
   

اأوكرانيون يغادرون مدينة اإيربني ، �صمال غرب كييف هربا من الق�صف  )ا ف ب( 

حممد بن را�شد يدعو اإىل تقارب وتعاون واتفاق 
عربي حتى يكون لهم وزن ومكانة يف التاريخ اجلديد

•• دبي-الفجر:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  دعا �صاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإىل تقارب وتعاون واتفاق عربي 

.. وقال يف تغريدة على ح�صاب �صموه ال�صخ�صي يف )تويرت(:
 .. جديدة  وموازين   .. كبرية  مبتغريات  مير  العامل  #علمتني_احلياة 
… لن تكون الغلبة يف النهاية اإال للأمم القوية الغنية  وحتالفات �صعبة 
..حتى  ويتفقوا   .. ويتعاونوا   .. يتقاربوا  اأن  للعرب  يحن  اأمل   .. املتقدمة 

يكون لهم وزن .. وراأي .. ومكانة يف التاريخ اجلديد الذي ُي�صنع االآن.

الإمارات تر�شل طائرة حتمل 30 طنا من 
الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة اإىل اأوكرانيا 

•• اأبوظبي-وام:

اأر�صلت دولة االإم��ارات ام�س طائرة حتمل على متنها 
يف  واالغاثية  الطبية  واالإم���دادات  امل��واد  من  طناً   30
اإطار تقدمي الدعم العاجل الإغاثة املدنيني املت�صررين 
يف اأوكرانيا، وذلك ا�صتجابة للمنا�صدة االإن�صانية الدولية 
اجلوار  دول  واللجئني يف  اأوكرانيا  يف  النازحني  لدعم 
وذل��ك يف ظل وج��ود اأك��ر من 1.2 مليون الج��ئ حتى 

بولندا  يف  لوبلن  مدينة  يف  الطائرة  هبطت  وق��د  االآن. 
ال�صلطات  اإىل  الطبية واالإغاثية  االإم��دادات  ت�صليم  ومت 
البلد.   داخ��ل  اإىل  حتريكها  ليتم  بولندا  يف  االأوكرانية 
الدولة  �صفري  الكعبي  �صامل  اأح��م��د  �صامل  �صعادة  وق��ال 
لدى جمهورية اأوكرانيا: ياأتي اإر�صال طائرة االإمدادات 
االإم���ارات على  دول��ة  اإط��ار حر�س  الطبية واالإغاثية يف 
�صمان توفري املتطلبات االإن�صانية ال�صرورية يف حاالت 

النزاع للمدنيني. )التفا�صيل �س2(

رو�سيا تفتح ممرات اآمنة للمدنيني.. وتقر قائمة »الدول املعادية«

وزيرا خارجية رو�شيا واأوكرانيا يلتقيان يف تركيا اخلمي�س 
•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�صي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ات���ف���ق 
�صريجي الفروف ونظريه االأوكراين 
دم���ي���رتو ك��ول��ي��ب��ا ع��ل��ى ع��ق��د لقاء 
خلل منتدى يف جنوب تركيا يوم 
اخلمي�س، يف اأول حمادثات حمتملة 
منذ  الكبريين  الدبلوما�صيني  بني 

غزو رو�صيا الأوكرانيا.
وزي����ر اخل���ارج���ي���ة الرتكي  واأع���ل���ن 
مولود جاوي�س اأوغلو عن االجتماع 
لو�صائل  مقت�صبة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف 
وقال  االث��ن��ني،  ام�س  تركية  اإع���لم 
مدينة  يف  االج��ت��م��اع  �صيح�صر  اإن���ه 

اأنطاليا.
الرو�صية  االأن���ب���اء  وك����االت  واأك�����دت 

اخلرب.
وقال كوليبا يوم ال�صبت اإنه م�صتعد 
لعقد حم��ادث��ات مع الف���روف، لكن 

�صريطة اأن تكون جمدية.
احلكومة  اأق����رت  اخ���ر  �صعيد  ع��ل��ى 
ال��رو���ص��ي��ة، االث��ن��ني، ق��ائ��م��ة الدول 
ت�صفها  اأع������م������اال  ت���رت���ك���ب  ال����ت����ي 
العمليات  خ�����ص��م  يف  ب��ال��ع��دائ��ي��ة، 
يف  البلد  جتريها  التي  الع�صكرية 
امل���ج���اورة، و���ص��ط تنديد  اأوك���ران���ي���ا 

غربي وا�صع.
وياأتي اإقرار هذه القائمة فيما كان 

لوقف  �صيوؤدي  الرو�صية  لل�صروط 
احلرب فوراً.

رو�صيا  اأن  ع��ل��ى  ال��ك��رم��ل��ني  و����ص���دد 
���ص��ت��ع��م��ل ع���ل���ى ن�����زع ال�������ص���لح من 
�صروطهم  رف�صت  اأوكرانيا يف حال 

لوقف القتال.
م��ع دخ����ول احل����رب ال��رو���ص��ي��ة على 
ع�صر،  ال����ث����اين  ي���وم���ه���ا  اأوك����ران����ي����ا 
تطويق  الرو�صية  ال��ق��وات  اأح��ك��م��ت 
العا�صمة االأوكرانية كييف متهيدا 
الوفدان  و���ص��ل  فيما  الق��ت��ح��ام��ه��ا، 
الرو�صي واالأوكراين اإىل بيلرو�صيا 
جلولة ثالثة من املفاو�صات وتاأجيل 

املفاو�صات ل�صاعتني.
االأوكرانية  ال��دف��اع  وزارة  وح���ذرت 
تتقدم  ال��رو���ص��ي��ة  ال���ق���وات  اأن  م���ن 
م���ن حم����ور م��دي��ن��ة ���ص��وم��ي �صرق 
اأعلنت وزارة  العا�صمة كييف، فيما 
ال��دف��اع ال��رو���ص��ي��ة ت��دم��ري 2200 
هدف ع�صكري منذ بدء العملية يف 

اأوكرانيا.
عن  اإنرتفاك�س  اأنباء  وكالة  ونقلت 
اإن  ق��ول��ه��ا  ال��رو���ص��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة 
اجلي�س الرو�صي اأوقف اإطلق النار 
اإن�صانية يف عدة مدن  وفتح ممرات 
العا�صمة  ذل���ك  يف  مب���ا  اأوك���ران���ي���ة 

كييف االثنني.
كييف  ج���ان���ب  اإىل  اأن�����ه  واأ����ص���اف���ت 

الرئي�س الرو�صي، فلدميري بوتن، 
قد اأملح اإليها قبل يومني، يف م�صعى 
فر�صها  يجري  عقوبات  على  للرد 
رو�صيا  ب������دء  م���ن���ذ  ت����وق����ف  ب�������دون 
عملياتها الع�صكرية يف 24 فرباير 

املا�صي.
وت�������ص���م���ل ال���ق���ائ���م���ة امل����ع����ادي����ة كل 
اأ���ص��رتال��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ودول  م���ن 
وكندا  واإي�صلندا  االأوروب���ي  االحت��اد 

ونيوزيلندا  وموناكو  ولينخ�صتاين 
و�صان  اجلنوبية  وك��وري��ا  وال��روي��ج 
م���اري���ن���و و����ص���ن���غ���اف���ورة وال����والي����ات 
واجلبل  واأوكرانيا  وتايوان  املتحدة 

االأ�صود و�صوي�صرا واليابان.
وك���ان���ت م��و���ص��ك��و ق���د حت���دث���ت عن 
اإج�������راءات ع��ق��اب��ي��ة ���ص��ت��ت��خ��ذه��ا هي 
االأخرى ردا على االأعمال العدائية 
�صدها والتي اتخذتها تلك الدول.

هذا واأعلن الكرملني اأم�س االثنني 
ال�صروط الرو�صية لوقف احلرب يف 
اأوكرانيا، والتي تت�صمن االعرتاف 
دونت�صك  وا�صتقلل  القرم  برو�صية 

ولوغان�صك.
ال����ك����رم����ل����ني على  ا������ص�����رتط  ك����م����ا 
اأوك��ران��ي��ا ت��ع��دي��ل د���ص��ت��وره��ا وعدم 
القتال،  لوقف  كتل  اإىل  االن�صمام 
اأوكرانيا  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���داً 

بعد  احلمى  ياباين:  بحث 
لقاح كورونا تعني م�شتوى 
اأعلى من الأج�شام امل�شادة

•• طوكيو-وام:

جلامعة  م�صرتك  بحث  اأظ��ه��ر 
كيو�صو وم�صفى مدينة فوكوكا 
ي�صابون  الذين  االأ�صخا�س  اأن 
باحلمى بعد اللقاح الثاين من 
كوفيد19- ميتلكون م�صتويات 
اأعلى من االأج�صام امل�صادة من 
بها  ي�صابون  ال  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 
وهذا ينطبق اأي�صاً على الذين 
داعمة  ج��رع��ة  ع��ل��ى  يح�صلون 
احلمى  ارت��ف��ع��ت  فكلما  ث��ال��ث��ة 

كان اللقاح اأكر فعالية.
درا�صة  على  النتائج  وا�صتندت 
يف مايو ويونيو 2021 بقيا�س 
م�صتويات االأج�صام امل�صادة لدى 
وم�صتخدماً  مم��ر���ص��اً   335
مدينة  م�����ص��ف��ى  يف  ي���ع���م���ل���ون 
الثاين  اأخذاللقاح  بعد  فوكوكا 
اأن  ولوحظ  ف��اي��زر.  �صركة  من 
االأف��راد الذين عانوا من حمى 
مئوية  درج���ة   38 اإىل  و�صلت 
اأو اأعلى كان لديهم يف املتو�صط 
1.8 مرة من االأج�صام امل�صادة 
م��ق��ارن��ة ب��اأول��ئ��ك ال��ذي��ن بقيت 
درجة   37 ح���رارت���ه���م  درج�����ة 

مئوية.

حكومة با�شاأغا تتم�شك بالعمل من طرابل�س.. 
والنق�شام ي�شق �شفوف امليلي�شيات

و�سع النقاط على احلروف:
الناتو امام �شبح حرب �شاملة يف اأوروبا...!

•• الفجر - لوي�س ليما –ترجمة خرية ال�صيباين

ب��داأ الغربيون يف  اأوك��ران��ي��ا؟  اأن متتد احل��رب اإىل خ��ارج ح��دود  هل ميكن 
اال�صتعداد لها دون اأن البوح بذلك ب�صوت عاٍل. اأعلن الناتو، اجلمعة، اأنه 
لتاأمني حدود مولدوفا  وكذلك  والبو�صنة،  لدعم جورجيا  املزيد  �صيفعل 
حيث اتخذ التخويف والتدخل وحماوالت التخريب التي قامت بها رو�صيا 
ا. لكن االأمني العام للحلف ين�س  يف ال�صنوات االأخرية، فجاأة، وجًها خا�صً

�صتولتنربغ كرر: ال نريد خو�س حرب �صد رو�صيا.  )التفا�صيل �س13(

الرئي�س الأوكراين للأوروبيني: 
اإذا �شقطنا �شت�شقطون اأنتم اأي�شا

•• كييف - وكاالت:

ط�����ال�����ب ال����رئ����ي���������س االأوك��������������راين 
االأوروبيني  زيلين�صكي  فولودميري 
ب����ال����ق����دوم وم���������ص����اع����دة ب�������لده يف 
معركتها �صد رو�صيا، وقال لهم :اإذا 

�صقطنا �صت�صقطون اأنتم اأي�صا.
احلكومة  اأع�����رب�����ت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
االأوك��ران��ي��ة ع��ن اأم��ل��ه��ا ب���اأن يتفهم 
الرئي�س الفرن�صي اإمانويل ماكرون 
املمرات  بق�صية  تتلعب  رو�صيا  اأن 

االإن�صانية.
وط���ال���ب���ت احل���ك���وم���ة االأوك����ران����ي����ة 
التلعب  ع����ن  ب���ال���ت���وق���ف  رو����ص���ي���ا 

باأرواح املدنيني.
عن  انرتفاك�س  اأنباء  وكالة  ونقلت 
اجلي�س  اإن  الرو�صية  ال��دف��اع  وزارة 
وفتح  النار  اإط��لق  اأوق��ف  الرو�صي 
ممرات اإن�صانية يف عدة مدن مبا يف 

ذلك العا�صمة االثنني.
كييف  ج���ان���ب  اإىل  اأن�����ه  واأ����ص���اف���ت 
مدن  من  مم��رات  فتح  اأي�صا  �صيتم 
و�صومي  وم����اري����وب����ول  خ���ارك���ي���ف 
�صخ�صي  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب���ن���اء  وذل�����ك 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  م��ن 
الو�صع  اإىل  وب���ال���ن���ظ���ر  م����اك����رون 

احلايل يف تلك املدن.
الرو�صية على  وم��ع دخ��ول احل��رب 
اأوكرانيا يومها الثاين ع�صر، اأحكمت 
العا�صمة  تطويق  الرو�صية  القوات 

كييف متهيدا القتحامها.

•• طرابل�س-وكاالت:

فتحي  اجلديد،  الليبي  ال���وزراء  رئي�س  حكومة  نفت 
ب��ا���ص��اأغ��ا، االث���ن���ني، ���ص��ح��ة االأخ���ب���ار ال��ت��ي ت����رددت حول 
نيتها مبا�صرة اأعمالها من مدينة اأخرى غري العا�صمة 
طرابل�س، و�صط خماوف من تفاقم االأزمة ال�صيا�صية يف 

البلد.
وقال املكتب االإعلمي للحكومة، يف بيان، اإنها �صتبا�صر 
الت�صليم  عملية  اإمت���ام  ف��ور  العا�صمة  م��ن  عملها  مهام 

واال�صتلم، وذلك وفًقا للإجراءات القانونية.
واأكد م�صدر مقرب من احلكومة، رف�س خطاب العنف 
ال�صفحات على مواقع  له بع�س  التي تروج  والكراهية، 

التوا�صل االجتماعي.
ت��ت��ب��ن��ى خطاب  اأن احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة  امل�����ص��در  وذك����ر 
ال��ت�����ص��ام��ح واحل�����وار، وت��رف�����س ا���ص��ت��خ��دام ال��ق��وة، لكنها 
وداع��م��ي��ه��ا م�����ص��ت��ع��دون ل��ت��ق��دمي ال��ت�����ص��ح��ي��ات يف �صبيل 
الوطن واحلفاظ على مقدراته. وميلك رئي�س احلكومة 
متكنه  التي  الكافية  االأدوات  با�صاأغا،  فتحي  اجل��دي��دة 
اأو  �صلميا  له  امل�صاد  امليلي�صيات  التعامل مع حتالف  من 

الد�ستوري احلر يحّذر:
تون�س: اخلطر الداهم احلقيقي اليوم هو خطر اجلوع

•• الفجر - تون�س:

نّبه احلزب الد�صتوري احلر اإىل اأن اخلطر الداهم احلقيقي اليوم هو 
خطر اجلوع والفقر واإفل�س الدولة الفتا اإىل اأن ال�صعب مل يعد قادرا 

على مواجهة ارتفاع االأ�صعار 
وحّذر احلزب، يف ر�صالة مفتوحة اإىل الرئي�س قي�س �صعيد، من موا�صلة 
انتهاج �صيا�صة الغمو�س واالنغلق يف مواجهة املخاطر اجلدية املتعلقة 

باالأمن الغذائي التون�صي.                          )التفا�صيل �س10(

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

مواقــيت ال�صالة
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الواليات املتحدة حتتفل بيومها 
الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

اأخبار االإمارات

ظالل �سوداء تخيم على اآثار �سوريا.. 
�رسقة و »كارثة تدمر « خري �ساهد

عربي ودويل

دوري االإمارات..  اأ�ساطري وجنوم 
تركت ب�سمات ال تن�سى

الفجر الريا�سي

احلرب الأوكرانية:
بوتني اأم الغرب، ال�شني اأمام حلظة الختيار!

•• الفجر - خرية ال�صيباين

الوالء  بني  ممزًقا  ح�صا�س،  موقف  يف  نف�صه  الهجوم،  ي�صتنكر  ال��ذي  بكني،  نظام  يجد 
ل�صريكه الرو�صي ورغبته يف عدم تدهور علقاته مع الغرب.

امل�صابقات: مت  افتتاح  يوم من  قبل  مار�س،   3 يوم اخلمي�س  املنظمة  اللجنة  ق��رار  نزل 
دورة  ا غري مرغوب فيهم يف  اأ�صخا�صً وبيلرو�صًيا م�صاركا،  رو�صًيا  ريا�صًيا   83 اإع��لن 
االألعاب الباراملبية يف بكني. وخاطبهم اأندرو بار�صونز، رئي�س اللجنة الباراملبية الدولية 
املخاطرة  لكن  العقوبة،  بكني هذه  عار�صت  ت�صرفات حكوماتكم.  اأنتم �صحايا  قائل: 

كانت كبرية يف روؤية العديد من الدول تقاطع املناف�صات.
يبدو بعيدا الوقت الذي ا�صتقبل فيه الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ نظريه الرو�صي 
اأع��ل��ن ال��زع��ي��م��ان ع��ن ���ص��راك��ة غري  بابت�صامة خ���لل دورة االأل���ع���اب االأومل��ب��ي��ة؛ وح��ي��ث 
يدعو  بياًنا  ومو�صكو  بكني  توقيع  من  فقط  واح��د  �صهر  بعد  بلديهما.  حمدودة" بني 
الدويل،  النظام  الغربية على  الهيمنة  الدولية" تنهي  العلقات  اإىل حقبة جديدة يف 
تغرّي الكثري، وال�صني -التي تدعو يف ال�صيا�صة اخلارجية اإىل احرتام ال�صيادة والوحدة 

الرتابية للدول -تناأى بنف�صها تدريجياً عن جارتها العدوانية. )التفا�صيل �س15(

من  ت�شتفيد  لتفيا  يف  اأ�شرة  األف   20
م�شاعدات الهلل الأحمر ال�شتوية

•• ريغا-وام:

عززت هيئة الهلل االأحمر االإماراتي، م�صاعداتها ال�صتوية للمتاأثرين 
من تداعيات الربد و�صوء االأح��وال املناخية يف العديد من ال��دول حول 
امل�صاعدات  ب��ت��وزي��ع  م��وؤخ��را  زار الت��ف��ي��ا  الهيئة  م��ن  وف���د  وق���ام  ال��ع��امل، 
ال�صتوية  وامللب�س  واالأغطية  التدفئة  و�صائل  ت�صمنت  التي  ال�صتوية 
اأ�صرة يف  األ��ف   20 االأط��ف��ال، على ح��وايل  الغذائية وم�صتلزمات  وامل��واد 

التفيا بالتن�صيق مع �صفارة الدولة يف العا�صمة ريغا.
لهيئة  العام  االأم��ني  نائب  �صلطان  بن  الرحمن  عبد  فهد  �صعادة  واأك��د 
الهلل االأحمر للتنمية والتعاون الدويل، اأن هذه امل�صاعدات تاأتي �صمن 
القيادة  توجيهات  اإط��ار  يف  الهيئة  تنفذها  التي  ال�صتاء  حملة  برنامج 

واالأح���وال  ال��ربد  م��وج��ات  م��ن  للمتاأثرين  الر�صيدة، 
برد  مل��وج��ات  تعر�صت  التي  ال���دول  يف  املناخية 

ق��ا���ص��ي��ة وان��خ��ف��ا���س ���ص��دي��د يف درج���ات 
احلرارة.    )التفا�صيل �س2(

 

مدن  من  مم��رات  فتح  اأي�صا  �صيتم 
و�صومي  وم����اري����وب����ول  خ���ارك���ي���ف 
�صخ�صي  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب���ن���اء  وذل�����ك 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  م��ن 
الو�صع  اإىل  وب���ال���ن���ظ���ر  م����اك����رون 

احلايل يف تلك املدن.
ويف ال�صاعات املا�صية، طالت الغارات 
اأودي�صا  مدينة  يف  مواقع  الرو�صية 
ما  وفق  االأ�صود  البحر  �صاحل  على 
ذكرت وكالة االأنباء االأوكرانية. من 
الرو�صية  تا�س  وكالة  ذك��رت  جهتها 
ق�صفت  االأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات  اأن 

لوغان�صك ب�صواريخ غراد.
كما ق�صف اجلي�س االأوكراين موقعا 
من  ب��ال��ق��رب  ال��رو���ص��ي��ة  للمدفعية 
اأوكرانيا  جنوب  ميكواليف  مدينة 
بح�صب ما نقلت �صبكة )�صي اإن اإن( 
االأمريكية، عن عمدة املدينة الذي 
تدمري  يظهر  فيديو  مقطع  ن�صر 
الرو�صي  املدفعية  �صلح  م��درع��ات ِ 
ب���ع���د ق�����ص��ف��ه��ا م����ن ق���ب���ل ال����ق����وات 

االأوكرانية ح�صب قوله.
واأع���ل���ن اجل��ي�����س االأوك��������راين، ليل 
بلدة  ع����ل����ى  ����ص���ي���ط���رت���ه  االأح������������د، 
ت�صوغوف يف خاركيف �صرق البلد.

اأّن  اأم��ريك��ي  دف���اع  م�����ص��وؤول  وك�صف 
رو�صيا اأطلقت �صتمائة ِ �صاروخ منذ 

بدء احلرب يف اأوكرانيا.

لإن�شاء  تخطط  اأ���ش��رال��ي��ا 
ق��اع��دة غ��وا���ش��ات ن��ووي��ة

•• �صيدين-وكاالت:

قاعدة  الإن�����ص��اء  اأ���ص��رتال��ي��ا  تخطط 
للغوا�صات  ج����دي����دة  ع�������ص���ك���ري���ة 

النووية على �صاحلها ال�صرقي.
االأ�صرتايل،  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
االثنني:  اأم�س  موري�صون،  �صكوت 
اإن�صاء قاعدة ثانية للغوا�صات على 
قدرتنا  �صيعزز  ال�����ص��رق��ي  �صاحلنا 
اأنه  م�صيفاً  للردع،  اال�صرتاتيجية 
كمواقع  اأم���اك���ن  ث��لث��ة  و���ص��ع  مت 
حمتملة يف االعتبار، وهي: مدينة 
كوينزالند،  ب����والي����ة  ب���ري�������ص���ب���ان 
نيوكا�صل،  ال�����ص��اح��ل��ي��ة  وامل���دي���ن���ة 
وميناء بورت كيمبل يف نيو �صاوث 
قاعدة  اأن  موري�صون  وذك���ر  وي��ل��ز. 
االأ����ص���ط���ول ال��غ��رب��ي ب��ال��ق��رب من 
بريث على املحيط الهندي �صتبقى 

كما هي.
القاعدة  اإن  م���وري�������ص���ون  وق�������ال 
بزيارات  اأي�����ص��اً  �صت�صمح  اجل��دي��دة 
من  نووية  غوا�صات  من  منتظمة 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
امل���ت���ح���دة  ال�������والي�������ات  اأن  ُي�����ذك�����ر 
العام  اأعلنت  واأ�صرتاليا  وبريطانيا 

املا�صي عن حتالف اأمني جديد. 
حتت  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  وذك����رت 
بايدن  الرئي�س احل��ايل ج��و  ق��ي��ادة 
بامتلك  الأ�صرتاليا  �صت�صمح  اأنها 
النووية  بالطاقة  تعمل  غوا�صات 

لتعزيز االأمن والردع الع�صكري .

بالقوة، كما ي�صرح الباحث ال�صيا�صي حممد ق�صوط.
اأن  ع��رب��ي��ة،  ن��ي��وز  �صكاي  اإىل  ق�����ص��وط، يف حديثه  وي���رى 
معني،  م��ب��داأ  على  مبنيا  لي�س  املجموعات  تلك  موقف 
اإىل عدم  ب��ا���ص��اأغ��ا  داع��ي��ا  واإمن����ا الأج���ل م�صالح خ��ا���ص��ة، 

الر�صوخ لهم.
مع�صكر  يف  االأ�صماء  اأب��رز  اأن  ال�صيا�صي  الباحث  واأو���ص��ح 
�صعى  الككلي،  غنيوة  امليلي�صياوي  القائد  وهو  الدبيبة، 
حتى اللحظات االأخرية لرت�صيح �صخ�صية معينة داخل 
الداخلية،  وزي���ر  ملن�صب  اجل��دي��د،  احل��ك��وم��ي  الت�صكيل 
ومع ف�صل م�صاعيه، ظهر بني املنددين بحكومة با�صاأغا، 
واملتوعدين لها، ولذا موقفه لي�س مبنيا بال�صرورة على 

تاأييد حقيقي للدبيبة.
الغرب  يف  وامليلي�صيات  امل�صلحة  املجموعات  وانق�صمت 
املوقتة  الوحدة  لرئي�س حكومة  الليبي بني �صف موؤيد 
عبد احلميد الدبيبة، واآخر داعم لرئي�س الوزراء اجلديد 
فتحي با�صاأغا. وباركت عدة جمموعات تن�صط يف املنطقة 
الغربية وجبل نفو�صة، موقف الربملان واختياره با�صاغا 
تامة  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  اإن��ه��ا  ق��ائ��ل��ة  اجل���دي���دة،  للحكومية 

لتنفيذ املهام املنوط بها لدعمها.

طائرات  وتدمري  اع��را���س 
م�شرية اأُطلقت باجتاه ال�شعودية

•• الريا�س-وكاالت:
اأع���ل���ن حت��ال��ف دع���م ال�����ص��رع��ي��ة يف 
ال�صعودية،  ت��ق��وده  ال���ذي  ال��ي��م��ن، 
اع��رتا���س وتدمري  االإث��ن��ني،  اأم�س 
اأُط��ل��ق��ت باجتاه  ط���ائ���رات م�����ص��رية 

املنطقة اجلنوبية من اململكة.
وفقاً  ل��ه،  ب��ي��ان  التحالف يف  وق���ال 
ال�صعودية  االنباء  وكالة  ن�صرته  ملا 
تويرت  على  موقعها  على  )وا����س( 
نوعية  اأم�س متت عملية ع�صكرية 
م�صروعة  ع�������ص���ك���ري���ة  الأه����������داف 

بالعا�صمة �صنعاء.
العملية  اأن  ال��ت��ح��ال��ف  واأ�����ص����اف 
ا�صتجابة لتهديد الطائرات امل�صرّية 

وحماوالت ا�صتهداف املدنيني. 
�صام  م��ن��ظ��م��ة  ق���ال���ت  ذل������ك،  اإىل 
ميلي�صيا  اإن  واحل��ري��ات،  للحقوق 
اأمنياً  حاجزاً   38 اأن�صاأت  احلوثي 
����ص���ب���ع حم�����اف�����ظ�����ات، مت����ار�����س  يف 
التنقل  ح��ري��ة  يف  للحق  انتهاكات 
واحل��رك��ة، واح��ت��ج��از امل��واط��ن��ني يف 

�صجون خا�صة بها.

ين�س �صتولتنربغ يعلن رف�س الطلب االوكراينالطبوبي يعر�س ت�صخي�س االحتاد
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اأخبـار الإمـارات
قدمت 10,769 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

ال�شحة جتري 301،287 فح�شا وتك�شف عن 386 اإ�شابة جديدة بكورونا و 1،203 حالت �شفاء
••   اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا 
امل�صابة  احل���االت  وح�صر  املبكر  االكت�صاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�صات 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 301،287 فح�صا جديدا خلل ال�صاعات ال� 24 املا�صية 
الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  فئات خمتلفة يف  على 

وتو�صيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج����راءات  تكثيف  الطبي.   و�صاهم 
اإ�صابة  386 حالة  الك�صف عن  الدولة يف  الفحو�صات على م�صتوى  نطاق 
حاالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت 
امل�صجلة 883،270 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن حالة وفاة واحدة نتيجة 
الوفيات يف  يبلغ عدد  امل�صتجد، وبذلك  االإ�صابة بفريو�س كورونا  تداعيات 
اأ�صفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  حالة.   واأعربت   2،302 الدولة 

العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  امل��ت��ويف،  ل���ذوي  وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س 
ال�صحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة  امل�صابني،  جلميع 
والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صلمة 
مل�صابني  ج��دي��دة  ح��االت   1،203 �صفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية اللزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 
وزارة  اأعلنت  اخرى  844،308 ح��االت. من جهة  ال�صفاء  جمموع حاالت 

"كوفيد- لقاح  من  جرعة   10،769 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة 
التي  يبلغ جمموع اجلرعات  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  19" خلل 
اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  ج��رع��ة   24،259،048 ام�����س  حتى  تقدميها  مت 
100 �صخ�س. ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة  245.28 جرعة لكل 
املكت�صبة  املناعة  اإىل  الو�صول  اإىل  و�صعياً   "19  - كوفيد   " لقاح  لتوفري 
اأع��داد احل��االت وال�صيطرة  �صت�صاعد يف تقليل  التطعيم والتي  الناجتة عن 

على فريو�س " كوفيد - 19".

تعاون اإماراتي - بريطاين لإطلق دليل مواجهة التدفقات املالية للإجتار غري امل�شروع بالأحياء الربية

ال�شتوية الأحمر  الهلل  م�شاعدات  من  ت�شتفيد  لتفيا  يف  اأ�شرة  األف   20

•• دبي -وام:

تعاون  ع���ن  االإع������لن   2020 دب����ي  اإك�����ص��ب��و  ���ص��ه��د 
املتحدة،  واململكة  االإم���ارات  دول��ة  نوعي جديد بني 
م��ن خ��لل اإط���لق الدليل اخل��ا���س ب��زي��ادة الوعي 
 ،)IWT( الربية  باحلياة  امل�صروع  غري  باالإجتار 
والذي يت�صمن اإر�صادات تعطيل املعاملت امل�صبوهة 
امل�صروعة،  غ��ري  التجارة  م��ن  ال��ن��وع  بهذا  املرتبطة 
االأمم  يوم  بالتزامن مع  الدليل  اإط��لق  حيث جاء 

املتحدة للحياة الربية.
وقد مثل الدولة يف فعالية اإطلق ال�صراكة معايل 
اأح��م��د ب��ن ع��ل��ي حم��م��د ال�����ص��اي��غ وزي���ر دول����ة، ومن 
ج��ان��ب امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ال���ل���ورد ط����ارق اأح���م���د من 
وميبلدون - وزير دولة ل�صوؤون و�صط وجنوب اآ�صيا. 
ويوفر الدليل الذي مت االإعلن عنه خلل الفعالية 

واملتو�صطة  الكبرية  للموؤ�ص�صات  رئي�صية  اإر���ص��ادات 
وال�صغرية حول مراحل التطور يف مكافحة االجتار 

غري امل�صروع باالأحياء الربية.
وقال معايل ال�صايغ يف كلمته بهذه املنا�صبة : " اإن 
االإجتار غري امل�صروع باالأحياء الربية ي�صكل جانًبا 
مهًما وجوهرًيا من التدفقات املالية غري امل�صروعة. 
كما اأن ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س هي 
مفتاح احلد من هذه الق�صية العاملية ومعاجلتها. 
اللجنة  اأع�صاء  ي�صادق  اأن  ي�صعدين  ال�صبب،  ولهذا 
الفرعية لل�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف 
دولة االإم��ارات على هذا الدليل الذي ميثل خطوة 
امل�����ص��روع��ة يف  ال��ت��ج��ارة غ��ري  ج��دي��دة نحو مكافحة 

احلياة الربية".
" ي�صعدين اإطلق  اأح��م��د:  ال��ل��ورد  من جانبه، ق��ال 
اململكة  ب��ني  م��ا  بال�صراكة  امل��ال��ي��ة  ال��ت��دف��ق��ات  دل��ي��ل 

املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  وح���ك���وم���ة  امل���ت���ح���دة 
وبالتعاون مع TRAFFIC، و ال�صندوق العاملي 
للحياة الربية ، وThemis. وتاأتي مبادرة اإطلق 
ال��دل��ي��ل �صمن اإط����ار ال�����ص��راك��ة االأو����ص���ع ب��ني دولة 
االإمارات واململكة املتحدة، ممثلُة باتفاقية ال�صراكة 
املالية  للتدفقات  للت�صدي  البلدين  التاريخية بني 
املتزايد  التعاون  املبادرة  امل�صروعة. كما تعك�س  غري 
اجلرمية  ملواجهة  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 
اجلرمية  ع�صابات  حم��ارب��ة  ميكننا  فمًعا  امل��ال��ي��ة. 
املنظمة التي تهدد حياتنا الربية وتعر�صها للخطر 
". ويعد االإجتار غري امل�صروع باالأحياء الربية رابع 
اأكرب جرمية منظمة بعد املخدرات واالإجتار بالب�صر 
اأمريكي  دوالر  مليار   23 قيمته  وتبلغ  وال��ت��زوي��ر، 
االأنواع  الربية  باالأحياء  االإجت��ار  يهدد  وال  �صنوًيا. 
البيئية فح�صب،  النظم  املعر�صة للخطر وا�صتقرار 

بل اإنه يعزز الف�صاد ويقو�س �صبل العي�س يف جميع 
اأنحاء العامل.

 /WWF/ ووفًقا لل�صندوق العاملي للحياة الربية
، ُيقتل نحو 20 األف فيل اأفريقي على يد ال�صيادين 
وحيد  اجلائر حليوان  ال�صيد  ارتفع  وقد  ع��ام.  كل 
القرن منذ عام 2007 مبتو�صط ??معدل وفيات 

يبلغ نحو املائة �صهرًيا.
وق���د دع���ت دول���ة االإم������ارات و���ص��رك��اوؤه��ا الدوليون 
خلل ال�صنوات االأخ��رية، اإىل اتخاذ اإج��راءات اأكر 
امل�صروعة  غري  التجارة  يف  املتورطني  �صد  �صرامة 
عرب  التن�صيق  تعزيز  اإىل  اإ���ص��اف��ًة  ال��ربي��ة،  للحياة 
ال�صراكات  امل��ايل يف كل دول��ة. وم��ن خ��لل  القطاع 
املعلومات،  وتبادل  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 
والتعاون الدويل، ميكن للدول اأن تن�صئ اأ�ص�ًصا قوية 
امل�صروعة  غ��ري  املالية  التدفقات  ومعاجلة  لك�صف 

التي لها تاأثري �صار على االقت�صادات والبيئة.
اإطلقه  مت  ال��ذي  الدليل  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  وجت��در 
بني  تربط  التي  الطريق  على  خا�س  ب�صكل  يركز 
اأهمية  على  ال�صوء  وي�صلط  واآ�صيا،  اأفريقيا  قارتي 
املالية  املراكز  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  تعاون 
ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

وهونغ كونغ و�صنغافورة، ملكافحة هذه التجارة.
العربية  ال��ل��غ��ت��ني  اإىل  ال��دل��ي��ل  ت��رج��م��ة  وق���د مت��ت 
وال�����ص��ي��ن��ي��ة م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة االإم�������ارات العربية 
حيث  ال�صني،  يف   TRAFFIC ومكتب  املتحدة 
التايل  ال��راب��ط  ال��دل��ي��ل ع��رب  ميكن االط���لع على 

.https://crime.financial/iwt

•• ريغا-وام:

للمتاأثرين  ال�صتوية  م�صاعداتها  االإم��ارات��ي،  االأحمر  الهلل  هيئة  عززت 
ال��دول حول  العديد من  املناخية يف  االأح���وال  و�صوء  ال��ربد  تداعيات  من 
العامل، وقام وفد من الهيئة زار التفيا موؤخرا بتوزيع امل�صاعدات ال�صتوية 
التي ت�صمنت و�صائل التدفئة واالأغطية وامللب�س ال�صتوية واملواد الغذائية 
وم�صتلزمات االأطفال، على حوايل 20 األف اأ�صرة يف التفيا بالتن�صيق مع 

�صفارة الدولة يف العا�صمة ريغا.
واأكد �صعادة فهد عبد الرحمن بن �صلطان نائب االأمني العام لهيئة الهلل 
االأحمر للتنمية والتعاون الدويل، اأن هذه امل�صاعدات تاأتي �صمن برنامج 
الر�صيدة،  القيادة  توجيهات  اإط��ار  يف  الهيئة  تنفذها  التي  ال�صتاء  حملة 
للمتاأثرين من موجات الربد واالأح��وال املناخية يف الدول التي تعر�صت 

ملوجات برد قا�صية وانخفا�س �صديد يف درجات احلرارة.
الفرتة  خ��لل  االإغ��اث��ي��ة  كثفت جهودها  االأح��م��ر  ال��ه��لل  اإن هيئة  وق���ال 

املا�صية لتحقيق تطلعات القيادة الر�صيدة يف تخفيف معاناة املتاأثرين من 
االأحوال املناخية ال�صيئة وتلبية احتياجاتهم ال�صتوية وحت�صني اأو�صاعهم 
االإن�صانية، وتواجدت يف الدول املعنية باملبادرة عرب وفودها امليدانية التي 
امل�صتهدفة  املناطق  خمتلف  يف  والنازحني  للجئني  الو�صول  ا�صتطاعت 
على  �صاحة  كل  احتياجات  وتوفري  وامل�صاندة  الدعم  �صبل  جميع  وقدمت 

حدة".
االأحوال  �صوء  تداعيات  جت��اه  للهيئة  االإن�صانية  اال�صتجابة  اأن  واأ���ص��اف 

اجلوية على اللجئني والنازحني كانت قوية و�صريعة، حيث بداأت جهود 
له  كان  ما  وال�صتاء  الربد  تداعيات  تفاقم  والعاجلة مع  الطارئة  االإغاثة 
تن�صيق  مت  اأن��ه  اإىل  م�صريا  املتاأثرين،  على  حدته  تخفيف  يف  االأث��ر  اأك��رب 
جهود االإغاثة امليدانية مع ال�صركاء يف تلك ال�صاحات ب�صورة مكنت الهيئة 
من اأداء دورها والو�صول اإىل املتاأثرين يف مناطقهم وتوفري م�صتلزماتهم 
ال�صرورية، موؤكدا اأن جهود الهيئة االإغاثية �صتتوا�صل حتى نهاية ف�صل 

ال�صتاء ح�صب اخلطة التي مت و�صعها يف هذا ال�صدد.

الإمارات تر�شل طائرة حتمل 30 طنا من الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة اإىل اأوكرانيا 
•• اأبوظبي-وام:

اأر�صلت دولة االإم��ارات اأم�س طائرة حتمل على متنها 30 طناً من املواد 
الإغاثة  العاجل  ال��دع��م  تقدمي  اإط���ار  واالغ��اث��ي��ة يف  الطبية  واالإم����دادات 
االإن�صانية  للمنا�صدة  ا�صتجابة  وذل��ك  اأوك��ران��ي��ا،  يف  املت�صررين  املدنيني 
الدولية لدعم النازحني يف اأوكرانيا واللجئني يف دول اجلوار وذلك يف 

ظل وجود اأكر من 1.2 مليون الجئ حتى االآن.
االإمدادات  ت�صليم  ومت  بولندا  يف  لوبلن  مدينة  يف  الطائرة  هبطت  وق��د 
الطبية واالإغاثية اإىل ال�صلطات االأوكرانية يف بولندا ليتم حتريكها اإىل 
اأحمد �صامل الكعبي �صفري الدولة لدى  داخل البلد. وقال �صعادة �صامل 
واالإغاثية  الطبية  االإم��دادات  اإر�صال طائرة  " ياأتي  اأوكرانيا:  جمهورية 
االإن�صانية  املتطلبات  توفري  �صمان  على  االإم���ارات  دول��ة  حر�س  اإط��ار  يف 

واالأطفال مبا  الن�صاء  للمدنيني خا�صة من  النزاع  ال�صرورية يف حاالت 
الراهنة وما  ال�صرورية يف مثل هذه الظروف  يكفل توفري االحتياجات 

نتج عنها من تفاقم االأو�صاع االإن�صانية". 
اإن�صاين يدعم االإغاثة الطارئة  واأكد �صعادته التزام دولة االإم��ارات بنهج 
يف الدول التي حتتاج اإليها، وعلى وقوف الدولة وقيادتها اإىل جانب كافة 
االأب  لنهج  اإن�صانية طارئة، تر�صيخاً  اأزمة  اأي  للتغلب على  العامل  �صعوب 

ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س 
متييز  اأي  دون  جمعاء  االإن�صانية  وخدمة  والت�صامح  العطاء  على  القائم 
بقيمة  ت��ربع  اأعلنت عن  االإم���ارات  دول��ة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر  تفرقة.  اأو 
18.36 مليون درهم /5 مليني دوالر اأمريكي/ ا�صتجابة لنداء االأمم 
اأوكرانيا، مبا  االإقليمية للجئني يف  العاجل، وخطة اال�صتجابة  املتحدة 

يعك�س تركيز الدولة على مبادئ الت�صامن االإن�صاين يف حاالت النزاع. 

ور�شة مركزية لت�شنيع الأطراف ال�شطناعية يف موؤ�ش�شة زايد العليا
•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة زايد العليا الأ�صحاب الهمم عن بدء ت�صغيل 
اال�صطناعية  ل��لأط��راف  املتكاملة  امل��رك��زي��ة  العمل  ور���ص��ة 
الدولة  م�صتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل  ال��ع��ظ��ام  وت��ق��ومي 
مبقر مبنى ور�س التاأهيل املهني التابعة للموؤ�ص�صة مبنطقة 
وقعته  ال��ذي  التعاون  الت��ف��اق  اأبوظبي..تنفيذاً  يف  الباهية 
اأو تي بي باورفيند االأملانية. تخدم الور�صة �صوق  مع �صركة 
االإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي و 

تدعم توظيف اأ�صحاب الهمم ح�صب قدراتهم البدنية.
وق��ام��ت ���ص��رك��ة ب��اورف��ي��ن��د ال�����ص��رق االأو����ص���ط و���ص��رك��ة اأو تي 
للأطراف  روبوتية  تفريز  اآل��ة  اأح��دث  وتركيب  بتوريد  بي 
ال�صناعية بالور�صة اجلديدة يف امل�صاحة املتفق عليها مبركز 
املوؤ�ص�صة مبنطقة الباهية الأغرا�س تنفيذ امل�صروع امل�صرتك، 
التحكم  اآل���ة  منها  اأخ���رى  اإن��ت��اج  وم��ع��دات  اآالت  تركيب  ومت 
اإنتاجها،  وت�صميمها  ال��ن��ع��ال  لت�صوير  املحو�صب  ال��ع��ددي 
املتفق  باملهام  للقيام  امل���درَّب  الفني  ال��ك��ادر  ال�صركة  ووف���رت 
اأ�صحاب  م��ن  ثمانية  وتوظيف  وبتدريب  للم�صروع،  عليها 

الهمم.
وُت�صغل �صركة او تي بي باروفيند االأجهزة واملعدات ومبا�صرة 
عمليات ت�صنيع املنتج طبقاً لل�صيا�صات واملوا�صفات القيا�صية 

بقائمة  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  وت��زود  ودولياً،  حملياً  املعتمدة 
اإجنازها  املقّرر  اأو  املنجزة  والت�صغيل  االإدارة  باأعمال  �صهرية 
طبقاً الأغرا�س هذا التعاقد، وتوفري بيئة عمل �صحية مثل 
ال�صلمة  اأدوات  وتوفري  والتهوية  ال�صجيج  م�صتوى  �صبط 
الكيميائية  الناحية  اأماكن اخلطورة من  والوقاية وحتديد 

اأو الفيزيائية وغريهم.
العام  االأم��ني  احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  �صعادة  واأك��د 
ملوؤ�ص�صة زايد العليا الأ�صحاب الهمم، اأن بدء العمل بالور�صة 
تقومي  �صناعة  جمال  يف  التطورات  ملواكبة  اإيجابية  خطوة 
با�صتخدام  واجلهد  الوقت  توفري  على  تعمل  التي  العظام 
الهمم  اأ�صحاب  حياة  لتح�صني  ال��ع��امل  يف  التقنيات  اأح���دث 
اأنه  كما  ع��ام،  ب�صكل  وامل�صابني  احل���وادث  م��ن  واملت�صررين 
ملنت�صبيها  وظيفية  فر�س  اإيجاد  نحو  املوؤ�ص�صة  جهود  يدعم 
العمل يف جم��االت جديدة  الهمم متكنهم من  اأ�صحاب  من 
حيث مت اإحلاق ثمانية من اأ�صحاب الهمم منت�صبي املوؤ�ص�صة 

بالعمل يف الور�صة.
واخلطط  العمل  برنامج  ح�صب  املخطط  م��ن  اأن��ه  واأ���ص��اف 
الور�صة  ..اأن  وال�صركة"  "املوؤ�ص�صة  اجلانبني  من  املعتمدة 
االأو�صط  ال�صرق  نقطة مركزية يف منطقة  ت�صبح  اجلديدة 
تقدم هذه اخلدمة للم�صتفيدين، م�صيداً بالتعاون املثمر مع 
�صركة اأو تي بي باورفيند االأملانية املتخ�ص�صة التي تتعامل يف 

بتنفيذ  بال�صركة  امل�صوؤولني  والتزام  الطبية  االأجهزة  جمال 
برنامج العمل ح�صب االتفاق امل�صرتك بني اجلانبني.

وم���ن امل��ق��رر اأن ت��دع��م امل���ب���ادرة اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م م��ن خلل 
تدريبهم على ت�صنيع االأطراف اال�صطناعية وتقومي العظام 
با�صتخدام اأحدث التقنيات، وتوفري التدريب الأ�صحاب الهمم 
يف خدمة اإعادة التاأهيل والرعاية املنزلية واالأجهزة الطبية 
والت�صويق  واملبيعات  االإدارة  برنامج  يف  وت�صجيلهم  املعمرة 
االإم�����ارات  يف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
العربية املتحدة. كما �صتعمل هذه املبادرة على متكني حياة 
اأ�صحاب الهمم من خلل اإن�صاء جمتمع من اأ�صحاب الهمم 
املجاالت  يف  الفر�س  الغتنام  للتوظيف  والقابلني  املوؤهلني 

اجلديدة املتوفرة يف �صوق العمل احلايل.
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ك�����ارل ���ص��م��ي��دت امل���دي���ر ال���ع���ام ل�صركة 
االأو�صط  ال�صرق  يف  برلني  تيكنيك  وارث��وب��ي��دي  باروفينيد 
و�صمال اقريقيا: ت�صمل الروؤية واالأهداف امل�صرتكة ل�صركة 
الهمم  الأ�صحاب  العليا  زاي��د  وموؤ�ص�صة  تيكنيك  اأورث��وب��ادي 
ا تعزيز الت�صامح واالحرتام املتبادل بني اأ�صاحب الهمم  اأي�صً
وغري ذوي الهمم، من خلل خلق بيئة عمل مواتية لتحقيق 
املزيد  ت�صجيع  هو  امل�صرتك  هدفنا  اإن  االإنتاجية.  االأه��داف 
من  معينة  ن�صبة  ت��وظ��ف  �صيا�صة  تبني  على  املنظمات  م��ن 

قوتها العاملة من اأ�صحاب الهمم.

�شحة تفتتح موقعا جديدا للتربع بالدم يف العني مول
•• العني-وام:

اأعلنت "خدمات بنك الدم اأبوظبي"، التي تديرها �صركة 
اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صّحة" حتت اإ�صراف دائرة 
للترّبع  جديد  موقع  افتتاح  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�صحة 
التربع  عمليات  ت�صهيل  ب��ه��دف  م���ول،  ال��ع��ني  يف  ب��ال��دم 

بالدم .
و���ص��ي��ف��ت��ح امل���وق���ع اجل���دي���د ل��ل��ت��رّبع ل��ل��دم اأب���واب���ه اأم���ام 
العني يوم اجلمعة من  واملقيمني يف منطقة  املواطنني 
ال�صاعة  حتى  الظهر  بعد   5 ال�صاعة  م��ن  اأ���ص��ب��وع،  ك��ّل 
�س  اإدارته فريق طبي متخ�صّ 10 م�صاًء، وي�صرف على 

وميكنه ا�صتقبال 50 مترّبعاً.
التنفيذي  امل��دي��ر  الكعبي،  علي  م���روان  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
"ت�صري  "�صّحة":  جم��م��وع��ة  يف  ب���االإن���اب���ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
االأف���راد  م��ن   90% اأّن  اإىل  العاملية  ال�صحة  منظمة 
بذلك  ي��ق��وم��ون  ال  ب��ال��دم  ال��ت��رّبع  ي�صتطيعون  ال��ذي��ن 
حالياً، علماً اأّن وحدة دم كاملة قد ت�صهم عند احلاجة يف 
اإنقاذ حياة ثلثة اأفراد تقريباً، لذلك، نثق باأّن ت�صهيل 
املوقع  عرب  بالدم  ال��ت��رّبع  خدمات  اإىل  االأف���راد  و�صول 
اجلديد �صي�صهم يف زيادة ن�صبة الترّبع ب�صكل عام، وناأمل 
اأن يكون خطوة اإيجابية نحو ت�صهيل و�صول املترّبعني 

اأفراد  ك��اف��ة  وع��ي  تعزيز  ظ��ّل  يف  ة،  املخت�صّ امل��راك��ز  اإىل 
املجتمع باأهمية هذا العمل االإن�صاين".

ال�صام�صي،  خلفان  ه��دى  الدكتورة  قالت  جانبها  وم��ن 
الدم  "تلعب بنوك  اأبوظبي"،  الدم  مدير"خدمات بنك 
دوراً حمورياً يف اإنقاذ عدٍد ال ُيح�صى من االأف��راد، لكّن 
تاأمني امل�صاعدة اللزمة ي�صبح حتدياً كبرياً ما مل تتوّفر 
العدد  احتياجات  لتلبية  ال��دم  من  كافية  كميات  لدينا 
اإليها".  احلاجة  باأم�ّس  هم  الذين  املر�صى  من  الهائل 
اأن بنوك الدم حتتاج با�صتمرار لتوّفر كميات  واأ�صافات 
منتظمة من الدم لتقدميها اإىل حمتاجيها، معربة عن 
االأمل يف اأن ي�صهم حت�صني و�صول املترّبعني اإىل مراكز 
ال��ت��رّبع ع��رب افتتاح امل��وق��ع اجل��دي��د يف ال��ع��ني م���ول، يف 
احتياجات  يلبي  مبا  ال��دم،  من  منتظمة  كميات  توفري 
ومتطلبات جمتمع العني وخمتلف امل�صت�صفيات العاملة 

فيه.
والعلقات  الب�صرية  امل��وارد  القا�صم، مدير  اأحمد  واأك��د 
العامةيف العني املول اأهمية هذه ال�صراكة بني "�صحة" 
ال��ع��ني مول  "نحر�س دائ��م��اً يف  وال��ع��ني م���ول، وق���ال : 
على خدمة جمتمعنا واإ�صافة القيمة اإىل حياة اأفراده، 
ل��ذل��ك، نطمح م��ن خ��لل ه��ذه ال�صراكة اجل��دي��دة اإىل 

اإحداث اأثر اإيجابي يف املجتمع .
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اأخبـار الإمـارات
الإح�شان اخلريية تر�شد 40 مليون درهم حلملتها الرم�شانية لعام 2022 

•• عجمان - الفجر 

االإن�صاين  والعمل  املجتمعي  دوره��ا  تعزيز  من  انطلقاً 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه، اأع��ل��ن��ت جمعية االإح�����ص��ان اخل��ريي��ة عن 
بداية  م��ع  ���ص��ن��وي��اً  تطلقها  ال��ت��ي  ال��رم�����ص��ان��ي��ة،  حملتها 
حزمة  تنفيذ  ت�صتهدف  وال��ت��ي   ، ال��ك��رمي  رم�����ص��ان  �صهر 
م�����ص��روع��ات خ��ريي��ة واإن�����ص��ان��ي��ة ب��ق��ي��م��ة ٤٥ م��ل��ي��ون وفق 
ومتا�صياً  اخلريية،  للم�صروعات  اال�صرتاتيجية  اأجندتها 
مع منهجها الثابت يف بناء ج�صر متني بينها وبني جميع 
حتقيقه  اإىل  ن�صاأتها  منذ  �صعت  وال���ذي  املجتمع،  اأف���راد 
خدمة  يف  جميعها  ولت�صب   ، امل�صتحقة  ال��ف��ئ��ات  ب��دع��م 
املحتاجني وذوي الدخل املحدود، بالدعم وامل�صاندة لرفع 

م�صتوياتهم املعي�صة لديهم.
االإن�صانية  امل�صروعات  اأن   اإىل  االإح�صان  جمعية  واأ���ص��ارت 
الرم�صانية،  احلملة  يف  اأولوياتها  �صمن  و�صعتها  التي 
الذي  املال،  تتمثل يف اجلانب االجتماعي، كم�صروع زكاة 
يدعم الغارمني، وت�صديد متاأخرات امل�صاكن وامل�صروفات 
ال��درا���ص��ي��ة وامل��ت��ع��ري��ن م��ادي��اً، وامل���ري ال��رم�����ص��اين الذي 
غذائية  �صلة  �صمن  االأ���ص��ا���ص��ي��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ي��وؤم��ن 

متنوعة للأ�صر املتعففة.
�صمن  من  �صائم  اإفطار  م�صروع  اأن  اجلمعية  واأو�صحت 
توزيع  خ���لل  م��ن  احل��م��ل��ة،  تت�صمنها  ال��ت��ي  امل�����ص��روع��ات 
اخليمة  وراأ���س  واالأ�صر يف عجمان  العمال  على  الوجبات 
وال��ف��ج��رية، ويف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ي��ك��ر ب��ه��ا وج���ود العمال 

والو�صائل  االإج��������راءات  م��ت��خ��ذة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة،  ك��امل��ن��اط��ق 
االآخرين،  حل��م��اي��ة  ال���دول���ة  تتبعها  ال��ت��ي  االح����رتازي����ة 
م�صروع  احل��م��ل��ة  ت�صم  ك��م��ا  �صلمتهم،  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
املح�صنني،  التي يتم حت�صيلها من  النقدية،  الفطر  زكاة 
واإي�صالها اإىل م�صتحقيها ح�صب ال�صوابط ال�صرعية، ويف 
اأي�صاً، م�صروع  الوقت املحدد لها، كما  ت�صمل امل�صروعات 
�صقيا املاء املربد، الذي يوزع يف امل�صاجد عقب ال�صلة، اإىل 
للإ�صهام يف  االيتام،  وعيدية  العيد  ك�صوة  م�صروع  جانب 
التخفيف عن كاهلهم، واإدخال الفرحة اإىل قلوب االأيتام 
على  االب��ت�����ص��ام��ة  ر���ص��م  ب��ه��دف  اجلمعية  تكفلهم  ال��ذي��ن 
وجوههم وغر�س ال�صعادة بنفو�صهم، باالإ�صافة اإىل �صتنفذ 

جمموعة من املبادرات يف ال�صهر الف�صيل. 

الإمارات ت�شت�شيف اجتماع اجلمعية العامة لربملان البحر الأبي�س املتو�شط

مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية تعالج حالة معقدة لنق�س �شكر الدم لدى طفلة عمرها اأربعة اأ�شهر

••اأبوظبي -وام:

غدا  االإم�������ارات  دول����ة  ت�صت�صيف 
ال�صاد�س  العامة  اجلمعية  اجتماع 
الوطني  امل���ج���ل�������س  مب���ق���ر  ع�������ص���ر 
االحت�������ادي ب���دب���ي يف ���ص��اب��ق��ة هي 
هذا  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ع��ق��د  ال���ت���ي  االأوىل 
ع�صو  برملانها  دول���ة  يف  االج��ت��م��اع 

منت�صب يف الربملان.
اعتماد  و���ص��ي��ت��م خ���لل االج��ت��م��اع 
للمجل�س  ال���دائ���م���ة  ال���ع�������ص���وي���ة 
الوطني االحتادي يف برملان البحر 

االأبي�س املتو�صط.
اجلل�صة  اأع���م���ال  ج����دول  وح�����ص��ب 
االف��ت��ت��اح��ي��ة ي��ل��ق��ي م��ع��ايل �صقر 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س 
ويفتتح  ترحيبية،  كلمة  االحتادي 
مل��ع��ايل جينارو  ب��ك��ل��م��ة  االج��ت��م��اع 
البحر  ب��رمل��ان  رئي�س  ميجليوري 
يلقي  ك���م���ا  امل���ت���و����ص���ط،  االأب���ي�������س 
مبارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�صيخ  م��ع��ايل 
اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س 
ال��دك��ت��ور تيدرو�س  وي��ل��ق��ي  ك��ل��م��ة، 

وعر�س   ،2022 ل��ع��ام  امل��ت��و���ص��ط 
ت��ق��دمي��ي الأن�����ص��ط��ة ب��رمل��ان البحر 
 2021 امل����ت����و�����ص����ط  االأب�����ي�����������س 
وال��ت��ق��ري��ر امل����ايل، وع��ر���س املوقع 
ل�ربملان  اجل����دي����د  االإل������ك������رتوين 

البحر االأبي�س املتو�صط.
االأبي�س  ال���ب���ح���ر  ب����رمل����ان  وي���ع���د 
ي���راأ����ص���ه معايل  ال�����ذي  امل��ت��و���ص��ط 
ج��ي��ن��ارو م��ي��ل��ي��وري، وي��ت��خ��ذ من 
م��ال��ط��ا م���ق���را رئ��ي�����ص��ي��ا ل����ه، اأح���د 
ال��ت��ي تلتقي  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��ح��اف��ل 
تو�صيات  الإ���ص��دار  الربملانات  فيه 
واقت�صادية  واجتماعية  �صيا�صية 
الدول  بربملانات  خا�صة  وثقافية 
املطلة على حو�س البحر االأبي�س 

املتو�صط.
كما يعترب الربملان منظمة دولية" 
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  يف  مراقب" 
قانوين  و�صع  مع  املتحدة،  للأمم 
ال���ربمل���ان  وي���ل���ع���ب  حم������دد،  دويل 
للدبلوما�صية  ك���اأداة  اأ�صا�صياً  دوراً 
االأع�صاء،  ل��ل��ربمل��ان��ات  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الدولية  ال��ه��ي��ئ��ات  ع��م��ل  وي���دع���م 

املتو�صط  االأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  ب��رمل��ان 
حول "االأطفال والنزاع امل�صلح".

م�صروع  ال���ل���ج���ن���ة  ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
التعليم  "معوقات  ح���ول  ال���ق���رار 
االأبي�س  البحر  برملان  منطقة  يف 
ب�صاأن  القرار  وم�صروع  املتو�صط"، 
قبل  متو�صطي  "التزام  ال��ه��ج��رة 
للتفاق   2022 ع����ام  م��راج��ع��ة 
ال��ع��امل��ي م��ن اأج���ل ال��ه��ج��رة االآمنة 
كما  والنظامية".  وامل���ن���ظ���م���ة 
الثانية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  تعر�س 
واالأن�صطة  ال����ت����ع����اون  م���و����ص���وع 
االق����ت���������ص����ادي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 
وي�صارك   ،2022 لعام  والبيئية 
الدكتور  م����ع����ايل  االج����ت����م����اع  يف 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزير 
دول����ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، حيث 
وم�صروع  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ر���س  �صيتم 
ب�صكل  البناء  "اإعادة  ب�صاأن  القرار 
االقت�صادي  االن��ت��ع��ا���س  اأف�����ص��ل: 
لتاأثري  ال�صيا�صية  واال���ص��ت��ج��اب��ات 
املنطقة  يف   Covid-19
واخلليجية  االأوروم���ت���و����ص���ط���ي���ة 

العام  املدير  غيربي�صو�س  اأدهانوم 
وال�صيد  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة 
العام  االأم��ني  غوتريي�س  اأنطونيو 

للأمم املتحدة كلمات مرئية.
اأع�صاء  االج���ت���م���اع  يف  وي�������ص���ارك 
جم��م��وع��ة ال�����ص��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
املتو�صط  االأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  ب��رمل��ان 
ك����ل م�����ن: م�����رمي ماجد  ����ص���ع���ادة 
ب����ن ث���ن���ي���ة رئ���ي�������ص���ة امل���ج���م���وع���ة ، 
نائب  ب���ال���ه���ول  ح���م���ي���د  و������ص�����رار 
حممد  وعائ�صة  املجموعة،  رئي�س 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع�������ص���اء  امل�����ل، 

االحتادي.
ومن املقرر اأن ينعقد اجتماع هيئة 
واالأربعني  الرابع  اجلمعية  مكتب 

بتاريخ 8 مار�س 2022م.
الثالثة  الدائمة  اللجنة  وتعر�س 
حوار  ح��ول  مو�صوع  االجتماع  يف 
احل�������ص���ارات وح���ق���وق االإن�������ص���ان و 
2022م،  ل��ع��ام  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا  ح���ول 
����ص���رار حميد  ���ص��ع��ادة  ي�����ص��ارك  و 
املجل�س  ع�صو  الفل�صي  ب��ال��ه��ول 
الوطني االحتادي يف تقدمي ورقة 

وال���ت���ق���ري���ر   ،"2021 ع������ام  يف 
وم�صروع القرار ب�صاأن "تغري املناخ 
والتدهور البيئي يف حو�س البحر 
االأب��ي�����س امل��ت��و���ص��ط: احل��اج��ة اإىل 

عمل م�صرتك فوري".
الدائمة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ن��اق�����س  ك���م���ا 
واالأن�������ص���ط���ة  ال����ت����ع����اون  االأوىل 
 ،2022 ال�صيا�صية واالأمنية لعام 
و���ص��ي��ت��م خ���لل امل��ن��اق�����ص��ات عر�س 
ال��ق��رار ب�صاأن  ال��ت��ق��ري��ر وم�����ص��روع 
"الق�صايا االأمنية التي توؤثر على 
االأبي�س  ال��ب��ح��ر  ب���رمل���ان  م��ن��ط��ق��ة 
وم�صروع  وال��ت��ق��ري��ر  املتو�صط"، 
التهديد  "مواجهة  ب�صاأن  ال��ق��رار 
املتطور للإرهاب يف املنطقة االأور 

ومتو�صطية".
اجتماعات  خ������لل  ���ص��ي��ت��م  ك���م���ا 
اجل��م��ع��ي��ة االإع�����لن ال��ر���ص��م��ي عن 
ان�صمام املجل�س الوطني االحتدي 
وجم��ل�����س ال�����ص��ورى ال��ق��ط��ري اإىل 
االأبي�س  ال��ب��ح��ر  ب��رمل��ان  ع�����ص��وي��ة 
املتو�صط، واالإع��لن عن الفائزين 
االأبي�س  ال��ب��ح��ر  ب���رمل���ان  ب��ج��ائ��زة 

واال�صتقرار  االإق���ل���ي���م���ي  االأم�������ن 
م�صاعي  وتعزيز  ال�صلم،  وتعزيز 
وتقدمي  االأورومتو�صطية،  ال��دول 
الربملانات  اإىل  والتو�صيات  االآراء 
واملنظمات  واحل��ك��وم��ات  الوطنية 

االإقليمية والدولية.
االأبي�س  ال��ب��ح��ر  ب��رمل��ان  وي��ح��ظ��ى 
املتو�صط بعلقات قوية ومتنامية 
م��ع امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت����ادي، 
مقر  2019م،يف  ع����ام  مت  ح��ي��ث 
اتفاقية  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  امل��ج��ل�����س، 

تعاون بني اجلانبني.

تعزيز  املكلفة مب�صوؤولية  االأخ��رى 
االأم����ن واال���ص��ت��ق��رار وال�����ص��لم يف 

املنطقة االأورو-متو�صطية.
يف  املتو�صط  البحر  ب��رمل��ان  وي�صم 
ع�صويته 28 برملاناً، وينت�صب اإليه 
الوطني  املجل�س  منها  برملانات   5
االإع���لن  �صيتم  ال���ذي  االحت�����ادي، 
عن ع�صويته يف هذا االجتماع، كما 
قطر.  دول��ة  ع�صوية  قبول  �صيتم 
االأبي�س  ال��ب��ح��ر  ب���رمل���ان  وي���ه���دف 
املتو�صط اإىل تعزيز وبناء الثقة بني 
و�صمان  االأورومتو�صطية،  ال��دول 

التن�صيق  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة  وت��ن�����س 
البحر  وب������رمل������ان  امل���ج���ل�������س  ب�����ني 
الق�صايا  يف  امل��ت��و���ص��ط  االأب���ي�������س 
الهامة التي تخ�س العلقات فيما 
بينهما واتخاذ االإجراءات الكفيلة 
مواقف  ت���وح���ي���د  يف  ب��امل�����ص��اه��م��ة 
املحافل  يف  جت���اه���ه���ا  اجل���ان���ب���ني 
خمتلف  يف  وال���ت���ع���اون  ال���دول���ي���ة، 
االجتماعات واملوؤمترات والندوات 
بني  امل��واق��ف  توحيد  على  والعمل 
الدولية،  امل��ح��اف��ل  يف  اجل��ان��ب��ني 

وتبادل اخلربات.

•• اأبوظبي-الفجر:

جن��������ح ف�������ري�������ق ط������ب������ي م����ت����ع����دد 
ال�صيخ  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 
���ص��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة، اإح����دى اأكرب 
م�صت�صفيات دولة االإمارات العربية 
املتحدة يف تقدمي خدمات الرعاية 
ال�������ص���ح���ي���ة ل����ل����ح����االت احل���رج���ة 
بني  امل�صرتك  وامل�صروع  واملعقدة، 
�صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية 
يف  كلينك"،  و"مايو  "�صحة" 
علج حالة خطرية للغاية ونادرة 
امل���رتاف���ق مع  ال���دم  ل��ه��ب��وط �صكر 
املعقد  اخللقي  االأن�صولني  ف��رط 
العمر  م�����ن  ت���ب���ل���غ  ط���ف���ل���ة  ل������دى 
اأ���ص��ه��ر م��ن ج���زر �صقطرى  اأرب��ع��ة 
اإىل  والتي مت حتويلها  اليمن،  يف 
الطبية  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة 

األف اإىل 50 األف والدة، وبالن�صبة 
ل�����لأط�����ف�����ال امل���������ص����اب����ني ب���ف���رط 
البنكريا�س  ي��ك��ون  االأن�������ص���ول���ني، 
االأن�صولني  اإف�����راز  ع���ن  امل�������ص���وؤول 
ال�صكر يف  م�����ص��ت��وي��ات  غ��اف��ًل ع��ن 
الدم، ويعمل على �صنع االأن�صولني 
�صكر  م�����ص��ت��وي��ات  ك��ان��ت  واإن  ح��ت��ى 
ال����دم غ���ري م��رت��ف��ع��ة، م���ا يت�صبب 
ب��ه��ب��وط ح����اد وم�����ص��ت��م��ر لفرتات 

طويلة يف �صكر الدم.
تاأكيد  "بعد  ج��م��ال:  د.  واأ����ص���اف 
قمنا  الطفلة،  حلالة  الت�صخي�س 
ب���ا����ص���ت���خ���دام ن���ه���ج ع���لج���ي غري 
به يف مثل هذه  م��األ��وف ومو�صى 
الدم  �صكر  احل��االت لعلج هبوط 
م�صتوى  وا�صتمر  للعلج،  امل��ق��اوم 
بالتقلب  الطفلة  ل��دى  ال��دم  �صكر 
لب�صعة اأيام حتى و�صل اإىل حالة 

املري�صة  ح��ال��ة  واإدراة  مل��ن��اق�����ص��ة 
اأف�صل  حتقيق  ل�صمان  ورعايتها 

النتائج على املدى البعيد".
االأن�����ص��ول��ني اخللقي  ف����رط  ي��ع��ّد 
لهبوط  خ��ط��ورة  االأك����ر  ال�صبب 
امل�����ص��ت��م��ر عند  ال������دم  ال�����ص��ك��ر يف 
االأط���ف���ال وح��دي��ث��ي ال�����والدة، ويف 
حال ا�صتمرار نق�س ال�صكر يف الدم 
لفرتة طويلة، قد يت�صبب هذا يف 
اأمر ميكن  لتلف  املخ، ولكن ذلك 
جت��ن��ب��ه، ح��ي��ث ي��ح��ت��اج االأط���ف���ال 
االأن�صولني  ب���ف���رط  امل�������ص���اب���ون 
اأ�صعاف   5 ي���ع���ادل  م���ا  اإىل  ع����ادة 
يحتاجها  ال��ت��ي  اجل��ل��وك��وز  كمية 
االأط������ف������ال ب�������ص���ورة من���وذج���ي���ة. 
وغالًبا ما ي�صاب حوايل ٪60 من 
االأطفال الذين يعانون من فرط 
���ص��ك��ر الدم  ب��ه��ب��وط  االأن�������ص���ول���ني 

قادمة من من�صاأة �صحية اأخرى.
وقال د. جمال اأحمد، رئي�س وحدة 
العناية املركزة للأطفال يف مدينة 
ال�صيخ �صخبوط الطبية: "و�صلت 
اإل���ي���ن���ا، وبعد  امل��ري�����ص��ة  ال��ط��ف��ل��ة 
بت�صنجات  اأ���ص��ي��ب��ت  اأي�����ام  ب�����ص��ع��ة 
م��رت��ب��ط��ة م��ع ه��ب��وط ���ص��ك��ر الدم 
الت�صخي�س  وه��و  للعلج،  امل��ق��اوم 
الذي اأكدته الفحو�صات املخربية. 
الت�صنجات  على  �صيطرتنا  وب��ع��د 
ب����دون ت���اأث���ري م��ل��ح��وظ ع��ل��ى املخ  
كهربائية  تخطيط  لتقرير  وفًقا 
بالرنني  وال���ت�������ص���وي���ر  ال�����دم�����اغ 
املغناطي�صي ، مت ت�صخي�س اإ�صابة 
الطفلة بحالة نادرة، وهي هبوط 
ع��ن فرط  ال��ن��اج��م  ال���دم  �صكر  يف 
االأن�������ص���ول���ني اخل��ل��ق��ي. ول������ذا، مت 
ت�صكيل فريق متعدد التخ�ص�صات 

العمر،  م��ن  االأول  ال�صهر  خ��لل 
ي�صابون  ق��د   40% اأن  ح��ني  يف 
بلوغهم  قبل  ال���دم  �صكر  بهبوط 

العام االأول من العمر.
االأ�صباب  م����ن  ال���ع���دي���د  وه����ن����اك 
واالأ�صباب  وال���ط���ارئ���ة،  ال��وراث��ي��ة 
والتي  الغذاء  با�صتقلب  املتعلقة 
االأن�صولني  اأن ت�صبب فرط  ميكن 
ومن  ت�صخي�صها،  ي�صعب  ول��ك��ن 
اأه���م ال��ع��لم��ات واالأع���را����س التي 
ع���ن���د هبوط  م��راق��ب��ت��ه��ا  ي��ن��ب��غ��ي 
�صكر الدم، اخلمول ودرجة حرارة 
اجل�����ص��م غ��ري امل��ن��ت��ظ��م��ة، واالأن����ني 
والنوبات  ع��ال،  ب�صوت  البكاء  اأو 
الت�صنجية و�صرعة �صربات القلب، 

اإىل جانب اأعرا�س اأخرى.
ويف معظم البلدان، ت�صاب بفرط 
 25 االأن�صولني حالة واح��دة لكل 

�صمل  الطفلة  ع��لج  على  امل�صرف 
يف  التخ�ص�صات  م��ت��ع��ددي  اأط��ب��اء 
الطبية  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة 
كلينك"  "مايو  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة 
اتباعه  االأف�����ص��ل  النهج  لتحديد 
يف ال���ع���لج، ب��اخ��ت��ي��ار االأدوي������ة اأو 
اأن كليهما يتميز  اجلراحة؛ حيث 

بفوائد خا�صة. 
 " ب����ق����ول����ه:  د. ج����م����ال  واخ����ت����ت����م 
جناحنا يف ع��لج ه��ذه احلالة هو 
املتبع يف  النهج  مثااًل على جن��اح  
مم��ار���ص��ات��ن��ا ل��ن��م��وذج ال��رع��اي��ة يف 
الطبية،  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة 
وذل�����ك م���ن خ����لل ال���ت���ع���اون بني 
التخ�ص�صات،  متعدد  طبي  فريق 
الدولية،  اخل������ربات  وا���ص��ت�����ص��ارة 
خطوة  الطفلة  وال���دي  مب�صاركة 
بخطوة يف جميع مراحل العلج، 

العلج،  موا�صلة  م��ع  اال���ص��ت��ق��رار 
العلجية، مل  ال��دورة  نهاية  ومع 
نلحظ ح��دوث نوبة جديدة من 

نوبات هبوط �صكر الدم".
للتحديات  االأط���ب���اء  اإدراك  وم���ع 
من  تبلغ  طفلة  لعلج  امل�صاحبة 
ال��ع��م��ر اأرب��ع��ة اأ���ص��ه��ر وت��ع��اين من 
للعلج  امل��ق��اوم  ال��دم  �صكر  هبوط 
ي�صعب  وق��د  �صائعة  غ��ري  ب��اأدوي��ة 
االأ�صلي  البلد  عليها يف  احل�صول 
التاأكد  ع��ل��ي��ه��م  ك�����ان  ل��ل��ط��ف��ل��ة، 
م���ن ق����درة وال�����دي ال��ط��ف��ل��ة على 
اإىل  عودتهما  عند  حالتها  اإدارة 
وطنهما، وتدريبهما على مراقبة 
منزلياً، مع  ال��دم  ال�صكر يف  ن�صبة 
ل��ق��ي��ا���س ن�صبة  ب��ج��ه��از  ت��زوي��ده��م 

ال�صكر يف الدم.
الفريق  اأن  ب����ال����ذك����ر،  وج����دي����ر 

تقديرهما  ع���ن  اأع���رب���ا  وال��ل��ذي��ن 
ال��ع��م��ي��ق ل��ل��رع��اي��ة احل��ان��ي��ة التي 
ت���ل���ق���ت���ه���ا ط���ف���ل���ت���ه���م���ا، ك����م����ا عرب 
امل�صت�صفى الذي اأحال الطفلة اإىل 
الطبية  �صخبوط  ال�صيخ  مدينة 
الناجحة  ل������لإدارة  ت��ق��دي��ره  ع���ن 
اأف�صل  ب��اع��ت��م��اد  ال��ط��ف��ل��ة  حل��ال��ة 
نهج ممكن ومعاجلة هذه احلالة 

النادرة باأ�صلوب مبتكر".

نظام جديد لر�سد رعاية مر�سى احلالت املزمنة عن بعد

ميديكلينيك ال�شرق الأو�شط تطلق برنامج ميديكلينيك يف منزلك 
•• اأبوظبي : الفجر

ال�صرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  اأع���ل���ن���ت 
اإطلق برنامج  اأم�س عن  االأو�صط 
وهو  م���ن���زل���ك،  يف  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
االأمرا�س  مر�صى  الإدارة  برنامج 
اأف�صل خدمات  املزمنة يجمع بني 
االفرتا�صية  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
�صل�صة  ب���ط���ري���ق���ة  واحل�������ص���وري���ة 
العلج  خ���ط���ط  م��ت��اب��ع��ة  ل����زي����ادة 
املزمنة  االأم��را���س  ملر�صى  وي��وف��ر 
رعاية متكاملة من راحة منازلهم 
اأو مكان العمل. ويتزامن االإطلق 
م����ع م�������ص���ارك���ة م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك يف 
و�صمال  االأو���ص��ط   ال�صرق  م��وؤمت��ر 
اأفريقيا للرعاية ال�صحية عن بعد 
 )MENA Telehealth(
ال�����ذي ي��ع��ق��د يف اأب������راج االإم������ارات 

يومي 7 و 8 مار�س.
لربنامج  ال��ف��ري��دة  امل��ي��زات  ت�صمل 

ميديكلينيك يف منزلك ما يلي:
تطبيق ذكي على الهاتف لت�صجيل 
االأع��������را���������س وف����ح���������س ق���������راءات 
ال����ع����لم����ات احل���ي���وي���ة وامل���راق���ب���ة 
ال�صريعة  وال���ت���دخ���لت  ال��ي��وم��ي��ة 

الإدارة  وم����لءم����ة  ف��ع��ال��ي��ة  اأك�����ر 
�صحتهم. "

املدير  ي���و����ص���ف���ي،  ع����اي����دة  وق����ال����ت 
التجاري )اأ�صواق النمو اجلديدة( 
 :  Huma ه����وم����ا  م���ن�������ص���ة  يف 
ال�صرق  ميديكلينيك  ن��ه��ج  “اإن 
امل�صتقبلية  وروؤي����ت����ه����ا  االأو������ص�����ط 
املنزلية  للرعاية  برناجمها  لدعم 
بالتكنولوجيا مفيد للغاية لكل من 
الرعاية  يف  واملتخ�ص�صني  املر�صى 
ال�صحية. تدعم من�صة هوما اأكر 
وعيادة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى   3000 م���ن 
م�صتخدم  م��ل��ي��ون   1.8 ول��دي��ه��ا 
ن�������ص���ط ع���ل���ى م�������ص���ت���وى ال����ع����امل. 
ب�����اأن عمليات  ت��ث��ب��ت  اأدل������ة  ل��دي��ن��ا 
للم�صت�صفى  املر�صى  دخ��ول  اإع���ادة 
اأق���ل ب��اأك��ر م��ن الثلث،  اأ���ص��ب��ح��ت 
ال�صريرية  ال�صعة  ت�صاعفت  كما 
املر�صى  م��ن   94% واأن  تقريًبا، 

امل�صاعفات والراحة واخل�صو�صية 
راحة منزل  الرعاية من  خلدمات 
و�صول  ع��م��ل��ه  م��ك��ان  اأو  امل��ري�����س 
خدمات  اإىل  ����ع  وم����و�����صّ ���ن  حم�������صّ
الرعاية ال�صحية من خلل �صبكة 
اأطباء الرعاية االأولية ذات اخلربة 
يقدمون  ال��ذي��ن  ميديكلينيك  يف 
وتعزيز  ب��ع��د  ع��ن  �صاملة  خ��دم��ات 
مما  املر�صى  رعاية  خطط  متابعة 
اأف�صل  �صحية  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ي����وؤدي 
يف  مب��ا  والتعليم  املري�س  ومتكني 
ذل���ك زي����ادة ال��وع��ي ال���ذات���ي حول 
ونهج  ال���ق���راءة  مرجعية  ن��ط��اق��ات 

اأكر �صمولية ل�صحتهم
وع����ن ه����ذا االإط������لق ق����ال ديفيد 
التنفيذي  ال����رئ����ي���������س  ه����������اديل، 
مل��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك ال�����ص��رق االأو����ص���ط: 
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احلاجة  ت�صريع  اإىل  ع��ام��ني  ق��ب��ل 

فريق  اأو  ال���ط���ب���ي���ب  ق����ب����ل  م�����ن 
اخلارجة  ل���ل���ق���راءات  ال��ت��م��ري�����س 
والقراءات  الطبيعي  امل��ع��دل  ع��ن 
الطبيب  ا�صت�صارة  واإدارة  املفقودة 
وف��ري��ق ال��ت��م��ري�����س ال���دوري���ة عن 
واإر�صادات  ال�صحي  واالإر���ص��اد  بعد 

التغذية وتعليمات االأن�صطة
م����ع طبيب  ال���وث���ي���ق  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 
ال��رع��اي��ة االأول��ي��ة امل��ع��ني وخدمات 
امل���خ���ت���رب واالأ������ص�����ع�����ة واالت���������ص����ال 
لكل  املنا�صبة  ال�صحية  ب��اخل��دم��ة 
مري�س يف الوقت املنا�صب وزيارات 
ف���ري���ق ال��ت��م��ري�����س امل��ن��زل��ي��ة عند 
احلاجة وتو�صيل اأدوية ال�صيدلية 
اأق���رب  اإىل  واالإح����ال����ة  امل���ن���زل  اإىل 

مركز طبي عند احلاجة
يف  ميديكلينيك  ب��رن��ام��ج  ف���وائ���د 

منزلك عديدة:
تتمثل يف  التدخل املبكر للوقاية من 

ا�صتخدام  ع��ن��د  ال��ت��زام��ه��م  اأث��ب��ت��وا 
ال��ت��ط��ب��ي��ق. اأظ���ه���رت جت��رب��ت��ن��ا اأن 
واإدارة  م�صاركة  اإىل  ت��وؤدي  تقنيتنا 
مقدمي  واأن  ل��ل��م��ر���ص��ى،  اأف�����ص��ل 
و�صول  ت��وف��ري  ميكنهم  ال��رع��اي��ة 
وا�صع النطاق وباأ�صعار معقولة اإىل 
مع  العمل  اإن  ال�صحية.  ال��رع��اي��ة 
ميديكلينيك اأمر م�صجع ومده�س 
قيادة  يف  امل�����ص��اع��دة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
املنطقة.  يف  الرقمية  التكنولوجيا 
اأواًل  الرقمية  التكنولوجيا  ندمج 

اإىل الرعاية والبحث ". 
هي  االأو�صط  ال�صرق  ميديكلينيك 
ميديكلينيك  جمموعة  م��ن  ج��زء 
���ص��ي، وهي  اإل  ب���ي  اإن��رتن��ا���ص��ون��ال 
خا�صة  �صحية  رع��اي��ة  جم��م��وع��ة 
ل����ن����دن  ب�����ور������ص�����ة  يف  م�������ص���ج���ل���ة 
من�صات  ث����لث  ت���ق���دم   )LSE(
وجنوب  ���ص��وي�����ص��را  يف  ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 

اإىل رعاية املر�صى عن ُبعد ل�صمان 
املعر�صني  امل����ر�����ص����ى  ا�����ص����ت����م����رار 
التي  ال���رع���اي���ة  ت��ل��ق��ي  ل��ل��خ��ط��ر يف 
ميديكلينيك  اأع���ادت  يحتاجونها. 
خدمات  تعريف  االأو���ص��ط  ال�صرق 
ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة اخل��ا���ص��ة بها 
ب�صرعة ويف غ�صون اأ�صابيع قدمت 
اخلدمات  م���ن  ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة 
االفرتا�صية مبا يف ذلك ا�صت�صارات 
الفيديو، والتي مت اإجراء اأكر من 
االآن،  ح��ت��ى  م��ن��ه��ا   120،000
للمنازل  ال����دواء  تو�صيل  وخ��دم��ة 
يف  ميديكلينيك  ال�صيدليات.  من 
لهذا  طبيعي  ا�صتمرار  هو  منزلك 
واأن����ا متحم�س  ال��رق��م��ي  االب��ت��ك��ار 
التي  اجل�����دي�����دة  ل���ل���ف���ر����س  ج�������ًدا 
ل��ن��ا كمقدمي  ال��ربن��ام��ج  ي��وف��ره��ا 
وملر�صانا  ���ص��ح��ي��ة،  رع��اي��ة  خ��دم��ة 
ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون دائ���م���اً ع��ن طرق 

اإفريقيا  )جنوب  االأفريقية  القارة 
العربية  واالإم���������ارات  ون��ام��ي��ب��ي��ا( 
ميديكلينيك  مت��ت��ل��ك  امل���ت���ح���دة. 
قدرها  ح�صة  ا  اأي�صً اإنرتنا�صونال 
�صباير  جم��م��وع��ة  يف   %  29.9
جمموعة  وهي  ال�صحية،  للرعاية 
يف  م��درج��ة  خا�صة  �صحية  رع��اي��ة 
املتحدة.  اململكة  ومقرها   LSE
هو  مليديكلينيك  االأ�صا�صي  النهج 

لتح�صني  ال��دق��ي��ق  ال��ع��ل��م  تطبيق 
حياة املر�صى، من خلل ا�صتخدام 
والتقنيات  ال����ع����لج����ات  اأح��������دث 
لرعاية املر�صى يف بيئة قائمة على 
ال�صرق  ميديكلينيك  االأدلة.تدير 
واأكر  م�صت�صفيات  �صبعة  االأو�صط 
من 20 عيادة يف االإمارات العربية 
املتحدة مع اأكر من 900 �صرير 

للمر�صى املقيمني.

الربنامج يوفرها  التي  اجلديدة  للفر�س  ومتحم�س   ، الرقمي  البتكار  لهذا  طبيعي  ا�شتمرار  هو  منزلك  يف  ميديكلينيك   : هاديل  • ديفيد 
العامل م�شتوى  على  ن�شط  م�شتخدم  مليون   1.8 ولديها  وعيادة  م�شت�شفى   3000 من  اأكرث  هوما  من�شة  تدعم   : يو�شفي  • عايدة 

جلنة بالوطني الحتادي تعتمد تقارير 3 م�شروعات قوانني
•• اأبوظبي-وام: 

الوطني  املجل�س  يف  واخل��ارج��ي��ة  والداخلية  ال��دف��اع  ���ص��وؤون  جلنة  اعتمدت 
االحتادي خلل اجتماعها الذي عقدته ام�س برئا�صة معايل الدكتور علي 
را�صد النعيمي رئي�س اللجنة، تقارير ثلثة م�صروعات قوانني حول تعديل 
بع�س اأحكام املر�صوم بقانون احتادي رقم 23 ل�صنة 2021 ب�صاأن االأو�صمة 

االأحداث  �صاأن  قانون احتادي يف  الع�صكرية، وم�صروع  وال�صارات  وامليداليات 
اجلانحني واملعر�صني للجنوح، وم�صروع قانون احتادي يف �صاأن رّد االعتبار.

اأع�صاء اللجنة �صعادة كل من: مروان عبيد املهريي مقرر  ح�صر االجتماع 
وحممد  ال�صلمي،  الغول  خلفان  وعبيد  العفاري،  نخريه  و�صهيل  اللجنة، 
اأحمد اليماحي، ويو�صف عبداهلل البطران اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي، 

وممثل وزارة الداخلية.

املر�صوم  اأح��ك��ام  بع�س  ت��ع��دي��ل  ���ص��اأن  يف  احت����ادي  ق��ان��ون  م�����ص��روع  ويت�صمن 
بقانون احتادي رقم 23 ل�صنة 2021 ب�صاأن االأو�صمة وامليداليات وال�صارات 

الع�صكرية تعديل مادتني.
فيما يت�صمن م�صروع قانون احتادي ب�صاأن االأحداث اجلانحني واملعر�صني 
اأن  اق��رتاح م�صروع القانون على اعتبار  ارت��اأت احلكومة  47 م��ادة،  للجنوح 
رع��اي��ة النا�صئة واالأح����داث ه��ي م��ن االأول��وي��ات التي ت�صعى دول��ة االإم���ارات 

تعقد  التي  القادمة  االأجيال  حفظ  ب�صرورة  وعيها  منطلق  من  لتحقيقها 
عليها الدولة اآمالها يف متابعة م�صرية االإجنازات.

ويتكون م�صروع القانون االحتادي يف �صاأن رد االعتبار من 18 مادة، ويهدف 
اإىل ت�صريع اندماج املحكوم عليهم يف املجتمع، وت�صهيل ح�صولهم على �صهادة 
بحث احلالة اجلنائية اخلالية من ال�صوابق، وكذلك ت�صهيل احل�صول على 

الوظائف، والرعاية اللحقة لهم.
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اأخبـار الإمـارات

مب�ساركة �سامل بن ركا�ض
جمعية اأ�شدقاء البيئة  تنظم  حملة  زراعة 2000  �شجرة قرم مبنطقة الباهية يف اأبو ظبي

••  العني – الفجر

مع  بالتعاون  البيئة  اأ�صدقاء  جمعية  نظمت 
ال�صهامة حملة  والنقل مركز  البلديات  دائرة 
وا���ص��ع��ة ل��زراع��ة ح���وايل 2000 ���ص��ج��رة قرم 
الت�صجري  اأ�صبوع  مبنا�صبة  الباهية  مبنطقة 
من  العمل  �صعار"  حتت  امليدانية  والتنظيف 
اأجل املناخ " مب�صاركة ال�صيخ الدكتور �صامل بن 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العامري  ركا�س 
االإم�������ارات ل��ل�����ص��رط��ان و���ص��ع��ادة ح��م��ي��د را�صد 
و�صعادة  ال�صهامة  بلدية  مركز  مدير  الدرعي 
مبارك �صامل العامري املدير التنفيذي لقطاع 
املجتمعية بدائرة تنمية  الرتخي�س والرقابة 
من  فخري  ب�صواي  اأب��ون��ا  وال��ق��د���س  املجتمع، 
كاتدرائية االأنبا اأنطونيو�س اأبوظبي، وفاطمة 
اإبراهيم املازمي مدير اإدارة االت�صال احلكومي 
والدكتور  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  من 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ع��ل��ي  اإب��راه��ي��م 

اأبوظبي  مركز  عن  وممثلني  البيئة  اأ�صدقاء 
وال�صرطة  "تدوير"  النفايات  ت��دوي��ر  الإدارة 
املجتمعية " كلنا �صرطة "  وجمموعة مواينء 
اأب��وظ��ب��ي  وم��وؤ���ص�����ص��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا الأ�صحاب 
ميديكلينيك  م�صت�صفيات  وجمموعة  الهمم 

وعدد من طلب  اأبوظبي،  ك�صافة  ومفو�صية 
ال��ك�����ص��اف��ة م����ن م����دار�����س اأب���وظ���ب���ي وال���ف���رق 

التطوعية.
ب����ن رك����ا�����س خلل  ����ص���امل  ال�����ص��ي��خ د.  وق������ال 
جزءاً  الت�صجري  باأ�صبوع  االحتفال  اإن  احلملة 

االإماراتي  املجتمع  ثقافة  من  واأ�صا�صياً  مهماً 
ال��وط��ن��ي وت�����ص��ك��ل ����ص���ورة م�صرقة  وال������رتاث 
االإم��ارات يف تعزيز جودة احلياة، موؤكداً  ملدن 
البيئة  اأ���ص��دق��اء  امل��ب��ادرة م��ن جمعية  اأن ه��ذه 
رقعة  لتو�صيع  كبريين  ودع��م  باهتمام  حتظى 
كل  يف  واالأ�صجار  اخل�صراء  امل�صاحات  انت�صار 
املدن �صواحيها .   واأو�صح �صعادة حميد را�صد 
اأن هذه  ال�صهامة  بلدية  الدرعي مدير مركز 
البيئة  اأ�صدقاء  بالتعاون بني جمعية  احلملة 
احتفاالت  تزامنا مع  تاأتي  وعدد من اجلهات 
الدولة باأ�صبوع الت�صجري ال� 42 والتي تهدف 
ن�صر  واأهمية  املجتمعية  ال�صراكة  تعزيز  اإىل 

الرقعة اخل�صراء واملحافظة عليها.
م����ن ج��ه��ت��ه اأك������د ال����دك����ت����ور اإب����راه����ي����م علي 
البيئة  اأ�صدقاء  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأن  اجل��م��ع��ي��ة ���ص��ت��ق��وم خ���لل ال���ع���ام اجل���اري 
با�صتكمال زراعة 10000 �صجرة قرم، وذلك 

يف �صتى اإمارات الدولة.

البواردي يراأ�س وفد الدولة حل�شور معر�س الدفاع الدويل بالريا�س
•• الريا�س-وام:

تراأ�س معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع وفداً من كبار �صباط وم�صوؤويل وزارة الدفاع 
حل�صور الن�صخة االأوىل من معر�س الدفاع الدويل بالريا�س والذي انطلقت فعالياته اأم�س االأول وت�صتمر اأربعة 

اأيام بتنظيم من الهيئة العامة لل�صناعات الع�صكرية ال�صعودية.
وقام معايل البواردي بجولة يف املعر�س زار خللها اجلناحني االإماراتي وال�صعودي ، وتعرف على اأحدث املعرو�صات 
من معدات ع�صكرية واأجهزة ، وا�صتمع ل�صرح من القائمني على االأجنحة ووجه لهم بال�صكر ومتنى لهم كل التوفيق 

والنجاح.
جدير بالذكر اأن معر�س الدفاع الدويل الذي ي�صتقطب كل دول العامل واملتخ�ص�صني يف قطاع الدفاع وال�صناعات 
الع�صكرية واالأمنية يعد حدثاً عاملياً هاماً ي�صاف ل�صل�صلة املعار�س الدولية للدفاع على م�صتوى العامل حيث يقوم 

بالرتكيز على التكامل امل�صرتك بني اأنظمة الدفاع اجلوي والربي والبحري واالأقمار ال�صناعية واأمن املعلومات.

البواردي يبحث التعاون مع عدد من �شيوف معر�س الدفاع الدويل بالريا�س
•• الريا�س -وام:

التقى معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع - على 
برابوو  معايل  ح��دة  على  - كل  بالريا�س  ال��دويل  الدفاع  هام�س معر�س 
اإي���ن ه��و وزي���ر اإدارة  �صوبيانتو وزي���ر ال��دف��اع االإن��دون��ي�����ص��ي، وم��ع��ايل ك��ان��غ 
برنامج اال�صتحواذ الدفاعي الكوري، وذلك بح�صور عدد من كبار �صباط 

وم�صوؤويل الوزارة .
 .. وبلدانهم  االإم���ارات  دول��ة  بني  القائمة  التعاون  بعلقات  معاليه  واأ�صاد 
فيما اأ�صاد ال�صيوف مبعر�س الدفاع الدويل وم�صتوى تنظيمه وا�صت�صافته 
لعدد كبري من املتخ�ص�صني والقادة الع�صكريني يف ظل التوترات االإقليمية 

والدولية.
للبلدان  تعزيزها  و�صبل  ال��ت��ع��اون  ع��لق��ات  بحث  ال��ل��ق��اءات  خ��لل  وج��رى 
ال�صيوف خا�صة يف املجاالت الدفاعية والع�صكرية ومت تبادل وجهات النظر 

حول عدد من الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك. 

»الياه �شات« تتعاون مع اإيدج لتزويد مركبات منر بحلول ات�شالت ف�شائية

�صل�صلة  ت��و���ص��ي��ع  ب��ف��ر���ص��ة  "منر" 
ال���ق���ي���م���ة اخل����ا�����ص����ة ب���ه���ا وت���وف���ري 
لقاعدة  مت�صلة  دف��اع��ي��ة  م��رك��ب��ات 
عملئها من خلل �صبكة ات�صاالت 

املخاطر والتكاليف غري ال�صرورية 
وعلى  االأن��ظ��م��ة.  بتوافق  املرتبطة 
�صت�صتفيد  االت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  ���ص��وء 
"منر"  �صبكة  م��ن  �صات"  "الياه 

م���ع حكومة  وع��لق��ات��ه��ا احل��ال��ي��ة 
لتو�صيع  ال�صعودية  العربية  اململكة 
ح�����ص��وره��ا وا���ص��ت��ق��ط��اب امل��زي��د من 
�صتحظى  امل���ق���اب���ل،  ويف  ال���ع���م���لء. 

•• اأبوظبي-وام:

للت�صاالت  ال���ي���اه  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
�صات"  "الياه  ام�������س  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
احلكومي  ذراع��ه��ا  اتفاق  عن  اليوم 
احلكومية"   للخدمات  �صات  "الياه 
"YGS" مع �صركة "منر"، اإحدى 
الرائدة  "اإيدج"،  جمموعة  �صركات 
لتزويد  الع�صكرية  االآليات  اإنتاج  يف 
التابعة  الدفاعية  املركبات  اأنظمة 
االت�صاالت  بحلول  "منر"  ل�صركة 
اأثناء احلركة COTM اجلاهزة 

لل�صتخدام.
 ومت االإع�������لن ع���ن االت��ف��اق��ي��ة يف 
م���ع���ر����س ال�����دف�����اع ال���ع���امل���ي ال����ذي 
ال�صعودية  ال��ع��ا���ص��م��ة  ت�صت�صيفه 
لل�صراكة  ام��ت��داداً  ال��ري��ا���س، وت��ع��د 
ال���ت���ي ���ص��ي��غ��ت ب���ني ال��ط��رف��ني من 
خ����لل ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م يف 
م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر ال��دف��اع الدويل 

ال�صيانة  خلدمات  اإ�صافة  املعقدة؛ 
ال�صاعة  م��دار  على  الفني  وال��دع��م 
االأداء  م�����ص��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  ل�����ص��م��ان 
ونتطلع  واالأم�����������ان.  وامل���وث���وق���ي���ة 
م����ن خ�����لل ه�����ذه االت���ف���اق���ي���ة اإىل 
حلكومة  امل�صتمر  دعمنا  موا�صلة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
املتاحة  خدماتنا  نطاق  تو�صيع  مع 
ال�صعودية  العربية  اململكة  حلكومة 
العمل على  ب�صكل فعال من خلل 
الأحدث  اململكة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 

حلول االت�صال الف�صائية".
الرئي�س  بلي�صي�س،  دو  اأب��ري  وق��ال   
"ب�صفتنا  من��ر:  ل�صركة  التنفيذي 
ال�����ص��رك��ة ال����رائ����دة يف امل��ن��ط��ق��ة يف 
ت�صنيع املركبات املدرعة التي اأثبتت 
كفاءتها يف القتال، ي�صعدنا اأن نعلن 
خدمات  م�صغل  م��ع  اتفاقيتنا  ع��ن 
دولة  يف  الرائد  ال�صناعية  االأقمار 
الرائدة  حلولهم  ل��دم��ج  االإم�����ارات 

ا�صت�صافته  ال��ذي   2021 اآيدك�س 
واأتاحت  امل��ا���ص��ي.  ال���ع���ام  اأب��وظ��ب��ي 
الطرفني  ل��ك��ل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
ت��ط��وي��ر م��ف��ه��وم ع����ام ي��ظ��ه��ر كيف 
اأثناء  االت�������ص���االت  حل���ل���ول  مي��ك��ن 
"الياه  م���ن   COTM احل���رك���ة 
�صات" اأن تعمل بكفاءة على االآليات 
"منر".  ل�صركة  التابعة  الع�صكرية 
و"منر"  �صات"  "الياه  وت�صتعر�س 
خلل معر�س الدفاع العاملي اإحدى 
جرى  التي  �صات"  "الياه  حمطات 
 AJBAN مركبة  على  تركيبها 

"منر". ل�صركة  التابعة   442A
امل�صبق  االخ����ت����ب����ار  خ������لل  وم������ن   
للت�صاالت  �صات"  "الياه  حل��ل��ول 
 /COTM/ احل�����رك�����ة  اأث�����ن�����اء 
االأنظمة  م��ن  ال��ع��دي��د  ودجم��ه��ا يف 
املركبات،  ع��ل��ى  وامل��ت�����ص��ل��ة  امل��رّك��ب��ة 
اأن ت�صمن  "الياه �صات" يف  جنحت 
ل��ع��م��لئ��ه��ا وب�����ص��ك��ل ف���ع���ال جتنب 

النطاقني  ع��ل��ى   - اآم���ن���ة  ف�����ص��ائ��ي��ة 
و  Ka-band ال��������رتددي��������ني 

.L-band
عي�صى  ق�����ال  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  وب����ه����ذه   
ال���ع���ام لوحدة  امل���دي���ر  ال�����ص��ام�����ص��ي، 
احلكومية:  للخدمات  ���ص��ات  ال��ي��اه 
االإجناز  ه��ذا  نحقق  اأن  "ي�صعدنا 
مذكرة  ع���ق���ب  ’منر‘  ����ص���رك���ة  م����ع 
ال��ت��ف��اه��م ال���ت���ي وق��ع��ن��اه��ا م���ع���اً يف 
�صركة  يف  ون���ح���ن   .2021 ع�����ام 
احتياجات  ن��ت��ف��ه��م  �صات‘  ’الياه 
عملئنا يف قطاع الدفاع، ونزودهم 
احلركة  اأثناء  االت�صاالت  بخدمات 
باملن�صات  امل���دجم���ة   COTM
على  والقائمة  للرتكيب  واجلاهزة 
وبالتعاون  الف�صائية.  االت�صاالت 
مع �صركائنا ومزودي احللول، نقدم 
خدمات ُمدارة ومتطورة ومتكاملة 
ل��لت�����ص��االت اأث��ن��اء احل��رك��ة لدعم 
من�صات املركبات الربية والبحرية 

اأحدث  يف  الف�صائية  ل��لت�����ص��االت 
ال�صراكة  ه��ذه  وتعك�س  من�صاتنا. 
با�صتخدام  التزامنا  اال�صرتاتيجية 
اأحدث التقنيات التي ت�صمن متيز 

عملئنا يف هذا املجال".
 وب�����ص��ف��ت��ه��ا امل�����زود ال���رائ���د حللول 
االت�صاالت الف�صائية حلكومة دولة 
وغريها  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
من اجلهات �صبه احلكومية، متتلك 
"الياه �صات" مكانة مثالية لتوفري 
وات�صاالت  امل���ه���ام  م��ت��ع��ددة  ح��ل��ول 
وقابلة  واآم����ن����ة  ���ص��ام��ل��ة  ف�����ص��ائ��ي��ة 
العمليات  ل��دع��م  البيني  للت�صغيل 
وتتيح  واجلوية.  والبحرية  الربية 
للمناطق  امل��رن��ة  امل��ج��م��وع��ة  ح��ل��ول 
ال��ت��ي ت��ق��ع خ����ارج ن��ط��اق ال���روؤي���ة /
BLoS اإمكانية ال�صيطرة الفائقة 
اأي  امل��اأه��ول��ة م��ن  ال�صفن غ��ري  على 
موقع، مما يو�صع نطاقها الت�صغيلي 

ليتجاوز حدود الروؤية االإعتيادية.

لتعزيز الوعي املجتمعي وخدمة الإن�سانية

تريندز والعاملية للخدمات الإن�شانية يتعاونان يف املجالت البحثية وا�شتطلعات الراأي
•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  "مركز  وّق������ع 
تفاهم  م���ذك���رة  واال�صت�صارات" 
العاملية  "املدينة  م����ع  وت�����ع�����اون 
دب���ي،   - االإن�صانية"  ل��ل��خ��دم��ات 
وال�صراكة  التفاعل  تعزيز  ب��ه��دف 
يف املجاالت البحثية وا�صتطلعات 
ال�����راأي، اإ���ص��اف��ة اإىل امل�����ص��اه��م��ة يف 
دعم  يف  الطرفني  اأه���داف  حتقيق 
اإىل  ت�صتند  اأ�صيلة  بحوث  واإج���راء 
االأدلة والوقائع العلمية، وتوظيفها 
ل��ت��ع��زي��ز ال��وع��ي امل��ج��ت��م��ع��ي، ودعم 

�صّناع القرار ووا�صعي ال�صيا�صات.
م����ن جانب  امل�����ذك�����رة  وّق�������ع  وق������د 
"تريندز" الدكتور حممد عبداهلل 
العلي، الرئي�س التنفيذي ل� "مركز 
واال�صت�صارات"،  للبحوث  تريندز 
ومن جانب "اخلدمات االإن�صانية" 

العاملي  املركز  توجه  �صمن  تندرج 
اخلا�س بتعزيز ال�صراكات البحثية 
وال���ع���ل���م���ي���ة م�����ع ك�������ربى م����راك����ز 
ال��ب��ح��وث وال���درا����ص���ات واأه��م��ه��ا يف 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  وال���ع���امل،  املنطقة 
واملوؤ�ص�صات  الهيئات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
لي�س  ملحة،  ���ص��رورة  ميثل  اأ�صبح 
من  املتبادلة  اال�صتفادة  يتيح  الأن��ه 
اخلربات البحثية وقاعدة البيانات 
فقط،  لديهم  املتوافرة  واملعلومات 
بل الأنه ي�صهم يف فهم اأعمق ملختلف 
والعاملية  االإق���ل���ي���م���ي���ة  ال��ق�����ص��اي��ا 

وتناولها من منظور �صمويل.

ـــــات  واخلـــــدم و  ــــدز  ــــن ــــري ت
الإن�سانية

للبحوث  ت���ري���ن���دز  "مركز  ي���ع���د 
بحثية  م��وؤ���ص�����ص��ة  واال�صت�صارات" 
ت���اأ����ص�������س عام  ف���ك���ري���ة م�����ص��ت��ق��ل��ة، 

�صل�صلة  ����ص���م���ن  ي�����اأت�����ي  دب������ي  يف 
"تريندز"،  االإجنازات التي حققها 
االإقليمية  ال�صرتاتيجيته  مواكبة 
والعاملية التي حتولت من خللها 
ال���روؤي���ة واخل���ط���ط اجل���دي���دة من 
باملعرفة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ا����ص���ت�������ص���راف 
�صنعه،  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����ص��ارك��ة  اإىل 
التوا�صل  ج�����ص��ور  م��د  ج��ان��ب  اإىل 
خمتلف  م�����ع  وامل�����ع�����ريف  ال���ع���ل���م���ي 
وعاملياً،  اإقليمياً  الفاعلة  اجل��ه��ات 
اأن التعاون بني اجلانبني  مو�صحاً 
ي�������ص���م���ل ال���ك���ث���ري م�����ن امل�����ج�����االت، 
البحوث  اإج���������راء  اأب�����رزه�����ا  وم�����ن 
االجتماعية  والدرا�صات  امل�صرتكة 
وال�صيا�صية، واالقت�صادية، وامل�صوح 
امليدانية، اإىل جانب تبادل اخلرباء 
وال��ب��اح��ث��ني غ���ري امل��ق��ي��م��ني لدى 
ال��ط��رف��ني ب��ه��دف اال���ص��ت��ف��ادة من 
الكتابة  خرباتهم وت�صجيعهم على 

التنفيذي  املدير  �صابا،  جو�صيببي 
املدينة  م��ق��ر  وذل����ك يف  ل��ل��م��دي��ن��ة، 
املذكرة  ت�صعى  اإذ  دب��ي،  يف  العاملية 
اإىل تعزيز �ُصبل التعاون وال�صراكة 
يف املجاالت املعرفية والبحثية التي 
تهم اجلانبني، وتوفري اإطار ر�صمي 
والتن�صيق  ل��ل��ت��وا���ص��ل  وق����ان����وين 
ميكنهما  ب���ي���ن���ه���م���ا،  وال�����ت�����ع�����اون 
م���ن خ���لل���ه ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
املجاالت  يف  امل�����ص��رتك��ة  اأه��داف��ه��م��ا 
واالإن�صانية  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

الهادفة.

ا�سرتاتيجية عاملية
عبداهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
العلي، الرئي�س التنفيذي ل�� "مركز 
تريندز للبحوث واال�صت�صارات" اأن 
توقيع مذكرة التعاون مع "املدينة 
االإن�صانية"  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 

وامل�صاركة  والن�صرات،  للإ�صدارات 
يف الفعاليات البحثية التي ينظمها 

الطرفان.
 

اأن�سطة بحثية م�سرتكة
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  واأو�������ص������ح 
"تريندز" و"اخلدمات  اأن  للمركز 
تنظيم  اإىل  ي�صعيان  االإن�صانية" 
اأن�������ص���ط���ة ب��ح��ث��ي��ة م�����ص��رتك��ة مثل 
واملحا�صرات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات 
وور����س ال��ع��م��ل، م��ا ي��دع��م التعاون 
ال��ب��ح��ث��ي وي���ع���زز ت���ب���ادل االأف���ك���ار 
ووجهات النظر حول الق�صايا التي 
ال��ط��رف��ان يف بحوثهما  ب��ه��ا  ُي��ع��ن��ى 

ودرا�صاتهما.
ال�صراكة  ات���ف���اق���ي���ات  اإن  وق�������ال 
ومذكرات التعاون البحثي والعلمي 
الفكرية  امل�����راك�����ز  خم���ت���ل���ف  م�����ع 
االأكادميية  واملوؤ�ص�صات  والبحثية 

اجليو�صيا�صية  ��ع��د  ال�����صُّ خم��ت��ل��ف 
واالقت�صادية واملعرفية.

"املدينة العاملية للخدمات  وتعترب 
احل�����رة  امل���ن���ط���ق���ة  االإن�صانية" 
الربحية  غري  الوحيدة  االإن�صانية 
تاأ�ص�صت  التي  العامل،  يف  وامل�صتقلة 
دم����ج  خ�������لل  م�����ن   2003 ع�������ام 
ومدينة  ل���لإغ���اث���ة  دب�����ي  م���دي���ن���ة 

2014 يف اأبوظبي، لي�صكل اإ�صافة 
العلمي  ال���ب���ح���ث  مل�������ص���رية  م��ه��م��ة 
اجل���اد وال��ر���ص��ني، مب��ا ميثله من 
ي�صعى  م��ت��ك��ام��ل  ف���ك���ري  م�������ص���روع 
اأف�����ص��ل وحتليل  ف��ه��م  ت��ق��دمي  اإىل 
والتطورات  الق�صايا  ملختلف  اأدق 
املختلفة يف العامل، كما يهدف اإىل 
وال��ت��ح��دي��ات على  ال��ف��ر���س  حتليل 

ت�صت�صيف  حيث  االإن�����ص��ان��ي��ة،  دب��ي 
 87 م��ن  م��ك��ون��اً  متنوعاً  جمتمعاً 
منظمات  ذل������ك  يف  مب����ا  ع���������ص����واً 
الدولية  واملنظمات  املتحدة،  االأمم 
احل���ك���وم���ي���ة وغ������ري احل���ك���وم���ي���ة، 
مظلة  حت��ت  حالياً  املدينة  وتعمل 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  "مبادرات 

مكتوم العاملية".

تثقيفًا لأفراد املجتمع بكيفية وفوائد فرز نفايات املنزل

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة افرا�شية بعنوان 
»بيئتنا م�شوؤوليتنا« للتوعية باأهمية اإعادة تدوير النفايات 

•• اأبوظبي – الفجر:

ال��ت��اب��ع��ة لدائرة  اأب���وظ���ب���ي،  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل، م��ن خ��لل م��رك��ز بلدية املدينة، 
م�صوؤوليتنا" �صمن  "بيئتنا  بعنوان  افرتا�صية  ور�صة 
باأهمية  املجتمع  اأف���راد  لتوعية  "عا�صمتي"،  م��ب��ادرة 
لذلك،  ال�صحيحة  وال��ط��رق  النفايات  ت��دوي��ر  اإع���ادة 
واملحافظة على البيئة وم�صادرها الطبيعية، وتقليل 
بالتعاون  وذل��ك  النفايات،  مكبات  وم�صاحات  التلوث 

مع �صركة اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير(. 
مبعايري  االرت��ق��اء  يف  امل�صاهمة  اإىل  الور�صة  وه��دف��ت 
خ��دم��ات ع�صرية  ت��ق��دمي  والتميز يف  احل��ي��اة،  ج���ودة 
البلدية،  امل��راف��ق  وتفعيل  املجتمع،  اأف���راد  كافة  تفيد 

باالإ�صافة اإىل تعزيز امل�صاركة املجتمعية بني البلدية 
وكافة �صرائح واأفراد املجتمع.

من  ال��ع��دي��د  ح���ول  احل��دي��ث  ال�����ور�صة  وت�ص�����منت 
امل���ح���اور، ح��ي��ث ع��م��ل امل��ت��ح��دث��ون ع��ل��ى تثقيف اأف���راد 
موؤكدين  امل��ن��زل،  م��ن  النفايات  ف��رز  بكيفية  املجتمع 
التدوير،  اإع���ادة  عمليات  لنجاح  االأوىل  النقطة  اأنها 
اأن��ه عندما يعمل كل �صخ�س على فرز  اإىل  م�صريين 
نفايات منزله، فاإنه بذلك ي�صاعد يف ت�صهيل عمليات 
ليتم  ومعاجلتها  النفايات  وت�صنيع  ال��ت��دوي��ر  اإع���ادة 
الكثري من  وبالتايل ح�صد  اأخ��رى،  ا�صتخدامها مرة 
تعزز  التي  واالقت�صادية  وال�صحية  البيئية  املنافع 
التي  النظيفة  ال�صحية  والبيئة  اال�صتدامة  معايري 

تتمتع بها اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي : الفجر

اأك�����دت اأم����ل ال��ع��ف��ي��ف��ي االأم�����ني العام 
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال���رتب���وي���ة ع��ل��ى اأن 
للمراأة  ال���ع���امل���ي  ب���ال���ي���وم  االح���ت���ف���ال 
م��ن��ا���ص��ب��ة م��وات��ي��ة ت��ت��ي��ح ل��ن��ا يف دولة 
ت�صليط  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
احل�صارية  امل���ن���ج���زات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
التي حتققت خلل اخلم�صني املا�صية 
مرموقة  م���ك���ان���ة  اإر������ص�����اء  ���ص��ب��ي��ل  يف 
يف  بها  والنهو�س  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة 
الوطنية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم����االت  ج��م��ي��ع 
االإم���ارات���ي���ة  امل�������راأة  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
الدولية  التناف�صية  ت�صدرت موؤ�صرات 
التمكني  يف  ال����ع����امل  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 
والتمتع  اجل��ن�����ص��ني  ب���ني  وال�����ت�����وازن 
يف  واالإ���ص��ه��ام  ال��د���ص��ت��وري��ة،  بحقوقها 
جميع  يف  املجتمعية  التنمية  حتقيق 

والتقنية،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  التخ�ص�صات 
وه���و م��ا ج��ع��ل م��ن��ه��ا من���وذج���اً فريداً 
والعامل  املنطقة  م�صتوى  على  للمراأة 
االحتفال  اأن  اإىل  العفيفي  .واأ���ص��ارت 
م��ن��ا���ص��ب��ة ط��ي��ب��ة جت�����دد ف��ي��ه��ا امل������راأة 
التي  ال���ر����ص���ي���دة  ل��ل��ق��ي��ادة  ام��ت��ن��ان��ه��ا 

االإبداع  املحفزة على  البيئة  هياأت لها 
جماالت  جميع  يف  والريادة  واالبتكار 
بكل  م�صتذكرين  ال��وط��ن��ي��ة،  التنمية 
ال���ف���خ���ر واالع������ت������زاز ال�������دور ال���رائ���د 
للمغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
نهيان " طيب اهلل ثراه " الذي اأر�صى 
دعائم قوية مكنت املراأة من االنطلق 
بدورها  ال��ق��ي��ام  يف  وج������دارة  ب��ك��ف��اءة 
املجتمع،  خدمة  يف  ر�صالتها  وحتقيق 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��وا���ص��ل  ن��ه��ج  وه���و 
ال�������ص���ري ع���ل���ي���ه، ك���م���ا حت���ظ���ى امل�������راأة 
االإماراتية بدعم ال حمدود من �صمو 
رئي�صة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
املجل�س  رئي�س  العام  الن�صائي  االحتاد 
الرئي�س  والطفولة  للأمومة  االأعلى 
" اأم  التنمية االأ�صرية  االأعلى ملوؤ�ص�صة 
م�صرية  م��ن  التي جعلت   ،" االإم����ارات 
البارزة  الوطنية  ال��ن��م��اذج  اأح��د  امل���راأة 

•• دبي-الفجر:

���ص��ه��د م���ع���ايل ال���ف���ري���ق ع���ب���د اهلل 
خليفة املري، القائد العام ل�صرطة 
القيادة  "جنوم  تكرمي  حفل  دب��ي، 
املثاليني  ال�صائقني  م��ن  االآمنة"، 
اأو  ح�������وادث  ي���رت���ك���ب���وا  ال����ذي����ن مل 
الربنامج  وهو  مرورية،  خمالفات 
دبي،  ���ص��رط��ة  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
ال�صائقني  ح��ث  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
ع��ل��ى االل����ت����زام وب�����ذل امل���زي���د من 
اأدائهم  للرتقاء مب�صتوى  اجلهود 
ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��لم��ة امل����روري����ة على 

الطرقات.
اأقيم يف فندق  ال��ذي  ح�صر احلفل 
اللواء  مونتجمري"،  ال��ع��ن��وان   "
عبداهلل علي الغيثي، مدير االإدارة 
واملن�صاآت  ال��ه��ي��ئ��ات  الأم����ن  ال��ع��ام��ة 
والطوارئ، واللواء الدكتور حممد 
نا�صر عبد الرزاق الرزوقي، مدير 
واالإن���ق���اذ،  ل��ل��ن��ق��ل  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
واللواء علي عتيق بن الحج مدير 
امل���ط���ارات،  الأم����ن  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
وال��ع��م��ي��د ج���م���ال ����ص���امل اجل���لف 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
وامل���ب���اح���ث اجل���ن���ائ���ي���ة وع������دد من 

ال�صباط.
وق���ال���ت ال��ع��ق��ي��د ���ص��م��رية ع��ب��د اهلل 
التاأمينات  اإدارة  م��دي��رة  ع��ل��ي،  اآل 
واالإنقاذ،  للنقل  العامة  االإدارة  يف 
للحفل  االفتتاحية  كلمتها  خ��لل 
مبادرة جنوم القيادة االآمنة  "تعد 

واملعتمدة  امل��ت��م��ي��زة  امل���ب���ادرات  م��ن 
اأه������داف  حت��ق��ي��ق  اإىل  وال����ه����ادف����ة 
ب�صاأن  اال�صرتاتيجية  دب��ي  �صرطة 
ت��ع��زي��ز ال�����ص��لم��ة امل�����روري�����ة، كما 
دبي  �صرطة  امل��ب��ادرة حر�س  تعك�س 
الداخلي  جم��ت��م��ع��ه��ا  اإ���ص��ع��اد  ع��ل��ى 
ب�����امل�����ب�����ادرات، ذل�����ك اأن  وحت���ف���ي���زه 
نظام  و�صائل  م��ن  و�صيلة  التكرمي 
املطاف  اآخ���ر  لي�س  وه��و  التحفيز، 
ول��ك��ن��ه جم���رد خ��ط��وة ع��ل��ى طريق 
نحتفي  ال����ي����وم  ون���ح���ن  ال���ت���م���ي���ز، 
ول���ل���م���رة ال���راب���ع���ة ع���ل���ى ال���ت���وايل 
�صمن مبادرة جنوم القيادة االآمنة 
ومراكز  ال��ع��ام��ة  االإدارات  بتكرمي 
املراكز  على  احلا�صلني  ال�صرطة 
ن�صبة  تخفي�س  يف  االأوىل  الثلثة 
ح���وادث امل��رك��ب��ات ل��دي��ه��م، وكذلك 
�صائقي  من  نخبة  بتكرمي  نحتفي 
و�صائقي  املثاليني،  القوة  مركبات 

الذين  املثاليني  البحرية  الو�صائل 
مل يرتكبوا حوادث وخمالفات."

واأ�صافت "اإن مبادرة جنوم القيادة 
االآمنة ا�صتطاعت خف�س احلوادث 
ال��ق��وة للأعوام  مل��رك��ب��ات  امل���روري���ة 
 ،2020  ،2019  ،2018
وبن�صبة  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى   2021
%، كما �صاهمت يف انخفا�س   33
ال�صرطة  ا�صتجابة  زم��ن  متو�صط 
حل�����االت ال����ط����وارئ امل��خ��ت��ل��ف��ة اإىل 
االأمر الذي عزز من  دقيقة،   2.5
تواجد دوريات ال�صرطة يف مناطق 
اخ���ت�������ص���ا����ص���ه���ا وف����ق����ا ل�����لأه�����داف 
اال�صتجابة  ل�صرعة  اال�صرتاتيجية 
الطارئة، ومدى جاهزية  للحاالت 
ال�صائق  اأن  كما  للخدمة،  املركبات 
املثايل الذي امتد عطاوؤه والتزامه 
على مدى 4 اأعوام متتالية، وكانت 
حتقيق  يف  وا����ص���ح���ة  ب�����ص��م��ة  ل����ه 

ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأه�����داف 
دبي، واأ�صبح قدوة لغريه، ي�صتحق 
العطاء  ل���ه���ذا  ال��ت��ق��دي��ر  ك���ل  م��ن��ا 
امل���ب���ذول، وم���ن خ���لل ه���ذا احلفل 
ونعلمه  �صعيه  ل��ه  ن��ب��ارك  ال��ك��رمي 
كم نحن فخورون به وباأمثاله من 
العامة  القيادة  يف  الطيبة  النماذج 

ل�صرطة دبي."

تكرمي 
ويف ختام احلفل، كرم معايل الفريق 
يرافقه  امل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل  ع��ب��د 
نا�صر  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  ال����ل����واء 
الرزوقي، والعقيد �صمرية اآل علي، 
جنوم القيادة االآمنة من ال�صائقني 
املثاليني الذين مل يرتكبوا حوادث 
اأو خمالفات مرورية خلل الثلثة 
اأعوام املا�صية، باالإ�صافة اإىل العام 
املا�صي، والبالغ عددهم 27 �صائقاً 

العامة  االإدارات  خم���ت���ل���ف  م����ن 
ال�����ص��رط��ة، كما مت تكرمي  وم��راك��ز 
االدارات  م����ن  االأوائ���������ل  ال���ث���لث���ة 
واملخافر  ال�صرطة  ومراكز  العامة 
احلوادث  تخفي�س  ن�صبة  فئة  عن 
العامة  االإدارة  وج����اءت  امل���روري���ة، 
االأول،  امل���رك���ز  امل���ط���ارات يف  الأم����ن 
واالإدارة العامة للتحريات واملباحث 
اجلنائية  يف املركز الثاين، واالإدارة 
واملن�صاآت  ال��ه��ي��ئ��ات  الأم����ن  ال��ع��ام��ة 

والطوارئ يف املركز الثالث. 

تكرمي مراكز ال�سرطة
ال��ف��ري��ق عبد اهلل  كما ك��رم م��ع��ايل 
التي  ال�صرطة  مراكز  املري  خليفة 
املرورية  ن�صبة احل��وادث  انخف�صت 
ف��اأح��رز م��رك��ز �صرطة حتا  ل��دي��ه��ا، 
املركز االأول، يف حني ح�صل مركز 
الثاين،  املركز  على  بردبي  �صرطة 
وم���رك���ز ���ص��رط��ة ال��ق�����ص��ي�����س على 

املركز الثالث.
ا�صت�صراف  م��رك��ز  ت��ك��رمي  ومت  كما 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ودع������م ات����خ����اذ ال���ق���رار 
للنقل  العامة  االإدارة  مع  لتعاونه 
واالإن��ق��اذ يف م��ب��ادرة جن��وم القيادة 
تكرمي  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  االآم����ن����ة، 
�صركات التاأمني ورعاة املبادرة، وهم 
للتاأمني،  الوطنية  اأبوظبي  �صركة 
و����ص���رك���ة االإم������������ارات ل����ل����م����زادات، 
دبي،  مونتجمري  العنوان  وفندق 
ل�صيانة  امل��اج��د  جمعة  وم��وؤ���ص�����ص��ة 

املاجد والتلل للأزياء الرجالية.

•• ال�صارقة-وام:

التقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
واأع�صاء  رئي�س  اأم�س  ال�صارقة، �صباح  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�صو 
يف  االأكادميية  مبنى  يف  للتعليم  ال�صارقة  اأكادميية  اأمناء  جمل�س 

املدينة اجلامعية بال�صارقة.
الذين مت  االأم��ن��اء  باأع�صاء جمل�س  اللقاء  بداية  �صموه يف  ورح��ب 
التعليم  جم��ال  يف  واملهمة  الكبرية  خرباتهم  على  بناًء  اختيارهم 
�صموه  م�صرياً  التعليمية،  واالأكادمييات  املوؤ�ص�صات  وتطوير  واإدارة 
يف  للتعليم  ال�صارقة  الأكادميية  وال�صامية  الكبرية  االأه���داف  اإىل 
التعليم يف  دور  على  تاأكيداً  التعليمي  القطاع  العاملني يف  تطوير 

بناء االأجيال ون�صر العلم واملعرفة والقيم واملهارات.

اأ�صاليب  واأكد �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة اأن على املعلم معرفة 
وطرق التدري�س ال�صحيحة واال�صتمرار يف تطوير مهاراته ليتمكن 
�صحيحة  ب�صورة  الطلبة  اإىل  النافع  والعلم  املعرفة  اإي�صال  من 
وم����وؤث����رة، مم���ا ي��ج��ع��ل م�����ص��وؤول��ي��ة االأك���ادمي���ي���ة ك��ب��رية يف تطوير 

املعلمني.
حاكم  ال�صمو  �صاحب  وت��وج��ي��ه��ات  ب��دع��م  االأم��ن��اء  جمل�س  واأ���ص��اد 
يف  اأ�صهم  ال��ذي  االأم��ر  االأك��ادمي��ي��ة،  اإن�صاء  منذ  امل�صتمرة  ال�صارقة 
حتقيق تقدم كبري و�صريع يف م�صتوى االأكادميية وجناح براجمها 

مب�صاركة اأعداد كبرية للمعلمني من خمتلف دول العامل.
كما ق��دم جمل�س االأم��ن��اء نبذة عامة ح��ول خطط االأك��ادمي��ي��ة يف 
جامعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��راجم��ه��ا  وتنفيذ  اخت�صا�صاتها  مم��ار���ص��ة 

هل�صنكي الفنلندية، وو�صع اال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية.

�شلطان القا�شمي يلتقي رئي�س واأع�شاء جمل�س اأمناء اأكادميية ال�شارقة للتعليم

•• الفجرية -وام: 

اأّكد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد الفجرية على اأهمّية التعليم 
العايل يف بناء الوطن ودعم ركائز نه�صته، م�صرًيا اإىل توجيهات �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية ب�صرورة 
ت�صجيع ال�صباب على موا�صلة التعلم، والت�صلح باملعارف والتخ�ص�صات املطلوبة، 

مبا يعزز اأهداف التنمية ال�صاملة بالدولة.
جاء ذلك خلل تكرمي �صموه يف مكتبه بالديوان االأمريي، ل� 20 طالًبا وطالبة 
من الدفعة الثالثة ع�صرة من حَملة �صهادة املاج�صتري يف خمتلف التخ�ص�صات 

العلمية واالإن�صانية.
واأ�صار �صموه اإىل االأهمية التي توليها حكومة الفجرية لقطاع التعليم العايل، 
ومتطلباتها  العلمية  التخ�ص�صات  يف  وا�صرتاتيجيتها  الدولة  روؤي��ة  يواكب  مبا 

املتجددة، ويدعم موؤ�صرات الدولة يف القوة الناعمة يف قطاع التعليم العايل بني 
دول العامل.

حت�صيل  يف  ومثابرتهم  العلمي،  اإجن��ازه��م  على  املكرمني  الطلبة  �صموه  وه��ّن��اأ 
منهم عن  �صرٍح موجٍز  اإىل  �صموه  ا�صتمع  كما  م�صّرفة،  بنتائج  العليا  ال�صهادات 
تخ�ص�صاتهم وموا�صيع ر�صائل املاج�صتري، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح، وداعًيا 

اإياهم على موا�صلة اجلهد يف �صبيل العلم واملعرفة وخدمة الوطن.
اإىل �صمو ويل عهد الفجرية على التكرمي،  وتقّدم املكّرمون بال�صكر واالمتنان 
من  امل��زي��د  حتقيق  نحو  ال��ف��ج��رية،  ل�صباب  ال��دائ��َم��ني  وت�صجيعه  �صموه  ودع���م 
الديوان  مدير  ال�صنحاين  �صعيد  حممد  �صعادة  التكرمي  ح�صر  النجاحات. 
االم����ريي ب��ال��ف��ج��رية و ���ص��ع��ادة ���ص��امل ال��زح��م��ي م��دي��ر م��ك��ت��ب ���ص��م��و ويل عهد 
الفجرية، وامل�صت�صار را�صد عبيد احلفيتي رئي�س جمل�س رعاية التعليم وال�صوؤون 

االأكادميية بالفجرية، واأع�صاء جمل�س االأمناء .

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ال�صيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن حممد اآل نهيان رئي�صة جمل�س اإدارة 
موؤ�ص�صة املباركة اأن االحتفال بيوم املراأة العاملي منا�صبة مواتية لت�صليط ال�صوء 
على منجزات املراأة يف العامل والتحديات التي تواجه م�صريتها ون�صت�صرف من 

خلله اإ�صراقة م�صتقبلها وَغِدها الواعد.
واأ�صارت اإىل اأن االحتفاء بهذا اليوم يفتح اآفاقاً وا�صعًة لتقييم ال�صيا�صات واملبادرات 
التي تتعلق باملراأة يف خمتلف ربوع العامل بهدف دعم م�صريتها ومتكينها خا�صة 
وه�صم  والن�صيان  التهمي�س  من  فيها  امل���راأة  تعاين  ت��زال  ال  التي  املجتمعات  يف 

احلقوق وعدم التمكني.
خالية من  ملجتمعات  عاملية  روؤي��ة  اأي�صا  يج�صد  اليوم  بهذا  االحتفال  اإن  وقالت 

دون متييز  امل�صاواة بني اجلن�صني  بتحقيق  توؤمن  وملجتمعات  امل��راأة  العنف �صد 
قدم  على  امل���راأة  فيها  تكون  للمجتمعات  �صاملة  تنمية  ي�صمن  مب��ا  امل���راأة  جت��اه 
امل�صاواة يف الو�صول اإىل التعليم والتدريب والتكنولوجيا املتطورة وكذلك متكني 
املراأة الريفية يف كثري من دول العامل التي ما زالت تتعامل حتى اليوم بتمييز 
يف  العامل  بها  نفاخر  منا�صبة  اليوم  بهذا  العاملي  االحتفال  اأن  واأك��دت   . �صدها 
دولة االإمارات العربية املتحدة مبا حتقق من منجزات ح�صارية رائدة على يدي 
" طيب اهلل  اآل نهيان  القائد املوؤ�ص�س املغفور له الوالد ال�صيخ زايد بن �صلطان 
ثراه " الذي اآمن مبكانة املراأة ودورها يف املجتمع وجعلها اأحد الركائز االأ�صا�صية 

يف نه�صة دولة االحتاد منذ انطلق م�صريتها قبل خم�صة عقود.
اأ�صا�صي مع �صقيقها الرجل يف بناء  امل��راأة �صريك  باأن  ال�صيخ زايد  اآمن  واأ�صافت 
الوطنية،  الهوية  وتعزيز  االأ�صيلة،  القيم  منظومة  وتر�صيخ  املتلحم،  املجتمع 

للتعليم  وا�صعة  " اآفاقاً  ث��راه  " طيب اهلل  املوؤ�ص�س  القائد  اأمامها  ومن هنا فتح 
والعمل وخدمة املجتمع، ومهد لها الطريق الذي ت�صلكه يف بناء الوطن مرفوعة 
الراأ�س عالية الهامة مواكبة للم�صتقبل م�صت�صرفة للغد وهو نهج وا�صلت ال�صري 
�صامية  ر�صالة  االإماراتية  امل��راأة  نه�صة  من  جعلت  التي  الر�صيدة  قيادتنا  عليه 
كفلها د�صتور دولة االإمارات والقوانني والت�صريعات املنبثقة عنه، وخلل العقود 
اخلم�صة املا�صية حققت املراأة االإماراتية مكانة مرموقة حملياً وعربياً واقليمياً 
ودولياً وباتت اأحد الركائز البارزة يف موؤ�صرات التناف�صية الدولية اإبداعاً وابتكاراً 
. واأ�صادت ال�صيخة الدكتورة موزة برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ  وريادًة ومتيزاً 
ال�صيخ  ال�صمو  اهلل" و�صاحب  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي  اهلل" و�صاحب  "رعاه 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ، واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�س 
على  �صموهم  االإماراتية وحر�س  امل��راأة  مل�صرية  االإم��ارات  االأعلى للحتاد حكام 
وقائدة  و�صفرية  وزي���رة  الوطني  العمل  ���ص��دارة  اإىل  بها  دف��ع  م��ا  وه��و  متكينها 

تنفيذية يف جميع ميادين العمل واالإنتاج يف وطننا الغايل .
رئي�صة  بنت مبارك  ال�صيخة فاطمة  �صمو  للوالدة  التاريخي  بالدور  اأ�صادت  كما 
الرئي�صة  والطفولة  للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  االحت��اد 
االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية " اأم االإمارات " التي قدمت دعماً كبريا مل�صرية 
املراأة االإماراتية ووفرت لها البيئة التي تعزز من مواهبها واإبداعاتها وطاقاتها 
اخللقة يف خدمة الوطن هذه ال�صورة النا�صعة مل�صرية املراأة االإماراتية حتظى 
باهتمام عاملي من قبل االأمم املتحدة واملنظمات الدولية املتخ�ص�صة التي ترى 

فيها دائماً منوذجاً يحتذى به لرعاية املراأة ومتكينها يف خمتلف ربوع العامل.

•• ال�صارقة-وام:

اإن  ب��امل��راأة  "مناء" للرتقاء  ع��ام  ك��رم مدير  �صعادة رمي بن  قالت 
اأن  املجتمعات  على  ويجب  للتنمية  االأ�صا�صية  الركائز  اأح��د  امل��راأة 
تعمل بجهد من اأجل تفعيل كافة عنا�صر قوتها لتحقيق التنمية 

ال�صاملة وامل�صتدامة.
امل��راأة و�صراكتها عن الطموحات  اأنه ال ميكن ف�صل دور  واأ�صافت 

الكربى لل�صعوب واالأمم يف كل مكان.
التحية  العاملي  امل���راأة  ي��وم  "مناء" مبنا�صبة  ع��ام  م��دي��ر  ووج��ه��ت 
ورائدات  وامل��وظ��ف��ات  العامل"العاملت  يف  ام���راأة  لكل  والتقدير 
االأعمال وربات البيوت وطالبات املدار�س واجلامعات وللمجتمعات 

والداعمني مل�صرية االرتقاء بدور املراأة ".
و قالت يف ت�صريح خا�س لوكالة اأنباء االإمارات )وام( منذ تاأ�صي�س 
"مناء" ونحن نعمل وفق ا�صرتاتيجية متعددة امل�صارات وال�صاحات 
اأردنا اأن ن�صاهم مب�صرية ارتقاء املراأة االإماراتية واأن ندعم ريادتها 
ال  ال��ري��ادة  فمفهوم  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����ص��ادي  ال�صعيدين  على 
ميكن جتزئته "فالريادة االقت�صادية يجب اأن تنعك�س يف الريادة 
ال���دور االج��ت��م��اع��ي واالأ����ص���ري ع��رب االإ���ص��ه��ام يف  االجتماعية ويف 

تر�صيخ القيم االأ�صرية وتعزيز القيم الثقافية العامة".
التنموية  "مناء" اأدواتها  واأ�صافت ويف �صبيل حتقيق ذلك طورت 

وبنت جمتمعاً �صامًل ت�صتفيد منه املراأة ويلبي حاجتها وطموحها 
اأعمال  ���ص��ي��دات  جم��ل�����س  ف��ك��ان  واه��ت��م��ام��ات��ه��ا  لتخ�ص�صها  وف��ق��اً 
ال�����ص��ارق��ة ال���ذي ي��وف��ر ال��دع��م املهني وامل��ع��ريف ل��رائ��دات االأعمال 
ويعمل على متكينهن من الو�صول اإىل االأ�صواق املحلية والعاملية 
ال�صارقة  مكانة  تر�صيخ  اأج��ل  الدائم من  املجل�س  اإىل جانب عمل 
بيئة �صديقة وحا�صنة لرائدات االأعمال وللم�صاريع التي تديرها 

ومتلكها املراأة.
اأن��ه وم��ن اأج��ل اأن تكون م�صرية االرت��ق��اء ب��امل��راأة ذات  و لفتت اإىل 
جمل�س  تاأ�ص�س  وجمتمعها  اأ�صرتها  وعلى  عليها  جمزية  ع��وائ��د 
اإرثي للحرف املعا�صرة الذي نقل عدداً كبرياً من الن�صاء من خانة 
ونقلها  اإنتاجية  لنف�صه هوية  اأ�ص�س  االإنتاج  اإىل خانة  اال�صتهلك 
االأزي��اء وامل�صممني  املعار�س ودور  اأبرز  ال�صراكة مع  للعاملية عرب 

املعروفني.
التي  املرتكزات  اأه��م  من  امل�صتمر  والتعلم  املعرفة  اأن  اإىل  ونوهت 
تاأ�ص�صت  ل��ه��ذا  وم��ب��ادرات��ه��ا  "مناء" ب��رباجم��ه��ا  م��ن��ه��ا  ان��ط��ل��ق��ت 
للمعرفة وبناء القدرات" لتوفر لكافة الراغبني  بادري  "اأكادميية 
ولكافة الراغبني بالتعلم وامتلك املهارات اجلديدة موادَّ عالية 

اجلودة.
و قالت :والأننا نوؤمن يف مناء باأن جناح جتربة املراأة عاملياً يتوقف 
لكافة  برامج  اإىل  وحتويلها  املحلية  التجارب  جن��اح  تعميم  على 

املحلية  جتربتنا  منجزات  تنعك�س  اأن  على  حر�صنا  االأر���س  ن�صاء 
على املجتمعات االأخرى يف بلدان خمتلفة من العامل فكان لنماء 
املراأة يف املجتمعات املحتاجة  ب�صمات وا�صحة ورا�صخة على واقع 
حيث عززت �صبكة �صراكاتها الدولية التي عربت عنها من خلل 
لتنفيذ  ال�صلم"  �صانعات  للن�صاء  العاملية  "ال�صبكة  مع  التعاون 
واإندوني�صيا  بنغلدي�س  ال�صلم" يف  اأجل  من  �صفريات  "برنامج 
الذي يهدف اإىل متكني الفتيات والن�صاء هناك من العمل واالإنتاج 

ومكافحة الفقر والتطرف وتر�صيخ اأ�ص�س التعاي�س النبيل.
كما تعاونت "مناء" يف مو�صوع " هجمات االأ�صيد " التي تتعر�س لها 
املراأة يف بع�س املجتمعات مع عدة منظمات لتوفري الدعم للن�صاء 
ال�صحايا والذي ي�صمل الدعم النف�صي واالجتماعي لت�صهيل اإعادة 
الن�صاء  متكني  ب��رام��ج  اإىل  اإ�صافة  املجتمع  يف  الفاعل  اإدم��اج��ه��ن 
املتحدة  االأمم  والتعاون مع هيئة  اإفريقيا  العربي ويف  الوطن  يف 
لدعم التمكني االقت�صادي لل�صيدات رائدات االأعمال حول العامل 
ب�صكل  املحتاجة  املجتمعات  ا�صتهدفت  التي  امل�صاريع  من  وغريها 

عام ولي�س املراأة فقط.
االإم���ارات و هذا  ن�صاأنا عليها يف  التي  الثقافة  اأك��دت :ه��ذه هي  و 
االإمارات  تكون  اأن  اجلميع  بلدنا  خري  ي�صمل  اأن  قادتنا  فكر  هو 
اأر�س االأحلم للن�صاء والرجال واأن تكون جتارب املراأة االإماراتية 

حمركاً لنجاح التجربة العاملية للمراأة.

حممد ال�شرقي يكرم 20 خريجا من حملة املاج�شتري

موزة بنت مبارك : نفاخر العامل مبنجزات ح�شارية وم�شتقبل م�شرق للمراأة

)مناء(: جتربة املراأة الإماراتية حمرك لنجاح املراأة عامليا

اأبوظبي يف  ال�شحيني  املهنيني  جمال  يف  املراأة  متثيل  % ن�شبة   63

للعام الرابع على التوايل»خليفة الربوية « : املراأة الإماراتية منوذج عاملي يف التمكني 

�شرطة دبي تكرم جنوم القيادة الآمنة

•• اأبوظبي-وام:

لقطاع  التنظيمية  اجلهة  اأبوظبي  ال�صحة  دائ��رة  ك�صفت 
 63% اأن املراأة متثل  اأبوظبي  اإمارة  الرعاية ال�صحية يف 
ال��ع��ام��ل��ني يف القطاع  ال�����ص��ح��ي��ني  امل��ه��ن��ي��ني  اإج���م���ايل  م���ن 

ال�صحي يف االإمارة وذلك بالتزامن مع يوم املراأة العاملي.
وا�صارت اإىل الدور الكبري الذي قدمته املهنيات ال�صحيات 
اأ�صهم  ال��ذي  االأم��ر  كوفيد19-  جلائحة  الت�صدي  خ��لل 
يف  وامل�صي  للوباء  اال�صتجابة  يف  متميز  من��وذج  تقدمي  يف 
م�صرية قطاع الرعاية ال�صحية يف االإمارة ليكون من بني 

النظم ال�صحية الرائدة على م�صتوى املنطقة والعامل.
ريادياَ  دوراً  امل��راأة  لعبت  كوفيد19-  جائحة  بداية  ومنذ 
على  احل��ف��اظ  يف  للم�صاهمة  االأول  ال���دف���اع  خ��ط  ���ص��م��ن 
�صحة ورفاه اأفراد املجتمع يف االإمارة ودعم جهود مواجهة 
من  اأك��ر  �صاركت  حيث  لها  والت�صدي  اجلائحة  تداعيات 
بن�صبة  للجائحة  اال�صتجابة  يف  �صحية  مهنية   5300
العاملني  ال�صحيني  املهنيني  اإج��م��ايل  م��ن   58% بلغت 

يف اخل��ط��وط االأم��ام��ي��ة فيما بلغت ن�صبة االإن���اث م��ن بني 
املتطوعني خلل اجلائحة %30 من اإجمايل املتطوعني. 
واأ�صارت الدائرة اأن اإقبال املراأة زاد ب�صكل ملحوظ وملفت 
للن�صمام لتخ�ص�صات فريدة ومعقدة يف القطاع ال�صحي 
ال���ن���ووي وط���ب االأورام  ال��ط��ب  مب���ا يف ذل���ك ت��خ�����ص�����ص��ات 
واالأطفال  للبالغني  القلب  وط��ب  ال�صماء  ال��غ��دد  وط��ب 
واجلراحة التجميلية وجراحة االأع�صاب وجراحة اجلهاز 
وغريها  الريا�صي  والطب  املعدية  واالأم��را���س  اله�صمي 
املدير  ال�صويدي  را�صد  الدكتور  وق��ال  التخ�ص�صات.  من 
التنفيذي لقطاع القوى العاملة ال�صحية يف دائرة ال�صحة 
ونحيي جهودها  امل��راأة  باإجنازات  اليوم  "نحتفي  اأبوظبي: 
يف  الهامة  الإ�صهاماتها  وت��ق��دي��راً  اإج���لاًل  ونقف  امل�����ص��رف، 
يف  املتفردة  ب�صمتها  ت��رك  يف  امل���راأة  جنحت  حيث  املجتمع 
جميع املجاالت وخا�صة قطاع الرعاية ال�صحية بل واأثبتت 
نف�صها مراراً وتكراراً فبطموحها العايل وب�صغفها وبعملها 
اأبوظبي  مكانة  تر�صيخ  يف  �صاهمت  واإخ��ل���ص��ه��ا  امل��ت��ف��اين 

وجهة رائدة يف الرعاية ال�صحية على م�صتوى العامل.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�صويدي  خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�صيخة  �صمو  اأك��دت 
م�صت�صار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�صيخ  �صمو  ح��رم 
اأن  والثقافة  للفن  خولة  موؤ�ص�صة  رئي�صة  الوطني  االأم��ن 
اليوم العاملي للمراأة هو تكرمي واإعلء لقيم ومكانة املراأة 
ومنا�صبة  والتنمية  البناء  م�صرية  يف  الإجنازاتها  وتقدير 
للحتفال بعطاءاتها وت�صحياتها وم�صاهمتها الفاعلة يف 

بناء املجتمعات ودعم رفعتها وتقدمها يف كل مكان.
امل���راأة  اأن  املنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه��ا  كلمة  يف  �صموها  واأ���ص��اف��ت 
وو�صعت  ال��ع��امل  يف  االإي��ج��اب��ي  للتغيري  حم��رك��اً  اأ�صبحت 
التي  االإجن������ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ال��وا���ص��ح��ة  ب�صمتها 
اأحدثت نقلة نوعية يف تطور املجتمعات لتوؤكد دورها املهم 
اأ�صا�صية وفاعلة  كركيزة رئي�صية يف بناء االإن�صان و�صريكة 

يف دفع عجلة التنمية والتطوير.
اأحمد خليفة ال�صويدي  واأ�صارت �صمو ال�صيخة خولة بنت 
اإىل اأن االحتفال بيوم املراأة العاملي يحظى مبكانة خا�صة يف 

دولة االإمارات اإذ ج�صدت قيادتنا الر�صيدة اأرقى املمار�صات 
يف دعم املراأة وتعزيز اإمكانياتها وقدراتها وهو نهج اأر�صى 
دعائمه املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان " طَيّب 
" من خلل توفري الفر�س املتكافئة للمراأة يف  اهلل ثراه 
الوظيفي  والتقدم  ال�صحية  والرعاية  التعليم  جم��االت 
كافة  دخ����ول  ع��ل��ى  وت�صجيعها  اأم��ام��ه��ا  ال��ع��ق��ب��ات  واإزال������ة 
املراأة االإمارتية مكانة عالية بف�صل  العمل لتبلغ  ميادين 
دعم وتوجيهات �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 
للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  االحت��اد 
"اأم  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  والطفولة 
زيادة  يف  البالغ  االإيجابي  االأث��ر  لها  ك��ان  االإمارات" التي 
م��ع��دالت اإ���ص��ه��ام��ات امل����راأة ال��ت��ن��م��وي��ة وع����ززت م��ن دورها 
لتتخطى  بالدولة  والنهو�س  التقدم  حتقيق  يف  الوطني 
االإمارات مرحلة متكني املراأة اإىل مرحلة غدت فيها املراأة 
ا�صت�صراف و�صنع  اإ�صرتاتيجياً وحمورياً يف عملية  �صريكاً 
امل�صتقبل وامل�صاهمة الفاعلة جنباً اإىل جنب مع الرجل يف 

م�صرية الدولة التنموية.

خولة ال�شويدي: يوم املراأة العاملي منا�شبة للحتفال 
بعطاءاتها وم�شاهمتها يف بناء املجتمعات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

والتعاي�س  ال��ت�����ص��ام��ح  وزارة  حت��ت��ف��ل 
 8 باليوم العاملي للمراأة الذي يوافق 
من مار�س من كل عام، عرب عدد من 
عن  الداخلية  والفعاليات  االأن�صطة 
وما  املنا�صبة،  بهذه  التعريف  طريق 
امل��راأة يف عامل اليوم وجهودها  متثله 

يف تطور املجتمعات وال�صعوب.
واأن�����ت�����ج�����ت ال�������������وزارة ع��������ددا م�����ن " 
من  ك���ب���ري  ل����ع����دد  الفيديوهات" 
والعاملية  املحلية  الن�صائية  القيادات 
بثها عرب موقع  ويتم  املنا�صبة،  بهذه 
التوا�صل  وم��واق��ع  الر�صمي  ال����وزارة 
الثقافة  لتعزيز  وذل���ك  االج��ت��م��اع��ي، 
املجتمعية فيما يتعلق باملراأة واأدوارها 
وحقوقها، وما متثله من قيمة كبرية 

يف تقدم االأمم وال�صعوب.
وقال معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
الت�صامح والتعاي�س :  اآل نهيان وزير 

العاملي  باليوم  نحتفل  ونحن  اإننا   "
والَفخار  بالعزة  ن�صعر  فاإمنا  للمراأة، 
اأن �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�صة االحتاد الن�صائي العام رئي�صة 
والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س 
التنمية  مل��وؤ���ص�����ص��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ص��ة 
يد  مت���د  االإمارات"  "اأّم  االأ����ص���ري���ة 
الت�صجيع والدعم وامل�صاندة اإىل املراأة 
االإماراتية  املراأة  واإىل  حيثما وجدت، 
رفيعة،  اإن�������ص���ان���ي���ة  ق���ي���م  خ�����لل  م����ن 
والنماء  اخل��ري  م��ب��ادرات  ك��ل  جت�صد 
وال��ع��ط��اء لتنمية االإن�����ص��ان، ���ص��واء يف 
اأو  ال�صحة  جم��ال  اأو  التعليم،  حقل 
العمل  اأو  واالإنتاج،  االقت�صاد  اأن�صطة 
النه�صة  اأو  العام  والعمل  التطوعي 
الن�صائية اأو االأمومة والطفولة اأو كل 
ما من �صاأنه تنمية املجتمع واالرتقاء 

بالوطن" .
نعتز  ال����ي����وم  ه�����ذا  " يف   : واأ������ص�����اف 
ل�صموها  الثاقبة  ب��ال��روؤي��ة  ونفتخر 

ومب��ب��ادرات��ه��ا ال���رائ���دة، الإزال����ة كافة 
واالقت�صادية،  االجتماعية  العوائق 
التي حتول دون تقدم املراأة، يف الوطن 
اأو يف العامل كله، بل وبحر�صها على 
خ�صائ�س  لتنمية  ال�صبل  كل  توفري 
واإتاحة  امل��راأة،  لدى  والريادة  القيادة 
ت��ت��ب��واأ منا�صب  ك���ي  اأم��ام��ه��ا  امل���ج���ال 
مبدع  ت����وازن  يف  املجتمع  يف  ال��ق��ي��ادة 
ل��دوره��ا م��ع دور ال��رج��ل، واإن��ن��ا نعتز 
القيم  ك��اف��ة ه���ذه  ن���رى  اأن  ون��ف��ت��خ��ر 
واالإجن��ازات حقيقة واقعة على اأر�س 

االإمارات الغالية ".
باليوم  االح��ت��ف��ال  اإن  معاليه  وت��اب��ع 
لنا  فر�صة  مبثابة  هو  للمراأة  العاملي 
تقوم  ما  اأم��ام  قليل  لنتوقف  جميعا 
ب��ه امل�����راأة يف ك��ل م��ك��ان ح���ول العامل 
تبذله من ت�صحيات،  من جهود وما 
ولنتدار�س اأي�صا ما ح�صلت عليه املراأة 
من حقوق، وما تقوم به من مبادرات 
من اأجل االإن�صانية ومن اأجل اأجيالها 

القادمة، كما اأنه فر�صة للتعرف على 
لدولة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  قدمته  م��ا 
االإم����ارات ع��رب اأك��ر م��ن ن�صف قرن 
من الزمان من دعم ورعاية وحماية 
اأن  م��ن  االإم���ارات���ي���ة، مكنتها  ل��ل��م��راأة 
تكون يف الطليعة دائما، واأن ت�صتثمر 
اإمكاناتها ومواهبها وطاقتها ل�صالح 
ووطنها،  جمتمعها  ورفاهية  تطوير 
ول���ع���ل وج�����ود امل�������راأة االإم����ارات����ي����ة يف 
العديد من املنا�صب القيادية حمليا 
وعامليا هو جت�صيد حي لذلك الدعم 
الذي تطلع به قيادتنا الر�صيدة، كما 
امل�صهود  االإماراتية  املراأة  اإن جناحات 
دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  ع��امل��ي��ا  ل��ه��ا 
 191 م��ن  ب��ح�����ص��ور ممثلني الأك���ر 
والتطوع،  واالإدارة  التنظيم  يف  دولة، 
هو اأبلغ دليل على ما و�صلت اإيه املراأة 

االإماراتية من قدرات كبرية .
ال���ع���امل���ي له  امل�������راأة  ي����وم  اأن  واأو�����ص����ح 
التي  االإم��������ارات،  ط��ب��ي��ع��ة خ��ا���ص��ة يف 

خ���لل خم�صة عقود  ل��ل��م��راأة  ق��دم��ت 
�صبل  وك��ل  الفر�س  كافة  الزمان  من 
الدعم املتوا�صل لتفعيل جهودها التي 
قدراتها،  وت��ع��زي��ز  متكينها  اإىل  اأدت 
نعتربه جتربة مثالية متثل  ما  وهو 
من��وذج��ا م��رم��وق��ا اأم����ام ال��ع��امل كله، 
لوال اجلهود  ليتحقق  ذلك  يكن  ومل 
التي   " االإم��������ارات  اأم  ل�"  امل��خ��ل�����ص��ة 
الثاقبة  وروؤي��ت��ه��ا  بحكمتها  نفتخر 
اأبعادها.  ب��ك��اف��ة  ال��ب�����ص��ري��ة  للتنمية 
ونعتز بعملها امل�صتمر يف �صبيل تقدم 
املراأة ونه�صة االأ�صرة ومناء املجتمع، 
لنا  بالن�صبة  متثله  مب��ا  ُن��ب��اه��ي  ك��م��ا 
ونتعلم من  جميعاً، من قدوة ح�صنة 
االإم���ارات  امل���راأة يف  اإع���داد  اأن  �صموها 
متكينها  واأن  نبيل  وطني  اإجن���از  ه��و 
من حتقيق كل ما وهبه اهلل لها من 
طاقات واإمكانات يف خدمة جمتمعها، 
اأف�صل  هو  وعاملها،  واأمتها،  ووطنها، 

عمل واأعظم جهد".

واأ�صار معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
املراأة  بيوم  االإم���ارات  احتفال  اأن  اإىل 
نتقدم  ب�����اأن  ي���ب���داأ  اأن  الب����د  ال���ع���امل���ي 
"اأم  الفا�صلة  ال��وال��دة  اإىل  بالتحية 
بكل  ونفتخر  نعتز  التي  االإمارات" ، 
، يف  ما تقوم به من جهود متوا�صلة 
 ، املجتمع  يف  امل���راأة  دور  تاأكيد  �صبيل 
يف   ، واإ�صهاماتها  اإجن��ازات��ه��ا  وتعميق 
كافة جماالت احلياة – نعتز ونفتخر 
اأن  ع��ل��ى   ، ال�����ص��دي��د  �صموها  ب��ح��ر���س 
تكون املراأة االإماراتية منوذجاً ناجحا 
للتطور والتميز واالإب��داع، مبا تتزود 
ب���ه م���ن ت��ع��ل��ي��م م��ت��م��ي��ز ، وم���ا لديها 
م��ن وع��ي وذك���اء ، وم��ا تتمتع ب��ه من 
تطوير  يف  للإ�صهام   ، وت�صميم  ع��زم 
املجتمع ، وت�صكيل معامل امل�صتقبل يف 

اإماراتنا احلبيبة.
العاملي  امل��راأة  اأن االحتفال بيوم  واأكد 
وامل����راأة يف هذا  االإم�����ارات،  يحل على 
ع�صرها  ت��ع��ي�����س  ال���ع���زي���ز  ال����وط����ن 

ب��������داأت يف ظل  رح���ل���ة  ال����ذه����ب����ي، يف 
القيادة التاريخية للمغفور له الوالد 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س 
وا�صتمرت  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان 
التي  الر�صيدة  القيادة  ودعم  برعاية 
التي  للمراأة،  النجاح  �صبل  وف��رت كل 
التنمية  م�صرية  يف  بفاعلية  ت�صارك 
وتتمتع  والعامل،  الوطن  يف  ال�صاملة 
واحل���ق يف  التعليم،  احل���ق يف  ب��ك��ام��ل 
العمل، واحلق يف تقلد اأعلى املنا�صب 

بالدولة.
االإماراتية  امل�����راأة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ه���ي م��و���ص��ع اإع���ج���اب واع����ت����زاز، لكل 
واإجن��از، معربا  ما تقدمه من عطاء 
م�صريتها  يف  ت�صتمر  ب���اأن  اأم��ل��ه  ع��ن 
ال��ظ��اف��رة، م��ن اأج��ل االإ���ص��ه��ام الكامل 
وت��اأك��ي��د مكانتها  االإم�����ارات  ت��ق��دم  يف 
اجمع،  ال��ع��امل  دول  ب��ني  بها  اللئقة 
وذلك بف�صل القيادة الر�صيدة ممثلة 
ب�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل"  "رعاه 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�صلحة ، والدعم القوي من جانب اأم 
االإم���ارات، على طريق حتقيق اخلري 
وال�صلم والتقدم يف الوطن واملنطقة 

والعامل.

•• العني-الفجر: 

العربية  االإم������ارات  ج��ام��ع��ة  ُت�����ص��ارك 
الدولة والعامل  املتحدة يف احتفاالت 
الذي  للمراأة،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
ي���واف���ق 8 م���ار����س م���ن ك���ل ع����ام، من 
م�صاركة  على  ال�صوء  ت�صليط  خ��لل 
املوؤثرة يف حتقيق  خريجات اجلامعة 

التقدم، والنجاح، والتنمية.
العربية  االإم�������ارات  ج��ام��ع��ة  وت��ف��خ��ر 
ال�صيدات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  امل��ت��ح��دة 
يف  الفّعال  التاأثري  لهن  ك��ان  اللواتي 
وحتتفي  وال�����دويل،  امل��ح��ل��ي  املجتمع 
معهن وبهن يف اليوم العاملي للمراأة، 
ت��ك��رمي��اً ل��ك��ل ���ص��ي��دة ل��ه��ا ه���ذا االأث���ر 
ك��ان حجمه، مواكبة  واالإجن���از مهما 
لدولة  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  جل���ه���ود 
االإم������ارات ال��ت��ي دع��م��ت امل�����راة، فكان 
لها هذا التمكني واحل�صور املميز يف 

خمتلف امليادين.
العربية  االإم������ارات  ج��ام��ع��ة  وق��دم��ت 
امل���ت���ح���دة م���ن���ذ ن�����ص��ات��ه��ا ح���ت���ى ع���ام 
ي�صغل  خريجة   17783   ،2020
احليوية،  امل��ن��ا���ص��ب  م��ن��ه��ن  ال��ع��دي��د 
منهن معايل مرمي خلفان الرومي- 
 ،2006 االجتماعية  ال�صوؤون  وزيرة 
����ص���امل م�صبح  ب��ن��ت  م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة 
ل�صوؤون  ال���دول���ة  وزي�����رة   - امل���ه���ريي 
ومعايل   .2016 ع��ام  العام  التعليم 
– وزيرة تنمية  جنلء حممد العور 
ن����ورة  وم����ع����ايل   ،2016 امل���ج���ت���م���ع 
الثقافة  وزي������رة   - ال��ك��ع��ب��ي  حم��م��د 
وال�صباب، ونورا املطرو�صي اأول رائدة 
ف�صاء عربية، والعديد من الفاعلت 

واملوؤثرات يف خمتلف امليادين. 
كما تعمل 221 ع�صوة هيئة تدري�س 
يف اجلامعة بني اأ�صتاذ جامعي واأ�صتاذ 
م�����ص��اع��د واأ���ص��ت��اذ م�����ص��ارك،  يقدمن 
جمتمعية  خ��دم��ات  متوا�صل  ب�صكل 

املجتمع،  خ����دم����ة  يف  مم���ي���ز  ودور 
موؤ�ص�صاته  خم��ت��ل��ف  م���ع  وامل�����ص��ارك��ة 
الوطنية  للجهود  دع��م��اً  وق��ط��اع��ات��ه 
لروؤية قيادتنا الر�صيدة  يف  وحتقيقاً 

ملف التوازن بني اجلن�صني.
�صالح  ���ص��ع��ي��دة  ال����دك����ت����ورة  وت����ق����ول 
بق�صم  م�����ص��ارك  اأ����ص���ت���اذ   - امل����رزوق����ي 
والعلوم  الطب  كلية  االأم��را���س،  علم 
ال�صحية - وا�صت�صاري علم االأمرا�س 
مب�صت�صفى  ال�صرطانية   االأن�صجة  و 
ت��وام: " اإن يوم امل��راأة هو يوم امتنان 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة م��ن ع��ه��د القائد 
ب���ن �صلطان  زاي����د  ال�����ص��ي��خ  امل��وؤ���ص�����س 
ق����ادة  واإخ�����وان�����ه  ث������راه  اهلل  –طيب 
لتمكني  ه����ذا،  ي��وم��ن��ا  اإيل  االإم������ارات 
ابنة االإم��ارات من امل�صاهمة يف عجلة 
العلم والعمل،  وبناء واق��ع نفخر به 
وم�صتقبل نتطلع اإليه باجنازات اأكرب، 
هو يوم يدعو للإمتنان والفخر. وهو 
واأخ  اأب  لكل  بال�صكر  فيه  نتوجه  ي��وم 
اأعلم يقيناً  واإبن كان العون وال�صند. 
ك���ل يوم  اب��ن��ة االإم�������ارات حت��ت��ف��ل  اأن 
ب��ي��وم امل�����راأة واإجن���ازات���ه���ا م���ن خلل 
عملها يف خمتلف امليادين وباالأخ�س 
تاأهيل جيل واع  من خلل دوره��ا يف 

وخلوق �صيكمل امل�صرية".
وال����دك����ت����ورة ���ص��ع��ي��دة ح��ا���ص��ل��ة على 

ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف ال���ط���ب ال���ع���ام و 
اجلراحة، وا�صتكملت بعدها الدرا�صة 
يف ك���ن���دا  ل���درا����ص���ة ع��ل��م االأم����را�����س 
يف  ماكجيل  جامعة  يف  الت�صريحي   
ك��ن��دا، ك��م��ا ح�صلت ع��ل��ى زم��ال��ة علم 
املر�صية   االأط���ف���ال  واأورام  اأن�����ص��ج��ة 
 Nationwide(م�صت�صفي يف 
اأوهايو،  جامعة   -  )Children
للأطباء  امللكية  الكلية  زم��ي��ل  وه��ي 
 ،  )FRCPC( بكندا واجل��راح��ني، 
وع�صو الكلية االأمريكية لعلماء طب 
االأكادميية  ع�صو  واأي�صاً  االأم��را���س، 
االأمريكية والكندية لعلم االأمرا�س. 
و����ص���ارك���ت يف ال��ع��دي��د م���ن ال�����دورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����س ال��ع��م��ل حم��ل��ي��ا و 
دوليا اإىل جانب العديد من املوؤمترات 
العديد  ولديها  ال��دول��ي��ة،   و  املحلية 
امل���ن�������ص���ورة يف جمال  االأب�����ح�����اث  م����ن 
ع��ن��ق الرحم   ك�����ص��رط��ان  ال�����ص��رط��ان، 
النادرة  االأط���ف���ال  اأورام  م���ن  وع����دد 
ب��االإ���ص��اف��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ع����دد من 
ب���االأورام  املتعلقة  املخربية  البحوث 
واالإل���ت���ه���اب���ات امل���زم���ن���ة.  وه���ي ع�صو 
و  للعلماء   را�صد  بن  حممد  مبجمع 
املنبثقة  العلوم  امل��راأة يف  رئي�س جلنة 

من جمل�س علماء االإمارات. 
اأ�صتاذ  اأم��ا  الدكتورة روي��ة الكندي - 

بكلية  احل��ي��اة  علوم  ق�صم  يف  م�صارك 
ل�صوؤون  ال��ع��م��ي��د  وم�����ص��اع��د   ، ال��ع��ل��وم 
العليا  وال���درا����ص���ات  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
العاملي  ال��ي��وم  "اإن  ف��ت��ع��رب:  بالكلية 
االحتفال  يتم  عاملي  ي��وم  ه��و  للمراأة 
للحتفال  م���ار����س   8 يف  ���ص��ن��وًي��ا  ب���ه 
واالجتماعية  الثقافية  ب���االإجن���ازات 
الوقت  يف  ل���ل���م���راأة.  واالق���ت�������ص���ادي���ة 
نف�صه، تعترب املراأة قائدة فاعلة وقوية 
درا�صة  موا�صلة  اإن  تغيري.   و�صانعة 
الفر�س لتمكني الن�صاء من اأن يكون 
اأمر  القرار  لهن دور مت�صاو يف �صنع 
امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق  �صروري 

وزيادة امل�صاواة بني اجلن�صني". 
وعملت ال��دك��ت��ورة روي���ة ال��ك��ن��دي  يف 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ج��ان ال��ع��ل��م��ي��ة على 
واجلامعة  والكلية  الق�صم  م�صتوى 
منها ع�صو يف جلنة املعيدين، وع�صو 
 3 االأك��ادمي��ي للجامعة م��دة  املجل�س 
التنفيذية  اللجنة  ومن�صق  ���ص��ن��وات، 
ل���ل����ص���ت���دام���ة ب��ج��ام��ع��ة االإم���������ارات، 
ال�صيخ  ج��ائ��زة  ف��ري��ق  يف  وه���ي ع�صو 
ب��ن را���ص��د يف اجل��ام��ع��ة ل�صنة  حممد 
جامعة  م�صروع  يف  وع�صو   ،2015
العليا(،  الدرا�صات  )فريق  امل�صتقبل 
لتطوير  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  يف  وع�����ص��و 
العلمي  ال����ب����ح����ث  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
   .2021 واالبتكار بجامعة االإمارات 
حملياً  اجلامعة  الدكتورة  مثلت  كما 
وع��امل��ي��اً ح��ي��ث الزال����ت مت��ث��ل جامعة 
اأب������و ظبي  االإم����������ارات يف جم���م���وع���ة 
ل���ل����ص���ت���دام���ةوه���ي ع�����ص��و ���ص��اب��ق يف 
ل��لأم��ن احليوي،  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
للموارد  ال��دول��ي��ة  ال��راب��ط��ة  وع�����ص��و 
املائية.  وتعترب الدكتورة روية باحثة 
ولها العديد من البحوث املن�صورة يف 
جمال  يف  املرموقة  العلمية  املجلت 
اأث���ر املواد  ج���ودة امل��ي��اه وحت���دي���دا يف 
البل�صتيكية على الكائنات البحرية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب��ن��ت �صعيد  ���ص��ع��ادة م�����وزة  اأو����ص���ح���ت 
 " جمموعة  وموؤ�ص�س  رئي�س  العتيبة 
العتيبة اإمناء" اأن االحتفاء بيوم املراأة 
العاملي الذي ي�صادف يوم 8 مار�س من 
كل عام ي�صّكل منا�صبة هامة للحتفاء 
باالإرث اخلالد التي ر�صخ قيمه املغفور 
املوؤ�ص�س  ال��وال��د  ت��ع��اىل،  ب���اإذن اهلل  ل��ه 
نهيان،  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن  زاي���د  ال�����ص��ي��خ 
"طيب اهلل ثراه" الذي كان يف مقدمة 
م��ن دع��م��وا امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ووفروا 
ل��ه��ا ���ص��ب��ل ال��ت��م��ك��ني يف امل��ج��ت��م��ع، اإىل 
جانب تقدير وتثمني اجلهود والدعم 
بنت  ال�صيخة فاطمة  �صمو  املقدم من 
مبارك "اأم االإمارات"، رئي�صة االحتاد 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ال����ع����ام،  ال��ن�����ص��ائ��ي 
رئي�صة  االأ����ص���ري���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة 

والطفولة،  للأمومة  االأعلى  املجل�س 
اهلل". "حفظها 

 وقالت موزة العتيبة بهذه املنا�صبة :" 
يعترب "اليوم العاملي للمراأة" منا�صبة 
باجنازات  العامل من خللها  يحتفي 
املراأة يف خمتلف القطاعات واملجاالت، 

وم��ن��ذ ت��اأ���ص�����س احت���اد دول���ة االإم����ارات 
قبل 50 عاماً، حققت الدولة قفزات 
ك����ربى يف جم����ال مت��ك��ني امل������راأة على 
وميادين  املجتمعية  امل�صتويات  كافة 
ال��ع��م��ل، وق���د ���ص��اه��م��ت ج��ه��ود وروؤي����ة 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان ىل 
نهيان – طيب اهلل ثراه -  دوراً كبرياً 
يف حتقيق تلك املكا�صب ل�صالح املراأة، 
ال��ت��ي حتقق  ال��ف��ر���س  وت��وف��ري جميع 
االإماراتية،  امل����راأة  واآم����ال  ط��م��وح��ات 
ح��ي��ث ب��ات��ت ال��ي��وم ت��ت��ب��واأ اأه���م واعلى 
اإىل  جنباً  وت�صاهم  بالدولة،  املنا�صب 
التنمية  م�����ص��رية  يف  ال���رج���ل  ج���ان���ب 

امل�صتدامة للدولة".
هذا  يف  ب��د  وال  العتيبة:"  واأ���ص��اف��ت 
تقدير  حت���ي���ة  م��ن��ت��وج��ي��ه  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  ل�صمو  واع��ت��زاز 
وم�صريتها  االإمارات"  ام   " م��ب��ارك 

ق�صاياً  خل��دم��ة  ب��ال��ع��ط��اء  ال����زاخ����رة 
�صموها  قدمته  ومل��ا  ومتكينها،  امل���راأة 
تطورها  ت���دع���م  وم����ب����ادئ  ق���ي���م  م����ن 
امل�����ص��ت��وى املحلي  امل��ج��ت��م��ع��ات ع��ل��ى  يف 
�صموها  وكانت  وال���دويل.  واالإقليمي 
اأع��ل��ن��ت يف ع���ام 2015 ي���وم 28  ق��د 
للمراأة  ي��وم��اً  ع��ام  ك��ل  م��ن  اأغ�صط�س 
املحوري  ل��دوره��ا  تقديراً  االإم��ارات��ي��ة 
وامل�صاهمة  الدولة،  نه�صة  يف  الفاعل 

يف منوها وتطورها".
قيادة  اإن   ": بالقول:"  واأخ��ت��ت��م��ت 
العن�صر  ا���ص��ت��ث��م��رت يف  ق��د  االم�����ارات 
ال��ن�����ص��ائ��ي، وج����رى ا����ص���راك امل�����راأة يف 
م�صاندتها  ع���رب  ال��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع 
و ت��اأه��ي��ل��ه��ا ل��ت��ك��ون ق����ادرة وف��اع��ل��ة يف 
ب��دور هام  امل���راأة  تقوم  كما  جمتمعها، 
وب���ارز اىل ج��ان��ب ال��رج��ل يف خمتلف 

امليادين والقطاعات ".

•• دبي-وام:

اليوم  فعاليات خا�صة مبنا�صبة   ، دبي   2020 اإك�صبو  يف  كندا  ي�صت�صيف جناح 
العاملى للمراأة والذي ي�صادف 8 مار�س من كل عام ، حيث ي�صعى وفد " املراأة يف 

حقول التقنية " اإىل توطيد علقات ال�صراكة بني دولة االإمارات وكندا.
وتعقد جل�صة نقا�س ح�صرية تقودها جمموعة من الن�صاء امللهمات يف كندا ممن 
ي�صعني لتمهيد الطريق اأمام تطوير االبتكارات التقنية التي من �صاأنها امل�صاهمة 

يف بناء م�صتقبل اأكر اإ�صراًقا للمجتمعات.
وتنعقد اجلل�صة حتت �صعار "ن�صاء ُيلهمن الن�صاء"، احتفااًل باليوم العاملي للمراأة 
العلوم  جم��االت  يف  ال��رائ��دات  كندا  ن�صاء  م��ن  ع�صٌر  فيها  و�صيتحدث   ،2022
امل�صاَهمات  تكرمي  اجلل�صة  خ��لل  و�صيتم  والريا�صيات.  والهند�صة  والتقنية 
والتعليم  والتقنية  العلوم  حقول  يف  والفتيات  الن�صاء  قدمتها  التي  الكبرية 

وال�صيا�صة واالأعمال.
وي�صتقبل احلدث وفد "املراأة يف حقول التقنية" القادم من كندا والذي يعتزم 
امل�صاركة يف برنامج اأن�صطة وا�صع ميتّد يف اأنحاء دولة االإمارات ويتوا�صل بني 8 
و10 مار�س. ويهدف الوفد الزائر اإىل تعزيز التعاون وتوطيد اأوا�صر علقات 
رف��ع م�صتوى  اإىل  البلدين  �صعي  اإط��ار  وك��ن��دا، يف  االإم���ارات  دول��ة  ال�صراكة بني 

م�صاركة املراأة يف جماالت العلوم والتقنية والهند�صة والريا�صيات.
ومتثل �صيدات االأعمال الكنديات امل�صاركات يف جل�صة املوؤمتر �صركات ومنظمات 
ذات تاأثري اإيجابي حتر�س على ت�صخري التقنيات اجلديدة لدفع عجلت التحّول 
يف قطاعاتها التي ت�صمل التعليم والرعاية ال�صحية والتقنيات احليوية واأماكن 
العمل ال�صاملة والت�صويق واالإدارة املالية، هذا عدا عن كونهن رائدات حمرتمات 
يف جماالت عملهن. ويهدف برنامج كندا من الفعاليات اخلا�صة باليوم العاملي 

للمراأة اإىل ت�صليط ال�صوء على املدى الذي قطعته الدولة يف متكني امل�صاواة بني 
اجلن�صني والتقّدم امل�صتمر يف هذا املجال. وت�صجع حكومة كندا الن�صاء والفتيات 
على تويّل زمام الريادة لي�صبحن قائدات يف جيلهن، موؤكدة حر�صها على اإتاحة 

االأدوات والفر�س اأمامهّن لتمكينهّن من اإحداث الفرق.
واحدة  وه���ي  امل�����راأة،  ومت��ك��ني  ال�صمولية  جم���ال  يف  مب��ب��ادرات��ه��ا  ك��ن��دا  وت�صتهر 
تعزز  التي  املمار�صات  تدعم  ن�َصوية  خارجية  �صيا�صة  تتبنيان  فقط  دولتني  من 
امل�صاواة بني اجلن�صني وت�صمن �صيادة قيم االإن�صاف يف جماالت حقوق االإن�صان 

والعلقات الدبلوما�صية.
االعتبار" ،  يف  " امل�صتقبل  �صعار  حت��ت  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  ك��ن��دا  وت�����ص��ارك 
متَِّخذة من احلدث من�صة للتعريف مبوؤهلت الدولة يف جمال تعزيز امل�صاواة 
"توا�صل العقول  اإك�صبو  بني اجلن�صني وال�صمولية، كما ين�صجم بقوة مع �صعار 
و�صنع امل�صتقبل"، وذلك من اأجل اإحداث التغيري احلقيقي يف امل�صاعي الرامية 

اإىل تعزيز امل�صاواة يف الفر�س.
"نفكر  وهو   ،2020 اإك�صبو  كندا يف معر�س  الرئي�صي جلناح  املو�صوع  وي�صّكل 
يف امل�صتقبل"، من�صة لتعزيز فر�س التجارة، واال�صتثمار، والتعليم، وال�صياحة، 
الكندية، ومن خمتلف  واملدن  واالأقاليم  املقاطعات  اأنحاء  والهجرة، من جميع 
للبلد  ال��رائ��دة  امل��ك��ان��ة  على  ال�����ص��وء  ك��ن��دا  م�صاركة  وت�صلط  املجتمع.  ���ص��رائ��ح 
والروبوتات،   AI اال�صطناعي  ال��ذك��اء  ذل��ك  يف  مب��ا  الرئي�صية،  القطاعات  يف 
والزراعة،  النظيفة،  والتكنولوجيا  ُبعد،  عن  والتطبيب  والرقمنة،  والتعليم، 
والعلوم ال�صحية، والف�صاء، وغريها. وُت�صتلهم ملمح م�صاركة كندا يف اإك�صبو 
2020 دبي من قيمنا االأ�صا�صية املتمثلة يف التنوع وال�صمولية وحقوق االإن�صان 
بالقدرة  تتحّلى  و�صاملة،  مزدهرة  دول��ة  لبناء  كاأ�صا�س  اجلن�صني  بني  وامل�صاواة 

والعزمية واالإ�صرار لتقدمي حلول للتحديات العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

الثامن من مار�س  ال��ذي ي�صادف  للمراأة  العاملي  باليوم  االإم��ارات  دول��ة  حتتفي 
بني  ال��ت��وازن  ملف  يف  االإقليمية  �صدارتها  ملوا�صلة  تطلعات  و�صط  ع��ام  كل  من 
يف  الكبار  الع�صرة  ن��ادي  ال��دخ��ول  اإىل  خللها  من  تهدف  وطموحات  اجلن�صني 
باعتبارها  اإليها  االأن��ظ��ار  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  جتربة  ولفتت  ال��ق��ري��ب.  امل�صتقبل 
اأفريقيا يف  االأف�صل واالأكر اكتمااًل على م�صتوى ال�صرق االأو�صط ودول �صمال 
ال�18 عاملياً  املركز  الدولة  والتوازن بني اجلن�صني، فيما حتتل  التمكني  جمال 
يف املجال ذاته . وتقف االإمارات اليوم يف حمطة حا�صمة جتني من خللها ثمار 
املبادرات والقوانني الداعمة للمراأة، حيث ال يكاد اأي موؤ�صر دويل  من  عاماً   50
اأو ت�صنيف عاملي يخلو من ذكر املراأة االإماراتية يف �صدارته، وهو ما عززه تقرير 
عن البنك الدويل والذي  2022" ال�صادر  والقانون  االأعمال  واأن�صطة  "املراأة 
احتلت فيه االإمارات املركز االأول على م�صتوى ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا.

ويبدو اأن قطار متكني املراأة يف االإمارات �صيوا�صل م�صريه ب� "ال�صرعة الق�صوى" 
خلل ال�صنوات القليلة املقبلة متجاوزاً املركز ال� 18 عاملياَ على م�صتوى التوازن 
بني اجلن�صني واملحقق يف 2021 لي�صل اإىل حمطة الع�صرة الكبار عاملياً يف وقت 
االإجن��ازات والعوامل واملكت�صبات  ا�صرتاتيجي من  قيا�صي م�صتنداً على خمزون 

التي راكمتها املراأة االإماراتية عرب العقود اخلم�صة املا�صية.
امل��راأة يف االإم��ارات خلل ال�صنوات املا�صية حمطات بارزة  وقطع قطار التمكني 
اأنها  واأتثبت  االإم��ارات ح�صورا متميزا يف خمتلف املجاالت  ابنة  حققت خللها 

ركن اأ�صا�صي و�صريك فاعل يف عملية التنمية امل�صتدامة التي ت�صهدها الدولة.
- التمثيل احلكومي.. اأوىل املحطات التي ارتكز عليها جناح املراأة االإمارتية هي 
الثقة بقدراتها وكفاءتها والتي تعرب عنها ن�صبة متثيلها يف احلكومة االإماراتية 
والتي بلغت %27.5 من اإجمايل اأع�صاء جمل�س الوزراء، حيث ت�صغل املراأة 9 

مقاعد وزارية، ويعد ذلك من اأعلى املعدالت العاملية.

- املراأة والربملان..
تعد جتربة املراأة االإماراتية �صمن اأف�صل التجارب العاملية خا�صة بعد اأن ، كفل 
لها القانون احل�صول على ن�صف عدد مقاعد املجل�س الوطني االحتادي منا�صفة 
م�صار  على  مبا�صر  اإيجابي  تاأثري  التاريخي  التحول  لهذا  كان  وقد  الرجل  مع 
التنمية يف دولة االإم��ارات من خلل �صمان م�صاركة امل��راأة الكاملة والفعالة يف 

ال�صلطة الت�صريعية والرقابية .
دول  من  والكثري  املنطقة  دول  تتخطى  اأن  ال��ق��رار  بهذا  االإم���ارات  وا�صتطاعت 

العامل يف متكني املراأة وتعزيز م�صاركتها يف احلياة ال�صيا�صية.

- املراأة واالأجور.. بداأت االإمارات منذ دي�صمرب 2020 تطبيق امل�صاواة يف االأجور 
بني الرجال والن�صاء يف القطاع اخلا�س يف حال القيام بذات العمل اأو االأعمال 
ذات القيمة املت�صاوية، واإىل جانب امل�صاواة يف االأج��ور، ين�س القانون االإماراتي 
على اإلغاء جميع القيود املفرو�صة على الن�صاء العاملت يف �صاعات الليل والعمل 
يف الوظائف ال�صاقة ، كما ال ي�صمح القانون ل�صاحب العمل باإنهاء خدمة املراأة 
العاملة اأو اإنذارها ب�صبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بني 
املوظفني يف احل�صول على الوظائف والرتقي، كما يحظر التمييز بني اجلن�صني 

يف االأعمال ذات املهام الوظيفية الواحدة.

- املراأة والعلوم ..
اأكدت املراأة االإماراتية ح�صورها املميز يف ميدان العلوم املتقدمة م�صجلة اأرقاما 
عاملية قيا�صية يف بع�س املجاالت ومنها على �صبيل املثال قطاع الطاقة النووية 
الذي ت�صل ن�صبة متثيل املراأة االإماراتية فيه اإىل 20 يف املائة من اإجمايل القوى 
العاملة والتي ُتعد واحدة من اأعلى الن�صب عامليا، فيما تفر�س االإماراتية نف�صها 
اأبرز م�صاريع هذا القطاع  بقوة يف قطاع الف�صاء حيث ت�صجل ح�صورا الفتا يف 
"م�صبار االأمل"، الذي يتميز  ويف مقدمتها م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ 

مب�صاركة ن�صائية هي االأعلى عاملياً بن�صبة 34 يف املائة من فريق العمل.

االأعمال  االإماراتية ح�صورا الفتا يف قطاعات  امل��راأة  امل��راأة واالأعمال.. ت�صجل   -
64 يف املائة من العاملني  املختلفة، وعلى �صبيل املثال ت�صكل االإن��اث ما ن�صبته 
يف  والفنيني  واملمر�صني  االأطباء  اإجمايل  من  ذاتها  والن�صبة  التعليم،  قطاع  يف 
القطاع ال�صحي، و31 يف املائة من اإجمايل العاملني يف ن�صاط املالية والبنوك 
والتاأمني. ويبلغ عدد ال�صركات املرخ�صة واململوكة من قبل ن�صاء 80 األفاً و25 
�صركة، فيما �صكلت املراأة 21.5 يف املائة من املنا�صب االإدارية، و32.5 يف املائة 

من العاملني يف املهن التخ�ص�صية.

- تناف�سية عاملية .. 
وا�صلت االإمارات تعزيز ح�صورها يف �صدارة موؤ�صرات التناف�صية العاملية اخلا�صة 
باملراأة حمققة املركز االأول عاملياً يف 9 موؤ�صرات ت�صمنت : موؤ�صر عدم التمييز 
العمل،  التحر�س يف  ب�صاأن  ت�صريع  العمل، وموؤ�صر وجود  اأ�صا�س اجلن�س يف  على 
وموؤ�صر وجود قانون للعنف االأ�صري، وموؤ�صر وجود اإجازة اأبوة مدفوعة، وموؤ�صر 
وجود اإجازة والدية مدفوعة، وموؤ�صر منع طرد املراأة احلامل من العمل، وموؤ�صر 
متكني املراأة قانوناً اأن ت�صّجل م�صروعاً بنف�س طريقة ت�صجيل الرجل، اإ�صافة اإىل 
موؤ�صر ح�صول املراأة على تاأمني يف فرتة رعاية الطفل /اإجازة الو�صع/ وموؤ�صر 

الفر�س القيادية للن�صاء .

الإمارات حتتفي بيوم املراأة العاملي.. وتطلعات لدخول نادي الع�شرة الكبار

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري قريغيز�شتان
•• راأ�س اخليمة -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة ، يف ق�صر �صموه مبدينة �صقر بن حممد ام�س، �صعادة عبداللطيف جمعة باييف 
الوفد  �صموه، مع  لل�صلم على  الذي قدم  الدولة،  �صفري جمهورية قريغيز�صتان لدى 

املرافق له.
ورحب �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�صعادة ال�صفري، وتبادل معه االأحاديث حول 

تعزيز علقات التعاون امل�صرتك بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
واأ����ص���اد ���ص��م��وه مب��ت��ان��ة ع���لق���ات ال�����ص��داق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط دول����ة االإم�������ارات وجمهورية 

قريغيز�صتان.
ل�صاحب  وتقديره  �صكره  بالغ  عن  باييف،  جمعة  اللطيف  عبد  �صعادة  عرب  جانبه  من 

ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�صيافة وح�صن اال�صتقبال.

نهيان بن مبارك : يوم املراأة العاملي فر�شة للتعرف على ما قدمته قيادتنا للمراأة الإماراتية

جامعة الإمارات حتتفي بيوم املراأة العاملي 
وتفتخر بدور خريجاتها الريادي

موزة العتيبة : يوم املراأة العاملي منا�شبة هامة للإحتفاء باإجنازاتها يف خمتلف القطاعات واملجالت

كندا تكرم املراأة يف اإك�شبو 2020 بفعالية )ن�شاء يلهمن الن�شاء(
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اأخبـار الإمـارات

اجل��ام��ع��ي��ة م��ن ح��ي��ث االإن���ف���اق على 
واجلمعيات  وال�����ن�����وادي  امل���ك���ت���ب���ات 
املتبقية  الفئات  الطلبية.  وت�صلط 
اإمكانات  وجن��اح  تاأثري  على  ال�صوء 
اجل��ام��ع��ة يف جم�����االت ال��ت��ع��ل��م عن 
 100٪ ع��ل��ى  ح�صلت  وال��ت��ي  ُب��ع��د، 
واأع�صاء  الطلبة  م�صاركة  حيث  من 
ه���ي���ئ���ة ال�����ت�����دري�����������س، واخل������دم������ات 
وتفاعل  والتكنولوجيا،  الطلبية، 
اأي�صاً  �صجلت اجلامعة  كما  الطلبة. 
االبتكار  ف���ئ���ات  يف   100٪ ن�����ص��ب��ة 
املنبثقة  وال�������ص���رك���ات  وال�����ص��م��ول��ي��ة 
جمال  يف  وال����ت����ع����اون  واحل���ا����ص���ن���ة 
الدرا�صية  واملنح  ال�صناعية  البحوث 
والو�صول اإىل ذوي الدخل املنخف�س 
املنا�صبة،  وبهذه  الطلبي.  والتنوع 
قال الربوفي�صور وقار اأحمد، مدير 
بت�صنيف  "نعتز  اأب��وظ��ب��ي:  جامعة 
جامعة اأبوظبي املتمّيز الذي يعك�س 
مكانتنا العاملية املرموقة من خلل 
التابع  ����ص���ت���ارز  اإ������س  ك��ي��و  ت�����ص��ن��ي��ف 
ال��رائ��دة يف جمال  اأ���س  كيو  ملوؤ�ص�صة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�����ص��ل��ت ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى 5 
ال�صامل  امل��وؤ���ص�����ص��ي  التقييم  جن���وم، 
اإ�س  "كيو  ت�صنيف  ���ص��م��ن  االأع���ل���ى 
لعام  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال��ع��امل��ي  �صتارز" 
الكاملة  الدرجة  حمققة   ،2022
امل�صتوى  ال��ت��وظ��ي��ف،  ال��ت��دري�����س،  يف 
ُبعد،  ع��ن  التعلم  ال��ب��ح��ث،  ال����دويل، 

وال�صمولية.   اجل��ام��ع��ي��ة،  امل���راف���ق 
�صتارز"  اإ����س  "كيو  ت�صنيف  يعك�س 
االأداء املتفوق جلامعة اأبوظبي عرب 
املوؤ�صرات الرئي�صية التي تلعب دوراً 
موؤ�ص�صات  وتطور  جن��اح  يف  حمورياً 
فئة  ه��ذه  وت�صمل  ال��ع��ايل.  التعليم 
ح�صلت  حيث  الدويل"،  "امل�صتوى 
كاملة  درج���ة  على  اأب��وظ��ب��ي  جامعة 
ل��ك��ل م��ن ال��ت��ن��وع ال����دويل للطلب 

والتعاون  التدري�س،  هيئة  واأع�صاء 
الدويل، ومركز الدعم الدويل. كما 
يف   100٪ اأبوظبي  جامعة  حققت 
م�صتويات  حيث  م��ن  التدري�س  فئة 
وح�صلت  ال��ط��ل��ب��ة.  ل����دى  ال���ر����ص���ا 
الكاملة  ال��ن�����ص��ب��ة  ع���ل���ى  اجل���ام���ع���ة 
���ص��م��ع��ة ���ص��اح��ب العمل  م���ن ح��ي��ث 
فئة  �صمن  املهنية  اخل��دم��ات  ودع��م 
املرافق  فئة  يف  وك��ذل��ك  ال��ت��وظ��ي��ف، 

وي�صعدنا  ال��ع��ايل،  التعليم  ت�صنيف 
اأب���وظ���ب���ي على  ج��ام��ع��ة  اأن حت�����ص��ل 
اجلامعة  تلتزم  حيث  التكرمي،  هذا 
جتربة  م��ن  ب���دءاً  ال�صامل،  بالتميز 
بالتدري�س  م��روراً  ال��رائ��دة،  الطلبة 
والتعليم النوعي وفق اأعلى م�صتويات 
اجل��ودة يف الربامج التي من �صاأنها 
الطلبة حلياة مهنية منتجة  اإع��داد 
وناجحة، و�صواًل اإىل البحث العلمي 
الذي ي�صهم يف تطوير التخ�ص�صات 
االأك����ادمي����ي����ة وي����وؤث����ر اإي���ج���اب���اً على 
تعاوننا  اإن  وامل��ج��ت��م��ع.  االق��ت�����ص��اد 
م��ع ج��ام��ع��ات ع��امل��ي��ة رائ����دة ه��ي من 
الربامج  متيز  ال��ت��ي  العنا�صر  ب��ني 
وال�����ص��ب��ل ال��ت��دري�����ص��ي��ة وامل����ب����ادرات 
حيث  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة  يف  البحثية 
يف  للتعلم  ال��ف��ر���ص��ة  طلبتنا  مت��ن��ح 
ال�صريكة  امل���وؤ����ص�������ص���ات  م����ن  ن��خ��ب��ة 
جامعة  و����ص���ت���وا����ص���ل  امل�����رم�����وق�����ة، 
اأبوظبي ا�صرتاتيجيتها يف اال�صتثمار 
التنموية  امل�����ص��رية  ورف���د  التميز  يف 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 

ملنح  االأبعاد  ثلثية  والتقنية  املعزز 
موا�صلة  ف��ر���ص��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة  ط��ل��ب��ة 
عن  وال��ع��م��ل��ي  التطبيقي  تعليمهم 
ُبعد. وُيعد ت�صنيف »كيو اإ�س �صتارز« 
ن��ظ��ام ت�صنيف  ل��ل��ج��ام��ع��ات مب��ث��اب��ة 
الراغبني  ال��ط��ل��ب��ة  مي��ّك��ن  م��ف�����ص��ل 
اأف�صل  اخ��ت��ي��ار  م���ن  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  يف 
اجل���ام���ع���ات ل���ل���درا����ص���ة يف جم���االت 
حم���������ددة م����ث����ل ق�������وة ال�����ربن�����ام�����ج، 
وج���ودة امل��راف��ق، واإم��ك��ان��ي��ة توظيف 

اأبوظبي  جامعة  وكانت  واملنطقة". 
قد ح�صلت يف وقت �صابق هذا العام 
على اأعلى ت�صنيف من فئة 5 جنوم 
ُبعد �صمن تقييم  التعلم عن  جمال 
"كيو اإ�س �صتارز" العاملي للجامعات، 
 95% بلغ  اإجمالياً  حمققة تقييماً 
ُب���ع���د، حيث  يف جم����ال ال��ت��ع��ل��م ع���ن 
عملت اجلامعة على ت�صخري قدرات 
مناهجها  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
والواقع  االف��رتا���ص��ي  ال��واق��ع  م��ث��ل 

اخلريجني، وامل�صوؤولية االجتماعية، 
املجاالت،  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�صمولية 
تقييم  ا�صرتاتيجية  النظام  ويعتمد 
يتم  املوؤ�صرات  ع�صرات  �صمن  تندرج 
كحد  معايري  ثمانية  على  تطبيقها 
اخلا�صعة  اجلامعات  وحت�صل  اأدنى، 
جنوم  ع��دد  على  بالنهاية  للتقييم 
يرتاوح من 0 اإىل +5 مُتثل الدرجة 
التي  النقاط  ع��دد  ح�صب  امل�صتحقة 

نالتها اجلامعة يف التقييم.

•• دبي-وام:

اأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي 
ال����وزراء رئي�س  ���ص��وؤون جمل�س  وزي��ر 
للحكومات،  العاملية  القمة  موؤ�ص�صة 
العاملية للحكومات حتولت  القمة  اأن 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب��روؤى 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
عقد  ن��ح��و  ب��ع��د  اهلل"،  "رعاه  دب����ي 
االأوىل  امل��ن�����ص��ة  اإىل  اإط��لق��ه��ا،  ع��ل��ى 
امل�صتقبل،  ل�صناعة  ع��امل��ي��اً  واالأك�����رب 
واحل��ا���ص��ن��ة امل��ح��ف��زة الب��ت��ك��ار منوذج 
اإىل  م�����ص��رياً  امل�صتقبلية،  احل��ك��وم��ات 
اأن والدة فكرة القمة جاءت ا�صتجابة 
لواقع حماط بالتحديات الكربى يف 
لت�صكيل  املجاالت، يف م�صعى  خمتلف 
ه���ادف وع��م��ل م�صرتك  من�صة ح���وار 
العمل  يف  ج��دي��د  ف�صل  لكتابة  ب��ن��اء، 
منظومة  وبناء  امل�صتقبلي،  احلكومي 
من  احلكومات  متّكن  جديدة  فر�س 

ا�صتباق حتديات امل�صتقبل.
ج��اء ذل���ك، خ��لل ح��دي��ث معاليه يف 
للحكومات"  العاملية  القمة  "حوار 
متحف  يف  ال��ي��وم  تنظيمه  مت  ال����ذي 
خ���لل���ه  ومت  ب������دب������ي،  امل�������ص���ت���ق���ب���ل 
القمة،  م�صتجدات  اأب���رز  ا�صتعرا�س 
التي  ال��ث��ام��ن��ة  وم���ن���ت���دي���ات دورت����ه����ا 
ت��ن��ظ��م يف م��رك��ز دب���ي ل��ل��م��ع��ار���س يف 
اإك�صبو 2020 دبي، يومي 29 و30 
مار�س احلايل، وحتدث فيه كل من؛ 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا 
بن  اهلل  ع���ب���د  وم����ع����ايل  امل���ت���ق���دم���ة، 
االقت�صاد، ومعايل  وزي��ر  امل��ري  طوق 
ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان ال���روم���ي وزي���رة 
وامل�صتقبل  احلكومي  للتطوير  دول��ة 
العاملية  القمة  موؤ�ص�صة  رئي�س  نائب 
�صهيل  بنت  �صما  ومعايل  للحكومات، 
ل�صوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  فار�س 
ال�صباب، ومعايل عمر �صلطان العلماء 
اال�صطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول������ة  وزي������ر 
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل 
عن بعد مدير موؤ�ص�صة القمة العاملية 
ل��ل��ح��ك��وم��ات. وق�����ال م���ع���ايل حممد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإن  القرقاوي 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، حدد منذ 
االأ�صا�صية  امل�صتهدفات  االأوىل  القمة 
للعمل احلكومي، ودور احلكومات يف 
املبادئ  ه��ذه  فكانت  االن�صان،  خدمة 
االأ�صا�س يف ا�صت�صراف واإلهام ومتكني 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا  امل�صتقبل،  ح��ك��وم��ات 
القمة دعمت تطوير اأفكار ا�صتثنائية 
الذي  امل�صتقبل،  متحف  اإط��لق  مثل 
وحياة  امل�صتقبل  خ��دم��ات  ي�صت�صرف 
االن�����ص��ان يف ع���امل ال��غ��د، م���وؤك���دا اأن 
تنظيم حوار القمة من املتحف ميثل 
ر�صالة القمة يف حتديد اأهداف العقد 
املقبل،  ال��ع��ق��د  وط���م���وح���ات  احل�����ايل 
احلكومات  م�����ص��ت��ق��ب��ل  وا���ص��ت�����ص��راف 

للأجيال القادمة.
العاملية  ال���ق���م���ة  رئ���ي�������س  واأ�������ص������اف 
للحكومات اأن القمة التي حملت منذ 
حكومات  "ا�صت�صراف  �صعار  بداياتها 
امل�صتقبل"، التي �صتكمل قريباً عقدها 
االأول اأ�صبحت من�صة لتبادل االأفكار 
والتجارب وم�صاركة املعرفة وق�ص�س 
مرحلة  اإىل  ونقلها  امللهمة،  النجاح 
والتطبيق  ال��ت��م��ك��ني  م���ن  م��ت��ق��دم��ة 

املا�صية  ال�صنوات  فخلل  واالنت�صار، 
ا�صتثنائياً لتعزيز  �صّكلت القمة حدثاً 
ال�����ص��راك��ات ال��ه��ادف��ة وت��ط��وي��ر اأطر 
لتعزيز  روؤى   6 ال���ب���ّن���اء�  ال���ت���ع���اون 

اجلاهزية للم�صتقبل.
وق����ال م��ع��ايل حم��م��د ال��ق��رق��اوي اإن 
 6 قدمت  للحكومات  العاملية  القمة 
ا�صتعدادنا  ت��ع��زي��ز  يف  اأ���ص��ه��م��ت  روؤى 
م�صتلهمة  االأوىل  الروؤية  للم�صتقبل، 
م��ن ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
اآل م��ك��ت��وم، ب��اأن��ه ال يوجد  ب��ن را���ص��د 
االإمارات،  دولة  قامو�س  يف  م�صتحيل 
االأوىل  اخلطوة  كانت  ال��روؤي��ة  وه��ذه 
يف اإطلق النموذج امل�صتقبلي لوزارات 
التكنولوجيا  ملفات  مثل  امل�صتقبل، 
امل����ت����ق����دم����ة وال����ت���������ص����ام����ح وال�����ذك�����اء 
اال�صطناعي واالأمن الغذائي واملائي. 
واأ�صاف اأن الروؤية الثانية متثلت يف اأن 
اقت�صادات العامل �صتتغري واملنظومة 
على  تعتمد  ل��ن  ل��ل��دول  االقت�صادية 
مورد واحد، وقد ا�صتلهمت من روؤية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل 
القائد االأعلى للقوات امل�صلحة لدولة 
ع���ام���ا، حني   50 االإم���������ارات خ����لل 
�صنحتفي بت�صدير اآخر برميل نفط، 
ومنذ ذلك احلني ارتفعت جتارة دولة 
االإمارات غري النفطية من 1.059 
 1.9 اإىل   2015 دره��م يف  تريليون 

تريليون درهم عام 2021.
واأ�صار رئي�س القمة العاملية للحكومات 
طورتها  التي  الثالثة  الروؤية  اأن  اإىل 
ت�صوراً  ت�صكيلها  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال��ق��م��ة 
جديداً ملدن امل�صتقبل، املدن االإن�صانية 
ال�صكان،  ب��ني  ال��ت��وا���ص��ل  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
ومت��ّك��ن��ه��م م��ن امل���وازن���ة ب��ني عملهم 
روؤية  من  ا�صتلهمت  والتي  وحياتهم، 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح����م����دان ب����ن حممد 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
عرب  ���ص��ارك��ه��ا  ال��ت��ي  امل�صتقبل  مل��دي��ن��ة 
دبي  تت�صدر  وال��ي��وم  ال��ق��م��ة،  من�صة 
ق��ائ��م��ة ت�صنيف  االإق��ل��ي��م��ي��ة يف  امل���دن 
املرتبة  وحتتل  العاملية،  امل��دن  اأف�صل 
ال��ث��ال��ث��ة ع��امل��ي��اً ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ة ذاتها، 

اإن�صايدر  "اإك�صبات  ال�صتطلع  وف��ق��اً 
."2021

واأو�صح معاليه اأن الروؤية الرابعة مت 
بناوؤها على حديث الفريق �صمو ال�صيخ 
اآل نهيان نائب رئي�س  �صيف بن زايد 
عن  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
واملواطنة  االإم��ارات��ي  االن�صان  �صورة 
جمتمع  جت���ع���ل  ال����ت����ي  االإي����ج����اب����ي����ة 
للمجتمعات  منوذجاً  االإم���ارات  دول��ة 
العاملية،  املحافل  يف  وق��دوة  املتقدمة 
وال�����ت�����ي مت�����ت ت���رج���م���ت���ه���ا ب����اإط����لق 
حكومة دولة االإمارات اال�صرتاتيجية 
ال�صلوكية لتعزيز  الوطنية للمكافاآت 
واحل�س  املجتمع  يف  االإيجابي  العمل 

بامل�صوؤولية اجلماعية.
وقال اإن الروؤية اخلام�صة التي تبنتها 
القمة تتلخ�س يف اأنه ال حدود لطموح 
الب�صر ومتكني االن�صان، وا�صتلهمتها 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  حديث  من 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة يف القمة، 
عن احللم االإماراتي يف الو�صول اإىل 
الكوكب االأحمر، وو�صول العلوم من 
�صحراء  اإىل  االإم��ارات��ي��ة  ال�����ص��ح��راء 
امل��ري��خ، وق��د احتفت دول���ة االإم����ارات 
ب���اإجن���از واحد  يف ع��ام��ه��ا اخل��م�����ص��ني 
من اأكرب امل�صروعات باأن ي�صل العرب 
اإىل  املريخ، م�صريا  اإىل  للمرة االأوىل 
العاملية  ال��ق��م��ة  م��ن  ج��ع��ل  ���ص��م��وه  اأن 
لتمكني  متكاملة  من�صة  للحكومات 
االإيجابي  دوره����م  وت��ع��زي��ز  ال�����ص��ب��اب 
التي  العلمية  امل�����ص��روع��ات  وت��ط��وي��ر 

ترفع تناف�صية املنطقة.
واأ�صاف رئي�س موؤ�ص�صة القمة العاملية 
ال�صاد�صة  ال����روؤي����ة  اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
التعاي�س  اأه��م��ي��ة  على  ترتكز  للقمة 
ر�صم  ال���ت���ي  االإن�������ص���ان���ي���ة،  واالأخ���������وة 
اهلل  عبد  ال�صيخ  �صمو  حديث  معاملها 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
منظومة  ع����ن  ال�������دويل  وال����ت����ع����اون 
االأ�صيلة ملجتمع  واالأخلقيات  القيم 
دول��ة االإم���ارات، التي تعزز االن�صجام 
وال��ت��ع��اي�����س وت��ت��ب��ن��ى ح�����ص��ن اجل����وار 
والتعاي�س ومبادرة دولة االإم��ارات يف 

االإن�صانية مع  االأخ��وة  وثيقة  اإط��لق 
كل ال�صعوب.

اأهم  تبحث  عامليا  منتدى   15
القطاعات  العاملية يف  التوجهات 

احليوية.
القرقاوي  حممد  معايل  وا�صتعر�س 
التي   15 ال������  ال���ع���امل���ي���ة  امل���ن���ت���دي���ات 
بهدف  الثامنة،  ال���دورة  ت�صت�صيفها 
ب��ح��ث اأه�����م ال���ت���وج���ه���ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
ت�صهم  ال���ت���ي  احل���ي���وي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
عقد  ل�����ب�����دء  اخل�����ط�����ط  ت����ع����زي����ز  يف 
�صيا�صات  وو����ص���ع  ج���دي���د،  ح��ك��وم��ي 
م�صتقبلية  وخطط  وا�صرتاتيجيات 
ومرونتها  احلكومات  جاهزية  تعزز 

للمرحلة التالية من التطور.
وتطلق القمة للمرة االأوىل هذا العام 
التوجهات  اأب�����رز  ت��ن��اق�����س  م��ن��ت��دي��ات 
ال��ع��امل��ي��ة خ����لل ال��ع��ق��د احل������ايل، اإذ 
الرقمية  االأ�صول  منتدى  ت�صت�صيف 
���ص��ه��دت من�����واً كبرياً  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي 
واأحدثت حراكاً جذرياً يف التعاملت 
املالية، وتبحث عامل االإنرتنت التايل 
يف منتدى امليتافري�س   Web 3.0
العاملي الذي �صي�صبح واحداً من اأهم 
االأ�صواق العاملية، والذي ميزج عنا�صر 
الواقع  وتقنيات  االفرتا�صي  الواقع 
عي�س  من  االأف���راد  متّكن  التي  املعزز 
حياة جديدة يف عامل رقمي متكامل 

يت�صاركون فيه "كل �صيء".
العربي  االجتماع  القمة  �صتنظم  كما 
االأول للقيادات ال�صابة، من�صة جتمع 
ال�����ص��ب��اب ال��ع��رب��ي ال���ص��ت��ك�����ص��اف اآف���اق 
امل�صتقبل، ومنتدى االإدارة احلكومية 
النهو�س  �صبل  يبحث  ال��ذي  العربية 
اإىل  ونقله  العربي  احلكومي  بالعمل 

اآفاق م�صتقبلية.
االأم���ن  م��ن��ت��دى  ال��ق��م��ة  وت�صت�صيف 
ال����ط����ريان  ق����ط����اع  ال���������ص����ي����رباين يف 
ال�صت�صراف م�صتقبل الطريان االآمن 
�صيربانياً،  واالآم������ن  رق��م��ي��اً  وامل���ع���زز 
قمة  يف  اال�صتثمار  م�صتقبل  وتبحث 
توّفر  التي  "اإنف�صتوبيا" لل�صتثمار، 

من�صة الإطلق االأفكار اجلديدة.

مع  بال�صراكة  القمة  ت�صت�صيف  كما 
امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ن��ت��دي��ات جتمع 
القطاعات  لبحث  العامل  نوابغ  اأب��رز 
احل��ي��وي��ة وو����ص���ع االأف����ك����ار وال�����روؤى 
التجمع  اأه���م���ه���ا:  ج���دي���د،  مل�����ص��ت��ق��ب��ل 
ال�صنوي الأهم 100 �صخ�صية �صمن 
قائمة "تامي"، ومنتدى فورب�س 30 
القمة  وت��وا���ص��ل   .Under 30
الرئي�صية  املنتديات  وعقد  ا�صت�صافة 
التي ت�صكل حموراً حيوياً للمجتمعات 
ملناق�صة  ق�����ص��وى  و����ص���رورة  ال��ع��امل��ي��ة 
التغرّي  م��ن��ت��دى  وه�����ي:  ت��وج��ه��ات��ه��ا 
ا�صت�صافة  على  ي��رك��ز  ال���ذي  املناخي 
دول��ة االإم���ارات ال��دورة ال�28 ملوؤمتر 
املتحدة  االأمم  اتفاقية  يف  االأط���راف 
االإط���اري���ة ب�����ص��اأن ت��غ��ري امل��ن��اخ "كوب 
القمة منتدى  ت�صت�صيف  كما   ."28
ال�صحة  ال��ع��امل��ي، وم��ن��ت��دى  ال��ط��اق��ة 
امل�صتدامة،  التنمية  واأه��داف  العاملي، 
احلكومية،  اخل�����دم�����ات  وم����ن����ت����دى 
ومنتدى املراأة يف احلكومة، ومنتدى 
املنتديات  اجل��ن�����ص��ني،  ب���ني  ال���ت���وازن 
التي تبحث اأهم القطاعات احليوية، 

وا�صت�صراف اأهم توجهات امل�صتقبل.

القمة وا�ست�سراف حتديات اجلائحةو 
املناخ وتكنولوجيا امل�ستقبل.

واأك��������د م����ع����ايل حم���م���د ال����ق����رق����اوي 
العاملية  للقمة  االإي��ج��اب��ي  االأث����ر  اأن 
للحكومات مل يكن حم�صوراً يف دولة 
االإمارات، بل امتد ليغطي الكثري من 
التحديات التي ا�صت�صرفتها من خلل 
اأكر من 1100 جل�صة نظمتها على 
فيها  ا���ص��ت�����ص��اف��ت  دورات،   7 م����دى 
وم�صوؤويل  ال��ق��رار  و���ص��ن��اع  اخل����رباء 
احل���ك���وم���ات. وق����ال اإن����ه يف ق��م��ة عام 
ا�صت�صرايف  لو�صف  ا�صتمعنا   ،2018
م��ت��ك��ام��ل ودق���ي���ق ح���ول ع���امل يعاين 
م�����ن ج���ائ���ح���ة ك������ربى و����ص���ل���ت اإىل 
الدكتور  اأك��د  ح��ني  املجتمعات،  كافة 
غيربي�صيو�س  اأده����ان����وم  ت���ي���درو����س 
العاملية  ال�صحة  منظمة  ع��ام  م��دي��ر 
جائحة  الأي  اال�����ص����ت����ع����داد  اأه���م���ي���ة 
النظم  حم��ت��م��ل��ة، وت��ع��زي��ز ج��اه��زي��ة 

جائحة  �صكلت  وقد  للدول،  ال�صحية 
الدرو�س  اأهم  – 19" اأحد  "كوفيد 
تبني  �����ص����ّرع����ت  ال����ت����ي  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
وبيئات  امل�صتقبلية  النظم  احلكومات 
اجلاهزية  وتعزيز  الهجينة،  العمل 
اأكر  مل�صتقبل  واال���ص��ت��ع��داد  وامل��رون��ة 
حكومات  وت�صكيل  وترابطاً  انفتاحاً 

رقمية متكاملة.
العاملية  ال���ق���م���ة  رئ���ي�������س  واأ�������ص������اف 
االإم����������ارات  دول�������ة  اأن  ل���ل���ح���ك���وم���ات 
ا�صتعدت للجائحة من خلل نظامها 
الطبية  ال��رع��اي��ة  وت��ع��زي��ز  ال�����ص��ح��ي 
والبنية  ال�صحية  واال�صرتاتيجيات 
لتت�صدر  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
للمرونة"  "بلومبريغ  �صبكة  موؤ�صر 
ال�����دول يف تطويق  اأف�����ص��ل  وت�����ص��ب��ح 

كوفيد19- وحماية اأفراد املجتمع.
وقال اإن �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأعلن من من�صة  اآل مكتوم  بن را�صد 
االأكرب  ال����وزاري  التغيري  ع��ن  القمة 
للتغري  وزي�������ر  ب��ت��ع��ي��ني  ن����وع����ه  م����ن 
املناخي ملواجهة التحدي العاملي الذي 
لتكون  املجتمعات،  جميع  على  يوؤثر 
دول���ة االإم����ارات م��ن ال���دول ال�صباقة 
وو�صع  ال���ت���ح���دي  ه����ذا  م���واج���ه���ة  يف 
ا�صرتاتيجياتها اال�صتباقية يف حتقيق 
احلياد الكربوين، وقد �صهدنا تبعات 
ه��ذه التغريات بعد ع��ام واح��د فقط، 
"ا�صرتاتيجية  احل��ك��وم��ة  اأط��ل��ق��ت  اإذ 

االإمارات للطاقة 2050".
اإىل  القرقاوي  حممد  معايل  واأ���ص��ار 
تطورات  �صهدت  املا�صية  ال�صنوات  اأن 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات دول����ة  ع����دي����دة يف 
ن��ح��و الطاقة  االإم�����ارات وت��وج��ه��ات��ه��ا 
ومبادراتها  وامل���ت���ج���ددة،  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
التغري  م���ك���اف���ح���ة  ج����ه����ود  ل���ت���ع���زي���ز 
املناخي، التي �صكلت خطوة يف متكني 
دولة االإم��ارات من ا�صت�صافة الدورة 
اتفاقية  يف  االأط����راف  مل��وؤمت��ر  ال�28 
تغري  ب�صاأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم 
التحدي  اإن  28". وقال  "كوب  املناخ 
القمة  ا���ص��ت�����ص��رف��ت��ه  ال�����ذي  ال���ث���ال���ث 
ال�صيرباين،  االأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  مت��ث��ل 
وتطوير  الرقمية،  االأنظمة  وحماية 

حلكومات  الرقمية  التحتية  البنية 
امل�صتقبل، واإن القمة �صهدت االإعلن 
يعنى  وزاري  من�صب  ا�صتحداث  ع��ن 
وكانت  امل���ت���ق���دم���ة،  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تعيني  يف  اأ����ص���ا����ص���اً  ال��ق��م��ة  ح�������وارات 
على  اال�صطناعي  للذكاء  وزي��ر  اأول 
م�����ص��ت��وى ال����ع����امل، ك���م���ا ن��اق�����ص��ت يف 
الرقمية،  العملت  2016 م�صتقبل 
منظومة  حت����دي����د  يف  و�����ص����اه����م����ت 
االأ�صول  جم��ال  يف  العاملية  للفر�س 
الرقمية، با�صت�صافة رّواد تكنولوجيا 
ال�"بلوك ت�صني"، واليوم تقدر القيمة 
 2.5 ب���  امل�صفرة،  للعملت  ال�صوقية 

تريليون دوالر.

قمة الفر�ض.
واأك����د م��ع��ايل حم��م��د ال��ق��رق��اوي اأن 
ال����دورة احل��ال��ي��ة مت��ث��ل ق��م��ة ال���روؤى 
م�صتقبل  ال���ص��ت�����ص��راف  وال��ت��ح��دي��ات 
ال��ف��ر���س، لتعزيز  اأف�����ص��ل، وه��ي قمة 
م�صاركة ال�صباب الذين ي�صّكلون ثلثي 
�صكان املنطقة يف �صنع القرار، وتوفري 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ب��ه��م،  خ��ا���ص��ة  من�صة 
العربي  ل��ل�����ص��ب��اب  ت��خ�����ص�����س  ال��ق��م��ة 
بتطلعاتهم  للم�صاركة  �صنوية  من�صة 
القمة جاء  وروؤاه��م للم�صتقبل، ومن 
االإع����لن ع��ن تعينّي دول���ة االإم����ارات 
اإطلق  ومت  لل�صباب،  وزي����رة  اأ���ص��غ��ر 
وا�صرتاتيجيات  ال�����ص��ب��اب،  جم��ال�����س 
�صيا�صات  وت�صميم  بال�صباب  خا�صة 
ال�صباب  م���رك���ز  وان���ط���ل���ق  ال�������ص���ب���اب، 
اإعداد  يف  لي�صاهم  القمة  من  العربي 
االأك���رب  ال��ف��ئ��ة  رائ����د لتمكني  من����وذج 
يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي. وق����ال اإن����ه من 
ا�صتعر�س  للحكومات  العاملية  القمة 
املخرتع ورائد االأعمال العاملي اإيلون 
للميتافري�س،  االأوىل  امللمح  ما�صك 
امل��ق��ب��ل، عندما قال  االإن��رتن��ت  ع��امل 
لت�صبح  �صتتطور  الفيديو  األ��ع��اب  اإن 
كامًل نعي�س فيه ونعمل ونبدع  عاملاً 
اأفكاراً جديدة مل�صتقبلنا، واالآن يحمل 
ل��ن��ا ع���امل االإن���رتن���ت ف��ر���ص��اً جديدة 
يكت�صب  ح��ي��ث  ن�صتك�صفها،  اأن  الب���د 
امل��ي��ت��اف��ري���س اأه��م��ي��ة ك��ون��ه ي��ق��دم لنا 

لتبلغ  م����وازي����ة  اف���رتا����ص���ي���ة  ع�����وامل 
القيمة ال�صوقية بحلول عام 2026 

اأكر من 750 مليار دوالر.
واأ�صاف اأن القمة العاملية للحكومات، 
بداأت من�صة لتبادل اخلربات و�صتبقى 
العاملية  ل��ل��م��م��ار���ص��ات  ع��امل��ي��ا  ملتقى 
امل��ت��م��ي��زة، ا���ص��ت�����ص��ف��ن��ا ع���رب دورات���ه���ا 
تعزيز  من  متّكنت  حكومات  ال�صابقة 
مكانتها العاملية وتطوير اآليات عملها 

يف خمتلف القطاعات احليوية.

قمة العقد املقبل للحكومات.
اإن القمة التي �صتدخل  وقال معاليه 
عقداً جديداً من م�صريتها، ت�صع روؤى 
التجمع  و�صتكون  بامل�صتقبل،  ت�صلنا 
بداية جائحة  نوعه منذ  االأك��رب من 
و�صت�صكل  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ل��درا���ص��ة  ف��ر���ص��ة 
جهود  وت�صريع  اجلائحة  تطويق  يف 
التعايف ال�صامل يف جميع القطاعات. 
اأن  ه���ي  ال��ق��م��ة  ر���ص��ال��ة  اأن  واأ�����ص����اف 
���ص��ن��اع��ة ال��غ��د ت��ب��داأ ال���ي���وم، ل��ه��ذا مت 
الإطلق  دب��ي   2020 اإك�صبو  اختيار 
املقبل للحكومات، لتكون  العقد  قمة 
ختاماً الأكرب جتمع للعقول الب�صرية، 
العقد  متغريات  بها  ن�صت�صرف  قمة 
اجلديد، ون�صع عربها روؤى خمتلفة، 
وف���ر����ص���اً ج����دي����دة ل��ت��م��ك��ني اأج���ي���ال 

امل�صتقبل.

�سراكات عاملية.
اإىل  القرقاوي  حممد  معايل  واأ���ص��ار 
وقعت  للحكومات  العاملية  القمة  اأن 
�صريكاً   80 م��ن  اأك���ر  م��ع  ���ص��راك��ات 
واإعلمياً،  وم��ع��رف��ي��اً  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً 
تقريراً   20 ال���ع���ام  ه����ذا  و���ص��ت�����ص��در 
اأهم  مع  والتعاون  بال�صراكة  معرفياً 

املوؤ�ص�صات البحثية العاملية.
تكّرم  ا�صتثنائية  ن�صخة  يف  اإن��ه  وق��ال 
ل���ل���ح���ك���وم���ات هذا  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة 
اإدارة  ال��ع��ام ال��وزي��ر ال��ذي متّكن م��ن 
االأزمات وحتويل جائحة كوفيد19- 
الرقمنة  لتبني  ن��وع��ي��ة  ف��ر���ص��ة  اإىل 
التكنولوجيا  ال���و����ص���ائ���ل  واأح��������دث 
متقدمة.  حكومية  خدمات  وتقدمي 
فر�صاً  يحمل  "امل�صتقبل  واأ����ص���اف: 
منظومة  وت���ب���ن���ي  ل��ت��ط��وي��ر  ك���ب���رية 
ح��ك��وم��ي��ة ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ق�������ادرة على 
ال�صابقة  ال��ت��ج��ارب  ن��ت��ائ��ج  ت��وظ��ي��ف 
التحديات  ملواجهة  ح��ل��ول  ابتكار  يف 
امل�صتقبلية، امل�صتقبل يبداأ اليوم، وكما 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ق���ال 
ال  امل�صتقبل  ف��اإن  اآل مكتوم  را�صد  بن 
القمة  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر  ينتظر. 
ت�����ص��ك��ل من�صة  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
رائ�����دة جت��م��ع حت���ت مظلتها  ع��امل��ي��ة 
والوزراء  احلكومات  ق��ادة  م��ن  نخبة 
القرار  و����ص���ّن���اع  امل�������ص���وؤول���ني  وك���ب���ار 
ورواد االأفكار واملخت�صني يف ال�صوؤون 
املالية واالقت�صادية واالجتماعية من 
خمتلف دول العامل، لتبادل اخلربات 
وامل���ع���ارف واالأف����ك����ار ال��ت��ي ت�����ص��ه��م يف 
احلكومات،  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ا���ص��ت�����ص��راف 
من  متنوعة  جم��م��وع��ة  وت�صت�صيف 
ال��ور���س واجل��ل�����ص��ات وامل���ب���ادرات التي 
تركز على اأحدث االجتاهات واأف�صل 
امل���م���ار����ص���ات يف ق����ي����ادة احل���ك���وم���ات، 
ال�صتباق  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  وت���ق���دمي 

التحديات العاملية.

حممد القرقاوي: بتوجيهات حممد بن را�شد القمة العاملية للحكومات ت�شت�شيف 15 منتدى عامليا 

•• عجمان -الفجر:

الطلب  و  ال���دويل  النقل  لعمليات  امل�صطرد  النمو  اإط���ار  يف 
تنظيم  على  عجمان  يف  النقل  هيئة  حر�صت  عليه  امل��ت��زاي��د 
وذل��ك متا�صياً  النقل  �صركات  بوا�صطة  ال��دويل  النقل  عمليات 
مع الغايات و االهداف اال�صرتاتيجية للهيئة و تقدمي خدمة 
الراحة  درج��ات  اق�صى  وتوفري  واملقيمني  للمواطنني  مميزة  
القطاع  ملا ميثله هذا   ، النقل  النوع من  مل�صتخدمي مثل هذا 
رفع  و  االقت�صادية  التنمية  عجلة  دع��م  يف  حم��وري  دور  م��ن 
االمن  معايري  اأق�صى  حتقيق  و  املقدمة  اخل��دم��ات  م�صتوى 
�صركات  الهيئة  تهيب  .واذ  للمتعاملني  الراحة  و  ال�صلمة  و 

النقل املتخ�ص�صة يف النقل الدويل باال�صافة اىل مكاتب احلج 
و العمرة  اىل �صرورة مراجعة الهيئة للح�صول على الت�صاريح 

اللزمة لنقل الركاب باحلافلت على اخلطوط الدولية . 
املدير  اجل���لف  علي  �صامي  املهند�س  اك��د  ذل��ك  على  تعليقاً 
بهيئة  وال��رتاخ��ي�����س  ال��ع��ام��ة  امل��وا���ص��لت  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
النقل يف عجمان اأن الهدف من هذه اخلدمة املقدمة ل�صركات 
النقل ال��دويل و مكاتب احلج و العمرة داخ��ل  وخ��ارج االمارة   
االرتقاء  و  االم����ارة  يف  وامل��وا���ص��لت  النقل  اأه��م��ي��ة  تعزيز  ه��و 
مكثف  ب�صكل  الرقابة  تعزيز  اىل   باالإ�صافة  النقل  مبنظومة 
وت�صهيل  للركاب.  جتربة  اأف�صل  و�صمان  النقل  خدمات  على 
واملحافظة على االمن  اآمنة  ال��دول بطرق  التنقل بني  عملية 

و�صلمة االأفراد.
املخ�ص�س  ال������دويل  ال��ت��ن��ق��ل  ت�����ص��ري��ح  ان  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
عدًدا  ي�صمل  والعمرة  احل��ج  و�صركات  ال��ربي  النقل  ل�صركات 
النقل  �صركات  قبل  من  مراعاتها  الواجب   اال�صرتاطات  من 
ال��رك��اب فقط من  ي��ك��ون حتميل  ال���دويل و م��ن اهمها :   ان 
التابعة لهيئة النقل  والتي تقع على �صارع  املحطة الرئي�صية 
العاملة  ال�صركة  ك��ون  اىل  باال�صافة  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
حا�صلة على  ن�صاط ) نقل الركاب باحلافلت على اخلطوط 
على  احل�صول  لل�صركات  ميكن  اجل��لف  وا���ص��اف   .) الدولية 
االلكرتوين اخلا�س  املوقع  التقدمي عرب  اخلدمة من خلل 

.ta.gov.ae بالهيئة

حممد القرقاوي:  
القمة بداأت منذ 10 �سنوات وحتولت اإىل املن�سة الأوىل والأكرب عامليًا ل�سناعة امل�ستقبل را�سد  بن  حممد  • بروؤى 
• القمة ت�سدر 20 تقريرًا معرفيًا بال�سراكة والتعاون مع اأهم املوؤ�س�سات البحثية العاملية وتكّرم اأف�سل وزير يف العامل

كورونا  فريو�ض  جائحة  بداية  منذ  نوعه  من  الأكرب  التجمع  �ستكون  القمة  من  الثامنة  • الدورة 

هيئة النقل يف عجمان تنظم عمليات النقل الدويل ل�شركات النقل الربي

جامعة اأبوظبي حت�شل على تقييم 5 جنوم الأعلى يف ت�شنيف »كيو اإ�س �شتارز« العاملي

ابيني�س   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، ل��ي��ل��ي��ج��و  اب�������ريا 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)4703662EP(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508768768

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د خليل 
باك�صتان   ، ح�������ص���ن  م����ه����دي 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)4140951KD(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
الدين  �صلطان   / امل��دع��و  فقد 
افغان�صتان   ، ال�����دي�����ن  �����ص����اه 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )O2098348(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة االف��غ��ان�����ص��ت��ان��ي��ة او 
اقرب مركز �صرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
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العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فاينل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صيجمينت للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2990281 

الغاء رخ�صة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا ب�صتكي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2593477 

الغاء رخ�صة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بيوند  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مل�صتح�صرات التجميل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2374904 

الغاء رخ�صة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة  
رقم:CN 1024999 باال�صم التجاري:ار�س الهدايا 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما 

كان عليه �صابقا.
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة عروانى للمعدات امليكانيكية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1033492 

تعديل وكيل خدمات / حذف �صيف حممد على عبيد املن�صورى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة عروانى للمعدات امليكانيكية

ARWANI MECHANICAL EQUIPMENT ESTABLISHMENT

اإىل/ عروانى للمعدات امليكانيكية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

ARWANI MECHANICAL EQUIPMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم اورانو�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1821311 

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم اورانو�س

ORANOS RESTAURANT

اإىل/ مطعم كااليي باال�س

  KALLAYI PALACE RESTAURANT 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تو�صيل الطلبات  8299010

تعديل ن�صاط / اإ�صافة تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة ) اعداد وجبات (  ٥629002

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
للإ�صتك�صاف  ال�ص�����ادة/توتال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واالنتاج االإمارات العربية املتحدة للغاز غري التقليدي بي يف
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2727186 

العربية  االإمارات  واالنتاج  للإ�صتك�صاف  توتال  من/  جتاري  اإ�صم  تعديل 
املتحدة للغاز غري التقليدي بي يف

TOTAL E&P UAE UNCONVENTIONAL GAS B.V.

املتحدة  العربية  االمارات  واالنتاج  لل�صتك�صاف  للطاقات  توتال   / اإىل  
للغاز غري التقليدي بي يف

TOTALENERGIES EP UAE UNCONVENTIONAL GAS B.V 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل االزدهار الغرا�س �صداد البو�س

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1026748 
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد بيات حمد بال�صم املن�صورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٥0000
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�صاحة 1*3.90 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل االزدهار الغرا�س �صداد البو�س

AL ISDIHAR CAMEL ACCESSORIES SHOP
اإىل/ حمل االزدهار الغرا�س �صداد البو�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

AL ISDIHAR CAMEL ACCESSORIES SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع عتاد اخليل والهجن ولوازمها- بالتجزئة  ٤763013

 تعديل ن�صاط / حذف جتارة عتاد اخليل و الهجن و لوازمها - باجلملة  ٤6٤90٤٥
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/قوة املهارة لل�صيانة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:3917799 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حما�صن �صيخ فازور على من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / حما�صن �صيخ فازور على من ٤9 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد حاجى حممد وارث

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ قوة املهارة لل�صيانة العامة ذ.م.م

QUWAT AL MAHRA GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ قوة املهارة لل�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
QUWAT AL MAHRA GENERAL MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / حذف خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خلل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:جموهرات كوزي بيل ذ.م.م
عنوان ال�صركة:الباهية - الباهية القدمية - حمل رقم 354 - مبنى ال�صيد 

�صعيد عبداجلليل حممد
CN 3981000 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/�صتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�صفي قانوين لل�صركة 
العمومية غري  بناء على قرار حم�صر اجلمعية  بتاريخ:2022/2/28 وذلك 

22DB2BD9A4B9DD9AFE:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل:2022/3/7

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:بوتيك زيرو ثري للزياء ذ.م.م
مبنى  والع�صرون  الثالث   23  - العامرية  عقدة   - ال�صركة:اجليمي  عنوان 

ال�صيد حميد فالح �صيف
CN 2736336 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/ترا�صت لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات ال�صريبية ، كم�صفي 
قانوين لل�صركة بتاريخ:2022/2/23 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250005401
تاريخ التعديل:2022/3/7

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
رويال  ال�ص�����ادة/م�صبغة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ارابيان االتوماتيكية
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2576763 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة خالد حمد حميد حممد الغيثي  ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف خالد حممد �صليمان ابراهيم البلو�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا حتيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2854988 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صامل جمعه خمي�س �صحوبه الظاهري  ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف علي �صامل عبداهلل باوزير
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة اأون ذا رن

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2910454 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة عبداهلل علي حممد ح�صن باطوق  ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف زايد علي حممد ح�صن باطوق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جبل املودة للخ�صار 
CN قد تقدموا الينا بطلب والفواكه   رخ�صة رقم:1110387 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة جمال خليفه �صامل عبيد ال�صام�صي  ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عي�صى �صعيد عبداهلل حمود الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة دبي العمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطرق   رخ�صة رقم:1119247 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة حممود عبداهلل خمي�س حممد العلوى  100
تعديل مدير / اإ�صافة مروان حممد الغزول

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبيد احمد �صيف الكعبى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
هايدروكاربون  تى  اند  ال�ص�����ادة/ال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجننريينغ ليمتد - اأبو ظبي
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1904380 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة الر�صني اآند توبرو ليمتد
 LARSEN & TOUBRO LIMITED L&T HYDROCARBON ENGINEERING LIMITED

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ال اند تى هايدوكاربون اجننريينغ ليمتد
تعديل اإ�صم جتاري من/ ال اند تى هايدروكاربون اجننريينغ ليمتد

L&T HYDROCARBON ENGINEERING LIMITED

اإىل/ الر�صني اآند توبرو ليمتد فرع
LARSEN  & TOUBRO LIMITED - BRANCH 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
للنظمة  ايفكو  ال�ص�����ادة/انرتنا�صيونال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الكهروميكانيكية  رخ�صة رقم:1094608 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مراد طالب حممد الدلو ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على عبداهلل على اخلرمي الزعابى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 1٥0000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ انرتنا�صيونال ايفكو للنظمة الكهروميكانيكية

INTERNATIONAL EFFCO ELECTROMECHANICAL

اإىل/ انرتنا�صيونال ايفكو للنظمة االلكرتوميكانيكية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
INTERNATIONAL EFFCO ELECTROMECHANICAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صمو اركيد
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1035417 

تعديل اإ�صم جتاري من/ ا�صمو اركيد
ASMO ARKID

اإىل/ ا�صمو اركيد خلدمات الطباعة
 ASMO ARKID TYPING SERVICES

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�صتندات  8219001
 تعديل ن�صاط / حذف بيع االأدوات و االأواين - بالتجزئة  ٤7٥9007

تعديل ن�صاط / حذف بيع البطانيات والبيا�صات اجلاهزة وال�صرا�صف - بالتجزئة  ٤7٥100٤
 تعديل ن�صاط / حذف بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة  ٤771906

 تعديل ن�صاط / حذف بيع امللب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة  ٤771101
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�صادية - مكتب تنمية ال�صناعة باأن / ال�صادة :كويك ميك�س 

قد تقدموا الينا بطلب  IN باطون ذ م م فرع 5 ذ.م.م رخ�صة رقم:2004402 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اوتو�صرتاد القاب�صة �صركة منطقة حرة

AUTOSTRAD HOLDING FZ- LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد عمري يو�صف احمد املهريى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد عمري يو�صف املهريى
قانوين تعديل نوع / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ كويك ميك�س باطون ذ م م فرع 5 ذ.م.م
QUICK MIX BETON LLC BRANCH 5 L.L.C

اإىل/ كويك ميك�س باطون - فرع 5 - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
QUICK MIX BETON BRANCH 5 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
- مكتب تنمية ال�صناعة خلل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعلن واإال فاإن 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• دبي -وام:

احتفلت الواليات املتحدة االأمريكية 
 2020 اإك�صبو  يف  الوطني  بيومها 
ال�صيخ  م��ع��ايل  ا�صتقبل  حيث  دب���ي، 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك 
واملفو�س  وال���ت���ع���اي�������س  ال��ت�����ص��ام��ح 
معايل  دب��ي،   2020 الإك�صبو  العام 
التجارة  وزي���رة  رمي��ون��دو،  اإم  جينا 

االأمريكية.
وقال معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
الواليات  م�����ص��ارك��ة  ت�صتعر�س   "  :
اإك�صبو  يف  االأم����ري����ك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
جمتمعها  ط��ب��ي��ع��ة  دب����ي   2020
الذي ر�صم ملمح العامل احلديث، 
وت���روي ت��اري��خ ال��دول��ة، بينما تلقي 
ال�������ص���وء ع���ل���ى اأح�������دث اإجن���ازات���ه���ا 

وابتكاراتها ".
واأ�صاف: "واإذ تفخر دولة االإمارات 
ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة ب���ال���ع���لق���ات 
الثنائية املتينة واملتطورة با�صتمرار 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  ت��رب��ط��ه��ا  ال��ت��ي 
ن�����ص��ع��د بعقد  ف���اإن���ن���ا  االأم���ري���ك���ي���ة، 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��راك��ات يف خمتلف 
والرعاية  ال��ع��ل��وم،  م��ث��ل  امل���ي���ادي���ن، 

اإىل  ونتطلع  والتعليم؛  ال�صحية، 
يعود  مب��ا  امل�صرتكة  جهودنا  تعزيز 

باالزدهار على بلدينا".
رميوندو:  معايل  قالت  جهتها  من 
غري  اإجن��از  دبي   2020 اإك�صبو   "
ال�صرق  يف  نوعه  م��ن  واالأول  ع��ادي 
املتحدة  الواليات  وتقدر  االأو�صط.. 
ب�صدة التزام دولة االإمارات العربية 

املتحدة باإقامة اإك�صبو ناجح و�صامل 
واآم�������ن و����ص���ح���ي ل��ل��ج��م��ي��ع.. كنت 
لدى  ����ص���اأراه  مل���ا  ل��ل��غ��اي��ة  متحم�صة 
قدومي اإىل هنا، وما راأيته فاق حتى 

اأكرب توقعاتي".
واأ�صافت: " تتمتع الواليات املتحدة 
واالإم��ارات العربية املتحدة ب�صراكة 
امل�صتويات،  ك��ل  على  االأم���د  طويلة 

مبا فيها التجارة والتفاهم املتبادل 
واال�صتقرار  ب����االأم����ن  واالل�����ت�����زام 
اإك�صبو  وي���ج�������ص���د  االإق���ل���ي���م���ي���ني. 
عامل  ل��ب��ن��اء  ع��م��ل��ن��ا  دب���ي   2020

اأف�صل وم�صتقبل اأف�صل معا".
وعلى مدار اأم�س، انت�صرت العرو�س 
اإك�صبو  اأن���ح���اء  جميع  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
2020 دبي احتفاال باليوم الوطني 

مثل  االأمريكية،  املتحدة  للواليات 
باأمريكا"،  "االحتفاء  م��ه��رج��ان 
الفر�صان،  ح��دي��ق��ة  يف  اأق��ي��م  ال����ذي 
االأ�صل  ط��ب��ق  ن�����ص��خ  وا���ص��ُت��ع��ر���ص��ت 
ال�صهرية،  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ع��امل  م��ن 
ا�صتقبل  فيما  هوليوود،  الفتة  مثل 
مارلني  ملب�س  يرتدون  اأ�صخا�س 

مونرو واإلفي�س بري�صلي الزوار.

اأزو�صينا،  م��اي��ا  ق��دم��ت  امل�����ص��اء،  ويف 
يف  املقيمة  االأغ���اين  وكاتبة  املغنية 
مبزيجها  وامل���ع���روف���ة  ن���ي���وي���ورك، 
ال������راق������ي م�����ن م���و����ص���ي���ق���ى ال���ب���وب 
الكل�صيكية،  وال�������ص���ول  امل�����ص��ت��ق��ل��ة 
عر�صا مو�صيقيا حيويا على من�صة 
اليوبيل. وانتهى اليوم بعر�س فيلم 
للواليات  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة 

املتحدة على قبة الو�صل.
وت�صارك الواليات املتحدة االأمريكية 
يف اإك�صبو 2020 دبي بجناح يحمل 
�صعار "احلياة واحلرية وال�صعي نحو 
اجلناح  م�صاحة  وتبلغ  امل�صتقبل". 
زوراه  ومينح  مربع،  قدم  األف   36
تاريخ  على  ذهبية للطلع  فر�صة 
الواليات املتحدة منذ تاأ�صي�صها، وما 

تتميز به من ابتكارات واخرتاعات.
ل�صاروخ  جم�����ص��م��ا  اجل���ن���اح  وي�����ص��م 
اأطلقته  ال�������ذي   ،"9 "فالكون 
جانب  اإىل  اإك�س"،  "�صبي�س  �صركة 
�صمنها  م���ن  اأخ�������رى،  م��ع��رو���ص��ات 
واإحدى  القمر،  م��ن  حجرية  قطع 
ال��ت��ي هبطت على  امل��رك��ب��ات االآل��ي��ة 

�صطح القمر، وغريها الكثري.

•• دبي -وام:

ي�صت�صيف اإك�صبو 2020 دبي، مبنا�صبة اليوم الدويل للمراأة املوافق الثامن من 
مار�س، قادة العامل يف جماالت ال�صيا�صة واالأعمال والتقنية والثقافة على مدار 
الدويل  اليوم  �صعار  ال�صهر احل��ايل، حتت  الثالث ع�صر من  اأ�صبوع كامل، حتى 
للمراأة 2022، #ك�صر_التحّيز، الذي يراعي الفروقات ويقدم ت�صّورا لعامل 

ت�صوده امل�صاواة بني اجلن�صني، ويخلو من القوالب النمطية والتمييز.
وت�صمل الفعاليات عدداً من حلقات النقا�س التي ي�صت�صيفها امل�صاركون الدوليون، 
�صيدات  �صت�صارك  الغنية، حيث  دبي   2020 اإك�صبو  برامج  اإىل جنب مع  جنبا 
من منظمات دولية، ملتزمات بالتعليم ومتكني املراأة، خرباتهن واإجنازاتهن يف 
م  مناق�صة بعنوان "تعزيز دور املراأة يف اأوقات االأزمات: املراأة كقوة للتغيري"، تنظَّ

اليوم 7 مار�س يف جناح املراأة.
كما يجري االحتفال بدور املراأة يف الريا�صة يف ملتقى االإن�صان وكوكب االأر�س، 

بالتعاون بني جناح اأ�صرتاليا وجناح املراأة، حيث يركز املتحدثون الدوليون على 
كيفية ربط الريا�صة الن�صائية بالعامل، وفوائد ا�صت�صافة الفعاليات الريا�صية 
الن�صائية، وفوائد برامج الريا�صة بالن�صبة لتنمية الن�صاء والفتيات، اإىل جانب 

درا�صات حالة عن قيادة املراأة يف الريا�صة من املنطقة والعامل.
بالتقدم  للحتفال  ل��ل��م��راأة،  خم�ص�صاً  ي��وم��اً  غ���دا،  فرن�صا  ج��ن��اح  وي�صت�صيف 
واالإجن��ازات يف جمال حقوق املراأة يف جميع اأنحاء العامل، من ال�صاعة احلادية 
ع�صرة �صباحا حتى ال�صابعة م�صاء، كما جتتمع يف جناح كندا اأي�صا ع�صر ن�صاء 
رائدات يف كندا يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات، حتت 
الن�صاء  التي قدمتها  البارزة  بامل�صاهمات  امللهمة للمراأة"، احتفاال  "املراأة  �صعار 
والفتيات بهدف تعزيز التعاون بني االإمارات وكندا، يف �صوء عمل البلدين على 

زيادة م�صاركة املراأة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والريا�صيات.
ومن املقرر اأن ي�صت�صيف اجلناح البولندي حلقة نقا�صية تتناول التحديات التي 
تواجهها املراأة الع�صرية يف خمتلف اأنحاء العامل، اإىل جانب ت�صليط ال�صوء على 

احتفاال،  واإندوني�صيا  فيتنام  جناحا  وي�صت�صيف  البولنديات.  الن�صاء  اإجن��ازات 
بح�صور مفو�صني عامني من رابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا وعدد من مديري 

االأجنحة، ويقام موكب لعر�س االأزياء يف �صارع الغاف.
واحلا�صر  املا�صي  مللهمات  خم�ص�صة  فعالية  لوك�صمبورغ  جناح  وي�صت�صيف 
وامل�صتقبل، حيث ي�صتعر�س فيلم وثائقي حياة 12 امراأة �صجاعة �صلكن طرقا 

ا�صتثنائية لرتك ب�صماتهن يف تاريخ دوقية لوك�صمبورغ الكربى.
ويجري االحتفال بالفنانات على مدار االأ�صبوع، حيث تفتتح فنانتان معر�صهما 
غداً 8 مار�س يف جناح بلجيكا، لي�صتمر حتى الثالث ع�صر من مار�س، ويف الوقت 
نف�صه، ي�صت�صيف جناح الربتغال حرفيات يقمن بالنق�س على القطع الف�صية، 
املتحدة  االأمم  التا�صع من مار�س؛ يقيم �صندوق  الثامن حتى  الفرتة من  ويف 
اأ�صل  من  املنحدرات  حلقوق  تكرميا  للمعار�س  دبي  مركز  يف  معر�صا  لل�صكان 

اأفريقي.
و�صيكون هناك اأي�صا الكثري من العرو�س املو�صيقية، مبا فيها عر�س يف حديقة 

مار�س.   8 غ���داً  كارتييه  تنظمه  ال��و���ص��ل  �صاحة  يف  واآخ���ر  ال��ي��وم،  االح��ت��ف��االت 
و�صتكون مغنية البوب وكاتبة االأغاين النيوزيلندية اآين كرامر يف م�صرح دبي 
اإ�س جي  بي  البلجيكية جيني  والفنانة  ماري ماي  الكندية  واملغنية  ميلينيوم، 

ومن�صق االأغاين دي جيه ويلي ويليام من موري�صيو�س يف من�صة اليوبيل.
امل�صتدامة يف  9 مار�س، �صتجمع قمة االأمم املتحدة للمراأة بهدف التنمية  ويف 
مركز دبي للمعار�س، كبار امل�صوؤولني من القطاعني العام واخلا�س واالأو�صاط 
الن�صائية يف حماولة الإحراز  واملنظمات  واملجتمع  االإع��لم  االأكادميية وو�صائل 

تقدم يف هدف التنمية امل�صتدامة اخلام�س، وهو امل�صاواة بني اجلن�صني.
الفرتة من  الفعاليات يف  العديد من  املتحدة  االأمم  اأي�صا مركز  و�صي�صت�صيف 
الثامن اإىل العا�صر من مار�س، مبا يف ذلك حمادثة رفيعة امل�صتوى بني الدكتورة 
ناتاليا كانيم، وكيلة االأمني العام للأمم املتحدة واملديرة التنفيذية ل�صندوق 
االأمم املتحدة لل�صكان، واملتعاونني يف جمال مكافحة العن�صرية لتعزيز الرتاث 

والثقافة والرتاث املتنوع.

•• دبي-وام:

ي�صتعر�س جناح طاجيك�صتان يف اإك�صبو 2020 دبي ، حتت �صعار "املياه من اأجل 
اإ�صافة اإىل  اأبرز ما مييزه من الفنون ال�صعبية والثقافية،  التنمية امل�صتدامة"، 
وال�صياحة،  والزراعة  ال�صناعة  قطاعات  يف  البلد  واإجن��ازات  اال�صتثمار  فر�س 
ف�صًل عن اأكر من 100 نوع من املعرو�صات وعينات من املنتجات ال�صناعية 

والزراعية التي ت�صتهر بها طاجيك�صتان.
الطبيعة:  مع  الب�صرية  احلياة  تناغم  على  ال�صوء  طاجيك�صتان  جناح  وي�صلط 
املياه، و�صلتها الوثيقة بالق�صايا االقت�صادية واالجتماعية والبيئية؛ حيث تعرف 
با�صم "بيت املاء" حيث متتلك %60 من موارد املياه يف اآ�صيا الو�صطي؛ ومتتلك 
األف نهر جليدي و947 نهراً، و1300 بحرية اأبزرها بحرية �صاريز فوق   13

م�صتوي �صطح البحر، و11 بحرية �صناعية، و200 ينبوع من املياه املعدنية.
كاأنهم  اال�صتدامة،  منطقة  يف  الواقع  اجلناح  2020؛  اإك�صبو  زوار  وي�صتك�صف 

يف رحلة �صفاري ي�صاهدون غنم جبل بامري ماركو بولو واملاعز الطاجيكي ذي 
الدولة  تلك  بطاجيك�صتان  ودارف���از  �صار�صاراك  وودي���ان  �صهول  و�صط  ال��ق��رون، 
امللب�س  اأج��م��ل  ي��رت��دن  ال��لت��ي  ال�����ص��ي��دات  ي�����ص��اه��دون  كما  احلبي�صة،  اجلبلية 
وزخارفها  واأمن��اط��ه��ا  امل��ت��األ��ق��ة  بت�صميماتها  امل��م��ي��زة  "تك�صتيل"،  الطاجيكية 
واألوانها؛ من االأزهار املطرزة بخيوط براقة على خلفيات زاهية، ليلئم املناخ 

املحلي.
"�صنو ليوبارد"  اإك�صبو، فعلي قمم جبال  ويتيح اجلناح جتارب متنوعة لزائري 
من  وع���دٍد  الثلج"،  "منر  ك���  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات  اأن����واع  اأن���در  �صتجد  ال�صاهقة، 
البحريات اجلبلية اأبرزها "اإ�صكندركول" علي ارتفاع يقارب 2195 م، وينبوع 
علي ه�صبة �صفدوراك،  للتزلج  دارا  �صفد  ومنتجع  ت�صا�صما" ال�صاخن،  "غارم 
يف  االأط��ب��اق  اأق��دم  بيلف من  اأو�صي  الطاجيكي خا�صة طبق  املطبخ  يعد  بينما 

العامل.
وجماالت  احلياة  مناحي  جميع  الرت��ب��اط  املائية  امل���وارد  طاجيك�صتان  وت�صتغل 

امل�صتدامة  التنمية  �صبيل  يف  امل���وارد،  بتلك  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  الب�صرية  االأن�صطة 
واحلفاظ عليها من اأجل االأجيال القادمة، حيث حتتل املرتبة الثامنة يف العامل 
اأكر من  ال�صنوي  الكهرباء  اإنتاج  املمكنة، ويبلغ  الكهرومائية  الطاقة  يف موارد 
20 مليار كيلوواط / �صاعة �صنويا، واأكر من %95 من الطاقة الكهرومائية، 

اأهمها من �صد "نارك" اجلبلي.
الدالالت  الكثري من  ال��ذي يحمل  الدولة  �صعار  ال��زوار  يجد  يف مدخل اجلناح 
وك��ت��اب وج��ب��ال يحوطها من  �صم�س  م��ن عنا�صر  وي��ت��ك��ون  ال��وط��ن��ي��ة،  وال��رم��وز 
اجلانبني �صنابل القمح واأعواد القطن، يتو�صطهم تاج مذهب، تعبرياً عن ثقافة 

وتاريخ ذلك البلد القابع يف ا�صيا الو�صطي.
ويحاول امل�صوؤولون يف طاجيك�صتان معاجلة ق�صية التغيري املناخي واالحتبا�س 
احلراري؛ خا�صة بعد اندثار اأكر من األف نهر جليدي من اأ�صل 13 األف نهر 
جليدي يف جبال طاجيك�صتان، ووفقاً للإح�صائيات االأخرية فان نهر فيد�صنكو 

اجلليدي قد تقل�س نحو 11 األف كيلو مرت مربع.

مت ت�صميم اجلناح وفًقا لعدة حماور رئي�صية تربز التنوع البيولوجي والطبيعي 
لطاجيك�صتان، حيث ا�صتخدمت عنا�صر من العمارة الوطنية للبلد خللق جتربة 
غامرة ومقنعة، ويظهر من خلل ت�صيميم "التاب�صان" تلك املق�صورة اخل�صبية 
م�صنوعة يدويا ومزّينة بعنا�صر حملية منحوتة، كما ي�صلط اجلناح علي املواقع 
اإيل  تاريخها  التي يرجع  اإىل مدينة هولبوك  ت�صري  الرتاثية، وو�صعت الفتات 

احلقبة ما بني القرنني التا�صع والثاين ع�صر ، وموقع �صرازم االأثري.
والقمح  القطن  املنتجات  وه��م  للدخل  الرئي�صية  امل�����ص��ادر  م��ن  ال��زراع��ة  وت��ع��د 
هيكتار  مليون  من  يقرب  ما  طاجيك�صتان  ومتتلك  املميزة،  والفواكه  واحلبوب 
ربعها حمميات طبيعية، ويبلغ متو�صط االإنتاج الزراعي ال�صنوي 8 مليون طن 
من الفواكه واخل�صروات، وتتنوع ال�صناعة يف طاجيك�صتان بدءاً من ال�صناعات 
اخلفيفة  لل�صناعات  من  موؤ�ص�صة   500 فلديها  ال�صغرية  االآالت  اإىل  الثقيلة 
و500 �صركة غذائية و500 �صركة مقاوالت و250 �صركة للتعدين والنفط 

والغاز وتوزيع الطاقة واملياه و300 �صركة ل�صناعة االآالت.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

جاءت دولة النيجر من اأفريقيا لتربز اإرثها الثقايف وتاريخها من خلل جناحها 
يف منطقة التنقل باأك�صبو 2020، ف�صًل عن اأولوياتها االقت�صادية والوطنية، 
التى يجتهد �صعبها باإرادة قوية وجلد كبريين على تنميتهما والو�صول بالوطن 
اإىل م�صاف االأمم املتقدمة، كما ي�صري اجلناح اإىل التقدم والنمو الذي حققته 
املعلومات  تكنولوجيا  تطوير  على  رك��زت  فلقد  االأخ���رية،  ال�صنوات  يف  النيجر 
واالت�صاالت كو�صيلة لتحفيز التنمية االقت�صادية، باالإ�صافة اإىل الطاقة املتجددة 
والبنية التحتية والزراعة وال�صياح، والروات املعدنية املهمة التى متتلكها، وهذا 
وا�صحاً من خلل ال�صعار الذي روجت له على مدار احلدث الكبري وهو ع�صر 
جديد يف الطاقة املتجددة والبنية التحتية والتقنية، فت�صميم اجلناح من اخلارج 

يعك�س الروح الوطنية وين�صر �صور لوجوه من الرجال والن�صاء من ال�صعب.
الرائعة  الدينا�صورات  مقابر   م�صاهدة  اإىل  اأك�صبو  زوار  النيجر  جناح  ويدعو 

جمجمة  عن  عبارة  وه��ي  تينريي،  �صحراء  يف  الرملية  الكثبان  حتت  الكامنة 
دينا�صور �صاكو�صو�صوز اإمبرياتور، وعظم الفخذ الذي اكت�صف يف موقع جادافوا 
)اأغاديز( من نحو 110 مليني �صنة ، كما يدعو رجال االأعمال وامل�صتثمرين 
للبلد،  اإ�صراقا  اأكر  لبناء م�صتقبل  الرائعة  اال�صتثمارية  الفر�س  اكت�صاف  اإىل 
اإىل  يعود  ال��ذي  املذهل  ال�صخري  الفن  الكت�صاف  ب��ال��زوار   اجلناح  يرحب  كما 
اآير، ومن  املوجودة على جبال  النقو�س  الع�صر احلجري احلديث، ويتج�صد يف 
على  القدمية  القوافل  يزخر مب��دن  ال��ذي   ، الفريدة  ال�صياحي  اجل��ذب  عوامل 

حافة ال�صحراء.
اأن الت�صميم الداخلي للجناح  ومع بداية رحلة الزائر جلناح النيجر �صيكت�صف 
جاء مفتوحا متاماً، ومريح للعني اإال من الو�صط يف بع�س ال�صناديق الزجاجية 
اإمبرياتور،  �صاكو�صو�صوز  دينا�صور  جمجمة  ت�صم  خ�صبية  قاعدة  على  املثبتة 
وعظم الفخذ الذي اكت�صف يف موقع جادافوا قبل مليني ال�صنني، والكثري من 
كان  ال��ذي  النيجر  للمواطن  اليومي  ال��رتاث  اإىل  تعود  التى  الفخارية  االأواين 

وغريها  اخلبز  وحفظ  الطعام  وت��ن��اول  ال��ب��ارد  امل��اء  على  احلفاظ  يف  ي�صتعملها 
اجلناح  دخ��ول  فمجرد  الزراعية،  والبيئة  ال�صحراوي  الطابع  ذات  االأواين  من 
ومراحل  وتراثها  الدولة  تاريخ  ت�صتعر�س  عملقة  �صا�صة  اليمني  على  �صبجد 
باالإ�صافة  ال�صخ�صيات فيها،  واأ�صهر  املتعاقبة  الرئ�صاء واحلكومات  تطورها مع 
اأما ال�صا�صة ال�صغرى  اإىل ذكر تاريخها وثقافتها ونبذة عن عادتها وتقاليدها، 
فتعر�س الفنون واملو�صيقى والرق�صات الفلكلورية واالأزياء التقليدية والعديد 
من املقتطفات ال�صريعة عن التنوع ال�صناعي واحلريف والفنون واالإبداع وتطور 
ملونة  جملة  �صفحات  مبثابة  لوحات  فهناك  اجل��دران  على  ام��ا  التكنولوجيا، 
بعناوين و�صور تعبريية عن املعامل املوجودة بالنيجر ومن بينها تنوع القبائل 
وتعدد الثقافات، و�صور للن�صاء والرجال وال�صباب واالأطفال، والكثري من املعامل 
ال�صياحية التى ت�صم رحلت ال�صفاري قي ال�صحراء، ونبذة عن ال�صعب وتكوينة 
اليدوية،  احل��رف  اأه��م  عن  ونبذة  الرتاثية  الكنوز  اإىل  باالإ�صافة  واأهتماماته 
وعلى الطرف املقابل نف�س ال�صفحات امللونة واملقتطفات عن الثقافة والهوايات، 

ومركز  الزراعية،  املحا�ص�صل  واأه��م  والغابات  املحميات  عن  معلومات  و�صع  مع 
من  بالدولة  املوجودة  احليوانية  لل�صلالت  �صور  ن�صر  مع  التاريخي،  اغادي�س 

االأبل واالأنعام للأ�صود والزرافة واحليوانات النادرة.
وال�صم�س  ال�صحراء  بني  جتمع  للحوة  بالكامل  ج��دار  النيجر  جناح  وخ�ص�س 
وتعد  مميز  ب�صكل  وظ��ه��رت  االأل����وان  فيها  تداخلت  وال��ل��وح��ة  احل��ي��اة،  والنمط 
املمتدة بلونها  الزراعة  اللوحة رقة  املبهر، وت�صم  الت�صكيلي  االإب��داع والفن  من 
االأخ�صر والبيئة الريفية اخللبة وبرج احلمام ووجه املراأة وهى بجوار بئر املاء 
وبيدها الرافعة التى ت�صاعدها على رفع الدلو، وطائر امل�صاعد للفلح اأبو قردان 
الهدايا خ�ص�س يف اجلناح  وماكينة احل�صاد على بعد و�صط احلقول، ويف ركن 
لعر�س املنتجات اليدوية واحلبوب النادرة وامل�صغوالت اليدوية واحلرف اليدوية 
املهمة التى تهافت عليها الزوار واعربوا عن �صعادتهم بهذا اجلناح الذي يعترب 
من االأجنحة التى اهتمت بالتاريخ وعر�صت قطع اأثرية من مليني ال�صنني مما 

نال ا�صتح�صان اجلمهور

اإك�شبو دبي ي�شت�شيف قادة ال�شيا�شة والأعمال والثقافة احتفال باليوم الدويل للمراأة

طاجيك�شتان تبهر زوار اإك�شبو 2020 بكنوزها الطبيعية ومواردها املائية وحرفها التقليدية

جناح النيجر يج�شد اإرثه الثقايف املمتد ملليني ال�شنني يف 
جمجمة دينا�شور والنقو�س على اجلبال باإك�شبو 2022 

الوليات املتحدة حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

ح�صر معايل اأندريه بلينكوفيت�س، رئي�س وزراء جمهورية كرواتيا، اأم�س 
كان  دب��ي، حيث   2020 اإك�صبو  الوطني يف  بيومها  ب��لده  احتفال  االأول 
معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س املفو�س 
العام الإك�صبو 2020 دبي، يف مقدمة م�صتقبلي معاليه والوفد احلكومي 
ال�صيخ �صخبوط بن نهيان بن  املرافق له، بح�صور معايل  امل�صتوى  رفيع 
وزيرة  الها�صمي  اإبراهيم  بنت  ومعايل رمي  دول��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
دبي،   2020 اإك�صبو  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال���دويل  التعاون  ل�صوؤون  دول��ة 

وجنيب العلي املدير التنفيذي ملكتب املفو�س العام يف اإك�صبو دبي.

الوطني جلمهورية كرواتيا  باليوم  الر�صمية للحتفال  املرا�صم  واأُقيمت 
على من�صة االأمم يف �صاحة الو�صل، القلب الناب�س الإك�صبو 2020 دبي، 
كرواتيا  وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  علمي  رف��ع  و�صملت 

وُعزف الن�صيد الوطني للبلدين.
وقال معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان يف كلمته: " ُتربز م�صاركة 
كرواتيا يف اإك�صبو 2020 دبي مكانتها كمركز جاذب للمبدعني واأ�صحاب 
ال��روؤى الذين اأث��روا يف العامل على مدى ق��رون من الزمن؛ وتتيح هذه 
امل�صاركة اأي�صا للزوار فر�صة ال�صتلهام الكثري من الروؤى من اأبرز مفّكريها، 

والتعرف على طبيعتها وثقافتها والكثري من الفر�س امل�صتدامة فيها".
واأ�صاف :" لقد �صهدت العلقة بني دولة االإمارات وكرواتيا زخما كبريا يف 

العقد املا�صي؛ ونتطلع اإىل العمل معا عن كثب من اأجل تعزيز ال�صراكات 
بيننا يف املجاالت التجارية وال�صيا�صية والثقافية ".

من جهته قال معايل اأندريه بلينكوفيت�س: " ُيعّد اإك�صبو دبي حدثا فريدا 
حقا، حيث ي�صتعر�س االأفكار والتقنيات اجلديدة وُي�صهم يف تعزيز التنوع 
اأو عدد �صكانها،  اإىل حجمها  النظر  اإنه مينح كل دولة من دون  الثقايف؛ 
فر�صة مت�صاوية لعر�س اأف�صل اإجنازاتها على كافة االأ�صعدة ويف احلقيقة 
اأرى اإك�صبو 2020 حمركا للتقدم واملعرفة واالإبداع والتعاون بني الدول 
التنمية  البّناءة حول  للنقا�صات  العاملية، وبناء ج�صور  الق�صايا  ومعاجلة 

امل�صتدامة وغريها من املو�صوعات املهمة".
واأ�صاد معاليه بالتنظيم الهائل والرائع الإك�صبو 2020 دبي، قائل: " اأود 

اأن اأغتنم هذه الفر�صة الأ�صكر دولة االإمارات العربية املتحدة على تنظيم 
هذا احلدث العاملي، الذي ُي�صاهم يف تعزيز علقاتنا الثنائية، ال�صيما فيما 

يتعلق ببناء الطاقة والبنية التحتية وقطاع ال�صياحة".
ال��ك��روات��ي��ة جمموعة  ال��ف��رق الوطنية  اإح���دى  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل، ق��دم��ت 
الثقافة  تعك�س  ال��ت��ي  واال�صتعرا�صية،  الغنائية  ال��ف��ق��رات  م��ن  متنوعة 

واملوروثات ال�صعبية املختلفة واملتنوعة يف جمهورية كرواتيا.
ويتزّين جناح جمهورية كرواتيا من اخلارج مبربعات حمراء حتاكي تلك 
متعددة  عرو�صا  الداخل  من  يقدم  فيما  الكرواتي،  العلم  يحملها  التي 
الو�صائط تتناول الرتاث الثقايف والطبيعي للبلد، باالإ�صافة اإىل اأعمال 

للفنانني وال�صخ�صيات العامة واملخرتعني من كرواتيا.

رئي�س وزراء كرواتيا: اإك�شبو دبي ي�شاهم يف تعزيز علقاتنا مع الإمارات يف قطاعات متعددة
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عربي ودويل

العربية  املوؤ�ص�صة  رئي�س  راغ���ب،  �صمري  العميد  امل�صري،  الع�صكري  اخلبري 
اأوكرانيا يف ف�صل الربيع  للتنمية والدرا�صات اال�صرتاتيجية، يقول اإن دخول 
“�صي�صاهم بل �صك يف اإعاقة تقدم القوات الرو�صية؛ حيث �صت�صبح االأرا�صي 
اأن  رو�صيا  وك��ان يحب على  الرو�صية،  واالأرت��ال  املركبات  وتعيق حركة  طينية 
حت�صم االأمر ع�صكريا قبل دخول �صهر مار�س وذوبان اجلليد وحتول الرتبة«.

االأرت��ال واملدرعات عرب  ا�صتهداف  املقاومة االأوكرانية فر�صتها يف  تاأخذ  وقد 
م�صادات حممولة على الكتف، اأو بو�صائل اأخرى؛ ب�صبب �صعف قدرة االأرتال 
انت�صار  اإليها مع  االإم���دادات  وب��طء و�صول  املناورة يف احلركة،  الرو�صية على 
املوقف  ينقذ  ما  ف��اإن  الع�صكري،  اخلبري  تقدير  ويف  راغ��ب.  بح�صب  الطمي، 
وال�صيطرة على  العملية  للم�صاركة يف  القوات  بكل  اأن تدفع  بالن�صبة لرو�صيا 
م�صاحة اأكرب من االأر�س قبل ف�صل الربيع؛ وبالتايل �صيكون التحكم باالأر�س 

التي مت ال�صيطرة عليها اأ�صهل من التو�صع نحو مدن جديدة.

اإىل  ي��وؤدي  ما  االأطل�صي؛  يوجد تلم�س مع حلف  اإىل مولدوفا، حيث  ي�صل 
تعقيد االأمر عامليا، ولكن الق�صية االأوكرانية مت ح�صمها حاليا«. وتوقف الرتل 
الع�صكري الرو�صي ال�صخم، الذي ميتد نحو 60 كيلومرتا واملتجه اإىل كييف، 
االأوكرانية،  املقاومة  العا�صمة، يف تقييم خمتلف للأ�صباب، منها  ومل يدخل 
وطول القافلة والعتاد الثقيل الذي حتمله، و�صريها بخطى ثقيلة. ويف نظر 
حيث  اللوج�صتيات،  هو  اأهمية  االأك��ر  ال�صبب  يكون  رمب��ا  ع�صكريني،  خ��رباء 
اآليات االإمداد الرو�صية ملواكبة  تكافح وحدات الوقود والهند�صة وغريها من 
اخلطوط االأمامية، وهو �صر تركها بع�س املركبات عالقة على الطريق.  وقد 
ا�صرتاتيجية لرو�صيا، فهو  الرو�صي الإيجاد م�صاكل  الرتل  يوؤدي توقف تقدم 
ازدح��ام مروري  ي��وؤدي اجللو�س يف  االأوكرانية، وقد  هدف كبري ج��ًدا للقوات 
الرو�س  اجلنود  معنويات  على  التاأثري  اإىل  متوا�صلة  الأي��ام  ميل   40 طوله 

وان�صباطهم قبل �صن عملية ع�صكرية كبرية.

•• كييف-وكاالت

اأنع�س م�صهد عربات مدرعة ودبابات رو�صية غري مدمرة لكنها مهجورة، على 
االأوكرانيني  اآم��ال  الطني،  يف  “غائ�صة”  اأوكرانيا،  �صرق  يف  الطريق  جانبي 
الطبيعة  �صتتدخل  حيث  الرو�صية؛  االأح��لم  تخالف  احل��رب  ب��اأن  وحلفائهم 

لتحارب اإىل جانب كييف.
ووفق خرباء يف حديثهم ملوقع “�صكاي نيوز عربية” فالوقت يداهم رو�صيا؛ 
�صتتحول الأر���س طينية بعد  االأوكرانية  االأرا�صي  اأن  الربيع يعني  الأن حلول 
ذوبان الثلج وهو ما يعيق حركة اجلي�س الرو�صي، فيما يقول رو�س اإن جي�صهم 
وي�صري اإىل  اأعد للأمر عدته. ويوجد م�صطلح رو�صي ي�صمى “را�صبوتي�صتا”، 
مو�صم ذوبان الثلوج يف الربيع، اأو االأمطار الغزيرة يف اخلريف، عندما ت�صبح 

الطرق موحلة للغاية، لدرجة اأن املركبات تعلق يف الوحل الغزير.

اأما اخلبري الرو�صي، تيمور دويدار، م�صت�صار قطاع االأعمال الدولية، فيهون 
توغلت  الرو�صية  ال��ق��وات  ولكن  فعل،  دخ��ل  الربيع  ف�صل  “اإن  بقوله  االأم��ر 
املركبات  اأن  تواجهها، موؤكدا  االأوك��راين، وال توجد عقبات حاليا  الداخل  يف 
ملثل هذه  الأنها جمهزة  الطينية؛  االأرا���ص��ي  التحرك يف  ق��ادرة على  الرو�صية 
ويتم  البلد  �صرق  يف  حاليا  حما�صرة  االأوك���راين  اجلي�س  وف�صائل  العقبات، 

التعامل معهم والق�صاء عليهم خلل اأيام، ح�صب تعبريه«.
الرو�صية  وال��ق��وات  حما�صرة،  باتت  كييف  االأوكرانية  العا�صمة  اأن  وي�صيف 
االأوكرانية على  القيادة  توافق  اأن  انتظار  املدن يف  واقتحام  التحرك  تريد  ال 
طلبات رو�صيا وتنتهي االأزمة. ويف تقييم اخلبري الرو�صي، فاإن “�صرق و�صمال 
�صرق اأوكرانيا االآن منعزل عن بقية البلد، وحتت �صيطرة القوات الرو�صية، 
والعملية الع�صكرية اأ�صبحت �صبه منتهية بح�صب اخلطة التي حددتها رو�صيا 
لتمو�صع قواتها، واأن الت�صعيد بني رو�صيا والغرب �صي�صتمر يف امل�صتقبل، ورمبا 

 »را�شبوتي�شتا«.. �شلح رخي�س يت�شوق له الأوكرانيون حل�شم املعركة

لندن تخ�ش�س م�شاعدات مبئة مليون دولر لأوكرانيا 

االأوروب���������ي، ج���وزي���ب ب���وري���ل، اأن 
حم���اول���ة  ال���و����ص���ي���ل���ت���ني  “حظر 
مل���ك���اف���ح���ة ال��ت�����ص��ل��ي��ل ال���رو����ص���ي، 
واإغ�������������لق �����ص����ن����ب����ور ال����ت����لع����ب 
وبعد قرار  اأوروبا”  باملعلومات يف 
بوك،  لفي�س  امل��ال��ك��ة  ميتا  �صركة 
الثلثاء  اب،  ووات�س  وان�صتغرام، 
اإىل  ال��و���ص��ول  “تقييد  امل��ا���ص��ي، 
و�صبوتنيك  اليوم،  رو�صيا  �صبكتي 
بالتوازي  االأوروب������ي،  االحت����اد  يف 
م���ع ق�����رارات مم��اث��ل��ة  الأل���ف���ا بت، 
بحظر  وي��وت��ي��وب،  غ��وغ��ل،  مالكة 
احلكومية  االإع�����لن�����ات  وت��ع��ل��ي��ق 
املختلفة،  الرو�صية على من�صاتها 
وت��ع��ل��ي��ق ج��ن��ي ع����ائ����دات خمتلف 
املمولة  االإع���لم  و�صائل  من�صات 

من رو�صيا.

كرتون �سمب�سون
من جهتها، قالت �صحيفة العرب 
مواقع  م�صتخدمي  اإن  اللندنية 
ال���ت���وا����ص���ل ت���ن���اق���ل���وا اأج��������زاء من 
حلقة قدمية من م�صل�صل “عائلة 
تنباأت  ال��ك��رت��وين،  �صيمب�صون” 

بالغزو الرو�صي الأوكرانيا.
واأو�صحت ال�صحيفة، اأن ال�صل�صلة 
تنباأت  التي  ال�صهرية،  الكرتونية 
اأو ك��ذب��اً، بغزو  ال�����ص��اب��ق، ف��ع��ًل  يف 
اأوك�����ران�����ي�����ا، ت���ع���د م����ن ال���ن���م���اذج 
“الربجمة  ي�����ص��م��ى   مل���ا  امل���م���ي���زة، 
عرفه  م�صطلح  وه��و  التنبوؤية”، 
اأوهايو  ق�صم علم النف�س بجامعة 
ب� “النظرية القائلة اإن احلكومة، 
الكبار،  امل�صوؤولني  م��ن  غريها  اأو 
الكتب  اأو  االأف����������لم  ت�������ص���ت���خ���دم 
العقل  يف  للتحكم  اأداة  اخليالية 
اجل��م��اع��ي، جل��ع��ل ال�����ص��ك��ان اأكر 

على  يكون  اأن  ُمطالبا  لي�س  فهو 
“يحرر”  ل���  ظ��ه��ر دب��اب��ة رو���ص��ي��ة 
ي���ك���ون يف  اأال  ك��ي��ي��ف، وي�����ص��ت��ط��ي��ع 
مقدمة �صفوف املتظاهرين دفاعا 
مل  ذل����ك  ول���ك���ن  اأوكرانيا”  ع���ن 
مينع العامل العربي، من االنق�صام 
كما  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احل���رب  ب�صبب 
على  وامل��واق��ف  ال�صجاالت  تك�صفه 
االجتماعي،  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن�����ص��ات 
مع  االأول  ل��ف��ري��ق��ني  “وحتزبهم 

رو�صيا، واالآخر مع اأوكرانيا«. 
ي�صفقون  “كثريون  واأ������ص�����اف 
الأمريكا،  وكراهية  نكاية  لرو�صيا 
ورمبا  ح��امل��ون،  العرب  من  وكثري 
لهم  �صتعيد  رو���ص��ي��ا  اأن  واه��م��ون، 
و�صتتدخل  فل�صطني،  يف  حقوقهم 
وتابعها  اأم����ريك����ا  “جلم”  ب��ع��د 
حلماية  اأوك�����ران�����ي�����ا  يف  اأوروب�����������ا 
م�صاحلهم، الهتافات التي اأقروؤها 
عرب من�صات التوا�صل االجتماعي 
الي�صار  وت���اري���خ  ب�����ص��رية  ذك��رت��ن��ي 
على  يعي�س  زال  ال  ال��ذي  العربي 
اأجماد االحتاد ال�صوفيتي، والحت 
ببايل النكتة التي كانت تروج عنهم 
يحملون  مو�صكو  يف  متطر  ح��ني 
العربية«.  العوا�صم  يف  ال�صما�صي 
ُي�صاند  مم��ن  “كثري  امل��ق��اب��ل  ويف 
اأوكرانيا يفعل ذلك نكاية اأي�صا يف 
ممن  االإ�صلميني  خا�صًة  رو�صيا، 
باعتبارها  ُي��ع��ادون��ه��ا  ي���زال���ون  ال 
م��ع��ق��ل ال�����ص��ي��وع��ي��ة، وي��ن�����ص��ون اأن 
ا�صرتاكية  ع��ادت  ما  بوتني  رو�صيا 
اأب������داً. و���ص��ط ك��ل ه���ذا ال���زح���ام يف 
يف  العربي  واال�صتقطاب  ال�صراع 
الف�صاء االفرتا�صي تغيب الروؤية 
احلروب،  ترف�س  التي  احلقوقية 
وتدافع عن حق ال�صعوب يف تقرير 
م�������ص���ريه���ا، وت������رى يف احل�����روب 
للدماء،  و�صفكاً  و�صحاياً،  دم���اراً، 

واإهداراً للتنمية«.

ل��لأح��داث املخطط لها يف  ق��ب��واًل 
من  اأج����زاء  واأظ��ه��رت  امل�صتقبل«. 
 1998 يف  ُب���ث���ت  ال���ت���ي  احل���ل���ق���ة 
تايد”  “�صيمب�صون  ع��ن��وان  حت��ت 
واإعادة  اأوكرانيا  اإىل  دخول رو�صيا 
وبناء  ال�صوفييتي،  االحت��اد  اإحياء 
ب��رل��ني جم������دداً. ويف تلك  ج����دار 
االأبرز  ال�صخ�صية  دخلت  احللقة 
املياه  اإىل  ب��اخل��ط��اأ،  امل�صل�صل،  يف 
اأث��ن��اء مت��ري��ن ع�صكري  ال��رو���ص��ي��ة 
دفع  االأم����ر  غ��وا���ص��ة،  م�صتخدماً 
ال���ذي  ال�صوفيتي”،  “االحتاد 
اإىل  امل�صل�صل،  يف  اإحياوؤه”  “اأعيد 
ال�صوارع،  يف  ودبابات،  ق��وات،  ن�صر 
واإع�������ادة ب��ن��اء ج����دار ب��رل��ني على 

الفور.

يف انتظار ال�سورة احلا�سمة
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���ص��ع��د ب��ن طفلة 
“اإندبندنت  م��وق��ع  يف  ال��ع��ج��م��ي 
الغربي،  االإع�������لم  اإن  عربية” 
ف�صل حتى االآن يف ال�صيطرة على 
يف حربه �صد رو�صيا،  “ال�صورة” 
للحرب  م�صتعداً  ك���ان  اأن���ه  ورغ���م 
متكامل،  ب��خ��ط��اب  االإع���لم���ي���ة، 
االإن�صانية  امل���اأ����ص���اة  “على  ي��رك��ز 
للن�صاء  اجل����م����اع����ي  وال�������ن�������زوح 
وعلى  االأوكرانيني”  واالأط���ف���ال 
“البطويل”  االأوك���راين  ال�صمود 
غزو  وج����ه  يف  و”االأ�صطوري” 
بالتوازي  ع��ظ��م��ى،  دول�����ة  ج��ي�����س 
مع �صيطنة بوتني مع عزلته عن 
اأنه  اإال  ال��رو���ص��ي��ة،  ال�صعوب  ب��اق��ي 

ف�صل حتى االآن يف و�صع اليد على 
تختزل  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال�����ص��ورة 
تهز  “�صورة  احل��رب  ه��ذه  ماأ�صاة 
الدويل  املجتمع  و�صمري  وج��دان 
الطفلة  ������ص�����ورة  ه������زت  م���ث���ل���م���ا 
العامل  ك��ي��م،  ت��ي  ف��ان  الفيتنامية 
وه���ي ه���ارب���ة م���ن ق�����ص��ف قريتها 
من  املحرمة  واالأ�صلحة  بالنابامل 
االأم��ري��ك��ي يف عام  ال��ط��ريان  قبل 
الطفل  “�صورة  اأو   ،”1972
الذي  ال�صودان  بجنوب  االأفريقي 
جوعاً،  االأخ�����ري  رم���ق���ه  يف  ي���ن���ازع 
وبالقرب منه ن�صر جارح يرتب�س 
به للنق�صا�س عليه بعد اأن يلفظ 
ال��ت��ي التقطها  ال�����ص��ورة  اأن��ف��ا���ص��ه، 
عام  كارتر  كيفني  ال�صهري  امل�صور 

1993، وانتحر بعد فوزه بجائزة 
اأ�صهر،  باأربعة  للت�صوير  بوليتزر 
الكاآبة  ب�صبب  ان��ت��ح��ر  اإن����ه  وق��ي��ل 

احلادة التي اأ�صابته” بعدها. 

حرب العرب على 
التوا�سل الجتماعي 

ن�صال  ق�����ال  احل������رة  م���وق���ع  ويف 
اأكر  ال��ع��رب  اأن  “رغم  من�صور: 
من دفع من حميطه اإىل خليجه، 
ثمناً للحروب والعدوان، فاإنهم ال 
مرة  “الأول  اأن���ه  ذل��ك  يتعظون” 
لي�س  العربي  ال��ع��امل  ع��ق��ود،  منذ 
معمل  ولي�س  العدوان،  �صاحة  هو 
ال��ت��ج��ارب ل��ل��ح��روب، وه��ي فر�صة 
اال�صتقطاب،  خ��ارج  بنف�صه  ليناأى 

�شحف عربية: احلرب يف اأوكرانيا...ال�شورة اأوًل

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

•• لويك تا�صيه

حمطة  على  املحتمل  الكارثي  الهجوم  يو�صح      
اخلوف  اأوكرانيا  يف  النووية  للطاقة  زابوريزهيا 
اأنحاء العامل: يجب  الذي ي�صكن القادة يف جميع 

اأال تتجاوز حرب اأوكرانيا حدود اأوكرانيا.
    خلف ذلك، ال اأحد يعرف اأين �صتتوقف. وهذا 
منطقة  اإن�صاء  الناتو  ق��ادة  رف�س  �صبب  هو  ا  اأي�صً
الناتو  دول  ت���ري���د  ك��ي��ي��ف.  ح����ول  ط�����ريان  ح��ظ��ر 
رو�صيا. ويف  مبا�صرة مع  ع�صكرية  تفادي مواجهة 
التي  لل�صراعات  القدمية  القواعد  يّتبعون  ه��ذا 
واالحتاد  املتحدة  ال��والي��ات  بني  العلقات  نظمت 
االأوكرانيني.  القادة  ا�صتياء  اأثار  مما  ال�صوفياتي، 
وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن ام���ت���داد ال�������ص���راع خ�����ارج حدود 

اأوكرانيا ممكن دائًما.
ما اخلطاأ يف الهجوم على

 حمطة الطاقة النووية؟
    املبنى االإداري الذي تعر�س للهجوم يبعد حوايل 
ال��ن��ووي��ة ال�صتة  امل��ف��اع��لت  اأح���د  500 م��رت ع��ن 
باملحطة. امران اثارا ب�صكل خا�س قلق ال�صلطات 
من  ج��ًدا  قريب  مبنى  تعر�س  اأواًل،  االأوك��ران��ي��ة. 
الرو�صي يف  اجلي�س  منع  وثانًيا،  للق�صف،  مفاعل 
البداية و�صول رجال االإطفاء. ميكن تف�صري ردود 
الفعل االأوىل الفزعة للقادة االأوكرانيني ب�صجيج 
االأوكرانية  الدعاية  فاإن  احلرب. ولكن بعد ذلك، 
ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن خ��ط��ر وق���وع ح���ادث ن���ووي من 
�صاأنه اأن يجرب جميع االأوروبيني على االنتقال من 
بلدهم، كان مبالًغا فيها. تود احلكومة االأوكرانية 
اأن تنت�صر احلرب اإىل دول اأخرى، الإ�صعاف اجلي�س 

الرو�صي.
هل ميكن للجي�س الرو�صي اأن يفعل خلف ذلك؟

العدو  ي�صعى  اأن  ال��غ��زو،  منطق  يف  املتوقع  م��ن     
لل�صتيلء على البنى التحتية الرئي�صية لبلد ما. 
باإمكان اجلي�س الرو�صي اال�صتيلء على  لكن كان 
االإدارية.  املباين  اأحد  النووية دون ق�صف  املحطة 
املطلوب، اأق�صى درجات احلذر يف مثل هذه البيئة 

تثري  الرو�صي  اجلي�س  احرتافية  وقّلة  اخل��ط��رة، 
املخاوف. 

  اإن اللمباالة الوا�صحة لهذا اجلي�س يف مواجهة 
ال�صدمة  ت��اأث��ري  لها  ك��ان  ن��ووي��ة حمتملة،  ك��ارث��ة 
على القادة االأوروبيني. ومن االآن ف�صاعدا، ت�صكل 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��رو���ص��ي م�صكلة،  ق��ي��ادة اجل��ي�����س 

م�صكلة فلدميري بوتني.
هل �ستبقى احلرب حم�سورة يف اأوكرانيا؟

اأن      ثلثة عنا�صر على وج��ه اخل�صو�س ميكن 
اجلي�س  اأن  اأواًل،  اأوك��ران��ي��ا.  خ���ارج  احل���رب  مت���ّدد 
اأم���ن بقية  ع��ل��ى  م��ب��ا���ص��راً  ال��رو���ص��ي ي�صكل خ��ط��راً 
اأوروب��ا. هذا ما كان ميكن اأن يحدث لو مت ق�صف 
اإحدى  رو�صيا  تهاجم  اأن  ثانًيا،  ال��ن��ووي.  املفاعل 
دول الناتو، على �صبيل املثال ملنع بولندا من العمل 
للأوكرانيني.  املوجهة  للأ�صلحة  عبور  كمنطقة 
ويهدد  ب�صرعة  ينهار  الرو�صي  االقت�صاد  اأن  ثالًثا، 
يوؤدي  ق��د  مم��ا  احلالية،  الرو�صية  القيادة  �صلطة 
اإىل اإنذار ع�صكري رو�صي �صد الدول التي تفر�س 

عقوبات.
هل منطق احلرب الباردة 

مازال �ساري املفعول؟
    ظلت احلرب الباردة ب��اردة الأن القوى النووية 
مل تهاجم بع�صها البع�س ب�صكل مبا�صر اأبًدا، حتى 
كانا  املتحدة  والواليات  ال�صوفياتي  ان االحت��اد  لو 
باالأ�صلحة  �صراع  من  االنتقال  يف  دائ��ًم��ا  ي�صككان 
عام  ال��ن��ووي��ة.  ب��االأ���ص��ل��ح��ة  ���ص��راع  اإىل  التقليدية 
ح���رب جديدة  ع��ق��ي��دة  رو���ص��ي��ا  اأ����ص���درت   ،2020
ويجب  رادع  ه��ي  ال��ذري��ة  االأ�صلحة  اأن  على  تن�س 
م��ت��ط��رف وق�صري.  ك���اإج���راء  ف��ق��ط  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
ويبقى اأن نرى ما هو التدبري املتطرف والق�صري. 

لكن ظاهرًيا، يتم احرتام منطق احلرب الباردة.
بااللتزام  االأخ����رى  ال����دول  اأوك��ران��ي��ا  �صتقنع  ه��ل 

باملزيد؟
   ال، الوقت ينفد بالن�صبة للجي�س االأوكراين، لكن 

ا للجي�س الرو�صي وفلدميري بوتني. اأي�صً
ترجمة خرية ال�صيباين

اإىل اأي مدى �شيذهب جي�س بوتني...؟

* اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية متخ�ص�س يف ال�صني واآ�صيا -جامعة مونريال كندا

جمهر 
الأحداث •• الفجر- تون�س

اأن  اإىل  احل��ر  الد�صتوري  احل��زب  نّبه 
ال��ي��وم هو  ال��داه��م احلقيقي  اخل��ط��ر 
خطر اجلوع والفقر واإفل�س الدولة 
الفتا اإىل اأن ال�صعب مل يعد قادرا على 

مواجهة ارتفاع االأ�صعار 
وحّذر احلزب، يف ر�صالة مفتوحة اإىل 
موا�صلة  م��ن  �صعيد،  قي�س  الرئي�س 
واالنغلق  الغمو�س  �صيا�صة  انتهاج 
املتعلقة  اجلدية  املخاطر  مواجهة  يف 

باالأمن الغذائي التون�صي.
اأ�صلوب  “اعتماد  ع��ن  بالكف  وط��ال��ب 
ات�صايل موؤ�ص�س على ال�صتم والت�صويه 
والطالح  ال�صالح  بني  اخللط  وتعمد 
وال���ق���ط���اع���ات دون  امل����ج����االت  ك���ل  يف 
اتخاذ اإجراءات عملية للرتقاء باأداء 
املواطنني  اأو�صاع  وحت�صني  املوؤ�ص�صات 

املادية«.
التحرك  اإىل  احل��ر  الد�صتوري  ودع��ا 
املعي�صية  امل�صتحقات  لتاأمني  العاجل 
وتوفري  التون�صي  لل�صعب  االأ�صا�صية 
االأ����ص���واق وتكوين  امل��ف��ق��ودة يف  امل����واد 
خلية اأزمة اقت�صادية ملتابعة التطورات 
العاملية وا�صت�صعار انعكا�صاتها املبا�صرة 
للحد  ال��ف��وري  والتدخل  تون�س  على 
التعبئة  يف  واال���ص��راع  خماطرها  م��ن 

املالية ال�صرورية للميزانية.
امل�صوؤولية  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  وح���ّم���ل 
عن  ال��ك��ام��ل��ة  وال�صيا�صية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
واملكابرة  والتعنت  “التعايل  موا�صلة 
وع������دم االإ�����ص����غ����اء ل���ل�������ص���ارع وال���دف���ع 

بالبلد نحو نفق مظلم«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ان��ت��ق��د اأم���ني ع���ام احتاد 
خلل  الطبوبي،  ال��دي��ن  ن��ور  ال�صغل 
ك��ل��م��ة يف ن����دوة وط��ن��ي��ة م���ا ال���ت اليه 

ال�صمت او التموقع كمتفرج ولكن ان 
ونحن  الوطن  اجل  كلمتنا من  نقول 

ل�صنا حطب نار ال لزيد او لعمر«. 
وح�������ول ال����ت����وج����ه����ات االق���ت�������ص���ادي���ة 
املحتملة للحكومة يف ظل املفاو�صات 
م���ع ����ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال�������دويل، ذكر 
عرّب  ان  للحتاد  �صبق  بانه  الطبوبي 
ع��ن م��واق��ف��ه م��ن��ذ ���ص��ن��وات وب��ان��ه لن 
ي��ك��ون م��ع التم�صي يف رف��ع ال��دع��م او 
جتميد االجور وبانه لن يكون �صاهد 
اإذا االحتاد ي�صاند التوجه  زور. وعما 
قال  لرئي�س اجلمهورية،  االقت�صادي 
يطرح  ان  ال��رئ��ي�����س  “على  ال��ط��ب��وب��ي 

االو�����ص����اع االج��ت��م��اع��ي��ة. وق�����ال نور 
ال�صغيلة  املنظمة  اإن  الطبوبي  الدين 
بخ�صو�س  زور  ����ص���اه���د  ت���ك���ون  ل����ن 
املفاو�صات مع �صندوق النقد الدويل 
ول��ن ت��ذه��ب يف رف��ع ال��دع��م وجتميد 
موؤ�ص�صات  يف  وال���ت���ف���وي���ت  االأج��������ور 

القطاع العام.
تاأكيده،  الطبوبي  ال��دي��ن  ن��ور  وج��دد 
حطب  تكون  لن  ال�صغيلة  املنظمة  ان 
نار الأي طرف �صواء كان يحكم او يف 
البو�صلة  ان  ع��ل��ى  م�����ص��ددا  امل��ع��ار���ص��ة 
الوقت  ان  وع��ل��ى  ام��ام��ه��ا،  ال��وط��ن��ي��ة 
بدا ينفد، ملمحا اىل خطاب منتظر 

للرئي�س التون�صي قي�س �صعيد قال انه 
من املمكن ان يطرح من خلله روؤيته 

االقت�صادية واالجتماعية.
اعلمي  ت�صريح  يف  الطبوبي  وق���ال 
على هام�س الندوة، “تون�س يف منعرج 
خطري الن العامل اأ�صبح بعد جائحة 
كوفيد واي�صا بعد احلرب االوكرانية 
ع��امل��ا اخ���ر ون��ح��ن م��ازل��ن��ا يف و���ص��ع ال 
عن  نتحدث  ال  وال��ي��وم  عليه  نح�صد 
واالقت�صادية  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ق��وق 
من  يتوفر  عما  نتحدث  اأ�صبحنا  بل 
للتون�صيني…  ا�صا�صية  مواد غذائية 
ملزمة  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  ي��ع��د  مل  وال���ي���وم 

اجلوانب  يف  الطاولة  على  برناجمه 
وحينها  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
او ���ص��ده واىل  ك��ن��ا م��ع��ه  ان  ���ص��ن��ق��ول 
حد االن ال نعرف روؤيته االقت�صادية 

واالجتماعية«.
واأ�صاف “هناك خطاب على ما ا�صمع 
�صيتوجه به �صعيد لل�صعب من املمكن 
العامة  ال���ت���وج���ه���ات  ف��ي��ه  ي���ح���دد  ان 
وجتميد  ال��دع��م  �صندوق  بخ�صو�س 
واالو�صاع  العمومي  والقطاع  االجور 
�صي�صفر  م��ا  و�صننتظر  االق��ت�����ص��ادي��ة، 
ع���ن ه����ذا اخل���ط���اب وب���ع���د ذل����ك لكل 

حادث حديث«. 

الد�ستوري احلر يحّذر:

تون�س: اخلطر الداهم احلقيقي اليوم هو خطر اجلوع

احتاد ال�سغل: تون�ض يف منعرج خطري ولن نكون 
�ساهد زور يف املفاو�سات مع �سندوق النقد الدويل

•• عوا�صم-وكاالت

ب���ني رو�صيا  ب���داي���ة احل�����رب  م��ن��ذ 
واأوك����ران����ي����ا، ام���ت���د ال�������ص���راع اإىل 
جم�����االت وج���ب���ه���ات اأخ������رى غري 
املبا�صرة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  اجل��ب��ه��ات 
ك���ان���ت اأب�����رزه�����ا ج��ب��ه��ة االإع������لم 
وال���������ص����ورة، ب�����ص��ك��ل خ����ا�����س، من 
االأخ���ب���ار  اإىل  ال��ت��وا���ص��ل  م���واق���ع 
امل�����زورة، ان��ت��ه��اًء ب��ت��وظ��ي��ف اأف���لم 

وم�صل�صلت الكرتون.
ووفق �صحف عربية �صادرة  اأم�س 
اجل���م���ع���ة، ����ص���ارع���ت اأوروب���������ا فور 
الت�صييق على  اإىل  اندالع احلرب 
و�صائل االإعلم الرو�صية، و�صحبت 
تراخي�صها، ومنعتها من العمل اأو 
البث من اأرا�صيها، وامتد احلظر، 
بتقييد  االإل��ك��رتوين  الف�صاء  اإىل 
ومنعها  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���ص��ول  ح��ري��ة 
م��ن ت��ق��دمي رواي��ت��ه��ا، ع��ن احلرب 

وتطوراتها. 

»ق�سف الإعالم«
�صحيفة  ق���ال���ت  االإط�������ار  ه����ذا  يف 
الت�صعيد  اإن  االأو�����ص����ط،  ال�����ص��رق 
ت�صعيد  م���ع  ي���رتاف���ق  ال��ع�����ص��ك��ري 
للنزاع  االإع��لم��ي��ة  ال��ت��داع��ي��ات  يف 
اأعلنت  ح��ي��ث  ال��غ��رب��ي،  ال��رو���ص��ي 
قناة  م����ن  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ال��ن�����ص��خ��ة 
“رو�صيا اليوم” توقفها عن البث 
ل��ق��رار االحت���اد االأوروب���ي،  تنفيذاً 
“�صبوتنيك”  فيما حتدثت وكالة 
اإلكرتونية  هجمات  عن  الرو�صية 
موقعاً   30 يف  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع��ة 
العامل مل حت��دد م�صدرها،  ح��ول 
بعد يوم واحد من ق�صف مو�صكو 
برج اإر�صال تلفزيوين يف اأوكرانيا.

وج���اء ذل���ك ب��ع��د اأي����ام م��ن اإعلن 
اخلارجية  لل�صوؤون  االأعلى  املمثل 
وال�����ص��ي��ا���ص��ة االأم���ن���ي���ة يف االحت����اد 

رو�شيا متتنع عن املثول اأمام 
حمكمة العدل الدولية

•• الهاي-اأ ف ب

ام���ت���ن���ع���ت رو����ص���ي���ا ع����ن امل����ث����ول يف 
اجلل�صة االفتتاحية ملحكمة العدل 
ق�صية  يف  االثنني  اأم�س  الدولية  
ال��ت��ي تطالب  اأوك���ران���ي���ا  اأق��ام��ت��ه��ا 
املتحدة  االأمم  يف  حم��ك��م��ة  اأع���ل���ى 
باإ�صدار اأمر ملو�صكو لوقف غزوها.

رئي�صة  دون���وه���ي���و  ج�����وان  وق���ال���ت 
“اإن  ال����دول����ي����ة  ال����ع����دل  حم��ك��م��ة 
مثول  ل����ع����دم  ت����اأ�����ص����ف  امل���ح���ك���م���ة 
جمهورية رو�صيا االحتادية يف هذا 

االإجراء ال�صفوي«.
األك�صندر �صولغني  من جانبه، قال 
ال�صفري الرو�صي لدى هولندا حيث 
احلكومة  اإن  امل��ح��ك��م��ة،  م��ق��ر  ي��ق��ع 
امل�صاركة  ت��ن��وي  تكن  مل  الرو�صية 
وانتقد  ال�صفوي.  االإج���راء  ه��ذا  يف 
مم���ث���ل اأوك����ران����ي����ا يف امل��ح��ك��م��ة يف 
الهاي اأنطون كورينيفيت�س رو�صيا 

لعدم ح�صورها اإىل املحكمة.
هذه  يف  ه��ن��ا  ل��ي�����ص��وا  “اإنهم  وق����ال 
املعركة  ���ص��اح��ة  اإن��ه��م يف  امل��ح��ك��م��ة، 
ي�صنون حربا عدوانية �صد بلدي. 
من  حتل  التي  الطريقة  هي  ه��ذه 

خلل رو�صيا النزاعات”. 

•• لندن-اأ ف ب

اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ربي��ط��اين ب��وري�����س ج��ون�����ص��ون تخ�صي�س 
�صل�صلة  اإجرائه  قبل  الأوكرانيا،  دوالر  مليون  مئة  بقيمة  م�صاعدات 
املجتمع  تعبئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإىل  ت��ه��دف  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  حم���ادث���ات 
داونينغ �صرتيت يف  وق��ال  الرو�صي«.  العدوان  “فظائع  ال��دويل �صد 
من �صت نقاط تهدف  “خطة عمل”  ال��ذي حدد  اإن جون�صون  بيان 
اإىل “اإف�صال” الغزو الرو�صي الأوكرانيا، �صي�صتقبل االثنني نظرييه 
الزعماء  و�صيزور  روت��ه.  م��ارك  والهولندي  ت��رودو  جا�صنت  الكندي 

�صحفي  م��وؤمت��ر  عقد  قبل  امللكية  اجل��وي��ة  للقوات  ق��اع��دة  الثلثة 
ق���ادة جمموعة  ل��ن��دن  ال��ث��لث��اء يف  ج��ون�����ص��ون  وي�صتقبل  م�����ص��رتك. 

ف�صغراد التي ت�صم املجر وبولندا وجمهورية الت�صيك و�صلوفاكيا.
االأمر  ب��ات  الرو�صية،  امل�صالح  �صد  الغربية  العقوبات  موجة  وبعد 
العدوان  ف��ظ��ائ��ع  ���ص��د  ال��ع��امل��ي  “الغ�صب  ت��وج��ي��ه  مب��وا���ص��ل��ة  يتعلق 
الرو�صي نحو دعم عملي ودائم الأوكرانيا” بح�صب داونينغ �صرتيت.

واأ�صارت لندن اإىل اأنها �صتمنح م�صاعدات بقيمة 100 مليون دوالر 
الدويل  البنك  ع��رب  االأوك��ران��ي��ة  للحكومة  ي���ورو(  مليون   91،4(
املربر  غ��ري  ال��غ��زو  اأح��دث��ه��ا  التي  املالية  ال�صغوط  م��ن  “للتخفيف 

وغري القانوين” من جانب رو�صيا وال�صماح با�صتمرار عمل الدولة 
االأوكرانية. وقال جون�صون يف البيان “يف حني اأن )الرئي�س الرو�صي 
فلدميري( بوتني هو الوحيد القادر على اإنهاء املعاناة يف اأوكرانيا، 
الذين  اأول��ئ��ك  م�����ص��اع��دة  �صي�صتمر يف  ال��ت��م��وي��ل اجل��دي��د  ه���ذا  ف���اإن 
يواجهون و�صعا اإن�صانيا متدهورا«. ُي�صاف هذا التمويل اإىل 220 
مليون جنيه اإ�صرتليني )266 مليون يورو( من امل�صاعدات الطارئة 
�صاروخ  األَفي  اإر�صال  عن  �صابقا، ف�صل  عنها  اأعِلن  التي  واالإن�صانية 
م�صاد للدبابات. كما قدمت احلكومة الربيطانية �صمانات ائتمانية 

الأوكرانيا ت�صل اإىل 500 مليون دوالر.

الطبوبي يعر�س ت�صخي�س االحتاد
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عربي ودويل

ال�صنوية  ال��ذك��رى  مبنا�صبة  احتفال  يف  العراقيني  ع�صرات  �صارك   
التاريخي  اأور  اأُقيم يف موقع  للعراق  البابا فرن�صي�س  لزيارة  االأوىل 
اأم�س االأول  ي��وم   امل�صاركون قدا�س  اأدى  اآذار.  6 مار�س  ي��وم  االأح��د 
االأح���د يف ال��ه��واء الطلق ب��ج��وار امل��وق��ع االأث���ري باملدينة ودع���وا اإىل 
اأطلق  ال��ذي  االحتفال،  نظم  والقبول.  والت�صامح  ال�صلم  ي�صود  اأن 
وح�صره  العراقي  الوطني  االأم��ن  الوطني”،  الت�صامح  “يوم  عليه 
اأجنبية. وقال رحيم  دول  و�صفراء  م�صوؤولون عراقيون ورج��ال دين 
ال��ي��وم الإحياء  ل��ه��ذا  “نحن م��دع��وون  اإ���ص��لم��ي،  اأب���و رغ��ي��ف، مفكر 
زيارة  وه��ي  اأال  املا�صي،  ال��ع��ام  يف  ال��ع��راق  يف  ح�صلت  مهمة  منا�صبة 
القد�س الر�صويل لبابا الفاتيكان. هذه الزيارة التي جاءت لتبني ما 
للعراق من اإرث تاريخي وح�صاري، وعلينا ونحن نتبنى هذا االإرث 
اأن نتبنى لغة الت�صامح، قبول االآخر، لغة احلوار، اأن نعمل على اإ�صاعة 
املحبة وال�صلم يف اأوطاننا ويف ديارنا ومع اأنف�صنا واأن نكون منوذجا 
االأول  روفائيل  لوي�س  ق��ال  جانبه  وم��ن  الناحية«.  ه��ذه  من  للعامل 
هي  “اليوم  والعامل  العراق  يف  الكلدانية  الكني�صة  بطريرك  �صاكو، 
ر�صالة ال�صلم لكل عراقي، لكل العامل اأي�صا، اليوم باأوكرانيا واأي�صا 
اأخوة.  كلنا  بالنهاية  اإب��راه��ي��م،  اأر����س  م��ن  �صلم  ر�صالة  ه��ي  رو�صيا 
معقولة نقتل بع�صنا البع�س؟ كل واحد ي�صحذ �صكينه حتى يقطع 
راأ�س االآخر، هذا ال يجوز، هذا �صد الدين، وهذا التجمع نف�صه على 
اأن  للعراقيني  ر�صالة  ال�صلم هي  اأجل  اإبراهيم و�صلتنا من  اأر���س 

يت�صاحموا ويغفروا، ما يفكروا باالنتقام، ما يفكروا بالعنف«.

ذكرت وكالة كيودو للأنباء اأن اليابان، التي تعترب رو�صيا خام�س اأكرب 
مورد للنفط اخلام لها، جتري حمادثات مع الواليات املتحدة ودول 
التقرير  ياأتي  الرو�صي.  النفط  ب�صاأن احتمال حظر واردات  اأوروبية 
االأول  اأم�س   بلينكن  اأنتوين  االأمريكي  وزير اخلارجية  قال  اأن  بعد 
االأحد اإن الواليات املتحدة وحلفاء اأوروبيني يبحثون هذا االحتمال. 
وردا على �صوؤال ب�صاأن احتمال حظر واردات النفط الرو�صية، اأحجم 
كبري اأمناء جمل�س الوزراء الياباين هريوكازو مات�صونو عن التعليق 
على ات�صاالت بلده مع الواليات املتحدة. وا�صتوردت اليابان 3.63 
املا�صي.  العام  رو�صيا  النفط اخلام من  احتياجاتها من  املئة من  يف 
وا�صتبعد وزير ال�صناعة الياباين كوي�صي هاجيودا اأن يكون للعقوبات 
تاأمني  على  اليابان  ق��درة  على  مبا�صر  تاأثري  رو�صيا  على  املفرو�صة 
ب�صكل  ت��وؤث��ر  ق��د  امل�����ص��ال، لكنها  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  ثابتة  اإم����دادات 
الربملان  اأم��ام  وق��ال  بالطاقة.  املتعلقة  امل�صروعات  على  مبا�صر  غري 
�صتت�صرف  اليابان  اأن  م�صيفا  كثب”  عن  )ال��ت��ط��ورات(  “�صراقب 
احلكومة  ومتتلك  ال�صبع.  جمموعة  م��ع  بالتوافق  منا�صب  ب�صكل 
الطبيعي  والغاز  للنفط  م�صروعات  يف  ح�ص�صا  اليابانية  وال�صركات 

امل�صال يف رو�صيا.
 

اأن  اأمريكيني  م�صوؤولني  عن  ج��ورن��ال  �صرتيت  وول  �صحيفة  نقلت 
رو�صيا جتند مرتزقة �صوريني من ذوي اخلربة يف حرب الع�صابات 
اأرب���ع���ة م�����ص��وؤول��ني لل�صحيفة  اأوك���ران���ي���ا. وق����ال  ب���امل���دن، ل��ل��ق��ت��ال يف 
االأمريكية اإن مو�صكو التي بداأت غزو اأوكرانيا يف 24 �صباط-فرباير 
وواجهت مقاومة مل تكن تتوقعها، با�صرت يف االأيام االأخرية جتنيد 

مقاتلني �صوريني ال�صتخدامهم يف ال�صيطرة على مناطق ح�صرية.
نظام  ج��ان��ب  اإىل   2015 منذ  ب�صوريا  ال��ن��زاع  يف  رو���ص��ي��ا  و���ص��ارك��ت 

الرئي�س ب�صار االأ�صد.
ال�صوريني  املقاتلني  بع�س  اأن  لل�صحيفة  اأم��ريك��ي  م�صوؤول  و���ص��رح 
يف  املعارك  اإىل  للن�صمام  وي�صتعدون  رو�صيا  يف  بالفعل  م��وج��ودون 

اأوكرانيا. ومل يقدم هذا امل�صدر مزيدا من التفا�صيل.
وهناك مقاتلون اأجانب على جانبي اجلبهة يف اأوكرانيا.

ال�صابق  امل��ت��م��رد  ق��دي��روف،  رم�����ص��ان  ال��ق��وي  ال�صي�صان  رج��ل  ون�صر 
الذي حتول حليفا للكرملني، مقاطع فيديو ملقاتلني �صي�صانيني يف 

اأوكرانيا، وقال اإن بع�صهم ُقتلوا يف املعارك.
على اجلانب االآخر من اجلبهة، �صافر ع�صرات اآالف املتطوعني اإىل 
االأوكراين  اخلارجية  لوزير  وفقا  قواتها،  اإىل  للن�صمام  اأوكرانيا 
اأك��رب مدينة يف  ث��اين  ت��زال كييف وخ��ارك��ي��ف،  دم��ي��رتو كوليبا. وال 
رو�صيا  ا�صتولت  بينما  االأوكرانية،  احلكومة  �صيطرة  حتت  اأوكرانيا، 
على مدينة خري�صون ال�صاحلية و�صّعدت ق�صفها للمراكز احل�صرية 

يف كل اأنحاء البلد.

عوا�صم

بغداد

طوكيو

وا�سنطن

 باري�س مل تطلب فتح 
ممرات اإن�شانية من اأوكرانيا 

•• باري�س-اأ ف ب

اأعلنت الرئا�صة الفرن�صية  اأم�س االثنني اأن باري�س مل تطلب فتح ممرات 
مو�صكو،  اقرتحتها  التي  وب��ي��لرو���س  رو�صيا  ب��اجت��اه  اأوك��ران��ي��ا  يف  اإن�صانية 
يتعلق  م��ا  يف  �صيما  ال  الدويل”  ال��ق��ان��ون  “احرتام  ���ص��رورة  على  م��وؤك��دة 

بحماية املدنيني.
اقرتحتها مو�صكو  التي  االإن�صانية  املمرات  االثنني  اأوكرانيا �صباح  رف�صت 
الإجلء مدنيني نحو رو�صيا وبيلرو�س، معتربة اأنه “لي�س خيارا مقبوال«.

وغداة االت�صال الهاتفي بني الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون ونظريه 
الرو�صي فلدميري بوتني، ذكرت الرئا�صة الفرن�صية اأن طلب باري�س “مثل 

بقية احللفاء وال�صركاء هو وقف الهجوم الرو�صي«.
توقيفه”  يرف�صون  الرو�س  الأن  يزال جارًيا  ال  الهجوم  اأن  “مبا  وا�صافت 
يتعني “احرتام القانون االإن�صاين الدويل وحماية ال�صكان املدنيني واإي�صال 
امل�صاعدات«. و�صدد االإليزيه على اأن ماكرون مل يطلب فتح ممرات اإن�صانية 
باجتاه رو�صيا، بينما اأعلن اجلي�س الرو�صي االإثنني تعليق اإطلق النار يف 

مناطق حمددة الإجلء املدنيني من مدن اأوكرانية.
من  �صخ�صي”  “طلب  بعد  اّتخذ  القرار  هذا  اأن  الرو�صي  اجلي�س  واأو�صح 
الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون اإىل نظريه الرو�صي فلدميري بوتني. 
يف االأي��ام االأخ��رية، ف�صلت حماولتي اإج��لء مدنيني من مدينة ماريوبول 
ومو�صكو  كييف  تبادلت  فيما  اأوكرانيا  �صرق  جنوب  يف  الواقعة  ال�صاحلية 

االتهامات بانتهاك �صروط العملية.

�شيناريوهات ل�شراع اأو�شع يف ال�شرق الأو�شط  5

فرن�شا حتذر رو�شيا من البتزاز يف املحادثات النووية الإيرانية 

 رو�شيا تطلب من باري�س حماية بعثاتها الر�شمية احلكومة الفل�شطينية جتلي 1100 فل�شطيني من اأوكرانيا 
•• مو�صكو-اأ ف ب

طلبت متحدثة با�صم اخلارجية الرو�صية من فرن�صا حماية بعثاتها الر�صمية يف البلد، م�صرية اإىل 
تعّر�س مركز ثقايف تابع لوكالة حكومية رو�صية اإىل “هجوم” بزجاجة حارقة يف باري�س.

وقالت الناطقة با�صم اخلارجية ماريا زاخاروفا على تلغرام اأن مركز العلوم والثقافة الرو�صي الواقع 
املبنى  �صياج  على  األقيت  حارقة  بزجاجة  االثنني  االأح��د  ليل  ا�صتهدف  الفرن�صية  العا�صمة  و�صط 
ملوؤ�ص�صاتنا  اأمنية منا�صبة  تدابري  الفرن�صية ب�صمان  ال�صلطات  “نطالب  واعلنت  اإ�صابات.  دون وقوع 
واأرفقت ر�صالتها مبقطع فيديو يظهر احلادثة املزعومة من كامريا مراقبة. واأو�صحت  الر�صمية”. 
 2022 النوع من الهجمات قبل عام  اأوكرانيا ب�صكل منتظم بهذا  البعثات الرو�صية يف  “ا�صُتهدفت 
 + املتطرفة هي تعبري + عن غ�صب  االأع��م��ال  ب��اأن مثل ه��ذه  االإق��ن��اع  لذلك ال ج��دوى من حماولة 
االآالف يف  تظاهر  اأوكرانيا،  على  الرو�صي  الهجوم  الرو�صية«. منذ  الع�صكرية اخلا�صة  العملية  منذ 
الغرب وخ�صو�صا يف فرن�صا الإدانة رو�صيا واملطالبة بوقف القتال الذي يتخلله ق�صف مركز يح�صد 

مدنيني.

ل�صمان  ب��ه��ا  املحيطة  ال����دول  م��ع  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
من  نطلب  “�صوف  واأ����ص���اف  اأب��ن��ائ��ن��ا«.  ���ص��لم��ة 
وزير التعليم العايل العمل على م�صاعدة الطلبة 
اإمكانية  وال��ب��ح��ث يف  اأوك���ران���ي���ا  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
ا�صتيعابهم يف اجلامعات الفل�صطينية لتمكينهم 

من متابعة درا�صتهم وح�صب رغباتهم«.
وقال ا�صتية “توا�صل اإ�صرائيل تكثيف اال�صتيطان 
ان�صغال  م�صتغلة  اأر�صنا  من  وا�صعة  م�صاحات  يف 

املجتمع الدويل باحلرب الدائرة يف اأوكرانيا«.
اأوزارها  اأن ت�صع احلرب  نتطلع  “نحن  واأ�صاف 
وال�صلم  االأم���ن  يكفل  )اوك��ران��ي��ا(، مب��ا  ه��ن��اك 

الدوليني ويحافظ على �صلمة املدنيني الذين 
هم �صحايا احلروب«.

الدويل  املجتمع  يقوم  اأن  اأي�صا  “نتطلع  وق��ال 
وتنفيذ  اإ�صرائيل  على  ال��دويل  القانون  بتطبيق 

قرارات االأمم املتحدة ذات العلقة بفل�صطني«.
من  ر�صمي  فل�صطيني  م��وق��ف  بعد  ي�صدر  ومل 
احل����رب ال���دائ���رة ب���ني اأوك���ران���ي���ا ورو���ص��ي��ا ومن 
اجتماعا  الفل�صطينية  القيادة  تعقد  اأن  امل��ق��رر 
ي�����وم اخل��م��ي�����س ال����ق����ادم ���ص��ي��ك��ون ع���ل���ى ج����دول 
الق�صية  اأعمالها بحث تداعيات ما يجري على 

الفل�صطينية.

•• رام اهلل-رويرتز

اأعلن حممد ا�صتية رئي�س احلكومة الفل�صطينية  
فل�صطيني من  ومئة  األ��ف  اإج��لء  االثنني  اأم�س 

اأوكرانيا معظمهم من الطلبة.
ا���ص��ت��ي��ة احلكومة  ات���ه���م  اأخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  م����ن 
م�صتغلة  اال���ص��ت��ي��ط��ان  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة مب��وا���ص��ل��ة 
ال���راه���ن���ة. وق����ال يف بداية  ال��دول��ي��ة  االأو�����ص����اع 
اهلل  رام  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  االأ����ص���ب���وع���ي���ة  اجل��ل�����ص��ة 
)اأجهزتها(  م��رك��ب��ات��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف  “احلكومة 
اخلارجية واالأمنية تتابع ب�صكل يومي االأو�صاع 

•• القد�س-وكاالت

رّج����ح ال��ك��ات��ب ���ص��ي��ث ف��ران��ت��زم��ان اأن 
ال�صرق  اأخ��رى يف  يكون ن�صوب ح��رب 
اإح���دى نتائج احل���رب على  االأو���ص��ط 
اأن��ه م��ن االأهمية  اأوك��ران��ي��ا، م��ا يعني 
يف  ح���ت���ى  االآن،  اال����ص���ت���ع���داد  مب���ك���ان 
الوقت الذي ي�صب فيه االآخ��رون كل 

تركيزهم على اأوكرانيا.
حتليل  يف  ف�����ران�����ت�����زم�����ان،  وك�����ت�����ب 
بو�صت”  “جريوزاليم  ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
ه���ذه احلرب  اآث����ار  اأن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 
التوتر  ت�صعيد  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن 
عدداً  الأن  نظراً  االأو���ص��ط،  ال�صرق  يف 
الفاعلة ميكن  واجلهات  البلدان  من 
اأوكرانيا  يف  ال�صراع  من  ت�صتفيد  اأن 
م�صرياً  وعملياتها،  غزواتها  الإط��لق 
اإىل اأن اإ�صرائيل على وجه اخل�صو�س 

معّر�صة لهذا الت�صعيد.
�صيناريوهات  خ��م�����ص��ة  ع���ن  وحت�����ّدث 
�صراع  ل���ت���ط���ور  حم��ت��م��ل��ة  رئ��ي�����ص��ي��ة 
الغزو  بعد  االأو�صط  ال�صرق  يف  اأو�صع 

الرو�صي الأوكرانيا:

حمادثات التفاق النووي
اإن اإحدى الطرق التي ميكن اأن يوؤدي بها ال�صراع اإىل 
ت�صعيد يف املنطقة هي عرب حمادثات االتفاق النووي 
رئي�صياً يف  اأن رو�صيا تلعب دوراً  اإىل  اإي��ران، م�صرًيا  مع 
رد فعله  الغرب على  املحادثات، وقد ترغب يف معاقبة 
الغرب، ميكن  انتباه  اأوكرانيا، ولكي ت�صرف  على غزو 
من  مزيد  نحو  التحرك  من  اإي���ران  متكِّن  اأن  لرو�صيا 
�صلح  ت�صنيع  م��ن  واالق�����رتاب  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�صيب 
ن��ووي، وه��ذا من �صاأنه اأن يخلق اأزم��ة وق��د ي��وؤدي اإىل 

ت�صعيد بني اإ�صرائيل واإيران.
واعترب الكاتب اأن زيارة قائد القيادة املركزية االأمريكية 
املا�صي،  اخلمي�س  ال�صرائيل،  ماكنزي  كينيث  اجل��رال 
النووي  الربنامج  ب�صاأن  اال�صرائيلي  القلق  على  دالل��ة 
به،  املرتبطة  املختلفة  احل��م��راء  واخل��ط��وط  االإي���راين 
حيث قد تلعب رو�صيا بورقة اإيران اإذا �صعرت اأن حرب 

اأوكرانيا توؤدي اإىل عزلة مو�صكو.
وقد تدفع احلرب يف اأوكرانيا اإيران اإىل االعتقاد باأن اأي 
د تداعيات  دولة ميكنها االآن غزو دولة اأخرى دون تكبُّ

•• فيينا-رويرتز

اإىل  اللجوء  م��ن  رو�صيا  االث��ن��ني  اأم�����س  ح��ذرت فرن�صا  
النووي  االت��ف��اق  الإح��ي��اء  الرامية  امل�صاعي  يف  االب��ت��زاز 
بني اإيران والقوى العاملية وذلك بعد اأن طالبت مو�صكو 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  ت�صر  اأال  اأم��ري��ك��ي  ب�صمان 

ب�صبب اأوكرانيا بتجارتها مع طهران.
الوقت  يف  ال�صبت  ي��وم  حمتملة  عقبة  رو���ص��ي��ا  واأث����ارت 
الذي بدا فيه اأن حمادثات غري مبا�صرة ا�صتمرت على 
مدار �صهور بني طهران ووا�صنطن يف فيينا حول اإحياء 

االتفاق النووي املربم عام 2015 تتجه اإىل اتفاق.
اإن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�صم  متحدث  ق��ال  ط��ه��ران،  ويف 
اإي�����ران ت��ن��ت��ظ��ر ت��ف�����ص��ريا ل��ل��ط��ل��ب ال��رو���ص��ي م���ن خلل 
اأال  يجب  اأن��ه  اأ���ص��اف  لكنه  الدبلوما�صية”  “القنوات 
تتاأثر املحادثات بالعقوبات املفرو�صة على مو�صكو التي 

كان دورها يف املفاو�صات حتى االآن بناء.
ويوم ال�صبت و�صف م�صوؤول اإيراين رفيع يف ت�صريحات 

لرويرتز اخلطوة الرو�صية باأنها غري بناءة.
يوم  �صريجي الف��روف  الرو�صي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
الواليات  م��ن  مكتوبا  �صمانا  تريد  رو�صيا  اإن  ال�صبت 
وتعاونها  وا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا  مو�صكو  جت���ارة  ب���اأن  امل��ت��ح��دة 
اإي�����ران ل��ن ت��ع��رق��ل��ه العقوبات  ال��ع�����ص��ك��ري ال��ت��ق��ن��ي م��ع 
قواتها  دخ��ول  منذ  رو�صيا  على  فر�صت  التي  الغربية 

اأوكرانيا.
وقال م�صوؤول يف الرئا�صة الفرن�صية لل�صحفيني م�صاء 
للتعامل  الدبلوما�صيني مييلون  اإن  االأحد  االأول  اأم�س 

مع كل ق�صية ح�صب اأهميتها دون خلط الق�صايا.
واأ�صاف لل�صحفيني “الأن ما هو خلف ذلك يف الواقع 

االل��ت��زام جت��اه حلف  اإىل مزيد من  اأنها حتتاج  �صعرت 
يف  ال��ت��وت��رات  ت�صاعد  وم��ع  )ال��ن��ات��و(،  االأطل�صي  �صمال 
ال�صني. وهذا يعني اأن الواليات املتحدة قد تختار اإنهاء 

العمليات يف �صرق �صوريا اأو التنف.
���ا م��ه��اج��م��ة ق�����وات �صوريا  اأي�������صً وق����د ت��خ��ت��ار ت��رك��ي��ا 
الدميقراطية )ق�صد( املدعومة من الواليات املتحدة. 
ف��رتك��ي��ا حت����اول حت��ق��ي��ق ت����وازن يف ت��ع��ام��ل��ه��ا م��ع ملف 
ة يف وقت  بطائرات م�صريَّ كييف  ت��زود  اأوك��ران��ي��ا، حيث 

ت�صرتي فيه �صواريخ اإ�س-400 من رو�صيا.
لتحقيق  رو�صيا  دعم  اإم��ا  اإىل خيارين:  تركيا  تلجاأ  قد 
غزو  مقابل  الناتو  �صيا�صة  دع��م  اأو  �صوريا،  يف  مكا�صب 
املزيد من املناطق الكردية يف �صوريا. ويف كلتا احلالتني، 
مي��ك��ن ل��رتك��ي��ا اأن تبتز ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ورو���ص��ي��ا يف 

�صوريا.

حرب مبا�سرة بني “حزب اهلل” وا�سرائيل
املايل واالقت�صادي.  لبنان  انهيار  “حزب اهلل”  يراقب 
ويحتاج لبنان االآن اإىل مزيد من القمح ب�صبب االأزمة 

اأن  اإي���ران  ال��ع��امل، ق��د تقرر  ك��ب��رية. وم��ع ت�صتت انتباه 
يبداأ  اأن  اأك��رب. وميكن  اإقليمي  ل�صراع  الوقت قد حان 
ه���ذا مب��ح��اول��ة اإي����ران خ��ل��ق اأزم����ة يف ال��ب��ح��ري��ن، حيث 
ترتبط  وحيث  االأمريكي  اخلام�س  االأ�صطول  يتمركز 
البحرية  ل��ل��ق��وات  امل��رك��زي��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  االآن  اإ���ص��رائ��ي��ل 
�صد  املبا�صر  الت�صعيد  ا  اأي�صً اإي��ران  حتاول  االأمريكية. 
يف  البحرية  ال��ق��وات  من  غريها  اأو  االأمريكية  ال��ق��وات 
ل  يتو�صَّ مل  اإذا  الت�صعيد  يحدث  وقد  العربي.  اخلليج 
اختبار  يف  طهران  وترغب  اإي���ران.  مع  ل�صفقة  الغرب 
اإىل طاولة  ب��ال��ع��ودة  ت��ه��دي��ده��ا  اأو  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
االأمريكية  القوات  اإي��ران �صد  املحادثات. وقد تتحرك 
يف قاعدة التنف يف �صوريا، اأو �صد القوات االأمريكية يف 
اأربيل باإقليم كرد�صتان �صمال العراق. وتلك هي اأهداف 
يف  تقع  التي  املناطق  اأي  ال��ق��ري��ب،  حميطها  يف  اإي���ران 

جمال نفوذها.

التغيري يف �سوريا
قد تختار الواليات املتحدة �صحب القوات يف �صوريا اإذا 

رو���ص��ي��ا متعلقة فقط  م��ط��ال��ب  ك��ان��ت  اإذا  ال��ت��اأك��د مم��ا 
بالتزاماتها باالتفاق النووي االإيراين، واأ�صاروا اإىل اأن 
ذلك قد يكون ممكنا لكن ما هو اأبعد من ذلك �صي�صكل 

مع�صلة.
االأقل  على  هناك  اإن  لرويرتز  قالوا  دبلوما�صيني  لكن 
ق�صيتني اأ�صا�صيتني مل تتم ت�صويتهما بعد بني طهران 

ووا�صنطن ومنهما مدى رفع العقوبات.
ودعا علي �صمخاين كبري امل�صوؤولني االأمنيني يف اإيران 

وا�صنطن اليوم االثنني اإىل اتخاذ قرارات �صيا�صية.

ابتزاز ولي�س دبلوما�صية«.
تقدما  اإن  املحادثات  يف  امل�صاركة  االأط���راف  كل  وتقول 
الربنامج  من  يحد  ال��ذي  االتفاق  اإحياء  �صوب  حتقق 
النووي االإيراين مقابل رفع عقوبات مفرو�صة عليها. 
 .2018 يف  االت��ف��اق  من  املتحدة  ال��والي��ات  وان�صحبت 
لكن طهران ووا�صنطن قالتا اإن هناك بع�س اخللفات 
م�صوؤولون  وي��ق��ول  بعد.  تخطيها  يتم  مل  التي  املهمة 
ن�صوب  بتحا�صي  م�صرتكا  اهتماما  هناك  اإن  غربيون 
يحاولون  واإن��ه��م  ال��ن��ووي  االنت�صار  �صعيد  على  اأزم���ة 

من  بالفعل  يعاين  فيما  االأوكرانية، 
اأزمة طاقة.

اهلل”  “حزب  اخ����ت����رب  وم�������وؤخ�������راً، 
خ���لل حتليق طائرة  م��ن  اإ���ص��رائ��ي��ل 
م�صرّية عرب احلدود. وميكن اأن يقرر 
املنا�صب  ال��وق��ت  ه��و  ه���ذا  اأن  احل���زب 
اأو  اجل���والن  مرتفعات  يف  للت�صعيد 
املفيد  م��ن  يكون  وق��د  لبنان.  ح��دود 
ي�صمل  لت�صعيد  التخطيط  الإي����ران 
“حما�س” يف قطاع غزة، واحلوثيني 
العراقية  وامل��ل��ي�����ص��ي��ات  ال���ي���م���ن،  يف 
ي�صمل  اأن  ومي����ك����ن  وال�����������ص�����وري�����ة، 
ة  امل�صريَّ ال���ط���ائ���رات  ت��ه��دي��دات  ه���ذا 

وال�صواريخ البال�صتية.

تعاون اإ�سرائيلي- اأمريكي 
يف �سوريا

تعار�س  اإن��ه��ا  اإ���ص��رائ��ي��ل  ق��ال��ت  لطاملا 
ولذلك  �صوريا،  يف  االإي��راين  الوجود 
مع  العلقات  م��وازن��ة  اأبيب  تل  على 
رو���ص��ي��ا يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��اج��ة اإىل 
ة ويف  �صوريا، خا�صّ تنفيذ عمليات يف 
ظل احتمال حدوث اأزمة يف �صوريا اإذا 
قّررت رو�صيا حماولة �صرف االنتباه 
ت�صعيد  خ����لل  م���ن  اأوك����ران����ي����ا  ع���ن 

التوترات مع الواليات املتحدة واإ�صرائيل يف �صوريا.
من جهتها، تدعم الواليات املتحدة “حملة اإ�صرائيل بني 
الإ�صرائيل  ماكنزي  زي��ارة  ومتثل  �صوريا،  يف  احلروب” 
االإ�صرائيلي-االأمريكي،  ال��ت��ع��اون  ح��ي��ث  م��ن  اأه��م��ي��ة 
اإ���ص��رائ��ي��ل دوره����ا يف جم���ال عمليات  وط��ري��ق��ة ت��ع��زي��ز 
اأن �صوريا  ا  اأي�صً القيادة املركزية، ومع ذلك، هذا يعني 
تقّرر  اأن  متاًما  املنطقي  ومن  للنقا�س.  مهمة  منطقة 
�صوريا  االأج��واء يف  لت�صخني  الوقت قد حان  اأن  رو�صيا 
ل�صرف االنتباه عن العزلة التي تواجهها دبلوما�صياً يف 

اأوكرانيا.
اخلم�س  الطرق  هي  ه��ذه  اإن  قائًل  فرانتزمان  وختم 
املنطقة  يف  ال�����ص��راع  ب��ه��ا  ي��ت��ط��ور  ق��د  ال��ت��ي  الرئي�صية 
كنتيجة غري مق�صودة للحرب الرو�صية، ولذلك يتعني 
يف  ملياً  التفكري  وحلفائها  و�صركائها  اإ���ص��رائ��ي��ل  على 
العامل  اأن��ظ��ار  ف��ي��ه  تتجه  وق���ت  يف  الت�صعيد  ام��ك��ان��ي��ة 
ال�صرق  ع��ن  ت��رك��ي��زه  وين�صرف  ال�صرقية  اأوروب����ا  اإىل 

االأو�صط«.

املفاو�صني  “اأولوية  االث��ن��ني  اأم�����س  تويرت  على  وكتب 
حمل  الباقية  العالقة  الق�صايا  ح��ل  ه��ي  االإي��ران��ي��ني 
ال�صريع  التو�صل  اأح��م��ر.  خطا  تعترب...  التي  البحث 
الت����ف����اق ق�����وي ي��ت��ط��ل��ب م�����ب�����ادرات ج����دي����دة م����ن كل 

االأطراف«.
حث امل�صوؤول يف الرئا�صة الفرن�صية رو�صيا على تقييم ما 
هو على املحك يف فيينا “اأال وهو عودة اإيران الحرتام 

التزاماتها” مبوجب االتفاق النووي.
يوم  بلينكن  اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  و�صعى 
ت��ب��دي��د احل��دي��ث ع��ن م��ث��ل ه���ذه العقبات  اإىل  االأح����د 
ب�صبب  رو�صيا  على  املفرو�صة  العقوبات  اإن  قال  عندما 
غزوها الأوكرانيا لي�س لها علقة باتفاق نووي حمتمل 

مع اإيران.
وقال كبري املفاو�صني الرو�س ميخائيل اأوليانوف لدى 
االأمر  اأن  “اأعتقد  االثنني  مو�صكو  موقف  عن  �صوؤاله 
اأعتذر  لي�س للتداول مع ال�صحفيني يف هذه املرحلة.. 

لقول ذلك«.
االأوروبيني  املفاو�صني  اإن  دبلوما�صيني  ث��لث��ة  وق���ال 
ما  فعلوا  اأن��ه��م  يعتقدون  اإذ  م��وؤق��ت��ا  امل��ح��ادث��ات  ت��رك��وا 
الرئي�صيني  ل��ل��ط��رف��ني  ي��ع��ود  االآن  واالأم�����ر  ب��و���ص��ع��ه��م 
العقوبات  تاأثري  من  رو�صيا  خم��اوف  وت��اأت��ي  للتفاق. 
م�صاعي  اأع��ق��اب  يف  اإي���ران  مع  تعاملتها  على  الغربية 
ال��ع��لق��ات مع  لتعميق  االإي���ران���ي���ني  امل�����ص��وؤول��ني  ك��ب��ار 
مو�صكو منذ انتخاب الرئي�س االإيراين اإبراهيم رئي�صي، 

وهو من غلة املحافظني، العام املا�صي.
اآي��ة اهلل علي خامنئي  االإي����راين  االأع��ل��ى  الزعيم  ودع��ا 
بالواليات  ثقته  لعدم  رو�صيا  مع  العلقات  توثيق  اإىل 

املتحدة.

مقتل رئي�س بلدية غو�شتوميل 
القريبة من كييف

•• كييف-اأ ف ب

قتل رئي�س بلدية غو�صتوميل حيث تقع قاعدة ع�صكرية �صمال غرب كييف على يد 
اليوم الثاين  اأم�س االثنني، يف  البلدية   اأفاد جمل�س  اجلي�س الرو�صي، بح�صب ما 
ع�صر من غزو اأوكرانيا. وكتبت مدينة غو�صتوميل يف بيان على �صفحتها الر�صمية 
اخلبز  توزيع  اأثناء  بريليبكو  اإيليت�س  ي��وري  البلدية  رئي�س  “تويف  في�صبوك  على 

واالأدوية على املر�صى وموا�صاة اجلرحى”. 
الغزو  منذ  بواجباته  ال��راح��ل  البلدية  رئي�س  ال��ت��زام  م�صتذكرا  البيان  وا���ص��اف 
باإمكانه، مثل مئات  العدو. كان  اأحد على مواجهة ر�صا�س  “مل يجربه  الرو�صي 
الذي  البلدية  برئي�س  البيان  وا���ص��اد  ذل��ك«.  ق��رر  لكنه  قبو.  االختباء يف  اآخ��ري��ن، 
“مات من اأجل املجتمع، مات من اأجل غو�صتوميل، مات كبطل. له طيب الذكرى 
اخلالدة وامتناننا«. ت�صت�صيف مدينة غو�صتوميل الواقعة �صمال غرب كييف مطار 
اأنتونوف الع�صكري الذي تعر�س ل�صربات رو�صية يف 25 �صباط-فرباير، غداة بدء 

غزو اأوكرانيا.

 اجلي�س الإ�شرائيلي يقتل فتى فل�شطينيا 
•• القد�س-اأ ف ب

اأع���ل���ن اجل��ي�����س اال���ص��رائ��ي��ل��ي اأن 
ج���ن���وده ق��ت��ل��وا ب��ال��ر���ص��ا���س فتى 
ع�صكريا  موقعا  هاجم  فل�صطينيا 
املحتلة  ال���غ���رب���ي���ة  ال�������ص���ف���ة  يف 
�صاعات  ب��ع��د  ح���ارق���ة،  ب��زج��اج��ات 
ب��ال��ر���ص��ا���س �صابا  اإردائ���ه���م  ع��ل��ى 

فل�صطينيا اآخر.
اأطلقوا  اجلنود  اإن  اجلي�س  وق��ال 
بينما  ال���ف���ت���ى  ع���ل���ى  ال���ر����ص���ا����س 
فل�صطيني  ب���رف���ق���ة  ي��ل��ق��ي  ك�����ان 
اآخ��ر زج��اج��ات ح��ارق��ة على موقع 
�صرق  دي�����س  اأب���و  ب��ل��دة  ع�صكري يف 

القد�س.

واأورد يف بيان له اأن اجلنود “عملوا 
النار  باإطلق  الهجوم  وق��ف  على 

على اأحد امل�صتبه بهم«.
ال�صحة  وزارة  اأك��دت  جهتها،  من 
جفال  ي��ام��ن  وف����اة  الفل�صطينية 
ال��ب��ال��غ 16 ع��ام��ا، وف��ق م��ا نقلت 
)وفا(  الفل�صطينية  االأنباء  وكالة 
اأ�صيب  “جفال  اإن  ق���ال���ت  ال���ت���ي 
االح��ت��لل خلل  ق��وات  بر�صا�س 

اقتحامها البلدة« .
واأك������د اجل��ي�����س االإ����ص���رائ���ي���ل���ي اأن 
الفل�صطيني الثاين فر من املكان.

فل�صطينيني  ت�����ص��ع��ة  ق���ت���ل  وق�����د 
�صباط-فرباير   8 م��ن��ذ  اآخ���ري���ن 
والهجمات  ال��غ��رب��ي��ة.  ال�صفة  يف 

االأمن  ق����وات  ع��ل��ى  الفل�صطينية 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، مب���ا يف ذل���ك عرب 
القد�س  يف  م����ت����ك����ررة  ال����ط����ع����ن، 

وال�صفة الغربية.
وقتلت ال�صرطة االإ�صرائيلية فجر 
جمال  ك��رمي  الفل�صطيني  االأح���د 
19 عاما الذي  البالغ  القوا�صمي 
قالت اإنه طعن �صرطيا وجرح اآخر 

يف البلدة القدمية بالقد�س.
ال��ق��دمي��ة يف اجلزء  ال��ب��ل��دة  ت��ق��ع 
ال�صرقي من القد�س الذي �صمته 
الفل�صطينيون  ويطالب  اإ�صرائيل 
ب�����ه ل����ي����ك����ون ع���ا����ص���م���ة دول���ت���ه���م 

امل�صتقبلية.
قال  ����ص���ب���اط-ف���رباي���ر،   22 ويف 

قواته  اإن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س 
فل�صطيني  ع��ل��ى  ال���ن���ار  اأط���ل���ق���ت 
م�صتبه به يف بلدة اخل�صر يف بيت 
حل��م، ك��ان من بني ثلثة م�صتبه 
على  حارقة  زجاجات  “األقوا  بهم 
�صائقني مارين، ما عر�س حياتهم 
ال�صحة  وزارة  واأعلنت  للخطر«. 
الفل�صطينية اأن فتى يبلغ 14عاما 
ق��ت��ل. ك��م��ا ق��ال��ت ���ص��رط��ة احلدود 
ال�صحة  و���ص��ل��ط��ات  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
املا�صي،  ال��ث��لث��اء  الفل�صطينية 
قتلت  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ق���وات  اإن 
فل�صطينيني اثنني خلل مداهمة 
اعتقال يف خميم جنني للجئني 

يف �صمال ال�صفة الغربية.
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اإعــــــــــالن
العامه   وال�صيانه  للمقاوالت  بات  ال�ص�����ادة/برو  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1977789 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / را�صد �صامل حممد عنيرب الزعابى من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / را�صد �صامل حممد عنيرب الزعابى من 100 ٪ اإىل ٥1٪
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يو�صف كلى  ٤9٪

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ برو بات للمقاوالت وال�صيانه العامه

PRO BAT GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

اإىل/ برو بات للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
PRO BAT GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خلل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مهات�صينو كافية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2717678 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ٥0000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مهات�صينو كافية

MAHACCINO CAFE

اإىل/ مهات�صينو كافية - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
  MAHACCINO CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خلل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم الزهور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1028071 
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�صاحة 3*2 اىل 1*1

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم الزهور
AL ZUHOUR RESTAURANT

اإىل/ تيم ورك للهند�صة واملقاوالت العامة
TEAM WORK ENGINEERING & GENERAL  CONTRACTING

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صيانة املباين  ٤329901
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت م�صاريع املبانى بانواعها  ٤100002
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاوالت اإن�صاء خطوط اأنابيب النفط و الغاز الطبيعي  ٤220902

 تعديل ن�صاط / حذف خمبز تنور  ٤781003
 تعديل ن�صاط / حذف بيع احللويات - بالتجزئة  ٤72101٥

 تعديل ن�صاط / حذف جتارة اخلبز ومنتجات املخابز - باجلملة  ٤630123
 تعديل ن�صاط / حذف مطعم  ٥610001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خلل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  ا�سهم  �سهادات  فقدت 
لزراعة الأ�سماك )اأ�سماك( ASMAK. بال�سماء التالية:

1 - الربك بخيت حمد املنهايل وابناءه  - بعدد 1200 �صهم.
2 - بخيت الربك بخيت حمد املنهايل 

 رقم ال�صهادة ASMAK 175330 بعدد 1200 �صهم.
3 - را�صي الربك بخيت حمد املنهايل 

 رقم ال�صهادة ASMAK 175331 بعدد 1200 �صهم.
4 - ر�صا الربك بخيت حمد املنهايل 

 رقم ال�صهادة ASMAK 175333 بعدد 1200 �صهم.
5 - را�صيه الربك بخيت حمد املنهايل 

 رقم ال�صهادة ASMAK 175335 بعدد 1200 �صهم.
6 - راميه الربك بخيت حمد املنهايل 

 رقم ال�صهادة ASMAK 175336 بعدد 1200 �صهم.
7 - �صنعاء الربك بخيت حمد املنهايل 

 رقم ال�صهادة ASMAK 175337 بعدد 1200 �صهم.
او   . اعــاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمهم  يجدهم  ممن  الرجاء 

الت�سال على تلفون رقم 0506159558  م�سكورا

فقدان �شهادات اأ�شهم
العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

التنمية  ودائــــرة  واملطابقة  لــلــجــودة  اأبــوظــبــي  جمل�ض  بــني  بالتن�سيق 
وحر�سا  �ــض.ذ.م.م(  �سي  دبليو  دي  اي�ست  ميدل  )�سانفورد  و  القت�سادية 
املنتجات يف  التاأكد من �سالمة  و املطابقة على  اأبوظبي للجودة  من جمل�ض 
اإىل  �سي �ض.ذ.م.م(  اي�ست دي دبليو  اأبوظبي, تعلن )�سانفورد ميدل  اإمارة 
رقم   )موديل  لل�سحن  قابلة  الطعام  قطاعة  ا�سرتوا  الذين  الكرام  عمالئها 
ا�ض اف 5585 ار �سي اف �سانفورد( , اأن يتوقفوا عن ا�ستخدام املنتج, وذلك 
لعدم مطابقة املنتج ل�سروط ال�سالمة املعتمدة. يرجى من العمالء الكرام 
اأو  اجلهاز  ثمن  ل�سرتداد   04  8824396 الرقم   على  املورد  مع  التوا�سل 
تغري املنتج . �سانفورد ميدل اي�ست دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م , تعتذر عن اأي 

اإزعاج قد ي�سببه هذا الأمر لعمالئها.

اإعلن ا�شرجاع �شلعة من اأجل ال�شلمة
العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نوت�صيوال لل�صوكوال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2877779 

الغاء رخ�صة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:ابراج تو�صكانو العقارية ذ.م.م
فا�صل  حممد  بناية/موزة   - اال�صتقلل  �صارع   - ال�صركة:اأبوظبي  عنوان 

املزروعي
CN 1011814 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

قانوين  كم�صفي   ، ذ.م.م  واملراجعة  للمحا�صبة  ال�صادة/االحتاد  تعيني   -  2
لل�صركة بتاريخ:2022/3/2 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250006144
تاريخ التعديل:2022/3/7

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:كل�صيك ارت للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة اأبوظبي - �صارع الكرتا - بناية عبداهلل مهري عبداهلل 

حميان الكتبي
CN 1176236 :رقم القيد يف ال�صجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة وذلك بناء على حكم حمكمة اأبوظبي االبتدائية - 

املحكمة التجارية بتاريخ:2021/12/23 للق�صاء يف امارة ابوظبي
لل�صركة   ق�صائي  كم�صفي   ، بالعمى  حممد  ال�صيد/�صامل  تعيني   -  2

بتاريخ:2021/12/23 -  تاريخ التعديل:2022/3/7
املعني  امل�صفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�صاعة 
اخلام�صة م�صاءاً يوم اخلمي�س املوافق 17 مار�س 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�صم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#      
1 862891 MITSUBISHI GALANT 4P3SRDJ1ACE801403 B 69724 2014/1826    
2 862959 TOYOTA COROLLA RKLBL9HEXJ5264628 L 13768 2021/1668    
3 861721 HYUNDAI SONATA KMHET41C56A167109 G 82465 2010/9889    
4 862534 KIA OPTIMA 5XXGN4A76DG242475 U 62448 2021/81    
5 830137 LEXUS GS 350 JTHBE1BL2FA014376 P 37493 2021/1647    
6 862798 HONDA CRV JHLRD78836C406654 A 13267 2009/6850    
7 857826 TOYOTA/COROLLA 1.8 1.8 / JTDER23E963182870 27565 2009/10873    
8 863508 KIA SPORTAGE U5YPB8114EL382458 J 36420 2021/1269    
9 861682 TOYOTA COROLLA RKLBV42E0C4440259 H 58342 2014/2585    
10 861705 BMW 740LI WBAGH8102XDD38510 E 61718 5691 /.2010    
11 857909 CHEVROLET TRAX KL1JD7D50GB747983 T 55129 2021/1220    
12 863153 MITSUBISHI LANCER JMYSRCY1AFU710947 M 39297 2021/1778    
13 863814 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV93W9J710002 I 45494 2011/8444    
14 861624 MAZDA 6 JM7GG32F741128299 I 27914 2010/1435    
15 857551 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE2E5001199 M 67813 2021/1043    
16 861895 SUZUKI SWIFT JS2ZC21S3A5552869 N 31727 2011/9323    
17 862577 KIA CERATO KNAFZ4112E5112286 P 95042 2021/1435    
18 862348 TOYOTA YARIS MR2KW9F38G1097085 R 52004 2021/322    
19 857384 NISSAN SUNNY MDHBN7AD3GG722004 H 29564 2021/1725    
20 857757 CHERY ARRIZO5 LVVDC21B9KD010256 W 19151 2021/1325    
21 855064 PORSCHE CAYENNE WP1ZZZ9PZ4LA84606 E 41812 2009/9633    
22 862231 BMW 225 WBAUC31019VF43771 J 90916 2010/9731    
23 862794 CHEVROLET SUBURBAN 3GNFK16T24G239411 E 32630 2012/451    
24 862762 VOLKSWAGEN GOLF WVWAD11K17W008470 H 74217 2010/3185    
25 862795 PEUGEOT 407 VF36JXFVJ8L002558 D 57176 2011/2220    
26 861647 MERCEDES SLK 200 WDB1714421F007881 K 48617 2015/1971    
27 862783 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K87X447144 G 59892 2011/8528    
28 820168 Toyota Corolla JTDBR23E360237737 64750 2008/6421    
29 861732 JAGUAR S TYPE SAJAA01A64JN07933 I 31196 2009/2547    
30 858785 TOYOTA YARIS MR2KT9F35F1173031 V 57253 2021/1977    
31 861714 HONDA CIVIC JHMES86173S406671 H 65272 2010/9184    
32 862864 HONDA ACCORD JHMCP26389C417785 J 55209 2015/2834    
33 859806 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE2E5205482 G 96909 2021/1571    
34 863818 TOYOTA ECHO JTDBW133440055852 B 65385 2007/3880    
35 863271 ISUZU NPR JAAKP34G177P02270 I 12799 2020/7844   
36 863270 JMC NKR LETAECG287HN01081 I 18329 2021/5027   
37 863277 TRANS DD6991 LFNJRFDK684008013 J 23743 2020/7844   
38 863933 TRANS DD6991 LFNJRFDK784008022 B 24727 2020/7844   
39 863928 TRANS DD6991 LFNJRFDK684008030 A 29963 2021/5027   
40 863274 TRANS DD6991 LFNJRFDK384008020 A 32367 2020/7844   
41 863938 TRANS DD6991 LFNJRFDK784008019 J 36537 2021/4222   
42 863279 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE3G5251065 F 49885 2021/4222   
43 861450 MITSUBISHI 30 FD F14E33254 I 56090 2021/5027   
44 863932 TRANS DD6991 LFNJRFDK384008017 Q 65977 2021/5027   
45 863280 JMC NKR LETAEAG25FHN42836 J 75246 2020/7844   
46 863931 TRANS DD6991 LFNJRFDK084008010 D 78419 2020/7844   
47 863282 JMC NKR LETAECG256HN17074 N 90837 2021/5027   
48 863927 TRANS DD6991 LFNJRFDK484008012 F 92610 2021/5027   
49 863272 TOYOTA HILUX JTB33UNE6X0010153 Q 95467 2021/5027   
50 863929 TRANS DD6991 LFNJRFDK384008003 E 98219 2021/5027   
51 861453 JMC NKR LETAECG207HN00491 A 99614 2021/5027   
52 862096 NISSEN DIESEL MKD 210 LHHC JNCMDF0H07AL00909 J 11236 2021/3732   
53 862108 TOYOTA COASTER JTGFK7181H6001686 Q 18226 2021/3732   
54 862093 HINO 300 JHHZCK1H7JK008131 Q 20573 2021/3732   
55 862106 HINO 300 JHHZCK1H6JK008184 Q 20583 2021/3732   
56 857806 NISSAN TIIDA JN1CC11C99T035640 E 34370 2021/3732   
57 862849 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK0HX681204 L 77693 2021/3732   
58 857805 TOYOTA HILUX MR0EX12G8F2356597 F 95869 2021/3732   
59 864937 ISUZU NPR JAMKP33T4B7P16240 N 88492 2020/2605   
60 862861 MITSUBISHI LANCER JE3AB36U8HU713589 V 36901 2021/5806   
61 859030 MITSUBISHI LANCER JE3AB36U3HU713824 N 41391 2021/6115   
62 863043 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD8KU0B0711 W 52833 2021/6115   
63 861977 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA8FUBA0927 Q 83484 2021/6115   
64 862272 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA3HUJA9115 U 85329 2021/6115   
65 861987 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFAXEE1L9612 O 87377 2021/6115   
66 861978 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA2EH1E4166 O 87998 2021/6115   
67 861982 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD1JUFA9657 V 97390 2021/6115   
68 861986 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEHD1JUFA9660 V 97392 2021/6115   
69 858548 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA5CH1D3005 U 96897 2021/8450   
70 863746 NISSAN ZHENGZHOU LJNTFU2K1FN006199 B 83528 2018/3882   
71 862773 JAGUAR S TYPE SAJAA02D78FN84182 G 15904 1150/2010   
72 828914 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA7BH1B6513 F 34223 2020/7507   
73 863925 TOYOTA HIACE JTGRX12P4A8020342 N 29953 2018/2729   
74 863923 TOYOTA HILUX MR0EX12GXC2334130 E 95254 2018/2729   
75 861980 MITSUBISHI CANTER JL6B6E6P9GK016213 Q 49893 2021/8207   
76 863913 TOYOTA HIACE JTFHX02P670017637 F 94654 2021/5298   
77 826777 Nissan NV350 JN6BE6DSXG9023894 T 29968 2018/2322   
78 826909 ISUZU NPR JAMKP34G977P12712 I 54310 2018/2322   
79 609306 Toyota Hilux MR0CX12G490041626 K 83962 2014/175   
80 841406 JEEP GRAND CHEROKEE 1C4RJFAG7FC910786 R 94067 2019/261   
81 862381 TOYOTA YARIS MR2BT9F35F1127103 R 90264 2021/2262   
82 862775 ISUZU NPR JAMKP34G077P00187 I 61946 2011/432   
83 858331 MERCEDES S63 AMG WDDUG7JB9FA140000 Q 3285 2019/5926   
84 862193 NISSAN SUNNY JN1FN61C04W058428 C 53372 2021/2881   
85 863761 KIA CERATO KNAFT411XD5788825 G 17911 2020/7419   
86 863781 NISSAN URVAN JN6BE6DS9E9003374 O 87858 2020/7419   
87 863780 HYUNDAI H1 KMHWG81R0CU438267 I 92894 2020/7419   
88 861702 MERCEDES C200 WDB2030421F587440 E 45533 2020/4133   
89 844773 NISSAN TIIDA 3N1BC1C6XDK198027 J 87115 2020/1018   
90 864229 NISSAN ALTIMA 1N4AL3AP6FC240031 E 15887 2020/1018   
91 823707 KIA SPORTAGE U5YPB8115EL407612 T 82044 2020/1835   
92 857721 LEXUS ES 350 JTHBK1GG6F2190717 L 28626 2019/2284   
93 861981 RANGE ROVER SPORT SALLSAA548A182730 K 15028 2019/6563   
94 858858 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AFU741484 I 47721 2019/6563   
95 857494 TOYOTA/LAND CRUISER  / JTMHU09J2F4108186 15 37931 2020/6568   
96 864855 TOYOTA COASTER JTGFK5185E4019314 O 56002 2020/1695   
97 862504 TOYOTA HILUX MR0EX12G282303588 I 78244 2017/2894   
98 862511 TOYOTA PRADO JTEBU25J785130345 J 84932 2017/2894   
99 841088 TOYOTA/YARIS / JTDBW923684015111 B 83225 2017/2894   
100 860646 SUZUKI SWIFT MA3ZF6B10EA475967 N 46727 2020/5263   
101 644930 TOYOTA YARIS JTDKW9D3XED547289 J 87174 3062/2018  
102 863273 TATA 1618C MAT449252H0L00323 U 14636 2021/5412   
103 863275 NISSAN 2400 JN6AD23SX2X120381 B 73853 2021/5412   
104 864221 MITSUBISHI ATTRAGE MMBSTA13AEH014661 P 42407 2021/855   
105 862338 TOYOTA HILUX MR0EX12G062006204 G 85263 2019/5814   
106 859824 NISSAN SUNNY MDHBN7AD2GG717070 D 98432 2021/300   
107 858405 FORD ECOSPORT MAJTK1BA9FAC77857 R 26729 2021/300   
108 862088 INFINITI QX56 JNRAZ25Y2B9001217 M 84842 2018/4243   
109 618702 Toyota Camry 6T1BE32K45X493528 D 28297 1595/2016  
110 839031 NISSAN QASHQAI SJNBJ01B38A208157 E 62416 2020/235   
111 855843 Toyota Camry 4T1BG22K5WU365866 E 66204 1382 \2017    
112 850788 NISSAN PICK UP MNTDD23S5B6025354 C 42826 2016/2844   
113 861954 BOBCAT S510 AZN511930 T 94733 2021/2171   
114 842979 RANGE ROVER HSE SALLMAMA44A170497 F 13464 2712 \2016   
115 842703 Mercedes E 240 WDB2110611A273988 7 33782 3469/2020  
116 864930 TOYOTA COROLLA JTDBR22E373201953 F 90698 2021/6812   
117 856968 VOLKSWAGEN SCIRICCO WVWAC2AB1DV016501 O 65424 2017/4424   
118 863548 CATERPILLAR 226B CAT0226BHMWD00439 C 23514 2018/1746   
119 664874 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA6GU1A1914 C 46585 2021/9134   
120 664078 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA9GE1T2279 R 77427 2021/9134   
121 858080 TOYOTA COROLLA RKLBV42E0C4434171 N 90364 2021/3542   
122 862011 MITSUBISHI L300 JMYGNP03VCA700288 E 75027 2020/9174   
123 862255 TOYOTA PREVIA JTNGE52M9J7168463 L 22647 2020/6497   
124 862252 TOYOTA PREVIA JTNGE52M1J7165864 L 23407 2020/6497   
125 858186 MERCEDES VIANO WD4WA5A69F3899705 L 28534 2020/6497   
126 857982 MERCEDES VIANO WD4WA5A61F3899973 L 28618 2020/6497   
127 862251 BMW 730 WBA7T0A0XLGJ05934 L 29109 2020/6497   
128 834846 NISSAN ALTIMA 1N4AL21D18C261260 H 90153 2020/890   
129 612082 Nissan Urvan JN6AE52S5BX115055 E 32572 2014/533   
130 821294 Chrysler 300 C Limousine 2C3KA53G57H759488 N/A N/A N/A 2245/2016  
131 857773 DAIHATSU DELTA 2005 JD4UV182351067372 A 46927 2021/3778   
132 857785 HINO 300 2015 JHHLCK1H4FK009587 K 19216 2021/3778   
133 857788 ASHOK LEYLAND FALCON 2013 MB1PBEJA7DH1D7994 B 88206 2021/3778   
134 857791 TATA LPO1618 2016 MAT449252G0L03444 T 62314 2021/3778   
135 857792 TATA LPO1618 2016 MAT449252G0L03446 T 52312 2021/3778   
136 857793 TATA LPO1618 2016 MAT449252G0L03447 T 52315 2021/3778   
137 857799 TATA LPO1618 2016 MAT449252G0L03445 T 52313 2021/3778   
138 857816 NISSAN CIVILIAN 2016 JN6DW12S3GZ045019 E 89083 2021/3778   
139 857852 MITSUBISHI CANTER 2016 JL7BCE1J0CK007465 I 64087 2021/3778   

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  34/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

املرهون بدبي  العقار  التنفيذي على  بتوقيع احلجز  القرار  اإ�صدار  املوقرة  املحكمة  نلتم�س من عدالة   : الدعوى  مو�صوع 
قطعة االر�س رقم )251( منطقة برج خليفة دبي - متهيدات لبيعها باملزاد العلني وفقا للإجراءات املعمول بها لدى دائرة 

االرا�صي واالأملك بدبي نظري املديونية املرت�صدة يف ذمة املنفذ �صده البالغ قدرها 1.290.772.333.72 درهم.
طالب التنفيذ : بنك االإمارات دبي الوطني - �س م ع - واآخرون 

عنوانه :اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم 
Email/maliklaw@Emirates.net.ae  -  055/7016552

وميثله : نوف يو�صف ح�صن علي ها�صم احلمادي  
املطلوب اإعلنه : ال�صيخ/ خالد بن زايد بن �صقر اىل نهيان - عنوانه :اإمارة دبي - بردبي - يعلن بوا�صطة الوكيل القانوين 
اال�صتاذة/ هند بابكر النور - جمموعة بن زايد - بوليفارد ال�صيخ حممد بن را�صد - منطقة داون تاون دبي - برج خليفة - 

 khaled@binzayed.ae - 0506347021 - 2 مبنى بوليفارد بلزا - تاور
مو�صوع االإعلن : املنفذ �صده : جمموعة بن زايد )�صركة م�صاهمة عامة( و�صركة بن زايد للمقاوالت - املنفذ �صده : �صركة 
بن زايد لل�صتثمار - املنفذ �صده : االأول القاب�صة  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/3/30 ال�صاعة 05:00:00م ويف 
االيام الثلث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االإم��ارات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه 
301 من قانون االإج��راءات املدنية  معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن 

يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
 : امل�صاحة   -  346  -687  : البلدية  رق��م   -  106 االر���س  رق��م   - التجاري  املنطقة اخلليج   - ار���س ف�صاء   : العقار  ن��وع 

درهم.  90292157  : التقييم   - مربع  مرت   3812.92
ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  149/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
يف  امل����وؤرخ   20/1209 رق��م  ال��ره��ن  ال��ره��ن  عقد  بتذييل  الت�صريح  امل��وق��رة  املحكمه  ع��دال��ة  م��ن  نلتم�س   : ال��دع��وى  م��و���ص��وع 
املرهونة  االأر���س  قطعة  على  التنفيذي  احلجز  بتوقيع  القرار  واإ�صدار   ، التنفيذية  بال�صيغة   - الطلب  مو�صوع   2015/6/3
� متهيداً  45.579.99 قدم مربع  البالغ م�صاحتها  البلدية )308-319( منطقة عود ميثاء  الكائنة بدبي رقم )91( رقم 
لبيعها باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرة االأرا�صي واالأملك بدبي نظري املديونية املرت�صدة يف ذمة املنفذ 
�صدها البالغ قدرها 264.105.868/11 درهم )مائتان واأربعة و�صتون مليون ومائه وخم�صة األف وثمامنائه وثمانية و�صتون 

درهماً واأحد ع�صر فل�صاً( وذلك وفقاً لك�صف احل�صاب امل�صتخرج ح�صب االأ�صول من دفاتر و�صجلت البنك التجارية.
طالب التنفيذ : بنك االإمارات دبي الوطني �س.م.ع - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بنى يا�س - بجوار غرفة جتارة 
Email/maliklaw@Emirates. - 055/7016552 و�صناعة دبى - هاتف رقم 04/3874225. موبايل رقم

وميثله / عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي  -  net.ae
�صنرت  �صيتي  - مقابل  الوحدة  �صارع   �  2 املجاز   - ال�صارقة  اإم��ارة   : - عنوانه  )����س.ذ.م.م(  ال�صام�صي  اإعلنه : جمموعة  املطلوب 
0506555258 - �س ب رقم  065556677 - موبايل رقم  امليزانني - هاتف رقم  5 - طابق  املوناليزا  بناية  ال�صارقة - 

shamsico@emirates.net.ae - 0506555258 - )761 ال�صارقة(
مو�صوع االإعلن :  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/3/30 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثلث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن 
ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
املمتلكات : نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س 91 - املنطقة : عود ميثاء - امل�صاحة : 4234.52 مرت 

مربع - التقييم )127،000،000( درهم ويباع العلى عطاء
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  149/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
يف  امل����وؤرخ   20/1209 رق��م  ال��ره��ن  ال��ره��ن  عقد  بتذييل  الت�صريح  امل��وق��رة  املحكمه  ع��دال��ة  م��ن  نلتم�س   : ال��دع��وى  م��و���ص��وع 
املرهونة  االأر���س  قطعة  على  التنفيذي  احلجز  بتوقيع  القرار  واإ�صدار   ، التنفيذية  بال�صيغة   - الطلب  مو�صوع   2015/6/3
� متهيداً  45.579.99 قدم مربع  البالغ م�صاحتها  البلدية )308-319( منطقة عود ميثاء  الكائنة بدبي رقم )91( رقم 
لبيعها باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرة االأرا�صي واالأملك بدبي نظري املديونية املرت�صدة يف ذمة املنفذ 
�صدها البالغ قدرها 264.105.868/11 درهم )مائتان واأربعة و�صتون مليون ومائه وخم�صة األف وثمامنائه وثمانية و�صتون 

درهماً واأحد ع�صر فل�صاً( وذلك وفقاً لك�صف احل�صاب امل�صتخرج ح�صب االأ�صول من دفاتر و�صجلت البنك التجارية.
طالب التنفيذ : بنك االإمارات دبي الوطني �س.م.ع - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بنى يا�س - بجوار غرفة جتارة 
Email/maliklaw@Emirates. - 055/7016552 و�صناعة دبى - هاتف رقم 04/3874225. موبايل رقم

وميثله / عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي  -  net.ae
�صنرت  �صيتي  - مقابل  الوحدة  �صارع   �  2 املجاز   - ال�صارقة  اإم��ارة   : - عنوانه  )����س.ذ.م.م(  ال�صام�صي  اإعلنه : جمموعة  املطلوب 
0506555258 - �س ب رقم  065556677 - موبايل رقم  امليزانني - هاتف رقم  5 - طابق  املوناليزا  بناية  ال�صارقة - 

shamsico@emirates.net.ae - 0506555258 - )761 ال�صارقة(
مو�صوع االإعلن :  اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/3/30 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثلث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن 
ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
املمتلكات : نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س 91 - املنطقة : عود ميثاء - امل�صاحة : 4234.52 مرت 

مربع - التقييم )127،000،000( درهم ويباع العلى عطاء
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:889/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٤36.697( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12٪ من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة . 

املدعي:موؤ�ص�صة عقار
عنوانه: امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة االعمال - امليزانني - مكتب رقم 9 - هاتف:0٥06767616 
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عربي ودويل

حتليل اخباري

و�سع النقاط على احلروف:

الناتو اأمام �شبح »حرب �شاملة« يف اأوروبا...!
•• الفجر -لوي�س ليما –ترجمة خرية ال�صيباين

     هل ميكن اأن متتد احلرب اإىل خارج حدود اأوكرانيا؟ 
بداأ الغربيون يف ال�ستعداد لها دون اأن البوح بذلك 
اأنه  املا�سي  اجلمعة  يوم  الناتو  اأعلن  عــاٍل.  ب�سوت 
لدعم جورجيا والبو�سنة, وكذلك  “املزيد”  �سيفعل 

“التخويف  اتــخــذ  حيث  مــولــدوفــا  حـــدود  لتاأمني 
بها  قامت  التي  التخريب”  وحمـــاولت  والتدخل 
ا. لكن  رو�سيا يف ال�سنوات الأخرية, فجاأة, وجًها خا�سً
الأمني العام للحلف ين�ض �ستولتنربغ كرر: “ل نريد 

خو�ض حرب �سد رو�سيا”.
 مع نتيجة مبا�سرة: اإىل جانب العقوبات املفرو�سة 

الع�سكرية,  للمعدات  اخلفي  وال�سحن  رو�سيا  على 
�سترتك اأوكرانيا لتدافع عن نف�سها.

قرار موؤمل
لكن  موؤمل”,  “قرار  بــاأنــه  الناتو  رئي�ض  اعــرتف    
الطائرات  اأمام  اأوكرانيا  �سماء  يغلقوا  لن  الغربيني 
اأع�ساء  ا�ستبعد  بروك�سل,  يف  اجتماع  يف  الرو�سية. 

والتي  طريان”  حظر  “منطقة  اإن�ساء  فكرة  احللف 
البالد.  ق�سف  من  الرو�سية  الطائرات  �ستمنع  كانت 
هذه  يف  الرو�سية  القوات  بهذا:  علم  على  اجلميع 
مرحلة  اإىل  لالنتقال  طريقها  يف  بالذات  اللحظة 
ودون  الثقيلة,  املدفعية  بن�سر  الهجوم,  من  جديدة 

�سك, ق�سف جوي اأكرث كثافة.

االطل�صي يف و�صع حمرجت�صعيد منتظر يف املواجهة

 “يف االأيام القليلة املقبلة، �صيكون 
واملزيد  املعاناة،  من  املزيد  هناك 
م��ن امل���وت، وامل��زي��د م��ن الدمار”، 

خل�س �صتولتنربغ.
االأوكرانية  امل�����ص��اع��دة  ط��ل��ب��ات     
الرئي�س  نا�صد  فقد  موؤثرة،  كانت 
ف����ول����ودمي����ري زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي اأم�����ام 
اخلمي�س  ال��دول��ي��ني  ال�صحفيني 
امل���ا����ص���ي اإر�����ص����ال ط����ائ����رات حلف 
�صمال االأطل�صي الإقامة مثل هذه 
البلد.  ف���وق  امل��ح��ظ��ورة  امل��ن��ط��ق��ة 
“اإذا مل تكن لديكم القوة الإغلق 
ال�����ص��م��اء، ف��اأع��ط��وين ط���ائ���رات!«، 
مل  واإذا  ل��ه.  ت�صريحات  يف  ���ص��رخ 
كم  ف��اأخ��ربون��ا  االآن،  ذل��ك  تفعلوا 
اأن  الذين يجب  االأوكرانيني  عدد 
ُيقتلوا، وكم عدد االأيدي واالأرجل 
اأن تطري  ال��ت��ي ي��ج��ب  وال���روؤو����س 
بعيًدا حتى ت�صمعوننا! قولوا يل، 

�صتولتنربغ  ين�س  و�صع  ال��ه��اوي��ة، 
املقدمة  امل��ا���ص��ي يف  ي���وم اجل��م��ع��ة 
مليار  “حماية  اإىل  الناتو  حاجة 
تدافع عنهم مظلة احللف  فرد”، 

االأطل�صي.

التهديد النووي
وا�صح:  ال��ف��رع��ي  ال��ع��ن��وان  اإن     
اأطلقها  ال���ت���ي  ال���ت���ه���دي���دات  ان���ه���ا 
“تاأهب”  ب�����  ب���وت���ني  ف����لدمي����ري 
ال���ق���وات ال��ن��ووي��ة ال��رو���ص��ي��ة. ويف 
رو�صية  ف��اإن قذيفة  ال�����ص��دد،  ه��ذا 
بالقرب  اخلمي�س  م�صاء  �صقطت 
زابوريجيا  حمطة  مفاعلت  من 
ل��ل��ط��اق��ة يف ���ص��رق اأوك���ران���ي���ا، مل 
����ص���وى يف ح���ري���ق متت  ت��ت�����ص��ّب��ب 
ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه ب�����ص��رع��ة حل�صن 
احل��ظ وب���دون ع��واق��ب م��ن حيث 
الت�صرب االإ�صعاعي. كما اأنها كانت 
مبثابة تذكري للغربيني وموظفي 
الناتو: لن يتم خو�س هذه احلرب 

وفًقا للعقائد الع�صكرية املعتادة.

و�صاأنتظر تلك اللحظة »...

»�ستتحّملون امل�سوؤولية«
   يف حديثه بالفيديو يف االجتماع 
كان  ال��ن��ات��و،  ل����وزراء  اال�صتثنائي 
االأوكرانية،  الدبلوما�صية  رئي�س 
ك��ول��ي��ب��ا، م���وؤث���ًرا بالقدر  دم��ي��رتو 

نف�صه . 
وتو�صل قائًل: “اإذا مل ت�صاعدونا، 
تقا�صم  اإىل  ت�صطروا  اأن  اأخ�����ص��ى 
الرو�س  الطيارين  مع  امل�صوؤولية 
التي  وامل�����ع�����ان�����اة  ال����وف����ي����ات  ع�����ن 
اأ�صار  ك��م��ا  قنابلهم”.  �صت�صببها 

نفت  النع�س:  يف  االخ���ري  امل�صمار 
كانت  ب��اأن��ه��ا  تفيد  ال��ت��ي  التقارير 
اأوكرانيا بطائرات  ت�صتعد لتزويد 

مقاتلة، خارج راية الناتو.
   »ك���م ع���دد االأوك���ران���ي���ني الذين 
االأيدي  عدد  كم  ُيقتلوا،  اأن  يجب 
واالأرجل والروؤو�س التي يجب اأن 
تبداأ هذه  اأن  ميكن   ... تقطع؟” 
القادة  اأذه��ان  ال�صيغة يف مطاردة 
العام  راأيهم  اأن  خا�صة  الغربيني، 
ال�صحايا  اإىل  ب��ح��زم  ان���ح���از  ق���د 
قتيل؟  اآالف  ع�صرة  االأوكرانيني. 
هذه  م��واج��ه��ة  يف  األ���ف؟  خم�صون 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ن��ط��ق��ة ح��ظ��ر ط���ريان 
مقاتلة  ط�����ائ�����رات  اإر�������ص������ال  ه����ي 
اجلوي  امل��ج��ال  اإىل  للناتو  تابعة 
الطائرات  اإ�صقاط  ثم  الأوكرانيا، 
الرو�صية لفر�صها... وهو احتمال 
“ميكن  ال ميكن ت�صوره، مكّررا: 
حرب  اىل  امل��ط��اف  ب��ن��ا  ينتهي  اأن 

�صاملة يف اأوروبا«.
باالإجماع.  يتمّتع  الرف�س  ه��ذا     
وهكذا، فاإن رئي�صة وزراء ليتوانيا، 
اىل  املنتمية  �صيمونيت،  اإن��غ��ري��دا 
فلدميري  اأن  ي��ع��ت��ربون  ال���ذي���ن 
اأع��ل��ن احل���رب على الغرب  ب��وت��ني 

دم����ي����رتو ك��ول��ي��ب��ا ب���و����ص���وح، اإىل 
اح���ت���م���ال ن�������ص���وب ح�����رب اأو�����ص����ع، 
“نهاية  ب���اأن���ه���ا  رئ��ي�����ص��ه  و���ص��ف��ه��ا 
الوقت  ب��اأن  مقتنع  “اأنا  العامل”. 
����ص���ي���اأت���ي ح���ي���ث ����ص���ت���ك���ون���ون على 
كل  �صيء،  بكل  لتزويدنا  ا�صتعداد 
�صيء متاح، ملنع بوتني من حتويل 

اأوروبا اإىل كابو�س«.
   يحث االأوك��ران��ي��ون الغرب على 
ال���ت���دخ���ل. ول���ك���ن، رغ����م االإح�����راج 
�صتولتنربغ  ين�س  لعب  امللمو�س، 
ال�������رتدد  ب����ا�����ص����م  امل����ت����ح����دث  دور 
الوحيدة  “الطريقة  ال���غ���رب���ي: 

الع�صكري  ال�صراع  يف  للنخراط 
اأ�صبح االآن غري م�صوؤول«.

حكم بالإعدام
ل���ي���ت���وان���ي���ا، م���ث���ل دول     ظ���ه���رت 
يف  االآن  حتى  االأخ����رى،  البلطيق 
االأوروبيني  “ال�صقور”  مع�صكر 
يف حماولة لوقف الت�صعيد الذي 
يقوده بوتني، ويبدو اأن تو�صيحها 
ي�صبه حكم االإعدام الأولئك الذين 
يدافعون عن موقف اأكر ت�صميماً 
الكرملني.  ���ص��ي��د  ث��ن��ي  اأج����ل  م���ن 
ب��ول��ن��دا، م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك��م��ل��ت دق 

اأف��ع��ال��ه و�صل�صلة  ك��ّل��ه، م��ن خ��لل 
االإن��ذارات التي اأ�صدرها يف نهاية 
مقال  يف  واع��ت��ربت  املا�صي،  العام 
ا�صتخدم  “الكرملني  ان  الذع 
الطاقة “الغاز والنفط” كو�صيلة 
ل��ل�����ص��غ��ط ال�����ص��ي��ا���ص��ي، وجل�����اأ اإىل 
والدعاية  االإلكرتونية،  الهجمات 
بالوكالة،  واحل�������روب  امل���ع���ادي���ة، 
ال�صواريخ”،  اإر������ص�����ال  واأخ���������رياً 
و�صعت  ه��ذه  �صيمونيت  اإن��غ��ري��دا 
ال����ن����ق����اط ع����ل����ى احل����������روف ي����وم 
ت�صجيع  كل  اأن  “اأعتقد  اجلمعة: 
االأطل�صي  ���ص��م��ال  حل��ل��ف  م���ق���دم 

يرف�ض حتالف الأطل�سي فكرة اإن�ساء منطقة حظر 
طريان حلماية الأوكرانيني, وي�ستعد ملنع حرب اأو�سع

 بولندا تنفي التقارير التي تفيد باأنها كانت ت�ستعد 
لتزويد اأوكرانيا بطائرات مقاتلة, خارج راية الناتو

ين�س �صتولتنربغ يعلن رف�س الطلب االوكراين رئي�صة ليتوانيا من �صقر اىل واقعية

تعتقد ليتوانيا اأن ت�شجيع الأطل�شي للنخراط يف ال�شراع الع�شكري موقف غري م�شوؤول

اأي معنى عملي لتهديد بوتني النووي؟ •• عوا�صم-وكاالت

“املجل�س  يف  ال��ب��ارز  الباحث  تطرق 
اخلارجية”  ل��ل��ع��لق��ات  االأوروب�������ي 

يف  ب��وت��ني  ف��لدمي��ري  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  دع���وة  اإىل  غري�صيل  غو�صتاف 
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اجلاهزية.
“التاأهب  ب��ح��ال��ة  ال��دع��وة  ه���ذه  خ��ل��ط��وا  ال�صحافيني  بع�س  اأن  وراأى 
تهديداً  اأو  اأن هجوماً  اإذا ظنت  رو�صيا  �صتتبناها  الق�صوى” وهي حالة 
ال��غ��رب. لكن  الذعر يف  اأث���ارت  اإىل تقارير  ذل��ك  اأدى  هو و�صيك.  ن��ووي��اً 
تاأهب  حالة  لي�صت  ال�صلم  زم��ن  ي�صهدها  التي  تلك  من  اأعلى  جاهزية 

ق�صوى اأو اأي اإ�صارة اإىل اأي هجوم.
اأعلى  اأ�صًل يف حالة جهوزية  يف الواقع، كانت القوى النووية الرو�صية 
هذا  ملثل  حم��ددة  كانت  التي   2022 غ��روم  تدريبات  تقود  كانت  الأنها 
الوقت من ال�صنة. وال دليل على وجود اأي ن�صاط غري اعتيادي للقوات 
النووية الرو�صية مبا هو اأبعد من هذه التدريبات. يف 2014، وخلل 
من  نف�صها  الو�صائل  ال��رو���س  ال��ق��ادة  ا�صتخدم  ال��ق��رم،  و�صمهم  غزوهم 
االإ�صارات النووية الإبلغ العامل باأنهم �صيقومون مبا �صيقومون به وباأن 
عليه البقاء خارج دربهم. لقد كان �صراً مك�صوفاً لفرتة طويلة اأن رو�صيا 
كان  كامًل.  اجتياحاً  �صنت  الغرب يف حال  ل��ردع  نووية  اإ�صارات  �صتوجه 
ذلك مت�صمناً يف جميع الوثائق االأمنية البارزة خلل العقود االأخرية. 

يجب اأال يتفاجاأ اأحد بذلك خلل هذه املرحلة.
قد  مما  بالذعر  ال�صعور  ع��دم  املراقبني  على  ينبغي  اأن��ه  الكاتب  اأ�صاف 
تعنيه عبارة “البقاء خارج” اأوكرانيا على م�صتوى عملي: هنالك قواعد 
ال�صوفياتية  االأم��ر. منذ احلقبة  ت�صبط هذا  زمن طويل  تاأ�ص�صت منذ 

وما بعد، دعم الغرب ورو�صيا ف�صائل خمتلفة يف النزاعات بدون االنزالق 
اإىل حرب نووية. احلرب يف �صوريا هي اأحد اأبرز االأمثلة على ذلك، حيث 
تنتهك  ال  والعقوبات  ال�صلح  اإم��دادات  الطرفني.  جي�صا  فيها  ينخرط 
ال��ق��وات االأطل�صية  امل��ث��ل االأوك�����راين، �صيكون دخ���ول  ال��ق��واع��د. يف  ه��ذه 
ي�صكل  �صوف  للقواعد.  انتهاكاً  املقاتلت  اأو  اجلنود  عرب  اأك��ان  احل��رب 
تنفيذ منطقة حظر جوي فوق كييف حالة كهذه. لهذا ال�صبب، رف�س 

الناتو واالأمريكيون فعل ذلك يف منا�صبات عدة.
ذكر غري�صيل اأن رو�صيا تدرك خطوط الغرب احلمراء، مثل نقل ال�صراع 
اإىل اأرا�صي احللف. لهذا ال�صبب، كان وزير اخلارجية الفرن�صي جان اإيف 
“اأعتقد اأن على  لودريان على امل�صتوى نف�صه من الو�صوح عندما قال: 
الرئي�س فلدميري بوتني اأن يدرك اأي�صاً اأن احللف االأطل�صي هو حلف 
نووي. هذا كل ما �صاأقوله عن ذلك”. وال �صيء يقرتح اأن بوتني ال يفهم 

تداعيات هذا البيان.
بالرغم مما �صبق، يخ�صى العديد من الغربيني اأن تتمتع رو�صيا مبزية 
ت�صعيدية على الناتو الأن مو�صكو متتلك اأ�صلحة نووية غري ا�صرتاتيجية، 
الرد باملثل  اأكر حداثة وتنوعاً. يف هذه االأثناء، قد يتمكن الغرب من 
فقط عرب مقاتلت حتمل قنابل جاذبية من طرز بي-61. لكن اخلوف 

من عدو متفوق هو اأمر متبادل.
�صت�صتخدم وا�صنطن االأ�صلحة النووية اال�صرتاتيجية للرد على رو�صيا يف 
حال ا�صتخدمت اأي �صلح نووي. اإن بوتني وحميطه الع�صكري يبالغان 
ب�صدة يف تقدير اأنظمة الدفاع ال�صاروخي للواليات املتحدة ويقلقان من 
اأنها �صتوفر درعاً ميّكن االأمريكيني من االختباء خلفه بعد �صن �صربة 

اأوىل على رو�صيا.
اال�صتخبارات  اإن  ذل��ك،  ع��لوة على 
االأمريكية املتفوقة حيال اخلطوات 
الرو�صية – كما برهنت عن ذلك يف 
املرحلة التي �صبقت االجتياح – تلقي ظلاًل من ال�صك على ما اإذا كانت 
مو�صكو قادرة على ك�صب عن�صر املفاجاأة يف مواجهة نووية. بالنظر اإىل 
تقلي�س  على  بوتني حري�صاً  يكون  اأن  املوؤكد  �صبه  االعتبارات، من  هذه 

خماطر النزاع النووي مع الناتو.
اأخ��رياً، ثمة خطوط توا�صل مبا�صرة بني هيئة االأرك��ان العامة لرو�صيا 
والقوى النووية االطل�صية. هنالك اإجراءات ف�س ا�صتباك للتعامل مع 

م�صائل يراها اأي من الطرفني على اأنها مزعزعة لل�صتقرار.
يكمن اجلواب يف مبادئ �صيا�صة الدولة حيال الردع النووي والتي تن�س 
)الربوباغندا(  املعلومات”  “�صيا�صات  مثل  اإج���راءات  مع  تزامنه  على 
وجهود “ردع االعتداء” )حتقيق اأهداف رو�صيا يف ال�صيا�صة اخلارجية(. 
النووية جلعل  الكرملني اخل��وف من احل��رب  اأخ��رى، ي�صتخدم  بكلمات 

االآخرين يخ�صعون لطموحاته.
مذهلة.  بوترية  الغرب  يف  معها  املتعاطفني  من  الكثري  رو�صيا  خ�صرت 
حتى اأملانيا تخلت عن معتقداتها الرا�صخة يف ال�صيا�صة اخلارجية، عرب 
ال�صابقون عن  املدافعون  اأوكرانيا.  اإىل  ال�صلح  واإم��دادات  اإنفاقها  زيادة 
الدعاية  قنوات  وفقدت  ال�صمت.  التزموا  اأو  بوتني  �صجبوا  الكرملني 
تعر�صت  اأنها  االأوروب��ي��ة حتى  ال��دول  الكثري من جاذبيتها يف  الرو�صية 
للحظر على يد حكومات اأوروبية عدة. ين�صر بوتني اخلوف من احلرب 
النووية الأنه ال ميلك الكثري من الفر�س الإقناع القادة االأوروبيني بعدم 
م�صاعدة اأوكرانيا وبعدم فر�س عقوبات على رو�صيا. لكنها خدعة دعائية 

بح�صب غري�صيل. 

بكني: ال�شداقة ال�شينية-الرو�شية ما زالت »متينة« 
•• بكني-اأ ف ب

قال وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي  اأم�س االثنني، اإن ال�صداقة بني بكني 
ومو�صكو ما زالت قوية جدا رغم االإدانة الدولية للغزو الرو�صي الأوكرانيا، 

فيما عر�س م�صاعدة بكني يف التو�صط من اأجل حتقيق ال�صلم.
ال�صعبني  بني  “ال�صداقة  اإن  �صنوي  �صحفي  موؤمتر  خ��لل  وان��غ  واأ���ص��اف 
اأن  م�صيفا  جدا”  وا�صعة  للجانبني  امل�صتقبلي  التعاون  واآف��اق  جدا  متينة 
ال�صني �صرت�صل م�صاعدات اإن�صانية اإىل اأوكرانيا وهي “على ا�صتعداد للعمل 

مع املجتمع الدويل للقيام بالو�صاطة اللزمة«.

 ال�شني جتلي »معظم« مواطنيها من اأوكرانيا 

•• بكني-اأ ف ب

اأجلت ال�صني “معظم” مواطنيها الذين حو�صروا يف اوكرانيا من جراء الغزو 
الرو�صي، على ما اأعلنت اأم�س االثنني �صفارتها يف كييف.

قبل الغزو، جتاهلت بكني حتذيرات اأجهزة املخابرات االأمريكية من اأن هناك 
مواطنيها  من  اآالف  �صتة  نحو  بذلك  تاركة  الأوكرانيا،  و�صيكا  رو�صيا  هجوما 
الدبلوما�صية  البعثة  تخلت  للو�صع،  ال�صريع  التدهور  وب�صبب  التهديد.  حتت 
ال�صينية عن عملية اإجلئهم جوا مبا�صرة من اأوكرانيا، واختارت نقلهم بًرا اإىل 
بلد ثالث. وقالت ال�صفارة ال�صينية يف اأوكرانيا يف بيان “يف الوقت احلا�صر، مت 
اإجلء معظم املواطنني ال�صينيني”، داعية من ال يزالون موجودين يف اوكرانيا 
اإىل املغادرة “يف اأقرب وقت ممكن«. وهبطت ال�صبت اأول طائرة تقل عائدين من 
رومانيا يف هانغت�صو )�صرق( بالقرب من �صنغهاي. وحتدث م�صتخدمون ملواقع 
اأوكرانيني و�صينيني  التوا�صل االجتماعي يف االأي��ام االأخ��رية عن ح��وادث بني 

موجودين يف اوكرانيا من دون اأن يت�صنى التحقق من ذلك.
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العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن بالن�شر 

 1397/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1- علي حمد هلل حمد ال�صام�صي

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �س.م.ع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1831٤6.٤٥( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن بالن�شر 
 207/2020/1860 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1- ثاين عبداهلل عي�صى ال ثاين الفل�صي - جمهول حمل االقامة
)حاليا(  االم���ارات  )م(  ����س.م.ب  االو���ص��ط(  )ال�صرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 

�صركة امريكان اك�صرب�س ال�صرق االو�صط �س.م.ب )�صابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)679٥8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:7600/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )1٤٥029( درهم مائة وخم�صة 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  ، وفائدة قانونية بواقع 9٪ �صنويا من  واربعون الف وت�صعة وع�صرون درهما 

وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�صركة احمد يو�صف وح�صن عبداهلل لتجارة مواد البناء

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع �صكاي داريف - باي �صكوير - مبنى 
11 - مكتب 206 - مكاين:2683186٥73 -  وميثله:ا�صماعيل ح�صن علي حممد اجلعبي

املطلوب اإعلنه :  1- ملتى لينك للمقاوالت �س.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:٤/2022/1 -  دب��ي االبتدائية  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�صت�صدار  االإع��لن :طلب  مو�صوع 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1٤٥029( درهم مائة وخم�صة واربعون الف وت�صعة 
وع�صرون درهما والقانونية بواقع ٥٪ �صنويا من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزامها بالر�صوم 
وامل�صاريف ومبلغ ٥00 درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خلل 1٥ يوم من اليوم 

التايل لن�صر هذا االعلن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:2443/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف التجارية االوىل رقم 8٤

مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:٥٤2/2019 جتاري كلي ، والر�صوم 
وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:�صليمان ابراهيم عبداهلل احلديثى - واخرون
عنوانه:اململكة العربية ال�صعودية الريا�س وعنوانه املختار امارة دبي بردبي - �صارع ال�صيخ زايد 

مركز دبي املايل العاملي املبنى رقم 3 - الطابق 6 - مكتب 60٥ - رقم مكاين:2682٥89680
 وميثله:خالد حممد �صعيد بوج�صيم 

املطلوب اإعلنه :  1- مازن بهاء ممدوح النابل�صي  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع االإعلن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:2019/٥٤2 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2022/3/31  ال�صاعة 10.00 �س بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 

تنازل/ بيع
اإعلن بالن�صر 

ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�صيد/ حممد �صعيد �صامل ا�صماعيل املهريي - اجلن�صية: االإمارات يرغب 
باتوارى-  ح�صني  حممد  ال�صيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اجلن�صية : بنغلدي�س، يف الرخ�صة امل�صماه )كافترييا االن�صجام( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية 

بال�صارقة برخ�صة رقم )521393( تعديلت اأخرى:
ال�صكل القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،  • تغيري 

• تغيري اال�صم التجاري للرخ�صة من )كافترييا االن�صجام( اإىل )مطعم االن�صجام(، 
اإىل )مطعم(، )كافترييا((  اخلفيفة  الوجبات  )بيع  من  للرخ�صة  التجاري  الن�صاط  • تغيري 

وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب 
بعد  اليه  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا االعلن  اقت�صى  العدل. فقد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�صر
 - نوبى  ا�صلم  نازرول  م�د  كازى  ريا�س  حممد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  بنغلدي�س،  اجلن�صية: 
امل�صماه  الرخ�صة  بنغلدي�س، يف   : - اجلن�صية  �صونيل دى  توكان دى  ال�صيد:  اإىل  وذلك 
رقم )740416(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  باأمارة  تاأ�ص�صت  االخ�صر(  الركن  )�صالون 

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، تعديلت اخرى:
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعلن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 70555
اإعالن بالن�شر  

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد /حممد فرحد حممد �صراج، اجلن�صية : بنغلدي�س يرغب 
%50 وذلك اىل ال�صيد / حممد عامل بهوال  يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 
تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  ل�صيانة  املنامة  )�صم�س  امل�صماه  بالرخ�صة  بنغلدي�س  اجلن�صية:  مياه، 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )788528( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 
بال�صارقه، تعديلت اخرى: تغيري ال�صكل القانوين من �صراكة اعمال ايل موؤ�ص�صة فردية 

بوكيل خدمات - ال يوجد
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
MOJAU_2022- 0053782 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�لن بالن�ص�ر

بنغلدي�س،   اجلن�صية:  مورال  على  جعفر  ح�صني  ميلون   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد: حمم�د في�ص�ل 
حمم�د ماني�ك - اجلن�صية : بنغلدي�س يف الرخ�صة امل�صماه )مطعم نور املدام( تاأ�ص�صت باأمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )729152( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، 

تعديلت اخرى: ال يوجد
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 70555
تنازل/ بيع

اإع�لن بالن�ص�ر
• ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : خالد ب�صري ب�صري احمد اجلن�صية: باك�صتان ، يرغب يف البيع 
 : اجلن�صية   - الهربى  اجمد  ال�صيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل 
الواليات املتحدة يف الرخ�صة امل�صماه )خالد ب�صري احم�د ل�صيانة املركبات( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة 

مبوجب رخ�صة رقم )782467( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة، 
تعديلت اخرى : • تغيري اال�صم التجاري من )خالد ب�صري احمد ل�صيانة املركبات( اىل )الزوردي 

ل�صيانة ال�صيارات(
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�صر
�صوريا   : اجلن�صية   - ا�صتانبوىل  ح�صن  رو�صه  ال�صيدة/   : ب�اأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
ال�صيد/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
النا�صرية  )مركز  امل�صماه  الرخ�صة  يف  اجلن�صية:�صوريا،  جلغوم،  مو�صى  عماد 
رقم  برخ�صة  بال�صارقة  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  ال�صيارات(  خلدمة 
 )14( املادة  وعملبن�س  اخلدمات،   وكيل  تغيري   : اأخرى  تعديلت   ،)624389(
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�صر
االإمارات  اجلن�صية:   - العو�صي  نا�صر  حاجي  عبداهلل  نادر   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد 
امل�صماه )موؤ�ص�صة حناين  الرخ�صة  االأمريكية، يف  املتحدة  الواليات   : - اجلن�صية  نورائي  �صهيل   :
التجارية( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )502284( ال�صادرة من دائرة التنمية 
االقت�صادية بال�صارقة، تعديلت اخرى : • تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل 
خدمات(،  • تعديل الن�صاط التجاري من )جتارة العبايات وال�صيل( اإىل )جتارة العبايات وال�صيل، 

بيع العطور - بالتجزئة(،
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
تنازل/ بيع

اعلن بالن�صر
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�صيد / جا�صم حممد ح�صن كرم، اجلن�صية : االمارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ص�ته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد / ابراهي�م عب�داهلل 
تاأ�ص�صت  الريادة(  )ح�صانة  امل�صماه  بالرخ�صة  االمارات   : اجلن�صية  املازمي،  حممد  بدر 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )720532( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 

بال�صارقه، تعديلت اخرى : ال يوجد
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
تنازل/ بيع

اإع�لن بالن�ص�ر
يرغب   ، بنغلدي�س  اجلن�صية:  بيباري  موك�صيد  عبدالر�صيد   : ال�صيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ص�ته البالغة )50%( وذل�ك اإىل ال�صيد: �صوج�ان ك�اظم باركاني�از 
تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  ل�صيانة  وعبدالر�صيد  )�صوجان  امل�صماه  الرخ�صة  يف  بنغلدي�س   : اجلن�صية   -
االقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )766829( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة 
بال�صارقة، تعديلت اخرى : تغيري اال�صم التجاري من )�صوجان وعبدالر�صيد ل�صيانة ال�صيارات( 

اىل )�صوجان ل�صيانة ال�صيارات(
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
تنازل/ بيع

اإعلن بالن�صر
االإمارات  : فاطمه احمد عبداهلل جل�س - اجلن�صية:  ال�صيدة  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
وذلك   )%100( البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  املتحدة،  العربية 
اإىل ال�صيد: م�صطفى ثيكى كوبورايل احمد اجلن�صية: الهند، يف الرخ�صة امل�صماه )�صوبر 
من  ال�صادرة  ماركت تلم�صان( تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )509900( 
من  القانوين  ال�صكل  تغيري   : اخرى  تعديلت  بال�صارقة،  االقت�صادية  التنمية  دائرة 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�س  خدمات(،  )وكيل  اإىل  فردية(  )موؤ�ص�صة 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا  2013 يف �صان  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 
هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
تنازل/ بيع

اعلن بالن�صر
االمارات   : اجلن�صية  الكتبي،  عبداهلل  هويدن  عبداهلل  ال�صيد/علي  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
حممود  ال�صيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
باأمارة  تاأ�ص�صت  الربكان(  )بقالة  امل�صماه  بالرخ�صة  الهند  اجلن�صية:  احمد،  كونه  �صاليكاندى 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )617128( ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقه، 

تعديلت اخرى: • تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 
2013 يف  ل�صنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
تنازل/ بيع

اإع�لن بالن�ص�ر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيد : ميلون ح�صني جعفر على مورال اجلن�صية: بنغلدي�س، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ص�ته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد : حممد 
امل�دام(  ن�ور  )مطع�م  امل�صماه  الرخ�صة  يف  بنغلدي�س   : اجلن�صية   - مانيك  حممد  في�صل 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )729152( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأمارة  تاأ�ص�صت 

االقت�صادية بال�صارقة، تعديلت اخرى : ال يوجد
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

Date 8/ 3/ 2022  Issue No : 13487
Dubai Court of first instance 
Notification by publication

In Case No. 22/2022/29 -Full civil
Heard	 Case	management	first	No.	400
Subject matter of the	case	 obligating	the	defendant	to	pay	the	plaintiff	an	amount 
of	AED	11,546,504	plus	case	fee	fees	and	expenses	and	12%	legal	interest	from	claim	
date until the full payment	with	the	provision	of	expedited	enforcement.
Plaintiff	 AHMED	ASGHAR	TAHERINASAB
Address	 UAE	-	Dubai	-	Deira	-	Baniyas	road	-	al	masraf	tower	-	office	1407:	
Mob:	0588162727-Makanni	(3005495192)	-	PO	BOX.	182808	
Email:	asiametal08@gmail.com.
Represented	by:	Adil	Abdallah	Khamis	Al	Memari
The	Respondent	that	is	requested	to	be	served			PCCFZE,	capacity:	Defendant
Subject	of	 the	Notification	Case	has	been	filed	against	you obligating to pay to the 
plaintiff	 an	 amount	 of	AED	 11,546,504	 plus	 case	 fee	 fees	 and	 expenses	 and	 12%	
legal	interest	from	claim	date	until	the	full	payment	with	the	provision	of	expedited	
enforcement. And session set on Tuesday 2022/03/09	at	9:00	AM	online,	 therefore	
you	 required	 to	 attend	 personally or through legal representative and to submit 
Memorandums	or	documents	at	least	before	three	days	of	the	hearing	date.
Prepared by  ALMAR AHMED ABDALLAH KHAMIS ALMAR

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 8/ 3/ 2022  Issue No : 13487
Dubai Courts of First Instance

Announcement and assignment to fulfill publication
In implementation No		207\2022\6642	-commercial	execution
Visible in  Eighth Implementation Department No.
Implementation	topic			229	Execution	of	the	judgment	rendered	in	Case	No256812022	
Performance	order	by	paying	the	amount	executed	(53020	dirhams)	Inclusive of fees 
and charges.
Execution	request		Benstif	Della	Cruz	Mayoral
Address	 Emirates-Dubai-Emirate-Al-Muraqabat-Deira-Dubai-Abu	 Bakr	 Al	 Siddiq	
Street-21st	Century	Building-Apartment	404-Agency	of	Lawyer	Ahmed	Mahdi	Al-Otaibi 
They	are	required	to	be announced
	 1-Tacha	Trading	FZE	Attribute:	Enforcer	against	him
	 2-Aldrin	John	Thomas	Attribute:	Enforcer	against	him
Ad theme the	above-mentioned	executive	lawsuit	has	been	brought	against	you	and 
obligated	you	to	pay	the	executed	amount	of	53,020	dirhams	to	the	person	requesting	
execution	or	the	court	treasury
Accordingly,	the	court	will	initiate	executive	procedures	against	you	in	the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this announcement.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 8/ 3/ 2022  Issue No : 13487
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the	Case	No.	:	18/2021/889	-	partial	real	estate	
Considered	at	:	4th	Partial	Real	Estate	Department	No.	198
Subject	 of	Case	 :	Claiming	 to	 oblige	 the	Defendants	with	 an	 amount	 of	 (AED	436,697),	 fees, 
expenses,	attorneys»	fee	and	interest	of	12%	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	 -	 	Makkani:	 3244594826	 -	 IBAN:	
AE090500000000020106942
Notifiee	:	1-	Marjan	Mohammad	Hassani,	his	capacity:	Defendant
Subject	of	Notification	:	We	hereby	notify	you	that	the Court has issued its judgment in its session 
held on	27-09-2021	in	the	said	case	in	favor	of	Aqaar	Corporation by obliging the Defendant to 
pay	to	the	plaintiff	an	amount	of	AED	336,697	(Three	Hundred	Thirty	Six	Thousand	Six Hundred 
Ninety	Seven	Dirhams)	and	legal	interest	of	12%	annually from the date of judicial claim until full 
payment and	rejected	other	requests	and	obliged	the	Defendant	to	pay	the	fees,	expenses	and	five	
hundred dirhams as attorneys' fee. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty 
days	with	effect	from	the	next	day	of	publication	of	this	notification.	Issued	in	the	name	of	HH	
Sheikh	Mohammed	bin	Rashed	bin	Saeed	Al	Maktoom,	Ruler	of	Dubai,	and	has been publicly 
announced.
Prepared by/ Maryam Khalifa Al Falasi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

العدد 13487 بتاريخ 2022/3/8 
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1309/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�صة رقم 200

مو�صوع الدعوى : اأوال : اإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ وقدره 862.701/60 ))ثمامنائة واثنني و�صتني األف و�صبعمائة 
وواحد درهم و�صتني فل�س( وهو املبلغ املرت�صد يف ذمة املدعى عليه من الق�صط الثاين وحتى الق�صط ال�صابع/االأخري طبقاً 
ملا قررته اخلربة. ثانياً:اإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ 661.570/72 ))�صتمائة وواحد و�صتني الف و خم�صمائة و�صبعني 
درهم و اثنني و�صبعني فل�س(( قيمة غرامات التاأخري يف �صداد االأق�صاط امل�صتحقة علي الوحدة يف مواعيد ا�صتحقاقها واملتفق 
عليها يف بنود واأحكام العقد بواقع 3% �صهرياً من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف 15-01-2019 وحتى تاريخ 10-10-

ي�صتجد من غرامات حتي متام ال�صداد طبقاً ملا قررته اخلربة.  ما  اإىل  باالإ�صافة   2021
وثلثة  درهم  و�صتة  و�صتمائة  األف  و�صبعني  وثمانية  ))�صبعمائة   778.606/03 مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعى  ثالثاً:اإلزام 
و�صروط  واأحكام  لبنود  وفقاً  وذل��ك  اإخطاره  رغم  الدعوى  مو�صوع  الوحدة  ا�صتلم  عن  التاأخر  غرامات  اإجمايل  فل�س(( 
 2021/10/10 تاريخ  حتى   2019-01-24 يف  احلا�صل  االإ�صعار  تاريخ  من  �صهرياً   %2 بواقع  املربمة  االإتفاقية 

باالإ�صافة اإىل ما ي�صتجد من مبالغ حتى متام اال�صتلم. طبقاً ملا قررته اخلربة. 
القيمة  �صريبة  قيمة  دره��م  ومائة(  األ��ف  وخم�صني  )ثلثة   53،100.00 وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعى  راب��ع��اً:اإل��زام 

امل�صافة بقيمة 5% من ثمن الوحدة. طبقاً ملا قررته اخلربة.
وباالإجمال : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعية مبلغ اإجمايل قدره 2.355.978/35 ))مليونني وثلثمائة وخم�صة 
ال�صداد  مت��ام  حتى  غ��رام��ات  من  ي�صتجد  وم��ا  فل�س(  وثلثني  وخم�صة  دره��م  و�صبعني  وثمانية  وت�صعمائة  األ��ف  وخم�صني 

واال�صتلم طبقاً ملا قررته اخلربة.
خام�صاً : اإلزام املدعى عليه ب�صداد الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام. 

�صاد�صاً : اإلزام املدعى عليه بامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
املدعي : �صركة بزن�س تاور لل�صتثمار ذ.م.م - عنوانه : حملها املختار : االإمارات-اإمارة دبي-بر دبي -مكتب اإميان الرفاعي 

للمحاماة واال�صت�صارات القانونية - اإم�ارة دبي،  �صارع ال�صيخ زايد  ، برج ال�صلم - مكتب 110
وميثله : اميان يون�س حممد ا�صماعيل الرفاعي

املطلوب اإعلنه : 1- �صن جيان ت�صانغ - �صفته : مدعى عليه
مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها  

األف و�صبعمائة وواح��د درهم  862.701/60 ))ثمامنائة واثنني و�صتني  وق��دره  ب�صداد مبلغ  املدعى عليه  اإل��زام   : اأوال 
ملا قررته  ال�صابع/االأخري طبقاً  الق�صط  الثاين وحتى  الق�صط  املدعى عليه من  ذمة  املرت�صد يف  املبلغ  فل�س( وهو  و�صتني 
اخلربة. ثانياً:اإلزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ 661.570/72 ))�صتمائة وواحد و�صتني الف و خم�صمائة و�صبعني درهم و 
اثنني و�صبعني فل�س(( قيمة غرامات التاأخري يف �صداد االأق�صاط امل�صتحقة علي الوحدة يف مواعيد ا�صتحقاقها واملتفق عليها 
-10-10 تاريخ  وحتى   2019-01-15 يف  احلا�صل  اال�صتحقاق  تاريخ  من  3% �صهرياً  بواقع  العقد  واأحكام  بنود  يف 

ي�صتجد من غرامات حتي متام ال�صداد طبقاً ملا قررته اخلربة.  ما  اإىل  باالإ�صافة   2021
وثلثة  درهم  و�صتة  و�صتمائة  األف  و�صبعني  وثمانية  ))�صبعمائة   778.606/03 مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعى  ثالثاً:اإلزام 
و�صروط  واأحكام  لبنود  وفقاً  وذل��ك  اإخطاره  رغم  الدعوى  مو�صوع  الوحدة  ا�صتلم  عن  التاأخر  غرامات  اإجمايل  فل�س(( 
 2021/10/10 تاريخ  حتى   2019-01-24 يف  احلا�صل  االإ�صعار  تاريخ  من  �صهرياً   %2 بواقع  املربمة  االإتفاقية 

باالإ�صافة اإىل ما ي�صتجد من مبالغ حتى متام اال�صتلم. طبقاً ملا قررته اخلربة. 
القيمة  �صريبة  قيمة  دره��م  ومائة(  األ��ف  وخم�صني  )ثلثة   53،100.00 وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعى  راب��ع��اً:اإل��زام 

امل�صافة بقيمة 5% من ثمن الوحدة. طبقاً ملا قررته اخلربة.
وباالإجمال : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعية مبلغ اإجمايل قدره 2.355.978/35 ))مليونني وثلثمائة وخم�صة 
ال�صداد  مت��ام  حتى  غ��رام��ات  من  ي�صتجد  وم��ا  فل�س(  وثلثني  وخم�صة  دره��م  و�صبعني  وثمانية  وت�صعمائة  األ��ف  وخم�صني 

واال�صتلم طبقاً ملا قررته اخلربة.
خام�صاً : اإلزام املدعى عليه ب�صداد الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام. 

�صاد�صاً : اإلزام املدعى عليه بامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2022/3/22 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف 

باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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Date 8/ 3/ 2022  Issue No : 13487
Dubai Courts of First Instance

Announcement of amended requests by publication
In	case	No	:	18\2021\1309	Partial	real	estate
visible	in	:	Fifth	District	Real	Estate	Department	No.	200
The subject of the	 lawsuit	 :	 First,	 obligating	 the	 defendant	 to	 pay	 an	 amount	 of	 60/862,701	 (eight	
hundred	and	sixty-two	thousand	seven	hundred	and	one	dirham	and	sixty	fils),	which	is	 the	amount	
owed	 by	 the	 defendant	 from	 the	 second	 installment	 to	 the	 seventh/last	 installment	 as	 decided	 by	
experience.	
Second	 :	 Obligating	 the	 plaintiff	 to	 pay	 the	 right	 amount	 72/661,570	 (six	 hundred	 and	 sixty-one	
thousand	five	hundred	and	seventy	dirhams	and	seventy-two	fils)	the	value	of	fines	for	delaying	the	
payment of	installments	due	on	the	unit	on	their	due	dates	and agreed upon in the terms and conditions 
of the contract	at	the	rate	of	3%	per	month	from	the	due	date	What	happened	on	01-15-2019	until	10-10-
2021, in addition to	any	new	fines	until	payment	is	made,	as	decided	by	experience.
Third:	 Obligating	 the	 defendant	 to	 pay	 the	 sum	 of	 03\778,606	 (seven	 hundred	 and	 seventy-eight	
thousand	 six	 hundred	 and	 six	 dirhams	 and	 three	 fils)	 the	 total	 fines	 for	delay in receiving the unit 
subject of the lawsuit despite being	notified,	in	accordance	with	the	terms,	conditions	and	conditions	of 
the agreement concluded at a rate of 2% per month	from	the	date	of	the	notification	on	24-	01	2019	until 
10-10-2021, in addition to any new amounts until full receipt.	As	decided	by	experience.
Fourth	:	Obligating	the	defendant	to	pay	an	amount	of	53,100.00	(fifty-three	thousand	and	one	hundred)	
dirhams	of	value-added	tax	at	a	value	of	5%	of	the	unit	price.	As	decided	by	experience.
In total	:	obligating	the	defendant	to	pay	the	plaintiff	a	total	amount	of	35\2,355,978/35	(two	million	
three	hundred	and	fifty-five	thousand	nine	hundred	and	seventy-eight	dirhams	and	thirty-five	fils)	and	
any	other	fines	until	the	full	payment	and	receipt	as	decided	by	experience.
Fifth:	Obligating	the	defendant	to	pay	the	legal	interest	at	the	rate	of	5%	from	the date of the judicial 
claim until full payment.
Sixth	:	Obligating	the	defendant	to	pay	expenses	and	attorney	fees.
Plaintiff	:	Business	Tower	Investments	LLC
Address:	her	chosen	place:	Emirates:	Emirate	of	Dubai	-	Bur	Dubai	-	Iman	Al	Rifai	Law	Firm	and	Legal 
Consultations	-	Emirate	of	Dubai	-	Sheikh	Zayed	Road	–	Al	Salam	Tower	-	Office	110
Represented	by:		Iman	Yunus	Muhammad	Ismail	Al-Rifai
To	be	announced	:	1-	ZHANG.SUNJIAN
The subject of the	 announcement:	 He	 has	 instituted	 a	 lawsuit	 against	 you	 and	 its	 subject	 is	 first:	
Obligating	 the	defendant	 to	pay	an	amount	and	capacity	(60\862,701)	 (eight	hundred	and	sixty-two	
thousand seven	hundred	and	one	dirham	and	sixty	fils)
It is the	 amount	 owed	by	 the	 defendant	 from	 the	 second	 installment	 to	 the	 seventh/last	 instalment,	
according to the decision of experience.
Second:	Obligating	the	defendant	to	pay	an	amount	72\661.570	(Six	hundred	and	sixty-one	thousand	
five	hundred	and	seventy	dirhams	and	seventy-two	fils	)The	value	of	the	fines	for delay in paying the 
installments	due	on	 the	unit	on their due dates and agreed upon in the terms and conditions of the 
contract	at	 the	rate	of	3%	per month from the due date of the 15-01-2019 up to date 10-10-2021 In 
addition	to	any	new	fines	until	full	payment,	as	decided	by	experience
Third:	 Obligating	 the	 defendant	 to	 pay	 an	 amount	 03\778.606	 (Seven	 hundred	 and	 seventy-eight	
thousand	 six	hundred	and	 six	dirhams	and	 three	fils)	The	 total	fines	 for	delay	 in	 receiving	 the	unit	
subject of the	lawsuit	despite	being	notified,	according	to	the	terms,	conditions	and conditions of the 
agreement	concluded	by	2%	Monthly	from	the	date	of	the	notification	date	on	24-01-2019	and	until	
the date 10-10-2021 In addition to any new sums of money until full receipt, according to what was 
decided by experience.
Fourth:	Obligating	the	defendant	to	pay	an	amount	and	its	amount	53,100,00	(fifty	three	thousand	one	
hundred	)	Dirhams	5%	value	added	tax	From	the	unit	price	as	decided	by	experience.
In	total:	the	defendant	is	obligated	to	pay	the	plaintiff	a	total	amount	of	his	capacity	35\2,355.978(Two	
million three	hundred	fifty-five	thousand	nine	hundred	and	seventy-eight	dirhams	and	thirty-five	fils)	
And	any	other	fines	until	full	payment	and	receipt	according	to	what	the	experience	decided.
Fifth:	Obligating	the	defendant	to	pay	the	legal	interest	at	the rate of 5% from the date of the judicial 
claim until full payment
Sixth:	Obligating	the	defendant	to	pay	expenses	and	attorney	fees	A	session	was	set	for	her	on Tuesday, 
22-03-2022,	at	08:30	am	in	the	remote	litigation	hall.
Prepared	by:	Hamda	Salem	Al-Khanjari

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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ان����ور ح�صني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغلدي�س     ، ع���ب���دامل���ط���ل���ب 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)AF7968320(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0545772075

فقدان جواز �شفر
من�صور   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ا�����ص����ري ت������رام������ال ك�����وروك�����ان 
ال���ه���ن���د   ، ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)P1062660( من يجده 
رقم   بتليفون  االت�صال  عليه 

0555569833

فقدان جواز �شفر

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / فايزه جم�صيد جم�صيد ، باك�صتان اجلن�صية - جواز 
�صفره رقم )aq8214421( واملدعو / جنت جم�صيد جم�صيد، 
باك�صتاين اجلن�صية جواز �صفره رقم )AW8212551( و 
املدعو/ فاطمة جم�صيد جم�صيد ، باك�صتاين اجلن�صية - جواز 
االت�صال  عليها  يجده  من   )AR8217551( رق��م  �صفره 

بتليفون رقم  0501843422
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عربي ودويل

بكني,  نــظــام  يجد     
ــتــنــكــر  الــــــــذي يــ�ــس
يف  نف�سه  ــهــجــوم,  ال
ــض,  ــا� ــس ــ� ـــف ح ـــوق م
ــني الـــولء  ــا ب ــزًق مم
لــ�ــســريــكــه الــرو�ــســي 
عـــدم  يف  ورغـــبـــتـــه 
مع  عالقاته  تدهور 

الغرب.
اللجنة  قــرار  نزل     
ــــة يـــــوم  ــــم ــــظ ــــن امل
مار�ض,   3 اخلمي�ض 
افتتاح  من  يوم  قبل 

امل�سابقات:

•• الفجر -خرية ال�صيباين

 فرن�شا تر�شل »منتجات طبية« اإىل اأوكرانيا 
•• باري�س-اأ ف ب

اليود  بينها  خمتلفة”  طبية  “منتجات  فرن�صا  اأر���ص��ل��ت 
الأوكرانيا حت�صباً لوقوع اأي حادث نووي خلل املعارك مع 
اجلي�س الرو�صي، وفق ما اأعلن وزير اخلارجية الفرن�صي 

جان اإيف لودريان .
وقال لودريان لقناة فران�س-2 ردا على �صوؤال حول اإمكان 
طبية  منتجات  اأر�صلنا  “نعم،  اأوكرانيا  اإىل  اليود  اإر���ص��ال 

خمتلفة«.
لقناة  �صابقا  ق��ال  اأوكرانيا  ل��دى  الفرن�صي  ال�صفري  وك��ان 
اإر�صال  اإنه �صيتم خلل االأي��ام املقبلة  “بي اف ام تي يف” 

نووي”.  خطر  اأي  ل��درء  اليود  من  جرعة  مليون   2،5“
واالأحد اأكد الرئي�س الرو�صي فلدميري بوتني يف ات�صال 
اأن مباين من�صاأة  اإميانويل ماكرون  الفرن�صي  مع نظريه 

زابوريجيا ومفاعلتها اآمنة، وفق الكرملني.
وكان ماكرون هو الذي بادر اإىل االت�صال ببوتني االأحد، 

وفق ما اأكد لو دريان لقناة فران�س-2.
وخلل هذه املحادثة التي ا�صتمرت �صاعدة و45 دقيقة، 
اأمن  على  ال�صديد”  “قلقه  ع��ن  التعبري  م��اك��رون  ك��رر 
اآذار/  4 امل���واق���ع ال��ن��ووي��ة ب��ع��د ال��ق�����ص��ف ال����ذي ط���ال يف 
الرئا�صة  لبيان �صادر عن  زابوريجيا، وفقا  مار�س من�صاأة 

الفرن�صية.

“على ا�صتعداد الحرتام معايري الوكالة  اإنه  وقال بوتني 
ال���ذري���ة حل��م��اي��ة حم��ط��ات الطاقة”  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة 
الدولية  الوكالة  بني  ح��وار  “بدء  على  موافقته  واأعطى 
اأمن  �صمان  اأج��ل  من  ورو�صيا  واأوكرانيا  الذرية  للطاقة 

بح�صب ما قالت الرئا�صة الفرن�صية. حمطات الطاقة”، 
وكان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
للتفاو�س مع  اأوكرانيا  زي��ارة  غرو�صي قد اقرتح اجلمعة 

كييف ومو�صكو على �صمان اأمن املن�صاآت النووية.
ب��ع��د ���ص��اع��ات قليلة ع��ل��ى �صيطرة  وج���اء ع��ر���س غ��رو���ص��ي 
القوات الرو�صية على من�صاأة زابوريجيا يف اأعقاب معارك 
مع القوات االأوكرانية اأدت اإىل اندالع حريق فيها وتخّوف 

 فرن�شا: ما زالت فر�شة ملزيد 
من العقوبات على رو�شيا 

•• باري�س-رويرتز

اإنه ما يزال هناك  اأم�س االثنني  قال وزير املالية الفرن�صي برونو لو مري 
هام�س للتحرك اأمام فرن�صا واأوروبا لفر�س مزيد من العقوبات على رو�صيا 
اآر.اإم.�صي  ب��ي.اإف.اإم ورادي��و  اأوكرانيا. وقال لو مري لتلفزيون  بعد غزوها 

“نعم هناك هوام�س للتحرك. كل اخليارات مطروحة«.
وف��ر���س االحت���اد االأوروب����ي، ال��ذي ي�صم 27 دول���ة، ث��لث جمموعات من 
العقوبات على مو�صكو بعد غزوها اأوكرانيا مبا يف ذلك جتميد اأ�صول البنك 
املركزي الرو�صي وف�صل �صبعة بنوك رو�صية عن نظام �صويفت للمدفوعات 

عرب البنوك.

ال�صني بني املطرقة وال�صندانوزير خارجية اوكرانيا يطلب الو�صاطة ال�صينية

احلرب الأوكرانية:

بوتني اأم الغرب، ال�شني اأمام حلظة الختيار...!
احلرب الأوكرانية ترّج التوازنات اجليو�سيا�سية ب�سرعة ق�سوى

مل تقت�سر ماأ�ساة احلرب ال�سورية على الب�سر

ظلل �شوداء تخيم على اآثار �شوريا.. �شرقة و »كارثة تدمر« خري �شاهد

رو�صًيا  ري��ا���ص��ًي��ا   83 اإع����لن  مت   
ا  اأ�صخا�صً م�صاركا،  وبيلرو�صًيا 
دورة  يف  ف���ي���ه���م  م����رغ����وب  غ����ري 
بكني.  يف  ال���ب���ارامل���ب���ي���ة  االأل����ع����اب 
بار�صونز،  اأن���������درو  وخ���اط���ب���ه���م 
رئي�س اللجنة الباراملبية الدولية 
ت�صرفات  �صحايا  “اأنتم  ق��ائ��ل: 
عار�صت بكني هذه  حكوماتكم”. 
ال��ع��ق��وب��ة، ل��ك��ن امل��خ��اط��رة كانت 
كبرية يف روؤية العديد من الدول 

تقاطع املناف�صات.
   يبدو بعيدا الوقت الذي ا�صتقبل 
جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س  فيه 
بابت�صامة  ال��رو���ص��ي  نظريه  بينغ 
االأوملبية؛  االأل���ع���اب  دورة  خ���لل 
وحيث اأعلن الزعيمان عن �صراكة 
بلديهما.  ب��ني  حمدودة”  “غري 
بعد �صهر واحد فقط من توقيع 
ب��ك��ني وم��و���ص��ك��و ب��ي��اًن��ا ي��دع��و اإىل 
العلقات  يف  ج����دي����دة  “حقبة 
الدولية” تنهي الهيمنة الغربية 
على النظام الدويل، تغرّي الكثري، 
وال�صني -التي تدعو يف ال�صيا�صة 
ال�صيادة  اح���رتام  اإىل  اخل��ارج��ي��ة 

•• دم�صق-وكاالت

احل�����رب  م�����اأ������ص�����اة  ت���ق���ت�������ص���ر  مل 
م�صهد  يف  الب�صر،  على  ال�صورية 
ماأ�صاوي من ع�صرات اآالف القتلى 
وم�������ص���اب���ي احل��������رب، وم����وج����ات 
اللجوء التي مل ي�صهدها التاريخ 
احل����دي����ث م���ن���ذ ن���ه���اي���ة احل����رب 
اآثار  طالت  فقد  الثانية،  العاملية 
من  اأك���ر  منذ  امل�صتمرة  احل���رب 

عقد، احلجر اأي�صاً.
والبنى  وامل�صانع  املدن  كانت  واإن 
التحتية من اخل�صائر التي ميكن 
تعوي�صها م�صتقبًل يف حال توفر 
فاإن  اللزمني،  واالإرادة  التمويل 
احل�صاري  ���ص��وري��ا  اإرث  ت��دم��ري 
والتاريخي عرب حتطيم اآثارها اأو 
اإىل اخل��ارج، يعترب  نهبها ونقلها 
من اأكر ويلت احلرب ال�صورية 
مل  اإن  تعوي�صاً  واأ�صعبها  ماأ�صاة، 

يكن م�صتحيًل اأ�صًل.
امل�صلحة  اجل����م����اع����ات  ووج�������دت 
ال�صورية،  احل���رب  يف  امل��ن��خ��رط��ة 
خلل ال�صنوات الع�صر املا�صية، يف 
االأم��وال االآتية من جت��ارة االآثار 
االأ�صلحة  ل�����ص��راء  ه��ام��اً  م�����ص��دراً 
وتعوي�صهم  ال��ع��ن��ا���ص��ر  وجت��ن��ي��د 
امليدانية،  عملياتهم  ودع��م  مادياً 
مظاهر  اأن�������ص���ط  م���ن  واح������دة  يف 
امل�صتوى  ع��ل��ى  ب���االآث���ار  ال��ت��ج��ارة 
االأمريكي  االجتياح  منذ  العاملي 

للعراق عام 2003.
ال�صحفية  التحقيقات  ع�����ص��رات 
�صلطت ال�صوء على جتارة االآثار 
املجتمع  ت�صلب  ال��ت��ي  ال�����ص��وري��ة، 
ال�����ص��وري ت��اري��خ��ه وت��ق��و���س اآفاق 
االن��ت��ع��ا���س االق��ت�����ص��ادي فيه بعد 

انتهاء احلرب.
 The« اأط��ل��ق   ،2020 ع��ام  ويف 
املمول  ال��ربن��ام��ج   ،»Docket
من  ك���ل���وين  “منظمة  ق��ب��ل  م���ن 
عدة  يف  حتقيقاً  العدالة”،  اأج��ل 
من  االآث����ار  ت��ه��ري��ب  لتعّقب  دول 
واليمن  وليبيا  وال��ع��راق  ���ص��وري��ا 
اإىل االأ�صواق االأوروبية والواليات 

نرغ�����ب  هل  يت�ص����اءلون:  فاإنهم 
اإخواننا  ع��ل��ى  ال���ن���ار  اإط������لق  يف 

التايوانيني؟”..
الذي  ال�صيني،  ال�صحفي  ي�صرح   
باملر�صاد  ال��رق��اب��ة  اأن  اإىل  ي�صري 

اأكر من اأي وقت م�صى.
   على ال�صبكات االجتماعية، تاأتي 
�صرطة االإنرتنت لتهدئة حما�صة 
امل��وؤي��دي��ن لرو�صيا ودعاة  م��ن  ك��ل 

ال�صلم..
 وه���ذا م��ا ج��رى م��ع ن�س ينتقد 
خ��م�����ص��ة موؤرخني  وّق���ع���ه  ب���وت���ني، 
����ص���رع���ان م���ا خ�صع  م�����ص��ه��وري��ن 
التي  الق�صيدة  وت��ل��ك  ل��ل��رق��اب��ة، 
كتبها يو �صيوهوا بعنوان “اأ�صّلي 
من  ق�صيدة  تتمكن  اأن  اأج��ل  من 

اإيقاف دبابة«.
ت�����ص��ري ع��ل��ى خط  ال�����ص��ني  »اإن     
رفيع، ولكن �صيكون عليها، عاجًل 
مع�صكرها”،  تختار  اأن  اآج���ًل،  اأم 
املوؤكد  م��ن  ت��ون��غ.  ت�����ص��او  يختتم 
ال�����ت�����وازن�����ات  ت��������رّج  احل��������رب  اأن 

اجليو�صيا�صية باأق�صى �صرعة.
عن لك�سربي�ض

من جهود بع�س النخب الثقافية 
وامل��ع��ن��ي��ة ب���ال���رتاث ال��ث��ق��ايف التي 

حتاول اإنقاذ ما تبقى يف داخله. 
ال�صابقة  ال�����ص��ن��وات  م�����دار  ع��ل��ى 
متكنت ال�صلطات املحلية والعاملية 
م�����ن اإح������ب������اط ع�������دة حم�������اوالت 
ل��ت��ه��ري��ب االآث�����ار، وال��ت��ي ن�صطت 
تركيا  جت����اه  االأوىل  ب���ال���درج���ة 

�صمااًل.
وب��ح�����ص��ب ع��ب��د ال���ك���رمي ف��ق��د مت 
توقيف اأكر من 30 األف قطعة 
اأثرية من قبل ال�صرطة الرتكية، 
التهريب  ع��م��ل��ي��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
زال��ت جتاه لبنان،  التي متت وال 
والعراق  االأردن،  ن��ح��و  وج��ن��وب��اً 
االآث�����ار يف حمافظة  اأم����ا  ���ص��رق��اً، 
ال��ق��ن��ي��ط��رة ف��ك��ان��ت ت��ت��ج��ه نحو 

اإ�صرائيل.
اأمله  ال���ك���رمي ع���ن  وي���ع���رب ع��ب��د 
يف ا���ص��ت��ع��ادة االآث����ار امل�����ص��روق��ة اإذا 
اأن���ه���ا ت���ع���ود اإىل  مت ال���ت���اأك���د م���ن 
احل�صارة ال�صورية وم�صروقة من 

اأرا�صيها.
اأم��ث��ل��ة عديدة  اإىل وج���ود  واأ���ص��ار 
اإح���داه���ا ع��ن��دم��ا مت ت��وق��ي��ف بيع 
الهامة،  االأثرية  القطع  عدد من 
املزادات  للبيع يف  كانت معرو�صة 
االآ�صوري  الن�صب  مثل  لندن  يف 
حمد  ال�صيخ  موقع  من  امل�صروق 
بيعها  توقيف  ومت   ،1999 ع��ام 
من  بطلب   2014 اأب��ري��ل   4 يف 
العامة للآثار واملتاحف  املديرية 
بدعم من اليون�صكو واالإنرتبول، 
لبنان،  يف  ال�����ص��ع��ادة  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
وال��ب��ع��ث��ة االأمل���ان���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
املوقع. ومن االأمثلة اأي�صاً توقيف 
�صمعدان  عليه  م��ن��ق��و���س  ���ص��اك��ف 
نوى  موقع  م��ن  م�صروق  ي��ه��ودي 
التاجر  وك������ان  ����ص���وري���ا،  ج���ن���وب 
�صوريا منذ   باأنه خرج من  يّدعي 
عر�س  عند  ول��ك��ن   ،1936 ع��ام 
ال�����ص��ور وال��ب��ي��ان��ات وب���دع���م من 
البعثة الفرن�صية العاملة جنوبي 
�صوريا تبني باأن هذا ال�صاكف كان 

موجوداً عام 1988.

-تناأى  للدول  الرتابية  والوحدة 
جارتها  ع���ن  ت��دري��ج��ي��اً  بنف�صها 

العدوانية.

اإجالء املواطنني ال�سينيني
    ق��ال وزي��ر اخلارجية ال�صيني 
وان���غ ي��ي ل��ن��ظ��ريه االأوك������راين يف 
الثلثاء،  ي���وم  هاتفية  حم��ادث��ة 
اأوكرانيا  على  “يجب  م��ار���س،   1
�صلمي عرب  اإي���ج���اد ح��ل  ورو���ص��ي��ا 
“اأ�صف  عن  معرًبا  املفاو�صات”، 
ال�صراع،  اأم���ام  العميق”  ال�صني 

و”دعمها حلل �صيا�صي”. 
دميرتو  حم�������اوره  م���ن���ه  وط���ل���ب 
اإىل  للتو�صل  ال��ت��و���ص��ط  ك��ول��ي��ب��ا، 
بح�صب  ال����ن����ار،  الإط�������لق  وق�����ف 
احلكومي.  ال�صيني  التلفزيون 
تدعو  التي  ال�صني،  ت�صعى  بدلة 
اإىل  اأوكرانيا،  اح��رتام ح��دود  اإىل 

ارتدائها.
   وي��و���ص��ح ل�����وران ب��ي��ل��ي، �صفري 
ف��رن�����ص��ا يف ب��ك��ني، يف م��ق��اب��ل��ة مع 
جم��ل��ة ك��اي�����ص��ني ال�����ص��ي��ن��ي��ة هذا 
االأ�صبوع: “نعتقد اأن لل�صني دوًرا 

اإع������داد  اإىل  وخ���ل�������س  امل���ت���ح���دة. 
م���ل���ف���ات حت��ق��ي��ق ح�����ول االأف�������راد 
يف  امل�صاركة  الرئي�صية  والكيانات 
وبلجيكا  فرن�صا  االآث���ار يف  جت��ارة 
و���ص��وي�����ص��را واأمل���ان���ي���ا وال����والي����ات 
اإىل  لتقدميهم  متهيداً  املتحدة، 
ال�صلطات املعنية من اأجل تنظيم 
بحقهم  ق�������ص���ائ���ي���ة  م����لح����ق����ات 
����ص���رك���اء يف ج���رائ���م  ب���و����ص���ف���ه���م 

احلرب ومتويل االإرهاب.
يف  امل�����ص��ّل��ح��ة  التنظيمات  وج���دت 
�صوريا، التي ال تكاد تخلو مدينة 
ف��ي��ه��ا م��ن ك��ن��وز ت��اري��خ��ي��ة، تعود 
ثمانية  عن  يزيد  ما  اإىل  بع�صها 
اآالف عام قبل امليلد، يف اأكر من 
4500 موقع اأثري هام، يف نهب 
وبيع هذه االآثار و�صيلة م�صمونة 
ومدّرة للمال، و�صط غياب اأي نوع 
من ال�صلطة القانونية، اأو الرقابة 
ال��دول��ي��ة، ���ص��واء يف ال���داخ���ل، اأو 
خ��ارج احل���دود املفتوحة م��ع دول 
خلل  م�صراعيها،  على  اجل���وار 
احل����رب  م����ن  االأوىل  ال�������ص���ن���وات 
ب�صكل خا�س، لتنخرط غالبيتها 
املعّقدة  التجارة  هذه  العظمى يف 

واملربحة.
وي����ع����دد م�����اأم�����ون ع���ب���د ال���ك���رمي 
االآث���ار بجامعة  ق�صم  االأ���ص��ت��اذ يف 
ال�صابق  ال���ع���ام  وامل����دي����ر  دم�����ص��ق 
ملديرية االآثار واملتاحف يف �صوريا، 
عربية”  ن���ي���وز  “�صكاي  مل���وق���ع 
تعّر�صت  التي  املواقع  اأهم  اأ�صماء 
ماري  م���واق���ع  وه���ي  ال��ن��ه��ب  اإىل 
ال�صيخ  وم��وق��ع  اأوروب���و����س  ودورا 
حمد يف حمافظة دير الزور وتل 
�صبي اأبي�س وحمام الرتكمان يف 
والفخريية  عجاجة  وت��ل  ال��رق��ة 
واأفاميا  احل�����ص��ك��ة  حم��اف��ظ��ة  يف 
حماه  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�����ص��م��ال  يف 

ال�صني اأكر منها يف رو�صيا، وهو 
وحده من يتخذ القرار”، ي�صيف 

هذا اخلبري.
»���ص��ي ج��ني بينغ ه��و ال�صخ�س     
مفاتيح  ال����ذي مي��ت��ل��ك  ال��وح��ي��د 
دبلوما�صي  النزاع، يهم�س  ت�صوية 
ال��ذي يعرف  الوحيد  اإن��ه  غربي. 
حًقا ما قاله له فلدميري بوتني 
تقول  ببكني”.  ف���رباي���ر   4 يف 
ال�����ص��ني اإن���ه���ا مل ت��ك��ن ع��ل��ى علم 
بنوايا مو�صكو واندالع احلرب يف 
اأوكرانيا، على عك�س مقال ن�صرته 
“هذه  تاميز.  نيويورك  �صحيفة 
�صّرح املتحدث  معلومات كاذبة”، 

با�صم وزارة اخلارجية ال�صينية.
   بداأت �صور الق�صف وال�صحايا 
التاأثري  وال��لج��ئ��ني يف  امل��دن��ي��ني 
الذي  ال�صيني  العام  ال���راأي  على 
غالًبا ما يكون بعيًدا عن ال�صوؤون 
العاملية. ويو�صح اأحد ال�صحفيني 
“ال�صينيني  اأن  ال�������ص���ي���ن���ي���ني، 
م���روع���ة،  احل������رب  اأن  ي����درك����ون 
يقتل  وبينما  النا�س.  تقتل  واأنها 
االأوكرانيني،  اإخ��وان��ه��م  ال��رو���س 

ه��ذه القطع االأث��ري��ة واأك���ر من 
ثلثي الرقم  امل�صمارية يف متحف 
قبل  م����ن  ال�������ص���رق���ة  اإىل  اإدل��������ب 
ا�صتولت  التي  امل�صّلحة  الف�صائل 

على املدينة يف مار�س 2015.
ملديرية  ال�صابق  امل��دي��ر  وبح�صب 
ف��ق��د تعر�س  وامل���ت���اح���ف،  االآث������ار 
بعد  ال�صرقة  اإىل  ال��رق��ة  متحف 
خروج املدينة عن �صيطرة الدولة 
ال�����ص��وري��ة، ومت���ت ���ص��رق��ة 528 
قطعة اأثرية حمفوظة يف البنك 
جمموعات  ق���ب���ل  م����ن  امل����رك����زي 
البداية، والحقاً  ال�صام يف  اأح��رار 
اأكمل  ال�����ذي  داع���������س،  ق��ب��ل  م���ن 
���ص��رق��ة وت���دم���ري ج���زء ك��ب��ري من 
ال��ق��ط��ع االأث���ري���ة يف ه���ذا املتحف 

بعد �صيطرته على املدينة.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ج��ه��ود الدولة 
ال�صورية للحفاظ على مقتنياتها 
االأثرية اال اأنها مل تتمكن بح�صب 
ع��ب��د ال���ك���رمي م���ن اإخ���ف���اء �صوى 
حواىل 1097 قطعة اأثرية من 
اأ�صل ما يقارب 5800 قطعة يف 
غرفة �صرية يف الطابق الثاين من 
بناء ج��دار وهمي، وبقيت  خ��لل 
حممية طيلة �صيطرة جمموعات 
داع�س على املدينة، كما مت اإخفاء 
الع�صرات من لوحات الف�صيف�صاء 
هرقلة  منطقة  يف  االأر�����س  حت��ت 

بجوار املدينة.
االأخرى  للمتاحف  بالن�صبة  اأم��ا 
في�صري عبد الكرمي اإىل اأن احلظ 
حالفهم وجنحوا باإنقاذ االأغلبية 
ونقلها  مقتنياتها  م��ن  امل��ط��ل��ق��ة 
اإىل اأماكن اآمنة يف دم�صق، ليبقى 
اإدلب املوجود اليوم حتت  متحف 
امل�صلحة،  ال���ف�������ص���ائ���ل  ���ص��ي��ط��رة 
ب�صبب  و�صعه  خ��ط��ورة  حا  مو�صّ
الرغم  على  الكثرية  التهديدات 

هل كانت ال�سني 
على علم بالهجوم؟

االف مواطن   6 ح����وايل  ع��ل��ق     
اإجلء  ويتم  اأوك��ران��ي��ا  يف  �صيني 
وقطارات  حافلت  عرب  ن�صفهم 
حماية  حتت  ا  خ�صي�صً م�صتاأجرة 

ال�صرطة االأوكرانية. 
م�صبوقة  غ���ري  ت��ه��ري��ب  ع��م��ل��ي��ة 
ن��ف��ذت يف ليبيا  ال��ت��ي  ت��ل��ك  م��ن��ذ 

امل�صاهمة  يف  خا�س  ب�صكل  مهًما 
حقيقي  وق��ف  على  التفاو�س  يف 
ال��ن��ار. ال ميكن لل�صني  الإط���لق 
بانتهاك  م��ب��ال��ي��ة  غ���ري  ت��ظ��ل  اأن 
ناهيك  املتحدة”.  االأمم  ميثاق 
جتارية  علقات  اأقامت  اأنها  عن 
اأوك��ران��ي��ا، ول��دي��ه��ا ما  مهمة م��ع 
االقت�صادية  االأزم��ة  من  تخ�صره 

االأوروبية.

توا�صل  اأن  اإم��ا  خم��رج��ان فقط: 
رو�صيا  م��ع  اال���ص��ط��ف��اف  �صيا�صة 
اأو  اال�صرتاتيجية”،  و”�صراكتها 
االأزم��ة لبدء تقارب  ه��ذه  ت�صتغل 
الواليات  وخ��ا���ص��ة  ال���غ���رب،  م���ع 
ال�صني  ت��ري��ده  م��ا  امل��ت��ح��دة، الأن 
اال�صتقرار”.  ه��و  ���ص��يء  ك��ل  قبل 
االختيار يف ي��د رج��ل واح���د، �صي 
جني بينغ. “ال�صلطة مركزية يف 

اأنها  ي��ب��دو  وال��ت��ي   ،2011 ع���ام 
ال�صيوعي  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  ت�صري 

قد فوجئ.
بالن�صبة يل،  »م��ا يبدو مقلًقا      
اإخطارها  يتم  مل  ال�صني  اأن  ه��و 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ب���ان���دالع ه���ذه احلرب 
ال�صاملة يف اأوكرانيا، يعتقد ت�صاو 
تونغ، الباحث يف مركز كارنيجي 
ت�صينغهوا يف بكني. واأمام ال�صني 

هذه املواقع، وكاأنها �صفحات من 
تاريخنا قد احرتقت اإىل االأبد«. 
ووفقاً لتقارير اإعلمية، �صّكل بيع 
القطع االأثرية ثاين اأكرب م�صدر 
دخل لتنظيم داع�س االإرهابي بعد 
اأن داع�����س جاهر  ال��ن��ف��ط، ورغ���م 
بهدم الكثري من االآث��ار ال�صورية 
انت�صرت  فيديو  مبقاطع  ووّثقها 
حتت م�صمى “تدمري االأ�صنام”، 
ل�����ص��رق��ة ما  ع���م���د يف احل��ق��ي��ق��ة 
مكا�صب  وحتقيق  �صرقته،  ميكن 
خيالية من بيع االآثار من خلل 
طول  على  امتدت  و�صطاء  �صبكة 
ال��ط��ري��ق م��ن ال��رق��ة وح��ل��ب اإىل 

لندن ونيويورك.
ه��ذه االت��ه��ام��ات مل تقت�صر على 
الن�صرة،  جل��ب��ه��ة  ف��ك��ان  داع�������س، 
القاعدة،  لتنظيم  ال�صوري  الفرع 

اإدلب،  حمافظة  يف  اإيبل  وموقع 
الع�صرات  ت��ع��ر���س  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
عفرين  منطقة  يف  امل���واق���ع  م��ن 
النهب،  اأع��م��ال  اإىل  حلب  �صمايل 
وكذلك يف حمافظة درعا مثل تل 

االأ�صعري.
االإرث  ت�����دم�����ري  ي���ق���ت�������ص���ر  مل 
ال��ت��اري��خ��ي ال�����ص��وري ع��ل��ى الهدم 
احلفر  عمليات  فكانت  امل��ب��ا���ص��ر، 
وال��ت��ن��ق��ي��ب غ����ري ال�������ص���رع���ي من 
تعر�صت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��ات  اأك����ر 
املواقع اخلارجة عن �صيطرة  لها 
ال���دول���ة ال�����ص��وري��ة، وي���وؤك���د عبد 
من  االآالف  “ع�صرات  اأن  الكرمي 
القطع االأثرية مت نهبها، ودّمرت 
ال�صويات االأثرية بطريقة وح�صية 
من  ل��ل��ك��ث��ري  خ�����ص��ارت��ن��ا  اإىل  اأدت 
املعلومات عن ت�صل�صل الطبقات يف 

ال��ث��ق��ايف يف مدينة حلب  ال���رتاث 
خمتلفة  مب�����ص��ت��وي��ات  ال���ق���دمي���ة 
معبد  اأو  ال���ق���دمي���ة،  ك���االأ����ص���واق 
وغريها  ح��ل��ب،  �صمال  دارة  ع��ني 
ال��ك��ث��ري م��ن االأواب�����د االأث���ري���ة يف 
باأ�صكال  االأخ����رى  وامل���دن  امل��واق��ع 
حجم  م��ن  خمتلفة  وم�����ص��ت��وي��ات 

التدمري.
وي�صيف عبد الكرمي اأن اخل�صارة 
اأ�صا�صي  ب�صكل  متّثلت  املتاحف  يف 
امل�صمارية  ال�����رق�����م  ����ص���رق���ة  يف 
)األ��واح م�صمارية حمفورة عليها 
موقع  يف  مكت�صفة  كانت  كتابات( 
اإيبل، وحمفوظة يف اآماكن اآمنة 
اإدل���ب )اأكر  اأر����س متحف  حت��ت 
حوايل  م��ع  رق��ي��م(   2200 م��ن 
خمتلفة،  اأث��ري��ة  قطعة   7500
ح��ي��ث ت��ع��ر���س اأك����ر م���ن ن�صف 

من  تها  ح�صّ اإره��اب��ي��اً  وامل�����ص��ّن��ف��ة 
ت���دم���ري االأواب�������د وبيع  ع��م��ل��ي��ات 
االآث���������ار، و����ص���اع���د ان���ت�������ص���اره���ا يف 
ال��ب��لد يف  م��ن��اط��ق خمتلفة م��ن 
ت��ه��ري��ب منّظمة  ���ص��ب��ك��ات  اإن�����ص��اء 
حد  اإىل  ال����وق����اح����ة  م����ن  ب���ل���غ���ت 
�صفحات  يف  امل�����ص��روق��ات  ع��ر���س 
لبيع االآثار عرب �صبكات التوا�صل 

االجتماعي.
ح�صر  �صعوبة  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
اخل�������ص���ائ���ر وع���ن���د ال���������ص����وؤال عن 
اأب�����رزه�����ا واأه����م����ه����ا، ي�����ص��ري عبد 
من  الكثري  خ�����ص��ارة  اإىل  ال��ك��رمي 
االأوابد االأثرية خا�صة يف مدينة 
وبعل�صمني  ب��ل  معبد  مثل  تدمر 
اأو  وب���ع�������س امل����داف����ن ال���ربج���ي���ة 
امل�����ص��ل��ب��ة وق��و���س ال��ن�����ص��ر ..اإل����خ، 
اإ�صافة اإىل خ�صارة جزء كبري من 

على ال�شني اإما موا�شلة ال�شراكة ال�شراتيجية مع 
رو�شيا، اأو ا�شتغلل هذه الأزمة لبدء تقارب مع الغرب 
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نحو تطوير نظام م�شتدام لإدارة النفايات .. تدوير حتقق اإجنازات نوعية يف 2021
2021 والتي تعك�س التزامه بتحقيق اجلهود الوطنية الرامية اإىل احلفاظ على 
اإىل  اإنتاج النفايات وحتويلها  املوارد الطبيعية وخلق جمتمع واٍع ي�صاهم يف تقليل 
رافد اقت�صادي الإمارة اأبوظبي، مع مراعاة اأعلى املعايري واملمار�صات الدولية يف هذا 
املجال، وذلك من خلل تعزيز التعاون امل�صرتك، واإطلق املبادرات وامل�صاريع التي 
حتقق اال�صتثمار االأف�صل للأ�صول واملوارد املالية والب�صرية والتقنية، و�صواًل اإىل 
االقت�صاد الدائري والتنمية امل�صتدامة«.  ومن جانبه اأكد �صعادة الدكتور �صامل خلفان 
الكعبي مدير عام مركز اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير(: اأن االإجنازات والقفزات 
النوعية التي حققها املركز خلل العام املا�صي، هي ح�صاد العمل الدوؤوب وااللتزام 
املختلفة ومبا  العمل  بقطاعات  االرتقاء  اأجل �صمان  بتقدمي خدمات متميزة من 
يحقق م�صاعي “تدوير” الرامية اإىل بناء اأنظمة متكاملة الإدارة النفايات ومكافحة 
اآفات ال�صحة العامة وتقدمي خدمات قيمة للمتعاملني واملجتمع، ويوا�صل املركز 
اإدارة  املبتكرة يف جمال  العام اجلاري ال�صتك�صاف املزيد من احللول  جهوده خلل 

بدوره  التزامه  مع  ين�صجم  مبا  وذل��ك  لها،  االأمثل  اال�صتخدام  وحتقيق  النفايات 
اأبوظبي ومبا  اإمارة  اآمنة و�صحية وم�صتدامة ملجتمع  كم�صاهم فاعل يف خلق بيئة 
ي�صهم يف متكني التنمية امل�صتدامة يف االإمارة. �صهدت اإجنازات املركز العام املا�صي 
الطبية  النفايات  ومعاجلة  لنقل  حمطات  لثلث  التجاري  الت�صغيل  بدء   2021
واخلطرة، وحمطة معاجلة احليوانات النافقة يف مدينتي اأبوظبي والظفرة وذلك 
وفق اأعلى املعايري العاملية واملحلية والتي تلبي تطلعات االإمارة نحو �صمان التخل�س 
االآمن وال�صليم من جميع اأنواع النفايات. وجنح املركز خلل عام 2021 مبعاجلة 
نحو 108 األف طن من النفايات الطبية واخلطرة ، ومعاجلة نحو 8 اآالف طن من 
احليوانات النافقة يف االإمارة. ومتا�صيا مع روؤية االإمارة لتحقيق االأهداف البيئية 
املتعلقة ب��االإدارة ال�صليمة للنفايات واإعادة تدويرها ، جنح املركز باإنتاج نحو 2.7 
مليون طن من احل�صى املعاد تدويره من خملفات الهدم والبناء واإنتاج 37 األف 

طن من ال�صماد الع�صوي من املخلفات الزراعية واحليوانية. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

 ،2021 اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير( اإجن��ازات نوعية خلل عام  حقق مركز 
�صاهم من خللها يف االرتقاء مب�صتوى اخلدمات املتنوعة التي يقدمها للمجتمع، 
النفايات  الإدارة  م�صتدام  نظام  تطوير  اإىل  الرامية  روؤيته  مع  ين�صجم  مبا  وذل��ك 
التي حققها  االإجن���ازات  �صملت  اأبوظبي.  اإم��ارة  العامة يف  ال�صحة  اآف��ات  ومكافحة 
مركز اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير( خمتلف املجاالت املرتبطة باإدارة النفايات، 
للأمرا�س،  الناقلة  االآف���ات  وخف�س  النفايات،  ومعاجلة  نقل  حمطات  فيها  مب��ا 
مراقبة  �صبل  وتعزيز  الرقمي،  والتحول  االتفاقيات،  وتوقيع  التوعوي،  واجلانب 
وبهذا  االأع��م��ال.  وا�صتمرارية  املهنية،  وال�صلمة  ال�صحة  واإدارة  النفايات،  قطاع 
ال�صدد قال معايل فلح حممد االأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة مركز اأبوظبي الإدارة 
النفايات )تدوير( “نفخر باالإجنازات الواعدة التي حققها املركز خلل العام املا�صي 

الإمارات والنم�سا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون ال�سامل يف تكنولوجيا �سناعة الهيدروجني

�شلطان اجلابر: بف�شل التوجيهات الر�شيدة، ت�شعى الإمارات اإىل تطوير القطاع ال�شناعي وبناء �شراكات ا�شراتيجية ت�شهم يف تعزيز التنمية القت�شادية امل�شتدامة
•• اأبوظبي-وام:

ال���������ص����ن����اع����ة  وزارة  وّق��������ع��������ت 
امل��ت��ق��دم��ة مذكرة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جمال  يف  ال�صامل  للتعاون  تفاهم 
الهيدروجني  �صناعة  تكنولوجيا 
يف  االحت����ادي����ة  امل���ال���ي���ة  وزارة  م���ع 
االول،  اأم�����س  النم�صا،  ج��م��ه��وري��ة 
�صناعية  ����ص���راك���ة  ق���ي���ام  ب���ه���دف 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  عاملية  مبعايري 
حملياً  كبري  اقت�صادي  اأث��ر  وذات 

وعاملياً.
اتفاقية  توقيع  بعد  املذكرة  وتاأتي 
ال�صاملة  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة 
وجمهورية  االإم�������ارات  دول����ة  ب���ني 
النم�صا يف يوليو من العام املا�صي 
ل�صاحب  ر���ص��م��ي��ة  زي�������ارة  خ�����لل 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�صراكة  وج����اءت  ال��ن��م�����ص��ا.  اإىل   ،
الطرفني  ال����ت����زام  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً 
الثنائية  ال����ع����لق����ات  ب���ت���و����ص���ع���ة 
واإط������������لق ح���ق���ب���ة ج�����دي�����دة من 
التعاون لتعزيز النمو يف البلدين، 
احليوية  القطاعات  يف  خ�صو�صاً 

مثل قطاع الطاقة.
معايل  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وق������ع 
الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزي�����ر 
اإليزابيث  وم����ع����ايل   ، امل���ت���ق���دم���ة 
الفدرالية  ال��وزي��رة  كو�صتينجر، 

اأجل اأن ت�صبح االإمارات يف م�صاف 
ال������دول ال�����ص��ن��اع��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة يف 
العامل، وامل�صاهمة يف بناء اقت�صاد 
يجعل  وم����ت����ن����وع، مب����ا  م�������ص���ت���دام 
للتنمية  عاملياً  من��وذج��اً  االإم����ارات 
االقت�صادية امل�صتدامة التي ت�صتند 
وتوفر  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة،  امل��زاي��ا  اإىل 
ووجود  التحتية،  والبنى  امل����وارد، 
م���ب���ادرات وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات حتدد 
وت�صت�صرف  ال��ق��ادم��ة  اخل���ط���وات 
امل�صتقبل، ويواكب التطورات  وقال 
“ ت��اأت��ي ه���ذه اخلطوة   : م��ع��ال��ي��ه 

نقل الغاز وتخزينه باالإ�صافة اإىل 
املطلوبة،  التحتية  البنية  ت��وف��ر 
املزايا  ب���ني  ق���ررن���ا اجل��م��ع  ول��ق��د 
من  بطرفينا  اخل��ا���ص��ة  الن�صبية 
اأج�������ل م�����ص��ل��ح��ة ك����ل االأط���������راف، 
التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  وي�صمن 
جمهورية  تظل  اأن  اليوم  ال�صامل 
النم�صا واالإمارات العربية املتحدة 
ت�صتثمر  ال��ت��ي  ال����دول  طليعة  يف 
وحلولها.”  ال��ط��اق��ة  اب��ت��ك��ارات  يف 
ال�صامل  التعاون  م��ذك��رة  وت��ه��دف 
�صناعة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����ال  يف 
ال����ه����ي����دروج����ني ب�����ني االإم�����������ارات 
طويلة  �صراكة  بناء  اإىل  والنم�صا 
االأمد وتعود بالنفع على الطرفني 
االأه����داف  حت��ق��ي��ق  يف  للم�صاهمة 
���ص��ت��وؤ���ص�����س الإطار  امل�����ص��رتك��ة، ك��م��ا 
دائ��م للتعاون وتبادل اخل��ربات يف 
باأكملها،  ال��ه��ي��دروج��ني  منظومة 
والتخزين،  االإن���ت���اج،  ذل��ك  مب��ا يف 
والتبادل،  وال���ن���ق���ل،  وال��ت��ح��وي��ل، 
وا�صتخدام  ال���ت���ح���وي���ل،  واإع���������ادة 
والت�صنيع  النظيف،  الهيدروجني 
القيمة،  ���ص��ل�����ص��ل��ة  يف  واخل����دم����ات 
والتطوير  االأب����ح����اث  واأن�������ص���ط���ة 
الدولتان  و���ص��ت��ع��م��ل  امل�����ص��رتك��ة. 
ك��ذل��ك على و���ص��ع خ��ارط��ة طريق 
م�صرتكة لت�صريع وترية ا�صتخدام 
رئي�صية  قطاعات  يف  الهيدروجني 
وال�صناعة  والتنقل  امل��راف��ق  مثل 
م��ن خ���لل ال�����ص��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

هذه القطاعات.

اإىل اال�صتفادة من نقاط  والنم�صا 
وامل�صاهمة  اجلانبني  ل��دى  ال��ق��وة 
كُمنتج  االإم����ارات  مكانة  تعزيز  يف 
الطاقة،  ق���ط���اع  يف  ع���امل���ي���اً  رائ�����د 
التزام  م���ع  امل���ذك���رة  تن�صجم  ك��م��ا 
املناخي  احل��ي��اد  بتحقيق  ال��دول��ة 
خلل  م��ن   2050 ال��ع��ام  بحلول 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ح��ل��ول  ت�صخري 

وا�صتخدامها«.
“ ه��ذه املذكرة تتما�صى  واأ���ص��اف: 
القيادة  وت���وج���ي���ه���ات  روؤي�������ة  م����ع 
ال��ر���ص��ي��دة ب��ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود من 

ال���دويل واالل���ت���زام ب��ح��وار ي�صوده 
االنفتاح وال�صفافية«.

م������ن ج����ان����ب����ه����ا، ق�����ال�����ت م���ع���ايل 
“ اإن  ك��و���ص��ت��ي��ن��ج��ر:  اإل���ي���زاب���ي���ث 
النم�صا  ب����ني  امل�������ص���رتك  ال����ه����دف 
واالإمارات هو تلبية الطلب العاملي 
النظيفة مع  الطاقة  املتزايد على 
حيث  ال��ك��رب��ون،  ان��ب��ع��اث��ات  تقليل 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ت���وف���ر 
الإنتاج  م��ث��ال��ي��ة  ظ���روف���ا  امل��ت��ح��دة 
بينما  االأخ�������ص���ر،  ال���ه���ي���دروج���ني 
نتمتع يف النم�صا بخربة طويلة يف 

معايل �صارة بنت يو�صف االأمريي 
وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة، 
ال�صويدي،  �صوينع  عمر  و���ص��ع��ادة 
وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا 
امل����ت����ق����دم����ة، و�����ص����ع����ادة ال���دك���ت���ور 
اأندريا�س ليبماه هولتم�صان �صفري 

جمهورية النم�صا لدى الدولة.
بن  �صلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
اأحمد اجلابر - بهذه املنا�صبة - : 
“ تهدف مذكرة التفاهم للتعاون 
تكنولوجيا  جم����ال  يف  ال�����ص��ام��ل 
�صناعة الهيدروجني بني االإمارات 

ال�صراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د 
دولة  بني  ال�صاملة  اال�صرتاتيجية 
يف  النم�صا  وج��م��ه��وري��ة  االإم�����ارات 
منت�صف العام 2021، كما ت�صتند 
بني  القوية  الثنائية  العلقة  اإىل 
البلدين والتي ت�صمل العديد من 
ال��ق��ط��اع��ات اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة مثل 
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت، 
والتكنولوجيا املتقدمة، والرقمنة، 
وال�����ث�����ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، 
واال���ص��ت��دام��ة، وغ��ريه��ا، كما يويل 
التعاون  جلهود  االأولوية  البلدان 

وال�صياحة  واالأق���ال���ي���م  ل���ل���زراع���ة 
بالنيابة  ال��ن��م�����ص��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ماجنو�س  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ع���ن 
ب���رون���ر، وزي�����ر امل��ال��ي��ة االحت�����ادي 
واأقيمت  ال��ن��م�����ص��ا.  ج��م��ه��وري��ة  يف 
اأبوظبي  يف  ال���ت���وق���ي���ع  م���را����ص���م 
الفيدرايل  امل�����ص��ت�����ص��ار  ب��ح�����ص��ور 
النم�صاوي كارل نيهامر، و معايل 
حارب  �صعيد  حم��م��د  ب��ن��ت  م���رمي 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي�����رة  امل���ه���ريي 
كيفي�صلر  ليونور  ومعايل  والبيئة 
و  النم�صاوية،  الفدرالية  ال��وزي��رة 

الإمارات و�سي�سل تبحثان �سبل تطوير التعاون وتو�سيع اآفاق ال�سراكة 

الفل�شي: الإمارات تتبنى روؤية طموحة قائمة على تعزيز �شيا�شات النفتاح القت�شادي والتجاري وبناء �شراكات م�شتدامة مع الأ�شواق الدولية 
•• دبي-وام:

عقد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفل�صي وزير دولة 
لريادة االأعمال وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، لقاًء ثنائياً، مع معايل ديفيكا 
فيدوت وزيرة اال�صتثمار وريادة االأعمال وال�صناعة لدى جمهورية �صي�صيل، 
العلقات  تطوير  اأط��ر  لبحث  دب��ي،   2020 اإك�صبو  معر�س  هام�س  على 
امل�صرتك.  االهتمام  ذات  امل��ج��االت  يف  ال�صراكة  اآف��اق  وتو�صيع  االقت�صادية 
اأعلى من ال�صراكة االقت�صادية، من  اللقاء �صبل حتقيق م�صتويات  وناق�س 
خلل ا�صتك�صاف جماالت جديدة للتعاون بني البلدين، واالتفاق على اأطر 
جديدة لتعزيز التعاون خلل املرحلة املقبلة وت�صهيل و�صول امل�صتثمرين 
التي  الواعدة  الفر�س  واال�صتفادة من  البلدين  اأ�صواق  اإىل  االأعمال  ورواد 
البلدين  ب��ني  اال�صتثمار  وت��دف��ق��ات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ب��ادالت  وزي����ادة  ت��وف��ره��ا 
االأجندة  يدعم  مبا  النظيفة،  والطاقة  ال�صياحي  القطاع  على  بالرتكيز 
االق��ت�����ص��ادي��ة ل��دى اجل��ان��ب��ني. واأك���د م��ع��ايل الفل�صي اأن دول���ة االإم����ارات 
املقبلة  عاماً  للخم�صني  طموحة  روؤي��ة  تتبنى  الر�صيدة  قيادتها  بتوجيهات 

قائمة على تعزيز �صيا�صات االنفتاح االقت�صادي والتجاري على العامل وبناء 
االأولوية،  ذات  القطاعات  يف  للتعاون  برامج  وتطوير  الدولية  ال�صراكات 
اأكر مرونة وا�صتدامة  لدعم جهود التحول نحو منوذج اقت�صادي جديد 
وم�صاريع  مبادئ  مع  ان�صجاماً  ومتكاملة،  رائ��دة  ا�صتثمارية  بيئة  وتوفري 
احلكومي  امل�صتويني  على  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�صرياً  اخلم�صني، 
على  االقت�صادي  التعاون  اأن�صطة  وتنويع  �صي�صل،  جمهورية  مع  واخلا�س 

كافة االأ�صعدة، وتو�صيع نطاق ال�صراكة االقت�صادية خلل الفرتة املقبلة.
�صهدها  التي  واالإجن����ازات  امل�صتجدات  اأب���رز  الفل�صي  معايل  وا�صتعر�س 
اقت�صاد دولة االإمارات خلل املرحلة املا�صية، واملبادرات وامل�صاريع الرائدة 
التي اأطلقتها الدولة موؤخراً يف اإطار روؤيتها امل�صتقبلية، وال �صيما م�صاريع 
ا�صتدامة  اأك��ر  جديد  اقت�صادي  من��وذج  نحو  التحول  وج��ه��ود  اخلم�صني 
بن�صبة  لل�صركات  االأجنبي  التملك  وفتح  اال�صتثمار  حترير  عرب  ومرونة 
الت�صريعات  منظومة  يف  �صاملة  تاريخية  ت��ط��ورات  واإح����داث   100%
للم�صاريع  الدولة  جاذبية  وتعزيز  االأعمال  ممار�صة  لت�صهيل  االقت�صادية 

الريادية وال�صركات العاملية املتميزة واملواهب واالبتكارات.

َوال���������زّواِره يف كافة  املُ��ق��ي��م��ني  ع��م��وم 
انتهاج  ب�����ص��رورة  العقارية  مراِفِقها 
مُماَر�صات َومبادرات ذات مغًزى بيئي 
ُم�صَتدام َبهَدف حماية اأّمنا االأر�س يف 
ِبَكوِننا  ف��خ��ورون  نحن  االأول.  امل��ق��ام 
 DubaiCan# م��ب��ادرة  م��ن  ج����زءاً 
الوجهات  اإح���دى  نكون  اأن  وي�صرفنا 
املختارة ِلَتوفري مياه ال�صرب املجانية 
واالآمنة للمجتمع. تقع حمطة املياه 
دبي  يف  ف�صتيفال  ب���رج  يف  اجل���دي���دة 
ندعو  وباملنا�صبة،  �صيتي.  ف�صتيفال 
بدورِهم  ل��ي��ك��ون��وا  وزوارن������ا  ن���زالءن���ا 
املبادرة  ه���ذه  يف  ف��اع��ل��ني  م�صاهمني 
على  �صحية  بيئية  ع����ادات  واإدخ������ال 
ال��َي��وم��ي، ع��ن طريق  روت��ني حياتهم 
تقلي�س ا�صتهلك املواد البل�صتيكية 

اأحادية اال�صتخدام.
رئي�س  ال����زع����ب����ي  اإب�����راه�����ي�����م  وق�������ال 
متثل  الفطيم:  ماجد  يف  اال�صتدامة 
جديدة  خطوة  تبادر”  “دبي  مبادرة 
يف ���ص��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة االإم�������ارات 
اأعلى  تطبق  ال��ت��ي  ال����دول  طليعة  يف 
م���ع���اي���ري اال����ص���ت���دام���ة، ون��ف��ت��خ��ر يف 
“ماجد الفطيم” ب�صراكتنا مع كافة 
اجلهات احلكومية ولعب دور رئي�صي 
امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  يف حتقيق 
احلياد  بتحقيق  االإم������ارات  وال���ت���زام 
م��ن خلل  وذل���ك   ،2050 امل��ن��اخ��ي 
ت��ط��ب��ي��ق مم���ار����ص���ات احل����ف����اظ على 
ال��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى ن��ط��اق م��وؤ���ص�����ص��ي ون�صر 
تداعيات  م���ن  احل����د  ب�����ص��ب��ل  ال���وع���ي 
كما  جمتمعاتنا.  يف  امل��ن��اخ��ي  التغري 
بتحقيق  ال��ف��ط��ي��م  م���اج���د  يف  ن��ل��ت��زم 
املح�صلة االإيجابية يف املاء والكربون 

بحلول عام 2040«.

••دبي -وام: 

مبادرة  تبادر”  “دبي  ا���ص��ت��ق��ط��ب��ت 
ال�صيخ  �صمو  اأطلقها  التي  اال�صتدامة 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ص����د اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
املا�صي،  فرباير  منت�صف  التنفيذي، 
اهتمام وم�صاركة العديد من �صركات 
ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����س على 
م�صتوى االإمارة مبا يربز مدى وعي 
املجتمع باأهمية اأهدافها الرامية اإىل 
رائدة  م�صتدامة  كوجهة  دب��ي  تعزيز 

عاملياً.
تتوىل  ال��ت��ي  تبادر”  “دبي  وت��ه��دف 
وال�صياحة  االقت�صاد  دائ��رة  تنفيذها 
�صرائح  خمتلف  توعية  اإىل  دب���ي،  يف 
املوارد  باأهمية احلفاظ على  املجتمع 
املجتمع  اإل���ه���ام  وك��ذل��ك  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
امل��ط��ل��وب لبع�س  ال��ت��غ��ي��ري  الإح�����داث 
اإىل  توؤدي  والتي  اخلاطئة  املمار�صات 
املحيطة،  البيئة  على  بالغة  اأ���ص��رار 
كل  ت�صجيع  اإىل  امل��ب��ادرة  ت��ه��دف  كما 
دب��ي، من مواطنني  مكونات جمتمع 
ومقيمني، وكذلك الزوار، على تغيري 
املياه  لقوارير  اال�صتهلكي  �صلوكهم 
البل�صتيكية، ف�صًل عن اإلهام النا�س 
ب�����ص��ك��ل ف���ع���ال واإي���ج���اب���ي ل��ل��ح��د من 
ذات  البل�صتيكية  العبوات  ا�صتخدام 

اال�صتخدام الواحد.
و�صهدت املبادرة دعماً كبرياً من قبل 
ال�صركاء الرئي�صيني لدائرة االقت�صاد 
القطاعني  م���ن  ب���دب���ي  وال�����ص��ي��اح��ة 
500 جهة  م���ن  واأك�����ر  واخل����ا�����س، 
يف  الت�صوق  وم��راك��ز  ال��ف��ن��ادق  ت�صمل 
االإم��ارة، وذلك بهدف تعزيز اجلهود 

االأ�صا�صية وب�صكل خا�س مع التزامنا 
جتاه التقليل والتوقف عن ا�صتخدام 
الواحد  اال�صتخدام  ذي  البل�صتيك 
اإىل حث  ن��ه��دف  ح��ي��ث  ف��ن��ادق��ن��ا،  يف 
زم��لئ��ن��ا و���ص��ي��وف��ن��ا وامل��ت��ع��اون��ني يف 
اإلينا  ل��لن�����ص��م��ام  ال�����ص��ي��اف��ة  جم���ال 
وي�صرفنا  امل�صوؤولة.  ال�صياحة  لتعزيز 
اإح����دى اأجهزة  االإع�����لن ع��ن رع��اي��ة 
يف  تثبيتها  �صيتم  ال��ت��ي  امل��ي��اه  ت��وزي��ع 
منطقة مركز دبي التجاري العاملي«.

مدير  ح�����ج�����ايل،  اهلل  ع���ب���د  وق��������ال 
جمموعة الفطيم العقارية : “ لطاملا 
ُعِرَف عن جمموعة الفطيم العقارية، 
الفطيم،  ملجموعة  العقارية  ال���ذراع 
َوتوِعَية  ت�صجيع  على  املتوا�صل  داأبها 

دبي  ج��ع��ل  اإىل  وال���رام���ي���ة  امل���ب���ذول���ة 
واأف�صل  ل��ل���ص��ت��دام��ة  رائ�����دة  وج��ه��ة 
والعمل  ل��ل��ح��ي��اة  ال���ع���امل  يف  م��دي��ن��ة 

والزيارة.
ل�صركاء  االأول���ي���ة  ال��ق��ائ��م��ة  و���ص��م��ت 
����ص���رك���ة طلبات  م�����ن:  ك�����ًل  امل�����ب�����ادرة 
وجمموعة  اأك���ور،  و�صركة  االإم����ارات، 
ال��ف��ط��ي��م، وب��ل��دي��ة دب���ي، وم��رك��ز دبي 
اإعمار،  و���ص��رك��ة  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ج��اري 
وط���ريان االإم�����ارات، وب��ن��ك االإم����ارات 
دبي الوطني، و�صركة ماجد الفطيم، 
و�صركة مرييك�س لل�صتثمار، و�صركة 
و�صركة  بيب�صيكو،  و���ص��رك��ة  ن��خ��ي��ل، 
���ص��م��ال. ح��ي��ث ق���ام���ت ه����ذه اجلهات 
ال�صرب  لتوزيع مياه  اأجهزة  برتكيب 

التغيري يبداأ مببادرات ذاتية من كل 
يحتذى  م��ث��ال  لتقدمي  و�صركة  ف��رد 
ب��ه ل��لآخ��ري��ن. وت����رتاوح ج��ه��ودن��ا يف 
الب�صيطة  اخلطوات  بني  املجال  ه��ذا 
وال���ق���ف���زات ال���ن���وع���ي���ة، ح��ي��ث ب���داأن���ا 
البل�صتيك  ا�صتخدام  عن  بالتوقف 
واحدة  م���رة  لل�صتعمال  املخ�ص�س 
يف مكاتبنا منذ العام 2020، لنوفر 
بذلك �صنوياً اأكر من 50 األف عبوة 

بل�صتيكية«.
وقال مارك ويليز الرئي�س التنفيذي 
وال�صرق  ال��ه��ن��د  يف  اأك�����ور  مل��ج��م��وع��ة 
“�صرف  وتركيا:  واأفريقيا  االأو���ص��ط 
مبادرة  من  ج��زءاً  نكون  اأن  لنا  كبري 
ه���ذه  خ�����لل  وم�����ن  تبادر”  “دبي 
مبادئنا  مع  تتما�صى  التي  ال�صراكة، 

املدير التنفيذي للتطوير واال�صتثمار 
وال�صياحة:  االق���ت�������ص���اد  دائ�������رة  يف 
الروؤية  م��ع  تبادر”  “دبي  “تن�صجم 
امل�صتقبلية لقيادتنا الر�صيدة واملتمثلة 
يف تعزيز مكانة دبي كوجهة م�صتدامة 
رائدة وجعلها اأف�صل مدينة يف العامل 

للعي�س والعمل والزيارة«.
“يعتمد حتقيق هذه  لوتاه:  واأ�صاف 
متانة  على  امل�صتدامة  اال�صرتاتيجية 
على  دب���ي  ت�صهدها  ال��ت��ي  ال�����ص��راك��ات 
واخلا�س،  العام  القطاعني  م�صتوى 
الفريد  النموذج  املبادرة هذا  وتعك�س 
امل�صتمر  ال��ت��ع��اون  على  ي�صجع  ال���ذي 
وموؤ�ص�صات  احلكومية  الهيئات  ب��ني 
ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س ل���ت���ح���ق���ي���ق منو 

م�صتدام«.

ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  باملجان.  النقية 
امل�صاركة  امل��ع��ن��ي��ة  االأط������راف  ���ص��ت��ق��وم 
ب��ن�����ص��ر 50 ج���ه���ازاً مل��ي��اه ال�����ص��رب يف 
العام  نهاية  م��ع  دب��ي  اأن��ح��اء  خمتلف 
اأه��داف اخلطة  اجل��اري، متا�صياً مع 

احل�صرية لدبي 2040.
وحتفز مبادرة “دبي تبادر” على تبني 
حياة  اأ���ص��ل��وب  على  ب�صيطة  تغيريات 
النا�س اليومية مثل ا�صتخدام قوارير 
املياه القابلة الإعادة التعبئة، من اأجل 
�صيتم  اإذ  ك��ب��ري،  بيئي  ت��اأث��ري  اإح����داث 
ال�صرب  م��ي��اه  لتوزيع  اأج��ه��زة  تثبيت 
النقية باملجان يف اأماكن عامة، توازياً 
مع الت�صجيع على تركيب فلتر مياه 

يف املنازل واملوؤ�ص�صات واملدار�س.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ي��و���ص��ف لوتاه 

واأ���ص��اد ل��وت��اه ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من 
وال�صركاء  املعنية  االأط�����راف  جميع 
اأه�����داف مبادرة  ودوره�����م يف حت��وي��ل 
ملمو�صة،  ن��ت��ائ��ج  اإىل  تبادر”  “دبي 
ب�صكل  �صت�صهم  امل���ب���ادرة  اأن  م���وؤك���داً 
االإيجابي  التغيري  اإح����داث  يف  ك��ب��ري 
املن�صود وحتقيق اأهداف دبي اخلا�صة 

باال�صتدامة.
وق��ال��ت ت��ات��ي��ان��ا رح����ال، امل��دي��ر العام 
“نتعاون  االإمارات”:  “طلبات  لدى 
امل�صوؤولية  اإط������ار  يف  ���ص��رك��ائ��ن��ا  م���ع 
املجتمعية التي جتمعنا، ل�صنع وقيادة 
املجتمعات  يف  االإيجابية  التغيريات 
املنطلق  ه���ذا  وم���ن  ب��ه��ا.  نعمل  ال��ت��ي 
متزايدة  اأه��م��ي��ة  اال���ص��ت��دام��ة  حت��م��ل 
باأن  قناعتنا  روؤيتنا، مع  با�صتمرار يف 

اأطلقها حمدان بن حممد منت�سف فرباير املا�سي

»دبي تبادر« حتظى بدعم كبري من �شركات القطاعني العام واخلا�س
املبادرة هدفها تعزيز م�ساعي دبي لتكون وجهة م�ستدامة 

رائدة واأف�سل مدينة يف العامل للعي�ض والعمل والزيارة 
اأكرث من 500 جهة تتعاون مع دائرة القت�ساد وال�سياحة 

بدبي لو�سع اأ�س�ض را�سخة مل�ستقبل اأكرث ا�ستدامة 
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املال والأعمال

حممد بن هادي احل�شيني يلتقي نائبة رئي�س موؤ�ش�شة التمويل 
املطرو�صي  �صعيد  م��وزة  وال�صيدة  الدولية،  املالية  واملنظمات 
التمويل  موؤ�ص�صة  الدولية، ومن جانب  املنظمات  ق�صم  رئي�س 
املدير  العي�صى  حممد  احلميد  عبد  �صفيان  ال�صيد  الدولية، 
اأفريقيا  االأو�صط و�صمال  ال�صرق  االإقليمي للعمليات مبنطقة 
مبوؤ�ص�صة التمويل الدولية. وخلل اللقاء، اأكد معايل حممد 
بن هادي احل�صيني اأهمية الدور الذي تلعبه موؤ�ص�صة التمويل 
حياة  وحت�صني  االقت�صادية  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ال��دول��ي��ة 
االأ�صخا�س خا�صة يف ظل الظروف اال�صتثنائية التي ي�صهدها 
العامل اأجمع. وقال معاليه: “حتر�س وزارة املالية على تعزيز 
م�صرية العمل والتن�صيق مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية لتحفيز 

منو القطاع اخلا�س وخلق فر�س العمل يف البلدان النامية.«

 •• دبي-الفجر: 

التقى معايل حممد بن هادي احل�صيني، وزير دولة لل�صوؤون 
امل��ال��ي��ة، اأم�����س م��ع ال�����ص��ي��دة ه��ي��ل ���ص��ي��ك��روه��و، ن��ائ��ب��ة الرئي�س 
التنفيذي يف موؤ�ص�صة التمويل الدولية ملنطقة ال�صرق االأو�صط 
واآ���ص��ي��ا ال��و���ص��ط��ى وت��رك��ي��ا وب��اك�����ص��ت��ان واأف��غ��ان�����ص��ت��ان، والتابعة 
دبي،  املالية يف  وزارة  وذل��ك يف مقر  ال��دويل،  البنك  ملجموعة 
ملناق�صة خطة عمل موؤ�ص�صة التمويل الدولية، واالطلع على 
االإم���ارات  دول��ة  يف  املوؤ�ص�صة  باأعمال  املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر 
وامل��ن��ط��ق��ة ب�صكل ع����ام.  وح�����ص��ر االج��ت��م��اع م��ن ج��ان��ب وزارة 
العلقات  اإدارة  مدير  العبيديل  اأحمد  عبداهلل  ال�صيد  املالية 

واآفاق  الثنائية  العلقات  اللقاء،  خلل  اجلانبان  وا�صتعر�س 
املتعلقة  التطورات  اآخ��ر  على  االط��لع  جانب  اإىل  تطويرها، 
ال�صرق  منطقة  يف  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة  با�صرتاتيجية 
االإمارات  دولة  يف  املوؤ�ص�صة  وبرامج  اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط 
ب�صاأن  التباحث  عن  ف�صًل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ودول 
الدعم الذي تقدمه املوؤ�ص�صة ل�صركات قطاع اخلا�س يف الدولة 
دولة  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  اخل��ارج. جت��در  ا�صتثماراتهم يف  لتنمية 
الدولية يف  التمويل  اإىل موؤ�ص�صة  ان�صمت  االإم��ارات كانت قد 
تعزيز  اإىل  املوؤ�ص�صة  وتهدف   .1977 ع��ام  من  �صبتمرب   30
ا�صتثمارات القطاع اخلا�س ب�صكل م�صتدمي فى الدول النامية، 

بغر�س امل�صاعدة على احلد من الفقر وحت�صني حياة االأفراد.

بح�شور نائب القن�شل العام امل�شري بدبي وامل�شت�شار التجاري.. افتتاح املعر�س العقاري »هذي م�شر«

رئي�س كازاخ�شتان مينح غرفة اأبوظبي ميدالية اليوبيل

حول العامل، اإىل جانب العديد من ال�صركات الوطنية واملحلية، ونخبة من 
العلمات التجارية الرائدة يف جمال ال�صناعات الورقية والتحويلية.

اأي����ام وال����ذي تنظمه ���ص��رك��ة الفرات  وي��ح��ف��ل امل��ع��ر���س ع��ل��ى م���دار ث��لث��ة 
للمعار�س للمرة الثانية يف اإمارة ال�صارقة، بتقدمي اأحدث منتجات �صناعات 
الورق والكرتون وم�صتلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط االإنتاج 
واملواد االأولية مثل: املواد الكيميائية، وورق التغليف والطباعة، واالأحبار، 
االآالت  الأح��دث  عر�صاً  جانب  اإىل  اجل��اه��زة،  ال�صحية  الورقية  واملنتجات 

والتقنيات والتكنولوجيا املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
واأكد �صعادة �صيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�صبو ال�صارقة، اأن 
ا�صتقطاب هذا احلدث العاملي اإىل اإمارة ال�صارقة، ياأتي انطلقا من حر�س 
ال�صوق  احتياجات  تلبية  �صاأنها  من  واأح���داث  فعاليات  تقدمي  على  املركز 
املتخ�ص�صة  املعار�س  من  يعد  للورق  العاملي  املعر�س  واأن  ال�صيما  املحلي، 

العريق احلافل بالنجاحات الكبرية يف 
الفعاليات  كربى  وتنظيم  ا�صت�صافة 
والتي  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية  واالأح����داث 
العاملي  للمعر�س  جن��اح  ع��وام��ل  تعد 
للورق من خلل ا�صتقطاب عدد كبري 
من الزوار واملهتمني بهذه ال�صناعة، 
هذا  ي�صهد  احل����دث  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
للجهات  خم�ص�صة  م�����ص��اح��ات  ال��ع��ام 

منتجات  واأح����دث  الطباعة  م�صتلزمات  با�صتعرا�س  ال��راغ��ب��ة  ال��ع��ار���ص��ة 
املعلومات  بتكنولوجيا  اخلا�صة  واالإك�ص�صوارات  والكرتون  الورق  �صناعات 
الراغبة  لل�صركات  امل�صتدامة  احل��ل��ول  جانب  اإىل  املنتجات،  م��ن  وغ��ريه��ا 

باحلد من ب�صمتها الكربونية وحتقيق الوفورات املالية.

•• ال�صارقة-الفجر:

انطلقت اأم�س )االإثنني( يف مركز اإك�صبو ال�صارقة فعاليات الن�صخة ال�صابعة 
 100 و�صط م�صاركة حلوايل  “بيرب ون �صو”،  من املعر�س العاملي للورق 
23 دولة  ال��ورق العاملية واالإقليمية من  �صركة من كربيات واأه��م �صركات 

مع  والتوا�صل  ال�صوق  اجت��اه��ات  اأح��دث  اكت�صاف  من  ال���زوار  مُتكن  والتي 
والعلمات  املنتجات  وا�صعة من  واالط��لع على جمموعة  اللعبني،  كبار 

التجارية يف مكان واحد.
واأ�صاف املدفع: حر�صنا اأن يراعي احلدث ا�صتعرا�س االجتاهات احلديثة 
ال�صوق  توجه  منتجات  تقدمي  حيث  من  ال�صيما  ال���ورق،  �صناعة  ع��امل  يف 
م��واد من  با�صتخدام  وذل��ك  للبيئة،  اأعمال �صديقة  اعتماد ممار�صات  نحو 
م�صادر م�صتدامة وقابلة الإعادة التدوير للحد من االأثر البيئي للمنتجات 
دولة  تنتهجها  التي  الوطنية  اال�صرتاتيجية  من  متا�صيا  وذل��ك  الورقية، 

االإمارات للمحافظة على البيئة لتنمية م�صتدامة.
الفرات  ل��صركة  التنفيذي  امل��دي��ر  فقا�س  ط��ارق  املهند�س  اأك��د  جانبه  م��ن 
ن�صخته  يف  املعر�س  لتنظيم  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز  اختيار  اأن  للمعار�س، 
ال�صابعة، جاء باال�صتناد اإىل ال�صمعة الرائدة التي يحظى بها املركز والتاريخ 

�شندوق حممد بن را�شد للبتكار يقدم �شمانا 
ائتمانيا ل�شركة Quiqup بقيمة 5 مليني درهم

•• دبي -وام:

اأعلن �صندوق حممد بن را�صد للبتكار- املبادرة التي اأطلقتها وزارة املالية 
بقيمة خم�صة  ائتماين  ام�س عن تقدمي �صمان   - الدولة  االبتكار يف  لدعم 
ال�صريعة  ال��ت��ج��ارة  امل��ب��ت��ك��رة يف جم���ال   Quiqup ل�����ص��رك��ة  دره���م  م��لي��ني 
وتوفر  االآيل.  والتعلم  اال�صطناعي  ب��ال��ذك��اء  امل��دع��وم��ة   q-commerce
تطوير  على  وتعتمد  االأخ��ري  امليل  تو�صيل  يف  متخ�ص�صة  خدمات  ال�صركة 
برجميات حت�صني امل�صارات لعمليات التو�صيل يف املدن، مبا يتما�صى مع روؤية 

دولة االإمارات لت�صبح اأ�صرع اقت�صادات التجارة ال�صريعة يف العامل.
وياأتي هذا االإعلن متا�صياً مع التزام �صندوق حممد بن را�صد للبتكار بدعم 
عمل  بيئة  تهيئ  التي  امل��ب��ادرات  خلل  من  واالبتكار  التكنولوجيا  منظومة 
داعمة لرواد االأعمال يف الدولة. وتفخر Quiqup بدعم قطاع االأعمال يف 
االإمارات من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة اإىل ال�صركات واملوؤ�ص�صات الكبرية 
من خلل اخلدمات املوثوقة التي توفر فر�صاً لل�صركات املحلية لتعزيز جناح 
اأعمالها. وت�صعى ال�صركة التي تتخذ من دبي مقراً لها اإىل اإحداث ثورة يف 
عامل التجارة االإلكرتونية اإذ �صاهمت يف اإدخال تغيريات كبرية اإىل عمليات 
التو�صيل من خلل منوذج عملها الفريد من نوعه والذي يعتمد على بنية 
حتتية خا�صة ت�صتخدم تقنيات الذكاء اال�صطناعي لتلبية حاجات العملء 
من خلل تقدمي حلول التجارة ال�صريعة باالعتماد على جتارب رقمية تتيح 
60 دقيقة. وتاأتي هذه اخلطوة يف وقت يتجه فيه  تو�صيل املنتجات خلل 
العامل نحو عمليات التو�صيل فائقة ال�صرعة وهو اجتاه ت�صهده بالفعل مدن 
التجارة  نحو  اجلديد  االقت�صاد  توجه  ومع  ونيويورك.  وبرلني  لندن  مثل 
بداًل  االأ�صا�صي  املعيار  دقيقة   60 البالغة  التو�صيل  مدة  �صت�صبح  ال�صريعة 
املنتجات  فئات  جميع  على  �صيوؤثر  وه��ذا  حالياً.  اأي��ام  ثلثة  اأو  يومني  من 
مبا يف ذلك املواد الغذائية واالأزي��اء وم�صتح�صرات التجميل يف ظل تناف�س 
العلمات التجارية على تلبية متطلبات م�صتهلكيها. ويف هذا ال�صياق تقوم 
من  ب�صرعة  االإلكرتونية  جتارتها  تكييف  من  ال�صركات  بتمكني   Quiqup
خلل التكنولوجيا اخلا�صة بها ومراكزها املحلية املنت�صرة يف دبي. و�صيتيح 
لل�صركة  للبتكار  را�صد  بن  حممد  �صندوق  من  املقدم  االئتماين  ال�صمان 
والتطوير  البحث  اال�صتثمار يف  لها مبوا�صلة  ي�صمح  على متويل  احل�صول 
وتعزيز حلولها التكنولوجية املبتكرة خا�صة واأنها تخطط للتو�صع يف اأنحاء 
وزارة  ممثل  للبتكار  التنفيذي  الرئي�س  النقبي  فاطمة  وق��ال��ت  املنطقة. 
“نهدف من خلل ال�صندوق  املالية يف �صندوق حممد بن را�صد للبتكار: 
اإىل متكني ال�صركات التي حتظى بقدرات ابتكارية قوية ت�صمح لها بامل�صاهمة 

يف التنمية االقت�صادية لدولة االإمارات.

املطروحة وتنوعها الإعطاء فر�صة املفا�صلة بني العرو�س والت�صجيع على 
املطروحة  ال�صداد  وت�صهيلت  ال�صركات  خ�صم  من  واال�صتفادة  اال�صتثمار 

باملعر�س اإ�صافة ايل املناطق اجلديدة التي طرحت
احتياجات  تلبي  ���ص��ن��وات  على  ���ص��داد  .واأن��ظ��م��ة  لل�صتثمار  م�صروعاتها   

الراغبني يف اال�صتثمار العقاري وفق جميع اإمكانياتهم . 
و�صرح هيثم برهان نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة املنظمة اأن مع و�صول 
“ هذي م�صر “ دورته ال�صابعة ع�صر اأ�صبح اأيقونة جذب الأكرب عدد من 
العملء وامل�صتثمرين للعقار امل�صري لي�س فقط امل�صريني واإمنا من االأخوة 
العرب من كل البلدان ال�صقيقة ، فاأ�صبح وجهة بارزة ينتظرها العملء كل 
عام للتعرف على اخليارات املختلفة وفر�س اال�صتثمار ، كما اأنه ي�صهل عناء 
بني  العملت  ج��والت  خلل  فمن   ، واالأ�صعار  امل�صروعات  ومقارنة  البحث 

جنباته ي�صتك�صفون فر�س اال�صتثمار التي تنا�صب اإمكاناتهم .  
اأيام ويتميز بتنوع امل�صروعات املطروحة   اأن املعر�س ي�صتمر لثلثة   يذكر 
اجلالية  اأب��ن��اء  م��ن  مكثفا  ح�����ص��ورا  االأول  ي��وم��ه  ق��ي  امل��ع��ر���س  �صهد  حيث 

امل�صرية واملواطنني االإمارتيني والدول العربية ال�صقيقة .

•• دبي-الفجر:

العقاري امل�صري هذي م�صر برامي بروبرت �صو يف دورته  املعر�س  افتتح   
ال�صابعة ع�صر بقاعة املوؤمترات بفندق لو مريديان ، ح�صر املعر�س الذي 
اأبناء م�صر واالإمارات  تنظمه �صركة النريوز لتنظيم املعار�س العديد من 
امل�صت�صار وائل فتحي  ال�صريط  ال�صقيقة. حيث قام بق�س  العربية  والدول 
املفو�س  وال��وزي��ر  ال�صمالية  واالإم���ارات  دب��ي  يف  مل�صر  العام  القن�صل  نائب 
امل�صت�صار التجاري اأ�صرف حمدي يرافقهم املهند�س اأحمد اأبو عجيلة رئي�س 
جمل�س  اإدارة النادي امل�صري بدبي ، وحممد فوزي مدير العلقات العامة 
بالنادي امل�صري بالعني “ الرعاة الذهبيون للمعر�س “ واملهند�س اإ�صلم 
برهان رئي�س جمل�س اإدارة النريوز لتنظيم املعار�س،املهند�س هيثم برهان 
نائب رئي�س جمل�س االإدارة   ويعد املعر�س يف دورت��ه ال�صابعة ع�صر نافذة 
بعد  اجل��دي��دة  االإداري����ة  العا�صمة  يف  العقارية  ال�صركات  م�صروعات  على 
�صخمة  م�صاريع  ب��دء  يف  وللراغبني  لل�صتثمار  جيدة  وجهة  اأ�صبحت  اأن 
ورائجة ، وعملت احلكومة على توفري اخلدمات لت�صهل على رجال االأعمال 

واأ�صحاب امل�صروعات للل�صتثمار يف العا�صمة اجلديدة ، والتحول نحو اأن 
تكون العا�صمة رائدة يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا من خلل 
لتحقيق  املتنوعة  االقت�صادية   االأن�صطة  تدعمها  مزدهرة  اقت�صادية  بيئة 
متنوعة   جمموعة  احلالية  دورت��ه  يف  املعر�س  وي�صم  امل�صتدامة   التنمية 
واملن�صورة  االإداري��ة  العا�صمة  داخل م�صر مثل  اال�صتثمارية   الفر�س  من 
ال�صمايل  وال�����ص��اح��ل  اجل��دي��دة  وامل�صتقبل  واجل��لل��ة  والعلمني  اجل��دي��دة 
والتجمع اخلام�س و 6 اأكتوبر وال�صروق واأماكن اأخرى من �صكنى وجتاري 
على   . ك��ربى  بت�صهيلت  لل�صتثمار  اأرا���ص��ي  وك��ذل��ك  و�صياحي  واإداري 
امل�صروعات والفر�س اال�صتثمارية  الواعدة مب�صر وخا�صة اأن تواجد 16 
املعر�س فر�صة جيدة  اأن  برهان   اإ�صلم  و�صرح  �صركات  �صركة من كربى 
للمقيمني باالإمارات للطلع على  العقارات يف م�صر والتي تقدم عددا من 
امل�صاريع ال�صكنية وال�صياحية والتجارية ووجود ن�صبة كبرية من  امل�صروعات  
اجلاهزة للت�صليم الفوري عند التعاقد مع تقدمي كافة ال�صركات امتيازات 

وت�صهيلت يف ال�صداد ت�صل اإىل ع�صر
واأ�صاف اإن الدورة ال�صابعة ع�صر  للمعر�س العقاري تتميز بتعدد امل�صروعات 

ال����������ذي �����ص����ه����د ح�����������ص�����وراً رف���ي���ع 
وم�صوؤولني  وزراء  م���ن  امل�����ص��ت��وى 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  ومم����ث����ل����ي 
االإماراتي  اجلانبني  من  واملحلية 
والكازاخ�صتاين واأ�صحاب االأعمال 
من  والكازاخ�صتانيني  االإماراتيني 
االقت�صادية،  القطاعات  خمتلف 
وج�����رى خ����لل ال���ل���ق���اء ت��وق��ي��ع 3 
اجلانبني  ب���ني  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ات 
�صملت  والكازاخ�صتاين  االم��ارات��ي 
خا�صة  اق����ت���������ص����ادي����ة  ق����ط����اع����ات 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي وجم�����ال  امل�����ج�����ال  يف 
ال�������ص���ن���اع���ات ال����زراع����ي����ة وجم����ال 
كما  ال���ل���وج�������ص���ت���ي���ة.  اخل������دم������ات 
 4 ع��دد  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  ا�صتقبلت 
كازخ�صتان  م��ن  دبلوما�صية  وف��ود 
املا�صية،  اخلم�صة  االأع����وام  خ��لل 
وفدين  زي������ارة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  وق���ام���ت 
لكازخ�صتان للطلع على الفر�س 

اال�صتثمارية املتوفرة.

تربيد تطلق اإطار التمويل الأخ�شر لتمويل م�شروعات تت�شق 
مع اأهداف دولة الإمارات الرامية اإىل حتييد اأثر الكربون

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت ال�صركة الوطنية للتربيد املركزي )�س.م.ع( )رمز التداول يف �صوق 
دبي املايل: Tabreed( عن اإطلق اإطار التمويل االأخ�صر، الذي من �صاأنه 
م�صاعدة ال�صركة على االإيفاء بالتزاماتها ومتويل م�صروعات جديدة لدعم 
اإ�صدار  تربيد  ل�صركة  اجلديد  االإط��ار  يتيح  ال�صركة.  وروؤي��ة  ا�صرتاتيجية 
�صندات وقرو�س خ�صراء، مع توجيه �صايف العائدات لتمويل “امل�صروعات 
وت�صغيل  وامتلك  اإن�صاء  عملها  جوهر  يت�صمن  التي  املوؤهلة”  اخل�صراء 
ا�صتخدام  ب��ك��ف��اءة  املرتبطة  امل�����ص��روع��ات  وك��ذل��ك  امل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د  اأن��ظ��م��ة 
الطاقة واملياه واإدارة مياه ال�صرف. وياأتي اإطلق االإطار م�صحوباً بتقييم 
متخ�ص�س م�صتقل من �صركة �صا�صتيناليتيك�س، وهي موؤ�ص�صة عاملية رائدة 
يف جمال تقييم املمار�صات البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�صركات. ويعك�س 
هذا االإطار والتقييم املتخ�ص�س امل�صتقل الطبيعة امل�صتدامة لعمليات تربيد 
املناطق التي تقدمها �صركة تربيد، والتي ت�صتخدم طاقة اأقل بن�صبة 50% 
منطقة  ل��دول  املتميزة  خدماتها  وت��ق��دم  التقليدية،  التربيد  اأنظمة  م��ن 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وغريها من الدول.
قامت تربيد بتطوير اإطار التمويل االأخ�صر بالتعاون مع �صركة �صتاندرد 
2021 التي اأ�صدرتها جمعية  ت�صارترد، ووفقاً ملبادئ ال�صندات اخل�صراء 
اأ�صدرتها  التي   2021 اخل�صراء  القرو�س  ومبادئ  العاملية،  امل��ال  اأ�صواق 
متعددة  اإدارة  جل��ن��ة  االإط�����ار  اإدارة  و���ص��ت��ت��وىل  ال���ق���رو����س،  ���ص��وق  ج��م��ع��ي��ة 

التخ�ص�صات حتت قيادة الرئي�س املايل التنفيذي للمجموعة. 
لتربيد،  التنفيذي  املايل  الرئي�س  الواحدي،  �صامل  عادل  ال�صيد  اأ�صار  وقد 
اإىل اأن هذا االإطار اجلديد �صيدعم منو �صركة تربيد وروؤيتها التي حتفزها 
اأهداف اال�صتدامة. واأ�صاف قائًل: “اإننا مقتنعون اأن هذا االأمر من �صاأنه 
حتقيق االت�صاق بني عمليات ال�صركة وبني اأهداف التنمية امل�صتدامة التي 
اليوم، يف  املتحدة. ون�صهد  العربية  االإم��ارات  املتحدة ودول��ة  تتبناها االأمم 
خمتلف اأنحاء عامل، تبني احلكومات واملوؤ�ص�صات العامة الأهداٍف طموحة يف 
جمال اال�صتدامة، ونحن يف تربيد ندعم بقوة اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
دولة االإمارات يف هذا ال�صاأن. وي�صع امل�صتثمرون وحملة االأ�صهم ثقتهم بنا 
الطاقة،  وقطاع  املناطق  تربيد  جمال  يف  اال�صتدامة  نحو  الطريق  لقيادة 
واملجتمعات  للمطورين  جمة  فوائد  �صيحقق  االأخ�صر  املايل  االإط��ار  وهذا 
على حد �صواء، وكذلك �صيقدم لتربيد االإمكانات والقدرات االإ�صافية التي 

حتتاج اإليها لتحقيق النمو الهادف البّناء الذي ت�صعى اإليه«.

•• اأبوظبي -وام: 

م���ن���ح ف���خ���ام���ة ق���ا����ص���م ج����وم����ارت 
ت����وك����اي����ي����ف رئ����ي���������س ج���م���ه���وري���ة 
حممد  �����ص����ع����ادة  ك����ازاخ���������ص����ت����ان؛ 
ه���لل امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام غرفة 
ميدالية  اأبوظبي  و�صناعة  جت��ارة 
ال����ي����وب����ي����ل مب���ن���ا����ص���ب���ة ال�����ذك�����رى 
جمهورية  ال���ص��ت��ق��لل  ال��ث��لث��ني 
للدور  تقديراً  وذل��ك  كازاخ�صتان، 
امل����ق����درة التي  ال���ف���اع���ل واجل����ه����ود 
تر�صيخ  يف  اأبوظبي  غرفة  تقودها 
زخ�����م ال����ع����لق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة بني 
على  وكازاخ�صتان  اأبوظبي  اإم���ارة 
امل�صتوى االقت�صادي يف العديد من 
امليدالية  بت�صليم  وق���ام  امل��ج��االت. 
�صفري  مينيليكوف،  ماديار  �صعادة 
دولة  ل��دى  كازاخ�صتان  جمهورية 
زي����ارت����ه ملبنى  االإم����������ارات، خ����لل 
الدبلوما�صي  وال����وف����د  ال���غ���رف���ة 

امل�����راف�����ق ل�����ه، ح���ي���ث اأث�����ن�����ى  على 
غرفة  لعبته  ال���ذي  الكبري  ال���دور 
التعاون  اأوا�صر  تعزيز  يف  اأبوظبي 
وال�صداقة مع كازاخ�صتان، ودورها 
ال��ب��ارز يف اإت��اح��ة جم��االت التعاون 

التجاري واال�صتثماري.
وقد ثّمن مدير عام غرفة اأبوظبي 
الغرفة  به  حظيت  ال��ذي  التكرمي 
الكازاخ�صتاين،  ال���رئ���ي�������س  م����ن 
موؤكداً متانة العلقات التي جتمع 
باهتمام  حت��ظ��ى  وال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ن 
دولة  يف  الر�صيدة  القيادة  ورع��اي��ة 
اأن العلقات بني  االإمارات، موؤكداً 
على  تقوم  وكازاخ�صتان  االإم���ارات 
اأ�ص�س ثابتة من امل�صاريع امل�صرتكة 
الثقة  ع��ل��ى  وامل��ب��ن��ي��ة  ال���ن���اج���ح���ة، 
تعاظم  اأ���ص��ه��م يف  امل��ت��ب��ادل��ة، مم���ا 

خم��ت��ل��ف االأ�����ص����ع����دة. وا�����ص����ار اىل 
ان���ه يف ال��ع��ام امل��ا���ص��ي و���ص��ل حجم 
التبادل التجاري غري النفطي بني 
مليون   700 ن��ح��و  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن 
غرفة  دور  ع���ل���ى  م����وؤك����دا  دوالر 
اأبوظبي البارز يف تعزيز العلقات 
يف  اخلا�س  القطاع  بني  التجارية 
العلقات  وت�صهد  ال��ب��ل��دي��ن.  ك��ل 
تطوراً  الكازاخ�صتانية  االإماراتية 
وتعد  امل��ج��االت،  كافة  يف  ملحوظا ً
العلقات  يف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��ا 
اإجمايل  زاد  ح��ي��ث  ال�������دول،  ب���ني 
ال�����ت�����ج�����ارة غ�����ري ال���ن���ف���ط���ي���ة بني 
عامي  بني  وكازاخ�صتان  االإم���ارات 
 246 م�����ن  و2020   2016
اإىل   2016 ع��ام  يف  دوالر  مليون 
 .2020 ع��ام  دوالر  مليون   470

الفر�س واحللول العملية والنتائج 
م�صلحة  يف  ت�صب  التي  امللمو�صة 

بيئة االأعمال لدى اجلانبني«.
كما تقدم املهريي بخال�س التهاين 
والتربيكات جلمهورية كازخ�صتان 
و�صعبها ال�صديق مبنا�صبة الذكرى 

الثلثني ال�صتقللها .
ماديار  ����ص���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
جمهورية  ���ص��ف��ري  م��ي��ن��ي��ل��ي��ك��وف، 
ك����ازاخ���������ص����ت����ان ل������دى ال�����دول�����ة يف 
االإمارات”  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح 
تعترب  االم������ارات  دول����ة  اأن   “ وام 
مهما  ا�����ص����رتات����ي����ج����ي����ا  �����ص����ري����ك����ا 
العامل  يف  كازاخ�صتان  جلمهورية 
م�صريا  االو���ص��ط  وال�صرق  العربي 
البلدين  ب���ني  ال���ع���لق���ات  ان  اىل 
ت�صهد تطورا ومن��وا م�صتمرا على 

اأب��وظ��ب��ي بدور  وت�����ص��ط��ل��ع غ��رف��ة 
العلقة  ب���ه���ذه  االرت����ق����اء  يف  ه����ام 
املتنامية على امل�صتوى االقت�صادي 
واال�صتثماري، حيث قامت الغرفة 
الفعاليات  م����ن  ع������دد  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
امل�صرتكة للتعريف ببيئة اال�صتثمار 
وفر�س  ال�����ص��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
التعاون امل�صرتك، حيث اأ�صهمت يف 
التعاون،  اتفاقيات  ع��دد من  اإب��رام 
االإماراتي  االأع���م���ال  ملتقى  م��ث��ل 
ال���ك���ازاخ�������ص���ت���اين ال������ذي ع���ق���د يف 
غرفة  نظمت  كما   .2018 العام 
جت����ارة و���ص��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي يف عام 
بالتعاون مع احتاد غرف   2020
فخامة  مع  م�صرتك  لقاء  ال��دول��ة 
ق��ا���ص��م ج��وم��ارت ت��وك��اي��ي��ف رئي�س 
ال�صديقة،  كازاخ�صتان  جمهورية 

مب�ساركة حملية وعاملية حلوايل 100 �سركة من كربيات �سركات الورق 

اإمارة ال�شارقة ت�شهد انطلق املعر�س العاملي للورق يف اإك�شبو ال�شارقة
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•• اأبوظبي-الفجر:

 �صهدت بطولة التحدي للجوجيت�صو 
ال���ت���ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م�����دار ي���وم���ني يف 
ب�صهر  ب��اأب��وظ��ب��ي  اأري���ن���ا  ج��وج��ي��ت�����ص��و 
للريا�صيني  رائعاً  اأداًء  املا�صي  فرباير 
ال��ع��امل، ومتيزت  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
املنتخب  ل��ن��ج��م��ت��ي  الف��ت��ة  مب�����ص��ارك��ة 
امل��ط��رو���ص��ي وميثاء  ب�����ص��اي��ر  ال��وط��ن��ي 
�صرمي يف حتكيم عدد من نزاالت فئة 

الرباعم.
وت��ق��ول ب�����ص��اي��ر امل��ط��رو���ص��ي ع��ن هذه 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا للمرة 
"كانت  للمناف�صات:  كحكم  ال��ث��ان��ي��ة 
اأمتلك  يل.  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  رائ���ع���ة  ف��ر���ص��ة 
اجلوجيت�صو  قواعد  عن  قوية  خلفية 
الوطني،  املنتخب  يف  الع��ب��ة  ب�صفتي 
بقواعد  م�صبقة  دراي���ة  على  ف��اأن��ا  ل��ذا 
ال��ت��ح��ك��ي��م، ك��م��ا ق��م��ت ب���اك���م���ال دورة 
يف  قدراتي  لتعزيز  بالتحكيم،  خا�صة 

هذا املجال".
وبداأت املطرو�صي ممار�صة اجلوجيت�صو 
اأكادميية  اإىل  وان�صمت  �صغرها،  منذ 
ن�����ادي ال���ع���ني، وح���ج���زت م��وق��ع��ه��ا يف 
اأداًء  اأظ��ه��رت  حيث  الوطني،  املنتخب 
حمرتفة  جوجيت�صو  ك��لع��ب��ة  الف��ت��اً 

واإجنازاتها خري دليل على ذلك.

االإم�����ارات  احت���اد  "يحر�س  وت��اب��ع��ت: 
للجوجيت�صو على متكني بنات الوطن 
التي متكنهن  االإمكانات  وت�صخري كل 
هذه  يف  ال���ق���م���ة  اإىل  ال���و����ص���ول  م����ن 

الريا�صة. وهناك العديد من املواهب 
االإماراتية الن�صائية التي تتمتع بدور 
م�صهود على ال�صاحة الريا�صية ب�صكل 
عام واجلوجيت�صو ب�صكل خا�س، فلدينا 

وح���ك���م���ات وجنمات  م����درب����ات  ال���ي���وم 
اإماراتيات عامليات ت�صجلن الكثري من 

ق�ص�س النجاح.
من جهتها، اأكدت ميثاء �صرمي، زميلة 

�صعرت  ‘اأنها  املنتخب،  يف  املطرو�صي 
تولت  ع��ن��دم��ا  ال���ب���داي���ة  ب��ال��ت��وت��ر يف 
االأوىل،  ل��ل��م��رة  ال��ت��ح��ك��ي��م  م�����ص��وؤول��ي��ة 
الب�صاط  على  الوقت  م��رور  مع  ولكن 

االأم��������ر ممتعاً  اأ����ص���ب���ح  م����ا  ����ص���رع���ان 
بالن�صبة لها.

وتابعت: "اإنها املرة االأوىل التي اأتوىل 
اأقف  اأن  اعتدت  التحكيم.  فيها مهمة 

يرفع احلكم  واأن  كفائزة  احللبة  على 
ي��دي، بينما كنت اأق��ف ه��ذه امل��رة بني 
اأكن  مل  الفائز،  عن  واأعلن  اللعبني 
الدور".  ه���ذا  األ��ع��ب  اأن  اأت��وق��ع  ي��وم��اً 

جتربة  باأنه  التحكيم  ميثاء  وو�صفت 
تتطلب  ك��ب��رية  وم�صوؤولية  خمتلفًة، 
القرارات  وات���خ���اذ  وال���ن���زاه���ة  ال���دق���ة 
ب���د من  "ال  واأ�����ص����اف����ت:  احل���ا����ص���م���ة. 
يلعبه  ال���ذي  الكبري  ب��ال��دور  االإ����ص���ادة 
احتاد االإمارات للجوجيت�صو يف تطوير 
الفتيات  اأم���ام  امل��ج��ال  واإف�����ص��اح  اللعبة 
الب�صاط.  ع��ل��ى  مم��ي��زة  ب�صمة  ل���رتك 
الحظنا ارتفاع ن�صبة الفتيات املهتمات 
املا�صية،  االأع�����وام  خ���لل  ب��ال��ري��ا���ص��ة 
يبذلها  التي  اجلهود  حجم  يعك�س  ما 
فريق عمل االحتاد يف �صناعة املواهب 

واالأبطال من كل اجلن�صني".
اب���راه���ي���م احل��و���ص��ن��ي احلكم  وي���ق���ول 
اأن  النا�صئني  الدويل ومدرب منتخب 
حتكيم  مبهمة  االم���ارات  بنات  تكليف 
التي  ال���ب���ط���والت  امل��ن��اف�����ص��ات خ����لل 
الثقة  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  االحت�����اد  ينظمها 
ال��ك��ب��رية ب���ق���درة ال��ف��ت��اة االإم���ارات���ي���ة 
بكفاءة  ال���ن���زاالت  واإدارة  ق��ي��ادة  ع��ل��ى 
واقتدار. و�صبق للعبات االم��ارات اأن 
جنحن يف اعتلء من�صات التتويج يف 
كربى البطوالت العاملية، ونحن على 
املناف�صات  اإدارة  يف  اأدائ��ه��ن  ب��اأن  يقني 
على  الكبري  اأدائ��ه��ن  ع��ن  يختلف  ل��ن 
ال��ب�����ص��اط، ح��ي��ث ح�����ص��دن ال��ك��ث��ري من 

امليداليات امللونة.

ظهوٌر لفت للتحكيم الن�شائي يف بطولت احتاد الإمارات للجوجيت�شو

الريا�سية باقتحام جمال التحكيم   م�سريتيهما  تعززان  �سرمي  وميثاء  املطرو�سي  ب�ساير  الدوليتان  • البطلتان 
الإمارات اإىل القمة يف ريا�سة اجلوجيت�سو بنات  و�سول  وراء  الحتاد  دعم  • املطرو�سي: 
الإمارات وا�سحة يف تطوير ريا�سة اجلوجيت�سو بالدولة  بنت  م�ساهمة  �سرمي:   • ميثاء 

•• دبي-الفجر:

انطلقت اأم�س  االأول االأحد يف مقر احتاد الكرة بدبي حماور دورة 
االإمارات  ُينظمها احت��اد  والتي  ال��رباع��م،  ال��دويل ملدربي  االحت��اد 
اأيام  خم�صة  م��دار  على  "فيفا" وٌت��ق��ام  م��ع  بالتعاون  ال��ق��دم  لكرة 

مب�صاركة 26 مدرباً للمراحل ال�صنية.
بول�صن  جان  الدمناركي  املحا�صر  ال��دورة  فعاليات  على  وُي�صرف 
املُعنَي من االحتاد الدويل لتقييم املحا�صرين الوطنيني �صليمان 
الدورة  حم��اور  بتقدمي  املكلفني  البلو�صي  علي  وحممد  البلو�صي 
برنامج  �صمن  وذلك  دوليني،  حما�صرين  العتمادهما  التدريبية 

ال� "فيفا" الإعداد املحا�صرين الذي انطلق يف مقر االحتاد بدبي 
عام 2018 مب�صاركة مدربني من احتادات كرة القدم اخلليجية 
املدربني  خ��ربات  وتطوير  تنمية  اإىل  ال���دورة  وت��ه��دف  والعربية. 
االأ�صا�صية  ال��ك��روي��ة  امل���ه���ارات  و���ص��ق��ل  وتنمية  ت��دري��ب  عملية  يف 
13 عاماً، وذلك  اإىل  اأع��وام   6 �صن  ال�صغرية من  العمرية  للفئة 
ويت�صمن  ال���دويل،  االحت��اد  تدريبي معتمد من  برنامج  اإط��ار  يف 
امل�صتجدات والتطورات احلديثة يف لعبة كرة القدم، وخا�صة لتلك 
الفئة ال�صنية املهمة يف مراحل تكوين اللعب. واأكد را�صد عامر 
البدواوي مدير االإدارة الفنية ودعم املنتخبات الوطنية يف احتاد 
كونها  االأن��دي��ة  ال��رباع��م يف  بقاعدة  االهتمام  ���ص��رورة  على  الكرة 

من اأهم مراحل الفئات ال�صنية والنواة االأ�صا�صية يف عملية البناء 
ال�صحيح لفريق كرة القدم يف االأندية، وموا�صلة العمل ورفدها 
بربامج فنية مدرو�صة لتمثيل املنتخبات الوطنية، والتي تتما�صى 
اأه��داف ا�صرتاتيجية احتاد الكرة وروؤية  وحتقق هدف رئي�س من 
2038. واأ�صار البدواوي اإىل اأن تطوير فئة الرباعم يعتمد على 
التطوير  عملية  عن  االأول  امل�صوؤول  وه��و  امل���درب،  وق���درات  كفاءة 
الدعم  يوفر  الكرة  احت��اد  واأن  وفنياً،  بدنياً  اللعبة  ورف��ع م�صتوى 
اللزم للمدرب �صواء يف االأندية اأو املنتخبات الوطنية من خلل 
تنظيم ور�س العمل وال��دورات التدريبية بالتعاون مع االحتادين 

االآ�صيوي والدويل بهدف زيادة خربات وقدرات املدربني.

احتاد الكرة ُينظم دورة الفيفا ملدربي الرباعم مب�شاركة 26 مدربًا

•• العني-وام:

دفوركوفيت�س  اأرك����������ادي  اف���ت���ت���ح 
لل�صطرجن  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س 
االحتاد  نظمها  التي  العمل  ور�صة 
ال�صيخ  ب��رئ��ا���ص��ة  ل��ل��ع��ب��ة  االآ����ص���ي���وي 
�صلطان  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان 
ال��ت��غ��ي��ريات يف  ب��ن �صخبوط ح���ول 
التي  ال�صطرجن  وق��وان��ني  ال��ل��وائ��ح 
اعتمدتها اجلمعية العامة للحتاد 

دي�صمرب  ����ص���ه���ر  خ������لل  ال��������دويل 
املا�صي.

اأق���ي���م���ت ال���ور����ص���ة ع���رب االإن���رتن���ت 
ب��ح�����ص��ور ه�����ص��ام ال��ط��اه��ر االأم����ني 
العام للحتاد االآ�صيوي لل�صطرجن، 
دول���ة   53 م���ن  م�����ص��ارك��ا  و180 
 10 اآ���ص��ي��وي��ة، و  30 دول����ة  م��ن��ه��م 
و  اأفريقية  دول   7 و  اأوروب��ي��ة  دول 
6 دول من االأمريكتني. كما ح�صر 
و  دول��ًي��ا  حمكًما   49 العمل  ور�صة 

حمكًما احتاديا و 63 حمكًما   54
دوليني. منظمني  وطنًيا و 8 

اأك���رب  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  ال���ط���اه���ر  واأك������د 
الدويل  امل�صتوى  على  عمل  ور���ص��ة 
تتويجا  ي��اأت��ي  ك��ب��رية  ب��اح��رتاف��ي��ة 
جلهود االحتاد االآ�صيوي لل�صطرجن 
االأ�صيوية  الفنية  ال��ك��وادر  لتطوير 
واإط���لع���ه���م ع��ل��ى امل�����ص��ت��ج��دات يف 
اللوائح والقوانني الدولية ليكونوا 
ال��ف��ن��ي��ة عامليا  ال���ك���وادر  يف م��ق��دم��ة 

على م�صتوي التحكيم والتنظيم.
واأل�������ق�������ى االإجن������ل������ي������زي األ���ي���ك�������س 
التاأهيل  �صكرتري جلنة  هولوكزاك 
واالأل��������ق��������اب ب�������االحت�������اد ال��������دويل 
حم��ا���ص��رة ح���ول ال��ت��غ��ي��ريات التي 
الت�صنيف،  اإجراوؤها على لوائح  مت 
وال��ت��ي دخ��ل��ت ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 1 

يناير 2022.
كما األقى اخلبري الدويل االإماراتي 
جلنة  رئي�س  ال��رح��ي��م  عبد  م��ه��دي 

رئي�س  ال���دويل  ب��االحت��اد  القوانني 
االآ�صيوي،  ب��االحت��اد  احل��ك��ام  جلنة 
قوانني  حتديثات  ح��ول  حما�صرة 
ال�������ص���ط���رجن ول����وائ����ح ال���ل���ع���ب عرب 

االإنرتنت.
اأم���ني جلنة  زاده  م���ه���رداد  األ��ق��ى  و 
القوانني باالحتاد الدويل حما�صرة 
الت�صنيف  ل��وائ��ح  حت��دي��ث��ات  ح���ول 
واآخر امل�صتجدات على لوائح اللعب 
النظيف. واختتم الفلبيني، كا�صتو 

اأب���ون���دو، ال��ن��دوة مب��ح��ا���ص��رة حول 
ال�صطرجن.  بطوالت  تنظيم  كيفية 
وك���ان���ت ور����ص���ة ال��ع��م��ل ع���ب���ارة عن 

االآ�صيوي  ل��لحت��اد  ت��اب��ع  م�����ص��روع 
املحكمني  مل�������ص���اع���دة  ل��ل�����ص��ط��رجن 
واملنظمني والدخول بهم يف مرحلة 

ما بعد اجلائحة وتاأكيد جاهزيتهم 
الكل�صيك  امل�صابقات  اإىل  للعودة 

على رقعة ال�صطرجن.

•• دبي-الفجر: 

الرائدة يف جمال  القاب�صة"،  بل�س  "ري�صبون�س  �صركة  وّقعت 
�صباب  "نادي  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  ال�صحية،  الرعاية  توفري 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  العريق يف  القدم  لكرة  االأهلي" دبي 
ح�صري  ك��م��زّوٍد  خدماتها  م�صتوى  مبوجبها  ترفع  املتحدة، 
للرعاية ال�صحية التي تلقي ما يحتاجه النادي. كما ت�صمل 
خدمات  القاب�صة"  بل�س  "ري�صبون�س  توفري  االتفاقية  ه��ذه 
االإ�صعاف جلميع مباريات النادي، وجل�صات التدريب و�صلمة 

املدّربني واللعبني.
االحرتافية  الريا�صات  لتطوير  الطموحة  روؤيته  خلل  من 
يف الدولة، عرب توفري جمموعٍة وا�صعة من اأنظمة التدريب 
واملرافق الريا�صية املتنّوعة، ي�صعى "نادي �صباب االأهلي" دبي 
اإىل ت�صليط ال�صوء على مفهوم الريا�صة واأهّميتها يف احلياة 
والت�صجيع على ممار�صتها، من خلل حتديده اأهدافاً طويلة 
االأم��د، ترمي اإىل جعل النادي وفريقه لكرة القدم يف موقٍع 
امل��ج��ال، يف  ه��ذا  املرموقة يف  واملنتخبات  االأن��دي��ة  متقّدم بني 

دولة االإمارات العربية املتحدة ودول اآ�صيا.
ل�  التنفيذي  الرئي�س  البنا،  الرحمن  عبد  اإ�صماعيل  ال�صيد 

"نادي �صباب االأهلي" دبي، اأ�صار اإىل اأّن النادي جنح يف حتقيق 
باإر�صاء  االلتزام  موؤكداً  املا�صية،  ال�صنوات  هائلة يف  اإجن��ازاٍت 
ال�صغف الكبري للجمهور املحّلي بكرة القدم. كما يقّدم النادي 
جتربًة فريدة حلاملي ع�صوية "كبار ال�صخ�صيات"، ومينحهم 
مزايا وتقدمياٍت فريدة ت�صمن ا�صتمتاعهم بامل�صتوى الراقي 
م���ن ال�����ص��ي��اف��ة امل�����ص��ّم��م ل��لرت��ق��اء مل��ن��ح��ه��م جت���رب���ًة فريدة، 
النادي  يخو�صها  التي  املباريات  بح�صور  ا�صتمتاعهم  خ��لل 

وينّظمها.
"ا�صتاد را�صد"  ت�صمل امللعب التي ي�صتخدمها النادي حالياً 
ا�صم  والذي يحمل  الريا�صية،  اال�صتخدامات  املتعّدد  دبي،  يف 
حالًيا  ويجري  مكتوم،  اآل  �صعيد  بن  را�صد  ال�صيخ  له  املغفور 
يت�صع  والرجبي.  القدم  كرة  مباريات  ال�صت�صافة  ا�صتخدامه 
"نادي  ل�  األف متفرج، وهو امللعب الر�صمي   12 ل�  هذا امللعب 
�صباب االأهلي" الذي ميتلك اأي�صاً "ملعب مكتوم بن را�صد اآل 

مكتوم" و"ملعب العوير"، كملعبني ثاٍن وثالث له. 
�صباب  "نادي  م��ع  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  على  تعليقه  ويف 
االأهلي"، ق���ال ال���رائ���د ت���وم ل��وي�����س، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
"ري�صبون�س بل�س القاب�صة": "نحن �صعداء بهذه ال�صراكة مع 
لنا اإ�صافة  اأتاحت  والتي  العريق،  االأهلي" دبي  �صباب  "نادي 

من�صاأة ريا�صية مرموقة جديدة اإىل حمفظة خدماتنا".
طيبة  �صمعًة  دب��ي  االأهلي"  �صباب  "نادي  "ميتلك  واأ���ص��اف: 
الرعاية  م��وارد  وتوفريه  التدريبات،  اأف�صل  اعتماده  لناحية 
التي  ال��ري��ا���ص��ي��ة  واالأح������داث  وامل���دّرب���ني  ل��لع��ب��ي��ه  ال�صحية 
ينظمها وُتقام فيه، مع تلبية املتطلبات الكفيلة بتاأمني �صحة 
فريق  ويتطّلع  املحرتفني،  الريا�صيني  اللعبني  و�صلمة 
بكل حما�صٍة مع  العمل  اإىل  عامليني  خ��رباء  املكّون من  عملنا 

هذا النادي العريق".
�صبق ل�صركة "ري�صبون�س بل�س القاب�صة" اأن عملت مع العديد 
من االأندية واملرافق الريا�صية املحلية والدولية، وهي متتلك 
خربًة هائلة يف هذا املجال، مع التزامها باأطر حوكمة متينة 
ومنوذجية، مبا ي�صمن منّوها املتوا�صل كمزّود الإدارة الرعاية 

ال�صحية امليدانية وتوفري اخلدمات الطبية عن ُبعد.
الإدارة  م���زّود  اأك���رب  ه��ي  القاب�صة"  بل�س  "ري�صبون�س  �صركة 
الرعاية ال�صحية امليدانية وخدمات الطوارئ الطبية يف دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة. هذه ال�صركة التي تدير اأكر من 
260 عيادة ميدانية، متتلك اأكرب اأ�صطوٍل خا�س من �صيارات 
اأبوظبي  اإدراج��ه��ا يف �صوق  اأب��وظ��ب��ي، كما ج��رى  االإ���ص��ع��اف يف 

الثانية للأوراق املالية.

»اآ�شيوي ال�شطرجن« ينظم اأكرب ور�شة عمل 
حول التغيريات يف لوائح وقوانني اللعبة

»ري�شبون�س بل�س القاب�شة« توّقع مذكرة تفاهم مع »نادي �شباب الأهلي« دبي

•• اأبوظبي -وام:

بن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  اعتمد معايل 
الفل�صي  بالهول  حميد  اهلل  عبد 
وزي��������ر دول��������ة ل������ري������ادة االأع�����م�����ال 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  وامل�����ص��اري��ع 
للريا�صة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الحتاد  اجل��دي��د  امل��ج��ل�����س  ت�صكيل 
االإم��������ارات ل��ل��م�����ص��ارع��ة واجل�����ودو 
ل�����ل�����دورة االن���ت���خ���اب���ي���ة اجل���دي���دة 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �صعادة  برئا�صة 

الدرعي.
وقال االحتاد - يف بيان له اأم�س - 

كوكبه  ي�صم  اجلديد  الت�صكيل  اإن 
املميزة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال����ك����وادر  م���ن 
يواكب  مبا  والن�صائية،  وال�صبابية 
ال���ق���ادم���ة التي  ال���ف���رتة  ت��وج��ه��ات 
واخل���ربات  ال��ك��ف��اءات  على  تعتمد 
اأج��ل حتقيق  اللعبة من  يف جم��ال 
من  ي�صعى  ال��ذي  االأ�صمى  ال��ه��دف 

اأجله اجلميع.
وت�صم قائمة جمل�س اإدارة االحتاد 
كل من نا�صر خليفة البدور /نائب 
حممد  ونا�صر  ال�صابق/،  الرئي�س 
ال�صابق/،  ال�صر  /اأم���ني  التميمي 
وحم��م��د ج��ا���ص��م ���ص��ج��واين /اأمني 

وفاطمة  ال�صابق/،  امل�صاعد  ال�صر 
العن�صر  ممثله  �صيد  حممد  �صيد 

ال��ن�����ص��ائ��ي وامل�����ص��رف��ة ع��ل��ى اجلودو 
اليماحي  حممد  وعلي  الن�صائي، 
�صباب  ال�����ص��اب��ق ومم���ث���ل  ال���لع���ب 
الكتبي  حممد  و�صلطان  اجل���ودو، 
اأحد اأبناء اللعبة، اإىل جانب احلكم 
البلو�صي،  �صليمان  اأح��م��د  ال���دويل 
وعي�صى مو�صي بن هويدن م�صرف 
اجلودو ال�صابق يف نادي احتاد كلباء 
والذي �صاهم يف تاأ�صي�س اللعبة يف 
النادي �صاحب االإجنازات املهمة يف 

ال�صنوات الثلث االأخرية .
من ناحيته ثمن حممد بن ثعلوب 
رئ��ي�����س االحت������اد جهود  ال����درع����ي 

الفل�صي  بالهول  اأح��م��د  الدكتور 
للريا�صة،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����س 
للمجل�س  ال����ت����وف����ي����ق  م���ت���م���ن���ي���ا 
اجل��دي��د يف ق��ي��ادة دف��ة اللعبة مبا 
الريا�صي.  القطاع  اأه���داف  يخدم 
االإماراتية  ل��ل��م��راأة  التحية  ووج��ه 
والبارز يف خدمة  املتنامي  لدورها 
اأثبتت  اأن  بعد  الن�صائية  الريا�صة 
املواقع،  اأه��م  يف  جدارتها ومتيزها 
موؤكدا قدرتها على حتقيق القيمة 
امل�صافة يف خمتلف جماالت العمل 
الريا�صي متا�صياً مع اإ�صرتاتيجية 

دولة االإمارات ومبادئ اخلم�صني.

اعتماد الت�شكيل اجلديد لحتاد اجلودو وامل�شارعة برئا�شة بن ثعلوب
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الفجر الريا�ضي

ميلك بايرن ميونيخ االأملاين فر�صة لتح�صني نتائجه املتقّلبة يف االآونة االأخرية، 
عندما ي�صتقبل �صالزبورغ النم�صوي، اليوم الثلثاء يف اإياب دور ال�16 من دوري 
اأوروبا لكرة القدم، فيما تبدو طريق ليفربول االإنكليزي م�صّرعة نحو  اأبطال 

ربع النهائي بعد تقّدمه على اإنرت االإيطايل ذهاباً بثنائية.
 وعلى وقع خ�صية النادي البافاري عدم جتديد عقد هدافه البولندي روبرت 
تقّدمه  عندما  الذهاب  من  تعقيداً  اأقل  مباراة  يف  بايرن  ياأمل  ليفاندوف�صكي، 
كومان  كينغ�صلي  الفرن�صي  ينقذه  اأن  قبل  االأخ���رية،  الدقيقة  حتى  �صالزبورغ 
م�صجًل هدف التعادل.  وخلفاً لعادته، �صام ليفاندوف�صكي عن الت�صجيل يف 
ال��دوري االأملاين  اآخر ثلث مباريات، ويبدو م�صتقبله غام�صاً مع حامل لقب 
اأندية  اآخر ت�صع �صنوات. وانت�صرت تقارير نهاية االأ�صبوع املا�صي، عن رغبة  يف 
اإنكليزية ب�صّم الهداف املخ�صرم وات�صال مان�ص�صرت يونايتد بوكيل اأعماله بيني 

زاهايف.
غرار  على   ،2023 ح��زي��ران  يف  ع��ام��اً(   33( ليفاندوف�صكي  عقد  وينتهي   

املخ�صرمني احلار�س مانويل نوير )35( وتوما�س مولر )32(.   زميليه 
عقد  ي��زال  ال  لهما،  بالتجديد  رغبته  ومولر  نوير  النادي  اأبلغ  وفيما 

ليفاندوف�صكي غام�صاً.
ال�صهر  �صاحلميدجيت�س  ح�صن  البو�صني  الريا�صي  املدير  ق��ال   

املا�صي اإن النادي يرف�س بيعه: "ال �صّك يف ذلك. روبرت قطعة 
ليفاندوف�صكي  فاجاأ  الت�صريح  لكن هذا  الفريق".  مهمة من 

الذي رّد "اأ�صمع ذلك للمرة االأوىل".
 وبرغم اقرتابه من الرابعة والثلثني، ال يزال ليفاندوف�صكي 
يف قمة لياقته البدنية، نظراً الأ�صلوب حياته ونظامه الغذائي 

امل��و���ص��م يف  34 م��ب��اراة ه��ذا  39 ه��دف��اً يف  اإذ �صّجل  ال��ق��ا���ص��ي، 
خمتلف امل�صابقات.

اأ�صطورة بايرن   ويف عموده االأ�صبوعي يف �صحيفة بيلد، عرّب 
لعدم  �صدمته  ع��ن  ماتيو�س  ل��وث��ار  احل���ايل  وامل��ح��ل��ل  ال�صابق 

الذي  البولندي  عقد  لتمديد  حّل  اإىل  التو�صل 
اختاره االحتاد الدويل يف كانون 
االأول املا�صي اأف�صل العب للعام 

الثاين توالياً.
يك�صف  "عندما  م��ات��ي��و���س:  ق���ال   

اأمام  علناً  ال��ع��امل  يف  الع��ب  اأف�صل 
يبلغه  مل  )ب���اي���رن(  ان  ال��ك��ام��ريا 
بوخز  اأق��وم  به،  باالحتفاظ  رغبته 

اأذين".
متقلبة،  ب���ف���رتة  ب���اي���رن  ومي�����ّر   
ف���ربغ���م ����ص���دارت���ه امل���ري���ح���ة يف 

نحو  واجت�������اه�������ه  ال�������������دوري 
ل��ق��ب ع��ا���ص��ر ت���وال���ي���اً، خ�صر 
وتعادل   4-2 ب��وخ��وم  اأم����ام 
ليفركوزن  باير  م��ع  ال�صبت 
ال�صعب  تعادله  بعد   ،1-1
امل�صابقة  يف  �صالزبورغ  اأم���ام 

القارية.
قال  ليفركوزن،  مع  التعادل  قبل   

وحار�صه  ل��ب��اي��رن  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
ليفاندوف�صكي  اإن  ك��ان  اأول��ي��ف��ر  ال�صابق 
الرتكيز  "نريد  ج��دي��داً:  عقداً  �صُيمنح 

ع��ل��ى ل��ق��ب ال������دوري ث���م االإي������اب �صد 
�صالزبورغ. من بعدها �صرى".

 لكن ماتيو�س يرى اأن ترّدد بايرن يف 

مو�صوع ليفاندوف�صكي قد يكون �صببه تلميح الهداف الروجي اإرلينغ هاالند 
اإىل ترك بورو�صيا دورمتوند يف نهاية املو�صم، علماً اأن كان التقى بوكيل اأعمال 
اأن  الطبيعي  من  �صحيح.  ه��ذا  "نعم،  موناكو  يف  راي��وال  مينو  ال�صاب  ال��ه��داف 

األتقي بوكلء اللعبني" دون الك�صف عن مزيد من التفا�صيل.
 

القرار الأخري لالعب؟
مدريد  ل��ري��ال  اأالب���ا  داف��ي��د  النم�صوي  الو�صط  م��داف��ع��ه-الع��ب  خ�صر  اأن  وبعد 
تكرار ذلك  "ريكوردماي�صرت" عدم  ياأمل  املا�صي،  املو�صم  االإ�صباين دون مقابل 

مع ليفاندوف�صكي القادم حراً اأي�صاً من غرميه دورمتوند يف 2014.
 ويقّدر بايرن قيمة ليفاندوف�صكي، الراغب باال�صتمرار يف امللعب خم�صة اأعوام 

اإ�صافية، كما قال اأخرياً، بخم�صني مليون يورو )55 مليون دوالر اأمريكي(.
مع  اأي�����ص��اً،  اإ�صبانيا  م��ن  اهتماماً  ليفاندوف�صكي  بقاء  ح��ول  ال�صكوك  واأث���ارت   
واأتلتيكو مدريد ت�صهد قدوم الربتغايل  اأي�صاً عن مبادلة بني بايرن  احلديث 

ال�����ص��اب ج����واو ف��ي��ل��ي��ك�����س ب���االجت���اه امل��ع��اك�����س، ب��ح�����ص��ب �صحيفة 
"ماركا".

 لكن من الوا�صح ان القرار النهائي �صيعود 
اأنا  "مع كل خربتي،  لليفاندوف�صكي: 

هادئ. اأنا منفتح الأي �صيء، لكن كل 
ما يتعلق بالتعاقدات ثانوي ويبقى 

يف اخللفية".  وكما قال مدرب بايرن 
ال�صابق فيليك�س ماغات: "اللعب هو من 

يقّرر )م�صتقبله( ولي�س النادي".  وكانت 
ب��اي��رن و�صالزبورغ  ب��ني  ال��ذه��اب  م��ب��اراة 

يف ط��ري��ق��ه��ا ل�����ص��دم��ة ق��وي��ة. ب��ع��د نزوله 
اال��������ص�������ط�������راري م�����ب�����ك�����راً يف 

يف  ل�صالزبورغ  ال�صبق  هدف  اأدام��و  ت�صيكووبويكي  ال�صاب  �صّجل   ،12 الدقيقة 
النهائي، حللوله  ثمن  اإىل  ب�صعوبة  تاأهل  ال��ذي  الفريق  وبقي    .21 الدقيقة 
و�صيفاً يف جمموعة متوا�صعة ت�صدرها ليل الفرن�صي، متقدماً حتى الدقيقة 
االأخرية اأمام بايرن، اأحد ثلثة فرق حققت العلمة الكاملة يف دور املجموعات 
كومان  كينغ�صلي  الفرن�صي  لكن  الهولندي.   اأم�صرتدام  واأياك�س  ليفربول  مع 
اأن قاعدة اأف�صلية الهدف امل�صجل خارج االأر�س  اأنقذه يف الرمق االأخري، علماً 
اأقل  �صتكون  �صالزبورغ  مهمة  اأن  يعني  ما  القارية،  البطولة  يف  تعتمد  تعد  مل 

�صعوبة يف ملعب األيانز اأرينا.
يوليان  ال�صاب  امل��درب  مقارعة العبي  ان مبقدوره  ذهاباً  النم�صا  بطل  واأثبت   
�صهل  بفوز  للمواجهة  جيداً  وا�صتعدوا  �صرعتهم،  لناحية  خ�صو�صاً  ناغل�صمان، 

على التاخ متذيل الرتتيب ال�صبت يف الدوري املحلي 0-4.
 

ليفربول للحفاظ على حلم الرباعية
وبرغم فوزه ذهاباً يف عقر دار اإنرت بهدفني مّهد لبلوغه ربع النهائي، اإال 
اأن ليفربول يخو�س مواجهة حذرة مع حامل لقب الدوري االإيطايل 
ال�����ص��دارة م��ع ميلن ون��اب��ويل برغم  ي��زال مناف�صاً على  ال��ذي ال 

تذبذب نتائجه اأخرياً.
 يف املقابل، ي�صمد ليفربول يف وجه تر�صانة مان�ص�صرت �صيتي �صمن 
 6 بعد  على  بالبقاء  توالياً  ال�صابع  ف��وه  له  و�صمح  ليغ  الربميري 

نقاط من املت�صدر وحامل اللقب، علماً اأنه لعب مباراة اأقل.
 وبرغم ق�صاوة النتيجة ذهاباً، اإال اأن اإنرت اأ�صاب العار�صة عرب 
الرتكي هاكان ت�صالهان اأوغلو، وكان االأف�صل حتى الدقيقة 75 
عندما ك�صر الربازيلي روبرتو فريمينو حاجز دفاعه براأ�صية، قبل 
اأن يق�صي النجم امل�صري حممد �صلح على اآماله.  
وبعد اأن قاده اإىل لقبي دوري اأبطال اأوروبا 
والدوري االإنكليزي بعد طول انتظار، 
يقاتل املدرب االأمل��اين يورغن كلوب 
ليفربول،  م��ع  جبهات  اأرب���ع  على 
النادي  منا�صرو  خ�صي  بعدما 
م�صاركة  ت��ق�����ص��ي  اأن  االأح���م���ر 
�صلح  حممد  امل�صري  جنميه 
يف  مانيه  �صاديو  وال�صنغايل 
االأخرية  اإفريقيا  اأمم  كاأ�س 

على حظوظه باملناف�صة.
ع�صر  دام  ���ص��ي��ام��اً  ف����ّك   
ال����ك����وؤو�����س  يف  �����ص����ن����وات 
امل���ح���ل���ي���ة، ب��ت��ت��وي��ج��ه يف 
االأ�صبوع  الرابطة  كاأ�س 
امل�������ا��������ص�������ي ب������رك������لت 
ع��ل��ى ح�صاب  ال��رتج��ي��ح 
طريقه  ي��ب��دو  ت�صل�صي، 
���ص��ه��ًل ن��ح��و رب���ع نهائي 
يناف�س  االأب��ط��ال،  دوري 
لقب  ب�صرا�صة على  �صيتي 
بلغت  فيما  املحلي  ال���دوري 
نهائي  ربع  الرديفة  ت�صكيلته 
ليفربول  وي��ح��ت��ل  ال����ك����اأ�����س.  
املركز الثالث يف عدد مرات احراز 
بالت�صاوي  م��رات   6( امل�صابقة  لقب 
م��ع ب��اي��رن( وراء ري���ال م��دري��د )13( 

وميلن )7(.

•• دبي-الفجر:

االآ�صيوية  التدريبية  ال���دورة  من  االأوىل  املرحلة  حم��اور  االأول  اأم�س  انطلقت 
)AFC A Diploma( للمدربني، التي ُينظمها احتاد الكرة بالتعاون مع 
االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم، وي�صت�صيفها نادي احلمرية للفرتة من 6 اإىل 18 

مار�س احلايل، مب�صاركة 24 مدرباً.
وتاأتي هذه الدورة �صمن برنامج االإدارة الفنية باحتاد الكرة للمو�صم الريا�صي 
االآ�صيوي، والتي  تعليمية معتمدة من االحتاد  ملنهجية  2021-2022، وفقاً 
تهدف لتطوير وتاأهيل املدربني حاملي الرخ�صة االآ�صيوية )B( لنيل ال�صهادة 

االأعلى لتدريب الفريق االأول يف االأندية واملنتخبات.
وتت�صمن حماور الدورة التي ُي�صرف عليها املحا�صرون االآ�صيويون، البحريني 
حممد مبارك ال�صملن، واالإماراتيان جمال علي احل�صاين وعبد املجيد اإبراهيم 
املدرب  م�صوؤوليات  تتناول  التي  والعملية  النظرية  املحا�صرات  من  النمر عدداً 
وطرق التدريب املختلفة ، ومهارات االت�صال مع اللعبني وقراءة وحتليل االأداء 
واملباريات، باالإ�صافة مل�صوؤوليات اللعبني املهاجمني واأدوار العبي خط الدفاع 

منطقة  يف  الهجومي  باللعب  االحتفاظ  وتطوير  وال��دف��اع،  الهجوم  حالتي  يف 
االإ�صرتاتيجي  التخطيط  وع��وام��ل  الهجومي،  الُثلث  ومنطقة  امللعب  و�صط 

للفريق خلل املباراة.
امل�صارك لفرتة معاي�صة ملدة  املدرب  التدريبية خو�س  ال��دورة  وي�صرتط اجتياز 
ثلثة اأ�صابيع مع مدرب حمرتف يف الفريق االأول باالأندية �صواء داخل اأو خارج 
التدريبات،  خلل  امل��درب  فكر  وتطبيق  التدريب  كيفية  على  للوقوف  الدولة، 
والتوجيهات خلل املباريات، والعديد من اخلربات التي ي�صهل اكت�صابها خلل 

تلك الفرتة.
اإع��داد وتاأهيل وتطوير  اإىل  االآ�صيوية للمدربني ب�صفة عامة  ال��دورات  وتهدف 
خلل  م��ن  امل�صتويات  اأف�صل  اإىل  بهم  وال��و���ص��ول  امل��درب��ني،  وق���درات  اإمكانيات 
اللعبني،  تدريب  وط��رق  منهجية  يف  امل��درب  وتاأهيل  الفني،  اجلانب  تطوير 
وعر�س ومناق�صة امل�صتجدات اجلديدة التي تطراأ على فنيات اللعبة بني احلني 

واالآخر، مبا ينعك�س على تطور االأداء الفني للعبني.
اإىل   8 للفرتة من  �صُتقام  االآ�صيوية  للدورة  الثانية  املرحلة  اأن  بالذكر  اجلدير 
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•• نيقو�صيا-الفجر

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  و���ص��ل��ت 
العا�صمة  اإىل  االأط���ب���اق  ل��رم��اي��ة 
للم�صاركة  نيقو�صيا  ال��ق��رب���ص��ي��ة 
للأطباق  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  يف 
وال��ت��ي ت��ق��ام ه��ن��اك خ���لل الفرتة 
م���ن ال��ث��ام��ن وح���ت���ى ال��ت��ا���ص��ع من 
وال��ت��ي تعد  م��ار���س اجل����اري  �صهر 
ب��اك��ورة ب��ط��والت االحت����اد الدويل 
ل���ل���رم���اي���ة ع���ل���ى ����ص���ع���ي���د رم���اي���ة 
 336 مب�صاركة  وحتظى  االأطباق 
48 دولة  رام��ي��ا ورام��ي��ة مي��ث��ل��ون 
البلد  ق����رب�����س  ع�������ددا  اأك�����ره�����م 
راميا   19 وكازاخ�صتان  امل�صيف 
وبريطانيا   اأم���ري���ك���ا  ث���م  ورام���ي���ة 
اإيطاليا  ث��م  ورام���ي���ة  رام��ي��ا   16
14 راميا ورامية ثم الكويت 13 
راميا ورامية ثم كل من �صلوفاكيا 
راميا   12 ورو�صيا  والهند  واأملانيا 

ورامية .
وميثلنا يف هذه البطولة ح�صن بن 
رماية  يف  و  اإداري����ا  ال�صحي  ه��دي��ه 
"اال�صكيت"  االأط��ب��اق م��ن االأب���راج 
خ��ل��ي��ف��ة فطي�س  ���ص��ي��ف  م����ن  ك����ل 
وحممد اأحمد ح�صني اأما يف رماية 
"الرتاب"  احل��ف��رة  م��ن  االأط���ب���اق 

ال�صام�صي  م��ان��ع  ���ص��ي��ف  ف��ي��م��ث��ل��ن��ا 
واأحمد يحيى احلمادي .

وكما ه��و م��ع��روف ووف��ق��ا للئحة 
االحت��اد ال��دويل للرماية يف ثويها 
اجل���دي���د ����ص���وف ي��ح�����ص��ل ك���ل رام 
م�صارك على نقاط نظري امل�صاركة 
يف كل بطولة لل�صتفادة منها عند 
االأوملبية  امل�����ص��ارك��ة  ب��ط��اق��ات  م��ن��ح 
الرماة  الذي �صيدفع جميع  االأمر 
اىل احلر�س على امل�صاركة وبذلك 

ومن  امل�صاركني  ع��دد  ي���زداد  �صوف 
ثم التناف�س .

املفتوح  التدريب  رماتنا  ب��داأ  وق��د 
غداً  البطولة  ب��رن��ام��ج  ويت�صمن 
االأربعاء التدريب الر�صمي �صباحا 
لرماة االأطباق من احلفرة ويعقد 
امل�صاركة  للوفود  الفني  االجتماع 
ظهرا ثم التدقيق وفح�س الرماة 
االفتتاح  "ثم  وامللب�س  "االأ�صلحة 
والن�صف  ال���راب���ع���ة  يف  ال��ر���ص��م��ي 

ع�صرا بتوقيت قرب�س " ال�صاد�صة 
والن�صف بتوقيت االإمارات ".

فاإنها  ال��ب��ط��ول��ة  الئ���ح���ة  وح�����ص��ب 
اأي�����ام رم����ي تبداأ  ت��ت�����ص��م��ن ث��لث��ة 
اخل��م��ي�����س وت��خ��ت��ت��م ال�����ص��ب��ت 12 
مار�س لرماة االأطباق من احلفرة 
اأم����ا رم����اة االأط����ب����اق م���ن االأب�����راج 
االأحد  اأي���ام  رمايتهم  تتم  ف�صوف 
 13 املوافقني  والثلثاء  واالثنني 

و14 و15 مار�س املقبلني .

اإياب دور الـ16 من دوري اأبطال اأوروبا

بايرن ميونيخ لفر�س واقعيته... وربع النهائي ينادي ليفربول
دوري الإمارات..  اأ�شاطري 

وجنوم تركت ب�شمات ل تن�شى
•• اأبوظبي-وام:

اأب��رز واأه��م الدوريات االآ�صيوية  ال��دوري االإماراتي لكرة القدم من  يعد 
والعربية، حيث لعب الأنديته العديد من النجوم العامليني، ممن تركوا 
اأو  ب�صمة كبرية مع ه��ذه االأن��دي��ة �صواء بتحقيق االأل��ق��اب واالإجن���ازات، 
امل�صاهمة ب�صكل كبري يف الرتويج عامليا للم�صابقة، حتى اأ�صبحت امل�صابقة 

حمط اأنظار العديد من املدربني واللعبني الدوليني.
اأب��رز هوؤالء  التايل  التقرير  وام/ يف   / االإم���ارات  اأن��ب��اء  وتر�صد" وكالة 
النجوم الذين مروا على الدوري، وتركوا ب�صمات ال تن�صى بعد اأن حققوا 

العديد من االألقاب واالإجنازات، حمليا وقاريا.
وع��ن االأب��رز فقد ك��ان النجم الليبريي ج��ورج وي��ا واحلائز على جائزة 
اأف�صل العب يف العامل لعام 1995، ورئي�س ليبرييا احلايل، حيث �صبق 
واأن لعب لنادي اجلزيرة، وكذلك االإيطايل فابيو كانافارو قائد منتخب 
اإيطاليا الفائز بكاأ�س العامل 2006، فقد لعب ل�صباب االأهلي يف مو�صم 

.2010
دافع  الذي  بيليه  االأ�صطورة عبيدي  االإماراتية  الكرة  ذاكرة  تن�صى  ولن 
عن قمي�س نادي العني، وتوج معه بلقبي الدوري وكاأ�س �صاحب ال�صمو 
واإبراهيم ح�صن فقد لعبا  امل�صري ح�صام  التواأم  الدولة، وكذلك  رئي�س 
اأي�����ص��ا ل��ن��ادي ال��ع��ني، وح��ق��ق��ا م��ع��ه ل��ق��ب ال����دوري يف م��و���ص��م 1999 - 

.  2000
اأما الغاين اأ�صامواه جيان فقد كان واحدا من اأبرز النجوم الذين مروا 
ا�صتطاع  املا�صية، حيث  الفرتة  االإم��ارات��ي خلل  ال��دوري  م�صابقة  على 
اأن يحقق مع فريق العني لقب الدوري 3 مرات، وكاأ�س �صاحب ال�صمو 

رئي�س الدولة، وال�صوبر املحلي مرة واحدة لكل منهما.
االأفريقية عام  االأمم  بكاأ�س  املتوج  اإميينيكي  اإميانويل  النيجريي  وكان 
االإماراتي حيث كان  الدوري  يف  لعبوا  الذين  النجوم  اأبرز  من   2013
بديل للغاين اأ�صمواه جيان بعد رحيله عن العني يف عام 2015 منتقل 

اإىل الدوري ال�صيني.
ومن بني اأبرز االأ�صاطري الذين لعبوا الأندية الدوري االإماراتي، النجم 
ال�صعودي يا�صر القحطاين الذي ارتدى قمي�س نادي العني وا�صتطاع اأن 

يحقق معه لقب الدوري املحلي يف مو�صم 2011 - 2012 .
ال�صابق  الهولندي فيليب كوكو العب بر�صلونة  النجم  اأحد  ين�صى  ولن 
الذي ان�صم ل�صفوف نادي اجلزيرة ملدة مو�صما واحدا وحقق معه لقب 

كاأ�س االأندية اخلليجية.
وك���ان ري���ان ب��اب��ل الع���ب ل��ي��ف��رب��ول ال�����ص��اب��ق م��ن اأب����رز ال��لع��ب��ني الذين 
ان�صموا مل�صابقة الدوري االإماراتي حيث لعب لفريق العني وحقق معه 

كاأ�س ال�صوبر.
ويعد الربتغايل ريكاردو كواريزما الفائز بالثلثية التاريخية مع انرت 
2016 من  اأوروب��ا مع منتخب الربتغال يف عام  ميلن، واملتوج بلقب 
بني اأبرز اللعبني الذين ان�صموا للدوري االإماراتي، حيث لعب ل�صباب 

االأهلي وتوج معه يف عام 2013 بكاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة.
ومن بني اأبرز النجوم الذين ان�صموا لدوري االإمارات اأي�صا كان الفرن�صي 
ديفيد تريزيجيه بطل مونديال 1998 مع فرن�صا ويورو2000، حيث 
لعب لفريق بني يا�س يف عام 2011، وكذلك امل�صري حممد زيدان جنم 
والذي   ،2010 و   ،2008 اأفريقيا  وبطل  ال�صابق  دورمتوند  برو�صيا 

لعب اأي�صا ل�صفوف بني يا�س.
كما لعب اأي�صا النجم االإيطايل لوكا توين بطل العامل يف 2006 لنادي 

الن�صر يف عام 2012.

انطلق حماور املرحلة الأوىل من الدورة 
التدريبية الآ�شيوية )A( للمدربني

دولة   48 ميثلون  راميا  مب�ساركة 336 

رماتنا ي�شلون قرب�س للم�شاركة يف كاأ�س العامل لرماية الأطباق 

•• دبي-الفجر:

القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  والع��ب  كابنت  املحمدي  وليد  يخو�س 
االأملاين  ري��ال موين�صرت  ن��ادي  احرتافية جديدة مع  ال�صاطئية جتربة 
"فيفا"  ال���  ت�صنيف  يف  ال��ع��امل  اأن��دي��ة  م�صتوى  على  ال�صاد�س  امل�صنف 
خلل م�صاركته يف بطولة دوري اأبطال اأوروبا 2022 التي ت�صت�صيفها 

الربتغال للفرتة من 3 اإىل 12 يونيو املقبل.
وهي التجربة االحرتافية الثانية للعب منتخبنا الوطني يف البطولة 
االأوروبية، حيث �صبق له امل�صاركة مع نادي اإنريجيا جيوجنو�س املجري 
ن���ادي وي�صت كو�صت يف  م��ع  اأخ���رى  بينما خ��ا���س جت��رب��ة   ،2017 ع��ام 
يف  الفريق  وجنح   ،2019 عام  ال�صني  يف  ال�صاطئية  القدم  كرة  دوري 

املنتخب عن  املحمدي العب  ال��دوري. وعرب وليد  ح�صد لقب و�صافة 
�صعادته بامل�صاركة للمرة الثانية يف بطولة دوري اأبطال اأوروبا التي ُتعد 
واحدة من اأقوى البطوالت القارية للعبة، ُموؤكداً اأن م�صاركته مع نادي 
ريال موين�صرت االأملاين دليل على اأن اللعب االإماراتي لديه املقومات 
التي ت�صاعده يف االحرتاف وموا�صلة حتقيق اإجنازات ريا�صية جديدة 

لريا�صة كرة القدم ال�صاطئية االإماراتية".
يك�صبون  االح��رتاف اخلارجي للعبني، حيث  املحمدي الأهمية  واأ�صار 
من خللها العديد من اخلربات التي ت�صهم يف تنمية القدرات واملهارات 
الوطني  املنتخب  �صت�صب يف م�صلحة  اخل��ربات  تلك  كل  واأن  الكروية، 

الذي يت�صرف ويفتخر يف متثيله على امل�صتويني القاري والدويل".
وُيعد وليد املحمدي من اللعبني الذين حققوا العديد من االإجنازات 

الريا�صية لكرة القدم ال�صاطئية االإماراتية، حيث حقق املركز الرابع يف 
اأول م�صاركة له يف الت�صفيات االأ�صيوية عام 2011، ثم املركز الثالث 
ن�صختي  اآ�صيا يف  لكاأ�س  وو�صيفاً   ،2015 عام  واخلام�س   ،2013 عام 

و 2019.  2017
واأ�صهم يف تاأهل منتخبنا الوطني وامل�صاركة يف اأربع ن�صخ لبطولة كاأ�س 
 ،2017 وال��ب��اه��ام�����س   ،2013 تاهيتي  يف  ال�صاطئية  للكرة  ال��ع��امل 

والباراغواي 2019، ورو�صيا 2021.
وُر�صح اأربع مرات جلائزة اأف�صل العب على م�صتوى العامل، ومت اختياره 
�صمن 10 العبني " 8 العبني + 2 حرا�س مرمى " يف الت�صكيلة املثالية 
الآ�صيا عام 2019، باالإ�صافة اإىل اختياره �صفرياً للكرة ال�صاطئية منذ 

عام 2018 واإىل االآن.

وليد املحمدي يخو�س جتربة احرافية جديدة يف دوري اأبطال اأوروبا 2022



تلتقي بحبيبها وابنتها بعد 50 عامًا بف�شل لينكداإن
اأُج��ربا على عر�س ابنتهما للتبني بعد اأن حملت يف  ك�صف زوجان 
�صن املراهقة قبل اأن يفرقهما والداهما عن كيفية مل �صمل العائلة 
50 عاما. وكانت كارين ليمان وديني  اأك��ر من  بعد  اأخ��رى  م��رة 
فينار، من والية ميني�صوتا، حبيبتني يف املدر�صة الثانوية، واكت�صفا 
اأنهما كانا يتوقعان طفًل يف عام 1961، عندما كانت كارين تبلغ 
اإىل منزل للأمهات غري  اإر�صالها  15 عاًما فقط، ومت  العمر  من 
املتزوجات واأجربت على تقدمي ابنتها ديني�س للتبني. وبقي كارين 
مل  ك��اري��ن  وال���دي  الأن  النهاية  يف  انف�صل  ولكنهما  م��ًع��ا،  ودي��ن��ي 
يوافقا على ذلك. وبعد اأكر من خم�صة عقود، ات�صل ديني بكارين، 
التقى  وعندما  اإن.  لينكد  موقع  ع��رب  اأرم��ل��ة،  اآن���ذاك  كانت  التي 
الزوجان اأخرًيا �صخ�صًيا، وقعا يف احلب من جديد، وتزوجا اأخرًيا 
36 �صاعة فقط. واأعاد الزوجان االت�صال الحًقا مع ابنتهما،  بعد 
التي ت�صتخدم االآن ا�صم جان فوك�صلند، و�صاعدتهما وكالة التبني 
ات�صالهما حتى  البداية  التي جتاهلت يف  ابنتهما،  العثور على  يف 

اأجرت مناق�صة مع زوجها.
حيث  الثانوية  املدر�صة  يف  علقتهما  ازده��رت  كيف  كارين  وروت 
الريا�صية  واملباريات  امل�صرحية  العرو�س  اإىل  ياأخذها  ديني  ك��ان 
ومي�صي معها اإىل منزلها بعد ظهر كل يوم، وبعد اأن اكت�صفا باأنها 
حامل، اأر�صلها والداها الراف�صان لهذه العلقة اإىل دار اخلدمات 

االجتماعية للأمهات غري املتزوجات.

جمهول ينحر رجًل وزوجته وابنته
يوم   ب�صعة  ق��ت��ل  ج��رمي��ة  ال��ك��وي��ت  ال��ع��ار���ص��ي��ة يف  ���ص��ه��دت منطقة 
اجل��م��ع��ة امل��ا���ص��ي ح��ي��ث ع���رت االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة ع��ل��ى مواطن 
وزوجته وابنته منحورين داخل منزلهم. ونقلت جريدة "القب�س" 
الكويتية عن م�صدر اأمني قوله اإن غرفة عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بلغاً من مواطن اأفاد خلله بعثوره على �صقيقته وزوجها 
وابنتها منحورين داخل منزلهم. وانتقل على الفور رجال املباحث 
والنجدة واالأدلة اجلنائية ووكيل النائب العام اإىل املنزل، وعروا 
على اجلثث الثلث. ودلت املعاينة االأولية لرجال االأدلة اجلنائية 
اأي�����ام، ح��ي��ث اإن رائ��ح��ة اجلثث   4 اأن اجل��رمي��ة وق��ع��ت ق��ب��ل ن��ح��و 
يف  والتحري  البحث  اإدارة  رج��ال  وب���داأ  امل��ك��ان.  اأرج���اء  يف  انت�صرت 
جمع املعلومات عن اجلرمية الب�صعة للتو�صل اإىل هوية مرتكبي 

اجلرمية والدوافع التي وراءها، بح�صب ال�صحيفة.

نتفليك�س تعلق خدمتها يف رو�شيا
ال��ف��ي��دي��و على  اأن من�صة  اأم��ريك��ي��ة،  اإع����لم  اأف�����ادت ع���دة و���ص��ائ��ل 
على  احتجاجا  رو�صيا،  يف  خدمتها  علقت  "نتفليك�س"،  االإنرتنت 

احلرب يف اأوكرانيا.
اأوق��ف يف وق��ت �صابق من ه��ذا االأ�صبوع  وك��ان عملق الفيديو قد 

عملياته ل�صراء احلقوق واإنتاجاته اخلا�صة يف رو�صيا.
وقال متحدث با�صم املن�صة ملجلة فارايتي االأمريكية: "بالنظر اإىل 

الظروف على االأر�س، قررنا تعليق خدمتنا يف رو�صيا".
 ،2021 ع��ام  نهاية  يف  م�صرتك  مليون   221،8 ت�صجيلها  ورغ���م 
اأقل من مليون  تعد نتفليك�س العبا ثانويا يف رو�صيا، حيث ت�صم 
املن�صة  تن�صر  وال  ج��ورن��ال.  �صرتيت  وول  وف��ق �صحيفة  م�صرتك، 
ذكرت  ما  وفق  الرو�صية،  ال�صوق  يف  ن�صاطها  حول  مف�صلة  اأرقاما 
وكالة فران�س بر�س. وبقرارها االأحد، تن�صم نتفليك�س اإىل العديد 
ان�صحابها  اأو  اأن�صطتها  تعليق  اأعلنت  التي  االأجنبية  ال�صركات  من 

التام من رو�صيا منذ بدء هجومها على اأوكرانيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تنتقم ممن تنمروا عليها بالإبداع
ولدت التون�صية �صيماء قدور بت�صوه خلقي يف اأ�صابع يديها وقدميها، االأمر الذي جعلها تعاين من التنمر وال�صخرية 
يف �صغرها. والأنها فتاة جميلة الروح كجمال خلقتها فقد عقدت العزم على االنتقام ممن تنمروا بها و�صخروا منها 
بطريقة اإيجابية، هي اأن تتقن �صيئا �صعبا وتنبغ فيه فيتمنوا لو اأنهم، وهم االأ�صحاء، يف مثل نبوغها. من هنا قررت 

�صيماء اأن تتعلم عزف القانون ورق�س الباليه، وهي ذات االأ�صابع امل�صوهة يف اليدين والقدمني.
يف �صن الثامنة، تعلمت �صيماء العزف على القانون دون اأن تدرك اأنها �صت�صبح حياتها بعد نحو 20 عاما.

وقالت �صيماء قدور، وهي عازفة قانون وراق�صة باليه واأ�صتاذة مو�صيقى ورق�س، لتلفزيون رويرتز "مرحبا ا�صمي 
�صيماء قدور عازفة قانون وراق�صة باليه واأ�صتاذة مو�صيقى ورق�س، اأعاين من ت�صوه خلقي منذ الوالدة يف اأ�صابع 

يدي و�صاقي".
واأ�صافت "اأنا اتولدت بت�صوه خلقي يف اأ�صابع يدي و�صاقي، منذ ال�صغر تعر�صت للكثري من التنمر واالأ�صياء ال�صيئة 
من الكبار واأي�صا �صغار ال�صن. هذا التنمر قد ترك يف داخلي ُغ�صة لكنني متالكت نف�صي وقررت اأن احلل الوحيد 
الأفر�س نف�صي بالن�صبة لهوؤالء ونوعا ما اآخذ بثاأري قليل من ا�صتهزائهم بي اأو يحتقروين اأو فعلوا يل اأ�صياء �صيئة 

هو اأنني اأجنح يف �صيء �صعب الأن املو�صيقى والرق�س النجاح بهما خمتلف عن اأي �صيء اآخر".
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اأف�شل اأزياء ال�شارع يف اأ�شبوع باري�س للمو�شة
اآخر  لعر�س  ال�صنوية  االأح����داث  اأب���رز  م��ن  للمو�صة  ب��اري�����س  اأ���ص��ب��وع  يعد 
اأ�صبوع باري�س للمو�صة لهذا العام كما  الت�صاميم يف عامل االأزي��اء. و�صهد 

هي العادة جمموعة من الت�صاميم املميزة الأزياء ال�صارع.
باري�س  اأ�صبوع  يف  ال�صارع  اأزي��اء  اأف�صل  من  جمموعة  يلي  فيما  ن�صتعر�س 

للمو�صة، بح�صب موقع غرات�صيا ماغازين.
ريهانا: كانت ريهانا حديث املدينة بعد اأن ظهرت الأول مرة وهي ت�صتعر�س 
�صفافة  �صوداء  باإطللة  ريهانا متاألقة  اإعلن حملها. وبدت  بعد  مظهرها 
بزي  بالريمو  اأوليفيا  املو�صة  موؤثرة  ظهرت  بالريمو:  اأوليفيا  دي��ور.  من 

اأنيق باللونني االأ�صفر واالأ�صود وهي ت�صري يف �صوارع باري�س.
 Off-white االأزي��اء بيل حديد يف عر�س  بيل حديد: �صوهدت عار�صة 
مع �صديقها مارك كاملان يف ف�صتان ق�صري منقو�س بنق�صة يتوقع اأن تكون 

�صيحة �صعبية قادمة.
�صيارا فرياجني: قدمت املدونة االإيطالية كيارا فرياجني اإطلالت خلل 

عر�س ديور مع كعكة اأنيقة و�صرتة ملونة وجمموعة �صورتات مميزة.
ليلي روز دي��ب: ارت��دت عار�صة االأزي��اء ليلي-روز دي��ب، ابنة املمثل جوين 
�صانيل  جعل  مم��ا  �صانيل  اأزي���اء  عر�س  يف  التويد  م��ن  مم��ي��ًزا  طقًما  دي��ب، 

فخورة باختيارها وجهاً الأحدث جمموعة لربيع 2022.

هيبغنوزي�س ت�شتحوذ على حقوق اأغنيات كوهني 
حقوق  على  ا�صتحوذت  ماجنمنت" اأنها  �صونغ  "هيبغنوزي�س  �صركة  اأعلنت 
كامل اأغنيات املغني وال�صاعر ليونارد كوهني يف اأحدث �صفقة من �صل�صلة 
"هيبغنوزي�س"  واأو�صحت  املو�صيقية.  النجوم  اأعمال  حقوق  بيع  عمليات 
التي  ال�278  امل�صتقة  واالأعمال  االأغنيات  اأنها ح�صلت على حقوق  بيان  يف 
حّلنها الفنان املتحدر من مدينة مونرتيال الكندية، ومنها اأغنية "هللويا" 

ال�صهرية.
ومل ي�صر البيان اإىل قيمة ال�صفقة املوّقعة مع ورثة ال�صاعر وامللّحن واملغني 

الذي تويف �صنة 2016 عن 82 عاماً.
وقال موؤ�ص�س "هيبغنوزي�س �صونغ ماجنمنت" الكندي مريك مريكوريادي�س 
واالإ�صراف  ت�صاهى  ال  التي  كوهني  ليونارد  اأغنيات  على  احلفاظ  "تولينا 
يف  وك��ان  اأهميتها".  ون��درك  بحما�صة  عليها  نقبل  رائعة  م�صوؤولية  عليها 
مقّدم ممثلي ورثة ليونارد كوهني يف هذه ال�صفقة مدير اأعماله ملدة طويلة 
كابيتال"،  �صونغز  "هيبغنوزي�س  اال�صتحواذ حل�صاب  روبرت كوري. وجرى 
وهي ثمرة �صراكة بني "هيبغنوزي�س �صونغ ماجنمنت" و"بلك�صتون اإل اإل 
بي". و�صبق ل�"هيبغنوزي�س" اأن ا�صرتت حقوق اأعمال عدد من النجوم من 
بينهم االأمريكي الكندي نيل يونغ وفرقة الروك البديل االأمريكية "ذي رد 

هوت ت�صيلي بيربز".

ت�شييع جثمان الفنان 
امل�شري اإياد داود

اأم�������س االأول االأح����د  ���ُص��ي��ع ظ��ه��ر  
جثمان الفنان واالإعلمي امل�صري 
اإياد داود، الذي تويف عن عمر ناهز 
اإثر  م�صاعفات  ب�صبب  ع��ام��ا،   39

اإ�صابته بفريو�س كورونا.
واأقيمت �صلة اجلنازة على الراحل 
م�صطفى  م�����ص��ج��د  يف  داود  اإي������اد 
بعد  املهند�صني  مبنطقة  حم��م��ود 
ح�صور  و���ص��ط  االأول  اأم�����س   ظهر 
وتاأثر من عدد كبري من حمبيه. 
وكتاب  فنانون  اجلنازة  يف  و�صارك 
���ص��ح��ف��ي��ون، م���ن ب��ي��ن��ه��م ع��ب��د اهلل 
وخالد  يون�س،  وه�صام  ال�����ص��ن��اوي، 
وعدد  من�صور،  واإبراهيم  البل�صي، 
وال�صيا�صيني  ال���ك���ت���اب  م���ن  اآخ�����ر 

البارزين يف م�صر.
ال�����ص��ح��ف��ي خالد  ال���ك���ات���ب  وق�����ال 
اإنه  ال��راح��ل،  ال��ف��ن��ان  �صقيق  داود، 
اأ�صهر   5 ق��ب��ل  ب���ك���ورون���ا  اأ����ص���ي���ب 
الفرتة  تلك  ط���وال  وظ��ل  تقريبا، 
ب�صبب  ت��ويف  حتى  ال��ع��لج،  يتلقى 
وكتب  ال����ف����ريو�����س.  م�������ص���اع���ف���ات 
ال�صخ�صية  �صفحته  ع��ل��ى  خ��ال��د 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
احلبيب  اأخي  "تويف  "في�صبوك": 
باحلب  مليئة  ع��ام��ا   40 ع��ن  اإي����اد 
وال��ط��ي��ب��ة واالإب�������داع، ي��رح��م��ه اهلل 

رحمة وا�صعة. رحمتك يا رب".
ك���م���ا ن��ع��ت��ه زم��ي��ل��ت��ه يف ال���ربام���ج 
�صباحي،  ���ص��ل��م��ى  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
اإياد  "اأخويا وع�صرة عمري  قائلة: 
داود تويف وذهب للغفور الرحيم.. 
الدعاء  حمبيه  جميع  م��ن  اأرج����و 
له، ومن يتواجد من جمهورنا يف 
بعمل  يقوم  اأن  فاأمتنى  ال�صعودية 

عمرة له".

ذي بامتان يت�شدر 
�شباك التذاكر 

�صدارة  بامتان"  "ذي  فيلم  ت��ب��واأ 
����ص���ب���اك ت����ذاك����ر �����ص����االت اأم���ريك���ا 
ان��ط��لق عرو�س  ال�����ص��م��ال��ي��ة م��ن��ذ 
�صل�صلة  م���ن  ه���ذا اجل����زء اجل���دي���د 
على  ال��وط��واط،  الرجل  مغامرات 
ن�صرتها  اأول��ي��ة  ت��ق��دي��رات  بّينت  م��ا 
"اإكزيبيرت ريلي�صنز"  االأحد �صركة 
الذي  الفيلم  وح��ق��ق  املتخ�ص�صة. 
براذرز"  "وورنر  ���ص��رك��ة  اأن��ت��ج��ت��ه 
روبرت  الربيطاين  املمثل  وي���وؤدي 
الوطواط  ال��رج��ل  دور  باتين�صون 
مليون   128،5 بلغت  مداخيل  فيه 
دوالر من اجلمعة اإىل االأحد، علماً 
اأن تكلفة اإنتاجه قّدرت بنحو 200 
بامتان" بذلك  "ذي  وب��ات  مليون. 
الفيلم الذي حقق االإيرادات االأعلى 
فور انطلقه، يف ما يتعلق بالفرتة 
اأم��ا يف   .2022 املمتدة منذ مطلع 
الفرتة املمتدة منذ بداية اجلائحة، 
اأعلى  الثانية جلهة  املرتبة  فيحتل 
مداخيل االنطلق وراء "�صبايدر-

واي هوم" ال���ذي ح�صد  ن��و  م���ان: 
260 مليون دوالر فور بدء عر�صه 
على ال�صا�صات االأمريكية ال�صمالية 
الفائت.  االأول-دي�صمرب  كانون  يف 
"ذي بامتان" تعّقب قاتل  ويتناول 
اأجواء  يف  غ��وث��ام،  مدينة  يف  �صّفاح 
ال�صلطة  ا���ص��ت��خ��دام  واإ����ص���اءة  ف�صاد 
ت�صّكل خلفية الق�صة، فيما الرجل 
الفيلم  ه���ذا  ن��ف�����ص��ه يف  ال���وط���واط 
بطل بائ�س يعاين عذابات داخلية. 
اجلديد  امل��غ��ام��رات  فيلم  وت��راج��ع 
 )Uncharted( اأن����ت���������ص����ارِت����د 
وا�صعة  فيديو  لعبة  من  امل�صتوحى 
املركز  اإىل  �صوين  تنتجها  ال�صعبية 

الثاين.

يف 9 دقائق.. تقنية ل�شحن الهواتف املحمولة
من  �صيئاً  املحمولة  الهواتف  �صحن  ب�صاأن  القلق  ي�صبح  قد 
الهاتف  �صحن  على  ت�صاعد  ج��دي��دة  تقنية  بف�صل  املا�صي 
من ال�صفر حتى %100 خلل 9 دقائق فقط. ولن ي�صعر 
االآن  بعد  بالذعر  اأعمالهم  اإىل  يتجهون  الذين  االأ�صخا�س 
اإذ ميكنهم بف�صل  اإذا ن�صوا �صحن هواتفهم املحمولة ليًل، 
اال�صتحمام.  اأثناء  البطارية  كامل  �صحن  اجلديدة  التقنية 
هواتف  بت�صميم  �صت�صمح  التقنية  هذه  اإن  اخل��رباء  ويقول 
�صغرية اأو اأقل �صمًكا بعد ت�صخم االأجهزة يف احلجم لتنا�صب 
اليوم.  ط��وال  الطاقة  توفر  ل�صمان  العملقة  البطاريات 
للهواتف  ت�صمح  التي  اجل��دي��دة،  التكنولوجيا  عر�س  ومت 
بامت�صا�س الطاقة ب�صرعة دون الت�صبب يف تلف البطاريات، 
املا�صي،  االأ���ص��ب��وع  بر�صلونة  يف  للجوال  العاملي  امل��وؤمت��ر  يف 
ويتوقع اأن ت�صل اإىل االأجهزة بحلول ال�صيف املقبل، بح�صب 
�صركة  ابتكار  التقنية من  الربيطانية.  ديلي ميل  �صحيفة 
ت�صنيع الهواتف ال�صينية اأوبو، وهي رابع اأكرب �صركة على 
م�صتوى العامل وتنمو ب�صرعة اإىل جانب علماتها التجارية 
الفرعية OnePlusو Realme و Vivo ويقول اخلرباء 
اإن �صركتي �صام�صونغ واأبل تعملن بالفعل على تكرار هذا 
االإجناز، نظًرا الأن ال�صحن ال�صريع وعمر البطارية الطويل 

ميثلن ميزة بيع رئي�صية للهواتف املحمولة.

اإيطايل يقطع 6 اآلف كلم لإنقاذ حبيبته الأوكرانية
بدون حلظة واحدة من الرتدد اأو اخلوف، �صافر اإيطايل 
اأوك���ران���ي���ا يف  اإىل  ال���ب���لد  ب��ج��ن��وب��ي  م���ن ج���زي���رة �صقلية 
"نحن  �صاحنة الإنقاذ حبيبته من احلرب الدائرة هناك. 
م�صغولون بالبقاء، هم يدقون طبول احلرب، نحن ال ندق 
الدين  لل�صاعر والفقيه جلل  اإال طبول احلب"، مقولة 
اآم��ن بها بطل ه��ذه الق�صة، داف��ي��دى ديبيرتو،  ال��روم��ي، 
اإىل  عامل �صيد االأ�صماك االإيطايل الذي حولته احلرب 
ب�صبب  للخطر  حياته  �صريكة  تعر�صت  عندما  "منقذ" 
مرتني،  ديبيرتو  يفكر  مل  االأوك���راين.  الرو�صي  ال�صراع 
وعلى الفور ا�صتقل حافلته من بلدة باكينو ب�صقلية، حيث 
اإيطاليا والنم�صا وجمهورية  اأوروبا،  يعي�س، ليعرب ن�صف 
وفقاً  اأوك��ران��ي��ا،  م��ع  احل���دود  ب��ول��ن��دا، حتى  ث��م  الت�صيك 
 48 "ال ريبوبليكا" االإيطالية. �صافر ديبيرتو،  ل�صحيفة 
�صرياكوزا  مقاطعة  يف  متخ�ص�صة  �صركة  يف  عامل  عاماً، 
 3 خ��لل  كيلومرت  اآالف   6 االإي��ط��ال��ي��ة  �صقلية  بجزيرة 
ناتاليا،  الإح�صار  توقف،  دون  ل��ه،  زميل  مع  ون�صف  اأي��ام 
االأوكرانية  العا�صمة  م��ن  الطبيعي،  ال��ع��لج  اأخ�صائية 
و11   14 اأعمارهما بني  ت��رتاوح  اللذين  كييف، وطفليها 

عاماً، لي�صل بهم جميعا اإىل بر االأمان.

الطفلة  رفيدة.. �شحية جديدة تهز اجلزائر
رفيدة ملك جديد ينتقل اإىل الرفيق االأعلى، لكن بجرمية 
مروعة ت�صاف اإىل ظاهرة قتل الرباءة يف اجلزائر. واهتزت 
راحت  ب�صعة  ج��رمي��ة  وق��ع  على  امل��ا���ص��ي  اخلمي�س  اجل��زائ��ر 
مبحافظة  اأع���وام  ال�9  �صاحبة  "رفيدة"  الطفلة  �صحيتها 
مع�صكر الواقعة غربي اجلزائر. ويف موؤمتر �صحفي، ك�صف 
عن  ميلود،  عثمان  �صليمان  للمحافظة  اجلمهورية  وك��ي��ل 
تنفيذ  ع��ن ط��ري��ق��ة  تفا�صيل اجل��رمي��ة وم��ع��ل��وم��ات خ��ط��رة 
اجلاين جرميته �صد الطفلة "رفيدة". واأكد متكن عنا�صر 
اأن تلقت م�صالح  االأم��ن اجلزائرية من توقيف املجرم، بعد 
الدفاع اجلزائرية" منذ  ل��وزارة  تابعة  اأمنية  "فرقة  ال��درك 
الثلثاء املا�صي، اإخبارية عن اختفاء طفلة يف حدود ال�صاعة 
وكيل  بح�صب  االأمنية–  امل�����ص��ال��ح  وق��ام��ت  ���ص��ب��اح��اً.   11
مبعية  املنطقة  يف  وا���ص��ع  مت�صيط  مببا�صرة  اجلمهورية– 
اأهايل الطفلة املغدورة اأهايل بلدة "غري�س" التابعة ملحافظة 
مع�صكر. واأعلن وكيل اجلمهورية العثور على الطفلة "رفيدة" 
جثة هامدة، لكنه �صدم الراأي العام اجلزائري بتفا�صيل عن 
عرت  االأمنية  امل�صالح  اأن  وك�صف  اجلرمية.  تنفيذ  طريقة 
العينني  ومع�صوبة  اليدين  "مكبلة  "رفيدة"  الطفلة  على 
"ملفوفة بقطعة قما�س  بقطعة قما�س"، فيما كانت رقبتها 
االأولية  التحقيقات  ب���اأن  واأك���د  "ال�صا�س"،  ت�صمى  اأخرى" 

ك�صفت عن "وجود كدمات" بوجه الطفلة املغدورة.

ابتكار م�شد�س متعدد املهام لرواد الف�شاء
للتقنية  بلطيق  فوينميخ  ج��ام��ع��ة  يف  االأخ�����ص��ائ��ي��ون  اب��ت��ك��ر 
رواد  �صي�صتخدمه  امل��ه��ام  متعدد  خا�صا  م�صد�صا  احلكومية 
ال��ف�����ص��اء. وق���د ح�صل امل�����ص��د���س ع��ل��ى ب����راءة االخ�����رتاع ومت 
اإح�����دى م�صممات  اإخ�����ص��اع��ه الخ���ت���ب���ارات ع���دي���دة. وق���ال���ت 
لوكالة  به  اأدل��ت  فويكو، يف حديث  اأوليانا  امل�صد�س اجلديد، 
ونخترب  االخرتاع  براءة  على  قد ح�صلنا  "تا�س" الرو�صية: 
االآن امل�صد�س من ناحية بيئة العمل. وقد ي�صتخدم امل�صد�س 

يف جماالت اأخرى غري املجال الف�صائي".

م�شممة فل�شطينية ت�شارك مهاراتها لدعم ن�شاء بلدها
بارعة  اأزي���اء  كم�صممة  �صيتها  ذاع  اأن  بعد 
ت�صعى للمحافظة على الهوية الفل�صطينية 
م��ن خ���لل امل��لب�����س واالإك�����ص�����ص��وارات التي 
تبدعها، بداأت ناديا حزبون ت�صارك مهاراتها 
راأ�صها  م�صقط  يف  اأخ��ري��ات  فل�صطينيات  مع 

مدينة بيت حلم بال�صفة الغربية املحتلة.
ف��م��ن خ����لل م�������ص���روع مم����ول م���ن جمعية 
على  الن�صاء  ناديا  ت�صاعد  املقد�صة،  االأر���س 
على  بتدريبهن  اخلا�صة  م�صروعاتهن  ب��دء 
للبيت  اإك�ص�صوارات  واإنتاج  وحياكة  ت�صميم 
ت�صويق  خ�����لل  م����ن  ودع���م���ه���ن  وامل���ط���ب���خ، 

منتجاتهن.
ن��ادي��ا ح��زب��ون، م�صممة االأزي����اء  واع��ت��ربت 
امل����راأة  دور  اإن  امل��و���ص��ة  وامل���درب���ة يف جم���ال 
يتطور  اأن  ي��ج��ب  الفل�صطيني  املجتمع  يف 
االأ�صرة،  دخ��ل  م�صادر  تنويع  يف  للم�صاعدة 
اأن  مع ارتفاع تكاليف املعي�صة، ال �صيما بعد 
جائحة  ب�صبب  ب�صدة  ك��ث��رية  اأُ���ص��ر  ت�صررت 

كورونا يف مدينة بيت حلم التي تعتمد على 
ال�صياحة كم�صدر رئي�صي للدخل.

اللي  امل����ه����ارات  ب��ف��ع��ل  اأن�����ا  "هل  واأ����ص���اف���ت 
بعرفها، فاأنا بالعادة بيطلبوا مني اإين اأعمل 
بالت�صميم.  علقة  له  �صي  اأي  يف  تدريبات 
فمعظم املنتجات تتعلق مثل باالإك�ص�صوارات، 
يف امل���ن���ت���ج���ات ال���ل���ي ت���دخ���ل ف��ي��ه��ا م���ه���ارات 
اخل��ي��اط��ة، مم��ك��ن نحكي ع��ن م��لب�����س، عن 
اآخ��ره، ممكن  واإىل  تقليدية، تطريز  اأث��واب 
وترى  اآخره".  واإىل  ج���زادي���ن  ع��ن  ن��ح��ك��ي 
اأفادهن كثريا يف  اأن��ه  امل�صروع  منتفعات من 
تعلم مهنة ويف اإ�صافة دخل مادي الأ�صرهن، 
خا�صة يف اأوقات االأزمات. من هوؤالء املنتفعة 
غادة �صلمة، وهي زوجة واأم الأربعة اأطفال، 
خلل  "من  روي��رتز  لتلفزيون  قالت  والتي 
هذا امل�صروع مل نتكت�صب حرفة مهنية التي 
اأنف�صنا  ط��ورن��ا  ب��ل  فح�صب،  اخل��ي��اط��ة  ه��ي 

كن�صاء من نواحي اأخرى".

اإيزابيل فورمان لدى و�سولها اإىل حفل توزيع جوائز اإندبندنت �سبرييت فيلم ال�سابع والثالثني يف �سانتا مونيكا, كاليفورنيا. رويرتز

اأجنلينا جويل ترف�س التمييز بني اللجئني 
رفعت املمثلة  اأجنلينا جويل  ال�صوت م�صرية اإىل اأن كل اللجئني ي�صتحقون املعاملة 

املحرتمة ذاتها.
وكتبت على �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي : "فر مليون الجئ 

االآن من اأوكرانيا.
قبل عبور الج��ئ اأوك���راين واح��د احل��دود ، ك��ان هناك بالفعل اأك��ر من 82 مليون 
�صخ�س جمربين على ترك منازلهم على م�صتوى العامل - وهو اأعلى رقم م�صجل 
من بينهم اأكر من 6 مليني �صوري - اأكرب عدد من اللجئني يف العامل - الذين 
نزحوا منذ اأكر من عقد من الزمان. واأكر من مليون من ميامنار الذين نزحوا 
اأج��ربوا على ترك ديارهم ب�صبب ال�صراع  48 مليون �صخ�س  ق�صرا وما يقارب من 
وال�صومال  اليمن  يف  كما  بلدهم  داخل  داخلًيا  نازحني  يعي�صون  والذين   ، والعنف 
اللجئني  جميع  ي�صتحق  االأخ��رى.  االأماكن  من  العديد  ويف  واإثيوبيا  واأفغان�صتان 

والنازحني معاملة وحقوق مت�صاوية."


