
   

الهالل  برامج  من  ي�ستفيدون  �سخ�ص  ماليني   7
الأحمر الرم�سانية يف �ست حمافظات مينية

•• اأبوظبي-وام:

الهالل  ب��رام��ج  م��ن  �شخ�ص  األ��ف  و35  ماليني   7 ح��وايل  ي�شتفيد 
ت�شمل  مينية،  حم��اف��ظ��ات  �شت  يف  الرم�شانية  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 
حيث  �شوقطرة،  وجزيرة  وع��دن  واحلديدة  وتعز  وح�شرموت  �شبوة 
ي�شتفيد 6 ماليني و870 األفا من املري الرم�شاين واإفطار ال�شائم، 
تنفيذا  وذل��ك  �شخ�ص..  األ��ف   165 العيد  ك�شوة  من  ي�شتفيد  فيما 
لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، ومتابعة �شمو ال�شيخ 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ، رئي�ص 

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
وتاأتي توجيهات القيادة الر�شيدة �شمن اجلهود الإن�شانية والتنموية 
التي ت�شطلع بها دولة الإم��ارات لتح�شني احلياة ورفع املعاناة على 
اليمن  يف  الأ���ش��ق��اء  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ت��اأت��ي  كما  اليمنية،  ال�شاحة 
خالل �شهر رم�شان املبارك، وتعزيز جمالت الأمن الغذائي، يف ظل 

الظروف الراهنة يف اليمن.
 )التفا�شيل �ص3(

الإمارات تت�سامن مع اليابان وتعزي يف �سحايا الزلزال
•• اأبوظبي- وام:

اليابان  مع  وت�شامنها  ال�شادقة  تعازيها  الإم���ارات عن  دول��ة  ت  ع���رّ
ال�شديقة يف �شحايا الزلزال الذي �شرب ال�شاحل ال�شمايل ال�شرقي 

لليابان قبالة فوكو�شيما، ما اأ�شفر عن وقوع قتلى واإ�شابات.
ال����دويل ع��ن خ��ال�����ص تعازيها  واأع���رب���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
واإىل  ال�شديق  الياباين  وال�شعب  اليابانية  احلكومة  اإىل  وموا�شاتها 

اأهايل وذوي ال�شحايا، ومتنياتها بال�شفاء العاجل للم�شابني.

بوتني يلقي كلمة يف حفل مبنا�شبة الذكرى الثامنة ل�شم رو�شيا �شبه جزيرة القرم يف ملعب لوجنيكي مبو�شكو )ا ف ب( 

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله حاكم عام كندا يف اإك�شبو    )وام(

املفاو�شات بني الرو�ص والوكرانيني دون نتيجة

حممد بن زايد ورئي�ص الوزراء اليوناين 
يبحثان هاتفيا عالقات البلدين

•• اأبوظبي -وام:

بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
وم���ع���ايل ك��ريي��اك��و���ص م��ي��ت�����ش��وت��اك��ي�����ص رئ��ي�����ص وزراء 
ات�شال  خ��الل   - اأم�ص  ال�شديقة  اليونان  جمهورية 
هاتفي - عالقات ال�شداقة وال�شراكة الإ�شرتاتيجية 
التي جتمع البلدين وفر�ص تو�شيع اآفاقها يف خمتلف 

املجالت مبا يحقق م�شاحلهما امل�شرتكة.

رئي�ص  الت�شال على �شحة  �شموه خالل  اطماأن  كما 
كوفيد  بفريو�ص  اإ�شابته  اإع���الن  اإث��ر  اليونان  وزراء 
ال�شحة  ودوام  العاجل  ال�شفاء  ل��ه  متمنياً   ..  19  -

وال�شالمة.
ك��ريي��اك��و���ص ميت�شوتاكي�ص  م��ع��ايل  ع���  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ل�شاحب  �شكره  عن  ال�شديقة  اليونان  وزراء  رئي�ص 
اآل نهيان لهذه اللفتة  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ال��ك��رمي��ة وت��ق��دي��ره مل��ا اأب����داه جت��اه��ه وجت���اه ال�شعب 

اليوناين من م�شاعر طيبة واأمنيات �شادقة.

حممد بن را�سد ي�ستقبل حاكم عام كندا يف 
اإك�سبو 2020 دبي ويتجول بعدد من الأجنحة

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، ام�ص فخامة ماري �شيمون، 
احل���اك���م ال���ع���ام ل��ك��ن��دا ال��ت��ي ت����زور ال���دول���ة حالياً 
للم�شاركة يف احتفالت بالدها بيومها الوطني يف 

اإك�شبو 2020 دبي.
وخالل اللقاء الذي جرى يف جناح كندا يف اإك�شبو، 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ��ب  رحرّ

املرافق،  وال��وف��د  �شيمون،  م���اري  بفخامة  مكتوم 
حيث ا�شتعر�ص اجلانبان جممل العالقات الثنائية 
كافة  على  م�شتمر  اإيجابي  تطور  من  ت�شهده  وما 
القت�شادي  ال�شعيدين  على  خا�شة  امل�شتويات، 
وال��ث��ق��ايف، و���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة ب��ني البلدين 
وال�شتثماري،  التجاري  التبادل  جمال  يف  ل�شيما 
ك��ن��دا يف  ت�شكله م�شاركة  م��ا  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول  ك��ذل��ك 
اإك�����ش��ب��و 2020 دب����ي، م��ن ف��ر���ش��ة ل��دف��ع رواب���ط 
التعاون وال�شراكة اإىل اآفاق جديدة تخدم م�شالح 

ال�شعبني ال�شديقني.           )التفا�شيل �ص2(

املف��ضية الأوروبية ت�ؤكد لزيلين�ضكي اأن بالده على طريق الن�ضمام لالحتاد الأوروبي!

رو�سيا: �سننت�سر يف اأوكرانيا ولن نقبل اأبدا بهيمنة اأمريكية على العامل
•• عوا�صم-وكاالت:

ناق�ص الرئي�ص الرو�شي فالدميري 
التي  الع�شكرية  العملية  ب��وت��ني 
مع  اأوك��ران��ي��ا  يف  مو�شكو  ت�شنها 

جمل�شه الأمني اأم�ص.
الرو�شي  ال��رئ��ي�����ص  ا���ش��ت��غ��ل  ك��م��ا 
ا�شتاد  اأم��ام  بوتني جتمعا حا�شدا 
لي�شوق  اأم�������ص  ب��اجل��م��وع  م��ك��ت��ظ 
م�رات للعملية الع�شكرية ووعد 
احلا�شرين  من  الأل��وف  ع�شرات 
الذين يلوحون بالأعالم الرو�شية 
الكرملني  اأه�������داف  ج��م��ي��ع  ب�����اأن 

�شتتحقق.
احلا�شد  التجمع  يف  ب��وت��ني  ق���ال 
مو�شكو  يف  ل��وج��ن��ي��ك��ي  مب��ل��ع��ب 
نفعله  اأن  علينا  يجب  م��ا  ن��ع��رف 
وكيف وباأي تكلفة. و�شنحقق كل 

خططنا ب�شكل تام.
ال���ذي���ن  اجل�����ن�����ود،  اأن  واأ������ش�����اف 
الع�شكرية  العملية  يف  ي��ق��ات��ل��ون 
اخل��ا���ش��ة يف اأوك���ران���ي���ا، ي����زون 

وحدة رو�شيا.
جنب،  اإىل  ج��ن��ب��ا  ب���وت���ني  وق�����ال 
البع�ص،  ب��ع�����ش��ه��م  ي�������ش���اع���دون 
ويدعمون بع�شهم البع�ص، وعند 
احلاجة، يحمون بع�شهم البع�ص 
مثل  باأج�شادهم  الر�شا�ص  م��ن 

الأوروب�����ي�����ة اأور�����ش����ول ف����ون دير 
للرئي�ص  اجل��م��ع��ة،  اأم�����ص  لي����ن، 
الأوكراين فولودميري زيلين�شكي 
الن�شمام  طريق  على  ب��الده  اأن 

لالحتاد الأوروبي.
واأ�������ش������اف������ت ع������� ح�������ش���اب���ه���ا يف 
هذا  على  قدما  �شنم�شي  تويرت 
اأوقاتا  اأن  اإىل  م�شرية  ال��ط��ري��ق، 
وال�شمود  ال��روؤي��ة  تتطلب  كهذه 
ال��ت��ح��م��ل لتخاذ  ع��ل��ى  وال���ق���درة 

خطوة �شعبة تلو الأخرى.
زيلين�شكي  اأبلغت  اأنها  اأك��دت  كما 
ب�������ش���رف ال���دف���ع���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
امل�������ش���اع���دات امل���ال���ي���ة لأوك���ران���ي���ا 

بحوايل 300 مليون يورو.
الأوك���راين  الرئي�ص  ق��ال  ب���دوره، 
يف  الأوروب���ي���ة  املفو�شية  راأي  اإن 
ك��ي��ي��ف لالحتاد  ان�����ش��م��ام  ط��ل��ب 
الأوروب�����������ي ����ش���ي���ك���ون ج����اه����زا يف 
وا�شفاً  ق��ل��ي��ل��ة،  اأ����ش���ه���ر  غ�����ش��ون 
ف��ون دير  اأور���ش��ول  املحادثات مع 

لين باجلوهرية.
واأ�����ش����اف امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب����ي����ة 
واحل��������ك��������وم��������ة الأوك���������ران���������ي���������ة 
هدفهما  ن��ح��و  ���ش��وي��ا  ت��ت��ح��رك��ان 

ال�شرتاتيجي.
وك���������ان ال����رئ����ي���������ص الأوك������������راين 
يف  اأع��ل��ن  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري 

الإخوة الأ�شقاء. هذه الوحدة مل 
تكن موجودة من فرتة طويلة.

ب�����وت�����ني، قطع  ك���ل���م���ة  واأث�������ن�������اء 
البث  احل����ك����وم����ي  ال���ت���ل���ف���زي���ون 
ل���ف���رتة وج���ي���زة وع���ر����ص اأغ����اين 
وطنية، لكن �شيد الكرملني ظهر 
م���رة اأخ����رى يف وق���ت لح���ق على 

التلفزيون احلكومي.

الرو�شية  الإع���الم  وك��ال��ة  ونقلت 
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  ع���ن 
اإن  ب���ي�������ش���ك���وف ق����ول����ه  دمي�������رتي 
اأح���د اخل���وادم هو  عطال فنيا يف 
التلفزيون  ال�شبب وراء قطع بث 
كلمة  اأث����ن����اء  ف����ج����اأة  احل���ك���وم���ي 

بوتني.
اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  م��ن جانبه 

ام�ص  لف��روف  �شريجي  الرو�شي 
لديها  تعد  مل  ب��الده  اإن  اجلمعة 
اأوه��ام متعلقة بالعتماد على  اأي 
روؤية  اأب��دا  تقبل  لن  واإنها  الغرب 
ل���ع���امل ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه ال���ولي���ات 
اأن تت�شرف  ت��ري��د  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة 

باعتبارها �شرطيا عامليا.
املفو�شية  رئي�شة  اأك��دت  ذلك  اإىل 

بعد و�ضف الرئي�س الأمريكي لنظريه الرو�ضي مبجرم حرب

الكرملني ي�سف بايدن باأنه �سريع النفعال كثري الن�سيان 

ثالثة من دول البلطيق تطرد 
رو���ص  دبلوما�سيني  ع�سرة 

•• فيلنيو�س-رويرتز:

قالت وزارات اخلارجية يف كل من 
اأم�ص  وليتوانيا  واإ�شتونيا  لتفيا 
الثالث طردت  ال��دول  اإن  اجلمعة 

ع�شرة دبلوما�شيني رو�ص اإجمال.
بينما  اأرب����ع����ة  ل��ي��ت��وان��ي��ا  وط������ردت 
واإ�شتونيا  لت��ف��ي��ا  م��ن  ك��ل  ط���ردت 

ثالثة دبلوما�شيني.
وق��ال��ت م��اري��ا زاخ��اروف��ا املتحدثة 
الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم 
ط�����رد  اإج�������������������راءات  ج����م����ي����ع  اإن 
الدبلوما�شيني الرو�ص غري امل�رة 
�شيتم مواجهتها بالردود املنا�شبة.

اإدجار  وكتب وزير خارجية لتفيا 
رينكيفيدج يف تغريدة على تويرت 
جرى  ال��رو���ص  الدبلوما�شيني  اأن 
يتعلق  من�شق  اإج����راء  يف  ط��رده��م 
و�شعهم  م���ع  ت��ت��ع��ار���ص  ب��اأن�����ش��ط��ة 
الدبلوما�شي مع الأخذ يف العتبار 
اجل������اري حاليا  ال���رو����ش���ي  ال���غ���زو 

لأوكرانيا.
يف  اإ�شتونيا  خارجية  وزارة  وقالت 
الدبلوما�شيني  ط���ردت  اإن��ه��ا  ب��ي��ان 
اإ�شتونيا ب�شكل  اأمن  لأنهم قو�شوا 
مبا�شر ون�شط ون�شروا دعاية ت�ر 

العمل الع�شكري الرو�شي.
وق����ال����ت ل���ي���ت���وان���ي���ا اإن����ه����ا ط����ردت 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني ت�������ش���ام���ن���ا مع 

اأوكرانيا.

ميقاتي: بع�ص الق�ساة يدفعون 
باجتاه افتعال توترات يف لبنان 

•• بريوت-رويرتز:

جنيب  ل��ب��ن��ان  وزراء  رئ��ي�����ص  ق����ال 
م�شار  اإن  اجل��م��ع��ة  اأم�����ص  م��ي��ق��ات��ي 
يدفع  الق�شاة  بع�ص  ل��دى  الأم���ور 
البالد،  ت��وت��رات يف  افتعال  ب��اجت��اه 
حمذرا من عواقب وخيمة حمتملة 
على بلد غارق يف انهيار مايل كبري. 
جاء ت�شريح ميقاتي يف بيان عقب 
اأوامر ق�شائية جمدت اأ�شول �شبعة 
قانونية  اإج���راءات  ثالثة  يف  بنوك 
اآذار.  م���ار����ص   14 م��ن��ذ  منف�شلة 
�شقيق  �شالمة  رجا  توقيف  وجرى 
حاكم م�شرف لبنان ريا�ص �شالمة 
يوم اخلمي�ص بتهمة التواطوؤ بجرم 
الإثراء غري امل�شروع يف ق�شية اأفاد 
ت�شمل  اأن��ه��ا  اأي�شا  ق�شائي  م�شدر 

ريا�ص �شالمة.
ورف�ص حمامي رجا �شالمة التعليق 
بينما  اأم�ص اجلمعة،  الق�شية  على 
قال مكتب حمامي ريا�ص �شالمة 

اإنه غري متاح للتعليق.

بينيت ولبيد لبايدن: �سطب احلر�ص الثوري من لئحة الإرهاب... اإهانة
•• القد�س-رويرتز

وجه رئي�ص الوزراء الإ�شرائيلي نفتايل بينيت ووزير اخلارجية يائري لبيد، 
بايدن،  الأمريكي جو  للرئي�ص  اأم�ص اجلمعة  ر�شالة لذعة م�شرتكة �شباح 
اإن احلر�ص الثوري الإي��راين هو حزب اهلل يف لبنان، واجلهاد يف  قال فيها 
من  �شطبهم  يجب  ول  العراق  يف  وامليلي�شيات  اليمن،  يف  واحلوثيني  غ��زة، 

قائمة الإرهاب.
ووفق موقع i24news، جاءت الر�شالة بعد اأنباء اخلمي�ص، عن ا�شتعداد 
اإدارة بايدن لإزالة احلر�ص الثوري الإيراين من قائمة املنظمات الإرهابية 

الأجنبية يف جزء من املفاو�شات على التفاق النووي.
وجاء يف الر�شالة احلر�ص الثوري يقف وراء الهجمات على املدنيني واجلنود 
الأمريكيني يف جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط، اإنهم وراء خطط اغتيال كبار 
مئات  قتل  يف  الثوري  احلر�ص  و�شارك  الأمريكية،  احلكومة  يف  امل�شوؤولني 
الآلف من املدنيني ال�شوريني، ودمروا لبنان، وهم متورطون يف قمع قاتل 
اليهود لأنهم يهود، وامل�شيحيني لأنهم  اإنهم يقتلون  الإيرانيني،  للمدنيني 

م�شيحيني، وامل�شلمني لأنهم ل ي�شت�شلمون لهم.
واأ�شافت هم جزء مركزي ل يتجزاأ من اآلة القمع القاتلة يف اإيران، اأيديهم 
احلر�ص  ت�شنيف  اإل��غ��اء  وحم��اول��ة  الإي��ران��ي��ني،  من  الآلف  بدماء  ملطخة 
اإهانة لل�شحايا، وحمو لواقع موثق ل لب�ص فيه،  اإرهابية  الثوري منظمة 
اإرهابية  منظمة  الثوري  احلر�ص  ت�شنيف  اإلغاء  ت�شديق  يف  �شعوبة  وجند 

مقابل وعد بالمتناع عن اإحلاق الأذى بالأمريكيني.
واأ�شاف بينيت ولبيد احلرب على الإرهاب مهمة كبرية، ونعتقد اأن الوليات 

املتحدة لن تتخلى عن اأقرب حلفائها مقابل وعود واهية من الإرهابيني.

احلرب يف اأوكرانيا:
ال�سيناريوهات اخلم�سة املحتملة لبقية ال�سراع!

•• الفجر -بول فريونيك –ترجمة خرية ال�صيباين

اأن  ميكن  كيف  واأوك��ران��ي��ا،  رو�شيا  بني  ال�شراع  من  اأ�شابيع  ثالثة  بعد 
يتطور الو�شع؟ نظرة عامة على الحتمالت.

بعد ثالثة  تنجح.  بوتني مل  تخيرّلها فالدميري  التي  اخلاطفة  احل��رب 
الرو�شية  ال��ق��وات  ب��ني  م�شتمراً  ال��ق��ت��ال  ي���زال  ل  ال�����ش��راع،  م��ن  اأ�شابيع 

والأوكرانية، وباتت احلرب اخلاطفة ذكرى بعيدة.
)التفا�شيل �ص11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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خالد بن حممد بن زايد يد�سن الن�سخة 
الأوىل من مهرجان الرتاث البحري يف اأبوظبي

اأخبار الإمارات

�سبح رو�سيا مدعومة 
من ال�سني يوؤرق الغرب...!

عربي ودويل

رابطة املحرتفني تعلن الفائزين 
بجوائز الأف�سل يف فرباير

الفجر الريا�سي

الرئي�ص ال�سيني لبايدن:
يجب اأن نحقق ال�سالم العاملي معا

•• بكني-وكاالت:

قال الرئي�ص ال�شيني �شي جينبينغ اجلمعة لنظريه الأمريكي جو بايدن خالل املكاملة التي 
جرت بينهما اأن ن�شوب نزاع لي�ص من م�شلحة اأحد، وفق ما اأفاد التلفزيون ال�شيني.

واأكد �شي جينبينغ لبايدن بح�شب تلفزيون )�شي �شي تي يف( الر�شمي اأن العالقات بني 
هما  والأم���ن  ال�شالم  اأن  معت�ا  الع�شكرية  الأع��م��ال  ح��د  اإىل  ت�شل  اأن  ميكن  ل  ال���دول 
تعمل  اأن  ب�شرورة  ال�شيني  الرئي�ص  طالب  كما  الدولية.  ال�شرة  لدى  الأثمن  الكنزين 

الوليات املتحدة مع ال�شني من اأجل حتقيق ال�شالم العاملي بعيدا عن التوترات.
واأكد �شي اأن على ال�شني والوليات املتحدة اأن تتحمال امل�شوؤوليات الدولية املتوجبة علينا 
ح�شبما ذكر التلفزيون ال�شيني. ونقل التلفزيون الر�شمي )�شي �شي تي يف( عن �شي قوله 
اإطار  اأن مت�شي يف امل�شار ال�شحيح يف  اأك� اقت�شادين يف العامل يجب  اإن العالقات بني 
اجلهود نحو اإر�شاء ال�شالم والطماأنينة يف العامل. واملكاملة هي الأوىل بني الزعيمني منذ 
اأجرى  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�ص  اأن  الأبي�ص  البيت  وذكر  لأوكرانيا.  الرو�شي  الغزو 

حمادثات هاتفية مع الرئي�ص ال�شيني �شي جني بينغ ا�شتمرت اأقل قليال من �شاعتني.

28 ف�اير املا�شي، التوقيع على 
اإىل  ر�شمي لن�شمام بالده  طلب 

الحتاد الأوروبي.
اإنرتفاك�ص  وكالة  قالت  ميدانيا 
م�شوؤول  عن  نقال  اأم�ص  لالأنباء 
ال�شعبية  دونيت�شك  بجمهورية 
فر�شت  رو���ش��ي��ا  اإن  الن��ف�����ش��ال��ي��ة 
منطقة  ف�������وق  ط���������ريان  ح����ظ����ر 

دونبا�ص الأوكرانية.
يف الوقت ذاته قال اأندري �شادويف 
ع��ددا من  اإن  بلدية لفيف  رئي�ص 
ال�شواريخ اأ�شاب م�شنعا ل�شيانة 
الطائرات باملدينة الواقعة بغرب 
اأوك��ران��ي��ا ���ش��ب��اح اأم�����ص مم��ا اأدى 

لتدمري املبنى.
كان  بامل�شنع  العمل  اأن  واأ���ش��اف 
يت�شبب  مل  الهجوم  واأن  متوقفا 

يف خ�شائر ب�شرية.
وذك������ر اجل���ي�������ص الأوك����������راين اأن 
�شواريخ  ع��ل��ي��ه  �شقطت  امل�����ش��ن��ع 
البحر  اجت��اه  انطلقت من  ك��روز 
اأن تكون  ��ح اجلي�ص  الأ���ش��ود. ورجرّ
ال�����ش��واري��خ م��ن ن���وع ك��ي��ه.اإت�����ص-
قاذفات  من  تنطلق  التي   555
وكانت  ث��ق��ي��ل��ة.  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأ�شابت  ق���د  مم��اث��ل��ة  ����ش���واري���خ 
ق��اع��دة ي��اف��وري��ف ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

غرب اأوكرانيا يوم الأحد.

مليون   300 تخ�س�ص  الرنوج 
يورو لتعزيز جي�سها قرب رو�سيا 

•• اأو�صلو-اأ ف ب:

اأع����ل����ن����ت احل����ك����وم����ة ال���روج���ي���ة 
اجلمعة اأنها �شرت�شد هذه ال�شنة 
اإ�شافية  ك����ورون  م��ل��ي��ارات  ث��الث��ة 
لتعزيز  ي������ورو(  م��ل��ي��ون   308(
ال�شمال  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ق���وات���ه���ا 

القطبي قرب احلدود مع رو�شيا.
روجر  اأود  ال���دف���اع  وزي����ر  و���ش��رح 
�شحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  اإينوك�شن 
اأنه حتى لو كان هجوم رو�شي على 
من  لنا  ب��د  ل  م�شتبعدا،  ال���روج 
الإقرار باأن لدينا جارا يف ال�شمال 
بات اأكرث خطورة وي�شعب التكهن 

بتحركاته.
لتعزيز  الأموال  و�شت�شتخدم هذه 
ال�شمال  يف  ال���ب���ح���ري���ة  وج��������ود 
اجلي�ص  تدريب  عمليات  وتكثيف 
وق��وات الحتياط وزي��ادة خمزون 
ال��ذخ��ائ��ر وال���وق���ود وغ��ريه��ا من 
وحت�شني  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  امل�����ع�����دات 
ال��ت�����ش��ه��ي��الت ل���ش��ت�����ش��اف��ة ق���وات 
حليفة وتعزيز الدفاع الإلكرتوين 

وال�شتخبارات.
الروج، حار�شة احلدود  وتتقا�شم 
يف  الأط��ل�����ش��ي  للحلف  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
احلدود  م��ن  ك��ل��م   196 اأوروب������ا، 
القطب  يف  رو����ش���ي���ا  م����ع  ال�����ي����ة 
ح����دود  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال�������ش���م���ايل، 

بحرية �شا�شعة يف بحر بارنت�ص.

تبون : جرائم ال�ستعمار الفرن�سي يف اجلزائر لن ت�سقط بالتقادم 
•• اجلزائر-اأ ف ب:

اعت� الرئي�ص اجلزائري عبد املجيد تبون اجلمعة اأن جرائم ال�شتعمار الفرن�شي 
يف اجلزائر لن ت�شقط بالتقادم، داعيا اإىل معاجلة من�شفة مللف الذاكرة، كما جاء 
يف ر�شالة ن�شرتها الرئا�شة مبنا�شبة الذكرى ال�شتني لتوقيع اتفاقيات اإيفيان التي 
التوا�شل  مواقع  ُن�شرت ع�  التي  الر�شالة  وج��اء يف  اجلزائر.  ل�شتقالل  مهدت 
اأَ�شرقت يف �شماء اجلزائر املجاهدة يف  الجتماعي ويف و�شائل الإعالم احلكومية 
ذلك اليوم َتبا�شرُي الَنرّ�شر وا�شتمد منها ال�شعب اجلزائري القوة والعزميَة، ملجابهة 
اآثار دمار وا�ِشع َمُهول.. وَخراٍب �َشاِمٍل َفِظيْع، َي�ْشهد على جرائِم ال�شتعماِر الب�شعِة 

التي لن َيطاَلها الن�شيان، ولن ت�شقَط بالتقادم.

•• مو�صكو-رويرتز:

الرئي�ص  ت�شريحات  اجل��م��ع��ة  اأم�����ص  ال��ك��رم��ل��ني  و���ش��ف 
الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن ع��ن ن��ظ��ريه ال��رو���ش��ي فالدميري 
بوتني باأنها اإهانات �شخ�شية، وقال اإن ت�شريحاته ناجمة 

على ما يبدو عن انفعال واإرهاق ون�شيان.
كان بايدن قد و�شف بوتني باأنه جمرم حرب ودكتاتور 
ع�شرات  اأر���ش��ل  اأن  بعد  املا�شية  القليلة  الأي���ام  يف  قاتل 
اإنها  ق���ال  اأوك��ران��ي��ا يف خ��ط��وة  اإىل  ال��ق��وات  م��ن  الآلف 

ع��م��ل��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة خ��ا���ش��ة ت��ه��دف ل��ت��ج��ري��د ك��ي��ي��ف من 
باأنهم  و���ش��ف��ه��م  مم��ن  وال��ت��خ��ل�����ص  الع�شكرية  ق��درات��ه��ا 
املتحدث  بي�شكوف  دم��ي��رتي  وق���ال  خ��ط��رون.  ق��وم��ي��ون 
هي  بيانات  ون��رى  ن�شمع  لل�شحفيني  الكرملني  با�شم 

فعليا اإهانات �شخ�شية للرئي�ص بوتني.
واأ�شاف نظرا ل�شرعة النفعال املعهودة يف ال�شيد بايدن 
يوؤدي  ال��ذي  الإره��اق  ن�شيانه...  واأحيانا كرثة  واإره��اق��ه 
لت�شريحات عدائية، فاإننا لن جنري اأي تقييمات قا�شية 

كي ل ن�شبب املزيد من العدائية.
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اأخبـار الإمـارات

يحتفي املهرجان بالرتاث البحري خالل الفرتة من 18 ولغاية 27 مار�س

خالد بن حممد بن زايد يد�سن الن�سخة الأوىل من مهرجان الرتاث البحري يف اأبوظبي

الن�شيج  يف  بعمق  ومتاأ�شال  رئي�شا 
الثقايف ملجتمعنا الإماراتي. من هنا 
الن�شخة  خالل  ومن  حر�شنا  نوؤكد 
ال�������رتاث  م����ه����رج����ان  م�����ن  الأوىل 
مكونات  ا�شتعرا�ص  على  ال��ب��ح��ري، 
جلميع  احل�����ي�����وي  ال���ع���ن�������ش���ر  ه������ذا 
املحلي، يف حماولة  اأف��راد جمتمعنا 
وكيف  الأج���داد  مبا�شي  لتذكريهم 
مت��ك��ن��وا ع��ل��ى م���دار ���ش��ن��وات عديدة 
م��ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ب��ح��ر للحياة 

اللوؤلوؤ، وغريها الكثري. ويقدم  عن 
متنوعا،  برناجما  ل��زواره  املهرجان 
الأن�شطة  م���ن  جم��م��وع��ة  ي��ت��خ��ل��ل��ه 
التفاعلية، اإىل جانب اإتاحة الفر�شة 
بق�ش�ص  ل���ال����ش���ت���م���ت���اع  اأم����ام����ه����م 
حيث  اجلميل،  املا�شي  عن  م�شوقة 
البحري  ال�����رتاث  خ�����اء  ���ش��ي�����ش��رد 
العميقة  وم���ع���رف���ت���ه���م  جت���ارب���ه���م 
كانت  ال����ت����ي  وامل������ه������ارات  ب����احل����رف 
ت�شكل عنا�شر هوية جمتمع احلياة 

امل��رت��ب��ط ب��ال��ب��ح��ر وامل�����ش��ت��م��ر حتى 
يومنا هذا، وذلك من خالل تطوير 
ال�شراكات وتعزيز اجلهود، لرت�شيخ 
ممار�شات ال�شيد البحري امل�شتدامة 
البحرية.  امل������وارد  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
 - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  وتنظم 
البحري  ال��رتاث  مهرجان  اأبوظبي 
ال�شركاء  م���ن  ع����دد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�شرتاتيجيني، من �شمنهم دائرة 
ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل اأب��وظ��ب��ي، نادي 

املهرجان بتنظيم من دائرة الثقافة 
الفرتة  اأبوظبي خالل   - وال�شياحة 
من 18 اإىل 27 مار�ص، يف منطقة 
اأبوظبي،  كورني�ص  البحر" على  "ع 
البحري  ال����رتاث  بعنا�شر  اح��ت��ف��اء 
الثقافة  ع����راق����ة  ع���ل���ى  وح����ف����اظ����ا 
امل����ج����الت،  ال���ب���ح���ري���ة يف خم���ت���ل���ف 
الأ�شرعة  ���ش��ن��اع��ة  ���ش��م��ن��ه��ا  وم����ن 
اإعداد  ال�شفن وال�شيد وطرق  وبناء 
بحثا  وال��غ��و���ص  "املالح"  ال�����ش��م��ك 

والتجارة، اإىل جانب ت�شجيع اجليل 
اأكرث وحتفيز  اجلديد على التعرف 
والحتفاء  البحري  برتاثنا  وعيهم 

بتاريخنا الأ�شيل".
بالعادات  اح���ت���ف���ائ���ه  ج���ان���ب  واإىل 
والرتاثية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
مل��ج��ت��م��ع ال��ب��ح��ارة ومم��ار���ش��ي املهن 
اأبوظبي،  يف  البحر  بحياة  املرتبطة 
الدور  على  ال�شوء  املهرجان  ي�شلط 
الق����ت���������ش����ادي وال����ث����ق����ايف احل���ي���وي 

ال��ب��ح��ري��ة وال�����ش��اح��ل��ي��ة، ك��م��ا يقدم 
وا�شعة  جم��م��وع��ة  ال�شعبي  ال�����ش��وق 
م���ن امل����اأك����ولت وامل�������ش���روب���ات، ومن 
�شي�شهد  وال��ب��ائ��ع��ني  امل��ح��ال  خ���الل 
ط��ه��ي حية  امل��ه��رج��ان جت��رب��ة  زوار 

لتقييمها.
�شعود  �شعادة  ق��ال  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
دائرة  وكيل  احلو�شني،  عبدالعزيز 
اأبوظبي:   - وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
مكونا  ال��ب��ح��ري  ال����رتاث  "يج�شد 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  د�شن 
املجل�ص  ع�شو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�ص  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
الن�شخة  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب 
ال�������رتاث  م����ه����رج����ان  م�����ن  الأوىل 
�شموه  واطلع  اأبوظبي.  يف  البحري 
خ�����الل ج���ول���ت���ه ع���ل���ى ور��������ص عمل 
املو�شيقية  الأداء  وجت��ارب  املهرجان 
واأ�شاد  ال��ي��دوي��ة،  وع��رو���ص احل���رف 
يف  املهرجان  على  القائمني  بجهود 
وحمايتها  البحرية  الثقافة  تر�شيخ 
فعاليات  وت��ق��ام  ال��ق��ادم��ة.  لالأجيال 

اأبوظبي  جمعية  الإم�������ارات،  ت����راث 
ال���ت���ع���اون���ي���ة ل�������ش���ي���ادي الأ����ش���م���اك، 
امل�شاهمات  هيئة  اأب��وظ��ب��ي،  �شرطة 
 – البيئة  هيئة  "معا"،  املجتمعية 
الريا�شي،  اأبوظبي  ن��ادي  اأبوظبي، 
موانئ  لل�شقارين،  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
ق�شر  البحرية،  اأبوظبي  اأب��وظ��ب��ي، 
معر�ص  احلرفيني،  بيت  احل�شن- 
زمنا يف منارة ال�شعديات، اإميج ني�ص 
الأكواريوم  زاي���د،  جامعة  اأب��وظ��ب��ي، 
وجامعة  زاي�����د،  ج��ام��ع��ة  ال���وط���ن���ي، 
وي�شتقبل  اأب����وظ����ب����ي.  ن����ي����وي����ورك 
املهرجان زواره يوميا من ال�شاعة 4 

ع�شرا ولغاية ال�شاعة 11 م�شاء. 

ال�سحة جتري 332,323 فح�سا ك�سفت عن 331 اإ�سابة جديدة 
بفريو�ص كورونا و1,048 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�ص كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 332،323 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات 
اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�شية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�ص يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  331 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 887،015 حالة.
وفاة  اأي حالة  ت�شجيل  املجتمع عدم  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت    و 
خالل الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،302 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 1،048 حالة جديدة مل�شابني بفريو�ص 
اأعرا�ص املر�ص  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 856،390 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 10,598 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19  خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

من  جرعة   10،598 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،393،592 ام�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 246.64 جرعة لكل 100 �شخ�ص.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد - 19" و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�ص " كوفيد19-".

الإمارات وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون يف جمالت العمل
•• دبي-وام: 

املوارد  وزي���ر  ال��ع��ور  عبداملنان  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
فيتنام  جمهورية  �شفري  ت���وان  م��ان��ه  نغوين  ���ش��ع��ادة  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 

ال�شعبية ال�شرتاكية لدى الدولة.
وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�ص �شبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين 

ال�شديقني يف جمالت العمل مبا يحقق املنافع املتبادلة.
و�شهد اللقاء ا�شتعرا�ص منظومة ت�شريعات �شوق العمل يف الدولة مبا يوؤكد 
على �شمان حقوق العمل على نحو متوازن ويعزز من جاذبية �شوق العمل 
يف الدولة كوجهه مف�شلة. ح�شر اللقاء .. عبداهلل النعيمي وكيل الوزارة 
امللحق  دوك  ث��ان  وجنوين  الدولية  والعالقات  الت�شال  ل�شوؤون  امل�شاعد 

العمايل يف �شفارة فيتنام بالدولة .

وغريها التفاعلية,  والأن�سطة  العمل  ور�ص  من  جمموعة  خالل  من  قدميا  البحر  اأهل  ومهارات  ق�س�ص  • ي�ستك�سف 

حممد بن را�سد ي�ستقبل حاكم عام كندا يف »اإك�سبو 2020 دبي« ويتجول بعدد من الأجنحة
•• دبي-وام:

اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم، 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، ام�ص فخامة م��اري �شيمون، 
احل���اك���م ال���ع���ام ل��ك��ن��دا ال��ت��ي ت����زور ال���دول���ة حالياً 
يف  الوطني  بيومها  بالدها  احتفالت  يف  للم�شاركة 

اإك�شبو 2020 دبي.
وخالل اللقاء الذي جرى يف جناح كندا يف اإك�شبو، 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ���ب  رحرّ
املرافق،  وال��وف��د  ���ش��ي��م��ون،  م���اري  بفخامة  م��ك��ت��وم 
حيث ا�شتعر�ص اجلانبان جممل العالقات الثنائية 
كافة  على  م�شتمر  اإيجابي  تطور  من  ت�شهده  وم��ا 
القت�شادي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  امل�����ش��ت��وي��ات، 
والثقايف، و�شبل تعزيز ال�شراكة بني البلدين ل�شيما 
كذلك  وال�شتثماري،  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  جم��ال  يف 
اإك�شبو  يف  ك��ن��دا  م�شاركة  ت�شكله  م��ا  ال��ل��ق��اء  ت��ن��اول 
التعاون  رواب���ط  لدفع  فر�شة  م��ن  دب��ي،   2020
وال�شراكة اإىل اآفاق جديدة تخدم م�شالح ال�شعبني 

ال�شديقني.
ق النقا�ص اإىل الأثر الإيجابي الكبري ملعر�ص  وتطررّ
الإقليمي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و 
وال������دويل، مب���ا مي��ه��د ل���ه م���ن م��زي��د م���ن التقارب 
دولة  نهج  يرتجم  ما  وه��و  ال�شعوب،  بني  والتعاون 
الإمارات الداعي اإىل ن�شر اأ�شباب ال�شالم والتعاي�ص 
م�شتقبل  اإي��ج��اد  اأج��ل  م��ن  امل�شرتك  العمل  وتعزيز 
باأ�شباب  وال�شعوب  الأمم  جميع  فيه  تنعم  اأف�شل 

م. اخلري والرخاء والزدهار والتقدُّ
امل�شتوى  على  ك��ن��دا  ع��ام  ح��اك��م  اأث��ن��ت  م��ن جانبها، 
الراقي من التنظيم الذي تت�شم به هذه الدورة من 
اأن م�شاركة كندا حتت  اإىل  اإك�شبو، م�شرية  معر�ص 
العاملي  املحفل  ه��ذا  يف  امل�شتقبل"  يف  "نفكر  �شعار 
الكبري اأتاحت لها املجال لإلقاء ال�شوء على عدد من 
التي ترى فيها م�شاحة رحبة  الرئي�شية  قطاعاتها 
للتعاون وال�شراكة مبا يف ذلك الذكاء ال�شطناعي، 
والروبوتات، والتعليم، والتحول الرقمي، والتطبيب 
عن ُبعد، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة، والعلوم 

التي  امل��ج��الت  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ف�����ش��اء،  ال�شحية، 
اأف�شل لالإن�شان، وهو ما  تركز على �شنع م�شتقبل 

يتطابق مع اأهداف اإك�شبو.
بن  حم��م��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  �شمو  ال��ل��ق��اء  ح�شر 
اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي ن��ائ��ب رئي�ص  را���ش��د 
ال��وزراء وزير املالية، و�شمو ال�شيخ من�شور  جمل�ص 
الوزراء  من  وع��دد  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن 

وامل�شوؤولني.

ج�لة يف اإك�ضب� 
اإىل ذلك، قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم بجولة يف اإك�شبو، زار خاللها اأجنحة عدد 
الفلبني  و�شملت:  امل�شاركة  ال�شديقة  ال���دول  م��ن 
وال�تغال وفنزويال، اإ�شافة اإىل جناح هيئة كهرباء 
له  تعر�ص  م��ا  على  �شموه  اطلع  دب��ي، حيث  وم��ي��اه 
ال�����دول ال���ث���الث م���ن خ���الل اإك�����ش��ب��و م���ن مقومات 
متيزها الثقايف واحل�شاري، وما تروج له من فر�ص 
ف�شاًل  القت�شادي،  للتعاون  وجم��الت  ا�شتثمارية 
ال��ت��ع��ري��ف مب��وروث��ه��ا الج��ت��م��اع��ي �شمن هذا  ع��ن 
املحفل العاملي الذي يجمع بني جنباته اأجنحة متثل 

192 دولة من خمتلف قارات العامل تلتقي يف دبي 
يجمعها هدف واحد هو �شنع م�شتقبل اأف�شل.

"اليوبيل" يف  منطقة  يف  املُ��ق��ام  الفلبني  جناح  ويف 
اإك�شبو، اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
من  امل�شتوحى  اجل��ن��اح  ي�شمه  م��ا  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  اآل 
بالبيئة  الفلبني  لرتباط  نظرا  املرجانية  ال�شعاب 
البحرية كونها تتكون من اأرخبيل ي�شم اأكرث من 7 
اآلف جزيرة يف جنوب �شرق اآ�شيا، ومتتلك م�شاحات 
م�شاحة  على  متتد  املرجانية  ال�شعاب  من  �شا�شعة 
جانباً  �شموه  �شاهد  كما  مربع.  كيلومرت  األف   26
من املعرو�شات التي تعك�ص املزيج الذي اأ�ش�شت من 
حافظت  متجان�شة  عريقة  لثقافة  الفلبني  خالله 

على ا�شتدامتها على مدار اأكرث من 4000 عام.
و�شاهد �شاحب ال�شمو خالل الزيارة جمموعة من 
اجلناح  ي�شمها  التي  واملنحوتات  الفنية  الأع��م��ال 
وهو  م��رب��ع��اً،  م���رتاً   1386 م�شاحة  ع��ل��ى  ��د  امل�����ش��يرّ
الأك� للفلبني يف تاريخ م�شاركتها يف اإك�شبو، وتع�رّ 
التكنولوجيا  الفن والثقافة مع  عن متازج عنا�شر 
تطمح  وم��ا  امل��ع��ا���ش��رة،  الفلبني  م��الم��ح  ت�شكيل  يف 
اأه��داف تنموية  ال�شديقة من  الآ�شيوية  الدولة  له 

ت�شتمد طموحها من تاريخ طويل من التفاعل مع 
طويلة.  زمنية  حقب  م��دار  على  املحيطة  ال�شعوب 
با�شتقبال  اجل��ن��اح  على  القائمني  �شموه  ��اأ  ه��نرّ وق��د 
الفلبني و�شعبها  لدولة  الزائر رقم مليون، متمنياً 

ال�شديق كل التقدم والزدهار.

بلد امل�ضتك�ضفني
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  جولة  نت  ت�شمرّ كما 
اإك�شبو زيارة جناح ال�تغال  اآل مكتوم يف  بن را�شد 
ت�شميمه  يف  وامل�شتوحى  اليوبيل،  منطقة  يف  املُقام 
يف  العريقة  الأوروب��ي��ة  للدولة  العريق  الإرث  م��ن 
من  ثلة  للعامل  ق��دم��ت  وال��ت��ي  ال�شتك�شاف  جم��ال 
ال�شهري  الرحالة  اأبرزهم  من  العظام  امل�شتك�شفني 
لل�شفن  م����اج����الن، ح��ي��ث ج����اء اجل���ن���اح حُم���اك���ي���اً 
اكت�شاف  يف  ق���دمي���اً  اُ���ش��ت��خ��دم��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��راع��ي��ة 
على  املركزية  العر�ص  منطقة  ج��اءت  فيما  العامل، 
هيئة �شفينة الكارافيل ال�شراعية التي يعود تاريخها 

اإىل القرن اخلام�ص ع�شر امليالدي.
وا�شتمع �شموه اإىل �شرح حول مكونات اجلناح الذي 
يرفع �شعار "بلد واحد.. عامل واحد" وي�شم مكتبة 

تفاعلية تقدم للزوار طيفاً وا�شعاً حول اأهم ما مييز 
م يف  وت��ق��دُّ ثقايف  تنوع  م��ن  ب��ه  تت�شم  وم��ا  ال�تغال 
جمالت عديدة، وما تطرحه من فر�ص ا�شتثمارية 
ع بيئي، وما تقوم به من جهود  وما تتميز به من تنورّ
العتماد  ذلك  امل�شتدامة، مبا يف  التنمية  يف جمال 
حوايل  متثل  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  على  الكبري 
%65 من اإجمايل امدادات الطاقة هناك، كذلك 
ما تتمتع به من مقومات جذب �شياحي متنوعة اإذ 

تعد ال�تغال من اأبرز الوجهات ال�شياحية عاملياً.

�ضعب يان�مامي
ويف منطقة اليوبيل اأي�شاً، قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
فنزويال  ب��زي��ارة جناح  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الزوار  الذي ينقل  الالفت،  الفني  املميز بت�شميمه 
متكاماًل  عر�شاً  ويقدم  مقاطعات  الثمان  بلد  اإىل 
وطابعها  بالتنوع،  الغني  والثقايف  اجلغرايف  لإرثها 
�شورة  اجل��ن��اح  يقدم  حيث  الت�شاركي،  الجتماعي 
بهيكل  ال��ف��ن��زوي��ل��ي،  للمجتمع  احل�����ش��ري  ل����الإرث 
التي  اجلماعية  التقليدية  الأك���واخ  م��ن  م�شتوحى 
ال�شكان الأ�شليون لفنزويال وهم �شعب  عا�ص فيها 

وتت�شم  "�شابونو�ص"  عليها  وُيطلق  "يانومامي"، 
بحجمها الكبري وهيكلها الدائري.

ل �شموه يف اأق�شام اجلناح التي تعك�ص مبحتواها  وجتورّ
روح التعاون التي يتمتع بها ال�شعب الفنزويلي، وما 
تقليدية،  وح���رف  ف��ول��ك��ل��ور  م��ن  ثقافته  ب��ه  حت��ف��ل 
املتنوعة  ال�شتثمارية  الفر�ص  من  العديد  وكذلك 
وال���ت���ي ت��ع��ت��م��د يف ج��ان��ب ك��ب��ري م��ن��ه��ا ع��ل��ى امل����وارد 
مثل  اأرا���ش��ي��ه��ا  ب��ه��ا  حت��ف��ل  ال��ت��ي  الغنية  الطبيعية 
اأك�  من  فنزويال  تعد  فيما  والألومنيوم،  الذهب 

دول العامل املنتجة للنفط.

الطاقة امل�ضتدامة
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  زار �شاحب  كما 
ال�شريك  دب���ي،  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  م��ك��ت��وم ج��ن��اح هيئة 
الر�شمي للطاقة امل�شتدامة يف اإك�شبو 2020 دبي، 
حممد  �شعيد  معايل  �شموه  ا�شتقبال  يف  ك��ان  حيث 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�شو  الطاير، 

كهرباء ومياه دبي.
الهيئة  تعر�شه  ما  على  ال�شمو  �شاحب  اطلع  وق��د 
اأمام زوارها يف اإك�شبو من اأفكار وابتكارات وم�شاريع 
العامل،  يف  رقمية  م��راف��ق  خ��دم��ات  موؤ�ش�شة  ك���اأول 
جمال  يف  الرئي�شية  م�شاريعها  الهيئة  تقدم  حيث 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة وا���ش��ت��خ��دام��ات ت��ق��ن��ي��ات الثورة 
ال�شناعية الرابعة والتي من �شاأنها اإحداث ثورة يف 

اأعمال املرافق العامة بالكامل.
ي�شم  ال��ذي  اجلناح  ح��ول  �شرح  اإىل  �شموه  وا�شتمع 
م�شاريع  على  الأوىل  ��ز  ت��ركرّ رئي�شيتني،  منطقتني 
اأه��م��ه��ا جم��م��ع حم��م��د بن  ال��ط��اق��ة النظيفة وم���ن 
م�شروع  اأك���  ال�شم�شية،  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د 
م�شتوى  ع��ل��ى  واح���د  م��وق��ع  يف  ال�شم�شية  للطاقة 
العامل، كذلك م�شروع الهيدروجني الأخ�شر، بينما 
ُخ�ش�شت املنطقة الثانية مل�شابقة "ديكاثلون الطاقة 
العاملية  امل�شابقة  وهي  الأو�شط"،  ال�شرق  ال�شم�شية 
الطاقة  على  املعتمدة  امل��ن��ازل  لت�شميم  للجامعات 
منطقة  يف  التقليدية  امل��ن��ازل  لتحويل  ال�شم�شية، 
ال�شرق الأو�شط اإىل واحات للتكنولوجيا، ت�شهم يف 

حتقيق كفاءة الطاقة وتر�شيد ا�شتهالك املياه.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدعم جهود املراأة يف مواجهة تغري املناخ لبناء م�ستقبل م�ستدام

•• نيويورك -وام:

اأكدت الإمارات العربية املتحدة اإميانها الرا�شخ بالدور احليوي الذي تلعبه 
تراعي  التي  التنمية  والتزامها بجهود  املناخ،  اأزم��ة تغري  امل��راأة يف مواجهة 
املناخ.  تغري  مبواجهة  املتعلقة  الوطنية  لل�شيا�شات  وو�شعها  امل��راأة،  متكني 
جاء ذلك خالل الدورة ال�شاد�شة وال�شتني للجنة و�شع املراأة، ب�شاأن "حتقيق 
امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني جميع الن�شاء والفتيات يف �شياق تغري املناخ 

و�شيا�شات وبرامج احلد من خماطر الكوارث الطبيعية".
واأ�شارت معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي 
القيادة  دور  اإىل   - الج��ت��م��اع  ه��ذا  ال��دول��ة يف  وف��د  ت��راأ���ش��ت  التي   - والبيئة 
وجهود املوؤ�ش�شات الوطنية ذات ال�شلة، يف النهو�ص مبكانة املراأة على جميع 

الهادفة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اأن  كيف  �شهدنا  "لقد  م�شيفة:  الأ���ش��ع��دة.. 
للمراأة، قد مكنت الدولة من ال�شتجابة ب�شكل اأف�شل لحتياجات املواطنني 
" نحن نوؤمن اإميانا را�شخا بقدرة املراأة  واملقيمني فيها". وفالت معاليها: 
اأزمة تغري املناخ، وهو دور توؤديه املراأة  على القيام بدور حيوي يف مواجهة 
التقنيات  ت�شخري  اإىل  ذات��ه  الوقت  نحتاج يف  كما  الإم����ارات.  دول��ة  فعاًل يف 
اجلديدة والنا�شئة، ل�شمان التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته ".

الهيئة احلكومية الدولية  1946، وهي  امل��راأة يف عام  تاأ�ش�شت جلنة و�شع 
املراأة.  ومتكني  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  لتعزيز  ح�شرًيا  املكر�شة  الرئي�شية، 
بداأت  وق��د  والجتماعي.  القت�شادي  للمجل�ص  تابعة  وظيفية  جلنة  وه��ي 
 25 14 مار�ص، وت�شتمر حتى  ال�شاد�شة وال�شتني للجنة يف  ال��دورة  اأعمال 

مار�ص اجلاري.

الإمارات للفلك: رم�سان 2 اأبريل املقبل وعدته 30 يوما
•• ال�صارقة - وام:

قال اإبراهيم اجلروان رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الإمارات للفلك اإن 
املقبل  اأبريل   2 املوافق  ال�شبت  املبارك يبداأ فلكيا يوم  �شهر رم�شان 
مايو   2 اخلمي�ص  يوم  �شوال  �شهر  واأول  املبارك  الفطر  عيد  ويكون 
 30 ه�   1433 يتمم رم�شان  اأن  املتوقع  فاإنه من  وبهذا   ،  2022

يوماً.
قرب  القر�ص  جزيرة  عند  وحتديدا   - خورفكان  مدينة  اأن  واأ���ش��اف 
ميناء خورفكان وهو اأق�شى موقع �شرقي بالدولة - �شت�شبق العا�شمة 
قبلها..  دقائق   8 بقرابة  والإف��ط��ار  ال�شيام  ب��دء  موعد  يف  اأبوظبي 
اأق�شى موقع غربي للدولة وتعقب  فيما يكون يف الغويفات وال�شلع 

12 دقيقة بعدها  العا�شمة يف موعد بدء ال�شيام والإفطار بقرابة 
وبذلك يكون فارق التوقيت يف املوعد 20 دقيقة تتقدم فيها خورفكان 
عن الغويفات يف بداية ال�شيام فجرا و عند الإفطار مع الغروب .. 
مو�شحا اأنه عندما يكون اآذان الفجر يف خورفكان 04:48 يكون يف 

العا�شمة اأبوظبي 04:56 ، و يف ال�شلع والغويفات 05:08.
وذكر اجلروان اأنه يف اأول اأيام �شهر رم�شان املبارك �شيكون وقت بدء 
ال�شوم يف العا�شمة اأبوظبي مع اآذان الفجر ال�شاعة 04:56 �شباحا 
والإفطار/ الغروب ال�شاعة 06:42 م�شاء وعدد �شاعات ال�شوم يبلغ 
ال�شوم  بدء  يكون  رم�شان  اآخر  يف  اأنه  اإىل  لفتا   .. �شاعة   13:46
ال�شاعة  ال��غ��روب/  والإف���ط���ار/  �شباحا   04:26 ال�شاعة  الفجر  و 

�شاعة.  14:28 ال�شوم  �شاعات  وعدد  م�شاء   06:55

ثالثة معار�ص فنية تفتتح برنامج احل�سن لعام 2022

الثقايف.   ع  املجمرّ يف  الأ�شتاد  حممد 
الفنية اجلديدة،  املعار�ص  وجت�شد 
امل�شاحبة  الفعاليات  اإىل  اإ���ش��اف��ًة 
الغنائية  الأم�شيات  تت�شمن  التي 
التي  وال�شتعرا�شية  واملو�شيقية 

الإمارات" من جمموعة فمومينتو 
وبيت  بانامك�ص  �شيتي  كالت�شرال 
"ت�شرفات  م��ع��ر���ص  احل���رف���ي���ني، 
القا�شمي،  ف����رح  ل��ل��ف��ن��ان��ة  عامة" 
للفنان  اآخر"  "منظور  وم��ع��ر���ص 

وتنوع  ث����راء  امل���وق���ع،  ي�شت�شيفها 
ومنوه  اأبوظبي  يف  الثقايف  امل�شهد 
وازدهاره، وذلك اإىل جانب ال�امج 
للجمهور  امل��خ�����ش�����ش��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
والور�ص الفنية التي �شي�شت�شيفها 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�شفت دائرة الثقافة وال�شياحة – 
لعام  برنامج احل�شن  اأبوظبي عن 
ثالثة  يت�شمن  وال���ذي   ،2022
احلرفيني  ب��ي��ت  يف  فنية  م��ع��ار���ص 
معايل  افتتحها  الثقايف،  ع  واملجمرّ
حممد خليفة املبارك، رئي�ص دائرة 
اأبوظبي،   – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
األفون�شو  ل��وي�����ص  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
دي األبا، �شفري املك�شيك لدى دولة 
وريتا  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ع�����ون، 
الثقافة يف دائرة الثقافة وال�شياحة 
الفنية  املعار�ص  حتمل  -اأبوظبي. 
احل�شن  ي�شت�شيفها  التي  الثالثة 
خالل الفرتة من 11 مار�ص ولغاية 
عناوين   ،2022 �شبتم�   20
اإىل  املك�شيك  من  الثقافات:  "ن�شج 

دائرة  روؤي����ة  يعك�ص  مب��ا  احل�����ش��ن، 
يف  اأب��وظ��ب��ي   - وال�شياحة  الثقافة 
جنباً  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  امل����واه����ب  ت���ق���دمي 
املعروفة.  الأ���ش��م��اء  م��ع  جنب  اإىل 
ويت�شمن ال�نامج الفني اأم�شيات 
العربي  ال���ن���ج���م  ي��ح��ي��ي��ه��ا  رائ����ع����ة 
���ش��ن��اق واملغني  ب���و  ل��ط��ف��ي  ال��ك��ب��ري 
ال��ك��وي��ت��ي ال�����ش��ه��ري ال�����ش��اب حمود 
م�شمم  ����ش���ي���ق���دم  ك���م���ا  اخل�������ش���ر. 
الرق�ص الفرن�شي-اجلزائري قادر 
مبهر.  راق�����ص  اأداء  ع��ر���ص  ع��ط��و 
املو�شمي  ال�نامج  اإىل  بالإ�شافة 
الغني الذي يقدمه ق�شر احل�شن 
الفعاليات  �شمن  احلرفيني  وبيت 

اخلا�شة ب�شهر رم�شان والعيد.
الوقائية  الإج��راءات  �شيتم تطبيق 
اخل���ا����ش���ة ب���ف���ريو����ص ك����ورون����ا، مع 
�شرورة وجود العالمة "اخل�شراء" 

على تطبيق "احل�شن".

مينية حمافظات  �ست  يف  الرم�سانية  الأحمر  الهالل  برامج  من  ي�ستفيدون  �سخ�ص  ماليني   7
•• اأبوظبي-وام:

ي�شتفيد حوايل 7 ماليني و35 األف �شخ�ص من برامج الهالل الأحمر 
الإماراتي الرم�شانية يف �شت حمافظات مينية، ت�شمل �شبوة وح�شرموت 
6 ماليني  ي�شتفيد  ���ش��وق��ط��رة، حيث  وت��ع��ز واحل��دي��دة وع���دن وج��زي��رة 
و870 األفا من املري الرم�شاين واإفطار ال�شائم، فيما ي�شتفيد من ك�شوة 
العيد 165 األف �شخ�ص.. وذلك تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة ، ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة ، رئي�ص هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
وتاأتي توجيهات القيادة الر�شيدة �شمن اجلهود الإن�شانية والتنموية التي 
ال�شاحة  املعاناة على  ورف��ع  لتح�شني احلياة  الإم���ارات  دول��ة  بها  ت�شطلع 
اليمنية، كما تاأتي لتلبية احتياجات الأ�شقاء يف اليمن خالل �شهر رم�شان 
امل��ب��ارك، وتعزيز جم��الت الأم���ن ال��غ��ذائ��ي، يف ظ��ل ال��ظ��روف الراهنة يف 

اليمن.
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ت��ي��ق ال��ف��الح��ي، الأم����ني ال��ع��ام لهيئة الهالل 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اإن  الأحمر، 
اليمن، ومكانتها  الإن�شانية يف  الأو�شاع  بها  التي حتظى  الأهمية  جت�شد 

يف �شلم اأولويات قيادة دولة الإمارات، التي اختطت نهجا متفردا يف البذل 
الأ�شقاء  الإن�شانية جتاه  انطالقا من م�شوؤوليتها  اليمن،  والعطاء جتاه 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  اأن  واأ���ش��اف  هناك. 
نهيان، تعزز دور الهالل الأحمر الإماراتي الإن�شاين والتنموي يف اليمن، 
ومتكنه من تقدمي اأف�شل اخلدمات لالأ�شقاء اليمنيني يف املجالت كافة، 
والوقوف بجانبهم والعمل على حت�شني اأو�شاعهم، م�شريا اإىل اأن الهيئة 
اإن�شانية  مكت�شبات  حتقيق  م��ن  ل���اجم��ه��ا  �شموه  دع��م  بف�شل  متكنت 
وتنموية عديدة على ال�شاحة اليمنية. وقال الفالحي اإن الهيئة �شرعت 
فورا يف تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 

بتوفري متطلبات رم�شان، واإي�شالها اإىل امل�شتهدفني يف مناطق �شكنهم يف 
املحافظات املعنية قبل حلول ال�شهر الف�شيل بوقت كاف.

جهودها  تعزيز  يف  ما�شية  الهيئة  اأن  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ع��ام  اأم���ني  واأك���د 
ومبادراتها يف اليمن، من خالل تبني املزيد من امل�شاريع وال�امج التي 
يف  وت�شاهم  ال�شقيق،  اليمني  ال�شعب  اأف���راد  من  وا�شعة  قطاعات  تخدم 

حتقيق التنمية املن�شودة، واإعادة احلياة اإىل ما كانت عليه �شابقا.
غذائية  عنا�شر  يت�شمن  الأح��م��ر  ل��ل��ه��الل  ال��رم�����ش��اين  امل���ري  اأن  ي��ذك��ر 
�شرورية واأ�شا�شية، تلبي احتياجات الأ�شر امل�شتفيدة طيلة �شهر رم�شان 

املبارك.

مبقره ويف مهرجان ال�ضيخ زايد

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يحتفي ب� »حق الليلة«
•• ابوظبي-الفجر:

احتفى الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
التي  الليلة"  "حق  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�شعبان  م��ن  الن�شف  ليلة  ت��واف��ق 
ذاكرة  من�شة  ويف  مبقره  املباركة، 
ال���وط���ن���ي ال����ت����ي ي�������ش���ارك ب���ه���ا يف 
زاي�����د، وحر�ص  ال�����ش��ي��خ  م��ه��رج��ان 
على  الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف 
اإحياء هذه املنا�شبة ملا لها من دور 
الثقايف  امل������وروث  اإح���ي���اء  يف  ك��ب��ري 
الحتفال  وج�����اء  والج���ت���م���اع���ي، 
الأن�شطة  ���ش��م��ن  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
بهدف  ينظمها  التي  الجتماعية 
ت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وغر�ص 
ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل اجل��م��ي��ل��ة ل���ل���رتاث يف 

نفو�ص الأجيال اجلديدة.  
و�شارك الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
الح��ت��ف��ال ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة يف هذا 

لأه��م��ي��ت��ه��ا يف ت��اأ���ش��ي��ل ال����رتاث يف 
نفو�ص الأجيال اجلديدة مبا يعزز 
اأبرز  م��ن  وذل���ك  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
اأهداف الأر�شيف واملكتبة الوطنية، 
ومن جهة اأخرى فاإن ليلة الن�شف 
من �شعبان املباركة تبعث يف نفو�ص 
الكبار اأي�شاً ال�شعادة ملا تنع�شه من 
وملا  البهيجة،  ال��ط��ف��ول��ة  ذك��ري��ات 
والرتابط  املحبة  روح  من  ت�شيعه 

بني اأبناء املجتمع الإماراتي.
مظاهر  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
باأ�شكال  ج�����اءت  ك��ل��ه��ا  الح���ت���ف���ال 
حتاكي مفردات الرتاث الإماراتي، 
الرتاثية  الأه����ازي����ج  ت�����رددت  وق���د 
رحاب  يف  املنا�شبة  ب��ه��ذه  اخل��ا���ش��ة 
ويف  ال��وط��ن��ي��ة،  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف 
مبهرجان  ال��وط��ن��ي  ذاك���رة  من�شة 

ال�شيخ زايد.  
الثاين  اجل���زء  ورد يف  م��ا  وح�����ش��ب 

واملكتبة  الأر�شيف  ع��ام  مدير  علي 
الوطنية، ومدراء الإدارات، وجميع 
املوظفني الحتفال بهذه املنا�شبة، 

"حق  مبنا�شبة  امل��األ��وف��ة  ال��رتاث��ي��ة 
يعطيكم،  اهلل  "عطونا  الليلة": 
مت  وق���د  يوديكم...."،  م��ك��ة  ب��ي��ت 

بلبا�شهم  الأط���ف���ال  بع�ص  ال��ع��ام؛ 
طقو�ص  وج��رْت  الأ�شيل،  الرتاثي 
الح���ت���ف���ال ع��ل��ى اأن���غ���ام الأه���ازي���ج 

ت��وزي��ع اأن���واع ع��دي��دة م��ن احللوى 
على امل�شاركني. 

اآل  ماجد  اهلل  عبد  �شعادة  و�شارك 

تاريخنا"  "ذاكرتهم  ك���ت���اب  م���ن 
واملكتبة  الأر����ش���ي���ف  ع���ن  ال�������ش���ادر 
الوطنية؛ فاإنه منذ القدمي ُعرفْت 
هذه املنا�شبة يف الرتاث الإماراتي؛ 
الإم��ارات��ي��ون يحتفلون بها  ك��ان  اإذ 
ل��الأط��ف��ال يف منت�شف  وي��ق��دم��ون 
"حق  ت�شمى  عطايا  �شعبان  �شهر 
هذه  يف  ال�����ش��ب��ي��ة  وك����ان  الليلة"، 
الفريج،  يف  ي��ت��ج��ول��ون  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

وي��ط��رق��ون اأب�����واب ال��ب��ي��وت، وكان 
الأهايل يعطونهم بع�ص احللويات 
مثل: ال�شبيعات "حلوى على �شكل 
وهم  كي�ص،  يف  ي�شعونها  اأ�شابع" 

يرددون: 
عط�نا من حق الليلة

اهلل يعطيكم
عط�نا من حق اهلل

بيت مكة ي�ديكم

جامعة ال�سارقة و»بي ات�ص ام كابيتال« توقعان مذكرة تفاهم

اأن جامعة ال�شارقة تَعد من ك�ى 
ج��ام��ع��ات ال���دول���ة م���ن ح��ي��ث عدد 
وال�امج  واخل��ري��ج��ني  ال��ط��الب 
ت��ط��رح��ه��ا، وتقدم  ال��ت��ي  امل��ع��ت��م��دة 
متميز  تعليمي  حمتوى  اجلامعة 
وب����رام����ج ت��ط��وي��ري��ه ل��ل��ع��م��ل على 
البتكار  م���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
طلبتها  ل����دى  الأع����م����ال  وري�������ادة 
العمل  ب�شوق  للتحاقهم  متهيدا 
بعد التخرج وامل�شاركة يف اخلطط 
ال��ت��ن��م��وي��ة لأوط����ان����ه����م، واأ����ش���اف 
جامعة  اأن  طاهر  �شالح  الدكتور 
ال�����ش��ارق��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���د ج�شور 
التعاون  دائما مع املوؤ�ش�شات املحلية 

م�شاريع  م��ث��ل  ف��ع��ال��ة  م�����ش��رتك��ة 
البيانات  ت��ب��ادل  م�شرتكة،  بحثية 
الأن�شطة  يف  امل�شاركة  واملعلومات، 
والفعاليات، واإعداد غرفة للتداول 
اأن  �شاأنها  الف��رتا���ش��ي وال��ت��ي م��ن 
العملية  ال���ط���الب  م���ه���ارات  ت��ع��زز 
واك�������ش���اب���ه���م اخل���������ات ال���الزم���ة 
الأع��م��ال والعمل يف قطاع  ل��ري��ادة 

ال�شتثمار و اخلدمات املالية.
تعقيبا على توقيع التفاقية، اأعرب 
الدكتور �شالح طاهر احلاج، نائب 
ل�����ش��وؤون املجتمع  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب���ه���ذا ال���ت���ع���اون مع 
ام كابيتال. موؤكداً  ات�ص  �شركة بي 

•• دبي-الفجر: 

اتفاقية  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
تعاون م�شرتك مع �شركة بي ات�ص 
ام كابيتال للخدمات املالية، بهدف 
ال��ط��ل��ب��ة لفر�ص  ق�����درات  ت��ط��وي��ر 
املالية.  الأ����ش���واق  واع����دة يف  ع��م��ل 
جامعة  ع��ن  نيابة  بالتوقيع  وق���ام 
ال�����ش��ارق��ة ال��دك��ت��ور ���ش��الح طاهر 
احلاج، نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون 
املجتمع، و ال�شيد معن الب�شطامي، 
للعمليات،  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر  
كابيتال.  ام  ات�����ص  ب��ي  ���ش��رك��ة  ع��ن 
تعزيز  ب���ه���دف  الت���ف���اق���ي���ة  ت����اأت����ي 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  بني  ال�شراكة 
م�شرية  لدعم  اخلا�شة  وال�شركات 
والجتماعي  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  بدولة 
ك��م��ا ت��ل��ع��ب ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة دوراً 
الرامية  اجلامعة  خطط  يف  هاماً 
العملي  اجل�����ان�����ب  ت����ع����زي����ز  اإىل 
الطالب  ق��درات  وتطوير  وتاأهيل 
لفر�ص  ال��و���ش��ول  م��ن  لتمكينهم 
عمل واعدة يف الأ�شواق املالية بعد 
التخرج،  ووفقاً لالتفاقية �شيعمل 
اأن�شطة  توفري  على  معاً  الطرفان 

�شواء احلكومية اأو اخلا�شة بهدف 
الأكادميي  القطاع  �شراكة  تعزيز 
الدولة  يف  املختلفة  القطاعات  مع 
من اأجل تنمية وتطوير املجتمع. 

وم����ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د ع��ب��د ال���ه���ادي 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال�������ش���ع���دي، 
كابيتال  ام  ات���������ص  ب�����ي  ل�������ش���رك���ة 
ع���ل���ى فخره  امل���ال���ي���ة،  ل���ل���خ���دم���ات 
جامعة  مع  التعاون  اتفاقية  بعقد 
ال�شارقة بو�شفها اإحدى املوؤ�ش�شات 
الأك����ادمي����ي����ة امل���رم���وق���ة يف دول����ة 
املتحدة، م�شرياُ  العربية  الإم��ارات 
برامج  �شتوفر  التفاقية  هذه  اإىل 
قدرات  ت��ع��زز  ���ش��ام��ل��ة  متخ�ش�شة 
تلبية  م����ن  ومت���ك���ن���ه���م  ال����ط����الب 
�شوق  يف  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
الالزمة  اخل���ات  وخا�شة  العمل 
يف ق���ط���اع ال���ش��ت��ث��م��ار وال����ت����داول 
ب������الأوراق امل��ال��ي��ة، ك��م��ا ت�����ش��اه��م يف 
الهادف  العلمي  ال��ب��ح��ث  ت�شجيع 
الأع���م���ال  ق���ط���اع���ات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
وحتقيق النمو القت�شادي املحلي. 
العمل مع  اإىل  " نتطلع  واأ���ش��اف: 
اجلامعة يف جمموعة من املبادرات 
املثمرة التي حتقق اأق�شى ا�شتفادة 
ل��ل��ط��الب والأك��ادمي��ي��ني ع��ل��ى حٍد 

�شواء ".
هذا، وت�شاهم اتفاقية التعاون بني 
جامعة ال�شارقة و�شركة بي ات�ص ام 
دعم  يف  املالية،  للخدمات  كابيتال 
املعرفة  ل��رب��ط  امل�����ش��رتك��ة  ال���روؤي���ة 
وال�امج  ب��امل��ب��ادرات  الأك��ادمي��ي��ة 
ا�شت�شراف  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ف��ع��ال��ة 
امل�شتقبل واإتاحة الفر�شة للطالب 
ل���ل���و����ش���ول ل����ل����خ�����ات ال����الزم����ة 
كما  واملهنية،  الأك��ادمي��ي��ة  للكفاءة 
مل�شتقبل  للطالب  الفر�شة  ت��وف��ر 
م�شرق ك��رواد لالأعمال من خالل  
اخل����������ات ال���ع���م���ل���ي���ة وال������ام�����ج 
بي  �شركة  تقدمها  ال��ت��ي  ال��واع��دة 
ات�ص ام كابيتال، ف�شاًل عن الفوائد 
التي حتققها هذه التفاقية لقطاع 
الأعمال للم�شاهمة الفعالة يف دفع 
بدولة  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و  عجلة 

الإمارات العربية املتحدة. 
الأ�شتاذة  التفاقية،  توقيع  ح�شر 
ال��دك��ت��ورة دمي��ا اجل��م��ايل، عميدة 
والأ�شتاذ  الأع����م����ال،  اإدارة  ك��ل��ي��ة 
ديبوجلو،  ال��دي��ن  �شالح  الدكتور 
والقت�شاد  التمويل  ق�شم  رئي�ص 
امل�شوؤولني من  وع��دد من  بالكلية، 

الطرفني.

حتت �ضعار )همم تقراأ وترتقي(

ور�سة خمت�سة بجامعة الإمارات حول مواجهة �سعوبات القراءة لدى اأ�سحاب الهمم
•• العني-الفجر:  

اخلا�شة  ال���رتب���ي���ة  خم��ت���  ���م  ن���ظرّ
لكلية  ال���ت���اب���ع  والأ�����ش����رة  ل��ل��ط��ف��ل 
ال����رتب����ي����ة ب���ج���ام���ع���ة الإم������������ارات 
العربية املتحدة ور�شة "همم تقراأ 
�شهر  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  وترتقي" 
ال���ق���راءة، ت��ن��اول��ت م��وا���ش��ي��ع عدة 
اللم�شي،  وال��ذك��اء  ال��ق��راءة،  كع�شر 
والكتابة  ال���ق���راءة  ب��ني  وال��ع��الق��ة 

قدمها اأ�شاتذة خمت�شون بالكلية.
وت���اأت���ي ه���ذه ال��ور���ش��ة ت��ف��اع��اًل مع 
���ش��ه��ر ال�����ق�����راءة، ورب�����ط ال���ق���راءة 
التعريف  و  ال���ه���م���م،  ب���اأ����ش���ح���اب 
اأ�شحاب  تواجه  التي  بال�شعوبات 
ال��ق��راءة، وكيفية  الهمم يف جم��ال 
ال�شعوبات،  ل��ه��ذه  احل��ل��ول  اإي��ج��اد 
وحتفيزهم على امل�شاركة بالأن�شطة 

القرائية.
اأ���ش��رف م�شطفى  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
ال����رتب����ي����ة  ب���ق�������ش���م  –حما�شر 
"العزم  بعنوان  عر�شه  اخلا�شة-  
وال��ق��راءة والطموح"  ح��ول طرق 
القراءة املختلفة للطالب اأ�شحاب 
من  ب�شرًيا،  املعاقني  مثل  الهمم 
والطرق  "برايل"  طريقة  خ��الل 
اللم�شية للح�شول على املعلومات، 

ف��ن��اق�����ص ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ت�����ش��م��ن��ة يف 
بالكتابة، و�شدد  القراءة وعالقتها 
�شرورة  على  ماك�شويل  ال��دك��ت��ور 
الطالب  ب���دع���م  امل���ع���ل���م���ني  ق���ي���ام 
والكتابة  القراءة  مهارات  لتطوير 

يف نف�ص الوقت.
وتناولت �شهام تيم – اأخ�شائي اأول 
خمت� الرتبية اخلا�شة-  العديد 
القراءة،  املعلومات حول ع�شر  من 
موؤ�شراته،  ه��ي  وم���ا  ل��ه  وت��ع��ري��ف 
كما  ال����ع����الج����ي����ة،  وال�����ت�����دخ�����الت 
جمموعة  ت��ي��م  ���ش��ه��ام  ا�شتعر�شت 
م��ن الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة بهدف 
العملية  باخل�ات  الطلبة  تزويد 
ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح�����الت ع�شر 

القراءة.

ع����� ت���ق���دمي دل���ي���ل ع��م��ل��ي حول 
طرق ا�شتخدام الأ�شاليب اللم�شية 
للح�شول على املعرفة واملعلومات، 
ك���م���ا ع����ر�����ص ال����دك����ت����ور اأ�����ش����رف 
تو�شح  التي  الإجرائية  املمار�شات 
يواجهها  ال��ت��ي  ال��ق��راءة  �شعوبات 
ع�شر  من  يعانون  الذين  الطالب 
ال�����ق�����راءة، وك���ذل���ك ال���ع���الق���ة بني 
املعلمني  وحاجة  والكتابة  القراءة 
اإىل دعم الطالب لتطوير القراءة 

ومهارات الكتابة.
ماك�شويل  ال��دك��ت��ور  حت���دث  فيما 
بق�شم  م�����ش��اع��د  اأ����ش���ت���اذ  اأوب����وك����و- 
اخل���ا����ش���ة-  يف  عر�شه  ال��رتب��ي��ة 
عن  ويدي"  راأ������ش�����ي   " ب����ع����ن����وان 
والكتابة.  ال���ق���راءة  ب��ني  ال��ع��الق��ة 

مركز جمعة املاجد ينظم حما�سرة يف حتقيق ن�سبة ت�سمية الكتاب العربي املخطوط
•• دبي-الفجر:

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
وال��������رتاث ب����دب����ي، ب���ال���ت���ع���اون مع 
امللك عبدالعزيز للمكتبات  جممع 
ال��وق��ف��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة  ، يوم 
مار�ص   17 اخلمي�ص  الأول  اأم�ص 
بعد  ع���ن  حم��ا���ش��رة   ، 2022م 
ت�شمية  ن�����ش��ب��ة  " حت��ق��ي��ق  ب��ع��ن��وان 
ُهَدى  املخطوط:  العربي  الكتاب 
قدمها  اأمنوذجاً"،  ال�شاري" 
العويف،  الدكتور حممد بن حميد 
امل�شت�شار العلمي مبجمع امللك عبد 
العزيز للمكتبات الوقفية باملدينة 
امل��ن��ورة .    ت��ن��اول الدكتور حممد 
العويف يف حما�شرته اأربعة حماور 

حجريف �شرية الإمام البخاري ، ثم 
الثالث  املحور  يف  عن  حديثه  تابع 
الذي بني فيه �شعف ن�شبة ت�شمية 
الباري  فتح  ملقدمة  ال�شاري  هدى 
وَنقاًل  ��اً  َخ��طَّ حجر  اب��ن  للحافظ 
ال��راب��ع بالقول  امل��ح��ور  ، وخ��ت��م يف 
اإذا مل  املُ�ْشِكل يف الن�ص  اأن املو�شع 
ببع�شها  وت��ع��اَر���ص  ُن�َشخه  ��َم��ع  جُتْ
ل يكاد يتبني اخلطاأ ف��ي��ه.    وقد 
ج������رى خ������الل امل����ح����ا�����ش����رة ط���رح 
العديد من الأ�شئلة وال�شتف�شارات 
قام  ب���دوره  وال���ذي  املحا�شر،  على 
بالإجابة عليها جميعاً ، ويف نهاية 
الدكتور  امل���رك���ز  ���ش��ك��ر  امل��ح��ا���ش��رة 
تقدميه  ع���ل���ى   ، ال����ع����ويف  حم���م���د 

الرائع .

الثابت     ال����ش���م   : اأول���ه���ا  رئ��ي�����ش��ي��ة 
الع�شقالين  ح��ج��ر  اب����ن  مل��ق��دم��ة 
وهو املقدمة، وكذلك مقدمة فتح 
 ، البخاري  �شرح  ومقدمة  الباري، 
ويف املحور الثاين حتدث عن هدى 
ال�شاري، وهو ا�شم كتاب قدمي لبن 
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اأخبـار الإمـارات
علي النعيمي ي�سارك يف اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل يف اإندوني�سيا 

•• بايل -الفجر:

جمموعة  رئي�ص  النعيمي  را���ش��د  علي  الدكتور  معايل  ���ش��ارك 
ال�شعبة ال�ملانية الإماراتية يف الحتاد ال�ملاين الدويل، ع�شو 
اجليو�شيا�شية  املجموعة  ممثل  ل��الحت��اد  التنفيذية  اللجنة 
"287" للجنة  ال����  ال����دورة  ال��ل��ج��ن��ة، يف اج��ت��م��اع  ال��ع��رب��ي��ة يف 
 144 ال���  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  �شمن  عقد  ال���ذي  التنفيذية 
لالحتاد والدورة ال�209 للمجل�ص احلاكم املنعقدة  يف مدينة 

بايل باإندوني�شيا خالل الفرتة -18 24 مار�ص 2022م.
ال���ذي عقد برئا�شة م��ع��ايل دوارتي  وج���رى خ��الل الج��ت��م��اع  

الأخري  الج��ت��م��اع  حم�شر  اع��ت��م��اد  الحت����اد،  رئي�ص  بات�شيكو 
الحتادي  الوطني  املجل�ص  ا�شت�شافها  التي  التنفيذية  اللجنة 
يف دبي بتاريخ  26 ف�اير 2022م، يف �شابقة هي الأوىل التي 

جتتمع فيها اللجنة خارج مقر الحتاد.
كما مت الط��الع على تقرير رئي�ص الحت��اد ال�ملاين الدويل 
اأن�شطة الحت��اد، وقدم الأم��ني العام لالحتاد ملحة عامة  حول 
  2021 2017 و  اأن�شطة الحتاد يف الفرتة بني عامي  حول 
التقرير  اللجنة  وا�شتعر�شت  حتقيقه،  مت  ال��ذي  العام  والأث��ر 
 31 يف  املنتهية  لل�شنة  املالية  البيانات  يت�شمن  ال��ذي  امل��ايل 
دي�شم� 2021 م، وحت�شيل امل�شاهمات والو�شع املايل احلايل 

لالحتاد، واجلهود املبذولة للح�شول على متويل طوعي.
ال�ملاين  الحت��اد  يف  بالع�شوية  املتعلقة  للم�شائل  وبالن�شبة 
الطلبات  يف  النظر  مت  حيث  ال�ملانات،  بع�ص  وحالة  ال��دويل 
الأمن  م��ع��اه��دة  ال���مل��ان��ي��ة ملنظمة  : اجل��م��ع��ي��ة  م��ن  امل��ق��دم��ة 
اجلماعي، ورابطة ال�ملانيني من اأجل القد�ص، ورابطة العامل 

الإ�شالمي، للح�شول على �شفة مراقب دائم يف الحتاد. 
كما مت خالل الجتماع التح�شري للجمعية ال�144 لالحتاد، 
والطالع على م�شروع ا�شرتاتيجية الحتاد ال�ملاين الدويل 
ل��الت�����ش��الت، وامل�����ش��ائ��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة لالحتاد 

ال�ملاين الدويل. 

الإمارات رئي�ضًا لحتاد الكيميائيني العرب وم�زة ال�ضام�ضي اأمني عامًا

»كيميائية الإمارات« ت�ست�سيف بنجاح كبري الجتماع الأربعني للمجل�ص الأعلى لالحتاد يف اك�سبو دبي

مدينة  يف  اجلمعية  تعقده  ���ش��وف 
" مر�شى علم " على �شاحل البحر 
العربية  م�شر  بجمهورية  الحمر 
يف الفرتة من ١١-١٤ اأكتوبر العام 
اجلامعة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل�����اري 
الكيمياء   " ب��ع��ن��وان  ال���ي��ط��ان��ي��ة 

والتحديات العاملية".
 

زيارات مبهرة
العامة  ال���ع���الق���ات  جل��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
لالجتماع برئا�شة ريحانة ال�شحي 
زيارتني للم�شاركني يف الجتماعات 
ل��ل��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ب���دب���ي واأخ�����رى 
خالل  اع��رب  دب��ي  اك�شبو  لأجنحة 
امل�����ش��ارك��ون ع��ن ان��ب��ه��اره��م الكبري 
لالمارات  املميز  العاملي  بالتنظيم 

لك�شبو دبي 2020
 

نقاط ومالحظات:
ال�شحوة  را���ش��د  ع��زة  الأ���ش��ت��اذة   •

تراأ�شت وفد المارات لالجتماع.
وليبيا  امل���غ���رب  وف����ود  ���ش��ارك��ت   •
الجتماعات  يف  و���ش��وري��ا  وال��ي��م��ن 
التوا�شل  ت��ط��ب��ي��ق��ات  خ����الل  م���ن 

عن بعد.
• الدكتور ح�شن ال�شمري ا�شتطاع 
والنتخابات  الجتماع  اإدارة  بحزم 
النظام  ب����ني  اخل�����الف�����ات  و�����ش����ط 

الأ�شا�شي والقيم املطبقة.
التمويل  ل��دع��م  ط��رح��ت  اأف��ك��ار   •
وال�����دورات  ال���ع���ام  �شخ�شية  م��ن��ه��ا 

التدريبية وايزو الكيمياء.
تطبيق  وبنجاح  يتم  مرة  لأول   •

الدولية  الأي����ام  فعالية  تنظيمها 
على  الج��ت��م��اع  واث��ن��ى   ، للكيمياء 
لالحتاد  الإعالمية  اللجنة  جهود 
ع�شوة  احل����م����اد  ن�������ورة  ب���رئ���ا����ش���ة 
للكيمياء  ال���ك���وي���ت���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
التوا�شل  ح�������ش���اب���ات  ان���������ش����اء  يف 
الج��ت��م��اع��ي " ال�����ش��و���ش��ل م��ي��دي��ا " 
وال��ت��غ��ط��ي��ات الإع���الم���ي���ة واع�����داد 

املوقع اللكرتوين لالحتاد .
الجتماع  مكان  الجتماع  واعتمد 
للمجل�ص  والرب������ع������ون  احل��������ادي 
الأعلى لالحتاد ليكون يف القاهرة 
امل�شرية  اجل��م��ع��ي��ات  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ومكان  م��وع��د  واع��ت��م��اد  للكيمياء 
الج����ت����م����اع ال�����ث�����اين والأرب������ع������ون 
ل���ل���م���ج���ل�������ص الأع������ل������ى ل����ي����ك����ون يف 
اجلمعية  ���ش��ي��اف��ة  يف  ال���ب���ح���ري���ن 

البحرينية للكيمياء.
دبي  اك�شبو  الجتماع يف  اطلع  كما 
والنقابات  اجلمعيات  تقارير  على 
ت�شجيل  ومتابعة  الحت���اد  اأع�����ش��اء 
العربية  ال��دول  الحت��اد يف جامعة 
زمالة  جمعية  ان�����ش��م��ام  واع��ت��م��اد 
لالن�شمام  امل�������ش���ري���ة  ال��ك��ي��م��ي��اء 
لالحتاد وت�شكيل الفريق الإعالمي 

لالحتاد.
 

زمالة الكيمياء 
عطية  ع������الء  ال����دك����ت����ور  وك�������ش���ف 
زمالة  اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص 
جمعية  اأح���دث  امل�شرية  الكيمياء 
ا�شهارها  وج���رى  ل��الحت��اد  تن�شم 
يف يوليو املا�شي حتت مظلة وزارة 

ال����وف����د  ال�����ك�����رمي�����ة  ك�����ع�����ادت�����ه   •
البحريني ين�شر ال�شعادة باحللوى 

واملتاي .
 

ال�ف�د امل�ضاركة
�شارك يف الجتماع اكرث من ثالثني 
يف  ومتخ�ش�ص  ودكتور  بروفي�شور 
ونقابة  جمعية   17 م��ن  الكيمياء 
كيميائية عربية وهم : زيد عبداهلل 
العثمان رئي�ص اجلمعية الكيميائية 
العربي  الحت���اد  رئي�ص  ال�شعودية 
للكيمياء وعلي بن كناخر الدحيلي 
الكيميائية  اجلمعية  رئي�ص  نائب 
الورثان  وعبدالرحمن  ال�شعودية 
ع�شو جمل�ص الإدارة " ال�شعودية " 
، ح�شن املهيني ال�شمري اأمني عام 
للكيمياء وحمدان  العربي  الحتاد 
احلجرف  وهيف  العجمي  حممد 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ش��وي 
الواحد  عبد  الكويتية،  الكيميائية 
جمعية  رئي�ص  النكال  عبدالوهاب 
وح�شني  البحرينني  الكيميائيني 
ن��ائ��ب رئي�ص  ع��ب��داهلل احل��ل��واج��ي 
 ، البحرينية  الكيميائيني  جمعية 
اجلمعية  رئي�ص  رم�شان  بن  حامت 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة وع�����ادل 
ادارة  جم���ل�������ص  ع�������ش���و  م���ق���ري�������ص 
 ، التون�شية  الكيميائية  اجلمعية 
زمالة  جمعية  رئي�ص  عطية  ع��الء 
فوزي  وعوي�ص  امل�شرية  الكيمياء 
الكيميائية  اجلمعية  ع�شو  عوي�ص 
اإبراهيم  حم��م��د  ور����ش���ا  امل�����ش��ري��ة 
امل�شرية  اجل��م��ع��ي��ة  ع�شو  ال��ن�����ش��ار 

العاملي الفريد يف دبي ، ليتم ت�شليم 
رئا�شة الحتاد للجمعية الكيميائية 
الإماراتية وللمرة الثانية  برئا�شة 
الرئي�شة  ال�شام�شي  موزة  الأ�شتاذة 
اخلليجي  لالحتاد  كذلك  احلالية 

للكيميائيني.
الأعلى  املجل�ص  اأع�شاء  ناق�ص  ث��م 
ممثلة  لالحتاد"  العامة  "الأمانة 
يف الدكتور ح�شن املهيني ال�شمري 
الدكتور  والأ���ش��ت��اذ  ال��ع��ام  الأم����ني 
العام  الأم��ني  ال�شفا  اإبراهيم  علي 
امل�شاعد والأمني املايل ابت�شام كاظم 
التقريرين  حول  اجلعاري  مهاوي 
 ، واع���ت���م���اده���م���ا  وامل������ايل  الإداري 
والط������الع ع��ل��ى اأن�����ش��ط��ة ال�����دورة 
اب����رزه����ا ويف ظل  وك�����ان  امل��ا���ش��ي��ة 
جائحة كورونا اجناز املو�شم الثقايف 
25 حما�شرة  الكيميائي مت�شمنا 
خمتلف  يف  متخ�ش�شة  كيميائية 
ح��ق��ول ال��ك��ي��م��ي��اء وك��ان��ت ع��ن بعد 
اأع�شاء  عموم  بها  و�شارك  جميعها 

اجلمعيات والنقابات الع�شاء.
جهود  ع���ل���ى  الج����ت����م����اع  واط�����ل�����ع 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة يف ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
للكيمياء  امل�������ش���ري���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
امل�شرية  واجل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة 
م�شابقة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ل��ل��ك��ي��م��ي��اء 
التا�شع  العربي  الكيمياء  اأومل��ب��ي��اد 
ع��ل��ى جهود  امل�������ش���ارك���ون  واط���ل���ع   ،
العامة يف ت�شجيل الحتاد  الأمانة 

لدى جامعة الدول العربية .
و���ش��ك��رت الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة لالحتاد 
املوريتانية  الكيميائية  للجمعية 

مببادرة  الل���ك���رتوين  ال��ت�����ش��وي��ت 
اإماراتية يف انتخابات الحتاد.

ربطت  الإماراتية  •      اجلمعية 
من  الن�شف  باحتفالت  امل�شاركني 
�شعبان بتوزيع احللويات والهري�ص 

واخلبي�ص.
• نقطة العجز املايل حتد يواجهه 

الحتاد واجلمعيات.
البنكي  احل�شاب  فتح  مع�شلة   •
ت���ع���ط���ل ج����م����ع م�����������وارد الحت��������اد 

القدمية
اىل  دع���ا  وم��وري��ت��ان��ي��ا  • ال���ع���راق 
القادمة  الج����ت����م����اع����ات  ت��ن��ظ��ي��م 

لديهما
اأقعدته  ال��ب��ارد  اي��ل��ي  ال��دك��ت��ور   •
ن����ت����ي����ج����ة ف����ح���������ص ك�����وف�����ي�����د 19 
غرفته  يف  ح��ب��ي�����ش��ا  الإي����ج����اب����ي����ة 

بالفندق .
قدما  وال�����ش��ودان  لبنان  وف��دي   •
للجمعية  تقديرا  ت��ذك��اري��ة  ه��داي��ا 

الإماراتية.
نقيب  ج����ان  ن��ق��ول  • ال��دك��ت��ور 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني ك���ان 
م����ن اأك������� امل�������ش���ارك���ني ���ش��ن��ا كما 
لقتنا�ص  ب��ع��م��ره  ي�����ش��ت��ع��ني  ك����ان 

امل�شاركات.
العجمي  ح�شن  الع�شوان  • خ�شر 
واحدا  بالت�شاو  الدجيلي  ورغ���داء 
من الأ�شوات حيث �شجل مر�شحه 

ب�" رغداء العجمي " 
على  امل�شاركني  من  عدد  • حر�ص 
ل�شتثمار  زوج���ات���ه���م  ا���ش��ط��ح��اب 

الفر�شة لزيارة اك�شبو دبي معا .

اأن اجلمعية  الت�شامن الجتماعي 
ت��ق��دم اخل����اء وال���ش��ت�����ش��اري��ني يف 
كل علوم الكيمياء، وتنظيم حلقات 
و���ش��ل ب��ني خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة العلوم 
وامل�شانع وتدريبهم بها واحل�شول 
وتاأهيلهم  املطلوبة  اخل���ات  على 
الأبحاث  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��ع��م��ل،  ل�����ش��وق 
التطبيقية يف امل�شانع وادخال فكر 

احلفاظ على البيئة فيها.
واأ�شار رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 
اإىل اأنها نظمت حتى الن ملتقيني 
دور  مثل  هامة  مو�شوعات  ناق�شا 
ال��ك��ي��م��ي��اء يف ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة من 
واإعادة  ال�شناعية،  املخلفات  بع�ص 
ودور  منها،  وال���ش��ت��ف��ادة  ت��دوي��ره��ا 
الهيئات النووية امل�شرية يف تنمية 
امل��ج��ت��م��ع، واخل���دم���ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
والبويل  ال�شناعية،  التطبيقات 
ومعاجلة  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا،  ي����وري����ا 
ال�����ش��ن��اع��ي، ودور  ال�����ش��رف  م���ي���اه 
العلمية  وال��درا���ش��ات  ال�شت�شارات 
والكيمياء  ال�����ش��ن��اع��ة،  ت��ط��وي��ر  يف 
وكيفية  احل����������روب،  يف  ودوره����������ا 
احل���ر يف  للن�شر  الأب���ح���اث  اإع�����داد 
العنا�شر  مرتاكبات  كيمياء  جملة 

النتقالية.
 

م�ؤمتر مر�ضى علم
عبداجلواد  ح�شن  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
ح�شن ع�شو جمل�ص اإدارة اجلمعية 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل�������ش���ري���ة ال����دع����وة 
حل�شور  الأع��ل��ى  املجل�ص  لأع�شاء 
امل���وؤمت���ر ال�����دويل اخل��ام�����ص الذى 

•• دبي - عبدالرحمن نقي: 

الكيميائية  اجلمعية  با�شت�شافة 
اأم�ص  ي����وم  اخ��ت��ت��م��ت  الإم����ارات����ي����ة 
الأول يف جناح فزعة التابع لوزارة 
 2020 دب��ي  اك�شبو  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
الج����ت����م����اع����ات ال����ع����ام����ة ل����ل����دورة 
لحتاد  العلى  للمجل�ص  الأربعون 
توجت  والتي  العرب  الكيميائيني 
الرئي�ص  مبن�شبي  الم���ارات  بفوز 
بقيادة  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  والأم������ني 
�شعادة موزة �شيف مطر ال�شام�شي 
الكيميائية  اجل���م���ع���ي���ة  رئ���ي�������ش���ة 
مبن�شب  ف�����از  ف��ي��م��ا  الإم����ارات����ي����ة 
الأ�شتاذ  امل�����ش��اع��د  ال���ع���ام  الأم������ني 
ال��ع��ج��م��ي ع�����ش��و جمل�ص  ح���م���دان 
اإدارة جمعية الكويتيني الكيميائية 
كاظم  ابت�شام  لل�شيدة  والتجديد 
اجلمعية  م���ن  اجل����ع����اري  م���ه���اوي 

العراقية الكيميائية اأمينا ماليا.
واأه���������دت ال�����ش��ام�����ش��ي ال����ف����وز اىل 
وم�شرية  الم���ارات  و�شعب  حكومة 
ه���و تقدير  ه���ذا الإجن�����از امن���ا  ان 
المارات  لبنة  لي�ص  مميز  عربي 
احل�شاري  ل��ل��م��ن��ج��ز  ب���ل  ف��ح�����ش��ب 
الماراتي العاملي يف �شتى املجالت 
قيادتنا  اه���ت���م���ام  م���ق���دم���ت���ه  ويف 
الر�شيد بالمارات بالعلم والعلماء 

والبتكار .
وبداأت فعاليات الجتماع برتحيب 
ليبداأ  بامل�شاركني  ال�شام�شي  م��وزة 
والثالثني  التا�شعة  ال��دورة  رئي�ص 
ل���ل���م���ج���ل�������ص ال�����وف����ي���������ش����ور زي����د 
العثمان رئي�ص اجلمعية ال�شعودية 
الن�شاب  ب��اع��ت��م��اد  ل��ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني 
القانوين للح�شور ومقدما ال�شكر 
والنقابات  للجمعيات  وال��ت��ق��دي��ر 
ب���ك���ل فخر  و����ش���اك���را   ، الأع���������ش����اء 
الكرمية  ال���ش��ت�����ش��اف��ة  ل���الم���ارات 
ل��الج��ت��م��اع و���ش��ط اك�����ش��ب��و احلدث 

وح�شن  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة  ل��ل��ك��ي��م��ي��اء 
اجلمعية  ع�شو  ح�شن  عبداجلواد 
الكيميائية امل�شرية ، نقول ج�ان 
اللبنانيني  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني  ن��ق��ي��ب 
امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  �شفا  وعلي 
وايلي  للكيمياء  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 
الكيميائيني  ن��ق��اب��ة  ع�شو  ال��ب��ارد 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، امل����ق����داد اح���م���د علي 
الكيميائية  اجل��م��ع��ي��ة  ع���ام  اأم����ني 
منية  �شعيد  حم��م��د   ، ال�����ش��ودان��ي��ة 
الكيميائية  اجلمعية  رئي�ص  نائب 
امل��وري��ت��ان��ي��ة واإب���راه���ي���م ال���دي���ك ، 
اجلمعية  رئ��ي�����ص  ���ش��ل��ط��ان  ودي�����ع 
ومي�شيل  الفل�شطينية  الكيميائية 
"فل�شطني  ح��ن��اي��ا  م��ي�����ش��ي��ل  ���ش��ك��ر 
املايل  الأم����ني  ك��اظ��م  اب��ت�����ش��ام   ، "
ورغداء  للكيمياء  العربي  لالحتاد 
ح�شن الدجيلي نقيب الكيميائيني 
ال��ع��راق��ي��ني وخ���ال���دة ���ش��ال��ح مرزة 
رئي�شة اجلمعية العراقية للكيمياء 
احليوية ال�شريرية وفار�ص حم�شن 
نقيب  ن����ائ����ب  ال���ي���ع���ق���وب���ي  ج����اب����ر 
وعي�شى  ال��ع��راق��ي��ني  الكيميائيني 
هدير�ص نعيثل  نقابة الكيميائيني 
ال��ع��راق��ي��ني و���ش��ال��ح ع��ل��ي ح��م��ود " 
العراق " ، عبري فايز البواب رئي�ص 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة الأردن����ي����ة 
اأمينة  الأ�شقر  عبداجلبار  وحنني 
الكيميائية  اجل��م��ع��ي��ة  ����ش���ن���دوق 
ال���رازي رئي�شة  ، ومامية  الأردن��ي��ة 
، موزة  للكيمياء  املغربية  اجلمعية 
�شيف ال�شام�شي " رئي�شة اجلمعية 
وعائ�شة   " الإم��ارات��ي��ة  الكيميائية 
اح��م��د ال�����ش��ل��ح��دي وع��ائ�����ش��ة را�شد 
ال�شحوة ونهالء علي حمد العويد 
اإب���راه���ي���م ب�شر  امل���ه���ريي وف��اط��م��ة 
و�شيخة  النعيمي  ح�شن  واإبراهيم 
ال�شويدي  ومنى  النعيمي  اإبراهيم 
وعبدالرحمن  ال�شحي  وري��ح��ان��ة 

نقي الب�شتكي " المارات ".

المارات و�ضعب  الر�ضيدة  للقيادة  الإجناز  تهدي  ال�ضام�ضي  • م�زة 
والبحرين م�ضر  يف  القادمني  والجتماعني  الكيمياء  اأوملبياد  ت�ضت�ضيف  • القاهرة 

انطالق املوؤمتر الأول لأمرا�ص اجلهاز اله�سمي والكبد يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

افتتح �شعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائرة 
ال�شحة يف اأبوظبي اأم�ص املوؤمتر الأول لأمرا�ص اجلهاز 
مب�شاركة  اأبوظبي،  روزوود  فندق  يف  والكبد  اله�شمي 
كلينك  م��اي��و  م��ن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  رواد  م��ن  ك��وك��ب��ة 
وعدد  الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  ومدينة  اإنرتنا�شونال 
معا  للعمل  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  املتخ�ش�شني  من 
اأمرا�ص اجلهاز  اأجل تطوير وبناء م�شتقبل رعاية  من 

اله�شمي.
ويوفر املوؤمتر من�شة لت�شهيل تبادل املعارف واخل�ات 
ع� خمتلف التخ�ش�شات اإىل جانب اجلل�شات التعليمية 

املتقدمة وور�ص العمل واحلوارات التفاعلية.
وا�شعة  جمموعة  الأول  ال��ي��وم  خ��الل  اخل����اء  وناق�ص 
ت�شليط  مع  والبحثية  ال�شريرية  الطبية  املوا�شيع  من 
اأح��دث التطورات يف جمال تنظري اجلهاز  ال�شوء على 
ال�شطناعي  الذكاء  اأنظمة  دور  ذل��ك  يف  مبا  اله�شمي 
باملنظار  ال�شمنة  م�شاكل  وع��الج  الداخلي  التنظري  يف 
واأحدث العالجات ملر�ص الأمعاء اللتهابي وهي جميعها 

من الأمرا�ص الرئي�شية املنت�شرة يف دولة الإمارات.
اأي�شا بفر�شة امل�شاركة يف اجلل�شات  وحظي احلا�شرون 
التعليمية وور�ص العمل واجلل�شات احلوارية التفاعلية 
والتي تطرقت اإىل اأف�شل املمار�شات يف هذا املجال من 
جميع اأنحاء العامل واأتاحت التعاون ملعاجلة التحديات 
امل��ع��ق��دة واإزال������ة ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ج��ه��ود حت�شني 

الرعاية.
وقال الدكتور مروان الكعبي مدير العمليات التنفيذي 
واملزايا  النتائج  اأه��م  " م��ن  "�شحة"..  جمموعة  ل��دى 
امل�شرتك مع مايو كلينك ت�شهيل  امل�شروع  التي يجلبها 
ال��ت��ب��ادل امل��ع��ريف وال��ت��ع��اون يف جم���ال الب��ت��ك��ار وه���و ما 
ن�����ش��ه��ده يف ال��ف��ع��ال��ي��ات ك��م��وؤمت��رن��ا ال��ي��وم ف��م��ن خالل 
ت�����ش��خ��ري اخل�������ات وال���ت���ج���ارب ال��ط��ب��ي��ة ال��وا���ش��ع��ة يف 
املحلية  املواهب  وتنمية  تطوير  من  �شنتمكن  �شبكاتنا 
ب�شكل اأف�شل وبالتايل �شنقود نظام رعاية �شحية عاملي 
للمر�شى  ا�شتثنائية  رعاية  يوفر  الإم��ارات  يف  امل�شتوى 

وفق اأعلى املعايري الدولية".
من جانبه قال الدكتور مايكل بي وال�ص رئي�ص املوؤمتر 
يف  اله�شمي  اجلهاز  اأم��را���ص  ق�شم  ورئي�ص  وا�شت�شاري 
ال�شيخ  " بني مدينة  الطبية..  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة 
اأن  الفر�شة  اأتيحت لنا  �شخبوط الطبية ومايو كلينك 
نزود اخل�اء يف جمال اأمرا�ص اجلهاز اله�شمي والكبد 
مبن�شة لكت�شاب املهارات اجلديدة التي �شت�شاعدهم على 

تعزيز جودة الرعاية املقدمة للمر�شى يف الإمارات".
رئي�ص  نائب  رافالز  ل��ورا  الدكتورة  اأعربت  جانبها  من 
اله�شمي  اجلهاز  اأم��را���ص  ق�شم  رئي�ص  ونائب  امل��وؤمت��ر 
ونطاق  بحجم  �شعادتها  ع��ن  كلينك  م��اي��و  يف  وال��ك��ب��د 
التعاون وامل�شاركة الوا�شعة حتى الآن .. م�شرية اإىل اأن 
املوؤمتر �شكل فر�شة مثالية ل�شتك�شاف الروابط املهمة 
والتطورات البحثية التي �شتمكن الأع�شاء من اكت�شاف 

اأدوات وتقنيات واإجراءات جديدة يف املجال الطبي.

�ضمن مبادرات �ضهر القراءة 
حما�سرة يف �سحبة خري جلي�ص نظمتها ال�سحفيني الإماراتية يف فرعها اأبوظبي

•• اأبوظبي : الفجر

ال�����ق�����راءة نظمت  ���ش��ه��ر  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ح��ف��ي��ني الإم���ارات���ي���ة 
�شحبة  "يف  ب���ع���ن���وان  حم���ا����ش���رة 
باأبوظبي  فرعها  يف  جلي�ص"  خ��ري 
عبدالرحمن  ال��ك��ات��ب  فيها  حت��دث 
اأع�شاء  م��ن  ع��دد  ح�شرها  النقبي 
من  وع���دد  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 
اأع�شاء  والإع��الم��ي��ني  ال�شحفيني 

اجلمعية.
���ش��ك��ر عبد  امل���ح���ا����ش���رة  ب���داي���ة   يف 
الرحمن النقبي جمعية ال�شحفيني 
اجلهود  ك���اف���ة  ع���ل���ى  الإم�����ارات�����ي�����ة 
املعرفة  ن�شر  �شبيل  يف  تبذلها  التي 
الإماراتي،  املجتمع  يف  وت��ع��زي��زه��ا 
لقيادة  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  ��ه  وجرّ كما 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
اأطلقتها  التي  املبادرات  جميع  على 
يف ال�������ش���ن���وات الأخ��������رية م����ن اأج����ل 
املعرفة  ون�شر  ال��ق��راءة،  ثقافة  ن�شر 
على  والت�شامح  الع��ت��دال  وث��ق��اف��ة 
امل�����ش��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي، وهو 
على  ث��م��اره  �شتجني  ال����ذي  الأم����ر 

املنظورين القريب والبعيد.
رحلته  ب��داي��ة  ع��ن  الكاتب  ث  وحت���درّ

ه  م���ع ال����ق����راءة وال���ك���ت���ب، ح��ي��ث ن���ورّ
ت�شتوجب  ال����ق����راءة  ع�����ادة  اأنرّ  اإىل 
ال�������ش���� والل��������ت��������زام، خ���ا����ش���ة يف 
لها  الكايف  الوقت  وتوفري  البداية، 
تكون  اأن  ينبغي  كما  ي��وم��ي،  ب�شكل 
ملا  وا�شحة  روؤي��ة  الكاتب  اأو  للقارئ 
القراءة  م��ن  ويرجتيه  اإل��ي��ه  ي�شبو 
وال����ب����ح����ث ع����ن امل����ع����رف����ة، ف���ب���دون 
حقيقية  ودواف��������ع  اأ����ش���ب���اب  وج������ود 
ال�شعب  �شيكون من  ال��ق��ارئ،  ل��دى 

لفرتة  ال��ق��راءة  يف  ال�شتمرار  عليه 
طويلة خا�شة يف بداية م�شواره مع 
اأنه من اأجل  ه على  القراءة. كما نورّ
فاإنرّ  القراءة يف حياتنا،  زراعة عادة 
هذا الأمر يتطلرّب منرّا التخلرّ�ص من 
جدولنا  يف  ال�شلبية  ال��ع��ادات  بع�ص 
ال��ي��وم��ي، وا���ش��ت��ب��دال ذل���ك الوقت 
�����د على  امل���ه���دور ب���ال���ق���راءة. ك��م��ا اأكرّ
النتظار،  اأوق����ات  ا�شتغالل  اأه��م��ي��ة 
واأثناء قيادة ال�شيارة حيث بالإمكان 

اأو مواد  اإىل كتب �شوتية  ال�شتماع 
م�شموعة.

اأن  اأهمية  اإىل  املحا�شر  ق  تطررّ كما 
عة ويف  متنورّ ال��ق��ارئ  ق���راءات  تكون 
والتاريخ  ك��الأدب  املختلفة  املجالت 
وال��ف��ل�����ش��ف��ة وغ����ريه����ا. ف���ال���ق���راءة 
ال���ت���وازن املطلوب  ُت��ع��ط��ي  امل��ت��ن��وع��ة 

للقارئ ومتنحه
�شمولية  روؤي�����ة  و  ف��اح�����ش��ة  ن��ظ��رة   
ال��الأم��ور وم��ن زواي��ا خمتلفة، وهو 

الأدوات  مي��ن��ح��ه  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا 
ال����الزم����ة لإ������ش�����دار اأح����ك����ام اأك����رث 
من  كما  عقالنيًة،  واأك���رث  اع��ت��داًل 
فخ  يف  ال��وق��وع  م��ن  تقيه  اأن  �شاأنها 
دون وعي  الآخ�����ر  ون��ب��ذ  ف  ال���ت���ط���ررّ

منه.
يف م���داخ���ل���ة ل���الأ����ش���ت���اذ ع���ل���ي اأب����و 
وعلى  املحا�شر  على  اأثنى  الري�ص، 
ق  ال����ذي تطررّ امل��ح��ا���ش��رة  حم��ت��وى 
ل��ل��ع��دي��د م���ن الأم������ور امل��ه��م��ة التي 
الإن�شان  وتثقيف  ب��ال��ق��راءة  تتعلرّق 
اأهمية  على  د  و�شدرّ معرفته،  وزي��ادة 
امل��ج��الت مثل  ال��ق��راءة يف خمتلف 
الفل�شفة والتاريخ والأديان ملا لهذا 
اأه��م��ي��ة يف فهم الطرف  الأم���ر م��ن 
الآخ��������ر ال�������ذي ق����د ي���ح���م���ل اأف����ك����ار 
ومعتقداتنا،  اأف��ك��ارن��ا  ع��ن  خمتلفة 
مهم  دور  من  املتوازنة  للقراءة  ومل��ا 
واأ�شبابه،  ف  التطررّ من  التقليل  يف 
ثقافة  ن�����ش��ر  يف  اأي�������ش���اً  وا���ش��ه��ام��ه��ا 
العتدال والت�شامح، ونبذ الإق�شاء 
د على باأنرّ القراءة  د، كما اأكرّ والت�شدرّ
و�شبب  ه��دف  هي  بل  ت�شلية  لي�شت 
اأ���ش��ا���ش��ي ل��ب��ق��اء الإن�����ش��ان ووج����وده، 
وب��اأنرّ احل�شارات قامت على تالقح 

الثقافات والأفكار.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

العمليات  اأمت��ت��ة  "تعلم  ب��رن��ام��ج  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
الروبوتية التدريبي" الذي يهدف اإىل متكني موظفي الهيئة يف جمال 
الإنتاجية  حت�شني  يف  م�شاهمتهم  وتر�شيخ  الروبوتية  العمليات  اأمتتة 
ور�ص   10 من  اأك��رث  على  ال�نامج  وا�شتمل  الهيئة.  عمليات  وت�شريع 
الهيئة  قطاعات  خمتلف  من  موظفاً   24 فيها  �شارك  تدريبية  عمل 
اأمتتة  يف  معتمدة  عاملية  ���ش��ه��ادات  على  امل�����ش��ارك��ون  امل��وظ��ف��ون  وح�شل 

العمليات الروبوتية.
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  وق��ال 
اإن ت�شجيع املوظفني على البتكار ومتكينهم  لهيئة كهرباء ومياه دبي 
الرابعة يندرج  ال�شناعية  الثورة  اأحدث تقنيات  ا�شتخدام وتطوير  من 

وتزويد  الب�شرية  ك��وادره��ا  يف  ال�شتثمار  على  الهيئة  حر�ص  اإط���ار  يف 
موظفيها بالأدوات الالزمة ليكونوا �شركاء فعالني يف ا�شت�شراف و�شنع 
م�شرية  ملوا�شلة  املت�شارعة  والتغيريات  امل�شتجدات  ومواكبة  امل�شتقبل 

متيز الهيئة وريادتها العاملية.
" ن�شتلهم خطط عملنا من توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ  واأ�شاف: 
الوزراء  الدولة رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
حاكم دبي "رعاه اهلل" ون�شعى لتحقيق مبادرة دبي 10X التي ت�شكل 
منهج عمل حلكومة دبي لالنتقال بالإمارة نحو ريادة امل�شتقبل وجعلها 
ت�شبق مدن العامل بع�شر �شنوات ع� البتكار احلكومي. وان�شجاماً مع 
روؤيتنا يف اأن نكون موؤ�ش�شة رائدة عاملياً م�شتدامة ومبتكرة نويل اأهمية 
ومبادراتنا  خدماتنا  لتطوير  اأ�شا�شية  ركيزة  ونعت�ه  لالبتكار  بالغة 
كافة  و�شعادة  الهيئة  تناف�شية  لتعزيز  عملنا  وخطط  وا�شرتاتيجياتنا 

املبتكرة  اخلدماتية  املوؤ�ش�شات  اأبرز  من  الهيئةواحدة  وتعت�  املعنيني. 
على م�شتوى العامل". وتابع من خالل "ديوا الرقمية" ذراعها الرقمي 
للموؤ�ش�شات  الت�شغيلي  ال��ن��م��وذج  وت��غ��ي��ري  اإح����الل  ع��ل��ى  الهيئة  تعمل 
ل اإىل اأول موؤ�ش�شة رقمية على م�شتوى العامل باأنظمة  اخلدماتية والتحورّ
ذاتية التحكم للطاقة املتجددة وتخزينها مع التو�شع يف ا�شتخدام الذكاء 
ال�شطناعي واخلدمات الرقمية لتكون دبي اأول مدينة تقدم خدمات 
اأن  يذكر  ال�شطناعي.  الذكاء  تقنيات  على  بالعتماد  واملياه  الكهرباء 
الروبوتية  العمليات  اأمتتة  جم��ال  يف  الهيئة  حققتها  التي  الإجن���ازات 
كما   .2021 باإحدى جوائز قمة الأفكار الأمريكية  الفوز  اأتاحت لها 
جوائز  م��ن  ع�شرة  الثالثة  ال����دورة  ج��وائ��ز  م��ن  ب��واح��دة  الهيئة  ف���ازت 
�شان  مدينة  ها  ومقررّ  "2021 والبتكار  لالأعمال  بريدج  "جولدن 

فران�شي�شكو بالوليات املتحدة الأمريكية.

كهرباء دبي تطلق برنامج تعلم اأمتتة العمليات الروبوتية

•• دبي-وام:

عقد جمل�ص علماء الإمارات اجتماعه الثاين، لدورته الثالثة، برئا�شة معايل 
�شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة، رئي�ص املجل�ص، 
وناق�ص �شبل دعم الكفاءات الوطنية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا، ومتكينهم 

يف القطاعات البحثية ذات الأولوية.
ك��م��ا اع��ت��م��د امل��ج��ل�����ص 9 ب���رام���ج ق��دم��ه��ا روؤ�����ش����اء ال��ل��ج��ان ب��ه��دف خ��ل��ق بيئة 
يف  العلماء  من  جيل  بناء  على  وامل�شاعدة  العلمي،  والبحث  لالبتكار  حمفزة 
العلوم  املجل�ص لتمكني قطاع  �شعي  اإط��ار  وذل��ك يف  العلمية،  املجالت  خمتلف 
والتغريات  العلمي  التقدم  ملواكبة  الإم���ارات  دول��ة  يف  املتقدمة  والتكنولوجيا 
العاملية املت�شارعة، وتعزيز البيئة الداعمة للعلماء وعملهم يف خمتلف املجالت 

العلمية والتكنولوجية.
املقبلة،  امل��رح��ل��ة  لتوجهات  رئي�شية  حم���اور  الإم�����ارات،  علماء  جمل�ص  وح���دد 
تت�شمن تعزيز ومتكني راأ�ص املال الب�شري يف القطاع البحثي، مبا فيها حتفيز 
ا�شتقطاب وا�شتبقاء العلماء من ذوي الكفاءات العالية، باإ�شافة اإىل تعزيز �شبل 

التعاون بني املوؤ�ش�شات الأكادميية واملراكز البحثية.
العمل  جلان  روؤ�شاء  قدمها  التي  امل�شاريع  املبادرات  من  عددا  املجل�ص  واعتمد 
اأولويات وحتديات  التي تركز على  التابعة ملجمع حممد بن را�شد للعلماء، و 
وال�شباب،  العلمية،  والثقافة  الإع����الم،  جم��ال  يف  ال��وط��ن��ي،  العلمي  املجتمع 
اأطلع املجل�ص على خطط اللجنة املعنية  امل��راأة يف جمال العلوم، كما  وح�شور 

، باإختيار اأع�شاء املجمع.
ويف هذا الإطار اأعربت معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي ، عن تقديرها جلهود 
اأع�شاء املجل�ص وروؤ�شاء جلان عمل جممع حممد بن را�شد للعلماء، يف تطوير 
املجل�ص  اأه��دف  اأن  العلماء. موؤكدة  العلمية كجزء من عملية متكني  ال�امج 
العلماء،  مكانة  لتعزيز  الداعمة  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  ان�شجاماً  تاأتي 
ومتكينها ومواءمتها مع الأولويات الوطنية لتحقيق النمو العلمي والزدهار 

الأولوية  ذات  للتحديات  احل��ل��ول  اأن�����ش��ب  وو���ش��ع  والج��ت��م��اع��ي،  الق��ت�����ش��ادي 
املقبلة،  الأع��وام  العلمي خالل  املجتمع  بالتعاون وم�شاركة  وجمالت الرتكيز 
العلمي  التفوق  متكني  نحو  للدولة  اخلم�شني  مبادئ  مع  تتما�شى  وب�شورة 

والتكنولوجي لالإمارات.
" ي�شاهم جمل�ص علماء الإم��ارات يف دفع م�شرية التطور الإماراتية  وقالت : 
املت�شارعة  للم�شتقبل ومتغرياته  ا�شت�شرافية  روؤى علمية مبتكرة ونظرة  وفق 
لتعزيز ريادة الإمارات ومكانتها يف م�شاف الدول املتقدمة، ومد اجل�شور نحو 
اقت�شادات معرفية و�شناعات متقدمة ذات اأولوية، كما نحر�ص با�شتمرار على 
البحث  منظومة  لتطوير  الدولة  روؤي��ة  مع  تتما�شى  ب�شورة  اخلطط  تطوير 
والتطوير الإماراتية التي تدعم التنمية ال�شاملة، وت�شهم يف خلق بيئة حمفزة 
خمتلف  يف  العلماء  م��ن  جيل  ب��ن��اء  ي�شاهم  ومب��ا  العلمي،  وال��ب��ح��ث  لالبتكار 

املجالت العلمية وي�شمن ا�شتدامة القطاع العلمي" .
واأ����ش���اف���ت: " ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ع��ل��وم وال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف ال���دول���ة يدعم 
للعلماء  منا�شبة  بيئة  وخلق  املعريف،  القت�شاد  نحو  الوطنية  ال�شرتاتيجيات 
البيئة  ت��وف��ر  ال��ت��ي  وامل��ع��اي��ري  ال�شيا�شات  وحت��دي��ث  منهم،  ال�شباب  خ�شو�شاً 
الإماراتي،  املجتمع  والعلوم يف  البحث  تعزيز حمفزات  اإىل  اإ�شافة  امل�شتدامة، 
املقبلة، لالرتقاء  وجميعها تعد يف مقدمة الأولويات الوطنية خالل الأع��وام 
للعلوم  امل��ح��ف��زة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ط��وي��ر  وال��ب��اح��ث��ني،  للعلماء  امل��ط��ل��وب��ة  ب��امل��م��ك��ن��ات 

والتكنولوجيا والبتكار".
للعلماء  را�شد  بن  حممد  جممع  عمل  جل��ان  روؤ���ش��اء  بح�شور  املجل�ص  واطلع 
م�شروعني  جلنة  ك��ل  ق��دم��ت  حيث  وامل���ب���ادرات،  امل�����ش��اري��ع  م��ن  جمموعة  على 
رئي�ص  ب��ريت  ج��ون  الدكتور  ق��دم  ال�شياق  ه��ذا  ويف  املجل�ص،  وموافقة  لعتماد 
نيويورك  جامعة  يف  الأحياء  علم  يف  م�شارك  واأ�شتاذ  البيئية  الدرا�شات  ق�شم 
اأبوظبي رئي�ص جلنة العلوم يف الإع��الم، م�شروع برنامج ي�ز البحث العلمي 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  خ��الل  من  العلمي  الوعي  لتعزيز  الإم���ارات،  يف 
والقنوات التقليدية، وم�شروع جمل�ص الإعالم لتقدمي الدعم لو�شائل الإعالم 

والعلماء  املختلفة  الإع��الم  و�شائل  وتزويد  علمي،  حمتوى  اأف�شل  تقدمي  يف 
العلمي  والبحث  بالعلوم  اخلا�شة  املعلومات  لإي�شال  املطلوبة  الدعم  ب��اأدوات 
را�شد  ال��دك��ت��ور  برئا�شة  ال��ع��ل��وم  يف  ال�شباب  جلنة  عر�شت  كما  �شل�ص.  �شكل 
الغافري مدير اإدارة التدريب والتطوير يف الإدارة العامة ل�شرطة دبي، م�شروع 
تف�شيلية عن  درا�شة  يقدم  واآخ��ر  العلمية،  الندوات  �شل�شلة من  بتقدمي  يعنى 
التحديات احلالية التي تواجه ال�شباب يف منظومة البحث والتطوير، واأف�شل 

املمار�شات املتبعة دولياً، وال�امج املقرتحة لدعم ال�شباب يف النظام البيئي.
اأ�شتاذ م�شارك يف جامعة الإمارات العربية  وقدمت الدكتورة �شعيدة املرزوقي 
املتحدة، رئي�ص ق�شم علم الأمرا�ص وا�شت�شاري علم اأمرا�ص يف م�شت�شفى توام 
رئي�شة جلنة املراأة يف العلوم، مبادرة "�شبكة التاأثري" الهادفة اإىل دعم املراأة يف 
جمال العلوم، من خالل من�شة، تتم فيها الجتماعات ملناق�شة الق�شايا التي 
تواجه املراأة، والباحثني يف هذا املجال، وورقة بحثية �شتدر�ص التحديات التي 
يواجهها اجلن�شني يف املجال واقرتاح برامج ت�شاهم على التقدم والحتفاظ، 

باملواهب يف البحث العلمي.
خليفة  جامعة  من  النانو  تقنية  م�شاعد  اأ�شتاذ  نايفة،  عمار  الدكتور  وناق�ص 
للعلوم والتكنولوجيا نائب رئي�ص جلنة ن�شر الثقافة العلمية، مبادرة "جتارب 
فعلية  جتربة  خ��الل  من  والباحثني  العلماء  من  جديد  جيل  بحثية" لإلهام 
يخو�شها الطالب مع باحث اأو عامل ت�شتمر اإىل عدة اأ�شابيع، كما قدمت اللجنة 
مبادرة لتنظيم موؤمتر علمي لت�شليط ال�شوء على اأهم الأبحاث التي اأجريت 

يف دولة الإمارات العام املا�شي.
الكهربائية  الهند�شة  اأ�شتاذ  اأوغلو،  �شنان  اأوزغ��ور  الدكتور  وا�شتعر�ص كل من 
نيويورك  جامعة  يف  ال�شي�اين  الأم��ن  ملركز  التنفيذي  واملدير  والإلكرتونية 
علم  اأ�شتاذ  �شينوك،  اأبيول  الدكتور  و  الأع�شاء  اختيار  رئي�ص جلنة  اأبو ظبي، 
الأحياء الدقيقة والأمرا�ص املعدية من جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم 
الع�شوية  اختيار  معايري  وحتديث  مراجعة  اآل��ي��ات  الرئي�ص،  نائب  ال�شحية 

ملجمع حممد بن را�شد للعلماء وطرق الإرتقاء بها على امل�شتوى الدويل.

على  ز  حتفرّ بيئة  خلق  اإىل  يهدف  الإم����ارات  علماء  جمل�ص  اأن  بالذكر  جدير 
العلماء يف خمتلف  بناء جيل من  على  ي�شاعد  العلمي، مما  والبحث  البتكار 
املجالت العلمية، وذل��ك يف اإط��ار حر�ص حكومة دول��ة الإم��ارات على ت�شخري 
كافة الإمكانيات واملوارد لإعداد اجليل اجلديد من العلماء والباحثني الذين 
العلمي  البحث  م�شتوى  على  وري��ادت��ه��ا  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  يف  �شي�شهمون 
والبتكار. كما يحر�ص املجل�ص على اإطالق ال�امج وامل�شاريع لتنمية جيل من 
الباحثني والعلماء والأكادمييني يف دولة الإمارات ويتعاون مع القطاع اخلا�ص 
يف  قاعدته  وتو�شيع  العلمي  البحث  جهود  تعزيز  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتباره 
الدولة حيث حقق املجل�ص منُذ اإن�شائه العديد من الإجنازات الوطنية، اأبرزها 
مع حممد بن را�شد للعلماء، الذي يعد اأك� جتمع للعلماء والباحثني  اإن�شاء جَمْ
من ذوي الإجنازات والإ�شهامات والكفاءات من خمتلف التخ�ش�شات العلمية 
العلمي،  للتميز  را�شد  بن  واإط��الق ميدالية حممد  الدولة،  والتكنولوجية يف 
العلماء  لتمكني  ع��دة  اأخ���رى  واإجن����ازات  احل��ي��اة،  م��دى  الإجن����ازات  وميدالية 

واإ�شهاماتهم يف دولة الإمارات.
وح�شر الجتماع كل من اأع�شاء املجل�ص، الدكتور عارف �شلطان احلمادي، نائب 
الرئي�ص التنفيذي يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، رئي�ص جمل�ص اإدارة 
مركز خليفة لالبتكار، وال�وفي�شور علوي ال�شيخ علي، نائب مدير عام هيئة 
ال�شحة يف دبي، وال�وفي�شور �شهام الدين ح�شني كلداري، نائب رئي�ص املركز 
البحثي يف جامعة نيويورك اأبوظبي، واأ�شتاذ علم الأحياء يف جامعة نيويورك 
اأبوظبي، والدكتور اأحمد املهريي، الباحث يف الفيزياء النظرية واملتخ�ش�ص يف 
برن�شتون بولية  املتقدمة يف  الدرا�شات  ال�شوداء وع�شو معهد  الثقوب  جمال 

نيوجري�شي الأمريكية.
نائب  ال�يكي،  احل�شرمي  علي  غالب  الدكتور  الأ�شتاذ  الجتماع  ح�شر  كما 
فيغا، مديرة مركز  لوردي�ص  وال�وفي�شورة  بالإنابة،  الإم��ارات  رئي�ص جامعة 
البحث والتطوير لثاين اأك�شيد الكربون والهيدروجني يف جامعة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا، احلائزة على ميدالية حممد بن را�شد للتميز العلمي.

جمل�س علماء الإمارات يدر�س تط�ير الكفاءات العلمية وفق روؤية مبتكرة داعمة لبيئة البحث والتط�ير

�سارة الأمريي: ن�سعى خللق بيئة حمفزة لالبتكار والبحث العلمي مبا ي�ساعد على بناء جيل من العلماء يف خمتلف املجالت العلمية

•• عجمان - وام:

املجل�ص  رئي�ص  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ك��رم 
التقييمية  ب��دورت��ه��ا  احلكومي  للتميز  عجمان  بجائزة  الفائزين  التنفيذي 
كافة  مب�شاركة  للتميز  عجمان  برنامج  نظمه  ال��ذي  احلفل  خ��الل  اخلام�شة 

الدوائر احلكومية يف الإمارة.
الزوراء،  نادي اجلولف مبنطقة  اأقيم يف  الذي  اأعلن �شموه خالل احلفل،  كما 
عن اإطالق مبادرة جديدة بعنوان "جائزة عجمان للمجتمع " تهدف اإىل حتفيز 
اأفراد املجتمع على امل�شاهمة يف تطوير اخلدمات والرتقاء بها اإىل اأعلى درجات 

اجلودة والتميز.
واأكد �شموه اأن الهدف من تكرمي الفائزين من الدوائر بجائزة عجمان للتميز 
ال�شاملة  ال��روؤي��ة  و�شمن  والتح�شني  للتطوير  فر�شة  منحهم  ه��و  احلكومي 
لدولة الإمارات واإمارة عجمان والتي حتر�ص على اأن تكون م�شاهما يف التنمية 
مبا يج�شد التوجيهات ال�شديدة للقيادة الر�شيدة. وقال �شمو ال�شيخ عمار بن 
حميد النعيمي " اإن حكومتنا علمتنا اأن ل مكان للم�شتحيل لذا مت�شي حكومة 
بعطاءات  ي��وم  ك��ل  تك�  التي  روؤي��ت��ه��ا  لتحقيق  عالية  وبهمة  بعزمية  عجمان 

واإجنازات اجلهات واملوؤ�ش�شات فيها.
مببادرات  للتميز  احلكومية  ملوؤ�ش�شاتنا  اجل��اد  والعمل  باجلهود  �شموه  واأ���ش��اد 
وبرامج وخدمات تراعي اأف�شل املعايري املحلية والعاملية، موؤكدا اأن هذا احلفل 
من  ونتطلع  اإجن��ازات��ه��م  على  املكرمني  لنهنئ  التميز  م�شرية  يف  حمطة  يعد 

اجلميع اإىل حتقيق املزيد من الإجنازات مبزيد من الإ�شرار.
ال�شيخ  ال�شمو  الوالد �شاحب  " اإن  النعيمي  ال�شيخ عمار بن حميد  وقال �شمو 
اأن التميز  حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم عجمان علمنا 
احلقيقي هو التميز يف خدمة النا�ص والرغبة يف حتقيق نتائج ترتقي مب�شتوى 
يف  بالرتكيز  احلكومية  اجل��ه��ات  �شموه  موجها  اليومية،  النا�ص  ح��ي��اة  ج���ودة 
املجتمع  ح��اج��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  خ��دم��ات حكومية  ت�شميم  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة 
توازن  حتقيق  ت��راع��ي  وع��ادل��ة  مرنة  و�شيا�شات  عمل  نظم  وتطوير  وتوقعاته 

ي�شاهم يف ازدهار القت�شاد واحلفاظ على املكت�شبات املجتمعية.
و�شدد �شموه على �شرورة اإحداث نقلة نوعية يف كفاءة العمل احلكومي بخدمات 

وم�شجعة  م�شتقرة  بيئة  عجمان  اإم��ارة  لتكون  اأق��ل  وبتكلفة  اأف�شل  واإج���راءات 
لالأعمال توفر اأرقى معايري املدن احلديثة لقاطنيها.

ك��م��ا وج���ه ���ش��م��وه اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ب���اأن ي��ك��ون جمتمع الإم�����ارة ح��ا���ش��را يف 
اجلميع  ي�شارك  واأن  العمل  ور���ص  يف  فاعال  وم�شاركا  احلكومية  الجتماعات 
م�شتقبل  بها  ن��رى  التي  العني  عجمان  جمتمع  ليكون  وطموحهم  بهمومهم 
" لن نتوقف عند ه��ذه املحطة بل �شتكون انطالقة   : .. وق��ال �شموه  الإم���ارة 
جديدة نحو التميز للخم�شني عاما املقبلة لأن دولة الإمارات ت�شتحق اأن تكون 

اأف�شل دولة يف العامل".
وت�شمن حفل برنامج عجمان للتميز يف دورته التقييمية اخلام�شة، تكرمي نخبة 
من املتميزين على ال�شعيد احلكومي الذين حققوا نتائج متميزة و�شاهمت يف 

جعل التميز ثقافة للعمل احلكومي.
وا�شتمل احلفل اأي�شا عر�ص فيديو عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد 
النعيمي ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم عجمان ت�شمن نبذة من �شريته التي بداأت 
 1981 �شبتم�  ال�شاد�ص من  اإم��ارة عجمان يف  يف  توليه مقاليد احلكم  منذ 
املجالت  ك��ب��رياً يف جميع  ت��ط��وراً  الإم����ارة  �شهدت  ع��ام��ا حيث   40 ال���  وخ���الل 
م�شتندة اإىل روؤية �شموه الثاقبة وعزميته القوية وتخطيطه املحكم لبناء اإمارة 
املواطنني  احتياجات  وتلبي  املت�شارعة  واملتغريات  التطلعات  تواكب  ع�شرية 
املميزة  اخلدمات  وتوفر  والرفاهية  الكرمية  احلياة  على  وحتر�ص  واملقيمني 
اعتلت  حتى  والأم���ان  لالأمن  ومن��وذج��اً  وال�شتثمار  لل�شياحة  مق�شداً  وتكون 
مبكانتها اأرفع املراتب وعززت �شمعتها على خمتلف الأ�شعدة، وت�شمن العر�ص 

اأي�شا اأقول �شموه لعدد من الق�شايا الإن�شانية وال�شحية والتعليمية وغريها.
التي  والتحديات  "كوفيد19-"  جائحة  ح��ول  اآخ��ر  فيديو  عر�ص  اأي�شا  ومت 
ا�شتطاعت حتويل  وال��ت��ي  ال�����ش��دد  ه���ذا  ع��ج��م��ان يف  ح��ك��وم��ة  وج��ه��ود  فر�شتها 
واحلالت  الأزم���ات  م��ع  للتعامل  قدرتها  على  وبرهنت  فر�ص  اإىل  التحديات 

ال�شتثنائية بف�شل ت�شافر اجلهود من كافة املعنني من الأفراد واجلهات.
كما مت عر�ص فيديو ثالث خالل احلفل حول اإطالق مبادرة جديدة بعنوان " 
جائزة عجمان للمجتمع " تتحدث عن م�شاعي حكومة عجمان والتي و�شعت 
لترثي  والإم��ك��ان��ات  الطاقات  ك��ل  فاأتاحت  اهتمامها  حم��ور  جمتمِعها  �شعادة 
جتربة العي�ص يف الإمارة وينعم املجتمع بحياة كرمية مدركة اأهمية م�شاهمة 

اأفراده يف تطوير خدماتها ورفعة �شمعتها ومكانتها.
ويف نهاية احلفل قام �شمو ويل عهد عجمان يرافقه �شعادة الدكتور �شعيد �شيف 
الأعلى ل�نامج عجمان  امل�شرف  التنفيذي  للمجل�ص  العام  الأم��ني  املطرو�شي 
للتميز و�شعادة الدكتورة هاجر �شعيد احلبي�شي املدير التنفيذي ملركز عجمان 
مبنح  بالتكليف  للتميز  عجمان  ل�نامج  العام  واملن�شق  والتناف�شية  لالإح�شاء 

وت�شليم اجلوائز للفائزين بجائزة عجمان للتميز احلكومي .
القيادة  ال�شرتاتيجية  النتائج  حتقيق  يف  احلكومية  املن�شاأة  فئة  بجائزة  وف��از 
وامل�شاهمة يف حتقيق  الأداء ال�شرتاتيجي  ل�شرطة عجمان لتميزها يف  العامة 

روؤية عجمان وجتاوزت نتيجة تقييمها 550 درجة.
بالأداء  اخلا�شة  النتائج  حتقيق  يف  احلكومية  املن�شاأة  فئة  جائزة  على  وح�شل 
املوؤ�ش�شي ومتنح للجهات التي جتاوزت نتيجة تقييمها 500 يف منظومة التميز 
احلكومي ثالث جهات وهي : القيادة العامة ل�شرطة عجمان ودائ��رة البلدية 

والتخطيط ودائرة امليناء واجلمارك .
املتعاملني عن  اأف�شل من�شاأة حكومية يف حتقيق موؤ�شر ر�شا  وفاز بحائزة فئة 
التنمية القت�شادية حل�شولها على �شدارة ر�شا  دائرة  الإلكرتونية  اخلدمات 

املتعاملني عن جودة اخلدمات احلكومية الإلكرتونية .
ومنحت جائزة فئة اأف�شل من�شاأة حكومية يف موؤ�شر الن�شج الإح�شائي وحققت 
التنمية  البلدية والتخطيط ودائ��رة  دائرة   : اأربع جهات وهي  الن�شج  م�شتوى 

القت�شادية ودائرة امليناء واجلمارك ودائرة التنمية ال�شياحية.
ومنحت جائزة فئة اأف�شل ممار�شة يف تطوير ال�شيا�شات احلكومية التي جتاوزت 
بخ�شو�ص  والتخطيط  البلدية  دائ��رة   : هما  جلهتني   85% تقييمها  درج��ة 
�شيا�شة  بخ�شو�ص  القت�شادية  التنمية  ودائ���رة  ال��ع��زاب  �شكن  تنظيم  �شيا�شة 

تنمية ال�شادرات .
الأرا�شي  دائ����رة  ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة  ال�شاملة  ال��ت��ج��رب��ة  ف��ئ��ة  ب��ج��ائ��زة  وف���از 
للخدمات  ال�شاملة  التجربة  يف  درجة  اأعلى  والتي ح�شدت  العقاري  والتنظيم 

احلكومية.
وكرم �شموه اأي�شا احلا�شلني على فئة نظام النجوم العاملي لت�شنيف اخلدمات 
ومنطقة  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  اخلدمة  ملراكز  جنوم"  خم�ص  "ت�شنيف 
جلائزتي  بالن�شبة  اأم��ا  ال��ع��ق��اري،  والتنظيم  الأرا���ش��ي  ودائ���رة  احل��رة  عجمان 

البلدية  دائ���رة  بهما  ف���ازت  فقد  الإلكرتوين"  و"املوقع  الذكي"  "التطبيق 
والتخطيط.

عجمان  ل�شرطة  العامة  للقيادة  خا�ص  تكرميا  عجمان  عهد  ويل  �شمو  ومنح 
مبنا�شبة ح�شول " فرع املدينة وفرع النعيمية وفرع احلميدية على ت�شنيف 5 

جنوم على امل�شتوى الحتادي .
ال�شمو حاكم  النعيمي ممثل �شاحب  بن حميد  اأحمد  ال�شيخ   .. احلفل  ح�شر 
دائرة  رئي�ص  النعيمي  عبدالعزيز  وال�شيخ  واملالية  الإداري���ة  لل�شوؤون  عجمان 
التنمية ال�شياحية وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي و�شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان 
عبداهلل  ب��ن  حممد  وال�شيخ  عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  اهلل  عبد  ب��ن 
النعيمي رئي�ص دائرة امليناء واجلمارك وال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير 
عام مكتب �شوؤون املواطنني وروؤ�شاء ومديرو الدوائر احلكومية وعدد من كبار 

ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني.
هاجر  الدكتورة  و�شعادة  املطرو�شي  �شيف  �شعيد  الدكتور  �شعادة  كل من  واأ�شاد 
�شعيد احلبي�شي بدعم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي املتوا�شل ل�نامج 
�شبيل  يف  العقبات  وتذليل  الت�شهيالت  كافة  �شموه  وت��ق��دمي  للتميز  عجمان 

حتقيق اأهدافه وغاياته.
والتميز  اجل��ودة  ثقافة  ن�شر  اإىل  يهدف  للتميز  عجمان  برنامج  اأن  واأو�شحا 
املوؤدية  والأدوات  بال�شيا�شات  املعرفة  وتطوير  وخمرجاته  املوؤ�ش�شي  الأداء  يف 
اأدوات قيا�شية معتمدة عامليا ت�شاعد يف عمليات تقييم  التميز واإيجاد  لتحقيق 
املتنوعة  املن�شاآت  بني  فيما  ال�شريفة  املناف�شة  روح  وت�شجيع  اجل��ودة  م�شتويات 
اإمارة عجمان وال�شتفادة من املعلومات الناجتة عن تقييم املن�شاآت  العاملة يف 
اأثناء املناف�شات املنطوية حتت ال�نامج لأغرا�ص و�شع اخلطط الإ�شرتاتيجية 
لالإمارة وتطويرها ودعم التوا�شل والتن�شيق امل�شتمر والفعال فيما بني املجل�ص 

التنفيذي واجلهات احلكومية الأخرى.
واأ�شارا اإىل اأن ال�نامج ي�شعى لإبراز واقع التميز واكت�شاف الأماكن التي حتتاج 
اإىل حت�شني العمل وتكرمي املتميزين وم�شاعدة الآخرين للحاق بركب التميز 
باعتبار اأن التميز يف املوؤ�ش�شات �شرورة يجب العمل عليها لدفع النه�شة التي 
ت�شهدها الإمارة يف كافة املجالت والرتقاء باخلدمات التي تقدمها الدوائر يف 

عجمان.

عمار النعيمي يكرم الفائزين بجائزة عجمان للتميز احلكومي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ي���ح���ل ع���ل���ى اإي����ق����اع ال���ت���ط���ور ال����ذي 
#وجهات_دبي  خمتلف  به  تنب�ص 
#مو�شم_دبي_الفني..  وخ���الل 
العامل  ح��ول  م��ن  املو�شيقى  مبدعو 
دبي  "مرتو  م��ه��رج��ان  على  �شيوفاً 
اإبداعاتهم  ل��ت��ق��دمي  للمو�شيقى"، 
وال����ت����ف����اع����ل ب�������ش���ك���ل م���ب���ا����ش���ر مع 
املهرجان  يغفل  مل  بينما  جمهوره، 
اأن مينح املواهب الإماراتية الفر�شة 
بروؤية  املو�شيقية  اإبداعاتها  لتقدمي 
فنية مبتكرة وا�شتخدام فريد لالآلة 
باحلا�شر  امل��ا���ش��ي  مي��زج  املو�شيقية 

وبعني دائماً تتطلع اإىل امل�شتقبل.
اإماراتية  موهبة  املن�شوري  وميثة 
�شابة اأبهرت جمهور املهرجان باأدائها 
على اآلة "الُطَبل الإلكرتونية" وهي 
ممت  �شُ م��ع��ا���ش��رة  م��و���ش��ي��ق��ي��ة  اآل�����ة 
ك��ب��دي��ل ل��ل��ط��ب��ول ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. كما 
جت��ي��د امل��ن�����ش��وري ال��ع��زف ع��ل��ى عدة 
الإك�شيليفون  مثل  مو�شيقية  اآلت 
وال���ب���ي���ان���و وامل������زم������ار، وت����ق����دم من 
خاللها الأحلان العربية واخلليجية 

والأجنبية والأفريقية.
اليومني  م�شاركتها على مدار  وبعد 
الثانية،  دورته  فعاليات  املا�شيني يف 
و���ش��ف��ت ميثة م��ه��رج��ان م���رتو دبي 

العاملية  الفنية  باملن�شة  للمو�شيقى 
للقاء  منوذجية  فر�شة  متثل  ال��ت��ي 
مبدعني مو�شيقيني تفردوا باأدائهم 
واآلتهم التي قام بع�شهم بتطويرها 
خا�شة  املهرجان،  يجعل  ما  بنف�شه، 
مع اإقامته يف وجهة حتظي بجمهور 
���ش��خ��م وه����ي حم���ط���ات م����رتو دبي، 
من  كبرية  �شريحة  لط��الع  فر�شة 
مو�شيقية  اأ����ش���ن���اف  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
ج����دي����دة وم����ب����ه����رة، ���ش��م��ن اأج������واء 
ال�شعادة  ت��ع��م��ه��ا  رائ����ع����ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
وال��ب��ه��ج��ة، م��وؤك��دة اأن ه��ذا ه��و حال 
دب����ي دائ����م����اً، ف��ه��ي م��دي��ن��ة الإب������داع 
وال�شعادة. وتقدم املن�شوري جلمهور 

للمو�شيقى  دب����ي  م����رتو  م���ه���رج���ان 
الأحلان العربية املمزوجة باإيقاعات 
غ����رب����ي����ة، وه�������و م������ا مي����ي����ز ال����ل����ون 
خالل  م��ن  تقدمه  ال���ذي  املو�شيقى 
الغربية  الل����ك����رتوين  ال��ط��ب��ل  اآل�����ه 
ال�شرقية مع  الأ�شل وم��زج الأحل��ان 
طابعاً  لتك�شبها  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ن��غ��م��ات 
دبي  مدينة  يحاكي  ومم��ي��زاً  ف��ري��داً 
ونظرتها  وت���ط���وره���ا  اأ���ش��ال��ت��ه��ا  يف 

للم�شتقبل.
وبينما تعزف املن�شوري ويلتف حولها 
ب�شعادة  ت�����ش��ع��ر  امل���ه���رج���ان  ج��م��ه��ور 
النا�ص  ت��ف��اع��ل  ت����رى  وه����ي  غ���ام���رة 
الدعم  نة  مثمرّ اإيقاعها،  نب�شات  مع 

للفنانني  دب��ي  تقدمه  ال��ت��ي  الكبري 
وامل����ب����دع����ني يف خم���ت���ل���ف جم�����الت 
الإب����داع م��ن خ��الل ت��وف��ري من�شات 
ع��امل��ي��ة م��ث��ل م���ه���رج���ان م����رتو دبي 
للمو�شيقى، وكم كبري من املنا�شبات 
املتنوعة التي جتمع املبدعني �شمن 
للتعبري  #مو�شم_دبي_الفني 
ع��ن اإب��داع��ات��ه��م اأم���ام اأك���� �شريحة 
من اجلمهور العاملي الذي حتت�شنه 
الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ي��ذك��ر  دب����ي. 
دبي  م���رتو  "مهرجان  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
16 مار�ص  للمو�شيقى" انطلقت يف 
منه   22 ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر  احل�����ايل 
خم�ص  يف  عرو�شه  املهرجان  ويقدم 

حمطات  م����ن  م����رك����زي����ة  حم����ط����ات 
م������رتو دب������ي ه������ي: اإك�������ش���ب���و وم����ول 

الإم��������ارات وج���ب���ل ع���ل���ي، والحت������اد، 
من  الفرتة  خالل  يومياً  وبرجمان، 

ال�شاعة الرابعة ع�شرا وحتى ال�شاعة 
العا�شرة م�شاًء.

•• ..دبي اإك�صبو – الفجر
ر�ضالة اإك�ضب� – حممد جاهني

حممد معني الدين
الأطفال  علوم  خمت�  م�شابقة  يف  الفائزين  ال��ط��الب  اأ�شماء  ع��ن  الإع���الن  مت 
دبي. خالل حفل توزيع   2020 اإك�شبو  يف  اأملانيا  ملتقى  امل�شتك�شف" يف  "عامل 
اجلوائز بح�شور ت�شابا زندري، رئي�ص هنكل اخلليج، ومت تكرمي الطالب علياء 
الهندية  اخلليج  وي��ن من مدر�شة  وري��ا  ب��ارك،  وودمل  الغفور من مدر�شة  عبد 
واأمل حمد من مدر�شة جيم�ص فري�شت بوينت، لو�شول ت�شميماتهم  الثانوية 
الإبداعية اإىل املرحلة النهائية واختيارها من قبل جلنة التحكيم لتكون الفائزة 
من بني امل�شاريع املقدمة لعدد يزيد عن اأكرث من األف طالب ترتاوح اأعمارهم 

بني 7 و11 عاًما من 14 مدر�شة يف دبي.
التي  دب��ي،   2020 اإك�شبو  يف  اأملانيا  مللتقى  ح�شرًيا  العلوم  م�شابقة  ت�شميم  مت 
�شجعت الطالب على التفكري يف اإعادة ال�شتخدام والتدوير. مت تكليف كل طالب 
اأن يخدم  التدوير وميكن  باإبداع منوذج مبتكر يحتوي على مواد قابلة لإع��ادة 

ا عملًيا يف مدر�شته اأو يف املنزل. غر�شً
قامت علياء من مدر�شة وودمل بارك ب�شنع لوح لعبة ال�شطرجن مع قطعها كاملة 
با�شتخدام الورق املعجن والطالء والغراء والبال�شتيك املعاد تدويره. واأو�شحت 
امل�شتدامة لبتكار �شيء عملي  امل��واد  ا�شتخدام  من خالل هذا العمل عن كيفية 
املرتبط  التلوث  من  احل��د  وبهدف  الأع��م��ال،  لتلك  املحتاجني  للطالب  ومفيد 

ب�شنع منتجات جديدة من اخل�شب.
لي�شوا حمظوظني مثل  العامل  الأط��ف��ال يف  العديد من  اأن  اإدراك��ه��ا  من خ��الل 
ون التعليم املتكامل يف دبي وم�شتلهمة من جدتها، �شممت ريا  اأولئك الذين يتلقرّ
من مدر�شة اخلليج الهندية الثانوية طاولة لتعود بالفائدة على الأطفال الذين 
م�شروعها  خالل  من  وقامت  �شهولة.  بكل  متاحة  تعليمية  م��وارد  لديهم  لي�ص 

امل�شتدام باإثبات اأهمية ا�شتخدام املهمالت امللقاة يف مقالب القمامة.
اأو�شحت اآمال من مدر�شة جيم�ص فري�شت بوينت دورة اإعادة ال�شتخدام واإعادة 
ورق،  اإىل  ال�شجرة  حتويل  يتم  بها.  اخلا�ص  النباتات  وع��اء  با�شتخدام  التدوير 
التي ميكن حتويلها اإىل اإناء نباتات ورقي، والذي �شيوؤوي بعد ذلك نبتة جديدة! 

لتنمو بعد ذلك وتتحول اإىل ورق وهكذا..

قدم كل من طالب عبد الكرمي جلفار، املدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية 
مانيكه،  اخلليج، وهوجلر  رئي�ص هنكل  زن��دري،  وت�شابا  دبي،  بلدية  التحتية يف 
رحلة  اإىل  بالإ�شافة  فردية  جوائز  الثالثة  للفائزين  الأمل���اين،  العام  القن�شل 
مدر�شية لكل ف�شل درا�شي اإىل مدينة الطفل، وهي هيئة تعليمية ترفيهية تابعة 
لبلدية دبي. كما ح�شر احلفل عدًدا من ال�شيوف مثل: اأحمد الزرعوين، مدير 
مدير  اأهلي،  الرحمن  عبد  وحممد  الرتفيهية  واملرافق  العامة  احلدائق  اإدارة 

اإدارة احلدائق واملتنزهات املتخ�ش�شة و�شخ�شيات اأخرى.
قال ت�شابا زندري، رئي�ص هنكل اخلليج: "اليوم اأدركنا العمل اجلاد والإبداع الذي 
اإذ  امل�شتك�شف".  "عامل  الأط��ف��ال  علوم  خمت�  م�شابقة  خ��الل  الأط��ف��ال  اأظهره 
اأظهرت علياء وريا واأمل قدراتهم الإبداعية وقوة اخليال لديهم با�شتخدام مواد 
خمتلفة. واأبهرتنا قدراتهم الت�شميمية يف اأعمالهم النهائية. فمن خالل هذه 
امل�شابقة، ناأمل اأن نكون قد قدمنا امل�شاعدة لرواد امل�شتقبل ولعبنا دوًرا اأ�شا�شًيا يف 

تنمية قوة اخليال لديهم وف�شولهم ووعيهم جتاه ال�شتدامة والبتكار."
تزامنت امل�شابقة املدر�شية مع جناح جل�شات خمت� "عامل امل�شتك�شف" العلمية 
ويقع  دب��ي.   2020 اإك�شبو  ب��داي��ة  منذ  اأملانيا  ملتقى  يف  اأقيمت  التي  املجانية 

باللغة   "Forscherwelt"اأو امل�شتك�شف"  "عامل  الأط��ف��ال  علوم  خمت� 
)ال�شركة  م��ن هنكل  عاملية  م��ب��ادرة  م��ن  ج��زء  اأملانيا" وه��و  "ملتقى  الأمل��ان��ي��ة يف 
اأكرث من  اإطالقها منذ  ال�شناعية والتجارية ال�شتهالكية(، والتي مت  الأملانية 

اهتمام الأطفال بالعلوم وبث روح البحث لديهم. لتنمية  �شنوات،   10
ياأتي برنامج مبادرة "عامل امل�شتك�شف" Forscherwelt العلمية لالأطفال 
يف جناح اأملانيا يف اإك�شبو 2020 دبي عقب افتتاح اأك� من�شاأة علوم لالأطفال يف 
العامل "عامل امل�شتك�شف" خارج اأملانيا والأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
م ور�ص  الواقع يف مدينة الطفل يف حديقة خور دبي، قبل ثالث �شنوات. كما ينظرّ
اإ�شراف مدربني متخ�ش�شني من مدينة  اأملانيا حتت  العمل واجلل�شات يف جناح 
الطفل، وهي كيان تعليمي ترفيهي تابع لبلدية دبي. وتتوفر اجلل�شات املجانية 
التي ت�شتغرق مدتها 45 دقيقة، وت�شتوعب كل جل�شة �شتة اأطفال يومي الثنني 
اأملانيا  املحا�شرات يف جناح  اختيار اجلل�شات يف قاعة  اأ�شبوعًيا. ميكن  والثالثاء 
بالفرتة ما بني 10 �شباًحا وحتى 12 ظهًرا من خالل احلجز امل�شبق اأو عند 
ا تقدمي حجوزات املخت� ملدينة الطفل يف  الو�شول، ح�شب التوافر. ميكن اأي�شً

حديقة خور دبي عن طريق التوا�شل مع مدينة الطفل مبا�شرة.

•• دبي -وام:

اجلاري  مار�ص   26 اإىل   20 من  الفرتة  يف  دب��ي   2020 اإك�شبو  ي�شت�شيف 
واخلا�ص،  العام  القطاعني  من  التغيري  �شنرّاع  مب�شاركة  املياه  اأ�شبوع  فعاليات 
املحدودة  الطبيعية  امل���وارد  م��ن  واح��د  حماية  لتعزيز  ط��رٍق  ا�شتك�شاف  بهدف 
والثمينة اأمام التهديد الذي يحدق بهذا املورد، مبا ي�شمن ا�شتدامة احلياة على 

كوكب الأر�ص.
املناخي  2020 دبي ووزارت��ي التغري  اإك�شبو  املياه بالتعاون بني  اأ�شبوع  وينعقد 
الفعاليات  من  �شل�شلة  الأ�شبوع  و�شيت�شمن  التحتية؛  والبنية  والطاقة  والبيئة 
التي تتطرق اإىل جميع اجلوانب املتعلقة باملياه، مبا يف ذلك امل�شوؤولية اجلماعية 
مواجهة  يف  اأف�شل  ب�شورة  عليها  واحل��ف��اظ  املياه  اإدارة  عن  ال��دويل  للمجتمع 
ال��ن��اجت ع��ن البال�شتيك وال�شيد اجل��ائ��ر وغ��ري ذل��ك من  امل��ن��اخ وال��ت��ل��وث  تغري 

التهديدات.
اأعمال املياه، الذي  كما يت�شمن هذا الأ�شبوع مناق�شات للخ�اء �شمن منتدى 
ملتقى  يف  ُت��ق��ام  رئي�شية  فعالية  اإىل  اإ�شافة  للمعار�ص،  دب��ي  مركز  ي�شت�شيفه 
 22 ي��وم  الفعاليتان  م  ُتنظرّ دب��ي؛   2020 اإك�شبو  يف  الأر����ص  وك��وك��ب  الإن�����ش��ان 

مار�ص، الذي ي�شادف الحتفال باليوم العاملي للمياه.
و�شتجمع فعاليات اأ�شبوع املياه نخبة من املتحدثني البارزين، من بينهم معايل 

و معايل  التحتية  والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي  فار�ص  فرج  �شهيل بن حممد 
مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة؛ ومعايل 
العام  اأوج��اجن، الأمني  اإ�شتونيا؛ والدكتور زيني  البيئة يف  اإركي �شافي�شار، وزير 
النا�شط يف جم��ال احلفاظ  �شينغ،  وراج��ن��درا  ماليزيا؛  واملياه يف  البيئة  ل��وزارة 
البيئة  ب�شوؤون  �شانغ" املعنية  "تارون بهارات  البيئة واملياه ورئي�ص منظمة  على 
الدويل  التعاون  ل�شوؤون  دولة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  وقالت معايل رمي 
املدير العام لإك�شبو 2020 دبي: "احل�شول على مياه ال�شرب الآمنة، وخدمات 
العذبة، هي  املياه  الة ملحيطات كوكبنا وم�شادر  الفعرّ والإدارة  ال�شحي،  ال�شرف 
 ،2071 الإم���ارات  مئوية  مع  وان�شجاما  والإن�����ش��اف،  بالعدالة  تتعلق  م�شائل 
الهندي،  املحيط  على  املطلة  ال���دول  راب��ط��ة  يف  بها  تفتخر  ال��ت��ي  وع�شويتها 
�شيحتفل الأ�شبوع الأخري من اأ�شابيع املو�شوعات يف اإك�شبو 2020 دبي بجميع 
املظاهر املتعلقة باملياه، بدءا من الثقافة واحلفاظ على البيئة، مرورا باملحيطات 
والواحات، وو�شوًل اإىل البتكار والرتفيه، بغية اإعادة ر�شم مالمح العالقة بني 
الب�شر واأثمن امل�شادر الطبيعية، لكي يت�شنى لنا بناء م�شتقبل اأف�شل للجميع".

امل��وارد املائية  "اإن ق�شية احلفاظ على  من جهته قال معايل �شهيل املزروعي : 
ي�شهده  ال��ذي  للتطور  وم��واك��ب��ًة  ال�شكانية  ال��زي��ادة  م��ع  بالتزامن  وا�شتدامتها 
العامل، ميثل حتدًيا كبرياً، يتطلب اإعالء مبادئ التعاون الدويل وت�شافر كافة 

اجلهود ملواجهة حتديات �شح املوارد املائية التي تواجه منطقتنا العربية".

واأ�شاف: " توؤمن حكومة الإمارات اأن الأمن املائي �شرطاً اأ�شا�شياً جلهود التنمية 
امل�شتدامة، ودافع جلهود الدولة نحو حتقيق تطلعاتها للخم�شني عاماً القادمة، 
الهادفة   ،2036 امل��ائ��ي  ل��الأم��ن  ا�شرتاتيجيتها  الإم����ارات  دول��ة  اأطلقت  لذلك 
الطبيعية  الظروف  املياه خالل  اإىل  الو�شول  وا�شتمرارية  ا�شتدامة  اإىل �شمان 
التنمية  اأه��داف  من  ال�شاد�ص  الهدف  اأول��ت  فيما  الق�شوى،  الطوارئ  وظ��روف 

امل�شتدامة املعني باملياه اأولوية ق�شوى".
من جانبها قالت معايل مرمي بنت حممد املهريي: "املاء هو الأ�شا�ص يف وجود 
تزايد  فيه  ن�شهد  وقت  ويف  الأر���ص،  كوكب  على  احلياة  اأ�شكال  كل  وا�شتمرارية 
 10 اإىل  ال�شكان  اأن ي�شل عدد  يتوقع معه  للعامل  ال�شكاين  التعداد  مت�شارع يف 
هائلة  �شغوًطا  احلالية  البيئية  النظم  تواجه   ،2050 بحلول  ن�شمة  مليارات 
لتلبية الطلب املتزايد على هذا املورد املهم للحياة و�شمان ا�شتدامته يف الوقت 
ذاته، ومتا�شياً مع ا�شرتاتيجية الأمن املائي لدولة الإمارات 2036، نعمل ع� 
نهج متكامل من الت�شريعات وال�امج واملبادرات التي ت�شتهدف معاجلة حتدي 

ندرة املياه و�شمان ا�شتدامتها".
مثايل  ب�شكل  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  العاملي  املياه  اأ�شبوع  "يتنا�شب  واأ�شافت: 
تعزيز  ي�شتهدف  الهام، حيث  امل��ورد  اإىل احلفاظ على هذا  الرامية  مع جهودنا 
الوعي املجتمعي باحلفاظ على املياه ويحفز احلوار بني �شناع القرار واملخت�شني 

لتعزيز تبني نظم الإدارة امل�شتدامة للمياه".

كز على  ومن اأبرز املو�شوعات التي يتطرق اإليها اأ�شبوع املياه، امل�شروعات التي تررّ
العاملي لالبتكار  2020 دبي  اإك�شبو  اإك�شبو ليف، برنامج  املياه واملدعومة من 
وال�شراكة، وبرنامج اأف�شل املمار�شات العاملية، الذي ي�شلط ال�شوء على احللول 

امللمو�شة لأهداف التنمية امل�شتدامة لتحقيق تاأثري عاملي اأك�.
املجتمعات  ي�شاعد  وال��ذي  باك�شتان،  تريد" يف  "اأب  منظمة  م�شروع  من  وب��دءا 
املحلية الريفية التي تعاين �شح املياه على مقاي�شة ما�شيتها بالطاقة ال�شم�شية، 
 – املغرب  يف  ال�شباب  لتجميع  العامل  يف  من�شاأة  حماد" – اأك���  �شي  "دار  اإىل 
وم�شروع "ذا ماجي �شوليو�شن"، وهو حل لغ�شل اليدين دون تالم�ص ملنع انت�شار 
اجلائحة، ُت�شهم هذه امل�شروعات املدعومة من اإك�شبو 2020 دبي يف تغيري حياة 

املجتمعات التي تعمل فيها.
اأ�شابيع املو�شوعات الع�شرة التي ُتقام على  اأ�شبوع املياه هو الأ�شبوع الأخري من 
الإن�شان  برنامج  �شمن  دب��ي،   2020 اإك�شبو  انعقاد  مدة  الأ�شهر،  ال�شتة  م��دار 
من�شة  ال�نامج  اأت���اح   ،2021 لعام  اأكتوبر  م��ن  الأول  ومنذ  الأر����ص  وك��وك��ب 
للقادة و�شنرّاع التغيري- من القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين 
يف جميع اأنحاء العامل – لتبادل وجهات النظر اجلديدة واملُلهمة؛ وقد اأدى ذلك 
اإىل حمادثات هادفة ومبادرات للتعاون من �شاأنها اأن توؤثر تاأثريا اإيجابيا على 
 31 دب��ي يف   2020 اإك�شبو  فعاليات  بعد ختام  البعيد  امل��دى  على  النا�ص  حياة 

مار�ص 2022.

اأ�ضب�ع املياه يف اإك�ضب� 2020 دبي ي�ضلط ال�ض�ء على اأهمية احلفاظ على امل�ارد املائية

الأ�سبوع العا�سر والأخري من مو�سوعات اإك�سبو يحتفي باملياه بجميع �سورها يف الفرتة من 20 اإىل 26 مار�ص
 متخ�ض�ض�ن: م�اجهة املخاطر تتطلب عمال جماعيا وعاجال على امل�ضت�ى العاملي 

•• دبي-وام:

التعليم  موؤ�ش�شات  م��ع  م�شرتكاً  ل��ق��اء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  نظمت 
الرتبية  وزي���ر  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  م��ع��ايل ح�شني  ال��ع��ايل، بح�شور 
ال����وزارة وروؤ���ش��اء وع��م��داء وممثلني من  والتعليم، وع���دد م��ن م�����ش��وؤويل 
فندق  يف  وذل��ك  واخلا�شة،  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  خمتلف 
جراند حياة بدبي. ويهدف اللقاء اإىل تعزيز التعاون امل�شرتك بني الوزارة 
وموؤ�ش�شات التعليم العايل، لبحث تبادل الآراء ووجهات النظر، ومناق�شة 
الدولة،  يف  العايل  التعليم  منظومة  تطوير  ح��ول  والفر�ص  التحديات 
وتعريف موؤ�ش�شات التعليم العايل بدور املركز الوطني للموؤهالت كجهة 
م�شتويات،   10 من  املكونة  للموؤهالت  الوطنية  املنظومة  عن  م�شوؤولة 
العايل  التعليم  املختلفة،  التعليم  مل�شارات  الوطنية  املرجعية  تعد  والتي 

والتعليم العام والتعليم املهني، بالإ�شافة اإىل دور املركز الرئي�شي يف دعم 
مبداأ التعلم مدى احلياة وبناء وتعزيز مهارات الأفراد وجاهزيتهم ل�شوق 
التي ي�شرف عليها املركز  امل�شاريع واملبادرات املختلفة  العمل، من خالل 

الوطني للموؤهالت يف الوزارة.
واأث��ن��ى م��ع��ايل ح�شني ب��ن اإب��راه��ي��م احل��م��ادي خ��الل ال��ل��ق��اء على جهود 
موؤ�ش�شات التعليم العايل وتعاونها يف الفرتات ال�شابقة، م�شريا اإىل اأهمية 
امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  اأج��ل  من  امل�شتمر  والتعاون  ت�شاركي،  ب�شكل  العمل 

وامل�شي قدماً يف حت�شني خمرجات التعليم.
وقال معاليه " ن�شعى لتحقق قفزات ا�شتثنائية تعزز من موقعنا تعليمياً 
روؤى  اأج��ل حتقيق  م��ن  اجل��ه��ود  نح�شد  اأن  وعلينا  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 

وتطلعات الدولة على ال�شعيد التعليمي".
من جانبه ا�شتعر�ص �شعادة الدكتور حممد املعال وكيل الوزارة لل�شوؤون 

ت��اأت��ي �شمن اخلطة  ال��ت��ي  ال��ع��ايل،  التعليم  م��ب��ادرات  الأك��ادمي��ي��ة خطة 
ت�شتهدف  ح��ي��ث   ،  2026  -  2023 ال��ع��ايل  للتعليم  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
العايل  التعليم  مب��وؤ���ش�����ش��ات  الل��ت��ح��اق  ع��ل��ى  املقبلني  الطلبة  امل���ب���ادرات 
وال�امج الر�شادية املوجهة لهم، ومبادرات خا�شة بالطلبة اأثناء مرحلة 

درا�شتهم اجلامعية.
ودعا  للخريجني،  املخ�ش�شة  والأن�شطة  ال�امج  �شعادته  ا�شتعر�ص  كما 
املبادرات  اإىل  بالإ�شافة  لدعمهم،  امل�شرتكة  اجلهود  م�شاعفة  ل�شرورة 
بيانات  قاعدة  وبناء  العلمية،  والدرا�شات  بالبحوث  اخلا�شة  وال���ام��ج 

�شخمة لال�شتفادة منها يف كافة املجالت.
التعليم  م�شت�شار  يا�ص،  بني  يو�شف  بن  حممد  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
العايل مدير املركز الوطني للموؤهالت اإن اللقاء امل�شرتك مع موؤ�ش�شات 
معايل  بقيادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ح��ر���ص  يج�شد  ال��ع��ايل  التعليم 

الوزير ح�شني بن اإبراهيم احلمادي، على التوا�شل مع مدراء اجلامعات 
تعريف  ج��ان��ب  اإىل  اجل��ام��ع��ات،  الك��ادمي��ي��ة يف  ال���ام��ج  ع��ل��ى  للتعرف 
واجلهات  املهنية  وامل��ه��ارات  وم�شتوياتها،  الوطنية  باملوؤهالت  اجلامعات 

املانحة للموؤهالت املهنية.
اجلامعات  �شواء  التعليمية  واجل��ه��ات  ال���وزارة  بني  اللقاءات  اأن  واأو���ش��ح 
كموؤ�ش�شات التعليم العايل، اأو املدار�ص دائماً تكون مثمرة واإيجابية، حيث 
يتم التعاون والت�شارك يف اتخاذ القرارات وطرح التحديات التي تواجه 

التعليم �شواء يف البحث العلمي اأو ال�امج الأكادميية.
اأن اللقاء ت�شمن النقا�ص حول جوانب متعددة منها التعاون  اإىل  واأ�شار 
بني اجلامعات واأهمية هذا الأمر يف اجلانب الأكادميي والبحث العلمي، 
والعتماد الأكادميي لل�امج، واملهارات املطلوبة لكل تخ�ش�ص و�شروط 

القبول لل�امج، والرد على ا�شتف�شارات روؤ�شاء اجلامعات.

وزير الرتبية والتعليم: ن�سعى لتحقق قفزات ا�ستثنائية تعزز من موقعنا تعليميا على م�ستوى العامل

ميثة املن�سوري موهبة اإماراتية ت�سارك يف مهرجان مرتو دبي للمو�سيقى باإيقاعات �سرقية ممزوجة بنغمات غربية

»عامل امل�ضتك�ضف« با�ضتخدام امل�اد املعاد تدويرها 

تكرمي الطالب الفائزين يف ملتقى اأملانيا يف اإك�سبو 2020 دبي مب�سابقة هنكل املدر�سية اخلا�سة مبخترب علوم الأطفال 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

اإك�شبو  يف  ال���ك���ن���دي  اجل����ن����اح  ي���ق���دم 
احلايل  مار�ص   21 يوم  دبي   2020
الأول  العر�ص  املهرجانات  حديقة  يف 
 Peace by" لفيلم  الإم������ارات  يف 
بالتعاون  وذل���ك   "Chocolate
ووزارة  ال��دول��ة  ل��دى  كندا  �شفارة  مع 
واجلن�شية  وال����الج����ئ����ني  ال����ه����ج����رة 
بال�شراكة   ،"IRCC" ال��ك��ن��دي��ة 
كندا"  "تيليفيلم  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ع 
الالجئني  ل��رع��اي��ة  العاملية  وامل���ب���ادرة 

."GRSI"
وُت�����ش��ت��ل��ه��م ف���ك���رة ال��ف��ي��ل��م م���ن ق�شة 
حياة طارق هدهد، املوؤ�ش�ص والرئي�ص 
 peace by" يف  ال����ت����ن����ف����ي����ذى 
ُيلقي  وال����ذي   "chocolate K
ثم  وم��ن  العر�ص،  قبل  رئي�شية  كلمة 
اإىل  واأج��وب��ة  اأ�شئلة  جل�شة  يف  ي�شارك 

جانب ُمنتج الفيلم.
ويف ظل اأزمة الالجئني التي يعي�شها 
الأ�شخا�ص  م��الي��ني  د  يت�شررّ ال��ع��امل، 
ما  اإىل  ويتوقون  املعمورة،  اأ�شقاع  يف 
وهو  طبيعياً،  اأم���راً  معظمنا  يعت�ه 

مكان اآمن ُي�شمى "وطناً".
ال�نامج  ���ل  مي���ثرّ الإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
اخل��ا���ص ل��ك��ف��ال��ة ال��الج��ئ��ني يف كندا 
م���ب���ادرة رائ����دة ع��امل��ي��اً، ح��ي��ث ي�شاعد 
على الرتحيب مبزيد من الالجئني، 
لتحقيق  اأف�����ش��ل  ب�����ش��ك��ل  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

النجاح الدائم.
وم���ن���ذ ب���داي���ة ال����ن���ام���ج ق��ب��ل اأك���رث 
امل�شاركون  ���ب  رحرّ ع��ق��ود،  خم�شة  م��ن 
بال�نامج مبا يزيد عن 350،000 
اإىل كندا. وحالياً، تتم حماكاة  لجئ 
هذا ال�نامج يف جميع اأنحاء العامل، 

من اململكة املتحدة والحتاد الأوروبي 
اإىل نيوزيلندا، بينما التزمت الوليات 

املتحدة باإن�شاء برنامج م�شابه اأي�شاً.
ال�شوء  ت�شليط  اإىل  احل��دث  وي�شعى 
على اأهمية مبادرات رعاية الالجئني 
ال��دائ��م ملن  التوطني  اإع���ادة  يف توفري 
وكذلك  احل���م���اي���ة،  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون 
الالجئون  ي��ج��ل��ب��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���وائ���د 
اق����ت���������ش����ادي����اً واج����ت����م����اع����ي����اً ل����ل����دول 

امل�شتقبلة.
ال�شاعة  م��ار���ص،   21 احل��دث يف  يبداأ 
 ، م�����ش��اًء، حيث يلقي ط��ارق هدهد   7
يتحدث  احل�شور  اأم��ام  رئي�شية  كلمة 
وع��ائ��ل��ت��ه فبعد  ه��و  ع��ن ق�شته  ف��ي��ه��ا 
ي�شارك طارق  ���ش��وري��اً،  ن��ازح��اً  ك��ان  اأن 
التي  واملخاوف  امل�شاعر  اجلمهور  مع 
واملاليني  اأ����ش���رت���ه  ع��ل��ى  ا����ش���ت���ح���وذت 
الآخ���ري���ن، اإىل ف��ر���ش��ة ث��ان��ي��ة - حلم 
وقوية،  ُملهمة  ط��ارق  ق�شة   .- كندي 
ويجب على كل مواطن عاملي �شماعها. 
وقد مت تداولها على ال�شعيد العاملي، 
اأمام زعماء العامل، مبا يف ذلك الأمم 

املتحدة، و�شارك جا�شنت ترودو رئي�ص 
ال��وزراء الكندي ق�شة ط��ارق وعائلته 
حماولة  يف   - امل��ت��ح��دة  الأمم  اأم������ام 
يفكر  ال��ت��ي  الطريقة  ت�شكيل  لإع���ادة 
ب�شاأن  ال��ع��امل  ح���ول  �شخ�ص  ك��ل  ب��ه��ا 

املهاجرين والوافدين اجلدد.
ويهدف هذا احلدث اىل اإعادة ت�شكيل 
بها  ال��ت��ي ينظر  ال��ط��ري��ق��ة  و���ش��ي��اغ��ة 
ال���الج���ئ���ني،  ق���ي���م���ة  اإىل  اجل����م����ه����ور 
اإىل  م�شقة  رحلة  من  ال�شرد  وحتويل 

واحدة من الفر�ص والإمكانات.
يلقيها  التي  الرئي�شية  الكلمة  وبعد 
الذي  ال��ف��ي��ل��م  ع��ر���ص  �شيتم   ، ط����ارق 
الواقعية.  عائلته  ق�شة  اإىل  ي�شتند 
 Peace by" ف����ي����ل����م  وي������������روي 
احلائز  للمخرج   ،"Chocolate
ق�شة  كيج�شر،  جوناثان  جوائز  على 
ح���ي���اة واق���ع���ي���ة ت��ب��ع��ث ع���ل���ى ال�����دفء 
ال��ك��ن��دي��ة ب�شكل  ال��ه��ج��رة  ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
النجم  الفيلم  جن���وم  وم���ن  �شحيح. 
ال�����ش��وري ال���راح���ل ح���امت ع��ل��ي، وكان 
اآخر فيلم روائي له قبل وفاته املبكرة 

يف العام 2020. كما مت اإنتاج الفيلم 
دايل،  �شادي  قبل  من  تنفيذي  ب�شكل 

وهو اأي�شاً �شوري - كندي.
مهرجان  يف  مرة  لأول  الفيلم  ُعر�ص 
بجوائز  وف����از  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي،  تريبيكا 
التي  الأخ���رى  املهرجانات  يف  ع��دي��دة 
ذل��ك على �شبيل  ���ش��ارك فيها، مب��ا يف 
جلنة  " ج����ائ����زة  احل�������ش���ر  ل  امل����ث����ال 
مهرجان   - خم��رج  لأف�شل  التحكيم 
ك������وردي������ريا ال�������ش���ي���ن���م���ائ���ي ،وج����ائ����زة 
اجل���م���ه���ور لأف�������ش���ل ف��ي��ل��م روائ�������ي - 
الدويل،  ال�شينمائي  نابويل  مهرجان 
ال�شينمائي  ه���ارت���الن���د  وم���ه���رج���ان 
ه���ول  وودز  وم����ه����رج����ان  ال�����������دويل، 
التحكيم  جلنة  وج��ائ��زة   ، ال�شينمائي 
لأف�شل فيلم روائي - مهرجان تورنتو 
لفاتزا  وم��ه��رج��ان  ال�شينمائي،  ف��ود 
املعا�شر،وجائزة  الإي���ط���ايل  للفيلم 
جل���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م لأف�������ش���ل مم���ث���ل - 
ال�شينمائي  ���ش��ك��وت�����ش��دي��ل  م��ه��رج��ان 
ال������دويل، وم���ه���رج���ان راي���زي���ن���ج �شن 

ال�شينمائي الدويل".

•• دبي-وام:

اختار �شاب اأيرلندي العي�ص يف منطقة 
اإمارة  ال�����ش��رق الأو���ش��ط وحت��دي��داً يف 
ت�شكيل  ا�شتهوته حرفة  اأن  بعد   ، دبي 
الأواين الفخارية، التي تعد من اأقدم 
البلدان  معظم  يف  التقليدية  امل��ه��ن 
اليدوية  ال�شناعات  واإح��دى  العربية، 
الناب�شة باحلياة، وامل�شتخدمة لإنتاج 
العديد من املنَتجات؛ امل�شنوعة ب�شكل 

كامل من الفخار.
ينرث  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  وم������ازال 
ثقافات  وي��ع��ر���ص خم��ت��ل��ف  امل��ع��رف��ة، 
احلدث  فكان  �شوياً،  وميزجها  العامل 
الدويل فر�شة ذهبية ل� "الأيرلندي" 
بت�شكيل  �شغفه  ب�شبب  راي�����ص،  مايكل 
�شنوات؛  م���ن���ذ  ب������داأ  ال������ذي  ال���ف���خ���ار 
ح��ي��ث اأن��ه��ى درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ص يف 
عام   UUB جامعة  يف  ال�شرياميك 
 PGCE ا على 1997 وح�شل اأي�شً
املاج�شتري  درج��ة  وعلى   ،2008 ع��ام 
عام 2010 ، بعدها انتقل اإىل دبي يف 
العام نف�شه، ويف 2014 توىل من�شب 
اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك يف ف��ن ال���ش��ت��ودي��و يف 
اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف دب���ي وتوىل 

رئا�شة الق�شم عام 2018.
وق����ال م��اي��ك��ل راي�������ص، اإن����ه ب��ع��د اأنهي 
دبي  يف  الأمريكية  باجلامعة  درا�شته 
منذ 11 عاماً، اجته اإيل درا�شة وتعلم 
فيه  وال�شرياميك، ووجد  الفخار  فن 
طريقه اإىل الهواية التي تطورت بعد 
ف��ن �شناعة اخلزف،  ذل��ك لح��رتاف��ه 
وامل�����ش��ارك��ة يف ع��دة م��ع��ار���ص خمتلفة 

خارج وداخل دولة الإمارات.
لوكالة  خ���ا����ص  ت�����ش��ري��ح  يف  وت����اب����ع 
هام�ص  ع��ل��ى  "وام"،  الإم�����ارات  اأن��ب��اء 
م�شاركته يف احتفالت اأيرلندا بيومها 

 " 2020 دب���ي:  اإك�����ش��ب��و  ال��وط��ن��ي يف 
احتفالت  يف  ب��الدي  مب�شاركه  فخور 
اأبرز منحوتاتي  اليوم الوطني، واأحد 
معرو�شة  بالفخار   AXiomili
لزوار اإك�شبو داخل جناح اأيرلندا، وهو 
تقليدية  اأتقن مهنة  اعتزاز يل كوين 
اأج��ل ت�شميم ما  ال�شعوب من  لبع�ص 

اأحب اأن اأفعله بيدي".
قطعة  بت�شكيل  م�شغوًل  راي�����ص  وك��ان 
�شناعة  يف  امل�����ش��ت��خ��دم  ال���ط���ني  م����ن 
"عملي   : واأو�����ش����ح  ب��ي��دي��ه،  ال��ف��خ��ار 
مدى  وعلى  الطبيعة،  من  م�شتوحى 
ال�شنوات ال� 11 املا�شية ، واأنا مفتون 
 ، الرملية  الكثبان  واأمن���اط  بالرمال 
الب�شاطة  واأرى  تفاجئني  دائًما  فهي 
الأواين  وت�شكيل  ين�شقون،  والتعقيد 
احل�ص  م��ن  الكثري  تتطلب  بالفخار 
الرتكيز  اإىل  اإ�شافة   ، الفني  وال��ذوق 
�شغوط،  اأي  دون  التامة  والن�شيابية 
 ، ب��اأن��ام��ل��ك  تتفنن  اأن  ت�شتطيع  حتي 

فيما تريد ت�شميمه".
واأردف: " التجويف هو اخلطوة التي 

ي�شتخدم فيها �شانع الفخار يَدْيه يف 
ة، اأو قد  اريرّ ت�شكيل عمق الأواين الفخرّ
ي�شتعني باآلة خا�شة بتجويف الفخار، 
ت�شاعده على �شناعة الأواين املُجوفة، 
يف  الفخار  �شب  ثم  املزهريات،  مثل: 
ق��وال��ب م��ن اجل�����ص اأي اجل��ب�����ص، ثم 
��زج��ي��ج ه��و اخل��ط��وة قبل  م��رح��ل��ة ال��ترّ
���د من  الأخ������رية وت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���ت���اأكرّ
ل�شتخدام  ا�شتعداداً  اً؛  نهائيرّ جفافه 
الأل���������وان، وت����اأت����ي امل���رح���ل���ة الأخ�����رية 

احلرق يف اأفران معينة".
وقال راي�ص : "بداأ انتمائي اإىل اإك�شبو 
لدي  ك�����ان  ع���ن���دم���ا   2019 ع�����ام  يف 
معر�ص يف الإمارات العربية املتحدة، 
وكانت اأنيتا كيلي ، نائبة رئي�ص البعثة 
الأيرلندية يف ال�شفارة الأيرلندية يف 
اأبوظبي ، �شيف ال�شرف واألقت الكلمة 
الفتتاحية للمعر�ص، ثم ُطلبت مني 
التح�شريات  م���ن  ج������زًءا  اأك������ون  اأن 
وتاأجل  اجلائحة  ج��اءت  لكن  الأولية، 

احلدث العاملي ملدة عام".
الأيرلندي"  "الفنان  اخ��ت��ي��ار  ومت 

واحلرف  الت�شميم  جمل�ص  قبل  م��ن 
امل�شممني  ك������اأح������د  الأي�������رل�������ن�������دي 
مطبوعة  يف  ع���ر����ش���ه���م  مت  ال����ذي����ن 
حتكي  ال���ت���ي  ؛   "Portfolio"
الرائد  الأيرلندي  الت�شميم  ق�ش�ص 
"راي�ص"  وامل��ع��ا���ش��ر، ك��م��ا مت��ت دع���وة 
 ،MENASA م��ن  ج���زًءا  لي�شبح 
دولة  يف  امل�شممني  لأف�����ش��ل  معر�ص 
الإم��ارات، ويعقد يف قلب اإك�شبو دبي، 
واحلرف  الت�شميمات  حتديد  بهدف 
وتعزيزها  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  الإم����ارات����ي����ة 
التجربة،  ت��ل��ك  وح�����ول  وت��ق��دمي��ه��ا. 
"لقد كانت جتربة ل  راي�����ص:  اأو���ش��ح 
ُت�شدق حيث �شارك فيها ما يقرب من 
�شخ�شًيا  يل  وبالن�شبة  جن�شية   200
قبل  من  �شخ�شًيا  بي  معرتًفا  لكوين 
كنت  فقد  املعتمد،  وم��ن��زيل  موطني 
ل��ك��ل م��ن الأم���اك���ن يف  زائ����ًرا منتظًما 
اإك�����ش��ب��و، وظ��ه��رت ع��ل��ي ان�����ش��ت��ج��رام يف 
بوا�شطة  اإن�����ش��اوؤه  مت  رئي�شي  ف��ي��دي��و 
ن�شارك  وال���ي���وم   ،  .MENASA
باجلناح الأيرلندي لالحتفال باليوم 
�شاأ�شارك قريباً يف  انني  الوطني، كما 

مركز مايكل اجنلو يف جنيف ".
"اليوبيل"  يف  اإي��رل��ن��دا  ج��ن��اح  وي��ق��ع 
وي�شعى اإىل تقدمي اإيرلندا باعتبارها 
وجهة مطلقة لالإلهام بف�شل تراثها 
الإبداع  على  القائم  والعريق  الرا�شخ 
اإيرلندا  وتعت�  والب��ت��ك��ار،  واخل��ي��ال 
موطن الفخاريات التجارية الناجحة، 
والعديد من املنازل لديها ب�شع قطع 
الذي  التقليدي  الثقيل  الفخار  م��ن 
مت مت��ري��ره ع��� الأج���ي���ال، ك��م��ا يتم 
اإنتاج املزيد من الفخار وال�شرياميك 
اأو  امل���ائ���دة  لأدوات  ����ش���واء  احل���دي���ث، 
وترتاوح  الزخرفية،  لال�شتخدامات 

الأ�شعار ح�شب الت�شميم.

•• ال�صارقة- وام:

اأحمد  التقى �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  ال�����ش��ارق��ة 
جامعة  طلبة  من  وف��داً  اأم�ص  �شباح 
زيارتهم  خ��الل  الأمريكية،  ه��ارف��ارد 
وذل������ك يف  ال�������ش���ارق���ة،  ج���ام���ع���ة  اإىل 
اأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا 

الف�شاء والفلك.
وا�شتعر�ص �شموه خالل لقائه الوفد، 
العلمية  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  م�����ش��رية 
والتي تاأتي �شمن ا�شرتاتيجية اإمارة 
ال�شارقة ب�شكل عام يف تطوير التعليم 
التميز،  نحو  و�شعيها  املراحل  لكافة 
وتناول مرتكزات اجلامعة وعالقاتها 
املوؤ�ش�شات  م���ع  ال��وا���ش��ع��ة  ال���دول���ي���ة 
مما  ال��ع��امل،  يف  املرموقة  الأكادميية 
ي�شهم يف تعزيز ترقية الأداء والتبادل 
ل��ط��ل��ب��ة وخريجي  وامل���ع���ريف  ال��ع��ل��م��ي 

اجلامعة املتميزين علمياً واأكادميياً.
ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة عن  ت��ن��ط��ل��ق يف روؤي����ت����ه����ا 
التعليم  تعزيز  على  الرتكيز  طريق 
وال�شحة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وامل��ع��رف��ة 
الهتمام  ع����  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وال���ع���ل���وم 
ب���الإن�������ش���ان والرت����ق����اء ب���ه والجت�����اه 
ن��ح��و ال��ث��ق��اف��ة وال�������رتاث وال����ع����ادات 

جانب  اإىل  والأ����ش���ال���ة،  وال��ت��ق��ال��ي��د 
النظام التعليمي الذي ميثل ترجمة 
لكل مكونات واأهداف الإمارة وروؤيتها 

للم�شتقبل.
م���ن ج��ان��ب��ه ت���ن���اول ال���دك���ت���ور حميد 
اجلامعة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم�����ول 

تعمل  ال�����ت�����ي  ال�����ك�����ب�����رية  اجل������ه������ود 
تطوير  يف  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  عليها 
الرتقاء  ع���  التعليمية  امل�شتويات 
مبناهج التعليم والتو�شع يف خمتلف 
جانب  اإىل  احل��دي��ث��ة،  التخ�ش�شات 
التي  الأن�����ش��ط��ة  مبختلف  اله��ت��م��ام 

ت�����ش��ه��م يف ب���ن���اء م����ع����ارف وم����ه����ارات 
ك���اف���ة  يف  ال�����ط�����ال�����ب  و����ش���خ�������ش���ي���ة 

اجلوانب.
اأق�شام  يف  جت����ول  ق���د  ال���وف���د  وك�����ان 
اأك��ادمي��ي��ة ال�����ش��ارق��ة لعلوم  وم���راف���ق 
حيث  والفلك،  الف�شاء  وتكنولوجيا 

اأق�شام  م��ن  ت�شمه  م��ا  ع��ل��ى  ت��ع��رف��وا 
ومناذج ومعار�ص متنوعة، كما �شاهد 
الوفد يف القبة الفلكية، عر�شاً مرئياً 

عن الف�شاء.
وت��ق��دي��ره ل�شمو  ال��وف��د �شكره  وق��دم 
واإدارتها على  ال�شارقة  رئي�ص جامعة 

ح�شن ال�شتقبال، م�شيداً مبا و�شلت 
رفيع  علمي  تقدم  من  اجلامعة  اإليه 
نحو  وتوجهها  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 
والدعم  تو�شيع عالقاتها، والهتمام 
ع��ل��ى م�شتوى  ال����ذي جت����ده خ��ا���ش��ة 
التعليمية والعلمية  املرافق والبنيات 

تطور  يف  ي�������ش���ه���م  مم�����ا  امل����ت����ن����وع����ة، 
م�شتويات طلبتها.

يف  ال�شارقة،  حاكم  نائب  �شمو  وق��ام 
جامعة  درع  بتقدمي  ال��زي��ارة،  نهاية 
معهم  والتقط  ال��وف��د،  اإىل  ال�شارقة 

ال�شور التذكارية.

•• اأبوظبي -وام:

خالل  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  ���ش��اه��م 
احلراك  تفعيل  اجل���اري يف  الأ���ش��ب��وع 
امل�����ع�����ريف ال����ع����امل����ي ح�������ول ع�������دد من 
ال��ت��ح��دي��ات وال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ط���راأت 
"كوفيد19-"  ج��ائ��ح��ة  ��ي  ت��ف�����شرّ م���ع 
الغذائي  والأم��ن  املناخي  التغري  مثل 
احلدث  �شلط  فيما  الفقر،  ومكافحة 
ال�شوء على تطور اجلرمية يف الع�شر 
افرتا�شًيا  جم��اًل  ودخولها  احلديث 
يف  وال�شرعة  امل��رون��ة  يتطلب  ج��دي��ًدا 
وكالة  وت�شتعر�ص  ال��ق��ان��ون.  تطبيق 
تقرير  يف  "وام"  الإم����������ارات  اأن����ب����اء 
الفعاليات  اأب���رز  اأ�شبوع"  يف  "اإك�شبو 
وامل���ن���ا����ش���ب���ات ال���ت���ي ���ش��ه��ده��ا احل���دث 
العاملي يف اأ�شبوعه الرابع والع�شرين.

انطلقت  التي  املعرفة  قمة  وت�شدرت 
دورتها  يف  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
بتنظيم من موؤ�ش�شة حممد  ال�شابعة 

بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة بالتعاون 
الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 
حماية  "املعرفة..  ����ش���ع���ار  حت�����ت 
وذلك  اجلوائح"،  وحت���دي  الب�شرية 
اخل�اء  م��ن  وا�شعة  نخبة  مب�شاركة 
من  احلكوميني  وامل�شوؤولني  وال��ق��ادة 
القمة  و�شلرّطت  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  كافة 
العاملية  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
الغذائي  والأم�����ن  امل��ن��اخ��ي،  ك��ال��ت��غ��ري 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر، واإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
امل�شهد القانوين العام و�شياغة ت�شور 
حول املمار�شات القانونية يف عامل ما 
ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة، وم����دى احل��اج��ة اإىل 
وبيئية  اقت�شادية  اأنظمة  ا�شتحداث 
ا�شتعرا�ص  ال��ق��م��ة  و���ش��ه��دت  اأف�����ش��ل. 
موؤ�شر  يف  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول  ن���ت���ائ���ج 
مت  كما   ،2021 لعام  العاملي  املعرفة 
تقرير  م��ن  الثالث  الإ���ش��دار  اإط���الق 
الذي  املعرفة«،  م�شتقبل  »ا�شت�شراف 
امل�شتقبلي،  املعريف  امل�شهد  ي�شتعر�ص 

القدرات  ب���ني  الخ���ت���الف���ات  وي��ب��ح��ث 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ل��ل��ب��ل��دان  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 

باملخاطر العاملية الرئي�شة.

- القمة العاملية ال�ضرطية...
على  دب��ي   2020 اإك�شبو  ا�شت�شاف 
العاملية  ة  القمرّ فعاليات  اأي��ام   4 مدى 
ال�شَرطية الأوىل وذلك بح�شور اأكرث 
من 8500 موفد والذين �شاركوا يف 
التي  وال��ور���ص  الجتماعات  من  ع��دد 
الرابطة  اجتماع  القمة مثل  �شهدتها 
ع  واملجمرّ ال�شرطة،  ل��روؤ���ش��اء  الدولية 
ال�شرطية،  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة  ال��ف��ك��ري 
ال�شرطة  اب��ت��ك��ارات  ت��ب��ادل  واج��ت��م��اع 
يات  التحدرّ يف  القمة  وبحثت  العاملية. 
اليوم  ال��ع��امل  ت��واج��ه  التي  املت�شارعة 
الكبرية  ال����ت����ط����ورات  ب���ع���د  خ���ا����ش���ة 
التقنيات  �شعيد  ع��ل��ى  �شهدها  ال��ت��ي 
وا�شع  نطاق  على  والربط  والت�شال 
لتنويع  امل��ج��رم��ون  ي�شتغله  وال�����ذي 

وتو�شعة  امل�����ش��روع��ة  غ��ري  اأن�����ش��ط��ت��ه��م 
نطاقها اجلغرايف. وعقد على هام�ص 
وال�شمود  "البتكار  م��وؤمت��ر  ال��ق��م��ة 
البحث  "علوم  وم��وؤمت��ر  ال�شَرطي"، 
موؤمترات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  اجلنائي"، 
اأخرى يف جمالت مكافحة املخدرات، 
العمل  يف  وال���������ش����م����ود  والب�����ت�����ك�����ار 
، وق����درات وح���دات الكالب  ��َرط��يرّ ال�����شُّ

خ�ش�شت  ك��م��ا   ،/K9/ البولي�شية 
تخ�ش�شية  ع��ر���ص  مناطق   6 القمة 
لأح�����������دث ال����ت����ق����ن����ي����ات وامل����ن����ت����ج����ات 
عن  الك�شف  جم���الت  يف  واخل���دم���ات 

اجلرمية والوقاية منها.

- ملتقى اأندية الت�ضامح..
دب����ي،   2020 اإك�������ش���ب���و  يف  ع���ق���دت 

امللتقى  الثانية من  ال��دورة  فعاليات 
ال�شنوي لأندية الت�شامح باجلامعات 
الإماراتية والدولية، والذي تنظمه 
�شنوياً،  والتعاي�ص  الت�شامح  وزارة 
جامعات  خم��ت��ل��ف  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال����دول����ة، اح���ت���ف���اًل ب����اإجن����ازات هذه 
الأندية. و�شم امللتقى جل�شة نقا�شية 
املدير  ال�����ش��اب��ري  ع��ف��راء  افتتحتها 
والتعاي�ص،  الت�شامح  ب����وزارة  ال��ع��ام 
واأع�شاء  روؤ���ش��اء  ك��اف��ة  بها  و���ش��ارك 
حيث  ب��اجل��ام��ع��ات،  الت�شامح  اأن��دي��ة 
مت ا���ش��ت��ع��را���ص اأه����م اإجن�����ازات هذه 
وتبادل  م��دى عامني،  الأن��دي��ة على 
اأهم  وا�شتعرا�ص  واخل���ات  الأفكار 
روؤية  وبلورة  الأندية،  هذه  مبادرات 
الإثراء  اأجل مزيد من  موحدة من 

والفعالية داخل احلرم اجلامعي.

- ي�م ال�ضرف..
احتفل جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية بيوم ال�شرف اخلا�ص به يف 
اإك�شبو 2020 دبي، بح�شور معايل 
اأمني  احلجرف  مبارك  ف��الح  نايف 
نهيان  ال�شيخ  و معايل  املجل�ص،  عام 
الت�شامح  وزير  نهيان  اآل  بن مبارك 
لإك�شبو  ال��ع��ام  امل��ف��و���ص  والتعاي�ص، 
مبرا�شم  الحتفال  وب���داأ   .2020
العربية  رف���ع ع��ل��م دول����ة الإم������ارات 
املتحدة وعلم جمل�ص التعاون لدول 
من�شة  على  وذلك  العربية،  اخلليج 
�شهد  كما  الو�شل،  �شاحة  يف  الأمم 
العرو�ص  م��ن  جمموعة  الح��ت��ف��ال 
التي قدمها فريق "فر�شان الإمارات 
لال�شتعرا�شات اجلوية"، با�شتخدام 
من  نخبة  وب��ق��ي��ادة  ط���ائ���رات،  �شبع 

الطيارين املحرتفني. 

- زيارات .. 
و���ش��ل ع���دد ال���زي���ارات ال��ت��ي �شجلها 
مليوناً   19 اإىل  دبي  اإك�شبو2020 

مدار  ع��ل��ى  زي�����ارة  و65  اآلف  و9 
اف��ت��ت��اح احلدث  م��ن��ذ  ي���وم���اً   165
املا�شي  اأكتوبر  من  الأول  العاملي يف 
مقرتباُ  اجل���اري،  م��ار���ص   14 حتى 
زيارة،  مليون   20 حاجز  ك�شر  م��ن 
ف��ي��م��ا جت�������اوزت اأع��������داد ال����زي����ارات 
الرقمية  املن�شات  ع�  الفرتا�شية 
مدفوعة  زي��������ارة  م���ل���ي���ون   180
مبجموعة من الفعاليات الرتفيهية 
من  "ليف  م��ن�����ش��ة  ع�����  امل���ت���اح���ة 

اإك�شبو".

- اأيام وطنية .. 
الدول  من  ع��دد  اإحياء  اإك�شبو  �شهد 
امل�شاركة اأيامها الوطنية حيث �شهد 
باليوم  الح��ت��ف��ال  ال��ع��امل��ي  احل����دث 
ال��وط��ن��ي ل��ك��ل م���ن ب��ورك��ي��ن��ا فا�شو 
وجمهورية  اإي���رل���ن���دا  وج��م��ه��وري��ة 
جمهورية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ب��وت�����ش��وان��ا، 

الأرجنتني.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يلتقي وفدا من طلبة جامعة هارفارد الأمريكية

اإك�سبو يف اأ�سبوع.. العامل يواجه التحديات الكربى.. واحلدث ي�ستعد ل�ستقبال الزائر رقم 20 مليون

•• دبي-الفجر: 

"ت�شليح القاب�شة" الماراتية و�شركاوؤها بالنجاح الكبري  اأ�شادت جمموعة 
اختتمت فعالياتها يف  التي   ،2022 لل�شرطة  العاملية  القمة  قته  الذي حقرّ
اك�شبو دبي 2020  وقالت "ت�شليح" ان جناحها يف املعر�ص امل�شاحب للقمة 
الأوىل من نوعها ا�شتقطب القيادات ال�شرطية يف دولة المارات وعدد كبري 
اإ�شافة  القانون وال�شلطات احلكومية  اإنفاذ  ال�شرطة، جهات  من م�شوؤويل 

مات العاملة يف جمال ال�شالمة والدفاع. اإىل املنظرّ
 :" "ت�شليح  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�ش�ص  املطرو�شي،  �شامل  وقال 
نحن فخورون بالنتائج التي حققناها يف القمة ال�شرطية العاملية باك�شبو 

دبي م�شريا اىل انها م�شاركة ناجحة وُمتميرّزة "
وع� عن ارتياح �شركاء " ت�شليح " من اأوروبا والوليات املتحدة المريكية 

اللتقاء  فر�ص  خ��الل  من  ُمثمراً  ح�شورهم  ك��ان  " لقد  بقوله  القمة  يف 
بالأفراد والإدارات واملوؤ�ش�شات العاملة يف الدولة "

معار�شنا  يف  للم�شاركة  داً  جُم���درّ ا�شتقطابهم  اإىل  "نتطلرّع  قائال  واأ���ش��اف   
"اآيدك�ص" و  امل�شتقبل مثل معر�ص  وموؤمتراتنا املحلية للدفاع والأمن يف 
معر�ص اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية وغريها من املعار�ص الرائدة 
اأبوظبي خا�شة والإم���ارات ب�شكل عام يف جمال تنظيم  اأب��رزت مكانة  التي 
املعار�ص الدولية الأمنية الناجحة". ومن خالل من�شة جمموعة "ت�شليح 
وحماكاة  وتدريبات  اجلودة،  عالية  منتجات  احت�شنت  التي  " احل�شرية 
 )UMAREX( و )FAAC( ا�شرتاتيجيات الأمن وال�شالمة، حظيت
امل�شوؤولني يف قيادات  و )SIMGUN( بفر�شة ُمتميرّزة لاللتقاء بكبار 
ال�شرطة وزارة الداخلية  . وبهذه املنا�شبة، قال جاكوب ويندل كوك، مدير 
مع  �شراكتنا  "كانت   :)FAAC Inc( ل�شركة  التابعة  لي���ف(  )ميلو 

جمموعة ت�شليح القاب�شة ا�شتثنائية. ونحن �شعداء بالفر�شة املُميرّزة التي 
ح�شلنا عليها يف هذا احلدث ال�شتثنائي ملقابلة كبار ال�شخ�شيات وتقدمي 
املُتكاملة يف جمال ال�شالمة والأمن مبعر�ص  ابتكاراتنا ومنتجاتنا  اأحدث 
ويليام  قال  جهته،  من   ." بدبي   2020 باك�شبو  العاملية  ال�شرطية  القمة 
"لقد كان   :)FAAC Inc( 180 يف لمونز، مدير �شركة ميلو رينج 
نا من التوا�شل مع امل�شوؤولني يف الإمارات  احلدث مبجمله ناجحاً، حيث متكرّ
تدريباتنا  عر�ص  يف  وجنحنا   . ال�شرطة  ق��ي��ادات  اىل  الداخلية  وزارة  من 
رها م�شرح ميلو رينج 180، الذي ُي�شكل نظام  وعمليات املُحاكاة التي يوفرّ
ر". وكنتيجة حتمية لهذه املُ�شاركة املُتميرّزة والناجحة،  تدريب تكتيكي متطورّ
مثل  واملحليني  الدوليني  والعار�شني  مني  املُنظرّ ه��وؤلء  ع��ودة  ع  املتوقرّ فمن 
ة  مررّ للُم�شاركة   )SIMGUN( و   )UMAREX( و   )FAAC(

اأخرى يف املعار�ص واملوؤمترات الأمنية والدفاعية القادمة.

)ت�سليح( ت�سيد بالقمة العاملية لل�سرطة باك�سبو دبي

جناح كندا يف اإك�سبو 2020 دبي يقدم العر�ص الأول 
peace by chocolcate يف الإمارات لفيلم

اأيرلندي يبدع يف ت�سكيل الفخار واخلزف 
ويعر�ص اأبرز منحوتاته لزوار اإك�سبو دبي
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اأخبـار الإمـارات
توا�سل فعاليات موؤمتر ال�سرق الأو�سط لطب الأنف والأذن واحلنجرة بدبي

•• دبي-وام:

اأكادميية  ال�شابعة ع�شرة من موؤمتر  الن�شخة  تتوا�شل يف دبي فعاليات 
يقام يف فندق  وال��ذي  والأذن واحلنجرة  الأن��ف  الأو���ش��ط لطب  ال�شرق 
انرتكونتننتال ف�شتيفال �شيتي دبي مب�شاركة 1000 طبيب متخ�ش�ص 

من خمتلف دول العامل.
واأكد الدكتور طالل اخلطيب رئي�ص املوؤمتر اأن زواج الأقارب يلعب دورا 
كبريا يف ال�شمم اأو �شعف ال�شمع، لفتا اإىل اأن واحدا من بني كل األف 
�شخ�ص يف املناطق التي يكرث فيها زواج الأقارب قد يعانون من م�شكلة 
�شعف �شديد يف ال�شمع ما يتطلب التدخل العالجي عن طريق زراعة 

القوقعة.

العمليات  من  تعت�  القوقعة  زراع��ة  اأن  اإىل  اخلطيب  الدكتور  ولفت 
بعد اجلراحة لأنها  والتدريب  التاأهيل  اإىل عملية  املكلفة جدا وحتتاج 
بالقدرة  يتعلق  فيما  ممكنة  نتائج  اأف�شل  حتقيق  يف  حيوًيا  دوًرا  تلعب 

على ال�شمع.
و�شدد على �شرورة اإجراء فح�ص لل�شمع لالأطفال حديثي الولدة قبل 
التقيد  ب�شرورة  امل�شت�شفيات  كافة  واإل���زام  امل�شت�شفيات  من  خروجهم 
بذلك، لفتا اإىل اأهمية التدخل العالجي للحالت امل�شابة ل�شمان حياة 

طبيعية لالأطفال.
الأنف  ج��راح��ة  ا�شت�شاري  الطرابي�شي  معاذ  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
من�شة  لكونه  نظرا  عاملية  �شهرة  يكت�شب  املومتر  اإن  واحلنجرة  والأذن 
تفاعل يجمع املخت�شني حول العامل لتبادل الأفكار واخل�ات ومناق�شة 

امل�شتجدات والأبحاث العاملية يف جمال ت�شخي�ص وعالج اأمرا�ص الأنف 
والراأ�ص  الأن��ف  ج��راح��ات  املتطورة يف  التقنيات  اأح��دث  على  والإط���الع 

والعنق .
واأو�شح اأن املومتر ناق�ص عدة حماور من اأهمها مناظري اجليوب الأنفية 
وجراحات التجميل والراأ�ص والعنق وقاع اجلمجمة الأمامية وال�شخري 
وطرق ت�شخي�شه وعالجه والطرق احلديثة لت�شخي�ص ح�شا�شية الأنف 
ومعرفة م�شبباتها بدقة ومن ثم عالجها بالإ�شافة اإىل مناق�شة العديد 
والأذن  الأن���ف  ط��ب  الطبية يف جم��ال  والأب��ح��اث  الهامة  الق�شايا  م��ن 
اأكادميية ال�شرق الأو�شط لطب الأنف والأذن  احلنجرة . ويعد موؤمتر 
يف  واملتخ�ش�شني  لالأطباء  املنطقة  يف  امللتقيات  اأ�شخم  من  واحلنجرة 

جمال الأنف والأذن واحلنجرة.

•• دبي- الفجر 

باللون  دب����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و  ات�����ش��ح 
الوطني  ب��ال��ي��وم  اح���ت���ف���اًل  الأخ�������ش���ر 
ك��ب��رية من  اأع����داد  لأي��رل��ن��دا بح�شور 
دبي،  يف  املقيمة  الأي��رل��ن��دي��ة  اجلالية 
متعددة  اأن�شطة  الحتفالت  و�شهدت 
عمت اأرجاء موقع اإك�شبو 2020 دبي، 
اأيرلندا  اأب��ط��ال  م��ن  مميزة  مب�شاركة 
والفعاليات  ال��ري��ا���ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
اأقيمت  ال��ت��ي  واملجتمعية،  ال��ت��ج��اري��ة 
الوطني  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  مبنا�شبة 

الأيرلندي، ويوم القدي�ص باتريك.
ت�����ش��م��ن��ت الح���ت���ف���الت تنظيم  ح��ي��ث 
الثقافية  الأن�����ش��ط��ة  م���ن  جم��م��وع��ة 
الناب�شة باحلياة، مع عرو�ص من قبل 
اأيرلندا  يف  �شهرة  الأك��رث  املو�شيقيني 
بجناح  الأف��ك��ار  حديقة  ويف  واأوروب�����ا. 
باملو�شيقى  ال����زوار  ا�شتمتع  اأي��رل��ن��دا 
وتاريخها،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  الأي��رل��ن��دي��ة 
واآلتها وق�ش�شها،  كما احت�شن مركز 
الأع���م���ال ع��ر���ش��اً ث��ق��اف��ي��اً ع��ن احلياة 

والأعمال الريفية يف البالد.

ويف الفرتة امل�شائية كانت �شاحة اإك�شبو 
مق�شداً  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  دب����ي   2020
مل��ح��ب��ي وع�����ش��اق ال��ري��ا���ش��ة، ح��ي��ث مت 
تنظيم جمموعة منوعة من الأن�شطة 
كرة  �شملت  ال��ت��ي  املمتعة،  الريا�شية 
بح�شور  الغيلية،  القدم  وك��رة  القدم  
الأيرلنديني  الالعبني  اأب��رز  عدد من 

مثل الالعب كيث هيغينز،  ومب�شاركة 
عدد من لعبي مدار�ص كرة القدم يف 

دبي مثل فريق دبي ميلت�ص اأوجي. 
�شعادته  ع����ن  ه��ي��غ��ي��ن��ز،  ك���ي���ث  وع������ 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  ب��ال��ت��واج��د 
لإحياء  الأيرلنديني  الريا�شيني  مع 
بيوم  والح����ت����ف����ال  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم 

القدي�ص باتريك، وتقدمي كرة القدم 
اإك�شبو  اأخبار  خلدمة  و�شرح  الغيلية، 
ال��ع��م��ل على  ق��ائ��اًل: "من امل��ه��م ج���داً 
اأفراد  بني  الجتماعي  التوا�شل  دع��م 
اجلاليات  وب��ني  الأيرلندية   اجلالية 

الأجنبية املقيمة يف دبي".
مدربة  اأ����ش���رف���ت   ، ن��ف�����ش��ه  امل���ك���ان  ويف 

"كوينز،  �����َش��ة  وُم��وؤ���شِّ البدنية  اللياقة 
املدونة  فيتن�ص"   اأن����د  ك��وي��ت  دون����ت 
ال�����ش��ه��رية م��ي��ي��ف م�����ادن، ع��ل��ى ح�شة 
ل��ي��اق��ة ب��دن��ي��ة جم��ان��ي��ة ي��ت��م تنظيمها 
ت�شجيل  م���ن  واح������دة، ومت��ك��ن��ت  مل����رة 
عاملياً جديداً  من حيث  قيا�شياً  رقماً 
فعالية  يف  امل�����ش��ارك��ة  اجلن�شيات  ع���دد 
واحدة، ومت نقل هذه احل�شة مبا�شرة 
ع� املن�شات التابعة ملادن على و�شائل 
يف  للجمهور  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 

كافة اأنحاء العامل.
جداً  "�شعيدة  م����ادن:  مييف  وق��ال��ت 
بل  دب��ي،   2020 اإك�شبو  بالتواجد يف 
اأتواجد يف هذه املدينة  اأن  من املذهل 
الرائعة التي جتمع العامل كله، وهو ما 
ح�شل يف ح�شة اليوم التي ا�شتقطبت 
اجلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م�����ش��ارك��ات 
املقيمة وامل�شاركة يف احلدث الدويل".

ويف موكب مهيب، قادت قوات الدفاع 
الأيرلندية موكب األوان العامل - وهو 
خم�ش�ص  الإط����الق  على  ع��ر���ص  اأول 
تنظيمه  يتم  باتريك  القدي�ص  ل��ي��وم 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 

–  وانطلق املوكب الكبري من اجلناح 
و�شم  الو�شل،  �شاحة  اإىل  الأيرلندي 
اأعدادا كبرية من اجلالية الأيرلندية 
من  م�شاركني  اإىل  بالإ�شافة  وال��زوار 
ونوادي  الأيرلندية  الرق�ص  مدار�ص 

جي اآي اآي املحلية.
حفاًل  ال��و���ش��ل  �شاحة  احت�شنت  كما 
فنياً �شاحراً لعازف الآلت الأيرلندي 
ا�شتهر  ال��ذي   - هايز  م��ارت��ن  ال�شهري 
باحليوية  امل���ف���ع���م���ة  ب���ت���ف�������ش���ريات���ه 
 – التقليدية  الأيرلندية  للمو�شيقى 
دايثي  ج��ي  ال���دي  املو�شيقي  وامل��ن�����ش��ق 
الأيرلندي - املعروف باإنتاج املو�شيقى 
الثقافة  م��ن  امل�شتوحاة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

الأي��رل��ن��دي��ة، مم��ا ن��ت��ج ع��ن��ه دم���ج بني 
والإلكرتونية  التقليدية  املو�شيقى 
قبة  على  رائ��ع��ة  ب�شرية  خلفية  على 
العلم  ب��األ��وان  تو�شحت  ال��ت��ي  الو�شل 

الأيرلندي.
من  كبرية  اأع���دادا  احلفل  وا�شتقطب 
حيث  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  ال���زوار 
امتالأت �شاحة الو�شل، القلب الناب�ص 
اآخرها  ع���ن  دب�����ي،   2020 لإك�����ش��ب��و 
الأيرلندية  للعائالت  مكثف  بح�شور 

املقيمة يف الدولة.
اإطالق  الأي��رل��ن��دي  اجل��ن��اح  �شهد  كما 
ك���ت���اب امل��و���ش��ي��ق��ى الأي���رل���ن���دي���ة وهو 
 2020 ب���اإك�������ش���ب���و  خ���ا����ص  م�������ش���روع 

الأيرلندية  الأغ���اين  على  يركز  دب��ي، 
ال�شهرية، بالتعاون مع قاعة احلفالت 
الوطنية يف اأيرلندا. ويعر�ص الألبوم 
الأيرلندية  الأغ���اين  من  اأغنية   11
الأن�شطة  خم��ت��ل��ف  يف  ظ���ه���رت  ال���ت���ي 
ال�شتة  الأ�شهر  م��دار  على  اأيرلندا  يف 

لنعقاد اإك�شبو 2020 دبي.
وك���ان���ت ���ش��اح��ة ال��و���ش��ل ق���د ب�����داأت يف 
الأيرلندية  املتحركة  الر�شوم  عر�ص 
اجل�����اري  م����ار�����ص   15 اع����ت����ب����اراً م����ن 
ول��غ��اي��ة ال���ي���وم، وق����د ح��ق��ق��ت جناًحا 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، حيث  ك��ب��ريا يف جميع 
اأظ��ه��رت اأف�شل م��ا ل��دى اأي��رل��ن��دا من 

اإبداعات وابتكارات.

•• اأك�صبو- اأ�صامة عبد املق�صود: 

 2020 اأك�شبو  األبانيا يف  ياأخذ جناح 
زواره يف  التنقل  والواقع يف منطقة   ،
العجائب  اأر�ص  افرتا�شية ع�  رحلة 
�شعاره  ليج�شد  البيولوجي،  والتنوع 
ال����ذي اخ���ت���اره ل��ي��ك��ون ان��ع��ك��ا���ش��ا على 
والفنون  بالثقافة  امل�شمول  النفتاح 
الرحلة  واأث���ن���اء  ال��وط��ن��ي،  وال������رتاث 
�شيكت�شف الزائر يف الت�شميم اخلارجي 
الداعمة  والأل������وان  ال��ب�����ش��ري  ال��ت��ن��وع 
بها  تتمتع  ال��ت��ى  النظيفة  للطبيعة 
الدولة، والتي تعت� غنية مبناظرها 
اخلالبة، مع عر�ص التقاليد والعادات 
ال�شعبي،  وم��وروث��ه��ا  األ��ب��ان��ي��ا  وت��اري��خ 
ال��ث��ق��ايف، ك��م��ا ت���روج لتميزها  واإرث���ه���ا 
بداية  البلقان،  منطقة  يف  اجل��غ��رايف 
من �شواطئها املبهرة والدافئة املمتدة 
على البحر الأبي�ص املتو�شط، و�شول 
اإىل غاباتها وجبالها ال�شاهقة املغطاة 
األبانيا  ج��ن��اح  ي�����ش��ت��ع��ر���ص  ب��ال��ث��ل��وج. 
اأهدافه من امل�شاركة يف اأك�شبو 2020 
بانورامية  اف��رتا���ش��ي��ة  ج��ول��ة  ع���   ،

يكت�شف فيها الزائر العجائب البيئية 
ال���رائ���ع���ة ال���ت���ي ت�����ش��م��ه��ا، م���ن خالل 
ال�����ش��ا���ش��ات ال��ع��م��الق��ة امل���وج���ودة على 
اجلدران، حيث اأن الت�شميم الداخلي 
باريحية  للتجول  فر�شة  الزائر  منح 
واملقتنيات،  امل��ع��رو���ش��ات  ب��ني  مطلقة 
فمنذ دخول اجلناح ولوحة الرتحيب، 
ت�شتعر�ص  ال��ك��ب��رية  ال�شا�شات  وجن��د 

ال�شياحية  امل����ع����امل  واأه�������م  ال���ت���اري���خ 
وال�����وج�����ه�����ات ال����ت����ى ت����ه����م ال�������ش���ي���اح، 
والإرث  الثقافة  اإب��راز  على  والرتكيز 
احل�شاري، ف�شال عن التعريف باأهم 
امل����اأك����ولت الأل��ب��ان��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة مثل 
املو�شيقي،  املربى والأج��ب��ان، وال��رتاث 
م����ع اظ����ه����ار اه���ت���م���ام���ات ال����دول����ة يف 
اأجل  من  وامل�شتثمرين  ال�شياح  ج��ذب 

التعاون امل�شرتك يف جميع القطاعات 
خا�شة  والق���ت�������ش���ادي���ة،  ال���ت���ج���اري���ة 
منح  الأوروب�����ي  ال�شباب  منتدى  واأن 
عا�شمتها تريانا لقب عا�شمة ال�شباب 
زادها  للعام اجل���اري، مم��ا  الأوروب���ي���ة 
م���ن ال����ش���رار ع��ل��ى امل�����ش��ي ق���دم���اً يف 
امل�شتدامة، خا�شى  التطوير والتنمية 
اأوروبا  واأنها تعت� مفرتق طرق بني 

حيوياً  وم���رك���زاً  وال��غ��رب��ي��ة  ال�شرقية 
للتجارة يف الع�شور القدمية.

ال�شا�شات  ع����  األ��ب��ان��ي��ا  ج��ن��اح  ي����روج 
التى  الأث���ري���ة  حلديقتها  ال��ع��م��الق��ة 
جتمع بني الأثار والطبيعة، بالإ�شافة 
ان�شمت  ال��ت��ى  ب��وت��رن��ت  م��دي��ن��ة  اإىل 
ملواقع الرتاث العاملي لليوني�شكو، كما 
البحر  على  اجلغرايف  تواجدها  �شكل 

املتو�شط فائدة من حيث وجود املوارد 
الطاقة  ل��ت��ول��ي��د  ال��ك��اف��ي��ة  الطبيعية 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  وم����وارد  امل��ت��ج��ددة 
ال�شياحي  اجلانب  اأما  الرياح،  وطاقة 
جبال  وق��م��م  ال�����ش��واط��ئ  يف  فيتج�شد 
الأل����ب ، وم���ن خ���الل ال��ل��وح��ات التى 
ت�����ش��م ����ش���وراً م��ل��ون��ة وم�����دون عليها 
وبني  �شورة،  بكل  اخلا�شة  املعلومات 

لقلب  ���ش��ورة  املعرو�شة  ال�����ش��ور  ه��ذه 
�شكاندربيغ  ميدان  وبالتحديد  تريان 
امليدان  يتو�شط  الذي  القومي  البطل 
اجلوانب  ويف  ل����ه،  ب����رون����زي  مت���ث���ال 
باملعلومات  امل��غ��ل��ف��ة  احل���واج���ز  ب��ع�����ص 
وب��ي��ن��ه��ا ���ش��ن��ادي��ق زجاجية  وال�����ش��ور، 
مثبتة على قادة خ�شبية ت�شم الكثري 
مو�شيقية  اآلت  م��ث��ل  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م���ن 

”الالهوتا“،  الأل���ب���اين  ال��ع��ود  م��ث��ل: 
ومنتجات  فلوت  ”�شيلجا  النفخ  واآل��ة 
ال�شعبية  وامل��الب�����ص  ف���ري���دة،  ي���دوي���ة 
وف�شتان  ال�����ش��ع��ب��ي،  ل��ل��زي  امل��ع��رو���ش��ة 
على  الن�شاء  اع��ت��ادت  ل��وؤل��وؤي  تقليدي 
الع�شرين،  ال��ق��رن  مطلع  يف  ارت��دائ��ه 
ال�شوء على منوذج  اجلناح  �شلط  كما 
ت�شتخدم  كانت  التى  لل�شفينة  م�شغر 
يف امل����ع����ارك احل���رب���ي���ة وال����ت����ج����ارة يف 
واأه���ت���م اجلناح  ال���ق���دمي���ة،  ال��ع�����ش��ور 
الألبانية  ال��ق��الع  وحم��اك��اة  بتج�شيد 
ال��ت��ى ت��ع��ود اإىل ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ع�شر 
م��ث��ل امل��ج�����ش��م ال��ف��ن��ي ل��ق��ل��ع��ة ب���ريات 
ت�����ش��ن��ي��ف��ه��م��ا �شمن  وق����د مت  وب��ي��ن��ت 
اليون�شكو،  ال��ع��امل��ي  ال�����رتاث  م���واق���ع 
م�شنوعة  منحوتة  املقتنيات  وت�شم 
م���ن ال����ون���ز م�����ش��ت��وح��اه م���ن الأدب 
وب���الأخ�������ص رواي�����ة اجل�شر  الل���ب���اين 
ذو ث��الث��ة الأق���وا����ص ال��ت��ى ���ش��درت يف 
ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات، وق���د خ�����ش�����ص اجلناح 
املالب�ص  يعر�ص  ال���ذي  للمتجر  رك��ن 
اليدوية  وامل�������ش���غ���ولت  ال��ف��ل��ك��ل��وري��ة 

وال�شناعات احلرفية،

•• دبي- الفجر

ق��دم��ت 9 ���ش��رك��ات اإي��ط��ال��ي��ة متثل 
خمتلف  يف  الإي������ط������ايل  الإب������������داع 
امل������ج������الت امل���رت���ب���ط���ة ب���امل���و����ش���وع 
الرئي�شي للمعر�ص - توا�شل العقول 
واملو�شوعات   - امل�����ش��ت��ق��ب��ل  و���ش��ن��ع 
الفرعية الثالثة، الفر�ص، والتنقل، 
املبتكرة  م�����ش��اري��ع��ه��ا  وال���ش��ت��دام��ة، 
وال��ت��ق��ن��ي��ات يف ج���ن���اح اإي���ط���ال���ي���ا يف 
الأول.  اأم�����ص  ي���وم   2020 اإك�����ش��ب��و 
بعناية  ال�����ش��رك��ات  ه���ذه  اخ��ت��ي��ار  مت 
الإيطالية  التجارة  وكالة  قبل  من 
ك��ج��زء م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي طورها 
املخت�ص   .M.P.M.I ف����ري����ق 
وال�شغرية  املتو�شطة  بامل�شروعات 

واملتناهية ال�شغر.
M.P.M.I. هي منظمة اإيطالية 
وتدريبية  ترويجية  مبادرات  تنظم 
ال�شركات  ���ش��ادرات  دع��م  اإىل  تهدف 
واملتناهية  وال�����ش��غ��رية  امل��ت��و���ش��ط��ة 
ال�شغر الإيطالية. وت�شم املوؤ�ش�شات 
ال��ع��ام��ة الإي��ط��ال��ي��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
التجارية  ل��الأع��م��ال  احت������اًدا   12
املنظمة،  م���ن  ج�����زًءا  ي�����ش��ك��ل  ال�����ذي 
الإيطالية،  ال��ب��ن��وك  راب��ط��ة  وه���ي: 
الإيطالية  ال��ت��ع��اون��ي��ات  وحت���ال���ف 

الرابطة   "AGCI" )وت�������ش���م 
الإيطالية،  ل��ل��ت��ع��اون��ي��ات  ال���ع���ام���ة 
و"ليغاكوب"  وك���ون���ف���ك���وب���ري���ت���ف، 
للتعاونيات)  ال��وط��ن��ي��ة  ال���راب���ط���ة 
واحت����������اد امل�������زارع�������ني الإي������ط������ايل، 
الوطني  والحت������اد  وك��ول��دي��ري��ت��ي، 
ال�شغرية  وامل���������ش����اري����ع  ل���ل���ح���رف 
وكونفاجريكولتورا،  وامل��ت��و���ش��ط��ة، 
الإي���ط���ايل  الحت������اد  و"كونفابي" 
ال�شغرية  اخل���ا����ش���ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
وكونفارتيجياناتو،  وامل��ت��و���ش��ط��ة، 
احت�������اد  و"كونفكومريت�شو" 

ال�������ت�������ج�������اري�������ني الي������ط������ال������ي������ني، 
وكونفيمي  وك��ون��ف��ي�����ش��رت�����ش��ن��ت��ي، 
و"كونفيندو�شرتيا"  ان��دو���ش��رتي��ا، 

لل�شناعات ال�شغرية.
ي��ع��ت��م��د الق��ت�����ش��اد الإي���ط���ايل على 
�شبكة كبرية من ال�شركات املتو�شطة 
وال�شغرية واملتناهية ال�شغر، والتي 
البالد.  يف  املوظفني  غالبية  حتوي 
ال�شركات  م��ن  ال��ع��دي��د  بينها  وم���ن 
املبتكرة الرائدة، ولكن نظًرا ل�شغر 
ال�شتثمارية  وق���درت���ه���ا  ح��ج��م��ه��ا 
يف  بعد  النجاح  تلقى  مل  امل��ح��دودة، 

الأ�شواق العاملية.
رئي�ص  ف����اك����اري����ن����و،  دان����ي����ي����ل  ق������ال 
"لقد   :.M.P.M.I جم��م��وع��ة 
قدمنا اليوم �شورة وا�شحة لالإنتاج 
واإبداع  الثقافية  والهند�شة والقدرة 
ال�شغرية  الإي���ط���ال���ي���ة  ال�������ش���رك���ات 
وامل���ت���و����ش���ط���ة. ل��ق��د اأح�������ش���رن���ا اإىل 
من  ج���زًءا  اإك�شبو  يف  اإيطاليا  جناح 
الأ���ش��ا���ش��ي لالقت�شاد  الإن��ت��اج  ن��ظ��ام 

الإيطايل.
التدويل  ثقافة  ن�شر  "مهمتنا" هي 
ال�شغرية،  الإيطالية  ال�شركات  بني 

التناف�شية  وقدرتها  اأداءه��ا  وتعزيز 
يف الأ�شواق اخلارجية."

وق�����ال ج���ي���وف���اين ب��ي��ف��ول��ك��و، كبري 
الإيطالية،  التجارة  وكالة  م�شوؤويل 
الذي اأدار الندوة: "اإن ال�شركة التي 
روح  اليوم متتلك  امل��درج  كانت على 
البتكار واجلوهر الإبداعي والدافع 
ف��خ��ور بروؤية  اأن����ا  ال��رق��م��ن��ة.  ن��ح��و 
امكانيات رواد الأعمال الإيطاليون، 
ومرونتهم  ال���ف���ري���دة  وق���درات���ه���م 
ال�شبب يف جناحهم يف  �شتكون  التي 

ال�شوق الدولية."
اأعطى احلدث هذه ال�شركات الت�شعة 
الفر�شة لعر�ص م�شاريعها، بع�شها 
ذات  والبع�ص  م��وؤخ��ًرا،  اإطالقها  مت 
اإىل  اإي���ط���ال���ي���ا،  اع���م���ال را����ش���خ���ة يف 
الطريق  ل��ت��م��ه��ي��د  ع���امل���ي  ج���م���ه���ور 
ل��ل��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ات ال��ت��ج��اري��ة يف 
تغليف  مفهوم  ب��ي��وب��اب:  امل�شتقبل. 
اخرتاع،  ب���راءة  على  حا�شل  اأغ��ذي��ة 
ال�شديدة،  احل��رارة  لدرجات  مقاوم 
مكون من مواد قابلة للتجديد وغري 
البيولوجي  للتحلل  وقابلة  غذائية 
وم������واد خ����ام ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ح��وي��ل اإىل 
����ش���م���اد.ك���ال���ي���دو����ص: م��ن��ظ��م��ة غري 
ل��وم��ب��اردي )�شمال  رب��ح��ي��ة م��ق��ره��ا 
اإيطاليا( وتهدف اإىل تعزيز البحوث 

الطبية احليوية يف جمال الأمرا�ص 
ال���وراث���ي���ة ال���ن���ادرة وحت�����ش��ني جودة 
الذين يعانون من  الأ�شخا�ص  حياة 
فنان  جنيزيو:  نف�شية.لوكا  ح��الت 
النفايات  ي�شتعيد  اجتماعي  بيئي 
منتجات  اإىل  ويحولها  ال�شناعية 
�شديقة للبيئة وم�شتدامة كي حتمل 
قوية. وتعليمية  اجتماعية  ر�شالة 
فريق MDM: هي �شركة فرعية 
فلورن�شا،  جل��ام��ع��ة  ت��اب��ع��ة  ر���ش��م��ي��ة 
قبل  م��ن   2012 ع���ام  ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
والباحثني  الأ�شاتذة  من  جمموعة 
من ق�شم الهند�شة ال�شناعية، الذين 
طوروا ود�شنوا روبوت بحري يحمل 
 ،Zeno UV "يويف "زينو  ا�شم 
الذي يعمل مثل الدرون ولكن حتت 
اأنظمة  ت�شمم  �شركة  امل��اء.ت��ودمي��ا: 
وال�شناعية  ال���روب���وت���ي���ة  الأمت����ت����ة 
حلول  تقدم  �شركة  فارمز:  بالنيت 
بوليتكنيكا:  ال��ع��م��ودي��ة  ال����زراع����ة 
اإيطالية  وهند�شية  معمارية  �شركة 
امل�شتدامة  امل���ب���اين  يف  متخ�ش�شة 
منتجة  ����ش���رك���ة  ������ش�����ولري:  ت������وري 
واي  ال���ك���ه���رو����ش���وئ���ي���ة  ل���الأن���ظ���م���ة 
متخ�ش�شة  �شركة  اأر:  اإي  دولت�شي 
الرعاية  ل��ق��ط��اع  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  يف 

ال�شحية.

كفاءات اإيطالية موهوبة من اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تقدم 
م�ساريعها املبتكرة املرتبطة مبو�سوعات اإك�سبو 2020 دبي يف جناح اإيطاليا

احتفالت اليوم الوطني الأيرلندي ويوم القدي�ص 
باتريك تنرث الفرح يف اأرجاء اإك�سبو 2020 دبي

جناح األبانيا يعر�ص جم�سمًا لل�سفن احلربية ومنحوتة م�ستوحاة من الأدب الألباين يف اك�سبو 2020 

الوفود امل�ساركة يف القمة العاملية ال�سرطية 
تزور مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل بدبي

•• دبي -وام:

ا�شتقبل العميد الدكتور عبداهلل عبد الرحمن يو�شف بن �شلطان، مدير مركز 
ا�شت�شراف امل�شتقبل ودعم اتخاذ القرار، يف �شرطة دبي وفود كل من ا�شرتاليا 

وهولندا واململكة املتحدة امل�شاركة يف القمة العاملية ال�شرطية 2022.
وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار حر�ص املركز على تفعيل التعاون وال�شراكة املجتمعية 
ولتعزيز  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  وك��اف��ة  دب��ي  �شرطة  ب��ني 
واأن�شطته  براجمه  على  الط��الع  بهدف  الأمنية  الثقافة  اإث��راء  يف  املركز  دور 
والدرا�شات العلمية وال�امج التقنية احلديثة التي مت تنفيذها بهدف تعزيز 

القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وحتقيق التطلعات امل�شتقبلية.
بالوفود  �شلطان  ب��ن  يو�شف  الرحمن  عبد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  العميد  ���ب  ورحَّ
باعتباره  القرار،  اتخاذ  امل�شتقبل ودعم  ا�شت�شراف  د حر�ص مركز  واأكَّ الزائرة، 
اإحدى الوحدات التنظيمية التابعة ل�شرطة دبي، على التعاون يف العديد من 
اجلوانب،  متعددة  عري�شة  خ�ة  للمركز  اأن  اإىل  م�شريا  والأن�شطة،  املجالت 
ومنها اجلانب العلمي، يف جمالت اإعداد التقديرات التنبوؤية، وحتديد الأبعاد 
ينفذها  التي  ال�امج  من  عددا  وا�شتعر�ص  امل�شتقبلي.  لال�شت�شراف  املتوقعة 
م�شرية  لدعم  الدائمة  امل�شاعي  �شمن  وتاأتي  يقدمها  التي  واخلدمات  املركز 
وفق  للجمهور  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة  والرت��ق��اء  ال��رق��م��ي،  التحول 
كافة  فيها  تتحقق  م�شتدامة،  اآمنة  مدينة  اإىل  بالو�شول  احلكومة  تطلعات 
ي�شمن  ال��ذي  الأ�شلوب  اإىل  بالإ�شافة  والرفاهية.  الكرمية  احلياة  مقومات 
من  وذل��ك  القرار،  ملتخذ  واملتكامل  ال�شامل  والدعم  الكاملة،  امل�شاندة  توفري 
الروؤى والأفكار واملبادرات الإبداعية  امل�شتقبلية، وطرح  التنبوؤات  اإعداد  خالل 
اأن  اإىل  ولفت  املوؤ�ش�شي.  الأداء  ت�شاهم يف تطوير وحت�شني  اأن  �شاأنها  التي من 
الهدف الأ�شا�شي من هذه اللقاءات هو تبادل اخل�ات، وتن�شيق اجلهود املقدمة 
من كافة الهيئات واملوؤ�ش�شات يف الدولة وتوحيدها؛ لتعزيز اجلهود امل�شرتكة، 
ال�شيوف  تقدم  وتنميته. من جانبهم  املجتمع  نتائجها جتاه  م��ردود  وتعظيم 
بال�شكر للعميد الدكتور عبد اهلل عبد الرحمن يو�شف، وكافة العاملني باملركز 
على حفاوة ال�شتقبال، وح�شن ال�شيافة، واأ�شادوا بامل�شاريع امل�شتقبلية، واأعربوا 
عن الرغبة ال�شادقة يف التعاون والعمل امل�شرتك.  وع�وا عن امتنانهم الكبري، 
اأعمال م�شرتكة مع  اإىل  وتقديرهم العميق، ورغبتهم يف ترجمة هذه الآم��ال 
يف  اجلانبني  وتطلعات  روؤى  لتحقيق  امل�شتقبلي،  التعاون  تعزز  دب��ي؛  �شرطة 

جمال التطبيقات التقنية، واإثراء امل�شاريع امل�شتقبلية.
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رو�شيا خم��اوف خ�اء  الإن��رتن��ت يف  ت�شتهدف  التي  العقوبات  تثري 
و�شيا�شيني ومدافعني عن حقوق الإن�شان، يحذرون من اأنها قد تاأتي 
بنتيجة عك�شيرّة بعزلها املعار�شني للحرب يف اأوكرانيا واإبعادها حلم 
و�شائل  على  مو�شكو  تفر�شها  التي  الرقابة  اأدت  العاملي.  الإن��رتن��ت 
املعلومات  م�����ش��ادر  م��ن  ك��ب��ري  ب�شكل  احل���د  اإىل  ب��الأ���ش��ا���ص  الإع����الم 
والدولية  املحلية  الإع���الم  و�شائل  م��ن  العديد  وق��ف  م��ع  امل�شتقلة 
عملها يف رو�شيا. ويتعذر الو�شول اإىل �شبكات التوا�شل الجتماعي 
 .VPN ��ة  ��ة خ��ا���شرّ ا���ش��ت��خ��دام �شبكة اف��رتا���ش��يرّ ال��ك���ى م��ا مل يتم 
�شوين  اإىل  غوغل  من  والإن��رتن��ت  التكنولوجيا  عمالقة  وا�شتجاب 
مبيعات  فعلقت  رو�شيا  معاقبة  اإىل  الأوك��ران��ي��ة  احلكومة  ل��دع��وات 
بع�ص املنتجات واخلدمات يف هذا البلد. واأرادت اأوكرانيا امل�شي اأبعد 
“اأيكان«  �شة  املخ�شرّ والأ�شماء  لالأرقام  الإنرتنت  �شركة  فطلبت من 
Icann، املنظمة املتخ�ش�شة يف توزيع واإدارة عناوين الإنرتنت يف 
العامل، اأن تتخذ تدابري لقطع رو�شيا عن الإنرتنت. بعد ب�شعة اأيام، 
ردت املنظمة هذا الطلب موؤكدة �شرورة احلفاظ على حيادها. وردا 
ومدافعا عن احلريات  باحثا  اأربعني  قام حواىل  الرف�ص،  على هذا 
الرقمية وم�شوؤول اأوروبيا بن�شر ر�شالة مفتوحة دعوا فيها اإىل فر�ص 
دعائية، معت�ين  وك��الت  اأو  اجلي�ص  على  الهدف  عقوبات حم��ددة 
اإذ  اجلانبية”  الأ���ش��رار  “تقلل من خماطر  العقوبات  اأن مثل هذه 
عداء  تثري  قد  ينبغي  مما  الأو���ش��ع  اأو  املتنا�شبة  غري  “العقوبات  اأن 
“اآلية متعددة  اإن�شاء  اإىل  ال�شعوب«. كما دعا املوقعون على الر�شالة 
اأجل منع الو�شول  تكلف تقييم العقوبات وفر�شها من  الأطراف” 

اإىل املواقع الإلكرتونية الع�شكرية الرو�شية مثال.
ويف مطلق الأح��وال، فاإن بناء جدار رقميرّ حول رو�شيا اأمر يف غاية 

التعقيد �شواء تقنيا اأو �شيا�شيا.

 قال مكتب مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان التابع 
لالأمم املتحدة اجلمعة اإن 816 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم بينما 
وحتى  الرو�شي  الغزو  بدء  منذ  اأوكرانيا  يف  اآخ��رون   1333 اأ�شيب 

ال�شابع ع�شر من مار�ص اآذار.
متفجرة  اأ�شلحة  ب�شبب  �شقطوا  ال�شحايا  معظم  اأن  املكتب  واأ�شاف 
متعددة  �شواريخ  واأنظمة  ثقيلة  مدفعية  با�شتخدام  الق�شف  مثل 

الإطالق و�شربات �شاروخية وجوية.
وُيعتقد اأن احل�شيلة الإجمالية احلقيقية لل�شحايا اأعلى بكثري من 
الإن�شان،  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  تتمكن  مل  حيث  الأرق���ام  تلك 
التي لديها فريق مراقبة كبري يف اأوكرانيا، من التحقق من تقارير 

ال�شحايا الذين �شقطوا يف املدن املت�شررة ب�شدة مثل ماريوبول.
 

املقبل  الأرب��ع��اء  زيلين�شكي  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�ص  يتوجه 
ع�  مبا�شرة  بكلمة  الفرن�شيني  ال��ن��واب  اإىل  غ  ت   15،00 ال�شاعة 

الفيديو، وفق ما اأعلنت رئا�شة اجلمعية الوطنية يف بيان .
وجاء يف البيان اأن “جميع �شعوب اأوروبا وجمعياتها ال�ملانية معنية 

بو�شع احلرب الذي يواجهه ال�شعب الأوكراين«.
الأوروب��ي��ني يف  النواب  اإىل  الفيديو  زيلين�شكي ع�  اأن توجه  و�شبق 
الكنديني  وال��ن��واب  ال�يطاين  ال�ملان  ثم  اآذار-م��ار���ص،  من  الأول 
والكونغر�ص الأمريكي وجمل�ص النواب الأملاين. و�شيخاطب ال�ملان 

الإ�شرائيلي الأحد.
ب��رئ��ا���ش��ة ري�����ش��ار فريان  ال��وط��ن��ي��ة  اأن اجل��م��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ان  وج����اء يف 
خط  “�شمن  الأرب���ع���اء  اأوكرانيا”  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  �شت�شت�شيف 

حتركها” حتى الآن.
تليت  لأوكرانيا،  الرو�شي  الغزو  بدء  غ��داة  �شباط-ف�اير   25 ويف 
اجلمعية  اأم���ام  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�ص  م��ن  ر���ش��ال��ة 
الوطنية وجمل�ص ال�شيوخ، وفق اآلية نادرة مدرجة يف املادة 18 من 
بعد  نقا�ص  نظم  اآذار-م��ار���ص  من  الأول  يف  ثم  الفرن�شي،  الد�شتور 

اإعالن �شدر عن احلكومة.
رغم  ا�شتماع  جل�شات  الوطنية  اجلمعية  يف  ال��دف��اع  جلنة  ونظمت 
الرئا�شية  النتخابات  ت�شبق  التي  الفرتة  يف  ال�ملان  اأعمال  توقف 
على  امل�شاعدة  ال��غ��رب  م��ن  اخلمي�ص  زيلين�شكي  وطلب  الفرن�شية. 
الرو�شي  الع�شكري  الهجوم  يتوا�شل  وقت  يف  احلرب”  هذه  “وقف 

بالرغم من موا�شلة املفاو�شات بني الطرفني.

عوا�صم

باري�ص

جنيف

باري�ص

احلريق الأوكراين:

�سبح رو�سيا مدعومة من ال�سني يوؤرق الغرب...!

 حاملة طائرات �سينية تبحر مب�سيق تايوان قبل �ساعات من ات�سال بني بايدن و�سي 

�سرقة مئات ال�سرتات الواقية كانت تنوي منظمة يف نيويورك اإر�سالها اإىل اأوكرانيا 
املنظمة غري احلكومية لوكالة فران�ص بر�ص  با�شم  واأك��د ناطق 
اأن ما يقرب من “ثلث ال�شرتات الواقية من الر�شا�ص اختفت” 
مطلع الأ�شبوع اجلاري، لكن ل املنظمة ول ال�شرطة “تعلمان” 
هوية اجلهة امل�شوؤولة عن هذه العملية “ول �شببها ول الطريقة 
التي ح�شلت فيها«. وكانت هذه ال�شرتات امل�شتعملة ُقدمت من 
وكوينز  بروكلني  حيرّي  ت�شم  التي  اأيالند  لونغ  جزيرة  �شرطة 
العمل  نا�شطة يف  اإىل جهات  اإر�شالها  وكان مقررا  نيويورك،  يف 
البلد لنقل  اأوك��ران��ي��ا واملناطق احل��دودي��ة يف ه��ذا  الإن�����ش��اين يف 
امل�����ش��اع��دات ب��ال�����ش��اح��ن��ات، وف���ق ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م امل��ن��ظ��م��ة. وقالت 
املنظمة نف�شها اإنها ت�شرف على عمل ع�شرات املنظمات الأمريكية 
الأوكرانية يف الوليات املتحدة حيث يعي�ص ما بني 1،2 مليون 

اأوك��راين. ومنذ  اأو اأمريكي من اأ�شل  اأوك��راين  1،5 مليون  اإىل 
اأم��ريك��ي��ة كثرية  ال��رو���ش��ي لأوك���ران���ي���ا، ت�شهد م��ن��ظ��م��ات  ال��غ��زو 
تعبئة  حال  املتحدة،  للوليات  ال�شرقي  ال�شاحل  على  خ�شو�شا 
اأوروب��ا ال�شرقية مبا ي�شمل  اإىل  جلمع ت�عات ونقل م�شاعدات 
الطعام وامللب�ص ومنتجات النظافة والأدوية واملعدات الع�شكرية 
الر�شا�ص  م��ن  الواقية  ال�شرتات  بينها  القاتلة  غ��ري  اخلفيفة 
واخلوذ. واأقرت احلكومة الأمريكية والكونغر�ص يف اآذار-مار�ص 
13،6 مليار دولر خم�ش�شة  بقيمة  اجلاري م�شاعدات طارئة 
و1،4  الإن�شانية  امل�شاعدات  م��ن  مليار   2،6 بينها  لأوك��ران��ي��ا، 
مليار دولر لدعم الالجئني الفارين من اأوكرانيا و6،5 مليارات 

دولر من امل�شاعدات الع�شكرية.

 •• نيويورك-اأ ف ب:

300 و400 �شرتة واقية من الر�شا�ص مقدمة  �ُشرق ما بني 
اأمريكيني  موؤلفة من  اإىل منظمة غري حكومية  �شرطيني  من 
متحدرين من اأ�شل اأوكراين وكان مقررا اإر�شالها اإىل اأوكرانيا، 
على ما اأعلنت �شرطة نيويورك واملنظمة املعنية. واأ�شارت ناطقة 
عملية  ر�شد  اإىل  بر�ص  فران�ص  لوكالة  نيويورك  �شرطة  با�شم 
الأمريكية  “اللجنة  احلكومية  غري  املنظمة  مقر  يف  “�شطو” 
للمجل�ص الأوكراين” )يو �شي �شي ايه( يف جنوب مانهاتن، حيث 
400 �شرتة واقية من الر�شا�ص من مكانها«.  “�ُشحب حوايل 
الق�شية.  يف  والتحقيق م�شتمر”  اأح��د  توقيف  يتم  “مل  وقالت 

•• تايبه-رويرتز: 

قالت وزارة الدفاع التايوانية اإن حاملة طائرات �شينية 
اأبحرت يف م�شيق تايوان اأم�ص اجلمعة قبل �شاعات من 

حديث مرتقب بني الرئي�شني ال�شيني والأمريكي.
ذات احلكم  تايوان  ال�شيادة على  لها  اإن  ال�شني  وتقول 
اأن�شطتها  املا�شيني  العامني  يف  وكثفت  الدميقراطي، 
مما  عليها  �شيادتها  لتاأكيد  اجل��زي��رة  ق��رب  الع�شكرية 

اأثار قلق تابيه ووا�شنطن.
وقال م�شدر مطلع على الأمر حتدث لرويرتز �شريطة 
ع���دم ذك���ر ه��وي��ت��ه لأن����ه غ��ري خم���ول ل��ه احل��دي��ث اإىل 
قرب  اأب��ح��رت  �شاندونغ  الطائرات  حاملة  اإن  الإع���الم، 
يف  وت��ق��ع  ت��اي��وان  عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي  كينمن  ج��زي��رة 
ال�شينية  �شيامني  مدينة  من  مبا�شرة  املقابلة  اجلهة 

واإن �شفينة حربية اأمريكية تعقبتها.
ظهرت  �شباحا   1030 ال�شاعة  ح��وايل  “يف  واأ���ش��اف 
اإىل  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   30 ن��ح��و  ب��ع��د  ع��ل��ى  �شي.يف-17 
منت  على  راك��ب  والتقط  كينمن  من  الغربي  اجلنوب 
�شاندونغ  للحاملة  م�شريا  لها”،  �شورا  مدنية  رحلة 

برقم ت�شغيلها الر�شمي.
رال���ف جون�شون  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��دم��رة  اأن  امل�شدر  وذك���ر 

لإقناع  ���ش��ول��ت��ز  اأولف  الأمل�����اين  وامل�����ش��ت�����ش��ار  م���اك���رون 
فعالية  ع��دم  اإخفاء  يف  �شعوبة  جتد  بوتني،  فالدميري 
الدبلوما�شية العاملية. “هذه هي اأ�شد اللحظات حزًنا يف 
فرتة وليتي كاأمني عام لالأمم املتحدة”، قال اأنطونيو 

غوتريي�ص.

•• الفجر -خرية ال�صيباين

�شوؤاًل  اجل��اري��ة حالًيا  “التكتونية”  احل��رك��ات  تثري     
مو�شكو  بني  ال�شراكة  �شتذهب  م��دى  اأي  اإىل  مذهاًل: 

وبكني؟
تت�شاقط  فبينما  حت���ول...  نقطة  اإىل  ال��ع��امل  و�شل     
القنابل على كييف، ل اأحد يعرف اإىل اأي مدى �شيذهب 
الع�شكري  ه��ج��وم��ه  ك���ان  اإذا  م��ا  اأو  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري 
���ش��ي��ت��وق��ف ع��ن��د احل����دود الأوك���ران���ي���ة. ه���ذه الأخطار 
اأخرى ت�ز بنف�ص القدر  ج�شيمة، لكن هناك خماطر 
م��ن ال��ق��ل��ق م��ن��ه��ا اأنرّ حت��ال��ف ب��ك��ني م��ع م��و���ش��ك��و، بات 

وا�شحا نوعا ما.
املفرو�شة على مو�شكو  العقوبات  ال�شني     ل تعار�ص 
ف��ح�����ش��ب، ب���ل ت��رف�����ص اأن ُت��ع��اق��ب ب���ه���ذه الإج�������راءات 
الن��ت��ق��ام��ي��ة، وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن اأن ت�����ش��اع��د ج��ارت��ه��ا يف 
اللتفاف عليها. اأعلن الرئي�ص ال�شيني �شي جني بينغ 
ونظريه الرو�شي فالدميري بوتني يف اأوملبياد بكني، اأن 
تتاأثر  مل  العمالقني  بني  املحدودة”  “غري  ال�شراكة 
نهاية  اأي��ام، من  اأربعة  بعد  ب��داأ  ال��ذي  الرو�شي،  بالغزو 

املناف�شة.

مو�شكو  ف��اإن  الأمريكية،  الإدارة  ت�شريبات  وبح�شب     
العمالق  م����ن  ع�����ش��ك��ري��ة  م�������ش���اع���دة  ���ش��ت��ط��ل��ب  ك���ان���ت 
�شتتغريرّ  ال�����ش��راع  ف��اإن  ال�شني،  قبلت  واإذا  ال�شيوعي. 
اأبعاده، و�شت�شبح اأوكرانيا م�شرحا حلرب باردة جديدة 

بني دولة مدعومة من الغرب �شد ثنائي �شلطوي.

»ال�ضني م�ضتعدة لدفع الثمن«
امل�شاعدة  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل  اأي  وا���ش��ن��ط��ن:     وح���ذرت 
ب��ال��ت��اأك��ي��د، لي�ص لبكني  ل��ع��ق��وب��ات.  ال�����ش��ني  ���ص  ���ش��ي��ع��ررّ
ا�شتقرار  تزعزع  -التي  احل��رب  ت�شتمررّ  ان  يف  م�شلحة 
القت�شاد العاملي وم�شاحلها يف املنطقة -؛ ول ملزيد من 

الأعمال النتقامية، اإل اأن الرهان قد يتجاوز ذلك.
على  ما هو  لأن  الثمن،  لدفع  م�شتعدة  “ال�شني  اإن     
املحك لي�ص فقط التناف�ص على املركز القت�شادي الول 
يف العامل، بل هو توازن قوى �شيا�شي وجيو�شرتاتيجي 
مع الوليات املتحدة والغرب تريد مو�شكو وبكني الفوز 
الباحثة  اإيكمان،  األي�ص  تقرتح  املطاف”،  نهاية  يف  به 
اآ�شيا وال�شني يف معهد الحتاد الأوروبي  امل�شوؤولة عن 

للدرا�شات الأمنية.
اإميانويل  يبذلها  التي  اليائ�شة  اجل��ه��ود  ب��ال��ت��وازي،     

ولي�ص م�شيق تايوان«.
 12 نحو  قبل  ال�شينية  الطائرات  حاملة  اإب��ح��ار  ج��اء 
جو  الأمريكي  الرئي�ص  بني  مرتقب  حديث  من  �شاعة 

بايدن ونظريه ال�شيني �شي جني بينغ.

طائرات،  متنها  ع��ل��ى  ي��ك��ن  مل  ال��ت��ي  احل��ام��ل��ة،  تتبعت 
واأب��ح��رت �شمال ع�  يف ج��زء على الأق��ل من طريقها 

امل�شيق.
ملراقبة  حربية  �شفنا  اأي�����ش��ا  اأر���ش��ل��ت  ت��اي��وان  اإن  وق���ال 

الو�شع.
ويف بيان خمت�شر اأكدت وزارة الدفاع التايوانية مرور 
من  اأك��رث  تفا�شيل  تذكر  مل  لكنها  ال��ط��ائ��رات،  حاملة 
ال�شفن  تفعله  مبا  تامة”  دراي��ة  “على  اإن قواتها  قول 

والطائرات ال�شينية يف م�شيق تايوان.
وق�����ال ال��ل��ف��ت��ن��ان��ت م�����ارك لجن���ف���ورد امل��ت��ح��دث با�شم 
جون�شون  رال�����ف  امل���دم���رة  اإن  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ب��ح��ري��ة 
17 مار�ص  “مرت مرورا دوريا ع� م�شيق تايوان يف 
)بالتوقيت املحلي( واأبحرت يف املياه الدولية مبا يتفق 

مع القوانني الدولية«.
ت�شاو  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  واأح��ال 
التي مل ترد على  الدفاع،  اإىل وزارة  الأ�شئلة  يل جيان 
كانت جتري  �شاندونغ  اأن  ذكرت  لكنها  التعقيب،  طلب 

“تدريبا دوريا«.
“ل ينبغي ربط ذلك  ت�شاو لل�شحفيني يف بكني  وق��ال 
قد  املتحدة.  وال��ولي��ات  ال�شني  رئي�شي  بني  بالت�شال 
تعتقدون اأن الأمر �شديد احل�شا�شية، احل�شا�ص هو اأنتم 

  اعرتاف حمزن بالعجز، غري اأن �شعف الأمم املتحدة 
اأزمات  اأم��ري��ك��ا. م��ت��ورًط��ا يف  ���ش��يء �شعف  ك��ل  ه��و قبل 
اقت�شادية و�شيا�شية ودولية، مل ُيظهر جو بايدن بعد، 

اأنه يف م�شتوى الرهان والتحدي.
عن لك�ضربي�س

الت�شال  قبيل  �شاندونغ  اإبحار  توقيت  امل�شدر  وو�شف 
م�شيفا  “ا�شتفزازي”،  ب��اأن��ه  الرئي�شني  ب��ني  الهاتفي 
اأنها اأبحرت على غري العادة يف و�شح النهار بينما كانت 

املهام ال�شابقة حتدث ليال.

الحتاد الأوروبي ينفي »ازدواجية املعايري« يف �سيا�سته للجوء 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ق��ال احل��ر���ص ال��وط��ن��ي ب��ولي��ة تني�شي الأم��ري��ك��ي��ة يوم 
وال�شابقني  احلاليني  اأع�شائه  من  ثالثة  اإن  اخلمي�ص 
قال تقرير اإعالمي رو�شي كذبا اإنهم مرتزقة قتلوا يف 
اأوكرانيا، هم يف الواقع على قيد احلياة وب�شحة جيدة.

القوات  بايدن ب�شحب  املتحدة جو  الوليات  اأمر رئي�ص 
الأم��ري��ك��ي��ة م��ن اأوك��ران��ي��ا قبل ال��غ��زو ال��رو���ش��ي للبالد 
���ش��م��ن ج��ه��ود ت��ه��دف ل��ت��ج��ن��ب امل��واج��ه��ة امل��ب��ا���ش��رة مع 

اخل�شم الذي ميتلك اأ�شلحة نووية.
الرو�شية  ب��راف��دا  �شحيفة  ن�شرته  ال��ذي  التقرير  لكن 
الع�شكرية،  رتبهم  وذك��ر  بل  بال�شم،  الأمريكيني  ح��دد 
يف  ملو�شكو  موالية  ميلي�شيا  من  مبعلومات  م�شت�شهدا 

دونيت�شك باأوكرانيا. حتى اأن التقرير قدم �شرحا معقدا 
من  اأ���ش��ي��اء  با�شتخدام  ال��ث��الث��ة،  هوية  حتديد  لكيفية 
ومنها  حقيبة ظهر “بالقرب من جثة اأحد امل�شلحني”، 
املتحدثة  اأوج���رادي  تري�شي  وقالت  تني�شي.  ولي��ة  علم 
تني�شي  حر�ص  “اإن  الأم��ري��ك��ي  الوطني  احل��ر���ص  با�شم 
وقال  رو�شيا«.  من  ال���واردة  الكاذبة  بالأخبار  علم  على 
احلر�ص الوطني يف تني�شي يف بيان اإنهم اجلنود “�شاملون 
ولي�شوا مرتزقة اأمريكيني قتلوا يف جمهورية دونيت�شك 

ال�شعبية كما اأفاد يف عنوان املقال خطاأ«.
اأم��ري��ك��ي، حت��دث �شريطة ع��دم الك�شف  وق��ال م�����ش��وؤول 
اإن اثنني منهم ما زال يف �شفوف احلر�ص  عن هويته، 
اأن  واأ���ش��اف  ب��ال��ولي��ة.  وم��وج��ودان  تني�شي  الوطني يف 

الثالث ترك اخلدمة لكنه حي ولي�ص يف اأوكرانيا.

•• اإ�صطنبول-اأ ف ب

�شدد الحتاد الأوروبي  اأم�ص اجلمعة 
على اأنه ل يتعامل مبعايري مزدوجة 
مقارنة  اأوكرانيا  من  الالجئني  مع 
ب��اأول��ئ��ك ال��ق��ادم��ني م��ن ���ش��وري��ا، يف 
وق���ت ي���واج���ه اأك����� اأزم�����ة ه��ج��رة يف 

اأوروبا منذ احلرب العاملية الثانية.
ب  �ص التكتل لترّهامات باأنه رحرّ وتعررّ
بانفتاح  الأوك���ران���ي���ني  ب��ال��الج��ئ��ني 
اأك���رث، مقارنة مب��ا ك��ان احل��ال عليه 
نزاعات  من  ف��روا  الذين  اأولئك  مع 

يف ال�شرق الأو�شط.
لكن نائب رئي�شة املفو�شية الأوروبية 
اأم�ص  ق��ال  �شخينا�ص  مارغريتي�ص 
ال��ت��ك��ت��ل حيال  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإن  اجل��م��ع��ة 

البلد  بح�شب  تتباين  ل  الالجئني 
الأ�شلي.

احل��ايل مع  الو�شع  اأن  اأ���ش��اف  لكنه 
اأوكرانيا  م��ن  ال��ق��ادم��ني  ال��الج��ئ��ني 
حماذية  اأن��ه��ا  اإىل  ن��ظ��را  “فريد” 
ل��ع��دد م��ن دول الحت����اد الأوروب������ي، 

بخالف �شوريا.
ا�شطنبول  يف  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني  وق�����ال 
الأع�شاء  ال����دول  م��ن  ع���دد  “لدينا 
املحاذية  الأوروب���������ي(  الحت������اد  )يف 
لأوكرانيا، لذا فاإن حركة )اللجوء( 
الحت��������اد  اإىل  م����ب����ا�����ش����رة  ت������اأت������ي 

الأوروبي«.
اأك��رث من  ب��اأن  املتحدة  الأمم  وتفيد 
ث��الث��ة م��الي��ني ���ش��خ�����ص ف����روا من 
اأوك���ران���ي���ا م��ن��ذ ال���غ���زو ال���رو����ش���ي يف 

من  اأك��رث  ع�  �شباط-ف�اير،   24
مليونني منهم اإىل بولندا، املن�شوية 
يف الحت��اد. ومنح الحت��اد الأوروبي 
الالجئني الأوكرانيني و�شع حماية 
البقاء  ل��ه��م  ي��ح��ق  اأن����ه  اأي  م��وؤق��ت��ة، 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اإىل  وال��و���ش��ول 

وارتياد املدار�ص والعمل.
اأن  م��ن  “�شنتاأكد  �شخينا�ص  وق���ال 
لهوؤلء  م��ن��ح��ن��اه��ا  ال���ت���ي  احل���م���اي���ة 
��ق ك��م��ب��داأ ع����ام يف  الأ���ش��خ��ا���ص ت��ط��برّ

اأنحاء الحتاد الأوروبي«.
اأك��رث م��ن مليون  امل��ق��ارن��ة، و�شل  يف 
اإىل  ���ش��وري��ا  م��ن  معظمهم  �شخ�ص 
 ،2015 يف  الأوروب����ي����ة  ال�����ش��واح��ل 
احلماية  و���ش��ع  مُي��ن��ح��وا  مل  لكنهم 

ب�شكل تلقائي.

اإذا قبلت ال�ضني ت�ضليح رو�ضيا، �ضتتغريرّ اأبعاد ال�ضراع، 
و�ضــت�ضبح اأوكرانيـــا م�ضـــرحا حلرب بــاردة جـديـدة

اجلي�ص الأمريكي: جنود اأفاد تقرير اإعالمي 
رو�سي مبقتلهم يف اأوكرانيا ما زالوا اأحياء 

الأمم املتحدة قلقة من تقارير
 عن اعتقال �سحفيني يف اأفغان�ستان 

•• كابول-اأ ف ب:
اأعربت بعثة الأمم املتحدة يف اأفغان�شتان اأم�ص اجلمعة عن “قلقها العميق” اإزاء تقارير عن اعتقال نظام 
طالبان ل�شحفيني من قناة “تولونيوز” امل�شتقلة. وقالت بعثة الأمم املتحدة للم�شاعدة يف اأفغان�شتان على 
التع�شفية  اأفغان�شتان ب�شاأن تقارير موثوقة عن مزيد من العتقالت  الليلة يف  “تتزايد املخاوف  تويرت 
من جانب طالبان ل�شحفيني يف تولونيوز«. واأ�شافت اأن الأمم املتحدة تدعو اإىل “الإفراج” عن هوؤلء 
واإىل “وقف الرتهيب والتهديد �شد ال�شحفيني وو�شائل الإعالم امل�شتقلة«. وبح�شب اأنباء يتم تداولها يف 
اأفغان�شتان، األقت اأجهزة ا�شتخبارات طالبان القب�ص على العديد من موظفي قناة تولو م�شاء اخلمي�ص 
ال�شحافة  انتهاكات حرية  الإن�شان  ودان��ت منظمات حقوق  املعلومات.  اأي��ا من هذه  توؤكد  القناة مل  لكن 

والعتداءات املتزايدة على ال�شحفيني منذ ا�شتيالء طالبان على ال�شلطة يف اآب/اأغ�شط�ص 2021.

�شراكة تزعج الكثريين

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة انارة المارات الدولية  ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1050096 
تعديل مدير / اإ�شافة با�شم بن طالل بن �شلمان ال�شليان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شركة اإنارة التجارية - ذ م م

Inara Trading Company - Llc من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / �شركة اإنارة التجارية - ذ م م
Inara Trading Company - Llc   من 99 % اإىل ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد بن ابراهيم بن عبداهلل احلبيب
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة انارة المارات الدولية  ذ م م
INARA EMIRATES INTERNATIONAL COMPANY - W L L

اإىل/ �شركة انارة المارات الدولية - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
INARA EMIRATES INTERNATIONAL COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شرمني لت�شليح الجهزة الكهربائية واملكيفات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1079847 
تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالرقيب حممد عبداملجيد احلربى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/�شرمني لت�شليح الجهزة الكهربائية واملكيفات

اإىل /�شارمني لتجارة املواد ال�شحيه والكهربائيه - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
 SHRMIN ELECTRICAL & SANITARY WARE TRADING SOLE 

PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة ٤752006
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأدوات ال�شحية ومتديداتها - بالتجزئة ٤75200٤

تعديل ن�شاط / حذف اإ�شالح و�شيانة مكيفات الهواء و معدات الت�يد وتنقية الهواء 33١2007
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتاتيك فور�ص للمقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2771794 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شعد حممد ح�شني ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شليمان �شلطان �شعيد املر النيادى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شتاتيك فور�ص للمقاولت العامة 

STATIC FORCE GENERAL CONTRACTING 

اإىل /�شتاتيك فور�ص للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 

STATIC FORCE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا لوليا تي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2697783 
 تعديل ال�شركاء 

 اإ�شافة عتيق �شامل عبيد علي املهريي
تعديل ال�شركاء

حذف ع�شام �شاكر حممود
تعديل وكيل خدمات

حذف حمدان عبا�ص زبري ح�شن العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

النخبة واأقاربهم من الدرجة الأوىل ممن يواجهون بالفعل عقوبات 
مالية م�شتهدفة وحظر �شفر. وفك�شل�ج م�شتثمر يف قطاع الطاقة 
اإنرجي يف  اأوريجني  اأعمال يف �شركة تعمل مع �شركة  الرو�شي، وله 
م�شروع غاز يف حو�ص بيتالو الواقع يف الإقليم ال�شمايل يف اأ�شرتاليا. 
ومل ترد �شركة ريو تينتو حتى الآن على طلب للتعقيب على تاأثري 
العقوبات على دريبا�شكا الذي ميلك ح�شة 44.9 باملئة يف جمموعة 

اإي.اإن+ الرو�شية لالألومنيوم والطاقة.
اإي.اإن+ م�شتثمر رئي�شي يف �شركة رو�شال الرو�شية التي  وجمموعة 
يف  لالألومينا  امل��ح��دودة  ك��وي��ن��زلن��د  م�شفاة  م��ن  باملئة   20 متلك 

جالد�شتون، وهو م�شروع م�شرتك مع ريو تينتو.
و�شبق اأن ذكرت ريو تينتو اأنها تقل�ص عالقاتها مع رو�شال يف اإطار 

ان�شحابها من رو�شيا.

•• �صيدين-رويرتز:

النخبة  م��ن  اث��ن��ني  على  عقوبات  اجلمعة  اأم�����ص  اأ���ش��رتال��ي��ا  فر�شت 
الرو�شية على �شلة بقطاع التعدين، اأحدهما ملياردير له ا�شتثمارات 
���ش��رك��ة ري���و تينتو يف  ل��الأل��وم��ي��ن��ا م��ع  مرتبطة مب�����ش��روع م�����ش��رتك 

جالد�شتون.
وقالت وزيرة ال�شوؤون اخلارجية يف اأ�شرتاليا ماري�ص بني اإن بالدها 
تعمل عن كثب مع ال�شركاء الدوليني لزيادة �شغط العقوبات على 
غزوه  بعد  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ص  من  املقربة  النخبة 
اأوكرانيا. واأ�شافت يف بيان “اأ�شافت اأ�شرتاليا الآن مليارديرين لهما 

م�شالح عمل يف اأ�شرتاليا هما اأوليج دريبا�شكا وفيكتور فك�شل�ج«.
اأفراد  م��ن   41 على  قيود  اإىل  ت�شاف  الإج����راءات  ه��ذه  اأن  وتابعت 

•• مونرتيال-اأ ف ب:

اأعلنت كندا اإطالق برنامج جديد للهجرة يتيح منح الأوكرانيني الفارين من 
احلرب ت�شاريح اإقامة موؤقتة ملدة ت�شل اإىل ثالث �شنوات. وقال وزير الهجرة 
�شفر  ت�شاريح  على  احل�شول  “طلبات  اإن  فريزر  �شون  واملواطنة  والالجئني 
طارئة بني كندا واأوكرانيا مفتوحة الآن«. واأو�شحت احلكومة الكندية يف بيان 
لة للح�شول على  اأنرّ على الراغبني با�شتخدام هذه “الو�شيلة اخلا�شة واملَعجرّ
موا طلباتهم وبياناتهم البيومرتية )ب�شمات الأ�شابع  تة” اأن ُيقدرّ اإقامة موقرّ
اأي�شا بطلب  م  وال�شورة( ع� الإنرتنت. وميكن لالجئني الأوكرانيني التقدرّ
الأمم  عن  �شادرة  لإح�شاءات  ووفًقا  ودرا���ش��ة.  عمل  ت�شاريح  على  للح�شول 
املتحدة اخلمي�ص، فر اأكرث من ثالثة ماليني �شخ�ص من اأوكرانيا منذ بدء 

الغزو الرو�شي يف 24 �شباط-ف�اير، جلاأ اأكرث من ن�شفهم اإىل بولندا.

كندا تطلق برناجما يتيح منح الأوكرانيني ت�ساريح اإقامة موؤقتة لثالث �سنوات اأ�سرتاليا تفر�ص عقوبات على مليارديرين رو�سيني على �سلة بقطاع التعدين 

•• بولندا-اأ ف ب:

ي�شعر  اأوكرانيا  ال��ن��زاع يف  اح��ت��دام  مع 
بولندا  ����ش���م���ال  يف  م��ن��ط��ق��ة  اأه��������ايل 
م�شادة  اأمريكية  قاعدة  فيها  �شتقام 
ي�شبحوا  اأن  م��ن  بالقلق  لل�شواريخ، 
رقعة  ات�شاع  ح��ال  يف  لرو�شيا  اأه��داف��ا 
كوياتكوف�شكي  ريجارد  وقال  احل��رب. 
النائب ال�شابق لرئي�ص بلدية �شلوب�شك 
األف   90 ق��راب��ة  �شكانها  ع��دد  ال��ب��ال��غ 
نزاع م�شلح خطري،  اندلع  “اإذا  ن�شمة 

ف�شتوجه اأول �شربة اإىل درعنا«.
قرية  يف  القاعدة  اإن  وا�شنطن  تقول 
�شت�شبح  التي  امل��ج��اورة،  ريدجيكوفو 
عمالنية هذا العام، تهدف اإىل الدفاع 
عن دول الغرب من �شواريخ بال�شتية 

قد تطلقها دول مثل اإيران.
فالدميري  الرو�شي  الرئي�ص  اأن  غ��ري 
بوتني انتقد املن�شاأة معت�ا اأنها لي�شت 

حم�ص دفاعية بل ت�شتهدف رو�شيا.
�شتقام  التي  لتلك  املماثلة  والقواعد 
املطالب  ق��ل��ب  يف  ه���ي  ري��دج��ي��ك��وف��و 
الأطل�شي  �شمال  حلف  م��ن  الرو�شية 
)ن���ات���و( امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ش��ح��ب ق����وات من 

اأوروبا ال�شرقية، ال�شيوعية �شابقا.
وا�شمها  م�شابهة  اأم��ريك��ي��ة  وق���اع���دة 
تعمل  ا������ش�����ور،  اي���ج���ي�������ص  ال���ر����ش���م���ي 
انتقد  ما  وكثريا  رومانيا.  يف  بالفعل 
بداأت  اأن  م��ن��ذ  امل��ن�����ش��اأة  كوياتكوف�شي 

•• كييف-وا�صنطن-رويرتز:

م��ع ت��ب��اط��وؤ وت���رية ت��ق��دم القوات 
ي��ب��دو يف املدن  ال��رو���ش��ي��ة على م��ا 
الأوك�����ران�����ي�����ة، ع������ت ال����ولي����ات 
املتحدة عن قلقها من اأن ال�شني 
قد ت�شاعد مو�شكو بعتاد ع�شكري 
اأ�شبوعها  احل�������رب  دخ�������ول  م����ع 

الرابع.
وجت����دد ال��ق�����ش��ف ال���رو����ش���ي على 
ال����وق����ت  ك���ي���ي���ف يف  ال���ع���ا����ش���م���ة 
الإنقاذ  ف����رق  ف��ي��ه  ع��م��ل��ت  ال����ذي 
ع��ل��ى ان��ت�����ش��ال ن���اج���ني م���ن حتت 
املدمرة يف مدينة  املباين  اأنقا�ص 
املحا�شرة.  الأوكرانية  ماريوبول 
اجلانبني  من  م�شوؤولون  والتقى 
الرو�شي والأوك���راين جم��ددا يوم 
اخلمي�ص لإجراء حمادثات �شالم 
زالت  ما  املواقف  اإن  قالوا  لكنهم 

متباعدة.
وعلى الرغم من التعرث يف �شاحة 
من  القا�شية  والعقوبات  املعركة 
الرئي�ص  ُي��ظ��ه��ر  ال��غ��رب، مل  ق��ب��ل 
ال���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني اأي 
ال��رتاج��ع. وتقول  م��وؤ���ش��رات على 
ال�شني  على  تعول  اإنها  حكومته 
مل�شاعدة رو�شيا يف حتمل ال�شربات 

التي يتعر�ص لها اقت�شادها.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
ال����ولي����ات  اإن  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن����ت����وين 
املتحدة، التي اأعلنت هذا الأ�شبوع 
يف  دولر  م��ل��ي��ون   800 ت���ق���دمي 
�شورة م�شاعدات ع�شكرية جديدة 
اأن  من  بالقلق  ت�شعر  كييف،  اإىل 
رو�شيا  م�����ش��اع��دة  “تدر�ص  ب��ك��ني 
يف  ع�شكري  بعتاد  مبا�شر  ب�شكل 

اأوكرانيا«.
اأن  لل�شحفيني  بلينكن  واأ���ش��اف 
�شيو�شح  ب���اي���دن  ج���و  ال��رئ��ي�����ص 
للرئي�ص ال�شيني �شي جي بينغ يف 
ات�شال هاتفي اأن بكني “�شتتحمل 
تتخذها  اإج����راءات  اأي  م�شوؤولية 
ل��دع��م ال��ع��دوان ال��رو���ش��ي، ونحن 
لن نرتدد يف حتميلها التكاليف«.

التحرك  اإدان����ة  ال�شني  ورف�����ش��ت 
الرو�شي يف اأوكرانيا اأو و�شفه باأنه 
ب�شيادة  اإنها تعرتف  غزو. وتقول 
رو�شيا  اأن  ت��درك  لكنها  اأوك��ران��ي��ا 
م�شروعة  اأم��ن��ي��ة  خم���اوف  لديها 

ينبغي العمل على معاجلتها.
املتحدة  الوليات  تقول  حني  ويف 
اإنها تريد جتنب مواجهة مبا�شرة 

�شتكون  هنا  اإىل  تنقل  اأن  ميكن  التي 
ه��ج��وم��ي��ة اأي�������ش���ا«. ل��ك��ن اإي���ف���ا ت���راب، 
بال�شيا�شة،  امل��ه��ت��م��ة  غ���ري  امل��ت��ق��اع��دة 
لوجود  ب��الرت��ي��اح  ت�شعر  اإن��ه��ا  اأك����دت 
جوارها.  يف  اأمريكية  �شواريخ  قاعدة 
ملعرفتي  اأك����  ب��اأم��ان  “اأ�شعر  وق��ال��ت 

اأنها موجودة اأكرث مما لو مل تكن«.
ب�شيط  ����ش���خ�������ص  “اأنا  واأ������ش�����اف�����ت 
اأفكر بامل�شاكل البعيدة.  ومتوا�شع. ل 
اأعلن  ب��ارت��ي��اح«.  اأ���ش��ع��ر  ال�شبب  ل��ه��ذا 
وزي���ر ال��دف��اع ال���ي��ط��اين ب��ن وال�ص 
بريطانيا  اأن  وار�����ش����و  يف  اخل��م��ي�����ص 
للدفاع  منظوماتها  اأح����دث  �شتن�شر 
املدى يف  املتو�شط  ال�شاروخي  اجلوي 
“�شكاي  منظومة  و�شت�شاعد  بولندا. 
�شاي�” ال�يطانية بولندا يف الدفاع 
اأي هجمات  �شد  اجل��وي  عن جمالها 
رو�شية. وقال وال���ص بعد اجتماع مع 
بال�شاك  ماريو�ص  البولندي  نظريه 
بولندا  م���ع  ب��ري��ط��ان��ي��ا  “تت�شامن 
وحليف  الأطل�شي  احللف  يف  كحليف 
تتحمل  اأنها  خ�شو�شا  للغاية،  ق��دمي 
الكثري من اأعباء تبعات هذه احلرب«.

بولندا  ج��ان��ب  اإىل  “�شنقف  واأ���ش��اف 
ونحمي جمالها اجلوي من اأي عدوان 
رو�شي اآخر«. ومبوجب اتفاق ع�شكري 
جديد مع بولندا، �شت�شاعد بريطانيا 
منظومة  ن��ف�����ص  ت��ط��وي��ر  يف  وار�����ش����و 

الدفاع ال�شاروخي هذه.

من  اأي�����ش��ا  وه���و   .2016 يف  ال��ع��م��ل 
امل�شككني يف اأغرا�شها الدفاعية. وقال 
هناك  “لي�ص  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة 
منظومات هجومية اأو دفاعية. جميع 
عدوانية«.  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��ن��ظ��وم��ات 
القول  “ال�شذاجة”  م��ن  اأن��ه  واع��ت��� 
اإن املن�شاأة تهدف اإىل الدفاع �شد دول 
اأن ال�شواريخ  اإي��ران حم��ذرا من  مثل 

املوجودة يف جيب كالينينغراد الرو�شي 
ميكنها ب�شهولة ق�شف ريدجيكوفو.

تهدف  كانت  البداية  “منذ  اأن��ه  وراأى 
ما  الآن  رو���ش��ي��ا.  ���ش��د  ال���دف���اع(  )اإىل 
وا�شتكى  الأم���������ر«.  ي��خ��ب��ئ��ون  ع�������ادوا 
امل�����ش��وؤول امل��ح��ل��ي ال�����ش��اب��ق م��ن تواجد 
القاعدة يف مطار �شابق ميكن اأن تقام 
ذلك  اإن  وق���ال  �شناعية  منطقة  فيه 

حمتملني  م�شتثمرين  باإبعاد  ت�شبب 
ع���ن امل��ن��ط��ق��ة. ب��ي��ن��م��ا ي�����ش��ارك��ه بع�ص 
كوياتكوف�شكي  اأقر  الأهايل هواج�شه، 
لوجود  راف�شة  حملية  تظاهرات  ب��اأن 
اأك��رث من ع�شرات  القاعدة مل جت��ذب 
الأ����ش���خ���ا����ص. ل��ك��ن ذل����ك ق���د يتغري 

قريبا.
الآث��ار توما�ص  ال�شحفي وعامل  وقال 

مل  ق��ري��ب��ة  ف���رتة  “حتى  ت�شيت�شيك 
لكن  املن�شاأة  ب�شاأن  هواج�ص  لدي  تكن 
الهجوم على اأوكرانيا دليل على اأنه ل 
ميكننا اأن نكون واثقني من اأي �شيء«. 
اإن  اأكرث من مرة  “بوتني قال  اأ�شاف 
ه��ذه ال��ق��اع��دة يف ب��ول��ن��دا، ال��ت��ي تبعد 
230 كلم فقط عن احلدود الرو�شية، 
ل ينبغي اإقامتها )...( واإن ال�شواريخ 

م��ع رو���ش��ي��ا، ف���اإن ت��ق��دمي ال�شني 
�شت�شع  ملو�شكو  ع�شكرية  مل�شاعدة 
يف  قوتني  اأك���  وبكني،  وا�شنطن 
العامل، على طريف نقي�ص يف اأك� 
ه��ج��وم ع��ل��ى دول����ة اأوروب���ي���ة منذ 

احلرب العاملية الثانية.

* ه�ة بني اجلانبني
ا����ش���ت���ق���رت وت�������رية احل�������رب عند 
من��ط ف��ر���ص ح�����ش��ار ع��ل��ى املدن، 
اإن  اأوكرانيون  م�شوؤولون  ويقول 
ا�شتهدفت  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
ومن�شاآت  وم�شت�شفيات  م��دار���ص 

ثقافية.
املتحدة  الأمم  م���ك���ت���ب  وق��������ال 
جنيف،  ومقره  الإن�شان،  حلقوق 
اإنه �شجل �شقوط 2032 �شحية 
قتيال   780 ه���م  اأوك����ران����ي����ا،  يف 

و1252 م�شابا.
 3.2 اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت��ق��ول 
مليون مدين، اأغلبهم من الن�شاء 
والأط���ف���ال، ف���روا ح��ت��ى الآن من 
اأوك��ران��ي��ا ل���دول اجل����وار. وقالت 
اإجالء  مت  اإن��ه  اأوكرانية  م�شوؤولة 

ال������دول  امل����ت����ح����دة  الأمم  ل������دى 
مل  “�شغوط  مبمار�شة  الغربية 
الإجراء.  �شد  مثيل”  لها  ي�شبق 
العاملية  ال�شحة  منظمة  وق��ال��ت 
اإن��ه��ا حتققت من  ي���وم اخل��م��ي�����ص 
43 هجوما على من�شاآت الرعاية 
اأ�شفر  مم��ا  اأوك��ران��ي��ا  يف  ال�شحية 
واإ�شابة  �شخ�شا   12 مقتل  ع��ن 
يف  عاملون  بينهم  من  الع�شرات، 

املجال ال�شحي.
للمنظمة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  وق������ال 
جي�ي�شو�ص  اأده���ان���وم  ت��ي��درو���ص 
�شراع،  اأي  “يف  الأم�����ن  مل��ج��ل�����ص 
الرعاية  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  ت��ع��ت��� 
ال�شحية انتهاكا للقانون الدويل 
دون اأن يحدد اجلهة  الإن�شاين”، 

امل�شوؤولة عن تلك الهجمات.

* هجمات دامية
ال�شمالية  حتولت �شواحي كييف 
اإىل  الغربية  وال�شمالية  ال�شرقية 
ال�شاري،  القتال  ب�شبب  اأنقا�ص 
�شمدت  نف�شها  ال��ع��ا���ش��م��ة  ل��ك��ن 
جتول  حظر  حت��ت  وتعي�ص  ب��ق��وة 

نحو 3810 ع� ممرات اإن�شانية 
يوم اخلمي�ص، وهو عدد اأقل بكثري 

من اليوم ال�شابق.
الرابع  ل��ل��ي��وم  وج����رت حم���ادث���ات 
مفاو�شني  ب����ني  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى 
اأوك����ران����ي����ني ورو�������ص ع���� راب���ط 
فيديو لكن الكرملني قال اإنها مل 

ت�شفر بعد عن التو�شل لتفاق.
وقال دميرتي بي�شكوف املتحدث 
يبذل  “وفدنا  ال��ك��رم��ل��ني  ب��ا���ش��م 
ا�شتعدادا  ويظهر  ج��ب��ارة  ج��ه��ودا 
اأك� من اجلانب الآخر... وفدنا 
مدار  على  للعمل  ا���ش��ت��ع��داد  على 
ال�����ش��اع��ة ل��ك��ن��ن��ا ل��الأ���ش��ف ل نرى 
م��ث��ل ه���ذا الل���ت���زام م��ن اجلانب 

الأوكراين«.
اإنها  ق��ب��ل  وق���ال���ت م��و���ش��ك��و م���ن 
�شيغة  على  التوافق  من  اقرتبت 
اأوك��ران��ي��ا على احل��ي��اد وهو  تبقي 

اأحد مطالبها الرئي�شية.
وقال امل�شت�شار الرئا�شي الأوكراين 
ميخائيلو بودولياك اإن املفاو�شات 
“مواقف  ق��ائ��ال  وت��اب��ع  م��ع��ق��دة. 
بالن�شبة  خم��ت��ل��ف��ة.  ال���ط���رف���ني 

اأ�شواأ  ماريوبول  وتعاين  الق�شف. 
احلرب  ج��راء  من  اإن�شانية  كارثة 
من  الآلف  م���ئ���ات  ي��خ��ت��ب��ئ  اإذ 
اأو  طعام  ب��دون  اأقبية  يف  املدنيني 
ماء اأو كهرباء. ويقول امل�شوؤولون 
باملدينة اإنه لي�ص بو�شعهم تقدير 

عدد �شحايا ق�شف امل�شرح.
بيان  امل���دي���ن���ة يف  وق�����ال جم��ل�����ص 
ا�شتمر  امل�شتمر،  الق�شف  “رغم 
رفع الأنقا�ص قدر الإمكان اليوم 
تت�شح  مل  النا�ص.  اإن��ق��اذ  ويجري 

املعلومات بعد عن ال�شحايا«.
املتحدثة  زاخ��اروف��ا  ماريا  وقالت 
الرو�شية  اخلارجية  وزارة  با�شم 
للم�شرح  رو�شيا  ق�شف  مزاعم  اإن 
امل�شلحة  “القوات  واإن  ك���اذب���ة 
ول  البلدات  تق�شف  ل  الرو�شية 

املدن«.
ق�����ال  امل�������ت�������ح�������دة،  الأمم  ويف 
الأمن  جمل�ص  اإن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون 
ل���ن ي�����ش��وت اجل��م��ع��ة ع��ل��ى دعوة 
و�شول  لإت��اح��ة  رو���ش��ي��ا  �شاغتها 
امل�����ش��اع��دات وح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني يف 
رو�شيا  �شفري  ات��ه��م  اإذ  اأوك��ران��ي��ا، 

ميكن  ل  امل��ح��وري��ة  الق�شايا  ل��ن��ا 
اأوكرانيا  وق���ال���ت  ب���ه���ا«.  امل�����ش��ا���ص 
لإنهاء  للتفاو�ص  م�شتعدة  اإن��ه��ا 
احلرب لكنها لن ت�شت�شلم اأو تقبل 
الإن��ذارات الرو�شية. كما تتم�شك 
الأ�شا�شية  مب���واق���ف���ه���ا  ك���ي���ي���ف 
املتعلقة بالحتفاظ بال�شيادة على 
املناطق التي �شيطرت عليها قوات 
رو�شية وقوات موالية ملو�شكو منذ 

.2014
وتقول كييف وحلفاوؤها الغربيون 
لإخ�شاع  احل��رب  �شنت  رو�شيا  اإن 
باأنها  بوتني  ي�شفها  التي  جارتها 
دول�����ة م�����ش��ط��ن��ع��ة اق��ت��ط��ع��ت من 
تنفذ  اإنها  وتقول مو�شكو  رو�شيا. 
�شالح  ل���ن���زع  خا�شة”  “عملية 

اأوكرانيا.
وا���ش��ت�����ش��ه��د ال��رئ��ي�����ص الأوك�����راين 
بجدار  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 
ب�������رل�������ني وحم��������رق��������ة ال�������ن�������ازي 
)ال��ه��ول��وك��و���ش��ت( يف خ��ط��اب ع� 
رابط فيديو اأمام ال�ملان الأملاين 
اأن��ه��ا حم��اول��ة لتوبيخ  ب���دا  ف��ي��م��ا 
�شيا�شيني موالني لرو�شيا يف اأملانيا 

للطاقة  الرئي�شي  امل�شرتي  وه��ي 
زيلين�شكي،  وق����ال  م��و���ش��ك��و.  م��ن 
ب�شعار  م�شت�شهدا  ي��ه��ودي،  وه���و 
الهولوكو�شت  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ق  ك����ان 
اإن  ال�شيا�شيون  ي��ق��ول  ع���ام  “كل 
الأم����ر ل��ن ي��ت��ك��رر اأب������دا... والآن 
نرى اأن تلك الكلمات ل قيمة لها 
يدمر  �شعب  اأوروب����ا  يف  بب�شاطة. 
ويحاولون تدمري كل ما هو عزيز 

علينا وما نعي�ص من اأجله«.

* بحث عن ناجني
يف  الآن  ح���ت���ى  رو����ش���ي���ا  اأخ���ف���ق���ت 
كبرية  مدينة  اأي  على  ال�شيطرة 
وواج����ه����ت م���ق���اوم���ة ���ش��ر���ش��ة من 
ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة ال��ت��ي حتمي 
ق�شف  حت�����ت  ���ش��ك��ن��ي��ة  م���ن���اط���ق 

يومي.
مدينة  يف  م�����ن�����ق�����ذون  وب�����ح�����ث 
اجلنوبية  ال�شاحلية  م��اري��وب��ول 
ع��ن ن��اج��ني حت��ت اأن��ق��ا���ص م�شرح 
ق����ال امل�������ش���وؤول���ون اإن����ه اأ���ش��ي��ب يف 
غ���ارة ج��وي��ة ي���وم الأرب���ع���اء بينما 
ف��ي��ه من  امل��دن��ي��ون يحتمون  ك���ان 

توبيخ يف جمل�ص ال�سيوخ ل�سركة اأمريكية 
ب�سبب موا�سلة ن�ساطها يف رو�سيا 

•• نيويورك-اأ ف ب:

ان��ت��ق��د اث��ن��ان م��ن ك��ب��ار الأع�����ش��اء ال��دمي��وق��راط��ي��ني يف جم��ل�����ص ال�شيوخ 
الأمريكي �شركة “كوخ اند�شرتيز” ملوا�شلة ن�شاطها يف رو�شيا رغم مغادرة 
اأعقاب غزو مو�شكو  اأو تقلي�ص عملها هناك يف  مئات ال�شركات الأمريكية 

لأوكرانيا.
رئي�ص  واي��دن  ال�شيوخ ورون  الغالبية يف جمل�ص  �شومر زعيم  ت�شاك  ودع��ا 
على  الدميوقراطية  قيم  “تقدمي  اإىل  كوخ  �شركة  بيان  يف  املالية  اللجنة 

اأرباحها«.
وتاأتي النتقادات بعد اأن بررت ال�شركة التي تعد مانحا رئي�شيا للمر�شحني 
اجلمهوريني واملحافظني موا�شلة العمل يف رو�شيا باملخاوف ب�شاأن �شالمة 
اأكرث من 600 عامل. وقال دايف روبرت�شون رئي�ص �شركة كوخ “لن نتخلى 
عن موظفينا هناك اأو ن�شلم من�شاآت الت�شنيع هذه اإىل احلكومة الرو�شية 
حتى تتمكن من العمل وال�شتفادة منها”، م�شيفا “القيام بذلك �شيعر�ص 

موظفينا هناك فقط خلطر اأك� و�شي�شر اأكرث مما ينفع«.
قائال اإن كوخ  ودان روبرت�شون “العدوان املروع والبغي�ص على اأوكرانيا”، 

ملتزمة بالعقوبات والقوانني املعمول بها.
اخلروج  “حتدت مطالب”  27 �شركة غربية فقط  وكوخ هي واح��دة من 
من رو�شيا، وفقا لقائمة اأعدها جيفري �شونينفالد الأ�شتاذ يف كلية الإدارة 
يف جامعة يال الذي وثق عمليات الن�شحاب لأكرث من 400 �شركة بينها 

اأك�شون موبيل وماكدونالدز وجرال موتورز.
ويف مقال ن�شرته جملة “فورت�شن” اأ�شاد كل من �شونينفالد و�شتيف تيان، 
الذين  “ال�شجعان”  التنفيذيني  بالروؤ�شاء  ي��ال،  جامعة  يف  اأي�شا  الأ�شتاذ 
عاقبوا مو�شكو. وكتبا “بينما ن�شاهد ذبح الآلف من املدنيني الأبرياء، فاإن 
حيث �شبها  احل�شار القت�شادي اأف�شل بالتاأكيد من القنابل والر�شا�ص”، 
هتلر يف  نظام  تعاونت مع  التي  بال�شركات  رو�شيا  بقيت يف  التي  ال�شركات 

احلرب العاملية الثانية.

�شاروخية  لهجمات  تتعر�ص  كما 
ليلية دامية.

وتعر�ص مبنى يف حي دارنيت�شكي 
قالت  ما  ب�شبب  ج�شيمة  لأ�شرار 
اإن���ه ح��ط��ام ���ش��اروخ مت  ال�شلطات 
من  الأوىل  ال�شاعات  يف  اإ�شقاطه 
ال�شكان  رف����ع  وب��ي��ن��م��ا  ال�����ش��ب��اح. 
باكيا  رك��ع رج��ل  املتناثر،  ال��زج��اج 
بجوار جثة امراأة مغطاة مبالءة 

دامية.
وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
اأوليك�شندر  الأوك���ران���ي���ة  ال��دف��اع 
الرو�شية  القوات  اإن  موتوزيانيك 
مل حت������رز ت���ق���دم���ا ي����ذك����ر ح���ول 
كييف على مدى ال�شاعات الأربع 
والأربعني  وال��ث��م��اين  والع�شرين 

املا�شية.
واأ�شاف يف اإفادة �شحفية يف كييف 
“القوات امل�شلحة الأوكرانية تبذل 
اأي هجوم  مل��ن��ع  ك���ل ج��ه��د مم��ك��ن 
رو�شي من تلك املنطقة” م�شريا 
اأن عدة بنايات �شكنية حلقت  اإىل 
بها اأ�شرار من اإ�شقاط ال�شواريخ 

مما ت�شبب يف مقتل مدنيني.
وقال “هذه جرمية حرب” لكنه 

مل يك�شف عن اأرقام حمددة.
الع�شكرية  امل����خ����اب����رات  وق����ال����ت 
يوم  لها  حت��دي��ث  يف  ال�يطانية 
اإىل  “توقف  ال��غ��زو  اإن  اخلمي�ص 
اجلبهات”  جميع  على  كبري  حد 
تكبدت  ال��رو���ش��ي��ة  ال����ق����وات  واإن 
تقدما  واأح�����رزت  ف��ادح��ة  خ�شائر 
واجلو  وال��ب��ح��ر  ال����  يف  �شئيال 

خالل الأيام القليلة املا�شية.
ت�شاو�ص  ف��ي��ات�����ش��ي�����ش��الف  وق�����ال 
حاكم مدينة ت�شرينيهيف ب�شمال 
لق�شف  تعر�شت  وال��ت��ي  ال��ب��الد، 
قتلوا  م���دن���ي���ا   53 اإن  م���ك���ث���ف، 
خالل ال�شاعات الأربع والع�شرين 
من  التحقق  يت�شن  ومل  املا�شية. 

العدد من م�شدر م�شتقل.
ومن بني القتلى الذين �شقطوا يف 
ت�شرينيهيف اأمريكي يدعى جيمي 
هيل اأ�شيب بالر�شا�ص بينما كان 
ي��ق��ف يف ط���اب���ور ل��ل��ح�����ش��ول على 

اخلبز، ح�شبما قالت عائلته.
وكتبت اأخته على في�شبوك “ُعرث 

على جثته يف ال�شارع«.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
اأك���د يف وقت  ق��د  بلينكن  اأن��ت��وين 
اأم��ري��ك��ي يف  م��واط��ن  �شابق مقتل 

اأوكرانيا، دون اأن يقدم تفا�شيل.

البولنديون منق�سمون اإزاء قاعدة اأمريكية مع احتدام املعارك يف اأوكرانيا 

مفاو�ض�ن من اجلانبني يق�ل�ن اإن امل�اقف ما زالت متباعدة

مع تباطوؤ التقدم الرو�سي.. اأمريكا حتذر ال�سني من م�ساعدة مو�سكو يف اأوكرانيا

�سلوفاكيا تعلن �سرطها لت�سليم اأوكرانيا اأنظمة دفاع جوي من طراز اإ�ص-300 
 ••براتي�صالفا-اأ ف ب:

اأنظمة  اأوكرانيا  لتزويد  اإنها م�شتعدة  �شلوفاكيا  قالت 
دفاع جوي من طراز اإ�ص300- رو�شية ال�شنع، ولكن 
ب�شرط احل�شول على بديل لتجنب تقوي�ص اأمن حلف 

�شمال الأطل�شي.
ح وزي����ر ال���دف���اع ال�����ش��ل��وف��اك��ي ي���ارو����ش���الف ناد  و����ش���ررّ
املتحدة  ال���ولي���ات  م���ع  ت��ن��اق�����ش��ن��ا  “لقد  لل�شحفيني 
اإمكانية  اآخرين حول  واأي�شا مع حلفاء  اأوكرانيا  ومع 

منلكها  ال��ت��ي  اإ�ص-300  اأن��ظ��م��ة  ك��ل  اإر���ش��ال  اأو  ن�شر 
جانب  اإىل  م��ت��ح��دث��ا  واأ�����ش����اف  الأوك����ران����ي����ني«.  اإىل 
اأو���ش��نت يف براتي�شالفا  وزي��ر ال��دف��اع الأم��ريك��ي لويد 
عندما  ال��ف��ور  على  ب��ذل��ك  للقيام  م�شتعدون  “نحن 
“نظام  اأن ت�شليم  يكون لدينا بديل منا�شب«. واأو�شح 
لدينا يف  ال��ذي  الوحيد  ال�شرتاتيجي  اجل��وي  الدفاع 
داخل  اأمنيا  “فراغا  يحدث  اأن  �شاأنه  من  �شلوفاكيا” 
بديل  لدينا  ك��ان  “اإذا  وتابع  الأطل�شي«.  �شمال  حلف 
منا�شب اأو لدينا قدرة )دفاعية( م�شمونة لفرتة من 

م�شتقبل  ملناق�شة  ا�شتعداد  على  �شنكون  فاإننا  الزمن، 
اأنظمة اإ�ص-300«. واأكد اأو�شنت اإجراء حمادثات بهذا 
ال�شاأن، لكنه قال لل�شحفيني اإنه لي�ص لديه ما يك�شف 
ب��ه��ذا ال�����ش��دد. وق���ال وزي���ر ال��دف��اع الأم���ريك���ي “هذه 
اأ�شياء �شنوا�شل العمل عليها مع جميع حلفائنا وهي 
م�شكلة  اإنها  فقط،  اأمريكية  م�شكلة  لي�شت  بالتاأكيد 

حللف �شمال الأطل�شي«.
تزال  �شلوفاكيا ل  اأن  �شابق اخلمي�ص  ناد يف وقت  اأق��ر 

تعتمد على رو�شيا ل�شيانة �شواريخ اإ�ص-300.

ح الوزير ال�شلوفاكي اإىل جانب نظريه ال�شلوفيني  و�شررّ
ثها ونوؤمن �شيانتها ونوفر قطع  “اأت�شاءل كيف �شنحدرّ
الغيار يف حني اأن الدولة القادرة على القيام بذلك هي 

دولة معتدية، واأي تعاون مع هذا البلد م�شتحيل؟«.
هذا  م��ن  تتخل�ص  اأن  يجب  “�شلوفاكيا  اأن  واأ���ش��اف 

العتماد على رو�شيا يف اأقرب وقت«.
ُتعت� �شواريخ اأر�ص - جو من طراز اإ�ص-300 نظاما 
ف��ع��اًل حل��م��اي��ة امل��واق��ع ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن الق�شف 

اجلوي.
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حتليل

احلرب يف اأوكرانيا:

ال�سيناريوهات اخلم�سة املحتملة لبقية ال�سراع...!
•• الفجر -بول فريونيك 

ترجمة خرية ال�صيباين
ــني رو�ضيا  الــ�ــضــراع ب ــن  اأ�ــضــابــيــع م بــعــد ثــالثــة      
نظرة  ال��ضع؟  يتط�ر  اأن  ميكن  كيف  واأوكــرانــيــا، 
التي  عامة على الحــتــمــالت.    احلــرب اخلاطفة 

لها فالدميري ب�تني مل تنجح. بعد ثالثة اأ�ضابيع  تخيرّ
الق�ات  بني  م�ضتمرًا  القتال  يــزال  ل  ال�ضراع،  من 
اخلاطفة  احلــرب  وباتت  والأوكــرانــيــة،  الرو�ضية 
اتخاذ  يف  الرو�ضية  الق�ات  جنحت  بعيدة.  ذكــرى 
م�اقع يف �ضمال وجن�ب و�ضرق البالد، لكنها ما زالت 
كييف،  العا�ضمة  �ضيما  ول  الكربى،  باملدن  ت�ضطدم 

التي  وميك�ليف،  وماري�ب�ل  خاركيف  ا  اأي�ضً ولكن 
تعر�ضت لق�ضف عنيف من املدفعية الرو�ضية.

�ض�ؤال  وُيطرح  لت�ضتمر،  انطلقت  احلــرب  اأن  يبدو     
مركزي: كيف �ضيتط�ر ال��ضع يف الأ�ضابيع اأو الأ�ضهر 
املقبلة؟ تظهر خم�ضة �ضيناري�هات -قد تتقاطع -يف 

هذه املرحلة. 

• ال�ضيناري� الأول - تعرث الق�ات الرو�ضية
   يف هذا ال�ضيناري�، على عك�س احلرب اخلاطفة التي 
كانت تاأملها م��ضك� يف بداية ال�ضراع، يغرق اجلي�س 
الرو�ضي يف م�ضتنقع اأوكرانيا لعدة اأ�ضهر. ويعجز على 
حتقيق ن�ضر حا�ضم على الأر�س، مثل ال�ضتيالء على 

كييف، ويف�ضل يف حتقيق اأهدافه الأولية،..

املفاو�شات بني الرو�ص والوكرانيني دون نتيجةاأوكرانيون ي�شاركون يف تدريب ع�شكري للدفاع الإقليمي

وي����واج����ه م���ق���اوم���ة م���ت���زاي���دة من 
ال�����ق�����وات الأوك������ران������ي������ة، وك���ذل���ك 

عمليات حرب ع�شابات.
�شي�شتدعي و�شع قوة  »اجلمود،     
اأوكرانيا  رو�شية كبرية يف  احتالل 
على  ب���ال�������ش���ي���ط���رة  ل���الح���ت���ف���اظ 
مو�شكو،  انتزعتها  التي  الأرا���ش��ي 
للغاية  �شيكون مكلًفا  ال��ذي  الأم��ر 
واملالية  الب�شرية  القوة  حيث  من 
دومينيك  اجل��������رال  ي�������ش���ري   ،“
الع�شكري  اخل���ب���ري  ت��ري��ن��ك��وان��د، 
والرئي�ص ال�شابق للبعثة الفرن�شية 
يف الأمم املتحدة. “�شيتطلب ذلك 
وجود عدد كبري من القوات املتاحة، 
وهو ما مل تعد رو�شيا متلكه. ولن 
ت�شتطيع مو�شكو احلفاظ على هذا 

الو�شع على املدى الطويل«.
املتمردين  م��ق��اوم��ة  ذك����رى  اإن     
واحتالله  اأفغان�شتان  غ��زو  خ��الل 
من  ال�شوفياتي  الحت���اد  قبل  م��ن 
1979 اإىل 1989، والتي اأ�شفرت 
عن مقتل حوايل 15000 جندي 
الكرملني.  ق��ل��ق  ت��ث��ري  ���ش��وف��ي��ات��ي، 
الأوكرانية،  ال�شلطات  اأن  خا�شة 
الدفاع  ق��وات  بتدريب  اهتمت  ق��د 
الإق��ل��ي��م��ي��ة م��ن��ذ ع���دة اأ���ش��ه��ر، اأي 
وحدات مكونة من مدنيني دربهم 
حرب  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ  يف  اجل��ي�����ص 
من  اأك���رث  ت��ط��وع  وق��د  الع�شابات. 

100 األف اأوكراين ح�شب كييف.
الرو�شي  اجلانب  على  اخل�شائر     
ك��ب��رية “ ت���رتاوح ال��ت��ق��دي��رات من 
قتيل”   10000 اإىل   2000
وميكن اأن تزداد اأكرث مع ا�شتمرار 
اإذا حاولت  اأوىل  ب��اب  امل���اأزق. وم��ن 
على  ال�شيطرة  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق��وات 
امل��ن��اط��ق احل�����ش��ري��ة، ال��ت��ي تكون 
باملحتل”،  ف��ت��ًك��ا  اأك���رث  ع���ام  ب�شكل 
توؤكد ماري دومولني، الدبلوما�شية 
اأوروب���ا  برنامج  وم��دي��رة  ال�شابقة 
الأو������ش�����ع يف امل��ج��ل�����ص الأوروب��������ي 
“النجاح  اإن  اخلارجية.  للعالقات 
يف مقاومة اجلي�ص الرو�شي القوي 
من  �شكل  مبثابة  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
“، وهو  لأوك��ران��ي��ا  الن�شر  اأ���ش��ك��ال 
ما �شيكون له، دون �شك، تداعيات 

يكون  ق����د  الن����ت���������ش����ار،  واع��������الن 
خمرًجا “. اأول اأول اأم�ص الأربعاء 
الرو�شي  الرئي�ص  قدم  مار�ص   16
ه��ج��وم��ه ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى اأنه 

“جناح ».
اخلام�س -  • ال�ضيناري� 
امتداد ال�ضراع مع خطر 

الت�ضعيد الن�وي
   ه����ذا ال�����ش��ي��ن��اري��و ه���و اأك�����رث ما 
الغربية،  وال����دول  ال��ن��ات��و  يخ�شاه 
ال�شراع  بداية  منذ  حر�شت  التي 
فيه.  املبا�شر  النخراط  عدم  على 
اأن تقودهم عدة  ذل��ك، ميكن  ومع 
�شيناريوهات اإىل هناك. “قد يكون 
املثال،  �شبيل  على  ح���ادث:  نتيجة 
اأوكرانيا  يف  اأخطاأت هدفها  �شربة 
يف  ع�شو  جم���اور  ب��ل��د  يف  وت�شقط 
الناتو، مثل بولندا. لكن ل ميكننا 
ت�شرب  ال��ذي  ال�شيناريو  ا�شتبعاد 
اأجل اختبار  فيه رو�شيا عمًدا، من 
ت�شوغ  �شالبة احللف الأطل�شي”، 

ماري دومولني.
���ش��ق��ط��ت غارة  م���ار����ص،   13     يف 
يافوريف  ق����اع����دة  ع���ل���ى  رو����ش���ي���ة 
الأوك�����ران�����ي�����ة، ع���ل���ى ب���ع���د ح����وايل 
ع�������ش���ري���ن ك���ي���ل���وم���رًتا ف���ق���ط من 
�شربة  ك����ان����ت  و������ش�����واء  ب����ول����ن����دا. 
ح���دوث  ح����ال  يف  ل،  اأم  ع��ر���ش��ي��ة 
الناتو  اأع�����ش��اء  اأح���د  ب��ني  مواجهة 
م�شالة  حينها  �شتطرح  ورو���ش��ي��ا، 
ال����ن����زاع، حيث  ت���دخ���ل احل���ل���ف يف 
الدفاع  5 م��ن��ه ع��ل��ى  امل�����ادة  ت��ن�����ص 

املتبادل عن اأع�شائه.
   »ل��ن ي��ك��ون ل��دى رو���ش��ي��ا القدرة 
ع���ل���ى م���ق���اوم���ة ق������وات ال���ن���ات���و يف 
ح��ال ح��دوث �شراع تقليدي. ومع 
ذلك، فاإن موقف ال�شعف هذا قد 
النووي  الت�شعيد  خطر  من  يزيد 
الرو�شي، من اأجل تخويف احللف 
يوؤكد  احلرب”،  خ�������ش���ارة  وع�����دم 
يرتدد  مل  تهديد  ري�����ص.   توما�ص 
به،  التلويح  يف  ال��رو���ش��ي  الرئي�ص 
يف  النووية  ال��رادع��ة  قواته  بو�شع 

حالة تاأهب يوم 28 ف�اير.
 “اإذا مت جتاوز عتبة ا�شتخدام �شالح 
نووي، يتابع اخلبري، ف�شيكون من 
ميكن  اأي��ن  التنبوؤ  للغاية  ال�شعب 
اإذن، لناأمل األ ي�شل  اأن ينتهي”... 

الأمر اإىل ذلك احلد.

�شيا�شية يف رو�شيا. 

•ال�ضيناري� الثاين – انقالب 
يطيح بفالدميري ب�تني 

يواجهها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��وب��ات  اإن     
اجلي�ص الرو�شي يف اأوكرانيا والتي 
القت�شادي  الن��ه��ي��ار  اإىل  ت�شاف 
الغربية،  العقوبات  ب�شبب  لرو�شيا 
قد ت�شعف قيادة فالدميري بوتني 
وقد  ب��ل  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�شاحة  على 
ي���رى ماتيو  ���ش��ق��وط��ه.  اإىل  ت����وؤدي 
ب���ول���ي���ج، ال���ب���اح���ث امل��ت��خ�����ش�����ص يف 
اأورا���ش��ي��ا يف ت�����ش��ات��ام ه���او����ص، وهو 

مركز فكري لندين.
ي ال�شرطة، ل تزال     ورغ��م ت�شدرّ
الح���ت���ج���اج���ات ���ش��د احل�����رب تهز 
ي���وم���ًي���ا. وح�����ش��ب منظمة  رو���ش��ي��ا 
غري  الرو�شية  دي-انفو”  يف  “اأو 
احل��ك��وم��ي��ة، مت اع��ت��ق��ال م��ا يقرب 
بدء  م��ن��ذ  �شخ�ص   15000 م��ن 
ومن  ف�����اي����ر.   24 يف  ال�������ش���راع 
املرجح اأن تنمو احلركة مع ارتفاع 
عدد ال�شحايا بني اجلنود الرو�ص 
وانخفا�ص م�شتوى معي�شة ال�شكان. 
التي  الأوليغار�شية،  ف��اإن  وباملثل، 
ُفر�شت عقوبات �شديدة عليها من 
اإىل  النهاية  يف  ت�شعى  ق��د  ال��غ��رب، 

اإيجاد خمرج من الأزمة.
   هل ينبغي الأمل يف ظهور زعيم 
“اإذا  ال��غ��رب؟  ان��ف��ت��اًح��ا على  اأك���رث 
���ش��ق��ط ب���وت���ني، ف��ل��ي�����ص ه���ن���اك اأي 
ب��اأن خليفته  �شمان على الإط��الق 
�شيكون اأكرث مالءمة لنا”، يح�شم 
بوتني  “اختفاء  ان  بوليج.  ماتيو 
ل��ن ي���وؤدي ب��ال�����ش��رورة اإىل تدمري 

البوتينية كنظام حكم يف رو�شيا.«

• ال�ضيناري� الثالث -
 احلل الدبل�ما�ضي

   يف هذه احلالة، يتمكن الطرفان 

باأكملها  اأوك��ران��ي��ا  على  ال�شيطرة 
وف��ر���ص ���ش��روط��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا، وحتى 
���ش��م��ه��ا، ي��ب��ت��ع��د ي���وًم���ا ب��ع��د ي���وم. 
يف م��واج��ه��ة م��ق��اوم��ة ���ش��ر���ش��ة من 
وامل�شاكل  الأوك����ران����ي����ة،  ال����ق����وات 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ان��ي��ه��ا، مثل 
ارهاق قواته، بداأ اجلي�ص الرو�شي 
ال�شيناريو  “هذا  ح��دوده.  بلوغ  يف 
التي  وامل��وارد  تتقل�ص م�شداقيته، 
�شيتم ح�شدها �شتكون كبرية، حتى 
ب��ك��ي��ي��ف فقط”،  ت��ع��ل��ق الأم�����ر  ل���و 
“حتى  ترينكواند.  اجل��رال  ي��رى 
على  الع�شكري  النت�شار  حالة  يف 
ال�شكان،  ف��اإن  الأوك����راين،  اجلي�ص 
�شريف�شون  الأح�������������وال،  ك�����ل  يف 

ال�شت�شالم«. 
   �شُيفتح حينها طريقان. “اإحباط 
الكرملني قد يوؤدي به اإىل اندفاع 
با�شتخدام  ال��ع��ن��ف،  ن��ح��و  م��ت��ه��ور 
لال�شتيالء  تقليدية  غري  اأ�شلحة 
ال��و���ش��ائ��ل وقطع  ب��ك��ل  ع��ل��ى كييف 
راأ�ص القيادة ال�شيا�شية الأوكرانية، 
�شيكون  ولكن  بوليج،  ماتيو  ي��رى 
انتحاري  م��ن��ط��ق  مب��ث��اب��ة  الأم������ر 
وقد حذر  الكرملني”.  من جانب 
ال��ن��ات��و ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي م���ن اأي 
اأ�شلحة  حماولة رو�شية ل�شتخدام 

كيماوية يف اأوكرانيا.
الرو�شي،  الرئي�ص  اكتفى  اإذا  اإل     
الفرتا�شي،  النت�شار  عك�ص  على 
الإقليمية  م���ك���ا����ش���ب���ه  ب��ت��ج��م��ي��د 
احل���ال���ي���ة واحل����ف����اظ ع��ل��ى وج���ود 

ع�شكري هناك.
تقدمي  اإىل  ���ش��ي�����ش��ط��ر  “بوتني   
حتى  ل�شعبه،  النت�شار  م��ن  �شكل 
ب����دا يف ن��ظ��رن��ا وك���اأن���ه هزمية  ل���و 
الأ�شلية،  ب��ط��م��وح��ات��ه  م���ق���ارن���ة 
بري  رب��ط  “اإقامة  الباحث،  يتابع 
ودونبا�ص،  القرم  جزيرة  �شبه  بني 
ماريوبول،  اإ�شقاط  من  متكن  اإذا 

لإنهاء  ات���ف���اق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  م���ن 
ت�شتمر  احل��ايل،  الوقت  يف  النزاع. 
الرو�ص  امل�شوؤولني  بني  املحادثات 
والأوك����ران����ي����ني ل��ك��ن��ه��ا ف�����ش��ل��ت يف 
قام  و�����ش����ط.  ح����ل  اإىل  ال���ت���و����ش���ل 
زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  ال��رئ��ي�����ص 
 15 الثالث���������اء،  ي������وم  ب���ب���ادرة 
م�ش���������تعد  اإن�����ه  ق��ائ�����اًل  م���ار����ص، 
يف  اأوك��ران��ي��ا  ع�شوية  ع��ن  للتخلي 

الناتو. 
اخلارجية  وزي��ر  اأ���ش��ار  م��ن جهته، 
ال���رو����ش���ي، ���ش��ريغ��ي لف������روف، يف 
ات��ف��اق حمتمل  اإىل  ال��ت��ايل  ال��ي��وم 
حول “قانون حياد اأوكرانيا” على 

النموذج ال�شويدي اأو النم�شاوي.

على  نف�شها  فر�ص  من  تتمكن  اأن 
احلل  يبدو  فقد  ع�شكريا،  امل��ي��دان 
خمرج”.  مب��ث��اب��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
الثالثاء  يوم  طرحه  احتمال  وهو 
م�����ش��ت�����ش��ار ال��رئ��ا���ش��ة الأوك���ران���ي���ة 
اأري�����ش��ت��وف��ي��ت�����ص. فمن  اأول��ي��ك�����ش��ي 
وجهة نظره، ميكن اأن يظهر اتفاق 
ب��ح��ل��ول ���ش��ه��ر م���اي���و، م��ع��ت���ا اأن 
احلربية  للجهود  ال��الزم��ة  امل���وارد 

الرو�شية �شتنفد يف هذا التاريخ.

 - الرابع  • ال�ضيناري� 
انت�ضار رو�ضي يف اأوكرانيا

   هذا ال�شيناريو املواتي للكرملني، 
ح����ي����ث ����ش���ت���ت���م���ك���ن رو������ش�����ي�����ا من 

    وم��ع ذل���ك، رف�شت كييف على 
تزال  ال��ف��ر���ش��ي��ة ول  ه����ذه  ال���ف���ور 
ت��دع��و اإىل وق����ف ف����وري لإط����الق 
الرو�شية  ال��ق��وات  وان�شحاب  ال��ن��ار 
على  الو�شع  “واقع  اأرا�شيها.  من 
اأن ميلي  الأر���ص ل ي�شمح لبوتني 
يف  ي��ف��ع��ل  اأن  اأراد  ك��م��ا  ����ش���روط���ه 

البداية.
اأم��ام حل   وقد يفتح هذا الطريق 
نف�شه  الوقت  يف  لكنه  دبلوما�شي، 

رو�شيا”،  ب�شعف  اع���رتاًف���ا  ي��ب��دو 
يحلل ماري دومولني.

   »تكمن ال�شعوبة الك�ى يف اإيجاد 
حل و�شط ي�شمح للبلدين بحماية 
متباعدان”،  لأنهما  م�شاحلهما، 
ي�شيف توما�ص ري�ص، اأ�شتاذ الأمن 
العليا  املدر�شة  يف  وال�شرتاتيجية 
�شتوكهومل  يف  ال��وط��ن��ي  ل��ل��دف��اع 
�شعر  اإذا  ذل���ك،  “ومع  ب��ال�����ش��وي��د. 
من  اأ�شعف  قواتهما  اأن  الطرفان 

جنحت الق�ات الرو�ضية يف اتخاذ م�اقع يف �ضمال 
وجن�ب و�ضرق البالد، لكنها ما زالت ت�ضطدم باملدن الكربى

 ميكن اأن يظهر اتفاق بحل�ل �ضهر ماي�، لأن امل�ارد
 الالزمة للجه�د احلربية الرو�ضية �ضتنفد يف هذا التاريخ

الناتو ودخول احلرب

دبابة للقوات امل�شلحة الأوكرانية ت�شل اإىل موقعها يف منطقة لوغان�شك

جندي قرب قاذفة �شواريخ رو�شية دمرت قرب خاركيف

ماكرون  �شمت الق�شور

اإذا مت جتاوز عتبة ا�ستخدام �سالح نووي ف�سيكون من ال�سعب للغاية التنبوؤ اأين ميكن اأن ينتهي

لن يكون لدى رو�سيا القدرة على مقاومة قوات الناتو يف حال حدوث �سراع تقليدي
يبدو اأن احلرب انطلقت لت�ضتمر، 

واحلرب اخلاطفة ذكرى بعيدة



السبت   19  مارس    2022  م   -    العـدد   13497  
 Saturday     19  March   2022   -  Issue No   1349712

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ا�شيل �شنو�شي �شحاته عبدالقادر   
مدين   SHCEXCICVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000916/ 

اإىل املحكوم عليه :  ا�شيل �شنو�شي �شحاته عبدالقادر 
العنوان : ال�شارقة �شارع امللك في�شل هاتف 0588976915 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شيد عمار عبدالنظري عمر ، اجلن�شية  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 2734.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اداء    اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000212/ 
اإىل املحكوم عليه : زاهد اهلل ن�شر اهلل خان  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ م م  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 521809.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجل�ي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اعالن بالن�شر 

 232/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/١- مطعم با�شل و�شباي�ص - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ �شركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز - ذ م م  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)35885.37( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اعالن بالن�شر 
 692/2020/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شدهما/ ١- �شيزان املدينة خلدمات التموين ب�شفتها ال�شركة م�شدرة ال�شيكات  
املدينة  �شيزان  �شركة  من  ال�شادرة  ال�شيكات  حم��رر  ب�شفته  عبداهلل  كانديل  اراجن���وىل   -2
لتعبئة  الخ��وة  �شركة  التنفيذ/  الطالب  ان  القامة مبا  التموين - جمهول حمل  خلدمات 
الدعوى  اأق��ام عليكم  ال�شويدي قد  �شلطان  م - وميثله / حممد عي�شى  م  ذ   - الغاز  وتوزيع 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )363١28( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اعالن بالن�شر        

 289/2022/16 جتاري جزئي  
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : ١- حممد خالد �شعيد حممد �شعيد �شوكت  - جمهول حمل الإقامة 
)�شك�شت  م  م  ذ  �ص  الواحد  ال�شخ�ص  �شركة  املت�شاحلة  ملالكها  قرقا�ص  :م�شاريع  املدعي  ان  مبا 

لتاأجري ال�شيارات - فرع م�شاريع قرقا�ص - ذ م م(
وميثله : بدر حممد علي القرق  

املدعي عليه مببلغ وقدره )53930 درهم(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. �شم 

ملف النزاع التجاري رقم 2685/202١ 
وحددت لها جل�شة يوم الإثنني املوافق 2022/3/28 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اعالن بالن�شر        
 13/2022/22 مدين كلي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : ١- بيفر جلف للمقاولت )�ص ذ م م( 2- راجي�ص كومار كري�شنا ب�شفته مديرا و�شاحب 

عمل ب�شركة بيفر جلف للمقاولت )�ص ذ م م(  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : �شركة دبي للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(   وميثله : �شمري حليم كنعان  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا 
لها مبلغ ١٤،507،06٤.00 درهم )اربعة ع�شر ماليني وخم�شمائة و�شبعة الف واربعة و�شتون درهما( والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية ولغاية ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املوافق 2022/3/22  الثالثاء  املعجل بال كفالة. وح��ددت لها جل�شة يوم  بالنفاذ  املحاماة مع �شمول احلكم 
الإبتدائية )الثانية ع�شر(  الدعوى  اإدارة  امام  التقا�شي ويقت�شى ح�شوركم  ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة 
- خدماتنا  اللكرتوين  دبي  اليها من خالل موقع حماكم  الو�شول  التي ميكن  بعد  التقا�شي عن  بقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  الق�شايا  جل�شات  ج��دوال   - العامة  اللكرتونية 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اعالن بالن�شر 
 يف الطعن رقم 50/2022/440 طعن مدين  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املطعون �شدهم / بال�شوبرامانيام بادمانابهان  

جمهويل حمل الإقامة 
مبا اأن الطاعن / اأ�شوك بهاوندا�ص اوتاين  

وميثله / �شمري حليم كنعان
ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم 
�شحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اإىل  احل�����ش��ور  عليكم 

الطعن املقدمة �شدكم. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز 

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 2987/2021/11 مدين جزئي  
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18 

اإماراتي مع  300000 درهم  مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي عليه مبلغ وقدره 
الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد  

املدعي  : حممد بن عبداهلل بن �شعيد احلارثي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - 
مبنى مبنى دبي الوطنية للتاأمني مكاين 3173094031 

املطلوب اإعالنه : 1 - علي حممد �شيف الرا�شدي  - �شفته : مدعي عليه 
الدعوى  يف   2022/2/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�شوع 
املذكورة اأعاله ل�شالح / حممد بن عبداهلل بن �شعيد احلارثي بالزام املدعي عليه بان ي�شدد للمدعي مبلغ 
 5% عليه  �شنوية  وفائدة  واربعون(  وواحد  وثمامنائة  الفا  وثمانون  و�شبعة  )مائتان  درهما   287،841
من تاريخ ال�شتحقاق 2021/1/16 وحتى ال�شداد ، والزمته بر�شوم الدعوى وم�شاريفها. حكما مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  اليوم  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 461/2022/11 مدين جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى اخلام�شة رقم )404(  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )500434( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعى : بنك الإمارات دبي الوطني �ص م ع - فرع   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الكرامة - بردبي - �شارع ام هرير - 

مبنى ام هرير - �شقة اخلام�ص - زمرده   وميثله : دانه �شباح حممد  
املطلوب اإعالنه : 1 - هر�ص يوجي�ص بارمار يوجي�ص موهن لل يارمار - �شفته : مدعى عليه 

اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )500434( درهم  مو�شوع الإعالن : قد 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022/3/23 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 558/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الرابعة رقم 403 

الثبوت  بعد  واحلكم   ، بها  عليهم  املدعي  واع��الن  جل�شة  اق��رب  حتديد  املوقرة  املحكمة  عدالة  من  نلتم�ص   : الدعوى  مو�شوع 
بالزامهم بالت�شامن والتكافل بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 304،420/49 درهم )ثالثمائة واربعة اآلف واربعمائة 
بالر�شوم  الزامهم  مع   ، ال�شداد  وحتى متام  املطالبة  9% �شنويا من  بواقع  والفائدة  فل�شا(  واربعون  وت�شعة  درهما  وع�شرون 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى : كليفالند كيبل تريدجن - �ص م ح - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي  اإمارة دبي - جبل علي 

 info@abdulmaliklaw.ae : الر�ص رقم )ا�ص 30212( هاتف رقم / 04/8806185  ال�يد اللكرتوين -
املطلوب اإعالنه : 1 - فينود �شاندرا كاليدا�ص باتيل - �شفته : مدعى عليه 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها نلتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�شة واعالن املدعي 
عليهم بها ، واحلكم بعد الثبوت بالزامهم بالت�شامن والتكافل بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 304،420/49 درهم 
)ثالثمائة واربعة اآلف واربعمائة وع�شرون درهما وت�شعة واربعون فل�شا( والفائدة بواقع 9% �شنويا من املطالبة وحتى متام 
ال�شداد ، مع الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022/3/23 ال�شاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   9.00

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف الإ�شتئناف رقم 445/2022/305 ا�شتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�شتئناف التجارية الرابعة رقم 201  

جزئي  م�شارف  جت���اري   460/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  اإ�شتئناف   : ال��دع��وى  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.

م�شتاأنف  : م�شرف الإمارات ال�شالمي - م�شاهمة عامة / م�شرف دبي - �ص م ع  - عنوانه : الإمارات - 
اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �شيتي افينيو - �شقة 703  

وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  
املطلوب اإعالنه : ناومي دوجال�ص - �شفته : م�شتاأنف �شده   

قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2021/460 جتاري م�شارف جزئي.
9.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد  2022/3/30 ال�شاعة  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 

وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف الإ�شتئناف رقم 300/2022/300 ا�شتئناف مدين   
املنظورة يف : دائرة الإ�شتئناف املدينة الثالثة رقم 83   

مو�شوع الدعوى : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3109 مدين جزئي والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب. 

م�شتاأنف  : اورجا فيجاي كومار �شاه
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - �شارع اآل مكتوم - مبنى قرية العمال بلوك بي - 

�شقة 204 وميثله : �شهاد فا�شل جبار مهدي اجلبوري  
املطلوب اإعالنه : 1 - هاربريت كايور - �شفته : م�شتاأنف �شده   

قد ا�شتاأنف القرار / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 3109/2021 مدين جزئي. وحددت لها جل�شه 
يوم اخلمي�ص املوافق 2022/3/31 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1117/2022/209 تنفيذ عمايل

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 1793/2020، ب�شداد املبلغ 

املنفذ بها وقدرها )22481.95 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : �شليم فيليب اليا�ص - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري 

- �شارع البراج - بلو باي تاور - الطابق الرابع مكتب 402  
 املطلوب اإعالنه : 1 - ايه �شي بل�ص حللول الت�يد والتكييف - ذ م م - فرع دبي - �شفته : منفذ �شده 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 31729.50 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
15 يوما من تاريخ  الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعالن يف الدعوى رقم 20 ل�شنة 2022 اإجراءات اع�شار دبي 
يعلن اأمني الع�شار / حممد عبد الرحمن املرزوقي اأنه بجل�شة 15/03/2022 قررت حمكمة 
ابو عيطه.  اإجراءات اع�شار املدين / مروة حممد حممد احمد  دبي البتدائية قبول طلب فتح 
وكافة  به  اخلا�شة  املطالبة  ار�شال  املدين  لدي  دين  له  من  كل  فعلي  الع�شار.  اأمني  وتعيني 
TGRST117@GMAIL.COM امل�شتندات املوؤيدة للمطالبة على ال�يد اللكرتوين 
خالل مدة ل تزيد عن 20 يوم عمل من تاريخ الن�شر وعلى كل ذي م�شلحة له حق يف اأي من 
اأموال املدين اأن يتقدم بطلب ا�شرتداد الأموال املنقولة اأو غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال 
املدين، خالل مدة اأق�شاها �شهرين من تاريخ ن�شر القرار، وعلى اأن يبني يف طلب ال�شرتداد نوع 

وطبيعة موا�شفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها.
امني الع�شار حممد عبدالرحمن املرزوقي

باإمارة دبي �شارع ال�شيخ زايد فندق الفريمونت برج املكاتب طابق 7 مكتب 712 
)حممد املرزوقي لتدقيق احل�شابات(

هاتف :043282162

دعوة ح�شور اجتماع 
امانة اع�شار وطلب م�شتندات

70021
العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

 اإخطار عديل 
MOJAU_2022- 0056434 رقم املعاملة

املخطر : �شمائله عاطف عاطف �شديق - باك�شتانية اجلن�شية
اأدناه.  العنوان :  واأحمل بطاقة هوية رقم )784199015935846( ب�شفتي مالك يف الرخ�شة املذكورة 

ابوطبي - الفلج اجلديد - هاتف : )971507529055(
املحظر اإليه : يون�ص حممد يو�شف يعقوب اجل�شمي - اماراتي اجلن�شية

العنوان : عجمان - املوؤ�ش�شة العقابية و الإ�شالحية يف امارة عجمان
هاتف رقم :

مو�شوع الإخطار : ا�شتدعاء املخطر اليه لدائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة
الوقائع :- حيث اأن املخطر متلك الرخ�شة امل�شماه )مغ�شلة مندرين( املرخ�شة برقم )534327( �شادرة من 

دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.
- وحيث اأن املخطر يطلب من املخطر اإليه ب�شفته وكيل خدمات الرخ�شة املذكورة احل�شور اإىل دائرة التنمية 

القت�شادية للتوقيع على الأوراق الالزمة خلروجه من الرخ�شة وتعيني وكيل خدمات جديد.
- و عليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�شرورة احل�شور اإىل دائرة التنمية القت�شادية و ذلك بعد 5 اأيام من تاريخ 

ا�شتالم الخطار. - وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة احظاركم بهذا ر�شميا. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات 

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 225/2022/460 نزاع مدين  
املنظورة يف : الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751   

الثبوت  بها واحلكم بعد  املتنازع �شده  اأق��رب جل�شة واع��الن  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ص من عدالة   : املنازعة  مو�شوع 
بالزامه بان يوؤدي اىل املتنازعة مبلغ وقدره )12،600 درهم(  )اثني ع�شر الف درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ 

املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املتنازع : �شركة عمان للتاأمني )�ص م ع( - عنوانه : دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب - بجوار الغرير مول - �ص ب 5209 
دبي - هاتف رقم 042227002 ال�يد اللكرتوين : info@abdulmaliklaw.ae  - وميثله : نوف يو�شف ح�شن 

علي ها�شم احلمادي   املطلوب اإعالنه : 1 - وحيد مادجاي  - �شفته : متنازع �شده    
املتنازع  اأقرب جل�شة واعالن  اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها نلتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة حتديد  مو�شوع الإع��الن : قد 
املتنازعة مبلغ وق��دره )12،600 دره��م(  )اثني ع�شر الف درهم(  ي��وؤدي اىل  بان  بالزامه  الثبوت  �شده بها واحلكم بعد 
والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. قررنا مبثابة 
احل�شوري بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ اثني ع�شر الف و�شتمائة درهم والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2022/1/31 وحتى متام ال�شداد وبالزامه بامل�شروفات ومببلغ ثالثمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الإ�شتئناف 1934/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
املنظورة يف : دائرة الإ�شتئناف التجارية الثانية رقم 85 

والر�شوم  جزئي  جت��اري   1126/2021 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : الدعوى  مو�شوع 
وامل�شاريف والتعاب.

امل�شتاأنف : بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - 
�شارع طارق بن زياد - مبنى برج نوف - �شقة العا�شر / 1002 - بجوار دائرة التنمية الإقت�شادية.  

وميثله : خالد خليفة حممد �شيف حثبور  
املطلوب اإعالنهما : 1 - جون ديزل - �شفته : م�شتاأنف �شده 

�شده م�شتاأنف   : �شفته   - جون  ديالور  جون  ري�شارد   -  2
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/11/3

حكما مبثابة احل�شوري قابال للطعن خالل �شتني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
70197

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�شتعجل   /  SHCFICIINJ2022 /0000964 يف  الدعوى رقم

اإىل : جان كارل رام �شتجري ن�شولرد
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة - املنطقة احلرة - بال�شارقة مكتب كيو ايه 26-8-1

نعلمكم باأن املدعي )ة( / جيم الك�شاندر اندر�شون
العنوان / حمل الإقامة : دبي - ديرة - �شيتي افنيو - الطابق ال�شابع 703 رقم الهاتف : 971566380465 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب� 
الوىل  عليها  املدعى  ملقر  والنتقال  املاثل  النزاع  م�شتندات  على  الطالع  مهمتها  تكون  حما�شبية  خ�ة  بندب  الق�شاء   : ثانيا 
ملراجعة ملفات املدعى عليها الوىل اللكرتونية وانظمتها املحا�شبية وعلى النظام اللكرتوين الذي قام بتاأ�شي�شه املدعي لدى 
مقر املدعى عليها الوىل ، والطالع على التحويالت املالية التي قام بها املدعى عليه الثاين مل�شلحة املدعي والتي متثل جزء 
من املبالغ امل�شتحقة للمدعى بذمة املدعى عليهما ، كذلك ال�شتماع اىل املخت�شني والفنيني من جانب املدعي والذي ي�شرفون 
على النظام اللكرتوين حمل النزاع ، وبالنتيجة ح�شر جميع املبالغ املالية التي قام بتحقيقها املدعى عليهما وح�شاب الن�شبة 
املدعي بحقه يف تعديل طلباته  املدعى عليهما. ويحتفظ  امل�شتحقة بذمة  املبالغ  الطرفني و�شول اىل تقدير  املتفق عليها بني 
اخلتامية على ال�شوء النتيجة التي �شتخل�ص اإليها اخل�ة املنتدبة. ثالثا : الزام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  
لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�شتعجلة الثانية حمكمة ال�شارقه الإحتادية �شباح يوم الثالثاء املوافق 
2022/03/22 ال�شاعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اإعالن بالن�شر 

حمكمة كلباء الإحتادية - دائرة التنفيذ املدنية
KLBEXCICPL2020/0000050 اإخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم

اإىل املحكوم عليه / هيثم �شعيد حممد عبا�ص البلو�شي.

ليكن معلوما لديكم باأن حمكمة كلباء الحتادية البتدائية قد اأ�شدرت بحقكم حكما باإلزامكم 

بدفع مبلغ وقدره املجموع الكلي �شامال ً الر�شوم وامل�شاريف 17234 درهم. 

�شدك ل�شالح املحكوم له / ممدوح بن وليد حممد ال�شبهان

وحيث اإن املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اإليه اأعاله لذا يتوجب 

عن  تخلفك  حال  ويف  للن�شر،   التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم 

احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الق�شية يف غيابك .
حمكمة كلباء الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
MOJAU_2022- 0055999 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�شية   ، عبدالر�شيد  حممد  بيغم  عائ�شه   : ال�شيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  ذلك  و   %100 البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  الهند 
)�شالون  الرخ�شة  يف  باك�شتان  اجلن�شية  احمد  خمتار  بي  بي  رقيه   : ال�شيدة 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  لل�شيدات(  اجلمال  طريق 
 )14( املادة  وعمالبن�ص  القت�شادية.   التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )734637(
الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
 : اجلن�شية   ، املال  موجا  حممد  املال  فرج  ال�شيد/حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�ص يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ 
)الريموك  امل�شماه  بالرخ�شة  المارات  اجلن�شية:  لنق�اوي،  علي  جا�شم غالم عبدالكرمي 
 )764394( رقم  رخ�شة  ال�شارقة مبوجب  باأمارة  تاأ�ش�شت  الهوائية(  الدراجات  لتجارة 
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه، تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل القانوين 

من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
اعالن بالن�شر )تظلم( 

يف الدعوى رقم 80/ 20/2022 تظلم من اأمر اأداء 
املنظورة يف : دائرة التظلمات اأوامر الأداء رقم 204  

مو�شوع الدعوى : تظلم من القرار ال�شادر بالق�شية رقم 1640/2021 اأمر اداء والر�شوم وامل�شاريف. 
املتظلم : فواز عماد الدين عبداحل�شني عبداهلل  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �شارع 57 - مبنى بو�شقر - �شقة 108 - بجوار حمطة ميرتو 
جيجيكو   - وميثله : فهد عبداهلل قم� حممد  

املطلوب اإعالنهما : 1 - �شركة تقنية البراج للمقاولت - ذ م م - فرع دبي  - �شفته : متظلم �شده  ، 2- �شركة اك�شيد 
برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة لك�شيد ال�شناعية ذ م م - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م - �شفته : متظلم 
�شده.  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر بالق�شية رقم 1640/2021 
اأمر اداء والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2022/3/22 ال�شاعة 11.00 �شباحا يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 Date 19/ 3/ 2022  Issue No : 13497
Dubai Courts of First Instance

Payment Order and Service by Publication
In Execution No. 317/2022/208- Civil Execution
Heard Before : Sixth Execution Circuit No. 227
Case Subject : Executing the judgement rendered in case No. 145/2020- Civil- Full 
Jurisdiction, to pay the executed amount of AED  404612,48  inclusive fees and expenses. 
Claimant : Marc Haward Javatar Nick
Address : UAE - Emirate of Dubai - Business Bay - Dubai - Marasi Drive Street – 
Al Buhairah Central Tower - Apt. #1405
Legally represented by : Ibrahim Mahmoud Mohamed Abdulrahman
Notified Party : 1- Ali Fahmi Al Samraai, Capacity : respondent
Service Subject : The claimant filed above execution case against you obliging 
you to pay the executed amount of AED 404612,48, either to the claimant or court 
treasury. Hence the court shall proceed with the execution actions against you, in 
case of non-compliance with the said decision within 15 days as of the date of this 
publication
Prepared by: Hamad Mohamed Al Baloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 19/ 3/ 2022  Issue No : 13497
Court of Appeal

Memorandum of Notice of Publishing (Appeal)
In Appeal No 300/2022/300- Civil Appeal
Considered in Third Civil Appellate Circuit No 83
Matter of Appeal: Appeal of the Judgment rendered in Case No 3109/2021, Civil, 
Summary, plus costs, charges and fees.
Appellant : Urja Vijay kumar Shah
Address : United Arab Emirates- Emirate of Dubai- Portsaid- Deira- Al Maktoum 
Street, Building of Business Village, Block B, Apartment 204
Represented by : Suhad Fadhil Gabbar Mahdi Al Gabouri
Notified Party : 1- Harpreet Kaur, Legal Standing : Defendant
Subject of Notice : The Decision/Judgment rendered in Case No 2021/3109, Civil, 
Plenary. The hearing of Thursday, 31/03/2022 10:00 pm was scheduled to be held 
at the remote litigation room. Therefore, in case of default, you will be tried in 
absentia. 
Prepared by Hamda Jumaa Ahli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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عربي ودويل
فنلندا »اأ�سعد بلد يف العامل«... ولبنان واأفغان�ستان يف اأ�سفل الت�سنيف

•• هل�صنكي-اأ ف ب:

نالت فنلندا  اأم�ص اجلمعة لقب “اأ�شعد بلد يف العامل” لل�شنة اخلام�شة 
ي�شدر  ال��ذي  الت�شنيف  واأفغان�شتان  لبنان  ��ل  ت��ذيرّ فيما  ال��ت��وايل،  على 

�شنويا باإ�شراف الأمم املتحدة منذ عقد من الزمن.
ر البلد ال�شكندينايف الذي ي�شم 5،5  ومع عالمة 7،82 على 10، ت�شدرّ
و�شوي�شرا  واي�شلندا  الدمنارك  على  متقدماً  الت�شنيف  ن�شمة  ماليني 
ال�شنوي  الرتتيب  اأعلى  دول حافظت على مراكزها يف  وهولندا، وهي 

الذي تهيمن عليه البلدان الأوروبية وخ�شو�شا يف اأوروبا ال�شمالية.
واأظهر “تقرير ال�شعادة ال�شنوي” الذي ي�شدر باإ�شراف الأمم املتحدة 
�شربيا  يف  “�ُشجل  الت�شنيف  يف  الأك�”  “التقدم  اأن   ،2012 منذ 

الرتاجع  واأفغان�شتان  وفنزويال  لبنان  �شهد  فيما  ورومانيا،  وبلغاريا 
الأك�«. واحتل لبنان الذي ي�شهد اأزمة اقت�شادية خانقة �شنفها البنك 
الدويل من بني اأ�شواأ ثالث اأزمات يف العامل منذ منت�شف القرن التا�شع 
ع�شر، املركز ما قبل الأخري مع 2،95 نقطة متقدما على زميبابوي، 

فيما احتلت اأفغان�شتان املرتبة الأخرية يف الت�شنيف مع 2،40.
“غالوب”  ملعهد  اإح�شاءات  على  خ�شو�شا  ال�شنوية  الدرا�شة  وتعتمد 
مع  �شعادتهم،  مل�شتوى  نظرتهم  ع��ن  لل�شكان  اأ�شئلة  ط��رح  على  ت��ق��وم 
تتعلق  وت��ق��ومي��ات  ال��ب��الد  يف  املحلي  ال��ن��اجت  ب��اإج��م��ايل  النتائج  مقارنة 
مب�شتوى الت�شامن واحلرية الفردية والف�شاد، لإعطاء عالمة اإجمالية 

لكل بلد.
الرابع  املركزين  اإىل  لكل منهما  واح��دة  وكندا مرتبة  اأملانيا  وتراجعت 

ع�شر واخلام�ص ع�شر على التوايل، اأمام الوليات املتحدة التي احتلت 
الر�شمي  التقرير  وف��ق  م��رات��ب،  ث��الث  بتقدم  ع�شرة  ال�شاد�شة  املرتبة 
و�شطيا  معدل  يعتمد  تقييما  م  وي��ق��درّ بلدا   150 ح��وايل  ي�شمل  ال��ذي 

لل�شنوات الثالث الأخرية.
وحلت فرن�شا يف املركز الع�شرين بتقدم مرتبة واحدة عن العام الفائت، 
اململكة  فيما حافظت  الدرا�شة”،  اإط��الق  لها منذ  اأف�شل ت�شنيف  “يف 

املتحدة على مرتبتها ال�شابعة ع�شرة.
امل��رك��ز الثامن  ال���ازي��ل يف  ال��ق��وى العاملية الأخ����رى، حلت  ب��ني  وم��ن 
والثالثني )برتاجع ثالث مراتب( واليابان يف املركز الرابع واخلم�شني 
اأربع  )تراجع   80 املرتبة  اإىل  رو�شيا  تراجعت  فيما  )تقدم مرتبتني(، 
مراتب( يف هذه الن�شخة من التقرير التي تعتمد على بيانات تعود اإىل 

ما قبل غزو اأوكرانيا. وتقدمت ال�شني 12 مرتبة لتحتل املركز الثاين 
وال�شبعني، فيما احتلت الهند مركزا متاأخرا يف الت�شنيف )136( رغم 

تقدمها ثالث مراتب مقارنة مع ت�شنيف العام املا�شي.
التي  “الأمثولة  اإن  قائال  التقرير  معدي  اأح��د  �شاك�ص  جيفري  وعلق 
اأن  هي  الأخ��رية  ال�شنوات  خ��الل  العاملي  ال�شعادة  تقرير  اإياها  يعطينا 
الت�شامن الجتماعي وال�شخاء بني الأ�شخا�ص و�شدق احلكومات اأمور 
هذه  اأخ��ذ  العامل  ق��ادة  على  “يجب  م�شيفا  ال�شكان”،  لرخاء  اأ�شا�شية 

العوامل يف العتبار«
وتت�شدر البلدان ال�شكندينافية هذا التقرير منذ اإطالقه، اإذ اإن الروج 
�شبقت فنلندا اإىل القمة �شنة 2017 بعدما تربعت الدمنارك طويال 

على ال�شدارة.

عن “تاأثره للم�شاهد التي راأيناها 
اأخرى”  واأم����اك����ن  م���اري���وب���ول  يف 

منددا ب�”حرب �شنيعة«.
زيارة  ي��ع��ت��زم  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  و���ش��ئ��ل 
ي�شتبعد  “ل  اإن������ه  ف���ق���ال  ك��ي��ي��ف 
هذه  مب��ث��ل  �شيقوم  لكنه  �شيئا”، 
“حني يكون ذلك مفيدا”  الزيارة 
بانتظار  دوري  “يق�شي  م�شيفا 

اللحظة املنا�شبة«.

•• باري�س-اأ ف ب:

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ص  وعد 
ال�شباق  ر  ي��ت�����ش��درّ ال����ذي  م���اك���رون 
ني�شان/ يف  الرئا�شية  لالنتخابات 
برناجمه   ع���ر����ص  ل�����دى  اأب�����ري�����ل، 
اأكرث  ة  ب�”اأمرّ الأول اخلمي�ص  اأم�ص 
ا�شتقالل” ول �شيما على ال�شعيد 
الع�شكري للدفاع عن فرن�شا بوجه 
وقت  يف  امل�شتقبلية”،  “الأزمات 
ت��ط��غ��ى احل����رب يف اأوك���ران���ي���ا على 

احلملة.
ودع�������ا م�����اك�����رون خ������الل م���وؤمت���ر 
الباري�شية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ���ش��ح��ف��ي 
“اأمة  اإىل  ���ش��اع��ات  اأرب�����ع  ا���ش��ت��م��ر 
اأقوى”،  اأوروب��ا  ا�شتقالل يف  اأك��رث 
يف  بكثافة”  “ال�شتثمار  متعهدا 

قطاعي الزراعة وال�شناعة.
التمهيدية  ك���ل���م���ت���ه  يف  وق���������ال 
ة اإىل معاي�شة  “جمتمعاتنا م�شطررّ
عودة الأزم��ات... عودة احلرب اإىل 

تنا«. قاررّ
قبل ثالثة اأ�شابيع من النتخابات 
حواىل  الرئي�ص  عر�ص  الرئا�شية، 
ث��الث��ني م���ن اأب�����رز اج����راءات����ه ول 
والهجرة  ال��وظ��ائ��ف  ب�����ش��اأن  �شيما 

على  رد  ث��مرّ  واملوؤ�ش�شات،  والتقاعد 
ح�شر  الذين  ال�شحافيني  اأ�شئلة 
بينهم  م���ع���ت���م���دا،   320 م���ن���ه���م 
ع�شرات من و�شائل اإعالم اأجنبية.

انتخابات  ح��م��ل��ة  ف��رن�����ش��ا  وت�����ش��ه��د 
عليها  ه��ي��م��ن��ت  رت���ي���ب���ة  رئ���ا����ش���ي���ة 
الغزو  ث��م  كوفيد-19  اأزم���ة  اأول 

الرو�شي لأوكرانيا.
يت�شدر  ال����ذي  م���اك���رون  واأع���ط���ى 
ج���م���ي���ع ا�����ش����ت����ط����الع����ات ال���������راأي 
نوايا  م��ن   30% ع��ل��ى  بح�شوله 
الأ�شابيع  يف  الأول���وي���ة  الأ����ش���وات، 
الدبلوما�شية  اجلهود  اإىل  املا�شية 

�شعيا لت�شوية حول اأوكرانيا.
التمهيدي  خ���ط���اب���ه  يف  واع����ت����� 
“خيارات  ع��ل��ى  مقبلة  فرن�شا  اأن 
ت��اري��خ��ي��ة اأح��ي��ان��ا م��ن اأج���ل اأمتنا 
خ����الل  الأوروبية”  وق�����ارت�����ن�����ا 
حتى  “الأ�شهر وال�شنوات املقبلة” 
نف�شها  ع��ن  ال��دف��اع  م��ن  “تتمكن 
“الدفاع  وم���ن  الأزمات”  ب��وج��ه 
الفرن�شيني  ع��ن  اأف�شل”  ب�شكل 

و”جعل بالدنا اأقوى«.
“املاأ�شوية”  ال����ظ����روف  ظ���ل  ويف 
اأوروبا  غري امل�شبوقة التي تعي�شها 
الرو�شي لأوكرانيا  الغزو  منذ بدء 

اأكرث  “اأمة  قيام  اأجل  لفرن�شا من 
ا�شتقالل«.

موحدا  جمتمعا  اأردن���ا  “اإن  وق���ال 
اأكرث، علينا اأن نكافح اأكرث التباين 
يجعل  اأن  واع�����دا  اجلذور”  ع��ن��د 
“ور�شتني  وال�شحة  امل��در���ش��ة  م��ن 
ت�������زالن  ل  وق�������ت  يف  ك�يني” 

. “م�شدر تباين” اجتماعيرّ
امل��وا���ش��ي��ع التي  اأح���د  اإىل  ق  وت��ط��ررّ
��ا م�����ش��در ت��وت��ر يف  ت��ع��ت��� ت��ق��ل��ي��ديرّ
فرن�شا، وهو �شن التقاعد، فاقرتح 
رفعها اإىل اخلام�شة وال�شتني عاما 

موؤكدا “علينا اأن نعمل اأكرث«.
رئا�شية  ولي����ة  م���اك���رون،  وع����رف 
�شنواتها  خ���الل  اأت��ق��ن  م�شطربة 
ك  التم�شرّ مع  التكيرّف  ف��نرّ  اخلم�ص 

دة لل�شلطة. بروؤية متفررّ
اأحيانا  “ارتكبت  اخلمي�ص  واأق����ر 
اأن  ����ش���كرّ  “ل  م�����ش��ي��ف��ا  اأخطاء” 
ا  ممرّ اأبعد  اأذه��ب  جعلتني  اأطباعي 
تعلرّمت  ���ن���ي  اأنرّ ��اأ يل  وي��ت��ه��يرّ ي��ن��ب��غ��ي، 

الدر�ص بهذا ال�شدد«.
اأ�شغر  انتخابه  عند  م��اك��رون  ك��ان 
رئي�ص عرفته فرن�شا على الإطالق، 
وك���ان وزي���ر الق��ت�����ش��اد ال�����ش��اب��ق يف 
فرن�شوا  ال�شرتاكي  الرئي�ص  عهد 

•• اأودي�صا-اأ ف ب:

اأمام احلاجز الذي مينع الو�شول 
اإىل دار الأوبرا الراقية يف اأودي�شا، 
وابنته  وزوج��ت��ه  اجل��ن��دي  يتعانق 
اأ�شبح  وداع  م�����ش��ه��د  يف  ط���وي���ال، 
ي��وم��ي��ا يف ه���ذه امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ما 
زالت تنعم بال�شالم، لكنها ت�شتعد 

للحرب.
ت�شلها  ال��ت��ي مل  امل��دي��ن��ة  وت���ب���دو 
ب��ع��د، معلرّقة بني  اأه����وال احل���رب 
ان��ت��ظ��ار ه��ج��وم رو���ش��ي اأُع��ل��ن عنه 
م��رات ع��دة وه��دوء بداية الربيع 

يف “لوؤلوؤة البحر الأ�شود«.
ينبغي اإبراز وثائق اعتماد لدخول 

اختار  ����ش���ب���اط/ف����اي���ر،   24 يف 
ل يف بداية  ماكرون اأن يتناول مطورّ
كلمته برناجمه الدفاعي القا�شي 
وتعميم  ال�شتثمارات  ب�”تكثيف” 
اخلدمة الع�شكرية ال�شاملة وزيادة 

قوات الحتياط خ�شو�شا.
املجهود،  ه��ذا  ن��وا���ش��ل  “اإذ  وق���ال   
جيو�شنا  م����رون����ة  زي��������ادة  ع��ل��ي��ن��ا 
وخ�شو�شا  التكيرّف،  على  وقدرتها 
مب����واج����ه����ة اأن����������واع ج�����دي�����دة من 

الأو�شاع اخلالفية«.
وت����ع����ه����د م������اك������رون ال����ش���ت���ث���م���ار 
“ال�شتقالل  ل�����ش��م��ان  ب��ك��ث��اف��ة 
والإبداعي”  وال�شناعي  ال��زراع��ي 

م��ن ن�����ش��اط��ه ك��م��ر���ش��ح، م��ع ترقب 
جتمع انتخابي واحد له يف الوقت 
ني�شان/ م��ن  ال��ث��اين  يف  احل��ا���ش��ر 

اأبريل يف باري�ص.
اأوك����ران����ي����ا ول  ال���و����ش���ع يف  وع�����ن 
التي  م��اري��وب��ول  م��دي��ن��ة  يف  �شيما 
الرو�شية  ال�����ق�����وات  حت���ا����ش���ره���ا 
بح�شب  �شخ�ص  األفا  ق�شى  وحيث 
ماكرون  اأع��رب  املحلية،  ال�شلطات 

اأنه جاء من الي�شار، اإل اأنه �شرعان 
الأثرياء”  “رئي�ص  باأنه  و�شف  ما 
ب������داأ وليته  وق�����د  امل������دن  ون���خ���ب 
ت���ن���دي���دا كبريا  ب����اج����راءات لق����ت 
وهي اإلغاء ال�شريبة على الرثوات 

وخف�ص امل�شاعدات لال�شكان.
مبحطة  اجلمعة  م��اك��رون  وي��ق��وم 
�شمن حملته النتخابية يف جنوب 
ويحد  بعدها  ي��ع��ود  فرن�شا،  غ��رب 

وهو  ال��ق��م��ة  اإىل  ���ش��ع��د  ه���ولن���د، 
ب�اعة  م�شتخدما  ال�39  �شن  يف 
ل  ال�شيا�شة  على  كدخيل  �شورته 
ينتمي اإىل اليمني ول اإىل الي�شار، 
��ك الأح������زاب  م�����ش��ت��ف��ي��دا م���ن ت��ف��كرّ

التقليدية.
يوؤيدونه  ماكرون  اأن�شار  كان  واإن 
ب�����ش��ك��ل م��ط��ل��ق، ف��ه��و م���ك���روه من 
ق�شم من ال�شعب الفرن�شي. ورغم 

حياتي هنا... اأمر فظيع اأن نرى 
ما يح�شل اليوم«.

فجاأة، يخرج رئي�ص بلدية اأودي�شا 
�شل�شلة  م��ن  ت��روخ��ان��وف  غينادي 
اج���ت���م���اع���ات، ي���راف���ق���ه ع�����دد من 
امل�������ش���وؤول���ني. ال���رج���ل امل���ول���ود يف 
اأودي�شا التي اأ�شبح رئي�ص بلديتها 
يف  ان��ت��خ��اب��ه  واأع����ي����د   2014 يف 
2020، مثري اجلدل اإذ ورد ا�شمه 
اآلف  طالت  التي  بنما  وث��ائ��ق  يف 
تهربهم  يف  امل�شتبه  ال�شخ�شيات 

ال�شريبي وغ�شل الأموال.
يتوقف ليتحدث اإىل ال�شحافيني. 
اأنني  ق���ط  ���ل  اأت���خ���يرّ “مل  وي���ق���ول 
الدوق  اأرى  ك��ه��ذا،  ���ش��ي��ًئ��ا  ����ش���اأرى 
اأن  قبل  الرمل”،  باأكيا�ص  مغطى 
اأودي�شا  اأن  الآخ��ري��ن  مثل  ر  ي��ك��ررّ

“جاهزة” ملواجهة الرو�ص.
خطط  ل���دي���ن���ا  “كانت  وي���ت���اب���ع 
لإعادة تاأهيل و�شط املدينة، والآن 
كابو�ص..  ه��ذا  احل���رب.  يف  ر  نفكرّ

عبث«.
“مدينتي ميكوليف  اأن  وي�شيف 
)�شرق  ال��ب��ط��ل��ت��ني  وخ���ري����ش���ون 
اجلي�ص  وج��ه  تقفان يف  اأودي�����ش��ا( 
يوما   21 ذل��ك  اأعطانا  املعتدي. 
املتاري�ص  وب����ن����اء  ل���ال����ش���ت���ع���داد 
وت��وف��ري ال���غ���ذاء وال�����دواء وجعل 

مدينتنا ح�شنا منيعا«.
اأوك��راين على  واأودي�شا اأول ميناء 
البحر الأ�شود، كانت ت�شم مليون 
ن�����ش��م��ة ق���ب���ل احل������رب وف������ررّ نحو 
الآن، ح�شب  األ��ف منها حتى  مئة 
ا�شرتاتيجي  البلدية. وهي هدف 

ورمزي للرو�ص.

اأ�سرة فرن�سي حمتجز يف اإيران 
مزيد  ببذل  باري�ص  تطالب 
�سراحه  لإط���الق  اجلهد  م��ن 

•• ليون-اأ ف ب:

مواطَنني  �����ش����راح  اإط�������الق  غ������داة 
بعد  ب����ري����ط����ان����ي����ني  اإي������ران������ي������ني 
اح��ت��ج��ازه��م��ا ل�����ش��ن��وات يف اإي�����ران، 
بنجامني  ال��ف��رن�����ش��ي  اأ����ش���رة  دع���ت 
اجلمهورية  يف  امل��ح��ت��ج��ز  ب���ري���ري 
التج�ش�ص  ب���ت���ه���م���ة  الإي�����ران�����ي�����ة 
اخلمي�ص  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
من  نف�شه  “القدر  ت��ب��ذل  اأن  اإىل 

اجلهد” لإطالق �شراحه.
�شقيقة  ب��ري��ري  ب��الن��دي��ن  وق���ال���ت 
ب��ن��ج��ام��ني ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص بر�ص 
“نحن �شعداء جدا و�شعرنا بالتاأثر 
املعركة  ه�����ذه  ب���ع���د  اأج���ل���ه���م���ا  م����ن 
اأن  ن��اأم��ل��ه الآن ه��و  ال��ط��وي��ل��ة. م��ا 
بالقدر  الفرن�شية  احلكومة  تقوم 
بذلته  ال�����ذي  اجلهد”  ن  ن��ف�����ش��ه 

احلكومة ال�يطانية.
واأ�شافت اأن الإفراج عن الإيرانيني 
ال�يطانيني ي�شكل “خطوة كبرية 
كثريا  مينحنا  فهو  اإلينا،  بالن�شبة 

من الأمل«.
واع��ُت��ق��ل ب��ري��ري يف اإي���ران وحكمت 
م�شهد  يف  ث���وري���ة  حم��ك��م��ة  ع��ل��ي��ه 
كانون   25 يف  �����ش����رق(  )����ش���م���ال 

الثاين/يناير بال�شجن.
��ه كان  اأنرّ ��د  اأكرّ ال��ذي لطاملا  وبريري 
اأوقف  ال�شياحة،  بغر�ص  اإي���ران  يف 
للتقاطه   2020 اأي��ار/م��اي��و  يف 
“�شوراً  ة  م�����ش��ريرّ ط��ائ��رة  بوا�شطة 
حديقة  يف  حمظورة”  مل���ن���اط���ق 

طبيعية يف اجلمهورية الإيرانية.

للتلفريك وو�شط �شمت �شريايل، 
ينطلق ب�شكل منتظم �شوت قائال 
اإىل  دعوة  ثم  تنبيه!”،  “حتذير! 
للتحذير  “البقاء يف مكان اآمن”، 
غ��ارات جوية حمتملة. ومن  من 
بع�ص  ت�����ش��م��ع  اآخ��������ر،  اىل  ح����ني 

الطلقات النارية من جهة املرفاأ.
يف اأعلى الدرج، متت تغطية متثال 
ري�شوليو باأكيا�ص من الرمال. اأما 
املرتفع  ال��ث��ان��ي��ة  ك��اث��ري��ن  مت��ث��ال 
اأك������رث وامل�����وج�����ود يف م���وق���ع اأق����ل 
خطرا على ما يبدو، فال يحميه 

�شوى العلم الأوكراين.
كانت ال�شيدة امل�شنة ليودميال يف 
اإنها  تقول  منزلها.  اإىل  طريقها 
عا�شت دائما هنا. تنظر باأ�شف اإىل 
قائلة  املح�شنة  املقفرة  ال�����ش��وارع 
ثم  اجلميلة”.  مدينتنا  “اأودي�شا 
كانت  اإذا  م��ا  اأع����رف  “ل  ت�شيف 
ه��ن��اك م��دي��ن��ة اأخ�����رى م��ث��ل هذه 
ال��ع��امل. لكن احل��م��د هلل نحن  يف 

�شامدون! اجلميع �شامدون«.
ديانا  ال�����ش��اب��ة  وت���ق���ول اجل��ن��دي��ة 
كراينوفا التي ترافق ال�شحفيني، 
وهي تبت�شم، “من املوؤمل اأن نرى 
باأكيا�ص  مغطى  التاريخي  تراثنا 

رمل ومتاري�ص، لكننا جاهزون«.
هنا،  من  ���ش��وارع  ب�شعة  بعد  على 
جت�����ري ال�����ش��ت��ي��ن��ي��ة م����اري����ا وهي 
كبرية  بال�شتيكية  اأكيا�شا  حتمل 
م��ل��ي��ئ��ة ب���ب���ق���ال���ة ب����ني ذراع���ي���ه���ا، 
فيه  تعي�ص  ال���ذي  املبنى  ل��دخ��ول 
ب���اإط���ارات  ومترّ حت�����ش��ني م��دخ��ل��ه 

و�شعها ال�شكان.
“ع�شت كل  اأن تبتعد  وتقول قبل 

“حرية  كتلة خر�شانية مع عبارة 
م�شاواة اأخوة” بالفرن�شية.

ال���و����ش���ط اجلميل  ع�����ادة  ي���زدح���م 
اأ�ش�شتها  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  لأودي�����ش��ا، 
ال��ث��ام��ن ع�شر  ال���ق���رن  ن��ه��اي��ة  يف 
كاثرين  الرو�شية  الإم����اط���ورة 
الفرن�شي  وال�����������دوق  ال����ث����ان����ي����ة 
ري�شوليو، باملارة يف اأوقات ال�شلم، 
الع�شرية و”فندق  املقاهي  و�شط 
تطل  ف��ي��م��ا  ال���ف���اخ���ر،  باري�ص” 
امل�����ش��اه��د اخلالبة  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة 
بومتبكني”  و”�شلرّم  ل��ل��م��ي��ن��اء 
 192 م��ن  يتاألف  ال��ذي  ال�شهري 

درجة.
املخ�ش�ص  ال�������ش���وت  م���ك����رّ  ع���� 

باأكيا�ص  املليء  التاريخي  الو�شط 
بينما  حديدية،  وعوار�ص  الرمل 
تقاطعات  عند  الدبابات  تتمركز 

ال�شوارع فيه.
زيارات  والبلدية  اجلي�ص  وينظم 
لل�شحفيني الذين يتلقون عبارات 
“ليظهروا  ح�شورهم  على  �شكر 

للعامل ما يحدث هنا«.
يبلرّغ  اث��ن��ني،  ع�شكريني  وب��رف��ق��ة 
ال�����ش��ح��ف��ي��ون مب���ا مي��ك��ن��ه��م اأو ل 
ميكنهم ت�شويره، لكن اجلو يظل 

هادئا.
بعد عبور احلواجز الأوىل، يظهر 
الأ�شفر  باللونني  ج���داري  ر���ش��م 
والأزرق - لونا علم اأوكرانيا - على 

املحكمة الد�ستورية يف البريو تاأمر بالإفراج عن الرئي�ص الأ�سبق الربتو فوجيموري 
•• ليما-اأ ف ب:

األ�تو  اأمرت املحكمة الد�شتورية يف البريو بالإفراج عن الرئي�ص الأ�شبق 
فوجيموري “1990-2000” الذي ُحكم عليه يف 2009 بال�شجن 25 

عاما بعد اإدانته بارتكاب جرائم �شد الإن�شانية وبالف�شاد.
اطلعت عليه وكالة  الذي  البالد يف قرارها  اأعلى هيئة ق�شائية يف  وقالت 
فران�ص بر�ص اإنها “قررت تفعيل القرار الأعلى الذي �شدر يف 24 كانون 
الأول-دي�شم� 2017 ون�ص على عفو عن املدعي لأ�شباب اإن�شانية وعلى 

الإفراج عنه” يف الأيام املقبلة.
وقرارات املحكمة الد�شتورية غري قابلة لال�شتئناف.

وبذلك اأعيد تفعيل قرار العفو الذي منحه يف 2017، الرئي�ص حينذاك 
بيدرو بابلو كوت�شين�شكي لأ�شباب اإن�شانية.

األ���ت��و ف��وج��ي��م��وري ال��ب��ريو بقب�شة م��ن ح��دي��د م��ن 1990 اإىل  وح��ك��م 
تتحدر  التي  اليابان  اإىل  فر  متزايدة  معار�شة  مواجهة  يف  لكن   .2000
عائلته منها يف ت�شرين الثاين/نوفم� 2000 واأعلن اأنه تخلى عن وليته 

عن طريق الفاك�ص.
فوجيموري  البريوفية  املحاكم  دان��ت   ،2007 يف  ت�شيلي  �شلمته  وبعدما 
بارتكاب جرائم �شد الإن�شانية لأنه اأمر مبذبحتني على يد فرقة املوت يف 
1991-1992 يف اإطار القتال �شد املتمردين املاويني يف حركة “الدرب 

وعار�ص  عنه  الإف����راج  ل�شالح  اخلمي�ص  ق�شاة  ث��الث��ة  و���ش��وت  امل�����ش��يء«. 
ثالثة. لكن �شوت رئي�ص املحكمة الد�شتورية الذي يحت�شب مرتني �شمح 

بتبني قرار الإفراج عنه.
اأنه يف حال  و�شرح م�شدر ق�شائي لفران�ص بر�ص اأن “القاعدة تن�ص على 
�شمح  م��ا  وه��ذا  مرتني  الرئي�ص  �شوت  احت�شاب  يتم  الأ�شوات”،  ت�شاوت 

برتجيح الكفة مل�شلحة اإطالق �شراحه.
و�شرح الوي اي�شبينوزا اأحد الق�شاة ال�شتة يف املحكمة الد�شتورية، لإذاعة 
م��ع موقفني  ج���دا  وم��ك��ث��ف��ا  ج���دا  منفتحا  ق����رارا  “كان  اأن���ه  بي”  ب��ي  “ار 
�شوت  اأنه  موؤكدا  ال�شحية”،  “الأ�شباب  م�شاألة  حول  متاما”  متعار�شني 

ل�شالح الإفراج عن الرئي�ص الأ�شبق.
اأثار القرار غ�شب عدد كبري من البريوفيني.

وقال الرئي�ص الي�شاري بيدرو كا�شتيو اإن القرار يعك�ص “اأزمة املوؤ�ش�شات” 
يف البالد، ودعا حماكم دولية اإىل “حماية ممار�شة فعالة للعدالة من اأجل 

ال�شعب«.
من جهته، اأعلن كارلو�ص ريفريا املحامي عائالت عدد من �شحايا املجزرة، 
“لأن  اأنه �شيطلب من حمكمة الدول الأمريكية حلقوق الإن�شان التدخل 

األ�تو فوجيموري ل ميكنه ال�شتفادة من عفو«.
اإن�شانية  العفو عن فوجيموري لأ�شباب  اأ�شدر  الرئي�ص كوت�شين�شكي  وكان 
ع�شية عيد امليالد يف 2017. لكن الق�شاء األغى يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 

الثاين/ ال�شجن يف كانون  اإىل  الأ�شبق  الرئي�ص  واأعيد  العفو  2018 هذا 
يناير 2019.

وقال فوجيموري الذي يبلغ من العمر اليوم 83 عاما ويعاين من م�شاكل 
�شحية، حينذاك اإن “العودة اإىل ال�شجن هي حكم باإعدام بطيء وموؤكد«.

وا�شتقال كوت�شين�شكي يف اآذار/مار�ص 2018 قبل اأيام فقط من م�شاءلته 
حماكمته  قبل   2019 ني�شان/ابريل  منذ  اجل�ية  الإق��ام��ة  يف  وو�شعه 

بتهم ف�شاد وغ�شل اأموال.
وفوجيموري هو النزيل الوحيد يف �شجن بارباديو ال�شغري الواقع يف ثكنات 
مديرية العمليات اخلا�شة لل�شرطة ب�شرق العا�شمة ليما حيث عاد الثنني 

بعدما اأم�شى اأحد ع�شر يوما يف م�شت�شفى لعالج م�شاكل يف القلب.
اأف����راد عائلته يف  وال��ر���ش��م وي�شتقبل  ال����ورود  زراع���ة  وق��ت��ه يف  وه��و مي�شي 

زيارات.
وقد طلبت اأ�شرته مرارا من دون جدوى، الإفراج عنه لأ�شباب �شحية.

اقرتاع  ث���الث عمليات  ُه��زم��ت يف  ال��ت��ي  ف��وج��ي��م��وري  كيكو  اب��ن��ت��ه  وق��ال��ت 
للرئا�شة يف الدورة الثانية، العام املا�شي اإنها �شت�شدر عفوا عن والدها اإذا 

مت انتخابها.
الآن  ت��واج��ه  اأم���ام كا�شتيو. وه��ي  املا�شي  وق��د ه��زم��ت يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
حماولتها  يف  حلملتها  ق��ان��وين  غ��ري  بتمويل  اتهامات  ب�شبب  مالحقات 

الفا�شلة لتويل الرئا�شة يف 2011 و 2016.

ماكرون املر�سح للرئا�سة يعد ب�فرن�سا اأكرث ا�ستقالل على جبهات عدة 

بريطانيا تلغي ترخي�ص
 بث قناة اآر.تي الرو�سية !

•• لندن-رويرتز:

الرتخي�ص  اجلمعة  ي��وم  ال�يطانية  الإع���الم  و�شائل  تنظيم  هيئة  األغت 
اململكة املتحدة، م�شرية  اآر.ت��ي املدعومة من رو�شيا للبث يف  ال�شادر لقناة 
بيان،  يف  اأوف��ك��وم،  با�شم  املعروفة  الهيئة  وقالت  بالكرملني.  �شالتها  اإىل 
�شنت حربا على  التي  الرو�شية  الدولة  تتلقى متويال من  اآر.ت��ي.  قناة  اإن 

اأوكرانيا و�شنت حملة على ال�شحافة امل�شتقلة.
وذكرت اأوفكوم اأنها ل ترى اأن قناة اآر.تي ميكن اأن تكون جهة بث م�شوؤولة. 
باحلكومة  القناة  عالقة  العتبار  يف  اأخ��ذ  الأم��ر  يف  حتقيقها  اأن  واأ�شافت 
الدولة  م��ن  مت��وي��ال  تتلقى  اآر.ت����ي  اأن  “اأدركت  اأن��ه��ا  وت��اب��ع��ت  ال��رو���ش��ي��ة. 

الرو�شية،التي غزت موؤخرا دولة جماورة ذات �شيادة«.
بقواعد احليادية  اآر.ت��ي  تلتزم  اأن  امل�شتحيل  ذل��ك من  اإن��ه يف �شوء  وقالت 

املن�شو�ص عليها يف قانون البث يف بريطانيا.
با�شم  املتحدث  بي�شكوف  دم��ي��رتي  وق���ال  ال��ق��رار.  ه��ذا  الكرملني  وانتقد 
جنون  اإن��ه  واأوروب����ا،  اأمريكا  يف  ال��دائ��ر  للجنون  ا�شتمرار  “اإنه  الكرملني 
مناه�ص لرو�شيا«. واأ�شاف “هذه خطوة اأخرى حتد ب�شكل �شارخ من حرية 
التعبري«. وو�شفت قناة اآر.تي، التي ل تبث اإر�شالها الآن يف بريطانيا ب�شبب 

العقوبات املفرو�شة من الحتاد الأوروبي، القرار باأنه غري عادل.
“اأظهرت  لرويرتز  اآر.ت��ي  قناة  التحرير يف  رئي�ص  نائبة  بلكينا،  اأنا  وقالت 
اأنها  العامل،  يف  التنظيمية  وللهيئات  املتحدة،  اململكة  يف  للجمهور  اأوفكوم 
رغم كونها واجهة جيدة البناء لال�شتقالل فاإنها ل تزيد على اأن تكون اأكرث 

من اأداة للحكومة وتخ�شع لإرادتها التي تقمع و�شائل الإعالم«.

 مقرر اأممي: اإيران اأعدمت 
280 �سخ�سا عام 2021 

•• جنيف-اأ ف ب:

املا�شي،  العام  �شخ�شا   280 عن  يقل  ل  ما  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  اأع��دم��ت 
املتحدة  ل��الأمم  امل��ق��رر اخل��ا���ص  اأم�����ص الأول اخلمي�ص  اأرق���ام ك�شفها   وف��ق 
املعني بحالة حقوق الإن�شان يف اإيران. عند عر�شه هذه الإح�شائيات على 
رحمن  جاويد  املقرر  اأ�شار  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  الإن�شان  حقوق  جمل�ص 
اإىل “ارتفاع” عدد اأحكام الإعدام بتهم تتعلق باملخدرات. واأو�شح اأنه مت يف 
الإجمال “اإعدام ما ل يقل عن 280 �شخ�شا، بينهم 10 ن�شاء على الأقل، 

يف عام 2021«.
واأ�شاف رحمن اأنه اأُبلغ باأنه مت العام املا�شي اإعدام ثالثة “جانحني اأحداث” 
اإع��دام �شخ�ص بلغ  اإىل  - وهو م�شطلح ت�شتخدمه الأمم املتحدة لالإ�شارة 

�شن الر�شد بعد اإدانته بجرمية ارتكبها عندما كان دون 18 عاما.
وبح�شب التقرير، فاإن عدد الن�شاء الالئي يتم اإعدامهن اآخذ يف الرتفاع.

اأفغان  واأربعة  ام��راأة  اإعداما، �شملت   80 اأكرث من  اأن  التقرير  اأورد  كذلك 
املخدرات،  ق��وان��ني مكافحة  ك��ان��ت لرت��ك��اب ج��رائ��م مب��وج��ب  الأق����ل،  على 
مقارنة ب25 عام 2020، ما ميثل زيادة يف عمليات الإع��دام لهذا النوع 
زي��ادة يف  اأي�شا  املتحدة  امل�شتقل لدى الأمم  من اجلرائم. ولحظ اخلبري 
عمليات اإعدام الأ�شخا�ص من الأقليات، اإذ اأعدم اأكرث من 40 من البلو�ص 
الثاين- ت�شرين  و17  الثاين-يناير  كانون   1 بني  كرديا   50 من  واأك��رث 

نوفم� 2021.
اأنه  اإىل  اأرا�شيها،  اإىل  الذي ترف�ص طهران دخوله  املقرر اخلا�ص  وي�شري 
املنتزعة  ا�شتخدام العرتافات  ب�شاأن  “معلومات متطابقة  ا�شتمر يف تلقي 
حتت التعذيب دليال يف ق�شايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، واأن 

التهامات بالتعذيب ما زالت متر من دون حتقيق«.
وندد جاويد رحمن با�شتخدام اأفراد من القوى الأمنية وغريهم من اأعوان 
الدولة “القوة املميتة واملفرطة يف �شياق التجمعات ال�شلمية” يف ما يتعلق 

خ�شو�شا مب�شكلة الو�شول اإىل املياه.
باأفعال  يحيط  ال���ذي  ال��ع��ق��اب  م��ن  الإف����الت  “مناخ  اأن  التقرير  يف  وج���اء 
احلرمان التع�شفي من احلياة املن�شوبة اإىل اأعوان للدولة يعطي النطباع 

ملن يرتكبون هذه الأفعال اأنهم لن يحا�شبوا«.

زيارة منظمة من ال�سلطات اإىل مدينة اأودي�سا التي حتولت اإىل ح�سن منيع
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»دبي لل�سلع املتعددة« يعزز �سبل التجارة مع اململكة املتحدة

•• دبي-وام: 

مناجناوا  اإمير�شون  فخامة  اأك��د 
رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة زمي��ب��اب��وي اأن 
العالقات الثنائية بني زميبابوي 
والإم���ارات ت�شهد من��واً �شريعاً يف 

القطاعات كافة ..
 لفتا اإىل الإمارات اأ�شبحت اأهم 

�شريك جتاري لبالده .
و قال فخامته - يف ح��وار خا�ص 
ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات / وام / 
الر�شمية  زي���ارت���ه  ه��ام�����ص  ع��ل��ى 
التبادل  ح���ج���م  اإن   - ل���ل���دول���ة 

التجاري مع دولة الإمارات ي�شهد 
تعزيز  م��ع   300% بنحو  من���واً 
بني  التاريخية  ال�شراكة  عالقات 

الدولتني..
التجارة  ح��ج��م  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   
بل�������غ  ال��دول��ت��ني  ب��ني  الثنائي������ة 
دولر  م��ل��ي��������������������ون   400 ن���ح���و 
اإىل  وقفز  ال�ش������ابق  يف  اأمريك����ي 
اأمريكي خالل  1.6 مليار دولر 

.  2021
ال�شعب  اأن  م����ن����اجن����اوا  واأك��������د 
الإمارات  دعم  يثمن  الزميبابوي 
اأ�شعب  يف  له  الر�شيدة  وقيادتها 

ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن م���ن الإع�������ش���ار يف 
العالقات  ت����ع����ززت  وق�����د  ب������الده 
ال��دول��ت��ني ب�شكل  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

كبري بعد ذلك.
واأفاد فخامته باأن حوايل 5000 
مواطن من زميبابوي يعي�شون يف 
الإم��ارات ، ومعظمهم يعملون يف 
�شناعة الفنادق والقطاع امل�شريف، 
 ، وط��ي��ارون  مهند�شون  وبع�شهم 
وي�شاهمون يف العالقات املتنامية 

بني البلدين. 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 

الأوق�����ات وه���و الأم����ر ال���ذي عزز 
العالقات الثنائية بني الدولتني.. 
لفتا اإىل اأن بالده تاأثرت باإع�شار 
اأثناء   2019 م��ار���ص  يف  اإي����داي 
زيارته اإىل الإم��ارات الأمر الذي 
ا�شطره اإىل قطع زيارته والعودة 

اإىل بلده ..
 وذك������ر رئ���ي�������ص زمي����ب����اب����وي اأن����ه 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
قدمت  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
اإن�شانيا  دع���م���ا  الإم��������ارات  دول�����ة 

ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص  رئ��ي�����ص 
“رعاه اهلل”  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
ق��د ال��ت��ق��ى رئ��ي�����ص زمي��ب��اب��وي يف 
يوم  دب����ي  اإك�شبو2020  م��ق��ر 
تقدم  وناق�شا   .. املا�شي  الثنني 

العالقات الثنائية.
وت���ت���وق���ع زمي���ب���اب���وي دع����م دول���ة 
الزراعة  ق��ط��اع��ات  يف  الإم�������ارات 
البنية  وت���ط���وي���ر  وال��ت��ع��دي��������������ن 
ال���ع���ل���وم  وت����ع����زي����ز   ، ال���ت���ح���ت���ي���ة 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا والب����ت����ك����ار يف 
اجل����ام����ع����ات وق�����ط�����اع ال���رع���اي���ة 

ال�شحية.

رئي�ص زميبابوي ل� » وام «: الإمارات اأهم �سريك جتاري لنا

الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خالل  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  م�شاريع 
ولعب مركز دبي لل�شلع املتعددة دورا حموريا يف  من عام 2021. 
اإذ  املتحدة  واململكة  الإم��ارات  دول��ة  التجارية بني  العالقات  تطوير 
يحت�شن حالياً نحو 2000 �شركة بريطانية متثل 10 يف املائة من 
اإجمايل ال�شركات يف املركز والذي ي�شكل بدوره نقطة ات�شال وبوابة 
اأعمالها  تاأ�شي�ص  يف  الراغبة  ال�يطانية  ال�شركات  جلميع  رائ���دة 

باملنطقة انطالقا من دبي.
التي  الدولية  الرتويجية  التجارة”  اأجل  “وجد من  وت�شهم حملة 
مكانة  تر�شيخ  يف  وا�شح  ب�شكل  املتعددة  لل�شلع  دب��ي  مركز  اأطلقها 
 2021 املبا�شر ففي عام  الأجنبي  دبي كوجهة رئي�شية لال�شتثمار 
لي�شل  احلرة  املنطقة  اإىل  جديدة  �شركة   2،485 املركز  ا�شتقطب 

اإجمايل ال�شركات فيه اإىل اأكرث من 20 األف �شركة.

قادة ال�شركات ال�يطانية من خمتلف القطاعات على مدى �شهولة 
املتعددة  لل�شلع  دبي  مركز  مع  التعاون  خالل  من  الأعمال  مزاولة 
وتناولت النقا�شات اأي�شاً الفر�ص املتاحة لتعزيز العالقات التجارية 

الثنائية بني دولة الإمارات واململكة املتحدة.
التنفيذي  واملدير  الأول  التنفيذي  الرئي�ص  �شليم  بن  اأحمد  وق��ال 
ملركز دبي لل�شلع املتعددة : اإن الرتويج ملزايا �شهولة مزاولة الأعمال 
حول  ال��دول  خمتلف  مع  التجارية  العالقات  يعزز  والعمل  دب��ي  يف 
املتعددة  لل�شلع  دبي  مركز  ر�شالة  من  اأ�شا�شيا  ج��زءا  ويعت�  العامل 
ال�شوء  ت�شليط  على  الرتويجية  احلمالت  ه��ذه  خ��الل  من  ونعمل 
املتعددة  لل�شلع  دبي  مركز  بها  يتمتع  التي  املتفردة  الإمكانات  على 
املنطقة  يف  اأعمالها  تاأ�شي�ص  اإىل  تتطلع  التي  لل�شركات  وعرو�شه 

انطالقا من الإمارة.

بالن�شبة  الأ���ش��واق  اأه��م  املتحدة تعد واح��دة من  اململكة  اأن  واأ���ش��اف 
ملركز دبي لل�شلع املتعددة ل �شيما يف �شوء موا�شلة تر�شيخ العالقات 

بني الدولتني من خالل باقة من امل�شاريع واملبادرات اجلديدة.
العربية  ال���ت���ج���ارة  غ���رف���ة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال��ف��ع��ال��ي��ة  خ����الل  ومت 
ال�يطانية العر�ص الرتويجي ال�شابع ملركز دبي لل�شلع املتعددة يف 
اململكة املتحدة مما يعك�ص املكانة الرائدة لدبي كبوابة رئي�شية نحو 

الأ�شواق العاملية.
وب��ف�����ش��ل م���ا ي��ج��م��ع��ه��ا م���ع دول����ة الإم��������ارات م���ن ع���الق���ات ثقافية 
اأبرز  من  واح��دة  املتحدة  اململكة  ُتعد  عميقة  وجتارية  ودبلوما�شية 

الأ�شواق امل�شتهدفة بالن�شبة لدبي ومركز دبي لل�شلع املتعددة.
الأجنبي  ال�شتثمار  م�شادر  اأب���رز  اأح��د  املتحدة  اململكة  تعت�  كما 
اإجمايل  م��ن   205 اإىل  ي�شل  مب��ا  �شاهمت  ح��ي��ث  دب���ي  يف  امل��ب��ا���ش��ر 

•• دبي - وام:

اأطلق مركز دبي لل�شلع املتعددة - املنطقة احلرة العاملة على م�شتوى 
ال�شلع  ب��ت��ج��ارة  املخت�شة  دب���ي  حل��ك��وم��ة  ال��ت��اب��ع��ة  وال�شلطة  ال��ع��امل 
التجارة”  اأجل  من  “وجد  الدولية  الرتويجية  حملته  وامل�شاريع.. 
على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  وذل��ك  لندن  ال�يطانية  العا�شمة  يف 
لتو�شيع  تطمح  التي  ال�يطانية  لل�شركات  دبي  املتاحة يف  الفر�ص 

ح�شورها على ال�شاحة العاملية.
امل���وق���ع اجلغرايف  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت م���زاي���ا  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و����ش���ه���دت 
الإ�شرتاتيجي لدبي ومكانة مركز دبي لل�شلع املتعددة ب�شفته املنطقة 
احلرة الأكرث ترابطا والأ�شرع منواً يف العامل اإطالع جمموعة من 
اأبرز امل�شوؤولني التنفيذيني يف املركز ما ي�شل اإىل 170 �شخ�شا من 

درا�سة حديثة ل� »تريندز« تك�سف »تباطوؤ منو القت�ساد الأفريقي 
 وحاجة القارة اإىل التكامل الإقليمي وتنويع الهياكل القت�سادية« 

% ح�سة  �سندوق النقد العربي: 35.8 
ال�سرائب من الإيرادات العامة للدول العربية

•• اأبوظبي-وام: 

من   %  35.8 العربية  ال���دول  يف  ال�شريبية  الإي����رادات  م�شاهمة  بلغت 
الإجمايل-  املحلي  الناجت  املائة من  يف   10.3 -ح��وايل  العامة  الإي���رادات 
ال�شرائب غري  اإ�شالح  تركيز اجلهود على موا�شلة  اإىل  ما ي�ز احلاجة 
�شريبة  نظم  تب�شيط  خ��الل  م��ن  الهيكلية  التحديات  ومعاجلة  املبا�شرة 
معايل  بح�شب  قاعدتها،  وتو�شيع  النتقائية  وال�شرائب  امل�شافة  القيمة 
جمل�ص  رئي�ص  العام  املدير  احلميدي  عبداهلل  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 

اإدارة �شندوق النقد العربي.
واأكد معاليه يف كلمته - خالل املنتدى الإقليمي الرابع لل�شرائب يف الدول 
املركز  مع  بالتعاون  املرئي  الت�شال  تقنية  ع�  اأم�ص  عقد  ال��ذي  العربية 
الدويل لل�شرائب وال�شتثمار - اأن انعقاد املنتدى هذا العام جاء يف �شياق 
دعم جهود التعايف القت�شادي ودفع النمو ال�شامل وامل�شتدام بالتوازي مع 
تعزيز الأو�شاع املالية، يف ظل التحديات القت�شادية واملالية التي خلفتها 

جائحة كوفيد-19.
وال��دول��ي��ة وح�شور  الإقليمية  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ومب�����ش��ارك��ة خ����اء 
الدول  يف  ال�شريبية  وال�شلطات  والهيئات  املالية  وزارات  يف  امل�����ش��وؤول��ني 
العربية، عقد املنتدى حتت عنوان “ ال�شيا�شات ال�شريبية لتعزيز التعايف 
جائحة  اأزم���ة  بعد  م��ا  ملرحلة  وامل�شتدام  ال�شامل  النمو  ودف��ع  القت�شادي 
ال�شريبية يف  ال�شيا�شات  اأهمية  اأب��رز احلميدي  الإط��ار،  هذا  ». يف  كورونا 
تعزيز م�شرية التعايف والنمو القت�شادي ال�شامل وامل�شتدام، بالتوازي مع 
التحدي يكمن يف  اأن  القادمة. وبنيَّ  املرحلة  املالية خالل  الأو�شاع  تعزيز 
كيفية املوازنة بني حتقيق هذه الأهداف املتداخلة، التي ي�شتلزم حتقيقها 
وال�شريبية،  املالية  لل�شيا�شات  املتاحة  البدائل  من  املالئم  املزيج  انتقاء 
تنخف�ص  اأن  يقدر  الراهنة،  الدولية  التطورات  �شوء  يف  اأن��ه  اإىل  م�شرياً 
 4.4 بنحو  �شابقاً  املقدرة   2022 عام  عن  العاملي  القت�شاد  منو  توقعات 
كما يقدر اأن يرتفع معدل الت�شخم بنحو ثالث نقاط مئوية اإ�شافية   ،%

على الأقل عن املعدلت املقدرة �شابقاً للعام نف�شه.
اأهمية  اإىل  العربي  النقد  ل�شندوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأ���ش��ار  مت�شل،  �شياق  يف 
الأجل  ق�شرية  ال�شريبية  وال��ت��داب��ري  الإج����راءات  م��ن  الآمن”  “اخلروج 
التي اُتِخذت لتخفيف التداعيات غري املواتية الناجتة عن اجلائحة، مبيناً 
العربية منذ  ال��دول  اأطلقتها  التي  والنقدي  املايل  التحفيز  اأن قيمة حزم 
بداية اجلائحة وحتى �شهر يناير 2022 بلغت حوايل 389 مليار دولر 
%” عبارة عن   31 “ما ميثل  دولر  مليار   121 ح��وايل  منها  اأمريكي، 
حزم مالية اأطلقتها وزارات املالية يف الدول العربية.. لفتا اإىل اأن اخلروج 
من هذه احلزم ي�شتلزم انتهاج ا�شرتاتيجية متدرجة، ُتراعي التزامن مع 

خطط التعايف القت�شادي.
و تطرق احلميدي اإىل عدد من خيارات ال�شيا�شات ال�شريبية التي مُيكن 
الأو�شاع  تعزيز  م��ع  ب��ال��ت��وازي  القت�شادي  النمو  دف��ع  يف  عليها  التعويل 
املالية، حيث بنَي اأنه يف �شوء جتاوز م�شاهمة الإيرادات ال�شريبية يف الدول 
العربية ثلث الإيرادات العامة لت�شل اإىل حوايل 35.8 % “حوايل 10.3 
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل”، ت�ز احلاجة اإىل تركيز اجلهود على 
موا�شلة اإ�شالح ال�شرائب غري املبا�شرة ومعاجلة التحديات الهيكلية من 
خالل تب�شيط نظم �شريبة القيمة امل�شافة وال�شرائب النتقائية وتو�شيع 
وتفعيل  للبيئة،  املوائمة  غري  الأن�شطة  على  ال�شرائب  وتركيز  قاعدتها، 
البناء  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  الرقمنة،  القائمة على  املعامالت  ال�شرائب على 
على ما حتقق من اإ�شالحات يف جمال الإدارة ال�شريبية وموا�شلة جهود 
حديثة  �شريبية  اإدارة  تطوير  اإىل  ي��وؤدي  مبا  ال�شريبية  اخلدمات  رقمنة 

تعزز المتثال ال�شريبي.

•• بكني-اأ ف ب:

ال�شني  ج��ن��وب  يف  للتكنولوجيا  م��رك��ًزا  تعد  ال��ت��ي  �شنجن  مدينة  خففت 
تدابري الإغالق جزئيا، بعدما �شدد الرئي�ص �شي جينبينغ على احلاجة اإىل 

“تقلي�ص تاأثري” وباء كوفيد على اقت�شاد البالد.
ُفر�ص  وحيث  ن�شمة،  مليون   17،5 تعد  التي  املدينة  يف  العمل  وا�شتوؤنف 
اإغالق كامل منذ الأحد، فيما اأعيد ت�شغيل امل�شانع وو�شائل النقل العام يف 
ت حكومة �شنجن يف  اأك��درّ اأرب��ع مناطق ومنطقة اقت�شادية خا�شة، وفق ما 

وقت متاأخر اخلمي�ص.
ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف  قت ���ش��ف��ر )ك��وف��ي��د(  “حقرّ امل��ن��اط��ق  ه���ذه  اأن  واأ����ش���اف���ت 

املجتمع«.
بح�شب  البالد اجلمعة،  اأنحاء  يف  اإ�شابة جديدة   4365 ال�شني  لت  و�شجرّ
تف�شي  ع��ل��ى  ال�شيطرة  حت���اول  وق���ت  يف  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�شحة  جل��ن��ة  ب��ي��ان��ات 
املتحورة اأوميكرون يف اأنحاء البالد، يف اإطار موجة وبائية تعد الأ�شواأ منذ 

مطلع 2020.

وما زال ماليني ال�شكان خا�شعني لتدابري اإغالق يف اأنحاء البالد، فر�شت 
جمموعات  ع��ل��ى  لل�شيطرة  ت��ه��دف  حملية  ق��ي��ود  منهم  ك��ب��ري  ق�شم  ع��ل��ى 

الإ�شابات فور ظهورها من دون احلاجة لإغالق مدن باأكملها.
كت ال�شني با�شرتاتيجية “�شفر اإ�شابات كوفيد الديناميكية” منذ  ومت�شرّ
اإغ��الق حم��ددة الأه��داف وفحو�ص وا�شعة  ب��داأ الوباء، ع� فر�ص تدابري 
النطاق وقيود على ال�شفر، وهو نهج تركها معزولة ب�شكل متزايد يف عامل 

يحاول التاأقلم مع الوباء.
لكن تكرار اإجراءات الإغالق التي توؤثر على ميناء رئي�شي ومدن �شناعية 
�ص النمو القت�شادي يف البالد، ما دفع بكني لالإعالن عن هدف لنمو  قورّ

اإجمايل ناجتها الداخلي هو الأ�شعف منذ عقود بلغ 5،5 يف املئة.
وج���اء يف م��ذك��رة م��ن م��رك��ز ق��ي��ادة ال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ف��ريو���ص يف امل��دي��ن��ة اأن 
“الوقاية  الإج��راءات اجلديدة التي فر�شت يف �شنجن هدفها املوازنة بني 

ومكافحة )الوباء( والتنمية القت�شادية واملجتمعية«.
وتوفر �شنجن �شال�شل الإمداد لك�ى ال�شركات التي ت�شنرّع منتجات من 
التكنولوجيا  �شركات  اأك���  ل��دى  فيما  الغ�شالت،  اإىل  “اآيفون”  ه��وات��ف 

ال�شينية مقار يف اأنحاء املدينة.
اأ�شابيع خالل ال�شيف  وكان ميناء يانتيان، الذي فاقم اإغالقه ملدة ثالثة 
اء تف�شي الوباء التاأخر يف ال�شحن البحري العاملي، من املناطق التي مت  جررّ

فيها تخفيف الإجراءات.
ولفتت املذكرة اإىل اأن الو�شع الوبائي يف �شنجن “ما زال �شديدا لكن ميكن 
ال�شيطرة عليه ب�شكل عام” فيما ا�شتكملت املدينة جولتي فحو�ص كوفيد 

ل�شكانها.
اأغلقت م�شانع �شركة “فوك�شكون” لت�شنيع هواتف “اآيفون” ب�شكل موؤقت 
اإىل عمليات  اأدت  التي  يف وقت �شابق هذا الأ�شبوع نتيجة تدابري الإغ��الق 
بيع وا�شعة لالأ�شهم ال�شينية املرتبطة بقطاع التكنولوجيا املدرجة يف هونغ 

كونغ.
الباهظة  الق��ت�����ش��ادي��ة  الكلفة  اإىل  �شي  اأ���ش��ار  بعدما  الإج�����راءات  وج���اءت 
للحزب  ال�شيا�شي  للمكتب  اجتماع  اأث��ن��اء  كوفيد”  “�شفر  ل�شرتاتيجية 
بالنهج،  ك”  “التم�شرّ خالله  د  تعهرّ وال���ذي  اخلمي�ص  ال�شيني  ال�شيوعي 

م�شريا اإىل اأن “الثبات يعد ن�شًرا«.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�شدرها  ح��دي��ث��ة،  درا���ش��ة  ك�شفت 
م�������رك�������ز ت�������ري�������ن�������دز ل����ل����ب����ح����وث 
وال�����ش����ت���������ش����ارات حت�����ت ع����ن����وان: 
العاملي  القت�شادي  النمو  “اآفاق 
 2022 ع�����ام  خ�����الل  وحت���دي���ات���ه 
النمو  لتوقعات  خا�شة  اإ���ش��ارة  م��ع 
املوؤ�شرات  اأن  اأفريقيا”،  ق���ارة  يف 
الأفريقية  ل���ل���دول  الق��ت�����ش��ادي��ة 
بداأت يف التعايف مع عودة الن�شاط 
امل�شتمرة  وامل��ح��اولت  القت�شادي 
“كوفيد- ج��ائ��ح��ة  م��ع  للتعاي�ص 

اأن  ال���درا����ش���ة  واأو����ش���ح���ت   ،”19
لدول  متباطئا  م��ازال��ت  امل��ع��دلت 
امل���ت���ح���ورات  الأف����ري����ق����ي����ة يف ظ����ل 
وامل�شكالت  ل��ل��ف��ريو���ص،  اجل���دي���دة 
اللقاحات  املتعلقة مبعدلت توافر 
ال��ت��ي م���ات���زال ���ش��دي��دة ال��ت��دين يف 

اأفريقيا.
اأعدتها  ال���ت���ي  ال���درا����ش���ة،  وب��ي��ن��ت 
ال�����دك�����ت�����ورة ����ش���م���ر ال�����ب�����اج�����وري، 
كلية  يف  امل�شاعد  القت�شاد  اأ�شتاذة 
ال���درا����ش���ات الأف��ري��ق��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 
جامعة القاهرة، اأن اأزمة “كوفيد-
الخ�������ت�������اللت  ك���������ش����ف����ت   ”19
ال����ق����ارة  دول  يف  الق����ت���������ش����ادي����ة 
�شرورة  لتوؤكد  وجاءت  الأفريقية، 
ترتيب اأولويات الأجندة الأفريقية 
اأك�  اأهمية  اإع��ط��اء  اأو  والتعجيل 

اأك���� من  ت��وج��ي��ه ح��ج��م  اأو  تعبئة 
التمويل اإىل هذا القطاع.

على  اأنه يجب  الدرا�شة  واأو�شحت 
دول القارة الأفريقية اإعطاء اأهمية 
الرقمي وما  التحول  اأك� لعملية 
ي�����ش��ت��ل��زم��ه ذل���ك م���ن ب��ن��ي��ة حتتية 
العملية  ب��ه��ذه  للتعجيل  وب�شرية 
املختلفة،  القت�شادية  املجالت  يف 
ومنها التجارة الإلكرتونية، الأمر 
الذي تعززت اأهميته ب�شورة كبرية 
“كوفيد-19”،  ج��ائ��ح��ة  خ����الل 
اإ�شافة اإىل تفعيل عمليات التجارة 
عمليات  وت���ع���زي���ز  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
اإن�شاء  الرقمي ع�  املايل  التعامل 
مر�شد للتجارة الإلكرتونية ونظام 

اإلكرتوين لت�شوية املدفوعات.
وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن امل�شكالت 
التي  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة  والخ������ت������اللت 
الأفريقية  الق��ت�����ش��ادات  تعانيها 
ال���ه���ي���اك���ل  اع�����ت�����م�����اد  ����ل����ت يف  مت����ثَّ
املوارد  على  باأفريقيا  القت�شادية 
القيمة  وان��خ��ف��ا���ص  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
القت�شادية  للقطاعات  امل�شافة 
هذه  اقت�شاد  وه�شا�شة  الأفريقية، 
ب�شورة  ارت��ب��اط��ه��ا  نتيجة  ال����دول 
العاملية،  ب���الأ����ش���واق  ك��ام��ل��ة  ���ش��ب��ه 
من  منتجاتها  ت�شريف  يف  ���ش��واء 
على  احل�شول  اأو  الأول��ي��ة،  ال�شلع 
هذه  م��ن  الرئي�شية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

الأ�شواق.

اختاللت  اأك��رث جدية مع م�شكلة 
هياكلها القت�شادية، والتوجه اإىل 
التي  الإنتاجية  القطاعات  تعزيز 
لتكون  ال���ش��ت��دام��ة،  عملية  ت��دع��م 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
لقت�شادات  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م  وخ��ل��ق 
ال����دول ودجم��ه��ا يف �شال�شل  ه���ذه 
الإنتاج العاملية ب�شورة فعالة اأكرث، 
اهتمام  اإي��الء  ���ش��رورة  اإىل  اإ�شافة 
اأك� اإىل قطاع ال�شحة من خالل 

ال���������دول، وال���ت���ع���ام���ل م����ع الآث�������ار 
اجلائحة،  خلَّفتها  التي  املجتمعية 
الفقر،  م����ع����دلت  ارت�����ف�����اع  م���ث���ل 
وخماطر انعدام الأمن الغذائي، ما 
ي�شكل �شغطاً حقيقياً على اأولويات 
تعبئة التمويل املتاح يف هذه الدول 
التي تعاين من الق�شور حتى قبل 
الأزمة. واأكدت الدرا�شة اأنه ينبغي 
على الدول الأفريقية، يف الأجلني 
املتو�شط والطويل، التعامل ب�شورة 

التعايف  مب��ع��دلت  التعجيل  ميكن 
الأفريقية،  ال��ق��ارة  يف  القت�شادي 
وارتفاع  ال���دي���ون،  اأزم�����ة  وم��ن��ه��ا: 
عودة  وتباطوؤ  الت�شخم،  معدلت 
الأجنبي  ال����ش���ت���ث���م���ار  ت���دف���ق���ات 
الدرا�شة  واأ����ش���ارت  ال�����دول.  ل��ه��ذه 
اأخ����رى  جم��م��وع��ة  ه���ن���اك  اأن  اإىل 
بالقطاع  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 
املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  اأو  ال�����ش��ح��ي 
ب��ت��وف��ري ال��ل��ق��اح��ات ل�����ش��ك��ان هذه 

تنويع  مثل”:  ال�شيا�شات،  لبع�ص 
والرقمنة،  القت�شادية،  الهياكل 
والتكامل الإقليمي، وبناء �شال�شل 
وغريها من  الإمداد الأفريقية”، 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
اأولوية للدول الأفريقية لكي  ذات 
ت�شتطيع اخلروج من هذه الكبوة.

وذك�����رت ال���درا����ش���ة جم��م��وع��ة من 
التعامل  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
ال��ق�����ش��ري حتى  الأج�������ل  م��ع��ه��ا يف 

 
للفنون والت�شميم على مدار 10 
التاريخي؛  الفهيدي  اأي��ام يف حي 
حيث يرحب احلي بزواره للتجول 
معار�ص  وا���ش��ت��ك�����ش��اف  اأزق���ت���ه  يف 
من  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  املتميزة  “�شكة” 
لياًل   11 حتى  م�شاًء   6 ال�شاعة 
خالل اأيام الأ�شبوع، ومن ال�شاعة 
الثانية ظهراً حتى منت�شف الليل 
ال�شاعة  وم����ن  ال�����ش��ب��ت،  ي����وم  يف 
الثانية ظهراً حتى احلادية ع�شرة 

لياًل يوم الأحد.
املهرجان  ه��ذا  اأه����داف  وتن�شجم 
مو�شم  دب��ي-  “وجهات  حملة  مع 
حتى  ت�������ش���ت���م���ر  ال�����ت�����ي  الفن” 
�شمو  بتوجيهات  اإب��ري��ل  منت�شف 
ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد 
دبي  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  م��ك��ت��وم،  اآل 

لالإعالم.

الو�شائط  “بيت  �شمن  املعا�شرة 
“بينايل. م���ث���ل  اجلديدة”؛ 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،”2022 اآي����و 
ذل�����ك ي���ع���ر����ص امل���ه���رج���ان ع�����دداً 
م�������ن الأع����������م����������ال ال����رتك����ي����ب����ي����ة 
املاندرين  “بلغة  مثل  التفاعلية؛ 
وهو  Mandarinizer”؛ 
عمل تركيبي تفاعلي يعك�ص �شور 
الأح����رف  اآلف  ���ش��ك��ل  يف  ال������زوار 
ال�شينية “املاندرين” على جدار 
ي�شبه املراآة، وم�شروع “غري واٍع” 
الذي يعر�ص كيفية حتول العمل 
الفني ع� ثالث مراحل خمتلفة 
والفرتا�شية،  والرقمية  امل��ادي��ة 
اإىل ج��ان��ب ور�����ص ح���ول الإع����الم 
الفعاليات  من  والكثري  اجلديد، 

الأخرى الفريدة.
�شكة  مهرجان  فعاليات  وت�شتمر 

 •• دبي-وام:

ب�شفتها  “دو”،  ���ش��رك��ة  ت���وف���ر 
للدورة  الر�شمي  الت�شال  �شريك 
�شكة  ل�”مهرجان  ال����ع����ا�����ش����رة 
 ”2022 وال��ت�����ش��م��ي��م  ل��ل��ف��ن��ون 
متطورة  ات�شال  وتقنيات  حلول 
بتقنية  ال�شرعة  ف��ائ��ق  واإن��رتن��ت 
ل��دع��م م�شاريع  اجل��ي��ل اخل��ام�����ص 
ي�شمها  التي  اجلديدة  الو�شائط 
برنامج هذه الدورة من املهرجان؛ 
م������ن امل�����ع�����ار������ص الف����رتا�����ش����ي����ة 
الفنية  وال��ور���ص  “امليتافري�ص” 

والرتاكيب التفاعلية.
بالفن،  “نحتفي  ���ش��ع��ار  وحت����ت 
يقدم  بالزدهار”،  ن���ح���ت���ف���ي 
مهرجان �شكة للفنون والت�شميم 
امل�شاريع  م���ن  ع������دداً  ال���ع���ام  ه����ذا 

»دو« توفر تقنيات الت�سال من اجليل اخلام�ص ملهرجان �سكة للفنون والت�سميم 2022

�سنجن تخفف تدابري الإغالق يف ظل تاأثري كوفيد على القت�ساد ال�سيني
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املال والأعمال

  ال�سني ترفع اأ�سعار الوقود لأعلى عبدالعزيز النعيمي: القيادة الر�سيدة حري�سة على حتقيق الريادة والتميز يف �ستى املجالت
م�ستوياتها منذ اأكرث من عقد 

•• بكني-رويرتز:

ارتفعت اأ�شعار بيع البنزين بالتجزئة يف ال�شني اإىل م�شتويات مل ت�شهدها منذ عام 2006 
بعد �شعود  اأع��وام  لها منذ ع�شرة  اأعلى م�شتوى  اإىل  الديزل  اأ�شعار  زادت  بينما  الأق��ل  على 
للتنمية  الوطنية  اللجنة  الرو�شي لأوكرانيا. وقالت  الغزو  اأعقاب  العاملية يف  النفط  اأ�شعار 
والإ�شالح اإن اأ�شعار التجزئة للبنزين �شرتتفع اعتبارا من اأم�ص اجلمعة بواقع 750 يوانا 
منذ  زي��ادات  اأك���  وه��ي  للطن،  يوانا   720 الديزل  اأ�شعار  و�شتزيد  للطن  دولرا(   118(
املثال  �شبيل  على  بكني  العا�شمة  و�شت�شهد   .2013 عام  يف  احلالية  الت�شعري  اآلية  اعتماد 
قفزة يف اأ�شعار البنزين اإىل 10770 يوانا للطن وارتفاع اأ�شعار الديزل اإىل 9695 يوانا 

للطن. وحتدد ال�شلطات املحلية اأ�شعارا خمتلفة لكنها �شتنفذ جميعا الزيادة.

لت�شنيف  العاملي  النجوم  نظام  وفق  جنوم  خم�ص 
للتميز  ع���ج���م���ان  ب���ج���ائ���زة  وف����وزه����ا  اخل����دم����ات 
احلكومي عن فئة اأف�شل جتربة �شاملة للخدمات 
اإن هذا الإجن��از يج�شد روؤية وطموح  احلكومية.. 
الريادة  حتقيق  على  احلري�شة  الر�شيدة  القيادة 
الإبداع  ثقافة  وتعزيز  املجالت  �شتى  يف  والتميز 
امل�شتقبل  لإ���ش��ت�����ش��راف  وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا  والإب���ت���ك���ار 
والإ���ش��ت��ث��م��ار يف ب��ن��اء الإن�����ش��ان لغد اأك���رث اإزده����ارا 

واإ�شتقرارا.
عمري  بن  عمر  املهند�ص  �شعادة  اأع��رب  جانبه  من 
دائ����رة الأرا����ش���ي والتنظيم  امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام 

 •• عجمان-وام:

رئي�ص  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  اأك��د 
عجمان  يف  ال��ع��ق��اري  والتنظيم  الأرا����ش���ي  دائ����رة 
�شرورة موا�شلة العمل وتكاتف جهود اجلميع من 
اأجل املحافظة على املكت�شبات والإرتقاء مب�شتوى 
منظومة  اإط��ار  يف  امل�شتدام  التميز  ل�شمان  الأداء 
و�شعادة  ر���ش��ا  حم��وره��ا  ومتكاملة  مبتكرة  ع��م��ل 

املتعامل.
يف   - النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  وق��ال 
ت�شنيف  على  ال��دائ��رة  ح�شول  مبنا�شبة  ت�شريح 

العقاري عن �شعادته وفخره بالإجنازات اجلديدة 
التي حققتها الدائرة لت�شاف اإىل �شجلها احلافل 
ال�شيخ  ال���دائ���رة  رئ��ي�����ص  وم�����ش��ان��دة  ب��دع��م  م�شيدا 
عبدالعزيز بن حميد النعيمي وتوجيهاته ال�شديدة 
املهمة.  النوعية  الإجن��ازات  اأثمرت عن هذه  التي 
وقدم املهريي التهنئة ايل فريق العمل واملوظفني 
على متيزهم وتفانيهم يف خدمة الدائرة والعمل 
وتزويدهم  متعامليها  اإ�شعاد  اأج��ل  من  باإخال�ص 
تطلعاتهم  م�شتوى  اإىل  ت��رق��ى  مم��ي��زة  ب��خ��دم��ات 
املوؤ�ش�شي  الأداء  اإيجابية عن جودة  وتعك�ص �شورة 

للدائرة.

»نافل« تدعم ا�ست�سافة دبي للدورة الثالثة ملعر�ص لوجيك�ص انديا 

خطر تخلف رو�سيا عن �سداد ديونها تراجع موؤقتا بعد �سدادها الفوائد امل�ستحقة 

»حوار احلاملني املنجزين« يف جناح الإمارات باإك�سبو 2020 دبي ي�ستك�سف اآفاق القت�ساد الإبداعي

164.8 مليون درهم اأرباح جلفار يف 2021
وتعليقا على النتائج املالية لل�شركة، قال ال�شيخ �شقر 
 “  : جلفار  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القا�شمي،  حميد  ب��ن 
الثابت  الل��ت��زام  على  �شهادة  هي  الربحية  اإىل  ال��ع��ودة 
حتقق  ف��ع��ال��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ب��و���ش��ع  الإدارة  ل��ف��ري��ق 
امل�شتمر  التطوير  على  جلفار  وتركز  م�شتداما.  من��وا 
رعاية  حلول  تقدمي  من  لتتمكن  الأ�شا�شية  لأعمالها 
منطقة  يف  معقولة  وب��اأ���ش��ع��ار  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  �شحية 
الدكتور  وق���ال   .  “ اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
 “  : جلفار  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  حممد،  ع�شام 
تظهر النتائج املالية لل�شركة لعام 2021 منوا قويا يف 
اإجمايل املبيعات و�شايف الإي��رادات. وبف�شل الزيادة يف 
ال�شرتاتيجي  وال�شتحواذ  التكاليف  وخف�ص  املبيعات 
على جمموعة �شيدليات بالنيت، فاإن التدفق النقدي 
من  املزيد  لغتنام  اإيجابي  موقف  يف  يجعلها  لل�شركة 
�شعيها  توا�شل  بينما  وذل��ك  امل�شتقبلية،  النمو  فر�ص 
والأدوية  الفعالية  عالية  اجلديدة  منتجاتها  لتقدمي 
ذات ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة “ . 
ال�شركة  �شتوا�شل   ،2022 العام احلايل  اإىل  وبالنظر 
تنفيذ ا�شرتاتيجيتها املوؤ�ش�شية بينما ت�شتثمر يف خطط 
بناء  �شتوا�شل جلفار  كما  الداخلي.  والتطوير  البحث 
�شراكات جديدة لتقدمي الأدوية عالية اجلودة والأوىل 
من نوعها يف املنطقة لتوفري خدمات اأف�شل للمر�شى. 
15 منتجا  اأك��رث من  �شركة جلفار لإط��الق  وتخطط 
ت��اأم��ني �شال�شل  2022، وذل��ك بهدف  ج��دي��دا يف ع��ام 
ال��ت��وري��د امل��ح��ل��ي��ة ل���الأدوي���ة ال��ه��ام��ة والأدوي������ة املنقذة 
للحياة، بالإ�شافة اإىل دعم ت�شنيع اأدوية عالية اجلودة 
جديدة،  م��ت��ط��ورة  تقنيات  تطبيق  خ��الل  م��ن  حمليا، 
حلكومة  ال�شحية  الرعاية  اأج��ن��دة  م��ع  متا�شيا  وذل��ك 

دولة الإمارات”.

•• راأ�س اخليمة- وام: 

اأعلنت �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية “جلفار”، عن 
نتائجها املالية للعام 2021 والتي اأظهرت منوا قويا 
يف املبيعات والإيرادات وعودة �شريعة اإىل الربحية على 
اأر�شت  التي  املوؤ�ش�شية  ا�شرتاتيجيتها  فعالية  اأكد  نحو 
قواعد التو�شع امل�شتقبلي ملنتجاتها يف املنطقة. و�شجلت 
“ جلفار” منوا قويا يف الإيرادات لعام 2021 بقيمة 
 100% قدرها  بزيادة  دره��م،  مليون   1.143 بلغت 
بلغت  والتي   2020 عام  اإي���رادات  اإجمايل  مقارنة مع 
ب�شكل  القوي  النمو  ذلك  ويعزى  دره��م.  مليون   573
اأ�شواقها الأ�شا�شية  ال�شركة يف  اإىل زيادة ح�شة  اأ�شا�شي 
م�شاهمة  ع��ن  ف�شال  وال�شعودية،  الإم����ارات  فيها  مب��ا 
ال�شتحواذ  ب��ع��د  “بالنيت”  ���ش��ي��دل��ي��ات  جم��م��وع��ة 
�شجلت  كما   .2021 يوليو  يف  عليها  ال�شرتاتيجي 
امل�شتمرة  العمليات  من   2021 لعام  اأرب��اح��ا  ال�شركة 
بلغت  والإه�����الك،  وال�����ش��رائ��ب  ال��ف��ائ��دة  احت�شاب  قبل 
164.8 مليون درهم. ويرجع ذلك اإىل النمو يف �شايف 
ال�شتحواذ  اإىل  بالإ�شافة  التكاليف  وخف�ص  املبيعات 
وتوحيدها  “بالنيت”  �شيدليات  على  ال�شرتاتيجي 
كل  ب��ني  ال��ت��وازن  بتحقيق  لل�شركة  ي�شمح  مب��ا  لح��ق��ا 
العام  وبحلول منت�شف  والتوزيع.  الإنتاج  من عمليات 
2021، عادت “ جلفار” اإىل الربحية، حيث اختتمت 
العام باأرباح ت�شغيلية قوية بلغت 63.9 مليون درهم. 
اأرباح ال�شركة بعد خ�شم ال�شرائب بالكامل  كما بلغت 
يوؤكد  م��ا  وه��و  دره���م،  مليون   59.4 املا�شي  ال��ع��ام  يف 
تتبناها  التي  ال��ق��وي  النمو  ا�شرتاتيجية  م��رون��ة  على 
الأ�شا�شية  الأن�شطة  على  بالرتكيز  واملدفوعة  ال�شركة 
الأ�شا�شية.  غ��ري  الأن�شطة  م��ن  ال���ش��ت��ث��م��ارات  و�شحب 

••نيويورك-اأ ف ب:

الغربية  العقوبات  ب�شبب  ديونها  ���ش��داد  ع��ن  رو�شيا  تخلف  خطر  ت��راج��ع 
فوائد  دفعت  بعد  بعدما  يبدو  ما  على  موقتا  عليها،  املفرو�شة  القا�شية 

م�شتحقة على هذه الأموال بقيمة 117 مليون دولر يف املهلة املحددة.
وكان يفرت�ص اأن ت�شدد رو�شيا 117،2 مليون دولر مرتبطني ب�شندين يف 
16 اآذار-مار�ص. واأعلنت وزارة املال الرو�شية اإنها �شرفت الأموال الالزمة. 
وقالت يف بيان اإن “اأمر الدفع اخلا�ص للفوائد على ال�شندات )...( بقيمة 

اإجمالية تبلغ 117،2 مليون دولر مت تنفيذه«.
وقد تلقى امل�شرف الأمريكي “جي بي مورغان” دفعة من البنك املركزي 
الرو�شي يف هذا الإطار، وفق ما اأكد م�شدر مطلع على املف اخلمي�ص لوكالة 

فران�ص بر�ص، من دون اأن يعطي تفا�شيل عن املبلغ الذي ت�شلمه امل�شرف.
وت�شاورت �شركة وول �شرتيت مع ال�شلطات الأمريكية للتاأكد من اأنها مل 

تنتهك العقوبات املفرو�شة يف اأعقاب غزو اأوكرانيا.
الأمريكي  امل�����ش��رف  اإىل  الأم����وال  �شلمت  الأخ�����ش��ر،  ال�����ش��وء  تلقيها  وب��ع��د 
الذي بات م�شوؤول عن توزيع املبالغ املطلوبة على َحَملة  “�شيتي غروب” 
ال�شندات. ولديه مهلة ثالثني يوما ليفعل ذلك قبل اعتبار رو�شيا متخلفة 

عن �شداد ديونها اخلارجية.
ورف�ص امل�شرفان الأمريكيان الرد على اأ�شئلة وكالة فران�ص بر�ص للتعليق 

اخلمي�ص  بورز”  اند  “�شتاندارد  الت�شنيف  املو�شوع. وخف�شت وكالة  على 
جمددا ت�شنيف الديون الرو�شية، من “�شي �شي �شي �شلبي” اىل “�شي �شي” 
ما يجعلها الآن على بعد درجتني من ت�شنيف البلدان املتخلفة عن ال�شداد. 
اإن امل�شتثمرين مل يت�شلموا دفعاتهم  وقالت الوكالة م�رة هذه اخلطورة 
بالعقوبات  تتعلق  تقنية  �شعوبات  “ب�شبب  الأرب��ع��اء  امل�شتحقة  ب��ال��دولر 
واأن  التحويالت  اإج���راء  ح��اول��ت  احلكومة  اأن  الوكالة  واك���دت  الدولية”. 

لديها فرتة �شماح مدتها 30 يوما.
الأربعاء، فمن  امل�شتحقة  الفائدة  ولكن حتى لو مت يف نهاية املطاف �شداد 
املتوقع حدوث �شعوبات فنية مماثلة للدفعات التالية، ما �شيجعل رو�شيا يف 

و�شع “�شديد ال�شعف لناحية عدم �شداد الديون«.
اأدت العقوبات الغربية التي اُتخذت ردا على الهجوم الرو�شي على اأوكرانيا 
انهيار  وامل��ايل يف رو�شيا وت�شببت يف  امل�شريف  النظام  �شلل يف جزء من  اإىل 

الروبل.
وت�شمل العقوبات جتميد الحتياطات الرو�شية يف اخلارج التي ت�شل قيمتها 

اإىل نحو 300 مليار دولر.
الوفاء  الآن على  ق��ادرة بعد  اأن مو�شكو لن تكون  ويثري ه��ذا خم��اوف من 
خالل  الأجنبية  بالعمالت  الديون  ل�شداد  النهائية  املواعيد  من  بالكثري 
الفرتة من اآذار/مار�ص اإىل ني�شان/اأبريل، وبالتايل فهي يف و�شع التخلف 
عن ال�شداد. وحذرت وكالة الت�شنيف املايل فيت�ص الأ�شبوع املا�شي من اأن 

خطرا كهذا بات “و�شيكا«.
وقد ا�شتغرق الأمر 12 عاًما حتى تتمكن رو�شيا من العودة اإىل القرتا�ص 
عندما   ،1998 يف  الداخلية  ديونها  �شداد  عن  التخلف  بعد  الأ�شواق  من 
اأدى الو�شع يف اآ�شيا اإىل زعزعة اقت�شادها. ومنذ ذلك احلني �شعت مو�شكو 
واحتياطات  جدا  منخف�شة  دين  ن�شبة  مع  قوي  اقت�شاد  بناء  اإىل  جاهدة 

تزيد عن 600 مليار دولر بف�شل عائدات النفط.
وكانت وزارة املال الرو�شية قالت يف وقت �شابق اخلمي�ص اإنها اأر�شلت الأموال 
دولر  مليون   73 نظريا  وه��ي  الث��ن��ني،  اأجنبي”  “م�شرف  اإىل  املطلوبة 
ب�شند  مرتبطة  مليونا  و44   2023 يف  ي�شتحق  ب�شند  مرتبطة  لفوائد 

ي�شتحق �شداده يف 2043.
بالروبل،  ولي�ص  بالدولر  مت  ال�شداد  اأن  على  الرو�شية  احلكومة  و�شددت 
وهو تو�شيح مهم لأن رو�شيا هددت مراًرا ب�شداد ديونها اخلارجية بالعملة 
الرو�شية. وقال املتحدث با�شم الكرملني دميرتي بي�شكوف “رو�شيا لديها 
كل الو�شائل والإمكانات الالزمة لتجنب التخلف عن ال�شداد، ول ميكن اأن 

يحدث تق�شري. اإذا حدث تق�شري، ف�شيكون م�شطنعا بطبيعته«.
باأن الدفعة التالية للفائدة امل�شتحقة  وتفيد مذكرة ل”جي بي مورغن” 
من مو�شكو مقررة الثنني 21 اآذار-مار�ص وتبلغ 66 مليون دولر. ولكن 
الدولر،  اأخرى غري  الدفع بعمالت  التعاقدي يف  املرة احلق  لرو�شيا هذه 

مبا يف ذلك الروبل.

والتي   500 غ��ل��وب��ال  ف��ورت�����ش��ن 
�شهلت جتارة بقيمة 99.5 مليار 

دولر يف العام 2019.
امل�شاركون قبل اجلل�شة  كما يزور 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  اخل��ت��ام��ي��ة 
نوعه  م���ن  الأول  امل��ع��ر���ص  وه����و 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ُي���ق���ام  ال�����ذي 

الأو�شط واإفريقيا وجنوب اآ�شيا.

الأعمال  رج��ال  ملقابلة  لأع�شائها 
امل�شاركون  �شيزور  الهنود يف حني 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ب��ج��ب��ل ع��ل��ي اأول 
الإم�����ارات  دول���ة  ح���رة يف  منطقة 
 1.58 م�شاحة  على  والتي متتد 
م��ل��ي��ون م��رت م��رب��ع وت�����ش��م اأكرث 
من 8،700 �شركة عاملية مبا يف 
�شركات  م��ن   100 ح���وايل  ذل���ك 

•• دبي- وام:

لل�شحن  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 
واخل�������دم�������ات ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ة يف 
دعمها  ع���ن  “نافل”  الإم��������ارات 
ال�شحن  وك����الء  ن��ق��اب��ات  لحت����اد 
الثالثة  ال��دورة  لتنظيم  الهند  يف 
يف  انديا”  “لوجيك�ص  مل��ع��ر���ص 
دب��ي وذل��ك بعد �شهر م��ن توقيع 
ال�شراكة  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ن  ك��ال 
الرامية  ال�����ش��ام��ل��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
اإىل تعزيز جتارة الب�شائع لت�شل 
على  دولر  م���ل���ي���ار   100 اإىل 
القادمة  اخلم�شة  ال�شنوات  مدى 
�شتدخل  ال���ت���ي  الت��ف��اق��ي��ة  وه����ي 
من  اعتبارا  الفعلي  التنفيذ  حيز 

الأ�شبوع الأول من مايو املقبل.
ال�������ذي ميتد  امل����ع����ر�����ص  وي�����وف�����ر 
ل��ث��الث��ة اأي������ام وي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م��ه يف 
الفرتة  يف  دب��ي  مرييديان  فندق 
من 21 اإىل 24 مار�ص احلايل.. 
�شعيد  ع���ل���ى  ال���الع���ب���ني  لأب�������رز 
الهند  يف  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
ودولة الإمارات الطرق والو�شائل 
ال�شحن  �شوق  م��ق��درات  لتح�شني 

واخلدمات اللوج�شتية .
وي���ل���ق���ي م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ثاين 

بعد  ل���ل���ه���ن���د  �����ش����ري����ك جت���������اري 
الوليات املتحدة وال�شني بحوايل 
59.12 مليار دولر من التجارة 
 2020  -  2019 يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
اأك�  ث���اين  الإم�����ارات  ك��م��ا تعت� 
وجهة ت�شدير للهند مع �شادرات 
بلغت 29 مليار دولر اأمريكي يف 

.2020-2019
اأك�  ثامن  اأي�شا  الإم���ارات  وتعد 
م�شتثمر يف الهند حيث ا�شتثمرت 
ال��ف��رتة من  دولر يف  م��ل��ي��ار   11
مار�ص  وح���ت���ى   2000 اأب����ري����ل 
ا�شتثمار  ي��ق��ف  ح��ني  يف   2021
ال�����ش��رك��ات ال��ه��ن��دي��ة يف الإم����ارات 
مليار   85 جت�����اوزت  ع��ت��ب��ة  ع��ن��د 

دولر.
“لوجيك�ص  م��ع��ر���ص  و���ش��ي��ع��م��ل 
ح���ل���ول  ع�����ر������ص  ع����ل����ى  انديا” 
لتح�شني الفعالية جلهة التكاليف 
والكفاءات الت�شغيلية على �شعيد 
والفر�ص  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
التحتية  البنية  يف  ال�شتثمارية 
والتخزين والتكامل التكنولوجي 
العام  القطاعني  ب��ني  وال�����ش��راك��ة 
واخلا�ص وتطوير البنية التحتية 
و�شتقوم  اخل������ا�������ص.  ل���ل���ق���ط���اع 
بتنظيم اجتماعات عمل  “نافل” 

ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي وزي����ر دولة 
خالل  كلمة  اخل��ارج��ي��ة  للتجارة 

افتتاح املعر�ص.
رئي�ص  العزيز  عبد  ن��ادي��ا  وق��ال��ت 
لل�شركات  “نافل”..نتمنى 
ال��ه��ن��دي��ة م��ع��ر���ش��ا ن��اج��ح��ا حيث 
����ش���اأن ه���ذا املعر�ص  ���ش��ي��ك��ون م���ن 
لدولة  للنمو  جديدة  فر�ص  فتح 
والهند يف ظل عملهما  الإم���ارات 
نتائج  لتحقيق  ط��رق  اإي��ج��اد  على 
املعر�ص  اأن  اإىل  “ م�شرية  اأف�شل 
ملنظمات  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���ش��ة  ي�شكل 
اللوج�شتية  واخل��دم��ات  ال�شحن 
تواكب  اأه��داف  وو�شع  لالجتماع 
ال�شراكة  ات���ف���اق���ي���ة  يف  ورد  م����ا 
القت�شادية ال�شاملة فيما �شيعمل 
امل��زي��د من  امل��ع��ر���ص على م��ا فيه 
تعزيز امل�شتويات التجارية القوية 

بالفعل بني البلدين”.
اخلدمات  ل�����ش��وق  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
تنمو  اأن  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
العام  يف  دولر  مليار   380 اإىل 
2025 واأن حتقق �شوق ال�شحن 
واخل�������دم�������ات ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ة يف 
الإمارات اأكرث من 31.41 مليار 

دولر عام 2026.
وت���ع���ت���� الإم����������ارات ث���ال���ث اأك����� 

التي  الثقافات  ه��ذه  ب��ني  التفاعل 
ت��غ��ن��ي اإب��داع��ن��ا وت��ف��ت��ح امل��زي��د من 

الآفاق له«.
اأردت   “ �����ش����ريف  خ����ل����ود  وق�����ال�����ت 
ت��ن��ك��ة حت���دي���د ب�شمة  م���ن خ����الل 
كم�شممة  ال���ع���امل،  يف  ب��ي  خ��ا���ش��ة 
جاهدين  ن�شعى  فنحن  اإم��ارات��ي��ة، 
على  اخلا�شة  هويتنا  تكري�ص  اإىل 
امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي، مت��ام��ا ك��م��ا هي 
اأو  ���ش��وي�����ش��را  م��ن  امل�شممني  ح���ال 
نعرف  ح��ي��ث  غ���ريه���ا،  اأو  ال��ي��اب��ان 
هوية منتجاتهم الإبداعية مبجرد 

روؤيتها. 
ي��ح��ق��ق��ه عامل  اأن  اأط���م���ح  ه����ذا م���ا 
ال��ت�����ش��م��ي��م الإم�����ارات�����ي، وه�����ذا ما 
متثيل  اأي  عليه،  الرتكيز  اع��ت��دت 
ت���راث وث��ق��اف��ة دول���ة الإم������ارات يف 
الأع��م��ال ال��ت��ي اأق��دم��ه��ا، واآم���ل اأن 
يحذو اجليل القادم من امل�شممني 

حذوي«.

•• دبي -وام:

“اإك�شبو  الإم�����ارات يف  ج��ن��اح  ن��ظ��م 
2020 دبي” اأم�ص الأول اجلل�شة 
احل���امل���ني  “حوار  م�����ن  ال���ث���ال���ث���ة 
فنانني  مب�����ش��ارك��ة  املنجزين”، 
وم���ب���دع���ني ي��ع��م��ل��ون يف جم���الت 
ومتثل  م����ت����ع����ددة،  وت��خ�����ش�����ش��ات 
القت�شاد  ع��ن  من��وذج��ا  اأع��م��ال��ه��م 

الإبداعي املتنوع لدولة الإمارات.
حممد  بنت  ن��ورة  معايل  و�شاركت 
وال�شباب،  الثقافة  وزي���رة  الكعبي 
وامل��ف��و���ص ال��ع��ام جل��ن��اح الإم����ارات 
التي  الثالثة  احلوارية  اجلل�شة  يف 
حملت عنوان “التعبري الإبداعي.. 
للفنانني  امللهمة  بالأحالم  احتفاء 

واملبدعني«.
واأثنت معاليها على النمو املتزايد 
ت�شهده  ال����ذي  وال���ف���ري���د  وامل��ث��م��ر 
القت�شاد  جم�����ال  يف  الإم����������ارات 

املزيد من املعرفة.
من جانبه قال حممد �شوجمي “ 
الإم���ارات  الإب���داع يف  يتميز قطاع 
ال��ت��ن��وع.. �شحيح  ب��ق��در كبري م��ن 
اأن����ن����ا ح��ق��ق��ن��ا ت����ط����ورا م��ل��ف��ت��ا يف 
اإمن����ا ل يزال  امل�����ش��ه��د الإب����داع����ي، 
اأن  اإىل  لفتا  طويال”..  الطريق 
هذا  لنمو  الداعمة  العنا�شر  اأب��رز 
القطاع هو اإعداد الفنانني ملوا�شلة 
رحلتهم الإبداعية، وكذلك توفري 
كي  لأعمالهم،  الت�شويقية  البيئة 
العمل  ل��ه��ذا  ال��ت��ف��رغ  م��ن  يتمكنوا 

املثمر.
وقال عي�شى ال�شبو�شي “ يوم بداأت 
كنت  الت�شميم،  ف��ن  م��ع  م�����ش��واري 
اأ���ش��ت��م��د اإل��ه��ام��ي م��ن خ���ارج حدود 

الإم��ارات، ذلك اأن املراجع املتعلقة 
به كانت متوفرة يف اخلارج فقط.. 
حل�شن احلظ اأن هذ الواقع تبدل 
ب�شكل جذري، فلقد حققت ال�شاحة 
اإجنازات كبرية،  املحلية  الإبداعية 
الإبداعية  هويتنا  لنا  �شارت  حتى 
املعرفية  وتخ�ش�شاتنا  الإماراتية، 
ال����ف����ري����دة ال����ت����ي ن���ط���ل ب���ه���ا على 

العامل«.
وق��ال��ت ���ش��ارة ال��ع��ق��روب��ي “ الفن 
تعك�ص  م��راآة  والثقافة  والت�شميم 
اأن  مي��ك��ن��ه��ا  ول  امل���ج���ت���م���ع،  واق������ع 
التفاعل  عن  بعيدا  وت�شتمر  تكون 
الإمارات  دول��ة  تتميز  النا�ص.  مع 
املتعددة،  ال��ع��امل  ثقافات  بجمعها 
واق��ت�����ش��ادن��ا الإب����داع����ي ه���و ثمرة 

الإبداعي، والذي ي�شكل دافعا يفتح 
بني  التوا�شل  تعزز  ج��دي��دة  اآف��اق��ا 
يف  وت�شاهم  املجتمع،  فئات  جميع 

تنويع م�شادر القت�شاد الوطني.
“ ل يكتفي قطاع  وقالت معاليها 
الإب��داع يف الإم��ارات باإثراء حياتنا 
ي�شاهم  ب����ل  ف��ح�����ش��ب،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ونحن  اقت�شادنا،  تعزيز  يف  اأي�شا 
امل�شاهمة  حجم  تقدير  على  نعمل 
القطاع، والأطر  القت�شادية لهذا 
اأف�شل  الت�شريعية الكفيلة بتوفري 
دعم لنموه املتوا�شل وتنوعه.. كما 
ي�ز دور ال�شباب خ�شو�شا يف هذا 
م��ن مواهب  ال�����ش��اأن، مب��ا ميلكون 
امل�شهد  يف  الأ�شا�ص  و�شتبقى  كانت 
اأ�شعر  واأن���ا   .. ب��ال��دول��ة  الإب���داع���ي 

اإب����داع����ا، يحفظ  اأك�����رث  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
والتفاوؤل  النفتاح  قيم  طياته  يف 
الإماراتي  امل��ج��ت��م��ع  يف  وال��ط��م��وح 

واملفاهيم واملعتقدات املحلية.
الأ�شاليب  امل�����ش��ارك��ون  ن��اق�����ص  ك��م��ا 
يتكامل  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  التعبريية 
ف��ي��ه��ا احل���ا����ش���ر وامل�����ش��ت��ق��ب��ل، من 
خ��الل الإل��ه��ام والزده���ار الثقايف، 
التي  الإم����ارات  واأث��ن��وا على جهود 
ت�شكل واحة اإبداعية فريدة جتمع 
مبدعني من خمتلف اأنحاء العامل، 
وتوفر لهم البيئة املثالية الداعمة 
اأبعاد  وا�شتعر�شوا  البتكار،  ل��روح 
ا���ش��ت��ث��م��ار ح���ك���وم���ة الإم����������ارات يف 
لدوره  تعزيزا  الإب��داع��ي،  القطاع 

الثقايف والقت�شادي املتنامي.

اللوحة  ه��ذه  تنامي  بالفخر جت��اه 
ويف  املحلي  املجتمع  يف  الإب��داع��ي��ة 

املنطقة«.
بريك،  ب���ن  ل��ي��ل��ى  اجل��ل�����ش��ة  اأدارت 
الوطني  للجناح  التن�شيق  م��دي��رة 
البندقية”،  “بينايل  يف  لالإمارات 
وح��������اورت ف��ي��ه��ا ك����ال م����ن حممد 
�����ش����وجم����ي م�����دي�����ر غ����ل����ف ف���وت���و 
موؤ�ش�ص  ال�شبو�شي  وعي�شى  بل�ص، 
الفنانة  العقروبي  و�شارة  “ذرب”، 
املتعددة التخ�ش�شات، وخلود �شريف 

موؤ�ش�شة “تنكة«.
وتناولت اجلل�شة النقا�شية الثالثة 
لدولة  الإبداعي  القت�شاد  اأهمية 
ال�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  م���ع  الإم����������ارات، 
بناء  يف  ورواده���ا  الفنون  دور  على 

وق����ال����ت ل��ي��ل��ى ب����ن ب���ري���ك خالل 
“ مقابل  اإدارت��ه��ا جل�شة احل���وار.. 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��ر���ص امل��ت��وف��رة يف 
جمموعة  ت�ز  الإبداعي،  القطاع 
حتديات، ن�شتمد كمبدعني قدرتنا 
ع��ل��ى جت��اوزه��ا م��ن وع���ي املجتمع 
ودع���م���ه، ل��ن�����ش��اه��م م��ع��ا يف ازده����ار 
ه�����ذا ال���ق���ط���اع واإع���������داد الأج����ي����ال 
القادمة له، كما يح�شل يف خمتلف 

القطاعات املوؤثرة يف املجتمع«.
اأ�شباب  اأب�����رز  اأح�����د  اأن  واأ����ش���اف���ت 
ع���زوف ال��ن��ا���ص ع��ن الن���خ���راط يف 
من  خوفهم  ه��و  الإب��داع��ي  العمل 
اأن  منهم  اآم��ل  لذلك  فيه،  الف�شل 
يغريوا نظرتهم هذه، ويغتنموا كل 
حلظة يف حياتهم للتعلم واكت�شاب 
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•• دبي -وام:

ا�شت�شافت دبي اأم�ص الأول فعاليات 
منتدى بلوم�غ الإمارات لأ�شواق 
2022 مب�شاركة قادة  امل��ال  راأ���ص 
اأعمال حمليني  ورجال  حكوميني 
النمو  توقعات  ملناق�شة  ودول��ي��ني، 
ال��ع��امل��ي ل��دول��ة الإم������ارات، ف�شاًل 
العام،  الكتتاب  عمليات  من��و  ع��ن 
النبعاثات  ���ش��ايف  اإىل  وال��ط��ري��ق 

ال�شفرية.
وت�شمن منتدى بلوم�غ الإمارات 
لأ���ش��واق راأ���ص امل��ال 2022 ثالث 

واجتاهات  والتقلبات،  التقييمات، 
ال�����ش��وق على امل���دى ال��ط��وي��ل، وما 
لتوقيت  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ذل�����ك  ي��ع��ن��ي��ه 
يف  امل�شتقبلية  الك��ت��ت��اب  عمليات 
دول��ة الإم���ارات ، ل �شيما عمليات 

الكتتاب البارزة.
وت�شمن املنتدى اأي�شاً نقا�شاً حول 
النبعاثات  ���ش��ايف  اإىل  ال��ط��ري��ق 
التعاون  ال�شفرية يف دول جمل�ص 
�شاركت فيه اأربع �شخ�شيات بارزة، 

مبن يف ذلك ماركو األفريا، الرئي�ص 
التنفيذي ل�شركة �شنام؛ ورول اأبو 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  م��ن��ة، 
�شتاندرد ت�شارتر الإمارات؛ وتوين 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  دوغ����ال�����ص، 
مل���ج���م���وع���ة الحت���������اد ل���ل���ط���ريان؛ 
ق�شم  رئي�ص  ف��رول��ي�����ص،  وك��الو���ص 
امل��ع��ل��وم��ات يف جم��م��وع��ة اأدن�����وك، 
ورك�����ز ه����ذا ال��ن��ق��ا���ص ع��ل��ى مدى 
ووا�شعي  ال�شركات  ب��ني  التفاعل 

تقييم  على  عملت  نقا�ص  حلقات 
الأثر القت�شادي لتو�شيع العالقات 
ال��ت��ج��اري��ة ل���دول���ة الإم��������ارات مع 
القت�شادات الآ�شيوية والأفريقية 
الطفرة  اإىل جانب  النمو،  �شريعة 
العام  الكتتاب  ن�شاط  يف  املتوقعة 
من خالل اإدراج ال�شركات اململوكة 
ل��ل��دول��ة، وال��ت��زام ال��دول��ة حتقيق 
ال�شفرية  النبعاثات  �شايف  هدف 
املتحدة  الأمم  موؤمتر  وا�شت�شافة 

لتغري املناخ عام 2023.
التي  النقا�شية  احللقة  يف  ���ش��ارك 
النمو  ت���وق���ع���ات  ح����ول  مت���ح���ورت 
ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى م����دار ال�����ش��ن��وات ال� 
�شعادة  م����ن  ك�����لٌّ  ال����ق����ادم����ة   15
ه����الل ���ش��ع��ي��د امل������ري، م���دي���ر عام 
دائرة القت�شاد وال�شياحة يف دبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  وع�شو 
ال��ع��ام ل�شلطة مركز  وامل��دي��ر  دب��ي 
و�شتيفاين  العاملي؛  التجاري  دبي 

بلوم�غ  �شركة  رئي�ص  ف��الن��درز، 
بوزن،  ����ص.  واآدم  اإي��ك��ون��وم��ي��ك�����ص؛ 
رئي�ص معهد بيرت�شون لالقت�شاد 

الدويل.
التي  التحديات  احللقة  وناق�شت 
تواجه القت�شاد العاملي، والأدوات 
ال�شيا�شات  وا���ش��ع��ي  اأم���ام  امل��ت��اح��ة 
وحالة  ال��ت�����ش��خ��م  م��ن  للتخفيف 
التطورات  ج������راء  ال���ي���ق���ني  ع�����دم 
اجليو�شيا�شية، كما �شلطت احللقة 

على  احلفاظ  اأهمية  على  ال�شوء 
العمل  وموا�شلة  البتكار،  وت��رية 
ال�شتثمار،  على  عائدات  لتحقيق 
ف�شاًل عن كفاءة �شل�شلة التوريد، 

وا�شتقرار �شوق العمل.
كما �شهد املنتدى نقا�شاً حول طفرة 
الإمارات،  دول��ة  يف  العام  الكتتاب 
�شيلبي،  ر.  ج�����اك  ف��ي��ه��ا  �����ش����ارك 
كابيتال،  ثيل  ل�شركة  العام  املدير 
على  ال�����ش��وء  خاللها  �شلط  ال��ت��ي 

فجوات  �شد  واأه��م��ي��ة  ال�شيا�شات، 
الرامية  اجل��ه��ود  ل��دع��م  التمويل 
الطاقة  م�شتقبل  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 

النظيفة.
الإمارات  بلوم�غ  منتدى  واأقيم 
2022 يف  امل�����ال  راأ�������ص  لأ�����ش����واق 
م�شاء  دب���ي  ف��ور���ش��ي��زون��ز  منتجع 
توىل  ح��ي��ث  “اخلمي�ص”،  اأم�����ص 
ك����راين،  م���ان���و����ص  امل���ن���ت���دى  اإدارة 
ميدل  بريك  “داي  برنامج  مقدم 
اإي�شت اأند يوروب”، قبل اأن تختتم 
لتعزيز  ا�شتقبال  بحفل  الفعاليات 

التوا�شل بني امل�شاركني.

منتدى بلومربج الإمارات لأ�سواق راأ�ص املال 2022 يناق�ص توقعات النمو العاملي

الت�سخم ظاهرة مل تعد اليابان معتادة عليها  •• طوكيو-اأ ف ب:

اأ�شعار  الرتفاع احلاد يف  تاأثري  الت�شخم قريبا حتت  ت�شارع  اليابان  تتوقع 
الطاقة واملواد الزراعية، لي�شمل كل املنتجات من الأرز اإىل احلفا�شات، غري 
اأن زيادة الأ�شعار لي�شت بالأمر ال�شهل على ال�شركات يف بلد اعتاد بالأحرى 
انكما�ص الأ�شعار. وتتواىل منذ ب�شعة ا�شهر الإعالنات عن زيادة يف الأ�شعار 
بدءا بعمالق املنتجات الغذائية “مايجي” و�شبكة ال�شوبرماركات ال�شغرية 
“لو�شون” و�شول اإىل جمموعة “كاو” لالأغرا�ص املنزلية وم�شتح�شرات 

التجميل، فتالقي اأ�شداء وا�شعة يف و�شائل الإعالم املحلية.
واأث��ار الإع��الن عن زي��ادة قريبا يف �شعر ال��واح ال��ذرة املقرم�شة “اأومايبو” 
ة يف نهاية كانون الثاين يناير  ال�شائعة ال�شتهالك بني اأطفال اليابان �شجرّ

اإذ كان �شعر هذه ال�شكاكر م�شتقرا منذ اإطالقها عام 1979.
ب�شورة  رك���ودا  املا�شي  ال��ق��رن  ت�شعينات  منذ  ال��ي��اب��اين  القت�شاد  وي�شجل 
ومراحل  الأ���ش��ع��ار،  هبوط  م��ع  النكما�ص  م��ن  ف��رتات  تتعاقب  حيث  عامة 
كما  “العقود ال�شائعة”  اأف�شل احل��الت. وهذه  من الت�شخم الطفيف يف 

تلجاأ  عائداتها كثريا،  تقل�ص  ولتفادي  الذين نحن قريبون جدا منهم”. 
ما  املنتجات”،  “انكما�ص  اإىل  اليابان  لالأطعمة يف  كثرية  عالمات جتارية 
يعني عدم امل�ص ب�شعر املنتج بل تقلي�ص كميرّته قليال. وهذا ما يثري ا�شتياء 
منذ  يح�شي  ال��ذي  عاما(   45( اإيوا�شا  ما�شايوكي  مثل  امل�شتهلكني  بع�ص 
مطلع 2020 مثل هذه احلالت على موقعه “نياج” اأو “زيادة الأ�شعار” 
�شركات  “هناك  اأن  بر�ص  فران�ص  اأ�شئلة  على  ردا  اإيوا�شا  وراأى  باليابانية. 
تف�شح ب�شراحة عما تفعل، واأخرى ل. اإن كانت �شفافة )ب�شاأن زيادة اأ�شعار 
الأخرى  الو�شائل  وم��ن  مون”.  �شيتفهرّ امل�شتهلكني  اأن  اأعتقد  منتجاتها(، 
احتواء  اأ�شعارها،  زي��ادة  لتفادي  اليابانية  ال�شركات  تتبعها  التي  التقليدية 
الأجور. واأو�شح ناغاي اأنه خالل العقد الأول من الألفية قامت ال�شركات 
اليابانية الك�ى “بتحويل الكثري من عقود التوظيف املفتوحة اإىل عقود 
اأما بالن�شبة اإىل “املوظفني مدى احلياة” املتبقني، فاإن “زيادة  موقتة”. 

يتوقع  حيث  انكما�شيرّة  ذهنية  فعليا  “ولرّدت  القت�شاد  خ���اء  اإليها  ي�شري 
امل�شتهلكون “الرّ تزداد الأجور وال�شعار”، على ما اأو�شح �شيغيتو ناغاي من 

معهد “اأوك�شفورد اإيكونوميك�ص” لوكالة فران�ص بر�ص.
على  قدرتها  “تفقد  ال�شركات  جعل  ما  هذا  اأن  القت�شادي  اخلبري  وتابع 
اإذا  ال�شوق  اأن تخ�شر ح�ش�شها من  ال��دوام  اإذ تخ�شى على  حتديد الأ�شعار، 
امت�شا�ص  �شركات حملية كثرية  وتف�شل  اأعلى”.  باأ�شعار  باعت منتجاتها 
كانت  وكلما  ال��ب��ي��ع.  اأ���ش��ع��ار  يف  ال��ف��ارق  يظهر  اأن  ب��دل  الإ���ش��اف��ي��ة،  الكلفة 
ال�شركات اأ�شغر حجما وتقيم عالقات وثيقة مع زبائنها، كان من ال�شعب 
مطعما  يدير  الذي  اأوكوبو  �شاتو�شي  واأو�شح  اخلطوة.  بهذه  القيام  عليها 
عائليا لأطباق النودلز يف طوكيو، متحدثا لوكالة فران�ص بر�ص “يف الوقت 
احلا�شر، ما زال ميكنني احتمال ارتفاع الكلفة”. واأو�شح “ندير هذا املطعم 
منذ �شبعني عاما، ل ميكنني اإلقاء هذه الكلفة بكل ب�شاطة على عاتق زبائننا 

ويف هذا ال�شياق، فاإن  الأجور هي اآخر ما يود روؤ�شاء ال�شركات القيام به”. 
املفاو�شات ال�شنوية حول الأجور يف اليابان التي تعرف ب�”معركة الربيع” اأو 
“�شونتو” باليابانية، مل تعد منذ وقت طويل متترّ ب�شلة اإىل اأي “معركة” 
النظر يف  اإع��ادة  بدل  الوظائف  الأول��وي��ة حلماية  العمال  نقابات  اإذ تعطي 
الأج��ور منذ  تام يف  الإ�شرتاتيجية ت�شببت بركود �شبه  الرواتب. لكن هذه 
ع�شرين عاما يف اليابان، ما يكبح ا�شتهالك ال�شر ومينع بالتايل اخلروج 

من ماأزق انكما�ص الأ�شعار، ما يدخل البالد يف حلقة مفرغة.
مي قوي يف الوليات املتحدة واأوروب��ا منذ العام  وفيما ي�شجل توجه ت�شخرّ
ال�شتهالك  اأ���ش��ع��ار  ت��راج��ع  م��ع  ال��ي��اب��ان  اجت���اه معاك�ص يف  �شجل  امل��ا���ش��ي، 

)با�شتثناء املنتجات الطازجة( مبعدل %0،2 يف 2021.
اليابان يف �شباط/ اأ�شهر و�شجلت  اأن زيادة طفيفة تالحظ منذ �شتة  غري 
ف�اير اأك� منو منذ �شنتني بلغ +%0،6 مبعدل �شنوي، وفق اإح�شاءات 
 2% اإىل  الت�شخم  ي�شل  اأن  القت�شاد  خ���اء  ويتوقع  اجلمعة.  ���ش��درت 
اأنه  رغم  اليابان  بنك  ارتياح  يثري  لن  ذلك  اأن  املقبلة، غري  ال�شهر  خالل 

ي�شعى جاهدا منذ حواىل ع�شر �شنوات لتحقيق هذا الهدف.

النفط يقفز مع عدم اإحراز تقدم 
يذكر يف املحادثات الرو�سية الأوكرانية 

منظمات مالية دولية حتذر من تبعات عاملية للحرب يف اأوكرانيا 

»اقت�سادية عجمان« حت�سد 3 جوائز يف  
الدورة ال� 5 جلائزة عجمان للتميز احلكومي

•• عجمان -وام:

ح�شدت دائرة التنمية القت�شادية ثالث جوائز متيز يف الدورة اخلام�شة 
اأف�شل من�شاأة حكومية يف موؤ�شر  جلائزة عجمان للتميز احلكومي يف فئة 
يف  حكومية  من�شاأة  واأف�����ش��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  ع��ن  املتعاملني  ر�شا 
ال�شيا�شات  تطوير  يف  ممار�شة  واأف�شل  الإح�شائي  الن�شج  موؤ�شر  حتقيق 
احلكومية. و قال �شعادة عبداهلل اأحمد احلمراين مدير عام دائرة التنمية 
القت�شادية يف عجمان اإن التميز و الفوز هو غاية الدائرة الدائمة لتحقيق 
دعم  يف  ال�شرتاتيجية  لأهدافها  وتعزيزاً  القت�شادي  املجال  يف  ال��ري��ادة 
النمو القت�شادي والتميز هو نهٌج دائم متار�شه اقت�شادية عجمان يف عملها 
مع  ال�شتمرار  على  ال��دائ��رة  اأك��د حر�ص  و  ولي�ص فقط جائزٌة حت�شدها. 
بالعمل احلكومي  التطور  التميز لتحقيق  العمل لتطوير منظومة  فريق 
وتنمية  املتعامل  رحلة  ت�شهيل  خالل  من  املبذولة  اجلهود  ثمار  حل�شد  و 
من�شاأة حكومية  اأف�شل  على  الدائرة  اأن ح�شول  واأ�شاف  الإم��ارة.  اقت�شاد 
ملا  اأ�شا�شي  داع��ٌم  هو  الإلكرتونية  اخلدمات  عن  املتعاملني  ر�شا  موؤ�شر  يف 
نرجوه ون�شعى لتحقيقه يف خدمة املتعامل وت�شهيل رحلته. ويف ما يخ�ص 
 .. احلكومية  ال�شيا�شات  تطوير  يف  ممار�شة  اأف�شل  فئة  يف  ال��دائ��رة  ف��وز 
اإن الدائرة ت�شعى اإىل حتقيق الأف�شل يف جمال الدرا�شات  قال احلمراين 
والبحوث وال�شيا�شات القت�شادية التي تعت� اأ�شا�شاً هاماً للبدء بالتطوير 

ولتحقيق الغايات والأهداف التي ن�شعى اإليها.  

اأ�سهم اأوروبا تتجه �سوب حتقيق اأف�سل 
اأداء اأ�سبوعي منذ نوفمرب 2020 

•• عوا�صم-رويرتز:

�شعدت الأ�شهم الأوروبية اأم�ص اجلمعة لتعزز مكا�شبها القوية التي �شجلتها هذا 
الأ�شبوع، مع تركيز امل�شتثمرين على حمادثات ال�شالم الرو�شية الأوكرانية التي 

مل حتقق اأي تقدم حتى الآن على ما يبدو.
وارتفع املوؤ�شر �شتوك�ص 600 الأوروبي 0.2 باملئة بحلول ال�شاعة 0814 بتوقيت 
جرينت�ص ويتجه �شوب حتقيق اأف�شل اأداء اأ�شبوعي منذ نوفم�- ت�شرين الثاين 
كانت مكا�شب اأ�شهم �شركات التجزئة الأك� حيث ارتفعت واحدا باملئة،   .2020
بينما زادت اأ�شهم �شركات النفط 0.5 باملئة مع جتاوز اأ�شعار النفط 107 دولرات 
لل�ميل. ومن املتوقع اأن يوجه الرئي�ص الأمريكي جو بايدن حتذيرا لبكني باأنها 
�شتدفع الثمن اإذا �شاندت جهود رو�شيا احلربية، وذلك عندما يتحدث مع نظريه 

ال�شيني �شي جني بينغ يف ات�شال هاتفي ال�شاعة 1300 بتوقيت جرينت�ص.

�شي�شعر  برمته  العاملي  “القت�شاد  اأن  البيان  يف  وج��اء 
اأب���ط���اأ وب��ل��ب��ل��ة يف املبادلت  ب��ال��ت��ب��ع��ات م��ن خ���الل من��و 
ال��ت��ج��اري��ة، و���ش��ي��ك��ون الأك����رث ف��ق��را وه�����ش��ا���ش��ة الأك���رث 

ت�شررا”.
�شتعاين  اأوكرانيا  ج��وار  دول  اأن  اإىل  املوؤ�ش�شات  ولفتت 
الإمداد  و�شال�شل  ال��ت��ج��ارة  بلبلة  م��ن  خا�شة  ب�شورة 

و�شتواجه “موجات جلوء”.
�شينعك�ص  حيث  املالية  الأ���ش��واق  الأ���ش��رار  �شتطال  كما 
غمو�ص الآفاق على اأ�شعار الأ�شول و�شيت�شبب بت�شديد 
ر�شاميل  “تدفق  اإىل  ي��وؤدي حتى  وقد  املالية  ال�شروط 

خارج الأ�شواق النا�شئة”.
وذكرت املوؤ�ش�شات بالتدابري املتخذة حتى الآن، فعددت 
رزم����ة م�����ش��اع��دات ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��اري ي����ورو م���ن البنك 
الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يغطي ب�شورة خا�شة 
اأمن الطاقة والأمن النووي، ور�شد 668 مليون يورو 
من بنك ال�شتثمار الأوروب��ي، وم�شاعدة طارئة بقيمة 
و925  ال��دويل،  النقد  دولر من �شندوق  مليار   1،4

مليون دولر من البنك الدويل.

•• ملبورن -رويرتز:

الرتفاع  النفط  اأ���ش��ع��ار  وا���ش��ل��ت 
اأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  يف  اجل��م��ع��ة  اأم�����ص 
ث���ال���ث م��ت��ق��ل��ب م���ع ع����دم اإح�����راز 
ال�شالم  حمادثات  يف  يذكر  تقدم 
ب��ني رو���ش��ي��ا واأوك��ران��ي��ا مم��ا اأثار 
العقوبات  ت�����ش��دي��د  م��ن  خم���اوف 
ملدة  النفط  اإم���دادات  وا�شطراب 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����ص  ن���دد  ط��وي��ل��ة. 
بوتني يف خطاب حاد  ف��الدمي��ري 
“باخلونة  اخل��م��ي�����ص  ال��ل��ه��ج��ة 
الذين  ال���داخ���ل  يف  واحلثالة” 
ال�شعب  اإن  وقال  الغرب،  �شاعدوا 

مثل  ع��ل��ي��ه��م  �شيب�شق  ال��رو���ش��ي 
يف  التوتر  من  زاد  مما  البعو�ص، 
ال�شراع.  اأم��د  اإطالة  اإزاء  ال�شوق 
وق����ف����زت ال���ع���ق���ود الآج����ل����ة خلام 
يعادل  مب��ا  دولر،   2.43 ب��رن��ت 
2.3 باملئة، اإىل 109.07 دولر 
لل�ميل بحلول ال�شاعة 0141 
بتوقيت جرينت�ص، بعدما ارتفعت 
اأم�������ص الأول  ن��ح��و ت�����ش��ع��ة ب��امل��ئ��ة 
بالن�شبة  زي��ادة  اأك���  اخلمي�ص يف 
 .2020 منت�شف  م��ن��ذ  امل��ئ��وي��ة 
و���ش��ع��دت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة خلام 
غرب تك�شا�ص الو�شيط الأمريكي 
2.75 دولر، اأو 2.7 باملئة، اإىل 

بعد  لل�ميل،  دولر   105.73
الأول.  اأم�ص  باملئة  ثمانية  قفزة 
ولكن رغم النتعا�ص، تتجه عقود 
اإنهاء  نحو  القيا�شيني  اخل��ام��ني 
الأ����ش���ب���وع ع��ل��ى ان��خ��ف��ا���ص بنحو 
الأ�شعار  ون���زل���ت  ب��امل��ئ��ة.  اأرب���ع���ة 
م���ن اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا يف 14 
اأ�شبوعني  قبل  بلغتها  التي  عاما 
�شمريك  جا�شنت  وق���ال  تقريبا. 
و�شتباك  يف  الق��ت�����ش��ادي��ني  كبري 
اأت����وق����ع  زل������ت  “ما  ����ش���ي���دين  يف 
امل���زي���د م���ن ال��ت��ق��ل��ب��ات. ل ي���زال 
اليقني«.  ع��دم  من  الكثري  هناك 
الأ�شبوع  م�����دار  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ل��ب��ات 
قادها نق�ص يف الإمداد ناجم عن 
رو�شيا  على  املفرو�شة  العقوبات 
وت��ع��رث امل���ح���ادث���ات ال���ن���ووي���ة مع 
اإيران وت�شاوؤل خمزونات النفط 
وخماوف من ت�شرر الطلب جراء 
زي���ادة ح��الت الإ���ش��اب��ة بفريو�ص 
كورونا يف ال�شني. وقال حمللون 
وت�شريحات  ب��وت��ني،  خ��ط��اب  اإن 
قال  الكرملني  با�شم  للمتحدث 
اإحراز  اإىل  اإن تقريرا ي�شري  فيها 
ال�شالم  تقدم كبري يف حم��ادث��ات 
الرئي�ص  وو���ش��ف  ���ش��ح��ي��ح،  غ��ري 
ب����اي����دن نظريه  الأم����ري����ك����ي ج����و 
“جمرم  ب���اأن���ه  ب���وت���ني  ال���رو����ش���ي 
اإىل  اأدت  ع���وام���ل  ك��ل��ه��ا  حرب”، 
موجة من ال�شراء يوم اخلمي�ص.

•• لندن-اأ ف ب:

بينها  ال��ك���ى  الدولية  القت�شادية  املنظمات  ح��ذرت 
البنك الدويل و�شندوق النقد الدويل والبنك الأوروبي 
النطاق”  “وا�شعة  تبعات  من  والتنمية  البناء  لإع���ادة 

للغزو الرو�شي لأوكرانيا على القت�شاد العاملي.
“هولها  ع���ن  م�����ش��رتك  ب���ي���ان  امل��ن��ظ��م��ات يف  واأع����رب����ت 
مو�شحة  اأوكرانيا  يف  احل��رب  حيال  ال�شديد”  وقلقها 
اأنها اجتمعت اخلمي�ص لبحث وطاأتها والرد اجلماعي 

الواجب عليها.
ال�شتثمار  بنك  اأي�شا  وبينها  املوقعة  املوؤ�ش�شات  وذكرت 
الأوروب������ي اأن����ه “اإىل ال��ك��ارث��ة الإن�����ش��ان��ي��ة امل���دم���رة يف 
اأوكرانيا، فاإن احلرب تبلبل �شبل املعي�شة يف املنطقة وما 

بعدها”.
اإم��دادات الطاقة واملواد  واأو�شحت اأن احلرب حتد من 
ما  الفقر،  وزي���ادة  الأ�شعار  بارتفاع  وتت�شبب  الغذائية 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  الق��ت�����ش��ادي  بالنتعا�ص  “�شي�شر 

الوباء يف العامل”.

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9384
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  م�قع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحج�زات  لبيع   2022/03/23 الربعاء  ي�م  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 
ال�ضيدات  لتجميل  الــ�رود  وادي   �ضال�ن  رابــ�ت+  ايب  ايكامبيي  كينج�  �ضاريات  �ضيلفي  �ضده 

واو�ضاف املحج�زات على النح� التايل :
�ضعر التقييم                                                                     ال��ضف   

 3،500                                                                    معدات �ضال�ن 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعل�مات التف�ضل 
بزيارة امل�قع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة التيار الذهبي للمقاولت العامة ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1181273 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �ش�ى على عبداهلل �شعيد الق�شعورى ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل النخريه بطى العابدى ال�شام�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف مولنا حممد عتيق اهلل حافظ �شم�ص ال�شالم

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة التيار الذهبي للمقاولت العامة ذ م م 

AL TAYAR AL THAHABI GENERAL CONTRACTING CO. L L C 
اىل/كاردمن تي�شت للمقاولت وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

 CARDAMON TASTE GENERAL MAINTENANCE AND CONTRACTING 
- SOLE PROPRIETORSHIP L L C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين ٤32990١
تعديل ن�شاط / اإ�شافة تركيب الأدوات والتمديدات ال�شحية ٤322002

تعديل ن�شاط / اإ�شافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية ٤32١00
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
التوماتيكية  اجلديد  البيت  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1062099 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شعيد �شامل �شعيد حلوكه املظاوى ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عنود �شامل �شعيد �شامل املظاوى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شم�شوه مياه حازى وحيد مياه

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة ١* 3.80 اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ م�شبغة البيت اجلديد التوماتيكية ذ.م.م 
NEW HOUSE AUTOMATIC LAUNDRY L.L.C

اإىل /م�شبغة البيت اجلديد التو ما تيكية - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م 
NEW HOUSE AUTOMATIC LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كامبري لاللكرتوميكانيكية

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:2437856 
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة دلل �شعيد مهري �شعيد القبي�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاجد �شاجاهان كوت�شا�شان كوجنو �شاجاهان ١00%
تعديل وكيل خدمات / حذف دلل �شعيد مهري �شعيد القبي�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عفيف حممد جنيب
تعديل ن�شاط / حذف تركيب واأ�شالح نظم معدات ال�شالمة و اإطفاء احلريق ٤322003

تعديل ن�شاط / حذف �شيانة اأجهزة التكييف املركزي ٤329902
تعديل ن�شاط / حذف تركيب و�شيانة معدات واأجهزة القيا�ص والتحكم 3320006

تعديل ن�شاط / حذف خدمات ادارة املن�شاأت 82١١0١0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم اربان تراند ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2903122 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالرحمن ح�شن يو�شف �شالح احلمادى %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جا�شوانت كاور امار �شينغ ٤9%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شهيل ا�شرف حممد ا�شرف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد على �شيخ حممد حممد على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ح�شن يو�شف �شالح احلمادى

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم اربان تراند ذ.م.م 
URBAN TREND RESTAURANT L.L.C

اإىل /حلويات ومطعم لم� ذ.م.م 
LAMBER SWEET & RESTAURANT L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع احللويات - بالتجزئة ٤72١0١5
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
ب��ورد عن غلق باب  الإم���ارات للفالي 
الأوىل  جولتها  ملناف�شات  الت�شجيل 
ال���ي���وم ال�����ش��ب��ت، ح��ي��ث م���ن امل���ق���رر اأن 
منطقة  يف  الأح���د  املناف�شات  تنطلق 
بتنظيم من  البطولة  وتقام  الظفرة. 
البحرية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
وفعاليات  وب��ط��ولت  اأج��ن��دة  و�شمن 
م���ه���رج���ان ال���ظ���ف���رة ال���ب���ح���ري ال���ذي 
اأم�ص الأول اخلمي�ص وي�شتمر  انطلق 

حتى 26 من مار�ص اجلاري.
وتهدف البطولة اإىل تر�شيخ وتاأ�شيل 
خمتلف  ع�����  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ث���ق���اف���ة 
على  تقام  التي  والأن�شطة  الفعاليات 

البطولة  وت�����ش��ه��د  امل���غ���رية.  ���ش��اط��ىء 
ال�شتعرا�شية  الفعاليات  من  العديد 
لأب����ط����ال ال���ف���الي ب������ورد، م���ن خالل 
املتنوعة  احل�����رك�����ات  م�����ن  ال����ع����دي����د 

بكل  للمت�شابقني وع� فا�شل خا�ص 
مت�شابق من خالل الوقت املحدد له. 
واأكدت اللجنة املنظمة اأن و�شول عدد 
امل�شاركني اإىل 15 مت�شابقا يف خمتلف 

الفئات "مبتدئني، وحمرتفني".
من جانبه وجه اأحمد ثاين الرميثي 
ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب 
الع�شو  البحرية  للريا�شات  اأبوظبي 
بن  ال�شيخ حممد  اإىل  ال�شكر  املنتدب 
رئي�ص  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
دعمه  ع��ل��ى  ال����ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص 
اأن بطولة  م��وؤك��دا  ل��ل��ن��ادي..  ال��ك��ب��ري 
امل�شرقة  ال�شورة  متثل  ب��ورد  الفالي 
البحرية  وال���ف���ع���ال���ي���ات  ل��ل��ب��ط��ولت 
كبري  واهتمام  مبتابعة  حتظى  والتي 

و بخا�شة من اجلماهري.

•• راأ�س اخليمة-وام: 

مناف�شات  ال�����ش��ب��ت  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
الدرجة  دوري  م��ن   24 ال����  اجل��ول��ة 
 4 ب����اإق����ام����ة  ال����ق����دم  ل����ك����رة  الأوىل 
البطائح �شيفا  مباريات، حيث يحل 
على دبا احل�شن، وي�شتقبل اجلزيرة 
احلمراء التعاون، وي�شت�شيف العربي 

حتا، ويلتقي �شيتي بالرم�ص.
 53 بر�شيد  ال��ث��اين  العربي  وي��ع��ود 
 ،23 اجل��ول��ة  ع��ن  غياب  بعد  نقطة، 
وي�شت�شيف حتا، يف مباراة تبدو نوايا 
�شاحب الأر�ص وا�شحة فيها، ففريق 
حتت  نف�شه  و�شع  اجلالبوت  امل���درب 

ال�شغط باخل�شارة اأمام دبا احل�شن، 
التعوي�ص،  ���ش��وى  اأم���ام���ه  خ��ي��ار  ول 
وجتنب فخ اخل�شارة اأو التعادل، حتى 
ل يبتعد اأكرث عن دبا املت�شدر، فيما 
وبلوغ  ج��دي��د،  ف���وز  اإىل  ح��ت��ا  يطمح 
النقطة 40، وله حاليا 37 يف املركز 

ال�شاد�ص.
وتتجه الأن��ظ��ار، يف ال��ي��وم ذات���ه، اإىل 
م��ل��ع��ب دب����ا احل�������ش���ن، مل��ت��اب��ع��ة لقاء 
البطائح،  و�شيفه  الأر�����ص  ���ش��اح��ب 
امل����ب����اراة ع��ل��ى درج�����ة عالية  وت���ب���دو 
دبا  ول��ف��رق  الأه��م��ي��ة للطرفني،  م��ن 

والعربي واحلمرية على ال�شواء .
لتعزيز  ال���ف���وز  ال��ف��ري��ق��ان  وي��ح��ت��اج 

على  امل����ن����اف���������ش����ة  يف  ح���ظ���وظ���ه���م���ا 
ب��ط��اق��ت��ي ال�����ش��ع��ود ل�����دوري اأدن�����وك 
ل��ل��م��ح��رتف��ني، وم����ع الق�������رتاب من 
�شخيت  �شعيد  ي���درك  النهاية،  خ��ط 
وطارق احل�شريي اأن التعرث ممنوع، 
فريقيهما  اإب���ق���اء  ع��ل��ى  و���ش��ي��ع��م��الن 
يف ���ش��ل��ب امل��ن��اف�����ش��ة امل��ح��ت��دم��ة على 
نقطة   47 احل�شن  ول��دب��ا  املقدمة، 
49 يف  ال��راب��ع، وللبطائح  امل��رك��ز  يف 

املركز الثالث.
وعلى ملعب اجلزيرة يتطلع امل�شيف 
ترتيبهما  حت�����ش��ني  اإىل  وال���ت���ع���اون 
فوزهما  بعد  انت�شاراتهما،  ومتابعة 
اإف ���ش��ي على  ع��ل��ى ال��رم�����ص وج��ل��ف 

امل���ا����ش���ي���ة،  ال����رتت����ي����ب يف اجل�����ول�����ة 
ول��ل��ج��زي��رة احل���م���راء 20 ن��ق��ط��ة يف 
نقطة   16 وللتعاون  العا�شر،  املركز 

يف املركز الثالث ع�شر.
ويبحث �شيتي والرم�ص، يف مباراتهما 
اليوم عن التعوي�ص، فكالهما خ�شر 
يف اجلولة املا�شية، ولل�شيتي 6 نقاط 
وللرم�ص  ع�شر،  اخل��ام�����ص  امل��رك��ز  يف 

الثاين ع�شر. املركز  يف   17
  24 ال���  م��ب��اري��ات اجل��ول��ة  وت�شتكمل 
غ���داً الأح���د ب��اإق��ام��ة ث��الث مباريات 
ف��ي��م��ا يواجه  جت��م��ع م�����ش��ايف ودب������ا، 
م�شفوت الفجرية، ويلتقي جلف اإف 
�شي ب�شيفه احلمرية، ويغيب الذيد 

عن اجلولة ب�شبب ال�جمة.
وي���اأم���ل دب����ا، امل��ت�����ش��در ب��ر���ش��ي��د 58 
نقطة، يف ف��وز ي��ق��رتب ب��ه اأك���رث من 
خطف بطاقة ال�شعود الأوىل، وذلك 
عندما يحل الأحد �شيفا ثقيال على 
ل�شكة  ال���ع���ودة  اإىل  م�����ش��ايف،ال�����ش��اع��ي 
النت�شارات، وله 18 نقطة يف املركز 

احلادي ع�شر.
بر�شيد  اخلام�ص  احلمرية  و�شيكون 
46 نقطة اأمام حتمية الفوز وتفادي 
�شي،  اإف  م��واج��ه��ة جلف  ال��ت��ع��رث، يف 
التم�شك بب�شي�ص  اإذا كان يرغب يف 
الأمل، وال�شتمرار يف �شباق ال�شعود، 
اأما جلف اإف �شي الثامن بر�شيد 21 

امل�شار  اإىل  العودة  يف  فريغب  نقطة، 
ال�شحيح.

والفجرية  م�شفوت  مباراة  و�شتكون 
فر�شة للطرفني للتقدم يف الرتتيب، 

ولالأول 20 نقطة يف املركز التا�شع، 
وللثاين 33 نقطة يف املركز ال�شابع.

•• دبي-وام:

دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  تنظم 
ب��ط��ول��ة ال���وف���اء ال��رم�����ش��ان��ي��ة لكرة 
الرابعة  ن�شختها  يف   2022 ال��ق��دم 
العام  التحدي مبنا�شبة  كاأ�ص  �شمن 
اخلم�شني وبال�شراكة مع بلدية دبي 
وجم��ل�����ص دب���ي ال��ري��ا���ش��ي وذل����ك يف 
حديقة ند احلمر من 3 وحتى 19 

رم�شان املقبل.
واأ����ش���اد ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ���ش��ع��ي��د حمد 
مركز  مدير  م��ال��ك،  ال  �شليمان  ب��ن 
بال�شركاء  ال����را�����ش����دي����ة،  ����ش���رط���ة 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني م����ع ب���ل���دي���ة دبي 
ومبادرة  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  وجم��ل�����ص 
ال������روح الإي���ج���اب���ي���ة م����وؤك����دا حر�ص 

ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي على 
اأمناً،  اأكرث  امل�شاهمة يف بناء جمتمع 
ون�����ش��ر ال���وع���ي ال��ف��ك��ري ب���ني جميع 
عامة،  ب�شورة  واملقيمني  املواطنني 
التوا�شل  على  وت�شجيعهم  وحثهم 
م�����ع ال���������ش����رط����ة، وب�����ن�����اء ع����الق����ات 
جمتمعية اإيجابية من خالل العمل 
قيم  وتر�شيخ  ال��ه��ادف،  الج��ت��م��اع��ي 
الثقافة  ون�شر  وال��ت��الح��م،  ال��ت��ع��اون 

الأمنية.
ال��دورة الرم�شانية  اإن تنظيم  وق��ال 
هذا العام هو امتداد للنجاحات التي 
الرم�شانية  ال���وف���اء  دورة  حققتها 
اأن  م����وؤك����دا  ال�������ش���اب���ق���ة،  ن�����ش��خ��ه��ا  يف 
ال����دورة ه��ي اإح����دى م���ب���ادرات مركز 
���ش��رط��ة ال���را����ش���دي���ة ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 

املركز  اخ��ت�����ش��ا���ص  منطقة  ق��اط��ن��ي 
و���ش��م��اع م�����ش��ك��الت��ه��م وال��ع��م��ل على 
الواقعة  امل�����ش��ك��الت  وت������دارك  ح��ل��ه��ا 
ال�شلبية  ال����ظ����واه����ر  م���ع���اجل���ة  يف 

عدد  وخف�ص  املجتمع  يف  واجلنائية 
البالغات اجلنائية، وتوثيق العالقة 
بني �شرطة دبي والأف��راد من خالل 
التوا�شل والتعاون والعمل معاً لبناء 

جمتمع اأكرث اأمناً.
اأح��م��د، منظم  اأك��د غ��امن  من جانبه 
�شمن  تاأتي  الوفاء  دورة  اأن  ال��دورة، 
بطولة كاأ�ص التحدي مبنا�شبة العام 
اخلم�شني املقرر اقامتها اعتبارا من 
رم�شان  ���ش��ه��ر  م��ن   19 وح��ت��ى   3
اأوقات  ملئ  ت�شتهدف  واأنها  الكرمي، 
الهادف  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  ال�����ش��ب��اب  ف���راغ 
وتوجيههم  تناف�شي  ريا�شي  ج��و  يف 
الريا�شية  طاقاتهم  ا�شتثمار  نحو 
مواهبهم  ����ش���ق���ل  يف  ي�������ش���ه���م  مب�����ا 

ومهاراتهم.

بنتيجة  ببطاقة دعوة  امل�شارك  نيك كرييو�ص  ليفوز على  ن��ادال  رفائيل  اجتهد 
مل�شتوى التوقعات بدور الثمانية  ارتقت  7-6 و5-7 و6-4 يف مواجهة مثرية 

ببطولة اإنديان ويلز للتن�ص الليلة قبل املا�شية.
ورغم عدم تقدميه اأف�شل ما لديه جنح نادال يف اللحظات املهمة وحافظ على 

هدوئه مع اإلقاء مناف�شه مب�شربه و�شجاره مع احلكم واجلماهري ونف�شه.
اأمام  الثالثة و�شمد  املجموعة  بداية  اإر�شاله يف  لك�شر  ن��ادال عدة فر�ص  واأنقذ 
حماولت مناف�شه الأ�شرتايل �شاحب الإر�شال القوي ليعزز �شجله املثايل هذا 

املو�شم اإىل 19 مباراة.
وقال نادال يف مقابلة باأر�ص امللعب "اأعتقد اأنني لعبت ب�شكل جيد يف املجموعة 
الثالثة. "كنت اأرد الكرات ب�شكل اأف�شل، واإر�شايل كان جيدا. نيك هو واحد من 
اأنا �شعيد للغاية  اأمامهم عندما ميلكون احلافز، لذا  الالعبني الذين �شتعاين 
بهذا الفوز". وبداأ كرييو�ص املباراة ب�شكل رائع وك�شر اإر�شال نادال ليتقدم 1-2 

ثم �شدد �شربة اأمامية مذهلة لت�شبح النتيجة 3-5.
لكن نادال جنح يف الرد وك�شر اإر�شال كرييو�ص للمرة الأوىل يف البطولة ليدرك 

التعادل 5-5، واألقى الالعب الأ�شرتايل مب�شربه بعد جناح نادال يف التقدم.
وت�شببت الأخطاء ال�شهلة يف م�شكلة لكرييو�ص يف ال�شوط الفا�شل الذي �شيطر 
عليه نادال فيما منح احلكم نقطة اإ�شافية لنادال بعد قيام كرييو�ص ب�شب اأحد 

اجلماهري.
وا�شتعاد الالعب الأ�شرتايل تركيزه يف املجموعة الثانية وتقدم 4-3 ثم ك�شر 
اأذهلت اجلماهري ليدرك  اإر�شال نادال يف ال�شوط الأخري ب�شربة خلفية رائعة 
التعادل. واأنقذ نادال، الذي ارتكب �شبعة اأخطاء مزدوجة وفاز يف 29 باملئة فقط 
الثالث  اإر�شاله يف بداية املجموعة  الثاين، عدة فر�ص لك�شر  اإر�شاله  من نقاط 

وك�شر اإر�شال كرييو�ص للمرة الثانية ليتقدم 3-4.
وح�شم الالعب الإ�شباين انت�شاره ب�شربة رائعة.

اأن يرتد  امللعب وكاد  اأر�ص  األقى كرييو�ص مب�شربه على  وبعد م�شافحة نادال 
اإنهاء  بعد  ذل��ك  اأعلم  بالزخم. كنت  يتعلق  "التن�ص  ن��ادال  وق��ال  امل��درج��ات.  اإىل 
�شتكون  الثالثة  املجموعة  بداية  اأن  اأعلم  كنت  اأخطاء،  بعدة  الثانية  املجموعة 
حا�شمة بالن�شبة يل. اأنقذت اأول �شوطني لإر�شايل ثم عادت املباراة اإىل طبيعتها 

وبعد ذلك لعبت ب�شكل جيد".
الأرب��ع الك�ى يف ح�شد  البطولت  21 لقبا يف  وياأمل الالعب احلا�شل على 
القيا�شي  ديوكوفيت�ص  ن��وف��اك  رق��م  م��ع  ليت�شاوى  كاليفورنيا  يف  ال��راب��ع  لقبه 

بر�شيد 37 لقبا لكل منهما يف بطولت الأ�شاتذة.
ال�شاب كارلو�ص  الإ�شباين  ال�شبت �شد  النهائي يوم  الدور قبل  نادال يف  ويلعب 

األكاراز اأو ال�يطاين كامريون نوري حامل اللقب.

اليوم..غلق باب الت�سجيل للجولة الأوىل من 
بطولة الإمارات للفالي بورد

قمة دبا احل�سن والبطائح تخطف اأ�سواء 
اجلولة 24 ل� »دوري الأوىل«

نادال يهزم كرييو�ص يف مباراة مثرية يف اإنديان ويلز �سرطة دبي تنظم بطولة الوفاء الرم�سانية لكرة القدم 2022

•• اأبوظبي-وام:

اليومني  م��دار  على  اأقيمت  التي  العاملية  الريا�شية  القيادات  قمة  �شهدت 
ال�شركات  خمتلف  م��ن  وا���ش��ع��ة  م�����ش��ارك��ات  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف  املا�شيني 
حول  الريا�شية  القيادات  من  الالفت  احل�شور  بجانب  العاملية  واملن�شات 

العامل، حيث و�شل عددهم اإىل 400 �شخ�شية ريا�شية عاملية.
وعلى هام�ص فعاليات القمة تواجدت العديد من ال�شركات العاملية والعربية 
جتاربها  بعر�ص  ق��ام��ت  وال��ت��ي  الريا�شية  التقنيات  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
القمة  الريا�شي، مع ح�شور  املجال  الفنية يف  وتبادلت خ�اتها  الإبداعية، 

من اأجل جذب مزيد من ال�شتثمارات وخلق فر�ص للتعاون يف هذا املجال.

وقال ديني مدير علوم الريا�شية يف �شركة "كونيك�شون" اإن �شركته تعر�ص 
 GPS �جتاربها املتخ�ش�شة يف ر�شد حتركات الالعبني عن طريق تقنيات ال
وهو اأمر معتاد عامليا لكن ال�شركة حاولت اأن يكون اأكرث دقة من اأجل ر�شد 

كافة احلركات اأثناء املباريات والتدريبات.
الوفود  من  العديد  اأطلعنا  القيادات  قمة  يف  م�شاركتنا  خ��الل  من  واأ���ش��اف 
مع  اتفاقيات  تفعيل  اآلية  عن  وحتدثنا  به  نقوم  ال��ذي  ال��دور  على  امل�شاركة 
عدد من املوؤ�ش�شات الريا�شية داخل الإمارات خا�شة الأندية وخارجها، الأمر 
ال�شركات مع  زي��ادة  خ��الل  ه��ذا اجلانب من  نوعية يف  نقلة  �شيعطي  ال��ذي 

اجلهات املعنية.
�شرائح  التحركات من خالل و�شع  ر�شد  اأي�شا على  تعمل  �شركته  اأن  واأك��د 

الفيفا موؤخرا يف  اعتمدته  ال��ذي  القدم، وهو اجلانب  داخ��ل كرة  خم�ش�شة 
معظم بطولتها.

 FG ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  جديع  بن  مقبل  الدكتور  ق��ال  جهته  من 
Sport ال�شعودية واملتخ�ش�شة يف ال�شتثمار والت�شويق الريا�شي اإن �شركته 
حتر�ص على التواجد يف قمة القيادات العاملية منذ عام 2018، الأمر الذي 
اأعطاها الفر�شة الكبرية من اأجل عر�ص خططها وم�شاريعها و�شط كوكبة 

من الريا�شيني من جميع اأنحاء العامل.
بع�ص  والتعاون مع  التفاهم  العديد من مذكرات  اأبرمت  �شركته  اأن  واأعلن 
اجلهات امل�شاركة يف القمة، ا�شتكمال للدور الذي تقوم به يف م�شابقة الدوري 
ال�شتثمارية  الفر�ص  بناء  على  العمل  خ��الل  من  للمحرتفني،  ال�شعودي 

للجهات الريا�شية وجلب الرعايات التي ت�شمن دخال مميزا لكافة اجلهات. 
من جانبه قال عدي من �شركة ميلت ووتر والتي ت�شارك للمرة الأوىل يف 
قمة القيادات الإعالمية اإن �شركته تعمل على الر�شد والتحليل الإعالمي 
بعمل  تقوم  حيث  الريا�شة  هيئة  واأب��رزه��ا  وال�شركات،  اجلهات  من  للعديد 
ر�شد وحتليل اإعالمي لها ملعرفة �شدى احلدث املطلوب وهل كان ايجابيا او 

�شلبيا اأو غري ذلك، حيث يتم الأمر عن طريق تكنولوجيا متخ�ش�شة.
واأ�شاف:" قطاع الريا�شي اأحد اأبرز التخ�ش�شات التي تركز عليها ال�شركة يف 
ظل النمو ال�شريع لهذا القطاع يف جميع الدول، حيث تعمل ال�شركة يف اأكرث 
ودب��ي و�شان فران�شي�شكو،  اأبوظبي  ف��روع يف كل من  لها  من مكان ويتواجد 

واأوو�شلو.

م�ساركون يف قمة القيادات ي�ستعر�سون اأحدث جتارب التقنية يف عامل الريا�سة

•• دبي-وام:

اأك����د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال���ف���ردان نائب 
ال�شلة،  الإم���ارات لكرة  رئي�ص احت��اد 
رئي�ص اللجنة التن�شيقية اخلليجية، 
البطولة  �شت�شت�شيف  الإم���ارات  اأن 
لكرة  ال�شباب  ملنتخبات  اخلليجية 
يوليو  اإق��ام��ت��ه��ا يف  وامل���ق���رر  ال�����ش��ل��ة 
منتخبات   6 مب�������ش���ارك���ة  امل���ق���ب���ل 
خ��ل��ي��ج��ي��ة وامل����وؤه����ل����ة ب����دوره����ا اإىل 
اأن  اإىل  م�شرياً  اآ���ش��ي��ا،  ك��اأ���ص  بطولة 
مهام  اأوىل  �شتكون  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 

اللجنة التن�شيقية اجلديدة.
ت�شريحات  يف  ال����ف����ردان  واأو�����ش����ح 
اأن  الإم�����ارات / وام/  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 

التي  اخلليجية  التن�شيقية  اللجنة 
مبهامها  ت���ق���وم  رئ��ا���ش��ت��ه��ا  ي���ت���وىل 
الحتاد  مظلة  حت��ت  وم�شوؤولياتها 
اإلغاء  ب��ع��د  وذل���ك  للعبة،  الآ���ش��ي��وي 
جمل�ص  ل���دول  التنظيمية  ال��ل��ج��ان 
العربية،  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال���ت���ع���اون 
ترتيب  م��ه��ام��ه��ا  اأن  اإىل  م�������ش���رياً 
للت�شفيات  وال��ت��ح�����ش��ري  ال�������ش���اأن 
�شواء  الآ�شيوية  للبطولت  املوؤهلة 
الأندية  اأو  املنتخبات  �شعيد  ع��ل��ى 

اخلليجية.
وك������ان������ت اجل����م����ع����ي����ة ال���ع���م���وم���ي���ة 
ال�شلة،  لكرة  اخلليجية  ل��الحت��ادات 
للجنة  الإم����ارات، مقراً  اخ��ت��ارت  قد 
التن�شيقية اخلليجية، ال�شهر املا�شي 

والتي يرتاأ�شها عبد اللطيف الفردان 
نائب رئي�ص احتاد الإم��ارات، والذي 
يف  التنظيمية  اللجنة  رئا�شة  ت��وىل 
الفرتة ال�شابقة، و�شامل املطوع اأمني 

عام احتاد الإمارات اأميناً عاماً.
اجلديد  الهيكل  اأن  ال��ف��ردان،  واأك���د 
الذي مت التفاق عليه حتت م�شمى 
حتت  اخلليجية  التن�شيقية  اللجنة 
مظلة الحتاد الآ�شيوي " التن�شيقية 
الآ�شيوي"  الحت���اد  ف��رع  اخلليجية 
مت  التنظيمية،  ال��ل��ج��ان  اإل��غ��اء  بعد 
الآ�شيوي  الحت��اد  واعتماد  مبوافقة 
للعبة، الذي ح�شر ممثال له ت�شكيل 
هذه اللجنة وهو هاجوب خات�شريان 
الدويل  ل��الحت��اد  التنفيذي  امل��دي��ر 

ع��ن ق���ارة اآ���ش��ي��ا، اأم���ني ع���ام الحتاد 
الآ�شيوي.

وقال : " يقع �شمن اأولويات اللجنة 
على  والت��ف��اق  الرتتيب  التن�شيقية 
املوؤهلة  اخلليجية  البطولت  اإقامة 
لآ����ش���ي���ا ����ش���واء ع��ل��ى م�����ش��ت��وى فرق 
الأندية اأو املنتخبات، و�شتكون اأوىل 
عليها  ت�شرف  التي  البطولت  ه��ذه 
البطولة  ه��ي  التن�شيقية  ال��ل��ج��ن��ة 
واملقرر  ال�شباب  ملنتخبات  اخلليجية 
اإقامتها يف يوليو املقبل وت�شت�شيفها 
منتخبات   6 مب�����ش��ارك��ة  الإم�������ارات 

خليجية".
واأ�������ش������اف: " ت���ن���ب���ع اأه����م����ي����ة ه���ذه 
جميع  لها  ت�شتعد  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة، 

اأن  الآن  م��ن  اخلليجية  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
الفائز بلقبها والو�شيف �شيتاأهالن 
اآ�شيا  بطولة  يف  للم�شاركة  مبا�شرة 
تنبع  ه���ن���ا  وم�����ن   ، ن��ف�����ش��ه��ا  ل��ل��ف��ئ��ة 
اللجنة يف حتديد  اأهمية عمل هذه 
على  والت��ف��اق  املنا�شبة  التوقيتات 
تتوافق  التي  التنظيمية  الإج��راءات 

مع لوائح الحتاد الآ�شيوي".
وعلى �شعيد املناف�شات املحلية، اأ�شار 
املو�شم  اأن  اإىل  الحت��اد  رئي�ص  نائب 
يعد   2022 –  2021 الريا�شي 
امل��م��ي��زة ع��ل��ى ال�شعيد  امل��وا���ش��م  م��ن 
امل��ح��ل��ي وال����ذي اق���رتب م��ن نهايته 
ح��ي��ث اأج��ري��ت م���وؤخ���راً ق��رع��ة كاأ�ص 
�شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة، والتي 

ال��ب��ط��ولت املحلية  اأه����م  اأح����د  ت��ع��د 
والتي حتظى باهتمام كبرية ورغبة 
ال��ف��رق لنيل �شرف  ك��ل  ك��ب��رية م��ن 

التتويج بكاأ�شها الغالية.
البطولة  يف  ي�������ش���ارك   "  : وق�������ال 
على  ت����وزي����ع����ه����م  ومت  ف���������رق،   6
جمموعتني، �شباب الأهلي على قمة 
الأوىل باعتباره بطل دوري الن�شخة 
امل���ا����ش���ي���ة، وال�������ش���ارق���ة ح���ام���ل لقب 
بطولة كاأ�ص رئي�ص الدولة، وجنبت 
خو�ص  م����ن  ال���ف���ري���ق���ني  ال����ق����رع����ة 
وتاأهال  الأوىل  الأدوار  يف  مناف�شات 
النهائي،  ن�شف  ال��دور  اإىل  مبا�شرة 
حيث يلتقي الوحدة مع البطائح يف 
يواجه  والفائز منهما  النهائي،  ربع 

النهائي،  ن�����ش��ف  يف  الأه���ل���ي  ���ش��ب��اب 
الن�شر  يلتقي  الأخ��ر  اجلانب  وعلى 
مع البطائح يف ربع النهائي، والفائز 
يف  ال�شارقة  ملواجهة  يتاأهل  منهما 

ن�شف النهائي اأي�شا".
كاأ�ص  بطولة  عقب  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و رئ���ي�������ص ال����دول����ة، 
�شوى  املحلي  امل��و���ش��م  يف  يتبقى  ل��ن 
بطولة كاأ�ص الحتاد، وهي البطولة 
اإقامتها  على  لوائحها  تن�ص  ال��ت��ي 
املواطنني  ال���الع���ب���ني  مب�������ش���ارك���ة 
ال���ش��ت��ع��ان��ة بالعبني  ب�����دون  ف��ق��ط 
حم��رتف��ني، وم��ن امل��ق��رر اأن تقام يف 
على  ع���الوة  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر 

بطولت املراحل ال�شنية املختلفة.

تتاأهب  ال�����دوري  ب��ط��ول��ة  اأن  ي��ذك��ر 
حالياً،  مناف�شاتها  ���ش��ت��ار  لإ����ش���دال 
الأه��ل��ي على  �شباب  ف��از فريق  حيث 
ال�شارقة -94 76، يف ذهاب املباراة 
جتمع  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة، 
الأحد  ي���وم  بينهما  الإي�����اب  م���ب���اراة 
الأه��ل��ي يف  �شباب  واإذا جن��ح  امل��ق��ب��ل، 
باللقب  �شيحتفظ  فاإنه  فوزه  تكرار 
الذي اأحرزه العام املا�شي اأي�شا، اأما 
يف حال فوز ال�شارقة، فاإن الفريقني 

�شيحتكمان اإىل مباراة فا�شلة.

الفردان: الإمارات ت�ست�سيف بطولة اخلليج لل�سلة 
لل�سباب املوؤهلة لكاأ�ص اآ�سيا 
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•• دبي-الفجر:

من  ال�شاد�شة  الن�شخة  مناف�شات  تختتم غًدا الأحد 20 مار�ص 2022 
ت�شهد  القدم" التي  ك��رة  لأكادمييات  الريا�شي  دب��ي  جمل�ص  "بطولة 
تناف�ًشا قوًيا بني الفرق امل�شاركة من خمتلف الفئات العمرية مع اقرتاب 
على  الأهلي  �شباب  فريق  يناف�ص  حيث  النهائية  املراحل  اإىل  املناف�شات 
لقب البطولة التي ينظمها جمل�ص دبي الريا�شي و�شركة اإن�شبرياتو�ص 
الريا�شية للعام ال�شاد�ص على التوايل يف مالعب مدينة دبي الريا�شية.

والأكادمييات  دب��ي  اأن��دي��ة  تقدمها  ال��ت��ي  ال�شائقة  ال��ع��رو���ص  وت�شتمر 

من  اأك���رث  مب�شاركة  متوا�شلة  اأ�شابيع   10 م���دار  على  ب��دب��ي  اخلا�شة 
املناف�شة على  عمرية، وا�شتعلت  فئات   5 على  موزعني  لعب   1000
الأهلي  �شباب  فريق  ت�شدر  حيث  املتقدمة،  واملراكز  املجموعات  �شدارة 
الأول  املركز  ليح�شد  �شنة  )اأ( قائمة الفرق امل�شاركة يف فئة حتت 12 
25 نقطة، ويف املركز الثاين فريق �شباب الأهلي )ب( بر�شيد  بر�شيد 
23 نقطة، ويف املركز الثالث فريق ل ليغا اأكادميي ها�ص بي �شي بر�شيد 

نقطة.  21
الرتتيب  �شنة، حافظ فوك�ش�ص على �شدارة ج��دول   16 ويف فئة حتت 
نقطة،   25 ل�  لي�شل ر�شيده   0  -  6 ج��اردن  ف��وزه على فريق دي  بعد 

فيما متكن الين�ص من الفوز على �شبورتينغ دبي ب� 2 - 0 ليعزز مكانه 
يف املركز الثاين بر�شيد 21 نقطة، ويتجمد ر�شيد اإيتاليان �شتيل 19 

نقطة يف املركز الثالث.
ال��ق��دم اخلا�شة  ك��رة  اأك��ادمي��ي��ات  ال��رائ��دة لعبي  البطولة  وجتمع ه��ذه 
فر�شة خو�ص  لهم  لتوفر  واح��د  مكان  دب��ي يف  والأن��دي��ة احلكومية يف 
مباريات تناف�شية عالية بح�شور ك�شايف الأندية املحلية الذين يتابعون 
كافة املباريات لختيار الالعبني املوهوبني الذين ميكنهم حتقيق نتائج 

اإيجابية بعد �شمهم للفرق املحلية.
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة امل�����ش��ارك��ني يف ال��ب��ط��ول��ة ع����دداً م��ن الأن���دي���ة الإماراتية 

والأكادمييات من اأبرزها: نادي �شباب الأهلي دبي، نادي الو�شل، نادي 
انرت  اأكادميية   ،TFA الحت���اد،  اأكادميية  لليجا،  اأكادميية  الن�شر، 
ارابيان  اند  فوك�شز  اأكادميية  �شتايل،  ايتاليان  �شوكر  اأكادميية  ميالن، 

�شرتايكرز، اأكادميية الإماراتي الأول لكرة القدم.
وتقام مباريات البطولة يف مالعب ان�شبرياتو�ص يف مدينة دبي الريا�شية 
من  جمموعة  باإ�شراف  ع�شًرا  و3:00  �شباًحا   9:00 ال�شاعة  بني 
احل��ك��ام املعتمدين م��ن قبل احت���اد الإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم، و���ش��ط اأعلى 
م�شتويات اجلودة والأمان، وبح�شور طواقم طبية متخ�ش�شة و�شيارات 

اإ�شعاف للحالت الطارئة.

ختام بطولة جمل�ص دبي الريا�سي لأكادمييات القدم الأحد و�سباب الأهلي يف ال�سدارة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي الريا�شي  اأبوظبي لإدارة ريا�شة ال�شيارات وجمل�ص  اأعلنت �شركة 
التعاون  لأ�ش�ص  تر�شيخاً  جديدتني  اتفاقيتني  اإب���رام  ع��ن  اجلمعة  اأم�����ص 
ريا�شة  تنمية  ت��ط��وي��ر منظومة  ب��ه��دف  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  ع��ل��ى  امل�����ش��رتك��ة 
ال�شيارات، وتعزيز اللياقة البدنية على م�شتوى العا�شمة اأبوظبي لت�شمل 

خمتلف اأنحاء دولة الإمارات. 
التعاون،  �شبل  موا�شلة  على  اجلانبني  بني  اجلديدتان  ال�شراكتان  ُتركز 
وال�شتثمار يف تنمية وتطوير جمتمع ريا�شة ال�شيارات، بالإ�شافة لتعزيز 
ال�شحة واللياقة البدنية على �شعيد الدولة، وذلك من خالل ا�شتقطاب 
الأحداث الك�ى اجلديدة اإىل اأبوظبي، و�شقل الكفاءات واملهارات املحلية، 

ودعم املبادرات املجتمعية التي حتت�شنها حلبة مر�شى يا�ص.
لإدارة  اأبوظبي  �شركة  �شتحظى  ال�شرتاتيجيتني،  ال�شراكتني  ومبوجب 
مكانتها  تعزيز  بهدف  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�ص  بدعم  ال�شيارات  ريا�شة 
امل��رم��وق��ة، ب�شفتها ���ش��رك��ة رائ����دة يف جم���ال ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��ارات، لإدخ���ال 
امل�شاركة،  الفعاليات اجلديدة، وتو�شيع نطاق فر�ص  التطوير على  عن�شر 
بالإ�شافة اإىل دعم املبادرات املجتمعية. وكانت حلبة مر�شى يا�ص قد �شهدت 
خالل عام 2021 م�شاركة اأكرث من 1600 ريا�شي، وما يزيد على 60 
فريقاً يف البطولت الريا�شية، حيث خا�شوا املناف�شات يف رحابها على مدار 
العام �شمن جمالت متنوعة �شملت �شباقات الكارتينج والدريفت والدراج 

والدراجات.
تفعيل  بهدف  وامل�شتقبلية،  احلالية  املن�شات  تطوير  التفاقيتان  تدعم 
الفعاليات  يف  ال�����ش��ي��ارات  �شائقي  م��ن  الإم��ارات��ي��ني  ال��ري��ا���ش��ي��ني  م�����ش��ارك��ة 
ال�شابة،  امل��واه��ب  لتنمية  املناف�شة،  روح  لتغذية  فر�شة  وخلق  املجتمعية 
وت�شجيعهم على دخول غمار املناف�شات العاملية يف جمال ريا�شة ال�شيارات. 
ال�شائقني  امل��زي��د م��ن  ال��ري��ا���ش��ة لت�شجيع م�����ش��ارك��ة  ن��ط��اق ه���ذه  وت��و���ش��ي��ع 

املحليني، وخو�ص املناف�شات على امل�شتوى املحلي والإقليمي والدويل.
توؤكد التفاقيتان اجلديدتان على الدور الرائد ملجل�ص اأبوظبي الريا�شي 
تنمية  ي�شاهم يف  ما  املجتمعية،  الفعاليات  دعم  يف  ر�شمياً  �شريكاً  باعتباره 
عن  ف�شاًل  ال��دول��ة،  يف  البدنية  اللياقة  م�شتوى  ورف���ع  ال�شحي  النمط 
التي  والأن�شطة  الفعاليات  لكافة  مركزاً  يا�ص  مر�شى  حلبة  مكانة  تر�شيخ 
تعزز العادات ال�شحية واللياقة البدنية يف اأبوظبي، وذلك من خالل دعم 
برنامج اأدنوك "تدرب يف يا�ص" وبرنامج اأدنوك "تدربي يف يا�ص" املخ�ش�ص 
لل�شيدات، وكالهما مقدم من جمل�ص اأبوظبي الريا�شي، بهدف توفري بيئة 

اآمنة ومثالية ملمار�شة الريا�شة لكافة الفئات.

وبناًء على النجاح يف ا�شتقطاب م�شاركة هائلة من اأفراد املجتمع املحلي يف 
جزيرة يا�ص ويف اأنحاء العا�شمة، �شتحافظ التفاقيتان اجلديدتان اللتان 
ت�شتمران حتى عام 2023، على التزامهما يف دفع عجلة التنمية املجتمعية 
وذلك ع� تعزيز النمط ال�شحي وممار�شة الريا�شة، بهدف بناء جمتمع 

�شليم على م�شتوى الدولة.
اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  النعيمي،  �شيف  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 
امل�شرتك  التعاون  �شبل  بتعزيز  اليوم  "نحتفل  ال�شيارات:  ريا�شة  لإدارة 
ريا�شة  دعم  الرائدة يف  لنوا�شل م�شريتنا  الريا�شي،  اأبوظبي  مع جمل�ص 

ال�شيارات وتعزيز ال�شحة واللياقة البدنية يف جمتمع دولة الإمارات". 
واأ�شاف: "تعزز التفاقيتان اجلديدتان روؤيتنا يف ا�شت�شافة �شباقات عاملية 
�شمن كافة التخ�ش�شات التي ت�شمل �شباقات امل�شمار والدريفت والكارتينج 
مبوا�شلة  فخورون  نحن  اأبوظبي.  احلبيبة  وعا�شمتنا  الإم���ارات  دول��ة  يف 
امل�شتوى  ذات  الريا�شية  الفعاليات  من  املزيد  تنظيم  يف  الرائدة  م�شريتنا 
امل�شاركة  تفعيل  ع��ن  ف�شاًل  ي��ا���ص،  مر�شى  حلبة  حتت�شنها  وال��ت��ي  العاملي 

املحلية من خمتلف الفئات العمرية ".
وتابع بالقول: "حققت �شراكتنا مع برنامج "تدرب يف يا�ص" و"تدربي يف 
يا�ص" املخ�ش�ص لل�شيدات جناحاً مذهاًل يف ال�شنوات الأخ��رية، وقد �شهد 
برنامج اأدنوك "تدرب يف يا�ص" م�شاركة فعالة من اأفراد املجتمع املحلي يف 
جزيرة يا�ص وخمتلف اأنحاء اأبوظبي، وحققنا تطوراً ملحوظاً مع ا�شت�شافة 
برنامج اأدنوك "تدربي يف يا�ص" املخ�ش�ص لل�شيدات، الذي قدمه جمل�ص 
الريا�شة  ممار�شة  لت�شجيع  خطتنا  تعك�ص  خطوة  يف  الريا�شي،  اأبوظبي 

لكافة فئات املجتمع من خمتلف الأعمار �شمن بيئة اآمنة وحمفزة". 
ريا�شة  ل��دع��م جمتمع  املعايري  اأع��ل��ى  ت��وف��ري  يف  ب��دورن��ا  "نلتزم  واخ��ت��ت��م: 

ال�شيارات، وتعزيز اللياقة البدنية يف دولة الإم��ارات، بالتعاون مع جمل�ص 
اأبوظبي الريا�شي على مدار ال�شنوات القادمة".

الريا�شي:  اأبوظبي  ملجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��ع��واين،  ع��ارف  �شعادة  و���ش��رح 
"جت�شد �شراكتنا ال�شرتاتيجية مع �شركة اأبوظبي لإدارة ريا�شة ال�شيارات 
حدثاً هاماً يدعم املنظومة الريا�شية الرائدة لإعداد جيل من الريا�شيني 
املناف�شة  على  القادرين  ال�شيارات،  ريا�شة  عامل  يف  املحرتفني  وال�شائقني 

على امل�شتوى املحلي والإقليمي والعاملي". 
فعاليات  يف  الإماراتيني  ال�شائقني  من  وا�شعة  م�شاركة  "�شهدنا  واأ���ش��اف: 
لريا�شة ال�شيارات على م�شتوى الدولة انطالقاً من الكارتينج و�شوًل اإىل 
الفورمول 3، ونتطلع خالل ال�شنوات القادمة لروؤية مواهب مميزة و�شابة 

من الإماراتيني للتناف�ص �شمن البطولت العاملية".
بال�شحة  ُتعنى  مبتكرة  اأن�شطة  بتقدمي  امل�شتمر  عملنا  "اأثمر  واختتم: 

واللياقة البدنية منها تدرب يف يا�ص، وتدربي يف يا�ص املخ�ش�شة لل�شيدات. 
الإم���ارات.  �شكان  �شحة  على  ينعك�ص  اإيجابي  اأث��ر  لنا  يكون  اأن  وي�شعدنا 
على  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شركة  اجل��زي��ل  بال�شكر  نتوجه 
وتعزيز  ال�شيارات  ريا�شة  جمتمع  تنمية  عجلة  دفع  يف  الدوؤوبة  جهودهم 
ومتعاون  ك�شريك  العمل  مبوا�شلة  ونفخر  الإم���ارات،  يف  البدنية  اللياقة 

رئي�شي خالل ال�شنوات القادمة".
�شركة  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�ص  يدعم  امل�متني  التفاقيتني  مبوجب 
اأبوظبي لإدارة ريا�شة ال�شيارات، ويعمل على متويل تنظيم فعاليات ريا�شة 
ما  القادمة،  ال�شنوات  مدى  على  البدنية  اللياقة  اأن�شطة  ودعم  ال�شيارات 
اأفراد  لكافة  ال�شيارات  ريا�شة  ملمار�شة  ومثايل  اآم��ن  تطويرمناخ  ي�شمن 
املجتمع، دعماً لتحقيق طموحاتهم وتعزيز مكانة دولة الإمارات املرموقة 

يف املنا�شبات والبطولت العاملية.

اللتزام بدعم تنمية جمتمع ريا�ضة ال�ضيارات وت��ضيع نطاق ال�ضراكة الناجحة يف جمال تعزيز اللياقة البدنية يف اإمارة اأب�ظبي لت�ضمل خمتلف اأنحاء دولة الإمارات

�سركة اأبوظبي لإدارة ريا�سة ال�سيارات وجمل�ص اأبوظبي الريا�سي يعززان �سبل التعاون عرب توقيع اتفاقيتني تدعمان املنظومة الريا�سية يف اأبوظبي

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كور  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�شت�شارات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2723604 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز احلرمني

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1122584 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد �شعيد جمعه فهد الكتبي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شيف الر�شه �شيف املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
ل�شيانة  ال�ش�����ادة/للتون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:4002988 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد جمعه را�شد جمعه �شامل ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف طاهر عبداهلل علوي �شالح اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
بيلد  ال�ش�����ادة/كومفورت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3729859 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شليمان حممد ح�شن �شجاعي العبيديل ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ي�شلم احمد عبود بن �شميدع

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

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

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيوت�شر 

فيال لل�شيانة العامة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2107479 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13497 بتاريخ 2022/3/19 

اإعــــــــــالن
لعتاد  لين  ال�ش�����ادة/فاين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اجلمال  رخ�شة رقم:2059602 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عي�شى حممد احمد �شعيد احلوقانى ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شليمان �شعيد حممد �شامل ال�شاعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

اب�شر  �شعديه   / امل��دع��و  فقد 
ال�شومال     ، حم��م��ود  ع��ب��دى 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)P00660565(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508862612

فقدان جواز �سفر
اجنيليكا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، ف���ل���وري�������ص  دي�������از 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EC2209990(  رق����م 

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

    0547927629

فقدان جواز �سفر



السبت   19  مارس    2022  م   -    العـدد   13497  
 Saturday     19  March   2022   -  Issue No   13497

19191919

الفجر الريا�ضي

ربع  ال���دور  اإىل  بطاقته  وح��ج��ز  الرتكية  اجلماهري  �شخب  بر�شلونة  تخطى 
النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه 2-1 على غلطة 
الإنكليزي  اأط��اح و�شت هام  النهائي اخلمي�ص، فيما  ال��دور ثمن  اإي��اب  �شراي يف 

باإ�شبيلية الإ�شباين املتخ�ش�ص يف امل�شابقة بفوزه عليه -2�شفر بعد التمديد.
ين  وكان بر�شلونة وغلطة �شراي تعادل �شلًبا الأ�شبوع املا�شي يف كاتالونيا ممهدَّ
ب��ي��دري )37(  ب��ه��ديف  ل�شاحلهم  ال�����ش��ي��وف  الإي�����اب، ح�شمها  ن��اري��ة يف  مل��ب��اراة 
ماركاو  ال�ازيلي  افتتح  اأن  بعد   ،)49( اأوباميانغ  بيار-اإميرييك  والغابوين 

الت�شجيل لأ�شحاب الر�ص )28(.
و�شكلت هذه املباراة اآخر ا�شتعداد ل��شلونة قبل الكال�شيكو املرتقب �شد غرميه 
اآماله  اأن  رغم  الأح��د،  برنابيو  �شانتياغو  الليغا يف ملعب  ريال مدريد مت�شدر 

باملناف�شة على اللقب املحلي تبدو �شئيلة.
على  وحافظ  هرناندي�ص  ت�شايف  مدربه  مع  الرائعة  نتائجه  بر�شلونة  ووا�شل 
�شجله خالًيا من الهزائم للمباراة ال�11 توالًيا يف جميع امل�شابقات، علًما اأنه مل 
يخ�شر يف اآخر 12 مواجهة يف الدوري ما �شمح له بالرتقاء اىل املركز الثالث 
النادي  امل��درب الهولندي رونالد كومان واأع��ادت ابن  اأطاحت  بعد بداية �شعبة 
داخل اأ�شواره. وكان بر�شلونة خرج هذا املو�شم من الدور الول لدوري البطال 

ليغ  ي��وروب��ا  وتبقى   ،2001-2000 مو�شم  منذ  الوىل  للمرة 
اىل  التاأهل  حتى  اأو  املو�شم  هذا  بلقب  للخروج  الوحيد  اأمله 

امل�شابقة القارية الم مع ا�شتداد املناف�شة على املقاعد 
املوؤهلة يف الدوري ال�شباين.

قال ت�شايف بعد الفوز "قدمنا مباراة ب�شخ�شية 
كبرية. كان من الرائع اأن نكافح يف ملعب 

وتابع  جًدا".  ج��ي��د  ف��ري��ق  واأم����ام  ك��ه��ذا 
"عرفوا كيف يدافعوا اأمامنا ولكن كنا 
لالعبني.  ج���ًدا  �شعيد  اأن���ا  ���ش��ب��وري��ن. 

ل مل�شروعنا". هذه نقطة حتورّ
دومينيك  م��واط��ن��ه  ت�����ش��ايف  وواج����ه 

ت��ورن��ت، م���درب غلطة 
الذي  ���ش��راي، 

ك�����������ان 

�شمن اجلهاز الفني ل��شلونة بني 2007 و2012 مع املدرب بيب غوارديول 
يف الفرتة الذهبية للنادي الكاتالوين عندما كان ت�شايف لعًبا.

ويف اأجواء �شاخبة جًدا يف ملعب "نيف"، افتتح غلطة ال�شراي الت�شجيل عندما 
نفذ الروماين األك�شندرو ت�شيكالداو الكرة من ركنية ارمتى لها ماركاو وتابعها 
راية  بركله  ليحتفل   ،)28( توري�ص  ف��ريان  رقابة  من  مفلًتا  منخف�شة  راأ�شية 

الركنية ويك�شرها ما ا�شطر ل�شتبدالها باأخرى.
الذهبي  الفتى  بجائزة  الفائز  لبيدري،  جميل  بهدف  الكاتالوين  ال��ن��ادي  ورد 
اخل  الكرة  توري�ص  له  م��رر  عاًما، عندما   21 دون  ملا  اأوروب���ا  لأف�شل لع��ب يف 
اأن يفلت من املدافع الول الذي حاول  اأنه �شي�شددها �شريًعا قبل  املنقطة وبدا 
ال�شباك  ي�شددها بهدوء يف  اأن  الثاين قبل  بتدخل ومن ثم جتاوز  اإبعادها منه 
)37(. ومل يتاأخر الفريق املتوج بطال لدوري البطال خم�ص مرات يف م�شاعفة 
الإ�شباين  احل��ار���ص  اأول  ت�شدى  عندما  ال��ث��اين،  ال�شوط  ان��ط��الق  م��ع  تقدمه 
اإينياكي بينيا لت�شديدة بو�شكيت�ص، لتتهياأ اأمام بيدري الذي �شددها من م�شافة 
قريبة، تاألق مرة ثانية احلار�ص يف الت�شدي لها لتعود اىل دي يونغ مررها اىل 
ب��اب املرمى  ام��ام  التفوق على احلار�ص من  امل��رة يف  ال��ذي جنح ه��ذه  اأوباميانغ 
اإ�شابة ظهريه المين المريكي  )49(. وكانت النتكا�شة الوحيدة ل��شلونة 
�شريجينيو دي�شت يف الع�شلة اخللفية لفخذه الي�شر ليخرج يف الدقيقة 
56 ما يهدد م�شاركته يف الكال�شيكو، علًما اأنه من املتوقع اأن ي�شغل 
ال�ازيلي املخ�شرم داين األفي�ص غري امل�شجل للمناف�شة يف يوروبا 

ليغ هذا املركز �شد ريال.
يتعر�ص  ال���ذي  يارمولينكو  اأن����دري  الأوك�����راين  �شجل  ل��ن��دن،  يف 
بلده لغزو رو�شي الهدف الثاين يف فوز و�شت هام -2�شفر على 
يف   ،)6( امل�شابقة  األ��ق��اب  بعدد  القيا�شي  الرقم  حامل  اإ�شبيلية، 

الدقيقة 112.
املغربي  بهدف  الأندل�ص  يف  -1�شفر  ذه��اًب��ا  تفوق  اإ�شبيلية  وك��ان 
منري احل��داداي، اإل اأن و�شت هام كان له كلمة اأخ��رى يف العا�شمة 
يف  براأ�شية  �شوت�شيك  توما�ص  الت�شيكي  ع���ادل  اأن  بعد  النكليزية 
اىل  ال��ف��ري��ق��ان  وي��ل��ج��اأ  ح��ال��ه��ا  ع��ل��ى  النتيجة  لتبقى   ،39 ال��دق��ي��ق��ة 
بابلو  الإ�شباين  �شدد  الثاين،  ال�شايف  ال�شوط  ويف  التمديد. 
فورنال�ص كرة قوية ت�شدى لها احلار�ص املغربي يا�شني 

بونو لتتهياأ اأمام يارمولينكو تابعها يف ال�شباك.
وح�شد اإ�شبيلية اأربعة األقاب يف العقد املا�شي يف 
اأ�شافها  و2020،  و2016  و2015   2014
اىل عامي 2006 و2007، لكنه �شيحرم هذا 
اأر�شه يف ملعب  النهائي على  العام من خو�ص 
رامون �شان�شي�ص بي�شخوان يف 18 اأيار-مايو.

الدور  المل���اين  فرانكفورت  اأي��ن��رتاخ��ت  وبلغ 
 1-1 بتعادله  دراماتيكية  بطريقة  املقبل 
ام�����ام ���ش��ي��ف��ه ري�����ال ب��ي��ت��ي�����ص ال����ش���ب���اين يف 
ال�شايف  ال�شوط  من  ال�شائع  ب��دل  الوقت 
اىل  متجهة  امل��ب��اراة  ك��ان��ت  عندما  ال��ث��اين، 
اخل�شم  لع���ب  �شجله  ال��رتج��ي��ح،  رك���الت 
يف  باخلطاأ  رودريغي�ص  غيدو  الرجنتيني 

مرماه.
وكان فرانكفورت فاز 2-1 يف اإ�شبانيا، اإل اأن 
اأن �شجل  اأملانيا بعد  بيتي�ص فر�ص التمديد يف 
الوقت  الدقيقة الخ���رية م��ن  ال��ت��ع��ادل يف  ه��دف 
اإي��غ��ل��ي�����ش��ي��ا���ص )90(، لريد  ب��ورخ��ا  ال���ش��ل��ي ع��� 

فرانكفورت بطريقة مريرة مماثلة.
وتاأهل اىل ربع النهائي براغا ال�تغايل بعد تعادله 1-1 
ذهاًبا،  -2�شفر  عليه  تفوقه  بعد  الفرن�شي  موناكو  اأر����ص  على 
باير  ف��وزه -1�شفر على  ال��ذي ج��دد  اأتالنتا اليطايل  به  وحل��ق 
املا�شي،  ال���ش��ب��وع   2-3 عليه  ت��ف��وق  بعدما  اأمل��ان��ي��ا  يف  ليفركوزن 
النجم  �شد   1-2 خ�شارته  رغم  ال�شكتلندي  رينجرز  وغال�شكو 

الحمر ال�شربي بعد بفوزه على ار�شه -3�شفر ذهاًبا.
وكان ليبزيغ الملاين ع� من دون اأن يلعب بعد اإق�شاء مناف�شه 
�شبارتاك مو�شكو ب�شبب غزو رو�شيا لأوكرانيا. وت�شحب قرعة ربع 
النهائي ون�شف النهائي اجلمعة يف مقر ويفا يف نيون ال�شوي�شرية، 
فيما يقام ربع النهائي يف 7 و14 ني�شان-اأبريل، ن�شف النهائي يف 

اأيار-مايو.  18 يف  والنهائي  اأيار-مايو  و5  ني�شان-اأبريل   28

�شتكون املواجهتان بني ت�شل�شي الإنكليزي حامل اللقب وريال مدريد الإ�شباين 
حامل الرقم القيا�شي يف عدد الألقاب )13 مرة( من جهة، ومان�ش�شرت �شيتي 
النهائي  رب��ع  ال��دور  يف  الأب���رز  اأخ���رى،  جهة  من  الإ�شباين  واأتلتيكو  الإنكليزي 
اأم�ص  �شحبت   التي  القرعة  مبوجب  القدم  لكرة  اأوروب���ا  اأبطال  دوري  مل�شابقة 

اجلمعة يف نيون ال�شوي�شرية.
وتعت� املباراة ثاأرية لريال مدريد الذي خرج على يد ت�شل�شي بالذات يف الدور 
ن�شف النهائي املو�شم املا�شي )1-1 يف مدريد ثم -2�شفر يف لندن( يف طريقه 
جاره  على  بفوزه  اله��م  امل�شابقة  يف  تاريخه  يف  الثاين  ال��ق��اري  اللقب  لإح���راز 

مان�ش�شرت �شيتي -1�شفر.
وكان ت�شل�شي تخطى ب�شهولة مناف�شه الفرن�شي ليل يف ثمن النهائي بفوزه عليه 

ذهابا وايابا -2�شفر ثم 1-2.
يف املقابل، اأطاح ريال مدريد باأحد اأبرز الفرق املر�شحة لإحراز اللقب وهو باري�ص 
�شان جرمان الفرن�شي، فبعد خ�شارته امام فريق العا�شمة الفرن�شية على ملعب 
ذهابا، قلب تخلفه �شفر1- يف ال�شوط الول ايابا  بران�ص" �شفر1-  دي  "بارك 

بثالثة اهداف لهدافه الفرن�شي كرمي بنزمية يف ن�شف ال�شاعة الخري.
ال�����ش��ن��وات الخ���رية هما  وي�شم ري���ال م��دري��د لع��ب��ني ق��ادم��ني م��ن ت�شل�شي يف 
البعيد عن م�شتواه  ه��ازار  ادين  البلجيكي  تيبو كورتوا واجلناح  املرمى  حار�ص 
هذا املو�شم، كما ان مدرب فريق العا�شمة ال�شبانية اليطايل كارلو ان�شيلوتي 
الثنائية  اح��راز  2009 وق��اده اىل  ت�شل�شي عام  �شبق له ال�شراف على تدريب 
بعد  الثاين  املو�شم  يقال من من�شبه يف  ان  قبل  الول معه  املحلية يف مو�شمه 

خروج فريقه خايل الوفا�ص.
كري�شتيانو  ال�تغايل  وجنمه  النكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  اخ��رج  ان  وبعد 
رونالدو، يتوجه اتلتيكو مدريد اىل املدينة النكليزية ال�شمالية ليواجه الطرف 
الخر مان�ش�شرت �شيتي. كما واجه اتلتيكو مدريد فريقا انكليزيا اخر يبعد عن 

50 كلم وهو ليفربول يف دور املجموعات وخ�شر امامه  مدينة مان�ش�شرت نحو 
ذهابا وايابا 2-3 و�شفر2-.

والنكليزي  ميونيخ  ب��اي��رن  ال��ب��اف��اري  بالعمالقني  ال��ق��رع��ة  راأف���ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
ليفربول حيث اوقعتهما يف مواجهة فريقني يف متناولهما اقله على الورق وهما 

فياريال ال�شباين وبنفيكا ال�تغايل.
النهائي باحلاقه هزمية قا�شية  اياب ثمن  وكان فياريال حقق نتيجة لفتة يف 

بيوفنتو�ص اليطايل بثالثية نظيفة يف تورينو بعد تعادلهما ذهابا 1-1.
اما بنفيكا، فاخرج بدوره اياك�ص ام�شرتدام الهولندي بالفوز عليه يف عقر داره 

ل�شبونة. يف   2-2 تعادلهما  بعد  ايابا -1�شفر 
وهنا قرعة الدورين ربع ون�شف النهائي:

- ربع النهائي:
)ا�شبانيا( مدريد  ريال   - )انكلرتا(  ت�شل�شي   1-

)ا�شبانيا( مدريد  اتلتيكو   - )انكلرتا(  �شيتي  مان�ش�شرت   2-
)ا�شبانيا( - بايرن ميونيخ )املانيا( فياريال   3-

)انكلرتا( ليفربول   - )ال�تغال(  بنفيكا   4-

- ن�ضف النهائي:
الفائز يف املباراة رقم 2 - الفائز �شد الفائز يف املباراة رقم 1

الفائز يف املباراة رقم 4 - الفائز يف املباراة رقم 3
وتقام مباريات ربع النهائي يف 5 و6 ني�شان-اأبريل ذهابا، و12 و13 منه اإيابا، 
على اأن تقام مباراتا ن�شف النهائي يف 26 و27 ال�شهر املقبل ذهابا و3 و4 اأيار-

مايو املقبل اإيابا، فيما يحت�شن ملعب "ا�شتاد دو فران�ص" بالعا�شمة الفرن�شية 
باري�ص املباراة النهائية يف 28 منه.

ي�شعى بايرن ميونيخ اىل ا�شتعادة توازنه حمليا عندما ي�شت�شيف اأونيون برلني 
اليوم ال�شبت يف املرحلة ال�شابعة والع�شرين من بطولة اأملانيا لكرة القدم، فيما 
ال�شغط لال�شتمرار يف  بورو�شيا دورمتوند يف موا�شلة  املبا�شر  يطمح مطارده 

املناف�شة على اللقب عندما يحل �شيفا على كولن غداً الأحد.
ارمينيا  على  بفوزيه  اللقب  على  ال�����ش��راع  فتيل  دورمت��ون��د  بورو�شيا  واأ���ش��ع��ل 
بيليفيلد وماينت�ص م�شتغال �شقوط العمالق البافاري يف فخ التعادل اأمام باير 

ليفركوزن وهوفنهامي ليقل�ص الفارق بينهما اإىل اأربع نقاط.
وهي املرة الوىل التي يف�شل فيها العمالق البافاري يف حتقيق الفوز يف مباراتني 
النت�شارات  �شكة  اإىل  بالعودة  وب��ات مطالبا  املو�شم  ال��دوري هذا  متتاليتني يف 
البافاري  النادي  قائد  وعلق  تواليا.  العا�شر  باللقب  التتويج  يف  �شعيه  لتعزيز 
"�شنحت لنا فر�ص كثرية لكننا  العمالق مانويل نوير على تعرث فريقه قائال 
اأمر خميب لالآمال بع�ص  بالنقاط الثالث  مل نح�شن ترجمتها، عدم اخلروج 
�ص بايرن ميونيخ ل�شربة قا�شية  ال�شيء. افتقرنا اإىل القليل من احلظ". وتعررّ
باإ�شابة مدافعه الدويل نيكال�ص زوله بتمزق ع�شلي خالل التمارين �شيبعده 
عن املالعب لأ�شابيع عدة، اإ�شافة اإىل اإ�شابة املدافع الدويل الفرن�شي بنجامان 
اخلط  يف  الأ�شا�شية  الركائز  من  وبافار  زول��ه  ويعت�  ك��ورون��ا.  بفريو�ص  بافار 
لوكا�ص  الآخ��ر  الفرن�شي  اىل جانب  ناغل�شمان  يوليان  امل��درب  لفريق  الدفاعي 
دايو  الأخ��ري  بها مواطن  التي مير  ال�شعبة  الفرتة  ل�شيما يف ظل  هرنانديز، 
اأوباميكانو. لكن ناغل�شمان تلقى خ�اً �شاراً مع عودة امل�شابني الآخرين ليون 
غوريت�شكا والكندي األفون�شو ديفي�ص والفرن�شي كورنتان تولي�شو اىل التمارين 
قوته  على  ناغل�شمان  وي��ع��ول  امل��ب��اري��ات.  لياقة  اىل  ال��و���ش��ول  م��ن  واق��رتاب��ه��م 
املو�شم بقيادة  البوند�شليغا هذا  77 هدفا يف  التي �شجلت  الهجومية ال�شاربة 
غنابري  و�شريج  هدفا(   29( ليفاندوف�شكي  روب��رت  البولندي  ال��دويل  هدافه 
)10 اأهداف( وتوما�ص مولر ولوروا �شانيه )7 اأهداف لكل منهما( والفرن�شي 
العا�شمة ذهابا  اأونيون برلني يف  �شحق  بايرن ميونيخ  كينغ�شلي كومان. وكان 

تواليا عندما  الثالث  فوزه  اىل  دورمتوند  بورو�شيا  ي�شعى  املقابل،  يف   .2-5
ي�شت�شيف كولن ال�شابع والعائد اىل نغمة النت�شارات بعد تعادل وخ�شارة، بفوز 

ثمني على م�شيفه باير ليفركوزن الثالث -1�شفر.
وتبقى البوند�شليغا التي يطمح دورمتوند يف التتويج بلقبها للمرة التا�شعة يف 
اأن  قبل  متتاليني  بلقبني  ظفر  عندما   2012-2011 منذ  والوىل  تاريخه 
اأمامه لإنقاذ مو�شمه  الوحيدة  امل�شابقة  األقابها،  البافاري على  النادي  ي�شيطر 
اأوروبا  اأبطال  بعد خروجه خايل الوفا�ص من م�شابقات الكاأ�ص املحلية ودوري 

وامللحق املوؤهل مل�شابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
ب�شبب  املناف�شات  توقف  قبل  الثالث  النقاط  بك�شب  النف�ص  دورمتوند  وميني 
الخ��رية من  ا�شتعداد جيد للفرتة  �شتكون مبثابة فرتة  التي  الدولية  النافذة 
الدوري والتي تتخللها مباراتان قويتان �شد ال�شيف ليبزيغ الرابع يف الثاين 

منه. من ني�شان/اأبريل املقبل، وامل�شيف بايرن ميونيخ يف 23 
وي�شتمر ال�شراع املحتدم بني اأندية باير ليفركوزن الثالث وليبزيغ وفرايبورغ 
املوؤهلتني  الأخريتني  البطاقتني  على  الرابع،  املركز  تتقا�شم  التي  وهوفنهامي 

مل�شابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�شم املقبل.
خارج  و�شيلعب  ال��ث��الث��ي،  على  واح���دة  نقطة  ب��ف��ارق  ليفركوزن  ب��اي��ر  وي��ت��ف��وق 
�شيحاول من خاللها  الأح��د، يف مباراة  الثاين ع�شر  اأم��ام فولف�شبورغ  قواعده 

ا�شتعادة نغمة النت�شارات بعد تعادل وخ�شارة.
الخرية  الربع  مبارياته  يف  ممكنة   12 اأ�شل  4 نقاط من  وك�شب ليفركوزن 
يف  املبا�شرين  مطارديه  وب��ني  بينه  واح��دة  نقطة  اىل  ال��ف��ارق  تقلي�ص  كلفه  ما 

مقدمتهم ليبزيغ و�شيف بطل املو�شم املا�شي.
وتنتظر ليبزيغ املنت�شي بتاأهله اإىل ربع نهائي م�شابقة الدوري الأوروبي "يوروبا 
ليغ" دون اأن يلعب عقب اإق�شاء مناف�شه �شبارتاك مو�شكو الرو�شي ب�شبب غزو 
بالده لأوكرانيا، مباراة �شعبة ن�شبيا اأمام �شيفه اأينرتاخت فرانكفورت املتاأهل 

اإىل الدور ذاته من امل�شابقة نف�شها على ح�شاب ريال بيتي�ص ال�شباين.

دوري اأبطال اأوروبا: ت�سل�سي-ريال ومان�س�سرت 
�سيتي-اتلتيكو الأبرز يف ربع النهائي 

بطولة اأملانيا: بايرن ميونيخ ي�سعى ل�ستعادة 
التوازن ودورمتوند ملوا�سلة ال�سغط 

بر�سلونة اإىل ربع نهائي الدوري الأوروبي وو�ست هام يطيح باإ�سبيلية 
النف�ص  �شيتي  ومان�ش�شرت  ليفربول  من  كل  ميني 
والثالثية  الرباعية  بتحقيق  اآماله  على  باحلفاظ 
توالًيا هذا املو�شم، عندما يحل الأول على نوتنغهام 
ربع  ال���دور  يف  �شاوثمبتون  على  وال��ث��اين  فوري�شت 
النهائي من كاأ�ص اإنكلرتا لكرة القدم، يف حني ياأمل 
ت�شل�شي تفادي املفاجاأة اأمام ميدلزبره قاتل الكبار.

على  املو�شم  ه��ذا  الرابطة  كاأ�ص  لقب  حتقيقه  بعد 
الرتجيح،  ب���رك���الت  ال��ن��ه��ائ��ي  يف  ت�شل�شي  ح�����ش��اب 
املت�شدر مان�ش�شرت  الفارق اىل نقطة مع  وتقلي�شه 
�شيتي يف الدوري، يبدو اأن اآمال ليفربول بالرباعية 

لي�شت جمرد اأحالم.
يقدم فريق املدرب الأملاين يورغن كلوب م�شتويات 
رائعة وهو مل يخ�شر يف اآخر 10 مباريات يف الدوري، 
حمقًقا ت�شعة انت�شارات توالًيا، وهو الفريق الوحيد 
الذي مل يخ�شر يف ال�مريليغ يف العام احلايل، اإذ 
الأول-دي�شم�  ك��ان��ون   28 اىل  خ�شارة  اآخ��ر  تعود 

الفائت اأمام لي�شرت �شيتي.
وي���دخ���ل ال���ف���ري���ق الح���م���ر م���ب���ارات���ه الح�����د �شد 
الثاين  امل�شتوى  م��ن  فوري�شت  نوتنغهام  م�شيفه 
على  -2�شفر  الهام  ف��وزه  بعد  "ت�شامبيون�شيب" 
الإم�������ارات يف مباراة  م��ل��ع��ب  الرب���ع���اء يف  اأر����ش���ن���ال 
على  بت�شييق اخلناق  له  �شمح  ال��دوري،  موؤجلة يف 
التعادل مع  الذي �شقط يف فخ  اللقب  �شيتي حامل 

كري�شتال بال�ص الثنني.
ب��ات م�شري  ال����دوري،  وم��ع تبقي ت�شع م��ب��اري��ات يف 
�شيتي على  م��ع  ي��ت��واج��ه  ك��ون��ه  ي��دي��ه  ب��ني  ليفربول 
ملعب الحتاد بعد قرابة ثالثة اأ�شابيع يف مواجهة 

من املتوقع اأن تكون م�شريية.
الفريق الحمر م�شعاه نحو لقب  اأما قارًيا، وا�شل 
اإنرت  على ح�شاب  النهائي  ربع  ال��دور  ببلوغه  �شابع 
ال�شبوع  رد  دون  بهف  خ�شارته  رغ��م  اإيطاليا  بطل 
املا�شي على اأر�شه، عطًفا على تفوقه ذهاًبا -2�شفر 

يف ميالنو.
الكاأ�ص  ب��ل��ق��ب  ال��ت��ت��وي��ج  يف  ل��ي��ف��رب��ول  ي��ن��ج��ح  ومل 
يف  ال�شابع  لقبه  اأح���رز  عندما   2006 ال��ع��ام  منذ 
النهائي بركالت  امل�شابقة على ح�شاب و�شت هام يف 

الرتجيح.
"الزخم هو  اأر���ش��ن��ال  ال��ف��وز على  ك��ل��وب بعد  وح���ذر 
الزهرة الأكرث ه�شا�شة على هذا الكوكب. اإذا ده�ص 
الزخم  ل���ش��ت��ع��ادة  ال��ع��م��ل  فعليك  ع��ل��ي��ه��ا،  �شخ�ص 
جمدًدا وامل�شي قدًما". اأما مان�ش�شرت �شيتي، بعد اأن 
كان ي�شري بخطى ثابتة نحو الحتفاظ بلقبه بطال 
لإن��ك��ل��رتا بعد اأن و���ش��ل ال��ف��ارق اىل اأك���رث م��ن 10 
نقاط مع ليفربول مطلع العام احلايل، وجد نف�شه 
مبارياته  م��رات يف  ث��الث  تعرثه  بعد  حتت اخلطر 

ال�شبع الخرية يف الدوري )تعادلن وخ�شارة(.
فاإن  الرباعية،  ع��ن  يبحث  ليفربول  ك��ان  اإذا  ولكن 
لكنه  ا،  اأي�شً قائمة  زال��ت  ل  بالثالثية  �شيتي  اآم��ال 
اأر�شه  �شهلة خ��ارج  املهمة لن تكون  اأن  ي��درك جيًدا 
الحد اأم��ام فريق �شلبه اأرب��ع نقاط يف ال��دوري هذا 
تعادلني يف  �شاوثمبتون على  اأج���ه  اأن  بعد  املو�شم 
 18 يف  )�شفر-�شفر  جمعتهما  اللتني  امل��ب��ارات��ني 
الثاين-يناير  كانون   22 و1-1 يف  اأيلول-�شبتم� 

الفائت(.
املخيب  التعادل  بعد  توازنه  ا�شتعادة  �شيتي  وياأمل 

خ����ارج اأر����ش���ه ���ش��د ب���ال����ص واحل���ف���اظ ع��ل��ى اآماله 
العام  منذ  والول  الكاأ�ص  يف  ال�شابع  لقبه  بتحقيق 
نظيفة  ب�شدا�شية  واتفورد  اكت�شح  عندما   2019
الهم  هو  الب��ط��ال  دوري  لقب  ويبقى  النهائي.  يف 
غوارديول  بيب  الإ���ش��ب��اين  امل���درب  لفريق  بالن�شبة 
اليه  و�شل  نهائي  اأول  املا�شي  ال��ع��ام  خ�شارته  بعد 
ال��دور ربع  ا  اأي�شً بلغ  ت�شل�شي، وهو  اأم��ام  تاريخه  يف 

�شبورتينغ  عقبة  بتخطيه  امل��و���ش��م  ه���ذا  ال��ن��ه��ائ��ي 
بفوزه بخما�شية نظيفة يف ال�تغال وتعادله 

�شلًبا على اأر�شه.
ب�شبب  اإدارًي�������ا  امل��ت��خ��ب��ط  ت�شل�شي  اأم����ا 
الرو�شي  مالكه  طالت  التي  العقوبات 

اأوكرانيا،  ب��الده  لغزو  اأبراموفيت�ص  روم��ان 
فتنتظره مواجهة حمفوفة باملخاطر خارج 
امل�شتوى  ال�شبت �شد ميدلزبره من  اأر�شه 

ك���ل م���ن توتنهام  اأط�����اح  ال����ذي  ال���ث���اين 
الدورين  يف  يونايتد  ومان�ش�شرت 

ال�شابقني.
ورغ����م الزم�����ة الداري������ة التي 

يعاين منها، مل يتاأثر النادي 
امللعب،  اأر���ص  اللندين على 

حمقًقا خم�شة انت�شارات 
ال����دوري وبلغ  ت��وال��ًي��ا يف 

ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي من 
بتجديده  البطال  دوري 
الفرن�شي  ليل  الفوز على 
اأن  ب��ع��د  الرب���ع���اء   1-2

يف  -2�شفر  ع��ل��ي��ه  ت���ف���وق 
لندن ذهاًبا.

وو���ش��ع��ت احل��ك��وم��ة ���ش��روًط��ا على 
مبوجب  ل���ه  ي��ح��ق  ل  ال����ذي  ت�شل�شي 

�شلع  اأو  ج���دي���دة  ت���ذاك���ر  ب��ي��ع  ال��ق��ي��ود 
الإي����رادات  جميع  جتميد  ومت  جت��اري��ة 
من حقوق البث التلفزيوين اأو املكافاآت 

من امل�شابقات التي ي�شارك بها.
ك��م��ا ُح����رم م���ن ال��ت��وق��ي��ع م���ع الالعبني 

و�شع  اإىل  بال�شافة  عقودهم  جتديد  اأو 
للمباريات  ي�شافرون  عندما  لالإنفاق  �شقف 

خارج الديار.
مع  توخل  توما�ص  المل���اين  امل���درب  وتعامل 
ه����ذه ال�����ش��غ��وط ب��اأف�����ش��ل ط��ري��ق��ة ممكنة 
عند  ليل  اىل  الرحلة  قبل  مبت�شًما  وق���ال 
�شوؤاله عن قلقه من التنقل "اآخر معلومة 
و���ش��ل��ت��ن��ي اأن�����ه ل��دي��ن��ا ط���ائ���رة مي��ك��ن��ن��ا اأن 
ميكننا  ل  اإذا  وال��ع��ودة،  للذهاب  ن�شتقلها 
ذلك  ميكننا  ل  واإذا  القطار  ن�شتقل  ذل��ك، 
ن�شتقل البا�ص واإذا ل ميكننا ذلك اأقود اأنا 

�شخ�شًيا حافلة �شغرية".
مرات  ث��م��اين  ال��ك��اأ���ص  لقب  ت�شل�شي  وح��ق��ق 
مان�ش�شرت  ح�شاب  على   2018 يف  اآخ��ره��ا 

ربع  الخ��رية من  امل��ب��اراة  يونايتد. ويلتقي يف 
ال��ن��ه��ائ��ي الح����د ك��ري�����ش��ت��ال ب���ال����ص م���ع �شيفه 

اي��ف��رت��ون. وم��ع ت��اأج��ي��ل ال��ع��دي��د م��ن امل��ب��اري��ات يف 
اأر�شنال  ياأمل  الكاأ�ص،  مناف�شات  ب�شبب  ال��دوري 

وت��ع��زي��ز مركزه  الن��ت�����ش��ارات  �شكة  ال��ع��ودة اىل 

ال��راب��ع ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ع��ل��ى اأ���ش��ت��ون ف��ي��ال ال�شبت يف 
خ�شم املعركة املحتدمة على اآخر مركز موؤهل اىل 
دوري البطال. قبل �شقوطه �شد ليفربول الربعاء، 
يف  توالًيا  انت�شارات  خم�شة  اللندين  ال��ن��ادي  حقق 
الرابع  امل��رك��ز  ب��الرت��ق��اء اىل  ل��ه  ال����دوري م��ا �شمح 
متقدًما بنقطة عن مان�ش�شرت يونايتد الذي خا�ص 
مباراتني اأكرث. كما ي�شتقبل توتنهام ال�شابع نظريه 
و�شت هام ال�شاد�ص يف نزال قوي على املقاعد 
يدخل  الخ����ري  اأن  ع��ل��ًم��ا  الوروب����ي����ة، 
املباراة منت�شًيا من اإطاحته اإ�شبيلية 
ال����ش���ب���اين امل��ت��خ�����ش�����ص م���ن ال����دور 
املف�شلة  مل�����ش��اب��ق��ت��ه  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 
-2�شفر  عليه  ب��ف��وزه  ليغ،  ي��وروب��ا 
اخلمي�ص  ل��ن��دن  يف  اإي����اًب����ا 
اأن  بعد  التمديد  بعد 
دون  بهدف  �شقط 

رد ذهاًبا.

ليفربول ي�سعى لالإبقاء على حلم الرباعية و�سيتي الثالثية وت�سل�سي لتفادي املفاجاأة 

رابطة املحرتفني تعلن الفائزين بجوائز الأف�سل يف فرباير
••  اأبوظبي-الفجر

بجوائز  الفائزين  اأ���ش��م��اء  الإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  راب��ط��ة  اأعلنت 
اأدنوك  دوري  "ف�اير" املا�شي،  يف  �شهر  ال�شهرية، عن  الأف�شل 
مر�شحو  ح�شد  �شهدت  والتي  "ات�شالت"،  برعاية  للمحرتفني، 
الأوك���راين �شريجي ري���وف مدرب  ف��از   العني  للجوائز، حيث 
العني بجائزة اأف�شل مدرب، واملغربي �شفيان رحيمي لعب العني 
بجائزة اأف�شل لعب، وخالد عي�شى حار�ص مرمى العني  بجائزة 

اأف�شل حار�ص مرمى.
جوانكا،  الأرجنتيني  على  الت�شويت  يف  رحيمي  املغربي  وت��ف��وق 

زميله يف الفريق نف�شه ، الذي حل ثانيا، حيث كانت املناف�شة على 
اأ�شدها بني الالعبني، كما تفوق على ثنائي الوحدة؛ ال�شوري عمر 
الدوري،  ه��دايف  لئحة  يف  ال��ث��اين  الرتتيب  يحتل  ال��ذي  خربني 
لعب  كارتابيا  لفيدريكو  بالإ�شافة  �شيلفا،   اأدري���ان  وال�تغايل 
�شباب الأهلي. و�شاهم رحيمي يف تفوق العني واحتالله ال�شدارة، 
بجهوده الفنية خالل �شهر ف�اير املا�شي، واإجمال �شجل �شفيان 
7 اأهداف، ويعت�  8 اأهداف مع الزعيم يف كل امل�شابقات، و�شنع 

اأحد اأبرز مفاتيح اللعب يف ت�شكيلة فريقه.
اأما يف فئة حرا�ص املرمى فقد متكن خالد عي�شى من ح�شد جائزة 
حار�ص  احلو�شني  ع��ادل  على  التفوق  بعد  مرمى،  حار�ص  اأف�شل 

مرمى ال�شارقة، الذي حل ثانيا يف الت�شويت، وحممد ال�شام�شي 
العني،  ري���وف، مدرب  الوحدة. ووا�شل �شريجي  حار�ص مرمى 
اأولريو  بالت�شويت على  التفوق  بعد  اأف�شل مدرب،  فوزه بجائزة 
الوحدة،  م��درب  جريجوري  والفرن�شي  ال�شارقة،  م��درب  كوزمني 
ومت��ك��ن ري�����وف م��ن ���ش��م��ان ت��ف��وق ال��ع��ني، وا���ش��ت��م��رار ت�شدره 
لرتتيب الدوري، خا�شة بعد الفوز يف لقاء قمة اجلولة 19 اأمام 
الوحدة و�شيف الرتتيب، ليعزز العني موقعه يف ال�شدارة بفارق 
7 نقاط عن الوحدة. فيما كانت عملية الت�شويت قد �شهدت اإقبال 
جماهريًيا كبرياً لختيار الفائزين، وذلك ع� املوقع الإلكرتوين 

والتطبيق ع� الهواتف الذكية، ملدة ال�48 �شاعة املا�شية.



ا�ستخراج هاتف حممول من معدة �ساب
�شهد اأحد م�شت�شفيات م�شر واقعة غريبة الثالثاء املا�شي بعدما 
مري�ص  معدة  م��ن  حممول  هاتف  ا�شتخراج  م��ن  الأط��ب��اء  متكن 

ابتلعه منذ 20 يوما.
ملديرية  التابع  العام  الزيات  كفر  مب�شت�شفى  طبي  فريق  ومتكن 
ج�شم  ا�شتخراج  من  الدلتا"،  اإقليم  "عا�شمة  بالغربية  ال�شحة 
م��ن معدة  اأخرى"،  ول��ف��اف��ة  "هاتف حم��م��ول  ع��ن  ع��ب��ارة  غ��ري��ب 
ملري�ص بعد 20 يوما من ابتالعهما يف عملية ا�شتخراج من املعدة 

اإنقاًذا حلياته.
وجود  منع  بعدما  ح��رج��ة،  ح��ال��ة  يف  للم�شت�شفى  ال�����ش��اب  وو���ش��ل 
على  �شلبا  اأث��ر  ما  الطعام،  و�شول  معدته  داخ��ل  املحمول  الهاتف 
�شحته العامة، وبخا�شة اأن الهاتف املحمول ظل داخل معدته ملدة 

20 يوما، وفقا لو�شائل اإعالم حملية م�شرية.
وقدم الدكتور عبدالعال قوزع مدير م�شت�شفى كفر الزيات العام، 
من  اجل�شم  ا�شتخراج  عملية  يف  امل�شارك  الطبي  للفريق  ال�شكر 
معدة املري�ص، م�شرًيا اإىل خروج املري�ص بحالة جيدة، بعد تلقي 

العالج والرعاية ال�شحية طول فرتة الإقامة بامل�شت�شفى.
ويف 17 اأكتوبر- ت�شرين الأول 2021، حدثت واقعة م�شابهة فقد 
متكن فريق طبي مب�شت�شفى اأ�شوان اجلامعي من ا�شتخراج هاتف 
حممول من بطن مري�ص، بعدما مت الك�شف عن وجود التهابات 
�شديدة يف البطن والأمعاء نتيجة وجود هاتف م�شتقر بني املعدة 
والأمعاء، ما دفع الأطباء لإجراء عملية على وجه ال�شرعة لإنقاذ 

حياة املري�ص.
اإىل  اأ�شهر، م�شريا   6 ابتلع الهاتف منذ  اأنه  اأكد  وكان املري�ص قد 
اأن هذا الهاتف قد �شاهم يف حجب الطعام عن ج�شمه حتى متكن 
واإدارة  الطبي  اجلراحة  لفريق  ال�شكر  ووج��ه  اإنقاذه  من  الأطباء 

امل�شت�شفى اجلامعي.

مراهق �سغري يت�سبب يف حادث مروع
اخلمي�ص  الأول  اأم�����ص  الأم��ريك��ي��ة  تك�شا�ص  ولي��ة  �شلطات  اأعلنت 
اأدى  ب��ي��ك-اأب  �شاحنة  ي��ق��ود  ك��ان  ع�شرة  الثالثة  �شن  يف  فتى  اأن 
ا�شطدامها بحافلة �شغرية كانت تنقل فريقا جامعيا من لعبي 

الغولف اإىل مقتل 9 اأ�شخا�ص.
ب�6  تك�شا�ص  غ��رب  ال��ث��الث��اء يف  وق��ع م�شاء  ال��ذي  احل���ادث  واأودى 
اإ�شافة  مك�شيكو  نيو  بولية  جامعة  يف  الغولف  فريق  يف  اأع�شاء 
اإىل مدربهم، كما اأدى احلادث ملقتل الفتى البالغ 13 عاما ووالده 

البالغ 38 عاما.
واأ�شارت �شلطات تك�شا�ص اإىل اأن �شاحنة البيك - اأب انحرفت اإىل 
اأدى  ال�شاحنة ال�شغرية ما  املعاك�ص على الطريق و�شدمت  امل�شار 

اإىل ا�شتعال املركبتني.
املرورية  لل�شالمة  الوطني  املجل�ص  من  لند�ش�غ  برو�ص  واأك��د 
الأمريكية لقناة "كي دبليو اي ا�ص" املحلية اأن الفتى هو الذي كان 

يقود مركبة البيك-اأب حلظة احلادثة.
وُت�شنف القيادة يف �شن الثالثة ع�شرة خمالفة للقانون يف تك�شا�ص، 
حيث يتعني على اأي �شخ�ص اأن يكون قد اأمت �شن 15 عاما للح�شول 
على رخ�شة للقيادة مبرافقة اأحد البالغني احلائزين رخ�شة قيادة 

وتعلرّم اأ�شول ال�شواقة منه.
اأنه  يبدو  الأي�شر  الأم��ام��ي  الإط���ار  اأن  لند�ش�غ  برو�ص  واأو���ش��ح 
تتحركان  املركبتان  ك��ان��ت  فيما  وق��ع  ال���ذي  احل���ادث  قبل  انفجر 
بحال  امل�شت�شفى  يف  كنديان  طالبان  ي��زال  ول  مرتفعة.  ب�شرعة 

حرجة جراء تعر�شهما لإ�شابة بالغة يف احلادثة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سحافية رو�سية احتجت على احلرب ت�ستقيل وترف�ص عر�سا فرن�سيا ملنحها اللجوء 
ك�شفت ال�شحفية الرو�شية التي احتجت على احلرب يف اأوكرانيا خالل برنامج اإخباري يبث مبا�شرة يف القناة التي 
تعمل بها اأنها تقدمت با�شتقالتها  اأم�ص الأول اخلمي�ص لكنها رف�شت عر�شا فرن�شيا ملنحها اللجوء، وا�شفة نف�شها 
باأنها "وطنية". وكانت مارينا اأوف�شيانيكوفا ال�شحفية يف "القناة الأوىل" الرو�شية احلكومية قد اقتحمت م�شاء 
الثنني ا�شتديو ال�نامج الإخباري "فرمييا" اأو "الوقت" الأكرث م�شاهدة يف رو�شيا وهي تلوح بالفتة كتب عليها 
اأوف�شيانيكوفا مبا�شرة وفر�شت حمكمة يف مو�شكو عليها غرامة تبلغ  الرو�شية  ال�شلطات  "ل للحرب". واعتقلت 
30 األف روبل )260 يورو(، لكنها على الرغم من اإطالق �شراحها ل تزال تواجه مزيدا من املالحقات الق�شائية 
وتواجه احتمال احلكم بال�شجن ل�شنوات مبوجب قوانني جديدة �شارمة. وقالت اأوف�شيانيكوفا من مو�شكو لقناة 
"فران�ص 24" اخلمي�ص اأنها "�شلمت كل الوثائق" الالزمة ل�شتقالتها من القناة الأوىل.، م�شرية اىل اأنه "اإجراء 
قانوين". واأ�شافت اأوف�شيانيكوفا الأم لولدين اىل اأنها "حطمت حياة عائلتها بهذه البادرة" وعلى الأخ�ص اأبنها 
الذي ظهرت عليه عالمات ا�شطراب. واأكدت "لكننا بحاجة اإىل و�شع حد لهذه احلرب بني الأ�شقاء حتى ل يتحول 
هذا اجلنون اإىل حرب نووية. اآمل عندما يك� ابني اأن يفهم ملاذا فعلت ذلك". ويف وقت �شابق هذا الأ�شبوع عر�ص 
الرئي�ص الفرن�شي اإميانويل ماكرون على ال�شحافية الرو�شية حق اللجوء اأو غريه من اأ�شكال احلماية القن�شلية، 
�شبيغل"  "دير  ملوقع  قالت  اأوف�شيانيكوفا  لكن  بوتني.  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ص  مع  ق�شيتها  �شيثري  اإن��ه  قائال 
اأنا وطنية  اأغ��ادر بلدنا.  "ل اأريد اأن  الأمل��اين يف مقابلة اخلمي�ص اأنها لن تقبل عر�شه و�شتبقى يف رو�شيا، م�شيفة 

وابني اأكرث من ذلك. ل نريد املغادرة باأي �شكل من الأ�شكال، ول نريد الذهاب اإىل اأي مكان".
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فنان م�سري ينفي وفاته ببث مبا�سر
�شائعات عدة طالت الفنان امل�شري اأحمد حالوة الذي يعاين من فريو�ص 

كورونا امل�شتجد ويرقد بامل�شت�شفى، بعدما حتدث البع�ص عن وفاته.
الأمر دفع ابنته اإىل اخلروج يف بث مبا�شر ع� ح�شابها على "في�شبوك"، 
ال�شحية،  م��ا قيل ح��ول حالته  ك��ل  وي��رد على  وال��ده��ا  ليظهر م��ن خالله 
ر�شالة  بتوجيه  اكتفى  واإمن��ا  ويطمئن حمبيه. حالوة مل يظهر ب�شورته، 
موؤكدا  وزمالئه،  واأ�شدقائه  اأحبابه  اإىل  املبا�شر،  البث  خالل  من  ب�شوته 

على اأنه ل يحب اأن يرى مكروها يف اأي �شخ�ص.
و�شدد على اأن اهلل جناه من هذا املر�ص املخيف، ولكن هناك بع�ص الأمور 
التي يتم عالجها يف الوقت احلايل، ليطالب اجلميع بالطمئنان قائال: 
"اطمنوا"، وهنا قاطعته ابنته: "اطمنوا يا جماعة .. بابا على قيد احلياة.. 
دي اإ�شاعات". وتابع حالوة: "خلوها على اهلل.. واإن كنت اأقابل ربنا .. اأقابله 
بوجه كرمي.. ل توجد م�شكلة"، مطالبا اجلميع اأن يدعو له، ومتنى لكل 
حمبيه ال�شحة. حالوة كان يتحدث ب�شوت جمهد للغاية، وهو ما دفع ابنته 
اإىل مطالبته باأل يرهق نف�شه اأكرث من ذلك، ليتوقف عن احلديث، وت�شدد 
ابنته على اأن والدها كان يرغب يف نفي ما طاله من �شائعات بنف�شه، بعد 
تلقي الأ�شرة ات�شالت كثرية. واأو�شحت البنة اأن والدها �شيغادر امل�شت�شفى 

قريبا و�شيعود لإنارة حياتهم يف املنزل من جديد.

اختيار بولندية ملكة جمال العامل وت�سامن مع اأوكرانيا
توجت البولندية كارولينا بيالو�شكا بلقب ملكة جمال العامل، خالل حفل 

كبري نظم يوم الأربعاء، و�شهد ت�شامنا وا�شع النطاق مع الأوكرانيني.
 3 بعد  خ��وان،  �شان  بورتوريكو،  عا�شمة  يف  اللقب  على  بيلو�شكا  وح�شلت 

اأ�شهر من تاأجيل امل�شابقة ب�شبب فريو�ص كورونا امل�شتجد.
وتدر�ص  اأزي����اء  كعار�شة  ع��ام��ا،   23 العمر  م��ن  البالغة  بيلو�شكا،  وتعمل 

للح�شول على درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال.
الثاين،  املركز  على  �شايني،  �شري  املتحدة،  الوليات  جمال  ملكة  وح�شلت 

بينما ح�شلت اأوليفيا يا�شي من �شاحل العاج على املركز الثالث.
و�شهد احلفل الكبري ر�شائل دعم لالأوكرانيني، وتنديدا بالعملية الع�شكرية 
مت توين-اآن �شينغ، الفائزة اجلامايكية بلقب ملكة جمال  الرو�شية، حيث قدرّ
 ،"The Prayer" العامل عام 2019، اأغنية �شيلني ديون واأندريا بوت�شيلي
وغرد  ال�شالم".  اأج��ل  م��ن  "ال�شالة  ع��ب��ارة  عمالقة  �شا�شة  على  وظ��ه��رت 
كان جزءا  املو�شيقي  العر�ص  اأن  تويرت،  للم�شابقة، على  الر�شمي  احل�شاب 

من جهود الأم�شية "للوقوف مع اأوكرانيا".
لتقدميها  �شمعة   7000 من  اأك��رث  حت�شري  مت  اإن��ه  اأي�شا  املنظمون  وق��ال 

خالل امل�شابقة، التي مت بثها يف اأكرث من 100 دولة.

القناد�ص تعود اإىل لندن 
بعد غياب اأربعة قرون 

اأخرياً  ل��ن��دن  اإىل  ال��ق��ن��اد���ص  ع���ادت 
اإث��������ر اإط����������الق اث����ن����ني م�����ن ه����ذه 
الطويلة  الأ�شنان  ذات  احليوانات 
بعد  ال���ي��ط��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ال�يطانية  العا�شمة  عن  غيابها 
واأُطلق  ق��رون.  اأربعة  ملا يقرب من 
من  �شنتني  ال��ب��ال��غ��ان  احل��ي��وان��ان 
حظرية  يف  ه��ذه  الثدييات  ف�شيلة 
هكتارات  ���ش��ت��ة  م�����ش��اح��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ 
وهي  فارم"،  ه��ول  "فورتي  داخ���ل 
الك�ى،  تعليمية يف لندن  مزرعة 
حت�شني  اإىل  ت����ه����دف  خ����ط����وة  يف 
ومواجهة  الإي��ك��ول��وج��ي��ة  ال��ن��ظ��م 
اأعلنت  امل��ن��اخ��ي، ع��ل��ى م���ا  ال��ت��غ��ريرّ 
الواقعة  الإداري����ة  اأنفيلد  منطقة 
ال�يطانية.  العا�شمة  �شمال  يف 
املحلي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  وق��ال 
ا�شتك�شاف  خ��الل  "من  بارنز  اإي��ان 
للفي�شانات  طبيعية  اإدارة  تقنيات 
ال�����ت�����ي مي����ث����ل م���������ش����روع اإط�������الق 
م��ن��ه��ا، ميكننا  واح������داً  ال��ق��ن��اد���ص 
الفي�شانات  اأ�شرار  خماطر  تقليل 
ال�شديدة،  الأم��ط��ار  ع��ن  الناجمة 
م��ا ي��ت��ي��ح ل��ن��ا ح��م��اي��ة م��ئ��ات ل بل 
القناد�ص  واختفت  الأ�شر".  اآلف 
القرن  يف  ال�يطانية  الأنهار  من 
ُت�شطاد  ك��ان��ت  اإذ  ع�شر،  ال�����ش��اد���ص 
وحلومها  ف��رائ��ه��ا  على  للح�شول 
وغ�����دده�����ا ال����ت����ي ت���ن���ت���ج اإف���������رازات 
�شنع  يف  ُت�شتخدم  عطرية  زيتية 
درا�شات  ل��ك��نرّ  ال��غ��ذائ��ي��ة.  هات  املنكرّ
ة اأظهرت الفوائد الناجمة من  عدرّ
عدد  اإط��الق  اإىل  واأف�شت  عودتها 
اإدخالها  اإع�����ادة  ب��رام��ج  م��ن  ك��ب��ري 
اإىل  وحت��دي��داً  املتحدة  اململكة  اإىل 

جنوب اإنكلرتا وا�شكتلندا.

الفكاهي بيت ديفيد�سون لن يذهب 
اإىل الف�ساء كما كان مقررا 

اأعلنت �شركة بلو اأوريجن لل�شناعات 
الأمريكي  ال��ف��ك��اه��ي  اأن  الف�شائية 
يت�شدر  ال������ذي  دي���ف���ي���د����ش���ون  ب���ي���ت 
امل�شاهري  ���ش��ح��اف��ة  اأخ���ب���ار  ع��ن��اوي��ن 
جنمة  مع  عالقته  عن  الك�شف  منذ 
كاردا�شيان،  ك��ي��م  ال��واق��ع  ت��ل��ف��زي��ون 
ل��ن ي��ذه��ب ك��م��ا ك���ان م��ق��ررا �شابقا 
وقالت  املقبل.  الأ�شبوع  الف�شاء  اإىل 
جنم  اإن  اخلمي�ص  ب��ي��ان  يف  ال�شركة 
ليف"  ن���اي���ت  "�شاترداي  ب��رن��ام��ج 
جاهزا  ي��ع��د  "مل  ع��ام��ا   28 ال��ب��ال��غ 
"ان ا�ص  لالن�شمام اإىل طاقم رحلة 

املهمة". هذه  يف  - 20" للم�شاركة 
جليف  اململوكة  ال�شركة  تو�شح  ومل 
ديفيد�شون  دع�����ت  ال���ت���ي  ب���ي���زو����ص 
للم�شاركة يف املهمة، اأ�شباب ان�شحابه 
م��ن ه���ذه ال��رح��ل��ة امل��ق��رر اإج���راوؤه���ا 
والتي  اآذار-م����ار�����ص   23 يف  اأ���ش��ا���ش��اً 
ت�شتمر 11 دقيقة على منت �شاروخ 
من املقرر انطالقه من غرب ولية 

تك�شا�ص الأمريكية.
اآخرين  ركاب  الرحلة خم�شة  وت�شم 
ن  اأعمال، ممرّ رجال  بينهم خ�شو�شا 
الرحلة  على  مقاعدهم  ثمن  دفعوا 
اأرجئت  وق��د  عنه.  ُيك�شف  مل  ب�شعر 
الرحلة اإىل 29 اآذار-مار�ص. واأعلنت 
"بلو اأوريجن" عزمها الك�شف قريبا 
طاقم  �شمن  �شاد�ص  راك��ب  ا�شم  عن 
�شارك  بيزو�ص  جيف  وك��ان  الرحلة. 
�شاروخ  ع��ل��ى  رح��ل��ة  اأول  يف  بنف�شه 
هذه  نقلت  وم��ذاك،  �شي�د".  "نيو 
املركبة خ�شو�شا املمثل وليام �شاتر 
امل���ع���روف ب�����دور ال��ك��اب��نت ك����ريك يف 
لورا  واأي�شا  تريك"،  "�شتار  �شل�شلة 
�شي�د  اآلن  اب��ن��ة  ت�شر�شلي  �شي�د 

اأول اأمريكي ذهب اإىل الف�شاء.

�سجني اأمريكي �سابق يطالب 
اإيران بتعوي�ص مليار دولر

لعامني،  اإي���ران  يف  �شجيناً  ك��ان  اأن  بعد 
رفع مايكل وايت، وهو جندي �شابق يف 
ق�شائية  دع��وى  الأم��ريك��ي��ة،  البحرية 
ن����ظ����ام ط�����ه�����ران، ط����ال����ب فيها  ����ش���د 

بتعوي�ص قدره مليار دولر.
اإي��ران قامت باختطافه  اإن  وقال وايت 
اأن��ه تعر�ص  اإىل  واأخ��ذه كرهينة، لفتاً 
"اإيران  اأثناء الحتجاز، وفق  للتعذيب 

اإنرتنا�شونال".
اإ�شاءة  اأ���ش��م��اه  م��ا  تفا�شيل  ك�شف  كما 
خلف  الأمد"  "طويلة  امل���ع���ام���ل���ة 
الق�شبان يف اإيران، مبا يف ذلك ال�شرب 
الطعام  واجللد واحلرمان من  واللكم 
وال�شراب وال�شغط عليه من اأجل اأخذ 
العرتافات الكاذبة مثل اأنه "جا�شو�ص 

للحكومة الأمريكية".

قتل عرو�سه لأنها طلبت 5 جنيهات !
بقتل  ب�شعة  جرمية  مب�شر  القليوبية  حمافظة  �شهدت 
زواجها  من  فقط  يوماً   18 بعد  زوجها  يد  على  عرو�ص 
واحد"  دولر  م���ن  "اأقل  م�����ش��ري��ة  ج��ن��ي��ه��ات   5 ب�����ش��ب��ب 
اإخطاراً  القليوبية،  اأم���ن  م��دي��ر  تلقى  حيث  بال�شكني. 
على  بالعثور  قليوب  �شرطة  م��رك��ز  مباحث  رئي�ص  م��ن 
اأمنية  تنتقل قوة  ان  العقارات قبل  اأحد  داخل  فتاة  جثة 
اإىل م�شت�شفى  اإىل موقع احلادث ومت نقل اجلثة  �شريعاً 
قليوب، وتبني اأن زوجها وراء ارتكاب الواقعة حيث طعنها 
ب�شكني عدة طعنات وفر هارباً. وك�شفت حتريات الأجهزة 
ت�شاجر مع زوجته عندما طلبت منه  املتهم  اأن  الأمنية، 
اأنه رف�ص  مبلغا ماليا ل�شراء بع�ص متطلبات املنزل، اإل 
وت�شاجر معها وطعنها بال�شكني يف ظهرها. كما اأو�شحت 
زوجته  على  ينفق  مل  ال���زواج  بعد  املتهم  اأن  التحريات، 
وكان يعتمد على اأ�شرة زوجته يف اإر�شال الطعام لهم، ويوم 
لوازم  ل�شراء  جنيهات   5 مببلغ  زوجته  طالبته  الواقعة 
قام على  بينهم م�شاجرة،  اأنه رف�ص ون�شبت  اإل  الطعام، 
اإثرها بطعنها مبناطق متفرقة باجل�شم. و�شرحت والدة 
الزوجة لو�شائل اإعالم حملية اأنها تقوم ببيع اخل�شروات 
معها  توا�شلت  احل��ادث  ي��وم  واأنها  بناتها،  على  لالإنفاق 
جوعها  ب�شبب  ط��ع��ام��ا  م��ن��ه��ا  وط��ل��ب��ت  ال�شحية  اب��ن��ت��ه��ا 
دمائها.  يف  غارقة  وجدتها  ولكنها  لها  م�شرعة  وذهبت 
القليوبية  مبحافظة  قليوب  نيابة  اأم���رت  جهتها  وم��ن 
بحب�ص الزوج املتهم بقتل زوجته بعد 18 يوماً من الزواج 
بقرية بلق�ص بدائرة املركز 4 اأيام على ذمة التحقيقات. 
كما اأمرت النيابة العامة حتريات املباحث اجلنائية حول 
اأهل املتوفية والتحفظ على  الواقعة ومالب�شتها و�شوؤال 

اجلنائي. للمعمل  واإر�شاله  اجلرمية  "ال�شكني" اأداة 

دبابري تلحق الدمار بطائرات يف مطار بري�سبان الأ�سرتايل
واأثرت  ف�شاد طائرات  الدبابري يف  ت�شببت جمموعة من 
يعمل  كما  بري�شبان،  الطريان يف مطار  تكنولوجيا  على 
"اأ�شرتاليا  امل�شكلة، بح�شب موقع  علماء البيئة على حل 

بالعربي".
وُعرث على دبابري يف مطار بري�شبان تقوم ب�شنع اأع�شا�ص 
ي�شتخدم  اأن��اب��ي��ب جتريبية جل��ه��از جم��وف  داخ���ل  ط��ني 
حل�����ش��اب ���ش��رع��ة ال���ط���ائ���رة، مم���ا خ��ل��ق م�����ش��اك��ل لأطقم 

الطريان.
للم�شكلة،  ح��ل  اأف�شل  الأن��اب��ي��ب  اأغطية  اعتبار  مت  وق��د 
اأق��ل��ع��ت رح��ل��ة اخل��ط��وط اجلوية  ول��ك��ن يف ال��ع��ام 2018 

املاليزية والأغطية يف مكانها.
�شرعة  م��ن حت��دي��د  الأط��ق��م  تتمكن  ل��ذل��ك، مل  ونتيجة 

الطائرة، ما عر�ص جميع ركابها للخطر.
اأجنو�ص  الأ���ش��رتايل،  النقل  �شالمة  مكتب  رئي�ص  وق��ال 
م��وؤ���ش��رات موثوقة  ب���دون  الإق���الع  ع��واق��ب  “اإن  ميت�شل 
وق���د حدث  ك��ارث��ي��ة،  ت��ك��ون  اأن  اجل��وي��ة مي��ك��ن  لل�شرعة 
ذلك يف جميع اأنحاء العامل يف املا�شي”. كما ذكر تقرير 
ملكتب �شالمة النقل الأ�شرتايل اأن الدبابري انت�شرت على 
اآلن  الأرج��ح خارج نطاق ال�شيطرة. ويعمل عامل البيئة 

هاو�ص مع مطار بري�شبان حلل امل�شكلة.

�ساروخ نا�سا اجلديد للمهمات القمرية ُينقل للمرة الأوىل اإىل من�سة الإطالق 
ب���داأ ال�����ش��اروخ اجل��دي��د ل��وك��ال��ة ال��ف�����ش��اء الأمريكية 
باجتاه  له  انتقال  اأول  اخلمي�ص  الأول  اأم�ص  )نا�شا( 
من�شة الإطالق حيث �شيخ�شع جلملة اختبارات قبل 
ال�شيف  خ��الل  القمر  اإىل  جناحها  ح��ال  يف  اإر���ش��ال��ه 
املقبل. وقد ترك �شاروخ "ا�ص ال ا�ص" مبنى التجميع 
يف مركز كينيدي الف�شائي بولية فلوريدا الأمريكية 
يف  اخلمي�ص،  غ(  ت   21،47(  17،47 ال�شاعة  ق��راب��ة 
من�شة  اإىل  لالن�شمام  �شاعة  ع�شر  اأح��د  مدتها  رحلة 
كيلومرتات  �شتة  بعد  على  الواقعة  39بي  النطالق 
اأوريون  الف�شائية  الكب�شولة  م��ع  امل��رك��ز.  م��ن  ��ف  ون��يرّ
ا�ص"  ال  "ا�ص  ���ش��اروخ  يبلغ ط��ول  راأ���ش��ه،  املعلقة على 
اأقل  اأعلى من متثال احلرية، لكنه  اأنه  اأي  98 مرتا، 
ارتفاعا بقليل من �شاروخ "�شاتورن 5" الذي ا�شُتخدم 
"ابولو"  مهمات  خ��الل  القمر  اإىل  الب�شر  اإر���ش��ال  يف 

والذي بلغ طوله 110 اأمتار.
من  ميغانيوتن   39،1 �شتنتج  ا�ص"  ال  "ا�ص  اأن  غري 
ما   ،"5 "�شاتورن  م��ن   % ب�15  اأك����رث  اأي  ال�����ش��غ��ط، 

�شيجعله ال�شاروخ الأقوى يف العامل حالياً.
وقال امل�شوؤول الرفيع يف وكالة نا�شا توم ويتماير هذا 

الأ�شبوع "هذا رمز لبلدنا".
اإطالق  �شيكلف  اإذ  باهظة،  "الرمز"  ه��ذا  تكلفة  لكنرّ 
"ارتيمي�ص"  برنامج  �شمن  الأوىل  الأرب���ع  العمليات 
ك�شف  ما  وفق  دولر،  مليارات   4،1 القمر  اإىل  للعودة 
املفت�ص العام يف وكالة الف�شاء الأمريكية بول مارتن 

اأمام الكونغر�ص خالل ال�شهر اجلاري.
وفور بلوغ منطقة النطالق، اأمام املهند�شني ما يقرب 
القيام  اخ��ت��ب��ارات قبل  اأ���ش��ب��وع��ني لإج����راء جملة  م��ن 

بتجربة عامة قبل الإطالق.
اأكرث  الفريق  �شيمالأ  ني�شان/ابريل،  من  الثالث  ويف 
د يف ال�شاروخ  من ثالثة ماليني لرت من الوقود امل�رّ
ل��ك��ل م��رح��ل��ة حتى  و���ش��ي��ج��ري ع���داً عك�شياً جت��ري��ب��ي��اً 

اللحظات الع�شر الأخرية، من دون ت�شغيل املحركات.
ال�شاروخ لإجراء جتربة  الوقود من  �شُي�شحب  بعدها 

على عملية اإطالق غري مكتملة بطريقة اآمنة.
وحددت "نا�شا" �شهر اأيار/مايو املقبل موعدا تقريبيا 
غري  ال��ق��م��ري��ة   "1 "اأرتيمي�ص  مهمة  لإط����الق  اأول 
"ا�ص  ���ش��اروخ  م��رة  فيها لأول  ال��ت��ي يجتمع  امل��اأه��ول��ة 

ال ا�ص" وكب�شولة "اأوريون".

ج�جن اي�ن �ضاي لدى ح�ض�رها العر�س الأول لفيلم »بات�ضينك�« يف املتحف الأكادميي لل�ض�ر املتحركة يف ل��س اأجنل��س.   رويرتز

�سريين تظهر ببطن منتفخ وتثري الت�ساوؤلت..هل هي حامل؟
�شاحبة اآه ياليل ظهرت تغني يف حفل زفاف بالقاهرة والعري�ص و�شع يده على بطنها 

للتقاط �شورة.. ما فجر كثرياً من الت�شاوؤلت!
وعاد ا�شم الفنانة امل�شرية �شريين عبدالوهاب اإىل الواجهة جمدداً مثرياً كثرياً من 
اجلدل هذه املرة، فقد تداولت مواقع التوا�شل الجتماعي مقطع فيديو ل�شاحبة "اآه 
اأم�ص  بالقاهرة،  البارون  الأف��راح بق�شر  اأحد  اإحيائها  اأثناء  ياليل" وهي ببطن منتفخ، 

الأول اخلمي�ص.
من  �شيقا  اأ�شود  ف�شتانا  وترتدي  اأغانيها،  اإح��دى  تغني  وهي  امل�شرية  النجمة  وظهرت 
قام  حركة  كانت  املفاجاأة  لكن  العري�ص،  بجوارها  ويرق�ص  الأ�شفل  من  ووا�شعا  الأعلى 
بها الأخري بو�شع يده على بطنها لي�شري للم�شور بالتقاط �شورة له -وهي حركة عادة 

حتدث لإظهار حمل املراأة - ما فجر الكثري من الت�شاوؤلت.
�شريين  غ�شب  وع��دم  الت�شرف  هذا  �شبب  عن  التوا�شل  مواقع  ون�شطاء  رواد  ت�شاءل  ميا 
منه؟ وهل هي فعال حامل؟ خ�شو�شاً اأن الفيديو يبدو حديثاً نظًرا لظهور النجمة 
ال�شهرية ب�شعر ق�شري. يف املقابل، و�شح اآخرون اأنه لرمبا �شريين ك�شبت وزنا 

زائدا ب�شبب اأزمتها النف�شية الأخرية.


