
   

خالد بن حممد بن زايد يطلق م�شروع 
اإن�شاء متحف التاريخ الطبيعي اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  ع�ضو  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  اأط��ل��ق 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، م�ضروع اإن�ضاء 
متحف التاريخ الطبيعي اأبوظبي الذي يعد الأكرب من نوعه يف املنطقة.

و�ضياأخذ املتحف زواره يف رحلة عرب الزمن متتد من قبل 13.8 مليار 
�ضنة و�ضول اإىل منظور يحفز التفكري يف �ضمان م�ضتقبل م�ضتدام لكوكب 
منطقة  يف  حاليا  اإن�ضاوؤه  يتم  ال��ذي  اجل��دي��د،  املتحف  وي�ضاهم  الأر����س. 
مكانة  تر�ضيخ  يف   ،2025 عام  اكتماله  املقرر  ومن  الثقافية  ال�ضعديات 

املنطقة كواحدة من اأهم املراكز الثقافية الرائدة يف العامل.
ومن اأبرز مقتنيات املتحف اجلديد هيكل التريانو�ضور ال�ضهري »�ضتان« 
اأف�ضل  11،7 م���ر، وي��ع��ت��رب واح����دا م��ن  ق��دم��ا   39 ال���ذي يبلغ ط��ول��ه 
اأواخر  من  املفر�س  الكائن  لهذا  درا���ض��ة  واأك��ره��ا  املحفوظة  الأح��اف��ري 
ل�  العلمية  الدرا�ضات  �ضنوات من  العلماء  الطبا�ضريي حيث بذل  الع�ضر 
)�ضتان(، الأمر الذي مكنهم من معرفة الكثري من املعلومات عن حياة 

هذا النوع من الدينا�ضورات.                                      )التفا�ضيل �س2(

مع توا�صل تخفيف قيود كورونا
العامل العربي على موعد مع روحانيات رم�شان وطقو�شه

•• اأبوظبي-وام: 

ي�ضتعد العامل العربي ل�ضتقبال �ضهر رم�ضان املبارك الذي يحل هذا 
العام تزامننا مع دخول الكثري من الدول مرحلة التعايف من كوفيد-

املرتبطة  والقيود  للإجراءات  تخفيف  و  رفع  �ضاحبه  ما  وهو   19
مبواجهة اجلائحة الأمر الذي يب�ضر بعودة غالبية الأجواء الروحانية 

واملظاهر الجتماعية التي متيز ال�ضهر الف�ضيل. )التفا�ضيل �س8(

جانب من املناورات الع�ضكرية حللف �ضمال الأطل�ضي جتري يف الرنويج    )رويرز(

م�ضوؤولو مكتب �ضلمة الطريان بال�ضني يوؤكدون العثور على ال�ضندوق الأ�ضود

حممد بن را�شد ي�شدر قانون �شندوق املعا�شات 
والتاأمينات االجتماعية للع�شكريني املحليني العاملني يف دبي

•• دبي- وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء، 
لإمارة  حاكما  ب�ضفته  اهلل،  رع���اه 
دبي القانون رقم 7 ل�ضنة 2022 
ب�ضاأن �ضندوق املعا�ضات والتاأمينات 
املحليني  للع�ضكريني  الجتماعية 
والهادف  دب��ي،  اإم���ارة  العاملني يف 
اإىل دع����م وت��ع��زي��ز روؤي������ة دب����ي يف 
ال����ق����ط����اع الج���ت���م���اع���ي اخل���ا����س 
الجتماعية  والتاأمينات  باملعا�ضات 
ل��ل��م��ن��ت�����ض��ب��ني ال���ع�������ض���ك���ري���ني، مبا 
واخلطط  ال�ضيا�ضات  مع  ين�ضجم 
امل��ع��ت��م��دة يف هذا  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
املمار�ضات  اأف�ضل  وتطبيق  ال�ضاأن، 
املعا�ضات  خل����دم����ات  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 
وتنظيم  الجتماعية،  والتاأمينات 
املعا�س  واأ�ضحاب  املنت�ضبني  �ضوؤون 
ال�ضندوق،  يف  عنهم  وامل�ضتحقني 
ح���ر����ض���ا ع���ل���ى ����ض���م���ان اإي�������ض���ال 
ج��م��ي��ع ح��ق��وق��ه��م وت��ل��ب��ي��ة جميع 
ي�ضر  بكل  التاأمينية  احتياجاتهم 

و�ضهولة.
ويهدف ال�ضندوق اأي�ضا اإىل تعزيز 
التي  التاأمينية  اخل��دم��ات  ج���ودة 

تدمري اآالف املن�صاآت.. تقرير حقوقي يف�صح جرائم احلوثي يف اليمن

التحالف يدمر زورقني مفخخني 
ويحبط هجومًا يف البحر االأحمر

•• عوا�صم-وكاالت:

التحالف  عن  ر�ضمية  �ضعودية  اإع��لم  و�ضائل  نقلت 
بقيادة اململكة يف اليمن اإعلنه اأم�س الأربعاء تدمري 
زورق���ني مفخخني واإح��ب��اط ه��ج��وم ع��دائ��ي و�ضيك 
اأن جماعة  بيان  واأ�ضاف يف  الأحمر.  البحر  بجنوب 
احلوثي ت�ضعد هجماتها العدائية م�ضتهدفة م�ضادر 
نفط  ناقلت  ملهاجمة  اأع��دا  ال��زورق��ني  واأن  الطاقة 

عملقة عربت م�ضيق باب املندب.
دفاعات  اأن  اليمن،  يف  ال�ضرعية  دعم  حتالف  واأعلن 
حوثياً  بالي�ضتياً  �ضاروخاً  ودم��رت  اعر�ضت  اململكة 

اأطلق باجتاه جازان )جنوب غرب( اململكة.
امليلي�ضيا  ت�ضعيد  اإن  ل��ه:  ب��ي��ان  يف  التحالف،  وق���ال 
لإف�ضال  يتعمد  اجل�����ض��ي��م��ة  لن��ت��ه��اك��ات��ه��ا  احل��وث��ي��ة 

امل�ضاورات اليمنية.
الأحد  اأعلن  اليمن،  ال�ضرعية يف  دعم  وك��ان حتالف 
وخمي�س  ج���ازان  نحو  اأطلقت  م�ضريات   9 اإ���ض��ق��اط 
م�ضرياً  اجلنوب،  وظهران  وينبع  والطائف  م�ضيط 
يف  للغاز  حمطة  �ضملت  امل�ضتهدفة  امل��واق��ع  اأن  اإىل 

خمي�س م�ضيط، وحمطة نقل الكهرباء بظهران.
املدعومة  امليلي�ضيات  اأن  حينها  بيان  يف  اأو���ض��ح  كما 
اإيرانية  ا���ض��ت��خ��دم��ت ���ض��واري��خ ك���روز  م��ن ط���ه���ران، 
بجازان،  لأرام��ك��و  تابعة  ت��وزي��ع  حمطة  ل�ضتهداف 

وكذلك حمطة حتلية مياه بال�ضقيق.
ي�ضار اإىل اأن تلك الهجمات والت�ضعيد اأتت قبيل اأيام 

من انطلق م�ضاورات مينية مينية، دعا اإليها جمل�س 
التعاون اخلليجي الأ�ضبوع املقبل يف الريا�س.

ح��ق��وق��ي مي��ن��ي جرائم  ت��ق��ري��ر  ف�����ض��ح  ذل�����ك،  اإىل 
الأعيان  ق�ضف  يف  الإره��اب��ي��ة،  احل��وث��ي  ميلي�ضيات 

واملن�ضاآت املدنية يف 14 حمافظة مينية.
اأن  واحل���ري���ات  للحقوق  اليمنية  ال�ضبكة  وك�ضفت 
 27541 دم���رت  اإي����ران  م��ن  امل��دع��وم��ة  امليلي�ضيات 

من�ضاأة مدنية يف 14 حمافظة، خلل 3 �ضنوات.
وحتظر املادة 147 من اتفاقية جنيف عام 1949، 
جرمت  كما  وتدمريها،  املدنية  الأع��ي��ان  ا�ضتهداف 
1907 ق�ضف  25 م��ن لئ��ح��ة له���اي ل��ع��ام  امل����ادة 
باأي  املحمية  وامل��ب��اين غري  وامل�ضاكن  وال��ق��رى  امل��دن 

و�ضيلة.
التقرير الذي تناول الفرة من 30 يونيو 2018 
اأن املن�ضاآت ال�ضكنية  اأكد  30 دي�ضمرب2021،  حتى 
حالة   20996 �ضجلت  حيث  ت�ضررا  الأك��ر  كانت 
اعتداء بحق منازل املدنيني، تنوعت بني تدمري كلي 
وج��زئ��ي واق��ت��ح��ام وتفتي�س واح��ت��لل ون��ه��ب وعبث 

باملحتوى مار�ضته امليلي�ضيات الإرهابية.
دمرت  الع�ضوائية  احل��وث��ي��ة  الهجمات  اأن  اأك���د  كما 
تعليمية  م��راف��ق  �ضملت  وخ��ا���ض��ة،  ع��ام��ة  ممتلكات 
وم�ضاريع  ح��ك��وم��ي��ة،  وم���ق���رات  وخ��دم��ي��ة  و���ض��ح��ي��ة 
ودور  و�ضياحية،  اأث��ري��ة  وم��ع��امل  ح��ي��وي��ة،  وم��ن�����ض��اآت 
�ضكنية،  وجممعات  ومنازل  وج�ضورا  وطرقا  عبادة، 
ودولية،  ومنظمات حملية  وهيئات  اأح��زاب  ومقرات 

الناتو ين�صر 4 جمموعات قتالية يف �صرق اأوروبا  

بوتني يقرر بيع النفط والغاز بالروبل 
•• عوا�صم-وكاالت:

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��رو���ض��ي، اأم�����س، اإن 
والنفط  ال���غ���از  ب��ي��ع  ق�����ررت  ب�����لده 

بالعملة الوطنية الروبل فقط.
ق���ررت  اأن رو����ض���ي���ا  ب���وت���ن  واأو�����ض����ح 
املعاملت  يف  ال����روب����ل  ا����ض���ت���خ���دام 
التجارية مع الدول غري ال�ضديقة.

رو�ضيا  ال��رو���ض��ي:  الرئي�س  واأ���ض��اف 
بالروبل  ال���دف���ع  ����ض���وى  ت��ق��ب��ل  ل���ن 
اأوروب������ا،  ال���غ���از اإىل  ل���ق���اء ���ض��ح��ن��ات 
توريد  بعقود  التزام مو�ضكو  موؤكدا 

اإمدادات الغاز.
�ضتوؤثر فقط  التغيريات  اأن  واأو�ضح 
اأن  اإىل  ال���دف���ع، لف��ت��ا  ع��ل��ى ع��م��ل��ة 
اأمامهما  املركزي  والبنك  احلكومة 
اأ�ضبوع للتو�ضل اإىل حل ب�ضاأن كيفية 
العملة  اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه����ذه  ن��ق��ل 

الرو�ضية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي�����س ال�����وزراء 
الرو�ضي ميخائيل مي�ضو�ضتني: نعد 
امل��ب��ادرات وال��ق��رارات لدعم  ع�ضرات 

القطاع امل�ضريف.
العمل  اأنه يجري  واأكد مي�ضو�ضتني 
املالية  امل�ضاكل  معاجلة  على  حاليا 

والقت�ضادية.
وا�ضنطن،  م��و���ض��ك��و  وات��ه��م��ت  ه����ذا 
ال�ضعبة  املباحثات  الأربعاء، بعرقلة 
اأن  معتربة  واأوك��ران��ي��ا،  رو�ضيا  ب��ني 
الهيمنة  هدفها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
منها  باأ�ضاليب  العاملي  النظام  على 

وو���ض��ع ال���وزي���ر ه���ذه ال��ع��ق��وب��ات يف 
اإط�����ار م�����ض��ع��ى غ��رب��ي ه��دف��ه اإزال����ة 
اأمام عامل اأحادي  رو�ضيا كعائق من 
ال��ق��ط��ب، م��ع��ت��ربا اأن ك��ل ه���ذا غري 
بالرغبة  ب���ل  ب���اأوك���ران���ي���ا،  م��ت��ع��ل��ق 
بنظام عاملي تريد الوليات املتحدة 

الهيمنة عليه.
الرو�ضية  ال���ق���وات  دم����رت  م��ي��دان��ي��ا 
ت�ضرينوبل  حم���ط���ة  يف  خم����ت����ربا 
ع��ل��ى حت�ضني  يعمل  ك���ان  ال��ن��ووي��ة، 
ح�ضبما  امل�����ض��ع��ة،  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 
اأوكرانية م�ضوؤولة عن  ذكرت وكالة 

املنطقة املحظورة.
على  �ضيطر  الرو�ضي  اجلي�س  وك��ان 
يف  العمل  عن  توقفت  التي  املحطة 

بداية احلرب ال�ضهر املا�ضي.
املنطقة  ه���ي  امل���ح���ظ���ورة  وامل��ن��ط��ق��ة 
�ضهدت  التي  املحطة،  ح��ول  امللوثة 
اأ����ض���واأ ك��ارث��ة ن��ووي��ة يف ال��ع��امل عام 

.1986
اأع��ل��ن الأم����ني العام  ب��روك�����ض��ل   ويف 
)الناتو(  الأط��ل�����ض��ي  ���ض��م��ال  حل��ل��ف 
اأرب���ع  �ضين�ضر  ال��ن��ات��و  اأن  الأرب���ع���اء 
دول  يف  ج��دي��دة  قتالية  جمموعات 
�ضد  دف��اع��ات��ه  لتعزيز  اأوروب����ا  �ضرق 

رو�ضيا يف خا�ضرته ال�ضرقية.
واأعلن اأمني عام الناتو اأن قادة دول 
احللف ُيتوّقع اأن يتفقوا على توفري 
مزيد من الدعم لأوكرانيا للت�ضدي 
ل��ل��ت��ه��دي��د ال���ن���ووي وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي يف 

مواجهة الغزو الرو�ضي.

فر�س العقوبات.
الرو�ضي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
�ضريغي لفروف يف كلمة األقاها اأمام 
يقوم  �ضعبة.  املفاو�ضات  اإن  طلب، 
ال��ط��رف الأوك����راين ت��ك��رارا بتغيري 
يتكون  األ  ال�����ض��ع��ب  م���ن  م��وق��ف��ه. 
الأمريكيني  زم��لءن��ا  ب���اأن  ان��ط��ب��اع 

مي�ضكونهم )الأوكرانيني( بيدهم.
ينطلق  لف����������������روف:  واأ����������ض���������اف 
اأن  مبداأ  من  بب�ضاطة  الأمريكيون 
يف  لي�س  ب�ضرعة  امل�ضار  ه��ذا  انتهاء 

�ضاحلهم.
اأن  اأن ال��ك��ث��ريي��ن ي��ري��دون  واع��ت��رب 
ت��ك��ون ه���ذه امل��ف��او���ض��ات ع��ب��ارة عن 
من  اأن  اىل  م�ضريا  م�ضدود،  طريق 
بني هوؤلء الأطراف بولندا، اإحدى 
اأبرز الداعمني لأوكرانيا يف مواجهة 
التي  الرو�ضية  الع�ضكرية  العمليات 

بداأت يف 24 فرباير.
ال�����دول  اأن  ع���ل���ى  و�����ض����دد لف�������روف 
الو�ضيط.  دور  اأداء  ت��ري��د  الغربية 
لدينا  ل��ك��ن  ذل���ك،  ���ض��د  ل�ضنا  ن��ح��ن 

خطوط حمر.
واتهم رئي�س الدبلوما�ضية الرو�ضية 
اأوكرانيا  ب���اإغ���راق  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول 
ال�ضحنات  خ����لل  م���ن  ب��الأ���ض��ل��ح��ة 
اأن  ي��ب��دو  م�ضيفا  اإل��ي��ه��ا،  امل��وج��ه��ة 
تبقينا  اأن  ت��ري��د  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
الع�ضكرية  العمليات  يف  منخرطني 

لأطول فرة ممكنة.
واأعرب لفروف عن �ضدمته مبدى 
العقوبات التي فر�ضتها دول غربية 

على رو�ضيا.

العثور على ال�شندوق االأ�شود 
للطائرة ال�شينية املنكوبة

•• بكني-وكاالت:

اأعلنت هيئة الطريان املدين يف ال�ضني، اأم�س الأربعاء، العثور على اأحد 
ال�ضندوقني الأ�ضودين من الطائرة املنكوبة التابعة ل�ضركة �ضرق ال�ضني 

التي حتطمت وعلى متنها 132 راكبا.
ل��ي��و لو�ضونغ  ال�����ض��ني،  امل���دين يف  ال���ط���ريان  ب��ا���ض��م هيئة  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
  5735 اإم  يو  اأ�ضود من رحلة  اإنه مت العثور على �ضندوق  لل�ضحافيني 

التابعة ل�ضركة �ضرق ال�ضني يف 23 مار�س.
جبل  �ضفح  على  ال�ضني  �ضرق  ل�ضركة  التابعة  ال��رك��اب  ط��ائ��رة  و�ضقطت 

جنوب البلد حيث غمرت مياه الأمطار منطقة احلطام.
اليدوية  الأدوات  ا���ض��ت��خ��دم  اإىل  الث��ن��ني،  ي���وم  ال���ط���وارئ،  ف���رق  وجل����اأت 
وطائرات م�ضرية وكلب بولي�ضية يف ظروف ممطرة لتم�ضيط منحدرات 
اللذين يحتويان على  الأ�ضودين  ال�ضندوقني  الكثيفة ل�ضتعادة  الغابات 
بيانات الرحلة وم�ضجلت �ضوت قمرة القيادة، وكذلك اأي رفات ب�ضرية.

اأي�ضا على �ضخ املياه من احلفرة التي ن�ضاأت  اأطقم الطوارئ  كما عملت 
يف  توقفت  البحث  عمليات  لكن  ب��الأر���س،  ال��ط��ائ��رة  ا�ضطدمت  عندما 

منت�ضف النهار ب�ضبب النهيارات الأر�ضية ال�ضغرية من املنحدرات.
واأظهرت مقاطع فيديو ن�ضرتها و�ضائل الإعلم احلكومية ال�ضينية قطعا 

مهاجمة  ح��اوال  م�شلحني  مقتل 
مبقدي�شو  ع�شكرية  ق��اع��دة 

•• مقدي�صو-رويرتز: 

اأن  حكومية  اإع����لم  و���ض��ائ��ل  ذك���رت 
ال�����ض��وم��ال��ي��ة قتلت  ق�����وات الأم������ن 
مهاجمني بالر�ضا�س بعد اأن حاول 
اقتحام قاعدة ع�ضكرية قرب املطار 
الدويل يف العا�ضمة مقدي�ضو اأم�س. 
وكان التلفزيون الر�ضمي قد ذكر يف 
اأن قوات الأم��ن تتعامل  وقت �ضابق 
بوابات  ع��ن��د  اإره����اب����ي  ح�����ادث  م���ع 
اإن  �ضاهد  وق���ال  للجي�س.  مع�ضكر 
وب���ادرا  ال��ب��واب��ة  اقتحما  امل�ضلحني 

باإطلق النار.
لحقا  احلكومية  الإذاع����ة  وذك���رت 
اأنه مت اإيقاف املهاجمني عند بوابات 
الر�ضمي  التلفزيون  وقال  القاعدة. 
قتلت قوات الأمن بالر�ضا�س اثنني 
م��ن الإره���اب���ي���ني امل�����ض��ل��ح��ني حاول 
مطار  قرب  للجي�س  قاعدة  اقتحام 

مقدي�ضو الدويل. 

بطرح ق�صية عدم ال�صرعية:

�شباق االليزيه: املعار�شة تقّر �شمًنا بانت�شار ماكرون!
•• الفجر -اأوليفر بيفود –ترجمة خرية ال�صيباين

قام الرئي�س اجلمهوري ملجل�س ال�ضيوخ الفرن�ضي، جريار لري�ضر، بتحديث اجلدل 
الذي بداأ عام 2017. ولكن يف تلك ال�ضنة، كان قد انطلق بعد اجلولة الثانية...
املنق�ضمة  دولتنا  ال��ف��ائ��ز.  �ضرعية  م�ضاألة  ت��ربز  ف�ضوف  حملة،  هناك  تكن  مل  اإذا 
واملثقلة بالديون واملتعددة امل�ضاكل، حتتاج اإىل هذا النقا�س. كانت هذه كلمات رئي�س 

اجلمهوريني يف جمل�س ال�ضيوخ يف 14 مار�س. )التفا�ضيل �س13(

بعد تفكك اال�صتقرار يف النظام العاملي
ال�شراع يف اأوكرانيا، مرحلة 
اأوىل من حرب باردة جديدة

•• الفجر –خرية ال�صيباين

فرباير،   24 يف  لأوكرانيا  الرو�ضي  اجلي�س  غ��زو  من  طويل  وق��ت  قبل 
ب��اردة جديدة منت�ضرة بني اخلرباء  العامل يف حرب  دخ��ول  كانت فكرة 
املنطقة  يف  واخل��ط��رية،  املطولة  املناف�ضة  وكانت  الدولية.  ال�ضيا�ضة  يف 
التاريخ  يف  اأ�ضا�ضية  حقيقة  احل��رب،  عن  ال�ضلم  تف�ضل  التي  الرمادية 
منذ احلرب البيلوبوني�ضية التي �ضهدت انهيار الإمرباطورية الأثينية 

حتت �ضربات �ضبارتا، بعد ثلثني عاًما من املناف�ضات.
احلرب الباردة، �ضراع ال�ضفق �ضد الحتاد ال�ضوفياتي كما اأ�ضماها جون 
كينيدي، كانت فرة تناف�س عقائدي واقت�ضادي وتكنولوجي بني الغرب 
�ضاحق  بانت�ضار  وانتهت  ق��رن،  ن�ضف  من  يقرب  ما  ا�ضتمرت  وال�ضرق، 
مما  املركزي،  القت�ضاد  على  ال�ضوق  اقت�ضاد  وانت�ضار  الغربية،  للقوى 

فتح للوليات املتحدة فرة طويلة من التاأثري على العامل كله.
)التفا�ضيل �س12(

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

مواقــيت ال�صالة
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)�لقلب �لكبري( تنفذ 28 م�رشوعاً �إن�سانياً 
يف 12 دولة بتكلفة 31 مليون درهم يف 2021

�أخبار �لإمار�ت

نيوزويك: معاقبة �لأثرياء 
�لرو�ص لن توقف �حلرب

عربي ودويل

باكيتا يد�فع عن نيمار 
و�سط و�بل من �لنتقاد�ت 

�لفجر �لريا�سي

خماوف من اختفاء اللحوم 
خالل ا�شبوعني يف لبنان

•• بريوت-وكاالت:

اأرخت الأزمة اللبنانية ظللها على جميع القطاعات، خ�ضو�ضا بعد بدء الهجوم 
الرو�ضي على اأوكرانيا، و�ضط خماوف من انعكا�س احلرب ومع�ضلة الطاقة العاملية 

على لبنان، ومن عدم ا�ضتقرار �ضعر الدولر.
ودفعت هذه املخاوف بع�س التجار اللبنانيني اإىل تخزين املواد الغذائية، مما اأدى 

بدوره اإىل ارتفاع اأ�ضعار املنتجات ومن بينها اللحوم.
و�ضرح نقيب جتار اللحوم يف لبنان جوزيف الهرب قبل اأيام، اأنه يف حال مل يدفع 
امل�ضرف املركزي م�ضتحقات م�ضتوردي اللحوم من ال�ضلة املدعومة، وهي ن�ضبة 5 

باملئة منها، فقد تختفي اللحوم من الأ�ضواق اللبنانية خلل اأ�ضبوعني.
اللحوم ودعم  اإنه يف حال توافرت  وقالت م�ضادر معنية ملوقع �ضكاي نيوز عربية، 
تدور  كما  ل��رية  األ���ف   500 اإىل  اللحم  �ضعر  ي�ضل  فلن  ال��ت��ج��ار،  لبنان  م�ضرف 

املخاوف، بل �ضي�ضتقر عند 300 اأو 350 األف لرية.

وم�ضاعي  ج��ه��ود  ودع����م  ي��ق��دم��ه��ا، 
الريادة  ن��ح��و  ال��رام��ي��ة  ال��ت��ط��وي��ر 
وال��ت��م��ي��ز يف ك���ف���اءة الإج��������راءات، 
حتقيقا لغايات احلكومة يف اإ�ضعاد 
املوارد  وت��وف��ري  وت��اأم��ني  املجتمع، 
املالية وال�ضيولة النقدية اللزمة 

ملوارد  املالية  ال�ضتدامة  ل�ضمان 
ال�ضندوق، وا�ضتمراريته يف تغطية 
للمنت�ضبني  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  احل��ق��وق 
املعا�س  واأ����ض���ح���اب  ال��ع�����ض��ك��ري��ني 

وامل�ضتحقني عنهم.
)التفا�ضيل �س2(

بخطط  اأوروب��ا  اإىل  يتوجه  بايدن 
لفر�ض مزيد من العقوبات على رو�شيا 

•• وا�صنطن-رويرتز:

غادر الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
اإىل بروك�ضل اأم�س الأربعاء لإجراء 
الأوروبيني  الزعماء  مع  حمادثات 
لأوكرانيا،  ال��رو���ض��ي  ال��غ��زو  ب�����ض��اأن 
مزيد  لفر�س  خططا  معه  حامل 
قالت  مو�ضكو  على  العقوبات  م��ن 
م�������ض���ادر اإن���ه���ا ت�����ض��م��ل اأع�������ض���اء يف 

الربملان الرو�ضي.
حمادثات  ب���اي���دن  زي�����ارة  وت�����ض��م��ل 
�ضمال  حلف  ق���ادة  م��ع  بروك�ضل  يف 
الأط��ل�����ض��ي وال����ق����ادة الأوروب����ي����ني، 
وزيارة اإىل وار�ضو لإجراء م�ضاورات 
اأندريه  ال��ب��ول��ن��دي  ال��رئ��ي�����س  م���ع 

دودا.
من  الغربيني  الزعماء  قلق  وازداد 
الرو�ضي  ال��رئ��ي�����س  ي�����ض��ت��خ��دم  اأن 
كيماوية،  اأ�ضلحة  بوتني  فلدميري 
اأو ي�ضعد اأ�ضاليبه بعد اأربعة اأ�ضابيع 
من الغزو الذي اأخفقت فيه قواته 
مدينة  اأي  ع���ل���ى  ال����ض���ت���ي���لء  يف 

اأوكرانية كربى.
البيت  ل��دى مغادرته  ب��اي��دن  وق��ال 
ب�ضاأن  الأرب�����ع�����اء  ام�������س  الأب���ي�������س 
اأ�ضلحة  ا���ض��ت��خ��دام رو���ض��ي��ا  اح��ت��م��ال 
اأنه  "اأعتقد  اأوك��ران��ي��ا  يف  كيماوية 
وق����ال م�ضدران  ح��ق��ي��ق��ي.  ت��ه��دي��د 
مطلعان اإن بايدن وفريقه يعكفان 
اإعداد خطط لفر�س عقوبات  على 
ع���ل���ى اأع���������ض����اء مب��ج��ل�����س ال���ن���واب 
غزو  على  ردا  )ال��دوم��ا(،  الرو�ضي 
املتوقع  وم���ن  لأوك���ران���ي���ا.  رو���ض��ي��ا 

اإعلن العقوبات اليوم اخلمي�س.

ماكرون منت�ضر قبل ال�ضباق

�ضغرية من طائرة بوينغ 737-800 متناثرة فوق املنطقة.
ارتفاع  5735 حتلق على  رقم  ال�ضني  �ضرق  �ضركة ط��ريان  كانت رحلة 
يف  و�ضريع  حاد  بهبوط  قامت  عندما  مرا(   8840( قدم   29000
حوايل ال�ضاعة 2:20 م�ضاء بالتوقيت املحلي، وفقا للبيانات الواردة من 

موقع فليت رادار.
ت�ضتعيد  اأن  قبل  م���را(   2255( ق��دم   7400 اإىل  ال��ط��ائ��رة  وهبطت 
قامت  ثم  م��را(،   370( ق��دم   1200 ح��وايل  وجيزة  لفرة  ارتفاعها 
بهبوط حاد مرة اأخرى، لتتوقف عن اإر�ضال البيانات بعد 96 ثانية من 

بدء بالهبوط احلاد.

بكني تنا�شر مو�شكو للحفاظ على 
ال�20  جمموعة  يف  ع�شويتها 

•• بكني-وكاالت:

ا�ضتبعاد  اإىل  وا�ضنطن  دعت  بعدما 
مو�ضكو من القمة املقبلة ملجموعة 
الرو�ضية  العملية  عقب  الع�ضرين، 
يف اأوكرانيا، و�ضفت بكني الأربعاء، 
م���و����ض���ك���و ب����اأن����ه����ا ع�������ض���و م���ه���م يف 

املجموعة.
اخلارجية  ب��ا���ض��م  ال��ن��اط��ق  واأع���ل���ن 
رو�ضيا  اأن  لل�ضحافيني،  ال�ضينية 
جمموعة  يف  م���ه���م  ع�������ض���و  دول�������ة 
ع�ضو  لأي  ي��ح��ق  ول  ال��ع�����ض��ري��ن 

ا�ضتبعاد دولة اأخرى، وفق قوله.
الرئا�ضة  اع����ت����ربت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
متار�س  وا���ض��ن��ط��ن  اأن  ال��رو���ض��ي��ة، 

�ضغوطا دولية لتعليق ع�ضويتها.
بوتني،  الرئي�س  اأن  رو�ضيا،  واأك��دت 
جمموعة  ق���م���ة  ح�������ض���ور  ي���ع���ت���زم 
ت�ضت�ضيفها  ال����ت����ي  ال���ع�������ض���ري���ن 

اإندوني�ضيا هذا العام.

ن�ضخة جديدة من احلرب الباردة



اخلميس   24  مارس    2022  م   -    العـدد   13501  
 Thursday     24   March   2022   -  Issue No   13501

02

اأخبـار الإمـارات

املتحف يلهم االأجيال ال�صابة وميكنها حلماية م�صتقبل كوكب االأر�ض 

خالد بن حممد بن زايد يطلق م�شروع اإن�شاء متحف التاريخ الطبيعي اأبوظبي

ال�ضعديات  م��ن��ط��ق��ة  حت��ت�����ض��ن��ه��ا 
متحف  ت�ضمل  وال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة؛ 
ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي؛ وم��ت��ح��ف زايد 
ومتحف  امل�����رت�����ق�����ب؛  ال����وط����ن����ي 
ج��وج��ن��ه��امي اأب���وظ���ب���ي..وي���ن���درج 
اف���ت���ت���اح ه�����ذه امل���ت���اح���ف يف اإط�����ار 
ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة اأب���وظ���ب���ي لإر����ض���اء 
والفنون  للثقافة  مركزا  مكانتها 

والإبداع.
و�ضيقدم متحف التاريخ الطبيعي 
ال�ضتثنائية،  ال��ع��رو���س  م��ن  ب��اق��ة 
النادرة،  املقتنيات  من  وجمموعة 
جميعها  تعتمد  تفاعلية  وجت��ارب 
املبتكرة..  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع���ل���ى 
���ض��الت��ه يف  ع���رب  ال�����زوار  فيتنقل 
رحلة ت�ضرد بدايات عاملنا وخمتلف 
من  ب��دءا  عا�ضها؛  التي  التطورات 
وتاريخ  الأر��������س  ك���وك���ب  ت��ك��وي��ن 
�ضيفتح  كما  �ضطحه،  على  احل��ي��اة 

نافذة على امل�ضتقبل.
اإىل التاريخ الطبيعي  و بالإ�ضافة 
ي�ضتعر�س  م���رة  ولأول  ال��ع��امل��ي، 
ت��اري��خ احل��ي��اة على كوكب  متحف 

يقوم بتطويرها فريق متخ�ض�س 
�����ض����راك����ات  ����ض���م���ن  اأب�����وظ�����ب�����ي  يف 
العلماء  ك��ب��ار  م���ع  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
وخرباء  العامليني  واملتخ�ض�ضني 

التاريخ الطبيعي.
وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  تولت  و 
لتطوير  ت�ضور  و���ض��ع  اأب��وظ��ب��ي   -
متحف التاريخ الطبيعي بالتعاون 
املخت�ضة  ال�ضركة  "مريال"،  م��ع 
ال���وج���ه���ات  واإدارة  ب���ال���ت���ط���وي���ر 

والتجارب الغامرة.
و�ضي�ضكل متحف التاريخ الطبيعي 
وعلمية  بحثية  موؤ�ض�ضة  اأبوظبي 
للتعرف  رائ����دا  تعليميا  وم���رك���زا 
ويهدف  كوكبنا  تطور  ق�ضة  على 
بالعامل  دائ������م  ���ض��غ��ف  ب���ن���اء  اإىل 
ال���زوار من جميع  ل��دى  الطبيعي 

الأعمار.
خليفة  حم����م����د  م�����ع�����ايل  وق���������ال 
الثقافة  دائ������رة  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك، 
"نحن  اأب���وظ���ب���ي:   - ال�����ض��ي��اح��ة  و 
اأي وقت  اأك��ر من  ال��ي��وم،  بحاجة 
مب�ضتقبل  ال��وع��ي  لتعزيز  م�ضى، 

مر  األ���ف   35 ت��ف��وق  مب�ضاحة  و 
الهند�ضة  ���ض��رك��ة  �ضممت  م��رب��ع، 
"ميكانو"  ال�����رائ�����دة  امل���ع���م���اري���ة 
م���ت���ح���ف ال����ت����اري����خ ال���ط���ب���ي���ع���ي يف 
التكوينات  ل���ي���ح���اك���ي  اأب����وظ����ب����ي 
يعك�س  مما  الطبيعية،  ال�ضخرية 
العامل  فهم  بتعزيز  املتمثل  هدفه 
ال���ط���ب���ي���ع���ي. وي����وظ����ف امل���ب���ن���ى يف 
اخلما�ضية  ال��ه��ن��د���ض��ة  ت�����ض��م��ي��م��ه 
ال�ضكل  ليحاكي  رئي�ضي  كمو�ضوع 
اخللوية  ال���رك���ي���ب���ة  اخل���م���ا����ض���ي 
املياه  تلعب  و  الطبيعي..  للعامل 
دورا جوهريا يف  النباتية  واحلياة 
مهمان  رم����زان  وه��م��ا  الت�ضميم، 

للحياة يف ال�ضحراء.
العر�س  مناطق  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
وم�ضاحات  مرافق  املتحف  �ضي�ضم 
للمنا�ضبات  م����وؤق����ت����ة  ع�����ر������س 
اخلا�ضة.. علما باأن اأعمال اأ�ضا�ضات 
قد  البحرية  والإن�����ض��اءات  ال��ب��ن��اء 
التاريخ  م��ت��ح��ف  م��وق��ع  يف  ب�����داأت 

الطبيعي.
و�ضيوفر املتحف الكثري من فر�س 

عا�س  ال���ذي  "�ضتان"،  و�ضي�ضتمر 
67 مليون ع��ام، ومن خلل  قبل 
التاريخ  متحف  يف  اجلديد  مقره 
جهود  دع��م  يف  اأبوظبي،  الطبيعي 
والدرا�ضات على  العلمية  الأبحاث 

م�ضتوى العامل.
و �ضين�ضم اإىل "�ضتان" يف املتحف 
"مور�ضي�ضون"  ن���ي���زك  اجل���دي���د 
اكت�ضاف  ل��ل��ع��ل��م��اء  اأت��������اح  ال������ذي 
بدايات  ح���ول  م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة 

تكون النظام ال�ضم�ضي.
ال��ن��ي��زك على جمموعة  وي��ح��ت��وي 
الع�ضوية  امل���رك���ب���ات  م���ن  ك���ب���رية 
بالإ�ضافة  النجمي"،  "الغبار 
املجموعة  ق��ب��ل  م���ا  ح��ب��ي��ب��ات  اإىل 
من  اأك��ر  قبل  ت�ضكلت  ال�ضم�ضية 
وقت  قبل  اأي   - �ضنة  مليارات   7
طويل من ظهور نظامنا ال�ضم�ضي 

احلايل.
مقتنيات  جم���م���وع���ة  ���ض��ت�����ض��م  و 
القطع  من  العديد  اأي�ضا  املتحف 
الأث����ري����ة ال���ف���ري���دة اإ����ض���اف���ة اإىل 
العديد من التجارب املتميزة التي 

الأر��������������س م������ن م����ن����ظ����ور ج���دي���د 
الأ�ضول  ع��ل��ى  ال��زائ��ر  و�ضيتعرف 
للحيوانات  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
والنباتات، بالإ�ضافة اإىل الركيبة 

اجليولوجية للمنطقة.
و�ضيكون متحف التاريخ الطبيعي 
جمتمع  م�����ن  ج���������زءا  اأب�����وظ�����ب�����ي 
التاريخ  متاحف  م��ن  اأو���ض��ع  عاملي 
كامل  ت�����ض��خ��ر  ال����ت����ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
واإعداد  العامة،  لتثقيف  طاقاتها 
ت��خ��دم هذا  اأب��ح��اث علمية  ون�����ض��ر 

الهدف.
و����ض���ي���ح���ت�������ض���ن امل����ت����ح����ف م���رك���ز 
امل�ضتوى  ع����امل����ي  ع���ل���م���ي  ب����ح����ث 
ي��ج��ري درا����ض���ات يف جم���الت علم 
وعلم  احلفريات،  وعلم  احل��ي��وان، 
والبحوث  البحرية،  البيولوجيا 
النووي،  اجلزيئية /علم احلم�س 
والربوتيوميات/، وعلوم الأر�س.. 
امل���ع���رف���ة  ت����ع����زي����ز  اإىل  وي�����ه�����دف 
وتطويرها من خلل فهم املا�ضي 
بالعتماد  للم�ضتقبل  والب��ت��ك��ار 

على اأحدث التقنيات.

ال���ك���وك���ب وب���ت���اأث���رين���ا ع���ل���ي���ه.. و 
موطنا  الطبيعي  ال��ت��اري��خ  يتخذ 
اأبوظبي  اإم���ارة  ل��ه هنا يف  ج��دي��دا 
يف متحف يحكي ق�ضة عاملنا عرب 
العجائب  اأروع  م����ن  جم���م���وع���ة 
الطبيعية التي عرفتها الب�ضرية.. 
الهدايا  ه��ذه  مب�ضاركة  ف��خ��ورون 
ال��ت��ي منحتنا  وال����ن����ادرة  ال��رائ��ع��ة 
مع  ومب�ضاركتها  الطبيعة  اإي��اه��ا 
مليني  ن��ح��و  ب��اب��ا  نفتتح  ال��ع��امل 
لي�س فقط  امل��ع��رف��ة  م��ن  ال�����ض��ن��ني 
العلمية  الك���ت�������ض���اف���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
اأطفالنا  اإل���ه���ام  ل��ت��ح��ف��ي��ز  اإمن����ا  و 
و�ضمان  كوكبنا  م�ضتقبل  حلماية 
ا�ضتدامته.. وبينما نوؤ�ض�س وندعم 
ج��ي��ل ج��دي��دا م��ن حم��ب��ي البيئة 
ل��دي��ه��م ف�ضول  ال��ذي��ن  ال��ع��امل��ي��ني 
و�ضغف لكت�ضاف التاريخ الطبيعي 
تر�ضيخ  يف  روؤي���ت���ن���ا  ن��ح��ق��ق  ف��اإن��ن��ا 
وج��ه��ة مركزية  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة 

للبحث والتعاون والكت�ضاف".
اإىل  امل���ت���ح���ف اجل����دي����د  ي��ن�����ض��م  و 
التي  املتنوعة  الثقافية  الأ���ض��ول 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق �ضمو ال�ضيخ خالد بن حممد 
املجل�س  نهيان، ع�ضو  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
مكتب اأبوظبي التنفيذي، م�ضروع 
الطبيعي  ال��ت��اري��خ  متحف  اإن�����ض��اء 
اأب��وظ��ب��ي ال����ذي ي��ع��د الأك�����رب من 

نوعه يف املنطقة.
رحلة  يف  زواره  امل��ت��ح��ف  و���ض��ي��اأخ��ذ 
عرب الزمن متتد من قبل 13.8 
منظور  اإىل  و����ض���ول  ���ض��ن��ة  م��ل��ي��ار 
يحفز التفكري يف �ضمان م�ضتقبل 

م�ضتدام لكوكب الأر�س.
وي�ضاهم املتحف اجلديد، الذي يتم 
اإن�ضاوؤه حاليا يف منطقة ال�ضعديات 
عام  اكتماله  املقرر  ومن  الثقافية 
2025، يف تر�ضيخ مكانة املنطقة 
الثقافية  املراكز  اأهم  من  كواحدة 

الرائدة يف العامل.
املتحف  م���ق���ت���ن���ي���ات  اأب���������رز  وم������ن 
التريانو�ضور  ه��ي��ك��ل  اجل����دي����د 
ال�ضهري "�ضتان" الذي يبلغ طوله 
ويعترب  م��ر،   11،7 قدما   39
واح��������دا م����ن اأف�������ض���ل الأح����اف����ري 
لهذا  درا���ض��ة  واأك��ره��ا  املحفوظة 
ال����ك����ائ����ن امل����ف����ر�����س م�����ن اأواخ�������ر 
ال��ع�����ض��ر ال��ط��ب��ا���ض��ريي ح��ي��ث بذل 
الدرا�ضات  م���ن  ���ض��ن��وات  ال��ع��ل��م��اء 
الذي  الأم���ر  "�ضتان"،  ل���  العلمية 
م��ك��ن��ه��م م���ن م��ع��رف��ة ال��ك��ث��ري من 
املعلومات عن حياة هذا النوع من 

الدينا�ضورات.

املحلي  امل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
تعيني  خ�����لل  م����ن  والإق����ل����ي����م����ي 
جمالت  خمتلف  لتغطية  قيمني 

العلوم الطبيعية.
ي��ه��دف املتحف  ع���لوة على ذل���ك، 
املواهب  وت��ط��وي��ر  ا�ضتقطاب  اإىل 
ال�������ض���اب���ة وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ك����ج����زء من 
وترية  لت�ضريع  اأب��وظ��ب��ي  م�ضاعي 
وال�ضناعات  الثقافة  قطاعي  منو 

الإبداعية.
ال�ضعديات  م��ن��ط��ق��ة  وحت��ت�����ض��ن 
الثقافية يف الأ�ضل متحف اللوفر 
ال�ضهري  العاملي  املتحف  اأبوظبي، 
املعماري  امل��ه��ن��د���س  �ضممه  ال���ذي 
الفرن�ضي جان نوفيل احلائز على 
ال��ع��امل��ي��ة ومنارة  ب��ري��ت��زك��ر  ج��ائ��زة 
الرائد  الثقايف  املركز  ال�ضعديات، 
الفني  امل�ضهد  بدعم  ي�ضاهم  الذي 
ال���ن���اب�������س ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م����ن خلل 
ذات  الدولية  والفعاليات  املعار�س 
والربامج  العمل  وور����س  ال�ضلة، 

الإبداعية.
متحف  ق��ري��ب��ا  امل��ن��ط��ق��ة  و�ضت�ضم 
الوطني  امل��ت��ح��ف  ال��وط��ن��ي،  زاي����د 
ل������دول������ة الإم������������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
اأبوظبي  وج���وج���ن���ه���امي  امل���ت���ح���دة 
ال���ذي ���ض��ريك��ز ع��ل��ى ال��ف��ن العاملي 
العائلة  و"بيت  واملعا�ضر  احلديث 
�ضي�ضم  ال������ذي  الإبراهيمية" 
حتت  وك��ن��ي�����ض��ا  وم�����ض��ج��دا  كني�ضة 
���ض��ق��ف ���ض��رح واح����د ل��ت��ع��زي��ز قيم 
التعاي�س بني العقائد واجلن�ضيات 

والثقافات املختلفة.

ال�شحة جتري 327،250 فح�شا ك�شفت عن 332 اإ�شابة 
جديدة بفريو�ض كورونا و974 حالة �شفاء

•• اأبوظبي- وام:

متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة 
بفريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 327،250 فح�ضا جديدا خلل ال�ضاعات 
اأف�ضل  با�ضتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�ضية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي والفح�س يف الدولة وتو�ضيع نطاق 
اإ�ضابة  332 حالة  الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��لزم��ة،  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�ضجلة 888،715 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عدم ت�ضجيل اأي حالة وفاة 
خلل الأربع والع�ضرين �ضاعة املا�ضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،302 حالة.
974 حالة جديدة مل�ضابني بفريو�س  ال��وزارة عن �ضفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�ضتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية اللزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�ضفاء 861،048 حالة.

ال�شحة تعلن تقدمي 11،596 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال��شاعات ال�24 املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

 11،596 ت��ق��دمي  امل��ج��ت��م��ع  وق���اي���ة  و  ال�����ض��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
املا�ضية   24 ال�  ال�ضاعات  "كوفيد19-" خلل  لقاح  جرعة من 
ام�س  تقدميها حتى  ال��ت��ي مت  اجل��رع��ات  يبلغ جم��م��وع  وب��ذل��ك 
24،445،320 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 247.16 جرعة 
لكل 100 �ضخ�س. ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة الوزارة لتوفري 
املكت�ضبة  املناعة  اإىل  الو�ضول  اإىل  و�ضعيا  "كوفيد19-"  لقاح 
اأع��داد احلالت  تقليل  �ضت�ضاعد يف  والتي  التطعيم  الناجتة عن 

وال�ضيطرة على الفريو�س.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض باك�شتان باليوم الوطني لبالده 

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل فخامة الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ضتان الإ�ضلمية مبنا�ضبة 
اليوم الوطني لبلده. كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل" و�ضاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي 
تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س الدكتور عارف علوي. وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل معايل دولة عمران خان رئي�س وزراء جمهورية باك�ضتان الإ�ضلمية.

حممد بن را�شد ي�شدر قانون �شندوق املعا�شات والتاأمينات االجتماعية للع�شكريني املحليني العاملني يف دبي
•• دبي- وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�ضفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 7 
ل�ضنة 2022 ب�ضاأن �ضندوق املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية للع�ضكريني 
املحليني العاملني يف اإم��ارة دب��ي، وال��ه��ادف اإىل دع��م وتعزيز روؤي��ة دب��ي يف 
القطاع الجتماعي اخلا�س باملعا�ضات والتاأمينات الجتماعية للمنت�ضبني 
املعتمدة  ال�ضراتيجية  ال�ضيا�ضات واخلطط  ين�ضجم مع  الع�ضكريني، مبا 
املعا�ضات  خل��دم��ات  التاأمينية  املمار�ضات  اأف�ضل  وتطبيق  ال�����ض��اأن،  ه��ذا  يف 
املعا�س  واأ���ض��ح��اب  املنت�ضبني  ���ض��وؤون  وتنظيم  الج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
وامل�ضتحقني عنهم يف ال�ضندوق، حر�ضا على �ضمان اإي�ضال جميع حقوقهم 

وتلبية جميع احتياجاتهم التاأمينية بكل ي�ضر و�ضهولة.
وي��ه��دف ال�����ض��ن��دوق اأي�����ض��ا اإىل ت��ع��زي��ز ج���ودة اخل���دم���ات ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة التي 
والتميز  ال��ري��ادة  نحو  الرامية  التطوير  وم�ضاعي  جهود  ودع��م  يقدمها، 
وتاأمني  املجتمع،  اإ�ضعاد  لغايات احلكومة يف  الإج���راءات، حتقيقا  كفاءة  يف 

التنفيذي، واملوارد املالية لل�ضندوق، مبا فيها ح�ضاباته و�ضنته املالية.
و األزم القانون اجلهات احلكومية يف اإمارة دبي بالتعاون التام مع ال�ضندوق، 
وتزويده بالبيانات واملعلومات والدرا�ضات والإح�ضائيات واأنظمة املعلومات 
التي يطلبها، والتي يراها لزمة لتمكينه من حتقيق اأهدافه والقيام باملهام 

وال�ضلحيات املنوطة به.
ون�س القانون على اأن ينقل اإىل ال�ضندوق بتاريخ العمل به كافة احلقوق 
واللتزامات وامل�ضوؤوليات وال�ضلحيات املنوطة باإدارة املعا�ضات والتاأمينات 
للت�ضريعات  وفقا  املالية  لدائرة  التابعة  املحليني  للع�ضكريني  الجتماعية 
ال�ضارية يف الإمارة، كما تنقل اإليه املخ�ض�ضات املالية املر�ضودة لهذه الإدارة 

يف املوازنة ال�ضنوية لدائرة املالية.
ل�ضنة   25 رق��م  التنفيذي  املجل�س  ق��رار  اجلديد  القانون  مبوجب  ويلغى 
للع�ضكريني  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�ضات  اإدارة  باإن�ضاء   2006
املحليني العاملني يف حكومة دبي، كما يلغى اأي ن�س يف اأي ت�ضريع اآخر اإىل 
املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام القانون رقم 7 ل�ضنة 2022 الذي ين�ضر 

يف اجلريدة الر�ضمية، ويعمل به من تاريخ ن�ضره.

وتوفري املوارد املالية وال�ضيولة النقدية اللزمة ل�ضمان ال�ضتدامة املالية 
للمنت�ضبني  التاأمينية  احلقوق  تغطية  يف  وا�ضتمراريته  ال�ضندوق،  مل��وارد 

الع�ضكريني واأ�ضحاب املعا�س وامل�ضتحقني عنهم.
ت�ضري اأحكام هذا القانون على "�ضندوق املعا�ضات والتاأمينات الجتماعية 
اإمارة دبي" املن�ضاأ مبوجب القانون رقم  للع�ضكريني املحليني العاملني يف 
للع�ضكريني  الجتماعية  والتاأمينات  املعا�ضات  ب�ضاأن   2008 ل�ضنة   21

املحليني العاملني يف حكومة دبي.
وحدد القانون اخت�ضا�ضات ال�ضندوق، والإ�ضراف عليه ون�س على اأن يتوىل 
مدير عام دائرة املالية يف دبي مهمة الإ�ضراف العام على �ضوؤون ال�ضندوق 
الإدارية والفنية واملالية وقيامه مبزاولة اخت�ضا�ضاته املقررة له مبوجب 
هذا القانون والقرارات ال�ضادرة مبقت�ضاه والت�ضريعات ال�ضارية يف الإمارة، 
على اأن ي�ضدر ما يراه منا�ضبا من القرارات والإجراءات اللزمة لتحقيق 

اأهدافه.
بقرار  تعيينه  يتم  تنفيذي  مدير  لل�ضندوق  يكون  اأن  على  القانون  ون�س 
املدير  اخت�ضا�ضات  وح��دد  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ي�ضدره 

االأر�ض لكوكب  احللول  اإيجاد  يف  وامل�شاهمة  املا�شية  �شنة  مليار   13.8 مدار  على  الطبيعي  التاريخ  ق�شة  ل�شرد  العلمي  للبحث  مركزا  ي�شم  جديد  • متحف 
العامل اأنحاء  خمتلف  من  الطبيعي  التاريخ  من  نادرة  مناذج  و�شيعر�ض  املنطقة  يف  نوعه  من  االأكرب  املتحف  • يعد 

العلمي واال�شتك�شاف  الف�شول  خالل  من  االأر�ض  كوكب  م�شتقبل  حماية  من  ال�شابة  االأجيال  •  ميكن 
ال�شعديات جزيرة  يف  الثقافية  املنطقة  اإىل  االأحدث  االإ�شافة   ،2025 عام  اإجنازه  �شيتم  الذي  املتحف  • يعد 

•• اأبوظبي-وام:

اخل������ارج������ي������ة  وزارة  ك�������رم�������ت 
�ضركائها  اأب����رز  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
القطاع  م�����ن  ال����ض���رات���ي���ج���ي���ني 
احلكومي وقطاع الأعمال يف الدولة 
على هام�س اأعمال ملتقى ال�ضفراء 
للدولة  التمثيلية  البعثات  وروؤ�ضاء 
يف اخلارج يف ن�ضخته ال� 16 ، وذلك 
تقديراً جلهودهم وم�ضاهماتهم يف 
ت��ع��زي��ز ع��م��ل ال�����وزارة ودف���ع جهود 
للدولة  القت�ضادية  الدبلوما�ضية 

على امل�ضتويني املحلي والعاملي.
ورّحب �ضعادة الدكتور عبدالنا�ضر 

لل�ضوؤون  الوزير  م�ضاعد  ال�ضعايل، 
بال�ضركاء  والتجارية،  القت�ضادية 
اخلارجية  ل��وزارة  ال�ضراتيجيني 
اأن  اإىل  ال���دويل، م�ضرياً  وال��ت��ع��اون 
تعزيز  اإط��ار  ياأتي يف  التكرمي  ه��ذا 
ال�����ض��راك��ة امل�����ض��ت��دام��ة ب��ني ال����وزارة 
الدولة  م�ضالح  خلدمة  و�ضركائها 
ال�ضراتيجية  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق 
ال�ضيا�ضية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 

والقت�ضادية والثقافية.
ال�ضراكة  ���ض��ك��ل��ت  ل���ق���د   " وق�������ال: 
دبلوما�ضيون   - ج��م��ع��ت��ن��ا  ال���ت���ي 
وطنية  و�ضركات  خارجية  وبعثات 
لنجاحنا  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  ال��و���ض��ف��ة   -

ال�ضراكة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وال��ن��ق��ل، 
2021 بني  اأط��ل��ق��ن��اه��ا ع���ام  ال��ت��ي 
العام واخلا�س ملواجهة  القطاعني 
غ�ضل الأم����وال ومت��وي��ل الإره����اب، 
الوطنية،  ال���روؤي���ة  حتقيق  ب��ه��دف 
يف  ال��دول��ي��ة  ال�ضتحقاقات  وتلبية 
احلفل  ���ض��ه��د  وق���د  املجال".  ه���ذا 
ت����اأك����ي����دا م�����ن خم���ت���ل���ف اجل���ه���ات 
التن�ضيق  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  امل�����ض��ارك��ة 
والعمل امل�ضرك ملواجهة التحديات 
والفر�س املت�ضارعة على ال�ضاحتني 
وت�ضمنت  وال���دول���ي���ة.  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ت��ي مت تكرميها  ق��ائ��م��ة اجل��ه��ات 
خ���لل احل��ف��ل ك���ل م���ن: م�ضرف 

خ��لل ه��ذه ال��ف��رة ، وق��د و�ضعت 
يف  ال�ضراكة  هذه  اخلم�ضني  مبادئ 
ال�ضدارة، عندما و�ضعت القت�ضاد 
ال�ضيا�ضة  اأه����������داف  م���ق���دم���ة  يف 

اخلارجية لدولة الإمارات".
ن�ضعد  اأن  " لنا   : �ضعادته  واأ���ض��اف 
مب���ا ح��ق��ق��ن��اه م���ع���اً م���ن اإجن������ازات 
الدبلوما�ضية  اإط���ار  �ضمن  مهمة 
الق���ت�������ض���ادي���ة ل���دول���ة الإم��������ارات. 
ال�������ض���راك���ات التي  واأ����ض���ت���ذك���ر ه��ن��ا 
مت���خ�������ض���ت ع�����ن ت�����وزي�����ع واإن�����ت�����اج 
الآمنة،  ال�ضفر  اللقاحات، وممرات 
وال�ضتثمارات اخلارجية يف جمالت 
والتكنولوجيا  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن 

الإمارات العربية املتحدة املركزي، 
وال�ضناعة،  التجارة  غ��رف  واحت��اد 
املدين،  للطريان  العامة  والهيئة 
لل�ضتثمار،  م����ب����ادل����ة  و�����ض����رك����ة 
و�ضركة   ،//ADQ "و"القاب�ضة
وموانئ  امل�ضتقبل،  لطاقة  اأبوظبي 
اأبوظبي  و�����ض����وق  ال���ع���امل���ي���ة،  دب�����ي 
العاملي، ومركز دبي لل�ضلع املتعددة، 
املالية،  ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي  و���ض��ل��ط��ة 
ال�ضتثمار،  لتنمية  دب��ي  وموؤ�ض�ضة 
غ�ضل  مل��واج��ه��ة  التنفيذي  وامل��ك��ت��ب 

الأموال ومتويل الإرهاب.
واجلدير بالذكر اأن ملتقى ال�ضفراء 
للدولة  التمثيلية  البعثات  وروؤ�ضاء 

ال�ضيا�ضة  اأداء  م����ن  ي���ع���زز  ومب�����ا 
وفاعليتها.  الإم��ارات��ي��ة  اخلارجية 
اأي��ام متوا�ضلة،  وعلى مدار خم�ضة 
الق�ضايا  العام  هذا  امللتقى  يتناول 
املحورية يف ر�ضم م�ضتقبل ال�ضيا�ضة 

يف اخلارج يعقد �ضنوياً يف العا�ضمة 
اأب���وظ���ب���ي، ومي���ث���ل ف��ر���ض��ة مهمة 
الآراء  وت���ب���ادل  واحل�����وار  للتفاعل 
والأف��ك��ار ب��ني �ضفراء ال��دول��ة على 
والدولية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�ضاحتني 

والتطورات  ل���ل���دول���ة،  اخل���ارج���ي���ة 
ال��رئ��ي�����ض��ة على  ال����ض���رات���ي���ج���ي���ة 
امل�����ض��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال������دويل، 
توجهات  اأب��رز  مناق�ضة  عن  ف�ضًل 

ال�ضيا�ضة اخلارجية للدولة.

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل تكرم �شركاءها اال�شرتاتيجيني



اخلميس   24  مارس    2022  م   -    العـدد   13501  
 Thursday     24   March   2022   -  Issue No   13501

03

اأخبـار الإمـارات
النقل املتكامل ي�شدر تنبيها الأ�شحاب املركبات املتوقفة لفرتات طويلة

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ضدر مركز النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، 
تنبيهاً بخ�ضو�س املركبات املهملة اأو املتوقفة ملدة تزيد على �ضهر يف ال�ضاحة 
املباين  مواقف  ويف  م18-،  م�ضفح  مبنطقة  ال�ضاحنات  ملواقف  املخ�ض�ضة 
اإدارة  اأ�ضحابها  يراجع  اأن  �ضرورة  على  موؤكداً  اأبوظبي،  مبدينة  الطابقية 
وغرفة  ال�ضاحنات،  مل��واق��ف  املخ�ض�ضة  ال�ضاحة  يف  العامة  امل��واق��ف  تنظيم 
بيانات  حتديث  بهدف  وذل��ك  الطابقية،  باملباين  املعنية  الرئي�ضية  التحكم 

مركباتهم وت�ضديد الر�ضوم امل�ضتحقة عليهم.
اإهمال عملية حتديث بيانات تلك املركبات وعدم ت�ضديد  اأن  واأو�ضح املركز 
الر�ضوم امل�ضتحقة �ضيوؤدي اإىل اتخاذ ما يلزم من اإجراءات قانونية بالتن�ضيق 

مع اجلهات املخت�ضة يف الإمارة.

املتوقفة  املركبات  اأ�ضحاب  املتكامل  النقل  مركز  طالب  ال�ضدد،  ه��ذا  ويف 
املباين  وم��واق��ف  ال�ضاحنات  ملواقف  املخ�ض�ضة  ال�ضاحة  يف  طويلة  لفرات 
معلومات  ت�ضجيل  دون  اأو من  امل�ضتحقة،  الر�ضوم  �ضداد  دون  الطابقية من 
املركبة لدى اإدارة تنظيم املواقف العامة يف ال�ضاحة اأو يف غرفة التحكم ذات 
اللوائح والقوانني،  املباين الطابقية، وهو ما يتعار�س مع  ال�ضلة مبواقف 
ب�ضرورة اللتزام بقانون تنظيم املواقف العامة يف اإمارة اأبوظبي، وعدم ترك 
مركباتهم بطريقة تعرقل حركة املركبات داخل �ضاحات املواقف اأو يف املباين 
تفاديا  وذل��ك  ال�ضاأن  بهذا  للتعاون  املركبات  هذه  اأ�ضحاب  داعيا  الطابقية، 
لأية اإجراءات قانونية قد ت�ضل لإىل بيع املركبات يف املزاد بعد ق�ضاء الفرة 
تنقلت  حركة  ت�ضهيل  على  املركز  حر�س  من  انطلقاً  ذلك  ياأتي  املقررة. 
الأف����راد واحل��ف��اظ على ح��ق��وق الآخ��ري��ن و���ض��م��ان اأم���ن و���ض��لم��ة املجتمع 

والق�ضاء على م�ضوهات املظهر العام يف اإمارة اأبوظبي.

انطالق مهرجان »نيويورك اأبوظبي« للمو�شيقى االإلكرتونية 27 مار�ض
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن برنامج املو�ضيقى التابع لق�ضم الفنون و العلوم الإن�ضانية يف 
الإلكرونية  املو�ضيقى  مهرجان  ع��ودة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
"اإلكروفي�ضت 2022" ليقام 27 مار�س اجلاري يف مركز الفنون 

باجلامعة.
للمو�ضيقى  احلية  العرو�س  من  عددا  املهرجان  فعاليات  تت�ضمن 
الإلكرونية والفيديو والأعمال ال�ضوتية ومهارات الأداء، يقدمها 
ت�ضكيلة من الفنانني املحليني كاملوؤلف املو�ضيقي جو جنم و فنان 
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  بع�س  اإىل  اإ�ضافة  كيلي،  جيم�س  الفيديو 
يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي وم��ن��ه��م امل��غ��ن��ي��ة ورئ��ي�����ض��ة برنامج 
املهرجان كلري لي�ضر وعازف البيانو ديفيد لي�ضر والأ�ضتاذ امل�ضارك 

كارلو�س غويدي�س وهو موؤلف وخمت�س يف  والفنون  املو�ضيقى  يف 
للمو�ضيقى الإلكرونية.

اأعمالهم  يف  الفنانون  ويتناول  "اإ�ضارات"،  �ضعار  املهرجان  يحمل 
تاأثري الأ�ضوات �ضمن جمموعة من الإ�ضارات املختلفة واملو�ضيقى 
التجربة  م��ع  تفاعل اجل��م��ه��ور  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وال��ف��ي��دي��و واحل��رك��ة، 
احلوارية  اجل��ل�����ض��ات  م��ن  �ضل�ضلة  ويت�ضمن  فيها  وم�ضاهماتهم 
هذه  ملناق�ضة  ال��دول  خمتلف  من  واخل���رباء  الفنانني  جتمع  التي 

املوا�ضيع.
اإىل حرم اجلامعة  املهرجان  اإىل عودة  "نتطلع  لي�ضر:  وقال كلري 
اإحياء الفعاليات عن بعد  والحتفال مع املجتمع، بعد عامني من 
ا�ضتك�ضاف  مع  جتاوبهم  وير�ضد  للجمهور  فريدة  جتربة  ويقدم 

الفنانني لدور الأ�ضوات يف خمتلف الفنون".

برعاية من�صور بن زايد 

االجتماع العربي للقيادات ال�شابة ينطلق االإثنني املقبل �شمن القمة العاملية للحكومات يف اإك�شبو2020 دبي 
بينها فيما  لتتكامل  العربية  ال�شبابية  والربامج  املبادرات  ين�شق  امل�شرتك  العربي  العمل  تعزيز  املزروعي:  • �شما 

ال�شباب بتمكني  خمت�ض  عربي  فريق  لت�شكيل  عربية  �شبابية  جمموعات  مع  القرار  و�شناع  العربي  ال�شبابي  العمل  قيادات  جتمع  فريدة  من�شة  النظري:  • �شعيد 
ال�ضبابية  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  وم�ضممي 
مبا  وتعريفهم  العربي  ال��ع��امل  يف 
الوا�ضعة  وبالأبعاد  ال�ضباب  يريده 
جم�������الت  خم����ت����ل����ف  يف  ل�������������دوره 
الروؤى  وحتقيق  وال��ب��ن��اء  التنمية 
العربية.  للبلدان  ال�ضراتيجية 
متخ�ض�ضة  اأدل����ة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ب�����اأب�����رز امل������ب������ادرات وامل���وؤ����ض�������ض���ات 
العربي.  ال����وط����ن  يف  ال�����ض��ب��اب��ي��ة 
ويتخلل الجتماع العربي للقيادات 
ال�ضابة اأعمال فنية �ضبابية عربية 
ال�ضوء  ت�����ض��ل��ط  ف��ي��دي��و  وع���رو����س 
النوعية  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  على 
املعنية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  تطلقها  ال��ت��ي 
كمركز  ال��ع��رب��ي  ال�ضبابي  بالعمل 
ال�������ض���ب���اب ال����ع����رب����ي، ك���م���ا ت���ع���ّرف 
واآفاق  العربي  ال�ضباب  ب��اإجن��ازات 
اإبداعه وتعك�س الأمل به وبطاقاته 
وتطلعاته. وقالت معايل �ضما بنت 
وال���ت���ي تلقي  امل����زروع����ي -  ���ض��ه��ي��ل 
فعاليات  خ�����لل  رئ��ي�����ض��ي��ة  ك��ل��م��ة 
الجتماع - : " هناك دائماً حاجة 
امل�ضرك  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  لتعزيز 
تن�ضيق  اأج��ل  ال�ضباب من  يف قطاع 
وامل�ضاريع  وال����ربام����ج  امل�����ب�����ادرات 
تتكامل  بحيث  العربية  ال�ضبابية 
فيما بينها وتعود باأكرب قدر ممكن 
العربي  ال�ضباب  على  امل��ن��اف��ع  م��ن 
ويف  وتخ�ض�ضاته.  فئاته  مبختلف 
هذا ال�ضياق، ياأتي انعقاد الجتماع 
العربي للقيادات ال�ضابة الأول من 
نوعه مب�ضاركة عربية رفيعة على 
تطوير  ليدعم  ال����وزاري  امل�ضتوى 
العربية  ال�����ض��ب��اب��ي��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ات 
وين�ضج �ضبكة تعاون عربي م�ضرك 
م��ن اأج���ل اإ����ض���راك ال�����ض��ب��اب ب�ضكل 
التنمية وحتقيق  م�ضارات  اأكرب يف 
تتطلع  التي  امل�ضتقبل  م�ضتهدفات 
اإل��ي��ه��ا ب���لدن���ا ال��ع��رب��ي��ة يف روؤاه����ا 
املقبلة."  للعقود  ال�ضراتيجية 
اإىل  "نهدف  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأ���ض��اف��ت 
للمبادرات  ج���ام���ع  اإط������ار  ت���وف���ري 

والتمكني  الريادة  ل�ضوؤون  الدولة 
الدكتورة  وم���ع���ايل  ف��ل�����ض��ط��ني،  يف 
من  الثقافة  وزي��ر   - م�ضوح  لبانة 
موؤمن  ه��ي��ب��و  وم����ع����ايل  ����ض���وري���ا، 
والثقافة  ال�ضباب  وزي��رة   - ع�ضوي 
�ضعيد  حمزة  ومعايل  جيبوتي،  يف 
حمزة - وزير ال�ضباب والريا�ضة يف 
ال�ضومال، ومعايل كمال قدي�س - 
وزير ال�ضباب والريا�ضة يف تون�س، 
وزير   - ال�����ّزين  ف��ت��ح اهلل  وم���ع���ايل 
ال�ضباب يف ليبيا، ومعايل الدكتور 
ال�ضباب  وزي������ر   - ك���ل����س  ج������ورج 

والريا�ضة من لبنان.
العديد  قيادات  الجتماع  ويح�ضر 
بالعمل  امل��ع��ن��ي��ة  امل���وؤ����ض�������ض���ات  م���ن 
ال�����ض��ب��اب��ي ال��ع��رب��ي وم��ن��ه��م معايل 
عام  اأم���ني  الكحيل،  ب��در  ال��دك��ت��ور 
ال�ضعودية،  يف  م�����ض��ك  م��وؤ���ض�����ض��ة 
الرئي�س  ال����ب����در  ب������در  و�����ض����ع����ادة 
م�ضك،  م��وؤ���ض�����ض��ة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ضعادة الدكتور علي قا�ضم اللواتي، 
ال�ضلطانية  الأك���ادمي���ي���ة  رئ��ي�����س 
ل�����������لإدارة يف ���ض��ل��ط��ن��ة ُع�����م�����ان، ، 
والدكتور عبداهلل من�ضي الغامدي، 
التعليم  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير 
بال�ضعودية،  ال��ت��وظ��ي��ف  اأج���ل  م��ن 
نائب  ال�ضبيعي،  م�ضعل  والأ���ض��ت��اذ 
لل�ضباب  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
منكو،  مت��ام  وال��دك��ت��ورة  بالكويت، 
ويل  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س 
ال��ع��ه��د ب������الأردن، وال��دك��ت��ورة ر�ضا 
الوطنية  الأكادميية  راغ��ب، مدير 
التنفيذي ملنتدى  املدير  للتدريب، 
و�ضعادة  مب�����ض��ر،  ال���ع���امل  ���ض��ب��اب 
العام  امل����دي����ر  ال����ن����ظ����ري،  ���ض��ع��ي��د 
لل�ضباب  الحت����ادي����ة  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة 
الرئي�س التنفيذي لل�ضراتيجية 

مبركز ال�ضباب العربي.
حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  يلقي  كما 
البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
رئي�س  ع��ج��م��ان  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
نائب  القدم  الإم���ارات لكرة  احت��اد 

وطرح الت�ضاوؤلت التي تهمه حول 
لق�ضايا  بالإ�ضافة  ال�ضبابي  العمل 
كالتعليم  ال��ع��رب��ي  ال�����ض��ب��اب  ت��ه��م 
اجلل�ضة  و�ضتتيح  العمل،  وف��ر���س 
امل��ج��ال جلميع ال����وزراء ال��ع��رب يف 
ت�ضاوؤلت  على  والتعليق  الإج��اب��ة 
ال�ضباب  ت��ق��ري��ب  ب��غ��ر���س  ال�����ض��ب��اب 
م��ن اأج���ن���دات ال��ع��م��ل ال�����ض��ب��اب��ي يف 
اجلهود  وتوحيد  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل 

العربية يف قطاع العمل ال�ضبابي.
جمموعة  الج��ت��م��اع  يف  وي�����ض��ارك 
منهم  ال��ع��رب  ال�����ض��ب��اب  وزراء  م��ن 
فار�س  بن  �ضهيل  بنت  �ضما  معايل 
ل�ضوؤون  دول�����ة  وزي������رة  امل����زروع����ي 
ال�ضباب نائب رئي�س مركز ال�ضباب 
العربي ومعايل ال�ضفرية د. هيفاء 
اأب���و غ��زال��ة الأم���ني ال��ع��ام امل�ضاعد 
الجتماعية  ال�ضوؤون  قطاع  رئي�س 
ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة الدول 
امللكي  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  ال��ع��رب��ي��ة، 
تركي  ب����ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز  الأم�������ري 
ال��ف��ي�����ض��ل - وزي������ر ال���ري���ا����ض���ة يف 
توفيق  اأمي���ن  و���ض��ع��ادة  ال�ضعودية، 
ال�ضباب  �����ض����وؤون  وزي�����ر   - م���وؤي���د 
ومعايل  البحرين،  يف  وال��ري��ا���ض��ة 
وزير   - �ضبحي  اأ���ض��رف  ال��دك��ت��ور 
م�ضر،  يف  وال���ري���ا����ض���ة  ال�������ض���ب���اب 
ملجل�س  التنفيذي  املكتب  ورئي�س 
العرب،  والريا�ضة  ال�ضباب  وزراء 
وزير   - النابل�ضي  حممد  وم��ع��ايل 
ال�ضباب يف الأردن، ومعايل حممد 
ال�ضباب  ب��ن �ضعيد - وزي��ر  امل��ه��دي 
املغرب،  يف  وال��ت��وا���ض��ل  وال��ث��ق��اف��ة 
- وزير  داه��ي  املختار ولد  ومعايل 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة يف 
هزار  الأ�ضتاذة  ومعايل  موريتانيا، 
عبد الر�ضول عجب- وزير ال�ضباب 

والريا�ضة يف ال�ضودان.
ك��م��ا ي�����ض��ارك يف الج��ت��م��اع معايل 
ال�ضباب  وزي����ر   - درج�����ال  ع���دن���ان 
ومعايل  ال����ع����راق،  يف  وال���ري���ا����ض���ة 
املهند�س اأ�ضامة ال�ضعداوي - وزير 

رئي�س مركز ال�ضباب العربي، كلمة 
ال�ضوء  الوزارية ت�ضلط  يف احللقة 
واخلطوات  امل����ب����ادرات  اأب�����رز  ع��ل��ى 

املمّكنة لل�ضباب العربي.
العربي  الج��ت��م��اع  اأع��م��ال  وت�ضهد 
للقيادات ال�ضابة جمموعة عرو�س 
ت��ق��دمي��ي��ة ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة م��ن قبل 
معنية  ع��رب��ي��ة  م��وؤ���ض�����ض��ات  ق�����ادة 
ال�ضباب  و�ضيا�ضات  با�ضراتيجيات 
يف عدد الدول العربية، حول اأف�ضل 
وال�ضيا�ضات  والتجارب  املمار�ضات 
حيث  العربي،  ال�ضبابي  العمل  يف 
املمار�ضات  اأف�����ض��ل  ع��ل��ى  ي���رك���زون 
وتنفيذ  واإع���داد  ال�ضباب  العمل  يف 
ك��م��ا تت�ضمن  ال�����ض��ب��اب.  ���ض��ي��ا���ض��ات 
رئي�ضية  جل�ضة  الجتماع  فعاليات 
ال��ع��ام��ل��ني يف قطاع  ح���ول مت��ك��ني 
القدرات  وب���ن���اء  ال�����ض��ب��اب  ال��ع��م��ل 
وامل����ه����ارات ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا من 
املهني  ال���ت���ط���وي���ر  حت��ق��ي��ق  اأج������ل 
القطاع.  هذا  يف  للعاملني  املن�ضود 
عر�س  الج��ت��م��اع  ي�ضهد  ذل��ك  اإىل 
املعيارية  "الدرا�ضة  خم���رج���ات 
يف  ال�ضبابية  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  لأف�����ض��ل 
املنطقة  على  الركيز  م��ع  ال��ع��امل 
معايري  يعر�س  وال���ذي  العربية" 
�ض�يا�ضة  ُيعدَّ  اأن  ميكن  ملا  وا�ضحة 
ال�ضباب  ق��ط��اع  يف  رائ�����دة  وط��ن��ي��ة 
عاملياً  م��ن��ه��ا  الأف�������ض���ل  وحت���دي���د 
وعربياً بهدف تعلُّم الدرو�س ونقل 
لنماذج  مقايي�س  وو���ض��ع  امل��ع��رف��ة، 
ال�ضباب،  لقطاع  متميزة  حوكمة 
عاملياً،  م��ن��ه��ا  الأف�������ض���ل  وحت���دي���د 
النماذج  على  ال�ضوء  ت�ضليط  م��ع 
ال�����ض�����ي��اق وعلى  ه����ذا  ال��ع��رب��ي��ة يف 
خا�ضة.  ب�ضفة  الإماراتي  النموذج 
تقدمي  الج����ت����م����اع  يف  ي���ت���م  ك���م���ا 
العمل  "حتديات  درا�����ض����ة  ن��ت��ائ��ج 
ال�ضبابي العربي" التي تعمل على 
تقييم واقع ال�ضباب العربي واآفاق 
حتويل حتدياته اإىل فر�س لو�ضع 
القرار  �ضّناع  متناول  يف  نتائجها 

•• اأبوظبي-وام: 

بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ب��رع��اي��ة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ����ض���وؤون ال��رئ��ا���ض��ة ، 
العربي،  ال�����ض��ب��اب  م���رك���ز  رئ��ي�����س 
ال����ق����ادم �ضباح  الأ����ض���ب���وع  ت��ن��ط��ل��ق 
28 مار�س  امل���واف���ق  الإث���ن���ني  ي���وم 
العاملية  ال��ق��م��ة  اأع����م����ال  و���ض��م��ن 
"الجتماع  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
ال�ضابة" الذي  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ع��رب��ي 
العربي  ال�����ض��ب��اب  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه 
العربية  الدولة  بدعم من جامعة 
التعاون  ملجل�س  العامة  والأم��ان��ة 
ومب�ضاركة  العربية،  اخلليج  لدول 
العمل  العرب وقادة  ال�ضباب  وزراء 
الإقليمية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال�����ض��ب��اب��ي 
ال�ضباب،  بتمكني  املعنية  والدولية 
تطوير  اآف�����������اق  ل���ب���ح���ث  وذل���������ك 
امل�ضرك  العربي  ال�ضبابي  العمل 
وتطوير �ضيا�ضاته وا�ضراتيجياته 
ومبادراته وبراجمه بال�ضتناد اإىل 
وروؤاه��م وتطلعاتهم  ال�ضباب  اأفكار 

نحو امل�ضتقبل.
الجتماع  اأع����م����ال  وت�����ض��ت�����ض��ي��ف 
اأي�ضاً  ال�����ض��اب��ة  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ع��رب��ي 
من  و�ضخ�ضيات  وخ���رباء  ق��ي��ادات 
املنظمات الدولية والعربية املعنية 
ف��ي��م��ا تقدم  ال�������ض���ب���اب���ي،  ب��ال��ع��م��ل 
للجتماع  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة 
جامعة الدول العربية التي تدعم 
فعاليات الجتماع الأول من نوعه 
للفعاليات  الدائمة  املظلة  وت�ضكل 
العربي  ال�����ض��ب��اب  بتمكني  امل��ع��ن��ي��ة 
وبدعم من الأمانة العامة ملجل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وتتوج اأعمال املوؤمتر بحلقة وزارية 
���ض��ب��اب��ي��ة ع��رب��ي��ة جت��م��ع ال������وزراء 
من  ال�ضباب  من  نخبة  مع  العرب 
لت�ضليط  العربية  ال���دول  خمتلف 
الوطنية  ال�ضياقات  على  ال�����ض��وء 
ال�ضبابي،  العمل  لقطاع  والعربية 

ال��ت��ي تنطلق  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ض��ب��اب��ي��ة 
لتحقيق  ال�����ض��ب��اب  ت��ط��ل��ع��ات  م���ن 
له،  جديدة  اآف��اق  وفتح  طموحاته 
وتطوير برامج حتاكي احتياجاته 
واهتماماته، وتنه�س مبهاراته اإىل 
تناف�ضيته  تعزز  جديدة  م�ضتويات 
جانب  اإىل  وم�ضاهمته  وح�����ض��وره 
وامليادين  املجالت  �ضتى  يف  اأقرانه 
اأكد  على ال�ضاحة العاملية." بدوره 
املركز  اأن  ال��ن��ظ��ري،  �ضعيد  �ضعادة 
ي��ن��ظ��م ال�������دورة ال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي��ة من 
ال�ضابة  الجتماع العربي للقيادات 
لتلقي  دوري������ة  م��ن�����ض��ة  ل��ي�����ض��ك��ل 
العربي  ال�����ض��ب��اب��ي  ال��ع��م��ل  ق���ي���ادات 
جمموعات  م���ع  ال����ق����رار  و����ض���ن���اع 
خمتلف  م�����ن  ع����رب����ي����ة  ����ض���ب���اب���ي���ة 

ال��ت��خ�����ض�����ض��ات ل��ل��ت��ع��رف ع��ن قرب 
ال��ت��ي ميتلكها  ال��ق��وة  ن��ق��اط  ع��ل��ى 
املتاحة  التح�ضني  وفر�س  ال�ضباب 
ال�ضبابي  ال��ع��م��ل  م��وؤ���ض�����ض��ات  اأم����ام 
ال����ع����رب����ي، و���ض��ي�����ض��ك��ل الج���ت���م���اع 
من�ضة فريدة جتمع قيادات العمل 
ال�ضبابي العربي و�ضناع القرار مع 
جمموعات �ضبابية عربية لت�ضكيل 
بتمكني  خم���ت�������س  ع����رب����ي  ف����ري����ق 

ال�ضباب.
"تنظيم  �����ض����ع����ادت����ه:  واأ��������ض�������اف 
الج����ت����م����اع ال����ع����رب����ي ل���ل���ق���ي���ادات 
الإمارات  دول��ة  اأر���س  على  ال�ضابة 
العاملي   2020 اإك�ضبو  وم��ع��ر���س 
ي�ضكل حم��ط��ة ع��رب��ي��ة ب��ام��ت��ي��از يف 
هذا احل��دث ال��ذي ا�ضت�ضاف اأكر 

190 دول��ة، كما ميثل انعقاد  من 
ن��وع��ه �ضمن  الأول م��ن  الج��ت��م��اع 
للحكومات  العاملية  القمة  اأع��م��ال 
مع  تتزامن  نوعية  انطلق  نقطة 
ت�ضت�ضيف  التي  الدولية  الفعالية 
اآلف امل�ضاركني من خمتلف اأنحاء 
ال�ضباب  م��رك��ز  وي��ن��ظ��م  العامل." 
ال�����دورة الأوىل  ال��ع��رب��ي ف��ع��ال��ي��ات 
للقيادات  ال��ع��رب��ي  الج��ت��م��اع  م��ن 
ال�ضابة يف الفرة من 28 اإىل 30 
مار�س 2022 على اأر�س "اإك�ضبو 
مع  بالتزامن   ، دبي  يف   "2020
للحكومات"،  ال��ع��امل��ي��ة  "القمة 
وم�ضوؤولني  ق����ي����ادات  وب��ح�����ض��ور 
ومنظمات دولية وموؤ�ض�ضات عربية 
معنية بالعمل ال�ضبابي وبراجمه.

انطالق امللتقى ال�16 لل�شفراء و ممثلي البعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج
•• اأبوظبي - وام:

حتت رعاية وح�ضور �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل انطلقت �ضباح اأول اأم�س 
التعاون  و  " بديوان عام وزارة اخلارجية  " الإثنني  الأول 
اأعمال ملتقى ال�ضفراء وممثلي البعثات التمثيلية  الدويل 
الذي تنظمه  و  ال�ضاد�ضة ع�ضرة  للدولة يف اخل��ارج بدورته 
الوزارة على مدار خم�ضة اأيام و ذلك عرب احل�ضور ال�ضخ�ضي 
والت�ضال املرئي. يتناول ملتقى هذا العام الق�ضايا الراهنة 
للدولة،  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  م�ضتقبل  ر�ضم  يف  املحورية  و 
امل�ضتويني  على  الرئي�ضية  ا�ضراتيجية  اجليو  والتطورات 
الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، ف�����ض��ل ع��ن ن��ه��ج دول����ة الإم������ارات يف 

�ضيا�ضتها اخلارجية املتزنة واملعتدلة.
وروؤ�ضاء  ال�ضفراء  مللتقى  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  واأفتتحت 
البعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج بكلمة ترحيبية ل�ضمو 
ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  �ضموه  عن  نيابة  األقاها  ال��دويل، 
ال�ضمو  ل�ضاحب  الدبلوما�ضي  امل�ضت�ضار  ق��رق��ا���س  حممد 
ال�����ض��ف��راء وممثلي  دور  اأه��م��ي��ة  فيها  اأك���د  و  ال��دول��ة  رئي�س 
دولة  ا�ضم  اإب���راز  يف  اخل���ارج  يف  للدولة  التمثيلية  البعثات 
ال�ضامية  واملبادئ  الناعمة،  الدبلوما�ضية  وتفعيل  الإمارات 
بالعام  م��وؤخ��را  احتفلت  التي  الإم���ارات  دول��ة  تتبناها  التي 
بخطى  ال��ي��وم  تنطلق  وه��ي  الحت����اد،  لتاأ�ضي�س  اخلم�ضني 
جميعا  م��ن��ا  تتطلب  ث��ان��ي��ة  خم�ضني  ن��ح��و  را���ض��خ��ة  ث��اب��ت��ة 

م�ضاعفة العطاء واجلهد.
وق��ال �ضموه يف كلمته:" لقد حققت دول��ة الإم��ارات خلل 

الأعوام املا�ضية اإجنازات مبهرة يف �ضتى املجالت حتى باتت 
ولعبا  النامي،  العامل  يف  ال��دول  من  لكثري  اإل��ه��ام  م�ضدر 
دوليا موؤثرا.. وبداأ هذا العام بتبوء دولة الإمارات موقعها 
الذي ت�ضتحق يف املجتمع ال��دويل ع�ضوا يف جمل�س الأمن 
اإل انعكا�س ملدى التقدير  ال��دويل، وهذه الع�ضوية ما هي 
امل�ضتوى  على  والإي��ج��اب��ي  البناء  ودوره���ا  لدبلوما�ضيتها، 
العاملي.. وكذلك انتخابها لع�ضوية جمل�س حقوق الإن�ضان، 
الإنربول  اجلنائية  لل�ضرطة  الدولية  منظمة  ولرئا�ضة 
، وه��ي اإجن����ازات ك��ان ل���وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
دور فاعل يف حتقيقها". واأ�ضاف �ضموه:" هذه الع�ضويات 
الدوؤوب  العمل  منا  تتطلب  ج��دي��دة  مرحلة  اأم���ام  ت�ضعنا 
التطور  اإم����ارات  امل�ضرقة،  الإم����ارات  ���ض��ورة  للعامل  لننقل 
والعتدال والت�ضامح وال�ضلم". و اأ�ضار �ضموه اإىل اأن العامل 
يعي�س حتولت وحتديات وقال اإنه يجب علينا اأن ن�ضتعد له 
عرب �ضيا�ضة ا�ضت�ضرافية، ودبلوما�ضية واعية، هادئة، ن�ضطة، 
حمفزة ل متحفزة، تقوم على التعاون والتن�ضيق الفعال.. 
العربي  الإقليمي  النظام  اإح��ي��اء  اإع���ادة  اأهمية  ت��ربز  وهنا، 
اإع��ادة هيبته �ضمن قواعد ع�ضرية حترم  الذي لبد من 
الختلف وتنبذ ال�ضقاق، ترتكز اإىل التعاون دون تدخل يف 
ال�ضوؤون الداخلية". وتطرقت كلمة �ضموه اإىل الت�ضعيدات 
بال�ضواريخ  ال����غ����ادرة  الإره���اب���ي���ة  وال���ه���ج���م���ات  الأخ�������رية 
البالي�ضتية والطائرات بدون طيار التي تعر�ضت لها دولة 
الإمارات واأودت للأ�ضف بحياة مدنيني اأبرياء. وقال يف هذا 
ال�ضدد:" لبد من التاأكيد على جاهزية الدولة واأجهزتها 
على مواجهة هذه التهديدات والتعامل ال�ضارم معها، وهي 
" نحن  �ضموه:  واأ���ض��اف  ويقظة".  و�ضاهرة  اأمينة  اأي��د  يف 

نحث، ونعمل ب�ضكل وطيد، مع الدول ال�ضديقة واملجتمع 
اإرهابية،  كجماعة  احلوثي  ميلي�ضيا  ت�ضنيف  على  ال��دويل 
وعلى اتخاذ خطوات حا�ضمة وملمو�ضة �ضد هذه امليلي�ضيات 
ال����ع����دواين وت��ه��دي��ده��ا لأم�����ن املنطقة  ���ض��ل��وك��ه��ا  لإن����ه����اء 
يف  الن��خ��راط  اإىل  لدفعها  عليها  وال�ضغط  وا�ضتقرارها، 
اإطلق  وقف  ق��رارات  تنفيذ  اإىل  الرامية  الدولية  اجلهود 
قرارات  وف��ق  اليمن،  يف  �ضيا�ضي  حل  اإىل  والتو�ضل  ال��ن��ار، 

جمل�س الأمن الدويل ذات ال�ضلة".
و�ضهد امللتقى يف يومه الأول كلمة افتتاحية ل�ضيف ال�ضرف 
جمهورية  خارجية  وزي��ر  اأوغ��ل��و،  ت�ضاوو�س  م��ول��ود  معايل 
الإماراتية  "العلقات  خ��لل��ه��ا  ا���ض��ت��ع��ر���س  ال����ذي  ت��رك��ي��ا 
زايد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  ل�ضمو  بال�ضكر  وتقدم  الركية"، 
الدعوة  على  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
حول  جل�ضة  الأول  ال��ي��وم  وت�ضمن  امللتقى.  يف  للم�ضاركة 

اأنور  الدكتور  معايل  مع  للدولة"  الدبلوما�ضي  "النهج 
رئي�س  ال�ضمو  ل�ضاحب  الدبلوما�ضي  امل�ضت�ضار  ق��رق��ا���س، 
ال�ضايغ، وزير  اأحمد  الدولة، ف�ضل عن جل�ضة مه معايل 
لدولة  الق��ت�����ض��ادي��ة  الدبلوما�ضية  "تطلعات  ح��ول  دول���ة 
نقا�ضية  بحلقة  للملتقى  الأول  اليوم  واأختتم  الإمارات". 
حممد  اأح��م��د  ���ض��ع��ادة  اأوبك" م��ع  م�ضتجدات  "اآخر  ح��ول 
والروة  والغاز  البرول  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  الكعبي، 
الدولة  حمافظ  التحتية  والبنية  الطاقة  ب��وزارة  املعدنية 
يف منظمة "اأوبك". وي�ضهد امللتقى هذا العام م�ضاركة عدد 
البعثات  وروؤ���ض��اء  وال�ضفراء  امل�ضوؤولني  وكبار  ال���وزراء  من 
وزارة  يف  الإدارات  وم���دراء  اخل���ارج،  يف  للدولة  التمثيلية 
اخلارجية والتعاون الدويل، وعدد من املوؤ�ض�ضات والهيئات 
من  اإ�ضهاما  القطاعات،  خمتلف  من  الدولة  يف  احلكومية 
الوزارة يف تعزيز وتطوير اأهداف الدبلوما�ضية الإماراتية.

حماور  متوا�ضلة  اأي��ام  خم�ضة  م��دار  على  امللتقى  ويتناول 
رئي�ضية يف ال�ضيا�ضة والثقافة والقانون والت�ضال والبتكار 
والعلوم املتقدمة وي�ضتعر�س امل�ضاركون اأهم واأبرز اإجنازات 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل خلل العام املا�ضي، واأهم 
امل�ضتجدات يف اآليات العمل والربامج امل�ضتحدثة واخلدمات 
ل �ضيما يف القطاع القن�ضلي ف�ضل عن اخلطط امل�ضتقبلية 

مبا يخدم ا�ضراتيجية حكومة دولة الإمارات.
البعثات  وروؤ����ض���اء  ال�����ض��ف��راء  " ملتقى  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
العا�ضمة  يف  �ضنويا  يعقد   " اخل���ارج  يف  للدولة  التمثيلية 
وتبادل  واحل���وار  للتفاعل  مهمة  فر�ضة  وي�ضكل  اأبوظبي 
و�ضفراء  الدولة  يف  وامل�ضوؤولني  القيادة  مع  والأفكار  الآراء 
وممثلي البعثات التمثيلية يف اخلارج ب�ضاأن امل�ضتجدات على 
ال�ضاحتني الإقليمية والدولية، مبا يعزز من اأداء ال�ضيا�ضة 

اخلارجية لدولة الإمارات وفاعليتها.

دورات الثقافة االإ�شالمية تعزز قيم التعاي�ض والرتاحم ب� 12 لغة عاملية
••  العني-وام:

 تقدم دار زايد للثقافة الإ�ضلمية من خلل مركزها الرئي�ضي بالعني 
وفروعها اخلارجية يف اأبوظبي وعجمان دورات الثقافة الإ�ضلمية 
الإجنليزية  و  العربية  اللغة  يف  اللغات  وتتمثل   . عاملية  لغة  ب��12 
الأمهرية  ال��ل��غ��ة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وال�ضينية  وال��ف��رن�����ض��ي��ة  وال��رو���ض��ي��ة 
والهندية  التغالوغ  بلغة  التدري�س  بجانب  والوردي����ة  والأروم��ي��ة 

وال�ضنهالية والتاميلية. كما حتر�س الدار ب�ضكل م�ضتمر على تقدمي 
خدمات الرعاية للمهتدين اجلدد، مبا فيها مرحلة ما بعد اإ�ضهار 
الإ�ضلم، والتي تعد من اأهم املراحل يف رحلة املهتدي اجلديد.  ياأتي 
ذلك   �ضمن روؤية الدار يف اأن تكون موؤ�ض�ضة رائدة يف التعريف بجوهر 
الثقافة الإ�ضلمية وا�ضتيعاب املهتدين اجلدد، وجت�ضيداً لر�ضالتها 
للمهتمني،  الإ���ض��لم��ي��ة  بالثقافة  التعريف  يف  وال���ري���ادة  بالتميز 
ل�ضتيعابهم.  املجتمع  وتوعية  للإ�ضلم  اجل��دد  املهتدين  وتهيئة 

العناية  ب��ت��وف��ري  تهتم  اإ���ض��لم��ي��ة  ثقافية  موؤ�ض�ضة  ال����دار   وتعترب 
الرعاية الجتماعية والأ�ضرية  اللزمة للمهتدين اجلدد وتقدمي 
لهم، وتفعيل اأ�ضلوب التعاي�س مع املجتمع امل�ضلم، وتعريف املهتمني 
بالإ�ضلم على حقيقته وجوهره، ون�ضر روح التعاي�س مع الآخرين. 
زايد  ل��دار  العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�ضال  الدكتورة  اأك��ّدت   و 
للثقافة الإ�ضلمية �ضعي الدار من خلل دورات الثقافة الإ�ضلمية 
قيم  وتعزيز  والجتماعيَّة،  واخُللقيَّة  الروحيَّة  املعاين  تنمية  اإىل 

الإن�ضانّية.  واحل�ضارات  الثقافات  خُمتلف  مع  والّتعاُي�س  الراحم 
الثقافة  بجوهر  للّتعري�ف  ت��ه��دف  ال����دورات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
الإ�ضلمي،  الدين  اأ�ضا�ضيَّات  الأفراد ل�ضتيعاب  وتهيئة  الإ�ضلمّية، 
�ة للدين الإ�ضلمي اإ�ضافة  وتعليم الأفراد املبادئ الِع�ْلِم�يَّة والَعَمِليَّ
اإىل تر�ضيخ ِقيم الو�ضطيَّة والعتدال يف حياة الأفراد كِقيم جامعة 
امل�ضرك مع  ملعاين العدل واخلري وال�ضتقامة، والنفتاح والعي�س 

الآخر، مبا ي�ضمن حتقيق التَّنمية املُ�ضتدامة للفرِد واملجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ض اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة التغري املناخي والبيئة

•• راأ�س اخليمة- وام:

الغذائي  الأم��ن  اأن  راأ���س اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر  ال�ضمو  اأكد �ضاحب 
واحلفاظ على املوارد البيئية والطبيعية و�ضمان ا�ضتدامتها واحلد من تداعيات التغري املناخي، اأولويات لتحقيق 
التنمية امل�ضتدامة ومن اأهم دعائم موا�ضلة م�ضريتنا التنموية ال�ضاملة و�ضدد على اأنها ركائز رئي�ضية يف �ضناعة 

م�ضتقبل اأف�ضل واأكر ا�ضتدامة لأبناء الوطن وكل من يعي�س على هذه الأر�س الطيبة.
جاء ذلك خلل ا�ضتقبال �ضموه بح�ضور �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة .. 

معايل مرمي بنت حممد �ضعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة والوفد املرافق لها.
الوطنية  البيئة  حماية  اإىل  الهادفة  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  وبرامج  خطط  على  اللقاء  خلل  �ضموه  اطلع 
واملحافظة على مواردها وتنميتها، وحتقيق الأمن الغذائي و�ضمان ا�ضتدامته واحلد من تداعيات التغري املناخي، 
اأهمية الرتقاء مب�ضاهمة  ال��وزارة موؤكدا  واأ�ضاد �ضموه بجهود  الدولة.  التنمية القت�ضادية يف  اأولويات  مبا يدعم 
قطاعات البيئة والروات الزراعية، والعمل على �ضلمة النظم احليوية و الطبيعية، وو�ضع الت�ضريعات و ال�ضيا�ضات 

و الربامج ال�ضراتيجية للتخفيف من ظاهرة التغري املناخي يف الدولة.

حممد ال�شرقي يلتقي الطالبة �شيخة الكندي ويهنئها بفوزها ال�شوؤون االإ�شالمية ت�شارك يف موؤمتر ومعر�ض خدمات احلج والعمرة بجدة
باملركز االأول يف  حتدي »املبتكرون ال�شغار« •• اأبوظبي-وام:

الإ�ضلمية  ل��ل�����ض��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ن  وف���د  ���ض��ارك 
والأوق��اف برئا�ضة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س 
ال��ه��ي��ئ��ة، يف م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س خ��دم��ات احل���ج والعمرة 
احلج  وزارة  نظمته  ال���ذي  البتكار"  نحو  "التحول 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  وال��ع��م��رة 
برنامج خدمة �ضيوف الرحمن مبدينة جدة على مدى 

ثلثة اأيام.
م�ضت�ضار  الفي�ضل  خالد  الأم��ري  برعاية  املوؤمتر  واأقيم 
املكرمة،  مكة  منطقة  اأم��ري  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم 
الدبلوما�ضية  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  وب��ح�����ض��ور 
والج��ت��م��اع��ي��ة والق���ت�������ض���ادي���ة ب���ه���دف ب��ح��ث ال���ري���ادة 
�ضراكات  وبناء   ، البتكار  نحو  التحول  على  والركيز 
ل�ضيوف  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات  ل��لرت��ق��اء  اإ�ضراتيجية 

الرحمن.
واأكد الدكتور الكعبي اأن م�ضاركة الهيئة يف هذا املوؤمتر 
تاأتي يف اإطار التعاون امل�ضرك وتعزيز التوا�ضل البناء 
امل�ضركة  الأه����داف  لتحقيق  ال�ضقيقني  البلدين  ب��ني 
الرتقاء  يف  ت�ضاهم  ال��ت��ي  وامل��ق��رح��ات  ال����روؤى  وب��ح��ث 
اأ���ض�����س ح�ضارية  ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل��ل�����ض��ي��وف وف���ق 

م��واك��ب��ة ل��ل��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي ال���ذك���ي وم��ت��غ��ريات احلياة 
الع�ضرية، مبا يلبي طموحات قيادة البلدين وروؤيتهما 
والعمرة،  احل���ج  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإح�����داث  يف 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  بجهود خادم احلرمني  م�ضيداَ 
بن عبدالعزيز اآل �ضعود عاهل اململكة العربية ال�ضعودية 
و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن �ضلمان بن عبد 
العزيز اآل �ضعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير دفاع اململكة واحلكومة الر�ضيدة يف اململكة العربية 

ال�ضعودية ال�ضقيقة.
الهيئة  به  حتظى  ال��ذي  الكبري  بالدعم  الكعبي  واأ���ض��اد 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ض��وؤون الإ���ض��لم��ي��ة والأوق������اف م��ن القيادة 
ال��ر���ض��ي��دة ���ض��ريا على نهج ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ض�����س امل��غ��ف��ور له 
ثراه" واهتمامها  اهلل  " طيب  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
الكبري بكل �ضوؤون احلج والعمرة وتوجيهاتها بالتطوير 
هو  الذي  والبتكار  والتميز  احلداثة  ومواكبة  امل�ضتمر 
نهج قيادتنا وا�ضراتيجية دولتنا، موؤكدا على التوا�ضل 
والعمرة  احل���ج  وزارة  م��ع  امل�ضتمر  والتن�ضيق  ال��دائ��م 
الربنامج  بهذا  م�ضيدا  امل�ضركة،  ب��الأه��داف  للنهو�س 
يف  وامل�ضاهمني  ال�ضركاء  لكل  التقاء  من�ضة  يعد  ال��ذي 
و�ضانحة لندماج  املقد�ضة  امل�ضاعر  تقدمي اخلدمات يف 

اأفكارهم وابتكاراتهم. 

•• الفجرية -وام:

ويل  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  التقى 
عهد الفجرية ، يف مكتبه بالديوان الأم��ريي، الطالبة �ضيخة 
م�ضتوى  على  الأول  باملركز  فوزها  مبنا�ضبة  الكندي،  خمي�س 
م���دار����س ال���دول���ة يف م�����ض��اب��ق��ة حت���دي امل��ب��ت��ك��رون ال�����ض��غ��ار يف 

املهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والبتكار 2022.
على  الكندي  �ضيخة  الطالبة  الفجرية  عهد  ويل  �ضمو  وه��ّن��اأ 
الفوز، موؤّكًدا على دعم ومتابعة �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد 
بن حممد ال�ضرقي ويل عهد الفجرية للموهوبني واملبتكرين 
اأب��ن��اء ال��ف��ج��رية، وت��وج��ي��ه��ات ���ض��م��وه ب��رع��اي��ة م�ضاريعهم  م��ن 
ي�ضهم  مب��ا  امل��ج��الت  خمتلف  يف  كفاءاتهم  وا�ضتثمار  املبتكرة 
والعلوم. وعرّبت  البتكار  الدولة يف جمال  تعزيز توجهات  يف 
الطالبة �ضيخة الكندي عن �ضكرها وامتنانها ل�ضمو ويل عهد 
الفجرية على ال�ضتقبال، ودعم �ضموه الدائم للطلبة وال�ضباب 
وت�ضجيعهم نحو اإجناز املزيد من املراكز املتقدمة. ح�ضر اللقاء 

�ضعادة �ضامل الزحمي مدير مكتب �ضمو ويل عهد الفجرية.

الوطني لالأر�شاد يحتفي باليوم العاملي لالأر�شاد اجلوية 
•• اأبوظبي- وام:

اجلوية  ل��لأر���ض��اد  العاملي  باليوم  اأم�����س  ل��لأر���ض��اد  الوطني  امل��رك��ز  احتفى 
والذي ي�ضادف 23 مار�س من كل عام، ويقام هذا العام حتت �ضعار "الإنذار 

املبكر والعمل املبكر". 
وقال �ضعادة الدكتور عبداهلل املندو�س مدير عام املركز الوطني للأر�ضاد، 
رئي�س الحتاد الآ�ضيوي للأر�ضاد اجلوية: "يعك�س الحتفال باليوم العاملي 
للأر�ضاد اجلوية 2022 حتت �ضعار "الإنذار املبكر والعمل املبكر" اأهمية 
املجتمعي،  والأم��ن  ال�ضتقرار  عمق  مت�س  التي  املناخية  الظواهر  مواكبة 
وي�ضكل  ال��ع��امل،  يف  احليوية  القطاعات  خمتلف  على  كبري  ب�ضكل  وت��وؤث��ر 
املفاهيم  تعزيز  يف  الأر���ض��اد  موؤ�ض�ضات  دور  على  ال�ضوء  لت�ضليط  فر�ضة 
املناخي  والتغري  الطق�س  ظواهر  خماطر  وا�ضت�ضراف  بالتنبوؤ،  اخلا�ضة 
اإنقاذ الأرواح وتي�ضري �ضبل  وندرة املياه، وتوفري املعلومات التي ت�ضاهم يف 
والتكنولوجيا  احلياة،  �ضمات  من  والتطور  " التغري   : واأ���ض��اف  العي�س". 
اإىل ع�ضر جديد تخطى احل��دود، وجتاوز اجلغرافيا، لذا  احلديثة نقلتنا 
علينا اأن نكون اأ�ضحاب املبادرة، فما متتلكه موؤ�ض�ضاتنا الوطنية من قدرة 
التوعية  يف  دورن��ا  نعزز  لأن  يوؤهلنا  متطورة،  حتتية  وبنية  وفنية،  ب�ضرية 

الرادارات  تقدمها  التي  البيانات  وا�ضتغلل  الطبيعية،  الكوارث  مبخاطر 
والأقمار ال�ضطناعية، بال�ضكل الأمثل، وحت�ضني اإجراءات الوقاية والتاأهب 

وال�ضتجابة وتوظيفها يف خدمة الإن�ضانية".
واأكد اأن املركز الوطني للأر�ضاد يحر�س على اإر�ضاء قواعد التعاون الإيجابي 
البناء القائم على ال�ضراكة والتوعية بتطورات الظواهر الطبيعية التي قد 
باحلفاظ  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  كافة  مع  الب�ضرية،  املجتمعات  تهدد 
على اأمن املجتمع. واأ�ضار �ضعادته اإىل اأن املركز مبا ميتلكه من بنية حتتية 
متقدمة ت�ضم �ضبكة رادار وطنية، و�ضبكة حمطات اأوتوماتيكية تقوم على 
وبالتعاون مع تلك  ال�ضاعة، يقوم  العنا�ضر اجلوية على مدار  كافة  ر�ضد 
املناخية،  والتغريات  بالظواهر  الإماراتي  املجتمع  اأف��راد  بتوعية  اجلهات، 
ب�ضكل ا�ضتباقي، وهذه البنية ي�ضرف عليها خرباء متخ�ض�ضون، حري�ضون 
الربوف�ضور  ق��ال  جهته  من  �ضحيح.  ب�ضكل  وا�ضتثمارها  ا�ضتدامتها  على 
" اإّن  اجل��وي��ة:  للأر�ضاد  العاملية  للمنظمة  العام  الأم��ني  ت��ال���س،  بيتريي 
الأولوية الق�ضوى للمنظمة، هي حماية الأرواح و�ضبل العي�س من ظواهر 
الطق�س واملناخ واملاء املتطرفة، يف كل دقيقة من كل يوم يف ال�ضنة، ونحتفي 
اجلوية  للأر�ضاد  الوطنية  امل��راف��ق  حققتها  التي  ب��الإجن��ازات  اليوم  ه��ذا 
والهيدرولوجيا يف حت�ضني نظم الإنذار املبكر، ون�ضلط ال�ضوء على العمل 

الكوارث  خماطر  من  باحلد  املعنية  الأو���ض��اط  به  ت�ضطلع  ال��ذي  احليوي 
للتاأكد من اأن هذه الإن��ذارات املبكرة تف�ضي اإىل عمليات ا�ضتجابة مبكرة، 
ولكن يجب األ نكتفي مبا حققناه حتى الآن. فاإننا ل نزال نواجه العديد 
من التحديات، ول �ضيما يف التاأكد من و�ضول الإنذارات املبكرة اإىل اأ�ضعف 
الفئات التي هي يف اأم�س احلاجة اإليها". واأ�ضاف الأمني العام: " تتجلى 
اآثار تغري املناخ بو�ضوح يف ازدياد الظواهر اجلوية تطرفا يف جميع اأنحاء 
العامل. ويف العام املا�ضي، ن�ضرنا تقريراً عن اإح�ضاءات الكوارث على مدى 
11000 كارثة  اأكر من  اأظهرت فيه وقوع  املا�ضية،  ال�ضنوات اخلم�ضني 
مرتبطة باأخطار الطق�س واملناخ واملاء، اأي ما يعادل كارثة واحدة يف اليوم 
تقريبا، واأن تلك الكوارث ت�ضببت يف وفاة اأكر من مليوين �ضخ�س، اأو 115 
�ضخ�ضا يف اليوم تقريبا. وقد ت�ضاعف عدد الكوارث خم�س مرات على مدى 
ال�ضنوات اخلم�ضني املا�ضية. وارتفعت التكلفة القت�ضادية ارتفاعا �ضديداً". 
اأن عدد ال�ضحايا قد انخف�س انخفا�ضا  اأن اجلانب م�ضرق هو  اإىل  واأ�ضار 
حاداً لأن قدرتنا على اإنقاذ الأرواح اأ�ضبحت اأف�ضل من اأي وقت م�ضى، فما 
انفكت تنبوؤاتنا تزداد دقًة بف�ضل احلوا�ضيب الفائقة وال�ضواتل والتقدم يف 
العلوم. وباتت الإنذارات عرب الهواتف املحمولة وتطبيقات الطق�س قادرة 

على الو�ضول اإىل املناطق النائية.

بحالة  التنبوؤ  اأي  الآث��ار،  اأ�ضا�س  على  التنبوؤ  ت�ضجع  املنظمة  اأن  على  واأك��د 
ال�ضتجابة  على  والقدرة  التاأهب  لتعزيز  �ضروري  وه��ذا  واآث���اره.  الطق�س 
على  تعتمد  ال��ت��ي  وال��ع��م��لء  امل�ضتخدمني  دوائ���ر  خمتلف  ل��دى  ال�ضريعة 

الطق�س، ولكن ل يزال اأمامنا الكثري من العمل. 
فن�ضف الأع�ضاء البالغ عددهم 193 ع�ضواً يف املنظمة فقط ميلك نظم 
اإنذار مبكر بالأخطار املتعددة. ومن الأهمية مبكان حت�ضني مهارات التنبوؤ 
الر�ضد  الأع�ضاء، وتعري �ضبكات  الآث��ار لدى عدد كبري من  اأ�ضا�س  على 
ويف  اللتينية  اأمريكا  اأج��زاء  وبع�س  اأفريقيا  يف  والهيدرولوجية  اجلوية 
التنبوؤات  تقّو�س  �ضديدة  فجوات  الكاريبي  والبحر  الهادئ  املحيط  ج��زر 
 /SOFF/ املحلية والعاملية، ولذلك اأن�ضاأنا مرفق متويل الر�ضد املنهجي
- وهو اآلية متويل تهدف اإىل ت�ضجيع ال�ضتثمار يف نظام الر�ضد الأ�ضا�ضي 

و�ضد الثغرات يف البيانات.
جميع  فيه  تكون   2030 ع��ام  يف  عاملا  نتوخى  اأن  املنظمة  "روؤية   : وق��ال 
العواقب الجتماعية -  اأق��در على مقاومة  الأمم، ل �ضيما الأك��ر �ضعفا، 
البيئية  والظواهر  املتطرفة،  وامل��اء  واملناخ  الطق�س  لظواهر  القت�ضادية 
اأن تكون �ضاحلة  املبكرة فعالة، ويجب  الإن���ذارات  واإن  الأخ��رى،  املتطرفة 

للجميع واأن تف�ضي اإىل عمليات ا�ضتجابة مبكرة".

علي النعيمي يوؤكد اأمام االحتاد الربملاين الدويل اأهمية ا�شطالع برملانات العامل مب�شوؤولياتها لهيئة بيئة دولية اآمنة وم�شتقرة
•• جاكرتا-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را�ضد 
ال�ضعبة  جمموعة  رئي�س  النعيمي 
الإم��ارات��ي��ة يف الحتاد  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اأه��م��ي��ة تكاتف  ال���ربمل���اين ال����دويل 
للقيام  ال��ع��امل  ب��رمل��ان��ات  وت�ضامن 
مب�����ض��وؤول��ي��ات��ه��ا ن��ح��و ت��ه��ي��ئ��ة بيئة 
م��ن خلل  اآم��ن��ة وم�ضتقرة  دول��ي��ة 
ملواجهة  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر 
العمل  وتعزيز  الدولية  التحديات 
متعدد الأطراف .. م�ضددا على دور 
الكبرية  وم�ضوؤوليتها  ال��ربمل��ان��ات 
ال���ت���ط���رف  يف جم���اب���ه���ة خ����ط����اب 
الت�ضريعات  �ضن  ع��رب  وال��ك��راه��ي��ة 
الربملانية  الرقابة  اأدوات  وتفعيل 
دور  وت���ع���ظ���ي���م  ال���������ض����اأن،  ه�����ذا  يف 
تغليب  يف  الربملانية  الدبلوما�ضية 
ال�ضيا�ضية  واحل��ل��ول  احل����وار  ل��غ��ة 

للأزمات العاملية.
كلمة  - يف  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع��ل��ي  ق���ال  و 
التي  الإماراتية  الربملانية  ال�ضعبة 
األقاها خلل م�ضاركته يف اجتمعات 
اجلمعية العامة ال� 144 للحتاد 
ال��ربمل��اين ال���دويل - : " و مل��ا كان 
الحت���اد ال��ربمل��اين ال���دويل املن�ضة 

الت�ضعيد  خلف�س  ط��اق��ات��ه��ا  ب��ك��ل 
والتوتر جراء الو�ضع يف اأوكرانيا، 
واملفاو�ضات  احل���وار  اإىل  وال��ع��ودة 
واإعطاء الأولوية حلماية املدنيني، 
للقانون  الأطراف  واحرام جميع 

الإن�ضاين الدويل.
ال�����دع�����وة  " جن�������دد   : واأ��������ض�������اف 
الإيجابي  للرد  اإي���ران  جلمهورية 
للحل  امل����ت����ك����ررة  دع����وات����ن����ا  ع���ل���ى 
الإماراتية  اجلزر  لق�ضية  ال�ضلمي 
ال����ك����ربى، وطنب  ال���ث���لث ط��ن��ب 
واأبو مو�ضى، من خلل  ال�ضغرى، 
اإىل  اللجوء  اأو  املبا�ضرة  املفاو�ضات 
حمكمة العدل الدولية، ات�ضاقاً مع 
واملواثيق  ال��دويل  القانون  مبادئ 

الإن�ضانية".
واأكد اأهمية اإنهاء الحتلل لكافة 
والعربية،  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي 
م�ضتقلة  فل�ضطينية  دول��ة  واإق��ام��ة 
على حدود عام 1967 وعا�ضمتها 
ال��ق��د���س ال�����ض��رق��ي��ة، مب��ا يتفق مع 
ال�ضلة  ذات  املتحدة  الأمم  ق��رارات 
ويحقق  العربية،  ال�ضلم  ومبادرة 

حل الدولتني.
ال�ضرق  " ل ميكن ملنطقة   : وق��ال 
بال�ضتقرار  ت��ن��ع��م  اأن  الأو�����ض����ط 

ب���رمل���ان���اً، وح���ك���وم���ًة، و���ض��ع��ب��اً، على 
ل�ضت�ضافة  امل���ت���م���ي���زة  اجل����ه����ود 
للحتاد  ال�144  اجلمعية  اأعمال 
تنعقد  ال���ت���ي  ال������دويل،  ال���ربمل���اين 
واإقليمية  عاملية  حت��دي��ات  ظ��ل  يف 
م���ت���زاي���دة ت���ه���دد ال�����ض��ل��م والأم�����ن 

الدوليني.
دول������ة  يف  ح����ر�����ض����ن����ا   "  : وق���������ال 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
خطاب  ملكافحة  الت�ضريعات  ���ض��ن 
ال��ت��ط��رف وال��ك��راه��ي��ة والإره������اب 
و"مركز  هداية"  "مركز  واأن�ضاأنا 
الوطنية  اجل��ه��ود  ل��دع��م  �ضواب" 
وال���دول���ي���ة يف م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب 
وخ�����ط�����اب ال�����ت�����ط�����رف.. ف���ي���م���ا مت 
الإن�ضانية"  الأخوة  "وثيقة  توقيع 
مبادءها  مت��ث��ل  ال��ت��ي   2019 يف 
وم�ضامينها نربا�ضاً لل�ضلم العاملي 

بني اأديان وح�ضارات العامل ".
اأن  ع��ل��ى  نتفق  " لعلنا   : واأ����ض���اف 
مطالبة  ال��ربمل��ان��ي��ة  دبلوما�ضيتنا 
باإعطاء  وق��ت م�ضى  اأي  اأك��ر من 
اآليات  يف  للبحث  املطلقة  الأولوية 
ال������دويل،  ال���ق���ان���ون  دور  ت��ع��ظ��ي��م 
وال���ق���ان���ون ال�����دويل الإن�������ض���اين يف 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ال�������ض���ل���م والأم������ن 

وثقافات  ح�����ض��ارات  لكل  اجلامعة 
برملانات  ممثلي  خلل  من  العامل 
العامل، فاإننا نوؤكد اأهمية موا�ضلة 
اجلهد الربملاين من اأجل اكت�ضاف 
اأف�ضل ال�ضبل لن�ضر ثقافة الت�ضامح 
والعتدال والتعاي�س بني ال�ضعوب، 
ال�ضبيل  ه����و  ذل�����ك  اأن  ب���اع���ت���ب���ار 
متفاهمة  ث��ق��اف��ات  ل��ب��ن��اء  الأم���ث���ل 
ومتعاونة يف حتقيق ال�ضلم والأمن 

الدوليني".
����ض���م وف�����د امل��ج��ل�����س امل�������ض���ارك يف 
اج���ت���م���اع���ات الحت��������اد ال����ربمل����اين 
ال�ضعبة  جمموعة  اأع�ضاء  ال��دويل 
الإم��ارات��ي��ة يف الحتاد  ال��ربمل��ان��ي��ة 
���ض��ارة حم��م�����د فلكن�از  ك��ل  ���ض��ع��ادة 
والدكتورة  املجموعة،  رئي�س  نائب 
ومروان  الطنيجي،  عبيد  �ضيخة 
م�وزة  وال��دك��ت��ورة  امل��ه��ريي،  عبي�د 
�ضلط�ان  وم��ريه  العامري،  حممد 
املجل�س  اأع���������ض����اء  ال���������ض����وي����دي، 
الب�ضطي  را���ض��د  وع��ف��راء  الوطني، 
امل�����ض��اع��د للت�ضال  ال��ع��ام  الأم����ني 

الربملاين.
ال�ضعبة  ع��ن  نيابة  معاليه  وت��ق��دم 
الربملانية الإماراتية بوافر التقدير 
اإندوني�ضيا،  جلمهورية  والمتنان 

يكون  واأن  وال�������دويل،  الإق��ل��ي��م��ي 
حقيقية  اإ����ض���ه���ام���ات  ل��ل��ربمل��ان��ي��ني 
يف ه���ذا ال�����ض��دد.. و ل��ع��ل م��ا تقوم 
الإرهابية  احل��وث��ي  ميلي�ضيات  ب��ه 
اآث��م��ة على الأعيان  اع��ت��داءات  م��ن 
املدنية يف كل من ال�ضعودية، ودولة 
�ضارخاً  ان��ت��ه��اك��اً  ت�ضكل  الإم�����ارات 
فعلياً  وت��ه��دي��داً  ال���دويل،  للقانون 
لل�ضلم والأمن الإقليمي والعاملي.. 
الأمن  ق���رار جمل�س  ول��ذل��ك ج��اء 
على  م������وؤك������داً   /2624/ رق������م 
باأنها  اجل���م���اع���ة  ه�����ذه  ت�����ض��ن��ي��ف 
تت�ضمن  ب���اأن  وط��ال��ب  اإرهابية". 
ق��رارات الحت��اد الربملاين الدويل 
ال�ضادرة عن هذه الدورة، ما يوؤكد 
قرار جمل�س الأمن يف هذا ال�ضاأن، 
جماعة  احل��وث��ي  جماعة  باعتبار 
اإره���اب���ي���ة ت���ه���دد ال�����ض��ل��م والأم�����ن 

الدوليني.
و قال معاليه اإنه من واقع م�ضوؤولية 
دولة الإمارات كع�ضو غري دائم يف 
جمل�س الأمن، وكرئي�س للمجل�س 
يف ���ض��ه��ر م����ار�����س اجل���������اري، ف����اإن 
حكومة دول��ة الإم����ارات ومب���وؤازرة 
من ن�ضاط الدبلوما�ضية الربملانية 
للمجل�س الوطني الحتادي، تعمل 

اأ�ضلحة  من  اإخلئها  دون  وال�ضلم 
الدمار ال�ضامل والأ�ضلحة النووية 
يف  ي�ضهم  اأن  ذل���ك  ���ض��اأن  م��ن  لأن 
تخفيف حدة ال�ضراعات والنزاعات 
الثقة  وبناء  العربية،  منطقتنا  يف 
وال��ت��ع��اون ب��ني دول���ن���ا، ون���اأم���ل اأن 
ت�ضمن الأطراف يف فيينا خماوف 
اإي���ران  اإم��ت��لك  م��ن  املنطقة  دول 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال���ن���ووي،  لل�ضلح 
ودعمها  ال�����ض��اروخ��ي،  ب��رن��اجم��ه��ا 
املنطقة  يف  الإره��اب��ي��ة  للملي�ضيات 
امل�ضرية،  وال���ط���ائ���رات  ب��الأ���ض��ل��ح��ة 
الداخلية  ال�ضوؤون  يف  وتدخلتها 
للدول" . و اأكد معاليه اأن مو�ضوع 
الق�ضية  مي��ث��ل  ال���ي���وم  اج��ت��م��اع��ن��ا 
الأك����ر خ��ط��وة ع��ل��ى ���ض��لم��ة اأمن 
الب�ضرية يف عقودها القادمة حيث 
اأن م��و���ض��وع الأم���ن امل��ن��اخ��ي يجب 
اأول���وي���ات متطلبات  م��ن  ي��ك��ون  اأن 
تغري  اأ�ضبح  بعدما  العاملي  الأم��ن 
املناخ ميثل تهديداً حقيقياً لل�ضلم 
والأم���ن ال��دول��ي��ني و ن���درك يقيناً 
يتطلب  امل��ن��اخ  ت��غ��ري  م��ك��اف��ح��ة  اأن 
و�ضراكة  الأط�����راف  م��ت��ع��دد  ع��م��ًل 
املوؤ�ض�ضات  ب����ني  ا����ض���رات���ي���ج���ي���ة 
احلكومية والربملانية، واجلمعيات 

الأه���ل���ي���ة، وك����ل م���ن ي��ع��ي�����س على 
كوكب الأر�س.

اأن تركز  ال�ضروري  اإن��ه من  وق��ال 
التي  احللول  على  اليوم  نقا�ضاتنا 
اأجندة  حتقيق  دع���م  يف  �ضت�ضاهم 
توفري  م�ضتوى  على  ���ض��واًء  امل��ن��اخ، 
م�ضاريع  ل��دع��م  ال����لزم  ال��ت��م��وي��ل 
املبادرات  تبني  اأو  املناخي،  الأم���ن 
ال�ضراتيجيات  ت���رج���م  ال���ت���ي 
اإىل  وطموحات  اآم��ال  من  املناخية 
م�ضاريع على اأر�س الواقع، خا�ضة 
البحث  اأن�ضطة  بتعزيز  يتعلق  م��ا 
والبتكار وتنفيذ التزامات اتفاقية 

باري�س.
واأك��د اأن��ه ولإمي���ان دول��ة الإمارات 
اإيجاد  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
التغري  ل��ظ��اه��رة  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول 
امل���ن���اخ���ي، ف��اإن��ه��ا ���ض��ت�����ض��ت�����ض��ي��ف يف 

2023 الدورة الثامنة والع�ضرين 
م��ن م��وؤمت��ر الأط����راف يف اتفاقية 
الأمم املتحدة الإطارية ب�ضاأن تغري 
’COP28‘، بهدف تعزيز  املناخ 
اإجراءات  لتخاذ  ال��دويل  التعاون 
م���ن���اخ���ي���ة ط���م���وح���ة، وذل������ك عرب 
والأطراف  اجلهات  جميع  اإ�ضراك 

املعنية يف املوؤمتر.
م�ضاركة  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  و������ض�����دد 
الحتاد الربملاين الدويل، وجميع 
اأعمال  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ربمل���ان���ات 
تكون  حتى   ‘COP28’موؤمتر
الربملانية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  ال��ربمل��ان��ات 
اإيجاد  يف  اأ�ضا�ضياً  �ضريكاً  الدولية 
وعملية  و�ضمولية  واق��ع��ي��ة  ح��ل��ول 
م�ضتدام،  ب�ضكل  القت�ضاد  لتنمية 
واحلفاظ  �ضعوبنا،  حياة  وحت�ضني 

على حقوق الأجيال القادمة.

علي النعيمي يرتاأ�ض اجتماع جمموعة ال�شراكة بني اجلن�شني يف االحتاد الربملاين الدويل 
•• بايل - اندوني�صيا-وام:

النعيمي  را�ضد  علي  الدكتور  معايل  ت��راأ���س 
رئ���ي�������س جم���م���وع���ة ال�������ض���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الإم���ارات���ي���ة يف الحت����اد ال���ربمل���اين ال���دويل، 
رئ��ي�����س جم��م��وع��ة ال�����ض��راك��ة ب��ني اجلن�ضني 
يف الحت����اد، اج��ت��م��اع امل��ج��م��وع��ة ال���ذي عقد 
�ضمن اجتماعات اجلمعية ال� 144 للحتاد 

املنعقدة يف جزيرة بايل باإندوني�ضيا.
ن�ضبة  م��ن��اق�����ض��ة  الج���ت���م���اع  خ�����لل  ج�����رى 
م�����ض��ارك��ة امل����راأة يف اج��ت��م��اع��ات ه���ذه ال���دورة 
اأع�ضاء  ال��دويل، واط��لع  للحتاد الربملاين 
اللجنة على ن�ضبة م�ضاركة اجلن�ضني �ضمن 
ممثلي  لبع�س  وال�ضتماع  امل�ضاركة،  الوفود 

الربملانات ب�ضاأن هذا املو�ضوع.
واأ�ضار معايل الدكتور علي النعيمي اإىل اأنه 

امل�ضاركة  الربملانات  ومتابعة  مناق�ضة  جرى 
يف اأعمال هذه الدورة بوفود اأحادية اجلن�س 

الركيز  ومت  بذلك،  الت�ضويت  تاأثر  ومدى 
ع��ل��ى ال��ت��داب��ري وامل����ب����ادرات ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 

لتعزيز  ال���دويل  ال��ربمل��اين  يتخذها الحت���اد 
م�ضاركة املراأة يف الربملان.

ت�ضم  ال���ت���ي  امل��ج��م��وع��ة  دور  اأه���م���ي���ة  واأك������د 
اللجنة  اأع�������ض���اء  م���ن  ع�����ددا  ع�����ض��وي��ت��ه��ا  يف 
و�ضع  م���ت���اب���ع���ة  وت�������ض���ت���ه���دف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
ال����ربمل����ان����ات وت����ط����ور م�������ض���ارك���ة ال���ن�������ض���اء يف 
املراأة  م�ضاركة  ومتابعة  الوطنية  الربملانات 
م�ضاركتها  وم���دى  التنفيذية  الأج���ه���زة  يف 
يف اأع��م��ال ون�����ض��اط��ات الحت����اد، م��ع مراقبة 

التغيريات يف هذا ال�ضاأن.
وتعمل املجموعة التي تا�ض�ضت عام 1997م 
على دعم عمل الحتاد يف جمال التوازن بني 
الربملانات  يف  اأو  اجهزته  يف  �ضواء  اجلن�ضني 
ا�ضتماع  جل�ضات  بعقد  تقوم  كما  الأع�����ض��اء، 
اأح��ادي��ة اجل��ن�����س، وم�ضاعدة  م��ع ال��ربمل��ان��ات 

الربملانات الأخرى يف جمال متكني املراأة.

جمموعة ال�شعبة الربملانية االإماراتية باالحتاد الربملاين 
الدويل ت�شارك يف اجتماع جلنة االأمن وال�شلم الدوليني

•• بايل -وام:

�ضاركت �ضعادة �ضارة حممد فلكناز نائب رئي�س جمموعة 
ال��ربمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف الحت����اد الربملاين  ال�����ض��ع��ب��ة 
ال�����دويل، يف اج��ت��م��اع جل��ن��ة الأم����ن وال�����ض��ل��م الدوليني 
 144 ال�  العامة  الذي عقد �ضمن اجتماعات اجلمعية 

للحتاد املنعقدة يف جزيرة بايل باإندوني�ضيا.
و مت انتخاب �ضعادة �ضارة فلكناز مقررا خلل مناق�ضة 
ال�ضيربانية  اجل���رائ���م  و  الأم�����ن  ح���ول  ق����رار  م�����ض��روع 
�ضارة  ا�ضتعر�ضت  و  اللجنة.  اأع��م��ال  ج��دول  على  م��درج 
جهود  الإماراتية  الربملانية  لل�ضعبة  مداخلة  يف  فلكناز 
تعزيز  اإىل  الهادفة  و�ضيا�ضيها  ونهجها  الم���ارات  دول��ة 
الأم������ن وال�����ض��ل��م م���ن خ����لل احل������وار وات����ب����اع احللول 

اإىل  ونوهت  ال�ضيا�ضية  واخل��لف��ات  للنزاعات  ال�ضلمية 
اأن ج��ه��ود دول���ة الإم�����ارات ب���رزت يف ه��ذا ال�����ض��اأن خلل 
املعاناة  الوكرانية وجهوها يف تخفيف  الأزمة  مناق�ضة 
امل�ضاعدات  اإر���ض��ال  خ��لل  م��ن  الأوك�����راين  ال�ضعب  ع��ن 
الإن�ضانية م�ضرية اإىل م�ضاعي الدولة يف جمال احلوار 
واحلل ال�ضلمي للأزمة. كما �ضاركت �ضعادة �ضارة فلكناز 
يف اجتماع مكتب جلنة الأمن وال�ضلم الدوليني والذي 
التي  والق�ضايا  للجنة  امل�ضتقبلي  العمل  برنامج  ناق�س 
ف�ضل  ال��ق��ادم،  الج��ت��م��اع  يف  ملناق�ضتها  طرحها  �ضيتم 
الحتاد  ا�ضراتيجية  لتطبيق  ال�ضبل  اأن�ضب  بحث  عن 
الربملاين الدويل اجلديدة 2022-2026 من خلل 
العمل مع الربملانات الوطنية، مع اإيلء اهتمام خا�س 

ملكونات ال�ضراتيجية املتعلقة بال�ضلم والأمن.
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اأخبـار الإمـارات

جمموعة اأبوظبي تطلق كتابي »اإمارات الروؤى 2« و »الفن يف االإمارات 2«
•• اأبوظبي -وام: 

 "2 ال��روؤى  "اإمارات  للثقافة والفنون، كتابي  اأبوظبي  اأطلقت جمموعة 
دولة  تاأ�ضي�س  على  ع��ام��اً   50 2" اح��ت��ف��اًء مب��رور  الإم����ارات  و"الفن يف 
"اإمارات  الت�ضكيلي  الفن  معر�س  يف  وذل��ك  املتحدة؛  العربية  الإم���ارات 
الدورة  فعاليات  ب��رن��ام��ج  �ضمن  ي��اأت��ي  ال���ذي  ووعد"،  ���ض��رٌد   :2 ال����روؤى 
"فكر الإم��ارات: ريادة  اأبوظبي حتت �ضعار  التا�ضعة ع�ضرة من مهرجان 

اإبداع- حرفية اإجناز- بناء ح�ضارة".
�ضعادة هدى  قالت  الكتابني  اإط��لق  فعاليات  كلمتها خلل  م�ضتهل  ويف 
اإبراهيم اخلمي�س، موؤ�ض�س جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون، املوؤ�ض�س 

واملدير الفني ملهرجان اأبوظبي: منذ عقوٍد م�ضت، اآمن الوالد املوؤ�ض�س 
الثقافة والفنون والن�ضر والكتاب،  باأهمية  ال�ضيخ زايد، طّيب اهلل ثراه، 
اأجياٍل متنورة،  ال�ضعوب، وبناء  ودوره��ا معاً، يف نه�ضة املجتمعات وحياة 
ّمهاِت الكتب، وكانت اللَِّبَنة الأوىل  اأُ واأ�ّض�س املكتبة الوطنية التي جمعْت 
هذا،  يومنا  ال��روح حا�ضرًة، حتى  ه��ذه  زال��ت  وم��ا  الثقايف،  املَُجّمع  لبناء 
مع  رائ����دٍة،  ترجمٍة  وح��رك��ة  م�ضبوقة،  غ��ري  ثقافيٍة  نه�ضٍة  يف  ُمَتَمثِّلًة 
للرواية  العاملية  واجل��ائ��زة  للكتاب،  زاي��د  ال�ضيخ  وجائزة  كلمة،  م�ضروع 

العربية، وغريها الكثري.
وت�ضم �ضفحات الكتاب الأول "اإمارات الروؤى 2" توثيقاً لأكر من 100 
عمل فني بارز، من بينها 17 عمل تكليف خا�س، �ضاهمت يف ر�ضم امل�ضهد 

الر�ضم،  خ��لل  من  الإم���ارات  يف  واملقيمني  الإماراتيني  للفنانني  الفني 
والأعمال  الأبعاد  الركيبية ثلثية  والأعمال  الفوتوغرايف،  والت�ضوير 
ال�ضمعية واملرئية، كما ي�ضرد ق�ض�س الفنانني من خلل تقدمي ملحة عن 
حياتهم �ضريًة وم�ضريًة ومنجزاً فّنيا، مبا يف ذلك اأر�ضيف ي�ضم كلماتهم 

وحواراتهم، ومقابلتهم امل�ضجلة وغريها من التذكارات.
2"، واملتاح حاليا على موقع  "الفّن يف الإم��ارات  ويقتفي الكتاب الثاين 
الإماراتي  للفن  امل�ضبوق  غري  الزده���ار   ،booksarabia.com
وبروز اأهميته يف العامل؛ حيث ُتروى هذه الق�ضة من خلل مقابلت، 
الت�ضكيلي  الفن  م�ضهد  بناة  توقيع  حتمل  وم��ق��الت  ح��واري��ة،  وجل�ضات 
تاأ�ضي�س دولة  الفنية منذ  التحتية  الأوائ��ل للبنية  الإماراتي واملوؤ�ض�ضني 

الإمارات.
ويعّد الكتاب اجلديد، الذي حررته ميلي�ضا جرونلوند، الكاتبة واملرا�ضلة 
الفنية لدى "ذا نا�ضيونال"، حواراً غري م�ضبوق مع ال�ضواعد التي تبني 

التاريخ املعا�ضر للفن يف دولة الإمارات.
اأدارتها  ح��واري��ة،  جل�ضة  ُنظمت  ال��ك��ت��اب��ني،  اإط���لق  حفل  هام�س  وع��ل��ى 
امل�ضت�ضارة الثقافية والفنية والكاتبة، مرينا اأياد، مب�ضاركة القّيمة الفنية 
ميلي�ضا  نا�ضيونال"  "ذا  ل��دى  الفنية  واملرا�ضلة  والكاتبة  اخلليل،  مايا 
جرونلوند، والفنان الت�ضكيلي والناقد الإماراتي، علي العبدان، لت�ضليط 
مدى  على  ومنوها  الإم���ارات  يف  الت�ضكيلية  الفنون  تاريخ  على  ال�ضوء 

ن�ضف قرن من التطور والتحول للفنانني الإماراتيني.

ال�شحية للعلوم  فاطمة  كلية  يف  للمواطنات  منحة  اآالف   10
•• اأبوظبي -وام: 

للتعليم  اأب����وظ����ب����ي  م����رك����ز  وق������ع 
والتدريب التقني واملهني وجمل�س 
ت��ن��اف�����ض��ي��ة ال�����ك�����وادر الإم����ارات����ي����ة 
منحة  اآلف   10 لتقدمي  اتفاقية 
للمواطنات؛  �ضنوات  خم�س  خ��لل 
التمري�س،  ب��ك��ال��وري��و���س  ل��درا���ض��ة 
وط��ب ال��ط��وارئ، وال��دب��ل��وم العايل 
كلية  يف  ال�ضحي،  امل�ضاعد  ودب��ل��وم 
التابعة  ال�ضحية  للعلوم  ف��اط��م��ة 
يف  التطبيقية  التكنولوجيا  ملعهد 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 

التقني واملهني.
التفاقية  ت��وق��ي��ع  م��را���ض��م  ���ض��ه��د 
م�����ع�����ايل ح�������ض���ني ب������ن اإب�����راه�����ي�����م 
والتعليم  الربية  وزي��ر  احل��م��ادي 
ومعايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير الدولة ل�ضوؤون الدفاع ، فيما 
وقعها �ضعادة الدكتور مبارك �ضعيد 
ال�ضام�ضي مدير عام مركز اأبوظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني، 
و ���ض��ع��ادة غ��ن��ام امل���زروع���ي الأم���ني 
الكوادر  ت��ن��اف�����ض��ي��ة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام 

الإماراتية.
وقال �ضعادة الدكتور مبارك �ضعيد 
التفاقية  ه����ذه  اإن   ، ال�����ض��ام�����ض��ي 
الدولة  ا�ضراتيجية  اإط��ار  تاأتي يف 
يف  وت�ضهم  اخلم�ضني  وم�ضروعات 

التفاقية  ه�����ذه  ب���ن���ود  وت��ط��ب��ي��ق 
ل�ضناعة  كبرية  اأهمية  ت�ضكل  التي 
ال������ك������وادر ال���وط���ن���ي���ة امل������اه������رة يف 
اإليها  امل�ضار  ال�ضحية  التخ�ض�ضات 
اأهم جمالت العمل  باعتبارها من 

يف القطاع ال�ضحي.
من جانبه اأكد �ضعادة غنام املزروعي 
لدعم  احل���ك���وم���ي  ال���ربن���ام���ج  اأن 
"ناف�س" يهدف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
التنمية  مب��ن��ظ��وم��ة  الرت���ق���اء  اإىل 
راأ�س  واإع���داد  الإم��ارات��ي��ة  الب�ضرية 
مال ب�ضري اإماراتي منتج وم�ضتدام 
لتحقيق  اخل�����ا������س،  ال���ق���ط���اع  يف 
القت�ضادية  امل�������ض���ارك���ة  اأه��������داف 
الإماراتيني  للمواطنني  الفاعلة 
وي�ضهم  الدولة  اقت�ضاد  يدعم  مبا 

يف دفع عجلة التنمية ال�ضاملة.
يندرج  "ناف�س"  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
حت����ت م��ظ��ل��ة ب����رام����ج وم�����ب�����ادرات 
تهدف  اخلم�ضني" التي  "م�ضاريع 
امل�ضار  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  اإىل 
التنموي يف دولة الإم��ارات ، واأبرز 
اأهدافه هو تعزيز م�ضاهمة القوى 
العاملة الوطنية يف دعم القت�ضاد 
الوطني، لذلك فاإننا نبذل ق�ضارى 
الوطنية  ك���وادرن���ا  ل��دع��م  ج��ه��دن��ا 
التي  امل��ه��ن��ي��ة  ال���ف���ر����س  وم��ن��ح��ه��ا 
ورغباتها،  اإمكانياتها  مع  تتنا�ضب 
التنمية  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  مب��ا 

التخ�ض�ضات؛  ه�����ذه  يف  ال����دول����ة 
وتطبيقية  اأك��ادمي��ي��ة  مناهج  وف��ق 
وخمتربات فائقة اجلودة ومواكبة 
والأليات  والنظم  املعايري  لأح��دث 

العاملية.
تاأتي  الت���ف���اق���ي���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
جت�������ض���ي���دا ل���ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
الوطني  العمل  ب�ضرورة  الر�ضيدة 
امل�ضرك واملتقدم مع كافة اجلهات 
املتميزة،  واخل���ا����ض���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اأجل  "ناف�س" من  بالتاأكيد  ومنها 
ت�ضجيع الكوادر الوطنية للعمل يف 
القطاع ال�ضحي، من خلل تنظيم 

ت��اأه��ي��ل ك�����وادر م��واط��ن��ة يف جمال 
ال��ت��م��ري�����س مب���ا ي�����ض��اه��م يف زي���ادة 
اأع��������داد امل����واط����ن����ني ال���ع���ام���ل���ني يف 

القطاع ال�ضحي بالدولة.
ياأتي  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  اأن  واأ�����ض����اف 
مركز  لإ����ض���رات���ي���ج���ي���ة  ت���ن���ف���ي���ذا 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملهني، و�ضعيه الدائم نحو تدريب 
هذا  يف  للعمل  املواطنني  متكني  و 
القطاع احل��ي��وي م��ن خ��لل خطة 
فاطمة  ك��ل��ي��ة  ت��ط��ب��ق��ه��ا  م��ت��ق��دم��ة 
للعلوم ال�ضحية التي متلك الريادة 
ا�ضراتيجية  وحت��ق��ي��ق  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

الربامج املتطورة واللزمة لإعداد 
وتاأهيل فتيات الوطن، مبا يك�ضبهم 
املعلومات واملهارات واخلربات التي 
تكفل لهم العمل بكفاءة يف خمتلف 
حتتاجها  ال����ت����ي  ال���ت���خ�������ض�������ض���ات 
الدولة،  يف  ال�����ض��ح��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
وم����ن ث���م حت��ق��ي��ق ال���ه���دف الأك����رب 
وهو توطني القطاع ال�ضحي الذي 
القت�ضاد  يف  كبرية  اأهمية  ي�ضكل 

الوطني.
جلنة  ت�������ض���ك���ي���ل  مت  اأن����������ه  وب��������ني 
م�����ض��رك��ة م���ن اجل���ان���ب���ني، تتوىل 
تنفيذ  على  الدائم  الإ�ضراف  مهام 

التي  القطاع اخلا�س  يف موؤ�ض�ضات 
اجلدد  للخريجني  اأبوابها  فتحت 
وا�ضتفادت  امل��واط��ن��ة،  امل��واه��ب  م��ن 
لتزيد  واإمكانياتهم،  طاقاتهم  من 
بذلك ن�ضبة م�ضاركة القوى العاملة 
املواطنة يف القطاع اخلا�س، وتعزز 
العمل  �ضوق  تطوير  يف  م�ضاهمتها 
ورفدها باأف�ضل الكفاءات املواطنة.
"ن�ضعى م��ن خ��لل هذه  واأ���ض��اف: 
اأبوظبي  م���رك���ز  م����ع  الت���ف���اق���ي���ة 
اأه����داف����ن����ا  حت���ق���ي���ق  اإىل  ال���ت���ق���ن���ي 
فعال  ب�ضكل  امل�ضاهمة  يف  امل�ضركة 
املواطنة  الب�ضرية  ال��ك��وادر  دع��م  يف 
من ذوي الكفاءات املهنية والتقنية 
وظائف  يف  العمل  م��ن  ومتكينهم 
جم��زي��ة ت��ت��ي��ح ل��ه��م ف��ر���س التعلم 
والتطور مدى احلياة، حيث يعمل 

التنمية  ث���م  وم����ن  الق���ت�������ض���ادي���ة، 
ن�ضعى  ال��ت��ي  وامل�ضتدامة  ال�ضاملة 

اإىل حتقيقها.
الذي  "ناف�س"،  " يوفر  واأ���ض��اف: 
للقيادة  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  اأول�����وي�����ة  ي���ع���د 
الر�ضيدة، مزايا مالية وغري مالية 
عديدة وت�ضهيلت ت�ضهم يف تطوير 
الكوادر  مل�ضاعدة  اللزمة  امل��ه��ارات 
م�ضريتها  مبا�ضرة  يف  الإم��ارات��ي��ة 
املهنية يف القطاع اخلا�س وحتقيق 

النجاح املهني الذي تتطلع اإليه".
واأ�ضار الأمني العام ملجل�س تناف�ضية 
اأن معاهد  اإىل  ال��ك��وادر الإم��ارات��ي��ة 
"اأبوظبي  واأك����ادمي����ي����ات  وك���ل���ي���ات 
مواطنني  خ��رج��ت  ال��ت��ي  التقني" 
متخ�ض�ضني، ا�ضتطاعت اأن ت�ضاهم 
ب�ضكل فاعل يف زيادة ن�ضب التوطني 

املجل�س مع "اأبوظبي التقني" عرب 
التن�ضيق والتعاون امل�ضرك بينهما، 
على امل�ضاركة يف حتقيق اأحد برامج 
تدريب  ي�ضتهدف  "ناف�س" والذي 
القطاع  يف  م���واط���ن  اآلف  ع�����ض��رة 
توجيهات  م��ن  ان��ط��لق��ا  ال�ضحي، 
لأهمية  ون��ظ��را  الر�ضيدة،  القيادة 
ال��ق��ط��اع ال�����ض��ح��ي ك��ق��ط��اع حيوي 
الفر�س  تعزيز  جانب  اإىل  وفاعل، 
للمواطنني  امل�ضتدامة  الوظيفية 
يف القطاع اخلا�س، ورفع تناف�ضية 
الكوادر الإماراتية، واقراح برامج 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر وامل���وؤه���لت 
ت�����ض��ه��م يف متكني  ال����ت����ي  امل���ه���ن���ي���ة 
امل����واط����ن����ني م����ن احل�������ض���ول على 
املوؤهلت اللزمة للعمل يف القطاع 

اخلا�س".

�شما بنت حممد حتاور طالب جامعة االإمارات حول القراءةباحثون من جامعة االإمارات يك�شفون عن اآلية توؤدي اإىل حتّمل االأدوية امل�شاّدة للميكروبات
•• العني-الفجر: 

ك�ضفت جمموعة بحثية من ق�ضم علم الأحياء يف كلية 
بالتعاون  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  بجامعة  العلوم 
)اململكة  بلندن  كريك  فران�ضي�س  معهد  من  علماء  مع 
املتحدة( وم�ضت�ضفى �ضاريتيه اجلامعي الرائد يف برلني 
)اأملانيا(، عن اآلية مهمة توؤدي اإىل حتّمل الأدوية امل�ضادة 

للميكروبات يف املجتمعات امليكروبية.
اأح��د كبار موؤلفي   ، وق��ال الدكتور حممد توقري ع��لم 
ال���درا����ض���ة واأ����ض���ت���اذ م�����ض��اع��د يف ال��ن��ظ��م م���ن ق�����ض��م علم 
اأ�ضبحت مقاومة م�ضادات  الإم��ارات:  بجامعة  الأحياء 
امليكروبات )AMR( اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية للوفاة ، 
ع��ام يف  ك��ل  �ضخ�س  1.2 مليون  م��ن  اأك���ر  تقتل  حيث 
ذل��ك عندما ل ت�ضتجيب  ال��ع��امل. يحدث  اأن��ح��اء  جميع 
والفطريات  البكترييا  مثل  الدقيقة  احلية  الكائنات 
وال��ف��ريو���ض��ات وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات ل���لأدوي���ة ، مم��ا ي����وؤدي يف 

النهاية اإىل انت�ضار املر�س.
مل��ق��اوم��ة م�ضادات  ال��ع��امل��ي  للتهديد  " ن��ظ��راً  واأ����ض���اف: 
امليكروبات يف املجال الطبي ، فاإننا نحتاج اإىل التحقيق 
خللها  من  تكت�ضب  التي  املختلفة  املمكنة  الآل��ي��ات  يف 
املعروفة  الآل��ي��ات  اإح���دى  امل��ق��اوم��ة.  الدقيقة  الكائنات 
التي تكت�ضب بها الكائنات الدقيقة املقاومة هي اكت�ضاب 
جينات مقاومة للأدوية من البيئة. يف البحث احلايل 

 Nature Microbiology جملة  يف  املن�ضور   ،
بديلة  اآلية  العلماء عن  ك�ضف   ،  2022 21 مار�س  يف 
املجتمع  اأع�ضاء  الأي�ضي بني  التعاون  تعمل من خلل 

امليكروبي."
واأو�ضح الدكتور علم: " بتحليل بيانات امليكروبيوم من 
اأكر من 12000 جمتمع ميكروبي، وجدت الدرا�ضة 
يف  م�ضاعدة  اأن����واع  لديها  املجتمعات  م��ن   99.9٪ اأن 
ق��ادرة على  وغ��ري  التغذية، وه��ي خليا ناق�ضة وراث��ي��اً 
املُ�ضاعدة التعاون  النمو مبفردها. تتطلب هذه الأن��واع 
النموذج  اإن  وراث��ي��اً.  الكفاءة  ذات  الأخ���رى  الأن���واع  من 
ال��ري��ا���ض��ي  )احل�����ض��اب��ي(، ال����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى ا�ضتقلب 
ال��ت��ع��اون. ثم  ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة، يتنباأ ب��دق��ة مبثل ه��ذا 
على  يحتوي  ال���ذي  احل��ي  ال��ك��ائ��ن  ي�ضرك  مل���اذا  �ضاألنا 
جميع املكونات ال�ضرورية لبقائه يف املركبات الأ�ضا�ضية، 
ماذا  املحتاجة؟  الأخ���رى  الدقيقة  احلية  الكائنات  مع 

�ضيك�ضبون من هذا التعاون؟"
ال�ضوؤال  هذا  تناولت  الدرا�ضة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الدقيقة  احل��ي��ة  الكائنات  تتبادل  عندما  اأن���ه  وك�ضفت 
امل��رك��ب��ات اخل��ل��وي��ة داخ���ل امل��ج��ت��م��ع، ف��اإن��ه��ا ت��ف��رز اأي�ضاً 
الأدوية امل�ضادة للميكروبات مبعدل اأعلى كاأثر جانبي. 
ن��ظ��راً لآل��ي��ة ال��ت��ع��اون الأي�����ض��ي املُ���دجّم���ة، ي�ضبح كل 
على  ق��ادري��ن  املتفاعلني  املجتمع  اأع�ضاء  من  النوعني 

حتمل مئات الأدوية امل�ضادة للميكروبات.

•• العني-وام:

قدمت ال�ضيخة الدكتورة �ضما بنت حممد بن خالد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضات ال�ضيخ حممد بن 
خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية حما�ضرة بعنوان 
القراءة  �ضهر  فعاليات  �ضمن  ؟"  القراءة  بعد  "ماذا 
العلوم  كلية  يف  واملجتمع  احلكومة  ق�ضم  نظمها  التي 
العربية  الإم����ارات  بجامعة  والجتماعية  الإن�ضانية 
املتحدة. وحتدثت ال�ضيخة الدكتورة �ضما بنت حممد 
ال��دول��ة بها ، عرب  ، وع��ن اهتمام  ال��ق��راءة  اأهمية  ع��ن 
�ضنويا  �ضهر  تخ�ضي�س  ث��م   ، للقراءة  ع��ام  تخ�ضي�س 
اأن القراءة لي�ضت هدفا  للتوعية باأهميتها ، مو�ضحة 
املعرفة  لنتقال  والو�ضيلة  الطريق  ه��ي  ب��ل   ، لذاتها 
وتبادل العقول لإنتاجها الفكري .. م�ضرية اإىل �ضغفها 
وحبها للقراءة والذي جاء بدعم وت�ضجيع من والدها 
" رحمه  اآل نهيان  ال�ضيخ حممد بن خالد  له  املغفور 
اهلل " منذ طفولتها حيث كانت حتاوره يف مو�ضوعات 
قالت   .. ال��ق��ارئ��ة  ال�ضخ�ضية  �ضمات  وح���ول   . ع��دي��دة 
الإن�ضان القارئ مينح نف�ضه القدرة على طرح الأ�ضئلة 
وبناء ال�ضتنتاجات ، لفتة اإىل دور القراءة يف التغيري 
، واأن القليل من الوقت والكثري من املعرفة ي�ضنعان 
الفرق يف حياة الإن�ضان املثقف ، ووجهت احل�ضور اإىل 
تدعو  والتي  ق���راءة   دقائق   6 م��ب��ادرة  جتربة تطبيق 

منتظمة  ب�ضفة  للقراءة  يوميا  دقائق   6 لتخ�ضي�س 
ال�ضت  ت�ضنعه  فيما  �ضهرين  بعد  ال��ف��رق  وم��لح��ظ��ة 
اأن القارئ حني  دقائق يف تكوين فكر القارئ، واأك��دت 
ينتهي من قراءة كتاب، لن يكون ال�ضخ�س نف�ضه بعد 
تفكريه  يف  تغيري  و�ضيحدث  قبلها،  ك��ان  كما  ال��ق��راءة 

ونظرته للأمور.
على  اإيجابياتها  اإن  وقالت   .. القراءة  اأهمية  واأب��رزت 
ال�ضتقرار  يف  وت�����ض��اه��م   ، م��ت��ع��ددة  ال��ب�����ض��ري  ال��ع��ق��ل 
النف�ضي وال�ضحي للج�ضد ، ولي�س بال�ضرورة كي اأكون 
وليكن   ، اأ�ضبوع  اأو  ي��وم  كل  كتابا  اأق���راأ  اأن  قارئا جيدا 
مقارنة   ، ل��ل��ق��راءة  وق��ت  تخ�ضي�س  يف  ت���وازن  ل����دينا 
التوا�ضل  ���ض��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ���ض��اع��ات  م��ن  م��ا من�ضيه  م��ع 

الجتماعي .
واأكدت اأن هناك من يق�ضي حياته كاملة يف القراءة ؛ 
البع�س  اأبعد من ذلك فقد يقراأ  اأن يحقق �ضيئا  دون 
اأنه قارىء وقد يقراأ  اأن يقال عنه  100 كتاب ملجرد 
اأحدهم كتابا واحدا بعمق و بتفكري وتاأمل وتفاعل مع 
اأفكارا ومعارف جديدة  الكتاب لينتج  التي يف  املعارف 

متثل اإ�ضافة لنف�ضه وفكره ولذاته وملجتمعه.
اإىل  ال�ضكر  الإم���ارات  جامعة  اإدارة  وجهت  جهته  من 
ال�ضيخة الدكتورة �ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
متمنني  للمحا�ضرة،  وتقدميها  الدعوة  تلبيتها  على 

لها دوام التاألق والتميز والعطاء الفكري .

جامعة االإمارات تفتتح وحدة الفنون بالتعاون مع جمموعة اأبوظبي للثقافة 
•• العني-الفجر: 

ال�ضمو  ل�ضاحب  الثقايف  امل�ضت�ضار  ن�ضيبة،  زك��ي  معايل  افتتح 
العربية  الم����ارات  جلامعة  الأع��ل��ى  ال��دول��ة،  الرئي�س  رئي�س 
امل��ت��ح��دة، وح���دة ال��ف��ن��ون يف  جامعة الإم������ارات، ب��ال��ت��ع��اون مع 
جمموعة اأبو ظبي للثقافة والفنون،  وجامعة نيبارا -اإ�ضبانيا، 
مدير  ال��ربي��ك��ي-  غالب  احل�ضرمي  ال��دك��ت��ور  بح�ضور  وذل��ك 
وممثلي  ال��ق��ي��ادات  الأكادميية،  م��ن  وع��دد  ب��الإن��اب��ة،  اجلامعة 

املوؤ�ض�ضات الثقافية والفنية بالدولة.  
امل�ضارك  النائب  ال��ظ��اه��ري،  ���ض��امل  عائ�ضة  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت    
اأن اإطلق وحدة الفنون ياأتي يف اإطار تكامل   ل�ضوؤون للطلبة، 
 العملية التعليمية واإعداد الطلبة من خمتلف اجلوانب، وكذلك 
 احلر�س ع��ل��ى اإث�����راء احل��ي��اة اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ط��لب م��ن خلل 
خارج  للطلبة  وحمفزة  راف��دة  تكون  �ضّفية،  ل  اأن�ضطة  نوعية 
الفر�ضة  اإتاحة  يف  ي�ضاهم  الأكادميية، مما  قاعات  املحا�ضرات 
اأمام الطلبة  لإطلق املواهب الفنية ورعايتها و�ضقلها اإ�ضافة 
الفنون تخت�س  " اإن وحدة  واأ�ضافت  للمخرجات  الأكادميية.  

للجامعة  ليكون  الثقافة،  مد  ج�ضور  يف  الفنون  دور  تعزيز  يف 
وجهة ح�ضارية للحوار الثقايف با�ضم  الفن، عن طريق تنظيم 
الثقافية  املوؤ�ض�ضات  والهيئات  بالتعاون مع  وامللتقيات  الندوات 
ع��ل��ى  كافة  ال�����ض��وء  ال���دول���ة، وك���ذل���ك ت�ضليط  داخ����ل وخ�����ارج 
ات�ضاع  يف  والإ�ضهام  بها  الوعي  م�ضتوى  ورف��ع  الفنية  املجالت 
التنوع  ث��راء  يعك�س  م�ضتدام  جمتمع  وبناء  وممار�ضته،   الفن 
مع  امل�ضرك  التعاون  اأهمية  اإىل  واأ�ضارت  يف  الدولة"     الثقايف 
جمموعة اأبوظبي للثقافة  والفنون ك�ضريك ا�ضراتيجي ،حيث 
حر�ضت املجموعة على توفري  الدعم الكامل ملتطلبات الوحدة 
والك�ضف  الطلب،  الفنية  لدى  بالذائقة  الرتقاء  تلبي  والتي 
عن مواهبهم واإبداعاتهم الفنية، توازناً مع  البتكارات العلمية 
الفنون  وح��دة  افتتاح  فعاليات  اأن  بالذكر  يجدر  الأكادميية.  
ور�س  اإق��ام��ة  وتت�ضمن  ي��وم��ني  متتالني،  م���دار  ع��ل��ى  ت�ضتمر 
تدريبية يف الفنون الت�ضكيلية والنحت  وتقدمي الفقرات الفنية 

املو�ضيقية لفنانيني وخمت�ضني من داخل وخارج  الدولة. 
موؤ�ض�س  اخلمي�س،  اإب��راه��ي��م  ه��دى  �ضعادة  اأّك���دت  جانبها  م��ن 
الفني  وامل��دي��ر  املوؤ�ض�س  والفنون،  اأبوظبي  للثقافة  جمموعة 

ملهرجان اأبوظبي، اأهمية  مبادرة اإطلق وحدة الفنون يف قطاع 
العني،  يف  املتحدة  العربية  بجامعة  الإم����ارات  الطلبة  ���ض��وؤون 
العام  "بداأت �ضراكتنا  ال�ضراتيجية مع اجلامعة منذ  قائلًة: 
وطلبة  �ضباب  لدى  لتحفيز  الإبداع  روؤيتنا  اإطار  يف   ،2009
ال�ضناعات  يف  جمال  التخ�ض�س  على  وت�ضجيعهم  الإم����ارات 
الثقافية والفنون، واليوم ندعم مبادرة اجلامعة  لفتتاح وحدة 
الفنون كمن�ضة ت�ضهم يف الرتقاء بالذائقة الفنية لدى  الطلبة، 
وتعريف املجتمع املحلي بالفن وجتاربه وتطوره، وبع�س  اأبرز 
"متّثل  �ضعادتها:  واأ�ضافت  الإماراتيني".   الفنانني  رموزه من 
باع  لها  ليكون  �ضعي  اجلامعة  يف  مهمة  خ��ط��وة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
اأكرب يف تعزيز احلركة الفنية يف الدولة،  بالتعاون مع جامعة 
نيفارا الإ�ضبانية العريقة والرائدة يف جمال  الفنون، اإذ متتلك 
الفن  املعا�ضر  اأكرب جمموعات  يت�ضمن جمموعة من  متحفاً 
وا�ضيلي  كاندين�ضكي،  بيكا�ضو  بابلو  اأعمال  وت�ضمل  اإ�ضبانيا،  يف 
م��ن ب��ني الفنانني الآخ��ري��ن، اإىل ج��ان��ب احل���وار اجل���اد الذي 
 تخلقه وحدة الفنون عرب الندوات احلوارية، وتبادل اخلربات 

 وال�ضتفادة من التجارب املتميزة يف جمال الفنون".
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ال��راث البحري  ت��راث الإم���ارات، يف مهرجان  ن��ادي  جذبت فعاليات واأن�ضطة 
 27 اإىل   18 باأبوظبي، يف الفرة من  الثقافة وال�ضياحة  الذي تنظمه دائ��رة 
على  حر�س  ال��ذي  املهرجان  جمهور  اهتمام  اأبوظبي،  كورني�س  على  م��ار���س، 
املتنوعة  الأن�ضطة  مع  والتفاعل  املختلفة،  الإم��ارات��ي  ال��راث  جوانب  معرفة 

والور�س الراثية التي يقدمها النادي.
ملحوظاً  حراكاً  للنادي  التابع  والبحوث  للدرا�ضات  زاي��د  مركز  جناح  و�ضهد 
من زوار املهرجان، حيث ا�ضتقطبت الإ�ضدارات التي يعر�ضها اجلناح جمهور 
املهتمني براث دولة الإم��ارات العربية املتحدة، ل�ضيما العناوين ذات ال�ضلة 
العربية  بن�ضختيه  اأبوظبي«  البحري لإم��ارة  »الأطل�س  البحري مثل  بالراث 
والإجنليزية، وكتاب »البحر يف تراث دولة الإم��ارات العربية املتحدة«، وكتاب 
»الغو�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة«، وكتاب »ملمح من تاريخ اللوؤلوؤ يف 
اخلليج العربي«، وكتاب »الروة ال�ضمكية يف الإمارات«، وغريها من الإ�ضدارات 

الراثية املهمة، اإ�ضافة اإىل اأعداد جملة »تراث« التي ي�ضدرها النادي.
اإن م�ضاركة  زايد للدرا�ضات والبحوث،  املن�ضوري مديرة مركز  وقالت فاطمة 
املركز جاءت لدعم ر�ضالة النادي واإب��راز اأهدافه ودوره يف احلفاظ على تراث 
الدولة، ل�ضيما الراث البحري، حيث ميتلك النادي جتربة عريقة ومعارف 
ثرية يف هذا املجال، وهو من اأوىل املوؤ�ض�ضات على م�ضتوى الدولة التي اهتمت 

بتوثيق التاريخ والراث البحري.
اأن الراث البحري من اجلوانب املهمة التي يوليها املركز  واأك��دت املن�ضوري 
من  العديد  واإ���ض��دار  التوثيق  خ��لل  من  طويلة،  ف��رة  منذ  واهتماماً  عناية 
الكتب يف هذا اجلانب، كما نوهت املن�ضوري اإىل اأن جناح املركز يحتوي اأي�ضاً 
مراحل  تو�ضح  �ضور  جمموعة  اأبرزها  ومن  التاريخية،  لل�ضور  معر�س  على 

تطور كورني�س اأبوظبي.
واأ�ضافت اأنه من املقرر اأن ينظم املركز �ضمن م�ضاركته يف املهرجان حما�ضرة 
تراث  ن���ادي  اأب��وظ��ب��ي..  يف  البحرية  التقاليد  على  احل��ف��اظ  »ج��ه��ود  ب��ع��ن��وان 

اجلاري. مار�س  الإمارات منوذجاً وروؤية وتطبيقاً« وذلك يوم 27 

من جهة اأخرى تتوا�ضل بطولة الألعاب ال�ضعبية التي ينظمها النادي �ضمن 
م�ضاركته يف مهرجان الراث البحري، حيث تاأهل »ال�ضبت« فريقا »دملا« و»اأبو 
26 مار�س اجل��اري، فيما  الأبي�س« اإىل نهائي لعبة »امليت«، الذي �ضيقام يوم 
نهائي  اإىل  اإىل  دا���س«  غناطة،  ال�ضغرى،  طنب  الكربى،  »طنب  ف��رق:  تاأهلت 
لعبة »القبة وم�ضطاع« الذي �ضيقام يوم 26 مار�س اأي�ضاً، وكانت ت�ضفيات لعبة 
الثلثاء  واأم�س  املا�ضي  الأح��د  اأرب��ع ج��ولت يومي  »القبة وم�ضطاع« جرت يف 

مب�ضاركة �ضتة فرق.
كما فاز فريق تراث الإمارات باملرتبة الأوىل يف نهائيات لعبة »التبة« التي جرت 
املركز  ويف  النخل،  �ضا�س  فريق  الثاين  املركز  يف  وح��ل  املا�ضي،  الثنني  م�ضاء 
الثالث فريق يا�س، وكانت ت�ضفيات لعبة »التبة« جرت على جولتني مب�ضاركة 

اأربعة فرق.
ال�ضمك«،  »�ضياد  لعبة  ونهائيات  ت�ضفيات  مار�س   23 الأربعاء  اليوم  و�ضتقام 
يوم  و�ضتقام  »عنرب«،  لعبة  ونهائيات  ت�ضفيات  اخلمي�س  غد  ي��وم  ي�ضهد  فيما 
يتاأهل  )امل�ضارعة( يف جولتني  »املطارحة«  لعبة  ت�ضفيات  مار�س   25 اجلمعة 

منهما الفائزون اإىل النهائي يوم 26 مار�س.
من  جمموعة  للنادي  التابعات  ال��راث��ي��ات  اخل��ب��ريات  تقدم  اآخ��ر  جانب  ويف   
اأو  الربقع  �ضناعة  ور�ضة  منها  الراثية،  الن�ضائية  احلية عن احلرف  الور�س 
»قر�س الرباقع« التي تت�ضمن �ضرحاً لطريقة �ضناعة الربقع، وما ي�ضتخدم يف 
ذلك من اأدوات واأقم�ضة، بهدف حتفيز الفتيات ال�ضغريات على احلفاظ على 
هذا الرمز وتعريف الثقافات الأخرى بالهوية والراث الإماراتي، حيث يعد 
الربقع من اأهم مكونات الأزياء ال�ضعبية التقليدية، واأداة من اأدوات الزينة عند 
الن�ضاء قدمياً، ويرمز اإىل احل�ضمة والأ�ضالة، كما اأن له فوائد �ضحية للمراأة 
فهو يقيها اأ�ضعة ال�ضم�س عندما تخرج من البيت، وي�ضاعد اللون الذي ي�ضنع 

منه الربقع يف اإ�ضفاء اجلمال والن�ضارة على وجهها.
�ضناعات  اأق���دم  م��ن  واح���دة  وه��ي  التلي  �ضناعة  ح��رف��ة  ال��ور���س  تت�ضمن  كما 
التطريز يف الإمارات، وتعد جزءاً مهماً من زينة املراأة، حيث ت�ضتخدم خيوط 
التلي يف تطريز وتزيني امللب�س باأ�ضكال خمتلفة، وحلرفة التلي اأنواع كثرية، 

ح�ضب حجم اخليط ونوع الزخرفة فيه.

•• اأبوظبي – الفجر:

تعزيزاً ل�ضبل التوا�ضل بني املوظفني، 
تبادل  ثقافة  ون�ضر  للمعرفة  واإث����راًء 
مدينة  ب���ل���دي���ة  اأط���ل���ق���ت  اخل���������ربات، 
البلديات  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي، 
املعرفية  احل��ل��ق��ات  �ضل�ضلة  وال��ن��ق��ل، 
التي يتم تنظيمها يف "قاعة البتكار" 
خلل  من  للبلدية،  الرئي�ضي  باملبنى 
قطاع التخطيط ال�ضراتيجي واإدارة 
الأداء، بالتعاون مع خمتلف قطاعات 

البلدية. 
احلوارية  املعرفية  احللقات  وت��ه��دف 
واأ�ضحاب  ال����ق����ي����ادات  ت�����ض��ج��ي��ع  اإىل 
م���ن موظفي  واخل�������ربات  ال���ك���ف���اءات 
البلدية على م�ضاركة ونقل خرباتهم 
رفع  يف  وا����ض���ت���ث���م���اره���ا  وم��ع��������ارف��ه��م 

م�ضتوى الن�ضج لدى باقي املوظفني، 
امل�ضتمر  الرتقاء  يعزز  ال��ذي  بال�ضكل 
بالأداء، ويدعم روؤية البلدية يف تكامل 

الأدوار وتبادل املعارف التي ت�ضاهم يف 
تطوير الأداء املوؤ�ض�ضي.

ن���ظ���م قطاع  و����ض���م���ن ه�����ذا الإط���������ار، 

واإدارة  ال����ض���رات���ي���ج���ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
حلقة  البتكار"  "قاعة  يف  الأداء 
البلدي"،  "التواجد  بعنوان  معرفية 

البلدية  م��وظ��ف��ي  ا���ض��ت��ه��دف��ت  وال��ت��ي 
يف  املوظفني  من  جمموعة  وح�ضرها 
بعد،  ع��ن  املوظفني  وع�ضرات  القاعة 
ومت خللها تناول العر�س التقدميي 
التعريف  مت  حيث  البلدي،  للتواجد 
النموذجية،  للمدينة  ال��ع��ام  ب��الإط��ار 
الأداء،  وح��وك��م��ة  امل���وّح���دة  وال��رق��اب��ة 
البنية  م�ضاريع  اإىل  التطرق  مت  كما 
ال���ت���ح���ت���ي���ة، وم���ن���اق�������ض���ة امل���ق���رح���ات 

التطويرية لأرا�ضي خدمة املجتمع.
ك�����م�����ا ن�����ظ�����م ق�������ط�������اع ال���ت���خ���ط���ي���ط 
بالتعاون  الأداء،  واإدارة  ال�ضراتيجي 
واأ�ضول  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  م��ع 
البلدية، حلقة بعنوان "املدن الذكية"، 
 10 البتكار"  "قاعة  يف  ح�����ض��ره��ا 
الهند�ضة  يف  متخ�ض�ضني  م��وظ��ف��ني 
وع�����ض��رات امل��وظ��ف��ني ع��ن ب��ع��د، والتي 

مت خللها ا�ضتعرا�س مبادرات البنية 
وب���رام���ج تدريب  ال���ذك���ي���ة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الإ�ضاءة  بنظام  والتعريف  املوظفني، 
امل�ضروع  وم��واق��ع  اأبوظبي،  يف  الذكية 
ال�ضوارع  اإن�����ارة  لأع���م���دة  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
الذكية، بالإ�ضافة اإىل مناق�ضة مبادرة 

اأعمدة اإنارة ال�ضوارع الذكية.
اجلل�ضات  تنظيم  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
على  دوري  ب�����ض��ك��ل  ي���ت���م  امل���ع���رف���ي���ة 
اإطار  ت��اأت��ي �ضمن  ال��ع��ام، حيث  م���دار 
بابتكار  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اهتمام 
وت�����ض��ج��ي��ع ك��اف��ة امل����ب����ادرات ال��ت��ي من 
تطوير  يف  اخل���ربات  ا�ضتثمار  �ضاأنها 
اأداء موظفيها ورفع كفاءاتهم لتقدمي 
اأرقى اخلدمات التي ت�ضاهم يف الدفع 
جودة  معايري  وتعزيز  التطور  بعجلة 

احلياة واإ�ضعاد اأفراد املجتمع كافة.

•• ابوظبي-الفجر:

ان�ضجاماً مع توجهات القيادة الر�ضيدة 
نحو تر�ضيخ ثقافة العلم واملعرفة، اأعّد 
برناجماً  الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف 
فعالية   100 م����ن  اأك������ر  ي��ت�����ض��م��ن 
اأي��ام �ضهر القراءة،  يجري تنفيذها يف 
القراءة يف  اأهمية  من  انطلقاً  وذل��ك 
وت�ضليحه  للفرد  الثقايف  الر�ضيد  رفع 
ب��امل��ع��رف��ة، واأث���ره���ا يف ال��ت��اأه��ي��ل املهني 
لديه،  الإي����ج����اب����ي  ال����وع����ي  وت���ع���زي���ز 
توؤدي  التي  املعرفة  تعزيز  وا�ضتدامة 

اإىل ا�ضتدامة التنمية ب�ضكل عام.
باقات  ل��ت�����ض��م��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت���ع���ددت 
جلمهور  املوجهة  التعليمية  ال��ربام��ج 
الطلبة، واملحا�ضرات املوجهة للجمهور 
والتي  اخل��ارج��ي  واجلمهور  الداخلي 
عليها،  وت�ضجع  القراءة،  اأن��واع  تتناول 
ومقتنياتها  الإم���ارات  مبكتبة  وتعّرف 
بامل�ضادر  رواده�����ا  ت���زوي���د  يف  ودوره�����ا 
وامل�����راج�����ع ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ال���ق���راء 
الإمارات  وت��راث  تاريخ  يف  والباحثون 
وم���ن���ط���ق���ة اخل����ل����ي����ج، وال����ت����ي ت���ع���ّرف 
وبتجارب  الإلكرونية  الكتب  باأهمية 
ك���ب���ار ال���ك���ت���اب يف م���ي���ادي���ن ال����ق����راءة، 
الفعاليات  ه�����ذه  ب��ع�����س  واخ���ت�������ض���ت 
واإ�ضدارات  والتوثيق  الأر�ضفة  ب�ضوؤون 
الأر���ض��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة. ونظم 

معر�ضاً  الوطنية  واملكتبة  الأر���ض��ي��ف 
داخ��ل��ي��اً مب��ق��ره ل��ل��ك��ت��اب اأُق���ي���م مبقره 
ن�ضر  ودور  مكتبات  ع��دة  فيه  و�ضاركت 
ال�ضعادة،  ودار  اجلامعة،  مكتبة  اأهمها 
بالكتب  كنكونيا  ومكتبة  ال�ضفا-  ودار 
التي  والثقافية  الوطنية  والإ�ضدارات 
لق���ت اإق���ب���اًل م��ن امل��وظ��ف��ني وال����زوار، 
الأر�ضيف  نظم  املعر�س  هذا  ومب��وازاة 
تتناول  التي  للكتب  معر�ضاً  الوطني 
القراءة واأهميتها ودورها يف بناء الفرد 
واملجتمع، ودور دولة الإمارات العربية 
القراءة،  ع��ل��ى  الت�ضجيع  يف  امل��ت��ح��دة 
وال��ك��ت��ب امل��ع��رو���ض��ة ه��ي م��ن مقتنيات 
مكتبة الإم��ارات، وهي متاحة للعر�س 

وال���ض��ت��ع��ارة م��ن اأج����ل الط����لع على 
م�ضامينها. وعن اأهمية هذه الفعاليات 
اآل علي  ���ض��ع��ادة ع��ب��د اهلل م��اج��د  ق���ال 
الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف  عام  مدير 
ب��الإن��اب��ة: لقد كانت ال���ض��ت��ع��دادات يف 
اإثراء هذا ال�ضهر  وقت مبكر من اأجل 
التي  الفعاليات  م��ن  كثيف  ب��ربن��ام��ج 
تقراأ"؛  "الإمارات  �ضعار  م��ع  تن�ضجم 
وق���د اأع���ددن���ا ل��ه��ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات جميع 
اأفراد  م��ن  ف��رد  ك��ل  وع��رف  املتطلبات، 
الأر�ضيف واملكتبة الوطنية دوره فيها، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات لهذا  ب��رن��ام��ج  ومت و���ض��ع 
وبدقة  ومتنا�ضق  منظم  ب�ضكل  ال�ضهر 
واملكتبة  الأر�ضيف  مقر  وغ��دا  �ضديدة، 

التي  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ����ض���اح���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
تقدميها  مّت  التي  املحا�ضرات  تواكب 
املجتمع،  فئات  اإىل خمتلف  افرا�ضياً 
اأبناء  من  والطلبة  الأط��ف��ال  فيها  مبا 

املوظفني.
واأ����ض���اف: ان��ط��لق��اً م��ن دورن����ا الذي 
ي����ح����ّت����م ع���ل���ي���ن���ا ت����ق����دمي امل���ع���ل���وم���ات 
فقد  النا�س،  لعامة  واملوثقة  الأمينة 
الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر����ض���ي���ف  ����ض���ار 
ك��خ��ل��ي��ة ن��ح��ل ي�����ض��ع��ى ج��م��ي��ع اخل���رباء 
وامل��خ��ت�����ض��ني وامل���وظ���ف���ني ف��ي��ه خلل 
الفعاليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال�����ق�����راءة  ���ض��ه��ر 
�ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الن�ضاطات  وتنظيم 
اإث�����راء امل��ع��رف��ة ل���دى اجل��م��ه��ور داخل 

وخارجه،  الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف 
املجتمع  اإىل  ف��ع��ال��ي��ات��ن��ا  وج��ه��ن��ا  وق���د 
مبختلف �ضرائحه، فقد مت تخ�ضي�س 
املحا�ضرات  م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع�����ض��رات 
القرائية  والور�س  والثقافية  الوطنية 
يف اإ����ض���دارات الأر���ض��ي��ف ال��وط��ن��ي اإىل 
ج��م��ه��ور ال��ط��ل��ب��ة ب��ه��دف غ��ر���س بذور 
املواطنة ال�ضاحلة يف نفو�ضهم، وتعزيز 
لقيادته  وال�������ولء  ل��ل��وط��ن  الن���ت���م���اء 

احلكيمة لديهم.
الأر�ضيف  ت��وج��ه  لقد  ���ض��ع��ادت��ه:  وق���ال 
واملكتبة الوطنية اإىل جمهوره العري�س 
فكانت  ووطنية؛  ثقافية  مبحا�ضرات 
هذه املحا�ضرات زاداً معرفياً، وت�ضجيعاً 

الفعاليات  وهذه  املفيدة،  القراءة  على 
ف��ت��ح��ت الأب�����واب اأم����ام اجل��م��ه��ور على 
الأر�ضيف  يف  الإم�����ارات  مكتبة  اأه��م��ي��ة 
واملكتبة الوطنية مبا فيها من م�ضادر 
وتراث  تاريخ  يف  متخ�ض�ضة  ومراجع 
واأهمية  اخل��ل��ي��ج،  ومنطقة  الإم�����ارات 
الكتب الورقية والإلكرونية، ووجهت 
اإىل اأهمية الإ�ضدارات التي يري بها 
الأو�ضاط  الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف 
الأر�ضيف  اأن  �ضعادته  واأك��د  الثقافية. 
واملكتبة الوطنية قدم جلميع املوظفني 
بالتزامن مع �ضهر القراءة كتاب )زايد 
وم��ع��ج��زة ال�����ض��ع��دي��ات( ب��ه��دف اإث����راء 
املميز  ال��وط��ن��ي  مب�ضمونه  معارفهم 

بتجربة زراعية رائدة تنّم عن عبقرية 
القائد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
وثقها  ث�����راه-  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان-  اآل 
الأر�ضيف واملكتبة الوطنية، كما زودهم 
الوطنية،  ال��ك��ت��ي��ب��ات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
ال��ت��ي ت��وث��ق ج��وان��ب م��ن ت��اري��خ دولة 
الإمارات و�ضري قادتها العظام، م�ضرياً 
اإىل اأن اأهمية املعلومات التي حفلت بها 
فعاليات الأر�ضيف واملكتبة الوطنية يف 
�ضهر القراءة هي دقيقة وموثقة قدمها 
عدد من اخلرباء واملخت�ضني والكتاب 
واملثقفني من داخل الأر�ضيف واملكتبة 
الوطنية ومن خارجه. وجتدر الإ�ضارة 
اإىل اأن الأر�ضيف واملكتبة الوطنية قدم 

القراءة  ع��ن  اف��را���ض��ي��ة  حم��ا���ض��رات 
كم�ضوؤولية جمتمعية ومبادرة وطنية، 
وت���ن���اول���ت امل���ح���ا����ض���رات اأي�������ض���اً اأن�����واع 
القراءة، والكتاب الإلكروين، وعرفت 
مب�������ض���روع ال���ك���ت���ب ال���ع���رب���ي���ة ال����ن����ادرة 

واإتاحتها للباحثني.. وغريها.
الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف  ويخ�ض�س 
مبكتبة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  م��ف��ت��وح��ة  اأي����ام����اً 
اإىل  فيها،  للقراءة  و�ضاعات  الإم���ارات، 
جانب فعاليات خا�ضة باأبناء املوظفني 
تعميماً للفائدة. كما ا�ضتملت الفعاليات 
حما�ضرات وور�ضاً قرائية مت تقدميها 
بالتعاون مع مراكز وموؤ�ض�ضات وطنية 
وجم��ت��م��ع��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم����ن اأب����رز 
املحا�ضرات: التعليم يف دولة الإمارات 
الإماراتية،  القيم  امل��ت��ح��دة،  العربية 

والفرائد من اأقوال زايد... وغريها.
واملكتبة  الأر����ض���ي���ف  ف��ع��ال��ي��ات  وت���اأت���ي 
الوطنية تعزيزاً للم�ضوؤولية املجتمعية، 
وا�ضتدامة التنمية الثقافية، وتتوا�ضل 
هذه الفعاليات حتى اآخر يوم من �ضهر 

مار�س اجلاري.

فعاليات نادي تراث االإمارات ت�شتقطب اهتمام جمهور مهرجان الرتاث البحري

و�صط اهتمام جمهوره من خمتلف �صرائح املجتمع 

االأر�شيف واملكتبة الوطنية ينفذ اأكرث من 100 فعالية ون�شاط يف �شهر القراءة 

•• دبي-وام:

مكتوم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية اأم�س 
معايل باناجيوتي�س بيكرامينو�س، نائب رئي�س وزراء جمهورية 
للم�ضاركة يف  ح��ال��ي��اً  ال��دول��ة  ي���زور  ال���ذي  ال�ضديقة،  ال��ي��ون��ان 

احتفالت بلده بيومها الوطني يف "اإك�ضبو 2020 دبي". 
رّحب  باإك�ضبو،  ال��ق��ادة  ج��رى يف مبنى  ال���ذي  ال��ل��ق��اء،  وخ���لل 
�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم بزيارة نائب 
رئي�س الوزراء اليوناين والوفد املرافق، موؤكداً عمق العلقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال�����ض��راك��ة ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ط��امل��ا جمعت بني 

البلدين وما ت�ضمله من روابط تعاون وثيقة، منوهاً بحر�س 
م�ضارات  واكت�ضاف  الروابط  تلك  توطيد  على  الإم���ارات  دول��ة 
جديدة ميكن من خللها النهو�س بها اإىل اآفاق اأرحب ل�ضيما 
والتجاري، مبا  وال�ضتثماري  القت�ضادي  التعاون  يف جمالت 
ال�ضعبني  التنموية للجانبني ويحقق م�ضالح  الأه��داف  يخدم 
ال�ضديقني. من جانبه، اأكد معايل باناجيوتي�س بيكرامينو�س 
اعتزاز بلده بال�ضراكة ال�ضراتيجية مع دولة الإمارات والتي 
طاملا قامت على توافق الروؤى حول اأهمية ن�ضر مقومات ال�ضلم 
والزدهار يف املنطقة، منوهاً بتطور العلقات الثنائية خا�ضة 
على �ضعيد التعاون القت�ضادي والثقايف وال�ضياحي، وثقته اأنها 
�ضت�ضهد مزيداً من التقدم خلل املرحلة املقبلة. وتناول اللقاء 

جممل امل�ضتجدات على ال�ضاحتني الإقليمية والدولية، وعدداً 
النقا�س  تطرق  كما  امل�ضرك،  الهتمام  حمل  املو�ضوعات  من 
اإىل م�ضاركة اليونان يف معر�س اإك�ضبو 2020 دبي، والأهداف 
املهمة ال�ضاعي اإىل حتقيقها حتت �ضعار "توا�ضل العقول و�ضنع 
امل�ضتقبل"، حيث اأعرب معايل نائب رئي�س الوزراء اليوناين عن 
تقديره للجهود الكبرية التي تقف وراء التنظيم املُحكم لهذه 
الدورة من احلدث العاملي العريق مع كونها الأكرب يف تاريخه. 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
مكتوم، ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي، وزيرة دولة ل�ضوؤون 
و�ضعادة  دب��ي،   2020 ال��ع��ام لإك�ضبو  امل��دي��ر  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 

�ضليمان املزروعي، �ضفري الدولة لدى جمهورية اليونان.

مكتوم بن حممد ي�شتقبل نائب رئي�ض وزراء اليونان يف اإك�شبو دبي

دعمًا لروؤيتها يف تكامل االأدوار وتبادل املعارف لالرتقاء باالأداء

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق �شل�شلة احللقات املعرفية تعزيزًا ل�شبل التوا�شل وتبادل اخلربات بني املوظفني

فقد ال�صيد / �صقر عبداهلل عبداهلل ف�صل احلمادي )امارات 
اجلن�صية(  �صهادة اأ�صهم �صادرة من ال�صركة العاملية القاب�صة 

 .)ASMAK( )لزراعة االأ�صماك )اأ�صماك
رقم ال�صهادة )ASMAK173391( - عدد اال�صهم 3000 �صهم

اأو  اعاله  املذكورة  لل�صركة  ت�صليمها  يجدها  ممن  الرجاء 
االت�صال على موبايل رقم  0504455212 م�صكورا.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

يف ب��اك��ورة اأع��م��ال وح��دة ال�ضعادة يف 
مبركز  احل��ك��وم��ي  الت�����ض��ال  اإدارة 
تريندز للبحوث وال�ضت�ضارات، اأقام 
العديد  ال�ضعديات  م��ن��ارة  يف  امل��رك��ز 
ب��  احتفاًء  والأن�ضطة  الفعاليات  من 
"يوم الأم" و"اليوم العاملي لل�ضعادة"، 
تكرمياَ للأمهات العاملت وال�ضعي 
ملوظفي  وال��رف��اه  ال�ضعادة  لتحقيق 

املركز.
وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي 
»تريندز  ل�مركز  التنفيذي  الرئي�س 
للبحوث وال�ضت�ضارات« اإن الفعاليات 
مرابطتني؛  مبنا�ضبتني  حت��ت��ف��ي 
ويوم  لل�ضعادة،  العاملي  ال��ي��وم  هما: 
الحتفاء  ه��ذا  اأن  اإىل  م�ضرياً  الأم، 
مبنا�ضبة  اأوله������ا  ر����ض���ائ���ل؛  ي��ح��م��ل 
يقتفي  لل�ضعادة، حيث  العاملي  اليوم 
الر�ضيدة  القيادة  اأثر  تريندز  مركز 

يف دول����ة الإم������ارات ال��ت��ي ت��وج��ه كل 
ج��ه��ده��ا وع��م��ل��ه��ا م��ن اأج����ل حتقيق 
جعل  ما  ورفاهيته؛  الإن�ضان  �ضعادة 
�ضعوب  اأ�ضعد  من  الإماراتي  ال�ضعب 
م�����وؤك�����داً حر�س  ق���اط���ب���ة،  الأر���������س 
جميع  ���ض��ع��ادة  حتقيق  على  ت��ري��ن��دز 

م�ضرياً  ف��ي��ه،  وال��ع��ام��ل��ني  الباحثني 
ا���ض��ت��ح��داث وح�����دة ج���دي���دة يف  اإىل 
املتعاملني  ب���اإ����ض���ع���اد  ت��ع��ن��ى  امل���رك���ز 
والعاملني بتقدمي املبادرات وتنظيم 
تعزيز  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الفعاليات 
تريندز  اأ����ض���رة  ن��ف��و���س  ال�����ض��ع��ادة يف 

و�ضركائنا كافة.
وق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ع��ل��ي واأما 
الر�ضالة الثانية من هذه الفعاليات 
فهي مبنا�ضبة يوم الأم، حيث حتمل 
لكل  وتقدير  وع��رف��ان  �ضكر  ر�ضالة 
امراأة، وكل اأم عاملة يف »تريندز« ويف 

اأي مكان يف الإمارات والعامل، موؤكداً 
اأن املراأة �ضريك اأ�ضا�ضي يف اأي م�ضرية 
وهي  وال��رف��اه��ي��ة،  للتنمية  ناجحة 
حجر الزاوية يف نه�ضة اأي جمتمع، 
والأمم الناجحة واملتمكنة هي تلك 
التي وفرت كل ال�ضبل لتمكني املراأة، 
موؤكداً اأنه اإذا كانت املراأة تقوم بدور 
حموري يف نه�ضة املجتمع، فاإن الأم 
لأنها  اأك��رب؛  ب�ضورة  دوره��ا  يتعاظم 
تقوم ب��دور م��زدوج، فهي من ناحية 
نبع القيم واحلنان الذي ل ين�ضب 
ورمز العطاء والنبل، كما و�ضفتها اأم 
الإمارات حفظها اهلل، وهي امل�ضوؤولة 
الأوىل عن تربية الن�سء وتوجيههم 
يف  لي�ضهموا  واإع���داده���م  ورع��اي��ت��ه��م 
وجمتمعاتهم،  اأوط���ان���ه���م  ت��ن��م��ي��ة 
باأداء  تقوم  اأخ���رى  ناحية  م��ن  وه��ي 
العمل  مواقع  خمتلف  يف  واجباتها 
بكل كفاءة وتفاٍن، ومن ثم فلها منا 

كل تقدير واإجلل واحرام. 

والفعاليات  الأن�ضطة  تنوعت  وق��د 
ال�ضريف  التي قدمها كل من �ضقر 
ونور  ال��ت��دري��ب،  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
اإ�ضعاد  وح��دة  مدير  نائب  امل��زروع��ي 
و�ضملت  ب�"تريندز"،  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
م�ضابقات معرفية وفقرات ترفيهية 
والثقافة،  الب��ت�����ض��ام��ة  ب��ني  جمعت 
الباحث  فيها  اأبدع  �ضعرية  وق�ضائد 
عبدهلل  الأ�ضتاذ  بريندز  الرئي�ضي 
األ��ق��ى عدة  ب��ن م��رف حيث  خليفة 
ق�ضائد �ضعرية تغنت بالوطن والأم، 

األقت ابنته مرمي ق�ضيدة للأم  كما 
الإم����ارات، حفظها  اأم  ل�ضمو  م��ه��داة 

اهلل.
م����ن ج���ان���ب اآخ������ر ومب��ن��ا���ض��ب��ة يوم 
اأف�ضل  ع��ن  الإع�����لن  ال�����ض��ع��ادة، مت 
واأف�ضل  ت��ري��ن��دز  يف  رئي�ضي  ب��اح��ث 
الدكتور  ك����رم  ح��ي��ث  واع�����د،  ب��اح��ث 
ال���ع���ل���ي ك�����ًل من  حم���م���د ع���ب���د اهلل 
الباحث  ����ض���ال���ح  وائ�������ل  ال����دك����ت����ور 
ال��رئ��ي�����ض��ي، م���دي���ر وح�����دة الإن���ت���اج 
رئي�ضي،  ب���اح���ث  ك���اأف�������ض���ل  امل����ع����ريف 

كاأف�ضل  ال��ربي��ك��ي  اأم���ل  والأ����ض���ت���اذة 
باحث واعد.

اىل ذلك، اأ�ضارت وردة املنهايل مديرة 
مبركز  احل��ك��وم��ي  الت�����ض��ال  اإدارة 
تريندز اإىل اأن هذه الفعاليات مثلت 
اإدارة  ال�ضعادة يف  لعمل وحدة  بداية 
اأن�ضطتها  �ضتوا�ضل  التي  الت�ضال، 
لتحقيق �ضعادة العاملني واملتعاملني 
ومبا يخدم الأهداف ال�ضراتيجية 
البحثية  وم�����ض��ريت��ه  ل�"تريندز" 

والعلمية. 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�ضركة  مع  تفاهم  مذكرة  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  وقعت 
الوطنية لل�ضمان ال�ضحي "�ضمان" لإيجاد فر�س للتعاون وا�ضع النطاق 

يف املجالت البحثية والأكادميية املتعلقة بالرعاية ال�ضحية.
وقع املذكرة الدكتور عارف �ضلطان احلمادي، نائب الرئي�س التنفيذي يف 
الرئي�س  املحيا�س،  ، وحمد عبداهلل  جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

التنفيذي لل�ضركة الوطنية لل�ضمان ال�ضحي "�ضمان" يف اأبوظبي.
ويبحث ال�ضريكان مبوجب مذكرة التفاهم تنظيم برامج تدريب لطلبة 
جامعة خليفة بالإ�ضافة اإىل التعاون البحثي يف اخلدمات ال�ضحية، كما 
"�ضمان" بو�ضفها موؤ�ض�ضة خمت�ضة يف جمالت  �ضتدعم جامعة خليفة 

جودة الرعاية ال�ضحية، وذلك من خلل مركز دعم ا�ضتق�ضاء البيانات 
والبحوث يف جامعة خليفة ومراكز واأق�ضام اأخرى.

واأكد الدكتور عارف �ضلطان احلمادي اأهمية هذه ال�ضراكة مع "�ضمان" 
دعم  على  البحثية  جهودها  خ��لل  من  خليفة  جامعة  بحر�س  ،منوها 
التكاليف  وتقليل  ال�ضحية  الرعاية  ج��ودة  تعزيز  جمال  يف  "�ضمان" 
وال��ب��ح��وث يف  ال��ب��ي��ان��ات  ا�ضتق�ضاء  م��رك��ز  م��ن خ���لل  واحل�����ض��ول عليها 
الأوبئة  بعلم  اخل��ا���س  الق�ضم  يف  "�ضمان"  ب��ف��ري��ق  م��رح��ب��ا  اجل��ام��ع��ة، 
وال�ضحة العامة، حيث يدل التعاون الوثيق بني اجلامعة الأعلى ت�ضنيفا 
يف الدولة و�ضركة تاأمني �ضحي ذات �ضمعة مرموقة على امل�ضاركة الفاعلة 
ملختلف املوؤ�ض�ضات لتطوير منظومة الرعاية ال�ضحية يف دولة الإمارات 

واملنطقة.

تتمتع  كموؤ�ض�ضة  �ضمان،  حر�س  املحيا�س  عبداهلل  حمد  اأك��د  جانبه  من 
يف  ال�ضتثمار  على  احلكومي،  للقطاع  معتمد  و�ضريك  اإماراتية  بقيادة 
الأجيال القادمة من ذوي املواهب املحلية ، لذلك يعترب توقيع مذكرة 
التفاهم دليل وا�ضحا على دعمنا الرا�ضخ للمبادرات البحثية والتعليمية 

يف جميع اأنحاء الدولة.
اأ�ضا�ضية يف اقت�ضاد دولة  واأ�ضاف ان قطاع الرعاية ال�ضحية يعد ركيزة 
ب�ضكل  التطور  له  تتيح  باإمكانيات كبرية  املتنوع، حيث يحظى  الإم��ارات 
���ض��ري��ع خ���لل ال�����ض��ن��وات ال��ق��ادم��ة ، وم���ن خ���لل ت��وق��ي��ع ه���ذه التفاقية 
الذين  املتميزة  ال�ضابة  العقول  با�ضتثمار  ن�ضاهم  خليفة،  جامعة  م��ع 
نواحي  جميع  يف  والخ���راع���ات  الب��ت��ك��ارات  عجلة  دف��ع  يف  �ضيوا�ضلون 
جمال  يف  عامليا  الريادية  الدولة  مكانة  ي�ضمن  مما  ال�ضناعي،  قطاعنا 

الرعاية ال�ضحية.
ويركز ق�ضم علم الأوبئة وال�ضحة العامة يف جامعة خليفة على التعاون 
الأكادميي الذي يهدف اإىل درا�ضة وتعليم دور العوامل املتعلقة بال�ضحة 

والأمرا�س وتوزيعها.
ويعمل الق�ضم كذلك من خلل هذا التعاون على تنفيذ مبادرات حمتملة 
ت�ضاهم يف احلفاظ على �ضحة اجلميع با�ضتمرار وحت�ضني اأحوال املر�ضى 

والعاملني بالقطاع ال�ضحي يف املحيط ال�ضريري.
ويعد مركز دعم ا�ضتق�ضاء البيانات والبحوث يف جامعة خليفة عن�ضرا 
املهمة  امل�ضادر  يوفر  اأن��ه  حيث  "�ضمان"،  مع  التفاهم  مذكرة  يف  مهما 
املبادرات البحثية والباحثني والعمل التعاوين الفاعل  واملتميزة لتعزيز 

على امل�ضتوى املحلي والوطني والعاملي.

• توفري خدمات الرعاية ال�صحية الأكرث من 500,000 م�صتفيد يف ال�صودان ولبنان وفل�صطني وال�صومال والعراق  
اجلاري واإطالق املزيد من الربامج امل�صتدامة التي ت�صتجيب ملا تفرزه االأزمات والكوارث من تبعات اإن�صانّية العام  يف  م�صاريعها  لزيادة  املوؤ�ص�صة  تخطط  احلمادي:  •  مرمي 

تعاون بحثي بني جامعة خليفة و)�شمان( يف جمال الرعاية ال�شحية

تريندز يحتفي بــــــ)يوم االأم( و يوم ال�صعادة العاملي

لُّ االأم ون�شعى القتفاء اأثر قيادتنا يف حتقيق �شعادة االإن�شان ِ الدكتور العلي: جنجُ

•• ال�صارقة-الفجر:

يد  ومد  الأ�ضعف  الفئات  وحماية  دعم  يف  لأهدافها  جت�ضيداً 
الكبري،  القلب  اأينما كانوا، نفذت موؤ�ض�ضة  العون للمحتاجني 
امل��وؤ���ض�����ض��ة الإن�����ض��ان��ّي��ة ال��ع��امل��ّي��ة امل��ع��ن��ّي��ة مب�����ض��اع��دة اللجئني 
واملحتاجني حول العامل، التي تتخذ من اإمارة ال�ضارقة مقراً 
العام  خ��لل  م�ضتداماً  اإن�ضانّياً  وبرناجماً  م�ضروعاً   28 لها، 
نحو  ا�ضتفاد منها  دره��م،  31 مليون  بتكلفة جت��اوزت  املا�ضي 
590،000 �ضخ�ضاً يف 12 دولة متاأثرة بال�ضراعات والكوارث 
الطبيعية حول العامل.  و�ضملت امل�ضاريع التي نفذتها املوؤ�ض�ضة 
وال�ضتجابة  ال�ضحية،  الرعاية  ه��ي،  رئي�ضة  قطاعات  خم�ضة 
م�ضتوى  وحت�ضني  واحل��م��اي��ة،  والتعليم،  ال���ط���وارئ،  حل���الت 
املعي�ضة، حيث اأ�ضهمت هذه امل�ضاريع يف دعم الفقراء واملحتاجني 
وتطوير  وتاأهيلهم  وال��ن��ازح��ني  اللجئني  ب��واق��ع  والنهو�س 
امل�ضيفة،  املجتمعات  يف  الإندماج  على  وم�ضاعدتهم  مهاراتهم 
وذلك تنفيذاً لتوجيهات قرينة �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة، 
"موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  القا�ضمي  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو 
لدى  اللجئني  ل��لأط��ف��ال  ال��ب��ارزة  املنا�ضرة  الكبري"  القلب 
اللجئني. وجاءت  ل�ضوؤون  املتحدة  ال�ضامية للأمم  املفو�ضّية 
 12،159،211 بواقع  الكبري"  "القلب  قدمتها  التي  املنح 
اإماراتياً يف لبنان، و9،195،000 درهم يف فل�ضطني،  درهماً 
يف  درهماً  و2،221،512  م�ضر،  يف  درهماً  و2،603،079 
الأردن، و1،839،000 درهم يف موريتانيا، و1،346،940 
دره��م يف  و701،700  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  يف  دره��م��اً 
و367،800  بنغلدي�س،  يف  دره��م��اً  و372،122  ال��ع��راق، 
و150،000  تركيا،  دره��م يف  و183،900  كينيا،  دره��م يف 

درهم يف ال�ضومال، و150،000 درهم يف ال�ضودان.

م�صاريع تنموية م�صتدامة 
ومتيزت امل�ضاريع التنموية التي نفذتها موؤ�ض�ضة القلب الكبري 
بال�ضتدامة والأثر الراكمي املتوا�ضل الذي يوؤدي اإىل حتقيق 
تغيري نوعي وجوهري يف حياة الكثري من اللجئني والنازحني 

واملحتاجني حول العامل ومن اأبرز هذه امل�ضاريع:

 8,506 م�صتفيد من امل�صاعدات االإغاثية واالإن�صانية 
الطارئة 

بقيمة5،153،856  متويًل  الكبري  القلب  موؤ�ض�ضة  قدمت 
درهم اإماراتي لتلبية الحتياجات الإن�ضانية والإغاثية الطارئة 
لبنان وبنغلدي�س والأردن  8،506 م�ضتفيدين يف كل من  ل� 
اخلدمات  امل�ضاعدات  وت�ضمنت  وال��ع��راق،  وم�ضر  وفل�ضطني 
يف  وامل�ضاعدة  ال��ن��زاع  مناطق  يف  للم�ضابني  الطارئة  الطبية 
املتعلقة بالعمليات اجلراحية وال�ضحة  توفري خدمات الدعم 
الآمن  والغذاء  ال�ضتوّية  امللب�س  توفري  جانب  اإىل  النف�ضّية، 

وال�ضحي، واإ�ضلح املنازل با�ضتخدام اخليزران املعاَلج وتقدمي 
ال�ضخ�ضّية.  بالنظافة  العناية  ومنتجات  الغذائية  ال��ط��رود 
ونفذت املوؤ�ض�ضة هذه امل�ضاريع بالتعاون مع �ضركائها واأبرزهم 
املفو�ضية ال�ضامية للأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني يف لبنان 
الأردن  يف  اخل��ريي��ة  اآبيل"  "بيني  وم��وؤ���ض�����ض��ة  وب��ن��غ��لدي�����س، 
"التعاون"  وموؤ�ض�ضة  حدود"،  بل  "اأطباء  ومنظمة  وال��ع��راق، 

اخلريية يف فل�ضطني، وموؤ�ض�ضة "م�ضر اخلري" يف م�ضر. 

من م�صاريع الرعاية ال�صحية م�صتفيد   525,500
قدمته  ال���ذي  التمويل  اأ���ض��ه��م  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  ويف 
موؤ�ض�ضة القلب الكبري بقيمة 10،218،176 درهم اإماراتي، 
يف توفري اخلدمات ال�ضحية الأ�ضا�ضية ل�525،500 م�ضتفيد 
وال���ع���راق، حيث  وال�����ض��وم��ال  ول��ب��ن��ان وفل�ضطني  ال�����ض��ودان  يف 
يف  متكاملة  متنقلة  عيادة  وجتهيز  �ضراء  اخل��دم��ات  ت�ضمنت 
غري  ال�ضرطان  اأدوي��ة  وتوفري  وال�ضومال،  وال��ع��راق  ال�ضودان 

املتوفرة يف ال�ضوق للمر�ضى يف لبنان.
كوفيد19-  تاأثري جائحة  مكافحة  املوؤ�ض�ضة جهود  قادت  كما 
ن��ظ��ام معلومات  اإن�����ض��اء  يف غ���زة، فل�ضطني، وذل���ك م��ن خ��لل 
اإلكروين يف ثلثة مراكز للرعاية ال�ضحية الأولية، وتركيب 
املوؤ�ض�ضات  اأك�ضجني ونظام طاقة �ضم�ضّية يف واحدة من  مولد 

ال�ضحّية. 
وعملت موؤ�ض�ضة القلب الكبري على تلبية الحتياجات الطبّية 
�ضرطان  م��رك��ز  م��ع  ب��ال�����ض��راك��ة  ال����دول  ت��ل��ك  يف  للمجتمعات 
الأطفال يف لبنان، وعيادة اآ�ضر، وموؤ�ض�ضة "التعاون" ومنظمة 

ال�ضحة العاملية. 

قطاع التعليم 
م���ال���ي���اً بقيمة  ال���ك���ب���ري دع����م����اً  ال���ق���ل���ب  وق����دم����ت م���وؤ����ض�������ض���ة 
يف  التعليم  قطاع  يف  مل�ضاريع  اإم��ارات��ي  دره��م   7،826،631
ل�  والإم���ارات  ولبنان، وم�ضر،  وكينيا،  الأردن،  دول هي  خم�س 
والتعّلم، وذلك  الكتاب  حب  تعزيز  بهدف  14،180م�ضتفيد 
من  ال�ضابة  الأجيال  متكني  اإىل  الرامية  اهدافها  مع  متا�ضياً 
خلل التعليم، مبا يف ذلك الأطفال وال�ضباب املتاأثرين بتعطيل 

التعليم الر�ضمي وغري الر�ضمي خلل اجلائحة. 
وت�ضمل قائمة ال�ضركاء الذين تعاونوا مع موؤ�ض�ضة القلب الكبري 
لتطوير البيئة التعليمّية وحت�ضني خمرجاتها: منظمة "نحن 
"Refushe" ومنظمة اليوني�ضف  نحب القراءة" ومنظمة 

وموؤ�ض�ضة "م�ضر اخلري" ومركز روافد للتطوير والتعليم. 

احلماية
وقدمت موؤ�ض�ضة القلب الكبري دعماً بقيمة  4،045،800درهماً 
وبالغ  طفل  لتوفري خدمات احلماية املتخ�ض�ضة ل� 40،100 
و�ضمل  وتركيا، وموريتانيا،  لبنان،  املت�ضررين يف كل من  من 

البدنّية والعقلّية، والتي كان لها نتائج  ذلك خدمات ال�ضحة 
اإيجابّية ملمو�ضة على تعزيز رفاهية امل�ضتفيدين.

ال�ضامية  املفو�ضية  مع  بالتعاون  م�ضاريعها  املوؤ�ض�ضة  ونفذت 
للأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني وال�ضبكة الدولّية للم�ضاعدات 

والإغاثة وامل�ضاعدة )اإنارة(.

احلياة املعي�صية 
املجتمعات  يف  العي�س  �ضبل  حت�ضني  ن��ح��و  اأه��داف��ه��ا  اإط����ار  يف 
امل��ح��ت��اج��ة، ق��دم��ت م��وؤ���ض�����ض��ة ال��ق��ل��ب ال��ك��ب��ري مت���وي���ًل بقيمة 
خم�ضة  لتطوير  ل�2،260م�ضتفيد  دره��م��اً   4،005،800
م�ضاريع يف العراق، ولبنان، وفل�ضطني، حيث جنحت املوؤ�ض�ضة 
والرتقاء  للتنمية  ال��ل��وت�����س  "زهرة  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ام����راأة   2،000 ح����وايل  مت��ك��ني  م���ن  ال���ع���راق  يف  املجتمعي" 
امل��ايل والإر���ض��اد يف جمال  الدعم  اقت�ضادًيا من خ��لل توفري 

الأعمال.
واأ�ضهمت املبادرات التي نفذتها موؤ�ض�ضة القلب الكبري يف لبنان 
 90 اإىل متكني  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  بالتعاون مع 
�ضركة �ضبابية من الو�ضول اإىل خدمات الإر�ضاد والتدريب عرب 
تقدمي  مت  حيث  اإلكرونية،  ومن�ضة  حملي  م�ضاعدة  مكتب 
�ضاًبا،   15 ل�  والتوجيه  التدريب  ي�ضمل  تقني متخ�ض�س  دعم 
20 �ضاباً  اإىل جانب رعاية واحت�ضان مبادرات قدمها حوايل 

و�ضابة يف جمال التنمية امل�ضتدامة والبتكار. 
ويف فل�ضطني ، وبالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
اأ�ضهمت موؤ�ض�ضة القلب الكبري يف تعزيز �ضبل العي�س امل�ضتدامة 
لأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م���ن خ���لل ت��ق��دمي ب���رام���ج ري�����ادة الأعمال 
ال�ضبابّية والتي ا�ضتفاد منها 15 م�ضروًعا �ضبابًيا يف قطاعات 
 50 و���ض��ول  ت�ضهيل  جانب  اإىل  عالية،  من��و  مبقومات  تتمتع 
امل��ت��و���ض��ط��ة وال�����ض��غ��رية ومتناهية  امل�����ض��روع��ات  م�����ض��روع��اً م��ن 

ال�ضغر اإىل خدمات مكتب امل�ضاعدة.

عاملية  "منا�صرة  القا�صمي  جلواهر  الثقة  جتديد 
بارزة لالأطفال الالجئني 

احتفت املفو�ضية ال�ضامية للأمم املتحدة ل�ضوؤون اللجئني يف 
ال�ضمو حاكم  قرينة �ضاحب  املا�ضي مب�ضرية عطاء  اأغ�ضط�س 
رئي�ضة  القا�ضمي،  بنت حممد  ال�ضيخة جواهر  �ضمو  ال�ضارقة، 
خلله  ج��ددت  خا�س  حفل  يف  وذل��ك  الكبري،  القلب  موؤ�ض�ضة 
اللجئني"،  للأطفال  ب��ارزة  عاملّية  "منا�ضرة  ل�ضموها  الثقة 
يف  متثلت  والتي  النوعّية  �ضموها  منجزات  املفو�ضية  وثمنت 
الرتقاء مبعايري العمل الإن�ضاين العاملي، ويف متابعة احلالت 
للمحتاجني  ال��ع��ون  ي��د  م��د  اإىل  وامل�ضارعة  ع��امل��ّي��اً،  الإن�ضانّية 
العاجلة  امل�ضاعدات  خ��لل  من  وال��ك��وارث،  النزاعات  و�ضحايا 
القت�ضادي  التمكني  وبرامج  امل�ضتدامة  التنموّية  وامل�ضاريع 

والجتماعي.

 معًا لتقلي�ض الفوارق  
الكبري  القلب  موؤ�ض�ضة  اأطلقت  املا�ضي،  اأب��ري��ل  منت�ضف  ويف   
حملة "معاً لتقلي�س الفوارق" جلمع اأموال الزكاة والتربعات 
العامة خلل �ضهر رم�ضان املبارك بهدف تقليل الفجوات التي 
نتجت عن تداعيات تف�ضي فريو�س كورونا امل�ضتجد يف منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، وذلك �ضمن برنامج متكامل 
للأمم  ال�ضامية  املفو�ضية  م��ع  بال�ضراكة  املوؤ�ض�ضة  اأطلقته 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  اللجئني  ل�ضوؤون  املتحدة 
للطفولة،  املتحدة  الأمم  ومنظمة  العاملّية  ال�ضحة  ومنظمة 
املجتمعات  ب��ني  ال��ف��ج��وات  تقلي�س  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  اإذ 
ت�ضهيل  خ��لل  م��ن  الرئي�ضة  العي�س  وم��ق��وم��ات  امل�ضت�ضعفة 
احلماية  وم��ق��وم��ات  والتعليم  ال�ضحة  م�ضادر  اإىل  و�ضولها 

واحلياة الكرمية.
  

 )ريفيو�صي( تفوز بجائزة ال�صارقة الدولية ملنا�صرة 
ودعم الالجئني  

�ضهد العام املا�ضي اإقامة الدورة اخلام�ضة من جائزة ال�ضارقة 
"القلب  تنظمها  ال��ت��ي  ال��لج��ئ��ني  ودع����م  مل��ن��ا���ض��رة  ال��دول��ّي��ة 
الكبري" �ضنوياً بالتعاون مع املفو�ضّية ال�ضامية للأمم املتحدة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ل����روؤى  ال��لج��ئ��ني، جت�����ض��ي��داً  ل�����ض��وؤون 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور 
حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  وقرينته،  ال�ضارقة،  حاكم 
البارزة  املنا�ضرة  الكبري،  القلب  موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  القا�ضمي، 
املتحدة  ل��لأمم  ال�ضامية  املفو�ضية  لدى  اللجئني  للأطفال 
ل�ضوؤون اللجئني، يف تكرمي املبادرات املتمّيزة يف جمال العمل 
الإن�ضاين، والتي اأ�ضهمت بتحقيق التغيري الإيجابي امل�ضتدام يف 

حياة اللجئني والنازحني واملحتاجني.
األف درهم، منظمة   500 وفازت باجلائزة، التي تبلغ قيمتها 
احتياجات  تلبية  على  تعمل  وال��ت��ي  كينيا،  م��ن  "ريفيو�ضي" 
الأطفال والفتيات والن�ضاء �ضحايا احلروب والأزمات يف �ضرق 
الأطفال  م��ع  العمل  ملهمة يف  ق��دم��ت من���اذج  اإف��ري��ق��ي��ا، حيث 
الدعم  برامج  لهم  ووف��رت  اللجئني،  من  والن�ضاء  والفتيات 
وتطوير املهارات ليحققوا غاياتهم بالعي�س بكرامة وا�ضتقرار. 
واأع��ل��ن��ت م��وؤ���ض�����ض��ة ال��ق��ل��ب ال��ك��ب��ري خ���لل ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي عن 
تخ�ضي�س منحة مالية ا�ضتثنائية بتمويل م�ضرك مع مو�ض�ضة 
اإماراتي  درهم  مليون   1.1 قدرها  باملراأة  للرتقاء  "مناء" 
)300 األف دولر( لدعم امل�ضاريع امل�ضتقبلّية للجئني، توّزع 
النهائّية  للقائمة  تر�ضحت  ال��ت��ي  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ب��ني  بالت�ضاوي 
وامل�ضاعدة  والإغ��اث��ة  للإعانة  الدولّية  ال�ضبكة  وه��ي  للجائزة 
الطبي  ال��ع��لج  تكاليف  بتمويل  واملعنّية  لبنان  م��ن  "اإنارا" 
للأطفال وال�ضباب اللجئني الذين اأ�ضيبوا خلل ال�ضراعات، 
املتخ�ض�ضة  ال��ع��راق  كرد�ضتان  م��ن  اللوت�س  زه���رة  وموؤ�ض�ضة 

بتمكني الن�ضاء من خلل التعليم، ومنحهن الأدوات اللزمة 
الفائزة  املوؤ�ض�ضة  اإىل  بالإ�ضافة  وذل��ك  ال��ذات،  على  للعتماد 

باجلائزة "ريفيو�ضي".

 جائزة ال�صارقة لالت�صال احلكومي 
احلكومي  للت�ضال  ال�ضارقة  جائزة  من  الثامنة  ال��دورة  ويف 
موؤ�ض�ضة  ف��ازت  املا�ضي،  �ضبتمرب   27 يف  نتائجها  اأُعلنت  التي 
 – للأزمات  ا�ضتجابة  "اأف�ضل  فئة  عن  بجائزة  الكبري  القلب 
"�ضلم لبريوت"،  اإط��لق حملة  الإمارات" جلهودها يف  دول��ة 
ال��ت��ي ج���اءت ا���ض��ت��ج��اب��ة ل��ت��داع��ي��ات الن��ف��ج��ار امل����وؤمل يف ميناء 
العا�ضمة اللبنانية بريوت، اإذ اأثبتت املوؤ�ض�ضة جهوزيتها العالية، 
و�ضرعة يف  متينة،  واإقليمية  عاملية،  �ضبكة علقات  وامتلكها 

حتديد التحديات والحتياجات والتحرك الإغاثي. 

مرونة يف التعامل مع االأزمات  
وقالت مرمي احلمادي مدير موؤ�ض�ضة القلب الكبري: "وا�ضلت 
موؤ�ض�ضة القلب الكبري نهجها يف العمل الإن�ضاين يف عام 2021 
وفق الروؤية احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 
ال�ضارقة، يف  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  بن حممد 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وال��ن��ازح��ني  اللجئني  معاناة  رف��ع 
الإن�ضانّية  وبراجمها  م�ضاريعها  قاعدة  املوؤ�ض�ضة  و�ضعت  حيث 

و�ضركائها املحليني والعامليني".
امل�ضاريع  ا�ضتدامة  املوؤ�ض�ضة ركزت على  اأن  واأو�ضحت احلمادي 
بالفائدة  يعود  واأ�ضا�ضّية مبا  تنفذها يف قطاعات حيوّية  التي 
امل�ضتهدفة، وخ�ضو�ضاً  واملجتمعات  الفئات  على  الأجل  طويلة 
ما يتعلق بتعزيز اأنظمة الرعاية ال�ضحّية والتعليم والتمكني 
امل��ه��ن��ي يف امل��خ��ي��م��ات وم�����ض��اع��دة ال��لج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني على 
تعتمد على  وبناء جمتمعات  امل�ضيفة،  املجتمعات  الندماج يف 

ذاتها، متا�ضياً مع اأهداف التنمية امل�ضتدامة للأمم املتحدة.
وتابعت احلمادي: "ا�ضتجابت موؤ�ض�ضة القلب الكبري لتحديات 
الأزم�����ة ال�����ض��ح��ّي��ة ال��ع��امل��ّي��ة وم���ا ع��ان��ت��ه امل��ج��ت��م��ع��ات الفقرية 
اأظهرت مرونة  ب�ضببها، حيث  العامل  اللجوء حول  وخميمات 
وقدرة يف مد يد العون لكل حمتاج ومت�ضرر �ضواء من الكوارث 
الفقراء  اأع����داد  زي���ادة  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��ن��زاع��ات  اأو  الطبيعّية 

والعاطلني عن العمل والنازحني".
يف  م�ضاريعها  ل��زي��ادة  املوؤ�ض�ضة  "تخطط  احل��م��ادي:  واأ�ضافت 
امل��زي��د م��ن ال��ربام��ج امل�ضتدامة التي  ال��ع��ام اجل���اري واإط����لق 
اإن�ضانّية،  تبعات  م��ن  وال��ك��وارث  الأزم����ات  ت��ف��رزه  مل��ا  ت�ضتجيب 
ال�ضمو حاكم  اإىل توجيهات قرينة �ضاحب  م�ضتندين يف ذلك 
رئي�ضة  القا�ضمي  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  ال�ضارقة، 
الحتياجات  جانب  اإىل  الوقوف  يف  الكبري(  القلب  )موؤ�ض�ضة 
ت�ضببها  التي  ال�ضتثنائية  الظروف  يف  للمجتمعات  الإن�ضانية 

النزاعات والكوارث".

�صخ�ض األف  ا�صتفاد منها نحو 590 

2021 يف  درهم  مليون   31 بتكلفة  دولة  )القلب الكبري( تنفذ 28 م�شروعًا اإن�شانيًا يف 12 
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اأخبـار الإمـارات
البابا فران�شي�ض ي�شتقبل �شفري االإمارات لدى اإ�شبانيا

•• الفاتيكان-وام:

�ضعادة  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  فران�ضي�س  البابا  قدا�ضة  ا�ضتقبل 
ماجد ح�ضن ال�ضويدي �ضفري الدولة لدى اململكة الإ�ضبانية.

نقل �ضعادة ال�ضفري خلل اللقاء حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل" و�ضاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة لقدا�ضة 
البابا فران�ضي�س ومتنيات �ضموهم لبلده و�ضعبه باملزيد من التقدم 

و الزدهار.

من جانبه حمل قدا�ضة البابا فران�ضي�س �ضعادة ال�ضفري حتياته اإىل 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
و�ضعبا  حكومة  الإم���ارات  لدولة  ومتنياته  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

باملزيد من التطور والنماء.
واأكد �ضعادة ال�ضويدي خلل اللقاء عمق العلقات الثنائية والتعاون 
املتبادل امل�ضتمر بني دولة الإم��ارات و الفاتيكان لتعزيز واإر�ضاء قيم 
اأجل  م��ن  والعمل  الأدي���ان  ب��ني  احل���وار  وتر�ضيخ  وال�ضلم  الت�ضامح 
تعزيز ال�ضلم وال�ضلم والأخ��وة بني جميع الب�ضر، م�ضريا يف الوقت 

نف�ضه اإىل حر�س دولة الإمارات على موا�ضلة تعزيز علقات التعاون 
ن�ضر  على  القائم  نهجها  من  انطلقا  الفاتيكان  دول��ة  مع  امل�ضرك 

وتر�ضيخ قيم التعاي�س امل�ضرك.
اأوا�ضر  جتمعه  الفاتيكان  اأن  فران�ضي�س  البابا  قدا�ضة  اأك��د  ب���دوره 
قوية وعميقة مع دولة الإمارات و التي تزداد ب�ضكل متوا�ضل خلل 
ال�ضنوات الأخرية يف العديد من املجالت ل �ضيما على �ضعيد تر�ضيخ 
احلوار بني اأتباع الأديان والعمل من اأجل تعزيز ال�ضلم ون�ضر ال�ضلم 

بني جميع الب�ضر.
و اأثنى قدا�ضته على اأهم امل�ضروعات التي تعمل عليها دولة الإمارات 
لتعزيز اأ�ض�س الت�ضامح و التعاي�س و على راأ�ضها م�ضروع بيت العائلة 

الإبراهيمية.

اخلارجية تت�شلم ن�شخة من اأوراق 
اعتماد �شفري بولندا

•• اأبوظبي-وام: 

ت�ضلم �ضعادة خالد عبدهلل بالهول، وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ام�س يف ديوان 
جمهورية  �ضفري  �ضلويك  كا�ضرب  يعقوب  �ضعادة  اعتماد  اأوراق  من  ن�ضخة  ال��وزارة  عام 
الدولة. ومتنى وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ل�ضفري جمهورية  بولندا لدى 
بولندا التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز علقات التعاون الوثيقة بني دولة 

الإمارات وبلده.
من جانبه اأعرب �ضفري جمهورية بولندا اجلديد عن �ضعادته بتمثيل بلده لدى دولة 
احلكيمة  ال�ضيا�ضة  بف�ضل  مرموقة  ودولية  اإقليمية  مكانة  من  به  حتظى  ملا  الإم���ارات 

ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

•• اأبوظبي-وام: 

العام  ه��ذا  يحل  ال��ذي  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  ل�ضتقبال  العربي  العامل  ي�ضتعد 
ما  وه��و  كوفيد19-  التعايف من  ال��دول مرحلة  الكثري من  دخ��ول  تزامننا مع 
�ضاحبه رفع و تخفيف للإجراءات والقيود املرتبطة مبواجهة اجلائحة الأمر 
التي متيز  الروحانية واملظاهر الجتماعية  الأج��واء  الذي يب�ضر بعودة غالبية 

ال�ضهر الف�ضيل.
ك��ان��ت اإج����راءات احل��ج��ر اجل��زئ��ي ق��د خيمت على اأغ��ل��ب دول ال��ع��امل ال��ع��رب��ي و 
الإ�ضلمي مع اأول رم�ضان يف ظل اجلائحة يف العام 2020، فيما عاود الفريو�س 
لي�ضرب جمددا يف رم�ضان العام 2021، وهو ما ت�ضبب يف تغيري كبري باأجواء 
ال�ضهر الف�ضيل، ابتداء مبنع ال�ضلة يف اجلوامع و امل�ضاجد كاإجراء احرازي، 
الكبرية،  العائلية  التجمعات  الإفطار اجلماعي، ومنع  ن�ضب خيم  م��رورا مبنع 

واختفاء الأن�ضطة الجتماعية والريا�ضية والثقافية.
وبعد اأكر من عامني على ت�ضنيف " كوفيد " كجائحة، تبدو القيود الحرازية 

اأكر مرونة يف العديد من الدول الإ�ضلمية فيما ل تكاد تذكر يف دول اأخرى مع 
موؤ�ضرات اإيجابية تب�ضر مبزيد من التخفيف مع اقراب ال�ضهر الف�ضيل.

فمن جانبها اأعلنت الإمارات عن بروتوكول عودة ن�ضاط خيام اإفطار �ضائم ل�ضهر 
رم�ضان املبارك الذي ين�س على اأهمية اأخذ الت�ضاريح امل�ضبقة و�ضرورة ت�ضميم 
اأو مكيفة متا�ضيا مع الرتفاع يف  اخليام ب�ضكل املظلة املفتوحة من كل الأوج��ه 
املطلوبة  ال�ضلمة والوقاية  اأنظمة  اأن حتمل اخليمة كل  درج��ات احل��رارة على 
اإىل جانب اللتزام بتطبيق التباعد اجل�ضدي مب�ضافة مر واحد بني الأ�ضخا�س 
وتوفري  واخل���روج،  الدخول  عملية  لتنظيم  متطوعني  اأو  اأم��ن  حرا�س  وتوفري 

مل�ضقات للمداخل واملخارج كافة، وجتنب امل�ضافحة بالأيدي.
ل��لإج��راءات الحرازية  املا�ضي  اأج��رت حتديثا يف فرباير  الإم���ارات قد  وكانت 
يف  الكمامات  ارت���داء  اإلزامية  على  الإب��ق��اء  وق��ررت  بكوفيد  اخلا�ضة  والوقائية 
عودة  تقرر  كما   ، املفتوحة،  املناطق  يف  اختيارية  تكون  اأن  على  املغلقة،  املناطق 
الفا�ضل الزمني بني الأذان والإقامة اإىل �ضابق عهده ملا قبل اجلائحة، بالإ�ضافة 
اإىل عودة امل�ضاحف اإىل امل�ضاجد بعدد حمدود و ب�ضرط التعقيم بعد كل �ضلة 

والإبقاء على م�ضافة املر الواحد بني امل�ضلني يف امل�ضاجد ودور العبادة.
و اأعلنت الإم��ارات كذلك عن اإلغاء التباعد اجل�ضدي يف القطاعات القت�ضادية 
وال�ضياحية مع اإلزامية ارتداء الكمامات يف الأماكن املغلقة و عودة كافة الأن�ضطة 
اأو  املرور الأخ�ضر  باإبراز  اإل��زام اجلمهور  العمرية مع  الفئات  الريا�ضية جلميع 
الفح�س امل�ضبق PCR على األ يتجاوز 96 �ضاعة بالإ�ضافة اإىل اللتزام بلب�س 
اأكرب خطة  الإع��لن عن انطلق  ال�ضعودية مت  العربية  اململكة  الكمامات. و يف 
1443ه�  لعام  �ضهر رم�ضان  �ضوؤون احلرمني، ملو�ضم  رئا�ضة  تاريخ  ت�ضغيلية يف 

جائحة كورونا. بعد  الطبيعية  للحياة  عودة  اأول  يف  2022م، 
اأق�ضى  وال��ربام��ج واخل��دم��ات، لتحقيق  امل��ب��ادرات  تنويع  و حر�ضت اخلطة على 
مراحل الراحة للزوار، حتى يوؤدوا منا�ضكهم ب�ضهولة وي�ضر، كما اعتمدت اخلطة 
على تقنيات الذكاء ال�ضناعي ورقمنة الربامج وت�ضخري التطبيقات الإلكرونية 

يف خمتلف املجالت، وتوفري تلك اخلدمات بكل اللغات العاملية.
وت�ضهد ال�ضعودية اأي�ضا عودة العتكاف يف احلرمني، خلل �ضهر رم�ضان املبارك، 
واملوائد الرم�ضانية وقوافل ماء زمزم، مع احلفاظ على كافة التدابري الوقائية 

التي ت�ضمن �ضلمة ال�ضائمني وقت اإفطارهم.
ويف م�ضر تقرر عودة �ضلة الراويح مع اللتزام مبجموعة من ال�ضوابط التي 
حددتها وزارة الأوقاف .. كما تقرر ال�ضماح ب�ضلة القيام مع مراعاة التخفيف 
وا�ضتمرار  دعوية  خواطر  اأو  درو���س  اأي  اإل��ق��اء  دون  �ضاعة  ن�ضف  يتجاوز  ل  مبا 
فتح امل�ضاجد قبل ال�ضلة بع�ضر دقائق وغلقها بعد ال�ضلة مبا يف ذلك �ضلة 

الراويح.
و يف الأردن ك�ضف في�ضل ال�ضبول، وزير الدولة ل�ضوؤون الإعلم املتحدث با�ضم 
والطقو�س  بالأن�ضطة  ملو�ضم رم�ضاين حافل  التح�ضري  الأردنية، عن  احلكومة 
الحتفالية والعبادات باأخف القيود، م�ضريا اإىل ال�ضماح باإقامة اخليم الرم�ضانية 

وموائد الرحمن للمرة الأوىل منذ عامني.
و اأكد ال�ضبول اأن احلكومة الأردنية �ضتعيد النظر بالتباعد بني امل�ضلني يف �ضلة 
الراويح و تدر�س اأي�ضا اإلغاء ارتداء الكمامات يف الأماكن املفتوحة، اإىل جانب 
اإقامة الأن�ضطة الريا�ضية والرفيهية يف الأماكن ال�ضياحية واحتفالت واإقامة 

�ضعائر وعبادات ال�ضهر الف�ضيل بقيود حمدودة.

•• اأبوظبي -وام:

ملجتمعنا"  "نتعاون  �ضعار  حت��ت  "معاً"،  املجتمعية  امل�ضاهمات  هيئة  نظمت 
بنت  ح�ضة  معايل  وم�ضاركة  بح�ضور  نقا�ضية،  وجل�ضات  عمل  ور���س  جمموعة 
واملتحدثني  امل�ضوؤولني  كبار  من  وع��دد  املجتمع،  تنمية  وزي��رة  بوحميد  عي�ضى 
"اأخذ  البتكارية  وذل��ك �ضمن من�ضتها  وال��ع��امل،  الإم���ارات  دول��ة  امللهمني من 

وعطاء" التي ركزت على مو�ضوع "ت�ضكيل مناذج جديدة للبتكار املجتمعي".
وركزت ن�ضخة هذا العام من من�ضة "اأخذ وعطاء"، على اإلهام وتعليم ومتكني 
اأع�ضاء املجتمع للن�ضمام اإىل جمتمع ميتاز بالتعاون، وت�ضهيل تبادل الق�ض�س 
زخم  زي���ادة  م��ع  �ضيما  ل  اجل��دي��دة،  العلقات  بناء  وت�ضجيع  امللهمة،  والأف��ك��ار 
لل�ضركات  التكاملي  النظام  مل�ضتقبل  اأ�ض�س  لو�ضع  وال�ضعي  الجتماعي  البتكار 

الجتماعية النا�ضئة يف دولة الإمارات.
وناق�ضت فعاليات املن�ضة، مو�ضوع "ت�ضكيل مناذج جديدة للبتكار املجتمعي"، 
�ضعياً ل�ضتك�ضاف الفر�س املتاحة لإعادة �ضياغة النماذج احلالية ب�ضورة ت�ضهم 

ودولة  اأبوظبي  يف  الجتماعيني  املبتكرين  لتطوير  الأويل  ال��دع��م  توفري  يف 
م��ن خلل  ج��دي��دة ميكن حتقيقها  ابتكار من��اذج  ككل، وكيف ميكن  الإم����ارات 

التعاون امل�ضرك.
خمي�س  مغري  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  م��ن  زي����ارات  وعطاء" ،  "اأخذ  من�ضة  و���ض��ه��دت 
اخلييلي، رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي، ومعايل املهند�س عوي�ضه مر�ضد 
املرر رئي�س دائرة الطاقة يف اأبوظبي، اإىل جانب م�ضاركة عدد من املتحدثني يف 
جمالت امل�ضوؤولية املجتمعية لل�ضركات، وريادة الأعمال الجتماعية، وال�ضتثمار 
الجتماعي، والتطوع وامل�ضاركة املجتمعية، الذين ناق�ضوا الأولويات الجتماعية 

على م�ضتوى الإمارة.
رئي�س  كوهني،  رونالد  ال�ضري  األقاها  رئي�ضية  بكلمة  اليوم  فعاليات  وافتتحت 
تتجه  كيف  فيها  ناق�س  ال��ذي  امل��وؤث��ر،  لل�ضتثمار  العاملية  التوجيه  جمموعة 
املنطقة نحو �ضفافية التاأثري، يف ظل اعتماد املوؤ�ض�ضات توجهات هادفة لمتلك 
�ضندات  اإىل  واحل��اج��ة  التوريد،  و�ضل�ضلة  والإي����رادات  البيئة  على  اإيجابي  اأث��ر 
من  الجتماعيني  الأع��م��ال  رواد  متكني  على  ال��ق��درة  تعزز  ب�ضورة  ال�ضتدامة 

النمو.
على  فيها  رّك��زت  رئي�ضية  كلمة  بوحميد،  عي�ضى  بنت  ح�ضة  معايل  األقت  كما 
والتعرف  البتكار الجتماعي،  لت�ضميم مناذج جديدة يف  ال��روؤى  تكامل  اأ�ض�س 
على طرق مبتكرة، وحتقيق اأثر اجتماعي اإيجابي، وهو ما تدعمه من�ضة "اأخذ 
وعطاء"، التي تهدف اإىل خلق �ضراكات وفر�س تكاملية بني القطاع احلكومي 
الروؤية  اإىل هذه  الثالث"، م�ضرية معاليها  "القطاع  املدين  واخلا�س واملجتمع 
للقطاع  ال�ضت�ضرافية  وروؤي��ت��ه��ا  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  تعك�س  الب��ت��ك��اري��ة 
"نحو  ل�ضعار  جت�ضيداً   ،"2071" الإم����ارات  مئوية  اأه���داف  نحو  الجتماعي 
الإمارات  دول��ة  ملجتمع  اأف�ضل  م�ضتقبل  ل�ضنع  و�ضعياً  متا�ضكاً"،  اأك��ر  جمتمع 

ا�ضتناداً اإىل البتكار الجتماعي.
نقا�ضية  جل�ضة  تنظيم  مت  ال�ضيوف،  للمتحدثني  الرئي�ضية  الكلمات  وعقب 
اأدارتها �ضاديا اأنور، رائدة الأعمال الإبداعية واملوؤ�ض�س ل�من�ضة "�ضروريكايل"، 
و�ضاركت فيها عائ�ضة �ضعيد حارب، املالكة واملديرة ملنظمة ال�ضمادة الجتماعية؛ 
والجتماعية  البيئية  واحلوكمة  وال�ضتدامة  البتكار  ق�ضم  رئي�ضة  ن��از،  وف��رح 

اإيكوم، وملخي هاليداي، مدير روتاري  الأو�ضط يف �ضركة  واملوؤ�ض�ضية لل�ضرق 
كوزموبوليتان دبي، �ضناء باجر�س، موؤ�ض�ضة من�ضة "مّتكن".

حول  �ضركاتهم  يف  توجهات  من  ميلكونه  ما  احل�ضور  مع  املتحدثون  و���ض��ارك 
الأفكار اجلديدة التي يتم تنفيذها للتعامل مع الأوليات الجتماعية، وكذلك 
يواجهونها،  التي  والتحديات  املتوقع  والأث���ر  احلالية  النماذج  درا���ض��ة  كيفية 
ودولة  اأب��وظ��ب��ي  ملجتمع  اأف�����ض��ل  م�ضتقبل  لتوفري  اتباعها  يتم  ال��ت��ي  وال�ضبل 

الإمارات.
واختتمت فعاليات اليوم بعر�س امل�ضاريع املدرجة �ضمن الن�ضخة اخلام�ضة من 
اأفكارهم  الت�ضعة  النا�ضئة  ال�ضركات  ا�ضتعر�ضت  الجتماعية، حيث  حا�ضنة معاً 

واأعمالهم الهادفة اإىل اإحداث اأثر اجتماعي اإيجابي.
يف  بغالرييا  اجل��اري  مار�س   29 حتى  وعطاء"  "اأخذ  من�ضة  فعاليات  ومتتد 
ا�ضت�ضافة  منها  الثانية  الن�ضخة  اأجندة  ت�ضمل  حيث  باأبوظبي،  املارية  جزيرة 
البتكار  مب�ضاريع  الرت��ق��اء  ا�ضراتيجات  ملناق�ضة  اليوم  مرموقني  متحدثني 

الجتماعي.

•• دبي –الفجر:

نظم ق�ضم اإدارة املعرفة مبحاكم دبي 
احلوارية  اجل��ل�����ض��ات  �ضل�ضلة  ���ض��م��ن 
القا�ضي  ���ض��ع��ادة  م��ع  ح��واري��ة  جل�ضة 
رئي�س  ال�ضام�ضي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
املحكمة اجل��زائ��ي��ة يف حم��اك��م دب��ي " 
وذلك  القيادة«،  »حديث  عنوان  حتت 
بح�ضور �ضعادة طار�س عيد املن�ضوري 
م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب���ي، وذل���ك  من 
تديرها  اإل��ك��رون��ي��ة  م��ن�����ض��ة  خ����لل 
�ضعبة  اأول  رئ���ي�������س  خ���ال���د  ���ض��ري��ف��ة 
ت�ضت�ضيف  وال��ت��ي  الداخلية،  املعرفة 
م����ن ذوي اخل�������ربة يف  ن���خ���ب���ة  ف���ي���ه���ا 
وال�ضراتيجية  الق�ضائية  الأب��ع��اد 
ملوظفي  املعرفة  دعم  يف  ت�ضاهم  التي 
ال�ضخ�ضي  ال��ن��ط��اق��ني  ع��ل��ى  امل��ح��اك��م 
مبادراتها  قائمة  ولإث���راء  والعملي، 
ال��رق��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ف��اع��ل م���ع جميع 

العاملني يف حماكم دبي
�ضعادة  حم���اورة  اجلل�ضة  خ��لل  ومت   
ال�ضام�ضي   عبداهلل  الدكتور  القا�ضي 

 Microsoft ب�����رن�����ام�����ج  ع������رب 
حم���اور  ث���لث���ة  ح����ول   ،Teams
العلمية  وامل�������ض���رية  ال���ن�������ض���اأة  وه������ي، 
وامل��ه��ن��ي��ة، وال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات يف 
الق�ضاء  وم�ضتقبل  الق�ضائي،  النظام 
دبي،  حماكم  يف  القيادة  منظور  م��ن 
حيث ا�ضتهل �ضعادة القا�ضي الدكتور 
عبد اهلل ال�ضام�ضي اجلل�ضة احلوارية 
ال�ضوء  ملقياً  باحل�ضور،  بالرحيب 

���ض��ريت��ه الذاتية  اأه���م حم��ط��ات  ع��ل��ى 
ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  على  وجن��اح��ات��ه 
�ضعادته  ا���ض��ت��ع��ر���س  ك���م���ا  وامل���ه���ن���ي، 
����ض���وراً م���ن حم��ط��ات ح��ي��ات��ه م����روراً 
املهنية،  م�ضريته  يف  له  وظيفة  ب��اأول 
اكت�ضبها  التي  القيم  عن  حت��دث  كما 
اأن  ���ض��رورة  م��وؤك��داً  خ��لل م�ضريته، 
يجعل الإن�ضان مبداأ النظام يف جميع 
تعترب  لأنها  ميار�ضها  التي  الأع��م��ال 

من اأ�ضيا�ضيات النجاح   وناق�س �ضعادة 
ال��ق��ا���ض��ي خ���لل اجل��ل�����ض��ة اأه��م��ي��ة اأن 
احلياة  يف  عمله  اآف��اق  الإن�ضان  يحدد 
والتلحم  ال��وئ��ام  اأهمية  على  و�ضدد 
واأهمية التفوق ال�ضلوكي والأخلقي، 
موؤكداً اأن ال�ضلوك هو جوهر النجاح، 
واأن جميع امل�ضكلت والتحديات التي 
اإمنا  الأ�ضعدة  خمتلف  على  نواجهها 
هي فر�ضة جديدة للتعلم واملمار�ضة .

�صمن �صل�صة اجلل�صات احلوارية 

ق�شم اإدارة املعرفة يف حماكم دبي ينظم جل�شة حوارية مع رئي�ض املحكمة اجلزائية حتت عنوان »حديث القيادة«

مع توا�شل تخفيف قيود كورونا.. العامل العربي على موعد مع روحانيات رم�شان و طقو�شه

من�شة )اأخذ وعطاء( تناق�ض ت�شكيل مناذج جديدة لالبتكار املجتمعي

•• راأ�س اخليمة- وام:

امل�ضت�ضار  القا�ضمي  كايد  بن  امللك  عبد  ال�ضيخ  معايل  ا�ضتقبل 
اخلا�س ل�ضاحب ل�ضمو حاكم راأ�س اخليمة يف جمل�ضه يف �ضيح 
�ضفري  حميتي  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  �ضعادة  اأم�����س  �ضباح  ال��ربي��رات 

جمهورية كو�ضوفو لدى الدولة.
مت خ��لل ال��ل��ق��اء بحث ع��لق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني دول���ة الإم����ارات 
وكو�ضوفو و�ضبل تطويرها يف خمتلف املجالت وتبادل وجهات 

النظر ب�ضاأن عدد من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرك مبا يخدم 
م�ضالح البلدين ال�ضديقني و�ضعبيهما.

اأن العلقات  اأكد معايل ال�ضيخ عبدامللك بن كايد القا�ضمي  و 
خمتلف  يف  م�ضتمرا  ت��ط��ورا  ت�ضهد  وك��و���ض��وف��و  الإم�����ارات  ب��ني 
املجالت ل�ضيما القت�ضادية بدعم ورعاية من قيادتي البلدين 
ال�ضديقني مبا يحقق تطلعات �ضعبيهما اإىل مزيد من النماء 

والرخاء.
للموؤ�ض�س  الرائد  الدور  اإىل  القا�ضمي  ال�ضيخ عبدامللك  اأ�ضاد  و 

ال��ب��اين ال�����ض��ي��خ زاي����د ب��ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ثراه 
البلدين  بني  وال�ضداقة  للتعاون  الأوىل  اللبنات  و�ضع  ال��ذي 

ال�ضديقني .
من جانبه اأكد �ضفري كو�ضوفو لدى الدولة حر�س بلده على 
تعزيز علقات التعاون مع دولة الإمارات يف خمتلف املجالت 
م�ضريا   .. ا�ضتدامة  اأك��ر  م�ضتقبل  بناء  اأج��ل  من  والقطاعات 
اإىل فر�س التعاون الواعدة بني البلدين يف عدد من املجالت 

احليوية وامل�ضتقبلية التي تعزز م�ضرية التنمية ال�ضاملة.

عبد امللك بن كايد ي�شتقبل �شفري كو�شوفو لدى الدولة

•• ال�صارقة-وام:

الإ�ضلمية  ال�ضوؤون  دائ��رة  افتتحت 
ب��ال�����ض��ارق��ة 7 م�����ض��اج��د ج���دي���دة يف 
م�ضاحاتها  يف  م��ت��ن��وع��ة  الإم���������ارة 

وطرزها املعمارية.
تتوزع امل�ضاجد اجلديدة على مناطق 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن م���دن الإم�������ارة، منها 
ال�ضارقة،  مدينة  يف  م�ضاجد  ثلثة 
احلمرية،  مب��ن��ط��ق��ة  وم�������ض���ج���دان 
وم�ضجدان باملنطقة الو�ضطى وذلك 
�ضمن ا�ضتعدادات الدائرة ل�ضتقبال 
�ضهر رم�ضان املبارك وتي�ضري و�ضول 
قاطني الإمارة اإىل دور العبادة واأداء 

ال�ضعائر بكل �ضهولة وي�ضر.
افتتحت  ال�������ض���ارق���ة  م���دي���ن���ة  ف���ف���ي 
ال��دائ��رة م�ضجد الأم��ني ال��ذي �ضيد 
احلديث  امل���ع���م���اري  ال����ط����راز  وف�����ق 
امل����م����زوج ب��ال��ط��اب��ع الإ�����ض����لم����ي، يف 
ب����ج����وار معهد  ال����رم����ث����اء،  م��ن��ط��ق��ة 
ال�ضارقة لل�ضياقة والتدريب و يت�ضع 
جمهور  وي���خ���دم  م�����ض��ل،   300 ل���� 

وموظفي املعهد.
ال��ل��واء �ضيف  ���ض��ع��ادة  �ضهد الف��ت��ت��اح 
�ضرطة  ع��ام  قائد  ال�ضام�ضي  ال���زري 
ال�����ض��ارق��ة، و���ض��ع��ادة ع��ب��داهلل خليفة 
ي���ع���روف ال�����ض��ب��و���ض��ي رئ��ي�����س دائ����رة 

ال���������ض����وؤون الإ����ض���لم���ي���ة وع������دد من 
م�������ض���وؤويل ال�������ض���وؤون الإ����ض���لم���ي���ة و 

املعهد .
ال����دائ����رة م�����ض��ج��د �ضعد  واف��ت��ت��ح��ت 
ب���ن م���ال���ك يف م��ن��ط��ق��ة ال��رق��ي��ب��ة 7 
�ضيد وفق  ال��ذي  و  ال�ضيوح  ب�ضاحية 
املمزوج  الإ�ضلمي  املعماري  الطراز 
 450 ل���  ويت�ضع  احل��دي��ث،  بالطابع 

م�ضل منها 55 مل�ضلى الن�ضاء.
ب�ضاحية   4 ك�ضي�ضة  منطقة  يف  و 
الدائرة م�ضجد  افتتحت  الرحمانية 
يت�ضع  ال���ذي  حم�ضن  ب��ن  �ضنان  اأب���و 
مل�ضلى   70 م��ن��ه��ا  م�����ض��ل،   550 ل���� 
الطراز  على  امل�ضجد  و�ضيد  الن�ضاء، 

املعماري الإ�ضلمي املمزوج بالطابع 
احلديث.

افتتحت  احل���م���ري���ة  م��ن��ط��ق��ة  ويف 
بن  العلمة حممد  الدائرة م�ضجد 
ع��ل��ي ال�����ض��وك��اين، ب��احل��م��ري��ة �ضرق 
منها  م�ضل   300 ل���  يت�ضع  وال���ذي 
45 مل�ضلى الن�ضاء، بينما يقع م�ضجد 
اأبوعامر الأ�ضعري مبنطقة احلمرية 

غرب، ويت�ضع ل� 250 م�ضل.
افتتحت  ال��و���ض��ط��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  و 
ال����دائ����رة مب��ن��ط��ق��ة احل�����ض��ن 1 يف 
الذي  امل��روءة،  الذيد م�ضجد  مدينة 
 70 550 م�����ض��ل، م��ن��ه��ا  ل����  ي��ت�����ض��ع 
م�ضجد  يت�ضع  بينما  الن�ضاء،  مل�ضلى 

الربير  وه��ب مبنطقة  ب��ن  ع��ب��داهلل 
 30 منها  م�ضل   220 ل���  اجلنوبي 
وفق  امل�ضجدان  و�ضيد  الن�ضاء  مل�ضلى 

الطراز الإ�ضلمي.
ال�ضبو�ضي  ع��ب��داهلل  ���ض��ع��ادة  اأ����ض���اد  و 
ب���ج���ه���ود ج���م���ي���ع ال���ع���ام���ل���ني ال����ذي 
ب����ذل����وا ق�������ض���ارى ج���ه���ده���م لإجن�����از 
اف��ت��ت��اح امل�����ض��اج��د ق��ب��ل دخ����ول �ضهر 
رم�ضان املبارك، م�ضريا اإىل اأن هذه 
امل�ضاجد تاأتي �ضمن برنامج الدائرة 
اإىل  لف��ت��ا  رم�����ض��ان  �ضهر  ل�ضتقبال 
النتهاء من  و�ضك  على  ال��دائ��رة  اأن 
افتتاح  ل�ضتكمال  النهائية  املرحلة 

بقية امل�ضاجد.

افتتاح 7 م�شاجد جديدة باإمارة ال�شارقة ا�شتعدادا ل�شهر رم�شان

�ضوري�س   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
بودينال بيديراجو بودينال ، 
الهند   اجلن�ضية - جواز �ضفره 
)7851426N(  رق�������م 

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

    0506394109

فقدان جواز �شفر
ا����ض���م���اء   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند   ، ح���ب���ي���ب  حم����م����د 
رقم  �ضفره  ج��واز  اجلن�ضية 
)S7995974( - يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  الهندية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
�ضاجد  حممد   / امل��دع��و  فقد 
باك�ضتان   ، اح���م���د  خم���ت���ي���ار 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )DY5575162(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�ضفارة الباك�ضتانية او اقرب 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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•• دبي-وام:

ا�ضتقبل �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
معايل هوغو فيل�ضكيز نائب رئي�س جمهورية الباراغواي وذلك يف مقر اإك�ضبو 
بحث العلقات الثنائية بني دولة الإمارات  اللقاء  خلل  جرى  دبي.   2020
وجمهورية الباراغواي و�ضبل تعزيز اآفاق التعاون امل�ضرك يف خمتلف املجالت.

اإ���ض��اف��ة اإىل  ك��م��ا ب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ع���ددا م��ن الق�ضايا ذات اله��ت��م��ام امل�����ض��رك 

امل�ضتجدات الإقليمية والدولية.
الباراغواي  جمهورية  م�ضاركة  فيل�ضكيز  هوغو  وم��ع��ايل  �ضموه  وا�ضتعر�س 
تعزيز  ال��ب��ارز يف  العاملي  احل��دث  ه��ذا  ودور   ، دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف  ال�ضديقة 
التعاون الدويل لدعم التعايف القت�ضادي العاملي وحتقيق التنمية امل�ضتدامة يف 
اآل نهيان بزيارة معايل هوغو  ال�ضيخ عبداهلل بن زايد  املجتمعات. ورحب �ضمو 
فيل�ضكيز، واأكد حر�س دولة الإمارات على تعزيز علقات التعاون امل�ضرك مع 

الباراغواي ودول اأمريكا اللتينية ال�ضديقة يف املجالت كافة.

من جانبه اأ�ضاد معايل هوغو فيل�ضكيز بالتنظيم املتميز لإك�ضبو 2020 دبي 
الدول  لكافة  العاملي  احل��دث  هذا  اأتاحها  التي  الواعدة  الفر�س  على  موؤكدا   ..

امل�ضاركة من اأجل تعزيز خططتها التنموية على خمتلف الأ�ضعدة.
امل�ضرك مع دولة  التعاون  اإىل تعزيز علقات  واأع��رب معاليه عن تطلع بلده 
الإمارات يف املجالت كافة .. م�ضيدا باملكانة الرائدة التي حتظى بها الدولة على 
القمزي  عبداهلل  �ضعيد  �ضعادة   .. اللقاء  ح�ضر  وال��دويل.  الإقليمي  ال�ضعيدين 

�ضفري الدولة غري املقيم لدى باراغواي.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

من  ح��زم��ة   ،  2020 باك�ضبو  التنقل  منطقة  يف  ل���زواره  دومينيكا  ج��ن��اح  ق��دم 
واهم  وموقعها اجلغرايف،  �ضعبها  وتقاليد  وعادتها  الدولة  تاريخ  املعلومات عن 
اخلارجي  الت�ضميم  خ��لل  م��ن  فيها،  ال�ضتثمار  وف��ر���س  ال�ضياحية  الأم��اك��ن 
من  والعديد  ال��دول��ة  اأ�ضم  ليحمل  اخل��ارج��ي  الت�ضميم  ياأتي  حي�س  الداخلي، 
ال�ضور املعربة عن الدولة ووجوه مواطنيها املعربة عن خمرية اللون واأزيائها 
املحلية، اأما الت�ضميم الداخلي فجاء موزع على ممرات ت�ضمح لتحرك اجلمهور 
اإر�ضادية  ج��دا  الكثرية  ل��وح��ات  ت�ضم  ح��واج��ز  ت�ضييد  م��ع  ي�ضر،  وبكل  باأريحية 
بال�ضور واملعلومة عن القطاعات املتوفرة يف الدولة، وو�ضف تف�ضيلي عنالفنون 

والثقافة والأدب والراث واحلرف اليدوية وامل�ضغولت ال�ضناعية املحلية.

بداية رحلة الزائر يف جناح دومينيكا تبداأ بلوحة ترحيب وا�ضارة اإىل اأنها جنة 
اإىل  يعود  وذل��ك   ) الطبيعة  ج��زي��رة   ( لقبها  ع��ن  نبذة  اإىل  بالإ�ضافة  الأر����س، 
ال�ضيقة  املغامرات  من  نهائي  ل  ع��دد  وتوفر  ال�ضنة،  اأي��ام  بعدد  اأنهار  امتلكها 
الفقاعات  م��ن  بطبقة  املغطاة  امل��ي��اه  حت��ت  الغو�س  م��ن  ب���دءا  لل�ضياح،  املحببة 
الربكانية، و�ضول اإىل ال�ضباحة يف الينابيع احلارة بعد يوم طويل من امل�ضي يف 
اأح�ضان الطبيعة.، فكما يعك�س جمال وروعة ثقافته الريفية عرب لرق�س على 
الدومينيكي،  املطبخ  من  خمتلفة  اأ�ضناف  وت��ذوق  املحلية،  املو�ضيقى  اإيقاعات 
والتعرف اإىل ال�ضكان الذين ي�ضمون اأكرب ن�ضبة من املعمرين يف العامل، ويرجع 
الف�ضل يف ذلك اإىل النظام الغذائي ال�ضحي واأ�ضلوب املعي�ضة املريح الذي تتميز 
نظيفة  وبيئة  مناخ �ضحي  وج��ود  الب�ضيطة مع  فاحلياة  احلياة يف اجلزيرة،  به 
الأ�ضباب تعترب ملذ  املجتمع، ولهذه  لأف��راد  العامة  ال�ضحة  ي�ضهما يف حتقيق 

لل�ضياحة البيئية، بف�ضل �ضعابها املرجانية وغاباتها ال�ضتوائية اإىل جانب كونها  
ثاين اأكرب بحرية فوارة يف العامل، وتر�ضل للعامل ر�ضالة ودعوة لكت�ضاف جهود 
ها يف  خف�س انبعاثات  ثاين اأك�ضيد الكربون مبعدل الن�ضف تقريبا بحلول عام 
املنت�ضرة على جدران اجلناح تبني للزائر باأن دومينيكا  اللوحات  2030م بع�س 
ت�ضتهر باملحا�ضيل الزراعية، ويف نف�س الوقت تتمتع ب�ضواطئها اخللبة ومناخها 
املعتدل، والعديد من ال�ضللت والغابات البكر والت�ضاري�س الطبيعية، و�ضاأنها 
اي��ج��اد حلول  واحل��ر���س على  املناخية  للمتغريات  الت�ضدي  اجل��زر يف  ك��ل  ���ض��اأن 
املحيطات  يف  اجل��زر  من  الكثري  تطال  التى  العواقب  لتفادي  و�ضريعة،  جذرية 
والبحار، ومن اأجل ارتفاع معدل الدخل القومي ت�ضعى دموينيكا اإىل ا�ضتقطاب 
19 التى اثرت  اأخرى بعد مرحلة كفيدا  ال�ضياح واإع��ادة احلياة الطبيعية مرة 
على اقت�ضادها من جانب قطاع ال�ضياحة الذي تعتمد عليه كلياً، وت�ضعى الدولة  

دويل   مطار  ت�ضييد  يف  تبداأ  كما  لل�ضتثمار،  اجلاذبة  التحتية  البنية  لتا�ضي�س 
يربط بني دومينيكا بكل دول العامل، مع توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل خربات 

مع الدول الكربى واإعفاء مواطني هذه الدول من الدخول اإىل دموينيكا. 
اأي�ضا زواه ملعرفة امللب�س التقليدية وال�ضلع الغذائية، واأ�ضلوب  ويدعو  اجلناح 
احلياة يف اجلزيرة، ويعر�س احلرف اليدوية واملنتجات الزراعية الطبيعية التي 
خلل  من  واملهرجانات  الكرنفالت  معرفة  عن  ف�ضًل  دومينيكا،  بها  ت�ضتهر 
ما  اأه��م  باجلناح، ف�ضًل عن عر�س  �ضا�ضات  على  تعر�س  التى  الفيديو  مقاطع 
ي�ضكل اقت�ضادها من �ضناعات واأن�ضطة، كال�ضياحة والت�ضنيع واملعاجلة الزراعية، 
والطاقة املتجددة، وتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، اإ�ضافة اإىل الثقافة الغنية 
براثها املتفرد، وقد خ�ض�س اجلناح ركن للهدايا املتنوعة من ال�ضناعات اليدوية 

واحلرف وامل�ضغولت املحلية.

•• ال�صارقة-الفجر:

الدكتور  الأ���ض��ت��اذ  ���ض��ع��ادة  بح�ضور 
ال��ن��ع��ي��م��ي، مدير  ح��م��ي��د جم�����ول 
�ضعادة  ومب�ضاركة  ال�ضارقة،  جامعة 
ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز بن 
امل�ضت�ضار  النعيمي  را���ض��د  ب��ن  علي 
اإم�������ارة عجمان  ال��ب��ي��ئ��ي حل��ك��وم��ة 
جلمعية  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������س 
كمتحدث  اخل�����ريي�����ة  الإح�����������ض�����ان 
الأعمال  اإدارة  كلية  رئي�ضي، نظمت 
الدويل  املنتدى  ال�ضارقة،  بجامعة 
ال�����ث�����اين ل��ل��ت��ن��م��ي��ة والب�����ت�����ك�����ارات 
امل�����ض��ت��دام��ة وال����ذي ج���اء ه���ذا العام 
ال�ضفري  " احل���ي���اد  ���ض��ع��ار:  حت���ت 
والقت�ضاد  ال���ض��ت��دام��ة  امل��ن��اخ��ي: 
الدائري والعمل املناخي" بالتعاون 
والفنون  ال���ه���ن���د����ض���ة  ك��ل��ي��ت��ي  م����ع 
اجل���م���ي���ل���ة وال���ت�������ض���م���ي���م،  ك���م���ا مت 
الفائزين  اأ����ض���م���اء  ع����ن  الإع��������لن 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  "م�ضابقة  يف 
قيمتها  جوائز  مبجموع  لل�ضباب"، 
مقدمة من �ضركة  درهم  األف   25
بيئة ال�ضارقة، وذلك بقاعة الرازي 
والعلوم  الطبية  الكليات  مبجمع 

ال�ضحية يف جامعة ال�ضارقة.
مدير  �ضعادة  األقاها  كلمة  وخ��لل 
ب��احل�����ض��ور موؤكدا  اجل��ام��ع��ة رح���ب 
تقدًما  ال�ضارقة  اإحراز جامعة  على 
ك��ب��رًيا يف ت��ع��زي��ز ال���ض��ت��دام��ة لدى 
واملجتمع  ال�����ض��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  اأ����ض���رة 
العديد  ت���ق���دمي  خ����لل  م���ن  ك��ك��ل 
م���ن ور�����س ال��ع��م��ل وال����ن����دوات عرب 
والتي  ال�ضتدامة  ح��ول  الإن��رن��ت 
تقدم حلوًل للعديد من التحديات 
خلل  م��ن  املجتمع  يواجهها  التي 

ال��ب��ح��وث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي يقوم 
باإجرائها اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 
اجلامعة  �����ل  اأهَّ مم���ا  اجل���ام���ع���ة،  يف 
م�ضتوى  على  الأول  امل��رك��ز  لتحتل 
ل���ل���ع���ام اخل����ام���������س على  ال������دول������ة 
اي  )ي���و  لت�ضنيف  ط��ب��ق��ا  ال���ت���وايل 
جرين مريك(  والذي يعمل على 
على  اجل��ام��ع��ات  وت��ق��ي��ي��م  ت�ضنيف 
م�ضتوى العامل يف جمالت التنمية 
امل�ضتدامة واللتزام مبعايري البيئة 
النظيفة. واأ�ضاف املدير اأن جامعة 
اأن ال�ضتدامة  ال�ضارقة تعتمد على 
يجب اأن تبداأ من اجلامعات لذلك 
تعمل على غر�س ثقافة ال�ضتدامة 
اأ�ضرتها  واأع�������ض���اء  ط��ل��ب��ت��ه��ا  ل����دى 
تاأهيل  يف  ال���دول���ة  ل���روؤي���ة  حتقيقا 
بيئة م�ضتدامة بهدف احلفاظ على 
الكوكب.  على  م��ت��وازن  بيئي  نظام 
تاأتي  البلدان  تنمية  اأن  على  واأك��د 
من  احتياجاتها  تلبية  خ��لل  م��ن 
احل��ف��اظ على  م��ع  املختلفة  امل����وارد 
النظام البيئي امل�ضتدام، م�ضريا اإىل 
يف  الطلبة  عليه  يعمل  م��ا  ه��ذا  اأن 
اأن م�ضابقة  اأ�ضار اإىل  اجلامعة، كما 
والتي  لل�ضباب  امل�ضتدامة  التنمية 
بها  ال���ف���ائ���زي���ن  ع����ن  الإع��������لن  مت 
اأح���د الأدوات  امل��ن��ت��دى ه��ي  يف ه���ذا 
من  الطلبة  اجلامعة  ت�ضجع  التي 
خللها على طرح اأفكارهم املبتكرة 
اإىل  والتحول  ال�ضتدامة  جمال  يف 
مدير  اأن��ه��ى  ث��م  النظيفة.  البيئة 
ال�ضكر  ب��ت��ق��دمي  ك��ل��م��ت��ه  اجل��ام��ع��ة 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  اإىل  وال����ع����رف����ان 
حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
جامعة  وموؤ�ض�س  ال�����ض��ارق��ة،  ح��اك��م 

ال�ضارقة، واإىل �ضمو ال�ضيخ �ضلطان 
ب��ن اأح��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي، ن��ائ��ب حاكم 
جامعة  رئ���ي�������س  ال�������ض���ارق���ة  اإم��������ارة 
ال�������ض���ارق���ة، ك��م��ا ق����دم ال�����ض��ك��ر اإىل 
على  القائمة  وال��ل��ج��ان  املتحدثني 
امل�ضابقة  حت��ك��ي��م  وجل���ن���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
واأو�ضحت  ال�ضارقة.  بيئة  و�ضركة 
ال���دك���ت���ور دمي�����ا جمايل  الأ�����ض����ت����اذ 
خلل  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  عميدة 
كلمة األقتها بهذه املنا�ضبة اأن الكلية 
تعمل على حث الطلبة على تخريج 
الهتمام  ب��ني  ي��وازن��ون  للغد  ق���ادة 
والعناية  واله����ت����م����ام  ب������الأرب������اح 
ب�ضكل  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ح��ي��ط  باملجتمع 
ع���ام، واأ���ض��اف��ت اأن��ن��ا ن��ح��ت��اج العمل 
الأفكار  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  اجلامعي 
امل��ب��ت��ك��رة ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا مل�����ض��اع��دت��ن��ا يف 
اإيجاد حلول للق�ضايا العديدة التي 
احلايل  الع�ضر  يف  كوكبنا  ت��واج��ه 
م�ضتقبل  تهيئة  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  ح��ت��ى 
وانتهت  القادمة.  للأجيال  اأف�ضل 
للتعبري عن فخرها عن تنظيم هذا 
بعده  ب�ضبب  الثاين  وللعام  املنتدى 
وتداعياته  وتاأثريه  املهم  الإن�ضاين 
على  الطويل  امل��دى  على  املحتملة 
ال�����ض��ك��ر للطلبة  ال��ط��ل��ب��ة، وق��دم��ت 
التنمية  م�����ض��اب��ق��ة  يف  امل�������ض���ارك���ني 
امل�����ض��ت��دام��ة ل��ل�����ض��ب��اب ع��ل��ى تقدمي 
بالإبداعية  و�ضفتها  التي  اأفكارهم 
ال�ضكر  قدمت  و  التقليدية،  وغ��ري 
لأع�ضاء اللجان التنظيمية وجميع 

من �ضاهم يف جناح املنتدى.
علي  معمر  الدكتور  الأ�ضتاذ  واأك��د 
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ب��ال��ط��ي��ب، 
والدرا�ضات  العلمي  البحث  ل�ضوؤون 
ال���ع���ل���ي���ا ب��������اأن ج���ام���ع���ة ال�������ض���ارق���ة 

ا���ض��ت��ث��م��رت وم���ن���ذ وق����ت ط���وي���ل يف 
اإن�ضاء  جمال ال�ضتدامة من خلل 
حرم جامعي م�ضتدام واإن�ضاء مكتب 
من  كبريا  ع��ددا  لي�ضم  ال�ضتدامة 
ثقافة  ب��رب��ط  تهتم  ال��ت��ي  ال���دوائ���ر 
جوانب  خم��ت��ل��ف  يف  ال����ض���ت���دام���ة 
اأو حتى  احل��ي��اة ���ض��واء الأك��ادمي��ي��ة 
اإىل  للطلبة،  الل�ضفية  الأن�ضطة 
جانب املجموعات البحثية العديدة 
ال����ت����ي ت���ع���م���ل ع����ل����ى م���و����ض���وع���ات 
مدعومة  ال����ض���ت���دام���ة  جم�����ال  يف 
اأعلى  ع��ل��ى  وم����راف����ق  مب���خ���ت���ربات 
م�ضتوى مل�ضاندة املنظومة البحثية،  
واأ�ضاف باأن جمال ال�ضتدامة ميثل 
حتديا كبريا  للعامل ولذلك تتعلون 
املوؤ�ض�ضات  اجلامعة مع العديد من 
م�ضتوى  ع��ل��ى  وال��ب��ح��ث��ي��ة  العلمية 
العامل يف هذا املجال، واأي�ضا تطرح 
ع���دة ب��رام��ج اأك��ادمي��ي��ة يف جمالت 

ال�ضتدامة وما يتعلق بها.
العزيز  عبد  الدكتور  ال�ضيخ  �ضعادة 
ب���ن ع��ل��ي ب���ن را����ض���د ال��ن��ع��ي��م��ي قدم 
حما�ضرة حول البيئة وال�ضتدامة، 
طرح من خللها عدة حماور ت�ضب 
يف خدمة البيئة من خلل العديد 
القيمة  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 
املعريف  الوعي  زي��ادة  التي ت�ضهم يف 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وط����رق حلها،  ب��امل��خ��اط��ر 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون بني  وت��ط��رق اإىل 
جميع الأطياف على كوكب الأر�س 
التي  البيئية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
اأهمية  على  واأك��د  الب�ضرية،  تواجه 
الوعي املعريف لدى الإن�ضان ب�ضفة 
ال�ضتدامة  م��و���ض��وع  ح���ول  ع��ام��ة 
وتطبيق املعرفة اإىل اأفعال حقيقية 
احلقيقية.  ال���ض��ت��دام��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

وخ��������لل ف����ع����ال����ي����ات امل����ن����ت����دى مت 
الفائزين  اأ�ضماء  واإعلن  الت�ضويت 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  "م�ضابقة  يف 
ج���وائ���ز  مب���ج���م���وع���ة  لل�ضباب"، 
واأعلنت  بيئة،  �ضركة  م��ن  مقدمة 
اأ�ضماء الفائزين الأ�ضتاذة نوف  عن 
�ضركة  يف  م�ضروع  مدير  الق�ضري، 
بيئة، حيث فاز باملركز الأول طالبة 
بوخاري،  �ضابريه  ال�ضارقة  جامعة 
جمموعة  ال����ث����اين  ب���امل���رك���ز  وف������از 
ط���ال���ب���ات م���ن ج��ام��ع��ة دب����ي وه���م: 
البريقدار  وب����دور  ال�ضهابي  �ضهد 
وفاز  دي��اب،  ورغ��د  �ضويهنة  �ضهد  و 
الثالث جمموعة طلبة من  باملركز 
اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��دب��ي وهم: 
التميمي  وع��ب��ري  را���ض��د  اأب���و  �ضربل 
وعبد الرحمن دياب و كارول رباط 
باملركز  وفاز  عبدال�ضلم،  وحممود 
الرابع جموعة طالبات من جامعة 
مانيبال دبي وهن: اإليزابيث ماثيو 
و  نفي�ضة  ناميا  و  ج��ورج  �ضريين  و 
اأجن��ي��ث��ا ���ض��وري��ن��دران، وف���از باملركز 
اأو�ضادو  ن�ضرين  الطالبة  اخلام�س 
دبي.  يف  الربيطانية  اجلامعة  من 
وخلل اجلل�ضة الأوىل والتي كانت 
الإيجابي:  " امل��ن��اخ  ع���ن���وان:  حت��ت 
الأع�����م�����ال  ال���ت���ف���ك���ري يف  واإع�������������ادة 
التجارية امل�ضتقبلية" والتي ناق�ضت 
تتبنى  اأن  ل��ل�����ض��رك��ات  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
بهدف  الإيجابي"  "املناخ  فل�ضفة 
الوقت احلايل  الزده���ار يف  حتقيق 
يف  امل�ضاعدة  طريق  عن  وم�ضتقبل 
كوكب  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�ضكلت  ح��ل 
الأر�س وتعود بالنفع على الب�ضرية 
جميعا، وقد اأدارت اجلل�ضة الأ�ضتاذة 
الدكتورة دميا اجلمايل عميدة كلية 

ال�ضارقة،  جامعة  يف  الأعمال  اإدارة 
و�ضارك فيها كل من: ال�ضيدة العنود 
التنفيذية  ال��رئ��ي�����ض��ة  ال��ه��ا���ض��م��ي، 
 ،the futurist وموؤ�ض�ضة �ضركة
رئي�س  ���ض��ي��ن��غ،  ه���ارب���ن���در  وال�����ض��ي��د 
ال�ضنغافوري،  الأع����م����ال  جم��ل�����س 
���ض��ارة ج��اك�����ض��ون، املدير  وال�����ض��ي��دة 
 ،Green Ethics العام ل�ضركة
األيفي��زو�س  ثيوفيل��و�س  وال�����ض��ي��د 
والبيئ�ة  وال�ض�لمة  ال�ضح�ة  رئي��س 
اأغذية.  مب��ج��م��وع��ة  وال����ض���ت���دام���ة 
وك��ان��ت حتت  ال��ث��ان��ي��ة  اأم���ا اجلل�ضة 
الطاقة  اإىل  "النتقال  ع����ن����وان: 
املحايدة  اإىل  وال��و���ض��ول  النظيفة 
 ،"2050 ع��ام  بحلول  الكربونية 
وركزت على تقنيات الطاقة املبتكرة 
والتمويل،  وال�ضتثمار  وال�ضيا�ضات 
وقطاع  احل��ك��وم��ة  دور  ع��ن  ف�ضل 
التعليم  وم���وؤ����ض�������ض���ات  ال�����ض��ن��اع��ة 
ال���ع���ايل وامل��ج��ت��م��ع ب�����ض��ك��ل ع����ام يف 
بحلول  الكربونية  املحايدة  حتقيق 
اجلل�ضة  ه��ذه  واأدار  2050م،  ع��ام 
ق�ضم  رئي�س  غناي  �ضوقي  الدكتور 
متويل البحوث مبكتب نائب مدير 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ب��ح��وث وال����درا�����ض����ات 
فيها:  و���ض��ارك  اجلامعة،  يف  العليا 
ن�����ض��وح��ي مدير  ب��ا���ض��م  ال���دك���ت���ور 
جمل�س  وع�ضو   العلمية  الأع��م��ال 
املهند�ضة  و   ،WGGS يف  الإدارة 
مديرة   ، ال��������ربدان  ����ض���امل  م����ي����ادة 

ق�����ض��م الأب�����ح�����اث وال�����درا������ض�����ات يف 
ال�ضارقة  وغ��از  ومياه  كهرباء  هيئة 
)���ض��ي��وا( وال��دك��ت��ور ���ض��ام��ي حممد 
احل��ن��ظ��ل��ي م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة معهد 
الإدارة البيئية وال�ضتدامة التابعة 
اجلل�ضة  وك����ان����ت  ب���ي���ئ���ة.  ل�������ض���رك���ة 
ال��ث��ال��ث��ة حت���ت ع���ن���وان: " الإب�����داع 
ونوق�ضت  املناخ"  تغيري  اأج���ل  م��ن 
الفن  الإب��داع يف عامل  فيها فل�ضفة 
وم���ن خلل  ال��ف��ن��ان  وك��ي��ف ي�ضبح 
عك�س  ب��ه��دف  للتغيري  ح��اف��زا  ف��ن��ه 

���ض��ورة وا���ض��ح��ة ع��ن خ��ط��ورة اأزمة 
املناخ العاملية، اأدار اجلل�ضة الأ�ضاتذة 
م��ه��دي احل�ضني،  ن��ادي��ة  ال��دك��ت��ورة 
اجلميلة  ال����ف����ن����ون  ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د 
الفنان  فيها:  و���ض��ارك  والت�ضميم، 
عبد اهلل ال�ضعدي، وال�ضيد اأحمد اآل 
 X  علي، رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة
اأنطون  الدكتور   ،Architects
اأ���ض��ت��اذ م�����ض��اع��د، ويعمل  ���ض��ت��وري - 
يف جمال ترويج الأزياء والت�ضميم 

والعمارة الداخلية.

جناح دومينيكا يروج لل�شياحة ويعد الزوار مبطار دويل قريبًا يف اأك�شبو 2020 

اأعلنت عن الفائزين يف م�صابقة التنمية امل�صتدامة لل�صباب

جامعة ال�شارقة تطلق املنتدى الدويل الثاين للتنمية واالبتكارات امل�شتدامة 

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل نائب رئي�ض الباراغواي يف مقر اإك�شبو 2020

�شفري االإمارات غري املقيم لدى بنما 
يقدم ن�شخة من اأوراق اعتماده اإىل 

نائبة وزير العالقات اخلارجية البنمية
•• بنما - وام: 

قدم �ضعادة �ضامل را�ضد العوي�س �ضفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا 
وزير  نائبة  ج���وردون  اإل��ي��دا  م��اري��ا  �ضعادة  اإىل  اعتماده  اأوراق  م��ن  ن�ضخة 
العلقات اخلارجية يف جمهورية بنما �ضفريا غري مقيم لدولة الإمارات 

ومفو�ضا فوق العادة لدى بنما.
ومت��ن��ت ���ض��ع��ادة ج����وردون خ���لل ح��ف��ل ت��ق��دمي اأوراق الع��ت��م��اد ال���ذي مت 
عمله،  مهام  يف  التوفيق  العوي�س  ال�ضفري  ل�ضعادة  املرئي  الت�ضال  عرب 
وتطوير العلقات الثنائية بني الإمارات العربية املتحدة وجمهورية بنما 
ا�ضتعداد بلدها لتقدمي كل دعم  املجالت، موؤكدة  وتعزيزها يف خمتلف 

ممكن لت�ضهيل مهامه.
من جهته، اأعرب �ضعادة �ضامل العوي�س عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات 
�ضتى  يف  وتفعيلها  الثنائية  ال��ع��لق��ات  تعزيز  على  وح��ر���ض��ه  بنما  ل��دى 

املجالت مبا ي�ضهم يف دعم اأوا�ضر ال�ضداقة بني البلدين.
وجرى ا�ضتعرا�س جمالت التعاون بني دولة الإمارات وبنما وبحث �ضبل 
وال�ضعبني  البلدين  وطموحات  م�ضالح  يحقق  مبا  وتطويرها،  تنميتها 

ال�ضديقني.

•• اأبوظبي-وام:

امل���دين م��ن خم�ضة  ل��ل��دف��اع  اأب��وظ��ب��ي  اأب��وظ��ب��ي وهيئة  ح���ذرت �ضرطة 
باملركبات وهي يف معظمها ناجتة  ا�ضتعال احلرائق  اإىل  توؤدي  اأ�ضباب 
عن اإهمال ال�ضائقني لإجراءات الA�ضلمة والوقاية .. مو�ضحة اأن 
ال�ضائل  الوقود  مثل  لل�ضتعال  قابلة  عنا�ضر  على  حتتوي  ال�ضيارات 

والزيوت واملكونات الداخلية مثل البل�ضتيك واملطاط وغريها.
واأكد املقدم مهند�س �ضامل ها�ضم احلب�ضي مدير اإدارة ال�ضلمة العامة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��دف��اع امل���دين على ���ض��رورة ال��وق��اي��ة م��ن حوادث  يف هيئة 
خمت�س  فني  قبل  م��ن  ال�ضيانة  تنفيذ  خ��لل  م��ن  ال�ضيارات  ح��رائ��ق 
وذلك وقايًة للمركبة وحمايًة مل�ضتخدميها واإجراء ال�ضيانة الدورية 
للمركبة والتعامل مع ور�س ت�ضليح متخ�ض�ضة وذلك لأن الور�س غري 

اأنهم قد يت�ضببون  اإل  باإ�ضلح عطل ما  املتخ�ض�ضة قد يقوم عمالها 
يف اأعطال اأخرى .. م�ضددا على اأن الحتفاظ مبطفاأة حريق وحقيبة 

اإ�ضعافات اأولية لل�ضرورة.
من جهته اأو�ضح الرائد دكتور مهند�س عادل ن�ضيب ال�ضقري رئي�س 
هناك  اأن  اأبوظبي  �ضرطة  يف  اجلنائية  الأدل���ة  ب���اإدارة  احل��رائ��ق  ق�ضم 
امل��رك��ب��ات منها الإ���ض��اف��ات اجل��وه��ري��ة غري  اأ���ض��ب��اب حل��رائ��ق  خم�ضة 
املطابقة للقيا�ضات واملوا�ضفات املعتمدة و ترك مواد �ضائلة قد حتتوي 
للمنتجات  ال�ضائقني  وا�ضتخدام  باملركبة  ال�ضتعال  �ضريعة  مواد  على 
غري الأ�ضلية وغري املتوافقة مع نظام كهرباء املركبة مما يوؤدي اإىل 
الكهربائية  الأجهزة  ف�ضل  عدم  هو  الرابع  وال�ضبب  وحريق  التما�س 
داخل املركبة خا�ضة يف ف�ضل ال�ضيف وتركيب قطع اإ�ضافية يف املركبة 

عن طريق فني غري متخ�ض�س.

�شرطة اأبوظبي وهيئة الدفاع املدين حتذران من 5 اأ�شباب ال�شتعال املركبات

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000672 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اخلليج ملواد املعادن  
جمهول حمل الإقامة : عجمان م�ضفوت  

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/31 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
مدير  )1مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام 
بو�ضفك   - اعله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/3/17 م. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• فيليب كريفيل

ا�ضتمراًرا  الق��ت�����ض��ادي��ة  احل����رب  ���ض��ت��ك��ون  ه���ل     
اإحدى  اليوم  اإنها  اأخ��رى؟  بو�ضائل  للدبلوما�ضية 
جمرى  على  للتاأثري  للغرب  الرئي�ضية  الأ�ضلحة 
و�ضيا�ضات  حت��ك��ي��م��ا  ت���ق���رح  ول��ك��ن��ه��ا  الأح��������داث 

م�ضاحبة.
   يف 21 نوفمرب 1806 يف برلني، اأ�ضدر نابليون 
الربيطانية  اجل��زر  مع  التجارة  يحظر  مر�ضوًما 
املر�ضوم،  ه��ذا  ميناء.  يف  تر�ضو  �ضفينة  اأي  وت�ضّلم 
املطبق على الإمرباطورية وعلى البلدان املتحالفة 
الذي  ال�ضهري  القاري  احل�ضار  فر�س  املحتلة،  اأو 

كان هدفه خنق “األبيون الغادر«.
   غ��ري ق����ادر ع��ل��ى ه���زم ال��ربي��ط��ان��ي��ني بالهبوط 
حرب  يف  الن��خ��راط  نابليون  ق��رر  اأرا�ضيهم،  على 
احل�ضار  هذا  كان  واإذا  النطاق.  وا�ضعة  اقت�ضادية 
من اأهم احل�ضارات يف التاريخ، فاإنه مل يكن الأول. 
يعود تاريخ اأحد اأقدم احل�ضارات امل�ضجل يف دفاتر 
اإىل  البيلوبوني�ضية )431  اإىل احلرب  املوؤرخني، 
404 قبل امليلد(. تبع ذلك اآخ��رون، من ح�ضار 
كوريا  على  املفرو�س  احلظر  اإىل  الق�ضطنطينية 
احلرب  خ���لل  اأمل��ان��ي��ا  ب��ح�����ض��ار  م����رورا  ال�ضمالية 

العاملية الثانية.
    اإن عمليات احلظر، وعلى نطاق اأو�ضع العقوبات 
الق��ت�����ض��ادي��ة، ه��ي �ضيف ذو ح��دي��ن لأن��ه��ا تعاقب 
وتلك  للعقوبات  تتعّر�س  التي  ال��دول  الطرفني، 
وت�ضرب  الإن��ت��اج  دوائ��ر  تعطل  اإنها  قّررتها.  التي 
ب�����ض��دة ال�����ض��ع��وب امل��ع��ن��ي��ة. ك��م��ا ان���ه���ا ت��ت�����ض��ب��ب يف 
تدابري  اتخاذ  جانب  اىل  الفعل  ردود  من  �ضل�ضلة 
انتقامية. وغالًبا ما ي�ضعب تقييم جناح مثل هذه 

املنظومات.
    ان فعالية احلظر، تفر�س قبول جميع اجلهات 
�ضد  لنابليون  القاري  احل�ضار  بقواعده.  الفاعلة 
اإجن���ل���را مل ي��ك��ن اأب�����ًدا حم��ك��م الغ�����لق، فعديد 
البلدان، منها رو�ضيا، وخا�ضة منذ عام1811 مل 
تنخرط يف اللعبة. ويف مواجهة النخفا�س الكبري 
ل��رق��م م��ع��ام��لت ال��ت��ج��ار وال�����ض��ن��اع��ي��ني، ا�ضطر 
التخفيف من  اإىل  ع��دة منا�ضبات  الإم��رباط��ور يف 
اإجنلرا.  مع  التجارة  ا�ضتئناف  وقبول  مر�ضومه 
القت�ضاد  اك��ت�����ض��ب  ذل������ك،  م����ن  ال��ع��ك�����س  وع���ل���ى 
ال��ربي��ط��اين م��رون��ة، مم��ا �ضهل ان��ط��لق��ه خلل 

الثورة ال�ضناعية الأوىل.

احلرب يف اأوكرانيا
ال��ت��ي مت  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ق��وب��ات  ت��ع��ت��رب �ضل�ضلة     
اأوكرانيا  غ����زو  ب����دء  م��ن��ذ  رو���ض��ي��ا  ع��ل��ى  ف��ر���ض��ه��ا 
غ���ري م�����ض��ب��وق��ة ح��ت��ى ل���و مل ت���خ���رج ع���ن قواعد 
الدبلوما�ضية. فهي تظل متدرجة من اأجل تفادي 
با�ضتعارة  نن�ضى،  األ  يجب  الأق�ضى.  اإىل  الذهاب 
�ضيغة كلوزفيتز، “احلرب هي ا�ضتمرار لل�ضيا�ضة 
على  بو�ضوح  ينطبق  ه��ذا  واأّن  اأخرى”،  بو�ضائل 
احلرب القت�ضادية وخا�ضة فيما يتعلق باأوكرانيا 

ورو�ضيا. 
الأر�س  �ضيا�ضة  الأخ��رية ممار�ضة    مل تقرر ه��ذه 
املحروقة باإغلق حنفية النفط والغاز، كما فعلت 
و�ضول  ب��ع��د   1812 ع���ام  مو�ضكو  ب���اإح���راق  ذل���ك 

ولتفادي  العي�س.  �ضبل  كل  من  حلرمانه  نابليون 
بحكمة،  ال��غ��رب��ي��ون،  ا�ضتبعد  ان��ق�����ض��ام��ات،  ظ��ه��ور 
ه��ذي��ن امل��ن��ت��ج��ني الأ���ض��ا���ض��ي��ني لق��ت�����ض��اده��م من 

العقوبات.
   وبا�ضم ال�ضبقية املمنوحة للحياة على القت�ضاد، 
اأدت احلرب �ضد وباء كوفيد -19 اإىل اأكرب ركود 
الدول  تواجه  واليوم،  املا�ضية.  عاًما  ال�ضبعني  يف 
الغربية �ضدمة اقت�ضادية جديدة، نتيجة احلرب 
رو�ضيا.  على  امل��ف��رو���ض��ة  وال��ع��ق��وب��ات  اأوك��ران��ي��ا  يف 
ويهدد ارتفاع الأ�ضعار منو العديد من البلدان، ويف 
املقام الأول، تلك التي يف طريق النمو. يف العديد 
من البلدان، تتاآكل املقدرة ال�ضرائية للأ�ضر ون�ضب 

هوام�س ال�ضركات.

اأعمال �صغب وثورات
األ  اأن ع��واق��ب ه��ذه احل��رب يجب     م��ن الوا�ضح 
وج�ضدية  اأخ��لق��ي��ة  حم��ن��ة  ت�ضكل  اأن��ه��ا  ُتن�ضينا 
ال�ضتهانة  ينبغي  ول  مبا�ضرة،  املعنيني  لل�ضكان 
بها. يف املا�ضي القريب، ت�ضببت الزيادات يف اأ�ضعار 
اأعمال  العديد م��ن  وال��ط��اق��ة يف ح���دوث  احل��ب��وب 
ال�ضغب والثورات، ل �ضيما يف اأفقر البلدان. ويجب 
األ توؤدي احلرب التجارية �ضد رو�ضيا اإىل اإ�ضفاء 
ال�ضرعية على احلمائية با�ضم ال�ضيادة القت�ضادية، 
التي �ضتكون البلدان ال�ضاعدة والنامية �ضحيتها 
حينئذ. واإذا كان الأمر كذلك، ف�ضوف يفقد احلظر 
قوته ب�ضرعة، وميكن اأن يوؤدي اإىل تق�ضيم العامل.

ال�ضتجابة  الغربية  احلكومات  على  ك��ان  ولئن     
واملنتجني،  للم�ضتهلكني  امل��دى  ق�ضرية  للم�ضاكل 
اأن تبقى اإىل اأجل  اأنها ل ت�ضتطيع، رغم ذلك،  اإل 
الثمن”  ك��ان  “مهما  منطق  اأ���ض��رية  م�ضمى،  غ��ري 

دون املخاطرة، على املدى الطويل، بانهيار مايل.
اإىل  التي ع�ضناها كحرب  ال�ضحية  الأزم��ة  اأدت     
من  اخلا�س  القت�ضاد  اإدارة  يف  ال�ضلطات  تدخل 
ال�ضتجابة  وبالتايل  امل�ضاعدات،  م�ضاعفة  خلل 
الدول  اأوكرانيا  ال�ضكان. وتدفع احلرب يف  لطلب 
التي  ال�ضتثنائية  ال��ت��داب��ري  ���ض��لح  ن��زع  ع��دم  اإىل 
فاإن  موؤقتة،  ومن  ال�ضحية.  الأزم��ة  اأثناء  اُتخذت 
تلك التدابري متيل اإىل اأن ت�ضبح دائمة. بالن�ضبة 
للإدارات، العودة اإىل الو�ضاع ال�ضابقة، اإىل حالت 
م��ا ق��ب��ل الأزم������ة، دق��ي��ق��ة وح�����ض��ا���ض��ة دائ���ًم���ا. ومن 

ال�ضعب اأن حترم نف�ضك من و�ضائل ال�ضغط.
   اأما بالن�ضبة لل�ضكان، �ضرعان ما ي�ضبح احل�ضول 
ع��ل��ى ال��دع��م وامل�������وؤازرة وامل�����ض��اع��دة ع����ادة ي�ضعب 
ازدادت ح�ضا�ضيتهم للأزمات  التخل�س منها. لقد 
يف العقود الأخرية، حيث اأدى تعاقبها ال�ضريع اإىل 
مزيد ه�ضا�ضة ال�ضكان بدًل من �ضلبتهم. وطلب 
الدعم العمومي يجنح اإىل اأن ي�ضبح اوتوماتيكيا. 

فهل هناك �ضقف وحدود ل� “مهما كان الثمن”؟
   بالتاأكيد! يف املا�ضي، اأدت الديون اجلاحمة دائًما 
ميكن  ول  عنًفا.  تتفاوت  ت�ضحيحية  حركات  اإىل 
ال��ت��ي ميكن  امل��خ��اط��ر  وت��ق��ا���ض��م  ي��ك��ون جتميع  اأن 
الوحيد،  امل��خ��رج  ان  ا�ضتثنائًيا.  اأم���ًرا  اإل  حتّملها 
ه���و م���ن خ����لل ع�����ودة ال��ن��م��و ع��ل��ى اف���را����س اأن 
الدخ��ار، الوفري من جهة اأخ��رى، يتم تخ�ضي�ضه 

ل�ضتثمارات منتجة حًقا.
ترجمة خرية ال�ضيباين

دبلوما�شية: �شالح احلرب االقت�شادية...!

* متخ�ض�س يف ق�ضايا القت�ضاد الكلي. موؤ�ض�س �ضركة الدرا�ضات وال�ضراتيجيات 
القت�ضادية لوريلو اإيكوداتا

باملوافقة  مرهون  الأم��ر  لكن  اإ�ضرائيل،  داخ��ل  العمل  اىل 
اإ�ضرائيل  اأغلقت  كوفيد-19،  تف�ضي  واإث��ر  الإ�ضرائيلية. 
معرب بيت حانون )ايريز( اأمام العمال لنحو عام ون�ضف 
ال�ضلطات  اأعطت  الأ�ضهر الأخرية،  الوباء. خلل  لحتواء 
الإ�ضرائيلية 120 األف ت�ضريح جديد، معظمها ملدة �ضتة 
اأ�ضهر قابلة للتجديد. كل يوم، وقبل بزوغ ال�ضم�س، تكتظ 
�ضالة النتظار يف املعرب احلدودي بني القطاع واإ�ضرائيل 
ذو  ال�ضلم علوان )58 عاما(  الفل�ضطينيني. يقف عبد  العمال  مبئات 
“نعمل  بر�س  ال�ضالة. ويقول لفران�س  زوايا  اإحدى  الأبي�س، يف  ال�ضعر 
من اأجل لقمة العي�س. اأريد اأن اأكون قادرا على دفع ثمن تفاحة اأو موزة 
املعرب،  من  الفل�ضطيني  اجلانب  يف  يطلبان«.  عندما  حفيدي  اأو  لبني 
اإىل  اأخرين  مع  �ضتقله  التي  احلافلة  عاما(   65( حمادة  كمال  ينتظر 
اإذن مدته �ضتة �ضهور.  ويقول  اإ�ضرائيل بعد ح�ضوله قبل �ضهرين على 
اإنه ا�ضطر للعمل “يف قطاع البناء رغم اأنني اأعاين من مر�ضي ال�ضكر 

ويحمل الأب امل�ضوؤول عن 15 فردا يف العائلة، اأدويته معه. والقلب”. 

•• غزة-اأ ف ب

اإ�ضرائيل،  داخ��ل  للعمل  ت�ضريح  على  ح�ضني  ح�ضل  حني 
على  باحل�ضول  الو�ضيك  حلمه  بتعليق  حلظة  ي��رّدد  مل 
درجة املاج�ضتري يف العلقات الدولية التي كان �ضيح�ضل 
اآم���ل يف حتقيق حياة  غ���زة،  اإح����دى ج��ام��ع��ات  م��ن  عليها 
الذي  عاما(   38( ح�ضني  ال�ضاب  ويقول  لعائلته.  كرمية 

اخرت  اأم��ام��ي.  فتح  اجلنة  ب��اب  اأن  “�ضعرت  الأول،  ا�ضمه  بذكر  اكتفى 
احل��ظ مل  “اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  وي��روي  ال��درا���ض��ة«.  وتركت  العمل 
من  تخرجي  بعد  غ��زة  قطاع  يف  عمل  فر�ضة  على  باحل�ضول  يحالفني 
ما  العامة،  العلقات  يف  البكالوريو�س  �ضهادة  على  وح�ضويل  اجلامعة 
املاج�ضتري  درج���ة  على  للح�ضول  جم���ددا  باجلامعة  لللتحاق  دفعني 
لأزيد من فر�س احل�ضول على وظيفة حكومية اأو يف موؤ�ض�ضة خا�ضة”. 
وي�ضرح ح�ضني الذي يعيل زوجة وثلثة اأطفال “كنت عاطل عن العمل 
ل�ضنوات، وكنت على و�ضك مناق�ضة ر�ضالة املاج�ضتري للتخّرج، لكنني كنت 

للجامعة  مراكمة  دي��ون  لت�ضديد  اأمريكي  دولر   3500 ملبلغ  بحاجة 
حتى تت�ضنى يل مناق�ضة الر�ضالة«. وخرج ح�ضني من قطاع غزة املحا�ضر 
2007، وبداأ منذ �ضهرين بالعمل م�ضاعدا لتاجر يف توزيع  منذ العام 
مواد متوينية باجلملة يف مدينة يافا بالقرب من تل اأبيب. ويقول “هذه 
فر�ضة لتح�ضني دخلي وحتقيق حلم اإكمال املاج�ضتري والدكتوراه لحقا«. 
2،3 مليون فل�ضطيني، وتتجاوز ن�ضبة البطالة فيه  ويعي�س يف القطاع 
وي��ق��ول حممود  امل��ئ��ة.  يف   60 ح���وايل  الفقر  م��ع��دل  املئة،ويبلغ  يف   50
)40 عاما( الذي يحمل �ضهادة يف اخلدمة الجتماعية، اإنه ح�ضل على 
اإ�ضرائيل، فبداأ العمل يف مطعم يف مدينة  ت�ضريح موؤخرا للعمل داخل 

يف  دول��ي��ة  منظمات  يف  ل�ضنوات  عمل  وك��ان  اب��ي��ب.  ت��ل  �ضمال  هرت�ضيليا 
غزة، قبل اأن ي�ضبح عاطل عن العمل. قبل �ضيطرة حركة حما�س على 
األف   120 ح��وايل  كان  الإ�ضرائيلي،  2007 واحل�ضار  عام  ال�ضلطة يف 
فل�ضطيني من غزة يعملون يف اإ�ضرائيل. لكن بعد تفّرد حا�س بال�ضيطرة 
وفق حممود. يف عام 2019،  على غزة، “مل تعد هناك فر�س عمل”، 
�ضمحت اإ�ضرائيل مرة اأخرى ل�ضكان غزة بالعمل فيها �ضرط اأن تتجاوز 
وم�ضتوفني  متزوجني  يكونوا  واأن  عاما   26 العاملني  ال��رج��ال  اأع��م��ار 
اأو  بعمليات  بارتباطهم  م�ضتبه  غ��ري  الأرج���ح  )على  الأمنية  للمعايري 
اآلف الفل�ضطينيني يف القطاع  اإ�ضرائيل(. وي�ضعى ع�ضرات  هجمات �ضد 

يعي�ض يف القطاع 2,3 مليون فل�صطيني.. و60 يف املئة معدل الفقر

خريجو جامعات من غزة يبحثون عن لقمة العي�ض يف اإ�شرائيل 

•• كييف- ف ب

األ���ف �ضخ�س  م��ا زال ح���وايل م��ئ��ة 
ع���ال���ق���ني يف م���دي���ن���ة م���اري���وب���ول 
بالقنابل  وامل�ضتهدفة  امل��ح��ا���ض��رة 
الرو�ضية بعد �ضهر تقريبا من بدء 

الغزو الرو�ضي لأوكرانيا.
ومل يلَق اقراح الرئي�س الأوكراين 
للجتماع  زيلين�ضكي  فولودميري 
ال���رو����ض���ي فلدميري  ن���ظ���ريه  م���ع 
اإىل  ال����ت����و�����ض����ل  ب�����ه�����دف  ب�����وت�����ني 
�ضبه  ب�ضاأن  خ�ضو�ضا  “ت�ضويات” 
دونبا�س،  ومنطقة  ال��ق��رم  ج��زي��رة 
اآذانا �ضاغية حتى الآن، فيما ياأمل 
الرو�س يف “مفاو�ضات اأكر ن�ضاطا 
دميري  بح�ضب  عمقا”،  واأك����ر 

بي�ضكوف الناطق با�ضم الكرملني.
املدينة  م����اري����وب����ول،  وت���ت���ع���ر����س 
الواقعة  ال�ضراتيجية  ال�ضاحلية 
ال��ق��رم )جنوب(  �ضبه ج��زي��رة  ب��ني 
 2014 عام  مو�ضكو  �ضمتها  التي 
النف�ضالية  دونيت�ضك  ومنطقة 
منذ  ال��رو���ض��ي  للق�ضف  )����ض���رق(، 
الثلثاء  ا�ضتهدفتها  وقد  اأ�ضابيع. 
بح�ضب  خارقتان”  “قنبلتان 
البلدية التي مل تذكر اأي ح�ضيلة 

قتلى اأو جرحى.
ا�ضطناعية  اأق��م��ار  �ضور  واأظ��ه��رت 
التقطتها �ضركة ماك�ضار الأمريكية 
�ضباح الثلثاء واأر�ضلت اإىل وكالة 
الذي  الدمار  بر�س، حجم  فران�س 
وب��ن��ى حتتية  �ضكنية  ب��اأح��ي��اء  حل��ق 

مدنية وم�ضانع.
اإىل  رو�����ض����ي����ة  دب������اب������ات  ودخ�����ل�����ت 
امل��دي��ن��ة، واأك�����د م�����ض��وؤول ك��ب��ري يف 
ال��ب��ن��ت��اغ��ون م�����ض��اء ال���ث���لث���اء اأن 
تعتمد  ال��رو���ض��ي��ة  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
املدى  البعيد  “الق�ضف  على  الآن 
وهو ما لحظه  يف و�ضط املدينة”، 
�ضاعة  ال�24  “خلل  الأمريكيون 

املا�ضية«.
وحت����دث ���ض��ك��ان ف����روا م��ن املدينة 
رايت�س  ه��ي��وم��ن  مل��ن��ظ��م��ة  امل���دم���رة 
جليدي  “جحيم  ع�����ن  ووت�����������س 
اجلثث  ف���ي���ه���ا  ت��ن��ت�����ض��ر  و������ض�����وارع 

واأنقا�س املباين املدّمرة«.
الأوكرانية  العامة  املدعية  وقالت 
اإيرينا فينيديكتوفا لوكالة فران�س 
بر�س الثلثاء “هذه لي�ضت حربا، 

هذه اإبادة جماعية” لأن “�ضاحات 
احل����رب ل��ه��ا ق���واع���د وم���ب���ادئ. ما 
ن���راه يف م��اري��وب��ول، ه��و غ��ي��اب تام 

للقواعد«.
م��ي��دان��ي��ا، ا���ض��ت��م��ر ال��ق�����ض��ف على 
وخاركيف  كييف  م��ث��ل  ع���دة  م���دن 
واأودي�����ض��ا وميكوليف  وم��اري��وب��ول 

وت�ضرنيهيف...
ويف كييف حيث يفر�س اأن ينتهي 
�ضباح الأربعاء حظر التجول الذي 
ف��ر���س ���ض��ب��اح الإث���ن���ني، ي��ب��دو اأن 

تقدم القوات الرو�ضية متوقف.
اأم��ا �ضكانها ال��ذي��ن ف��ر ج��زء كبري 
هجوما  بقلق  فينتظرون  م��ن��ه��م، 
حم��ت��م��ل ل���ل���ق���وات ال���رو����ض���ي���ة. يف 
و�ضرقها،  و�ضمالها  العا�ضمة  غرب 
و�ضل�ضل  رم����ل  اأك���ي���ا����س  و���ض��ع��ت 
من  م�ضنوعة  ل��ل��دب��اب��ات  م�����ض��ادة 
ق�����ض��ب��ان م��ع��دن��ي��ة م��ت��ق��اط��ع��ة يف 
ال�����ض��وارع والأزق����ة ومفرقات  ك��ل 

الطرق، يف حماولة ل�ضد الرو�س.
وقتل �ضخ�س على الأق��ل الثلثاء 
الأك�����ادمي�����ي�����ة  م���ب���ن���ى  ق�������ض���ف  يف 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم يف ���ض��م��ال غرب 
فران�س  وك���ال���ة  ب��ح�����ض��ب  امل���دي���ن���ة 
اأع��ل��ن عن�ضر من  ك��ذل��ك،  ب��ر���س. 
ال�ضتخبارات الع�ضكرية الأوكرانية 
بق�ضف  اأ���ض��خ��ا���س  ث���لث���ة  م��ق��ت��ل 

ط���ائ���رات م�����ض��رّية رو���ض��ي��ة. ومنذ 
بدء الغزو، قتل يف العا�ضمة 228 

�ضخ�ضا بينهم اأربعة اأطفال.
املنطقة  ح���اك���م  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
الق�ضف  اإن  ب��اف��ل��ي��وك  اأول��ك�����ض��ن��در 
العديد  يف  ال���ث���لث���اء  ك��ث��ي��ف��ا  ك����ان 
بالعا�ضمة،  املحيطة  املناطق  م��ن 
اإيربني  يف  م�ضتمرا  ال��ق��ت��ال  وك���ان 
وغو�ضتوميل، على م�ضارف كييف.

تقع  ح���ي���ث  اأوك����ران����ي����ا  ج���ن���وب  يف 
التي  ال��وح��ي��دة  الرئي�ضية  امل��دي��ن��ة 
الرو�س  اجل���ن���ود  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ض��ي��ط��ر 
القوات  حت����اول  خ��ري���ض��ون،  وه���ي 
الرو�ضية التقدم غربا ونحو البحر 
الأ�ضود لكنها ل حترز تقدما حول 

ميكولييف.
وخ��ارك��ي��ف )���ض��م��ال ����ض���رق(، ثاين 
بالقوات  حم���اط���ة  ال����ب����لد،  م����دن 
ال���رو����ض���ي���ة م���ن ج���وان���ب وحم����اور 
لي�ضت  ل���ك���ن���ه���ا  ع��������دة،  رئ���ي�������ض���ي���ة 
با�ضم  ال��ن��اط��ق  واأك�����د  حم���ا����ض���رة. 
البنتاغون جون كريبي لقناة “�ضي 
اإن اإن” اأن اجلي�س الأوك��راين بات 
حالة  املواقف، يف  بع�س  “الآن، يف 
هجوم” موؤكدا اأنه “يطارد الرو�س 
ويدفعهم اإىل اخلروج من املناطق 

التي كانوا موجودين فيها«.
واأ�ضاف “نعلم اأنهم �ضنوا هجمات 

م�ضادة خ�ضو�ضا يف الأيام الأخرية 
مدينة  وه����ي  ميكولييف”،  يف 

رئي�ضية يف جنوب اأوكرانيا.
لحظنا  “لقد  ك���ريب���ي  واو�����ض����ح 
ت��زاي��د )ه���ذه امل��ك��ا���ض��ب( يف الأي���ام 
الأخرية” ل�ضالح اأوكرانيا معتربا 
ذلك “دليل حقيقيا على قدرتهم 
على القتال وفقا خلططهم وعلى 
ال�ضعي  ج����دي����د،  وم�����ن  ال���ت���ك���ي���ف، 
وتابع  الرو�ضية”.  ال��ق��وات  ل�ضد 
ول  دائ��م��ا،  يتحدثون  ل  “قادتهم 
ين�ضقون دائما بني القوات اجلوية 

والربية«.
حدوث  اإىل  الأم���ريك���ي���ون  ول��ف��ت 
واأو�ضح  ال�ضراع.  يف  حت��ول  نقطة 
م�ضوؤول رفيع امل�ضتوى يف البنتاغون 
م�ضاء الثلثاء، اأنه “للمرة الوىل 
الرو�ضية  القتالية  القوة  اأ�ضبحت 
اأقل بقليل من 90 %” يف كل من 
بيلرو�س وعلى احلدود الرو�ضية-

الأوكرانية.
نيويورك  ���ض��ح��ي��ف��ة  اأف������ادت  وق����د 
اإىل م�����ض��ادر من  ا���ض��ت��ن��ادا  ت��امي��ز 
البنتاغون، اأن فقدان 10 % من 
عنا�ضر اجلي�س )قتلى اأو جرحى( 
ي��ع��ي��ق ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري ق���درت���ه على 

القتال.
البنتاغون  يف  كبري  م�ضوؤول  وق��ال 

كثفت  رو���ض��ي��ا  اإن  الأ���ض��ب��وع  مطلع 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا اجل���وي���ة وال��ب��ح��ري��ة يف 
القوات  مقاومة  ملواجهة  اأوكرانيا 
اإعاقة  ت��وا���ض��ل  ال��ت��ي  الأوك���ران���ي���ة 

تقدم اجلي�س الرو�ضي يف البلد.
اأ�ضار جيك �ضاليفان م�ضاء الثلثاء 
كانوا  ال��ذي��ن  الأم��ريك��ي��ني  اأن  اإىل 
دعما  ال�ضني  تقدمي  ب�ضاأن  قلقني 
حمتمل  واق���ت�������ض���ادي���ا  ع�����ض��ك��ري��ا 
اإم���دادات  يلحظوا”  “مل  لرو�ضيا 
مو�ضكو  اإىل  ب��ك��ني  م���ن  ع�����ض��ك��ري��ة 
اأجراها  التي  الهاتفية  املكاملة  منذ 
جو بايدن مع نظريه ال�ضيني �ضي 

جينبينغ اجلمعة املا�ضي.
م���ن ج��ه��ة اخ������رى، ب������داأت غوغل 
���ض��ح��ب م��وظ��ف��ي��ه��ا م���ن رو���ض��ي��ا يف 
الأ���ض��اب��ي��ع الأخ����رية، وف��ق��ا لوكالة 
ب��ل��وم��ربغ. ك��ذل��ك، ح��ذف يوتيوب 
الرو�ضية،  ال����دف����اع  ل�������وزارة  ق���ن���اة 
اطلعت  داخ���ل���ي���ة  وث��ي��ق��ة  ب��ح�����ض��ب 
املن�ضة  اأن  ت��وؤك��د  ب��ل��وم��ربغ  عليها 

تواجه خطر حظرها يف رو�ضيا.
ويف ال�����ض��ي��اق، ح��ظ��رت حم��ك��م��ة يف 
في�ضبوك  موقعي  الثنني  مو�ضكو 
واإن�ضتغرام يف رو�ضيا معتربة اأنهما 
يف  يقومان بن�ضاطات “متطرفة”، 
ف�ضل جديد من مراقبة الإنرنت 

على خلفية غزو اأوكرانيا.

األف عالقون يف »اجلحيم اجلليدي« مباريوبول االأوكرانية   100

اأطفال مهددون بالبقاء 30 عامًا يف خميمات �شوريا 

�شنغهاي تدعو اإىل الهدوء يف مواجهة االإ�شابات بكوفيد-19 

•• بريوت-اأ ف ب

الأطفال  “اأنقذوا  ت�ضيلدرن”  ذي  “�ضايف  منظمة  ح��ّذرت 
اأم�س الأربع�������اء من اأن الأطف�������ال املحتجزين يف خمي�م����ات 

يف �ض������مال �ض����رق �ض������وريا..
 حيث تقط��ن عائ�������لت مقاتل����ي تنظيم داع��س ق������د يبق������ون 
“عالق�����ني” لث��لثني عام������اً هن�������اك نتيج������ة ب�طء عملي������ات 

ا�ض���تعادتهم من بلدانه�������م.
التنظيم  “خلفة”  ت�ضمى  م��ا  على  الق�ضاء  اإع���لن  ومنذ 
الكردية  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  ت��ط��ال��ب  ع��ام��ني،  ق��ب��ل  امل��ت��ط��رف 
الدول املعنية با�ضتعادة رعاياها من اأفراد عائلت التنظيم 
املوجودين يف خميمات، وبينهم اآلف الأطفال، اأو مواطنيها 
بلدانهم عن  فيما متتنع  �ضجون وخميمات،  املحتجزين يف 

القيام بذلك.
عاماً  ث��لث��ني  الأم���ر  “�ضي�ضتغرق  ب��ي��ان  يف  املنظمة  وق��ال��ت 
اآمنة  غري  خميمات  يف  العالقون  الأطف����ال  يتمكن  اأن  قبل 
حال  يف  دياره������م،  اإىل  الع������ودة  من  �ضوريا  �ضرق  �ضمال  يف 

ا�ضتمرت عملي������ات الرحي������ل على ه�����ذا املن���وال«.
وُي�ضادف الأربعاء ذكرى مرور ثلثة اأعوام على اإعلن قوات 
�ضوريا الدميوقراطية، ومكونها الرئي�ضي املقاتلون الأكراد، 
التحالف  م��ن  ب��دع��م  ال��ت��ن��ظ��ي��م  “خلفة”  ع��ل��ى  ال��ق�����ض��اء 
الدويل بقيادة وا�ضنطن اإثر معارك عنيفة يف قرية الباغوز 

احلدودية مع العراق.
عائلت  من  الأج��ان��ب  والأطف�������ال  الن�ض�����اء  اآلف  ويقب����ع 
م�ضّددة  حرا�ضة  قي����د  خا�ض����ة  اأق�ض��������ام  يف  التنظي��������م  اأفراد 
)�ضمال  احل�ضكة  حمافظة  يف  وروج  اله��������ول  خميم�������ي  يف 

�ضرق(.
و7300  عراق���ي  طف����ل  األف   18 ف������اإن  املنظمة،  وبح�ضب 
يف  الي�������وم  عالق������ون  دول������������ة  �ض��������تني  م��ن  اآخري�������ن 

املخيمني.
وي������وؤوي خميم الهول وحده، وفق الأمم املتحدة، 56 األف 
اآلف  ع�ضرة  نحو  بينهم  واأط��ف��ال،  ن�ضاء  غالبيتهم  �ضخ�س، 

من عائلت مقاتلي التنظيم الأجانب. 
وي�ضهد املخيم بني احلني والآخر فو�ضى وحوادث اأمنية.

املنظم�����ة  ل�������دى  ال�ض������تجابة  مكتب  مدي������رة  وق������الت 
م�����دة  طال�������ت  “كلم�������ا  ك��������و�س  �ض�����ونيا  �ض������وريا  يف 
التي  املخاط������ر  ازدادت  وروج،  اله�������ول  يف  الأط��ف��ال  بق�������اء 

يواجهونها«.
وتويف خلل العام املا�ضي وحده 74 طفًل يف خميم الهول 

بينهم ثمانية تعر�ضوا للقتل، وفق املنظمة.
منظم�������ات  وحتذي�������ر  املتكررة،  الأك���������راد  ن��داءات  ورغ����م 
غالبية  اأن  اإل  املخيمي�ن،  يف  “كارثية”  اأو���ض��اع  من  دولية 
ومل  مواطنيه��������ا،  ا�ض����تعادة  ع�������دم  ع��ل��ى  ت�����ض��ّر  ال����دول 
حمكمة  اإن�ض�������اء  اإىل  الذاتي��������ة  الإدارة  لدع��������وة  ت�ض��������تجب 
�ض��������جون  يف  القابعني  الإرهابيي��������ن  ملحاكم�������ة  دولي���������ة 

قواتها.
وقد ت�ضلمت دول قليلة عدداً من اأفراد عائلت املتطرفني، 
منها باأعداد كبرية مثل اأوزبك�ضتان وكازاخ�ضتان وكو�ضوفو. 
عدد  با�ضتعادة  الأوروب���ي���ة،  خ�ضو�ضاً  اأخ������رى،  واكتف������ت 
اأبناء  من  اليتامى  �ضيما  ل  والأط��ف��ال  الن�ضاء  من  حم��دود 

املت�ضددين.

•• �صنغهاي-اأ ف ب

الهدوء  التزام  اإىل  الأربعاء  اأم�س  دعت بلدية �ضنغهاي  
يف مواجهة “الذعر” الناجم عن ارتفاع عدد الإ�ضابات 
بكوفيد-19 يف اإحدى اأكرب املدن ال�ضينية حيث ُحّولت 

ملعب اإىل مراكز للحجر ال�ضحي.
ال�ضينية  القت�ضادية  العا�ضمة  يف  اأحياء  عدة  تخ�ضع 
لإغلق عام لكن العديد من ال�ضكان يخ�ضون من تو�ضيع 
بداأوا  فقد  ثم  وم��ن  ال�ضحي  احلجر  وتعميم  الإج���راء 
بتخزين الطعام. ت�ضّجل ال�ضني منذ عدة اأيام اأكرب عدد 
حالت كوفيد-19 فيها منذ املوجة الوبائية الأوىل يف 
�ضريًعا.  ال�ضلطات  احتوتها  والتي   2020 العام  مطلع 
فقد اأح�����ض��ت ال��ب��لد اأم�����س الأرب���ع���اء اأك���ر م��ن خم�ضة 
املتزايد  التف�ضي  وق��ع  على  بكوفيد-19  اإ�ضابة  اآلف 
للمتحورة اأوميكرون على اأرا�ضيها، وهو رقم منخف�س 

ن�ضبًيا مقارنة بدول اأخرى لكنه مرتفع بالن�ضبة لل�ضني 
التي تعتمد �ضيا�ضة “�ضفر كوفيد«.

املُ�ضّجلة  الإ�ضابات  اإجمايل  ُخم�س  �ضنغهاي  و�ُضجلت يف 
يف ال�24 �ضاعة الأخرية يف ال�ضني اإذ بلغت 981 اإ�ضابة 

جديدة معظمها بدون عوار�س با�ضتثناء اأربع حالت.
ملعبنْي  حتويل  اإع��لن  بعد  ال�ضكان  بني  التوّتر  وازداد 
ال�����ض��ح��ي، م���ا ُينذر  ل��ل��ح��ج��ر  اإىل م���راك���ز  ع��ل��ى الأق������ّل 
باإجراءات وقائية اأكر ت�ضّدًدا، مثل فر�س حجر �ضحي 

معّمم يف املدينة التي يقطن فيها 25 مليون �ضخ�س.
وو  �ضنغهاي  بلدية  يف  ال�ضحية  اخلدمات  رئي�س  وق��ال 
وباأّل  ال�ضائعات  ال��ن��ا���س  ي�����ض��ّدق  ب���اأّل  “ناأمل  جينغلي 

ين�ضروها، ل �ضّيما الإ�ضاعات التي قد ُتثري الذعر«.
وا�ضتكى م�ضتخدمو النرنت من حظر من�ضات التجارة 
الإلكرونية بعدما كُرت ات�ضالت ال�ضكان اخلا�ضعني 

للحجر ال�ضحي.
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عربي ودويل

بتوظيف  ال�ضلطات  الأربعاء  لل�ضحافيني  التون�ضية  النقابة  اتهمت   
ال�ضحافيني اثر توقيف مرا�ضل  “ا�ضكات”  اأجل  اجهزة الدولة من 
القا�ضمي  خليفة  يعمل  م�ضادره.  عن  الك�ضف  رف�س  حملّية  اإذاع��ة 
اجلمعة  توقيفه  ومت  اخل��ا���س  ام”  اف  “موزييك  ل��رادي��و  مرا�ضل 
موقع  على  خ��ربا  ن�ضر  اأن  بعد  الره����اب  مكافحة  ل��ق��ان��ون  ا���ض��ت��ن��ادا 
وتوقيف  ارهابية”  “خلية  بتفكيك  يتعلق  الن��رن��ت  على  ال��رادي��و 
التحرير  اآخَرين بينهما رئي�س  عنا�ضرها. ودعا الق�ضاء �ضحافيني 
بالقطب  التحقيق  قا�ضي  اأم���ام  اجلمعة  للمثول  الدبابي  احل�ضني 
الذي  امل��را���ض��ل  ذك��ر  ذات���ه.  امل��و���ض��وع  الره����اب يف  ملكافحة  الق�ضائي 
يعمل يف حمافظة ال��ق��ريوان )و�ضط( يف اخل��رب ال��ذي ُح��ذف لحقا 
�ضابق  املوقوفني يف اخللية ع�ضكري  اأن من بني  الراديو،  من موقع 
واأ�ضتاذ جامعي. وقال نقيب ال�ضحافيني مهدي اجلل�ضي يف موؤمتر 
�ضحايف الأربعاء اإن ذلك يعترب “�ضربا حلرية ال�ضحافة... و�ضربا 

حلق ال�ضحافيني يف املحافظة على م�ضادرهم«.
احلالت  اأخطر  “من  ال�ضحافيني  توقيف  ف��ان  النقيب  تقدير  ويف 
التي حدثت منذ ثورة 2011 وخا�ضة منذ 25 مّتوز يوليو” حني 
اأعلن الرئي�س قي�س �ضعّيد احتكار ال�ضلطات يف البلد. وبنّي النقيب 
اأن ال�ضلطات “تنتهج القّوة وت�ضتغل اأجهزة الدولة... �ضيا�ضة وا�ضحة 

من اأجل ا�ضكات ال�ضحافيني وتخويفهم وترهيبهم«.
 

اعترب امل�ضت�ضار الأملاين اأولف �ضولت�س الأربعاء اأن الهجوم الرو�ضي 
بعد  يوًما  به  يت�ضبب  ال��ذي  الدمار  كل  رغ��م  “متعّر  اأوكرانيا  على 
داعًيا مو�ضكو اإىل وقف القتال “حاًل«. واأ�ضاف �ضولت�س اأمام  يوم”، 
اأوكرانيا  اأن احلرب تدّمر  “احلقيقة هي  اأن  جمل�س النواب الأملاين 
رو�ضيا”،  م�ضتقبل  ي��دّم��ر  احل���رب،  ب�ضّنه  ب��وت��ني  )ف��لدمي��ري(  لكن 
وحّذر  اأمل��ان��ي��ا.  م�ضاعدة”  على  “تعتمد  اأن  ميكن  كييف  اأن  م��وؤك��ًدا 
مو�ضكو  على  املفرو�ضة  الغربية  العقوبات  اأن  من  الأمل��اين  امل�ضت�ضار 
فّعالة و�ضت�ضبب مزيًدا من الأ�ضرار لقت�ضاد رو�ضيا. لكنه قال “اإنها 
جمرد البداية... ف�ضتظهر عّدة عواقب وخيمة يف الأ�ضابيع املقبلة... 
نحن نفر�س عقوبات با�ضتمرار«. و�ضّدد على اأن اأملانيا تدعم اأوكرانيا، 
اإىل  املوّجهة  الأوكرانية  الدعوات  يوؤّيد  اأنه لن  اإىل  ا  اأي�ضً لفت  لكنه 
حلف �ضمال الأطل�ضي والتي تطلب فر�س منطقة حظر جوي فوق 
“رغم  “قوات حلفظ ال�����ض��لم«. وق��ال  اأو دع���وات لإر���ض��ال  اأوك��ران��ي��ا 
تخاطر  لن  اأملانيا  اأن  م�ضيًفا  لذلك”،  ن�ضت�ضلم  لن  الأم��ر،  �ضعوبة 

بوقوع �ضراع ع�ضكري مبا�ضر بني رو�ضيا وحلف �ضمال الأطل�ضي.
وخلل مقابلة له مع ال�ضحيفة الأملانية الأ�ضبوعية “دي ت�ضايت”، 
اإنهاء  ب�ضاأن  املحادثات”  نتيجة  ع��ن  “فكرة  لديه  اإن  �ضولت�س  ق��ال 
الغزو الرو�ضي، لكنه لفت اإىل اأن مناق�ضتها علًنا �ضتكون اأمًرا “غري 
م�ضوؤول«. واأ�ضاف “زادت مقاومة الأوكرانيني املثرية للإعجاب من 

فر�س ح�ضول اتفاق” بني مو�ضكو وكييف.

يزور ويل العهد الربيطاين الأمري ت�ضارلز وزوجته كاميل اإيرلندا، 
الدولة التي تت�ضارك مع بريطانيا ما�ضًيا م�ضطرًبا، يف اإطار زيارات 
للعائلة امللكية اإىل اخلارج مبنا�ضبة الذكرى ال�ضبعني لعتلء امللكة 

اإليزابيث الثانية عر�س بريطانيا.
ومل يزر الزوجان ايرلندا �ضوى خم�س مّرات يف املا�ضي وتعود الأخرية 
للعام 2019 والتقى خللها ت�ضارلز وكاميل الرئي�س ميكايل دي 
اإيرلندا حتت ال�ضيطرة الربيطانية  هيغن�س. وكانت غالبية جزيرة 
حتى حرب ال�ضتقلل الدموية التي انتهت بتق�ضيم اجلزيرة وبقاء 

اجلزء ال�ضمايل حتت حكم اململكة املتحدة.
اإىل  الع�ضرين  القرن  من  الثاين  الن�ضف  خ��لل  التق�ضيم  ه��ذا  اأدى 
ثلث عقود دموية من ال�ضطرابات يف اإيرلندا ال�ضمالية بني اأن�ضار 
الكاثوليك  واجلمهوريني  الربوت�ضتانت  م��ن  وغالبيتهم  ال��وح��دة 
اتفاق �ضلم  اإىل  التو�ضل  اأن مت  اإىل  ومب�ضاركة اجلي�س الربيطاين 

يف العام 1998.
تزور  م��ل��ك��ة  اأّول   2011 ال���ع���ام  يف  ال��ث��ان��ي��ة  اإل��ي��زاب��ي��ت  واأ���ض��ب��ح��ت 
واعلنت   1922 العام  يف  ا�ضتقللها  منذ  اليرلندية  اجلمهورية 
هناك ويف هذه الزيارة التي اأقيمت حتت حرا�ضة اأمنية م�ضددة، دعوة 

للم�ضاحلة.

عوا�صم

تون�ص

برلني

دبلن

اتهام اأملاين لبناين يف ق�شية االجتار باآثار 
•• باري�س-اأ ف ب

وجه الق�ضاء الفرن�ضي يف منت�ضف اآذار-مار�س اجلاري اتهامات يف ق�ضية 
الجت����ار ب���اآث���ار م��ن��ه��وب��ة م��ن دول يف ال�����ض��رق��ني الأو����ض���ط والأدن�����ى ت�ضهد 
للتحف،  معر�ضاً  ميلك  لبناين  اأمل���اين  اإىل  وح��روب��ا  �ضيا�ضية  ا�ضطرابات 

وو�ضعته قيد التوقيف الحتياطي وفق ما اأفاد م�ضدر ق�ضائي .
“الحتيال �ضمن ع�ضابة منظمة وت�ضكيل ع�ضابة  اأن تهم  واأو�ضح امل�ضدر 
الرجل  اإىل  وج��ه��ت  منظمة”  ع�ضابة  �ضمن  اأم����وال  وتبيي�س  اإج��رام��ي��ة 
 Le الذي كان مطلوباً مبوجب مذكرة توقيف اأوروبية. واأ�ضارت �ضحيفة
اأن  اإىل فرن�ضا  ت�ضليمه  الثلثاء خرب  ن�ضرت  التي   Canard enchaine

امل�ضتبه به الأربعيني ميلك معر�ضاً يف مدينة هامبورغ الأملانية.
واأوردت ال�ضحيفة ال�ضاخرة اأن الهيئة املركزية ملكافحة الجتار باملمتلكات 
الثقافية ترّكز يف التحقيق الذي تتوله على معرفة ظروف ح�ضول متحف 
اللوفر يف اأبوظبي، من خلل �ضاحب املعر�س الأملاين اللبناين، على خم�س 
قطع اأثرية اأخرجت ب�ضكل غري قانوين من م�ضر و”تبلغ قيمتها ع�ضرات 
املليني من اليوروهات«. و�ضبق اأن ُوجهت التهم نف�ضها يف 26 حزيران/
يونيو 2020 اإىل اخلبري فرن�ضي باآثار املتو�ضط كري�ضتو كونيكي واإىل زوجه 
ري�ضار �ضمبري بعد انتهاء فرة حب�ضهما على ذمة التحقيق ثم تخليتهما مع 
مراقبة ق�ضائية. وي�ضتبه يف اأن املتهمني وهما من ال�ضخ�ضيات املحرمة يف 
اأو�ضاط الآثار يف العا�ضمة الفرن�ضية قاما ب”غ�ضل” قطع اأثرية منهوبة 
العربي  والربيع   2010 منذ  �ضيا�ضيا  ا�ضتقرار  ع��دم  �ضهدت  ع��دة  دول  يف 

خ�ضو�ضا م�ضر ف�ضل عن ليبيا واليمن و�ضوريا.

فاينن�شال تاميز: احلرب االأوكرانية �شتطول

�صفرية رو�صيا لدى جاكرتا : بوتني يعتزم ح�صور القمة   

الغرب يدر�ض ا�شتبعاد رو�شيا من جمموعة الع�شرين 

وا�شنطن ت�شع الكرة يف ملعب اإيران ب�شاأن النوويدميرتي ميدفيديف : وا�شنطن حتاول تدمري رو�شيا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

لّتخاذ  الآن  لإي��ران  يعود  الأم��ر  اأّن  املتحدة  الوليات  اأعلنت 
2015 املتعلق  اإحياء اتفاق عام  اأجل  من  “�ضعبة”  ق��رارات 
الإ�ضلمية  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة  ال���ن���ووي  ال���ربن���ام���ج  م���ن  ب���احل���ّد 
با�ضم  املتحّدث  وقال  عليها.  املفرو�ضة  العقوبات  رفع  مقابل 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ن��ي��د ب��راي�����س اإّن����ه ب��ع��د ن��ح��و �ضنة من 
ق���رارات  ع��ل��ى ط��ه��ران لت��خ��اذ  ت��ق��ع  “امل�ضوؤولية  امل��ف��او���ض��ات 
امل�ضائل  م��ن  ع���دد  “هناك  م�ضيفاً  �ضعبة”،  ت��ع��ت��ربه��ا  ق��د 
ال�ضعبة التي نحاول اإيجاد حلول لها«. ولفت براي�س اإىل اأّن 
“اتفاقاً من هذا النوع لي�س و�ضيكاً ول موؤّكداً، ولهذا ال�ضبب 
طارئ«.  احتمال  لأّي  العام  خ��لل  ر  نتح�ضّ نحن  بالتحديد 

على  رّداً  ال��غ��رب  على  فر�ضها  التي  بالعقوبات  رب��ط��اً  رو�ضيا 
غزوها اأوكرانيا. وما اأن حتّققت املطالب الرو�ضية حتى اأزيلت 
التو�ضل لتفاق  اأم��ام  �ضالك  �ضبه  الطريق  وب��دا  العقبة  هذه 
لدرجة اأّن وا�ضنطن قالت قبل اأقّل من اأ�ضبوع اإّنها “قريبة” 
من حتقيق اخراق. وياأمل املفاو�ضون اأن يختتموا مفاو�ضات 
الذي  الفار�ضية  ال�ضنة  راأ���س  ال��ن��وروز،  عيد  عطلة  بعد  فيينا 
الرئي�س  اإدارة  وان�����ض��ح��ب��ت  الأح�����د.  الإي���ران���ي���ون  ب��ه  اح��ت��ف��ل 
الأمريكي ال�ضابق دونالد ترامب ب�ضكل اأحادي من التفاق يف 
2018، لكّن الرئي�س الدميوقراطي جو بايدن الذي خلف 
اأن  ب�ضرط  التفاق،  اىل  العودة  يف  رغبته   2020 يف  ترامب 
تعود طهران للمتثال لكامل اللتزامات التي تراجعت عنها 

يف اأعقاب ان�ضحاب وا�ضنطن منه.

زلنا  ما  التي  ال�ضعبة  املو�ضوعات  من  ع��دد  “هناك  واأ���ض��اف 
نحاول حّلها«. وقال براي�س دون اإعطاء مزيد من التفا�ضيل 
اإّن وا�ضنطن تناق�س منذ فرة طويلة “بدائل” مع �ضركائها 
يف ال�ضرق الأو�ضط واأوروبا، موؤّكداً التزام الرئي�س الأمريكي 
جو بايدن مبنع اإيران من امتلك قنبلة نووية، �ضواء باتفاق 
مع طهران اأو من دونه. وميّثل هذا الت�ضريح تغيرياً وا�ضحاً 

يف لهجة الوليات املّتحدة.
ويف مطلع اآذار/مار�س، بعد 11 �ضهراً من املفاو�ضات املعّقدة، 
ل لّتفاق يف فيينا بني القوى العظمى  بدا �ضبه و�ضيك التو�ضّ
واإي����ران لإح��ي��اء ه��ذا الت��ف��اق ال���ذي م��ن امل��ف��ر���س اأن مينع 

اجلمهورية الإ�ضلمية من احل�ضول على القنبلة الذرية.
و�ضعتها  م�ضتجّدة  ���ض��روط  ب�ضبب  تعرقلت  املفاو�ضات  لكّن 

•• لندن-رويرتز

الرو�ضي فلدميري  الرئي�س  اأق��رب حلفاء  اأح��د  ق��ال دمي��ري ميدفيديف 
بوتني اأم�س الأربعاء اإن الوليات املتحدة تهدف اإىل اإذلل رو�ضيا وتق�ضيمها 

ثم تدمريها يف نهاية املطاف، وتعهد باأل ت�ضمح رو�ضيا بحدوث ذلك اأبدا.
اإىل   2008 الرئا�ضة خ��لل الفرة من  ت��وىل  ال��ذي  واأ���ض��اف ميدفيديف 
2012 وي�ضغل الآن من�ضب نائب اأمني عام جمل�س الأمن الرو�ضي اإن مثل 
هذه اخلطة - اإذا حتققت يف اأي وقت من الأوقات - �ضتكون نتائجها كارثية 

على العامل.
بح�����دوث  اأب������دا  رو�ض�����يا  ت�ض����مح  “لن  تيليجرام  على  ر�ض������الة  يف  وق����ال 

ذلك«.

•• لندن-وكاالت

�ضحيفة  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ال���ك���ات���ب  دع����ا 
الربيطانية  تاميز”  “فاينن�ضال 
التحلي  ���ض��رورة  اإىل  راك��م��ان  ج��دع��ون 

ب��ال��ت��وا���ض��ع ع��ن��د اإط������لق ال��ت��وق��ع��ات ب�����ض��اأن م�����ض��ار غزو 
انت�ضاراً  الع�ضكريني  اخل��رباء  معظم  توقع  فقد  اأوكرانيا. 
ذلك  اأن  لحقاً  ليتبني  احل��رب  ان��دلع  قبل  �ضريعاً  رو�ضياً 
ثمة ثلثة  امل��ف��اج��اآت.  م��ن  امل��زي��د  و�ضيكون هنالك  خ��ط��اأ. 
وهو  الأول،  الآن.  مرجحة  تبدو  اأوكرانيا  يف  �ضيناريوهات 
عدة.  لأ�ضهر  احل���رب  ا�ضتمرار  واح��ت��م��اًل،  م��اأ���ض��اة  الأك���ر 
ال�ضيناريو الثاين واحتماله %30 رمبا، هو التو�ضل اإىل 
 10% رمب��ا  وي�ضاوي  الثالث  ال�ضيناريو  �ضلمية.  ت�ضوية 
رو�ضيا  يف  ال�ضيا�ضي  ال�ضطراب  من  ن��وع  ان��دلع  يف  يكمن 
وبروز  بوتني  فلدميري  الرو�ضي  الرئي�س  اإط��اح��ة  ي�ضمل 

نهج جديد جتاه اأوكرانيا.

ال�صيناريو االأول
يفر�س �ضيناريو احلرب الطويلة والطاحنة اأن ل رو�ضيا 
هما  ول  كامل  انت�ضار  حتقيق  على  ق��ادرت��ان  اأوكرانيا  ول 
لإنقاذ  ب��وت��ني  يقاتل  ب��ال��ه��زمي��ة.  ل��لع��راف  م�ضتعدتان 
حياته ال�ضيا�ضية ويقاتل الأوكرانيون لإنقاذ بلدهم. بعد 
على  ال�ضيطرة  يف  رو�ضيا  ف�ضلت  النزاع،  على  تقريباً  �ضهر 
ثقيلة  خ�ضائر  تكبدت  وق��د  اأوك��ران��ي��ا  يف  كبرية  مدينة  اأي 
م�ضارف  على  ال��رو���س  يكون  ق��د  والتجهيزات.  الأرواح  يف 
ال�ضتيلء على ميناء ماريوبول ال�ضراتيجي، لكن فقط 
من خلل تدمريه على طريق حتقيق ذلك. اأ�ضاف راكمان 
ب�ضكل  تظهر  التي  الرو�ضية  التكتيكات  وح�ضية  ازدي��اد  اأن 
كامل يف ماريوبول هو دليل اإىل امل�ضتقبل. بينما ي�ضبحون 
موؤ�ضرات  وثمة  عنفاً.  اأكر  الرو�س  ي�ضبح  قد  ياأ�ضاً،  اأكر 
الأ�ضلحة  ا�ضتخدام  يدر�س  الكرملني  اأن  اإىل  بال�ضوء  تنذر 
ت�ضم  كييف  لكن  �ضوريا.  يف  امل�ضتخدمة  التي  الكيميائية 

�ضتة اأ�ضعاف عدد ال�ضكان الذين يقطنون ماريوبول.

ازدياد املخاطر
اإن حما�ضرة العا�ضمة الأوكرانية وق�ضفها حتى ت�ضت�ضلم 
قبل ال�ضيطرة عليها بنجاح تبدو اأكرب من قدرات اجلي�س 

•• وا�صنطن-رويرتز

وحلفاوؤها  املتحدة  الوليات  تدر�س 
الغربيون م�ضاألة ا�ضتبعاد رو�ضيا من 
للقت�ضادات  الع�ضرين  جمموعة 
لأوكرانيا،  غ��زوه��ا  ب��ع��د  الرئي�ضية 

املناق�ضات  ب��ه م�����ض��ادر م�����ض��ارك��ة يف  اأب��ل��غ��ت  وف���ق م��ا 
رويرز. وقالت امل�ضادر اإن احتمال رف�س دول اأخرى 
وال�ضعودية  وال��ه��ن��د  ال�����ض��ني  وم��ن��ه��ا  امل��ج��م��وع��ة،  يف 
وغريها، اأي حماولة ل�ضتبعاد رو�ضيا زاد من احتمال 

عدم ح�ضور بع�س الأع�ضاء اجتماعات هذا العام.
ال�ضبع  جم��م��وع��ة  ج��ان��ب  اإىل  الع�ضرين  وجم��م��وع��ة 
الأ�ضغر- التي ت�ضم فقط الوليات املتحدة وفرن�ضا 
واأملانيا واإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا- منتدى 
تغري  اإج����راءات  م��ن  �ضيء  ك��ل  لتن�ضيق  رئي�ضي  دويل 

املناخ اإىل الديون العابرة للحدود.
بقيادة  الدولية  العقوبات  من  �ضيل  رو�ضيا  وتواجه 
العاملي،  القت�ضاد  عن  عزلها  بهدف  الغربية  ال��دول 
مبا ي�ضمل على وجه اخل�ضو�س ا�ضتبعادها من نظام 
بنكها  تعاملت  وتقييد  العاملي  امل�ضريف  )�ضويفت( 

املركزي.
وق�����ال م�����ض��در ك��ب��ري يف جم��م��وع��ة ال�����ض��ب��ع “جرت 
مناق�ضات بخ�ضو�س ما اإذا كان من املنا�ضب اأن تكون 
رو���ض��ي��ا ج���زءا م��ن جم��م��وع��ة ال��ع�����ض��ري��ن... اإذا ظلت 

رو�ضيا ع�ضوا، ف�ضت�ضبح منظمة اأقل فائدة«.
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  ����ض���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
م��ن جمموعة  رو�ضيا  لإخ���راج  �ضيتحرك  ب��اي��دن  ج��و 
بروك�ضل  يف  ح��ل��ف��اء  م��ع  يجتمع  ع��ن��دم��ا  ال��ع�����ض��ري��ن 
ال��ق��وم��ي جيك  ه��ذا الأ���ض��ب��وع، ق��ال م�ضت�ضار الأم���ن 
�ضوليفان لل�ضحفيني يف البيت الأبي�س يوم الثلثاء 
كعادتها  الأم�����ور  ت�����ض��ري  اأن  مي��ك��ن  ل  ب��اأن��ه  “نعتقد 
بالن�ضبة لرو�ضيا... يف املوؤ�ض�ضات الدولية ويف املجتمع 

الدويل«.
ومع ذلك، قال اإن الوليات املتحدة تخطط للت�ضاور 

مع حلفائها قبل اإ�ضدار اأي ت�ضريحات اأخرى.

حمل بحث
ويف اإطار منف�ضل، اأكد م�ضدر من الحتاد الأوروبي 
الجتماعات  يف  بحث  حمل  �ضيكون  رو�ضيا  و�ضع  اأن 
اإندوني�ضيا  تتوىل  التي  الع�ضرين،  ملجموعة  املقبلة 

تزيد اآفاق التو�ضل اإىل �ضلم متفاو�س عليه.

ال�صيناريو الثاين
بع�ضهم  اإىل  يتحدثون  والأوك��ران��ي��ون  ال��رو���س  ك��ان  لقد 
الأوكرانيني  اأن  يبدو  تقريباً.  النزاع  بداية  منذ  البع�س 
دولة  و�ضي�ضبحون  الناتو  اإىل  ين�ضموا  ل��ن  باأنهم  قبلوا 
حمايدة عو�ضاً عن ذلك. كان هذا اأحد اأبرز مطالب رو�ضيا 
الن��ت�����ض��ار. وهنالك  م��ن  ن��وع  ب��ادع��اء  لبوتني  ي�ضمح  وق��د 
ب��دون ح��ل. ما من توافق على و�ضع  اأخ��رى تبقى  م�ضائل 
ولوغان�ضك  دونيت�ضك  وو�ضعي  رو�ضيا  حتتلها  التي  القرم 
قد  م�ضتقلتني.  ك��دول��ت��ني  بهما  رو���ض��ي��ا  اع��رف��ت  ال��ل��ت��ني 
التي  اخللقة  املقاي�ضة  من  نوعاً  �ضلمية  ت�ضوية  تت�ضمن 
تقبل بالو�ضع الراهن احلايل من دون اإعلن ذلك ب�ضكل 

ال���رو����ض���ي. ح��ت��ى ال�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى اأودي�������ض���ا ال��ت��ي �ضت�ضمح 
قد  الأوك�����راين  ال�ضاطئ  على  عملياً  بال�ضيطرة  لرو�ضيا 
ي�ضكل  الذي  املدينة  وت�ضمل تدمري ميناء  اأ�ضهراً  ت�ضتغرق 
الت�ضبب  اإىل  بالإ�ضافة  الأوكرانية.  البحرية  القوات  مقار 
ب��خ�����ض��ائ��ر ره��ي��ب��ة، ���ض��ت��زي��د احل����رب امل��ط��ول��ة م��ن خماطر 
الت�ضعيد باطراد. �ضيت�ضاعد ال�ضغط على القادة الغربيني 

للتدخل مع ازدياد الأعمال الوح�ضية �ضوءاً.
وفق���اً لراكمان، من املرجح اأن توا�ضل احلكومات الأوروبية 

والأمريكية مقاومة ال�ضغط.
اأوكراني�����ا قد يجعل  اإىل  الع�ضكرية  امل�ضاعدة  تكثيف  لكن   
مما  �ضبابياً  التدخل  وع��دم  التدخل  ب��ني  الفا�ضل  اخل��ط 
اإن  والغرب.  رو�ضيا  بني  املبا�ضر  ال�ضطدام  خماطر  يزيد 
اأن  امل�ضتقبل، يجب  الآن ويف  للطرفني،  الفادحة  اخل�ضائر 

وزير  بني  املا�ضي  الأ�ضبوع  جيد”  “اجتماع  عقد  مت 
بيوتر  البولندي  والتكنولوجيا  القت�ضادية  التنمية 

نواك ووزيرة التجارة الأمريكية جينا رميوندو.
اإىل  ب��ال���ض��ت��م��اع  “رحبت )رمي���ون���دو(  اأ����ض���اف  ل��ك��ن��ه 
عمل  ومنها  املو�ضوعات،  من  عدد  ب�ضاأن  بولندا  اآراء 
جمموعة الع�ضرين، لكنها مل تعرب عن موقف نيابة 
باقراح  يتعلق  فيما  املتحدة  ال��ولي��ات  حكومة  ع��ن 

بولندا اخلا�س مبجموعة الع�ضرين«.
وقال امل�ضدر يف جمموعة ال�ضبع اإنه من غري املرجح 
اأن توافق اإندوني�ضيا اأو اأع�ضاء مثل الهند والربازيل 
من  رو�ضيا  ا�ضتبعاد  على  وال�ضني  اإفريقيا  وج��ن��وب 
دول جمموعة  اإح��دى  م�ضوؤول من  وق��ال  املجموعة. 
رو�ضيا من  اإخ��راج  امل�ضتحيل  “من  اآ�ضيا  الع�ضرين يف 
ما مل تتخذ مو�ضكو مثل هذا  جمموعة الع�ضرين” 
القرار من تلقاء نف�ضها. واأ�ضاف “بب�ضاطة ل يوجد 

رئا�ضتها حاليا. وقال امل�ضدر “لقد اأُو�ضح لإندوني�ضيا 
املقبلة  ال��وزاري��ة  الج��ت��م��اع��ات  يف  رو�ضيا  ح�ضور  اأن 
�ضيكون م�ضكلة كبرية للدول الأوروبية”، م�ضيفا اأنه 

ل توجد عملية وا�ضحة ل�ضتبعاد دولة.
الثماين  جمموعة  لت�ضبح  ال�ضبع  جمموعة  وُو�ِضعت 
بعد �ضم رو�ضيا خلل فرة من حت�ضن العلقات يف 
والع�ضرين.  احل��ادي  القرن  من  الأول  العقد  اأوائ���ل 
م�ضمى  غ��ري  اأج���ل  اإىل  ُعِلقت  مو�ضكو  ع�ضوية  لكن 
يف  القرم  جزيرة  �ضبه  �ضمها  بعد  تلك  املجموعة  يف 

.2014
اإنها اقرحت على  وكانت بولندا قالت يوم الثلثاء 
رو�ضيا  حمل  حتل  اأن  الأمريكيني  التجارة  م�ضوؤويل 
يف جمموعة الع�ضرين واإن القراح تلقى “ا�ضتجابة 

اإيجابية«.
اإنه  الأمريكية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  با�ضم  متحدث  وق��ال 

ق���ان���وين. ح��ت��ى ل��و مت��ت امل��واف��ق��ة على 
هذه امل�ضائل، تبقى ق�ضايا اأخرى �ضعبة 

جداً.
من  نوعاً  مفهوم  ب�ضكل  اأوكرانيا  تريد 
اإذا  لكن  ال��دول��ي��ة.  الأمنية  ال�ضمانات 
اأخرى،  بت�ضمية  اأطل�ضية  ذلك عرب ع�ضوية  �ضيتحقق  كان 
�ضمال  حلف  حكومات  حتى  ول  بها  رو�ضيا  تقبل  ل  فقد 
اأن تطالب رو�ضيا برفع العقوبات  الأطل�ضي نف�ضها. ميكن 
املتحدة  ال��ولي��ات  لكن  ق��وات��ه��ا.  ل�ضحب  ك�ضرط  الغربية 
والحتاد الأوروبي �ضيكونان مرددين يف اإنهاء و�ضع رو�ضيا 
املنبوذ، طاملا اأن بوتني باق يف ال�ضلطة. الفرا�س احلايل 
يف وا�ضنطن هو اأن الرو�س ل يفاو�ضون على الأرجح بنية 
ح�ضنة. حتى اإعلن وقف اإطلق النار �ضيتم التعامل معه 
نف�ضها  تنظيم  لإع���ادة  �ضت�ضتخدمه  رو�ضيا  اأن  مب��ا  بريبة 
ع�ضكرياً. لكن اإذا كان بوتني ل يزال ملتزماً باحلرب فقد 

يرتكب خطاأ كارثياً اآخر.

ال�صيناريو الثالث
واجلي�س  القت�ضاد  على  ال�ضغط  �ضيزداد  لراكمان،  وفقاً 
املحللني  ب��ع�����س  ي��ع��ت��ق��د  امل��ق��ب��ل��ة.  الأ����ض���ه���ر  ال���رو����ض���ي يف 
الع�ضكريني اأن اجلي�س الرو�ضي �ضيواجه نق�ضاً يف الذخرية 
ت�ضتمر  ترتفع.  والأ�ضعار  املتاجر  يف  نق�س  ثمة  وال��ق��وات. 
املخاطر  من  بالرغم  رو�ضيا  يف  العامة  املعار�ضة  مظاهر 
اإ�ضدار  اإىل  نف�ضه  بوتني  جل��اأ  املحتجون.  يواجهها  التي 
وذكرت  اخل��ام�����ض��ة.  وال��ط��واب��ري  للخونة  غا�ضبة  اإدان�����ات 

تقارير اأن بع�س كبار امل�ضوؤولني يف ال�ضتخبارات 
و�ضعوا قيد الإقامة اجلربية.

لكن ترجمة كل هذا الغمو�س والذعر عرب انقلب فعال 
�ضد بوتني اأمر �ضعب للغاية. الرئي�س الرو�ضي حذر جداً 
بال�ضماح  اأن��ه ل يرغب حتى  اإىل درج��ة  اأمنه  يف ما يخ�س 
الأ�ضوات  تطهري  مت  ق��رب��ه.  ب��ال��وق��وف  م�ضاعديه  لأق���رب 
امل��ع��ر���ض��ة داخ���ل ال��ك��رم��ل��ني م��ن��ذ ف���رة ط��وي��ل��ة. �ضيكون 
الرو�ضي لكن حتويل ذلك  النظام  هنالك خلف وقلق يف 

اإىل موؤامرة فعالة لعزل بوتني قد ل يكون ممكناً.
الثلثة:  اخل��ي��ارات  �ضرد  ب��اإع��ادة  حتليله  راكمان  ويلخ�س 
رو�ضيا.  ان��ق��لب يف  اأو  ���ض��ل��م��ي��ة؛  ت�����ض��وي��ة  م��ط��ول��ة؛  ح���رب 

“توقعوا الأول، اعملوا للثاين ومتنوا الثالث«.

رو����ض���ي���ا من  اإج�������راء حل���رم���ان  اأي 
ع�ضوية جمموعة الع�ضرين«.

منظمة التجارة العاملية
وقال امل�ضدر اإنه اإذا مل ت�ضارك دول 
الع�ضرين  جمموعة  اجتماعات  يف  ال�ضبع  جمموعة 
التي  للهند  اإ���ض��ارة قوية  ذل��ك  العام، فقد يكون  ه��ذا 
التنديد  ع��ن  لتقاع�ضها  غربية  دول  غ�ضب  اأث����ارت 
ب��ال��غ��زو ال��رو���ض��ي ودع����م الإج�������راءات ال��غ��رب��ي��ة �ضد 

الرئي�س الرو�ضي فلدميري بوتني.
التعليق  عن  الإندوني�ضية  اخلارجية  وزارة  وامتنعت 

على دعوات ل�ضتبعاد رو�ضيا.
امل���رك���زي دودي بودي  ال��ب��ن��ك  ن��ائ��ب حم��اف��ظ  وق����ال 
اإندوني�ضيا حمايد على  واليو يوم الثنني اإن موقف 
ب�ضاأن  النق�ضامات  خماطر  اإىل  اأ���ض��ار  لكنه  ال���دوام، 
هذه الق�ضية، وقال اإنها �ضت�ضتخدم قيادتها ملجموعة 

الع�ضرين ملحاولة حل اأي م�ضاكل.
بح�ضور  قوي”  “التزام  لديها  رو���ض��ي��ا  اأن  واأ���ض��اف 
للأع�ضاء  ميكن  ول  الع�ضرين  جمموعة  اجتماعات 

الآخرين منعهم من احل�ضور.
الأطراف  املتعددة  املنظمات  يف  رو�ضيا  و�ضع  اأن  كما 

الأخرى بات حمل ت�ضاوؤل.
ففي جنيف، قال م�ضوؤولو منظمة التجارة العاملية اإن 
نظرائهم  مقابلة  ترف�س  هناك  الوفود  من  العديد 

الرو�س باأ�ضكال خمتلفة.
كيث  العاملية  التجارة  منظمة  با�ضم  املتحدث  وق��ال 
روكويل “اأثار العديد من احلكومات اعرا�ضات على 
م��ا ي��ح��دث ه��ن��اك، وق��د جتلت ه��ذه الع��را���ض��ات يف 

عدم التعامل مع الع�ضو ذي ال�ضلة )رو�ضيا(«.
وقال م�ضدر من دولة غربية اإن الدول التي ل تتحاور 
مع رو�ضيا يف منظمة التجارة العاملية ت�ضمل الحتاد 

الأوروبي والوليات املتحدة وكندا وبريطانيا.
اإىل ذلك، قالت �ضفرية رو�ضيا لدى جاكرتا ليودميل 
فوروبيوفا الأربعاء اإن الرئي�س فلدميري بوتني يعتزم 
ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  الع�ضرين  جمموعة  قمة  ح�ضور 
اإندوني�ضيا هذا العام، وذلك يف اأعقاب دعوات من دول 

اأع�ضاء يف املجموعة ل�ضتبعاد رو�ضيا منها.
جمموعة  فقط  “لي�س  �ضحفي  موؤمتر  يف  واأ�ضافت 
ال��ع�����ض��ري��ن ب���ل ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ظ��م��ات حت����اول طرد 

رو�ضيا... رد فعل الغرب غري متنا�ضب متاما«.

»حرب االإخوة« يف اأوكرانيا.. �شرخ كبري يف قلب العائالت •• عوا�صم-وكاالت

اأوكرانية،  �ضيدة  غافري�س  ليليانا 
تعي�س يف تون�س منذ 17 عاما، مع 
الثلث،  وبناتها  التون�ضي  زوجها 
ا�ضتكمال  ك��رمي  ابنها  اختار  بينما 
اأوكرانيا، التي يعتربها  درا�ضته يف 

وطنه الثاين.
يف  الأوىل  ليليانا  �ضقيقة  وتعي�س 
رو���ض��ي��ا وال��ث��ان��ي��ة يف ب��ول��ن��دا، وكن 
�ضنويا  اأوك��ران��ي��ا  يف  معا  يجتمعن 
يف منزل الوالدة، يف عادة حافظت 
عليها الأخوات، لكن يبدو اأن الأمر 

متعذر حاليا يف ظل احلرب.
���ض��يء، فروي  ك��ل  لكن ه��ذا لي�س 
ليليانا جانبا من تداعيات احلرب 

اأحدثته  ال�����ذي  ب��ال�����ض��رخ  ي��ت�����ض��ل 
جانبي  ع��ل��ى  ال���ع���ائ���لت  اآلف  يف 
الرو�ضية،  الأوك����ران����ي����ة  احل������دود 
كما ت�ضفها  فهي “حرب الأخوة”، 

ال�ضيدة الأوكرانية.
نيوز  “�ضكاي  ملوقع  ليليانا  وتقول 
احلرب  ب���داأت  اأن  “منذ  عربية”: 
ل اأنام اإل يف حدود ال�ضاعة الرابعة 
اأب��ق��ى م�ضتمرة  اأن��ن��ي  ف��ج��را ح��ت��ى 
�ضا�ضتي  اأم������ام  ط��وي��ل��ة  ل�����ض��اع��ات 
اآخر  ملعرفة  وال��ه��ات��ف،  التلفزيون 
الأخ���ب���ار ع���ن احل����رب ال���دائ���رة يف 
كانت  “النا�س  وت�ضيف:  ب��ل��دي«. 

ت��ف��ر ه��رب��ا م��ن اأوك���ران���ي���ا، ولكني 
لأكون  ه��ن��اك  اإىل  ال�ضفر  متنيت 
قلبي هناك  واأ�ضدقائي.  اأهلي  مع 
وبيتنا  وع��ائ��ل��ت��ي  وال����دت����ي  ح��ي��ث 
الأمان  ميثل  ك��ان  ال��ذي  ال�ضغري، 
وذكرت  ولإخ���وت���ي«.  يل  بالن�ضبة 
اأن الأخوات الثلث يحر�ضن على 
اللقاء مرة واحدة �ضنويا يف منزل 
ال��ع��ائ��ل��ة م��ع اأط��ف��ال��ه��ن، ل��ك��ن هذه 
وفّرقت  “ق�ضمتنا  الدائرة  احل��رب 
وابنتها  اأوكرانيا  يف  الأم  بني  حتى 
يف رو�ضيا، وهو واقع احلال لآلف 
ال���ع���ائ���لت، ف��ه��ذه احل����رب خلقت 

الأ�ضرية  ال���ع���لق���ات  يف  ����ض���روخ���ا 
وخ����لف����ات ب����ني ال���ع���ائ���لت حتى 
وقع  حت��ت  اأوك��ران��ي��ا  يف  عمتي  اأن 
ابنتها  اإق���ن���اع  ع��ن  تعجز  ال��ق�����ض��ف 
املتزوجة يف رو�ضيا بب�ضاعة احلرب، 
لأنها تقول لها: غري �ضحيح. هذه 

الأخبار زائفة ول وجود لق�ضف«.
ميكن  “كيف  ل��ي��ل��ي��ان��ا:  وت��ت�����ض��اءل 
ت��رم��ي��م م���ا خ��ل��ف��ت��ه ه����ذه احل���رب 

نف�ضيا واجتماعيا؟ ل اأدري«.
طريق  ع�����ن  “اأتابع  وق������ال������ت: 
الق�ض�س  ع�������ض���رات  الأ�����ض����دق����اء 
زوج  الأليمة عن معاناة  الإن�ضانية 

يف رو�ضيا وعائلته يف اأوكرانيا، وعن 
حرج جندي رو�ضي يق�ضف مدينة 
اأوكرانية تعي�س فيها والدته، هذه 
احلرب تدور بني الإخوة، وهو اأ�ضد 

ما يوؤملني«.
ويف �ضالون التجميل، الذي تديره 
العا�ضمة  يف  الأوك��ران��ي��ة  ال�ضيدة 
ابنها  اأي�����ض��ا  ال��ت��ق��ي��ن��ا  ال��ت��ون�����ض��ي��ة، 
ك�����رمي، ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر )17 
منذ  اأوكرانيا  من  والعائد  عاما(، 

يومني، حيث كان يدر�س هناك.
ويروي لنا تفا�ضيل رحلته اخلطرة 
من اأوكرانيا اإىل تون�س عرب رحلة 

برية �ضاقة اإىل احلدود الرومانية 
ثم اإىل اأملانيا فتون�س.

اأي����ام يف  ث��لث��ة  “ق�ضيت  وي��ق��ول: 
اأحاول اخلروج،  حمطة احلافلت 
للم�ضي  ب���ع���ده���ا  ا�����ض����ط����ررت  ث����م 
���ض��اع��ة ح��ت��ى و���ض��ل��ت احلدود   40
الرومانية، ويف هذه الرحلة حملت 
اأحتاجه  اأغرا�ضي وما  فقط بع�س 
من اأكل، وكنا داخل املحطة نتقا�ضم 
الأولوية  ومننح  والغطاء  امل��وؤون��ة 
للأطفال  ع��ل��ي��ه��ا  احل�������ض���ول  يف 
وامل�����ض��ن��ني«. وي���وؤك���د حم��دث��ن��ا اأن 
مزدوج  فهو  الثاين  بلده  اأوكرانيا 
اجل��ن�����ض��ي��ة، وح���ر����س ع��ل��ى التربع 
مبلب�ضه قبل ال�ضفر للجي�س كما 

يفعل الأهايل هناك.
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عربي ودويل

ن�ضخة جديدة من احلرب الباردةجدار جديد يف الفق

بعد تفكك اال�صتقرار يف النظام العاملي

ال�شراع يف اأوكرانيا، مرحلة اأوىل من حرب باردة جديدة
لقد دخلنا مرة اأخرى يف �صراع عاملي من اأجل ال�صلطة والنظام العاملي

•• الفجر –خرية ال�صيباين
       ق��ب��ل وق���ت ط��وي��ل م���ن غزو 
اجل��ي�����س ال���رو����ض���ي لأوك���ران���ي���ا يف 
24 ف��رباي��ر، ك��ان��ت ف��ك��رة دخول 
جديدة  باردة”  “حرب  يف  العامل 
منت�ضرة بني اخلرباء يف ال�ضيا�ضة 
املطولة  املناف�ضة  وكانت  الدولية. 
الرمادية  املنطقة  يف  واخل��ط��رية، 
احلرب،  عن  ال�ضلم  تف�ضل  التي 
منذ  ال��ت��اري��خ  يف  اأ�ضا�ضية  حقيقة 
التي  ال��ب��ي��ل��وب��ون��ي�����ض��ي��ة  احل������رب 
���ض��ه��دت ان���ه���ي���ار الإم����رباط����وري����ة 
�ضبارتا،  ���ض��رب��ات  حت��ت  الأث��ي��ن��ي��ة 

بعد ثلثني عاًما من املناف�ضات.
   احلرب الباردة، “�ضراع ال�ضفق 
كما  ال�ضوفياتي”  الحت����اد  ���ض��د 
ك��ي��ن��ي��دي، كانت  اأ����ض���م���اه���ا ج����ون 
فرة تناف�س عقائدي واقت�ضادي 
وال�ضرق،  الغرب  بني  وتكنولوجي 
ا�ضتمرت ما يقرب من ن�ضف قرن، 
للقوى  �ضاحق  بانت�ضار  وان��ت��ه��ت 

القوى  تناف�ض  عن  الباردة  احلــرب 
براندز,  هال  بقلم  اليوم”  العظمى 

مطبعة جامعة ييل, مار�ض 2022.

الباردة:  احلرب  من  اآخر  اأ�ضا�ضًيا 
اإنها ق�ضية طويلة الأمد.

*كتاب “�صراع ال�صفق: ماذا تعلمنا 

ال�ضوق  اقت�ضاد  وانت�ضار  الغربية، 
فتح  مما  املركزي،  القت�ضاد  على 
للوليات املتحدة فرة طويلة من 
ال��ت��اأث��ري على ال��ع��امل ك��ل��ه.    لكن 
ثلثني عاًما من الهدوء الن�ضبي 
ف�ضل:  اإىل  الأخ����ري  يف  �ضتف�ضي 
ر�ضمته  ال��ذي  ال��ه��دف  عك�س  على 
الوليات املتحدة، مل ترغب رو�ضيا 
طرفا  ت�ضبحا  اأن  يف  ال�ضني  ول 
فاعل يف النظام الغربي اجلديد. 
ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م���ن ذل�����ك، مل 
تنظر مو�ضكو وبكني اإىل ال�ضيا�ضة 
واإمنا  ا�ضتقرار  كعامل  الأمريكية 

كتهديد لأمنهما و�ضلطتهما.

الدرو�ض امل�صتفادة 
من االأزمة ال�صابقة

ال�ضتقرار  ذاك  اإذن  ت��ف��ك��ك      

   هال براندز على قناعة را�ضخة. 
ال�ضيا�ضة  يف  متخ�ض�س  م�����وؤرخ، 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، اأ���ض��ت��اذ يف 
لل�ضوؤون  ه��وب��ك��ن��ز  ج���ون���ز  م��ع��ه��د 
ال����دول����ي����ة، م����وؤل����ف ال���ع���دي���د من 
الكتب، م�ضت�ضار للإدارة ووكالت 
حتليًل  ي���ق���دم  ال����ض���ت���خ���ب���ارات، 
“احلقبة  الباردة  للحرب  متعمًقا 
ا�ضتخل�س  اأج���ل  م��ن  الأوىل”، 
ل�ضراع  ا����ض���رات���ي���ج���ي���ة  درو���������س 

اليوم*.
   »ب���ال���ت���اأك���ي���د، ي���ع���رف امل���وؤل���ف 
ميكن  ل  وح��������ده  ال�����ت�����اري�����خ  اأن 
م�ضاكل  ح�����ّل  يف  ي�������ض���اع���دن���ا  اأن 
ويكتب:  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة.  ال��ي��وم 
ل  الثلج،  رقاقات  مثل  “الأحداث 
اأحد منها ي�ضبه الخرى متاًما”. 
اأخرى  م��رة  ذل��ك دخلنا  لكننا مع 

يف ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي م��ن��ذ ع���دد من 
فجاأة  ي��ن��ه��ار  اأن  ق��ب��ل  ال�����ض��ن��وات 
كانت  وم���ه���م���ا  ف����رباي����ر.   24 يف 
اأوك��ران��ي��ا، فمن  نتيجة احل��رب يف 
املحتمل اأن تتميز الفرة القادمة 
الوليات  ب��ني  متزايدة  مبناف�ضة 
خ�ضو�ضا  ولكن  ورو�ضيا،  املتحدة 
مع ال�ضني، التي �ضت�ضبح رغبتها 
يف اإعادة ر�ضم خريطة العامل اأكر 

حدة.
    لذلك فهي حرب باردة من نوع 
لفرة  ت�ضتقر  ان  يخ�ضى  ج��دي��د 
طويلة وتهدد ب�ضكل خطري ازدهار 

العامل الغربي وا�ضتقراره.
 هل هناك اأي درو�س ميكن تعّلمها 
ال�ضابقة  ال�����ب�����اردة  احل������رب  م����ن 
اأكر  ال��ي��وم ب�ضكل  خل��و���س ح��رب 

فعالية؟

اأم����ري����ك����ا على  اجل�����دي�����دة ي���ج���رب 
يتعلق  فيما  قوية  خ��ي��ارات  ات��خ��اذ 
بالقت�ضاد والتاأثري على املنظمات 
كانت  اإذا  ال��دول��ي��ة،  وال��ت��ح��ال��ف��ات 
والقتال  املعتدين  مواجهة  تنوي 
اأي قوة  ق��ي��م��ه��ا وم��ن��ع  اأج����ل  م���ن 
الكافية  امل��وارد  ح�ضد  من  معادية 

لتهديدها.
بايدن  ي��ق��رر ج��و  اأن  يعني  وه���ذا   
التي نفذت  ال�ضيا�ضات  القطع مع 
ال�������ض���ن���وات الأخ����������رية وال���ت���ي  يف 
حد  اإىل  منظًما  ان�ضحاًبا  نظمت 
م��ا ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة م��ن �ضوؤون 

العامل اخلارجي.
ق��رارات��ه بتقدمي دعم  اأن     يبدو 
وال�ضلح  ب��امل��ال  ك��ب��ري لأوك��ران��ي��ا 
املراجعة  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  ت�ضري 
جارية. لكن يجب األ نن�ضى در�ًضا 

ال�ضلطة  اأج��ل  يف �ضراع عاملي من 
وال���ن���ظ���ام ال��ع��امل��ي��ني، ����ض���راع بني 
الأنظمة والقيم، ومنطقة رمادية 

متزايدة بني احلرب وال�ضلم.

مراجعة اال�صرتاتيجية 
االأمريكية

   خلو�س ال�ضراع على قدم امل�ضاواة 
م��ع ال�����ض��ني ورو���ض��ي��ا، ي��ج��ب على 
الوليات  وخا�ضة  الغربي،  العامل 
املتحدة، اأن يتبنى “ا�ضراتيجية” 
“الحتواء”  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  م��ث��ل 
عام  كينان  ج��ورج  اإليها  دع��ا  التي 
املنطقة  ت��و���ّض��ع  ل���وق���ف   1947
ال�����ض��وف��ي��ات��ي��ة، وال���ت���ي ك��ان��ت على 
لل�ضيا�ضة  الذهبي  الع�ضر  الأرجح 

اخلارجية الأمريكية.
الباردة  احل����رب  ه����ذه  ���ض��ن  اإن     

•• وا�صنطن-وكاالت

اع��ت��رب ال��ك��ات��ب الأم��ري��ك��ي والر 
را�ضل ميد اأن العقوبات املفرو�ضة 
ع��ل��ى رو����ض���ي���ا و���ض��ع��ت ال���غ���رب يف 
اإذ  العامل،  دول  بقية  مع  مواجهة 
مو�ضكو  جت���اه  وا���ض��ن��ط��ن  ن��ه��ج  اإن 
ال�ضرق  دول  بني  الفجوة  يقلل  ل 
الوليات  ي�����ض��اع��د  ول  وال����غ����رب، 
امل��ت��ح��دة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى الأمن 

وال�ضلم العامليني.
“وول  ل�����ض��ح��ي��ف��ة  م���ي���د،  وك���ت���ب 
الأمريكية،  جورنال”  ���ض��ري��ت 
اأنه ملواجهة احلرب على اأوكرانيا، 
مل ت��ك��ن ال������دول ال��غ��رب��ي��ة اأك���ر 
حت��ال��ف��اً م��ن اأي وق���ت م�����ض��ى؛ اإذ 
حلف  منظمة  يف  احل��ل��ف��اء  يتحد 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الأط��ل�����ض��ي،  �ضمال 
التعبري  يف  وال���ي���اب���ان،  اأ���ض��رال��ي��ا 
احلرب  م��ن  “ا�ضمئزازهم”  ع��ن 
ال��رو���ض��ي��ة، وي��ت��ع��اون��ون م��ع اأكر 
ال��ع��ق��وب��ات ���ض��م��وًل م��ن��ذ احل���رب 

العاملية الثانية.
لكن بقية دول العامل، ل تت�ضارك 
الأمر نف�ضه، اإذ “دعم العامل نهج 
ال�ضني يف مقاومة اجلهود الغربية 
يوحي  ت��ط��ّور  يف  رو���ض��ي��ا،  ملعاقبة 

بحدوث م�ضاكل يف امل�ضتقبل«.
اإاأفريقيا  وبينما لم رئي�س جنوب 
�ضرييل رامافوزا الناتو على وقوع 
احلرب، رف�س الرئي�س الربازيلي 
رو�ضيا.  اإدان���ة  بول�ضونارو  جايري 
ال�ضريكان  وف��ي��ت��ن��ام،  ال��ه��ن��د  اأم����ا 
ا�ضراتيجية  لأي  الأ����ض���ا����ض���ي���ان 
املحيطني  م��ن��ط��ق��ة  يف  اأم��ري��ك��ي��ة 
الهندي والهادي، فهما اأقرب اإىل 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ال�ضني 

مقاربتهما للحرب.
واعترب ميد اأن عدم حما�ضة الدول 
جت�����اه ن���ه���ج اأم���ري���ك���ا يف احل�����رب، 

دون��ال��د ت��رام��ب ع��ق��وب��ات �ضارمة 
الوعي  زي�������ادة  اإىل  اإي��������ران  ����ض���د 
الدويل مبدى القوة التي مينحها 
العاملي  الق����ت���������ض����ادي  ال����ن����ظ����ام 
للوليات املتحدة، لكنه، يف الوقت 
الدميقراطيني  اأي����ق����ظ  ن��ف�����ض��ه 
العقوبات  ي�����ض��ت��خ��دم��ون  ال���ذي���ن 
ب�ضاأن  اآرائهم  لفر�س  القت�ضادية 
املناخ واجلن�س وق�ضايا اأخرى اأقل 

ترحيباً يف العديد من البلدان.
الذين  لأول����ئ����ك  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  اأم������ا 
ي�����ض��ارك��ون��ه��م ه���ذا امل��ن��ظ��ور، فاإن 
التنبوؤ  مي��ك��ن  ل  ال���ت���ي  اأم���ري���ك���ا، 
اأكرب  ب��اأف��ع��ال��ه��ا، ت�����ض��ك��ل ت��ه��دي��داً 
ال��ع��دي��د م���ن دول ما  ل���ض��ت��ق��لل 
اأكر من الطموح  بعد ال�ضتعمار 
ال�ضيني.  ح���ت���ى  اأو  ال����رو�����ض����ي 
الدعاية  اأ����ض���ب���ح���ت  وب����ال����ت����ايل، 
اإىل  ال�����ض��ي��ن��ي��ة ح������ول احل����اج����ة 
ت��رت��ي��ب��ات اق��ت�����ض��ادي��ة ب��دي��ل��ة حتد 
تاأثرياً  اأك��ر  الغربية،  ال��ق��وة  م��ن 

الآن مما كانت عليه قبل �ضهر.
واأكد ميد اأن هذا ل يعني اأن الغرب 
خمطئ يف معار�ضة حرب بوتني، 
لكن مهمة حماية ال�ضلم العاملي 
واأك��ر تعقيداً مما يفهمه  اأ�ضعب 
ال���ع���دي���د م����ن حم����ارب����ي احل����رب 

الباردة اجلدد املتحم�ضني.
واأو�ضح اأن ما كان ُيطلق عليه ا�ضم 
“اجلنوب العاملي” ل ي�ضارك دائماً 

اأولويات ووجهات نظر الغرب.
ت���رام���ب ول  دون���ال���د  اأن ل  ك��م��ا   
بالثقة  يوحيان  امل�ضتيقظ  الي�ضار 
واأن  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
الأمريكي،  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ال��ن��ظ��������������ام 
اأن�����ه حم���ك���وم عليه  ال�����ذي ي���ب���دو 
ل���ن يحافظ  ب��ي��ن��ه��م��ا،  ب��ال��ت��اأرج��ح 
اإىل اأجل غري م�ضمى على القيادة 
التي يعتمد عليها ال�ضلم والأمن 

الأمريكي.

  تبادل االتهامات ب�شاأن
 ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية باأوكرانيا 

•• االأمم املتحدة -رويرتز

 تبادلت رو�ضيا التهامات مع الوليات املتحدة وبريطانيا يف الأمم املتحدة  
اأم�س الأول الثلثاء ب�ضاأن احتمال �ضن هجوم باأ�ضلحة كيماوية يف اأوكرانيا، 
بهذه  دبلوما�ضيون  اأدىل  خماوفهما.  يدعم  دليل  منها  اأي  يقدم  مل  لكن 
ت�ضرب للأمونيا يف  رو�ضيا م�ضاألة  اأث��ارت  اأن  بعد  لل�ضحفيني  الت�ضريحات 
مدينة �ضومي ب�ضمال �ضرق اأوكرانيا املحا�ضرة، واألقت باللوم على “جماعات 
ورف�ضت  ال���دويل.  الأم��ن  ملجل�س  مغلق  اجتماع  خ��لل  اأوكرانية”  قومية 

بريطانيا والوليات املتحدة التهام. وقال 
رو�ضيا  �ضفري  نائب  بوليان�ضكي  دم��ي��ري 
الرو�ضية  ال��ق��وات  اإن  املتحدة  الأمم  ل��دى 
���ض��رب��ات لأي  ت��وج��ه  اأو  ق��ط  “مل تخطط 
ُت��ن��ت��ج فيها  اأو  ُت���خ���َزن  اأوك���ران���ي���ة  م��ن�����ض��اآت 
م���واد ���ض��ام��ة«. واأ���ض��اف “من ال��وا���ض��ح اأن 
بت�ضجيع  الأوك��ران��ي��ة،  القومية  ال�ضلطات 
اأي  عند  تتوقف  ل��ن  الغربية،  ال���دول  م��ن 
���ض��يء ل��ره��ي��ب ���ض��ع��ب��ه��ا وت�����ض��ن هجمات 
لت��ه��ام رو���ض��ي��ا«. وه���ذه ه��ي امل���رة الثالثة 
الأ�ضلحة  ق�ضية  رو���ض��ي��ا  فيها  تثري  ال��ت��ي 
بداأت  اأن  منذ  الكيماوية  اأو  البيولوجية 
يف  خا�ضة”  ع�ضكرية  “عملية  ت�ضميه  ما 

24 فرباير �ضباط “لنزع �ضلح” اأوكرانيا. ويرف�س الغرب واأوكرانيا ذلك 
باعتباره حجة واهية لغزو دولة دميقراطية. وقالت �ضفرية بريطانيا لدى 
المم املتحدة باربرا وودوارد لل�ضحفيني “من ال�ضعب األ ن�ضتنتج- بالنظر 
األيك�ضي نافالني، وبالنظر  اإىل �ضجلهم يف اململكة املتحدة، ويف رو�ضيا �ضد 
اإىل ما راأيناه يف �ضوريا- اأن هذا قد يكون مقدمة لختلق الرو�س اأنف�ضهم 
هجوما ما باأ�ضلحة كيماوية«. ورف�ضت �ضفرية الوليات املتحدة لدى الأمم 

املتحدة ليندا توما�س جرينفيلد اتهامات رو�ضيا وو�ضفتها باأنها “عبثية«.
وقالت “قلقنا هو اأن هذا متهيد خلطط رو�ضيا ل�ضتخدام اأ�ضلحة كيماوية«. 
وقال م�ضوؤول دفاعي اأمريكي كبري اأم�س الأول الثلثاء اإن الوليات املتحدة 
باأ�ضلحة  اأي موؤ�ضرات ملمو�ضة على هجوم رو�ضي و�ضيك  الآن  مل تر حتى 
عن  املخابرات  معلومات  تراقب  لكنها  اأوكرانيا  يف  بيولوجية  اأو  كيماوية 
كثب. وقال الرئي�س جو بايدن اأول اأول اأم�س الثنني، دون تقدمي اأدلة، اإن 
وكيماوية  بيولوجية  اأ�ضلحة  كييف متلك  باأن  الكاذبة  الرو�ضية  التهامات 
يف  ا�ضتخدامها  يف  يفكر  ب��وت��ني  ف��لدمي��ري  ال��رو���ض��ي  الرئي�س  اأن  تو�ضح 
اأوكرانيا. و�ضبه بوليان�ضكي الو�ضع يف اأوكرانيا ب�ضوريا، حيث قال اإنه اأُلقي 
كيماوية  هجمات  يف  رو�ضيا  من  املدعومة  ال�ضورية  احلكومة  على  باللوم 

�ضنتها “جماعات اإرهابية«.

وبينما توّقع الغرب اأن الراأي العام 
احلرب  ب�����ض��دة  �ضيعار�س  ال��ع��امل��ي 
و�ضيجعل  اأوكرانيا،  الرو�ضية على 
ال�ضني تدفع ثمناً �ضيا�ضياً باهظاً 
احلركة  اإىل  ان�����ض��م��ام��ه��ا  ل���ع���دم 

املناه�ضة لرو�ضيا.
والغرب  وا�ضنطن  اأرادت���ه  ما  لكن 
مل يح�ضل. فبع�س البلدان، مثل 
حلفاء اأمريكا املحبطني يف ال�ضرق 
الأو�ضط، تبدي قلقه من دعم دور 
وا�ضنطن املراجع مقابل ال�ضعود 
الرو�ضي. بينما يوازن اآخرون بني 
لأوكرانيا  الرو�ضي  للغزو  كرههم 

وبني بواعث القلق الأخرى.

�ضانعو  ي��ت��ج��اه��ل��ه��ا  ظ���اه���رة  ه���و 
كما  مت��اًم��ا  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�ضيا�ضة 
الغربيون  ال�ضيا�ضة  �ضانعو  ف�ضل 
يف م��لح��ظ��ة ت��ط��ّور ال��ف��ج��وة بني 
تهدد  والتي  العامل  وبقية  الغرب 
كبرية  فر�ضاً  جديدة  ق��وى  مبنح 

يف ال�ضنوات املقبلة.
جو  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأن  واأ����ض���اف 
ال����ف����ج����وة بني  ت���ف���ه���م  ب����اي����دن ل 
بالعامل  ُي�ضمى  كان  وما  وا�ضنطن 
ت�ضاهم  التي  ال��درج��ة  اأو  الثالث، 
ب��ه��ا ���ض��ي��ا���ض��ات��ه��ا يف الن��ق�����ض��ام، اأو 
الفر�س التي تخلقها هذه الفجوة 

لل�ضني.

النظام  ت�ضليح  يف  الغربية  للقوى 
الرعب  تثري  العاملي  القت�ضادي 
يف العديد من البلدان التي تعتقد 

اأن الغرب قوي بالفعل.
وق��ال اإن ادع��اء بوتني ب��اأن الغرب 
ا�ضتخدام  اإىل  ي�����ض��ع��ى  امل��ت�����ض��ل��ط 
واملوؤ�ض�ضاتي  الق��ت�����ض��ادي  ن��ف��وذه 
لفر�س روؤية عاملية راديكالية على 
الليرباليون  ال��دول، يعتربه  بقية 
ت����خ����دم  “دعاية  ال�����غ�����رب�����ي�����ون 
حججه  لكن  الذاتية،  م�ضاحلهم 
اأو���ض��ع مما  )ب��وت��ني( تلقى �ضدى 

يفهمه معظم الليرباليني«.
ال�ضابق  الرئي�س  اإدارة  فر�س  اأدى 

غري  ال��دول  من  العديد  ويخ�ضى 
الفعل  ردود  ع��واق��ب  م��ن  الغربية 
اأكر  رو�ضيا  �ضلوك  على  الغربية 

مما تخ�ضاه مو�ضكو نف�ضها.
اأنها ل تثق با�ضتعداد الغرب   كما 
العواقب  اإدارة  ع��ل��ى  ق���درت���ه  اأو 
القت�ضادية للحرب، بطرق حتمي 
بفر�س  ���دم���وا  و����ضُ م�����ض��احل��ه��ا. 
ع���ق���وب���ات ع���ل���ى ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 
اأنه  يخ�ضون  �ضلح  وهو  الرو�ضي، 

�ضيوجه يوماً ما �ضدهم.
الليرباليون  ي����رح����ب  وب���ي���ن���م���ا 
على  العقوبات  بفر�س  الغربيون 
املتزايدة  ال��رغ��ب��ة  ف�����اإن  رو����ض���ي���ا، 

مهما كانت نتيجة احلرب، �شتتميز الفرتة القادمة بتزايد املناف�شة بني االأمريكان ورو�شيا وال�شني

ترف�ض رو�صيا وال�صني يف اأن 
ت�صبحا طرفا يف نظام غربي جديد

غلف الكتاب

مناورات ع�شكرية مغربية فرن�شية ل�25 يوما.. ما االأهداف؟
•• عوا�صم-وكاالت

يجري املغرب وفرن�ضا مناورات ع�ضكرية م�ضركة يف منطقة الر�ضيدية 
جنوب �ضرقي اململكة، انطلقت يف الأول من مار�س اجلاري وت�ضتمر اإىل 
 ”2022 “�ضركي  ا�ضم  حتمل  التي  امل��ن��اورات  ه��ذه  وتدخل  منه.   25
مدى  على  وال��وق��وف  البلدين،  بني  الع�ضكري  التعاون  تعزيز  اإط��ار  يف 

جاهزية الوحدات الع�ضكرية اجلوية والربية.  
و”�ضركي 2022” هو مترين ع�ضكري م�ضرك يندرج يف اإطار مهام 
التخطيط وتطوير  ق����درات  وت��ع��زي��ز  ال��راب��ي��ة،  ال��وح��دة  ال��دف��اع ع��ن 
واجلي�س  امللكية  ال��ق��وات  ب��ني  والعملياتي  التقني  البيني  الت�ضغيل 

الفرن�ضي، ح�ضب القيادة العامة للقوات امل�ضلحة.
املنطقة  يف  الدولية  الأن�ضطة  اأوىل  ب��ني  م��ن  التدريبات  ه��ذه  وتعترب 

الع�ضكرية ال�ضرقية، التي �ضيدها املغرب يناير املا�ضي للحد من اجلرمية 
العابرة للحدود. وتتوخى هذه املناورات، التي جتري مب�ضاركة وحدات 
من الطريان اخلفيف للقوات الربية الفرن�ضية، اختبار جاهزية القوات 
تندرج  القيام مبهام متعددة، كما  القطاع، وقدرتها على  على م�ضتوى 
�ضمن مترين متعدد اجلن�ضيات واأ�ضلحة متنوعة، وفق ما اأورد منتدى 
“فار ماروك” املتخ�ض�س يف ن�ضر اأخبار القوات امل�ضلحة امللكية املغربية 
الع�ضكرية  ال�ضوؤون  خبري  ويقول  الجتماعي.  التوا�ضل  مواقع  على 
مناورات  اإط��ار  يف  تندرج  التدريبات،  هذه  اإن  �ضقري،  حممد  والأمنية، 
جي�ضه  حتديث  ق�ضد  ع��دة،  دول  م��ع  امل��غ��رب  يجريها  م�ضركة  دوري���ة 

واختبار الأ�ضلحة التي يقتنيها من اأجل تقييم فعاليتها وقدراتها.
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة امل����ن����اورات اجل���اري���ة اأي�����ض��ا، ب��ح�����ض��ب اخل��ب��ري الأمني 
وال��ع�����ض��ك��ري، يف ك��ون��ه��ا ت���روم ال��وق��وف ع��ل��ى ت��ط��ور وج��اه��زي��ة اجلي�س 

املغربي ومدى ا�ضتعداده ملواجهة الأخطار وتاأمني حدود البلد. وقال 
الع�ضكري يتما�ضى مع  التمرين  اإن هذا  ل�”�ضكاي نيوز عربية”  �ضقري 
تطوير  على  اأ�ضا�ضا  ترتكز  وال��ت��ي  للمغرب،  الع�ضكرية  ال�ضراجتية 

وتعزيز القدرات الدفاعية للجي�س املغربي.
متوا�ضل  وب�ضكل  جاهدا  يعمل  “املغرب  اأن:  الع�ضكري  اخلبري  ويتابع 
فح�ضب،  متطور  عتاد  اقتناء  عرب  لي�س  جي�ضه،  وع�ضرنة  تقوية  على 
�ضخمة  م��ن��اورات  وتنظيم  ع�ضكرية،  ت��دري��ب��ات  يف  امل�����ض��ارك��ة  وع��رب  ب��ل 
الع�ضكرية  الأهمية  جانب  واإىل  الإفريقي«.  “الأ�ضد  تدريب  قبيل  من 
اأن هذه الأخرية يف الظرفية  التي تكت�ضيها هذه املناورات، يرى �ضقري 
على  اأي�ضا  تنطوي  العامل،  ي�ضهدها  التي  التطورات  ظل  ويف  احلالية 

هدف �ضيا�ضي اإىل جانب الهدف الع�ضكري.
يف وقت حققت فيه اململكة املغربية  وتاأتي مناورات “�ضركي 2022”، 

انت�ضارات دبلوما�ضية غري م�ضبوقة يف ق�ضية ال�ضحراء املغربية، اآخرها 
دعمها  واإعلنها  املغربية  ال�ضحراء  ق�ضية  من  ملوقفها  اإ�ضبانيا  تغيري 
لت�ضوية  وواقعي  جدي  كحل  الذاتي  احلكم  ملبادرة  وال�ضريح  الوا�ضح 

هذا امللف، وهو املوقف ذاته الذي تتبناه احلكومة الفرن�ضية.
الذاتي  احلكم  ملخطط  دعمها  الثنني  اأم�س  اأول  اأول  فرن�ضا  وج��ددت 
املقدم من طرف املغرب باعتباره اأ�ضا�ضا للنقا�س، من اأجل ت�ضوية النزاع 

حول ال�ضحراء.
موقف  اإن  الفرن�ضية،  اخلارجية  ال�ضوؤون  وزارة  با�ضم  املتحدثة  وقالت 
فرن�ضا من ق�ضية ال�ضحراء “ثابت ل�ضالح حل �ضيا�ضي عادل، ومقبول 
ل��ق��رارات جمل�س الأم��ن التابع ل��لأمم املتحدة.  ل��دى الأط���راف، وفقا 
اأ�ضا�ضا  ي�ضكل  املغربي  ال��ذات��ي  احلكم  خمطط  ف��اإن  املنظور  ه��ذا  وم��ن 

للنقا�س جادا وذا م�ضداقية«.

مهمة حماية ال�صالم العاملي اأ�صعب واأكرث تعقيدًا     

العقوبات على رو�شيا ت�شع الغرب مبواجهة العامل
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عربي ودويل

الغر�ض الرئي�شي من الدعوة هو 
حتويل النقا�ض اإىل عر�ض متلفز
لت�شريح رئي�ض جمل�ض ال�شيوخ 
اأبع�اد تتج�اوز �ش��خ�ض ماكرون

بطرح »ق�صية عدم ال�صرعية«:

�شباق االإليزيه: املعار�شة تقّر �شمًنا بانت�شار ماكرون...!
•• الفجر -اأوليفر بيفود 

ترجمة خرية ال�صيباين
    قام الرئي�ض اجلمهوري ملجل�ض ال�صيوخ الفرن�صي, 
بـــداأ عام  الـــذي  جـــريار الريــ�ــصــر, بتحديث اجلـــدل 
بعد  انطلق  قد  كــان  ال�صنة,  تلك  يف  ولكن   .2017

اجلولة الثانية.    »اإذا مل تكن هناك حملة, ف�صوف 
املنق�صمة  دولتنا  الــفــائــز.  �صرعية  م�صاألة  ــربز  ت
واملثقلة بالديون واملتعددة امل�صاكل, حتتاج اإىل هذا 
يف  اجلمهوريني  رئي�ض  كلمات  هذه  كانت  النقا�ض”. 
جمل�ض ال�صيوخ يف مقابلة مع لوفيغارو يف 14 مار�ض.

   وتابع جريار الري�صر قائال: اإن “رئي�ض اجلمهورية 

يريد اإعادة انتخابه دون اأن يكون مر�صًحا حقيقًيا, 
بني  ومواجهة  نقا�ض  ودون  انتخابية,  حملة  ودون 
اإنها  با�صتثنائه...  يتجادلون  املر�صحني  كل  االأفكار, 

مفارقة! »
    وهكذا, يف ب�صع جمل, وبينما كانت حرب اأوكرانيا 
هي املهيمنة على االأخبار العاملية, األقى الرجل الثاين 

يف الدولة )يف حال �صغور من�صب رئا�صة اجلمهورية 
)برتتيب  الثالث  اأو  الد�صتور(  من   7 ــادة  امل ح�صب 
املوؤرخ   655-89 رقم  املر�صوم  مبوجب  الربوتوكول, 
اإن  االربــاك,  من  بظالل  األقى   )1989 �صبتمرب   13
امل�صتقبلي  امل�صتاأجر  �صرعية  يف  ال�صك,  من  يكن  مل 

لالإليزيه.

ت�ضريح لن يخدم مر�ضحة اليمني فالريي بيكري�سماكرون منت�ضر قبل ال�ضباق...
وُي����ظ����ه����ر اجل���������زء ال�����ث�����اين من 
اأ�ضا�ضا  ي�ضتهدف  ك��ان  اأن���ه  بيانه 
ماكرون،  اإمي��ان��وي��ل  �ضخ�ضية: 
ال���رئ���ي�������س امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي����ت����ه ول 
لإعادة  واملر�ضح  يزال يف من�ضبه، 

انتخابه.

»املحاكمة” �صبق اأن
 اأقيمت بعد رئا�صية 2017

�ضرعية”  ع������دم  »حم����اك����م����ة     
م����اك����رون، ���ض��ب��ق اإط���لق���ه���ا عام 

 .2017
ي�ضار الي�ضار، حركة فرن�ضا املتمردة 
ميلين�ضون  ل���وك  ج���ان  ب��زع��ام��ة 
حتركوا  الإعلميون،  واأن�ضارها 

حينها.
الثانية  اجل��ول��ة  ان��ت��ظ��روا  وق���د   
املحاكمة  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ل���ط���رح 
الأ�ضا�ضي  العن�ضر  كان  املذكورة. 
ح�ضل  التي  النتيجة  مقارنة  هو 
يف  ال���ض��ت�����ض��ارة  يف  ال��ف��ائ��ز  عليها 
بال�ضكان  م��ق��ارن��ة  ال����دورت����ني... 
امل�ضجلني يف القوائم النتخابية، 
دائًما،  ك���ان احل����ال  ك��م��ا  ول��ي�����س، 
م��ق��ارن��ة ب��ع��دد الأ�����ض����وات املدىل 

بها.
من  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ج�����رت      
النتخابات  جولتي  بني  العملية 

الرئا�ضية.
 اح��ت��ّل امل��رك��ز ال��راب��ع يف اجلولة 
الأوىل بفارق 618،540 �ضوًتا 
ع��ن م��اري��ن ل���وب���ان، ال��ت��ي جاءت 
ماكرون،  اإميانويل  خلف  الثانية 
تبّنى جان لوك ميلين�ضون، الذي 
اجلولة  ب��خ��و���ض��ه  ب�����ض��دة  “اآمن 
موؤيديه  اأح��د  بح�ضب  الثانية”، 
ملتب�ضا:  موقًفا  تبّنى  ال�ضابقني، 
تعليمات  اإع����ط����اء  ي���رف�������س  ان�����ه 
للت�ضويت، كما قال، حفاًظا على 

“وحدة” املتمردين.
للت�ضويت  ي��دع��و  ل  فهو  ل��ذل��ك   
مل��اك��رون، وي��وؤك��د اأن���ه ل��ن ي�ضّوت 

لوبان.
زع��ي��م حزب  اأّن  وا���ض��ح��ا  ك���ان     
ف��رن�����ض��ا امل���ت���م���ردة ي���ق���رح على 
الت�ضويت  عن  المتناع  موؤيديه 
امللغى.  اأو  البي�س  الت�ضويت  اأو 

اأن����ه ذه���ب بعيًدا  اأع��ت��ق��د  ل��ك��ن��ن��ي 
بع�س ال�ض����يء. يف الدميقراطية، 
النتخابات،  م��ن  ال�ضرعية  ت��اأت��ي 
�ضيكون  انتخابه  يتم  �ضخ�س  اأّي 

�ضرعًيا لأنه مت انتخابه”.
ال�ضناتور  ذه��ن  يف  الوا�ضح،  من   
ال�ضابق عن احلزب ال�ضراكي، اأن 
�ضتكون  املنتخب  امل�ضوؤول  �ضرعية 
املباراة  حدثت  اإذا  فيها  ج��دال  ل 
�ضيخرج  واأن���ه  معه،   ... النهائية 
منت�ضرا. ان توّقعا متفائل لي�س 

عدمي الفائدة ابدا!
   هذه امل�ضافة الأخوية املفر�ضة 
على  ال�����ض��وء  ت�ضّلط  مليلين�ضون، 
امل��ج��ازف��ة امل��ت��ه��ورة ال��ت��ي اتخذها 
عليه  ق���ب�������س  ال�������ذي  لري���������ض����ر، 

ماكرون بنف�ضه:
املر�ضح  اأع����ل����ن  �����ض����دق،  “بكل   
برناجمه  تقدمي  اأثناء  الرئا�ضي 
�ضخ�س  اأي  اأن  م��ار���س،   17 ي��وم 
يفر�س اأنه يحمل اقراًعا عاًما 
امل�ضوؤولني  م��ن  �ضرعيته  وت��اأت��ي 
مي����زح  األ  ي����ج����ب  امل���ن���ت���خ���ب���ني، 
بالت�ضكيك يف �ضرعية اأي منتخب 
ك�����ان، مب���ا يف ذل����ك م���ن ه���م من 

الذين ل يحّبهم«.
اإن خ���روج  ك���ل الح�������وال،       يف 
يتجاوز  ال�����ض��ي��وخ  جمل�س  رئ��ي�����س 
ماكرون.  ���ض��خ�����س  جم���رد  م����داه 
املحاكمة،  ه��ذه  مبثل  الأم���ر  لأن 
النتخابات،  ن��ت��ي��ج��ة  ق��ب��ل  ح��ت��ى 
يلقي بريبة م�ضبقة على �ضرعية 
النتخابات  يف  الفائزة  اأو  الفائز 
كانت.  اأي���ا  اأو  ك��ان  اأي���ا  الرئا�ضية 
على  الأك���رب  اخلطر  يكمن  وهنا 

الدميقراطية.
الطللة  ه��ذه  اأن  اأ�ضفنا  واإذا     
موجهة  ك���ان���ت  ال�����ض�����������ن��ات��وري��ة 
����ض���راح���ًة ����ض���د رئ���ي�������س ال���دول���ة 
توؤكد  ف���اإن���ه���ا  ولي����ت����ه،  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
����ض���م���ن���ًي���ا، وب���ال���ن���ت���ي���ج���ة، اإع�������ادة 

انتخابه.
لي�ضت خدمة  ل��ن��ع��رف،  وه���ذه،   
اليمني،  مل��ر���ض��ح��ة  ت���ق���دم  رائ���ع���ة 
فالريي بيكري�س، ولي�ضت وم�ضة 
الأوىل...  ال��درج��ة  م��ن  �ضيا�ضية 

هل حقاً كان ذلك ح�ضيفاً؟

ال��ه��دف م��ن امل���ن���اورة، ه��و �ضمان 
ال��ذي ل ي�ضك  ح�ضول م��اك��رون، 
يف ف���وزه، على اأق��ل درج��ة ممكنة 

�ضد اليمني املتطرف. 
ذلك  م��ع  مت��اًم��ا  يتعار�س  منطق 
من   2002 ع����ام  ط�����وره  ال�����ذي 
الت�ضويت  اإىل  ال����دع����وة  خ����لل 
جل�������اك �������ض������رياك �����ض����د ل����وب����ان 
ملمثل  ال�����ض��م��اح  اأج�����ل  م���ن  الب 
اأعلى  ع��ل��ى  ب��احل�����ض��ول  ال��ي��م��ني 
اليمني  �ض��������د  ممكن������ة  درج���ة 
امل���ت���ط���رف... زم���ن اآخ����ر، اأخ���لق 

اأخرى!

مل يتم اإجراء مناظرة عامة 
قبل اجلولة االأوىل

الرئا�ضية  الن���ت���خ���اب���ات  ب��ع��د     
املو�ضوع  �ضيكون   ،2017 ل��ع��ام 
املعار�ضني  ل����ه����وؤلء  ال��رئ��ي�����ض��ي 
���ض��رع��ي��ة رئي�س  ه���و  ال��ي�����ض��اري��ني 
امل�ضكوك  اجل���دي���د  اجل��م��ه��وري��ة 
�ضرعيته  ع�����دم  ح���ت���ى  اأو  ف���ي���ه���ا، 
من  باملائ�ة   18 من  اأك��ر  بالكاد 
الأوىل  اجل����ول����ة  يف  الأ�������ض������وات 
مقارن������ة بامل�ض�جلني، و43 فا�ضل 

6 باملائة “فقط” يف الثانية.
 و����ض���ي���دور ه����ذا الأن���ت���ي���ف���ون بل 

انقطاع عدة اأ�ضهر.
   وه��ا ان ذات املعزوفة تعود عام 
نهاية ولي��ة ماكرون  2022 يف 

الرئا�ضية.
 لكن هذه املرة، حتى قبل اجلولة 

الأوىل. 
املطروحة،  الذريعة  اأو  التف�ضري 
تنظيم  ال��دول��ة  رئي�س  رف�س  هو 
مناف�ضيه  مع  مبا�ضرة  مناظرات 
جميع  م��ع  اأو  ف���رادى  وخ�ضومه، 

املر�ضحني يف ال�ضباق. 
اجلديد  امل��و���ض��م  ل��ه��ذا  بالن�ضبة 

ن�ضب  على  احل�ضول  اإىل  اأ�ضا�ًضا 
م�ضابقة  م����ن  ب������دًل  م�������ض���اه���دة، 

�ضيا�ضية جيدة.
باإجراء  يتعلق  الأم����ر  ك���ان  واإذا   
�ضّد م�ضروع”  “م�ضروع  مناظرة 
التي  التقييم”  “عملية  )ولي�س 
يقوم بها جميع معار�ضي املنتهية 
ولي��ت��ه، يومًيا م��ن خ��لل جميع 
ق����ن����وات الت���������ض����ال، وه������ذا اأم����ر 
اأف�ضل حلظة هي  فان  منطقي(، 
قبل اجلولة الثانية عندما، فعل، 
م�ضروعني  ب��ني  امل��واج��ه��ة  ت��ك��ون 

�ضيخ�ضعان لختيار الناخبني.

اطاللة متهورة
 لرئي�ض جمل�ض ال�صيوخ

   ف��ه��ل م���ن امل��ع��ق��ول ح���ًق���ا، كما 
حماكمة  ت��ب��داأ  اأن  لري�����ض��ر،  فعل 
اجلول�������ة  قب�������ل  ال�ضرعية  ع��دم 

الأوىل؟ 
اأن  ن���لح���ظ  ال�������ض���دد،  يف ه�����������������ذا 
رئي�س  اإع���لن  اأخ���ذ  ميلين�ض����ون 
“اأنا  مب��لق��ط.  ال�ضيوخ  جمل�س 
اأح�����رم ج����ريار لري�����ض��ر، اأن����ه ل 
اأعلن  ����ض���يء،  ل  ل��ي��ق��ول  ي��ت��ك��ل��م 
�ضحيفة  يف  امل��ت��م��رد  املر�ض��������ح 
19 مار�س،  يوم  باريزيان”  “لو 

اأو�ضح   ،2012 ع����ام  ال��ث��ان��ي��ة. 
للمناظرة  رف�������ض���ه  �����ض����ارك����وزي 
م�ضتخدًما  الأوىل،  اجلولة  قبل 

ا�ضتعارة ريا�ضية:
النهائي  يف  امل�ضاركة  ميكن  “ل   
ن�ضف  ب�����ال�����دور  ت���ف���ز  مل  وان�������ت 
ال��ن��ه��ائ��ي، ف��ه��ذه ه��ي ال��ق��اع��دة يف 

الريا�ضة!«
   ويوؤكد املدافعون عن هذا النوع 
من املواجهة قبل فرة الإحماء، 
دميقراطية  حلظة  �ضتكون  اأن��ه��ا 
“م�ضروع  للغاية ت�ضمح مبناق�ضة 

�ضد م�ضروع”. 
ول���ك���ن اث��ب��ت��ت جت���رب���ة امل���ب���ارزات 
املتلفزة التي مت تنظيمها يف هذه 
احلملة النتخابية، بني اثنني اأو 

اأكر، اأن الأمر لي�س كذلك.
اأح�������ض���ن  يف  حت������ّول������ت،  لأن������ه������ا   
الأح����وال، اإىل م��ون��ول��وج��ات، ويف 
اأ�ضواأ الأحوال، اإىل معارك لفظية 
ع���ن م�ضتوى  ال��ب��ع��د  ك���ل  ب��ع��ي��دة 

مناق�ضة بلد الوليد.
ال��ن��ظ��ر ع���ن حقيقة     وب�����ض��رف 
الجتماعات  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  اأن 
غالًبا ما يكون غري م�ضموع، فاإن 
الغر�س الرئي�ضي منه هو حتويل 
النقا�س اإىل عر�س متلفز، يهدف 

اجلمهورية  بدايات  منذ  انتخابه 
اخلام�ضة.

 ل مع اجلرنال ديغول )1965( 
ول مع فالريي جي�ضكار دي�ضتان 
فران�ضوا  م����ع  ول   )1981(
ول مع جاك  ميران )1988( 
�ضرياك )2002( ول مع نيكول 
وداف����ع   .)2012( ����ض���ارك���وزي 
يف  الأوىل  رحلته  خ��لل  ماكرون 
مار�س:   7 يف  النتخابية  حملته 
“ل اأفهم ملاذا علّي اأن اأفعل ب�ضكل 

خمتلف«.

عندما  “ال�ضرعية  م�ضل�ضل  م��ن 
الغالب  يف  امل��روج��ون  مت�ضكنا”، 
ع���ل���ى ال���ي���م���ني ب���دع���م ق�����وي من 
ال�����ض��ي��وخ، وهذا  رئ��ي�����س جم��ل�����س 

لي�س هّينا.
املعار�ضون  اأن ي�ضتنكر     م�ضروع 
ام�����ت�����ن�����اع امل����ر�����ض����ح-ال����رئ����ي���������س، 
مث�������ل  اأن  باملنا�ض�����بة  متنا�ضني 
فردية  املناظرات،  من  النوع  هذا 
ق��ط قبل  اأو جماعية، مل حت��دث 
اجلولة الأوىل مع �ضاكن الإليزيه 
لإعادة  وامل��ر���ض��ح  ولي��ت��ه  املنتهية 

مباراة “م�صروع �صّد م�صروع” 
ت�صبق اجلولة الثانية

   اأك��ر من ذل��ك، رف�س �ضرياك 
ح����ت����ى خ�����و������س امل�����ن�����اظ�����رة بني 
اليميني  خ�ضمه  م��ع  اجل��ول��ت��ني 
املتطرف، لوبان الأب، بعد زلزال 

21 اأبريل 2002. 
اأن  ُي��ظ��ه��ر  اأن  ���ض��اأن��ه  م���ن  وه�����ذا 
الفرن�ضي  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  امل��ج��ت��م��ع 
انه  ت��غ��ري ب�ضكل ع��م��ي��ق، مب��ا  ق��د 
بني  مناظرة  ج��رت   2017 ع��ام 
ق��ب��ل اجلولة  ول����وب����ان  م����اك����رون 

مل حتدث اأبًدا قبل اجلولة االأوىل مناظرة مع م�صتاأجر االإليزيه املنتهية واليته واملر�صح الإعادة انتخابه

لي�صت خدمة رائعة تقدم ملر�صحة اليمني, فالريي بيكري�ض, ولي�صت وم�صة �صيا�صية من الدرجة االأوىل

ميلين�ضون �ضكك يف 2017 وناأى بنف�ضه يف 2022رف�س �ضرياك عام 2012 اجراء مناظرة مع لوبان الب

مارين لوبان يف تراجع

هل اأخطاأ رئي�س جمل�س ال�ضيوخ الفرن�ضي، جريار لري�ضر؟

التف�صري اأو الذريعة املقدمة هو رف�ض 
الرئي�ض الفرن�صي اإجراء مناظرات مع مناف�صيه 
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العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضدفه 

القنا�س للمنا�ضبات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4224744 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

�ضوق للمواد الزراعية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1115610 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/راي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�ضت�ضارات الدارية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3005486 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ماجيك 

تات�س لنتاج العلنات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2766551 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/برامي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمزادات والتجارة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3013477 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/بلو  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ضتار 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3020983 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/بابا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كنافة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2710474 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ا�ضامه  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

ب�ضام عبدالرزاق لعمال التج�ضي�س والزخرفة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3873845 

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
للنجارة  ال�ض�����ادة/الياقوت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلدادة امل�ضلحة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1076953 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد ماجد مبارك حممد املن�ضوري ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف هادف �ضعيد فلح �ضعيد املن�ضوري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
ال�ضبعة  ال�ض�����ادة/الفر�ضان  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وادارة املن�ضاآت
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4320004 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالنا�ضر عامر بخيت هادي العامري ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف بدر نا�ضر �ضيف عبود الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقاله �ضجرة اخلري

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1157363 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة نادر يحيى عبداهلل علي احلارثي ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف يا�ضر عبدالكرمي عبداهلل الب�ضتاين الحمد
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضم التجاري:�ضكيور لداراة العقارات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:املالك/�ضيف بن دروي�س احمد MZ3 - مكتب - M حو�س 

�س 1-22 - طابق - c2 - جزيرة ابوظبي �ضارع حممد بن خليفة
CN 1246256 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، احل�ضابات  لتدقيق  ال�ضادة/املقطري  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�ضر اجلمعية  بتاريخ:2021/3/16 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155003909
تاريخ التعديل:2022/3/23

املعني  امل�ضفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فرن املختار
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4244293 

تعديل اإ�ضم جتاري من/ فرن املختار
FURN ALMOKHTAR

اإىل/ فرن طحني وعجني للمعجنات
 FURN TAHIN W AJEN PASTRIES

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
املباين  ل�ضيانة  كلري  ال�ض�����ادة/كري�ضتال  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والتنظيفات ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2109543 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة كاران ياداف اجاى ياداف ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف غفيلى على عبداحلبيب عمر اجلابرى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف كاران ياداف اجاى ياداف

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
 تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ كري�ضتال كلري ل�ضيانة املباين والتنظيفات ذ.م.م
CRYSTAL CLEAR BUILDING MAINTENANCE & CLEANING L.L.C

اإىل/ كري�ضتال كلري ل�ضيانة املباين والتنظيفات - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
CRYSTAL CLEAR BUILDING MAINTENANCE & CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة الثر الهند�ضية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1036580 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ليبو �ضاردير �ضاردير �ضديق الرحمن ٪49

INSIDER REPRESENTATION OF COMPANIES L.L.C.

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ان�ضايدر لتمثيل ال�ضركات ذ.م.م
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد احمد حممد ر�ضول الزعابى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة الثر الهند�ضية
AL ATHAR ENGINEERING ESTABLISHMENT

اإىل/ الثر الهند�ضية ذ.م.م
AL ATHAR ENGINEERING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/منجره بالون

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:4307826 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة نا�ضر بالوان �ضليمان بالويان ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حمد �ضيف حمد حممد الكلبانى من مالك اإىل وكيل خدمات

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / حمد �ضيف حمد حممد الكلبانى من 100 ٪ اإىل ٪0

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العلن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/م�ضر �ضمارت للربجمة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:3943136 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد �ضوقى احمد زهران ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل مهري �ضامل خمي�س ال�ضام�ضى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ م�ضر �ضمارت للربجمة
MISTER SMART FOR PROGRAMMING

اإىل/ م�ضر �ضمارت للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
MISTER SMART FOR GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

Al Ain Al Ain Al Ain اإىل العني املنطقة ال�ضناعية  تعديل عنوان / من 
العرا�س 516079 516079 ال�ضيد �ضامل حممد عبيد الظليم و اخرين

 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة جتارة عامة  4690018
 تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ا�ضترياد  4610008

 تعديل ن�ضاط / حذف بيع نظم و برامج احلا�ضب الآيل - بالتجزئة 4741004
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دون رايت لل�ضت�ضارات والت�ضميم

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1024377 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة با�ضل حنا �ضليبا ٪49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ضتجى من مالك اإىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ابراهيم عبدالرحمن حممد كرم�ضتجى من 100 ٪ اإىل ٪51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ضاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ دون رايت لل�ضت�ضارات والت�ضميم

DON RITE CONSULTANCY & DESIGN
اإىل/ دون رايت لل�ضت�ضارات والت�ضميم ذ.م.م

 DON RITE CONSULTANCY & DESIGN L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
�ضركة   - الحمر  املرجان  ال�ض�����ادة/حلويات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�ضخ�س الواحد ذ م م رخ�ضة رقم:1938236 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / را�ضد �ضعيد عبيد روي�ضد الظاهرى من مالك اإىل �ضريك

 تعديل ن�ضب ال�ضركاء / را�ضد �ضعيد عبيد روي�ضد الظاهرى من 100 ٪ اإىل ٪51
)٪ تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبداملنري مافوليداتيل لندرو  ٪49

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ حلويات املرجان الحمر - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

AL MURJAN AL AHMAR SWEETS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ حلويات املرجان الأحمر ذ.م.م
AL MURJAN AL AHMAR SWEETS L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
للدراجات  ال�ض�����ادة/�ضيب  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الهوائيه رخ�ضة رقم:2757757 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة فاطمه مب�ضر ب�ضور حربي ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد عبداهلل حممد ال�ضحي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

املعار�شة البيالرو�شية تدعو لفر�ض عقوبات على لوكا�شنكو 
•• لندن-اأ ف ب

دعا املعار�س البيلرو�ضي بافيل لتو�ضكو اإىل فر�س 
التي  لتلك  مماثلة  مين�ضك  على  ���ض��ارم��ة  ع��ق��وب��ات 
باإطلق  اأي�ضاً  مطالباً  مو�ضكو،  على  الغرب  فر�ضها 
لوكا�ضنكو  األك�ضندر  الرئي�س  �ضّد  ق�ضائية  اإج��راءات 
“املتواطئ” مع نظريه الرو�ضي فلدميري بوتني يف 

غزو اأوكرانيا.
وك��ت��ب لت��و���ض��ك��و يف الأ���ض��ب��وع��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة “نيو 
اأنحاء  ح��ّق يف جميع  اأدي��ن عن  “بوتني  اأّن  يوروب” 
نطاق  على  الإه��ان��ة  ي�ضتحّق  لوكا�ضنكو  لكّن  العامل. 

اأو�ضع وهو ما مل يح�ضل حتى الآن«.
املنفى  يعي�س يف  الذي  ال�ضابق  الثقافة  وزير  واأ�ضاف 
انتخابات  باإجراء  علناً  ملطالبته  اأقيل  منذ  وار�ضو  يف 
لوكا�ضنكو  اأّن   2020 يف  ب���ي���لرو����س  يف  ج���دي���دة 
كونه  اأوك��ران��ي��ا  على  الرو�ضية  احل��رب  يف  “�ضريك” 
���ض��م��ح مل��و���ض��ك��و ب����اأن ت�����ض��ت��خ��دم اأرا�����ض����ي ب����لده لغزو 

اأوكرانيا.
و�ضّدد لتو�ضكو على اأّن لوكا�ضنكو “بيدق لدى بوتني، 
هو زعيم دمية لدولة دمية، لكّنه اأي�ضاً لعب رئي�ضي 
يف هذا الو�ضع الرهيب، وقد حان الوقت لأن يدرك 

الغرب ذلك ويت�ضرف وفقاً له«.

باأن  الغربية  ال���دول  البيلرو�ضي  امل��ع��ار���س  وط��ال��ب 
التي  العقوبات”  “نف�س  م��ي��ن�����ض��ك  ع��ل��ى  ت��ف��ر���س 
اإذا مل تفعل  اأّنها  فر�ضتها على مو�ضكو، حم��ّذراً من 
خللها  من  ميكن  �ضخمة”  “ثغرة  ف�ضترك  ذل��ك 

لرو�ضيا اأن ت�ضتغّلها لللتفاف على العقوبات.
وح����ّذر لت��و���ض��ك��و م��ن اأّن����ه بف�ضل ه���ذه ال��ث��غ��رة “ل 
العلمات  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  الرو�س  ل��دى  ت��زال 

التجارية الغربية«.
دورها  ب�ضبب  بيلرو�س  الغرب عقوبات على  وفر�س 
يف الغزو الرو�ضي لأوكرانيا، لكّن هذه العقوبات اأقّل 

�ضّدة بكثري من تلك التي فر�ضها على رو�ضيا.

بولندا: اال�شتباه بقيام 45 دبلوما�شًيا رو�شًيا بالتج�ش�ض
•• وار�صو-اأ ف ب

اأعلن جهاز مكافحة التج�ض�س البولندي  “اآيه بي دبليو”  اأم�س الأربعاء حتديد هويات 
45 دبلوما�ضيا رو�ضيا ي�ضتبه بقيامهم بالتج�ض�س ل�ضالح بلدهم.

وقال املتحدث با�ضم اجلهاز �ضتاني�ضلف زارين اإن “وكالة ال�ضتخبارات الداخلية اأعدت 
دبلوما�ضية  ن�ضاطات  بولندا حتت غطاء  كانوا يعملون يف  45 �ضخ�ضا  باأ�ضماء  لئحة 

يقومون باأعمال جت�ض�س موجهة �ضد بولندا«.
واأو�ضح اأن اللئحة مت رفعها اىل وزارة اخلارجية البولندية، م�ضريا عرب توير اىل اأن 

جهاز مكافحة التج�ض�س يطلب “طردهم من الأرا�ضي البولندية«.
ومن املقرر اأن ُيعقد موؤمتر �ضحفي يف مقر وزارة اخلارجية عند الثانية ع�ضرة والن�ضف 

“11:30 ت غ” اأم�س.
اإىل ذلك، اأعلن املتحدث توجيه التهام بالتج�ض�س ل�ضالح رو�ضيا، اىل بولندي يعمل يف 

دائرة الأر�ضيف لبلدية وار�ضو.

نظريات  ت���ط���وي���ر  ع�����ن  ع����و�����ض����اً 
مف�ضلة عن كيفية م�ضاهمة حجز 
ب�����ض��ع��ة ي��خ��وت يف اإن���ه���اء احل���رب، 
خ��ا���س ال��ق��ادة م��ف��او���ض��ات حاولت 
انفتاح  اأر���ض��ي��ة م�����ض��رك��ة.  اإي���ج���اد 
وتعامُل  ال�����ض��ني  ع��ل��ى  ن��ي��ك�����ض��ون 
احل����رب  ن���ه���اي���ة  م����ع  الأب  ب����و�����س 
عن  وا�ضحان  مثلن  هما  ال��ب��اردة 
ي��ت��اأ���ض��ف ح��ن��ان��ي��ا يف اخلتام  ذل����ك. 
التفكري  ت��رك��وا  الأم��ري��ك��ي��ني  لأن 
يحلن  والدمياغوجيا  الرغبوي 
حمل فن احلكم. ميكن روؤية نتائج 
هذا النهج يف اله�ضترييا الداخلية 

ويف مدن اأوكرانيا املحطمة.

���ض��ك��ان م���اري���وب���ول وامل��ن��اط��ق التي 
يف  الن��ف�����ض��ال��ي��ون  ع��ل��ي��ه��ا  ي�ضيطر 
اأوكرانيا اإىل رو�ضيا. وقالت املدعية 
العامة اإيرينا فينيديكتوفا اإن ذلك 
لعدد  الق�ضري”  “النقل  ���ض��م��ل 
من  رو����ض���ي���ا  اإىل  ط���ف���ل   2389

منطقتي لوجان�ضك ودونيت�ضك.
على  النا�س  اإج��ب��ار  مو�ضكو  وتنفي 
املغادرة قائلة اإنها ت�ضتقبل لجئني. 
مبنع  رو�ضيا  اأوك��ران��ي��ا  اتهمت  كما 
اإىل  الإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  و���ض��ول 
غربي  �ضمال  تقع  ال��ت��ي  خ��ري���ض��ون 
ال��ق��رم، وه��ي عا�ضمة  �ضبه ج��زي��رة 
ت�ضتويل  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  امل��ن��ط��ق��ة 

عليها.
وزارة  ب����ا�����ض����م  امل����ت����ح����دث  وق���������ال 
على  نيكولينكو  اأول��ي��ج  اخل��ارج��ي��ة 
البالغ  خري�ضون  “مواطنو  توير 
عددهم 300 األف يواجهون كارثة 
ح�����ض��ار اجلي�س  ب�����ض��ب��ب  اإن�����ض��ان��ي��ة 
بعد  رو���ض��ي��ا  تعلق  ومل  الرو�ضي”. 

على الو�ضع يف خري�ضون.
الأزم����ة  اأن  م��ن  زيلين�ضكي  وح����ذر 
اأك���رب م�ضدري  اأح���د  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
احلبوب يف العامل، �ضتجلب املجاعة 

اإىل اأماكن اأخرى.
الإيطاليني  ل��ل��م�����ض��رع��ني  وق������ال 
حتت  )امل��ح��ا���ض��ي��ل(  ن�����زرع  “كيف 

ق�ضف املدفعية الرو�ضية؟«.
نزوح  اإىل  الآن  حتى  ال�ضراع  واأدى 
زه���اء رب���ع ���ض��ك��ان اأوك��ران��ي��ا البالغ 

عددهم 44 مليون ن�ضمة.

•• وا�صنطن-وكاالت

لدرا�ضة  الأم��ري��ك��ي  امل��رك��ز  رئي�س 
ال������ت������ح������زب والآي������دي������ول������وج������ي������ا 
على  احل���رب  اأن  حنانيا  ري��ت�����ض��ارد 
جبهة  اأح���دث  ه��ي  الأوليغار�ضيني 
يف الرد الغربي على الغزو الرو�ضي 

لأوكرانيا.
الأم���ري���ك���ي  امل����رك����ز  رئ���ي�������س  راأى 
والآيديولوجيا  التحزب  لدرا�ضة 
على  احل���رب  اأن  حنانيا  ري��ت�����ض��ارد 
جبهة  اأح���دث  ه��ي  الأوليغار�ضيني 
يف الرد الغربي على الغزو الرو�ضي 
لأوك������ران������ي������ا. ت���ت���م���ح���ور احل�����رب 
ال��غ��رب ق��ادر على  اأن  ح��ول منطق 
معاقبة الأثرياء لدفعهم اإىل روؤية 
واإجبارهم  اأ���ض��ال��ي��ب��ه��م  يف  اخل��ط��اأ 
احلرب.  باإنهاء  بوتني  اإق��ن��اع  على 
متت  ال�ضيا�ضة،  ه��ذه  م��ع  متا�ضياً 
م�ضادرة اليخوت واملنازل مما اأثار 
التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  و�ضجة  اه��ت��م��ام 
اأن �ضحيفة  اإىل درجة  الجتماعي 
بكونها  و�ضفتها  بو�ضت  وا�ضنطن 

“�ضماتة يف البحر«.
معاقبة  م�����ن  ال�����ه�����دف  ك������ان  اإذا 
الأول����ي����غ����ار�����ض����ي����ني ه�����و اإر������ض�����اء 
و�ضعوا  الذين  توير  م�ضتخدمي 
ع��ل��ى �ضورهم،  اأوك��ران��ي��ة  اأع���لم���اً 
جناحاً  حققت  قد  املهمة  ف�ضتكون 

وامللذات  ال��روة  يف  امل�ضاواة  ع��دم 
دراية  الأك���ر  اأول��ئ��ك  ال�ضريبية. 
بنظام بوتني نف�ضه يتخذون ب�ضكل 
موحد تقريباً وجهة نظر خمتلفة 

ح�ضب ما ي�ضتعر�ضه الكاتب.

هذه هي رو�صيا اليوم
موؤ�ض�س  ه��و  ف��ري��دم��ان  ميخائيل 
انتقد  اآخ�������ر  وث�������ري  ب���ن���ك  األ�����ف�����ا 
احل�����رب. ي��ع��رف ف���ري���دم���ان باأن 
اأكلفاً �ضخ�ضية  العقوبات تفر�س 
ع��ل��ى رج�����ال م��ث��ل��ه ل��ك��ن��ه يلحظ 
“ل  ك����اأف����راد  الأول��ي��غ��ار���ض��ي��ني  اأن 
القرارات  على  ت��اأث��ري  اأي  ميلكون 
ويف حني قد ل يريد  ال�ضيا�ضية”. 
البع�س ت�ضديق فريدمان، تتنا�ضق 
وجهة نظر الأخري مع اآراء دار�ضي 

ال�ضيا�ضات الرو�ضية عن كثب.
ال�����ض��ح��ايف م��اك�����س �ضيدون  لح���ظ 
اأن��ه حني دعا بوتني ق��ادة الأعمال 
ملناق�ضة جهود احلرب، كان هنالك 
الأوليغار�ضيني  م���ن  ف��ق��ط  ق��ل��ة 
اأي  للكلمة  الكل�ضيكي”  “باملعنى 
اأ�ضبحوا  دي��ري��ب��ا���ض��ك��ا  م��ث��ل  رج���ال 
الرو�ضية  ال�����ض��ن��اع��ات  م��ن  اأث���ري���اء 
عو�ضاً  خ�ضخ�ضتها.  مت��ت  ال��ت��ي 
عن ذلك، كان اجلزء الأكرب منهم 
روؤ�ضاء �ضركات ذوي جذور يف كاي 
اأخ�����رى، رو�ضيا  ب��ك��ل��م��ات  ب���ي.  ج��ي 

مذهًل. لكن اإذا كان الهدف تاأليب 
الأوليغار�ضيني �ضد احلرب، فعلى 
الأرجح مل تكن اإدارة بايدن بحاجة 

اإىل اإزعاج نف�ضها يف هذا ال�ضاأن.

كرث فعلوا ذلك اأ�صاًل
جم���ل���ة  يف  ح�����ن�����ان�����ي�����ا  ي������و�������ض������ح 
من  ال���ع���دي���د  اأن  “نيوزويك” 
الأوليغار�ضيني، وبالتحديد اأولئك 
الغربية  للعقوبات  مي��ك��ن  ال��ذي��ن 
اأ���ض��ا���ض��اً �ضد  اأن ت��ط��ال��ه��م، ي��ق��ف��ون 
مفاجئاً؛  ل��ي�����س  وه������ذا  احل�������رب. 
تعتمد النخب الرية على التجارة 
وال�����ض��ف��ر ل��ذل��ك ه��ي ل مت��ي��ل لأن 
ت����ك����ون ال����دمي����وغ����راف����ي����ا الأك������ر 
زعم  من  بالرغم  للحرب.  تاأييداً 
اأن  ب��اي��دن  الرئي�س الأم��ري��ك��ي ج��و 
ي��دع��م��ون بوتني،  الأول��ي��غ��ار���ض��ي��ني 

انتقد عدد منهم غزو اأوكرانيا.
كتب  احل������رب،  ب������داأت  اأن  مب���ج���رد 
ل�ضناعة  رو����ض���ال  ت��ك��ت��ل  م��وؤ���ض�����س 
ر�ضالة  ديريبا�ضكا  اأوليغ  التعدين 
املحادثات  اإىل  ودعا  لل�ضلم  تاأييد 
وقت  اأ����ض���رع  ال���ن���زاع يف  ينتهي  ك��ي 
تينكوف،  اأول����ي����غ  وك������ان  مم���ك���ن. 
وال�ضلع  ال���ب���ن���وك  اأق����ط����اب  اأح������د 
على  ت��اأك��ي��داً  اأك���ر  ال�ضتهلكية، 
“ميوت  ال�������ض���لم:  اأه��م��ي��ة م�����ض��ار 
اليوم،  اأوك��ران��ي��ا  اأب���ري���اء يف  اأن��ا���س 

كل يوم؛ هذا اأمر ل ميكن ت�ضوره 
اأج�����رب  وح�������ني  به”.  وال�����ق�����ب�����ول 
روم������ان اأب��رام��وف��ي��ت�����س ع��ل��ى بيع 
بفعل  ال��ق��دم  لكرة  ت�ضيل�ضي  ن��ادي 
الأرب���اح  بتحويل  وع��د  ال��ع��ق��وب��ات، 

اإىل �ضحايا احلرب يف اأوكرانيا.

�صيا�صة فعالة؟
اأن  اإىل  م�ضرياً  مقاله  حنانيا  تابع 
هذه ال�ضيا�ضة بدت فعالة بالن�ضبة 
العقوبات.  م����وؤي����دي  ب��ع�����س  اإىل 
دارمتاوث  جامعة  يف  الأ�ضتاذ  كتب 
مقاًل يف جملة  هارينغتون  ب��روك 
اأتلنتيك اأ�ضار فيه اإىل اأنه اإذا كانت 
���ض��خ�����ض��ي��ات م��ث��ل ه���ذه ت��دع��و اإىل 
العقوبات  ف�ضتكون  احل���رب  اإن��ه��اء 
اجلهود  م��ن  بكثري  فاعلية  اأك���ر 
ل�ضتهداف  ال�����ض��اب��ق��ة  ال���غ���رب���ي���ة 
ال���ن���خ���ب���ة ال����رو�����ض����ي����ة. واأ������ض�����اف 
الأوليغار�ضيني  اأن  ه��اري��ن��غ��ت��ون 
ل  للنظام  ع��ام��اً  دع��م��اً  “يوفرون 
�ضركات  وي����ق����ودون  ب��ث��م��ن،  ي���ق���در 
وي�ضتتون  اأ���ض��ا���ض��ي��ة،  وم��وؤ���ض�����ض��ات 
النتباه عن ثروة الرئي�س الهائلة، 
وبح�ضب بع�س الروايات، ي�ضاعدون 

يف اإخفائها«.
يلحظ حنانيا اأن هارينغتون لي�س 
خ��ب��رياً يف ال�����ض��اأن ال��رو���ض��ي ب��ل هو 
مثل  ق�ضايا  ي��در���س  اجتماع  ع��امل 

•• لفيف-كييف-رويرتز

قال الرئي�س الأوكراين فولودميري 
اأن  اأم���������س الأرب������ع������اء  زي��ل��ي��ن�����ض��ك��ي 
امل�����ح�����ادث�����ات ب�����ني ب��������لده ورو�����ض����ا 
ت�ضادمية لكنها مت�ضي قدما بينما 
ي��ع��ت��زم ال��غ��رب لإع����لن م��زي��د من 
ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ال��ك��رم��ل��ني و�ضط 

اأزمة اإن�ضانية متفاقمة.
واأف����اد م�����ض��وؤول��ون اأوك��ران��ي��ون باأن 
مكثفة  رو����ض���ي���ة  ج���وي���ة  ����ض���رب���ات 
اأ�ضابت مدينة ماريوبول ال�ضاحلية 
امل��ح��ا���ض��رة ح��ي��ث ان���دل���ع ق���ت���ال يف 
ال�ضوارع يوم الثلثاء، غداة رف�س 
اإعلنها  م��و���ض��ك��و  ط���ل���ب  امل���دي���ن���ة 
املدينة  جمل�س  وق��ال  ال�ضت�ضلم. 
اإىل  م��اري��وب��ول  اأح����ال  الق�ضف  اإن 
“رماد«. ومئات الآلف حما�ضرون 
داخل املباين على اأغلب الظن، دون 

طعام اأو ماء اأو كهرباء اأو تدفئة.
وقال حاكم منطقة دونيت�ضك، بافلو 
وكذلك  امل��دن��ي��ني  اإن  ك��ريي��ل��ي��ن��ك��و، 
يتعر�ضون  الأوك����ران����ي����ة  ال����ق����وات 

لنريان رو�ضية.
ونقلت وكالة الإعلم الرو�ضية عن 
القوات  اإن  ق��ول��ه  ان��ف�����ض��ايل  زع��ي��م 
النف�ضاليني  ووح����دات  ال��رو���ض��ي��ة 
�ضيطرت  رو���ض��ي��ا  م���ن  امل���دع���وم���ني 
ت��ق��ري��ب��ا ع��ل��ى ن�����ض��ف امل��دي��ن��ة التي 

ي�ضكنها زهاء 400 األف ن�ضمة.
يف  كلمة  يف  مت�ضك  زيلين�ضكي  لكن 
�ضاعات ال�ضباح الأوىل بالأمل يف اأن 

ال����ي����وم ه����ي ح���ك���وم���ة رج�����ل واح����د 
ونخب من الأمن القومي يثق بها 

– ل نخب اأوليغار�ضية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ع��م��ل دان���ي���ال فرايد 
كم�ضاعد لوزارة اخلارجية ل�ضوؤون 
اأوباما  اأوروب����ا واأورا���ض��ي��ا يف ولي���ة 
العقوبات  ����ض���ي���اغ���ة  يف  و����ض���اع���د 
الأ�ضا�ضية على رو�ضيا �ضنة 2014. 
الأوليغار�ضيني  اأن  فرايد  يلحظ 
مقيدون من قبل بوتني وباإمكانه 
�ضجنهم اأو قتلهم �ضاعة ي�ضاء وهذا 
العتقاد  احل��م��اق��ة  م��ن  اأن���ه  يعني 
�ضناعة  على  التاأثري  ميكنهم  باأنه 

القرار لدى الرئي�س الرو�ضي.

يجيب حنانيا باأن الأمر لي�س لغزاً 
ت��ت��ع��ر���س فيها  اأم��ري��ك��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 
الأعمال الرو�ضية للتخريب وتربز 
الريا�ضيني  ب�����ض��ج��ب  م��ط��ال��ب��ات 
الرو�س حكومتهم كي يتمكنوا من 
الريا�ضية.  املنا�ضبات  يف  التناف�س 
الأثرياء هم يف الغالب كب�س فداء 
اأجانب من  اأث��ري��اء  وح��ني يكونون 
ت�ضبح  الغربيون،  منه  ينزعج  بلد 
ب��دي��ه��ي��اً. لكْن  اأم������راً  م��ه��اج��م��ت��ه��م 
ه��ن��ال��ك اأك������لف ح��ق��ي��ق��ي��ة لرك 
تقود  وال��دمي��اغ��وج��ي��ا  ال��ع��واط��ف 

ال�ضلوك الأمريكي.
حتديد  وج���ود  ع��دم  اإىل  وبالنظر 

يبدو  وا�ضح لكلمة “اأوليغار�ضي”، 
اأي  اأق�����رب اإىل ح���رب ع��ل��ى  الأم�����ر 
ي�ضاهم يف  امل��ال، مما  رو�ضي ميلك 
الإثنية  الكراهية  م��ن  ج��و  تغذية 
يف الغرب. والأهم من كل ذلك هو 
هو  “الأوليغار�ضيني”  �ضجب  اأن 
اأ�ضباب  اآخر عن فهم  اإلهاء  م�ضدر 

احلرب وكيفية اإنهائها.

اأين فن احلكم؟
ك��ت��ب ح��ن��ان��ي��ا ع���ن زم����ن ك����ان فيه 
القادة الأمريكيون ياأخذون بجدية 
ال��ق��وم��ي للدول  الأم�����ن  خم����اوف 
ا�ضتيعابها.  وي��ح��اول��ون  الأخ�����رى 

اإىل اأوروبا اأي�ضا اإعلنا عن حترك 
ال��ط��اق��ة يف  اأم���ن  م�����ض��رك لتعزيز 
كبريا  اعتمادا  تعتمد  التي  ال��ق��ارة، 
ع��ل��ى ال���غ���از ال���رو����ض���ي، ف�����ض��ل عن 
زيارة اإىل بولندا لإظهار الت�ضامن 

مع جارة اأوكرانيا.
وم���ع اإخ��ف��اق��ه��ا يف ال���ض��ت��ي��لء على 
مدينة  اأي  اأو  ك��ي��ي��ف  ال��ع��ا���ض��م��ة 
رئي�ضية اأخرى بهجوم �ضريع، ت�ضن 
ا�ضتنزاف  ح��رب  ال��رو���ض��ي��ة  ال��ق��وات 
املناطق  ب���ع�������س  خ���لل���ه���ا  ح����ول����ت 
واأ�ضقطت  اأن��ق��ا���س  اإىل  احل�ضرية 
فيها عددا كبريا من املدنيني قتلى، 
اأن  من  القلق  اإىل  الغرب  دف��ع  مما 
اإىل  وحت��ول��ه  ب��ل  ال�ضراع  يت�ضاعد 
با�ضم  املتحدث  وق��ال  نووية.  ح��رب 
الكرملني دميري بي�ضكوف ل�ضبكة 

بروك�ضل هذا الأ�ضبوع.
لفر�س  املتحدة  ال��ولي��ات  وت�ضتعد 
عقوبات على اأكر من 300 ع�ضو 
يف جمل�س النواب الرو�ضي يف وقت 
ق��ري��ب رمب���ا غ���دا اخل��م��ي�����س، وفقا 
جورنال  ���ض��ري��ت  وول  ل�ضحيفة 
ت�ضمهم  مل  م�����ض��وؤول��ني  ع���ن  ن��ق��ل 

ووثائق داخلية.
وقال متحدث با�ضم البيت الأبي�س 
“مل ُتتخذ قرارات نهائية ب�ضاأن من 

�ضنعاقب وعدد من �ضنعاقبهم«.
اإج���راءات  لدينا  “�ضتكون  واأ���ض��اف 
ع��ق��اب��ي��ة اإ����ض���اف���ي���ة ل����لإع����لن عن 
حلفائنا  م��ع  ب��ال���ض��راك  تطبيقها 
للرئي�س  تتاح  يوم اخلمي�س عندما 

فر�ضة التحدث معهم«.
بايدن  زي��ارة  ت�ضمل  اأن  املقرر  وم��ن 

الأمنية  ال�ضيا�ضة  اإن  )���ض��ي.اإن.اإن( 
ال��رو���ض��ي��ة مت��ل��ي ع��ل��ى ال���دول���ة اأن 
فقط  الأ�ضلحة  هذه  مثل  ت�ضتخدم 

اإذا كان وجودها نف�ضه مهددا.
تهديد  ه��ن��اك  ك���ان  “اإذا  واأ����ض���اف 
وجودي لبلدنا فيمكن ا�ضتخدامها 
)ال�����ر������ض�����ان�����ة ال������ن������ووي������ة( وف���ق���ا 

ملفهومنا«.
وك��ان��ت وك��ال��ة ت��ا���س ل��لأن��ب��اء نقلت 
“ل  اإن��ه  ال��ق��ول  عنه يف وق��ت �ضابق 
العملية  اأن  اأب��دا  يعتقد  كان  اأحد” 
يف اأوكرانيا �ضت�ضتغرق يومني فقط 
وفق  ما�ضية  ت���زال  ل  احلملة  واإن 

اخلطة املقررة.
الثلثاء  غربيون  م�ضوؤولون  وق��ال 
ت���ع���رت يف  ال��رو���ض��ي��ة  ال����ق����وات  اإن 
بع�س  حت���رز  لكنها  كييف  حم��ي��ط 

ال����ت����ق����دم يف اجل�����ن�����وب وال���������ض����رق. 
الأوكرانيني  املقاتلني  اأن  واأ�ضافوا 
يت�ضدون القوات الرو�ضية يف بع�س 

الأماكن لكن ل ميكنهم دحرها.
كبري  اأمريكي  دفاعي  م�ضوؤول  قال 
القتالية  ال��ق��وة  اإن  ال��ث��لث��اء  ي���وم 
اإىل  تراجعت  اأوكرانيا  يف  الرو�ضية 
م�ضتوياتها  من  باملئة   90 دون  ما 
منذ  الأوىل  ل���ل���م���رة  ال����غ����زو  ق���ب���ل 
ب�����دء ه���ج���وم���ه���ا، مم����ا ي�����ض��ري اإىل 
تكبدها خ�ضائر فادحة يف الأ�ضلحة 

والأرواح.

* »كارثة اإن�صانية«
املتحدة حلقوق  الأمم  وقال مكتب 
الإن�ضان يف جنيف يوم الثلثاء اإنه 
�ضجل 953 قتيل مدنيا و1557 

حترز املفاو�ضات تقدما على الرغم 
من عدم حتقيقها نتائج تذكر منذ 

بدء الغزو يف 24 فرباير �ضباط.
وقال “نوا�ضل العمل على خمتلف 
على  رو���ض��ي��ا  لت�ضجيع  امل�����ض��ت��وي��ات 
ال�����ض��لم... ي�ضارك  ن��ح��و  ال��ت��ح��رك 
املحادثات  يف  الأوكرانيون  املمثلون 
اإنها  تقريبا.  ي��وم  ك��ل  تنعقد  ال��ت��ي 
ت�ضادمية...  واأحيانا  للغاية  �ضعبة 
لكننا من�ضي قدما خطوة خطوة«.

الرو�ضي  ال���رئ���ي�������س  غ�����زو  واأج�������رب 
ف��لدمي��ري ب��وت��ني لأوك��ران��ي��ا اأكر 
اإىل  ال��ف��رار  على  مليون   3.5 م��ن 
ال��ب��لد، وت�ضبب يف عزلة مل  خ��ارج 
ي�ضبق لها مثيل للقت�ضاد الرو�ضي 
ب��ف��ع��ل ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة، واأث����ار 
خماوف من �ضراع اأو�ضع يف الغرب 

مل يكن مت�ضورا منذ عقود.
وب���ات���ت م���اري���وب���ول حم���ور احلرب 
بوتني  اأر���ض��ل  عندما  اندلعت  التي 
ق���وات���ه ع���رب احل������دود ف��ي��م��ا �ضماه 
“عملية ع�ضكرية خا�ضة” لتجريد 
اأوكرانيا من ال�ضلح وعزل قيادتها 

املوالية للغرب.
اآزوف  بحر  على  م��اري��وب��ول  وتطل 
لرو�ضيا  عليها  ال�ضتيلء  و�ضيتيح 
عليها  ي�ضيطر  ال��ت��ي  املناطق  رب��ط 
الن���ف�������ض���ال���ي���ون امل�����وال�����ون ل���ه���ا يف 
التي  ال��ق��رم  ب�ضبه ج��زي��رة  ال�����ض��رق 

�ضمتها مو�ضكو يف عام 2014.
يف غ�������ض���ون ذل������ك، ت���ع���ت���زم ال�����دول 
ال����غ����رب����ي����ة مم����ار�����ض����ة م����زي����د من 

ال�ضغوط على الكرملني.
واإىل جانب القادة الأوروبيني، من 
املتوقع اأن يعلن الرئي�س الأمريكي 
ج��و ب��اي��دن ع��ق��وب��ات ج��دي��دة على 
لت�ضديد  اأخ���رى  واإج����راءات  رو�ضيا 
ال��ع��ق��وب��ات احل��ال��ي��ة ع��ن��دم��ا يزور 

ج��ري��ح��ا م��ن��ذ ب���دء ال���غ���زو. وينفي 
الكرملني ا�ضتهداف املدنيني.

املليني  اإن  املتحدة  الأمم  وت��ق��ول 
ف��روا اإىل اخل��ارج، مما مثل �ضغطا 
لتوفري  اأوروب��������ا  ����ض���رق  دول  ع��ل��ى 

الرعاية واملدار�س والوظائف لهم.
اأن  مطلعني  اأ�ضخا�س  ثلثة  وذك��ر 
لل�ضروع  تخطط  املتحدة  ال��ولي��ات 
لت�ضهيل  م�ضعى  يف  الأ���ض��ب��وع  ه���ذا 
دخ�����ول ال��ب��ع�����س ب��ع��د ق���ب���ول عدد 
اأول  يف  ال��لج��ئ��ني  م��ن  فقط  قليل 

اأ�ضبوعني من �ضهر مار�س اآذار.
وطالبت نائبة رئي�س الوزراء اإيرينا 
فريي�ضت�ضوك يف حديث للتلفزيون 
اإن�ضاين  مم����ر  ب��ف��ت��ح  الأوك����������راين 
األف   100 اإن  وق��ال��ت  للمدنيني، 
مغادرة  اأرادوا  الأق���ل  على  �ضخ�س 
من  يتمكنوا  مل  لكنهم  م��اري��وب��ول 
رو�ضيا  طلب  اإىل  اإ���ض��ارة  ويف  ذل��ك. 
بحلول  املدينة  با�ضت�ضلم  ال�ضابق 
فريي�ضت�ضوك  قالت  الإثنني،  فجر 
عن  ب���ب���ط���ول���ة  ي����داف����ع  “جي�ضنا 

ماريوبول. مل نقبل الإنذار«.
اإىل جزء  الأح��د  ي��وم  وبعد و�ضوله 
م��ن م��اري��وب��ول �ضار حت��ت �ضيطرة 
الرو�ضية، و�ضف فريق من  القوات 
روي����رز امل��ك��ان ب��اأن��ه اأر�����س مقفرة 
من املباين ال�ضكنية املتفحمة حيث 
بطانيات  يف  م��ل��ف��وف��ة  ج��ث��ث  ت��ل��ق��ى 

على الطرق.
القذائف  اإن  اأوك����ران����ي����ا  وت����ق����ول 
الرو�ضية  وال�������ض���واري���خ  وال��ق��ن��اب��ل 
اأ����ض���اب���ت م�����ض��رح��ا وم���در����ض���ة فنية 
وم���ب���اين ع���ام���ة اأخ������رى، مم���ا اأدى 
والأطفال  الن�ضاء  م��ئ��ات  دف��ن  اإىل 
ال��ذي��ن جل���اأوا اإىل اأق��ب��ي��ة م��ن اأجل 

الحتماء.
ك��ي��ي��ف م��و���ض��ك��و برحيل  وات��ه��م��ت 

ملاذا تطاردهم اإدارة بايدن ؟

نيوزويك: معاقبة االأثرياء الرو�ض لن توقف احلرب

الغرب يخطط لعقوبات اأخرى  

اأوكرانيا: املحادثات »الت�شادمية« مع رو�شيا مت�شي قدما

خ�شائر بزلزال يف تايوان.. واإع�شار يف لويزيانا االأمريكية •• عوا�صم-وكاالت

اإثر زلزال  البناء يف �ضرق تايوان  اأ�ضيب �ضخ�س بجروح وانهار ج�ضر قيد 
بقوة 6،7 درجات �ضرب فجر  اأم�س الأربعاء قبالة اجلزيرة، وفق مر�ضد 

امل�ضح اجليولوجي الأمريكي وال�ضلطات املحلية.
 70 ُبعد  على  البحر  عر�س  يف  ال��زل��زال  مركز  الأم��ريك��ي  املر�ضد  وح���ّدد 
 10 عمق  وع��ل��ى  ال�ضياحية  ه��وال��ني  مدينة  م��ن  اجل��ن��وب  اإىل  ك��ي��ل��وم��راً 
به  و�ضعر  للجزيرة  ال�ضرقي  ال�ضاحل  قبالة  ال��زل��زال  ووق��ع  كيلومرات. 

ال�ضكان يف اأنحاء وا�ضعة منها.
رجًل  اإّن  في�ضبوك  على �ضفحتها يف موقع  التايواين  املدين  الدفاع  وقال 

اأ�ضيب بجروح ُنقل اإىل امل�ضت�ضفى.
“ظّلت الريا يف �ضقف  وكتب ال�ضحفي التايواين ت�ضاو يل على في�ضبوك 

منزيل تهتز لأكر من ثلث دقائق بدون توقف«.

�ضمال �ضرق اجلزيرة ومل يوقع  6،5 درج��ات  زل��زال بقوة  2021، �ضرب 
درج���ات منطقة هوالني   6،4 ق��وت��ه  زل���زال  ���ض��رب   ،2018 اأ����ض���رارا. ويف 

ال�ضياحية، ما اأ�ضفر عن مقتل 17 �ضخ�ضا واإ�ضابة 300 بجروح.
جنوب  يف  لويزيانا  ولي��ة  الثلثاء  م�ضاء  اإع�ضار  �ضرب  اخ��رى،  جهة  من 
بتدمري  ومت�ضبًبا  الأق��ل  على  �ضخ�س  مقتل  عن  م�ضفًرا  املتحدة  الوليات 

عدد كبري من املنازل، وفق ما اأفادت و�ضائل اإعلم اأمريكية.
وكتبت هيئة الأر�ضاد اجلوية الوطنية عند ال�ضاعة 20،35 )02،35 ت 

غ( اأن “اإع�ضاًرا قوًيا لم�س الرّب يف نيو اأورلينز! احتموا الآن!«.
واأعلن مكتب قائد �ضرطة مقاطعة �ضانت برنارد يف من�ضور على في�ضبوك 

وقالت الوكالة الوطنية ملكافحة احلرائق اإّن ج�ضراً قيد الإن�ضاء يف مدينة 
بر�س  فران�س  لوكالة  مرا�ضلة  و�ضعرت  ال��زل��زال.  ج��راء  من  انهار  هوالني 
املبنى  ه��ّزت  التي   01،40 ال�ضاعة  بعد  دقائق  لب�ضع  الرت��دادي��ة  بالهّزات 
الذي تقيم فيه يف منطقة ت�ضونغ�ضان يف تايبيه. واأر�ضلت احلكومة اإنذارات 

على الهواتف املحمولة لل�ضكان.
وتقع تايوان فوق منطقة التقاء �ضفيحتني تكتونيتني مما يعّر�ضها لهزات 

اأر�ضية با�ضتمرار.
ال�ضرقي  ال�ضاحل  6،2 درجات  الثاين-يناير �ضرب زلزال بقوة  ويف كانون 
الأول/اأكتوبر  ت�ضرين  اإ�ضابات. ويف  اأو  الإب��لغ عن خ�ضائر  دون  للجزيرة، 

اأنه اأُبلغ عن “اأ�ضرار ج�ضيمة يف املنازل” يف �ضاحية اأرابي الواقعة يف �ضرق 
نيو اأورلينز. واأ�ضاف “عمليات الإنقاذ جارية مل�ضاعدة ال�ضكان العالقني يف 
اأن  WDSU التلفزيونية املحلية  منازلهم«. و�ضّرح رئي�س املقاطعة لقناة 

ا واحًدا على الأقّل ُقتل. �ضخ�ضً
منازل  النرنت  على  وانت�ضرت  حملية  حمطات  ن�ضرتها  م�ضاهد  وُتظهر 

مدّمرة واأعمدة كهربائية مقتلعة وحطاًما يف ال�ضوارع.
وكتب حاكم ولية لويزيانا جون بيل اإدواردز يف تغريدة اأن “اأجهزة الدولة 

ت�ضاعد امل�ضوؤولني املحليني يف تقييم اأ�ضرار هذا الإع�ضار وتداعياته«.
الوليات  ج��ن��وب  ال��ث��لث��اء  ع��وا���ض��ف �ضربت  �ضل�ضلة  ع��ن  الإع�����ض��ار  وجن��م 
الثلثاء  من  �ضابق  وق��ت  يف  تك�ضا�س  �ضرق  يف  اأعا�ضري  و�ُضّجلت  املتحدة. 

وُيتوقع مرور اأعا�ضري اأخرى م�ضاًء.
حدوث  املمكن  “من  توير  على  الوطنية  اجلوية  الأر���ض��اد  هيئة  وكتبت 

عا�ضفة اأو اإع�ضار يف ال�ضاعات املقبلة«.



اخلميس   24  مارس    2022  م   -    العـدد   13501  
 Thursday     24   March   2022   -  Issue No   1350116

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/توتال كري كليننغ �ضريفي�ضي�س ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2276583 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / روبري مي�ضال احلواط من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / روبري مي�ضال احلواط من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف معتز �ضامل على احمد الها�ضمى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ توتال كري كليننغ �ضريفي�ضي�س ذ.م.م

TOTAL CARE CLEANING SERVICES L.L.C L.L.C
اإىل/ توتال كري كليننغ �ضريفي�ضي�س - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

TOTAL CARE   CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ضاط / حذف بيع معدات تنظيف و غ�ضيل ال�ضيارات - بالتجزئة  4773933

 تعديل ن�ضاط / حذف املتاجرة الإلكرونية من خلل املواقع الإلكرونية  4791018
 تعديل ن�ضاط / حذف املتاجرة الإلكرونية من خلل مواقع التوا�ضل الجتماعي  4791019

 تعديل ن�ضاط / حذف ا�ضترياد  4610008
 تعديل ن�ضاط / حذف ت�ضدير  4610009

 تعديل ن�ضاط / حذف ا�ضتلم وت�ضليم امللب�س  9601001.1
 تعديل ن�ضاط / حذف التنظيف اجلاف للملب�س وال�ضتائر واملفار�س والبطاطني وال�ضجاد )بالبخار(  9601005

تعديل ن�ضاط / حذف تنظيف ال�ضتائر واملفار�س والبطانيات  9601003
 تعديل ن�ضاط / حذف ريف ال�ضجاد واملن�ضوجات  9601006
 تعديل ن�ضاط / حذف غ�ضل ال�ضجاد وتنظيفه  9601004

 تعديل ن�ضاط / حذف غ�ضيل امللب�س  9601002
 تعديل ن�ضاط / حذف كي امللب�س  9601001

اأربعة ع�ضر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خلل 
يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
CN بال�ضم التجاري:�ضالون مزيون  رقم:2260772 
للرجال ، بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة الو�ضع 

كما كان عليه �ضابقا.
العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خلل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
ايجل  ريد  ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�ضليح الدراجات الهوائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2751145 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حفيظ حممد دلوار ح�ضني حممد عبد حميد ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد يو�ضف كبري احمد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون غري لل�ضيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1196795 

تعديل وكيل خدمات / اإ�ضافة نا�ضر �ضعيد م�ضدو�س با�ضليب امل�ضجرى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عمر عو�س حممود الزبن ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف نا�ضر �ضعيد م�ضدو�س با�ضليب امل�ضجرى

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:ور�ضة اينوفيت الفنية للخراطة ذ.م.م
بن  بن خليفه  �ضلطان  املالك/ال�ضيخ  وحدة   -  4 ال�ضركة:املالك/حمل  عنوان 

زايد ال نهيان g م�ضفح م 44 ق 14 طابق
CN 2063014 :رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
1 - حل وت�ضفية ال�ضركة

وتدقيق  للمراجعة  اخلزرجي  عائ�ضة  دكتوره  ال�ضادة/مكتب  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/21  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، احل�ضابات 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار  على 

تاريخ التعديل:2022/3/23  - بالرقم:2250008104 
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

تغيري ا�شـم / �شعديه حم�شن قا�شم �شالح 
)اجلن�ضية:  �شالح(  قا�شم  حم�شن  )�شعديه  ال�ضيدة/  تعلن 
من  �ضادرة   10385615 رقم   �ضفر  جواز  حتمل  اليمن( 
اأبوظبي عن رغبتها يف تغيري ا�ضمها من )�ضعديه( اىل)ليلى( 

ليكون ال�ضم بعد التعديل: ليلى حم�شن قا�شم �شالح
وذلك بح�ضب الجراءات املتبعد لدى اجلهات املخت�ضة يف دولة 

المارات العربية املتحدة.
ن�شر على م�شوؤولية املعلن

اعالن تغيري ا�شم  

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12551

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
2022/03/28 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صده �صمارت  6:00 م�صاءا يوم االثنني 

اليف فتن�ض جيم + �صابي�ض رحمن حمزه و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                         الو�صف  

 73,070                                           معدات �صاله ريا�صيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/2291

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/28 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده مطعم بهوجن و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                               الو�صف  

 11,450                                                         معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15440

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
�صركة  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/28 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00

التيار لرتكيب اجهزة التكييف )�ض.ذ.م.م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                                 الو�صف  

 21,460                                              معدات ت�صليح مكيفات 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف التنفيذ رقم 204 / 2020 / 168 - تنفيذ �شرعي
املنظورة يف دائرة التنفيذ ال�ضرعي الزوجية رقم 218

مو�ضوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم “ ........ ) احوال نف�س م�ضلمني “ ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
......... درهم ( �ضامًل للر�ضوم وامل�ضاريف من تاريخ ال�ضتحقاق

طالب التنفيذ حممد �ضعيد احمد ح�ضن الظنحاين ب�ضفتة الو�ضي على تركة املرحوم هلل �ضامل بن طراف املن�ضوري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �ضارع ام هرير بناية الفجر - مكتب رقم 207

وميثله : عبداهلل خلفان حممد خلفان املدحاين
املطلوب اإعلنه : �ضركة ال�ضياح واأبناوؤه للإ�ضتثمار - ذ.م.م

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري - بناية بلو باي مكتب رقم 1901- 
raed.kazkaz@alsayyah.com-04

مو�ضوع الإعلن :
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ضاعة   2022/3/30 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�ضه معززا مبا يربره من 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خلل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة: ام �ضقيم الثالثة - رقم الر�س 294  - رقم البلدية : 366/490 - امل�ضاحة : 

درهم   8،500،000.00  : القيمةالتقديرية   - مربع  مر   1374.96
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم 209 / 2021 / 586 - تنفيذ عمايل

املنظورة يف دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228
وقدرها  بها  املنفذ  املبالغ  ب�ضداد  2020/6741 عمايل جزئي  رقم  العمالية  الدعوى  ال�ضادر يف  التنفيذ حكم  مو�ضوع 

)273204.50 درهم(
طالب التنفيذ / نيكولى ايليزاروف 

عنوانه / العنوان دبي - ديره - رقة البطني - �ضارع ال مكتوم -برج الرمي - مكتب 203- رقم مكاين / 3035795150 
هاتف رقم / بوكالة املحامي / حممد �ضالح الهاجري - الهاتف املتحرك 0585945292

الربيد الإلكروين
املطلوب اإعلنه / ترينيتي بروكيورمينت  م.د.م.�س

? تاور  2-بلتينيوم  عنوانه: العنوان دبي - اأبراج بحريات جمريا - جي ال تي-بي ات�س- 1اي 
الرقم املكاين / 1265673893  - بوكالة املحامي / اأحمد �ضالح عبد اهلل خمي�س الرم�ضي

 97144431741  - الهاتف املتحرك 009714443171  الفاك�س : + 971444317 - 009714443171 
n.naimanalieva@trinitydmcc.ae

مو�ضوع الإعلن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�ضى 
احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�ضراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خلل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�س 31  - رقم املبنى : 1  - ا�ضم املبنى : بلتنيوم تاور - رقم العقار : 

درهم   )952،801/03( ب���  املقدرة   - مربع  مر   98.27  : امل�ضاحة   -  3608
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

اإعالن ملخ�ض القرار ال�شادر عن عدالة املحكمة املوقرة
يف الدعوى رقم 11 ل�شنة 2022

اإجراءات االإع�شار
ب�ضفتي اأنا / وليد خمي�س بن �ضويدان خبريا يف �ضوؤون اإعادة التنظيم املايل والإفل�س املعني من قبل مقام حمكمة دبي املوقرة 
اأوًل : وقبل الف�ضل يف  يف الدعوي املذكورة بالرقم اأعله ، واأن املحكمة املوقرة قد قررت بجل�ضة 14/03/2022 الأتي :- 
وبتعيني   ، الفهيم  �ضليمان عبدالكرمي حممد طاهر  املدين/  اإع�ضار  اإج��راءات  وافتتاح  �ضكلأ،  الطلب  بقبول  الإع�ضار،  مو�ضوع 
اخلبري �ضاحب الدور يف جدول املحكمة من اخلرباء املتخ�ض�ضني يف الإع�ضار وت�ضفية الأموال اأميناً للإع�ضار، وكلفت الأمني 
باللغة  اإحداهما  ت�ضدر  النت�ضار  وا�ضعتي  حملني  يوميتني  �ضحيفتني  يف  القرار  هذا  ن�ضر   -1 التالية:-  ب��الإج��راءات  بالقيام 
اأن ي�ضمن الن�ضر دعوة الدائنني اإىل تقدمي مطالباتهم خلل )20( ع�ضرين يوم  العربية والأخرى باللغة الإجنليزية، على 
عمل من تاريخ الن�ضر، كما ي�ضمن الن�ضر دعوة كل ذي م�ضلحة له حق يف اأي من اأموال املدين اأن يتقدم بطلب ا�ضرداد الأموال 
اأم��وال املدين، خلل مدة اأق�ضاها �ضهرين من تاريخ ن�ضر القرار، وعلى اأن يبني  املنقولة اأو غري املنقولة اململوكة له من بني 
2- البدء يف تدقيق مطالبات الدائنني،  يف طلب ال�ضرداد نوع وطبيعة موا�ضفات تلك الأم��وال وطبيعة احلق الوارد عليها. 
عقب انتهاء املدة املحددة لتقدميها، للتحقق من �ضحة �ضبب كل دين، و�ضنده، ومقدارها، وما �ضدد منه، ومقدار الباقي امل�ضتحق 
للدائن يف تاريخ هذا القرار. 3- اإعداد تقرير “تقييم الو�ضع املايل للمدين” خلل )10( ع�ضرة اأيام عمل من تاريخ نهاية مدة 
تقدمي املطالبات-مامل متددها املحكمة يت�ضمن:-   قائمة بالديون التي مت تدقيقها و�ضندها ومقدار ما ثبت منها. - ح�ضراً 
لأموال املدين، وتقديراً مبدئياً ملقدار الأموال غري النقدية، و بيان ما ميكن الت�ضرف فيه، وو�ضيلة الت�ضرف املقرحة، والعائد 
اإمكان  مدى   - باإعالتهم.  ملزم  هو  ممن  وغريهم  وعائلته  املدين  لإعالة  اللزمة  للأموال  تقديره   - الت�ضرف.  من  املتوقع 
التو�ضل اإىل ت�ضوية ودية مع الدائنني دون اإ�ضرار مب�ضاحلهم، واملدة املقرحة لإمتام التفاق على الت�ضوية يف حال اإمكانها، 
وطلب املدين ذلك. - تقديره للم�ضاريف اللزمة لإمتام الإجراءات. - ثانيا : بوقف اأي اإجراءات جزائية �ضد املدين/ �ضليمان 
اإ�ضدار �ضيك بدون ر�ضيد عن ال�ضيكات التي حررها قبل طلب  اإذا كانت نا�ضئة عن ق�ضايا   ، عبدالكرمي حممد طاهر الفهيم 
افتتاح اإجراءات الإع�ضار وت�ضفية الأموال، وذلك اإىل حني �ضدور قرار املحكمة باإ�ضهار اإع�ضار املدين، عمًل اأعله باملادة )67( 
م�ضلحة تقدمي مطلباته  ذي  وكل  الدائنني  وعلى  القرار.  هذا  تنفيذ  ملتابعة  يف قانون الإع�ضار. وحددت جل�ضة 2022/5/2 
اإىل اأمني الع�ضار خلل الفرة املو�ضحة يف القرار اأعله.  وذلك على العنوان التايل : دبي - ديرة - �ضارع بور �ضعيد - بناية 
مركز الأعمال الذهبي خلف وكالة ني�ضان - مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 - ف : 2208804-04 هاتف متحرك 

hpaauditing@gmail.com : 0509268520 - الربيد الإلكروين -:
خبري اإعادة التنظيم املايل واالإفال�ض
اأ/ وليد خمي�ض بن �صويدان

اإعـــــــــــــــــــالن
70197

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  8867/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضابعة رقم 228

واملعدل   2019-14833 رق��م  العمالية  ال��دع��وى  يف  ال�����ض��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ض��وع 
درهم  وق��دره )197090(  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد   ، ا�ضتئناف عمايل  رق���م:2020-980  بال�ضتئناف 

ل�ضالح العامل .
طالب التنفيذ : ا�ضوك كومار داموداران ناير

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�ضعيد - ديره - دبي - �ضارع املكتوم - مبنى بلوك بي - �ضقة 
اخلام�س مكتب 508 - قريه العمال دوار ال�ضاعه - وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري

املطلوب اإعلنه : 1- ت�ضامرز للتجارة  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )197090( درهم ل�ضالح العامل  ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 70392

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:340/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�ضوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ وقدره )7.876.600( درهم �ضبعة مليون وثمامنائة و�ضتة و�ضبعون 
الف و�ضتمائة درهم والتعوي�س عن التاأخري يف ال�ضداد مبلغ )400.000( درهم والفائدة القانونية بواقع ٪12 

درهم من تاريخ رفع الدعوى. 
املدعي:بنك ملي ايران

عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�ضبخه - ديره - دبي - �ضارع بني يا�س - مبنى بناية بنك ملي ايران
املطلوب اإعلنهم :  1- بيام ا�ضمعيلي 2- امل�ضادر ال�ضرقية �س.ذ.م.م 3- بويا عبدالر�ضول ا�ضمعيلي  -  �ضفتهم 

: مدعي عليهم 
مو�ضوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره )7.876.600( درهم �ضبعة 
مليون وثمامنائة و�ضتة و�ضبعون الف و�ضتمائة درهم والتعوي�س عن التاأخري يف ال�ضداد مبلغ )400.000( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪ درهم من تاريخ رفع الدعوى - وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  
2022/3/28  ال�ضاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

جزئي  جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001017/ 
اإىل املحكوم عليه : �ضركة عجمان لند العقارية - اأو من ميثلهم قانونا 

حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ الينا ديانا جان افتميو �ضيول�ضو ، اجلن�ضية المارات العربية املتحدة  - يف الق�ضية امل�ضار 

اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامل الر�ضوم وامل�ضاريف 2774347.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/58147(
املنذر/ديزت �ضن�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

بوكالة املحامي/دكتور ابراهيم حممود
املنذر اليه/�ضعيد عبدالر�ضا ر�ضائي - جمهول حمل القامة

ب��الت��ف��اق على  امل��خ��ط��رة تخطر املخطر اليهما  ف��ان  ال��ع��ديل  مب��وج��ب ه��ذا الخ��ط��ار 
املحررة  التفاقية  الثامن ع�ضر من  بالبند  النزاع عمل  للنظر هذا  تعني حمكم فرد 
ال��ق��ان��ون الحت���ادي رقم  ك��م   2/11 ب��امل��ادة  وع��م��ل   2010/5/2 الطرفني يف  ب��ني 
هذا  تاريخ  من  يوم   15 يوما  ع�ضر  خم�ضة  خلل  وذلك  التحكيم  ب�ضاأن   2018/6
الخطار وال �ضتلجاأ املخطرة اىل اجلهة املعنية يف التفاقية )غرفة التجارة وال�ضناعة 

بدبي( ملبا�ضرة التحكيم بني الطرفني.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/58142(
املنذر/ديزت �ضن�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

بوكالة املحامي/دكتور ابراهيم حممود
املنذر اليه/جميد مهدي طاهري - جمهول حمل القامة

ب��الت��ف��اق على  امل��خ��ط��رة تخطر املخطر اليهما  ف��ان  ال��ع��ديل  مب��وج��ب ه��ذا الخ��ط��ار 
املحررة  التفاقية  الثامن ع�ضر من  بالبند  النزاع عمل  للنظر هذا  تعني حمكم فرد 
ال��ق��ان��ون الحت���ادي رقم  ك��م   2/11 ب��امل��ادة  وع��م��ل   2010/5/2 الطرفني يف  ب��ني 
هذا  تاريخ  من  يوم   15 يوما  ع�ضر  خم�ضة  خلل  وذلك  التحكيم  ب�ضاأن   2018/6
الخطار وال �ضتلجاأ املخطرة اىل اجلهة املعنية يف التفاقية )غرفة التجارة وال�ضناعة 

بدبي( ملبا�ضرة التحكيم بني الطرفني.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

Date 24/ 3/ 2022  Issue No : 13501
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0001230 Civil/ Partial

To Defendant: FAIZAL SHAHZAD DAL AMIR KHAN
Unknown Place of Residence: Sharjah, Musalah, next to Etisalat building, near 
Grand Mall   Mob. 0556692419
Please be noted that ABDUL RAUF MIRZA FAIZ AHMED, nationality: Pakistan, 
filed a case against you requesting the following:
• Bind the defendant to pay AED 5000
• Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees
• Notify the defendant with the hearing and statement
• The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229, section5 
of the Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 17/03/2022 before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office) in person or 
to be represented by a legal attorney within 10 days of the date of publication in 
order to consider the above mentioned case in your capacity as defendant. 
Edited on: 09/03/2022 
Legal Services Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 24/ 3/ 2022  Issue No : 13501
Service upon the Defendant by Publication

In Case No. AJCFICIPOR2021/0005015, Commercial (Partial Jurisdiction)
To: The Defendant : FIRST CARE PHARMACY L.L.C owned by Muhammad Nadim 
Akhtar Muhammad Abdullah
Kindly note that on 28/02/2022, the court passed a judgment against you in the above 
referenced case.
The Plaintiff: PHARMAETHICS MEDICAL SUPPLIES L.L.C 
Accordingly, the court decided the following: The Defendants is ordered to pay to 
the Plaintiff AED 144,737.7 and the legal interest at 5% from the date of the claim on 
23/12/2021 until full payment. The Defendant is further ordered to pay the charges, fees 
and five hundred dirhams toward attorney’s fees.
The judgment is appealable within 30 days starting from the second day of your reception 
of this service.

Customer Happiness Center
Edited on: 18/03/2022
Edited by the employee
Khaled Shahir Rabie
Federal Court of Ajman
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 24/ 3/ 2022  Issue No : 13501
SHARJAH COURT OF APPEAL

Notification by publication one of them in English
In appeal No. 1635 of 2020 civil

To the appellee, the defendant:
Antar Company for Diesel Import and Export
We inform you that the appellant: Masoud Sultan Sher Afghan Kayani, 
has appealed the judgment issued in Civil Case No. 3765 of 2020 Civil 
(overall) Sharjah, and a session has been set for his consideration at nine 
thirty in the morning at the headquarters of this court before the second 
civil circuit on 6/4/2022 corresponding to On Wednesday, so please kindly 
attend or your legal representative to present what you have. In the event of 
your absence, the court will proceed with the appeal in accordance with the 
provisions of the law.
Note: This announcement shall be published at the expense of the appellant 
without any responsibility on the court towards the rights of the annulment.
Public Notary

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 24/ 3/ 2022  Issue No : 13501
Notarial Notice by Publication

No. 58147/2020
Notifier/Desert Essence Technical Services LLC

Legally represented by Advocate / PhD. Ibrahim Mahmoud
Notifyee / Saeed Abdulreda Radaai

(of unknown place of residence)
The Notifier hereby serves the Notifyee with this Notarial Notice 
to agree on appointing an individual arbitrator to consider this 
dispute, pursuant to Clause Eighteen of the agreement executed 
by both parties on 02/05/2010 and Article No. 11/2 of Federal 
Law No. 6/2018 on Arbitration, within 15 days as of the date 
of this Notice, otherwise the Notifier shall seek the competent 
authority (Dubai Chamber of Commerce and Industry) to initiate 
arbitration procedures.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 24/ 3/ 2022  Issue No : 13501
Notarial Notice by Publication
No. 58142/2020
Notifier/Desert Essence Technical Services LLC

Legally represented by Advocate / PhD. Ibrahim Mahmoud
Notifyee / Majeed Mahdi Taheri

(of unknown place of residence)
The Notifier hereby serves the Notifyee with this Notarial Notice 
to agree on appointing an individual arbitrator to consider this 
dispute, pursuant to Clause Eighteen of the agreement executed 
by both parties on 02/05/2010 and Article No. 11/2 of Federal 
Law No. 6/2018 on Arbitration, within 15 days as of the date 
of this Notice, otherwise the Notifier shall seek the competent 
authority (Dubai Chamber of Commerce and Industry) to initiate 
arbitration procedures.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 24/ 3/ 2022  Issue No : 13501
Published Notice for enforced against him

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court -
Pay notification in case No. SHCEXCICIVS2021/ 0005331- Civil

To: The convicted:SAFIR DRAGON AGRICULTURAL TOOLS TRADING L.L.C
As on the date the attached judgment was issued a copy of it against you in favor of the 
plaintiff
Claimant: Sharjah National Oil Corporation (SNOC
- In the case referred to above
And since the aforementioned convicted person has applied for the execution of the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment requested 
to be executed is as follows:
The grand total, including fees and Expenses: 622386 AED
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred 
to above within [15] days from the date of your announcement / announcement of this 
notification.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures 
prescribed by law against you.
The judge
Mutasem Ahmed Samir Abu Shadi
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

7533
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام: 

اأه�������دت ن������ورة ال��ك��ت��ب��ي م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ، 
"فزاع  ب��ط��ول��ة  يف  الأوىل  ال��ذه��ب��ي��ة 
ال��ق��وى لأ�ضحاب  ال��دول��ي��ة لأل��ع��اب 
عليها  ال�ضتار  ُي�ضدل  التي  الهمم" 
نادي  م�ضمار  على  اخلمي�س  ال��ي��وم 
ي�ضارك  والتي  الهمم  لأ�ضحاب  دبي 
 43 500 لع��ب��ا ولع��ب��ة م��ن  فيها 
الإماراتية  البطلة  وح��ل��ق��ت  دول����ة. 
"اإف  اجل��ل��ة  دف���ع  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 
فيما ح�ضلت زميلتها ذكرى   ،"  32
يف  الربونزية  امليدالية  على  الكعبي 
امل�ضابقة نف�ضها. وفاز لعبنا عبداهلل 
القر�س  رم���ى  ب��ف�����ض��ي��ة  م�����ض��ب��اح��ي 
ذهبت  ب��ي��ن��م��ا   ،" و55  "اإف54 
ال�ضوري  اإىل  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
و�ضام الرزق، فيما كان املركز الثالث 
وامل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة م��ن ن�ضيب 
م�ضابقة  ويف  لت��ف��ي��ا.  م��ن  ن��ي��ي��دري 

"اإف33  الفئة  �ضيدات  اجل��ل��ة  دف��ع 
و34 "ح�ضدت الإمارات ميداليتني 
�ضارة  ع��ن ط��ري��ق  وب��رون��زي��ة  ف�ضية 
اجل��ن��ي��ب��ي واإن�����ض��اف ال��ن��ع��ي��م��ي على 
امل���رك���ز الأول  ف��ي��ا ذه����ب  ال����ت����وايل، 
اجلزائرية  اإىل  الذهبية  وامليدالية 
كانت  والتي  ج��لل،  �ضفية  املتاألقة 
قد حطمت الرقم العاملي يف م�ضابقة 
 " و57   56 دفع اجللة الفئة" اإف 
مناف�ضات  ختام  يف  با�ضمها  امل�ضجل 
من  بطلة  اإنها  م��وؤك��دة  الأول  اليوم 
على  قيا�ضية  اأرق���ام  و�ضاحبة  ذه��ب 
ال�ضعيد العاملي والأفريقي. وبانتهاء 
مناف�ضات اليوم الثاين جنح منتخبنا 
يف ح�ضد 5 ميداليات ملونة ذهبية 
يجد  ومل  وب��رون��زي��ت��ني.  وف�ضيتني 
 " جن��م  ه��وك  مار�ضيل  ال�ضوي�ضري 
ب��ارامل��ب��ي��ة ط��وك��ي��و " واحل���ائ���ز على 
الباراملبية  الن�ضخة  يف  ذهبيات   4
التحليق  يف  �ضعوبة  " اى  الأخ���رية 

 ، رج��������ال  م�����ر   1500 ب���ذه���ب���ي���ة 
اإىل  والثالث  الثاين  املركزين  تاركا 

ال��ت��اي��لن��دي��ني ي��ون��اري��ن وي�����راون. 
ذهبية  اأ�ضعد  على  ال�ضوري  وح�ضد 

 ،  20  ،11 اإف  رج����ال  اجل��ل��ة  دف���ع 
ت���له يف امل���رك���ز ال���ث���اين ب���ون كوجن 

م���ن ت��اي��لن��د ب��ي��ن��م��ا ح�����ض��ل حممد 
األيف من ماليزيا على املركز الثالث 

وحلقت  ال����ربون����زي����ة.  وامل���ي���دال���ي���ة 
بذهبية  مينيجي  م���اريل  الأمل��ان��ي��ة 
يف  وت��ل��ت��ه��ا   54 ت���ي  م���ر   1500
املركز الثاين ال�ضوي�ضرية الك�ضاندرا 
مواطنتها  ح���ل���ت  ف���ي���م���ا  ه��ي��ل��ي��ن��غ 
القفز  ثالثة. ويف م�ضابقة  باتري�ضيا 
 ،37  ،20 الطويل �ضيدات الفئة ت 
فاطمة  ال��رك��ي��ة  ج���اءت   47  ،46
ذهبت  بينما  الأول،  املركز  دام��ل يف 
الف�ضية اإىل موري�ضيو�س عن طريق 
الفرن�ضية  ج����اءت  ف��ي��م��ا  اآن  اآن��ي�����س 
ماندي ثالثة. وحلق العراق بذهبية 
رجال  مر   400 م�ضابقة  وف�ضية 
طريق  ع����ن  و37   36 ت����ي  ال���ف���ئ���ة 
ال�ضتار  وع���ب���د  ال�����دراج�����ي  ع���ب���ا����س 
حممد، بينما ذهب املركز الثالث اإىل 
كازاخ�ضتان بتوقيع غاليويل. وكانت 
ذهبية وف�ضية رمى الرمح اإف 12، 
38 من ن�ضيب كولومبيا عن   ،13
ولوي�س  خ��و���ض��ي��ه ج��ورج��ي��و  ط��ري��ق 

الثالث  امل��رك��ز  ك���ان  بينما  ف��رين��ان، 
وامل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة م��ن ن�ضيب 
م�ضابقة  ويف  دان��ي��ي��ل.  ال��ربي��ط��اين 
 47 م���ر رج����ال ال��ف��ئ��ة ت���ي   100
ف���از ال��ربي��ط��ان��ي��ان امي��ان��وي��ل كوكر 
الأول  ب��امل��رك��زي��ن  اأب���ي���دوق���ن  واأول 
الثالث  امل��رك��ز  ذه��ب  بينما  وال��ث��اين 
اإبراهيم.  ب���وب���ا  ال���ك���ام���ريوين  اإىل 
التون�ضي  الباراملبي  البطل  واختتم 
احلدث  يف  م�����ض��ارك��ت��ه  �ضكيلة  ول��ي��د 
رجال  م��ر   100 بذهبية  ب��ال��ف��وز 
على الكرا�ضي املتحركة تي 33، 34 
حا�ضدا امليدالية الذهبية الثانية له 
بعد اأن اأحرز املركز الأول يف م�ضابقة 
على   34  ،33 ت����ي  م����ر   800
الأول،  اليوم  يف  املتحركة  الكرا�ضي 
ن�ضيب  من  الثاين  املركز  ك��ان  فيما 
اأحمد  الباراملبي  طريق  عن  الكويت 
اإىل  الثالث  املركز  ليذهب  املطريي 

التايلندي جيوات راتانا.

•• دبي -وام:

اأ�ضفرت عنه  ���ض��رور ع��ن �ضعادته مب��ا  امل���درب الإم��ارات��ي �ضعيد ب��ن  اأع���رب 
قرعة كاأ�س دبي العاملي يف ن�ضختها رقم 26، والتي تنطلق م�ضاء ال�ضبت 
املقبل، بعدما منحت احل�ضان "ريال ورلد" جلودلفني باإ�ضرافه، فر�ضة 
النطلق يف ال�ضوط الرئي�ضي من البوابة /6/ يف ال�ضوط الرئي�ضي الذي 
12 مليون دولر برعاية طريان الإمارات.  اإجمايل جوائزه املالية  يبلغ 
بكاأ�س  بطولت  الت�ضعة  �ضاحب  �ضرور،  بن  �ضعيد  العاملي  امل��درب  ويعول 
دبي العاملي، على املهر "ريال ورلد" الفائز يف عدد من �ضباقات الفئات يف 
اأوروبا، والفائز اأي�ضا ب�ضباق زعبيل مايل "ج2" على الع�ضب يف ميدان يف 
يناير املا�ضي، يف املناف�ضة على لقب كاأ�س دبي العاملي واحلفاظ على اللقب 
مل�ضلحة "جودلفني" للعام الرابع على التوايل بعد كل من مي�ضتيك جايد 

، وثندر �ضنو /مرتني/.
وقال ابن �ضرور يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء الإم��ارات /وام/ : "وفقنا يف 
بوابة ممتازة  فهي  القرعة  خ��لل  /6/ من  رق��م  البوابة  على  احل�ضول 
جدا، ونتمنى اأن نوا�ضل م�ضرية التوفيق ونحقق الفوز باللقب، خا�ضة اأن 
احل�ضان له نتائج متميزة جداً يف بطولت عديدة حول العامل، ولكنها لن 
تكون مناف�ضة �ضهلة، هو �ضحيح ح�ضان قوي ولكنه �ضيواجه خيول اأقوياء 
اأي�ضا يف ال�ضباق الذي اعتربه ن�ضخة ا�ضتثنائية هذا العام يف ظل امل�ضاركات 
القوية من خيول متميزة من جميع انحاء العامل". واأ�ضاف: " اعترب اأن 
"ريال ورلد" ح�ضان ممتاز جداً، وب�ضفة �ضخ�ضية ل ميكن اأن اأ�ضارك يف 
قدرته  الثقة يف  ول��دي  الطموح،  م�ضتوى  اأق��ل من  بح�ضان  ال�ضباق  هذا 
على �ضنع الفارق خلل ال�ضباق الرئي�ضي، علوة على اأنه قدم م�ضتويات 

متميزة يف تدريباته الأخرية على الأر�ضيات ال�ضناعية".

•• اأبوظبي-وام:

يعقد جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للملكمة بت�ضكيله 
يف  الأول  اجتماعه  العتيبة  اأن�����س  برئا�ضة  اجل��دي��د 
اإك�ضبو دبي  ال��دورة النتخابية اجلديدة غدا ، مبقر 
2020 ، لعتماد توزيع املنا�ضب الإدارية، والهيكل 
نائب  تعيني  خ��لل  م��ن  وذل���ك  ل��لحت��اد  التنظيمي 
وروؤ�ضاء  م�ضاعد،  ع��ام  واأم���ني  ع��ام،  واأم���ني  للرئي�س، 
والت�ضويق  وال��ف��ن��ي��ة  وامل���ح���رف���ني  امل���ال���ي���ة  ل��ل��ج��ان 

وال�ضيدات، وحتديد متحدث ر�ضمي با�ضم الحتاد.
اأن  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ض��و  احل���م���ادي  ح�����ض��ن  واأك�����د 
املقبلة،  امل���رح���ل���ة  ت�������ض���ورات  ���ض��ي��ب��ح��ث  الج���ت���م���اع 
على  والط����لع  اللعبة،  وت��ط��وي��ر  ن�ضر  وم��ق��رح��ات 
اأبرز الربامج وامل�ضروعات والبطولت التي �ضينظمها 
باإعداد  اللجان  روؤ���ض��اء  تكليف  ع��ن  ف�ضل  الحت���اد، 
على  للعر�س  جم��ال��ه  يف  ك��ل  التف�ضيلية  ب��راجم��ه��م 

املجل�س يف الجتماع املقبل، م�ضريا اإىل اأنه مت اختيار 
مقر اإك�ضبو دبي 2020 لعقد اأول اجتماع للمجل�س 
للم�ضتقبل،  النتقال  على  للتاأكيد  كر�ضالة  اجلديد 
وامل�ضاهمة يف  القمة،  اإىل  الو�ضول  اأجل  والعمل من 
اإلقاء ال�ضوء على اك�ضبو دبي كحدث عاملي ا�ضتثنائي 
يقام لأول مرة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، وت�ضارك 

به 192 من خمتلف قارات العامل.
وكانت الهيئة العامة للريا�ضة قد اعتمدت الت�ضكيل 
اجلديدة  دورت����ه  يف  الحت����اد  اإدارة  ملجل�س  اجل��دي��د 
نا�ضر  اأن�����س  �ضعادة  برئا�ضة  املا�ضي  ف��رباي��ر   16 يف 
العتيبة، وع�ضوية كل من حممد عبد اهلل بو خاطر، 
العنتلي،  حممد  وع��ب��داهلل  احل��م��ادي،  علي  وح�ضن 
وعمر �ضالح �ضام�س، وعمر �ضالح اجلابري، واإبراهيم 
ح�ضن الزعابي، وفهد �ضعيد الكندي، ومرمي حممد 
حتى  اجل��دي��دة  النتخابية  دورت���ه  و�ضتمتد   ، ���ض��ادق 

.2024

•• دبي-وام:

ي�ضتعد ع�ضاق وحمبي �ضباقات اخليول حول العامل ملتابعة احلدث الأبرز "كاأ�س 
ال�ضاد�ضة والع�ضرين على م�ضمار ميدان  بن�ضخته  دبي العاملي" والذي ينطلق 

يف دبي، يوم ال�ضبت املقبل.
وكانت مرا�ضم القرعة قد اأجريت م�ضاء اأم�س الأول الثلثاء يف دار اأوبرا دبي 
لتعلن ر�ضميا عن انطلقة احلدث الكبري الذي يعد الأغلى يف العامل بجوائز 

ت�ضل قيمتها اإىل 30،5 مليون دولر.
وقبل انطلقة احلدث العاملي تر�ضد " وكالة اأنباء الإمارات" / وام/ يف التقرير 
5 م�ضاهد من احلدث العاملي الذي يقام على اأر�س الإم��ارات يوم  التايل اأبرز 

ال�ضبت املقبل مب�ضاركة 131 جوادا ميثلون 13 دولة.
واأ���ض��ب��ح��ت ج��وائ��ز الن�ضخة احل��ال��ي��ة م��ن ك��اأ���س دب���ي ال��ع��امل��ي ه��ي الأك����رب بعد 
توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" برفع قيمة اجلوائز اإىل 30.5 

مليون دولر.

كما اأنه وللمرة الأوىل و�ضمن الن�ضخة احلالية يقام مزاد " بريز اأب" والذي مت 
تخ�ضي�ضه للخيول بعمر عامني، حيث ي�ضارك فيه 69 خيل من اأنقى واأبرز 
ال�ضللت ليكون نواة لعدد كبري من اخليول �ضتكون قادرة على �ضناعة الفارق 

يف الن�ضخ املقبلة من كاأ�س دبي العاملي.
ولأول مرة اأي�ضا تقام قرعة كاأ�س دبي العاملي خارج م�ضمار ميدان، حيث اأقيمت 

يف دار اأوبرا دبي ، قرعة ال�ضوط الرئي�ضي للحدث، بجانب 4 اأ�ضواط لل�ضباق.
وجاءت الن�ضخة احلالية من كاأ�س دبي العاملي لتحمل ر�ضالة عودة احلياة اإىل 
طبيعتها، وذلك للمرة الأوىل منذ عامني حيث اأقيمت قرعة الن�ضخة املا�ضية 
كورونا،  فريو�س  تداعيات  ب�ضبب   2020 ن�ضخة  األغيت  بينما   .. ح�ضور  دون 
لتاأتي الن�ضخة احلالية وت�ضهد جتمع حافل بني امللك واملدربني للحديث حول 

اخليول امل�ضاركة وتوقعاتهم لل�ضباق، خلل احلفل.
اأنه وللمرة الأوىل تقام قرعة ال�ضوط الرئي�ضي من خلل "جم�ضم لربج  كما 
اأو املدرب، لختيار البوابة التي �ضينطلق منها ح�ضانه  خليفة" يختاره املالك 
بالطريقة  لل�ضحب  املدرب  اأو  املالك  ال�ضابق اختيار  امل�ضارك، حيث كان يتم يف 

العتيادية.

نورة الكتبي تهدي منتحبنا ذهبية دولية »فزاع لقوى اأ�شحاب الهمم«

�شعيد بن �شرور: »ال�شاد�شة«.. بوابة »ريال ورلد« للمناف�شة على كاأ�ض دبي العاملي

»احتاد املالكمة« يعقد اجتماعه االأول يف 
اإك�شبو دبي لتوزيع املنا�شب االإدارية

االإبداع  ق�شة  تروي  ملهمة  م�شاهد   5
للن�شخة 26 من كاأ�ض دبي العاملي

•• دبي-وام:

هناأ ال�ضيخ حممد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم رئي�س احتاد الإمارات للرجبي 
جمال�س وروؤ�ضاء ولعبي واإداريي اأندية الرجبي بالدولة مبنا�ضبة ختام املو�ضم 
التي حتققت خلله على  الكبرية  2021-2022 بنجاح واملكا�ضب  الريا�ضي 
امل�ضتويات كافة رغم الأو�ضاع ال�ضحية التي خلفتها اجلائحة وتاأثرت بها جمبع 

الأن�ضطة حول العامل.
ونوه ال�ضيخ حممد بن مكتوم يف ت�ضريح له اإىل ما هياأه الحتاد من �ضبل لإجناح 
لرب  باملناف�ضات  وال�ضري  الح��رازي��ة  الإج����راءات  تطبيق  ع��رب  املنظومة،  عمل 
الأمان موؤكدا اأن هذا النجاح يدل على التخطيط ال�ضليم والإ�ضرار على العطاء 
واحلفاظ على املكت�ضبات الريا�ضية من خلل التوازن بني امل�ضابقات واحلفاظ 
 2022-2021 على �ضحة اجلميع. واأقيمت فعاليات ختام املو�ضم الريا�ضي 

على ملعب طريان الإمارات للرجبي والتي حقق خللها فريق نادي "العني 
باملباراة  ف��وزه  بعد  لعبا   15 فئة  للرجال  الأويل  الدرجة  دوري  اآمربز" لقب 

النهائية على فريق نادي دبي هاريكاينز.
بينما حقق فريق نادي اأبوظبي هارليكوينز لقب دوري الدرجة املمتازة للرجال 
اك�ضليز.. يف حني حقق فريق  ن��ادي دبي  15 لعبا بعد تفوقه على فريق  فئة 
نادي دبي هاريكاينز املركز الأول بدوري ال�ضيدات للرجبي ونادي فالكون املركز 

الثاين.
لحتاد  العام  الأم��ني  الزعابي  �ضلطان  حممد  اخلتامي  اليوم  مباريات  ح�ضر 
الرجبي الذي قام بتويج الفائزين، وتوجه بال�ضكر لهم بعد مو�ضم متميز �ضهد 
مناف�ضات قوية، بني الفرق امل�ضاركة، انعك�ضت اإيجابا على م�ضتوي اللعبني يف 
املنتخبات الوطنية. و تقدم الزعابي بال�ضكر لكل احلكام الذين �ضاركوا يف اإدارة 

مباريات املو�ضم الريا�ضي باقتدار واخلروج بجميع امل�ضابقات اإىل بر الأمان.

حممد بن مكتوم: مكا�شب كبرية لرجبي االإمارات على امل�شتويات كافة يف مو�شم 2021

الربيكان يعزز �شفوف 
ال�شعودية قبل مباراة ال�شني 

التحق فرا�س الربيكان، مهاجم املنتخب ال�ضعودي الأول لكرة القدم ببعثة 
الأخ�ضر يف مقر اإقامتها بدولة الإم��ارات، ا�ضتعداًدا ملواجهة ال�ضني اليوم 
اخلمي�س، �ضمن مناف�ضات اجلولة قبل الأخرية من الدور احلا�ضم املوؤهل 

لنهائيات كاأ�س العامل 2022 بقطر.
زوال  بعد  ل�ضعودي  املنتخب  اإق��ام��ة  مقر  ال�ضارقة  اإىل  ال��ربي��ك��ان  و�ضافر 
العار�س ال�ضحي الذي منعه من مرافقة بعثة "الأخ�ضر" اإىل مع�ضكره يف 

اأبوظبي ال�ضبت املا�ضي.
وتقرر اأن يجري اللعب فح�ضا طبيا من قبل اجلهاز الطبي قبل م�ضاركته 
يحت�ضن  ال��ذي  ال�ضارقة  ن��ادي  ملعب  على  ال�ضعودي  املنتخب  تدريبات  يف 

املباراة اأمام منتخب ال�ضني.
اإذ  قطر،  ملونديال  التاأهل  اأج��ل  من  الفوز  اىل  ال�ضعودي  املنتخب  ويحتاج 
اليابان،  ع��ن  نقطة  ب��ف��ارق  نقطة،  ب�19  الثانية  املجموعة  ���ض��دارة  يحتل 
�ضاحبة الرتيب الثاين، التي تواجه اأ�ضراليا �ضاحبة املركز الثالث ب�15 

نقطة يف اجلولة نف�ضها.
تاأهل املت�ضدر وو�ضيفه عن كل جمموعة  اللوائح تن�س على  اأن  اإىل  ُي�ضار 
يف  الثالث  املركز  �ضاحبا  �ضيلعب  ثم  ومن  العامل،  كاأ�س  لنهائيات  مبا�ضرة 
ملواجهة  منهما  الفائز  ويتاأهل  لوجه  وجها  والثانية  الأوىل  املجموعتني 

خام�س اأمريكا اجلنوبية.

•• دبي-وام:

ال��ع��ظ��ب ع�ضو جمل�س  عي�ضى  خ��ب��ري حم��م��د  ال���ل���واء  اأك���د 
دبي  ون��ادي  اخليل  ل�ضباق  دب��ي  لنادي  العام  املدير  الإدارة 
للخيول  العاملي  دبي  لكاأ�س  املنظمة  اللجنة  اأن  للفرو�ضية 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  منها  تقديرا  و  ال�26  ن�ضختها  يف 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" بادرت 
بال�ضتعانة مبج�ضم لربج خليفة اأحد اأبرز املعامل ال�ضهرية 
املتحدة ب�ضفة عامة، يف  العربية  الإم���ارات  دب��ي ودول��ة  يف 
مرا�ضم اإجراء قرعة ال�ضوط الرئي�ضي للكاأ�س والتي اأقيمت 

اأم�س الأول الثلثاء يف "دبي اأوبرا".
و وفق ما جرت عليه العادة مبرا�ضم اإجراء قرعة كاأ�س دبي 
العاملي يف كل عام يتم اختيار منوذج ملج�ضم معني يحتوي 
امل�ضارك..  اخليل  منها  ينطلق  التي  البوابات  اأرق���ام  على 
ال�ضتعانة  احل��ال��ي��ة  الن�ضخة  يف  املنظمة  اللجنة  وارت����اأت 
مبج�ضم لربج خليفة حيث قام كل مدرب حل�ضان م�ضارك 
باختيار منوذج واحد من بني 11 منوذجا لربج خليفة كل 

منهم يحتوي رقم بوابة من البوابات ال�11 لل�ضباق.
وقال العظب يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء الإمارات /وام/ : 
"برج خليفة يحمل ا�ضما غاليا و عزيزا علينا وهو �ضاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
"حفظه اهلل" ولذلك ارتاأت اللجنة املنظمة اأن يكون "برج 

اأ�ضا�ضا يف  اأقيمت  التي  القرعة  خليفة" حا�ضرا يف مرا�ضم 
اأحد املعامل الفنية ال�ضهرية يف دبي وهي "دبي اأوبرا" تاأكيدا 
للر�ضالة التي تت�ضمنها الن�ضخة ال�26 وهي اأن الإمارات يف 
اأعلى درجات اجلاهزية وال�ضتعداد ل�ضتقبال �ضيوفها من 
جميع اأرجاء العامل لي�س فقط من اأجل كاأ�س دبي العاملي، 
اأي�ضا  ولكن  العامل،  �ضباقات اخليول يف  واأك��رب  اأ�ضهر  اأحد 

لل�ضتمتاع باملعامل احل�ضارية املتميزة يف الدولة".
اأن  امل��ق��رر  فمن  املق�ضود  املعنى  على  للتاأكيد   " واأ���ض��اف: 
ذلك  ال��ع��امل��ي،  دب��ي  ك��اأ���س  ل�ضيوف  ال�ضتقبال  حفل  ي��ق��ام 
التقليد ال�ضنوي لهذا احلدث العاملي، والذي �ضيقام اليوم 
برج  يف  وحت��دي��دا  اأي�ضا  خليفة  ب��رج  منطقة  يف  اخلمي�س، 
بارك بالداون تاون دبي". و اأكد العظب اأن مرا�ضم اإجراء 
احل�ضور،  كل  من  كبريين  وارتياحا  قبول  لق��ت  القرعة 
بعد م�ضاركة جميع الأطراف يف اإجراء القرعة ب�ضكل عادل 
ومت�ضاو بني امل�ضاركني، علوة على اأن الأجواء داخل "دبي 

مميزة. كانت  دبي  يف  الفن  اأوبرا" اأيقونة 
يف  امل�ضاركة  الإم��ارات��ي��ة  للخيول  التوفيق  العظب  متنى  و 
ال�ضوط  العاملي، وحتديدا  دبي  لكاأ�س  الت�ضع  الأ�ضواط  كل 
اأنه  م��وؤك��دا  ال��ب��واب��ات،  اختيار  قرعة  اإج���راء  بعد  الرئي�ضي 
خيل  ك��ل  منها  �ضينطلق  التي  ال��ب��واب��ات  ع��ن  النظر  بغ�س 
ف��اإن كل م��درب ق��ادر على و�ضع الأ�ضلوب الأمثل حل�ضانه 

لتقدمي اأف�ضل ما لديه يف هذا ال�ضباق العاملي.

»جم�شم برج خليفة« يزين قرعة كاأ�ض دبي العاملي
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 •• دبي-الفجر:

 قرر ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات 
دبي  �ضباق  موعد  تقدمي  البحرية 
ل��ل�����ض��ف��ن ال�����ض��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 
بطولة  من  الثانية  -اجلولة  قدما 
يوم  ليقام   2022--2021 دب��ي 
ب��ع��د غ���د ال�����ض��ب��ت يف ���ض��واط��ئ دبي  
ب��دل م��ن ي��وم الأح���د املقبل وذلك 
ب�ضبب الأحوال اجلوية املتوقعة يف 

ال�ضاعات القادمة. 
لل�ضفن  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  وت��ت�����ض��م��ن 
ال�ضراعية املحلية 60 قدما، ثلث 
فرباير  ���ض��ه��ر  يف  ب������داأت  حم���ط���ات 
اجلولة  �ضباق  اإن��ط��لق  مع  املا�ضي 
 ، كبريا  جناحا  حقق  ال��ذي  الأوىل 
فيما ت�ضتمر الأحد املقبل مع ثانية 
اجلولت بينما �ضيكون م�ضك اخلتام 
خلل �ضهر مايو املقبل مع احلدث 
الأجمل والأغلى �ضباق القفال رقم 
31 للم�ضافات الطويلة من جزيرة 

�ضري بونعري وحتى �ضواطئ دبي.
وق��ال حممد عبداهلل ح��ارب املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
اإختيار  اإن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
بناءا  ج��اء  ال�ضباق  م��وع��د  وتعديل 
على تقارير الأر�ضاد اجلوية وحالة 
املقبلة  الأي�����ام  امل��ت��وق��ع��ة يف  ال��ب��ح��ر 
ال�ضباق  م���وع���د  ت���ق���دمي  مت  ح��ي��ث 
وف��ق ذل��ك م��ن اج��ل اإجن���اح احلدث 
ال��ظ��روف ومن  اأف�ضل  واق��ام��ت��ه يف 

اأجل اأمن و�ضلمة امل�ضاركني.

واأك������د حم��م��د ع���ب���داهلل ح�����ارب اأن 
ال�ضباق املرتقب ياأخذ اأهمية خا�ضة 
لإختبار  حمطة  باإعتباره  وك��ب��رية 
خلو�س  والبحارة  ال�ضفن  جاهزية 
غمار اأغلى ال�ضباقات وم�ضك ختان 
 31 رق��م  القفال  ملحمة  فعاليات 
املقبل  مايو  �ضهر  يف  �ضتقام  وال��ت��ي 
م���ن ج���زي���رة ���ض��ري ب��ون��ع��ري وحتى 

�ضواطئ دبي.
ال���ن���ادي نظم  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
�ضباق  املا�ضي  ف��رباي��ر  �ضهر  نهاية 
دبي  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
لل�ضفن ال�ضراعية املحلية 60 قدما 
ح�ضيم  ال�ضفينة  ف���وز  �ضهد  ال���ذي 
199 بقيادة النوخذة ال�ضاب ح�ضن 
الأول  ب��امل��رك��ز  امل���رزوق���ي  ع���ب���داهلل 
ط���اق���م ال�����ض��ف��ي��ن��ة زي����وري����خ 120 
بقيادة النوخذة ال�ضاب خليفة مهري 
املزروعي لينهي ال�ضباق على املركز 
الثاين فيما نال طاقم ال�ضفينة برق 
183 ملالكها النوخذة جابر حممد 

جابر احلمادي املركز الثالث.
 

30
 وحتتفل �ضباقات ال�ضفن ال�ضراعية 
ال�ضنة  ه����ذه  ق���دم���ا   60 امل��ح��ل��ي��ة 
2022 بو�ضولها عامها الثلثني 
الأول  وظ��ه��وره��ا  اإنطلقتها  منذ 
عام 1993 يف الن�ضخة الثالثة من 
الطويلة  للم�ضافات  القفال  �ضباق 
بونعري يف عمق  ج��زي��رة �ضري  م��ن 
اخلليج العربي وحتى �ضواطئ دبي. 
ال�ضراعية  ال�ضفن  و�ضجلت �ضباقات 
املحلية 60 قدما، على مدار ثلثة 

ع��ق��ود م��ن ال���زم���ان م�����ض��رية رائعة 
الدويل  دبي  لنادي  وتاريخا مميزا 
اأ�ض�س  ال���ذي  البحرية  للريا�ضات 
املغفور  ل��روؤي��ة  تنفيذا  الفئة  ه��ذه 
ل���ه ب�����اإذن اهلل ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
ثراه-  اهلل  -طيب  مكتوم  اآل  را�ضد 
ال����ذي و���ض��ع ب�����ض��م��ات م�����ض��ي��ئ��ة يف 
واأ�ضهم  البحرية  الريا�ضات  تاريخ 
من  الراثية  ال�ضباقات  تطوير  يف 
اإهتمام  وزي���ادة  اإ�ضتمراريتها  اأج��ل 
الأج����ي����ال امل��ت��ع��اق��ب��ة ب������اإرث الآب�����اء 

والأجداد.
وحتتفظ ذاكرة �ضباق القفال الذي 

1991 بان الن�ضختني  انطلق عام 
 1991 ع���ام���ي  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل 
فئة  يف  ت��ن��اف�����ض��ا  ���ض��ه��دت��ا  و1992 
ال���ق���وارب ال�����ض��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 
قدما قبل اأن ي�ضهد �ضباق الن�ضخة 
�ضباق  اإق��ام��ة   1993 ع��ام  الثالثة 
القوارب  الأوىل  لفئتني  م�ضرك 
قدما   43 امل���ح���ل���ي���ة  ال�������ض���راع���ي���ة 
ال�ضفن  ح��ج��م��ا  الأك������رب  وال��ث��ان��ي��ة 
ال�ضراعية 60 قدما وتتويج ابطال 

كل فئة على حدا.
لتجربة  ال���ك���ب���ري   ال���ن���ج���اح  ودف�����ع 
ال�����ض��ف��ن ال�����ض��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 

ل�ضباق  ال��ث��ال��ث��ة  الن�ضخة  يف  ق��دم��ا 
ال��ق��ف��ال ل��ل��م�����ض��اف��ات ال��ط��وي��ل��ة عام 
1993 وقدرة تلك )املحامل( على 
دفع  العربي،  اخلليج  اأم��واج  حتمل 
لتخاذ قرار باإعتمادها فئة ال�ضباق 
 1994 ع���ام  ال��راب��ع��ة  الن�ضخة  يف 
لت�ضتمر بعد ذلك يف احلدث والذي 
اإقامة  املا�ضي  يونيو  �ضهر  يف  �ضهد 

الن�ضخة 30.
 

1993
 نظم نادي دبي الدويل للريا�ضات 
لل�ضفن  ����ض���ب���اق  اأول  ال���ب���ح���ري���ة 

ال�����ض��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 ق��دم��ا يف 
القفال  �ضباق  من  الثالثة  الن�ضخة 
ال��ط��وي��ل��ة م���ن جزيرة  ل��ل��م�����ض��اف��ات 
دبي  �ضواطئ  وح��ت��ى  بونعري  �ضري 

يوم 26 مايو 1993.
 16 ال�ضباق حينها م�ضاركة  و�ضهد 

�ضفينة تناف�ضت على املراكز الأوىل 
ال�ضراعية  القوارب  اإىل جنب  جنبا 
يف  �ضاركت  التي  قدما   43 املحلية 
حيث  والثانية  الأوىل  الن�ضختني 
عام  ال�ضباق  يف  الأول  امل��رك��ز  اأح���رز 

.36 من�ضور  ال�ضفينة   1993

بدال عن االأحد ب�صبب االأحوال اجلوية

تقدمي موعد �شباق ال�شراعية 60 قدما اإىل ال�شبت
حممد حارب: نبحث عن اإقامة احلدث يف اأف�صل الظروف

•• اأبوظبي – الفجر:

مع�ضكره  الأخ��رية من  املرحلة  للجوجيت�ضو  الوطني  منتخبنا  اليوم  دخل   
املغلق ا�ضتعداداً لل�ضفر  غداً اجلمعة من اأجل امل�ضاركة يف الن�ضخة ال�ضاد�ضة 
من البطولة الآ�ضيوية التي ت�ضت�ضيفها العا�ضمة البحرينية املنامة خلل 

الفرة من 28 اإىل 31 مار�س اجلاري.
اأع�ضاء  من  كبري  اهتمام  و�ضط  واللعبات  اللعبني  تدريبات  وتتوا�ضل 
مراجعة  حاليا  يتم  حيث  ك��اف��ة،  بالتفا�ضيل  والإداري  الفني  اجل��ه��ازي��ن 
الأوزان، والعداد النف�ضي، وو�ضع اللم�ضات الأخرية قبل التوجه اإىل املنامة 
للمناف�ضة  على اللقب بهدف الحتفاظ به وتاأكيد البقاء يف �ضدارة القارة 

الآ�ضيوية. 
ويف هذا الإطار يقول مبارك املنهايل مدير الإدارة الفنية يف احتاد الإمارات 
املوؤ�ضرات  م��ن  بالعديد  خ��رج  للمنتخب  املغلق  املع�ضكر  اأن  للجوجيت�ضو 
من  اأنف�ضهم  اللعبني  بني  الن�ضجام  حتقيق  واأهمها  الإيجابية  والنتائج 
اأج��واء من  اأخ��رى، حيث ت�ضود  جهة، وبينهم وبني اجلهاز الفني من جهة 

وي�ضمن  الإم���ارات  با�ضم  يليق  اأداء  تقدمي  على  واحلر�س  والثقة  التفاوؤل 
احلفاظ على اللقب.

واأو�ضح املنهايل:"يت�ضمن املع�ضكر املغلق تدريبات �ضباحية يف �ضالة اللياقة 
الفني  اجل��ه��از  يحر�س  فيما  املختلفة،  الريا�ضية  الأج��ه��زة  على  البدنية 
الفنية  اجلوانب  خمتلف  على  ال�ضوء  وت�ضليط  باللعبني  الجتماع  على 
يف  مناق�ضته  مت  ما  تطبيق  ثم  نظرية،  حما�ضرات  خ��لل  من  والتكتيكية 
التدريبات امل�ضائية التي تركز على اجلوانب الفنية لتطوير املهارات وعلج 

اأي من نقاط ال�ضعف، ومراقبة حتركات اخل�ضم على الب�ضاط. 
املنتخب  اأن  ال�����ض��ي��دات  ملنتخب  الفني  امل��دي��ر  لج��و  بوليانا  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 
يف  الآ�ضيوية  البطولة  يف  م�ضاركته  خ��لل  قوية  ب�ضمة  ت��رك  على  حري�س 
البحرين عرب تكرار الإجنازات ال�ضابقة وحتقيق اللقب جمددا، موؤكدة اأن 
اللعبات توؤدين التدريبات مبعنويات عالية والتزام تام بالتعليمات، ورغبة 
كبرية يف اقتنا�س اأكرب عدد من امليداليات امللونة يف املناف�ضات التي لن تكون 

�ضهلة باأي حال من الأحوال. 
واأ�ضافت لجو: "منتخب ال�ضيدات يتطور من بطولة اإىل اأخرى، وو�ضلنا 

اختيار  ح��ول  عميقة  ح�ضابات  علينا  تفر�س  حاليا  متقدمة  مرحلة  اإىل 
ال�ضبب  ويعود   ، املناف�ضات  يف  للم�ضاركة  املر�ضح  للمنتخب  املثايل  الت�ضكيل 
يف ذلك اإىل التاألق اللفت لبنات الإمارات على الب�ضاط، ووجود وفرة من 
املواهب الن�ضائية القادرة على متثيل الإمارات باأف�ضل �ضورة ممكنة، وهذا 
الإم��ارات مقبل على مرحلة  ال�ضيدات يف  اأن جوجيت�ضو  يوؤكد  موؤ�ضر مهم 

مميزة يف الأعوام القادمة. 
من جانبه يوؤكد البطل زايد الكثريي واأحد اأهم عنا�ضر املنتخب امل�ضاركني 
يف البطولة اأن اللعبني لن يدخروا اأي جهد يف تطبيق توجيهات اجلهاز 

الفني لأنها تخت�ضر طريق الفوز والتقدم يف البطولة. 
الفوز  ي��ري��دون  ل  مدربني  بوجود  حمظوظون  الكثريي:" نحن  واأ���ض��اف 
فح�ضب، بل يريدون اأي�ضا التثقيف، يرون فينا ما ل نراه يف اأنف�ضنا، ويوؤمنون 
بوجود  حمظوظون  اأننا  كما  تطويرها،  على  نهار  ليل  ويعملون  بقدراتنا، 
احتاد يوفر لنا اأف�ضل بيئة تناف�ضية واأف�ضل برامج تدريب، واأهم بطولت 

تهيئ لنا اأف�ضل فر�س الحتكاك مع لعبني من مدار�س خمتلفة". 
املعقودة علينا  الآم��ال  املنتخب:" ندرك حجم  الكلباين لعبة  �ضما  وتقول 

لتحقيق نتائج طيبة، و�ضعود من�ضات التتويج، ونعد اجلميع باأننا �ضنقدم 
كل ما بو�ضعنا لتحقيق الفوز".

واأ�ضافت:" الو�ضول اإىل القمة �ضعب، واحلفاظ عليها اأ�ضعب، نحن نعلم 
ذل��ك ج��ي��دا، وه���ذا الأم���ر ميثل لنا حت��د ج��دي��د. لكن ح��ني ن��رت��دي �ضعار 
املنتخب، ل ي�ضغلنا �ضوى التفكري يف رفع علم الدولة على من�ضات التتويج، 

وعزف ال�ضلم الوطني يف كل حمفل ن�ضارك فيه".
الرجال  على �ضعيد  وهم  26 لعبا ولعبة  الوطني  املنتخب  بعثة  وت�ضم 
وحممد  ال�ضحي،  وخالد  الف�ضلي،  وعمر  النعيمي،  وذي��اب  الكثريي،  زاي��د 
علي ال�����ض��وي��دي، وف���راج ال��ع��ول��ق��ي، وحم��م��د ال��ع��ام��ري، وم��ه��دي العولقي، 

وفي�ضل الكتبي، و�ضعيد الكبي�ضي، وعبداهلل الكبي�ضي وهزاع فرحان. 
ال�ضكيلي،  القائمة كل من حمدة  ال�ضيدات فت�ضم  اأما على �ضعيد منتخب 
و�ضوق الظنحاين، وبلقي�س عبداهلل، و�ضريفة النعماين، واأ�ضمى احلو�ضني، 
وهيا  الكلباين،  و�ضما  الهنائي،  ومها  املطرو�ضي،  وب�ضاير  �ضلطان،  وميثاء 
ومرمي  اجلهوري  وت�ضنيم  احلو�ضني،  وم��روة  حمفوظ،  ومهرة  اجلهوري، 

العامري. 

بالبحرين اجلوجيت�صو  »اآ�صيوية«  يف  الدولة  ميثلون  والعبة  العبًا   26

املنهايل: مكا�شب كبرية من املع�شكر وهدفنا احلفاظ على اللقب القاري

•• دبي-الفجر:

نظمت جلنة كرة القدم الن�ضائية باحتاد الإمارات لكرة 
للواعدات يف موقع  كروياً  الأول مهرجاناً  اأم�س  القدم 
و   )AWFL( م��ع  بالتعاون  ب��دب��ي،   2020 اإك�ضبو 
اخلا�ضة  املدار�س  طالبات  ومب�ضاركة   ،  )DASSA(
م�ضاركة  اإىل  اإ�ضافة   ، �ضنة   11 حتت  العمرية  للفئات 
ع���دد م��ن لع��ب��ات املنتخب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال�����ض��ي��دات ، 
وذلك بهدف ن�ضر ثقافة لعبة كرة القدم بني الواعدات 

والفتيات يف كافة مدار�س احلكومية واخلا�ضة ، وتو�ضيع 
قاعدة املمار�ضات للعبة يف الدولة.

الكرة  اإدارة احت��اد  ، ع�ضو جمل�س  اأم��ل بو�ضلخ  وقالت 
�ضهد  املهرجان  اإن  الن�ضائية،  القدم  كرة  جلنة  رئي�س   ،
م�ضاركة 80 فتاة، �ضمن برنامج الواعدات الذي يحظى 
باهتمام ومتابعة من قبل الحتادين الدويل والقاري، 
الفتيات  وا�ضتقطاب  الريا�ضة  لزرع حب  والذي يهدف 
اأ�ضا�ضيات  وتعليمهن  ال��ك��روي��ة  املهرجانات  خ��لل  م��ن 
ال��ل��ع��ب��ة، وتنمية ق��درات��ه��ن وم��ه��ارت��ه��ن ، ودجم��ه��ن يف 

ريا�ضة كرة القدم.
" اأن احتاد الكرة ومن خلل جلنة  واأ�ضافت بو�ضلخ: 
لتو�ضيع قاعدة  الرامية  واأهدافها  الن�ضائية  القدم  كرة 
ممار�ضات كرة القدم ذات ال�ضعبية الأوىل على م�ضتوى 
العامل، ن�ضعى دوماً للرتقاء مب�ضتوى اللعبة، ون�ضرها 
، وامل�ضاهمة يف تنظيم  اأو�ضاط الفتيات والواعدات  بني 
متثل  التي  الكروية  واملهرجانات  وال��دوري��ات  املباريات 
ع��ل��ى حتقيق  وت�����ض��اع��د  للفتيات  م��ه��م��ة  ج���ذب  ع��وام��ل 

اأهدافنا ".

نظم مهرجانًا للواعدات يف اإك�شبو 2020 احتاد الكرة يجُ
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الفجر الريا�ضي

داف����ع لع���ب خ���ط ال��و���ض��ط ال���ربازي���ل���ي ل���ن���ادي ليون 
الأول  اأم�����س  باكيتا   ل��وك��ا���س  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الفرن�ضي 
لنتقادات  تعر�س  ال��ذي  نيمار  مواطنه  عن  الثلثاء 

اإق�������ض���اء فريقه  ب��ع��د  ���ض��دي��دة 
ب����اري���������س ������ض�����ان ج����رم����ان 

ري����ال مدريد  ي���د  ع��ل��ى 
الإ����ض���ب���اين م���ن دور 

ث�����م�����ن ال����ن����ه����ائ����ي 
دوري  مل���������ض����اب����ق����ة 

اأبطال اأوروبا.
خلل  باكيتا  وق��ال 

ال�ضحايف  امل�����وؤمت�����ر 
اجلولتني  هام�س  على 
لت�ضفيات  الخ���ريت���ني 

قارة اأمريكا اجلنوبية 
ملونديال  امل��وؤه��ل��ة 

���ض��يء ه��و رج���ل جيد  ك��ل  ق��ب��ل  "نيمار   2022 ق��ط��ر 
اإن��ه من  وحم��رف عظيم، يتمتع مبوهبة ل ت�ضدق. 
دون اأدنى �ضك اأف�ضل لعب يف الت�ضكيلة الربازيلية".

وتابع "اإنه ل�ضرف عظيم اأن يكون معنا. عندما يكون 
نيمار بجانبي، اأ�ضعر باأنني اأقوى وكذلك زملئي 

يف الفريق".
"24 عاماً" مركزه يف الت�ضكيلة  حجز باكيتا 
الأ�ضهر  يف  ال�ضيلي�ضاو  ملنتخب  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
الأخ������رية، وب����دا م��ت��ف��اه��م��اً م���ع ن��ي��م��ار داخل 
خلل  جلياً  ذل��ك  وظهر  الخ�ضر  امل�ضتطيل 

الحتفال بالأهداف.
م����رك����ز  اإىل  ال������ث������لث������اء  "ناي"  و�������ض������ل 
تريي�ضوبولي�س التدريبي بالقرب من ريو دي 
جانريو، ليلتحق جمدداً باملنتخب الوطني 
اإىل  الذي كان حجز بطاقته 

اجلولتني  ع��ن  غ��اب  بعدما  قطر  يف  ال��ك��روي  العر�س 
ال�ضابقتني ب�ضبب اإ�ضابة يف كاحله.

وي���اأم���ل لع���ب ���ض��ان ج��رم��ان ���ض��اح��ب ال��رق��م 10 اأن 
"راق�ضي ال�ضامبا" انتكا�ضاته مع نادي  يعو�س مع 

اأمام  امل��ذل  اخل��روج  بعد  الباري�ضية  العا�ضمة 
الأب��ط��ال بخ�ضارته  دوري  م��دري��د يف  ري��ال 
���ض��ان ج��رم��ان -1�ضفر  )ف���از  اإي���اب���اً   3-1
الأرجنتيني  م��ع  ي�ضبح،  اأن  قبل  ذه��اب��اً(، 

ل���ي���ون���ي���ل م���ي�������ض���ي، ���ض��ح��ي��ة ����ض���اف���رات 
دي  "بارك  ملعب  ج��م��اه��ري  ا�ضتهجان 
يف  ب���وردو  ا�ضت�ضافته  خ��لل  بران�س" 

الدوري غداة الإق�ضاء الأوروبي.
واأكد باكيتا "بعد اإق�ضاء باري�س �ضان 

ج���رم���ان، م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن 
ن���رى ان��ت��ق��ادات يف 

من  عائد  )نيمار(  لكنه  امل�ضجعني،  وب��ني  ال�ضحافة 
الإ�ضابة. اإنه يتح�ضن ب�ضكل اأف�ضل واأنا متاأكد من اأنه 

�ضيلعب ب�ضكل رائع مع املنتخب الوطني".
مقعده  الربازيلي  املنتخب  حجز 
منذ  ق��ط��ر  م���ون���دي���ال  اإىل 
الثاين-نوفمرب  ت�ضرين 
امل�������ا��������ض�������ي ب�����ت�����������ض�����دره 
امل�ضركة،  امل���ج���م���وع���ة 
ت�ضيلي  ي�ضتقبل  اأن  على 
امل���ل���ع���ب  يف  اخل����م����ي���������س 
ريو.  يف  م��اراك��ان��ا  ال�ضهري 
قبل اأن ي�ضافر اأبطال العامل 
خم�س مرات اإىل لباز ملواجهة 
الأخ���رية  اجل��ول��ة  يف  بوليفيا 
 29 يف  الت�ضفيات  م��ن 

احلايل.

مونديال  ن���ح���و  ال�������ض���ب���اق  و����ض���ل 
الأخرية  اأمتاره  اإىل   2022 قطر 
م��ع ب��ق��اء 17 ب��ط��اق��ة م��وؤه��ل��ة ىل 
اأ�ضماء  غ��ي��اب  وحتمية  النهائيات 
وجنمها  ال���ربت���غ���ال  م��ث��ل  ك���ب���رية 
كري�ضتيانو رونالدو، اإيطاليا بطلة 
ليفاندوف�ضكي  روب���رت  اأو  اأوروب����ا، 
وزلت���������ان  ب����ول����ن����دا  ورف������اق������ه يف 
اإبراهيموفيت�س مع بلده ال�ضويد.

يف  �ــصــاركــت  الــتــي  املنتخبات 
الت�صفيات: 55

املقاعد املخ�ض�ضة للقارة: 13
الآن:  حتى  ح�ضمت  ال��ت��ي  امل��ق��اع��د 

10
عدد املباريات: 250
عدد الأهداف: 763

للملحق  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ب�ضبب 
النهائيات،  اإىل  امل��وؤه��ل  الأوروب�����ي 
ب���ات حم�����ض��وم��اً غ��ي��اب اأح���د بطلي 
كاأ�س  م��ن  الأخ��ريت��ني  الن�ضختني 
اأوروبا عن مونديال قطر 2022، 
بعدما وقعت اإيطاليا والربتغال يف 

امل�ضار نف�ضه  "الثالث".
واإذا اعتربنا باإن اإيطاليا والربتغال 
قادرتان على الفوز مبباراتيهما يف 
اأر�ضهما  على  امل�ضار  نهائي  ن�ضف 
ال�ضمالية  مقدونيا  �ضد  اخلمي�س 
وتركيا توالياً، فاإنهما �ضتتواجهان 
ال��ث��لث��اء يف ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى اأر����س 
رون���ال���دو ورف���اق���ه ل��ت��ح��دي��د هوية 

املتاأهل منهما عن هذا امل�ضار.
اأما بالن�ضبة للبطاقتني الأخريني 
امل�ضارين  يف  فتح�ضمان  املتبقيتني، 

الأول والثاين لكن رو�ضيا لن تكون 
ط���رف���اً ب��ع��د ا���ض��ت��ب��ع��اده��ا م���ن قبل 
ما  اأوكرانيا،  غ��زو  ب�ضبب  "فيفا" 
منح بولندا وجنمها ليفاندوف�ضكي 
امل�ضار  ن��ه��ائ��ي  اىل  ال��ع��ب��ور  ب��ط��اق��ة 
مباراة  من  الفائز  ملواجهة  الثاين 
وت�ضيكيا  ال�����ض��وي��د  ب��ني  اخل��م��ي�����س 
هذه  ع��ن  اإبراهيموفيت�س  ب��غ��ي��اب 
باأن  الأم��ل  مع  للإيقاف،  املواجهة 
اىل  ب���لده  ق��ي��ادة  بفر�ضة  يحظى 

النهائيات الثلثاء �ضد بولندا.
ت��ت��واج��ه ويلز  ال��ث��ال��ث،  امل�����ض��ار  ويف 
والنم�ضا اخلمي�س لكن على الفائز 
حزيران-يونيو  ح��ت��ى  الن���ت���ظ���ار 
مل���ع���رف���ة ه����وي����ة ال����ط����رف ال���ث���اين 
مباراة  اإرج�������اء  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي  يف 
خلفية  على  واأوك��ران��ي��ا  ا�ضكتلندا 

الغزو الرو�ضي لأوكرانيا.

يف  �ــصــاركــت  الــتــي  املنتخبات   
الت�صفيات: 54

املقاعد املخ�ض�ضة للقارة: 5
املقاعد التي ح�ضمت: �ضفر

عدد املباريات: 148
عدد الأهداف: 345

يتجدد املوعد بني جنمي ليفربول 
و�ضاديو  �ضلح  حممد  الإنكليزي 
م��ان��ي��ه ح���ني ت���ت���واج���ه م�����ض��ر مع 
القاهرة  يف  اجل���م���ع���ة  ال�������ض���ن���غ���ال 
احلا�ضم  ال��ث��ال��ث  ال����دور  ذه����اب  يف 
م���ن ال��ت�����ض��ف��ي��ات الإف���ري���ق���ي���ة، يف 
اإفريقيا  اأمم  ك��اأ���س  لنهائي  اإع����ادة 
بركلت  ال�ضنغال  ح�ضمته  ال���ذي 

الرجيح.

املنتظرة،  ال��ث��ان��ي��ة  امل��واج��ه��ة  اأم����ا 
امل�ضاركة  اعتادا  منتخبني  فتجمع 
وهما  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ن���ه���ائ���ي���ات  يف 
م�������ض���ارك���ات يف  ال����ك����ام����ريوين )7 
اأف�ضل اجناز اإفريقي( واجلزائري 

)4 م�ضاركات(.
و�ضتكون مباراة الذهاب اجلمعة يف 
اجلزائر  ت�ضت�ضيف  اأن  على  دوال، 

الإياب الثلثاء املقبل يف بليدة.
التي  ال���ع�������ض���رة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  وب�����ني 
و�ضلت اىل الدور احلا�ضم، وحدها 
كاأ�س  امل�ضاركة يف  تخترب  م��ايل مل 
التخل�س  ���ض��ت��ح��اول  وه���ي  ال��ع��امل 
ع���ل���ى ح�ضاب  ال���ع���ق���دة  ه�����ذه  م����ن 
تون�س التي تخو�س الذهاب خارج 

اأرا�ضيها.
بقيادة  امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��خ��ب  وي���ب���دو 
الفرن�ضي  ال���ب���و����ض���ن���ي  امل����������درب 
مر�ضحاً  خ��ل��ي��ل��ودج��ي��ت�����س  وح���ي���د 

الكونغو  جمهورية  عقبة  لتخطي 
ت�ضت�ضيف  ال��ت��ي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
فيما  ك���ي���ن�������ض���ا����ض���ا،  يف  ال������ذه������اب 
�ضيحاول كل من املنتخبني الغاين 
اخفاقهما يف  تعوي�س  والنيجريي 
كاأ�س اأمم اإفريقيا الأخرية )خرجا 
من الدورين الأول وثمن النهائي 
توالياً(، حني يتواجهان على بطاقة 

النهائيات )الذهاب يف اأكرا(.

يف  �ــصــاركــت  الــتــي  املنتخبات 
الت�صفيات: 46

 5 اأو   4 �ضة للقارة:  املقاعد املخ�ضّ
)زائد قطر امل�ضيفة(

3 )قطر  امل��ق��اع��د ال��ت��ي ح�����ض��م��ت: 
امل�ضيفة، اإيران وكوريا اجلنوبية(

عدد املباريات: 217
عدد الأهداف: 655

كونها البلد امل�ضيف، �ضمنت قطر 

للمرة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  م�����ض��ارك��ت��ه��ا 
بها  حلقت  ثم  تاريخها،  يف  الأوىل 
اإي�����ران يف اأواخ�����ر ك��ان��ون ال��ث��اين-

يف  اجلنوبية  كوريا  وبعدها  يناير 
حا�ضمتني  �ضباط/فرباير،  اأوائ���ل 
الأوىل  املجموعة  بطاقتي  ب��ذل��ك 
م��ن ال���دور ال��ث��ال��ث احل��ا���ض��م. لكن 
�ضيئاً مل يح�ضم يف املجموعة الثانية 
اجلولتني  الت�ضفيات  دخ���ول  م��ع 
الأخريتني حيث تت�ضدر ال�ضعودية 
الثانية  ال��ي��اب��ان  ع��ن  نقطة  ب��ف��ارق 
التي  الثالثة  اأ�ضراليا  عن  واأرب���ع 
متلك فر�ضة لقلب الأمور مبا اأنها 
املبا�ضرتني يف  �ضتواجه مناف�ضتيها 

اجلولتني الأخريتني.
اأمام  اأ���ض��رال��ي��ا  خ�����ض��ارة  ويف ح���ال 
�ضيفتها اليابان اخلمي�س يف افتتاح 
اجل���ول���ة ال��ت��ا���ض��ع��ة ق��ب��ل الأخ�����رية، 
العبور  بطاقة  ال�ضعودية  �ضت�ضمن 

اىل النهائيات حتى قبل اأن تواجه 
ال�ضني بعدها ب�ضاعات معدودة.

التناف�س على ن�ضف مقعد  ويبقى 
املركز  خلل  من  الآ�ضيوية  للقارة 
�ضاحباه  ي��ت��واج��ه  ال����ذي  ال��ث��ال��ث 
منهما  اأي  لتحديد  بينهما،  ما  يف 
اجلنوبية  اأمريكا  خام�س  �ضيواجه 
واحدة  مباراة  من  دويل  ملحق  يف 

تقام يف قطر.

يف  �ــصــاركــت  الــتــي  املنتخبات 
الت�صفيات: 10

املقاعد املخ�ض�ضة للقارة: 4 اأو 5
املقاعد التي ح�ضمت: 2 )الربازيل 

والأرجنتني(
عدد املباريات: 79

عدد الأهداف: 197
بعدما ح�ضمت البطاقتان الأوليان 
الربازيلي  ال��ع��م��لق��ني  ل�����ض��ال��ح 
والأرجنتيني، حتتدم يف اجلولتني 
اأمريكا  ت�ضفيات  م��ن  الأخ��ريت��ني 
املناف�ضة  "كومنيبول"  اجلنوبية 
ع����ل����ى ال����ب����ط����اق����ت����ني الأخ������ري������ني 
النهائيات،  اىل  مبا�ضرة  املوؤهلتني 
بفر�ضة  اخل��ام�����س  �ضيحظى  فيما 
م���ن خ����لل امللحق  اأي�������ض���اً  ك���ب���رية 

الدويل �ضد منتخب من اآ�ضيا.
وت���ب���دو الإك���������وادور الأوف�������ر حظاً 
اجلولة  يف  تاأهلها  بطاقة  حل�ضم 
بفارق  تتقدم  كونها  الأخ���رية  قبل 
اأربع نقاط عن املركز اخلام�س قبل 
زيارتها اىل الباراغواي القابعة يف 

املركز التا�ضع قبل الأخري.
و�ضتكون املناف�ضة حامية جداً على 

البطاقة الرابعة بني الأوروغواي، 
عن  تتخلف  التي  وت�ضيلي  البريو 
ثلث  بفارق  الرابعة  الأوروغ���واي 

نقاط.
و���ض��ت��ح�����ض��م الأم�������ور ب�����ض��ك��ل كبري 
التا�ضعة  اجلولة  اأن  مبا  اخلمي�س 
ب��ال��ب��ريو يف  الأوروغ�����واي  �ضتجمع 
مونتيفيديو يف وقت تلعب ت�ضيلي 
يف �ضيافة الربازيل، على اأن تلتقي 
الأوروغ������واي يف اجل��ول��ة الأخ���رية 
خارج  ت�ضيلي  م��ع  املقبل  ال��ث��لث��اء 

قواعدها.
ح�ضابياً  قائمة  الفر�ضة  ت��زال  ول 
اأم�����ام ك��ول��وم��ب��ي��ا ل��ل��م��ن��اف�����ض��ة على 
ل��ك��ن��ه��ا مهمتها  اخل��ام�����س،  امل���رك���ز 
ت��ت��خ��ل��ف بفارق  اأن���ه���ا  ���ض��ع��ب��ة مب���ا 
اأرب���������ع ن����ق����اط ع�����ن ال�����ب�����ريو قبل 
مباراتيها الأخريتني �ضد بوليفيا 

وفنزويل.

يف  �ــصــاركــت  الــتــي  املنتخبات 
الت�صفيات: 34

املقاعد املخ�ض�ضة للقارة: 3 اأو 4
املقاعد التي ح�ضمت: �ضفر

عدد املباريات: 106
عدد الأهداف: 318

املتحدة  وال�����ولي�����ات  ك���ن���دا  ت���ب���دو 
حل�ضم  م��ث��ايل  و���ض��ع  يف  واملك�ضيك 
مبا�ضرة  املوؤهلة  الثلث  البطاقات 
منطقة  ع������ن  ال����ن����ه����ائ����ي����ات  اىل 
ال��ت��ي حت��ظ��ى بفر�ضة  ك��ون��ك��اك��اف 
بطاقة رابعة من خلل ملحق دويل 

�ضد مت�ضدر قارة اأوقيانو�ضيا.
وت��ب��ق��ى ث���لث ج����ولت ع��ل��ى ختام 

الثالث احلا�ضم، مع مت�ضك  الدور 
التاأهل  ب��اأم��ل  وك��و���ض��ت��اري��ك��ا  ب��ن��م��ا 

مبا�ضرة اأي�ضاً.
اخلمي�س  املرتقبة  املواجهة  وقبل 
اللدودة  وج���ارت���ه���ا  امل��ك�����ض��ي��ك  ب���ني 
مك�ضيكو،  يف  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
اأربع  بفارق  الرتيب  كندا  تت�ضدر 
نقاط عن مناف�ضتيها، وقد �ضمنت 
اأقله وحتى قبل مباراتها اخلمي�س 
امللحق  خ���و����س  ك���و����ض���ت���اري���ك���ا،  يف 

الدويل.
امل����ن����ت����خ����ب����ات ال�����ت�����ي ������ض�����ارك�����ت يف 

الت�ضفيات: 8

للقارة:  املخ�ص�صة  املــقــاعــد 
�صفر اأو 1

املقاعد التي ح�ضمت: �ضفر
عدد املباريات: 5

عدد الأهداف 11
الدور  اأوقيانو�ضيا  ت�ضفيات  دخلت 
قطر  ت�ضت�ضيفه  ال����ذي  ال��ن��ه��ائ��ي 
اآذار-م��ار���س احلايل  منذ منت�ضف 
عنهما  يتاأهل  جمموعتني  بنظام 
مواجهتني  خلو�س  والثاين  الأول 
نهائي  ب��ع��ده��م��ا  وم����ن  ف��ا���ض��ل��ت��ني 
لتحديد  احل�������ايل   30 يف  ي����ق����ام 
هوية املنتخب الذي �ضيواجه رابع 

كونكاكاف.
تاأهلها  ن����ي����وزي����ل����ن����دا  و����ض���م���ن���ت 
فوزها  ب���ع���د  الأخ�������ري  امل����رب����ع  اىل 
املجموعة  يف  الأول��ي��ني  مبباراتيها 
غينيا  بابوا  تتناف�س  فيما  الثانية، 
البطاقة  على  فيجي  اجلديدة مع 

منهما". لكل  نقطة  الثانية "3 

مع حتمية غياب اأ�صماء كبرية عن النهائيات

قطر مونديال  ت�شفيات  يف  املحك  على  بطاقة   17

باكيتا يدافع عن نيمار و�شط وابل من االنتقادات 

امل�ضنفة  ق��ررت  بعدما  امل�ضرب  ك��رة  ع��امل  بارتي  اآ�ضلي  الأ�ضرالية  �ضدمت 
اأوىل عاملياً اأن ت�ضع حداً مل�ضريتها يف امللعب عن 25 عاماً فقط، وذلك بعد 

اأ�ضابيع معدودة على تتويجها التاريخي بلقب بطولة اأ�ضراليا املفتوحة.
وقالت بارتي اخلمي�س يف مقطع فيديو على ان�ضتغرام "اليوم �ضعب ومليء 

بامل�ضاعر بالن�ضبة يل حيث اأعلن اعتزال كرة امل�ضرب".
ويف مقطع الفيديو املوؤثر الذي �ضورته بجانب �ضديقتها املقربة و�ضريكتها 
ال�ضابقة يف فئة الزوجي كاي�ضي ديلكوا، قالت بارتي اإنها "ممتنة لكل �ضيء 
قدمته يل هذه الريا�ضة". وتابعت "اأنا �ضعيدة جداً وم�ضتعدة جداً واأنا اأعرف 
يف الوقت احلايل يف قلبي ك�ضخ�س، اأنها اخلطوة ال�ضحيحة. اأنا ممتنة جداً 
لكل �ضيء قدمته يل كرة امل�ضرب. لقد منحتني كل �ضيء حلمت به واأكر. 
اأخرى  اأحلم  املنا�ضب بالن�ضبة يل للبتعاد ومطاردة  اأنه الوقت  اأعلم  لكني 
رابطة  ت�ضنيف  عر�س  على  الأ�ضرالية  وتربع  جانباً".  امل�ضرب  اأ�ضع  واأن 
جعبتها  يف  تعتزل  وه��ي  عامني،  من  اأك��ر  اأيه" منذ  تي  "دبليو  املحرفات 
2019 ووميبلدون  ع��ام  الفرن�ضية  غ��ارو���س  ك��ربى يف رولن  األ��ق��اب  ثلثة 

الإنكليزية عام 2021 واأ�ضراليا املفتوحة يف بداية العام احلايل حني باتت 
كري�س  منذ  وحتديداً  عاماً،   44 منذ  بلدها  ببطولة  تفوز  اأ�ضرالية  اأّول 
لبارتي  الكبري  الثالث  املفتوحة  اأ�ضراليا  لقب  وكان   .1978 عام  اأونيل 
على اأر�ضية خمتلفة، لتن�ضم اىل الأمريكية �ضريينا وليام�س، الوحيدة من 

اللعبات احلاليات املتوجة على ثلث اأر�ضيات خمتلفة.
بارتي  اىل  ر�ضالة  توير  اأيه" على  ت��ي  "دبليو  امل��ح��رف��ات  راب��ط��ة  ووج��ه��ت 
لكونك �ضفرية رائعة لهذه الريا�ضة  "�ضكراً  بعد قرارها ال�ضادم، قالت فيه 

وللن�ضاء يف جميع اأنحاء العامل. �ضنفتقدك كثرياً اآ�س".
وُينظر اىل بارتي على نطاق وا�ضع على اأنها اإحدى اأكر اللعبات املحبوبات 
يف ملعب كرة امل�ضرب. ويف اأواخر العام املا�ضي ارتبطت ب�ضديقها منذ زمن 
طويل غاري كي�ضيك الذي كان حا�ضراً دائماً يف املدرجات لت�ضجيعها، وغالباً 

ما كان ين�ضر ر�ضائل داعمة لها على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

ما ميكنني  كل  �ضيء،  كل  اأين قدمت  "النجاح هو معرفة  لبارتي  وبالن�ضبة 
واأعرف  �ضعيدة  اأن��ا  را�ضية،  "اأنا  م�ضيفة  الع��ت��زال،  فيديو  بح�ضب  فعله"، 
مقدار العمل الذي يتطلبه الأمر ل�ضتخراج اأف�ضل ما لديك"، مربرة القرار 
الذي اتخذته باأنه "مل يعد لدّي ذلك )هذا الدافع( بعد الآن. مل يعد لدّي 
نف�ضك  لتحدي  الأم��ر  يتطلبه  ما  وكل  العاطفية  الرغبة  اجل�ضدي،  الدافع 
على اأعلى م�ضتوى". واأ�ضارت اىل اأنها ا�ضتنزفت طاقتها متاماً و"اأعرف اأين 
على ال�ضعيد اجل�ضدي مل يعد لدي اأي �ضيء اأعطيه، وهذا )ال�ضيء( بالن�ضبة 
عندما  ال�ضفراء  الكرة  ملعب  يف  م�ضوارها  بارتي  ب��داأت  النجاح".  هو  يل 
كانت طفلة يف بريزبني، عا�ضمة ولية كوينزلند، وتوجت بلقب وميبلدون 

للنا�ضئات يف 2011 حني كانت يف اخلام�ضة ع�ضرة من عمرها.
لكن حجم التوقعات التي ترافقت مع النجاح، ترك اأثره عليها ودفعها بعد 
ثلثة اأعوام اىل اتخاذ قرار �ضادم بالبتعاد عن كرة امل�ضرب من اأجل النتقال 

للعبة الكريكيت ال�ضعبية يف اأ�ضراليا، من خلل التوقيع مع بريزبني هيت 
يف الن�ضخة الأوىل من دوري ال�ضيدات.

لكن حب كرة امل�ضرب دفعها اىل العودة جمدداً بعد عام على قرار البتعاد، 
ثم بداأت ت�ضق طريقها نحو النجومية و�ضوًل اىل اإحراز اأول األقابها الكربى 
املحرفات،  ت�ضنيف  عر�س  على  تربعها  ثم  غ��ارو���س  رولن  يف   2019 ع��ام 
غولغونغ-كاويل  اإي��ف��ون  منذ  عاملياً  اأوىل  م�ضنفة  اأ�ضرالية  اأول  لت�ضبح 
50 عاماً. وبعد تتويجها العام املا�ضي بلقب وميبلدون، حققت بارتي  قبل 
الجناز يف بداية العام احلايل بفوزها ببطولة بلدها بعد تغلبها يف النهائي 
الثانية  دانييل كولينز يف لقاء كانت متخلفة يف جمموعته  على الأمريكية 

من بعيد لتح�ضم املواجهة 6-3 و6-7 )2-7(. تعود  اأن  قبل   5-1
مباراة   21 اأ�ضل  من  م�ضريتها  يف  لقباً  ب�15  الفائزة  الأ�ضرالية  وك�ضفت 
اأن  اأفكر فيه منذ فرة طويلة.  �ضيء كنت  "اإنه  ر�ضالة العتزال  نهائية، يف 
اأكون قادرة على الفوز ببطولة وميبلدون، فهذا كان حلمي، احللم احلقيقي 
ال��وح��ي��د ال���ذي اأردت����ه يف ك��رة امل�����ض��رب. لقد غ��رّي ح��ق��اً طريقة ن��ظ��ري اىل 

الأمور".

يخو�س  حيث  وبورتو  بالريمو  نحو  اخلمي�س  اليوم  �ضاخ�ضة  الأنظار  �ضتكون 
للم�ضار  النهائي  ن�ضف  ال���دور  مواجهتي  وال��ربت��غ��ايل  الإي��ط��ايل  العملقان 

الثالث من امللحق الأوروبي املوؤهل ملونديال 2022 يف كرة القدم.
ي�ضعرون  لكي  كافياً  ذل��ك  �ضيكون  الإيطاليني،  اأم��ام  ملحقاً  تذكر  اأن  مبجّرد 
بالرعب بعد الذي اختربوه يف ت�ضفيات الن�ضخة املا�ضية حيث ف�ضلوا يف التاأهل 
اىل نهائيات كاأ�س العامل للمرة الأوىل منذ 60 عاماً، بعدما �ضقطوا ذهاباً على 
اإياباً بني جماهريهم. لكن خلفاً للنظام القدمي، لن  اأر�س ال�ضويد وتعادلوا 
يقام امللحق مبواجهات مبا�ضرة من مباراتي ذهاب واإياب، بل ُق�ِضمت املنتخبات 
منها  كل  يف  و�ضيتناف�س  القرعة،  مبوجب  ح��ددت  م�ضارات  ثلثة  على  ال�12 
اىل  فيها  الفائز  ويتاأهل  نهائية،  ومباراة  نهائي  ن�ضف  بنظام  منتخبات  اأربعة 
املونديال )ثلثة م�ضارات=ثلثة منتخبات متاأهلة عن كل م�ضار(. وتلتقي يف 
ن�ضف نهائي امل�ضار الأول ا�ضكتلندا مع اأوكرانيا يف غل�ضكو وويلز مع النم�ضا يف 
كارديف، فيما تلتقي يف امل�ضار الثاين ال�ضويد مع ت�ضيكيا يف �ضولنا، ويف الثالث 
وتاأهلت بولندا مبا�ضرة  ال�ضمالية والربتغال مع تركيا.  اإيطاليا مع مقدونيا 
وبوجود  لأوكرانيا.  غزوها  ب�ضبب  رو�ضيا  اإق�ضاء  بعد  الثاين  امل�ضار  نهائي  اىل 
تاأكد  امل�ضار،  2016 على نف�س  اأوروب��ا  اأوروب��ا والربتغال بطلة  اإيطاليا بطلة 
الن�ضختني  بطلي  تاأهل  لأن   2022 غياب منتخب كبري عن مونديال قطر 
التفكري  قبل  لكن  احل�ضابات.  خ��ارج  اأ�ضبح  معاً  اأوروب���ا  كاأ�س  من  الأخ��ريت��ني 
بنهائي امل�ضار املقرر الثلثاء املقبل، على اإيطاليا والربتغال الركيز اأوًل على 
مباراتي ن�ضف النهائي اخلمي�س يف بالريمو �ضد مقدونيا ال�ضمالية ويف بورتو 
القرعة واثقاً  �ضانتو�س بعد  �ضد تركيا توالياً. وبدا مدرب الربتغال فرناندو 
من بلوغ نهائيات قطر 2022، لكنه �ضدد "يجب اأوًل الركيز على الفوز على 
والفوز  النهائي  يف  بعدها  نكون  اأن  �ضتخّولنا  التي  الهامة  املباراة  اإنها  تركيا. 
به". و�ضتخو�س الربتغال مباراتي ن�ضف النهائي والنهائي على اأر�ضها، وهذا 
ما جعل �ضانتو�س متفائًل نتيجة "م�ضاندة اجلمهور وتفادي التنقل. هذا اأمر 
هام. تركيا متلك لعبني جيدين. لعبها اجلماعي ياأتي اأحياناً بنتائج، ويف بع�س 
الأحيان ل يفعل ذلك. اإنهم فريق ي�ضبب الكثري من املتاعب... لكني واثق متاماً 
باأننا �ضنتاأهل اىل املونديال". وو�ضع املنتخبان الإيطايل والربتغايل نف�ضيهما 
املبا�ضر يف دور املجموعات  التاأهل  يف هذا املوقف بعد ف�ضلهما يف حجز بطاقة 
بحلولهما يف املركز الثاين خلف �ضوي�ضرا و�ضربيا توالياً. واعترب مدرب املنتخب 
الإيطايل روبرتو مان�ضيني اأن "مقدونيا ال�ضمالية منتخب جيٌد جداً واإذا فزنا 
اأر�ضنا )يف نهائي امل�ضار الثالث(". وحجزت  عليهم يتوجب علينا اللعب خارج 
بطاقات  ثلث  وتبقى  العجوز  القارة  عن  املبا�ضرة  بطاقاتها  منتخبات  ع�ضرة 
بينها  اق�ضاء رو�ضيا(،  )بعد  11 منتخباً  امللحق مب�ضاركة  �ضتح�ضم عن طريق 
اثنان قادمان من دوري الأمم الأوروبية هما ت�ضيكيا والنم�ضا. وتقام مباريات 
ن�ضف النهائي على اأر�س منتخبات امل�ضتوى الأول، ما يعطي الأف�ضلية بطبيعة 
احلال لإيطاليا والربتغال، وبالتايل هناك اإمكانية كبرية اأن يتواجه املنتخبان 
يف نهائي هذا امل�ضار لتحديد اأي منهما �ضيبلغ النهائيات، ما يعني اأن اإيطاليا 
مهددة بالغياب عن النهائيات للمرة الثانية توالياً والربتغال للمرة الأوىل منذ 
1998. وغاب املنتخب الإيطايل عن املونديال الأخري الذي اأقيم عام 2018 
يف رو�ضيا بعد خ�ضارته امللحق القاري اأمام ال�ضويد، ما اأبعده عن العر�س العاملي 

للمرة الأوىل منذ 60 عاماً، وحتديداً منذ 1958.
وو�ضع املنتخب الإيطايل نف�ضه يف هذا املوقف بعد اكتفائه يف اجلولة الأخرية 
من مناف�ضات املجموعة الثالثة بالتعادل ال�ضلبي على اأر�س اإيرلندا ال�ضمالية، 

ما �ضمح ل�ضوي�ضرا بخطف البطاقة بفوزها على بلغاريا -4�ضفر.
اأما بالن�ضبة لكري�ضتيانو رونالدو ورفاقه الربتغاليني، فقد �ضعقهم ال�ضرب يف 
معقلهم حني تغلبوا عليهم يف اجلولة الأخرية 2-1 بهدف يف الوقت القاتل، 
يكفي  التعادل  ك��ان  بعدما  ال�ضيوف  ل�ضالح  املبا�ضر  التاأهل  بطاقة  جعل  م��ا 

النهائيات. لبلوغ  "�ضيلي�ضاو" اأوروبا 

بارتي ت�شدم عامل كرة امل�شرب باعتزالها 

االأنظار �شاخ�شة نحو بالريمو وبورتو 



تكت�شف خيانة زوجها مع �شديقتها بف�شل باي بال
اكت�ضفت اأمريكية خيانة زوجها بال�ضدفة، بعد اأن علمت اأنه اأر�ضل 

املال ملخبز ثمناً لطلبية حلوى يف الفالنتاين.
و�ضارك الق�ضة عرب الإنرنت خباز على تيك توك، بعد اأن علم بها 

من �ضاحب املخبز املعني.
ويف الفيديو، علمت املراأة مبعاملة على باي بال مل تتعرف عليها، 
فات�ضلت باخلباز ملعرفة الغر�س منها، واأخربها اأنها فاتورة هدية 

يف عيد احلب.
اأف�ضد اأي مفاجاأة، لكن لدي عمل رائع  "اأمتنى األ  واأج��اب اخلباز 
اإن��ه��ا �ضعرت  امل����راأة  ال��ه��داي��ا لعيد احلب"، ث��م ق��ال��ت  واأب��ي��ع ع��ل��ب 
على  الغريبة  ال�ضفقة  راأت  عندما  زوجها  يف  "بال�ضخافة" ل�ضكها 

ح�ضابه.
اإىل  ع��ادت  الهدية،  على  ال�ضيدة  حت�ضل  مل  احل��ب  عيد  يف  ولكن 
"مل اأح�ضل اإل على بع�س الزهور يف عيد  املخبز لتتاأكد، وقالت: 
احلب وكان عندي ف�ضول ملعرفة ما ا�ضراه زوجي"، ورد �ضاحب 
املتجر قائًل: "ا�ضرى جمموعة حلويات با�ضم اآ�ضلي"، ف�ضرخت 

يف ده�ضة "هذه اأعز �ضديقاتي".
وح�ضل مقطع الفيديو على اأكر من 1.4 مليون م�ضاهدة، وكان 
اإذا  اأن��ه  الكثري منهم  ال��زوج��ة، حيث ذك��ر  املعلقني يف �ضف  معظم 
يف  احل��ق  كل  لها  ف�ضيكون  م�ضرك،  ح�ضاب  من  املعاملة  �ضاهدت 

معرفة كيفية اإنفاق اأموالها.

م�شري يح�شل على الدكتوراة بعد ال�80
قبل اأيام وقف اأكرب باحث دكتوراة يف العامل، امل�ضري فتحي غامن 
اأمام جمموعة من اأ�ضاتذة التجارة واإدارة الأعمال، ملناق�ضة ر�ضالة 

الدكتوراه، رافعا �ضعار "ميوت املعلم ويتعلم".
"غامن" البالغ من العمر 83 عاما اختار اأن تكون ر�ضالة الدكتوراه 
اخلا�ضة به حتت عنوان "حتليل الأبعاد املالية لتحويل اأندية كرة 
ليح�ضل  ال�ضلة"،  ذات  املعايري  �ضوء  يف  م�ضاهمة  ل�ضركات  القدم 

من خللها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.
"�ضكاي نيوز عربية"  ويحكي اأكرب باحث دكتوراه يف العامل ملوقع 
قائل:  العمر  ه��ذا  يف  ال��دك��ت��وراة  ر���ض��ال��ة  على  ح�ضوله  كوالي�س 
هو  دائما  فالعلم  اللحظة،  لتلك  املا�ضية  ال�ضنوات  خلل  "عملت 

املعيار للقوة وال�ضعادة".
لأكر  �ضفري  هو  الر�ضالة  على  "تاأخري ح�ضويل  "غامن":  واأك��د 
والهتمام  العودة  ق��ررت  حتى  املا�ضية،  ال�ضنوات  خلل  دول��ة  من 
اأناق�س  ل��ك��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����درج����ات  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، واحل�������ض���ول ع��ل��ى 

الدكتوراة".
قائل:  ال�ضنوات  ع�ضرات  ب��ال��ذاك��رة  عاما  ال�83  �ضاحب  وي��رج��ع 
الإعدادية،  املرحلة  ت��دخ��ل  م�ضر  يف  دف��ع��ة  اأول  ك��ان��ت  "دفعتي 
يف  التن�ضيق  وفق  نف�ضي  لأج��د  الثانوية  واملرحلة  هي  وا�ضتكملتها 
كلية الزراعة جامعة عني �ضم�س، والتي قمت بالنتقال منها اإىل 

كلية التجارة عني �ضم�س".
"قمت بالتقدم لعمل دبلوم املحا�ضبة واملراجعة من كلية  واأردف: 
متهيدي  على  للح�ضول  اأتقدم  اأن  قبل  القاهرة،  جامعة  التجارة 
املاج�ضتري من كلية التجارة جامعة بنها، ولكن يف تلك الفرة كان 

ال�ضفر حا�ضرا ليتوقف حلم احل�ضول عليه يف تلك الفرة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شبط الجئة اأوكرانية حتمل ماليني الدوالرات نقدا
اأوكرانيا، بعدما  �ضلطات اجلمارك يف هنغاريا على مبلغ مايل �ضخم بحوزة زوجة قطب مثري للجدل يف  عرت 

عربت احلدود.
وذكرت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن اجلمارك يف هنغاريا عرت على مبلغ 28 مليون دولر ونحو 1.3 مليون 

يورو نقدا يف حقائب اأنا�ضتا�ضيا كوتفيت�ضكي، زوجة ع�ضو الربملان الأوكراين املثري للجدل اإيغور كوتفيت�ضكي.
ون�ضرت و�ضائل اإعلم حملية �ضورا تظهر احلقائق ال�ضخمة، وقد امتلأت عن اآخرها برزم الدولرات.

التي كانت بحوزتها، و�ضحبتها من  الأم��وال  اإف�ضاح كوتفيت�ضكي عن  الهنغارية حتقيقا يف عدم  ال�ضلطات  وفتحت 
دولة متزقها احلرب.

اأب�ضط  وتختلف حالة كوتفيت�ضكي عن حالة مليني اللجئني الأوكرانيني الهائمني على وجوههم، باحثني عن 
مقومات العي�س.

اإن  اأوكرانيا وله نفوذ جتاري �ضخم،  ال�ضيا�ضيني يف  اأث��رى  الذي يعد من  وتعليقا على احلادثة، قال كوتفيت�ضكي 
زوجته غادرت البلد من اأجل اأن ت�ضع مولودا. ونفى التقارير التي حتدثت عن حيازة زوجته هذا املبلغ ال�ضخم 

عند ال�ضفر، وقال: "كل اأموايل يف البنوك الأوكرانية، ومل اأ�ضحب اأي �ضيء".
اأما ابنته البالغة من العمر 24 عاما، فقالت اإن الق�ضة كلها مفربكة.

ومل تعلق الزوجة على احلادثة، حيث كانت ب�ضحبة اأمها ورجلني من هنغاريا عندما �ضبطت الأموال بحوزتها.
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ي�شفى من كورونا بعد ثمانية اأ�شهر
طريق  عن  علجه  يتم  العامل  يف  كورونا  مري�س  اأول  ويلزي  رجل  اأ�ضبح 
اأ�ضهر من  ثمانية  بعد  امل�ضاد لفريو�س كورونا،  اللقاح  تلقي جرعتني من 

معاناته من املر�س.
اأ�ضيب اإيان لي�ضر، من بونتيربيد، الذي يعاين من نق�س املناعة الوراثي 
اللقاحات متاحة  اأن تكون  2020، قبل  دي�ضمرب  النادر، بعدوى كورونا يف 
على نطاق وا�ضع. وخلل مر�ضه الذي دام �ضبعة اأ�ضهر ون�ضف، عانى طبيب 

العيون من �ضيق يف ال�ضدر و�ضداع واإرهاق �ضديد.
مل يكن لي�ضر قادًرا على تلقي اللقاح عندما متت دعوة الأ�ضخا�س الذين 
ي��زال م�ضاًبا  ك��ان ل  لأن��ه  اللقاح  للح�ضول على  املناعة  نق�س  يعانون من 
من  جرعتني  اإعطائه  ق��رروا  كارديف  جامعة  يف  العلماء  لكن  بالفريو�س. 
تعمل كعلج  اأن  اأم��ل  على  واح��د بني اجلرعتني،  �ضهر  بفارق  فايزر،  لقاح 

وت�ضاعد جهاز املناعة يف النهاية على التخل�س من الفريو�س.
غ�ضون  يف  �ضعفاً   64 تراجعت  الفريو�س  م�ضتويات  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
اأ�ضبوعني من تلقي اجلرعة الأوىل، مما يو�ضح مدى �ضرعة تاأثري اللقاح. 
فريو�س  من  خالياً  لي�ضر  ال�ضيد  اإع��لن  مت  الثانية  اجلرعة  تلقي  وبعد 
كورونا. وهذه هي املرة الأوىل التي يتم فيها ا�ضتخدام اللقاح كعلج لعدوى 
اأن  اأن لقاحات كورونا ميكن  اإىل  النتائج ت�ضري  اإن  العلماء  كورونا. ويقول 
والذين  املناعة  كبت  من  يعانون  الذين  للأ�ضخا�س  املناعي  اجلهاز  حتفز 

يعانون من عدوى طويلة الأمد.

م�شباح ذكي يحول اجلدار اإىل تركيب فني حي
Moonside بحملة  بعد حملتني ناجحتني للتمويل اجلماعي، عادت 
تركيزها  كان  امل��رة،  وه��ذه  الديناميكية،  الذكية  امل�ضابيح  �ضل�ضلة  ثالثة يف 

على النمطية.
Moonside م�ضباح ذكي معياري يزين جدران الغرفة براكيب هند�ضية 
وتقنية  والفن  الإ���ض��اءة  تقاطع  عند  ال�ضركة  منتجات  وتقع  مميزة.  فنية 

اإنرنت الأ�ضياء الذكية.
اأي جدار، للتاألق  Moonside Neon Hex على  وميكن و�ضع م�ضباح 
األ��وان معدة  تنزيل   Moonside �ضوق  باألوان عدة. ويتيح  اأو  بلون واحد 
ا�ضت�ضعار  بجهاز  م��زود  �ضوء  ك��ل  اأن  كما  �ضكلها،  ويتغري  جمانية  م�ضبقا 

�ضوت، ما ي�ضمح بتثبيت الإ�ضاءة لل�ضتجابة للمو�ضيقى.
�ضمم  ل��ل�����ض��رك��ة،  م��ع��ي��اري  اإع�����داد  اأول  ه��و   Moonside Neon Hex
للتو�ضيل ببع�ضه البع�س لإن�ضاء اإعداد اأكرب. وتتكون املجموعة من عنا�ضر 
اأي اجت��اه ممكن، حتى  Y وميكنك �ضمها مًعا يف  �ضكل ح��رف  فردية على 
حول الزوايا. وميكن طلب حزمة من 3 اإىل حزمة من 24 عن�ضر، ما يوؤدي 
اإىل تركيب على احلائط كبري اأو �ضغري، اأو معقد اأو مب�ضط ح�ضب الطلب، 

احتجاجات يف جامايكا 
على زيارة وليام وكيت 
منطقة  يف  م���ت���ظ���اه���رون  جت���ّم���ع 
احتجاجاً  جامايكا  يف  كينغ�ضتون 
على زيارة ر�ضمية يقوم بها الأمري 
امل�ضتعمرة  اإىل  وليام وزوجته كيت 
مطالبني  ال�����ض��اب��ق��ة،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
بريطانيا  يف  امل����ل����ك����ي  ال����ن����ظ����ام 
جت����ارة  يف  دوره  ع����ن  ب����الع����ت����ذار 

الرقيق.
اإىل  وو�ضل دوق ودوق��ة كامربيدج 
ال��ع��ا���ض��م��ة اجل��ام��اي��ك��ي��ة يف زي���ارة 
رحلة  ���ض��م��ن  اأي����ام  ث��لث��ة  ت�ضتمر 
للثنائي امللكي اإىل منطقة الكاريبي 
احتفاًل بالذكرى ال�ضبعني لتتويج 

امللكة اإليزابيث الثانية.
وط�����ال�����ب امل����ت����ظ����اه����رون ال����ذي����ن 
جتمعوا اأمام مقّر املفو�ضية العليا 
العائلة  ت��دف��ع  ب����اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
تعوي�ضات  امل���ال���ك���ة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
للمت�ضررين واأن تعتذر عن دورها 
يف جتارة الرقيق التي جلبت مئات 
اإىل اجلزيرة  الأفارقة  الآلف من 
ظ��������روف غري  ظ������ّل  ل���ي���ع���ان���وا يف 

اإن�ضانية.
واعترب كليمان جواري دي�ضلند�س 
الحتجاج  يف  م�����ض��ارك��ت��ه  خ�����لل 
العائلة  م��ن  �ضخ�س  "ح�ضور  اأّن 
اإىل هنا دون قلق ول ندم"  املالكة 
ُيعّد "�ضفعة يف وجوهنا". واأ�ضاف 
طبقة  ب��ام��ت��ي��از  يتمتعون  "انهم 
ال���ن���ب���لء ب��اإم��ك��ان��ه��م ال�����ض��ري هنا 
���ض��وى مّد  ف��ق��ط  ن��ح��ن  وم���ا علينا 
الأيام  تلك  لهم.  الأحمر  ال�ضجاد 

قد وّلت".
كّل  اأ�ضليف،  لأمّثل  هنا  "اأنا  وتابع 
العبودية  يف  ق�ضوا  الذين  اأول��ئ��ك 

وقتلوا ب�ضبب ا�ضطهاد البي�س".

اأبل تعرتف ب�كارثة التحديث.. 
وتقدم حال ب�شيطا

ب��ع��دم��ا اأط��ل��ق��ت ���ض��رك��ة اأب���ل حتديثا 
 "15.4 اأ���س  اأو  "اآي  الت�ضغيل  لنظام 
اأبلغ  اجل�����اري،  م���ار����س  منت�ضف  يف 
م�ضتخدمون عن م�ضاكل يف بطاريات 
هواتف الآيفون اأدت اإىل ا�ضتنزافها. 
"توير" يحمل  ع��ل��ى  م��غ��رد  وك��ت��ب 
هناك  اأن   )laceup524( ا����ض���م 
م�ضكلة تواجه بطارية هاتفه، وا�ضفا 
ما يحدث ب�"ال�ضخيف". وقال: "ملاذا 
التحديث  اإ����ض���دار  ت�����ض��ت��ط��ي��ع��ون  ل 
انخف�ضت  فقد  املنا�ضب،  ال��وق��ت  يف 
ال��ب��ط��اري��ة 5 ب��امل��ئ��ة يف اأق���ل م��ن 10 
دقائق؟". ورغم ق�ضوة التغريدة، اإل 
اأن ح�ضاب الدعم الفني يف "اأبل" رد 
اإياه على  املغرد، �ضاكرا  مبهنية على 
�ضتكون  ال�����ض��رك��ة  اإن  وق���ال  تعليقه، 

�ضعيدة مب�ضاعدته.
اأن حتتاج  الطبيعي  اأنه من  واأ�ضاف 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وامل����زاي����ا امل����وج����ودة يف 
ت���ع���دي���لت ت�ضل  ال���ه���ات���ف لإج�������راء 
ا�ضتكمال  48 �ضاعة، بعد  اإىل  مدتها 
ال��ت�����ض��غ��ي��ل. وطلب  ن���ظ���ام  حت���دي���ث 
"اأبل" من  يف  الفني  ال��دع��م  ح�ضاب 
امل���غ���رد ال��ت��وا���ض��ل م���ع ال�����ض��رك��ة، يف 
ح���ال ا���ض��ت��م��رار ال��و���ض��ع ع��ل��ى م��ا هو 
ع��ل��ي��ه، حل���ل امل�����ض��ك��ل��ة. وذك����ر موقع  
التقني  الإخ��ب��اري   )techradar(
امل�ضتخدم  يحتاج  امل�ضكلة  لتليف  اأنه 
الطاقة  بنك  اأو  ال�ضاحن  وج��ود  اإىل 
ال���ي���د لفرة  م���ت���ن���اول  امل���ح���م���ول يف 
"اأبل"  �ضركة  وتن�ضح  ال��وق��ت.  م��ن 
بالنتظار عدة اأيام يف حال ا�ضتنزاف 
التحديث(،  )ب�ضبب  البطارية  عمر 
ت�ضغيل  اإع���ادة  م�ضاعدا  يكون  ورمب��ا 
ب��ع��د الن���ت���ه���اء م���ن عملية  اجل���ه���از 

تثبيت التحديث.

بيون�شيه واإيلي�ض 
تغنيان يف االأو�شكار 

اأعلن منتجون اأن جنمتي املو�ضيقى بيون�ضيه 
وبيلي اإيلي�س �ضتقدمان اأغنيتيهما املر�ضحتني 
للأو�ضكار يف حفل ت�ضليم اجلوائز هذا العام 

املقرر له 27 مار�س- اآذار.
"كن  األيف"  "بي  اأغنية  بيون�ضيه  و�ضتغني 
"كينج  لفيلم  كتابتها  يف  �ضاركت  حيا" التي 
يتناول  ال���ذي  ريت�ضارد"  "امللك  ريت�ضارد" 
فينو�س  ال��ت��ن�����س  لبطلتي  ال��ذات��ي��ة  ال�����ض��رية 

و�ضريينا وليامز يف احلفل يوم الأحد.
مع  م�ضركا  عر�ضا  اإيلي�س  بيلي  و�ضتقدم 
���ض��ق��ي��ق��ه��ا ف��ي��ن��ي�����س اأوك���ون���ي���ل لأغ��ن��ي��ة فيلم 
وقت  داي" "ل  ت��و  ت���امي  "نو  ب��ون��د  جيم�س 

للموت" .
و�ضت�ضارك يف العرو�س كذلك ريبا ماكنتاير 
و�ضيبا�ضتيان ياترا ويتناف�س املغنيون الأربعة 

على جائزة اأو�ضكار لأف�ضل اأغنية اأ�ضلية.

رجل يقدم بالغا �شد قطة
يف واق��ع��ة تعد الأغ���رب م��ن نوعها، ق��دم رج��ل يف ت�ضيلي 

باأمريكا اجلنوبية، بلغاً يتهم فيه قطة ب�ضرقة حذائه.
وذهب الرجل اإىل ال�ضرطة يف بلدية ل�ضي�ضترينا باإقليم 
�ضد  �ضكوى  لتقدمي  الت�ضيلي،  مروبوليتان  �ضانتياجو 
وقال  الإي��ط��ال��ي��ة.  �ضتامبا"  "ل  ل�ضحيفة  وف��ق��اً  القطة، 
لوكا�س  يدعى  قط  هو  امل��زع��وم  اجل��اين  اإن  البلغ  مقدم 
اأحذية  �ضارق  باأنه  متهم  وه��و  نف�ضها،  البلدية  يف  يعي�س 
لي�س من �ضخ�س واحد، بل من احلي باأكمله. ومع ذلك، 
فاإن براعة القطط كبرية لدرجة اأنه ل يوجد دليل يتيح 
توجيه التهام اإليها، فمع اأنه لي�س لدى مواطني البلدية 
اأدن����ى ���ض��ك يف اأن ال��ق��ط ه��و ���ض��اح��ب ال�����ض��رق��ات، ل��ك��ن مل 
يتمكن اأحد من اإثبات ذلك بالفيديوهات اأو ال�ضور. واآخر 
هذه ال�ضرقات حدثت لكيفن بينيا، ال�ضاب الذي عانى من 
�ضرقة 3 اأحذية و�ضندل، وهو اأي�ضاً �ضاحب البلغ املقدم 
الأم��ر غريباً،  "يبدو  بينينا يف �ضكواه:  القط. وق��ال  �ضد 

لكن هناك قط ي�ضرق اأحذيتي، واأخذ 4 منها بالفعل".

اأم �شورية تلتقي بابنها بعد �شنوات الفراق
مل ي��ك��ن الث���ن���ني ي��وم��ا ع���ادي���ا ل��ع��ام��ل ����ض���وري يف متجر 
�ضهد  الأم،  ك��ان عيد  اأن��ه  ف��ع��لوة على  ب����الأردن،  حلويات 
ووثق  �ضنوات.   10 على  زاد  ف��راق  بعد  بوالدته  لقاء  اأول 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  رواد  تداوله  فيديو،  �ضريط 
"اأم حممد" اإىل  تدعى  �ضيدة  الأردن، حلظات و�ضول  يف 
املتجر مبدينة اإربد �ضمايل اململكة. وملّا ملح العامل ال�ضوري 
اأمه قادمة اإليه ترك كل �ضيء، ورك�س �ضوبها، حيث قّبل 
قدميها اأول �ضيء، قبل اأن ينه�س ويعانقها عناقا طويل. 
"�ضكاي  ملوقع  املتجر  �ضاحب  رواه��ا  التي  التفا�ضيل  ويف 
يعمل  اجلن�ضية،  �ضوري  وه��و  امل��وظ��ف،  اأن  عربية"،  نيوز 
يف الأردن منذ عام 2011 عندما خرج من ب��لده،  حيث 
ويتكلم  باأمه  متعلقا  العامل  وظ��ل  هناك.  وال��دت��ه  بقيت 
عنها ب�ضكل دائم، ومع اقراب عيد الأم، الذي ي�ضادف 21 
مار�س من كل عام، قرر �ضاحب املحل مكافاأة العامل باأمر 
جميل. وقال اإنه ا�ضتخرج اأوراقا للأم، وعمل على تاأمني 
و�ضولها من �ضوريا اإىل الأردن، حيث التقت ابنها للمرة 

الأوىل منذ 10 �ضنوات يف م�ضهد موؤثر اأبكى الكثريين.

اأ�شاجن يتزوج يف الزنزانة
�ضتيل  ويكيليك�س  موقع  موؤ�ض�س  اأ���ض��اجن  جوليان  ي��ت��زوج 
يخ�ضع  �ضجن  داخ��ل  طويلة  ف��رة  منذ  �ضديقته  موري�س 
حل��را���ض��ة م�����ض��ددة يف ج��ن��وب ���ض��رق ل��ن��دن يف ح��ف��ل �ضغري 
واثنني  ر�ضميني  ل�ضاهدين  اإ�ضافة  �ضيوف  اأربعة  يح�ضره 
م���ن ح���را����س الأم�������ن. وف�����ض��ت��ان زف�����اف م���وري�������س والإزار 
ال�ضكتلندي املعروف با�ضم )الكلت( والذي يرتديه اأ�ضاجن، 
يف اإ�ضارة لرتباط عائلته با�ضكتلندا، من ت�ضميم م�ضممة 
الأزياء الربيطانية فيفيان وي�ضتوود، التي �ضبق لها اأن �ضنت 
ال�ضلطات  لدى  مطلوب  واأ�ضاجن  لت�ضليمه  مناه�ضة  حملة 
18 تهمة تتعلق بك�ضف ويكيليك�س  الأمريكية ملحاكمته يف 
عن جمموعات �ضخمة من ال�ضجلت الع�ضكرية الأمريكية 
من  ال��ب��ال��غ  وال��رج��ل  الدبلوما�ضية.  وال��ربق��ي��ات  ال�ضرية 
العمر 50 عاما، الذي ينفي ارتكاب اأي خمالفات، حمتجز 
يف �ضجن بيلمار�س منذ عام 2019، وكان قبلها متح�ضنا يف 

�ضفارة الإكوادور بلندن ملدة �ضبع �ضنوات.

نا�شا تكت�شف 5005 كواكب خارج النظام ال�شم�شي
اأعلنت اإدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية )نا�ضا(، 
العدد الإجمايل للكواكب "املوؤكدة" التي اكت�ضفتها 

خارج نظامنا ال�ضم�ضي حتى الآن.
خارج  ك��وك��ب��ا   65 اأ���ض��اف��ت  اإن���ه���ا  "نا�ضا"  وق���ال���ت 
املوؤكدة  ال��ك��واك��ب  لإج��م��ايل  ال�ضم�ضية  املجموعة 
 5005 اإىل  ال���رق���م  ل��ي�����ض��ل  ال���ك���ون،  امل��ك��ت�����ض��ف��ة يف 

كواكب.
�ضوى جزء  لي�ضت  املوؤكدة  "الكواكب  اأن  واأو�ضحت 
�ضغري من مليارات الكواكب التي يحتمل اأن تكون 
موجودة يف جمرة درب التبانة، ويزداد هذا العدد 

عند احلديث عن املجرات الأخرى".
ال�ضخرية  ب��ني  ال��ك��واك��ب  ه���ذه  طبيعة  وت��ت��ب��اي��ن 
الأكرب  احلجم  ذات  الغازية  والعملقة  ك��الأر���س، 
حول  ت��دور  التي  وتلك  امل�ضري،  من  م��رات  بعدة 
جنمني يف وقت واح��د، والكواكب التي تدور حول 

بقايا جنوم ميتة.
وتعليقا على هذا الك�ضف العلمي، قالت رئي�ضة ق�ضم 
الكواكب  "نا�ضا" لعلوم  معهد  يف  العاملة  الأر�ضيف 

اخلارجية مبعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا جي�ضي 
واحد  كل  رق��م.  جم��رد  لي�س  "اإنه  كري�ضتيان�ضن: 
من هذه الكواكب ميثل عاملا جديدا، كوكبا جديدا 
متاما. اأنا متحم�ضة لكل واحد منها لأننا ل نعرف 

اأي �ضيء عنها".
بن�ضلفانيا  ج��ام��ع��ة  ال��ك��واك��ب يف  اأ���ض��ت��اذ  ق���ال  ك��م��ا 
ول�ضزان:  األك�ضندر  "نا�ضا"  م�ضروع  يف  وامل�����ض��ارك 
جمرد  ���ض��ت��ت��ج��اوز  اك��ت�����ض��اف  ح��ق��ب��ة  نفتتح  "اإننا 
اإ�ضافة كواكب جديدة اإىل القائمة. يوا�ضل القمر 
 ،TESS ال�ضناعي العابر مل�ضح الكواكب اخلارجية
2018، اك��ت�����ض��اف��ات امل��زي��د من  اأط��ل��ق ع���ام  ال����ذي 
ول�ضزان:  واأ�ضاف  اجلديدة".  اخلارجية  الكواكب 
"يتوقع اأن تلتقط تل�ضكوبات اجليل التايل القوية 
تل�ضكوب  م��ن  ب���دءا  احل�ضا�ضية،  �ضديدة  واأدوات���ه���ا 
جيم�س ويب الف�ضائي الذي اأطلق موؤخرا، ال�ضوء 
من اأجواء الكواكب اخلارجية، وقراءة الغازات بها 
امللئمة  الظروف  على  الدالة  العلمات  لتحديد 

لت�ضكل حياة".

باتي هاري�صون خالل ح�صورها العر�ض االأول لفيلم »املدينة املفقودة« يف لو�ض اأجنلو�ض, كاليفورنيا. ا ف ب

قرط اأذن �شيلينا غوميز 
حديث املتابعني 

اخلا�ضة  �ضفحتها  يف  جديدة  �ضورة  غوميز   العاملية  �ضيلينا  النجمة  �ضاركت 
على موقع التوا�ضل الجتماعي.

وظهرت غوميز بكامل اأناقتها يف اإحدى املنا�ضبات باإطللة �ضاحرة، وما لفت 
اأنظار املتابعني قرط الأذن الذي و�ضعته غوميز والذي جاء على �ضكل رمح اإذ 

اأ�ضار البع�س اأنه باهظ الثمن واأبدا كر عن اإعجابهم به وبذوقها.
وكانت �ضيلينا حققت جناحاً لفتاً، وذلك بعدما ك�ضرت رقماً قيا�ضياً جديداً يف 
عدد املتابعني على �ضفحتها اخلا�ضة يف موقع التوا�ضل الجتماعي، لتتخطى 

بذلك ال� 300 مليون متابع وت�ضبح اأول فنانة تتخطى ذلك الرقم.
تناقل املتابعون اخلرب عرب �ضفحاتهم اخلا�ضة وتفاعلوا معه، كاتبني عبارات 

مباركة ل� �ضيلينا ومتمنني لها املزيد من النجاحات.


