم امل�سرف املركزي، رجا �سالمة الذي اأوقفته الأ�سبوع 
املا�سي، وعلى الأوكرانية اآنا كوزاكوفا، وعلى ال�سركات التي ميلكانها بجرم 

التدخل يف تبيي�س الأموال وت�سهيله.
الأول يف  التحقيق  املوقوف رجا �سالمة على قا�سي  امللف مع  واأحالت عون 
جبل لبنان نقول من�سور، وطلبت ا�ستجواب املدعى عليهم وكل من يظهره 
التحقيق واإ�سدار مذكرات توقيف بحقهم، وفق امل�سدر. وجاء الإدعاء بعد 
امتناع حاكم م�سرف لبنان عن املثول الإثنني اأمام عون يف جل�سة ا�ستجواب 

كانت حددتها له، وهي املرة اخلام�سة التي يرف�س فيها املثول اأمامها.
له  عون  مالحقة  اأن  ويعترب  اإليه،  املوجهة  لالإتهامات  نفيه  �سالمة  ويكرر 
�سهرين  بيان قبل  لت�سويه �سورته. وقال يف  �سياق عملية ممنهجة  تاأتي يف 
اأ�سباباً  اأن  معترباً  واح��د،  اآن  يف  وحكماً  خ�سماً  يكون  اأن  للقا�سي  ميكن  ل 

�سيا�سية" تقف خلف الدعاوى املقدمة �سده.
اإدع��ت لأرب��ع م��رات على الأق��ل على حاكم امل�سرف املركزي،  اأن  و�سبق لعون 
واأ�سدرت مطلع العام قراراً مبنعه من ال�سفر. كما اأوقفت اخلمي�س �سقيقه 

رجا بعد ا�ستجوابه لثالث �ساعات بح�سور وكيله القانوين. 

ع��ن��ه حم��ط��ة )���س��ي ���س��ي ت���ي يف( 
التلفزيونية العامة. يف رد �سريع 
غ���ري اع���ت���ي���ادي، دع���ا رج���ل بكني 
القوي اإىل حتديد اأ�سباب احلادث 

يف اأ�سرع وقت ممكن.
املحلية،  وبح�سب و�سائل الإعالم 
يو  )اإم  رحلة  يف  الطائرة  اأقلعت 
الأوىل  ال�����س��اع��ة  ب��ع��د   )5735
املحلي  ب��ال��ت��وق��ي��ت  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د 

فيما تعقد الهيئة الإدارية لالحتاد 
لإقرار  اجل����اري،  ال�سهر  اجتماعا 

هذه التحركات من عدمه.
اثر  �سخ�سا   95 ُج���رح  ذل���ك،  اإىل 
العا�سمة  يف  ق���ط���اري���ن  ت�������س���ادم 
ي�سفر  اأن  دون  الث��ن��ني  التون�سية 
اأفاد  م��ا  على  �سحايا  ع��ن  احل���ادث 

)05،00 بتوقيت غرينت�س( من 
غرب(  )ج��ن��وب  كومنينغ  مدينة 
متوّجهة اإىل كانتون على م�سافة 

حواىل 1300 كيلومرت.
بر�س  فران�س  وكالة  تتمكن  ومل 
م���ن احل�����س��ول ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��ق من 
�سركة طريان �سرق ال�سني التي 
ك�ست �سفحة موقعها اللكرتوين 

باللونني البي�س وال�سود.

الدفاع املدين.
وقال الناطق الر�سمي با�سم الدفاع 
فران�س  لوكالة  تريعة  معز  امل��دين 
ب��ر���س اأ���س��ف��ر ت�����س��ادم ق��ط��اري��ن يف 
 95 ال��ع��ا���س��م��ة اىل ج����رح  ج���ن���وب 
امل�ست�سفيات  اإىل  نقلهم  مت  �سخ�سا 

ومل يخلف �سحايا.

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:08            
الظهر.......    12:32  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:37  
الع�صاء......   07:51
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»معا نهديهم الأمل« .. مبادرة من الهالل الأحمر 
لعالج حالت تاأخر الإجناب لغري املقتدرين 

اأخبار الإمارات

هل حت�سم الأيام الع�رشة 
املقبلة احلرب يف اأوكرانيا؟

عربي ودويل

اأن�سيل�تي يتحمل م�س�ؤولية 
خ�سارة الكال�سيك� 

الفجر الريا�سي

ال�شعودية: هجمات احلوثي 
تهدد اإمدادات النفط

•• الريا�س-وكاالت:

�سرح م�سدر م�سوؤول يف وزارة اخلارجية باأن اململكة العربية ال�سعودية تعلن اأنها لن 
تتحمل م�سوؤولية اأي نق�س يف اإمدادات البرتول لالأ�سواق العاملية يف ظل الهجمات 
املدعومة  الإرهابية  احلوثية  امليلي�سيات  من  النفطية  من�ساآتها  لها  تتعر�س  التي 

من اإيران.
واأكد امل�سدر اأن اململكة تويل اأهمية اأن يعي املجتمع الدويل خطورة ا�ستمرار اإيران 
يف تزويد امليلي�سيات احلوثية الإرهابية بتقنيات ال�سواريخ البالي�ستية والطائرات 
والغاز وم�ستقاتهما  البرتول  اإنتاج  بها مواقع  ت�ستهدف  التي  دون طيار،  املتطورة 
واملعاجلة  الإن��ت��اج  على قطاعات  وخيمة  اآث���اٍر  ذل��ك من  على  ملا يرتتب  اململكة،  يف 
الإنتاجية  اململكة  ق��درة  على  ال��ت��اأث��ري  اإىل  ذل��ك  ُيف�سي  �سوف  وق���ال:  والتكرير. 
وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بال �سك اأمن وا�ستقرار اإمدادات 

الطاقة اإىل الأ�سواق العاملية.

بوتني يزور مركز التحكم الدفاعي حيث يتم اإطالق ال�سواريخ الأ�سرع من ال�سوت

دبابات رو�سية على م�سارف مدينة ماريوبول الأوكرانية   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ر��سد يرت�أ�س �الجتماع �الأخري ملجل�س �لوزر�ء يف �إك�سبو 2020 دبي

برئا�شة �شموه.. جمل�س الوزراء يعتمد قانونا جديدا للتعاونيات يف الدولة يجيز لها الإدراج يف اأ�شواق املال

التعليمية وفق الت�سريعات النافذة 
الدولية  والت���ف���اق���ات  ال���دول���ة  يف 
الأدوار  وحتديد  عليها،  املن�سو�س 
يف  العاملني  جلميع  وامل�����س��وؤول��ي��ات 
الأمور  واأولياء  التعليمية  املوؤ�س�سة 
الأفراد  م��ن  العالقة  ذوي  وجميع 
ومقدمي  وال�������س���رك���اء  واجل����ه����ات 
البيئة  وت��وف��ري  املعنيني،  اخل��دم��ة 
امل��در���س��ي��ة الآم��ن��ة حل��م��اي��ة الطفل 
وتربوياً  وف��ك��ري��اً  ونف�سياً  ج�سدياً 
التمتع  م���ن  واأخ���الق���ي���اً، ومت��ك��ي��ن��ه 
حقوقه  �سيما  ل  املكفولة،  بحقوقه 
ذات  ال�سراكات  وتعزيز  التعليمية 
وتقدمي  ال��ط��ف��ل،  بحماية  ال�سلة 
ال��رع��اي��ة وال��دع��م ال��الح��ق حلالت 

الإ�ساءة للطفل.

�لتمري�س  م��ه��ن��ت��ي  ت��ع��زي��ز 
و�لقبالة 

ك����م����ا اع����ت����م����د جم���ل�������س ال����������وزراء 
لتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتي  والقبالة  التمري�س  مهنتي 
وطني  عمل  اإط���ار  ت��وف��ري  تت�سمن 
لتعزيز  حم�����ددة  اإج��������راءات  ي�����س��ع 
م��ه��ن��ت��ي ال��ت��م��ري�����س وال���ق���ب���ال���ة يف 
كوادرهما  جهود  وتوحيد  ال��دول��ة، 
وطنية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  مظلة  حت��ت 
ت��ع��زز ج���ودة احل��ي��اة يف بيئة العمل 
وت��ت�����س��دى ل��ل��ت��ح��دي��ات مب���ا يدعم 
ت��اأه��ي��ل من�����اذج ق��ي��ادي��ة وط��ن��ي��ة يف 
الدولة يف  املهنتني، ويعزز جاهزية 
والكوارث  والطوارئ  الأزم��ات  حال 
ال�سرتاتيجية  وتر�سخ  ال�سحية. 
جاذبية مهنتي التمري�س والقبالة، 
التوطني،  ���س��ي��ا���س��ات  ي���دع���م  مب����ا 
برامج  وحت�سن  املهنتني،  وحوكمة 
للتمري�س  الأك�����ادمي�����ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
�سمان  م���ع  امل�������س���ت���وي���ات،  ك���اف���ة  يف 
املتعلق  الت�سريعي  الإط��ار  مراجعة 
النموذج  وو�سع  املهنتني،  مبزاولة 
القوى  باحتياجات  للتنبوؤ  الوطني 

التعاونية  اجلمعيات  على  حم��ددة 
وح��وك��م��ت��ه��ا وي���ت���ي���ح ت��ب��ن��ي من����اذج 
وحوكمة  لإدارة  حديثة  واأ���س��ال��ي��ب 
دوراً  ومينح  التعاونية،  اجلمعيات 
فيما  امل��ح��ل��ي��ة  لل�سلطات  حم���وري���اً 
بع�س  وتنظيم  بالرتخي�س  يتعلق 
�سوؤونها مبا ل يتعار�س مع القانون 
ال���ق���ان���ون  م���ن���ح  ك���م���ا   .. اجل����دي����د 
���س��الح��ي��ات م��رن��ة ل��ل��ت��ع��اون��ي��ات يف 
ت�����س��م��ني ب��ع�����س ال����س���رتاط���ات يف 

اأنظمتها الأ�سا�سية.
ويت�سمن القانون ا�ستحداث اأق�سام 
ومنها  للتعاونيات  ج��دي��دة  واأن����واع 
وغريها،  واملهنية  واملالية  الرقمية 
التعاونية  واإتاحة حتول اجلمعيات 
جانب  اإىل  جت���اري���ة،  ���س��رك��ات  اإىل 
الأ�سواق  التعاونيات يف  اإدراج  اإجازة 
وال�سروط  للمعايري  وف��ق��اً  امل��ال��ي��ة 
امل���ح���ددة م���ن الأ�����س����واق امل��ال��ي��ة يف 
املبادئ  ال��دول��ة، م��ع احل��ف��اظ على 

العامة للعمل التعاوين.
كما يتيح قانون التعاونيات اجلديد 
تبني التحول املحوري على م�ستوى 
ا�ستقطاب  ب���خ�������س���و����س  ال�����ع�����امل 
ال�سريك ال�سرتاتيجي، مبا يواكب 
وا�ستحداث  ال��ع��امل��ي��ة،  ال���ت���ط���ورات 
الأ�سهم  خ��الل  من  متويلية  اأدوات 
ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة، واإج�������ازة ف��ت��ح فروع 
واإتاحة  ال����دول����ة،  يف  ل��ل��ت��ع��اون��ي��ات 
امل�سرتكة  ال���ت���ع���اون���ي���ات  ت��اأ���س��ي�����س 
ال�سركات  ب��ني  ال��ت��ع��اوين  والحت����اد 
دعم  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال��ت��ع��اون��ي��ة، 

امل�سوؤولية املجتمعية للتعاونيات.

م�سروع �لزر�عة �ملجتمعية  
ال��وزراء مبادرة  اعتمد جمل�س  كما 
اإطالق م�سروع الزراعة املجتمعية، 
من  امل�ستفيدين  ت�ستهدف  وال��ت��ي 
ال�������س���م���ان الج���ت���م���اع���ي م����ن فئة 
الأرامل واملطلقات وكبار املواطنني 
اإطار متكينهم  واأ�سحاب الهمم، يف 

املمار�سات  اأف�سل  وتبني  العاملة، 
ج����ان����ب  اإىل  امل��������ج��������ال،  ه���������ذا  يف 
ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  ع����دد  زي�����ادة 
العتماد  ع��ل��ى  ب��ال��دول��ةاحل��ا���س��ل��ة 

الدويل ملزاولة املهنتني.

�الإمار�ت  جمل�س  ��سرت�تيجية 
للتو�زن بني �جلن�سني 

واع�������ت�������م�������د جم�����ل�����������س ال����������������وزراء 
ملجل�س  اجل���دي���دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب��ني اجلن�سني  ل��ل��ت��وازن  الإم������ارات 
ت�سمل  والتي   ،2026  -  2022
امل�ساركة  اأولها  رئي�سية،  حماور   4
الق���ت�������س���ادي���ة وري���������ادة الأع����م����ال 
�سد  اإىل  وت��ه��دف  امل���ايل،  وال�سمول 
اجلن�سني  بني  القت�سادية  الفجوة 
م�ساركة  زي�����ادة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ع���رب 
ريادتها  امل��راأة، واحلر�س على دعم 
يف الق���ت�������س���اد، ف�������س���اًل ع����ن حمو 
وتعزيز  ل���ل���م���راأة  امل���ال���ي���ة  الأم����ي����ة 

وجودها يف قطاع ريادة الأعمال.
وي���������س����ت����ه����دف امل�������ح�������ور ال�����ث�����اين 
التاأكد  "الرفاه"،  لال�سرتاتيجية 
ال�سحة  دعم  و�سائل  جميع  اأن  من 
والوقائية  وال��ن��ف�����س��ي��ة  اجل�����س��دي��ة 
متكافئة بني اجلن�سني، فيما يهدف 
املحور الثالث "احلماية" اإىل زيادة 
الجتماعية  احل���م���اي���ة  و����س���ائ���ل 
كفالة  على  والت�سديد  والقانونية 
الن�ساء،  جلميع  ال�سخ�سي  الأم���ن 
"الريادة  ال���راب���ع  امل���ح���ور  وي���دع���م 
جهود  العاملية"  وال�����������س�����راك�����ات 
ت��ع��زي��ز ال���ت���وازن ب��ني اجل��ن�����س��ني يف 
العامل  اأرج����اء  جميع  ويف  املنطقة 
م�ساعي  ب��ذل  موا�سلة  خ��الل  م��ن 
وبناء  ال����ري����ادي����ة  امل���ك���ان���ة  ت���ع���زي���ز 
ال�سرتاتيجية  وتهدف  ال�سراكات. 
امل���������راأة يف  اإىل مت���ك���ني  اجل�����دي�����دة 
القيادية �سمنالعديد من  املنا�سب 
القطاعات احليوية، ومنها القطاع 
تعزيز ح�سورها  اإىل  اإ�سافة  املايل، 

حياتهم  ج���ودة  م�ستوى  وحت�����س��ني 
ودعم روؤية الكتفاء الذاتي للدولة، 
ت��وف��ري البيوت  وذل����ك م���ن خ���الل 
يف  خمتلفة  مب�����س��اح��ات  اخل�����س��راء 
امل�سروع  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  م���ن���ازل 
ومراكز حمددة تابعة لوزارة تنمية 
التفاعل  امل�سروع  ويدعم  املجتمع. 
والتعاون الأ�سري للقيام على رعاية 
التعاون  خ���الل  وم���ن  امل����زروع����ات، 
واخلا�سة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
لتنمية  امل��دين،  القطاع  وموؤ�س�سات 
ودع������م امل�������س���روع ال������ذي ي�����س��ه��م يف 
الغذائي  الأم��������ن  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
وال�ستغالل  امل�������وارد،  وا���س��ت��دام��ة 
الأم���ث���ل ل��ل��م�����س��اح��ات، وخ��ل��ق بيئة 
دخل  وتوفري  مرتابطة  اجتماعية 
لالأ�سر امل�ساركة والو�سول باأفرادها 
به  يرتبط  وم��ا  ال��ذات��ي.  لالكتفاء 
واأ�سلوب  من فوائد �سحية وبدنية 

حياة ن�سط.

و�آمنة  �سحية  تعليمية  بيئة 
لالأطفال  

ال�سيا�سة  ال���وزراء  جمل�س  واعتمد 
ال����وط����ن����ي����ة حل����م����اي����ة ال����ط����ف����ل يف 
الدولة،  يف  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
الأطفال  ���س��الم��ة  ت�����س��م��ن  وال���ت���ي 
واح�������������رتام ك����رام����ت����ه����م وت����ع����زي����ز 
تعليمية  بيئة  وت��وف��ري  رفاهيتهم، 
�سحية واآمنة لكل طفل دون متييز، 
واإعطاء الأولوية للطفل وم�سلحته 
التزام  وتت�سمن  الأوق���ات،  كافة  يف 
واجلهات  والتعليم  الرتبية  وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال����ت����ام ب�����س��م��ان رف����اه 
الأط�����ف�����ال و���س��الم��ت��ه��م واح������رتام 
تعليمية  بيئة  وت��وف��ري  ك��رام��ت��ه��م، 
اأن  والتاأكد من  لهم،  واآمنة  ممتعة 
توجه ونهج كل �سخ�س يتعامل مع 
ال��ط��ف��ل. وتهدف  ال��ط��ف��ل حم����وره 
اآليات  تنفيذ  �سمان  اإىل  ال�سيا�سة 
وتدابري حماية الطفل يف املوؤ�س�سة 

•• دبي-وام:

تراأ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
جمل�س  اج��ت��م��اع  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
اأم�س الثنني  ال���وزراء وال��ذي عقد 
بح�سور  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو 
دبي،  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  املالية، 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية،  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي����ر ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة، ح��ي��ث مت 
�سمن اأجندة الجتماع اعتماد عدد 
وال�سيا�سات  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن 
واملبادرات والت�سريعات الهادفة اإىل 

موا�سلة تطوير العمل احلكومي.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم : تراأ�ست اليوم 
الجتماع الأخري ملجل�س الوزراء يف 
اجتماعات   ..  2020 دب��ي  اإك�سبو 
املعر�س  يف  اأ���س��ه��ر   6 ع��رب  املجل�س 
روؤية  عك�ست  عاملياً  الأك��رب  الثقايف 
احلدث  دع��م  يف  الإم�����ارات  حكومة 
وعاملياً  ح�����س��وره حم��ل��ي��اً  وت��ر���س��ي��خ 
وح�سد كافة الطاقات لدعم جناحه 

ال�ستثنائي.
اأق��ررن��ا يف جمل�س   : �سموه  واأع��ل��ن 
ال���������وزراء ال����ي����وم ق���ان���ون���اً ج���دي���داً 
الدولة  يف  ال��ت��ع��اون��ي��ة  للجمعيات 
املالية  اأ���س��واق��ن��ا  يف  اإدراج���ه���ا  يجيز 
�سركاء  ا���س��ت��ق��ط��اب  ل��ه��ا  وي��ت��ي��ح   ..
وي�ستحدث   .. ا����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
التعاونيات  لها مثل  اأنواعاً جديدة 
وغريها  واملهنية  واملالية  الرقمية 
اقت�سادي  من����وذج  ال��ت��ع��اون��ي��ات   ..
وتطوير  عليه  البناء  ميكن  ناجح 

لآفاق جديدة.
وق�����ال ���س��م��وه : ك��م��ا اع��ت��م��دن��ا يف 
جم���ل�������س ال�����������وزراء ال����ي����وم اإج�������ازة 
اجلماعي  التمويل  ن�ساط  ممار�سة 
وب����اأن   Crowd funding
القطاع  م����ن  م�����س��غ��ل��ني  ل����ه  ي���ك���ون 
التمويل   .. واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 
الو�سائل  اأف�������س���ل  م���ن  اجل���م���اع���ي 
البتكارية  الأف���ك���ار  مت��وي��ل  ل��دع��م 
باباً  و�سيفتح   .. التجارية اجلديدة 
متويل  يف  الأع��م��ال  ورواد  لل�سباب 

اأفكارهم.
اأي�ساً  اع��ت��م��دن��ا   : ���س��م��وه  واأ����س���اف 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة جم��ل�����س الإم�������ارات 
تعزيزاً  اجل��ن�����س��ني  ب���ني  ل���ل���ت���وازن 
حل�سور املراأة يف املنا�سب القيادية 
جديداً  ن���ظ���ام���اً  اع��ت��م��دن��ا  ك��م��ا   ..
لإ�سابات العمل يف الدولة.. حفظاً 

ال���ف���اع���ل يف ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س، ما 
ينعك�س اإيجاباً على م�سرية التنمية 
دولة  يف  والقت�سادية  الجتماعية 
الإم��������ارات، وي��ر���س��خ م��ك��ان��ت��ه��ا بني 
الق���ت�������س���ادات امل��ت��ق��دم��ة الأخ�����رى 
التناف�سية  م����وؤ�����س����رات  و����س���م���ن 

الدولية ذات ال�سلة.

ملن�سة  �مل�سغل  ن�ساط  تنظيم 
�لتمويل �جلماعي

نظام  ال����وزراء  جمل�س  اعتمد  كما 
ملن�سة  امل�������س���غ���ل  ن�������س���اط  ت���ن���ظ���ي���م 
ال��ت��م��وي��ل اجل��م��اع��ي ال��ق��ائ��م على 
الأوراق  تكون هيئة  ، بحيث  امللكية 
الرقابية  وال�سلع هي اجلهة  املالية 
 .. اجلماعي  التمويل  ن�ساط  على 
باأن  ال�سماح  ال��ن��ظ��ام  مب��وج��ب  يتم 
املالية  الأ���س��واق  اأح��د  امل�سغل،  يكون 
ُي�سمح  اأخ��رى  اأي جهة  اأو  بالدولة، 
على  ح�سولها  ب�����س��رط  ب��ذل��ك  ل��ه��ا 
الدولة،  يف  املعنية  اجلهات  موافقة 
بالتحقق  علىامل�سغل  التزام  وو�سع 
لديه خطة  التمويل  اأن طالب  من 
ومكتوبة،  ووا���س��ح��ة  حم���ددة  عمل 
واإجراءاته،  م�ستنداته  �سحة  ومن 
م��ع��رو���س على  غ��ري  امل�����س��روع  واأن 
اأخ��رى، وكذلك التحقق  اأي من�سة 
واإتاحته  الإف�����س��اح  م��ن حم��ت��وي��ات 
النظام  وي���دع���م  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن. 
�سيما  ل  التجارية  امل�ساريع  متويل 
وكذلك  وامل���ت���و����س���ط���ة،  ال�������س���غ���رية 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال���ذي ���س��ُت��ت��اح له 
ت�سغيل  ن�������س���اط  م����زاول����ة  ف���ر����س���ة 
م��ن�����س��ة ال���ت���م���وي���ل اجل���م���اع���ي، اأو 
كما  خاللها،  من  م�ساريعه  متويل 
ا�ستقطاب  ف��ر���س  امل��ن�����س��ة  ���س��ت��ع��زز 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن واأ�����س����ح����اب روؤو�������س 
الأموال املحلية والأجنبية للدخول 
ف�ساًل  ال��دول��ة،  داخ���ل  م�ساريع  يف 

عن متويل الأفكار البتكارية.

�الإم��ار�ت  ملجل�س  عامة  �أمانة 
وجلنة  �مل���ت���و�زن���ة  للتنمية 

منازعات �لعمل �جلماعية 
اعتمد  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال�������س���وؤون  ويف 
جمل�س الوزراء قراراً باإن�ساء اأمانة 
للتنمية  الإم�������ارات  مل��ج��ل�����س  ع��ام��ة 
امل��ت��وازن��ة، واإ���س��دار ق��ان��ون احتادي 
تكميلية  م��ي��زان��ي��ة  اإق�����رار  ���س��اأن  يف 
ل��ل��م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���الحت���اد عن 
واعتماد   ،2022 امل��ال��ي��ة  ال�����س��ن��ة 
اإن�ساء جلنة ت�سمى "جلنة منازعات 
معايل  برئا�سة  اجلماعية"  العمل 
والتوطني،  الب�سرية  امل���وارد  وزي���ر 
تخت�س بالنظر يف منازعات العمل 
اجل��م��اع��ي��ة امل���ح���ال���ة م���ن ال������وزارة 
عن  فيها  العمال  ع��دد  يزيد  والتي 
100 عامل، وذلك لتعذر ت�سويتها 
ب���ال���ط���ري���ق���ة ال�����ودي�����ة ب�����ني ط���ريف 

ل��ل��ح��ق��وق وح���م���اي���ًة ل��ل��ع��م��ال من 
اإ�سابات واأمرا�س املهن املختلفة.

وق��������ال ����س���م���وه : اط���ل���ع���ت ال���ي���وم 
املجتمعية  ال����زراع����ة  جت��رب��ة  ع��ل��ى 
املجتمع  تنمية  وزارة  ت��وف��ر  ح��ي��ث 
م�ستلزمات بيوت خ�سراء لأ�سحاب 
امل���واط���ن���ني.. دعماً  وك���ب���ار  ال��ه��م��م 
لأ����س���ل���وب حياة  وت�����وف�����رياً  ل����ه����م.. 
وبدنية  �سحية  ف��وائ��د  ب��ه  ترتبط 
واجتماعية من خالل هذا الن�ساط 

الزراعي اجلميل.

دعم حقوق �لعمالة  
الوزراء  جمل�س  اعتمد  وتف�سياًل، 
اإ�سابات  ���س��اأن  يف  احت��ادي��اً  ت�سريعاً 
امل���ه���ن���ة، يحدد  واأم�����را������س  ال��ع��م��ل 
املهنة  واأم����را�����س  ال��ع��م��ل  اإ����س���اب���ات 
واآلية  اخل��ا���س،  القطاع  يف  للعمال 
واآلية  ف��ي��ه��ا،  وال��ت��ح��ق��ي��ق  الإب������الغ 

�سرف التعوي�سات عنها.
العمال  ال��ق��ان��ون ح��ق��وق  وي�����س��م��ن 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ع���رب حتديد  يف 
اأمرا�س املهنة واإ�سابات العمل التي 
مالياً  ت��ع��وي�����س��اً  ع��ن��ه��ا  ي�����س��ت��ح��ق��ون 
ميثل  مبا  التعوي�س،  ه��ذا  ومقدار 
دع��م��اً اج��ت��م��اع��ي��اً م��ل��م��و���س��اً ل��ه��م يف 
هذا ال�ساأن، وي�سهم يف رفع تناف�سية 
الدولة يف املوؤ�سرات العاملية املتعلقة 

بحقوق العمالة.
اإ�سدار  ال������وزراء  جم��ل�����س  واع��ت��م��د 
ق����رار ب�����س��اأن اإع������ادة ت��ن��ظ��ي��م مركز 
خ����ل����ي����ف����ة ل����ل����ت����ق����ان����ات احل����ي����وي����ة 
وزارة  ليتبع  ال��وراث��ي��ة،  والهند�سة 
�سوؤون الرئا�سة ويتمتع بال�سخ�سية 
الع���ت���ب���اري���ة وال����س���ت���ق���الل امل����ايل 
لتحقيق  ال�����الزم�����ني  والإداري 
امل��رك��ز يف  �سيخت�س  اأه��داف��ه، حيث 
وتنفيذها  ال��ب��ح��وث  ب��رام��ج  و���س��ع 
الحتادية  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اخلربة  خدمات  وتقدمي  واملحلية، 
للجهات  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال���س��ت�����س��ارات 
احل���ك���وم���ي���ة وال����ق����ط����اع اخل����ا�����س، 
والبحوث  ال�����درا������س�����ات  واإج����������راء 
طلبة  وم�����ع�����اون�����ة  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
اجل��ام��ع��ات وال����ك����وادر ال��ب��ح��ث��ي��ة يف 
اإع�����داد ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث، اإىل 
اأو امل�ساهمة  جانب تاأ�سي�سال�سركات 
وامل�ساهمة يف اجلهود  وال���س��رتاك، 
الوطنية لتن�سيط العلوم والبحوث 
والتكنولوجية  العلمية  والأن�سطة 
احليوية  ال���ت���ق���ن���ي���ة  جم�������الت  يف 

والهند�سة الوراثية.

قانون �لتعاونيات �جلديد  
اعتمد  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال�������س���وؤون  ويف 
التعاونيات  قانون  اإ���س��دار  املجل�س 
املبادئ  ي��ت��ب��ن��ى  وال������ذي  اجل����دي����د، 
الأ�سا�سية للتعاونيات املعتمدة على 
التزامات  ويعك�س  ال��دويل  امل�ستوى 

العالقة العمالية.
وح�����س��ب ن�����س ال���ق���رار ي��ج��وز بناًء 
ع���ل���ى ط���ل���ب ي����ق����دم ل������ل������وزارة من 
ام�����ارة من  اأي  امل��ع��ن��ي��ة يف  اجل���ه���ات 
ت�����س��ك��ي��ل جلنة  ال�����دول�����ة  اإم����������ارات 
خ��ا���س��ة ب���ق���رار م���ن وزي�����ر امل�����وارد 
ال��ب�����س��ري��ة وال��ت��وط��ني ت��ع��ن��ى بنظر 
م����ن����ازع����ات ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي���ة يف 
ت�سييل  للوزارة  يجوز  كما  الإم��ارة، 
قيمة  و���س��رف  البنكية  ال�سمانات 
مبا  للعمالة،  التاأمينية  التغطية 
مع  منازعاتهم  ت�سوية  يف  ي�ساهم 
حقوقهم،  وي�سمن  العمل  اأ�سحاب 
ما  حت�سيلها،  ���س��رع��ة  اإىل  وي����وؤدي 
الدولة  تناف�سية  رف��ع  يف  �سي�ساهم 
يف املوؤ�سرات العاملية املتعلقة ب�سرعة 
كما  العمل،  منازعات  حل  وفعالية 
الناحية  من  العمل  اأ�سحاب  يدعم 
القت�سادية، ما �سينعك�س اإيجاباً يف 
يف  ت�ساهم  التي  اأعمالهم  ا�ستدامة 

دعم القت�ساد الوطني.
املجل�س  ا�ستعر�س  اآخ��ر  جانب  من 
تقرير  منها  ال��ت��ق��اري��ر،  م��ن  ع����دداً 
جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�سرعي، 
اإدارة املعهد  اأعمال جمل�س  وتقرير 
ال�سحية،  للتخ�س�سات  ال��وط��ن��ي 
التن�سيقي  املجل�س  اأع��م��ال  وتقرير 
اأعمال  وتقرير  الأ���س��رة،  ل�سيا�سات 
جرائم  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة 
اأعمال  ب��ال��ب�����س��ر، وت��ق��ري��ر  الإجت����ار 
الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة 
اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2021 للعام  وذل���ك 
اع��ت��م��اد ع����دد م���ن ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات مبا 
ي�سمل تعيني �سفراء للدولة يف عدد 
ال�����س��دي��ق��ة، وممثلني  ال�����دول  م���ن 
الهيئات  ع���دد م��ن  ال���دول���ة يف  ع��ن 

والإدارات الدولية.

 9 �تفاقيات دولية 
الدولية،  وال��ع��الق��ات  ال�����س��وؤون  ويف 
�سادق ووافق املجل�س على عدد من 
التفاقيات الدولية، والتي ا�ستملت 
الدول  م��ن  ع��دد  م��ع  اتفاقيات   9
ات��ف��اق��ي��ات مع   4 ال�����س��دي��ق��ة، منها 
حكومة جمهورية ال�سنغال ومملكة 
املجرمني  ت�����س��ل��ي��م  ب�����س��اأن  ه��ول��ن��دا 
املتبادلة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وامل�������س���اع���دة 
واتفاقية  اجل��ن��ائ��ي��ة،  امل�����س��ائ��ل  يف 
م��ع مم��ل��ك��ة ه��ول��ن��دا ب�����س��اأن ت�سليم 
رو�سيا  م���ع  وات��ف��اق��ي��ة  امل���ج���رم���ني، 
الأ�سخا�س  نقل  ب�����س��اأن  الحت��ادي��ة 
امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه��م، وات��ف��اق��ي��ت��ني مع 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
ب�ساأن  مقدونيا  �سمال  وجمهورية 
املتبادلة  واحل����م����اي����ة  ال��ت�����س��ج��ي��ع 
ل���ال����س���ت���ث���م���ارات، وات���ف���اق���ي���ة بني 
حكومة الدولة وحكومة جمهورية 
اأنغول ب�ساأن اخلدمات اجلوية بني 

اإقليميهما وفيما وراءهما.

حممد بن را�شد يلتقي دوق لك�شمبورج ورئي�س اإ�شتونيا يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ال���ت���ق���ى 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه اهلل" ،  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
�ساحب ال�سمو امللكي الدوق هرني، 
التي  الأك��������رب،  ل��ك�����س��م��ب��ورج  دوق 
يف  للم�ساركة  حالياً  ال��دول��ة  ي���زور 
الوطني  بيومها  ب���الده  اح��ت��ف��الت 
ورحب  دب����ي.   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سمو  ب�ساحب  مكتوم  اآل  را���س��د 
امللكي ال���دوق ه��رني، م��وؤك��داً عمق 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني دولة 
لوك�سمبورغ،  ودول������ة  الإم���������ارات 
واأه���م���ي���ة دع���م���ه���ا وت���ع���زي���زه���ا مبا 
للدولتني  املتبادلة  امل�سالح  يحقق 

وال�سعبني ال�سديقني.
وا���س��ت��ع��ر���س ال���ل���ق���اء، ال�����ذي عقد 
ع��ل��ى ه��ام�����س زي����ارة ���س��م��وه جلناح 
منطقة  يف  امل����ق����ام  ل���وك�������س���م���ب���ورغ 
دب���ي،   2020 ب��اإك�����س��ب��و  ال��ف��ر���س 
ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن  ب��ح�����س��ور �سمو 

ت�����س��م��ل ال����ت����ن����وع، وال�����س����ت����دام����ة، 
واملبادرة،  واجل���م���ال،  وال��ت��وا���س��ل، 
ج��م��ي��ع��ه��ا مقومات  ت��ع��ك�����س  وال���ت���ي 
وروؤيتها  الطبيعية  ل��وك�����س��م��ب��ورغ 
ل���س��ي��م��ا يف جمالت  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، 
النقل، والت�سال، والبنية التحتية 

والتنمية امل�ستدامة.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و نائب 

امل�����س��رتك وتبادل  حم��ل اله��ت��م��ام 
ب�ساأنها،  النظر  وج��ه��ات  اجل��ان��ب��ان 
اأهمية  اإىل  ال��ن��ق��ا���س  ت��ط��رق  ك��م��ا 
تطوير جمالت التعاون والرتقاء 
املتبادلة  امل��ن��ف��ع��ة  ي��ح��ق��ق  مب���ا  ب��ه��ا 
وامل�سالح امل�سرتكة للبلدين خا�سة 
التنمية  تدعم  التي  القطاعات  يف 
امل�ستدامة وت�سهم يف حتقيق التقدم 

نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب����ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سيخ  املالية، و�سمو  ال��وزراء وزير 
م��ن�����س��ور ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
بن  نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل  مكتوم، 
الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
لإك�سبو  ال��ع��ام  املفو�س  والتعاي�س 
الق�سايا  من  عددا  دبي..   2020

والزدهار للدولتني.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت���ع���رف 
اآل مكتوم، خالل  را�سد  بن  حممد 
ما  على  لوك�سمبورغ  جلناح  زيارته 
كاملة  ���س��ورة  م��ن  اجل��ن��اح  يقدمه 
البلد الأوروب��ي العريق،  حول هذا 
امل�ستقبل  نحو  جتربتها  ويلخ�س 
اأ�سا�سية  اأق�سام  خم�سة  خ��الل  م��ن 

امل�سالح امل�سرتكة ل�سعبها ول�سعوب 
الدول ال�سديقة.

واأ�ساد �سموه بالعالقات التي تربط 
والتعاون  واإ�ستونيا،  الإمارات  دولة 
العديد  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ق��ائ��م 
امل��ج��الت، ل�سيما يف جمالت  م��ن 
والقت�ساد  الإلكرتونية  احلوكمة 
ال��رق��م��ي، م��ع��رب��اً ���س��م��وه ع��ن اأمله 

رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
"رعاه اهلل"،  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء 
خالل الزيارة، فخامة األر كاري�س، 
اإ�ستونيا، يف جناح  رئي�س جمهورية 
دبي،   2020 اإك�سبو  مبقر  ب��الده 
ح���ي���ث اأك������د ����س���م���وه ح���ر����س دول����ة 
بناء عالقات تعاون  الإم��ارات على 
و�سداقة مع الدول كافة، ملا يحقق 

املزيد  املقبلة  املرحلة  ت�سهد  اأن  يف 
م���ن ال���ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن على 
امل�ستويات كافة، ل �سيما القطاعات 
احليوية مبا فيها �سناعة امل�ستقبل 
واخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة وغريها 
ذات  احل�����دي�����ث�����ة  امل�������ج�������الت  م������ن 
م���ن جانبه،  امل�����س��رتك.  اله��ت��م��ام 
اإ�ستونيا على  اأكد رئي�س جمهورية 
ع��الق��ات ال�����س��داق��ة وال��ت��ع��اون بني 
ب��الده ودول��ة الإم���ارات، معرباً عن 
تطلعه لتطويرها للو�سول بها اإىل 
اإطارها  �سمن  ت�سهم  جديدة  اآف��اق 
التعاون  دائ���رة  تو�سيع  يف  الأ�سمل 
خمتلف  ����س���م���ن  ال����ب����ل����دي����ن  ب�����ني 
بتنظيم  فخامته  م�سيداً  املجالت، 
احل��ال��ي��ة من  ل��ل��دورة  املتميز  دب���ي 
اإك�سبو العاملي، والتي اأ�سهمت ب�سكل 
كبري يف تعزيز اأطر التعاون الدويل 

لبلوغ اأفاق اأو�سع.
وخالل زيارة �سموه جلناح اإ�ستونيا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��م��ع 
اإىل  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
للمجتمع  اإ�ستونيا  تقدمه  ملا  �سرح 

الرقمي الأكرث تقدما يف العامل.
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اأخبـار الإمـارات
ال�شحة جتري 251,465 فح�شا ك�شفت عن 338 اإ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا و899 حالة �شفاء
•• اأبوظبي - وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم 
251،465 فح�سا جديدا  اإج���راء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  وع��زل��ه��م.. 
ف��ئ��ات خمتلفة يف املجتمع  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي��ة   24 ال����  ال�����س��اع��ات  خ���الل 
تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام 
الفحو�سات  الدولة وتو�سيع نطاق  التق�سي والفح�س يف  اإج��راءات 
جديدة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   338 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على 

حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

احلالت امل�سجلة 888،067 حالة.
وفاة  حالة  اأي  ت�سجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب��ع  يف 
حالة   899 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  حالة.   كما   2،302 ال��دول��ة 
جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ 
دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 859،116 

حالة.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خارجية اليابان ويبحثان العالقات ال�شرتاتيجية وامل�شتجدات الدولية

�أكد� تو�فق روؤى �لبلدين ب�ساأن �لتعامل مع �لعديد من �مللفات و�لق�سايا ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك 

حممد بن زايد والرئي�س امل�شري يبحثان يف �شرم ال�شيخ العالقات الثنائية وامل�شتجدات يف املنطقة والعامل

ي��وم�����س��ي��م��ا ، ح��ي��ث ي���ق���ام احل���دث 
اأو�ساكا  م��دي��ن��ة  ال��ث��ال��ث��ة يف  ل��ل��م��رة 
بعد ا�ست�سافته يف دورتني �سابقتني 

عامي 1970 و1990.
ورح����ب ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 

احلدث  ه���ذا  ودور  دب���ي   2020
اآفاق  ا�ستك�ساف  يف  ال��ب��ارز  العاملي 
واع�������دة ل���ل���ت���ع���اون امل�������س���رتك بني 

البلدين.
اأي�سا ا�ستعدادات  وتناول اجلانبان 

امل�سرتك  التعاون  اآفاق  على تعزيز 
يحقق  مب��ا  القطاعات  خمتلف  يف 
للبلدين  امل�������س���رتك���ة  امل�������س���ال���ح 

وال�سعبني ال�سديقني.
وعرب �سموه عن متنياته بالتوفيق 

ال��ط��اق��ة وال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي��ة يف ظل 
تداعيات هذه الأزمة.

وا�ستعر�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
يو�سيما�سا  ومعايل  نهيان  اآل  زايد 
هايا�سى م�ساركة اليابان يف اإك�سبو 

معايل  ب����زي����ارة  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
خارجية  وزير  هايا�سى  يو�سيما�سا 
العالقات  على  م��وؤك��دا   .. ال��ي��اب��ان 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع بني 
واليابان واحلر�س  الإم��ارات  دولة 

مدينة اأو�ساكا اليابانية ل�ست�سافة 
العاملي  اإك�سبو  املقبلة من  الن�سخة 
والتي من املقرر اأن تقام فعالياتها 
اإىل  اأبريل   13 الفرتة من  خ��الل 
جزيرة  على   2025 اأكتوبر   13

•• اأبوظبي - وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
والتعاون الدويل معايل يو�سيما�سا 

هايا�سى وزير خارجية اليابان.
ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ، ال���ذي عقد 
 ، اأب��وظ��ب��ي  الأول يف  اأم�����س  م�����س��اء 
بحث العالقات ال�سرتاتيجية بني 
البلدين و�سبل تعزيز اآفاق التعاون 

امل�سرتك يف املجالت كافة.
وب����ح����ث اجل����ان����ب����ان الأو�������س������اع يف 
الهتمام  ذات  والق�سايا  املنطقة 
امل�ستجدات  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�����س��رتك 
ع����ل����ى ال���������س����اح����ت����ني الإق���ل���ي���م���ي���ة 
وال���دول���ي���ة وم��ن��ه��ا ال���ت���ط���ورات يف 
اجلهود  تعزيز  واأه��م��ي��ة  اأوك��ران��ي��ا 
حل  اإىل  للتو�سل  املبذولة  العاملية 

�سيا�سي لالأزمة.
ك��م��ا ن��اق�����س ���س��م��وه وم��ع��ايل وزير 
ال���ي���اب���ان ج��ه��ود حتقيق  خ��ارج��ي��ة 
اأ�سواق  يف  وال����ت����وازن  ال���س��ت��ق��رار 

مل��دي��ن��ة اأو����س���اك���ا ال��ي��اب��ان��ي��ة خالل 
من  املقبلة  الن�سخة  ا�ست�سافتها 
بامل�ساركة  م�سيدا   .. العاملي  اإك�سبو 
 2020 اإك�سبو  املتميزة لليابان يف 

دبي.
يو�سيما�سا  معايل  اأك��د  جانبه  من 
تعزيز  ب��الده على  هايا�سى حر�س 
دولة  مع  ال�سرتاتيجية  عالقتها 
 .. امل��ج��الت  الإم�����ارات يف خمتلف 
لإك�سبو  املتميز  بتنظيمها  م�سيدا 
2020 دبي وجناحها يف احت�سان 
العاملي  احل��دث  من  مميزة  ن�سخة 
فر�ستها  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  رغ����م 

جائحة "كوفيد - 19".
واأق������ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
زايد اآل نهيان ماأدبة ع�ساء تكرميا 
وزير  ه��اي��ا���س��ى  يو�سيما�سا  مل��ع��ايل 

خارجية اليابان والوفد املرافق.
بن  اأح��م��د  معايل   .. اللقاء  ح�سر 
ع��ل��ي حم��م��د ال�����س��اي��غ وزي����ر دولة 
و�سعادة �سهاب اأحمد الفهيم �سفري 

الدولة لدى اليابان.

ال��ب��ل��دي��ن ب�سورة  امل�����س��وؤول��ني م��ن 
واملتبادل  احلثيث  للتن�سيق  دوري��ة 
جت���اه ال��ت��ط��ورات امل��ت��الح��ق��ة التي 

ت�سهدها املنطقة والعامل.
اللقاء  خ��ت��ام  يف  اجل���ان���ب���ان  واأك�����د 
توافق روؤى البلدين ب�ساأن التعامل 
والق�سايا  امللفات  من  العديد  مع 
اإ�سافة   .. امل�سرتك  الهتمام  ذات 
والتن�سيق  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ي�سهم يف  امل�سري مبا   �� الإم��ارات��ي 
العربي  ال��ع��م��ل  منظومة  ت��ط��وي��ر 
الرئي�س  فخامة  و�سدد  امل�سرتك.. 
ال�����س��ي�����س��ي يف هذا  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د 
الإطار على التزام م�سر مبوقفها 
ورف�س  اخلليج  اأم��ن  الثابت جت��اه 
زعزعة  اإىل  ت�سعى  مم��ار���س��ات  اأي���ة 

امل�سي  ع��ل��ى  امل�������س���رتك  احل���ر����س 
التطوير  م���ن  م��زي��د  ن��ح��و  ق���دم���اً 

لهذه العالقات وتنميتها.
ال�سقيقة  اأن م�سر  �سموه  اأك��د  كما 
اأركان الأمن  اأ�سا�سياً من  تعد ركناً 
ال��ع��رب��ي ودوره������ا حم����وري �سمن 
امل�سرتك  العربي  العمل  منظومة 
م�سرياً  م��ق��درة..  وج��ه��وده��ا  عامة 
الإم�������ارت على  دول����ة  ح��ر���س  اإىل 
كل  ح���ول  معها  امل�ستمر  ال��ت�����س��اور 
ما يعزز امل�سالح امل�سرتكة ويحقق 
ال���س��ت��ق��رار والأم�����ن وال�����س��الم يف 

املنطقة.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وع�����رب 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
���س��ك��ره ل��ل��رئ��ي�����س امل�����س��ري حل�سن 

كما ح�سره من اجلانب امل�سري.. 
اللواء عبا�س كامل رئي�س املخابرات 
العامة امل�سرية واللواء اأحمد علي 
وال�سفري  ال��رئ��ا���س��ة  دي����وان  رئ��ي�����س 
با�سم  امل����ت����ح����دث  را������س�����ي  ب�������س���ام 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وك����ان  ال��رئ��ا���س��ة. 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�سل  قد  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
يف  ال�سيخ  ���س��رم  مدينة  اإىل  ام�����س 
م�سر  جمهورية  اإىل  اأخوية  زي��ارة 

العربية ال�سقيقة.
ال�سي�سي  عبدالفتاح  فخامة  وك��ان 
العربية  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
م�ستقبلي  م��ق��دم��ة  يف  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
���س��م��وه ل���دى و���س��ول��ه م��ط��ار �سرم 

الإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة، وت���ب���ادل 
وجهات النظر ب�ساأنها.

الأو�ساع  اإىل  املباحثات  وتطرقت 
تعزيز  واأهمية  العربية  املنطقة  يف 
مواجهة  يف  ال���ع���رب���ي  ال��ت�����س��ام��ن 
ظل  يف  امل�������س���رتك���ة،  ال���ت���ح���دي���ات 
التطورات والتحولت املت�سارعة يف 

املنطقة والعامل.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  واأك��������د 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان خالل 
الأخوية  العالقات  متانة  اللقاء.. 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ني دول����ة الإم�����ارات 
املتحدة وجمهورية م�سر  العربية 
امل�ستويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
و���س��ائ��ج حمبة  م��ن  يربطهما  وم��ا 
وت���ق���دي���ر واح���������رتام م����ت����ب����ادل، و 

ا�ستقراره.
ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ هزاع بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
و�سمو  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد 
حممد  ال�سيخ  وم��ع��ايل  نهيان  اآل 
نهيان  اآل  ب���ن ط��ح��ن��ون  ح��م��د  ب���ن 
م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف وزارة 
بنت  رمي  ومعايل  الرئا�سة  �سوؤون 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���س��م��ي وزي�����رة دولة 
ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل ومعايل 
ع��ل��ي ب���ن ح��م��اد ال�����س��ام�����س��ي نائب 
الأعلى  للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي، و���س��ع��ادة حممد 
دي��وان ويل  املزروعي وكيل  مبارك 

عهد اأبوظبي.

اللذين  ال�سيافة  وكرم  ال�ستقبال 
حظي بهما خالل الزيارة.

الرئي�س  فخامة  رح��ب  جانبه  من 
ب�ساحب  ال�����س��ي�����س��ي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأهله.. معرباً  وبني  بلده  نهيان يف 
ع��ن اع��ت��زازه مب��ا ي��رب��ط الإم����ارات 
وم�سر من عالقات تاريخية وثيقة 
م�سرتك  عمل  م��ن  يجمعهما  وم��ا 
تهدد  التي  التحديات  مواجهة  يف 

ا�ستقرار املنطقة واأمنها.
ك��م��ا اأك����د ف��خ��ام��ت��ه ح��ر���س م�سر 
على تعزيز عالقاتها مع الإمارات 
املجالت..  خمتلف  يف  وتنميتها 
ب���ج���ان���ب اأه���م���ي���ة ت��ك��ث��ي��ف وت����رية 
كبار  بني  الثنائية  اللقاءات  انعقاد 

•• �رشم ال�شيخ-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبو  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي���د 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ظبي 
الفتاح  ع��ب��د  وف���خ���ام���ة  امل�����س��ل��ح��ة 
م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي 
خمتلف  ام�س..  ال�سقيقة  العربية 
و�سبل  الثنائية  العالقات  جوانب 
الرت���ق���اء ب��ه��ا ودف��ع��ه��ا اإىل الأم���ام 
و�سعبيهما  ال���ب���ل���دي���ن  مل�����س��ل��ح��ة 
ا�ستعر�س  ك����م����ا  ال�������س���ق���ي���ق���ني. 
اجلانبان خالل لقائهما يف مدينة 
الق�سايا  امل�����س��ري��ة  ال�����س��ي��خ  ���س��رم 
امل�سرتك،  الهتمام  حمل  وامللفات 
ال�ساحتني  على  امل�ستجدات  واآخ��ر 

ال�سيخ.
ويرافق �سموه خالل الزيارة �سمو 
ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ال�����س��ي��خ حمدان  و���س��م��و  اأب���وظ���ب���ي 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
وم��ع��ايل ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن حمد 
م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن 
�سوؤون  وزارة  يف  اخلا�سة  ال�سوؤون 
الرئا�سة ومعايل رمي بنت اإبراهيم 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���س��م��ي 
بن  وم��ع��ايل علي  ال���دويل  التعاون 
حماد ال�سام�سي نائب الأمني العام 
الوطني،  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���س��ع��ادة 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س ناميبيا بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل فخامة الرئي�س هيغ جينغوب رئي�س جمهورية ناميبيا وذلك مبنا�سبة ذكرى 
ا�ستقالل بالده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
امل�سلحة برقيتي تهنئة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبعث  جينغوب.  هيغ  الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلتني 
تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

مماثلتني اإىل معايل �سارا كوغوجنيلوا اأمادهيال رئي�سة وزراء جمهورية ناميبيا.

ال�شحة تعلن تقدمي 12,174 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي- وام:

 12،174 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك 
 246.94 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعات   24،423،703
جرعة لكل 100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة 
املناعة  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  و�سعياً  كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري 
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد 

احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خارجية تركيا يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل م��ع��ايل م��ول��ود ت�ساوو�س 
ديوان  يف  وذل��ك  تركيا  جمهورية  خارجية  وزي��ر  اأوغلو 

عام الوزارة باأبوظبي.
تركيا  جمهورية  خارجية  وزي��ر  مبعايل  �سموه  ورح��ب 
التعاون  عالقات  وتعزيز  تطوير  على  احلر�س  موؤكدا 
امل��ج��الت يف ظل  ب��ني دول��ة الإم����ارات وتركيا مبختلف 

دعم ورعاية من قيادتي البلدين.
اأوغلو  عقب ذلك، عقد �سموه ومعايل مولود ت�ساوو�س 
الإم����ارات  ع��م��ل يف ق�سر  غ���داء  ع��ل��ى  م��ب��اح��ث��ات  جل�سة 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ح��ث  ب��اأب��وظ��ب��ي، ج���رى خ��الل��ه��ا 
و�سبل  الرتكي  الإم��ارات��ي  امل�سرتك  التعاون  وم�سارات 
ال��ب��ل��دي��ن وي��ع��ود باخلري  ي��خ��دم م�سلحة  ت��ع��زي��زه مب��ا 
زيارة  خمرجات  اجلانبان  وا�ستعر�س  �سعبيهما.  على 
الدولة التي قام بها موؤخرا فخامة رجب طيب اأردوغان 
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��رتك��ي��ة اإىل دول���ة الإم�����ارات وما 

ت��ع��اون ومذكرات  ات��ف��اق��ي��ات  الإع����الن ع��ن  �سهدته م��ن 
تفاهم وبروتوكولت بني عدة جهات يف دولة الإمارات 

وتو�سيع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف  تركيا  يف  ون��ظ��ريات��ه��ا 
ال�سراكات بني البلدين. كما تبادل وجهات النظر جتاه 

والدولية  الإقليمية  وامل�ستجدات  املنطقة  يف  الأو���س��اع 
ومنها التطورات على ال�ساحة الأوكرانية واأهمية تعزيز 

اجلهود املبذولة للتو�سل اإىل حل �سيا�سي لالأزمة.
وا���س��ت��ع��ر���س ���س��م��وه وم��ع��ايل م��ول��ود ت�����س��اوو���س اأوغلو 
2020 دبي ودوره  اإك�سبو  م�ساركة جمهورية تركيا يف 
الدول  ب��ني  امل��ث��م��رة  ال�����س��راك��ات  ل��ب��ل��ورة  مهمة  كمن�سة 
امل�ساركة وتعزيز التعاون الدويل ودفع اآفاق التنمية يف 

املجتمعات.
وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  وك���ان 
اخلارجية والتعاون الدويل قد ح�سر جانبا من اأعمال 
التمثيلية  البعثات  وروؤ����س���اء  لل�سفراء   16 ال���  امللتقى 
لدولة الإم��ارات يف اخلارج الذي انطلقت اأعماله اليوم 
اأوغلو  ت�ساوو�س  مولود  معايل  مب�ساركة   ، اأبوظبي  يف 
وزير خارجية جمهورية تركيا ، حيث القى معاليه كلمة 

حتت عنوان "العالقات الإماراتية الرتكية".
ح�سر اللقاء معايل اأحمد بن علي حممد ال�سايغ وزير 
دولة و�سعادة �سعيد ثاين حارب الظاهري �سفري الدولة 

لدى اجلمهورية الرتكية.

وزير خارجية اليابان يوؤكد اأهمية 
الإمارات ال�شرتاتيجية لبالده

•• طوكيو -وام: 

اأن دولة الإمارات  اليابان  اأكد معايل يو�سيما�سا هايا�سي وزير خارجية 
ذات اأهمية ا�سرتاتيجية لبالده خا�سة يف جمال اأمن الطاقة.

وقال معايل يو�سيما�سا هايا�سي يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام" 
.. " تاأتي زيارتي لدولة الإمارات تزامنا مع الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س 
العالقات الدبلوما�سية وهي فر�سة لتعزيز التعاون يف جمموعة وا�سعة 
اإىل جانب  الطاقة  القائم يف جمال  التعاون  تتجاوز  التي  املجالت  من 
الإم���ارات  رئا�سة  ظ��ل  يف  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا  م��ن  ع��دد  بحث 

ملجل�س الأمن الدويل هذا ال�سهر".
من  الن�����فط  واردات  اأه������مية  على  ال��ي��اب��ان  خارجي�������ة  وزي��ر  و�س�������دد 
اإجمايل  ثلث  ت��ق��ارب  ن�سبة  ت�سكل  باعتبارها  ال��ي��اب��ان  اإىل  الإم��������������ارات 
الواردات، موؤكدا اأهمية دور الإمارات العربية املتحدة ، يف ا�ستقرار �سوق 

الطاقة العاملي.
واأ�سار معاليه اإىل اأن البلدين حققا يف ال�سنوات الأخرية تقدما كبريا يف 
والهيدروجني  املتجددة  الطاقة  املجالت تت�سمن  وا�سعة من  جمموعة 

والأمونيا والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والف�ساء.
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اأخبـار الإمـارات
�شلطان بن اأحمد القا�شمي ي�شتقبل وفد كلية طب القوات امل�شلحة امل�شرية

•• ال�شارقة-وام:

التقى �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة رئي�س جامعة ال�سارقة، 
امل�سلحة  التابعة للقوات  الع�سكري  اأم�س يف مكتب �سموه باجلامعة، وفداً من طلبة كلية الطب  ظهر 

امل�سرية.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء بوفد كلية الطب الع�سكري يف اإمارة ال�سارقة وناق�س معهم اأهم جمالت 
العمل امل�سرتك يف ال�ساأن التعليمي والأكادميي وتعزيز التعاون بني كلية الطب بجامعة ال�سارقة وكلية 

الطب الع�سكري التابعة للقوات امل�سلحة امل�سرية.
وتطرق اللقاء للتعاون امل�سبق بني الكليتني ومدى حتقيق الأهداف املرجوة من التبادل العلمي بينهما 

وا�ستفادة الطلبة من خمتلف الأن�سطة والربامج امل�سرتكة.
وتف�سل �سمو رئي�س جامعة ال�سارقة باإهداء درع اجلامعة اإىل الوفد الزائر، كما تف�سل با�ستالم درع 

كلية الطب الع�سكري للقوات امل�سلحة امل�سرية.

�شقر غبا�س يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع رئي�شة جمل�س النواب الت�شيكية
•• دبي-وام: 

رئي�س  غ���ب���ا����س  ���س��ق��ر  ا���س��ت��ق��ب��ل 
الحت��ادي، مبقر  الوطني  املجل�س 
معايل  ام�س،   2020 دبي  اإك�سبو 
رئي�سة  اآدام��وف��ا  بيكاروفا  ماركيتا 
جمهورية  يف  ال�����ن�����واب  جم���ل�������س 

الت�سيك والوفد املرافق لها.
مناق�سة  ال���ل���ق���اء  خ������الل  ج������رى 
الهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع��دد 
ت��ط��وي��ر وتفعيل  امل�����س��رتك و���س��ب��ل 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ال���ربمل���ان���ي���ة بني 
اجل�����ان�����ب�����ني م������ن خ�������الل ت����ب����ادل 
التن�سيق  وت����ع����زي����ز  ال�������زي�������ارات 
الق�سايا،  والت�ساور حيال خمتلف 
مبا يعزز التعاون والتن�سيق القائم 
وجمهورية  الإم�������ارات  دول����ة  ب���ني 
الت�سيك يف املجالت كافة، يف ظل 
حر�س قيادتي وحكومتي البلدين 
ع����ل����ى ت����ط����وي����ر خم���ت���ل���ف اأوج�������ه 

العالقات.

وال�����رع�����اي�����ة ال�������س���ح���ي���ة والأم�������ن 
الغذائي وريادة الأعمال وال�سياحة 
وال�سياحة العالجية مبا ي�سب يف 
القت�سادي  ال��ن��م��و  خ��ط��ط  دع����م 

امل�ستدام يف البلدين.
اأهمية  ع��ل��ى  اأك����د اجل���ان���ب���ان  ك��م��ا 
املجل�س  ب���ني  ال���ربمل���اين  ال��ت��ع��اون 
الوطني الحتادي وجمل�س النواب 
الأ�سا�سي  ال��دور  واإب��راز  الت�سيكي، 
مبا  التعاون،  تعزيز  يف  للربملانات 
واأ�سارا  ال��ب��ل��دي��ن،  م�سالح  ي��خ��دم 
اإىل اأهمية تبادل اخلربات يف �ستى 
امل�سرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت 
املعرفة واملمار�سات  وخا�سة تبادل 

الربملانية.
رئ��ي�����س��ة جمل�س  اأك������دت  ب����دوره����ا 
الت�سيك  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال����ن����واب 
ال���ت���ي تربط  ال���ع���الق���ات  اأه���م���ي���ة 
ال�سديقني،  وال�سعبني  البلدين 
واأهمية تعزيز التعاون امل�سرتك يف 
خمتلف املجالت خا�سة الربملانية 

على  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
وروؤيتها  الدولة  توجهات  مواكبة 
ح����ي����ال خم���ت���ل���ف ال���ق�������س���اي���ا ويف 
والأمن  ال�سالم  تعزيز  مقدمتها 
املنطقة  �سعوب  ل��دى  وال�ستقرار 
تفعيل  ع�����ن  ف�������س���ال  وال�������ع�������امل، 
ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
واملنظمات  والحت���ادات  الربملانات 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، لأه��م��ي��ة دور 
يف  �سعوبها  متثيل  يف  ال��ربمل��ان��ات 
ظ��ل م��ا ي�سهده ال��ع��امل م��ن تطور 
ال�سحية  ال�����س��ع��د  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
والق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وما 
ي��ت��ط��ل��ب ذل�����ك م����ن دع�����م جلهود 
احلكومات يف التعامل مع خمتلف 

التداعيات الناجتة عنها.
دولة  ���س��ي��ا���س��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
الإم�������ارات ت��ق��وم ع��ل��ى م���د ج�سور 
ال�����س��داق��ة وت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��اون مع 
كافة دول العامل، واإر�ساء مفاهيم 
احلوار  وت��ب��ادل  امل�سرتك  التعاون 

ح�����س��ر ال���ل���ق���اء ����س���ع���ادة ك����ل من، 
ال�سام�سي، و�سرار  النايلي  خلفان 
وال��دك��ت��ورة حواء  ب��ال��ه��ول،  حميد 
اأع�ساء  امل���ن�������س���وري،  ال�����س��ح��اك 
املجل�س الوطني الحتادي، و�سعادة 
املهريي،  ���س��ع��ي��د  ���س��ي��ف  ال���دك���ت���ور 
للت�سريع  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام  الأم����ني 

والرقابة يف املجل�س.
معايل  رح��ب   .. اللقاء  ب��داي��ة  ويف 
ب��رئ��ي�����س��ة جمل�س  ���س��ق��ر غ��ب��ا���س 
الت�سيك،  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال���ن���واب 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه��ا، م��وؤك��دا على 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة التي  ال���ع���الق���ات  ع��م��ق 
ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  ت��رب��ط 
وتعاونهما يف العديد من املجالت، 
وح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة على 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات وت��ط��وي��ره��ا يف 
مبا  احليوية  القطاعات  خمتلف 
يخدم م�سلحة البلدين وال�سعبني 

ال�سديقني.
حر�س  غبا�س  �سقر  معايل  واأك��د 

الت�سامح  اأ���س�����س  ع��ل��ى  وال��ت��ف��اه��م 
ونبذ اخلالفات اأيا كانت طبيعتها، 
والتعاي�س  الت�سامح  ن��ه��ج  وات��ب��اع 
واحللول  الدبلوما�سية  وت��ق��دمي 
على  ال�سراعات  ح��ل  يف  ال�سلمية 

اأية اعتبارات اأخرى.
العالقات  اأن  اجل���ان���ب���ان  واأك�������د 
�سهدت  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
تطورا كبريا خا�سة بعد توقيعهما 
القت�سادي  ال���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ة 
يناير  يف  وال����ف����ن����ي  وال�����ت�����ج�����اري 
2022 والتي �ساهمت يف تد�سني 
العالقات  م���ن  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة 
وتطوير  امل���ت���ي���ن���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
للتعاون  ف��ع��ال��ة  واآل����ي����ات  ب���رام���ج 
التجارة  جم����الت  يف  وال�����س��راك��ة 
وال�ستثمار وتبادل املعرفة ف�سال 
والطاقة  املختلفة  ال�سناعات  عن 
امل�ستقبل  وت���ق���ن���ي���ات  امل����ت����ج����ددة 
احلديثة  وال�����زراع�����ة  والب����ت����ك����ار 
الرقمي  والق���ت�������س���اد  وال��ف�����س��اء 

الت�سيك يف احلدث الدويل ال�سخم 
بجناح حتت عنوان "ربيع الت�سيك" 
وميثل  ال����س���ت���دام���ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
التكنولوجيات  ل�ستك�ساف  فر�سة 
الر�سمية  امل���ح���ت���وي���ات  وا����س���ح���ة 
ال�سحراء  زراع��ة  حول  والب�سرية 
ي���دم���ج وي�����س��ت��ع��ر���س نظام  ح��ي��ث 

تلعبه  ال��ذي  ال���دور  لأهمية  نظرا 
ت���ع���زي���ز احل������وار  ال�����ربمل�����ان�����ات يف 
والتعاي�س  والت�سامح  احل�����س��اري 
ال�����س��ع��وب. وثمنت  ب���ني  ال�����س��ل��م��ي 
معاليها جن��اح دول���ة الم����ارات يف 
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  ا�ست�سافة 
جمهورية  م�����س��ارك��ة  اإىل  م�����س��رية 

ال�سم�سية  الأر���س  م��وارد  توظيف 
اأن  اإىل  والهوائية واملائية، م�سرية 
تتج�سد  الت�سيكي  اجل��ن��اح  ر�سالة 
والخرتاعات  التكنولوجيا  اأن  يف 
يجب اأن ت�ساعد النا�س على عي�س 
حياة اأف�سل واحلفاظ على كوكب 

الأر�س لالأجيال القادمة.

�الإجناز �الأول من نوعه على م�ستوى �ملنطقة

دبي ت�شهد اإجنازا طبيا كبريا با�شتئ�شال اأكرب ورم ع�شلي بوزن 4.4 كيلوجرامات

مل�����س��رية ال��ت��ط��وي��ر ال�����س��ام��ل��ة التي 
اأكرب  الإم���ارة  خاللها  من  واكبت 
�سواء  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  امل����راك����ز 
م���ن ن��اح��ي��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة اأو 
وكذلك  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ت���ج���ه���ي���زات 
الكوادر الطبية التي تتمتع باأعلى 
حيث  واملهنية،  الكفاءة  م�ستويات 
يف  املبدعني  ِقبلَة  دائماً  دبي  تظل 
كافة املجالت، مبا يف ذلك جمال 
الطب والرعاية ال�سحية". ووّجه 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
للفريق  والتحية  ال�سكر  ت���داوي 
على  حتقق  ال��ذي  املتميز  الطبي 
اأياديه هذا الإجناز الطبي الكبري، 

خ���الل اجل���راح���ة، وه���و م��ا يعترب 
اآخ��ر يف مثل هذه النوعية  اإجن��ازاً 
هذه  ويف  الدقيقة.  العمليات  من 
اإبراهيم  م�����روان  اأك����د  امل��ن��ا���س��ب��ة، 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ا����س���ر،  احل������اج 
اعتزاز  "تداوي"،  جمموعة  اإدارة 
امل��ج��م��وع��ة ب��ه��ذا الإجن�����از الطبي 
ال��ف��ري��د ال����ذي ي���وؤك���د ري�����ادة دبي 
هي  �سحية  ملنظومة  وام��ت��الك��ه��ا 
والأعلى كفاءة  من الأكرث تطوراً 
القطاعني  م�ستوى  وع��ل��ى  ع��امل��ي��اً 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س، مب��ا متلكه 
باأف�سل  ت���ت���م���ت���ع  م���ن�������س���اآت  م�����ن 
وامتالك  ال��ت��ج��ه��ي��ز  م�����س��ت��وي��ات 

اأي م�ساعفات عقب  تعان من  مل 
اجل���راح���ة وه����ي ت��رق��د ح��ال��ي��اً يف 
التخ�س�سي  ال��ت��داوي  م�ست�سفى 
حتت  النقاهة،  مرحلة  ل�ستكمال 
ل�سمان  الطبي  ال��ف��ري��ق  اإ���س��راف 
ما  بكل  وت��زوي��ده��ا  �سفائها  مت��ام 
ومعنوي،  طبي  دع��م  م��ن  يلزمها 
�سمن تلك الفرتة، فيما مت اإر�سال 
املخترب  اإىل  املُ�����س��ت��اأ���س��ل  ال������ورم 
على  ل��ل��وق��وف  الأن�����س��ج��ة  لتحليل 
التفا�سيل التي ميكن من خاللها 
العالج حتى متام  ا�ستكمال رحلة 
ال��ف��ري��ق الطبي  ال�����س��ف��اء. و���س��م 
املتميز الذي قام باإجراء اجلراحة 

الناجحة  العملية  ه��ذه  وت�����س��اف 
الطبية  الإجن�������ازات  ر���س��ي��د  اإىل 
دبي،  ال�سحي يف  للقطاع  امل�سّرفة 
ح��ي��ث مت��ك��ن ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي من 
الدقيقة يف وقت  اإجن��از اجلراحة 
�ساعات،   3 ي��ت��ج��اوز  مل  ق��ي��ا���س��ي 
وه���و م��ا ي��ع��د يف ح��د ذات���ه جناحاً 
طبياً كبرياً، نظرا لدقة اجلراحة 
انت�سر  ال��ت��ي  املنطقة  وح�سا�سية 
ال�����ورم، ك��م��ا مت��ك��ن الفريق  ف��ي��ه��ا 
املري�سة  ف�����ق�����دان  جت����ن����ب  م�����ن 
ل��ك��م��ي��ة ك���ب���رية م����ن ال������دم اأث���ن���اء 
ت��ف��ق��د �سوى  اجل���راح���ة ح��ي��ث مل 
تعوي�سها  ومت  م��ل��ي��ل��رتاً،   250

اإىل  نوعية  اإ�سافة  ي�سّكل  وال���ذي 
�سجل دبي من الإجن��ازات الطبية 
ال��ت��زام املجموعة  امل��ه��م��ة، م��وؤك��داً 
ا�ستقطاب  على  العمل  مبوا�سلة 
اأف�����س��ل ال��ك��ف��اءات، وت��ق��دمي اأرقى 
الت�سخي�سية  اخل����دم����ات  اأن�������واع 
املعايري  اأرق�����ى  وف���ق  وال��ع��الج��ي��ة 
خمتلف  و������س�����م�����ن  ال�����ع�����امل�����ي�����ة 
الفريق  ومت���ك���ن  ال��ت��خ�����س�����س��ات. 
وتوفيقه،  اهلل  وبحمد  اجل��راح��ي، 
من تفادى ربط ال�سريان الرحمي، 
قناتي  على  احل��ف��اظ  اإىل  اإ���س��اف��ة 
فر�س  لتاأكيد  واملبي�سني،  فالوب 
احلمل والإجن��اب للمري�سة التي 

اأحدث تقنيات وحلول الت�سخي�س 
الكوادر  اأك���ف���اأ  وك��ذل��ك  وال���ع���الج، 
ما  التخ�س�سات،  �ستى  يف  الطبية 
ير�سخ مكانة دبي كوجهة رئي�سية 
وقال  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  ل��ال���س��ت�����س��ف��اء 
م�ست�سفى  توا�سل  اأن  ي�سعدنا   "
يف  دوره���ا  التخ�س�سي،  ال��ت��داوي 
�ساحب  وتوجيهات  روؤي��ة  حتقيق 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
اإىل  دب��ي  بتحويل   ، اهلل"  "رعاه 
لال�ست�سفاء  رئي�سي  طبي  م��رك��ز 
ا�ستكماًل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال���ع���الج 

•• دبي -وام:

اإجناز  حتقيق  دب��ي  اإم���ارة  �سهدت 
طبي كبري يعد الأول والأهم من 
نوعه على م�ستوى منطقة ال�سرق 
الأو�سط، حيث جنح الفريق الطبي 
مل�ست�سفى التداوي التخ�س�سي، يف 
ا�ستئ�سال ورم ع�سلي �سخم حتت 
مري�سة  لرحم  اخلارجي  ال�سطح 
ت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 40 ع���ام���اً، بلغ 
بطول  كيلوجرامات،   4.4 وزن���ه 
اأكرب  م��ن  وه��و  �سنتيمرتاً،   29
ت�سيب  ال���ت���ي  امل�����س��ج��ل��ة  الأورام 
ورم  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��رح��م،  منطقة 
ع�سلي اآخر داخل الرحم بطول 5 
الأطباء  �سنتيمرتات، حيث متكن 
�سليماً  ال��رح��م  م��ن احل��ف��اظ على 
املري�سة  ف��ر���س  ل��ت��اأك��ي��د  مت���ام���اً 
ال���ت���ي مل ي�����س��ب��ق ل��ه��ا ال�������زواج يف 
اأ�سرة.  وتكوين  والإجن���اب  احلمل 

اآنا  ال��دك��ت��ورة  ك��اًل م��ن:  الناجحة 
اأمرا�س  اأخ�����س��ائ��ي��ة  ك��اك��ار���س��ك��ا، 
الن�ساء والتوليد، والدكتور غوتام 
له�������ريي، اأخ�������س���ائ���ي اجل���راح���ة 
ال��ع��ام��ة، وال��دك��ت��ور ع���ادل خليل، 
امل�سالك  ج�����راح�����ة  ا����س���ت�������س���اري 
البولية، والدكتور جيم�س دوناتو، 
احلالة  وك��ان��ت  التخدير.  طبيب 
الدكتور  قبل  م��ن  ت�سخ�سيها  مت 
حممد حمد حممد عندما تقدمت 
ب�سكوى  عيادته  يف  املري�سة  اإليه 
اآلم يف منطقة البطن، حيث  من 
بالورم  الإ�سابة  ت�سخي�س  ج��رى 
الذي ي�ساوي يف وزنه جنني عمره 
ي�سغط  ك��ان  بينما  اأ���س��ه��ر،  ت�سعة 
اإىل  وي�سل  الأي�سر  احل��ال��ب  على 
ذلك  تبع  حيث  الأم��ع��اء،  منطقة 
الالزمة  ك��اف��ة اخل���ط���وات  ات��خ��اذ 
وا�ستئ�سال  اجل����راح����ة  لإج�������راء 

الورم بنجاح.

�شاعات الثالث  يتجاوز  مل  قيا�شي  وقت  يف  الدقيقة  العملية  اأجنز  الطبي  • الفريق 
املنطقة يف  والعالج  لال�شت�شفاء  رئي�شي  طبي  مركز  اإىل  دبي  بتحويل  را�شد  بن  حممد  توجيهات  تنفيذ  يف  الإ�شهام  نوا�شل  نا�شر:  احلاج  •  مروان 

ق�شم اإدارة املعرفة يف حماكم دبي ينظم جل�شة حوارية مع رئي�س حمكمة التمييز حتت عنوان »حديث القيادة«
•• دبي –الفجر:

مبحاكم  املعرفة  اإدارة  ق�سم  نظم 
�سعادة  م��ع  ح���واري���ة  جل�سة  دب���ي 
القا�سي عبد القادر مو�سى رئي�س 
حمكمة التمييز يف حماكم دبي " 
القيادة«،  »ح��دي��ث  ع��ن��وان  حت��ت 
اإلكرتونية  م��ن�����س��ة  خ����الل  م���ن 
اأول  رئي�س  �سريفة خالد  تديرها 
والتي  ال��داخ��ل��ي��ة،  امل��ع��رف��ة  �سعبة 
ذوي  م��ن  نخبة  فيها  ت�ست�سيف 
الق�سائية  الأب����ع����اد  يف  اخل�����ربة 
يف  ت�ساهم  التي  وال�سرتاتيجية 
دعم املعرفة ملوظفي املحاكم على 
والعملي،  ال�سخ�سي  النطاقني 
التخ�س�س  ذوي  ل���ت�������س���ج���ي���ع 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
رع���اه اهلل، يف �سمان  دب���ي  ح��اك��م 
العدالة باعتبارها من اأهم اأ�سباب 
املجتمع  لأف����راد  ال�سعادة  ت��وف��ري 

على اأر�س الإمارات.
�سعادة  وج��ه  اجلل�سة،  نهاية  ويف 
مو�سى  ال����ق����ادر  ع���ب���د  ال���ق���ا����س���ي 
ال�سكر  التمييز،  حمكمة  رئي�س 
اجل���زي���ل ل�����س��ع��ادة ط���ار����س عيد 
املن�سوري مدير عام حماكم دبي 
اجلل�سة  خ����الل  م��داخ��ل��ت��ه  ع��ل��ى 
ان��ن��ا يف حماكم  فيها  اأك���د  ال���ذي 
دب�����ي ك����ل ح�����س��ب م���وق���ع���ه منثل 
تعترب  ال��ت��ي  الق�سائية  ال�سلطة 

القيادة  م���ن���ظ���ور  م����ن  ال���ق�������س���اء 
يف حم��اك��م دب���ي، ل��رتج��م��ة روؤية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
بالو�سول  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
اأف�����س��ل مدن  اإىل م�����س��اف  ب��دب��ي 
النافذة  العدالة  اإقامة  يف  العامل 
قيم  واإع���الء  بالدقة  تت�سم  التي 
وال�سفافية  وال�ستقاللية  العدل 
وتقدمي خدمات ق�سائية مي�ّسرة 

الو�سول للجميع.
القا�سي عبد  اأو�سح �سعادة  حيث 
اجلل�سة  خ����الل  م��و���س��ى  ال���ق���ادر 
العربية  الإم������������ارات  دول�������ة  اأن 
ال�سلطة  لأع�ساء  وف��رت  املتحدة 

م����ع جميع  مل�������س���ارك���ة خ���ربات���ه���م 
التوا�سل  وت��وط��ي��د  امل���وظ���ف���ني، 
املعرفة  منهجية  ودع����م  ب��ي��ن��ه��م، 
دبي،  ملحاكم  ال�سفافية  و�سيا�سة 
���س��ع��ادة طار�س  ب��ح�����س��ور  وذل����ك 
عيد املن�سوري مدير عام حماكم 
املحاكم،  روؤ����س���اء  وال�����س��ادة  دب����ي، 
الدائرة  يف  التنفيذين  وامل�����دراء 

واملوظفني.
اجل��ل�����س��ة حم�����اورة  خ�����الل   ومت 
�سعادة القا�سي عبد القادر مو�سى 
 Microsoft ب���رن���ام���ج  ع���رب 
حماور  ثالثة  حول   ،Teams
العلمية  وامل�����س��رية  الن�ساأة  وه���ي، 
والتحديات  وال��ف��ر���س  وامل��ه��ن��ي��ة، 
وم�ستقبل  الق�سائي،  النظام  يف 

الق�سائية كل الإمكانات املطلوبة 
راي���ة  اإع������الء  يف  م��ه��ام��ه��م  لأداء 
ال��ع��دال��ة ك��ون��ه��ا م��ن اأه����م ركائز 

احلكم الر�سيد.
التمييز  اأك��د رئي�س حمكمة   كما 
ع��ل��ى ح���ر����س حم���اك���م دب����ي على 
م������واءم������ة ج���م���ي���ع م����ب����ادرات����ه����ا 
الروؤية  مع  الت�سغيلية  وخططها 
وذلك  دب���ي،  حلكومة  الطموحة 
م��ن خ���الل ال��ع��م��ل ع��ل��ى توظيف 
اأجل  م��ن  احلديثة  التكنولوجيا 
ب��������الأداء ومب����ا يحقق  الرت����ق����اء 
طموحات وروؤى القيادة احلكيمة 
حكومية  خدمات  اإىل  بالو�سول 
عالية امل�ستوى"، لتج�سيد الروؤية 
ال�سديدة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  الثاقبة 

احل���دي���ث���ة واإن����ن����ا ����س���ائ���رون على 
العدل  ر���س��ال��ة  ال���درب يف حتقيق 

اإح����دى ال�����س��ل��ط��ات ال��ث��الث التي 
تعترب ركائز املجتمعات املتح�سرة 

يف املجتمع بدعم وتوجيهات من 
حكومتنا الر�سيدة.

مبنا�شبة يوم الأم.. عونك يا وطن يحتفل باأمهات املتطوعني
•• العني - الفجر

احتفالية  التطوعي  وط��ن  يا  عونك  فريق  اأق��ام 
املتطوعني  اأم��ه��ات  بها  خ�س  الأم  ي��وم  مبنا�سبة 
امل���ب���زرة اخل�������س���راء يف مدينة  وذل����ك مب��ن��ط��ق��ة 
بالرتحيب  الفعالية  ال��ف��ري��ق  وا�ستهل   ، ال��ع��ني 
باأمهات املتطوعني وتعريفهم على فريق عونك 
يا وطن التطوعي واأهدافه وامل�ساريع الإن�سانية 

واملجتمعية التي يقوم بها .
حتتفي  بكلمات  الحتفالية  ا�ستمرت  ث��م  وم��ن 
ب����الأم ومب��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��ظ��ي��م��ة وت��اأث��ريه��ا الكبري 
اأجمع  ح��ي��ث  متما�سكة  ق��وي��ة  اأ����س���رة  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
ل  الأم مدر�سة خري وعطاء  اأن  على  املتحدثون 
منبع  فهي  وال�سرب  القوة  منها  ن�ستمد  ين�سب 
الأ�سر  تبنى  يدها  على  واحلنان  ال�سادق  احلب 
وتتاأ�س�س املجتمعات . وح�سر الحتفالية ال�سيخ 
�سعيد بن حممد بن حم العامري ع�سو الربملان 
الإماراتي والعربي للطفل الذي قام بدوره ب�سكر 
القائمني على هذه الفعالية ووزع جمموعة من 

ب��ن حم  وق��ال   . املتطوعني  اأم��ه��ات  الهدايا على 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  ل�سمو  ال��ك��ب��ري  ال����دور  اإن 
الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س 
ق�سايا  ن�سرة  يف   ، والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
املراأة على ال�سعيدين الإقليمي والدويل واإن�ساء 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ن�سائية  منظمة  اأول 
املتحدة ودورها احلا�سم يف تعليم املراأة ومكافحة 

ال�سعيد  على  الن�ساء  بحقوق  والهتمام  الأمية 
الدويل ودعم حقوقهن. واأ�سار بن حم اإن �سموها 
يف  ف��اع��اًل  �سريكاً  امل����راأة  ت��ك��ون  اأن  على  حر�ست 
قادها  التي  والعربية  الوطنية  التنمية  عملية 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب 
امل��راأة اأحد حماورها الأ�سا�سية  اهلل ث��راه، وجعل 
النهو�س  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  عليها  ارت���ك���زت  ال��ت��ي 
بالوطن. وحتظى الأمومة يف الإم��ارات بتقدير 

كافة  الأم  ل��ل��م��راأة  تتوفر  حيث  و�سعبي  ر�سمي 
اأوج���ه ال��دع��م ويف جميع امل��ج��الت، الأم���ر الذي 
مهد الطريق اأمامها ملمار�سة احلقوق كافة التي 
ا�ستكمال  يف  وامل�����س��اواة  العدالة  قيم  اإىل  ت�ستند 
لنهج الوالد املوؤ�س�س، املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، حتى غدت الأم 
حا�سرة وفاعلة يف م�ساّف الن�ساء الالتي حققن 

النجاح والتميز يف العلم والعمل .

جمل�س ال�شعادة والإيجابية يف �شرطة دبي ينظم مبادرات جمتمعية 
•• دبي-الفجر:

ال�سعادة والإيجابية ب�سرطة دبي، جمموعة  نظم جمل�س 
ملوظفي  امل��ت��ن��وع��ة،  والأن�����س��ط��ة  املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن 

�سرطة دبي  تزامناً مع اليوم العاملي لل�سعادة. 
ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  ال�����س��وي��دي،  ع��واط��ف  وق��ال��ت 
اأ�سبحت  ال�سعادة  اإن  دب��ي،  ب�سرطة  والإيجابية  ال�سعادة 
مفهوم م�ستدام يف �سرطة دبي، حيث اأحرزت املركز الأول 
على م�ستوى الدوائر احلكومية يف دبي بن�سبة %96.6 يف 
نتائج درا�سة �سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2021، مما 
يوؤكد ذلك على انها  موؤ�س�سة ت�سعى دوماً لر�سا موظفيها، 
وتهيئ لهم بيئة منوذجية حمفزة على الإبداع والبتكار، 
كافة  ووف��رت  املوظف،  اإ�سعاد  اأولوياتها،  وجعلت يف مقدم 
حتقيقاً  املتعاملني،  لإ�سعاد  يتفرغ  حتى  له،  الراحة  �سبل 
جودة  ذات  خدمات  تقدمي  يف  دب��ي  �سرطة  ل�سرتاتيجية 
رفع م�ستوى  وت�سهم يف  توقعاتهم،  تفوق م�ستوى  عاملية، 
ياأتي يف  ال�سعادة،  بيوم  الحتفال  اأن  اإىل  ر�ساهم، م�سرية 
اإطار حتقيق توجهات احلكومة يف جعل دبي املدينة الأكرث 
�سعادة يف العامل، وحتقيق توجهات القيادة العامة ل�سرطة 

دبي يف اإ�سعاد املجتمع. واأو�سحت اأن املجل�س نظم فعاليات 
مقر  يف  املوظفني  با�ستقبال  قام  ال�سعادة" الذي  "روبوت 
نفو�سهم،  يف  ال��ب��ه��ج��ة  وادخ�����ال  م��ب��ت��ك��رة  ب��ط��رق��ة  عملهم 
العافية"،  ويانا" و"يعطيكم  ال�سعادة" و" انتو  و"دولب 
كما ت�سمنت نزوًل ميدانياً لتكرمي املوظفني يف الإدارات 
العاملني  دب��ي  �سرطة  موظفي  ومفاجاأة  ومراكز  العامة 
كما  للموظفني،  ترفيهية  رح��الت  وعمل  اإك�سبو  مقر  يف 
اجلل�سة  يف  بامل�ساركة  والي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ع��ادة  جمل�س  ق��ام 
اخلا�سة بجودة احلياة يف بيئات العمل بح�سور نخبة من 
ال�سركات املتخ�س�سة بجودة احلياة بالتعاون مع الربنامج 
ال��وط��ن��ي ل��ل�����س��ع��ادة وج����ودة احل��ي��اة. وت��ق��دم��ت ال�سويدي 
بال�سكر اجلزيل نيابة عن العاملني يف �سرطة دبي ملعايل 
الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، 
لهتمامه ودعمه الالحمدود ومتابعته امل�ستمرة، مما اأدى 
ذلك لتحقيق تلك النتائج الإيجابية العاملية. واأكد املقدم 
املجل�س  اأن  املجل�س،  رئي�س  نائب  احل��اج  حممد  الدكتور 
يحر�س ب�سكل كبري على تنفيذ واإقامة الفعاليات الهادفة، 
والتي من �ساأنها اأن تعزيز مفهوم ال�سعادة والإيجابية لدى 

املوظفني واجلمهور اخلارجي.
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اأخبـار الإمـارات

جامعة �الإمار�ت حتتفل باليوم �لعاملي للمياه

لها احللول  واإيجاد  املياه  مبوارد  تتعلق  للجامعة  بحثية  ورقة   669
علي النعيمي يلتقي وفد برملان بيالرو�شيا امل�شارك يف اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل يف اإندوني�شيا

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم���ارات  جامعة  ُت�سارك 
ال���دول���ة  امل���ت���ح���دة يف اح����ت����ف����الت 
للمياه،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  وال���ع���امل 
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  اأق����ّرت����ه  ال�����ذي 
22 مار�س من  املتحدة يف  ل��الأمم 
ك��ل ع���ام. وي��ت��ّم الح��ت��ف��اء ب��ه هذا 
"املياه اجلوفية:  �سعار  العام حتت 
الغري مرئي مرئياً"، والذي  جعل 
املياه  اأن  ف���ك���رة  ح�����ول  ي��ت��م��ح��ور 
ولكن  للعيان،  تظهر  ل  اجل��وف��ي��ة 
تاأثريها يظهر يف كل مكان. ويتّم 
على  ت��اأك��ي��داً  ال��ي��وم  بهذا  الحتفاء 
كم�سدر  اجل��وف��ي��ة  امل���ي���اه  اأه��م��ي��ة 
البحث  خالل  من  للحياة  اأ�سا�سي 
اأ�سبحت  التي  اجلوفية  املياه  عن 
عمليات  ب�����زي�����ادة  وذل������ك  ن���������ادرة، 
البحث والبتكار التي ت�ساعد على 
على  تعتمد  مبتكرة  ط��رق  اإي��ج��اد 
املياه  ا���س��ت��خ��راج  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

اجلوفية العميقة.
وبهذه املنا�سبة قال الدكتور اأحمد 
للبحث  امل�������س���ارك  ال��ن��ائ��ب  م������راد، 
العلمي – النائب املفو�س عن جناح 
جامعة الإمارات يف اإك�سبو 2020 

بالدرا�سات  متخ�س�سني  خريجني 
يف   والدكتوراه  كاملاج�ستري  املائية 
م�����س��ادر امل��ي��اه وال����ذي ي��ط��رح من 
بالإ�سافة  ال��ه��ن��د���س��ة،  ك��ل��ي��ة  ق��ب��ل 
والذي  البيئة  علم  ماج�ستري  اإىل 
ويناق�س  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ن  ي��ط��رح 
حتديات ذات �سلة مب�سادر املياه".

جامعة  ت���رك���ز  " ك���م���ا  واأ������س�����اف: 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  الإم���������ارات 
باعتباره املحرك الرئي�سي للتنمية 
اأن�����س��اأت جامعة  وال��ت��ط��وي��ر، ف��ق��د 
ال��وط��ن��ي للمياه  امل��رك��ز  الإم�����ارات 
والطاقة  عام 2012 كذراع بحثي 
والتطوير   الأب��ح��اث  يف  للجامعة 
حيث  امل��ي��اه؛  مب�سادر  ال�سلة  ذات 
ي��ج��ري ال��ب��اح��ث��ون واأع�����س��اء هيئة 
التدري�س يف املركز الوطني للمياه 
والطاقة وكليات الهند�سة، العلوم، 
والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

" �سلة  ذات  بحثية  درا�سة   25
الذي  الكبري  الهتمام  على  واك��د 
ل��ت��ع��زي��ز البحث  ت��ول��ي��ه اجل��ام��ع��ة 
املياه  م�����س��ادر  ال��ع��ل��م��ي يف جم����ال 
وتقدمي حلول علمية وتقنية توؤكد 
ال��ن��ت��ائ��ج البحثية  م��ت��ان��ة وج�����ودة  

للدرا�سات العلمية.  

الإم����ارات  جامعة  "حتر�س  دب���ي: 
جهود  دع��م  على  املتحدة  العربية 
ال���دول���ة يف جم����ال احل���ف���اظ على 
امل�ساهمة  خ��الل  من  العذبة  املياه 
يف ت��ن��ف��ي��ذ وحت���ق���ي���ق الأول�����وي�����ات 
وتعترب  والوطنية.  ال�سرتاتيجية 
الأ�سا�سية  الأول����وي����ات  م���ن  امل���ي���اه 
الإم����ارات حيث  وال��ه��ام��ة جلامعة 
تعمل اجلامعة من خالل الكليات 
واملراكز البحثية يف تعزيز الربامج 
العلمي  وال���ب���ح���ث  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
احللول  ت���ق���دمي  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
املياه.  لتحديات  املبتكرة  العلمية 
وتطرح اجلامعة عدداً من الربامج 
تاأهيل  يف  ت�ساهم  التي  الأكادميية 

جلنة معاجلة ديون مواطني ال�شارقة تعتمد 63 مليونا 
و117 األف درهم ل�شداد مديونية 120 حالة

•• ال�شارقة -وام: 

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
الرامية اإىل توفري احلياة امل�ستقرة والعي�س الكرمي لأبنائه املواطنني، اعتمدت جلنة معاجلة ديون مواطني اإمارة 

ال�سارقة مبلغ 63 مليونا و117 األف درهم، ل�سداد مديونية 120 حالة من احلالت املعرو�سة عليها.
اإم��ارة ال�سارقة،  اأحمد بن ال�سيخ رئي�س الديوان الأم��ريي، رئي�س جلنة معاجلة ديون مواطني  واأكد �سعادة را�سد 
120 حالة من فئة  األف درهم، ل�سداد مديونية  63 مليونا و117  22 مبلغ  اأن اللجنة اعتمدت �سمن الدفعة 
اإمارة  مواطني  دي��ون  معاجلة  جلنة  رئي�س  واأو�سح  املع�سرين.  املتوفني  وفئة  مالية،  ق�سايا  ذمة  على  املحكومني 
 901 بلغ  والع�سرين،  الثانية  الدفعة  الأوىل حتى  الدفعة  منذ  التي متت معاجلتها  املبالغ  اإجمايل  اأن  ال�سارقة، 

مليون و499 األفا و153 درهما، وبلغ جمموع امل�ستفيدين 1827 م�ستفيدا.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن اإن�شاء 
دائرة الزراعة والرثوة احليوانية وال�شمكية

•• ال�شارقة - وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
اإن�ساء دائرة الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية يف  2022 ب�ساأن  10 ل�سنة  املر�سوم الأمريي رقم 

اإمارة ال�سارقة.
ون�س املر�سوم على اأن ُتن�ساأ مبوجب هذا املر�سوم دائرة حكومية يف اإمارة ال�سارقة ت�سمى "دائرة الزراعة 
القانونية  والأهلية  العتبارية  بال�سخ�سية  ال�سارقة" تتمتع  اإم��ارة  يف  وال�سمكية  احليوانية  وال��رثوة 

الالزمة لتحقيق اأهدافها ومبا�سرة اخت�سا�ساتها.
واأهدافها  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  وال�سمكية  احليوانية  وال���رثوة  ال��زراع��ة  دائ���رة  بتنظيم  ق��ان��ون  وي�سدر 

واخت�سا�ساتها وكافة �سوؤونها.

حممد ال�شرقي ي�شتقبل الفائزين باأو�شمة رئي�س جمل�س الوزراء من �شرطة الفجرية وي�شيد باإجنازهم
•• الفجرية -وام: 

الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
على اأهمية التميز املوؤ�س�سي كمفهوم مرت�سخ يف موؤ�س�سات الدولة مبختلف 
حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإىل  م�سريا  قطاعاتها، 
مبهارات  الرتقاء  ب�سرورة  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي 
املوظفني ورفع كفاءة عمل املوؤ�س�سات مبا يخدم توجهات الدولة يف موؤ�سرات 
بالديوان  مكتبه  يف  �سموه،  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  العاملية.  التناف�سية 

الأمريي، للفائزين باأو�سمة رئي�س جمل�س الوزراء من اأفراد القيادة العامة 
اأول جا�سم هيكل  ل�سرطة الفجرية. وهناأ �سمو ويل عهد الفجرية، امل�ساعد 
البلو�سي حل�سوله على و�سام رئي�س جمل�س الوزراء لل�سباب يف جائزة حممد 
املدنية  املوظفة  �سموه  2022، كما هناأ  املتميز  ل��الأداء احلكومي  را�سد  بن 
من  املتعاملني  خدمة  و���س��ام  على  حل�سولها  الكعبي  �سالح  حممد  اأجم���اد 

برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة يف دورته الثالثة.
املتميزة  والبيئة  احلثيثة  اجلهود  نتيجة  امل�ستَحق  ب��الإجن��از  �سموه  واأ���س��اد 
والتوفيق،  النجاح  للفائزين  �سموه  متمنيا  الواحد،  الفريق  ب��روح  والعمل 

كفاءة  بكل  العملية  ومهامهم  واج��ب��ات��ه��م  لأداء  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  وب���ذل 
واقتدار.

احلكومي،  العمل  يف  التميز  اأهمية  اإىل  الفجرية  عهد  ويل  �سمو  اأ�سار  كما 
موؤّكًدا اأن وزارة الداخلية ب�سكل عام، و�سرطة الفجرية ب�سكل خا�س، اأ�سحت 

عنوان الريادة والتميز ملا تقدمه من خدمات متميزة للمجتمع.
اأح��م��د ب��ن غ��امن الكعبي، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�سرطة  اأك���د ال��ل��واء حممد  ب���دوره 
الفجرية  �سرطة  وكيان  عنا�سرها  حتققه  ال��ذي  التميز  ه��ذا  اأن  الفجرية، 
ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  الالحمدود من �ساحب  الدعم  نتيجة  جاء 

ال�سرقي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية، و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد 
بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية، والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
وتقّدم الفائزون بال�سكر والتقدير ل�سمو ويل عهد الفجرية على ال�ستقبال، 
جمال  يف  امل�سرفة  الإجن���ازات  من  املزيد  حتقيق  نحو  لهم  �سموه  وت�سجيع 

عملهم.
الفجرية،  عهد  ويل  �سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
و�سعادة اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�سرطة الفجرية.

•• بايل -الفجر:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را�سد 
جمموعة  وف�����د  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�����س��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف 
ال����دويل، �سعادة  ال��ربمل��اين  الحت����اد 
رات�سكوف �سريجي رئي�س وفد برملان 
ج��م��ه��وري��ة ب��ي��الرو���س��ي��ا يف الحت���اد 
هام�س  ع��ل��ى   ، ال������دويل  ال����ربمل����اين 
اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  يف  امل�����س��ارك��ة 
العامة ال�144 لالحتاد املنعقدة يف 

جزيرة بايل باإندوني�سيا.
ح�سر اللقاء �سعادة الدكتورة �سيخة 
ع��ب��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي، و���س��ع��ادة م���روان 
املجل�س  ع�������س���وا  امل����ه����ريي،  ع��ب��ي��د 

الوطني الحتادي.

على  التاأكيد  اللقاء  خ��الل  وج���رى 
عمق العالقات الثنائية بني البلدين 
على  ملحوظا  ت��ط��ورا  ت�سهد  ال��ت��ي 
املجالت،  �ستى  ويف  ال�سعد  خمتلف 
مب����رور  الح���ت���ف���ال  اإىل  م�����س��ريي��ن 
ث��الث��ني ع��ام��ا ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����س هذه 

العالقات.
تفعيل  اأهمية  على  اجل��ان��ب��ان  واأك���د 
املجل�س  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ال�����وط�����ن�����ي الحت���������������ادي وب������رمل������ان 
ي���واك���ب عالقات  ب��ي��الرو���س��ي��ا، مب���ا 
ال��ت��ع��اون وال�����س��داق��ة ال��ق��ائ��م��ة بني 
ال����ب����ل����دي����ن، م�����ن خ������الل ال���ت���ع���اون 
الربملاين والت�ساور والتن�سيق حيال 
الفعاليات  يف  ال��ق�����س��اي��ا  خم��ت��ل��ف 

الربملانية الدولية.
الق�سايا  اإىل  ال����ل����ق����اء  وت�����ط�����رق 
املطروحة على جدول اأعمال الحتاد 

الدائمة،  وجلانه  ال��دويل  الربملاين 
وال���ب���ن���ود ال���ط���ارئ���ة، واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 

وال�سالم  وال�ستقرار  الأمن  حتقيق 
يف العامل.

�شرطة اأبوظبي وهيئة الدعم الجتماعي تعرفان بالفر�س الوظيفية للم�شتفيدين من »اأبوظبي للدعم الجتماعي«
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ���س��رط��ة  يف  وال��ت��ع��ي��ني  الخ��ت��ي��ار  اإدارة  ن��ف��ذت 
للدعم  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  التمكني  اإدارة  م��ع  بالتعاون 
برنامج  مل�ستفيدي  تعريفية  عمل  ور���س��ة  الج��ت��م��اع��ي 
تعزيز  الور�سة على  ركزت  الجتماعي.  للدعم  اأبوظبي 
لتحقيق  التدريبية  اخل��ربات  وتبادل  امل�سرتك  التعاون 
للم�ستفيدين  كرمية  حياة  وتوفري  املعي�سي  ال�ستقرار 

وان�ساء قاعدة بيانات متنوعة ال�سريحة مبا يتنا�سب مع 
الور�سة  خالل  ومت  اجلهتني.  تخدم  التي  الحتياجات 
وع��دد من  واملوظفني  الإدارات  م��دراء  التي ح�سرها   -
اأبدوا رغبتهم بالنخراط يف جمال  امل�ستفيدين الذين 
بالخت�سا�سات  التعريف  اأبوظبي-  �سرطة  العمل لدى 
الوظيفية  والفر�س  اأبوظبي  ب�سرطة  املختلفة  واملهام 
املتوفرة للم�ستفيدين بهدف املواءمة مع فر�س العمل 

التي تنا�سب مهاراتهم وقدراتهم.
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العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
اإعالن اجتماع اخلربة

يف الدعوي رقم 8001 ل�سنة 2021 مدنى جزئي - دبي
املقامة من / اجرة ال�سارقة ذ .م م
�س�د / عبد ال�سميع عبد احلفيظ

البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  من  تعيننا  مت  اأنه   ، التالي  �سيف  نا�سر  احل�سابي/حممد  اخلبري  نحن  نعلن 
22-02-2022 يف  الحتادية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة ال�سادر بجل�سة 
الدعوى املذكورة اأعاله – كما نعلن املدعى عليه )عبد ال�سميع عبد احلفيظ (، حل�سور اجتماع اخلربة املقرر 
له جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022-03-29 يف متام ال�ساعة 1:30 م�ساء وذلك من خالل الت�سال املرئي 
اأي ا�ستف�سارات  اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول علي الرابط ادناه ، ويف حال  بجميع 

يرجي الت�سال علي رقم 3413632 04
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/i/82897205245?pwd=bjVCVjNoY0EzYW8xcjRKajZ3UzFPQT09
Meeting ID : 828 9720 5245
Passcode: baRVx9

خبري ح�سابي / حممد نا�سر التالي 
قيد وزارة العدل رقم )601(

اإعالن اإجتماع خربة 

70522

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر        

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000103 يف  الدعوى رقم

اإىل : املدعي عليه / حممد احمد جمدى عبداحلميد احمد احمد /اجلن�سية   
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/2/14 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / فتحي خمتار �سالح   
ان يوؤدي للمدعي مبلغ 70000  املدعي عليه  الزام  بالتايل: قررت املحكمة :- 
درهم ، وفائدة قانونية عنه بواقع 5% من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2022/1/9 
قابال  حكما  وامل�ساريف.  الر�سوم  عليه  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  وحتى 

لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ 2022/3/16 - حرر بوا�سطة املوظف

حمكمة عجمان الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
اتفاقية  ال�سحية،  للرعاية  ومبادلة 
اإن�سانية  م���ب���ادرة  لإط������الق  ت���ع���اون 
من  يعانون  الذين  الأزواج  مل�ساعدة 
ت���اأخ���ر الإجن������اب، وذل����ك م���ن خالل 
الت�سخي�سية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
املقتدرين،  لغري  جماناً  والعالجية 
للمبادرة  املعتمد  ال��ربوت��وك��ول  وف��ق 
"هيلث  م��راك��ز  �سل�سلة  خ��الل  م��ن   ،
ملبادلة  التابعة  لالإخ�ساب"  ب��ال���س 
للرعاية ال�سحية وال�سرقية املتحدة 
للخدمات الطبية يف اأبوظبي ودبي، 
التي  الإخ�ساب  عيادات  اإىل  اإ�سافة 
امل�ست�سفيات  م���ن  ع���دد  يف  ت��دي��ره��ا 
الرائدة املنت�سرة يف العني والفجرية 
م���ا ي�سمح  ال����دول����ة  اأن����ح����اء  وب���اق���ي 
با�ستقبال عدد اأكرب من امل�ستفيدين 

من جميع اإمارات الدولة.
ت���اأت���ي امل���ب���ادرة وال���ت���ي اأط���ل���ق عليها 
اإطار  يف  الأمل"  نهديهم  "معاً  ا�سم 
ال������دور الإن�������س���اين ال�����ذي ت���ق���وم به 
ال���ه���الل الأح���م���ر، يف تقدمي  ه��ي��ئ��ة 
للمحتاجني يف  وامل�ساعدة  العون  يد 
مناطق عديدة وتوا�ساًل مع الفئات 
الأ�سد احتياجاً، وملا يحتمه الواجب 
التي  ال�سامية  والأه���داف  الإن�ساين 
اإليها الهيئة، باعتبارها هيئة  ت�سعى 
حتقيق  اإىل  تهدف  طوعية  اإن�سانية 

ر�سالتها الإن�سانية.
وت����ت����م����ا�����س����ى ه��������ذه امل��������ب��������ادرة مع 
الجتماعية  امل�سوؤولية  ا�سرتاتيجية 
للرعاية  م���ب���ادل���ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
ت���وا����س���ل تقدمي  ال�����س��ح��ي��ة، ح���ي���ث 
ال���ع���ون وامل�������س���اع���دات امل��ال��ي��ة لذوي 
ال��دخ��ل امل��ح��دود ع��ن��د ت��ق��دمي طلب 
اأطلقت  واأن  �سبق  وق��د  للم�ساعدة، 
ه���ي���ل���ث ب����ال�����س ل����الإخ���������س����اب ع���دة 
 2018 اأهمها عام  مبادرات خريية 
مليون  ب��ت��خ�����س��ي�����س  ق���ام���ت  ح���ي���ث 
لتقدمي  دره��������م  م���ل���ي���ون  ون�������س���ف 
الأزواج  من  لعدد  اإخ�ساب  عالجات 
املتعرثين غري القادرين على تدبري 

نفقات عالج تاأخر احلمل.
امل����ب����ادرة مبوجب  اإط������الق  وق����د مت 
قبل  من  عليها  التوقيع  مت  اتفاقية 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي 
للخدمات  امل����ت����ح����دة  وال�������س���رق���ي���ة 
�سعادة  الطبية، حيث وقع التفاقية 
�سامل الري�س العامري نائب الأمني 
امل��ح��ل��ي��ة يف الهالل  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام 
اأب���و زن��ط الرئي�س  الأح��م��ر، وجم��د 
املتحدة  ال�����س��رق��ي��ة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

للخدمات الطبية.
عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  واأك���د 
لهيئة  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال���ف���الح���ي 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي، اأهمية 
املبادرة يف اإتاحة املجال اأمام الأزواج 
ي��ع��ان��ون من  ال��ذي��ن  املقتدرين  غ��ري 

م���ب���ادل���ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة دوم����اً 
الداعمني  طليعة  يف  ت��ك��ون  اأن  على 
ملبادرات الدولة الإن�سانية، وحتر�س 
الهيئات  م��ع  امل�ستمر  ال��ت��ع��اون  على 
الأحمر  ال���ه���الل  م��ث��ل  الإن�����س��ان��ي��ة 
ملجتمعنا  اجل��م��ي��ل  ل���رد  الإم����ارات����ي 

ووطننا الغايل.
اأن  " يحتم علينا واجبنا   : واأ���س��اف 
ن��ك��ون م�����س��وؤول��ني اج��ت��م��اع��ي��اً وذلك 
واملجتمع  وموؤ�س�ستنا  حكومتنا  اأم��ام 
وكوننا �سبكة رعاية �سحية متكاملة، 
اأي�ساً على دراية كاملة بحجم  فاإننا 
ونوع التاأثري الذي نحدثه على جميع 
جوانب املجتمع، واإننا على ثقة من 
اأن هذه املبادرة بالتعاون مع الهالل 
للعديد من  الأم��ل  �ستعطي  الأحمر 
الإجن����اب  م���ن  امل���ح���روم���ني  الأزواج 
العالجات  اإىل  حاجة  يف  هم  الذين 
الإجناب."  ع��ل��ى  امل�����س��اع��دة  الطبية 
وقال النوي�س : " نفخر مبا قدمته 
من  لالإخ�ساب  بال�س  هيلث  �سبكة 
منذ  الأزواج  م���ن  ل������الآلف  رع���اي���ة 
ونتطلع   ،2010 ع����ام  اإط���الق���ه���ا 
الذين  ل���الأزواج  الرعاية  توفري  اإىل 
الهالل  خ��الل  م��ن  حتويلهم  �سيتم 
اإط�����ار هذه  الأح���م���ر الإم�����ارات�����ي يف 
املبادرة الإن�سانية." من جانبه، قال 
جمد اأبو زنط : " فخورون بالتعاون 
م��ع ال��ه��الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي يف 
معاناة  م��ن  للتخفيف  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

ت��اأخ��ر الإجن�����اب، يف ال���س��ت��ف��ادة من 
ال�سحية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
املجال  تفتح  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  وال��ت��ي 
مل�����س��اع��دت��ه��م، مب�ساركة  امل��ئ��ات  اأم����ام 
ومراكز  ال�سحية  للرعاية  مبادلة 
ل��الإخ�����س��اب، م�سرياً  ب��ال���س  ه��ي��ل��ث 
من  ال�ستفادة  يف  الراغبني  اأن  اإىل 
الت�سجيل  م��ن��ه��م  ي��ت��ط��ل��ب  امل����ب����ادرة 
امل�سبق للتحقق من توافر املتطلبات 
الالزمة واحلالة الطبية، واأن الهيئة 
�ستتوىل ت�سديد نفقات تكلفة دورات 
امل�ستلمة  التربعات  ري��ع  من  العالج 
اإطالقها  مت  التي  التربع  حملة  من 
الهيئة  اأن  م���وؤك���داً  امل����ب����ادرة،  ل��ه��ذه 
بني  والو�سيط  اخل��ري  و�سلة  تعترب 

فاعل اخلري واملحتاج.
مبادلة  اخ��ت��ي��ار  اإن  ال��ف��الح��ي  وق���ال 
هذه  يف  ك�سريك  ال�سحية  للرعاية 
ي��اأت��ي انطالقاً  الإن�����س��ان��ي��ة،  امل���ب���ادرة 
ال���ه���ي���ئ���ة ع���ل���ى توفري  م����ن ح���ر����س 
للفئات  العالجية  اخلدمات  اأف�سل 
امل�ستويات  اأع��ل��ى  وف���ق  امل�����س��ت��ه��دف��ة، 
اأف�سل  اإىل  للو�سول  عاملياً  املعتمدة 
ال���ن���ت���ائ���ج ال���ع���الج���ي���ة، وع���ل���ي���ه فقد 
بال�س  ه��ي��ل��ث  م����راك����ز  اخ���ت���ي���ار  مت 
ل��الإخ�����س��اب ال��ت��ي ت��ع��ت��رب م���ن اأكرب 
واأو�سع مزودي خدمات الإخ�ساب يف 
املنطقة. من جهته قال ح�سن جا�سم 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  النوي�س، 
حتر�س  ال�سحية  للرعاية  م��ب��ادل��ة 

تكاليف  على  القادرين  غري  الأزواج 
يعانون  الذين  الإخ�ساب،  عالجات 
م�سابني  اأو  الإجن�������اب  ت���اأخ���ر  م���ن 
حاملني  اأو  معينة  وراثية  باأمرا�س 
لها، واإىل مد يد العون لهم يف اإيجاد 
العالج الناجح وفق اأحدث التقنيات 
يف  واملطبقة  عاملياً  املعتمدة  العلمية 
لالإخ�ساب".  ب��ال���س  هيلث  م��راك��ز 
" تاأتي هذه املبادرة يف وقت  وق��ال : 
م���ث���ايل ح��ي��ث ي���ع���اين ال��ب��ع�����س من 
من  امل���ح���دود،  ال��دخ��ل  ذوي  الأزواج 
�سيما  ل  وم��ال��ي��ة  نف�سية  �سغوطات 
بارقة  خالل اجلائحة مما يعطيهم 
واأمنيتهم  ح��ل��م��ه��م  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأم�����ل 
واأ�سار  واأمهات."  اآب�����اء  ل��ي�����س��ب��ح��وا 
الأ�سر  لبع�س  امل��م��ك��ن  م��ن  اأن���ه  اإىل 
اأن  اأم��را���س وراث��ي��ة  التي تعاين من 
اأطفال  عمليات  اإىل  اأي�ساً  يخ�سعوا 
بطفل  احلمل  من  للتاأكد  الأنابيب، 
اأو  نف�سه  املر�س  يعاين من  �سليم ل 
اأمرا�س جينية اأخرى، وهو ما ميكن 
جهود  وب��ف�����س��ل  اهلل  ب����اإذن  حتقيقه 
املتقدمة  الطبية  والأجهزة  الأطباء 
لالأجنة  اجل��ي��ن��ي��ة  وال���ف���ح���و����س���ات 
م��ا ق��ب��ل الإرج�����اع وه���ي م��ن الفئات 
واأو�سح  احل��م��ل��ة.  ل��ه��ذه  امل�ستهدفة 
تبداأ  املبادرة  من  ال�ستفادة  اآلية  اأن 
التوا�سل  قنوات  عرب  طلب  بتقدمي 
الهالل  خ�����الل  م����ن  ع��ن��ه��ا  امل���ع���ل���ن 
التي  الأحمر، ويتم حتويل احلالت 

طبية  للجنة  ال�سروط  فيها  تتحقق 
ل���درا����س���ة احل����ال����ة، وم����ن ث���م يقوم 
ال��زوج��ني ب��زي��ارة اأح��د مراكز هيلث 
ب��ال���س ل��الإخ�����س��اب يف اأب����و ظ��ب��ي اأو 

دبي. جدير بالذكر، اأن مراكز هيلث 
ب��ال���س ل��الإخ�����س��اب اأ���س��ب��ح��ت جزءا 
ال�سحية  من �سبكة مبادلة للرعاية 
مبادلة  ا�����س����ت����ح����واذ  ع���ق���ب  وذل�������ك 

احل�سة  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
ال�سرقية  جم���م���وع���ة  م����ن  الأك�������رب 
املتحدة للخدمات الطبية والذي مت 

الإعالن عنه العام املا�سي.

•• دبي-الفجر:

التقى معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
دبي، اأع�ساء جمل�س �سفراء الأمان يف �سرطة دبي، املجل�س املعني 
بتعزيز ون�سر ثقافة حقوق الأطفال وزيادة وعيهم بهذا اجلانب، 
ينفذها،  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  خمتلف  ع��رب  للم�ستقبل،  واإع���داده���م 
بح�سور اللواء خبري حممد عي�سى العظب، مدير مركز �سرطة 
العامة  الإدارة  مدير  م��راد،  �سالح  الدكتور  والعميد  اخليالة، 

للموارد الب�سرية.
واأ�ساد معاليه بالإجنازات التي حققها جمل�س �سفراء الأمان يف 
املجتمع،  فئات  ملختلف  والتثقيفي  التوعوي  ودوره  دبي،  �سرطة 
وما قدمه من مبادرات وبرامج جمتمعية موؤثرة، منها برنامج 

�سوت الطفولة وبرنامج �سواعد الأمان وم�سبار املعرفة، الهادفة 
م�سيداً  املجتمع،  يف  احل��ي��اة  وج���ودة  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز  اإىل 
بربنامج "م�سبار املعرفة"، الذي ياأتي تزامناً مع حدث "اإك�سبو 
نخبة من الطلبة املتميزين من اأع�ساء  ويقدمه  2020دبي"، 
العامل  اإىل  الطفولة  ر�سالة  ن�سر  يف  ي�سهمون  والذين  املجل�س، 

لعك�س �سورة اإيجابية للطفل الذي يعي�س على هذه الأر�س.
واأ�ساف معاليه اأن جمل�س �سفراء اأمان، ي�سلط ال�سوء على دور 
�سرطة دبي يف تقدمي منوذج رائد وموؤثر لكيفية اإ�سراك الطفل 
الذي  الأم��ر  منها،  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  وجعله  احلماية،  منظومة  يف 
يعزز من حماية الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية توا�سلهم 
م��ع اجل��ه��ات املخت�سة ع��رب ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل امل��ع��ت��م��دة، بهدف 
ومعاجلة  القانون،  كفلها  التي  حقوقهم  على  ح�سولهم  �سمان 

بع�س الظواهر ال�سلوكية يف بيئة الطفل، وتنمية ثقافة وقدرات 
الأطفال يف اجلانبني التعليمي والجتماعي.

الربنامج  يف  الأم�������ان  ����س���ف���راء  جت���رب���ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وا���س��ت��م��ع 
التلفزيوين "م�سبار املعرفة"، اأحد برامج موؤ�س�سة دبي لالإعالم 
امل�سرتك  التعاون  اإطار  ياأتي يف  "اإك�سبو2020دبي"، والذي  يف 
على  ال�سوء  لت�سليط  لالإعالم،  دبي  وموؤ�س�سة  دبي  �سرطة  بني 
كل ما يتعلق بالطفل من حقوق وواجبات وتعريفهم بالقوانني 
املحلية والعاملية، واإ�سراكهم يف التوعية والربامج، واإعداد جيل 
قادر على ممار�سة اأدواره املجتمعية والفاعلة يف البناء والتنمية، 
"حقوقي  م��ن خ���الل ت��ق��دمي ف��ق��رات مل��وا���س��ي��ع م��ت��ن��وع��ة، منها 
وم�سوؤولياتي"، و "يف ق�س�س ال�سعوب" و"البتكارات والأبحاث" 

و"لقاء مع م�سوؤول"، و "يف ربوع الإمارات".

�طلع على جتربتهم يف �ملبادر�ت و�لرب�مج �ملجتمعية و�لتوعوية

عبد اهلل املري يلتقي اأع�شاء جمل�س �شفراء الأمان يف �شرطة دبي

•• اأبوظبي-وام:

دعماً  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  تلقت 
لدعم  ال�سالمي  دب��ي  بنك  م��ن  دره��م  ماليني  ثالثة  بقيمة  مالياً 
املوؤ�س�سة داخل  التي تنفذها  ال�سحية  اخلدمات العالجية والرعاية 
اخلوري  حاجي  حممد  �سعادة  واأ���س��اد   .2022 العام  خ��الل  الدولة 
الإن�سانية،  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ملوؤ�س�سة  العام  املدير 
اأبناء  جت��اه  الرائد  ودوره  الإ�سالمي  دب��ي  لبنك  الن�سانية  باجلهود 
على  ع�سرة  اخلام�سة  للمرة  البنك  ورع��اي��ة  دع��م  مثمناً   ، املجتمع 
داخل  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  املختلفة  الإن�سانية  للربامج  ال��ت��وايل 
الدولة كربنامج العالج والربنامج التعليمي حيث ا�ستفاد من هذه 
الربامج ع�سرات الآلف من املر�سى والطلبة منذ انطالقة املوؤ�س�سة 

يف عام 2007. واأ�ساف اخلوري، اإن هذا الدعم الذي يقدمه البنك 
خمتلف  بني  املجتمعية  وال�سراكة  والتن�سيق  التعاون  اإط��ار  يف  ياأتي 
القت�سادي  القطاعني  التكامل بني  اإط��ار  ويف  الدولة  القطاعات يف 
الوطن  خدمة  يف  جميعا  اإل��ي��ه  ن�سبوا  م��ا  اىل  للو�سول  والن�����س��اين 
وامل���واط���ن. ي��ذك��ر اأن بنك دب��ي الإ���س��الم��ي ك��ان م��ن اأه���م الداعمني 
يف  كورونا  فريو�س  اأزم��ة  بدء  مع  املوؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  للمبادرات 
للجهود  دره��م دعماً  1.2 مليون  ت��ربع مببلغ  وق��د   ،2020 مار�س 
الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا وذلك بدعم القطاع التعليمي حيث 
"لبتوب" للطلبة  3000 جهاز حا�سوب  اأك��رث من  املوؤ�س�سة  وف��رت 
عن  "التعلم  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  مل�ساعدتهم  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  يف 
بعد" متا�سياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة ملواجهة 

فريو�س كورونا يف ذلك الوقت.

•• اأبوظبي-وام:

توقع مركز الفلك الدويل غرة �سهر رم�سان املبارك يوم ال�سبت املوافق 2 
اأبريل املقبل فلكيا يف غالبية الدول الإ�سالمية .

�سهر  اإن  ال���دويل  الفلك  مركز  مدير  ع��ودة  �سوكت  حممد  املهند�س  وق��ال 
�سعبان بداأ يوم اجلمعة 4 مار�س 2022 يف معظم الدول الإ�سالمية فعليه 
�ستتحرى معظم الدول هالل �سهر رم�سان املبارك يوم اجلمعة 29 �سعبان 

املقبل. اأبريل  من  الأول  املوافق  1443ه� 
بالعني  اأبريل غري ممكنة  الأول من  الهالل يوم اجلمعة  روؤي��ة  اأن  واأو�سح 
با�ستخدام  اأنها ممكنة  الإ�سالمي، يف حني  العامل  اأي مكان يف  املجردة من 
القارة  غ��رب  م��ن  ب�سيطة  اأط����راف  م��ن  بالغة  وب�سعوبة  فقط  التل�سكوب 
بالعني  ممكنة  يومها  الهالل  روؤي��ة  اأن  ذات��ه  الوقت  يف  م�سريا  الأفريقية، 

املجردة ب�سعوبة بالغة يف اأجزاء من القارتني الأمريكيتني يف حني اأن روؤية 
الهالل يومها با�ستخدام تقنية الت�سوير الفلكي ممكنة ب�سعوبة كبرية يف 

حالة ال�سفاء التام للغالف اجلوي فقط.
العامل  اأجزاء من  بالتل�سكوب من  اإمكانية لروؤية الهالل  اأن هناك  واأ�ساف 
الإ�سالمي يوم اجلمعة ونظرا حلدوث القرتان قبل غروب ال�سم�س وغروب 
جرت  فقد  الإ�سالمي  العامل  مناطق  جميع  يف  ال�سم�س  غ��روب  بعد  القمر 
العادة مبثل هذه الظروف اأن تعلن غالبية دول العامل الإ�سالمي بدء �سهر 
رم�سان يف اليوم التايل وهو يوم ال�سبت 2 اأبريل و�ستكون عدته فيها 30 
املجردة  بالعني  ال�سحيحة  الروؤية  ت�سرتط  التي  للدول  بالن�سبة  اأما  يوما 
فقط اأو ت�سرتط الروؤية املحلية ال�سحيحة وهذه دول قليلة فيتوقع اأن يبداأ 
فيها �سهر رم�سان املبارك يوم الأحد 3 اأبريل و�ستكون عدته يف بع�سها 29 

يوما ويف بع�سها الآخر 30 يوما.

مركز الفلك الدويل : 2 اأبريل غرة �شهر رم�شان املبارك فلكياموؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية تتلقى 3 ماليني درهم من دبي الإ�شالمي لدعم اخلدمات العالجية

»معا نهديهم الأمل« .. مبادرة من الهالل الأحمر بالتعاون مع مبادلة للرعاية ال�شحية لعالج حالت تاأخر الإجناب لغري املقتدرين 

ي�سر جمل�س �إد�رة �سركة �لوجيز للتنمية �س. م. خ، دعوة �مل�ساهمني �لكر�م حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية �ملنعقدة عن 
طريق �الت�سال �ملرئي يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 22 مار�س 2022 يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة و�لن�سف �سباحا ملناق�سة �لتايل:

لل�سركة. �الإد�رة  جمل�س  • تعيني 
لل�سركة. �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  ونائب  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  • تعيني 

.2020 ل�سنة  �ل�سركة  حوكمة  تقرير  على  • �ملو�فقة 
% من م�ساهمي �ل�سركة على تقلي�س مدة �لدعوة الجتماع �جلمعية �لعمومية الأقل من 21 يوم.  95 قبل  من  �ملو�فقة  • متت 

وعليه؛ ناأمل �لتف�سل باحل�سور يف �ملوعد �ملذكور �أعاله عن طريق �لو�سيلة �ملبينة يف �مللحق �الأول لهذه �لدعوة.
 كما �أنه ميكن ملن تعذر ح�سوره �أن يعني خطًيا وكيال له.

لكل م�ساهم م�سجل يف �سجل �أ�سهم �ل�سركة بتاريخ 22 مار�س 2022 حق ح�سور �جلمعية �لعمومية لل�سركة �لكرتونيا وله �أن 
ينيب عنه من يختاره من غري �ل�سادة �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة حل�سور �الجتماع �أعاله مبوجب توكيل خا�س ثابت كتابة 
على �أ�سل منوذج �لتوكيل �ملرفق ، ويجب �أن ال يكون �لوكيل حائز� بهذه �ل�سفة على �كرث من 5 % من ر�أ�سمال �ل�سركة فيما 
عد� �ملمثلني للموؤ�س�سات و�ل�سركات �مل�ساهمة يف �ل�سركة )وميثل ناق�س �الأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانونا( قبل يومني 
�لتوكيل على �لربيد �الإلكرتوين �ملحدد  �إيد�ع  �أن يتم  �لتاريخ )mohammed@tabreed.ae( وميكن  على �الأقل من 

لالجتماع وذلك لتدوينه يف �ل�سجالت �خلا�سة فيكون للوكيل �حلق يف �لت�سويت يف �جلمعية �لعمومية.
 ال يكون �نعقاد �جلمعية �لعمومية �سحيحا �إال بح�سور جميع �ل�سركاء �لذي ميلكون ما ال يقل عن 100 % من �حل�س�س يف 

ر�أ�سمال �ل�سركة.
 ي�سجل �ل�سركاء �لذين يرغبون يف ح�سور �الجتماع بحلول 21 مار�س 2022.

 يرجى تاأكيد ح�سور �الجتماع عن طريق �إر�سال منوذج �لتاأكيد �ملبني يف �مللحق �لثاين لهذه �لدعوة.
�الأول  �الجتماع  من  �أيام   7 بعد  يعقد  ثاين  الجتماع  �الأطر�ف  دعوة  وجب  �أعاله،  �ملبني  �لنحو  على  �لن�ساب  يتوفر  مل  �إذ� 

ب�سرط �أن يح�سر �الجتماع �لثاين �سركاء ميلكون ما ال يقل عن 100 % من �حل�س�س يف ر�أ�س مال �ل�سركة.
تاأكيد ح�سور �الجتماع عن  2022، يرجى  مار�س   29 �لثاين بحلول  �لذين يرغبون يف ح�سور �الجتماع  �ل�سركاء  ي�سجل   

طريق �إر�سال منوذج �لتاأكيد �ملبني يف �مللحق �لثاين لهذه �لدعوة.
 تعترب �لتوكيالت �ل�سادرة حل�سور �الجتماع �الأول �سحيحة ونافذة الأي �جتماعات الحقة ما مل يتم �لغاءها �سر�حة من 

قبل �مل�ساهم باإ�سعار يوجه �ىل �أمني �سجل م�ساهمي �ل�سركة وذلك قبل يومني على �الأقل من موعد �الجتماع �لالحق.
وتف�سلو� بقبول فائق �الحرت�م،،،

�أبوظب�ي ف�ي تاريخ 17 مار�س 2022.
رئي�س جمل�س �الإد�رة 
�سركة �لوجيز للتنمية �س م ع

دعــــوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية

رفعت �أ�سدق �آيات �ل�سكر و�لتقدير �إىل �أم �الإمار�ت

بلدية مدينة اأبوظبي حتتفي باليوم العاملي لالأم
•• اأبوظبي -الفجر :

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  رف���ع���ت 
اأ�سدق اآيات ال�سكر والتقدير اإىل 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
العام،  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 
وال���ط���ف���ول���ة، ال���رئ���ي�������س الأع���ل���ى 
)اأم  الأ���س��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�س�سة 
، معربة عن المتنان  الإم���ارات( 

الفقرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
املحا�سرات  و  العمل،  ور���س  مثل 
وتقدمي  الأن�سطة،  من  وغريها، 
ف��ي��دي��و ي�����س��ت��ع��ر���س الإجن�������ازات 
التي تقدمها )اأم المارات( �سمو 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
دعم  ورع���اه���ا- يف  -ح��ف��ظ��ه��ا اهلل 
ومتكني املراأة الإماراتية، وتكرمي 
والعناية  الإم���ارات���ي���ات  الأم���ه���ات 

بهن.

الحتفالية  مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء 
بلدية  نظمتها  التي  الفرتا�سية 
لدائرة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
ال���ب���ل���دي���ات وال���ن���ق���ل م����ن خالل 
وبالتعاون  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  بلدية 
م�����ع الحت���������اد ال���ن�������س���ائ���ي ال���ع���ام 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل����الأم، 
الأم��ه��ات يف  لكل  و���س��ك��راً  تقديرا 
الإم����ارات وال��ع��امل، وذل��ك �سمن 
ورعاية  اه��ت��م��ام  جت�����س��ي��د  اإط������ار 

وم�سريتها  وج��ه��وده��ا  ل�سموها 
ورعاية  ل��دع��م  بالعطاء  املعطرة 
الأ����س���رة وال��ط��ف��ول��ة والأم���وم���ة، 
الرعاية  اأ����س���ب���اب  ك����ل  وت����وف����ري 
�����س����واء على  جل���م���ي���ع الأم������ه������ات 
التعليمي  اأو  ال�����س��ح��ي  امل�����س��ت��وى 
املجالت،  ك��اف��ة  ويف  وال�تاأهيلي، 
والأخ�����ذ ب��ي��د امل�����راأة يف الإم�����ارات 
ال��ع��ل��ي��ا يف جميع  امل����رات����ب  ن��ح��و 

املواقع واملهام.

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
توفري  خ������الل  م�����ن  ل����الأم����ه����ات 
بالأم  للعناية  الالزمة  اخلدمات 
واأطفالها، واإيجاد اآليات وتدابري، 
التوفيق  على  ق���ادرة  الأم  جتعل 
بني دوره��ا يف الأ�سرة، ودوره��ا يف 
ر�سالتها  وتعظيم  العامة،  احلياة 
كاأم ومربية اأجيال و�سانعة الأمل 

للم�ستقبل .
ت�سمنت  ذات������ه  ال�����س��ع��ي��د  ع���ل���ى 

خالد بن حممد بن زايد يزور اجلناح الوطني لالإمارات وجناح ال�شتدامة - »تريا« يف اإك�شبو 2020 دبي
•• اأبوظبي-وام:

زار �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، واأبناوؤه، اجلناح الوطني 
اإك�سبو  "ترّيا" يف   - ال�ستدامة  وجناح  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 

دبي.  2020
ُي�سارك  ال��ذي  ال�سباب  املتطوعني  فريق  جولته،  خالل  �سمّوه،  والت�����قى 
اأكرث  م�ستقبل  نحو  ورحلته  ال��وط��ن  ت��اري��خ  ع��ن  ملهمة  ق�س�ساً  ال���زوار 
 2020 "اإك�سبو  ر�سالة  دع��م  ال�سباب يف  ب��دور  �سمّوه  واأ���س��اد   .. ا�ستدامة 
ال�سعب  واأ���س��ال��ة  ع��راق��ة  ع��ن  ق�س�ساً  ال��ع��امل  م�ساركة  خ��الل  دبي" م��ن 

الإماراتي؛ كما اأثنى �سمّوه على م�ستواهم املعريف والثقايف وح�سن �سيافة 
اإىل  الإم��ارات��ي  ال�سعب  العاملي والتي تعك�س قيم وك��رم  زوار هذا احل��دث 

�سعوب العامل.
وي�سرد اجلناح الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة ق�سة الدولة التي 
اأ�سبحت موطناً ل�سعوب العامل من اأكرث من 200 جن�سية، وق�س�ساً عن 

اأجدادها وجذور ما�سيها ال�ساربة يف عمق تاريخها  اأ�سالة �سعبها واإرث 
العريق وتطلعات قيادتها نحو م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة .. بينما 
يعر�س جناح ال�ستدامة - "ترّيا" يف "اإك�سبو 2020 دبي" اأهم امل�ساريع 
حلوًل  ويقرتح  الأر���س  كوكب  يواجهها  التي  التحديات  ملواجهة  العاملية 

واقعية حلماية وا�ستدامة كوكبنا.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ق��ال 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
اأ�سبح  ي��وم الأم يف دول��ة الإم����ارات  اإن 
اأن  فيها  ي�سرفنا  م��ت��ج��ددة،  منا�سبة 
ال�سيخة  �سمو  الإم�����ارات  ب���اأم  نحتفي 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي 
الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة 
اهلل  اأدام  الأ���س��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�س�سة 
عليها ال�سحة والعافية، وجزاها خري 
وت��ق��دم لهذا  م��ا قدمت  اجل���زاء، لقاء 
للمنطقة  وكذلك  بل  العزيز،  الوطن 
والعامل، من عطاٍء متوا�سل واإجنازاٍت 

متالحقة.
ونفتخر  نعتز  اإننا   : معاليه  واأ�سافت 
اأن �سمو "اأم الإمارات" هي بحمد اهلل 
���س��واء يف خدمة  ين�سب،  ل  خ��رٍي  نبع 
جهود التنمية الجتماعية بوجٍه عام، 
املراأة  دور  تعميق  على  احلر�س  يف  اأو 
جهود  اأن  موؤكدا  والعامل،  املجتمع  يف 
واإجنازات �سموها تتوا�سل دون توقف 
�سواء  والإن�������س���ان،  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
ال�سحة  جم���ال  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م  ح��ق��ل  يف 
اأو رع��اي��ة الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة، اأو يف 
اأتباع  ب��ني  الطيبة  ال��ع��الق��ات  تنمية 
احل�����س��ارات وال��ث��ق��اف��ات، اأو يف ك��ل ما 
والوطن  باملجتمع  الرتقاء  �ساأنه  من 

والعامل يف خمتلف املجالت.
معاليه  اف���ت���ت���اح  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
"اأمهات  ال������دويل  امل����وؤمت����ر  ج��ل�����س��ات 
الذي  الإن�سانية"  الأخ�����وة  ف��ار���س��ات 
ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة م����ن �سمو  ي��ح��ظ��ى 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س 
الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
"اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
الت�سامح  وزارة  ونظمته  الإمارات"، 
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف  وال��ت��ع��اي�����س 
والعامل  الإم�����ارات  اح��ت��ف��اء  مبنا�سبة 
بالتعاون  وذل����ك  الأم،  ب��ي��وم  ال��ع��رب��ي 
وجمال�س  العام  الن�سائي  الحت��اد  مع 

العليا  وال��ل��ج��ن��ة  الأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لالأخوة الإن�سانية.

وت���ن���اول���ت ج��ل�����س��ات امل���وؤمت���ر - ال���ذي 
بارز  ودويل  اإم���ارات���ي  بح�سور  حظي 
رئي�سية هي مكانة  - عدة مو�سوعات 
الأم����وم����ة يف ع����امل م��ت��غ��ري، وال�����دور 
امل����ح����وري ل������الأم يف ت���ك���وي���ن الأ�����س����رة 
امل��ت��م��ا���س��ك��ة، وج��ه��ود واإجن������ازات �سمو 
"اأم الإمارات" يف هذه املجالت، حيث 
بنت  ح�سة  معايل  املوؤمتر  يف  حتدثت 
عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع، 
املنتدب  الع�سو  املبارك  رزان  و�سعادة 
وال�سفرية  اأب��وظ��ب��ي،   - البيئة  لهيئة 
ماري موبي املفو�س العام لزميبابوي 
ب�سي�سو  وران��دة  دبي،   2020 باإك�سبو 
الأو�سط،  ال�سرق  ملركز  املوؤ�س�س  املدير 
ول��ي��ن��ا خ��ل��ي��ل، ال�����س��ري��ك امل��وؤ���س�����س يف 
خ�سرة  والدكتورة  ممزوورلد،  موقع 
ال�سيوخ  الأزه��ر مبجل�س  �سامل ممثلة 
عفراء  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور  امل�������س���ري، 
ال�سابري املدير العام بوزارة الت�سامح 
حممد  امل�ست�سار  و�سعادة  والتعاي�س، 
عبدال�سالم الأمني العام للجنة العليا 
فرجينيا  و�سعادة  الإن�سانية،  لالأخوة 
العام  ل��الأم��ني  اخل��ا���س  املمثل  غامبا 
ل������الأمم امل���ت���ح���دة امل���ع���ن���ي ب���الأط���ف���ال 

والنزاع امل�سلح.
بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  وقال معايل 
التي  ك��ل��م��ت��ه  ب���داي���ة  يف   - ن��ه��ي��ان  اآل 
اأرحب  اأن  ي�سرين   - للح�سور  وجهها 
بكم جميعاً يف هذا الحتفال بيوم الأم 
دبي،   2020 اإك�سبو  يف  ينعقد  ال��ذي 
جت�سيداً ملا ميثله هذا املعر�س العاملي 
بالإن�سان  ك��ب��ري  اه��ت��م��ام  م��ن  ال��ف��ري��د 

ت�سكيل  يف  الأ���س��ا���س��ي  دوره  وت���اأك���ي���د 
وي�سرين  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وب���ن���اء  احل��ا���س��ر 
تقديري  ع���ن  ل��ك��م  اأع�����رب  اأن  اأي�������س���اً 
الن�سائي  الحت������اد  ل���ت���ع���اون  ال��ك��ب��ري 
الأ�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وجم��ال�����س  ال���ع���ام 
العليا لالأخوة الإن�سانية مع  واللجنة 
تنظيم  يف  والتعاي�س  الت�سامح  وزارة 
ال�����ذي ي�سلط  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر  ه����ذا 
املنا�سبة  ه��ذه  متثله  م��ا  على  ال�����س��وء 
التي هي  ب���الأم،  م��ن احتفاء  ال��ع��زي��زة 
للحب  اخلالد  وال��رم��ز  املجتمع  عماد 
وقبل  اأوًل  تقوم  التي  وه��ي  والعطاء، 
تن�سئة  يف  الطبيعي  بدورها  �سيء  كل 
اأجيال امل�ستقبل، وتزويدهم بالأخالق 
على  ق��ادري��ن  دوم���اً  ليكونوا  الرفيعة 
النبيلة  الإن�����س��ان��ي��ة  بالقيم  التم�سك 
من  ومواهبهم  طاقاتهم  وا�ستخدام 
اأجل حتقيق اخلري لأنف�سهم والتقدم 
املحيط  وللعامل  ووطنهم،  ملجتمعهم 
"اأم  �سمو  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار  بهم. 
ج����دارة  وب��ك��ل  ا���س��ت��ح��ق��ت  الإمارات" 
وك��ف��اءة ك��ل م��ا حتظى ب��ه م��ن تقديٍر 
وت��ك��رمي، م��ن امل��وؤ���س�����س��ات امل��ه��م��ة على 
احلمد  ف��ه��ي وهلل  ال���ع���امل،  م�����س��ت��وى 
�سخ�سية عاملية مرموقة، نتقدم اإليها 
اليوم بالتحية والتهنئة، ونعرب لها عن 
�سكرنا اجلزيل لرعايتها الكرمية لهذا 
الكبري،  امتناننا  على  ونوؤكد  املوؤمتر، 
ملا متثله بالن�سبة لنا جميعاً من قدوة 
ح�����س��ن��ة ومن�����وذج خم��ل�����س، ك��م��ا نقدم 
والح����رتام،  الم��ت��ن��ان  ف��ائ��ق  ل�سموها 
والعمل،  بالقول  دائ��م��اً  عليه  توؤكد  ملا 
الالزمة  الرعاية  توفري  اأهمية  على 
لالأمومة والطفولة، بل وكذلك على 

اأن تكون املراأة يف كل مكان قادرة متاما 
على العطاء والإجناز تتعلم على اأعلى 
واإمكاناتها  طاقاتها  وتطور  م�ستوى، 
اأبناءها  تربي  كي  الأق�سى  احل��د  اإىل 
والإ�سهام  ال��وط��ن  ح��ب  على  وبناتها 
واأن  املجتمع،  م�سرية  يف  كامل  ب�سكٍل 
تنفتح بثقة وبدون ح�سا�سية على كافة 

اإجنازات التطور يف الدولة والعامل.
الدويل،  املوؤمتر  اأن  اإىل  معاليه  ون��وه 
وامل��ن��اق�����س��ة، مكانة  ب���احل���وار  ي��ت��ن��اول 
الأم����وم����ة يف ع����امل م��ت��غ��ري، وال�����دور 
امل����ح����وري ل������الأم يف ت���ك���وي���ن الأ�����س����رة 
امل��ت��م��ا���س��ك��ة، وج��ه��ود واإجن������ازات �سمو 
"اأم الإمارات" يف هذه املجالت، والتي 
حياً  دل��ي��اًل  الإم�����ارات  معها  اأ�سبحت 
تاأكيد  ع��ل��ى جت��رب��ة ع��امل��ي��ة م��ه��م��ة يف 
والإن�سان،  املجتمع  تنمية  يف  الأم  دور 
ال�سوء  ي�����س��ل��ط  امل���وؤمت���ر  اأن  م���وؤك���دا 
"فار�سات  باعتبارهن  الأم��ه��ات،  على 
لالأخوة الإن�سانية" وهو كذلك اعتزاز 
امل����ادي  ال���دع���م  ت���وف���ري  الأم يف  ب�����دور 
خالل  من  وبناتها،  لأبنائها  واملعنوي 
بالهوية  الع����ت����زاز  ع��ل��ى  ت��ع��وي��ده��م 
الوطنية، والحتفاء بالقيم الإن�سانية 
وح�سارات  ث��ق��اف��ات  واح�����رتام  وف��ه��م 
امل�سرتك معهم يف  والعي�س  الآخرين، 

الوطن والعامل.
ونبه معاليه اإىل اأنه من املهم اأن ي�سلط 
املوؤمتر ال�سوء على اأن بناء ال�سخ�سية 
يبداأ مع الأم، واأن جناحها يف تعريف 
اأبنائها وبناتها، باأن التم�سك بالأخالق 
النبيل،  الإن�ساين  احلميدة، وال�سلوك 
ل��ت��ع��زي��ز الثقة  ال��ط��ري��ق الآم������ن  ه���و 
والثقة  ب���الأ����س���رة،  وال��ث��ق��ة  ب��ال��ن��ف�����س 

لأهداف  وال���ولء  والنتماء  باملجتمع 
التوا�سل  وك��ذل��ك  ورم�����وزه،  ال��وط��ن 
الثقافات  الإيجابي مع الآخرين عرب 
وامل�سافات، موؤكدا معاليه اأن الأم تقوم 
بدور اأ�سا�سي يف متكني اأبنائها وبناتها 
من حتقيق اأهدافهم يف احلياة، دومنا 
اأو تع�سب، كي ل ينقادون وراء  ت�سدد 
غري  اأو  ه���دام���ة  ���س��ل��وك��ي��ات  اأو  اأف���ك���ار 
ي�����س��اه��م��وا يف حتقيق  وك����ي  ���س��ل��ي��م��ة، 
واحلياة  وال�ستقرار،  والرخاء  الأم��ن 
فالأم  املجتمع،  يف  ف��رد  لكل  الكرمية 
وبناتها  اأب��ن��ائ��ه��ا  تعليم  ع��ن  م�����س��وؤول��ة 
م���ه���ارات احل���ي���اة، وم�����س��اع��دت��ه��م على 
قدراتهم  وتنمية  التحديات،  مواجهة 
والرتباط  ال�ساحلة،  امل��واط��ن��ة  على 

القوي مب�سرية املجتمع والعامل.
املدر�س  ه��ي  الأم  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
دائماً  ت�����س��ع��ى  وال���ت���ي  ل��ل��ط��ف��ل،  الأول 
والإميان  الف�سيلة  على  تن�سئته  اإىل 
العطاء  ع��ل��ى  واحل����ر�����س  والل�����ت�����زام 
اأبوظبي  وثيقة  اأن  م��وؤك��دا  والإجن����از، 
لالأخوة الإن�سانية التي �سدرت خالل 
الزيارة التاريخية لالإمارات، لكل من 
الكني�سة  بابا  فران�سي�س  البابا  قدا�سة 
الأكرب  الإم��ام  وف�سيلة  الكاثوليكية، 
اأح��م��د الطيب  ال��دك��ت��ور  �سيخ الأزه���ر 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  ق����وي  وب����دع����ٍم 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
اإىل  ق��وة  بكل  تدعو  امل�سلحة،  للقوات 
حتقيق  واإىل  امل�������راأة،  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
للطفل،  والآم���ن���ة  ال�سليمة  التنمية 
واجب  جميعاً  علينا   : معاليه  وق���ال 
وم�سوؤولية يف ال�ستجابة املبدعة لهذا 

ب��دورن��ا يف متكني  ن��ق��وم  واأن  ال���ن���داء، 
املراأة يف كل مكان، من التفوق والنبوغ، 
املجتمع،  م�سرية  يف  الفعال  والإ�سهام 
اأداء دوره��ا املحوري  بل ومتكينها من 
يف تن�سئة الأطفال، ويف البذل والعطاء 
لهم. واأ�ساف معايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان : كما اأن علينا جميعاً 
واجب وم�سوؤولية يف حماية املراأة من 
والتهمي�س  وال��ت��ن��م��ر  ال��ع��ن��ف  ظ��واه��ر 
والإق�ساء، ويف توفري احلياة الكرمية 
الكاملة  م�ساركتها  وت�سجيع  ل��ل��م��راأة 
املوؤمتر  اأن  م��وؤك��دا  امل��ج��الت،  كافة  يف 
ي��ت��ن��اول فكر وع��ط��اء واإجن�����ازات �سمو 
ملختلف  ملهم  الإمارات" كنموذج  "اأم 
ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة، وال��ق��ن��اع��ة القوية 
ب��اأن احل��وار وتبادل اخل��ربات والعمل 
امل�����س��رتك ح���ول ال��ع��امل، ه��و الطريق 
املجتمع  ت��ق��دم  يف  الأم  دور  ل��ت��اأك��ي��د 
ال�سالم  ق��ي��م  ن�����س��ر  ويف  والإن���������س����ان، 
اجلميع، حتى  والتعاي�س بني  واملحبة 
تكون الأم حمركا للتغيري الدائم نحو 

الأف�سل.
اإن وجودكم هنا اليوم  وقال معاليه : 
يركز  ال���ذي  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
على بناء م�ستقبل اأف�سل للعامل، اإمنا 
يتوافق متاما مع ما تعربون عنه من 
ثقة كاملة يف م�ستقبل الوطن والعامل، 
هذا امل�ستقبل الذي يزداد قوة وعظمة، 
اأداء  الأم وقدرتها على  مبقدار مكانة 
والإن���ت���اج وتن�سئة  ال��ع��م��ل  اأدواره�����ا يف 
الأج���ي���ال، م��ع��رب��ا ع��ن ���س��ع��ادت��ه بكافة 
ال�سخ�سيات العاملية امل�ساركة باملوؤمتر، 
ملمو�سة  اإج������راءات  ات��خ��اذ  اإىل  ودع���ا 
لتحويل كافة الآمال والطموحات اإىل 

واقع وحقيقة.
م����ع����ايل ح�سة  ق����ال����ت  م����ن ج���ان���ب���ه���ا 
تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و  عي�سى  ب��ن��ت 
"تنمية  ع��ن  نتحدث  ح��ني   : املجتمع 
الأمومة"،  اأح�سان  يف  الذاتي  الوعي 
واأخرياً  اأوًل  تقع  هنا  امل�سوؤولية  ف��اإن 
اأثبتت خالل  ال��ت��ي  امل����راأة،  ع��ات��ق  على 
50 ع��ام��اً من  م�سرية ام��ت��دت ق��راب��ة 
والتمكني، جدارتها ومتيزها  التنمية 
الت�سامح"  "فار�سة  بو�سف  واأحقيتها 
ال��ت��ي راف���ق���ت خمتلف  امل�����راأة  .. ه���ذه 
ح�سية  اإجن��������ازات  ح��ي��ات��ه��ا،  م���راح���ل 
وم��ع��ن��وي��ة وم���ادي���ة ت��ف��وق ال��و���س��ف .. 
ال�سمو  �ساحب  عنها  ق��ال  التي  امل���راأة 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" / املراأة 
روح املكان /، بدءاً من طفولتها حني 
كانت تغمر البيت بحيويتها وتفاعلها 
الإبنة  امل���راأة  ثم  الإي��ج��اب��ي،  وتاأثريها 
وطاقتها  وجهدها  وقتها  ت�سّخر  التي 
لهما،  والتفرغ  والديها  برعاية  لتقوم 
احلياة حياة  على  ت�سيف  بذلك  وهي 
ل��ه��ا ول��ه��م��ا، وامل�����راأة الأخ����ت القريبة 
باإر�ساداتها  تر�سم  والتي  اجلميع  من 
مالمح اإ�سافية من الثقة والطماأنينة 
ل��ك��اف��ة اأف������راد اأ���س��رت��ه��ا، و����س���وًل اإىل 
باأمومتها بكافة  التي تهتم  الأم  امل��راأة 
لبيتها  وامل���ادي���ة  امل��ع��ن��وي��ة  التفا�سيل 
واأخرياً  واإخال�س،  بكل حب  واأبنائها، 
ال���ت���ي مت��ن��ح بربكتها  اجل�����دة  امل�������راأة 
والطمئنان  ال�����س��ك��ي��ن��ة  وخ���ربت���ه���ا، 
لأفراد الأ�سرة، ورمبا للمحيطني بها 

من اجلريان وال�سكان.

الوعي  تعزيز  اإن   : معاليها  واأ�سافت 
حتماً،  يبداأ  الت�سامح  قيم  مبنظومة 
بالتن�سئة  ال���ط���ف���ول���ة،  م��رح��ل��ة  م���ن 
الجتماعية جليل مت�سامح قادر على 
التعاي�س وبناء ج�سور املحبة وال�سالم، 
وم�������س���ارك���ة جميع  ت���ف���اع���ل  وحت���ف���ي���ز 
الت�سامح  ر���س��ال��ة  لإي�������س���ال  الأف�������راد 
الإمارات  جمتمع  يف  الأطفال  جلميع 
للمراأة  املهم ج��داً  وم��ن  ال��ع��امل،  واإىل 
منظومة  �سقل  اأهمية  اإدراك  والأم، 
قيم الت�سامح يف اأح�سان الأمومة، ويف 
التن�سئة الأوىل للطفولة، لأننا بذلك 
لدى  والل��ت��زام  امل�سوؤولية  روح  ننمي 
وبالتايل  الأ�سرة،  وفئات  اأف��راد  جميع 
ت���ك���ون الأ������س�����رة من����وذج����اً وق�������دوة يف 
الت�سامح وال�سلوك الإيجابي، ومبثابة 
ج�����س��ر ل��ط��ري��ق اآم�����ن جل��م��ي��ع اأف�����راد 
الأ�سرة، لتعزيز الثقة بالنف�س، وتاأكيد 
عربت  ناحيتها  م��ن  الآخ����ر.  اح����رتام 
املنتدب  الع�سو  امل��ب��ارك  رزان  ���س��ع��ادة 
�سعادتها  عن  اأبوظبي   - البيئة  لهيئة 
بامل�ساركة يف هذا املوؤمتر الدويل الذي 
يحتفي بيوم الأم، باعتبارها نبعا للقيم 
لالإن�سان،  الأول  وامل��ع��ل��م  الإن�����س��ان��ي��ة، 
الإم���ارات حمظوظون  اأننا يف  م��وؤك��دة 
الإمارات"  "اأم  �سمو  كنف  بوجودنا يف 
اإن�ساين  بها كرمز  ونعتز  نفتخر  التي 
وامل�ساندة،  وال��دع��م  ال��ع��ط��اء  يف  ع��امل��ي 
فقط  الإم��ارات��ي��ة  والأم  ل��ل��م��راأة  لي�س 
فاإنها  ول���ذا  ال��ع��امل،  ن�ساء  لكل  ول��ك��ن 
�ستظل دائما املثال والقدوة لنا جميعا، 
والرغبة  والإرادة  القوة  منها  ن�ستمد 
ت��ق��دمي اخل���ري للجميع  ال�����س��ادق��ة يف 
بال ا�ستثناء، وكلنا يدرك متاما اأن لأم 

الإمارات اأياد بي�ساء على اجلميع.
اليوم  احتفالنا  اأن  امل��ب��ارك  واأ���س��اف��ت 
التنمية  ل��ت��ج��دي��د  ف��ر���س��ة  ه���و  ب�����الأم 
واإع�������ادة احل���ي���اة ع��ل��ى اأم���ن���ا الأر������س، 
تنمية  يف  جميعا  ن�سهم  ب���اأن  ونتعهد 
من  ج��زءا  باعتبارنا  كوكبنا،  وحماية 
هذا الكوكب، موؤكدة اأن التغري املناخي 
ب�سكل  اقت�سادنا  نبني  اأن  علينا  يحتم 

اأف�سل.

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة  اأن��ور  زك��ي  معايل  اأك��د 
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات، اأن اإك�سبو 2020 دبي اأثبت اأنه من�سة عاملية، 
ل�سيما اأنه جنح يف جمع العامل حتت �سقف واحد ملناق�سة كل الق�سايا امل�سريية 
العلمية  القطاعات  ب�ستى  واملهتمني  للعلماء  الفر�سة  واأت��اح  كوكبنا،  تهدد  التي 
اخلربات  كل  من  وال�ستفادة  الأفكار،  لتبادل  وغريها،  والثقافية  والقت�سادية 
العاملية، مبا يعود بالنفع على جميع البلدان، ويحقق ل�سعوبها معدلت الرفاه 

الجتماعي والعي�س باأمان وا�ستقرار.
التي  للفرنكوفونية،  الدولية  املنظمة  يف  الإم����ارات  دول��ة  م�ساركة  اإن  واأ���س��اف 

ت�سمل عدداً كبرياً من الدول الناطقة باللغة الفرن�سية، ُيعد بالن�سبة لالإمارات 
عالقاتها  وتدعيم  تقوية  اأج��ل  م��ن  الناعمة،  للقوة  وم�����س��دراً  مهماً،  منطلقاً 
الذي  الحتفال  هام�س  على  ذلك  ال��دويل. جاء  املجتمع  مع  واملت�سعبة  املتعددة 
مبنا�سبة  امل��وؤمت��رات،  قاعة  يف  دبي   2020 اإك�سبو  يف  الفرن�سي  اجلناح  نظمه 
القن�سل  راب��ي،  رج��اء  �سعادة  بح�سور  للفرنكوفونية،  العاملي  باليوم  الحتفال 
العام جلمهورية فرن�سا يف دبي، و اإريك لنكيه، املفو�س العام لفرن�سا يف »اإك�سبو 
امل�سوؤولني  من  وع��دد  "كوفريك�س"،  للمعار�س  الفرن�سية  ال�سركة  رئي�س  دب��ي« 
العامل.  اأن��ح��اء  كل  من  الفرن�سية  باللغة  الناطقة  ال��دول  من  اجلاليات  واأب��ن��اء 
 2020 اإك�سبو  العاملي للفرنكوفونية يف  " اإن الحتفال باليوم   : وت�ابع معاليه 
دبي، يوؤكد للعامل جناح وقدرة الإمارات على ا�ست�سافة الفعاليات العاملية، رغم 

كل الظروف ال�سعبة التي مر بها العامل من جراء جائحة كورونا، م�سرياً اإىل اأن 
اإجمايل عدد زوار اإك�سبو 2020 جناح كبري ُيح�سب للدولة .

اليوم  ُي�سعدين   "  : ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  واأ���س��اف 
اإك�سبو  اأح�سان  بني  للفرنكوفونية  العاملي  وباليوم  الفرن�سية،  باللغة  الحتفاء 
مار�س من كل عام . اإن دولة  �سهر  من  الع�سرين  ُي�سادف  والذي  دبي،   2020
العديد من  ولديها  العاملية،  الفرنكوفونية  املنظمة  م�سارك يف  الإم��ارات ع�سو 
الأن�سطة الثقافية والعلمية، ومنها املدار�س الفرن�سية، ومتحف اللوفر، وجامعة 

ال�سوربون، وغريها من املعاهد واملوؤ�س�سات ".
وقال: " اإن اللغة الفرن�سية ينطق بها ما يزيد على 300 مليون �سخ�س على 
م�ستوى العامل، وهي بالفعل من اللغات املهمة جداً على امل�ستوى العاملي، فهي 

لغة التعليم، والثقافة، والفل�سفة، والفنون، وكذلك هي لغة اجلمال يف الفنون 
الت�سكيلية، والفنون عموماً ".

من جانبها، ثمنت �سعادة رجاء رابي، ال�سراكة املتميزة والدور الّفعال الذي تقوم 
اأن الحتفال بهذه  به دولة الإم��ارات، يف املنظمة الدولية للفرنكفونية، موؤكدة 

املنا�سبة العاملية من داخل اإك�سبو 2020 دبي، ي�ستحق الإ�سادة والتقدير.
بدوره ثمن اإريك لنكيه، يف كلمته التي األقاها باملنا�سبة، الهتمام الكبري الذي 
اأنحاء  توليه دولة الإم��ارات لرعايا دول املنظمة الدولية للفرانكفونية من كل 
اأنحاء  العامل. وتخلل احلفل عر�س فيديو للناطقني باللغة الفرن�سية من كل 
تذكارية  التذكارية، وتقدمي هدية  ال�سور  التقاط  العامل، ويف ختام احلفل مت 

ملعايل زكي اأنور ن�سيبة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�سادت موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم مبا توليه القيادة الر�سيدة للدولة 
من اهتمام كبري مبختلف فئات اأ�سحاب الهمم و�سعيها اإىل توفري اأف�سل �سبل 
الأندية  واإ�سهار  وتاأهيلهم  لرعايتهم  مراكز  اإن�ساء  خ��الل  من  لهم  الرعاية 
الريا�سية التي تعمل على تنمية قدراتهم البدنية لي�سبحوا اأفراداً فاعلني يف 
املجتمع، وخا�سة اأنهم جزء ليتجزاأ منه ويحتاجون اإىل الرعاية الدائمة. جاء 

ذلك مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون والذي يوافق 21 مار�س 
من كل عام، حيث احتفلت املوؤ�س�سة بتلك املنا�سبة على م�ستوى مراكز الرعاية 
للرعاية  اأبوظبي  مركز  مبقر  اأم�س  احتفال  ونظمت  لها،  التابعة  والتاأهيل 
الأمني  احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  �سعادة  بح�سور  لها  التابع  والتاأهيل 
العام للموؤ�س�سة وعدد من قياداتها والطالب اأ�سحاب الهمم من فئة العاقات 
متنوعة  م�سرحية  فقرات  على  ا�ستملت  وذويهم،  دوان"  "متالزمة  الذهنية 
يف  تنظيمها  جرى  التي  الإحتفالية  وهدفت  الفنية.  الور�س  من  وجمموعة 

املحلي مب�ساركة  واملجتمع  العليا  زايد  املجتمعية بني موؤ�س�سة  ال�سراكة  اإطار 
عدد من املوؤ�س�سات واجلهات املحلية وجمعيات النفع العام.. اإىل تو�سيع نطاق 
وحتقيق  مواهبهم،  ورعاية  املجتمعية  الأن�سطة  يف  الهمم  اأ�سحاب  م�ساركة 
للم�ساركة يف  اأكرب  التعليمي لهم وتنمية قدراتهم، ومنحهم فر�س  التمكني 
التوا�سل  وتعزيز  التعليمي،  الدمج  عملية  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  العامة،  احلياة 
عبداهلل  �سعادة  وق��ال  الهمم.  اأ�سحاب  تخدم  فّعاله  �سراكات  وبناء  للموؤ�س�سة 
اإ�سماعيل الكمايل املدير التنفيذي لقطاع اأ�سحاب الهمم باملوؤ�س�سة اإن قيادتنا 

الر�سيدة توؤمن لنا الدعم املطلوب لتقدمي اأف�سل وارقي اخلدمات لأبنائنا من 
فئات اأ�سحاب الهمم لجناز اأعمالنا وذلك يف ظل احلر�س الكامل على توفري 
ملوؤ�س�سة  التابعة  املراكز  لكافة  والتاأهيليه  الطبية  والأجهزة  اخل��ربات  اأف�سل 
املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�سرياً  الفئات،  تلك  لرعاية  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د 
متمثلة يف قطاع اأ�سحاب الهمم تقدم جمموعة من اخلدمات املرتابطة التي 
املجتمع م�ستفيدين من  الفئات لالندماج يف  تلك  وتاأهيل  تهيئة  اإيل  تهدف 

قدراتهم واإمكانياتهم للم�ساركة يف م�سرية النه�سة والبناء. 

اجلناح الفرن�شي يف اإك�شبو 2020 دبي يحتفي باليوم العاملي للفرنكوفونية

موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم حتتفي باليوم العاملي ملتالزمة داون

برعاية )اأم الإمارات( وح�شور دويل بارز 

اإك�شبو 2020 دبي يحت�شن املوؤمتر الدويل )اأمهات فار�شات الأخوة الإن�شانية(

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ا�ستقبل 
الت�سامح والتعاي�س املفو�س العام لإك�سبو 2020 دبي يف 
�سفري  زوي���ن  كا�ستانو�س  �سيمون  جوليو  ���س��ع��ادة  ق�سره 

الدومينيكان لدى الدولة.
ورحب معاليه - يف بداية اللقاء - ب�سعادة �سفري جمهورية 
الإمارات  دولة  بني  التعاون  عالقات  وبحثا  الدومينيكان 
يف  تطويرها  و�سبل  ال�سديقة  الدومينيكان  وجمهورية 
خمتلف امل��ج��الت وت��ب��ادل وج��ه��ات النظر ح��ول ع��دد من 
مبا  امل�سرتك  الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا 

يخدم م�سالح البلدين ال�سديقني و�سعبيهما.
واأكد معاليه اأن الإمارات والدومينيكان ترتبطان بعالقات 
ا�سرتاتيجية را�سخة ت�سهد تطورا م�ستمرا بدعم ورعاية 
م��ن ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني مب��ا ي��ح��ق��ق تطلعات 

�سعبيهما اإىل مزيد من النماء والرخاء.
 2020 اإك�سبو  يف  الدومينيكان  مب�ساركة  معاليه  واأ�ساد 
اأهم  يف  جناحها  بها  يتميز  التي  الفريدة  وال�سمات  دب��ي 
حدث ثقايف وح�ساري على م�ستوى العامل واتاحة الفر�سة 
للزوار للتعرف اإىل تاريخها وثقافتها واإ�سهاماتها البارزة 

يف خمتلف املجالت .
من جانبه اأكد �سفري جمهورية الدومينيكان لدى الدولة 

ح��ر���س ب����الده ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال��ت��ع��اون م���ع دولة 
بناء  اأج��ل  والقطاعات من  املجالت  الإم���ارات يف خمتلف 

م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة.
واأعرب �سفري الدومينيكان عن تطلعات بالده اإىل تعزيز 
املجالت  خمتلف  لت�سمل  الإم�����ارات  دول���ة  م��ع  ال�����س��راك��ة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  فيها  مب��ا  ال�سرتاتيجية  وال��ق��ط��اع��ات 

والتجارة واخلدمات اللوج�ستية.
التعاون  تعزيز  يف  الإم���ارات  دول��ة  بجهود  �سعادته  واأ���س��اد 
والعمل على مواجهة  الإن�سانية جمعاء  اأجل  الدويل من 
ال��ت��ح��دي��ات وو����س���ع احل���ل���ول ل��ه��ا مب���ا ي�����س��ه��م يف حتقيق 

ال�ستقرار والزدهار العاملي.

نهيان بن مبارك: الإمارات والدومينيكان ترتبطان بعالقات ا�شرتاتيجية را�شخة 

ال ين�سب يف تعزيز دور �ملر�أة يف �ملجتمع و�لعامل، وتنمية �لعالقات بني خمتلف �حل�سار�ت  نبع  �الإمار�ت(  )�أم   : مبارك  بن  • نهيان 
�ملر�أة حقوق  حماية  �إىل  قوة  بكل  تدعو  �الإن�سانية  لالأخوة  �أبوظبي  • وثيقة 

�الأم مع  �لطفولة  مرحلة  من  حتما  يبد�أ  �لت�سامح  قيم  مبنظومة  �لوعي  تعزيز  بوحميد:  • ح�سة 
�ملبارك : يف يوم �الأم .. جندد عهد�نا �إىل �أمنا �الأر�س باأن ن�سهم يف حمايتها ورعايتها ونحن نبني �مل�ستقبل • رز�ن 
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اأخبـار الإمـارات

هيئة الرعاية الأ�شرية تطلع موظفي الهيئة على م�شتجدات الأعمال
•• اأبوظبي-وام:

عقدت هيئة الرعاية الأ�سرية يف اأبوظبي اأم�س امللتقى التعريفي الثاين مع 
موظفي الهيئة لطالعهم على م�ستجدات الأعمال.

الدكتور مغري خمي�س اخلييلي، رئي�س دائرة  امللتقى معايل  ح�سر فعاليات 
تنمية املجتمع يف اأبوظبي، و�سعادة الدكتورة ب�سرى عبداهلل املال، مدير عام 

هيئة الرعاية الأ�سرية.
اإن�ساء هيئة  اأن  واأكدت �سعادة الدكتورة ب�سرى املال يف كلمتها خالل امللتقى 
الجتماعي،  القطاع  تطوير  رحلة  يف  اأ�سا�سية  خطوة  هي  الأ�سرية  الرعاية 
كرمية  حياة  حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  املجتمع  تنمية  دائ���رة  روؤي���ة  م��ع  تن�سجم 

لكافة اأفراد املجتمع يف الإمارة، وهي ا�ستكمال للجهود التي تبذلها الدائرة 
على  اجلديدة  الهيئة  �ستعمل  حيث  الأ�سري،  وال�ستقرار  التما�سك  لتعزيز 
توجهات  م��ع  ين�سجم  مب��ا  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  الأ���س��رة  باحتياجات  النهو�س 
قيادتنا الر�سيدة، ويتوافق مع طموحات اخلم�سني عاماً القادمة، و�ست�ساهم 
الهيئة يف توفري الأدوات الالزمة لرفع وحت�سني جودة حياة الأ�سرة بالتعاون 
�سركاوؤنا يف القطاع الجتماعي مبا يحقق م�ستوى معي�سة لئق لكافة اأفراد 

املجتمع من املواطنني واملقيمني يف الإمارة.
وقالت اإن مهام الهيئة الرئي�سية ت�سمل تقدمي اخلدمات الجتماعية لتعزيز 
املتغرية  الجتماعية  الحتياجات  ودرا���س��ة  لالأ�سرة،  الجتماعية  الرفاهية 
�سمن  وال�ساملة  املتكاملة  احلالة  اإدارة  خدمات  وتقدمي  واملجتمع،  لالأ�سرة 

م��ل��ف م��وح��د ل��ك��ل اأ���س��رة ون��ق��ط��ة ات�����س��ال واح����دة، ومت��ك��ني ت��ق��دمي خدمات 
القطاعني  مع  �سراكات  اإقامة  اإىل  اإ�سافة  لالأ�سرة،  فعالية  اأك��رث  اجتماعية 
الجتماعي  ال��ق��ط��اع  يف  والتخ�س�سات  امل��ع��رف��ة  لتطوير  وال��ث��ال��ث  اخل��ا���س 
لل�سيا�سات  وف��ق��اً  امل��الئ��م��ة  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  الأ���س��ر،  احتياجات  وحت��دي��د 

والت�سريعات والأنظمة املعتمدة يف الإمارة.
حتقيق  على  �ستعمل  اجل��دي��دة  الهيئة  اأن  اإىل  امللتقى  خ��الل  امل��ال  وتطرقت 
توؤكد  ال��ت��ي  التوجيهية  مبادئها  وتر�سيخ  املجتمع  تنمية  دائ���رة  تطلعات 
املجتمع،  اأف���راد  كافة  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  هي  الجتماعية  التنمية  اأن 
و�سرورة الرتكيز على التفعيل القت�سادي، اإ�سافة اإىل تركيز الدعم النقدي 
على الفئات الأكرث احتياجاً، مبا يحقق اأثراً اجتماعياً طول املدى على جودة 

احلياة والرفاهية الجتماعية والعاطفية واملالية.
ب�سكل  الإم��ارات  الأ�سرية يف تعزيز مكانة دولة  الرعاية  اإن�ساء هيئة  وي�سهم 
عام، واأبوظبي ب�سكل خا�س، كنموذج يحتذى به يف رفع جودة حياة الأ�سرة 
تعزيز  على  الهيئة  و�ستعمل   .. املجتمع  اأف���راد  لكافة  كرمية  حياة  وت��وف��ري 
ومبا  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الأ�سرة  ب��دور  املجتمعية  التوعية 
وتعزيز  احلميدة  والأخ��الق  املبادئ  وتر�سيخ  النبيلة  القيم  غر�س  يف  ي�سهم 

الهوية الوطنية والنتماء للدولة لدى كافة اأفراد املجتمع.
ويف ختام امللتقى اأعلنت �سعادتها عن اإطالق املوقع الإلكرتوين اخلا�س بالهيئة 
الجتماعي  التوا�سل  www.adfca.gov.ae و�سفحاتها عرب مواقع 

.FCA_ABUDHABI@ "في�سبوك" و"اإن�ستغرام" و"تويرت"

•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود

حتت �سعار جزيرة تبني الروابط والأمل والفر�س �سارك جناح كرييباتي من 
الر�سالة  تو�سيل  اإىل هدفها يف  بالإ�سافة   ،  2020 اأك�سبو  يف  التنقل  منطقة 
التى جاء يف فحواها القفز لالمام و�سنع الفر�س لتحقيق الزدهار، فبما اأنها 
جزيرة مرجانية تغطي م�ساحة �سا�سعة يف املحيط الهادئ، تدعو زوار جناحها 
والغط�س  ال�سيد  فر�س  اأف�سل  توفر  التي  املذهلة،  البحرية  احلياة  باأكت�ساف 
ال��ع��امل، ل��ذا ب��ني الت�سميم اخلارجي  ورك���وب الأم����واج وم�����س��اه��دة ال��ط��ي��ور يف 
للجزيرة مدى طبيعتها ومن��اذج من وجوه �سعبها الأب��ي الذي يقاوم من اأجل 
البقاء، حيث اأن اجلزيرة ترتفع مرتين فقط عن �سطح البحر، ومع ذلك تعترب 

منطقة فريدة وموطن لأكرب حممية بحرية يف جنوب املحيط الهادي. 

كما يدعو جناح كرييباتي الزوار لرحلة افرتا�سية داخله للتعرف على العادات 
ال�سناعية،  واحل��رف  اليدوية  امل�سغولت  واأه��م  وال���رتاث،  والثقافة  والتقاليد 
ورجال  امل�ستثمرين  بها  جت��ذب  ال��ت��ى  اجل��دي��دة  ال�ستثمار  ف��ر���س  ع��ن  ف�ساًل 
الأعمال من كافة الدول امل�ساركة يف اك�سبو 2020، على اأمل اأن جتد احللول 
ح�سب  وميهلها  عليها  ي��وؤث��ر  ال��ذي  املناخي  التغري  حمنة  تخطي  يف  اجل��ذري��ة 
الدرا�سات اقل من خم�سني عاماً قبل زوالها، فهى تتحدى الحتبا�س احلراري 
وم�ستويات البحر املرتفعة، خا�سة واأنها وجهة �سياحية حتاكي الطبيعة وتعترب 

حتفة بحرية يف املحيط الهادئ.
كبرية حتتا  ترحيبية  لوحة  اجلناح،  داخل  الرحلة  بداية  مع  الزائر  �سيكت�سف 
امل�سم�س و�سفاء  كر�سي �ساطئ و�سجرة، وكاأنها تر�سم مالمح اجلزيرة وجوها 
مياهها ونعومة رمالها، وو�سط هذا اجلمال تقدم للعامل براجمها ال�سرتاتيجية 

والتحدياتها، التى ت�سمل اإن�ساء حمطة لتوليد الكهرباء بالطاقة ال�سم�سية، يف 
خطوة نحو البتعاد عن ال�ستخدام للوقود احلفري الذي يهددها مناخياً، ويلقي 
على عاتقها عبئاً اقت�ساديا كبرياً، وتعد امل�ساركة يف املعر�س الدويل اك�سبو من 
اأهم املن�سات التى تعلن فيها اجلزيرة عن الت�سامن والتكاتف بني دول العامل 
للحد من هذا اخلطر الكبري وحماولة تقدمي احللول لتفادي الزوال وانتهاء 
معظم اجلز يف البحار واملحيطات، فدور الإن�سان كبري وحيوي يف هذا التحدي 
الكبري للطبيعة، من خالل حت�سني البيئة وا�سخدام الطاقة النظيفة مما يققل 
من النبعاثات الكربونية التى تلوث املناخ وتوؤثر تاأثرياً �سلبياً على اجلزر ب�سفة 

خا�سة والعامل ب�سفة عامة.
من  العديد  ت�سمل  حممية،  �سكل  على  توزيعه  مت  للجناح  الداخلي  الت�سميم 
بال�سور  التى متثل حواجز ومم��رات، ويف كل لوحة معلومة مدعمة  اللوحات 

التى حتاكي اجلزيرة، بالإ�سافة لوجود �سا�سات متو�سطة، تعر�س اأهم العادات 
الأم���واج،  على  وال��ت��زل��ج  وال��غ��و���س  ال�سياحة،  واأم��اك��ن  وال�سناعات  والتقاليد 
�سعبها  ا���س��رار  بف�سل   ، باحلياة  املت�سبثة  اجل��زي��رة  ه��ذه  متتلكه  مب��ا  كتعريف 
والعمل  املتجددة،  الطاقة  وا�ستخدام  البيئة  نظافة  مفهوم  ن�سر  يف  وحما�سه 
على التنمية امل�ستدامة التى من �ساأنها تطبيق ال�سعار الذي �ساركت من اجله 
الثالثني  تتعدى  ن�سبة ل  الزراعي يف كرييباتي  القطاع  ي�سكل  كما  اأك�سبو،  يف 
بحرية  اإقليمية  اأك��رب منطقة  كما متتلك  املحلي،  الناجت  اإجمايل  املائة من  يف 
لال�ستك�ساف املوارد البحرية يف العامل، وقد �سنت القوانني التى تعطي حقوقاً 
ح�سرية ملنح رخ�س ال�ستثمار للتنقيب عن الرثوات البحرية،  من اأجل اأرتفاع 
الت�سريح  ه��ذا  واأن  خا�سة  املواطنني،  عند  املعي�سة  وحت�سني  القومي  الدخل 

يعترب فر�سة ذهبية للم�ستثمرين يف هذا القطاع حول العامل.

•• دبي-وام: 

حممد  موؤ�س�سة  نظمتها  التي  الفرتا�سية  جل�ساتها  املعرفة"  "قمة  اختتمت 
بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي حيث 
�سهد اليوم الأخري من اجلل�سات مناق�سة العديد من املو�سوعات اأبرزها تاأ�سي�س 
امل�ستقبل ودوره يف تقليل �سعف  الهمم وتعلم  �ساملة ومتاحة لذوي  جمتمعات 
الإن�سان ودور املعرفة يف انتقال الطاقة وت�سجيع احلوار حول ال�سيا�سات املتعلقة 

بالعلوم.
خلق  يف  "امل�ساركة  عنوان  حتت  عقدت  التي  اخلتامية  اجلل�سات  اأوىل  وتناولت 
م�ستقبل مرن واأثر ذلك يف تاأ�سي�س جمتمعات �ساملة ومتاحة لذوي الهمم" عدة 
حماور متعلقة با�سرتاتيجيات وفر�س دمج و�سمول ذوي الهمم يف املجتمعات من 

خالل مناهج قائمة على احلقوق.
و�سارك يف اجلل�سة كل من الدكتور فيكتور بينادا م�ستثمر وموؤلف ورائد اأعمال 
للدول  الإقليمي  املكتب  يف  املناخي  للعمل  احل�سنة  النوايا  �سفري  حداد  ومايكل 

العربية يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومايا بي�سون اأخ�سائي اإدارة امل�ساريع 
من  اإبراهيم  حازم  الإعالمي  اجلل�سة  واأدار  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  يف 

قناة ال�سرق الإخبارية.
ال��ه��م��م يف  اأه��م��ي��ة دم���ج ذوي  ب��داي��ة اجلل�سة ع��ن  ال��دك��ت��ور فيكتور يف  وحت���دث 
املجتمعات ومنحهم كامل احلقوق والأدوات املمكنة حتى ي�ستطيعوا امل�ساهمة يف 
بناء املجتمعات ...داعيا حكومات العامل اإىل اتخاذ خطوات جادة ل�ستيعاب ذوي 
الهمم ....م�سريا اإىل اأن املدن الذكية توفر اإمكانات عديدة لهذه ال�سريحة ومن 
ال�سنوات  املدن اجلديدة خالل  اإقامة  العتبار عند  ال�سروري و�سعهم يف عني 
التي  الإعاقة  مع  على جتربته  ال�سوء  ح��داد  مايكل  �سلط  القادمة. من جانبه 
مل توقفه عن ممار�س ريا�سة امل�سي والقيام بجهود حثيثة �سمن برنامج الأمم 
الإعاقة  اأن  اإىل  ..لفتا  املناخي  التغري  م�سكلة  حول  للتوعية  الإمنائي  املتحدة 
هذه  اإىل  نظرت  واإذا  امل�سي  ريا�سة  اأم��ار���س  ..اأن���ا  عليها  تغلبت  اأ�سابتني  التي 
الإعاقة فاإنني لن اأرى الطريق لذا يجب علينا اأن نت�سرف باأنه ل �سيء م�ستحيل 

واأن نتخطى العوائق.

وا�ستعر�ست مايا بي�سون مبادرة مو�سيقى وفنون �سباب املنطقة العربية "اأيامي" 
والتي اأطلقت يف العام 2019 وتركز على حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة بني 
من�سة  خاللها  من  اأتيح  حيث  واملو�سيقى  الفنون  با�ستخدام  العربي  ال�سباب 
وخلق  الإبداعي  والتفكري  امل�ساركة  على  لت�سجيهم  والإعاقات  الهمم  لأ�سحاب 
نقا�سات وتقدمي الدعم ال�سحي والنف�سي لهم من اأجل اإدماجهم يف املجتمعات 
اأحد  اأي  ت��رك  اإىل وع��د الأمم املتحدة وه��و ع��دم  امل��ب��ادرة ت�ستند  اأنَّ  اإىل  م�سرية 
خلف الركب. وناق�ست اجلل�سة الثانية التي عقدت حتت عنوان "تعلم امل�ستقبل 
وكيف باإمكانه اأن يقلل من �سعف الإن�سان" مب�ساركة رييل ميلر الرئي�س ال�سابق 
تقليل  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأهمية  اليون�سكو  يف  امل�ستقبل  وتعلم  ل�ست�سراف 
الب�سر  بها  يتخّيل  التي  املختلفة  الطرق  وتاأثري  الإن�سان  ل��دى  ال�سعف  نقاط 

امل�ستقبل على اإيجادنا وا�ستخدامنا للمعرفة.
كما ناق�ست الدكتورة ربيعة فروخي مدير ال�سيا�سات ونائب مدير �سوؤون املعرفة 
وال�سيا�سة والتمويل يف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "اإيرينا" خالل اجلل�سة 
الطاقة"  انتقال  يف  املعرفة  "دور  عنوان  حتت  عقدت  التي  الثالثة  الفرتا�سية 

انتقال  �سيا�سات  عمل  واأط���ر  كوفيد19-  جائحة  بعد  املتجددة  الطاقة  تعايف 
واحتياجات  املتغري  الطاقة  لنظام  والقت�سادية  الجتماعية  والفوائد  الطاقة 

التعلم واملعرفة.
يف  الرتفيه  و�سائل  "دور  عنوان  حتت  عقدت  التي  الرابعة  اجلل�سة  يف  و���س��ارك 
ن�ساأت  "وياك" والإعالمي  ملن�سة  التنفيذي  املدير  �سمرة  ظل اجلائحة" نادين 

.TEN الديهي املدير التنفيذي ملجموعة قنوات
وناق�س املتحدثون مدى تاأثري جائحة كوفيد19- يف و�سائل الرتفيه التقليدية 
والرقمية ومن�سات الفيديو عند الطلب حيث اأ�سارت نادين �سمرة اإىل اأن القطاع 
ب�سبب  "كوفيد19-"  جائحة  خ��الل  كبري  ب�سكل  انتع�س  الرقمي  الرتفيهي 
الرتفاع  يكون  اأن  العادة  اأنه جرت  العامل مو�سحة  �سهده  الذي  العام  الإغ��الق 
الكبري يف امل�ساهدات خالل �سهر رم�سان لكن عدد امل�ستخدمني يف من�سة وياك 
ت�ساعفت  كما  اجلائحة  خ��الل  باملائه   70 بن�سبة  ارتفع  الطلب  عند  للفيديو 
م�ستويات الولوج اإىل املن�سة خالل �سهرين فقط كذلك الوقت امل�ستغرق ارتفع 

من 50 دقيقة اإىل ما يرتاوح بني 60 دقيقة و90 دقيقة.

•• دبي- وام:

اأم�س الأول بيوم ال�سرف اخلا�س بها  احتفلت املنظمة الدولية للفرنكوفونية 
 ، للمنظمة  العام  الأم��ني  لويز مو�سيكيوابو،  بح�سور  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف 
حيث مت تقدمي عر�س فني اأظهر القوا�سم امل�سرتكة لبع�س الدول الأع�ساء يف 

املنظمة، والبالغ عددها 88 دولة.
وا�ستقبل معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية ، 
لويز مو�سيكيوابو، الأمني العام ملنظمة الفرانكوفونية، وبداأ الحتفال مبرا�سم 
رفع علمي دولة الإمارات العربية املتحدة وعلم املنظمة الدولية للفرانكوفونية 

وذلك على من�سة الأمم يف �ساحة الو�سل، ومت اإلقاء كلمات بهذه املنا�سبة.
القوي  " من خالل تواجدها  الزيودي:  اأحمد  الدكتور ثاين بن  وقال معايل 
للزّوار  للفرنكوفونية  الدولية  املنظمة  تتيح  اأع�سائها،  ت�سعة من  اأجنحة  عرب 
اأهم م�سروعاتها وبراجمها، وا�ستك�ساف اأحدث البتكارات  فر�سة التفاعل مع 
الفرنكوفونية يف جمالت التنمية امل�ستدامة والبتكار وامل�ساواة بني اجلن�سني 

وغريها".
ب��امل��ن��ظ��م��ة الدولية  ال���ت���ي ت��رب��ط��ن��ا  ال���وط���ي���دة  ب��ال��ع��الق��ة  " ن��ع��ت��ز  واأ�����س����اف: 
للفرانكوفونية والدول الأع�ساء، والقائمة على قيم ال�سمول والتعدد الثقايف 
الأع�ساء؛  اأف�سل جلميع  م�ستقبل  اإىل حتقيق  ي�سعى  ال��ذي  ال��دويل  والتعاون 
عمل  وخ��ط��ط  ا�سرتاتيجية  م��ب��ادرات  ع��رب  امل�سرتكة  مبادئنا  بتعزيز  ونلتزم 

واأن�سطة ت�سيد بتعزيز التعددية الثقافية يف دولة الإمارات".
من جهتها قالت لويز مو�سيكيوابو: " ال�سباب هم قوتنا، و يجب على منظمتنا 
من  وال�ستفادة  عمل  على  للح�سول  يطمحون  اإنهم  ن�ساًطا،  اأك��رث  جتعلها  اأن 
للفرنكوفونية  الدولية  املنظمة  تقوم  بيئة �سحية،  والعي�س يف  التعليم اجليد 
من  ال�سباب  ومت��ك��ني  مل�ستقبلهم،  حيوية  تعترب  وال��ت��ي  امل��ج��الت،  ه��ذه  ب��دع��م 
العمل وال�ستثمار  �سوق  الالزمة لالبتكار ودخول  والكفاءات  املهارات  اكت�ساب 

يف تدريبهم مع مراعاة تنقلهم اجلغرايف".
رواد  بني  اجلمع  على  مل�ساعدته  دب��ي   2020 باإك�سبو  مو�سيكيوابو؛  واأ���س��ادت 
الأعمال وامل�ستثمرين من جميع الدول الناطقة بالفرن�سية من خالل البعثات 

القت�سادية والتجارية.
فيها  تكون  التي  واملناطق  البلدان  متثل   ، للفرانكوفونية  الدولية  واملنظمة 
من  ه��م  ال�سكان  م��ن  كبرية  ون�سبة  م��األ��وف��ة،  لغة  اأو  م�سرتكة  لغة  الفرن�سية 
بني  من  وحكومة  ع�سوا  دول��ة   88 املنظمة  ت�سم  كما  بالفرن�سية،  الناطقني 
هوؤلء 54 دولة وحكومة كاملي الع�سوية، و7 اأع�ساء منت�سبني، بينها الإمارات 

العربية املتحدة و27 ع�سوا مراقباً.
الناطقة  ال��ب��ل��دان  م��ن  لفنانني  وراق�����س��ة  مو�سيقية  بعرو�س  احل��ف��ل  واختتم 
بي  جيني  والراق�سة  اأرمينيا  من  �سوبرانو  ترتاريان،  كجوزيف  بالفرن�سية، 
"ويلي  وال��دي جي  الدميقراطية وبلجيكا،  الكونغو  اإ�س جي ممثلة جمهورية 

ويليام" ممثال موري�سيو�س وفرن�سا.

•• دبي-وام:

اأعلنت يابوناكا اأيكو، الأمني العام 
 2020 اإك�سبو  يف  اليابان  جلناح 
للم�سرفني  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن  دب����ي، 
ع��ل��ى اأع���م���ال امل��ع��ر���س م���ن دول���ة 
تعزيز  يف  ودوره�������م  ؛  الإم���������ارات 
اأعمال تنظيم الن�سخة القادمة يف 
موؤكدة  باليابان،  كان�ساي  اأو�ساكا، 
اليابان �سوف يعاد  اأن مبنى جناح 
ت���دوي���ره م���رة اآخ����رى ب��ع��د انتهاء 

اإك�سبو دبي.
وقالت اأيكو، خالل موؤمتر �سحفي 
باملركز الإعالمي لإك�سبو مع  لها 
اق����رتاب ان��ت��ه��اء ف��ع��ال��ي��ات احلدث 
�سارك  ب��الده��ا  اإن جناح  ال��ع��امل��ي.. 
ا�ستثنائي  ن��ح��و  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س  يف 
اليابانية،  ب��ال��ت��ق��ال��ي��د  حم��ت��ف��ي��اً 
تاريخ  ع���ل���ى  ال�������س���وء  وم�����س��ل��ط��اً 
ط��وي��ل م��ن ال��ت��ق��ارب ال��ث��ق��ايف بني 
اليابان وال�سرق الأو�سط، بدءاً من 
هند�سته املعمارية اإىل البيئة التي 
ت��ط��وي��ره��ا ع��رب زواي����ا اجلناح  مت 

املختلفة.
لإك�سبو  التح�سريات  وبخ�سو�س 
مل  اإن����ه  ق��ال��ت  او���س��اك��ا،   2025
موؤكدة  �سنوات،  ثالث  �سوى  يتبق 
اأن فريق جناح اليابان زار بالفعل 
ج���م���ي���ع اأج���ن���ح���ة ب����ل����دان ال���ع���امل 
دبي   2020 اإك�سبو  يف  امل�����س��ارك��ة 
معلومات  لديهم  اأن  م��ن  للتاأكد 
ك��اف��ي��ة ح���ول ال����س���ت���ع���دادات التي 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��م ال���ق���ي���ام ب��ه��ا لعام 
2025، ونعتقد اأن التحديات ما 
زالت تكمن يف اأن التوقيت الفعلي 

هو الفرتة الق�سرية".
وحول ال�ستفادة من مبنى اجلناح 

 ، دب��ي   2020 اإك�سبو  انتهاء  بعد 
قالت الأمني العام للجناح الياباين 
" �سنبداأ عملية التفكيك بعد انتهاء 
اإك�سبو، بالطبع لأننا قمنا بالفعل 
بالتخطيط لها ملعر�س موؤقت ملدة 
ب�سنعه  قمنا   ، للجناح  اأ�سهر  �ستة 
مبواد قادرة على اإعادة ال�ستخدام 
واإع�������ادة ال���ت���دوي���ر ق����در الإم���ك���ان 
الق�سبان  بتفكيك  �سنقوم  لذلك 
الفولذية، وا�ستخدام جميع املواد 
اأف�سل،  ب�سكل  املبنى  ت��دع��م  ال��ت��ي 
الحتفاظ  م��ن  نتمكن  اأن  ون��اأم��ل 
بها كاإرث يف مكان ما يف معر�سنا، 
ولكننا  بعد  ل�سنا متاأكدين  ولكننا 
ناأمل يف ذلك احلفاظ على الإرث 
ذكري  تظل  التي  الأج���زاء  لبع�س 

رائعة للكثري".
واأ�سافت " اجتذبت الأ�سهر ال�ستة 
املتحم�سني  امل��ع��ج��ب��ني  ال�����س��اب��ق��ة 
وال�سخ�سيات  والوفود  وامل�ساهري 
املرموقة من جميع اأنحاء العامل. 
جهود  دب���ي،   2020 اإك�سبو  دع��م 

ال���ت���ي تطمح  ال���ع���امل���ي  الت�������س���ال 
وال��ت��ي مت جت�سيدها  ال��ي��اب��ان،  لها 
خم�س�سة  ج��ول��ة  ع��رب  لل�سيوف 
والتقنيات  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ت���رك���ز 
على  ال�سوء  ت�سليط  مع  املتطورة 
الق�سايا العاملية احلالية، وهو ما 
يتالءم مع مو�سوع اجلناح "حيث 
وجهات  تبني  مع  الأفكار"  تلتقي 
الإجراءات  ودور  امل�سرتكة  النظر 
التحديات  ح����ل  يف  اجل���م���اع���ي���ة 
والإن�سانية  واملجتمعية  البيئية 

التي يواجها العامل".
اأع��رب عن خال�س  اأن  " اأود  وقالت 
2020 دبي على  تهانينا لإك�سبو 
كرم ال�سيافة الرائع الذي �سهدناه 
العاملي.  املعر�س  ه��ذا  يف  جميعنا 
لقد كان دعمهم الهائل ا�ستثنائياً، 
التجريبية عرب  و�ساهمت اجلولة 
من  ال�سيوف  متكني  يف  جناحنا 
التكنولوجيا  دور  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
حتقيق  يف  والأف�����ك�����ار  والأف����������راد 
اجلهود  بف�سل  العاملية  الأه���داف 

مع  بالتزامن  ونتطلع  التعاونية، 
بالتزاماتنا،  الوفاء  يف  ال�ستمرار 
و�سمان  ح����وارن����ا  م��وا���س��ل��ة  اإىل 
عرب  العاملية  التحديات  مواجهة 

بذل اجلهود املتكاملة".
�سنوات  ث����الث  " ب��ع��د  واأ����س���اف���ت 
يف  ال���ع���امل  ���س��ي��ج��ت��م��ع  الآن،  م���ن 
معر�س  يف  للم�ساركة  يوم�سيما 
اأو�ساكا، كان�ساي-   ،2025 اإك�سبو 
ال�����ي�����اب�����ان، ال�������ذي ي����رك����ز ج�����دول 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  على  اأعماله 
لالأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
املتحدة بحلول عام 2030، حيث 
مبثابة   2025 اإك�����س��ب��و  ���س��ي��ك��ون 
لإث���ب���ات وجتربة  اخ��ت��ب��ار  ���س��اح��ة 
و�سيتم  اجل������دي������دة،  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
جت��م��ي��ع الأف���ك���ار امل��رتاك��م��ة التي 
ق��دم��ه��ا ���س��ي��وف ج��ن��اح ال��ي��اب��ان يف 
للم�ساركة  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و 
امل�ستقبلي  جمتمعنا  ا�ست�سراف  يف 
املتوقع تقدميه يف املعر�س العاملي 

القادم".

املنظمة الدولية للفرنكوفونية حتتفل 
بـيوم ال�شرف يف اإك�شبو 2020 دبي 

يابوناكا اأيكو: مبنى جناح اليابان �شيعاد تدويره مرة اأخرى بعد اإك�شبو 2020 دبي

جناح كرييباتي يدعو العامل ل�شتخدام الطاقة النظيفة 
واحلفاظ على البيئة والت�شدي للتغري املناخي يف اأك�شبو 2020

قمة املعرفة يف اإك�شبو 2020 دبي تختتم جل�شاتها الفرتا�شية



الثالثاء   22  مارس    2022  م   -    العـدد   13499  
 Tuesday     22   March   2022   -  Issue No   13499 09

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
ايو�س  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�سة رقم:2798098 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة با�سل حممد خري ا�سماعيل حممد خري  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد عبيد القبا�س املن�سورى
تعديل نوع نرخ�سة / من جتارية اإىل مهنية

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فري لين للنجارة 

واحلدادة امل�سلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2041060 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة را�سد على ح�سن عباد ال�سحى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اني�س انور انور ح�سني
تعديل وكيل خدمات

 حذف عبداهلل حمود حمد خمي�س البو�سعيدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفاخرة لأعمال الأملنيوم 

والزجاج والنجارة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1019532 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة في�سل احمد حممود ح�سني اخلورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جوربريت �سينغ �ستبال %100

تعديل وكيل خدمات / حذف في�سل احمد حممود ح�سني اخلورى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف راجنيت �سينغ �سات بال

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إلغاء �عالن �سابق
الرخ�سة  بخ�سو  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN بال�سم التجاري:موؤ�س�سة مطر  رقم:1555531 
م�سبح لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره ، بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فينيك�س 

فيتن�س لدارة املن�ساآت الريا�سية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2721859 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كري�سنت 

مون لدارة الفعاليات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2731250 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ازهار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سو�سن 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3829765 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لودز لالقم�سة واخلياطة الرجالية ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4084761 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد ا�سماعيل ح�سني نور حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبيد �سعيد عبيد روي�سد الظاهرى من �سريك اإىل مالك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبيد �سعيد عبيد روي�سد الظاهرى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ال�ساهني مو�سري الرحمن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ج�سيم الدين عبدالب�سري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �ساه عامل نور مياه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد فاروق احمد يون�س مياه

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ لودز لالقم�سة واخلياطة الرجالية ذ.م.م

LODS FOR MEN TAILOR & FABRICS L.L.C
اإىل/ لودز لالقم�سة واخلياطة الرجالية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

LODS FOR MEN TAILOR & FABRICS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة اولد تاون للمالب�س - فرع 1 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1896846-1 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انيلى الفارو ديال ريفا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف منذر بدر نا�سر عبدالعزيز الكثريى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل فرع
تعديل اإ�سم جتاري من/ مغ�سلة اولد تاون للمالب�س - فرع 1

OLD TOWN LAUNDRY - BRANCH  1

اإىل/ مغ�سلة اولد تاون للمالب�س - فرع
OLD TOWN LAUNDRY  BRANCH 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كولومبو�س للمقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3769490 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مفيد ح�سني ح�سني جابر  %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد حممد يو�سف على العلى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد يو�سف على العلى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ كولومبو�س للمقاولت العامة

COLUMBUS GENERAL CONTRACTING

اإىل/ كولومبو�س للمقاولت العامة ذ.م.م
COLUMBUS GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
والكمبيوتر  املتحركة  للهواتف  ار  ال�س�����ادة/دي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:3722929 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / جاويد ان�سارى �سم�س الدين ان�سارى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / جاويد ان�سارى �سم�س الدين ان�سارى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبري حممد عباد القميحه

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ دي ار للهواتف املتحركة والكمبيوتر ذ.م.م

DR MOBILE AND COMPUTER L.L.C
اإىل/ دي ار للهواتف املتحركة والكمبيوتر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

DR MOBILE AND  COMPUTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / حذف اإ�سالح اأجهزة احلا�سب الآيل و�سيانتها  9511001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الون�س خلدمات تنظيف ال�سيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4264900 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عفراء خليفه �سعيد �سامل ال�سويدى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نا�سر �سلطان ابراهيم نا�سر البلو�سى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / نا�سر �سلطان ابراهيم نا�سر البلو�سى من 100 % اإىل %50

تعديل راأ�س املال / من 1000 اإىل 300000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ الون�س خلدمات تنظيف ال�سيارات
AL WENCH CAR CLEANING SERVICES

اإىل/ الون�س خلدمات تنظيف ال�سيارات ذ.م.م
AL WENCH CAR CLEANING SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت كري للحيوانات الليفة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1662155 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدال�سمد كارى حممد كارى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدال�سمد كارى حممد كارى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رعد جمال الدين عبدال�ستار عاي�س الن�سارى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بيت كري للحيوانات الليفة ذ.م.م

PETCARE FOR PETS TRADING L.L.C

اإىل/ بيت كري للحيوانات الليفة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PETCARE FOR PETS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستى واي ليموزين ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1531324 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالغفور كالدى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالغفور كالدى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالمه �سيف حممد طار�س املحريبى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �ستى واي ليموزين ذ.م.م

CITYWAY LIMOUSINE L.L.C

اإىل/ �ستى واي ليموزين- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CITYWAY LIMOUSINE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفائقة غالريي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1077446 

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفائقة غالريي

AL FAIQA GALLERY

اإىل/ جنوم الروماين لل�ستائر

 NIJOM ALROMANI CURTAINS 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ق�س وتف�سيل ال�ستائر  9524002

 تعديل ن�ساط / حذف بيع احللي والك�س�سوارات الغري ثمينة - بالتجزئة  4771110

 تعديل ن�ساط / حذف بيع م�ستح�سرات التجميل - بالتجزئة  4772008

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

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:الأ�سرتالية لتكنولوجيا الأ�سا�سات - �سركة ال�سخ�س الواحد 
ذ.م.م

عنوان ال�سركة:م�سفح ال�سناعية م 32/1 ق 28 علي ن�سيب علي داوود
CN 1070157 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة

2 - تعيني ال�سادة/ا�سماعيل حجري لتدقيق احل�سابات - فرع اأبوظبي 1 ، كم�سفي 
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/10/14 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105031834
تاريخ التعديل:2022/3/21

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابجريد 

لالنظمة التكنولوجية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3020988 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/فن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ليف لاللعاب والهدايا 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2940464 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/�سوء  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املدينة لتجارة اللحوم 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1996107 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

افي�سين�سي لل�سحن والتخلي�س اجلمركي 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1706704 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

مطالبة اأطفال اأيتام بتقدمي اأوراق ثبوتية رمبا فقدوها، معتربا اأن هذا الأمر 
التي خرجت  املظاهرات  تاأثري  اأمرا خمزيا«. وعن  “كان  البولندي  والتمييز 
اإنها  ال��رازق  عبد  قال  بالعن�سرية،  ت�سفه  مبا  للتنديد  وفرن�سا  بريطانيا  يف 
اأ�سهمت يف دفع بريطانيا لفتح نافذة ل�ستقبال الالجئني خمتلفي اجلن�سيات 
بالتعاون مع الكنائ�س والأ�سر، ومع تزايد املظاهرات مع اقرتاب النتخابات يف 
بريطانيا وفرن�سا �ستكون اأداة �سغط قوية على احلكومات لرت�سح لطلباتها 
يفر�سها  ال��ت��ي  ال�سغوط  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��الج��ئ��ني.  لكل  ح��دوده��ا  وتفتح 
الالجئون الأوكرانيون على اخلدمات العامة يف دول الحتاد الأوروبي، يجادل 
اقت�ساديون باأن الأوكرانيني �سيكونون يف و�سع جيد للعثور على عمل يف اأ�سواق 
مع  وا�سحة  مقارنة  يف  مهاراتهم  على  الطلب  ي��زداد  حيث  ال�سيقة؛  العمل 
2014 و2015 ال�سوريني. واأ�سدر الربملان الأوروب��ي حزمة  لجئي عامي 
الأنظمة  يف  ب��الن��خ��راط  لالأوكرانيني  ال��ف��وري  بال�سماح  ا�ستثنائية  ق���رارات 

فر منه ل�ستحالة العي�س الآمن فيه، وكان يعمل، اإىل جانب الدرا�سة، �سائقا 
اأحالمه،  دمرت  احلرب  ولكن  عائلته،  بان�سمام  ويحلم  اأوكرانيا  يف  للتاك�سي 
ويعتقد باأن كونه ملونا وم�سلما تاأخرت فر�سة ح�سوله على اللجوء يف اأملانيا. 
اإن��ه كان  ل�”�سكاي نيوز عربية”  26 عاما،  اأ( ويبلغ   . ومن ناحيته يقول )ع 
طالبا يف اأوكرانيا والآن حمتجز يف خميم اأي�سا باأملانيا مع زوجته الأوكرانية، 
عند  وبكت  عن�سرية  معاملة  لقيت  احلجاب  ترتدي  م�سلمة  لأنها  رمبا  لكن 
دخولها املخيم، وخ�سع هو للتحقيق لعدة �ساعات، فيما العائالت الأوكرانية 
اأوراق ثبوتية وخرجوا، على حد قوله. وتتوقع الأمم  يف املخيم ح�سلت على 
بينما يقدر  الأرب��ع��ة م��الي��ني،  الأوك��ران��ي��ني  اأع���داد الالجئني  املتحدة جت��اوز 
والبالغ  الآن  بولندا  يف  منهم  امل��وج��ودي��ن  الالجئني  ل��دع��م  ال���الزم  الإن��ف��اق 
عددهم 2.5 مليون �سخ�س ملدة 6 اأ�سهر اإىل عام بحوايل 4.7 مليار دولر- 

9.4 مليار، اأي ما يعادل 0.7-1.4 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل.

•• عوا�شم-وكاالت

اأوروبية من �سروطها لدخول الالجئني من خمتلف اجلن�سيات  خففت دول 
ب�”العن�سرية”  امل��ن��ددة مب��ا و���س��ف  ن��ق��د ���س��دي��دة وامل��ظ��اه��رات  ب��ع��د ح��م��الت 
اأن  الالجئني  مبلف  معنيون  ي��رى  بينما  الأوك��ران��ي��ني،  غ��ري  الالجئني  �سد 
وخبري  الربيطاين  الإع��الم��ي  وي�سف  كافية.  لي�ست  اجل��دي��دة  الت�سهيالت 
ال�سوؤون الدولية، فوؤاد عبد الرازق، الت�سهيالت التي قدمها الحتاد الأوروبي 
باأنها “جيدة يف معظمها” لكنها ما زالت تركز على الأوكرانيني، و�سملت غري 
الأوكرانيني من حاملي الإقامات الطويلة بعد انتقادات �سديدة واحتجاجات 
ملوقع  وي�سيف  الأوك��ران��ي��ني.  غري  الالجئني  مع  بولندا  تعامل  اأ�سلوب  على 
الإج����راءات  ���س��ددت  ك��ان��ت  الربيطانية  احل��ك��وم��ة  اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي 
لدرجة يراها البع�س “قا�سية” يف اإدخال الالجئني غري الأوكرانيني، منها 

للو�سول  اإ�سافة  العمل،  وت�سريح  امل��دار���س  يف  الأط��ف��ال  وت�سجيل  ال�سحية 
يكن مطروحا يف  ال��ذي مل  الأم��ر  والت�سالت،  العام  النقل  ل�سبكات  املجاين 
اأزمات �سابقة ا�سطر غالبية الالجئني فيها لالنتظار �سنوات قبل احل�سول 
الطبية  الرعاية  على  واحل�سول  والعمل  بالتعليم  ت�سمح  ثبوتية  اأوراق  على 
غري الطارئة، واأحيانا بات �سعبا على بع�سهم احل�سول على �سكن وانتظروا 
الأوروبية  الت�سهيالت  عليهم  تنطبق  ل  ومم��ن  الإي�����واء.  م��راك��ز  يف  ���س��ه��ورا 
املذكورة الطالب الدار�سون يف اأوكرانيا من جن�سيات اأجنبية الذين ينتظرون 
يف املخيمات للدخول لأوروبا كالجئني راف�سني العودة لبلدانهم؛ حيث ذهبوا 
فيها  الت�سجيل  عرب  بالدهم  ظ��روف  من  الفارين  وجهة  كونها  اأوكرانيا  اإىل 
بذكر  واكتفى  باأملانيا،  خميم  يف  املحتجزين  الطالب  اأح��د  ويقول  كدار�سني. 
اإنه و�سل بعد  ا�سمه بحروف )د. اأ(، وعمره 34 عاما ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
الذي  لوطنه  العودة  ويخ�سى  الق�سف،  اأوكرانيا حتت  �سعبة من  ف��رار  رحلة 

مظاهرات دعم الالجئني »بال متييز«.. تبداأ ح�شد ثمارها باأوروبا

•• وا�شنطن-وكاالت

يعاين الرئي�س الرو�سي فالدميري 
ب���وت���ني ب���ع���د غ�����زو اأوك����ران����ي����ا من 
لتحليل  وف���ق���اً  م��رك��زي��ة  مع�سلة 
�سحيفة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال���ك���ات���ب 
بوت،  ماك�س  بو�ست”  “وا�سنطن 
اإن��ه��ا ح��رب يعتقد ب��وت��ني اأن���ه “ل 
ح�سب تعبري  ي�ستطيع خ�سارتها” 
القومية  ال���س��ت��خ��ب��ارات  م���دي���رة 
الوقت  ل��ك��ن��ه��ا يف  ه��اي��ن��ز،  اأف���ري���ل 
نف�سه حرب، ل يبدو اأنه قادر على 

ك�سبها.
ا�����س����ت����غ����رق����ت ����س���ي���ط���رة ال�����ق�����وات 
 2003 يف  بغداد  على  الأمريكية 
ثالثة اأ�سابيع فقط، بينما ل يزال 
ب��وت��ني اأب��ع��د م��ا ي��ك��ون ع��ن حتقيق 
بعد  اأوك��ران��ي��ا،  يف  املعلنة  اأه��داف��ه 
ث��الث��ة اأ���س��اب��ي��ع م��ن ب��داي��ة الغزو. 
اإىل  اأع��ل��ن  م��ا  ح�سب  ب��وت��ني  �سعى 
اأوكرانيا و”اجتثاث  “نزع �سالح” 
فر�س  يعني  م��ا  م��ن��ه��ا،  النازية” 

نظام دمية يف يد الرو�س فيها. 

رهان تال�سى
كان اأف�سل رهان للرئي�س الرو�سي 
خاطفة  حرب  خو�س  الكاتب  وفق 
الأوىل  الأي����������ام  يف  ك���ي���ي���ف  ن���ح���و 
ل��ل��ح��رب. ل��ك��ن ذل���ك ت��ال���س��ى ومل 
يظهر اجلي�س الرو�سي القدرة على 
با�ستمرار  اإمداد طوابري مدرعاته 
اجلوية  العمليات  بني  التن�سيق  اأو 

والربية.
ح��ق��ق ال���رو����س ت��ق��دم��اً اأف�����س��ل يف 
اجلنوب باملقارنة مع ال�سمال، لكن 
وليزالون  الآن  ت��وق��ف  ت��ق��دم��ه��م 
ال�������س���ي���ط���رة على  ع����اج����زي����ن ع����ن 
دفاعاً  الأوك��ران��ي��ون  �سن  ال�سماء. 

•• وا�شنطن-وكاالت

نقلت �سحيفة وول �سرتيت جورنال 
قولهم  اأم��ريك��ي��ني  م�سوؤولني  ع��ن 
اإنه بعد اأن ف�سلت القوات الرو�سية 
يف حتقيق ن�سر �سريع يف اأوكرانيا، 
فاإن هناك دلئل على اأن الكرملني 
ا�سرتاتيجية  اإىل  ����س���ي���ت���ح���ول 
اأه����داف ميدانية  ل��ت��اأم��ني  ج��دي��دة 
�سغط  كورقة  ي�ستخدمها  رئي�سية 
احلكومة  اإج���ب���ار  اإىل  ال�����س��ع��ي  يف 
بني  احلياد  قبول  على  الأوكرانية 

رو�سيا والغرب.
وك�������ان�������ت ال���������ولي���������ات امل����ت����ح����دة 
نطاق  على  ف�سروا  ق��د  وحلفاوؤها 
وا���س��ع الأه����داف الأول��ي��ة للرئي�س 
لعمليته  بوتن  فالدميري  الرو�سي 
الع�سكرية يف اأوكرانيا، باأنها تهدف 
غ�سون  يف  كييف  على  لال�ستيالء 
الرئي�س  حكومة  وا���س��ت��ب��دال  اأي���ام 
زيلين�سكي  فولودميري  الأوك���راين 
بنظام موال لرو�سيا، وهي اأمور مل 

يتمكن من حتقيقها حتى الآن.
وق���ال م�����س��وؤول اأم��ريك��ي رف��ي��ع، مل 
اإن  ا���س��م��ه،  ع��ن  ال�سحيفة  تك�سف 
اأك�����رث من  اأن  ت��و���س��ح  امل���وؤ����س���رات 
العنيف  ال��ق��ت��ال  م���ن  اأ���س��اب��ي��ع   3
للقوات  ال�������س���ر����س���ة  وامل�����ق�����اوم�����ة 
الأوكرانية دفعت بوتن اإىل تعديل 

تكتيكاته.
اأما التقييم اجلديد لنوايا الرئي�س 
امل�سوؤولني  ل��ك��ب��ار  وف��ق��ا  ال��رو���س��ي 
اأن  اإىل  ف��ي�����س��ري  ب���اي���دن،  اإدارة  يف 
مو�سكو �ستعمل لإجبار كييف على 
الرو�سية مبناطق  املطالبات  قبول 
بعد  وال�سرق  اجلنوب  يف  اأوكرانية 
ال�ستيالء على �سبه جزيرة القرم 
يف عام 2014، كما �ست�سعى رو�سيا 
بني  بري”  “ج�سر  ت���اأم���ني  اإىل 
القرم،  جزيرة  و�سبه  رو�سيا  غ��رب 
على  الرو�سية  ال�سيطرة  وتو�سيع 

منطقة دونبا�س.

ع�سكرية  مهمة  وهي  وعنيداً  ذكياً 
الهجوم.  م���ن  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  اأ���س��ه��ل 
ويحاول اجلي�س الرو�سي تعوي�س 
الع�سكرية  م���ه���ارت���ه  يف  ال��ن��ق�����س 
اأن  ميكن  لكن  مطلقة.  بوح�سية 
ترتد هذه الوح�سية عليها بظهور 

مقاومة اأكرث �سرامة.

ما يدركه بوتني 
اأم����ام احل�سار  ل��ي��ن��ي��غ��راد  ���س��م��دت 
بني  ي�����وم   900 ق����راب����ة  الأمل��������اين 
بوتني  وع��ل��ى  و1944،   1941
الق�سة ج��ي��داً مبا  ه��ذه  ي���درك  اأن 
اليوم  اأ�سبحت  التي  لينينغراد  اأن 
ب��ط��ر���س��ب��ورغ، ه���ي م�سقط  ���س��ان��ت 
خالل  �سقيقه  م���ات  وف��ي��ه��ا  راأ����س���ه 

احل�سار.
ل��ق��د ت�����س��ور ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة جوعاً 
اأ�ساف  ي�����س��ت�����س��ل��م��وا.  مل  ل��ك��ن��ه��م 
باملدفعية  مدينة  ت��دم��ري  اأن  ب��وت 
وال�������س���واري���خ اأ����س���ه���ل ك����ث����رياً من 
مواقع  الأنقا�س  تخلق  احتاللها. 
حركة  وتعيق  للمدافعني  قتالية 

املركبات املدرعة.
ا����س���ت���وج���ب الأم��������ر م����ن ال����ق����وات 
ال��ع��راق��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن اجلي�س 
 2016 ب��ني  اأ�سهر   9 الأم��ري��ك��ي، 
من  امل��و���س��ل  ل���س��ت��ع��ادة  و2017 

اأيدي قرابة 6 اآلف داع�سي.
بوتني  ك���ان  اإذا  ال��ك��ات��ب  وت�����س��اءل 
ي��رغ��ب يف ح�����س��ار م��ط��ول لكييف 
ب��ي��ن��م��ا ت��وا���س��ل ال��ع��ق��وب��ات �سرب 

وموا�سلة ح�سد املقاومة.
ما  ملكية  ع��ن  بعيد  ب��وت��ني  ول��ك��ن 
اأقل  اأوك��ران��ي��ا،  يكفي من ق��وات يف 
التقديرات،  األفاً ح�سب   190 من 
لل�سيطرة على دولة حتت�سن اأكرث 
وهناك  ن�����س��م��ة.  م��ل��ي��ون   43 م���ن 
بوتني  ليجند  �سئيلة  اح��ت��م��الت 
ق����وات اأم��ن��ي��ة م��وال��ي��ة ل��ل��رو���س يف 
غرب اأوكرانيا، كما فعل يف �سرقها 

اأو يف �سوريا.
يف  كانوا  الذين  الأوكرانيني  حتى 
يوم من الأيام ودودين مع مو�سكو 
كره  يف  غ���ارق���ني  الآن  اأ����س���ب���ح���وا 
الحتجاجات  وت��ت��وا���س��ل  رو���س��ي��ا. 
امل��ن��اه�����س��ة ل��رو���س��ي��ا حت���ت مرمى 

اأ�سلحة املحتلني.

حرب �لع�سابات
يف كتابه “اجليو�س اخلفية: تاريخ 
م��ل��ح��م��ي حل����رب ال��ع�����س��اب��ات من 
احلا�سر”،  اإىل  القدمية  الع�سور 
مكافحة  اأن  اإىل  ب�����وت  ي��خ��ل�����س 
�سيا�سة  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة  ال���ت���م���رد 
اإل  امل��ح��روق��ة غ��ري فعالة  الأر�����س 
ي��خ��و���س��ون حرب  ال��ذي��ن  ك���ان  اإذا 
الع�سابات، �سعافاً ومنقطعني عن 
امل�����س��اع��دة اخل��ارج��ي��ة وح��ني يكون 
بكثري  ع��دداً  اأكرب  التمرد  مكافحو 

ويحظون ب�سرعية �سيا�سية.
ال���������س����روط على  ان���ط���ب���ق���ت ه������ذه 
بوتني  حرب  مثلت  التي  ال�سي�سان 
واحد  اأي  ينطبق  ل  لكن  الأوىل. 

بوتن  ي��وا���س��ل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
���س��غ��ط��ه ال��ع�����س��ك��ري، مب���ا يف ذلك 
معترًبا  الأوك��ران��ي��ة،  امل���دن  ق�سف 
اأن����ه ���س��ي��ق��ود ال��رئ��ي�����س الأوك�����راين 
للتخلي عن اآماله يف الن�سمام اإىل 
الغرب واملوافقة على و�سع حمايد 

ومطالب رو�سية اأخرى.
هذا وقال م�سوؤولون اأمريكيون اإنه 
مطالب  زيلن�سكي  رف�س  حالة  يف 
ب���وت���ن ل����الأر�����س واحل�����ي�����اد، فمن 
املتوقع اأن يحاول الرئي�س الرو�سي 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ك��ل الأرا����س���ي التي 
والقتال  ق���وات���ه  ع��ل��ي��ه��ا  ا���س��ت��ول��ت 
عليها، بينما اأ�سار م�سوؤول اأمريكي 
الرو�سية  ال���ق���وات  اأن  اإىل  اآخ�����ر، 
�سرتكز ب�سكل متزايد على تكتيكات 

احل�سار.
ال�سحيفة الأمريكية ك�سفت اأي�سا 
اأن هذا التعديل يف ال�سرتاتيجية 

وت�ستمر  ال����رو�����س����ي  الق���ت�������س���اد 
النعو�س يف العودة اإىل الديار.

خ�سائر هائلة
الأمريكيون  امل�������س���وؤول���ون  ي���ق���در 
ب��ت��ح��ف��ظ ���س��ق��وط م���ا ب���ني 5 و 6 
الأ�سبوعني  اآلف جندي رو�سي يف 
 400 ن��ح��و  اأو  ل��ل��ح��رب،  الأول�����ني 
جندي يف اليوم. وقد يكون الرقم 

يتمكنون  قد  الرو�س  اأن  ب��وت  راأى 
اإىل كييف. وقد  من �سق طريقهم 
القب�س على  اأو  يتمكنون من قتل 
فولودميري  الأوك������راين  ال��رئ��ي�����س 
يك�سبهم  لن  ذلك  لكن  زيلين�سكي. 

احلرب.
ب���اإم���ك���ان احل���ك���وم���ة الأوك����ران����ي����ة 
احلرة النتقال بب�ساطة اإىل لفيف 
بولندا  اإىل  اأو  اأوك��ران��ي��ا،  غ��رب  يف 

قتيل   700 ق����راب����ة  احل���ق���ي���ق���ي 
يومياً.

اإن ه����ذا ال���ن���وع م���ن اخل�����س��ائ��ر مل 
ففي   .1945 منذ  رو�سيا  ت�سهده 
ما  ال�سوفييت  خ�سر  اأفغان�ستان، 
5 قتلى يومياً، وحتى هذا  معدله 
الرقم كان كافياً لتقوي�س النظام.
وهو  فعاًل  بال�سغط  بوتني  ي�سعر 
�سوريني  م��رت��زق��ة  جتنيد  ي��ح��اول 

جتهيزات  ال�������س���ني  م����ن  وط����ل����ب 
ع�سكرية وفق بع�س التقارير، اإنها 
اأن��ه ل ميلك ما يكفي  اإىل  اإ�سارات 
لتعوي�س  الأ�سلحة  اأو  اجلنود  من 
املتوقع يف حرب  اأك��رب من  خ�سائر 

ل جتري وفق املخطط.

�إ�سقاط كييف 
ال يعني ك�سب �حلرب

ق���د يعني  ال���رو����س���ي���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
الع�سكرية  امل���واج���ه���ات  م��وا���س��ل��ة 
اأ�سهر، عرب  ورمب��ا  مقبلة  لأ�سابيع 
م��زي��د م���ن ال��ه��ج��م��ات م���ن جانب 
يعتمد يف  ال���ذي  ال��رو���س��ي  اجلي�س 
ك��ث��ري م���ن الأح����ي����ان ع��ل��ى اإط����الق 
م�سافة  م��ن  واملدفعية  ال�سواريخ 

بعيدة.

مطالب بوتن
الرئي�س  ك�����س��ف  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
القوات  ل�سحب  مطالبه  الرو�سي 
اأوك���ران���ي���ا، وكانت  م���ن  ال��رو���س��ي��ة 
تكون  اأن  �����س����رورة  ه����ي  اأب�����رزه�����ا 
اإىل  تن�سم  واأل  حمايدة  اأوكرانيا 

حلف الناتو.
ب��ي��ن��م��ا ت�����س��م��ل امل��ط��ال��ب الأخ�����رى 
اأوك����ران����ي����ا ل��ع��م��ل��ي��ة نزع  خ�������س���وع 
ال��ب��الد ل  اأن  م��ن  للتاأكد  ال�����س��الح 

تلحق باملدنيني الذين اأرغموا على 
الفرار من منازلهم«.

الالجئني  م��ف��و���س��ي��ة  واأو����س���ح���ت 
اأم�س الأول الأحد اأن 3389044 
اأوك����راين غ���ادروا ال��ب��الد منذ بدء 
فرباير   24 يف  الرو�سي  الجتياح 
هاجروا،  اآخ���ري���ن   60352 واأن 
باملئة   90 ح��واىل  اأن  اإىل  م�سرية 
م��ن الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ف���روا هم 
الذين  الرجال  واأطفال، لأن  ن�ساء 
ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 18 و60 
للخدمة  ي�ستدعوا  اأن  ميكن  عاما 

الع�سكرية ول ميكنهم الرحيل.
الأمم  وك��ال��ة  اأع��ل��ن��ت  جهتها،  م��ن 
املتحدة للطفولة اأن اأكرث من 1.5 
مليون طفل هم �سمن الأ�سخا�س، 
ال��ذي��ن ف���روا اإىل اخل���ارج، حمذرة 
من اأن خماطر تعر�سهم ل�ستغالل 

“حقيقية ومتنامية«.
الدولية  الهجرة  منظمة  واأعلنت 
اأنه  اأي�سا  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 
حتى الأربعاء غادر 162 األفا من 
الرعايا الأجانب اأوكرانيا اإىل دول 

جماورة.
وه���ن���اك م��الي��ني اآخ���ري���ن غ����ادروا 
منازلهم لكن يبقون داخل احلدود 
الأمم  وكالت  بح�سب  الأوكرانية. 
امل��ت��ح��دة وال����وك����الت ال��ت��اب��ع��ة لها 
فاإن حواىل 6.48 مليون �سخ�س 
نزحوا داخل اأوكرانيا حتى الأربعاء 
الهجرة  مل��ن��ظ��م��ة  ب��ح�����س��ب حت��ق��ي��ق 

الدولية.
وكانت مفو�سية الالجئني تقدر يف 
ال�سابق اأن ما ي�سل اإىل 4 ماليني 

�سخ�س غادروا اأوكرانيا.
قبل النزاع، كانت اأوكرانيا تعد 37 
مليون ن�سمة يف املناطق اخلا�سعة 
�سبه  با�ستثناء  احلكومة  ل�سيطرة 
رو�سيا  �سمتها  التي  القرم  جزيرة 
املوالني  الن��ف�����س��ال��ي��ني  وم��ن��اط��ق 

لرو�سيا يف ال�سرق.

ت�سكل تهديدا لرو�سيا يف امل�ستقبل، 
واأن اللغة الرو�سية يجب اأن تتمتع 

بحماية قانونية يف البالد.
اأن املطلب الأك��رث �سعوبة هو  كما 
اإجراء مفاو�سات وجها لوجه بني 
اتخاذ قرار  بوتن وزيلين�سكي قبل 
كما  ال�سالم،  حفظ  اتفاقية  ب�ساأن 
اأوكرانيا،  �سرق  يف  دونبا�س  و�سع 
�ستطالب  رو�سيا  اأن  اف��رتا���س  م��ع 
بالتخلي عن  الأوكرانية  احلكومة 

تلك املنطقة.
تطالب  اأن  اأي�������س���ا  امل���رج���ح  وم����ن 
ر�سميا  باملوافقة  اأوك��ران��ي��ا  رو�سيا 
التي  ال��ق��رم،  ج��زي��رة  �سبه  اأن  على 
 ،2014 ع���ام  يف  مو�سكو  �سمتها 

هي ملك لرو�سيا.
اتهم  ق��د  ال��رو���س��ي  الرئي�س  وك���ان 
ال�سلطات الأوكرانية ب�”املماطلة” 
باأن  اأ����س���اف  ل��ك��ن��ه  امل��ف��او���س��ات  يف 

مو�سكو م�ستعدة للبحث عن حلول 
وذل����ك خ���الل ات�����س��ال اأج������راه مع 

امل�ست�سار الأملاين اأولف �سولتز.

10 ماليني نازح
من  ����س���خ�������س  م����الي����ني   10 ف������ّر 
حرب  ب�سبب  اأوكرانيا  يف  منازلهم 
قال  ح�سبما  “املّدمرة”،  رو���س��ي��ا 
ال�سامي  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ف��و���س 
ل�سوؤون الالجئني فيليبو غراندي 

اأم�س الأول الأحد.
وك���ت���ب غ����ران����دي ع��ل��ى ت���وي���رت اأن 
م���دّم���رة  اأوك����ران����ي����ا  يف  “احلرب 
ف�����ّروا  م���الي���ني   10 اأن  ل����درج����ة 
اإىل  جل��اأوا  اأو  داخلًيا  نزحوا  �سواء 

اخلارج«.
هوؤلء  م�سوؤوليات  “بني  واأ�ساف: 
ال��ذي��ن ي��خ��و���س��ون احل����رب، يف كل 
التي  املعاناة  هناك  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 

منها يف اأوكرانيا، ول يف اأفغان�ستان 
�سابقاً.

جحيم متبادل
ج����ع����ل ب�����وت�����ني ح�����ي�����اة امل����دن����ي����ني 
الأوكرانيني جحيماً، لكن املقاتلني 
يجعلوا  اأن  ميكنهم  الأوك��ران��ي��ني 
ال��رو���س��ي��ة جحيماً  ال���ق���وات  ح��ي��اة 
الأمر  و�سيتطلب  مقبلة،  ل�سنوات 
اأكرث من ب�سع �سربات �ساروخية 
لقطع خطوط الإمداد الأوكرانية 
�سمال  ح���ل���ف  يف  ج����ريان����ه����ا  ع�����ن 
الأطل�سي. ما يقنع بوت باأن رو�سيا 
مقولة  ه����و  ال����ف����وز  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل 
ت�ساوي  احل����رب،  “يف  ن��اب��ول��ي��ون: 
ال���ق���وة الأخ���الق���ي���ة ث���الث���ة اأرب�����اع 
ال��ق��وة امل���ادي���ة«. ق��د ت��ك��ون للرو�س 
لالأوكرانيني  ل���ك���ن  اأك�������رب،  ع�����دة 
حا�سمة،  ومعنوية  اأخالقية  مزية 
من  الأوك���ران���ي���ون  ي��ق��ات��ل  فبينما 
كبري  ع��دد  ُيبلغ  مل  وطنهم،  اأج���ل 
ال��رو���س باملكان الذي  م��ن اجل��ن��ود 
كانوا يتوجهون اإليه وا�ست�سلموا يف 

اأول فر�سة.

حاجة بوتني
اإذا كان بوتني يريد تفادي م�ستنقٍع 
اأم  ع��اج��اًل  �سيحتاج  امل���دى،  ط��وي��ل 
املتطرفة  اأهدافه  تليني  اإىل  اآج��اًل 

واإنهاء هذه احلرب ال�سريرة.
القبول  هي  الوحيدة  الطريق  اإن 
انت�ساراً.  ت�سميتها  م��ع  بالهزمية 
وحل�����������س�����ن ح������ظ������ه، ه�������و م���������راوغ 
متمر�س. ولكن اخلطر الكبري، األ 
كامل  ب�سكل  عقالنياً  بوتني  يكون 
ق���د يحاول  ل���ذل���ك،  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
م��وا���س��ل��ة ال���ف���وز ب��ح��رب ل ميكن 
ك�سبها، وبكلفة مرتفعة للطرفني.

جملة اأتالنتيك: وحده الناتو 
قادر على اإنقاذ بوتني

•• وا�شنطن-وكاالت

الأمريكية توم نيكولز الغرب  “اأطالنتيك”  حذر الكاتب ال�سيا�سي يف جملة 
من اإقحام حلف �سمال الأطل�سي )ناتو( يف اأوكرانيا ملواجهة القوات الرو�سية. 
فالرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني واقع يف م�سكلة. على الرغم من حمدودية 
مكا�سبه على الأر�س يف اأوكرانيا، هو يواجه هزمية ا�سرتاتيجية يف حرب مل 
يتوقع اأحد، مبن فيهم نيكولز، اأن يخ�سرها. تبني اأن اجلي�س الرو�سي املتبجح 
املدنيني  وقتل  جمنديها  على  التنمر  يف  ال��ب��ارزة  مهارتها  تكمن  جوفاء  ق��وة 
على  توجب  رمب��ا  التوقعات؛  اأدن��ى  دون  الرو�سية  القوات  اأداء  ك��ان  الأج��ان��ب. 
القيام  بدًل من  التدريب  الوقت يف  املزيد من  اإم�ساء من  الرو�س  الطيارين 
مبناورات خيالية يف املعار�س اجلوية الأجنبية. يف الداخل، يفقد بوتني الثقة 
باأجهزته الأمنية اخلا�سة ويبدو اأنه يقيل بع�س كبار جوا�سي�سه. ينزل ال�سعب 
القت�ساد  الآلف.  توقيف  اإىل  ال�سلطات  ي��دف��ع  مم��ا  ال�����س��وارع  اإىل  ال��رو���س��ي 
الرو�سي يف حالة جمود عميق ومن املرجح اأن يبقى يف هذه احلالة ل�سنوات. 
اأ�ساف نيكولز اأن قوة ع�سكرية واحدة فقط قادرة على اإنقاذ بوتني من الإهانة 
املطلقة: الناتو. اإن تدخل الناتو يف حرب رو�سيا على اأوكرانيا ميكن اأن يوقف 
بوتني  نظام  بني  حرباً  �سيعني  ذل��ك  لكن  ال��دول��ة.  لتلك  الرببرية  الهجمات 

والغرب و�ست�سكل احلرب هدية لبوتني 
اإىل درجة اأنه يجب توقع اأن يقوم بكل 
ما يلزم لإثارتها. على الوليات املتحدة 

واأوروبا مقاومة هكذا ا�ستفزازات.
ي�ساعد  اأن  ال��ن��ات��و  ت��دخ��ل  ���س��اأن  وم���ن 
ب��وت��ني م��ن خ���الل ال�����س��م��اح ل��ه بتعبئة 
اأجل  اأق�سى من  �سعبه وفر�س عقوبات 
خ��ن��ق الع�����رتا������س. م���ن ال���وا����س���ح اأن 
م��الي��ني ال��رو���س ل ي��ري��دون اأي �سيء 
له عالقة باحلرب الأخوية. اإذا تورط 
بعر�س  ب��وت��ني  ن��ظ��ام  ف�سي�سر  ال��ن��ات��و 
يتعر�سون  رو�������س  ل����رج����ال  ل���ق���ط���ات 
الأمريكية  املقاتالت  للق�سف من قبل 
والأمريكيون  واحلليفة.  والربيطانية 

اأه��داف برية، رمبا  اأن منطقة حظر جوي لن تتطلب �سرب  الذين  يظنون 
حتى يف رو�سيا، يخدعون اأنف�سهم بح�سب الكاتب. وحتى لو مل ي�سارك الأملان 
اأملانية  ت�سور مقاتالت  رو�سيا مقاطع  تركب  اأن  املوؤكد  �سبه  احل��رب، فمن  يف 
به  �سي�سعر  ال���ذي  ال��ق��وم��ي  الغ�سب  لتثري  رو���س��ي��ة  ع�سكرية  وح���دات  تهاجم 
الرو�س ب�سكل تلقائي جتاه هذه ال�سور. يدرك بوتني اأن عبارة ناتو قادرة على 
عليه  اللوم  الرو�س  األقى  تقليدي  عدو  الناتو  رو�سيا.  يف  عميق  فعل  رد  اإنتاج 
اأجواء  يف  الأطل�سية  املقاتالت  حتليق  �سي�سكت  املا�سي.  يف  م�ساكلهم  ب�سبب 
اأوكرانيا بع�س العرتا�سات على الأقل ويعطي داعمي بوتني هراوة اأكرب حني 
ي�سربون ب�سكل فا�سي اآخر الرو�س الراف�سني لقبول احلرب. داخل الكرملني، 
ان�سقاق حمتمل.  اأو  تردد  اأي  للتحرك �سد  الناتو  بوتني تدخل  ي�ستخدم  قد 
اإن احتمالت  اأ�ساًل منخف�سة.  انقالب �سد بوتني هي  اإن احتمالت ح�سول 

حدوث هذه اخلطوة خالل حرب رو�سية مع الناتو هي اأدنى حتى.

�إ�سقاط كييف ال يعني ربح �ملعركة 

وا�شنطن بو�شت: بوتني ل ي�شتطيع ك�شب احلرب... ول خ�شارتها

 منذ بدء �الجتياح �لرو�سي.. »رقم مفزع« للفارين من �أوكر�نيا

ا�شرتاتيجية جديدة لرو�شيا .. بوتن يناور بورقة ع�شكرية

حماية لل�شباب.. هكذا حتركت م�شر يف ملف الهجرة غري ال�شرعية •• القاهرة-وكاالت

يف خ�سم الأحداث التي ي�سهدها العامل من حروب وا�سطرابات اأدت ملوجة 
الظاهرة  ه��ذه  م��ن  احل��د  على  م�سر  تعمل  م�سبوقة،  غ��ري  عاملية  ه��ج��رة 
الآليات  ت��ط��وي��ر  فبعد  ك��اف��ة،  ال��ن��واح��ي  م��ن  بالب�سر،  الجت����ار  وم��ك��اف��ح��ة 
الربملان  اأج��رى  الإط��ار،  بدورها يف هذا  القيام  التنفيذية مبا ميكنها من 
يف  دوره��ا  اأداء  على  املخت�سة  اجلهات  ت�ساعد  ت�سريعية  تعديالت  امل�سري 
هذا ال�ساأن. من جانبه قال طارق اخلويل، ع�سو جلنة العالقات اخلارجية 
نيوز  ل�سكاي  وال�سيا�سيني،  الأح��زاب  �سباب  تن�سيقية  عن  النواب  مبجل�س 
عربية اإن الدولة امل�سرية قامت بجهود كبرية على مدار ال�سنوات املا�سية 
يف ملف الهجرة غري ال�سرعية �سواء يف ال�سق الت�سريعي اأو ال�سق الأمني اأو 
املهم  “كان من  اأنه:  نيوز عربية  ل�سكاي  واأ�ساف يف ت�سريحات  التوعوي. 

الأمن القومي امل�سري، واحلفاظ على ما مت حتقيقه يف ملف الهجرة غري 
ال�سرعية من اإجنازات وا�ستكمالها.

املجموع، خالل  النواب يف  واف��ق جمل�س  امل�سري قد  النواب  وك��ان جمل�س 
بع�س  بتعديل  احلكومة  من  املُقدم  القانون  م�سروع  على  املا�سية،  الأي��ام 
اأحكام القانون رقم )232( ل�سنة 1989 فى �ساأن �سالمة ال�سفن لتمكني 
ال�سفن  على  تتم  ال��ت��ى  الت�سرفات  جميع  متابعة  م��ن  املخت�سة  اجل��ه��ات 
والوحدات البحرية واإعداد قاعدة بيانات حمكمة لذلك، مبا ي�سمن فر�س 

الرقابة ملنع ارتكاب الأعمال غري امل�سروعة بوا�سطة تلك ال�سفن.
م�سرية  بحرية  وح��دة  اأو  ال�سفينة  م�ستغل  اأو  مالك  ك��ل  القانون  واأل���زم   

يواكب  اأن  ال�سرعية،  غري  الهجرة  مكافحة  يف  الدولة  ق��درات  تطوير  مع 
ذلك تطوير ت�سريعي يهدف اإىل تغليظ العقوبات املتعلقة باملهربني ومن 

يقومون بجرائم متعلقة بنقل املهاجرين غري ال�سرعيني«.
باملهربني  يتعلق  العقوبات يف ما  تغليظ  اإىل  اأدى  القانون  اأن تعديل  وبني 
ال�سباب، واأي�سا حلماية الأمن القومي امل�سري، وحفاظا على ما  حلماية 

مت حتقيقه يف ملف الهجرة غري ال�سرعية.
ال�سرعية  غ��ري  الهجرة  مكافحة  ت�سريعات  اإق���رار  اأن  اإىل  اخل���ويل،  ولفت 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأه��داف  اأب��رز  مع  متواكباً  ياأتي  ال�سفن،  و�سالمة 
حماية  من  وتزيد   ،)2026  -  2016( ال�سرعية  غري  الهجرة  ملكافحة 

اإخطار اجلهة املخت�سة مبا يرد عليها من ت�سرفات بالبيع اأو الإيجار خالل 
موعد ل يجاوز ثالثني يوًما من تاريخ الت�سرف، ويرفق بالإخطار �سند 
الت�سرف، واإل احلب�س مدة ل جتاوز �سنة وبغرامة ل تقل عن خم�سني األف 
جنيه ول جتاوز خم�سمائة األف جنيه اأو باإحدى هاتني العقوبتني، اأما اإذا 
ترتب على عدم الإخطار ا�ستعمال ال�سفينة اأو الوحدة البحرية امل�سرية فى 

غر�س غري م�سروع مع علم املت�سرف بذلك تكون العقوبة ال�سجن.
6 م��ن م�����س��روع ق��ان��ون م��ق��دم م��ن احلكومة  امل���ادة  كما واف���ق على تعديل 
وتهريب  ال�سرعية  غ��ري  ال��ه��ج��رة  مكافحة  ق��ان��ون  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل 
بال�سجن  ليعاقب   ،2016 ل�سنة   )82( رقم  بالقانون  ال�سادر  املهاجرين 
امل�سدد وبغرامة ل تقل عن مائتي األف جنيه ول تزيد على خم�سمائة األف 
اأكرب، كل من  اأيهما  اأو بغرامة م�ساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع  جنيه 

ارتكب جرمية تهريب املهاجرين اأو ال�سروع فيها اأو تو�سط يف ذلك.
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القوى  الثنني  اأم�س  ال�سدر  مقتدى  العراقي  ال�سيعي  الزعيم  دعا 
ف�ساء  اإىل  ال��ت��واف��ق  عنق  م��ن  اخل���روج  اإىل  وامل�ستقلني  ال�سيا�سية 
، يف  ال�سدر  العراقية اجلديدة. وقال  ت�سكيل احلكومة  الأغلبية يف 
تغريدة عرب ح�سابه موقع “تويرت” اأم�س :”ندعو اإىل اخلروج من 
ف�ساء  اإىل  الطائفية  عنق  وم��ن  الأغلبية  ف�ساء  اإىل  التوافق  عنق 
املحبني  امل�ستقلني  ال��ن��واب  من  طبقة  :”هناك  واأ���س��اف  الوطنية«. 
لوطنهم الواعني لأ�سباب تردي وتراجع العراق لهذه الدرجة املرعبة 
العراق  تنفع  التوافقية مل  “احلكومات  اأن  اإىل  م�سرياً   ، واملقلقة” 
بالنواب  ال�سدر  واأه���اب  ع��ام«.  بعد  عاماً  به  اأ���س��رت  بل  والعراقيني 
امل�ستقلني بالوقوف “ وقفة عز و�سرف وكرامة من اأجل اإنقاذ الوطن 
وتخلي�سه من بقايا الف�ساد والإرهاب والحتالل من خالل دعمهم 
اجلمهورية  رئي�س  على  الت�سويت  بها  يتم  التي  الربملانية  للجل�سة 
وعدم تعطيله بالثلث املعطل الذي هو وليد الرتهيب والرتغيب«. 
جل�سة  املقبل  ال�سبت  ي��وم  العراقي  ال��ربمل��ان  يعقد  اأن  املنتظر  وم��ن 
لنتخاب رئي�س جديد للبالد على خلفية نتائج النتخابات الربملانية 
التي جرت يف البالد يوم العا�سر من اأكتوبر -ت�سرين الأول املا�سي .

اهلل  حزب  هزمية  اأن  جعجع  �سمري  اللبنانية  القوات  حزب  رئي�س  اأك��د 
والتيار الوطني احلر يف النتخابات النيابية املقررة منت�سف مايو -اأيار 
املقبل �ستوؤدي اإىل انفراج العالقات اللبنانية – اخلليجية لأن العرب ل 
يهمهم “لبنان قا�سم �سليماين«. واأو�سح جعحع يف مقابلة مع �سحيفة 
اأن العدو املقبل يف النتخابات هو  اأم�س الثنني،  “ال�سرق الأو�سط”  
“حزب  �سنوات  ع�سر  اآخر  احلاكمة، وهي يف  للمنظومة  ال�سلبة  النواة 
»�ستنفرط،  املنظومة  هذه  اأن  موؤكداً  احلر”،  الوطني  و”التيار  اهلل” 
وتنتج عن النتخابات اأكرثية جديدة. واأ�سار اإىل اأنه لن يقبل ب�»حكومات 
“ال�سوربة واملخلوطة” التي ي�سمونها حكومات الوحدة الوطنية. نحن 
نريد حكومة وا�سحة املعامل، ولديها �سيا�سة وا�سحة جداً ومن�سجمة. 
وراأى  اخت�سا�سيني م�ست�سارين.  اخت�سا�سيني فعليني، ولي�س  حكومة 
الأزمة؛  م��ن  ج���زءاً  ه��ون  العربية  عزلته  م��ن  لبنان  خ��روج  اأن  جعجع 
اأي ثقة وتعد خ�سماً وعدواً  فبمجرد انتقال ال�سلطة من يد لي�س بها 
وفا�سدة، اإىل يد تعد لبنانية وبي�ساء وتريد اأن تعمر، بدقائق معدودة 

�سوف تعيد دول اخلليج النظر يف موقفها من لبنان.

قال م�سوؤول باجلي�س الكوري اجلنوبي اأم�س الثنني اإن كوريا ال�سمالية 
ح�سدت اأكرث من 6 اآلف جندي ا�ستعداداً ل�ستعرا�س ع�سكري حمتمل 
يف مطار يف بيونغ يانغ. وجاء ح�سد القوات يف مطار مريمي و�سط وجهة 
رئي�سياً مبنا�سبة  اأن بيونغ يانغ قد تنظم عر�ساً ع�سكرياً  نظر مفادها 
ال��راح��ل للزعيم كيم  اإي��ل-���س��ون��غ، اجل��د  110 مليالد كيم  ال���  ال��ذك��رى 
امل�سوؤول  “ني�سان«. و�سرح  اأبريل   15 الوطني يف  واملوؤ�س�س  جونغ-اأون 
لل�سحفيني ب�سرط عدم الك�سف عن هويته، “كان هناك تقرير اإعالمي 
اأن  ه��و  املرحلة  ه��ذه  وتقييمنا يف  ج��ن��دي،   6،000 ع��ن جتمع ح��وايل 
ال��ع��دد ارت��ف��ع اأك���رث م��ن ذل���ك«. واأ���س��اف اأن���ه مل يكن ه��ن��اك اأي تغيري 
“ملحوظ” يف ا�ستعدادات كوريا ال�سمالية للعر�س الع�سكري املحتمل 
املا�سية. ويف يوم  الأ�سابيع  الذي ظلت �سيئول ووا�سنطن تراقباه منذ 
�سور  اإن   »VOA« اأمريكا«  “�سوت  اإذاع���ة  قالت  “اآذار”،  مار�س   18
الأقمار ال�سناعية ملكان تدريب ال�ستعرا�س الع�سكري يف مطار مريمي، 
والتي مت التقاطها من قبل �سركة بالنيت لب�س »Planet Labs« يف 

تظهر جتمعات القوات. يوم 16 مار�س “اآذار”، 

التطورات  ب�ساأن  الربيطانية،  ال��دف��اع  ل���وزارة  ا�ستخباراتي  تقييم  اأ���س��ار 
العا�سمة  �سمال  العنيف  القتال  ا�ستمرار  اإىل  الثنني  اأم�س  اأوكرانيا  يف 
باجتاه  املتقدمة  ال��رو���س��ي��ة  “القوات  اأن  التقييم  يف  وج���اء  الأوك��ران��ي��ة. 
ال�سمال الغربي قد توقفت. ومتكنت املقاومة الأوكرانية  كييف من جهة 
اإىل ال�سمال  القوية من الت�سدي للقوات املتقدمة من اجتاه هو�ستوميل 
الغربي. ول ي��زال اجل��زء الأك��رب من القوات الرو�سية على بعد اأك��رث من 
25 كيلومرتاً من و�سط املدينة«. واأ�ساف التقييم :”على الرغم من عدم 
اإحراز تقدم، تظل كييف الهدف الع�سكري الرئي�سي لرو�سيا، ومن املرجح 

اأن تعطي اأولوية ملحاولة ح�سار املدينة خالل الأ�سابيع املقبلة«.

عوا�شم

بغداد

بريوت

�سي�ؤول

لندن

 حتذيرات اإ�شرائيلية من 
هجمات اإيرانية و�شيكة

•• القد�س-وكاالت

ايرانية  نوايا  ب�ساأن  حتذيرات  ر�سد  عن  اإ�سرائيلية  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
الفرتة  خالل  والياي�سة  والبحر  اجلو  من  اإ�سرائيل  �سد  هجمات  لتنفيذ 
املقبلة، وذلك ب�سبب الطلب الإي��راين لإخ��راج احلر�س الثوري من قائمة 
التفاق  اإط��ار  امل�سادقة على هذا يف  الأمريكية  والنية  الإرهابية  املنظمات 
النووي. واأو�سحت امل�سادر الأمنية بح�سب موق “وال” الإ�سرائيلي، اأم�س 
الثنني، اأنه بناء على جتارب �سابق يف بع�س احلالت، اليرانيون، عن طريق 
فيلق قد�س والأذرع الأخرى، يخططون منذ فرتة طويلة ولي�سوا يف عجلة 
من اأمرهم للت�سرف-حتى با�سم النتقام، وقالت امل�سادر”يف هذه املرحلة، 
يوجد لاليرانيني العديد من النوايا، وعدد ل باأ�س به من الأفكار لتنفيذ 
الهجمات، جزء من نواياهم اإحبط قبل تنفيذه من قبل �سالح اجلو، وعن 

الباقي ل ميكن احلديث.
واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن ال�سغوطات على الإيرانيني ارتفعت بعد الهجمات 
التي حتدث تقريبا �سد اأه��داف مهمة ليران يف �سوريا، مبا ي�سمل مقتل 
���س��ب��اط ك��ب��ار ب��درج��ة ق��ائ��د ، ه��ج��وم ع��ل��ى ق��اع��دة اإي��ران��ي��ة وت��ف��ج��ري مئات 
الإيراين  النظام  ذل��ك  م��ع  ب��ال��ت��الوؤم  اأجنبية،  تقارير  بح�سب  ال�سواريخ 
يريد اأن يظهر لأتباعه ال�سيطرة يف املنطقة ويف الوقت نف�سه القيام بعمل 

انتقامي لتو�سيح اأن له اليد العليا.

دعا �إىل حتركات �جتماعية

اإ�شبانيا: هل ي�شبح اليمني املتطرف اأول قوة معار�شة...؟
ما يثري قلق �ملحافظني �أن فوك�س يظهر باعتباره �لبديل �لوحيد الإخر�ج �لي�سار من �ل�سلطة

بايدن يزور بولند� �جلمعة 

اأوكرانيا ترف�س الإنذار الرو�شي ل�شت�شالم ماريوبول 

زيلين�شكي يرى يف القد�س »مكانا منا�شبا لإيجاد ال�شالم«  نفتايل بينيت يتمنى لالإيرانيني تغرّي النظام
•• كييف-اأ ف ب

اعترب الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي ليل الأحد الثنني اأّن القد�س ميكن اأن ُت�سّكل “املكان املنا�سب 
يف اإ�سارة منه اإىل املفاو�سات التي كان دعا اإىل اإجرائها مع رو�سيا. وقال زيلين�سكي يف ر�سالة  لإيجاد ال�سالم”، 
ونحن  رو�سيا  مع  للتفاو�س  طريق  اإيجاد  يحاول  بينيت  نفتايل  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  “رئي�س  اإّن  تلغرام  عرب 
اإّنه  القد�س.  رمّب��ا يف  رو�سيا.  املناق�سة مع  بدء  اآج��ال من  اأم  نتمّكن عاجال  كّل جهوده، حتى  له على  ممتّنون 
املكان املنا�سب لإيجاد ال�سالم، اإذا كان ذلك ممكنا«. وحاول بينيت اإطالق و�ساطة بني اأوكرانيا ورو�سيا، و�سافر 
الهاتفية مع  الرو�سي، وكّثف املحادثات  الغزو  الرو�سي فالدميري بوتني بعيد بدء  الرئي�س  اإىل مو�سكو للقاء 
“مهّمة �سعبة”،  لديهم  الرو�س”  الدعاية  “مرّوجي  اأّن  زيلين�سكي. من جهة ثانية، اعترب زيلين�سكي مازًحا 
اأّمة  اأجنبّية عرب ت�سجيل فيديو يف الكني�ست واأمام  “لأّنه للمّرة الأوىل يف التاريخ، حتّدث رئي�س دولة  وذلك 
جاعاًل من “اجتثاث النازية” يف  اإ�سرائيل بكاملها.  وكان بوتني و�سف قادة اأوكرانيا باأّنهم “نازّيون جدد”، 
اأوكرانيا اأحد اأهداف هجومه الع�سكري الذي بداأ يف 24 فرباير. وطلب زيلين�سكي الأحد خالل خطاب وّجهه 

اإىل الكني�ست اأن تّتخذ الدولة العربّية “خيارها” وتدعم اأوكرانيا يف مواجهة رو�سيا.

ي��وم��ا ج��دي��دا، ي��وم حت��رر م��ن النظام الإي���راين 
الإ�سرائيلي  “ال�سعبان  واأ����س���اف  القا�سي”. 
القوا�سم  م����ن  ال���ك���ث���ري  ل���دي���ه���م���ا  والإي�����������راين 
امل�سرتكة: نحن �سعبان قويان نتمّتع بتاريخني 
م�ستقبل  اإىل  ونطمح  غنية  وث��ق��اف��ات  ق��دمي��ني 
دوليا  اتفاقا  العربية  الدولة  وتعار�س  اأف�سل«. 
حم��ت��م��ال ب�������س���اأن ال���ربن���ام���ج ال����ن����ووي لإي������ران، 
“حربا  بينهما  اأن  اللدودة والتي تعترب  عدوتها 
مرارا  الإي��ران��ي��ة  اجلمهورية  واتهمت  خفية”. 
بال�سلوع يف عمليات تخريب من�ساآتها  اإ�سرائيل 
باغتيال  اإ�سرائيل  اإي��ران  تتهم  كذلك،  النووية، 

علماء اآخرهم حم�سن فخري زاده الذي قتل يف 
ت�سرين الثاين-نوفمرب 2020 يف طهران.

“قرب”  اإىل  الأرب��ع��اء  اأ���س��ارت  وا�سنطن  وك��ان��ت 
اإحياء  ح���ول  اإي������ران  م���ع  ت��ف��اه��م  اإىل  ال��ت��و���س��ل 
2015 وي��ح��د من  الت��ف��اق ال��ن��ووي امل���ربم يف 
اأحدث  يف  ال��ن��ووي��ة،  لالأ�سلحة  ط��ه��ران  برنامج 
موؤ�سر على حتقيق تقّدم يف امللف بعدما اأفرجت 

ايران عن بريطانيني من اأ�سل اإيراين.
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع���دة لهجمات  وت��ع��ر���س��ت م���واق���ع 
اإلكرتونية يف الأ�سهر الأخرية ن�سبها خرباء اإىل 

اإيران.

•• القد�س-اأ ف ب

بينيت  الإ�سرائيلي نفتايل  ال��وزراء  اأعرب رئي�س 
ال����ذي ي��ع��ت��رب ال��ن��ظ��ام احل��اك��م يف اإي�����ران عدوه 
بتغيري  لالإيرانيني  الأح��د  اأمنياته  عن  الأول، 
وبدء  النوروز  منا�سبة عيد  ال�سيا�سي يف  النظام 
العام اجلديد “1401” وفق التقومي الهجري 

ال�سم�سي.
ن�سره  الإنكليزية  باللغة  فيديو  مقطع  يف  وقال 
جديدا”  “يوما  حرفيا  يعني  “النوروز  مكتبه 
تروا  اأن  الإي��ران��ي��ون  اأي��ه��ا  لكم  اأمنياتي  واأع��ظ��م 

•• الفجر -خرية ال�شيباين

    بعد اأن اأ�سبح القوة الثالثة يف البالد عام 2019، يبدو اأن حزب فوك�س 
اليميني املتطرف ميتلك اأوراًقا يف متناول اليد ملوا�سلة تقدمه يف احلياة 

ال�سيا�سية الإ�سبانية.
ال�سبت  اأم�س  اأول  اأول  يوم  للتو  املتطرف  اليميني  اأطلق حزب فوك�س     
لزعزعة  الربيع  هذا  تكثيفها  يعتزم  التي  الجتماعية  التحركات  بداية 
ا�ستقرار احلكومة ال�سرتاكية الإ�سبانية. ودعا هذا الت�سكيل ال�سيا�سي، 
جميع  اأم���ام  مظاهرات  اإىل  �سنوات،  اأرب���ع  قبل  الهام�س  على  ك��ان  ال��ذي 

بلديات �سبه اجلزيرة احتجاجا على غالء املعي�سة.
   ويتهم فوك�س ال�سلطة التنفيذية بعدم اتخاذ تدابري قوية للحد من 
زعيمه،  �سارك  الأح��د  الأول  اأم�س  باملائة.   7 بن�سبة  املت�سارع  الت�سخم 
�سمت  التي  مدريد  يف  الريفي  العامل  مظاهرة  يف  اأبا�سكال،  �سانتياغو 

تقريبا مائتي األف مزارع ومربي.
الغذائية  ال�سيادة  م�ساألة  يتبّنون  ممن  الكثري  هناك  ه��وؤلء،  بني  ومن   
التي يدافع عنها فوك�س.    مل ي�سبق لهذا اليمني املت�سدد وغري املعّقد 
مطلًقا، ان م�سك يف حوزته كل هذه الأوراق الرابحة ملوا�سلة تقدمه. على 
ال�سعيد الوطني، اأ�سبح فوك�س، منذ النتخابات الت�سريعية لعام 2019، 
القوة الثالثة يف البالد. ويف اأوائل مار�س، اأبرمت املنظمة اتفاًقا تاريخًيا 
اإقليمية، حكومة  باأن اأ�سبحت اأول حزب مييني متطرف يدخل حكومة 
كا�ستيال ليون، �سمال مدريد. وح�سل هذا الت�سكيل على نائب الرئي�س 

•• كييف-اأ ف ب

الثنني  الأح��د  ليل  اأوكرانيا  رف�ست 
اأخ��ريا وجهته لها رو�سيا من  اإن���ذارا 
ماريوبول  م��دي��ن��ة  ا���س��ت�����س��الم  اأج����ل 
الرئي�س  اأع��ل��ن  وق���ت  امل��ح��ا���س��رة، يف 
�سيزور  اأن����ه  ب���اي���دن  الأم����ريك����ي ج���و 

بولندا اجلمعة. وقالت نائبة رئي�س الوزراء الأوكراين 
اإيرينا فريي�ست�سوك ل�سحيفة “اأوكراين�سكايا برافدا” 
اإّن “احلديث عن ال�ست�سالم اأو اإلقاء ال�سالح غري وارد. 
وو�سفت  لقد �سبق اأن اأبلغنا اجلانب الرو�سي بذلك”. 
املطلب الرو�سي باأّنه “تالعب متعّمد واحتجاز رهائن 

حقيقي«.
“اإلقاء  اإىل  اأوكرانيا  الرو�سّية دعت  الدفاع  كانت وزارة 
اإنذارها هذا  على  “برّد مكتوب”  وطالبت  اأ�سلحتها”، 
اأجل  م��ن  الث��ن��ني،  �سباح  م��ن  اخلام�سة  ال�ساعة  قبل 

حماية ال�سّكان والبنية التحتّية ملدينة ماريوبول.
الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر  ميزينت�سيف،  ميخائيل  وق���ال 
الدفاع  وّزعتها وزارة  ر�سالة  الدفاع، يف  الرو�سي لإدارة 
اأن  الر�سمّية يف كييف  ال�سلطات  “نطلب من  الرو�سّية 
تكون منطقية واأن ُتلغي التعليمات املعطاة �سابقا والتي 
ُي�سبحوا  وباأن  باأنف�سهم  بالت�سحية  النا�سطني  األزمت 

“�سهداء ماريوبول«.
ووفًقا مليزينت�سيف، اّتفقت رو�سيا واأوكرانيا على تاأمني 
م�سار ي�سمح ل�سّكان ماريوبول بالو�سول اإىل الأرا�سي 
وقال  اآذار/م���ار����س.   21 يف  كييف  عليها  ُت�سيطر  التي 
“اعتبارا من ال�ساعة 10 �سباًحا بتوقيت مو�سكو تفتح 
ال�سرق،  نحو  م��اري��وب��ول  م��ن  اإن�سانّية  مم���ّرات  رو�سيا 

وبالّتفاق مع اجلانب الأوكراين، نحو الغرب«.
“املحتّلني  اإّن  قائلة  تلغرام،  على  فريي�ست�سوك  ورّدت 
واأ�سافت  اإرهابّيني”.  م��ث��ل  ال��ت�����س��ّرف  ي��وا���س��ل��ون 
“يقولون اإّنهم يوافقون )على اإقامة( ممّر اإن�ساين، ويف 
ال�سباح يق�سفون مكان الإجالء. احلكومة تفعل كّل ما 
اإنقاذ حياة  اإلينا هو  بالن�سبة  الأه��ّم  ال�سيء  و�سعها.  يف 

مواطنينا«.
نقلوا  ال��رو���س��ي  اجل��ن��ود  اأن  املحلية  ال�سلطات  واأف����ادت 
رو�سيا وحرموهم  اإىل  ال�سكان  األف من  بالقوة حوايل 
اأن ي�سكل  م��ن ج���وازات �سفرهم الأوك��ران��ي��ة، م��ا ميكن 
عن  لل�سحيفة  فريي�ست�سوك  واأف����ادت  ح���رب.  ج��رمي��ة 

“خطف” اأطفال من دور اأيتام.
وقالت “�سيتم نقل 350 طفال بالقوة اإىل رو�سيا بدون 
ال�سماح لنا بت�سلمهم” وطلبت من ال�سلطات الرو�سية 
موؤكدة  الأيتام”،  “دار  وحت��دد  ذل��ك  �سبب  تو�سح  اأن 

“هذا اإرهاب«.
لنحو  ي�سمح  اإن�ساين  ملمّر  الأول��وّي��ة  اإعطاء  اإىل  ودع��ت 

من ال�سكان اللجوء اإىل الأقبية اأو اإىل مبان منخف�سة 
الرتفاع لتفادي تعر�سهم للت�سرب. وكان وزير الدفاع 
الرو�سي �سرح م�ساء اأم�س الأول الأحد اأن “قوميني” 
الأمونياك والكلور  من�ساآت تخزين  ب�”تفخيخ”  قاموا 
منطقة  ���س��ك��ان  ت�سميم  “بهدف  ���س��وم��ي��خ��ي��م��ربوم  يف 
�سومي ب�سكل جماعي يف حال دخول وحدات من القوات 

امل�سلحة الرو�سية املدينة«.
الرئي�س  اأّن  الأح���د  الأب��ي�����س  البيت  اأع��ل��ن  ذل��ك،  قبيل 
الأمريكي جو بايدن �سيتوّجه اإىل وار�سو اجلمعة للقاء 
نظريه البولندي اأندريه دودا ومناق�سة الغزو الرو�سي 

لأوكرانيا.
�سيناق�س  “الرئي�س  اإّن  بيان  يف  الأبي�س  البيت  وق��ال 
حلفائنا  جانب  اإىل  املتحدة،  الوليات  ا�ستجابة  كيفّية 
الإن�سان  و)اأزم��ة( حقوق  الإن�سانّية  و�سركائنا، لالأزمة 
اأوكرانيا”،  التي خّلفتها حرب رو�سيا غري املرّبرة على 
توّجهه  بعد  �ستتّم  ه��ذه  ب��اي��دن  زي���ارة  اأّن  اإىل  م�سريا 
اإىل بلجيكا حيث يلتقي قادة يف حلف �سمال الأطل�سي 

وجمموعة ال�سبع والحّتاد الأوروبي.
هدًفا  اجل��ن��وب��ّي��ة  ال�ساحلّية  م��اري��وب��ول  مدينة  ُتعترب 

ماريوبول  يف  ع��ال��ق��ني  زال����وا  م��ا  �سخ�س  األ����ف   350
باملغادرة.

يف كييف، اأّدى الق�سف الرو�سي اإىل مقتل �ستة اأ�سخا�س 
على الأقل ليل الأحد الثنني، على ما اأفاد �سحفي يف 

وكالة فران�س بر�س.
و���س��اه��د ال�����س��ح��ف��ي ���س��ت ج��ث��ث مم����ددة ���س��ب��اح  اأم�س 
�سمال  يف  “ريرتوفيل”  التجاري  املركز  اأم��ام  الثنني 
غرب كييف، بعدما اأ�سيب ب�سربة بالغة ال�سدة حطمت 

�سيارات يف املوقف وخلفت فجوة عر�سها ب�سعة اأمتار.
في�سبوك  ع��ل��ى  ال���ط���وارئ  خ��دم��ات  ق��ال��ت  م��ن جهتها، 
ب��ان��دلع حريق يف  ت�سّبب  العدو”  )ن��ّف��ذه(  “ق�سفا  اإّن 
ال��واق��ع يف منطقة  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  طبقات ع���ّدة م��ن 
بوديل�سكي ب�سمال غرب املدينة وباندلع النار يف اآلّيات 

عّدة.
يف �سمال البالد، اأفاد احلاكم املحلي يف �سومي دميرتو 
�سركة  من�ساآت  يف  اأمونياك”  “ت�سرب  عن  جيفيت�سكي 
�سوميخيمربوم، يطال منطقة متتد على م�سافة 2،5 

كلم حول امل�سنع الذي ينتج اأ�سمدة.
طلب  لكن  بو�سوح  و�سببه  احل���ادث  م��دى  ي��ع��رف  ومل 

يخو�سها  ال��ت��ي  احل����رب  يف  رئ��ي�����س��ًي��ا 
ال����رئ����ي���������س ف������الدمي������ري ب�����وت�����ني يف 
اأوك��ران��ي��ا. وه��ي ت��وؤّم��ن توا�سال بني 
���س��ب��ه جزيرة  ال��رو���س��ّي��ة يف  ال���ق���ّوات 
القرم، يف اجلنوب الغربي، والأرا�سي 
التي ت�سيطر عليها رو�سيا يف ال�سمال 
وال�������س���رق. وت��ع��ّر���س��ت امل��دي��ن��ة التي 
يغلب على �سّكانها الناطقون بالرو�سّية، لق�سف عنيف 
�سباط/  24 يف  الغزو  ب��دء  منذ  الرو�سّية  ال��ق��ّوات  من 

فرباير.
ولدى و�سوله الأحد اإىل اأثينا، �سّبه القن�سل اليوناين 
نّظم  الذي  اأندرولكي�س  مانولي�س  ماريوبول  يف  العام 
املدينة  ه��ذه  يونانّيني،  ملواطنني  ع��ّدة  اإج��الء  عملّيات 

الأوكرانّية بغرينيكا وحلب.
“ماريوبول  املطار  يف  ل�سحافّيني  اأندرولكي�س  وق��ال 
بالكامل  دّم��رت  التي  العامل  م��دن  لئحة  على  �ستكون 
وغروزين  و�ستالينغراد  غرينيكا  مثل  احل��رب،  ب�سبب 
وحلب...«. ووفًقا لالإدارة الع�سكرّية ملنطقة دونيت�سك، 

اأ�سبحت ماريوبول “مدينة اأ�سباح«.
من  اأك���رث  “حاليا،  كرييلينكو  ب��اف��ل��و  امل�����س��وؤول  وق���ال 
%80 من البنية التحتية للمدينة ت�سررت اأو دمرت. 
 40% ح����وايل  ه��ن��اك  ال�80%،  ن�����س��ب��ة  اأ����س���ل  وم����ن 
الو�سع  املتحدة  الأمم  وو�سفت  ل��الإن��ق��اذ«.  قابلة  غري 
اإن  ق��ائ��ل��ة  “خطري جدا”،  ب��اأن��ه  امل��دي��ن��ة  الإن�����س��اين يف 
واملاء  ال��غ��ذاء  يف  خ��ط��رًيا  ا  نق�سً “يواجهون  ال�����س��ك��ان 

والأدوية يهّدد حياتهم«.
“�سي  �سبكة  بثتها  الأوك��راين يف مقابلة  الرئي�س  وقال 
اإنه “م�ستعد ملفاو�سات” مع الرئي�س الرو�سي.  اإن اإن”، 
و�سرح “كنت م�ستعدا خالل العامني املا�سيني واأعتقد 

اأنه من دون مفاو�سات لن تتوقف احلرب«.
ب��ق�����س��ف مدر�سة  ال�����س��اب��ق  ن����دد يف  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  وك�����ان 
ماريوبول للفنون التي دمرتها �سربات رو�سية يف وقٍت 
كان جلاأ اإليها 400 �سخ�س، من ن�ساء واأطفال وكبار يف 

ال�سّن، وفقا لل�سلطات املحلية.
واعترب الرئي�س الأوكراين ليل الأحد الثنني اأّن القد�س 
يف  ال�سالم”،  لإيجاد  املنا�سب  “املكان  ُت�سّكل  اأن  ميكن 
اإج��رائ��ه��ا مع  اإىل  دع��ا  ك��ان  التي  املفاو�سات  اإىل  اإ���س��ارة 
رو�سيا. وقال زيلين�سكي يف ر�سالة عرب تلغرام اإّن “رئي�س 
الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت يحاول اإيجاد طريق 
للتفاو�س مع رو�سيا ونحن ممتّنون له على كّل جهوده، 
حتى نتمّكن عاجال اأم اآجال من بدء املناق�سة مع رو�سيا. 
اإذا  اإّنه املكان املنا�سب لإيجاد ال�سالم،  رمّبا يف القد�س. 
واأفادت الأمم املتحدة باأن زهاء 10  كان ذلك ممكنا”. 
اأوك��راين ف��روا من ديارهم، توجه نحو ثلثهم  ماليني 

اإىل اخلارج، خ�سو�سا اإىل بولندا.

اأمريكيون لبوا نداء القتال ن�شرة للق�شية الأوكرانية  •• بروفاري-رويرتز

اأمريكيني  متطوعني  ثالثة  ق��ال 
خ���اط���روا ب��ح��ي��ات��ه��م ل��ل��ق��ت��ال اإىل 
اإنهم  الأوك��ران��ي��ني  اجل��ن��ود  جانب 
القوات  �سد  الكفاح  اإىل  ان�سموا 
ال��رو���س��ي��ة ل��وق��ف م��ع��ان��اة املدنيني 

وللدفاع عن احلرية.
بينهم  وم����ن  ال���ث���الث���ة،  وحت�����دث 
نيويورك  م���ن  ج��ام��ع��ي��ة  ط��ال��ب��ة 
كنيدي،  ج��ي.اإف  وتعمل يف مطار 
بعدما  ب���اأع���ج���وب���ة  جن���ات���ه���م  ع����ن 
ا�سطدمت مركبة كانوا م�سافرين 
ف��ي��ه��ا ب��ل��غ��م اأر����س���ي ال���ي���وم الأح���د 

على خط املواجهة قرب العا�سمة 
ل����روي����رتز  ي���ت�������س���ن  ومل  ك���ي���ي���ف. 
املقاتلني  ه����وي����ة  م����ن  ال���ت���ح���ق���ق 
و�سف  م��ن  ول  الثالثة  الأج��ان��ب 

الواقعة.
وي���ع���ال���ج م���ق���ات���ل اأوك����������راين، كان 
م���ع ال��ث��الث��ة يف ذل���ك ال���وق���ت، يف 
م�سارف  على  ب��روف��اري  م�ست�سفى 
بجروح  اأ���س��ي��ب  بعدما  العا�سمة 

خطرية.
وق��ال��ت األ��ي��ك�����س��ي�����س اأن��ت��ي��ال، التي 

لفريق  م�������س���ع���ف���ة  ت���ع���م���ل  ك����ان����ت 
النفجار،  يف  واأ���س��ي��ب��ت  امل��ق��ات��ل��ني 
“اعتقدنا  امل�ست�سفى  يف  ل��روي��رتز 
�سقط منهكا ومل  وق��د  م���ات،  اأن���ه 

يبد ا�ستجابة«.
النريان  ب���داأت  “عندما  واأ���س��اف��ت 
ي�ستيقظ ومتكنا من  بداأ  تلتهمه، 

اإخراجه«.
واأ���س��اف��ت اأن��ت��ي��ال، م��ت��ح��دث��ة بعد 
لغما  اأن  احل������ادث،  م���ن  ���س��اع��ت��ني 
اأر����س���ي���ا اآخ������ر ان���ف���ج���ر ب���ع���د وقت 

مما  الأول،  الن��ف��ج��ار  م��ن  ق�سري 
ذخرية  ط��ل��ق��ات  ت��ط��اي��ر  اإىل  اأدى 
متخطية  حتملها  املجموعة  كانت 

روؤو�سهم.
اأن��ه��ا كانت على  ال��رغ��م م��ن  وعلى 
�سفا املوت، قالت اإنها تريد العودة 
التئام  مبجرد  املواجهة  خ��ط  اإىل 

جروحها.
للمجيء  بنداء  “�سعرت  واأ�سافت 
هو  ه�����ذا  اأن  و����س���ع���رت  ه���ن���ا،  اإىل 
ال�������س���يء ال�����س��ح��ي��ح ال������ذي يجب 

ال��ق��ي��ام ب���ه، واأ���س��ع��ر اأن م��ا يحدث 
هنا، وما يفعله )الرئي�س الرو�سي 

فالدميري( بوتني، اإمنا هو �سر«.
لتعري�س  داع  م��ن  “ما  واأردف������ت 
النا�س  م����ن  وامل����الي����ني  امل����الي����ني 
ل��ل��م��ع��ان��اة وال���ع���ذاب، و���س��ع��رت اأنه 
يجب اأن اأكون هنا للم�ساعدة باأي 

طريقة ممكنة«.
وقال ريد تيلور، من ولية تني�سي، 
اإن الأوكراين الذي معهم يتحدث 
اكت�سف  وقد  بطالقة  الإجنليزية 

ورئا�سة برملان  “وزارات”  وثالث 
الإقليم.

اأ�ستاذ  ���س��ي��م��ون،  ب��اب��ل��و     وي���وؤك���د 
جامعة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ع���ل���وم 
ك���ارل���و����س ال���ث���ال���ث مب����دري����د، اأن 

للقلق  اإث��������ارة  الأك�������رث  “الأمر 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني ه����و اأن 
البديل  ب��اع��ت��ب��اره  يظهر  ف��وك�����س 
ال���وح���ي���د لإخ��������راج ال���ي�������س���ار من 
ال�سلطة، قبل اأقّل من عامني من 

النتخابات الت�سريعية«.
ه��ذا هو  الوطني،  ال�سعيد    على 
املحافظون،  ي��ري��د  م��ا  بال�سبط 
اأ�سواأ  ب��واح��دة من  الذين مي��رون 
اأزم��ات��ه��م ال��داخ��ل��ي��ة، ت��ف��ادي��ه. يف 

على  �سيتعني  اأب��ري��ل،  م��ن  الأول 
انتخاب  ال�����س��ع��ب��ي  احل����زب  ق���ي���ادة 
زع��ي��م��ه��ا اجل����دي����د ب���ع���د احل����رب 
بني  رح��اه��ا  دارت  التي  الداخلية 
ال�ساب  الرئي�س املحافظ احلايل، 

بابلو كا�سادو، �سد رئي�سة منطقة 
مدريد، ال�سعبوية اإيزابيل اأيو�سو. 
اأن خرجت  ب��ع��د  وه���ذه الأخ�����رية، 
تبدو  املعركة،  ه��ذه  من  منت�سرة 
حالًيا اأنها الوحيدة القادرة داخل 

اللغم الأر�سي، لكن املجموعة “مل 
ت�ستطع حتى اإح�ساء ثانية واحدة 
بني الوقت الذي قال فيه اإن هناك 
األغاما اأر�سية يف كل مكان وحدوث 
الذي  ق��ائ��ده��م،  اأم���ا  “النفجار«. 
وقال  بروب  نف�سه  بتعريف  اكتفى 
اإن��ه من ولي��ة كونيتيكت، فيقاتل 

يف اأوكرانيا منذ ثالثة اأ�سابيع.
وقال “اأكره ما يفعلونه باملدنيني 
النا�س.  ه���وؤلء  بكل  يفعلونه  وم��ا 
نف�سه.  بال�سيء  ن�سعر  ورفاقي  اأن��ا 
ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ه��ن��اك ع���دال���ة يف 
هذا العامل ملن يريدون اأن يعي�سوا 
اأحرارا، وهذا ما نقاتل من اأجله«.

ح���زب ال�����س��ع��ب ع��ل��ى ك��ب��ح �سعود 
ف���وك�������س. ح��ج��ة ق���وي���ة مي��ك��ن اأن 
تكون ل�ساحلها خالل النتخابات 

الت�سريعية املقبلة.
عن لو جورنال دي دميان�س

ان�سار فوك�س يحتجون
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عربي ودويل

•• الفجر -كليمان دانيز  
ترجمة خرية ال�شيباين

جتربة اإطالق �ساروخ هوا�سونغ 8- الأ�سرع من ال�سوت الكوري ال�سمايل

�حلريق �الأوكر�ين:

ال�شواريخ الأ�شرع من ال�شوت مدمرة وي�شتحيل اإيقافها
رغم تخّلفها، تظل �ال�ستثمار�ت �الأمريكية يف �لبحث و�لتطوير �لع�سكري �أعلى بكثري من ��ستثمار�ت �الآخرين

    مت ن�سره عدة مرات يف التدريبات 
منذ اأول اختبار ناجح عام 2018، 
نوفو�ستي،  ري�����ا  وك����ال����ة  وح�������س���ب 
���س��اب��ق��ة اوىل.  ا���س��ت��خ��دام��ه  مي��ث��ل 
النوع  ه��ذا  يكون  اأن  املحتمل  وم��ن 
للك�سف  قابل  غري  ال�سواريخ  من 
واأ���س��رع بكثري م��ن ���س��واري��خ كروز 
الطريان  ع��ل��ى  ق����ادر  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
�سرعة  اأ�سعاف  خم�سة  م��ن  ب��اأك��رث 
من  اأك�����رث  اأو   ،5 “ماخ  ال�������س���وت 
ويتحدى  �ساعة”،   / ك��م   6000
امل�سادة  ال����دف����اع  اأن���ظ���م���ة  ج��م��ي��ع 

للطائرات، بح�سب مو�سكو.
التي  الأنظمة  نوعان من     هناك 
تفوق �سرعتها �سرعة ال�سوت. اأوًل، 
على  القادرة  ك��روز  �سواريخ  هناك 
الطريان اأ�سرع بكثري من الإ�سدار 

الكال�سيكي. 
النزلقية،  ال�����س��واري��خ  ه��ن��اك  ث��م 
منخف�س  م����دار  يف  ت�����س��ق��ط  ال��ت��ي 
البالي�ستية.  ال�����س��واري��خ  بوا�سطة 
اإن�����ه�����ا ق���������ادرة ع���ل���ى ال���ت���ح���ل���ي���ق يف 
ال���ط���ب���ق���ات ال���ع���ل���ي���ا م����ن ال���غ���الف 
اجل���وي، على ارت��ف��اع ع��دة ع�سرات 
من الكيلومرتات، وتغيري م�سارها 

وتنفيذ مناورات جتنب.
 ل��ذل��ك، م��ن غ��ري امل��رج��ح اأن يتم 
عابر  ������س�����اروخ  م���ث���ل  اك���ت�������س���اف���ه���ا 
�سكل  على  م�ساره  ي��ك��ون  ل��ل��ق��ارات، 
ارتفاعه  ي��ت��ج��اوز  وال�����ذي  ج���ر����س، 
اأكرث  فهو  كيلومرت،  األ���ف  اأح��ي��اًن��ا 

قابلية لتوّقعه.

رو�سيا يف �ملقدمة
   ب��ع��د ث��الث��ة ع��ق��ود م���ن �سقوط 
القوى  ب��داأت  ال�سوفياتي،  الحت��اد 
جديد،  ت�سلح  ���س��ب��اق  يف  ال��ع��ظ��م��ى 
�سرعة  ت��ف��وق  تقنيات  على  يعتمد 
ال�����س��ب��اق، قوية  ال�����س��وت. ويف ه���ذا 
بالرتاث ال�سوفياتي، متتلك رو�سيا 
 4 يف  اأعلنت  وق��د  طفيفة.  اأ�سبقية 
اأك��ت��وب��ر جن���اح جت��رب��ت��ني لإط���الق 
�سواريخ كروز الأ�سرع من ال�سوت 

زيركون من غوا�سة.
رئ��ي�����س��ه��ا، فالدميري  وي��ت��ب��اه��ى     
“ال�سالح  ب����ام����ت����الك����ه  ب�����وت�����ني، 
املطلق” لخ��رتاق ال��دروع امل�سادة 

ال�سرتاتيجية  معهد  يف  ال��ب��اح��ث 
املقارنة، خا�سة، ان عدد ال�سواريخ 
بكثري  اأق������ل  ي���ظ���ل  الع���رتا����س���ي���ة 
م��ن ع��دد ال���روؤو����س احل��رب��ي��ة التي 
راأ�ًسا   1625-“ اإط��الق��ه��ا  ميكن 
ن�����س��رت��ه��ا رو���س��ي��ا و1800  ن���ووًي���ا 
����ا ن����ووًي����ا ن�����س��رت��ه��ا ال���ولي���ات  راأ�����سً
�سادر  تقرير  لآخ��ر  وفًقا  املتحدة، 
ع����ن م��ع��ه��د ���س��ت��وك��ه��ومل ال�����دويل 
لأبحاث ال�سالم.    ل يزال اأمام ردع 
م�ستقبل  البالي�ستية  ال�����س��واري��خ 
اأن  يف  ال�سبب  ه��و  و”هذا  م�����س��رق. 
عندما  حتفًظا  اأك���رث  الع�سكريني 
الت�سغيلية  بالفائدة  الأم���ر  يتعلق 
�سرعة  ت����ف����وق  ال����ت����ي  ل���الأن���ظ���م���ة 
مركبات  ك���ان���ت  �����س����واء  ال�������س���وت، 
كروز”،  ����س���واري���خ  اأو  ان���زلق���ي���ة 
هاوتكوفريتور.  ب��ن��ي��ام��ني  ي���وؤك���د 
اأن هذا لن يحّد  الوا�سح  لكن من 
ومو�سكو  ب���ك���ني  ط���م���وح���ات  م����ن 
وغريهما. و”حتى ل يوؤدي تطوير 
ال�سوت  ����س���رع���ة  ت����ف����وق  اأن���ظ���م���ة 
ال�ستقرار  بتغيري  امل��خ��اط��رة  اإىل 
�سيكون  القوى،  ال�سرتاتيجي بني 
م�����ن ال�����������س�����روري اإط���������الق ح�����وار 
يقول  وا�ستخدامها،  ن�سرها  ح��ول 
�سديدة  ال��ت��وت��رات  اأن  اإل  الباحث. 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ب����ني  ل���ل���غ���اي���ة 
وال�����س��ني ورو���س��ي��ا ل��ب��دء م��ث��ل هذا 
�سباق  ان  ال�سرتاتيجي”.  احل��وار 
�سرعة  �سرعته  الذي تفوق  الت�سلح 

ال�سوت لي�س على و�سك التوقف.

والأوروبية  الأمريكية  لل�سواريخ 
مبنظومة “اأفانغارد” ال�ساروخية 
فائقة ال�سرعة، التي دخلت اخلدمة 
نهاية عام 2019، ومن املرجح اأن 
اأقل  جت��ع��ل م��و���س��ك��و-ن��ي��وي��ورك يف 
ال�سرعة  ب��ف�����س��ل  ���س��اع��ة  رب����ع  م���ن 
الق�سوى التي تزيد عن 33000 
وحذر  ماخ”.   27“ ���س��اع��ة   / ك��م 
روبرت وود: “ل نعرف كيف ندافع 
عن اأنف�سنا �سد هذه التكنولوجيا، 
ا«.   وال�سني ورو�سيا ل تعرفان اأي�سً
العظمى  القوى  ال�سباق  يعني  ل    
تطوير  على  فرن�سا  تعمل  ف��ق��ط. 
�سرعة  �سرعته  تفوق  كروز  �ساروخ 
 2035 ع������ام  ب���ح���ل���ول  ال���������س����وت 
ل��ت��ج��ه��ي��ز ط��ائ��رات��ه��ا امل�����س��ارك��ة يف 

الردع النووي. 
اآري�������ان  جم���م���وع���ة  اإىل  وع����ه����دت 
ب��ت��ط��وي��ر م��رك��ب��ة ان��زلق��ي��ة ق���ادرة 

واإنتاجه  الإع��الن عن ن�سر اجلهاز 
يكون  ق��د  وال����ذي  ك��ب��رية،  بكميات 
بنجامني  ي���ق���ول  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ك��ل��ًف��ا 
هاوتكوفريتري، الباحث يف موؤ�س�سة 
وب�سكل  ال�سرتاتيجية.   البحوث 
الأمريكية  ال�ستثمارات  تظل  عام، 
الع�سكري  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  يف 
اأع�����ل�����ى ب���ك���ث���ري م�����ن ا����س���ت���ث���م���ارات 
الآخرين ».    رمبا يف�ّسر التاأخري 
تفوق  اأ�سلحة  ت�سنيع  الأمريكي يف 
�سرعة ال�سوت باأ�سئلة حول الفائدة 
من مزيد تطوير هذه التكنولوجيا 
م���ن ح��ي��ث ال������ردع، ب��ي��ن��م��ا حتتفظ 
باأهميتها.  البالي�ستية  ال�سواريخ 
اأن “الدروع امل�سادة لل�سواريخ التي 
تهدف اإىل احلماية من ال�سواريخ 
ب��ع��ي��دة امل����دى مل ت��ك��ن ح��ت��ى الآن 
 90 بن�سبة  حتى  مت��اًم��ا،  موثوقة 
هيرنوتني  جوزيف  يو�سح  باملائة، 

نهاية  يف  ي���ان���غ  ب���ي���ون���غ  وق����ال����ت    
اأول  بنجاح  اختربت  اإنها  �سبتمرب، 
�سرعتها  ت��ف��وق  ان��زلق��ي��ة  م��رك��ب��ة 
ا�سم  عليها  واأطلق  ال�سوت،  �سرعة 

هوا�سونغ -8.
بعد  ال�سالح  لهذا  ���س��وراً  بثت  ث��م   
اأيام قليلة خالل معر�س لل�سواريخ 

زاره زعيمها كيم جونغ اأون.
 و���س��ي��دف��ع ه���ذا ج��ارت��ه��ا اجلنوبية 
مل��ت��اب��ع��ة ال��ب��ح��ث الأ���س��ا���س��ي يف هذا 
واإيران،  اإ�سرائيل  وكذلك  امل��ج��ال، 
للكونغر�س  اأخ��ري  تقرير  اأ�سار  كما 

الأمريكي.

غوا�سات  ����س���واري���خ  جت��ه��ي��ز  ع��ل��ى 
النووية.  البالي�ستية  ال�����س��واري��خ 
فلورن�س  ال���دف���اع  وزي����رة  واأع��ل��ن��ت 
“يف- اأن م�����س��روع  ب���اريل يف م��اي��و، 
“مركبة  ب�  اخلا�س  ه��ذا،  ماك�س” 
باأول  �سيقوم  التجريبية”،  املناورة 

رحلة له يف نهاية عام 2021. 
واأ�سرتاليا  ال��ه��ن��د  ���س��رع��ت  ك��م��ا     
وامل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة وال����ي����اب����ان يف 
�سرعتها  ت���ف���وق  اأ���س��ل��ح��ة  ب��رن��ام��ج 
�سرعة ال�سوت. ودخلت دولة اأخرى 
نووية:  بطموحات  ال�سباق  موؤخًرا 

كوريا ال�سمالية. 

والع�سرين،  احل���ادي  ويف  اك��ت��وب��ر. 
جناح  الأمريكية  البحرية  اأعلنت 
على  ف��ريج��ي��ن��ي��ا  يف  الخ����ت����ب����ارات 
مناذج اأولية ملكونات �سواريخ تفوق 
ل��ك��ن يف  ال�����س��وت.  ���س��رع��ة  �سرعتها 
البنتاغون  اع���رتف  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم 
بف�سل جتربة �ساروخ مت اختباره يف 
ف�سل  ان  اأبريل،  يف  و�سبق،  األ�سكا. 
الطبيعي  باحلجم  الأول  الختبار 
ال�سهم  الن����زلق����ي����ة  ل���ل�������س���واري���خ 
“حقيقة  ان  ج���������واً.     امل��ح��م��ول��ة 
حتتاج  ا�سبقية  اأخ����ذت  رو���س��ي��ا  اأن 
بني  ف��رًق��ا  هناك  لأن  تن�سيب،  اىل 

لن تتخلف �لواليات
 �ملتحدة عن �لركب

املتحدة؟  ال���ولي���ات  ع���ن  وم�����اذا     
تفوق  اأ�سلحة  الآن  حتى  تن�سر  مل 
رو�سيا  عك�س  على  ال�سوت،  �سرعة 
اللحاق  مي��ك��ن��ه��ا  ل��ك��ن  وال�������س���ني. 
بالركب ب�سرعة، مع ما ل يقل عن 
ال�سواريخ،  لتطوير  ب��رام��ج  �ستة 
للبع�س  النزلقية،  املركبات  مثل 
افتتح  وق��د   .2025 ع��ام  بحلول 
الرئي�سيني،  الأ�سلحة  مزّودي  اأحد 
ل���وك���ه���ي���د م�����ارت�����ن، وح�������دة اإن����ت����اج 
بداية  األب������ام������ا،  يف  خم�����س�����س��ة، 

�ل�سبت  يوم  �لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  قالت     
19 مار�س �إنها ��ستخدمت �سو�ريخ “كنجال” 
�أ�سلحة  م�ستودع  لتدمري  �ل�سوت  من  �الأ�سرع 
�أوك��ر�ن��ي��ا. مل تعلن  حتت �الأر���س يف غ��رب 
�ل�ساروخ  هذ�  ��ستخد�م  عن  قبل  من  رو�سيا 
�لبالي�ستي يف نز�عني، وهما �أوكر�نيا و�سوريا 

�لتي هي طرف فيهما

بوتني يزور مركز التحكم الدفاعي حيث يتم اإطالق ال�سواريخ الأ�سرع من ال�سوت

�شواريخ غري قابل للك�شف واأ�شرع  
بكثري من �شواريخ كروز التقليدية

بداأت القوى العظمى يف �شباق ت�شلح 
جديد, متتلك فيه رو�شيا اأ�شبقية طفيفة

رمبا يف�ّسر �لتاأخري �الأمريكي باأ�سئلة حول �لفائدة من تطوير هذه �لتكنولوجيا من حيث �لردع
�ساروخ �سيني مت تقدميه خالل عر�س ع�سكري ر�سم ل�ساروخ امريكي تفوق �سرعته �سرعة ال�سوت

هل حت�شم الأيام الع�شرة املقبلة احلرب يف اأوكرانيا؟
•• وا�شنطن-وكاالت

اأن تبلغ احل���رب على  ب��ن ه��ودج��ز  ت��وّق��ع اجل���رنال الأم��ريك��ي املتقاعد 
اأوكرانيا ذروتها خالل الأ�سبوع املقبل، نتيجة التعرث امليداين الرو�سي 

ونق�س الذخرية، ورغم ذلك رّجح األ ت�سقط كييف.
الرو�سية  القوات  اأن  الأوروب��ي��ة،  ال�سيا�سة  حتليل  ملركز  هودجز،  وكتب 
للم�ساعدة،  طلًبا  بكني  م��ع  الكرملني  توا�سل  ول��ه��ذا  ورط���ة،  يف  باتت 

وا�ستعان بقوات خارجية مل�ساعدته يف احلرب.
واأكد اأن التحدي الزمني بالن�سبة لرو�سيا لي�س فقط ع�سكرًيا، اإذ تتزايد 
م�ستويات  ارتفعت  بينما  الرو�سي،  القت�ساد  على  العقوبات  تداعيات 
الغربية  والقوى  املتحدة  الوليات  اإن  وقال  الرو�سي.  املحلي  ال�ستياء 
الأخرى بحاجة اإىل التحرك “ب�سكل عاجل” لتقدمي مزيد من الدعم 

يف  نق�س  من  تعاين  الرو�سية  القوات  اأن  الكاتب  واأ�ساف  رو�سيا.  �سد 
معدلت  ارتفاع  اإىل  ال�ستنزاف  حل��رب  انتقالهم  اأدى  حيث  ال��ذخ��رية، 
ال�ستهالك اإىل ما هو اأبعد مما خططوا له وما ميكنهم حتمله. ومبا 
اأي��ام قليلة، مل يتم  اأن احل��رب �ستنتهي يف غ�سون  اأن الكرملني اعتقد 

اإعداد املخزونات الكبرية.
لتطويق  النارية  القوة  اأو  الب�سرية  القوة  متلك  ل  رو�سيا  اأن  واأو���س��ح 
لت�ساري�سها  ن��ظ��ًرا  عليها،  وال���س��ت��ي��الء  كييف،  الأوك��ران��ي��ة  العا�سمة 

احل�سرية ال�سعبة واملعقدة.
الدول  ع���ّززت  اإذا  خا�سة  تطويقها،  منع  م��ن  الأوك��ران��ي��ون  و�سيتمّكن 
امل�ستوى املطلوب. ورّجح  اإىل  الع�سكرية لأوكرانيا  الغربية م�ساعداتها 
اأن تتزايد الهجمات الرو�سية اجلوية والربية على العا�سمة، ما �سيوؤدي 
اإىل مقتل وجرح وت�سريد اأعداد كبرية من املدنيني. ورغم ذلك، رّجح 

هودجز اأن ل ت�سقط كييف.
الب�سرية،  خ�سائرها  ارت��ف��اع  م��ع  تتفاقم  رو�سيا  مع�سلة  اأن  واأ���س��اف��ت 
للجنود  بالن�سبة  خا�سة  فتاكة،  احلديثة  املعركة  �ساحة  تعترب  حيث 
ذوي التدريب ال�سعيف. ناهيك عن مقتل عدد كبري من اأفراد وحدات 

النخبة الرو�سية والذين من ال�سعب ا�ستبدالهم.
وي��ع��ت��رب ان��خ��ف��ا���س ال����روح امل��ع��ن��وي��ة، واخل����الف ب��ني ال���ق���ادة، والتمرد، 
والفرار من اخلدمة، خالل الأ�سبوعني الأول��ني من احلرب موؤ�سرات 

على م�ساكل كبرية يف القوة القتالية الرو�سية.
واعترب اأن القوة الفرتا�سية للجي�س الرو�سي البالغ عددها 900000 
لال�ستعانة  العلنية  الرو�سية  ال��دع��وة  م��ع  ��ة  خ��ا���سّ فارغ”،  “رقم  ه��ي 

باملقاتلني الأجانب واملرتزقة للقتال اإىل جانب القوات الرو�سية.
وبينما يتدّفق ال�ستات الأوكراين اإىل وطنهم للم�ساعدة يف القتال، فاإن 

الكثري من الرو�س يغادرون بالدهم جتنًبا لالنخراط يف احلرب.
واأو�سح اأن هناك فر�سة اأمام الدول الغربية للم�ساعدة يف دفع م�سكلة 
القوة القتالية اإىل التفاقم. يف يوم التجنيد ال�سنوي، يف 1 اأبريل-ني�سان 
املقبل، �سيبداأ اأكرث من 100 األف جمند رو�سي خدمتهم؛ ولذلك على 
على  الرو�سي  التعتيم  لتجاوز  بو�سعها  ما  بكل  القيام  الغربية  ال��دول 
احلرب، من خالل ا�ستخدام مزيج من التوا�سل الب�سري بالإ�سافة اإىل 
الو�سائل الإلكرتونية لقناع عائالت هوؤلء املجندين مبقاومة �سّمهم 
اأن  اأن ذلك من �ساأنه  اأوكرانيا. واعترب  اإىل القوة القتالية الرو�سية يف 

يوؤدي اإىل �سدمة كبرية يف رو�سيا.
ول  �سباق  اإن��ه  حا�سمة.  �ستكون  املقبلة  الع�سرة  “الأيام  هودجز:  وختم 
اأرى ما يكفي من الإحلاح الغربي للفوز به. لذلك يجب اأن يكون هناك 

دفع اأقوى يف امليدان على الفور«.

بعد التحذير الرو�شي..هل يح�شم »ال�شالح البيولوجي« حرب اأوكرانيا؟ •• عوا�شم-وكاالت

اأ�سلحة  اأوكرانيا  امتالك  ب�ساأن  حتذيراتها  الرو�سية  الدفاع  وزارة  ج��ددت 
اأطول،  ل��ف��رتة  احل���رب  ا�ستمرت  اإذا  ا�ستخدامها  املحتمل  م��ن  بيولوجية 

متهمة الوليات املتحدة بدعم معامل وخمتربات لأ�سلحة بيولوجية.
دولر  مليون   32 خ�س�ست  وا�سنطن  اإن  الرو�سية،  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
واأودي�����س��ا وخ��ارك��وف، كما  اأوك��ران��ي��ة يف كييف  لن�ساط خم��ت��ربات ع�سكرية 
خ�س�س “البنتاغون” مليونا و600 األف دولر لدرا�سة انتقال الأمرا�س 
من اخلفافي�س اإىل الب�سر باأوكرانيا وجورجيا، بح�سب وكالة “اإنرتفاك�س” 
الرو�سية. رو�سيا قالت اإنها ك�سفت عن خمطط تقوم به اأجهزة ال�ستخبارات 
وهي وحدة تابعة للحر�س الوطني الأوكراين  الأوكرانية و”كتيبة اآزوف”، 
معروفة بتعاطفها مع “النازيني اجلدد”، لتفجري حمطة نووية لالأبحاث 
باأنها  اتهام رو�سيا  مبعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا؛ وذلك بغر�س 
لديها  اإن  الأوكرانية  قالت احلكومة  بيئية. من جانبها،  كارثة  ت�سببت يف 
والحتاد  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  مدعومة  �سرعي  ب�سكل  تعمل  خم��ت��ربات 
مع  املتحدة  الوليات  وتتعاون  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  وكندا  الأوروب��ي 

26 موقعا اأوكرانيا، وتقدم “دعما ماديا مبا�سرا” ل�ستة منها.
ما  احل��رب  يف  بيولوجية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  يتم  اأن  املراقبون  ي�ستبعد  ول 
بني رو�سيا واأوكرانيا، موؤكدين اأن تلك اخلطوة مبثابة “كارثة اإن�سانية”، 
يف  املخت�س  الباحث  وق��ال  تبعاتها.  معاجلة  اأو  عليها  ال�سيطرة  �سي�سعب 

ومع اأن هذا ال�سالح قد اأحرز تطورا خطريا مع التقدم يف تقنيات الهند�سة 
الوراثية خالل ال�سنوات الأخرية، فاإنه ل يعد �سالحا جديًد على ال�ساحة 

الدولية، حيث تعود اأ�سول ا�ستخدامه اإىل بدايات احلرب العاملية الأوىل.
واأكد �سعيد اأن ا�ستخدام وتطوير ال�سالح البيولوجي يف اجلانب الع�سكري 
“يعد انتهاكا للمواثيق الدولية واتفاقية الأ�سلحة البيولوجية التي حتظر 
ا�ستخدامها، خا�سة واأن هذا النوع من الأ�سلحة له اأثر اقت�سادي و�سحي 

اأكرب واأخطر من الأ�سلحة التقليدية«.
امل��خ��اوف من  ال��دول��ي��ة تثري  ال�ساحة  الأم��ن��ي��ة على  ال��ت��غ��ريات  واأ���س��ب��ح��ت 

احتمالية التحرر من القيود املفرو�سة على هذه الأنواع من الأ�سلحة.
التي  اخلبيثة  اجلمرة  هجمة  حديثا،  البيولوجية  الهجمات  اأ�سهر  وم��ن 
 ،2001 ع��ام  ظ��روف  داخ��ل  اجلراثيم  باإر�سال  املتحدة،  ال��ولي��ات  �سربت 
وبعد توجيه التهامات املبدئية اإىل تنظيم القاعدة، فاإن مكتب التحقيقات 
ال���ف���درايل ت��و���س��ل اإىل م�����س��در حم��ل��ي ل��ه��ذه الأظ�����رف، وه���و ع���امل يعمل 
التحقيقات  مكتب  م�ست�ساري  اأح���د  وك���ان  البيولوجي،  ال��دف��اع  جم��ال  يف 
يف  “�ساملونيال”  انت�سر مر�س  كما  اخلبيثة.  باجلمرة  اخلا�س  الفيدرايل 
اأمريكا عام 1984، يف عدد كبري من املطاعم واملتاجر الأمريكية يف ولية 

ق�سايا الأمن الدويل والإرهاب، حازم �سعيد، اإن “ال�سالح البيولوجي يعد 
اأحد اأ�سكال اأ�سلحة الدمار ال�سامل غري التقليدية، وهو ما كان يطلق عليه 
للق�ساء  واجلراثيم  الأوبئة  تن�سر  التي  الذكية(،  )العقوبات  �سالح  �سابقا 

على اأكرب قدر ممكن من ال�سكان والبيئة«.
جميع  اإىل  بالإ�سافة  والفريو�سات،  والفطريات  “البكترييا  اأن  واأو���س��ح   
النباتات  م��ن  امل�ستخل�سة  اأو  ال��ك��ائ��ن��ات،  ه��ذه  بوا�سطة  املُ��ن��َت��ج��ة  ال�سموم 

واحليوانات، تندرج حتت م�سمى )�سالح بيولوجي(«.
اأكد �سعيد اأن “ا�ستخدام الأ�سلحة  ويف ت�سريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
قائمة  احل��روب  يف  ا�ستخدامه  احتمالت  لكن  دول��ي��ا،  حم��رم  البيولوجية 
اأبرز  اأن  اإىل  البيولوجي(”، م�سريا  )الإره��اب  عليه  فيما يطلق  وخطرية، 
هذه الأ�سلحة هو فريو�س اجلدري، والطاعون، وطاعون املا�سية، والكولريا، 

و�سم البوتولينوم، واجلمرة اخلبيثة.
وبح�سب �سعيد، فقد اأ�سارت تقديرات واإح�سائيات ر�سمية يف 21 اأغ�سط�س 
2022، اإىل بلوغ التكلفة اإىل األفي دولر لكل كيلومرت مربع مع الأ�سلحة 
اأ�سلحة  دولر من  و600  النووية،  الأ�سلحة  دولر مع  و800  التقليدية، 

الغازات الع�سبية، ودولر واحد من الأ�سلحة البيولوجية.

“اأوريغون”. ويف حني ا�ستبعدت ال�سلطات ال�سحية وقتها اأية موؤامرة، فاإن 
هندي  زعيم  اأتباع  وراءه  يقف  بيولوجي  اإره��اب  اأن��ه  اأك��دوا  ال�سا�سة  بع�س 
متطرف. و�سهد جمل�س الأمن الدويل يوم اجلمعة املا�سي جل�سة عا�سفة 
تبادل فيها مندوبا الوليات املتحدة ورو�سيا التهامات ب�ساأن تطوير اأ�سلحة 

بيولوجية يف اأوكرانيا، اأو التخطيط ل�ستخدامها هناك.
تبني  وثائق  مو�سكو  “لدى  اإن  نيبينزيا،  فا�سيلي  الرو�سي،  املندوب  وق��ال 
وجود اتفاق وتعاون بني الوليات املتحدة واأوكرانيا، لدعم بحوث بيولوجية 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  ال��رو���س��ي  امل��ن��دوب  اأن�����س��ط��ة خ��ط��رية«. وذك���ر  ت�سمل 
اأوكرانيا”،  اأرا���س��ي  على  الربنامج  ه��ذا  “يديرون  الناتو،  من  وحلفاءها 
م�سيفا اأن “الأ�سبوع املن�سرم �سهد الك�سف عن تطورات يف هذا الربنامج، 

مثل اإن�ساء مكونات اأ�سلحة بيولوجية«.
كما اأ�سار اإىل اأن التفاق، الذي اأبرم عام 2005، “جرى تنفيذه ب�سرعة، 

ومّوله البنتاغون بنحو 32 مليون دولر«.
من جانبها، �سارعت املندوبة الأمريكية، ليندا توما�س غرينفيلد، يف م�ستهل 
كلمتها اإىل تفنيد ما تقدم به املندوب الرو�سي، وقالت اإن “الأمر ل يعدو 
كونه من�ساآت �سحية يف اأوكرانيا تدعمها اأمريكا بكل فخر«. وتابعت: “يف 
للقانون  انتهاك  بيولوجيا يف  اأطلقت براجما  التي  الأمر رو�سيا هي  واقع 
الدويل. رو�سيا هي التي لديها تاريخ يف ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية، وهي 
املعتدية يف اأوكرانيا«. وذكرت غرينفيلد اأن “املخابرات الرو�سية ا�ستخدمت 

اأ�سلحة بيولوجية �سد املعار�سني، مثل األيك�سي نافالني«.
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عربي ودويل
م�ساعدة بوتني يف �أوكر�نيا؟

ال�شني غام�شة يف مواجهة ال�شغوط الأمريكية...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت –ترجمة خرية ال�شيباين

   منذ �أكرث من ثالثة �أ�سابيع، ت�ساهد �ل�سني حرًبا يف 
�أوكر�نيا حيث تتعرّث قو�ت فالدميري بوتني. وتو�جه 
بكني، �أكرث من �أي وقت م�سى، خياًر� �سعًبا للغاية: �إما 
�لوقوف �ىل جانب �لرئي�س �لرو�سي وتعري�س نف�سها 

�أو  �قت�سادها،  على  قا�سية  �ستكون  غربية  لعقوبات 
�تخاذ قر�ر بالتخلي عن رو�سيا لتجد نف�سها مبفردها 

�أمام �لواليات �ملتحدة.
   ال ميكن �أن يكون �لرئي�س �ل�سيني �سي جني بينغ �إال 
م�سعوقا مبجريات �لغزو �لرو�سي. فقد �أودت �حلرب 
بحياة �الآالف، ويوما بعد يوم، يغرق يف م�ستنقع �مام 

�حتمال مقاومة �أوكر�نية قد ت�ستمر الأ�سابيع، �إن مل 
يكن �أ�سهر�.

مل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  على  �لرو�سي  �لع��دو�ن  ب��دء  منذ     
مت��ام��ا  كثري�،  �ل�سيني���ة  �لدول���ة  رئي�س  يتحدث 
�لد�ئمة  �للجنة  يف  �الآخرون  �ل�ستة  �الأع�س��اء  مثل 
�لتي  �لعليا  �لهيئة  وهي  للحزب،  �ل�سيا�سي  للمكتب 

تقرر جميع �خليار�ت �ال�سرت�تيجية للبالد.
   لكن �سي جني بينغ قطع �سمته يوم �جلمعة 18 مار�س 
عندما حتدث �إىل نظريه �الأمريكي جو بايدن طيلة 
�ساعتني تقريًبا. كانت هذه �أول مقابلة بالفيديو بني 
قادة �أكرب �قت�سادين يف �لعامل منذ �ندالع �حلرب يف 

24 فرب�ير.

هل �ستتخلى ال�سني عن حليفها؟الرئي�س الأمريكي جو بايدن ونظريه ال�سيني �سي جني بينغ خالل مقابلة افرتا�سية يف 18 مار�س اجلاري

الأزمة  اأن  بينغ،  �سي ج��ني  اأك���د     
نريد  �سيًئا  “لي�ست  اأوك��ران��ي��ا  يف 
كلمتي  ا�ستخدام  ب���دون  روؤيته”، 
كما مل يحدد  “حرب” و “غزو”. 
كانت  اإذا  م���ا  ال�����س��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 
ال�سني �ستقدم م�ساعدات ع�سكرية 
لفالدميري  واقت�سادية  مالية  اأو 

بوتني.
   ومن جانبه، مل يتوانى جو بايدن 
الأمريكية  التحذيرات  تكرار  عن 
منح  ق��ررت  ما  اإذا  لبكني  املوجهة 
ففي  ملو�سكو.  ع�سكرية  م�ساعدات 
وا�سنطن  �ستتخذ  احل���ال���ة،  ه���ذه 
عقوبات  ب��ف��ر���س  ق�������راًرا  ح��ي��ن��ه��ا 
مدمرة  ال�������س���ني،  ع���ل���ى  ����س���دي���دة 
ب�سدة  اأ�سال  املت�سرر  لقت�سادها، 

يف الأ�سهر الأخرية.
اأعربت  القمة،     وحتى قبل ه��ذه 
منا�سبات عن  بايدن يف عدة  اإدارة 
“قلقها العميق” ب�ساأن خطر روؤية 
ال�����س��ني مت��ي��ل ن��ح��و رو���س��ي��ا. ورداً 
بكني  ت��وؤك��ده��ا  مل  معلومات  على 
قط ب�ساأن اخليار ال�سيني بت�سليم 
�ستطلبها،  ك��ان��ت  لرو�سيا  اأ�سلحة 
اأع���رب���ت ال��ق��ي��ادة الأم��ري��ك��ي��ة عن 

“قلقها ال�سديد«.

»�إنهم يف �لعتمة«
ب���ني �سي  ن��ه��اي��ة الج���ت���م���اع     يف 
جني بينغ وجو بايدن، اأعرب بيان 
�سحفي �سادر عن وزارة اخلارجية 
ال�سينية عن رغبة ال�سني يف طلب 
الوليات  ب���ني  احل�����وار  ا���س��ت��م��رار 
الأطل�سي  ���س��م��ال  وح��ل��ف  امل��ت��ح��دة 
“ال�سعي حلل  مع رو�سيا من اأجل 

الأزمة الأوكرانية«.
م���وق���ف �سعب،  ب��ك��ني يف  ل��ك��ن     
يرى ديفيد �سوملان، مدير املجل�س 
نقال  ال�سني،  العاملي يف  الأطل�سي 
بو�ست:  وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  ع���ن 
ب�سكل  احل���رب  ه���ذه  ج���اءت  “لقد 
ه��و فعال يف غاية  �سيئ، ويف وق��ت 
اإن  لل�سني.  بالن�سبة  ال�سطراب 
كل  �سينتهي  كيف  تعرف  ل  بكني 
هذا، ول ترى اأي فر�سة يف الوقت 
ال���ظ���الم حتاول  ان��ه��ا يف  احل�����ايل، 

اإيجاد حّلها ملا يحدث«.
   اخل��م��ي�����س 13 م���ار����س، اأج���رى 
م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي 
من  �ساعات  ع��دة  �سوليفان،  جيك 
املناق�سات مع نظريه ال�سيني يان 
جيت�سي، والتي و�سفتها وا�سنطن 
و”�سريحة”.  “مكثفة”  ب��اأن��ه��ا 
“نحن قلقون من اأنهم يخططون 
حذر  لرو�سيا”،  امل�ساعدة  لتقدمي 
اأنتوين  الأمريكي  وزير اخلارجية 
ال�سني  حذر  كما  حينها.  بلينكني 
فر�س  يف  ن��������رتدد  “لن  ق�����ائ�����اًل 
تكلفة” على ال�سني اإذا قررت دعم 

العدوان الرو�سي يف اأوكرانيا.
الدبلوما�سية  رئ��ي�����س  واأ����س���اف     
من  اأن  “نعتقد  الأم����ري����ك����ي����ة، 
امل���ل���ق���اة ع��ل��ى عاتق  امل�������س���وؤول���ي���ات 
اخل�سو�س،  وج����ه  ع��ل��ى  ال�����س��ني 
مع  ن��ف��وذه��ا  ا���س��ت��خ��دام  م�سوؤولية 
ال���رئ���ي�������س ب����وت����ني وال�����دف�����اع عن 
ال��ق��واع��د ال��دول��ي��ة وامل���ب���ادئ التي 
تعلنها. لكن يبدو اأن ال�سني تتجه 
اإدانة  برف�س  املعاك�س  احل��ل  نحو 
لتقدمي  ال�سعي  ال��ع��دوان مع  ه��ذا 

نف�سها كحكم حمايد«.
   تاأتي هذه احلرب يف اأ�سواأ الأوقات 
يتباطاأ  ال��ت��ي  ل��ل�����س��ني،  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
منوها القت�سادي ب�سكل حاد منذ 
اأكرث من عام. ول �سك اأن عقوبات 
�ستمار�س �سغوًطا كبرية  اأمريكية 
الإجمايل  املحلي  الناجت  على منو 
ال�����س��ي��ن��ي، وال����ذي م��ن امل��م��ك��ن اأن 

دي�سمرب.
ال�سعار  ح���ول  ���س��وؤال  ع��ل��ى  وردا     
نطاق  ع���ل���ى  ت�����داول�����ه  مت  ال�������ذي 
وا���س��ع يف اجل���زي���رة وال����ذي يقول 
غدا”،  ت��اي��وان  ال��ي��وم،  “اأوكرانيا 
ب��امل��ائ��ة فقط   1 26 ف��ا���س��ل  ق���ال 
اإن���ه���م ي���واف���ق���ون، ب��ي��ن��م��ا ق���ال 61 
فا�سل 6 باملائة اإنهم ل يوافقون. 
 62 يعتقد  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�ستطلعني  من  باملائة   4 فا�سل 
اأوك��ران��ي��ا ل��ن توؤدي  اأن احل���رب يف 
جي�س  ا����س���ت���ع���دادات  ت�����س��ري��ع  اإىل 
حمتمل  ل��غ��زو  ال�سعبي  التحرير 

للجزيرة.
   من جهة اخ��رى، بينما يكت�سف 
العديد من اجلنود الرو�س ال�سباب 
نف�س  يتحدثون  الأوك��ران��ي��ني  اأن 
لغتهم تقريًبا، ويت�ساءل الكثريون 
بلد  يف  للقتال  اإر�سالهم  �سبب  عن 
جماور، ي�سعب تخّيل اأن جمندي 
�سياأتون  ال�سعبي  التحرير  جي�س 
ل��ل��ق��ت��ال ����س���د ���س��ي��ن��ي��ني اآخ���ري���ن 
الأخ��رى من م�سيق  ال�سفة  على 

تايوان؟

»بال حدود”؟
   رمبا ياأ�سف �سي جني بينغ اليوم 
ب�سدة على مترير البيان ال�سيني 
ُن�سر  ال�����ذي  امل�������س���رتك  ال���رو����س���ي 
���س��اع��ات م��ن املحادثات  اأرب����ع  ب��ع��د 
ب��ي��ن��ه وب����ني ف���الدمي���ري ب��وت��ني يف 
الألعاب  دورة  افتتاح  4 فرباير يف 
ال�ستوية يف بكني. ففي هذا الن�س، 
ال���ت���ع���اون بني  اأن  ال���ط���رف���ان  اأك����د 
“غري  الآن  اأ�سبح  رو�سيا وال�سني 

حمدود«.
    ويف الوقت الذي يتم فيه اإعادة 
اجليو�سيا�سية  اخل��ري��ط��ة  ر���س��م 
للعامل بالكامل، يجب على الغرب 
اأن يجد النغمة ال�سحيحة لإقناع 
اإىل  باحلاجة  ال�سينية  ال�سلطات 
اأخذ م�سافة عن رو�سيا، واإقناع �سي 
جني بينغ باأن حلمه ب�سني عظمى 

مهيمنة مل يعد واقعًيا.
حًقا  ال�سعب  م��ن  �سيكون  لأن���ه     
يقبل،  اأن  ال�سيني  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
ب���اأن  ع���ن رو����س���ي���ا،  ت��خ��ل��ى  م���ا  اإذا 
�سد  ت��ق��ري��ًب��ا  وح���ي���ًدا  نف�سه  ي��ج��د 
امل��ت��ح��دة. م��ن��ذ و�سول  ال���ولي���ات 
يف  الأبي�س  البيت  اإىل  بايدن  جو 
يناير 2021، مل تخف وا�سنطن 
�سعود  ط��ري��ق  ع��رق��ل��ة  يف  رغبتها 
ال�ساحة  ع��ل��ى  ال�����س��اروخ��ي  ب��ك��ني 

الدولية.
الأبوية  اللهجة  اأن  امل��وؤك��د  م��ن     
عك�سية،  ن���ت���ائ���ج  اإىل  �����س����ت����وؤدي 
و���س��ت��ث��ري ب����ال ����س���ك ال����ع����داء من 
العك�س  وع��ل��ى  ال�سيني.  اجل��ان��ب 
املت�ساهلة  اللهجة  ف��اإن  ذل��ك،  م��ن 
متنح  اأن  مي���ك���ن  م���ف���رط  ب�����س��ك��ل 
���س��ل��ط��ات ب��ك��ني ب��ع�����س الأم������ل يف 
م�ساعدة  ح��ال  يف  معاقبتها  ع��دم 

فالدميري بوتني.
امل��وؤمت��ر الع�سرين  اق����رتاب     م��ع 
للحزب يف اخلريف املقبل، والذي 
مل�ستقبل  اأهمية ق�سوى  ذا  �سيكون 
�سي جني بينغ، �سيتعني على اإدارة 
بايدن اذن، اإيجاد توازن دقيق بني 
النجاح  اأرادت  اإذا  وامل��رون��ة  احل��زم 
ال�����س��ني احلمراء  ���س��ي��د  اإق���ن���اع  يف 

بالتخلي عن نظريه الرو�سي.
موؤلف حو�يل خم�سة ع�سر 
كتاًبا خم�س�سة لل�سني و�ليابان 
و�لتبت و�لهند و�لتحديات 
�الآ�سيوية �لرئي�سية. عام 
2020، ن�سر كتاب “�لزعامة 
�لعاملية حموره، �ل�سد�م بني 
�ل�سني و�لواليات �ملتحدة” عن 
من�سور�ت لوب.

يت�سارع انحداره اأكرث.
ال���ت���ب���اط���وؤ  ي�����ق�����ول  ل����ك����ن م�����ن     
الق��ت�����س��ادي، ي��ق��ول اأي�����س��ا خطر 
والأزمة  اجتماعية.  اأزم��ة  ح��دوث 
الجتماعية هي بال �سك الظاهرة 
ال�سيوعي  احل����زب  ي��خ��اف��ه��ا  ال��ت��ي 
فهو  غ��ريه��ا،  م��ن  اأك����رث  ال�سيني 
ال����ذي ي��ع��ت��م��د ب�����س��ك��ل دق��ي��ق على 
حتى  الجتماعي”  “ال�ستقرار 
يف  ال�ستمرار  من  ال�سكان  يتمكن 
التم�سك بتوجهاته الأيديولوجية. 
ال�سينية  الأ���س��ه��م  ���س��وق  تراجعت 
اأدن����ى م�ستوى  اإىل  الأ���س��ب��وع  ه���ذا 
لها يف 21 �سهًرا مع ارتفاع اأ�سعار 
الغاز ب�سكل كبري وانت�سار جائحة 
اأخ��رى يف جميع  كوفيد-19 مرة 

اأنحاء ال�سني.

ال�سني لن تهاجم اأوكرانيا اأبدا
    تطورت لهجة اخلطاب الر�سمي 
وا�سح  ب�سكل  ال�سينية  لل�سلطات 
بكني  وتتوخى  ف��رباي��ر.   24 منذ 
اأق�����س��ى درج����ات احل���ذر عند  الآن 
التحدث علًنا عما ُينظر اإليه الآن 
بو�سوح على اأنه مغامرة ع�سكرية 

لفالدميري بوتني.
    قبل اأي��ام قليلة، اأو�سح ال�سفري 
املتحدة،  ال��ولي��ات  ل��دى  ال�سيني 
ف���ان ���س��ي��ان رون����غ، اأن ب���الده “لن 
اأب������ًدا وحترتم  اأوك���ران���ي���ا  ت��ه��اج��م 
امل�سار الذي اختاره الأوكرانيون”، 
اإن    بكني  ل��ل��ق��ول  وه���ي ط��ري��ق��ة 
ال�سراع.  ل��ه��ذا  دع��م��ه��ا  ت��ق��دم  ل��ن 
التايل  اليوم  يف  ا�ستعاده  ت�سريح 
املتحدثني  اأح����د  ل��ي��ج��ي��ان،  ت�����س��او 
ال�سينية،  اخلارجية  وزارة  با�سم 
دبلوما�سيي  اأك���رث  ب��اأن��ه  امل���ع���روف 
�سخبا   “ امل���ح���ارب���ة  ال����ذئ����اب   “
الوليات  مع  �سيما  ول  و�سرا�سة، 
النظام  منتقدي  وجميع  املتحدة 

ال�سيني.
   وردا على �سوؤال حول ما اإذا كانت 
لرو�سيا  امل�����س��اع��دة  �ستمنح  ب��ك��ني 
اأ�سدرت  “لقد  ت�ساو،  اأج��اب  ل،  اأم 
ال�����س��ني ع����دة ب���ي���ان���ات ح����ول هذا 
���س��ب��ب لقول  امل��و���س��وع: ل ي��وج��د 
ذلك. لكن املتحدث الر�سمي امتنع 
بعناية عن ا�ستبعاد اإمكانية تقدمي 

مثل هذه امل�ساعدة.

 ،“ املفرت�سة  الرو�سية  ال�سينية 
الأ�ستاذ  ك��ارل�����س��ون،  اآلن  ي�����س��ري 
ك���ورن���ي���ل،  امل�������س���اع���د يف ج���ام���ع���ة 
ت�ساينا  ���س��اوث  �سحيفة  ع��ن  نقاًل 
 19 ال�سبت  ي��وم  بو�ست  مورنينج 
مار�س. ل يزال الرئي�س �سي جني 
بينغ بعيًدا عن ال�سماح لل�سني باأن 
ت��غ��رق يف ه��ذا ال�����س��راع م��ن خالل 
اأهم  اإن  اإىل رو�سيا.  اأ�سلحة  ت�سليم 
اإنهاء  لي�ست  بكني  نظر  يف  ق�سية 
احلرب اأو تقوية �سداقة مفرت�سة 

بل حماية م�سالح ال�سني«.
ه���وجن كوجن  ون��ق��ل��ت �سحيفة      
املديرة  جينغ  ل��وجن  عن  اليومية، 
امل�ساعدة ملركز الدرا�سات الأوروبية 
للدرا�سات  ���س��ن��غ��ه��اي  م��ع��ه��د  يف 
لي�س  الكبري  “ال�سوؤال  ال��دول��ي��ة. 
اىل  �ستميل  ال�سني  ك��ان��ت  اإذا  م��ا 
ت�ستمع  اأو  ذاك  اأو  ال��ط��رف  ه���ذا 
اإىل دع����وات دول���ة م���ا، الأ���س��ح هو 
با�ستمرار  ال�سني دعت  اأن  حقيقة 
ممار�سة  اإىل  الأط��������راف  ج��م��ي��ع 
اإىل طاولة  النف�س والعودة  �سبط 
ميثل  ه��ذا  اأن  اأعتقد  امل��ف��او���س��ات. 
يف  دورا”  ال�سني  لتلعب  م��دخ��ال 

البحث عن حل لهذا ال�سراع.
بكني متيل  اأن  ب��دا  ل��و  و”حتى     
ال�سني لن تقف  فاإن  نحو رو�سيا، 
اإىل جانب دول��ة جتد نف�سها  اأب��ًدا 
يف �سراع مع الغالبية العظمى من 
اأف�سل خيار هو البقاء  العامل. ان 
ال�سحيفة  نقلت  احلياد”،  ع��ل��ى 
عن  يك�سف  مل  �سيني  م�سدر  عن 

ا�سمه.  

�إر�دة �لتايو�نيني
اأخ����رى، يف تايوان،  ن��اح��ي��ة     م��ن 
مل يكن ا�ستعداد ال�سكان املحليني 
�سراع  ن�������س���وب  ح�����ال  يف  ل��ل��ق��ت��ال 
ال�سعبية  ال�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة  م��ع 
اأع�����ل�����ى مم�����ا ه�����ي ع���ل���ي���ه ال����ي����وم. 
وف���ًق���ا ل���س��ت��ط��الع ����س���در يف 15 
الدرا�سة  جمعية  قبل  م��ن  م��ار���س 
ال�سرتاتيجية الدولية التايوانية. 
باملائة   2 ف��ا���س��ل   70 اأع��ل��ن  ف��ق��د 
اأنهم  ا�ستجوابهم  مت  ال��ذي��ن  م��ن 
م�����س��ت��ع��دون ل��ل��ق��ت��ال ل��ل��دف��اع عن 
 3 40 ف���ا����س���ل  ت�����اي�����وان م���ق���اب���ل 
 28 اأج��ري يف  باملائة يف ا�ستطالع 

كان  احرتامها”.  يجب  اأوكرانيا، 
بع�س املراقبني قد غامروا بالتنبوؤ 
باأن �سي جني بينغ �سي�ستغل احلرب 

يف اأوكرانيا ملحاولة غزو تايوان.

»م�سهد ال يعجب«
   ال��ث��الث��اء، 22 ف��رباي��ر، قبل ان 
ت�سرب ال�سواريخ الرو�سية الأوىل 
الأمريكي  الرئي�س  لعب  اأوكرانيا، 
ت�����رام�����ب دور  ال�������س���اب���ق دون�����ال�����د 
العّراف: �ستنتهز ال�سني الفر�سة 
ينتظرون  “اإنهم  ت���اي���وان.  ل��غ��زو 
تنباأ  الأوملبية”،  الأل���ع���اب  ن��ه��اي��ة 
امرباطور العقارات يف ميكروفون 

بث اإذاعي. 
   الباحث امل�سارك باملركز الفرن�سي 
لدرا�سة ال�سني املعا�سرة، تاجنوي 
لثانية  ذل��ك  ي�سدق  ل  ليب�سانت، 
�سيني  جي�س  “ ه��ب��وط  واح�����دة: 
يف  يل  بالن�سبة  م�ستحياًل  ي��ب��دو 
ال��وق��ت احل����ايل، ح��ت��ى يف غ�سون 
على حد  عامني اأو ثالثة اأعوام”، 
من  �سليت  موقع  عن  نقاًل  قوله، 
تايبيه. “مثلنا جميًعا، يراقب �سي 

   يف 15 مار�س، ا�ستخدم ال�سفري 
املتحدة  ال���ولي���ات  ل���دى  ال�سيني 
“احلرب”  م�سطلح  غ��ان��غ  ت�سني 
الوا�سنطن  يف  ُن�������س���ر  ع���م���ود  يف 
ال�سغط  ����س���ج���ب  م�����ع  ب����و�����س����ت، 
الأمريكي املوجه اإىل ال�سني. فهل 
موقف  يف  تغيري  على  موؤ�سر  ه��ذا 
ب��ك��ني؟ ان��ه��ا يف ك��ل الح����وال، املرة 
الأوىل التي ي�ستخدم فيها �سيا�سي 
اأوكرانيا  يف  “حرب”  �سيني كلمة 
م���ن���ذ ب�����داي�����ة ال�����غ�����زو ال����رو�����س����ي. 
امل�سوؤولني  م��زاع��م  على  رداً  وق��ال 
ال�سني  ب���اأن  القائلة  الأم��ري��ك��ي��ني 
ك��ان��ت ع��ل��ى ع��ل��م م�����س��ب��ق باحلرب 
“املزاعم التي  اأوكرانيا:  املقبلة يف 
علم  على  ك��ان��ت  ال�سني  ان  ت��ق��ول 
هي  تغا�ست  اأو  �سمنيا  ت��دع��م  اأو 

معلومات م�سللة خال�سة«.
بالإجنليزية  املعنون  ن�سه  ويف     
كتب  اأوكرانيا”،  م���ن  “موقفنا 
“موقف  اأن  ال�����س��ي��ن��ي  ال�����س��ف��ري 
وحمايد”،  م��و���س��وع��ي  ال�����س��ني 
و�سالمة  “�سيادة  اأن  م�����وؤك�����ًدا 
اأرا�سي جميع البلدان، مبا يف ذلك 

   من ناحية اأخرى، ل تندلع حرب 
اأو  اأ���س��ب��وع��ني  ك����ربى يف غ�����س��ون 
ثالثة اأ�سابيع لأنها تتطلب اأعمال 
حت�������س���ريي���ة ط���وي���ل���ة وحت����رك����ات 
ل��ن يفلت  ل��ل��ق��وات. وه���ذا  �سخمة 
التايوانية  ال�سلطات  عد�سات  عن 
املتواجدة  الأمريكية  ال��ق��وات  ول 

يف املنطقة.
التايوانيني  ل�����دى  »����س���ي���ك���ون     
دفاعهم  لو�سع  الوقت  من  مت�سع 
وه��م م�سلحون حتى   ... يف مكانه 
الأ���س��ن��ان! ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت قوتهم 
ال�����س��ارب��ة اأق����ل ب��ك��ث��ري، ف��ق��د بنوا 
دفاًعا غري متكافئ “من ال�سعيف 
ال�سواريخ  م����ن  القوي”  اإىل 
ال��دق��ي��ق��ة وال��ف��ع��ال��ة ل��ل��غ��اي��ة التي 
ب��ك��م��ي��ات كبرية،  اإن��ت��اج��ه��ا  مي��ك��ن 
امل�سيق  يف  الألغام  اإلقاء  وميكنهم 
تايبيه  الباحث يف مركز  يوؤكد   ،“

الذي يتخذ من تايبيه مقراً له.
ال������دويل، يبدو     ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د 
الوحيد  ال�سديق  ه��ي  ال�سني  اأن 
لرو�سيا. ولكن �سيكون من اخلطاأ 
ال�سداقة  هذه  �سالبة  يف  املبالغة 

يف  يحدث  ما  حمموما  بينغ  جني 
اأن ما يراه ل  اأوكرانيا. وبالتاأكيد 
يف  املتخ�س�س  هذا  ي�سرح  يعجبه، 
يه�ّسم  اإن��ه  ال�سيا�سية،  اجلغرافيا 
اأن  اأي  ���س��م��ع��ن��اه،  ال����ذي  اخل���ط���اب 
ال�������س���ني ق�������ادرة ع���ل���ى غ���ل���ق غزو 

تايوان يف اأيام قليلة«.
   يف ال��واق��ع، رغ��م خ��ربة اجلي�س 
ال��رو���س��ي يف م�����س��ارح احل����رب، اإل 
اأنه بداأ يف التعرث ب�سكل خطري يف 
ف��اإن اجلي�س  ذل��ك،  اأوكرانيا. ومع 
ال�سيني ل خربة لديه يف التدخل 
اأثناء ال�سراع. وبالتايل فاإن خطر 
ال��ف�����س��ل اأك����رب ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ه، ولن 
حتّمل  ب��ي��ن��غ  ج���ني  ���س��ي  ي�ستطيع 
ت���اي���وان، الأم�����ر الذي  ه��زمي��ة يف 
هائلة  �سيا�سية  تكلفة  ل��ه  �سيكون 
ال�سيني  ال�����س��ي��وع��ي  احل���زب  ع��ل��ى 
العام.  لأم���ي���ن���ه  اأوىل  ب����اب  وم����ن 
وي�سيف تاجنوي ليبي�سانت: “اإذا 
فاإن  الأوىل،  امل����رة  م��ن  ي��ن��ج��ح  مل 
ومن  ا�ستقاللها،  �ستعلن  ت��اي��وان 
املحتمل اأن يتم العرتاف به فوًرا 

من قبل جزء كبري من العامل«.

�إن �أهم ق�سية يف نظر بكني لي�ست �إنهاء �حلرب �أو تقوية �سد�قة مفرت�سة بل حماية م�سالح �ل�سني

 �سيتعني على �إد�رة بايدن �إيجاد تو�زن دقيق بني �حلزم و�ملرونة �إذ� �أر�دت �لنجاح يف �إقناع �سّيد �ل�سني 

وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكني يحذر ال�سنياحلرب يف اوكرانيا واحلرج يف ال�سني

اأجرى م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي جيك �سوليفان عدة �ساعات من املناق�سات مع نظريه ال�سيني يان جيت�سي

»لن تقف ال�شني اأبًدا اإىل جانب دولة جتد
 نف�شها يف �شراع مع الغالبية العظمى من العامل«
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م�سر  جمهورية  يف  واللوج�ستيات 
ال�����س��ق��ي��ق��ة ال���ت���ي ت��ع��د م���ن ال����دول 
الرائدة يف القطاع البحري لتعزيز 
وحتقيق  ال�سرتاتيجية  �سراكتنا 
البحرية  العمليات  يف  نوعية  نقلة 

وال�سحن البحري يف املنطقة.«
من جهته، اأكد �سعادة الفريق مهاب 
امل�سري  الرئي�س  م�ست�سار  ممي�س، 
ال�سوي�س  ق��ن��اة  حم���ور  مل�����س��روع��ات 
جمهورية  اأن  ال��ب��ح��ري��ة،  وامل���وان���ئ 
اآلف كيلو   3 العربية لديها  م�سر 
واملتو�سط  الأح��م��ر  البحرين  على 
هائلة  �سمكية  ث���روة  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
وكنوز من املواد البرتولية والغاز..

�ساحلية  م�������دن  اإىل  اإ������س�����اف�����ة   
امل�سرية  احلكومة  واأن  و�ساطئية، 
لتطوير  ك��ربى  ا���س��ت��ث��م��ارات  ت�سخ 
القت�ساد الأزرق وتعزيز م�ساهمته 
واأ�ساد  الإجمايل.  املحلي  الناجت  يف 
ال���ف���ري���ق مم��ي�����س ب��ال��ت��ط��ور ال���ذي 
الإماراتي،  البحري  القطاع  �سهده 
الإم�������ارات  دول�����ة  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
واأن  رائ���داً،  بحرياً  مركزاً  اأ�سبحت 
البحريني  القطاعني  بني  التكامل 
اأن  ���س��اأن��ه  يف م�سر والإم�����ارات م��ن 
على  امل��ن��ط��ق��ة  تناف�سية  م��ن  ي��ع��زز 

امل�ستوى العاملي.

•• االإ�شكندرية-الفجر: 

����س���ارك وف����د رف���ي���ع امل�����س��ت��وى من 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
وال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري الإم����ارات����ي يف 
البحري  ل��ل��ن��ق��ل  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر 
واللوج�ستيات )مارلوج 11( الذي 
للعلوم  العربية  الأكادميية  نظمته 
البحري  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حتت رعاية جامعة الدول العربية 
م��ع عدد  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ق��ل،  ووزارة 
الدولية،  والهيئات  املوؤ�س�سات  من 
امل�سرية،  ال���س��ك��ن��دري��ة  م��دي��ن��ة  يف 
اأبو الغيط،  اأحمد  وبح�سور معايل 
العربية،  ال���دول  ع��ام جامعة  اأم��ني 
ومعايل الفريق كامل الوزير، وزير 
العربية،  النقل يف جمهورية م�سر 
اأزرق  اقت�ساد  “نحو  ع��ن��وان  حت��ت 
احلدث  ن��اق�����س  ح��ي��ث  م�ستدام”. 
التقنيات  بدور  متعلقة  مو�سوعات 
الأزرق  القت�ساد  اإدارة  يف  احلديثة 
وف���ر����س ال���س��ت��ث��م��ار ال����واع����دة يف 
البحري  والنقل  الأزرق  القت�ساد 
واملوانئ، اإ�سافة اإىل التحديات التي 

تواجه القت�ساد الأزرق.
وقال �سعادة املهند�س ح�سن حممد 
وزارة  وك���ي���ل  امل���ن�������س���وري،  ج��م��ع��ة 

نحو تعزيز �القت�ساد �الأزرق
�ساركت  امل��وؤمت��ر،  فعاليات  و�سمن 
مالك،  اآل  ح�سة  املهند�سة  �سعادة 
الطاقة  وزي������ر  م���ع���ايل  م�����س��ت�����س��ار 
ل�����س��وؤون النقل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
نقا�سية  ج���ل�������س���ة  يف  ال�����ب�����ح�����ري، 
اأهم  على  ال�����س��وء  خاللها  �سلطت 
ال��ت��ط��ورات يف ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
للقطاع  امل����ت����ط����ورة  والإم�����ك�����ان�����ات 
واأك��دت حر�س  الإماراتي،  البحري 
دول����ة الإم������ارات ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع 
الإقليمية.  البحرية  امل��راك��ز  اأه���م 

واأو�سحت اآل مالك:
لدولة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  “تويل   
للقطاع  ك����ربى  اأه��م��ي��ة  الإم�������ارات 
تعزيز  ع���ل���ى  وحت����ر�����س  ال���ب���ح���ري 

يف  الأزرق  الق���ت�������س���اد  م�����س��اه��م��ة 
التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.

 واأ���س��ه��م��ت ال���دول���ة ب���دور ف��اع��ل يف 
ال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ على 
البيئة واملوارد املائية باعتبارها اأهم 
مرتكزات تطوير القت�ساد الأزرق، 
بني  التن�سيق  ���س��رورة  اإىل  وت��دع��و 
بتنظيف  يتعلق  فيما  ال��ع��امل  دول 
واملحيطات  والأن�������ه�������ار  ال����ب����ح����ار 
للتلوث  امل�س�����ببة  العوام�����ل  م��ن 

البحري. 
والبنية  الطاقة  وزارة  يف  ونحر�س 
خرباتنا  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
نعتمدها  التي  املمار�سات  واأف�سل 
الإقليمية  ال��ب��ح��ري��ة  امل���راك���ز  م���ع 
بامل�ساركة  ���س��ع��دن��ا  وق���د  وال��ع��امل��ي��ة، 
ال��دويل للنقل البحري  امل��وؤمت��ر  يف 

ل�سوؤون  التحتية  والبنية  الطاقة 
“تعتمد  وال��ن��ق��ل:  التحتية  البنية 
ا�سرتاتيجية التوجه نحو القت�ساد 
الأزرق يف الإمارات على عدة ركائز 
من بينها البتكار والإبداع والبحث 
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ط��وي��ر ووج����ود نظام 
ف��ع��ال م��ن ال��رواب��ط ال��ت��ج��اري��ة مع 
واجلامعات  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات 
التي  والبحثية  العلمية  وامل���راك���ز 
املعرفة  ث�����ورة  م���واك���ب���ة  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
وا�ستيعابها  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
املحلية  الحتياجات  مع  وتكييفها 
وك��ذل��ك ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م على 
الحتياجات  العمل، وهو من  راأ���س 
والتناف�سية  لالإنتاجية  الأ�سا�سية 
الوطنية  الق���ت�������س���ادي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
وزارة  وق����د ح��ر���س��ت  امل�����س��ت��دام��ة. 

اأك����رب م��وان��ئ ت�سدير  وع�����دًدا م��ن 
ال��ن��ف��ط ع��امل��ًي��ا، ك��م��ا حت��ت��ل املرتبة 
وقود  ت��زوي��د  �سعيد  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة 
الرئي�س  امل���ق���ر  ومت���ث���ل  ال�������س���ف���ن، 
ال�سركة  اأبوظبي،  موانئ  ملجموعة 
املطورة لبوابة املقطع، اأول جمتمع 
م���وان���ئ رق��م��ي يف دول����ة الإم������ارات 
اإ�سافة  ت�سني،  بلوك  بتقنية  يعمل 
اإىل جمموعة دي بي ورل��د، املمكن 
والتي  ال���ذك���ي���ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  ال���رائ���د 
اأطلقت عدًدا من املن�سات واملنتجات 
اآليات  ت�سكيل  تعيد  ال��ت��ي  املبتكرة 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ���س��ل�����س��ل��ة الإم��������داد 
بوابة  اأب��رزه��ا؛  الدولية،  والتوريد 
املوحدة  ال��ن��اف��ذة  ال��ت��ج��اري��ة،  دب���ي 
ومن�سة  احل�������دود،  ع���رب  ل��ل��ت��ج��ارة 
اأ�سعاًرا  ت���وف���ر  ال���ت���ي  “�سرييت” 

الطاقة والبنية التحتية من خالل 
م�ساركتها بفعاليات املوؤمتر الدويل 
واللوج�ستيات  ال���ب���ح���ري  ل��ل��ن��ق��ل 
11( على عر�س جتربة  )م��ارل��وج 
دول��ة الإم��ارات ل �سيما يف البتكار 
قطاع  يف  الرقمية  احل��ل��ول  وتبني 
ال�سحن والنقل البحري واخلدمات 
اأحدث  يف  وال�ستثمار  اللوج�ستية 
احللول الرقمية. كما تطرق الوفد 
الإمارات  دولة  التعاون بني  لأوج��ه 
العربية لتطوير  وجمهورية م�سر 
اإم����ك����ان����ات ال����ق����ط����اع ال����ب����ح����ري يف 

البلدين.«

قطاع بحري من �أجل �البتكار
وحت��ت�����س��ن دول�����ة الإم��������ارات اأك���رث 
رائًدا،  دولًيا  بحرًيا  20 ميناًء  من 

الب�سائع  ل�سحن  ومبا�سرة  فورية 
ال�سركة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا  ب��احل��اوي��ات. 
دوت  “كارجوز  م��ن�����س��ة  م�����وؤخ�����ًرا 
 ،»CARGOES.com ك���وم 
لتمويل  متكاملة  حلوًل  تتيح  التي 
العامل، من  الب�سائع حول  و�سحن 
جانب اآخر اأعلنت دي بي ورلد عن 
 10،000 جناحها بنقل اأكرث من 
بي”  “بوك�س  ن��ظ��ام  ع���رب  ح���اوي���ة 
الآيل لتخزين ونقل احلاويات، كما 
بال�سراكة  ا  اأي�سً ورلد  بي  دي  تقوم 
مع “هايربلوب ون” بتطوير نظام 
“كارجو�سبيد” فائق ال�سرعة لنقل 
الب�سائع يف كب�سولت تتحرك داخل 
ب�سرعة  الهواء  من  مفرغة  اأنابيب 
ت�ساهي �سرعة النقل اجلوي، ولكن 

على الرب.

خزان اآخر يف منطقة الل�سيلي ب�سعة 60 مليون جالون. وتابع 
بالعتماد  املبتكرة  ال�ستباقية  نوا�سل تطوير احللول  معاليه 
على �سبكتنا الذكية املتقدمة واأحدث تقنيات الثورة ال�سناعية 
وانتهت  ال���س��ت��ه��الك..  وتر�سيد  ال��ك��ف��اءة  رف��ع  بهدف  ال��راب��ع��ة 
اأك���رث م��ن م��ل��ي��وين ع���داد ذك���ي للكهرباء  ت��رك��ي��ب  الهيئة م��ن 
واملياه يف دبي لتمكني املتعاملني من مراقبة واإدارة والتحكم يف 
الذكية  الأنظمة  وتتيح   .. ا�ستباقي ورقمي  ب�سكل  ا�ستهالكهم 
لإدارة جميع مرافقنا وخدماتنا  ن�ستخدمها  التي  واملرتابطة 
نقل  �سبكات  يف  الفاقد  ن�سبة  وتقليل  الت�سغيلية  الكفاءة  رف��ع 
وتوزيع املياه والتي انخف�ست من %42 يف عام 1988 اإىل 

%5.3 يف عام 2021 وتعد من اأدنى الن�سب يف العامل.

واحللول  التقنيات  اأح���دث  وا���س��ت��خ��دام  ال�ستهالك  وتر�سيد 
العاملي  “اليوم  مبنا�سبة  ل��ه  ت�سريح  يف   - واأ���س��اف  املبتكرة. 
ا�ستهالك  تقليل  ال�سرتاتيجية  تت�سمن   -  ”2022 للمياه 
املياه بن�سبة %30 بحلول عام 2030 وتبلغ القدرة الإنتاجية 
املياه  م��ن  ج��ال��ون  مليون   490 الهيئة  يف  للمياه  الإجمالية 
التنا�سح  تقنية  با�ستخدام  جالون  مليون   63 منها   - يوميا 
العك�سي - وذلك يف جممع حمطات جبل علي لإنتاج الطاقة 
لتزويد  الرئي�سية  الركائز  اأح��د  يعترب  وال���ذي  امل��ي��اه  وحتلية 

اإمارة دبي بخدمات الكهرباء واملياه.
املحالة  املياه  %100 من  اإنتاج  اإىل  للو�سول  واأو�سح نهدف 
م�سادر  ب��ني  يجمع  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م��ن  م��زي��ج  ب��ا���س��ت��خ��دام 

الطاقة املتجددة واحلرارة املهدورة بحلول عام 2030.. لفتا 
اإىل اأن الهيئة حققت اإجنازاً عاملياً جديداً بح�سولها على اأدنى 
اأمريكي للمرت املكعب  0.277 دولر  �سعر تناف�سي عاملي بلغ 
من املياه املحالة يف م�سروع حتلية املياه بنظام املنتج امل�ستقل 
جالون  مليون   120 تبلغ  اإنتاجية  بقدرة  ح�سيان  جممع  يف 
يومياً با�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي ومن املتوقع اأن يتم 
النتهاء من امل�سروع يف عام 2024. وتابع نعكف على م�سروع 
تخزين وا���س��رتج��اع امل��ي��اه امل��ح��الة يف اأح��وا���س امل��ي��اه اجلوفية 
ال�سرب  مياه  لتخزين  العامل  يف  نوعه  من  الأك��رب  يعد  ال��ذي 
وتوفريها يف حالت الطوارئ كما يجري تنفيذ م�سروع خزان 
املياه يف منطقة النخايل ب�سعة 120 مليون جالون وم�سروع 

•• دبي- وام:

الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  ق��ال 
اإطار  يف  تعمل  الهيئة  اإن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب 
“رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
الطلب  ت��واك��ب  امل�ستوى  عاملية  حتتية  بنية  تطوير  ملوا�سلة 
املتزايد على الكهرباء واملياه يف دبي وتوفري خدمات وفق اأعلى 
اإىل �سمان  اإ�سافة  العاملية لأكرث من مليون متعامل  املعايري 
املتكاملة  ال�سرتاتيجية  مع  ان�سجاماً  املياه  م��وارد  ا�ستدامة 
لإدارة املوارد املائية يف دبي والتي تركز على تعزيز املوارد املائية 

رئي�س �سندوق �لنقد �لعربي ل� »و�م« :

% من املدفوعات العربية البينية  6 عمالت ت�شتحوذ على 90 
�لعمالت ت�سم �لدرهم �الإمار�تي و�لريال �ل�سعودي و�جلنيه �مل�سري و�لدينار �الأردين �إ�سافة �إىل �لدوالر �الأمريكي و�ليورو

»مبادلة للبرتول« تعلن عن تدفق الغاز من حقل بيجاجا يف ماليزيا
الغاز املاليزية لعدة عقود قادمة.

الذي  امل�����س��روع،  ه���ذا  يعك�س   : واأ����س���اف 
ات��خ��ذ ق����راره ال���س��ت��ث��م��اري ال��ن��ه��ائ��ي يف 
يف  العاملية  النفط  اأ���س��واق  تقلبات  ظ��ل 
قطاع  يف  امل�ستثمرين  ثقة   ،2018 عام 
كما   .. امل��ال��ي��زي  والإن���ت���اج  ال�ستك�ساف 
الأعمال  ل��ري��ادة  البيئي  ال��ن��ظ��ام  اأث��ب��ت 
النجاح يف  البالد مرونته من خالل  يف 
املن�سة  وت�سنيع  ت�سميم  عمليات  اإمت��ام 

خالل ذروة جائحة كوفيد-19.
ماليزيا  يف  للبرتول  مبادلة  وت��ت��واج��د 
لقطعة  امل�سغل  وه��ي   ،2010 ع��ام  منذ 
 55% ت��ب��ل��غ  ب��ح�����س��ة   »SK 320«
كاريغايل”  “برتونا�س  �سركة  ومتتلك 
توؤول  بينما   ،25% تبلغ  ح�سة  برتونا�س  ل�سركة  التابعة 
�سل  “�ساراواك  ل�سركة   20% ال��ب��ال��غ��ة  املتبقية  الن�سبة 

بريهاد«.

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت مبادلة للبرتول، ال�سركة الدولية 
للطاقة التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، 
عن بدء تدفق الغاز من حقل “بيجاجا” 
 »SK 320« القطعة  يف  ال��واق��ع  للغاز 

قبالة ال�سواحل املاليزية.
وميثل هذا الإجناز تتويجاً اآمناً وناجحاً 
ل��ل��م�����س��روع، خ���الل ف���رتة اج���ت���ازت فيها 
التحديات  ب��ن��ج��اح  ل���ل���ب���رتول  م���ب���ادل���ة 
كورونا  جائحة  فر�ستها  ال��ت��ي  الكثرية 
ا�سرتاتيجياً  م�سروعاً  لكونه  ون��ظ��راً   ..
ال��ط��اق��ة املحلي،  ل��رف��د ق��ط��اع  رئ��ي�����س��ي��اً 

�سيكون “بيجاجا” حقل الإنتاج الرئي�سي 
بالغاز،  امل�سال”  الطبيعي  للغاز  “جممع برتونا�س  لتزويد 
الكائن يف بلدة “بنتولو” ال�ساحلية بولية “�ساراواك” يف 

ماليزيا.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اآل حامد،  وقال من�سور حممد 
اإجن��از حقل بيجاجا للغاز يعد  اإن جناح   : مبادلة للبرتول 
امل�سروع  لنا جميعاً، فقد متكنا من نقل هذا  عالمة فارقة 
من مرحلة ال�ستك�ساف اإىل التطوير ومن ثم لالإنتاج بدعم 
و�سركائنا  ب��رتون��ا���س  �سركة  امل��ال��ي��زي��ة،  ال��ب��رتول  اإدارة  م��ن 
ومقاولينا .. وكوننا امل�سغل لهذا احلقل، نثني بهذا الجناز 
والتزامنا  العالية  ومرونتنا  الفائقة  ك��وادرن��ا  ك��ف��اءة  على 
كمزود للطاقة من خالل تركيزنا ال�سرتاتيجي على الغاز 
كوقود رئي�سي لتحول الطاقة، مما يعك�س طموحنا كم�ستثمر 

طويل الأجل و�سريك ا�سرتاتيجي يف قطاع الطاقة.
�سركة برتونا�س،  اأ�سنان من  ف��ريوز  من جانبه قال حممد 
نائب الرئي�س يف اإدارة البرتول املاليزية : بالنيابة عن �سركة 
على  و�سركاءها  للبرتول  مبادلة  اأه��ن��ئ  اأن  اأود  ب��رتون��ا���س، 
حتقيق هذا الإجناز املهم، نظراً ملا يتمتع به حقل “بيجاجا” 
من امكانيات عالية متكنه من امل�ساهمة يف تاأمني اإمدادات 

ال��ع��رب��ي��ة يف جمالت  ال��ب��ي��ن��ي��ة  امل���دف���وع���ات 
املالية  وال��ت��ح��وي��الت  وال��ت��ج��ارة  ال�ستثمار 
 “ “ ب��ن��������������ى  اأن  اإىل  م�����س��������������������رياً  ال��ع��رب��ي��ة، 
عرب  العرب�������ي  التكامل  تعزيز  اإىل  ته�����دف 
ا�س������تخدام العم��������الت العربي��������ة يف جم�������ال 

املدفوع�����ات البينية.
لتحقيق  ق��دم��اً  مت�سي  املن�سة  اأن  واأو���س��ح 
اأجلها  م��ن  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  الأغ���را����س  ك��اف��ة 
والتي حر�س حمافظو امل�سارف املركزية يف 
خاللها  من  حتقيقها  على  العربية  ال��دول 
مع  ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  “بنى”  اأن  اإىل  لف��ت��اً   ،
ال�����س��رك��اء ال��ت��ج��اري��ني ع��رب��ي��ا وع��امل��ي��ا حيث 
يف  الهندي  اجل��ان��ب  م��ع  اتفاقية  توقيع  مت 

ج��دي��دة مثل  اأ���س��واق  فتح  على  العمل  ظ��ل 
الأ�سواق الأفريقية حيث �سيتم التوقيع مع 
نظام املدفوعات الأفريقي قريبا لالن�سمام 

اإىل املن�سة.
ا�سرتاتيجية  ل��دي��ه��ا  “بنى”  اأن  واأو����س���ح 
العربية،  امل��ال��ي��ة  الأ���س��واق  ل��رب��ط  متكاملة 
املدفوعات  ن��ظ��ام  ان�����س��م��ام  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
امل��ال��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة اإىل 
ا�ستخدام  ت��ف��ع��ي��ل  ي���ع���زز  م����وؤخ����را  امل��ن�����س��ة 
املالية  ال���ت���ع���ام���الت  يف  الأردين  ال���دي���ن���ار 

العربية البينية.
متكامال  ن��ظ��ام��ا  ُبنى”   “ من�سة  وت�سكل 
مقا�سة  خ���دم���ات  ت��وف��ري  يف  وم��ت��خ�����س�����س��ا 

•• اأبوظبي-وام:

ك�����س��ف م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ال���ع���ام رئي�س  امل���دي���ر  ع���ب���داهلل احل���م���ي���دي 
عن  العربي،  النقد  �سندوق  اإدارة  جمل�س 
%90 من  ع��ل��ى  ت�����س��ت��ح��وذ  ع��م��الت   6 اأن 
الدرهم  وت�سم  البينية  العربية  املدفوعات 
واجلنيه  ال�����س��ع��ودي  وال����ري����ال  الإم����ارات����ي 
اإىل  اإ����س���اف���ة  الأردين  وال���دي���ن���ار  امل�����س��ري 

الدولر الأمريكي واليورو.
لوكالة  ت�����س��ري��ح��ات  يف   - م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
 “ اإن من�سة   “  :  - “وام”  اأنباء الإم���ارات 
لتعزيز  عاملية  اإقليمية  من�سة  اأول   “ ُبنى 

ال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����س��ادي وامل����ايل يف 
الروابط  ودع��م  العربية  املنطقة 
ال�����س����ت����ث����م����اري����ة م�����ع ال�������س���رك���اء 

التجاريني يف خمتلف القارات.

التي  الفريدة  ال�ستثمار  فر�س  على  ال�سوء  ت�سليط  جانب 
يوفرها ال�سوق مما ميكنه من ا�ستقطاب املزيد من التدفقات 

ال�ستثمارية من املوؤ�س�سات«.
“اإن  را�سل:  لفوت�سي  التنفيذي  الرئي�س   ، �ستال  اآرين  وق��ال 
اعتماد �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية للمعيار املرجعي لت�سنيف 
القطاعات ICB �سيدعم �سفافية ال�سوق ومعايريها لتلبية 
متطلبات �سناعة ال�ستثمار العاملية. و�ستعمل هذه اخلطوة 
راأ�س  اأ�سواق  ال��دويل بفر�س ال�ستثمار يف  زي��ادة الوعي  على 

املال يف دولة الإمارات العربية املتحدة«.
وقد اأثمر جناح ا�سرتاتيجية »ADX One« الرامية اإىل 
تعزيز عمليات الإدراج وطرح املزيد من املنتجات واخلدمات 
املبتكرة عن زيادة باأكرث من خم�سة اأ�سعاف يف قيم التداول 
التي  و���س��راًء(  )بيعاً  ال��ت��داول  قيمة  وزادت   .2021 ع��ام  يف 
�سهدها ال�سوق بني عامي 2020 و2021 بن�سبة 407% 
739 م��ل��ي��ار دره���م،  اإىل  145 م��ل��ي��ار دره����م  ل��رتت��ف��ع م��ن 
والدوليني.  املحليني  امل�ستثمرين  اإق��ب��ال  بتزايد  م��دف��وع��ًة 
لالأرواق  اأبوظبي  �سوق  �سهده  الذي  املتزايد  الطلب  و�ساعد 
اأحد  جعله  مما   ،64% بن�سبة  العام  موؤ�سره  رفع  يف  املالية 
 .2021 عام  العامل خالل  اأداًء يف  الأ�سهم  موؤ�سرات  اأف�سل 
املدرجة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  زادت  ذل��ك،  غ�سون  ويف 
لتبلغ  ال�سعف،  من  باأكرث  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف 

م�ستوى قيا�سياً تخطى 1.6 تريليون درهم اإماراتي.

فوت�سي اإيه دي اإك�س العام” حمل املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي 
را�سل”  “فوت�سي  معيار  نظام  اأّن  اإىل  ي�سار  املالية.  ل��الأوراق 
املرجعي لت�سنيف القطاعات هو عبارة عن منهجية �سارمة 
و�سفافة قائمة على جمموعة من القواعد الأ�سا�سية لت�سنيف 
ال�سركات �سمن قطاعاتها، وتعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على طبيعة 
د من خالل م�سدر اإيراداتها الأ�سا�سي.  عمل ال�سركة، فُتحدَّ
ال�سركات  املرجعي  را�سل”  “فوت�سي  معيار  نظام  وي�سنف 
والأوراق املالية �سمن اأربعة م�ستويات هي القطاع التف�سيلي، 
القطاع الرئي�سي، القطاع، والقطاع الفرعي، حيث ُت�سنف كل 
�سركة �سمن الفئة التي تتنا�سب على اأف�سل نحو مع جمال 
عملها. وُي�ستخدم معيار “فوت�سي را�سل” املرجعي لت�سنيف 
القطاعات من قبل العديد من الأ�سواق املالية الرائدة حول 

العامل، مبا يف ذلك بور�سة لندن وبور�سة يورونك�ست.
والرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ال��ظ��اه��ري،  حمد  �سعيد  و���س��ّرح 
“يعّد  ق��ائ��اًل:  امل��ال��ي��ة  ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��وق  التنفيذي 
و�سراكتنا  القطاعات  لت�سنيف  املرجعي  املعيار  نظام  اعتماد 
من الركائز الأ�سا�سية ل�سرتاتيجيتنا  “فوت�سي را�سل”  مع 
ال�ساملة«ADX One« ، مما يوؤكد التزامنا بتبني اأف�سل 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة يف ���س��وق��ن��ا. ك��م��ا ���س��ي��دع��م امل��ع��ي��ار املرجعي 
على  نعمل  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  امل��وؤ���س��رات  ال��ق��ط��اع��ات  لت�سنيف 
�ست�سجع  وال��ت��ي  را�سل”  “فوت�سي  م��ع  بالتعاون  تطويرها 
اإىل  ال�سوق،  يف  امل��وؤ���س��رات  على  القائمة  املنتجات  اإدراج  على 

••اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية اأم�س عن بدء اعتماد نظام 
معيار “فوت�سي را�سل” املرجعي لت�سنيف القطاعات جلميع 
اأ�سهمه املُدرجة، وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية ال�سوق ال�ساملة 
املزيد من  العاملية وجذب  املعايري  اأهم  اعتماد  اإىل  والرامية 

امل�ستثمرين الدوليني.
اإطار  يف  القطاعات  لت�سنيف  املرجعي  املعيار  اعتماد  وياأتي 
انتقال املوؤ�سرات القطاعية احلالية يف �سوق اأبوظبي لالأوراق 
لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  فوت�سي  موؤ�سرات  �سل�سلة  اإىل  املالية 
مبوجب  وذل���ك  امل�سرتكة،  التجارية  ال��ع��الم��ات  ذات  املالية 
���س��راك��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  وي�سعى  را�سل”.  و”فوت�سي 
توفري  اإىل  القطاعات  لت�سنيف  املرجعي  املعيار  خ��الل  من 
الأ�سهم،  اأبحاث  دق��ة  وتعزيز  ومتكني  ال�سفافية،  من  املزيد 
وتعزيز  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  امل�ستثمرين  حم��اف��ظ  اإدارة  ودع���م 

ا�سرتاتيجيات توزيع الأ�سول.
وم���ن ���س��اأن ال�����س��راك��ة ب��ني ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل������الأوراق املالية 
عالمة  ذات  ج��دي��دة  م��وؤ���س��رات  لتقدمي  را�سل”  و”فوت�سي 
اأطلقه  ال��ذي  املالية  امل�ستقات  �سوق  دع��م  م�سرتكة  جت��اري��ة 
ال�سوق موؤخراً، ومتهيد الطريق لإطالق املزيد من املنتجات 
ال�ستثمارية القائمة على املوؤ�سرات. ويف يناير، حّل “موؤ�سر 

بالعمالت  امل���دف���وع���ات  وت�����س��وي��ة 
الدولية  وال����ع����م����الت  ال���ع���رب���ي���ة 
املوؤ�س�سات  مت��ك��ني  اإىل  وت���ه���دف 
املنطقة  يف  وامل�����س��رف��ي��ة  امل���ال���ي���ة 

ح����ل����ول دف�������ع ح����دي����ث����ة ت���ت���واف���ق 
الدولية  وامل����ب����ادئ  امل���ع���اي���ري  م���ع 
الدولية  الم���ت���ث���ال  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
يف تعزيز فر�س  “ُبنى”  وت�ساهم 

اآمنة  ب�سورة  وخ��ارج��ه��ا  العربية 
منا�سبة  وب���ت���ك���ل���ف���ة  وم����وث����وق����ة 

وفعالية عالية.
امل�ساركني  اإىل  “ُبنى”  تقدم  كما 

ال��ع��رب��ي��ة وخ��ارج��ه��ا مب���ا يف ذلك 
والتجارية  امل���رك���زي���ة  امل�������س���ارف 
املدفوعات  وا�ستقبال  اإر���س��ال  من 
املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  البينية 

عقد يف مدينة �الإ�سكندرية حتت �سعار »نحو �قت�ساد �أزرق م�ستد�م«

م�شاركة مميزة لوزارة الطاقة والبنية التحتية يف املوؤمتر الدويل للنقل البحري واللوج�شتيات »مارلوج 11«
�ملن�سوري: تعتمد ��سرت�تيجية �لتوجه نحو �القت�ساد �الأزرق يف �الإمار�ت على عدة ركائز من بينها �البتكار و�الإبد�ع و�لبحث �لعلمي و�لتطوير

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعتمد معيار فوت�شي را�شل املرجعي لت�شنيف القطاعات

•• اأبوظبي-وام:

اإحدى  “م�سدر”،  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  توا�سل 
ال�سركات العاملية الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة، جهودها 
الرامية لدعم العمل املناخي العاملي، وذلك بتحقيقها زيادة 
40 يف املائة يف القدرة الإنتاجية ملحفظة  ملحوظة بن�سبة 
اأظهر  وق��د   .2021 ع��ام  يف  النظيفة  للطاقة  م�ساريعها 
تقرير ال�ستدامة ال�سنوي لل�سركة لعام 2021 ارتفاعا يف 
قدرة توليد الكهرباء جلميع امل�ساريع التي ا�ستثمرت م�سدر 
 10.7 م��ن   ، التطوير  قيد  اأو  قائمة  اأك��ان��ت  ���س��واء   ، فيها 
 ،2021 ع��ام  يف  جيجاواط   15 م��ن  اأك��رث  اإىل  جيجاواط 
كما �ساهمت هذه امل�ساريع جمتمعة يف تفادي اإطالق حوايل 
املا�سي،  العام  الكربون  اأك�سيد  ث��اين  من  طن  مليون   7.5
وق��ال حممد   .2020 املائة عن عام  38 يف  بزيادة قدرها 
“م�سدر”:  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ال��رحم��ي،  جميل 
ب�سكل   2006 ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  “م�سدر”  “ت�ساهم 

اآث��ار تغري املناخ واحل��د من  رئي�سي يف جهود التخفيف من 
النبعاثات الكربونية، �سواء على م�ستوى دولة الإمارات اأو 
جهودها  ال�سركة  مبوا�سلة  ونفخر   ، العاملي  امل�ستوى  على 
الإمارات  اإطالق  �سهد  الذي  املا�سي  العام  الإيجابية خالل 
املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  ال��رائ��دة  ال�سرتاتيجية  ملبادرتها 
املناخ  موؤمتر  ل�ست�سافة  واختيارها   ،2050 ع��ام  بحلول 
م�ساعي  يف  ال�سركة  مب�ساهمة  �سعداء  ونحن   ،COP28
املناخي«.  ب��احل��ي��اد  املتعلقة  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  الإم������ارات 
بتقدمي من��وذج عمل يحتذى  “م�سدر”  ال��ت��زام  واأك��د على 
ب��ه، وه��و م��ا يتج�سد م��ن خ��الل الإجن�����ازات ال��ت��ي حققتها 
ال�سركة وحر�سها على تعزيز احلوار الإيجابي حول اأهمية 
ال�سادر  التا�سع  ال�سنوي  التقرير  اأن  اإىل  ال�ستدامة م�سريا 
عن ال�سركة يوفر معلومات وا�سحة وموجزة حول فل�سفتنا 
اأن�سطتنا  مل��ح��ة ع��ام��ة ع��ن  ب��ال���س��ت��دام��ة، وي��ق��دم  اخل��ا���س��ة 
بالذكرى  احتفلنا  ح��ي��ث   2021 ع���ام  ط���وال  واإجن���ازات���ن���ا 

ال�سنوية اخلام�سة ع�سرة لتاأ�سي�س م�سدر.

»م�شدر« .. زيادة ملحوظة يف القدرة الإنتاجية مل�شاريعها للطاقة النظيفة
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املال والأعمال

% من املوارد املائية لأبوظبي وكيل دائرة الطاقة : املياه اجلوفية متثل 60 
العامل من اأجل �سد هذا الطلب املتزايد عليها، بجانب العمل 
على توفري املياه باأعلى جودة و�سمان توافر خدمات ال�سرف 

ال�سحي وغريها من اخلدمات املتعلقة باملياه.
ال��راه��ن، ل يتمكن نحو �سخ�س من كل  واأ���س��اف : يف الوقت 
ثالثة اأ�سخا�س يف العامل من احل�سول على مياه �سرب اآمنة، 
باأكرث  املياه  العاملي على  الطلب  زي��ادة  اإىل  التقديرات  وت�سري 
اإ�سافياً على  من %50 بحلول عام 2040 ما ميثل �سغطاً 

هذا املورد احليوي.
اأن دائرة الطاقة تقوم بالتعاون مع كافة ال�سركاء يف  واأو�سح 
الإمارة على و�سع �سيا�سات ولوائح ت�سمن تنمية املوارد املائية 
وتنظيم النتفاع بها من اأجل �سمان اأمن الإمدادات بامل�ستقبل 

يف  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  حالياً  تدويرها  املعاد  املياه  اإجمايل  من 
معظمها لأغرا�س الري .. كما بلغ اإجمايل الوزن اجلاف من 
املواد ال�سلبة احليوية التي مت اإنتاجها من املياه املعاد تدويرها 
2020 -63،899  طًنا، وهو ما ي�ساهم يف  يف الإم��ارة عام 

ال�ستفادة منها واحلفاظ على البيئة.
تنمية  اأن  اإىل  الرميثي  حممد  اأحمد  املهند�س  �سعادة  واأ���س��ار 
ا�سرتاتيجي  توجه  تدويرها  واإع���ادة  الطبيعية  املائية  امل��وارد 
نظم  على  العتماد  من  اأي�ساً  يقلل  ما  اأبوظبي  يف  املياه  مللف 
حتلية املياه املكلفة وامل�ستهلكة للطاقة حيث متتلك اأبوظبي 9 
حمطات لتحلية املياه تنتج نحو 960 مليون جالون يف اليوم 

متثل تقريباً جميع املياه ال�ساحلة لل�سرب فيها.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة املهند�س اأحمد حممد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة 
يف اأبوظبي، اأن تعزيز الأمن املائي هدف ا�سرتاتيجي ل�سيا�سات 
واأه����داف ال��دائ��رة ن��ظ��راً لأه��م��ي��ة امل���ورد احل��ي��وي يف ا�ستقرار 
اقت�ساد الإمارة و�سمان ا�ستمرار م�سرية التنمية امل�ستدامة يف 

كل القطاعات يف امل�ستقبل.
 - للمياه  العاملي  اليوم  ت�سريح مبنا�سبة  - يف  الرميثي  وق��ال 
املياه اأهم مورد طبيعي لالإن�سان يف العامل، وهو املورد ال�سامن 
من  العديد  وب�سبب  امل�ستقبل،  ويف  احلالية  الأجيال  حلماية 
يف  الطبيعية  املياه  م��وارد  على  ال�سغوط  تتزايد  التحديات، 

ومب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع ت��ط��ل��ع��ات اأب��وظ��ب��ي ن��ح��و ت��ن��م��ي��ة خمتلف 
على  احل��ف��اظ  اأن  �سك  ل   : وق���ال   .. القت�سادية  القطاعات 
املوارد الطبيعية من املياه وخا�سة املياه اجلوفية اأمر �سروري 
لأبوظبي  املائية  امل���وارد  م��ن   60% اجلوفية  امل��ي��اه  متثل  اإذ 
فيما يبلغ معدل ال�ستخراج احلايل للمياه اجلوفية نحو 20 
ا�ستخدام  اإجمايل  يبلغ  كما  الطبيعية،  التغذية  معدل  �سعف 
املياه اجلوفية يف اإمارة اأبوظبي 63 % .. ومن اأجل تخفيف 
املياه، تعمل دائرة  امل��وارد الطبيعية من  ال�سغط على جممل 
الطاقة بالتعاون مع ال�سركاء على ا�ستحداث �سيا�سات ولوائح 
ت�ستطيع امل�ساهمة يف حتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من املياه.

ووف���ق اأح����دث الإح�����س��ائ��ي��ات مت ا���س��ت��خ��دام اأك���رث م��ن 60% 

تت�سمن حت�سينات تخ�س �الأ�سول �الفرت��سية و�ل�سلع فورية �لدفع وجتارة �النبعاثات

»اأبوظبي العاملي« ين�شر ورقة ا�شت�شارية لالرتقاء بالإطار التنظيمي لأ�شواق راأ�س املال وجتارة النبعاثات
تد�ول �الأ�سول �الفرت��سية يف �أبوظبي �لعاملي عرب 11 �سركة مرخ�سة ومعتمدة بالكامل

�أدنوك تو�سع �سر�كاتها �ال�سرت�تيجية يف قطاع �لهيدروجني مع �سركات �أملانية

التوقيع على اتفاقيات تعاون وبيع �شحنات جتريبية من الأمونيا منخف�شة الكربون 
خــالل زيـارة وزيــر ال�شـوؤون القت�شاديـة وحمايـة املنـاخ الأملاين اإىل الإمــارات

املعهد الدويل لالأحجار الكرمية ي�شارك
 يف معر�س ال�شرق الأو�شط لل�شاعات واملجوهرات

الأو�سط، قائاًل: “نحتفل هذا العام مبرور 12 عاًما من ال�سراكة امل�ستمرة 
مع منظمي معر�س ال�سارقة للمجوهرات، ويت�سرف املعهد الدويل لالأحجار 
الكرمية باختياره لتقدمي هذه اخلدمة ال�ست�سارية. املعهد الدويل لالأحجار 
الكرمية هو منارة الثقة والنزاهة ويعتمد عليه املت�سوقون 
املعر�س؛  املخ�سرمون عند �سراء املجوهرات خالل فرتة 
لالأحجار  ال��دويل  املعهد  من�سة  يف  ال�سريع  الفح�س  اإن 
الكرمية قبل القيام باأي عملية �سراء ي�سمن راحة البال«. 
م�سيفاً: “ نتطلع خالل هذه الن�سخة من املعر�س اإىل زيادة 
تفاعلنا مع امل�ستهلكني و�سركائنا يف قطاع املجوهرات من 
ال�سنني،  ال�سهادات«. على مر  باأهمية  الوعي  زيادة  خالل 
اأثبت معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات نف�سه 
العمالء  والتوا�سل مع  للقاء عمالء جدد،  كمن�سة قوية 
وموثوقية.  ر�سوًخا  اأكرث  جتارية  عالمة  وبناء  احلاليني 
ال�سنة  ال��ذي يقام مرتني يف  الوحيد  املعر�س هو احل��دث 
وه���و اأح���د اأك���رث امل��ع��ار���س ال��ت��ج��اري��ة ح��ي��وي��ة وجن��اًح��ا يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط باأكملها.

•• دبي-الفجر: 

وحتديد  ت�سنيف  يف  عاملياً  الرائد  الكرمية،  لالأحجار  ال��دويل  املعهد  اأعلن 
جودة الأحجار الكرمية واملجوهرات. عن م�ساركته يف معر�س 

ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات، املقام يف ال�سارقة يف 
الفرتة من 23 اإىل 27 مار�س 2022. وخالل م�ساركته 
ال�����دويل ل��الأح��ج��ار الكرمية  امل��ع��ه��د  ���س��ي��ق��دم  امل��ع��ر���س  يف 
ا�ست�سارات جمانية خا�سة باملجوهرات املا�سية جلميع زوار 
الكرمية  ال��دويل لالأحجار  املعهد  �سيعر�س  املعر�س.  كما 
خ����الل م����دة امل���ع���ر����س، ال�����س��ه��ادات اخل��ا���س��ة ب���ه و�سيوفر 
معلومات عن الدورات التعليمية املتنوعة للزوار املهتمني. 
تقام ن�سخة املعر�س ال�28 يف مركز اإك�سبو، ال�سارقة. ويعد 
املعر�س حدث ل غنى عنه يف قطاع املجوهرات، ومن املقرر 
واأكرث  م�ساركة  500 عالمة جتارية  من  اأك��رث  يجمع  اأن 
من 60 األف زائر. ويف هذا ال�سياق �سرح �سوناك �سا�سرتي، 
ال�سرق  الكرمية،  لالأحجار  ال���دويل  للمعهد  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

اأبوظبي العاملي ملمار�سة اأن�سطة التداول على الرموز 
غري القابلة لال�ستبدال«.

- »تد�ول �ل�سلع فورية 
�لدفع وجتارة �النبعاثات« ..

الأ�سول  ت���داول  جم��ال  يف  املبتكر  لنهجه  وام��ت��داًدا 
الفرتا�سية، يعمد �سوق اأبوظبي العاملي اإىل تقدمي 
اأن�سطة  لينظم  اجل��دي��د  التنظيمي  الإط���ار  مقرتح 
اأول  ب��ذل��ك  ولي�سبح  ال��دف��ع،  ف��وري��ة  ال�سلع  ت���داول 
مركز مايل دويل يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
ال�سلع  من  النوع  ه��ذا  لتنظيم  اإط���اًرا  يقدم  اأفريقيا 
وجتارة النبعاثات. كما ت�سمل التغيريات املقرتحة، 
واملتطلبات  امل���درج���ة  وال���ب���رتول  ال��ت��ع��دي��ن  ك��ي��ان��ات 

التنظيمية اجلديدة املتعلقة بالأن�سطة املعيارية.
وي��ه��دف ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي م��ن خ���الل اإط����اره 
القت�سادية  اخلطط  دع��م  اإىل  اجل��دي��د،  التنظيمي 
جديدة  اأ�سواق  تطوير  اإىل  الرامية  اأبوظبي  لإم��ارة 

لل�سلع مثل الكربون والهيدروجني والأمونيا.
وبهدف دعم منو اقت�ساد دولة الإم��ارات، جنح �سوق 
حيوًيا  م��رك��ًزا  لي�سبح  التطور  يف  العاملي  اأب��وظ��ب��ي 
ل��ت��ج��ارة ال�����س��ل��ع الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��م��ل، ك���اًل من 
املالية.  ال�سلع  م�ستقات  واأ���س��واق  الفعلية  الأ���س��واق 
ففي فرباير من عام 2022، ان�سمت “بي تي تي” 
اإىل جمتمع جتارة الطاقة يف �سوق اأبوظبي العاملي، 
اإىل جانب اأدنوك للتجارة العاملية، واأدنوك للتجارة، 
 “ اأطلقت  التي  /اإي��ف��اد/،  اأبوظبي  فيوت�سرز  واآي�����س 
مربان فيوت�سرز” يف مار�س 2021. كما جاء افتتاح 
اإند�سرتيز”  “ريالين�س  ل�����س��رك��ة  جت��اري��ة  م��ك��ات��ب 
الهندية يف اأكتوبر يف عام 2021 ليعزز مكانة �سوق 
ال�سلع  لتجارة  رائ��د  اإقليمي  كمركز  العاملي  اأبوظبي 

الأ�سا�سية.

املال على  راأ�س  التنظيمي لأ�سواق  املقرتحة لالإطار 
اإطالق املرحلة التالية من فر�س ال�ستثمار والنمو، 
فورية  وال�سلع  الفرتا�سية  الأ���س��ول  ت�سمل  والتي 
الدفع وجتارة النبعاثات. ومن �ساأن هذه التعديالت 
اأن تعزز ريادتنا و�سمعتنا يف جمال البتكارات اخلا�سة 
بتداول الأ�سول وال�سلع الفرتا�سية اإقليمًيا ودولًيا، 
ال�����س��وق مبا  ل��الرت��ق��اء مبكانة  ال��ت��ق��دم  ودف���ع عجلة 
الثاين  “الإ�سدار  امل�ستقبل.” -  ا�ستحقاقات  يالئم 
عزز �سوق   .. اإطار عمل الأ�سول الفرتا�سية”  من 
ك�سلطة   2018 عام  خالل  مكانته  العاملي  اأبوظبي 
الأ�سول  اأن�سطة  تنظيم  جم��ال  يف  رائ���دة  ق�سائية 
التنظيمي  اإط���اره  اإط��الق��ه  خ��الل  م��ن  الفرتا�سية 
ال�سامل. وقد مت ا�ستكمل ذلك اجلهد عرب جناحه يف 
تاأ�سي�س نظام حيوي داعم لأبرز رواد تداول الأ�سول 
ال�سوق ور�ّسخ مكانة  الثقة يف  الفرتا�سية مما عزز 
�سوق اأبوظبي العاملي كوجهة مف�سلة لأن�سطة تداول 

الأ�سول الفرتا�سية.
ال�سنوات  خ���الل  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  �سهد  وق���د 
الأربع املا�سية منًوا كبرًيا يف عدد ال�سركات املرخ�سة 
التي تقدم اأن�سطة تداول الأ�سول الفرتا�سية حتت 
مظلة �سلطته للخدمات املالية وذلك عرب 11 �سركة 

اأ�سول افرتا�سية مرخ�سة ومعتمدة بالكامل.
ال�ست�سارة  لورقته  العاملي  اأبوظبي  �سوق  ن�سر  ويعد 
مب��ث��اب��ة ان��ت��ق��ال اإىل الإ�����س����دار ال���ث���اين م���ن اإط����اره 
وتد�سيناً  الفرتا�سية،  الأ�سول  لتداول  التنظيمي 

ملرحلة جديدة لهذه الفئة من الأ�سول.
متطلبات   “ يلي:  م��ا  املقرتحة  التغيريات  وت�سمل 
واإع����ادة  وم�ساركتها  العمومية  امل��ف��ات��ي��ح  ا���س��ت��خ��دام 
متطلبات  على  تعديالت  اإىل  اإ�سافة  ا�ستخدامها؛ 
العامة  امل��ال��ي��ة  اإط����ار  بتنظيم  وال�����س��م��اح  الإف�����س��اح 
متو�سط الأجل / جمموعات اأمناء احلفظ يف �سوق 

•• اأبوظبي-وام: 

ن�����س��رت ���س��ل��ط��ة ت��ن��ظ��ي��م اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة يف �سوق 
تعديالت  تقرتح  ا�ست�سارية  ورق��ة  العاملي  اأب��وظ��ب��ي 
امل���ال تغطي  راأ�����س  لأ����س���واق  التنظيمي  اإط����اره  ع��ل��ى 
الأ�سول الفرتا�سية وال�سلع فورية الدفع والأوراق 

وامل�ستقات املالية واملعايري وجتارة النبعاثات.
�سوق  عمل  موا�سلة  ال�ست�سارية  الورقة  وت�ستهدف 
ال��ع��امل��ي على تعزيز ري��ادت��ه وق��درات��ه على  اأب��وظ��ب��ي 

البتكار.
وتتيح التعديالت املقرتحة م�ساركة اأكرب يف الأ�سواق 
تعزيز  ب��ه��دف  وال��ث��ان��وي��ة، ومت��ت �سياغتها  الأول��ي��ة 
يف  العاملي  اأبوظبي  ل�سوق  احل��ي��وي  النظام  وت��اأم��ني 
و�سمان  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
ال�����س��وق وف���ًق���ا لأع���ل���ى املعايري  امل�����س��ارك��ني يف  ع��م��ل 

التنظيمية التي ت�سمن احلماية لهم.
واأن�سطة  مل�سالح  تلبيًة  املقرتحة  التغيريات  وت��اأت��ي 
والأوراق  الفرتا�سية  الأ���س��ول  بينها  وم��ن  ال�سوق، 
ا،  اأي�سً وت�سمل  واملعايري.  وال�سلع  وامل�ستقات  املالية 
ال��ت��ب��ادلت ال���س��ت��ث��م��اري��ة وغ���رف امل��ق��ا���س��ة املعرتف 
ومن�سات  الأط��راف  متعددة  التداول  ومن�سات  بها، 
ومقدمي  والأع�����س��اء  وال�سركات  املعتمدة،  ال��ت��داول 
و�سركات  امل��درج��ة  والكيانات  درين  وامل�سّ العرو�س 

التحليل واإ�سدار التقارير واجلهات الراعية.
جمل�س  رئي�س  الزعابي،  جا�سم  اأحمد  �سعادة  وق��ال 
اأبوظبي  �سوق  جنح   “ العاملي:  اأبوظبي  �سوق  اإدارة 
مايل  ك�سوق  مكانته  تر�سيخ  يف  اإن�سائه  منذ  العاملي 
رائ��د، حيث جنح يف طرح منوذج متقدم لالإجراءات 
التي  امل��ب��ت��ك��رة  امل���ب���ادرات  م��ن  وال��ع��دي��د  التنظيمية 
العاملي كوجهة مف�سلة  اأبوظبي  �سوق  اأ�س�ست مكانة 
التح�سينات  و�ستعمل  وامل�ستثمرين.  للمتداولني 

و”يونيرب”  “هيدروجينيو�س 
“جريا”  و�����س����رك����ة  الأمل����ان����ي����ت����ني، 
فر�س  ل����س���ت���ك�������س���اف  ال���ي���اب���ان���ي���ة 
امل��ح��ت��م��ل يف جم����ال نقل  ال���ت���ع���اون 
ال��ه��ي��دروج��ني ب��ني دول���ة الإم�����ارات 
ال�سوائل  ب���ا����س���ت���خ���دام  واأمل�����ان�����ي�����ا 
للهيدروجني  احل��ام��ل��ة  ال��ع�����س��وي��ة 
التفاقية،  ومب���وج���ب   .  LOHC
زيادة  ف��ر���س  الأط�����راف  ي�ستك�سف 
حالياً  امل�ستخدمة  التقنية  ق���درات 
با�ستخدام  ال���ه���ي���دروج���ني  ل��ن��ق��ل 
ال�����س��وائ��ل ال��ع�����س��وي��ه احل��ام��ل��ة له 
تلبية  يف  ل���ل���م�������س���اع���دة   LOHC
و�سائل  على  املتزايد  العاملي  الطلب 

نقل الهيدروجني.

ك��ب��رياً يف تنفيذ  ت��ق��دم��اً  الأم��ون��ي��ا 
قدراتها  ل���زي���ادة  اأب���وظ���ب���ي  خ��ط��ط 
الزرقاء،  الأم��ون��ي��ا  م��ن  الإن��ت��اج��ي��ة 
تنفيذ  ت�سمل  اأن  املتوقع  من  والتي 
لزيادة  التكلفة  منخف�س  برنامج 
الإنتاج يف م�سنع “فرتيل”. وتعمل 
اأدنوك و�سركاوؤها كذلك على تنفيذ 
عاملي  م�سروع  لتطوير  ا�ستثمارات 
ال����زرق����اء �سمن  لإن���ت���اج الأم���ون���ي���ا 
الروي�س  يف  “تعزيز”  م��ن��ظ��وم��ة 
ب�����س��ع��ة اإن��ت��اج��ي��ة ت��ب��ل��غ م��ل��ي��ون طن 
الزرقاء  الأمونيا  من  �سنوياً  مرتي 
ل���ل���ح�������س���ول على  وي���خ�������س���ع ذل������ك 
موافقات جميع الهيئات التنظيمية 
امل���ع���ن���ي���ة، ك���م���ا ت�����س��ت��ك�����س��ف اأدن������وك 

و�سركاوؤها اأي�ساً الفر�س املتعددة يف 
جمال الهيدروجني الأخ�سر.

وخ��������الل زي���������ارة وزي��������ر ال���������س����وؤون 
الأملاين،  املناخ  وحماية  القت�سادية 
مذكرة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  اأي�������س���اً  مت 
تفاهم بني اأدنوك وجمموعة موانئ 
اأبوظبي و ات�س ات�س اإل ايه ، ال�سركة 
من  وغ��ريه  هامبورغ  مليناء  امل�سغلة 
اخلدمات  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  امل���وان���ئ 
اللوج�ستية وال�سحن البحري ونقل 
ل���دع���م حتقيق  ت���ه���دف  احل����اوي����ات، 
ت�سبح  اأن  يف  ه��ام��ب��ورغ  ط��م��وح��ات 
الهيدروجني  ل����س���ت���رياد  م����رك����زاً 
اأدن������وك كذلك  اأمل���ان���ي���ا. ووق���ع���ت  يف 
اتفاقية درا�سة م�سرتكة مع �سركتي 

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  ب������رتول  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
الوطنية “اأدنوك” اأم�س عن توقيع 
درا�سات  واتفاقيات  تفاهم  مذكرات 
رائدة  اأملانية  �سركات  مع  م�سرتكة 
يف  ال��ت��ع��اون  وت�سريع  تعزيز  ب��ه��دف 

جمال الهيدروجني النظيف.
التفاقيات  ع���ل���ى  ال���ت���وق���ي���ع  ج�����اء 
خالل زيارة معايل الدكتور روبرت 
القت�سادية  ال�سوؤون  وزي��ر  هابيك، 
الأملانية  احلكومة  يف  املناخ  وحماية 
الإم�������ارات  دول�����ة  اإىل  الحت�����ادي�����ة، 
ال�سراكة  عالقات  على  توؤكد  والتي 
ال��را���س��خ��ة يف ق���ط���اع ال��ط��اق��ة بني 
ال���ب���ل���دي���ن ال�������س���دي���ق���ني، وج���ه���ود 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال�����وزاري الإم���ارات���ي 
الأمل�����اين ل��دع��م ال��ت��ع��اون يف جمال 
يف  تاأ�سي�سه  مت  ال��ذي  الهيدروجني 
املنا�سبة،  وبهذه   .2021 نوفمرب 
ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
ال�سناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
الع�سو  امل��ت��ق��دم��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املنتدب والرئي�س التنفيذي لأدنوك 
مع  متا�سياً  �سركاتها:  وجم��م��وع��ة 

ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة مبد 
ج�سور التعاون يف خمتلف املجالت 
ال���ع���امل، متتلك  م��ع دول  احل��ي��وي��ة 
ثنائية  ع���الق���ات  الإم���������ارات  دول�����ة 
جمهورية  م���ع  ورا����س���خ���ة  م��ت��م��ي��زة 
ال�سديقة،  الحت������ادي������ة  اأمل����ان����ي����ا 
وتربطنا �سراكات متنامية يف جمال 
متكني  يف  ت�سهم  النظيفة  الطاقة 
ال��ع��امل��ي بقطاع  ال��ت��ح��ول  وت�����س��ري��ع 
القطاعات  م��ن  يعد  ال���ذي  الطاقة 
احليوية، حيث تنفذ اأدنوك خططاً 
جمال  يف  والتو�سع  للنمو  طموحة 
ُتعد  والتي  النظيف،  الهيدروجني 
من  للّحد  الرئي�سية  الو�سائل  من 
التفاقيات  و�ست�سهم   .. النبعاثات 
التي وقعناها اليوم يف تعزيز مكانة 
للهيدروجني  اأدنوك كموّرد موثوق 
وتبذل  اأوروب����������ا،  ل������دول  ال��ن��ظ��ي��ف 
لتلبية  كبرية  كذلك جهوداً  اأدن��وك 
النظيف  الهيدروجني  على  الطلب 
يف اآ�سيا .. ونحن ملتزمون بالتعاون 
م���ع ���س��رك��اء ل��دي��ه��م ن��ف�����س ال����روؤى 
والأهداف لتنفيذ مبادرات وم�ساريع 
ت�سهم يف تزويد العامل باحتياجاته 
النبعاثات.  منخف�سة  الطاقة  من 

النظيف  الهيدروجني  على  الطلب 
�سنوياً  م��رتي  م��الي��ني ط��ن   3 اإىل 
توفري  م���ع   ،2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
الكمية  ه����ذه  م���ن   60% ح�����وايل 
احتمال  مع  ال�سترياد،  طريق  عن 
ارت��ف��اع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ه���ذه امل����ادة يف 
اأملانيا اإىل اأكرث من 11 مليون طن 

مرتي �سنوياً بحلول عام 2050.
واأك��������د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور روب������رت 
الإماراتي  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  هابيك 
العمل  يف  ق��دًم��ا  للم�سي  الأمل�����اين 
ال�سريع  التو�سع  اإن  وق��ال:  املناخي، 
الهيدروجني  ت���وري���د  ���س��ال���س��ل  يف 
الطاقة  اإىل  لنتقالنا  اأ�سا�سي  اأم��ر 
امل�����س��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق اأه����داف احلد 
مع  يتما�سى  مب��ا  الن��ب��ع��اث��ات،  م��ن 
باري�س  اتفاقية  مبوجب  التزاماتنا 
ال��ي��وم خطوة  ات��ف��اق��ي��ات  .. ومت��ث��ل 
مهمة نحو تلبية طموحاتنا للعمل 

املناخي.
وخ��������الل زي���������ارة وزي��������ر ال���������س����وؤون 
الأملاين  املناخ  وحماية  القت�سادية 
توقيع  مت  الإم�����������ارات،  دول������ة  اإىل 
ات��ف��اق��ي��ات ب���ني اأدن������وك وع����دد من 
ل�ستك�ساف  الأمل���ان���ي���ة  ال�������س���رك���ات 

الرائدة  ال�سركات  اأدن��وك من  وتعد 
على  وتعمل  الهيدروجني  اإن��ت��اج  يف 
ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ط ط���م���وح���ة ل����زي����ادة 
النظيف  الهيدروجني  من  اإنتاجها 
تر�سيخ  توا�سل  حيث  كبري،  ب�سكل 
مكانتها يف اأ�سواق اآ�سيا �سريعة النمو 
النظيف،  ال��ه��ي��دروج��ني  جم���ال  يف 
اليابان وكوريا اجلنوبية  خا�سة يف 
اأدن��وك عدة �سحنات  .. كما �سّدرت 
منخف�سة  ل���الأم���ون���ي���ا  جت��ري��ب��ي��ة 
يف  املحتمل  ل�ستخدامها  الكربون 
التطبيقات  م��ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
اأي�ساً  اأدن��وك  وتخطط  ال�سناعية. 
ل��دخ��ول اأ���س��واق اأوروب���ا ع��رب اأملانيا، 
ت�����س��ري��ع تنفيذ  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  ح��ي��ث 
الريادة  لتحقيق  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة 
ل���دول���ة  ال����ه����ي����دروج����ني  يف جم�����ال 
المارات، والتي ترى يف اأملانيا �سوقاً 
اأهدافها  لتلبية  للت�سدير  رئي�سية 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت���وف���ري م���ا ي�����س��ل اإىل 
البلد  ه���ذا  اح��ت��ي��اج��ات  م��ن   25%
من الهيدروجني النظيف امل�ستورد.
الأملانية  ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ووف���ق���اً 
خلف�س  تهدف  التي  للهيدروجني 
اأن ي�سل  امل��ت��وق��ع  الن��ب��ع��اث��ات، م��ن 

•• دبي-وام:

للموارد  الحتادية  الهيئة  عقدت 
ال��ب�����س��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة، م���وؤخ���راً، 
الثالثة  الف���رتا����س���ي���ة  اجل��ل�����س��ة 
لنادي املوارد الب�سرية خالل العام 
“متكني  ع���ن���وان  حت���ت   ،2022
ال�ستثمار”،  ع�����امل  يف  امل���������راأة 
من  �سخ�س   200 ق��راب��ة  تابعها 
منت�سبي النادي من داخل الدولة 

وخارجها.
عقدت  التي  اجلل�سة  وا�ست�سافت 
نانديني  امل��ب��ا���س��ر  ال��ب��ث  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ج���و����س���ي 
 stash ����س���رك���ة  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
ا�ستعر�ست  وال����ت����ي   ،away
الإح�ساءات  اأب��رز  اجلل�سة  خ��الل 
منطقة  يف  ب��امل��راأة  املتعلقة  املالية 
اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

و���س��ب��ل مت��ك��ني امل�������راأة مل���زي���د من 
تقييم  وكيفية  امل��ال��ي��ة،  امل���ب���ادرات 
ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ات ال����س���ت���ث���م���ار، 
املخاطر  بني  الطردية  والعالقة 

والعائد على ال�ستثمار.
اأنه عند احلديث عن  اإىل  ولفتت 
والأعمال  امل���ال  ع���امل  ال��ن��ج��اح يف 
الكفة متيل  ف���اإن  وال���س��ت��ث��م��ارات 
مل�����س��ل��ح��ة ال���رج���ال؛ لأن���ه���م اأكرث 
املح�سوبة  غ��ري  للمخاطرة  مياًل 
ب���ال���ت���ح���دي���ات  م�����ل�����يء  ع�������امل  يف 
معظم  تف�سل  بينما  واملجازفات، 
جمالت  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ال��ن�����س��اء 
م�سمون،  �سبه  فيها  الربح  يكون 
حتى واإن كان العائد لي�س كبرياً.

ن�سبة  جو�سي  نانديني  وو�سفت 
العمل  ���س��وق  امل������راأة يف  م�����س��ارك��ة 
خجولة  باأنها  ال�ستثمار  وجم��ال 
يف العديد من دول العامل، ودعت 

ال�ستثمار، وعدم الكتفاء مبجال 
واحد، ف�سوق ال�ستثمارات �سريع 
التقلب، وه��و الأم��ر ال��ذي ينبغي 
اأن يتنبه له اأي �سخ�س مقدم على 
اأمواله، كي ل يخ�سرها،  ا�ستثمار 
ال�سينية  ب��احل��ك��م��ة  م�����س��ت�����س��ه��دة 
األ ت�سع جميع  “عليك  ال�سهرية 

البي�س يف �سلة واحدة«.
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  وق�����ال�����ت 
 stash ����س���رك���ة  يف  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
يحدد  اأن  ال��ف��رد  على   :  away
ب�سكل  واأه��داف��ه  احتياجاته  اأوًل 
املخاطر  حجم  تقييم  مع  وا�سح، 
ال��ت��ي مي��ك��ن��ه حت��م��ل��ه��ا، ث���م يجب 
ال�ستثمار  خ���ط���ة  و����س���ع  ع��ل��ي��ه 
اخل���ا����س���ة ب�����ه، وحت����دي����د اأن�������واع 
قد  التي  وال�ستثمارات  الأ���س��ول 

تكون منا�سبة له.
واأ����س���اف���ت: ي��و���س��ي خ����رباء املال 

الن�سبة  ه����ذه  ل��رف��ع  احل���ك���وم���ات 
الت�سريعات  و���س��ع  ����س���رورة  اإىل 
�ساأنها  م���ن  ال���ت���ي  وال�����س��ي��ا���س��ات 
متكني امل���راأة خل��و���س غ��م��ار هذه 
المتيازات  توفري  م��ع  التجربة، 
لها،  ال����داع����م����ة  وال���ت�������س���ه���ي���الت 
ال�ستثمارية  بالفر�س  وتوعيتها 

املتاحة، وكيفية ال�ستفادة منها.
اأن  اأظهرت  الدرا�سات  اأن  وذك��رت 
ال��ع��الق��ة ب���ني امل��خ��اط��ر يف عامل 
ال�ستثمار والعائد على ال�ستثمار 
ط���ردي���ة، مب��ع��ن��ى اأن����ه ك��ل��م��ا زادت 
زادت  الأع��م��ال،  املجازفة يف  ن�سبة 
ن�����س��ب��ة الأرب��������اح وامل��������ردود امل����ادي 
اأن  اإىل  م�����س��رية  م��ن��ه��ا،  امل���ت���وق���ع 
اجلراأة املدرو�سة اأمر مرغوب فيه 

مبجال ال�ستثمار.
ودع�����������ت ال�����ن�����������س�����اء ال�����راغ�����ب�����ات 
جمالت  تنويع  اإىل  بال�ستثمار 

م�ستقات  يف  ال�����ت�����ع�����اون  ف�����ر������س 
الكربون  منخف�سة  ال��ه��ي��دروج��ني 
امل���ت���ج���ددة، مب���ا يف ذلك  وال���ط���اق���ة 
الأمونيا  م���ن  جت��ري��ب��ي��ة  ���س��ح��ن��ات 
من  ال��ك��رب��ون  منخف�سة  ال���زرق���اء 
 2022 ع�����ام  يف  الإم����������ارات  دول������ة 
متنوعة  تطبيقات  يف  ل�ستخدامها 
يف اأملانيا. و�ستوفر اأدنوك ل�سركائها 
اأملانيا اأمونيا منخف�سة الكربون  يف 
التابع  “فرتيل”  م�����س��ن��ع  م����ن 
امل�سروع  “فرتيجلوب”،  ل�����س��رك��ة 
امل�سرتك بني اأدنوك و”اأو �سي اآي” 
اأبوظبي لالأوراق  واملدرجة يف �سوق 
الروي�س  جممع  يف  والواقع  املالية، 
ال�سناعي باأبوظبي. ومتثل مبيعات 

با�ستثمارات  ب��ال��ب��دء  والأع����م����ال 
لتجنب  اأوًل،  املخاطر  منخف�سة 
اخل�سائر الكبرية يف البداية وهي 
ا���س��ت��ث��م��ارات ع����ادة م���ا ت��ك��ون ذات 
ن�سبياً، وميكنك  فائدة منخف�سة 
ب�سهولة،  منها  اأم��وال��ك  ا���س��رتداد 
ب���اإط���ار  ل�����س��ت حم���ك���وم  اأن�����ك  اأي 
لال�ستثمار،  وملزم  حم��دد  زمني 
كما اأنها يجب اأن تكون م�سمونة 
التي  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سركة  باأ�سول 

ت�ستثمر فيها.

نادي املوارد الب�شرية يناق�س مو�شوع متكني املراأة يف عامل ال�شتثمار بلدية دبي تعزز التوعية بالقرارات امل�شتحدثة
 لفئة ال�شركات اخلا�شة العاملة مبجال اإدارة النفايات

•• دبي-وام:

العاملة  لل�سركات  املتعاملني  دبي ملتقى  بلدية  نظمت 
دبي  اإم���ارة  يف  النفايات  ومعاجلة  ونقل  جمع  مبجال 
بهدف ايجاد �سراكات بيئية متميزة مع القطاع اخلا�س 
وتقدمي خدمات نوعية تر�سي تطلعات جميع متعاملي 
الدائرة. وياأتي ذلك انطالقا من حر�سها امل�ستمر على 
املبادرات  خالل  من  البيئية  ال�ستدامة  ثقافة  تر�سيخ 
فئات  ك��اف��ة  لتوعية  وامللتقيات  وال��ربام��ج  واحل��م��الت 
املجتمع يف اإمارة دبي و�سمن جهودها امل�ستمرة الهادفة 
اإىل ا�ستدامة برامج التوعية بكافة القرارات والت�سريعات 
م�ستوى  ورف��ع  اخلا�س  القطاع  �سركات  مع  احلكومية 
جودة احلياة يف الدولة من خالل بناء اقت�ساد متنوع 
يحافظ على البيئة ويحقق التنمية امل�ستدامة. ويهدف 
مبجالت  العاملة  ال�سركات  وتوعية  لالإطالع  امللتقى 
باأهمية تعزيز �سبل  امل�ستدامة للنفايات يف دبي  الإدارة 
من  ال�سلبة  النفايات  من  الق�سوى  ال�ستفادة  وط��رق 
اإذ يعد  بالأنظمة والت�سريعات اخلا�سة  خالل اللتزام 

مبا�سرة  ون��اف��ذة  حقيقية  مثالية  من�سة  امللتقى  ه��ذا 
اآفاق احلوار اجلاد واجللو�س وجها لوجه مع  لتو�سيع 
متعاملي وممثلي القطاع اخلا�س ل�سماع مالحظاتهم 
بهدف  كثب  ع��ن  احتياجاتهم  على  وال��ت��ع��رف  ال��ب��ن��اءة 
خالل  من  العام  الر�سا  م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول 
املتميزة  املمار�سات  اأرق��ى  وفق  اأف�سل اخلدمات  تقدمي 
ومناق�سة  ا�ستعرا�س  ومت  املعتمدة.  العاملية  واملعايري 
التوعية  التقدميية ومنها  املحاور والعرو�س  عدد من 
امل�سدر  م��ن  ال�سلبة  ال��ن��ف��اي��ات  ف�سل  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة 
والتحديات  الفر�س  وماهية  النفايات  ونقل  واجلمع 
اإىل ا�ستعرا�س ومناق�سة  بهذه املجالت هذا بالإ�سافة 
التدوير”  اإع�����ادة  ���س��ن��اع��ة  “دعم  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل  ورق����ة 
اإم��ارة دبي حيث مت توثيق كافة  النفايات يف  ومعاجلة 
كافة  تو�سيح  ومت  امل�ساركني  م��ن  املقدمة  امل��ق��رتح��ات 
يف  النفايات  اإدارة  يف  للمعنيني  املوجهة  ال�ستف�سارات 
والأفكار  التوجهات  من  العديد  وتو�سيح  دب��ي  بلدية 
تواجهها  قد  التي  ال�سعوبات  كافة  لتخطي  اخلالقة 
هذه ال�سركات بالعمل امليداين والتعامل مع اجلمهور.
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�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت كون�سبت لال�ست�سارات الهند�سية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2219936 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سالح على احمد �سامل امل�سعبى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سالح على احمد �سامل امل�سعبى من 100 % اإىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة راكان م�ساعد نا�سر ح�سني النعيمى %50

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سمارت كون�سبت لال�ست�سارات الهند�سية
SMART CONCEPT ENGINEERING CONSULTANCY

اإىل/ �سمارت كون�سبت لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
SMART CONCEPT ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية الدكتور �سريف مطر ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1999119 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سريف رزق اهلل بانوب مطر من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سريف رزق اهلل بانوب مطر من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد �سعيد زهران حمد احلامتى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيدلية الدكتور �سريف مطر ذ.م.م

DOCTOR SHERIF MATTAR PHARMACY L.L.C

اإىل/ �سيدلية الدكتور �سريف مطر - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
DOCTOR SHERIF MATTAR PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

�إع����������الن
بيوتي  اوما  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN لل�سيدات رخ�سة رقم:4118963 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سمر �سامل عامر �سعيد النهدى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حنان احمد يحى احلامد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامى غ�سان في�سل الزعبى

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:339/2022/460 نزاع مدين 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761

اأقرب جل�سة واعالن املتنازع �سدها بها واحلكم بعد  مو�سوع املنازعة : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد 
الثبوت بالزامها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )56.043/29( درهم �ستة وخم�سون الف وثالثة واربعون درهم 
وت�سعة وع�سرون فل�سا - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سركة عمان للتاأمني �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك امل�سرق - الطابق اخلام�س هاتف رقم:042227008 - 
موبايل رقم:0507247008 - امييل:info@abdulmailklaw.ae  - رقم مكاين:3046495727

املطلوب اإعالنه :  1- جنمة الق�سي�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
اأق��رب جل�سة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�س من عدالة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
واعالن املتنازع �سدها بها واحلكم بعد الثبوت بالزامها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )56.043/29( درهم �ستة 
وخم�سون الف وثالثة واربعون درهم وت�سعة وع�سرون فل�سا - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/3/28  ال�ساعة 
09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 70197

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1047/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية 92
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )217.999( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 10% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 
املدعي:موؤ�س�سة عقار

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���س��ارع امل��ط��ار - منطقة ب��ور���س��ع��ي��د - ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال - امل��ي��زان��ني - م��ك��ت��ب رق���م 9 
 -  3244594826 م��ك��اين   -  INFO3@OMALCE.AE:الكرتوين ب��ري��د   - ه������ات������ف:0506767616   -

IBAN:AE090500000000020106942 - وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املطلوب اإعالنه :  1- افي�س �سكور معمار زاده  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )217.999( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 10% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/3/30  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
للمحكمة قبل  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530 العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 

اعالن بالن�سر 
 250 / 2021 / 270 بيع عقار مرهون

اإعالن قرار بالتنفيذ  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املنفذ �سدهم/على حميد على عبداهلل العوي�س - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/ البنك التجارى الدوىل �س.م.ع
و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )نوع العقار : وحدة عقارية  املنطقة 
ا�سم    1  : املبنى  رقم    393-6068  : البلدية  رقم    907  : الأر���س  رقم  الثنية اخلام�سة    :
امل��ب��ن��ى : ج��م��ريا ب���اي ت���اور اك�����س 3  رق���م ال��ع��ق��ار : S-10  رق���م ال��ط��اب��ق : B1  - امل�����س��اح��ة : 
خالل  وقدرها)700000(درهم  املطالبة  قيمة  ل�سداد  نعلنكم  كما   ) مربع   مرت   46.50
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق 
املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف 

بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
اعالن بالن�سر        

                  2022 / 612 جتاري جزئي
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

  - رزق  ابو  على  ابراهيم  �سها   - ����س.ذ.م.م، 2_  الفنية  ديلز لالعمال  عليهما/1_  املدعى  اإىل 
مديرة �سركة / ديلز لالعمال الفنية �س.ذ.م.م  - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن املدعى/لوجن تري ليمتد
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�سوعها  باإلزام املدعي عليهما بالت�سامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 
قدرة )1017458.66( )مليون و�سبعة ع�سر األف واأربعمائة وثمانية وخم�سون درهماً و�ستة و�ستون 
فل�ساً(، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام و اإلزامهما بالر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 28-03-2022 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
ُبعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك 

بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004753 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سيبو لل با�سات بن بها�سكاران با�سات  
جمهول حمل الإقامة : العنوان / ال�سارقة - العوير - خلف �سارع الزهراء - �سقة رقم 103 
0529341999 مكاين  1 ملك �سعود عبد العزيز حمد ال�سالح رقم الهاتف /  طابق رقم 

رقم 2984595374  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. 
حرر بتاريخ  2022/3/15 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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املو�سوع : اعالن الغاء رخ�سة
مركز نيولوك الطبي فرع 4

يعلن مركز نيولوك الطبي فرع 4 امل�سجل لدى دائرة �سحة ابوظبي حتت 
 MF5476 ترخي�س رقم

بانه تقدم بطلب الغاء الرتخي�س املذكور اعاله وبالتايل �سوف يقوم بايقاف 
التعامل مع �سركات التامني من تاريخ 2022-03-14

وعليه يعلن مركز نيولوك الطبي فرع  4 انه انتهى من احل�سابات ولي�س له 
اي م�ستحقات مع �سركات التامني ال�سحي.

فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة �سحة 
cfo@trustvision.ae : ابوظبي او مرا�سلتنا على المييل التايل

مركز نيولوك �لطبي فرع 4

اإعالن اإلغاء رخ�سة   

70392
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املو�سوع: اعالن الغاء رخ�سة

مركز البا �سمايل الطبي فرع 1 
ابوظبي  �سحة  دائرة  لدى  امل�سجل   1 فرع  الطبي  �سمايل  البا  مركز  يعلن 
حتت ترخي�س رقم MF5097 بانه تقدم بطلب الغاء الرتخي�س املذكور 
اعاله وبالتايل �سوف يقوم بايقاف التعامل مع �سركات التامني من تاريخ 

.2022-03-14
وعليه يعلن مركز البا �سمايل الطبي فرع 1 انه انتهى من احل�سابات ولي�س 
له اي م�ستحقات مع �سركات التامني ال�سحي. فعلى كل من له اي حق او 
اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة �سحة ابوظبي او مرا�سلتنا على 

cfo@trustvision.ae : المييل التايل
مركز �لبا �سمايل �لطبي فرع 1

اإعالن اإلغاء رخ�سة   

70392
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انذار عديل بالن�سر

رقم الإنذار )55839/2022(
املنذر/ 1- عبدالرزاق علي ح�سن الزرعوين )اماراتي اجلن�سية(

)اماراتي اجلن�سية( الزعوين   علي  عبدالرزاق  عارف   -2
الزرعوين )اماراتية اجلن�سية( علي  الرزاق  عبد  لبنى   -3

�سد / املنذر اليهما /1-اآبار لال�ستثمارات �س م خ )اآبار(
الدولية اأيبيك البرتولية  ال�ستثمارات  2-�سركة 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليما لإنذارهما بالآتي: 
قانونا  مفعوله  ونفاذ  به  جاء  مبا  للعلم  النذار  بهذا  اليهما  املنذر  وينذرويعلن  بالوفاء  يكلفوا  املنذرورن  فاأن 
ويطالبهما ويكلفهما ب�سرعة �سداد قيمة ارباح ال�سهم اململوكة للمنذررون وعددها 1،240،000 �سهم يف موعد 
خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإنذار واإل ف�سوف يتخذ املنذر ون جتاه املنذر الهما كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة 
ل�سداد قيمة الرباح وذلك باإتخاذ طريق الق�ساء �سبيل لكي ت�ستاأدى حقها مبا يف ذلك اإقامة الدعاوى املو�سوعية 
الو�سول  ال�سفر وترقب  التجارية واملنع من  البنكية والرخ�س  وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات على احل�سابات 
بها  التي حلقت  الأ�سرار  والتعوي�سات عن جميع  القانونية  بالفوائد  املطالبة  كامل حقوقها مع  ت�ستاأدي  حتى 

جراء المتناع عن �سداد املبلغ املذكوراعاله.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021
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 اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

اأداء اأمر   AJCFICICPL2021 /00004210 يف  الدعوى رقم
اإىل : املدعي عليه / احمد حممد احمد احمد / اجلن�سية 

نحليطم علما بانه بتاريخ 2021/11/4 م  قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله املدعي عليه / علي حممد حجي القبي�سي / اجلن�سية - 

للطرف  يوؤدي  بان  احمد(  احمد  حممد  )احمد  �سده  املطلوب  الطرف  بالزام  ناأمر   : بالتايل 
واربعون  اآلف  )ثمانية  درهما   8،040 وقدره  مبلغا  القبي�سي(  حجي  حممد  )علي  الطالب 

درهما( مع الإلزام بامل�سروفات ، وال�سمول بالنفاذ املعجل. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ.

حرر بتاريخ 2022/3/16 
حرر بوا�سطة املوظف

حمكمة عجمان الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13499 بتاريخ 2022/3/22 
MOJAU_2022- 0056825 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اع�الن

ال�سيد: حممد عمر �سهزاد حممد عارف بهاتي - باك�ستاين - اجلن�سية �سريك يف الرخ�سة  حيث ان 
التجارية )ملحمة احلرية( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم ) 729476( 
البيع  يف  يرغب   - اجلن�سية  باك�ستاين   - بهاتي  عارف  حممد  �سهزاد  عمر  حممد  ال�سيد:  اأن  حيث 
ال�سيد :  اإىل  البالغة )%50(  التجارية ))ملحمة احلرية((  الرخ�سة  والتنازل عن كامل ح�سته يف 
نعمان حممد عارف بطي - باك�ستاين اجلن�سية - لت�سبح ن�سبتة املتنازل اليه بها 10% لت�سبح ن�سبته 
الجمالية يف الرخ�سة 60% وايل ال�سيد / �ساهباز خان عبدالودود - باك�ستاين اجلن�سية - لت�سبح 
ن�سبته 40%- خروج �سريك /1 �سركاء ودخول اآخر / اآخرين، و عمال بن�س املادة )14 ( فقره 5 من 
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم 
و انه �سوف يتم الت�سديق على الأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

Date 22/ 3/ 2022  Issue No : 13499
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No.: 18/2021/1047 - partial real estate
Considered at : 2nd Partial Real Estate Department No. 92
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of (AED 217,999), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 10% from the date of claim till full payment Inclusion 
of the judgment with expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building -  
Mezzanine -  Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae -  Makani: 3244594826 
-  IBAN: AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee : 1- Afshin Memarzadeh, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed a legal case against you, the subject of the claim is to obligate 
the defendants to pay an amount of (AED 217,999), fees, expenses, attorneys' fee and interest 
of 10% from date of claim until full payment, and consider this as an urgent judgment without 
guarantee. A remote litigation session was determined to be held on Wednesday 30-03-2022 at 
08:00 AM BUILDING_DESC&. Therefore, you are required to attend in person or by attorney 
to submit all the relevant memos or documents you have to the court, at least before three days 
of the session date.
Prepared by/ Maitha Yousif Ismael

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 22/ 3/ 2022  Issue No : 13499
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1047-partial real estate 
Considered at : 2nd Partial Real Estate Department No. 92
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of (AED 217,999), fees, 
expenses, attorneys" fee and interest of 10% from the date of claim till full payment Inclusion 
of the judgment with expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai -  Airport Street - Port Saeed area - Business Point Building – 
Mezzanine - Office No. 9 - Tel: 0506767616 - Email: info3@omalc.ae -  Makani: 3244594826 
-  IBAN: AE090500000000020106942
Notifiees : 1-Farzana Syed Abbas Alavi, his capacity: Defendant 
 2-Abolfazl Seyed Hassan Alavitafti Alavi Tafti, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed a legal case against you, the subject of the claim is to obligate 
the defendants to pay an amount of (AED 217,999), fees, expenses, attorneys' fee and interest 
of 10% from date of claim until full payment, and consider this as an urgent judgment without 
guarantee, taking into account that this case is transferred from the Court of Appeal to the Court 
of First Instance. A remote litigation session was determined to be held on Wednesday 30-03-
2022 at 08:00 AM BUILDING DESC&. Therefore, you are required to attend in person or by 
attorney to submit all the relevant memos or documents you have to the court, at least before 
three days of the session date.
Prepared by/ Maitha Yousif Ismael

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 22/ 3/ 2022  Issue No : 13499
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Asad Jamil Abdul Jamil 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0004862 - Civil (Partial)

To : The defendant: Asad Jamil Abdul Jamil 
Address: Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan AlQasimi Street, Sharjah Taxi 
Driver's Building, phone no. 0509341803
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 5266.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge /
Waleed Khamis Abdullah Al-Khadeem
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 22/ 3/ 2022  Issue No : 13499
Notification for the defendant for publication

At Case Management Office of Ajman Federal Court of First Instance   
Federal Civil Court  of First Instance

in Case No AJCFICIPOR2021/0004753 Commercial (Partial)
To the defendant : Shibu Lal Pachat, S/O Bhaskaran  Pachat,
Place of Residence : Anonymous,  Address: Sharjah, Al-Awir, behind Al-Zahra 
St., Flat No. 103. Floor No.1, property of Saud Abdel-Aziz Hamad Al-Saleh, 
Phone No. 0529341999. Territorial No. 2984595374
You are accountable to be present at the hearing dated 24/03/2022 before At 
Case Management Office of Ajman Federal Court of First Instance-Federal 
Civil Court of First Instance - Office No. (Case Management Office No.6) 
personally or through an approved agent, and present a cross-petition for the 
case accompanied by all documents. This shall be in a period not more than 
10 days from date of publication in order to oversee the case which number is 
stated above as you are the defendant
Judicial Services Office
Eman Ahmed Al-Awadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 22/ 3/ 2022  Issue No : 13499
Notice by Publication

Before Ajman Federal Court - Federal Civil Court of First Instance 
In respect of the Lawsuit No. AJCFICIREA2021/0003577/Civil (Summary)

To: JOANA DALISAY CABANTING
Unknown place of residence: Ajman, Al Rowda 2, Ayesha Al Ali building, 2nd floor, Flat No. 202, 
Makani No. 4987408229
You are advised that plaintiff Khaled Ali Mohammad Alyassi, having his place of residence at 
Ajman Al Jaraf 1, Villa No. (2), telephone No. 971509118787, has brought the forementioned 
lawsuit claiming for ---  
(Of which defendant Joana Dalisay is to be notified by publication in both Arabic and English 
Languages).
The plaintiff requests your honorable justice for the following: Firstly : Registering the lawsuit and 
fixing the nearest session for hearing the lawsuit and permitting to notify the defendant of such 
lawsuit. Secondly : Obligating the defendant to payment of AED 153235.50 and legal interest at 
12% as from the due date until full payment.  Thirdly : Obligating the defendant to payment of 
charges and expenses.
You are therefore required to appear before the Second Civil and Commercial Circuit at Ajman 
Federal Court on 28/03/2022 at 09:00 am for submitting any defence and documents whatsoever 
you may so have. In event that you fail to appear, or dispatch an authorized attorney to act on your 
behalf, the Court will proceed with the legal actions in your absence.
Judicial Services Office 
Essam Mohamed Al Esaimi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 22/ 3/ 2022  Issue No : 13499
Declaration of Expert Meeting

In Lawsuit No. 8001 of 2021 Civil Partial - Dubai
Filed by :

Sharjah Taxi LLC
Against

Abdul  Samee  Abdul  Hafeez
I, the Accounting Expert Mohammed Al Talay, was appointed at the Sharjah 
Federal Court of First Instance to act as the Accounting Expert mentioned in the 
Court's Decision issued in the Session dated 22/ 02/ 2022 in the above Lawsuit. 
I also inform the Defendant\ Abdul Samee Abdul Hafeez to attend the Expert 
Meeting scheduled for Tuesday, 29/03/ 2022, at 01:30 PM using Zoom app by 
visiting the following link. In case of ay inquiries, please contact: 043413632.
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82897205245?pwd=bjVCVjNoY0EzYW8xcjRKajZ3
UzFPQT09
Meeting ID : 82897205245  Passcode : baRVx9
Mohammed Nasser Al Talay
Accounting Expert 
MoJ's Registration No. (601)

Declaration of Expert Meeting

70522

Date 22/ 3/ 2022  Issue No : 13499
ALBA SMILE
Dental Clinic

Date: 18-03-2022
Sub : Notification of Revocation of a License 

ALBA SMILE Medical Center -Branch-1
Alba Smile Medical Center Branch I registered before Abu Dhabi Health 
Department under license No. MF5097 declares that it has submitted an 
application to cancel the above-mentioned license and accordingly will stop 
working with insurance companies from 14-03-2022.
Therefore, Alba Smile Medical Center Branch I announces that it has finished 
the accounts and has no dues with health insurance companies. Anyone who 
has any right or objection to this notification should review Abu Dhabi Health 
Department or write to us at the following email:
cfo@trustvision.ae
Alba Smile Medical Center Branch 1
there is a seal of Alba Smile Medical Center Branch 1 

Notification of 
Revocation of a License

70392 Date 22/ 3/ 2022  Issue No : 13499
New Look

Medical Centre
Date: 18-03-2022

Sub: Notification of Revocation of a License
New Look Medical Center -Branch-4

New Look Medical Center -Branch-4 registered before Abu Dhabi Health 
Department under license No.MF5476 declares that it has submitted an 
application to cancel the above-mentioned license and accordingly will stop 
working with insurance companies from 14-03-2022.
Therefore, New Look Medical Center -Branch-4 announces that it has finished 
the accounts and has no dues with health insurance companies. Anyone who 
has any right or objection to this notification should review Abu Dhabi Health 
Department or write to us at the following email : cfo@trustvision.ae
New Look Medical Center -Branch-4
there is a seal of New Look Medical Center Branch-4

Notification of 
Revocation of a License 

70392

عبدالعزيز   / امل���دع���و  ف��ق��د 
كرامة عبداهلل حممد ، اليمن   
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)09938873(  رق�������م 

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

0561230063

فقدان جواز �شفر
امل��دع��و / اخ��ال���س على  فقد 
ع����ب����دال����ه����ادى ال���ن�������س���ريى، 
ال�������������������س���������ودان اجل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )P07013070(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0504447576    

فقدان جواز �شفر

���س��ال��ت��و ليما  امل���دع���و /  ف��ق��د 
اجلن�سية  اث���ي���وب���ي���ا   ، واك�������ا 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
)E P 4 8 1 2 0 6 1 ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0554110411

فقدان جواز �شفر
زك����ري����ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند   ، ع��ب��ا���س  اجن��ات��ي��ي��ل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)4140731(  رق��������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0586138438

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و / ن��ه��ي��ده اكرت 
بنغالدي�س     ، بنت نور حممد 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)BX0687984(  رق����م 

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

    0507893632

فقدان جواز �شفر
عبداحلكيم   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ق��������ادر حم�����ي ال�����دي�����ن ق�����ادر 
ال����ه����ن����د   ، ال��������دي��������ن  حم��������ي 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )N3970073(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0503298929 

فقدان جواز �شفر

امل�����دع�����و / رو�����س����اري����و  ف���ق���د 
فيالنويفا ناكاجوم ، الفلبني   
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)P2242916A(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0544831734

فقدان جواز �شفر
امل����دع����و / م���ا����س���روب���اه  ف���ق���د 
واوان،  ال��������دي��������ن  ��������س�������الح 
اجل��ن�����س��ي��ة جواز  ان��دون��ي�����س��ي��ا 
)4535893C( سفره رقم� 

يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
بال�سفارة الندوني�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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الفجر الريا�ضي

و�جلماهريية  و�لفنية  �لتنظيمية  �أهد�فها  كل  حققت  �لبطولة   : �لبحري  • طارق 
�لفئات كل  يف  �ملناف�سات  �أ�سعلت  �لدويل  �لت�سنيف  نقاط   : فالرييو  • رودريجو 

•• عمان - وام:

العمومية  اجلمعية  عمان  الأردن��ي��ة  العا�سمة  يف  الثالثاء  اليوم  تنعقد 
انتخاب جمل�س جديد لالحتاد،  ت�سهد  والتي  للجودو،  العربي  لالحتاد 
مي��ت��د ح��ت��ى ال�����دورة الأومل��ب��ي��ة 2024 ، و���س��ط اه��ت��م��ام ك��ب��ري م��ن قبل 

الحتادات الأع�ساء.
وت�سهد عمومية الحتاد مناف�سة قوية على مقعد الرئي�س وكذلك على 
5 مقاعد،  9 مر�سحني يتناف�سون على  مقاعد الع�سوية ، يف ظل تقدم 
للرئي�س، بني  والثاين  الأول  النائبني  املناف�سة على مقعدي  ت�ستد  فيما 
دول �سمال اأفريقيا واخلليج العربي، يف ظل وجود 4 مر�سحني، حيث يتم 

اختيار مر�سحني اثنني فقط ل�سغل املن�سبني القياديني.
ال�سجواين ع�سو جمل�س  للجودو، حممد جا�سم  الإم��ارات  ور�سح احتاد 
اإدارة الحتاد، الأمني العام امل�ساعد امل�سارك يف اجتماعات عمومية الحتاد 
العربي للجودو، خلو�س انتخابات الع�سوية، بهدف املحافظة على مقعد 

الإمارات يف ع�سوية الحتاد العربي، وقد اأجرى �سعادة حممد بن ثعلوب 
الدرعي رئي�س احتاد امل�سارعة واجلودو ات�سال هاتفيا مبر�سح الإمارات، 
واأك����د ع��ل��ى ال��دع��م ال��ك��ام��ل ل��ه خ���الل ت��ل��ك الن��ت��خ��اب��ات، ل��ال���س��ت��م��رار يف 
ع�سوية الحتاد العربي للجودو لدورة رابعة، بعد النجاحات التي حققها 

يف الفرتة املا�سية.
واأ�سار ابن ثعلوب، اإىل اأن اأبناء الإمارات دائماً حا�سرون بقوة يف املنا�سب 
مبا  اخل��ارج��ي��ة،  الريا�سية  املنظمات  خمتلف  يف  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

يتما�سى مع ا�سرتاتيجية الريا�سة الإماراتية.
واجلودو  امل�سارعة  لحت��اد  امل�ساعد  ال�سر  اأم��ني  جا�سم  حممد  وي�سغل 
غرب  احت��اد  رئي�س  ونائب  العربي،  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  وع�سوية 

اأ�سيا للجودو منذ 3 دورات اأوملبية.
للبطولة  والقرعة  الفني  الجتماع  ال��ي��وم  م�ساء  يعقد  ثانية  جهة  م��ن 
العربية للجودو التي ت�ست�سيفها الأردن، وت�سارك فيها املنتخب الإماراتي 

بعدد 10 لعبني .

•• ال�شارقة-وام:

لريا�سات  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  ب��ح��ث 
ال��������دف��������اع ع�������ن ال����ن����ف���������س خ�����الل 
املقبلة  خططه  مب��ق��ره  اج��ت��م��اع��ه 
الربيعي  امل��ع�����س��ك��ر  تنظيم  وم��ن��ه��ا 
الريا�سية  للفعاليات  وال�ستعداد 
والثقافية واملجتمعية التي �ستنظم 
خالل �سهر رم�سان املبارك املقبل 
الرامية  الأع���م���ال  م�ستعر�سا   ..
لتجهيز املقر اجلديد للنادي ومبا 
اأف�سل  ت���ق���دمي  ب�����س��م��ان  ي�����س��اه��م 

اخلدمات ملنت�سبي النادي.
وتقدم اأحمد عبد الرحمن العوي�س 
اإدارة نادي ال�سارقة  رئي�س جمل�س 

النف�س  ع����ن  ال����دف����اع  ل���ري���ا����س���ات 
ومنت�سبي  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء 
ل�سعادة  والتقدير  بال�سكر  النادي 
ال�سارقة  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
الذي  للدعم  ال���زري  �سيف  ال��ل��واء 
تلقاه النادي بتخ�سي�س جانب من 
�سباط  ن��ادي  يف  والقاعات  املكاتب 
ال�سارقة لتعزيز امل�سرية الريا�سية 
الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  للنادي 
ذلك  اأن  م����وؤك����دا   .. ال��ن��ف�����س  ع���ن 
م�سافة  ن��وع��ي��ة  ب��ن��ق��ل��ة  ���س��ي�����س��ه��م 
والبدين  الفني  باملردود  للنهو�س 
لالعبني ملا يتمتع به نادي �سباط 
ال�سارقة من مميزات حديثة وبنى 

حتتية مميزة.

ولفت اإىل اأن املقر اجلديد للنادي 
اأخرى  ج��دي��دة  ب��اإ���س��اف��ة  �سي�سهم 
منت�سبي  اأب���ن���اء  ب��ان�����س��م��ام  تتمثل 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
الدفاع  ريا�سات  وممار�سة  للنادي 
وف���ق���ا لروؤية  وذل�����ك  ال��ن��ف�����س  ع���ن 
ال�سارقة  جم���ل�������س  وت���وج���ي���ه���ات 
الريا�سي بدعم ممار�سة الريا�سة 

كاأ�سلوب مثايل للحياة.
ب��ارك جمل�س   .. �سياق مت�سل  ويف 
النادي  لع���ب���ي  ح�����س��ول  الإدارة 
م�����راك�����ز م���ت���ق���دم���ة واع���ت���الئ���ه���م 
من�سات التتويج خالل م�ساركاتهم 
يف بطولت اجلوجيت�سو واإحرازهم 
التحدي  بطولة  يف  الأول  للمركز 

بطولة  يف  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  ودرع 
اأب������وظ������ب������ي ال������دول������ي������ة مل���ح���رتيف 
اأبوظبي  ج��ول��ة   – اجل��وج��ي��ت�����س��و 
بطولة  يف  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  ودرع 
اأبوظبي  ل��راب��ط��ة  املحلي  ال����دوري 
– جولة  اجل��وج��ي��ت�����س��و  مل���ح���رتيف 
ميدالية   217 وب�����واق�����ع  دب������ي 
بطولتي  يف  ال��ت��اي��ك��وان��دو  وف��ري��ق 
حمققا  الدولية  والفجرية  العرب 
يف  الكاراتيه  وفريق  ميدالية   26
بطولتي جنوم امل�ستقبل والإمارات 
حمققا 21 ميدالية اإ�سافة للنقلة 
وحتقيقه  اجل��ودو  لفريق  النوعية 
اإعجابه  مبديا   .. طيبة  لنجاحات 
من  ال��ن��ادي  لع��ب��ي  جميع  بتمكن 

النجاح يف اختبارات الأحزمة التي 
الريا�سي  التدريب  اإدارة  نظمتها 

خالل �سهر مار�س احلايل.

�سعيد  اأح��م��د   .. الج��ت��م��اع  ح�سر 
والأع�ساء  الرئي�س  نائب  اجلروان 
ال�����س��وي��دي وخالد  ج��م��ع��ة  ط�����ارق 

احلمودي  ع��ب��ي��د  وع���ل���ي  ال���ن���اخ���ي 
وحممد  ال�سويدي  الع�سم  وعبيد 
وامل�����دي�����ر  ب����ورح����ي����م����ة  اهلل  ع����ب����د 

بوخلف  ع��م��ر  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي 
وم���دي���ر م��ك��ت��ب ال��رئ��ي�����س حممود 

لطفي �سعبان.

•• دبي -وام:

اأحد  العاملي  دبي  كاأ�س  الإم��ارات��ي يف  يحظى احل�سور 
اأكرب واأهم الفعاليات العاملية يف عامل ريا�سات اخليل، 
يف ن�سختها ال�ساد�سة والع�سرين، بظهور قوي ومميز، 
اأق���وى اخل��ي��ول واأف�����س��ل ال��ف��ر���س��ان على  م��ع م�ساركة 
التي  ال�سنوية  الح��ت��ف��ال��ي��ة  �سمن  ال��ع��امل،  م�ستوى 
ع�ساق  م���ن  والآلف  وامل���درب���ني  امل����الك  ن��خ��ب  ت�����س��م 
والعامل،  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف  من  اخليل  �سباقات 

وي�ست�سيفها م�سمار ميدان يوم ال�سبت املقبل.
وت�سهد الن�سخة احلالية م�ساركة 131 جواداً ميثلون 
�سمنها 78  من  ال�ست،  العامل  قارات  من  دولة   13
خياًل قادمة من خارج الدولة، ملناف�سة 53 من اأقوى 
الأ�سواط  الإم������ارات، وذل���ك يف  امل���وج���ودة يف  اخل��ي��ول 
الأغلى  العاملي"  دب��ي  "كاأ�س  لأم�سية  املكونة  الت�سعة 
ك��ل ع���ام نخبة  والأ���س��ه��ر ع��امل��ي��اً، وال��ت��ي ت�ستقطب يف 

اخليل على العامل.
وميثل احل�سور الإماراتي يف اأم�سية كاأ�س دبي العاملي، 
53 خياًل من الدولة، من بينهم 16 من جودلفني ، 
و83  امل��الك  105 من  ل�  مع مناف�سة من78 خياًل 

مدرباً، و 13 دولة من 6 قارات.
ي�سهد  اأن  يتوقع  دولر،  مليون   12 قدرها  وبجائزة 
طريان  برعاية  العاملي  دب��ي  لكاأ�س  اخلتامي  ال�سباق 
الأن��ف��ا���س ل �سيما مع  الإم������ارات م��واج��ه��ات حت��ب�����س 
اأف�����س��ل اخل��ي��ول الأمريكية  م�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن 
املتخ�س�سة يف ال�سباقات الرملية ودخولها يف مناف�سة 
حامية مع بع�سها من جانب، واأي�سا مع خيول مدربة 
حمليا مت جتهيزها بعناية لل�سباق املمتد على م�سافة 

مرت.  2000
جود" جمموعة  اإز  "ليف  الأمريكي  اجل��واد  ويتقدم 
من 10 خيول من امل�ستوى الرفيع يرجح م�ساركتها 

يف كاأ�س دبي العاملي ج1 برعاية طريان الإمارات.

يدربه  ال���ذي   - جود"  اإز  "ليف  اجل����واد  و���س��ي��واج��ه 
ج1  م��اي��ل  ك��ب  ب��ري��درز  ب�سباق  وال��ف��ائ��ز  بليت�سر  ت���ود 
م�ساركتني،  اآخ���ر  يف  ج1  ال��ع��امل��ي  بيجا�سو�س  وك��اأ���س 
ال�سباق  اأمريكية يف  مناف�سة �سر�سة من ثالثة خيول 
الفائز  وه��م  ال��رم��ل،  على  2000 مرت  مل�سافة  املمتد 
دوغ  امل��درب  باإ�سراف  �ساريل  رود  ه��وت  الأوىل  بالفئة 
اون��ي��ل، وال���ذي ظ��ل ي��ت��درب يف دب��ي منذ يناير وحقق 
اآل مكتوم ج2 يف  الثانية من حت��دي  ف��وزاً يف اجلولة 
اآخر م�ساركة، اإ�سافة اإىل الفائز بالفئة الأوىل كنرتي 
غ���رام���ر ب���اإ����س���راف ب���وب ب���اف���رت و م��ي��د ن��اي��ت بريبن 
املركزين  �سغال  ال��ل��ذي��ن  ا�سمو�سني  �ستيف  ب��اإ���س��راف 
الثاين والثالث يف كاأ�س ال�سعودية ج1 يف 26 فرباير.

وميثل الإم��ارات يف ال�سوط الرئي�سي، نخبة من اأبرز 
اخليول اأي�سا وهي: "ريال ورلد" جلودلفني باإ�سراف 
املدرب العاملي �سعيد بن �سرور، �ساحب الت�سعة بطولت 
بكاأ�س دبي العاملي، وهذا املهر فائز يف عدد من �سباقات 
"ج2"  اأوروب��ا، كما فاز ب�سباق زعبيل مايل  الفئات يف 

على الع�سب يف ميدان يف يناير املا�سي.
"ماجني  باحل�سان  جودلفني  اإ�سطبالت  ت��دف��ع  كما 
فابر،  اأن��دري��ه  باإ�سراف  فرن�سا  يف  يتدرب  كور" ال��ذي 

وقد حقق املركز الثالث بكاأ�س دبي العاملي 2021.
ك����م����ا ت����ع����ول الآم������������ال الإم������ارات������ي������ة ع����ل����ى اجل�������واد 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو  اململوك  "هايبوثيتيكال" 
باإ�سراف املدرب �سامل بن  اآل مكتوم،  حممد بن را�سد 
ال��ذي قدمه اجلواد  ال��ق��وي  الأداء  غ��دي��ر، وذل��ك بعد 
م��ن��ذ ب���داي���ة امل���و����س���م، وف�����وزه م��ط��ل��ع ه����ذا ال�����س��ه��ر يف 
اأم�سية  يف  للتحدي"  مكتوم  "اآل  من  الثالثة  اجلولة 
ال�سوبر �ساترداي الربوفة اخلتامية من حيث امل�سافة 
وامل�����س��م��ار ل��ك��اأ���س دب���ي ال��ع��امل��ي، وي�����س��ارك احل�سان 
"رميورز" اململوك لإ�سطبالت الرا�سد باإ�سراف بوبات 
يف  "هايبوثيتيكال"  خ��ل��ف  و���س��ي��ف��اً  ح��ل  وه���و  �سيمار 

ال�سباق الأخري.

•• لندن-وام:

اختتمت م�ساء اأم�س الأول مناف�سات جولة لندن من بطولة 
�سالة  على  اأقيمت  التي  للجوجيت�سو  �سالم  جراند  اأبوظبي 
كوبر بوك�س اأرينا يف العا�سمة الربيطانية "لندن"، على مدار 
 46 600 لعب ولعبة من  يومني مب�ساركة ما يقرب من 
دولة حول العامل، يف فئات الأحزمة الأزرق والبنف�سجي والبني 

والأ�سود باملراحل ال�سنية النا�سئني والكبار والأ�ساتذة.
ح�سر مناف�سات الأم�س وتوج الفائزين كل من �سعادة حممد 
للجوجيت�سو،  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  نائب  الظاهري  �سامل 
والعقيد ركن بطي ال�سبو�سي امللحق الع�سكري ل�سفارة الدولة 
ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س  العبدويل  واأحمد  املتحدة،  اململكة  لدى 
رابطة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ب��ح��ري  ال�����س��ف��ارة، وط���ارق  ال�سيا�سية يف 
احلدث،  تنظيم  على  امل�سرفة  اجلوجيت�سو  ملحرتيف  اأبوظبي 
ورودريجو فالرييو مدير العمليات للرابطة، وعدد من جنوم 

وم�ساهري اللعبة يف اململكة املتحدة والعامل.
اأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة كونها  ���س��الم  ل��ن��دن ج��ران��د  واكت�سبت ج��ول��ة 
بوك�س  كوبر  اأقيم على �سالة  ال��ذي  الأول  الريا�سي  احل��دث 
اأرينا بالقرية الأوملبية بح�سور جماهريي لفت بعد جائحة 
لدى  املعتمد  الوقائي  ال��ربوت��وك��ول  تطبيق  ظ��ل  يف  ك��ورون��ا، 

رابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو.
البطولة  يف  امليداليات  من  ر�سيدهم  الإم���ارات  اأبطال  ورف��ع 
 6 7 ذهبيات، و7 ف�سيات و  20 ميدالية ملونة، بواقع  اإىل 
برونزيات، حيث توج بالذهب كل من �سلطان الأحبابي، وعلي 
وحممد  احل��م��ادي،  وجميعة  البلو�سي،  وم��اج��د  الطنيجي، 
ال�����س��ام�����س��ي، بينما ح�سل  ال��ن��ق��ب��ي، وزاي����د  امل��ن��ه��ايل، ورا����س���د 

وحممد  الكلباين،  خليفة  م��ن  ك��ل  الف�سية  امليداليات  على 
الكلباين، ومرية القرقاوي، وفهد الكبي�سي، ونا�سر الربيكي، 
وفي�سل اإبراهيم، ورا�سد ال�سحي، فيما ح�سل كل من حممد 
ال�سيابي، وحممد اأن�س ال�سحي، وحممد �سعيد الكتبي، و�سيف 
امليداليات  على  ال�سام�سي  وعائ�سة  الهنائي،  وحامد  ذي��ب��ان، 

الربونزية.
التنظيمية  اأهدافها  اأن البطولة حققت  واأكد طارق البحري 
املكت�سبات من  و�ساهمت يف م�ساعفة  والفنية واجلماهريية، 
حول  للجوجيت�سو  ���س��الم  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي  ج���ولت  �سل�سلة 
العامل، وكذلك الن�سخة العا�سرة من بطولة " ملك الب�ساط" 
�سعبية، حيث حتظى  واأك��رثه��ا  ال��ب��ط��ولت  اأق���وى  تعد  ال��ت��ي 

مب�ساركة نخبة الأبطال امل�سنفني يف العامل.
وقال البحري: تلقينا اأكرث من ات�سال من �سعادة عبداملنعم 
الها�سمي رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�سيوي النائب الأول 
�سري  على  للجوجيت�سو لالطمئنان  ال��دويل  الحت��اد  لرئي�س 
بطولتنا  لكافة  احلثيثة  املتابعة  على  ون�سكره  الأح�����داث، 
واملبادرات مبا كان  باملقرتحات  لنا  الدائم  اخلارجية، ودعمه 
وتنوع  اخل���ارج،  يف  انت�سارنا  رقعة  ات�ساع  يف  الكبري  الأث���ر  ل��ه 

بطولتنا واأحداثنا.
كوبر  اإىل  ع��ام��ني، عدنا  بعد   : فقال  فالرييو  رودري��ج��و  اأم��ا 
اجلماهري  ا�ستمتعت  للجمهور،  افتتحت  التي  اأري��ن��ا  بوك�س 
ببطولة  وك��ذل��ك  ���س��الم  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  مبناف�سات 
اجلديد  اجليل  روؤي��ة  املده�س  من  وك��ان  الب�ساط"،  "ملك 
اأنف�سهم،  اأث��ب��ت��وا  م��ن حملة احل���زام الأ���س��ود حت��دي��دا ال��ذي��ن 
املناف�سات  عليه  ك��ان��ت  م��ا  م�سهد  لتغيري  ل��الأم��ام  وت��ق��دم��وا 
على  للح�سول  للغاية  قوية  املناف�سات  وكانت  اجلائحة،  قبل 

على  للمناف�سة  فر�سهم  من  تعزز  التي  الت�سنيفية  النقاط 
امل�ساركني يف جولة  اأك��د معظم  وقد  العاملية،  اأبوظبي  جائزة 
لندن جراند �سالم حر�سهم على احل�سور للم�ساركة يف جولة 
اأبوظبي جراند �سالم يف اأبوظبي عا�سمة اجلوجيت�سو العاملية 

التي �ستقام يف �سهر مايو املقبل.
وم���ن اأب����رز الأب���ط���ال ال��ذي��ن ل��ف��ت��وا الن��ت��ب��اه يف ج��ول��ة لندن 
وزن  بذهبية  ال��ف��ائ��ز  هيندريك�س  ي���وري  ك���ان  ���س��الم  ج��ران��د 
خفيف الري�سة، وبريندا لري�سا التي انتزعت الذهبية يف وزن 
الديك، ومريان األفي�س الذي ح�سم املناف�سات ل�ساحله يف وزن 
الري�سة، واآنا رودريجز املتوجة باللقب يف وزن خفيف الري�سة، 
وفابري�سيو جونيور الذي فاز بذهبية الوزن اخلفيف، وجوليا 
األفي�س التي فازت بذهبية الوزن اخلفيف، ولوك�س بروتا�سيو 
بذهبية  املتوجة  �سيلفا  ونتاليتا  الديك،  وزن  بذهبية  املتوج 
ال����وزن امل��ت��و���س��ط، وت��وم��ي لجن��اك��ر ال��ف��ائ��ز ب��ذه��ب��ي��ة ال���وزن 
وبطلة  ال�سابقة  الب�ساط  ملكة  بي�سانها  وجابريل  املتو�سط، 
العامل التي حققت ذهبية الوزن الثقيل، وايريك موؤن�س املتوج 
بذهبية  الفائز  كو�ستا  ووال�س  اخلفيف،  الثقيل  وزن  بذهبية 

الوزن الثقيل.
فئة  الثقيل يف  ال��وزن  الفائز بربونزية  ال�سحي  واأك��د حممد 
اأنه فخور ل�سعود من�سة التتويج هو وولده را�سد  الأ�ساتذة، 
ب��ط��ول��ة لندن،  م��ث��ل  ق��وي��ة  ب��ط��ول��ة  الف�سية يف  اأح����رز  ال���ذي 
م�سريا اإىل اأنه ميار�س هذه الريا�سة هو واأجناله ال� 6، واأنه 
له  مف�سلة  كريا�سة  اجلوجيت�سو  اختيار  على  حري�سا  ك��ان 
والن�سباط  ال�سجاعة  قيم  من  الكثري  تعزز  لأنها  ولأبنائه 
النف�س  على  والعتماد  املناف�س  واح��رتام  والتحمل  وال�سرب 

لدى الأجيال اجلديدة.

اليوم.. حممد جا�شم يخو�س انتخابات 
»عربي اجلودو« يف عمومية الأردن

»ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س« 
يبحث خططه وم�شاركاته املقبلة

على  يتناف�شون  الإمارات  من  خيال   53
اأغلى الألقاب يف كاأ�س دبي العاملي

جولة  يف  الإمارات  لأبطال  ميدالية   20
لندن جراند �شالم للجوجيت�شو

•• دبي -وام:

البحرية  للريا�سات  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  عقد 
اجتماعه الأول اأم�س الأول بعد الت�سكيل اجلديد برئا�سة 
وبح�سور  نهيان  اآل  بن خليفة  �سلطان  بن  ال�سيخ حممد 

اأع�ساء جمل�س الإدارة.
اللقاء بتوجيه  ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة  وبداأ 
الريا�سة  قطاع  يف  وم�ساهمتها  ال�سابقة  ل���الإدارة  ال�سكر 
البحرية على مدار ال�سنوات املا�سية، ثم ناق�س الجتماع 
اخلطط امل�ستقبلية لالحتاد التي ت�ستهدف حتقيق املزيد 
تنظيم  �سعيد  على  البحرية  الأن��دي��ة  م��ع  ال��ت��ق��ارب  م��ن 

الريا�سية  ال��ف��رق  مهمة  وتي�سري  الريا�سية،  البطولت 
والريا�سيني يف امل�ساركات الدولية، بالإ�سافة اإىل موا�سلة 

العمل على تنمية وتطوير الريا�سات البحرية.
واع��ت��م��د ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ���س��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة توزيع 
هما  للرئي�س  نائبني  اختيار  مت  حيث  الإداري����ة  املنا�سب 
ب��ن م�سحار،  اأح��م��د  و���س��ع��ادة  امل��دف��ع،  خ��ال��د جا�سم  �سعادة 

واأمينا عاما لالحتاد هو حممد ال�سام�سي.
ك��م��ا اع��ت��م��د الج��ت��م��اع ت�سكيل جل���ان داخ��ل��ي��ة ت��ق��وم على 
ين�سجم مع  ومتابعتها مبا  الإ�سرتاتيجية  و�سع اخلطط 
روؤية واأهداف دولة الإم��ارات وت�سوراتها للخم�سني عاما 
املقبلة، مع تكليف الأمني العام بت�سمية اللجان املتخ�س�سة 

وخماطبة الأندية لرت�سيح اأ�سماء الأع�ساء.
نهيان  اآل  ب��ن خليفة  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د  واأك����د 
البحرية  الريا�سات  ت�سهده  ال��ذي  الكبري  التطور  على 
ال�سنوات  خالل  والرتاثية  احلديثة  قطاعاتها  مبختلف 
املا�سية وذلك بف�سل الدعم الكبري من القيادة الر�سيدة، 
م�سريا اإىل اأن البحر وريا�ساته من �سمن حماور ت�سكيل 
الهوية الوطنية للدولة .. وقال: �سنعمل على تهيئة بيئة 
بالإ�سافة  املختلفة،  باأنواعها  البحرية  للريا�سات  اأف�سل 
الفعاليات  يف  امل�ساركني  الريا�سيني  دع��م  موا�سلة  اإىل 
التي  الريا�سية  وال��ف��رق  املختلفة،  الدولية  وال��ب��ط��ولت 

متثل الإمارات يف كل املحافل.

برئا�شة حممد بن �شلطان بن خليفة .. »الريا�شات البحري« يوزع منا�شبه الإدارية
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•• دبي-وام:

رفع مار�سيل هوك لعب منتخب �سوي�سرا احلائز على 4 ميداليات ذهبية 
مرت  و1500  مرت   800 م�سابقات  يف  يف "باراملبية طوكيو" الأخ��رية 
و5000 مرت واملاراثون على الكرا�سي املتحركة.. �سعار "حتدي النخبة" 
الهمم  القوى لأ�سحاب  " فزاع لألعاب  بعد و�سوله للم�ساركة يف" دولية 

التي انطلقت اأم�س على م�سمار نادي دبي لأ�سحاب الهمم.
وقال " البطولت التي نظمتها دبي اأعادت ريا�سة " اأ�سحاب الهمم" اإىل 
اأبطال  العامل، حيث حر�س  " التي اجتاحت  " اجلائحة  الواجهة خالل 
العامل على التواجد يف دبي للم�ساركة يف هذه الأحداث التي ت�ستحوذ على 
قدر كبري من الأهمية لهذه ال�سريحة رغم تداعيات وباء كورونا ال�سلبية 

التي اأثرت بال�سلب على الريا�سة يف العامل باأ�سره".
وو�سف البطل الذهبي بطولة " فزاع " الدولية باأنها من البطولت التي 
لها مكانتها على خريطة ريا�سة " اأ�سحاب الهمم" يف العامل معربا عن 

فخره واعتزازه بالتواجد يف العديد من ن�سخها.

1500، و5000 مرت يف  امل�ساركة يف م�سابقتي  وك�سف عن عزمة على 
الن�سخة احلالية من بطولة فزاع الدولية، م�سريا اإىل اكتمال ا�ستعداداته 
 4 على  ح�سوله  اأن  خ�سو�سا  معنوياته،  وارتفاع  التحدي،  هذا  خلو�س 
ذهبيات يف الن�سخة الأخرية لدورة الألعاب الباراملبية يعزز من حظوظه 

لتكرار امل�سهد يف 1500 ، و5000 مرت.
وقال "تواجد الكبار والنخبة يف"اأم الألعاب" �سيكون له املردود الإيجابي 
على امل�ستوى الفني العام للبطولة، خ�سو�سا اأن اجلائزة الكربى " دبي 
اجلديدة  للن�سخة  مهمة  تاأهيلية  حمطة  املقايي�س  بكل  تعد   "2022

لدورة الألعاب الباراملبية "باري�س 2024 ".
اإىل  الهمم" م�سريا  " دبي لأ�سحاب  ال�سوي�سري مب�سمار  البطل  واأ�ساد 
الأبطال  يقدم  اأن  اإىل  متطلعا  العاملية،  املوا�سفات  اأعلى  وفق  جمهز  انه 
امل�ساركون يف ن�سخة دبي كل ما عندهم من اأجل ح�سد النتائج الإيجابية 

التي توؤهلهم لتحقيق طموحاتهم.
امل�سرق  الوجه  تقدمي  اأج��ل  من  واأ�سعى  ب��اإجن��ازات��ي  دائما  " اأفخر  وق��ال 
هو  دائ��م��ا  طموحي  اأن  خ�سو�سا  دويل،  اأو  ق���اري  حمفل  اأي  يف  لبلدي 

اإىل من�سات التتويج واحل�سول على املركز الأول ور�سم �سورة  الو�سول 
طيبة عن لعبتي".

واأ�ساف " النجاحات التي يحققها الأبطال والبطالت وح�سورهم الدائم 
ت��اأت من ف��راغ، واإمن��ا هي نتاج لقوة الإرادة التي  يف امل�سهد الريا�سي مل 
اأ�سحاب  اأي لع��ب من لعبي  للم�ستحيل عند  ، فال جم��ال  بها  ميتازوا 

الهمم".
واختتم مار�سيل حديثه بالقول: "ي�سعى اجلميع خلو�س بطولة " فزاع" 
الدولية بعزمية قوية و�سقف طموحات مفتوح لتحقيق الهدف املن�سود، 

والإرادة �سالح اجلميع لتحقيق الهدف من امل�ساركة".
للعدو على  الكويتي  املنتخب  نزار رم�سان مدرب  اأكد  اأخ��رى  ناحية  من 
من  وال��الع��ب��ات  الالعبني  ا�ستعدادات  كافة  اكتمال  املتحركة  الكرا�سي 
اأجل حتقيق اأرقام جيدة يف البطولة املهمة بقيادة البطل الباراملبي اأحمد 

املطريي.
واأ�سار اإىل اأن م�ساركة اأبطال لهم وزنهم يف بطولة " فزاع " الدولية تعزز 
اأجل الو�سول اإىل من�سات التتويج، واأن الحتكاك  من قوة املناف�سة من 

لكافة  ك��ب��ريا  مك�سبا  املقايي�س  بكل  يعترب  خمتلفة  عاملية  م��دار���س  م��ع 
امل�ساركني.

مار�سيل هوك جنم �أوملبياد طوكيو: 

دبي اأعادت ريا�شة اأ�شحاب الهمم اإىل 
الواجهة خالل اجلائحة

�ل�سفن �ملحلية ت�ستعد لالإبحار من جديد

ثانية جولت ال�شراعية 60 قدما يف �شواطئ دبي الأحد
حممد حارب: �أهمية كبرية لل�سباق �لذي ميثل بروفة "�لقفال"

•• دبي –الفجر:

اأعلن نادي دبي ال��دويل للريا�سات   
الت�سجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  ال��ب��ح��ري��ة 
الثانية  اجلولة  �سباق  يف  للم�ساركة 
ال�سراعية  لل�سفن  دب��ي  بطولة  م��ن 
وال����ذي ينظمه  ق��دم��ا   60 امل��ح��ل��ي��ة 
ال��ن��ادي ظ��ه��ر ي���وم الأح����د امل��ق��ب��ل يف 
�سواطئ دبي وذل��ك  �سمن روزنامة 
البحري  الريا�سي  املو�سم  فعاليات 

،2022-2021
لل�سفن  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  وت��ت�����س��م��ن 
60 قدما، ثالث  املحلية  ال�سراعية 
فرباير  ���س��ه��ر  يف  ب�������داأت  حم���ط���ات 
�سباق اجلولة  ان��ط��الق  م��ع  امل��ا���س��ي 
 ، ك��ب��ريا  ال���ذي حقق جن��اح��ا  الأوىل 
فيما ت�ستمر الأحد املقبل مع ثانية 
اجلولت بينما �سيكون م�سك اخلتام 
املقبل مع احلدث  خالل �سهر مايو 
رقم  القفال  �سباق  والأغلى  الأجمل 
31 للم�سافات الطويلة من جزيرة 

�سري بونعري وحتى �سواطئ دبي.
واأخطر نادي دبي الدويل للريا�سات 
مبوعد  والنواخذة  امل��الك  البحرية 
الزمني  والربنامج  املرتقب  ال�سباق 
باب  ف��ت��ح  يت�سمن  وال����ذي  ل��ل��ح��دث 

الثنني  اأم�����س  ي���وم  م��ن��ذ  الت�سجيل 
وي�����س��ت��م��ر ي���وم���ي���ا ح���ت���ى ظ���ه���ر يوم 

اجل��م��ع��ة ال��ق��ادم م��وع��د اإغ����الق باب 
ال�سفن  ق��ائ��م��ة  واإع�����الن  الت�سجيل 

باإر�سال  ال����ن����ادي  وق�����ام  امل�������س���ارك���ة، 
عرب  ل��ل��م�����س��ارك��ة  الت�سجيل  رواب����ط 

ا�ستيفاء  ويتم  الإلكرتونية  البوابة 
التي تت�سمن ملكية  ال�سروط  كافة 
ال�����س��ف��ي��ن��ة امل�����س��ج��ل��ة وامل��ع��ت��م��دة من 
واإرف��������اق كافة  امل�����س��ئ��ول��ة  اجل���ه���ات 
القطر  وق��ارب  للم�ساركني  الوثائق 

اأي�سا.
وك��������ان م���ق���ر ن��������ادي دب������ي ال������دويل 
للريا�سات البحرية قد �سهد موؤخرا  
اجتماع تفاكري بني حممد عبداهلل 
دبي  لنادي  التنفيذي  املدير  ح��ارب 
الدويل للريا�سات البحرية واللجنة 
وال�سفن  ل���ل���ق���وارب  ال���س��ت�����س��اري��ة 
ال�����س��راع��ي��ة ال��رتاث��ي��ة وال��ت��ي �سكلت 
موؤخرا بقرار جمل�س الإدارة وت�سم 
نخبة م��ن ال��ن��واخ��ذة امل�����س��ارك��ني يف 
ال�سباقات املحلية حيث تقدم الدعم 
التي  واملقرتحات  الريا�سية  للجنة 

من �ساأنها اإجناح فعاليات املو�سم
اللجنة  جانب  من  الجتماع  ح�سر 
ال�ست�سارية كال من : خليفة مهري 
�سعيد املزروعي اأحمد عبيد ال�سويدي 
وخليفة عابد ثاين املري حيث رحب 
متمنيا  ح���ارب  ع��ب��داهلل  حممد  بهم 
لهم التوفيق والنجاح يف تاأدية املهام 
املحاور  من  العديد  مناق�سة  ومت��ت 
العديد  وبحث  بال�سباقات  اخلا�سة 

الكفيلة  وال�����س��ب��ل  امل��و���س��وع��ات  م��ن 
والأن�سطة  ال��ربام��ج  ك��اف��ة  ب��اإجن��اح 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة مب���ا يخدم 
اإجناح  اىل  وي��ق��ود  العامة  امل�سلحة 

كافة ال�سباقات
واأ��������س�������اد حم����م����د ع�����ب�����داهلل ح�����ارب 
ب��ال��ت��ع��اون امل��ل��م��و���س وال��ك��ب��ري الذي 
النادي  يف  التنفيذية  الإدارة  جت��ده 
النواخذة  قبل  من  التنظيم  وجل��ان 
ال�سباقات  يف  امل�����س��ارك��ني  وال��ب��ح��ارة 
�سعادته  م��ب��دي��ا  امل��ح��ل��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة 
الكبري  والتفهم  بالتجاوب  الكبرية 
التي  ال��ظ��روف  ملختلف  قبلهم  م��ن 
ال�سباق  تنظيم  عند  اللجان  تواجه 
كانت  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سريا 
�سالم  اجل��م��ي��ع يف  و����س���ول  ث���م���اره 

واأمان.
وق������ال حم���م���د ع����ب����داهلل ح������ارب اإن 
ال����ن����ادي م�����س��ت��م��رة بقوة  ف��ع��ال��ي��ات 
م����ع ن���ه���اي���ة ���س��ه��ر م����ار�����س اجل�����اري 
اأن  م��وؤك��دا   ، كبري  تنوع  وما�سية يف 
التح�سريات جترى على قدم و�ساق 
من اأجل اإجناح ما تبقى من اأن�سطة 
ت��ن��اف�����س��ي��ة وجم��ت��م��ع��ي��ة وم���ن بينها 
���س��ب��اق اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بطولة 
 60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  دبي 

قدما واملقرر يوم الأحد املقبل.
الدويل  دبي  نادي  اإن  قائال  واأو�سح 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ي��ت��اب��ع كافة 
البحر  ب��ح��ال��ة  ال��ت��ق��اري��ر اخل��ا���س��ة 
الأيام  يف  املتوقعة  ال��ري��اح  و�سرعات 
الأول  اأم�������س  ال�����س��ب��اق  زمي  امل��ق��ب��ل��ة 
الأح���������د وذل�������ك م�����ن اأج�������ل اإجن������اح 
ال��ك��ب��رية وال��ت��ي �ستكون  ال��ت��ظ��اه��رة 
اإىل  الو�سول  قبل  )ب��روف��ة(  مبثابة 
عر�س ختام �سباقات املو�سم الريا�سي 
�سباق   2022-2021 ال��ب��ح��ري 
ال��ق��ف��ال وال�����ذي ي��ح��ت��ف��ل ه���ذه املرة 

باإطفاء ال�سمعة رقم 31.
دبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  ودع���ا 
كافة  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
امل�����الك وال����ن����واخ����ذة ال���راغ���ب���ني يف 
ا���س��ت��ك��م��ال كافة  ���س��رع��ة  امل�������س���ارك���ة 
الإج����������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ذل���ك عرب 
ال��ب��واب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ق��ب��ل موعد 

اجلمعة  ي��وم  الت�سجيل  ب��اب  اإغ���الق 
املقبل م�سيدا بالتعاون الكبري الذي 
اجلولة  �سباق  يف  امل�ساركون  اأظهره 
كبري  بنجاح  اختتم  وال���ذي  الأوىل 

فرباير املا�سي.

�إ�سادة
اأ�������س������اد خ���ل���ي���ف���ة م���ه���ري امل�����زروع�����ي 
بالدور  ال�ست�سارية  اللجنة  رئي�س 
الدويل  دب��ي  لنادي  وال��رائ��د  الكبري 
للريا�سات البحرية والدعم الكبري 
م���ن ق��ب��ل ���س��ع��ادة اأح���م���د ���س��ع��ي��د بن 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  م�����س��ح��ار 
واللجنة  الإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء 
ال��ري��ا���س��ي��ة م���وؤك���دا اأن ه���ذا الأم���ر 
ال�سباقات  خ��الل  اإيجابيا  �سينعك�س 
ب���ني اجلميع  ال���ت���ع���اون  م���ن خ����الل 
ل��ل��و���س��ول اإىل ال���ه���دف وال��غ��اي��ة يف 

اإجناح الفعاليات.

•• دبي-وام: 

الوطنية  امليدالية  "مار�س" يف بطولة  العامري لقب جولة  اأحرز �سالح 
امل�سرق  بنك  برعاية  للجولف  الإم����ارات  احت��اد  نظمها  وال��ت��ي  ال�سهرية 

الإ�سالمي، وذلك بعدما حقق 35 نقطة.
وا�ست�ساف نادي املرابع العربية للجولف يف دبي مناف�سات البطولة والتي 
تاأتي �سمن اجلولة الرابعة واخلتامية للمو�سم الريا�سي احلايل، حيث 

�سارك فيها 60 لعبا ولعبة يف املناف�سة على القاب خم�س فئات.
و�سجلت املناف�سات، يف فئة الأ�ساتذة "فوق 50 عاما"، تاألق اأمري الربكي، 
بتقدمي واحدة من اأف�سل جولته منذ �سنوات، لينتزع املركز الأول لهذه 

الفئة باإجمايل 40 نقطة.
بعد  ال��ع��م��ادي،  را���س��د  الوطني  املنتخب  لالعب  اأداء  اأف�سل  لقب  وذه��ب 
ب�  18 حفرة  املكون من  العربية  املرابع  ن��ادي  العمادي م�سمار  اأنهي  اأن 
تذهب جائزة الق�سم "اإيه" املحدد بني "0 اإىل 14  اأن  قبل  �سربة،   80

دروي�س  حممد  الالعب  اإىل  التوايل  على  الثانية  وللجولة  هانديكاب" 
 14" "بي" املحدد بني  الق�سم  29 نقطة، ولت�سجل مناف�سات  بتحقيقه 
الفئة  ه���ذه  بلقب  ال��ع��ف��ري��ت  ع��ل��ي  ال��الع��ب  ف���وز  هانديكاب"   24 اإىل 

بت�سجيله 30 نقطة.
ووا�سل جنوم املنتخب الوطني تاألقهم، بعد اأن �سجلت مناف�سات ال�سيدات، 
فوز لعبة املنتخب رمي احللو بر�سيد 36 نقطة، متفوقة بفارق خم�سة 

نقاط عن زميلتها يف املنتخب علياء العمادي التي حلت باملركز الثاين.

وح�سم جنم منتخب النا�سئني حممد �سكيك مناف�سات فئته بر�سيد 34 
نقطة، بفارق ثالثة نقاط عن اأقرب مناف�سيه حميد ال�سويدي الذي حل 

باملركز الثاين.
الوطني  املنتخب  ا�ستطاعت لعبة  امل�ساحبة،  التن�سيطية  البطولت  ويف 
حمدة ال�سويدي، و�سع ب�سمة جديدة لها، بانتزاع جائزة "اأطول �سربة"، 
اإىل  ك��رة  "اأقرب  ج��ائ��زة  اأي�سا  بانتزاعها  تاألقها  احل��ل��و  رمي  ت��ع��اود  قبل 

احلفرة" التي حققتها عند احلفرة التا�سعة.

»العامري« يتوج بلقب جولة مار�س يف بطولة امليدالية الوطنية للجولف
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الفجر الريا�ضي

اأقّر املدّرب الإيطايل لريال مدريد الإ�سباين كارلو اأن�سيلوتي بتحمل م�سوؤولية اخل�سارة الفادحة 
�سانتياغو  برباعية نظيفة على ملعبه  بر�سلونة  التقليدي  اأمام غرميه  تكبدها فريقه  التي 

برنابيو يف الدوري الإ�سباين موؤّكدا باأنه مل ُيعّد فريقه جيدا للمباراة.
وقال اأن�سليوتي "ت�سكيلتي مل تكن جيدة، الأمور مل ت�سر كما يجب ول اأجد اأي م�سكلة 

اأجّهز الفريق  يف حتمل م�سوؤولية اخل�سارة الفادحة. لقد لعبنا بطريقة �سيئة ومل 
كما يجب، يف بع�س الأحيان نف�سل، هكذا هي الأمور".

وا�ساف "كنت مدركا باأن هذه املباراة تتخذ اأهمية خا�سة لأن�سارنا وبالتايل فاأنا 
اآ�سف فعال. لقد تفوق علينا بر�سلونة وهو ي�ستحق الفوز".

واو�سح "اأمامنا اأ�سبوعان للعمل "خالل النافذة الدولية"، �سن�ستعيد "املهاجم" 
الوقت له�سم هذه اخل�سارة.  كرمي بنزمية و"الظهري" فرلن مندي. لدينا 
�سنلتقط انفا�سنا ون�ستعد لل�سباق النهائي يف املو�سم من اأجل ح�سد الألقاب. 

فرتة التوقف �ستعود علينا بالفائدة".
وعن اإ�سراكه لعب الو�سط الكرواتي املخ�سرم لوكا مودريت�س يف مركز متقدم، 

م�سريته  يف  ك��ربى  ب��ط��ولت  اأرب���ع  يف  املحلي  ب��ال��دوري  الفائز  ان�سيلوتي  اأج���اب 
وفرن�سا" "كنا نريد �سيطرة اأكرب على الكرة وال�سغط  واملانيا  وانكلرتا  "ايطاليا 
عاليا لكن بعد تخلفنا بهدف مل ت�سر اخلطة املو�سوعة وجنح الفريق املناف�س يف 

احلاق الأذى بنا". وختم "هذه اخل�سارة توؤملنا من دون ادنى �سك، لكن يتعني 
اأف�سل  ان  النادر  واح��دة لكن من  اف�سل مرة  توازننا. قد  املحافظة على  علينا 
يرتاح يف �سدارة  ري��ال مدريد  ي��زال  ل  الرغم من اخل�سارة،  وعلى  مرتني". 

9 نقاط عن ا�سبيلية الذي تراجع م�ستواه كثريا  ال��دوري ال�سباين بفارق 
العا�سمة  ان فريق  التعادلت، كما  دوام��ة  الخ��رية و�سقط يف  الون��ة  يف 

بلغ ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا التي يحمل رقمها القيا�سي )13 
مرة( بعد ان اطاح باري�س �سان جرمان الفرن�سي و�سرب موعدا مع 

ت�سل�سي الإنكليزي حامل اللقب.
ب��ر���س��ل��ون��ة وا����س���ط���ورت���ه ت�سايف  اأع������رب م�����درب  امل���ق���اب���ل  يف 

غرميه  على  ال�ساحق  بالفوز  �سعادته،  عن  هرناندي�س 
بعد  املحلي  ال���دوري  يف  ل��ه  الول  وه��و  التقليدي 

خم�س هزائم تواليا.
وق����ال ت�����س��ايف ال����ذي ا���س��ت��ل��م مهمة 

الإ�سراف على الفريق يف ت�سرين 
الثاين/نوفمرب املا�سي خلفا 

كومان  رون��ال��د  للهولندي 
امل���ق���ال م���ن م��ن�����س��ب��ه اثر 
ال����ن����ت����ائ����ج ال�������س���ي���ئ���ة يف 
"نحن  امل���و����س���م  م��ط��ل��ع 

ك����اأي منا�سر  ج���دا  ���س��ع��داء 
اخل�سارة  ه�����ذه  ل���رب����س���ل���ون���ة. 

وامل�ستقبل.  احلا�سر  دينامية  تغيري  ت�ستطيع 
املباراة  �سخ�سية وكربياء كبريين خالل  اأظهرنا  لقد 

وجنحنا يف ال�ستحواذ على الكرة".
فر�س  ل��ن��ا  و���س��ن��ح��ت  رائ����ع  ب�سكل  "�سغطنا  وت��اب��ع 
من  امل��زي��د  ت�سجيل  ن�ستحق  وك��ن��ا  للت�سجيل  ع���دة 

الهداف".
ان�سار  لأن  اليوم  بهذا  ن�ستمتع  ان  "يجب  واأو���س��ح 
طويلة  فرتة  من  ال�سعور  هذا  يعي�سوا  مل  بر�سلونة 

�سانتياغو  يف  الفوز  الكال�سيكو.  مباريات  يف  �سيما  ل 
برنابيو مع تقدمي عر�س رائع اأمر �سعب ول يحدث 

اأريد  ال�سخ�سي،  املجد  اأبحث عن  "ل  يوم". وختم  كل 
امل��ج��د ل��الع��ب��ني ول��ل��ع��ائ��ل��ة ال��ك��ب��رية ل��رب���س��ل��ون��ة على 

العموم. نحن على الطريق ال�سحيح".
ومع خم�سة انت�سارات متتالية، قل�س بر�سلونة الفارق 
انه  يف ال�سدارة اإىل 12 نقطة مع ريال مدريد، علماً 

ميلك مباراة موؤجلة.
ني�سان-اأبريل مع   3 الأح��د  املقبلة  يلتقي يف مباراته 

�سيفه اإ�سبيلية، وبحال فوزه �سريتقي اىل الو�سافة.

اأرقامه التاريخية مع  األفي�س  يوا�سل الالعب الربازيلي املخ�سرم داين 
ناديه بر�سلونة الذي ان�سم اإليه هذا املو�سم يف ثاين حقبة له مع النادي 
"البالوغرانا" يف  بقمي�س  الكاتالوين، بعدما خا�س مباراته رقم 400 
به "الرب�سا" برباعية نظيفة  "الكال�سيكو" �سد ريال مدريد والذي فاز 
لداين  الأوىل  احلقبة  وكانت  برنابيو.  �سانتياغو  "امللكي"،  دار  عقر  يف 

ب��داأت يف  ال�38 عاما، مع بر�سلونة قد  األفي�س، �ساحب 
عام 2008 وا�ستمرت حتى 2016، حيث كان قد 

بعدها  وانتقل  باهيا  ن��ادي  مع  م�سريته  ا�ستهل 
اإىل اإ�سبيلية ومنه اإىل بر�سلونة.

ل��ل��ع��ب يف �سفوف  األ��ف��ي�����س  ان��ت��ق��ل  وب���ع���ده���ا 
باري�س  ث��م   "2017-2016" يوفنتو�س 

قبل   "2019-2017" ج���ريم���ان  ���س��ان 
���س��او باولو  ال��ع��ودة للعب يف ال��ربازي��ل م��ع 
"2019-2021" فيما بدى واأنها نهاية 

م�سريته.

لكن رغبة الالعب يف العودة لأوروبا واحتفاظه بلياقته وحاجة بر�سلونة 
اإ�س  ب��ي  ���س��وب  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  رح��ي��ل  بعد  ال��ق��ي��ادي  ل���دوره 
جي، �ساهمت يف عودته، خا�سة بعد ح�سوله على موافقة زميله ال�سابق 

و�سديقه ومدرب الفريق احلايل، ت�سايف هرنانديز.
وبداأت م�سرية األفي�س ر�سميا مع الرب�سا مع بداية العام احلايل، يف يناير-

كانون الثاين، وذلك بعد خم�س �سنوات ون�سف ال�سنة من رحيله اإىل 
"ال�سيدة العجوز".

اأكرث  ث��اين  األفي�س من كونه  ع��زز  الفرتة  ه��ذه  وط��وال 
الالعبني الأجانب خو�ساً للمباريات بقمي�س "الرب�سا"، 

اإىل اأن و�سل الآن ملباراته رقم 400.
يف  مباراة  ويف املجمل لعب األفي�س مع بر�سلونة 253 
مباراة  و45  الأبطال  دوري  يف  مباراة  "الليغا" و82 
الإ�سباين  ال�سوبر  كاأ�س  يف  مباراة  و12  امللك  كاأ�س  يف 
و5 مباريات يف مونديال الأندية و3 مباريات يف كاأ�س 

ال�سوبر الأوروبي.
ليونيل  الأرجنتيني  �سوى  األفي�س،  على  يتفوق  ول 
م��ي�����س��ي، ���س��اح��ب ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي يف عدد 
اأجنبي،  ك��الع��ب  بقمي�سه  امل��ب��اري��ات 
778 مباراة، والذي رحل  بواقع 
عن الفريق الكاتالوين ال�سيف 
النادي  ف�����س��ل  ب��ع��د  امل���ا����س���ي، 
اإزاء  ع����ق����ده  جت����دي����د  يف 
القت�سادية  ال�����س��ع��وب��ات 
ليغادره  يواجهها،  ال��ت��ي 
مو�سماً   17 ب��ع��د  ب��اك��ي��اً 
الأول،  ال����ف����ري����ق  م�����ع 
�سفوف  اإىل  وي��ن��ت��ق��ل 
باري�س �سان جريمان.

وط����������وال ف�����رتت�����ه مع 
األفي�س  ت���وج  ب��ر���س��ل��ون��ة، 
ب�23 لقباً: �ستة األقاب يف 
األ��ق��اب يف  الليجا وث��الث��ة 
وخم�سة  الأب��ط��ال،  دوري 
امللك  ك����اأ�����س  يف  األ�����ق�����اب 
كاأ�س  يف  األ���ق���اب  وث���الث���ة 
واأربعة  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل 
ال�سوبر  ك��اأ���س  يف  األ���ق���اب 
الإ�سباين وثالثة األقاب يف 

كاأ�س ال�سوبر الأوروبي.
األفي�س،  ي��ع��د  امل��ج��م��ل  ويف 
ال���ربازي���ل بلقبني  امل��ت��وج م��ع 
لكاأ�س  ومثلهما  اأمريكا  لكوبا 
اأك��رث الالعبني يف  ال��ق��ارات، هو 
بواقع  بالألقاب،  تتويجا  التاريخ 
لعب  التي  الأن��دي��ة  م��ع  لقبا   46
فر�سة  اأم��ام��ه  ت���زال  ول  بقمي�سها، 
ل���زي���ادة الأل���ق���اب ه���ذا امل��و���س��م بلقب 
ال�سوبر  الأوروب�����ي وك��ذل��ك  ال����دوري 
ب�"اليوروبا  التتويج  ح��ال  الأوروب����ي، 
كاأ�س  ال���ذي ودع  ال��رب���س��ا،  ليغ" م��ع 
امل����ل����ك وت���ت�������س���ائ���ل ح����ظ����وظ����ه يف 
ب�12  التتويج بالليغا، حيث يبتعد 
مباراة  تبقي  مع  الريال  عن  نقطة 

موؤجلة له.

اأن�شيلوتي يتحمل م�شوؤولية 
خ�شارة الكال�شيكو 

داين األفي�س.. 400 مباراة 
مع بر�شلونة

•• اأبوظبي -وام:

الفوز  بعد  اأم�س،  ا�ستثنائية وتاريخيه  ليلة  بر�سلونة  نادي  عا�س حمبي 
كال�سيكو  يف  نظيفة  برباعية  مدريد  ري��ال  على  حققه  ال��ذي  التاريخي 
الدوري الإ�سباين �سمن مناف�سات اجلولة ال� 29 من امل�سابقة ، لريفع 
بر�سلونة ر�سيده اإىل 54 نقطة يف املركز الثالث من 28 مباراة، وبفارق 
الأهداف مع اتلتيكو مدريد الرابع �ساحب نف�س الر�سيد ولكن من 29 
مباراة، وخلف ا�سبيليه الثاين �ساحب ال�57 نقطة من 29 مباراة وريال 
مدريد املت�سدر ب�66 نقطة من 29 مباراة. وجاءت املباراة قيا�سية بكل 
هرينانديز،  ت�سايف  ال�سباين  مدربه  بقيادة  لرب�سلونة  خا�سة  اأرقامها، 
الذي متكن من الفوز يف اأول مباراة على ملعب �سانتياجو برنابيو بعد 
ريال مدريد على ملعبه اجلديد.  لفريق  اليمة  لتبقى ذكرى  جتديده، 
كما رفع الفوز على ريال مدريد درجة حرارة املناف�سة على لقب الدوري 
 21 املوؤجلة من اجلولة  بر�سلونة يف مباراته  فوز  ال�سباين، ففي حال 

الفارق مع  �سيتقل�س  املقبل،  ابريل  �ستقام يف  والتي  فاليكانو  رايو  اأم��ام 
املت�سدر اإىل 9 نقاط. ويف التقرير التايل تر�سد "وكالة اأنباء الإمارات" 
جمع الفريقني  الذي  التاريخي  اللقاء  واح�سائيات  اأرقام  " وام" اأبرز 
اأمام ريال مدريد  اأن يعود لالنت�سارات  م�ساء الأحد. ا�ستطاع بر�سلونة 
 6 بعد  �سنوات، وحتديدا   3 اأك��رث من  اأي  يوما،   1114 دام  بعد غياب 
مواجهات جمعت الفريقني يف جميع امل�سابقات حيث كان اآخر فوز حققه 
بر�سلونة على ريال مدريد يف بطولة الدوري ال�سباين بتاريخ 2 مار�س 
الفريقني يف 6 مواجهات بجميع امل�سابقات فاز  بعدها  ليلتقي   ،2019
ريال مدريد يف 5 وتعادل يف واحدة. وبح�سب �سبكة اأوبتا لالإح�سائيات 
فقد اأ�سبح اجلابوين بيري اوبامياجن لعب بر�سلونة واملنتقل ل�سفوفه 
 3 ي�ساهم يف  اأول لعب  الإجنليزي،  اأر�سنال  املا�سي قادما من  يناير  يف 
اأول  اأه��داف مع الفريق، حيث �سجل هدفني و�سنع هدفا، وذلك خالل 
احلادي  بالقرن  امل�سابقات  جميع  يف  م��دري��د  ري���ال  اأم���ام  يخو�سه  ل��ق��اء 
والع�سرين. كما بات لقاء الكال�سيكو الذي خا�سة اأوبامياجن هو خام�س 

ريال مدريد،  �سباك فريق  الالعب يف  فيها  ي�سجل  التوايل  مباراة على 
4 ل��ق��اءات جمعته مع  اآخ��ر  اأه���داف يف   5 اأه���داف، حيث �سجل   7 بواقع 
فريقه الأ�سبق برو�سيا دور متوند يف مرحلة املجموعات من دوري اأبطال 
اأوروبا وذلك يف مو�سمي 2016-2017 و-2017 2018. كما اأ�سبح 
ال�سباين ت�سايف هرينانديز مدرب فريق بر�سلونة ثالث مدرب يف تاريخ 
الفريق يفوز يف اأول كال�سيكو اأمام ريال مدريد باأربعة اأهداف اأو اأكرث، 
حيث �سبقه من قبل كل من الت�سيكي فريديناند واوت�سيك بنتيجة 7 / 
عام 1951، وكذلك املدرب الأرجنتيني خيلينيو هرييرا  يف  وذلك   ،  2
بنتيجة 4/ 0 يف عام 1959. وبح�سب اأوبتا اأي�سا فان الالعب عثمان 
ال�سابق  بر�سلونة  جنم  على  احل��ايل  املو�سم  يتفوق  اأن  ا�ستطاع  دميبلي 
ا�ستطاع  حيث  مي�سي،  ليونيل  احل���ايل،  ج��ريم��ان  ���س��ان  باري�س  ولع���ب 
اأه��داف يف املو�سم احلايل مع بر�سلونة،  دميبلي اأن ي�سل اإىل �سناعة 7 
متفوقا على مي�سي الذي �سنع 6 اأهداف مع باري�س �سان جريمان املو�سم 

احلايل.

كال�شيكو الدوري الإ�شباين..بر�شلونة يعود 
بقوة بعد 1114 يوما من الغياب



يقعان يف احلب ب�شبب لعبة كول اأوف ديوتي
جمعت ق�سة حب فريدة من نوعها �ساباً وفتاة على بعد 300 ميل 
بعد اأن اعتادا على ممار�سة لعبة كول اأوف ديوتي ال�سهرية. وتوطدت 
"19 عاًما" عندما  "20 عاًما و�سوفيا كارليل  عالقة فينلي براون 
تغلبا على خ�سومهما اأثناء وجودهما يف نف�س الفريق يف لعبة احلرب 
على الإنرتنت، والتقى الزوجان، اللذان يف�سل البحر بينهما اأخرًيا 
اأعرف  "كنت  فينلي  وقالت  تعارفهما.  اأ�سهر من  �ستة  بعد  �سخ�سًيا 
واثقة  اإنها  اللعبة،  ممار�سة  اأثناء  التقينا  عندما  حًقا  اأحببتها  اأنني 
من نف�سها ومرحة، ومبجرد اأن بداأنا يف احلديث، اأ�سبحت م�ساعري 
اأقوى واأقوى، ومل مي�س وقت طويل قبل اأن اأعرف اأنني اأحببتها". 
اأيرلندا  يف  ليمافادي  اإىل  ليدز  يف  والديه  منزل  من  فينلي  و�سافر 
الثامن  املتدربة �سوفيا  بعيد ميالد احلالقة  ال�سمالية، لالحتفال 
ع�سر يف اأغ�سط�س)اآب( 2020، وتتذكر �سوفيا "كنت متوترة للغاية، 
ك��ان قلبي ي��دق ب�سدة وك��ان��ت ���س��اق��اي ت��رجت��ف��ان، ول��ك��ن مب��ج��رد اأن 
تعانقنا �سعرت بالراحة". ول يزال ال�سابان ميار�سان لعبة كول اأوف 
ويخططان  ليلي،  قطتهما  وت�ساهدهما  بينهما  جمعت  التي  ديوتي 

للزواج يف امل�ستقبل، بح�سب �سحيفة ذا �سن الربيطانية.

الغزو احل�شري يهدد اأ�شجار اأمريكا.. واخل�شائر باملليارات 
"حفار  اأن تت�سبب احل�سرات، ل �سيما  توقعت درا�سة علمية حديثة 
يف  ���س��ج��رة  م��ل��ي��ون   1.4 اإىل  ي�����س��ل  م��ا  ب��ت��ل��ف  الزمردي"،  ال���رم���اد 
يف  املن�سورة  الدرا�سة  وقالت   .2050 عام  بحلول  املتحدة،  الوليات 
جامعة  م��ن  باحثون  اأج��راه��ا  التي  التطبيقية،  البيئة  علم  جملة 
التابعة  الغابات  خلدمة  اجلنوبية  البحوث  وحمطة  "ماكجيل" 
لوزارة الزراعة الأمريكية وجامعة ولية كارولينا ال�سمالية، اإن 23 
باملئة من املراكز احل�سرية �ست�سهد 95 باملئة من اإجمايل الأ�سجار 
امليتة ب�سبب احل�سرات، خا�سة حفار الرماد الزمردي. وحفار الرماد 
الزمردي هي خنف�ساء خ�سراء بطول ن�سف بو�سة تقريبا، وموطنها 
الأ�سلي اآ�سيا، واكت�سفت لأول مرة يف الوليات املتحدة يف مي�سيغان 
الغازية  احل�سرات  اأن���واع  معلومات  مركز  وبح�سب  عاما.   20 منذ 
التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، فاإن هذه اخلنف�ساء كانت م�سوؤولة 
عن تدمري ع�سرات املاليني من اأ�سجار املُران يف 30 ولية. وتوقعت 
اأكرث  يف  تقريبا  املُ���ران  اأ�سجار  جميع  اخلنف�ساء  تقتل  اأن  الدرا�سة 
"فوك�س نيوز" الإخبارية  اآلف مزرعة، ح�سبما نقلت �سبكة   6 من 
الآ�سيوية  اخل�سب  حفار  ح�سرة  الدرا�سة  �سنفت  كما  الأمريكية. 
بخ�سائر  �ستت�سبب  اإذ  والبلوط،  القيقب  لأ�سجار  حقيقي  كتهديد 

تقدر بنحو 4.9 مليار دولر على مدى العقود الثالثة املقبلة.

احتمالت لنهاية اإيجابية لفيلم »دونت لوك اآب« 
املناخ بطلب من من�سة نتفليك�س  و�سع علماء ون�سطاء يف جمال 
ال�ساخر  الكوميدي  للفيلم  خمتلفة  نهاية  اإىل  ت��وؤدي  احتمالت 
"دونت لوك اآب"، بدًل من امل�سهد اخلتامي الفعلي وهو عن نهاية 

الب�سرية بعد �سقوط مذّنب على الأر�س.
ويتمحور الفيلم الذي وفرته نتفليك�س عام 2021 على عاملَي فلك 
اأدى دوريهما جنما هوليوود ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورن�س، 
و�سائل  تعامل  لكن   ، الأر����س  نحو  ب�سرعة  يتجه  مذنباً  اكت�سفا 
الإعالم والراأي العام وال�سيا�سيني مع حتذيراتهما مل يكن جدياً، 

وقوباًل بالمبالة.
و�سرح املخرج اآدم مكاي يف مقال ُن�سر اجلمعة على موقع املن�سة اأن 
النتيجة الكارثية لهذا الفيلم الذي يتناول بطريقة رمزية التغري 
"وهذا  ال��واق��ع،  اإىل  التنبيه  يف  ي�ساهم  اأن  يفرت�س  ك��ان  املناخي، 

الواقع ترمز اإليه"حتمية �سقوط املذنب" عل الأر�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الربد حتول اإىل حرارة.. يف القطب اجلنوبي
�سهد �سرق القارة القطبية اجلنوبية هذا الأ�سبوع ارتفاعا غري ماألوف لدرجات احلرارة، بلغ 30 درجة مئوية فوق 
املعدل املعتاد، وفق ما اأفاد خرباء عرب تويرت. و�سجلت قاعدة كونكورديا البحثية الواقعة على "القبة �سي" يف اله�سبة 
القطبية على ارتفاع يزيد عن 3 اآلف مرت، "حرارة قيا�سية بلغت اجلمعة 11.5 درجة مئوية حتت ال�سفر"، وهو 
رقم قيا�سي على الإطالق لكل الأ�سهر جمتمعة، حطم ذاك امل�سجل يف 17 دي�سمرب 2016 والبالغ 13.7 درجة حتت 

ال�سفر، بح�سب ما غرد خبري الأر�ساد اجلوية يف "ميتيو فران�س"،  اإيتيان كابيكيان، على تويرت.
قاعدة  �سجلت  ال�سيف اجلنوبي،  نهاية  احل��رارة مع  درج��ات  انخفا�س  احتمال  اإىل  ت�سري  كانت  التوقعات  اأن  ومع 
 4.9 اإذ بلغت  اإديلي لند، رقما قيا�سيا يف اعتدال احلرارة خالل �سهر مار�س،  دومون دورفيل الواقعة على �ساحل 
درجات مئوية، فيما و�سلت درجة احلرارة الدنيا اإىل م�ستوى قيا�سي اأي�سا هو 0.2 درجة يف 18 مار�س. واأ�سار غيتان 
اأميز من هيئة الأر�ساد اجلوية الفرن�سية "ميتيو فران�س" على تويرت اىل ان "الأيام اخلالية من ال�سقيع تكون 

عر�سية" يف دومون دورفيل "ولكن مل ي�سبق يوما اأن ح�سلت بعد 22 فرباير "1991".
وو�سف ذلك ب�"احلدث التاريخي من حيث العتدال يف �سرق" القارة املتجمدة، اإذ راوحت زيادة درجات احلرارة بني 
30 و35 درجة مئوية فوق املعايري املو�سمية. ولحظ الباحث يف معهد علوم الأر�س البيئية يف غرونوبل، جوناتان 

ويل، اأن "درجات احلرارة يفرت�س اأن تنخف�س ب�سرعة يف مثل هذا الوقت".
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»زمن الأ�شرار « اأول فيلم �شينمائي عن طفولة بانيول 
اأبرزها  من  اأف��الم  �سل�سلة  بعد  باراتييه  كري�ستوف  الفرن�سي  املخرج  يوّقع 
Les Choristes ، القتبا�س الأول لل�سا�سة الكبرية من "زمن الأ�سرار" 
للكاتب  الذاتية  ال�سرية  رواي��ة  الطفولة"،  "ذكريات  من  الثالث  اجل��زء   ،
ال�سهري مار�سيل بانيول . و�سبق اأن توىل جاك ناووم اقتبا�س "زمن الأ�سرار" 
2006 . وقبل ذلك بخم�سة ع�سر عاماً، اقتب�س اإيف روبري  تلفزيونياً عام 
لل�سينما اجلزاأين الأولني من ثالثية بانيول املن�سورة يف خم�سينات القرن 
الع�سرين، وهما "ق�سر اأمي" و"جمد اأبي". يجمع فيلم "زمن الأ�سرار" بني 
املمثلتني ميالين دوتيه واآن �سارييه واملمثلني غيوم دو تونكيديك وفرن�سوا 
كزافييه دوميزون. وتوىل ليو كامبيون البالغ 12 عاماً دور مار�سيل بانيول 
�سغرياً. و�سّور الفيلم يف �سل�سلة جبال ليتوال بالقرب من مدينة مر�سيليا 
، قريباً من الأر�س التي ترعرع فيها بانيول. ويحكي الفيلم طفولة الكاتب 
البتدائية  املرحلة  لتوه  اأمّت  بانيول وقتها  1905. وكان  منذ متوز-يوليو 
من درا�سته وعاد �سيفاً اإىل كنف عائلته يف تلك املنطقة اجلبلية التي يحبها 
فيلمه  يف  باراتييه  كري�ستوف  ويعيد  �سمنها.  اأوب��اين  م�سقطه  يقع  والتي 
ر�سم حمطات انتقال بانيول من مرحلة الطفولة اخلالية من الهموم اإىل 
مرحلة املراهقة احلافلة بالأ�سرار. ويقول باراتييه لوكالة فران�س بر�س اإن 
ما مييز فيلمه هو اأنه رواية ملرحلة "َتَعلُّم"، اإذ "ياأتي بانيول من الطفولة 
الأخ��ري قبل  ال�سيف  م�ساكل احلياة. وهذا  الكبار، مواجهاً  �ساحة  ويدخل 

دخول بانيول املدر�سة الثانوية كان بالن�سبة اإليه مبثابة اجلنة املفقودة".

»كودا« ينال جائزة جمعية منتجي هوليوود 
اأف�سل  جائزة  "كودا"  امل�ستقل  ال�سريط  هوليوود  منتجي  جمعية  منحت 

فيلم لهذه ال�سنة مما يعزز فر�سه للفوز بالأو�سكار.
وت�سّكل اجلوائز التي قدمتها "بروديو�سرز غيلد اأوف اأمريكا" التي ت�سم 
نحو ثمانية اآلف من العاملني يف جمال ال�سينما يعتربون �سانعي القرارات 
يف هولييود، موؤ�سراً موثوقاً به ن�سبياً ملعرفة الأعمال التي يحتمل اأن تفوز 

بجوائز الأو�سكار يف 27 اآذار- مار�س اجلاري.
فامي  "ل  عنوانه  فرن�سي  فيلم  على  بت�سرف  امل�ستند  "كودا"  وي��ت��ن��اول 
روبي،  تدعى  الثانوية  املدر�سة  يف  تلميذة  ق�سة  لرتيغو،  لإري��ك  بيلييه" 
يتنازعها �سغفها باملو�سيقى وحر�سها على البقاء يف املنزل مل�ساعدة والديها 

و�سقيقها ال�سم على التوا�سل مع الآخرين.
الفيلم من الأحرف  الرئي�سية. ويتاألف عنوان  الأدوار  يوؤدي ممثلون �سم 
اأبناء  اإىل  ت�سري   Child of deaf adult بالإنكليزية هي  لعبارة  الأوىل 
"اآبل تي يف +" ون��ال اجلائزة  "كودا" ال��ذي وفرته  وب��ات  ال�سم.  البالغني 
الأوىل يف حفل توزيع جوائز "�ساغ " يف نهاية �سهر �سباط-فرباير الفائت 
، يف موقع جيد ملناف�سة الفيلم الأوفر حظاً للفوز بالأو�سكار وهو "زي باور 

اوف زي دوغ" جلني كامبيون، من اإنتاج نتفليك�س.

نادين جنيم تفوز 
 باأف�شل ممثلة عربية

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  نادين  امل��م��ث��ل��ة  ح������ازت 
"اأف�سل  ب���ج���ائ���زة  جن���ي���م ،  ن�����س��ي��ب 
يف   2021 ل���ع���ام  عربية"،  مم��ث��ل��ة 
بن�سخته  دور"  "املوريك�س  ح��ف��ل 
الدولية الأوىل املقامة يف اتالنت�س 
فيديو  مقطع  نادين  ون�سرت  دب��ي. 
موقع  ع��ل��ى  اخل��ا���س  ح�سابها  ع��رب 
للحظة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
ت�سلمها اجلائزة، وقالت: "مب�سوطة 
اأك��ي��د ك��ت��ري ب��ه��ي��دي اجل���ائ���زة اللي 
مرة  لأول  ب�����س   ،8 رق����م  ب��ع��ت��ربه��ا 
لبنانية،  ع��رب��ي��ة  مم��ث��ل��ة  ك��اأف�����س��ل 
عيد  فرحتني  الفرحة  كمان  اليوم 
اإنو  ق��ول  فبدي  �ساعة  كم  بعد  الأم 
ه��اي اجل��ائ��زة وراه���ا كمان �سر من 
لأن  ولدي  ه��ن��ي  ال���ن���ج���اح،  اأ�����س����رار 
وبيتفهموا  فيا  بيغمروين  م��رة  كل 
مرة  وك��ل  ل�سور  البيت  ع��ن  غيابي 
يعطيي  وب���ي���ق���ول���ويل  ب���ي���غ���م���روين 
كرمالكن  اجل��اي��زة  هيدي  العافية، 
وب�سببكن، اإنتو العيد بالن�سبة لإيل، 

�سكراً ماما لأن اإنتو بحياتي".

تيم ح�شن يفوز بجائزة 
املمثل العربي للعام 

ح�سن   ال�������س���وري  تيم  امل��م��ث��ل  ف����از 
ب��ج��ائ��زة امل��م��ث��ل ال��ع��رب��ي ل��ل��ع��ام عن 
 " حفل  جبل " يف  " الهيبة  م�سل�سل 

الدولية  بن�سخته  دور "  امل��وري��ك�����س 
دبي.  ات��الن��ت�����س  يف  امل��ق��ام��ة  الأوىل 
التواجد  ح�سن  ت��ي��م  ي�ستطع  ومل 
اأنه  اإل  احل��ف��ل،  يف  �سخ�سي  ب�سكل 
ال�سا�سة  على  فيديو  مبقطع  طلع 
�سكر  ر�سالة  موجهاً  احل�سور  اأم��ام 
جناح  اأن  معترباً  لتكرميه،  وحمبة 
�سل�سلة الهيبة جاء بعد جهد طويل 
حافظ  لكونه  و�سعيداً  اجلميع  من 
اأجزائه  خ��الل  ذات��ه��ا   ال�سوية  على 
اخل��م�����س��ة. و���س��م��ل��ت ت��ك��رمي��ات هذا 
والدرامية  الفنية  الأع���م���ال  ال��ع��ام 
 2021 يناير   1 م��ن  ُع��ر���س��ت  ال��ت��ي 
عدا  ما   ،2021 دي�سمرب   31 لغاية 
الأفالم ال�سينمائية اخلليجية، وقدم 
احل��ف��ل ك��ل م��ن و���س��ام حنا واأروى. 
مهرجان  دور"  "املوريك�س  وي��ع��د 
متثيل  من  املختلفة  الفنون  يجمع 
واإخ��راج وغناء، ومنهجية املهرجان 
التكرميات،  ع��ل��ى  ف��ق��ط  تعتمد  ل 
ت�سويت  على  تعتمد  جوائز  فهناك 

اجلمهور واآراء النقاد.

وفاة رئي�س جممع اللغة 
العربية يف دم�شق 

96 عاماً  اأم�����س الأول الأح���د ع��ن   ت��ويف �سباح  
الدكتور  العربية يف دم�سق  اللغة  رئي�س جممع 
اأب��رز اأعالم  م��روان حما�سني ال��ذي يعترب اأح��د 
للغة  اأق���دم جممع  وو���س��ف  ���س��وري��ا.  الثقافة يف 
العربية يف العامل العربي وفاة رئي�سه منذ عام 
كبرية  "خ�سارة  باأنها  حما�سني  م��روان   2008
ا"،  واإن�سانًيّ ا  ا وقومًيّ ال�سعد وطنًيّ على خمتلف 
ال��ر���س��م��ي. وراأى  بح�سب م��ا ج���اء ع��ل��ى م��وق��ع��ه 
الباحث التاريخي واملوؤلف �سامي مروان مبّي�س 
ورقّياً"،  وِعلماً  مقاماً  الكبار،  "اآخر  الراحل  اأن 
العا�سمة  يف  امل���ول���ود  حم��ا���س��ن��ي  اإىل  م�����س��رياً 
البار".  دم�سق  "ابن  ه��و   1926 ع��ام  ال�سورية 
و�سغل الراحل احلائز درجة الدكتوراة يف الطب 
ال��ب�����س��ري م��ن ج��ام��ع��ة دم�����س��ق واإج�����ازة يف اللغة 
والثقافية،  الطبية  املنا�سب  ع�سرات  العربية 
ك��ان اآخ��ره��ا ت��روؤ���س��ه امل��ج��م��ع، واأل���ف و���س��ارك يف 
تاأليف ع�سرات الكتب والدرا�سات واملخطوطات.

يك�شب ماليني الدولرات بف�شل قناع �شعر 
ك�سب رائد اأعمال اأ�سرتايل �ساب، ماليني ال��دولرات بعد 
عامني من بدء العمل يف بيع قناع �سعر ثوري قام بت�سويقه 
31 عاًما، من  اأطلق جورج بابورا،  من منزله يف البداية. 
يناير  يف  بال�سعر  للعناية  م��ني  ج��ورج��ي  منتج  ���س��ي��دين، 
2020، ومنذ ذلك احلني ازدهر عمله ب�سكل كبري. يتميز 
ال�سعر، ومبقدرته  اأن��وااع  باأنه ينا�سب جميع  ال�سعر  منتج 
باحليوية  م��ل��يء  �سعر  اإىل  اجل���اف  ال�����س��ع��ر  حت��وي��ل  ع��ل��ى 
والرطوبة. كما اأنه ل يحتاج �سوى لع�سر دقائق للح�سول 
على الفوائد املرجوة منه. وقال جورج، الذي عمل �سابقاً 
اإن وال���دت���ه ك��ان��ت تعمل  يف ���س��ال��ة ل��الأل��ع��اب ال��ري��ا���س��ي��ة، 
بداأ  لذا  ال�سوق،  ينق�س  ما  تعرف  وكانت  �سعر،  كم�سففة 
بالبحث والدرا�سة لإنتاج منتج �سعر ثوري يح�سن �سحة 
ال�سعر ب�سكل �سريع. واأ�ساف: “ كانت البداية �سعبة، اإذ مل 
يحقق املنتج �سوى القليل من املبيعات يف ال�سهر الأول. ويف 
اليوم الأول قمت ببيع منتجني فقط. ولكن يف وقت لحق، 
جناحاً  حققت  كو”،  �سكني  “هاي  �سركة  اأن�����س��اأت  عندما 
الأول.  العام  يف  دولر  مليون   14 ال�سركة  وك�سبت  كبرياً، 
العالمة  اإط��الق  مت  يل”  بالن�سبة  كبرية  مفاجاأة  وكانت 
كوفيد يف  انت�سار جائحة  اأ�سهر من  قبل ثالثة  التجارية 
دون  يحول  جديداً  واقعاً  الإغ��الق  فر�س  حيث  اأ�سرتاليا 

ح�سول الن�ساء على عالجات التجميل املعتادة.

الريا�شة.. حرب من نوع اآخر ل�شابة اأوكرانية 
امل��ن��اف�����س��ة ال��ري��ا���س��ي��ة اأ���س��ب��ح��ت اأك���رث م��ن جم���رد طموح 
لتحقيق الإجناز، بل "حرب من نوع اآخر"، بالن�سبة للعديد 
من الريا�سيني الأوكرانيني، وعلى راأ�سهم �سابة اأوكرانيا 
رفعت علم بالدها عاليا. "يف زمن احلرب، كل يقاتل على 
يارو�سالفا  الأوكرانية  البطلة  اأكدته  ما  ه��ذا  جبهته".. 
ذهبية  ب��الده��ا  منحت  ال��ت��ي  الع�سرين،  اب��ن��ة  م��اه��وك��ي��خ، 
اأول  اأول  القوى،  لألعاب  العامل  بطولة  يف  العايل  الوثب 
املر�سحات  اإحدى  ال�سابة  الريا�سية  وكانت  ال�سبت.  اأم�س 
للقب بالنظر ل�سريتها احلافلة بالإجنازات، لكن ظروف 
لكنها  م�ستبعدا،  الأم���ر  جعلت  املناف�سات  يف  م�ساركتها 
عزمت على الو�سول للبطولة باأي ثمن. وبالفعل، غادرت 
احل��دود حتى  الق�سف، وعربت  و�سط  يارو�سالفا بالدها 
و�سلت اإىل �سربيا حيث تقام البطولة. الرحلة امتدت 3 
وهي  قطعتها  بال�سيارة،  كم   2000 خاللها  قطعت  اأي��ام، 
تفكر ب��اأم��ر واح���د ف��ق��ط، وه��و رف��ع علم اأوك��ران��ي��ا و�سط 
احلرب. وم�ساء ال�سبت، جنحت الفتاة الأوكرانية بتحقيق 
الأكرث  ب��دا  اإجن��از  الآلف، يف  اأم��ام  العلم  هدفها، ورفعت 
برونزوية  ال�سابق  يف  �سهدت  ال��ت��ي  م�سريتها،  يف  قيمة 

اأوملبياد طوكيو 2020 وف�سية بطولة العامل 2019.

الربتغالية  الأزور  جزر  يف  زلزال   90
اأعلنت ال�سلطات يف اأرخبيل جزر الأزور يف الربتغال حالة 
ال��ت��اأه��ب بعد وق���وع م��ا ي��ق��رب م��ن 90 زل���زال �سغريا يف 
جزيرة �ساو خورخي الربكانية الواقعة يف و�سط املحيط 
الأطل�سي خالل ما يزيد قليال عن 24 �ساعة على الرغم 
م��ن ع���دم ورود ت��ق��اري��ر ع��ن وق���وع اأ����س���رار. وث���ار بركان 
اأورزيلينا يف �ساو خورخي اآخر مرة يف عام 1808 وطلبت 
مركز  خ��رباء  من  الأزور  ج��زر  يف  املدنية  احلماية  هيئة 

املراقبة الربكانية يف املنطقة و�سع تقييم للموقف.

من اأجل 4 فتيات �شوريات.. ق�شة لبنانية فتحت قلبها ومنزلها
لبنانية  ام���راأة  خاللها  من  قامت  اإن�سانية  م��ب��ادرة 
حرمتهن  ����س���وري���ات،  ف��ت��ي��ات   4 ب��ت��ع��ل��ي��م  م�����س��ن��ة، 
الظروف من اأن يكن على مقاعد الدرا�سة، و�ساقهن 
منزل  م��ن  خ��ط��وات  ب�سع  على  يقطن  لأن  ال��ق��در 
�سمال  لبنان  جبل  حمافظة  يف  معلوف  جورجيت 
�سرقي العا�سمة بريوت . وحولت املراأة الت�سعينية 
"بتغرين"  بلدة  جورجيت معلوف باحة منزلها يف 
اجلبلية اإىل �سف درا�سي يومي، وباتت مت�سي نحو 

�ساعتني يف تعليم الفتيات.
وبيت  ون�������س���ف،  ����س���ن���وات   4 م��ن��ذ  ج�����رياين  "هن 
اأهلهن يبعد عني ب�سعة اأمتار،" قالت الأم واجلدة 
واملربية جورجيت معلوف يف حديثها ملوقع "�سكاي 
يتابعن  ل  لأنهن  "حزنت  واأ�سافت:  عربية".  نيوز 
على  فعر�ست  اأم��ي��ات،  وي�سرن  فيكربن  درا�ستهن، 
والدتهن فكرة تدري�سهن قبل �سنتني فرحبت الأم، 
وب����داأت ال��ف��ك��رة ب��ورق��ة وق��ل��م، ومل يكن ل��دي كتب 
اأعلم  و�سرت  اأح��ف��ادي،  كتب  فا�ستعرت  البداية،  يف 
الفتيات على طريقتي القدمية، واأعطيتهم درو�سا 
وكذلك  وق��واع��د،  وكتابة  ق���راءة  العربية  اللغة  يف 

اللغة الفرن�سية واحل�ساب.
بات  اأن��ه  ال��ي��وم  يفرحني  "ما  جورجيت:  واأ���س��اف��ت 
بني  ما  اأعمارهن  ت��رتاوح  اللواتي  الفتيات  باإمكان 
م�سائل  وحل  العربية  باللغة  القراءة  و11عاما،   9
بالفرن�سية،  القراءة  باإمكانهن  وحتى  الريا�سيات، 
و�ستكون فرحتي اأكرب عندما يتمكن من ال�ستفادة 

مما علمتهن اإياه على مدى �سنوات ".
�سنوات  منذ  العائلة  "قدمت  معلوف:  واأو���س��ح��ت 
قليلة اإىل لبنان، ومنذ و�سولها مت وعدهم بت�سجيل 
امل��در���س��ة، ولكن ذل��ك مل يح�سل بحجة  الأب��ن��اء يف 
املتحدة  الأمم  مدار�س  بع�س  اأن  كما  كورونا،  وب��اء 

مل تفتح اأبوابها بعد".
منحن  ال�����س��وري��ات  "الفتيات  اأن  م��ع��ل��وف  واأك�����دت 
حياتي نكهة خمتلفة، هن ينادينني "تيتا""جدتي" 
وي��ق��درن مت��ام��ا م��ا اأق��دم��ه ل��ه��ن، واأمت��ن��ى اأن تعم 
الإن�سان  يعي�س  وحينها  جمعاء  الإن�سانية  ال�سعادة 
اأو�سحت  ال��ذه��ن��ي  ن�����س��اط��ه��ا  ���س��ر  وع���ن  ب�سعادة". 
�ساحكة: "رمبا لأنني ل اأ�ستخدم التكنولوجيا ول 

الهواتف الذكية ول اآكل املاأكولت املعلبة ".

�الأمري وليام وكاثرين، دوقة كامربيدج ، ي�سحكان وهما يرد�ن حتية �سكان هوبكنز، وهي قرية �سغرية على �ل�ساحل 
و�لتي تعترب �ملركز �لثقايف ملجتمع بليز، و�سط جولة يف منطقة �لبحر �لكاريبي - رويرتز

�شاكريا ت�شنف زوجها بيكيه اأف�شل قلب دفاع يف العامل 
�سّنفت املغنية الكولومبية �ساكريا زوجها جريارد بيكيه باأنه "اأف�سل قلب دفاع يف العامل"، 
بعد م�ساركته الأحد يف الفوز الكبري لفريقه بر�سلونة على م�سيفه ريال مدريد -4�سفر 

يف كال�سيكو الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
وبعد اكت�ساحه النادي امللكي املت�سدر، قل�س بر�سلونة الفارق اإىل 12 نقطة مع مباراة 
"جريارد  اأقل للفريق الكاتالوين، فكتبت �ساكريا على مواقع التوا�سل الجتماعي 
ل ي�سمح يل بالتحدث عن هذه الأم��ور علناً. لكن فقط من خالل �سجاعته ميكنه 

تقدمي اأداء مماثل، متغلباً على اأية اإ�سابة واأمل عرب تقدمي اأف�سل ما لديه دائماً".
تابعت املغنية اللبنانية الأ�سل البالغة 45 عاماً والتي يتبعها على موقع تويرت 52 
مليون �سخ�س و71 مليون على اإن�ستغرام "لي�س لأنه زوجي لكنه اأف�سل قلب دفاع 

يف العامل".
 ،4 اإىل الرقم  اإ�سارة  واأردف��ت �ساكريا من�سورها ب�سورة لها تظهر فيها باأ�سابعها 

عدد الأهداف الذي �سجله البالوغرانا.
ويحمل بيكيه "35 عاماً" األوان بر�سلونة منذ العام 2008 واأحرز يف �سفوفه 

لقب الدوري املحلي ثماين مرات ودوري اأبطال اأوروبا ثالث مرات.


