
�أعلن قبوله ُحكم حمكمة �أمرت بالت�صويت لعزله 

عمران خان : لن اأعرتف بحكومة من املعار�ضة !

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

الإمارات ترحب بقرار الرئي�س اليمني 
ت�ضكيل جمل�س القيادة الرئا�ضي يف اليمن

•• اأبوظبي-وام:

رحبت دولة الإمارات بقرار الرئي�س اليمني فخامة عبدربه من�صور 
هادي ت�صكيل جمل�س القيادة الرئا�صي ل�صتكمال تنفيذ مهام املرحلة 
وفق  اجلمهورية  رئي�س  �صالحيات  بكامل  وتفوي�صه  النتقالية، 
اأملها  عن  معربة  التنفيذية،  واآليتها  اخلليجية  وامل��ب��ادرة  الد�صتور 
�صامل بني  �صيا�صي  اإىل حل  الو�صول  ت�صاهم هذه اخلطوة يف  اأن  يف 
والتنمية والزدهار  ال�صالم وال�صتقرار  اليمنية، لتحقيق  الأط��راف 

لليمن و�صعبه ال�صقيق.
ال���دويل يف بيان لها دع��م دولة  اأك���دت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون  و 
وال��ه��ي��ئ��ات واجلهات  ال��رئ��ا���ص��ي،  ال��ق��ي��ادة  ال��ك��ام��ل ملجل�س  الإم������ارات 
اليمنية،  الأزم���ة  واإن��ه��اء  مهامه  ممار�صة  م��ن  لتمكينه  ل��ه  امل�صاندة 
وحتقيق الأمن وال�صتقرار يف اليمن، وتر�صيخ تطلعات �صعبة ال�صقيق 

يف التنمية والزدهار. 
ال�صعودية  العربية  اململكة  بدعوة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  ورحبت 
مع  ال��ت��ف��او���س  يف  ال��ب��دء  اإىل  ال��رئ��ا���ص��ي  ال��ق��ي��ادة  جمل�س  ال�صقيقة 
�صيا�صي  ح��ل  اإىل  للتو�صل  املتحدة  الأمم  اإ���ص��راف  حت��ت  احلوثيني 
املحوري  ال��دور  على  موؤكدة  انتقالية،  فرتة  يت�صمن  و�صامل  نهائي 

الذي تقوم به اململكة يف حتقيق ال�صتقرار والأمن لليمن.
الأمانة  بها  التي تقوم  امل�صتمرة  الإم��ارات على اجلهود  دول��ة  واأثنت 
العامة ملجل�س التعاون اخلليجي لدعم ال�صالم وال�صتقرار يف اليمن 

والتو�صل اإىل حل �صيا�صي �صامل بني الأطراف اليمنية. 
وجددت دولة الإمارات يف البيان التزامها بالوقوف اإىل جانب ال�صعب 
اليمني ال�صقيق ودعم طموحاته وتطلعاته، يف اإطار �صيا�صتها الداعمة 

لكل ما يحقق م�صلحة �صعوب املنطقة.

كييف ومو�صكو تتبادالن �التهامات عن جمزرة حمطة �لقطار�ت

رو�ضيا: العملية الع�ضكرية يف اأوكرانيا قد تنتهي قريبًا

قبل يومني من �النتخابات
ماكرون يتهم مناف�ضته لوبان بالكذب والعن�ضرية 

•• باري�س-رويرتز:

اتهم الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون مناف�صته مر�صحة اليمني املتطرف 
بربناجمها  يتعلق  فيما  الناخبني  على  بالكذب  اجلمعة  اأم�س  لوبان  مارين 
التاأييد قبل يومني من اجلولة  العن�صري وذل��ك يف وقت ي�صعى فيه حل�صد 

الأوىل لنتخابات الرئا�صة.
الإعادة  جولة  خا�صا  اللذين  ول��وب��ان  م��اك��رون  بني  ي�صيق  ال��ف��ارق  اأن  ويبدو 
يف انتخابات عام 2017. ويف حني اأن ماكرون ناأى بو�صوح عن اأي مناظرة 
مبا�صرة معها، ا�صتهدف كل منهما الآخر عن بعد بتعليقات حادة كان اآخرها 
اأم�س اجلمعة. وقال ماكرون يف مقابلة مع �صحيفة لو باريزيان ُن�صرت اأم�س 
اجلمعة هناك ا�صرتاتيجية وا�صحة )من مع�صكر لوبان( لإخفاء ما هو وح�صي 
يف برناجمها”. واأ�صاف اأ�صا�صياتها مل تتغري. اإنه برنامج عن�صري يهدف اإىل 

تق�صيم املجتمع، هذا اأمر وح�صي للغاية.
الذي  الت��ه��ام  دمت ب�صبب ه��ذا  اإن��ه��ا �صُ اإن��ف��و  ل��وب��ان لإذاع���ة فران�س  وق��ال��ت 

رف�صته، وو�صفت الرئي�س باأنه عدواين.
اإىل  الوطنية  الأول���وي���ة  م��ب��داأ  اإ���ص��اف��ة  يت�صمن  ال���ذي  برناجمها  اإن  وق��ال��ت 
جواز  يحملون  دام��وا  ما  اأ�صولهم  اأ�صا�س  على  النا�س  بني  مييز  ل  الد�صتور 

ال�صفر الفرن�صي.
وعلى الرغم من ا�صتمرار تقدم ماكرون على لوبان يف ا�صتطالعات الراأي التي 

تظهر اأنه الفائز الأكرث ترجيحا، لكن اإعادة انتخابه مل تعد اأمرا م�صلما به.
واأظهر ا�صتطالع للراأي اأجراه معهد اإيالب حل�صاب قناة تلفزيون )بي.اإف.اإم( 
خ�صر  م��اك��رون  اأن  الفرن�صية  الرئا�صة  انتخابات  يف  الت�صويت  اجت��اه��ات  عن 

املزيد من ال�صعبية اأمام لوبان.
وك�صبت  الإع���ادة  املئة يف جولة  51 يف  اإىل  م��اك��رون نقطتني  تاأييد  وت��راج��ع 
لوبان نقطتني لرتتفع ن�صبة التاأييد لها اإىل 49 يف املئة وذلك يف اأ�صيق فارق 

بني الثنني اإىل الآن.

احلديدية  ال�صكك  رئي�س  وك���ان 
اأن ثالثة  اأع��ل��ن  الأوك��ران��ي��ة ق��د 
اإجالوؤهم  مت  م��ن  تقل  ق��ط��ارات 
توقفت  يوم اخلمي�س  املنطقة  يف 
بعد غارة جوية على خط ال�صكك 
امل�صوؤولون  وي��ق��ول  احل��دي��دي��ة. 
اإن القوات الرو�صية  الأوكرانيون 
ل�صن  ���ص��ف��وف��ه��ا  ت��ع��ي��د جت��م��ي��ع 
مو�صكو  واإن  ج����دي����د،  ه����ج����وم 

ال���ت���ي ع����رث ع���ل���ى ����ص���ظ���اي���اه���ا يف 
كراماتور�صك.

اأما النف�صاليون املولون لرو�صيا 
�صورا  ن�صروا  فقد  دونيت�صك  يف 
نتيجة  ���ص��ح��اي��ا  ���ص��ق��وط  ت���وؤك���د 
حمطة  ق��رب  ان��ف��ج��ارات  �صل�صلة 
جراء  كراماتور�صك.  يف  قطارات 
الأوكرانية  ال���ق���وات  ا���ص��ت��ه��داف 

للمنطقة ب�صواريخ توت�صكا اأو.

ت��خ��ط��ط ل��ال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى اأكرب 
م�����ص��اح��ة مم��ك��ن��ة م���ن الأرا����ص���ي 
اأوكرانيا  من  ال�صرقي  اجل��زء  يف 
امل��ت��اخ��م ل��رو���ص��ي��ا امل��ع��روف با�صم 

دونبا�س.
وحت��������ث ال���������ص����ل����ط����ات امل���ح���ل���ي���ة 
املناطق  ب��ع�����س  يف  الأوك����ران����ي����ة 
املدنيني على املغادرة اإذ كان ذلك 

ممكنا واآمنا ن�صبيا.

زعيم املعار�صة �صهباز �صريف وقادة اأحزاب اأخرى خالل موؤمتر �صحفي يف اإ�صالم اأباد. )ا ف ب(

•• اإ�سالم اأبا-وكاالت:

الباك�صتاين  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
عمران خان اأم�س اجلمعة اإنه قبل 
حكم املحكمة العليا يف البالد، التي 
اأم�����رت ال���ربمل���ان ب��امل�����ص��ي ق��دم��ا يف 

ت�صويت حلجب الثقة عنه.
وقال خان يف كلمة لل�صعب اإنه اأح�س 
نهاية  واف��ق يف  لكنه  الأم��ل  بخيبة 
اأن  بعد  املحكمة  ق��رار  على  املطاف 
ال��ربمل��ان يف  الت�صويت وح��ل  عرقل 

الأ�صبوع املا�صي.
الأول  اأم���������س  امل���ح���ك���م���ة  وق�������ص���ت 
اخل��م��ي�����س ب�����اأن م���ا ف��ع��ل��ه خمالف 
للد�صتور واأمرت الربملان بالنعقاد 

اليوم ال�صبت.
املحكمة  ورغ��م موافقته على حكم 
الباك�صتاين  ال���وزراء  رئي�س  اأن  اإل 
اإنه لن يعرتف بحكومة  اأم�س  قال 
حماولة  جنحت  اإذا  املعار�صة  م��ن 
الإط��اح��ة ب��ه، يف اأح���دث منعطفات 
بالدولة  ت��ع�����ص��ف  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  اأزم�����ة 

امل�صلحة باأ�صلحة نووية.
اإن��ه لن يعرتف ب��اأي حكومة  وق��ال 

وجاء يف اإ�صعار ر�صمي ام�س اجلمعة 
ال�صبت  اليوم  �صيجتمع  الربملان  اأن 
مما  عنه،  الثقة  حلجب  للت�صويت 

قد يوؤدي اإىل تق�صري وليته.
النواب  رئي�س جمل�س  وقال مكتب 
يف بيان اإنه مت الدعوة لعقد جل�صة 

معار�صة حتل حمل حكومته.
واأكد يف خطاب يف �صاعة متاأخرة من 
م�صتوردة،  حكومة  اأقبل  لن  امل�صاء 
الإطاحة  خ��ط��وة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
ج���زء م���ن م���وؤام���رة اأج��ن��ب��ي��ة ودعا 
اإىل احتجاجات �صلمية يوم الأحد. 

العا�صرة  ال�صاعة  النواب يف  ملجل�س 
 0530( ال�صبت  �صباح  والن�صف 

بتوقيت جرينت�س(. 
زعيم  من  املقدم  الت�صويت  وطلب 
املعار�صة �صهباز �صريف هو النقطة 

الرابعة على جدول الأعمال.

•• مو�سكو-وكاالت:

الرو�صي  اخل����ارج����ي����ة  وزي������ر  اأك������د 
اأم�����س اجلمعة،  ���ص��ريغ��ي لف����روف، 
اأرمينيا  اأن بالده تعمل مع كل من 
معاهدة  اإىل  للتو�صل  واأذرب��ي��ج��ان 

�صالم بني البلدين.
وق���ال لف���روف يف م��وؤمت��ر �صحفي 
عقده مع وزير اخلارجية الأرميني 
اأرارات مريزويان، اإن رو�صيا م�صتعدة 

لتطوير التعاون مع يريفان.
وت�����ط�����رق امل�����������ص�����وؤول ال����رو�����ص����ي يف 
وا�صفا  الأوك��ران��ي��ة،  لالأزمة  كلمته 
تت�صم  ب��اأن��ه��ا  م��ع كييف  امل��ف��او���ص��ات 

بال�صعوبة.
واأع������اد لف������روف ال��ت��اأك��ي��د جم���ددا 
احل�صول  ت���ري���د  رو����ص���ي���ا  اأن  ع��ل��ى 
بالتزام  اأوكرانيا  من  �صمانات  على 

احلياد.
وك��ان��ت اخل��ارج��ي��ة الأرم��ي��ن��ي��ة، قد 
مبا�صرة  اخل��م��ي�����س،  ي����وم  اأع���ل���ن���ت 
�صالم  مل���ف���او����ص���ات  ال���ت���ح�������ص���ريات 
خا�صت  وال����ت����ي  اأذرب�����ي�����ج�����ان،  م����ع 
 2020 يريفان حربا معها يف عام 
ناغورين  منطقة  ع��ل��ى  لل�صيطرة 

كراباخ املتنازع عليها.
ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن اخلارجية  واأف�����اد 

الأرمينية، باأن رئي�س الوزراء نيكول 
الأذربيجاين  والرئي�س  با�صينيان 
اإل������ه������ام ع���ل���ي���ي���ف، اأم����������را وزي�������ري 
التح�صريات  ب���ب���دء  خ��ارج��ي��ت��ه��م��ا 
البلدين،  ب��ني  ال�����ص��الم  مل��ف��او���ص��ات 
وذل�����ك اأث���ن���اء ل���ق���اء ع��ق��د الأرب���ع���اء 
ب���و����ص���اط���ة الحت������اد  ب���روك�������ص���ل  يف 

الأوروبي.
اتفاق  اإىل  التو�صل  اأن��ه مت  واأ���ص��اف 
ثنائية  جلنة  لت�صكيل  اللقاء  خالل 

حول م�صائل تر�صيم احلدود.
اللجنة  ه����ذه  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو�����ص����ح 
���ص��ت��ك��ون م��ك��ّل��ف��ة ب�����ص��م��ان الأم�����ن 

وال����ص���ت���ق���رار ع��ل��ى ط����ول احل�����دود، 
ح�صبما نقلت فران�س بر�س.

اإث����ر ارتفاع  وي���اأت���ي ل��ق��اء ب��روك�����ص��ل 
ال����ت����وت����ر يف  ج�����دي�����د يف م���ن�������ص���وب 
تنت�صر منذ  ك��راب��اخ حيث  ن��اغ��ورين 
2020 قوات حفظ �صالم  نوفمرب 

رو�صية.
وق���ع���ت   ،2020 ن����وف����م����رب  ويف 
اأرم��ي��ن��ي��ا واأذرب���ي���ج���ان ات���ف���اق وقف 
و�صع  رو�صية،  بو�صاطة  ن��ار  اإط���الق 
اأ�صابيع  �صتة  ا���ص��ت��م��ّرت  حل��رب  ح��دا 
ال�صوفياتيتني  اجل��م��ه��وري��ت��ني  ب��ني 
اإقليم  ع��ل��ى  لل�صيطرة  ال�صابقتني 

مواقــيت ال�صالة
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قتلى مبحطة قطارات كراماتور�صك ورو�صيا تنفي م�صوؤوليتها وتوؤكد عدم اإطالقها اأي �صواريخ باملنطقة )ا ف ب(

وزير اخلارجية الرو�صي ونظريه الأرميني خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك

بوتني ي�صع اإكليال من الزهور على نع�س فالدميري جريينوف�صكي  )رويرتز(
ال�صني تراجعت عن �صيا�صة الطفل الواحد

لفروف: نعمل مع اأرمينيا واأذربيجان للتو�ضل ملعاهدة �ضالم

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
يف وفاة الأمري عبدالرحمن بن �ضعد الثاين اآل �ضعود

•• اأبوظبي-وام: 

اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية 
تعازيه  فيها عن خال�س  ال�صقيقة، عرب  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صعود ملك  اآل 
ال�صمو الأمري عبدالرحمن بن �صعد الثاين بن  و�صادق موا�صاته يف وفاة �صاحب 

عبدالرحمن بن في�صل اآل �صعود.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل 

خادم احلرمني ال�صريفني.
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�شفري كازاخ�شتان ي�شيد
 مبواقف الإمارات الداعمة لبالده 

اأخبار الإمارات

حملة غري معهودة قبل يومني من 
النتخابات الرئا�شية الفرن�شية 

عربي ودويل

بالعالمة الكاملة.. منتخب الإمارات يحرز لقب 
كاأ�ص العامل لهوكي اجلليد “امل�شتوى الثالث اأ”

الفجر الريا�شي

تعليقا  قال  زيلين�صكي  فولودميري 
ع��ل��ى احل������ادث، اإن رو���ص��ي��ا ���ص��ر ل 
ن�صر  ب��ي��ان  يف  م�صيفا  ل���ه،  ح���دود 
على مواقع التوا�صل الجتماعي: 
داإنهم يقومون على نحو ل ي�صدق 

بالق�صاء على ال�صكان املدنيني.
كرييلينكو  اأفلو  قال  جانبه،  ومن 
اآلف  اإن  دونيت�صك  منطقة  حاكم 
وقت  املحطة  يف  كانوا  الأ�صخا�س 

�صقوط ال�صواريخ.
يعرفون  الرو�س  الفا�صيون  وتابع 
وماذا  ي�صوبون  ك��ان��وا  اأي���ن  ج��ي��دا 
ال���ذع���ر  ب�����ث  اأرادوا  ي������ري������دون، 
واخل���وف، وقتل اأك��رب ع��دد ممكن 

من املدنيني.
ون�������ص���ر ك��ريي��ل��ي��ن��ك��و �����ص����ورة على 
الإنرتنت لعدة جثث متناثرة على 
الأر�س بجانب اأكوام من احلقائب 
والأمتعة الأخرى فيما ظهر رجال 
�صرتات  يرتدون  م�صلحون  �صرطة 

واقية بجانب اجلثث.
اأي  �صن  رو�صيا  نفت  جانبها،  م��ن 
كراماتور�صك  مدينة  على  هجوم 

الأوكرانية اأم�س اجلمعة.
اإن  الرو�صية،  الدفاع  وزارة  وقالت 
ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة فقط هي من 
التكتيكية  ال�����ص��واري��خ  ت�����ص��ت��خ��دم 

•• عوا�سم-وكاالت:

قال الكرملني، اأم�س اإن ما ت�صفها 
رو����ص���ي���ا ب���اأن���ه���ا ع��م��ل��ي��ة خ��ا���ص��ة يف 
امل�صتقبل  يف  تنتهي  ق��د  اأوك��ران��ي��ا 
القريب، نظراً لأن اأهدافها تتحقق 
بف�صل اجلهد الذي يبذله اجلي�س 

الرو�صي واملفاو�صون الرو�س.
يف ����ص���ي���اق اآخ���������ر، ذك������ر دمي�����رتي 
بي�صكوف، املتحدث با�صم الكرملني 
اأن مو�صكو تدرك اأن بع�س البلدان 
متوازن  موقف  تبني  حاولت  التي 
على  للت�صويت  ل�صغوط  تعر�صت 
جمل�س  يف  رو�صيا  ع�صوية  تعليق 

حقوق الإن�صان.
لالأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  وع��ّل��ق��ت 
املتحدة ع�صوية رو�صيا يف املجل�س، 
انتهاكات  ع����ن  ت���ق���اري���ر  ب�����ص��ب��ب 
ج�صيمة ومنهجية حلقوق الإن�صان 
ال�����ذي دفع  اأوك����ران����ي����ا، الأم������ر  يف 
من  ان�صحابها  اإع��الن  اإىل  مو�صكو 

املجل�س.
رو�صيا  ق���دم���ت  اآخ�������ر،  ����ص���ي���اق  يف 
الآن  حتى  قتامة  الأك���رث  ال�صورة 
ع���ن احل�����رب ال����دائ����رة م��ن��ذ �صتة 
اأ�صابيع يف اأوكرانيا، وا�صفة ماأ�صاة 
ارتفاع اخل�صائر يف �صفوف قواتها 

الكبرية  الق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ت��ب��ع��ات 
ل��ل��ع��ق��وب��ات. ه���ذا وت��ب��ادل��ت كييف 
الهجوم  ب�صاأن  ومو�صكو التهامات 
ال�صاروخي الذي ا�صتهدف حمطة 
للقطارات يف �صرق اأوكرانيا، واأ�صفر 

عن م�صرع الع�صرات.
احلديدية  ال�صكك  �صركة  وق��ال��ت 
اأكرث  اإن  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احلكومية 
واأ�صيب  قتلوا،  �صخ�صا   30 م��ن 
هجوم  يف   100 ع���ل���ى  ي���رب���و  م����ا 
����ص���اروخ���ي رو�����ص����ي ع���ل���ى حمطة 
ال���ب���الد يوم  ل��ل��ق��ط��ارات يف ���ص��رق 
مدنيون  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا  اجل���م���ع���ة، 
يحاولون املغادرة اإىل مناطق اأكرث 

اأمنا يف البالد.
�صاروخني  اأن  ال�����ص��رك��ة  وذك�����رت 
مدينة  يف  حمطة  اأ�صابا  رو�صيني 
لإجالء  ت�صتخدم  ك��رام��ات��ور���ص��ك 
املدنيني من املناطق التي تق�صفها 

القوات الرو�صية.
ب��ي��ان ���ص��رب �صاروخان  وق��ال��ت يف 
لل�صكك  ك���رام���ات���ور����ص���ك  حم��ط��ة 
احل���دي���دي���ة. ُق��ت��ل اأك����رث م���ن 30 
 100 اأك��رث م��ن  �صخ�صا واأ���ص��ي��ب 
يف ه��ج��وم ���ص��اروخ��ي ع��ل��ى حمطة 
نقلت  ح�����ص��ب��م��ا  كراماتور�صك”، 
روي���������رتز. ال���رئ���ي�������س الأوك���������راين 
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رغم تغيري �ل�صيا�صات و�ال�صرت�تيجيات
اآ�ضيا ت�ضري مبا�ضرة نحو اجلدار الدميوغرايف!

•• الفجر -رميي بورديلون –ترجمة خرية ال�سيباين

يف �صرق القارة، يزداد تقل�س اإجناب الأطفال، حيث و�صل اإىل اأدنى م�صتوياته 
ال��ت��اري��خ��ي��ة. وحت����اول احل��ك��وم��ات ت�صحيح ال��و���ص��ع، ل��ك��ن ه��ل ت��ف��ع��ل ذلك 
بالطريقة ال�صحيحة؟ بعد املعجزة القت�صادية، الأزمة الدميغرافية؟ هذا 
�صرق  دول  يف  املقلقة  الإح�صائيات  �صوء  يف  طرحه  ميكن  ال��ذي  ال�صوؤال  هو 
اآ�صيا. معدل اخل�صوبة )اأي متو�صط عدد الأطفال الذين تلدهم كل امراأة( 
ي�صهد انتكا�صة يف كل مكان، عند م�صتويات اأقل من تلك املوجودة يف الدول 
الغربية. والبلد الأكرث كثافة �صكانية يف العامل )1.4 مليار ن�صمة( ال�صني، 
اأن  اإىل  لالإح�صاء،  الوطني  املكتب  من   2020 بيانات  ت�صري  رم���ًزا.  يعترب 
جتديد  م�صتوى  عن  بعيًدا  ام���راأة،  لكل  طفل   1.3 هناك  اخل�صوبة  معدل 

الأجيال )2.1(.                                )التفا�صيل �س11(

اعرتا�س طائرة م�ضرية فوق 
قاعدة عني الأ�ضد العراقية

•• الرمادي-رويرتز:

ق������ال ال���ت���ح���ال���ف ال�������ذي ت���ق���وده 
اأمنية  املتحدة وم�صادر  الوليات 
قاعدة  يف  ال����ق����وات  اإن  ع���راق���ي���ة 
بالعراق،  اجل���وي���ة  الأ����ص���د  ع���ني 
اأمريكية،  ق��وات  ت�صت�صيف  التي 
اع���رت����ص���ت واأ����ص���ق���ط���ت ط���ائ���رة 
بالقرب  حتليقها  اأث��ن��اء  م�صرية 

من القاعدة اجلمعة.
وق���ال���ت ق����وة امل���ه���ام امل�����ص��رتك��ة - 
عملية العزم ال�صلب على تويرت 
 01:46 ال�������ص���اع���ة  ح�������وايل  يف 
بتوقيت   2246( ����ص���ب���اح���ا 
اأنظمة  اأ���ص��ق��ط��ت  ج��ري��ن��ت�����س(... 
الدفاع اجلوي الأمريكية مركبة 
جوية م�صلحة بدون طيار تدخل 
ق���اع���دة الأ�����ص����د اجل���وي���ة يف  اإىل 
ال���ع���راق. وق���ال���ت اإن احل�����ادث ل 
يزال قيد التحقيق، واإنه مل ترد 
اأن��ب��اء ع��ن وق��وع اإ���ص��اب��ات ب�صرية 
الت�صال  يت�صن  ومل  اأ���ص��رار.  اأو 
للتعليق.  ع��راق��ي��ني  مب�����ص��وؤول��ني 
م�صوؤوليتها  جهة  اي  تعلن  ومل 

عن اطالق الطائرة امل�صرية .

بوتني ي�ضارك يف جنازة فالدميري جريينوف�ضكي 
•• مو�سكو-اأ ف ب:

اأ�صاد الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني اجلمعة بال�صيا�صي القومي املتطرف 
نع�صه خالل  الأحمر عند  ال��ورد  باقة من  بو�صع  فالدميري جريينوف�صكي 
عاما   75 ناهز  عمر  ع��ن  جريينوف�صكي  وف��اة  اأعلنت  مو�صكو.  يف  جنازته 
الأربعاء، وهو معار�س لكنه لي�س مناه�صا لبوتني، وكان �صخ�صية رئي�صية 
عام  ال�صوفياتي  الحت����اد  ان��ه��ي��ار  م��ن��ذ  ال��رو���ص��ي��ة  ال�صيا�صية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 

.1991
بعد قدا�س يف كاتدرائية امل�صيح املخل�س، اأقيم حفل تاأبني ظهر خالله بوتني 

لفرتة وجيزة، وو�صع باقة زهر وانحنى ب�صمت اأمام نع�س الراحل.
�صارك جريينوف�صكي يف كل النتخابات الرئا�صية تقريبا يف رو�صيا املعا�صرة، 
وكان حزبه الليربايل الدميوقراطي )اأق�صى اليمني( ممثال دائما يف الهيئات 
للغرب  معادية  اأف��ك��ارا  جريينوف�صكي  فالدميري  تبنى  والوطنية.  املحلية 
ُتعّظم رو�صيا، ظلت لفرتة طويلة حم�صورة يف اأو�صاط اليمني املتطرف قبل 
�صياق  الكرملني يف  العام وحتى يف  تدريجيا يف اخلطاب  نف�صها  تفر�س  اأن 

الفاو: اأ�ضعار الغذاء يف م�ضتوى 
قيا�ضي ب�ضبب حرب اأوكرانيا

•• باري�س-اأ ف ب:

���ص��ج��ل��ت اأ����ص���ع���ار ال�����ص��ل��ع وامل�����واد 
ال����غ����ذائ����ي����ة ال����ع����امل����ي����ة ارت����ف����اع����ا 
امل�صتويات  اأعلى  وبلغت  ملحوظا 
املا�صي  م��ار���س  الإط���الق يف  على 
الأغذية  منظمة  اأعلنته  ملا  وفقا 
املتحدة  لالأمم  التابعة  والزراعة 
اأ�صباب  امل��ن��ظ��م��ة  وع�����زت  ال���ف���او. 
وال�صلع  امل�������واد  اأ����ص���ع���ار  ارت����ف����اع 
العمليات  اإىل  العاملية  الغذائية 
اأوكرانيا،  يف  الرو�صية  الع�صكرية 
الأع���م���ال  ه����ذه  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة ع���رق���ل���ت �����ص����ادرات 
منظمة  وقالت  واحلبوب.  القمح 
اأ�صعار  اإن  اجلمعة،  اأم�����س  ال��ف��او، 
الغذاء العاملية قفزت اإىل م�صتوى 
قيا�صي جديد يف مار�س اإذ اأربكت 
يف  الرو�صية  الع�صكرية  العمليات 
اأوكرانيا اأ�صواق احلبوب والزيوت 
ال��ن��ب��ات��ي��ة. و���ص��ج��ل م��وؤ���ص��ر الفاو 
يقي�س  ال�����ذي  ال����غ����ذاء،  لأ����ص���ع���ار 
تداول  الأك����رث  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�صلع 
عامليا، 159.3 نقطة يف املتو�صط 
 141.4 مقابل  امل��ا���ص��ي  ال�صهر 
ن��ق��ط��ة ب��ع��د ت��ع��دي��ل ب���ال���زي���ادة يف 

فرباير.

الحتاد الأوروبي جمد اأ�ضول 
رو�ضية بقيمة 29.5 مليار يورو 

•• بروك�سل-رويرتز:

اأم�س  الأوروب��ي��ة  املفو�صية  قالت 
الحت����اد  ح���ك���وم���ات  اإن  اجل��م��ع��ة 
قيمتها  اأ�صول  جمدت  الأوروب���ي 
ترتبط  ي�������ورو  م���ل���ي���ار   29.5
ب��ال��ن��خ��ب��ة و���ص��خ�����ص��ي��ات اأخ�����رى 
خا�صعة للعقوبات ب�صبب عالقتها 

بالكرملني.
ووف����ق����ا ل��ل��م��ف��و���ص��ي��ة ف������اإن هذه 
منذ  التي مت جتميدها  الأ���ص��ول 
لأوكرانيا  ال��رو���ص��ي  ال���غ���زو  ب���دء 
ت�صمل ح�صابات م�صرفية وقوارب 
وعقارات  ه��ل��ي��ك��وب��رت  وط����ائ����رات 

واأعمال فنية.
اإىل  اأنها منعت بالإ�صافة  وذكرت 
ذلك معامالت مالية تبلغ قيمتها 

نحو 196 مليار يورو.
القيمة  تذكر  مل  املفو�صية  لكن 
الرو�صية  النخبة  لأ�صول  الكلية 

يف الحتاد الأوروبي.
ن�صف  نحو  اإن  املفو�صية  وق��ال��ت 
ال���دول الأع�����ص��اء يف الحت���اد هي 
اإج���راءات  ع��ن  اأعلنت  ال��ت��ي  فقط 
رغم  الأ���ص��ول  لتجميد  اتخذتها 

وجود اإلزام قانوين بفعل ذلك.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان ي�ضتقبل املهنئني ب�ضهر رم�ضان املبارك يف ق�ضر الزاهر

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية فرن�ضا يف باري�س
دولة  تعمل  كما  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف  النوعية  الإجن����ازات  م��ن  العديد 
الإمارات وفرن�صا معا من اأجل تعزيز ال�صالم وال�صتقرار على ال�صعيدين 

الإقليمي والعاملي ون�صر قيم العتدال والت�صامح والتعاي�س بني ال�صعوب.
من جانبه رحب معايل جان اإيف لودريان بزيارة �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان موؤكدا حر�س بالده على تعزيز التعاون والعمل امل�صرتك مع 
دولة الإمارات على خمتلف الأ�صعدة مبا يخدم م�صالح البلدين املتبادلة 
الذي  الباهر  النجاح  على  �صموه  اإىل  بالتهنئة  معاليه  وتقدم  و�صعبيهما. 
حققته دولة الإم��ارات خالل تنظيمها لإك�صبو 2020 دبي خالل الفرتة 
من اأكتوبر 2021 اإىل مار�س 2022 وذلك رغم التحديات التي فر�صتها 

جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد - 19.
ا�صت�صافة دولة الإم��ارات ملوؤمتر الدول  اإىل  اأع��رب معاليه عن تطلعه  كما 
 COP28 الأطراف يف التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة ب�صاأن تغري املناخ
ك��ث��ب يف  ي��ع��م��الن م��ع��ا ع��ن  ال�صديقني  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  2023 م��وؤك��دا  ع���ام 
اإىل  للتو�صل  املبذولة  العاملية  ودعم اجلهود  املناخ  تغري  تداعيات  مواجهة 

حلول م�صتدامة لهذه الأزمة.

�صوره  بكافة  والإره���اب  التطرف  ومكافحة  وال��ع��امل  املنطقة  يف  وال�صالم 
الفر�س  اللقاء  خالل  لودريان  اإي��ف  جان  ومعايل  �صموه  وبحث  واأ�صكاله. 
ال�صديقني  البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون  اآف��اق  وتطوير  لتعزيز  املتاحة 
ب��اخل��ري على  وي��ع��ود  امل��ت��ب��ادل��ة  ك��اف��ة، مب��ا يحقق م�صاحلهما  امل��ج��الت  يف 

�صعبيهما.
والدولية  الإقليمية  ال�صاحتني  على  امل�صتجدات  اجل��ان��ب��ان  وا�صتعر�س 
اأوكرانيا، واأهمية تكثيف اجلهود املبذولة للتو�صل  والتطورات اجلارية يف 
يف  الإن�صانية  لالأو�صاع  ال�صتجابة  وتعزيز  ل��الأزم��ة،  �صيا�صية  ت�صوية  اإىل 

اأوكرانيا وتلبية احتياجات املدنيني املت�صررين يف البالد.
ب�صاأن  النظر  وج��ه��ات  الفرن�صي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وم��ع��ايل  �صموه  وت��ب��ادل 
الأو�صاع يف املنطقة و�صبل تر�صيخ دعائم الأمن وال�صتقرار بها مبا يحقق 

تطلعات �صعوبها اإىل ال�صالم والتنمية.
واأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على النمو امل�صتمر مب�صتويات 
الفرن�صية  الإم��ارات��ي��ة  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ظ��ل  يف  امل�صرتك  التعاون 
املتميزة واملتطورة م�صريا اإىل اأن ال�صراكة بني البلدين ال�صديقني اأثمرت 

•• باري�س-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  التقى 
الدويل اأم�س، معايل جان اإيف لودريان وزير اخلارجية الفرن�صي، وذلك يف 

اإطار زيارة �صموه الر�صمية اإىل جمهورية فرن�صا ال�صديقة.
الإم����ارات  دول���ة  اأن   ، الفرن�صي  ن��ظ��ريه  م��ع  مباحثاته  خ��الل  �صموه  واأك���د 
وجمهورية فرن�صا ال�صديقة لديهما روؤى ومواقف متقاربة جتاه التحديات 
التي تهدد اأمن وا�صتقرار املنطقة ويف مقدمتها الإرهاب ، وقد كان املوقف 
الفرن�صي حا�صما وداعما ب�صكل كامل لدولة الإمارات عقب تعر�س من�صاآت 
ومناطق مدنية بالدولة لهجوم اإرهابي من ميلي�صيات احلوثي �صهر يناير 
املا�صي، كما اأبدت فرن�صا ال�صديقة ت�صامنها الكامل مع الإمارات العربية 

املتحدة جتاه كل ما يهدد اأمنها وا�صتقرار املنطقة باأ�صرها.
وتوجه �صموه بعميق �صكره اإىل معايل جان اإيف لودريان على موقف بالده 
الرا�صخة  ال�صرتاتيجية  �صراكتهما  يعك�س  ما  وهو   ، الإم���ارات  دول��ة  جتاه 
على ال�صعد كافة، ويج�صد روؤيتهما لأهمية تر�صيخ اأركان الأمن وال�صتقرار 

ال�صمو  �صاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�صيخ  ال�صتقبالت  ح�صر 
النعيمي  حميد  بن  را�صد  وال�صيخ  واملالية  الإداري���ة  لل�صوؤون  عجمان  حاكم 
رئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعايل ال�صيخ الدكتور ماجد بن 

�صعيد النعيمي رئي�س ديوان احلاكم وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني.

املهنئي����ن  الزاه������ر ام�س جم������وع  النعيم�����ي ول��ي عه�����د عجم��������ان يف ق�ص������ر 
مبنا�ص�������بة �ص�����هر رم�ص�������ان املب���������ارك. فقد تقبل �صموه التهاين والتربيكات 
بهذه املنا�صبة املباركة من ال�صيخ طالب بن �صقر القا�صمي وال�صيخ حممد بن 
را�صد املعال واملهند�س �صلطان بن �صعيد املن�صوري والدكتور را�صد بن اأحمد 

بن فهد.  كما تقبل �صموه التهاين والتربيكات بال�صهر الف�صيل من ال�صيوخ 
واأبناء القبائ�����ل ورج�������ال الأعمال والتجار وروؤ�صاء الدوائر بالدولة، الذين 
وال�صعادة  ال�صح�ة  مبوف�������ور  �ص��������موه  على  مين  اأن  القدير  العلي  اهلل  دعوا 
والربكات.  باليمن  والإ�صالمية  العربية  والأمتني  الإم�������ارات  �ص�������عب  وعلى 

•• عجمان-وام:

املجل�س  النعيمي ع�صو  را�ص�د  بن  ال�ص����يخ حمي����د  ال�ص����مو  ا�ص�����تقبل �صاحب 
حمي������د  بن  عم�����������ار  ال�ص��������يخ  �ص�������مو  بح�صور  عجم�����ان  حاك�������م  الأعل������ى 

الدين  اأن  اإىل  ل��رم��ا���س  واأ����ص���ارت 
الإ�صالمي بتعاليمه ال�صمحة يوؤكد 
على تعهد النف�س بالرعاية وحثها 
ال�صالح،  ال��ع��م��ل  م���الزم���ة  ع��ل��ى 
املح�صن  باعتبارها  الأ���ص��ر  داع��ي��ة 
النبيلة  القيم  تر�صيخ  اإىل  الأول 
ن�صاأة  لين�صوؤوا  الأج��ي��ال  نفو�س  يف 
ثمارها  تقطف  ���ص��احل��ة  اإمي��ان��ي��ة 
الأ�صر واملجتمعات والوطن، موؤكدة 
على �صرورة اإعالء ح�صن النية يف 

على تعهد النف�س بالرعاية وحثها 
ال�صالح،  ال��ع��م��ل  م���الزم���ة  ع��ل��ى 
املح�صن  باعتبارها  الأ���ص��ر  داع��ي��ة 
النبيلة  القيم  تر�صيخ  اإىل  الأول 
ن�صاأة  لين�صوؤوا  الأج��ي��ال  نفو�س  يف 
ثمارها  تقطف  ���ص��احل��ة  اإمي��ان��ي��ة 
الأ�صر واملجتمعات والوطن، موؤكدة 
على �صرورة اإعالء ح�صن النية يف 
تعامالتنا مع غرينا تطبيقا لنهج 

ديننا احلنيف وتراثنا الأ�صيل.

ل��ل�����ص��وؤون الإ���ص��الم��ي��ة والأوق�����اف 
اإن  مطايا”  “النوايا  عنوان  حتت 
النية هو �صرط يف قبول  اإخال�س 
النية  واأن  ال���ث���واب،  ون��ي��ل  ال��ع��م��ل 
احل�صنة جتلب اخلري والطماأنينة 
وال����ص���ت���ق���رار يف احل���ي���اة، ول��ن��ا يف 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول 
حياته  كانت  فقد  احل�صنة  الأ���ص��وة 
كلها اإخال�صاً وتفاوؤًل واأماًل وحباً 

لالآخرين.

•• ابوظبي-الفجر:

اململكة  يف  الواعظة  لرما�س  جميلة  ال��دك��ت��ورة  اأ���ص��ادت 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  �صيوف  العلماء  وم��ن  املغربية 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  – ب��ج��ه��ود  اهلل  -ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة وحر�صها على تعزيز 
وذلك  والأج���ي���ال  الأف����راد  نفو�س  يف  الإخ��ال���س  قيمة 
والثقافية  الدينية  والتوعية  الدرا�صية  املناهج  ع��رب 
وتر�صيخ معاين الوطنية والقدوة احل�صنة، مثمنة اإرث 
م�صرية  للوطن  واإخال�صهم  املوؤ�ص�صني  الآب���اء  ومنهج 
–منوذج فريد يف  ال�صيخ زايد -طيب اهلل ثراه  اأن  اإىل 
الإخال�س والتفاين يف خدمة الدين والوطن، فقد كان 
ول يزال و�صيظل املعلم وم�صدر الإلهام لأبناء الوطن 

واأجيال امل�صتقبل .
قدمتها  التي  املحا�صرة  خالل  جميلة  الدكتور  وقالت 
العامة  الهيئة  تنظمه  ال���ذي  العلماء  ب��رن��ام��ج  �صمن 

حاكم ال�ضارقة يعزي خادم احلرمني ال�ضريفني 
بوفاة الأمري عبدالرحمن بن �ضعد الثاين اآل �ضعود

•• ال�سارقة-وام:

املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
اأعرب  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 
ال�صمو الأمري عبدالرحمن بن  فيها عن �صادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة �صاحب 
�صعد الثاين بن عبدالرحمن بن في�صل اآل �صعود. كما بعث �صمو ال�صيخ �صلطان بن 
حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة، و�صمو ال�صيخ عبداهلل 
بن �صامل بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة، و�صمو ال�صيخ �صلطان بن اأحمد 
بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة، برقيات تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني 

ال�صريفني.

حاكم عجمان يعزي خادم احلرمني ال�ضريفني يف 
وفاة الأمري عبدالرحمن بن �ضعد الثاين اآل �ضعود

•• عجمان - وام: 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  تعزية  برقية  عجمان 
اأعرب فيها عن خال�س تعازيه  ال�صقيقة،  ال�صعودية  اململكة العربية  اآل �صعود ملك 
بن  الثاين  �صعد  الأم��ري عبدالرحمن بن  ال�صمو  و�صادق موا�صاته يف وفاة �صاحب 
بوا�صع  الفقيد  يتغمد  اأن  امل��وىل عز وجل  �صائال  �صعود  اآل  بن في�صل  عبدالرحمن 
وال�صلوان.  ال�صرب  الكرام جميل  �صعود  اآل  يلهم  واأن  ف�صيح جناته  وي�صكنه  رحمته 
كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�صمو ال�صيخ نا�صر 
بن را�صد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني 

ال�صريفني.

حاكم اأم القيوين يعزى خادم احلرمني ال�ضريفني فى 
وفاة الأمري عبدالرحمن بن �ضعد الثاين اآل �ضعود

•• اأم القيوين-وام:

حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  امل��ع��ال  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخ��ي��ة  اإىل  تعزية  برقية  القيوين  اأم 
عبدالعزيز اآل �صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة ، عرب فيها عن خال�س 
تعازية و�صادق موا�صاتة فى وفاة �صاحب ال�صمو الأمري عبدالرحمن بن �صعد الثاين 
بن عبدالرحمن بن في�صل اآل �صعود . كما بعث �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد 

املعال ويل عهد اأم القيوين برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�صريفني .

طريان الإمارات تدعم 
ا�ضتوديو مواهب لأ�ضحاب الهمم 

•• دبي-وام: 

املخ�ص�س  ب��دب��ي  الفني  “مواهب”  ا�صتوديو  الإم����ارات  ط���ريان  ت��دع��م 
لأ�صحاب الهمم بعر�س اأعمالهم الفنية للبيع يف متجر طريان الإمارات 

الر�صمي خالل �صهر رم�صان.
وك��ان��ت ع��الق��ة ط���ريان الإم�����ارات م��ع ا���ص��ت��ودي��و “مواهب” ب���داأت قبل 
وت�صميمات  خا�س  اإ�صدار  لإن�صاء  امل�صرتك  التعاون  خالل  من  عامني 
خم�ص�صة لعلب الوجبات الرم�صانية التي تقدم على الطائرات خالل 
ال�صهر الف�صيل واحتفال بروحانية رم�صان بادرت الناقلة بدعم التاأثري 
ا�صتوديو  مع  �صراكة  يف  ودخلت  واملجتمع  الثقافة  على  للفن  الإيجابي 
اإبداعات فنانيه على من�صة متجر طريان  )مواهب( للم�صاعدة يف بيع 
واإبداعاتهم  اأعمالهم  واإ�صهار  عر�س  يف  ي�صاهم  ما  الر�صمي  الإم���ارات 

وربطهم مع ع�صاق الفن يف جميع اأنحاء العامل.
“مواهب”  ا�صتوديو  اإىل  الفنية  الأع��م��ال  مبيعات  ح�صيلة  و�صتذهب 
غري الهادف للربح لدعم عملياته وموا�صلة براجمه املتنوعة لأ�صحاب 

الهمم..
والإلهام  وامل�صاحة  والو�صائط  الأدوات  توفري  يف  ال�صتوديو  وي�صاعد   
ل��رع��اي��ة م��واه��ب��ه��م وتنمية ق��درات��ه��م. وع��م��ل فنانو  ال��ه��م��م  لأ���ص��ح��اب 
الوجبات  ع��ل��ب  ل��ت�����ص��م��ي��م  الإم��������ارات  ط�����ريان  ف���ري���ق  م���ع  “مواهب” 
اإنتاجها  ومت  اإله�����ام  كم�ص�����در  الكرمي  ال�صهر  م�صتخدمني  الرم�صانية 

لحقا يف ن�صختني من الألوان.

قدمت 6,501 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل �لـ 24 �صاعة �ملا�صية

ال�ضحة جتري 242,463 فح�ضا ك�ضفت عن 240 اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ضتجد و559 حالة �ضفاء 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة،  حالة 
وجميعها حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك 

يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة 893،412 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة يف 
الأربع والع�صرين �صاعة املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

2،302 حالة. 
بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالة   559 �صفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
املر�س  اأعرا�س  التام من  وتعافيها   ”19  - “كوفيد  امل�صتجد  كورونا 
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك 

   •• اأبوظبي-وام: 

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 242،463 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات ال� 24 
املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث تقنيات 
الفح�س الطبي.   و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة 
وتو�صيع نطاق الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 240 

يكون جمموع حالت ال�صفاء 872،830 حالة. 
تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
 24 ال����  ال�����ص��اع��ات  خ���الل  “كوفيد-19”  ل��ق��اح  م��ن  6،501 ج��رع��ة 
ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�صية 
248.60 جرعة لكل  اللقاح  24،587،247 جرعة ومعدل توزيع 

100 �صخ�س.
و�صعياً  لقاح كوفيد-19  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
اإىل الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد 

يف تقليل اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س كوفيد-19.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س كو�ضتاريكا بفوزه يف النتخابات 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
برقية تهنئة اىل فخامة رودريغو ت�صافيز وذلك مبنا�صبة فوزه يف  اهلل” 

النتخابات الرئا�صية يف جمهورية كو�صتاريكا.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
ال�صمو  و�صاحب  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد 
رودريغو  فخامة  فخامة  اىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�صلحة  للقوات 

ت�صافيز.

نفخر  �صريبي�صت:  واأ�صافت  دب��ي.   2020 اك�صبو  معر�س 
على  نعمل  العاملية،  واملجتمعات  لالقت�صادات  بوابة  بكوننا 
توفري الفر�س العاملية لل�صركات واأ�صحاب الأعمال والطالب 
الدوليني يف الولية، حيث نوؤمن باأن موظفينا و�صبكاتنا هم 
العاملية  الفر�س  من  العديد  �صيوفر  ال��ذي  الأق��وى  العامل 
اأمام ال�صركات يف كل من فيكتوريا ودولة الإم��ارات العربية 
املتحدة. واأ�صارت اإىل اأن الإمكانات الديناميكية التي يتمتع 
بها قطاع ال�صناعة وكرنفالت ال�صباقات الرائعة واملنتجات 
باهتمام كبري  فيكتوريا حظيت  الفاخرة يف ولية  الطازجة 
يف اإك�صبو 2020 دبي، حيث �صلطت حكومة الولية ال�صوء 
يف  املتاحة  وال�صياحية  التجارية  الفر�س  من  العديد  على 

الولية الأ�صرتالية.

•• دبي-وام:

اأكدت جونول �صريبي�صت، الرئي�صة التنفيذية لوكالة جلوبال 
يف  القوي  ال�صرتالية  فيكتوريا  ولي��ة  ح�صور  اأن  فيكتوريا 
وامل�صتمر  الأم��د  طويل  اللتزام  يعك�س  دبي   2020 اإك�صبو 
الأو�صط، حيث حتافظ فيكتوريا على  ال�صرق  جتاه منطقة 
يف  امل�صرتكة  امل�صالح  خالل  من  دبي  مع  الوثيقة  عالقاتها 
اإذ  والتعليم،  الكربى  والفعاليات  وال�صياحة  التجارة  جمال 
ات�صال  نقطة  وال�صتثمارية  التجارية  ال�صوؤون  مكتب  ميثل 
اإقامة عالقات جتارية متبادلة  مهمة لل�صركات التي تعتزم 
بني الدولتني لدوره الكبري يف توفري الفر�س املنا�صبة معربة 
يف  فيكتوريا  وولي��ة  ا�صرتاليا  م�صاركة  بنجاح  �صعادتها  عن 

ولية فيكتوريا الأ�ضرتالية حتتفي بنجاح م�ضاركتها يف اإك�ضبو 2020 دبي

العلماء ال�ضيوف: تعزيز القيم يف نفو�س 
النا�ضــئة منهـج اأ�ضيـل للقيـادة الر�ضيدة
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اأخبـار الإمـارات

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية تقدم برنامج قراآن مبني خالل رم�ضان

املرر ي�ضارك يف اجتماعات املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون

ملبادراتها يف تر�صيخ القيم النبيلة والأخالق الفا�صلة التي 
اأن  اإىل  امل��وىل عز وجل يف حمكم تنزيله. واأ�صار  حث عليها 
الربنامج �صيتناول من خالل حلقاته ال� 15 عددا من هذه 
القيم وال�صفات التي يجب على امل�صلم التحلي بها وانتهاجها 
اأنها جت�صد قيم الأخوة الإن�صانية وتدعو  يف حياته، خا�صة 
اإىل الرحمة واملودة واملحبة والتعاي�س ال�صلمي، ونبذ العنف 

والكراهية.
عدد  عليها  �صيتعاقب  الربنامج  حلقات  تقدمي  اأن  واأو���ص��ح 
من العلماء والأ�صاتذة واملخت�صني يف الدرا�صات الإ�صالمية، 
ويقدمون ع�صارة فكرهم وعلمهم للم�صاهد الكرمي خالل 
ال�صهر الف�صيل، من خالل درا�صات وبحوث معمقة تتناول 
حماور هذه احللقات التي مت اختيار موا�صيعها بعناية لتعم 

فوائدها اجلميع. 

وي�����ص��ارك يف ت��ق��دم ال��ربن��ام��ج ال��ت��ل��ف��زي��وين اأع�����ص��اء الهيئة 
الدرا�صات  يف  املخت�صني  م��ن  وع��دد  باجلامعة  التدري�صية 
الإ���ص��الم��ي��ة. وت��ت��ن��اول حلقات ال��ربن��ام��ج ع��ددا م��ن املحاور 
والعناوين وهي رم�صان �صهر القراآن، قيم العطاء والتطوع 
القيم  الكرمي،  القراآن  يف  التزكية  اآي��ات  الكرمي،  القراآن  يف 
ال���ص��ري��ة يف ال���ق���راآن، اآي���ات العلم يف ال��ق��راآن ال��ك��رمي، قيم 
اآي���ات الإح�����ص��ان وال�����ص��الم واحلكمة  ال��رح��م��ة يف ك��ت��اب اهلل، 
والأخ�����الق وامل��ح��ب��ة ويف ال���ق���راآن ال���ك���رمي، اإىل ج��ان��ب قيم 
املواطنة وال�صداقة يف كتاب اهلل، والعمل ال�صالح والرب يف 

القراآن الكرمي.
وق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ي��ب��ه��وين ال��ظ��اه��ري، مدير 
الربنامج  اإن  الإن�����ص��ان��ي��ة  للعلوم  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ج��ام��ع��ة 
وتعزيزا  املجتمع،  يف  اجلامعة  دور  �صمن  ياأتي  التلفزيوين 

•• اأبوظبي-وام:

تقدم جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية، خالل �صهر 
رم�صان الكرمي برنامج “قراآن مبني” على قناة الإمارات. 
15 حلقة ال�صوء على القيم  وي�صلط الربنامج من خالل 
مناق�صة  خ��الل  اهلل، من  كتاب  اآي��ات  ال���واردة يف  الأخالقية 
القراآين،  الن�س  مع  والتعامل  ال��ق��راآن  من  املختارة  الآي��ات 
حال  مقت�صيات  وفهم  اللفظية،  دللت��ه  ا�صتيعاب  واأهمية 
معها  التعامل  وكيفية  النزول  واأ�صباب  واخلطاب  املخاطب 

يف ع�صرنا احلا�صر.
يف  وامل��ج��ازي��ة  البالغية  ال�����ص��ور  على  امل�صاهد  يتعرف  كما 
الآيات القراآنية، وكيفية التفكر والتاأمل يف م�صامينها وما 

حتمله من حقائق وار�صادات لالتعاظ والعتبار.

•• اأبوظبي -وام:

�صارك معايل خليفة �صاهني املرر وزير دولة ، يف اجتماعات الدورة ال�151 
انعقد  ال���ذي  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال����وزاري  للمجل�س 
اأم�س يف الريا�س والذي ا�صتعر�س عدداً من امللفات اخلليجية والإقليمية 
والدولية. وعقد الجتماع برئا�صة �صمو الأمري في�صل بن فرحان اآل �صعود، 
وزير اخلارجية باململكة العربية ال�صعودية رئي�س الدورة احلالية للمجل�س 
وزراء خارجية  واملعايل  ال�صمو  اأ�صحاب  التعاون، بح�صور  ال��وزاري ملجل�س 
دول املجل�س التعاون ومعايل الأمني العام للمجل�س و �صعادة ال�صيخ نهيان 
بن �صيف بن حممد اآل نهيان �صفري الدولة لدى اململكة العربية ال�صعودية. 
وا�صتمع املجل�س الوزاري لإحاطة من مبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة 
التطورات يف اجلمهورية  اآخر  اليمن هان�س غروندبرغ حول  اإىل  اخلا�س 
اليمنية وم�صتجدات جهود اإحالل ال�صالم فيها. كما ا�صتعر�صت اجتماعات 
الوزاري  املجل�س  رح��ب  التي  اليمنية   – اليمنية  امل�صاورات  نتائج  ال���دورة 
بنجاحها، اإىل جانب متابعة تنفيذ قرارات املجل�س الأعلى التي اأقّرت خالل 
القمة اخلليجية ال� 42، والعالقات ال�صرتاتيجية بني املجل�س واملنظمات 

الدولية، واآخر التطورات على ال�صاحتني الإقليمية والعاملية.

املعرفة من جميع اأنحاء العامل من اأجل توطيد اأوا�صر 
ال�صراكات والتعاون وموا�صلة دعم املبادرات والفعاليات 

التي تعزز م�صارات نقل ون�صر املعارف يف املجتمعات.
اآل مكتوم  ب���ن را����ص���د  وح��ظ��ي ج��ن��اح م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 
ل��ل��م��ع��رف��ة ب��ح��رك��ة ن�����ص��ط��ة خ���الل اأي�����ام امل��ع��ر���س حيث 
مفرداته  على  ليطلعوا  امل�صاركني  من  كبري  ع��دد  زاره 
اأبرز  العمل عن  �صرح مف�صل من فريق  اإىل  وي�صتمعوا 
الفعاليات واملبادرات وامل�صاريع التي تن�صط من خاللها 
بينها  ومن  وعامليا  اإقليميا  املعريف  الف�صاء  يف  املوؤ�ص�صة 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  و”جائزة  املعرفة”  “قمة 
و”متاحف  الرقمي”  امل��ع��رف��ة  و”مركز  للمعرفة” 
اأقبل رواد املعر�س على اقتناء الإ�صدارات  كما  نوبل”. 
تت�صمن  التي  الورقية  واملطويات  والكتيبات  املتنوعة 

طبيعة عمل املوؤ�ص�صة ودورها الريادي واحليوي عاملياً.

•• دبي - وام: 

للمعرفة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  اختتمت 
اأقيم  الذي  ال��دويل للكتاب  م�صاركتها يف معر�س لندن 
ا�صتعر�صت  اأب��ري��ل اجل��اري حيث  5 و7  الفرتة بني  يف 
ال�صريك  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون 
املعريف اأبرز م�صاريعها ومبادراتها يف جمال ن�صر واإنتاج 
من  املتنوعة  الإ���ص��دارات  على  ال�صوء  و�صلطت  املعرفة 

موؤ�صر املعرفة العاملي وتقرير ا�صت�صراف امل�صتقبل.
اإطالق  املعر�س  اأي��ام  خ��الل  املوؤ�ص�صة  م�صاركة  و�صهدت 
اأهم  ب��ح��ث  ب��ه��دف   2022 امل��ع��رف��ة  ح�����وارات  �صل�صلة 
املتحدثني  م��ن  جمموعة  مب�صاركة  املعرفية  الق�صايا 
اأج�����رت نقا�صات  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ني  ال���ب���ارزي���ن وامل��ح��ل��ل��ني 
مو�صعة مع �صناع القرار واملعنيني مبجالت اإنتاج ون�صر 

املبادرة حتقيق الهدف ال�صابع من 
اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030 
املتحدة،  الأمم  و���ص��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

واملتمثل مبكافحة اجلوع.
رئي�س  ����ص���ه���اب���ري���ا،  ف���ي���دي���ا  وق������ال 
“ي�صعدنا  ج����ام����ب����و:  جم���م���وع���ة 
وجبة”  “املليار  م�����ب�����ادرة  دع�����م 
بتربعنا  دب���ي،  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي 
دولة  م��ع  عالقتنا  دره���م.  مبليون 
املتحدة و�صعبها  العربية  الإم��ارات 

حول  اإن�������ص���ان  م��ل��ي��ون   800 م���ن 
“املليار  ت�صاهم  و  ال��ي��وم.  ال��ع��امل 
مبادرات  تنظمها  ال��ت��ي  وجبة”، 
حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية، 
اأم���ان غ��ذائ��ي ملن  يف ت��وف��ري �صبكة 
املكونات  ت���اأم���ني  ي�����ص��ت��ط��ي��ع��ون  ل 
الأ�صا�صية التي يحتاجونها لإعداد 
اأو�صاعاً  ويعانون  الطعام،  وجبات 
واإن�صانية  واجتماعية  اقت�صادية 
تدعم  كما  جمتمعاتهم  يف  �صعبة 

ال�ضارقة للن�ضر تبحث فر�س التعاون مع نا�ضرين بريطانيني وعامليني

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ، 
احلرة  املنطقة  اختتمت  اأن  فبعد 
م�صاركة  للن�صر  ال�����ص��ارق��ة  مل��دي��ن��ة 
الدويل  بولونيا  معر�س  يف  ناجحة 
لكتاب الطفل موؤخرا كان ح�صورها 
للكتاب  ال����دويل  ل��ن��دن  م��ع��ر���س  يف 
يف  ح�صورها  لتعزيز  كبرية  فر�صة 

تثبت  ت��زل  مل  ال�صارقة  ت�صت�صيف 
قوة املنهج الذي تعمل عليه الإمارة 
وت�صع من خالله املعرفة والثقافة 
ت�صري  التي  ال�صاملة  للتنمية  اأ�ص�صاً 
ع��ل��ي��ه��ا ب��خ��ط��ى واث���ق���ة حت���ت قيادة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 

ال�صارقة للن�صر يف خدمة القطاعات 
ال���ت���ي تتوىل  امل��ع��رف��ي��ة والأق�������ص���ام 
تقدمي اأرقى اخلدمات للم�صتثمرين 
الذين  الإب���داع���ي���ة  ال�����ص��ن��اع��ات  يف 
ي����ت����خ����ذون م�����ن ال���������ص����ارق����ة م���ق���راً 
�صامل  عمر  �صامل  واأك���د  لأعمالهم. 
التي  العريقة  الدولية  امللتقيات  اأن 

•• ال�سارقة-وام:

عقدت املنطقة احلرة ملدينة ال�صارقة 
للن�صر خالل م�صاركتها يف فعاليات 
“معر�س  ���ص��رف  ���ص��ي��ف  ال�����ص��ارق��ة 
ال����ذي  للكتاب”  ال��������دويل  ل����ن����دن 
اأوملبيا  49 يف مركز  ال�  تقام دورت��ه 
ل��ل��م��ع��ار���س ل���ق���اءات م�����ص��رتك��ة مع 
الربيطانيني  النا�صرين  من  نخبة 
م��ع��ه��م فر�س  وب���ح���ث���ت  وال���ع���امل���ني 
ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك وامل���ي���زات التي 
ملدينة  احل������رة  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
املدينة  بو�صفها  للن�صر  ال�����ص��ارق��ة 
على  نوعه�����ا  م��ن  الأوىل  احل�������رة 
م�ص������توى العامل. والتقى �صامل عمر 
ملدينة  احل��رة  املنطقة  مدير  �صامل 
فعاليات  ���ص��م��ن  ل��ل��ن�����ص��ر  ال�����ص��ارق��ة 
كاًل من مركز  املعر�س  ال�صارقة يف 
و�صركة  امل��ت��ح��دة  الأمم  مطبوعات 
�صاميون اآند �صوت�صر للن�صر و�صركة 
و�صركة  ال��رق��م��ي  للن�صر  ديجتاليا 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  للن�صر  ه��او���س  وون����در 
�صارحا  للن�صر  مي�صيل  األ��ن  �صركة 
ل��ه��م ج��ه��ود امل��ن��ط��ق��ة احل���رة ملدينة 

ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة. واأ���ص��اف بحثنا 
الن�صر خالل  مع �صركائنا يف قطاع 
للكتاب ما  ال����دويل  ل��ن��دن  م��ع��ر���س 
املتطورة من  التكنولوجيات  حتمله 
اآفاق تطويرية لعمل املناطق احلرة 
والفر�س  ال��ن�����ص��ر  ب��ق��ط��اع  امل��ع��ن��ي��ة 
ملدينة  احلرة  املنطقة  توفرها  التي 
للم�صتثمرين  ل��ل��ن�����ص��ر  ال�������ص���ارق���ة 
الكتاب  ���ص��ن��اع��ة  م���راح���ل  ك��اف��ة  يف 
وال�صناعات التابعة له حيث عرفنا 
يف  امل�صاركني  النا�صرين  م��ن  نخبة 
التي  املتطورة  البنى  على  املعر�س 
ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا امل���دي���ن���ة واخل���دم���ات 
الرائدة التي جذبت كربى ال�صركات 
مقراً  ال�صارقة  من  لتتخذ  العاملية 
�صبل  بحثنا  كما  لأعمالها  اإقليمياً 
ال�صناعات  يف  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��وا���ص��ل 
املعرفية بني النا�صرين الإماراتيني 
ون��ظ��رائ��ه��م الإجن���ل���ي���ز م���ن خالل 
الرتجمة  م�����ص��اري��ع  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز 
والإجنليزية  العربية  اللغتني  بني 
وت���ب���ادل امل���ع���ارف وال���ت���ج���ارب فيما 
وت���ط���وي���ر قطاع  خ���دم���ة  ي�����ص��ب يف 

الن�صر العاملي العابر للحدود.

•• دبي - وام:

جامبو”  “جمموعة  اأع����ل����ن����ت 
امل���ت���خ�������ص�������ص���ة ب����الإل����ك����رتون����ي����ات 
مبليون  ت���ربع���ه���ا  وم���ن���ت���ج���ات���ه���ا، 
“املليار  درهم دعماً جلهود مبادرة 
اإن�صانية  م���ب���ادرة  اأك����رب  وجبة”، 
ال���ف���ق���راء  مل�������ص���ان���دة  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
حول  دول�����ة   50 يف  وامل��ح��ت��اج��ني 

العامل.
وغريها  ال�صركة  م�صاهمة  وتدعم 
وقطاعات  والأف��راد  املوؤ�ص�صات  من 
املليار  “مبادرة  و���ص��ول  الأع���م���ال 
املبا�صر  الغذائي  بالدعم  وجبة” 
اإليه  احل���اج���ة  اأم���������ّس  يف  ه���م  مل���ن 
من  ال�صعيفة  الفئات  م��ن  خا�صة 
والنازحني  وال��الج��ئ��ني  الأط���ف���ال 
واملت�صررين من الأزمات والكوارث 

الطبيعية.
ال���ت���ربع���ات م���ن كبار  ت��وا���ص��ل��ت  و 
الأ�صبوع  يف  واجل��م��ه��ور  املتربعني 
الدعم  م���ب���ادرة  لن���ط���الق  الأول 
ال��غ��ذائ��ي الأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا، مبا 
اجلهود  توحيد  يف  اأهدافها  يدعم 
ال����ع����ون  ي�����د  م�����د  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 
مل��ن يعانون م��ن حتدي  وامل�����ص��ان��دة 
وانعدام  ال��ت��غ��ذي��ة  و����ص���وء  اجل�����وع 
الأمن الغذائي التي يتاأثر به اأكرث 

خلف احلبتور ي�ضاهم بـ10 ماليني درهم يف مبادرة املليار وجبة
نبياًل للعمل اخلريي والإن�صاين  نر�صخ منوذجاً  “رعاه اهلل” 
اآباوؤنا واأج��دادن��ا، اأكرث من اأي مكان  اإي��اه  من خالل ما عّلمنا 
الق�صايا  ا�صتثمرنا منذ فرتة طويلة يف  العامل.. لقد  اآخر يف 
التفريق  دون  الإن�صانية  احلياة  حت�صني  اأج��ل  من  اجلوهرية 
لقدرتي على  واأن��ا ممنت  ال��ع��رق..  اأو  الدين  اأو  بني اجلن�صية 
دولة  م��ن  تنطلق  التي  وجبة”  “املليار  م��ب��ادرة  يف  امل�صاهمة 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  “مبادرات  وتنظمها  الإم�����ارات 
العاملية«.  واأكد احلبتور اأن كل جهد �صغري يقربنا من حتقيق 
امل�صاهمة يف هذه املهمة  وعلينا جميعاً  “املليار وجبة”،  هدف 
الذي  اخل��ري  ك��ل  على  وت��ع��اىل  �صبحانه  هلل  ع��رف��ان��اً  الوطنية 

منحنا اإياه.

وم��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال اخلريية 
والإن�����ص��ان��ي��ة، وامل��ف��و���ص��ي��ة ال�����ص��ام��ي��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة ل�صوؤون 
ل��ل��ط��ع��ام، وع���دد م��ن املوؤ�ص�صات  ال��الج��ئ��ني، وب��ن��ك الإم������ارات 
املتخ�ص�صة بالعمل اخلريي والإن�صاين والجتماعي يف الدول 
من  وامل�صاهمات  ال��ت��ربع��ات  وتدفقت  امل��ب��ادرة.  ت�صملها  ال��ت��ي 
القطاعني احلكومي  الأعمال وال�صركات وموؤ�ص�صات  قطاعات 
باب  ف��ت��ح��ه��ا  م��ن��ذ  وجبة”  “املليار  م���ب���ادرة  ع��ل��ى  واخل���ا����س 
توفري  يف  لت�صهم  امل��ب��ارك،  رم�صان  �صهر  بداية  مع  التربعات 
�صبكة اأمان غذائي للفقراء واجلائعني انطالقاً من امل�صوؤولية 

الأخالقية واللتزام الإن�صاين من دولة الإمارات.
و�صهدت املبادرة تفاعاًل جماهريياً وا�صعاً متّثل باإقبال الأفراد 

•• دبي-وام:

اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  موؤ�ص�س  احل��ب��ت��ور،  اأح��م��د  خلف  ت���رّبع 
“املليار  مل��ب��ادرة  دره���م  مليون   10 مببلغ  احلبتور  جمموعة 
وجبة”، الأكرب يف املنطقة لتقدمي الدعم الغذائي للمحتاجني 
والفقراء، خا�صة الأطفال والالجئني والنازحني واملت�صررين 

من الكوارث الطبيعية والأزمات يف 50 دولة حول العامل.
الطرود  ت��وزي��ع  يف  احل��ب��ت��ور  جمموعة  عمل  ف��رق  و�صت�صاهم 
التي تنظمها  “املليار وجبة”  الغذائية �صمن عمليات مبادرة 
مع  بالتعاون  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات 
الإقليمية،  الطعام  ب��ن��وك  و�صبكة  ال��ع��امل��ي،  الأغ��ذي��ة  برنامج 

م��ن ك��اف��ة ���ص��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وم���ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات العمرية 
والت�صامن  الإح�صان  لقيم  ترجمة  يف  للمبادرة  التربع  على 
كم�صاهم  ل��دوره��ا  وتر�صيخاً  الإم����ارات،  جمتمع  يف  الإن�����ص��اين 
موؤثر يف جهود املواجهة الدولية للتحديات الإن�صانية وتقدمي 

كامل الدعم للق�صايا امللّحة كاأزمة اجلوع.
اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  موؤ�ص�س  احل��ب��ت��ور،  اأح��م��د  خلف  وق���ال 
الواحد  ال���ق���رن  يف  اأن����ه  امل���ح���زن  “من  احل���ب���ت���ور:  جم��م��وع��ة 
والع�صرين ل يزال مئات املاليني ميوتون جوعاً.. علينا جميعاً 

اأن نتكاتف للق�صاء على هذه الآفات كٌل ح�صب اإمكانياته«.
و اأ�صاف: “حتت قيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

جمموعة جامبو ت�ضاهم مبليون درهم يف مبادرة املليار وجبة

م�ضاركة ناجحة ملوؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد للمعرفة يف معر�س لندن للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صاد �صعادة ماديار مينيليكوف �صفري جمهورية كازاخ�صتان لدى الدولة 
مبواقف دولة الإمارات الداعمة لبالده يف جميع املجالت.

وقال مينيليكوف خالل اإحاطة اإعالمية عقدت مبقر �صفارة كازاخ�صتان 
الثالثني  بالذكري  العام  ه��ذا  من  اأكتوبر  �صهر  يف  نحتفل  اأبوظبي:  يف 

لإقامة العالقات الدبلوما�صية بني البلدين..

تتميز  و  كازاخ�صتان  منها  و  ال��ع��امل  دول  م��ع  م��ت��وازن��ة  �صيا�صات  تنتهج 
بالنفتاح و احرتام الغري ما يعزز مكانتها الدولية يف �صتى املجالت.

ق��ا���ص��م ج���وم���ارت توكاييف  ال��ك��ازاخ�����ص��ت��اين  ال��رئ��ي�����س  اإع�����الن  و ح����ول 
مينيليكوف  قال  موؤخرا  ال�صاملة  و  التاريخية  ال�صيا�صية  لالإ�صالحات 
اإىل  ال�صلطة  حتويل  خ��الل  من  الدميقراطية  حتقيق  منها  الهدف  اإن 
املناف�صة  على  تعتمد  جديدة  كازاخ�صتان  تاأ�صي�س  و  الربملان  و  احلكومة 
على  وال��ق�����ص��اء  من�صفة  ق��واع��د  وت��ر���ص��ي��خ  احل���رة  و  ال��ع��ادل��ة  ال�صيا�صية 

و  وال��ت��ج��اري  ال�صرتاتيجي  ال�صريك  تعترب  الم����ارات  اأن  اإىل  م�صريا   
القت�صادي يف املنطقة العربية.

واأو�صح يف هذا ال�صدد اأن حجم التبادل التجاري بني البلدين بلغ العام 
اأمريكي فيما بلغ حجم تدفق ال�صتثمارات  709 ماليني دولر  املا�صي 

املبا�صرة من الدولة اإىل كازاخ�صتان 243.4 مليون دولر.
اأ�صهمت يف  اأن روؤي��ة وتوجيهات القيادة الر�صيدة يف دولة الإم��ارات  واأك��د 
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�صريا  كازاخ�صتان  مع  العالقات  وتعزيز  توطيد 

الحتكارات يف جميع املجالت.
و نوه بتعهد الرئي�س توكاييف خالل خطابه حلالة الأمة ببذل اجلهود 
اأجل  العمل من  اأرا�صي كازاخ�صتان و  ا�صتقالل و وحدة  لتعزيز �صيادة و 
الزدهار .. موؤكدا اأن املكونات الأ�صا�صية لربنامج اإ�صالحات اجلمهورية 
وامل�صاءلة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اإىل  ت��ه��دف  اجل���دي���دة 
الرئي�صية  للموؤ�ص�صات  الأ�صا�صية  واملراجعة  الدولة،  اإدارة  يف  وال�صتدامة 

للدولة و�صري عمل الربملان.

�صفري كاز�خ�صتان ي�صيد مبو�قف �الإمار�ت �لد�عمة لبالده 

ماديار : الرئي�س الكازاخي يركز على تعزيز الدميقراطية وامل�ضاءلة وال�ضتدامة يف اإدارة الدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���ص��ي��ف  ك�����ص��ف 
الأن�صطة  م���ن  ك��ب��رية  ح�����ص��ي��ل��ة  ع���ن 
ن��ظ��م��ه��ا يف �صهر  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
هذه  عك�صت  وق��د   ،2022 ال��ق��راءة 
اهتمامه  ونوعها  بكميتها  الفعاليات 
بتعزيز ثقافة القراءة كاأ�صلوب حياة، 
قارئ  جمتمع  بناء  يف  الكبري  ودوره 
قادر  وجيل  واملعرفة،  بالعلم  مت�صلح 

على قيادة م�صرية التنمية.
وت��ن��وع��ت ف��ع��ال��ي��ات �صهر ال���ق���راءة يف 
مار�س املا�صي؛ ف�صملت خمتلف فئات 
واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  ق��دم  اإذ  املجتمع؛ 
املحا�صرات  م����ن  ع�������دداً  ال���وط���ن���ي���ة 

الوطنية،  وامل���ح���ا����ص���رات  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والور�س القرائية، واملعار�س الداخلية 

للكتب، وغريها من الفعاليات.
ال���ق���راءة، نظم  ف��ع��ال��ي��ات �صهر  وب���ني 
الأر���ص��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة �صمن 
يقارب  ما  التعليمية  الربامج  باقات 
جمال  يف  وحم��ا���ص��رة  ور���ص��ة   200
اأكرث  ع��ل��ى  ت��وزع��ت  للطلبة  ال���ق���راءة 
وتعليمية،  تربوية  جهة   183 م��ن 
األ���ف   11 ي���ق���ارب  م���ا  اإىل  وو����ص���ل���ت 

م�صتفيد.
املكثف  ال���ق���راءة  �صهر  ب��رن��ام��ج  وع���ن 
قال  الوطنية،  واملكتبة  الأر���ص��ي��ف  يف 
اآل علي املدير  �صعادة عبد اهلل ماجد 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  ل��الأر���ص��ي��ف  ال��ع��ام 

يكون  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ن��ا  ب���الإن���اب���ة: 
من�صجماً  ال����ق����راءة  ���ص��ه��ر  ب���رن���ام���ج 
العام  ل��ه��ذا  ال���ق���راءة  ���ص��ع��ار �صهر  م��ع 
الفعاليات  فجاءت  تقراأ"،  "الإمارات 
توجيهات  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً  ال���ق���رائ���ي���ة 
الروؤية  وجت�صيد  الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة 
ال���وط���ن���ي���ة يف ب����ن����اء جم���ت���م���ع ق����ارئ 
على  ق���ادر  وامل��ع��رف��ة،  بالعلم  مت�صلح 
وتنفيذاً  ال��ت��ن��م��ي��ة،  م�����ص��رية  ق���ي���ادة 
الوطنية  واملكتبة  الأر�صيف  لر�صالة 
النتماء  روح  تعزيز  على  حت��ّث  التي 
ل��ق��ي��ادت��ه احلكيمة،  وال����ولء  ل��ل��وط��ن 

وتر�صيخ الهوية الوطنية.
واأ�صار �صعادته اإىل الفعاليات املوجهة 
حب  غر�س  يف  واأهميتها  الن�سء  اإىل 

القراءة لدى اأجيال الطلبة، وتر�صيخ 
جمتمعية  كثقافة  الإيجابية  القراءة 
دائ����م����ة، وت���ع���زي���ز ارت����ب����اط الأج���ي���ال 
املوجهة  الفعاليات  دعمت  وق��د  بها، 
الأر�صيف  دور  ال��ط��ل��ب��ة  اأج���ي���ال  اإىل 
واملكتبة الوطنية يف التن�صئة الوطنية 
ل��الأج��ي��ال، وال��ت��الح��م ال��وط��ن��ي بني 
بح�صهم  وارت����ق����ت  امل��ج��ت��م��ع،  اأب����ن����اء 
بالقيم  ث��ق��اف��ت��ه��م  واأث������َرت  ال��وط��ن��ي، 

الإماراتية الأ�صيلة.
واملكتبة  الأر�صيف  برنامج  متيز  وقد 
بالغزارة  ال��ق��راءة  �صهر  يف  الوطنية 
والتنوع، و�صارك فيه عدد من اخلرباء 
واملخت�صني، والكتاب واملثقفني الذين 
التقليدية  ال���ق���راءة  اأه��م��ي��ة  اأب������رزوا 

والقراءة الإلكرتونية، ودور الربامج 
التعليمية يف تعزيز الرثاء املعريف يف 
املجتمع الإماراتي، م�صريين اإىل دور 
تزويد  الوطنية يف  واملكتبة  الأر�صيف 
بامل�صادر  والأك���ادمي���ي���ني  ال��ب��اح��ث��ني 
تاريخ  يف  يحتاجونها  التي  وامل��راج��ع 

وتراث الإمارات ومنطقة اخلليج. 
واملكتبة  الأر����ص���ي���ف  ب��رن��ام��ج  و���ص��م��ل 
اأي�صاً  ال����ق����راءة  ���ص��ه��ر  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
املتنوعة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
القرائية،  وال��ور���س  املحا�صرات  مثل 
وت���ن���وع���ت م���وا����ص���ي���ع امل���ح���ا����ص���رات؛ 
ومعار�س الكتب امل�صغرة، اإ�صافة اإىل 
"القراءة"،  بعنوان:  داخلي  معر�س 
عر�س فيه ما احتوته مكتبة الإمارات 

وعلومها  ب��ال��ق��راءة  تتعلق  كتب  م��ن 
وفنونها.

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر���ص��ي��ف  ووزع    
�صهر  بالتزامن مع  املوظفني  جلميع 
ال���ق���راءة ك��ت��اب��اً م��ن اإ����ص���دارات���ه وهو 
)زاي���د وم��ع��ج��زة ال�����ص��ع��دي��ات( بهدف 
الوطني  مب�صمونه  معارفهم  اإث���راء 
امل��م��ي��ز ال�����ذي ي��ت��ح��دث ع���ن جتربة 
زراعية رائدة تنّم عن عبقرية القائد 
اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س 
زودهم  كما  ث���راه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان، 
الوطنية،  الكتيبات  م��ن  مبجموعة 
ال��ت��ي ت��وث��ق ج��وان��ب م��ن ت��اري��خ دولة 
كما  العظام،  قادتها  و�صري  الإم���ارات 
للقراءة  ���ص��اع��ات  ت��خ�����ص��ي�����س  ج����رى 

فعاليات  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
تنظيمها  مت  املوظفني  باأبناء  خا�صة 

تعميماً للفائدة.
وا����ص���ت���ق���ب���ل���ت م��ك��ت��ب��ة الإم������������ارات يف 
الأر���ص��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة خالل 
الأي������ام امل��ف��ت��وح��ة يف ���ص��ه��ر ال���ق���راءة 
الراغبني  املوظفني  من  كبرياً  ع��دداً 
بالتعرف على مرافقها وجمموعاتها 
وخدماتها. واأ�صدر الأر�صيف واملكتبة 

القراءة"  "ن�صرة  اإلكرتونياً  الوطنية 
يهدف  مو�صوعياً  دل��ي��اًل  متثل  التي 
ع�����دد مم���ك���ن من  اأك������رب  اإىل ح�����ص��ر 
مبو�صوع  املتعلقة  املعلومات  م�صادر 
ال������ق������راءة وامل���ط���ال���ع���ة امل����ت����وف����رة يف 
العربية  باللغتني  الإم�����ارات،  مكتبة 
الن�صرة  ه���ذه  وُت��ع��ن��ى  والإجن��ل��ي��زي��ة، 
التي  الإل��ك��رتون��ي��ة  وامل��واق��ع  بالكتب 

تهتم بالقراءة. 

فعاليات كثرية ومتنوعة موجهة �إىل �جلمهور مبختلف �صر�ئحه

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية اأنهى �ضهر القراءة بنتائج باهرة

بلدية مدينة اأبوظبي تزين �ضوارع جزيرة اأبوظبي والرب الرئي�ضي بـ3100 ت�ضكيل �ضوئي احتفاًء ب�ضهر رم�ضان

بالتعاون مع �جلامعة �لكندية

»مركز حماية« ب�ضرطة دبي يلتقي طلبة 
عباقرة القراءة

•• اأبوظبي-وام:

اأمانة  "بالدنا  برنامج  ال�/14/ من  اأبوظبي يف احللقة  ا�صتعر�صت �صرطة 
�صهر  خ���الل  وم��ب��ادرات��ه��ا  "حمالتها   FM اأب��وظ��ب��ي  اإذاع����ة  اأث���ري  "عرب 
الأمن  لتعزيز  ا�صرتاتيجيتها  �صمن  والأمنية  املجتمعية  املبارك  رم�صان 

وال�صالمة واإ�صعاد املجتمع بتوفري اأرقى اخلدمات.
وحتدث املقدم �صيف علي اجلابري رئي�س ق�صم توعية املجتمع باإدارة ال�صرطة 
املجتمعية عن اأبرز املبادرات ممثلة يف "حملة الن�صب الهاتفي " حتت �صعار 
التوعية مبخاطر املحتالني مع  �صهرا و تركز على  وت�صتمر  حذر"  "خلك 

كرثة اأ�صاليبهم وتنوعها.

التربع  اإىل  داع��ي��ا   .. الت�صول  بظاهرة  للتوعية  م��ب��ادرة  تنفيذ  اإىل  واأ���ص��ار 
اإىل مبادرة  و تطرق  للمت�صولني  الأم���وال  دف��ع  ب��دل من  للجهات اخلريية 
اأبرز  اأبوظبي ومن  �صمو ويل عهد  دي��وان  بالتعاون مع  املجتمعية  املجال�س 
و  الل��ك��رتون��ي��ة  اجل��رائ��م  و  الهاتفي  الن�صب  و  الأ���ص��رة  اأم���ن  مو�صوعاتها 
مكافحة املخدرات والتوعية املرورية يف اأبوظبي والعني والظفرة و مبادرة 
لتوعية و اإر�صاد العمالة بالتجمع يف الأماكن اخلا�صة بهم و مبادرة اإفطار 
على  �صائم  اإفطار  وجبات  لتوزيع  اخلريية  اجلمعيات  مع  بالتعاون  �صائم 

اجلمهور وغريها.
باإدارة  الأم��ن��ي  الإع���الم  ق�صم  رئي�س  ال�صاعدي  عبداهلل  نا�صر  املقدم  وذك��ر 
الداعم  تكون  لأن  ت�صعى  الإدارة  اأن  القيادة  �صوؤون  بقطاع  الأمني  الإع��الم 

الإعالمي ملختلف و�صائل الإعالم و مواكبة الأحداث الأمنية و�صرعة نقلها 
التوا�صل  وم��واق��ع  املحلية  القنوات  مع  بالتعاون  امل��ب��ادرات  اأب��رز  اإىل  لفتا 
الجتماعي الر�صمية و�صركاء �صرطة اأبوظبي من خالل بث برنامج توعوي 
م�صمى" �صهرنا  ال��ك��رمي حت��ت  ال�صهر  خ��الل  م���رات  ل��ع��دة  و  ي��وم��ي  ب�صكل 
طاعة والتزام" يت�صمن ن�صائح توعوية مثل الن�صائح املرورية واملجتمعية 
اأو  وال�صلوكية والتعريف باخلدمات التي يتم تقدميها من مراكز اخلدمة 

املوقع الإلكرتوين اأو التطبيق الذكي للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.
اأن الإدارة اختارت العن�صر الن�صائي لتقدمي هذه املبادرة بهدف  اإىل  واأ�صار 
املراأة  باعتبار  ال�صرطي  ال�صلك  يف  التواجد  على  الإماراتية  امل��راأة  ت�صجيع 

جزءا ل يتجزاأ من كيان املجتمع و دورها الريادي يف توعية الأجيال.

مبديرية  النف�صية  الخت�صا�صية  البلو�صي  اإب��راه��ي��م  م���وزة  وا�صتعر�صت 
املبادرات الرم�صانية  اأمن املجتمع  املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية بقطاع 
ال�صركاء  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��رب  والإ���ص��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�ص�صات  يف  ل��ل��ن��زلء 
الداعمني لتوفري الدعم املايل الالزم للفئات امل�صتحقة من النزلء واأ�صرهم 
. وقدمت ال�صكر ل�صندوق الفرج جلهوده يف �صداد اللتزامات املالية للنزلء 
الإن�صانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ص�صة  تلقت  و  املع�صرين 
ومبادرة  املحتاجة  النزلء  اأ�صر  على  الرم�صاين  املري  بتوزيع  تكفلت  والتي 
حياة للرعاية الالحقة املخت�صة برعاية اأ�صر النزلء املفرج عنهم و اأ�صادت 
الإماراتي يف هذا اجلانب على  الأحمر  الهالل  امل�صتمر مع هيئة  بالتعاون 

مدار العام .

�ضرطة اأبوظبي ت�ضتعر�س مبادراتها ل�ضهر رم�ضان يف برنامج »بالدنا اأمانة«

•• اأبوظبي – الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، تزيني ال�صوارع 
املج�صمات  ب���اآلف  الرئي�صي  وال��رب  اأبوظبي  ج��زي��رة  يف  وال����دوارات  واجل�صور 
والت�صكيالت الهند�صية امل�صيئة، احتفاًء بحلول �صهر رم�صان املبارك، بهدف 
اإدخال البهجة وال�صعادة على قلوب اأفراد املجتمع، ولإ�صفاء مل�صة جمالية على 

ال�صوارع طيلة ال�صهر الف�صيل.
ونفذت البلدية تزيني العديد من املناطق يف جزيرة اأبوظبي والرب الرئي�صي 
العنا�صر،  من  الكثري  من  م�صتوحى  �صوئي  وجم�صم  ت�صكيل   3100 بنحو 
م��ث��ل: م��دف��ع رم�����ص��ان، وال��ن��ج��وم، والأه���ل���ة، وف��وان��ي�����س رم�����ص��ان، وامل�صبحة، 
ال�صهر  روح��ان��ي��ات  حتاكي  ال�����ص��وارع  على  خا�صة  طقو�س  لإ���ص��ف��اء  والنخيل، 
الف�صيل، حيث مت تركيب الزينة يف مناطق متفرقة بجزيرة اأبوظبي، اأبرزها 

كورني�س اأبوظبي، والطرق الرئي�صية مثل �صارع اخلليج العربي، و�صارع ال�صيخ 
اإىل  بالإ�صافة  ع��ب��داهلل،  امللك  و���ص��ارع  �صعيد،  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  و���ص��ارع  زاي���د، 
وال���دوارات واجل�صور وع��دد من  الداخلية  الطرق  الزينة يف عدد من  تركيب 

اجلزر التابعة ملدينة اأبوظبي.
�صمن  الواقعة  اخلارجية  امل��دن  من  العديد  يف  رم�صان  زينة  تركيب  مت  كما 
ومدينة  ي��ا���س،  بني  مدينة  مثل  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  لبلدية  اجل��غ��رايف  النطاق 
ومدينة  وال�صاخمة،  واملفرق،  والرحبة،  ال�صهامة،  ومدينة  زاي��د،  بن  حممد 
الريا�س، ومدينة �صخبوط، وال�صمحة، وعدد من الدوارات واجل�صور واملواقع 

الأخرى.
وتنت�صر على جانبي الطرق واجلزر الو�صطية والدوارات واجل�صور الكثري من 
جم�صمات العبارات امل�صيئة التي حتاكي ال�صهر الف�صيل والعادات الإماراتية 
كرمي"،  "رم�صان  ال�صهر"،  عليكم  "مبارك  ع��ب��ارات:  بينها  من  ب��ه،  املتعلقة 

"�صهر اخلري"، "�صهر املغفرة" وغريها، بالإ�صافة اإىل مئات  الرحمة"،  "�صهر 
الإ�صالمية  العمارة  زخ���ارف  م��ن  امل�صتوحاة  امل�صيئة  الهند�صية  الت�صكيالت 
اإبداعي  اإ�صاءة املج�صمات والت�صكيالت متنا�صقة ب�صكل  األوان  العريقة. وتاأتي 
كما حر�صت  الف�صيل،  ال�صهر  وروحانيات  املنا�صبة  يتما�صى مع طبيعة  رائ��ع، 
البلدية على التحديث يف الإ�صاءة باإدخال األوان جديدة، مثل اللون الأخ�صر 
اإىل  املائل  الأزرق  اللون  وال��ذي مت دجمه مع  الف�صتق،  اإىل لون  املائل  الفاحت 
اأبوظبي، كما  الكثري من القطع امل�صيئة على كورني�س  الرتكواز، لتتزين به 
يتم ا�صتخدام اأجهزة خم�ص�صة للت�صكيالت العلوية بالكورني�س تعطي مل�صات 

جتميلية من خالل ومي�س الإنارة وت�صغيل واإطفاء النجوم والأهلة.
كما يتميز ج�صر املقطع برتكيب زينة علوية وعلى الأطراف باللون الأخ�صر 
الف�صتقي، واإ�صافة حبال �صوئية معلقة تربط اأعايل جانبي اجل�صر مبج�صمات 
هند�صياً  ت�صكياًل   20 تركيب  مت  كما  الأ�صا�صية،  الإن��ارة  مع  والأهلة  للنجوم 

ب�صكل جنمة على اأعمدة الإنارة يف امل�صافة ما قبل اجل�صر، ومتت ك�صوة الأعمدة 
من الأعلى حتى الأ�صفل بخطوط �صوئية من اللونني الأبي�س والأخ�صر، مما 

يعطي تنا�صقاً جمياًل بني الت�صكيالت.
وقد حر�صت البلدية على اأن تكون الت�صكيالت واملج�صمات ال�صوئية التي مت 
تركيبها �صمن زينة �صهر رم�صان املبارك متنا�صقة وذات اأحجام منا�صبة لأبعاد 
وامل�صاة،  ال�صيارات  من  الطريق  مل�صتخدمي  اآمنة  لتكون  ال�صوارع،  وم�صاحات 
كما اأنها م�صنعة من مواد �صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل 

ومقاومة العوامل والتغريات اجلوية.
ملتابعة عمل  اآلية خا�صة  و�صعت  قد  اأبوظبي  بلدية مدينة  اأن  بالذكر  جدير 
الزينة بكامل كفاءتها، وذلك من خالل تخ�صي�س طاقم فني متمر�س، ولديه 
اإملام تام بجميع اخلطط والتوقعات التي من املمكن اأن حتدث، والتعامل معها 

على الفور، حفاظاً على املظهر اجلمايل للزينة طوال ال�صهر الف�صيل. 

•• دبي-الفجر: 

بالإدارة  ال��دويل  حماية  مركز  نظم 
ب�صرطة  امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة 
اجلامعة  م�����ع  وب����ال����ت����ع����اون  دب�������ي، 
ال���ك���ن���دي���ة ب����دب����ي، ج��ل�����ص��ة ح���واري���ة 
بعنوان  املدار�س  طلبة  من  ملجموعة 
مدربة  اأدارت��ه��ا  القراءة"،  "ملتقى 
الكاتبة  التفكري الإبداعي لالأطفال 

هيا القا�صم.
وتناولت اجلل�صة العديد من النقاط 
واملحاور التي ت�صغل تفكري الأطفال 
كقراءة امل�صتقبل، وما �صيت�صمنه من 
مفاجاآت، واحلا�صر وما يحتويه من 
بواقع  ل��الرت��ق��اء  تطلعاتهم  ف��ر���س، 
مع  التعامل  اإىل  بالإ�صافة  التعليم، 

و�صائل الأم��ان بدولتنا احلبيبة من 
ت�صمنت  كما  ال��واق��ع��ي.  منظورهم 
اجل��ل�����ص��ة ال��ت��ع��ري��ف ب���ربام���ج مركز 
املختلفة،  وفعالياته  ال��دويل  حماية 
املجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  ت�صتهدف  وال��ت��ي 
اإىل جانب  امل��دار���س،  مبا فيها طلبة 
تناولت  ل���الأط���ف���ال  ج��ان��ب��ي��ة  ور������س 
والثانية  الق�صرية،  الق�صة  الأوىل 
الكاتب  والثالثة  ال�صريعة،  ال��ق��راءة 

ال�صغري.
عبدالرحمن  الدكتور  العقيد  وق��ال 
���ص��رف امل��ع��م��ري، ن��ائ��ب م��دي��ر مركز 
حماية الدويل، اإن هناك العديد من 
العملي  ك��ال��ت��دري��ب  للتعلم  ال��ط��رق 
ال�صمعي  والتعلم  الب�صري  والتعلم 
النبع  القراءة  تبقى  ولكن  وغريها، 

العباقرة  الذي يرتكز عليه  الأ�صيل 
لهذا  الكبرية،  لأه��داف��ه��م  للو�صول 
املجتمعية  ال����ربام����ج  ق�����ص��م  ���ص��ع��ى 
ال��دويل لتنظيم هذه  مبركز حماية 
مفهوم  لتن�صيط  املتميزة  الفعالية 
وغر�س  الأط�����ف�����ال،  ل����دى  ال����ق����راءة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  بنفو�صهم،  الإب�����داع 
الذي  بالكتاب  ف��راغ��ه��م  وق��ت  �صغل 
نائب  واأو���ص��ح  جلي�س.  اأف�����ص��ل  يعد 
م��دي��ر م��رك��ز ح��م��اي��ة ال�����دويل، باأن 

براجمه  خ���الل  وم���ن  ي�صعى  امل��رك��ز 
املتنوعة، لأن يتداخل مع كافة فئات 
املفهوم  غ���ر����س  اأج�����ل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
وعقولهم،  ن��ف��و���ص��ه��م  يف  ال��ت��وع��وي 
باأن القراءة تعمل على نقل  م�صيفا 
الثقافات  ب���ني  واخل�����ربات  امل���ع���ارف 
وال�����ص��ع��وب امل��خ��ت��ل��ف��ة، ومت��ث��ل همزة 
ال�صلة بني الثقافات املختلفة بع�صها 
حماية  مركز  اختار  ولهذا  البع�س، 
"عباقرة  التحاور مع طلبة  ال��دويل 

على  ال��ت��ع��رف  اأج����ل  م���ن  القراءة" 
الدور  مثمنا  وتطلعاتهم،  اأفكارهم 
بدبي  الكندية  للجامعة  املجتمعي 
وتعاونها  للفعالية،  ل�صت�صافتها 
وللكاتبة  دب���ي،  �صرطة  م��ع  امل�صتمر 
اإدارتها  يف  اأبدعت  التي  القا�صم  هيا 
باأ�صلوبها  وا���ص��ت��ط��اع��ت  ل��ل��ج��ل�����ص��ة، 
الأطفال،  ان��ت��ب��اه  ج���ذب  الق�ص�صي 
واإر�صال اأفكار ذات اأبعاد تغر�س قيمة 

اأو تعزز �صلوكاً اأو تعّدله.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بن  �صعيد  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �صعادة  �صهد 
ال�صناعات  و  لالإ�صناد  امل�صاعد  الوكيل  اجلابري  غافان 
اأبوظبي  مكتب  افتتاح  حفل  الدفاع  وزارة  يف  الدفاعية 
لوكالة تطوير الدفاع الكورية ADD بح�صور كل من 
 DAPA معايل �صونغ نائب وزير ال�صناعات الدفاعية
رئي�س مكتب وكالة تطوير الدفاع ADD و�صعادة يل 
�صيوك غو �صفري جمهورية كوريا لدى الدولة و امللحق 

الع�صكري الكوري اجلنوبي لدى الدولة.
التطوير  و  البحث  برامج  تعزيز  على  املكتب  و�صريكز 

ال��ت��ع��اون اجل���اري���ة وبرنامج  ب���رام���ج  امل�����ص��رتك، ودع����م 
تبادل املهند�صني واخلرباء، مبا يخدم م�صالح البلدين 

ال�صديقني.
دولة  اأن  اجلابري  الدكتور مبارك  الركن  اللواء  اأك��د  و 
الإمارات توؤمن باأن التعاون مع دولة ذات خربة وا�صعة 
وطويلة يف تبني حلول التكنولوجيا املتقدمة مثل كوريا 
النجاح  حتقيق  يف  الأهمية  بالغ  اأم��را  يعترب  اجلنوبية 
املرجو الذي ت�صعى اإليه وزارة الدفاع لتطوير منظومة 

ال�صناعات الدفاعية بالدولة.
ب���اإرادة قوية وجهود حثيثة  الإم���ارات  �صعي  اإىل  اأ�صار  و 
مكانتها  تر�صيخ  اإىل  متنوعة  ومقومات  واثقة  خطى  و 

بو�صفها اأحد مراكز التكنولوجيا املتقدمة ومقرا لأهم 
ال�صناعات  مب��ج��ال  والباحثني  واملخت�صني  امل��ط��وري��ن 

الع�صكرية هذا املجال احليوي الواعد.
توطني  على  الر�ص�������يدة  القي���������ادة  ع�������زم  اإىل  ون�����وه 
قطاع ال�صناع�������ات الدفاعية وعقد املزيد من ال�صراكات 
على  ال��ك��ربى  الدفاعية  ال�صركات  م��ع  ال�صرتاتيجية 

م�صتوى العامل..
اأ�صكال و   اإ�صافة اإىل ال�صعي ملواكبة التطور امل�صتمر يف 
الريادة الإماراتية  امل�صتقبلية ما يعك�س  اأدوات احلروب 
يف اإعادة ت�صكيل خارطة ال�صناعات الدفاعية ل �صيما يف 

منطقة ال�صرق الأو�صط.

مبارك غافان اجلابري ي�ضهد افتتاح مكتب اأبوظبي لوكالة تطوير الدفاع الكورية اجلنوبية

•• اأبوظبي- وام:

عززت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، براجمها الرم�صانية يف 64 دولة حول 
العامل، ور�صدت ميزانية اإ�صافية لتو�صيع مظلة امل�صتفيدين منها خارج الدولة، 
وذلك بف�صل تربعات املح�صنني واخلريين وت�صامنهم الكبري مع تلك امل�صاريع 

وجتاوبهم مع حملة رم�صان التي تتعزز فعالياتها على م�صتوى الدولة.
وتنفذ هيئة الهالل الأحمر م�صاريع اإفطار �صائم وزكاة الفطر وك�صوة العيد يف 
4 قارات، يف اإطار توجيهات �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 

يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة، وي�صتفيد منها اأكرث من مليون �صخ�س.
اإق��ب��ال كبريا  ال��دول  تلك  الهيئة يف  تنفذه  ال��ذي  اإف��ط��ار �صائم  و�صهد م�صروع 
اخليام  واكتظت  الف�صيل،  ال�صهر  م��ن  الأول  الأ���ص��ب��وع  خ��الل  ال�صائمني  م��ن 
اإقامتها يف الأحياء الفقرية  الرم�صانية ومواقع الإفطار اجلماعية التي متت 
وجتمعات النازحني وخميمات الالجئني ودور الأيتام و املوؤ�ص�صات التعليمية يف 

الدول املعنية بال�صائمني.

وجبات  وت��وف��ري  لل�صائمني  اخل��دم��ات  اأف�����ص��ل  ت��ق��دمي  على  الهيئة  وح��ر���ص��ت 
مع  املعني  البلد  اأه��ل  غ��ذاء  غالب  من  الأ�صا�صية  الغذائية  العنا�صر  تت�صمن 
مراعاة خ�صو�صية كل دولة يف هذا ال�صدد، وت�صطلع �صفارات الدولة ومكاتب 
الهيئة اخلارجية و اجلهات الأخرى التي تن�صق معها يف تنفيذ م�صاريع رم�صان، 
بدور كبري يف تلبية متطلبات ال�صائمني و القيام بخدمتهم على الوجه الأف�صل 

.
ومتا�صيا مع التو�صع الذي ت�صهده برامج الهيئة اخلريية واأن�صطتها الإن�صانية 
تاأتي م�صاريع رم�صان هذا العام اأكرث متيزا و مواكبة للتطور الكمي و الكيفي 
الهيئة  وكانت  كافة،  الإن�صاين  العمل  جم��الت  يف  الهيئة  برامج  ت�صهده  ال��ذي 
قد اأعدت عدتها واأكملت ا�صتعداداتها مبكرا ل�صتقبال اأف�صل ال�صهور عند اهلل 
تعاىل، لتعزيز روح الت�صامن الإن�صاين من خالل اإتاحة الفر�صة للم�صاركة يف 
البي�صاء  واأياديهم  املح�صنني  اأمام م�صاهمات  الأبواب  الإن�صانية، وفتح  اأعمالها 
املمتدة اإليها يف ال�صر و اخلفاء، داعمة وم�صاندة من اأجل نيل ر�صى الرحمن و 

الفوز بنفحات �صهر رم�صان.

وت�صعى الهيئة دائما لتو�صيع رقعة م�صاريعها خارج الدولة انطالقا من ر�صالتها 
الإن�صانية وم�صوؤوليتها جتاه اأ�صحاب احلاجات وحتقيقا لتطلعاتها يف حت�صني 
ال�صعوب  وال��ع��ط��اء م��ع  ال��ت��ع��اون  وامل��ح��ت��اج��ني، وم���د ج�����ص��ور  ال�صعفاء  ظ���روف 
الظروف  وط���اأة  م��ن  تعاين  التي  تلك  وخ�صو�صا  ك��اف��ة،  وال�صديقة  ال�صقيقة 

و�صظف العي�س.
فل�صطني،  �صملت:  اآ�صيا  يف  دول��ة   19 يف  رم�صان  برامج  تنفيذ  حاليا  ويجري 
بنجالدي�س،  الهند،  باك�صتان،  تركيا،  املالديف،  �صوريا،  الأردن،  اليمن،  العراق، 
فيتنام، تايالند، كمبوديا، �صرييالنكا، الفلبني، ماليزيا، اندوني�صيا، طاجك�صتان، 

قرغيز�صتان.
موريتانيا،  امل��غ��رب،  اجل��زائ��ر،  م�صر،  وه���ي:  اأفريقيا  يف  دول���ة   31 ج��ان��ب  اإىل 
تنزانيا،  ت�صاد،  بوركينافا�صو،  بنني،  اأثيوبيا،  ال�����ص��ودان،  ال�صومال،  ال�صنغال، 
�صرياليون،  القمر،  ج��زر  جامبيا،  اأفريقيا،  جنوب  النيجر،  ت��وج��و،  نيجرييا، 
غانا، غينيا، مايل، اأوغندا، كينيا، �صي�صل، موزمبيق، ليبرييا، رواندا، كوناكري، 

الراأ�س الأخ�صر، زميبابوي.

اأرمينيا،  �صربيا،  كازاخ�صتان،  وه���ي:  اأورب���ا  يف  دول���ة   11 اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ه��ذا 
وقرب�س،  بلغاريا،  البو�صنة،  كو�صوفا،  الأ�صود،  اجلبل  األبانيا،  رو�صيا،  جورجيا، 
الربازيل  من  كل  يف  الرم�صانية  براجمها  الهيئة  تنفذ  اجلنوبية  اأمريكا  ويف 

وكوملبيا واملك�صيك.
املناطق  يف  امل�صاريع  تلك  لتنفيذ  اإ�صافية  مبالغ  الهيئة  تخ�ص�س  م��ا  ودائ��م��ا 
اإن�����ص��ان��ي��ة ا�صتثنائية  امل�����ص��ط��رب��ة م��ن ال���ع���امل، و ال����دول ال��ت��ي ت��واج��ه ظ��روف��ا 
الهيئة م�صاريعها  العام عززت  بها، وهذا  اأملت  التي  الكوارث  و  نتيجة لالأزمات 
تعزيز  ، ويجئ  ال�صوريني  امل�صت�صيفة لالجئني  الدول  و  اليمن  الرم�صانية يف 
نفذتها  التي  الإغاثية  العمليات  و  الإن�صانية  للربامج  ام��ت��دادا  امل�صاريع  تلك 
الهيئة ل�صالح املتاأثرين من الأحداث على ال�صاحتني اليمنية وال�صورية، حيث 
تتوا�صل جهود الهيئة الإغاثية للحد من املعاناة وحت�صني الأو�صاع الإن�صانية 
املواد  من  الأطنان  اآلف  اإي�صال  من  الآن  حتى  الهيئة  ومتكنت  عامة،  ب�صورة 
الإغاثية والحتياجات الرم�صانية لالأ�صقاء يف اليمن ولالجئني ال�صوريني يف 

دول اجلوار ال�صوري.

•• اأبوظبي -وام: 

امل�صلمني"  حكماء  "جمل�س  اأط��ل��ق 
"نن�صر  ب���ع���ن���وان  ع���امل���ي���ة  م�����ب�����ادرة 
يف  م�����ص��ارك��ت��ه  خ�����الل  لنتعاي�س" 
لدعم  وذل��ك  للكتاب  لندن  معر�س 
ب��ل��غ��ات متعددة  ال��ك��ت��ب  م���ن  ع�����دٍد 
ن�صر  ب���ه���دف   2022 ع����ام  خ����الل 
والأخوة  امل�صرتك  التعاي�س  ثقافة 

الإن�صانيَّة.
انطلقت  ال���ت���ي   - امل����ب����ادرة  ت���ه���دف 
جمموعٍة  مع  بالتن�صيق  لندن  من 
اإىل اختيار  الن�صر-  ُدور  وا�صعٍة من 
10 من الكتب بلغات متعددة منها 
الإجنليزية، والفرن�صية، والأملانية، 
"التعاي�س  ح�����ول  والإي����ط����ال����ي����ة، 
الأف�صل  ُينتَقى  اأن  امل�صرتك" على 
ُدوِر  مع  بالتعاون  دعمه  ليتم  منها 
التعاي�س  ثقافة  لن�صر  عاملية  ن�صٍر 

بني الب�صر.

"جناح  َ ���َص��ِه��د  مت�صل  �صعيد  ع��ل��ى 
جمل�س حكماء امل�صلمني" باملعر�س 
اإقامة اأوىل ندواته لهذا العام حتت 
عنوان: "مواجهة خطاب الكراهية 
ون�صر قيم التعاي�س" مب�صاركة عدٍد 
واملفكِّرين  وامل��ث��ق��ف��ني  الأدب�����اء  م��ن 
وال����ب����اح����ث����ني امل���ه���ت���م���ني مب���ج���ال 
��ل��م��ي ون���ب���ِذ خطاب  ال��ت��ع��اي�����س ال�����صِّ
ومكافحة  ��ع�����ص��ب  وال��تَّ ال��ك��راه��ي��ة 

الإرهاب والتطرف.
���ص��ارك يف ال��ن��دوة ك��لٌّ م��ن البارونة 
جمل�س  ع�������ص���و  ال�����دي�����ن  م����ن����زل����ة 
اللوردات باململكة املتحدة، والدكتور 
ديالويد  جامعة  م��ن  خ��ان  مقتدر 
الأم���ري���ك���ي���ة، و����ص���ارة ���ص��ن��اي��در من 
ثوا  موؤ�ص�صة روث كا�صل والذين حتدَّ
حول مناذج التعاي�س وال�صالم عرَب 
اأن ه��ذه القيم  ��دي��ن  ال��ع��امل .. م��وؤكِّ
ع���ل���ى جتنيب  ق�������ادرة  الإن�������ص���ان���ي���ة 
راعات واحلروب  العامل ويالت ال�صِّ

والعنف والكراهية والإرهاب.
وقال امل�صت�صار حممد عبد ال�صالم، 
حكماء  مل���ج���ل�������س  ال�����ع�����ام  الأم���������ني 
امل�صلمني - بهذه املنا�صبة - اإن هذه 
اأن  �صاأنها  م��ن  وال��ن��دوات  امل��ب��ادرات 
ز من ن�صر قيم التعاي�س والأخوة  تعزِّ
التع�صب  الإن�����ص��ان��ي��ة ون��ب��ِذ خ��ط��اب 
اأن  والإره��اب.. مو�صًحا  والكراهية 
مثل ه��ذه امل��ع��ار���س ال��دول��ي��ة متثِّل 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  ًة  حقيقيَّ فر�صة 
التجارب  وا���ص��ت��ع��را���س  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال����رائ����دة يف ه����ذا امل���ج���ال واإث������راء 
التعاي�س  ح����ول  ال���ف���ك���ري  احل������وار 
العتدال  ي�صل �صوت  واأن  ال�صلمي 
الأ�صخا�س من  ع��دٍد من  اأك��رب  اإىل 

خمتلف اجلن�صيات والأعراق.
اأن التعاي�س منهج حياة و  اأ�صاف  و 
لي�س م�صروًعا فح�صب، واأنَّ املجل�س 
الو�صطية  ن�����ص��ر  م���ب���داأ  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
الفكرية يف ظل اإميان اأكرب الرموز 

ال��دي��ن��ي��ة يف ال�����ص��رق وال��غ��رب بهذه 
������دت عليه  امل���ب���ادئ الأم�����ر ال����ذي اأكَّ
عها  وثيقة الأخوة الإن�صانية التي وقَّ
ف�صيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد 
ال�صريف،  الأزه������ر  ���ص��ي��خ  ال��ط��ي��ب، 
ال���ب���اب���ا ف��رن�����ص��ي�����س، بابا  وق���دا����ص���ة 
اأبوظبي  يف  الكاثوليكية،  الكني�صة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��رع��اي��ة   2019
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
، راعي  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
اأكرب  الأخ��وة الإن�صانية و التي تعد 
ال�صلمي  التعاي�س  اأهمية  دليل على 
ب���ني جميع  الإن�������ص���ان���ي���ة  والأخ��������وة 
عقائدهم  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ال��ب�����ص��ر 

واأجنا�صهم واألوانهم.
�����دت ���ص��ع��ادة عفراء  م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأكَّ
الت�صامح  وزارة  ممثلة  ال�����ص��اب��ري، 
بامل�صاركة  �صعادتها  ع��ن  والتعاي�س 
يف ه��ذا احل���دث امل��ه��م، ال���ذي يتخذ 

ز على  من التعاي�س �صعاًرا له، ويركِّ
اأن ي�صل بر�صالة الأخوة والت�صامح 
 .. العامل  عرب  وال�صالم  والتعاي�س 
الإن�صانية  القيم  ه��ذه  اأنَّ  مو�صحة 
ق���ادرة ب��ال اأدن���ى ���ص��كٍّ على جتنيب 
العامل ويالت ال�صراعات، واحلروب 

والعنف والكراهية والإرهاب.
معايل  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  واأو����ص���ح���ت 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ 
ز  ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س تركِّ وزي����ر 
املعريف  املحتوى  تعزيز  على  دائ��ًم��ا 
وعامليًّا  التعاي�س حمليًّا  و  للت�صامح 
��ا يف اإط���ار  ب��اع��ت��ب��اره ع��ن�����ص��ًرا م��ه��مًّ
اجل���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا الإم�������ارات 
والتعاي�س  الت�صامح  ق��ي��م  لتعزيز 
عن  م��ع��ربة   .. الإن�صانية  والأخ����وة 
"نن�صر لنتعاي�س"،  تقديرها ملبادرة 
حكماء  جم���ل�������س  اأط���ل���ق���ه���ا  ال����ت����ي 
الدويل  لندن  معر�س  يف  امل�صلمني 
ل��ل��ك��ت��اب، ب��اع��ت��ب��اره��ا خ��ط��وة مهمة 

لن�صر ثقافة التعاي�س.
لندن  معر�س  "اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للكتاب " اأح��د اأه��م واأك��رب املعار�س 
امل�صاركة  ه����ذه  وُت����ع����دُّ  ال����ع����امل،  يف 
امل�صلمني  ح��ك��م��اء  ملجل�س  ال��ث��ال��ث��ة 
الإ�صدارات  وعر�س فيها عددا من 
من  واأت���اح  متعددة  بلغات  احل��دي��ث 
نخبة من  م�صاركة  فعالياته  خالل 
ال�صالم  و�صناع  والأدب����اء  املفكرين 
ال���ذي ق���دم برناجٌما  ع��رب ج��ن��اح��ه 
ث��ق��اف��ي��ا م��ت��ك��ام��ال يف ال���ف���رتة من 

اأبريل  م��ن  ال�����ص��اب��ع  اإىل  اخل��ام�����س 
اجلاري.

����ِه����َدِت امل�������ص���ارك���ة ل����ق����اءات مع  و�����صَ
اأب����رز ُدور ال��ن�����ص��ر ال��ع��امل��ي��ة، وع���ددا 
وال�����ن�����دوات منها  ال��ن��ق��ا���ص��ات  م���ن 
الر�صيد"  واحل��ك��م  "الإ�صالم  ن��دوة 
وح�صرها الدكتور مقتدر خان من 
جامعة ديالوير -الوليات املتحدة 
بعنوان:  واأخ���������رى  الأم����ري����ك����ي����ة، 
عرب  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب  "مواجهة 
كلٍّ من  التعاي�س" وذل��ك مب�صاركة 

والدطتور  ال��دي��ن  منزلة  ال��ب��ارون��ة 
م��ق��ت��در خ���ان و����ص���ارة ���ص��ن��اي��در من 

جامعة روث كا�صل.
واختتم اليوم الأخري بلقاء و نقا�س 
ال�صالم  �صنَّاع  �صباب  نخبة من  مع 
اأ�صحاب  م��ن  وه��م  التعاي�س  ح��ول 
ق���ة، اخ���ت���رُيوا من  امل���ب���ادرات اخل���الَّ
ل��ي��ق��ودوا نقا�صات  ال�����ص��رق وال��غ��رب 
ال�صالم  ب���ن���اء  يف  ب���دوره���م  ت��ت��ع��لَّ��ق 
التعاي�س  ث��ق��اف��ة  ون�������ص���ِر  ال����ع����ادل 

امل�صرتك والندماج.

ي�صتفيد منها �أكرث من مليون �صخ�ص يف 4 قار�ت

»الهالل الأحمر« يعزز براجمه الرم�ضانية يف 64 دولة حول العامل

جمل�س حكماء امل�ضلمني يطلق مبادرة )نن�ضر لنتعاي�س( 
يف معر�س لندن للكتاب

كليفالند كلينك اأبوظبي يوفر خدمة العيادات التخ�ض�ضية امل�ضائية خالل �ضهر رم�ضان املبارك
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي، جزء من مبادلة  كلينك  كليفالند  ي�صتمر م�صت�صفى 
التخ�ص�صية  ع��ي��ادات��ه  ت��وف��ري خ��دم��ة  ال�����ص��ح��ي��ة، يف  ل��ل��رع��اي��ة 
امل�صائية خالل �صهر رم�صان املبارك، كما عهدمتوه يف ال�صنوات 
ال�صابقة، تعزيزاً للتزامه املجتمعي ولتزويد مر�صاه بخدمات 

الرعاية ال�صحية عندما يحتاجونها.
املر�صى يف طليعة  دائماً  اأبوظبي ي�صع  ولأن كليفالند كلينك 
�صهر  امل�صائية طيلة  ع��ي��ادات��ه  خ��دم��ات  ي��وف��ر  ف��ه��و  اأول��وي��ات��ه، 
ال�صماء،  الأولية، والغدد  الرعاية  املبارك، وتت�صّمن:  رم�صان 

واأمرا�س القلب، واأمرا�س الرئة، واحل�صا�صية، وطب الأع�صاب، 
البولية،  وامل�صالك  العيون،  وطب  اله�صمي،  اجلهاز  واأمرا�س 
القلب،  �صدى  تخطيط  وفح�س  الأمل،  وع��الج  ال��ق��دم،  وط��ب 
وخمترب وظائف الرئة، وطب اإعادة التاأهيل، وذلك يومياً من 

ال�:8:30 م�صاًء ولغاية الواحدة بعد منت�صف الليل. 
ويف ه���ذا الإط�����ار، ق���ال ال��دك��ت��ور خ��ورخ��ي��ه غ���وزم���ان الرئي�س 
انطالقاً  نعمل  "نحن  اأبوظبي:  كلينك  لكليفالند  التنفيذي 
اإمياننا باأهمية دورن��ا يف خدمة املجتمع ويف تاأمني رعاية  من 
�صهر  وخ��الل  اأن��ه  نعي  نحن  ملر�صانا.  امل�صتوى  عاملية  �صحية 
املواقيت لل�صيام، والجتماع بالعائلة،  املبارك، تتبدل  رم�صان 

�صاغية  دائ���م���اً  اآذان���ن���ا  ال��ف�����ص��ي��ل. ولأن  ب��ال�����ص��ه��ر  والح��ت��ف��ال 
خ��دم��ة مر�صانا عندما  ن��ك��ون يف  اأن  ن��ري��د  ولأن��ن��ا  مل��ن حولنا، 
خالل  للمر�صى  امل�صائية  عياداتنا  توفري  نوا�صل  يحتاجوننا، 

هذه الفرتة ". 
اإىل  الث��ن��ني  م��ن  امل�صت�صفى  يف  ال��ن��ه��اري��ة  ال��ع��ي��ادات  وت�صتمر 
اخلمي�س، من ال�صاعة ال�9:00 �صباحاً وحتى ال�صاعة ال�3:30 
ال�1:00  ال�9:00 �صباحاً حتى ال�صاعة  ع�صراً، ومن ال�صاعة 
بعد الظهر يوم اجلمعة. اأما خدمات العناية مبر�صى العمليات 
ال�7:30  اإىل اجلمعة من  الثنني  ف�صتكون من  النهار  خالل 

�صباحاً حتى ال�3:00 ع�صراً.

•• اأبوظبي-وام:

دورات  تخريج  ال��ربي��ة  ال��ق��وات  قائد  ال�صحي  را���ص��د  �صعيد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �صهد 
الع�صكرية،  زاي��د  مدينة  يف  الربية،  القوات  مبعهد  وذل��ك  لل�صباط  تخ�ص�صية 

بح�صور عدد من �صباط وزارة الدفاع والقوات امل�صلحة.
واأكد العقيد الركن مطر حمد العامري قائد مدر�صة امل�صاة بالقوات الربية - يف 
ال��دور احليوي الذي يلعبه معهد القوات الربية  " اأن   : املنا�صبة -  كلمة بهذه 
اأوج��ب علينا �صرورة  القادة والأف���راد،  واإع���داد  تاأهيل  ل��ه، يف  التابعة  وامل��دار���س 
الأخذ بكل ما هو حديث يف �صبيل اإي�صال املعرفة، م�صتلهمني يف ذلك نهج قيادتنا 

يف التميز والريادة والإبداع، واأن ما ترونه اأمامكم �صيدي لهو ثمرة جهود بذلت 
لتلبية تطلعاتكم وروؤيتكم ". وخاطب اخلريجني قائال : " لقد اأم�صيتم معنا 
فرتة تدريبية كانت حافلة، مبختلف اأنواع املعرفة النظرية والعملية، واأن كانت 
هذه الفرتة ق�صرية اإل اأننا ناأمل اأن تكون دلياًل لكم ومر�صداً، يف ال�صري قدماً، 
لتح�صيل املعرفة من خالل املمار�صة الفعلية والتطبيق امليداين ملا تعلمتموه يف 

هذا املعهد ".
ويف ختام الحتفال .. هناأ قائد القوات الربية اخلريجني لجتيازهم الدورات 
وال�صهادات  بتوزيع اجلوائز  قام  ثم  بذلوه  الذي  الكبري  املجهود  و�صكرهم على 

على املتفوقني من اخلريجني.

•• العني - الفجر

اأقام مركز الغيث للتدريب والتاأهيل يف مدينة العني اأم�صية رم�صانية لأ�صحاب 
الهمم وذلك يف قاعة املركز مبنطقة فلج هزاع برعاية ال�صيخ الدكتور �صامل 
بن ركا�س ع�صو املجل�س الوطني �صابقاً وح�صور منر عبدالرحمن خري�صات 
مدير املركز وعدد من ال�صخ�صيات والهيئة التدري�صية يف املركز واأولياء اأمور 

الطلبة.
وت�صمنت الأم�صية فقرات فنية واأن�صطة ريا�صية خفيفة قدمها اأ�صحاب الهمم  
ومهارات بعنوان " اأنا اإن�صان" و "متالزمة ال�صعادة"، اإىل جانب تقدمي عر�س 

فيديو لأن�صطة وم�صرية املركز.
والن�صطة  الأم�����ص��ي��ة  ه��ذه  اأن  كلمته  رك��ا���س يف  ب��ن  ���ص��امل  د.  ال�صيخ  واع��ت��رب 
هذه  نفو�س  يف  واملحبة  الفرح  روح  بث  يف  ت�صهم  الهمم   لأ�صحاب  وال��ربام��ج 
الفئة الغالية التي تعاين من ظروف خمتلفة، وبالتايل ك�صر احلاجز النف�صي 
الذي يتعر�صون له، م�صيداً بالدور التاأهيلي والتعليمي واملبادرات التي يقوم 
قدراتهم  وفق  اخلا�صة خلدمتهم   وال�صبل  الأدوات  لتوفري  الغيث  بها مركز 
اأ�صدقاء  من  وع��دد  احلفل  راع��ي  املركز  اإدارة  كرمت  اخلتام  ويف  واإمكاناتهم. 
املركز، ثم جال ال�صيخ �صامل بن ركا�س  واحل�صور على اأق�صام املركز واطلعوا 

على اخلدمات املقدمة  لأ�صحاب الهمم واحتياجاتهم.  

قائد القوات الربية ي�ضهد تخريج دورات 
تخ�ض�ضية لل�ضباط 

برعاية وح�صور �صامل بن ركا�ص

مركز الغيث ينظم اأم�ضية رم�ضانية لأ�ضحاب الهمم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت���ري���ن���دز  م����رك����ز  اخ���ت���ت���م 
الدورة  يف  م�صاركته  وال���ص��ت�����ص��ارات 
49 م��ن م��ع��ر���س ل��ن��دن الدويل  ال���� 
يف  اأق����ي����م  ال�������ذي   2022 ل���ل���ك���ت���اب 
الفرتة بني 5 و7 اإبريل اجل��اري يف 
العا�صمة  للمعار�س يف  اأوملبيا  مركز 
م�صاركة  اكت�صت  وق��د  الربيطانية. 
مركز "تريندز" اأهمية خا�صة يف هذا 
من  الأوىل  امل�صاركة  كونها  املعر�س 
نوعها له يف حدث عاملي بعد انقطاع 

عامني ب�صبب جائحة كورونا.
اأن  اإىل  ال�������ص���دد،  ه����ذا  يف  وي�������ص���ار،   
للكتاب  ال��������دويل  ل����ن����دن  م���ع���ر����س 
العام قد عرف م�صاركة  املنعقد هذا 
وبائع  ن��ا���ص��ر،  األ�����ف   20 م���ن  اأك�����رث 
ُك����ت����ب، ووك��������الء اأدب�����ي�����ني، واأم����ن����اء 
من  اإع��الم  و�صائل  وممثلي  مكتبات، 
100 دول����ة ع��م��ل��وا على  اأك����رث م��ن 
ت��غ��ط��ي��ة ه����ذا ال���ع���ر����س ال���ث���ق���ايف، يف 
ح��دث دويل ب��ارز يعد م��ن ب��ني اأكرب 
التي  الثقافية  ال��دول��ي��ة  الفعاليات 
�صارك  و�صناعته.وقد  بالكتاب  تعنى 
بجناح  املعر�س  يف  "تريندز"  مركز 
و�صم  ال��ع��امل��ي،  بطابعه  متيز  خ��ا���س 
تنوعت  بحثيا  اإ����ص���داراً   150 نحو 
جمالتها بني ال�صيا�صي والقت�صادي، 
متيز  كما  والتكنولوجي.  والأم��ن��ي، 

اإ�������ص������دارات حول  ب��ح�����ص��ري��ة ع�����دة 
جماعة  وخا�صة  ال�صيا�صي،  الإ�صالم 
ك�صفت  ال���ت���ي  امل�����ص��ل��م��ني  الإخ���������وان 
ال�صوء عليها مما  اأفكارهم و�صلطت 
مادة  "تريندز"  ج��ن��اح  ل�����زوار  وف���ر 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة م��ت��م��ي��زة م��ب��ن��ي��ة على 

احلقائق ومدعمة بالوثائق.

بجناح  خا�ص  �أجنبي  �هتمام 
�ملركز 

على  "تريندز"،  ج���ن���اح  ���ص��ه��د  ك��م��ا 
م��دار ثالثة اأي��ام، توافد ال��زوار من 
خمتلف �صرائح املجتمع وفئاته؛ من 
واأكادمييني،  وب��اح��ث��ني،  م�����ص��وؤول��ني، 
اجلناح  اأن  اأك���دوا  ومثقفني  وك��ت��اب، 
تواكب  يقدم وجبة معرفية متميزة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��راه��ن��ة وت��واج��ه الفكر 
ر�صني  حم����ت����وى  وت����ق����دم  ال�������ص���ال 
وه��ادف. كما زار اجلناح العديد من 
البحث  وم��راك��ز  الن�صر  دور  ممثلي 
الأج��ن��ب��ي��ة. وي�����ص��ار، يف ه��ذا الإط���ار، 
املراكز  ممثلي  م��ن  ع���دد  زي����ارة  اإىل 
ال��ب��ح��ث��ة واجل��ام��ع��ات ، ووف���د تركي 
ب��رئ��ا���ص��ة اإ���ص��راف��ي��ل ك�����ورلي، نائب 
اإ�صطنبول؛  جت�����ارة  غ���رف���ة  رئ��ي�����س 
وزي����������ارة م���������ص����وؤول����ة ال���ت�������ص���وي���ق يف 
للن�صر؛  �صينتيفيك  وورل��د  موؤ�ص�صة 
التنفيذي  الرئي�س  ك��اردن،  وكارمان 
للذكاء   knowledge ل�����ص��رك��ة 

ال�صطناعي؛ ونا�صر جرو�س، املدير 
العام لدار جارو�س للن�صر يف باري�س. 
وعدة   ، ليميتد  ن��ي��وي��ورك  و���ص��رك��ة 
مكتبات عاملية وعربية وحملية ، كما 
احلديري  نبيل  الدكتور  اجلناح  زار 
يف  للت�صامح  ال����دويل  امل��رك��ز  م��دي��ر 
اإعجابهم  اأبدى اجلميع  لندن ، وقد 
ال���������ص����دي����د مب�������ص���ت���وى اإ��������ص�������دارات 
العاملية  روؤي��ت��ه  مثمنني  "تريندز" 
لالأفكار  وت�����ص��دي��ة  ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة 
العلمي  البحث  خالل  من  املنحرفة 
الر�صني.وابدى العديد منهم رغبة 

يف التعاون امل�صرتك .

�صر�كات وتعاون بحثي 
املعر�س،  يف  م�صاركته  هام�س  وعلى 
ب���رئ���ا����ص���ة  "تريندز"  وف�������د  ق�������ام 
العلي،  ع���ب���داهلل  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
للمركز  ب��زي��ارة  التنفيذي،  الرئي�س 
ال��ت��ط��رف والعنف  ال���دويل ل��درا���ص��ة 
ال�صيا�صي )ICSR( حيث مت بحث 
امل�صرتك؛  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ت��ع��اون  اآف�����اق 
�صركة  م��ق��ر  زي�����ارة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
يف  املتخ�ص�صة   LexisNexis

وفد  ق��ام  كما  وحتليليها.   البيانات 
بزيارة  ب��امل��ع��ر���س  امل�����ص��ارك  ت��ري��ن��دز 
اأج��ن��ح��ة ك���ل م���ن ج��ام��ع��ة ه���ارف���رد ، 
اك�صفورد  وج��ام��ع��ة   ، ي��ي��ل  وج��ام��ع��ة 
ومكتب   ، ك����ام����ربي����دج  وج���ام���ع���ة   ،
املبتكرة  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال�������ص���ن���اع���ات 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ب��ال��ن�����ص��ر يف اي��ط��ال��ي��ا ، 
للن�صر،  الدولية  ال�صني  وجمموعة 
و جامعة ادنربة يف باري�س، واجنحة 
التابع  وبنغالدي�س   ، فرن�صا  من  كل 
جمموعة  ال��ث��ق��اف��ة،وج��ن��اح  ل������وزارة 
وجراند   ، البحثية  كونتكت  اجن��رام 
النا�صرين  وج���م���ع���ي���ة   ، ل���ل���ك���ت���اب 
ا�صطنبول  وم��ك��ت��ب   ، ال�����ص��وي�����ص��ري��ة 
�صعاد  دار  وج����ن����اح   ، ل���ل���م���وؤمت���رات 
ال�صباح للن�صر والتوزيع ، ا�صافة اإىل 
املحلية  املوؤ�ص�صات  اجنحة  اآخ��ر  ع��دد 
�ومت  املعر�س  يف  امل�صاركة  والعربية 
ا�صتعرا�س  ال����زي����ارات  ه����ذه  خ����الل 
اأوجه التعاون امل�صتقبلي يف جمالت 
التي  والأن�صطة  وال��ت��دري��ب  البحث 
العلمي  ال���ب���ح���ث  م�������ص���رية  ت����خ����دم 
الهادفة اإىل �صناعة امل�صتقبل وتعزيز 

رفاه الب�صرية.

يف  و�إعــالمــيــة  ثقافية  قــامــات 
رحاب جناح تريندز 

جناح  لف���ت���ت���اح  الأول  ال���ي���وم  م��ن��ذ 
قامات  ت����واف����دت  ت���ري���ن���دز،  م���رك���ز 
ودبلوما�صية  واإع���الم���ي���ة  ث��ق��اف��ي��ة 
"تريندز"  جهود  ثمنت  اجلناح  على 
البحثية العاملية وم�صتوى اإ�صداراته 
النوعية. وقد زار، يف هذا  واأن�صطته 
من  "تريندز" ك���ل  ج��ن��اح  ال�����ص��ي��اق، 
م��ع��ايل حم��م��د امل����ر، رئ��ي�����س جمل�س 
بن  حم��م��د  م��ك��ت��ب��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  اإدارة 
رو�صة  و���ص��ع��ادة  م��ك��ت��وم؛  اآل  را����ص���د 
البعثة  رئي�س  نائب  العتيبة،  حممد 
لدى �صفارة دول��ة الإم��ارات العربية 
اأحمد  و���ص��ع��ادة  ل���ن���دن؛  امل��ت��ح��دة يف 
ب���ن رك���ا����س ال��ع��ام��ري رئ��ي�����س هيئة 
عبداهلل  و���ص��ع��ادة  للكتاب؛  ال�����ص��ارق��ة 
ب��ن حم��م��د ال��ع��وي�����س، رئ��ي�����س دائ���رة 
الثقافة يف ال�صارقة؛ و�صعادة حممد 
ج���الل ال��ري�����ص��ي، م��دي��ر ع���ام وكالة 
اأنباء الإمارات "وام"؛ والأ�صتاذ رائد 
التنفيذي  التحرير  رئي�س  برقاوي، 
منى  وال���ص��ت��اذة  اخلليج؛  ل�صحيفة 
رئ��ي�����س حت��ري��ر �صحيفة  ب��و���ص��م��رة، 

م�صطفى  والأ�������ص������ت������اذ  ال�����ب�����ي�����ان؛ 
�صحيفة  حت��ري��ر  رئي�س  ال��زرع��وين، 
عبداحلميد  والأ�����ص����ت����اذ  ال�����روؤي�����ة؛ 
رئي�س حترير �صحيفة جلف  اأحمد، 
املزكي؛  م���ن���ذر  والإع����الم����ي  ن���ي���وز؛ 
والأ�صتاذ خالد اجلالف، مدير اإدارة 
ال�صحة  بهيئة  والدرا�صات  البحوث 
املزروعي،  �صيخة  والدكتورة  بدبي؛ 
للخاليا  الإم���ارات  جمموعة  رئي�س 
جمعية  وموؤ�ص�صة  رئي�صة  اجلذعية، 
جامعة  يف  الإم�����ارات�����ي�����ني  ال��ط��ل��ب��ة 

لندن". كوليدج  "كنجز 
ن زوار املعر�س تواجد "تريندز"  وثمَّ
املعرفية  ر�صالته  لأهمية  نظرا  فيه 
ومت��ي��زه��ا. ك��م��ا ق����دروا ع��ال��ي��اً جهود 
واأجمعوا  والعملية،  البحثية  املركز 
علمية  من�صة  ب���ات  امل��رك��ز  اأن  ع��ل��ى 
ومعرفية متميزه عاملياً، مبا يقدمه 
ودرا�صات معمقة  من بحوٍث ر�صينة 
ومهمة.  حم�����وري�����ة  واإ����������ص���������دارات 
العلمي  البحث  اأهمية  على  و�صددوا 
موثق،  ع��ل��م��ي  حم���ت���وى  اإي����ج����اد  يف 
البحثية  امل���راك���ز  اأن  اإىل  م�����ص��ريي��ن 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات الإع���الم���ي���ة ي��ق��ع على 

ن�صر  يف  ك��ب��رية  م�����ص��وؤول��ي��ة  عتقهما 
املعرفة وا�صت�صراف امل�صتقبل. واأبدى 
اه���ت���م���ام���اً كبرياً  ال�������زوار  ع����دد م���ن 
مع  وال�صراكة  التعاون  تعزيز  ب�صاأن 
املعرفة،  يخدم  "تريندز" مبا  مركز 
و�صناع  والأك���ادمي���ي���ني،  وامل��ه��ت��م��ني، 
اأ�صيال  حم���ت���وى  وي����ق����دم  ال�����ق�����رار 
اأهدى مركز تريندز  وموثقاً. ، وقد 
جميع اإ�صدراته باملعر�س اإىل �صفارة 
املتحدة  ال���ع���رب���ة  الإم����������ارات  دول������ة 
للبحث  وت�صجيعها  ل��دوره��ا  تقديرا 

العلمي واملعريف .

برنامج ثقايف حافل 
برناجماً  امل���رك���ز  ج���ن���اح  ���ص��ه��د  وق����د 
نقا�صية  بحلقة  ت��وج  ح��اف��اًل  ثقافياً 
ب���ال�������ص���راك���ة م����ع ���ص��ح��ي��ف��ة الحت�����اد 
العلمي  البحث  "دور  ح��ول  ت��رك��زت 
وامل���ح���ت���وى الإع����الم����ي يف درا����ص���ات 
اأهمية  واأك����دت  املبتعثني"،  الطلبة 
اعتماد الطلبة الإماراتيني املبتعثني 
ع����ل����ى ال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي وامل����ع����ريف 
والإع����الم����ي ال��ر���ص��ني امل���وث���ق. كما 
ال���ن���ق���ا����ص���ي���ة على  �����ص����ددت احل���ل���ق���ة 
اأدوات  ي���ق���دم  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  اأن 
وحتليل  ال��واق��ع،  لقراءة  مو�صوعية 
و�صياغة  اخليارات  و�صرد  املعطيات، 
ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات، وه����ذا م��ا حتر�س 
والدرا�صات،  ال��ب��ح��وث  م��راك��ز  عليه 

جوهر  ه��و  ب��ل  و"تريندز" حت��دي��دا 
اأكد  فيما  تركيزها.  مهمتها وحمور 
اإ�صدارات  اأهمية  احل�صور  الطلبة 
العاملية،  وف���ع���ال���ي���ات���ه  "تريندز" 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ب����دوره يف  واأ����ص���ادوا 
ال����ذي ي��خ��دم ال��ب��اح��ث��ني مب���ا فيهم 

الطلبة اجلامعيون.

ح�صور عاملي فاعل 
وق�������ال ال����دك����ت����ور حم���م���د ع���ب���داهلل 
للمركز،  التنفيذي  الرئي�س  العلي، 
معر�س  يف  "تريندز"  م�����ص��ارك��ة  اإن 
اإطار  لندن الدويل للكتاب جاءت يف 
النوعي  احل�������ص���ور  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
الثقافية  امل����ح����اف����ل  يف  وال����ف����اع����ل 
العاملية. كما اأنها �صكلت من�صة عاملية 
ثقافية كربى للتوا�صل مع الآخرين 
وا�صعة  ونافذة  التعاون،  ج�صور  ومد 
نتاج  على  عربها  اجلمهور  لإط���الع 
ي�صت�صرف  ال��ذي  املعريف  "تريندز" 
امل�صتقبل وي�صارك يف �صنعه. م�صيفاً 
"تريندز" ت�صكل فر�صة  اأن م�صاركة 
ن�صر  يف  والتو�صع  النت�صار  لتعزيز 
املعرفة القائمة على البحث العلمي 
كافة.  الدولية  الثقافية  املحافل  يف 
ال�صراكات  لتعزيز  فر�صة  اأن��ه��ا  كما 
العاملية والتعاون مع اجلهات الفاعلة 
يف البحث العلمي والفكري والإنتاج 

املعريف.

•• دبي-وام:

�صكل املواطنون الإماراتيون نحو ثلث 
 2020 اإك�صبو  يف  املوظفني  اإج��م��ايل 
دب�����ي، وج�����اء ذل����ك ن��ت��ي��ج��ة م���ب���ادرات 
الإماراتيني  لتمكني  اأُع����ّدت  متنوعة 
اأق�صام  جميع  يف  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
التوطني  جلهود  ا�صتكمال  املوؤ�ص�صة، 
الأو�����ص����ع ن���ط���اق���اً يف دول�����ة الإم�������ارات 
لقدرات  العنان  اإط��الق  اإىل  والهادفة 
لقوى  وال���ت���اأ����ص���ي�������س  الإم�����ارات�����ي�����ني 
التنمية  عملية  ت��ع��زز  م��واط��ن��ة  ع��م��ل 

القت�صادية يف الدولة.
و���ص��ك��ل امل���واط���ن���ون الإم����ارات����ي����ون ما 
اإجمايل  م���ن  امل���ائ���ة  يف   30 ن�����ص��ب��ت��ه 
وعمل   ،2020 اإك�صبو  يف  امل��وظ��ف��ني 
248 موظفا  املواطنني  اأغلب هوؤلء 
فيما  الت�صغيلية،  العمليات  اأق�صام  يف 
هذه  يف  الإماراتيني  من   35% تبواأ 
ق��ي��ادي��ة، وب��ل��غ عدد  الأق�����ص��ام منا�صب 
العاملني يف ق�صم الأجنحة  املواطنني 
واملعار�س 56 موظفا، اإىل جانب 35 
فيما  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  مكتب  يف  مواطنا 
الت�صال  ق�صم  يف  العاملني  ع��دد  بلغ 

والت�صويق واملبيعات 32 مواطنا.
التزامه  دب��ي   2020 اإك�صبو  وج�صد 

املوظفات  ن�صبة  وبلغت  امل��راأة،  بتمكني 
دلل����ة  ويف   ،65% امل���واط���ن���ني  م����ن 
اأخ����رى ع��ل��ى ال���ت���زام احل����دث ال���دويل 
جتاه ال�صباب تراوحت اأعمار املوظفني 
عاما،  و30   20 ب��ني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
فيما بلغت ن�صبة من هم بني الثالثني 

والأربعني من العمر 43%.
الرئي�س  ف���ري���دوين،  م��رج��ان  وق��ال��ت 
اإك�صبو  الب�صرية،  للموارد  التنفيذي 
املبذولة  جهودنا  "اإن  دب��ي:   2020
وتطوير  الإم�����ارات�����ي�����ني  ل���ت���وظ���ي���ف 
املجالت  ك��ل  يف  ومتكينهم  مهاراتهم 
يف اإك�صبو 2020 دبي كانت بناء على 

روؤية ونهج وا�صحني. ومتثل املبادرات 
والتطوير  للتوظيف  الفريدة  ال�صتة 
الثابت  التزامنا  تبنيناها  التي  املهني 
ب��ج��ه��ود ال��ت��وط��ني الأو����ص���ع ن��ط��اق��ا يف 
دول����ة الإم��������ارات، وذل����ك ق��ب��ل انعقاد 
احلدث الدويل الذي امتد �صتة اأ�صهر 
وبعدها  ب���ل  ال���ف���رتة  ه���ذه  اأث���ن���اء  ويف 

اأي�صا".
زياراتنا  بعدد  نحتفل  "اإذ   : واأ�صافت 
التي فاقت 24 مليون زي��ارة، نحتفي 
اأي�����ص��ا مب��واه��ب جميع امل��واط��ن��ني يف 
الذين  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و  اأ����ص���رة 
ن�صخة  اأول  جن��اح  �صمان  يف  �صاهموا 
من اإك�صبو الدويل ت�صهدها منطقتنا، 
وال���ت���ي ج��م��ع��ت ال���ع���امل يف واح����د من 

اأ�صعب الأوقات".
لطاملا �صكل متكني الإماراتيني ركيزة 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف ج���ه���ود دول�����ة الإم�������ارات 
ل��ب��ن��اء اق��ت�����ص��اد ت��ن��اف�����ص��ي م���ع���ريف، اإذ 
مّثل التوطني واحدا من 11 موؤ�صرا 
رئ��ي�����ص��ي��ا ل�������الأداء ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د روؤي����ة 
مدى  ل��ق��ي��ا���س   ،2021 الإم����������ارات 

التقدم املُحرز على امل�صتوى الوطني.
دبي   2020 اإك�����ص��ب��و  اأط���ل���ق  ل���ذل���ك 
املهني  التدريب  برنامج  م��ن  دورَت���ني 
امتد  تدريبي  برنامج  وه��و  ال�صامل، 

للمتدربني  فيه  �صنحت  واح��دا  �صهرا 
احل�ص�س  م��ن  �صل�صلة  اإك��م��ال  فر�صة 
ال���درا����ص���ي���ة وج��ل�����ص��ات ب���ن���اء امل���ه���ارات 
ق��ب��ل ال��ع��م��ل يف اإك�����ص��ب��و ال�����دويل. ويف 
تعاون  الربنامج،  من  الثانية  ال��دورة 
احلرة  امل��ن��ط��ق��ة  م��ع   2020 اإك�����ص��ب��و 
بجبل علي /جافزا/ لإطالق برنامج 
اإقبال وا�صعا،  لقى  "طموحي" الذي 
اإم���ارات���ي  خ���ري���ج   2،700 ت���ق���ّدم  اإذ 
 20 واخ��ت��ري  اإل��ي��ه  لالن�صمام  بطلب 
اإىل  لالن�صمام  فح�صب  منهم  ف���ردا 

اإك�صبو 2020 دبي.
اأي�صا  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  واأط���ل���ق 

الذي   ،2020 اإك�صبو  جيل  برنامج 
اأتيح للخريجني الإماراتيني املرتاوحة 
اأعمارهم بني 18 و35 عاما، واختري 
امل�صروع  اإط�����ار  يف  اإم���ارات���ي���ا   122
مكثف  تدريبي  برنامج  يف  للم�صاركة 
�صاعدهم  اأ�صابيع،  �صتة  مدته  وم�صوق 
على تطوير مهارات ت�صغيلية وقيادية 
رئي�صة، وُعنّي خريجو الربنامج بعدها 
يف منا�صب ت�صغيلية واإداري��ة، وهو ما 

منحهم فر�صة مهنية ل تتكرر.
اإك�صبو  باأ�صلوب  ال��ق��ي��ادة  برنامج  اأم���ا 
تدريبية  دورة  اأول  ف��ه��و   2020
دبي   2020 اإك�صبو  اأع��ّده��ا  �صخمة 
ثابت  م�صتوى  لإر�صاء  خا�صة  ب�صورة 
جميع  ل���دى  وال��ت��وج��ي��ه  الإدارة  م���ن 
ال���ق���ادة وامل���دي���ري���ن ول��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
 "2020 اإك�����ص��ب��و  "باأ�صلوب  ال��ق��ي��ادة 
وب��ل��غ ع���دد امل�����ص��ارك��ني ف��ي��ه اأك����رث من 

م�صارك.  200
موظفا   130 ن���ح���و  اأي�������ص���ا  وُدع�������ي 
املهام،  ق��ائ��د  ب��رن��ام��ج  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
ممت لتزويد  وهو مبادرة تعليمية، �صُ
باملهارات  ال���ربن���ام���ج  يف  امل�������ص���ارك���ني 
ّناع  �صُ من  منهم  كل  لي�صبح  الالزمة 
ككل.  املوؤ�ص�صة  ويف  فريقه  يف  التغيري 
فيه  امل�صاركني  من��و  ال��ربن��ام��ج  و�صهد 

ق���ي���ادي���ة يف  اإىل م��ن��ا���ص��ب  وت��رّق��ي��ه��م 
اإك�صبو 2020 دبي.

يف  املوقع  مع  التوا�صل  برنامج  و�صم 
ال��دويل خم�س دورات وظيفية  اإك�صبو 
و61 م�صاركا، وجرى تطويره يف عام 
2020 لتزويد امل�صاركني فيه بفر�صة 
ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع امل��وق��ع وف��ه��م��ه ب�صكل 
العمراين  هيكله  ن��اح��ي��ة  م��ن  اأف�����ص��ل 
الت�صغيلية  واأوج������ه������ه  وم���ن���اط���ق���ه 
ال�����ص��روري��ة ل��ي��ت��م��ك��ن ك���ل م��ن��ه��م من 
الأمثل  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  م��ه��ام��ه  ت����اأدي����ة 
ممكنة  خ��ربة  اأف�صل  على  واحل�صول 
و�صمح  ال���وظ���ي���ف���ي.  ب������دوره  م��ت��ع��ل��ق��ة 
العمليات  بفهم  للم�صاركني  الربنامج 

اإك�صبو  يف  الت�صغيلية  للبيئة  الدقيقة 
فهم  جانب  اإىل  وجتربتها،   2020
باأجزاء  العمليات  هذه  ارتباط  كيفية 
يف  العمل  اأداء  واآل��ي��ة  الأخ���رى  العمل 

فرتة فعاليات احلدث الدويل.
التوعية  م�صتوى  الربنامج من  ورفع 
لهم  ليتيح  للم�صاركني،  الت�صغيلية 
املُثلى لإجناز العمل  معرفة الطريقة 
على  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  م��وق��ع  يف 

م�صتوى العمليات.
ويف ما يخ�س؛ الفرتة التي تلي انتهاء 
ف��ع��ال��ي��ات احل�����دث ال�����دويل ب��ع��د 31 
 2020 اإك�صبو  اأت��اح   ،2022 مار�س 
بدوام  العاملني  دبي جلميع موظفيه 

كامل اأو بعقد موؤقت برنامج التوجيه 
فر�س  اإي��ج��اد  على  مل�صاعدتهم  املهني 
م��ه��ن��ي��ة ج���دي���دة ب��ع��د ان��ت��ه��اء احلدث 
ال��دويل. و�صم هذا الربنامج جل�صات 
ع��م��ل ع���ن ب��ع��د رّك������زت ع��ل��ى طريقة 
واكت�صاب  امل��ه��ن��ي��ة،  ال�����ص��رية  ���ص��ي��اغ��ة 
امل���ق���اب���الت، وخدمة  اإج������راء  م���ه���ارات 
ال�صت�صارة املهنية، اإىل جانب معر�َصي 
وظائف وفر�س للتوا�صل مع اجلهات 
احلكومية يف دول��ة الإم���ارات و�صركاء 
2020 دبي، وكتاٍب للمواهب  اإك�صبو 
ب��ي��ان خ���ربة وج��ي��زا للمواطنني  ���ص��م 
للموؤ�ص�صات  م��وج��ه��ا  امل��وظ��ف��ني  م���ن 

احلكومية وال�صركاء.

•• الذيد-الفجر: 

يف  موظفيها  بكافة  وال��ق��رى  ال�صواحي  ���ص��وؤون  دائ���رة  التقت 
2022م وتخلل الجتماع عدد  اجتماعها الدوري الأول لعام 
من الأن�صطة التي تالقت مع اأهدافها وحر�صها على التوا�صل 
مع  وتفاعلهم  عطائهم  وحتفيز  الوظيفية  ال��ك��وادر  كافة  مع 
وكافة  ال��دائ��رة  تنظمها  ال��ت��ي  املختلفة  والفعاليات  ال��ربام��ج 
جمال�صها تعزيزا  للعمل بروح الفريق الواحد وذلك لتكثيف 

اجلهود خلدمة الأهايل واملجتمع.
 ح�صر الجتماع خمي�س بن �صامل ال�صويدي رئي�س دائرة �صوؤون 

ال�صواحي والقرى وال�صيخ ماجد بن �صلطان القا�صمي مدير 
الدائرة.

بداأ اللقاء يف مدينة الذيد اأول بجولة يف ح�صن الذيد وزيارة 
اأرك���ان���ه ال��ت��اري��خ��ي��ة والأث���ري���ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ا ي��ح��وي��ه من 
الثقايف  املركز  اإىل  توجه احل�صور   ثم  �صريته  ت��وؤرخ  مقتنيات 

بالذيد لعقد الجتماع.
مبوظفي  ال��دائ��رة   رئي�س  ال�صويدي  �صامل  ب��ن  خمي�س  رح��ب 
لهم  متمنيا  الدائرة  اإىل  املنظمني  اجل��دد  واملوظفني  الدائرة 
ت��ق��دمي ك��ل م��ا ي��خ��دم الم���ارة واملجتمع  التوفيق وال��ن��ج��اح يف 
عمال بتوجيهات ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 

بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة.
قدمها  )الكوت�صينج(  بعنوان  حما�صرة  مع  احل�صور  وتفاعل 
امل��ح��ا���ص��ر ح�����ص��ن احل�����ص��ن��ي ث���م مت ال���ص��ت��م��اع اإىل ع����دد من 
دائرة  �صيا�صة  مع  تتما�صى  والتي  املوظفني  قدمها  املقرتحات 
اأر�س  على  تطبيقها  ميكن  والتي  وال��ق��رى  ال�صواحي  ���ص��وؤون 

الواقع.
ومع ختام فقرات الجتماع الدوري جرى تكرمي فريق الدائرة 
ع�صرة  التا�صعة  ال���دورة  يف  الرتاثية  ال�صارقة  اأي��ام  يف  امل�صارك 
بجانب تكرمي اأ�صحاب املنا�صبات من موظفني الدائرة وكذلك 

كرم املحا�صر وممثلي املركز الثقايف بالذيد.

دائرة �ضوؤون ال�ضواحي والقرى تعقد اجتماعها الدوري الأول لعام 2022 وتلقي ال�ضوء على اأن�ضطتها واأعمالها

�أثرى �ملعر�ص بجرعة معرفية نوعية

)تريندز( يختتم م�ضاركة مميزة يف لندن الدويل للكتاب 2022
�مل�صتقبل  ��صت�صر�ف  يف  للباحثني  وجهة  بات  تريندز  �ملعر�ص:  • زو�ر 

رحابه يف  و�إعالمية  ثقافية  وقامات  باجلناح,  خا�ص  �أجنبي  • �هتمام 

ا�ضتثمار امل�ضتقبل.. اإك�ضبو 2020 دبي يفي بالتزامه بتمكني الإماراتيني وتطوير مهاراتهم

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

حتتفي دولة الإمارات العربية املتحدة �صنوياً ب�صهر القراءة، تطبيقاً 
لقرار جمل�س الوزراء الذي حدد مار�س من كل عام �صهراً وطنياً 
للقراءة. وتزامًنا مع فعاليات ومبادرات �صهر القراءة 2022  حتت 
"الإمارات تقراأ"، بادرت دائرة التنمية القت�صادية يف راأ�س  �صعار 
اخليمة بتنظيم اأربع ع�صرة )14( مبادرة وفعالية تعزز فيها قيمة 
القراءة والثقافة واملعرفة، انطالقاً من اإميانها باأهمية القراءة يف 

تطوير الفرد ورفع ر�صيده الثقايف وت�صليحه باملعرفة، الأمر الذي 
ينعك�س اإيجاباً يف التاأهيل املهني وتعزيز الوعي وا�صتدامة املعرفة، 

وبالتايل حتقيق التنمية امل�صتدامة ب�صكل عام.
واأكد مدير مكتب التطوير املوؤ�ص�صي، ال�صيدة نبيلة عبيد الزعابي،  
باأن عدد امل�صتفيدين من مبادرات �صهر القراءة و�صل اإىل ما يفوق 
من كافة فئات املجتمع. اإذ ا�صتهدفت القت�صادية  فرًدا   12538
مببادراتها موظفي املوؤ�ص�صات املحلية والحتادية و�صائقي املركبات 
واخلا�صة  احلكومية  امل��دار���س  وطلبة  وامل��ق��اه��ي  امل��ط��اع��م  ورواد 

الكتب  وم�صتمعي  الب�صرية  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  الهمم  واأ���ص��ح��اب 
امل�صت�صفيات  يف  املر�صى  والأط��ف��ال  وال��ك��ّت��اب  والأدب����اء  ال�صوتية  

وعامة ال�صغوفني بالقراءة والثقافة من اأبناء املجتمع. 
ب���ادروا  ال���دائ���رة مم��ن  ���ص��رك��اء  ال�صكر جلميع  ال��زع��اب��ي  ووج��ه��ت 
ال��دائ��رة يف �صهر القراءة  ب��ال��ت��ع��اون لإجن���اح م��ب��ادرات وف��ع��ال��ي��ات 
2022، والتي لقيت ا�صتح�صان املوؤ�ص�صات والأفراد ونالت ر�صاهم،  
بامل�صاركة والتعاون يف هذه  التعبري عن رغبتهم  ليتجلى ذلك يف 

املبادرات وتاأكيدهم على تكرار تنظيمها.

اقت�ضادية راأ�س اخليمة تنظم 14 مبادرة وفعالية 
يف �ضهر القراءة 2022
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•• لندن-الفجر:

فعاليات  يف  م�صاركتها  خالل  بال�صارقة"،  الثقافة  "دائرة  قدمت 
"معر�س لندن الدويل  49 من  ال�  ال��دورة  ال�صارقة �صيف �صرف 
للكتاب"، �صورة حية جلهود اهتمام ال�صارقة باخلط العربي، وما 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  بتوجيهات �صاحب  به  مت�صي 
ال�صارقة، لالرتقاء  القا�صمي، ع�صو املجل�س الأعلى حاكم  حممد 
بالهوية الفنية العربية الأ�صيلة، حيث نظمت معر�صاً ملقتنياتها 
للخطاط  العرب، وخ�ص�صت جناحاً  من لوحات كبار اخلطاطني 

خالد اجلالف لتقدمي ور�س تفاعلية يف اخلط العربي. 
ذل���ك، جل�صة ح��واري��ة، حت��ت عنوان  اإىل ج��ان��ب  ال��دائ��رة  ونظمت 
"ارتقاء يف اخلط العربي"، ا�صتعاد فيها اخلطاط خالد اجلالف، 
ال�صنني،  اآلف  قبل  ن�صاأته  منذ  العربي  اخل��ط  وجماليات  تاريخ 
ال�صارقة  واإم���ارة  الإم���ارات  دول��ة  اهتمام  حجم  عند  فيها  وتوقف 
باخلط العربي، وفتح الأفق اأمام رواده وهواته من خمتلف اأنحاء 
العامل لتقدير هذا الفن، والحتفاء به بو�صفه اأحد اأبرز مالمح 

التجربة الإبداعية الفنية العربية. 
والإع���الم  الثقافة  دائ���رة  رئي�س  العوي�س،  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
وحجم  املعر�س،  �صرف  �صيف  ال�صارقة  ح�صور  ح��ول  بال�صارقة، 
م�صاركة الدائرة يف فعاليات الإم��ارة: "يجتمع العامل يف لندن يف 
هذا املوعد من كل عام لي�صهدوا معر�صها ال�صنوي للكتاب، وهي 
انطالًقا  وذل��ك  العربية،  ثقافتنا  نحمل  ونحن  بها  نعتز  منا�صبة 
من توجيهات �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، باحل�صور وامل�صاركة 

لندن  معر�س  ك��ان  فقد  ال��دول��ي��ة،  الثقافية  املحافل  يف  الفاعلة 
حمطة رئي�صية دائمة لهذا احل�صور، فقبل 16 عاماً وبالتحديد 
املعر�س،  امل�صاركة يف هذا  ال�صارقة على  2006؛ حر�صت  يف عام 
العربية  الثقافة  اأُع��ل��ن��ت  ال���ذي  ال��ع��ام  2008 وه��و  ث��م ج��اء ع��ام 
�صيف �صرف تلك الدورة، ولقد تّوج تلك املنا�صبة، ح�صور �صاحب 
ال�صمو حاكم ال�صارقة فعاليات املعر�س وزار الأجنحة ودور الن�صر 
العربية والعاملية، كما فتح احلوار مع النا�صرين والكّتاب، موؤكداً 
اإي��ج��اب��ي يف التقريب  اأث���ر  مل��ا لها م��ن  ال��ل��ق��اءات  اأه��م��ي��ة تلك  على 
م�صاركة  "اإّن  واأ����ص���اف:  باملجتمعات".  وال��ن��ه��و���س  ال�صعوب  ب��ني 
ال�صارقة يف هذا املعر�س توؤّكد على اأهمية ا�صتمرار احلوار البّناء 
الأدب���اء  ب��ني  املبا�صرة  ال��ّل��ق��اءات  خ��الل  م��ن  بالثقافات  والل��ت��ق��اء 
واجلمال،  اخلري  فيه  ملا  للتعارف  بّوابة  فهي  والفنانني،  والكّتاب 

ونحن  الإن�صانية،  العالقات  توّطد  ثقافية  �صراكات  لبناء  وف�صاء 
يف الدائرة خالل م�صاركتنا نركز على تقدمي جتربة ال�صارقة يف 
الهتمام باخلط العربي، فما قدمته الإمارة للخط العربي منوذج 
رائد، يعرب عن ر�صالة ال�صارقة وم�صروعها احل�صاري القائم على 
الأ�صيلة  العربية  والإبداعية  الثقافية  الهوية  الرتقاء مبقومات 
والنطالق منها يف بناء ج�صور التوا�صل احلي واملثمر مع ثقافات 
وبلدان العامل". واأكد اجلالف خالل اجلل�صة احلوارية اأن اهتمام 
اإطار م�صروع كبري يهتم ويعنى  ياأتي يف  العربي  ال�صارقة باخلط 
الأوىل  املدينة  ال�صارقة هي  اأن  العربي، مو�صحاً  والفن  بالثقافة 
يف املنطقة التي ا�صتحدثت متحفاً للخط العربي، و�صاحًة وبيوتاً 
للخطاطني العرب، واأن ما تقدمه �صنوياً يجعلها قبلة اخلطاطني 
من كل اأنحاء العامل، ويتج�صد يف املهرجانات، وامللتقيات، واجلوائز، 

وغريها من املبادرات الدولية واملحلية.
العربي طويل  والإم��ارات باخلط  ال�صارقة  اهتمام  "تاريخ  وق��ال: 
املبا�صر  الرعاية والدعم  الكبرية، ويظهر بحجم  وزاخر باجلهود 
الذي يقدمه �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة للخطاطني، وتوجيهه 
اأدواره�����م لي�س يف  اأع��م��ال��ه��م، وح��ف��ظ جت��ارب��ه��م وت��ك��رمي  باقتناء 

الإمارات وح�صب، واإمنا يف املنطقة والعامل".
وا�صتعر�س اجلالف خالل اجلل�صة التي اأدارها مدير اإدارة ال�صوؤون 
اجلذور  الق�صري،  ال�صارقة، حممد  الثقافة يف  دائ��رة  الثقافية يف 
الإ�صالمية على تطوره  واأثر احل�صارة  العربي  التاريخية للخط 
وازدهاره، موؤكداً اأن اأ�صل اخلط العربي يعود اإىل اخلط النبطي، 

ونقله العرب وطوروا عليه. 

•• عجمان-وام: 

اأطلقت " جمعية الإمارات للتوحد " الدورة الثانية من " م�صابقة نور 
را�صد  بن  " بالتعاون مع مركز حميد  الكرمي  القراآن  الهمم حلفظ 

النعيمي خلدمة القراآن الكرمي.
اإدارة اجلمعية يف  و قال �صعادة ماجد �صلطان املهريي رئي�س جمل�س 
ت�صريحات له اإن امل�صابقة ت�صتهدف ت�صجيع الأ�صخا�س ذوي التوحد و 
حتفيزهم حلفظ كتاب اهلل وتدبر معانيه واكت�صاف املواهب ال�صوتية 
وتاأهيل ذوي التوحد روحياً وذهنياً و ا�صتثمار اأوقاتهم يف حفظ القراآن 

الكرمي خالل �صهر رم�صان املبارك .
ال��دورة الأوىل من م�صابقة نور الهمم كانت قد  اأن  اأو�صح املهريي  و 

الأ�صخا�س  وذوي  الأه���ايل  ا�صتح�صان  نالت  و  وا�صعا  اإق��ب��ال  �صهدت 
الثانية  ل��ل��دورة  ج��ي��دا  التح�صري  مت  اأن���ه  م��وؤك��دا  بالتوحد  امل�صابني 
من امل�صابقة واأ�صاد بالدعم الكبري الذي وفره مركز را�صد بن حميد 
رعاية  م��ن  الر�صيدة  قيادتنا  تقدمه  م��ا  و  ال��ك��رمي  خلدمة  النعيمي 

خا�صة لدعم اأ�صحاب الهمم و الأ�صخا�س ذوي التوحد واأ�صرهم.
بن  حميد  ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  احل��م��ادي  ح�صني  اأ���ص��اد  جهته  م��ن 
را�صد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي بال�صراكة مع جمعية الإمارات 
للتوحد موؤكدا التزام جمتمع الإم��ارات الكامل جتاه الأ�صخا�س من 
التقنيات ال�صرورية لتنفيذ  اأن املركز يوفر  اإىل  التوحد و لفت  ذوي 
الفعاليات و الأن�صطة القراآنية مبا فيها تعليم القراآن الكرمي وحفظه 

و مراجعته.

•• لندن -وام:

�صارك " جممع اللغة العربية بال�صارقة " يف طرح التجربة الثقافية لالإمارة 
ب�"معر�س لندن الدويل للكتاب " الذي ت�صارك فيه بو�صفها �صيف �صرف وذلك 
ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة  ي�صتعر�س  العربية" ال��ذي  للغة  التاريخي  "املعجم  عرب 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة 
الأ�صا�صية  املرتكزات  لتكري�س  الكبري  ودعمه  العربية  اللغة  بواقع  النهو�س  يف 
للح�صارة العربية. و يج�صد املجمع بتقدميه لالأجزاء ال�صبعة ع�صر املنجزة من 
الكبري الذي قادته  املعر�س حجم اجلهد  امل�صارك يف  ال�صارقة  املعجم يف جناح 

والبلدان  امل��دن  اللغة يف خمتلف  اأعمال جمامع  ووح��دت من خالله  ال�صارقة 
العربية يف تاأكيد على تكامل امل�صروع احل�صاري لالإمارة على امل�صتويات كافة.

الأوىل  للمرة  العربية" ي��وؤرخ  للغة  التاريخي  "املعجم  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  جت��در 
اإىل  ي�صكل  و  ما�صية  قرنا  ملفردات لغة ال�صاد وحتولت ا�صتخدامها عرب 17 
اإلكرتونية �صخمة مكونة  العربية مكتبة  اللغة  ملفردات  وتوثيقه  جانب بحثه 
من اأمهات كتب اللغة والأدب وال�صعر والفل�صفة واملعارف العلمية املتنوعة متكن 
الباحثني والقراء بعد النتهاء من مراحل اإعداده كاملة من الو�صول اإىل اآلف 
تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  اإلكرتونيا  بع�صها  يعر�س  والوثائق  وامل�صادر  الكتب 

املحتوى املعريف العربي.

»املعجم التاريخي للغة العربية« مبعر�س لندن للكتاب انطالق »م�ضابقة نور الهمم حلفظ القراآن الكرمي« بدورتها الثانية يف عجمان
يج�ضد روؤية حاكم ال�ضارقة للنهو�س بلغة ال�ضاد

•• عجمان - وام:

عجمان  جلائزة  النهائية  الت�صفيات  الأول  اأم�س  م�صاء  انطلقت 
 2022  -  2021/ ع�صرة  اخلام�صة  دورت��ه��ا  يف  الكرمي  للقراآن 
التلة  مبنطقة  الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  هاجر  مبركز  ذل��ك  و   /
املدير  احل��م��ادي  حممد  ح�صني  �صعادة  ق��ال  و  عجمان.  اإم���ارة  يف 
الكرمي  القراآن  النعيمي خلدمة  التنفيذي ملركز حميد بن را�صد 
التي  الثالثة  املرحلة  تاأتي �صمن  للجائزة  النهائية  الت�صفيات  اإن 
 .. ع��ام  ب�صكل  ال��دول��ة  م�صتوى  علي  ال��ع��ام��ة  بامل�صابقات  تخت�س 
اخلام�صة  ب��دورت��ه��ا  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  عجمان  ج��ائ��زة  اأن  مو�صحا 
ع�صرة �صهدت بجميع مراحلها تناف�صا كبريا بني األف و �صبعمائة 
اأربعني جن�صية خمتلفة بينهم  وثالثني مت�صابقا و مت�صابقة من 
�صتمائة و�صتون مواطنا ومواطنة ت�صابقوا يف جميع اأفرع امل�صابقات 
و  مت�صابقا  �صتون  و  م��ائ��ة  منهم  ليتاأهل  ع�صر  ثمانية  وع��دده��ا 

�صيتناف�صون  بدورهم  والذين  النهائية  الت�صفيات  اإىل  مت�صابقة 
املراكز اخلم�صة الأوىل لكل فرع ليتم  اأي��ام على  اأربعة  على م��دار 
اختيار ع�صرة فائزين منهم لتكرميهم مع خامتي القراآن يف احلفل 

اخلتامي للجائزة يف الثلث الأخري من �صهر رم�صان املبارك.
و اأ�صار احلمادي اإىل اأن عدد املراكز القراآنية امل�صاركة يف اجلائزة 
و�صلت اإىل مائة و واحد مركز على م�صتوى الدولة موؤكدا حر�س 
ال��ك��رمي على  ال���ق���راآن  النعيمي خل��دم��ة  را���ص��د  ب��ن  م��رك��ز حميد 
ملا يرتكه  الف�صيل يف حفظ كتاب اهلل وجتويده  ال�صهر  ا�صتغالل 

من اآثار اإميانية طيبة لدى النا�صئة .
النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بحر�س  واأ���ص��اد 
خدمة  على  اجل��ائ��زة  راع��ي  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
اإىل ن�صر و تر�صيخ قيم كتاب  القراآن الكرمي وحتفيظه مبا يقود 
امل�صابقة امتداد مبارك  اأن  اهلل عز وجل بني الأجيال م�صريا ايل 
يف  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  بها  يقوم  التي  اخل��ري  لأع��م��ال 

مبتابعة  اهلل  بكتاب  العناية  واأب��رزه��ا  اأعظمها  و  املجالت  خمتلف 
من �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 

املجل�س التنفيذي.
النجار  ابراهيم  �صلمان  الدكتور  ال�صيخ  ف�صيلة  اأثنى  جانبه  من 
على جهود اللجنة املنظمة للفعاليات و حر�صها على ن�صر الروح 
اهلل عز  كتاب  الإمي��اين مع  تفاعلهم  و  املت�صابقني  الإيجابية بني 
بالروحانيات  مفعمة  اأج���واء  امل�صابقة  على  اأ�صفى  وال���ذي  ج��ل  و 
واملناف�صة  املت�صابقني  م�صتوى  بتميز  ف�صيلته  واأ���ص��اد  ال�صادقة. 
ال��ق��وي��ة ب��ي��ن��ه��م يف ه����ذا امل���ي���دان ال�����ص��ري��ف ال����ذي ي��ن��ري الليايل 
حناجر  ب��ه  ت�صدح  مب��ا  روحانية  اأج���واء  فيها  يبث  و  الرم�صانية 

املت�صابقني بحفظ اآيات الذكر احلكيم.
عجمان  جائزة  يف  مب�صاركتهم  �صعادتهم  عن  املت�صابقون  اأع��رب  و 
للقراآن الكرمي التي حتيي روح املناف�صة ال�صريفة بني حفظة كتاب 

اهلل �صائلني اهلل تعاىل اأن يحفظ الوطن وقيادته الر�صيدة.

•• ال�سارقة-الفجر:  

ا�صت�صاف جمل�س �صاحية الرحمانية 
ال�صواحي  ����ص���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ف�����ص��ي��ل��ة  وال���ق���رى 
اأم�صياته  اأوىل  يف  ال��ك��م��ايل  ع��ب��داهلل 
ع��ق��ده��ا م�صاء  وال���ت���ي  ال��رم�����ص��ان��ي��ة 
اأم�س الأول مبقره يف مدينة ال�صارقة 

و�صط ح�صور كبري من الأهايل .
ت����ق����دم احل���������ص����ور �����ص����ع����ادة اأح����م����د 
�صاحية  جمل�س  رئ��ي�����س  امل��ط��رو���ص��ي 
بجانب  املجل�س  واأع�صاء  الرحمانية 
الزري  �صيف  ال��ل��واء  ���ص��ع��ادة  ح�����ص��ور 
ل�صرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال�����ص��ام�����ص��ي 
املدعوين  م����ن  ول���ف���ي���ف  ال�������ص���ارق���ة 

والإعالميني.
وخ�ص�صت الأم�صية يف عنوان )اأهمية 
( وذلك  الإي���ج���اب���ي  واأث������ره  ال���دع���اء 
الدعاء  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ع��ن��وان  لت�����ص��ال 
الفرد واملجتمع خا�صة يف �صهر  على 
اإجابة  اأ�صباب  وب��ني  امل��ب��ارك  رم�صان 
يتحراها  ال���ت���ي  والأوق��������ات  ال���دع���اء 

امل�����ص��ل��م وي�����ص��ت��ث��م��ره��ا ل��ل��دع��اء حتى 
يكون جمابا.

بداية الأم�صية بتقدمي من الإعالمي 
جمل�س  ع�������ص���و  ال���ب���ل���غ���وين  ح�������ص���ن 
���ص��اح��ي��ة ال��رح��م��ان��ي��ة وال����ذي اأب���دى 
واأعلن  ب��احل�����ص��ور  ال��رتح��ي��ب  ف��ي��ه��ا 
الرم�صانية  الفعاليات  انطالق  عن 
والتي  ال��رح��م��ان��ي��ة  �صاحية  ملجل�س 

لتتنا�صب  مبكرا  لها  الع���داد  ج��رى 
مع روحانيات ال�صهر الف�صيل واأ�صار 
الرم�صانية  الأم�����ص��ي��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل 
الدعاء  ع��ن  خ�ص�صت  وال��ت��ي  الأوىل 
العبادات يف  الدعاء بجميع  لرتباط 
�صهر رم�صان. بعدها حتدث ف�صيلة 
الكمايل  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�����ص��ي��خ 
يف ع��ن��وان الأم�����ص��ي��ة )ال��دع��اء واأثره 

الإيجابي( م�صريا اإىل اأهمية الدعاء 
وليايل  اأي���ام  خ��الل  ل�صيما  للم�صلم 
فيها  وال��ت��ي  ال��ك��رمي  رم�����ص��ان  �صهر 
ال��ع��ت��ق م���ن ال���ن���ريان وال���ت���ق���رب اإىل 
فرائ�س  من  بالعبادات  عزوجل  اهلل 
يعد  ال��دع��اء  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ون��واف��ل 
وارتباطه  امل�صلم  اإمي����ان  ع��ن  تعبري 
باملوىل عزوجل وفيه اإقراره باأن اهلل 

�صيء ومنه كل  هو خالق ومالك كل 
نعمة يتمتع بها الإن�صان فاإليه يّتجه 
�صوؤون  يف  ي�صتعني  وب��ه  ي�صاأل  وم��ن��ه 
حياته فريفع اإىل اهلل الأكف بالطلب 
يعر�س  ما  كل  يف  اهلل  اإىل  والت�صرع 
اإل���ي���ه وي�����ص��األ��ه يف ك���ل وق���ت وح���ني . 
واأو�صح اأن الدعاء هو جزء اأ�صيل يف 
تتجه  التي  الب�صرية  الفطرة  تكوين 

اإىل اخلالق يف كل حني فامل�صلم يف كل 
منه  اهلل  ي�صاأل  عندما  ع��ب��ادة  يف  ه��و 
الأخرة   يف  واخل��ري  الدنيا  يف  اخل��ري 
ف��ب��ال��دع��اء ي��ت��ق��رب ال��ع��ب��د م���ن ربه 
ويفتح الأبواب املغلقة ويحقق للعبد 
ما يتمنى وبالدعاء اأي�صا رد امل�صائب 
ورد ال�����ص��ر ف��ال��دع��اء ي���رد ال��ق�����ص��اء و 
ي���رف���ع غ�����ص��ب اهلل ع����ّز وج�����ّل فاهلل 

�صبحانه وتعاىل يحب اأن ي�صمع �صوت 
عبده وهو يناجيه وبه ا�صت�صعار قرب 
اهلل -تعاىل- وا�صتجابته للدعاء قال 
َعِنّي  ِع��َب��اِدي  َلَك  �َصاأَ )َواإَِذا  -تعاىل-: 
اِع اإَِذا  ِج��ي��ُب َدْع���َوَة ال���َدّ َف���اإِيِنّ َق��ِري��ٌب اأُ
ِبي  َوْلُيوؤِْمُنوا  يِل  َفْلَي�ْصَتِجيُبوا  َدَع��اِن 

َلَعلَُّهْم َيْر�ُصُدوَن(
ال���دك���ت���ور عبداهلل  ال�����ص��ي��خ  وت���ط���رق 

الإيجابي  ال��دع��اء  اأث���ر  اإىل  ال��ك��م��ايل 
ع���ل���ى ال��ن��ف�����س وع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع مبا 
ال��ق��رب م��ن اهلل  فيها الأ���ص��رة ففيها 
وفيه  بالر�صا  وال�صعور  ب��ه  والتعلق 

من ال�صعادة والطماأنينة .
اآثار  ذا  ب��ال��دع��اء اهلل  اأن���ه  اإىل  واأ���ص��ار 
رفع  ما  ومنها  جمة  وفوائد  عظيمة 
املحن وامل�صائب وك�صفها وفتح اأبواب 
تركه  ي����وؤدي  بينما  املختلفة  اخل���ري 
اإىل �صد هذه الأبواب وكذلك الدعاء 
يكفر الذنوب واملعا�صي وجلب اخلري 
ورف���ع ال��درج��ات ف��ال��دع��اء م��ن اأرفع 
اأنواع العبادات واأف�صلها وفيها كذلك 
وحاجته  وذلته  العبد  �صعف  اإظ��ه��ار 
ي��دي��ه كما  ب���ني  رب����ه وت�����ص��رع��ه  اإىل 
ف��ي��ه حت��ق��ي��ق ���ص��رط ح�����ص��ور القلب 
جتعله  حاجته  لأن  امل�صلم  ع��ب��ادة  يف 
يخ�صع بيان مفهوم التوكل على اهلل 
توجه  م��ا  العبد  لأن  ب��ه  وال�صتعانة 
اإىل اهلل �صبحانه وتعاىل به اإل لثقته 
بقدرته على حتقيق مطلوبه اأو دفع 

مكروهه.

يف �أوىل �أم�صياته �لرم�صانية وحتت عنو�ن )عن �لدعاء و�أثره �الإيجابي( 

 جمل�س �ضاحية الرحمانية بال�ضارقة ي�ضت�ضيف ال�ضيخ الدكتور عبداهلل الكمايل 

حقائب   توزيع  ت�صمنت  تقديرية  مبادرة   اأبوظبي  �صرطة  �صباب  جمل�س  نفذ 
للكادر الطبي باإدارة اخلدمات الطبية ب�صرطة اأبوظبي مبنا�صبة "يوم ال�صحة 
العاملي" والذي ي�صادف 7 اإبريل من كل عام. وتت�صمن كل حقيبة كتيباً يحتوي 
رمزية،  وه��داي��ا  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني  وت��ق��دي��ر  �صكر  ع��ب��ارات  على 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  فيديو  رقمي" يعر�س  "مل�صق  باركود  اإىل  بال�صافة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اهلل" ي�صكر فيه الطواقم الطبية يف الدولة. واأكد جمل�س �صباب �صرطة  "رعاه 
اأبوظبي اأهمية الدور الكبري للكوادر الطبية من اأطباء وممر�صني وم�صعفني 
واجلنود  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  كونهم  ال�صحية،  املن�صاآت  خمتلف  يف  واإداري����ني 
املخل�صني الذين ي�صتحقون كل ال�صكر والتقدير لت�صحياتهم الكبرية يف �صبيل 
احلفاظ على �صحة املجتمع. و �صارك كل من العقيد ثريا علي الها�صمي مدير 
اإجناح  املجل�س يف  الإدارة ومنت�صبي  الطبية، وعدد من �صباط  اإدارة اخلدمات 
لهذه  وتقديرها  �صكرها  الطبية عن خال�س  الكوادر  فيما عربت  املبادرة  هذه 
املبادرة، موؤكدين موا�صلة جهودهم املخل�صة يف توفري الرعاية الطبية وتقدمي 

خدمات الرعاية ال�صحية للمواطن واملقيم على اأر�س دولة الإمارات.

»�ضباب �ضرطة اأبوظبي« ٌيكرم الأطباء يف يوم ال�ضحة العاملي

•• الفجرية -الفجر:

املرور  ب��اإدارة  متمثلة  الفجرية  ل�صرطة  القيادة  اأطلقت 
والدوريات حملتها املرورية الفرعية الثانية لهذا العام 

حتت �صعار
 "احذر النحراف املفاجئ" مطلع اأبريل اجلاري وملدة 
لوزارة  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه����داف  م��ن  ان��ط��الق��اً  �صهر، 
الطرق  جعل  يف  واملتمثلة  الفجرية  و�صرطة  الداخلية 

اأكرث اأمناً. 
تهدف حملة "احذر النحراف املفاجئ " اإىل احلد من 
ال�صلوكيات واملمار�صات القاتلة التي يرتكبها ال�صائقون 
الطريق  ي�صاركهم  م��ن  وح��ي��اة  بحياتهم  امل�صتهرتون 
اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�صباب  اأه��م  على  ال�صوء  ت�صلط  كما 
الن����ح����راف امل��ف��اج��ئ ب��امل��رك��ب��ة مم���ا ي��ت�����ص��ب��ب يف وقوع 

احلوادث املرورية على الطريق. 
واأو�صح العقيد �صالح حممد عبداهلل الظنحاين مدير 
باملركبة  املفاجئ  النحراف  اأن  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة 
تكون  التي  احل���وادث  لأخ��ط��ر  الرئي�صية  امل�صببات  م��ن 

نتيجتها اإما اإ�صابة اأو اإعاقة اأو وفاة. 

ودعا مدير املرور اإىل �صرورة اللتزام بالأنظمة املرورية 
اأن  اإىل  منوهاً  الطريق،  على  اجلميع  �صالمة  ل�صمان 
وملزمة  مرورية  خمالفة  باملركبة  املفاجئ  الن��ح��راف 
و  دره��م  مالية قدرها )1000(  بدفع غرامة  لل�صائق 
)4( نقاط مرورية، كما حذر من ال�صلوكيات اخلطرة 
���ص��رع��ات ع��ال��ي��ة وا�صتخدام  ك��الن��ح��راف اخل��ط��ر ع��ل��ى 
كافية  م�صافة  ترك  وعدم  القيادة  اأثناء  النقال  الهاتف 

بني املركبات. 
مدير  الدرمكي  عبدال�صالم  م��وزة  اأول  امل���الزم  واأك���دت 
ف���رع ال��ت��وع��ي��ة والإع�����الم امل����روري اأن ق��ائ��د امل��رك��ب��ة هو 
اأ�صا�س ال�صالمة املرورية على الطريق من خالل وعيه 
املتهورة يف وقوع احلوادث  ال�صلبية  املمار�صات  بخطورة 

املرورية.
التوعية  اأه��م��ي��ة ح���م���الت  ال���درم���ك���ي ح����ول  وحت���دث���ت 
املرورية يف تعزيز مفاهيم القيادة الآمنة على الطريق، 
من خالل الربامج واملحا�صرات التوعوية املعدة لن�صر 
عرب  التوعية  اإىل  بالإ�صافة  امل��روري��ة  والثقافة  الوعي 
الر�صائل الن�صية وو�صائل التوا�صل الجتماعي وتوزيع 

الربو�صورات والكتيبات.

�ضرطة الفجرية تطلق حملة 
)احذر النحراف املفاجئ(

انطالق الت�ضفيات النهائية جلائزة عجمان للقراآن الكرمي

خالل م�صاركتها يف فعاليات �الإمارة �صيف �صرف �لدورة �لـ49 من �ملعر�ص 

»دائرة الثقافة« جت�ضد روؤية ال�ضارقة يف الهتمام بتاريخ وراهن اخلط العربي يف »لندن الدويل للكتاب«
عبد�هلل �لعوي�ص: نعتز �أننا نحمل ثقافتنا �لعربية �إىل �لعامل

•• ال�سارقة-الفجر:

من  والتلفزيون"،  ل��الإذاع��ة  ال�صارقة  "هيئة  نقلت 
�صيف  ال�صارقة  فعاليات  ال�صارقة،  تلفزيون  خ��الل 
دورته  يف  للكتاب"،  ال����دويل  ل��ن��دن  "معر�س  ���ص��رف 
ال�49، وخ�ص�صت حلقات من برنامج "اأخبار الدار"، 
والرتاثية  الثقافية  والفعاليات  الأن�صطة  لتغطية 
التي اأقيمت يف جناح ال�صارقة واأرجاء املعر�س، والتي 
وعرو�س  ثقافية  ون���دوات  ح��واري��ة  جل�صات  ت�صمنت 
�صعبية للتقاليد الرتاثية الإمارتية، اإ�صافًة اإىل عدد 
من الأم�صيات واللقاءات التي جمعت نخبة من قادة 
من  بنظرائهم  الإم��ارات��ي��ني  والأدب  والثقافة  الفكر 

خمتلف دول العامل. 
الأدب  اأع���الم  ب��ع��دد م��ن  ال�����ص��ارق��ة  وال��ت��ق��ى تلفزيون 
الذي  املعر�س،  يف  امل�صاركني  الإم��ارات��ي��ني  والثقافة 

لدولة عربية  اأول ممثل  تاريخ  ال�صارقة  فيه  �صجلت 
الدويل  ل��ن��دن  "معر�س  ���ص��رف  ���ص��ي��ف  ل��ق��ب  حت��م��ل 
ه���ذا احلدث  اأه��م��ي��ة  ع��ن  ع���ربوا  وال���ذي���ن  للكتاب"، 
الكبري ودوره يف اإبراز امل�صروع الثقايف الريادي الذي 
اأ�ص�صه ويقوده �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  حممد  ب��ن 

ال�صارقة.
على  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�صارقة  هيئة  وحتر�س 
مواكبة الأحداث والفعاليات التي تعرب عن احلراك 
كافة  وتغطية  ال�����ص��ارق��ة،  لإم���ارة  وال��ث��ق��ايف  التنموي 
والدولية  والإقليمية  املحلية  وامل��ع��ار���س  املنا�صبات 
اإىل  التي تنظمها هيئات ال�صارقة وموؤ�ص�صاتها، �صعياً 
دورها  وتر�صيخ  لالإمارة،  الإعالمي  احل�صور  تعزيز 
دولة  ت�صهدها  ال��ت��ي  والزده�����ار  ال��ت��ط��ور  م�����ص��رية  يف 

الإمارات. 

حلقات خا�صة من برنامج »�أخبار �لد�ر« ولقاء�ت مع �أعالم �لثقافة و�الأدب �مل�صاركني

»ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون« تعر�س احتفاء 
لندن الدويل للكتاب مب�ضروع ال�ضارقة الثقايف
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العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صقور احل�صن للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:1301348 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة �صيف عبدالرب عبدالرحمن نا�صر ال�صريف %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف م�صلم �صهيل م�صلم عيد�س الرا�صدي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم توبي بابا بريياين 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:3843739 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة اياد ادري�س احمد على احلريرى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف على جالل على حممد احلب�صى
تعديل نوع الرخ�صة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �صكل قانوين 
 من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

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

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

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
بان/ال�صادة  ال�صناعة  تنمية  مكتب  القت�صادية-  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيكنيب اف ام �صي لل�صناعة- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

IN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2004534 

تعديل راأ�س املال/ اجمايل راأ�س املال من 100000000 اىل 250000

تعديل راأ�س املال/جملة ال�صتثمار )بالدرهم( من 73400000 اىل 300000

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

التنمية القت�صادية-مكتب تنمية ال�صناعة خالل اأربعة ع�صر يوماً من 

تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كي ايند ني�صت للمقاولت العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2761387 

تعديل اإ�صم جتاري من/ كي ايند ني�صت للمقاولت العامة ذ.م.م 

KEY AND NEST GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل /حار�س خدمات تو�صيل ذ.م.م 

HARIS DELIVERY SERVICES L.L.C

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

تعديل ن�صاط / حذف مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها 4100002

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
للحلويات  ال�ص�����ادة/كيكولوجي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والزهور رخ�صة رقم:2764597 

تعديل اإ�صم جتاري من/ كيكولوجي للحلويات والزهور 

CAKEOLOGY SWEET & FLOWERS 

اإىل /خمبز وكافيه كيكولوجي 

CAKEOLOGY BAKERY AND CAFE

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

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/فريد  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتنظيم احلفالت رخ�صة رقم:2973774 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الماراتية 

CN العامليه ملعدات الديزل رخ�صة رقم:2034290 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فا�صني�صتا 

لبيع املالب�س الن�صائية اجلاهزة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2584882 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرطبات 

 CN املحيط العربي رخ�صة رقم:1021048 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد

ال�صم التجاري:برج ال�صحراء للمقاولت العامة-�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:ليوا جفن 000 مبنى حكومة ابوظبي
CN 4213111 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

وال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�صادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/8  لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، الدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/4/8  - بالرقم:2205009877 
املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ار �صفن كافيه ذ.م.م
كني�س  �صيف  �صيف  ال�صيد  مبنى   0 زايد  مدينة  زايد  ال�صركة:مدينة  عنوان 

مبارك واخرين
CN 3710197 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�صركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�صر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/31 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250009425
تاريخ التعديل:2022/4/8

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

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
والبال�صرت  ال�صباغ  لعمال  ال�ص�����ادة/املنع�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1294041 
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل �صامل حممد �صامل املهرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ املنع�س لأعمال الأ�صباغ والبال�صرت 
AL MOUNASH PLASTERING & PAINTING WORKS 

اإىل /املونا�س للمقاولت و ال�صيانة العامة-�صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 AL MOUNASH CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/امي ويلد حللول التكنولوجيا

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1066530 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عليم الدين حممد ب�صري الدين حممد %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صلطان �صعيد �صامل حممد الكثريى %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �صعيد �صامل حممد الكثريي

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ امي ويلد حللول التكنولوجيا 
AIM WORLD TECHNOLOGY SOLUTIONS 

اإىل /ليفل ثرى تكنولوجي �صليو�صنز ذ.م.م 
LEVEL THREE TECHNOLOGY SOLUTIONS L.L.C

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

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

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صاري بور لل�صيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:4397221 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نور العامل ليت امري الزمان %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبداهلل احمد احلمادى
تعديل مدير / حذف حممد عبداهلل احمد احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null 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/ �صاري بور لل�صيانة العامة 

SARI PUR GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /�صاري بور لل�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 
SARI PUR GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/المارات العاملية للحلول واخلدمات ال�صت�صارية 

CN قد تقدموا الينا بطلب �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:1195416 

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

تعديل اإ�صم جتاري من/ المارات العاملية للحلول و اخلدمات ال�صت�صارية �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 UAE SOLUTIONS INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES

 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /المارت العاملية للحلول واخلدمات ال�صت�صارية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م 

 UAE SOLUTIONS INTERNATIONAL ADVISORY SERVICES

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

  اإعالن بيع/اندماج
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/ميدي�صت داتا �صي�صتم�س �س م ل 
)فرع �صركة لبنان( مقيدة يف �صجل ال�صركات الجنبية لدى الوزارة 
التجاري  ال�صم  لتعديل  بطلب  تقدمت  قد   )163( رقم  حتت 
لي�صبح )ميدي�صت داتا �صي�صتم�س ذ.م.م( وتعديل بياناتها يف �صجل 
�صركة  اىل  ملكيتها  لنتقال  نظراً  لذلك  تبعا  الجنبية  ال�صركات 

)ميدي�صت داتا �صي�صتم�س ذ.م.م( بطريقة )البيع والندماج( .
الوزارة  التقدم باعرتا�صهم اىل  ال�صادة ا�صحاب احلق  يرجى من 
على  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوعني  يتجاوز  ل  ميعاد  يف 

العنوان التايل:
وزارة القت�صاد- ادارة الت�صجيل التجاري

)Abu Dhabi 901(:س.ب�
حتريرا يف 2022/04/08

وزارة االقت�شاد

االمارات العربية املتحدة
 وزارة االقت�شاد

اإدارة ال�شركات التجارية

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بري�صي�س 

لتنظيم احلفالت واملنا�صبات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3652069 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/روكان ملقاولت التكييف

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:2832118 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ روكان ملقاولت التكييف

ROCAN AIR CONDITIONING CONTRACTING

اإىل/ روكان ملقاولت التكييف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ROCAN AIR CONDITIONING CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
لعمال  �صكوير  ماجيك  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الرخام  رخ�صة رقم:1147775 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد عمر نا�صيف %100
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد عو�س �صعيد يروان النيادى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صامر حممد هانى ارناوؤوط

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 ماجيك �صكوير لعمال الرخام

MAGIC SQUARE MARBLE EST

اإىل/ ماجيك �صكوير لعمال الرخام - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MAGIC SQUARE MARBLE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كرياتيف لال�صت�صارات ال�صريبية  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2511311 

تعديل اإ�صم جتاري من/ كرياتيف لال�صت�صارات ال�صريبية

CREATIVE TAX CONSULTANCY

اإىل/ كريتيف لال�صت�صارات املحا�صبية و ال�صريبية

CREATIVE ACCOUNTING AND  TAX CONSULTANCY

تعديل ن�صاط / اإ�صافة تنظيم وم�صك ال�صجالت والدفاتر املحا�صبية  6920003

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأدان �صيخ الأزهر اأحمد الطيب اأم�س اجلمعة حادثة قتل رجل دين 
م�صيحي يف الإ�صكندرية.

ت�صتوجب  التي  الكبائر  م��ن  كبرية  النف�س  "قتل  اإن  الطيب  وق��ال 
غ�صب اهلل وعذابه يف الآخرة، وقد جعل اهلل قتل نف�س واحدة كقتل 

النا�س جميعا".
ُمعّبد  واأمثاله هو طريق  "هذا احل��ادث  اأن  الأزه��ر من  وح��ذر �صيخ 

لإ�صعال احلروب الدينية بني اأبناء الوطن الواحد".
وطالب امل�صريني "باأن يتيقظوا ملثل هذا املخطط، واأن يعملوا على 

اإجها�صه اأول باأول".
اأم�����س اجلمعة  ي���وم  امل�����ص��ري��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت وزارة 
دي��ن م�صيحي يف  اع��ت��دى على رج��ل  اإن��ه��ا متكنت م��ن اعتقال رج��ل 

الإ�صكندرية، وت�صبب بوفاته.
ال��ر���ص��م��ي يف  ع��ل��ى ح�صابها  امل�����ص��ري��ة يف من�صور  ال��داخ��ل��ي��ة  واأف�����ادت 
"اخلدمات الأمنية مبديرية اأمن الإ�صكندرية متكنت  "تويرت" باأن 
60 ع��ام��ا ق���ام ب��الع��ت��داء ع��ل��ى رج���ل دين  م��ن �صبط م�صن ع��م��ره 
اأثناء �صريه بالكورني�س مبنطقة �صيدي ب�صر بالإ�صكندرية  م�صيحي 

با�صتخدام �صكني كان بحوزته".

رو�س  وم�صوؤولني  دبلوما�صيني  ثمانية  �صتطرد  اأنها  اليابان  اأعلنت 
اإطالقا" وانتهاكا  "غري مقبولة  اأوكرانيا  اأفعال مو�صكو يف  معتربة 

للقانون الدويل.
وقالت املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية هيكاريكو اأونو "نتيجة لتقييم 
ال�صفارة  من  دبلوما�صيني  ثمانية  طرد  طلبنا  بالدنا  اأجرته  �صامل 
اليابان، وم�صوؤولني من مكتب املمثل التجاري لرو�صيا  الرو�صية يف 

الحتادية".
اأت���ى ال��ق��رار ال��ي��اب��اين يف اأع��ق��اب اإج�����راءات مماثلة يف اأوروب�����ا، فيما 
ميار�س حلفاء اأوكرانيا مزيدا من ال�صغط على مو�صكو اإثر تقارير 

تتهم بارتكاب جرائم حرب يف حميط كييف.
ميخائيل  ط��وك��ي��و  ل���دى  ال��رو���ص��ي  ال�صفري  اأن  امل��ت��ح��دث��ة  واأ���ص��اف��ت 
ن��ائ��ب وزير  م��ع  اجتماع  ب��ال��ق��رار خ��الل  اأُب��ل��غ  غ��ال��وزي��ن  يورييفي�س 

اخلارجية تاكيو موري.
الإن�صاين  للقانون  خطر  "انتهاك  مدنيني  مقتل  اأن  ال�صفري  واأُبلغ 

الدويل وجرمية حرب" وفق اأونو.
واأ�صافت "ذلك غري مقبول اإطالقا، وندينه ب�صدة". ول يطال قرار 

الطرد غالوزين، ح�صب م�صوؤولني.

قالت وزارة الدفاع الرتكية اإن وزراء دفاع تركيا وبريطانيا واإيطاليا 
�صيجتمعون يف اإ�صطنبول ملناق�صة الغزو الرو�صي لأوكرانيا والعالقات 

الأمنية بني البلدان الثالثة الأع�صاء يف حلف �صمال الأطل�صي.
وي����زور وزي���ر ال��دف��اع ال��ربي��ط��اين ب��ن وال�����س والإي���ط���ايل لورينزو 

جويريني اإ�صطنبول بدعوة من نظرييهما الرتكي خلو�صي اأكار.
اأوك��ران��ي��ا خالل  ال��ت��ط��ورات يف  امل��ت��وق��ع مناق�صة  "من  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
العالقات  بخ�صو�س  النظر  وجهات  تبادل  �صيجري  حيث  الجتماع 

الدفاعية والأمنية بني البلدان الثالثة وق�صايا اإقليمية".
وتلعب  ورو�صيا  اأوكرانيا  من  كال  مع  جيدة  عالقات  تركيا  وتربط 
دور الو�صيط يف ال�صراع الدائر بينهما. وا�صت�صافت حمادثات �صالم 
التفاو�س من  الأوك��راين والرو�صي وفريقي  بني وزي��ري اخلارجية 

البلدين. كما تعكف على ترتيب لقاء بني رئي�صي البلدين.
وع����ززت ت��رك��ي��ا واإي��ط��ال��ي��ا احل����وار بينهما م��ن��ذ ق��م��ة حل��ل��ف �صمال 
الأطل�صي يف ال�صهر املا�صي، حيث ناق�س قادة تركيا واإيطاليا وفرن�صا 
�صبل اإحياء م�صروع منظومة الدفاع اجلوي �صامب-تي التي ينفذها 

كورن�صورتيوم يورو�صام الإيطايل الفرن�صي.
اأنه  اخلمي�س  اأوغلو  جاوي�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  وذك��ر 
ليز  الربيطانية  نظريته  مع  تي.اإف-اإك�س  مقاتالت  م�صروع  ناق�س 

ترا�س خالل اجتماع حللف �صمال الأطل�صي يف بروك�صل.

عوا�سم

القاهرة

طوكيو

اأنقرة

•• وا�سنطن-وكاالت

و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  ملنتدى  التنفيذي  التحرير  رئي�س  نائب  راأى 
جملة  يف  ن�صره  مقال  يف  ك���وراث  باتريك  ك��ام��ربدج  جامعة  يف  اأفريقيا 
"نا�صيونال اإنرت�صت" الأمريكية، �صرورة تناول التفاق النووي مع اإيران 

الن�صاطات املالية غري ال�صرعية لطهران واحلد من نفوذها الإقليمي.
الأمريكية  جورنال"  �صرتيت  "وول  �صحيفة  ن�صرته  م��ق��اًل  اإن  وق���ال 
املفرو�صة  امل�صددة  العقوبات  برنامج  رغم  على  اإي��ران  اأن  ك�صف  موؤخراً، 
عليها منذ 2018، جنحت يف مراكمة عائدات تبلغ مليارات الدولرات 
�صنوياً من طريق نظام م�صريف ومايل معقد وغري �صرعي، يعمل يف غفلة 

عن املراقبني الأمريكيني.

وبوجود جمموعة من وكالئها يف لبنان والأرا�صي الفل�صطينية و�صوريا 
قد  لإي���ران،  ال�صرعية  غري  التجارة  ف��اإن  واليمن،  وافغان�صتان  وال��ع��راق 
ت��ك��ون م��ول��ت م��روح��ة م��ن ال��ن�����ص��اط��ات يف اأن��ح��اء ال�����ص��رق الأو����ص���ط كله، 
الطموحات  تعزيز  اأج��ل  من  عامة،  ومتويالت  والت�صليح  التدريب  عرب 

الإقليمية للجمهورية الإ�صالمية.
الوليات  م�صالح  على  مبا�صراً  خ��ط��راً  �صكلت  الن�صاطات  ه��ذه  وم��ث��ل   
"احلر�س  اأطلقه  ���ص��اروخ  واأ���ص��اب  ع��دة.  منا�صبات  يف  وحلفائها  املتحدة 
يف  اأربيل  يف  اجلديدة  الأمريكية  للقن�صلية  البناء  قيد  الثوري" موقعاً 
13 مار�س )اآذار(، بينما مكنت ال�صواريخ الإيرانية احلوثيني من ق�صف 
من�صاأة لأرامكو يف اململكة العربية ال�صعودية يف 25 مار�س ويف اأبوظبي يف 

اأخرى. حوادث  بني  من  الثاين(،  )كانون  يناير   24

ومنذ �صياغة امل�صودة الأوىل خلطة العمل ال�صاملة امل�صرتكة التي تعرف 
اخت�صاراً بالتفاق النووي مع اإيران، جرت جتزئة الهواج�س الأمنية من 
املتمثلة يف ال�صالح  طريق الرتكيز على امل�صاألة الوحيدة الأكرث اإحلاحاً 
النووي، بينما مت جتاهل جمموعة وا�صعة من التهديدات الأمنية التي 

ت�صكلها اإيران لال�صتقرار الإقليمي.
متكرٍر  نحٍو  على  الأمريكيتان  واخلزانة  اخلارجية  وزارت��ا  عملت  وفيما 
ال�صرعية، حتى قبل  الإيرانية غري  التجارية  الن�صاطات  ا�صتهداف  على 
الإتفاق النووي الأ�صلي عام 2015، فاإن امل�صوؤولني الأمريكيني اعتربوا 
امل��ف��او���ص��ات اجل��اري��ة يف فيينا  اأع��م��ال  الن�صاطات خ���ارج ج���دول  اأن ه��ذه 
امل�صرتكة تبدو م�صتقلة  ال�صاملة  العمل  النووي. وخطة  لإحياء الإتفاق 
عن اعتبارات اأخرى يف ال�صيا�صة اخلارجية-وهذا موقف �صتجد الوليات 

املتحدة �صعوبة متزايدة يف التم�صك به.
وحتى لو مل تقنع املفاو�صات اإيران باملوافقة على وقف كامل لن�صاطات 
الوليات  ف��اإن  امل�صرتكة،  ال�صاملة  العمل  خطة  بنود  �صياق  يف  وكالئها 
التنفيذ  تربط  فقرة  اإ�صافة  على  التفاو�س  اإمكانها  يف  ي��زال  ل  املتحدة 

الكامل لالتفاق النووي، باإحراز تقدم يف جمالت اأخرى مثار القلق.
نحو  ال�صرية  والت�صدير  ال�صترياد  مبادلت  فيه  تبلغ  الذي  الوقت  ويف 
ا�صتعادت  حال  يف  املزيد  �صتك�صب  اإي��ران  فاإن  �صنوياً،  دولر  مليار   80
تنازًل  قدمت  حال  يف  كاملة،  املبا�صرة  اخلارجية  واإ�صتثماراتها  جتارتها 
فاإن  ال�صرعية. وعلى رغم ذلك،  الن�صاطات غري  على �صعيد كبح جماح 
هذه املقاي�صة من امل�صتحيل حتقيقها، من دون اإحراز بع�س التقدم خارج 

نطاق ال�صوؤون النووية.

الن�ضاطات املالية غري ال�ضرعية لإيران اأ�ضا�ضية يف التفاق النووي

خلف قتيلني و�لعديد من �جلرحى 

بينيت يعطي اجلي�س الإ�ضرائيلي احلرية الكاملة بعد هجوم تل اأبيب 

�ضراع ُمتعّدد.. كيف ت�ضتعد القوى الأزوادية لـ داع�س يف مايل؟

•• القد�س-اأ ف ب

اأم�س  بينيت   نفتايل  ال�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 
الكاملة  "احلرية  الأم�����ن  ق����وات  ي��ع��ط��ي  اأن����ه  اجل��م��ع��ة 
للتحرك" من اأجل "الق�صاء على الإرهاب" بعد هجوم 
عن  واأ�صفر  اأبيب  تل  مدينة  و�صط  يف  فل�صطيني  نفذه 

�صقوط قتيلني.
وق����ال ب��ي��ن��ي��ت يف م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي خ��اط��ب ف��ي��ه اأي�صا 
"نعطي  غانت�س  بيني  الدفاع  وزي��ر  وبجانبه  املواطنني 
اجلي�س ال�صرائيلي وجهاز الأمن العام وجميع القوى 
الأمنية احلرية الكاملة للتحرك من اأجل الق�صاء على 
"لن يكون لهذه احلرب  ما و�صفه بالإرهاب". واأ�صاف 

حدود".
بالتحديات  ومليئة  �صعبة  ف��رتة  يف  "نحن  بينت  وق��ال 
الثانية  الفل�صطينية  النتفا�صة  باأن  وذكر  قد تطول". 

النهاية". يف  انت�صرنا  لكننا  �صنوات  "ا�صتمرت 
وتابع اأن "موجة الإرهاب الفردي ا�صتمرت يف 2015 
قتلوا  �صحية  خم�صني  ث��م��ن��ا  ودف��ع��ن��ا  ع���ام  م��ن  لأك����رث 

بجرائمهم، لكننا يف النهاية انت�صرنا."
اأي�صا  امل����رة  "هذه  ال���ص��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأك����د 
�صنفوز"، م�صددا على اأن ما و�صفها بالهجمات الإرهابية 
بدون بنية حتتية تنظيمية ت�صكل حتديا كبريا للنظام 

الأمني، لكننا �صننت�صر".
ال�صرطة  ق��ت��ل��ت  ����ص���اع���ات،  ا���ص��ت��م��رت  م����ط����اردة  وب���ع���د 
جديدا  هجوما  نفذ  فل�صطينيا  اجلمعة  الإ�صرائيلية 
اإىل جرح نحو  واأدى  الأق��ل  اأودى بحياة �صخ�صني على 

ع�صرة اآخرين يف و�صط تل اأبيب.
وقال م�صوؤولون يف اأجهزة الأمن �صباح اجلمعة اإنه "مت 
حتديد مكان الإرهابي الذي نفذ الهجوم امل�صلح يف تل 
اأن الرجل وهو فل�صطيني  اأبيب، وحتييده"، مو�صحني 
من ال�صفة الغربية املحتلة، قتل بالقرب من م�صجد يف 

حي يافا.
ومل تك�صف اأجهزة الأمن هوية منفذ هذا الهجوم لكن 
و�صائل الإعالم الإ�صرائيلية ذكرت اأنه يدعى رعد فتحي 
ال�صفة  �صمال  فل�صطيني من منطقة جنني  حازم وهو 

الغربية املحتلة.
وك�����ان ال���رج���ل ف��ت��ح ال���ن���ار ح�����وايل ال�����ص��اع��ة 21،00 
���ص��ري��ان يف  وه���و  دي��زن��غ��وف  ���ص��ارع  غ( يف  )18،00 ت 
وحاناتها  مبقاهيها  املعروفة  ال�صاحلية  املدينة  و�صط 

نحو  وج��رح  �صخ�صني  مقتل  عن  اأ�صفر  ما  ومطاعمها، 
ع�صرة اآخرين اإ�صابات بع�صهم خطرية. وذكرت و�صائل 
اإعالم ا�صرائيلية اأن القتيلني ا�صرائيليان من كفار �صابا 

)و�صط(.
وان��ت�����ص��رت ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة على ال��ف��ور ب��ق��وة واأطلقت 
حدوث  ع��ن  عيان  �صهود  حت��دث  بينما  م��ط��اردة  عملية 

فو�صى يف و�صط املدينة الإ�صرائيلية.
من  قريب  مطعم  يف  يعمل  ال��ذي  بلوم  بنيامني  وق��ال 
وع��ن��ا���ص��ر اجلي�س  اأج�����واء ح���رب  "اإنها  ال��ه��ج��وم  م��ك��ان 
وال�صرطة يف كل مكان )...( لقد فّت�صوا املطعم يف حني 

كان اأ�صخا�س يبكون ويرك�صون يف كّل الجتاهات".
اأّما درور يحزقيل )39 عاما( الذي كان يحت�صي كاأ�صاً 
اأخيه ب�صالم يف �صارع ديزنغوف عندما بداأ الهجوم  مع 
فقال لوكالة فران�س بر�س اإّن "النا�س بداأوا يجرون نحو 

مطعم وهم ي�صرخون +هناك اإرهابي+".
التدافع  ب�صبب  امل��ط��ع��م.  داخ���ل  اإىل  "رك�صنا  واأ���ص��اف 
املوظفون  ك���ان  ال��ب��ع�����س.  بع�صهم  ف���وق  اأن���ا����س  ���ص��ق��ط 
البع�س  بع�صنا  ف��وق  كنا  املطبخ.  نحو  النا�س  يدفعون 

ومذعورين".
وقال املفت�س العام لل�صرطة ال�صرائيلية يعقوب �صبتاي 
يف بيان "بعد ليلة �صعبة وبعد �صاعات طويلة من العمل 

لل�صرطة ال�صرائيلية واأجهزة الأمن الداخلي واجلي�س، 
الإرهابي  على  اخل��ن��اق  اإح��ك��ام  يف  ال�صباح  ه��ذا  جنحنا 
الذي قتل يف تبادل لإطالق النار".واأو�صح اأنه مل ي�صب 

اأي �صرطي يف تبادل اإطالق النار.
م��ن ج��ه��ت��ه، ع��ق��د رئ��ي�����س ال�����وزراء الإ���ص��رائ��ي��ل��ي نفتايل 
خ�صو�صا  فيه  ���ص��ارك  اجتماعا  اجلمعة  �صباح  بينيت 
الأركان  هيئة  ورئي�صا  الداخلي  والأم���ن  ال��دف��اع  وزي��را 

العامة للجي�س وجلهاز الأمن الداخلي .
اإن  العربية  باللغة  بيان  ال���وزراء يف  رئي�س  وق��ال مكتب 
املحيطة  القريبة  البيئة  �صلوع  بفح�س  "اأوعز  بينيت 
بالإرهابي بالعملية وبالعمل املنا�صب اإزاء كل من �صاعده 

اأو كان يعلم عن نواياه العنيفة".
باإبقاء  اأي�صا  "اأوعز  ال���وزراء  رئي�س  اأن  البيان  واأ���ص��اف 
معرب اجللمة )الذي يف�صل مدينة جنني عن ا�صرائيل( 
احلركة  امكانية  تقييد  بهدف  اآخ��ر  اإ�صعار  حتى  مغلقا 
من مدينة جنني واإليها"، متوعدا باأن "كّل من �صاعده 

- ب�صكل غري مبا�صر اأو مبا�صر - �صيدفع الثمن".
ذك���ر ج��ه��از الم���ن ال���ص��رائ��ي��ل��ي ال��داخ��ل��ي ���ص��ني ب��ت اأن 
حازم.  رع��د  ويدعى  عاما   28 العمر  من  يبلغ  املهاجم 
لف�صيل  معروف"  ان��ت��م��اء  ل��ه  "لي�س  فل�صطيني  وه���و 
م�صلح ، وهو من منطقة جنني يف �صمال ال�صفة الغربية 

التي حتتلها ا�صرائيل منذ 1967.
اأ�صفر  ه��ج��وم  منفذو  خ��رج  اي�صا  جنني  منطقة  وم��ن 
بينهم  اذار/م��ار���س   29 يف  اأ�صخا�س  خم�صة  مقتل  عن 
اإ���ص��رائ��ي��ل يف بني براك  اوك��ران��ي��ان و�صرطي م��ن ع��رب 
�صواحي  يف  تقع  مت�صددون  يهود  يقطنها  التي  البلدة 

تل اأبيب.
وبعد هذا الهجوم قام اجلي�س الإ�صرائيلي بعمليات دهم 
يف جنني قتل خاللها ثالثة من مقاتلي حركة اجلهاد 
الإ�صالمي الفل�صطينية امل�صلحة. ورحبت حركة اجلهاد 
ق��ط��اع غ��زة بهجوم اخلمي�س  ، وم��ق��ره��ا يف  الإ���ص��الم��ي 

معتربة اأنه "رد طبيعي" على "جرائم" اإ�صرائيل.
تبارك  اأنها  بيان اخلمي�س  اأعلنت حركة حما�س يف  كما 
"رّدا  ت�صكل  التي  اأب��ي��ب  ت��ل  يف  البطولية"  "العملية 
طبيعيا وم�صروعا على ت�صعيد الحتالل جرائمه" على 

حد قولها.
اأنتوين  الأم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  دان  وا�صنطن  ويف 
بلينكن "الهجوم الإرهابي"، موؤّكداً اأّن الوليات املّتحدة 
"�صتوا�صل التوا�صل املنتظم مع �صركائنا الإ�صرائيليني 
والعنف  الإره���اب  مواجهة  يف  بحزم  معهم  نقف  الذين 

املجنونني".
13 �صخ�صا على الأقل يف  22 اذار/مار�س، قتل  ومنذ 

�صل�صلة هجمات يف اإ�صرائيل.
النقب  �صحراء  يف  ال�صبع  بئر  يف  اآذار/م��ار���س   22 ويف 
)جنوب(، قتل اأربعة ا�صرائيليني يف هجوم طعنا و�صدما 
اأربعة  بال�صجن   2016 يف  عليه  ح��ك��م  م��در���س  ن��ف��ذه 
اأعوام لنيته التوجه اإىل �صوريا بهدف القتال يف �صفوف 

تنظيم داع�س.
اأع��ق��اب ت��ل��ك ال��ه��ج��م��ات، اع��ت��ق��ل اجل��ي�����س وال�صرطة  يف 
واأجهزة الأمن الداخلي الإ�صرائيلية ع�صرات من امل�صتبه 
يف �صلتهم بتنظيم داع�س يف اإ�صرائيل، وعززت عملياتها 
�صمال  جنني  يف  �صيما  ل  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  يف 

ال�صفة م�صقط راأ�س منّفذ هجوم بني براك.
ياأتي الهجوم الأخري يف تل اأبيب بينما و�صعت ال�صرطة 
يف حالة تاأهب ق�صوى لأداء �صالة اجلمعة الأوىل من 
ال�صرقية  القد�س  يف  الأق�صى  امل�صجد  يف  رم�صان  �صهر 
املحتلة. يف �صهر رم�صان العام املا�صي الذي �صادف يف 
وال�صرطة  الفل�صطينيني  بني  مواجهات  اأدت  ايار/مايو 
حرب  اإىل  املحتلة  ال�صرقية  ال��ق��د���س  يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

ا�صتمرت 11 يوًما بني حما�س واإ�صرائيل.

•• عوا�سم-وكاالت

بالذكرى  ُت�صّميه  الأزوادي���ة، مبا  فيما حتتفل احلركات 
دولة  �صمال  يف  اأزواد  دول��ة  ا�صتقالل  لإع���الن  العا�صرة 
"داع�س"  تنظيمي  هجمات  يف  ت�صعيًدا  ت��واج��ه  م���ايل، 
عليها،  امل�صيطرة  املناطق  على  الإرهابيني  و"القاعدة" 
م��ت��ه��م��ة اأط�����راًف�����ا حم��ل��ي��ة واإق��ل��ي��م��ي��ة ب���ال���وق���وف وراء 

التنظيمني ل�"ا�صتنزافها".
 ،)CSP( الدائم  ال�صرتاتيجي  الإط��ار  ق��وات  واأعلنت 
على  امل��وق��ع��ة  امل�صلحة  الأزوادي������ة  احل��رك��ة  م��ن  امل�صّكلة 
تن�صيط  بعمليات  القيام  احل��ك��وم��ة،  م��ع  ال�صالم  ات��ف��اق 
و"تامالت"  �صنان"  و"اإن  بوكار"  اأن  "اأ�صار  مبناطق 
"داع�س"  اإره��اب��ي��ي  لطرد  و�صواحيها  "منكا"  ومدينة 
و�صلت  حتى  تو�صعت  اأّنها  اإىل  لفتة  معهم،  واملتعاونني 
اإىل ما بني مدينتي "اأن�صنغو وغاوا" مروًرا ب�"تالتايت" 
الإط���ار  ق���ادة  يح�صد  ال��وق��ت،  نف�س  ويف  و"اأ�صيلمن". 
ال�صرتاتيجي الدعم املحلي والدويل له �صد "داع�س"، 
فتوجه حلكومة باماكو والنيجر، وتوا�صل مع املنظمات 
املحلية والدولية مل�صاعدة ال�صكان املت�صررين، وقد و�صل 

�صكانها. "منكا" لدعم  مدينة  اإىل  ماليني  وزراء   3
وخالل مار�س، ت�صاعدت وترية املواجهات بني "داع�س" 
واحل���رك���ات الأزوادي��������ة، وم��ن��ه��ا ح��رك��ة ال���دف���اع الذاتي 
لهجوم  ت�صّدت  اإّنها  بيان  يف  الأخرية  وقالت  "اإميغاد"، 
التنظيم، واأنقذت اأرواح مئات املدنيني، وخ�صرت 15 من 
اأفرادها، بينما تراَجع "داع�س" ومعه ع�صرات القتلى يف 

�صاحنتني.
كما ا�صتهدف "داع�س" مناطق قبيلة "تدك�صهاك"، وبلغ 
عدد �صحايا هجمات "داع�س" يف "تاأملت" و"تين�صنانن" 

غالبيتهم من  �صخ�س   200 من  و"اأ�صرنبوكار" اأك��رث 
املدنيني، بخالف املفقودين، ومت تهجري عدد كبري من 

ال�صكان.

 تهمة �ال�صتنز�ف
"احلركة  املوؤ�ص�س يف  والع�صو  الأزوادي  الإعالمي  يرى 
قوات  اأن  حمد"،  اأغ  "بكاي  اأزواد"،  لتحرير  الوطنية 
ق����ادرة على   )CSP( ال���دائ���م ال���ص��رتات��ي��ج��ي  الإط�����ار 
مواجهة اجلماعات الإرهابية، لكن ب�صرط اأن تكون هذه 

القّوات جبهة واحدة، ولي�س عدة جبهات متنافرة.

الأزواد  مناطق  "داع�س" يف  ن�صاط  "اأغ حمد" اأن  ويعّد 
يدل على وجود حرب بالوكالة �صد الأزواد، ومبا يخدم 
 )CSP( قوى حملية واإقليمية ودولية، فا�صتنزاف قوات
ل�صالح حكومة باماكو، ح�صب قوله، واأرجع ذلك اإىل اأنه 
اجلماعات  �صد  احلرب  يف  الأزوادي���ون  ينخرط  "حني 
ملهاجمة  الفر�صة  م��ايل  جت��د  ف�صوف  للحدود  ال��ع��اب��رة 
ما  وت�صتعيد  الأزوادي�����ة،  احل��رك��ات  ومع�صكرات  م��ق��رات 

ت�صميه �صمالها الذي ل تريد منه �صوى اخلريطة".
ويف تقديره، فاإّن ا�صتنزاف املجموعات الأزوادية "ي�صب 
وبوركينافا�صو  وال��ن��ي��ج��ر  ف��رن�����ص��ا  م�صلحة  يف  ك��ذل��ك 

واجلزائر واملجتمع الدويل".
واأعلنت احلركات الأزوادي��ة امل�صّكلة من قبائل الطوارق 
عام  م��ايل  �صمال  يف  امل�صتقلة  الأزواد  بدولة  و�صفته  ما 
مع  �صارية  معارك  يف  هذا  اإثر  على  ودخلت   ،2012
املعارك  هذه  وه��داأت  النف�صال،  رف�صت  التي  احلكومة 

بالو�صول اإىل اتفاق لل�صالم يف 2015.

 �ملثلث �حلدودي
ويتفق الباحث يف مركز "راند" الأمريكي لال�صت�صارات 
الإط�������ار  ق�������وات  اأن  يف  �����ص����ورك����ني،  م���اي���ك���ل  الأم����ن����ي����ة، 
اجلماعات  مواجهة  على  ق��ادرة  ل���الأزواد  ال�صرتاتيجي 
بالبيئة  وم��ع��رف��ت��ه��ا  ال���ق���ت���ال،  يف  الإره���اب���ي���ة خل��ربت��ه��ا 
ا لتمتعها بدعم من ال�صكان املحليني. اجلغرافية، واأي�صً

الأزوادي����ة  احل��رك��ات  بع�س  اأن  اإىل  نبه  �صوركني  اأن  اإل 
قائاًل:  "داع�س"،  م��ن  اأف�����ص��ل  اأن��ه��ا  على  ت�صنف  ل  ق��د 
"داع�س"،  مواجهة  على  ق���ادرة   )CSP( تكون  "قد 
على  ت�صيطر  اأن��ه��ا  على  اإ���ص��راره��ا  اأّن  اإل  مي��ك��ن.  رمب��ا 
ب�صكٍل  األ��غ��وا  بعدما  حتى  م���ايل(،  )�صمال  املنطقة  تلك 
فّعاٍل م�صوؤولياتهم ال�صيادية، فاإن حكومة باماكو تنظر 
لي�صت  اأنها  على  الطوارق  العربية-  امل�صلحة  للجماعات 
ال�صراع بني هذه  بعودة  يهدد  ما  "داع�س"؛  اأف�صل من 

اجلماعات واحلكومة".
لكن الباحث لفت كذلك اإىل اأّن الت�صعيد يف �صمال مايل، 
مل يعد تداعياته مقت�صرة على ما بني هذه اجلماعات 
وبوركينافا�صو؛  النيجر  كذلك  يهدد  لكّنه  واحلكومة، 
ح��ي��ث ي�����ص��ه��د امل��ث��ل��ث احل�������دودي ب���ني ال������دول الثالثة 
واجلماعات  امل�صلحة  املحلية  اجلماعات  بني  ا�صتباكات 

التابعة ل�"داع�س" والقاعدة.

الرئي�س الأملاين ي�ضل فنلندا لإجراء حمادثات حول اأوكرانيا
•• هيلن�سكي-وكاالت

اأم�س  اجلمعة  �صتاينماير  الأمل��اين فرانك فالرت  الرئي�س  ب��داأ 
زيارة ت�صتغرق يوما واحدا اإىل فنلندا، لإجراء حمادثات حول 

احلرب يف اأوكرانيا.
نيني�صتو يف  ���ص��ويل  ال��ف��ن��ل��ن��دي  ن��ظ��ريه  ���ص��ت��اي��ن��م��اي��ر  وال��ت��ق��ى 
العا�صمة هل�صنكي �صباح اليوم، ويعتزم الرئي�صان ال�صتماع اإىل 
خطاب عرب الفيديو للرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�صكي 

يف الربملان الفنلندي يف وقت لحق اليوم.

كما من املخطط اأن يلتقي �صتاينماير رئي�صة الوزراء الفنلندية 
�صانا مارين، ويتفقد املركز الأوروبي للتميز من اأجل مواجهة 
تهديدات خمتلطة. وت�صعر فنلندا اأي�صاً بالتهديد من احلرب 

يف اأوكرانيا.
ب��اأي ع�صوة  رو�صيا مقارنة  اأط��ول ح��دود مع  ال��دول��ة  ومتتلك 
اأخرى يف الحتاد الأوروب��ي، حيث يبلغ طولها حوايل 1300 
تدور  اأوكرانيا  على  الرو�صي  الهجوم  خلفية  وعلى  كيلومرت. 
ال�صابق  احلياد  عن  التخلي  ح��ول  مكثفة  مناق�صات  فنلندا  يف 

والن�صمام اإىل حلف �صمال الأطل�صي )الناتو(.

ووفقاً ملكتب الرئي�س الأملاين، يعتزم �صتاينماير يف هل�صنكي اأن 
يلمح اإىل اأن اأملانيا �صتدعم مثل هذه اخلطوة.

زيارة  اأول  هي  فنلندا  اإىل  واح��داً  يوماً  ت�صتغرق  التي  ال��زي��ارة 
خارجية يقوم بها الرئي�س الأملاين يف فرتة وليته الثانية.

الزيارة  ت��ك��ون  لأن  الأ����ص���ا����س  يف  ي��خ��ط��ط  ���ص��ت��اي��ن��م��اي��ر  وك����ان 
اخلارجية الأوىل له يف وليته الثانية اإىل بولندا، للتاأكيد على 
يف  للم�صاعدة  الكبري  ا�صتعدادها  على  و�صكرها  معها  الروابط 
ا�صتقبال لجئني اأوكرانيني، اإل اأن اإ�صابته بكورونا حالت دون 

قيامه بهذه الزيارة.

فون دير ليني وبوريل يف طريقهما اإىل كييف 
•• كييف-اأ ف ب

اأم�س اجلمعة  اأور�صول فون دير ليني   اأعلنت رئي�صة املفو�صية الأوروبية 
اأنها يف طريقها اإىل العا�صمة الأوكرانية كييف يرافقها م�صوؤول ال�صيا�صة 

اخلارجية يف الحتاد جوزيب بوريل.
وكتبت على تويرت "اأتطلع للو�صول اإىل كييف" واأرفقت التغريدة ب�صورة 
كتب  جهته  من  هيغري.  اإدوارد  �صلوفاكيا  وزراء  ورئي�س  ببوريل  جتمعها 

بوريل اإنه "يف طريقه اإىل كييف".
وكانت فون دير ليني اأعلنت عن الزيارة يف وقت �صابق من ال�صبوع وقالت 
اأوجه  اأن  "اأريد  واأ�صافت  ت�صامننا معه".  ي�صتحق  الأوك��راين  "ال�صعب  اإن 
ر�صالة قوية توؤكد الدعم الثابت لل�صعب الأوك��راين ولكفاحه ال�صجاع من 

اأجل قيمنا امل�صرتكة".
الأوروبي  الحت���اد  اإن  كييف  اإىل  الرحلة  اأث��ن��اء  لل�صحافيني  ب��وري��ل  وق��ال 
مدعني  ل��ت��دري��ب  دولر(  م��الي��ني   8،2( ي���ورو  م��الي��ني   7،5 �صيخ�ص�س 
اأوكرانيني على التحقيق يف جرائم حرب، ُتتهم رو�صيا بارتكابها يف اأوكرانيا. 
فيها  ي��زال  ل  عليها.  وُم�صيطر  حُمتلة  دول��ة  لي�صت  "اأوكرانيا  اأن  واأ�صاف 
حكومة ت�صتقبل النا�س من اخلارج"، معلنا اأن الحتاد الأوروبي �صيعيد فتح 

بعثته الدبلوما�صية يف العا�صمة كييف.
املتعلقة  الأوك��ران��ي��ني  نظرائهم  مطالب  الأوروب���ي  الحت��اد  ق��ادة  ويناق�س 

مب�صاعدات ع�صكرية، اإ�صافة اإىل عقوبات جديدة �صد مو�صكو.
ومن املقرر اأن يلتقي امل�صوؤولون الأوروبيون الرئي�س الأوكراين فولودميري 

زيلين�صكي قبل امل�صاركة يف فعالية دعم لأوكرانيا ال�صبت يف وار�صو .
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عربي ودويل
عاملة اإغاثة تديل ب�ضهادتها يف حماكمة ع�ضو خلية داع�ضية

•• فريجينيا-اأ ف ب

اأدلت عاملة �صابقة يف منظمة اأطباء بال حدود احُتجزت يف �صوريا العام 
2014 لدى تنظيم داع�س، ب�صهادتها  اأم�س الأول اخلمي�س ب�صاأن املعاملة 

الوح�صية التي تعر�س لها الرهائن الأمريكيون والربيطانيون.
يف  اح��ت��ج��ازه��ا،  وق��ائ��ع  ع��ن  تفا�صيل  ���ص��اي��ده  ف��ري��دا  ال�صويدية  وك�صفت 
ال�صيخ  ال�صافعي  ال�صابق  املواطن الربيطاين  ال�صابع من حماكمة  اليوم 
البالغ 33 عاما والذي ُيعتقد اأنه كان اأحد �صجانيها. وُيتهم ال�صيخ بقتل 
ال�صحافيني امل�صتقلني جيم�س فويل و�صتيفن �صوتلوف، وعاملي الإغاثة 

كايال مولر وبيرت كا�صيغ، واختطاف نحو 20 مواطنا غربيا اآخرين.
واأدىل الكثري من ال�صحفيني الأوروبيني والرهائن ال�صابقني يف �صوريا 

ال�صيخ  ال�صافعي  اإط��ار حماكمة  املا�صية يف  القليلة  الأي��ام  ب�صهاداتهم يف 
الع�صو يف اخللية التابعة لتنظيم داع�س املعروفة با�صم "البيتلز" ب�صبب 

لكنة اأفرادها الربيطانية.
فاإن  الأرب��ع��ة،  والأوروب��ي��ني  الأمريكيني  خطف  عن  الكثري  ُكتب  وفيما 
معلومات قليلة خرجت �صابقا عن خطف �صايده واأربعة عاملني اآخرين 
ت�صرين  يف  �صوريا  اإىل  و�صلت  اإنها  �صايده  وقالت  الإن�صانية.  املنظمة  يف 
منزل  يف  واأق��ام��ت  م�صت�صفى،  اإدارة  يف  للعمل   2013 الثاين/نوفمرب 
اأنها تعر�صت مع  اأمام املحكمة  مع ت�صعة زمالء دوليني اآخرين. واأك��دت 
اأربعة موظفني اآخرين يف منظمة اأطباء بال حدود، هم امراأتان ورجالن، 
للخطف على اأيدي جمموعة من الرجال امل�صلحني يف الثاين من كانون 

الثاين/يناير 2014.

واأو�صحت "ذهبت لال�صتحمام ... وكنت اأ�صمع اأ�صواتا عالية يف اخلارج".
نتعر�س  اأننا  اأدرك��ن��ا  "ما  �صرعان  لكن  حرا�صنا"  اأنهم  "اعتقدت  تابعت 

لهجوم".
و�صرحت اأن رجال ملثما حطم الباب ورمى لها ببع�س املالب�س واأخذها 

اإىل اخلارج حيث ُع�صبت عيناها وُكبلت يداها وو�صعت يف مركبة.
يف ال�صهر الأول قالت �صايده اإنها كانت ُتنقل مع زمالئها يف املنظمة بني 
التنظيم  يحتجزهم  اآخ��ري��ن  غربيني  مع  ويو�صعون  ال�صجون  خمتلف 
2014 و�صل ثالثة  الثاين/يناير  كانون   31 اإن��ه يف  وقالت  املتطرف. 
كل  متاما  غري  "وهذا  "البيتلز،  ا�صم  عليهم  ُيطلق  بريطانيني  حرا�س 
�صيء".   واأ�صافت اأن عددا من ال�صجناء الذكور الذين كانوا حمتجزين 
"م�صطربون  باأنهم  و�صفوهم  للتعذيب،  وتعر�صوا  البيتلز  خلية  لدى 

الو�صف دقيق".  اأن  �صريعا  "اأدركنا  اأخالقية" م�صيفة  عقليا بال حدود 
وتابعت "كانوا بغاية العدوانية جتاهنا، وحاقدين جدا".

 ... الربيطانيني  ثم  الطرق  باأ�صواأ  الأمريكيني  يعاملون  "كانوا  واأك��دت 
لكنهم كانوا يكرهوننا جميعا".

وتعر�س كل من فويل وكا�صيغ خ�صو�صا لأق�صى معاملة.
�صرحت �صايده اإن الن�صاء الثالث العامالت يف منظمة اأطباء بال حدود، 
الإغاثة  عامل  مولر،  مع  زنزانة  اإىل  �صباط/فرباير  منت�صف  يف  ُنقلن 

الربيطاين البالغ 25 عاما.
كانت  لأنها  كبرية  "بعدوانية  مولر  عاملت  البيتلز"  "خلية  اإن  وقالت 

اأمريكية".

كيف تر�جع �هتمام �لغرب يف �أخذ م�صالح رو�صيا باالعتبار؟

عامل بارد يلوح يف الأفق.. ت�ضوه يف العالقات واأ�ضياء اأخرى

�ضكان بوت�ضا يبدوؤون بالعودة بعد رحيل الرو�س

يف �جلمعة �الأوىل من �صهر رم�صان

الفل�ضطينيون يتوافدون على القد�س لل�ضالة بامل�ضجد الأق�ضى 

�صرد عميد كلية العالقات الدولية يف جامعة مو�صكو الر�صمية للعالقات 
الدولية التابعة لوزارة اخلارجية اأندريه �صو�صنت�صوف كيف تراجع اهتمام 

الغرب يف اأخذ م�صالح رو�صيا بالعتبار خالل العقود املا�صية.
�صيكون اأي حادث قادراً على اإثارة اأزمة ل تنا�صب امل�صالح احليوية للدول 

الأوروبية
ا�صتخدم الغرب عبارات مثل "حمطة غاز تزعم اأنها دولة" و"قوة اإقليمية" 
يف خطاباته وهي جمرد اأمثلة قليلة عن النهج الغربي جتاه مو�صكو. بعبارة 

اأخرى، كانت �صورة رو�صيا ك�"جندي من ورق" تكت�صب �صعبية.

اأخبار �صيئة.. على دفعات
ح�صب حتليل �صو�صنت�صوف يف �صحيفة "اإزف�صتيا" الرو�صية، اعتقد الغرب 
املتحدة  للوليات  ع�صكرية-ا�صرتاتيجية  ق��رارات  اأي  تقاوم  لن  رو�صيا  اأن 
�صيئة على  اأخباراً  اإعطاءها  اأوروب��ا. كان الأم��ر الأ�صا�صي هو  يف ما يخ�س 
الأمريكي يف مو�صكو ويليام برينز عن  ال�صفري  2008، كتب  دفعات. يف 
عدم اإمكانية حتقق القرارات الأمريكية الثالثة ب�صاأن اأوروبا – العرتاف 
واأوكرانيا،  جلورجيا  اأطل�صية  ع�صوية  خطط  منح  كو�صوفو،  با�صتقالل 
– اإذا مت تقدميها اإىل مو�صكو  اأوروب��ا  اأنظمة دفاعية �صاروخية يف  ون�صر 
كو�صوفو  ق�صية  يف  بحزم  التحرك  اإىل  حينها  برينز  دع��ا  واح���دة.  دفعة 
مع  والتفاو�س  وجورجيا،  لأوكرانيا  الأطل�صية  الع�صوية  خطة  وتاأجيل 

بوتني يف امل�صاألة الثالثة.

ت�صوه يف �لعالقات
قبل 24 فرباير، برز ت�صوه بارز يف نظام العالقات بني رو�صيا والغرب ح�صب 
الكاتب. كان الرو�س م�صاركني يف عالقة اعتمادية متبادلة من خالل انخراط 
رو�صيا يف اقت�صاد دويل يتمركز حول الغرب. �صاد اعتقاد باأن م�صلحة رو�صيا 

بامل�صاركة يف هذا النظام اأهم من م�صلحتها ب�صمان اأمنها.
اأح��داث ع�صكرية على طول حميط  املا�صية، وقعت  القليلة  ال�صنوات  خالل 
حدود رو�صيا الغربية، اأكانت على �صاكلة مناورات خطرة لل�صفن احلربية اأو 
انت�صار للمقاتالت اأو تدريبات غري جمدولة �صلفاً اأو ا�صتفزازات اأخرى. ر�صم 

الإعالم الغربي اخلطوط العري�صة لأو�صاع ما قبل احلرب تقريباً.
يف ال�صيف املا�صي، مت ن�صر مقاتالت اإ�صبانية يف ليتوانيا ومتت دعوة رئي�س 
الوزراء بيدرو �صان�صيز لروؤيتها. عقد الأخري موؤمتراً �صحافياً مع الرئي�س 
اللحظة، دوى  تلك  املقاتالت. يف  اأم��ام حظرية  نو�صيدا  الليتواين غيتانا�س 
اإح��دى املقاتالت للمغادرة كي  اإن��ذار قتايل، ومت الإع��الن عن حاجة  جر�س 
الإعالمية  ال�صورة  لأغرا�س  ذلك  نع  �صُ بالطبع،  رو�صية.  مقاتلة  تعرت�س 

وفقاً ل�صو�صنت�صوف.

ما تخ�صاه رو�صيا
ال�صتفزازية  الع�صكرية  الن�صاطات  جميع  فجاأة  توقفت  ف��رباي��ر،   24 بعد 
اأن رو�صيا كانت قادرة  اأدرك الغرب  للناتو يف حميط حدود رو�صيا الغربية: 
اأن الالعب الأمني احلقيقي  اأي�صاً  على الرد الع�صكري. لكن اأ�صبح وا�صحاً 

الوحيد يف الغرب هو الوليات املتحدة التي تتدبر اإر�صال �صحنات الأ�صلحة 
اإىل اأوكرانيا يف وقت تقول اإنها ل ت�صعى اإىل ت�صعيد الأزمة.

رد  خلفية  على  الغرب  مع  اأوك��ران��ي��ا  عالقات  على  الرو�صي  الفعل  رد  ظهر 
اأوكرانيا  خطورة  اإن  ال�صابق.  ال�صوفياتي  الف�صاء  يف  الأخ���رى  ال��دول  فعل 
ال��دول الأوروبية الوحيدة ذات احل��دود امل�صرتكة مع رو�صيا والتي  اأنها  هي 
تفر�س خطراً حمتماًل عليها: عدد كبري من ال�صكان وقوات م�صلحة �صخمة 
الحتاد  ملعار�صة  الآيديولوجية  احلوافز  من  والعديد  حديثة  اأ�صلحة  مع 

الرو�صي.

�لهند وباك�صتان وخماوف �أخرى
يذكر الكاتب اأنه بالن�صبة اإىل رو�صيا، العالقات مع اأوكرانيا مماثلة لعالقات 
الهند مع باك�صتان. ولدت هاتان الدولتان ب�صكل متزامن خالل عملية انهيار 
الإمرباطورية الربيطانية. بالن�صبة اإىل باك�صتان، كانت املواجهة مع الهند 
جتربة تكوينية حددت طبيعة ال�صيا�صة الداخلية لتلك الدولة والدور املركزي 
وتدريب  النووية  الأ�صلحة  �صناعة  برامج  وجوهر  وال�صتخبارات  للجي�س 
الإرهابيني على �صن اأعمال تخريب يف الهند، ح�صب �صو�صنت�صوف. اإن اأكالف 

مواجهة مطولة مع اأوكرانيا متع�صكرة �صتكون كبرية على مو�صكو.
الدفاع  وزارة  توقعات  �صحة  تثبت  اأن  امل��ث��ال  �صبيل  على  الكاتب  يفرت�س 
الوقت  ق��ذرة. يف  املجاورة من ت�صنيع قنبلة  الدولة  تتمكن  الرو�صية، حيث 
نف�صه، ت�صتمر عملية ت�صليح اجلي�س باأ�صرع ما ميكن، وبعد فرتة من الزمن، 

األ��ف��اً. يعي�س   120 ب��دًل من  اأوكرانيا  �صرق  األ��ف جندي يف   300 �صيرتكز 
الدفاعية  اأوك��ران��ي��ا  م��وازن��ة  بينما  ن�صمة  40 مليون  اأك��رث من  اأوك��ران��ي��ا  يف 
%6 من ناجتها القومي وهو رقم م�صاو للموازنة الع�صكرية الإ�صرائيلية. 

واجلي�س الأوكراين هو ثالث اأكرب جي�س يف اأوروبا بعد رو�صيا وتركيا.

و�قع تفاو�صي جديد.. وعامل جديد
ي��وؤ���ص�����س ا���ص��ت��خ��دام ال��ق��وة ال��رو���ص��ي��ة يف اأوك��ران��ي��ا واق��ع��اً ت��ف��او���ص��ي��اً جديداً. 
اخلاطئ  اجلانب  على  "رو�صيا  اأن  حول  الغربيني  لل�صا�صة  ال�صابقة  املعادلة 
اأن  وا�صحاً  اأ�صبح  ا�صتنفدت مواردها.  �صنتجاهلها" قد  لكننا  التاريخ..  من 
ذلك مل يكن فقط "ن�صخة عن الأحداث" لكن اأي�صاً موقع تفاو�صي متطلب 

يهدف اإىل خلق نظام اأمني يف اأوروبا ياأخذ م�صالح مو�صكو باحل�صبان.
يجدر العرتاف باأن النظام الأمني اجلديد يف اأوروبا �صيكون معتمداً على 
العدوانية املتبادلة. لكن �صيكون ذلك متحوراً من العدوانية ي�صتثني ال�صلوك 
الع�صكري  اإنفاقها  الأوروبية  ال��دول  �صتزيد  فرباير،   24 بعد  ال�صتفزازي. 
و�صتتغري جغرافيا النت�صار الع�صكري الأمامي لالأ�صول والقوات الأطل�صية. 

�صت�صبح اأقرب اإىل احلدود الرو�صية.
لكن من جهة ثانية، �صيكون هنالك اأي�صاً زيادة يف م�صوؤولية ا�صتخدام هذه 
القوات واأ�صاليبه. �صيكون اأي حادث قادراً على اإثارة اأزمة ل تنا�صب امل�صالح 
احليوية للدول الأوروبية. نتيجة هذه التوازنات والقيود هي عامل بارد، وهو 

اأف�صل املمكن حالياً وفقاً للكاتب.

•• بوت�سا-اأ ف ب

عادت هانا بريدكو اىل منزلها يف بلدتها بوت�صا التي تعر�صت 
املتهمون  ال��رو���س  اجل��ن��ود  �صهر  مل���دة  احتلها  ث��م  للق�صف 
"�صعيدة" لأن اجلي�س  اأنها  انتهاكات فيها، موؤكدة  بارتكاب 

الأوكراين "طرد ما اأ�صمتهم الأوغاد".
التفجريات  بعد  الثالثة  اأطفالها  املدينة مع  هانا  وغ��ادرت 
الأوىل يف 24 �صباط/فرباير حيث جلاأت اإىل غرب البالد 

بعيدا عن احلرب.
بريدكو )69 عاما( يف  ناتاليا  والدتها  اإليها  ان�صمت  وقد 
عندما  للمدنيني  اإجالء  عملية  م�صتغلة  اآذار/مار�س،   11

احتل اجلنود الرو�س بوت�صا.
وتركت هذه املراأة وراءها زوجها الذي رف�س مغادرة املنزل.
اآذار/ نهاية  ويف  بالكامل،  البلدة  حول  القتال  يتوقف  ومل 

مار�س ان�صحبت القوات الرو�صية من املدينة.
ومت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ع�����ص��رات ال��ق��ت��ل��ى امل��دن��ي��ني ه��ن��اك نهاية 

الأ�صبوع املا�صي بع�صهم قيدت اأيديهم وراء ظهورهم.
وقالت هانا "نحن �صعداء جدا لأن قواتنا امل�صلحة جنحت يف 

طرد هوؤلء الأوغاد".
يعرف  "الآن  عاما   31 العمر  البالغة من  ال�صابة  وت�صيف 
اأن  بعد  احل��ظ  ل�صوء  ولكن  امل��ك��ان،  ه��ذا  ع��ن  �صيًئا  اجلميع 

دفعت ثمنا باهظا".
وو�صلت هانا بعيد الظهر مع والدتها اإىل اأمام مبنى بلدية 
تقدمه  ال���ذي  بالطعام  �صيارتها  ���ص��ن��دوق  وام��ت��الأ  بوت�صا، 

لل�صكان.

العلم  و���ص��ع  م��ن  مكنته  راف��ع��ة  يف  حملي  م�����ص��وؤول  وجل�س 
الأوكراين على �صطح مبنى البلدية، لأول مرة منذ احتالل 

املدينة من قبل اجلنود الرو�س.
يرفرف  والأ�صفر  الأزرق  العلم  تراقب  وهي  ناتاليا  هتفت 
"اأنا �صعيدة جًدا بالعودة لأرى علمنا الوطني، بعد حترير 
لأوكرانيا!".  املجد  الأوك���راين.  اجلي�س  قبل  من  مدينتنا 
���ص��امل��ا وب�صحة  اأن��ه��ا �صعيدة لأن��ه��ا وج���دت زوج��ه��ا  واأك����دت 

جيدة.
"بالتاأكيد..  هل �صيوا�صلون العي�س يف بوت�صا؟ قالت ابنتها 

نحن نخطط للبقاء هنا".
يف  يعي�صون  اأ���ص��دق��ائ��ي  م��ن  "العديد  اأن  ال�صابة  واأ���ص��اف��ت 
اخل�����ارج. مت��ت دع��وت��ن��ا ل��ل��ذه��اب وك��ان��ت ه��ن��اك احتمالت 
للمغادرة. لكننا قررنا العودة حتى لو كانت املدينة يف حالة 

خراب".
املواد  ت��وزي��ع  يتم  البلدية،  مبنى  اأم���ام  �صغرية  �صاحة  ويف 
الطعام  ت��وزي��ع  ومت  ���ص��ب��اب.  متطوعني  قبل  م��ن  الغذائية 
على ع�صرات ال�صكان، معظمهم من كبار ال�صن، الذي غطوا 
الرغم  ال�صتاء على  انف�صهم كما لوكانوا يف منت�صف ف�صل 

من الطق�س الربيعي املعتدل.
وغادر هوؤلء املكان ببطء وهم يجرون عربة على عجالت اأو 

يحملون اأكيا�صا بال�صتيكية مليئة بالطعام.
اأن  بيجويك  بوري�س  ق��رر  املعتدلة،  ال�صم�س  اأ�صعة  وحت��ت 
ياأتي بدراجته اإىل بوت�صا لتفقد منزل ابنه، وهو �صرطي يف 

املنطقة كان غائبا عندما مت ال�صتيالء على املدينة.
ويعي�س بوري�س )63 عاما( يف بلدة فورزيل املجاورة.

املجيء  ق��ررت  لذلك  اليوم.  التجول  حظر  "انتهى  ويقول 
واإ�صالح بوابة منزل ابننا لأن جريانه قالوا اإنها حتطمت. 
ال����رو�����س ����ص���رق���وا ك���ل ����ص���يء يف امل���ن���زل وك�������ص���روا الأب������واب 

والنوافذ".
وا�صاف بوري�س �صابط ال�صرطة الكبري املتقاعد "كنت خائًفا 
اأن نتوقع اأي  من الدخول لأنه قد يكون حما�صرا. ميكننا 

�صيء من هوؤلء +الفا�صيني+. لقد راأيناهم!".
اأي�صا ومكثوا ملدة  ال��رو���س هناك  ك��ان اجل��ن��ود  ف��ورزي��ل،  يف 

�صهر، كما يف بوت�صا.
وكان بوري�س ال�صرطي املتقاعد الذي يعي�س عادة يف كييف، 
بعد  للنقاهة  ال��ث��اين  منزلهما  يف  زوج��ت��ه  م��ع  ف��ورزي��ل  يف 

جراحة. ويوؤكد اإنه "مل اأمتكن من القتال" ب�صبب مر�صه.
وفوجئوا بالق�صف ومل يتمكنا من العودة اإىل كييف وبقيا 

يف فورزل.
ويقول بوري�س اإن ابن جريانهم ُقتل ذات م�صاء "لأن الرو�س 
كانوا  احل����راري  الت�صوير  ك��ام��ريات  ي�صتخدمون  ال��ذي��ن 
يلقون قنابل يدوية من طائرات بدون طيار على اأي �صخ�س 

خارج" منزله.
املنطقة  من  الرو�س  اجلنود  ان�صحب  عندما  اأ�صبوع،  وقبل 
كانت   ، �صيء  كل  نهبوا  و�صعهم.  يف  ما  كل  معهم  "اأخذوا 
يقول،  كما  امل�صروقة"،  بالأ�صياء  تفي�س  امل�صفحة  عرباتهم 

وهو ي�صعد على دراجته ملغادرة بوت�صا.
ومل يكن لديه مت�صع من الوقت لروؤية قافلة �صغرية من 
املتحدة  الأمم  و�صعارات  البي�صاء،  الرباعي  الدفع  �صيارات 

الزرقاء، تتوقف اأمام مبنى البلدية.

ف��ق��د و���ص��ل م��ارت��ن غ��ري��ف��ي��ث وك��ي��ل الأم����ني ال��ع��ام لالأمم 
املتحدة لل�صوؤون الإن�صانية، للتو يف زيارة ق�صرية.

واأم������ام م��ق��ربة ج��م��اع��ي��ة ح��ف��ره��ا الأوك����ران����ي����ون ووتظهر 
البلدية  يف  م�صوؤول  اأو���ص��ح  بالكامل،  تدفن  مل  جثث  فيها 
الأ�صابيع  يف  مدنيون  ُقتل  كيف  الربيطاين  للدبلوما�صي 

الأخرية يف بوت�صا.
و قال غريفيث "العامل م�صاب ب�صدمة عميقة اأ�صال" من 
بوت�صا،  يف  ارتكبت  التي  تلك  �صيما  ل  املرتكبة  النتهاكات 
موؤكدا ان "اخلطوة التالية هي اإجراء حتقيق". و بعد �صاعة 

يف املوقع غادرت قافلة الأمم املتحدة البلدة.
بداأ  ذهبية،  قباب  ذات  بي�صاء  كني�صة  بجوار  املقربة  واأم���ام 
رئي�س الأ�صاقفة �صفياتو�صالف �صيفت�صوك ، رئي�س الكني�صة 
وقال  والتاأمل.  ال�صالة  الأوكرانية  اليونانية  الكاثوليكية 
لفران�س بر�س "�صاهدنا البادة اجلماعية لل�صعب الوكراين 

هنا".
اإحقاق  اأه��م حكم ويجب  اهلل هو  اأه��م  لأن  "ن�صلي  وا�صاف 
ال��ع��دل حتى ه��ن��ا.. واإذا مل ن��دن مثل ه��ذه اجل��رمي��ة فاإنها 

�صتتكرر" يف مكان اآخر.

•• قلنديا-رويرتز

بداأ مئات الفل�صطينيني منذ ال�صاعات الأوىل من �صباح اأم�س 
بالتوافد على مدينة القد�س لأداء �صالة اجلمعة الأوىل من 
رم�صان بامل�صجد الأق�صى مع تخفيف اإ�صرائيل �صروط من 

ُي�صمح لهم بالو�صول اإىل املدينة املقد�صة.
واأغلقت القوات الإ�صرائيلية حاجز قلنديا اأمام حركة مرور 
عليهم  تنطبق  للفل�صطينيني ممن  فقط  و�صمحت  املركبات 
�صروط الدخول بعبور احلاجز الذي يف�صل مدينة القد�س 

عن ال�صفة الغربية �صريا على الأقدام.
وقالت ال�صلطات الإ�صرائيلية هذا الأ�صبوع اإنه "�صيتاح دخول 
الن�صاء بكافة الأعمار والأطفال باأعمار ت�صل اإىل 12 عاما 
بدون حيازة ت�صريح. و�صيكون دخول الرجال الذين يبلغون 

من العمر 40 عاًما اأو اأكرث مرهونا بحيازة ت�صريح �صاري 
اأو  50 عاما  اأما الرجال الذين يبلغون من العمر  املفعول، 

اأكرث ف�صي�صمح لهم بالدخول بدون حيازة ت�صريح".
وقطاع  الغربية  ال�صفة  �صكان  من  الفل�صطينيون  ويحتاج 
غزة اإىل ت�صاريح خا�صة من ال�صلطات الإ�صرائيلية لدخول 
املدينة املقد�صة عرب حواجز ع�صكرية حم�صنة اأقيمت يف عدة 
�صائك يف  اأو  ا�صمنتي  ج��دار  يلفها  التي  املدينة  ح��ول  جهات 
بع�س املواقع. وا�صطف الع�صرات من الرجال والن�صاء اأمام 
حاجز قلنديا بانتظار ال�صماح لهم بالدخول و�صط ع�صرات 

اجلنود يف منطقة احلاجز.
وقال زياد م�صلم )57 عاما( من قرية تلفيت يف حمافظة 
نابل�س اإنه غادر قريته بعد �صالة الفجر مع اأربعني اآخرين 

من الرجال والن�صاء يف حافلة اأقلتهم من القرية.

واأ�صاف "مل ي�صمحوا يل بالدخول رغم اأن عمري 57 عاما 
اأمنيا بعد  اإنني ممنوع  اأعمل مدر�صا للتاريخ، قالوا يل  واأنا 

فح�س بطاقة هويتي".
 22( ابنتيه  برفقة  احلاجز  اإىل  ح�صر  اأن��ه  م�صلم  واأو���ص��ح 

عاما( و)14 عاما( وقد مت ال�صماح لهن بالدخول.
ال�صماح يل،  يتم  اأخ��رى رمبا  الدخول مرة  "�صاأحاول  وق��ال 
اأن يكملن الطريق لل�صالة يف امل�صجد الأق�صى  قلت لبنتي 

املبارك".
امل�صجد  يف  ال�����ص��الة  م��ن  فيها  متكنت  م���رة  "اآخر  واأ����ص���اف 

الأق�صى كان يف العام 2018".
وي�صتغل الكثري من الفل�صطينيني تغيري اإ�صرائيل اإجراءاتها 
لزيارة  الدينية  املنا�صبات  يف  املدينة  اإىل  بالو�صول  املتعلقة 

املدينة املقد�صة وال�صالة يف امل�صجد الأق�صى.

ماكرون: بوتني ي�ضعى للن�ضر يف ذكرى ا�ضت�ضالم اأملانيا النازية 
•• باري�س-اأ ف ب

اأعرب الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون  اأم�س اجلمعة عن خماوفه من اأن نظريه 
الرو�صي فالدميري بوتني �صريكز هجماته يف اأوكرانيا على املناطق النف�صالية يف 
النازية يف  اأملانيا  ا�صت�صالم  اأيار/مايو، ذكرى   9 "ن�صر" يف  لتحقيق  �صعيا  دونبا�س 

العام 1945.
وقال ماكرون لإذاعة "ار تي ال" الفرن�صية "بالن�صبة اإىل رو�صيا، 9 اأيار/مايو يوم 
عطلة وطنية، وحمطة ع�صكرية مهمة، ومن �صبه املوؤكد اأن 9 اأيار/مايو، بالن�صبة 

اإىل الرئي�س بوتني، يجب اأن يكون يوم ن�صر".
وقّدر اأنهم "�صريكزون جهودهم يف دونبا�س، �صنعي�س م�صاهد �صعبة جدا يف الأ�صابيع 

املقبلة" يف هذه املنطقة الواقعة يف �صرق اأوكرانيا.
مدينة  يف  اإن�صانية  عمليات  تنظيم  حت��اول  وتركيا  واليونان  فرن�صا  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ب�صبب  كبرية"  "ب�صعوبة  لكن  اأوكرانيا  جنوب  يف  املحا�صرة  ال�صاحلية  ماريوبول 

التام". الرو�صي  "الرف�س 
املناق�صات" من  "غري جمد" و"رياء يف  وك��ان ماكرون حت��دث اخلمي�س عن ح��وار 

جانب بوتني موؤكدا اأنه تلقى "رف�صا �صريحا" لعملية اإن�صانية يف ماريوبول.
الرئي�س  مع  احل��وار  "اإن  ق��ال  باريزيان" الفرن�صية  "لو  ل�صحيفة  ق��راء  على  وردا 
الرو�صي غري جمد، اأم�صيت �صاعات يف مناق�صته، وراأيت يف كل مناق�صة رياء، المر 

لي�س ممتعا اأبدا... لكن هذا واجبي".
واأ�صاف اأنه ل يتوقع التو�صل اإىل "خمرج" للنزاع الرو�صي الأوكراين قبل "منت�صف 

اأيار/مايو".
واأت ت�صريحات ماكرون يف الوقت الذي و�صفت مو�صكو اخلمي�س ت�صريحات للناطق 
با�صم احلكومة الفرن�صية غابريال اأتال "ب�صاأن ما تردد عن عدم موافقة رو�صيا على 

اإجالء املدنيني من ماريوبول" باأنها "�صخيفة".
اأي  يف  اإن�صانية  مم��رات  لإن�صاء  م�صتعد  الرو�صي  "اجلانب  اأن  الدفاع  وزارة  واأك��دت 

اجتاه يف اأ�صرع وقت ممكن و�صمان الإجالء الآمن للمدنيني".
"ال�صلطات الرو�صية تختار الأ�صخا�س الذين يخرجون  لكن بح�صب ماكرون، فاإن 

لقتيادهم اإىل رو�صيا".
ال�صليب  مع  مم��را  تقرتح  فرن�صا  اإن�صانية.  عملية  لي�صت  فهذه  "وبالتايل  وتابع 

الأحمر الدويل. رو�صيا ترف�س ذلك".
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تقل�س الولدات يهدد املجتمعات ال�صيويةال�صني تراجعت عن �صيا�صة الطفل الواحد

اإحدى العامالت  تتوىل رعاية الأطفال حديثي الولدة يف م�صت�صفى توليد يف �صنغهاي

يرتافق تقل�س عدد ال�صكان يف كوريا اجلنوبية مع ت�صارع ال�صيخوخة

مل�صق للحملة الكورية واحد ل يكفي والتي تهدف اإىل ت�صجيع الن�صاء على الإجناب

للغاية  ملمو�صة  امل�صكلة  ت��اي��وان، 
من الن: فقد مت ا�صتيعاب ع�صرات 
مت  اأو  اآخرين،  قبل  من  اجلامعات 

التقاعدية.  امل��ع��ا���ص��ات  و���ص��ن��ادي��ق 
اآ�صيا  وب�����ص��ك��ل ع����ام، ك��ي��ف ���ص��ت��ك��ون 
الهيمنة  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  ق���������ادرة 

اأن  املتوقع  اإغ��الق��ه��ا مت��اًم��ا. وم��ن 
يعاين ثلث ال� 152 الباقني نف�س 

امل�صري يف ال�صنوات القادمة.

لها  املتوقعة  العاملية  القت�صادية 
ال�صكانية؟  الرتكيبة  ت��راج��ع  م��ع 
وم����ن ���ص��ي��م��الأ امل����دار�����س غ�����دا؟ يف 

ال��و���ص��ع لي�س  اأخ�����رى،  اأم���اك���ن  يف 
اأف�صل: وفًقا للبنك الدويل، يبلغ 
كوريا  يف   0.9 اخل�����ص��وب��ة  م��ع��دل 
كونغ  ه��ون��غ  و1.1 يف  اجل��ن��وب��ي��ة، 
اليابان.  يف  و1.4  و���ص��ن��غ��اف��ورة، 
اإثارة  الأك���رث  امل�صار  ذات  ال��ب��ل��دان 
اإ�صبانيا  ه����ي  اأوروب���������ا  يف  ل��ل��ق��ل��ق 
وهي   ،)1.3( واإي��ط��ال��ي��ا   )1.2(
بعيدة جًدا عن فرن�صا، التي تدافع 
املجال  ه���ذا  يف  ج��ي��ًدا  نف�صها  ع��ن 

)1.9 طفل لكل امراأة(.

حتديد �لن�صل, هاج�ص م�صى
لقد ابتعدنا جًدا عن فرتة ما بعد 
احلكومات  ك��ان��ت  عندما  احل���رب، 
الآ�صيوية تخ�صى الزيادة ال�صكانية 
التي كانت عواقبها �صتكون وخيمة 
الوقت.  ذل���ك  يف  ف��ق��رية  ق����ارة  يف 
احلكومة  ط��ب��ق��ت   ،1979 ع����ام 
الواحد،  الطفل  �صيا�صة  ال�صينية 
وه���ي ط��ري��ق��ة ج��ذري��ة ل��ل��ح��د من 
الأخرى،  البلدان  لكن  ال���ولدات. 
اإج��������راءات  اإىل  م��ع��ظ��م��ه��ا  جل������اأت 
ليربالية  اأك���رث  ك��ان��ت  -واإن  ق��وي��ة 
-ل��ت��ق��ل��ي�����س ح��ج��م ال���ع���ائ���الت. مّت 
ت���وع���ي���ة كبرية  ح���م���الت  ت��ن��ظ��ي��م 
ل��ت��وع��ي��ة ال���ن���ا����س ب���و����ص���ائ���ل منع 
احلمل. فتحت العديد من املراكز 
ت��ق��وم برتكيب  ال�����ص��ح��ي��ة، وال��ت��ي 
"اللولب"  ال����  م��ن  فلكية  ك��م��ي��ات 
ال�صغرية  الأ���ص��ر  وتتمّتع  جم��اًن��ا. 
مب��زاي��ا م��ال��ي��ة، ح��ت��ى اأن��ه��ا حتظى 
ب���الأول���وي���ة ع��ن��د احل�������ص���ول على 

�صكن اجتماعي.
ان  ال  فّعالة،  كانت  ا�صرتاتيجية 
ت��دخ��ل ال���دول���ة ه����ذا ك����ان يرافق 
�صتيوارت  يو�صح  طبيعية،  حركة 
الأ�صتاذ يف جامعة  با�صنت،  جيتيل 
والتكنولوجيا،  للعلوم  كونغ  هونغ 
"يف  واملتخ�ص�س يف هذا املو�صوع: 
ك���ان م���ن م�صلحة  ال���وق���ت،  ذل���ك 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ا���س اإجن�����اب اأقل 
عدد من الأطفال". لأنه يف نف�س 
الوقت، القت�صاد الآ�صيوي يحّلق، 
وظيفية  بفر�س  ال�صباب  ويتمتع 

خمتلف  ت��ب��ذل  امل�صكلة،  ومل��ع��اجل��ة 
ك���ل م���ا يف و���ص��ع��ه��ا. وهنا  ال������دول 
حت�صني  عن  احلديث  يتم  وهناك، 
����ص���داد امل�����ص��اع��دة ع��ل��ى الإجن������اب، 
الأمومة،  اإج���ازة  م��ن  امل��زي��د  ومنح 
املتناول.  يف  احل�صانة  دور  وجعل 
با�صنت،  جيتل  ���ص��ت��ي��وارت  ويعتقد 
مل�صاعدة  ج��ي��دة  �صيا�صات  ه��ذه  اأن 
حت�صني  ع���ل���ى  ال�������ص���ب���اب  الأزواج 
يف  ي�صك  لكنه  ال��ي��وم��ي��ة،  حياتهم 
���ص��ي��ح��ق��ق��ون ه��دف��ه��م )اأي  اأن���ه���م 
ب�صكل  امل���وال���ي���د  م���ع���دل  حت�����ص��ني 
ب�صكل  يعاجلون  ل  "اإنهم  ك��ب��ري(. 
مبا�صر جذور انخفا�س اخل�صوبة، 
امل�صاواة  اأو عدم  العمل  مثل ثقافة 

بني اجلن�صني."
التب�صيط  ان��ه من  الباحث،  وي��رى 
ف���ق���ط من  امل�����ص��ك��ل��ة  اىل  ال���ن���ظ���ر 
كان  "اإذا  الإجن����اب����ي����ة.  ال�����زاوي�����ة 
ال�صمان  ن���ظ���ام  ه���و  ي��ق��ل��ق��ك��م  م���ا 
الجتماعي، فلن ي�صاعدكم اإجناب 
امل���زي���د م���ن الأط����ف����ال ع��ل��ى املدى 
يعملون،  ل  ف��الأط��ف��ال  ال��ق�����ص��ري، 
ب��ل اإن��ه��م ي���اأخ���ذون م����وارد القوى 
متويل  ت��ع��ّر���س  واإذا  ال��ن�����ص��ي��ط��ة! 
تهديد،  اىل  التقاعدية  امل��ع��ا���ص��ات 
ف�صاأقول لكم بب�صاطة: اأ�صلحوه".

اأكرث  اأخ���رى  و�صائل  ا�صتخدام  مت 
تفّردا يف ال�صنوات الأخرية لت�صجيع 
الأطفال.  اإجن����اب  ع��ل��ى  ال��ع��ائ��الت 
ع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل امل����ث����ال، ق������ررت عدة 
مدن، ل �صيما يف اليابان وال�صني، 
امل����ال م��ق��اب��ل ك���ل ولدة.  م��ن��ح��ه��م 
ق���ررت   ،2020 ع����ام  ن��ه��اي��ة  ويف 
اليابان ال�صتثمار يف برامج الذكاء 
يف  الأف����راد  مل�صاعدة  ال�صطناعي 
ويف  ال��ث��اين.  ن�صفهم  على  العثور 
تايالند، تنا�صد احلكومة املوؤثرين 
على الإنرتنت اأن ي�صهبوا يف مديح 

احلياة الأ�صرية.

حقوق �ملر�أة, �خلا�صر �الأكرب؟
الرغبة  اأن تتحول هذه  هل ميكن 
يف الأط��ف��ال، مع ذل��ك، اإىل �صغط 
ال���������ص����ب����اب، وخ����ا�����ص����ة على  ع���ل���ى 

يف  الأك��رث  على  ويعي�صون  اأف�صل، 
وحتما،  امل��دي��ن��ة،  يف  �صغرية  �صقق 

لديهم �صهية اأقل لن�صل كبري ...
الو�صع ل يختلف اليوم. والدليل، 
الطفل  �صيا�صة  ع��ن  التخلي  رغ��م 
ال�����واح�����د يف ال�������ص���ني )احل�������ق يف 
ثالثة  ث���م   ،2016 ع���ام  ط��ف��ل��ني 
املواليد  ع��دد  ف���اإن   ،)2021 ع��ام 
ت�صفح  خ����الل  وم����ن  ي���رت���ف���ع.  ل 
البلدان،  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����ص��ح��ف 
املعي�صة هي عامل  تكلفة  اأن  نفهم 
الإي���ج���ارات  اإىل  اذ  ق����وي.  م��ث��ب��ط 
اأن ت�صاف تكاليف  املرتفعة، يجب 
رع��اي��ة الأط���ف���ال، وم���ن ث��م رمبا، 
على  القائمة  املجتمعات  ه��ذه  يف 
باهظة  خا�صة  مدر�صة  الم��ت��ي��از، 
الثمن، ودرو�س م�صائية اأو خا�صة. 
بل  فح�صب،  مالًيا  لي�س  "العبء 
ي���الح���ظ جيتيل  ���ا،  اأي�������صً ن��ف�����ص��ًي��ا 
ب��ا���ص��نت، ي��ج��ب دف���ع الأط���ف���ال اىل 

حتقيق النجاح ".
"م�صكلة  ك���ت���اب  م���وؤل���ف  وي�����ص��ري 
اآ�صيا واملحيط الهادئ  ال�صكان" يف 
النوع  اأدوار  ت���اأث���ري  اإىل  ���ا  اأي�������صً
"ُينتظر  ال���ق���ارة.  يف  الج��ت��م��اع��ي 
بالأطفال  الع��ت��ن��اء  ال��ن�����ص��اء  م��ن 
تزايد  وب��ال��ن��ظ��ر اىل  ال��ع��م��ل.  م��ع 
املتعلمات واخلريجات، فاإن اإجناب 
يف  ج���ًدا  عالية  تكلفة  ميثل  طفل 

باب الفر�س املتاحة امامها".
امل�صتهجن(  )وم�����ن  ال����ن����ادر  م���ن 
الزواج  اأطفال خارج نطاق  اإجن��اب 
املرء  ي��ت��ف��ّرغ  اأن  ف��ق��ب��ل  اآ���ص��ي��ا.  يف 
لن�صله، عليه اإذن الزواج، مع كل ما 
اأن  يرتتب عن ذل��ك. وه��ذا ميكن 
يثبط عزمية الكثري من ال�صباب؛ 
ال��زي��ج��ات يف  اأّن ع���دد  وي���الح���ظ، 

حالة �صقوط حر.
�الجتماعي,  �الأمــــان  �صبكة 

�لر�بح �الأكرب
م������ا، ميثل  ب���ال���ن�������ص���ب���ة حل���ك���وم���ة 
الولدات م�صكلة.  انخفا�س معدل 
على املدى الطويل، يهدد انخفا�س 
ال�������ص���رائ���ب متويل  داف����ع����ي  ع�����دد 
احلكومية  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ه��م��ات 

جيتل  �صتيوارت  يالحظ  الن�صاء؟ 
احلمالت  يف  بالفعل  ه��ذا  با�صنت 
ت�صجع  ب��ي��ن��م��ا  ال���ت���ي،  الإع���الن���ي���ة 
ا  اأي�صً ت��ل��وم  ال����ولدة،  على  الن�صاء 
بذلك.  القيام  اختيار عدم  مبهارة 
بذاك  املثال  �صبيل  على  وي�صت�صهد 
املل�صق الكوري حيث نرى نبتتني: 
احداهما حتتوي على ورقة واحدة 
حني  يف  م��ري�����ص��ة،  �صاحبة  وت��ب��دو 
الخ��رى، التي لها ورقتني، تتمتع 
ل  "واحد  ال�صعار؟  ت��ام��ة.  ب�صحة 

يكفي."
ول��ك��ن، ل ت���زال امل��خ��اوف الكربى 
�صبتمرب  يف  ال�������ص���ني:  م���ن  ت���اأت���ي 
هناك  احل��ك��وم��ة  ك�صفت  امل��ا���ص��ي، 
من  خلطتها  الرئي�صية  اخلطوط 
املراأة". نقطة واحدة  "تنمية  اأجل 
"احلد  ب�  اللتزام  انتباهنا:  لفتت 
تتم  التي  الإج��ه��ا���س  عمليات  م��ن 

لأ�صباب غري طبية".
يف مار�س 2022، كرر هوا ياوي، 
للموؤمتر  الوطنية  اللجنة  ع�صو 
لل�صعب  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال���ص��ت�����ص��اري 
ت�صت�صريه  جت��ّم��ع  )وه���و  ال�صيني 
ب�صاأن  ق���رار  ات��خ��اذ  احل��ك��وم��ة قبل 
ال���ق���وان���ني( ه����ذه ال���رغ���ب���ة: فقد 
با�صتثناء  الإجها�س،  حظر  اق��رتح 
عالية  ح��الت احلمل  اأو  املراهقات 
حت�صني  ج���ان���ب  اىل  اخل�����ط�����ورة، 

مراقبة العيادات التي متار�صه.
ي�صتخدم  ب����ل����د  يف  زل����������زال  ان�������ه 
وا���ص��ع منذ  الإج��ه��ا���س على نطاق 
ا  اأرب��ع��ني ع��اًم��ا. وي��اأم��ل ي��اوي اأي�صً
يف احلد من التمييز �صد الأمهات 
ال��ع��ازب��ات. يف ال��وق��ت احل���ايل، يتم 
الأمومة  اإج������ازة  م���ن  ح��رم��ان��ه��ن 
اأثناء  املجانية  الطبية  وال��رع��اي��ة 
احلمل، ويجب عليهن دفع �صريبة 
خا�صة -مثل الأزواج الذين لديهم 

العديد من الأطفال يف ال�صابق.
ب��اخ��ت�����ص��ار، ه��ن��اك تغيري ك��ب��ري يف 
يف  احل���دوث  و���ص��ك  على  ال�صيا�صة 
الدولة ذات الطفل الواحد �صابقا، 
ولكن رمبا لن يوؤدي اإل اإىل تغيري 

مو�صع الأمل... 

رغم تغيري �ل�صيا�صات و�ال�صرت�تيجيات

اآ�ضيا ت�ضري مبا�ضرة نحو اجلدار الدميوغرايف...!
•• الفجر - رميي بورديلون –ترجمة خرية ال�سيباين

يف �صرق �لقارة, يزد�د تقل�ص �إجناب �الأطفال, حيث و�صل 
�إىل �أدنى م�صتوياته �لتاريخية. وحتاول �حلكومات ت�صحيح 

�لو�صع, لكن هل تفعل ذلك بالطريقة �ل�صحيحة؟

هو  هذ�  �لدميغر�فية؟  �الأزمة  �القت�صادية,  �ملعجزة  بعد 
�ملقلقة  �الإح�صائيات  �لذي ميكن طرحه يف �صوء  �ل�صوؤ�ل 
عدد  متو�صط  )�أي  �خل�صوبة  معدل  �آ�صيا.  �صرق  دول  يف 
كل  يف  �نتكا�صة  ي�صهد  �مــر�أة(  كل  تلدهم  �لذين  �الأطفال 
�لدول  يف  �ملــوجــودة  تلك  من  �أقــل  م�صتويات  عند  مكان, 

 1.4( �لعامل  يف  �صكانية  كثافة  �الأكــرث  و�لبلد  �لغربية. 
مليار ن�صمة( �ل�صني, يعترب رمًز�. ت�صري بيانات 2020 من 
�أن معدل �خل�صوبة هناك  �إىل  لالإح�صاء,  �لوطني  �ملكتب 
1.3 طفل لكل �مر�أة, بعيًد� عن م�صتوى جتديد �الأجيال 

.)2.1(

يف ذلك �لعام, ولد 12 مليون طفل يف �لبالد. عام 2021, 
10.6 مليون. تكّر�ص  �نخف�ص هذ� �لرقم مرة �أخرى �إىل 
�ل�صيوعي  ــزب  �حل تــوىل  �أن  منذ  و��صتمّر  �الجتـــاه  هــذ� 
عدد  يبد�أ  �أن  ميكن  �ملعدل,  وبهذ�   .1949 عام  �ل�صلطة 

�صكان �ل�صني يف �النخفا�ص قبل عام 2030.

الأزمة  القت�ضادية,  املعجزة  • بعد 
الدميغرافية يف دول �ضرق اآ�ضيا؟

يرتفع مل  الولدات  عدد  فاإن  ال�ضني,  يف  الواحد  الطفل  �ضيا�ضة  عن  التخلي  • رغم 
قوي مثبط  عامل  البلدان  هذه  يف  املعي�ضة  • تكلفة 

الإجنابية الزاوية  من  فقط  امل�ضكلة  اإىل  النظر  التب�ضيط,  • من 

اليابان  يف  �ضيما  ول  مدن,  عدة  • قررت 
وال�ضني, تقدمي املال للعائالت مقابل كل ولدة

رجل انتحل �ضفة عن�ضر اأمن اأمريكي اأقر بعالقة بال�ضتخبارات الباك�ضتانية 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأوقفا يف  اأن اأحد �صخ�صني  اأم��ام قا�س  اأعلن مدع عام ف��درايل 
وجتنيد  فدراليني  اأم��ن  م�صوؤويل  �صفة  لنتحالهما  وا�صنطن 
الرئي�س  حرا�صة  املوكل  الأم��ن  جهاز  اإىل  للو�صول  اأ�صخا�س 
جو بايدن Secret Service، اأقر ب�صلة له بال�صتخبارات 

الباك�صتانية.
العدل جو�صوا روث�صتني  العام يف وزارة  املدعي  وطلب م�صاعد 
زادة )40 عاما(  اأري��ان طاهر  الإف���راج عن  القا�صي ع��دم  من 
لنتحالهما  الأرب��ع��اء  اأوق��ف��ا  اللذين  عاما(   35( علي  وحيدر 

�صفة حمققني يف وزارة الأمن الداخلي.
يف  لأع�صاء  مربحة  خ��دم��ات  بتقدمي  اأي�صا  ال��رج��الن  وُيتهم 
جهاز Secret Service، بينهم عن�صر يف فريق احلرا�صة 

الأمنية لل�صيدة الأمريكية الأوىل جيل بايدن.
اأ�صهر على بدء  2019، قبل  اإنه يف  وقال روث�صتني للمحكمة 
الرجلني بتجنيد عنا�صر اأمن حمرتفني يف مبنى ي�صم �صققا 
واإيران  وتركيا  باك�صتان  اإىل  علي  �صافر  وا�صنطن،  يف  �صكنية 

وقطر، وكان قد عرَب الدوحة ترانزيت عدة مرات.

واأو�صح روث�صتني اأنه اإ�صافة اإىل ذلك "قال علي اأمام �صهود اأن 
."ISI لديه ارتباطات بجهاز ال�صتخبارات الباك�صتاين

ولي�س  جنائية  باعتبارها  الق�صية  مع  العدل  وزارة  وتتعاطى 
 Secret ج���ه���از  اأن  غ���ري  ال���ق���وم���ي.  الأم������ن  ت���ه���دد  ق�����ص��ي��ة 
بامل�صتبه  لعالقتهم  اأربعة من عنا�صره  Service علق عمل 

بهما.
ال�صالعني يف هذه  املوظفني  "جميع  اإن  بيان  وق��ال اجلهاز يف 
الق�صية و���ص��ع��وا يف اإج����ازة اإداري����ة وُم��ن��ع��وا م��ن ال��و���ص��ول اإىل 

من�صاآت Secret Service ومعداته واأنظمته".
وبح�صب الق�صية املرفوعة اأمام املحكمة فاإن طاهر زادة وعلي، 
يف  �صكنيا  مبنى  يف  يقيمان  ك��ان  اأم��ريك��ي��ان،  م��واط��ن��ان  وه��م��ا 

وا�صنطن حيث يقيم الكثري من موظفي الأمن الفدراليني.
ب��اأن��ه��م��ا حم��ق��ق��ان يف الأمن  امل��وظ��ف��ني  اأول���ئ���ك  واأق��ن��ع��ا بع�س 

الداخلي، وعر�صا وثائق ومالب�س تثبت تلك املزاعم.
�صابط  �صخ�صية  ان��ت��ح��ال  تهمة  للرجلني  ال��ب��دء  يف  ووج��ه��ت 

اأمريكي والتي ت�صل عقوبتها اإىل ال�صجن ثالث �صنوات.
لكن روث�صتني قال للمحكمة اإن التهمة ميكن تو�صيعها لت�صبح 
خم�س  اإىل  ت�صل  ق��د  لفرتة  ال�صجن  وعقوبتها  التاآمر  تهمة 

مرحلة  يف  لكنهما  الرجلني،  دواف���ع  بعد  تت�صح  ومل  �صنوات. 
منه  وط��ل��ب��ا  معهما  للعمل  ث��ال��ث  �صخ�س  بتجنيد  ق��ام��ا  م��ا 
"اإجراء بحث ب�صاأن �صخ�س يقدم الدعم لأجهزة وزارة الدفاع 
من  للكثري  قدم  فقد  زادة  لطاهر  وبالن�صبة  وال�صتخبارات". 
موظفي جهاز Secret Service والأمن الداخلي، وحدات 
�صكن باإيجار جماين ي�صل اإىل اأربعة اآلف دولر �صهريا، بح�صب 

الدعوى.
واأعطاهم اأي�صا هواتف اآي فون واأنظمة مراقبة وجهازتلفزيون 

ومعدات لنفاذ القانون، وفق الدعوى.
وقدم طاهر زادة بندقية هجومية بقيمة األفي دولر اإىل عن�صر 
يف Secret Service الذي كان يعمل يف فريق جيل بايدن، 

وقدم خدمات لزوجة العن�صر من بينها اإعارتها �صيارته.
وجاء يف الدعوى اأن طاهر زادة وعلي كانا على ما يبدو ميتلكان 
الكثري من ال�صقق يف املجمع ال�صكني، واأن طاهر زادة كان قادرا 

على الو�صول اإىل نظام الأمن اخلا�س باملبنى.
وِمثل الكثري من عنا�صر انفاذ القانون كان الرجالن يقودان 
الدفع  رباعية  �صي  اإم  اللون طراز جي  �صوداء  �صيارات �صخمة 

ومزودة باأ�صواء طوارئ.

انت�ضال جثتني بعد فقد �ضفينة
 كورية جنوبية 

•• تايبه/�سول-رويرتز

اإن  ت��اي��وان وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة اجل��م��ع��ة  ق��ال��ت حكومتا 
ُفقدت  ب��ع��دم��ا  جثتني  انت�صلت  ال��ت��اي��وان��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات 
تايوان،  م�صيق  يف  جنوبيني  كوريني  �صتة  تقل  �صفينة 

واإن عمليات البحث والإنقاذ جارية.
اإن ال�صلطات  وقالت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية 
من  ا�صتغاثة  اإ���ص��ارات  تلقت  اأنها  عن  اأبلغت  التايوانية 
ال�صفينة كيوتو اخلمي�س، م�صيفة اأن جميع الأ�صخا�س 

ال�صتة الذين كانوا على متنها كوريون جنوبيون.
وزنها  ويبلغ  �صرياليون  علم  ترفع  التي  ال�صفينة  كانت 
الإندوني�صي  باتام  ميناء  اإىل  طريقها  يف  طنا   322
ق��ادم��ة م��ن م��دي��ن��ة ب��و���ص��ان يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة اأثناء 
قطرها �صفينة اخلدمات كيوتو 2 التي مت العثور عليها 

يف املنطقة.

وقالت الوزارة يف بيان "حكومتنا �صكلت فريق ا�صتجابة 
للطوارئ واأر�صلت �صفينة دورية وطائرات هليكوبرت يف 
�صلطات  مع  تعمل  اأنها  م�صيفة  البحث"،  عملية  اإط��ار 

الدوريات يف تايوان.
وذكر مركز قيادة الإنقاذ الوطني يف تايوان اإن ال�صفينة 
بعثت ر�صالة ا�صتغاثة يف املياه الواقعة قرب جزر بينغو يف 

م�صيق تايوان واأنه اأر�صل �صفنا وطائرات للبحث عنها.
واأ�صاف اأن �صيادين اكت�صفوا جثتني مل يتم التاأكد من 
هويتيهما ول تزال اجلهود م�صتمرة للعثور على اجلثث 

الأربعة الأخرى.
كانت  هليكوبرت  ط��ائ��رة  حتطمت  منف�صل،  ح��ادث  ويف 
متجهة مل�صاعدة العملية يف تايوان يف املياه قبالة جزيرة 
اأق�صى جنوب كوريا اجلنوبية اجلمعة  الواقعة يف  مارا 
واإ�صابة  الطاقم  اأف��راد  اثنني من  اأ�صفر عن مقتل  مما 

ثالث وفقد اآخر، ح�صبما ذكر م�صوؤولو خفر ال�صواحل.
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عربي ودويل
حاكم �ضومي الأوكرانية يعلن حتريرها 

•• كييف-اأ ف ب

باتت القوات الأوكرانية ت�صيطر على كامل منطقة �صومي الواقعة يف �صمال �صرق البالد واملحاذية 
يتم  اأن  قبل  اإليها  العودة  من  الأه��ايل  حم��ذرا  اجلمعة  اأم�س  املنطقة   حاكم  اأعلن  ح�صبما  لرو�صيا، 

تطهريها من الألغام.
وكتب دميرتو جيفيت�صكي على مواقع التوا�صل الجتماعي "املنطقة خالية من اخلبيثني" يف اإ�صارة 

اإىل القوات الرو�صية الغازية.
لكن جيفيت�صكي اأ�صاف اأن "املنطقة غري اآمنة. ثمة الكثري من املناطق التي زرعت فيها األغام"، موؤكدا 
الرو�صية من منطقة �صومي تكون مو�صكو قد  القوات  الألغام م�صتمرة. ومع رحيل  اأن عمليات نزع 
األف ن�صمة وعا�صمة   250 اأوكرانيا بالكامل. وكانت مدينة �صومي البالغ عدد �صكانها  اأخلت �صمال 
املنطقة التي حتمل ال�صم نف�صه، حما�صرة منذ الأيام الأوىل من احلرب من قبل القوات الرو�صية 

التي ف�صلت يف ال�صيطرة عليها بالكامل، ثم مت �صدها.

اإجالء املزيد من �ضكان �ضيدين ب�ضبب الفي�ضانات 
•• �سيدين-رويرتز

اأ�صدرت ال�صلطات اأوامر ملئات اآخرين من �صكان �صيدين مبغادرة منازلهم اجلمعة، بع�صهم للمرة الثانية خالل �صهر 
، مع في�صان الأنهار حتى مع بدء انح�صار الأمطار الغزيرة.

وقالت ال�صرطة اإنه مت العثور على رجل ميتا بعد اأن جرفت مياه الفي�صانات �صيارته يف جنوب غرب املدينة ، يف حني 
اأظهرت لقطات تلفزيونية طرقا غمرتها املياه ومنازل و�صركات غارقة.

وتاأثر ال�صاحل ال�صرقي لأ�صرتاليا بثالث موجات منف�صلة من الطق�س القا�صي يف الأ�صابيع ال�صتة املا�صية ، ول تزال 
عدة مناطق تكافح لإزالة الأنقا�س بعد اأن غمرت الفي�صانات املدمرة بلدات باأكملها.

"يف حني بداأ  اإعالمية  اإف��ادة  باأعمال مفو�س خدمات الطوارئ يف نيو �صاوث ويلز، يف  القائم  اأو�صنت  وقال دانيال 
انح�صار الأمطار يف معظم الأماكن ، نتوقع ا�صتمرار ارتفاع م�صتويات الأنهار لبع�س الوقت قبل اأن تبداأ يف الرتاجع 
24 �صاعة". واأدت الأمطار الغزيرة اإىل زيادة خماطر ال�صيول والنهيارات الأر�صية ، حيث تلقت  12 اإىل  خالل 

�صيدين حتى الآن هذا العام بالفعل اأكرث من متو�صط ما ت�صتقبله من اأمطار �صنويا.

نافذة 
م�صرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة �كت�صاف كيف يفكر �الآخر

نورمان لي�صرت*
ل، اأن��ا ل اأحت��دث عن الأوك��ران��ي��ني وال��رو���س. كان 
اأوكرانيا،  ا�صتقالل  قبول  رو�صيا  على  ال�صعب  من 
بالن�صبة  ال�صابقة.  اإمرباطوريتها  اأرقى جوهرة يف 
الأوكرانيون جزًء من  يعترب  الرو�س،  للعديد من 
الأمة الرو�صية التي يتقا�صمون معها األف عام من 

التاريخ.
تاريخ م�صرتك  دولتان متجاورتان، لديهما  هناك 
طويل، حتافظان على عالقات حّب وكراهية رغم 
اأنا  الكبري.  واللغوي  والثقايف  العرقي  مزيجهما 

اأحتدث عن فرن�صا واإجنلرتا.
وح��ت��ى اأك���رث م��ن ارت��ب��اط رو���ص��ي��ا واأوك��ران��ي��ا، فاإن 
تتخللها  واإجن��ل��رتا  فرن�صا  ب��ني  الطويلة  ال�صلة 
احل���روب وال��ت��ح��ال��ف��ات وال��ت��ق��ارب وال��ط��الق. لقد 
البلدان يف فرتات من العداوات الدموية  انخرط 
يتخللها هدوء دافئ، واأحياًنا �صبه اندماج... يف ما 

يلي تذكري تاريخي موجز.
عام 1066، غزا ويليام، دوق نورماندي، اإجنلرتا، 
وقتل امللك هارولد يف معركة ها�صتينغز وا�صتوىل 
على العر�س. فر�س تغيريات �صيا�صية واجتماعية 
النورمانديون  النبالء  وح��ّل  البالد،  على  عميقة 
فرن�صية  لهجة  وفر�صت  الأجنلو-�صاك�صون.  حمّل 
اإن���ه���ا ل��غ��ة ال��ط��ب��ق��ة احلاكمة  ن���ورم���ان ن��ف�����ص��ه��ا... 

اجلديدة.
كانت اإليانور من اآكيتني )1122-1204( ملكة 
اإجنلرتا  وملكة   1152 اإىل   1137 م��ن  فرن�صا 
من 1154 اإىل 1189. و�صعد اثنان من اأبنائها، 
ريت�صارد قلب الأ�صد وجان �صانز تريي، على عر�س 
اإجنلرتا. وكان هرني ال�صاد�س )1471-1421( 
اإىل   1422 اإجن���ل���رتا وم��ل��ك ف��رن�����ص��ا م���ن  م��ل��ك 

.1453

تاريخ م�صرتك مليء بال�صخب و�لغ�صب
 ل��ك��ن غ��ال��ًب��ا م��ا ك���ان ال��ع��دو امل��ف�����ص��ل لفرن�صا هو 
اإجنلرتا، والعك�س �صحيح. وتو�صح حرب املائة عام 
التناف�س  هذا  ماأ�صاوي  ب�صكل   )1453-1337(
يطالب  اإجن���ل���رتا  م��ل��ك  ال��ث��ال��ث  ادوارد  ال���وراث���ي. 
البالد هو يف قب�صة  بتاج فرن�صا، وج��زء كبري من 
هذه  يف  �صهرة  الأك��رث  احللقة  و�صتكون  الإجنليز، 
احل���رب، ه��ي حترير اأورل��ي��ان على ي��د ج��ان دارك، 
من  الإجن��ل��ي��ز  "طرد  م��ه��ّم��ة  نف�صها  ك��ل��ف��ت  ال��ت��ي 

فرن�صا".
األقي   .1431 ع���ام  دارك  ج���ان  الإجن��ل��ي��ز  اأع����دم 
البورغنديني،  حلفائهم  قبل  م��ن  عليها  القب�س 
اأورليان، مقابل فدية من قبل  ت�صليم خادمة  ومت 
اأت��ب��اع الإجنليز،  ج��ان دي ب��ورغ��وين. ت��راأ���س اأح���د 
املطران كو�صون، املحاكمة حيث متت اإدانتها بتهمة 
مع  ال�صابع  �صارل  فرن�صا  ملك  ت�صالح  الهرطقة. 
ج���ان دي ب��ورغ��ون وط���رد الإجن��ل��ي��ز م��ن مملكته. 
حرب   )1453( ك��ا���ص��ت��ي��ون  يف  ان��ت�����ص��اره  واأن���ه���ى 
املائة عام. لكن مل ت�صتعد فرن�صا مدينة كاليه من 

الإجنليز ال عام 1558.
ا�صكتلندا  رب���ط  اأول������د،  ع�����ص��ك��ري، حت��ال��ف  ات���ف���اق 
امللك  فرن�صا  م��ل��وك  دّع���م  اإجن��ل��رتا.  �صد  بفرن�صا 
 )1329-1306( ب��رو���س  روب���رت  الأ�صكتلندي 

لطرد الإجنليز وا�صتعادة ال�صتقالل الإ�صكتلندي. 
ا�صكتلندا،  ملكة  �صتيوارت،  ماري  فرن�صا،  يف  ن�صاأت 
جدد  ال��ذي  امل�صتقبلي  ال��ث��اين  فران�صي�س  ت��زوج��ت 
الإجنليز، وظلت ملكة فرن�صا حتى  التحالف �صد 
اإىل  ع���ادت   .1560 ع��ام  امل��ب��ك��رة  فران�صي�س  وف���اة 
بالدها، انتهى الأمر بالكاثوليكية ماري �صتيوارت، 
بعد  اإجن��ل��رتا،  ب��ت��اج  املطالبة  باإمكانها  ك��ان  ال��ت��ي 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ن، بقطع راأ���ص��ه��ا ب��اأم��ر م��ن ابنة 
 1707 وعام  الأوىل.  اإليزابيث  الإجنليزية  عمها 

قام الإجنليز اأخرًيا ب�صم ا�صكتلندا.
يف  واإجن���ل���رتا  فرن�صا  م�صائر  تقاطعت  م��ا  غ��ال��ًب��ا 
�صاحات القتال. من ويليام الفاحت وحرب املائة عام 
اإىل ملحمة نابليون، مرورا بغزو فرن�صا اجلديدة، 
و�صلنا  الأمريكية، حيث  للثورة  الفرن�صي  والدعم 
اأخرًيا اإىل نفق املان�س )1990(. ولإنكلرتا اليوم 

�صلة ج�صدية مبا�صرة، مع فرن�صا.
ل ي����زال الإجن��ل��ي��ز ف���خ���ورون ل��ل��غ��اي��ة ح��ت��ى اليوم 
معركة  ن��اب��ل��ي��ون.  على  ال�صهريين  بانت�صاريهما 
ترافالغار البحرية حيث دمر الأ�صطول الإجنليزي 
الأ�صطول  م��ع��ظ��م  ن��ي��ل�����ص��ون  الأدم��������ريال  ب��ق��ي��ادة 
الذي  لنابليون  الخ��رية  واترلو،  كانت  الفرن�صي. 
يف  هيالنة  �صانت  جزيرتهم  يف  الإجنليز  �صينفيه 

جنوب املحيط الأطل�صي.
الإمرباطوريتان  حتالفت  ال��ق��رن،  ي��ق��ارب  م��ا  بعد 
املتناف�صتان اأخرًيا من خالل التوقيع على "الوفاق 
"التحالف  اأجل موازنة  1904 من  الودي" لعام 
املجرية  ال��ن��م�����ص��اوي��ة  ل��الإم��رباط��وري��ة  الثالثي" 
واأمل��ان��ي��ا واإي��ط��ال��ي��ا. و���ص��ي��ن��ت�����ص��ران ع��ل��ى اأمل��ان��ي��ا يف 

احلرب العاملية الأوىل.

�أجنليفر�ن�ص �أم فرنغالند؟
يونيو   16 يف  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية  احل���رب  ب��داي��ة  يف 
1940، عندما انهار اجلي�س الفرن�صي اأمام الأملان، 
بول  املجل�س،  رئي�س  على  ت�صر�صل  ون�صتون  اق��رتح 
رينو، دمج فرن�صا واإجنلرتا يف دولة واحدة ملواجهة 
هتلر. يف نف�س اليوم، ا�صتقال رينو و�صّوت النواب 
الفرن�صيون على ال�صلطة الكاملة للمار�صال بيتان. 
�صيقود  ح��ي��ث  ل��ن��دن  يف  دي��غ��ول  ت�صر�صل  ا�صتقبل 

املقاومة الفرن�صية لالحتالل الأملاين.
 ل��ك��ن ال����ع����داوات ال��ق��دمي��ة م���ا زال����ت ق��ائ��م��ة. عام 
1963، عندما طلبت لندن الن�صمام اإىل ال�صوق 
ين�صم  ولن  ذل��ك.  على  ديغول  اعرت�س  امل�صرتكة، 
الإجنليز اإىل اأوروبا ال عام 1973 ... ليغادروها 

عام 2020!
"الألبيون  متبادلة.  غرية  والإجنليز  للفرن�صيني 
الفرن�صية  اجل��م��اع��ي��ة  امل��خ��ي��ل��ة  يف  ي��ب��ق��ى  الغادر" 
الفرن�صي- للتناف�س  ي��زال  ل  الوراثي".  "العدو 

العداوات  م��ع  ن���راه  م�صرق،  م�صتقبل  الإجن��ل��ي��زي 
يف  الراغبني  والالجئني  الربيك�صيت  اأثارها  التي 
اإىل اإجنلرتا عرب املان�س الإجنليزية من  الو�صول 

فرن�صا.
تقول  كما  �صيئ"،  ب�صكل  ذلك  يف  يفكر  ملن  "العار 
حكمة النورمان القدمية على �صعار النبالة امللكي 

الربيطاين.
ترجمة خرية �ل�صيباين

األف عام من التاريخ امل�ضرتك ... والعداوات...!

* كاتب �صحفي، وموؤلف كتب وا�صعة النت�صار منها "الكتاب الأ�صود لكندا الإجنليزية"، و"حتقيقات 
حول الجهزة ال�صرية" و"اأ�صرار خيار كندا"، و"ق�صية جريار بول" و"�صجني يف بانكوك" )�صرية ذاتية(. 

منظمات ت�ضيد بتعليق ع�ضوية رو�ضيا يف جمل�س حقوق الإن�ضان 
•• جنيف-اأ ف ب

على  ال��ت�����ص��وي��ت  اإن  ح��ق��وق��ي��ة  م��ن��ظ��م��ات  راأت 
تعليق ع�صوية رو�صيا يف جمل�س الأمم املتحدة 
حل��ق��وق الإن�����ص��ان ي��ع��زز ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ة ويوجه 
على  انتهاكات  مرتكبي  اأن  تفيد  قوية  ر�صالة 

نطاق وا�صع ل ميكن اأن يكونوا اأع�صاء فيها.
وك��ان��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف 
منع  على  �صاحقة  باأغلبية  �صوتت  نيويورك 
�صجالت  على  احلكم  يف  امل�صاركة  من  مو�صكو 
ح��ق��وق الإن�����ص��ان اخل��ا���ص��ة ب���دول اأخ����رى بعد 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن ج��رائ��م ح���رب ارت��ك��ت��ب خالل 
ه��ج��وم��ه��ا امل�����ص��ت��م��ر م��ن��ذ ���ص��ت��ة اأ���ص��اب��ي��ع على 

اأوكرانيا.
من  رو�صيا  ان�صحبت  م�صاركتها،  تعليق  وف��ور 
 47 وي�صم   2006 يف  تاأ�ص�س  ال��ذي  املجل�س 
على  للعمل  العامة  اجلمعية  تنتخبهم  دول��ة 
جميع  يف  الإن�صان  حقوق  كل  وحماية  تعزيز 

اأنحاء العامل.
مب�صوؤولية  مرتبط  املجل�س  يف  مقعد  و�صغل 
املجال.  ه����ذا  يف  ع��ال��ي��ة  مب��ع��اي��ري  الل����ت����زام 
من  ع�صويتها  علقت  التي  الوحيدة  والدولة 

قبل كانت ليبيا يف 2011.
اأدل�����ة ع��ل��ى ق��ت��ل م��دن��ي��ني يف بوت�صا  واأث������ارت 
وبلدات اأخرى حول كييف، �صدمة يف العامل. 
بينما  ذلك  رو�صيا م�صوؤولية  اأوكرانيا  وحّملت 

تنفي مو�صكو قتل مدنيني.
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�������س اإن 
�صديدة  ر���ص��ال��ة  وج��ه��ت  ال��ع��ام��ة  "اجلمعية 
ال��و���ص��وح اإىل ال��ق��ي��ادة ال��رو���ص��ي��ة م��ف��اده��ا اأن 
روتيني  ب�صكل  جي�صها  يرتكب  التي  احلكومة 
عالقة  ل  الإن�����ص��ان  حلقوق  م��روع��ة  انتهاكات 
ال��ت��اب��ع لالأمم  الإن�����ص��ان  ل��ه��ا مبجل�س ح��ق��وق 

املتحدة".
وراأى فيل لين�س املدير التنفيذي ل"اخلدمة 
اخلطوة  ه��ذه  اأن  الإن�صان"  حلقوق  ال��دول��ي��ة 
"توجه ر�صالة قوية مفادها اأن جمل�س حقوق 
الإن�������ص���ان ل��ي�����س م��ك��ان��ا ل���ل���دول ال��ت��ي ترتكب 
انتهاكات ج�صيمة حلقوق الإن�صان مبا يف ذلك 
الأعمال التي ترقى اإىل جرائم حرب وجرائم 

�صد الإن�صانية".
قال الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�صكي 
لت�صامن  ب��الم��ت��ن��ان  "ي�صعر  اإن���ه  ت��غ��ري��دة  يف 
اإىل  ال�صعي  على  رو�صيا  لنجرب   ... ال�صركاء 

حتقيق ال�صالم معا!".
و�صوتت 93 دولة على تعليق ع�صوية رو�صيا 
- اأكرث من اأغلبية الثلثني املطلوبة -، مقابل 
 58 امتنعت  بينما  ال��ق��رار،  �صد  دول��ة   24
موقفها  ي��وؤخ��ذ  مل  لكن  الت�صويت  ع��ن  دول���ة 
باأ�صوات  حُت�����ص��ب  الأغ��ل��ب��ي��ة  لأن  الع��ت��ب��ار  يف 

املوؤيدين واملعار�صني فقط.
ومل ت�صارك 18 دولة يف القرتاع بينها لبنان 

واملغرب.
ال�صني  القرار  التي �صوتت �صد  ال��دول  وبني 
و"�صب  مت�صرعة"  "خطوة  اأن����ه  راأت  ال��ت��ي 
واإيران  خطرة"،  النار" و"�صابقة  على  للزيت 
وكازاخ�صتان وكوبا وبيالرو�س و�صوريا وكذلك 

رو�صيا.
"تعليق"  الرو�صية  اخلارجية  وزارة  وو�صفت 
ودوافعه  ق��ان��وين  "غري  ب��اأن��ه  رو�صيا  ع�صوية 
اإىل معاقبة دولة ذات �صيادة  �صيا�صية ويهدف 
داخلية  �صيا�صة  وتتبع  املتحدة  الأمم  ع�صو يف 
مو�صكو  اأن  واأو���ص��ح��ت  م�صتقلة".  وخ��ارج��ي��ة 
املجل�س  ه��ذا  م�صبقا" من  "الن�صحاب  ق��ررت 

وتخلت عن جمرد "تعليق" ع�صويتها.
لدى  رو���ص��ي��ا  �صفري  غاتيلوف  غ��ي��ن��ادي  وق���ال 
"اتخذت  مو�صكو  اإن  جنيف  يف  املتحدة  الأمم 
اأن  واأ�صاف  بالن�صحاب مقدما".  واعيا  قرارا 
ت�صويت اخلمي�س "الذي نتج عن النهج الوقح 
ب�صورة  ي�صر  الغربية  ل��ل��دول  املبدئي  وغ��ري 
جمل�س حقوق الإن�صان ويلحق �صررا ل ميكن 

اإ�صالحه ب�صمعته ويقو�س م�صداقيته".
الإن�صان  حقوق  جمل�س  با�صم  متحدث  واأك��د 
بعد  ان�صحبت  رو�صيا  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة 
ذلك من املجل�س يف ر�صالة وجهتها اإىل رئي�س 
تعليق ع�صوية  بعد فرتة وجيزة من  املجل�س 

مو�صكو.
الأمريكية  ال�صفرية  ويف ختام اجلل�صة رحبت 
غرينفيلد  توما�س  ليندا  املتحدة  الأمم  لدى 
"لقد  وق��ال��ت  التاريخية".  "اللحظة  ب��ه��ذه 
مفادها  وا�صحة  ر�صالة  جماعي  ب�صكل  وجهنا 
يتم  ل����ن  وال���ن���اج���ني  ال�����ص��ح��اي��ا  م���ع���ان���اة  اأن 

جتاهلها".
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ���ص��غ��وط م��و���ص��ك��و يف الأي����ام 
القرار  �صده  للت�صويت  ال��دول  على  الأخ��رية 
اإفريقيا  جنوب  بينها  اإفريقية  دول  اخ��ت��ارت 
اأن  معتربة  الت�صويت  عن  المتناع  وال�صنغال 
اأعمال  نتائج  "ي�صتبق  مو�صكو  ع�صوية  تعليق 

حقوق  جمل�س  �صكلها  التي  التحقيق"  جلنة 
الإن�صان يف اأوائل اآذار/مار�س.

واملك�صيك  ال��ربازي��ل  اتخذته  نف�صه  وامل��وق��ف 
والهند بينما �صوتت ت�صيلي مع اخلطوة.

يف  رو�صيا  ع�صوية  تعليق  اأن  وا�صنطن  وراأت 
ال�صاحة  على  مو�صكو  "عزلة"  يزيد  املجل�س 
24 �صباط/ اأوكرانيا يف  الدولية منذ غزوها 

فرباير.
حللف  اج��ت��م��اع  يف  ي�����ص��ارك  حيث  بروك�صل  يف 
اخلارجية  وزير  اأكد  )ناتو(،  الأطل�صي  �صمال 
التي  "الدولة  اأن  بلينكن  اأن��ت��وين  الأمريكية 
حلقوق  ومنهجية  �صارخة  انتهاكات  ترتكب 
مهمتها  هيئة  على  جتل�س  األ  يجب  الإن�صان 
مت  "اليوم  واأ����ص���اف  احلقوق".  ه���ذه  ح��م��اي��ة 

ت�صحيح خطاأ".
اأع�����ص��اء املجل�س ك��ل عام  ان��ت��خ��اب ث��ل��ث  وي��ت��م 
لوليتني  مقعدا  ت�صغل  اأن  دول��ة  لكل  وميكن 

فقط مدة كل منها ثالث �صنوات.
مقعدا  متقطع  ب�صكل  ت�صغل  ع�صو  ومو�صكو 
مع  انتخبت  وكانت   .2006 منذ  املجل�س  يف 
اأوكرانيا يف املجل�س باعتبارهما من دول اأوروبا 
ال�صرقية من 2021 اإىل 2023. و�صتجرى 

انتخابات ل�صغل مقعد رو�صيا بعد ان�صحابها.
تعرب اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف قرارها 
"الأزمة  اإزاء  العميق"  "القلق  عن  اخلمي�س 
الإن�����ص��ان��ي��ة واأزم����ة ح��ق��وق الإن�����ص��ان امل�صتمرة 
التقارير  م��واج��ه��ة  يف  �صيما  ل  اأوك���ران���ي���ا  يف 
املتعلقة بانتهاكات وجتاوزات حقوق الإن�صان"، 
الدويل  للقانون  الرو�صي  و"انتهاكات الحتاد 

الإن�صاين".
م��ن��ذ ال���غ���زو ال���رو����ص���ي لأوك����ران����ي����ا، حتدثت 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ع���ن هذه 
احلرب ثالث مرات مبا فيها جل�صة الت�صويت 

اخلمي�س.
من  ال��ث��اين  يف  تاريخي  ت�صويت  اأول  وج���رى 
اآذار/مار�س اأدانت فيه 141 دولة الغزو الذي 
الأمن  الدائم يف جمل�س  الع�صو  �صنته رو�صيا 
القرار  ���ص��د  دول  خ��م�����س  و���ص��وت��ت  ال�����دويل. 
)رو�صيا وبيالرو�صيا و�صوريا وكوريا ال�صمالية 

واإريرتيا( وامتنعت 35 عن الت�صويت.

�نق�صام �الحتاد �الأوروبي �إز�ء �الإمالء�ت �الأمريكية

معهد رو�ضي: وا�ضنطن تقود حربًا �ضّد اأوروبا يف حرب اأوكرانيا
•• مو�سكو-وكاالت

ال��رو���ص��ي فالنتني  اع��ت��رب ع���امل الق��ت�����ص��اد 
تخو�صها  ال���ت���ي  احل�����رب  اأن  ك��ات��ا���ص��ون��وف 
الوليات املتحدة يف اأوكرانيا هي يف احلقيقة 
حرب �صد اأملانيا ب�صكل خا�س واأوروبا ب�صكل 
عام، بهدف التخل�س من مناف�س يف العامل 

القدمي واأخذ مكانه.
ه���ذه ح���رب ل��ك��ب��ح ج��م��اح ح��ل��ف��ائ��ن��ا ح��ت��ى ل 
م���ب���ادلت جت��اري��ة مع  اإج�����راء  م��ن  يتمكنوا 

رو�صيا و�صراء النفط الرو�صي
"املركز  ل����  ك��ات��ا���ص��ون��وف، يف حت��ل��ي��ل  وك��ت��ب 
من  اأن��ه  للثقافات"،  ال�صرتاتيجي  الرو�صي 
املعروف اأن اأي عقوبات اقت�صادية ي�صاحبها 
تاأثري معاك�س، اأي عواقب �صلبية على الدولة 
التي بداأت العقوبات. ويف احلالة الأوكرانية، 
اأق��وى بكثري بالن�صبة  يعترب تاأثري الرت��داد 
املتحدة.  ل��ل��ولي��ات  بالن�صبة  م��ن��ه  لأوروب�����ا 
الحتاد  داخ���ل  ال�صلبية  ال��ت��داع��ي��ات  اأن  كما 

الأوروبي كبرية اأي�صاً.

�أملانيا �الأكرث ت�صررً�
و�صرح اأن العقوبات التي ُفر�صت على رو�صيا 
جزيرة  ���ص��ب��ه  ���ص��م��ه��ا  ج�����راء   2014 ع����ام 
ذلك  تداعيات  اخ��ت��الف  ع��ن  ك�صفت  ال��ق��رم، 
ت��ك��ّب��دت دول  اأخ����رى. وبينما  اإىل  دول���ة  م��ن 
الحتاد الأوروبي 76.7 % من حجم هذه 
الدول  خ�صارة  ن�صبة  تتجاوز  مل  اخل�صائر، 
الغربية )الوليات املتحدة الأمريكية وكندا 
و�صوي�صرا(  وال�صويد  ونيوزيلندا  واأ�صرتاليا 
%23.3 من القيمة الإجمالية للخ�صائر.

التي  اخل�صائر  حجم  بلغ  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
بينما  يورو،  2.566 مليون  اأملانيا  �صّجلتها 
يورو،  مليون   668 اإيطاليا  خ�صائر  بلغت 
وفرن�صا 612 مليون يورو، وهولندا 591 
يورو،  مليون   521 وبولندا  ي���ورو،  مليون 
القت�صاد  وه���ي  اأمل��ان��ي��ا-  اأن  ي��ع��ن��ي  م��ا  وه���و 
الوطني الأك���رب يف الحت���اد الأوروب����ي- هي 

الدولة الأكرث ت�صرًرا من العقوبات.

تكر�ر �صيناريو عقوبات 2014
ويبدو اأن �صيناريو العام 2014، يتكّرر مع 
هجومها  بعد  رو�صيا  على  العقوبات  ح��رب 

على اأوكرانيا.
وق������ّدر ت��ق��ري��ر م�����ص��رتك ب���ني م��ع��ه��د كايل 

النم�صاوي  وامل���ع���ه���د  ال���ع���امل���ي  ل��الق��ت�����ص��اد 
اخل�صائر  ت��ن��اه��ز  اأن  الق��ت�����ص��ادي��ة  للبحوث 
الق��ت�����ص��ادي��ة ل���ل���دول ال��ت��ي ب�����ادرت بفر�س 
الناجت  اإج���م���ايل  م��ن   0.17% ال��ع��ق��وب��ات 
املحلي، بينما يتوّقع اخلرباء اأن تبلغ خ�صائر 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من   0.4% اأملانيا 
ل  ق��د  بينما   ،0.3% واأ�صرتاليا  ال�صنوي، 
الوليات  يف  ه���ذه  اخل�����ص��ائ��ر  ن�صبة  ت��ت��ع��دى 

املتحدة حدود 0.04%.
وحت���ّدث امل��وق��ع ع��ن اخ��ت��الف درج���ة اعتماد 
النفط، والغاز،  دول الحت��اد الأوروب���ي على 
والأ���ص��م��دة واحل��ب��وب، وامل��ع��ادن وغريها من 
امل�����ص��ت��وردة م��ن رو���ص��ي��ا؛ م��ا �صاهم يف  ال�صلع 
خلق تناق�صات �صيا�صية يف ما يتعلق بتقييم 
قادة هذه الدول ملدى اأهمية فر�س العقوبات 

�صد رو�صيا.
بادرت  التي  ه��ي  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  واأك���د 
باعتبار  رو���ص��ي��ا،  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  ���ص��ّن  اإىل 
اأن��ه��ا ل��ن ت��ت��اأث��ر م��ن ذل��ك يف ظ��ل انخفا�س 
يربطها  ال���ذي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  م�صتوى 
ا�صتحوذت  امل��ا���ص��ي،  ال���ع���ام  ف��ف��ي  ب��رو���ص��ي��ا. 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى %4.4 ف��ق��ط من 
ح��ج��م ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ل��رو���ص��ي��ا، بينما 
 .35.9% الأوروب���ي على  ا�صتحوذ الحت��اد 
بني  التجارية  العالقات  قطع  ف��اإن  وعليه؛ 
رو�صيا والحتاد الأوروبي يوجه �صربة لكال 

الطرفني.
حرب  كاتا�صونوف  خّل�س  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
التايل:  النحو  على  رو�صيا  �صد  العقوبات 
وا�صنطن تخطط للحرب، وتفر�س عقوبات 
بتنفيذ  وُيعهد  مو�صكو،  على  "جهنمّية" 
تنقل  التي  بروك�صل،  اإىل  املبتكرة  العقوبات 
27 دول��ة ع�صواً يف  الأوام��ر الأمريكية اإىل 

الحتاد الأوروبي.
ك��ل��م��ا زادت ���ص��غ��وط وا���ص��ن��ط��ن على  ول��ك��ن 
داخ���ل هيكل  الن��ق�����ص��ام��ات  زادت  ب��روك�����ص��ل، 
يتوّقع  ع��ل��ي��ه،  وب���ن���اء  الأوروب���������ي.  الحت������اد 
ب��ع�����س اخل�����رباء اأن ف��ر���س اإن���ق���اذ الحت����اد 
انتهازية  ت���وؤدي  وق��د  ا�صتنفدت،  الأوروب�����ي 
بروك�صل وبرلني وباري�س اإىل انهيار الحتاد 
الأوروبي. وتدرك كل من برلني وباري�س اأنه 
�صيكون عليهما دفع ثمن ال�صرر الناجم عن 

تاأثري ارتداد حرب العقوبات.
ب�صاأن  اأمل��ان��ي��ا  اتخذته  ال���ذي  امل��وق��ف  وك�صف 
ال��ع��ق��وب��ات، ع��ن وج���ود خ��الف��ات داخ���ل دول 

الحتاد الأوروبي. ففي حني ل يدخر فريق 
يف  ج��ه��داً  �صولتز،  اأولف  الأمل���اين  امل�صت�صار 
متليها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  م��ق��رتح��ات  تنفيذ 
قرار  �صد  الأمل���ان  ماليني  يحتّج  وا�صنطن، 

فر�س عقوبات �صد رو�صيا.
يف 10 مار�س )اآذار(، اأعربت جمعية ال�صركات 
اأملانيا عن خماوفها  ال�صغرية واملتو�صطة يف 
اإىل  اأ�صعار الطاقة  ي��وؤدي بدء ارتفاع  اأن  من 

حالت اإفال�س جماعية لل�صركات.

�إ�صعاف �ل�صناعة �الأوروبية
العقوبات  اأن  اخل�������رباء  ب��ع�����س  وي���ع���ت���ق���د 
فقط،  رو����ص���ي���ا  ت�����ص��ت��ه��دف  ل  الأم���ري���ك���ي���ة 
تتكبدها  التي  اخل�صائر  حجم  اإىل  وا�صتناداً 
اأوروب��ا لي�صت حليفاً  اأوروب��ا ميكن القول اإن 
لوا�صنطن بقدر ما هي جهة م�صتهدفة من 

طرفها.
ونقل عامل القت�صاد عن اخلبري الإ�صرائيلي 
ال�صتخبارات  جل��ه��از  ال�����ص��اب��ق  وال��رئ��ي�����س 
"ناتيف" ياكوف كيدمي، قوله  الإ�صرائيلية 
الطريقة  رو�صيا  على  العقوبات  "فر�س  اإن 
وهو  الأوروب��ي��ة،  ال�صناعة  لإ�صعاف  املثالية 
اإليه الوليات املتحدة لأن حتقيق  ما ت�صعى 
ال�صناعية.  موؤ�ص�صاتها  م�صالح  يخدم  ذلك 
ومن خالل اتباع مثل هذه ال�صيا�صة ت�صاعف 
بيع  طريق  ع��ن  مكا�صبها  املتحدة  ال��ولي��ات 
باهظة،  باأ�صعار  اأوروب����ا  اإىل  الطاقة  م���وارد 
مم��ا ي��ج��ع��ل م��ن ال�����ص��ن��اع��ة الأوروب����ي����ة غري 
بالتوازي  �صناعتها  بتطوير  وتقوم  مربحة، 

مع ذلك".

قتل ع�صفورين بحجر واحد
ويف هذا الإطار، اعترب كاتا�صونوف اأن النظرة 
اجل���دي���دة حل���رب ال��ع��ق��وب��ات اأ���ص��ب��ح��ت على 
النحو التايل: "بعدما �صّنت الوليات املتحدة 
حرب العقوبات، تريد قتل ع�صفورين بحجر 
واحد. لي�س فقط رو�صيا، ولكن اأوروبا اأي�صاً. 
عالوة على ذلك، لدى وا�صنطن فر�س اأكرب 
على  وتعقيباً  الثاين".  الأرن��ب  لقتل  بكثري 
ذلك، يقول عامل القت�صاد الأمريكي مايكل 
ل�صّن  خ��ّط��ط��ت  ال��ت��ي  "الأطراف  ه��د���ص��ون: 
بجميع  ملمة  وا���ص��ن��ط��ن  يف  ع��ق��وب��ات  ح���رب 
الأمور، وتدرك اأن العقوبات لي�صت ال�صربة 
الكفيلة بتدمري مو�صكو. يف املقابل، ميكنها 
امل�صاعدة يف التخل�س من مناف�س يف العامل 

القدمي واأخذ مكانه".
جماح  لكبح  ح��رب  "هذه  هد�صون:  واأ���ص��اف 
حلفائنا حتى ل يتمكنوا من اإجراء مبادلت 
جتارية مع رو�صيا و�صراء النفط الرو�صي. يف 
النفط  على  العتماد  عليهم  يتعنّي  املقابل، 
اأربعة  دفع  عليهم  يتوّجب  ال��ذي  الأمريكي، 

اأ�صعاف ثمنه للح�صول عليه".
الرئي�صي  امل��ن��اف�����س  ه��ي  "اأملانيا  اأن  واع��ت��رب 
لأم���ري���ك���ا، و����ص���ي���وؤدي ت��دم��ريه��ا ح��ت��ًم��ا اإىل 
"احلرب  اأن  م�صيًفا  اأوروبا"،  بقية  تدمري 
حرب  الواقع  يف  هي  اأوكرانيا  يف  الأمريكية 
بالوكالة �صد اأملانيا واأوروب��ا، وهو ما تك�صف 

عنه ممار�صات الوليات املتحدة".

فزغلياد: العامل قد ي�ضهد نه�ضة فحم جديدة
•• وا�سنطن-وكاالت

عن  الرو�صية  "فزغلياد"  يف  �صاموفالوفا،  اأولغا  كتبت 
بع�س  ا�صتثناء  وحم��اول��ت��ه��ا  لوا�صنطن،  اأوروب����ا  تبعية 
اأن بروك�صل  م��ع��ت��ربة  ال��ع��ق��وب��ات،  م��ن  ال��ط��اق��ة  م����وارد 
على  التي فر�صت حظراً  وا�صنطن  ل�صغوط  ا�صت�صلمت 
اإم����دادات النفط وال��غ��از وال��ف��ح��م م��ن رو���ص��ي��ا وطالبت 
اأوروب���ا باملثل. وم��ع ذل��ك، ق��رر الحت��اد الأوروب���ي تدبر 
الأمر بثمن اأقل والبدء بفر�س حظر على م�صدر واحد 
للطاقة، هو الفحم. ونقلت �صاموفالوفا عن نائب رئي�س 
�صريغي  والتمويل،  الطاقة  معهد  يف  القت�صاد  ق�صم 
اليوم":  "رو�صيا  م��وق��ع  ترجمه  م��ق��ال  يف  ك��ون��درات��ي��ف 
"اختار الحتاد الأوروبي م�صدر طاقة ميكن اأن يعو�صه 
التخلي  للغاية  ال�صعب  م��ن  لأن  ب��اأخ��رى.  اأو  بطريقة 
ال��رو���ص��ي حتى يف غ�صون ث��الث اإىل  ال��غ��از  ع��ن  مت��ام��اً 
خم�س �صنوات، وهو ما يعرتف به الأوروبيون اأنف�صهم"، 
الأوروب����ي،  ل��الحت��اد  مهم  م���وّرد  "رو�صيا  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
ومع  الفحم.  ملبيعات  لرو�صيا  مهمة  الأوروبية  وال�صوق 
ال��واردات من رو�صيا  ذلك، فاإن فر�س حظر كامل على 

�صيعيد ت�صكيل التدفقات العاملية واأ�صواق املبيعات".
الأوروب��ي على  اأقدم الحتاد  "اإذا  وبح�صب كوندراتيف، 
م��ث��ل ه���ذه ال��ق��ي��ود، ف�����ص��وف ي��ب��ح��ث ع��ن ب��دي��ل للفحم 

وجنوب  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  ال��رو���ص��ي، 
ال�صعب  من  ف�صيكون  ذل��ك،  وم��ع  واأ�صرتاليا.  اأفريقيا 

جداً على الأوروبيني ا�صتبدال الفحم الرو�صي ب�صرعة.

تو�زن فحم
متوتر.  ف��ح��م  ت����وازن  يف  ال��ع��امل  يعي�س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
فا�صتهالك الفحم يف ال�صني والهند مرتفع. لأكرث من 
الباهظ  بالغاز  عام، كان هناك اجتاه ل�صتبدال الفحم 
يف  اإمن��ا  اآ�صيا،  يف  فقط  لي�س  الطاقة،  توليد  يف  الثمن 
اأوروبا اأي�صاً. و�صوف يكون هناك بالتاأكيد من يرغب يف 

�صراء الفحم الرو�صي.

م�صدراً  الفحم  ي�صبح  اأن  "ميكن  ك��ون��درات��ي��ف:  وق��ال 
مرغوباً للطاقة يف العديد من البلدان النامية، خا�صة 
اإذا مت تنفيذ القرتاح الأمريكي باإعادة توجيه اأكرب عدد 
ممكن من ناقالت الغاز الطبيعي امل�صال اإىل اأوروبا. هذا 
يعني اأن البلدان الأخرى �صوف تفتقر بب�صاطة اإىل الغاز 
الطبيعي امل�صال. وميكن للبلدان النامية اأن تبداأ يف اإنتاج 
مزيد من الكهرباء من الفحم. واإىل ذلك، يعد الفحم 
اأكرث موثوقية وقابل للتنبوؤ، ومن الأ�صهل  ناقل طاقة 
اإن�صاء احتياطيات من الفحم، وهذا ل يتطلب التخزين 

حتت الأر�س. قد ن�صهد نه�صة فحم جديدة".

لندن تفر�س عقوبات على 
ابنتي بوتني وابنة لفروف 

•• لندن-اأ ف ب

فر�صت اململكة املتحدة اأم�س اجلمعة عقوبات على ابنتي الرئي�س الرو�صي 
فالدميري بوتني وابنة وزير اخلارجية �صريغي لفروف على خلفية غزو 
اأوكرانيا موؤكدة اأنها تريد القت�صا�س "من منط احلياة الباذخ لالأو�صاط 
اأنه مبوجب  املقربة من الكرملني". وجاء يف بيان للخارجية الربيطانية 
من  بوتني  ابنتا  فورونت�صوفا  وم��اري��ا  تيخونوفا  كاتريينا  متنع  ال��ق��رار، 
زوجته ال�صابقة لودميال، ف�صال عن اإيكاتريينا فينوكوروفا ابنة لفروف، 
من دخول الأرا�صي الربيطانية مع جتميد اأ�صولهن املحتملة فيها. وحذت 

لندن بذلك حذو وا�صنطن وبروك�صل.
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م�ضتمرة رو�ضيا  مع  املحادثات  اإن  يقول  اأوكراين  • مفاو�س 
للطاقة كامل  حظر  اإىل  ويدعو  املزيد  لفعل  الغرب  على  ي�ضغط  • زيلين�ضكي 

مو�صكو تتحدث عن "خ�صائر كبرية" يف �صاحة �ملعركة 

 رو�ضيا تاأ�ضى ل�ضقوط قتلى من جنودها واأوكرانيا تتاأهب لهجوم جديد 

القوات  م��ن  ا�صتعادتها  مت  كييف 
الرو�صية، كان "اأكرث ترويعا" مما 
يقدم  ب��وت�����ص��ا. ومل  ع��ل��ي��ه يف  ك���ان 
الأدل���ة  اأو  التفا�صيل  م��ن  م��زي��دا 
اأن رو�صيا م�صوؤولة عن مقتل  على 

مدنيني يف البلدة.
هناك  الإن��ق��اذ  ف��رق  ك��ان��ت  وبينما 
�صكني  مبنى  اأن��ق��ا���س  ب��ني  تبحث 
متفّحم، �ُصوي اجلزء الأو�صط منه 
بالأر�س، وقفت عائالت تبحث عن 

ذويها.
اأحد  ف��ادمي زجربيلني وه��و  وق��ال 
"اأمي  ل����روي����رتز  امل��ن��ط��ق��ة  ���ص��ك��ان 
واأخي وزوجة اأخي واأمها واأبوها ما 

لكن الأجواء تاأثرت منذ الأحداث 
التي وقعت يف مدينة بوت�صا.

وواف������ق الحت������اد الأوروب���������ي على 
على  العقوبات  حزمة خام�صة من 

رو�صيا ت�صمل حظرا على الفحم.
لكن اأوكرانيا تتهم املجر بتقوي�س 
وح����دة الحت�����اد الأوروب�������ي بعدما 
م�صتعدة  اأن���ه���ا  ب��وداب�����ص��ت  ذك�����رت 
لدفع ثمن الغاز الرو�صي بالروبل 
وهو مطلب من الكرملني تقاومه 

معظم دول الغرب.
وميدانيا، قالت اأوكرانيا اإن رو�صيا 
تعيد جتميع قواتها بعد الن�صحاب 
ك��ي��ي��ف يف حماولة  ���ص��واح��ي  م���ن 

تعزيز  اإىل  احللفاء  اأوكرانيا  دعت 
جي�صها والتوقف عن �صراء النفط 
وال���غ���از ال��رو���ص��ي��ني، وه���و مطلب 
اأم���اط ال��ل��ث��ام ع��ن الن��ق�����ص��ام��ات يف 

اأوروبا.
وق���������ال ال����رئ����ي���������س ف����ول����ودمي����ري 
زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي يف م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و يف 
الأول اخلمي�س  اأم�س  وقت متاأخر 
الأ�صلحة  اإىل  بحاجة  "اأوكرانيا 
التي �صتمنحها الو�صائل لالنت�صار 
يف ���ص��اح��ة امل��ع��رك��ة و���ص��ي��ك��ون ذلك 

اأقوى عقوبة ممكنة لرو�صيا".
بوروديانكا،  يف  الو�صع  اأن  واأ�صاف 
وه����ي ب��ل��دة اأخ�����رى ���ص��م��ال غربي 

زالوا هناك بالإ�صافة اإىل اأ�صخا�س 
اآخرين كانوا هناك يف القبو".

ا���ص��ت��ه��داف املدنيني  ون��ف��ت رو���ص��ي��ا 
بوت�صا  يف  اجلثث  �صور  اإن  وت��ق��ول 
مت ت��زي��ي��ف��ه��ا ل��ت��ربي��ر امل���زي���د من 
مفاو�صات  وع���رق���ل���ة  ال���ع���ق���وب���ات 

ال�صالم.

الأجواء تاأثرت
قال املفاو�س الأوكراين ميخائيلو 
بثها  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  ب���ودول���ي���اك 
اإن  اأم���������س اجل���م���ع���ة  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
اأوكرانيا ورو�صيا جتريان حمادثات 
"بانتظام"،  الإن��رتن��ت  ع��رب  �صالم 

العامة  الأرك���������ان  ه��ي��ئ��ة  وذك�������رت 
اجلمعة  اأم�س  الأوك���راين  للجي�س 
ت��رك��ز على  ال��رو���ص��ي��ة  ال���ق���وات  اأن 
ماريوبول  مدينة  على  ال�صيطرة 
املحا�صرة،  اجل��ن��وب��ي��ة  ال�صاحلية 
والقتال بالقرب من مدينة اإيزيوم 
حققتها  واخ����رتاق����ات  ال�����ص��رق��ي��ة، 
ال���ق���وات الأوك���ران���ي���ة ب��ال��ق��رب من 

دونيت�صك.
تطلق  ما  ت�صن  اإنها  رو�صيا  وتقول 
خا�صة"  ع�صكرية  "عملية  عليه 
�صباط  ف�����رباي�����ر   24 يف  ب���������داأت 
النازية"  و"اجتثاث  ال�صالح  لنزع 
كييف  وت���رف�������س  اأوك�����ران�����ي�����ا.  يف 
وحلفاوؤها الغربيون ذلك باعتباره 

ذريعة واهية.
على  ردا  ج����دي����دة  ع���ق���وب���ات  ب���ع���د 
يف  بوت�صا،  بلدة  يف  مدنيني  مقتل 
واق��ع��ة اأدان���ه���ا ال��غ��رب ع��ل��ى نطاق 
وا����ص���ع ب��اع��ت��ب��اره��ا ج��رمي��ة حرب، 

منطقتي  على  الكاملة  لل�صيطرة 
�صرق  ول��وج��ان�����ص��ك يف  دون��ي��ت�����ص��ك 
البالد اللتني ي�صيطر عليهما على 
تدعمهم  انف�صاليون  جزئي  نحو 

مو�صكو منذ 2014.
لفتح  ت�صعى  اإنها  اأوك��ران��ي��ا  وقالت 
اليوم  اإن�������ص���ان���ي���ة  مم������رات  ع�������ص���رة 
�صرق  املدنيني يف  لإج��الء  اجلمعة 
وجنوب البالد. لكن من يحاولون 
ال����ف����رار م����ن م���دي���ن���ة م���اري���وب���ول 
ال����ب����الد،  ال�������ص���اح���ل���ي���ة يف ج����ن����وب 
الآلف  ع�������ص���رات  ي������زال  ل  ح���ي���ث 
ظل  ويف  كهرباء  دون  حما�صرين 
عليهم  �صيتعني  امل�����وارد،  ت��ن��اق�����س 

املغادرة ب�صيارات خا�صة.
مدينة  يف  ال�����ص��ل��ط��ات  ح��ث��ت  ك��م��ا 
اأوكرانيا  ���ص��رق  و���ص��ط  يف  دن��ي��ربو 
الن�صاء والأطفال وكبار ال�صن على 

املغادرة.
الع�صكرية  امل����خ����اب����رات  وق����ال����ت 

•• لفيف-بوروديانكا-رويرتز

ق���دم���ت رو����ص���ي���ا ال�������ص���ورة الأك����رث 
احل����رب  ع����ن  الآن  ح���ت���ى  ق���ت���ام���ة 
ال�����دائ�����رة م���ن���ذ ���ص��ت��ة اأ����ص���اب���ي���ع يف 
ارتفاع  "ماأ�صاة"  وا�صفة  اأوكرانيا، 
ال����ق����وات  اخل�������ص���ائ���ر يف ����ص���ف���وف 
الكبرية  الق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ت��ب��ع��ات 
ال�صلطات  ت�صارع  بينما  للعقوبات، 
بعيدا  امل��دن��ي��ني  لنقل  الأوك��ران��ي��ة 
يف  و�صيك  كبري  عن مرمى هجوم 

ال�صرق.
لأوكرانيا  ال��رو���ص��ي  ال��غ��زو  ت�صبب 
يف ف���رار اأك���رث م��ن اأرب��ع��ة ماليني 
وجرح  وق��ت��ل  اخل���ارج  اإىل  �صخ�س 
الآلف وحتويل مدن اإىل اأنقا�س، 
كما اأدى اإىل عقوبات �صاملة تقول 
يف  اقت�صادها  و�صعت  اإنها  مو�صكو 

اأ�صعب موقف منذ ثالثة عقود.
اجلمعية  علقت  رمزية،  خطوة  يف 
امل��ت��ح��دة ع�صوية  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة 
الإن�صان  حقوق  جمل�س  يف  رو�صيا 
ال���ت���اب���ع ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، وع������ربت عن 
حقوق  اأزم���ة  اإزاء  البالغ  "القلق 
الإن�صانية  والأزم����������ة  الإن���������ص����ان 
احلالية". ثم ان�صحبت رو�صيا من 

املجل�س.
واأق�������رت رو����ص���ي���ا يف ال�����ص��اب��ق ب���اأن 
بال�صرعة  ي���ت���ق���دم  مل  ه��ج��وم��ه��ا 
با�صم  املتحدث  لكن  اأرادت��ه��ا  التي 
عرب  بي�صكوف  دميرتي  الكرملني 
لرتفاع  اأ�صفه  عن  اخلمي�س  اأم�س 

عدد القتلى.
"لدينا  ن��ي��وز  �صكاي  ل�صبكة  وق���ال 
اإنها  ال���ق���وات.  ك��ب��رية يف  خ�����ص��ائ��ر 

ماأ�صاة كبرية بالن�صبة لنا".

الرو�صية  ال��ق��وات  اإن  الربيطانية 
واجلنوب  ال�صرق  يف  امل��دن  تق�صف 
اإيزيوم  وتتوغل جنوبا من مدينة 
يت�صن  ومل  ل�صيطرتها.  اخلا�صعة 
لرويرتز التحقق من هذه الأنباء.

 تبادل التهامات
التهامات  وكييف  مو�صكو  تبادلت 
بارتكاب انتهاكات، وفتحت مو�صكو 
حتقيقا جنائيا حول مزاعم جندي 
رو�صي بتعر�صه لل�صرب والتهديد 
اأوكرانيا  احتجازه يف  اأثناء  بالقتل 

كاأ�صري حرب.
مقطع  اأظ��ه��ر  منف�صل  �صياق  ويف 
التوا�صل  و����ص���ائ���ل  ع��ل��ى  م�����ص��ور 
رويرتز  منه  حتققت  الجتماعي 
غربي  منطقة  يف  م��وق��ع��ه  وحت���دد 
تقتل  اأوك�����ران�����ي�����ة  ق�������وات  ك���ي���ي���ف 
بالر�صا�س جنديا رو�صيا حمتجزا 

وم�صابا ب�صدة.
الأوكرانية  العامة  النائبة  وقالت 
ال�صلطات  اإن  فنيديكتوفا  اإي��ري��ن��ا 
التي  ك��ي��ي��ف،  م��ن��ط��ق��ة  ع����رثت يف 
وبلدات  وبوت�صا  بوروديانكا  ت�صمل 
وق���رى اأخ����رى م��ث��ل اإي���رب���ني، على 

طفال.  40 منهم  جثة   650
وذك��ر ممثلو ادع���اء اأوك��ران��ي��ون اأن 
169 طفال قتلوا و306 اأ�صيبوا 
الرو�صي  الغزو  البالد منذ بدء  يف 

يف 24 فرباير �صباط.
اأن  اإىل  بوت�صا  بلدية  رئي�س  واأ�صار 
لعمليات  �صحايا  ك��ان��وا  الع�صرات 
نفذتها  القانون  نطاق  خ��ارج  قتل 
يت�صن  ومل  ال���رو����ص���ي���ة.  ال����ق����وات 
لرويرتز التحقق من الأرقام على 

نحو م�صتقل.

�ملر�صحون يكثفون �لتحركات على �الأر�ص يف �ل�صاعات �الأخرية               

حملة غري معهودة قبل يومني من النتخابات الرئا�ضية الفرن�ضية 
•• باري�س-اأ ف ب

اغتنم  الفرن�صية  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ي��وم��ني  ق��ب��ل 
امل��ر���ص��ح��ون اأم�����س اجل��م��ع��ة ال�����ص��اع��ات الأخ����رية م��ن احلملة 
والإط���اللت  والتجمعات  الأر����س  على  التحركات  لتكثيف 
الإعالمية �صعيا لتحفيز الناخبني على اأمل اإقناع املرتددين 

واملقاطعني املحتملني.
وبعد �صل�صلة اأخرية من التجمعات م�صاء اخلمي�س، وانتهت 
احلملة عند منت�صف ليل اجلمعة )22،00 ت غ( بتوقيت 

باري�س.
وي��ح��ظ��ر ب��ع��د ذل���ك ع��ل��ى امل��ر���ص��ح��ني ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات عامة 
ولن  الإن��رتن��ت،  ع��رب  بالدعاية  والقيام  من�صورات  وت��وزي��ع 
تن�صر اأي مقابلة اأو ا�صتطالع للراأي اأو تقديرات قبل �صدور 

النتائج الأحد عند ال�صاعة 18،00 ت غ.
وكانت وزعت حتى بعد ظهر اخلمي�س %69 من الظروف 
برامج  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي  م��ل��ي��ون��ا  ال�47،9  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

املر�صحني ال�12 على الناخبني، بح�صب وزارة الداخلية.
غوادلوب  اأي  ال��ب��ح��ار،  وراء  م��ا  وم��ن��اط��ق  مقاطعات  يف  اأم���ا 
و�صان  مارتان  و�صان  بارتيليمي  و�صان  ومارتينيك  وغويانا 
بيار وميكلون وبولينيزيا الفرن�صية، حيث تنظم النتخابات 

ال�صبت، فانتهت احلملة يف منت�صف ليل اخلمي�س.
ال����دورة الأوىل م��ن الن��ت��خ��اب��ات خ��ارج��ة عن  وك��ان��ت حملة 
املاألوف منذ قيام اجلمهورية اخلام�صة عام 1958، اإذ �صّلتها 

اأزمة وباء كوفيد19- وهيمنت عليها احلرب يف اأوكرانيا.
وبت�صببه بارتفاع حاد يف اأ�صعار الطاقة واملواد الغذائية، اأبرز 

املو�صوع  ملعاجلة  امللحة  احلاجة  لأوك��ران��ي��ا  الرو�صي  الغزو 
الذي يت�صدر هواج�س الفرن�صيني وهو القدرة ال�صرائية.

ال��ت��ي عك�صتها  ن���واي���ا الأ�����ص����وات  ت�����ص��ري  ال�����ص��ي��اق،  ويف ه���ذا 
ا���ص��ت��ط��الع��ات ال�����راأي اإىل ���ص��ي��ن��اري��و مم��اث��ل ل��ل��ع��ام 2017 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  ولي��ت��ه  املنتهية  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��ق��ل  ح��ني 
)اجلمهورية اإىل الأمام( ومر�صحة اليمني املتطرف مارين 

لوبن اإىل الدورة الثانية قبل اأن يفوز ماكرون بالرئا�صة.
تكرار  ح��ال  ففي  امل��رة؟  ه��ذه  موؤكد  كهذا  �صيناريو  لكن هل 
"اجلبهة  املواجهة الأخرية بني ماكرون ولوبن، قد تتفكك 
التجمع  مر�صحة  اأم��ام  الطريق  قطعت  التي  اجلمهورية" 
�صفوف  للماكرونية" ن�صاأ يف  "م�صاد  تيار  الوطني، يف ظل 

الراأي العام خالل الولية الرئا�صية من خم�س �صنوات.
وحققت لوبن التي عملت على اإظهار نف�صها يف موقع اأكرث 
مو�صوعي  "راديكاليا" يف  يبقى  برناجمها  اأن  ول��و  اعتدال 
خالل  نقطتني  مبقدار  تقدما  الدولة،  وموؤ�ص�صات  الهجرة 

اأ�صبوع لت�صل اإىل %22 من نوايا الأ�صوات.
اأما ماكرون الذي اقت�صرت حملته على احلّد الأدنى، في�صجل 
انح�صارا باملقدار ذاته اإىل %26 من نوايا الأ�صوات، بح�صب 
"اأوبينيون واي" و"كيا  اأج��راه معهدا  للراي  ا�صتطالع  اآخر 

بارترنز" ون�صرت نتائجه اخلمي�س.
وي��ت��ق��ل�����س ال���ف���ارق اأك����رث يف ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث ت�صري 
التوقعات اإىل فوز ماكرون على لوبن بن�صبة 53 يف مقابل 

اأ�صبوع. قبل   45% يف  مقابل   55 مع  باملقارنة   ،47%
اأن  اجل��م��ع��ة  باريزيان"  "لو  �صحيفة  يف  م��اك��رون  واأو����ص���ح 
تتغري:  "مل  الوطني  التجمع  اجلوهرية" ملر�صحة  "املبادئ 

اإنه برنامج عن�صري يهدف اإىل اإحداث �صرخ داخل املجتمع 
برنامج  لديها  لوبن  "مارين  م�صيفا  الت�صدد"  كثري  وه��و 

اجتماعي كاذب لأنها ل متّوله".
الذي  ميالن�صون  ل��وك  املتمردة" ج��ان  "فرن�صا  مر�ّصح  اأم��ا 
من   16% ح��وايل  على  بح�صوله  الثالثة  املرتبة  يف  ي��اأت��ي 
ب�صرورة  مناديا  اللعبة،  بلبلة  يف  فياأمل  الأ����ص���وات،  ن��واي��ا 
بالو�صول  للي�صار  �صي�صمح  املفيد" الذي  "الت�صويت  اعتماد 

اإىل الدورة الثانية.
نتائج  لتف�صري  امل��ف��ات��ي��ح  اأح���د  امل��ق��اط��ع��ة  م�صتوى  و���ص��ي��ك��ون 
النتخابات، يف وقت يتوقع اأن يبلغ اأو حتى يتخطى الن�صبة 
القيا�صية امل�صجلة عام 2002 وقدرها 28،4% )22،2% 

عام 2017(.
�صعيا للحفاظ على ح�صور اإعالمي حتى اللحظة الأخرية، 
اأعطى ماكرون مقابلة لإذاعة اإر تي اإل باكرا �صباح اجلمعة، 
ويتوقع ان يقوم مبقابلة ثانية يف ال�صاعة 19،00 للو�صيلة 
من  جمهور  يتابعها  التي  "بروت"  الإلكرتونية  الإعالمية 

ال�صباب.
ك��ذل��ك، ح�����ص��رت م��اري��ن ل��وب��ن م��ن ب��ريب��ي��ن��ي��ان يف برنامج 
املدينة  يف  ت��زور  اأن  قبل  اإن��ف��و،  فران�س  اإذاع���ة  على  �صباحي 

ن�صب الفرن�صيني املفقودين يف اجلزائر.
بيكري�س  ف������ال������ريي  ت����ت����وج����ه  ال�����ي�����م�����ني،  م���ع�������ص���ك���ر  ويف 
)"اجلمهوريون"( التي تتناف�س مع مر�صح اليمني املتطرف 
اإريك زمور بح�صولهما على حواىل %9 من الأ�صوات، اإىل 
كروم،  ا�صحاب  تلتقي  فرن�صا حيث  مدينة كريان يف جنوب 
فرن�صا" 2%(  )"انه�صي  اإينيان  دوب��ون  نيكول  يقوم  فيما 

بتحرك عند مركز لدفع ر�صوم املرور يف �صان اأرنو ب�صاحية 
باري�س ويزور قرب باري�س ن�صب مون فالرييان الذي يكرم 

املقاومني واملقاتلني الفرن�صيني يف احلرب العاملية الثانية.
من جانبه، يزور املر�صح البيئي يانيك جادو )%5( مدينة 
فابيان  ال�صيوعي  يختتم  فيما  فرن�صا،  �صرق  بو�صط  ليون 

رو�صيل )%5( حملته يف باري�س.
املعادي للراأ�صمالية"  "احلزب اجلديد  واأخريا يعقد مر�صح 
فيليب بوتو ومر�صحة "الكفاح العمايل" ناتايل اأرتو )1% 
غرونوبل  يف  لهما  انتخابيني  جتمعني  اآخ���ر  منهما(  لكل 

)و�صط �صرق( وروان )�صمال( على التوايل.

م�ضرع 12 �ضخ�ضًا اإثر اأمطار غزيرة يف كولومبيا 
•• بوغوتا-اأ ف ب

لقي 12 �صخ�صاً على الأقّل م�صرعهم ول يزال اثنان اآخران مفقودين يف 
منجم من جّراء اأمطار غزيرة هطلت على �صمال غرب كولومبيا، بح�صب ما 

اأعلنت ال�صلطات اخلمي�س.
وقال هيكتور اأوريغو، رئي�س بلدية اأبرياكي يف مقاطعة اأنتيوكيا حيث وقعت 

الكارثة، "لدينا 12 جثة وما زال هناك �صخ�صان يف عداد املفقودين".
اأّن �صياًل من الطني فاجاأ عمال املنجم يف خمّيمهم م�صاء الأربعاء  واأو�صح 

قرابة ال�صاعة 18:30 )22:30 ت غ(.
واأ�صاف يف ت�صريح لقناة تيالنتيوكيا التلفزيونية املحلّية اأّن "الرجال كانوا 
واآخرون ينهون عملهم،  الع�صاء وبع�صهم ي�صتعّد للخلود للراحة  يتناولون 

عندما حدث الفي�صان".
مفاجئ  في�صان  عن  الكارثة  جنمت  فقد  املحلّية  الإغاثة  طواقم  وبح�صب 

لنهر يف هذه املنطقة اجلبلية.
وب�صبب الأحوال اجلوية ال�صّيئة عّلقت طواقم الإغاثة جهودها للعثور على 

ال�صخ�صني املفقودين حتى �صباح اجلمعة.
وعرّب الرئي�س اإيفان دوكيه عن "ت�صامنه مع اأ�صر ال�صحايا".

وقال يف ر�صالة عرب تويرت اإّن "الهيئات الإغاثية ت�صارك يف عمليات البحث 
عن املفقودين".

ويف مطلع �صباط/فرباير، اأّدى انهيار اأر�صي جنم اأي�صاً عن هطول اأمطار 
غزيرة اإىل مقتل 14 �صخ�صاً واإ�صابة ع�صرات اآخرين بجروح يف و�صط غرب 

كولومبيا.

بريطانيا: القوات الرو�ضية ان�ضحبت 
بالكامل من �ضمال اأوكرانيا 

•• لندن-رويرتز

اإن القوات الرو�صية  قالت املخابرات الع�صكرية الربيطانية  اأم�س اجلمعة 
ان�صحبت الآن بالكامل من �صمال اأوكرانيا اإىل رو�صيا البي�صاء ورو�صيا.

وذكرت وزارة الدفاع على تويرت اأنه �صيتم نقل بع�س هذه القوات الرو�صية 
اإعادة  اأي  اأن  واأ�صافت  دونبا�س.  يف  للقتال  اأوكرانيا  �صرق  اإىل  الأق��ل  على 
الوزارة  وقالت  الأق��ل.  على  اأ�صبوعا  �صت�صتغرق  ال�صمال  من  كبري  انت�صار 
القوات  واإن  م�صتمر،  واجلنوب  ال�صرق  يف  امل��دن  على  الرو�صي  الق�صف  اإن 

الرو�صية تقدمت جنوبا من مدينة اإيزيوم التي ل تزال حتت �صيطرتها.
ومل يت�صن لرويرتز التحقق من �صحة التقرير.

وزير اأملاين: بوتني اأخطاأ التقدير يف حرب اأوكرانيا
•• برلني-وكاالت

اأعرب وزير القت�صاد الأمل��اين روبرت هابيك، عن اعتقاده باأن 
متاماً"  التقدير  "اأخطاأ  بوتني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ص��ي  الرئي�س 
اأم�س اجلمعة  هابيك  وقال  اأوكرانيا.  �صد  العدوانية  يف حربه 
بقدرة  ا���ص��ت��ه��ان  "لقد  )ب���ون���د����ص���رات(:  ال���ولي���ات  جم��ل�����س  يف 
الأوكرانيني على املقاومة والبطولة"، م�صيفا اأن بوتني ا�صتهان 
اأوروب��ا والغرب واملجتمع عرب الأطل�صي، وقال:  مبدى ت�صافر 
"لقد ا�صتهان باأن النا�س مل يردنه مطلقاً كمحرر". ويف اإ�صارة 
اإىل بوتني، حتدث هابيك عن "نزعة انتقامية قومية"، مو�صحاً 
اأنها اأيديولوجية حتاول اإزاحة احلدود وال�صتيالء على الدول، 
والربملانية  والدميقراطية  احلرية  يحتقر  بوتني  اأن  م�صيفاً 

و�صيادة القانون، لكن الغرب ت�صرف ب�صرعة وح�صم.

اأوروبا ترحب بنقل �ضالحية الرئي�س اليمني اإىل جمل�س القيادة الرئا�ضي
•• بروك�سيل-وكاالت

رحب الحتاد الأوروبي، بقرار الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي، نقل �صالحياته اإىل جمل�س قيادة رئا�صي.
جلهود  دعماً  اليمنية،  اليمنية  املحادثات  لعقد  اخلليجي  التعاون  جمل�س  جهود  "نثمن  الأوروب���ي  الحت��اد  وق��ال 

املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة، والتي اأدت اإىل هذا التطور".
واأكد اأنه يدعم هذه اخلطوة التي و�صفها ب�"امل�صجعة للهدنة الأخرية برعاية الأمم املتحدة، والتي �صت�صتمر ل�صهرين 

بني اأطراف النزاع، وميكن اأن تخلق املزيد من الزخم لت�صوية �صيا�صية �صاملة لل�صراع".
والتعاطي مع  الهدنة  اح��رتام  وج��ه اخل�صو�س احلوثيني، على  الفاعلني، وعلى  الأوروب���ي، جميع  وح��ث الحت��اد 

املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة، هان�س جروندبرج "دون �صروط م�صبقة".
ورحب، بالإعالن عن تقدمي دعم مايل كبري من قبل ال�صعودية والإمارات، ف�صاًل عن اإعالن اململكة "عن تقدمي 

م�صاعدات نفطية ودعم خلطة الأمم املتحدة لال�صتجابة الإن�صانية".
واأو�صح، اأنه بعد 7 �صنوات من ال�صراع الطويل واملدمر، "توفر هذه امل�صاعدة دعماً حيوياً ل�صعب اليمن".

ال�ضني ت�ضجل 1576 اإ�ضابة 
موؤكدة جديدة بكوفيد 

•• بكني-رويرتز

 1576 اأم�س اجلمعة ت�صجيل  اأعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني 
 1323 اإ�صابة جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا يوم اخلمي�س ارتفاعا من 
يف اليوم ال�صابق. وقالت اللجنة اإن 1540 من الإ�صابات اجلديدة انتقلت 

اإليها العدوى حمليا، مقابل 1284 يف اليوم ال�صابق.
اأعرا�س مقابل  اإ�صابة جديدة مل تظهر عليها   22648 ال�صني  و�صجلت 
21784 يف اليوم ال�صابق. و�صجلت مدينة �صنغهاي املركز املايل ال�صيني 
30398 اإ�صابة جديدة بدون اأعرا�س و 824 اإ�صابة م�صحوبة باأعرا�س 
و  اأعرا�س  بدون  اإ�صابة   19660 �صجلت  املدينة قد  كانت  يوم اخلمي�س. 
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التغري املناخي و البيئة  ت�ضدر قرارا ب�ضحب وا�ضرتداد �ضوكولته كيندر �ضربرايز يوفو ماك�ضي 100 جم  من اأ�ضواق الدولة
•• دبي -وام:

اأ�صدرت " وزارة التغري املناخي والبيئة " - ا�صتنادا اإىل املعلومات الفنية 
الواردة اإليها ب�صاأن تف�صي الإ�صابة بال�صاملونيال يف عدة دول اأوروبية والتي 
 - Kinder ارتبطت با�صتهالك منتجات �صوكولتة للعالمة التجارية
تعميما ب�صاأن نوعية وموا�صفات هذه املنتجات موجها لل�صلطات املحلية 
املخت�صة بالرقابة على الأغذية للتاأكد من خلو اأ�صواق الدولة من هذه 
�صحب  على  ف���ورا  العمل  ب�����ص��رورة  امل�صتورد  على  الت�صديد  و  املنتجات 
املخت�صة يف كل  املحلية  ال�صلطات  اإ�صراف  املنتجات حتت  تلك  وا�صرتداد 

اإمارة واتالفها اإن تطلب الأمر اأو اإعادتها لبلد املن�صاأ.
تاأتي هذه الإج��راءات �صمن ا�صرتاتيجية ال��وزارة ل�صمان اأمن و�صالمة 

توفري  على  الإم�����ارات، وحر�صها  دول���ة  اإىل  ال����وارد  اأو  امل��ت��داول  ال��غ��ذاء 
غذاء �صليم واآمن للم�صتهلكني مبا يتوافق مع اأف�صل املمار�صات العاملية 
بهدف تعزيز ثقة امل�صتهلكني يف الدولة ب�صالمة الغذاء املتداول حتقيقا 
املحلي  الإن��ت��اج  وا�صتدامة  ال��غ��ذاء  �صالمة  تعزيز  يف  املتمثلة  لأه��داف��ه��ا 
نظام �صحي  تطبيق  الإم��ارات يف  لروؤية  الوطنية  الأجندة  مع  ومتا�صيا 
دولة  يف  الغذاء  �صالمة  تعتمد  حيث  العاملية،  املعايري  اأعلى  اإىل  ي�صتند 
واملتداولة  امل�صتوردة  الأغ��ذي��ة  على  فعالة  رقابية  اأنظمة  على  الإم���ارات 
حلماية امل�صتهلكني من الأغذية ال�صارة بال�صحة اأو املغ�صو�صة اأو امل�صللة 
املحلية  ال�صلطات  م��ع  والتن�صيق  بالتعاون  الفنية  للوائح  املخالفة  اأو 

واجلهات املعنية يف الدولة.
وبالتعاون  لالأغذية  ال�صريع  الإن���ذار  لنظام  ال���وزارة  اإدارة  خ��الل  من  و 

الأغذية ممثلة  على  بالرقابة  املخت�صة  املحلية  ال�صلطات  مع  والتن�صيق 
دبي  وبلديات  الغذائية،  ال�صالمة  و  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  من  كل  يف 
وال�صارقة وعجمان واأم القيوين وراأ�س اخليمة والفجرية مت الك�صف عن 
ا�صتريادها  يتم   Kinder التجارية  للعالمة  ال�صوكولتة  منتجات  اأن 

من 8 م�صانع حول العامل وتت�صمن نطاقا وا�صعا من تلك املنتجات.
ا�صتريادها  مت  التي  املتاأثرة  املنتجات  اأن  اإىل  الأول��ي��ة  املعلومات  وت�صري 
100 جم"  "كي���������������ندر �صربرايز يوفو ماك�صي  اإىل الدولة �صملت منتج 
 Kinder Surprise Uovo Maxi Chocolate 100"
اإجراءات  زال��ت  وم��ا  بلجيكا..  يف  يقع  فقط  واح��د  م�صنع  من   "gm
التحري قائمة من قبل ال�صلطات الرقابية يف بلجيكا وال�صركة املنتجة 
لتحديث قوائم املنتجات املتاأثرة والدول التي مت توزيع املنتجات املعنية 

لها.
و حر�صا على اتخاذ التدابري الحرتازية الالزمة اأعدت ال��وزارة قائمة 
تعريف  ورق��م  واح��د  وانتهاء  اإنتاج  بتاريخ  واملحددة   - امل�صابة  باملنتجات 
موحد - واملطبوع على البطاقة الغذائية لتلك املنتجات واأ�صدرت تعميما 
للتاأكد من خلو  الأغذية،  على  بالرقابة  املخت�صة  املحلية  لل�صلطات  بها 
على  فورا  العمل  ب�صرورة  امل�صتورد  على  والت�صديد  منها  الدولة  اأ�صواق 
�صحب وا�صرتداد تلك املنتجات حتت اإ�صراف ال�صلطات املحلية املخت�صة يف 

كل اإمارة واتالفها اإن تطلب الأمر اأو اعادتها اإىل بلد املن�صاأ.
واأكدت الوزارة ت�صديد اإجراءات الرقابة على منتجات ال�صركة امل�صتوردة 
واملتداولة يف الأ�صواق وعدم ال�صماح بتداول اأي منتج قد يوؤثر على �صحة 

امل�صتهلك.

خالل ندوة �فرت��صية نظمت لتعزيز وعي جمتمع �الأعمال ح�صرها �أكرث من 100 م�صارك

غرفة جتارة دبي تناق�س كفاءة الطاقة واملياه يف املباين اخل�ضراء
•• دبي-الفجر: 

يف اإطار جهودها لن�صر الوعي حول اأهمية مفهوم املباين اخل�صراء ودورها 
يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية، نظمت جمموعة عمل املباين 
افرتا�صية  ن��دوة  موؤخراً  لال�صتدامة  دبي  غرفة  ل�صبكة  التابعة  اخل�صراء 
حول كيفية حتقيق كفاءة الطاقة واملياه يف املباين اخل�صراء، وذلك و�صط 
م�صاركة وا�صعة من خمتلف قطاعات جمتمع الأعمال و�صلت اإىل اأكرث من 

م�صارك.  100
احلايل  بالو�صع  امل�صاركني  وع��ي  تعزيز  اإىل  الفرتا�صية  ال��ن��دوة  وهدفت 
واأبرز ال�صتثمارات يف جمال الطاقة املتجددة عاملًيا وحملًيا، بالإ�صافة اإىل 
ت�صليط ال�صوء على اأبرز الأمثلة على املباين امل�صتدامة واخل�صراء يف دولة 

الإمارات.
وحتدث خالل الندوة الإلكرتونية مدراء وم�صوؤولون ميثلون اأهم ال�صركات 
م�صوؤول  اأوك���ورو،  اإيفيني  جينيفر  من  كل  القائمة  �صملت  حيث  الدولة  يف 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  الفنية يف  ال�صت�صارات  برامج  خلدمات 
)اآيرينا(، و�صامويل جنوروج، مدير �صمان اجلودة العنقودية يف "جيه ايه 
يف  وال�صيانة  العمليات  مدير  الدو�صري،  و�صعود  والفنادق"،  للمنتجعات 

"اإمباور".
والتنمية  القت�صادية  الأب��ح��اث  قطاع  رئي�س  رت���اب،  بلعيد  الدكتور  واأك���د 
التعريف  على  دب��ي  واإل��ت��زام غرفة جت��ارة  دب��ي حر�س  امل�صتدامة يف غرفة 
باأف�صل املمار�صات للمحافظة على ا�صتدامة املباين اخل�صراء بني جمتمعات 
الأعمال، م�صرياً اإىل اأهمية تنظيم هذه الندوة الفرتا�صية ودورها يف تعزيز 

وعي امل�صاركني بكيفية حتقيق كفاءة الطاقة واملياه يف املباين اخل�صراء. 
اأن غرفة جتارة دبي ح�صلت خالل العام املا�صي على جائزة  واأ�صاف رتاب 

"الريادة يف منطقة ال�صرق الأو�صط"، املقدمة من املجل�س الأمريكي للمباين 
اخل�صراء )USGBC( لعام 2021، وذلك تقديراً جلهودها املتميزة يف 
اإىل اأن فوز  اإن�صاء واإدارة مباٍن م�صتدامة و�صحية و�صديقة للبيئة، م�صرياً 
املباين  اأكرث  اأحد  الرئي�صي، حيث يعترب  الغرفة باجلائزة جاء عن مقرها 
على  الغرفة  الأو�صط، يف حني ح�صلت  ال�صرق  كفاءة يف منطقة  اخل�صراء 
الفئة البالتينية يف اعتماد الريادة يف تطبيق اأنظمة الطاقة وحماية البيئة 

)LEED Platinum( ثالث مرات على مدى ال�صنوات اخلم�س ع�صرة 
املا�صية، مما يعك�س اإلتزام الغرفة بالبيئة وال�صتدامة واملمار�صات امل�صوؤولة.  
املقر  مبنى  يف  ال�صتدامة  ت��داب��ري  ع��ن  اأوك����ورو  اإيفيني  جينيفر  وحت��دث��ت 
الرئي�صي للوكالة الدولية للطاقة املتجددة )اآيرينا( يف اأبوظبي، والذي يعد 
اأحد اأكرث املباين ا�صتدامة يف دولة الإمارات، بالإ�صافة اإىل الو�صع احلايل 
ف�صاًل  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  وا���ص��ت��ث��م��ارات  وحم��ل��ًي��ا،  عاملًيا  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 

ال�صراكات بني  ت�صهيل  "اآيرينا" يف  امل�صاريع يف  تي�صري ودعم  عن دور ق�صم 
القطاعني العام واخلا�س.

وبدوره �صلط �صامويل جنوروج ال�صوء يف حديثه على خمتلف تدابري كفاءة 
للمنتجعات  اي��ه  "جيه  مرافق  يف  حالًيا  تنفيذها  يتم  التي  واملياه  الطاقة 
بالإ�صافة  الكربون  انبعاثات  تقليل  �صركته على  موؤكداً حر�س  والفنادق"، 

اإىل ا�صتهالك الطاقة واملياه وحت�صني ممار�صات ال�صتدامة احلالية.
وركز �صعود الدو�صري يف حديثه على نهج الرجتال والت�صغيل الذي تنفذه 
اأهمية  على  م�صدداً  واملياه،  الطاقة  كفاءة  ل�صمان  م�صانعها  "اإمباور" يف 
التخفي�س  حتقيق  ل�صمان  املحطات  ت�صغيل  يف  مبتكرة  اإج���راءات  اعتماد 

الأمثل يف ا�صتهالك الطاقة واملياه.
ومتثل �صبكة غرفة دبي لال�صتدامة من�صًة اأ�صا�صيًة ملجتمع الأعمال لتبادل 
املعلومات واخلربات حول اأف�صل املمار�صات يف تطبيق امل�صوؤولية الجتماعية 
للموؤ�ص�صات، وهي مبثابة ناٍد يجمع جميع ال�صركات املهتمة مبجال املمار�صات 

الجتماعية امل�صوؤولة وامل�صتدامة.
وي�صار اإىل اأن مركز اأخالقيات الأعمال تاأ�ص�س يف غرفة جتارة دبي يف عام 
2004، وبرز كاأهم مركز ي�صاهم يف الرتويج لأهمية م�صوؤولية املوؤ�ص�صات 

جتاه املجتمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وي�صم 
على  دبي  العاملة يف  ال�صركات  ي�صاعدون  الذين  اخل��رباء  من  ع��دداً  املركز 
تطبيق املمار�صات امل�صوؤولة التي من �صاأنها اأن تعزز اأداء ال�صركات وقدرتها 

التناف�صية. ويوفر املركز البحوث والتدريب والتقييم بالإ�صافة اإىل 
تعنى  التي  ال�صت�صارية  اخلدمات  وتوفري  الهامة  الفعاليات  بع�س  تنظيم 

بتعزيز مفهوم امل�صوؤولية الجتماعية للموؤ�ص�صات.

�ضوق الذهب من الوجهات الأكرث اأمانًا يف دبي
•• دبي-الفجر: 

التجار  م��ع  بالتعاون  دب���ي،  جم��وه��رات  جمموعة  نظمت 
واملقيمني يف حي �صوق الذهب، حفال يف قلب �صوق الذهب، 
�صهده معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
جمل�س  رئي�س  اهلل،  عبد  توحيد  وال�صيد  دب���ي،  ل�صرطة 
�صهيل،  ليلى  و�صعادة  للمجوهرات،  دب��ي  جمموعة  اإدارة 
ع�صو جمل�س الإدارة، ورئي�صة ق�صم الت�صويق يف جمموعة 
املجموعة  اأع�صاء  اإىل جانب  بالإ�صافة  دبي للمجوهرات، 
عن  واملقيمني  والتجار  املجموعة  من  تعبرياً  الآخ��ري��ن، 
خ��ال�����س ام��ت��ن��ان��ه��م ل��ل��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة دب���ي نظري 
انت�صار جائحة كورونا، كوفيد19-،  جهودها يف مكافحة 
واإعادة افتتاح �صوق الذهب املعلم ال�صهري عاملياً. ومع بداية 
برنامج  ج��اء  اجلميع،  �صالمة  ول�صمان  ال��ع��امل��ي،  ال��وب��اء 
لإدارة  الوطنية  اله�يئة  اأطلقته  ال��ذي  الوطني  التعقيم 
الطوارئ والأزمات والكوارث ليحد من انت�صار الوباء بناًء 
على خطة عمل نفذتها �صرطة دبي. لعبوا دورا حموريا يف 
عملية اإعادة الفتتاح الآمن ل�صوق الذهب، واإىل الآن تدعم 
�صرطة دبي �صوق الذهب بالعديد من املبادرات الرئي�صية 
مثل م�صاعدة الزوار يف �صوق الذهب، وال�صرطة ال�صياحية، 
اإلخ. ويف هذا ال�صياق، قال معايل الفريق عبد اهلل خليفة 
املري، القائد العام ل�صرطة دبي: "ي�صعدنا وي�صرفنا هذه 
وجتار  للمجوهرات  دب��ي  جمموعة  قدمتها  التي  اللفتة 
وم��ق��ي��م��ي ال�����ص��وق. اإن��ن��ا يف ���ص��رط��ة دب���ي ح��ري�����ص��ون على 

القطاعني احلكومي  ال�صركاء يف  كافة  تعاوننا مع  تعزيز 
الواحد،  الفريق  ب��روح  العمل  ملفهوم  تر�صيخا  واخل��ا���س، 
�صركاء  امل�صرتكة...نحن  حتدياتنا  كافة  ملجابهة  و�صعيا 
ال��وط��ن، وواج��ب��ن��ا ���ص��ون م��ق��درات��ه، ولأج���ل ذل���ك، ن�صخر 
الأهداف  لتحقيق  الب�صرية  وال��ط��اق��ات  الإم��ك��ان��ات  كافة 
املعامل  م��ن  ال��ذه��ب  " ���ص��وق  معاليه  الوطنية." واأ���ص��اف 
اإم����ارة دب���ي، وم��رك��ز جت���اري م��ه��م، وه��و ما  الرئي�صية يف 
واملتعاملني  للتجار  الأم���ان  درج��ات  اأق�صى  �صمان  يحتم 
دبي،  ل�صرطة  العام  القائد  �صواء." واأك��د معايل  على حد 
اأن �صرطة دبي تعمل على حتقيق روؤى وتوجهات القيادة 
كافة  وتقدم كل ما يف مقدورها لإجن��اح جهود  الر�صيدة، 
عن  معربة  الدولة.  اأنحاء  كل  يف  العاملة  املعنية  اجلهات 
�صعادته بالتعاون والتن�صيق امل�صرتك مع املجموعة وكافة 
الأم��ن وال�صالمة  اأق�صى درج��ات  املعنيني ل�صمان حتقيق 
�صهيل،  ليلى  �صعادة  قالت  جانبها  من  املجتمع.  وازده���ار 
ع�صو جمل�س الإدارة ورئي�صة ق�صم الت�صويق يف جمموعة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  خ��روج  "مع  للمجوهرات:  دبي 
بنجاح من جائحة كوفيد - 19، هناك اأبطال بيننا قاموا 
عملهم  خ���الل  م��ن  �صالمتنا  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  بحمايتنا 
اأح��د هذه الفرق  ال��دوؤوب والتزامهم ال��ذي ل مثيل له - 
�صوق  يف  التجار  قطاع  ع��ن  نيابة  دب��ي.  �صرطة  يف  يتمثل 
اهلل  عبد  الفريق  معايل  ن�صت�صيف  اأن  ي�صعدنا  ال��ذه��ب، 
اأن نعرب له  العام ل�صرطة دبي ونود  القائد  امل��ري،  خليفة 

عن �صكرنا وتقديرنا له ولقيادته املثالية".

تعيني رئي�س تنفيذي جديد ل�ضركة الطيف التابعة ملجموعة اإيدج
•• اأبوظبي- وام:

واإحدى  املنطقة،  يف  وال��رائ��دة  املتقدمة  التكنولوجيا  جمموعة  اإي��دج،  اأعلنت 
اأكرب 25 مورداً ع�صكرياً يف العامل، عن تعيني �صيف علي الدهبا�صي يف من�صب 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة "الطيف" التابعة لها واملزود الرائد يف الإمارات لدعم 
دورة احلياة للمن�صات والأنظمة الربية الع�صكرية من خالل خدمات ال�صيانة 

�صل�صلة  واإدارة  وال���َع���م���رة  والإ�����ص����الح 
واخلدمات  الفني  والتدريب  التوريد 
"الطيف" ج��زءاً من  الهند�صية. وتعد 
قطاع  �صمن  ال��ربي��ة  العمليات  ق�صم 
ال��ت��اب��ع ملجموعة  امل��ن�����ص��ات والأن��ظ��م��ة 
الع�صو  امل�����ال،  م��ن�����ص��ور  وق�����ال  اإي������دج. 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
اإيدج : " ياأتي تعيني �صيف الدهبا�صي 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  من�صب  يف 
خرباته  من  ال�صتفادة  بهدف  الطيف 
ال��ق��ي��ادي��ة لإدارة  ال��وا���ص��ع��ة وم��ه��ارات��ه 
متا�صياً  النمو  وحتفيز  ال�صركة  اأعمال 

ال�صرتاتيجية  تلك  ركائز  اأهم  ومن  الإجمالية.  واأهدافها  ال�صركة  روؤي��ة  مع 
هو الدعم والتطوير امل�صتمرين للقدرات ال�صيادية لالإمارات و�صط �صعيها لأن 

ت�صبح مركزاً عاملياً للتقنيات املتقدمة واخلدمات الدفاعية ".
يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  من�صب  �صابقاً  ي�صغل  الدهبا�صي  �صيف  وكان 
برامج  وتطبيق  و���ص��ع  يف  ع��ام��اً   17 تتجاوز  خ��ربة  وميتلك  الطيف،  �صركة 
ذلك  يف  مبا  التجارية،  املوؤ�ص�صات  اأه��م  من  بع�س  يف  النطاقة  وا�صعة  حتولية 

�صركات اإماراتية مثل "�صرتاتا للت�صنيع" و�صركة مبادلة لال�صتثمار.

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3111/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3802/2020 جتاري جزئي، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)785966.5 درهم(، �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ : م�صرف دبي �س.م.ع - واآخرون
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي بور�صعيد - ديره - دبي- �صارع بور�صعيد- مبنى �صيتى افنيو - �صقة ال�صابع 703

وميثله : خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب اإعالنه : فوؤاد عبا�س متيز �صفته: منفذ �صده

و قدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  اخطاركم  بتاريخ )2022-3-30(  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  مو�صوع 
 oakwood  1102  +1114 بيعت ))وح��ده يف  ال  و  التبليغ  تاريخ  15يوم من  دره��م خالل   )785966،50(
 sapphire / 59-404 ووحدة رقم 306-6 ووحده رقم  al thamam  207-45 وحده   /residency
اعاله  امللف  به يف  املطالب  للمبلغ  وف��اء   residence 441 /A-1008 imperial residence1 وح��دة 
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا يف و العائدة لكم باملزايدة العلنية وفقاً ملقت�صيات ن�س املادة 152 من الالئحة 

التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية رقم 75 ل�صنة 2018 وتعديالته.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
  يف التنفيذ رقم 4913/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
به  املنقذ  املبلغ  ب�صداد   ، اداء  اأمر   2021/2731 الدعوى رقم  ال�صادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�صوع 

وقدره )860343 درهم( ، �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ م�صرف الإمارات الإ�صالمي ) �صركة م�صاهمة عامة( واآخرون

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي بور�صعيد - ديره - دبي- �صارع بور�صعيد مبنى �صيتى افنيو
وميثله : خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

املطلوب اإعالنه / 1- فوؤاد عبا�س متيز  - �صفته : منفذ �صده
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ )30-3-2022( اخطاركم ب�صداد املبلغ املنقذ به و قدره )860343( 
اأرق����ام   cakwood residency يف  )وح����ده  ب��ي��ع��ت  ال  و  ال��ت��ب��ل��ي��غ  ت��اري��خ  م��ن  15يوم  خ���الل  دره����م 
 sapphire وحده رقم 306-6 / وحده يف Al thamam 207-45 يف وحده   /  1114+1102
العلنية وفقاً  باملزايدة  imperial residence رقم -1008( والعائدة لكم   1 411/ وحده يف  رقم 
 2018 ل�صنة   75 رق��م  املدنية  الإج�����راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  م��ن   152 امل���ادة  ن�س  ملقت�صيات 

وتعديالته
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

اعالن بالن�شر 
 1840/2022/209 تنفيذ عمايل

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  كامربيدج ميدل اي�صت للديكور - �س ذ م م
             جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ حممد فخري �صليم مهدي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)705368( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ادهم ح�شني خلفان   

اأمراأداء    SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001131/ 
اإىل املحكوم عليه : ادهم ح�صني خلفان 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ اأحمد علي عبدالنبي علي عبدالغني - اجلن�صية : م�صري  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 60152 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0008326 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �صريجيت بالكري�صنا - العنوان : 9404996  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/3/29 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / اأجرة ال�صارقة -  بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مببلغ وقدره 7077،59 درهم ، وبالر�صوم 
وامل�صاريف. 

الهيئة التي نظرت الدعوى وحجزتها للحكم برئا�صة القا�صي / حممد ح�صن 
املرزوقي والهيئة التي نطقت باحلكم املبينة ب�صدر احلكم. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0004308 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بروم�س اونييني اونوؤنز
العنوان : 9298738  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/3/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / اأجرة ال�صارقة -  بالتايل :

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مببلغ وقدره 17208.59 درهم ، 

وبالر�صوم وامل�صاريف. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 4692/2021/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13      

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 51،204.15 درهم والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد.   

املدعي  : �صركة �صمارت تامي للزجاج والملنيوم - ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�صارقة - املجاز - ال�صارقة - �صارع اخلان - مبنى املوارد - �صقة 204  

املطلوب اإعالنه : 1 - ت�صال موتورز - �س ذ م م  - �صفته : مدعي عليه 
احل�صوري  مبثابة   2022/1/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
واربعة  ومائتان  ال��ف  واح��د وخم�صون   51،204.15 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام   :
ال�صداد  2021/11/30 وحتى متام  5% �صنويا من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا  وع�صر  درهما وخم�صة 
والزمتها بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف االإ�شتئناف رقم 3494/2021/305 ا�شتئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة الإ�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87   
اجلزئية  الدائرة  الإبتدائية  دبي  حمكمة  من   2021/11/28 بتاريخ  ال�صادر  احلكم  اإ�صتئناف   : الدعوى  مو�صوع 
: بعدم  املحكمة ح�صوريا  2021 جتاري جزئي والقا�صي منطوقة )حكمت  3896 ل�صنة  الدعوى رقم  التجارية يف 
جواز نظر الدعوى ل�صابقة الف�صل فيها بالدعوى رقم 2546 ل�صنة 2017 جتاري كلي وا�صتئنافها رقم 1316 ل�صنة 

املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�صاريف  الر�صوم  املدعى  والزمت  جتاري  ا�صتئناف   2019
م�صتاأنف  : يو�صف حممد �صالح عبداهلل احلمادي   عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع اخلان 

- مبنى املوارد - �صقة 204   وميثله : حمد عبدالوهاب ح�صن حممد القوا�صي  
املطلوب اإعالنه : 1 - غاردينيا للطفولة املبكرة )حاليا( ح�صانة غاردينيا )�صابقا( - �صفته : م�صتاأنف �صده   

قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/3896 جتاري جزئي، وحددت لها جل�صه يوم الإثنني املوافق 
2022/5/16 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021



السبت   9  إبريل    2022  م   -    العـدد   13515  
 Saturday     9   April   2022   -  Issue No   13515

19191915

املال والأعمال

اقت�ضادية عجمان تطلق املجل�س القت�ضادي الرم�ضاين
•• عجمان-وام:

يف  الرم�صاين  القت�صادي  املجل�س  عجمان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  اأطلقت 
اأ�صحاب  و  املتميزين  الأع��م��ال  رج��ال  ع��ددا من  ي�صت�صيف  وال��ذي  الثانية  ن�صخته 
النا�صئة  امل�صاريع  اأ�صحاب  اإىل  معرفتهم  لنقل  امل��ج��ال،  ه��ذه  يف  واملعرفة  اخل��ربة 
والراغبني يف فتح م�صاريعهم. وتنطلق فعاليات املجل�س يف احلي الرتاثي يف متحف 
من  لال�صتفادة  والتجار  الأعمال  رواد  من  نخبة  مع  اللقاء  يتجدد  حيث  عجمان 
خرباتهم يف جمال الأعمال. وقال �صعادة عبداهلل اأحمد احلمراين مدير عام دائرة 
التنمية القت�صادية يف عجمان اإن املجل�س القت�صادي الرم�صاين 2022 ُيعد من 
املجالت  �صتى  يف  الرائدة  الإماراتية  التجارب  لعر�س  امللهمة،  احليوية  املجال�س 
والتعريف ببيئة الأعمال املتطورة تكنولوجًيا التي تتميز بها الدولة والت�صريعات 
املرنة التي ا�صتحدثتها الإمارات خالل الفرتة املا�صية يف �صوء م�صتهدفات م�صاريع 

اخلم�صني ومئوية الإمارات 2071 من اأجل بناء اقت�صاد قوي وم�صتدام قائم على 
املعرفة والبتكار وبقيادة كفاءات وطنية .

املواهب  ا�صتقطاب  الدولة يف  ا�صرتاتيجية  اإىل عر�س  يهدف  املجل�س  اأن  اأ�صاف  و 
والكفاءات يف القطاعات احليوية وتر�صيخ مكانة الدولة كوجهة اقت�صادية ف�صاًل 
عن كونها ج�صراً لتوا�صل العقول من اأجل �صنع م�صتقبل اأكرث ازدهاراً وا�صتدامة 

مبا يحقق رفاه ال�صعوب يف دول العامل كافة .
القت�صادي  جمل�صها  خ��الل  م��ن  ت�صعي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  اأن  واأو���ص��ح 
املجتمعية  بالقيم  ال��وع��ي  ورف���ع  وب��ن��اء  احل����وار  مفاهيم  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رم�����ص��اين 
اأبرز  ا�صت�صافة كوكبة من  الفكرية من خالل  الثقافية  ال��روؤى  وامل�صاهمة يف دعم 
املجل�س ومن  اأن  اإىل  .. م�صريا  الأع��م��ال  وري��ادة  القت�صاد  املتخ�ص�صني يف جم��ال 
خالل جل�صاته يناق�س اأهم الق�صايا على امل�صتوى املحلي والإقليمي و العاملي خا�صة 
يف املجال القت�صاد املجتمعي ملواكبة املتغريات والتطلعات والروؤى امل�صتقبلية مبا 

فعاليات  اأن  واأك��د احلمراين  والنقا�س.  للحوار  ال�صنوية  املن�صات  اأهم  اأحد  يجعله 
دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان خالل ال�صهر الف�صيل ل تقت�صر على تنظيم 
جمل�س القت�صادي الرم�صاين بل حتر�س الدائرة على تقدمي فعاليات خمتلفة 
ومتنوعة طيلة ال�صهر الف�صيل ومبواقع واأفكار متنوعة وخمتلفة لتعي�س جتربة 
رم�صانية مميزة. وت�صت�صيف اجلل�صة الأوىل يف 10 اأبريل اجلاري فهيم الزبيدي 
التجارة  م�صتقبل  اجلل�صة  وتتناول  الإلكرتونية  اأك�صاك  ملن�صة  التنفيذي  املدير 
املنتجة  لالأ�صر  الدعم  لتوفري  املن�صة  وتهدف  اأك�صاك  الإلكرتونية وجهود من�صة 
وتعزيز التحول الإلكرتوين. و يف 17 اأبريل ي�صت�صيف املجل�س رجل الأعمال يو�صف 
37 عاما يف جم��ال الأع��م��ال والن��ط��الق برحلة  ال��ذي يتحدث عن رحلة  �صلطان 

الأعمال وكيفية موا�صلة رواد الأعمال اأن�صطتهم يف خ�صم اجلائحة العاملية.
اأبريل ي�صت�صيف املجل�س رجل الأعمال حمد �صعيد النعيمي ويتناول يف   24 و يف 

حديثه التنوع التجاري.

جامعة زايد وموانئ اأبوظبي توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حلول ال�ضتدامة البحرية

تطوير  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  ال����ع����م����ل، 
الإمكانيات واخلربات املتاحة لكال 
الطرفني يف املجالت ذات الهتمام 

ون�صر املعرفة.
الأخرى  التعاون  جمالت  وت�صمل 
مب��وج��ب م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م كذلك 

مذكرة  توقيع  اإن  زاي��د  جامعة  يف 
ف��ر���ص��ة عظيمة  ي�����ص��ك��ل  ال��ت��ف��اه��م 
ل���ط���الب���ن���ا لك���ت�������ص���اب ال���ت���دري���ب 

ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ص��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
والتعليم  والتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار 
والتطوير  وال���ت���دري���ب  وال��ب��ح��ث 

امل�صرتك.
واأكد الدكتور فار�س هواري، عميد 
وال�صحية  الطبيعية  العلوم  كلية 

ت����ق����دمي اخل�����دم�����ات الأك����ادمي����ي����ة 
وال���ب���ح���ث���ي���ة، وت�����ب�����ادل اخل������ربات 
مبتطلبات  والل��ت��زام  واملعلومات، 

•• اأبوظبي-وام:

وق����ع����ت ج����ام����ع����ة زاي����������د، اإح�������دى 
اجل���ام���ع���ات احل��ك��وم��ي��ة ال���رائ���دة، 
مذكرة تفاهم مع جمموعة موانئ 
للتجارة  الرائد  املحرك  اأبوظبي، 
وال���ل���وج�������ص���ت���ي���ات وال�������ص���ن���اع���ة يف 
اأبوظبي، لتحقيق عدد من اأهداف 
من  العديد  يف  امل�صتدامة  التنمية 

املجالت الرئي�صية.
ي�صعى  ال�����ت�����ع�����اون،  م�����ن  وك�����ج�����زء 
الك�صف  اأجهزة  لتطوير  الطرفان 
والت�صربات  الن�������ص���ك���اب���ات  ع����ن 
مبتكرة  اأنظمة  وتطوير  النفطية 
لعملية املراقبة، اإ�صافة اإىل التعاون 
احليوية  ب��امل��واد  املتعلق  البحث  يف 
ل�صتخدامها  للبيئة  ال�����ص��دي��ق��ة 
م��ا���ص��ة ملعاجلة  اأو  ك��م��واد ل���ص��ق��ة 
معا  و���ص��ي��ق��ودان   ، النفط  ان�صكاب 
املكر�صة  امل�������ص���اع���ي  م����ن  ال���ع���دي���د 

ور�س  اأن�صطة  خ��الل  م��ن  العملي 
تكنولوجية  لتقدمي حلول  العمل، 
مبتكرة ون�صائح قائمة على اأ�صا�س 
الذي  ال��دع��م  اإىل  اإ���ص��اف��ة   ، علمي 
يحتاج اإليه طلبة اجلامعة لت�صريع 
ع��م��ل��ي��ة الب���ت���ك���ار والن���ت���ق���ال اإىل 

جمتمع م�صتدام.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ك��اب��نت مكتوم 
احلوقاين، رئي�س اإدارة الت�صريعات، 
 - بالإنابة  البحري  القطاع  رئي�س 
جمموعة موانئ اأبوظبي اأنه ومنذ 
اأبوظبي  موانئ  جمموعة  تاأ�صي�س 
يف  ال��رائ��دة  لتكون  ال�صركة  �صعت 
على  واحل��ف��اظ  ال�صتدامة  جم��ال 
التزامنا  م���ن  وك���ج���زء   ، ال��ب��ي��ئ��ة 
�صراكات  لتوطيد  ن�صعى  بالبيئة، 
الدرا�صات  ل���دع���م  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
جديدة  تقنيات  وتطوير  البحثية 
املبتكرة  احللول  اإيجاد  اإىل  تهدف 

حلماية البيئة.

كهرباء دبي و»�ضيمنز اأيه جي« تبحثان تعزيز التعاون
•• دبي-وام:

املنتدب  ال��ع�����ص��و  ال��ط��اي��ر  �صعيد حم��م��د  م��ع��ايل  ب��ح��ث 
وماتيا�س  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�صو  ريبليو�س 
اأيه جي"  "�صيمنز  الذكية يف جمموعة  التحتية  للبنية 

�صبل تعزيز التعاون بني الهيئة وجمموعة �صيمنز.
ورح����ب م��ع��ايل ال��ط��اي��ر ب��وف��د ���ص��رك��ة ���ص��ي��م��ن��ز واأ�صاد 
امل�صروعات  من  العديد  يف  الهيئة  مع  القائم  بالتعاون 
"�صيمنز"  �صركة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   .. ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف 
تعد اإحدى �صركاء الهيئة ال�صرتاتيجيني ول �صيما يف 

جمالت تقنيات وحلول اإنتاج الطاقة.
ال�صيخ  ال�صمو  لروؤية �صاحب  " حتقيقاً   : وقال معاليه 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
دبي  اهلل" لتحويل  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
�صراكات  بناء  على  نعمل  العامل  يف  الأذك���ى  املدينة  اإىل 
ا�صرتاتيجية مع املوؤ�ص�صات املحلية والإقليمية والعاملية 

تلبي  اأن  �صاأنها  بنية حتتية مميزة للطاقة من  لتوفري 
جميع احتياجات التنمية يف الإمارة �صمن ا�صرتاتيجيتنا 
اأعلى  وف��ق  وامل��ي��اه  الكهرباء  خدمات  لتوفري  وخططنا 

معايري التوافرية والعتمادية والكفاءة".
واأ�صاف نعتمد يف هيئة كهرباء ومياه دبي روؤية متكاملة 
ترتكز على اأحدث التقنيات العاملية بالتعاون مع �صركائنا 
وبناء  والتطوير  البحوث  جم��الت  يف  ال�صرتاتيجيني 
القدرات واأحدث التقنيات يف جمالت الطاقة ال�صم�صية 
وتخزين الطاقة والتقاط ثاين اأك�صيد الكربون وزيادة 
الكفاءة يف خمتلف مراحل اإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 

واملياه اإ�صافة اإىل اأمن اإمدادات الطاقة .
مبادرة  خ���الل  م��ن  تعمل  الهيئة  اأن  معاليه  واأو����ص���ح 
"التطبيقات والعدادات الذكية" على بناء �صبكات ذكية 
مبفهومها الوا�صع املتكامل تغطي نطاق اأنظمة الإنتاج 
الطلب  اإدارة  الذكية  ال�صبكة  والتوزيع. وت�صمل  والنقل 
واإدارة الأ�صول واأمتتة حمطات التحويل واأمتتة �صبكات 

التوزيع وتكامل املنظومات والعدادات الذكية.

نق�س الرطوبة والغزو الرو�ضي يوؤثران على حم�ضول القمح الأوكراين 
•• عوا�سم-رويرتز:

اإيه.بي.كيه-اإنفورم  �صركة  ذك��رت 
اأم�س  ال����زراع����ي����ة  ل���ال����ص���ت�������ص���ارات 
اجلمعة اأن خرباء الأر�صاد اجلوية 
اأحوال  يف  كبريا  حت�صنا  يتوقعون 
ال��ط��ق�����س ق��ري��ب��ا مب��ا ي��ن��ا���ص��ب منو 
حم���ا����ص���ي���ل ال���ق���م���ح امل�����زروع�����ة يف 

الآونة الأخرية.
اأك���رب دول زراعة  اأح���د  واأوك��ران��ي��ا 
ال����ع����امل،  ال����ق����م����ح يف  وت���������ص����دي����ر 
نق�س  اإن  ي��ق��ول��ون  ل��ك��ن حم��ل��ل��ني 

حم�صول  على  يوؤثر  قد  الرطوبة 
احلبوب هذا العام.

وق����ال رئ��ي�����س ال�����وزراء الأوك�����راين 
اأم�������س اجلمعة  ���ص��م��ي��ج��ال  دن��ي�����س 
اإن ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق ت��ق��ري��ب��ا ب���داأت 
2022، لكن  لعام  زراعة احلبوب 
امل�����ص��اح��ة امل����زروع����ة ق���د ت��ق��ل 20 
يذكر  ومل   .2021 ع���ن  ب��امل��ئ��ة 

توقعات حمددة.
امل�صاحة  اأن  ال��زراع��ة  وذك��رت وزارة 
تقل  2022 قد  ربيع  املزروعة يف 
اإىل 33.73 مليون فدان مقارنة 

مع 41.81 مليون يف 2021.
وتوقعت �صركة اإيه.بي.كيه-اإنفورم 
ان��خ��ف��ا���س حم�صول  ال�����ص��ه��ر  ه���ذا 
القمح الأوكراين 54.6 باملئة اإىل 
تقل�س  ب�صبب  طن  مليون   38.9
الغزو  ن��ت��ي��ج��ة  امل���زروع���ة  امل�����ص��اح��ة 

الرو�صي للبالد.

اإيلون ما�ضك يفتتح م�ضنعًا �ضخمًا لـ »تي�ضال« يف تك�ضا�س 
•• اأو�سنت-اأ ف ب:

اإي��ل��ون م��ا���ص��ك  اأم�����س الأول  افتتح امل��ل��ي��اردي��ر 
"تي�صال"  ل�صركته  ج��دي��داً  م�صنعاً  اخلمي�س 
يف اأو�صنت بتك�صا�س، يف احتفال ح�صره الآلف 

وبدا اأ�صبه بحفالت جنوم املو�صيقى.
ا�صتثنائي  بنمو  يحتفل  ال��ذي  ما�صك  وو�صل 
ت�صهده �صركته املتخ�ص�صة يف ت�صنيع ال�صيارات 
قبعة رعاة  اإىل الحتفال معتمراً  الكهربائية، 
مع  بالتزامن  �صوداء،  نظارات  ووا�صعا  البقر 
اأغ����اين راب و���ص��ط ه��ت��اف��ات ك���ان يطلقها  ب��ث 

اجلمهور احلا�صر.
وُنّظم الحتفال الذي ُنقل بتقنية البث احلي 
ع���رب الن����رتن����ت ل��ي�����ص��ت��وع��ب ن��ح��و 15 األ���ف 
�صخ�س تلقوا دعوات خا�صة، وتخللته عرو�س 
ومو�صيقى  وم�����ص��روب��ات  واأط��ع��م��ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
اإطالق  اإىل  بالإ�صافة  الفرق  قّدمها عدد من 

األعاب نارية.
على  تك�صا�س"  "غيغا  امل�صّمى  امل�صنع  وي��ق��ع 
قدم.  ك��رة  ملعب  مئة  م�صاحتها  تعادل  اأر���س 

ن��ه��اي��ة عام  ب���داأ ت�صغيله م��ن��ذ  ال���ذي  وامل�����ص��ن��ع 
تابع  �صخم"  "م�صنع  خام�س  ه��و   ،2021
اأخ��رى يف  اأربعة  ال�صركة  اإذ متلك  ل�"تي�صال"، 

نيفادا ونيويورك و�صنغهاي وبرلني.
من  "اأطول  امل�صنع  مبنى  اأّن  م��ا���ص��ك  واأّك����د 
العامل(،  برج خليفة" يف دبي )اأعلى مبنى يف 

تطوراً  الأك��رث  ال�صيارات  م�صنع  "اإنه  م�صيفاً 
من  الت�صنيع  م��واد  تدخل  اإذ  الإط���الق،  على 
اجلانب  م��ن  م�صّنعًة  ال�����ص��ي��ارة  ل��ت��خ��رج  ج��ه��ة 

الآخر".
وا�صتعر�س الفريق العامل عدداً من منتجات 
تراك"  "�صايرب  ك�صيارة  امل�صتقبلية  ال�صركة 

 ،2023 ع��ام  اإنتاجها  ب��دء  املقرر  الكهربائية 
"�صينجز ما ل  "اأوبتيمو�س" الذي  والروبوت 

يرغب الب�صر بالقيام به".
ووعد ما�صك جمدداً بت�صنيع "روبوت تاك�صي" 

م�صتقل ب�صكل كامل.
وو�صع امللياردير هدفاً للم�صنع يتمثل باإنتاج 

�صنوياً.  Y منوذج  األف   500
واعترب املحلل دان اأيف�س من �صركة "ويدبو�س 
�صكيوريتيز" اأّن "تي�صال تواجه م�صكلة تتمثل 
اإّن مركبات  اإذ  العر�س،  الطلب على  تفّوق  يف 
3 تاأخر  Y و�صيارات من النموذج  من منوذج 
�صتة  اإىل  خم�صة  ال����دول  بع�س  اإىل  �صحنها 
ب�صكل  موجود  "احلل  اأّن  اإىل  م�صرياً  اأ�صهر"، 

رئي�صي يف اأو�صنت وبرلني".
م����ن بينها  ع������ّدة  ك�������ص���رك���ات  م���ا����ص���ك  ون���ق���ل 
"تي�صال"  مقّر  باكارد"،  "اأوراكل" و"هيوليت 
اإذ   ،2021 ع��ام  اأواخ��ر  اأو�صنت  اإىل  الرئي�صي 
املحافظة  ب�صيا�صاتها  تك�صا�س  ولي��ة  ت�صتهر 
وب���ح���واف���زه���ا ال�����ص��ري��ب��ي��ة، ف���ال ت��ف��ر���س اأي 

�صرائب على ال�صركات اأو املداخيل.

اأم�سالعاملية القاب�ضة ت�ضتثمر 7.3 مليار درهم يف املحفظة اخل�ضراء ملجموعة »اداين« الهندية دبي  عقارات  ت�ضرفات  درهم  مليون   480
•• دبي-وام: 

اأم�س  الأم��الك بدبي  الأرا���ص��ي و  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت قيمة 
208 مبايعات  الدائرة ت�صجيل  480 مليون درهم. فقد �صهدت  اأكرث من 
بقيمة 372.1 مليون درهم منها 22 مبايعة اأرا�س بقيمة 53.27 مليون 
درهم و186 مبايعة لل�صقق و الفلل بقيمة 318.83 مليون درهم. و جاءت 
الرابعة  7 ماليني دره��م يف منطقة احلبية  الأرا���ص��ي بقيمة  اأه��م مبايعات 
تليها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�صفا 5 تليها مبايعة 
بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�صفا 5. و ت�صدرت منطقة احلبية 
اخلام�صة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 14 مبايعة بقيمة 24 
مليون درهم تلتها منطقة وادي ال�صفا 5 بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 
مليون درهم و ثالثة يف اليفرة 3 بت�صجيلها مبايعتني بقيمة مليوين درهم. 
و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون 
درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون 
درهم يف منطقة برج خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم يف منطقة 
معي�صم الأول. و ت�صدرت منطقة الرب�صاء جنوب الرابعة املناطق من حيث 
عدد مبايعات ال�صقق و الفلل اإذ �صجلت 23 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم 
مليون   18 بقيمة  مبايعة   21 بت�صجيلها  التجاري  اخلليج  منطقة  تلتها 
درهم وثالثة يف مر�صى دبي بت�صجيلها 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم. 
و �صجلت الرهون قيمة قدرها 101.05 مليون درهم منها 11 رهن اأرا�س 
بقيمة 12.74 مليون درهم و40 رهن فلل و�صقق بقيمة 88.31 مليون 
درهم وكان اأهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم و اأخرى يف 
منطقة معي�صم الأول بقيمة 10 مالين درهم. يف حني مت ت�صجيل 9 هبات 
بقيمة 7.65 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 3 ماليني 

درهم واأخرى يف منطقة الثنية اخلام�صة بقيمة مليونني درهم .

•• اأبوظبي-وام:

اتفاقية  توقيع  عن  ام�س  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  اأعلنت 
بقيمة 7.3 مليار درهم ما يعادل "2 مليار دولر اأمريكي" 
"اداين"،  العاملية  الهندية  مع جمموعة �صركة ال�صتثمارات 
ال�صركة  م��ن حمفظة  ���ص��رك��ات  ث���الث  اأويل يف  م���ال  ك��راأ���س 
و"اداين  اخل�صراء  للطاقة  املحدودة  "اداين"  �صركات  وهي 
امل���ح���دودة  "اداين"  م�����ص��اري��ع  و  امل����ح����دودة  ترانزم�صن" 
والبور�صة   "BSE" بومباي  بور�صة  يف  مدرجة  وجميعها 
التخ�صي�س  الهند من خالل طريق  "NSE" يف  الوطنية 
اإدارة  جمال�س  اجتمعت  اأم�����س  �صابق  وق��ت  ويف  التف�صيلي. 
ال�صركات الثالثة AGEL وATL وAEL ووافقت على 
ال�صفقة. و�صيخ�صع ال�صتثمار ملوافقات امل�صاهمني واجلهات 

.SEBI التنظيمية وفيما يتوافق مع لوائح
وقال �صيد ب�صر �صعيب، الرئي�س التنفيذي والع�صو املنتدب 
" �صيكون هذا ال�صتثمار طويل  لل�صركة العاملية القاب�صة : 
الأج����ل يف ال��ه��ن��د ح��ي��ث ت��ق��ود ال��ب��الد ال��ك��ث��ري م��ن البتكار 
الطاقة اخل�صراء.  ذلك قطاع  العامل، مبا يف  م�صتوى  على 
الطاقة  ال���ص��ت��ث��م��ار يف  ع��ل��ى  م��ق��ن��ع  ع��ائ��د  لك�صب  ال��ف��ر���ص��ة 
اخل�صراء الآن مل يكن اأكرب من اأي وقت م�صى. نحن على 
اإطالق  يف  مهًما  دوًرا  �صتلعب  "اداين"  �صركات  اأن  من  ثقة 
مما  الهند،  يف  الكاملة  اخل�صراء  الطاقة  لإمكانات  العنان 

ينعك�س ب�صكل اإيجابي على التزامنا نحو م�صاهمينا ".
 AELو ATLو AGEL - وتعد �صركات "اداين" الثالث

– من ال�صركات الرائدة يف ال�صوق ويف قطاعات اأعمالها، حيث 
تغطي املحفظة اخل�صراء ملجموعة "اداين". كل واحدة من 
للحوكمة  الأ�صا�صية  اجلوانب  لديها  الثالثة  ال�صركات  هذه 
البيئية والجتماعية واملوؤ�ص�صية املن�صوجة يف عملياتها. ويعد 
هذا ال�صتثمار �صهادة على الروؤية امل�صرتكة لل�صركة العاملية 
بال�صتثمار  الل��ت��زام  ك��ذل��ك  "اداين"  وجمموعة  القاب�صة 
جمال  يف  التحول  زم��ام  تقود  والتي  امل�صتدامة  ال�صركات  يف 
التنفيذي  امل��دي��ر  اأداين،  ���ص��اج��ار  ق��ال  جانبه  م��ن  ال��ط��اق��ة. 
بني  العالقة  ه��ذه  ن��ب��داأ  اأن  " ي�صعدنا   :  AGEL ل�صركة 
الأجيال مع ال�صركة العاملية القاب�صة. نحن ملتزمون ب�صدة 
التحتية  البنية  يف  لال�صتثمار  امل�صرتكة  وال��ق��ي��م  ب��ال��روؤي��ة 
الطاقة. هذه �صفقة  وانتقال  والطاقة اخل�صراء  امل�صتدامة 
"اداين"  اأو�صع بني جمموعة  تاريخية ومتثل بداية لعالقة 
بني  اأو�صع  لعالقة  بداية  ومتثل  القاب�صة  العاملية  وال�صركة 
الطرفني كذلك جذب املزيد من ال�صتثمارات من الإمارات 
العاملية  ال�صركة  و�صت�صتثمر   ." الهند  اإىل  املتحدة  العربية 
القاب�صة 1.83 مليار درهم "500 مليون دولر اأمريكي" 
دولر  مليون   500" دره���م  مليار  و1.83   ،AGEL يف 
 AEL و3.67 مليار درهم اإماراتي يف ATL اأمريكي" يف
"مليار دولر اأمريكي" ووفًقا للوائح SEBI، من املتوقع اأن 
جميع  على  احل�صول  بعد  �صهر  غ�صون  يف  ال�صفقة  تكتمل 
ا�صتخدام  و�صيتم  املخت�صة.  اجلهات  من  الالزمة  املوافقات 
وتعزيز  املعنية،  التجارية  الأع��م��ال  من��و  ملتابعة  امل���ال  راأ����س 

امليزانية العمومية ولأغرا�س عامة لل�صركة.

ال�صالم  ام����ري   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، ح�����ص��ني  ���ص��اك��ن��ت��ور 
 اجل����ن���������ص����ي����ة ج�������������واز �����ص����ف����ره
)EA0129201(  رق�������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�صليمه 
بال�صفارة البنغالدي�صية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
اهلل  ث�����ن�����اء   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�صتان   ، خ�������ان  ����ص���ب���ح���ا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )BE5799701(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

Date 9/ 4/ 2022  Issue No : 13515
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0004308, Civil (Partial)
To the defendant: Promise Onyinye Onwunzo, Address: 9298738
We inform you that on 29/03/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows:
The court ruled in presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 17208.59 dirhams, in addition 
to fees and expenses.
Judge / 
Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522 Date 9/ 4/ 2022  Issue No : 13515
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, 
the Federal Civil Court of First Instance

in Case No. SHCFICIREA2021/0008326, Civil (Partial)
To the defendant : Sreejith Balakrishna, Address: 9404996
We inform you that on 29/03/2022, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows:
The court ruled in presence: Obligate the defendant to pay an amount of 
7077.59 dirhams, in addition to fees and expenses. The body that examined 
the case and reserved it for judgment, headed by Judge / Muhammad 
Hassan Almarzooqi, and the body that pronounced the judgment indicated 
in the issuance of the judgment
Judge / Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2022/0001144 جتاري جزئي - ال�شارقة
املدعي عليه/ م�صنع �صالح ابراهيم - ذ.م.م

العنوان : جمهولة حمل القامة )ح�صب الوارد باإعالن املحكمة بالل�صق(
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالدعوى اأعاله واملرفوعة �صدكم

من املدعي/ بي كيه جلوبال جرنال تريدجن )�س.م.ح(
ال�صاعة   14/04/2022 املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  واملقرر  اخل��ربة  اإجتماع  بح�صور  قانونا  ميثلكم  من  اأو  مكلفون  فانتم  وعليه 
الثالثة والن�صف بعدالع�صر “حيث مت اإخطاركم �صابقاً بجل�صات التقا�صي ومت اإعالنكم ل�صقاً واأي�صاً مت حماولت الت�صال   15:30

بكم ولكن دون رد و�صوف يكون الإجتماع اإلكرتونياً.
وذل�ك مبق�ر مكتبن�ا ف�ي )اأم القيوين - �ص��ارع املل�ك في�ص�ل ال�دور الأول مكت�ب 10 ب�رج اأم القي����وين( اأو بال����دخ�ول عل��ي ب�رن����امج زووم 

ب�������رقم الجتم�������اع 2361572619 واحل�ص��ول عل��ي كلمة ال�صر بعد التوا�صل مع اخلبري.
 https://us02web.zoom.us/j/2361572619?pwd=TGhEa0wyMGdRQURWL3BJWUNWRmMvUT09
يرجى احل�صوراأو الدخول علي الإجتماع باملوعد واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم 

عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اأعمالها وفقا لل�صالحيات املخوله لها قانونا. 
لال�صتف�صار الت�صال ب� 00971558700130 

Rawasiat2020@gmail.com : رقم هاتف اخلبري اأو بالإمييل
اخلبري احل�شابي
تامر عبد املجيد حممد

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
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MOJAU_2022- 0060337 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�صر - عقد بيع

ح�صني عبدالرحيم ملقاولت النجارة امل�صلحة وال�صباغ
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة/ �صيخه يو�صف حممد - اماراتية اجلن�صية ترغب يف التنازل عن كامل ح�صتها 
البالغة )20%( اإىل ال�صيد/ عاملغري ح�صني حممد ت�صليم ماله - بنغالدي�صي اجلن�صية لت�صبح ن�صبته )%20( 
البالغة  ح�صته  من  جزء  عن  التنازل  يف  اجلن�صية  بنغالدي�صي   - مال  احمد  ف�صل  مال  ت�صليم  ال�صيد/  ويرغب 
)90%( لت�صبح ن�صبته )%50( اإىل ال�صيد / عاملغري ح�صني حممد ت�صليم ماله - بنغالدي�صي اجلن�صية لت�صبح 
ن�صبته )50%( يف الرخ�صة باإ�صم )ح�صني عبدالرحيم ملقاولت النجارة امل�صلحة وال�صباغ( والتي تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب الرخ�صة رقم : )560955(  • تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل ذ،م،م متلك 
اجنبي، تغيري ال�صم التجاري. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
MOJAU_2022- 0059341 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
م�صلط للحالقة" خالد  “�صالون 

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأنني ال�صيد / خال�د م�ص�ل�ط ه�اين �صعيد - اماراتي اجلن�صية اأرغب يف التنازل 
عن كامل ح�صتي البالغة )%100( اإىل ال�صيد/ يوتام �صيل بن راخل �صندرا �صيل - بنغالدي�صي 
اجلن�صية لت�صبح ن�صبته )100%(، يف الرخ�صة باإ�صم ))�صالون خالد م�صلط للحالقة(( والتي 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب الرخ�صة رقم : )707268(، • تن�ازل �صاحب الرخ�صة ال�صابق 
اإىل وكيل خدمات،  القانوين م�ن فردي�ة  ال�صكل  التج�اري، تغيري  ل�صاحبه�ا احل�ايل، تغيري ال�صم 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 766/2022/209 تنفيذ عمايل
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم 228  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 2020/6115 عمايل جزئي، واملعدل بالإ�صتئناف 
ومبلغ   ، العامل  ل�صالح  دره��م(  وقدرها )1477105  بها  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، ا�صتئناف عمايل   2021/535 رقم 

)20440 درهم( ر�صوم ل�صالح املحكمة. 
طالب التنفيذ : جيان فالريي �صيلفاين جار�صيا  - عنوانه : اإمارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة 

العمال - امليزانني - مكتب رقم 9  - وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
املطلوب اإعالنهما : 1- كوربرو �صي�صتمز ليمتد / فرع دبي - �صفته : منفذ �صده   

�صده  منفذ   : �صفته   - ح  م  م   - �صي�صتيمز  كوربرو   -  2
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 1477105 
درهم ل�صالح العامل ، ومبلغ )20440 درهم( ر�صوم ل�صالح املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70472 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

اعالن بالن�شر 
 764/2022/16 جتاري جزئي  

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املدعي عليه /1-  عبداهلل جا�صم حممد غلوم عبداهلل القطان - جمهول حمل القامة

مبا ان املدعى/الأمرية لتاأجري ال�صيارات  
 89680( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
قاعة  يف  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2022/4/11 املوافق  الإثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام. 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية

عري�شة    على  امر   SHCFICIPTO2022 /0001670 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ابراج ال�صقر لالن�صاءات - ذ م م
العنوان : 9481621  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / عبداهلل ان�صارى م�صتقيم ان�صاري  - 

بالتايل : ن�س احلكم  انه بتاريخ 2022/3/1 
عرائ�س   2022 ل�صنة   1670 رقم  العري�صة  ملف  على  الإطالع  بعد 
م�صتعجل ومرفقاتها لذلك ناأمر بالزام املقدم �صدها ان ت�صلم الطالب 

جواز ال�صفر اخلا�س به.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/73958(
املنذر: بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اإليه : جوربريت �صينغ باهرا
مليون  )فقط  دره��م   1،078،242.21 وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر 
فل�صا لغ��ري( خالل  وع�صرين  وواح���د  دره��م  واأرب��ع��ني  واث��ن��ان  ومائتان  األ��ف  و�صبعني  وثمانية 
ثالثني يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ 
كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب 
بيع العقار رقم 903 بالطابق رقم 9 مببنى متويل تاور رقم 1 البالغ م�صاحته 2،044،00 
قدم مربع على قطعة الأر�س رقم 68 مبنطقة تالل المارات الأوىل باإمارة دبي باملزاد العلني 
 14 ا�صتنادا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدها من قانون الرهن التاميني رقم 

ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/73972(
املنذر : بنك �صتاندرد ت�صارترد

املنذر اإليه : اليوت جاك بروك�س
�صبعمائة  )فقط  دره��م   717،945،18 وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر   
و�صبعة ع�صر الف وت�صعمائة وخم�صة واربعني درهم وثمانية ع�صر فل�صا لغري( خالل ثالثني 
يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة 
املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع  بت�صوية  القانونية قبلكم للزامكم  الج��راءات 
حق منفعة العقار رقم 3607 بالطابق رقم 1 مببنى جاردن ابارمتنت�س وي�صت جى 7 البالغ 
م�صاحته 92،42 مرت مربع واملواقف g-116 على قطعة الأر�س رقم 355 مبنطقة جممع 
واملادتني )25( و)26(  القانون  ا�صتنادا لحكام  العلني  باملزاد  دبي  باإمارة  الول  دبي لال�صتثمار 
وما بعدها من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/73977(
املنذر : بنك �صتاندرد ت�صارترد

املنذر اإليه :ل�صزلو فاراجو 
ينذر املنذراملنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 1،951،584.61 درهم )فقط مليون وت�صعمائة 
وواحد وخم�صني الف وخم�صمائة واربعة وثمانني درهم وواحد و�صتني فل�صا لغري( خالل ثالثني 
كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  ف��ان  املهلة  ه��ذه  خ��الل  ال�صداد  عن  امتناعكم  وح��ال  تاريخه  من  يوما 
الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�صوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار 
رقم 2702 بالطابق رقم 27 مببئى اتي�صا اك�س 2 رقم 3 البالغ م�صاحته 1،557،97 قدم مربع 
واملواقف p3-3171 على قطعة الأر�س رقم 107 مبنطقة مر�صى دبي باإمارة دبي باملزاد العلني 
 14 التاميني رقم  ا�صتنادا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما بعدها من قانون الرهن 

ل�صنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 234/2022/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية رقم 401  

مو�صوع الدعوى : بف�صخ طلب �صراء الوحدة ال�صكنية رقم )TH 112( مب�صروع زعفران تاون هومز جممع عقارات جمريا للجولف 
وباعادة املتعاقدان على احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد اإلزام املدعى عليها باأن ترد للمدعية ما قب�صته من مبالغ مالية عن طلب 
�صراء ال�صقة مبلغ )616،023.60( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد. الزام املدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعية مبلغ/ 50،000 درهم عن كافة ال�صرار املادية والدبية وفوات الفر�صة التي حلقت باملدعية من جراء اخالل املدعى 

عليها بالعقد. اإلزام املدعى عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
املدعى : يانان زهاجن  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - �صارع الإحتاد - بناية اخليمة - مكتب رقم 3  
املطلوب اإعالنه : 1 - بيفر جلف للتطوير العقاري - �س ذ م م - �صفته : مدعى عليه 

TH( مب�صروع زعفران تاون  ال�صكنية رقم )112  اأق��ام عليك��� الدعوى ومو�صوعها بف�صخ طلب �صراء الوحدة  مو�صوع الإع��الن : قد 
هومز جممع عقارات جمريا للجولف وباعادة املتعاقدان على احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد اإلزام املدعى عليها باأن ترد للمدعية 
ما قب�صته من مبالغ مالية عن طلب �صراء ال�صقة مبلغ )616،023.60( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�صداد. الزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ/ 50،000 درهم عن كافة ال�صرار املادية والدبية وفوات الفر�صة التي 
حلقت باملدعية من جراء اخالل املدعى عليها بالعقد. اإلزام املدعى عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة 
يوم الإثنني املوافق 2022/4/11 ال�صاعة 9.00 �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 قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
 اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2022/0047598

اخطار عديل للوفاء مببلغ )17،783،85( درهم
مقدم من : املنذر /ا�صحاق ابراهيم فا�صل ب�صفته مدير و�صريك يف �صركة �صودانثيل للتجارة، ذ،م،م بالرخ�صة التجارية بالرقم )119356(،  العنوان وحملها 

املختار/ اإمارة ال�صارقة - بوطينة - خلف �صارع ال�صرق - مكتب )105( ملك علي ح�صني - تلفون ار�صي 042221450 - متحرك 0527888820
بالرقم  ار�صي  تلفون   - �صفري مول  بجوار  الكلية  2-�صارع  النعيمية  النربا�س  العنوان/عجمان   ، الغذائية  امل��واد  لتجارة  الباريا  زه��رة   / اليها  املنذر   : �صد 

 ،)067314440-067431909(
املو�صوع : انذار قانوين بالتكليف بالوفاء مببلغ )17،783،85( درهما )�صبعة ع�صر و�صبعمائه ثالثة وثمانني درهم وخم�صه وثمانني فل�س(

الوقائع : بال�صارة اىل املو�صوع اعاله، وحيث اأن املنذرة / �صركة �صودانثيل للتجارة ذ،م،م وهي �صركة مرخ�صة وفقا لال�صول القانونية يف الدولة وتزاول 
ن�صاطها املدرج برخ�صتها التجارية لتجارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة باجلملة وجتارة التوابل والبهارات والنباتات الع�صبية والع�صاب العطرية وجتارة 

امل�صتح�صرات باجلملة،
املنذر اليها / زهرة الباريا لتجارة املواد الغذائية ���س.ذ.م.م  وهي مركز خمت�س بتجارة كافة املواد الغذائية، - حيث بناء على تعامالت جتارية �صابقة بني 
املنذرة وال�صركة املنذر اإليها قامت ال�صركة املنذرة بالتفاق مع املنذرة بت�صليمها طلبية من املواد الغذائية املتمثله يف عدد)125( مكرونه با�صتا وعدد) 150( 
كرتونه زيت زيتون حيث قامت املنذرة بت�صليم الطلبية بالكمية املطلوبة من قبل ال�صركة املنذر اإليه وعليه ترتب بذمة الأخرية مبلغ وقدره ،)17،783( 
درهما )�صبعة ع�صر و�صبعائه ثالثة وثمانني درهم وثمانني فل�س( ، وعليه قامت املنذر اليها الأوىل بتحرير الفاتورة الآتية باجمايل مبلغ املطالبة ولكن مل 

يتم �صداد الفاتورة امل�صتلمة من قبل املنذر اليها وباياناتها كالتايل :- 
رقم الفاتورة  تاريخ الفاتورة   مبلغ الفاتورة  

 1136   3/3/2021  17،783،85
املطلوب  املبالغ  اجمايل  درهما   17،783،85

اأذ تبادر  وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، لذلك ، فان املنذرة 
املبلغ وقدره )17،783،85( درهما )�صبعة ع�صر و�صبعمائه ثالثة وثمانني درهم  القانوين ب�صداد  اليها ومن ميثلها مبوجب هذا الن��ذار  املنذر  بتكليف 
وخم�صه وثمانني فل�س(  املرت�صد بنمتكم للمنذرة والثابت مبوجب الفاتورة املو�صحة ب�صدر هذا النذار وذلك خالل مدة خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم 
واأخطاركم بهذا النذار وال �صت�صطر املنذرة اللجوء اىل الق�صاء بالجراءات القانونية �صد املنذر اليها ومن ميثلها باداء املبلغ املرت�صد بذمتكم ل�صالح 

املنذرة ، وقد اأعذر من اأنذر وعلى اهلل ق�صد ال�صبيل.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055680
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر / اآدم خان تور خان، باك�صتاين اجلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم )784197316876164(
العنوان / ال�صارقة - هاتف رقم / 0505865844

املخطر اإليه /وادي الذيد لنقل الثاث - العن�وان/ ال�صارقة - هاتف رقم / 0509494715
املو�صوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 85،000 درهم

املخطر اإليه حرر عدد 2 �صيك للمخطر مببلغ 85،000 درهم مبوجب اتفاقية مربم بني املخطر واملخطر اليه حيث ان 
املخطر يطالب املخطر اليها ب�صداد املبلغ املرت�صد يف ذمته ، حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات توجه املخطر ل�صرفه اإل 

اأنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد
�صيك رقم 000012 مببلغ 25،000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2022/02/28 وامل�صحوب على بنك ابوظبي التجاري
�صيك رقم 000011 مببلغ 60،000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2022/03/15 وامل�صحوب على بنك ابوظبي التجاري

دون  لكن  وت��ك��رارا  م��رارا  الودية  املطالبة  و  ا�صتحقاقه  تاريخ  م�صي  رغ��م  باملبلغ  بالوفاء  تخلف  قد  اليه  املخطر  ان  حيث 
جدوى

لتخاذ  �صن�صطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأي��ام  خم�صة  خالل  اع��اله  املذكور  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  نخطركم  فاأننا  لذلك، 
الإجراءات القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
 اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2022/0046964

درهم اخطار عديل للوفاء مببلغ )18،408،3( 
مقدم من : املنذر/ ا�صحق فا�صل ايراين اجلن�صية 784197736861853 ب�صفته املدير و�صريك ووكيال عن املدير ابراهيم العلي ل�صركة �صودانثيل للتجارة، ذ.م.م 
- بالرخ�صة التجارية بالرقم )119356(، العنوان وحملها املختار / اإمارة ال�صارقة - بوطينة - خلف �صارع ال�صرق - مكتب )105( ملك علي ح�صني - تلفون ار�صي 
العامة ) SPLASH CENTER( عجمان - النعيمية 3 بالقرب من  للتجارة  مركز�صبال�س  اليها  املنذر   : �صد   0527888820 متحرك   -  042221450

ال�صفري مول تلفون ار�صي 067314440-067431909،
املو�صوع : انذار قانوين بالتكليف بالوفاء مببلغ )18،408،3( )ثمانية ع�صر واربعمائة وثمانية وثالثة فل�س( - بال�صارة اىل املو�صوع اعاله، وحيث اأن املنذرة / �صركة 
�صودانثيل للتجارة ذ.م.م - وهي �صركة مرخ�صة وفقاً لال�صول القانونية يف الدولة وتزاول ن�صاطها املدرج برخ�صتها التجارية لتجارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة 
 SPLASH( العامة للتجارة  اليها / مركز�صبال�س  املنذر  باجلملة،  امل�صتح�صرات  العطرية وجتارة   والع�صاب  الع�صبية  والنباتات  والبهارات  التوابل  باجلملة وجتارة 
املنتجات بال�صافة ايل املواد الغذائية ، - حيث بناء على تعامالت جتارية �صابقة بني املنذرة وال�صركة املنذر اإليها قامت ال�صركة  بكافة  CENTER( وهي مركز خمت�س 
املنذرة بالتفاق مع املنذرة بت�صليمها طلبية من املواد الغذائية مثال من زعفران ومعكرونة با�صتا ومعرونة ا�صبكيتي ومناديل مبللة حيث قامت املنذرة بت�صليم الطلبية 
بالكمية املطلوبة من قبل ال�صركة املنذر اإليها وعليه ترتب بذمة الآخرية مبلغ وقدره )18،408،3( )ثمانية ع�صر واربعائه وثمانية وثالثة فل�س،  وعليه قامت املنذر اليها 

الأوىل بتحرير ال�صيكات التية باإجمايل مبلغ املطالبة ولكن مل يتم �صداد ال�صيكات امل�صتلمة من قبل املنذر اليها وباياناتها كالتايل:-
رقم ال�صيك  تاريخ ال�صيك   مبلغ ال�صيك  
003387  18/11/2021  4،919،25
003389  18/12/2021  4،571،00
003391   8/1/2022  8،918،00

)18،408،3 درهما اإجمايل املبالغ املطلوبة 
حيث من كل ما تقدم وكانت املنذرة قد قامت باأخطاركم مررا وتكراراً ب�صداد املطالبة اخلا�صة باملبالغ املرتتبة على ت�صليم طلبية املواد الغذائية وتنفيذ اللتزام ل�صالح 
املنذر اليها ومبوجب ال�صيكات �صالفة البيان وطبقا للقانون ال اأنكم وحتى تاريخة ممتنعني عن �صداد هذه املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم ل�صال املنذرة والبالغ اإجمايل قدرها 
مبلغ )18،408،3( )ثمانية ع�صر واربعمائه وثمانية وثالثة فل�س( لذلك ، فان املنذرة اأذ تبادر بتكليف املنذر اليها ومن ميثلها مبوجب هذا النذار القانوين ب�صداد املبلغ 
وقدره )18،408،3( )ثمانية ع�صر واأربعمائة وثمانية وثالثة فل�س( املرت�صد بنمتكم للمنذرة والثابت مبوجب ال�صيكات املو�صحة ب�صدر هذا النذار وذلك خالل مدة 
خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمكم واأخطاركم بهذا النذار وال �صت�صطر املنذرة اللجوء اإىل الق�صاء بالجراءات القانونية �صد املنذر اليها ومن ميثلها باداء املبلغ املرت�صد 

بذمتكم ل�صالح املنذرة،  وقد اأعذر من اأنذر وعلى اهلل ق�صد ال�صبيل ،،،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 70533
 اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2022/0045577

اخطار عديل للوفاء مببلغ 5659 درهم
مقدم من : املنذر /ا�صحق فا�صل ب�صفته املدير و�صريك يف �صركة �صودانثيل للتجارة، ذ،م،م بالرخ�صة التجاريةرقم )119356(

العنوان وحملها املختار / اإمارة ال�صارقة - بوطينة خلف �صارع ال�صرق مكتب )105( ملك علي ح�صني - تلفون ار�صي 042221450 - متحرك 0527888820
�صد : املنذر اليها/ مركز�صبال�س  SPLASH CENTER - عجمان - بالقرب من ال�صفري مول

املو�صوع : انذار قانوين بالتكليف بالوفاء مببلغ )5659( درهما )خم�صة الف و�صتمائه ت�صع وخم�صني درهم(
الوقائع : بال�صارة اىل املو�صوع اعاله، وحيث اأن املنذرة / �صركة �صودانثيل للتجارة ذ،م،م وهي �صركة مرخ�صة وفقا لال�صول القانونية يف الدولة وتزاول ن�صاطها املدرج 

برخ�صتها التجارية لتجارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة باجلملة وجتارة التوابل والبهارات والنباتات الع�صبية والع�صاب العطرية وجتارة امل�صتح�صرات باجلملة،
املنذر اليها / مركز �صبال�س  SPLASH CENTER وهي مركز خمت�س بكافة املنتجات بال�صافة ايل املواد الغذائية،

- حيث بناء على تعامالت جتارية �صابقة بني املنذرة وال�صركة املنذر اإليها قامت ال�صركة املنذرة بالتفاق مع املنذرة بت�صليمها طلبية من املواد الغذائية من عدد 3 كرتون 
كرتون معكرونه با�صتا وعدد 3 كراتني معكرونه ا�صبكتي وعدد 5 كراتني مناديل مبلله 120 وعدد 3   12 وعدد  كرتون   12 عدد  وفلفل  خيار  خملل  كرتون  زيتون 3 
قبل  من  املطلوبة  بالكمية  الطلبية  بت�صليم  املنذرة  قامت  حيث   72 اطفال  مناديل  كراتني   5 وعدد  ن�صائيه  مبلله  مناديل  كرتون  كراتني مناديل مبلله 25 وعدد 2 
ال�صركة املنذر اإليها وعليه ترتب بذمة الأخرية مبلغ وقدره )5659( درهما )خم�صة الف و�صتمانه ت�صع وخم�صني درهم(، وعليه قامت املنذر اليها الأوىل بتحرير الفواتري 

التية باأجمايل مبلغ املطالبة ولكن مل يتم �صداد الفواتري امل�صتلمة من قبل املنذر اليها وباياناتها كالتايل : 
رقم الفاتورة  تاريخ الفاتورة   مبلغ الفاتورة  

0592  8/6/2020  2243
0793  2/9/2020  3،442،9

)5659( درهما )خم�صة الف و�صتمائه ت�صع وخم�صني درهم( اجمايل املبالغ املطلوبة
- حيث من كل ما تقدم وكانت املنذرة قد قامت باأخطاركم مرراً وتكراراً ب�صداد املطالبة اخلا�صة باملبالغ املرتتبة على ت�صليم طلبية املواد الغذائية وتنفيذ اللتزام ل�صالح 
املنذر اليها ومبوجب الفواتري �صالفة البيان وطبقا للقانون ال اأنكم وحتى تاريخة ممتنعني عن �صداد هذه املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم ل�صالح املنذرة والبالغ اإجمايل قدرها 
مبلغ درهما )5659( درهما )خم�صة الف و�صتمائه ت�صع وخم�صني درهم(، لذلك ، فان املنذرة اأذ تبادر بتكليف املنذر اليها ومن ميثلها مبوجب هذا النذار القانوين ب�صداد 
املبلغ وقدره )5659( درهما )خم�صة الف و�صتمائه ت�صع وخم�صني درهم( املرت�صد بذمتكم للمنذرة والثابت مبوجب الفواتري املو�صحة ب�صدر هذا النذار وذلك خالل 
مدة خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم واأخطاركم بهذا النذار وال �صت�صطر املنذرة اللجوء اىل الق�صاء بالجراءات القانونية �صد املنذر اليها ومن ميثلها باداء املبلغ املرت�صد 

بذمتكم ل�صالح املنذرة ، وقد اأعذر من اأنذر وعلى اهلل ق�صد ال�صبيل
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0056657
اإخطار عديل

املخطر : طاهر حممد مو�صى - �صوري اجلن�صية
العن�وان : عجمان - النعيمية - ه�اتف   0554555204

املخطر اليه - احمد رم�صان احمد اجلمال - م�صري اجلن�صية 
العنوان : ال�صارقة - التعاون

0556000771  - هاتف رقم : 0543006001- 0582890503 
مو�صوع الإخطار : دفع قيمة �صيك

الوق�ائ�ع :
اأن املخط�ر اليه حرر �صيك رقم )000093( ل�صالح املخطر بقيمة )30000( درهم ثالثون الف درهم فقط  - حيث 

ال�صيك م�صحوبه على )بنك المارات دبي الوطني( : ي�صتحق تاريخ : 2017/05/20 احل�صاب مغلق ،
- وحيث ان املخطر اليه يرف�س �صداد على الرغم من ا�صتنفاذ كافة الطرق الودية ، 

ا�صفا لتخاذ الجراءات  �صوف ي�صطر  وال  ال�صيك  دفع قيمة  اليه ب�صرورة  املخطر  ان��ذار  املخطر يرغب يف  فان  - وعليه 
القانونية �صده و ا�صعرك ب�صداد املبلغ يف مدة اق�صاه 5 ايام ، 

- وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�صميا ، 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0054560
املخط�ر/ احمد على خمي�س عبداهلل - جزر القمر اجلن�صيه - احمل هويه رقم  784196472925104

العن�وان / ال�صارقه - الرو�صه - هاتف رقم / 0506269293
املخطر اإليه / عبدالقادر عبدالرزاق عبدالرزاق - باك�صتاين اجلن�صية و يحمل هويه رقم 784198203936152

العن�وان/ ال�صارقه - ال�صبخه - هاتف رقم / 0503552208
املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 16300 درهم

املخطر اإليه حرر �صيكني للمخطر مببلغ 16300 درهم )�صته ع�صر الف و ثالثمائة درهم اماراتي( متاخرات من ايجار 
ال�صقه وحيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اإل اأنه ارتد دون �صرف ب�صبب غلق احل�صاب

وبيانه كالتايل:
 ال�صيك 000022 مببلغ 10000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/05/31 وامل�صحوب على بنك المارات دبي الوطني

�صيك رقم 000063 مببلغ 6300 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2020/6/15 و امل�صحوب على بنك المارات دبي الوطني
وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن دون جدوى. 
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات 

القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : 3 �صي للتكنولوجيات - �ص ذ م م   
عبداخلالق  حممد  ملك   103 رق��م  مكتب   : العنوان   680040  : الرخ�صة  رق��م 
القيد  رق��م  حم��دودة  م�صئولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   - الرب�صاء   - قرقا�س 
بال�صجل التجاري : 1106671 تعلن دائرة الإقت�صاد وال�صياحة يف دبي   بانها 
ب�����ص��دد ال��غ��اء ال��رتخ��ي�����س اخل��ا���س بال�صركة ال�����واردة اع���اله وذل���ك مبوجب 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�صادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
دائرة االإقت�شاد وال�شياحة

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : بالجية للتجارة �لعامة )�ص.ذ.م.م(   
عبداخلالق  حممد  ملك   503 رق��م  مكتب   : العنوان   554973  : الرخ�صة  رق��م 
قرقا�س - بردبي - الرب�صاء - ال�صكل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة - رقم 
دبي    يف  وال�صياحة  الإقت�صاد  دائ��رة  تعلن   66664  : التجاري  بال�صجل  القيد 
بانها ب�صدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�صادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
دائرة االإقت�شاد وال�شياحة

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13515 بتاريخ 2022/4/9 
يف م�صاألة حل

جنمة. دبي لل�صحن املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �صد جنمة دبي لل�صحن املحدودة. ، وهي �صركة منحلة وجميع الأ�صخا�س املعنيني:

يرجى مالحظة اأن �صهادة حل �صركة جنمة دبي لل�صحن املحدودة. ، وهي �صركة منظمة وقائمة حتى الآن على النحو الواجب مبوجب قوانني 
Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company Complex جمهورية جزر مار�صال ، وعنوانها امل�صجل يف 

واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�صركات  م�صجل  اإىل  الأ�صول  ح�صب   ،  MH  96960  ، مار�صال  جزر  تقدمي  مت   ،  Majuro
ال�صركة تقدمي مطالباتهم وح�صاباتهم  الدائنني واملطالبني �صد  ، يتعني على جميع  املقدمة  للقانون يف مثل هذه احلالت  وفقا 
، ومطالبات �صد املوؤ�ص�صة كتابيا وبالتف�صيل اإىل مديريها يف �صركة ريد �صميث اندك�س تاور )املدخل ال�صرقي( ، الطابق 25 ، مركز 
 mborye@reedsmith.com :دبي املايل العاملي ، �س.ب. 506548 ، جهة الت�صال : ماري بوري ، الربيد الإلكرتوين
، رقم الهاتف: 97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �صبتمرب 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

التفاقية �صيتم حظرها م�صبقا يف مقابل العالقات العامة عمليات واأ�صول املوؤ�ص�صة ومديريها وم�صاهميها.
اإخالء امل�صوؤولية: ل ي�صكل تقدمي هذا الإ�صعار اعرتافا من قبل املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�س هو دائن منا�صب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �صاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�صحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�صاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �صد ال�صركة اأو اأ�صولها 
اأو مديريها اأو م�صوؤوليها اأو م�صاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�صبحت غري �صاحلة لأي �صبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ص�صة اأو مديريها اأو م�صوؤوليها  اأو م�صاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�صادة.
ريد �صميث ال.ال.بي 

مركز دبي املايل العاملي 
�س ب 506548 ، دبي - ا.ع.م 

اإعــــــالن 
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يف م�صاألة حل

دبي مون 1 لل�صحن املحدودة.
يرجى  املعنيني:  الأ�صخا�س  وجميع  منحلة  �صركة  وهي   ، املحدودة.  لل�صحن   1 مون  دبي  �صد  واملطالبات  الدائنني  جميع  اإىل 
مبوجب  الواجب  النحو  على  الآن  حتى  وقائمة  منظمة  �صركة  وهي   ، املحدودة.  لل�صحن   1 مون  دبي  حل  �صهادة  اأن  مالحظة 
 Majuro ، Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust قوانني جمهورية جزر مار�صال ، وعنوانها امل�صجل يف 
 6 يف  ال�صركات  م�صجل  اإىل  الواجب  النحو  على  تقدميه  مت   ،  MH  96960  ، مار�صال  جزر   Company Complex
تقدمي  ال�صركة  �صد  واملطالبني  الدائنني  جميع  على  يتعني   ، املقدمة  احلالت  هذه  مثل  يف  للقانون  وفقا  واأنه   ،  2022 يناير 
)املدخل  تاور  اندك�س  �صميث  ريد  �صركة  يف  مديريها  اإىل  وبالتف�صيل  كتابيا  املوؤ�ص�صة  �صد  واملطالبات   ، وح�صاباتهم  مطالباتهم 
الإلكرتوين: الربيد   ، بوري  ماري  الت�صال:  جهة   ،  506548 �س.ب.   ، العاملي  املايل  دبي  مركز   ،  25 الطابق   ،  ال�صرقي( 
اأو قبل 20 �صبتمرب 2022. جميع املطالبات  97147096361+، يف  ، رقم الهاتف :   mborye@ reedsmith.com
 والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه التفاقية �صيتم حظرها مقدما �صد ممتلكات واأ�صول املوؤ�ص�صة ومديريها وم�صاهميها. 
اإخالء امل�صوؤولية: ل ي�صكل تقدمي هذا الإ�صعار اعرتافا من قبل املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�س هو دائن منا�صب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �صاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�صحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�صاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �صد ال�صركة اأو اأ�صولها 
اأو مديريها اأو م�صوؤوليها اأو م�صاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�صبحت غري �صاحلة لأي �صبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ص�صة اأو مديريها اأو م�صوؤوليها  اأو م�صاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�صادة.
ريد �صميث ال.ال.بي 
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�س ب 506548 ، دبي - ا.ع.م 

اإعــــــالن 
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�صركة جون ماريتيم املحدودة
اإىل جميع دائني ومطالبي �صركة جون ماريتيم املحدودة ، وهي �صركة منحلة وجميع الأ�صخا�س املعنيني: يرجى مالحظة اأن �صهادة 
حل �صركة جون ماريتيم املحدودة ، وهي �صركة منظمة وقائمة حتى الآن على النحو الواجب مبوجب قوانني جمهورية جزر مار�صال 
Majuro ، Ajeltake Island ،  Ajeltake Road ، Trust Company Complex  وعنوانها امل�صجل يف ، 

، Marshall Islands ، MH96960  مت تقدميه على النحو الواجب اإىل م�صجل ال�صركات يف 6 يناير 2022 ، واأنه وفقا 
للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة ، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �صد ال�صركة تقدمي مطالباتهم وح�صاباتهم ومطالبهم 
املايل  دبي  مركز   ، �صد املوؤ�ص�صة كتابيا وبالتف�صيل اإىل مديريها يف �صركة ريد �صميث اندك�س تاور )املدخل ال�صرقي( ، الطابق 25 
: هاتف:   mborye@reedsmith.com الإلكرتوين  الربيد   ، بوري  ماري  الت�صال:  ، جهة   506548 العاملي �س.ب. 
97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �صبتمرب 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه التفاقية �صيتم 

حظرها م�صبقا فيما يتعلق بالعقار واأ�صول املوؤ�ص�صة ومديريها وم�صاهميها. 
اإخالء امل�صوؤولية: ل ي�صكل تقدمي هذا الإ�صعار اعرتافا من قبل املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�س هو دائن منا�صب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �صاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�صحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�صاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �صد ال�صركة اأو اأ�صولها 
اأو مديريها اأو م�صوؤوليها اأو م�صاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�صبحت غري �صاحلة لأي �صبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ص�صة اأو مديريها اأو م�صوؤوليها  اأو م�صاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�صادة.
ريد �صميث ال.ال.بي 
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DNC BULKERS LTD
اأن  مالحظة  يرجى  املعنيني:  الأ�صخا�س  وجميع  منحلة  �صركة  وهي   ،  DNC BULKERS LTD ومطالبي  دائني  جميع  اإىل 
وقائمة مبوجب قوانني جمهورية جزر  الأ�صول  الآن ح�صب  �صركة منظمة حتى  ، وهي   DNC BULKERS LTD �صهادة حل 
 Marshall ، Majuro ،Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company يف  امل�صجل  وعنوانها   ، مار�صال 
وفقا  واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�صركات  م�صجل  اإىل  الواجب  النحو  على  تقدميه  مت   ،  Islands  ،  Complex MH96960
للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �صد ال�صركة تقدمي مطالباتهم وح�صاباتهم ومطالبهم 
دبي  مركز   ،  25 الطابق   ، ال�صرقي(  )املدخل  تاور  اندك�س  �صميث  ريد  �صركة  يف  مديريها  اإىل  وبالتف�صيل  كتابيا  املوؤ�ص�صة  �صد 
 mborye@reedsmith. com الإلكرتوين:  الربيد   ، بوري  ماري  الت�صال:  جهة   ،506548 �س.ب.   ، العاملي  املايل 
لهذه  وفقا  تقدميها  يتم  لن  التي  والطلبات  املطالبات  جميع   .2022 �صبتمرب    20 قبل  اأو  يف  هاتف:97147096361+   ،

التفاقية �صيتم حظرها م�صبقا فيما يتعلق بالعقار د - اأ�صول املوؤ�ص�صة ومديريها وم�صاهميها. 
اإخالء امل�صوؤولية: ل ي�صكل تقدمي هذا الإ�صعار اعرتافا من قبل املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�س هو دائن منا�صب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �صاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�صحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�صاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �صد ال�صركة اأو اأ�صولها 
اأو مديريها اأو م�صوؤوليها اأو م�صاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�صبحت غري �صاحلة لأي �صبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ص�صة اأو مديريها اأو م�صوؤوليها  اأو م�صاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�صادة.
ريد �صميث ال.ال.بي 
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دبي برايد للمالحة املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �صركة دبي برايد للمالحة املحدودة. ، وهي �صركة منحلة وجميع الأ�صخا�س املعنيني: يرجى مالحظة 
اأن �صهادة حل �صركة دبي برايد للمالحة املحدودة. ، وهي �صركة منظمة حتى الآن ح�صب الأ�صول وقائمة مبوجب قوانني جمهورية 
 Majuro، Ajeltake Island ،Ajeltake Road ،Trust Company يف  امل�صجل  وعنوانها   ، مار�صال  جزر 
واأنه   ،  2022 يناير   6 ال�صركات يف  اإىل م�صجل  الأ�صول  ح�صب   ،  MH  96960  ، مار�صال  جزر  تقدمي  مت   ،Complex
، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �صد ال�صركة تقدمي مطالباتهم وح�صاباتهم،  وفقا للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة 
ومطالبات �صد املوؤ�ص�صة كتابيا وبالتف�صيل اإىل مديريها يف �صركة ريد �صميث اندك�س تاور )املدخل ال�صرقي( ، الطابق 25 ، مركز 
 mborye @ reedsmith.com :دبي املايل العاملي ، �س.ب. 506548 ، جهة الت�صال: ماري بوري ، الربيد الإلكرتوين
، رقم الهاتف: 97147096361+ ، يف اأو قبل 20 �صبتمرب 2022. جميع املطالبات والطلبات التي لن يتم تقدميها وفقا لهذه 

التفاقية �صيتم حظرها م�صبقا مقابل ملكية واأ�صول املوؤ�ص�صة ومديريها وم�صاهميها.
اإخالء امل�صوؤولية: ل ي�صكل تقدمي هذا الإ�صعار اعرتافا من قبل املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�س هو دائن منا�صب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �صاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�صحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�صاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �صد ال�صركة اأو اأ�صولها 
اأو مديريها اأو م�صوؤوليها اأو م�صاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�صبحت غري �صاحلة لأي �صبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ص�صة اأو مديريها اأو م�صوؤوليها  اأو م�صاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�صادة.
ريد �صميث ال.ال.بي 
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اأريتو�صا 1 ال�صحن املحدودة.
اإىل جميع دائني ومطالبي �صد اأريتو�صا 1 ال�صحن املحدودة. ، وهي �صركة منحلة وجميع الأ�صخا�س املعنيني: يرجى مالحظة اأن 
�صهادة حل �صركة اأريتو�صا 1 ال�صحن املحدودة. ، وهي �صركة منظمة وقائمة حتى الآن على النحو الواجب مبوجب قوانني جمهورية 
 Ajeltake Island ، Ajeltake Road ، Trust Company Complex جزر مار�صال ، وعنوانها امل�صجل يف 
واأنه   ،  2022 يناير   6 يف  ال�صركات  م�صجل  اإىل  الأ�صول  ح�صب   ،  MH  96960  ، مار�صال  جزر  تقدمي  مت   ،Majuro
 ، وفقا للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �صد ال�صركة تقدمي مطالباتهم وح�صاباتهم 
مركز   ، ومطالبات �صد املوؤ�ص�صة كتابيا وبالتف�صيل اإىل مديريها يف �صركة ريد �صميث اندك�س تاور)املدخل ال�صرقي( ، الطابق 25 
mborye @ reedsmith. الإلكرتوين:  الربيد   ، بوري  ماري  الت�صال:  جهة   ،  506548 �س.ب.   ، العاملي  املايل  دبي 
لن يتم تقدميها  التي  والطلبات  املطالبات  جميع   .2022 �صبتمرب   20 قبل  اأو  يف  الهاتف:97147096361+  رقم   ،  com

وفقا لهذه التفاقية �صيتم حظرها م�صبقا يف مقابل العالقات العامة عمليات واأ�صول املوؤ�ص�صة ومديريها وم�صاهميها.
اإخالء امل�صوؤولية: ل ي�صكل تقدمي هذا الإ�صعار اعرتافا من قبل املوؤ�ص�صة باأن اأي �صخ�س هو دائن منا�صب اأو مدعي ، ول يجوز اإحياء 
اأو جعل �صاحلا اأو يعمل كاعرتاف ب�صحة اأو التنازل عن اأي دفاع اأو م�صاد املطالبة فيما يتعلق باأي مطالبة �صد ال�صركة اأو اأ�صولها 
اأو مديريها اأو م�صوؤوليها اأو م�صاهميها ، والتي مت حظرها مبوجب اأي قانون تقادم اأو اأ�صبحت غري �صاحلة لأي �صبب ، اأو فيما يتعلق 

باملوؤ�ص�صة اأو مديريها اأو م�صوؤوليها  اأو م�صاهميها ، لديك اأي دفاع اأو دعوى م�صادة.
ريد �صميث ال.ال.بي 
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لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0004748 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد نا�صر حممد نا�صر  
جمهول حمل الإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/4/14 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
امل�صتندات وذلك خالل مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/4/7
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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•• دبي -وام:

اأكد جمل�س اإدارة احتاد الإم��ارات لكرة القدم تقدمي كل الدعم ملنتخبنا 
نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل  الآ�صيوي  امللحق  يف  م�صواره  خ��الل  الأول  الوطني 
اجلهاز  يحتاجها  ال��ت��ي  املتطلبات  ك��ل  وت��وف��ري   ،  2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س 
الفني والإداري للظهور ب�صكل مميز وحتقيق نتيجة اإيجابية يف مباراته 
القطرية  بالعا�صمة  املقبل  7 يونيو  تقام  التي  املنتخب ال�صرتايل  اأمام 

الدوحة.
الأهلي  و�صباب  اجل��زي��رة  اأن��دي��ة  لفرق  التوفيق  الإدارة  جمل�س  ومتنى 
وال�صارقة امل�صاركة يف بطولة دوري اأبطال اآ�صيا، املقامة يف اململكة العربية 
ال�صعودية، اآمال حتقيق نتائج اإيجابية ت�صل ب�صفراء الكرة الإماراتية اإىل 

الأدوار املتقدمة من البطولة.
ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع ال��دوري ال��ذي ُعقد اأم�س يف مقر احت��اد كرة 
اأع�صاء  النعيمي، وبح�صور  بن حميد  را�صد  ال�صيخ  برئا�صة  بدبي  القدم 

املجل�س.
وناق�س الجتماع تو�صيات جلنة املنتخبات الوطنية التي تتعلق بربنامج 

املنتخب الوطني اخلا�س مبباراة امللحق الآ�صيوي وروؤية اجلهاز الفني، 
عاماً   23 حتت  اآ�صيا  كاأ�س  لنهائيات  الأومل��ب��ي  املنتخب  اإع���داد  وبرنامج 
يف  مع�صكرا  املنتخب  �صيقيم  حيث  املقبل،  يونيو  اأوزبك�صتان  يف  امل��ق��ررة 

اأوزبك�صتان، و�صيخو�س مباراة ودية مع اأحد املنتخبات الآ�صيوية.
تنظمها  التي  الأول،  للفريق  املقرتحة  امل�صابقات  الإدارة  وناق�س جمل�س 
جلنة امل�صابقات يف الحتاد للمو�صم الريا�صي 2022 2023- والالئحة 
التنظيمية لهذه البطولت، حيث وجه املجل�س بعقد ور�س عمل بح�صور 
بامل�صابقات  اخل��ا���ص��ة  ك��ل اجل��وان��ب  ل��درا���ص��ة  املعنية  الأن��دي��ة  وم�����ص��ارك��ة 
املقرتحة قبل اعتمادها، كما هو احلال بالن�صبة لأعداد الالعبني الذين 

�صيتم ت�صجيلهم يف هذه البطولت، وكذلك بطولت املراحل ال�صنية.
واعتمد املجل�س تو�صية جلنة احلكام اخلا�صة بنتائج امل�صاركني يف دورة 
احلكام امل�صتجدين التي اأقيمت يف �صهر فرباير املا�صي وبلغ عددهم 38 
الحتاد،  ا�صرتاتيجية  م�صتجدات  تقرير  على  الط��الع  مت  فيما   ، حكماً 
ملنتخبات  املقبلة  امل�صاركات  تناول  ال��ذي  الن�صائية،  الكرة  جلنة  وتقرير 
اآ�صيا والحتاد  البطولت على م�صتوى احتاد غرب  ال�صيدات يف خمتلف 

الآ�صيوي ، ومت اعتماد ا�صتحداث منتخب كرة قدم ال�صالت لل�صيدات .

•• العني-الفجر: 

بجامعة  الريا�صية  الفرق  حققت 
عدداً  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
خالل  الريا�صية  الإجن����ازات  م��ن 
العديد  حا�صدة  املا�صية،  الفرتة 
م��ن اجل���وائ���ز وال��ب��ط��ولت والتي 
ت��ع��د اإجن�����ازاً ج���دي���داً ي�����ص��اف اإىل 
الريا�صية  الأن�������ص���ط���ة  ر����ص���ي���د 

باجلامعة.
ح���ي���ث مت���ك���ن ال����ط����ال����ب ال����ع����داء 
ع��ب��دال�����ص��الم اإب���راه���ي���م ف�����ارح اأن 
يف   ) دق��ي��ق��ة   14.45  ( ي��ح��ق��ق 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  "بطولة 
نظمها  وال���ت���ي  القوى"  لأل���ع���اب 
القوى  احت����اد الم������ارات لأل���ع���اب 
ب����دب����ي، مما  امل���ا����ص���ي  يف م����ار�����س 
العامل  بطولة  يف  للم�صاركة  اأهله 
مرت  كيلو   5 �صباق  يف  للجامعات 
جمهورية  يف  �صتقام  وال��ت��ي  ج��ري 
القادم   يونيو  ال�صعبية يف   ال�صني 

2022م.

كما �صارك 30 طالباً و35 طالبة 
ملختلف  يف "�صباق طريق اأك�صبو"، 
عددهم  والبالغ  العمرية  الفئات 
اآلف  )ع�����ص��رة   10000 ح����وايل 

م�صارك( من اجلن�صني، يف �صباقات 
3 كيلو مرت ،و 5 كيلو مرت ، و10 
الطالب  ح��ق��ق  ح��ي��ث   ، م��رت  كيلو 
اأح�����م�����د ع���ل���ي امل������دح������اين امل���رك���ز 

الثاين يف �صباق 3 كيلو مرت .
جامعة  "ملتقى  ب���ط���ول���ة   ويف 
التي  القوى"  لأل���ع���اب  ن��ي��وي��ورك 
ح�صدت  جامعات،   6 فيها  �صارك 

الريا�صية  الإم���ارات  جامعة  ف��رق 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
فتمكن    ، وال��ربون��زي��ة  والف�صية 
العديد من  5 طالب من حتقيق 
الإجن���ازات اأب��رزه��ا  حتقيق املركز 
يف  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل���ي���دال���ي���ة  الأول  
للطالب  ج����ري   1500م  ���ص��ب��اق 
ح��م��د ال��ي��ح��ي��ائ��ي، وامل��رك��ز الثاين 
وامليدالية الف�صية يف �صباق 800م 
اأبو  جري فاز فيها الطالب حمزة 
امليدالية  ال��ث��ال��ث  وامل���رك���ز  ق��م��ر، 
اجللة  دفع  م�صابقة  يف  الربونزية 
فاز فيها الطالب موهريي بيني. 

"بطولة   اآخ���ر ���ص��م��ن   اإجن����از  ويف 
ملتقى جامعة نيويورك لل�صباحة"،  
�صاركت جامعة الإمارات بعدد 15 
م��ن ح�صد  ، متكنو  ���ص��ب��اح  ط��ال��ب 
يف  البطولة  وك��اأ���س  الأول،  امل��رك��ز 
الرتتيب العام. ومّثل اجلامعة كل 
م��ن ال��ط��الب: )اإب��راه��ي��م النجار، 
وب�صار  اأ����ص���ام���ة،  ال��رح��م��ن  وع��ب��د 
ه��ي��ث��م، وم��ن�����ص��ور حم���م���د، وعبد 

اهلل خ��ال��د، وع��ب��د ال��رح��م��ن خالد 
، وع��م��رو حم��م��د، وع��ل��ي �صلطان، 

وعي�صى اآل فهم، واأحمد الغماري، 
ويربول �صم وتوف، واأبو بكر جالو، 

ووليد حممد، عبد الرحمن اأهلي، 
ويو�صف عبد الرحيم (. 

•• لوك�سمبورج-وام:

حقق منتخب الإمارات لهوكي اجلليد اإجنازا تاريخيا مهما م�صاء اأم�س الأول 
الأول  املركز  وح�صم  اللقب  اأح��رز  حيث   ،" اأ  الثالث  امل�صتوى  "العامل  كاأ�س  يف 
ل�صاحله عن جدارة وا�صتحقاق، بعد الفوز على منتخب لوك�صمبورج �صاحب 

الأر�س بنتيجة 8 - 1، يف املباراة الأخرية من مواجهات البطولة.
النقاط  من  الكاملة  العالمة  حقق  قد  الوطني  منتخبنا  يكون  الفوز  وبهذا 
دون خ�صارة وهي 12 نقطة من 4 مباريات فاز فيها جميعا .. و�صتقام مرا�صم 

التتويج الر�صمية للبطولة م�صاء اليوم اجلمعة.
وكان منتخبنا قد بداأ م�صواره يف اأول اأيام البطولة 3 اأبريل بفوز م�صتحق على 
تايبيه  ال�صني  منتخب  على  فاز  ثم   ،  4  -  10 بنتيجة  تركمان�صتان  منتخب 
بنتيجة 10 - 2 ، ويف ثالث لقاءاته فاز على منتخب " تركيا " بنتيجة -13 
اأكد جدارته باملركز الأول بعد اأن فاز م�صاء اأم�س الأول اخلمي�س على  ثم   ،/4

منتخب لوك�صمبورج .
كما  العاملي،  اللقب  بهذا  يتوج  عربي  منتخب  اأول  الإم���ارات  منتخب  ويعترب 
الدويل،  امل�صتوى  كعبه على  واأثبتت علو  البطولة جاءت قوية  اأن عرو�صه يف 
وترجمت مرحلة النه�صة التي متر بها اللعبة يف الدولة، وبهذا الإجناز يرتفع 
ت�صنيف منتخبنا الوطني اإىل املركز الأول عامليا يف هذا امل�صتوى بعد اأن كان يف 

املركز اخلام�س.
واأنهاه  الطرفني،  الأول �صعبا، وح��ذرا من  ال�صوط  املباراة كان  وعن تفا�صيل 
يف  الكاملة  ال�صيطرة  ملنتخبنا  دان���ت  ث��م   ،  -1  2 بنتيجة  ل�صاحله  منتخبنا 
ال�صوطني الثاين والثالث بف�صل فارق اخلربة والرتكيز واملهارة، لينهي اللقاء 

يف �صاحله بنتيجة 8 - 1.
ال�صتوية  للريا�صات  الإم��ارات  احتاد  رئي�س  نائب  القبي�صي  اأحمد  هامل  وقال 
رئي�س بعثة املنتخب:" نهدي هذا الإجناز اإىل القيادة الر�صيدة يف دولة الإمارات 
التي توفر كل الدعم للريا�صة والريا�صيني، وحتث اأبناءها دائما على التميز 

والبحث عن الرقم واحد.. ونوؤكد باأن هذا الإجناز مل ياأت من فراغ، لكنه نتاج 
ا�صرتاتيجية مدرو�صة وعمل تراكمي متوا�صل من جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
للريا�صات ال�صتوية، لرفع علم الدولة يف هذا املحفل الدويل الكبري، واأتوجه 
فرتة  يف  جهودهم  على  الالعبني  واإىل  للمنتخب  الفني  الطاقم  اإىل  بال�صكر 
قدموها  التي  امل�صرفة  القوية  والعرو�س  املباريات،  واأثناء  للبطولة،  الإع��داد 
بروح قتالية عالية وتركيز �صديد يعك�س مدى حتملهم للم�صوؤولية واإدراكهم 

لقيمة تلك البطولة".
من جهته اأكد جمعة حممد الظاهري قائد منتخب الإمارات اأن هذا الإجناز 
ثمرة جهد وعمل دام لأكرث من ع�صر �صنوات يف بناء فريق متكامل وقادر على 
الذين احتدوا  املنتخبات، معربا عن فخره بزمالئه الالعبني  مقارعة اقوى 
خلف هدف واحد وهو رفع علم الدولة، ومت�صكوا باحللم يف مراحل الإعداد 

وخالل مباريات البطولة، واأدوا كل املواجهات بروح قتالية عالية.
للفوز  ال��ك��ب��رية  �صعادته  ع��ن  الإم����ارات  منتخب  م��دي��ر  القبي�صي  خ��ال��د  وع��رب 

بالبطولة، وحتقيق اإجن��از مهم لريا�صة الإم��ارات وال��ذي �صيبقى يف الذاكرة، 
الفني  واجلهاز  الالعبني  حق  ومن  الفخر،  من  بالكثري  الأجيال  و�صتتذكره 
اأن يفرحوا ب��ه، على �صوء م��ا ب��ذل��وه م��ن جهد ط��وال ال��ف��رتات الأخ���رية، مع 
اجلهازين الإداري والفني يف ظل الدعم الكامل من احتاد الإمارات للريا�صات 

ال�صتوية.
اأكد عبد اهلل الهرمودي  كما عرب الالعبون عن �صعادتهم بهذا الإجن��از حيث 
واملركز  الذهبية  امليدالية  واإح��راز  باللقب  التتويج  اأن  اليافعي  �صامل  وزميله 
الأول طموح اأي لعب، واأن الإجناز حتقق بهمة ال�صباب وت�صافر جهودهم مع 
ودعم الإدارة واجلهاز الفني. وت�صم قائمة املنتخب الالعبني: جمعة الظاهري، 
و خالد ال�صويدي، واأحمد الظاهري، وحممد ال�صام�صي، وعلي احلداد، و�صيف 
وعمر   ، امل��رزوق��ي  وم��ب��ارك  امل��ح��روق��ي،  وخليفة  النعيمي،  و�صعيد  ال��ع��ام��ري، 
وخالد  الهرمودي،  وعبداهلل  اليافعي،  و�صامل  البلو�صي،  وفي�صل   ، ال�صام�صي 

القبي�صي مدير املنتخب ، وزكريا اداري.

�عتماد مع�صكر للمنتخب �الأوملبي يف �أوزبك�صتان ��صتعد�د� لنهائيات �آ�صيا

احتاد الكرة: كل الدعم للمنتخب الوطني يف امللحق الآ�ضيوي املوؤهل للمونديال

اإجنازات ريا�ضية متميزة  للفرق الريا�ضية 
بجامعة الإمارات

بالعالمة الكاملة.. منتخب الإمارات يحرز لقب كاأ�س العامل لهوكي اجلليد )امل�ضتوى الثالث اأ(

•• جنيف-وام:

بحث �صعادة �صرار بالهول الفال�صي، نائب رئي�س مركز الإم��ارات للتحكيم 
الريا�صي وفريق عمل الكلية ال�صوي�صرية لالأعمال والإدارة يف جنيف اأف�صل 
املمار�صات و�صبل تعزيز التعاون يف املجال الريا�صي بني الطرفني وذلك خالل 
زيارته للكلية التي ا�صتمرت يومني . واأعرب فريق عمل الكلية ال�صوي�صرية 
عن تقديره للجهد والعمل الذي قام به مركز الإمارات للتحكيم الريا�صي 
خالل العامني املا�صيني، موؤكدا ا�صتعداده لدعم وتطوير املركز من خالل 

اخلربات وفرق العمل املتخ�ص�صة يف هذا املجال.

خالل  من  الأ�صعدة  كافة  على  امللمو�س  للحراك  ا�صتكماًل  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي 
وبرامج  م���ب���ادرات  م���ن  ال��ري��ا���ص��ي  للتحكيم  الإم�������ارات  م��رك��ز  ي��ق��دم��ه  م���ا 
ت�صتهدف الرتقاء مب�صتوى التحكيم الريا�صي يف الدولة وتبني اآليات عمل 
وا�صرتاتيجيات غري تقليدية خلدمة م�صرية املركز يف حتقيق العدالة بكافة 
علمية  تخ�ص�صات  بها  ال�صوي�صرية  الكلية  واأن  ل�صيما  الريا�صية،  املنازعات 
دقيقة يف جمالت القانون الريا�صي، والإدارة الريا�صية، والطب الريا�صي.

والتعاون  ال�صراكات  كافة  تفعيل  اأن  الفال�صي  بالهول  �صرار  �صعادة  واأك��د 
للتحكيم  الإم���ارات  مركز  عمل  بطبيعة  العالقة  ذات  املوؤ�ص�صات  جميع  مع 
الريا�صي من �صمن اأولويات ا�صرتاتيجية التطوير يف املركز، م�صريا اإىل اأن 

املركز ي�صعى يف كل �صراكاته واتفاقياته اإىل الوقوف على اأف�صل ال�صبل التي 
تعزز دوره كجهة ح�صرية للف�صل يف املنازعات الريا�صية بالدولة، واأن الزيارة 
عمل  ا�صرتاتيجية  لتوافق  نظراً  كربى  باأهمية  حتظى  ال�صوي�صرية  للكلية 
الكلية ال�صوي�صرية وموادها العلمية مع املحكمة الدولية للتحكيم الريا�صية 
كا�س ، وهو الأمر الذي يعني الكثري للمركز يف ظل التزامه بتطبيق القوانني 
واللوائح التي تتما�صى مع املحكمة الريا�صية الأم، ويفتح املجال للمزيد من 

التعاون وتبادل اخلربات مع الكلية ال�صوي�صرية.
الريا�صي  للتحكيم  الإم����ارات  مركز  ب��ني  تعاونا  هناك  اأن  بالهول  واأو���ص��ح 
باإعداد  الكلية  �صتقوم  ومبوجبه   ، والإدارة  لالأعمال  ال�صوي�صرية  والكلية 

امليثاق الأخالقي للموفقني واملحكمني مبركز الإمارات للتحكيم الريا�صي، 
اإ�صراف  حتت  للمحكمني  تدريبية  دورات  عقد  �صت�صهد  املقبلة  املرحلة  واأن 

الكلية.
وكان مركز الإمارات للتحكيم الريا�صي قد اأعلن ال�صهر املا�صي عن توقيع 
يتم  اأبوظبي،  يف  كا�س  الريا�صي  التحكيم  حمكمة  ف��رع  مع  تعاون  اتفاقية 
ثقافة  ن�صر  وت��ع��زي��ز  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ن��زاع��ات  ف�����س  اآل��ي��ات  ت��ط��وي��ر  مبوجبها 
التحكيم، ف�صاًل عن تنفيذ القرارات ال�صادرة عن اأي من املركزين، واإعداد 
وتاأهيل  وال����دويل،  املحلي  امل�صتويني  على  الريا�صيني  املحكمني  وت��اأه��ي��ل 

املحامني للتعامل مع املنازعات الريا�صية.

)�الإمار�ت للتحكيم �لريا�صي( يبحث تعزيز �لتعاون مع �لكلية �ل�صوي�صرية لالأعمال و�الإد�رة 

�ضرار بالهول: ملتزمون بتطبيق اأعلى املعايري واملمار�ضات خلدمة الريا�ضة بالدولة
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•• دبي-الفجر:

تغلب منتخبنا الوطني على منتخب 
ك���اأ����س اخلليج  م��ن��اف�����ص��ات  ع��م��ان يف 
للبادل دبي 2022، البطولة الأوىل 
املنتخبات  م�صتوى  على  نوعها  من 
الوطنية اخلليجية التي تقام �صمن 
فعاليات الن�صخة التا�صعة من "دورة 
ند ال�صبا الريا�صية" الدورة الأكرب 
بتوجيهات  تنظم  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن 
ورع���اي���ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل م��ك��ت��وم ويل  ب���ن را����ص���د  حم��م��د 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
"قدرات ل  لإم��ارة دب��ي، حتت �صعار 
حدود لها" وت�صم 8 األعاب ريا�صية 
تن�س،  ال��ب��ادل  الطائرة،  )ال��ك��رة  هي 
املتحركة،  ب��ال��ك��را���ص��ي  ال�����ص��ل��ة  ك���رة 
الدراجات  وال�صهم، اجلري،  القو�س 
اجل��وج��ي��ت�����ص��و، وحتدي  ال��ه��وائ��ي��ة، 

�صبارتن نا�س الليلي(.
ب����ن مكتوم  ���ص��ع��ي��د  ال�����ص��ي��خ  وت����اب����ع 
احتاد  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  جمعة  ب��ن 
مباريات  ت��ن�����س  ل��ل��ب��ادل  الإم��������ارات 
منتخب الإم��ارات للبادل، حيث فاز 
مباريات،  بثالث  الوطني  املنتخب 
 1-6 الأوىل  امل��ب��اراة  نتيجة  فكانت 
الثانية  امل���ب���اراة  ون��ت��ي��ج��ة   ،0-6 و 
نتيجة  ك��ان��ت  فيما  و3-6،   1-6

كما  و0-6،   0-6 ال��ث��ال��ث��ة  امل���ب���اراة 
البحرين على منتخب  فاز منتخب 
بثالثة  ال�صعودية  العربية  اململكة 
املباراة  نتيجة  كانت  حيث  مباريات 
املباراة  ويف  و1-6،   4-6 الأوىل 
بنتيجة  ال���ب���ح���ري���ن  ف�����از  ال���ث���ان���ي���ة 
نتيجة  كانت  فيما   ،2-6 و   2-6
كما   ،6-7 و   4-6 الثالثة  امل��ب��اراة 
لل�صيدات  الإم�����ارات  منتخب  تغلب 
لل�صيدات  ال��ب��ح��ري��ن  منتخب  ع��ل��ى 
مبباراتني مقابل مباراة واحدة حيث 
 1-6 الأوىل  امل���ب���اراة  نتيجة  ك��ان��ت 
و6-3، ونتيجة املباراة الثانية 4-6 
املباراة  انتهت  فيما  و6-4،  و6-4 

الثالثة بنتيجة 6-4 و2-6.

�لكرة  �صد�رة  يف  تيم  �صبايدر 
�لطائرة

ت�����ص��در ف��ري��ق ���ص��ب��اي��در ت��ي��م قائمة 
الكرة  ب��ط��ول��ة  امل�����ص��ارك��ة يف  ال���ف���رق 
ال�صالة  يف  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال���ط���ائ���رة 
ال�صبا  ن�����د  مب���ج���م���ع  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة 
ر�صيد  ح�����ص��د  ح���ي���ث  ال���ري���ا����ص���ي، 
الأعلى  ال��ف��ري��ق  ل��ي��ك��ون  ن��ق��اط   3
الآن  ال��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى  ت�����ص��ج��ي��اًل يف 
وذلك  ن��ق��ط��ة   115 ���ص��ج��ل  ب��ع��دم��ا 
بعد تغلبه على فريق زعبيل بثالثة 
بنتيجة  ���ص��وط��ني  م��ق��اب��ل  اأ�����ص����واط 

و25-23،  و25-27،   ،19-25
املباراة  يف  و11-15  و27-25، 
التي اأدار حتكيمها حممد ال�صام�صي 
اإب���راه���ي���م، وت����وج فيها  واإ���ص��م��اع��ي��ل 
ال��الع��ب ع���ارف حم��م��ود م��ن فريق 
����ص���ب���اي���در ت���ي���م ب���اأف�������ص���ل لع�����ب يف 

املباراة.
ويف املباراة الثانية فاز فريق اجلوارح 
بثالثة  الإم�����رباط�����ور  ف���ري���ق  ع��ل��ى 
بنتيجة  ���ص��وط��ني  م��ق��اب��ل  اأ�����ص����واط 
و23-25،  و25-18،   ،20-25
اختيار  ومت  و8-15،  و25-22، 
ليل�صون كو�صتا لعب فريق اجلوارح 

اأدار  التي  امل��ب��اراة  يف  لع��ب  كاأف�صل 
حميد،  وعلي  را�صد  خالد  حتكيمها 
وجاء فريق اجلوارح يف املركز الثاين 
يف ترتيب املجموعة الثانية بر�صيد 
2 نقطة حيث �صجل 105 نقطة يف 
امل��ب��اراة، وح��ل فريق الم��رباط��ور يف 
واحدة  بر�صيد نقطة  الثالث  املركز 
101 نقطة يف املباراة،  حيث �صجل 
وتزيل فريق زعبيل قائمة املجموعة 
رغم  واح��دة  نقطة  بر�صيد  الثانية 
اأن  اإل  امل���ب���اراة  يف   107 ت�صجيله 
�صبايدر  الكبرية من فريق  خ�صارته 

تيم جعلته يف اآخر املجموعة.

كرة �ل�صلة بالكر��صي �ملتحركة
فريق  على  دب��ي  بلدية  فريق  تغلب 
الإ�صعاف  خل���دم���ات  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة 
مناف�صات  يف   28-37 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
بالكرا�صي  ال�������ص���ل���ة  ك�����رة  ب���ط���ول���ة 
امل��ت��ح��رك��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف ن����ادي دبي 
فريق  تغلب  كما  الهمم،  لأ���ص��ح��اب 
نادي خور فكان للمعاقني على فريق 
و�صوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الأجانب بدبي بنتيجة 37 – 14، 
وفاز فريق هيئة الطرق واملوا�صالت 
بدبي على فريق مركز وريزيدان�س 

فيما   ،11 –  18 بنتيجة  الب�صتان 
فاز فريق نادي الثقة للمعاقني على 
دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  فريق 

بنتيجة 38 – 24.
وبذلك ت�صدر فريق نادي خور فكان 
املجموعة  ف���رق  ت��رت��ي��ب  ل��ل��م��ع��اق��ني 
الأوىل بر�صيد 4 نقاط، تاله فريق 
و�صوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
نقاط،   3 بر�صيد  ب��دب��ي  الأج���ان���ب 
بر�صيد  ل��ل��م��ع��اق��ني  ال��ث��ق��ة  ون������ادي 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  نقطتني 
فريق  وتزيل  نقطتني  بر�صيد  دب��ي 
املجموعة،  قائمة  لل�صفريات  دن��ات��ا 
فريق  ت�صدر  الثانية  املجموعة  ويف 
ب��ل��دي��ة دب���ي ق��ائ��م��ة ال��ف��رق بر�صيد 
دبي  موؤ�ص�صة  فريق  تاله  نقاط،   4
خلدمات الإ�صعاف بر�صيد 3 نقاط 
واملوا�صالت  ال��ط��رق  هيئة  وف��ري��ق 
نقاط وحل فريقا   3 بر�صيد  بدبي 
ودائرة  الب�صتان  وريزيدان�س  مركز 
بر�صيد  امل��ج��م��وع��ة  اآخ����ر  امل��ال��ي��ة يف 

نقطة واحدة.

ت�صتكمل  �لهو�ئية  مناف�صات 
مناف�صاتها �ليوم

اأبريل(   9( ال�صبت  ال��ي��وم  ت�صتكمل 
الهوائية  الدراجات  �صباق  مناف�صات 
تقام  حيث  ك��ي��ل��وم��رًتا،   77 مل�صافة 

مناف�صات �صباق فئة الهواة املواطنني 
املفتوحة  وال���ف���ئ���ة  وف�������رق،  ف������ردي 
الهواة  وفئة  وف��رق،  ف��ردي  ل�صيدات 
امل��واط��ن��ات ف��ردي وف���رق، وفئة كبار 

 50 فوق  وال�صيدات  للرجال  ال�صن 
�صنة مل�صافة 40 كيلومرًتا، وتنطلق 
���ص��ب��اق��ات ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات م���ن اأم���ام 
مركز ال�صقور للريا�صات الرتاثية.

•• دبي-الفجر

تختتم بكولة كاأ�س دبي اليوم ال�صبت حيث من املنتظر اأن ت�صهد مالعب 
فريق  بني  املرتقب  اللقاء  والفرو�صية  للبولو  احلبتور  ومنتجع  ن��ادي 
احلبتور ومناف�صه فريق ابوظبي وللمرة الثانية خالل اأربعة اأيام حيث 

�صبق لهما اللعب يوم الثالثاء املا�صي يف اليوم الفتتاحي للبطولة.
وكان فريق احلبتور قد تاأهل للمباراة اخلتامية بعد فوزه يف مباراتني 
النهائي  قبل  يف  والثانية  الفتتاح  يف  اأبوظبي  فريق  على  الأوىل  تباعا 
اأربعة  اهداف مقابل  �صبعة  الأول وبنتيجة  اأم�س  يوم  البا�صا  على فريق 
تاألق  الرابع  �صوطها  نهاية  ومثرية خا�صة يف  قوية  مباراة  بعد  اه��داف 
" بعد ان جنح يف  "بنزمية الم��ارات  فيه جنم الفريق حممد احلبتور 

احقية فريقه  ليعلن  لفريقه  "هاتريك" وال�صابع  الثالث  خطف هدفه 
اثنني  على  الق�صمة  يقبل  ل  نهائي  ابوظبي يف  فريق  بالتاأهل ومالقاة 

يف عامل البولو . 
ويف املباراة الثانية ا�صتحق فريق ابوظبي بقيادة فار�س اليبهوين يف الفوز 
وانتزاع بطاقة التاأهل من فريق هي�صكث وفاز عليه بنتيجة ت�صعة اهداف 
مقابل �صبعة اهداف يف مباراة تباين فيها الأداء من الفريقني حيث حيث 
بتعادل  انتهى  الثاين  ال�صوط  اأن  حتى  امل�صتوى  متقاربة  البداية  جاءت 
الثالث �صهد تقدما لفتا  ال�صوط  ان  الفريقني بهدفني لكل منهما ال 
لفريق هي�صكث مما اثار حفيظة فريق ابوظبي و�صعر الفار�س ان فريقه 
بداأ مرحلة حرجه فادرك التعادل يف اول هجمة من الرابع والأخري وبداأ 

زحفه بقوة نحو الفوز والتاأهل اىل نهائي البطولة اليوم .

بني  تقليدية  املناف�صة  وان  خا�صة  بالغة  اأهمية  اليوم  مباراة  ونكت�صب 
فريقي ابوظبي واحلبتور فربغم ان املباراة نهائية وتلعب على كاأ�س دبي 
ال ان فريق احلبتور ي�صعى اىل تاأكيد احقيته بالفوز على فريق ابظبي يف 
املبارة الوىل يف الفتتاح فويف املقابل فان فريق ابوظبي �صوف ي�صعى لرد 
اعتباره والثار من خ�صارته يف املباراة املا�صية ولذلك فان اللقاء ي�صتحق 
امل�صاهدة �صواء بامللعب او عرب "اونالين تي يف" الذي ينقل ن�صاط البولو 

على الهواء مبا�صرة اىل كافة انحاء املعمورة . 
�صانتو�س  م��ن  ك��ل  ومعه  احلبتور  حممد  ال��ي��وم  احلبتور  فريق  وميثل 
اليوم  ابوظبي  �صيمثل  فيما  الربيدي  ودي��از  كوينتو  وخو�صتو  اري��ارت��ي 
فار�س اليبهوين وكل من نا�صر ال�صام�صي "رجا اأبو اجليبني" واو�صكار 

كوملربز وهيجو بارابوت�صي .

منتخبنا الوطني يتغلب على عمان يف كاأ�س اخلليج للبادل يف دورة ند ال�ضبا الريا�ضية

»بنزمية« يظهر فجاأة يف كاأ�ص دبي للبولو 

احلبتور ي�ضجل »هاتريك« ويلتقي فار�س 
»اأبوظبي«  اليوم 

•• مدريد-وام:

الهوائية  للدراجات  الإم��ارات  فريق  اأولي�صي من  دييجو  الإيطايل  اأح��رز 
البا�صك،  اإقليم  الرابعة من جولة  املرحلة  الثالث بفارق �صئيل يف  املركز 
بعد �صباق �صرعة جبلي �صاق يف ختام املرحلة التي اأقيمت على م�صار بطول 
اأولي�صي يف  وتلقى  زاموديو.  اإىل  و�صوًل  فيتوريا  من  انطالقاً  180كم 
فيكتور  مناف�صه  اإىل  للو�صول  الإم����ارات،  فريق  يف  زمالئه  دع��م  ال�صباق 
الكيلومرت  يف  منفرداً  املنف�صلة  املجموعة  ق��اد  ال��ذي  كوفيدي�س  لف��اي 
اأولي�صي:  النتيجة، قال دييجو  على  ال�صرعة. وتعليقاً  �صباق  الأخري قبل 
الفريق على جهودهم الكبرية التي بذلوها لإي�صايل  " اأ�صكر زمالئي يف 

الفوز  من  جدا  قريبا  كنت  دعمهم  فبف�صل  النهائي،  ال�صرعة  �صباق  اإىل 
باملركز الأول، اإل اأن املجموعة املنف�صلة ت�صمنت دراجني كانا اأكرث قوة يف 
ال�صباق النهائي. نحن ن�صعى اإىل حتقيق الفوز يف اإحدى مراحل اجلولة، 
قد  اأولي�صي  وك��ان  غداً".  املقبلة  املرحلة  يف  جهودنا  ق�صارى  �صنبذل  لذا 
فريق  مارتينيز من  داين  مناف�صيه  �صئيل عن  بفارق  الثالث  باملركز  فاز 
اإينيو�س-غريناديريز الذي حل اأوًل، وجوليان األفيليبه من فريق كويك 
�صتيب األفا فينيل الذي حل ثانياً.. بينما متكن برميوز روجليك من فريق 
جامبو فيزما من الحتفاظ بالقمي�س الأ�صفر للدراج املت�صدر بالت�صنيف 
تقام على م�صار  التي  املرحلة اخلام�صة  للم�صاركة يف  التوجه  العام قبيل 

جبلي بطول 163.8كم انطالقاً من زاموديو وانتهاًء يف مالبيا.

•• جدة -وام:

ا�صتهل �صباب الأهلي م�صواره يف مرحلة املجموعات من دوري اأبطال 
اآ�صيا لكرة القدم بالتعادل اليجابي بنتيجة 1-1 اأمام فريق اأهال 
على  الأول  اأم�س  م�صاء  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  خالل  الرتكمان�صتاين 
امل�صعة"، �صمن  "اجلوهرة  امللك عبد اهلل الريا�صية  ا�صتاد مدينة 

يف  الأوىل  النقطة  فريق  كل  لي�صع  الثالثة،  املجموعة  مناف�صات 
ر�صيده.

خوز�صتان  ف��ولد  من  كل  تعادل  ذاتها  املجموعة  مباريات  و�صمن 
الغرافة القطري �صلبيا. و�صيلتقي �صباب الأهلي يف  الإي��راين مع 
مباراته املقبلة �صمن اجلولة الثانية من مرحلة املجموعات يوم 

الأحد املقبل مع فولد خوز�صتان الإيراين.

)الإمارات للدراجات( يحرز املركز الثالث يف املرحلة الرابعة من جولة البا�ضك �ضباب الأهلي ي�ضتهل م�ضواره يف دوري اأبطال اآ�ضيا 
بالتعادل الإيجابي اأمام اأهال الرتكمان�ضتاين

اإبراهيم �ضلمان : اإجناز جاء 
نتاًجا لعمل جماعي

رئي�س جلنة  الحت��اد،  اإدارة  احلمادي، ع�صو جمل�س  �صلمان  اإبراهيم  اأ�صاد 
وحر�س  الحت���اد،  يف  العمل  فريق  بجهود  والتطوير،  املجتمعية  ال�صوؤون 
على  الحرتافية  �صفة  ت�صفي  ممار�صات  لأف�صل  الو�صول  على  اجلميع 
الأداء، وت�صب يف �صالح روؤية ا�صرتاتيجية التطوير، التي يطبقها الحتاد؛ 
لعمل  و���ص��ول  املختلفة،  وال��ل��ج��ان  الإدارات  اأروق���ة  داخ���ل  الإداري  ب�صقها 
بقدر  اجل��ودة  ل�صهادات  املانحة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  اإ���ص��ادة  ن��ال  موؤ�ص�صي، 
"الآيزو"، الذي يعك�س ما يبذل من جهود التطوير الإداري بالحتاد، والتي 
يحر�س عليها جمل�س الإدارة، ويوجه دائما ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
املحرتفة،  الإداري���ة  باملمار�صات  الهتمام  ب�صرورة  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 

ونظام احلوكمة املوؤ�ص�صية والهتمام باإدارة اجلودة.
كما اأثنى احلمادي على جهود فريق العمل، برئا�صة حمدة ال�صام�صي مديرة 
لهذا  الو�صول  يف  ككل،  العمل  فريق  واأع�صاء  بالحتاد،  القانونية  الإدارة 

الإجناز الإداري املتميز، والذي يدفع للمزيد يف امل�صتقبل.

حممد بن هزام: نن�ضد 
الحرتاف اإدارًيا وتنظيمًيا

اأك��د حممد عبداهلل ه��زام الظاهري، الأم��ني العام لحت��اد الإم���ارات لكرة 
الحتاد،  ح�صدها  التي  "الآيزو"،  الدولية  الع���رتاف  �صهادات  اأن  ال��ق��دم، 
العامل  القليلة حول  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  اأح��د  الحت��اد  يعد  �صهادة  ومنها 
ين�صد  ال���ذي  الإدارة،  ل��روؤي��ة جمل�س  ا�صتمرار  اإل  ه��و  م��ا  ب��ه��ا،  ت��ف��وز  ال��ت��ي 
دوما الحرتافية يف الأداء الإداري والتنظيمي الداخلي، مبا يعزز مفهوم 
معايري  لأعلى  الو�صول  على  القائمة  الر�صيدة،  واحلوكمة  "املوؤ�ص�صية" 

الإدارة املتميزة.
ولفت الأمني العام اإىل اأن املرحلة املقبلة �صت�صهد مزيًدا من العمل، الذي 
ي�صب يف �صالح التم�صك مبعايري الحرتاف، واجلودة يف احلوكمة والعمل 
املوؤ�ص�صي داخل الحتاد، مبا يعزز تلك املفاهيم، واأو�صح اأن جميع الإدارات 
الداخلية لالحتاد تلتزم بتلك املعايري بالفعل، منذ فرتة لي�صت بالقليلة، 
واإمنا جاء العتماد الدويل بعد التاأكد من تطبيق املعايري املطلوبة، ليوؤكد 

على الحرتافية الإدارية الداخلية يف خمتلف اأق�صام الحتاد.



السبت   9  إبريل    2022  م   -    العـدد   13515  
 Saturday     9   April   2022   -  Issue No   13515

19191919

الفجر الريا�ضي

�صمن  املنقو�س  الأمل���اين  فرانكفورت  اأينرتاخت  اأر���س  على  �صعب  بتعادل  الإ�صباين  بر�صلونة  ع��اد 
مناف�صات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(، الذي �صهد اأي�صاً تعادل ليبزيغ الأملاين 

مع اأتالنتا الإيطايل بالنتيجة نف�صها.
جملة  بعد  امل��ب��اراة  من  الثاين  ال�صوط  يف  التعادل  بهدف  الكاتالوين  ال��ن��ادي  توري�س  ف��ريان  واأن��ق��ذ 

متريرات مع زميله الهولندي فرانكي دي يونغ يف الدقيقة 66.
وكان فرانكفورت تقدم يف بداية ال�صوط نف�صه، وحتديداً يف الدقيقة 48 عن طريق اأن�صغار كناوف 
بت�صديدة على الطائر من خارج منطقة اجلزاء، اأ�صكنها يف ال�صباك اإىل ي�صار مواطنه احلار�س مارك 

اأندريه تري �صتيغن.
ودخل الفريق الكاتالوين املباراة منت�صياً ب�صل�صلة من النتائج الإيجابية والعرو�س الهجومية الرائعة 
ليعلن  نظيفة،  برباعية  داره  عقر  يف  مدريد  ري��ال  التقليدي  بغرميه  مريرة  هزمية  باإحلاق  توجها 

عودته القوية اإىل ال�صاحة بعد فرتة تراجع فيها م�صتواه.
و�صهدت املباراة حدثني بارزين، الأول كان باحت�صاب حكم املباراة ركلة جزاء 

لفرانكفورت يف الدقيقة 37، قبل اأن يعود ويلغيها اإثر اللجوء اإىل تقنية 
حكم الفيديو امل�صاعد )يف اإيه اآر(.

الثانية بوجه  اأ�صهر احلكم البطاقة ال�صفراء   ،78 ويف الدقيقة 
لعب فرانكفورت، الربازيلي توتا، وطرد من املباراة.

الدقيقة  بيكيه لإ�صابة يف  كما تعّر�س مدافع بر�صلونة ج��ريارد 
امللعب. وغادر   23

دون  م��ن  مبارياته  �صل�صلة  بر�صلونة  وا���ص��ل  التعادل  بهذا  ولكن 
هزمية يف 14 مباراة له يف خمتلف امل�صابقات.

ويلتقي الفريقان يف مباراة الإياب اخلمي�س املقبل على ملعب 
كامب نو يف اإ�صبانيا.

تعادل  الأمل���اين يف فخ  اأخ���رى، �صقط فريق ليبزيغ  م��ب��اراة  ويف 
خميب اأمام جماهريه �صد اأتالنتا الإيطايل 1-1.

يقبع  ال��ذي  الإيطايل  الفريق  افتتح  اأرينا"،  بول  "ريد  وعلى ملعب 
يف املركز ال�صابع يف ترتيب "�صريي اأ" و�صبق له اأن اأق�صى فريقاً اأملانياً اآخر 
اإياباً(،  و-1�صفر  ذهاباً   1-3 )ف��وزان  ال�16  دور  يف  ليفركوزن  باير  هو 
رائعة  بت�صديدة  م��وري��ي��ل  لوي�س  الكولومبي  مهاجمه  ع��رب  الت�صجيل 

مقّو�صة من داخل منطقة اجلزاء )17(.
تاأهل  ال��ذي  البوند�صليغا  ترتيب  راب��ع  الأمل��اين  الفريق  وانتظر 

اإىل ربع النهائي بعد ا�صتبعاد �صبارتاك مو�صكو 
اإط�����ار ال��ع��ق��وب��ات على  ال���رو����ص���ي يف 

حتى  اأوكرانيا،  غزو  اإثر  رو�صيا 
لإدراك  ال���ث���اين  ال�������ص���وط 

التعادل.
ليبزيغ  ه���دف  وج����اء 

بف�صل هدف 

دقيقة  اأق��ل من  بعد   ،58 الدقيقة  زاباكو�صتا خطاأ يف مرماه يف  دافيد  اأتالنتا  �صجله لعب  عك�صي 
اأندري �صيلفا وت�صدى لها احلار�س  اإهدار النادي الأملاين لركلة جزاء نفذها الربتغايل  واحدة من 

الأرجنتيني خوان مو�صو.
وتقام مباراة الإياب بني الفريقني اخلمي�س املقبل يف بريغامو يف اإيطاليا.

وفر�س التعادل نف�صه اأي�صاً، على مباراة و�صت هام الإنكليزي وليون الفرن�صي بالنتيجة نف�صها 1-1 
يف لندن. وافتتح و�صت هام �صاد�س يف الدوري الإنكليزي املمتاز، الت�صجيل عن طريق جارود بوين يف 

الدقيقة 52 وبع�صرة لعبني بعد طرد اآرون كر�صويل يف الدقيقة )3+45(.
واأدرك ليون التعادل عن طريق تانغي ندومبيلي يف الدقيقة 66.

رينجرز  ال��ربت��غ��ايل على ح�صاب م�صيفه  ل��رباغ��ا  الليلة  ه��ذه  ليغ  ي��وروب��ا  ال��وح��ي��د يف  ال��ف��وز  وك���ان 
الإ�صكتلندي بهدف نظيف �صجله الإ�صباين اأبيل رويز يف الدقيقة 40.

اليطايل  روم��ا  ف�صل  القاري،  ال�صعيد  على  الهمية  الثالثة من حيث  ليغ،  كونفرن�س  م�صابقة  ويف 
خارج   2-1 امامه  فخ�صر  املغمور  الرنوجي  غليمت  ب��ودو  بنادي  املتمثلة  امل�صتع�صية  عقدته  فك  يف 
6-1 يف دور  ملعبه يف ذهاب ربع النهائي. وكان الفريق الرنوجي احلق هزمية تاريخية بروما 
املجموعات يف هذه امل�صابقة، كانت الأق�صى يف م�صرية املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو )اىل 
جانب �صقوطه -5�صفر �صد بر�صلونة يف 2010 عندما كان مدرًبا لريال مدريد(، قبل 
بيليغريني قبل  بوا�صطة لورنت�صو  2-2 يف روما. وتقدمت كتيبة مورينيو  يتعادل  اأن 
نهاية ال�صوط الول بدقيقتني، لريد بودو بهدف التعادل عن طريق اولريك �صالتن�س 

)56(، ثم ح�صم هوغو فتلي�صن النتيجة يف �صالح فريقه يف الدقيقة 89.
وحقق مر�صيليا الفرن�صي �صاحب املركز الثاين يف دوري بالده فوزا غري مطمئن 
الربازيلي  بوا�صطة  مر�صيليا  2-1.تقدم  اليوناين  �صالونيك  ب��اوك  �صيفه  على 
جري�صون )13( ثم دمييرتي باييت بهدف رائع من خارج املنطقة )45(، ورد 

باوك بهدف تقلي�س الفارق عرب املغربي عمر القدوري )48(.
وانتهت مباراة لي�صرت �صيتي النكليزي وايندهوفن الهولندي بالتعادل ال�صلبي.

وانتهت  مثرية  الت�صيكي  ب��راغ  �صالفيا  �صيفه  مع  الهولندي  فينورد  م��ب��اراة  وج��اءت 
بتعادلهما 3-3 بعد ان تبادل التقدم اكرث من مرة.

افتتح ا�صحاب الر�س الت�صجيل بوا�صطة اجلناح الكولومبي لوي�س �صيني�صرتا )10(، 
وادرك قائد �صالفيا النيجريي بيرت اولينكا التعادل )41(.

ثم تقدم �صالفيا بوا�صطة لعبه النيجريي الخر يريا �صور )67(. رد فينورد 
ماركو�س  الرجنتيني  ق��ائ��ده  بوا�صطة   2-2 التعادل  بهدف 
�صن�صي )74(، ثم بهدف التقدم عرب كوكت�صو )86(، 
الرمق  يف  التعادل  انتزعوا  ال�صيوف  لكن 
الخري عن طريق العاجي ابراهيما 
بالكعب  ب���ت�������ص���دي���دة  ت���������راوري 

.)5+90(
وت��ق��ام م��ب��اري��ات الي���اب يف 
ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي يف 

احلايل.  14

بر�ضلونة يعود بتعادل �ضعب من فرانكفورت املنقو�س 

•• دبي- وام:

وجه الحتاد الدويل للمبارزة - من الإمارات - ر�صالة �صالم 
للعامل اأكد فيها اأن القوة الفريدة للريا�صة تكمن يف دعم 
ب�صكل  امل�صاهمة  و  املحن  على  للتغلب  واملجتمعات  النا�س 
كبري يف التنمية امل�صتدامة للعامل واأن الأن�صطة الريا�صية 
كل  م��ن  لع��ب��ون  فيها  يجتمع  ال��ت��ي  العاملية  وال��ب��ط��ولت 
اأرجاء العامل لها تاأثريها الإيجابي على ال�صالم والوئام و 

التعاي�س بني املجتمعات من جميع اأنحاء العامل.
جاء ذلك على هام�س ا�صت�صافة الإم��ارات لبطولة العامل 
للمبارزة لل�صباب والنا�صئني "دبي 2022" و التي ينظمها 
احت���اد الإم�����ارات ل��ل��م��ب��ارزة حت��ت اإ���ص��راف الحت���اد الدويل 
جممع  ويحت�صنها  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  م��ع  بالتعاون 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  برعاية  بدبي،  الريا�صي  حمدان 

حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�صي.
للمبارزة  ال��دويل  الحت��اد  احتفالت  �صمن  الر�صالة  تاأتي 
الذي  وال�صالم،  التنمية  اأجل  للريا�صة من  العاملي  باليوم 
اأب��ري��ل يف ك��ل ع���ام، وه��و ال��ي��وم الذي  ي��واف��ق ال�صاد�س م��ن 
ال�صوء  لت�صليط  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  حددته 
ع��ل��ى ع����امل ال��ري��ا���ص��ة ال�����ذي ي�����ص��ج��ع ع��ل��ى حت��ق��ي��ق هذه 

الأهداف.
وط��ال��ب الحت����اد ال����دويل ل��ل��م��ب��ارزة ال��الع��ب��ني امل�صاركني 
توجيه  يف  بامل�صاركة  والنا�صئني  لل�صباب  العامل  بطولة  يف 
هذه الر�صالة من الإمارات اأر�س ال�صالم ، التي ت�صت�صيف 

يف هذه البطولة اأكرث من 1600 لعب و لعبة ميثلون 
"البطاقة  حملة  يف  امل�����ص��ارك��ة  ع��رب  وذل���ك  دول���ة   102
البي�صاء" وهي احلملة التي ي�صارك فيها اأبطال الريا�صة 
وال�صالم يف العامل، ومتاثل البطاقات ال�صفراء واحلمراء 
يف الريا�صة لكن البطاقة البي�صاء متثل القوة الإيجابية 
بطولة  يف  امل�صاركني  الأب��ط��ال  م��ن  ع��دد  ورف��ع  للريا�صة. 
العامل للمبارزة لل�صباب والنا�صئني، من جن�صيات خمتلفة، 
هذه البطاقات البي�صاء واتفق جميعهم على اأن ال�صالم و 
يف  بينهم  القوية  املناف�صة  رغ��م  النا�س  يوحدان  الريا�صة 

اإطار الروح الريا�صية والتفاهم .
و على �صعيد املناف�صات يف البطولة و�صمن م�صابقات اليوم 
للنا�صئني  الفلوريه  يف  ال��ف��رق  م�صابقة  اأق��ي��م��ت  ال�صاد�س 
و32  النا�صئني،  يف  فريقاً   37 فيها  �صارك  و  والنا�صئات 

فريقا للنا�صئات.
امليدالية  ح�صد  يف  للنا�صئني  الإي��ط��ايل  املنتخب  جن��ح  و 
املباراة  تغلبه يف  ب��ع��د  وذل����ك  امل�����ص��اب��ق��ة  ه���ذه  ال��ذه��ب��ي��ة يف 
 28 –  45 بنتيجة  ال��ف��رن�����ص��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
الربونزية  امليدالية  اآلت  فيما  الف�صية،  امليدالية  ليح�صد 

اإىل املجر التي فازت على بولندا 41-45.
الفوز  يف  الأمريكي  املنتخب  جنح  النا�صئات  م�صابقة  يف  و 
ب��ع��د تغلبه يف ال��ن��ه��ائ��ي على  ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��ف��رق 
بدوره  ن��ال  وال���ذي   ،33-45 بنتيجة  الإي��ط��ايل  املنتخب 
على  الياباين  املنتخب  ح�صل  ح��ني  يف  الف�صية  امليدالية 

امليدالية الربونزية بتغلبه على اأوكرانيا 42-45.

•• اأبوظبي-وام: 

من  احلالية  الن�صخة  يف  امل�صاركة  ال�13  العربية  الفرق  9 من لعبي  حل 
10 لعبني يف  اأغلى  قائمة  القدم �صمن  لكرة  اآ�صيا  اأبطال  دوري  م�صابقة 

البطولة فيما جاء يف ال�صدارة الربازيلي اأو�صكار لعب �صنغهاي ال�صيني.
و بلغت القيمة ال�صوقية لأغلى 10 من لعبي الفرق امل�صاركة يف البطولة 
يورو يف حني بلغت القيمة ال�صوقية لالعبني ال�9 من الفرق  94.5 مليون 

العربية 76.5 ملييو يورو.
و يف التقرير التايل تر�صد "وكالة اأنباء الإمارات" / وام/ قائمة اأغلى 10 
لعبني م�صاركني يف البطولة واأرقامهم احلالية من حيث القيمة ال�صوقية، 

واأرقامهم مع فرقهم.

قيمته  تبلغ  و  ال�صيني  �صنغهاي  لعب  اأو�صكار  الربازيلي  املقدمة  يف  ياأتي 
مباراة،   25 يف  املو�صم  ه��ذا  فريقه  مع  و�صارك  ي��ورو  مليون   18 ال�صوقية 
بواقع 2063 دقيقة بجميع البطولت ا�صتطاع ت�صجيل 5 اأهداف و�صناعة 

.16
بقيمة  القطري  ال��ري��ان  لع��ب  رودري��ج��ز  جيم�س  الكولومبي  ثانيا  وح��ل 
�صوقية بلغت 15 مليون يورو والذي �صارك مع فريقه هذا املو�صم يف 14 
مباراة بواقع 1088 دقيقة بجميع البطولت ا�صتطاع اأن ي�صجل خاللها 5 

اأهداف واأن ي�صنع 7.
ال�صعودي  الهالل  لع��ب  برييرا  ماتيو�س  الربازيلي  الثالث  باملركز  وج��اء 
بقيمة بلغت 12.5 مليون يورو و�صارك الالعب مع فريقه هذا املو�صم يف 
ي�صجل  اأن  ا�صتطاع  البطولت  بجميع  دقيقة   1471 بواقع  مباراة   23

هدفني واأن ي�صنع 11.
بينما جاء يف املركز الرابع املايل مو�صى ماريجا لعب الهالل اأي�صا بقيمة 
بلغت 9 ماليني يوور، و�صارك الالعب مع فريقه هذا املو�صم يف 27 مباراة 

بواقع 2.285 دقيقة �صجل خاللها 11 هدفا و�صنع 4.
الدحيل  لع��ب  الديرفرييلد  ت��وب��ي  البلجيكي  ج��اء  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  يف  و 
8 ماليني يورو و�صارك الالعب هذا املو�صم  القطري بقيمة �صوقية بلغت 
مع فريقه يف 24 مباراة بواقع 2.042 دقيقة، �صجل خاللها هدفا واحدا 

و�صنع 2.
و ت�صاوى كل من الكيني مايكل اأولوجنا لعب الدحيل القطري، والربازيلي 
ماليني  ب�7  ال�صوقية  القيمة  يف  ال�صعودي  الهالل  لع��ب  دجل��ادو  مي�صيل 
يورو، لكن مايكل اأولوجنا حل اأول من ناحية عدد امل�صاركات بعدما �صارك 

مع فريقه هذا املو�صم بجميع البطولت يف 24 مباراة �صجل خاللها 25 
هدفا و�صنع هدفا واحدا، يليه مي�صيل ب�9 مباريات بواقع 208 دقائق غري 

اأنه مل ي�صجل اأي اأهدف.
و  القطري  الريان  لعب  ابراهيمي  يا�صني  اجلزائري  كل من  ت�صاوى  كما 
زميله الفرن�صي نزونزي، واجلزائري بغداد بوجناح لعب ال�صد القطري يف 
القيمة ال�صوقية البالغة 6 ماليني يورو لكن يا�صني ابراهيمي حل اأول من 
ناحية امل�صاركات حيث لعب مع فريقه هذا املو�صم 22 مباراة بواقع 1802 
دقيقة و �صجل خاللها 7 اأهداف و�صنع 8 يليه الفرن�صي نزونزي 20 مباراة 
مع فريقه بواقع 1782 دقيقة والذي ا�صتطاع اأن ي�صجل هدفني وي�صنع 
هدفا واحدا، ثم بغداد بوجناح الذي لعب مع فريقه هذا املو�صم 19 مباراة 

بواقع 1310 دقائق �صجل خاللها 15 هدفا و�صنع 5.

اآ�ضيا اأبطال  بدوري  لعبني   10 لأغلى  ال�ضوقية  القيمة  يورو  مليون   94.5

الحتاد الدويل للمبارزة يوجه من الإمارات ر�ضالة 
�ضالم للعامل عرب مبادرة »البطاقات البي�ضاء«

ح�����ص��ل احت����اد الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ك��رة القدم، 
الأنظمة  م��وا���ص��ف��ت��ي  بتطبيق  ال����دويل  الع�����رتاف  ع��ل��ى 
الإداري��ة  )ISO Certificates( »اآيزو اإدارة اجلودة 
جمال  يف  والآي������زو   ،»9001:2015ISO الآي�����زو   -
الريا�صية  املوؤ�ص�صات  اأول  املوؤ�ص�صية، كواحد من  احلوكمة 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال���ع���امل���ي »ح���وك���م���ة امل��وؤ���ص�����ص��ات - الأي�����زو 
منذ  الحت���اد،  حر�س  حيث   ،»ISO37000:2021
العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وتطبيق  ات��ب��اع  على  اإن�����ص��ائ��ه، 
واحلوكمة  اجل���ودة  اإدارة  جم��ال  يف  وال�صباقة  وال��ري��ادي��ة 
املوؤ�ص�صية، وذلك جت�صيداً لتوجهات وروؤى القيادة الر�صيدة 
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، وحتقيقاً ل�صرتاتيجية 

الحتاد.
وت�����ص��ل��م ال�����ص��ي��خ را�����ص����د ب����ن ح��م��ي��د ال���ن���ع���ي���م���ي، رئي�س 
�صهادات  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  احت���اد 
الع������رتاف ال��دول��ي��ة ل��الأن��ظ��م��ة الإداري�������ة امل��ع��رتف��ة من 
 International Accreditation" ق��ب��ل 

Forum – )IAF(" حيث مت منح ال�صهادة من قبل 
 "QMS Certification Services" ���ص��رك��ة 

العاملية.
تطبيق  ���ص��رورة  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ  واأك���د 
املعايري الدولية لالأنظمة الإدارية، وذلك بهدف الرتقاء 

بعمل الحتاد وفق اأف�صل املمار�صات العاملية واملحلية.
وت��اأت��ي ه���ذه ال�����ص��ه��ادات ال��ع��امل��ي��ة يف ال��وق��ت ال���ذي تهدف 
م�صتويات  اأف�صل  اإىل  للو�صول  الحت��اد  اإ�صرتاتيجية  فيه 
لدى  املطبقة  ال�صحيحة،  الإداري���ة  واملمار�صات  احلوكمة 
اجل��ه��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة ال���ك���ربى، ووف����ق روؤي���ة 
املجل�س بتطوير جوانب الإدارة واحلوكمة ملختلف اإدارات 
وجلان الحت��اد، مبا ي�صب يف �صالح بناء العمل املوؤ�ص�صي 
النظم  اأف�صل  تتبع  ملوؤ�ص�صة  الحت���اد  وحت��وي��ل  ال��داخ��ل��ي، 
الإداري��ة على م�صتوى العامل، التي تراعي معايري �صبط 
واعتماد  واحل��وك��م��ة،  وال�صفافية  والح��رتاف��ي��ة  اجل����ودة 

اأف�صل التقنيات.

احتاد الكرة يح�ضل على اآيزو اإدارة اجلودة واآيزو حوكمة املوؤ�ض�ضات



ت�ضادمت مع رجل ففازت بـ 10 ماليني دولر 
ربحت امراأة اأمريكية ماليني الدولرات، عن طريق ال�صدفة بعدما 
ا�صطدم بها رجل وهي تلعب اليان�صيب يف اأحد املتاجر، مما اأدى اإىل 
اإدخال رقم خاطئ يف اآلة بيع اليان�صيب. قالت لكيدرا اإدواردز، اإنها 
اآلة بيع اليان�صيب، يف �صوبر ماركت فونز  40 دولراً يف  ا�صتثمرت 
اختيار  و�صك  على  وكانت  كاليفورنيا،  بولية  ت��رازان��ا  �صاحية  يف 
وت�صبب  الأ�صخا�س.  اأحد  بها  ا�صطدم  تريدها عندما  التي  اللعبة 
وخرج  باختياره،  ترغب  اإدواردز  تكن  مل  رق��م  باختيار  ال�صطدام 
امل��راأة بخد�صها وفوجئت  30 دولر قامت  الآل��ة بطاقة بقيمة  من 
باأنها ربحت منها مبلغ 10 ماليني دولر.  تذكرت اإدواردز كيف اأنها 
ال��ذي ا�صطدم بها مل  ب��ادئ الأم��ر لأن الرجل  �صعرت بالغ�صب يف 
% من املبلغ الذي خ�ص�صته للعب  يعتذر منها، ولأنها اأنفقت 75 
األعاب  اختيار  تنوي  كانت  اأنها  اإذ  واح���دة،  تذكرة  على  اليان�صيب 
�صيارتها وبداأت بخد�س  اإىل  ال�صعر. ولكن عندما عادت  منخف�صة 
باجلائزة  فازت  باأنها  اكت�صفت  عندما  بال�صدمة  اأ�صيبت  التذكرة، 

الكربى التي تبلغ قيمتها 10 ماليني دولر اأمريكي.

حترك برملاين بخ�ضو�س �ضوكولتة اخل�ضخا�س
بعد اأن ثارت حالة من اجلدل ب�صاأن مزاعم وجود �صوكولتة حتتوي 
اأكد م�صدر  مكوناتها على ن�صبة من خمدر اخل�صخا�س يف م�صر، 
اأمني بوزارة الداخلية، اأنه مت �صحب عينات من منتج ال�صوكولتة 
ال�صرعي،  الطب  مبعامل  حتليلها  ومت  الأ���ص��واق،  من  اإليها  امل�صار 
اأف��اد بخلوها من اأي مواد خمدرة،  اأن التقرير ال��وارد  م�صريا اإىل 
واأنها مطابقة للموا�صفات العاملية. ورغم بيان الداخلية امل�صرية 
ن��واب جمل�س  امل�صاألة، تقدم عدد من  ال��ذي ح�صم اجل��دل يف هذه 
ال�صعب بطلبات اإحاطة حول املو�صوع، بهدف معرفة مدى �صالمة 
املنتجات،  ه��ذه  مثل  ا���ص��ت��رياد  قبل  اتباعها  يتم  التي  الإج����راءات 
ال��ت��ح��ق��ق م��ن م��ك��ون��ات ك��ل متنج ق��ب��ل دخ��ول��ه الأ�صواق  واأه��م��ي��ة 
امل�صرية، وعدم انتظار اإثارة الأمر على مواقع التوا�صل الجتماعي 
اإدارة �صركة �صوغيتني  ال�صارع امل�صري. وكان رئي�س جمل�س  اأو يف 
ا�صترياده من  املنتج يتم  اإن هذا  يف م�صر، ح�صن �صاهني، قد قال 
اأملانيا ويخ�صع للرقابة واملوا�صفات امل�صرية، ومت اختباره من قبل 
هيئة �صالمة الغذاء، كما مت فح�صه مبوا�صفات عاملية قبل و�صوله 
ا�صتخدامها  يتم  اخل�صخا�س  زه��رة  ب��ذور  اأن  �صاهني  وب��نّي  مل�صر. 
�صناعة  يف  ا�صتخدامها  يتم  كما  واملخبوزات،  املعجنات  �صناعة  يف 
اأنه  بذرة"، م�صددا على  تكون  احللويات، وهي غري خم��درة لأنها 

لي�س هناك �صرر اأو خوف من هذه ال�صوكولتة.

�ضوي�ضرا تعلن احلرب على هدر الطعام
اعتمدت احلكومة ال�صوي�صرية، خطة ترمي خلف�س هدر الطعام 
اإىل الن�صف بحلول 2030. وتهدف احلكومة ال�صوي�صرية خلف�س 
باملعدل  مقارنة   2030 يف  للن�صف  والأطعمة  الأغ��ذي��ة  يف  الهدر 
وزارة  العاملية عن  �صوي�صرا  اإذاع��ة  2017. ونقل موقع  امل�صجل يف 
امل��ط��اع��م و�صناعة  ال��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع  ب��اأن��ه��ا طلبت م��ن  ال��ب��ي��ئ��ة، 
الإجراءات  من  �صل�صلة  على  التفاق  الزرعة،  ومنظمات  الأغذية 

لتقليل كمية الطعام التي يتم التخل�س منها.
تت�صمن متديد  ف��اإن اخلطة  البيئة،  وزارة  �صادر عن  بيان  ووف��ق 
والتغليف،  بالتعبئة  والرت���ق���اء  للمنتجات،  الف��رتا���ص��ي  العمر 
الغذائية  التربعات  م��ق��دار  ورف��ع  ل��ل��زراع��ة،  التخطيط  وحت�صني 

املقدمة اإىل موؤ�ص�صات الرعاية الجتماعية.
املنتجة للم�صتهلكني، يتم  املواد الغذائية  اأن ثلث  اإىل  البيان  ونبه 

هدرها اأو رميها يف القمامة دون وجود مربر حقيقي لذلك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ر�ضد اأبعد جمرة مكت�ضفة يف الكون
تو�صل علماء فلك لتحديد اأبعد جمرة مكت�صفة من الكون، على هيئة ج�صم اأحمر متوهج، ت�صكل بعد 330 مليون 

�صنة من النفجار العظيم.
وا�صتغرق ال�صوء اخلافت للمجرة ال�صفر 13.5 مليار �صنة �صوئية للو�صول اإلينا على كوكب الأر�س.

واأطلق مكت�صفو املجرة عليها ا�صم )اإت�س دي 1(، وقد اأ�صاروا يف بحثهم املن�صور يف جملة الفيزياء الفلكية اإىل اأنهم 
غري متاأكدين اإن كانت جمرة جنمية، ولكنهم حددوا يف مركزها ثقبا اأ�صود هائال.

وبح�صب العامل فابيو باكوت�صي من مركز هارفارد-�صميثونيان للفيزياء الفلكية، فاإن الإجابة الدقيقة عن تفا�صيل 
تتعلق باملجرة التي تقع على م�صافة كبرية جدا يعد اأمرا �صعبا للغاية. يعد اكت�صاف الأ�صياء يف مراحل الكون املبكرة 

اأمرا ع�صريا.
املجرة،  تل�صكوبات يف ر�صد  اأربعة  ا�صتخدمت  العلمية فقد  بالأخبار  املتخ�ص�س  األريت  �صاين�س  ووفقما ذكر موقع 

وا�صتغرق الباحثون 1200 �صاعة مت تخ�صي�صها للمراقبة.
وتعليقا على الكت�صاف قال عامل الفلك يويت�صي هاريكان من جامعة طوكيو اليابانية: لقد كان العثور على املجرة 
من بني اأكرث من 700000 ج�صم �صاقا للغاية. اللون الأحمر لإت�س دي 1 يطابق اخل�صائ�س املتوقعة ملجرة تبعد 

13.5 مليار �صنة �صوئية.
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طائرة تن�ضطر اإىل جزاأين خالل هبوط ا�ضطراري
تعر�صت طائرة �صحن للربيد والطرود اإىل حادثة غريبة عندما ان�صطرت 
اإىل جزاأين خالل هبوط ا�صطراري على مدرج مطار خوان �صانتاماريا يف 
. ومل ي�صفر احل��ادث عن �صقوط �صحايا، كما  �صان خو�صيه يف كو�صتاريكا 
اأعلنت ال�صلطات، التي اأ�صارت يف الوقت ذاته اإىل اأنه اأدى اإىل اإغالق املطار 
موؤقتا. وقال رئي�س اإدارة املطافئ يف كو�صتاريكا هكتور ت�صافيز يف ت�صريحات 
جيدة"  ب�صحة  الطائرة،  منت  على  كانا  اللذين  "ال�صخ�صني،  اإن  �صحفية 

بح�صب ما ذكرت فران�س بر�س.
الرجلني  اأن  فا�صكويز،  غويدو  الأح��م��ر،  ال�صليب  يف  الإن��ق��اذ  رج��ل  و�صرح 
مت  اأن��ه  اإىل  م�صريا  غواتيمال،  جن�صية  يحمالن  الطاقم  ي�صكالن  اللذين 

نقلهما اإىل امل�صت�صفى لإجراء فحو�س كاإجراء وقائي.
التي  العامة،  اآيري�س  �صركة  يف  والأم��ن  العمليات  مدير  ق��ال  ناحيته،  من 
طراز  م��ن  ط��ائ��رة  قبطان  اإن  بيليارد  جوليان  خو�صيه،  �صان  مطار  تدير 
بوينغ757- التابعة ملجموعة دي اإت�س اإل الأملانية اأبلغ عن م�صكلة يف النظام 
اإقالعها من هذا  25 دقيقة على  بعد  الطائرة  الهيدروليكي وطلب عودة 

املطار متوجهة اإىل غواتيمال، بح�صب ما ذكرت فران�س بر�س.
وخالل الهبوط ال�صطراري قبيل ال�صاعة 4:30 م�صاء، بتوقيت غرينت�س، 

انزلقت الطائرة وانحرفت عن املدرج وان�صطرت اإىل ق�صمني.

لهذا ال�ضبب ل ت�ضتمع لأغانيك املف�ضلة على يوتيوب
الأغاين  من  كبري  ع��دد  اإىل  ال�صتماع  اإمكانية  مل�صتخدميه  يوتيوب  يوفر 
اأغانيك  اإىل  ال�صتماع  بعدم  ين�صحون  اخل��رباء  لكن  املو�صيقية،  واملقاطع 

املف�صة على هذه املن�صة ال�صهرية.
العامل، لكن تركيزه  زي��ارة يف  الويب  اأكرث مواقع  اأحد  وقد يكون يوتيوب 
ين�صب على الفيديو، وعندما يتعلق الأمر بال�صوت، فهو لي�س املكان املثايل. 
واإذا اأردت ال�صتماع لالأغاين واملو�صيقى بدقة ممتازة فموقع يوتيوب لي�س 
املكان املنا�صب لذلك. و مثل اأي موقع ويب، عند حتميل الفيديو وال�صوت 
على يوتيوب يتم �صغط كل �صيء، وال�صبب وراء قيام مواقع مثل يوتيوب 
بذلك هو جعل ملفات الفيديو وال�صوت هذه اأ�صغر ما ميكن، مع فقدان 
)عادًة( بع�س التفا�صيل امللحوظة. وهذه لي�س امل�صكلة الوحيدة يف يوتيوب، 
فمنذ عام 2015 بداأ املوقع يف تطبيق مر�صح على كل �صوت، من اأجل حماربة 
الفنانون يف  املو�صيقى احلديثة. و عندما بداأ  ما ي�صمى حرب ال�صخب يف 
كل  معادلة  يف  البدء  يوتيوب  ق��رر  اأع��ل��ى،  ب�صوت  مو�صيقى  اإن��ت��اج  حماولة 
�صيء، لذلك �صيكون كل فيديو على املوقع بنف�س م�صتوى ال�صوت املعقول 
على  احل�صول  يف  الفنانني  رغبة  وراء  ال�صبب  النتائج.  عن  النظر  بغ�س 
مو�صيقى اأعلى �صوًتا ب�صيط، فبالن�صبة للعديد من امل�صتمعني، فاإن ال�صوت 
الأعلى والأو�صح يجعلهم ي�صعرون وكاأن الأغنية تبدو اأف�صل، وبالتايل من 

املرجح اأن يحبوها وي�صرتوها.

هل ي�ضبب احلليب ال�ضطناعي 
الإم�ضاك لدى الر�ضيع؟

الإم�صاك غري �صائع عند الأطفال 
طبيعية،  ر�صاعة  ير�صعون  الذين 
مييل  ي����ح����دث.  اأن  مي���ك���ن  ل���ك���ن 
الأط����ف����ال ال���ذي���ن ي��ر���ص��ع��ون من 
اأقل  ب��ن��وب��ات  ال��ث��دي اإىل الإ���ص��اب��ة 
م��ن الإم�����ص��اك والإ���ص��ه��ال مقارنة 
ا�صطناعياً،  حليباً  ير�صعون  مبن 
لأن حليب الثدي اأ�صهل يف اله�صم. 
وي��ع��ت��رب الإم�������ص���اك ���ص��ائ��ع��اً خالل 
تناول  اإىل  الر�صيع  انتقال  ف��رتة 

الأطعمة ال�صلبة.
اأن  على  الطبية  التو�صيات  وحتث 
ير�صع الطفل حليب الأم ح�صرياً 

خالل اأول 6 اأ�صهر اإذا اأمكن ذلك.
يف  ت����غ����ريات  الأم  ت����الح����ظ  وق������د 
عادات اأمعاء الطفل ولون وتنا�صق 
حليب  اإىل  ال��ت��ح��ول  ع��ن��د  ب������رازه 
عندما  اأو  ال�صطناعي  الأط��ف��ال 
الأطعمة  ت��ن��اول  يف  ال�صغري  ي��ب��داأ 

ال�صلبة.
مت  حديثة  يابانية  لدرا�صة  ووفقاً 
عند  الأم��ع��اء  ع���ادات  فح�س  فيها 
83 األ�����ف ط��ف��ل ح���دي���ث ال������ولدة، 
تزامنت معظم حالت الإم�صاك مع 
الطبيعية  الر�صاعة  من  النتقال 
بغ�س  ال�صطناعي،  احلليب  اإىل 

النظر عن طريقة الولدة.
باإم�صاك  الطفل  ي�صاب  قد  كذلك 
اأك����رث ���ص��الب��ة ب��ع��د تناول  وب�����راز 
الأط��ع��م��ة ال�����ص��ل��ب��ة. وب��ع�����س هذه 
الأطعمة، مثل حبوب الأرز وحليب 
الأل����ب����ان، ت�����ص��ب��ب الإم�������ص���اك عند 
اأعمارهم عن  الأطفال الذين تقل 

عام واحد.

اأخطبوط.. يفتتح 
مهرجان الفيلم الوثائقي

مرتوبولي�س  ج��م��ع��ي��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
الدورة  لبنان،  يف  الفنية  لل�صينما 
مهرجان  م����ن  ع�������ص���رة  ال�����ص��اب��ع��ة 
الدويل )�صا�صات  الوثائقي  الفيلم 

الواقع(.
جمموعة  امل���ه���رج���ان  و���ص��ي��ع��ر���س 
على  ودول��ي��ة جمانا  اأف���الم عربية 
اأي��ام يف ع��دة مناطق  م��دى ثمانية 
وحّمانا  ب�����ريوت  وه����ي  ل��ب��ن��ان��ي��ة؛ 

وطرابل�س و�صيدا والبقاع.
وي�����ص��م امل��ه��رج��ان ال����ذي ب����داأ يوم 
اأبريل   14 حتى  وي�صتمر  الأرب��ع��اء 
23 فيلما وثائقيا من جميع اأنحاء 
العامل، مبا يف ذلك لبنان وتون�س 
وم�صر  واأملانيا  وفرن�صا  والربازيل 

واإيطاليا.
وابتداأ املهرجان بالفيلم الوثائقي 
اللبناين  ل��ل��م��خ��رج  )اأخ���ط���ب���وط( 
قا�صم،  ك��رمي  ن��ي��وي��ورك،  يف  املقيم 
والذي حاز جائزة مهرجان الفيلم 
باأم�صرتدام  ال������دويل  ال���وث���ائ���ق���ي 
الت�صور  م�صابقة  يف  فيلم  لأف�صل 

يف عام 2021.
 3 يف  ب������ريوت  اإىل  ق���ا����ص���م  و����ص���ل 
اأغ�����ص��ط�����س  ب��ه��دف ت�����ص��وي��ر فيلم 
8 ق�ص�س ق�صرية عن  موؤلف من 
لبنان، لكن بعدما جنا من انفجار 
املرفاأ، قرر توثيق تداعيات احلادث 

يف فيلم )اأخطبوط(.
وق����ال ق��ا���ص��م اأت��ي��ت لإخ�����راج فيلم 
اآخر ا�صمه اأخطبوط وو�صلت قبل 
يوم واح��د من النفجار، وكنت يف 
ح��ج��ر )���ص��ح��ي( يف ف��ن��دق مواجه 
للمرفاأ وكنت جال�صا مع اأمي على  
احتمالت  ع��ن  ن��ت��ح��ّدث  ال�����ص��رف��ة 

مغادرتها للبالد.

كم ي�ضيف الإقالع عن التدخني 
لعمر امل�ضابني باأمرا�س القلب؟

ك�صفت ورقة بحثية مت تقدميها يف املوؤمتر العلمي 
الإقالع  اأن  القلب،  لأمرا�س  الأوروبية  للجمعية 
عن التدخني، ي�صيف ما ي�صل اإىل خم�س �صنوات 

حلياة ال�صخ�س امل�صاب باأمرا�س القلب.
اأن  وذكر علماء خالل تقدميهم للورقة البحثية 
املرتبطة  بتلك  �صبيهة  فوائد  له  التدخني  ت��رك 
الكولي�صرتول  ت��خ��ف�����س  ال��ت��ي  الأدوي������ة  ب��ت��ن��اول 
القائمون  عر�صها  التي  البيانات  ووف��ق  ال�صار. 
اأعمارهم  تبلغ  الذين  البالغني  فاإن  البحث،  على 
45 ع��ام��ا فما ف���وق، وال��ذي��ن م��ا زال���وا يدخنون 
���ص��ت��ة اأ���ص��ه��ر ع��ل��ى الأق�����ل ب��ع��د ت��ع��ر���ص��ه��م لأزم���ة 
جراحة  اأو  زراع����ة  لعملية  خ�صوعهم  اأو  قلبية 
4.81 �صنة  اأ�صاف  بالقلب، فاإن وقف هذه العادة 
كذلك  عمرهم.  اإىل  القلب  اأم��را���س  م��ن  خالية 
م�صممني  دواءي��ن  تناول  اأن  اإىل  الباحثون  اأ�صار 
خل��ف�����س ال��ك��ول��ي�����ص��رتول ال�����ص��ار، وع��ق��ار اإ�صايف 
 4.83 اأ�صاف  الوقت،  م�صاد لاللتهابات يف نف�س 

�صنة خالية من اأمرا�س القلب اإىل احلياة.

ينفق 200 مليون يورو حلماية البيئة
حقق فرن�صي فاز مبئتي مليون يورو يف دي�صمرب )كانون 
من  حلمه  ميلينز،  ي��ورو  يان�صيب  �صمن   2020 الأول( 
حل�صاب  ك��ام��ل  �صبه  ب�صكل  اجل��ائ��زة  قيمة  دف��ع��ه  خ���الل 
موؤ�ص�صة اأن�صاأها حلماية البيئة، وفق معلومات ل�صحيفة 

بر�س. فران�س  وكالة  منها  باريزيان" تاأكدت  "لو 
واأو����ص���ح ���ص��ن��دوق اأن��ي��ام��ا ع��رب م��وق��ع��ه الإل���ك���رتوين اأن 
�صعيد احلظ مل ي�صتخدم جائزته ل�صراء �صيارات فارهة 
بحماية  تعنى  موؤ�ص�صة  لتمويل  ب��ل  ق�صور  اأو  يخوت  اأو 
الغابات واإحيائها واحلفاظ على التنوع احليوي وتعزيزه 
ودعم امل�صاعدين العائليني. واأكد الفائز الرثي يف ر�صالة 
مفتوحة عرب موقع موؤ�ص�صة اأنياما التي اأ�ص�صها و�صماها 
كذلك ن�صبة اإىل مدينة عا�س فيها قرب اأبيدجان عا�صمة 
�صاحل العاج، مل اأكن األعب اإل حني تكون اجلائزة كبرية، 
من  الأك����رب  الق�صم  تخ�صي�س  يف  يتمثل  واح���د  ب��ه��دف 
لو  �صحيفة  مع  مرا�صلة  ويف  موؤ�ص�صة.  لإن�صاء  اجل��ائ��زة 
باريزيان، اأكد الفائز الذي عّرفت عنه ال�صركة الفرن�صية 
اأنه حّول الق�صم الأك��رب من  لألعاب احلظ با�صم )غ��ي(، 
اأرباحه اإىل موؤ�ص�صته منذ فوزه يف دي�صمرب )كانون الأول( 
2020، كما اأو�صح اأنه يعتزم حتويل املبلغ بكامله تقريباً 
اإىل املوؤ�ص�صة عينها. ولفت )غي( اإىل اأنه يعتزم ال�صتمرار 

يف العي�س بهدوء وخ�صو�صية كاملة.

ت�ضاعد املر�ضى على ا�ضتبدال اأع�ضائهم املفقودة 
الأمريكية  ال�صريري،  الت�صريح  علم  اخت�صا�صية  تقوم 
األي�صون في�صت )42 عاماً(، باملزج بني الفن وعلم الأحياء 
لإن�صاء اأع�صاء ا�صطناعية واقعية لأجزاء اجل�صم املفقودة 
دال�س  ولي��ة  من  في�صت،  تقول  ال�صيليكون.  با�صتخدام 
الب�صرية  الأع�����ص��اء  ت�صنيع  يف  عملها  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة، 
يف  وطبيبة  فنانة  تكون  اأن  منها  يتطلب  ال�صيليكون  من 
من  الكثري  ب�صناعة  في�صت،  ق��ام��ت  وق��د  ال��وق��ت.  نف�س 
كبري  لعدد  ال�صيليكون  من  الواقعية  الب�صرية  الأع�صاء 
واآذانهم  وعيونهم  اأنوفهم  فقدوا  الذين  الأ�صخا�س  من 
ا�صتئ�صال  عمليات  اأو  خلقية  اأم��را���س  نتيجة  واأطرافهم 
املري�س  وي��ق��ول  وال��ع��دوى.  بال�صرطان  اإ�صابتهم  ب�صبب 
اإنه  عاماً،   56 العمر  من  يبلغ  ال��ذي  جا�صكوف�صكي  ج��اي 
فقد اأنفه ب�صبب ال�صرطان يف عام 2020، مما جعل مظهر 
وجهه يبدو غريباً. لذا فقد جلاأ للدكتورة في�صت ل�صناعة 
ا�صتعاد  حيث  مده�صة  النتيجة  وك��ان��ت  ل��ه،  واق��ع��ي  اأن���ف 

مظهره القدمي باأنف جديد بدا وكاأنه اأنف حقيقي.

فرقة بينك فلويد تغني لأوكرانيا 
اأ�صدرت فرقة بينك فلويد الربيطانية اأغنية اأ�صلية من 
1994 دعماً  العام  لها منذ  الأوىل  تلحينها وعزفها هي 
اأعمالها  اإنتاج  �صركة  اأعلنت  ما  على  الأوك���راين،  لل�صعب 
اأوردت�����ه ���ص��ف��ح��ات ال��ف��رق��ة ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ات التوا�صل  وم���ا 

الجتماعي.
 Hey، Hey، ع���ن���وان  ال���ت���ي حت��م��ل  الأغ���ن���ي���ة  وت���ه���دف 
لالأعمال  الأم���وال  جمع  اإىل  انه�س(  )اأي   !  Rise Up
ونيك  غيلمور  دي��ف��ي��د  ال��ف��رق��ة  رك��ن��ا  واأدرج  الإن�����ص��ان��ي��ة. 
خليفنيوك  اأن��دري  ب�صوت  اأغنية  العمل  ه��ذا  يف  مي�صون 

من فرقة بومبوك�س الأوكرانية.

اأقدام دينا�ضور تك�ضف �ضرا عمره 129 مليون �ضنة
�صر  ث��ريوب��ود عن  دينا�صور  اأق���دام  اآث��ار  ك�صفت 

عمره 129 مليون �صنة، وفقا لدرا�صة حديثة.
امل�صتقلة يف  اجل��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث��ون  واك��ت�����ص��ف 
ثريوبود  دينا�صورات  اأح��د  معاناة  عن  مدريد، 
من م�صكلة يف اأحد اأ�صابع القدم الي�صرى، وهو 
املحفوظة يف  اأق��دام��ه  اآث��ار  اكت�صافه من  ما مت 

موقع ل�س هويا�س يف اإ�صبانيا.
املن�صورة  الدرا�صة  خ��الل  الباحثون  وا�صتخدم 
من  متنوعة  جم��م��وع��ة  وان،  ب��ل��و���س  دوري����ة  يف 
الذي  الدينا�صور  اأق��دام  اآث��ار  لو�صف  التقنيات 
�صنة،  م��ل��ي��ون   129 اإىل ح���وايل  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود 
اأن  الباحثون  ولح��ظ  اأخ��رى،  باآثار  ومقارنتها 
الآثار التي �صنعتها القدم اليمنى ُتظهر جميع 
اإ�صبع  القدم الثالثة، ولكن يتم متثيل  اأ�صابع 
القدم الأعمق يف القدم الي�صرى فقط بعالمات 
ق�صرية للغاية وغري منتظمة ال�صكل، ما ي�صري 

اإىل اإ�صابة اأو ت�صوه يف ذلك الإ�صبع.

ك���م���ا ي��ظ��ه��ر وج������ود ت���ب���اع���د يف اآث�������ار الأق�������دام 
ع��ل��ى ن��ط��اق اأو����ص���ع، م��ق��ارن��ة م��ع اآث����ار الأق����دام 
النموذجية لدينا�صور الثريوبود، ما ي�صري اإىل 
اأن هذا الدينا�صور عدل م�صيته لتعوي�س قدمه 
اأي�صا من خالل بع�س  امل�صابة، ويتم دعم هذا 
ت�صري  ال��ت��ي  اليمنى  الب�صمات  يف  ال��ت�����ص��وه��ات 
اأك��رب على هذا  اأن احليوان كان ي�صع وزن��ا  اإىل 

اجلانب.
القدم  اأ�صابع  ت�صوهات  اأن  الباحثون  ولح��ظ 
املماثلة  ال��ت��ع��وي�����ص��ي��ة  وال�����ص��ل��وك��ي��ات  امل��م��اث��ل��ة 
ا يف الطيور احلديثة، واأن الأقدام  ُتالحظ اأي�صً
ال��ث��ريوب��ودي��ة الأح��ف��وري��ة غالًبا م��ا ت��وج��د بها 
واإجماًل،  الداخلية،  القدم  اأ�صابع  يف  اإ�صابات 
يلقي هذا الدليل ال�صوء على كيفية اإيجاد هذا 
الدينا�صورات  من  العديد  ورمب��ا  الدينا�صور، 
احل��ي��اة على  قيد  للبقاء على  الأخ����رى، ط��رًق��ا 

الرغم من النك�صات املر�صية.

بيث بيهر�ص خالل ح�صورها �لعر�ص �الأول لفيلم Ghosts يف هوليوود, كاليفورنيا. � ف ب

بريتني �ضبريز يف نزاع ق�ضائي 
جديد مع اأهلها

تطالب لني �صبريز والدة النجمة العاملية  بريتني �صبريز  البالغة من العمر 40 عاماً، 
ابنتها بتغطية الر�صوم القانونية املرتبطة مبعركة الو�صاية الطويلة الأمد للمغنية. 
وكانت والدة املغنية قدمت يف �صهر ت�صرين الثاين  نوفمرب 2021 وهو ال�صهر الذي �صهد 
نهاية و�صاية اهل بريتني �صبريز عليها، و�صاية ا�صتمرت ل�صنوات، التما�س بالطلب من 
660000 دولر وهو ما يعادل الر�صوم القانونية املرتتبة  النجمة العاملية بدفع مبلغ 
يوم  املحكمة  ام��ام  روزن��غ��ارت يف مرافعته  النجمة ماثيو  وق��ال حمامي  الق�صية.  على 
الثالثاء املا�صي ان بريتني �صبريز كانت على مدى عقود هي املعيل الوحيد لأ�صرتها، 
تدعم  قانونية  �صلطة  توجد  "ل  للمحكمة  روزن��غ��ارت  ق��ال  باأكملها.  اأ�صرتها  وت��دع��م 
اللتما�س" جلمع الأموال من الفنانة، بعد حوايل خم�صة اأ�صهر من تقدمي لني للطلب، 

حيث كان من املقرر عقد جل�صة ا�صتماع ب�صاأن هذه امل�صاألة يوم الأربعاء.


