
   

هناأت املراأة الإماراتية ون�ساء العامل مبنا�سبة يوم املراأة العاملي 
فاطمة بنت مبارك: حتقيق النجاحات 
هو ما عاهدناه من بنات زايد املخل�صات

•• اأبوظبي-وام:

ه���ن���اأت ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  رئي�شة االحتاد 
االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  للأمومة  االأعلى 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية »اأم االإمارات«، املراأة 
يوم  العامل مبنا�شبة  ن�شاء  االإماراتية وجميع 
�شهر  الثامن من  الذي ي�شادف  العاملي  امل��راأة 
من  م��زي��داً  ع��ام، متمنية لهن  مار�س من كل 

التوفيق والنجاح والريادة.
يوم،  بعد  ي��وم��اً  امل����راأة  تثبت  �شموها:  وق��ال��ت 
بروح  واالج��ت��ه��اد  العمل  م��ع  اأن��ه ال م�شتحيل 
م�شتقبل  ل�شياغة  واالأم����ل  االإب�����داع  مي��ل��وؤه��ا 
القيادة  وت�شجيع  دع��م  بف�شل  ازده����اراً،  اأك��ر 
للمراأة،  العاملي  ال��ي��وم  ومبنا�شبة  الر�شيدة.. 
ما  هو  النجاحات  حتقيق  ب��اأن  القول  ي�شرين 
عاهدناه من بنات زايد املخل�شات.. كلنا ثقة 
االإجن��از واحلفاظ  يف قدرتكن على م�شاعفة 
على مكت�شبات الوطن ومقدراته، التي تدفعنا 
لرفعة  �شعياً  العطاء  من  لبذل مزيداً  جميعاً 
اجلديدة  عاما  اخلم�شني  يف  احلبيب  وطننا 

من عمر الدولة باإذن اهلل.

حممد بن را�شد خلل لقائه رئي�س جمهورية غانا، يف جناح بلده يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي    )وام(

زيلين�سكي: مل يعد يهمنا الن�سمام للناتو الذي يخ�سى مو�سكو
بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الرو�صية 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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فريدة احلو�سني .. منوذج اإماراتي 
ملهم يف يوم املراأة العاملي 

اأخبار الإمارات

بان�سغال رو�سيا يف اأوكرانيا.. 
داع�ص يتنف�ص ال�سعداء يف �سوريا

عربي ودويل

»وام« تر�سد اأبرز 7 لعبني عرباً 
يتاألقون اأوروبيا بقائمة الهدافني

الفجر الريا�سي

•• عوا�صم-وكاالت:

الثلثاء فر�س  اأم�س  بايدن  االأمريكي جو  الرئي�س  اأعلن 
ي�شمل  مبا  الرو�شية  الطاقة  واردات  على  اأمريكي  حظر 
النفط والغاز، معززا حملة �شغوط على مو�شكو ردا على 

غزو اأوكرانيا.
املفرو�شة  ال��ع��ق��وب��ات  اأن  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  واع����رف   
وتعهد  االأمريكي  املواطن  على  اأي�شا  �شتوؤثر  رو�شيا  على 
بايدن مبوا�شلة دعم ال�شعب االأوكراين يف مواجهة الغزو 

الرو�شي
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ���ش��ل ال��ري��ط��ان��ي��ة العملقة 
النفط  م�شاريع  م��ن  االن�����ش��ح��اب  نّيتها  ال��ث��لث��اء  للنفط 
والغاز الرو�شية تدريجا، متا�شيا مع التوجيهات اجلديدة 

للحكومة الريطانية ردا على الغزو الرو�شي الأوكرانيا.
وو�شط ت�شاعد التوتر واال�شتنفار الع�شكري برين رو�شيا 
اأطلقها  ال��ت��ي  الع�شكرية  العملية  خلفية  على  وال��غ��رب، 
�شمال  ال��ع��ام حللف  االأم���ني  ك��رر  اأوك��ران��ي��ا،  الكرملني يف 
االأطل�شي ين�س �شتولتنرج الثلثاء التاأكيد على اأن الناتو 
ملتزم بالدفاع عن اأي دولة من الدول االأع�شاء يف احللف، 

�شد اأي اعتداء على اأرا�شيها.
بدوره، دعا الرئي�س ال�شيني �شي جينبينغ، اأم�س الثلثاء، 
االأوك����راين،  ال��ن��زاع  يف  النف�س  �شبط  درج���ات  اأق�شى  اإىل 
مع  بالفيديو  قمة  للغاية، يف  باأنها مقلقة  االأزم��ة  وا�شفا 
وامل�شت�شار  م��اك��رون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  نظريه 

االأملاين اأوالف �شولت�س.
�شن  على  اأ�شبوع  م��ن  اأك��ر  بعد  �شي،  ت�شريحات  وت��اأت��ي 
اأن  املتحدة  االأمم  اإع��لن  اأوكرانيا، مع  رو�شيا حربا على 

عدد الفارين من احلرب جتاوز مليوين �شخ�س.
وقال  الأوك��ران��ي��ا  ال��رو���ش��ي  الهجوم  اإدان���ة  بكني  ورف�شت 
اأن يحافظ اجلانبان على زخم املفاو�شات  اإنه يريد  �شي 
اأجل  من  املحادثات  وموا�شلة  ال�شعوبات  على  والتغلب 
حتقيق نتائج.. ومنع حدوث اأزمة اإن�شانية وا�شعة النطاق، 

بح�شب ما اأوردته حمطة )�شي �شي تي يف( الوطنية.
واأ�شاف �شي اأن الو�شع احلايل يف اأوكرانيا مقلق وال�شني 
القارة االأوروبية. واأعلنت  حزينة جدا لتجدد احلرب يف 

ال�شني اأنها �شر�شل م�شاعدات اإن�شانية اإىل اأوكرانيا.
وب���ع���د م��ن��ا���ش��دات ع����دة ل��ل��غ��رب ال���ش��ي��م��ا حل��ل��ف �شمال 
االأجواء  ف��وق  ط��ريان  حظر  فر�س  اأج��ل  م��ن  االأطل�شي، 
فولودميري  االأوك��������راين  ال��رئ��ي�����س  خ����رج  االأوك����ران����ي����ة، 
اأن  معلناً  ال��ث��لث��اء،  مفاجئة،  ت�شريحات  يف  زيلين�شكي 
يخ�شى  ال���ذي  للناتو  باالن�شمام  مهتمة  تعد  مل  كييف 

املواجهة مع رو�شيا، وفق تعبريه.
ك��م��ا ح��م��ل يف ف��ي��دي��و ب��ث��ه ع��ل��ى ح�����ش��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ة على 
تطبيقه  لعدم  املدنيني  مقتل  م�شوؤولية  الغرب  تليغرام، 
عن  امل�شوؤولون  مبحا�شبة  توعد  فيما  للطريان،  حظرا 

قتل املدنيني اأمام املحاكم الدولية.
زيلين�شكي، بح�شب ما نقلت وكالة فران�س  اعتر  كذلك 

بر�س، اأن الغرب مل يف ب�وعوده اإىل بلده، وفق قوله.

ب���ف���اري���ن م���ن العملية  ه����ذا وب�������داأت ح���اف���لت م��ك��ت��ظ��ة 
الع�شكرية الرو�شية يف اأوكرانيا م�شرية على طول طريق 
اإيذانا  الثلثاء،  االأوكرانية،  امل��دن  اإح��دى  خ��ارج  جليدي 

ببدء جهود جديدة الإجلء مدنيني عر ممرات اآمنة.
واحد  اأوكرانيا  �شرق  �شومي  مدينة  من  اخل��روج  طريق 

ل��ت��وف��ري �شبل للمدنيني  ال��رو���س  ب��ه��ا  5 ط���رق وع���د  م��ن 
مقطع  واأظ��ه��ر  ال��رو���ش��ي.  ال��ه��ج��وم  م��ن  بحياتهم  للنجاة 
م�شجل م�شور، ن�شرته هيئة رقابة االت�شاالت االأوكرانية، 
اأنه مل  اإال  اأ�شخا�شا يحملون حقائب على منت حافلت، 

يت�شح اإىل متى �شي�شتمر هذا اجلهد.

ال�صي�صي يف ال�صعودية للت�صاور ب�صاأن الأزمات الإقليمية والدولية

الرئي�س  االأمريكي يعلن اأن النفط والغاز الرو�شيني لن ي�شل جمددا اىل الواليات املتحدة  )رويرز(

ال��ع��رب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء 
املنطقة ق�����ص��اي��ا  ي��ب��ح��ث��ون 

•• القاهرة-وكاالت:

العرب  اخل����ارج����ي����ة  وزراء  ي��ع��ق��د 
االأربعاء  ال��ي��وم  اجل���دي���دة  دورت���ه���م 
للجامعة  ال��ع��ام��ة  االأم����ان����ة  مب��ق��ر 

العربية، برئا�شة لبنان.
وي����ب����ح����ث ال����������������وزراء ع������������دداً من 
بالق�شية  تتعلق  ال��دائ��م��ة  ال��ب��ن��ود 
العربي  وال�������ش���راع  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
اال�شرائيلي واالأمن القومي العربي 
وحقوق  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال���������ش����وؤون 
االإن�شان. وكان املندوبون الدائمون 
اأعمالهم  اختتموا  العربية  ل��ل��دول 
الجتماع  ل��ل��ت��ح�����ش��ري  االإث������ن������ني، 
م�شاريع  واإع����داد  اخل��ارج��ي��ة  وزراء 
الوزراء.  �شيعتمدها  التي  القرارات 
واتفق املندوبون على رفع عدد من 
اخلارجية  وزراء  اإىل  امل��و���ش��وع��ات 
الإعداد القرار املنا�شب ب�شاأنها والتي 
االأو�شاع  ومنها  ات��ف��اق  ع��دم  ت�شهد 
القمة  م���وع���د  وحت���دي���د  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ق��ادم��ة ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 
للقمة  امل�شت�شيفة  الدولة  اجلزائر 
من  نوفمر  االأول  اقرحت  والتي 

)ت�شرين الثاين( القادم.

با�صاغا يهدد الدبيبة: 
�صندخل طرابل�س بقوة القانون

•• طرابل�س-وكاالت:

البلد  انق�شام  و�شط  اأ�شابيع،  منذ  ليبيا  يف  احلا�شل  لل�شراع  تفاقم  يف 
جمددا بني حكومتني، اأكد رئي�س احلكومة الليبي املكلف فتحي با�شاغا، 
مهامها  ملبا�شرة  طرابل�س  العا�شمة  اإىل  �شتتوجه  حكومته  اأن  الثلثاء، 
خلل اليومني القادمني، و�شتت�شلم ال�شلطة بقوة القانون ولي�س بقانون 
لي�شت  حكومته  اأن  الليبيني،  اإىل  بها  توجه  كلمة  خلل  واأ�شاف  القوة. 
اإىل  م�شريا  وجنوبا،  وغربا  �شرقا  البلد  لكل  ليبية  حكومة  هي  موازية 
الرملان  بني  وتوافق  واتفاق  �شفافة  بطريقة  مت  وتعيينها  اختيارها  اأن 
خالد  الدولة  جمل�س  رئي�س  يتعّر�س  اأن  قبل  للدولة،  االأعلى  واملجل�س 

امل�شري اإىل �شغوط، لتغيري موقفه.
اإال اأنه بعدم اللجوء اإىل العنف، حمذرا من خطر اإ�شعال الفتنة واالنزالق 
مرة اأخرى نحو احلرب، كما تعهد باأن تقود حكومته ليبيا اإىل االنتخابات، 
مبديا ا�شتعداده للتعاون مع االأمم املتحدة يف ذلك، اإ�شافة اإىل ا�شتمرار 

التوا�شل مع الرملان والدولة.
فيما انتقد مناف�شه رئي�س احلكومة احلايل عبد احلميد الدبيبة، معترا 
ويدفع  ال��ذمم  ل�شراء  خ��ا���س،  ملك  كاأنها  ليبيا،  اأم���وال  يف  يت�شرف  اأن��ه 
اأجل  م��ن  وي�����ش��ارا،  ميينا  وحتريكهم  ال�شتغللهم  امل�شلحة  للملي�شيات 
البقاء يف ال�شلطة. لكنه مل يتحدث عن كيفية دخول حكومته �شلميا اإىل 
العا�شمة طرابل�س يف ظّل التح�شيد الع�شكري داخلها، حيث تواجه عدة 
عقبات ال�شتلم ال�شلطة وتثبيت مقاليد احلكم ل�شاحلها ب�شكل طبيعي، 
يف  امل�شّلحة  امللي�شيات  اأك��ر  بدعم  يحظى  ال��ذي  الدبيبة  رف�س  نتيجة 
العا�شمة، التخّلي عن من�شبه ب�شكل �شلمي قبل اإجراء انتخابات، وتاأكيده 

على اأنه �شيواجه اأّي حتركات ع�شكرية تقرب من املقرات احلكومية.

م�صلحة  لها  رو�صيا  بلينكن: 
اإي����ران من  م��ن��ع  ذات��ي��ة يف 
ح���ي���ازة اأ���ص��ل��ح��ة ن��ووي��ة 

•• تالني-رويرتز:

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال 
اأن����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ن خ�����لل زي�����ارة 
الإ�شتونيا اأم�س الثلثاء اإن رو�شيا 
اإيران  ذاتية يف منع  لها م�شلحة 

من حيازة اأ�شلحة نووية.
العمل  "نوا�شل  بلينكن  واأ���ش��اف 
ملعرفة ما اإذا كان باإمكاننا العودة 
اإيران  م��ع  املتبادل  االمتثال  اإىل 
رو�شيا  توا�شل  النووي.  للتفاق 
ولها  اجل��ه��ود  تلك  يف  م�شاركتها 
�شمان  يف  اخل��ا���ش��ة  م�شلحتها 
ع���دم ق���درة اإي�����ران ع��ل��ى امتلك 

�شلح نووي".
وو����ش���ع���ت م��و���ش��ك��و ع��ق��ب��ات يوم 
النووية  امل��ح��ادث��ات  اأم���ام  ال�شبت 
اأن  ف���ي���ه  ب�����دا  ال������ذي  ال����وق����ت  يف 
امل����ح����ادث����ات غ����ري امل���ب���ا����ش���رة بني 
طهران ووا�شنطن يف فيينا تتجه 
نحو اتفاق. وقال وزير اخلارجية 
ال��رو���ش��ي ���ش��ريج��ي الف�����روف اإن 
اأوكرانيا  على  الغربية  العقوبات 
اأ�����ش����ب����ح����ت ح����ج����ر ع�������رة اأم�������ام 

التو�شل اإىل اتفاق نووي.

•• الريا�س-وكاالت:

و�شل الريا�س، الثلثاء، الرئي�س 
امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي، وكان 
خالد  امل��ل��ك  مب��ط��ار  ا�شتقباله  يف 
الدويل، االأمري حممد بن �شلمان 
اململكة  عهد  العزيز، ويل  عبد  بن 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ن��ائ��ب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع.
وف������ور ن������زول رئ���ي�������س م�����ش��ر من 
ال�شقور  طائرات  قدمت  الطائرة 
ال�شعودية ا�شتعرا�شا جويا ر�شمت 
خلله األوان العلم امل�شري ترحيبا 

بو�شول ال�شي�شي اإىل اململكة.
����ش���ال���ة  يف  ا�������ش������راح������ة  وب������ع������د 
املطار، �شحب ويل  الت�شريفات يف 
يف  م�شر،  رئي�س  ال�شعودي،  العهد 

موكب ر�شمي اإىل الديوان امللكي.
الرئا�شة  اأع��ل��ن��ت  ���ش��اب��ق،  وق��ت  ويف 
الفتاح  عبد  الرئي�س  اأن  امل�شرية 
ال�شي�شي توجه �شباح الثلثاء اإىل 
يف  ال��ري��ا���س  ال�شعودية  العا�شمة 
زيارة ر�شمية تهدف للت�شاور ب�شاأن 

�سريغي �سويغو و�سريغي ناري�سكني:
مقّربان من بوتني بني ال�صعبية والظل!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

جانب  اإىل  يقفان  اخلارجية  املخابرات  جهاز  ورئي�س  الرو�شي  الدفاع  وزي��ر 
بوتني يف احلرب. من م�شافة بعيدة، ميكن مقارنتهما ب�شهولة بداين وايلد، 
االأر�شتقراطي  �شينكلري،  وب��ري��ت  متوا�شعة،  اأ���ش��ول  م��ن  ال�شجاع  امل�شاك�س 
يف  تافهة  املقارنة  تبدو  قد  ي��ور���س.  �شن�شرييل  م�شل�شل  يف  وامل��ه��ّذب،  املغري 
مواجهة الفظائع التي يعي�شها االأوكرانيون منذ ع�شرة اأيام. ومع ذلك، فاإن 
الثنائي يف امل�شل�شل الريطاين هما مقاربة انطلق لفهم ما يجمع �شريغي 
�شويغو، وزير دفاع رو�شيا منذ عام 2012، و�شريغي ناري�شكني، رئي�س جهاز 
الرئي�س  2016، يف حتالفهما احلديدي مع  املخابرات اخلارجية منذ عام 
اأكر خللفة بوتني  الرو�شي فلدميري بوتني. فاإذا كان لدى االأول فر�س 
البقاء يف الظل  الثاين يف�شل دائًما  الأنه يحظى ب�شعبية لدى الرو�س، فاإن 

والت�شويات ال�شرورية.                               )التفا�شيل �س12(

جلنوده:  الأمريكي  الأركان  رئي�س 
ل ن��ري��د ح��رب��ًا ع��امل��ي��ة اأخ���رى

•• وا�صنطن-وكاالت

ال���رو����ش���ي  ال����ت����وت����ر  ذروة  و�����ش����ط 
العملية  ت��دخ��ل  وف��ي��م��ا  ال���غ���رب���ي، 
االأرا�شي  الرو�شية على  الع�شكرية 
الثاين، طلب  اأ�شبوعها  االأوكرانية 
رئي�س االأركان االأمريكي اجلرنال 
مارك ميلي من القوات االأمريكية 
املتمركزة يف اأوروبا اإبداء ت�شميمها 
ب��ني قوى  ان���دالع ح��رب  على منع 

عظمى.
وق����ال م��ي��ل��ي ال����ذي ي��ج��ري جولة 
اأوروب��ا للتاأكيد على عزم بلده  يف 
الدفاع عن اجلناح ال�شرقي حللف 
�شمال االأطل�شي مبواجهة الهجوم 
االأمريكيني  ل��ل��ج��ن��ود  ال���رو����ش���ي، 
قرب  ج��وي��ة  ق��اع��دة  يف  املنت�شرين 
رومانيا  ج��ن��وب  يف  كون�شتانت�شا 
ع��ل��ي��ن��ا ال���ت���اأك���د م���ن ق��درت��ن��ا على 
اال�شتجابة ال�شريعة، واإظهار قوتنا 
وت�شميمنا ودعمنا للحلف ملنع اأي 
ع���دوان اإ���ش��ايف م��ن ال��رو���س ومنع 

اندالع حرب بني القوى العظمى.
منذ   ،1914 م��ن��ذ  اأ����ش���اف:  ك��م��ا 
االأوىل  ال���ع���امل���ي���ة  احل������رب  ب����داي����ة 
نهاية  اأي   ،1945 ال��ع��ام  وح��ت��ى 
احل�����رب ال��ع��امل��ي��ة ال���ث���ان���ي���ة.. قتل 
150 مليون �شخ�س.. ال نريد اأن 

االأزمات االإقليمية والدولية.
الرئا�شة  با�شم  امل��ت��ح��دث  واأو���ش��ح 
موقع  ع��ر  را���ش��ي،  ب�شام  ال�شفري 
في�شبوك، اأن ال�شي�شي �شيبحث مع 
العاهل ال�شعودي امللك �شلمان بن 
االأمري  العهد  وويل  ال��ع��زي��ز  عبد 
حم���م���د ب����ن ����ش���ل���م���ان ال���ع���لق���ات 
بني  جتمع  التي  الوثيقة  الثنائية 

البلدين.
الت�شاور  املحادثات  �شتت�شمن  كما 
الق�شايا  خمتلف  حول  والتن�شيق 
واالأزمات االإقليمية والدولية ذات 
املرحلة  خ��لل  امل�شرك  االهتمام 
ت�شافر  تتطلب  وال��ت��ي  ال��راه��ن��ة، 
اجل��ه��ود م��ن اأج����ل ح��م��اي��ة االأم���ن 

القومي العربي.

�شريغي �شويغو

ال�شي�شي لدى و�شوله اىل الريا�س ويف ا�شتقباله االأمري حممد بن �شلمان

�شريغي ناري�شكني

م�صرع قائد قنا�صي احلوثي 
يف تعز.. وامليلي�صيا تعرتف

•• اليمن-وكاالت:

اأقرت ميلي�شيا احلوثي، الذراع االإيرانية يف اليمن، مب�شرع القيادي امل�شوؤول عن منفذي 
جرائم القن�س التي خلفت وتخلف �شحايا ب�شورة �شبه يومية يف حمافظة تعز، جنوبي 
امليلي�شيات احلوثية )ينتحل رتبة عقيد( حممد غالب  القيادي يف  البلد. ولقي  غرب 
اأبو مازن، م�شرعه، االأحد، بنريان اجلي�س خلل معارك بجبهة االأحطوب غرب  �شيف 
تعز. واأكد اإعلم حمور تعز الع�شكري م�شرع القيادي احلوثي بنريان اجلي�س الوطني 

يف جبهة االأحطوب غرب تعز.
وكان ال�شريع يعمل قائدا لكتيبة القنا�شني يف �شفوف امليلي�شيا، وله دور كبري يف ت�شهيل 

دخول احلوثيني اإىل منطقته بحذران، وت�شريد االأهايل، ونهب منازلهم وتفجريها.
األفا و326 مدنياً على يد ميلي�شيا   17 اإىل مقتل واإ�شابة  اإح�شاءات حقوقية  وت�شري 
يف  اأع����وام   6 خ��لل  م�شنا،  و1053  ام����راأة  و1527  طفل   3916 بينهم  احل��وث��ي، 

حمافظة تعز.

خالل ا�ستقباله جمموعات ن�سائية متثل العديد من اجلهات يف الدولة 

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية دور املراأة يف تن�صئة اأجيال 
واعية قادرة على مواجهة التحديات وموا�صلة البناء

•• اأبوظبي-وام:

نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأك��د �شاحب 
اأهمية  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
قادرة  وواعية  اأجيال �شاحلة  تن�شئة  املحوري يف  امل��راأة  دور 
وجتاوزها  امل�شتقبلية  التحديات  خمتلف  مع  التعامل  على 

امل���راأة حتظى  اأن  اإىل  اأوط��ان��ه��ا.. م�شرياً  بناء  واالإ���ش��ه��ام يف 
مبكانة وتقدير كبريين يف دولة االإمارات.

وقال �شموه �� خلل ا�شتقباله ام�س جمموعات ن�شائية متثل 
اإن تقدير   �� البحر  الدولة يف ق�شر  العديد من اجلهات يف 

املراأة منهج ثابت ن�شري عليه يف دولة االإمارات.
)التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد خلل ا�شتقباله جمموعة من بنات االإمارات مبنا�شبة اليوم الدويل للمراأة   )وام(

زار جناحّي اأرمينيا وفيتنام
حممد بن را�صد يلتقي رئي�س غانا 
ورئي�صة وزراء بنغالدي�س يف اإك�صبو

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى   
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، اأم�س فخامة نانا اأكوفو اأدو، رئي�س جمهورية غانا، يف 
جناح بلده يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي. ورّحب �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بالرئي�س الغاين، 
بيومها  الدولة حالياً حل�شور احتفاالت بلده  الذي يزور 
االأفريقية  امل�شاركة  اأن  �شموه  م��وؤك��داً  اإك�شبو،  يف  الوطني 
املتميزة يف هذه الدورة من املعر�س العاملي العريق، مّهدت 
ملزيد من التقارب مع �شعوب قارة اأفريقيا، والتعرف ب�شورة 
اأكر تف�شيًل على عاداتها وتقاليدها.   )التفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

زار جناحّي اأرمينيا وفيتنام

حممد بن را�صد يلتقي رئي�س غانا ويزور جناحها يف اإك�صبو
•• دبي-وام:

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
اأم�س فخامة نانا  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل، 
غ��ان��ا، يف جناح  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  اأدو،  اأك���وف���و 
ورّحب  دب��ي.   2020 اإك�شبو  معر�س  يف  ب��لده 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
الدولة  ي���زور  ال���ذي  ال��غ��اين،  بالرئي�س  م��ك��ت��وم 
حالياً حل�شور احتفاالت بلده بيومها الوطني 
االأفريقية  امل�شاركة  اأن  �شموه  موؤكداً  اإك�شبو،  يف 
امل��ت��م��ي��زة يف ه���ذه ال�����دورة م��ن امل��ع��ر���س العاملي 
ال��ع��ري��ق، م��ّه��دت مل��زي��د م��ن ال��ت��ق��ارب م��ع �شعوب 
تف�شيًل  اأك��ر  ب�شورة  والتعرف  اأفريقيا،  ق��ارة 
ع��ل��ى ع���ادات���ه���ا وت��ق��ال��ي��ده��ا، ف�����ش��ل ع���ن االأث����ر 
االقت�شادي املهم املتمثل يف التعريف مبا تتمتع 
املتنوعة  الطبيعية  مب��وارده��ا  الغنية  ال��ق��ارة  به 

من فر�س ا�شتثمارية واقت�شادية واعدة.
االرتقاء  وتبادل اجلانبان احلديث حول فر�س 
بالعلقات الثنائية يف خمتلف املجاالت يف �شوء 

التطور ال�شريع الذي �شهدته الروابط التي جتمع 
البلدين على مدار ال�شنوات القليلة املا�شية ومبا 
ال�شديقني، من خلل  ال�شعبني  يخدم م�شالح 
العديد  �شمن  اجلهود  مل�شافرة  الفر�س  ر�شد 
والتكنولوجيا،  ال���زراع���ة  خ��ا���ش��ة  امل��ج��االت  م��ن 
العمل  اأهمية  على  اجلانبني  اتفاق  عن  ف�شل 
على زيادة م�شتويات التبادل التجاري وال�شياحي 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، واك��ت�����ش��اف م��زي��د م���ن الفر�س 
االقت�شادية  ال�شراكة  تدعم  التي  اال�شتثمارية 
وخلل  املقبلة.  املرحلة  خ��لل  ق��دم��اً  وتدفعها 
جولة يف جناح غانا املُقام يف منطقة الفر�س يف 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اطلع  اإك�شبو، 
على  اأدو  اأكوفو  نانا  والرئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد 
لها غانا من خلل اجلناح  ت��روج  التي  الفر�س 
�شوء  يف  خا�شة  االأجنبية،  اال�شتثمارات  جلذب 
ما تتمتع به غانا من اإمكانات زراعية، مع كونها 
رة للكاكاو، ف�شل  اإحدى اأكر دول العامل امل�شدِّ
عن فر�س اال�شتثمار يف التعدين نظرا ملا حتويه 

اأر�شها من ثروات معدنية عديدة. 
كما اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

ع��ل��ى ج��ان��ب من  ال�شيف  وال��رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
امل�شاريع التي تنفذها غانا يف اإطار ا�شراتيجيتها 
على  واحل���ف���اظ  البيئية  اال���ش��ت��دام��ة  جم���ال  يف 
فيه  ي��وف��ر  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  الطبيعية،  امل����وارد 
اجلناح معلومات حول قطاعات اخلدمات املالية 
وال�شحية واالإنتاج الغذائي مع اإبراز روؤية غانا 
االقت�شادية التي ت�شعى من خللها اإىل حتقيق 
املوارد  ا�شتدامة  اأ�شا�شها  �شاملة  تنموية  نه�شة 

وتر�شيد ا�شتهلكها.
بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  وال��زي��ارة  اجلولة  ح�شر 
دبي  رئي�س جمل�س  اآل مكتوم،  را�شد  بن  حممد 

للإعلم وعدد من الوزراء وامل�شوؤولني. 

- جناح اأرمينيا..
ال�����ش��ي��خ حممد  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  زار  ذل����ك،  اإىل 
املُقام  اأرمينيا  دول��ة  جناح  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
�شموه  �شاهد  حيث  الفر�س  منطقة  يف  ك��ذل��ك 
تعر�س  التي  الرقمية  ال�شا�شات  من  جمموعة 
مقاطع فيديو تتناول ملمح من تاريخ اأرمينيا 
وث��ق��اف��ت��ه��ا واإرث���ه���ا ال��ع��ل��م��ي، ك��م��ا ���ش��اه��د �شموه 

اأث��ري��ة ت��ع��ّرف بجوانب  جم��م��وع��ة مت��ث��ل ق��ط��ع��اً 
وباال�شتعانة  االأرميني  احل�شاري  امل���وروث  من 
بتقنيات رقمية متطورة تقدم للزائر معلومات 
وتابع  وتاريخها.  املعرو�شات  تلك  ح��ول  وافية 
جلناح  الرئي�شية  ال��ف��ك��رة  ح���ول  ���ش��رح��اً  ���ش��م��وه 
التقدم  بناء  اأن  اأ�شا�س  على  تقوم  التي  اأرمينيا 
اأ�شا�شية  ب�شورة  يرتكز  للم�شتقبل  التكنولوجي 
على اأف�شل ممار�شات وتقاليد املا�شي، كما اطلع 
جنبات  اأح���د  يف  امل�شيئة  ال�����ش��ج��رة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه 
اجلناح والتي ترمز اإىل "�شجرة احلياة" وت�شري 
الع�شور  عر  �شلبة  وبقائها  اأرمينيا  ر�شوخ  اإىل 
ب��ج��ذوره��ا يف عمق  ال�����ش��ارب��ة  ال�شجرة  ك��ر���ش��وخ 

االأر�س.

 - جناح فيتنام.. 
را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  زار �شاحب  كما 
حيث  اإك�شبو،  يف  فيتنام  دول���ة  ج��ن��اح  مكتوم  اآل 
م��ن فكرة  اجل��ن��اح  م��ا يقدمه  �شموه على  اط��ل��ع 
تاأتي  التي  االآ�شيوية  ال��دول��ة  تلك  ح��ول  واف��ي��ة 
يف الرتيب اخلام�س ع�شر على م�شتوى العامل 

من ناحية الكثافة ال�شكانية باإجمايل اأكر من 
97 مليون ن�شمة، فيما تعد الثالثة اآ�شيوياً من 
حيث عدد ال�شكان. وا�شتمع �شموه خلل الزيارة 
اإىل �شرح يو�شح ما يعّرف به اجلناح من تراث 
ما تطرحه  االقت�شادية عر  وتطلعاتها  فيتنام 

من فر�س ا�شتثمارية متنوعة، ف�شًل عما ي�شلط 
اجلناح ال�شوء عليه من ملمح مهمة من ثقافة 
علوة  والفلكلوري،  االإب��داع��ي  وتراثها  فيتنام 
ووجهات  خلبة  طبيعة  من  به  ت�شتهر  ما  على 

�شياحية جذابة واإمكانات زراعية متميزة.

�سهدا توقيع اتفاقيات تعاون بني البلدين

حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�صة وزراء بنغالدي�س يف اإك�صبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال�شيخة  معايل  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�شديقة، يف  ال�شعبية  بنغلدي�س  وزراء جمهورية  رئي�شة  واجد،  ح�شينة 

مقر اإك�شبو 2020 دبي.
عمق  م��وؤك��داً  بنغلدي�س،  جمهورية  وزراء  رئي�شة  مبعايل  �شموه  ورح��ب 
العلقات التي تربط بني دولة االإم��ارات وجمهورية بنغلدي�س، واأهمية 
دع��م��ه��ا وت��ع��زي��زه��ا مب��ا ي��ح��ق��ق امل�����ش��ال��ح امل��ت��ب��ادل��ة ل��ل��دول��ت��ني وال�شعبني 

ال�شديقني.
وتبادل  امل�شرك  االه��ت��م��ام  حم��ل  الق�شايا  م��ن  ع��ددا  اللقاء  وا�شتعر�س 

تطوير  اأهمية  اإىل  النقا�س  تطرق  كما  ب�شاأنها،  النظر  وجهات  اجلانبان 
وامل�شالح  امل��ت��ب��ادل��ة  املنفعة  يحقق  مب��ا  بها  واالرت���ق���اء  ال��ت��ع��اون  جم���االت 
امل�شتدامة  التنمية  تدعم  التي  القطاعات  يف  خا�شة  للبلدين  امل�شركة 

وت�شهم يف حتقيق التقدم واالزدهار للدولتني.
ال�شعبية بعلقات  اأ�شادت رئي�شة وزراء جمهورية بنغلدي�س  من جانبها، 
ال�شداقة وال��ت��ع��اون ب��ني ب��لده��ا ودول���ة االإم�����ارات، معربة ع��ن اأم��ل��ه��ا يف 
االأ�شمل يف  اإطارها  اآفاق جديدة ت�شهم �شمن  اإىل  تطويرها للو�شول بها 
اأ�شادت  كما  املجاالت،  خمتلف  �شمن  البلدين  بني  التعاون  دائ��رة  تو�شيع 
معاليها بتنظيم دبي املتميز للدورة احلالية من اإك�شبو العاملي، ما يعك�س 
قدرة دبي ودولة االإمارات على تنظيم وا�شتقبال كرى الفعاليات العاملية 

بكل كفاءة واقتدار.

 اتفاقيات تعاون
 و�شهد �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
من  عدد  توقيع  بنغلدي�س  جمهورية  وزراء  رئي�شة  ومعايل  اهلل"،  "رعاه 
التعاون  رواب��ط  تعزيز  اإىل  الرامية  التفاهم  ومذكرات  التعاون  اتفاقيات 
بني دولة االإمارات العربية املتحدة، وجمهورية بنغلدي�س، �شملت مذكرة 
معايل  بتوقيعها  ق��ام  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  جم��ال  يف  تفاهم 
الكلم  اأبو  والتعليم، ومعايل  الربية  اإبراهيم احلمادي وزير  ح�شني بن 
عبد املوؤمن، وزير خارجية جمهورية بنغلدي�س ال�شعبية، ومذكرة تفاهم 
اأخرى للتدريب الدبلوما�شي، وقعها معايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ 
وزير دولة، ومعايل م�شعود بن موؤمن، وكيل وزارة اخلارجية بجمهورية 
ب��ن��غ��لدي�����س. ك��م��ا �شملت ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون، م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ني مركز 

االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شراتيجية، ومعهد بنغلدي�س للدرا�شات 
الدولية واال�شراتيجية، وقعها �شعادة �شلطان حممد النعيمي، مدير عام 
مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شراتيجية، وكازي امتياز ح�شني، 
�شملت  كما  واال�شراتيجية،  الدولية  للدرا�شات  بنغلدي�س  معهد  رئي�س 
التجارة  غ��رف  واحت��اد  دب��ي،  غرفة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  االتفاقيات 
�شليم،  بن  �شلطان  �شعادة  الطرفني  من  وقعها  البنغلدي�شية،  وال�شناعة 
رئي�س غرفة جتارة دبي العاملية، و�شعادة حممد جا�شم اأودين، رئي�س احتاد 

غرف التجارة وال�شناعة يف بنغلدي�س.
رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
وزير  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل  للإعلم،  دبي  جمل�س 

الت�شامح والتعاي�س، وعدد من الوزراء وامل�شوؤولني.

ال�صحة جتري 302,508 فحو�صات ك�صف عن 323 اإ�صابة جديدة 
بفريو�س كورونا و1,168 حالة �صفاء

••  اأبوظبي- وام: 

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع    متا�شيا 
وح�شر  املبكر  االك��ت�����ش��اف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  ن��ط��اق 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�����ش��اب��ة  احل����االت 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 302،508 
فئات  على  املا�شية   24 ال���  ال�����ش��اع��ات  خ��لل  ج��دي��دة  فحو�شات 
الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة 

الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�شاهم 
عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع 
323 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات 
ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة، 
 883،593 امل�شجلة  احل���االت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��لزم��ة، 
االأربع  اأي حالة وفاة خلل  ال��وزارة عدم ت�شجيل  حالة.   واأعلنت 
الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين 

حالة.  2،302

مهيبة  امل�شابني،  جلميع  العاجل  بال�شفاء  متنياتها  عن  واأعربت 
باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شلمة اجلميع.
مل�شابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   1،168 �شفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت  كما 
من  ال��ت��ام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية اللزمة منذ دخولها 
 845،476 ال�شفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وب��ذل��ك  امل�شت�شفى، 

حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي 9,493 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال��صاعات ال�24 املا�صية

•• اأبوظبي-وام:

"كوفيد19-"  ل��ق��اح  م��ن  ج��رع��ة   9،493 ت��ق��دمي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
خلل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   245.37 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   24،268،541
اإىل الو�شول اإىل  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً 
املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�شيطرة على 

فريو�س " كوفيد - 19".
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اأخبـار الإمـارات
ا�صتوديوهات بلومربغ الإعالمية تفتتح اأول مركز اإبداعي لها يف الإمارات 

•• دبي-وام:

اأعلنت جمموعة بلومرغ االإعلمية افتتاح " ا�شتوديوهات 
بلومرغ االإعلمية " - ق�شم حمتوى العلمة التجارية 
التابع للمجموعة اأول ا�شتوديو اإقليمي لها يف دبي، ليكون 
مبثابة مركز اإبداعي جديد للعملء يف املنطقة للو�شول 
الق�ش�س  ���ش��رد  خ��لل  م��ن  امل��وؤث��ر  ب��ل��وم��رغ  اإىل جمهور 
اال�شراتيجية للعلمة التجارية. و قال �شتيفن كولفني، 
الرئي�س التجاري العاملي ملجموعة بلومرغ االإعلمية: " 
ال�شرق االأو�شط منواً كبريا على مدار  اأعمالنا يف  �شهدت 
ال�شنتني املا�شيتني، االأمر الذي تطلب منا تو�شيع عمليات 
دبي..  اإىل  لندن  م��ن  االإع��لم��ي��ة  بلومرغ  ا�شتوديوهات 

ال�شرق  منطقة  يخدم  ال��ذي  االإب��داع��ي  اال�شتوديو  وُي��ع��دُّ 
االأو�شط خطوة اإيجابية ومهمة ملوا�شلة تنمية �شراكاتنا، 
كما  ج��دي��دة،  مناطق  لي�شمل  ال��ت��ع��اوين  عملنا  وتو�شيع 
�شرد  حمتوى  خدمات  على  الطلب  مواكبة  من  �شيمكننا 
البيانات".  على  والقائمة  وال��ه��ادف  املخ�ش�س  الق�ش�س 
منواً  حققت  قد  االإعلمية  بلومرغ  ا�شتوديوهات  كانت 
 2020 اأ�شا�س �شنوي من  50? على  يف العائدات بن�شبة 
االإعلن  هذا  وي�شتند  العاملي.  امل�شتوى  على   2021 اإىل 
اإىل النجاح االأخري يف منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا، 
الفرة  خ��لل  عملئه  قائمة  اال���ش��ت��ودي��و  �شاعف  حيث 
العاملي  الرئي�س  فريما،  اآ�شي�س  ق��ال  جانبه،  من  نف�شها. 
ا�شتوديوهات  "تعد  االإعلمية:  بلومرغ  ال�شتوديوهات 

فهي  للعملء  ا�شراتيجياً  �شريكاً  االإع��لم��ي��ة  بلومرغ 
و  بلومرغ..  اأنظمة  الإمكانات  العنان  اإط��لق  يف  ت�شاهم 
�شيكون اال�شتوديو اجلديد يف دولة االإمارات مكاناً لتعزيز 
االأو�شط،  ال�شرق  يف  االأكر طموحاً  ال�شركات  تعاوننا مع 
وذل���ك ب��ه��دف ت��ق��دمي حم��ت��وى ع���ايل اجل����ودة ي�شل اإىل 
بلومرغ  " ا�شتوديوهات  تتعاون  و  جمهور عاملي موؤثر". 
اأنحاء العامل تعمل يف  " مع �شركات يف جميع  االإعلمية 
والرفاهية  والتمويل  وال�شياحة  التكنولوجيا  جم��االت 
موؤخراً  تاأ�شي�شه  مت  ال��ذي  اال�شتوديو  �شيعمل  و  وغريها. 
بلومرغ  جمموعة  يف  التجاري  الفريق  مع  وثيق  ب�شكل 
املتكاملة  ال�شراكة  لبناء فر�س  وذلك  دبي،  االإعلمية يف 

وتعزيز املحتوى االإبداعي املدعوم بالبيانات.

الإمارة اأبوظبي و�شمو ال�شيخ ذياب 
ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  خ��ال��د 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��ه��م��م  الأ����ش���ح���اب 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ع�شو 
وعدد  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
من ال�شيوخ وامل�شوؤولني والقيادات 

الن�شائية.

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
توا�شل  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
املغفور  املوؤ�ش�س  نهج  على  ال�شري 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
دعم  يف  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان 
الفر�س  ومنحها  ومتكينها  امل���راأة 
املت�شاوية مما كان له كبري االأثر يف 
املجاالت  كل  يف  ومتيزها  جناحها 
ب��ن��اء وطنها  يف  دوره�����ا  وت��ر���ش��ي��خ 

وخدمة جمتمعها.

تربية االأبناء والتن�شئة ال�شحيحة 
وتركز  تهتم  دول��ت��ن��ا  اأن  ..خ��ا���ش��ة 
الفارق  ت�شنع  التي  النوعية  على 
ب����ني ال��������دول م����ن خ������لل اإع�������داد 
اأجيال امل�شتقبل التي حتمل الراية 
وت��ت��ح��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة وت�����ش��ارك يف 
ا�شتدامة  اأج��ل  من  والعمل  البناء 

املكت�شبات وتعزيزها.
ال���دول���ة،  اإن ق���ي���ادة  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 

 ح�شر جمل�س ق�شر البحر.. �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  العني 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  و�شمو 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ن��ه��ي��ان 

•• اأبوظبي- وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل��راأة املحوري  اأهمية دور  امل�شلحة 
وواعية  �شاحلة  اأج��ي��ال  تن�شئة  يف 
ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع خمتلف 
وجتاوزها  امل�شتقبلية  التحديات 
واالإ�شهام يف بناء اأوطانها.. م�شرياً 
اإىل اأن املراأة حتظى مبكانة وتقدير 

كبريين يف دولة االإمارات.
وقال �شموه �� خلل ا�شتقباله ام�س 
العديد  متثل  ن�شائية  جمموعات 
ال���دول���ة يف ق�شر  م��ن اجل��ه��ات يف 
البحر �� اإن تقدير املراأة منهج ثابت 

ن�شري عليه يف دولة االإمارات.
وهناأ �شموه املراأة يف دولة االإمارات 
الدويل  ال��ي��وم  مبنا�شبة  وال��ع��امل 

للمراأة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����ار 
اأنه  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  حممد بن 
على عاتق املراأة م�شوؤولية كبرية يف 

اأوقاف دبي: مواطنة تخ�ص�س وقفا خرييا بقيمة 19.5 مليون درهم 
•• دبي -وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الق�شر يف دبي اإ�شافة وقف جديد �شمن م�شروعاتها الوقفية اخلريية وهو عبارة 
عن بناية جتارية اأوقفتها مواطنة يف ال�شارقة بقيمة 19.5 مليون درهم ي�شرف ريعها على عموم اخلري.

فقد ا�شتقبلت املوؤ�ش�شة مواطنة من اأ�شحاب االأيادي البي�شاء خ�ش�شت عقارا يف منطقة القا�شمية باإمارة ال�شارقة 
ليكون وقفا خرييا دائما حتت نظارة املوؤ�ش�شة ي�شرف ريعه على عموم اخلري واأعمال الر ويتكون من بناية جتارية 

تتاألف من دور اأر�شي و12 طابقا متكررا وتبلغ قيمة االأر�س مع البناء 19.5 مليون درهم.
و رحبت املوؤ�ش�شة بالواقفة اجلديدة و اأثنت على لفتتها االإن�شانية التي �شت�شهم يف دعم العمل الوقفي اخلريي مبا 

يعود بالنفع على قطاعات التعليم وال�شحة ومتكني االأيتام واملتعرين واأ�شحاب الهمم وغريهم.
و اأعرب �شعادة علي املطوع ، االأمني العام ملوؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الق�شر بدبي عن ترحيب املوؤ�ش�شة بهذا احل�س 
االإن�شاين لدى مواطنات دولة االمارات اللواتي حر�شن على امل�شاركة يف دعم امل�شارف اخلريية واالإن�شانية لدى 

املوؤ�ش�شة مبا يعود بالفائدة على الفرد واالأ�شرة واملجتمع".

خالل ا�ستقباله جمموعات ن�سائية متثل العديد من اجلهات يف الدولة 

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية دور املراأة يف تن�صئة اأجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات وموا�صلة البناء

بالتعاون مع موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم و�سمن اإطار اأ�سبوع الت�سجري

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة عمل زراعية لأ�صحاب الهمم
•• اأبوظبي –الفجر:

خلل  من  والنقل  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
الأ�شحاب  العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  م��ع   وب��ال��ت��ع��اون  زاي���د  مدينة  بلدية  م��رك��ز 

الهمم و�شمن اإطار فعاليات اأ�شبوع الت�شجري الثاين واالأربعني ور�شة علمية 
زراعية للطلب من "اأ�شحاب الهمم" وذلك يف مقر مركز اأبوظبي للرعاية 
وم�شاندتها  البلدية  ال��ت��زام  اإط���ار  �شمن  الفعالية  ه��ذه  وت��اأت��ي  وال��ت��اأه��ي��ل. 
 ، الهمم  اأ�شحاب  مع  التوا�شل  حتقيق  يف  اال�شراتيجيني  ال�شركاء  جلهود 

ولرفع  االأح���داث،  مع  والتفاعل  املجتمع  مع  الدمج  عملية  يف  وم�شاندتهم 
قدراتهم يف جمال تعزيز مهاراتهم املختلفة ومن �شمنها تعريفهم بالزراعة 

وطرق العناية باملزروعات.
 �شمن هذا االإطار حر�شت البلدية على حت�شري مادة علمية مب�شطة و�شهلة 

للطلب، و تنفيذ ور�شة عملية ل�شرح حياة النبتة وطرق العناية بالزراعة، 
التدوير  م���واد  م��ن  االأح���وا����س  ل��ل��زراع��ة وجتهيز  تطبيقية  ور���ش��ة  واإق��ام��ة 
على  �شتلة   40 وتوزيع  الغاف،  �شجرة  زراع��ة  متت  كما  للبيئة،  وال�شديقة 

الطلب.
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اأخبـار الإمـارات
�صامل بن �صلطان القا�صمي : متكني املراأة الإماراتية جاء ترجمة لروؤية قيادتنا الر�صيدة

•• راأ�س اخليمة-وام: 

الطريان  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  املهند�س  ال�شيخ  اأك��د 
اأن  للمبارزة  واالإم��ارات��ي  العربي  و  االآ�شيوي  رئي�س االحت��اد  براأ�س اخليمة  امل��دين 
م�شرية متكني املراأة االإماراتية طيلة العقود اخلم�شة املا�شية جاءت ترجمة لروؤية 

قيادتنا الر�شيدة يف اأن تكون م�شاهما رئي�شا يف البناء والتمنية.
و قال ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي يف كلمة مبنا�شبة يوم املراأة العاملي :" حينما 
يحتفل العامل �شرقه وغربه بهذا اليوم فاإننا ال بد اأن ننظر جميعا كما نظرت جل 
واالإجلل  التقدير  - بعني  اأجمع  – والعامل  الدولية  واملوؤ�ش�شات  امل��راأة  موؤ�ش�شات 
ملا حققته دولة االإم��ارات على درب متكني امل��راأة، وما حازته الدولة من موؤ�شرات 

ريادية اإقليمية وعاملية يف م�شارات احلفاظ و�شيانة حقوق املراأة االإماراتية.

اأن  االإم���ارات فاإننا الب��د  اإبنة  اليوم  ال��ذي تنعم به  اأن��ه يف �شوء احل�شاد  اأ���ش��اف  و 
اإنطلق م�شرية االحتاد  نعرف بحكمة و روؤية قيادتنا الر�شيدة .. فمنذ بواكري 
مل تاأل القيادة جهدا يف �شبيل �شيانة حقوق ابنة االإم��ارات و حمايتها و احلفاظ 
جنب  اإىل  جنبا  املجتمع  لنه�شة  بقوة  داعمة  بكونها  واإدارك���ا  اإميانا  مكانتها  على 
الفل�شفة  التمكني وتلك  مع دورها كمربية للأ�شرة و االأجيال.. لرنى ثمرة ذاك 
ال�شائبة املتوازنة فيما ترجمته ابنة االإمارات من م�شاهمات بكل جتليات العطاء 
ناجحة  اأعمال  و�شيدة  و�شفرية  قا�شية  و  وزي��رة  لرناها  التنمية  م�شارات  كافة  يف 
ف�شل عن تواجدها وا�شهاماتها اجلليلة يف جميع مواقع التنمية املتعددة .. بل و 
يف م�شمار الريا�شة فاإننا نفخر جميعا مبا حققته بنات االإمارات من نتائج مبهرة 
على م�شتوى ريا�شة املبارزة على ال�شعيد االأ�شيوي لتراكم منجزات ابنة االإمارات 

وت�شمل القطاعات كافة ف�شكرا لهن".

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ب��اإرث  القا�شمي  �شامل  ال�شيخ  ن��وه  و 
واإخوانه املوؤ�ش�شني يف هذا ال�شبيل واأعرب عن �شكره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
"حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 
االأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات لدعمهم الدائم 

للمراأة االإماراتية وحقوقها.
ال�شيخة  �شمو  قدمته  ملا  التقدير  بالغ  عن  نعر  القا�شمي:"  �شامل  ال�شيخ  وق��ال 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى للأمومة 
والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية " اأم االإمارات" من دعم للمراأة 

االإماراتية وتعزيز دورها الوطني.

اأكادميية اأنور قرقا�س تطلق موؤ�صر املراأة يف الدبلوما�صية 2022
•• دبي-وام:

الرائد  االإم��ارات��ي  املركز  الدبلوما�شية،  قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية  اأطلقت 
فيما  االإم���ارات  دول��ة  يف  وامل�شتقبلني  احلاليني  الدبلوما�شيني  لتدريب 
"موؤ�شر  من   2022 العام  ن�شخة  للمراأة  العاملي  باليوم  احتفاء  اأطلقت 

املراأة يف الدبلوما�شية" وذلك يف جناح املراأة باإك�شبو 2020 دبي.
ونظمت االأكادميية عقب حفل اإطلق املوؤ�شر جل�شة نقا�شية �شمت عددا 
وخمتلف  االإم���ارات  دول��ة  من  املرموقني  واملتحدثني  الدبلوما�شيني  من 

اأنحاء العامل .
ركزت اجلل�شة التي حملت عنوان "ك�شر التحيز: املراأة يف الدبلوما�شية" 
اخلارجية  ال�شيا�شة  جم���االت  يف  اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة  م��و���ش��وع  على 

وال�شلك الدبلوما�شي.
ن��ي��ك��والي م��لدي��ن��وف، م��دي��ر عام  اأداره����ا ���ش��ع��ادة  و �شهدت احللقة ال��ت��ي 
اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�شية باالإنابة، م�شاركة تفاعلية من معايل 
مار�شي  و���ش��ع��ادة  ب��اراغ��واي  جمهورية  يف  امل���راأة  وزي���رة  ليزكانو،  �شيلينا 
جرو�شمن، �شفرية كندا لدى الدولة، و�شعادة توما�س غرميينغر، مدير 
مركز جنيف لل�شيا�شة االأمنية وعفراء الهاملي، نائب مدير اإدارة االت�شال 

اال�شراتيجي يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
قرقا�س  اأن���ور  اأك��ادمي��ي��ة  يف  "نفخر  م��لدي��ن��وف:  نيكوالي  �شعادة  ق��ال  و 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ب���اإط���لق ن�����ش��خ��ة ال���ع���ام 2022 م���ن م��وؤ���ش��ر امل������راأة يف 

اأع�شاء  م��ن  متميز  ف��ري��ق  قبل  م��ن  اإع����داده  ج��رى  ال���ذي  الدبلوما�شية، 
وهذا  امل�شتقبل  دبلوما�شيي  م��ن  االأك��ادمي��ي��ة  وطلبة  التدري�شية  الهيئة 
املوؤ�شر ال�شنوي �شيمكننا من اإيجاد مرجع موثوق لر�شد الزيادة احلا�شلة 
عامليا يف م�شاركة املراأة يف العمل الدبلوما�شي ك�شفريات مع مرور الوقت، 
وتزويد وزارات اخلارجية حول العامل باأداة للمقارنة وبالتايل امل�شاهمة 

يف تعزيز امل�شاركة الن�شائية يف البعثات الدبلوما�شية".
و حول اأهمية التوازن بني اجلن�شني يف الدبلوما�شية وال�شوؤون اخلارجية 
اأكد �شعادته اأن الدبلوما�شية حتتاج اإىل اأن ت�شبح اأكر �شموال للتنوع بني 

اجلن�شني".
االأكادميي  الرنامج  مدير  �شهاب،  ���ش��ارة  ال��دك��ت��ورة  اأ���ش��ارت  جانبها  م��ن 
االأ�شتاذ امل�شاعد يف اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�شية، التي ا�شتعر�شت 
نتائج املوؤ�شر اإىل اأن ما يقدمه التقرير من بيانات تعد فريدة من نوعها 
كونها تعتمد على قاعدة بيانات ت�شم تعيني اأكر من 4200 �شفري.. و 
اأو�شحت اأن بيانات عام 2022 ت�شري اإىل اأن متثيل املراأة ال يزال قليل يف 

منا�شب ال�شفراء يف جميع اأنحاء العامل.
ومع   ،2018 العام  منذ  تقدما  اأحرزنا  اأننا  املوؤ�شر  "يك�شف  اأ�شافت:  و 
ذلك، فاإن عدم جتاوز ن�شبة الن�شاء اللتي ي�شغلن من�شب �شفري ل� 21.6 
با�شتطلعها يف تقرير  40 دولة قمنا  ال�شفراء يف  اإجمايل  املائة من  يف 

عام 2022".
الن�شبة   2022 العام  اإ���ش��دار  يف  الدبلوما�شية  يف  امل���راأة  موؤ�شر  واأو���ش��ح 

العامل  يف  اقت�شادا   40 اأك���ر  ب��ل��دان  ميثلن  ال��لت��ي  لل�شفريات  امل��ئ��وي��ة 
واالحتاد االأوروبي.. ويركز املوؤ�شر على ال�شفراء بهدف قيا�س درجة تويل 
املراأة الأبرز املنا�شب القيادية يف عامل الدبلوما�شية، كما ي�شكل تقرير عام 
تعيينات  االأكر من  املوؤ�شر ويغطي اجلزء  الثالث من  االإ�شدار   2022

ال�شفراء العامليني.
و من بني 4293 �شفريا حاليا �شمن عينة الدرا�شة اأ�شار املوؤ�شر اإىل اأن 
هناك 927 �شيدة فقط وهذا يدل على اأن ن�شبة اإجمايل ال�شفريات تبلغ 
بن�شبة  مقارنة  حت�شن  اإىل  ي�شري  ما  وهو   ،2022 لعام  املائة  يف   21.6

.2021 عام  يف  امل�شجلة  املائة  يف   20.7
فيما  املبادرة  زم��ام  اأخذتا  وال�شويد  كندا  اأن  اإىل  اأي�شا  البيانات  واأ���ش��ارت 
ال��دائ��م��ات يف عام  وامل��م��ث��لت  ال�����ش��ف��ريات  ن�شبة م��ن  اأع��ل��ى  يخ�س تعيني 
ال�شفراء يف كل  املائة من منا�شب  50 يف  الن�شاء  ت�شغل  2022، حيث 
يف   46.1 م��ن  يقرب  م��ا  ال�شفريات  م��ن  ال��رنوي��ج  ح�شة  وتبلغ  البلدين 

املائة، بعد اأن عينت 35 �شفرية من بني 76 من�شبا.
وذلك  املناطق،  ب��ني  كبريا  اختلفا  تختلف  النتائج  اأن  املوؤ�شر  اأظ��ه��ر  و 
باملقارنة مع دول املناطق ال�شمالية امل�شاركة يف عينة الدرا�شة الدمنارك 
والرنويج وال�شويد ، واإن الن�شبة املئوية للن�شاء يف منا�شب ال�شفراء هي 

االأعلى بن�شبة 40.8 يف املائة.
اأكر  يذهب  واملك�شيك  وكندا  املتحدة  الواليات  ال�شمالية  اأمريكا  يف  اأم��ا 
من ثلث تعيينات ال�شفراء اإىل الن�شاء بينما يف اأمريكا اجلنوبية الرازيل 

 18.8 ال�شفراء  الن�شاء يف منا�شب  ن�شبة  تبلغ   ، واالأرجنتني وكولومبيا 
يف املائة اأما يف كل من االحتاد االأوروبي واأوروبا ككل ت�شكل ال�شفريات ما 

يقارب ربع اإجمايل التعيينات.
يف حني تبلغ ن�شبة الن�شاء يف منا�شب ال�شفراء يف منطقة اآ�شيا با�شتثناء 
العامل العربي 13.7 يف املائة وبلغت ن�شبة الن�شاء يف منا�شب ال�شفراء يف 
الدول العربية م�شر و ال�شعودية و االإمارات 7.4 يف املائة بينما ح�شلت 

االإمارات على اأعلى ن�شبة وهي 10.9 يف املائة.
و ي�شلط موؤ�شر املراأة يف الدبلوما�شية 2022 ال�شوء اأي�شا على اجلهود 
العمل  جم���االت  يف  امل���راأة  م�شاركة  لتعزيز  االإم����ارات  دول���ة  تبذلها  ال��ت��ي 
الدبلوما�شية، اإذ ت�شكل الن�شاء حوايل 41.5 يف املائة من ن�شبة املوظفني 
من�شب  االإم��ارات��ي��ة  امل��راأة  وت�شغل  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف 
ال�شفري يف دول خمتلفة مبا يف ذلك الدمنارك والتفيا وفنلندا وفرن�شا 

واأملانيا وبولندا.
لل�شوؤون  اخلارجية  وزير  م�شاعدة  ن�شيبة،  زكي  النا  ت�شغل معايل  بينما   
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  دائم  وممثل  �شفري  من�شب  ال�شيا�شية، 

لدى االأمم املتحدة يف نيويورك.
و تعد اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�شية من اأبرز امل�شجعني على حتقيق 
خريجات  ن�شبة  بلغت  اإذ  الدبلوما�شية،  جمال  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة 
برامج التدريب الدبلوما�شي منذ اإطلقه عام 2015 نحو 60 يف املائة 

من اإجمايل خريجي االأكادميية.

عبدالرحمن العوي�س: توجيهات القيادة برت�صيخ دور املراأة تعزز الإجنازات وفق تطلعات اخلم�صني القادمة

ح�سلت على جوائز وتكرمي من جهات عدة

»�صحة« توفر  الفر�صة والدعم لبنة الإمارات فاطمة ال�صبلي للتميز يف رحلة عملها التي بداأت عام 2009

•• دبي- وام:

اأك�����د م���ع���ايل ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 
ال�شحة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
ت���زام���ن  اأن  امل���ج���ت���م���ع  ووق�����اي�����ة 
املراأة  ب��ي��وم  ال��ع��امل  دول  اح��ت��ف��ال 
مار�س   8 ي�شادف  ال���ذي  العاملي 
م���ع االإع�������لن ع���ن ت�����ش��در دول���ة 
"احرام  موؤ�شر  عامليا  االإم����ارات 
موؤ�شر  ت���ق���ري���ر  ���ش��م��ن  املراأة" 
والتقدم على  االإجتماعي  التقدم 
امل�شاواة  مب��وؤ���ش��ر  امل��ن��ط��ق��ة  دول 

م�شاركة  اإىل   - امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
�شنع  مراكز  يف  االإماراتية  امل��راأة 
اأرقاما  القرار والتي حققت فيها 
ق���ي���ا����ش���ي���ة ع���ل���ى اأر���������س ال����واق����ع 
ب��ت��ق��ل��ده��ا امل���ن���ا����ش���ب ال���ع���ل���ي���ا يف 
جميع القطاعات احليوية ومنها 
التعليم  و  االإق��ت�����ش��اد  و  ال�شحة 
االإماراتية  امل�����راأة  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
وزاري���ة  ح��ق��ائ��ب   9 ال��ي��وم  ت�شغل 
الوطني  املجل�س  مقاعد  ون�شف 
اأن دعم  ي��دل على  م��ا  االإحت����ادي 
امل������راأة يف االإم��������ارات يتم  م��ك��ان��ة 

ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة متكني  وت��ن��ف��ي��ذ 
املراأة من خلل م�����وا�ش�����لة ب�����ناء 
تو�شيع  ي�����ش��م��ن  ق�����������������درات��ه��ا مب���ا 
اإىل  التنموية  م�شاركتها  ن��ط��اق 
الن�شيج  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ج���ان���ب 
االجتماعي ومتا�شكه عر تكامل 
لبناء  وامل���راأة  الرجل  بني  االأدوار 
جم��ت��م��ع ق����وي وم��ت��م��ا���ش��ك قادر 
امل�شتجدة  التغريات  مواكبة  على 
والبناء على االإجن��ازات املتحققة 
املكت�شبات  ع����ل����ى  واحل�������ف�������اظ 

وا�شتدامتها .

ب�����ني اجل���ن�������ش���ني ال�����������ش�����ادر عن 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 
من  جتني  تاريخية  حمطة  يعد 
عاما   50 ث��م��ار  ال��دول��ة  خللها 
الداعمة  والقوانني  املبادرات  من 
للمراأة و تعد دليل جليا على اأن 
روؤى وتوجيهات القيادة احلكيمة 
بر�شيخ دور املراأة حققت نتائجها 
ودف��ع��ت دول���ة االإم�����ارات ملوا�شلة 
االإجن���ازات وف��ق تطلعات  م�شرية 

اخلم�شني عاما القادمة.
ون����وه م��ع��ال��ي��ه - يف ت�����ش��ري��ح له 

ومتكاملة  �شاملة  روؤي��ة  على  بناء 
وخطط وطنية الإ�شراكها الفعلي 
يف ت�شميم امل�شتقبل وبناء الوطن 
ك��ط��اق��ة موؤثرة  وت��ر���ش��ي��خ دوره����ا 
وف��اع��ل��ة ل��ل��ت��ط��ور واالإب���ت���ك���ار مبا 

يعزز تناف�شية الدولة.
ال�شيخة  �شمو  بتوجيهات  اأ�شاد  و 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل���لأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
اإطلق  االإمارات"  "اأم  االأ���ش��ري��ة 

•• اأبوظبي-الفجر:

بدولة  ال�����ش��ح��ي  ال���ق���ط���اع  ي��ح��ف��ل 
االإم��ارات بنماذج م�شرفة من بنات 
االإم���ارات، اللئي قمن ب��دور مهم 
ومتميز يف القطاع ال�شحي، ووقفن 
اإىل ج��ان��ب اأ���ش��ق��ائ��ه��ن ال���رج���ال يف 
وت���رك���ن   ، االأول  ال������دف������اع  خ�����ط 
خلل  من  البيا�س  نا�شعة  ب�شمة 
املنزلية  مهامهن  ب��ني  م��وازن��ت��ه��ن 
يف  جدارتهن  واأث��ب��نت  والوظيفية، 
التي  وال��ق��ط��اع��ات  امل��ي��ادي��ن  جميع 

عملن فيها.
وم���ن ه���ذه ال��ن��م��اذج امل�����ش��رف��ة التي 
ن�شلط عليها ال�شوء مبنا�شبة اليوم 
ال�شبلي  ف��اط��م��ة  ل��ل��م��راأة،  ال��ع��امل��ي 
ملنطقة  اجل������ودة  اإدارة  م�����ش��وؤول��ة 
العني يف �شركة اأبوظبي للخدمات 
ال�شحية "�شحة" والتي متيزت يف 

تنوعت خراتها يف العمل يف �شركة 
واالإدخال  الت�شجيل  من  "�شحة" 
و�شهادات  وال��ط��وارئ  املختر  اإىل 
امليلد وال�شندوق، ومن ثم م�شرف 
اإداري لعنر االأطفال يف م�شت�شفى 
العني ملدة �شنتني وبعدها العمل يف 

نف�س  ع��ن  الف�شية  اجل��ائ��زة  ع��ل��ى 
للتميز  "�شحة  مل�����ش��اري��ع  امل�����ش��روع 
م�شاركتها  وك��ذل��ك   ،2018 ل��ع��ام 
يف م�شروع �شلمة الطفل يف جائزة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 
االإمارات"،  "اأم  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
 2019 ع��ام  ك��ذل��ك  تكرميها  ومت 
3 موظفني من  اأف�شل  كونها من 
اإدارة ال�شكاوى على م�شتوى �شركة 

"�شحة".
ال�شبلي  ف��اط��م��ة  االإم������ارات  واب��ن��ة 
الكوت�شنغ  ف��ري��ق  يف  ف��اع��ل��ة  ع�شو 
التطوعي املنبثق من مباراة احتواء 
خلل  "�شحة"  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
للعمل على حتفيز  جائحة كورونا 
املوظفني ، وم��ن اأه��م اأه��داف هذه 

خمتلف  يف  عملها  م��راح��ل  جميع 
املهام والوظائف التي �شغلتها منذ 
عام 2009 تاريخ التحاقها للعمل 
اإح��دى من�شاآت  العني  يف م�شت�شفى 

�شركة "�شحة".
للدكتوراة  بالتح�شري  حالياً  تقوم 
يف  التكنولوجية  االإدارة  فل�شفة  يف 
جامعة تون ح�شني اأون، يف ماليزيا، 
اإدارة  م��اج�����ش��ت��ري  ع��ل��ى  وح��ا���ش��ل��ة 
االأع���م���ال يف االأع���م���ال ال��ع��ام��ة من 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، 
الرعاية  اإدارة  يف  املهني  وال��دب��ل��وم 
االأمريكية  اجلامعة  من  ال�شحية، 
وبكالوريو�س.  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  يف 
نظام املعلومات االإدارية، من جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا، ودبلوم 
املعلومات،  وتكنولوجيا  املكتبات  يف 
دولة  يف  العليا  التقنية  كليات  من 

االإمارات.

اإدارة ال�شكاوي واملقرحات وال�شكر 
والثناء، ومن ثم يف ق�شم اجلودة اإذ 
ت�شغل حالياً وظيفة �شابط حت�شني 
يف  العني  ملنطقة  املتعاملني  خدمة 
موؤ�ش�شى  وم��درب  "�شحة"،  �شركة 
وحا�شلة  "�شحة"،  يف  م��ع��ت��م��د 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ج���وائ���ز  ع����دة  ع��ل��ى 
وامل��وؤ���ش�����ش��ي يف جمال  ال�����ش��خ�����ش��ي 
التميز  وم�شاريع  املتعاملني  �شعادة 
خدمات  حت�شني  يف  ومتخ�ش�شة 

املتعاملني واإدارة ال�شكاوى.
اب��ن��ة االإم������ارات فاطمة  ت��ك��رمي  مت 
بو�شام   2017 ع������ام  ال�������ش���ب���ل���ي 
"�شحة" الأف�شل موظف يف �شعادة 
املوظفني مل�شاهماتها يف 75 مبادرة 
واملوظفني،  للمر�شى  جمتمعية 
وت���اأه���ل���ت ك���ذل���ك ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات عن 
جائزة  يف  االإداري  امل�شرف  م�شروع 
ال��دول��ي��ة وح�شلت  ل��لأع��م��ال  دب���ي 

اجتماعية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  امل��ب��ادرة 
القيم  وتعزيز  للموظفني  ومهنية 
ل��ت��ط��وي��ر اأدائ���ه���م امل��وؤ���ش�����ش��ي، وهي 
اأي�شاً ع�شو يف فريق التميز �شابقاً 
يف  و���ش��ارك��ت  ال��ع��ني  م�شت�شفى  يف 
ح�شلت  التي  اجلوائز  من  العديد 
دبي  جائزة  مثل:  امل�شت�شفى  عليها 
وجائزة  للجودة،  الب�شرية  للموارد 

ال�شيخ خليفة للتميز، وغريها. 
االإم��������ارات فاطمة  اب��ن��ة  واأع����رب����ت 
واعتزازها  ف��خ��ره��ا  ع���ن  ال�����ش��ب��ل��ي 
"�شحة"  �����ش����رك����ة  يف  ل���ع���م���ل���ه���ا 
ال����دف����اع  وم�������ش���اه���م���ت���ه���ا يف خ�����ط 
ودولتها  جمتمعها  خل��دم��ة  االأول 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  احلبيبة 
اأكر النعم  اإن من  املتحدة، وقالت 
ع��ل��ى االإن�������ش���ان ن��ع��م��ة ح���ب العمل 
يقدمه  م���ا  واإن  ل���ه  واالإخ�����ل������س 

االإن�شان يعود اإليه ولو بعد حني.

نورة ال�صويدي: املراأة الإماراتية منوذج متفرد عامليا
•• اأبوظبي- وام:

قدمت �شعادة نورة ال�شويدي، االأمينة العامة للحتاد الن�شائي العام اأ�شمى 
اآيات التهاين والتريكات ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية "اأم االإمارات"، مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة الذي 
ي�شاف الثامن من �شهر مار�س من كل عام. و اأكدت �شعادتها يف ت�شريح لها 
اأن املراأة االإماراتية تعملت من القيادة الر�شيدة قيم االإخل�س و التفاين يف 
خدمة املجتمع ورفعة وطننا الغايل، وها هي اليوم تعي�س ع�شرها الذهبي 
وح�شولها  الر�شيدة،  القيادة  لها  توليه  ال��ذي  ال�شخي  االهتمام  حيث  من 
متفرداً  من��وذج��اً  لت�شبح  حياتها،  ب��ج��ودة  واالرت��ق��اء  حقوقها  ك��ام��ل  على 
على م�شتوى العامل للمكانة التي ت�شتحقها املراأة. و بهذه املنا�شبة وجهت 
كنتي  الغالية..  االإم���ارات  "ابنة  وقالت:  االإماراتية  للمراأة  كلمة  �شعادتها 
دائماً على قدر امل�شئولية، حملِت الكثري على عاتقك خلدمة هذه االأر�س 
الطبية، كنتي نعم االأم املربية، نعم املوظفة املجتهدة، ونعم القائدة امللهمة، 
فكنتي خري من نباهي بها االأمم، يف ظل دعم ورعاية القيادة الر�شيدة و�شمو 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.. فكل عام و ابنة زايد متاألقة ومبدعة".

�صم�صة �صالح: املراأة الإماراتية تتمتع 
بكامل حقوقها بدعم القيادة الر�صيدة 

•• دبي - وام: 
بني  للتوزان  ل��لإم��ارات  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  �شالح  �شم�شة  �شعادة  اأك���دت 
تتمتع  االإماراتية  امل��راأة  اأن  للمراأة  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  اجلن�شني 
اإن�شاف  بالدولة من خلل  الر�شيدة  القيادة  التي وفرتها  بكامل حقوقها 
الت�شريعات وال�شيا�شات لها فهي متلك اال�شتقللية املادية وحرية احلركة 
والتنقل وتت�شاوى يف االأجور مع الرجل الذي مياثلها يف الوظيفة ف�شل 
عن العديد من االإجنازات التي حققتها دولة االإمارات يف ملف التوزان بني 

اجلن�شني والذي ي�شعها يف ال�شدارة العربية واالإقليمية بل منازع.
ت�شريح  يف  ���ش��ال��ح  ���ش��م�����ش��ة  ق��ال��ت  و 
اأف�شل  اإن  العاملي  امل��راأة  مبنا�شبة يوم 
ت�شدر  هو  االإم��ارات��ي��ة  للمراأة  اإه���داء 
ال�شرق  االإم��ارات لدول منطقة  دولة 
تقرير  يف  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط 
والقانون  االأع��م��ال  واأن�شطة  "املراأة 
البنك  ع��ن  2022" ال�����ش��ادر  ل��ع��ام 
العلمة  ع��ل��ى  وح�����ش��ول��ه��ا  ال�����دويل 
حماور  يف  نقطة"   100" ال��ك��ام��ل��ة 
ال��ت��ق��ري��ر اخل��م�����س ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وهي 
االأجور  العمل  اأم��اك��ن  التنقل  حرية 
التقاعدي.  وامل��ع��ا���س  االأع��م��ال  ري���ادة 
التحيز"  �شعار"ك�شر  اأن  اأ���ش��اف��ت  و 
العاملي  ل��ل��ي��وم  ع���ن���وان���اً  ي���اأت���ي  ال�����ذي 

للمراأة لعام 2022 فر�شة هامة للمجتمعات لت�شحيح املفاهيم املغلوطة 
امل��راأة واأدوارها  اإجن��ازات  وال�شور النمطية من خلل ت�شليط ال�شوء على 
الفعلية لي�س فقط على م�شتوى احلكومات واإمنا على م�شتوى املجتمعات 
واأخلقية يف  الت�شحيح م�شوؤولية وطنية  اأن هذا  اإىل  .. م�شرية  واالأف��راد 
املقام االأول كونها ت�شهم ب�شكل مبا�شر يف اأن نحيا داخل جمتمعات من�شفة 
نوعه  النظر عن  بغ�س  الفاعلة  واإ�شهاماته  الفرد  وباأهمية  بالتنوع  توؤمن 

االجتماعي االجتماعي.

ت����وت����ى بت   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اندوني�شيا     ، اب����ون  ت��ورم��ني 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)6876899C(  رق�������م 

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

    0507895565

فقدان جواز �صفر
ب����ري����ا   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ال����ه����ن����د   ، ب������ي������ر  ب������ي������ر 
�شفره ج�����واز   -  اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )T8141571( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0508834602

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و / ح���اف���ظ مري 
عجم  �����ش����ري  خ��������ان  اح�����م�����د 
اجلن�شية  ب��اك�����ش��ت��ان   ، خ����ان 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )JL4125232(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0522701348    

فقدان جواز �صفر
رام�����ي�����ه   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع��ب��دال��رح��ي��م اح��م��د االم����ام، 
ال�������������������ش���������ودان   اجل���ن�������ش���ي���ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )06849218B(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0567775909    

فقدان جواز �صفر
احمد  م���ك���ا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اث����ي����وب����ي����ا     ، اي������ن������دري�������������س 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EP6351395(  رق����م 

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

    0564003049

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �صفر
 ف������ق������دت �������ش������ه������ادة اال�����ش����ه����م
با�شم/   10188127 رق���م 
�شاعن  خمي�س  �شعيد  جمعه 
من  ��������ش�������ادرة   ، امل�����ح�����ريب�����ي 
االإ�شلمي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف 
وعلى  ���ش��ه��م   163 وع����دده����ا 
بالرقم  االت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0504466958
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

االإم���ارات  العربية  بجامعة  واالجتماعية  االإن�شانية  العلوم  كلية  نّظمت 
متغري"  يف  عامل  واالإع����لم  ال��ق��راءة  "ثنائية  بعنوان  حما�شرة  املتحدة 
الدكتور  م��ن  فيها  كل  حت��دث  ل��ل��ق��راءة،  االإم����ارات  �شهر  فعاليات  �شمن 
اأحمد املن�شوري والدكتور خلف الطاهات  من ق�شم االإعلم وال�شناعات 
االإبداعية.  وقال رئي�س ق�شم االإعلم وال�شناعات االإبداعية الدكتور اأحمد 
فر�شت  املت�شارعة  التي  التكنولوجية  التطورات  ظل  يف  "اأنه   املن�شوري: 
بجودة  اإعلمي  اإنتاج  حمتوى  وحتديداً  االإعلمي  امل�شهد  على  اإيقاعها 

يحرم فيها عقول النا�س، فاإن دار�شي  االإعلم وال�شحافة يحتاجون اإىل 
تفعيل مهارات اأ�شا�شية اليوم  وهي: املطالعة والقراءة، واملتابعة، واالنتقاء 

الذكي  للمحتوى.  
من جانبه اأ�شار الدكتور خلف الطاهات اإىل اأن اإعلميي اليوم  مطالبني 
يخدم  ال���ذي  اجل���اد  والر�شني  االإع��لم��ي  املحتوى  حلماية  اأك���ر  بجهد 
م�����ش��ال��ح ال��ع��ام��ة وذل���ك م��ن خ���لل ت��ق��دمي  م���واد اإع��لم��ي��ة معلوماتية 
ت�شمح  ال  و  النا�س  ع��ق��ول  االأط����راف  حترم  وم��ت��وازن��ة  امل�����ش��ادر  متعددة 
بتمرير االإ�شاعة وتوقف  املعلومات امل�شللة التي ت�شتنزف طاقات وجهود 
امل�شتمرة  واالإح��اط��ة  الدائم  االط��لع  اأن  م��وؤك��داً  تبديدها،  احلكومات  يف 
على  اأدوات  احلفاظ  اأه��م  من  هي  جديد  هو  ما  لكل  املتوا�شلة   والقراءة 
جودة االأداء ومتيز االإعلمي عن غري االإعلمي  يف ف�شاء مفتوح اختلط 

فيه احلابل بالنابل يف اإنتاج  املعلومات. 
كما واأطلق ق�شم اللغة العربية واآدابها بكلية العلوم االإن�شانية  واالجتماعية 

القراءة االفرا�شي" تزامناً مع فعاليات  �شهر االإمارات للقراءة.  "ركن 
وقال رئي�س الق�شم الدكتور �شيف املحروقي : انطلقاً  من اإمياننا باأهمية 
القراءة  رك��ن  فكرة  واملجتمع،  جاءت  ال��ف��رد  بثقافة  االرت��ق��اء  يف  ال��ق��راءة 
والتحول  اجلائحة  ظ��ل  يف  االأح����داث  الراهنة  م��ع  متا�شياً  االف��را���ش��ي 
القراءة  " رك��ن  خ��لل  م��ن  " �شنقوم  االفرا�شي .    واأ�شاف  ال��ع��امل  اإىل 
االفرا�شي" بن�شر  كتاب يتم تر�شيحه من قبل اجلمهور، وذلك من خلل 
تلخ�شيه  واإبراز قيمته املعرفية والفائدة امل�شتخل�شة منه للقارىء ب�شكل 
العربية  اللغة  بق�شم  ال�شاد  ن��ادي  م�شرفة  قالت  جانبها  من   اأ�شبوعي."  

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل اللواء ركن طيار فار�س 
�شرطة  ع��ام  قائد  امل��زروع��ي  خلف 
اأبوظبي اأن دولة االإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة ت��ع��ت��ز ب����اإجن����ازات امل�����راأة 
الريادة  حققت  ال��ت��ي  االإم��ارات��ي��ة 

والتميز يف خدمة الوطن .
ال�شيخة  �شمو  ورعاية  دعم  وثمن 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل���لأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
االإماراتية  املراأة  لتمكني  االأ�شرية 

يف امل���ج���االت ك��اف��ة ب��وط��ن اخلري 
والعطاء. 

واأعرب معاليه - يف كلمة مبنا�شبة 
" يوم املراأة العاملي " الذي ي�شادف 
- عن  ال��ث��ام��ن م��ن م��ار���س �شنوياً 
اعتزازه بجهود املراأة االإماراتية يف 
جماالت العمل ال�شرطي واالأمني، 
"االإماراتية"  اأن  اإىل  الف����ت����اً 
التمكني  م�����ش��رية  يف  حم��ظ��وظ��ة 
ل��ل��ع��ط��اء وحتقيق  دف��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اآمال الوطن ومن حقها اأن ت�شعر 

بال�شعادة والر�شا .
واأ�����ش����اف : " ن��ع��ت��ز ون��ف��خ��ر ب���اأن 
االإم��ارات تعد من ال��دول الرائدة 

ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ال��ع��امل��ي يف جمال 
التي  امل��ك��ان��ة  ومنحها  امل����راأة  دع���م 

من  اإمي��ان��اً  املجتمع،  يف  ت�شتحقها 
القيادة الر�شيدة بدورها وتاأهيلها 
اأعلى  اإ���ش��غ��ال  على  ق���ادرة  لت�شبح 
امل��ن��ا���ش��ب، م��ن��ذ ع��ه��د امل��غ��ف��ور له 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ال��دول��ة  موؤ�ش�س 
اهلل  /ط���ي���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 

ثراه/ اإىل يومنا هذا ".
ولفت اإىل اأن �شرطة اأبوظبي لبت 
القيادة  وتوجيهات  ال��وط��ن  ن���داء 
ال���ر����ش���ي���دة وع��م��ل��ت ع��ل��ى متكني 
املراأة االإماراتية يف جماالت العمل 
نتفاجاأ  ومل  واالأم���ن���ي  ال�����ش��رط��ي 
حتققها  والتي  املتوقعة  بالنتائج 
فهي  االأم��ن��ي  العمل  �شعيد  على 

رائ�����دة يف دوري�����ة ال�����ش��رط��ة وهي 
�شيانة  يف  م���ت���م���ي���زة  م��ه��ن��د���ش��ة 
بيطرية  وط���ب���ي���ب���ة  ال����ط����ائ����رات 
اجلنائية  االأدل�������ة  يف  ودك�����ت�����وراه 
وم�������ش���رح اجل����رمي����ة وف���ار����ش���ة يف 
دورية اخليالة وتواكب التطورات 
وا�شت�شراف  التدريب  يف  العلمية 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل وه����ي اإن�����ش��ان��ة واع����دة 
وط���م���وح���ة وق�������ادرة ع��ل��ى تقدمي 
امل����زي����د م����ن ال���ع���ط���اء يف وق���اي���ة 
وت�شارك  اجل��رمي��ة  م��ن  امل��ج��ت��م��ع 
االأمن  تعزيز  يف  الريادي  بدورها 
واالأم��������ان ون�����ش��ر ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف 

جمتمعنا.

•• اأبوظبي-وام:

العامل  االإم����������ارات  دول������ة  ت�������ش���ارك 
الذي  العاملي  امل��راأة  بيوم  احتفاالته 
ي��واف��ق الثامن م��ن م��ار���س م��ن كل 
امل���راأة  ب���دور  بالتعريف  وذل���ك  ع���ام 
واإجن��ازات��ه��ا وت��ك��رمي��ا ل��ه��ا ع��ل��ى ما 
قدمته وتقدمه من خدمات جليلة 
تعريف  بجانب  املجتمع  خدمة  يف 
وكيفية  ح���ق���وق���ه���ا  ع���ل���ى  ال����ع����امل 
اإقامة  خ��لل  م��ن  عليها  احل�شول 
والندوات  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اخل���ا����ش���ة ب����امل����راأة يف ال���ع���دي���د من 
ال���دع���م  وب���ف�������ش���ل  ال�����ع�����امل.  دول 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م���ن  امل��ت��وا���ش��ل 
و�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 

والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة 
" اأم االم����ارات  ال��ت��ن��م��ي��ة االأ���ش��ري��ة 
النجاح  ���ش��ب��ل  ك����ل  ت���ق���دمي  مت   "
والتمكني  وال��ت��اأه��ي��ل  التعليم  م��ن 
مكانتها  لتعزيز  املواطنة  للكفاءات 
اأ�شبحت  العامل حتى  على م�شتوى 
التي  االم��ارات��ي��ة  امل����راأة  م�شاهمات 
تعد �شريكاً مهماً يف م�شرية التنمية 
ل��ل��ع��امل و�شطرت  ل��ل��دول��ة وا���ش��ح��ة 
واأثبتت  ال���ن���ج���اح  ق�����ش�����س  اأروع 
ح�شورها يف العديد من القطاعات 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  وخ��ا���ش��ة 
ف��ريو���س كورونا  مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة 

امل�شتجد " كوفيد 19".
ومتتلك الدولة مناذج م�شرفة من 
منا�شب  ي�شغلن  الن�شائي  العن�شر 
وتعد  ال����دول����ة  يف  وم��ه��م��ة  ك���ب���رية 
احلو�شني  فريدة  الدكتورة  �شعادة 

االأمرا�س  لقطاع  التنفيذي  املدير 
لل�شحة  اأبوظبي  مركز  يف  املُعدية 
ال��ع��ام��ة وامل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي با�شم 
اأول  ال���دول���ة  ال�����ش��ح��ي يف  ال��ق��ط��اع 
ع�شوية  اإىل  ت��ن�����ش��م  اإم����ارات����ي����ة 
امل���ج���م���وع���ة اال����ش���ت�������ش���اري���ة الإط�����ار 
ال���ت���اأه���ب مل���واج���ه���ة االن���ف���ل���ون���زا يف 
منوذجا  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  منظمة 
مل��ا قدمته من  ال��ع��امل  اأم���ام  مثاليا 
ال�شحة  جم���ال  يف  مهمة  ب�شمات 
ال��ع��ام��ة. وق��ال��ت - يف ح���وار خا�س 
مع وكالة اأنباء االمارات " وام" - : 
وحكومة  الر�شيدة  قيادتنا  " تلتزم 
دول�������ة االإم�����������ارات ب��ت��م��ك��ني امل�������راأة 
و���ش��م��ان ت��ط��وره��ا وازده���اره���ا على 
كل امل�شتويات ومما قاله املغفور له 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
جتاوزنا  "نحن  ث�����راه:  اهلل  ط��ي��ب 

م��رح��ل��ة مت��ك��ني امل�����راأة ن��ح��ن منكن 
ومنكن  امل����راأة  ط��ري��ق  ع��ن  املجتمع 
ب��ت��ع��زي��ز دوره����ا ونطور  اق��ت�����ش��ادن��ا 
تتوىل  عندما  احلكومية  خدماتنا 

املنا�شب القيادية".
واأ���ش��اف��ت امل����راأة االإم���ارات���ي���ة اليوم 
الوطنية  ال��ق��وى  م��ن  اأ�شا�شي  ج��زء 
من  يتجزاأ  ال  ج��زء  فنحن  الفاعلة 
وعلى   ، ال��دول��ة  يف  التنمية  م�شرية 
�شاركت  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات  م����دار 
امل�������راأة االإم����ارات����ي����ة ب�����دور ب�����ارز يف 
اإجنازاتنا  اأعظم  من  بع�س  حتقيق 
االأمل" نحو  "م�شبار  اإط��لق  مثل 
كوكب املريخ و قيادة جهود الدولة 
"كوفيد19-"  جائحة  مواجهة  يف 
اأ���ش��ه��م يف جن��اح��ن��ا يف احلفاظ  م���ا 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  �شلمة  على 
يف وطننا. وعن دور املراأة االإماراتية 

���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل ال���دول���ة يف 
والتي  اجلائحة  تداعيات  مواجهة 
اأث���م���رت ع���ن حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د من 
النجاحات واالإجن���ازات.. قالت من 
اأ�شهمت  االإماراتية  امل��راأة  اأن  املوؤكد 
الدولة  ا�شتجابة  ب��دور حم��وري يف 
بدورها  ومتيزت  العاملية  للجائحة 
القيادة  روؤي����ة  تنفيذ  يف  االأ���ش��ا���ش��ي 
الر�شيدة و�شمان رفاهية جمتمعنا 
ومل يقت�شر ذلك الدور على تقدمي 
الرعاية ال�شحية فح�شب بل �شهدنا 
امل���راأة االإم��ارات��ي��ة وقدراتها  ال��ت��زام 
وجهودها املتفانية يف �شبيل ا�شتمرار 
مبا  القطاعات  خمتلف  وا�شتدامة 
ي�شمل تثقيف ال�شباب وامل�شاعدة يف 
حتقيق اقت�شاد م�شتدام اإىل جانب 
االأمامية  اخل���ط���وط  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه��ا 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات مب��ا يف 

والثقافة  واالقت�شاد  التجارة  ذلك 
والرفيه وغري ذلك الكثري.

وتابعت منذ تف�شي جائحة "كوفيد-
االإم���ارت���ي���ة  امل�������راأة  ك��ر���ش��ت   "19
املواجهة  خ���ط���وط  ع��ل��ى  ج��ه��وده��ا 
طوال الوقت ل�شمان احتواء انت�شار 
واأحبائها  اأ�شرتها  ورعاية  اجلائحة 
الر�شيدة  قيادتنا  ب��روؤي��ة  م�شتنرية 

التي توؤمن باأهمية متكني املراأة.
واأ�شافت : " من وجهة نظري فقد 
والفاعلة  القوية  امل�شاركة  اأ�شهمت 
مكافحة  يف  االإم����ارات����ي����ة  ل���ل���م���راأة 
يف  حم��وري��اً  دوراً  ولعبت  اجل��ائ��ح��ة 
ال��ن��ج��اح ال����ذي ���ش��ه��دت��ه اأم��ت��ن��ا وما 
ال���دول���ة م���ن مكانة  اإل���ي���ه  و���ش��ل��ت 
ع��امل��ي��ة م���ن خ���لل ح�����ش��ول��ه��ا على 
اإدارة اجلائحة  اأعلى الت�شنيفات يف 
، وباالعتماد على جهودنا اجلماعية 

ت�شجيع اجليل  نتمكن من  اأن  اآم��ل 
االإماراتيات  ال�شابات  م��ن  اجل��دي��د 
القيادية  االأدوار  تويل  يف  ودعمهن 
وامل�شاهمة يف �شنع التغيري". وعن 
ب�شفتها  خا�شة  ال�شخ�شي  دوره���ا 
القطاع  با�شم  الر�شمية  املتحدثة 
ال�شحي يف الدولة .. قالت " اأتاحت 
االإمارات  دولة  يف  احلكيمة  القيادة 
املتخ�ش�شات  م��ن  ول��زم��ي��لت��ي  يل 
وا�شعاً  جم���ااًل  ال�شحي  القطاع  يف 
للقيام بواجباتنا ودعمنا للنجاح يف 
تنفيذ مهامنا على اأكمل وجه وقد 
االإلهام من  كثري من  على  ح�شلت 
متابعة العمل االن�شاين اال�شتثنائي 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  ل�شمو 
ق����ادرة على  اأك����ون  اأن  وي�����ش��رف��ن��ي   ،
امل�شاهمة بدور اإيجابي يف ا�شتجابة 
وبقدرتي  العاملية  للجائحة  الدولة 

امل��ج��ت��م��ع خلل  ال���ت���اأث���ري يف  ع��ل��ى 
العامان  ك���ان  ت��ل��ك االأوق�����ات ح��ي��ث 
ولكن  جميعاً  لنا  حت��دي��اً  املا�شيان 
اأتاحت  ت��ع��ل��م��ن��اه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب 
على  ال���رائ���دة  مكانتنا  تر�شيخ  ل��ن��ا 
امل�شتوى العاملي والنجاح يف تطوير 
نحو  روؤيتنا  تعزز  �شحية  منظومة 
جمتمع يتمّتع بال�شحة وال�شلمة 
يف اإمارة اأبوظبي ويف دولة االإمارات 

عموماً".

•• ابوظبي-الفجر:

املراأة  االإم����ارات،  كلنا  جمعية  هناأت 
االإم����ارات����ي����ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم امل�����راأة 
الكبري  ب���دوره���ا  واأ�����ش����ادت  ال��ع��امل��ي، 
والبناء  التنمية  عملية  يف  والفاعل 

وتن�شئة االأجيال.
بالتهنئة  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ق��دم��ت  ك��م��ا 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اإىل 
رئي�شة  االإم����������ارات(،  )اأم  م����ب����ارك، 
الرئي�س  ال���ع���ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت����اد 
االأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 

للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
الن�شائي  العمل  رائ���دة  وال��ط��ف��ول��ة، 
والعاملي   امل���ح���ل���ي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل��������راأة(  و)ن�������ش���رية 
العامل والداعم االأكر مل�شرية املراأة 
يف ك��اف��ة امل��ي��ادي��ن وامل��ح��اف��ل املحلية 

والعربية والعاملية.
وبهذه املنا�شبة قالت ال�شيدة بخيتة 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  امل���ن�������ش���وري 
اإن ما و�شلت  جمعية كلنا االإم��ارات 
املنا�شب  من  االإماراتية  امل��راأة  اإليه 
واالعتزاز،  للفخر  ي��دع��و  وامل���راك���ز 

احلكيمة  ال������روؤي������ة  ع���ل���ى  وي�����وؤك�����د 
املراأة  التي منحت  الر�شيدة  للقيادة 
اأ�شبحت  اأن  اإىل  ح��ق��وق��ه��ا  ك���اف���ة 
بقوة  وحت�شر  املنا�شب  اأرف��ع  تتبواأ 
ميادين  ك��اف��ة  يف  م�شّرفة  وب�����ش��ورة 
ال��وط��ن��ي وت�����ش��اه��م يف بناء  ال��ع��م��ل 
وفاء  بكل  االأج��ي��ال  وتن�شئة  الوطن 
اهتمام  اإىل  واأ�����ش����ارت  واإخ����ل�����س. 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  وح����ر�����س 
ب��ن��ت م��ب��ارك، ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م�شرية 
املراأة وت�شجيعها على االنخراط يف 
كافة  وت�شخري  العمل  ميادين  كافة 

االإمكانيات واجلهود التي ت�شاهم يف 
دورها  وتعزيز  امل��راأة  بعمل  االرتقاء 
يف املجتمع. واأ�شادت املن�شوري بدور 
�شموها الكبري يف دعم م�شرية املراأة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي، واأك�����دت اأن 
واأفكارها  ال�شخية  �شموها  عطاءات 
الن�شائي،  ال��ع��م��ل  ج��ان��ب  يف  ال��ن��رّية 
اأ�شبحت مرجعا للباحثني يف �شوؤون 
املراأة عاملياً، وحظيت �شموها بتقدير 
ونالت  كبري  وع��امل��ي  وع��رب��ي  حملي 
اأكر من 500 و�شام وجائزة يتعلق 
اأك���ره���ا يف جم����االت دع���م ومتكني 

واالإن�شاين  اخل���ريي  والعمل  امل���راأة 
اأبرزها  ومن  واالجتماعي،  والثقايف 
ل��ق��ب )ن�����ش��رية االأ�����ش����رة( م���ن قبل 

املنظمة العاملية للأ�شرة.
وق����ال����ت اإن�������ه وب���ف�������ش���ل ال���ق���وان���ني 
والت�شريعات اخلا�شة ودعم احلكومة 
الر�شيدة الكبري مل�شرية املراأة وتهيئة 
فقد  والفر�س  النجاح  اأ�شباب  كافة 
قدرتها  االإم���ارات���ي���ة  امل������راأة  اأث��ب��ت��ت 
الوطنية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  حت��م��ل  ع��ل��ى 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وحت��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح يف 
كافة امليادين وعلى جميع االأ�شعدة، 

وح��ق��ق��ت ال���ع���دي���د م���ن االإجن�������ازات 
وال�شحية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����ج����االت  يف 
وال�شيا�شية  واالجتماعية  والثقافية 
ما  اأن  واأك���دت  ك��ذل��ك..  والع�شكرية 
و�شلت اإليه املراأة يف االإمارات اأ�شبح 
وق�����دوة يحتذى  م�����ش��رف��ا  من���وذج���ا 
اأرق���ى امل��ن��اب��ر وامل��ح��اف��ل على  بها يف 

م�شتوى املنطقة والعامل.
املراأة  اأن جماالت عمل  اإىل  واأ�شارت 
تقت�شر على  االإم����ارات مل  دول���ة  يف 
اأ�شبحت  واأمن������ا  حم�����ددة  ج���وان���ب 
العمل  م���ي���ادي���ن  ك���اف���ة  يف  ت�����ش��اه��م 

ح�شور  لها  اأ�شبح  اأن  بعد  الوطني 
ال��ق��ط��اع��ات لتحتل  ك��اف��ة  ف��اع��ل يف 
املنا�شب العليا يف الوزارات والدوائر 
احلكومية، وت�شارك بقوة يف املجل�س 
الوطني االحتادي وحتقق طموحات 
االقت�شادية  امل����ج����االت  يف  ك���ب���رية 
ب�شمة  وت�شع  والثقافية،  والعلمية 
ال�شيا�شي  امل����ج����ال����ني  يف  مم����ي����زة 
كلمتها  خ���ت���ام  ويف  وال���ع�������ش���ك���ري.  
املن�شوري:  بخيتة  ال�����ش��ي��دة  ق��ال��ت 
التي  الكبري  للهتمام  ونتيجة  اإن��ه 
توليه القيادة الر�شيدة للمراأة فقد 

ج��اءت دول��ة االإم���ارات وعلى الدوام 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اأف�������ش���ل ال������دول على 
االأو�شط  وال�شرق  اخلليج  م�شتوى 
متكني  مقيا�س  م��وؤ���ش��ر  يف  وال��ع��امل 
ناجحا يف  واأ�شبحت من��وذج��اً  امل���راأة 
امل�شتويني  على  امل��راأة  جمال متكني 

العربي والدويل.

قائد عام �صرطة اأبوظبي: املراأة الإماراتية 
حققت الريادة والتميز يف خدمة الوطن

فريدة احلو�صني .. منوذج اإماراتي ملهم يف يوم املراأة العاملي 

اأ�سادت بدور وجهود )اأم الإمارات( يف دعم م�سرية املراأة حمليا وعامليًا..

كلنا الإمارات تهنئ املراأة الإماراتية يف يوم املراأة العاملي

•• عجمان-وام:

متكنت مبادرة "راجع وفالك طيب" التي اأطلقتها القيادة 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان ب��ه��دف ت�����ش��وي��ة االأم�����ور املالية 
ترتبت عليهم مبالغ مالية كبرية من  الذين  للمتعاملني 
األف  و192  مليونا   24 بقيمة  مالية  خ��لف��ات  ت�شوية 

و455 درهماً على م�شتوى مراكز ال�شرطة يف االإمارة.
اإدارة مركز  ال�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر  ع��ل��ي ج��ر  ال��ع��ق��ي��د  وق����ال 
حتقق  امل��ب��ادرة  اإن  عجمان  �شرطة  يف  ال�شاملة  ال�شرطة 
املتعرين  للمتعاملني  املالية  اخللفات  بت�شوية  اأهدافها 
اتفاق  اإىل  للتو�شل  املبادرة  لدعوة  ا�شتجابوا  الذين  مالياً 

يتم من خلله �شمان �شداد املبالغ املالية الأ�شحابها.

املبادرة  على  القائمني  بجهود  ال�شام�شي  العقيد  واأ���ش��اد 
وذلك  املتعاملني،  ور�شا  �شعادة  لتعزيز  احلثيث  ل�شعيهم 
من خلل ماحققته من اإجناز باهر منذ انطلقها، حيث 
امل��ال��ي��ة خ��لل عام  ال��ت��ع��رات  امل��ب��ادرة م��ن ت�شوية  متكنت 
ومقيمني،  مواطنني  من  متعامًل   758 لعدد   2021
األف  و192  م��ل��ي��ون   24 اإىل  و���ش��ل��ت  م��ب��ال��غ  مب��ج��م��وع 

و455 درهماً على م�شتوى مراكز ال�شرطة يف االإمارة.
بعد يوم من  املبادرة يتزايد يوماً  االإقبال على  اأن  واأو�شح 
املتعاملني املتعرين ب�شداد املبالغ املالية املراكمة عليهم 
�شداد  اآلية  على  للتفاق  والعقارات،  املركبات  اإيجار  مثل 
ترهقهم  اأو  كاهلهم  تثقل  اأن  دون  الأ���ش��ح��اب��ه  احل��ق  ت��رد 

بالغرامات املالية الناجمة عن تاأخر دفع امل�شتحقات.

)راجع وفالك طيب( ت�صوي خالفات مالية تزيد عن 24 مليون درهم خالل 2021

�سمن فعاليات �سهر القراءة بجامعة الإمارات

اإطالق ركن القراءة الفرتا�صي وحما�صرة تناق�س القراءة  والإعالم يف عامل متغري

•• اأبوظبي-وام:

نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  اأح��م��د  بنت  ميثاء  ال�شيخة  اأك���دت 
نهيان  اآل  اأحمد  بنت  ميثاء  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�شة 
للمبادرات املجتمعية والثقافية، اأن املراأة االإماراتية متكنت 
بف�شل  وال��ت��ف��وق،  التميز  م��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل  الو�شول  م��ن 
الر�شيدة،  ال�شديدة واملتابعة احلثيثة لقيادتنا  التوجيهات 
وال��ت��ي اآم��ن��ت ب���دور امل����راأة و���ش��ع��ت لتمكينها وري��ادت��ه��ا يف 
ال�شيخة  �شمو  حر�شت  وقالت  التنمية.  قطاعات  خمتلف 
رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
االأعلى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س 
تقدمي  على  االإمارات"،  اأم   " االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
املجاالت، حيث  االإماراتية يف جميع  للمراأة  الكبري  الدعم 
واالجتهاد،  للعمل  جميعاً  يلهمنا  م�����ش��دراً  �شموها  تعد 
وجت�ّشد مب�شريتها اخلالدة وماآثرها القّيمة مثااًل نا�شعاً 

يف �شفحات الوطن املجيد. واأ�شافت - يف كلمة لها مبنا�شبة 
ي��وم امل����راأة ال��ع��امل��ي - اإن امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ت��وا���ش��ل ال�شري 
الوالء  مب�شاعر  مت�شلحة  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�شية  دروب  يف 
واالنتماء، وبطموحات واآمال ال حدود لها، حيث جند املراأة 
وقد اأ�شبحت جندّية تدافع عن الوطن بب�شالة و�شجاعة، 
وهي  االأول،  دف��اع��ن��ا  خ��ط  يف  امل��ت��واج��دة  الطبيبة  ون��راه��ا 
املهند�شة والعاملية ورائدة الف�شاء واملثقفة ورائدة االأعمال، 
حيث جند يف كل قطاع ب�شمة ن�شائية م�شرقة باإجنازاتهن 
اأن موؤ�ش�شة ميثاء بنت  واأعمالهن وقدراتهن. واأ�شارت اإىل 
توا�شل  والثقافية،  املجتمعية  للمبادرات  نهيان  اآل  اأحمد 
دورها الداعم للأعمال واالأن�شطة التطوعية، حيث ت�شّكل 
املوؤ�ش�شة، وعن�شراً  اأ�شا�شية �شمن فريق عمل  امل��راأة ركيزة 
املرحلة  ت�شهد  كما  والفعاليات،  االأن�شطة  �شمن  رئي�شاً 
املحوري  ال��دور  ال��دور، انطلقاً من  املقبلة موا�شلة لهذا 

لبنات الوطن يف دعم م�شارات التنمية والنه�شة.

ميثاء اآل نهيان: منجزات املراأة الإماراتية 
جت�صد دعم قيادتنا الر�صيدة

•• اأبوظبي - وام:

ق��ال معايل حممد ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي وزي��ر ال��دول��ة ل�شوؤون 
الدفاع اإن االحتفال بيوم املراأة العاملي هذا العام ياأتي ونحن على 
اأعتاب مرحلة فا�شلة نحتفل يف م�شتهلها باليوبيل الذهبي لقيام 

دولتنا الفتية و باخلم�شني عاماً القادمة من عمر االإمارات.
" لقد  العاملي:  امل��راأة  واأ�شاف معاليه يف كلمة له مبنا�شبة يوم 
من  االأوىل  اخلم�شة  العقود  خلل  االإماراتية  امل��راأة  ا�شتطاعت 
عمر الدولة اأن تثبت جدارتها وحتقق ح�شوراً نوعياً متميزاً يف 
املجاالت كافة كونها عن�شرا فاعل يف جميع مفا�شل احلياة يف 
اإطار م�شاهماتها امل�شهودة يف م�شرية التنمية الوطنية ال�شاملة 

التي ت�شهدها الدولة".

واأكد اأن ما حققته دولة االإمارات على �شعيد منح املراأة حقوقها 
باأخيها الرجل �شمن ا�شراتيجية ثابتة و را�شخة  اأ�شوة  كاملة 
نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  بذرتها  زرع 
اهلل ثراه اأثمر خريا يف كل جمال �شاهمت فيها املراأة االإماراتية 
واأثبتت  التي باتت حديث اجلميع  بكل �شجاعة معززة مكانتها 
اأج����ل رف��ع��ة وطنها  ب��ال��ت��واج��د ع��ل��ى ك��ل �شعيد م��ن  ج��دارت��ه��ا 

وتقدمه.
اأم���اً و اأختاً  وق���ال معاليه :" اإن��ن��ا ف��خ��ورون ب��امل��راأة االم��ارات��ي��ة 
الع�شكريات  م��ن  ال�����وزارة  منت�شبات  وبجميع  اب��ن��ة  و  زوج����ًة  و 
و  النبيلة  املخل�شة  جهودهن  نقدر  و  �شواء  حد  على  واملدنيات 
القطاعات  يف  بالعمل  االرت��ق��اء  اأج��ل  من  الفعالة  م�شاهماتهن 

الدفاعية والع�شكرية كافة".

البواردي : املراأة الإماراتية جنحت خالل 5 عقود يف اإثبات جدارتها وح�صورها باملجالت كافة
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تنازل/ بيع
اإعلن بالن�شر

يف  ترغب  الهند،  اجلن�شية:   - دوراي�شامي  جايانتي   : ال�شيدة  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيد : مورىل كري�شنا كاتا 
- اجلن�شية : الهند، لي�شبح مالك 100% يف الرخ�شة امل�شماه )مركز القائد للكاراتيه 
والفنون( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )770628( ال�شادرة من دائرة 
التنمية االقت�شادية بال�شارقة، تعديلت اخرى: ال يوجد.  وعملبن�س املادة )14( فقرة 
فقد  العدل.  الكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   )5( من 
بعد  اليه  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا االعلن  اقت�شى 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

االفرا�شي" يعتر  و�شيلة  القراءة  "ركن  اأّن  اليماحي  غنيمة   الدكتورة 
توا�شل بني اجلمهور والكتاب يف واقٍع يق�شي فيه  الفرد اأغلب وقته اإما 
مت�شفحاً لرامج التوا�شل االجتماعي اأو  متنقًل بني مواقع االنرنت اأو 

اأعداد  املبادرة على  :  �شنتعرف من خلل هذه  اليوتيوب، وقالت  م�شاهد 
القراء ونوعية  قراءاتهم، اإىل جانب اال�شتفادة من اآراءهم وانطباعاتهم 

حول  الكتب املعرو�شة. 
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اأخبـار الإمـارات
عبد امللك بن كايد القا�صمي : املراأة الماراتية �صنعت التغيري و�صطرت الإجنازات

•• راأ�س اخليمة -وام:

امل�شت�شار  القا�شمي  كايد  بن  امللك  ال�شيخ عبد  اأكد معايل 
امل�شاركة  ان  اخليمة  را���س  ال�شمو حاكم  ل�شاحب  اخلا�س 
العاملية يف االح��ت��ف��اء ب��ي��وم امل����راأة ال��ع��امل��ي امن��ا ه��ي تعبري 
عن تقدير املجتمع لدور ومكانة امل��راأة يف بناء املجتمعات 
واحل�شارات واالأجيال ، وهي �شقيقة الرجال يف امل�شوؤولية 

والعطاء والنماء .
يف  امل����راأة  ان  القا�شمي  ك��اي��د  ب��ن  ع��ب��دامل��ل��ك  ال�شيخ  وق���ال 
اأك��ر من ال��رج��ال يف  اأ�شهمت قدميا ورمب��ا  االم���ارات قد 
�شواء  الرحال  �شدوا  والرجال قد  البيت  حتمل م�شوؤولية 

االأرزاق  ع��ن  ال��ب��ح��ار بحثا  او الأع��م��اق  االأخ����رى  ل��ل��ب��ل��دان 
وتولت املراأة يف بلدنا مهامهم يف غيابهم وتغربهم ، ومنذ 
عهد املوؤ�ش�س الباين ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان طيب 
اهلل ثراه �شنعت التغيري و�شطرت العديد من االإجنازات 
وال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي دون���ت يف �شجل ت��اري��خ وح�����ش��ارة دولة 
واملجتمع  االقت�شاد  منكن  وق��ت  اإىل  وو�شلنا   ، االإم����ارات 
باملراأة . واأ�شار ال�شيخ عبدامللك القا�شمي اىل اأن املراأة لي�شت 
ن�شف املجتمع ولي�شت على تناف�س مع الرجل بل هي كما 
اأرادها زايد وكما حر�شت اأم االإمارات �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س 
ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة  االأع��ل��ى 

فاملراأة   ، امل�شرفة  وم�شريتها  ب�شريتها  االأ�شرية  التنمية 
العمل  ورائ��دة يف  ال��درب  ورفيقة  الغد  �شريكة يف �شناعة 
االإماراتية  للمراأة  املميز  احل�شور  على  مثنيا  االإن�شاين 
اجلمعيات  ري���ادة  خ��لل  م��ن  التطوعي  العمل  �شاحة  يف 
الن�شائية للعمل االجتماعي ومنها انطلقت مبادرات حمو 
االأمية وتنمية املهارات . وحيا معاليه جهود رائدة العمل 
الن�شائي الدكتورة رفيعة غبا�س يف تاأ�شي�س متحف للمراأة 
وت�شحياتها  امل��راأة  كفاح وجناح  ق�ش�س  يحكي  االإماراتية 
كل  القا�شمي  كايد  ب��ن  عبدامللك  ال�شيخ  وه��ن��اأ   . ال��رائ��ع��ة 
الن�شاء بهذه املنا�شبة موؤكدا اأن االإمارات �شتبقى االأف�شل 

و االأقوى بف�شل عملهن واجتهادهن املتوا�شل.

اللجنة العليا براأ�س اخليمة الدائمة تعقد اجتماعها الثاين خالل 2022 
•• راأ�س اخليمة -وام:

ا�شتعر�شت اللجنة العليا الدائمة براأ�س اخليمة يف اجتماعها الثاين الذي تراأ�شه اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي 
قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة رئي�س اللجنة "مبادرة املنازل املهجورة" للحد من ال�شلوكيات و الظواهر ال�شلبية التي قد 
بح�شور   - االجتماع  ناق�س  للمدينة.  احل�شاري  والوجه  العام  املظهر  ت�شويه  عر  املهجور  املباين  و  امل�شاكن  بها  تت�شبب 
الكادر ال�شرطي،  اأع�شاء اللجنة - نتائج درا�شة جودة احلياة يف بيئة العمل، للرتقاء مب�شتويات االأداء واالإنتاجية لدى 
من خلل تر�شيخ ثقافة مفاهيم وممار�شات جودة احلياة يف بيئة العمل دعما وتنفيذا للأجندة الوطنية جلودة احلياة اإىل 
جانب ا�شتعر�س نتائج التقرير االإح�شائي االأمني عن الربع الرابع 2021. و اأ�شاد قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة رئي�س 
اللجنة بجهود اأع�شاء اللجنة للرتقاء بالعمل االأمني من خلل تلبية جميع املتطلبات والتو�شيات واأداء املهام و االأعمال 
املوكلة لهم على اأمت وجه من الدقة والكفاءة. و اأكد اللواء علي بن علوان النعيمي �شرورة ا�شتمرار تر�شيخ القيم الوطنية 
واالأهداف االإيجابية املتمثلة يف تر�شيخ ثقافة جودة احلياة، واحلفاظ على مكت�شبات الوطن واأمنه وا�شتقراره مع تعزيز 
ثقافة االنتماء والوالء للوطن يف العمل ال�شرطي واالأمني، وا�شتحداث امل�شاريع واملبادرات التطويرية التي تدعم حت�شني 

وتطوير االأداء وت�شاهم يف حتقيق اال�شتدامة والريادة لكافة القطاعات ال�شرطية واالأمنية يف االإمارة.

حتت �سعار  امل�ساواة املبنية على التوازن من اأجل غد م�ستدام

املجل�س الن�صائي ل�صرطة دبي ينظم جل�صة ع�صف ذهني بيوم املراأة العاملي

ا�صت�صاري ال�صارقة ي�صتعر�س م�صرية املراأة الربملانية

•• دبي-الفجر:

نظم املجل�س الن�شائي ل�شرطة دبي جل�شة ع�شف ذهني حتت �شعار " امل�شاواة 
دب��ي، وذل��ك بالتزامن  اأج��ل غد م�شتدام"، يف عني  ال��ت��وازن من  املبنية على 
عام،  كل  مار�س من  �شهر  الثامن من  ي�شادف  ال��ذي  العاملي  امل���راأة  ي��وم  مع 
5 حماور رئي�شية، وتقدمي خمرجات تدعم توجهات �شرطة  للوقوف على 
دبي اال�شراتيجية يف متكني واإ�شراك العن�شر الن�شائي يف منظومة العمل 

ال�شرطي واالأمني.
واأكدت الرائد خبري عنود ال�شعدي، رئي�س املجل�س الن�شائي ل�شرطة دبي، اأن 
القيادة العامة ل�شرطة دبي تعزز م�شاعيها يف دعم ومتكني العن�شر الن�شائي 
دورها  وتفعيل  واالأمني مبختلف تخ�ش�شاته،  ال�شرطي  العمل  يف منظومة 

تنفيذا  وذل��ك  ال��ق��رار،  و�شناعة  امل�شتقبلية  ال��ق��رارات  �شياغة  يف  واإ�شراكها 
لتوجهات القيادة الر�شيدة الرامية لتحقيق التوازن بني اجلن�شني، والدفع 
مب�شريتها نحو االأمام، منوهة بوجود مناذج ريادية م�شرفة، اأثبتت جناحها 
ومتيزها يف كافة املنا�شب التي تقلدتها، واأ�شبحت �شريكاً رئي�شيا يف حتقيق 

االأهداف اال�شراتيجية للخم�شني عاما ً القادمة.
حماور  5

حمور  يف  متثلت  رئي�شية  حم���اور   5 يف  ال��ب��ح��ث  ال��ذه��ن��ي  الع�شف  ت�شمن 
من  ال�شام�شي  رو�شة  دكتور  خبري  الرائد  وتراأ�شته  االإ�شرافية"،  "القيادات 
االإدارة العامة للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية، التي اأكدت على عمل ودعم 
عليا  منا�شب  الن�شائية  العنا�شر  لتتقلد  ال�شرطة  ومراكز  العامة  االإدارات 
دورها،  وتفعيل  القرار،  واتخاذ  �شناعة  يف  واإ�شراكها  الرجل،  باأخيها  اأ�شوة 

بحيث تنال فر�شاً متكافئة ومت�شاوية مع اأخيها الرجل.
يف  الن�شائي  "التفوق  حم��ور  املطرو�شي  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  ت��راأ���ش��ت  ح��ني  يف 
املجال الريا�شي"، موؤكدة اأن �شرطة دبي غنية بالقدرات واملواهب الن�شائية 
الريا�شية، وت�شعى على الدوام اإىل تفعيل امل�شاركة الريا�شية على امل�شتوى 
ن�شبيا  املحتكرة  الريا�شية  والفرق  الدولية  امل�شابقات  يف  والعاملي  االإقليمي 
على الرجال. وتطرقت االأ�شتاذة عواطف ال�شويدي، رئي�س التنفيذي ملجل�س 
ال�شعادة واالإيجابية، يف حمور "جودة احلياة"، اإىل مقومات احلياة الكرمية 
باأ�ش�س عالية اجلودة للمراأة، يف �شعي للخروج  واالآمنة والرفاه االجتماعي 

بتو�شيات تدعم هذا املحور.
�شيخة  االأ�شتاذة  ناق�شت  وعامليا"،  حمليا  امل��راأة  م�شاركة  "حتفيز  حمور  ويف 
الريادة  روح  تنمية  �شبل  وال���ري���ادة،  للتميز  العامة  االإدارة  م��ن  ال��ع��ب��دويل 

االإقليمية والدولية،  االإماراتية يف املحافل  املراأة  وامل�شوؤولية، وتعزيز مكانة 
وامل�شاركة يف امل�شابقات العاملية وطرح الدرا�شات والبحوث واأوراق العمل.

واأخرياً يف حمور "تكامل االأدوار بني الرجل واملراأة"، تراأ�شته فاطمة الزعابي 
على  احلفاظ  �شبل  وال��ري��ادة،  التميز  لقطاع  املوؤ�ش�شي  التطوير  مكتب  من 
الن�شيج االجتماعي ومتا�شكه من خلل تكامل االأدوار بني اجلن�شني، لبناء 
خلل  من  امل�شتجدة  التغريات  مواكبة  على  ق��ادر  ومتما�شك  ق��وي  جمتمع 

تفعيل املبادرات امل�شركة بينهما.
اخلم�س  امل��ح��اور  جم��م��وع��ات  ق��دم��ت  ال��ذه��ن��ي،  الع�شف  جل�شة  ن��ه��اي��ة  ويف 
تطبيقها  �شبل  وبحث  لدرا�شتها  وتو�شيات  اق��راح��ات  تت�شمن  خمرجات 
م�شتقبل مبا يدعم التوجهات اال�شراتيجية ل�شرطة دبي يف متكني العن�شر 

الن�شائي.

•• ال�صارقة - وام:

حوارية  جل�شة  مب��ق��ره  ام�����س  ال�����ش��ارق��ة  الإم����ارة  اال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  نظم 
املجل�س  ع�شوية  على  تعاقنب  اللتي  املجل�س  ع�شوات  من  ع��دد  مب�شاركة 
من الف�شل الت�شريعي الثاين منذ 2001 حتى الف�شل الت�شريعي العا�شر 
اال�شت�شاري  املجل�س  ع�شوية  يف  املراأة  م�شرية  خللها  ا�شتعر�شن   2022
عطائها  وم�شتقبل  امل���راأة  طموحات  اإىل  التطرق  بجانب  ال�شارقة  الإم���ارة 
ميحد  علي  �شعادة  ح�شرها  التي   - احلوارية  اجلل�شة  وتناولت  الرملاين. 
 - املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  اجل���روان  را���ش��د  وح��ن��ان  املجل�س  رئي�س  ال�شويدي 
جتارب الع�شوات املتميزة والرية خلل عملهن الرملاين وم�شاركتهن يف 

مناق�شة املو�شوعات العامة وزيارة الدوائر والهيئات احلكومية من خلل 
جلان املجل�س حيث اأ�شدن بروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
يف  امل��راأة  متكني  يف  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
اإمارة ال�شارقة واإ�شراكها يف العمل الرملاين العام وزيادة املقاعد املخ�ش�شة 

للمراأة مع كل ف�شل ت�شريعي.
كما �شلطن ال�شوء على واقع عملهن خلل فرة ع�شويتهن ودعم قرينة 
القا�شمي  ال�شيخة جواهر بنت حممد  ال�شارقة �شمو  ال�شمو حاكم  �شاحب 
القيادة  ودع��م  حتفيز  ظل  يف  لهن  االأ���ش��رة  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 

للمراأة االإماراتية خا�شة يف جمال اأدائها الرملاين .
وقال �شعادة علي ميحد ال�شويدي : اأردنا يف اليوم العاملي للمراأة اأن نلتقي مع 

اإمارة ال�شارقة من اللآتي �شاهمن بجهدهن واآرائهن  كوكبة من برملانيات 
و�شعني طوال فرة الع�شوية وحتت قبة املجل�س اال�شت�شاري اإىل اإبراز الدور 
امل�شرق للمراأة وبيان مدى امل�شاهمة بجانب الرجل لبناء املجتمع والوقوف 
خلف القيادة الر�شيدة ال�شتكمال االإجنازات وبناء الدولة الع�شرية احلديثة 

واإعلء ال�شروح يف اإمارة ال�شارقة .
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  ومتكني  بدعم  مبكرا  ب��داأت  امل�شرية  اأن  واأو�شح 
ال�شارقة  الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شوية  يف  امل��راأة  بتعيني  مر�شوما  اأ�شدر  ال��ذي 
 2001 عام  منذ  ال�شارقة  الإم��ارة  اال�شت�شاري  املجل�س  وع�شوية  ال�شارقة 
امل��راأة يف العمل الرملاين  لتكون اخلطوة هي االأوىل �شمن مراحل متكني 

وتدرجت �شريعا بزيادة عدد املقاعد املخ�ش�شة للمراأة يف املجل�س اال�شت�شاري 
بدءا من خم�شة وو�شوال اإىل ع�شرة مقاعد.

الوعي  ن�شر  على  العمل  اأه��م��ي��ة  احل��واري��ة  اجلل�شة  يف  املتحدثات  واأك����دت 
توثيق  م��ع  االإ�شت�شاري  املجل�س  ودور  اأهمية  وب��ي��ان  املجتمع  يف  ال��رمل��اين 
جتربة املراأة يف العمل الرملان يف اإمارة ال�شارقة بحكم اأنها جتربة متفردة 
ولها ال�شبق يف ذلك، ودعت املتحدثات اإىل تاأ�شي�س نادي اجتماعي ي�شم كافة 
التجارب بني  ونقل  التوا�شل  ل�شمان  املجل�س  اإن�شاء  منذ  املجل�س  ع�شوات 
االإنتخابات  اأف��راد املجتمع يف  اأهمية م�شاركة  اإىل جانب  الع�شوات  خمتلف 
�شنع  يف  امل�شاركة  ع��ن  تعر  ال��ت��ي  الرملانية  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ودع���م  املقبلة 

القرار.

مرمي الرميثي : مكان املراأة الإماراتية امل�صرفة 
عامليا جاء بدعم القيادة التي اآمنت بقدراتها

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �شعادة مرمي حممد الرميثي املدير العام ملوؤ�ش�شة 
التنمية االأ�شرية اأن الدور الذي لعبته املراأة االإماراتية 
منذ ما قبل تاأ�شي�س االحتاد ُيعّد دوراً حمورياً يف املجتمع 
ملا كانت تقوم به من اأعمال، وما تتحمله من م�شئوليات. 
واأ�شافت فى ت�شريح لها اأنه بف�شل اجلهود الكبرية التي 
اآل نهيان"طيب  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  بذلها 
خا�شة  اأه��م��ي��ة  وتعليمها  امل����راأة  اأوىل  ثراه" ال���ذي  اهلل 
امل�شتويني  على  املتقدمة  املكانة  االإم���ارات  البنة  اأ�شبح 
الر�شيدة  القيادة  امي��ان  عن  ف�شل  والعاملي  االإقليمي 
باملراأة وقدراتها وخراتها ومعرفتها حيث �شار �شاحب 
الدولة،  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
زايد  ال�شيخ  نهج  االإم���ارات، على  االأعلى للحتاد حكام 
من  ومتكينها  وت�شجيعها  امل����راأة،  دع��م  يف  �شلطان  ب��ن 

خلل ا�شطلعها بالعديد من امل�شوؤوليات يف الدولة.

واأ�شافت الرميثي اأن املراأة االإماراتية وهي حتتفل بيوم 
املراأة العاملي توؤكد على اأن ما و�شلت اإليه من مكانة وما 
امل�شتمرة  للجهود  نتيجة  ج��اء  دع��م  م��ن  عليه  ح�شلت 
ال��ذي توليه »اأم  ال��رائ��دة وااله��ت��م��ام الكبري  وامل��ب��ادرات 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  االإم�����ارات« 
االحتاد الن�شائي العام، الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية، 
ال��ت��ي ق����ادت ج��ه��ود ت��ع��ل��ي��م امل�����راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا وك����ان من 
االإماراتية  للمراأة  وامل�شرفة  الكبرية  املكانة  ذلك  نتائج 
يف  املتقدمة  النتائج  حققت  حيث  العاملي  امل�شتوى  على 
العديد من املوؤ�شرات، ومن ذلك حتقيقها املركز االأول 
على م�شتوى ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا يف تقرير 
ال�شادر   ،»2021 والقانون  االأع��م��ال  واأن�شطة  »امل���راأة 
 100/ كاملة  درج���ة  فيه  ون��ال��ت  ال����دويل،  البنك  ع��ن 
نقطة/ يف خم�شة حماور، وهي: حرية التنقل، والعمل، 
واالأجور، وريادة االأعمال، واملعا�س التقاعدي، باالإ�شافة 
اإىل تقدمها يف العديد من املجاالت �شواء على امل�شتوى 
واالق��ت�����ش��ادي ويف  واالج��ت��م��اع��ي  ال�شحي  اأو  ال��رمل��اين 
التي  امل��ج��االت  م��ن  والعديد  وال��دف��اع،  ال�شرطة  جم��ال 
هويتها  ع��ل��ى  وحم��اف��ظ��ة  ب��ال��ع��ل��م،  مت�شلحة  خا�شتها 

وثقافتها وعاداتها وتقاليدها.

احتفاء بيوم املراأة العاملي �صرطة اأبوظبي تكرم منت�صبات مديرية املرور املتميزات
•• اأبوظبي-الفجر

والدوريات   امل��رور  مديرية  كرمت 
ب���ق���ط���اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل����رك����زي����ة  يف 
�شرطة اأبوظبي �شتا من املنت�شبات 
ومدنيات  ع�شكريات  املتميزات من 
من خمتلف اإدارات املرور  مبنا�شبة 
ي��وم امل���راأة ال��ع��امل��ي  ال���ذي ي�شادف 
. وثمن   ���ش��ن��وي��اً  م���ار����س  ال���ث���ام���ن 
ال��ع��م��ي��د حم��م��د  ���ش��اح��ي �شلطان 
احل��م��ريي م��دي��ر م��دي��ري��ة امل���رور 
وال�����دوري�����ات  دع����م ورع���اي���ة �شمو 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
العام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�س 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة، 
االإمارات  "اأم  والطفولة  للأمومة 
بابنة  امل�����ش��ت��م��ر  واه���ت���م���ام���ه���ا   "
االإم�����������ارات. واأث����ن����ى ع���ل���ى  جهود 
تر�شحيهن  مت  ال��لت��ي  امل��ت��م��ي��زات 
ال�شرعة  و  اإنتاجية  االأك��ر  ح�شب 
امل�����ع�����ام�����لت مب����راك����ز  اإجن����������از  يف 
خلل  املتعاملني  واإ���ش��ع��اد  خ��دم��ة 

اأبوظبي  ب�شرطة  العمل   جم��االت 
وحتقيقهن اإجنازات متميزة الفتاً  

ال���دور  واأك����د ع��ل��ى   .  2021 ع���ام 
يف  الن�شائية   للعنا�شر  ال���ري���ادي 

املنا�شبة   ب��ه��ذه  االح��ت��ف��ال  اأن  اإىل  
يعد حافزا للمراأة  للتميز والريادة 

مبجاالت العمل ال�شرطي واالأمني  
وغريها من املجاالت.

وزعت 5000 �ستلة باملدينة الفا�سلة

بلدية مدينة دبا احل�صن تنظم فعاليات اأ�صبوع الت�صجري ال�42
•• دبا احل�صن-الفجر:

اأ�شبوع  نظمت بلدية مدينة دبا احل�شن فعاليات 
الفا�شلة،  امل��دي��ن��ة  يف  ال�42  ال��وط��ن��ي  الت�شجري 
والذي ا�شتمر على مدى اأ�شبوع كامل، يف الفرة 
من 1 حتى 7 من �شهر مار�س اجلاري، حيث جاء 
االإمارات"،  فلنزرع  "معاً..  �شعار  حتت  العام  هذا 
املجتمع وتوعيتهم  اإ�شراك فئات  يتم  وذلك حتى 
الرقعة  ن�شر  الت�شجري وتعزيز دورهم يف  باأهمية 
بنباتات  واالهتمام  عليها،  واملحافظة  اخل�شراء 
اإعطاء �شورة  ذلك  باالإ�شافة اىل  املحلية،  البيئة 

جمالية للمدينة الفا�شلة.
الت�شجري  اأ�شبوع  خ��لل  البلدية  طواقم  وقامت 
على  االأن���واع  خمتلف  م��ن  �شتلة   5000 بتوزيع 
العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية باملدينة الفا�شلة، 
الزراعة،  على  لت�شجيعهم  ال�شكان  على  وكذلك 
وذلك لزيادة الرقعة يف املدينة من خلل تنفيذ 
العديد من احلملت وامل�شاريع الزراعية، تنفيذاً 
املظهر  ال�شارقة يف تعزيز  لروؤى وتوجهات حاكم 

اجلمايل واحل�شاري للمدينة الفا�شلة.
ال�42  الوطني  الت�شجري  اأ���ش��ب��وع  خ��لل  وج���رى 
والور�س  واالأن�شطة  الفعاليات  من  ع��دداً  تنظيم 

اإىل  ال���زراع���ة،  مب��ج��االت  املتخ�ش�شة  التثقيفية 
جوائز  تت�شمن  التي  املتنوعة  امل�شابقات  جانب 
اخلا�س  االإل��ك��روين  املوقع  يحتوي  قيمة. حيث 
ببلدية مدينة دبا احل�شن على خدمة "امل�شت�شار 
اال�شت�شارة  ت��ق��دمي  ي��ت��م  ح��ت��ى  ذل���ك  الزراعي"، 
بحدائقهم  العناية  كيفية  حول  وال�شكان  للأ�شر 

املنزلية وت�شجيعهم على الزراعة.
ق����ال ���ش��ع��ادة ط���ال���ب ع���ب���داهلل ال��ي��ح��ي��ائ��ي مدير 
"اإن بلدية مدينة دبا  بلدية مدينة دبا احل�شن: 
انطلقاً  بالزراعة  كبرياً  اهتماماً  تويل  احل�شن 
اخل�شراء،  امل�����ش��اح��ات  زي���ادة  يف  م�شوؤوليتها  م��ن 

وحماية البيئة مبا ي�شمن حتقيق مظهر جمايل 
متميز للمدينة الفا�شلة يعك�س وجهها احل�شاري 
الكوادر املخت�شة يف  اأن  امل�شرق"، واأ�شاف �شعادته 
املدينة عملها يف دعم املزراعني وال�شكان، وتنفيذ 
الزراعة،  باأهمية  الوعي  زي��ادة  اإىل  تهدف  برامج 
القطاع  يف  اأكر  امل�شاهمة  على  ال�شباب  وت�شجيع 
الزراعي مع الركيز على الزراعة التي تتاأقلم مع 
الظروف البيئية املحيطة، والتي ت�شتهلك كميات 

اأقل من املياه وحتتوي على قيمة غذائية عالية.
اإىل  الفا�شلة  املدينة  �شكان  ك��اف��ة  �شعادته  ودع���ا 
امل�شاركة يف مثل هذه الفعاليات، وذلك من خلل 

زراعة "�شجرة"، يف احلدائق املنزلية، بهدف زيادة 
الرقعة اخل�شراء يف كافة ربوع الوطن، وحتقيق 
وحماية  الطبيعة،  و���ش��ون  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية 

ال��ب��ي��ئ��ة، واحل��ف��اظ ع��ل��ى م��ق��درات��ه��ا، و���ش��واًل اإىل 
يف  ويعبق  ال�شجر،  بظلل  تنعم  خ�شراء  مدينة 
اأرجائها عطر الورود املزروع يف حدائقها الغناء".
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

براأ�س اخليمة  الثقايف  االإم��ارات  لنادي  التابع  التطوعي  ال�شقور  فريق  �شارك 
يف تنظيم معر�س كل�شيك راأ���س اخليمة الذي تنظمه دائ��رة االآث��ار واملتاحف 
7 مار�س بجانب متحف راأ���س اخليمة  4 حتى  وال��ذي يقام خلل الفرة من 

املتعددة  الفعاليات  برنامج  �شمن  التطوعي  ال�شقور  فريق  م�شاركة  وتاأتي   .
خلدمة جمتمع والتي تهدف اإىل دعم املبادرات املتنوعة باالإمارة .

ال�شقور  فريق  وم��ب��ادرة  جهود  اخليمة  راأ����س  كل�شيك  معر�س  اإدارة  وثمنت 
التطوعي يف االإ�شراف على تنظيم الفعالية  ، ملا لها من اثر ايجابي يف حتقيق 
التعاون  قاعدة  بتو�شيع  رغبتها  عن  املعر�س  اإدارة  وع��رت   ، للمعر�س  النجاح 

مع فريق ال�شقور التطوعي ملزيد من االأن�شطة القادمة ، مبا ميكن من دعم 
لتعزيز م�شريته التطوعية الرائدة. 

امل�شاركة  بهذه  �شعادتهم  الفريق عن  اأع�شاء  املتطوعني من   من جانبهم عر 
التي ا�شافت لهم الكثري على اأمل زيادة م�شاركات الفريق يف منا�شبات خمتلفة 

قادمة لزيادة ر�شيدهم من العمل اجلماعي التطوعي والذي يخدم املجتمع .

•• دبي- وام: 

بحث الفريق الوطني املكلف مبكافحة 
االإم�������ارات خارطة  دول����ة  ال�����ش��م��ن��ة يف 
اجلهود  ل��ت��وج��ي��ه  م�����ش��رك��ة  ط���ري���ق 
وابتكار طرق فعالة ملعاجلة ال�شمنة يف 
جلودة  الوطنية  االإ�شراتيجية  اإط��ار 
 2031 االإم��������ارات  دول�����ة  احل���ي���اة يف 
من  لتكون  ال��دول��ة  تطلعات  وحتقيق 

اأف�شل دول العامل يف جودة احلياة.
ج��اء ذل��ك خ��لل اأول اج��ت��م��اع ر�شمي 
ت�����ش��ك��ي��ل��ه م���ن اجلهات  ب��ع��د  ل��ل��ف��ري��ق 
ال���وط���ن���ي���ة وال��������ذي عقد  ال�������ش���ح���ي���ة 
مبنا�شبة اليوم العاملي ملكافحة ال�شمنة 

الذي يوافق 4 مار�س من كل عام .
و  ال��ق��رار  �شانعي  العمل  فريق  ي�شم 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  من  كل  ممثلي 

ودائرة  بدبي  ال�شحة  وهيئة  املجتمع 
اأبوظبي  اأب����و ظ��ب��ي وم���رك���ز  ال�����ش��ح��ة 

لل�شحة العامة .
و ينبثق ت�شكيل هذا الفريق من توجه 
ال�شمنة  مل��ك��اف��ح��ة  االإم������ارات  ح��ك��وم��ة 
ع��م��ر اخلام�شة  م���ن  االأط����ف����ال  ل����دى 
املحاور  على  بناء  ع�شرة  ال�شابعة  اإىل 
منظمة  قبل  م��ن  بها  امل��و���ش��ي  ال�شتة 
ال�شحة العاملية للق�شاء على ال�شمنة 
ال�شحي  الغذاء  تناول  تعزيز  وت�شمل 
واإدارة الوزن والرعاية ما قبل احلمل 
والن�شاط  ال�شحي  وال��غ��ذاء  وخ��لل��ه 
وال�شحة  املبكرة  الطفولة  يف  البدين 

والغذاء الأطفال املدار�س.
الوطني  ال���ف���ري���ق  م���ه���ام  ت���ت���ح���دد  و 
متعدد  بالتن�شيق  ال�����ش��م��ن��ة  مل��ك��اف��ح��ة 
االأن�شطة  على  ل��لإ���ش��راف  القطاعات 

نهج  ات��ب��اع  ل�شمان  بال�شمنة  املت�شلة 
بناء على خطة عمل  �شامل ومتكامل 

وا�شحة املراحل.
و يتيح الفريق املعني بالتن�شيق املتعدد 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  هيكًل  ال��ق��ط��اع��ات 
من اأجل تدعيم االأن�شطة بني اجلهات 
والتي  متبادل  اأ���ش��ا���س  على  ال�شحية 
التن�شيق  ج���ه���ود  ت��ي�����ش��ري  يف  ت�����ش��ه��م 
ال��وط��ن��ي��ة م���ع ���ش��لح��ي��ات اأك����ر من 
الر�شد  واأن�شطة  الر�شمية  االإجراءات 
والتقييم والتبليغ الر�شمية.. و ميكن 
تقدمي  لي�شمل  دوره  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع 
املرحلية  التقارير  واإع��داد  التو�شيات 

وتخطيط الرامج وتنفيذها.
ملكافحة  ال���وط���ن���ي  ال���ف���ري���ق  اط���ل���ع  و 
ال�����ش��م��ن��ة خ���لل اإج��ت��م��اع��ه ع��ل��ى اآخر 
التقارير وامل�شتجدات والتطورات وما 

مت اإجن��ازه يف جمال مكافحة ال�شمنة 
ت�شكيل  ك��ان الب��د من  ذل��ك  ولتحقيق 
كافة  ي�شم  وا���ش��ع  نطاق  على  حتالف 
اجلهات الفاعلة وخارطة الطريق بناء 
على ثلث اأولويات للعمل امل�شرك و 
هي االإ�شتثمار يف ال�شيا�شات والرامج 
ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال�����ش��م��ن��ة واإج�����راء 
االأب���ح���اث واإي���ج���اد اأدل�����ة واق��ع��ي��ة عن 
عند  ال�شمنة  على  والق�شاء  ال�شمنة 
االأطفال. و اأكد �شعادة الدكتور ح�شني 
امل�شاعد  الوكيل  الرند  الرحمن  عبد 
وزارة  يف  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ة  ل���ق���ط���اع 
مكافحة  اأن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 
على  ع��ام��ة  �شحية  اأول���وي���ة  ال�����ش��م��ن��ة 
معاجلتها  وتتطلب  املجتمع  م�شتوى 
كمر�س  ال�شمنة  ح��ول  ال��وع��ي  تعزيز 
وم�شاعفاته ولذلك فاإن فريق العمل 

مع  التعامل  طريقة  لتطوير  يتطلع 
ال�شمنة من خ��لل االنطلق مما مت 
حتقيقه واإجن��ازه يف ال�شنوات املا�شية 
االإم����ارات  ب��دول��ة  ال�شمنة  م��ن  للحد 
تعزيز  م��ب��ادرة  واأن�شطة  حم���اور  وف��ق 
ال�شحية يف  احل��ي��اة  ب��اأمن��اط  ال��وع��ي 

ملكافحة  الوطنية  واالأج��ن��دة  املجتمع 
ال�شمنة لدى االأطفال.

ينعم  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
اأف�������راده ب��ن��م��ط ح��ي��اة ���ش��ح��ي ويوفر 
الأفراده بيئة داعمة لل�شحة .. الهدف 
من  وذل��ك  اإليه  ن�شعى  ال��ذي  االأ�شمى 

خ���لل ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود ب���ني االأف�����راد 
والت�شريعات  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ووا���ش��ع��ي 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
ومزودي  وم�شنعي  االإع���لم  وو�شائل 

االأغذية واملدرا�س.
وقال:" نعمل على و�شع معيار وطني 

ال�شمنة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف��ي��ة  ح����ول 
بهدف تقدمي رعاية �شحية متكاملة 
للذين و�شلوا حلدود ال�شمنة وبالتايل 
امل�شاهمة يف تقليل عبء املر�س ف�شًل 
املن�شاآت  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط  تخفيف  ع��ن 

ال�شحية".

•• اأبوظبي-وام: 

يف  كوفيد19-  م��ن  االح��رازي��ة  واالإج�����راءات  للقيود  التدريجي  االإل��غ��اء  رف��ع 
االإم��ارات �شقف توقعات منو القطاع ال�شياحي يف الدولة، فيما يتوقع اأن ت�شكل 
اأجندة الفعاليات املزدحمة خلل مار�س اجلاري من الفعاليات واملنا�شبات املحلية 

والدولية نقطة حتول جديدة على م�شتوى القطاع.
وت�شت�شيف الدولة خلل �شهر مار�س اجلاري جمموعة من الفعاليات الدولية 
واملحلية ال�شخمة التي يتوقع اأن ت�شجل م�شتويات ح�شور م�شابهة لتلك امل�شجلة 
�شي�شت�شيف  وال��ذي   2020 دبي  اإك�شبو  القائمة  تلك  ويت�شدر  الوباء،  قبل  ما 
القمة العاملية للحكومات وقمة املعرفة، مروراً بكاأ�س دبي العاملي، وعلى م�شتوى 
الفعاليات الرفيهية يوا�شل مهرجان ال�شيخ زايد يف اأبوظبي والقرية العاملية 
يف دبي ا�شتقبال الزوار حتى ابريل املقبل، فيما تنطلق بعد غد اخلمي�س فعاليات 
املعار�س  من  جمموعة  اإىل  اإ�شافة  الراثية،  ال�شارقة  اأي��ام  من  ال�19  ال��دورة 

والفعاليات املتخ�ش�شة.
القطاع  جاذبية  اجل���اري  م��ار���س  ي�شهدها  التي  املزدحمة  االأج��ن��دة  تلك  وت��ع��زز 
العام احلايل حت�شناً  ال�شياحي يف الدولة الذي �شهد خلل االأ�شهر االأوىل من 

جاءت  حيث   2021 املا�شي  العام  يف  املحقق  القوي  االأداء  م�شتكمل  ملحوظا 
االإمارات يف ال�شدارة عربياً واإقليمياً و�شمن الع�شرة الكبار عاملياً يف 4 موؤ�شرات 
اأكر  واح��دة من  باعتبارها  الدولة  يوؤكد مكانة  ما  وال�شفر،  لل�شياحة  تناف�شية 

الوجهات ال�شياحية املف�شلة عاملياً.
الداعمة  املنا�شبات  قائمة  دب��ي   2020 اإك�شبو  ويت�شدر   / احلكومات  قمة   /
انطلق  القادمة خا�شة مع  القليلة  االأي��ام  الدولة خلل  ال�شياحي يف  للن�شاط 
فعاليات الدورة الثامنة من القمة العاملية للحكومات التي ي�شت�شيفها احلدث 
يومي 28 و29 مار�س احلايل، و"قمة املعرفة" يف دورتها ال�شابعة ح�شورياً يف 
 16 14 و 15 مار�س اجل��اري وافرا�شيا من  اإك�شبو 2020 دبي يومي  مقر 
اإىل 18 من ال�شهر ذاته، اإىل جانب الدورة االأوىل من قمة االإمارات لل�شتثمار 

من ال�شهر ذاته.  28 يف  �شتعقد  "انف�شتوبيا" والتي 
/ كاأ�س دبي العاملي / بدورها ت�شكل الن�شخة ال� 26 من كاأ�س دبي العاملي للخيول 
26 مار�س  التي ت�شهدها االإم��ارات يف  العاملية  الفعاليات الريا�شية  اأهم  اإحدى 
�شمن  للم�شاركة  دول���ة   20 م��ن  خيل   750 نحو  تر�شح  م��ع  خا�شة  اجل���اري 
مبنطقة  زاي��د  ال�شيخ  مهرجان  ويوا�شل   / زاي��د  ال�شيخ  مهرجان   / املناف�شات. 
الوثبة يف اأبوظبي ا�شتقطاب اجلمهور املحلي واخلارجي، وقد ا�شتحدث املهرجان 

كحدث  مكانته  يري  مبا  اجلديدة  واالأق�شام  الفعاليات  من  العديد  العام  هذا 
ثقايف وترفيهي عاملي يحتفي بالقيم النبيلة االأ�شيلة للمجتمع االإماراتي.

الرفية  وجهه  العاملية  القرية  اأعلنت  مت�شل،  �شياق  ويف   / العاملية  القرية   /
الرائدة عن اإطلق العر�س امل�شرحي "برين ذا فلور" الذي يقام خلل الفرة 
من 3 وحتى 31 مار�س اجلاري ويحظى باهتمام ا�شتثنائي على م�شتوى العامل، 
الفنانني  كبار  من  جمموعة  يوؤديها  التي  واالإب��داع��ي��ة  املبتكرة  فقراته  بف�شل 
اال�شتعرا�شيني العامليني، اإ�شافة اإىل جاذبية القرية العاملية التي باتت اأحد اأهم 

وجهات ال�شياحة الرفيهية يف الدولة.
الدورة  فعاليات  ل��ل��راث،  ال�شارقة  معهد  ويطلق   / الراثية  ال�شارقة  اأي���ام   /
ال�19 من اأيام ال�شارقة الراثية، خلل الفرة ما بني 10 - 28 مار�س املقبل، 
هذا  الر�شمي  ال�شرف  �شيف  اأرمينيا  فيما حتّل جمهورية  دول��ة،   33 مب�شاركة 

العام؛ بينما حتل اإندوني�شيا ال�شيف املميز للدورة احلالية.
واإىل جانب الفعاليات واالأحداث العاملية بداأت االإمارات منذ مطلع العام اجلاري 
وترية  تعزيز  يف  ب��دوره  �شي�شهم  ال��ذي  اجلديد  االأ�شبوعي  العمل  نظام  تطبيق 
واملرافق  للفنادق  الت�شغيلي  االأداء  م�شتوى  ال�شياحي خا�شة على  القطاع  تعايف 
الرفيهية وقطاع املطاعم ون�شاط ال�شفر ال �شيما خلل عطلة نهاية االأ�شبوع 

التي باتت يومني ون�شف وثلثة اأيام تتزامن مع العطل االأ�شبوعية يف خمتلف 
دول العامل.

ي�شار اإىل اأن االإمارات ت�شدرت دول العامل يف التعامل مع اجلائحة خلل �شهري 
مع  التعامل  يف  امل��رون��ة  "موؤ�شر  لنتائج  وف��ق��اً  وذل���ك  املا�شيني  وف��راي��ر  يناير 

كوفيد19-" ال�شادر عن وكالة "بلومبريغ" العاملية.
التعامل مع  التي فر�شها  القيود  العديد من  االإم��ارات موؤخرا تخفيف  وب��داأت 
املفتوحة،  االأماكن  الكمامة يف  ارت��داء  اإلزامية  اإلغاء  ويف مقدمتها  كوفيد19- 
مع اال�شتمرار باإلزامية ارتدائها يف االأماكن املغلقة واإلغاء التباعد اجل�شدي يف 
القطاعات االقت�شادية وال�شياحية وذلك بناء على املعطيات واملوؤ�شرات االإيجابية 

يف التعامل مع اجلائحة ال�شيما انخفا�س اأعداد االإ�شابات وال�شيطرة عليها.
اإلزام  العمرية مع  الفئات  لكل  الريا�شية  االأن�شطة  كل  ع��ودة  االإم���ارات  وق��ررت 
اأال يتجاوز  امل�شبق /PCR/ على  الفح�س  اأو  املرور االأخ�شر،  باإبراز  اجلمهور 
96 �شاعة، اإ�شافة اإىل االلتزام بلب�س الكمامة يف االأماكن املغلقة واملفتوحة نظراً 
حلجم التجمعات واالزدحام يف اأماكن اجلماهري، كما مت اإلغاء احلجر ال�شحي 
اإجراء  اإل��زام��ي��ة  م��ع  املختلفة،  القطاعات  يف  العاملني  املخالطني  للأ�شخا�س 

فح�س م�شحة االأنف PCR يومياً خلم�شة اأيام متتالية.

•• اأبوظبي-الفجر:

والبحوث  للدرا�شات  زايد  مركز  نظم 
ال��ت��اب��ع ل��ن��ادي ت���راث االإم�����ارات اأم�س 
االأول "االثنني" حما�شرة  افرا�شية 
جتليات  ال��ث��ق��اف��ة..  "�شلطان  ب��ع��ن��وان 
�شارك  واالإن�شاين"،  الثقايف  امل�شهد  يف 
ف��ي��ه��ا خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ن��ي��ج��ي ال��ب��اح��ث يف 
ت���اري���خ االإم��������ارات، وال�����ش��اع��رة مرمي 
َمّني  ال��دك��ت��ور  احل���وار  واأدار  النقبي، 
الثقايف،  التاريخ  يف  الباحث  اأبونعامة 
وب���ح�������ش���ور �����ش����ع����ادة ع���ل���ي ع���ب���د اهلل 
للدرا�شات  التنفيذي  املدير  الرميثي 
واالإع�����لم يف ال��ن��ادي وب���در االأم���ريي 

املدير االإداري يف مركز زايد.
برنامج  �شمن  املحا�شرة  تنظيم  ومت 
اإماراتية" الذي  اإ�شدارات  يف  "قراءة 
الثقايف  مو�شمه  �شمن  امل��رك��ز  اأطلقه 
لعام 2022 للركيز على االإ�شدارات 
التاريخ  جم��ال  يف  خا�شة  االإم��ارات��ي��ة 
وا�شت�شافة  ال�شعبي  واالأدب  وال��راث 
وندوات  حم��ا���ش��رات  وتنظيم  كتابها 
على  ال�شوء  لت�شليط  حولها،  علمية 

هذه االإ�شدارات واإثراء امل�شهد الثقايف 
فاطمة  وق���ال���ت  االإم��������ارات.  دول����ة  يف 
املن�شوري مديرة مركز زايد للدرا�شات 
االفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  وال���ب���ح���وث 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإن 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
اأ�ش�س  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
والعامل  االإم��ارات  الثقايف يف  للنموذج 

عاماً  اخلم�شني  طيلة  وعمل  العربي، 
ثقايف  ح�����ش��ور  �شياغة  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي��ة 
م�شتوى  على  االإم����ارات  ل��دول��ة  مميز 
تاريخ  اأن  املن�شوري  واأ�شافت  العامل. 
الدولة �شي�شجل بكل فخر واعتزاز ما 
اأجنزه وما قدمه �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة، حتى اأ�شبحت اإمارة ال�شارقة 
اليوم حمطة مهمة يف العناية بال�شاأن 

ال��ث��ق��ايف وامل��ع��ريف، و�شيبقى ك��ذل��ك يف 
حا�شر  �شنعوا  ال��ذي��ن  احل��ك��ام  دائ���رة 
الع�شور.  مر  على  الثقافة  وم�شتقبل 
اأن  الطنيجي  خليفة  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة من 
وغزيرة  املميزة  الثقافية  ال�شخ�شيات 
االإن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي واالأك���ادمي���ي ف�شًل 
واإدارت��ه احلكيمة الإمارة  �شيا�شته  عن 

ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  م�شيفاً  ال�شارقة، 
بقيادة �شموه احتفت بالثقافة العربية 
واأطلقت العديد من امل�شاريع الفكرية 
اأن  اإىل  واأ����ش���ار  وال��ف��ن��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
اإىل  ال�شارقة حتولت يف ع�شره  اإم��ارة 
مركز ح�شاري مرموق وقبلة للثقافة 
للعلماء  حم��ج��اً  واأ���ش��ب��ح��ت  ال��ع��امل��ي��ة 
تنقطع  تكاد  ال  موا�شم  يف  واملفكرين 

ال�����ش��ن��ة. وق���دم الطنيجي  ع��ل��ى م���دار 
يحمل  ال���ذي  كتابه  ملحتويات  عر�شاً 
وم�شر  ال���ث���ق���اف���ة  "�شلطان  ع����ن����وان 
ال�شارقة  هيئة  ع��ن  ال�شادر  الكنانة" 
ال�����ذي يوثق  ل��ل��وث��ائ��ق واالأر�����ش����ي����ف، 
وال�شداقة  االأخ���وة  م��ن علقة  ج���زءاً 
ال�شمو  �شاحب  بني  امل�شركة  واملحبة 
وموؤرخي  وم��ث��ق��ف��ي  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 

ونوهت  ال�شقيقة.  م�شر  واإع��لم��ي��ي 
ال�����ش��اع��رة م���رمي ال��ن��ق��ب��ي مب���ا قدمه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
وال���راث  للثقافة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
حمدود  الل  ودعمه  ال�شعبي،  واالأدب 
للإبداع واملبدعني وال�شعر وال�شعراء، 
خ���ا����س بدعمه  وج�����ه  ع���ل���ى  م�������ش���رية 
كما  جانبهن.  اإىل  ووقوفه  لل�شاعرات 

حتدثت النقبي عن مبادرة اخلم�شني 
ال�شعراء مبنا�شبة مرور  اأطلقها  التي 
خم�شني عاماً على تويل �شموه مقاليد 
)يف  دي��وان  "اأطلقنا  م�شيفة:  احلكم، 
حب �شلطان( الذي مت اإجنازه يف وقت 
ق�شيدة   50 ال��دي��وان  وجمع  قيا�شي، 
املميزين".  من  ال�شعراء  للعديد من 
اأبونعامة  مني  الدكتور  حتدث  جهته 
حممد  ب�����ن  "�شلطان  ك���ت���اب���ه  ع�����ن 
وو�شفه  الع�شر"  م�����وؤرخ  ال��ق��ا���ش��م��ي 
باأنه اأول كتاب تاريخي منهجي نقدي 
ل�شموه،  التاريخية  االأع��م��ال  يتناول 
واأ�شار اإىل اأنه اعتمد يف هذه الدرا�شة 
ع��ل��ى اأك�����ر م���ن اأرب����ع����ني ع���م���ًل على 
م��دى ���ش��ن��وات ط��وي��ل��ة، ودق���ق العديد 
من االأحداث التاريخية واالإ�شلمية، 
الكتاب  ه����ذا  يف  "حاولت  واأ�����ش����اف: 
الن�شو�س  م���ن  ال���ع���دي���د  اأج���م���ع  اأن 
كما  �شموه"،  �شغلت  التي  التاريخية 
على  اأي�شاً  اأنه ركز يف كتابه  اإىل  اأ�شار 
ودور  ال�شمو،  �شاحب  وم�شرية  �شرية 
الوعي  ت�شكيل  يف  التاريخي  التكوين 

الثقايف والنقدي لديه.

قائمة ا�ستثنائية من الأحداث والفعاليات املحلية والعاملية

اأجندة مار�س والتعايف .. يدفعان القطاع ال�صياحي اإىل م�صتويات ما قبل الأزمة

�صلطان الثقافة.. جتليات يف امل�صهد الثقايف والإن�صاين حما�صرة ل�رتاث الإمارات

•• دبي -وام:

زار معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع 
جناح نيبال يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي.

وا���ش��ت��م��ع م��ع��ال��ي��ه اأث���ن���اء ال���زي���ارة ل�����ش��رح ح���ول اأه����م االأن�شطة 
نيبال  وت��اري��خ  ثقافة  تو�شح  و���ش��ور  مو�شيقى  م��ن  والفعاليات 
االإجنازات  واأه��م  الراثية  اليدوية  احل��رف  ال�شوء على  وتلقي 

وامل�شاريع امل�شتقبلية.

اإك�شبو  معر�س  يف  النيبايل  اجل��ن��اح  م�شاركة  اإن  معاليه  وق��ال 
واملتنوعة  العريقة  الثقافة  على  فر�شة للطلع  تعد   2020
و�شل  حلقة  كونها  وال�شني  الهند  ب��ني  الفريد  نيبال  وم��وق��ع 
العامل،  االأ�شرع منواً يف  الكرى  حيوية بني بع�س االقت�شادات 
االإم�����ارات يف  دول���ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  لتو�شيع  ب�شعيها  واأ����ش���اد 
والتعليم  الكهرومائية  والطاقة  ال�شياحة  مثل  كثرية  جم��االت 
بال�شكر  جولته  ختام  يف  ال��ب��واردي  معايل  وتوجه  املناخ.  وتغري 

لفريق اإدارة اجلناح ومتنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

البواردي يزور جناح نيبال
 يف اإك�صبو 2020 

الفريق الوطني ملكافحة ال�صمنة يعقد اجتماعه الأول

فريق ال�صقور التطوعي ي�صارك يف تنظيم معر�س كال�صيك راأ�س اخليمة

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
 ف������ق������دت �������ش������ه������ادة اال�����ش����ه����م
با�شم/   10188129 رق���م 
���ش��ع��ي��د خمي�س  ج��م��ع��ه  اأم���ن���ه 
، �شادرة من  املحريبي  �شاعن 
االإ�شلمي  اأب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف 
وعلى  ���ش��ه��م   163 وع����دده����ا 
بالرقم  االت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0504466958

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
 ف�����ق�����دت �����ش����ه����ادة اال����ش���ه���م
با�شم/  1016978 رق���م 
املهريي،  مهنا  غيث  م��رمي 
����������ش���������ادرة م��������ن م���������ش����رف 
وعددها  االإ�شلمي  اأبوظبي 
من  وع����ل����ى  ����ش���ه���م   151
بالرقم  االت�������ش���ال  ي��ج��ده��ا 

 0506150763

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
االإ�شلمي  اب��وظ��ب��ي  م��ن م�شرف  ���ش��ادرة  ا�شهم  ���ش��ه��ادات  ف��ق��دت 
باالأ�شماء التالية : 1 / عي�شة �شلطان عبداهلل العوي�س رقم ال�شهادة 
�شلطان  ا���ش��م��اء   /2  ، �شهم   )1122( ب��ع��دد   )10158882(
 )1122( بعدد   )1026361( ال�شهادة  رقم  العوي�س  عبداهلل 
ابوظبي  مل�شرف  م�شكورا  ت�شليمهم  يجدهم  ممن  الرجاء  �شهم. 

االإ�شلمي او االإت�شال على هاتف رقم 0506517111
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/يايا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3027221 

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بثيث  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العرب للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3936926 

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جوفيال 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2825549 

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة  
رقم:CN 1110054 باال�شم التجاري:حمل ابوطاهر 
الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  والفواكه  لبيع اخل�شار 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:مطعم دي برجر تاون كايف ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ال�شاخمة - بناية الهيئة العامة للوقاف م�شجد رقم 767

CN 1018291 :رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

2 - تعيني ال�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/1/6 

22C25E287052E7A686C:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل:2022/3/8

املعني  امل�شفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.

 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 - ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  العامة  للتجارة  التجاري:كلريتي  اال�شم 
�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�شركة:ال�شاخمة - تاجر اأبوظبي
CN 3005965 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

2 - تعيني ال�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
العمومية غري  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/1/31 وذلك 

22CE19D17D05824CE7A:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل:2022/3/8

املعني  امل�شفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.

 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/وود لينك�س الأعمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب النجارة  رخ�شة رقم:3773732 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة فا�شل حممد علي عبداهلل اخلوري  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف عامر عمر احمد اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
مي�شن  ال�ش�����ادة/كانون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليكروميكانيك للمقاوالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4194432 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شميه �شامل يو�شف املن�شوري  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف خالد جمعه �شالح جمعه �شالح جمعه احلو�شني

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ار ات�س ديزايرن

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3821925 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حافظ عبداهلل م�شبح الدرعي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف رمله حمد حممد العامري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج مردان لت�شليح 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات  رخ�شة رقم:2909918 

 تعديل �شركاء 
حذف عبداهلل �شامبي عبدالر�شول احمد البلو�شي

تعديل ال�شركاء 
ا�شافة حممد �شعيد م�شبح �شعيد الغفلي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة �شوء بريوت 

االوتوماتيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1021560 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شلطان نا�شر ناجي نا�شر امل�شعبي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبداهلل ح�شن �شلطان املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
و  لل�شيانة  املدينة  و�شط  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN النقليات العامة  رخ�شة رقم:1133945 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة مو�شى عبدالفتاح مو�شى احمد �شلمه %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد حممد �شامل حممد احلارثى

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

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة و�شط املدينة لل�شيانة و النقليات العامة

CENTER CITY GENERAL TRANSPORT & MAINTENANCE EST

اإىل/ و�شط املدينة لل�شيانة والنقليات العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

CENTER CITY GENERAL TRANSPORT & MAINTENANCE   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حتا لتاأجري املعدات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3876678 
تعديل مدير / اإ�شافة حممد ادري�س مهر بخ�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / خليفه حمد خليفه �شلطان ال�شام�شى من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / خليفه حمد خليفه �شلطان ال�شام�شى من 51 % اإىل %100

تعديل مدير / اإ�شافة عدنان خان خادم ح�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عدنان خان خادم ح�شني

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ حتا لتاأجري املعدات ذ.م.م

HATTA EQUIPMENT RENTAL L.L.C
اإىل/ حتا لتاأجري املعدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

HATTA EQUIPMENT RENTAL SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فريند�س فود للمواد الغذائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2382740 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد را�شد اال�شلم فزل احلق %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شليمان على حممد املعمرى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ فريند�س فود للمواد الغذائية
FRIENDS FOOD FOODSTUFF

اإىل/ فود ا�شت�شن للمواد الغذائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FOOD STATION FOODSTUFF - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / حذف م�شروبات باردة و �شاخنة  5630004
التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
خلدمات  مومري  ال�ش�����ادة/توب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهيدروليك والراديرات ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1287140 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شبري احمد نور الكرمي  %24
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد على يو�شف على النعيمى %51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عمر فاروق فريد العلم %25

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد �شليمان على حممد املعمرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد عمر فاروق فريد العلم

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - للطباعة  �شي  اي  ال�ش�����ادة/ام  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:2535770 
تعديل مدير / اإ�شافة عبدالبارى بانتابوالكال يو�شف

تعديل مدير / اإ�شافة حممد رفيق ايرانهيكال كونهاميد مولوى ايرانهيكال
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل حممد عبداهلل ح�شن البلو�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد حممد �شيف نا�شر اخلرو�شى
تعديل لوحه االإعلن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 0*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ ام اي �شي للطباعة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
M A C TYPING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ الف جلوبال خلدمات الرجمة والطباعة �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALIF GLOBAL TRANSLATION & TYPING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات ترجمة املطبوعات  7490012
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
ال�شيانة  و  العقارات  ادارة  اأ�شيا  ال�ش�����ادة/ركن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ م م  رخ�شة رقم:1093464 
تعديل اإ�شم جتاري من/ ركن اأ�شيا ادارة العقارات و ال�شيانة العامة ذ م م

ASIA CORNER REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE L L C

اإىل/ ا�شيا جيت للعقارات ذ.م.م
ASIA GATE PROPERTIES L.L.C

تعديل عنوان / من اأبوظبي C جزيرة ابوظبي ،حو�س غرب 4 ، رقم القطعة 108 
اأبوظبي  اإىل  املزروعي  حمو�س  عبداهلل  �شيف  املالك/ورثة   247521   2 مكتب 

امل�شفح م 34 202200121318 202200121318 منى احمد خليفه
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات ادارة املن�شاأت  8211010

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
واحلدادة  للنجارة  الطيبة  ال�ش�����ادة/ال�شحبة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN امل�شلحة  رخ�شة رقم:1156633 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممود عبداحلكم �شليمان ال�شيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد ال�شيد �شالح م�شلح احلربى
تعديل نوع نرخ�شة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شحبة الطيبة للنجارة واحلدادة امل�شلحة

ALSUOHBA ALTAYEBAH RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH
اإىل/ ال�شحبة الطيبة للنجارة واحلدادة امل�شلحة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ALSUOHBA ALTAYEBAH RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال التطيني للمباين )البل�شر(  4330009

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال الطابوق  4330001
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال الطلء والدهانات للمباين  4330003

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاج واى للماأكوالت اللبنانية - ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1053093 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / ب�شام مروان حممد غامن من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ب�شام مروان حممد غامن من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عدنان ن�شيب �شامل خمي�س

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل موؤ�ش�شة مهنية
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شاج واى للماأكوالت اللبنانية - ذ م م

SAJ WAY LEBENESE FOOD  L L C
اإىل/ �شاج واي للماكوالت اللبنانيه

SAJWAY LEBENESE  FOOD
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:�شركة نا�شتاجليا للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني - منطقة ال�شناعية - بناية - �شعيد خلفان بن �شديرة 

املن�شوري
CN 1128322 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

ال�شريبية  واال�شت�شارات  القانونية  للمحا�شبة  ال�شادة/اكيورت  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/7  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/8  - بالرقم:2205009795 
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية
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•• دبي-الفجر:

�شعادة مرين ماجد بن ثنية  التقت 
الرملانية  ال�شعبة  جمموعة  رئي�شة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي يف 
املتو�شط،  االأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  ب���رمل���ان 
8 مار�س  امل���واف���ق  ال��ث��لث��اء  اأم�������س 
العامة  االأم��ان��ة  مقر  يف  2022م 
ليما  جوانا  �شعادة  بدبي،  للمجل�س 
الرتغايل  ال����رمل����ان  وف����د  رئ��ي�����ش��ة 
امل�شارك يف اجتماع اجلمعية العامة 
البحر  ل����رمل����ان  ع�������ش���رة  ال�������ش���اد����س 
ت�شت�شيفه  ال��ذي  املتو�شط  االأبي�س 

الدولة خلل الفرة من 9 اإىل 10 
مار�س 2022.

جمموعة  اأع�������ش���اء  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
ال�����ش��ع��ب��ة ال��رمل��ان��ي��ة االإم���ارات���ي���ة يف 
املتو�شط  االأب���ي�������س  ال��ب��ح��ر  ب���رمل���ان 
بالهول  �����ش����رار  م�����ن:  ك����ل  ����ش���ع���ادة 
املجموعة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ف��ل���ش��ي 
املجل�س  املل ع�شوا  وعائ�شة حممد 
عفراء  و�شعادة  االحت���ادي،  الوطني 
را�شد الب�شطي االأمني العام امل�شاعد 

للت�شال الرملاين.
ورحبت �شعادة مرين بن ثنية ب�شعادة 
اأهمية  ع��ل��ى  واأك������دت  ل��ي��م��ا،  ج���وان���ا 

اللقاء يف تعزيز العلقات الرملانية 
والتن�شيق  اجلانبني،  بني  والثنائية 
املرجوة الجتماع  االأه��داف  لتحقيق 
ع�شرة  ال�����ش��اد���ش��ة  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

لرملان البحر االأبي�س املتو�شط. 
واأكدت �شعادتها خلل اللقاء اهتمام 
وح���ر����س ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة على 
بدورها  للقيام  امل���راأة  ومت��ك��ني  دع��م 
وتنميته،  امل���ج���ت���م���ع  يف  ال�����ري�����ادي 
ح��ي��ث ك��ف��ل د���ش��ت��ور دول����ة االإم�����ارات 
وال���ت�������ش���ري���ع���ات م����ب����داأ امل���������ش����اواة يف 
الرجل  ب���ني  وال���واج���ب���ات  احل���ق���وق 
واملراأة، وعززت من ريادتها وتقلدها 

حيث  ال��دول��ة،  يف  القيادية  املنا�شب 
ي�شم الت�شكيل الوزاري  9 وزيرات،  
ومتثل امل��راأة ن�شبة %50 من عدد 
االحتادي،  الوطني  املجل�س  اأع�شاء 
الكامل  ال��ت��م��ك��ني  ت��ر���ش��خ  يف خ��ط��وة 
ل���ل���م���راأة االإم����ارات����ي����ة، م�����ش��رية اإىل 
اأ���ش�����ش��ت جمل�س  اأن دول���ة االإم�����ارات 
اجلن�شني  ب���ني  ل��ل��ت��وازن  االإم�������ارات 
على  يعمل  وال���ذي   2015 ع��ام  يف 
يف  اجلن�شني  ب��ني  ال��ف��ج��وة  تقلي�س 
و  ب��ال��دول��ة،  العمل  قطاعات  جميع 
مراكز  يف  بينهما  ال���ت���وازن  حتقيق 

�شنع القرار. 

كما اأكدت �شعادتها باأن دولة االإمارات 
والت�شامح  التعاي�س  تعد منوذجا يف 
وال�����ش��لم ب��ني ���ش��ع��وب ال���ع���امل، من 
 200 م��ن  اأك���ر  احت�شانها  خ��لل 
متييز،  دون  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  جن�شية 

مواجهة  يف  ج���ه���وده���ا  ع���ن  ف�����ش��ل 
كافة،  والعن�شرية  التمييز  مظاهر 
منوهة اإىل دور الرملانات يف حماربة 
خطاب الكراهية والعنف ون�شر قيم 

الت�شامح والتعاي�س واحلوار.

مبا  ليما  جوانا  اأ���ش��ادت  جانبها  من 
و�شلت اإليه املراأة االإماراتية والدعم 
ال�����ذي حت��ظ��ى ب���ه م���ن ق���ي���ادة دول���ة 
ال��ل��ق��اء مهم  اأن  االإم������ارات، م���وؤك���دة 
لتعزيز علقات ال�شداقة الرملانية، 

وي����ح����ر�����س ال������رمل������ان ال���رت���غ���ايل 
الدائم  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى 
م���ع امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت������ادي، 
على جميع  اخل���رات  ت��ب��ادل  بهدف 

امل�شتويات.  

•• دبي-الفجر: 

انطلقت اأم�����س ال��ث��لث��اء امل��واف��ق 8 
االبتكار  م���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  م���ار����س 
تنظمه  ال������ذي  ال���ث���ق���ايف  وال��������راث 
ج��ام��ع��ة زاي����د ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
الراث،  الإحياء  حممد  بن  حمدان 
مركز  يف  ي����وم����ني  مل�����دة  وي�����ش��ت��م��ر 
امل����وؤمت����رات ب��ح��رم ج��ام��ع��ة زاي����د يف 

دبي.
واأل��ق��ى ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل ح��م��دان بن 
دمل�����وك، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
الراث،  الإحياء  حممد  بن  حمدان 
اأكد  املوؤمتر،  اأعمال  افتتاح  يف  كلمة 
زايد  جامعة  م��ع  ال�شراكة  اأن  فيها 
مم���ت���دة م��ن��ذ ف����رة ط���وي���ل���ة، وهي 
اأجل  م��ن  دائ��م��اً  اأب��واب��ه��ا  التي تفتح 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف غر�س  ال��ع��م��ل م��ع��اً 
م���ف���ه���وم ال��������راث االج���ت���م���اع���ي يف 
البلد، وتقدميه بطريقة اأكادميية 
اأف�شل  ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع  وع��ر���ش��ه مب��ا 
الطلب  م����ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل  ال����ط����رق 
للتعرف عليه، وهو ما يكمل الطرق 
مدار  على  املركز  يف  بها  نقوم  التي 
العام من اأجل ن�شر الراث وت�شجيع 

النا�س على تداوله والتم�شك فيه.
اب���ن دمل����وك، ح��دي��ث��ه موؤكداً  ووج���ه 
بالعادات  وال��ت��م�����ش��ك  ال������راث  اأن 
التي  والتقاليد واخل�شال احلميدة 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأبناء  متيز 
امل�����ت�����ح�����دة، م�����ن ح����ي����ث االح��������رام 
وحب  بالتعامل  وال�شدق  للجميع 
الدولة واالنتماء لها، هي ما جعلتنا 
التطور  من  احلالية  للمكانة  ن�شل 
واالإجن��ازات، واالأه��م اأننا جنحنا اأن 

ن��ك��ون م��وؤث��ري��ن يف االآخ���ري���ن رغم 
ت��ن��وع وت���ع���دد ال��ث��ق��اف��ات االأخ�����رى. 
فرد  كل  يكون  اأن  اأهمية  على  واأك��د 
ل��ه احل��ري��ة يف خ��ي��ارات��ه، ل��ك��ن وفق 
اإط����ار ال ي��خ��رج م��ن��ه وي��وؤث��ر ب�شكل 
�شلبي على بقية االأفراد، واأن ي�شعى 
االإيجابي  ل��ل��ت��اأث��ري  دائ���م���اً  اجل��م��ي��ع 

باالآخرين.
من جانبه اأكد �شعادة ح�شن النجار، 
ع�����ش��و مب��ج��ل�����س ج��ام��ع��ة زاي�����د، اأن 

االب���ت���ك���ار وال������راث وال��ث��ق��اف��ة هي 
امل�شتقبل  لبوابة  الذهبية  املفاتيح 
املجتمع  واق�����ع  جت�����ش��د  ف��ال��ث��ق��اف��ة 
واالبتكار  ه��وي��ت��ه  مي��ث��ل  وال������راث 
ي�شنع القادة القادرين على ت�شكيل 
اأهمية  وت��ك��م��ن  ال���وط���ن.  م�شتقبل 
املوؤمتر يف جت�شيد روح البحث  هذا 
العلمي املتمثلة يف نهج جامعة زايد 
ويوؤكد على ر�شالتها ال�شامة يف �شبيل 
باملجتمع.  واالرتقاء  الوطن  خدمة 

امل��وؤمت��ر يعر  ب��اأن  واأ���ش��اف �شعادته 
ع��ن ال���دور ال��ري��ادي ال���ذي ي�شيفه 
م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د الإحياء 
باهر  م�������ش���ت���ق���ب���ل  ن����ح����و  ال����������راث 
مواردها  كافة  وت�شخر  اإليه  نطمح 
اأجل حتقيق. وبهذا  وامكاناتها من 
االأ�شمى  ال��غ��اي��ة  ت��ت��ح��ق��ق  ال��ت��ك��ام��ل 
ل��ر���ش��ي��خ م���وروث���ن���ا ال��ث��ق��ايف لدى 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة وت��ع��زي��ز وعيها  االأج���ي���ال 
بالقيم والعادات والتقاليد االأ�شيلة 

اإىل  الوعي  هذا  وترجمة  ملجتمعنا، 
م�����ش��ارك��ة ف��اع��ل��ة يف احل���ف���اظ على 
وخ�شو�شيتنا  ال��وط��ن��ي��ة  ه��وي��ت��ن��ا 
املوؤمتر  اأعمل  وانطلقت  الثقافية.  
ب��ع��ر���س ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ع���ن االإب����ل 
عك�س  ال�شحراء"،  "�شفينة  بعنوان 
واأهمية  ب��ه��ا  ال��ت��ي حت��ظ��ى  امل��ك��ان��ة 
على  نظرة  وال��ق��اء  عليها،  احل��ف��اظ 
جملة اإ�شاءات االإماراتية التي تهتم 
باإبراز اجلانب الثقايف واالجتماعي 

ب���دول���ة االإم���������ارات وال���ت���ي طرحت 
 2016 ���ش��ن��ة  ان���ط���لق���ه���ا  وم���ن���ذ 
واإىل جانب  ه��ذا  اإ����ش���دارات.   �شبع 
تكرمي عدد من الفائزين مب�شابقة 
م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د الإحياء 
ال�����راث يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وهي 
املرحلة  يف  وط��لب  طالبات  بحوث 
اجل��ام��ع��ي��ة، وق���د ب��ل��غ اإج��م��ايل عدد 
هذا  للم�شابقة  امل��ق��دم��ة  ال��ب��ح��وث 
العام 25 بحًثا وهي زيادة ملحوظة 

ودليل  ال�شابقة  ل��لأع��وام  بالن�شبة 
ع��ل��ى االأه���م���ي���ة ال��ت��ي ب��ات��ت حتظى 
بها اجل��ائ��زة، وزي����ادة االه��ت��م��ام بها 
ب���ني االأو�����ش����اط ال��ط��لب��ي��ة. غطت 
طائفة  للم�شابقة  املقدمة  البحوث 
الراثية  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
والربوية  والثقافية  واالجتماعية 
ذات ال�شلة بدولة االإمارات العربية 
البحوث  جميع  كانت  وقد  املتحدة. 

مكتوبة باللغة االإجنليزية. 

بحث العالقات الربملانية بني املجل�س 
الوطني الحتادي والربملان الربتغايل

يقام ملدة يومني يف حرم اجلامعة يف دبي

جامعة زايد ومركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ينظمان موؤمتر البتكار والرتاث الثقايف

ويل عهد اأم القيوين ي�صتقبل �صفري كو�صتاريكا
•• اأم القيوين-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعل ويل عهد اأم القيوين - بالديوان االأمريي اأم�س- �شعادة 
فران�شي�شكو �شاكون اإيرناندي�س �شفري كو�شتاريكا لدى الدولة الذي قدم لل�شلم على �شموه.

�شفريا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  والتوفيق  االإقامة  طيب  له  متمنيا   .. ال�شفري  ب�شعادة  �شموه  ورح��ب 
علقات  اللقاء  خ��لل  الكو�شتاريكي  وال�شفري  القيوين  اأم  عهد  ويل  �شمو  وبحث  ال��دول��ة.  ل��دى  لبلده 

التعاون الثنائي القائمة بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني .
من جهتة اأثنى ال�شفري الكو�شتاريكي على التعاون امل�شرك بني البلدين يف العديد من املجاالت املختلفة .. 

م�شيدا بالتطور احل�شاري الذي ت�شهده االإمارات عامة واأم القيوين خا�شة يف جميع املجاالت .
ح�شر اللقاء ... ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد املعل نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأم القيوين 
مدير  اأحمد  حممد  را�شد  و�شعادة  القيوين  اأم  يف  االأم��ريي  الديوان  مدير  التلي  �شعيد  نا�شر  و�شعادة 

الت�شريفات يف الديوان االأمريي و�شعادة �شيف حميد �شامل مدير مكتب �شمو ويل عهد اأم القيوين .

•• ال�صارقة-وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل 
حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س 
ال�شيخ  �شمو  وبح�شور  التنفيذي، 
�شلطان  ب���ن  اأح���م���د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ش��م��ي 
الذي  التنفيذي  املجل�س  اج��ت��م��اع 
عقد �شباح اأم�س الثلثاء يف مكتب 

�شمو احلاكم.
مناق�شة  االج��ت��م��اع  خ���لل  ج���رى 
املتنوعة،  احل��ك��وم��ي��ة  امل��و���ش��وع��ات 
خللها  م��ن  املجل�س  ي�شعى  ال��ت��ي 
العمل احلكومي  �شري  تطوير  اإىل 
واالرت����ق����اء ب��ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات يف 

اإمارة ال�شارقة.
وتنفيذاً لتوجيهات �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 

ال����رام����ي����ة اإىل  ال�������ش���ارق���ة  ح����اك����م 
للأ�شر  ال�شكني  اال�شتقرار  توفري 

متا�شكها  وت���ع���زي���ز  االإم�����ارات�����ي�����ة 
للأحياء  التحتية  البنى  وت��وف��ري 
ال�شكنية يف االإمارة، اعتمد املجل�س 
منح  مل�����ش��ت��ح��ق��ي  االأوىل  ال���دف���ع���ة 
االأرا�شي ال�شكنية للعام 2022 م، 

والبالغ عددهم 1000 منتفع.
ال�شكنية  االأرا���ش��ي  وت��وزع��ت قطع 
اإمارة  ومناطق  مدن  خمتلف  على 
م�شتحقيها  ا�شتيفاء  بعد  ال�شارقة 
وبالتن�شيق مع  واملعايري  لل�شروط 
اللجان املخت�شة واملجال�س البلدية 

يف اإمارة ال�شارقة.
وب���ل���غ اإج����م����ايل ق���ط���ع االأرا�����ش����ي 
ال�شكنية املمنوحة منذ عام 2020 
اأر�س  11 األف قطعة  م، اأكر من 
والقطع  املنف�شلة  القطع  �شملت 

�شمن املجمعات ال�شكنية.
وناق�س املجل�س مقرحات جمل�س 
توثيق  ح����ول  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ش��ارق��ة 
م�شرية وتاريخ التعليم يف االإمارة، 
واأبرز مراحلها التي ت�شكل موروثاً 
نه�شة  يف  ودوره  للتعليم  تاريخياً 
مبواطنيها  واالرت�����ق�����اء  االإم��������ارة 

و�شاكنيها.
ك���م���ا اع���ت���م���د امل��ج��ل�����س ع�������دداً من 
م�����ق�����رح�����ات ت�����ط�����وي�����ر ال���ب���ي���ئ���ة 
ال�شارقة  م���ط���ار  يف  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
ال�شركاء  م��ع  بالتن�شيق  ال����دويل 
اأف�شل  وت��وف��ري  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ني 
اخل���دم���ات واحل����واف����ز مل��واك��ب��ة ما 
ي�شهده املطار من منو يف خمتلف 

املجاالت.

•• دبي-الفجر: 

االجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ���ش��ن��دوق  يعقد 
الأع�شاء جمعية ال�شحفيني، اجلمعية 
جمل�س  وان��ت��خ��اب  ال��ع��ادي��ة  العمومية 
مار�س   22 ال���ث���لث���اء  ي����وم  االإدارة 
اإدارة  وت�شرف  اف��را���ش��ي��اً،   ،2022
تنمية  وزارة  يف  العام  النفع  جمعيات 

املجتمع على تنظيم االجتماع. 
وقالت ف�شيلة املعينى اأمني ال�شندوق، 
يناق�س  االإج��ت��م��اع  اأع��م��ال  ج���دول  اأن 
اجلمعية  اإج���ت���م���اع  حم�����ش��ر  اع��ت��م��اد 
اأكتوبر   28 يف  ع��ق��د  ال����ذي  ال�����ش��اب��ق 
االإداري واملايل  والتقريرين   ،2021
خطة  وم��ن��اق�����ش��ة   ،2021 ع����ام  ع���ن 
العمل وامليزانية التقديرية عن العام 

احلايل، واإعتماد مدقق احل�شابات عن 
العام احلايل، وماي�شتجد من اأعمال، 
واإنتخاب جمل�س االإدارة لفرة قادمة 

مدتها 3 �شنوات. 
اإدارة  جمل�س  اأن  امل��ع��ي��ن��ى،  واأ���ش��اف��ت 
ال���������ش����ن����دوق خ�������لل دورت�����������ه ال���ت���ي 
قام   ،2019 م���ار����س   19 يف  ب�����داأت 
ب��اج��م��اىل مبلغ  ع�����ش��واً   142 مب��ن��ح 
 61 م��ن��ه��م  دره�����م،   5.132.000
من االأع�شاء العاملني باجماىل مبلغ 
من  و82  دره������م،   3.050.000
مبلغ  ب��اج��م��اىل  املنت�شبني  االأع�����ش��اء 
اعتمد  ك��م��ا  دره����م،   2.082.000
ال�شندوق �شرف اعانات وفاة الأ�شر 3 
اأع�شاء مببلغ 225 األف درهم واإعانة 

علج مببلغ 30 األف درهم. 

اأنه  ال�شندوق،  اأم��ني  بينت  وتف�شيل 
اإعانات  ���ش��رف  مت   ،2019 ع���ام  يف 
منهم  دره������م   105،000 مب��ب��ل��غ 
الزملء  اأحد  الأ�شرة  درهم  األف   75
اإعانة  دره�����م  األ�����ف  و30  ال���راح���ل���ني 
ع���لج الأح����د ال���زم���لء، وق���رو����س مت 
باإجمايل  ع�����ش��وا   76 ل��ع��دد  �شرفها 
 32 م��ن��ه��م  دره�����م،   2،740،000
 1،630،000 ع�شو عامل باإجمايل 
باإجمايل  درهم، و44 ع�شوا منت�شب 

درهم.    1،110،000
قرو�س  ���ش��رف  مت   2020 ع���ام  ويف 
 950،000 ب��اإج��م��ايل  ع�شو   28 ل��� 
عامل  ع�������ش���و   10 م���ن���ه���م  دره����������م، 
و18  دره����م   500،000 ب��اإج��م��ايل 
 450،000 باإجمايل  منت�شب  ع�شو 

2021، مت �شرف  دره����م.   ويف ع��ام 
اع��ان��ات مبلف 150 األ��ف دره��م ل��� 2 
ا����ش���رة م���ن ال���زم���لء ال���راح���ل���ني ومت 
�شرف قرو�س ل� 34 ع�شو، باإجمايل 
 17 م��ن��ه��م  دره�����م   1،242،000
 820،000 ب��اإج��م��ايل  ع��ام��ل  ع�شو 
باإجمايل  منت�شب  ع�شو  و17  دره��م، 

422،000 درهم. 
قرو�س  ���ش��رف  مت   ،2022 ع��ام  ويف 
 200،000 ب��اإج��م��ايل  اأع�����ش��اء   5 ل��� 
باإجمايل  ع���ام���ل  ع�����ش��و   2 ل����  دره�����م 
100،000 درهم، و3 ع�شو منت�شب 
باإجمايل 100،000 درهم، والتوجد 
لل�شروط  م�شتوفية  ق��رو���س  طلبات 
حتى تاريخه.  ودعت املعينى االأع�شاء 
�شرورة  اإىل  ال�����ش��داد  ع��ن  امل��م��ت��ن��ع��ني 

االل���ت���زام و����ش���داد م��ا ع��ل��ي��ه��م، م�شرية 
اإىل اأن ال�شندوق يجد �شعوبات بالغة 
درهم   236700 مبلغ  حت�شيل  يف 
ي�شتجيبوا  مل  الذين  ع�شواً   16 من 
ب�شداد  ل���ه���م  ال�������ش���ن���دوق  مل���ط���ال���ب���ات 
ال�شندوق  اليتعر  وح��ت��ى  ماعليهم 
يف اأداء مهامه، وقد بدء ال�شندوق يف 
بحقهم،  القانونية  االإج���راءات  اتخاذ 
ال�����ش��ن��دوق التي  اأم����وال  ح��ف��اًظ��ا على 
املعينى،  واأو�شحت  اأم��وال عامة.   هي 
االجتماع  دع���وة  اأر���ش��ل  ال�����ش��ن��دوق  اأن 
وامل�شاركة  االجتماع  حل�شور  الأع�شاء 
املجل�س  الإخ����ت����ي����ار  االن���ت���خ���اب���ات  يف 
ب���ني االأع�������ش���اء الذين  اجل���دي���د م���ن 
عليهم  تنطبق  وال��ت��ي  ���ش��ي��ر���ش��ح��ون 
ال�شروط وفقاً للمادة 27 من القانون 

يف   2008 ل�شنة   2 رق���م  االحت�����ادي 
االأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  ���ش��اأن 
وذلك  وت��ع��دي��لت��ه،  ال��ع��ام  النفع  ذات 
املوجودة  الر�شيح  ا�شتمارة  باإ�شتيفاء 
اأق�شاه  م��وع��د  يف  ال�شندوق  اإدارة  يف 
اجلمعة  ي��وم  �شباح  م��ن   11 ال�شاعة 

اجلاري.    مار�س   18

عبداهلل بن �صامل القا�صمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

 تكافل ال�صحفيني يعقد عموميته وانتخاب جمل�س الإدارة 22 مار�س اجلاري 

املعهد العايل النف�صي احلركي بفرن�صا 
يفتتح اأول مركز تدريب له يف دبي

•• دبي- وام:

اأعلن املعهد العايل النف�شي احلركي بفرن�شا "ISRP" افتتاح اأول مركز 
تدريب وتاأهيل للعلج النف�شي احلركي يف دبي بهدف تعزيز خمرجات 
قطاع الرعاية ال�شحية يف الدولة من خلل التو�شع يف منطقة ال�شرق 
ا�شتقطاباً  الوجهات  اأك��ر  اإح��دى  باإعتبارها  دبي  من  انطلقاً  االأو�شط 

للإ�شتثمارات ال�شحية العاملية النوعية.
داون  "�شوفيتيل  اأم�����س يف فندق  م��وؤمت��ر �شحفي عقد  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
تاون" دبي بح�شور الدكتورة وديعة �شريف مديرة اإدارة التعليم ال�شحي 
والدكتور عبداحلميد اخلاجة اإ�شت�شاري اإدارة التعليم الطبي واالأبحاث و 
طه عبدالرحمن كتيت اإ�شت�شاري قطاع التنظيم ال�شحي يف هيئة ال�شحة 
العايل  املعهد  يف  الدولية  العلقات  ع��ام  مدير  �شوبريان  وم��ارك  بدبي 
للمركز  االإقليمي  امل��دي��ر  ال�شعدون  ومو�شى  بفرن�شا  احل��رك��ي  النف�شي 
اإىل  باالإ�شافة  له  دبي مقراً  املعرفة يف  ال��ذي يتخذ من جممع  اجلديد 
عدد من امل�شوؤولني املعنيني .. فيما ح�شره افرا�شياً الروفي�شور اآالن 
بريثوز ع�شو اللجنة العلمية يف املعهد العايل النف�شي احلركي االأ�شتاذ 
الفخري يف كلية فرن�شا "كوليج دو فران�س"احلائزة على جائزة "نوبل" 

العاملية .
و ذكر مارك �شويريان اأن مركز التدريب هو االأول من نوعه يف ال�شرق 
االأو�شط و اأن اختيار دبي جاء بعد درا�شة م�شتوفاة الأ�شواق املنطقة ك�شفت 
اأن اإمارة دبي ودولة االإمارات عموماً تعتر من اأكر البيئات االإقت�شادية 
التي  والقوانني  الت�شريعات  ملنظومة  نظراً  للإ�شتثمارات  وجذباً  ن�شاطاً 
النوعية ال  امل�شاريع  جعلت منها بيئة زاخرة بالفر�س ومواتية الإطلق 
خمتلف  يف  رئي�شية  وحاجة  مطلباً  تعتر  التي  ال�شحية  امل�شاريع  �شيما 

اأنحاء العامل.
مب�شاندة  النوعية  املخرجات  م��ن  العديد  اإىل  �شيقود  امل��رك��ز  اإن  ق��ال  و 
"ISRP" و�شيفتح اآفاقا للتعاون وتبادل اخلرات مع اجلهات والهيئات 
ودائرة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  يف  املتمثلة  واخلا�شة  الر�شمية 
للخدمات  االإم���ارات  وموؤ�ش�شة  بدبي  ال�شحة  وهيئة  باأبوظبي  ال�شحة 
هذا  الإط��لق  دب��ي  اإختيار  اأن  ال�شعدون  مو�شى  اأو���ش��ح  ب��دوره  ال�شحية. 
امل�شروع ياأتي يف �شوء ما حققته االإمارة من منجزات الفتة يف جماالت 
ما  القطاع  هذا  يف  توفرها  التي  اخلدمات  ونوعية  ال�شحية  االإبتكارات 
اأحد  باإعتباره  الواقع  ي�شهم يف رفع فر�س م�شاركة املركز يف تعزيز هذا 
اأهم املراكز يف العامل التي يرتكز عملها على تزويد القطاعات ال�شحية 
الذكية يف  للتقنيات  توظيفه  النوعية ف�شًل عن  االإبتكارات  بنخبة من 

تطوير م�شتوى خدمات الرعاية ال�شحية.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• فريدريك فيلو

   يف قطاع الف�شاء، اأدى النزاع الرو�شي االأوكراين 
اإىل م��راج��ع��ة خ��ط��ط ال��ت��ع��اون ال������دويل... اإع����ادة 

ت�شكيل تبدو معقدة.
   كانت لفرن�شا ثقة كبرية يف م�شداقية �شريكها 
باإطلق قمر  اإليه  اأنها عهدت  درجة  الرو�شي اىل 
عام  ب��داي��ة  يف  ف��ق��ط.  ه���ذا  للتج�ش�س...  �شناعي 
�شويوز  ���ش��اروخ  يقلع  اأن  املقرر  من  ك��ان   ،2023
من مركز كورو للف�شاء بوا�شطة القمر ال�شناعي 
الع�شكري CSO-3، »مكون الف�شاء الب�شري رقم 
الذي  املراقبة  �شاتل  من  جيل  اأح��دث  يعني   ،”3
مت  للف�شاء.  امل�شركة  الع�شكرية  القيادة  تديره 
اإطلق اأول قمرين بوا�شطة �شاروخ �شويوز اي�شا. 
الع�شكري.  ال�شناعي  ال��ق��م��ر  ه���ذا  خ�شائ�س  اإن 
على  ق��ادر  اأن��ه  فقط  نعلم  فنحن  CSO-3�شرية، 
اكت�شاف، يف الليل والنهار، اأج�شام بحجم 12 اإىل 
 800 480 اإىل  20 �شم م��ن م��دار ي���راوح م��ن 

كم.
الع�شكرية، متت     ووفق متخ�ش�س يف املخابرات 
ال�شراع، حتى  ب��دء  وق��ت ق�شري من  بعد  مقابلته 
لو مل تكن فرن�شا ع�شًوا ر�شمًيا يف ما ي�شمى بنظام 
ا�شتخبارات “العيون اخلم�س” “الواليات املتحدة 
ونيوزيلندا”،  واأ�شراليا  وكندا  املتحدة  واململكة 
فاأقمارها  اأ���ش��ا���ش��ي.  ���ش��ري��ك  ه���ي  ال����واق����ع،  ف��ف��ي 
اال���ش��ت��ط��لع��ي��ة ت��ت��م��ت��ع ب����ق����درات مم��اث��ل��ة لتلك 
البيانات كبري بني  اخلا�شة باالأمريكيني، وتبادل 

البلدين اللذين تتكامل تغطيتهما اجلغرافية.

الغرب اأعمى
�شروري  اال�شراتيجية  لل�شور  ال��ت��ب��ادل  ه��ذا     
ال�����ش��راع. ففي ال��وق��ت احل���ايل، ي�شمح  اأوق����ات  يف 
للأجهزة الغربية باحل�شول على روؤية للأرا�شي 
���ش��اع��ة. لذلك  رب��ع  ك��ل  االأوك��ران��ي��ة يتم حتديثها 
التي  االأ�شباب  كل  الفرن�شية  املخابرات  لدى  كان 
متعدد  الع�شكري  التعاون  بهذا  م�شرورة  جتعلها 
االأطراف -الرو�شي ال�شتمرارية عمليات االإطلق، 
-التي جنت  اال�شتخباراتية  للتبادالت  واالأمريكي 
بالن�شبة  االأخ���رى.  اجليو�شيا�شية  ال��ت��وت��رات  م��ن 

للجانب الرو�شي، تغري كل �شيء يف 24 فراير.
االأعمال  ب��دء  م��ن  �شاعة  واأرب��ع��ني  ثمانية  بعد     
ال��ع��دائ��ي��ة، غ���ادر 87 ف���رًدا رو���ش��ًي��ا م��وج��ودي��ن يف 
املبنى، مما و�شع ح��ًدا فعلًيا  ك��ورو  الف�شاء  مركز 
ل��ل��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري وال��ت��ق��ن��ي امل�����ش��ت��م��ر م��ن��ذ �شتة 

وع�شرين عاًما.
اإن�شاء  1996، مع     تعود هذه ال�شراكة اإىل عام 
�شتار�شيم، وهو م�شروع م�شرك مملوك منا�شفة 
من�شات  ت�شويق  اإىل  ويهدف  ورو�شيا،  اأري���ان  بني 
رئا�شة  ���ش��ن��وات، حت��ت  بعد ع�شر  ���ش��وي��وز.  اإط���لق 
ج��اك ���ش��رياك، يوقع ج��ان اإي��ف ل��و غ��ال، الرئي�س 

امل���دي���ر ال���ع���ام ل�����ش��رك��ة اأري����ان 
���ش��ب��ي�����س اآن��������ذاك، واأن����ات����ويل 
الرو�شية  ال��ف�����ش��اء  وك���ال���ة  رئ��ي�����س  ب��ريم��ي��ن��وف، 
مبوجبها  تطلق  ت��ع��اون  اتفاقية  رو�شكو�شمو�س، 
ب�شكل  االأوروب���ي���ة  الف�شاء  ووك��ال��ة  �شبي�س  اأري����ان 
كازاخ�شتان،  ب��اي��ك��ون��ور،  م��ن  ���ش��وي��وزات  م�شرك 
اأث���ارت �شخرية  وك���ورو، غيانا.    وه��ذه القطيعة، 
الذع��ة م��ن دمي��ري روج��وزي��ن، الرئي�س احلايل 
هذا  غرد  فراير،   28 يف  رو�شكو�شمو�س.  لوكالة 
اإلغاء  “بعد  بوتني:  لفلدميري  املقرب  ال�شديق 
االأوروبية  الف�شاء  وكالة  �شتكون  �شويوز،  اإط��لق 
قادرة على اإطلق اأقمارها ال�شناعية ب�شواريخها 

اخلا�شة ... عندما متتلكها«.

�سفقات جيدة ل�سبي�س اك�س
اأوروب���ا ت�شريع ج��دول تطويرها  »�شيتعني على     
ي�شري داروت دي، خبري قطاع  ملن�شات االإطلق”، 
من  وك��ان  ميونيخ.  يف  بريجيه  روالن  يف  الف�شاء 
املقرر ا�شتبدال �شويوز ب� “قاذفة اآريان 62، التي 
التجريبية  رحلتها  اإج��راء  املبداأ  ينتظر من حيث 
الف�شاء  وكالة  تواجه  لذلك  العام.  هذا  نهاية  يف 
اإر�شال  ا�شتحالة  القدرات، مع  االأوروبية فجوة يف 
االأقمار ال�شناعية املخطط لها مثل اأقمار غاليليو، 
عمليات اإطلق كان  نظام جي بي ا�س االأوروبي”. 
اإجراوؤها يف ك��ورو، بينما مت التخطيط  من املقرر 
والل�شلكية  ال�شلكية  االت�شاالت  كوكبة  الإط��لق 

اخلا�شة اون ويب من بايكونور.
   »هذا االرتهان لقاذفات �شويوز بالن�شبة مل�شروع 
غاليليو االوروبي اأمر متناق�س، يتابع داروت دي، 
ل��ك��ن مل ي��ك��ن ه��ن��اك خ��ي��ار، الأن اآري����ان 5 مل يعد 
عالقة يف  ُي�شنع، واأن اآريان 6 لي�س جاهًزا بعد”. 
ح�شابات اأوروبية �شغرية، تاأّخرت من�شة االإطلق 

عامني.
  وك��م��ا ل��و اأن ذل���ك مل ي��ك��ن ك��اف��ًي��ا، ف���اإن تطوير 
“ال�شغرية”  اأوروب��ا  قاذفة  االإ���ش��دار اجلديد من 
ت�شغيل  يتم  حيث  ا:  اأي�شً رك��ود  حالة  يف  �شي  فيغا 
�شركة  �شنعته  حم��رك  بوا�شطة  العلوي  طابقها 

يوجنوي ومقرها يف ... دنيرو، اأوكرانيا!
���ا: بع�س     ع�����زاء ���ش��غ��ري، اأم���ري���ك���ا ت���ع���اين اأي�������شً
�شركة  �شنع  م��ن  حم��رًك��ا  ت�شتخدم  ���ش��واري��خ��ه��ا 
ان��رج��و م��ا���س ال��رو���ش��ي��ة. وح��ت��ى حم��ط��ة الف�شاء 
الدولية تعتمد جزئًيا على �شفن التقدم الرو�شية 

الإجراء مناورات مدارية حرجة. 
اإك�س  �شبي�س  ت��راق��ب  كاليفورنيا،  ه��وث��ورن،  يف     
قطاع  يف  امل��ذه��ل  ال�شناعي  ال��رك��ود  ه��ذا  باهتمام 
ل�شواريخ  اإن��ت��اج��ه��ا  خ��ط��وط  وت��ع��م��ل  ال��ف�����ش��اء. 
فالكون، املدجمة بالكامل حتى املكون االأخري، بكل 
طاقتها. يف املجال�س اخلا�شة، تقول �شركة �شبي�س 
الذي  الف�شائي  ال��ف��راغ  مل��لء  م�شتعدة  اإن��ه��ا  اك�����س 

خلقته احلرب يف اأوكرانيا.
ترجمة خرية ال�شيباين

وهي ن�شرة اإخبارية  *متخ�ش�س يف االإعلم واالقت�شاد الرقمي، موؤ�ش�س “مونداي نوت”، 
متخ�ش�شة يف هذا املجال. وهو اأ�شتاذ يف معهد العلوم ال�شيا�شية لل�شحافة بباري�س.

اآذار-مار�س �شيظّل مفتوحاً. وحّذر البيان من اأّنه “بالن�شبة ملليني 
7.5 م��ل��ي��ون ط��ف��ل، ف����اإّن ال��و���ش��ع مقلق  االأوك���ران���ي���ني، مب��ن فيهم 

للغاية«.
واأ�شاف اأّن “االأموال التي يتّم جمعها ميكن اأن تزّودهم بامل�شاعدات 
واملاأوى  وال��غ��ذاء  الطبية  ال��رع��اي��ة  مثل  للحياة”  املنقذة  ال��ط��ارئ��ة 

وامل�شاعدة النف�شية.
يورو  مليني  ال�106  مبلغ  ف��اإّن  حملية  اإعلمية  تقارير  وبح�شب 

ي�شمل ترعاً من احلكومة الهولندية بقيمة 15 مليون يورو.
جلمع  قواها  ع�شرة  االإح���دى  املنظمات  ه��ذه  وّح��دت   1984 ومنذ 
اإن�شانية، مبا يف ذلك  ك��وارث  ل��دول وجمتمعات تعاين من  تّرعات 

ت�شونامي اآ�شيا يف 2004 وزلزال هايتي يف 2010.

•• الهاي-اأ ف ب

اأّنها نّظمت حملة تّرعات وطنية  اإغاثية هولندية  اأعلنت منظمات 
يورو،  106 مليني  اأك��ر من  اليوم  اأوكرانيا جمعت حتى  ل�شالح 
احل��رب يف هذا  مل�شاعدة �شحايا  �شيذهب  املبلغ  ه��ذا  اأّن  اإىل  م�شرية 

البلد.
وقالت جمموعة املنظمات االإغاثية وعددها 11 يف بيان ن�شرته على 
موقعها االإلكروين اإّن “العّداد اأظهر 106.2 مليون يورو يف نهاية 
واأ�شافت املجموعة التي ت�شّم خ�شو�شاً  يوم العمل الوطني هذا”. 
للطفولة  املتحد  االأمم  و”منظمة  الهولندي”  االأحمر  “ال�شليب 
اأّن باب التّرعات الذي ُفتح يف االأول من  )يوني�شيف( يف هولندا” 

موؤّكدة اأّن “ال�شرر املبّلغ عنه لن تكون له اأّي عواقب اإ�شعاعية«. ونقل البيان 
عن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غرو�شي 
قوله “لقد �شهدنا حوادث عديدة تعّر�س اأمن املواقع النووية االأوكرانية 
للخطر«. ومنذ اأيام تتعّر�س خاركيف لق�شف مدفعي و�شاروخي عنيف من 

القوات الرو�شية التي حتاول زيادة ال�شغط على اأوكرانيا لل�شت�شلم.
النووية  للطاقة  زابوروجيا  الرو�شي حمطة  اجلي�س  يحتّل  اجلمعة  ومنذ 
يف جنوب �شرق اأوكرانيا والتي اندلع فيها حريق قالت كييف اإّنه جنم عن 
ق�شف مدفعي رو�شي، وهو ما تنفيه مو�شكو. ويف هذه املحطة يعمل اثنان 

فقط من مفاعلتها النووية ال�شّتة.
واجلمعة اأعرب غرو�شي عن ا�شتعداده للذهاب اإىل ت�شرينوبيل، املوقع الذي 
�شهد يف 1986 اأ�شخم حادث نووي يف التاريخ، وذلك بهدف التفاو�س مع 

مو�شكو وكييف على م�شاألة �شمان اأمن املواقع النووية االأوكرانية.

•• فيينا-اأ ف ب

اأّنها تلّقت تقارير تفيد باأّن ق�شفاً  اأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بقذائف املدفعية اأحلق �شرراً مبركز للأبحاث النووية يف خاركيف، ثاين 
اأّن  اإىل  مطمئنة  الرو�شية،  القوات  حتا�شرها  والتي  اأوكرانيا  مدن  كرى 
للأمم  التابعة  الهيئة  وق��ال��ت  اإ�شعاعية«.  “عواقب  اإىل  ي���وؤّد  مل  الق�شف 
املن�شاأة  بتعّر�س  اأبلغتها  االأوكرانية  ال�شلطات  اإّن  فيينا  املتحدة ومقّرها يف 
يوم  مدفعي  لق�شف  والتكنولوجيا  للفيزياء  خاركيف  معهد  يف  النووية 

االأحد من دون اأن ت�شّجل اأّي زيادة يف م�شتويات االإ�شعاعات يف املوقع.
ومعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا هو معهد اأبحاث ينتج مواد م�شّعة 

لتطبيقات طّبية و�شناعية.
وطماأنت الوكالة اإىل اأّن “خمزون املوقع من املواد امل�شّعة منخف�س للغاية”، 

تعّر�س من�صاأة نووية ثانية يف اأوكرانيا للق�صف  منظمات اإغاثية هولندية جتمع ترّبعات لأوكرانيا 

•• عوا�صم-وكاالت

قلقا  اأنفا�شه  ال��ع��امل  يحب�س  فيما 
الرو�شية  احل������رب  ت�����ش��اع��د  م����ن 
االأوك����ران����ي����ة امل��ن��دل��ع��ة م��ن��ذ نحو 
اأ�شبوعني، وما قد ينجم عنها من 
ت��داع��ي��ات اإن�����ش��ان��ي��ة وك��ارث��ي��ة على 
وما  الدوليني،  واال�شتقرار  االأم��ن 
حول  اأو�شع  �شراع  من  تفجره  قد 

العامل.
الكرملني،  با�شم  امل��ت��ح��دث  ك�شف 
االأول  اأم�������س  ب��ي�����ش��ك��وف  دمي����ري 
لوقف  ال���������ش����روط  ع����ن  االث����ن����ني 
احلرب فورا حال حتققها، موؤكدا 
باأنها  اأوك��ران��ي��ا  اأبلغت  مو�شكو  اأن 
“يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت���وق���ف  اأن  مي��ك��ن 
كييف  ا�شتجابت  اإذا  حلظة”  اأي 

لل�شروط الرو�شية.
الكرملني:  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
“ال بد اأن تعدل اأوكرانيا الد�شتور، 
اأي مطالب باالن�شمام الأي  وتنبذ 

تكتل«.
اأم����ا ال�����ش��رط ال���ث���اين، ف��ه��و وقف 
االأوكرانية  الع�شكرية  العمليات 
�شتنجز  رو����ش���ي���ا  اأن  ك��م��ا  مت���ام���ا، 
اأوكرانيا،  يف  ال�����ش��لح  ن���زع  خ��ط��وة 

وفقا لبي�شكوف.
اأكد املتحدث با�شم الكرملني،  كما 
باأن  اأوكرانيا  اع��راف  �شرط  على 
رو�شية،  اأر���س  القرم،  جزيرة  �شبه 
كما وعليها االع��راف بدونيت�شك 

ولوغان�شك كدولتني م�شتقلتني.
واملحللني  اخل��راء  اآراء  وانق�شمت 
الكرملني  اإع���لن  ب�����ش��اأن  للم�شهد 
���ش��روط��ه ل��وق��ف احل����رب، ب��ني من 
نزعة  وتعك�س  تعجيزية  يعترها 
ال�شلم  اإح���لل  ت��ري��د  ال  تو�شعية 
يراها  وم��ن  احل���وار،  لغة  وتغليب 
���ش��روط��ا ع��ادل��ة وحم��ق��ة، تن�شجم 
اأمنها  ل�شمان  مو�شكو  �شعي  م��ع 
ال����ق����وم����ي ووق���������ف ال����ت����ه����دي����دات 

االأطل�شية له.
الباحثة  ت��ق��ول  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
واالأوروبية  الدولية  العلقات  يف 
يف م��در���ش��ة االق��ت�����ش��اد ال��ع��ل��ي��ا يف 
ل�”�شكاي  ب����دف����ان،  الن����ا  م��و���ش��ك��و 

ال�شروط  “هذه  عربية”:  ن��ي��وز 
املطلوبة  االأم���ن���ي���ة  وال�����ش��م��ان��ات 
�شمن  م�����وج�����ودة  ك����ان����ت  رو����ش���ي���ا 
خم��ت��ل��ف ج������والت ال���ت���ف���او����س مع 

اأوكرانيا، وال زالت كما هي«.
واأ�شافت: “الكرملني منذ البداية 
ا�شرط عدم ان�شمام اأوكرانيا الأي 
ع�شكرية كحلف  واأح��لف  تكتلت 
ال���غ���رب���ي، واأن  ���ش��م��ال االأط���ل�������ش���ي 
تعمل على تعديل د�شتورها، وعلى 
ب���اإن �شبه  اع���راف كييف  ���ش��رورة 
ج��زي��رة ال��ق��رم ه��ي اأر����س رو�شية، 
تعلن  كانت  دوم��ا  مو�شكو  ول��ذل��ك 
اأنواع  كافة  ن��زع  على  �شتعمل  اأن��ه��ا 
اأوك���ران���ي���ا، ويف حال  االأ���ش��ل��ح��ة يف 
م��واف��ق��ة اجل��ان��ب االأوك�����راين على 
هذه ال�شروط، فهذا �شيوؤدي لوقف 
ف�����وري الإط������لق ال���ن���ار واحل�����رب، 
الرو�شية  القوات  الن�شحاب  ورمب��ا 

من االأرا�شي االأوكرانية«.
بوابة  ك��ون��ه��ا  “اأوكرانيا  وت��ت��اب��ع: 
غربية على رو�شيا وبالعك�س، ال بد 
من اأن تكون دولة حمايدة ال تتبع 

تنحاز  واأال  للناتو،  وال  لرو�شيا  ال 
ع�شكريا واقت�شاديا الأي منهما«.

ل�شروط  ك��ي��ي��ف  رف�����س  ح����ال  ويف 
“�شت�شتمر  الن���ا:  ت���رد  ال��ك��رم��ل��ني، 
الع�شكرية  احل����م����ل����ة  ب���ال���ط���ب���ع 
ال����رو�����ش����ي����ة، وم���ع���ظ���م امل�����ق�����درات 
االأوكرانية  الع�شكرية  وامل��ن�����ش��اآت 
قد  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  ح�شب 
 75 اأكر من  مت تدمريها بن�شبة 
باتت  االأوك��ران��ي��ة  وال��ق��وات  باملئة، 
مواجهة  على  ق���ادرة  غ��ري  بالتايل 
تقريبا  ال���ت���ي  ال��رو���ش��ي��ة  احل��م��ل��ة 
جتريد  مهمة  اإجن���از  على  ق��ارب��ت 
اأ���ش��ل��ح��ت��ه��ا، ولهذا  م���ن  اأوك���ران���ي���ا 
على �شخها  الغربية  ال��دول  تعمل 
الريطانية  باالأ�شلحة  واإم��داده��ا 
والركية،  واالأم���ريك���ي���ة  ال�����ش��ن��ع 
والتي هدفها تاأجيج ال�شراع ومنع 

وقف احلرب«.
م����ن ج���ان���ب���ه، ي���ق���ول االأك�����ادمي�����ي 
عزمية  خليل  ال�شيا�شي  والباحث 
يف لقاء مع “�شكاي نيوز عربية”: 
�شك  وال  تعجيزية  ���ش��روط  “هي 

املطالب  ���ش��ق��ف  ان��خ��ف��ا���س  رغ����م 
الرو�شية عن املعتاد بداية احلرب، 
اآنذاك  مو�شكو  ت�شر  ك��ان��ت  حيث 
النازية  واإزال���ة احلكومة  ن��زع  على 
من اأوكرانيا، وهم بذلك يق�شدون 
حت����دي����دا ال���رئ���ي�������س االأوك����������راين، 
العملية  ف�شل  نتاج  الراجع  وهذا 
الع�شكرية الرو�شية، وتكبد الرو�س 
ظل  يف  االأرواح  يف  ف��ادح��ة  خ�شائر 
م��ق��اوم��ة اأوك���ران���ي���ة ع���ارم���ة غري 
متوقعة من قبل رو�شيا، وهذا كله 
االقت�شادية  العقوبات  على  علوة 
ال��غ��رب��ي��ة ���ش��ت��دف��ع م��و���ش��ك��و نحو 

الراجع اأكر فاأكر«.
االأوكرانية  “املطالب  وي�����ش��ي��ف: 
االأ�����ش����ا�����ش����ي����ة ه�����ي وق������ف احل�����رب 
فوري  رو���ش��ي  ع�شكري  وان�����ش��ح��اب 
م��ن االأرا����ش���ي االأوك���ران���ي���ة، وبعد 
ذلك يبداأ التفاو�س حول الق�شايا 
بني  واملتفجرة  العالقة  اخللفية 
البلدين، فمثل مو�شوع االن�شمام 
ال��ت��و���ش��ل مثل  ال��ن��ات��و مي��ك��ن  اإىل 
ل�شيغة حل و�شط، مفادها ان�شمام 

عو�شا  االأوروب�����ي  ل��لحت��اد  كييف 
عن حلف الناتو«.

دونبا�س،  باإقليم  يتعلق  فيما  لكن 
متم�شكة  “كييف  اأن  عزمية  ي��رى 
تقبل  ول�������ن  ع���ل���ي���ه  ب�������ش���ي���ادت���ه���ا 
ب��اق��ت��ط��اع��ه��ا وه����ي ���ش��ت��ع��م��ل على 
اللمركزية  م���ن  امل���زي���د  اع���ط���اء 
ودوني�شتك،  لوغان�شك  ملنطقتي 
ب��ح��ي��ث ي��ك��ون ه��ن��اك و���ش��ع خا�س 
فيهما ح�شب احلكومة االأوكرانية 
مبا ي�شبه �شكل من احلكم الذاتي 

تقريبا«.
اأوك���ران���ي���ا ���ش��رف�����س ح��ت��م��ا هذه 
ال�������ش���روط ال��رو���ش��ي��ة، ك��م��ا يجزم 

االأكادميي والباحث ال�شيا�شي.
عدم  يف  ت���ع���ول  “هي  واأ�������ش������اف: 
ت����اأزم الو�شع  ر���ش��وخ��ه��ا ل��ه��ا ع��ل��ى 
الداخلي الرو�شي وتاأثره بالعقوبات 
وباملقاومة  الغربية  االق��ت�����ش��ادي��ة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة االأوك���ران���ي���ة، ذل���ك اأن 
حت�شد  ال  �شعب  و���ش��ع  يف  رو���ش��ي��ا 
ال�شغوط  ه���ذه  وط����اأة  حت��ت  عليه 

الكثيفة داخليا وخارجيا«.

�صروط رو�صيا لوقف احلرب يف اأوكرانيا.. تعجيزية اأم معقولة؟

الأمم املّتحدة تطالب مبمّرات اآمنة باأوكرانيا  •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأعلن م�شاعد االأمني العام للأمم املتحدة 
لل�شوؤون االإن�شانية مارتن غريفيث اأمام 

جمل�س االأمن الدويل اأّن املنظمة الدولية “حتتاج اإىل ممرات اآمنة 
لتقدمي م�شاعدات اإن�شانية يف مناطق القتال” يف اأوكرانيا.

�شت للأزمة  وقال غريفيث خلل جل�شة طارئة ملجل�س االأمن خ�شّ
االإن�����ش��ان��ي��ة ال��ن��اجت��ة م��ن ال��غ��زو ال��رو���ش��ي الأوك��ران��ي��ا ودام����ت نحو 
ماريوبول  مثل  اأم��اك��ن  يف  “املدنيني  اإّن  ال�شاعة  ون�شف  �شاعتني 
وخاركيف وميليتوبول واأماكن اأخرى يف حاجة ما�ّشة اإىل م�شاعدة، 

وخ�شو�شاً اإىل م�شتلزمات طبية حيوية«.
ذلك  لكن  ممكنة،  خمتلفة  �شيغاً  “هناك  اأّن  غريفيث  واأ���ش��اف 
يجب اأن يتّم �شمن احرام االأطراف اللتزاماتها مبوجب قوانني 

احلرب«.
جتّنب  �شمان  االأوق���ات  ك��ّل  يف  الطرفني  “على  اأّن  امل�شوؤول  وتابع 
املدنيني ومنازل املدنيني والبنية التحتية يف عملياتهم الع�شكرية”، 
اآمن للمدنيني الذين  “هذا ي�شمل ال�شماح مبرور  اأّن  م�شّدداً على 
يغادرون مناطق القتال الكثيف على اأ�شا�س طوعي، يف االجّتاه الذي 
يختارونه”، الأّن غالبية املمّرات االإن�شانية التي اأعلنت عنها مو�شكو 

توؤّدي اإىل رو�شيا اأو بيلرو�س.
املدنيني،  جميع  وحماية  اح��رام  “يجب  غريفيث  مارتن  واأردف 

م�شتنكراً “النزاع الذي ال داعي له«. �شواء بقوا اأو غادروا”، 
واأ�شار م�شاعد االأمني العام للأمم املتحدة لل�شوؤون االإن�شانية اإىل 

اأطراف  مع  م�شتمر  ات�شال  لنظام  ملّحة  “حاجة  اأي�شاً  هناك  اأّن 
م�شرياً  االن�شانية”،  امل�شاعدات  باإي�شال  لل�شماح  و�شمانات  النزاع 
اإىل اأّن “نظام االإخطار االإن�شاين �شي�شمح باإي�شال امل�شاعدات على 
النطاق املطلوب«. من جهتها، �شجبت ال�شفرية االأمريكية يف االأمم 
وقالت  الرو�شية،  ال�شيا�شة  ب�شّدة  توما�س غرينفيلد  ليندا  املتحدة 
على  بوتني  “فلدميري”  الرئي�س  حل��رب  االإن�شانية  “اخل�شائر 
اأوكرانيا تتزايد. االأطفال ميوتون والنا�س يفّرون من منازلهم - 

ملاذا؟«.
اأ�شيبوا  ���ش��غ��اراً  “اأطفااًل  اأّن  االأم��ريك��ي��ة  الدبلوما�شية  واأ���ش��اف��ت 
ب�شدمات �شديدة جراء اأعمال العنف والدمار التي �شهدوها لدرجة 
اأّنهم توقفوا عن الكلم. اجلروح اجل�شدية والنف�شية لهذه احلرب 
خطة  لديه  بوتني  اأّن  الوا�شح  “من  اأّن��ه  معترة  دائمة”،  �شتكون 

لقمع اأوكرانيا بوح�شية«.
“الرو�س  اإّن  ق��ال  ال��ذي  خوجة  فريد  االأل��ب��اين  نظريه  على  ورّداً 
�شّرح  مو�شكو،  تن�شرها  ال��ت��ي  الدعاية”  م��ن  اأف�����ش��ل  ي�شتحقون 
يوافق  اأّن��ه  نيبينزيا  فا�شيلي  املتحدة  االأمم  لدى  الرو�شي  ال�شفري 
املعلومات  اأّن حرية  حالياً، معتراً  “حرب معلومات”  على وجود 

منعدمة يف الغرب حيث “مّت حظر” و�شائل اإعلم رو�شية.
من جانبه، حتّدث ال�شفري االأوكراين لدى االأمم املتحدة �شريغي 
يف  املتحّللة  اجل��ث��ث  م��ن  االآالف  “ع�شرات  وج���ود  ع��ن  كي�شليت�شيا 

“اأنا  واأ����ش���اف  االأوك���ران���ي���ة.  احلقول” 
داعياً  رو�س”،  اأحت��دث عن جثث جنود 
اإىل  االأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 
اإن�شاء “قاعدة بيانات” للجنود الرو�س 
اجلل�شة  و�شهدت  ح��رب.  اأ�شرى  وقعوا  اأو  اأوكرانيا  يف  قتلوا  الذين 
رو�شيا  �شفريي  بني  �شتائم،  تبادل  وحتى  للغاية،  متوّترة  ح��وارات 
واأوكرانيا. واأعقبت اجلل�شة الطارئة جل�شة اأخرى مغلقة بطلب من 
فرن�شا واملك�شيك اللتني اأ�شارتا اإىل اأّنهما توا�شلن اإعداد م�شروع 
قرار يطالب بوقف االأعمال العدائية وو�شول امل�شاعدات االإن�شانية 
دون عوائق. لكن يبدو اأّن هذا امل�شروع، الذي ال يزال موعد طرحه 
للت�شويت غري معروف، حمكوم بالف�شل ب�شبب امتلك رو�شيا حّق 

النق�س )الفيتو(.
“لقاء  اأج���رت  مو�شكو  اإىل  �شغرية  بعثة  امل��ت��ح��دة  االأمم  واأر���ش��ل��ت 
الهدف  اإّن  غريفيث  وق��ال  الرو�شية.  الدفاع  وزارة  يف  اأول”  تقنياً 
هو “العمل على تن�شيق اإن�شاين مدين - ع�شكري اأف�شل ميكن اأن 

ميكننا من تكثيف” عمليات االأمم املتحدة.
وبح�شب م�شوؤول كبري يف االأمم املتحدة حتّدث �شرط عدم الك�شف 
و�شمان  “اأخطاء”  اأّي  اأي�شاً بتجّنب  عن هويته، فاإّن االأمر يتعّلق 

عدم تعّر�س القوافل االإن�شانية لهجمات رو�شية.
وال ت�شارك االأمم املتحدة حتى االآن يف اإقامة “املمرات االإن�شانية” 
التي يتم التفاو�س حولها بني رو�شيا واأوكرانيا لل�شماح للمدنيني 
باخلروج من مناطق القتال باأمان، وفق ما اأّكد  اأم�س االأول االثنني 

املتحدث با�شم املنظمة �شتيفان دوجاريك.

الناتو وحظر الطريان باأوكرانيا.. رعب من »حرب عاملية  ثالثة«  الحتاد الأوروبي: ال�صتقالل عن الغاز الرو�صي ممكن يف غ�صون �صنوات 
•• عوا�صم-وكاالت

ال يزال حلف �شمال االأطل�شي )الناتو( يرف�س ب�شكل قاطع، فر�س حظر طريان 
يف اأوكرانيا رغم املطالب املُلحة من جانب امل�شوؤولني االأوكرانيني ويف مقدمتهم 
اأوليك�شي  االأوك�����راين  ال��دف��اع  وزي���ر  وان��ت��ق��د  زيلين�شكي.  ف��ول��ودمي��ري  ال��رئ��ي�����س 
ريزنيكوف مرة اأخرى الناتو لرف�شه اإعلن منطقة حظر طريان فوق اأوكرانيا، 
جرائم  ح��ول  كافية  غري  الفعل  “ردود  اإن  االأح��د  ن�شرت  فيديو  ر�شالة  يف  وق��ال 
القتل والق�شف والهجمات ال�شاروخية على املباين ال�شكنية وامل�شت�شفيات وريا�س 
اأبرزها  اأ�شباب  لعدة  الناتو  جانب  من  ال��ق��رار  تاأخر  اخل��راء  ويعزو  االأط��ف��ال«. 
الدول  جانب  من  اجلاهزية  ع��دم  واأي�شاً  ثالثة،  عاملية  ح��رب  تكرار  من  اخل��وف 

االأع�شاء لتنفيذه يف الوقت الراهن.
ويرى اخلبري اال�شراتيجي ومدير املركز االأوروبي للدرا�شات جا�شم حممد اأن 
حظر الطريان يف اأجواء اأوكرانيا �شد الطريان الرو�شي قد يكون مغامرة بنزاع 
عظمى  ق��وة  مع  عاملية  ح��رب  اإىل  يت�شاعد  اأن  ميكن  رو�شيا  مع  مبا�شر  ع�شكري 
م�شلحة نووًيا. ويف ت�شريح ل�”�شكاي نيوز عربية” يقول حممد اإن اإعلن منطقة 
حظر طريان قد يجر طياري الناتو على اإ�شقاط الطائرات الرو�شية، لكن االأمر 
يتعدى ذلك، باالإ�شافة اإىل الطائرات املقاتلة، �شيتعني على الناتو ن�شر ناقلت تزود 
بالوقود وطائرات مراقبة اإلكرونية لدعم املهمة حلماية هذه الطائرات البطيئة 
ن�شبًيا التي حتلق على ارتفاع عاٍل، �شيتعني على الناتو تدمري بطاريات �شواريخ 
ن�شوب �شراع  اإىل  اأخ��رى  م��رة  ي��وؤدي  رو�شيا وبيلرو�شيا، مما قد  اأر����س- جو يف 
اأو�شع. ويف ال�شياق، قال م�شوؤولون دفاعيون اأمريكيون اإنه حتى يف ال�شيناريوهات 
االأقل من ذلك، فاإن وجود مئات الطائرات �شيزيد من خماطر �شوء التقدير اأو 

االأخطاء التي توؤدي اإىل عواقب غري مق�شودة. وي�شري مدير املركز االأوروبي اإىل 
اأن رف�س حلف “الناتو والواليات املتحدة اإقامة منطقة حظر طريان فوق �شماء 
اأوكرانيا، ممكن اأن يعود اإىل عدم جاهزية “الناتو” لكون فر�س احلظر يحتاج 
اإىل اآليات تطبيع وعمليات مراقبة م�شتمرة، والناتو يف الوقت احلا�شر غري قادر 
اإىل  بًرا وحتى بحًرا، عمليات املراقبة حتتاج  اأو  اأي مواجهة مع رو�شيا جًوا  على 

عمليات اإر�شاع جوي وطائرات مراقبة على مدار ال�شاعة.
ويقول حممد اإن الرف�س االأمريكي يبعث ر�شالة من جديد اإىل رو�شيا واأوكرانيا 
لكن ال توجد �شكوك حلد  مبثابة “تخلي الناتو والواليات املتحدة عن اأوكرانيا”، 
اللحظة ب�شاأن اأن الناتو حري�س على تعزيز قدراته القتالية يف الدول املجاورة اإىل 
اأوكرانيا. ويرى اخلبري االأوروبي اأن اأهداف رو�شيا تبقى يف هذه املرحلة تتمحور 
على �شم االأجزاء ال�شرقية من اأوكرانيا لرو�شيا، وت�شكيل حكومة جديدة يف كييف 

موالية لرو�شيا، ت�شمن عدم ان�شمام اأوكرانيا للناتو.
االأوكراين  الرئي�س  دعا  مار�س،   24 يف  الرو�شية-االأوكرانية  احل��رب  بدء  ومنذ 
فلودميري زيلين�شكي حلف الناتو اإىل تطبيق حظر طريان فوق بلده، وكرر االأمر 
اأمني عام حلف الناتو ين�س  وزير اخلارجية، دميرو كوليبا. يف املقابل، ا�شتبعد 
�شتولتنرغ اإقامة منطقة حظر طريان فوق اأوكرانيا، مرًرا ذلك باأنه ال يجب اأن 
تدخل مقاتلت للحلف املجال اجلوي االأوكراين، اأو قوات للحلف على االأرا�شي 
االأوكرانية الأن هذا يعني اإ�شقاط طائرات رو�شية، وهو االأمر الذي قد ي�شبب حرًبا 

كاملة االأركان يف اأوروبا.
ف��اأك��دت اخلارجية  ال��ع��ام،  اأع�����ش��اء يف احل��ل��ف م��ع االأم���ني  وت��واف��ق��ت ت�شريحات 
االأمريكية اأن الدعم املقدم الأوكرانيا هو االإمدادات واملعدات دون التطرق لتطبيق 

فر�س حظر الطريان.

ق�����د ت���خ���ف�������س ا�����ش����ت����خ����دام االحت������اد 
بحلول  امل��ئ��ة  يف   23 للغاز  االأوروب����ي 

عام 2030.
وق��د يتفق زع��م��اء االحت���اد االأوروب����ي 
التخل�س  على  االأ���ش��ب��وع  ه��ذا  قمة  يف 
على  الكتلة  اع��ت��م��اد  م��ن  ال��ت��دري��ج��ي 
الرو�شي  االأح���ف���وري  ال��وق��ود  واردات 
بيان  مل�شودة  دون موعد حم��دد، وفقا 

اطلعت عليها رويرز.

“االأمر لي�س  ي��وم االث��ن��ني  االأوروب����ي 
�شهل، لكنه ممكن«.

وت���ورد رو���ش��ي��ا زه���اء 40 يف امل��ئ��ة من 
الغاز الذي ت�شتهلكه اأوروبا.

التي  امل��ف��و���ش��ي��ة،  و���ش��ت�����ش��ع��ى خ��ط��ة 
اإىل  م�شودتها،  على  روي���رز  اطلعت 
خف�س هذا االعتماد عن طريق زيادة 
امل�شال  الطبيعي  والغاز  الغاز  واردات 
اأخرى والت�شغيل التدريجي  من دول 
الهيدروجني  مثل  البديلة  ل��ل��غ��ازات 

وامليثان احليوي.
وت����ه����دف ال���ع���ن���ا����ش���ر االأخ����������رى من 
اخلطة اإىل بناء م�شاريع طاقة الرياح 
اأ�شرع،  ب�����ش��ك��ل  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  وال���ط���اق���ة 
خمزون  مب��لء  البلدان  قيام  و�شمان 
�شدمات  لتخفيف  ال�شتاء  قبل  الغاز 

االإمداد.
قالت وكالة الطاقة الدولية اإن اأوروبا 
الغاز  اأن تخف�س واردات��ه��ا من  ميكن 
الرو�شي باأكر من الن�شف يف غ�شون 
�شيتطلب  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  ل��ك��ن  ع����ام، 
ال�شريعة،  االإج����راءات  م��ن  جمموعة 
ال��غ��از مب�شخات  م��ن تبديل غ��لي��ات 

الغاز  واردات  زي������ادة  اإىل  ح����راري����ة، 
الطبيعي امل�شال.

ب���روك�������ش���ل دول االحت�����اد  ح���ث���ت  ك���م���ا 
االأوروب������ي وال���رمل���ان االأوروب������ي على 
جمموعة  ب�����ش��اأن  امل��ف��او���ش��ات  ت�شريع 
م����ن ����ش���ي���ا����ش���ات االحت��������اد اجل����دي����دة 
خلف�س  والهادفة  امل��ن��اخ،  تغري  ب�شاأن 
العقد.  ه��ذا  اأ���ش��رع  ب�شكل  االنبعاثات 
املقرحات  ه��ذه  اأن  املفو�شية  وتقدر 

•• بروك�صل-رويرتز

باملفو�شية  املناخ  �شيا�شة  م�شوؤول  قال 
االأوروب���ي���ة اإن االحت���اد االأوروب�����ي قد 
يتوقف عن اال�شتعانة بالغاز الرو�شي 
يف غ�شون �شنوات وميكنه ال�شروع يف 
عليه يف غ�شون  اع��ت��م��اده  م��ن  احل���د 

اأ�شهر.
واأث��������ار ال����غ����زو ال���رو����ش���ي الأوك���ران���ي���ا 
خم��������اوف ت���ت���ع���ل���ق ب�����اأم�����ن ال���ط���اق���ة، 
اأم�س  االأوروب��ي��ة  املفو�شية  و�شتقرح 
ال��ث��لث��اء خ��ط��ط��ا ل��ت��ن��وي��ع اإم������دادات 
اأوروب�����ا بعيدا  ال��وق��ود االأح���ف���وري يف 
اإىل  اأ�شرع  عن رو�شيا والتحول ب�شكل 

الطاقة املتجددة.
االحتاد  يف  املناخ  �شيا�شة  رئي�س  وق��ال 
االأوروب��������ي ف��ران�����س ت��ي��م��رم��ان�����س اإن 
من  ك��ب��ري  ب�شكل  “�شتقلل  اخل��ط��ط 
بالفعل  الرو�شي  الغاز  على  اعتمادنا 
�شنوات  غ�������ش���ون  ويف  ال�����ع�����ام،  ه������ذا 
الغاز  ا�شترياد  ع��ن  نتوقف  �شتجعلنا 

الرو�شي«.
بالرملان  البيئة  جلنة  اأم���ام  واأ���ش��اف 

احلرب يف اأوكرانيا:
اأوروبا الف�صاء يف الفخ الرو�صي...!
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قالت احلكومة االأملانية اإن برلني �شت�شت�شيف اجتماعا عر االإنرنت 
لوزراء الزراعة من دول جمموعة ال�شبع يوم اجلمعة ملناق�شة تاأثري 
الغزو الرو�شي الأوكرانيا على االأمن الغذائي العاملي واأف�شل ال�شبل 

لتحقيق اال�شتقرار يف اأ�شواق الغذاء.
“توفري املواد  اأوزدم����ري يف بيان  ال��زراع��ة االأمل���اين جيم  وق��ال وزي��ر 
الغذائية يف اأملانيا واالحتاد االأوروبي اآمن ولكن ميكن توقع حدوث 
نق�س اأكر يف بع�س البلدان خارج االحتاد االأوروب��ي- خا�شة حيث 

ت�شود الندرة بالفعل اليوم ب�شبب ق�شايا مثل اجلفاف«.
واأ�شاف “ال ميكن ا�شتبعاد ارتفاع اأ�شعار املنتجات الزراعية يف الدول 
الدول  ملجموعة  ال��دوري��ة  الرئا�شة  اأملانيا  تتوىل  اأي�شا«.  ال�شناعية 
اأوكرانيا  اأفعالها يف  رو�شيا  العام. وت�شف  االأك��ر تقدما هذا  ال�شبع 
االأرا�شي  اح��ت��لل  ت�شتهدف  ال  اإن��ه��ا  تقول  خا�شة”  “عملية  باأنها 
ولكن لتدمري القدرات الع�شكرية جلارتها اجلنوبية واالإم�شاك مبن 

تعترهم قوميني خطرين.

 “ امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  وال��وف��ي��ات  االإ���ش��اب��ات  ح�شيلة  �شهدت 
كوفيد- 19” يف رو�شيا انخفا�شا خلل ال�شاعات ال�24 املا�شية.

فقد اأعلنت ال�شلطات ال�شحية الرو�شية يف تقريرها اليومي ت�شجيل 
ال�24  ال�شاعات  خ��لل  بالفريو�س  ج��دي��دة  اإ�شابة   “  66576  “
لي�شبح  االأول  اأم�����س  ي��وم  “ اإ�شابة   73162 “ ب���  مقارنة  املا�شية 
األفا  و81  مليونا   17 ت�شجيلها  مت  التي  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  اإج��م��ايل 
اإج��م��ايل عدد  ليبلغ  وف��اة  “ حالة   649 “ و ر�شد  اإ�شابة   394 و 
601 حالة  357األفا و  الوفيات الناجمة عن الوباء يف البلد اإىل 
وفاة مع متاثل 111756 �شخ�شا لل�شفاء لي�شبح جمموع املتعافني 

14 مليونا و802 األف و 351 �شخ�شا.

 اأف����ادت وك��ال��ة ي��ون��ه��اب ل��لأن��ب��اء  اأم�����س ال��ث��لث��اء ب���اأن جي�س كوريا 
اجلنوبية احتجز قارب �شيد كوريا �شماليا انتهك احلدود البحرية 
دورية  زورق  الإبعاد  التحذير  بغر�س  النار  اأطلق  كما  البلدين  بني 
كوري �شمايل حاول التدخل. وتراقب الكوريتان عن كثب مثل هذه 
احلوادث احلدودية اإذ اأن البلدين يف حالة حرب ر�شميا منذ احلرب 
الكورية التي دارت بني عامي 1950 و1953 وانتهت بالتو�شل اإىل 
هدنة ولي�س معاهدة �شلم. ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة االأركان 
احلدود  انتهك  ال�شمايل  الكوري  ال�شيد  ق��ارب  اإن  قولها  امل�شركة 
بتوقيت   0030( �شباحا  وال��ن�����ش��ف  التا�شعة  ال�����ش��اع��ة  ح���وايل  يف 
جرينت�س( قبالة ال�شاحل الغربي ل�شبه اجلزيرة ثم جرى احتجازه 
و�شحبه اإىل جزيرة بينجنيوجندو بكوريا اجلنوبية الإجراء حتقيق.  
التحذير  بغر�س  النار  اأطلق  اجلنوبي  الكوري  اجلي�س  اأن  واأ�شافت 
الإبعاد زورق دورية كوري �شمايل انتهك احلدود لفرة وجيزة اأثناء 
تعقبه لقارب ال�شيد. ومل ترد وزارة الدفاع يف كوريا اجلنوبية حتى 

االآن على طلب للتعليق.
 

اعُتقل  اأّن �شعودياً  اأم�س االأول االثنني  اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية 
ال�شعي  ب�شبهة  غوانتانامو  �شجن  يف  املا�شيني  العقدين  م��دى  على 
للم�شاركة يف اعتداءات 11 اأيلول-�شبتمر 2001 ُنقل اإىل ال�شعودية. 
 2022 �شباط-فراير  الرابع من  “يف  اإّن��ه  بيان  البنتاغون يف  وق��ال 
اإع��ادة حممد  الكونغر�س برغبته يف  اأو�شنت  الدفاع )لويد(  اأبلغ وزير 
القحطاين اإىل ال�شعودية. وبالتعاون مع �شركائنا ال�شعوديني، اأجنزنا 
“الواليات  اأّن  البيان  واأ�شاف  اآمنة«.  نقل  لعملية  املطلوبة  ال�شروط 
االآخرين  وال�شركاء  ال�شعودية  العربية  اململكة  رغبة  تثّمن  املّتحدة 
بدعم اجلهود االأمريكية امل�شتمّرة لتقلي�س عدد ال�شجناء، من خلل 
عملية دقيقة ومدرو�شة، واإغلق �شجن غوانتانامو يف نهاية املطاف«. 
اأّن  اأن ارتاأت جلنة املراجعات يف غوانتانامو  واأتى نقل القحطاين بعد 
اعتقاله “مل يعد �شرورياً” حلماية اأمن الواليات املتحدة من “تهديد 
هم القحطاين باأّنه اخلاطف الع�شرون الذي كان يفر�س  خطر«. واتُّ
وخل�شت جلنة املراجعات  اأن ي�شارك يف هجمات 11 �شبتمر 2001. 
اإىل اأّنه “موؤّهل للنقل” واأو�شت مب�شاركته يف “برنامج اإعادة تاأهيل” 

يف مركز ي�شتقبل مت�شددين �شابقني يف ال�شعودية.

عوا�صم

برلني

مو�سكو

�سول

وا�سنطن

مقتل جنديني م�صريني بعبوة نا�صفة يف مايل 
•• باماكو-اأ ف ب

املتحدة  ل���لأمم  التابعة  ال�����ش��لم  حفظ  ق��وة  م��ن  م�شريان  ج��ن��دي��ان  ُق��ت��ل 
موبتي  منطقة  م��ن  ب��ال��ق��رب  االث��ن��ني  االأول  اأم�����س  م���ايل  يف  )مينو�شما( 
املتحدث  بح�شب  نا�شفة،  عبوة  بانفجار  اآخ���رون  اأرب��ع��ة  واأ�شيب  )و���ش��ط(، 
با�شم بعثة االأمم املتحدة. وكتب املتحّدث با�شم بعثة االأمم املتحدة يف مايل 
اليوم، ا�شطدمت قافلة  “�شباح  اأوليفييه �شالغادو يف تغريدة  )مينو�شما( 
موبتي.  �شمال  يف  ال�شنع  يدوية  نا�شفة  بعبوة  )مينو�شما(  من  لوج�شتية 
وبح�شب احل�شيلة االأولية، ت�شبب االنفجار يف مقتل اثنني من جنود حفظ 
ال�شلم واإ�شابة اأربعة اآخرين«. والحقاً اأّكدت االأمم املتحدة اأّن القتيلني هما 
“ب�شدة هذا الهجوم”  القا�شم وين  البعثة  جنديان م�شريان. ودان رئي�س 
هوية  لتحديد  جهد  اأي  ادخ��ار  ع��دم  اإىل  املالية  “ال�شلطات  بيان  يف  داعيا 
املالية مقتل  امل�شلحة  القوات  اأعلنت  وبالتزامن،  الهجمات«.  مرتكبي هذه 
اثنني من جنودها خلل �شد هجوم �شنته جمموعات م�شلحة يف منطقة 
جاو )�شمال(. وا�شارت يف تغريدة اإىل مقتل “ت�شعة من املهاجمني«. واأعلن 
االأول االثنني مقتل م�شوؤول كبري يف  اأم�س  الفرن�شي، من جهته،  اجلي�س 
تنظيم القاعدة يف بلد املغرب االإ�شلمي اأواخر �شباط-فراير، على بعد 

حواىل 100 كيلومر �شمال متبكتو، يف مايل.
ياأتي هذا احلادث يف وقت يدفع فيه ان�شحاب فرن�شا و�شركائها االأوروبيني 
تاأثري هذا  لدر�س  املتحدة  االأمم  قوة  �شباط/فراير،  املعلن يف  من مايل، 
االأمم  بعثة  يف  امل�شاركة  قواتها  اأن  اخلمي�س  ال�شويد  اأعلنت  االن�شحاب. 
املتحدة وقوامها 220 جندًيا �شتغادر مايل قبل عام من املوعد املقرر، اأي 

يف عام 2023 بداًل من 2024.

بان�صغال رو�صيا يف اأوكرانيا.. داع�س يتنف�س ال�صعداء يف �صوريا

�صحف عربية:  امل�صالح ت�صتت املواقف الدولية من الأزمة الأوكرانية

قتيل وجريحان باإطالق نار اأمام مدر�صة يف ولية اآيوا  البنتاغون: رو�صيا ن�صرت يف اأوكرانيا كامل قوات الغزو 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

ُقتل فتى واأ�شيب اآخران بجروح خطرية يف اإطلق نار وقع اأمام مدر�شة ثانوية يف والية اآيوا االأمريكية 
بح�شب ما اأعلنت ال�شرطة، م�شرية اإىل اأّنها اأوقفت “م�شتبهاً بهم حمتملني«.

و�شط  يف  الواقعة  الوالية  عا�شمة  موين،  دي  �شرطة  با�شم  املتحّدث  باريزيك  بول  ال�شرجنت  وقال 
البلد، اإّن اإطلق النار وقع يف ال�شاعة 14:48 )20:48 ت غ( اأمام ثانوية “اإي�شت هاي �شكول«.

واأ�شاف يف بيان تلّقته وكالة فران�س بر�س اأّنه فور و�شول قوات ال�شرطة اإىل املكان عرت على ثلثة 
فتية وقد اأ�شيبوا بالر�شا�س فتّم نقلهم اإىل امل�شت�شفى حيث ما لبث اأحدهم اأن تويف متاأثراً بجراحه، 
�شيارة  يبدو من  ما  على  اأُطلقت  النارية  “االأعرية  اأّن  واأو�شح  العلج.  تلّقي  االآخ��ران  يوا�شل  فيما 
اأّي منهم  اإىل  لكّنها مل توّجه  “م�شتبه بهم حمتملني”  األقت القب�س على  اأّنها  اإىل  م�شرياً  ماّرة”، 
اأو  اإليها  كان من الدخول  اأياً  اأبوابها ومنعت  املدر�شة  اأغلقت  النار  اإطلق  اّتهامات بعد. وفور وقوع 
اخلروج منها، لكّنها ما لبثت اأن اأعادت فتح اأبوابها و�شمحت للتلمذة واملوظفني باملغادرة، بح�شب ما 

اأعلنت اإدارة املدار�س العامة يف املدينة يف تغريدة على توير.

لل�شحافيني يف  البنتاغون جون كريبي  با�شم  املتحّدث  وقال 
وا�شنطن اإّن القوات الرو�شية “مل حترز اأي تقدم ملحوظ يف 
التي �شيطرت  املناطق  با�شتثناء  اأوكرانيا  يف  االأخرية”  االأيام 

عليها يف جنوب هذا البلد.
ومنذ مطلع العام ن�شرت وا�شنطن 12 األف جندي يف اأوروبا، 

اإ�شافة اإىل اأولئك املتمركزين ب�شكل اعتيادي يف القاّرة.
اأمر يف  اأو�شنت  لويد  االأمريكي  الدفاع  وزير  اإّن  وقال كريبي 
نهاية االأ�شبوع بن�شر “500 ع�شكري يف انحاء عدة من اأوروبا 

لتعزيز القوات املنت�شرة هناك«.
واأو�شح اأّن “هذه القوات االإ�شافية �شتكون خمّولة اال�شتجابة 
اإىل البيئة االأمنية احلالية يف �شوء العدوان الرو�شي املتجّدد 
الدفاعية للحلف  ال���ردع وال��ق��درات  اأوك��ران��ي��ا، وت��ع��زي��ز  ���ش��ّد 

االأطل�شي خ�شو�شا يف جناحه ال�شرقي«.
القوات  كل  اأن  بايدن  جو  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأك��د  اأن  و�شبق 
وال  اأوك��ران��ي��ا  يف  االنت�شار  مفّو�شة  غ��ري  اأوروب����ا  اإىل  املر�شلة 
االنت�شار  وو�شف  البلد.  ه��ذا  يف  الدائر  النزاع  يف  االن��خ��راط 
الع�شكري باأنه وقائي لبلدان حلف �شمال االأطل�شي، علما باأن 

اأوكرانيا غري من�شوية يف احللف.
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ب����اأن  ت��ف��ي��د  ال��ت��ق��دي��رات  اإّن  ك��ريب��ي  وق����ال 
من  باملئة  مئة  عملياً  اأوك��ران��ي��ا  يف  “اأقحم  بوتني  ف��لدمي��ري 
االأخ�����رية عند  االأ���ش��ه��ر  ح�����ش��ده��ا يف  ال��ت��ي  القتالية”  ق��وات��ه 
 150 الرو�شية-االأوكرانية، والتي يتخّطى عديدها  احلدود 

األف جندي وفق التقديرات االأمريكية.
واأ�شاف “لقد اأر�شلهم جميعهم اإىل داخل” اأوكرانيا.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلن البنتاغون اأّن تقديراته تفيد باأّن ما يقرب من 100% 
اأوك��ران��ي��ا يف  م��ن ال��ق��وات ال��ت��ي ح�شدتها رو���ش��ي��ا على ح���دود 
اأر�شلت  اأوكرانيا، يف حني  داخ��ل  اليوم  باتت  االأخ��رية  االأ�شهر 
اأوروب����ا لتعزيز  اإىل  اإ���ش��ايف  500 ج��ن��دي  امل��ّت��ح��دة  ال��والي��ات 

اجلناح ال�شرقي حللف �شمال االأطل�شي.
وقالت وزارة الدفاع االأمريكية اإّنه مع تكثيف القوات الرو�شية 
متزايد  ب�شكل  ي��ط��ال  الق�شف  ف����اإّن  اأوك��ران��ي��ا  يف  هجماتها 
كذلك  ت�شعى  مو�شكو  اأّن  اإىل  م�شرية  البلد،  ه��ذا  يف  املدنيني 
للقتال  �شوريون،  اأجانب، مبن فيهم  مقاتلني  “جتنيد”  اإىل 

يف اأوكرانيا.

•• عوا�صم-وكاالت

ال�شربات  غ��ي��اب  االإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم  ي�شتغل 
مو�شكو  الن�شغال  �شوريا  �شماء  يف  الرو�شية  اجلوية 
اجلي�س  ���ش��د  عملياته  تكثيف  يف  اأوك���ران���ي���ا،  ب��اأزم��ة 
ال��ذك��رى الثالثة  ال�����ش��وري، وذل���ك تزامنا م��ع م���رور 

الإعلن هزمية التنظيم يف �شوريا عام 2019.
اإرهابيا  هجوما  اأن  ال�شورية  ال��دف��اع  وزارة  واأعلنت 
ا�شتهدف حافلة مبيت ع�شكرية يف بادية تدمر بريف 

حم�س ال�شرقي.
ويقول مدير املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان رامي 
مبنطقة  حافلة  ا�شتهدف  الهجوم  اإن  الرحمن،  عبد 
م��ت��داخ��ل��ة يف ال���ب���ادي���ة ب���ني حم��اف��ظ��ت��ي دي����ر ال����زور 
نيوز عربية” مقتل  “�شكاي  واحل�شكة، موؤكدا ملوقع 

وجرح 18 من بينهم �شباط. ع�شكريا   15
وي�����ش��ري ع��ب��د ال��رح��م��ن، اإىل ا���ش��ت��غ��لل داع�����س �شوء 
االأحوال اجلوية وغياب الطائرات الرو�شية، و�شن ما 
بني -10 12 داع�شيا هجوما ب�شيارة ودراجات نارية. 
امل�شلحني،  ع��دد  حيث  م��ن  االأخ���ري  الهجوم  واختلف 
الثلثة  ال�شنوات  هجماته  تنفيذ  داع�س  اعتاد  حيث 
 5 اإىل  �شخ�س  م��ن  تتاألف  �شغرية  بخليا  املا�شية 
الرو�شية  الطائرات  االختباء من  ل�شهولة  اأ�شخا�س، 

و�شعوبة تعقبهم، بح�شب مدير املر�شد ال�شوري.
وكان �شلح اجلو الرو�شي يكثف �شرباته �شد داع�س 
ق��ب��ل اأزم����ة اأوك���ران���ي���ا، ح��ي��ث و���ش��ل��ت اأع�����داد الغارات 
من  الأك��ر   2022 فراير  اإىل  يناير  من  الرو�شية 

674 غارة يف البادية.

الهجوم الأكرب
والهجوم االأخري هو االأكر من نوعه مقارنة بهجمات 

•• عوا�صم-وكاالت

مع ت�شاعد احلرب االأوكرانية واتخاذها م�شاراً خطرياً 
ق��د ي����وؤدي اإىل ���ش��دام ع�����ش��ك��ري رو���ش��ي غ��رب��ي وا�شع 
النطاق، ارتفعت يف االآونة االأخرية اأ�شوات غربية تدعو 
اإىل و�شاطة �شينية لوقف الت�شعيد وو�شع االأزمة على 
�شكة احلل، نظراً للعلقات املميزة بني بكني ومو�شكو، 

بعد ف�شل الو�شاطات الغربية.
وبح�شب �شحف عربية �شادرة اأم�س الثلثاء الو�شاطة 
م��ن دول��ة غ��ري متورطة ب��احل��رب ال��دائ��رة ب��ني رو�شيا 
قدرة  ولل�شني  واأنفع  اأج��دى  فيها  طرفاً  اأو  واأوكرانيا 
موؤهًل  ط��رف��اً  وتعتر  العاملي،  التاأثري  على  �شيا�شية 

لهذا الدور.

ا�سرتاتيجيات مت�سابهة
اختيار  ع��ن  ال��ل��ن��دن��ي��ة  “العرب”  �شحيفة  وحت��دث��ت 
مت�شابهة  ال�شراتيجية  واإ�شرائيل  وتركيا  االإم���ارات 
رو�شيا على  االأوكرانية؛ فهي تلوم �شمنّياً  االأزمة  اإزاء 
الإبقاء  ت�شعى  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  الع�شكري،  ال��ت��دخ��ل 
مو�شكو يف �شّفها ما يفتح الطريق اأمام ثلث و�شاطات 

باأهداف خمتلفة وم�شالح متباينة.
اأوىل  البداية كجهة  االإم��ارات يف  اأن  ال�شحيفة  وبينت 
ُتظهر اقرابها من مو�شكو من خلل قرارها االمتناع 
عن الت�شويت الإدان��ة رو�شيا يف جمل�س االأمن الدويل 
يف 24 ف��راي��ر-���ش��ب��اط امل��ا���ش��ي واأظ��ه��رت م��ن خلل 
ذلك موقفاً بعيداً عما تريده الواليات املتحدة بالرغم 
لفائدة  بالت�شويت  الإقناعها  االأمريكيني  م�شاعي  من 

م�شروع القرار املعرو�س.
امل��وق��ف يف جمل�س  ب��اأن  وحت��دث م��راق��ب��ون لل�شحيفة 
العلقة بني  التي يطبع  ف��رة االختبار  اأخ��رج  االأم��ن 
ال��ع��ل��ن، كما يعتقد  اإىل  امل��ت��ح��دة  االإم����ارات وال��والي��ات 
وفق  للتحرك  ت�شعى  اأ�شبحت  االإم���ارات  اأن  املراقبون 
هذه  موقف  مبراعاة  ملزمة  تعد  مل  واأنها  م�شاحلها 

ما  ع�شكرية؛  حافلة  يناير  مطلع  داع�س،  هاجم  كما 
اأدي ملقتل 9 اأ�شخا�س يف بادية �شرق �شوريا.

اأهداف التنظيم
اأحمد  االإرهابية،  اجلماعات  �شوؤون  يف  الباحث  يرى 
اأن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  حديثه  يف  �شلطان 
واإرهاب  ا�شتنزاف  ت�شتهدف  االأخ��رية  داع�س  هجمات 
اخلليا  مرحلة  م��ن  واالن��ت��ق��ال  احلكومية،  ال��ق��وات 
مرحلة  اإىل  واجلبال  ال�شحراء  بني  املتنقلة  النائمة 

ال�شيطرة على املدن.

العام املا�شي، وهو الثاين الذي �شنه داع�س يف البادية 
�شد قوات النظام ال�شوري خلل اليومني املا�شيني، 
3 ع�شكريني  ال�����ش��وري، مقتل  امل��ر���ش��د  اأع��ل��ن  ح��ي��ث 
�شوريني اإثر تعر�س �شيارتهم لهجوم يف ريف حم�س 

ال�شرقي،يوم اجلمعة املا�شي.
ويف منت�شف فراير، نفذ داع�س هجومني متزامنني 
�شد حافلتني للجي�س، االأول يف الطريق بني حم�س 
�شوريا،  ع�شكريا  �شخ�شا   11 واأ�شقط  مهني،  وبلدة 
 11 وج��رح  ع�شكري  مقتل  ع��ن  ال��ث��اين  اأ�شفر  بينما 

اآخرين بدم�شق.

ا ي�شمى �شمود  اأن يكون ع�شكرياً، رو�شيا لي�شت قلقة ممَّ
الع�شكرية  الأن خياراتها  االآن،  ورئي�شها حتى  اأوكرانيا 
لكنها  ل�شاحلها،  احل�شم  حتقيق  وت�شتطيع  متعددة، 
�شتوؤثر  ال��ت��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  ت��ب��ع��ات  تخ�شى 
عليها على املدى الطويل. الغرب كذلك مي�شك ع�شا 
عن  مب��ن��اأى  لي�س  الأن���ه  ب��ح��ذر  االقت�شادية  ال��ع��ق��وب��ات 
تاأثرياتها ال�شلبية. وبعد احلرب الباردة، تغري العامل 
اليوم  والقوة.  للنفوذ  وتقييمه  واأه��داف��ه  مفاهيمه  يف 
خط الغاز الرو�شي الذي تعتمد عليه اأوروبا وخ�شو�شاً 
االأخ��ري قد  الرو�شي؛  النووي  ال�شلح  اأه��م من  اأملانيا، 
تلّوح به الإثارة رعب العامل، لكن غلق ما�شورة الغاز اأمر 

قابل للتطبيق.

م�شالح  لديها  اأن  ذل��ك  اإىل  ي�شاف  ت��ل��ك.  اأو  اجل��ه��ة 
وثيقة مع مو�شكو من خلل ال�شراكة الثنائية متعددة 
االأوجه، وخا�شة حتالفهما يف “اأوبك بل�س” كمنتجني 

رئي�شيني للنفط.

غوغاء احلروب
“ال�شرق  ب�����ش��ح��ي��ف��ة  م���ق���ال  يف  ال���ه���زاين  اأم�����ل  وراأت 
لي�شت  واأوك��ران��ي��ا  رو���ش��ي��ا  ب��ني  احل���رب  اأن  االأو�شط” 
املتنازعة  االأط������راف  اأن  رغ���م  االآن”  “حتى  ك����رى، 
وح��ل��ف��اءه��ا ق��وى ك���رى، وك��ل االأخ��ب��ار العاجلة التي 
اأغرقت �شا�شات التلفزة توحي باأن ما يح�شل هو نزاع 
الإعادة متو�شع القوى، اقت�شادياً بالدرجة االأوىل قبل 

اجلي�س  اإىل  بر�شالة  يبعث  فداع�س  �شلطان،  ووف��ق 
ال�شوري باأن منطقة البادية حمرمة عليه، عر �شن 
يريد  داع�س  اأن  اإىل  منوها  وع�شكرية،  نف�شية  حرب 
�شحراء  يف  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  التنظيم  ن�شخة  ا�شتن�شاخ 

االأنبار العراقية وامتدت خلارجها.
يف  اجلغرافية  امل�ش������احة  التنظي�����م  فق����دان  وعقب 
عنا�شره  وزع   ،2019 يف  هزميته  ب��اإع��لن  ���ش��وري��ا 
اآالف كم   4 ع��ل��ى  ال��ب��اق��ي��ة يف �شكل خ��لي��ا مت��رك��زت 
تدمر،  �ش�����رقي  �شمال  رج��م��ني  اأب���و  جبل  م��ن  م��رب��ع 
بادية  اإىل  الغربي، و�شوال  وريفها  ال��زور  دير  وبادية 
ملحافظة  االإداري�����ة  احل���دود  �شمال  بجانب  ال�شخنة 

ال�شويداء.

دللة املنطقة
اإره����اب داع�س،  وع��ن �شبب وق���وع ال��ب��ادي��ة يف م��رم��ى 
على  التنظيم  خليا  لن�شاط  االأم���ر  �شلطان  يرجع 
وبادية  حم�س  وري��ف  العراقية،  ال�شورية–  احل��دود 
البادية”  “والية  ب�  اأ�شماه  ما  ميتلك  حيث  حم�س، 
وهي �شبكات خفيفة احلركة قادرة على التخفي و�شن 

هجمات �شريعة.
ال�شعبة؛  ال��ت�����ش��اري�����س  امل��ج��م��وع��ات  ت��ل��ك  وت���وظ���ف 
فالبادية متتد مل�شاحة مرامية االأطراف ت�شكل 40 
باملئة من االأرا�شي ال�شورية؛ ما يجعل عملية �شبط 
واأن  خا�شة  ال�����ش��وري��ة،  للقوات  �شعبة  مهمة  االأم���ن 
املنطقة يتاألف من م�شلحني  التنظيم يف هذه  هيكل 
االأجانب  للمقاتلني  اإ���ش��اف��ة  وع��راق��ي��ني،  ���ش��وري��ني 

االأكر دموية يف داع�س، بح�شب �شلطان.
م��رب��ع وت�شم  ك��م  األ���ف   80 ال��ب��ادي��ة  وت��ب��ل��غ م�شاحة 
الزور وحلب وحماة وحم�س  الرقة ودير  حمافظات 

وريف دم�شق وال�شويداء.

واأو�شحت ال�شحيفة باأن وا�شنطن ح�شدت العامل �شد 
الأن ح�شاباتها مع مو�شكو مل  احل��رب  الرو�س يف هذه 
تنتِه، مع هذا تدخل الناتو �شيكون كارثياً على اجلميع. 
من االإن�شاف القول اإن “وا�شنطن والعوا�شم االأوروبية 
�شد  معها  اجلميع  با�شطفاف  املطالبة  حق  متلك  ال 
الزمن.  م���ع  ت��غ��ريت  م�����ش��ال��ح  ل���ل���دول  الأن  رو�شيا”، 
والعلقات الدولية تت�شكل من جديد وفق اأطر نفعية 
بحتة. وعلى �شبيل املثال ال يزال احلزب ال�شيوعي هو 
احلاكم يف ال�شني، لكن هذا مل مينعها من اأن توؤ�ش�س 
ال��ع��امل واأهمها  اق��ت�����ش��ادي��ة ه��ائ��ل��ة م��ع دول  ل��ع��لق��ات 
تخلَّى  ال�شيوعي  احلزب  اأن  الرئي�شي  ال�شبب  اخلليج. 
االقت�شادية،  املنفعة  اإىل  العقائدي  الهدف  فكرة  عن 
فكانت ا�شتجابة الدول ذات اخللف �شريعة واإيجابية. 
ب��ع��د ه���ذه ال�����ش��ن��وات م��ن ال��ع��م��ل امل�����ش��رك، والتوافق 
تن�شف كل هذه اجلهود  اأن  ال�شعب  امل�شالح، من  على 
القائمة.  اآخ��ر يف احل��رب  باال�شتقطاب مع طرف �شد 
وبهذا املنظور فاحلرب الرو�شية االأوكرانية هي حرب 
مقلقة للجميع، واالنحياز فيها اإىل اأي طرف له تاأثري 

�شلبي.
املواقف  �شيا�شة حكيمة، والريث يف  االإيجابي  احلياد 
وف��ه��م اأب��ع��اد ك��ل م��وق��ف وت���اأث���ريه ع��ل��ى امل���دى البعيد 
ي��ت��ط��ل��ب ق�����دراً ك���ب���رياً م���ن ال��ت��ب�����ش��ر. ن��ت��ف��ه��م املوقف 
االأوروب����ي م��ن ه��ذه احل���رب كونها ت��ه��دي��داً جل��زء من 
للدول  ك��ذل��ك  لي�شت  لكنها  اجليو�شيا�شي،  تكوينها 
االأخرى، ما عدا تلك التي اختارت اأن ت�شطف اإحقاقاً 
مل�شاحلها الكرى. اال�شتقطاب يف هذه احلرب مرجعه 
بدت  اأخ��لق��ي��اً، مهما  وال  ق��ان��ون��ي��اً  وال  اإن�����ش��ان��ي��اً  لي�س 
الطابع، ومهما بذل  تاأخذ هذا  الر�شمية  الت�شريحات 
لي�شت  االإن�شانية.  امل��ع��ان��اة  اإظ��ه��ار  ج��ه��وده يف  االإع���لم 
هناك حرب ناعمة، كل احلروب دموية، �شر�شة وقا�شية، 
على  فقط  لي�س  باالنت�شار  يجتهدون  املتنازعني  وكل 
يخفون  ك��ذل��ك،  واالإع��لم��ي��ة  ب��ل  الع�شكرية  اجلبهات 

حقائق وي�شلطون ال�شوء على ما يخدمهم.

اأوكرانيا: الهجوم الرو�صي يتباطاأ و�صكان جدد يفرون   •• لفيف-اإربني-رويرتز

ق�������ال اجل����ي���������س وامل������خ������اب������رات يف 
الرو�شي على  اإن الهجوم  اأوكرانيا 
اأبطاأ  بوترية  لكن  م�شتمر  البلد 
ب�شكل ملحوظ  اأم�س الثلثاء واإن 
اآخر  كبريا  رو�شيا  ع�شكريا  قائدا 
من  خائفون  �شكان  فر  فيما  ُقتل، 

مدن تعر�شت للق�شف.
ال��واق��ع��ة �شمال  اإرب����ني  يف م��دي��ن��ة 
غربي العا�شمة االأوكرانية كييف، 
�شغارهم  ومعهم  ال�شكان  رك�����س 
حملوهم  اأو  االأط���ف���ال  ع��رب��ات  يف 
اآخرون  اأم�شك  اأذرعهم، بينما  بني 
االأليفة  ح��ي��وان��ات��ه��م  ب�����ش��ن��ادي��ق 
وحقائب  ب��ل���ش��ت��ي��ك��ي��ة  واأك���ي���ا����ش���ا 

�شفر.
الع�شكرية  امل����خ����اب����رات  وق����ال����ت 
االأوكرانية  القوات  اإن  االأوكرانية 
من  بالقرب  رو�شيا  ج��رناال  قتلت 
وهو  امل��ح��ا���ش��رة،  خاركيف  مدينة 
ثاين قائد رو�شي كبري يلقى حتفه 

يف هذا الغزو.
وقالت املديرية العامة للمخابرات 
ب��������وزارة ال����دف����اع االأوك����ران����ي����ة يف 
فيتايل  ج����رنال  امل��ي��ج��ر  اإن  ب��ي��ان 
جريا�شيموف النائب االأول لقائد 

اجلي�س الرو�شي احلادي واالأربعني 
لقي حتفه االثنني.

للقوات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وق���ال���ت 
الهجوم  اإن  االأوك��ران��ي��ة  امل�شلحة 
بوترية  كان  واإن  م�شتمر  الرو�شي 

اأبطاأ بكثري.
ت�����ش��ب��ب ال����غ����زو ال����رو�����ش����ي، وه���و 
اأوروبية  دول����ة  ع��ل��ى  ه��ج��وم  اأك����ر 
م��ن��ذ احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، يف 
وفر�س  الج��ئ  مليون   1.7 ن��زوح 
جم���م���وع���ة م����ن ال���ع���ق���وب���ات على 
�شراع  م����ن  وخم��������اوف  م���و����ش���ك���و 
اأو�شع مع �شخ الغرب للم�شاعدات 

الع�شكرية الأوكرانيا.
مو�شكو  ع��ر���س  ك��ي��ي��ف  ورف�����ش��ت 
اإن�����ش��ان��ي��ة حمتملة  اإق��ام��ة مم���رات 

اإىل رو�شيا ورو�شيا البي�شاء.
مو�شكو  اق����رح����ت  ذل�������ك،  وم������ع 
�شكان مدينتي �شومي  بعدها منح 
وم���اري���وب���ول خ��ي��ار االن��ت��ق��ال اإىل 
اأم����اك����ن اأخ������رى يف اأوك���ران���ي���ا مع 
حتديد موعد نهائي ملوافقة كييف 
الثلثاء،  من  االأوىل  ال�شاعات  يف 
ح�����ش��ب��م��ا ذك�����رت وك������االت االأن���ب���اء 

الرو�شية.

ب���ع���د ث���ال���ث حم����اول����ة ل��ل��ح��د من 
اإراق���ة ال��دم��اء خ��لل حم��ادث��ات يف 
املفاو�شون  حذر  البي�شاء،  رو�شيا 
من توقع اأن ت�شفر اجلولة املقبلة 
املتوقع  وم��ن  نهائية.  نتيجة  ع��ن 
رو�شيا  خارجية  وزي��را  يجتمع  اأن 

واأوكرانيا يف تركيا يوم اخلمي�س.
املتحدث  بي�شكوف  دميري  وق��ال 
ب���ا����ش���م ال���ك���رم���ل���ني ل����روي����رز اإن 

عملياتها  ����ش���ت���وق���ف  م���و����ش���ك���و 
اأوكرانيا  اأوق���ف���ت  اإذا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ليعك�س  د�شتورها  وعدلت  القتال 
�شبه  ب��������اأن  واع������رف������ت  احل�����ي�����اد 
جزيرة القرم اأر�س رو�شية واأي�شا 
با�شتقلل منطقتني حتت �شيطرة 

االنف�شاليتني املوالني لرو�شيا.
ت�����ش��اع��دت امل����خ����اوف م���ن ان����دالع 
ب���ني رو�شيا  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ح����رب 

الواليات  دف��ع��ت  اأن  ب��ع��د  وال��غ��رب 
املتحدة حلفاءها اإىل حظر واردات 
النفط الرو�شية عقابا ملو�شكو على 

غزوها اأوكرانيا.
وحذرت رو�شيا من اأنها رمبا ُتقدم 
على وقف تدفق الغاز عر خطوط 
اأملانيا ردا  االأنابيب من رو�شيا اإىل 
املا�شي  ال�شهر  ب��رل��ني  ق���رار  على 
وق����ف اف��ت��ت��اح خ���ط اأن���اب���ي���ب نورد 
2 اجلديد املثري للجدل.  �شرمي 
باملئة  باأربعني  اأوروبا  ومتد رو�شيا 

من احتياجاتها من الغاز.
وقال نائب رئي�س الوزراء الرو�شي 
اإن  االثنني  اأم�س  نوفاك  األك�شندر 
من حق رو�شيا اتخاذ قرار مماثل 
وحظر �شخ الغاز عر خط اأنابيب 

نورد �شرمي 1.
وح���ذر م��ن اأن اأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط قد 
ت����زي����د الأك�������ر م����ن م��ث��ل��ي��ه��ا اإىل 
حظرت  اإذا  للرميل  دوالر   300
الواليات املتحدة وحلفاوؤها النفط 

الرو�شي.
قرب  اليوم  النفط  اأ�شعار  وحامت 
14 عاما مع  اأعلى م�شتوياتها يف 
برنت  خلام  االآجلة  العقود  ارتفاع 

اإىل  باملئة   0.9 اأو  دوالر   1.06
124.27 دوالر للرميل ال�شاعة 
0223 بتوقيت جرينت�س، بعد اأن 
وقت  يف  دوالر   125.19 ب��ل��غ��ت 

�شابق.
واأج����رى ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي جو 
ب��اي��دن ات�����ش��اال ع��ر ال��ف��ي��دي��و مع 
وبريطانيا  واأملانيا  فرن�شا  زعماء 
ودع���اه���م  االث����ن����ني  االأول  اأم���������س 
النفط  واردات  ح��ظ��ر  دع����م  اإىل 

الرو�شية.
اليوم  عقوباتها  ال��ي��اب��ان  و���ش��ددت 
اآخرين   32 اأ�����ش����ول  ج���م���دت  اإذ 
ورو�شيا  رو����ش���ي���ا  م�������ش���وؤويل  م����ن 
التنفيذيني  وامل�شوؤولني  البي�شاء 
وثيقة  علقات  تربطها  ل�شركات 

باحلكومة.
وق����ال م�����ش��وؤول��ون اأوك���ران���ي���ون اإن 
م�شنعا  اأ����ش���اب���ت  رو���ش��ي��ة  ���ش��رب��ة 
13 يف  ب���ح���ي���اة  ل����ت����ودي  ل��ل��خ��ب��ز 
كييف.  مبنطقة  م��اك��اري��ف  ب��ل��دة 
التحقق  ل����روي����رز  ي��ت�����ش��ن  ومل 
رو�شيا  وت��ن��ف��ي  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل.  م���ن 

ا�شتهداف املدنيني.
ويف ماريوبول ال�شاحلية املحا�شرة، 
ال�شكان  من  االآالف  مئات  زال  ما 
وحتت  م��اء  اأو  طعام  دون  عالقني 

ق�شف متكرر.
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عربي ودويل

•• الفجر – خرية ال�صيباين
املخابرات  جهاز  ورئي�س  الرو�سي  الدفاع  وزيــر      

اخلارجية يقفان اإىل جانب بوتني يف احلرب.
    من م�سافة بعيدة، ميكن مقارنتهما ب�سهولة بداين 
وايلد، امل�ساك�س ال�سجاع من اأ�سول متوا�سعة، وبريت 
م�سل�سل  واملهّذب، يف  املغري  الأر�ستقراطي  �سينكلري، 

�سن�سرييل يور�س.

�شريغي ناري�شكني تعّرف على بوتني يف الكي جي بي�شريغي �شويغو ي�شتمد رتبته وميدالياته من ماآثر جي�شه

�سريغي �سويغو و�سريغي ناري�سكني:

مقّربان من فالدميري بوتني بني ال�صعبية والظل...!
ل الثاين دائًما البقاء يف الظل لالأول فر�س اأكرب خلالفة بوتني لأنه يحظى ب�سعبية لدى الرو�س، يف حني يف�سّ

بالن�شبة  ج����ًدا  ب��ع��ي��دا  االآن  ي��ب��دو 
ل�  ال�����ش��اب��ق  امل���دي���ر  ي��ت��ذك��ر  يل”، 
اخلارجي  للأمن  العامة  املديرية 
يوم  ب��اج��ول��ي��ه.  ب��رن��ارد  الفرن�شي 
اخلمي�س، ن�شر ناري�شكني، يف �شكل 
احلما�شية،  امل��واف��ق��ة  اأ���ش��ك��ال  م��ن 
ف���ي���ه روؤي��������ة بوتني  ���ا مي�����دح  ن�������شً
ميكن  ت�شقط،  “االأقنعة  للعامل. 
اأن ن��ق��راأ، ال��غ��رب ال ي��ح��اول فقط 
ب�����ش��ت��ار حديدي  رو���ش��ي��ا  اإح���اط���ة 
ج��دي��د... ه��ذه حم��اوالت لتدمري 

دولتنا –الإلغائها«.
   اإن قامو�س جنون العظمة الذي 
يتنامى اأي�شا عند حماوري بوتني 
يف االأ�شهر االأخرية، هو موؤ�شر على 
من�شق  �ُشئل  عندما  ولكن  االأ�شواأ. 
يف  ال�����ش��اب��ق  الفرن�شية  امل��خ��اب��رات 
اإذا كان يعتقد  ق�شر االإليزيه عما 
النهاية  يف  يف�شل  ق��د  ب��وت��ني  اأن 
اخلداع على القوة املطلقة لتجنب 
االأ�شواأ، مل ي�شتبعد ذلك... ال �شك 
ي���زال من  اللعبة ال  ه���ذه  الأن���ه يف 
املمكن ا�شتخدام خراء التج�ش�س.
عن لو جورنال دي دميان�س

م�صلحون يقتلون الع�صرات 
يف ولية كيبي النيجريية 

•• كادونا-رويرتز

ق����ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال�����ش��رط��ة اإن 
ال  ما  وقتلوا  كمينا  ن�شبوا  م�شلحني 
اأع�����ش��اء جمموعة  62 م��ن  يقل ع��ن 
حرا�شة اأهلية من املتطوعني يف والية 
اأ�شواأ  نيجرييا يف  ب�شمال غرب  كيبي 
منذ  ال��والي��ة  ت�شهدها  ع��ن��ف  اأع��م��ال 
واأكد  ال��ث��اين.  كانون  يناير  منت�شف 
ق��ائ��د امل��ج��م��وع��ة ه���ذا ال��ن��ب��اأ. ويوجد 
ال�شمالية  ال���والي���ات  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف 
جمموعات  ن��ي��ج��ريي��ا  يف  ال���غ���رب���ي���ة 
ي�شاعدون  ال���ذي���ن  امل��ت��ط��وع��ني  م���ن 
يف ال��دف��اع ع��ن ال��ق��رى وال��ب��ل��دات من 
الع�شابات امل�شلحة يف ظل ال�شعوبات 
قتال  االأم���ن يف  ق��وات  تواجهها  التي 
االإرهابيني والع�شابات املعروفة با�شم 
ق��ط��اع ال���ط���رق. وق���ال ع��ث��م��ان �شاين 
اإن  املجموعة يف كيبي لرويرز  قائد 
ملهاجمة  ت��خ��ط��ط  ك��ان��ت  جم��م��وع��ت��ه 
ليل  �شاكابا  الطرق يف منطقة  قطاع 

االأحد لكن �شخ�شا اأبلغهم.
متقاعد  جندي  وه��و  �شاين  واأ���ش��اف 
واأخفوا  كمينا  “ن�شبوا  امل�شلحني  اأن 
ال�شجريات  و�شط  النارية  دراجاتهم 
وطوقونا واأطلقوا النار من اجتاهات 
�شخ�شا   62 اإن  وق����ال  خمتلفة”. 

قتلوا.
ع�شرات  قام  الثاين  كانون  يناير  ويف 
بنهب  ن��اري��ة  دراج���ات  على  امل�شلحني 
 50 اأك��ر من  القرى وقتلوا  اإح��دى 

�شخ�شا يف كيبي.

قد تبدو املقارنة تافهة يف مواجهة 
الفظائع التي يعي�شها االأوكرانيون 
فاإن  ذل��ك،  اأي���ام. وم��ع  منذ ع�شرة 
الريطاين  امل�شل�شل  يف  ال��ث��ن��ائ��ي 
ه��م��ا م��ق��ارب��ة ان���ط���لق ل��ف��ه��م ما 
ي��ج��م��ع ����ش���ريغ���ي ����ش���وي���غ���و، وزي����ر 
 ،2012 دف����اع رو���ش��ي��ا م��ن��ذ ع����ام 
جهاز  رئي�س  ناري�شكني،  و�شريغي 
امل���خ���اب���رات اخل���ارج���ي���ة م��ن��ذ عام 
احلديدي  حتالفهما  يف   ،2016
فلدميري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  م��ع 
بوتني. فاإذا كان لدى االأول فر�س 
اأك��ر خللفة بوتني الأن��ه يحظى 
الثاين  فاإن  الرو�س،  ب�شعبية لدى 
الظل  ال���ب���ق���اء يف  دائ����ًم����ا  ي��ف�����ش��ل 

والت�شويات ال�شرورية.

�سويغو، “التعريف ذاته ملا ل 
ميكن اخرتاقه«

   ولد �شريغي �شويغو، 66 عاًما، 
اأق�شى  م��ن��غ��ول��ي��ا، يف  ح����دود  ع��ل��ى 
اآ�شيوي  اأب  م��ن  ���ش��ي��ب��ريي��ا.  ���ش��رق 
البناء  مهند�س  �شعد  رو�شية،  واأم 
ال�شهوب هذا �شلم اجلهاز  وفار�س 

�شنوات  ع�شر  من  يقرب  ملا  املحلي 
الطوارئ  وزارة حاالت  اإن�شاء  قبل 
ب��رئ��ا���ش��ة ب���وري�������س ي��ل��ت�����ش��ني. هو 
ع�شكرية،  خ���رة  مي��ل��ك  ال  ال����ذي 
ي�����ش��ت��م��د رت��ب��ت��ه وم��ي��دال��ي��ات��ه من 
ماآثر “جي�شه” العديدة يف خدمة 
الطبيعية  ال�����ك�����وارث  م���ك���اف���ح���ة 
والهجمات  ال���ك���رى  واحل�������وادث 
فلدميري  اخ����ت����اره  االإره����اب����ي����ة. 
ب���وت���ني ل���ق���ي���ادة ح�����زب ح��ل��ي��ف يف 
م�������ش���ريت���ه ن���ح���و ال�������ش���ل���ط���ة ع���ام 
2000، وح�شل على مكافاأة بعد 
اثني ع�شر عاًما ليحل حمل وزير 

دفاع فا�شل وفا�شد.
   م��ن��ذئ��ذ؟ ب���ات يف ر���ش��ي��ده �شبه 
جزيرة القرم دون اإطلق ر�شا�شة 
الوجود  لتاأمني  و�شوريا،  تقريًبا، 
البحر  ����ش���رف���ة  ع���ل���ى  ال����رو�����ش����ي 
 30 وال��زي��ادة  املتو�شط،  االأب��ي�����س 
باملائة يف ميزانية الدفاع. واليوم، 
���ش��ي��ظ��ل ه���ذا ال���غ���زو مل���ا ت��ب��ق��ى من 
اأوكرانيا، مهما كانت نتائجه، من 

اأعماله.
الكرملني،  ن���ظ���ر  زاوي�������ة  م����ن     

مع  يتعاطى  ناري�شكني  ب��وم��ب��ي��و، 
التنازل  دون  ول��ك��ن  االأم��ري��ك��ي��ني، 

عن اأي �شيء يتعلق باالأ�شا�شيات.
    تعود اآخر زيارة مل�شوؤول اأمريكي 
اخلريف.  اإىل  مو�شكو  اإىل  كبري 
ال��رو���ش��ي��ة حينها  ال���ق���وات  ك���ان���ت 
ت���وا����ش���ل ح�������ش���ده���ا ع���ل���ى اأب�������واب 
اأوكرانيا. بيل برينز، الدبلوما�شي 
ملعرفة  ج�����اء  ال�������ذي  امل���خ�������ش���رم، 
ال���ن���واي���ا ال���رو����ش���ي���ة ب�������ش���اأن حرب 
الوفا�س.  خايل  �شيغادر  حمتملة، 
القليلة  الثواين  طبعا، هناك تلك 
م��ن اج��ت��م��اع جم��ل�����س االأم����ن يوم 
�شبقت  التي  فراير،   21 االثنني 
يوبخ  بوتني  �شاهدنا  حيث  الغزو، 
مبا�شرة،  ال��ه��واء  على  ناري�شكني 
وه������و ي���ت���ل���ع���ث���م يف والئ��������ه دع���ًم���ا 
جمهوريات  با�شتقلل  للعراف 

دونبا�س املوالية لرو�شيا.
   هل ذاك امل�شهد علمة انق�شام؟ 
ثغرة؟ “ناري�شكني رجل متح�شر، 
عندما  ل��له��ت��م��ام،  مثري  لطيف، 
فرن�شا  يقدر  اأن��ه  ب��دا  ب��ه،  التقيت 
وثقافتها، لكن هذا يعود اإىل زمن 

وثيق وتعاهدا على احلياة واملوت، 
ذل���ك  اإدراك  م����ن  مت���ك���ن���ت  وق������د 
اأثناء  التفاو�س  علينا  كان  عندما 
هذا  يجيب  �شوريا”،  يف  احل���رب 
امل�����ش��در ن��ف�����ش��ه.    ل��ط��امل��ا اأظهر 
ال�شور  تقاربهما.  وبوتني  �شويغو 
عاري  لبوتني  امل��ج��زي��ة  ال��دع��ائ��ي��ة 
ال�شدر، ميتطي ح�شاًنا اأو ي�شطاد 
اأو  ���ش��ي��د  ج��ول��ة  اأو يف  االأ����ش���م���اك 
الهوكي،  العب  �شدفة  يف  ملفوًفا 
ال�شيبريي  ال��رج��ل  بتوقيع  كلها 
امل�شفر، الرجل الذي يربط بوتني 
يتقا�شم  الرو�شية، والذي  بالربة 
معه �شعبيته عندما تكون االأوقات 

�شعبة.

ناري�سكني، املقرب
�شنة،   67 ناري�شكني،  �شريغي     
الكيلومرات  اآالف  ب��ع��ي��د  ه����و 
االأع��م��اق ه��ذه. ولد  ع��ن �شيبرييا 
قبل   ،1954 ع���ام  لينينغراد  يف 
�شانت  اأخ�������رى  م�����رة  ت�����ش��ب��ح  اأن 
واحدة  وه��ي  اأ���ش��لف��ه،  بطر�شرغ 
م����ن اأك�������ر ال����ع����ائ����لت يف ب���لط 

��ل ل��ف��رة طويلة  ح��ي��ث ك���ان ُي��ف�����شّ
ا�شتخدام اأجهزة املخابرات وقواتها 
لتنفيذ عمليات زعزعة اال�شتقرار 
ك�����ان احل������ال يف  ك���م���ا  ال���ق���م���ع،  اأو 
ال�����ش��ي�����ش��ان، ف����اإن ال��ه��ج��م��ات التي 
ي��ق��وده��ا ���ش��ريغ��ي ���ش��وي��غ��و تعتر 
املمكن  م��ن  جعلت  فقد  جن��اح��ات، 
القوة،  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل  ا�شتعادة 

ومكانة املحاور االأ�شا�شي.
�شويغو  م����ن  ه�����ذا  ي��ج��ع��ل  ه����ل     
وح�ًشا يرتدي زًيا ر�شمًيا دون وخز 
���ش��م��ري؟ ق���ال ع��ن��ه م���وؤخ���راً اأحد 
املنظمني الفرن�شيني للجتماعات 
يف  ال��رو���ش��ي��ة  الفرن�شية  ال���وزاري���ة 
الكلم،  يف  مقت�شد  “اإنه  القمة: 
ل��ل��غ��اي��ة، وخمتزل،  ول��ك��ن��ه م��ه��ذب 
اأوروبي  م�شوؤول  ويقول  وقوي”. 
�شابق: “ بالن�شبة يل، هو التعريف 
هل  اخراقه”.  ميكن  ال  مل��ا  ذات���ه 
�شيثق به بوتني حتى النهاية، ويف 
حال وجود �شعوبات على االأر�س، 
اأو جمود حمتمل يف وجه املقاومة 
املوؤكد  “من  االأوكرانية؟  ال�شعبية 
ارتباط  على  ال��رج��ل��ني  ه��ذي��ن  اأن 

�شانت  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال����دوائ����ر 
ناري�شكني  اأ����ش���ب���ح  ب���ط���ر����ش���رغ، 
م��ق��ّرب��ا م��ن ب��وت��ني ع��ن��دم��ا احتاج 
االأخري اإىل رجل ثقة ُيعيد النظام 
الرو�شي. ومن  الرملان  اإىل دوما، 
�شبكات  توحيد  ا،  اأي�شً مهامه  بني 
لرو�شيا  املوالية  املتطرف  اليمني 
يف اأوروب���ا.    يف �شبتمر 2014، 
ع��ن��دم��ا مت���ت م��ع��اق��ب��ت��ه م���ن قبل 
االحت�������اد االأوروب�����������ي، مت���ّك���ن من 
الروتوكول  تفا�شيل  على  اللعب 
للحوار  اج���ت���م���اع  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ال�شفارة  يف  ال��رو���ش��ي  ال��ف��رن�����ش��ي 
ال��رو���ش��ي��ة يف ب��اري�����س، ح��ي��ث كان 
جميع  م��ن  وال���ن���واب  ال�شناعيني 
االأط��راف. بعد عام، كان هو الذي 

ي�شتقبل مارين لوبان يف مو�شكو.
راأ����س  2016، ع��ل��ى     م��ن��ذ ع���ام 
جهاز املخابرات اخلارجية لرو�شيا 
العلقة  ج��زئ��ًي��ا  اأدار  االحت���ادي���ة، 
ترامب.  دون��ال��د  اإدارة  مع  املعقدة 
ناري�شكني، هو من حمبي اجلولف 
مثله، ولكنه اأكر دقة من نظريه 
يف وكالة املخابرات املركزية مايك 

ال��ق��ي�����ش��ر، ت���ع���ّرف ع��ل��ى ب��وت��ني يف 
ات�شاالت،  مهند�س  بي.  جي  الكي 
ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات، يف  اخ���ت���ي���اره يف  مت 
ملتابعة  ب��ري��ج��ن��ي��ف،  حقبة  خ�شم 
دزيرجين�شكي،  اأك��ادمي��ي��ة  ت��دري��ب 
القومية  امل���در����ش���ة  مب��ث��اب��ة  وه����ي 
ل�����������لإدارة الأج�����ه�����زة امل����خ����اب����رات. 
االثنان �شديقني ويذهبان  اأ�شبح 
ب���امل���ظ���لت. يف ذلك  ل��ل��ق��ف��ز  م���ًع���ا 
ب��وت��ني �شابط حالة  ك��ان  ال��وق��ت، 
اأملانيا  ج��م��ه��وري��ة  دري�������ش���دن،  يف 
الذي  وناري�شكني،  الدميقراطية، 
والفرن�شية،  االإجنليزية  يتحدث 
ك�شفه  ب��روك�����ش��ل.  اإىل  اإر���ش��ال��ه  مت 
ومت  االأوك��ران��ي��ني،  املن�شقني  اأح���د 

اإعادته اإىل االحتاد ال�شوفياتي.
   وكما كتب فيليب كوفا�شيفيت�س، 
املتخ�ش�س يف جمال اال�شتخبارات 
�شباي  م��وق��ع  ال��ع��م��ود يف  وك���ات���ب 
“نف�س  بوتني  ي�شارك  فاإنه  تالك، 
نخبة  عن  اإب��ع��اده  مت  باأنه  ال�شعور 
�شكل  ول��دي��ه  ال�شيوعي”،  احل��زب 

من اأ�شكال “الثاأر” من النظام.
    بعد االإب��ح��ار ل��ف��رة طويلة يف 

•• عوا�صم-وكاالت

ق�����ّدرت امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة للأمم 
امل���ت���ح���دة ل�������ش���وؤون ال���لج���ئ���ني عدد 
ال���ف���اري���ن م���ن اأوك����ران����ي����ا م��ن��ذ بدء 
فراير   14 يف  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
�شخ�س  مليون   1.5 بنحو  اجل���اري 
اأن  م��ت��وق��ع��ًة  االث���ن���ني  االأول  اأم�������س 
4 م��لي��ني الجئ  اإىل  ال��ع��دد  ي�����ش��ل 
طويلة.  مل���دة  االأزم������ة  ا���ش��ت��م��رت  اإذا 
وح����ذرت ت��ق��اري��ر دول��ي��ة م��ن تفاقم 
الو�شع االإن�شاين اخلا�س باللجئني 
االأوك���ران���ي���ني يف ال����دول االأوروب���ي���ة، 
���ش��ري��ع��ة جًدا  ال��ت��دف��ق��ات  اأن  خ��ا���ش��ة 
وع�شوائية، ما و�شفته االأمم املتحدة 
يف  للجئني  متنامية  اأزم���ة  “اأ�شرع 
الثانية«.  العاملية  اأوروبا منذ احلرب 
املتحدة  واالأمم  ال�شلطات  وت��ت��وق��ع 
ال��لج��ئ��ني يف وقت  ت��دّف��ق  ي����زداد  اأن 
يف  تقّدمه  الرو�شي  اجلي�س  يوا�شل 
حول  القتال  ا�شتمرار  مع  اأوك��ران��ي��ا، 
من  ع��دد  وجت���اوز  كييف.  العا�شمة 
و�شلوا من اأوكرانيا اإىل بولندا هربا 
اإىل مليون  ال��رو���ش��ي  االج��ت��ي��اح  م��ن 
���ش��خ�����س، وف����ق م���ا اأف������اد ب���ه حر�س 

احلدود البولنديون.
ال�����راب�����ع م����ن م����ار�����س اجل�����اري  ويف 
االحت���اد  دول  داخ��ل��ي��ة  وزراء  اأج���م���ع 
�شرورة  على  بروك�شل  يف  االأوروب����ي 
للأوكرانيني  موؤقتة  حماية  توفري 
بلدهم،  يف  احل����رب  م���ن  ال���ه���ارب���ني 
وذلك من خلل اللجوء اإىل مذكرة 
لهم  ت�شمح   2001 ال��ع��ام  اإىل  تعود 
يف  �شنوات   3 اإىل  ت�شل  مل��دة  بالبقاء 
اإال  االأوروب���ي وبالعمل فيه.  االحت��اد 

اأن  وت����وزي����ع����ه����م. وي���و����ش���ح حم���م���د 
اللجئني  اأمام  اأبوابها  فتحت  اأملانيا 
بداية  منذ  كبري  ب�شكل  االأوكرانيني 
اإطار ا�شراتيجية �شاملة  االأزمة، يف 
�����ش����واء يف جمال  اأوك����ران����ي����ا  ل���دع���م 
الدفاع اأو على امل�شتوى الدبلوما�شي 
يف  ا  تناق�شً ي���رى  فيما  واالإن�����ش��اين، 
ا  املوقف الريطاين الذي ات�شم اأي�شً
االأوك���راين  امل��وق��ف  تعزيز  يف  بالقوة 
ا�شتقبال  رف���������س  ل���ك���ن���ه  ودع�����م�����ه، 

اللجئني باأعداد كبرية.

اأزمة الهاربني يف الداخل
وع���ل���ى ن��ح��و م��ت�����ش��ل ح�����ذرت االأمم 
اأزم����ة النازحني  ��ا م��ن  اأي�����شً امل��ت��ح��دة 
داخل اأوكرانيا، ومل يغادروا احلدود، 
حيث قّدرت فرار 160 األف �شخ�س 
اأوكرانيا  احل���رب يف  م��ن  االأق���ل  على 
ب���لده���م. ويعتقد  داخ���ل  ون��زوح��ه��م 
الرقم  ه����ذا  اأن  االأوروب��������ي  االحت�����اد 
 18 واأن  م��لي��ني   7 اإىل  يرتفع  ق��د 
اأوكراين �شيتاأثرون باحلرب.  مليون 
للم�شاعدات  االأوروب��ي  املفو�س  وقال 
“على  اإنه  االأزم��ات  واإدارة  االإن�شانية 
الرغم من اأن هذه تقديرات تقريبية 
وعلينا  �شخمة  االأرق���ام  ف��اإن  للغاية، 
اال�����ش����ت����ع����داد مل���ث���ل ه�����ذا ال����ن����وع من 
اأب��ع��اد تاريخية«.  ال��ذي له  ال��ط��وارئ 
ويتوا�شل االجتياح الرو�شي الأوكرانيا 
للأ�شبوع الثاين، حيث رّكزت القوات 
الرو�شية �شغطها على كريات املدن 
االأو�شاع  تفاقمت  بينما  االأوكرانية، 
تعر  ب�شبب  للمدنيني  االإن�����ش��ان��ي��ة 
اتفاق وقف اإطلق النار لفتح ممرات 

اآمنة يف عدة مدن حما�شرة.

ب�شكل  وتفاقمها  االأزم����ة  ب��داي��ة  م��ع 
اأن  ا  اأي�شً يعتقدون  لكنهم  مت�شارع، 
�شعوبات  �شتعاين  االأوروب��ي��ة  ال��دول 
واأزمات فيما يتعلق بتنظيم التواجد 
م�شتقبًل،  اللجئني  ���ش��وؤون  واإدارة 
اأوروب��ا تعاين منذ �شنوات  اأن  خا�شًة 
من تدفقات الهجرة التي زادت حلد 

غري م�شبوق منذ عام 2011.
املركز  رئ��ي�����س  ي���ق���ول  ال�����ش��ي��اق،  ويف 
واال�شتخبارات  للدرا�شات  االأوروب���ي 
جا�شم حممد ل�”�شكاي نيوز عربية” 
اإن االأعداد التي مت االإعلن عنها من 
ج��ان��ب م��ف��و���ش��ي��ة ال��لج��ئ��ني ت�شري 
اأوكرانيا  من  الهجرة  موجة  اأن  اإىل 
���ش��ت��ت��ج��اوز اأ���ش��ع��اف امل��ه��اج��ري��ن اإىل 
املا�شية،  ال�شنوات  م��دار  على  اأوروب���ا 
له  �شيكون  االأم���ر  اأن  يعني  م��ا  وه��و 

تداعيات خطرية م�شتقبًل.
ويقول حممد اإن “التقديرات ت�شري 
 6 اأو   5 اإىل جت���اوز ع��دد ال��لج��ئ��ني 
االأوكرانية”،  االأزم��ة  ج��راء  مليني 
ال�شريعة  االإج���راءات  اأن  اإىل  م�شرًيا 
ال���دول م��ن فح�س ملفات  ال مت��ّك��ن 
اللجئني وبع�شهم ي�شل دون اأوراق. 
ويعتقد اخلبري االأوروبي، اأن االحتاد 
ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف  اأي  ل���دي���ه  ل��ي�����س 
اأو�شاع اللجئني، وظل  التعامل مع 
م�شت  ل�شنوات  نف�شه  على  منق�شًما 
اأن  اإىل  بخ�شو�س هذا امللف، م�شرًيا 
االأزمة ت�شهد تفاقًما كبرًيا منذ عام 
2015، وال تزال قائمة حتى اليوم 
اللجئني  �شوؤون  ب��اإدارة  يتعلق  فيما 

فيما  متحّفظة  بقيت  بريطانيا  اأن 
واأعلنت  اإليها،  االأعداد  بتدفق  يتعلق 
فتح  ت�شتطيع  ال  اأن��ه��ا  لندن  حكومة 
ب�شكل  اللجئني  اأم��ام  اململكة  اأب��واب 
تعر�شها  ع���ل���ى  رًدا  وذل������ك  ك����ام����ل، 
للنتقاد من جانب فرن�شا ب�”افتقار 

االإن�شانية«.

األًفا يف اأملانيا وحدها  27
و�شّجلت ال�شرطة االأملانية االحتادية 

وجود اإجراءات رقابية على احلدود. 
لتاأ�شرية  االأوك����ران����ي����ون  ي��ح��ت��اج   ال 
دخول )فيزا( لل�شفر اإىل دول االحتاد 
االأوروبي ومن بينها اأملانيا، وبالتايل 
ال�شفر  االأوكرانيني  للنازحني  ميكن 
ودخول جميع دول االحتاد االأوروبي 
ي��وًم��ا دون   90 مل���دة  واالإق���ام���ة فيها 
فيزا، ب�شرط اأن يحمل امل�شافر جواز 
للو�شع  ون����ظ����ًرا  ب���ي���وم���ري،  ���ش��ف��ر 
ُي�شمح  اأوكرانيا،  احل��ايل واحل��رب يف 

األ��ًف��ا و491   27 و���ش��ول  االآن  حتى 
اأملانيا  اأوكرانيا اإىل  من الجئي حرب 
منذ ب��دء احل��رب، ج��اء ذل��ك وفًقا ملا 
الداخلية  وزارة  با�شم  متحدث  ذكره 
االأملانية يف برلني، الفًتا اإىل اإمكانية 
للجئي  احلقيقي  ال��ع��دد  ي��ك��ون  اأن 
احل��رب من اأوك��ران��ي��ا اأك��ر من ذلك 
ال�شرطة  بيانات  الأن  ملحوظ  ب�شكل 
ج����زًءا من  ف��ق��ط  تعك�س  االحت���ادي���ة 
عدد اللجئني القادمني ب�شبب عدم 

للنازحني بعبور احلدود دون جوازات 
ا. ويعر اللجئون احلدود  �شفر اأي�شً
اإىل ال���دول امل��ج��اورة يف ال��غ��رب مثل 
بولندا ورومانيا و�شلوفاكيا وهنغاريا 

ومولدوفا.

هل تكفي الإجراءات ال�سريعة؟
االأوروبية  ال��دول  اأن  املراقبون  ي��رى 
اإج����راءات  ات��خ��اذ  يف  ك��ان��ت م�شطرة 
�شريعة تتعلق باللجئني االأوكرانيني 

من املوؤكد اأن هذين الرجلني �صتجمعهما احلياة واملوتناري�صكني رجل متح�صر, لطيف, مثري لالهتمام

البنتاغون يّتهم مو�صكو بتجنيد مرتزقة �صوريني يف اأوكرانيا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اّتهمت وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( رو�شيا بتجنيد مرتزقة �شوريني 
لهذا  الرو�شي  اجلي�س  غزو  يواجه  حيث  اأوكرانيا  يف  للقتال  اآخرين  واأجانب 

البلد مقاومة �شر�شة.
ويف نيويورك اأعربت االأمم املتحدة وال�شني عن قلقهما من ا�شتقدام مزيد من 
اأّي منهما ب�شورة مبا�شرة رو�شيا.  اأوكرانيا، لكن  دون اأن ينتقد  املقاتلني اإىل 
وت�شارك مو�شكو يف النزاع ب�شوريا منذ 2015 اإىل جانب نظام الرئي�س ب�شار 

االأ�شد، وي�شهد هذا البلد قتااًل داخل املدن منذ اأكر من عقد.
وقال جون كريبي املتحّدث با�شم البنتاغون لل�شحافيني “نعتقد اأّن املعلومات 
يف  قواتهم  لتعزيز  �شوريني  مقاتلني  ي��ج��ّن��دون  )ال��رو���س(  ب��اأّن��ه��م  تفيد  التي 
اأن يكون بوتني م�شطراً  املثري للهتمام  “من  واأ�شاف  اأوكرانيا �شحيحة”. 

من  تقريباً   100% اأوكرانيا  يف  ن�شر  اأن  بعد  اأجانب”  مقاتلني  ال�شتخدام 
ا�شتعداداً  البلد  هذا  ح��دود  على  املا�شية  االأ�شهر  خلل  ح�شدها  التي  القوات 

لغزوه، وفقاً لتقديرات البنتاغون.
اأكر  اأوكرانيا  وبح�شب هذه التقديرات فقد ح�شدت رو�شيا على حدودها مع 

من 150.000 جندي.
ورّداً على �شوؤال ب�شاأن التقارير املتعّلقة بتجنيد رو�شيا مقاتلني �شوريني للقتال 
يف اأوكرانيا، قال املتحدث با�شم االأمم املتحدة �شتيفان دوجاريك خلل موؤمتره 

ال�شحايف اليومي اإّنه غري قادر على تاأكيد �شّحة هذه املعلومات.
“هذا النزاع لي�س بحاجة الأن ياأتي مزيد  اأّن  لكّن املتحّدث االأممي �شّدد على 

من النا�س من اخلارج لينخرطوا فيه...«.
جون  ت�شانغ  ال�شيني  ال�شفري  ج��ّدد  ال���دويل،  االأم���ن  ملجل�س  اجتماع  وخ��لل 
اأوكرانيا بني القوات  الدائر يف  النزاع  النار يف  الدعوة لعدم �شّب الزيت على 

الرو�شية واجلي�س االأوكراين. ومنذ بداأت القوات الرو�شية غزو اأوكرانيا مييل 
املوقف ال�شيني اإىل دعم مو�شكو.

وبعد اأن تطّرق اإىل العقوبات التي فر�شها الغرب على مو�شكو، حّذر ت�شانغ من 
اأن يجعل الو�شع  اأوكرانيا ميكن  اإىل  اأ�شلحة هجومية  اأو  “اإر�شال مرتزقة  اأّن 
الرو�شية  الع�شكرية  �شبه  فاغرن  �شركة  اأّن  اإعلمية  تقارير  وت��وؤك��د  اأ�شواأ”. 

اأر�شلت اإىل اأوكرانيا مقاتلني مل�شاندة اجلي�س الرو�شي.
وكان مرتزقة من هذه ال�شركة الرو�شية اخلا�شة قاتلوا يف ال�شنوات االأخرية يف 
ليبيا. كذلك فاإّن كل املع�شكرين املتحاربني يف ليبيا ا�شتقدم مرتزقة �شوريني 

للقتال يف �شفوفه.
م�شوؤولني  اأرب��ع��ة  ع��ن  االأح����د  نقلت  ج��ورن��ال  ���ش��ري��ت  وول  �شحيفة  وك��ان��ت 
24 �شباط/فراير با�شرت  اأّن مو�شكو التي بداأت غزو اأوكرانيا يف  اأمريكيني 
على  ال�شيطرة  يف  ال�شتخدامهم  �شوريني  مقاتلني  جتنيد  االأخ��رية  االأي��ام  يف 

مناطق ح�شرية يف اأوكرانيا. و�شّرح اأحد هوؤالء امل�شوؤولني لل�شحيفة اأّن بع�س 
اإىل  للن�شمام  وي�شتعّدون  رو�شيا  يف  بالفعل  م��وج��ودون  ال�شوريني  املقاتلني 
اأجانب على  التفا�شيل. وهناك مقاتلون  اأوكرانيا،  دون مزيد من  املعارك يف 

طريف اجلبهة يف اأوكرانيا.
حتّول  ال��ذي  ال�شابق  املتمّرد  قديروف،  رم�شان  القوي  ال�شي�شان  رجل  ون�شر 
اإّن  وق��ال  اأوك��ران��ي��ا،  يف  �شي�شانيني  ملقاتلني  فيديو  مقاطع  للكرملني،  حليفاً 

بع�شهم ُقتلوا يف املعارك.
وعلى اجلانب االآخر من اجلبهة، �شافر ع�شرات اآالف املتطوعني اإىل اأوكرانيا 

للن�شمام اإىل قواتها، وفقاً لوزير اخلارجية االأوكراين دميرو كوليبا.
اأوك���ران���ي���ا، حت��ت �شيطرة  اأك���ر م��دي��ن��ة يف  ت���زال كييف وخ��ارك��ي��ف، ث���اين  وال 
ال�شاحلية  خري�شون  مدينة  على  رو�شيا  ا�شتولت  بينما  االأوكرانية،  احلكومة 

و�شّعدت ق�شفها للمراكز احل�شرية يف كّل اأنحاء البلد.
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عربي ودويل

حتليل

كـــــــــــــــــــــان 
عن  المتناع 
الــتــ�ــســويــت 
عالمة  اأول 
عــلــى حتــّول 
ـــــــوقـــــــف  امل
الـــ�ـــســـيـــنـــي

تريد  ال�سني 
ـــا،  ـــي ـــران اأوك
بني  ــرا  جــ�ــس
ـــــرق  ـــــ�ـــــس ال
ــــــرب  ــــــغ وال
ولي�س �ساحة 
مـــــعـــــركـــــة

�ست�ستخل�س منها العرب والدرو�س:

حرب اأوكرانيا: التحدي الكبري ل�صني �صي جني بينغ...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

ترجمة خرية ال�صيباين
   يقف الغزو الرو�سي لأوكرانيا عند مفرتق طرق: 
العقوبات  جانب  اإىل  ـــس  الأر� على  فال�سعوبات 
حرب  اإىل  بوتني  فالدميري  رو�سيا  بدفع  تخاطر 

الطاقة  حمطة  على  الــهــجــوم  ويــو�ــســح  �ساملة. 
اجلي�س  جنح  اإذا  لكن  ذلــك.  زابوريزهيا  النووية 
البلد،  هذا  على  ال�سيطرة  يف  الأرجح  على  الرو�سي 
فاإن رجل الكرملني القوي �سيجد نف�سه معزوًل متاًما 

يف الغرب.
وانتكا�سة  عقود،  منذ  رو�سيا  ت�سهده  مل  انعطاف   

�سي  ال�سيني  الرئي�س  على  �سيتعني  ا�سرتاتيجية 
جني بينغ تعّلم الدرو�س منها.

   اأبعد ما يكون عن النجاح يف غزو اأوكرانيا باأكملها 
الرو�سي  اجلي�س  يــواجــه  قليلة،  اأيـــام  غ�سون  يف 
الغالبية  اأعربت  بينما  الأوكرانيني  من  مقاومة 
املتحدة  الأمم  يف  الأعــ�ــســاء  الـــدول  مــن  العظمى 

البالغ عددها 192 دولة عن رف�سها العميق ملغامرة 
نيويورك.  يف  عامة  جل�سة  خالل  بوتني  فالدميري 
�سيل  يف  الرو�سية  الع�سكرية  ال�سربة  ت�سّببت  كما 
من  واملالية  والتجارية  القت�سادية  العقوبات  من 
الرو�سي يف  اأن ت�سع القت�ساد  �ساأنها، على الأرجح، 

ماأزق خطري.

�شي جني بينغ واأندريه دودا... احلزام والطريق يتعرالقريب منك بعيد...

اأن ت���وّح���د ال���غ���رب يف     مل ي�����ش��ب��ق 
مواجهة م�شروع تدمري اأّمة كهذا. 
االحتاد االأوروبي، الذي كان يواجه 
تقليدًيا عملية بناء �شعبة و�شاقة، 
ف�شل  فيما  اأ�شبوع  غ�شون  يف  جنح 
�شنوات.  ع�شر  خ��لل  ب��ه  القيام  يف 
اأوك���ران���ي���ا يف غ�شون  غ����زو  واأث������ار 
فعل  وردود  ا���ش��م��ئ��زاًزا  قليلة  اأي����ام 
عدائية جتاوزت اإطار عمل االحتاد 
املتحدة،  وال�����والي�����ات  االأوروب����������ي 
اآ�شيا  م����ن  ك����ب����ريا  ج������زء  ل���ت���ط���ال 
واملحيط الهادي واأفريقيا وال�شرق 
االآن وا�شًحا  وي��ب��دو  االأو�����ش����ط.    
اأن �شيد ال�شني ال�شيوعية ال  جًدا، 
يريد اأن ت�شبح بلده منبوذة على 
اإذا قرر �شي جني  ال�شاحة الدولية 
اال���ش��ت��ف��ادة من  م��غ��ام��رة،  بينغ، يف 
هذه الفر�شة ملحاولة غزو ع�شكري 

لتايوان.
    لقد اأثبت غزو اأوكرانيا انه خطاأ 
مفاجئ،  وا���ش��رات��ي��ج��ي  ت��ك��ت��ي��ك��ي 
ح���ي���ث ط���ب���ع���ه ن���ق�������س يف ال����غ����ذاء 
ع��ن مركبات  وال��ت��خ��ل��ي  وال���وق���ود، 
ومقتل  طائرات،  وفقدان  م�شلحة، 
ي��ع��ت��ق��ده بع�س  ج����ن����ود. ه�����ذا م����ا 
اجلي�س  ع��ن  االأمريكيني  اخل���راء 
ال��رو���ش��ي، ال��ذي��ن ق��ال��وا، اخلمي�س 
3 مار�س، اإنهم فوجئوا ب�شوء اإدارة 
الغزو،  ط��واب��ري  تعر  م��ع  احلملة، 
املدرعة  امل��رك��ب��ات  م��ئ��ات  وف���ق���دان 
ي��ب��دو، وطريان  ال��رو���ش��ي��ة على م��ا 
الكرملني الذي منعته قوات الدفاع 
االأوك���ران���ي���ة م���ن ال�����ش��ي��ط��رة على 
بو�شطن،  �شكوت  وي��ق��ول  ال�شماء. 
موؤ�ش�شة  يف  ال��دف��اع  حمللي  ك��ب��ري 
“عندما  ل���لأب���ح���اث:  ك����ورب  ران����د 
اأو  اأ�شبوعني  بعد  االأم���ر  يف  تف�شل 
اأفهم  اأن  ميكنني  اأ���ش��اب��ي��ع،  ث��لث��ة 
ذلك، لكن عندما تتعر على عتبة 
ال���ب���اب واأن�����ت ت��دخ��ل ال��ب��ي��ت، ف���اإّن 

لديك م�شكلة اأخرى«.
   ت��وق��ع ال��ب��ن��ت��اغ��ون وخ�����راء من 
اأن يدمر اجلي�س  القطاع اخلا�س، 
اأوكرانيا  ق����درة  ب�����ش��رع��ة  ال��رو���ش��ي 
على الرد، وتقوي�س قيادة اجلي�س 
األ����ف،   200 ال���ب���ال���غ  االأوك���������راين 
ال�شاروخية،  ال��دف��اع��ات  وت��دم��ري 
وت����دم����ري اجل���ي�������س م����ن اجل������و يف 
كييف. لكن مل يحدث اأي من هذا 
من  االأوىل  الثمانية  االأي���ام  خ��لل 
ال��ق��ت��ال. ورغ���م ع��دم وج���ود تقدير 
موثوق لعدد اجلنود الرو�س الذين 
فانه  ���روا،  اأُ����شّ اأو  اأ�شيبوا  اأو  قتلوا 
اأعلى بكثري مما كان متوقًعا  يبدو 

لغزو ُمعد جيًدا.
ا�شتخباراتًيا  اإخ��ف��اًق��ا  ك��ان  »ل��ق��د     
تقدير  ا����ش���اء  ه���ائ���ًل  “رو�شًيا” 
وكان  االأوك��ران��ي��ة،  املقاومة  اأهمية 
التطبيق الع�شكري فظيًعا”، اأو�شح 
الدفاع  وزارة  وكيل  فيكرز،  مايكل 
للمخابرات،  ال�����ش��اب��ق  االأم��ري��ك��ي��ة 
الدرا�شات  م��رك��ز  االأ���ش��ب��وع يف  ه��ذا 
اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة وال���دول���ي���ة. وهذا 
بل �شك �شبب تغرّي نرة ال�شلطات 
بدء  م��ن��ذ  ع��م��ي��ق  ب�شكل  ال�شينية 
االأرا�شي  على  الرو�شية  العمليات 

االأوكرانية.

»ال�سني حترتم وحدة
 اأرا�سي جميع الدول«

   ع��ن��دم��ا ج����اء ف���لدمي���ري بوتني 
حل�شور  ف���راي���ر   4 يف  ب��ك��ني  اإىل 
حفل افتتاح دورة االألعاب االأوملبية 
ال�شتوية، �شرح �شي جني بينغ علًنا 
اأن العلقات ال�شينية الرو�شية مل 
ال��ي��وم من  اأب����ًدا م��ا ه��ي عليه  تبلغ 
�شاعات  اأرب��ع  بعد  ه��ذا  ك��ان  متانة. 
م��ن امل��ح��ادث��ات ب��ني ال��رج��ل��ني. ثم 
بعناية  ال�شينية  احلكومة  امتنعت 
الرو�شي  عن و�شف دخول اجلي�س 
اإىل اأوكرانيا باأنه غزو، متفادية مع 

ذلك مباركة هذا العدوان.
   بعد ذلك، يف 26 فراير، انحرفت 
املوقف  ع���ن  م���ا  ح���د  اإىل  ال�����ش��ني 
ال���رو����ش���ي ب���ق���راره���ا االم���ت���ن���اع عن 
ندد  االأم���ن.  جمل�س  يف  الت�شويت 
القرار “باأ�شد العبارات” بالعدوان 
ال���رو����ش���ي ع���ل���ى اأوك����ران����ي����ا، ودع����ا 
“على  ق��وات��ه��ا  �شحب  اإىل  مو�شكو 
االأوكرانية.  االأرا�شي  من  الفور” 
وك��ان��ت رو���ش��ي��ا ه��ي ال��وح��ي��دة التي 

ا�شتخدمت حق النق�س �شده.

باأغلبية  عليه  واف��ق��ت  ت�شويت  يف 
اأ�شل  م����ن  دول������ة   141 ���ش��اح��ق��ة 
�شوتت  املنظمة.  يف  ع�شًوا   193
من  ������ش�����ده:  ف���ق���ط  دول  خ���م�������س 
امل�����ش��ت��غ��رب، رو���ش��ي��ا، وكذلك  غ���ري 
ال�شمالية  وك����وري����ا  ب���ي���لرو����ش���ي���ا 
 35 وامتنعت  و���ش��وري��ا.  واإري��ري��ا 
دولة، منها ال�شني، عن الت�شويت.

ال���ت�������ش���وي���ت، قال     ع�����ش��ي��ة ه�����ذا 
االأمم  ل�����دى  ال�����ش��ي��ن��ي  ال�������ش���ف���ري 
م�شبقا:  ج����ون،  ت�����ش��ان��غ  امل���ت���ح���دة، 
مبثابة  اأوك��ران��ي��ا  تكون  اأن  “يجب 
ج�����ش��ر ب���ني ال�����ش��رق وال���غ���رب بداًل 
مل�شائل  �شاحة معركة  تكون  اأن  من 
ب�شراحة  واأ�شاف  جيو�شيا�شية”. 
دبلوما�شي  ل�شان  على  عادية  غري 
اأوكرانيا  يف  ال��و���ش��ع  ب���ارز:  �شيني 
روؤيته،  ال�����ش��ني  ت���ري���د  “ال  ����ش���يء 
ولي�س يف م�شلحة اأي من االأطراف 
ر�شالة ت�شتهدف ب�شكل  املعنية”... 

�شمني �شيد الكرملني.

تاأثرت “طرق
 احلرير اجلديدة«

لهذه  االقت�شادية  االآث����ار  ب���داأت     
لل�شني.  بالن�شبة  تلم�س  احل���رب 
اأح���ده���ا ه���و ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى “طرق 
احلرير اجلديدة” )مبادرة احلزام 
دبلوما�شية  وت��داع��ي��ات  وال��ط��ري��ق( 
البلدان  بع�س  على  للنزاع  ومالية 
ال����رن����ام����ج،  ه������ذا  االأع�����������ش�����اء يف 
اأو ك��ازاخ�����ش��ت��ان. يف  م��ث��ل ب��ول��ن��دا 
����ش���ي جني  ا���ش��ت��ق��ب��ل  6 ف����راي����ر، 
اأندريه  ال��ب��ول��ن��دي  ال��رئ��ي�����س  بينغ 
معه  ون��اق�����س  عظيمة  ب��اأب��ه��ة  دودا 
يف  الذي،  الثنائي  التعاون  باإ�شهاب 
الدولة  ه��ذه  �شيجعل  ب��ك��ني،  نظر 
الواقعة يف و�شط اأوروبا “بوابة اإىل 
كان دودا الزعيم الوحيد  اأوروبا”. 
يف االحت���اد االأوروب�����ي ال���ذي �شافر 
اإىل بكني حل�شور حفل افتتاح دورة 
ال�شهر  ال�شتوية  االأوملبية  االأل��ع��اب 

املا�شي.
��ت ه���ذه اخل��ط��ة ال�شخمة     ون�����شّ
ال�شكك  خ��ط��وط  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
بولندا  ت���ع���ر  ال���ت���ي  احل����دي����دي����ة 
جلعلها رابًطا حا�شًما ملبادرة احلزام 
والطريق الأنها ميكن اأن جتعل من 
على  ب��اأوروب��ا  ال�شني  رب��ط  املمكن 
ط����ول ه����ذا امل���م���ر ال�����ذي ي��ع��ر كل 
ورو�شيا  كازاخ�شتان  ع��ر  اأورا���ش��ي��ا 
وب��ي��لرو���ش��ي��ا. وم���ع ذل���ك، ف���اإن ما 
القطارات  ه���ذه  ن�شف  م��ن  ي��ق��رب 
اأوكرانيا  يف  واحل��رب  رو�شيا،  يعر 
معر�شة خلطر كبري يتمثل يف �شل 
ح��رك��ة امل����رور ه���ذه ل��ف��رة طويلة 
التي  االأوروب���ي���ة  ال��ع��ق��وب��ات  ب�شبب 

ت�شرب مو�شكو.
اأعلن  م��ار���س،   3 اخلمي�س  ي���وم     
ال��ب��ن��ك االآ����ش���ي���وي ل��ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
تاأ�ش�س  ال�����ذي  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة 
2016 مب��ب��ادرة م��ن ال�شني  ع��ام 
م���ع دول اأخ�����رى م��ن��ه��ا رو���ش��ي��ا، يف 
اأن�شطته  “جميع  اأن  �شحفي  بيان 
م���ع رو���ش��ي��ا وب��ي��لرو���ش��ي��ا جممدة 
ومدققة االآن ب�شبب غزو اأوكرانيا. 
اأوكرانيا،  يف  احل��رب  ا�شتمرار  ومع 
لل�شتثمار  االآ�شيوي  البنك  يعرب 
تعاطفه  ع���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
مع  قلوبنا  املت�شررين،  جميع  مع 
اإىل  ُينظر  ما  غالًبا  املتاأملني”.  كل 
اأن����ه م��ن��اف�����س للبنك  ال��ب��ن��ك ع��ل��ى 
الدويل، الذي يقع مقره الرئي�شي 
الواليات  نفوذ  وحتت  وا�شنطن  يف 

املتحدة.
   لكن اأكر ما يقلق القوة ال�شينية 
بل �شك، هو التهديد النووي الذي 
ل�����ّوح ب���ه ف���لدمي���ري ب���وت���ني، وهي 
اإال غري  تبدو  اأن  م��ب��ادرة ال ميكن 
م�شوؤولة اإىل حد كبري يف نظر �شي 
جني بينغ. يبقى االآن اأن نرى كيف 
اأوكرانيا  يف  احل��رب  تطور  �شيكون 
يف االأيام اأو االأ�شابيع املقبلة، وماذا 
ال�شني  ع���ل���ى  ع���واق���ب���ه���ا  ���ش��ت��ك��ون 
تزيد  االآن،  من  لكن،  اآ�شيا.  و�شرق 
حذرها،  م��ن  ال�شينية  ال�شلطات 
بنف�شها  الناأي  اإىل  بو�شوح  ومتيل 

اأكر فاأكر عن فلدميري بوتني.
موؤلف حوايل خم�سة ع�سر كتاًبا 
خم�س�سة لل�سني واليابان والتبت 
والهند والتحديات الآ�سيوية 
الرئي�سية. عام 2020، ن�سر كتاب 
“الزعامة العاملية حموره، ال�سدام 
بني ال�سني والوليات املتحدة” عن 
من�سورات لوب. 

   كان هذا االمتناع عن الت�شويت 
املوقف  يف  حت��ول  على  علمة  اأول 
مرة  النغمة  ت��غ��ريت  ث��م  ال�شيني. 
اأخرى. وهكذا قال وزير اخلارجية 
ال�����ش��ي��ن��ي وان�����غ ي����ي، ال���ث���لث���اء 1 
مع  هاتفية  مكاملة  خ��لل  م��ار���س، 
نظريه االأوك��راين دميرو كوليبا، 
بني  لل�شراع  ب�شدة”  “ياأ�شف  اإن��ه 
رو�شيا واأوكرانيا منذ 24 فراير. 
الدبلوما�شية  رئ���ي�������س  واأ������ش�����اف 
“تويل  ال�������ش���ني  اأن  ال�������ش���ي���ن���ي���ة، 
اهتماما كبريا لل�شرر الذي يلحق 
باملدنيني”، كما تدعو البلدين اإىل 
من  امل�شكلة  حل��ل  طريقة  “اإيجاد 
ذكر  ما  ح�شب  التفاو�س”،  خ��لل 

التلفزيون ال�شيني الر�شمي. 
االإع���لم  و���ش��ائ��ل  اأن  حقيقة  اإن     
�شيما  وال  ال�����ش��ي��ن��ي��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
القناة الر�شمية للنظام التي حتظى 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  وا����ش���ع  ب��اه��ت��م��ام 
الت�شريحات،  ه���ذه  تنقل  ال��ب��لد، 
ت��ق��ول ال��ك��ث��ري ع��ن االإح�����راج الذي 
يعاين منه النظام ال�شيني، والذي 
يبدو اأنه ال ينوي ال�شري على خطى 
رو�شيا بخ�شو�س تايوان. لكن وانغ 

يي، مل يتوقف عند هذا احلد.
  تعلن احلكومة ال�شينية االآن عن 
البحث  يف  دور  للعب  ا���ش��ت��ع��داده��ا 
عن وقف اإطلق النار بني مو�شكو 
وكييف. واأ�شار بيان �شحفي �شيني 
املحادثة  ه����ذه  ن��ه��اي��ة  يف  ر���ش��م��ي 
“اأوكرانيا  اأن  اإىل  ال���ه���ات���ف���ي���ة، 
مع  ح��واره��ا  تعزيز  على  حري�شة 
تاأمل  االأخ����رية  ه���ذه  وان  ال�����ش��ني، 
يف اأن تكون قادرة على لعب دور يف 
النار...  البحث عن وقف الإط��لق 
اأرا�شي  وح���دة  حت���رم  ال�����ش��ني  اإن 

جميع الدول«.
حد  اإىل  بكني  حكومة  ت�شل  مل     
حتديد ما اإذا كانت تقبل باملطالب 
القرم،  ج��زي��رة  �شبه  يف  ال��رو���ش��ي��ة 
وما اإذا كانت تدعم اعراف رو�شيا 
دونبا�س  منطقة  يف  باالنف�شاليني 
االإعلن  لكن هذا  اأوكرانيا،  ب�شرق 
ت�شريحات  م����ع  ��ا  ت��ن��اق�����شً ي���ق���دم 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 
ال�شينية: يف 24 فراير، �شئل عن 
الو�شع  اأن  اأج��اب  اأوك��ران��ي��ا،  �شيادة 
“جمموعة  ب�����ش��ب��ب  ك����ان  احل�����ايل 
دخول  و�شف  دون  العوامل”،  من 
اأوكرانيا  اإىل  ال���رو����ش���ي  اجل��ي�����س 

للتنمية االقت�شادية وال اال�شتقرار 
التعاون بني  اال�شتغناء عن  العاملي 

القوتني العظميني.
   ف���اج���اأ ه����ذا امل���ق���ال ع�����دًدا كبرًيا 
م���ن امل���راق���ب���ني ال�����ش��ي��ن��ي��ني، مثل 
ال�شهري  امل��ح��ام��ي  جينغت�شو،  ت���او 
الناطق بالفرن�شية: “يف وقت كانت 
العلقات ال�شينية االأمريكية �شبه 
ال�شعارات  تتكاثر  وحيث  جممدة، 
ال�شينية  ال��ع��لق��ات  مت��ّج��د  ال��ت��ي 
اأح���د  اأن  ف����ان ح��ق��ي��ق��ة  ال���رو����ش���ي���ة 
ال�شيني  ال�شيوعي  احل��زب  اأع�شاء 
املربح  ال���ت���ع���اون  اجت�����اه  اأن  ي���وؤك���د 
ال�شينية  ال��ع��لق��ات  يف  للجانبني 
االأم��ري��ك��ي��ة ال رج��ع��ة ف��ي��ه، يعتر 

انعطافا مفاجئا«.
اجتاه  يف  م��ف��اج��ئ  “تغيري  اإن����ه     
املدونني  اأح���د  كتب  كما  الريح”، 
�شاخرا:  وي�����ش��ات  ع��ل��ى  ال�شينيني 
االإنرنت  مل�شتخدمي  مي��ك��ن  “ال 
على  اإن���ه،  التغيري.  وت��رية  مواكبة 
ن�شر  م��ن  م��ن��ده�����س  امل���ث���ال،  �شبيل 
�شينخوا  اأنباء  وكالة  ن�شرته  مقال 
التعاون  جناحات  ي�شرد  الر�شمية، 
التواأمة  مثل  االأم��ري��ك��ي،  ال�شيني 
جانبي  على  واملقاطعات  امل��دن  بني 
“ما الذي يحدث  الهادي.  املحيط 
يف  امل�����ش��ت��خ��دم  ي�����ش��ت��غ��رب  اليوم؟” 

تعليقه.

»اأوكرانيا ج�سر« 
الت�شريحات  ذل���ك  اإىل  ي�����ش��اف     
وين  وان��غ  بها  اأدىل  التي  امللتب�شة 
وزارة  با�شم  املتحدثني  اأح���د  ب��ني، 
اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة، ال����ذي اأكد 
اعترت  “لطاملا  ف��راي��ر:   28 يف 
ال�شني اأن اأمن اأي بلد ال ميكن اأن 
ُيبنى على اأ�شا�س امل�شاومة على اأمن 
تقوي�س  ع��ن  ناهيك  اأخ����رى،  دول 
�شيادة واأمن دول اأخرى، �شعياً وراء 
ت��ف��وق��ه��ا ال��ع�����ش��ك��ري واأم��ن��ه��ا. هذه 
ال�شحيفة  نقلتها  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م��ات، 
ف�شرها  ب��ي��ن��ج��ب��اي،  االل��ك��رون��ي��ة 
انتقاد  اأن��ه��ا  على  امل��راق��ب��ني  بع�س 
لعدوانية رو�شيا، واعترها اآخرون 
املتحدة  ال�����والي�����ات  اإىل  م���وج���ه���ة 

وحلف �شمال االأطل�شي.
   ت��ب��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة للأمم 
قراًرا  مار�س،   2 االأربعاء،  املتحدة، 
“يطالب رو�شيا بالتوقف فوًرا عن 
اأوكرانيا”،  ���ش��د  ال��ق��وة  ا���ش��ت��خ��دام 

اأن الوقت قد حان لكي  ويعتقدون 
ت��ف��ع��ل ال�����ش��ني ن��ف�����س ال�����ش��يء مع 

تايوان.
    لكن اآخرين ي�شخرون من هذه 
احلرب، اأو حتى ينتقدونها بطريقة 
ي�شف  ال��ذي  التعليق  كهذا  خبيثة، 
واأثارت  “�شخيفة”،  بانها  احل��رب 
ت���ري���دون  “هل  م���ث���ل  م���ن�������ش���ورات 
جميلت  اأوك����ران����ي����ات  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
ت����راوح اأع��م��اره��ن ب��ني 18 و24 
غ�شب العديد  عاًما يف منزلكم؟”، 
وقد  االإن���رن���ت.  م�شتخدمي  م��ن 
امل�شاركات  اآالف  امل��راق��ب��ون  ح���ذف 
من�شة  “مبتذلة”.  اعترت  التي 
وي��ب��و وح��ده��ا، ال��ت��ي ت��ع��ادل توير 
4000 يف 27  يف ال�شني، حذفت 
فراير وحده، وفًقا ل�شحيفة نيكي 

اآ�شيا اليومية.
   وحثت من�شة ويبو م�شتخدميها 
“مو�شوعيني  ال�����ب�����ق�����اء  ع����ل����ى 
بطريقة  وامل�شاركة  وعقلنيني”، 
الو�شع  مناق�شة  عند  “عقلنية” 
ال���دويل. وح��ذف��ت دوي���ن، الن�شخة 
ا  اأي�شً ت����وك،  ت��ي��ك  م���ن  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
احل�����ش��اب��ات ال��ت��ي اع���ُت���رت “غري 
وحذفت  اأوك��ران��ي��ا،  ح���ول  الئقة” 
يف  فيديو  مقطع   6400 ح���وايل 
“بع�س  املوقع  ف��راي��ر. وق��ال   26

الوا�شح  م��ن  بالتاأكيد،  ب��ال��غ��زو.    
اأن ال�شني لن تن�شم اإىل العقوبات 
رو�شيا.  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ش��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
وه���ذا م��ا اأو���ش��ح��ه رئ��ي�����س اللجنة 
التنظيمية لقطاع التاأمني يف بنك 
االأربعاء  ت�شينغ،  �شو  ق��وه  ال�شني، 
ال�شني  اأن  م�����وؤك�����داً  م�����ار������س،   2
امل��ال��ي��ة املقررة  ال��ع��ق��وب��ات  ت��ع��ار���س 
هذا  ي��راق��ب  “الكل  رو���ش��ي��ا.  ���ش��د 
بني  احل��رب  اأو  الع�شكري  ال�شراع 
موؤمتر  يف  ق��ال  واأوك��ران��ي��ا،  رو�شيا 
اأو�شحه  ال�شني  وموقف  �شحفي، 
وزير اخلارجية، �شيا�شاتنا الدولية 
م���ع���روف���ة، ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق االأم����ر 
بالعقوبات املالية، فاإننا ال ندعمها، 
ال�����ش��ني ل��ن ت�����ش��ارك يف م��ث��ل هذه 

العقوبات«.

»الأوكرانيون ميرون 
بوقت ع�سيب«

   يف الواقع، ال�شبكات االجتماعية 
للمراقبة  خ�شعت  التي  ال�شينية، 
والرقابة ال�شديدة مبجرد التعبري 
ظلت  خم�����رًب�����ا،  ي��ع��ت��ر  راأي  ع����ن 
بالتعليقات  اأ���ش��ب��وع  طيلة  ملتهبة 
على ه��ذه احل���رب. وي��واف��ق معظم 
بالتاأكيد  االإن���رن���ت  م�شتخدمي 
ع���ل���ى ت�������ش���رف ب����وت����ني احل����رب����ي، 

غوانغمينغ،  ل�شحيفة  اف��ت��ت��اح��ي 
تعّد من بني  وهي �شحيفة يومية 
املركزية  للجنة  الر�شمية  ال�شحف 
والتي  ال�شيني،  ال�شيوعي  للحزب 
 1 االأوىل،  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  يف  ُن�������ش���رت 
“اجتاه  ب���ع���ن���وان  م���ق���اال  م����ار�����س، 
ال����ت����ع����اون امل�����رب�����ح ل���ل���ج���ان���ب���ني يف 
االأمريكية”.  ال�شينية  العلقات 
اليوم  يف  االفتتاحية  ه��ذه  ظ��ه��رت 
لن�شر  اخلم�شني  ل��ل��ذك��رى  ال��ت��ايل 
وثيقة  وه����ي  �شنغهاي”،  “بيان 
28 فراير  يف  دبلوما�شية موقعة 
الرئي�س  زي�������ارة  اأث����ن����اء   1972
اإىل  نيك�شون  ري��ت�����ش��ارد  االأم��ري��ك��ي 
تر�شم  وال��ت��ي  ال�شينية،  االأرا���ش��ي 
بني  العلقات  تطبيع  ثم  التقارب 

البلدين.
التاريخية  ال���زي���ارة  ت��ل��ك  اأع��ق��ب     
ن�������ش���ف ق������رن م�����ن ال���������ش����لم بني 
ورغم  املتحدة،  وال��والي��ات  ال�شني 
ف�����رات ال���ت���وت���ر ال�������ش���دي���دة، فقد 
اقت�شادي وجتاري  بتعاون  �شمحت 
ديناميكي بني البلدين. “اأ�شبحت 
من  االأمريكية  ال�شينية  العلقات 
اأقرب العلقات الثنائية يف العامل، 
التعاون  جم����االت  اأك����ر  ب��ع�����س  يف 
ت�شيد  امل�شركة”،  امل�شالح  واأه���م 
االفتتاحية التي ترى اأنه ال ميكن 

امل�شتخدمني تعاملوا مع هذا االأمر 
ب�شكل غري الئق و�شبوا الزيت على 
اخل�شو�س،  وج���ه  وع��ل��ى  النار”. 
كانوا ميزحون حول مو�شوع جاد، 
فيديو  م��ق��اط��ع  بتحميل  وق���ام���وا 
ون�شر  االأوكراين”،  “اجلمال  عن 
ال�شرر  واإحل����اق  ك��اذب��ة،  معلومات 

باجلو ال�شائد يف هذه املن�شة«.
   ودع�����ت ال�������ش���ف���ارة ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف 
اأوكرانيا اإىل التزام الهدوء يف ر�شالة 
ال�شينيني.  اإىل  وجهتها  مفتوحة 
يف  وي�شات  على  ح�شابها  يف  وقالت 
االأوكرانيون  “مير  ف��راي��ر:   26
بوقت ع�شيب”، يجب اأن نتفهمهم 

ومنتنع عن ا�شتفزازهم.
البيت  ح����ث  ف�����راي�����ر،   24 يف     
االأب����ي���������س ال�������ش���ني ع���ل���ى اإدان��������ة 
فلدميري بوتني. ووفًقا ل�شحيفة 
م�شدر  ع��ن  نقًل  تاميز  نيويورك 
ا�شتخباراتي اأمريكي، طلب العديد 
رفيعي  ال�شينيني  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
امل�شوؤولني  م��ن  حت��دي��ًدا  امل�����ش��ت��وى 
الرو�س يف اأوائ��ل فراير عدم غزو 

اأوكرانيا.

»تغرّي مفاجئ يف اجتاه الريح«
   ع��لم��ة اأخ���رى على ت��وّت��ر م��ا يف 
ب���ك���ني، مقال  ال�����ش��ل��ط��ة يف  اأروق������ة 

ل يريد �سيد بكني اأن ت�سبح بالده منبوذة على ال�ساحة الدولية اإذا قرر حماولة غزو ع�سكري لتايوان

احلرب يف اوكرانيا اربكت ال�شنياأعلن البنك االآ�شيوي لل�شتثمار يف البنية التحتية، اأن جميع اأن�شطته مع رو�شيا جممدة

وزير اخلارجية ال�شيني ذهب بعيدا يف موقفه

من الوا�صح اأن ال�صني لن تن�صم اإىل العقوبات الغربية املفرو�صة على رو�صيا
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جلنة ال�صوؤون املالية بالوطني توا�صل مناق�صة م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم الوكالت التجارية

وجذب املواهب وال�شياحة والثقافة. 
زدرافكو  م��ع��ايل  ق���ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
التعاون  وا�����ش����ل  ب��وك��ي��ف��ال�����ش��ي��ك 
ال��ب��ل��دي��ن الزخم  االق��ت�����ش��ادي ب��ني 
من  الرغم  على  املتنامي  والن�شاط 
على  “كوفيد-19”  تاأثري جائحة 
و�شنحر�س  عاملياً،  القطاعات  كافة 
خ���لل ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى زي���ادة 
تعميق  خ������لل  م����ن  ال����زخ����م  ه������ذا 
دولة  مع  االقت�شادي  التعاون  �شبل 
االإم��ارات، وتعزيز و�شول جمتمعي 
البلدين  اأ������ش�����واق  اإىل  االأع�����م�����ال 
الفر�س  م���ن  امل���زي���د  ال���ش��ت��ك�����ش��اف 
االتفاقيات  وتوقيع  اال�شتثمارية، 
االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف منو 
واال�شتثمارية  التجارية  التبادالت 

بني البلدين ال�شديقني.
الرائع  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���اد 
ملعر�س اإك�شبو 2020 دبي، م�شرياً 
ال��ف��اع��ل��ة يف  ب�����لده  م�����ش��ارك��ة  اإىل 
اأكر  جناحها  ينظم  حيث  املعر�س 
اأعمال  وم��ل��ت��ق��ى  م���وؤمت���را   11 م��ن 

خلل فرة انعقاده.
وق�������د ح����ق����ق ال�����ت�����ب�����ادل ال����ت����ج����اري 
االإم����ارات  ب��ني دول���ة  النفطي  غ��ري 
و���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا من����واً ب��ن�����ش��ب��ة 23% 
خلل العام املا�شي 2021 مقارنة 
مع عام 2020، متفوقاً اأي�شاً على 
عام ما قبل جائحة “كوفيد-19” 
عام 2019 بنمو بلغ نحو 13%، 
وهو االأمر الذي يعك�س قوة ومتانة 

العلقات بني البلدين.

•• دبي - وام: 

ع���ق���د م���ع���ايل ال����دك����ت����ور ث�����اين بن 
للتجارة  دولة  وزير  الزيودي  اأحمد 
اخلارجية، لقاًء ثنائيا يف مقر وزارة 
االقت�شاد يف دبي، مع معايل زدرافكو 
جمل�س  رئي�س  نائب  بوكيفال�شيك 
االقت�شادية  التنمية  وزير  ال��وزراء، 
وبحثا  ال�شلوفيني،  والتكنولوجيا 
االقت�شادية  العلقات  تقوية  �شبل 
التجارة  ت��دف��ق  وت��ع��زي��ز  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

البينية بني البلدين ال�شديقني.
اللقاء  خ����لل  ال����وزي����ران  ون���اق�������س 
ال�شراكة  ت��ط��وي��ر  اأط�����ر  ال��ث��ن��ائ��ي 
االق���ت�������ش���ادي���ة وت���و����ش���ي���ع جم����االت 
التعاون وفتح قنوات توا�شل مبا�شرة 
ب���ني ال��ق��ط��اع اخل���ا����س االإم����ارات����ي 
وتنمية  ال�������ش���ل���وف���ي���ن���ي،  ون����ظ����ريه 
وم�شاعفة  البينية  التجارة  حجم 
ح���رك���ة اال����ش���ت���رياد وال��ت�����ش��دي��ر يف 
االهتمام  ذات  احليوية  القطاعات 
اال�شتثمارات  وت���ن���وي���ع  امل�������ش���رك 
الفرة  خلل  وامل�شتقبلية  النوعية 
املقبلة، ال�شيما يف قطاعات ال�شحة 
واخلدمات اللوج�شتية وتكنولوجيا 
والتجارة  واالت�����ش��االت،  امل��ع��ل��وم��ات 
االإلكرونية، وال�شياحة، واالأن�شطة 
املالية  واخل������دم������ات  ال����ع����ق����اري����ة، 
الزراعية،  والتكنولوجيا  والتاأمني، 
وزي���������ادة ع������دد رح�������لت ال����ط����ريان 

املبا�شرة.
واأك�����������د م�����ع�����ايل ال�����دك�����ت�����ور ث����اين 

ال�شلوفينية  اأمام ال�شناعات  حيوية 
لدخول االأ�شواق االآ�شيوية وال�شرق 
اأو�شطية، فيما تعد �شلوفينيا وجهة 
بارزة على م�شتوى اأوروبا ال�شرقية. 
معر�س  اأهمية  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
تعزيز  يف  دب�����ي   2020 اإك�������ش���ب���و 
لكافة  االقت�شادي  التعاون  خريطة 
داعياً  ع���ام،  ب�شكل  امل�شاركة  ال���دول 

اإىل  ال�شلوفيني  االأع���م���ال  جمتمع 
الذهبية  ال��ف��ر���ش��ة  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 
واكت�شاف  امل��ع��ر���س  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
النمو  ل���ت���ح���ق���ي���ق  ج�����دي�����دة  ����ش���ب���ل 
���ش��راك��ات تنموية  واالزده�����ار وب��ن��اء 
خمتلف  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اأج������ل  م����ن 
االقت�شاد  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل����ج����االت 
واال�شتثمار  وال���ت���ج���ارة  واالأع����م����ال 

ال������زي������ودي ع���ل���ى ق������وة ال�������ش���راك���ة 
االق��ت�����ش��ادي��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة ب���ني دولة 
واأهمية  و���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا،  االإم���������ارات 
اأوجه  ت��اأط��ري  ال��ت��ق��دم احل��ا���ش��ل يف 
ال��ت��ع��اون االق��ت�����ش��ادي امل�����ش��رك يف 
امل�شركة  االقت�شادية  اللجنة  اإطار 
البلدين  ب��ني  املوقعة  واالت��ف��اق��ي��ات 
حر�س  اإىل  م�����ش��رياً  ال�����ش��دي��ق��ني.. 

�شلوفينيا يف العديد من القطاعات. 
ب��اأن ت�شهم اجلهود  وع��ر عن ثقته 
فتح  اجل���ان���ب���ني يف  م����ن  امل����ب����ذول����ة 
املرحلة  خ��لل  للتعاون  اأو�شع  اآف��اق 
املقبلة، والذي �شينعك�س على زيادة 
وتعزيز  التجارية  التبادالت  حجم 
ح�����ش��ور ال�������ش���ادرات االإم���ارات���ي���ة يف 
االأ�شواق ال�شلوفينية، وكذلك تنمية 

دول���ة االإم�����ارات على االن��ت��ق��ال اإىل 
مع  التعاون  من  جديدة  م�شتويات 
�شلوفينيا يف العديد من القطاعات 
الغذائي،  االأم������ن  م��ث��ل  احل���ي���وي���ة، 
والبنية  والتكنولوجيا،  وال��زراع��ة، 
وال�شركات  وال�����ش��ي��اح��ة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
القاعدة  من  واال�شتفادة  العائلية، 
ال��ت��ي متتلكها  ال��ق��وي��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

واال�شتثمارية  التجارية  ال�شراكات 
ب��ني جم��ت��م��ع االأعمال  ون���وع���اً  ك��م��اً 
ال�شلوفيني،  ون���ظ���ريه  االإم����ارات����ي 
لتحقيق  ال���ع���م���ل  اأه���م���ي���ة  م�����وؤك�����داً 
الفر�س  م��ن  ممكنة  ا�شتفادة  اأك��ر 
واملوقع  البلدين  اأ���ش��واق  يف  املتاحة 
اال���ش��رات��ي��ج��ي ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، حيث 
متثل دول��ة االإم���ارات بوابة جتارية 

خالل لقاء الزيودي مع وزير التنمية القت�سادية ال�سلوفيني

الإمارات و�صلوفينيا تبحثان تطوير ال�صراكة القت�صادية وتو�صيع التعاون التجاري وال�صتثماري

•• دبي - وام:

وا�شلت جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية يف املجل�س الوطني االحتادي 
خللها اجتماعها الذي عقدته ام�س يف مقر االأمانة العامة يف دبي برئا�شة �شعادة 
الدكتور طارق حميد الطاير رئي�س اللجنة، مناق�شة مواد م�شروع قانون احتادي 
والتجارة  ال�شناعة  غرف  احتاد  ممثلي  بح�شور  التجارية،  الوكاالت  تنظيم  ب�شاأن 
ال�شويدي  �شلطان  مرية  من  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر  بالدولة. 
مقررة اللجنة، واأ�شامة اأحمد ال�شعفار، وعائ�شة را�شد ليتيم، و�شعيد را�شد العابدي، 
اللجنة  ناق�شت  و  االحت����ادي.  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع�����ش��اء  امل��ه��ريي،  عبيد  وم����روان 
باالجتماع الذي ح�شره �شعادة حميد حممد بن �شامل االأمني العام الحتاد غرف 
التجارة وال�شناعة بالدولة، م�شروع القانون وا�شتمعت اإىل ملحظات واآراء ممثلي 

احتاد غرف ال�شناعة والتجارة، حول مواد امل�شروع الذي يتكون من 27 مادة.

�سمن جوائز �سيب تيك البحرية 2022

الطاقة والبنية التحتية تفوز بجائزة اأف�صل مبادرة حكومية يف جمال البتكار وال�صتدامة البحرية 

- الزيودي: العالقات الإماراتية ال�سلوفينية قوية ومتنامية.. ون�سعى اإىل النتقال مل�ستويات جديدة من التعاون يف العديد من القطاعات 
- زدرافكو بوكيفال�سيك: التعاون القت�سادي بني البلدين وا�سل الن�ساط املتنامي على الرغم من تاأثري جائحة كوفيد-19

احل�صيني يلتقي مدير عام �صندوق النقد الدويل
•• دبي-وام:

اأم�س  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ه���ادي احل�شيني  ب��ن  م��ع��ايل حممد  التقى 
تقنيات  ع��ر  وذل���ك  ال���دويل  النقد  ���ش��ن��دوق  ع��ام  م��دي��ر  غورغييفا  كري�شتالينا 
الربيع  اجتماعات  يف  االإم����ارات  دول��ة  م�شاركة  ب�شاأن  للتباحث  امل��رئ��ي  االت�شال 

االفرا�شية ملجموعة البنك الدويل و�شندوق النقد الدويل لعام 2022.
وزارة  وكيل  اخل��وري  حاجي  يون�س  �شعادة  املالية  وزارة  جانب  من  اللقاء  ح�شر 
املالية .. ومن جانب ال�شندوق الدكتور جهاد اأزعور مدير اإدارة ال�شرق االأو�شط 
يف  العربية  للمجموعة  التنفيذي  املدير  نائب  احلو�شني  علي  و  الو�شطى  واآ�شيا 
االأهمية  على  احل�شيني  ه��ادي  بن  حممد  معايل  و�شدد  ال��دويل.  النقد  �شندوق 
�شلمة  لتعزيز  ال��دويل  النقد  �شندوق  يبذلها  التي  املتوا�شلة  للجهود  الكبرية 
االقت�شاد العاملي وتلبية متطلبات التمويل للبلدان االأع�شاء االأ�شد احتياجا اإليها 

ف�شًل عن معاجلة خمتلف التحديات اال�شتثنائية التي ي�شهدها عاملنا اليوم.
وتعزيز  الثنائية  العلقات  تنمية  على  االإم���ارات  دول��ة  “حتر�س  معاليه:  وق��ال 
جماالت التعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات املالية االإقليمية والدولية خا�شة �شندوق 
االقت�شادي  والنمو  اال�شتقرار  ل�شمان  م�شتدامة  حلول  لتقدمي  ال��دويل  النقد 
يف  امل�شتدامة  التنمية  وت�شجيع  ال��رخ��اء  وبناء  الفقر  من  واحل��د  العاملي  وامل��ايل 
م��ن الق�شايا  ال��ل��ق��اء ع���دداً  اأن��ح��اء العامل.”  ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان خ��لل  خمتلف 
اجتماعات  يف  االإم���ارات  دول��ة  م�شاركة  تفا�شيل  عن  ف�شًل  والدولية  االإقليمية 
املقرر  ال���دويل  النقد  و���ش��ن��دوق  ال���دويل  البنك  ملجموعة  االف��را���ش��ي��ة  ال��رب��ي��ع 

انعقادها خلل الفرة من 18 وحتى 24 اأبريل 2022.

النقد العربي واملدفوعات الدولية بالهند 
يدعمان منو املدفوعات عرب من�صة »بنى«

•• اأبوظبي- وام:

وقع �شندوق النقد العربي مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة املدفوعات الدولية 
يف الهند لدعم منو املدفوعات عر احلدود من خلل الربط بني من�شة 
لتعزيز  “يو بي اآي”  للمدفوعات العربية وواجهة الدفع املوحدة  “ُبنى” 

الروابط االقت�شادية واملالية والتجارية بني الهند واملنطقة العربية.
“ُبنى”  من�شة  بني  اإ�شراتيجية  �شراكة  بناء  اإىل  التفاهم  مذكرة  تهدف 
للمدفوعات العربية وموؤ�ش�شة املدفوعات الدولية يف الهند لتحقيق الرابط 
االإ�شراتيجي  ال��دور  يعزز  مبا  ال��ف��وري  للدفع  خدماتهما  بني  التوافقي 
باالأ�شواق  العربية  ال��دول  يربط  للمدفوعات  رئي�شا  منفذا  “ُبنى”  ملن�شة 

العاملية.
وقع مذكرة التفاهم مهدي مانع، الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة االإقليمية 
ملقا�شة وت�شوية املدفوعات العربية “من�شة “ٌبنى” للمدفوعات العربية” 
و ريتي�س �شوكل، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة املدفوعات الدولية يف الهند 
الذراع الدولية ملوؤ�ش�شة املدفوعات الوطنية يف الهند وذلك خلل   NIPL
حفل توقيع عقد يف مقر �شندوق النقد العربي باأبوظبي بح�شور معايل 
جمل�س  رئي�س  العام  املدير  احلميدي  عبداهلل  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 

اإدارة ال�شندوق و �شعادة �شنجاي �شودهري �شفري الهند لدى الدولة.

•• دبي-الفجر: 

العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ت���وا����ش���ل 
تعزيز  ال��ن�����ش��ط يف  دوره�����ا  امل��ت��ح��دة 
القطاع البحري الوطني والنهو�س 
واللوج�شتية  ال��ب��ح��ري��ة  بال�شناعة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل. ويف اإجن����از 
القطاع  يف  ري��ادت��ه��ا  ي��ر���ش��خ  ج��دي��د 
جلهودها  ت��ت��وي��ج��اً  ج����اء  ال���ب���ح���ري 
واال�شتدامة،  االب���ت���ك���ار  جم����ال  يف 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  ت��ك��رمي  مت 
التحتية �شمن جوائز “�شيب تيك” 
اخلام�شة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
“اأف�شل  ف��ئ��ة  ع���ن  وذل�����ك  ع�������ش���رة، 
االبتكار  جم��ال  يف  حكومية  م��ب��ادرة 

واال�شتدامة البحرية«. 
مكانة  ال����ت����ك����رمي  ه�������ذا  وي����ك����ر�����س 
االإمارات،  دول��ة  يف  البحري  القطاع 
اإعادة  خلل  العامل  بها  �شهد  والتي 
املنظمة  جمل�س  لع�شوية  انتخابها 
للمرة  )ب(  الفئة  الدولية  البحرية 
وح�شولها  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة 
فئتها،  يف  اأ���ش��وات  ن�شبة  اأع��ل��ى  على 
تطوير  يف  املحوري  لدورها  تقديًرا 
وال�شيا�شات  اال�����ش����رات����ي����ج����ي����ات 
معايري  ت���ع���زز  ال���ت���ي  واالت����ف����اق����ات 
ال�������ش���لم���ة ال���ب���ح���ري���ة، وت�����ش��ه��م يف 
كفاءة  وت��ع��زز  بيئتها  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

القطاع البحري عاملياً.
امل���ه���ن���د����س ح�شن  ����ش���ع���ادة  واأع���������رب 
امل���ن�������ش���وري، وكيل  حم���م���د ج��م��ع��ة 

اأول جمتمع  املقطع،  لبوابة  املطورة 
موانئ رقمي يف دولة االإمارات يعمل 
ب��ت��ق��ن��ي��ة ب��ل��وك ت�����ش��ني، اإ���ش��اف��ة اإىل 
جمموعة دي بي ورلد، املمكن الرائد 
للتجارة الذكية، والتي اأطلقت عدًدا 
من املن�شات واملنتجات املبتكرة التي 
ت��ع��ي��د ت�����ش��ك��ي��ل اآل���ي���ات ال��ت��ع��ام��ل مع 
الدولية،  والتوريد  االإم���داد  �شل�شلة 
التجارية،  دب�����ي  ب����واب����ة  اأب������رزه������ا؛ 
ال����ن����اف����ذة امل�����وح�����دة ل���ل���ت���ج���ارة عر 
التي  “�شرييت”  ومن�شة  احل���دود، 
توفر اأ�شعاًرا فورية ومبا�شرة ل�شحن 
اأطلقت  ك��م��ا  ب��احل��اوي��ات.  الب�شائع 
“كارجوز  من�شة  م���وؤخ���ًرا  ال�����ش��رك��ة 

قال  جهته،  م��ن  ال�شعبني.”  م�شالح 
“تربط  حممد:  طاهر  اأحمد  �شعادة 
بعلقات  االإم����ارات  ودول���ة  ال�شومال 
فريدة وتاريخية دائمة، بني �شعبيهما 

 ،»CARGOES.com ك���وم  دوت 
لتمويل  متكاملة  ح��ل��واًل  تتيح  التي 
من  ال��ع��امل،  ح��ول  الب�شائع  و�شحن 
اأعلنت دي بي ورل��د عن  اآخ��ر  جانب 
 10،000 من  اأك��ر  بنقل  جناحها 
بي”  “بوك�س  ن���ظ���ام  ع���ر  ح���اوي���ة 
االآيل لتخزين ونقل احلاويات، كما 
بال�شراكة  ا  اأي�شً ورل��د  بي  دي  تقوم 
مع “هايرلوب ون” بتطوير نظام 
فائق ال�شرعة لنقل  “كارجو�شبيد” 
الب�شائع يف كب�شوالت تتحرك داخل 
ب�شرعة  ال��ه��واء  م��ن  مفرغة  اأنابيب 
ت�شاهي �شرعة النقل اجلوي، ولكن 

على الر.

وح���ك���وم���ت���ي���ه���م���ا، ���ش��ّك��ل��ت��ه��ا االأخ��������ّوة 
وال��ت��ع��اون وال��ت��اري��خ امل�����ش��رك، ونود 
االإم���ارات على دعمها  دول��ة  ن�شكر  اأن 
.  خا�شًة  امل�شتمر لل�شعب ال�شومايل 

يف اأوقات املحن؛ وننتهز هذه الفر�شة 
باليوبيل  االإم��ارات  لنحتفل مع دولة 
الذهبي واالإجناز الرائع الذي حققته 

يف اخلم�شني عاما املا�شية .

املرتبة  ويف  بالوقود  ال�شفن  وتزويد 
املوانئ  13 عاملياً يف موؤ�شر خدمات 
موانئ  �شّنفت  كما  االأداء،  وك��ف��اءة 
10 موانئ  اأف�����ش��ل  ���ش��م��ن  ال���دول���ة 
احلاويات.  م��ن��اول��ة  حجم  يف  عاملية 
الريادية  م��ك��ان��ت��ه��ا  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
على  البحرية  امل��راك��ز  اأف�شل  �شمن 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل.« وحت��ت�����ش��ن دولة 
االإمارات اأكر من 20 ميناًء بحرًيا 
دولًيا رائ��ًدا، وع��دًدا من اأكر موانئ 
ت�����ش��دي��ر ال��ن��ف��ط ع��امل��ًي��ا، ك��م��ا حتتل 
تزويد  �شعيد  على  الثالثة  امل��رت��ب��ة 
الرئي�س  املقر  ومتثل  ال�شفن،  وق��ود 
ال�شركة  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ  ملجموعة 

الدويل هذا، فاإن دولة االإمارات تاأمل 
يف اال���ش��ت��ف��ادة م���ن ت��ل��ك ال��ف��ر���س يف 
تعزيز �شراكتها مع ال�شومال ال�شقيق 
يخدم  مب����ا  امل������ج������االت،  خم���ت���ل���ف  يف 

وتعزيز  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
ت���ب���ن���ي ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل���دي���ث���ة 
ال�شناعة،  يف  النوعية  واالب��ت��ك��ارات 
وتعزيز ريادة دولة االإمارات يف تبني 
احل��ل��ول ال��رق��م��ي��ة وم��واك��ب��ة اأحدث 
ال��ت��ط��ورات وال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
القطاع البحري، اإ�شافة اإىل تر�شيخ 
وحماية  البحرية  ال�شلمة  معايري 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ب���ي���ئ���ة 
اجلهود  ه�����ذه  وت���وج���ه���ت  ال����ع����امل. 
بت�شدر الدولة العديد من موؤ�شرات 
التناف�شية العاملية يف القطاع البحري 
عاملياً  الثالث  املركز  يف  ج��اءت  حيث 
بحراً  امل��ن��ق��ول��ة  ال��ت��ج��ارة  تي�شري  يف 

التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال���ط���اق���ة  وزارة 
والنقل، عن  التحتية  البنية  ل�شوؤون 
�شعادته بهذا التكرمي، م�شرياً اإىل اأن 
اجلائزة تاأتي تقديراً جلهود الوزارة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف حت��وي��ل 
للبتكار  ع��امل��ي  م��رك��ز  اإىل  امل��ت��ح��دة 
وال�شناعات  اخل����دم����ات  جم����ال  يف 
مبادراتها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ب��ح��ري��ة، 
القطاع  يف  اال�����ش����ت����دام����ة  ل���ت���ع���زي���ز 

البحري.
دولة  “ت�شع  امل��ن�����ش��وري:  واأ����ش���اف 
قائمة  راأ���س  على  االبتكار  االإم���ارات 
اأول��وي��ات��ه��ا؛ ون��ع��م��ل دوم����اً يف وزارة 
دعم  على  التحتية  والبنية  الطاقة 

ال�����ش��وم��ال م���ن جن���اح���ات وت���ط���ور يف 
لعر�س  ومن�شة  القطاعات،  خمتلف 
جلذب  امل�شتقبلية  ال�شومال  خطط 

امل�شتثمرين من خمتلف دول العامل.
جمهورية  “ ت����رز  ال�����ش��ح��ي:  وق����ال 
ال�����ش��وم��ال ال��ف��ي��درال��ي��ة م���ن خلل 
2020 ميزاتها  اإك�شبو  م�شاركتها يف 
حيث  من  بها  تزخر  التي  التناف�شية 
امل�شتعد  و�شبابها  الطبيعية،  مواردها 
ال�شومال،  ن��ه�����ش��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
الفر�س  ع����ر�����س  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
املبا�شر  االأجنبي  لل�شتثمار  الكبرية 
املجاالت،  من  العديد  يف  وابتكاراتها 
بالطاقة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ�����ش��و���ش��ا 
يف  “نحن  واأ�������ش������اف:  املتجددة.” 
امل��ت��ح��دة، نتطلع  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
الدول  مع  تعاوننا  تو�شيع  اإىل  دائما 
وال�������ش���دي���ق���ة مب����ا يحقق  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
امل�������ش���ال���ح امل�������ش���رك���ة، وم������ن خ���لل 
اإك�شبو  الفر�س الكثرية التي يوفرها 

•• دبي-وام:

بيومها  ال�شومال  جمهورية  احتفلت 
دب���ي،   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  ال���وط���ن���ي 
اأحمد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  االول،  اأم�����س 
�شفارة  باأعمال  القائم  حممد،  طاهر 
الدولة،  ل���دى  ال�����ش��وم��ال  ج��م��ه��وري��ة 
اجلالية  اأبناء  من  وا�شعة  ومب�شاركة 
�شيف  ����ش���ال���ح  وك������ان  ال�������ش���وم���ال���ي���ة. 
ال�شوؤون  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�شحي، 
العربية يف وزارة اخلارجية والتعاون 
الوفد  م�شتقبلي  مقدمة  يف  ال��دويل، 
من�شة  اإىل  و�شوله  ل��دى  ال�شومايل 
الوطني لكل  العلم  ُرف��ع  االأمم، حيث 
من دولة االإمارات وال�شومال وُعزف 

الن�شيدان الوطنيان للبلدين.
ال�شومال  مب�شاركة  ال�شحي  واأ���ش��اد 
 2020 اإك�شبو  يف  والفاعلة  الهادفة 
ال�شقيق  البلد  ح�شور  معترا  دب���ي، 
فر�شة ليتعرف العامل على ما حققه 

ال�صومال يعر�س خطته التنموية امل�صتدامة خالل احتفاله بيومه الوطني يف اإك�صبو دبي

اتفاقية تعاون بني اآفاق الإ�صالمية 
للتمويل و�صركة اخلدمات املالية العربية 

•• دبي-الفجر:

يف  ال��رائ��دة  االإقليمية  املوؤ�ش�شة  للتمويل،  االإ�شلمية  اآف��اق  �شركة  اأبرمت   
اأحكام  مع  متوافقة  مالية  وخ��دم��اٍت  منتجاٍت  تقّدم  والتي  امل��ايل  القطاع 
ال�شريعة االإ�شلمية، و�شركة اخلدمات املالية العربية AFS، املزّود الرائد 
منطقة  يف  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  متكني  ومن�شة  الرقمية  ال��دف��ع  حل��ل��ول 
مبوجبها  تدعمان  ا�شراتيجية  �شراكة  عقد  واأفريقيا،  االأو���ش��ط  ال�شرق 
وب�شكٍل م�شرك ال�شركات النا�شئة الطموحة يف جمال التكنولوجيا املالية، 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  وخدماتها  منتجاتها  اإط���لق  يف  وت�شاعدانها 

املتحدة.
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املال والأعمال

وزيرة الزراعة وال�صياحة يف النم�صا: اإك�صبو 2020 من�صة لتبادل الأفكار ومد ج�صور التوا�صل 
اإك�شبو  اأن  واأعتقد  وامل�شتدامة،  املبتكرة  الطريقة  بهذه  النم�شا 
روؤيتنا  للعامل  رائعة لكي نعر�س  لنا فر�شة  اأت��اح  دبي   2020
مل�شتقبل النم�شا، بطريقة ال تغفل تقاليد البلد يف الوقت ذاته«. 
جمل�س  ودول  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  اأهمية  واأك���دت 
النم�شا،  يف  ال�شياحة  لقطاع  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
زائر  األ��ف   120 اأن  اإىل  امل�شركة، الفتة  العلقات  من خ��لل 
�شنويا من دولة االإمارات يزورون النم�شا ، م�شرية اإىل املزارات 
واإن�شروك،  ���ش��ال��زب��ورغ  وم���دن  فيينا  العا�شمة  يف  ال�شياحية 
ال�”ليدرهوزن”  ملب�س  علي  ع��لوة  املذهلة  التزلج  ومرافق 
التقليدية، ومو�شيقى موزارت التي تلهم الزوار خلل ق�شائهم 

اأوقات رائعة هناك.
 2020 اإك�شبو  واأكدت معايل كو�شتينجر ، اأن جناح النم�شا يف 

اأقوى من اأي وقت م�شى، وعلينا اغتنام هذه الفر�شة«.
وو�شفت، اإك�شبو 2020 دبي باأنه من�شة رائعة لتبادل االأفكار، 
وم���ّد ج�����ش��ور ال��ت��وا���ش��ل ب��ني ال��ن��ا���س، وا���ش��ت��ح��داث االبتكارات، 
وانعقاد احلدث الدويل يف هذه الوقت احل��ِرج، واغتنامه كافة 
���ش��يء مهم ، الفتة  ل��وج��ه ه��و  ال��ف��ر���س لنلتقي جم���ددا وج��ه��ا 
اأجل  م��ن  اجلائحة  م��ن  والتعلم  الفر�س  اغتنام  ���ش��رورة  اإىل 
والفر�س اجلديدة. وبخ�شو�س م�شاركتها  امل�شارات  ا�شتك�شاف 
اأ�شا�شية ل�شمان  باليوم العاملي للمراأة، اأكدت اأن التعليم ركيزة 
بناء قيادات ن�شائية قوية، واأحد الركائز املهمة ملنا�شرة الن�شاء 
التوا�شل،  ج�شور  وم��د  ال�شبكات،  وب��ن��اء  ودع��م��ه��ن،  وال��ف��ت��ي��ات 
والتحلي بالقوة وال�شلبة، وعدم اال�شتهانة بقوة املراأة: “هكذا 

ت�شبح الن�شاء رئي�شات دول، اأو قائدات، اأو اأمهات«.

•• دبي -وام: 

الفيدرالية  ال���وزي���رة  كو�شتينجر،  اإل��ي��زاب��ي��ث  م��ع��ايل  اأ����ش���ادت 
مبعر�س  النم�شا،  جمهورية  يف  وال�شياحة  واالأقاليم  للزراعة 
واإقامة  االأف��ك��ار،  لتبادل  ة  من�شّ بو�شفه  دب��ي   2020 اإك�شبو 
روابط جديدة، موؤكدة اأنه جتربة غنية، اإذ يتيح للزائر فر�شة 
ف��ري��دة ل��زي��ارة ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان يف م��ك��ان واح���د، ويجمع 
اأ�شحاب الروؤى وامللهمني يف حدث واحد، رغم حتديه ظروف 
واأ�شافت معاليها، خلل زيارتها جلناح   . جائحة كوفيد - 19 
بلدها يف اإك�شبو 2020 دبي: “ فخورة للغاية بفريق العمل 
فر�شتها  التي  القيود  هذه  كل  اإدارة  على  وقدرتهم  النم�شاوي 
امل�شرف جلمهورية  بتمثيلهم  اأي�شا  بامتياز، وفخورة  اجلائحة 

دبي مميز مببناه الفريد، امل�شنوع من الطني، وهو مادة قدمية 
لها منافع كثرية، يف حماولة الإبراز ما تتميز به النم�شا لدول 

العامل ، والتاأكيد على اأن اال�شتدامة يف �شميم اهتمام بلدنا.
وعن العلقات الثنائية التي تربط النم�شا باالإمارات العربية 
املتحدة، قال : “ ثمة روابط متينة، و�شداقة قوية تربط بني 
يتعني  التحديات،  من  الكثري  جميعنا  نواجه  وبينما  بلدينا، 
علينا توحيد اجلهود والتعاون اأكر. ُيهيئ اإك�شبو 2020 دبي 
املناخ امللئم لبناء املزيد من ال�شراكات اال�شراتيجية، ال �شيما 
لنا جميعا  ينبغي  املناخي،  التغري  االأم��ر مبعاجلة  يتعلق  حني 
اإحداث نقلة يف اقت�شاداتنا، وفيما متنحنا الرقمنة ميزة هائلة، 
فاإن العديد من التحديات تتجلى يف الوقت ذاته، واأرى اأننا مع 
ن�شبح  االأخ���رى،  التفكري  وط��رق  وال��ب��ل��دان  الثقافات  خمتلف 

جناح الربتغال يف اإك�صبو دبي ينظم ندوة ل�صتعرا�س
 اأحدث التطورات واملنتجات املبتكرة يف قطاع البناء والت�صييد

ل�ستعرا�س اآلية التعاون

غرفة التجارة وراكز وهيئة ال�صياحة يلتقون �صفري جمهورية قريغيز�صتان

•• دبي-الفجر:

نّظم اأم�س جناح الرتغال يف “اإك�شبو 
تطوير  ح��ول  ن���دوة  دبي”    2020
والتطوير  وال��ب��ن��اء  الت�شييد  ق��ط��اع 
البناء  م����واد  واالب��ت��ك��ار يف  ال��ع��ق��اري 
واملباين اخل�شراء والذكية، مب�شاركة 
عدد من �شناع القرار املحليني ورواد 
م���ن اجلهات  االأع����م����ال وم��ت��ح��دث��ني 
القطاع،  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  العاملية 
امل���ق���اوالت، �شركات  ���ش��رك��ات  وك���رى 
الت�شميم املعماري، �شركات الت�شميم 
مواد  وم��وزع��ي  م�شتوردي  ال��داخ��ل��ي، 
البناء. وتهدف الندوة اإىل ا�شتعرا�س 
الهام  القطاع  التطورات يف هذا  اأه��م 
ب��ج��م��ه��وري��ة ال��رت��غ��ال، وت��رك��ز على 
اأحدث مواد البناء املتطورة وخراتنا 
الوا�شعة يف جمال الهند�شة املعمارية 
والت�شميم الداخلي، واأي�شاً ال�شركات 
الرتغالية الرائدة يف االأ�شواق العاملية 
يف هذا القطاع ملا تتمتع به من كفاءة 
ومعايري جودة عالية ، نظراً الأهمية 
هذا القطاع يف منو االقت�شاد املحلي 
وخ��ا���ش��ة مل���ا ت���وف���ره دول����ة االإم������ارات 
اأعمال  ب��ي��ئ��ة  امل��ت��ح��دة م���ن  ال��ع��رب��ي��ة 

املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  مدار  على 
العام  ه���و   2021 ال���ع���ام  ك����ان  وق����د 
اخلام�س على التوايل لتحقيق النمو 
بن�شبة  اإيجابي  تباين  مع  االإنتاج   يف 
اإ����ش���ايف  من����و  امل���ت���وق���ع  وم�����ن   %4،3
بن�شبة 5،5% يف عام 2022، ويعتر 
العقارات  يف  اخل����ا�����س  اال����ش���ت���ث���م���ار 
الرئي�شية يف هذا  ال��دواف��ع  اأح���د  ه��و 
التطور االإيجابي ، وخا�شة اال�شتثمار 
االأجنبي الناجت عن املكانة التناف�شية 
التي حتتلها الرتغال يف هذا القطاع 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي، وخ��ا���ش��ة يف 
ت�شهده  ال��ذي  والنمو  التطوير  ظ��ل 
القطاع  ه���ذا  ال��ع��ام��ل��ه يف  ال�����ش��رك��ات 
والتي تعزز عملها عاملياً«.  واأختتمت 
هيئة  – م����ن  ب��ي��ن��ت��و  ف��ران�����ش��ي��ل��ي��ن��ا 
ANIET : »لدينا علقة قوية بني 
الرتغالية  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
جماالت  يف  �شيما  ال   ، واالإم���ارات���ي���ة 
املعمارية.  والهند�شة  الت�شميم  مثل 
ولديهما  االقت�شادين مفتوحان  كل 
ع���لق���ات ه���ام���ة م���ع االأ������ش�����واق ذات 
يقني  على  ونحن  العالية  االإمكانات 
من اأن امل�شاريع وال�شراكات اجلديدة 

�شتزيد قريًبا.

احل���ي���وي���ة ال���ه���ام���ة ل��لق��ت�����ش��اد كما 
وي�شاهم  االأ�شواق  التناف�شية يف  يعزز 
قطاع  وميثل  العمل،  فر�س  خلق  يف 
من   %16.8 وال����ع����ق����ارات  ال���ب���ن���اء 
الناجت املحلى و 50.3% من اإجمايل 
املحرك  وميثل  ال�شنوى،  اال�شتثمار 
وقطاع  االقت�شادي  للنمو  الرئي�شي 
اأظهرت  وقد  الرتغال،  يف  التوظيف 
االأخ��رية نهجاً  ال�شنوات  الرتغال يف 
جديداُ ودرج��ة عالية من االب��داع يف 
ب�شناعة  تتعلق  التي  املجاالت  جميع 
م����واد ال��ب��ن��اء، وح��ال��ي��اً حت��ت��ل مكانة 
عاملية كاأحد اأهم املوردين الرئي�شيني 
يف اإن�����ت�����اج ه�����ذه امل��������واد واخل����دم����ات 
املتخ�ش�شة يف هذا القطاع يف العديد 
م���ن االأ�����ش����واق، وه���ن���اك ال��ع��دي��د من 
املبانى النموذجية التي  االأمثلة على 
مت تطويرها مبواد البناء الرتغالية 

وال�شركات املتخ�ش�شة الرتغالية.
واأو�����ش����ح ن��ي��ل�����ش��ون ك��ري�����ش��ت��و – من 
هيئة ASSIMAGRA بالرتغال: 
الوباء  اأزم��ة  تاأثري  الرغم من  “على 
اأن  اإال  املختلفة�  ال��ق��ط��اع��ات  ال��ع��امل��ي 
قطاع البناء والت�شييد الرتغايل قد 
والتطوير  النمو  م�شار  على  حافظ 

لذا  باحلياة،  ناب�شة  تناف�شية  رائ��دة  
الندوة   االأ�شا�شية لهذه  من االأهداف 
ت���ع���زي���ز ال�������ش���راك���ات ال���ت���ج���اري���ة بني 
ال�شركات االإماراتية والرتغالية من 
اأج��ل دع��م ه��ذا القطاع يف اأح��د اأكر 
العرو�س  ورك��زت  العاملية.   االأ���ش��واق 
تركز  ل���ل���م���ت���ح���دث���ني  ال���ت���ق���دمي���ي���ة 
للمتحدثني  ال��ت��ق��دمي��ي��ة  ال��ع��رو���س 
الوا�شعة  اخل�����رات  ع��ل��ى  ال���ن���دوة  يف 
لل�شركات الرتغالية يف هذا القطاع، 
البناء  م��واد  منتجات  اأح��دث  بجانب 
ال��ت��ي تعك�س  امل��ب��ت��ك��رة  وال��ت�����ش��ام��ي��م 
الراث الرتغايل االأ�شيل ف�شًل عن 
وتعك�س  املتطورة،  امل�شتدامة  احللول 
ه��ذه املحاور جن��اح ه��ذه ال�شركات يف 
يف  �شركات  مع  جتارية  �شراكة  اإقامة 
واأمريكا  اإفريقيا  يف  ال���دول  خمتلف 
واآ�شيا  وال��ه��ن��د  ال��ع��رب��ي��ة  واجل���زي���رة 
ب�شكل  ذلك  �شاهم  واأوقيانو�شيا، وقد 
ا���ش��ت��م��رار تطويرنا  ���ش��م��ان  ك��ب��ري يف 
الأف�شل املنتجات التي تلبي متطلبات 
واالأ�شواق،  ال��دول  مبخنلف  عملئتا 
علوة على ذلك نلقى ال�شوء خلل 
اجتارية  العلمات  اأه��م  على  ال��ن��دوة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة وامل���ن�������ش���ات واحل���ل���ول 

االأ�شواق  يف  ب��ال��ف��ع��ل  امل���وج���ودة  ت��ل��ك 
تو�شيع  تنوي  التي  وتلك  اخلارجية 
عملياتها يف مناطق جغرافية اأخرى، 
وق����د ���ش��ك��ل ف��ر���ش��ة مم���ت���ازة لعر�س 
ال��رت��غ��ايل وم��ن��ت��ج��ات البناء  ال��ب��ن��اء 

واخلدمات املعمارية.

ون��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��ني م��ن اأن���ه �شيحقق 
م�شاهمة اإيجابية هامة لتعزيز مكانة 
الرتغايل،  وال��ع��ق��ارات  البناء  قطاع 
اإلقاء  يف  امل�شاركة  ه��ذه  �شاهمت  كما 
التطوير  ا�شراتيجيات  على  ال�شوء 
ال��ق��ط��اع، �شواء  ه���ذا  ���ش��رك��ات��ن��ا يف  يف 

تطوير  يف  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي  ال��رق��م��ي��ة 
امل��ج��ال.  وح���ول م�شاركة جناح  ه��ذا 
دبي،   2020 اأك�����ش��ب��و  يف  ال��رت��غ��ال 
– م��ن هيئة  اأول��ي��ف��ريا  �شونيا  علَقت 
اأهمية  AICCOPN: »نحن ندرك 
العاملي،  ال�شعيد  ع��ل��ى  احل���دث  ه���ذا 

واأ����������ش���������ار خ����و�����ش����ي����ه م������ات������و�������س – 
ال���ه���ي���ئ���ات  اأح����������د   ،APCMC
قطاع  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال��رت��غ��ال��ي��ة 
الندوة،  يف  امل�شاركة  والت�شييد  البناء 
والتطوير  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع   “ اأن  اإىل 
القطاعات  اأح���د  يعترمن  ال��ع��ق��اري 

�صيدات اأعمال الإمارات: املراأة الإماراتية منوذج يف 
التوازن بني حتقيق جناحاتها واحلفاظ على هويتها الوطنية

•• دبي-وام:

�شيدات  رئي�س جمل�س  العو�شي  املهند�شة فريدة عبد اهلل  �شعادة  اأك��دت 
اأعمال االإمارات اإن االحتفال بيوم املراأة العاملي، �شواء على امل�شتوى املهني 
اأو ال�شخ�شي، هو اإح�شا�س بااللتزام جتاه كل امراأة يف احلياة �شواء اأكان 
نحو  وطنها  فيها  تقود  مكانة  يف  اأو  اأبنائها  تن�شئة  على  يقت�شر  دوره��ا 
اأدوار خمتلفة يف حياتها وحياة من حولها فهي  لها  فاملراأة  االإجن��ازات 

ت�شهم يف احلياة واملجتمع واالأ�شرة والعمل.
يوم  هو  العاملي  امل���راأة  ي��وم  اإن   - املنا�شبة  بهذه  لها  كلمة  يف   - واأ�شافت 

بجد  تعمل  ال��ت��ي  ب��امل��راأة  للحتفال 
�شخ�شية  اأه���داف  لتحقيق  ي��وم  ك��ل 
ومهنية فهو و�شيلة لل�شعور والتعبري 
امراأة  لكل  والتقدير  االمتنان  عن 
منا  اإمياناً  واملجتمع  الفرد  يف حياة 
باأهمية دور ومكانة املراأة يف حياتنا 
وجمتمعنا وو�شيلة لنلهمها لتحقيق 
اإجنازات م�شتقبلية اأكر يف ظل دعم 
كبري وروؤي��ة م�شتقبلية متكنها من 
بيتها  التوازن يف  امل�شاهمة وحتقيق 

وجمتمعها واقت�شاد وطنها.
االإماراتية  امل��راأة  ا�شتطاعت  وقالت 
اإظهار القيادة  خلل العقد االأخري 
التي  امل���ج���االت  ك��اف��ة  وال���ت���ف���وق يف 

فكانت  واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  الفر�س  فيها  اأعطيت 
انطلقها يف حتقيق جناحاتها  بني  ال��ت��وازن  كيفية حتقيق  يف  منوذجاً 

واحلفاظ على الهوية الوطنية وبناء جمتمعها.
“ك�شر  �شعار  حتت  العاملي  امل��راأة  بيوم  العام  هذا  العامل  يحتفل  وتابعت 
التحيز”، ونفتخر بقيادتنا الر�شيدة التي ا�شتطاعت حتقيق التوازن بني 
اجلن�شني يف كافة املجاالت وبف�شل توجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك 
 “ االإم��ارات  “ اأم  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
وانطلقت نحو  العربية  للمراأة يف جمتمعاتنا  النمطية  ال�شورة  تغريت 
ع��ل��ى موروثاتها  م��ع احل��ف��اظ  وال��ب��ن��اء  التنمية  امل�����ش��ارك��ة يف  اآف����اق م��ن 
2022 تنظر  اليوم ويف عام  امل��راأة  اأن  اإىل  العو�شي  واأ���ش��ارت  وهويتها. 
اإ�شراقاً، واأهداف تتحقق وطموحات واآمال لي�س لها  اإىل م�شتقبل اأكر 
حافزها  قيادتها  وثقة  واالإ���ش��رار  بالعزمية  طريقها  يف  تت�شلح  ح��دود، 
تلو االإجن���ازات، وثقتها بقدراتها وكفاءتها هي  نحو حتقيق االإجن��ازات 

حمركها يف طريق التميز واالرتقاء.

ال�صارقة الإ�صالمي يرفع ن�صبة 
متلك الأجانب اإىل 40 باملائة

•• ال�صارقة - وام:

اأعلن “م�شرف ال�شارقة االإ�شلمي” جناحه بالتعاون مع االأ�شواق املالية 
بدولة االإم��ارات يف ا�شتكمال اإج��راءات زيادة ن�شبة متلك االأجانب اإىل 40 
م�شرف  من  التنظيمية  املوافقات  جميع  على  ح�شوله  بعد  ذلك  و  باملائة 

االإمارات العربية املتحدة املركزي وهيئة االأوراق املالية وال�شلع.
تاأتي هذه الزيادة بعد موافقة اجلمعية العمومية للم�شرف املنعقدة يف 26 
اإ�شتجابة للطلب املتزايد من قبل امل�شتثمرين خا�شة كبار  فراير املا�شي 
وا�شراتيجية  للم�شرف  املالية  ال�شيا�شة  وثقتهم يف  االأجانب  امل�شتثمرين 

التو�شع والنمو التي ينتهجها.
اأن  االإ�شلمي  ال�شارقة  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  عبداهلل  حممد  اأك��د  و 
دولة االإمارات تتمتع بقدرات تناف�شية توؤهلها ملزاحمة االإقت�شادات العاملية 
املتقدمة وتعد من اأ�شرع االقت�شادات التي جنحت يف التعايف من الظروف 
اال�شتثنائية مبا يخ�س “كوفيد-19” العاملية مع بداية العودة التدريجية 
.. و  املالية الفعالة التي تبنتها  للحياة الطبيعية وذلك نتيجة لل�شيا�شات 
قد اأظهرت اأ�شواق املال املحلية خلل عام 2021 والربع االأول من العام 
احلايل 2022 اأداء مميزا حيث �شجلت التداوالت ارتفاعات قيا�شية على 
م�شتوى املوؤ�شرات واأ�شعار ال�شركات املدرجة والقيمة ال�شوقية لل�شركات كما 
يف م�شرف ال�شارقة االإ�شلمي الذي �شهد بالفعل حت�شنا ملحوظا ون�شطا 
40 باملائة يف  اإىل  اأداء �شعر ال�شهم و�شاهم زي��ادة ن�شبة متلك االجانب  يف 

توفري حافز اإ�شايف لتعزيز تداول اأ�شهم امل�شرف يف اال�شواق املحلية.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

التقى �شعادة حممد م�شبح النعيمي 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة راأ�س 
اخليمة يف قاعة االإجتماعات بفندق 
والدورف اأ�شتوريا راأ�س اخليمة اأم�س 
بايف  جمعة  اللطيف  عبد  ���ش��ع��ادة   ،
�شفري اجلمهورية القريغيزية لدى 
الدولة والوفد املرافق له ، ومت خلل 
اللقاء بحث عدد من املو�شوعات ذات 
اجلانبني  ب���ني  امل�����ش��رك  االه���ت���م���ام 
مناطق  عن  ممثلني  بح�شور  وذل��ك 
راأ�����س اخل��ي��م��ة االق��ت�����ش��ادي��ة “ راكز 
راأ�����س اخل��ي��م��ة لتنمية  وه��ي��ئ��ة    ،  “
حممد  اللقاء  ح�شر  كما   ، ال�شياحة 
الغرفة  ع����ام  ال�����ش��ب��ب م��دي��ر  ح�����ش��ن 
بالوكالة ، وا�شتعر�س االجتماع اآلية 
تكثيف التعاون بني جمتمع االأعمال 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ق��ريغ��ي��زي��ة واإم�����ارة 
، واتفق اجلانبان على  راأ���س اخليمة 
لوفد  ع��م��ل  زي����ارة  لتنظيم  ات��ف��اق��ي��ة 
م��ن غ��رف��ة جت���ارة راأ����س اخليمة اإىل 

ك���ذل���ك ا���ش��ت��ع��ر���س مم���ث���ل���وا  هيئة 
روؤية  ال�شياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���س 
ال�شياحة امل�شتدامة التي ت�شعى اإمارة 
اإ�شافة  حتقيقها،  اإىل  اخليمة  راأ���س 
واآخر  فيها  العمل  ا�شراتيجية  اإىل 
 ، اأجندته  �شهدتها  التي  امل�شتجدات 
راأ���س اخليمة  اأن هيئة  اإىل  م�شريين 
تركيزها  ت��وا���ش��ل  ال�شياحة  لتنمية 
 ، الطبيعية  ال�����روات  حت��وي��ل  ع��ل��ى 
اأ�شول  اإىل  االإم���ارة  بها  تتمتع  التي 
باملنفعة على اجلميع،  تعود  �شياحية 
اإط�����لق م�شاريع  م���ن خ���لل  وذل����ك 
جبل  قمة  على  امل�شتدامة  املغامرات 
ج��ي�����س، اأع���ل���ى ق��م��ة ج��ب��ل��ي��ة يف دولة 
ل���ه���ا وجهة  وال�����روي�����ج  االإم�����������ارات 
رئي�شية لع�شاق املغامرات يف اأح�شان 
الطبيعة يف ال�شرق االأو�شط ، واختتم 
ال��غ��رف��ة ل�شعادة  ب��دع��وة م��ن  ال��ل��ق��اء 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ج��م��ع��ة ب��اي��ف �شفري 
والوفد  ال��ق��ريغ��ي��زي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
بفندق  غ�������داء  حل���ف���ل  ل����ه  امل�����راف�����ق 

والدورف اأ�شتوريا راأ�س اخليمة .

اجلمهورية القريغيزية ، يف امل�شتقبل 
القريب ، على ان يتم خلل الزيارة 
االأعمال  وجمتمع  لقاءات  عدة  عقد 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ق��ريغ��ي��زي��ة ورج����ال 
االأعمال القريغيز واالإماراتيني ، من 
اأجل عقد املباحثات الناجحة و�شوف 
املنفعة  امل�شاريع تبادل  يتم النظر يف 

يف جمال التجارة واال�شتثمار.
���ش��ع��ادة حم��م��د م�شبح  وا���ش��ت��ع��ر���س 
يف  اال�شتثمار  وبيئة  م��ن��اخ  النعيمي 
اإىل  باالإ�شافة   ، راأ���س اخليمة  اإم���ارة 
عر�س فر�س وم�شاريع اال�شتثمار يف 
كافة القطاعات ال�شياحية وال�شناعية 
  ، اللوج�شتية   والتجارية واخلدمات 
ودعوتهم ملعار�س امل�شاريع ال�شغرية 
موؤ�ش�شة  تنظمها  ال��ت��ي  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
م�شاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود 
اأك�شبو  مركز  مع  بالتن�شيق  ال�شباب 
اللقاء  ، كما مت خ��لل  راأ���س اخليمة 
امل�����ش��اري��ع والفر�س  ب��ح��ث ع���دد م��ن 
تعزيز  �شاأنها  من  التي  اال�شتثمارية 
اجلمهورية  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

ا�شتدامة  وت��ع��زز  الطبيعة  مبكونات 
البيئة. 

راأ�س  مناطق  ممثلي  اأ�شتعر�س  كما 
اخل��ي��م��ة االق��ت�����ش��ادي��ة “ راك����ز “  ، 
ال��ت��ي حققتها  ال��ك��ب��رية  ال��ن��ج��اح��ات 
م�شريين   ، املا�شية  ال�شنوات  خ��لل 
بن�شبة  زي���ادة  �شهدت  »راك����ز«  ان  اىل 
ال�������ش���رك���ات  ع������دد  يف   15.38%
2017 حتى 2021،  امل�شجلة منذ 
4 �شنوات، وحتت�شن  اأي خلل نحو 
ي���زي���د على  ال����وق����ت احل������ايل م����ا  يف 
جن�شية   100 من  �شركة   15000
 50 اأك�������ر م����ن  ح������ول ال�����ع�����امل، يف 
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  م��ن��ه��ا  ق��ط��اع��اً، 
واال���ش��ت�����ش��ارات وال��ت��ع��ل��ي��م واالإع����لم 
اإىل جانب  االإل��ك��رون��ي��ة،  وال��ت��ج��ارة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات االأخ�����رى ، 
التي  القطاعات  اأه��م  ان  اىل  الفتني 
تت�شدر القائمة يف ال�شركات امل�شجلة 
ب�»راكز«، القطاع التجاري حيث يحتل 
 ،43% بن�شبة  االأوىل  املرتبة  حالياً 
املُ�شجلة،  ال�شركات  اإجمايل عدد  من 

  ، اخليمة  راأ����س  واإم���ارة  القريغيزية 
اال�شتثمارية  التدفقات  وزيادة حجم 
املوا�شيع يف  ، كما مت بحث عدد من 
التحتية  والبنية  ال��ط��ريان  جم��االت 
واخل�����دم�����ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة واالأم������ن 

الغذائي والطاقة النظيفة .
وم������ن ج���ه���ت���ه ا����ش���ت���ع���ر����س ����ش���ع���ادة 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ج��م��ع��ة ب��اي��ف �شفري 
، خلل  ال��ق��ريغ��ي��زي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
ال��ل��ق��اء  اإم��ك��ان��ات ����ش���ادرات وفر�س 
ال���ت���ج���ارة  ا����ش���ت���ث���م���اري���ة يف جم������ال 
وال���زراع���ة وال�����ش��ي��اح��ة ، م�����ش��ريا اإىل 
نوعية املنتجات الزراعية القرغيزية، 
و�شرورة تو�شيع العلقات التجارية ، 
واإمكانية ت�شيري خط طريان مبا�شر 
م���ن اجل��م��ه��وري��ة ال��ق��ريغ��ي��زي��ة اىل 
، م�شيداً بجمال  راأ�س اخليمة  مطار 
على  اجلبلية  وال�شل�شل  الطبيعة 
امتداد الب�شر واملناطق الرية التي 
والتي   ، االأخ�����ش��ر  ال���ل���ون  تكت�شيها 
جعلت من اإم��ارة راأ���س اخليمة واحة 
حتتفي  خلبة  بلوحة  االأنظار  تاأ�شر 

ويليه قطاع اخلدمات بن�شبة 34%، 
ومن ثم التجارة العامة بن�شبة 7%، 
 ،4% بن�شبة  االإع���لم���ي  وال��ق��ط��اع 
بن�شبة  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  وب��ع��ده��ا 
على  م��وؤك��دي��ن   ، وغ��ريه��ا   ،3.7%
ان��ه��م  ال ي���دخ���رون ج��ه��داً يف �شبيل 
ل��ع��م��لئ��ه��م �شواء  االأف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
من  اجل��دد،  اأوامل�شتثمرين  احلاليني 
اأجل اإثراء جتربتهم ورحلة اأعمالهم 
يف »راك��ز«، موفرين لهم العديد من 
احلوافز جلذب اال�شتثمارات املحلية 
وال��ع��امل��ي��ة اإل��ي��ه��ا ، وذل���ك م��ن خلل 
�شركات  تاأ�شي�س  خل��ي��ارات  اإت��اح��ت��ه��ا 
ملا  اأو م��ن��ط��ق��ة ح�����رة، وف���ق���اً  حم��ل��ي��ة 
اإىل  اإ���ش��اف��ًة  امل�شتثمر،  اإل��ي��ه  ي��ح��ت��اج 
اأو  لتاأ�شي�س  متنوعة  اأخ��رى  خيارات 
ت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق االأع���م���ال، م��ن حيث 
باقة االأعمال ونوع الرخ�شة والكيان 
املتنوعة،  وال���ن�������ش���اط���ات  ال���ق���ان���وين 
املنا�شب  امل��وق��ع  امل�شتثمر  واخ��ت��ي��ار 
اأٍي من  اأع��م��ال��ه يف  ن�����ش��اط  مل��م��ار���ش��ة 

املناطق التابعة ل�” راكز«.

غرفة جتارة دبي ت�سلط ال�سوء على امل�سهد القت�سادي يف اأمريكا الالتينية ودول الكاريبي

% من الناجت املحلي الإجمايل العاملي يف العام 2021 دول اأمريكا الالتينية ت�صتحوذ على 5.3 
•• دبي-الفجر: 

دبي  جت��ارة  لغرفة  حديث  حتليل  اأظهر 
اللتينية؟”  اأمريكا  “ملاذا  عنوان  حتت 
وج����ود ف��ر���س ا���ش��ت��ث��م��اري��ة غ��ن��ي��ة تزخر 
ك�شف  حيث  اللتينية،  اأمريكا  دول  بها 
ملعظم  ثابتة  منو  معدالت  عن  التحليل 
امل���وؤ����ش���رات االق��ت�����ش��ادي��ة م���ع م���رون���ة يف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع االأزم�����ات وال���ك���وارث التي 
وياأتي  كوفيد-19.  ج��ائ��ح��ة  خ��ل��ق��ت��ه��ا 
اإطلق حتليل “ملاذا اأمريكا اللتينية؟” 
على هام�س اال�شتعدادات لتنظيم الدورة 
ال��راب��ع��ة م��ن امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي للأعمال 

لدول اأمريكا اللتينية الذي يقام حتت رعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
بالتعاون  دب��ي  جت��ارة  غرفة  وتنظمه  اجل��اري  مار�س   24-23 يف  اهلل”،  “رعاه 
اال�شتثمارية  الفر�س  جمموعة  ا�شتك�شاف  وي�شتهدف  دب��ي،   2020 اإك�شبو  مع 
اأمريكا  “ملاذا  حتليل  ويهدف  والكاريبي.  اللتينية  اأمريكا  دول  يف  والتجارية 
اللتينية؟” اإىل ت�شليط ال�شوء على االإمكانيات اال�شتثمارية الهائلة التي متتلكها 
دول جنوب القارة االأمريكية، كما يعتر التحليل جزءاً من مبادرات غرفة جتارة 
دبي الهادفة اإىل تقدمي الدعم املعلوماتي للتجار وامل�شتثمرين واأ�شحاب القرار 
االقت�شادي مبا ي�شب يف زيادة حجم الن�شاط التجاري واال�شتثماري بني دبي ودول 

اأمريكا اللتينية.  ووفًقا الأحدث بيانات �شندوق النقد الدويل، فقد بلغ اإجمايل 
الناجت املحلي االإجمايل لدول اأمريكا اللتينية والكاريبي خم�س تريليون دوالر 
اأمريكي يف العام 2021. وبذلك تكون اقت�شاديات اأمريكا اللتينية والكاريبي 
املوؤ�شرات االقت�شادية  اأبرز  اإىل  2021. وبالنظر  العام  %6 يف  قد منت بن�شبة 
املتوقع  من  فاإنه  االأمريكية،  القارة  جنوب  ل��دول  االقت�شادي  امل�شهد  جممل  يف 
4.3% بني عامي  بن�شبة  اأمريكا اللتينية والكاريبي منواً  اأن حتقق اقت�شاديات 
2021 و 2025 ما يوؤكد قدرتها على التعاطي مع االأزم��ات االقت�شادية التي 
ويف هذا ال�شياق، قال �شعادة حمد مبارك بوعميم،  خلفتها جائحة كوفيد-19. 
مدير عام غرف دبي: “اإن اإقامة الن�شخة الرابعة للمنتدى العاملي للأعمال لدول 
�شاملة  اقت�شادية  ا�شراتيجية  لتحديد  جديدة  بداية  ت�شكل  اللتينية  اأمريكا 

من  فريدة  فر�شة  املنتدى  ويعتر  العاملي.  االقت�شادي  التعاون  ملمح  تر�شم 
العاملية  االأ�شواق االقت�شادية  ال��دور املحوري لدبي يف ربط  نوعها للتعرف  على 
باعتبارها  اللتينية  اأمريكا  اأ�شواق  مع  اال�شراتيجي  التعاون  من  ج�شور  وبناء 
منطقة رئي�شية لل�شتثمار العاملي وحمطة رئي�شية على خارطة التجارة العاملية.« 
واأ�شاف: “تهدف الدرا�شات التي توفرها غرفة جتارة دبي اإىل التعريف بالفر�س 
للتحديات من خلل  واإيجاد حلول م�شتدامة  التنمية  اال�شتثمارية ودفع عجلة 
بناء اآليات عمل متطورة ت�شهم يف رفع ن�شب النمو وتعزيز حركة التجارة العاملية.«  
وي�شري التحليل الذي ي�شتند اإىل تقارير من �شندوق النقد الدويل وموؤمتر االأمم 
يف  للتجارة  االإج��م��ايل  احلجم  منو  اإىل  )االأون��ك��ت��اد(،  والتنمية  للتجارة  املتحدة 
اأ�شواق اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي بن�شبة 9.5% يف العام 2021. 
ومن املتوقع اأن ت�شتمر ن�شب النمو بني عامي 2021-2025 مبتو�شط %5.8 
القارة  املوؤ�شرات االقت�شادية لدول جنوب  لل�شادرات. وتدل   %6.7 و   للواردات، 
التجاري ملدينة دبي  اإ�شافة نوعية للم�شهد  االأمريكية على قدرتها على تقدمي 
اقت�شاديات  اللعبني يف  اأب��رز  التحليل عن  واالإم��ارات عموماً. وك�شف  خ�شو�شاً 
على  واملك�شيك  ال��رازي��ل  تربع  التقارير  اأك��دت  حيث  اللتينية،  اأمريكا  منطقة 
الناجت  التوايل يف  1.3 ترليون دوالر على  و   1.6 االأول والثاين بر�شيد  املركز 
املحلي االإجمايل، فيما حلت االأرجنتني كثالث اأكر اقت�شاد يف اأمريكا اللتينية، 
حيث بلغ الناجت املحلي االإجمايل 455 مليار دوالر اأمريكي، تلتها دولة ت�شيلي 
331 مليار دوالر اأمريكي، وكولومبيا 301 مليار دوالر اأمريكي، والبريو 226 
االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  اإىل  وبالنظر  اأمريكي.  دوالر  مليار 
�شجلت كل من دولة اأوروغ��واي وت�شيلي اأعلى امل�شتويات يف العام 2021  باأكر 

من 16000 دوالر اأمريكي للفرد الواحد.
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�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15905

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المــارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
�سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/14 الثنني  يــوم  م�ساءا   6:00

بيت�سمارت لتجارة اغذية احليوانات و الطيور �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�سف        �سعر التقييم  

                                       م�ستلزمات واغذيه حيوانات          10،000   
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

70363 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17511

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/14 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مطعم القر�سان �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                    الو�سف        �سعر التقييم  

                                                             معدات مطعم         28،920 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية

70363 �لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/3974
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  خالد خليل طالب البحي�شي   .
نتيجة  دره��م   )108،962.67( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخلل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم  ) 14001 / خ�شو�شي /5/ ابوظبي   ( من نوع ) دودج دوراجنو   _ 
ا�شتي�شن ( موديل )2014( _ لون )اأحمر( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/4075
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

مانيكانتان جوبيناتان ناير.  املنذر اإليه :  
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )28،362.00( درهم نتيجة االإخلل 
ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية ل�شرف املبلغ لل�شيارة املباعة 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 50836 / خ�شو�شي /2/ 
ال�شارقة  ( من نوع ) تويوتا كوروال �شيدان  _ �شالون ( موديل )2012( _ لون ) بيج( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/3981
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(   

املنذر اإليها  :  ي�شرا ن�شر ال�شيد علي امل�شري .  
االإخلل  �شداد مبلغ وقدرة )49،102.98( درهم نتيجة  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر التخاذ االإج��راءات  الن�شر واإال �شي�شطر 
 /A/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 53331 / خ�شو�شي 
الفجرية ( من نوع ) ني�شان قا�شقاي  _ ا�شتي�شن ( موديل )2011( _ لون ) احمر ( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2022/4074
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

املنذر اإليه : راهول جوبال باريياين بوثانفيتيل   . 
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )12،694.00( درهم نتيجة االإخلل 
من  اأ�شبوع  خلل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد 
تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية ل�شرف املبلغ لل�شيارة 
املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 21618 / خ�شو�شي 
/17/ ابوظبي( من نوع ) ني�شان �شينرا _ �شالون ( موديل )2016( _ لون ) بني( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/3983
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(   

املنذر اإليه  :  عمران حممد عبداهلل �شليمان ال علي    .  
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )118،943.00( درهم نتيجة االإخلل 
من  اأ�شبوع  خ��لل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد 
تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية ل�شرف املبلغ لل�شيارة 
املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 55664 / خ�شو�شي 
/O/ دبي ( من نوع ) �شيفروليه كامارو  _   كوبيه ( موديل )2017( _ لون ) رمادي 

( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/3980
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(   

املنذر اإليه  :  نزار �شالح احمد ابوزهري   .  
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )233،445.40( درهم نتيجة االإخلل  ينذر املنذر املنذر 
ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر التخاذ االإج��راءات  الن�شر واإال �شي�شطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 95203 / خ�شو�شي /10/ 
ابوظبي ( من نوع ) بي ام دبليو اك�س 6_ 50 _   ا�شتي�شن ( موديل )2013( _ لون ) 
بني ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/3975
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  رامي جمعه عبداحلليم حممد    .
نتيجة  دره��م   )111،794.58( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخلل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شارقة ( من نوع ) �شيفروليه  ال�شيارة رقم  ) 24312 / خ�شو�شي /ابي�س/ 
كامارو ال تي زد   _ كوبيه ( موديل )2018( _ لون )اأ�شود( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/4071
املنذر :  م�شرف ابوظبي اال�شلمي  �س.م.ع

املنذر اإليه  :  فيليمونول دوبوي�س دجوميزي    . 
نتيجة  دره��م   )43،692.56( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخلل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 35499 /  خ�شو�شي / C / را�س اخليمة ( من نوع ) كيا �شبورجت  
_ ا�شتي�شن ( موديل )2017 ( _ لون ) رمادي ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/4069
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

املنذر اإليه  :  هاق اوبتيمال للمقاوالت االلكروميكانيكية البحرية . 
االإخلل  نتيجة  دره��م   )41،109.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  لل�شيارة  املبلغ  ل�شرف  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �شي�شطر  واإال  الن�شر 
/ خ�شو�شي /2/   40886 ( رق��م   ال�شيارة  املحكمة على  امل��ودع يف خزينة  العلني    باملزاد 
ال�شارقة ( من نوع ) تويوتا كو�شر  _ حافله نقل عام ( موديل )2013( _ لون ) ابي�س( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم   2022/4080
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �س م ع . 

املنذر اإليه : �شاندورو �شيلفاراج �شيلفاراج     . 
االإخلل  نتيجة  درهم   )27،907.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر التخاذ االإج��راءات  الن�شر واإال �شي�شطر 
ال�شيارة رق��م  ) 29506 / خ�شو�شي /6/  امل��ودع يف خزينة املحكمة على  العلني    باملزاد 
ابوظبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي الن�شر _ �شالون ( موديل )2016( _ لون ) احمر( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 اإنذ�ر عديل بالن�سر

رقم   2022/3982
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(   

املنذر اإليه  :  �شعاع الدهيمي حممد علي املن�شوري  .  
االإخلل  نتيجة  درهم   )50،288.11( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر التخاذ االإج��راءات  الن�شر واإال �شي�شطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 91262 / خ�شو�شي /11/ 
ابوظبي ( من نوع ) كاديلك ايه تي ا�س   _ �شالون ( موديل )2015( _ لون ) رمادي 

( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2022/3977
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول )حاليا( بنك ابوظبي الوطنى )�شابقا( .

املنذر اإليه  :  ميثاء حممد عبيد �شيف املطرو�شي     .
نتيجة  دره��م   )173،250.13( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخلل ب�شداد االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خلل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم  ) 10432 / خ�شو�شي /15/ اأبوظبي ( من نوع ) لكزي�س جي ا�س 
350  _ �شالون ( موديل )2015( _ لون )ابي�س لوؤلوؤي ( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70197

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  9 مار�ض 2022 �لعدد 13488

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
تنازل/ بيع

اعلن بالن�شر
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�شيد / موب�اك علي نعمت علي، اجلن�شية : باك�شتان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 49% وذلك اىل ال�شيد / عبيد احمد نا�شر 
مويلح  لوؤلوؤة  )�شالون  امل�شماه  بالرخ�شة  االمارات   : اجلن�شية  اخلاجه،  عبدالرحيم 
من  ال�شادرة   )774953( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  للحلقة( 
دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقه، تعديلت اخرى: تغيري ال�شكل القانوين من �شركة 
اعمال مهنية اىل موؤ�ش�شة فردية.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن 
تاريخ هذا  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  للعلم وانه �شوف يتم 
االعلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
تنازل/ بيع

اعلن بالن�شر
ليكن معلوماً للجمي�ع ب�اأن ال�شيد : روؤف عب�دل عبدالوهاب اجلن�شية : الهند، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته ال�بالغة )%100( وذلك اإىل ال�شيد : حممدعبد القادر 
حممد عبد الوحيد - اجلن�شية : الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )املزايا ملقاوالت التك�شية( 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )501677( ال�شادرة من دائرة التنمية 

االقت�شادية بال�شارقة، تعديلت اخرى:
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا االعلن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�س  اليه بعد  امل�شار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
تنازل/ بيع

اعلن بالن�شر
البيع  الهن�د ترغب يف   : ان�س، اجلن�شية  ان�س  ال�شيده/ حم�ده  باأن  ليكن معلوم�ا للجميع 
كاروماليل  ال�شيد/ني�شومودين   اىل  وذلك   100% البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
تاأ�ش�شت  لل�شيدات(  ال�شائره  )�شالون  امل�شماه  بالرخ�شة  الهند   : اجلن�شية  �شيدهيقو، 
باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )611138( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية 

بال�شارقه، تعديلت اخرى : ال يوجد. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1208/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة  رقم 198

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء املرم بني املدعي واملدعي عليها االوىل املوؤرخ 2018/8/22 لوحدة 
العقارية رقم 1008 بالطابق العا�شر يف م�شروع رقم 1890 برج ال��وادي االخ�شر على قطعة االر�س رقم 1954 الواقعة يف 
الر�شاء جنوب الرابعة - دبي مب�شاحة تقاربية (701.65( قدم مربع ب�شعر )700.894( درهم �شبعمائة الف وثمامنائة واربعة 
وت�شعون درهما ، الزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بدفع مبلغ )616.791( درهم �شتمائة و�شتة ع�شر الف و�شبعمائة 
وواحد وت�شعون درهما للمدعي و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل - الزام املدعي عليهما االوىل والثالثة بالت�شامن والتكافل 
مبلغ )5000( درهم خم�شة االف درهم للمدعي واليت دفعها نقدا مبوجب �شند القب�س رقم 0158 املوؤرخ 2019/1/22 - الزام 
املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن بت�شليم املدعي ال�شيك رقم )500881( امل�شحوب على م�شرف ابوظبي اال�شلمي ل�شالح 
املطالبة بقيمة )84104( درهم اربعة وثمانون الف ومائة واربعة دراهم ويف حالة عدم ت�شليمه للمدعي احلكم براءة ذمته 
ال�شقة  العبارة عن ر�شوم  بالتكافل والت�شامن بدفع مبلغ )28075( درهم وهي  املدعي عليهم  ال��زام   - املذكور  ال�شيك  من 

امل�شجلة بدائرة االرا�شي واالملك. 
املدعي:حممد �شمري احمد بعلبكي

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �شارع �شارع املطار - تقاطع �شارع دملا - مبنى برج النيادي - �شقة الطابق احلادي ع�شر 
11 - مقابل حمطة برول ادنوك املطار

املطلوب اإعلنه :  1- الوادي االأخ�شر للعقارات ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2022/1/10 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ 
الوحدة  عن  االوىل  عليها  واملدعي  املدعي  بني  وامل��رم   2018/2/28 امل��وؤرخ  البيع  عقد  بف�شخ  بعلبكي  احمد  �شمري  حممد 
العقارية رقم 1008 بالطابق العا�شر يف م�شروع رقم 1890 برج ال��وادي االخ�شر على قطعة االر�س رقم 1954 الواقعة يف 
الر�شاء جنوب الرابعة دبي 2- بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )649.866( درهم �شتمائة 
وت�شعة واربعون الفا وثمامنائة �شتة و�شتون درهم 3- بالزامهما بت�شليم املدعي ال�شيك رقم )500881( امل�شحوب على م�شرف 
ابوظبي اال�شلمي ل�شالح برج الوادي االخ�شر بقيمة )84104( درهم اربعة وثمانون الف ومائة واربعة درهم 4- بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ �شبعون الف درهم تعوي�س والزمتهما بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  134/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور اأعله بال�شيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز 
التنفيذي على العقار رقم 105 بالطابق رقم 1 مببنى العنره 1 البالغ م�شاحته 144.07 مر مربع على قطعة 
االر�س رقم 1113 مبنطقة نخلة جمريا باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده وتثمينه وبيعه 
باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 1،637،947.28 درهم ) مليون و�شتمائة 
و�شبعة وثلثني الف وت�شعمائة و�شبعة واربعني درهم وثمانية وع�شرين فل�شا ( من ح�شيلة البيع طبقا الحكام القانون 

واملادتني )25 ( و)26 ( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل 

حممد امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802&804  - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعلنه : حممد توفيق دياب - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى - مبنى العنرة - �شقة 

 mtdiab@gmail.com - 0564422133 - العقار رقم 105 - منطقة نخلة جمريا
05:00:00م ويف االيام الثلث التالية ان  2022/3/30 ال�شاعة  اأنه يف يوم االربعاء املوافق  مو�شوع االإعلن : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س 1113 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : العنرة - رقم 

العقار : 105 - امل�شاحة : 144.08 مر مربع - التقييم : 1573639 درهم.
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13488 بتاريخ 2022/3/9 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  51/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

اأعله بال�شيغة التنفيذية واالمر باإيقاع احلجز  اإ�شدار القرار بتذييل ا�شل عقد رهن العقار املذكور  مو�شوع الدعوى : 
التنفيذي على العقار رقم 201 بالطابق رقم 2 مببنى كونتينتال تاور 1 البالغ م�شاحته 698.47 مر مربع واملواقف 
رقم B4-28 على قطعة االر�س رقم 78 مبنطقة مر�شى دبي باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �شده 
وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدره مببلغ 627،021.02 درهم )�شتمائة 
و�شبعة وع�شرون الف وواحد ع�شرين درهم واثنان فل�شا( من ح�شيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( 

وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �س م ع  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد 

امل�شعود - �شقة مكتب رقم 802&804  - وميثله : حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي  
املطلوب اإعلنه : حممد �شليمان �شامل احلاطي 

عنوانه : االإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - مبنى كونتينتال تاور - �شقة العقار رقم 201 - منطقة مر�شى دبي - 
Mohamed-elhati@gmail.com  -  0559779023

مو�شوع االإعلن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2022/3/30 ال�شاعة 05:00:00م ويف االيام الثلث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن  االإلكروين 
الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
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Date 9/ 3/ 2022  Issue No : 13488
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

In Case No. SHCFICIREA2022/0000518 civil (partial)
To the defendant: Bashir Mubiru Ali
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, 
Sharjah Taxi Drivers residence building
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi L.L.C
Which has sued you and demands the following: 
- Obligate the defendant to pay an amount of (15547.12) Fifteen thousand five hundred 
forty seven dirhams and twelve fils, and the legal interest of 12% from the date of the 
legal claim until full payment.
You are assigned to attend the hearing on 17/02/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 08:30 AM - Office No. (Case 
Manager Office No. 5) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a 
plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of Publication, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant. 
Defendant's notification by publication in both Arabic and English Language.
Judicial Services Office  / Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 9/ 3/ 2022  Issue No : 13488
Notice of publication for the Defendant

Before Case Management Office of Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

On Lawsuit No. AJCFICIPOR2021/0004452/ Commercial (Partial)
To the Defendant: Mohamed Iskandar Haji Mohamed Sayed Al Haq
Unknown residence place: Ajman, Manama, Makani No. 0011401231, 
Tel. 0561357167
(In Arabic and English)
You are obligated to attend the Hearing dated 14/03/2022 before Case 
Management Office of Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance, 
in Office No (Case Manager Office 2 - Summary Circuit) in person or 
through an authorized attorney. Moreover, you shall submit a plea to the 
Lawsuit attached with all documents within a period not exceeding ten 
days as of the date of publication, in order to review the Lawsuit of the 
abovementioned number, in your capacity as the Defendant.
Judicial Services Office 
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن ثعلوب  ���ش��ع��ادة حم��م��د  اع��ت��م��د 
امل�شارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
التفوق  واجل��ودو الئحة الفوز بدرع 
 ،2022 –  2021 مل��و���ش��م  ال���ع���ام 
مل�����ش��اب��ق��ات اجل����ودو ال��ت��ي ب��ل��غ��ت 10 
الرجال  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��ن��اف�����ش��ات 
واالأ�شبال،  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  وال�����ش��ب��اب 

بجانب بطولة االإمارات للكاتا.
وي��ت�����ش��در ن����ادي احت����اد ك��ل��ب��اء حتى 
 280 بر�شيد  العام  الرتيب  االآن 
ن��ق��ط��ة ق��ب��ل ان��ت��ه��اء امل��و���ش��م احلايل 

نادي  وي��ن��اف�����ش��ه   ،2022 م��اي��و  يف 
"الو�شيف"  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
يحتل  فيما  ن��ق��ط��ة،   250 بر�شيد 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ف��ج��رية  ن����ادي 
نقطة،   245 بر�شيد  الثالث  املركز 
وتبقى من مناف�شات املو�شم احلايل 
للجودو  ال���رم�������ش���ان���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة 
وبطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
اجلودو  مو�شم  يختتم  حيث  الدولة 

يف �شهر مايو.
وج����اءت ����ش���دارة ن���ادي احت���اد كلباء 
لفوزه  ال����ع����ام  ل��ل��رت��ي��ب  ل���ل���ج���ودو 
ب���األ���ق���اب ب��ط��ول��ت��ي ك����اأ�����س االحت�����اد 

ال�شفري  وكاأ�س  واالأ�شبال،  للنا�شئني 
االإمارات  وبطولة  لل�شباب  الياباين 

للنا�شئني،  االإم��ارات  لل�شباب ودوري 
فيما اح��ت��ل احت���اد امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
للنا�شئني  الوطني  اليوم  م�شابقات 
ال�شفري  كاأ�س  يف  والثالث  والرجال، 
الوطني  واليوم  للنا�شئني،  الياباين 
للنا�شئني، وكاأ�س االحتاد للأ�شبال.. 
ال�شارقة  ن����ادي  م��ن��اف�����ش��ه  ف���از  ف��ي��م��ا 
الوطني  ال����ي����وم  ب���ط���ول���ة  ب����األ����ق����اب 
للأ�شبال،  واالإم���������ارات  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني 
واليوم  للنا�شئني،  ال�شفري  وك��اأ���س 
الثاين  وامل��رك��ز  للنا�شئني،  الوطني 
للأ�شبال،  االحت��اد  كاأ�س  يف بطوالت 
للكاتا  واالإم���ارات  النا�شئني،  ودوري 

التي مل ي�شارك فيها احتاد كلباء.
للفنون  ال���ف���ج���رية  ن�������ادي  وح����ق����ق 
الوطني  ال���ي���وم  ب��ط��ول��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
للكاتا  ال���ث���اين  وامل����رك����ز  ل���ل���رج���ال، 
وبطولة  للنا�شئني،  ال�شفري  وك��اأ���س 
الثالث  وامل��رك��ز  للأ�شبال،  االإم���ارات 
الن�شر  ن����ادي  ب����اأن  م����رات، ع��ل��م��ا   3
الكاتا.  ان�شم حديثا هو بطل  الذي 
ال�شدارة  ف��رق  ب��ني  املناف�شة  وتظل 
حتى نهاية م�شابقات املو�شم احلايل 
متاحة  نقطة   160 تبقت  ح��ي��ث   ،
زال  ال��درع ما  اأن  يوؤكد  للجميع مبا 
يف ب�شاط مناف�شات اجلودو املتبقية.

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن احت��اد االإم����ارات للمواي تاي 
والكيك بوك�شينج عن تنظيم بطولة 
للنا�شئني  ت���اي  ل��ل��م��واي  االإم������ارات 
وال�����ش��ب��اب ي����وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل يف 
بالعا�شمة  احل����دي����ري����ات  ج����زي����رة 
اأبوظبي، بدعم من جمل�س اأبوظبي 

الريا�شي.
اأن  اأم�����س  واأو���ش��ح االحت���اد يف بيانه 

مب�شاركة  اأيام  البطولة �شت�شتمر 3 
200 الع�����ب والع���ب���ة،  م����ن  اأك������ر 
ري���ا����ش���ي���اً من  ن����ادي����اً   30 مي��ث��ل��ون 
تهدف  و  ال��دول��ة،  مناطق  خمتلف 
للك�شف عن املواهب الواعدة ملختلف 
امل��ب��ك��رة الختيار  ال��ع��م��ري��ة  امل��راح��ل 

اأبرزهم لدعم املنتخبات الوطنية.
واأكد �شعادة عبد اهلل �شعيد النيادي 
رئي�س احت��اد االإم��ارات للمواي تاي 
االحتاد  ح��ر���س  بوك�شينج  وال��ك��ي��ك 

املختلفة  ال���ب���ط���والت  اإق���ام���ة  ع��ل��ى 
ل��ل��ف��ئ��ات ال�����ش��ن��ي��ة، ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
املحلية  ال��ن��ج��اح��ات  وت��ع��زي��ز  دع����م 
�شيتم  اأن��ه  اإىل  م�شريا  واالإقليمية؛ 
اال���ش��ت��م��رار ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ه��ج فيما 
ال�شنية،  امل���راح���ل  ب��ط��والت  يخ�س 
واملع�شكرات التدريبية لرفع مهارات 
الأعلى  وف���ق���ا  و���ش��ق��ل��ه��ا  ال��لع��ب��ني 

املعايري الدولية يف اإعداد االأبطال.
وقال النيادي اإن احلر�س على رعاية 

االهتمام  م��دى  يعك�س  الفئات  تلك 
�شيا�شة  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
االإ�شراتيجية  وخ��ط��ط��ه  االحت����اد 
التي نتطلع من خللها اإىل توفري 
فر�س التدريب للنا�شئني وال�شباب 
مواهبهم  ت��ط��وي��ر  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا 
وطموحاتنا  متطلباتنا  �شوء  على 
حتقيق  ت�شتهدف  التي  امل�شتقبلية 
من�شات  و�����ش����ع����ود  االإجن���������������ازات 

التتويج.

وي�شرف على اإدارة مناف�شات بطولة 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني وال�����ش��ب��اب ل��ل��م��واي تاي 
لديهم  ممن  اإماراتي  حتكيم  طاقم 
اإدارة مثل هذه  وامل��ه��ارة يف  اخل��رة 
مناف�شات  نقل  و�شيتم  املناف�شات.. 
 ،  UAM تطبيق،  ع��ر  البطولة 

االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ف��ح��ات 
ت��اي والكيك  امل��واي  التابعة الحت��اد 

وحمبي  ع�شاق  ليتمكن  بوك�شينج، 
متابعة  م���ن  ت����اي  امل������واي  ري���ا����ش���ة 

م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة جت���اوب���ا مع 
االإجراءات الوقائية االحرازية.

•• ال�صارقة-الفجر

مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  االأ�شتاذ  �شعادة  وح�شور  برعاية 
"بطولة كاأ�س مدير اجلامعة االأوىل  جامعة ال�شارقة، اختتمت فعاليات 
ق�شم  نظمها  والتي   2022” لل�شاالت  القدم  ك��رة  بخما�شي  للجاليات 
ال�شاالت  اأر����س  على  وذل��ك  ال��ط��لب  ���ش��وؤون  بعمادة  الريا�شي  الن�شاط 
48 فريقا ميثلون  اأي��ام، مب�شاركة   10 الداخلية مللعب كرة القدم وملدة 
اجل��ال��ي��ات م��ن اأ����ش���رة ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ب��ك��اف��ة اأع�����ش��ائ��ه��ا م��ن الهيئات 

التدري�شية واالإدارية والفنية والطلبية.
ويف نهاية حفل اخلتام كرم �شعادة مدير اجلامعة وعميد �شوؤون الطلب 
ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة يف ال��ب��ط��ول��ة ك��م��ا ك���رم ال��رع��اة وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى تنظيم 
كما  كبري  جن��اح  م��ن  �شهدته  وم��ا  البطولة  مب�شتوى  م�شيدا  البطولة، 
اأ�شرة  م��ن  الكبرية  وامل�شاركة  والفني،  التنظيمي  امل�شتوى  على  و�شفه 

اجلامعة والطلب مما �شكل التاآلف االجتماعي واالأ�شري بني امل�شاركني 
جائحة  ب�شبب  احل��رك��ة  قلة  ع��ن  الناجمة  ال�شلبية  االآث����ار  بعد  خا�شة 

)كوفيد �� 19(.
وتعقيبا على ختام البطولة، �شكر االأ�شتاذ الدكتور عيد كنعان عميد �شوؤون 
الطلب، اإدارة اجلامعة على دعمها للأن�شطة الريا�شية وثمن م�شاركة 
االأن�شطة  من  العديد  يف  والفنية  واالإداري���ة  التدري�شية  الهيئات  اأع�شاء 
االأن�شطة  ممار�شة  على  وحر�شهم  الطلب  ���ش��وؤون  عمادة  تقيمها  التي 
العمادة حتر�س على  ب��اأن  واأك��د  الطلب،  اإىل جنب مع  الريا�شية جنبا 
تعزيز مفهوم الريا�شة لدى الطالب الأهمية دور االأن�شطة الريا�شية يف 
�شقل واإعداد �شخ�شية الطالب اجلامعي واإبعاده عن روتني الدرا�شة ورفع 
م�شتواه البدين وال�شحي مما ينعك�س على رفع حت�شيله الدرا�شي، ويف 
نهاية حديثه قدم العميد ال�شكر اإىل كادر ق�شم الن�شاط الريا�شي  على 
دورهم الفعال يف جناح البطولة من خلل االإعداد والتنظيم والتحكيم.

•• دبي-الفجر

الدورة  االأول حم��اور  اأم�س   اختتمت 
التدريبية املتقدمة ملحا�شري احلكام 
التي نظمها احتاد الكرة بالتعاون مع 
"فيفا"  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد 
يف فندق كورال بدبي، يف الفرة من 
ومب�شاركة  احلايل،  مار�س   7 اإىل   3
الدوليني  القدم  كرة  حكام  من   25

ال�شابقني واحلاليني.
ع��ب��داهلل حممد  ال���دورة  و�شهد ختام 
وريت�شارد  احل��ك��ام،  جلنة  ع�شو  ك��رم 
واأحمد  للحكام،  الفني  املدير  ميلني 
للمحا�شرين  الفني  امل�شوؤول  يعقوب 

واملُقَيمني.
واأك�����د ���ش��امل ع��ل��ي ال�����ش��ام�����ش��ي ع�شو 
رئي�س  ال���ك���رة،  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����س 
"فيفا"  ال����  دورة  اأن  احل���ك���ام،  جل��ن��ة 
للحكام  الإع��داد حما�شرين  املتقدمة 
ال�����دورات  م���ن  �شل�شلة  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي 
لتطوير  ال��ع��م��ل  وور�����س  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�شابقني  الدوليني  امل��لع��ب  ق�شاة 
واال�شتفادة من خراتهم  واحلاليني 
كرة  ري��ا���ش��ة  ت��ط��وي��ر  يف  للم�شاهمة 
ب�شكل  والتحكيم  ع���ام  ب�شكل  ال��ق��دم 

خا�س.

واأثنى ال�شام�شي على التعاون امل�شتمر 
تنظيم  والفيفا يف  ال��ك��رة  احت���اد  ب��ني 
يف  ت�شهم  التي  املتخ�ش�شة  ال���دورات 
التحكيم  منظومة  منت�شبي  اإع����داد 
تعليمية  واأ�شاليب  بطرق  االإماراتية 
ت�شهدها  ال���ت���ي  ال���ت���ط���ورات  ت���واك���ب 

اللعبة، واأ�شاد باملحا�شرين الدوليني 
واإ�شماعيل  ع���ب���دال���ف���ت���اح،  ع�������ش���ام 
ب��اإدارة احلكام  احل��ايف، وفريق العمل 

وامل�شاركني.
حما�شرات  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
الدورة ناق�شت على مدار خم�شة اأيام 

احلكام،  حما�شر  وم�شوؤوليات  مهام 
وجتهيز  للمحا�شرة  اإع��داده  وكيفية 
، وا�شتخدام  التعليمية  املادة  وتقدمي 
احلديثة  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة  ال����و�����ش����ائ����ل 
واال�شتعانة بلقطات الفيديو للحاالت 

التحكيمية.

من  اللعبة  قانون  مل��واد  تطرقت  كما 
املادة 1 اإىل املادة 17 والتي تت�شمن 
ال�شلوك  و���ش��وء  ب��االأخ��ط��اء  التعريف 
والت�شلل، باالإ�شافة لدرجات املخالفة 
الزائدة"  القوة  التهور،  "االإهمال، 
اإ�شهار  ت�����ش��ت��دع��ي  ال���ت���ي  واحل�������االت 

ال��ب��ط��اق��ت��ني ال�����ش��ف��راء واحل����م����راء، 
احلكم  تعليم  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و����ش���ددت 
على التحرك والتمركز ال�شحيحني 
خ����لل امل����ب����اراة، وخ���ل���ق زواي������ا روؤي����ة 
ل���ه ر����ش���د احلالة  ت�����ش��ه��ل  م��ن��ا���ش��ب��ة 

واتخاذ القرار ال�شحيح.

اعتماد لئحة درع التفوق يف م�صابقات 
اجلودو واحتاد كلباء يت�صدر امل�صهد

»الإمارات للمواي تاي« تنطلق اجلمعة 
من جزيرة احلديريات يف اأبوظبي

جامعة ال�صارقة تتوج الفرق الفائزة ببطولة كاأ�س مدير اجلامعة الأوىل للجاليات بخما�صي كرة القدم لل�صالت 2022

ختام حماور دورة الفيفا املتقدمة لإعداد حما�صري احلكام

•• روما -وام: 

حقق ال�شلوفيني تادي بوجات�شار �شائق فريق االإمارات للدراجات 
الهوائية املركز الثالث يف املرحلة االفتتاحية من �شباق تريينو-

م�شافة  ع��ل��ى  ال���زم���ن  ���ش��د  ���ش��ب��اق��اً  ت�شمنت  وال���ت���ي  اأدري���ات���ي���ك���و، 
ال�شباق بعد يومني  اأقيم  كامايوري.  دي  ليدو  بلدة  13.9كم يف 
اأم�س  ليقدم  بيانكه،  �شراده  �شباق  يف  بوجات�شار  ق  تاألُّ من  فقط 
االأول اأداء م�شابهاً على الطرق امل�شتوية يف �شاحل فري�شيليا، حيث 

بلغ  15 دقيقة و35 ثانية -مبتو�شط �شرعة  امل�شار خلل  اأنهى 
من احتلل املركز الثالث يف  مّكنه  ما  " �شاعة"،  كم   53.497
من  غانا  فيليبو  مناف�شه  عن  ثانية   18 بفارق  متاأخراً  ال�شباق، 
فريق "اإينيو�س-غريناديريز" الذي حل اأواًل، وبفارق 7 ثواٍن عن 
فينيل" الذي حل  األفا  "كويك-�شتيب  اإيفينبول  مناف�شه رميكو 

ثانياً.
وقال بوجات�شار: "كان ال�شباق حما�شياً و�شعباً، واأقيم على م�شار 
واأتطلع  التي حققتها،  وبالنتيجة  باأدائي  �شعيد  واأنا  �شريع جداً، 

االآن  ون�شتعد  املقبلة.  القليلة  االأي��ام  اأف�شل يف  نتائج  اإىل حتقيق 
بذل  اإىل  و�شن�شطر  االأ���ش��ب��وع،  ط���وال  ���ش��اق��ة  ���ش��ب��اق��ات  خل��و���س 

ق�شارى جهودنا يف كل �شباق منها".
كان بوجات�شار قد متّكن من اال�شتفادة من طاقته ب�شكل مثايل 
ع��ل��ى ط���رق ل��ي��دو دي ك��ام��اي��وري، ح��ي��ث اأن��ه��ى اجل���زء االأول من 
ث��ان��ي��ة عن   12 ب��ف��ارق  امل��رك��ز اخل��ام�����س  "6.2 كم" يف  ال�����ش��ب��اق 
18 ثانية  اأن ي�شعد اإىل املركز الثالث بفارق  مناف�شه غانا، قبل 

عن الدراج الفائز.

اإجناز جديد لدراجات الإمارات يف �صباق 
تريينو اأدرياتيكو

الأوىل بدوري  مباراة   154 يف  تعادًل  و27  فوزًا   127
•• دبي-الفجر

جديدة  ان��ت�����ش��ارات  �شبعة  االأوىل،  ال��درج��ة  دوري  م��ن   ،22 اجل��ول��ة  اأ���ش��اف��ت 
الذيد  دب��ا على  بانت�شار  ف��وزاً،   127 اإىل  الفوز  ح��االت  ع��دد  رافعة  للمناف�شة، 
اجلزيرة  على  والبطائح  ل��ه��دف،  بهدفني  العربي  على  احل�شن  ودب��ا  ب��ه��دف، 
على  وحتا  بهدف،  م�شفوت  على  واحلمرية  لواحد،  اأه��داف  بخم�شة  احلمراء 
�شيتي بهدفني لهدف، والرم�س على جلف اإف �شي بهدف، وم�شايف على التعاون 
بهدفني لهدف. ومل ت�شهد اجلولة 22 اأي حالة تعادل، ليتوقف عداد التعادالت 
عند الرقم 27، فيما ارتفع عدد االأهداف اإىل 447 هدفاً، نال دبا 54 منها، 
بنهاية  واأقيمت  املحرزة.  االأه��داف  %25 من جملة  يقارب  40 مبا  والعربي 
اجلولة االأخرية 154 مباراة، وتبقت 56 مباراة، موزعة على ثمانية اأ�شابيع، 
ي�شدل بعدها ال�شتار على واحدة من اأف�شل ن�شخ دوري االأوىل، واأكرها اإثارة، 
بتتويج البطل والو�شيف، و�شعودهما اإىل دوري اأدنوك للمحرفني. ويعد دبا 
اأكر الفرق حتقيقاً للفوز ب�18 انت�شاراً، وهو �شاحب اأف�شل خطي هجوم ودفاع، 
حيث �شجل 54 هدًفا، وا�شتقبل ثمانية فقط، فيما ا�شتحق فريق الفجرية لقب 
"ملك التعادالت"، بتعادله يف �شت مباريات يف الدوري، ويعتر �شيتي اأكر الفرق 
اأن تتهاوى االأرق��ام امل�شجلة يف  16 جولة. ويتوقع  قبوال للخ�شارة حيث خ�شر 
املوا�شم االأخرية، بنهاية الن�شخة احلالية من دوري االأوىل "2022-2021"، 
على �شعيد عدد حاالت الفوز واالأهداف املحرزة، ور�شيد الفريقني ال�شاعدين 
الفوز  ح��االت  فعدد  ال��دوري،  الأه��داف  االإجمايل  الر�شيد  واأي�شا  النقاط،  من 
�شيتجاوز ال� 160، وعدد االأهداف مر�شح لتخطي حاجز ال� 500 هدف، وقد 
اأك��ر.  ويتناف�س اكر من  اأو  ينهي هداف ال��دوري امل�شابقة بر�شيد 26 هدفاً 
العب على لقب الهداف، لكن ترجح التوقعات اأن يذهب اللقب لديجو مهاجم 
17 للثاين، فيما  19 هدفاً مقابل  اأو فين�شيو�س العب احلمرية، وللأول  دبا، 
تتناف�س خم�شة فرق على بطاقتي ال�شعود لدوري اأدنوك للمحرفني، تتفاوت 
حالياً  املت�شدر  دب��ا  فر�شة  فيه  تبدو  ال��ذي  الوقت  ففي  وح�شاباتها،  حظوظها 
53 نقطة كبرية، يقاتل الثلثي  55 نقطة، والعربي الثاين بر�شيد  بر�شيد 
نقطة،   44 بر�شيد  ال��راب��ع  احل�شن  ودب���ا  نقطة،   46 ب���  "الثالث"  البطائح 
واحلمرية اخلام�س ب� 43 نقطة من اأجل الو�شول اإىل دوري اأدنوك، راف�شني 

اال�شت�شلم، فيما تتناف�س بقية الفرق على حت�شني املراكز.
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•• دبي-وام:

نالت ريا�شة امل��راأة يف االإم��ارات وعلى مدار �شنوات طويلة الكثري من االهتمام 
والرعاية والدعم من القيادة الر�شيدة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الرئي�شة  والطفولة  للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد 
للكثري  حتقيقها  يف  �شاهم  االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية " اأم االإمارات" مبا 
االحتفال  ياأتي  و  العاملي.  امل�شتوى  على  مرموقة  مكانة  وتبّوء  االإجن���ازات  من 
ال�شنوي باليوم العاملي للمراأة، ليكون �شاهداً على النه�شة التي تعي�شها ريا�شة 
املراأة يف االإمارات، على خمتلف االأ�شعدة بعد و�شول الكثري من اجلهات الداعمة 
لها اإىل م�شتويات عاملية من الكفاءة واملهارة والقدرة والتخطيط االإ�شراتيجي 

مل�شتقبل ريا�شة املراأة.
و تدين ريا�شة املراأة يف االإم��ارات بالف�شل اإىل العديد من اجلهات واملوؤ�ش�شات 
3 كيانات كرى، كانت  راأ�شها  تاأتي على  والتي  ال�شاأن،  بهذا  املهتمة  االإماراتية 
لها الدور االأكر يف اإحداث النقلة الكبرية يف ريا�شة املراأة.. تاأتي يف مقدمتها 
اأكتوبر  يف  تاأ�ش�شت  وال��ت��ي  الن�شائية،  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة 
اع بن زايد اآل نهيان،  ال�شيخة فاطمة بنت هَزّ اإدارتها  2010 وتراأ�س جمل�س 
12 ع��ام��ا جنحت االك��ادمي��ي��ة يف تكري�س ج��ه��وده��ا لن�شر  وع��ل��ى م���دار ح���وايل 
وتي�شري ممار�شة الريا�شة الن�شائية يف االإم��ارات، ونظمت املئات من البطوالت 

الريا�شية يف خمتلف اللعبات.
و �شعت االأكادميية جاهدًة، برعاية كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
خلل تلك ال�شنوات اإىل جعل الريا�شة عن�شراً اأ�شا�شياً يف احلياة اليومية للمراأة 
االإماراتية على اختلف االأعمار واخللفيات، واحلالة البدنية مبا ي�شمن تبنيها 
العام  الوعي  الريا�شية يف  ال��روح  اأ�شلوب حياة �شحيا و ن�شطا يعزز غر�س قيم 

لدولة االإمارات ولتحقق ما يفوق هذه االأهداف.
الريا�شي،  دب��ي  مبجل�س  الريا�شة  و  امل����راأة  جلنة  ق��دم��ت  نف�شه  النهج  على  و 
االآالف  دب��ي م�شاركة  �شهدت  اأع��وام م�شت جهودا كبرية فقد   10 م��دار  وعلى 
من الريا�شيات من جميع جن�شيات العامل من خمتلف االأعمار وفئات املجتمع 
الريا�شية  للألعاب  هند  ال�شيخة  "دورة  اأب��رزه��ا  متنوعة  ريا�شية  فعاليات  يف 

لل�شيدات" التي انطلقت ن�شختها االأوىل عام 2012.
قرينة  برئا�شة  امل��راأة  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  جهود  الثلثية  ه��ذه  تكمل  و 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي التي 

تويل ريا�شة املراأة اهتماماً متوا�شًل متج�شداً عر تنظيم العديد من البطوالت 
لل�شيدات،  العربية  االأندية  دورة  مقدمتها  ويف  الكرى،  الريا�شية  والفعاليات 
»ال��دورة اخلليجية« خلل  با�شم  ال�شارقة الأول مرة  نادي �شيدات  اأطلقها  التي 
االأندية  »دورة  فكرة  وانبثقت منها الحقا   ،2007-1997 عامي  الفرة من 
�شهدت  وال��ت��ي  العربي  ال��وط��ن  يف  نوعها  م��ن  االأوىل  وه��ي  لل�شيدات«  العربية 
 2012 دورة عام  اأول  تنظيم  دوراتها، حث مت  م��دار كل  تطورا متعاظما على 

وهي م�شتمرة وتقام كل عامني.
�شهدت  االإم���ارات  يف  امل��راأة  ريا�شة  تعي�شها  التي  الكبرية  النه�شة  مع  تناغماً  و 
بداية العام اجلاري 2022 ، حر�س الهيئة العامة للريا�شة على اأن تثبت املراأة 
االإماراتية جدارتها يف اأكر املواقع واملهام املختلفة، ما جعلها قادرة على قيادة 
الريا�شي يف من�شب  العمل  الريا�شية، واالنخراط يف جماالت  دفة االحت��ادات 
ال��ق��ي��ادة وه��و م��ا ع��ر عنه م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد اهلل حميد بالهول 
رئي�س  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول��ة  وزي��ر  الفل�شي 
م�شرية  يف  فاعل  �شريك  االإم��ارات��ي��ة  "املراأة  اإن  بقوله  للريا�شة  العامة  الهيئة 

التنمية الريا�شية وواجبنا متكينها واإعطاوؤها الفر�شة".
وجت�شد ذلك يف اإ�شناد رئا�شة ثلث احتادات ريا�شية اإىل العن�شر الن�شائي وهن 
الدكتورة مي اجلابر لرئا�شة احتاد الري�شة الطائرة، الدكتورة هدى املطرو�شي 
النت  لرئا�شة احتاد  املازمي  اآمنة  والدكتورة  لرئا�شة احتاد اخلما�شي احلديث، 
بول، علوة على تويل �شعادة نورة ال�شويدي االأمينة العامة للحتاد الن�شائي 
امل��راأة، والدكتورة رمية حممد احلو�شني  االإم��ارات لريا�شة  العام رئا�شة احتاد 

رئا�شة الوكالة الوطنية ملكافحة املن�شطات.
و على �شعيد العن�شر التناف�شي، قدمت املراأة االإماراتية مناذج متميزة حتتذى 
لبطلت ريا�شيات واعدات جنحن يف فر�س تفوقهن وجدارتهن يف العديد من 
املحافل اخلارجية يف الكثري من الريا�شات وو�شلن اإىل من�شات التتويج ورفعن 
علم االإمارات خفاقاً وكان منهن على �شبيل املثال خلل ال�شهور القليلة املا�شية، 
امل�شتوى  على  االإم����ارات  ك��ارات��ي��ه  ت��اري��خ  يف  ذهبية  اأول  �شاحبة  العمري  ���ش��ارة 
القاري، وامللكمة حنان الزيودي احلائزة على اأول ميدالية برونزية اآ�شيوية يف 
تاريخ امللكمة االإماراتية، واللعبة حمدة ال�شويدي. الفائزة بذهبية البطولة 
حممد  فاطمة  والرامية  الثلجية،  املنحدرات  على  للتزلج  الباراملبية  االآ�شيوية 
ومنتخب  لل�شيدات،  االأط��ب��اق  رماية  يف  م�شبوقة  غري  عربية  بف�شية  الفائزة 

فتيات املبارزة الذي فاز برونزية اآ�شيا يف �شلح ال�شي�س، وغريهن الكثريات.

•• ال�صارقة-وام:

جنحت العبات نادي ال�شارقة الريا�شي للمراأة يف اإ�شافة املزيد من االإجنازات 
خلل اأ�شبوع حافل بالنتائج واالأرقام القيا�شية وامليداليات امللونة.

و ح�شدت العبات القوى 29 ميدالية ملونة وذلك من خلل 4 فئات هي 
ال�شيدات - ال�شابات - النا�شئات - االأ�شبال بنات " .

يف  الثانية  للمرة  ال��دول��ة  رق��م  حتطيم  الكعبي  لطيفة  البطلة  ك��ررت  فقد 
م�شابقة الوثب الثلثي بعدما فازت بذهبية بطولة األعاب القوى لريا�شة 
املراأة التي اأقيمت بنادي خورفكان للمعاقني مب�شاركة 4 اأندية هي االإمارات، 

البطائح، دبا احل�شن، ونادي ال�شارقة لريا�شة املراأة.
و  وبرونزيتني..  ف�شيات،  و6  ذهبية   21 بني   29 ال���  امليداليات  وت��وزع��ت 
توجت لطيفة الكعبي بذهبية الوثب الثلثي مع حتقيق رقم جديد للدولة 

مل�شافة 11.35 مر.
6 ميداليات ملونة يف  للمراأة  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  كما حققت العبات 
بطولة نهائي كاأ�س االمارات للقو�س وال�شهم التي اأقيمت بنادي املدام الثقايف 
الريا�شي بعد اأن تفوقن على اأنف�شهن يف البطولة التي �شهدت م�شاركة 59 
"فرع  للمراأة  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  وح��از  ناديا.   11 من  والعبة  العبا 

الو�شطى" على ذهبية بطولة جامعة ال�شارقة املفتوحة للكرة الطائرة بعد 
فوزه على فريق اجلامعة االأمريكية بنتيجة 3/1 وفريق جامعة ال�شارقة 
بنتيجة  املراأة  لريا�شة  ال�شارقة  لنادي  الطائرة  كرة  فريق  فاز  فيما   3/0
3/0 على نادي اآي كري باملباراة التي اأقيمت على اأر�س االأول �شمن م�شابقة 
بطولة دوري ال�شيدات. و جنح نادي ال�شارقة الريا�شي للمراأة لكرة الطاولة 
اأي�شا يف الفوز على فريقي العروبة /ب/ واأكادميية راكيت �شاين�س بنتيجة 
1/3 ونتيجة 0/3 على الرتيب �شمن مناف�شات الدوري االماراتي لكرة 

الطاولة.
والرقم  اجلديد  االإجن���از  الكعبي  لطيفة  القوى  العبة  اأه��دت  جانبها  من 
القيا�شي يف الوثب الثلثي اإىل قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو 
لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة 

املراأة.
" �شعادتي  اجل��دي��د:  القيا�شي  ال��رق��م  حتقيق  عقب  ت�شريحات  يف  وق��ال��ت 
غامرة مبا حققته من اجناز، الذي اأهديه اإىل قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة موؤ�ش�شة ال�شارقة 
لقطاع  ودعمها  اللعبات  جميع  جت��اه  ال��رائ��د  دوره���ا  على  امل���راأة  لريا�شة 

ريا�شة املراأة".

ريا�صة املراأة.. منا�صب قيادية 
واإجنازات غري م�صبوقة يف 2022 

نادي ال�صارقة الريا�صي للمراأة .. اأ�صبوع 
حافل بالإجنازات

املجتمعية  باجلولة  يتناف�صون  دراجا   35
للدراجات الهوائية يف اإك�صبو

•• اأبوظبي - وام:

 EXPO" نظم نادي اأبوظبي للدراجات الهوائية اأم�س اجلولة املجتمعية
ال���دراج���ات  جم��م��وع��ة م���ن حم��ب��ي ري��ا���ش��ة  مب�����ش��ارك��ة   "TO ERTH

الهوائية.
بداأت اجلولة من اأمام "اإك�شبو 2020 دبي" وحتى مقر نادي �شباط القوات 
امل�شلحة يف اأبوظبي ليقطع امل�شاركون نحو 135 كيلومرا، مبتو�شط �شرعة 

يف ال�شاعة. كيلومرا   35

و اأقيمت اجلولة برعاية نادي �شباط القوات امل�شلحة والقيادة العامة ل�شرطة 
اأبو ظبي والقيادة العامة ل�شرطة دبي و�شركتي هانزجروهي و�شريي دات.

و ا�شتهدفت الفعالية التي �شارك فيها 35 دراجا، رفع م�شتوى الوعي عند 
اأفراد املجتمع مبمار�شة الريا�شة خا�شة الدراجات باعتبارها عامل مهما يف 

االرتقاء بال�شحة العامة.
الهوائية  للدراجات  اأبوظبي  ن��ادي  ا�شراتيجية  اإط��ار  يف  الفعالية  تاأتي  و 
ل��ت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق مم��ار���ش��ة ري��ا���ش��ة ال���دراج���ات م��ن خ���لل ت��ن��ظ��م االأن�شطة 

وامل�شابقات والفعاليات التي تعزيز الوعي املجتمعي باأهمية ممار�شتها.

 •• ال�صارقة-الفجر: 

ت�شدر نادي ال�شارقة الريا�شي، املرحلة الرابعة والنهائية من بطولة كاأ�س 
ذهبيتني  منها  ملونة،  6 ميداليات  بعدما حقق  وال�شهم  للقو�س  االإم��ارات 
وف�شية وثلث برونزيات، يف البطولة التي ا�شت�شافها نادي املدام الريا�شي 

الثقايف و�شاركت فيها جميع اأندية الدولة.
بكاأ�س  الفوز  من  احلمادي  عبيد  الوطني  واملنتخب  ال�شارقة  الع��ب  وجن��ح 
من  ع��دد  اأك��ر  حمققاً  العمومي،  فئة  يف  الذهبية  وامليدالية  االأول  املركز 
فيما  نقطة،   )93( جمع  حيث  االأرب��ع��ة،  البطولة  م��راح��ل  خ��لل  النقاط 
ح�شل الواعد ح�شن اإبراهيم، العب حتت 15 �شنة، على كاأ�س املركز االأول 
اجلوالت  خ��لل  رق��م  اأع��ل��ى  حمققاً  النا�شئني،  فئة  يف  الذهبية  وامليدالية 
االأربعة للبطولة حيث نال 654 نقطة، وهو اأعلى رقم ي�شجله العب نا�شئي 

يف الدولة يف بطوالت االحتاد.
ويف باقي املراكز، نال العب فئة العمومي مهدي مو�شى، امليدالية الرونزية، 
وح�شل اأ�شامة عبدالواحد العب فئة ال�شباب حتت 21 �شنة على كاأ�س املركز 
الثالث، بينما نال حممد الرزيقي العب ال�شباب حتت 18 �شنة على امليدالية 
على  �شنة   15 النا�شئني حتت  الف�شية وعبدالرحمن عبدالواحد من فئة 

امليدالية الرونزية. 

اللعبة،  م�شرف  الفردية  االألعاب  اإدارة  ع�شو  املليحي،  عبدالرحمن  واأ�شاد 
بنتائج الفريق يف جميع املراحل، مبيناً اأن اللعبني كانوا على قدر التحدي 
جديدة  واأرق���ام  مميزة  ونتائج  طيبة  م�شتويات  تقدمي  وا�شتطاعوا  والثقة 
بالعمل الكبري الذي يقوم به اجلهاز الفني والذي جنح  يف اللعبة، م�شيداً 
والعودة  اجل��ائ��ح��ة  ف���رة  ب��ع��د  خ�شو�شاً  ال��لع��ب��ني،  م�شتويات  ت��ط��وي��ر  يف 
عن  البطولة  وت�شدر  جيدة  نتائج  عنه  نتج  وال��ذي  للمناف�شات  التدريجية 

جدارة وا�شتحقاق.
خطط  لديها  ال�شارقة  بنادي  الفردية  االأل��ع��اب  اإدارة  اأن  املليحي،  واأو���ش��ح 
طموحة يف امل�شتقبل ت�شتهدف اإي�شال اللعبني مل�شتويات عالية وت�شتطيع 
بالدعم  م�شيداً  اخلارجية،  اأو  املحلية  �شواء  امل�شاركات  جميع  يف  املناف�شة 
مبيناً  الفريق،  احتياجات  كافة  وتوفريها  االإدارة،  من  اللعبة  جتده  ال��ذي 
اأن النتائج املحققة خلل املو�شم اأثبتت اأن النادي مليئ باخلامات املواطنة 

اجليدة والتي ت�شتطيع الذهاب اأبعد من ذلك وحتقيق اإجنازات للدولة. 
مهاراتهم  وتنمية  العبينا  م�شتويات  لتطوير  با�شتمرار  نعمل  واأخ��ت��ت��م: 
الإي�شالهم ملنتخبات الدولة يف جميع الفئات، وهو �شرف وفخر لكل العب 
�شاحب  مقولة  ي�شع  ال�شارقة  نادي  اأن  م�شيفاً  بلده،  لتمثيل  اختياره  يتم 
ال�شمو حاكم ال�شارقة وتوجيهه ب�شرورة رفع العلم، مرجعية ي�شري عليها 

لتحقيقها على اأر�س الواقع يف جميع االألعاب.

عبيد احلمادي ينفرد باأكرب رقم يف فئة العمومي

نادي ال�صارقة يت�صدر املرحلة النهائية من كاأ�س الإمارات للقو�س وال�صهم 

•• اأبوظبي -الفجر

نظمت رابطة املحرفني االإماراتية، 
االأ�شبوع املا�شي، زيارة ملقر م�شرف 
ال�شريك  االإ�����ش����لم����ي،  اأب����وظ����ب����ي 
وليد  بح�شور  ل��ل��راب��ط��ة،  ال��ر���ش��م��ي 
احلو�شني املدير التنفيذي للرابطة 
�شبكات  رئ���ي�������س  ع����و�����س  و�����ش����ام����ح 
اأبوظبي  مب�شرف  للأفراد  التوزيع 
اإط��ار اجلولة  االإ�شلمي،  وذل��ك يف 
ل�شركائها  الرابطة  بها  تقوم  التي 
تقديرا جلهودهم يف دعم امل�شابقات 
ت�����ش��م��ن��ت اجلولة  ت��ن��ظ��م��ه��ا.  ال���ت���ي 
الرابطة،  م�شابقات  ك��وؤو���س  عر�س 
ال�����ك�����رة ال���ر����ش���م���ي���ة وم����ي����دال����ي����ات 

امل�شابقات.
ال��ت��اأك��ي��د على  ال����زي����ارة  ومت خ����لل 
ت���ع���زي���ز ال�������ش���راك���ة ب����ني ال���راب���ط���ة 
وامل�����������ش�����رف، وال�����ت�����ي ت�������ش���اه���م يف 
عموماً،  الريا�شي  القطاع  تطوير 

وك���رة ال��ق��دم االإم��ارات��ي��ة ع��ل��ى وجه 
اخل���������ش����و�����س، م�����ن خ������لل من�����وذج 

الوطنية،  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 
يف دع��م اأب��ن��اء االإم�����ارات يف خمتلف 

املجاالت، وتنمية القدرات واملواهب 
والطموحات  الغايات  اإىل  للو�شول 

الكبرية .
ومت����ت����د ال�������ش���راك���ة ب����ني ال���راب���ط���ة 

منذ  االإ���ش��لم��ي  اأبوظبي  وم�شرف 
الفرة  ه��ذه  خ��لل  مت  ع��ام��اً،   12

ت���ن���ظ���ي���م ال����ع����دي����د م�����ن امل������ب������ادرات 
وي�شعى  وال��روي��ج��ي��ة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

امل���زي���د من  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال���ط���رف���ان 
االأن�شطة يف الفرة القادمة.

تعزيزا للعالقة مع ال�سركاء..

رابطة املحرتفني يف زيارة ملقر م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي

•• اأبوظبي- وام:

االأوروبية  ال��دوري��ات  خمتلف  يف  تاألقهم  ال��ع��رب  ال��لع��ب��ون  وا���ش��ل 
واأ�شبحت هناك مناف�شة فيما بينهم على تقدمي االأف�شل من خلل 

االأرقام القيا�شية وعدد االأهداف امل�شجلة و�شناعتها.
�شيتي يف  ريا�س حم��رز مع فريق مان�ش�شر  اجل��زائ��ري  تاألق  وج��اء 
اأمام مان�ش�شر  االإجنليزي  ال��دوري  والع�شرين من  الثامنة  اجلولة 
فريقه  م��ع  هدفا   20 ال���  ليتخطى  ه��دف��ني،  �شجل  بعدما  يونايتد، 
موا�شل   ،21 رق��م  الهدف  اإىل  ي�شل  و  البطوالت  بكل  املو�شم  ه��ذا 
ال�29  ليفربول �شاحب  امل�شري حممد �شلح جنم  االق��راب من 

هدفا.
اأبرز  وام"  االإمارات" "  اأن��ب��اء  "وكالة  تر�شد  ال��ت��ايل  التقرير  يف  و 
اأرقام اللعبني العرب يف خمتلف الدوريات االأوروبية خلل املو�شم 

احلايل، بعدما احتدمت املناف�شة مع اقراب نهاية املو�شم.
و يت�شدر امل�شري حممد �شلح العب ليفربول قائمة اأبرز اللعبني 
م��ع ليفربول  االأوروب��ي��ة بعدما �شجل  ال��دوري��ات  ال��ع��رب يف خمتلف 
اأهداف املو�شم احلايل بجميع البطوالت يف   10 و�شنع  هدفا،   27
فيها مع فريقه "2842 دقيقة"، بن�شبة تهديف  �شارك  مباراة   33

املباراة. يف   0.81
مان�ش�شر  جنم  حم��رز  ريا�س  اجل��زائ��ري  ا�شتطاع  نف�شه  الوقت  يف 

 10 و�شنع   ، املو�شم  ه��ذا  فريقه  مع  21 هدفا  اإىل  ي�شل  اأن  �شيتي 
اأهداف خلل م�شاركاته مع �شيتي مبختلف البطوالت املو�شم احلايل، 
وذلك يف 33 مباراة باإجمايل زمن م�شاركة"2147 دقيقة"، وبن�شبة 

تهديف 0.63 يف املباراة.
والذى  الركي  �شبور  قونيا  كوكا العب  اأحمد  امل�شري  ثالثا  و جاء 
ا�شتطاع اأن ي�شجل 8 اأهداف وي�شهم يف ت�شجيل 4 اأهداف خلل 24 
مباراة �شارك فيهم باإجمايل زمن م�شاركة 1156 دقيقة خا�شها مع 

الفريق، بن�شبة تهديف 0.33 يف املباراة.
و حل رابعا اجلزائري رامي بن �شبعيني العب برو�شيا مون�شنجلدباخ 
االأملاين بعدما �شجل 5 اأهداف و�شنع اثنني يف 17 مباراة "1480 

دقيقة" مع فريقه، بن�شبة تهديف 0.29 يف املباراة.
و جاء خام�شا املغربي حكيم زيا�س العب ت�شيل�شي االإجنليزي، بعدما 
�شجل 7 اأهداف، و�شنع 5 اأهداف يف 29 مباراة "1851 دقيقة" مع 

فريقه هذا املو�شم، وذلك بن�شبة 0.02 تهديف يف املباراة.
االإ�شباين  اإ�شبيلية  الع��ب  الن�شريي  يو�شف  املغربي  �شاد�شا  ج��اء  و 
بعدما �شجل 3 اأه��داف و�شنع 3 يف 17 مباراة �شارك خللها يف " 

املباراة. يف   0.17 تهديف  بن�شبة  دقيقة"،   873
وحل �شابعا املغربي اأ�شرف حكيمي العب باري�س �شان جريمان بعدما 
�شجل 3 اأهداف و�شنع مثلها مع فريقه يف 29 مباراة �شارك خللها 

يف " 2331 دقيقة "، بن�شبة 0.10 تهديف يف املباراة.

»وام« تر�صد اأبرز 7 لعبني عربًا يتاألقون اأوروبيا بقائمة الهدافني
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الفجر الريا�ضي

ُيعتر الدويل االإيطايل ماركو فرياتي قطعة ال غنى عنها يف خط و�شط باري�س 
اإياب الدور ثمن  �شان جرمان الفرن�شي الذي �شيعّول على "بومته" جمدًدا يف 
النهائي من دوري اأبطال اأوروبا �شد ريال مدريد يف العا�شمة االإ�شبانية االأربعاء 

بعد تاألقه ذهاًبا... �شريطة اأن يحافظ على رباطة جاأ�شه مع احلكام.
اأن ي�شيطر على  ب�"البومة ال�شغرية" ال ميكن  اأن اللعب املكنى  يعلم اجلميع 
بايقافه مباراة  للحكم  ال��لذع  انتقاده  ت�شبب  امللعب. موؤخًرا،  اأر���س  نف�شه على 
ال��دوري الفرن�شي. بعيًدا عن هذا اجلانب، هو العب حموري داخل  واح��دة يف 
بران�س"،  دي  "بارك  ملعب  على  مدريد  ري��ال  مواجهة  يف  االأخ�شر.  امل�شتطيل 
كيف  ع��رف  االإي��ط��ايل  اأن  حتى  ووّزع.  م���ّرر  قطعها،  ال��ك��رة،  ا���ش��رج��ع  �شغط، 
اأداوؤه على خط  اأداء مثالًيا. طغى  ق��ّدم  االأر���س!  الكرات وهو ملقى على  يلعب 

الو�شط املذهل للنادي امللكي املوؤلف من االأملاين توين كرو�س، الكرواتي 
مباراة  عن  الغائب  كازميريو  والرازيلي  مودريت�س  لوكا 

ب�شاأن  اليقني  عدم  ظّل  ويف  االيقاف.  ب�شبب  االأربعاء 
اأمام  م�����ش��ّرع��ة  ال��ف��ر���ش��ة  �شتكون  ك��رو���س،  م�����ش��ارك��ة 

الرابط بني  فرياتي للهيمنة جم��دًدا على اخلط 
العب  فرنانديز،  لوي�س  ق��ال  والهجوم.  ال��دف��اع 

الو�شط االأ�شطوري لنادي العا�شمة الفرن�شية، 
يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س اإن فرياتي 
ولكن  ج���رم���ان،  ����ش���ان  ل��ب��اري�����س  "�شروري 

املناف�شة معه لي�شت قوية".
�شبورت�س"  اإن  "بي  ق��ن��اة  يف  امل�شت�شار  وت��اب��ع 

�شيًئا  اأرى  اأن  يف  "اأرغب  ح��ال��ًي��ا  ال��ق��ط��ري��ة 
اآخر من فرياتي، اإذا كان لديه مناف�شة من 

العبني مثل نغولو كانتي )العب 
و��������ش�������ط ت�������ش���ل�������ش���ي 

االإيطايل  اأن   1984 اأوروب��ا  االأم��ر خمتلًفا". يرى بطل  االإنكليزي(، ف�شيكون 
البالغ 29 عاًما "غري ثابت يف اأدائه"، ويردف "ح�شًنا، لقد كان جيًدا جًدا �شد 
ريال، لكن لي�س �شد ريال عظيم. ويف مواجهة رين اأو ني�س، مل يقّدم الكثري". 
ويوا�شل �شاحب ال�62 عاًما "كرة القدم ال تقت�شر فقط على املباريات الكبرية. 
)مي�شال( بلتيني، )جان( تيغانا اأو )اأالن( جريي�س مل يلمعوا فقط يف مباراة 
ل قائد �شان جرمان  اأن تبقى ثابًتا على م�شتويات عالية". يف�شّ واح��دة، يجب 
ال�شابق اأن يرى فرياتي كلعب ارتكاز، ويقول يف هذا ال�شدد "مثل جورجينيو 
)االإيطايل العب ت�شل�شي( اأو تياغو موتا )االإيطايل العب �شان جرمان �شابقاً(، 
اأمام الدفاع، لديه موهبة ال ميلكها االآخرون؛ توجيه اللعب، هذه القدرة البدنية 
يطّور  اأن  باإمكانه  ك��ان  ولكن  حًقا،  اأحبه  الع��ب  اإن��ه  كبرية.  ب�شهولة  لللتفاف 
اأو  اإنيي�شتا  اأو  اأربع مّرات اأكر وي�شبح )مثل االإ�شبان( ت�شايف  اأو  جودته مّرتني 
ا يف  بو�شكيت�س". بدوره، يحّبه مدّربه االأرجنتيني ماوري�شيو بوكيتينو اأي�شً
مركز االرتكاز. قال يف كانون االأول-دي�شمر املا�شي "اأعتقد اأنه اأف�شل 
ويهّدئ  الكرة  وُيخرج  ال�شغط  حتت  يلعب  كيف  يعرف  ل��ه.  مركز 
يحتفظ  ومتى  االإي��ق��اع  اإدارة  كيفية  وي��ع��رف  يجب،  حيث  االأم���ور 
االإ�شباين بيب غوارديوال،  اأما  بالكرة، ومتى ميّررها جانبًيا...". 

مدرب مان�ش�شر �شيتي االإنكليزي فهو "مغروم بهذا اللعب".
يف مو�شمه العا�شر يف باري�س، اأثبت فرياتي اأنه قادر على التاألق 
قي الليايل االأوروبية الكرى حتى �شد اأقوى اخل�شوم ويجعل 
املهمة تبدو �شهلة اأمامهم. ولكن اإذا ما كانت "البومة ال�شغرية" 

ا... ترى �شواد الليل، فغالًبا ما ترى اللون االأ�شفر اأي�شً
األفاظه القوية بعد اخل�شارة )1-3( �شد نانت يف الدوري  ت�شّببت 
اللجنة  قبل  من  واح��دة  مل��ب��اراة  ايقافه  اىل  اال�شبوعني  قرابة  منذ 

التاأديبية التي بات يعرف اأع�شاءها فرًدا فرًدا.
تلقى هذا املو�شم 10 بطاقات �شفراء يف 15 مباراة يف "ليغ 1" 
و115 يف قرابة ع�شر �شنوات يف العا�شمة الفرن�شية، 
باالإ�شافة اىل اأربع حاالت طرد وعدد ال يح�شى 

من عقوبات االإيقاف.
"ليكيب"،  ���ش��ح��ي��ف��ة  م����ع  ح���دي���ث  يف 
اأن احلكام  دافع عن ت�شرفاته معتًرا 
رفع  يف  �شهولة  ي��ج��دون  الفرن�شيني 
بوجهه....لكن  ال�شفراء  البطاقة 
يف مباراة الذهاب �شد ريال مدريد، 
من  اأور�شاتو  دانييلي  مواطنه  ك��ان 

قام بذلك.
�شان  يف  م����درب����ي����ه  ج���م���ي���ع  ح�������اول 
العمل  االإيطايل  واملنتخب  جرمان 
التحدي...  يف  احل���اد  اأ���ش��ل��وب��ه  على 

دون جدوى.
يدافع عنه فرنانديز يف هذا اجلانب 
بالقول "االأمر مرتبط بال�شخ�شية. 
��ا. ال ميكننا  ع��ان��ي��ت م��ن ذل���ك اأي�����شً
ال�شادة،  التحدث مع بع�س هوؤالء 
ي����رغ����ب����ون ب����ح����ّل امل�������ش���ك���ل���ة من 
عرف  يل،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال���ب���داي���ة. 
ب��ع�����ش��ه��م ك��ي��ف ي��ه��دئ��ن��ي من 

بداية املباراة".
وتابع "اأحياًنا، ميكن لبطاقة 
�شفراء اأن توؤثر عليه، ومن ثم 
يفكر كثرًيا فيها". االأربعاء، 
�شياأمل �شان جرمان الباحث 
يف  االأول  ال��ق��اري  لقبه  ع��ن 
فرياتي  ي��ك��ون  اأن  ت��اري��خ��ه، 
جمدًدا على املوعد مع ليلة 

اأوروبية كرى.

�شّكل االأرجنتيني ليونيل مي�شي يف غ�شون 16 مو�شماً مع بر�شلونة اال�شباين، 
ملعب  قدماه  وط��اأت  خطورة  العب  واأك��ر  مدريد  بريال  فتكاً  االأ�شد  املناف�س 
"الرغوث"  اليوم  الذي �شيكون على موعد جديد مع  برنابيو"  "�شانتياغو 
االأربعاء، وذلك عندما يحّل فريقه احلايل باري�س �شان جرمان الفرن�شي �شيفاً 

يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
ت�شري اأرقام مي�شي يف 22 مباراة خا�شها مع بر�شلونة �شد ريال على ملعبه اإىل 
15 هدفاً. تلقي  12، مقابل ثلثة تعادالت و�شبع هزائم، وت�شجيله  فوزه يف 
وكالة فران�س بر�س ال�شوء على خم�س مباريات طبعت ذاكرة ع�شاق كرة القدم 

على وقع اأداء �شاحر للأرجنتيني يف معقل العا�شمة مدريد.
نو" قبل  "كامب  يف  بثلثية  ري��ال  مبواجهة  م�شواره  مي�شي  ا�شتهل  وق��ت  يف 
عام، عا�س االأرجنتيني يف اأيار-مايو 2008 كابو�شاً يف "برنابيو". قبل ثلث 
نادي  تكري�س  وب��رغ��م  ليغا"،  "ال  مناف�شات  على  ال�شتار  ا���ش��دال  على  م��راح��ل 
مناف�شه  على  داره  عقر  يف  تفوقه  تاأكيد  امللكي  اأراد  ل��ل��دوري،  بطًل  العا�شمة 

االأبدي بفوزه 1-4.
ب���دا مي�شي ال����ذي ك���ان م��ا ي����زال ي��ح��م��ل ال��رق��م 19 وامل��ت��م��رك��ز ع��ل��ى اجلناح 
الي�شار،  اإىل  هرني  تيريي  والفرن�شي  املقدمة  يف  كركيت�س  بويان  مع  االأمي��ن 
20 دقيقة بف�شل املهاجم راوول غون�شالي�س  مكبًل. تقّدم ريال بهدفني بعد 
االأرجنتيني  الثاين عر  ال�شوط  اآري��ني روب��ن، لي�شيف هدفني يف  والهولندي 
غون�شالو هيغواين والهولندي االآخر رود فان ني�شتلروي، قبل اأن ينقذ هرني 

بر�شلونة بهدف �شريف.
ال�شيئ  احللم  ه��ذا  من  مي�شي  ا�شتيقظ   ،2008 كابو�س  على  ع��ام  قرابة  بعد 
الكاتالوين  النادي  �شحق  ليوّجه �شفعة تاريخية جلماهري "البيت االأبي�س". 

اأ���ش��ح��اب االأر����س 6-2 يف م��دري��د يف واح���دة م��ن اأ���ش��واأ االإه��ان��ات يف تاريخ 
بيب  امل��دّرب  برنابيو" مع  "�شانتياغو  يف  واالأوىل  الكل�شيكو احلديث، 

غوارديوال.
 "9 "الرقم  املهاجم  مركز  يف  مبي�شي  "بلوغرانا"  ال���  م���دّرب  زّج 
اإيكر  الزائف، لريّد االأخري بت�شجيله ثنائية. هّدد مرمى احلار�س 
اأن يهّز �شباكه  ال�شاعة االأّول، قبل  كا�شيا�س ثلث مرات يف ن�شف 
"�شرقها"  ك��رة  بعد   ،36 الدقيقة  يف   1-3 فريقه  تقّدم  ليعزز 

ت�شايف من قدم الفرن�شي ال�شانا ديارا.
كّرر "الرغوث" ال�شيناريو ذاته يف الدقيقة 75، عقب متريرة 
حا�شمة ثانية من ت�شايف. احتفل بهدفيه بالك�شف عن قمي�س 
وراثي  مر�س  وه��ي  اله�شة،  اإك�����س  متلزمة  ملر�شى  تكرمياً 

نادر.
م�شابقة  نهائي  ن�شف  يف  اأوروب��ي��ة  بنكهة  "الكل�شيكو" 

دوري اأبطال اأوروبا: �شيطر التعادل ال�شلبي على مباراة 
ال���ذه���اب يف م��دري��د ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة 76 حل��ني خروج 
االنت�شار  ه���ديف  لي�شجل  قمقمه  م��ن  روزاري�����و  م���ارد 

للكاتالونيني -2�شفر.
اف��ت��ت��ح ال��ت�����ش��ج��ي��ل ب��ع��دم��ا ق��ط��ع مت���ري���رة زميله 

الهولندي اإبراهيم اأفيلي من اليمني، لي�شاعف 
النتيجة بانتزاعه الكرة من بني قدَمي زميله 

االآخر �شريجيو بو�شكيت�س، خمرقاً دفاع ال� 
انهاه  فردي  مبجهود  العاجز  "مريينغي" 
اإياباً،   1-1 ال��ت��ع��ادل  بعد  بينية.  بت�شديدة 
امل�����ش��اب��ق��ة االأم  ن��ه��ائ��ي  اإىل  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ت��اأه��ل 
التي فاز بها على ح�شاب مان�ش�شر يونايتد 
االنكليزي 3-1، يف مباراة دّون مي�شي ا�شمه 

خللها بت�شجيله هدفاً.
احتدم  ال����دوري،  نهاية  م��ن  م��راح��ل  ت�شع  قبل 

كان  املنتظرة،  "الكل�شيكو"  مواجهة  قبل  اللقب.  على  ال�شراع 
مباراة  خ��لل  الكاتالوين.  النادي  عن  نقاط  اأرب��ع  بفارق  مت�شدراً  ري��ال 
نارية، وقبل اال�شراحة مبا�شرة يف "برنابيو"، �شجل مي�شي هدف التعادل 
بعد الهدف االفتتاحي من  نيمار،  الرازيلي  بتمريرة حا�شمة من   2-2
اإنيي�شتا بتمريرة من االأرجنتيني نف�شه، رّد عليه مهاجم امللكي  اأندري�س 

الفرن�شي كرمي بنزمية بثنائية.
"بولغا"،  لل�  الكبري  املناف�س  منح  امل��لب�����س،  تبديل  غ��رف��ة  م��ن  ال��ع��ودة  وب��ع��د 
لريّد   ،)55( جزاء  ركلة  من  لريال  االأف�شلية  رونالدو  كري�شتيانو  الرتغايل 
مي�شي بنف�س اللهجة: ركلتا جزاء ت�شبب بهما نيمار واإنيي�شتا ونفذهما بنجاح 
"برنابيو"  يف  م�شريته  يف  ثلثية  اأّول  مي�شي  حقق  و84(.   65(  10 الرقم 

و�شاهم يف فوز فريقه 3-4.
املرحلة  يف  ليغا"،  "ال  بلقب  الفوز  �شباق  يف  "الغليان" واحلا�شم  كل�شيكو  يف 
الثالثة والثلثني، تبادل بر�شلونة وريال اللكمات. متيز مي�شي للمرة االأوىل 
التعادل  كان  نهايتها  من  املباراة  اق��راب  ومع  اللقاء،  اأج��واء  يف  فريقه  باإبقاء 
"الرغوث"  ظهور  حلني   ...2-2 املوقف  �شّيد 
ال�شائع  بدل  املحت�شب  الوقت  يف  ال�شغري 
بقمي�س   500 ال������  ه���دف���ه  ل��ي�����ش��ج��ل 

"بلوغرانا".
الفوز  ب��ه��دف  االرجنتيني  احتفل 
بطريقة �شتبقى خالدة يف االأذهان، 
اإذ تقّدم اأمام من�شة مدرجات ريال 
مدريد وخلع قمي�شه ليعر�شه اأمام 
اجلماهري املذهولة. تناقلت و�شائل 
االإعلم هذه ال�شورة التي اجتاحت 
ال����ع����امل وب����ات����ت حم����ف����ورة يف 
ت����������اري����������خ ال���������ن���������ادي 

الكاتالوين.

•• اأبوظبي -الفجر: 

ب��رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
منطقة الظفرة، يقام رايل اأبوظبي 
احلادية  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  ال�������ش���ح���راوي 
 –  5 من  الفرة  خ��لل  والثلثني 

احلايل. مار�س   10
ا�����ش����م����ان م�����األ�����وف�����ان رايل  ت�������ش���در 
يوم  ثالث  بعد  ال�شحراوي  اأبوظبي 
اأف�شل  ب��ني  ال�شديدة  املناف�شة  م��ن 
العامل  يف  وال����دراج����ني  ال�����ش��ائ��ق��ني 

و�شط كثبان الظفرة املذهلة.
�شتيفان  ال���ف���رن�������ش���ي  و����ش���ي�������ش���ب���ح 
اأ�س  اآر  )اأودي  ب�شيارة  بيرهان�شل 
االأكر  ال�شائق  – ت���رون(    اإي  كيو 
جن��اح��اً يف ت��اري��خ ال���رايل يف ن�شخته 
حتى  ا�شتمر  اإذا  والثلثني  احلادية 
بلقب  ال�شابع  ف��وزه  وحقق  النهاية 
اأم�س  بيرهان�شيل  وق��ام  ال�شيارات، 
 30 اإىل  االإج��م��ايل  تقدمه  بتو�شعة 
الت�شيكي  ع��ن  ث��ان��ي��ة   17 و  دق��ي��ق��ة 
 2018 الفائز عام  مارتن بروكوب 

ب�شيارة فورد رابتور.
ياكوب  ال���ب���ول���ن���دي  ت���ب���اط���وؤ  وم�����ع 
برزيغون�شكي 55 دقيقة اأخرى حل 
يف املركز الثالث ب�شيارة ميني جون 

كوبر ورك�س باجي.
ال�شائق  ي�����اأخ�����ذ  ل�����ن  ذل�������ك،  وم������ع 
كاأمر  ال����ف����وز  م�������ش���األ���ة  ال��ف��رن�����ش��ي 
اأن  ع��ل��م  اأن  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  ب���ه،  م�شلم 
خرج  قد  الراجحي  يزيد  ال�شعودي 
�شيارته  املناف�شة عندما توقفت  من 
ب�����ش��ك��ل مفاجئ  ت��وي��وت��ا ه��اي��ل��وك�����س 
ب��ال��ق��رب م��ن ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة، بينما 
املركز  11 دق��ي��ق��ة يف  ك���ان م��ت��اأخ��راً 

الثاين.
و���ش��ج��ل ال��ب��ط��ل امل��داف��ع ع��ن اللقب 
ب�شيارة  ال��ع��ط��ي��ة  ن��ا���ش��ر  ال��ق��ط��ري 
ت��وي��وت��ا ه��اي��ل��وك�����س اأ����ش���رع زم����ن يف 
مرحلة تويوتا الفطيم 2 وم�شافتها 
العامل  ب���ط���ل  وك�������ان  ك�����م،   270
�شيبا�شتيان  م���رات  ت�شع  ل��ل��رال��ي��ات 
لوب خلف العطية على بعد 5 دقائق 
برودرايف  ب�����ش��ي��ارت��ه  ث��ان��ي��ة   16 و 

هانر.

ون�شبت مناف�شة حامية بني العطية 
ول����وب ل��ل��ي��وم ال��ث��اين ع��ل��ى التوايل 
حل�������ش���د ن����ق����اط ب����ط����ول����ة ال����ع����امل 
الطويلة،  ال�����ش��ح��راوي��ة  ل��ل��رال��ي��ات 
وذلك بعد اأن انتهت بالفعل م�شاكل 
 20 التي كلفتهما  اليوم االفتتاحي 

�شاعة و�شاعتني على التوايل.
اأول فوز له يف  و�شجل بيرهان�شيل 
الرايل على عجلتني يف عام 1996، 
ويبدو را�شياً عن اإحراز ثالث اأ�شرع 
الت�شاري�س  يعرف  فهو  اليوم،  زمن 
تقريباً مثل الدراج �شام �شوندرالند 
العربية  االإم������ارات  يف  ع��ا���س  ال����ذي 
ويت�شدر  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املتحدة 

ترتيب الدراجات.
ماتيا�س  اللقب  ح��ام��ل  ف��از  وبينما 
الفطيم  ت��وي��وت��ا  مب��رح��ل��ة  وال���ك���رن 
بدراجة كيه تي اإم، حقق �شوندرالند 
ث�����اين اأ������ش�����رع زم�����ن ب�����دراج�����ة غاز 
غ���از مم���ا م��ن��ح��ه دف��ع��ة ك��ب��رية نحو 
اأبوظبي  ل��رايل  الثالث  لقبه  اح��راز 
ال�شحراوي لفئة الدراجات النارية، 
م�����ع ت���ب���ق���ي م���رح���ل���ت���ني ف���ق���ط من 

االإجمايل  ال��رت��ي��ب  ويف  ال������رايل. 
 24 و  دقائق   4 �شوندرالند  يتقدم 
يليهما  والكرن،  ماتيا�س  على  ثانية 
ب��ف��ارق 4 ث���وان االرج��ن��ت��ي��ن��ي كيفن 

بينافيد�س يف املركز الثالث.
وي���وا����ش���ل ال������دراج االإم����ارات����ي عبد 

ال���ع���زي���ز اأه���ل���ي ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى فئة 
رابتور.  ي��ام��اه��ا  ب��دراج��ة  ال��ك��واد���س 
ل��ق��ب الكواد�س  امل��داف��ع ع��ن  واأن��ه��ى 
واحدة  �شاعة  ب��ف��ارق  اأم�����س  مرحلة 
عن  ث���ان���ي���ة   59 و  دق���ي���ق���ة   36 و 

ال�شلوفاكي جوراي فارجا.

وقال بيرهان�شيل "كان اليوم جيداً. 
وقدنا �شيارتنا عر الكثبان الرملية 
الراجحي  يزيد  وجتاوزنا  ب�شل�شة، 
هذا ال�شباح. لقد �شغطنا اأكر بعد 
ظهر اليوم الأن ال�شيارة كانت جيدة 
ومل تكن حرارتها مرتفعة. وتعلمنا 

املرحلتني  ال�����ش��ي��ارة يف  ع��ن  ال��ك��ث��ري 
جهدنا  ق�شارى  �شنبذل  املا�شيتني، 

�شعياً لتحقيق الفوز".
اإىل  و�شوله  بعد  �شوندرالند  وق��ال 
"لقد كان يوماً جيداً  نهاية املرحلة 
اآخر بالن�شبة يل. ان الطق�س حار حقاً 
يف ال�شحراء، كما كان اجلو عا�شفاً 
ال�شعب  م���ن  ك����ان  وب���ال���ت���ايل  ج�����داً 
روؤي���ة اآث���ار ع��ج��لت ال��دراج��ات على 
". وح��ني اج��ت��ازت مركبات  ال��رم��ال 
اأم�س  م��رح��ل��ة  خ����لل  امل��ت��ن��اف�����ش��ني 
اأخ��رى عر �شحراء  م�شارات وع��رة 
االإ�شعاف  م��رك��ب��ات  ك��ان��ت  ال��ظ��ف��رة، 
بكافة  املجهزة  وطواقمها  الوطني 
على  ال��لزم��ة  الطبية  امل�شتلزمات 
امل�شاعدة  لتقدمي  اال���ش��ت��ع��داد  اأه��ب��ة 
الطوارئ.  ح���االت  يف  للمت�شابقني 
الرئي�س  ال���ه���اج���ري،  اأح���م���د  وق����ال 
الوطني  ل���لإ����ش���ع���اف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
من  جزًءا  نكون  اأن  دائما  "ي�شعدنا 
اأولويتنا  اأبوظبي ال�شحراوي.  رايل 
هي تاأمني �شلمة جميع املتناف�شني 
و�شط التحديات والظروف املختلفة 

ل��ل�����ش��ب��اق، ون����وؤك����د ب���اأن���ن���ا ع��ل��ى اأمت 
اأع��ل��ى م�شتوى  ل��ت��ق��دمي  اجل��اه��زي��ة 
الطارئة،  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  م���ن 
اإليها. ونتمنى جلميع  حال احلاجة 
ونتطلع  ال��ت��وف��ي��ق  ك���ل  امل��ت�����ش��اب��ق��ني 
منظمة  م��ع  �شراكتنا  موا�شلة  اإىل 
االإمارات لريا�شة ال�شيارات والعمل 
معا الإجناح هذا احلدث املتميز على 
م�شتوى الدولة واملنطقة يف ريا�شة 

ال�شيارات والدراجات النارية".
ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل  ويحظى 
ب����دع����م دي��������وان مم���ث���ل احل����اك����م يف 
الدفاع،  ووزارة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
وجمل�س اأبوظبي الريا�شي، و�شركة 
اأدنوك للتوزيع، وحلبة مر�شى يا�س، 
اأبوظبي،  وط����ريان  ي��ا���س،  وج��زي��رة 
واالإ������ش�����ع�����اف ال����وط����ن����ي، وت���وي���وت���ا 
وبلدية  اأبوظبي،  و�شرطة  الفطيم، 
للتوزيع،  اأبوظبي  و�شركة  اأبوظبي، 
ومياه  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة  وب���ل���دي���ة 
الريا�شية،  اأب��وظ��ب��ي  وق��ن��اة  ال��ع��ني، 
مركز  و"تدوير"  امل����دين،  وال���دف���اع 

اأبوظبي الإدارة النفايات.

برعاية حمدان بن زايد 

بيرتهان�صيل ي�صتمر يف الطليعة و�صوندرلند يتاألق يف رايل اأبوظبي ال�صحراوي
العطية ووالكرن الأ�سرع يف مرحلة تويوتا الفطيم

مي�صي يف »�صانتياغو برنابيو«... فوز تاريخي وتلويح بالقمي�س فرياتي...القطعة التي ل غنى عنها يف �صان جرمان 



طفلة تفطر قلوب الأمريكيني.. رك�صت لت�صطر نهاية حزينة
اأثناء  لقيت طفلة اأمريكية تبلغ من العمر )11 عاما( م�شرعها، 

رك�شها للحاق بحافلتها املدر�شية التي دا�شتها عجلتها.
اأنالي�س  اأن  االأمريكية  بوالية كولورادو  واأك��دت مقاطعة غارفيلد 
باكرن كانت �شحية حادثة وقعت يف بلدة بارا�شوت، اخلمي�س املا�شي، 
بح�شب �شحيفة "ديلي ميل" الريطانية. وهرعت قوات ال�شرطة 

واالإنقاذ اإىل املكان، حيث اأعلن عن وفاة الطفلة على الفور.
وبعد حتقيق اأويل، اأعلنت ال�شلطات اأن �شبب الوفاة هو حادث.

ولي�س من الوا�شح ما اإذا كان لدى ال�شرطة مقاطع فيديو توثق 
ت��رك�����س وراء  ك��ان��ت  اإن الطفلة  ال��ب��ل��دة  ���ش��رط��ة  احل����ادث. وق��ال��ت 
حتت  وت�شقط  تتعر  اأن  قبل  اللون،  ال�شفراء  املدر�شية  حافلتها 

عجلتها حيث لقيت م�شرعها.
واأ�شدرت ال�شلطات التعليمية يف املنطقة بيانا ب�شاأن وفاة الطفلة 
التي كانت تدر�س يف ال�شف ال�شاد�س قالت فيه: "هذا يوم حزين 

ملنطقة غارفيلد".
واملوظفني  للطلبة  النف�شي  الدعم  و�شتقدم  قدمت  اأنها  وذك��رت 
اح��رام خ�شو�شية  االأوىل هو  رده��ا  اأن  املحلي. وذك��رت  واملجتمع 
املاأ�شاوية.  احلادثة  هذه  بعد  واملوظفني  الطلب  ورعاية  االأ�شرة 
"لن  وقالت:  املعنية،  الوكاالت  جميع  مع  تتعاون  اأن��ه  اإىل  ولفتت 

ن�شدر معلومات اإ�شافية يف الوقت احلايل".

اإغماء معلمة هاجمها تلميذان
مت اإدخال معلمة من والية فلوريدا االأمريكية اإىل امل�شت�شفى بعد 
�شن  ال�شغار يف  التلميذ  اثنني من  تعر�شت لهجوم من قبل  اأن 

الرابعة واخلام�شة يف ف�شلها الدرا�شي.
وقيل اإن الطفلني الذين التحقا مبدر�شة باينز ليك�س االبتدائية 
يف بيمروك باينز، قاما باإلقاء االأ�شياء وقلبا الكرا�شي يف الف�شل، 
بقب�شاتهم  ا���ش��م��ه��ا،  ذك���ر  ي��ت��م  مل  ال��ت��ي  املعلمة  يهاجما  اأن  ق��ب��ل 

واأقدامهم.
يوم  �شباح  من  العا�شرة  بعد  االبتدائية  املدر�شة  يف  الهجوم  وق��ع 
االأربعاء بقليل، وبح�شب تقرير لل�شرطة، فاإن �شابط �شرطة و�شل 
من  تعاين  وه��ي  االأر����س  على  جال�شة  املعلمة  ووج��د  املدر�شة  اإىل 
الوهن والدوار، ولدى و�شول امل�شعفني اإىل املدر�شة فقدت املعلمة 

وعيها بالكامل.
وقد نقلت املعلمة اإىل م�شت�شفى ميموريال االإقليمي يف هوليوود. 
كونويل  اأم��ان��دا  باينز  ب��ي��م��روك  �شرطة  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 
اأو  ل�شحيفة ميامي هريالد، اإن الطفلني مل ي�شتخدما اأي �شلح 

�شيء حاد يف الهجوم.
لعمرهما  نظراً  الطفلني،  على  القب�س  باإلقاء  ال�شرطة  تقم  ومل 
ال�شغري، على الرغم من اأن قوانني والية فلوريدا، ال حتدد �شناً 
اأن��ه ال يوجد قانون مينع من اعتقال  اأدن��ى للعتقال، مما يعني 

الطفلني.
يف العام املا�شي، وافقت جلنة تابعة ملجل�س النواب يف فلوريدا على 
طرح م�شروع قانون لتحديد �شن اعتقال بحد اأدنى �شبع �شنوات، 
�شحيفة  اأوردت  ما  وف��ق  بالنجاح،  يكلل  مل  القانون  م�شروع  لكن 

ديلي ميل الريطانية. 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يحولون الهاتف املحمول لعيادة زراعية
اإذا كنت مزارعا ماهرا، فيمكنك التقاط اأي اأمرا�س يف ورق النبات، ولكن اإذا مل تكن كذلك، فاأنت بحاجة اإىل العيادة 

الزراعية املحمولة.
التكنولوجية  والتطبيقات  العلمي  البحث  مدينة  يف  املعلوماتية  بحوث  معهد  من  بحثي  فريق  العيادة  تلك  طور 
"املجلة الدولية للروؤية احلا�شوبية  العدد االأخري من  باالإ�شكندرية �شمايل م�شر، ومت االإعلن عن تفا�شيلها يف 
الهاتف  كامريا  لتحويل  اال�شطناعي،  الذكاء  ا�شتخدام  على  املحمولة  الزراعية  العيادة  وتعتمد  والروبوتات". 
اأوراق  �شور  من  كبري  بحجم  اال�شطناعي  الذكاء  برنامج  تغذية  مت  اأن  بعد  وذل��ك  ت�شخي�شية،  اأداة  اإىل  املحمول 
النبات املري�شة. وتقول الباحثتان �شهرية ر�شوان ومروة الطري، �شاحبتا هذا االبتكار، اإن برناجمهما كان قادرا على 
الت�شخي�س ال�شريع مع دقة ت�شل اإىل %98. وتقول الباحثتان �شهرية ر�شوان ومروة الطري، �شاحبتا هذا االبتكار، 
للمزارعني  "بالن�شبة  اأنه  وت�شيفان   .98% اإىل  ت�شل  دقة  ال�شريع مع  الت�شخي�س  ق��ادرا على  كان  برناجمهما  اإن 
امل�شغولني يف املناطق النائية الذين لي�س لديهم اإمكانية الو�شول الفوري اإىل خراء اأمرا�س النبات، فاإن تطبيق 
املنا�شب،  الوقت  املبكر للمر�س، ومن ثم معاجلة املحا�شيل يف  اأن ي�شاعدهم يف االكت�شاف  الهاتف املحمول ميكن 
وهو ما ميكن اأن يكون اأمًرا حيوًيا لبقاء النبات". وي�شتغل نهج الفريق البحثي التطور االأخري للأنظمة احل�شابية 
وخا�شة وحدات املعاجلة الر�شومية )GPU( التي ت�شمح بتنفيذ عمليات التعلم االآيل بكفاءة بطرق مل تكن االأجيال 

ال�شابقة من االأجهزة تتمكن منها.
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غوغل يحتفل باملراأة على طريقته
العاملي  امل��راأة  بيوم  الثلثاء  اأم�س  غوغل  البحث  حمركات  عملق  احتفل 
الذي يوافق ال�8 من مار�س. وزينت ال�شفحة الرئي�شية ل�"غوغل" جمموعة 
من الر�شوم التي متثل طيفا من الن�شاء من �شتى اأرجاء العامل، تتو�شطها 
الكرة االأر�شية. وعلى �شبيل املثال، ظهرت �شيدة ترتدي احلجاب يف اإ�شارة 
اأ�شوار على الرقبة الن�شاء يف  اإىل امل�شلمات، كما ج�شد ر�شم ل�شيدة ترتدي 

اإ�شارة اإىل الن�شاء االآ�شيويات اللتي يعي�شن يف دول مثل ميامنار وهكذا.
الفاأرة من جمموعة الر�شوم تظهر له ملحظة  امل�شتخدم  وعندما يقّرب 

."2022 يف  العاملي  املراأة  "يوم 
ولدى النقر  على الر�شوم تظهر �شرائح ر�شوم متحركة متتالية تظهر دور 
املراأة يف الزراعة والطب وغريها من املهن التي برعت فيها الن�شاء وخدمت 
فيها الب�شرية. ويحتفل العامل يف 8 مار�س من كل عام باليوم العاملي للمراأة، 
8 مار�س خلل  للمراأة يف  ر�شمي  يوم دويل  ب��اأول  املتحدة  االأمم  واحتفلت 
للمراأة منا�شبة  الدويل  اليوم  1975. ويعد  للمراأة يف عام  الدولية  ال�شنة 
للحتفال بالتقدم املحرز يف جمال حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني 
املراأة. وي�شكل اأي�شا فر�شة للتفكري النقدي يف تلك االإجنازات، وال�شعي اإىل 
حتقيق زخم اأكر نحو امل�شاواة بني اجلن�شني يف جميع اأنحاء العامل، بح�شب 

ما يقول موقع "اليون�شكو".

حالة اغت�صاب كل 10 دقائق يف الربازيل 
عام  املئة  3،7 يف  بن�شبة  ال��رازي��ل  الن�شاء يف  اغت�شاب  ح��االت  ع��دد  ارت��ف��ع 
2021 مقارنة بالعام ال�شابق، مع ت�شجيل 56 األفا و98 اغت�شابا اأي مبعدل 

حالة واحدة كل ع�شر دقائق، وفق تقرير �شدر اأم�س االأول االثنني.
مبعدل  اأي  املا�شي،  العام  للإناث  قتل  حالة   1319 الرازيل  �شجلت  كما 
املئة  يف   2،7 بن�شبة  طفيف  انخفا�س  يف  �شاعات،  �شبع  ك��ل  مقتولة  ام���راأة 
العام"،  االأم��ن  "منتدى  ن�شره  الذي  التقرير  2020، بح�شب  بعام  مقارنة 

وهي منظمة غري حكومية، ع�شية اليوم العاملي للمراأة.
"هذه  اأن  بيان  يف  بوينو  �شمرية  احلكومية  غ��ري  املنظمة  م��دي��رة  واأعلنت 
البيانات تظهر احلاجة اإىل التنفيذ العاجل لل�شيا�شات العامة لل�شت�شافة 
اأنه  واأك��دت  الرازيل".  امل��راأة يف  العنف �شد  والقمع يف مواجهة  والوقاية 
"رغم االنخفا�س الطفيف يف عدد جرائم قتل الن�شاء، فاإن االأرقام ال تزال 
اإذ بلغ معدل وفيات الن�شاء جراء جرائم قتل 1،22 لكل  مرتفعة للغاية"، 

100 األف امراأة.
يتعلق  ال�شرطة،  مراكز  يف  ُجمعت  �شكاوى  اإىل  ي�شتند  ال��ذي  التقرير  هذا 
فقط بحاالت االغت�شاب املبّلغ عنها والتي متثل جزءا ب�شيطا من اإجمايل 
حاالت االغت�شاب املرتكبة �شد الن�شاء. كما ُيظهر التقرير اأن عدد حاالت 
قتل الن�شاء ازداد ب�شكل خا�س من �شباط-فراير اإىل اأيار-مايو 2020، "يف 

ذروة القيود" التي األزمت الرازيليني املنزل يف بداية جائحة كوفيد19-.

وات�س اأب تعمل على ميزة 
ا�صتطالعات الراأي للمجموعات
ت��ع��م��ل وات�������س ع��ل��ى اإ����ش���اف���ة ميزة 
تطبيق  على  �شنوات  منذ  م��وج��ودة 
ت���ل���ي���غ���رام ت�������ش���اع���د ع���ل���ى اإن�������ش���اء 
الدرد�شات  يف  ال����راأي  ا�شتطلعات 
ا�شتطلعات  وت���ع���د  اجل���م���اع���ي���ة. 
مع  للتفاعل  رائ��ع��ة  طريقة  ال����راأي 
االأ�شخا�س،  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
وهي مفيدة جًدا للتو�شل اإىل قرار 
اأو ملعرفة راأي اأ�شدقائك حول فكرة 
تطبيق  وه��و  تليغرام،  وميتلك  م��ا. 
الفورية،  للمرا�شلة  اآخ���ر  م�شهور 
ف��رة من  بالفعل منذ  امل��ي��زة  ه��ذه 
االآن  اأب  وات���������س  وت����ق����وم  ال����زم����ن، 

باختبارها على م�شتخدميها.
من  اأول   WABetaInfo وك����ان 
اأب  وات�����س  امل��ي��زة على  ه��ذه  اكت�شف 
التجريبي  االإ����ش���دار   iOS ل��ن��ظ��ام 
قيد  امليزة  ت��زال  وال   v2.22.6.70
ل����ذا ف��ه��ي غ���ري متاحة  ال��ت��ط��وي��ر، 
العام  التجريبي  االإ�شدار  ملختري 
خيار  و�شيكون  احل���ايل.  ال��وق��ت  يف 
ا���ش��ت��ط��لع��ات ال�����راأي م��ت��اًح��ا فقط 
و�شيكون  اأب،  وات�������س  مل��ج��م��وع��ات 
اإىل ط���رف، مبا  م��ن ط��رف  م�شفًرا 
يقدمها  ال���ت���ي  االإج����اب����ات  ذل����ك  يف 
امل�شتخدمون االآخرون. ويف االأ�شا�س، 
ي���ع���د ال���ت�������ش���ف���ري م�����ن ط������رف اإىل 
اأب،  وات�س  ل��دى  �شائًعا  �شيًئا  ط��رف 
اال�شتطلع  مليزة  موجوًدا  و�شيكون 
��ا، وه����ذا ي��ع��ن��ي اإىل ح��د كبري  اأي�����شً
فقط  املجموعة  يف  االأ���ش��خ��ا���س  اأن 
الو�شول  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ���ش��ي��ك��ون��ون 
و�شتكون  ونتائجه.  اال�شتطلع  اإىل 
بها  واجهة م�شتخدم جديدة  هناك 
حقل ن�شي ل�شوؤالك، م�شحوبة بزر 

اإن�شاء، باالإ�شافة اإىل زر اإلغاء.

حرائق يف اليد تدفع 
ل�صحب ماليني ال�صاعات

ت����واج����ه ����ش���رك���ة غ����وغ����ل ك���ارث���ة 
جت������اري������ة، ب����ع����د ت����ع����ر�����س ع����دد 
م�����ن م�������ش���ت���خ���دم���ني ال�������ش���اع���ات 
االإلكرونية حلرائق من درجات 
ال�شركة  دف������ع  مم�����ا  خم���ت���ل���ف���ة، 
قرابة  ال�����ش����رج����اع  ال���ع���م���لق���ة 

مليوين قطعة من االأ�شواق.
بيت"  "فيت  ����ش���رك���ة  واأع����ل����ن����ت 
ال�شهرية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  لل�شاعات 
"غوغل"،  �شركة  م��ن  وامل��م��ل��وك��ة 
من  قطعة  مليون   1.7 ا�شتدعاء 
"حرائق"  ح���وادث  بعد  االأ���ش��واق 

للم�شتخدمني.
بطارية  ب�شبب  احل��روق  وحدثت 
الذكية  ال�شاعة  اأيون يف  الليثيوم 
االأيونية لفيت بيت، وفقا للجنة 
اال�شتهلكية  امل��ن��ت��ج��ات  ���ش��لم��ة 
املتحدة. وتلقت �شركة  بالواليات 
 115 "فيت بيت" ما ال يقل عن 
تقريرا يف الواليات املتحدة و59 
تقريرا دوليا تفيد بارتفاع درجة 
مع  ال�شاعة،  يف  البطارية  ح��رارة 
78 ت��ق��ري��را ع��ن اإ���ش��اب��ات حروق 
يف الواليات املتحدة و40 تقريرا 
عن اإ�شابات حروق على امل�شتوى 
"فيت بيت" قد  ال���دويل. وك��ان��ت 
قدمت ال�شاعة االأيونية الذكية يف 
اإنتاجها  2017 وتوقفت عن  عام 
مليون  ب��ي��ع  ومت   ،2020 ع���ام  يف 
اإىل  دوالر   200 م��ق��اب��ل  ق��ط��ع��ة 
املتحدة.  الواليات  دوالر يف   330
اإع���ادة  خ��دم��ة  ال�شركة  وع��ر���ش��ت 
للم�شتخدمني  دوالر   299 مبلغ 
باالإ�شافة  ال�������ش���اع���ة،  اأ����ش���ح���اب 
حل�����ش��ول��ه��م ع��ل��ى خ�����ش��م خا�س 

الأجهزة اأخرى من ال�شركة.

مادونا ب�صورة غري 
متوقعة 

ف����اج����اأت ال���ف���ن���ان���ة ال���ع���امل���ي���ة  م����ادون����ا  
التوا�شل  م����واق����ع  ع���ل���ى  امل���ت���اب���ع���ني 
تناقل �شورة  اأن مت  بعد  االجتماعي، 
ابنها  م��ع  ي��وم��ني  ق��ب��ل  ل��ه��ا  التقطت 
ر�شدتها  اأن  ب���ع���د  ري���ت�������ش���ي،  روك������و 

عد�شات الباباراتزي.
مادونا  ف��رة تظهر  م��رة منذ  والأول 
اأو  ف��ل��ر  دون  63 ع��ام��اً  ال����  ���ش��اح��ب��ة 
�شكلت  ول��ذل��ك  بال�شور،  فوتو�شوب 
ل��ه��ا �شدمة  امل�����ش��رب��ة  ال�����ش��ور  ه����ذه 
�شكلها  اأن  اع��ت��روا  ال��ذي��ن  ملتابعيها 
غريباً  وجهها  و�شكل  خميفاً  اأ�شبح 
خ�شعت  اأن����ه����ا  واع�����ت�����روا  ل���ل���غ���اي���ة، 
التي  التجميل  عمليات  من  ل�شل�شلة 
باءت بالف�شل ولذلك بدت بهذا ال�شكل 

الذي مل يتعود عليه اجلمهور.

طفل اأوكراين يقطع 600 ميل مبفرده
خوفاً من الق�شف واأمًل يف النجاة، ترك طفل والديه يف 
اأوكرانيا و�شافر 600 ميل مبفرده اإىل بر االأمان مع رقم 
ف الطفل البالغ من العمر  هاتف مكتوب على يده. ُو�شِ
11 عاماً من مدينة زابوريجيا االأوكرانية باأنه "بطل"، 
ب�شجاعة  مب��ف��رده  �شلوفاكيا  اإىل  احل����دود  ع��ر  اأن  ب��ع��د 
واإق����دام واإ����ش���رار. منطقة زاب��وري��ج��ي��ا ه��ي م��وط��ن اأكر 
القيادة  اأعلنت  اأوروب��ا، والتي  النووية يف  حمطة للطاقة 

الع�شكرية الرو�شية �شيطرة قواتها عليها ب�شكل كامل.
وبعد و�شوله اإليها، اأ�شادت ال�شلطات ال�شلوفاكية بال�شبي 
ظهر  حقيبة  �شوى  معه  يكن  مل  اإن��ه  وقالت  ل�شجاعته. 
واأخرى بل�شتيكية وجواز �شفر ورقم هاتف مدّون على 
بالطفل  اعتنوا  املتطوعني  اأن  ال�شلطات  واأ�شافت  ي��ده. 
وال�شراب،  الطعام  له  وقّدموا  وجه  اأكمل  "البطل" على 

وفقاً ل�شحيفة "مريور" الريطانية.

يك�صب 4 مليون دولر بالبيتكوين بعمر 12 عامًا
حقق مراهق بريطاين خبري يف العملت امل�شفرة اأكر من 
3 مليني جنيه اإ�شرليني )4 مليون دوالر( من تداول 
اأحمد الرجمة  NFTs. وتعلم بنيامني  البيتكوين وال� 
من والده عندما كان يبلغ من العمر خم�س �شنوات فقط 
قيمة  ارتفعت  الفور، وعندما  عليها على  واأ�شبح مدمناً 
البالغ  الطفل  اأ�شدر  املا�شي،  العام  يف  البيتكوين  عملة 
من العمر 12 عاماً جمموعته من ال� NFTs التي حتمل 
طابع احليتان، وهي اأعمال فنية رقمية فريدة من نوعها 
ميكن �شراوؤها وبيعها على االإنرنت. وبيع اأول اإطلق له 
�شاعات، وحققت  املنقطة يف غ�شون  امللونة  من احليتان 
دوالر(،  األ����ف   131( اإ���ش��رل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  اآالف   110 ل��ه 
 988( اإ�شرليني  جنيه  األف   750 اإىل  اأرباحه  وارتفعت 
اأرباحه من  اإىل  باالإ�شافة  اأ�شهر،  دوالر( يف غ�شون  األف 
التلميذ ح�شاًبا  م�شاريعه االأخ��رى. ومع ذلك، ال ميتلك 
اإ�شرلينًيا واحداً، وثروته  م�شرفًيا، ومل ي�شحب جنيًها 
كلها عبارة عن عملة م�شفرة ت�شمى Ethereum والتي 
حتى  القيمة  ع��دمي��ة  ت�شبح  ق��د  ب��اأن��ه��ا  البع�س  ي��ج��ادل 
لكن  للن�شحاب  الوقت  امل�شتثمرين  لدى  يكون  اأن  قبل 
بنيامني يعتقد اأن هذا هو م�شتقبل العملة، وال ميانع يف 
ترك ثروته هناك يف الوقت احلايل حيث قال اإنه يحاول 
يف الوقت احلايل بناء مهاراته وخراته. وحتى االآن، مت 
تداول جمموعته من ال� NFTs مببلغ اإجمايل يزيد عن 
ثلثة مليني جنيه اإ�شرليني، والتي ت�شتمر يف االرتفاع 

حيث اأ�شبحت ذات �شعبية كبرية.

�صباق للحمري 
بني اأجانب ومواطنني حمليني، كان �شباق مميز وخمتلف 
املنامة،  غربي  بالبحرين  �شار  مدينة  يف  ج��رى  للحمري 

ح�شره الكثريون.
وت��ق��ام امل�����ش��اب��ق��ة م��ن��ذ اأك���ر م��ن 40 ع��ام��ا، ب��ني �شهري 
ي�شبح  طق�س  يف  اآذار،  وم��ار���س-  االأول  كانون  دي�شمر- 
لطبيعتها.  وملئما  ومنا�شبا  للحيوانات،  لطفا  اأك��ر 
ل�شباب  وال��رف��ي��ه  الت�شلية  اأ���ش��ك��ال  اأح���د  امل�شابقة  وت��ع��د 
على  ويدربونها  ويربونها  حمريا  ميلكون  ممن  القرى، 
واهتماما  جيدة،  رعاية  ي�شتلزم  اأم��ر  وهو  امل�شابقة،  تلك 

خا�شا، وطعاما �شحيا.

�صحة 170 مليون اأمريكي يف خطر.. فت�س عن مرحلة الطفولة
قدرت درا�شة اأمريكية حديثة اأن اأكر من 170 مليون 
�شخ�س ولدوا يف الواليات املتحدة وكانوا بالغني يف عام 
الر�شا�س  مل�شتويات �شارة من عن�شر  2015 تعر�شوا 

وهم يف مرحلة الطفولة.
وا�شتخدم الباحثون بيانات م�شتوى الر�شا�س يف الدم، 
على  املحتوي  البنزين  وا�شتهلك  ال�شكاين  والتعداد 
للر�شا�س  التعر�س  انت�شار  م��دى  لفح�س  الر�شا�س 
 1940 بني  الفرة  خلل  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 

و2015.
الوطنية  االأك���ادمي���ي���ة  ن�����ش��رت يف حم��ا���ش��ر  ورق����ة  ويف 
الواليات  ���ش��ك��ان  ن�����ش��ف  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ذك���ر  ل��ل��ع��ل��وم، 
املتحدة البالغني يف عام 2015 تعر�شوا م�شتويات من 
وهي  دي�شيلر،  لكل  ميكروغرام   5 تتجاوز  الر�شا�س 
الن�شبة التي متثل العتبة التي حددتها مراكز مكافحة 
االأمرا�س والوقاية منها، للتعر�س ال�شار للر�شا�س يف 

ذلك الوقت.
وجامعة  فلوريدا  والي��ة  جامعة  من  العلماء  واكت�شف 
ال��ذي��ن ولدوا  االأط��ف��ال  م��ن  باملئة   90 اأن  اأي�شا  دي��وك 
1950 و1981 لديهم  يف الواليات املتحدة بني عامي 

مراكز  عتبة  م��ن  اأع��ل��ى  ال���دم  يف  الر�شا�س  م�شتويات 
مكافحة االأمرا�س.

ووجد الباحثون تاأثريا كبريا على التطور املعريف، حيث 
اأدى التعر�س للر�شا�س يف مرحلة الطفولة املبكرة اإىل 

انخفا�س 2.6 نقطة يف معدل الذكاء، يف املتو�شط.
وفح�س الباحثون فقط التعر�س للر�شا�س الناجم عن 
ال�شائد  ال�شكل  وهو  الر�شا�س،  على  املحتوي  البنزين 
الثمانينيات من  اأواخ��ر  اإىل  االأربعينيات  للتعر�س من 
القرن املا�شي، بح�شب بيانات هيئة امل�شح اجليولوجي 

االأمريكية.
املخ�ش�س  ال��ب��ن��زي��ن  م���ن  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ت��خ��ل�����س  ومت 
ل��ل��م��رك��ب��ات وامل���ح���ت���وي ع��ل��ى ال���ر����ش���ا����س ب���داي���ة من 

ال�شبعينيات، ثم مت حظره اأخريا يف عام 1996.
ل��ل��درا���ش��ة م��اي��ك��ل ماكفارالند  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل��وؤل��ف  ق���ال 
االأ����ش���ت���اذ امل�����ش��ارك يف ع��ل��م االج��ت��م��اع ب��ج��ام��ع��ة والية 
فلوريدا، اإن نتائج الدرا�شة كانت "مثرية للغ�شب" الأنه 
التعر�س للر�شا�س  اأن  كان معروفا منذ فرة طويلة 
�شار، بناء على اأدلة غري موؤكدة عن التاأثريات ال�شحية 

للر�شا�س عر التاريخ.

بولينا األك�سي�س لدى و�سولها اإىل حفل توزيع جوائز اإندبندنت �سبرييت فيلم ال�سابع والثالثني يف �سانتا مونيكا، كاليفورنيا.رويرتز

اأخت ميغان ماركل تقا�صيها بق�صية ت�صهري
�شد  ت�شهري  دعوى  ماركل   �شا�شك�س  ميغان  دوقة  اأخت  ماركل  �شامنتا  رفعت 
مع  هاري   زوج��ه��ا  االأمري  م��ع  ال�شهرية  املقابلة  اإج��رائ��ه��ا  بعد  �شنة  ال��دوق��ة، 
االإعلمية  اأوبرا وينفري . بح�شب جملة  Page Six  تتهم �شامنتا ماركل 
بنت  اإنها  قالت  عندما  كاذبة  بت�شريحات  قامت  باأنها  ال�شقيقة  غري  اأختها 

وحيدة.
اإذا كانت �شامنتا ت�شتنكر قلة االحرام التي تواجه بها دوقة �شا�شك�س العائلة 
امللكية واالأكاذيب التي ن�شرتها عن غياب والدها توما�س ماركل عن العر�س 
اإن ماركل االأب عانى من نوبتني قلبيتني  2018. قالت �شامنتا  امللكي عام 

واأن طبيبه ن�شحه بعدم ال�شفر اإىل اإنكلرا.
كما طالبت بتعوي�س يبلغ 75000 دوالر باالإ�شافة اإىل تكاليف املحامي 

اإال اأن حمامي ميغان ماركل مل يعر الق�شية اأي اهتمام.


