
   

حممد بن زايد يتلقى ات�ساال هاتفيا من رئي�س �سريالنكا 
حول العالقات الثنائية والق�سايا االإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �ت�������ش���اًل ه��ات��ف��ي��اً م���ن فخامة 
�شريالنكا  جمهورية  رئي�س  ر�جاباك�شا  غوتابايا 

�لدميقر�طية �ل�شرت�كية �ل�شديقة.
�لعالقات  �لت�������ش���ال  خ�����الل  �جل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
�ل�����ش��دي��ق��ن، و�أهمية  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ن  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
م��و����ش��ل��ة ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا يف جم���الت 
�لقت�شاد و�لتجارة و�لطاقة وغريها من �جلو�نب 

�لتي تخدم م�شاحلهما �مل�شرتكة.
�لق�شايا  م���ن  ع����دد  �إىل  �لت�������ش���ال  ت���ط���رق  ك��م��ا 

�لإقليمية و�لدولية حمل �لهتمام �مل�شرتك.

م�ساعدات  من  ت�ستفيد  اأوزبك�ستان  يف  اأ�سرة  األف   20
الهالل ال�ستوية التي ت�سمل 26 دولة حول العامل

•• ط�شقند-وام:

و�����ش���ل���ت ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح����م����ر �لإم�����ار�ت�����ي، تقدمي 
�مل�شاعد�ت �ل�شتوية للمتاأثرين من تد�عيات �لربد و�شوء 
�لأح��و�ل �ملناخية يف 26 دولة حول �لعامل. فقد وزعت 
�لهيئة خالل �ليومن �ملا�شين �مل�شاعد�ت �ل�شتوية �لتي 
�ل�شتوية  و�ملالب�س  و�لأغطية  �لتدفئة  و�شائل  ت�شمنت 
و�ملو�د �لغذ�ئية وم�شتلزمات �لأطفال، على حو�يل 20 

�ألف �أ�شرة يف �أوزبك�شتان.      )�لتفا�شيل �س6(

نائب رئي�س �لدولة خالل تكرميه وز�رة �لد�خلية بجائزة �جلهة �لحتادية �لر�ئدة يف ��شتد�مة �لتميز    )و�م(

زيلين�شكي يحذر �لغرب خالل موؤمتره �ل�شحفي من �أن هزمية �أوكر�نيا �شيتبعها دول �لبلطيق   )�أ.ف.ب(

زار جناحي �سوريا والباراغواي يف اإك�سبو.. وكرم الفائزين بجائزة �سموه للأداء احلكومي املتميز

حممد بن را�سد: النموذج االإماراتي يف االإدارة 
احلكومية اأثبت جناحه يف االأداء اإقليميا وعامليا

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �أن دولة �لإمار�ت 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومتابعة  �هلل«،  »حفظه 

 ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
�أ�شا�شية وغاية كربى للعمل �حلكومي �لهادف  جعلت �لتميز قيمة 

لالرتقاء بحياة �لنا�س.
جاء ذلك، مبنا�شبة تكرمي �شموه �لفائزين بالدورة �ل�شاد�شة جلائزة 
حممد بن ر��شد لالأد�ء �حلكومي �ملتميز، و�لذي نظمته حكومة دولة 

�لإمار�ت، يف �إك�شبو 2020 دبي.    )�لتفا�شيل �س5-4-2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س �لبار�غو�ي    )و�م(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الباراغواي 
العالقات وم�ستجدات االأحداث يف املنطقة والعامل 

•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة �م�س .. فخامة ماريو عبدو بينيتيز رئي�س 
جمهورية �لبار�غو�ي �ل�شديقة �لذي يقوم بزيارة 
بالده  �حتفالت  يح�شر خاللها  �لدولة  �إىل  عمل 

بيومها �لوطني يف معر�س �إك�شبو 2020 دبي.
بحث �جلانبان ، خالل �للقاء �لذي جرى يف ق�شر 

�أوجه �لعالقات بن  �أبوظبي � خمتلف  �ل�شاطئ يف 
�لأمام  �إىل  ودفعه  �لتعاون  تنمية  و�شبل  �لبلدين 
و�ل�شتثمارية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل���ج���الت  يف  خ��ا���ش��ة 

و�لتجارية و�لتنموية و�لطاقة �ملتجددة .
�لنظر  وجهات  �لبار�غو�ي  ورئي�س  �شموه  وتبادل 
و�لعامل  �ملنطقة  يف  �لأح�����د�ث  م�شتجد�ت  ب�����ش��اأن 
و�ل��ق�����ش��اي��ا �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة حم��ل �لهتمام 

�مل�شرتك.
)�لتفا�شيل �س2(

الرئي�س الرو�سي لنظريه الفرن�سي: ما ترف�سه كييف دبلوما�سيا �سنفر�سه ع�سكريا

ماكرون بعد حديثه مع بوتني: القادم اأ�سواأ يف اأوكرانيا
•• عوا�شم-وكاالت:

فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  �أع��رب 
بوتن، �خلمي�س، عن عزمه مو��شلة 
هجومه بدون هو�دة �شد �لقومين 
هاتفي  �ت�شال  خ��الل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف 
�إميانويل  �ل��ف��رن�����ش��ي  ن���ظ���ريه  م���ع 

ماكرون، وفق �لكرملن.
�أع��رب بوتن  وخ��الل ه��ذ� �لت�شال، 
�أي�شا عن عدم مو�فقته على خطاب 
ب�����ش��اأن �أوك��ر�ن��ي��ا �أل��ق��اه م��اك��رون يف 
�ليوم �ل�شابق، وهدد باأنه قد يو�ّشع 
�أ�شال  �ل��ط��وي��ل��ة  م��ط��ال��ب��ه  ق��ائ��م��ة 
�مل��ح��ادث��ات، وفقا  م��ن كييف خ��الل 

للم�شدر نف�شه.
�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  �ج�����رى  وق����د 
�لرو�شي  ن���ظ���ريي���ه  م����ع  م��ك��امل��ت��ن 
�لرئي�س  ع���رب  ح��ي��ث  و�لأوك���������ر�ين 
ل�شروط  رف�����ش��ه  ع���ن  �لوك��������ر�ين 
�لتو�شل  رف�����ش��ه  م���وؤك���د�  م��و���ش��ك��و 
تهديد  حت�����ت  دب���ل���وم���ا����ش���ي  حل�����ل 
�ل�����ش��الح وم����ن ج��ان��ي��ه �ب��ل��غ بوتن 
كييف  ت��رف�����ش��ه  م����ا  �أن  م����اك����رون 
ع�شكريا  فر�شه  �شيتم  دبلوما�شيا 
لبد  رو�شيا  �أه���د�ف  �أن  �ىل  م�شري� 
�لأح������و�ل مبا  ك��اف��ة  ت��ت��ح��ق��ق يف  �أن 
فيها نزع �شالح �أوكر�نيا �لذي يهدد 
و�شفه-  ما  على  و�لق�شاء-  رو�شيا 

بالنازين �جلدد

و�شط  �خلمي�س،  �ل��ث��اين،  �أ���ش��ب��وع��ه 
�لتخطيط   ف�����ش��ل يف  �أن����ه  ي��ب��دو  م���ا 
قوتها  ت��وق��ف��ت  ح��ي��ث  �لآن،  ح��ت��ى 
�أيام على  �لرئي�شية منذ  �لهجومية 
طريق �شريع �شمايل كييف وتوقفت 
عمليات �جتياح �أخرى على م�شارف 

مدن تتعر�س لق�شف �شديد.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا �أك���������دت �خل���ارج���ي���ة 

وب����ع����د م���ك���امل���ت���ه م�����ع ب����وت����ن عرب 
باأن  قناعته  عن  �لفرن�شي  �لرئي�س 

�لقادم �أ�شو�أ يف �أوكر�نيا
�لرئي�س  �إن  فرن�شي  م�شوؤول  وق��ال 
�أب���ل���غ نظريه  �إمي���ان���وي���ل م����اك����رون 
�ل����رو�����ش����ي ف����الدمي����ري ب���وت���ن �أن����ه 
�رتكب »خطاأ فادحا« يف حق �أوكر�نيا 
و�أنه يخدع نف�شه ب�شاأن �حلكومة يف 
رو�شيا  �شتكلف  �حل���رب  و�أن  كييف 

غاليا على �ملدى �لطويل.
�لرئي�س  �أع���ل���ن  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  �لأوك����ر�ين 
�لتفاو�س  ي���ري���د  �أن������ه  �خل���م���ي�������س 
م���ب���ا����ش���رة م�����ع ن����ظ����ريه �ل���رو����ش���ي 
�لطريقة  لأن��ه��ا  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري 
كييف  بن  �حل��رب  لوقف  �لوحيدة 

ومو�شكو.
موؤمتر  خ����الل  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  وق�����ال 
�شحايف يجب �أن �أحتدث �إىل بوتن 
لأن���ه���ا �ل��ط��ري��ق��ة �ل���وح���ي���دة لوقف 
هذه �حلرب، م�شري� �إىل �أنه منفتح 
�مل�شائل  ك��ل  �إىل  للتطرق  وم�شتعد 

مع بوتن.
وقال �جل�س معي )...( ولكن لي�س 
ع��ل��ى ب��ع��د ث���الث���ن م�����رًت� ك��م��ا مع 
)�أولف(  �أو  م��اك��رون  )�إمي��ان��وي��ل( 
����ش���ول���ت�������س. �أن�������ا رج������ل ع�������ادي ، ل 

�أع�س!.
�لطويلة  �لطاولة  من  ي�شخر  وكان 

�لرئي�س  ح���ول���ه���ا  ي�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل���ت���ي 
و�لأجانب  �لرو�س  �شيوفه  �لرو�شي 
ب�شبب �لربوتوكول �ل�شحي �ل�شارم 

حلمايته من كوفيد19-.
جاء هذ� يف وقت قال فيه م�شت�شار 
ل��ل��رئ��ا���ش��ة �لأوك����ر�ن����ي����ة �م�������س �إن 
�ملحادثات بن �أوكر�نيا ورو�شيا بد�أت 
و�إن جدول �أعمال �لوفد �لأوكر�ين 

هو �لتفاق على وقف فوري لإطالق 
�إن�شانية لل�شماح  �لنار وفتح ممر�ت 
�لو�قعة  �ملناطق  مبغادرة  للمدنين 

على جبهات �لقتال.
ميخائيلو  �مل�������ش���ت�������ش���ار  و�أ�������ش������اف 
بودولياك على تويرت بد�أنا نتحدث 

ملندوبي رو�شيا.
لأوكر�نيا  �لرو�شي  �لجتياح  ودخ��ل 

رئي�س الوزراء اجلديد يوؤدي اليمني اأمام الربملان 

ميلي�سيا مرتبطة بالدبيبة حتتجز وزيرين من حكومة با�ساغا 
وا�سنطن تطالب بالتحقيق يف 

انتهاكات النظام امل�سريف اللبناين
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�ل����وز�رة ح��ث �ل�شلطات  �إن وف���د�ً م��ن  ق��ال��ت وز�رة �خل��ز�ن��ة �لأم��ري��ك��ي��ة 
�مل�شريف  �لنظام  د�خل  بانتهاكات  و�شفته  فيما  �لتحقيق  على  �للبنانية 

�للبناين من �لنخبة �ل�شيا�شية و�لقت�شادية.
و�شدر �لبيان غري �ملاألوف يف �شر�حته يف ختام زيارة للوفد ��شتمرت 3 
�أيام للعا�شمة �للبنانية بريوت. ومل يحدد �لبيان �أع�شاء �لنخبة �لذين 

ي�شري �إليهم يف بلد ي�شت�شري فيه �لف�شاد و�شوء ��شتخد�م �ل�شلطة.
�أعقاب  يف  �لنخبة  لأع�شاء  �مل��ايل  �ل�شلوك  ب�شوء  �لتهامات  وت�شاعدت 
�لنهيار �ملايل للبالد يف 2019، عندما فر�شت �لبنوك قيود�ً �شارمة 
على ح�شابات �لعملة �ل�شعبة ملعظم �ملدخرين، لكن منتقدين يقولون �إن 
بع�س ذوي �لنفوذ كانو� قادرين على �لو�شول �إىل �لأمو�ل بحرية �أكرب. 

ونفت �لبنوك مز�عم �ملح�شوبية مع بع�س �لعمالء.
وجاء يف �لبيان �شدد �أع�شاء �لوفد على �شرورة بذل جهود جادة للتحقيق 
يف تلك �لتجاوز�ت، خا�شًة من م�شرف لبنان وهيئة �لتحقيق �خلا�شة، 
�ُشكلت للتحقيق يف  �لتي  �لتحقيق  �ملركزي ووح��دة  �لبنك  �إىل  �إ�شارة  يف 

�لن�شاط �ملايل غري �ل�شرعي.

اليورانيوم املخ�سب االإيراين 
يتجاوز امل�سموح به بـ 15 مرة 

•• فيينا-اأ ف ب:

جتاوز خمزون �ليور�نيوم �ملخ�شب لدى �إير�ن �حلد �مل�شموح به مبوجب 
2015 بن طهر�ن و�لقوى �لكربى باأكرث  �لتفاق �لنووي �ملربم عام 
�طلعت  �لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة  تقرير  بح�شب  م��رة،   15 من 

عليه وكالة فر�ن�س بر�س �خلمي�س.
وفًقا لتقدير�ت منت�شف �شباط فرب�ير، ز�دت طهر�ن �إجمايل �حتياطها 
نوفمرب،  �لثاين  ت�شرين  كلغ يف   2489،7 مقابل  كلغ،   3197،1 �إىل 
300 كلغ ما يعادل �شاد�س  )�أو  202،8 كلغ  �لبالغ  �ل�شقف  بعيًد� عن 

فلوريد �ليور�نيوم( �لذي تعهدت به.
�لو�شائل  كل  �إن  غانت�س،  بيني  �لإ�شر�ئيلي  �لدفاع  وزي��ر  قال  ذل��ك،  �إىل 

م�شروعة ملنع �إير�ن من بناء قدر�ت نووية.
ونقلت هيئة �لبث �لإ�شر�ئيلي، �خلمي�س، عنه حتى �إذ� ُوقع �تفاق جديد 
بن طهر�ن و�لدول �لعظمى على �مللف �لنووي �لإير�ين، فاإن �إ�شر�ئيل 

�شت�شتمر يف منع حتول �إير�ن �إىل تهديد وجودي.
�شالح  �شباط  م��ن  ج��دي��د  ف��وج  تخريج  مر��شم  يف  غانت�س  ك��الم  وج���اء 

�لبحرية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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جناح اإ�ستونيا يعر�ص الروبوت ليحل حمل 
النادل يف املقاهي واملطاعم يف اإك�سبو 2020

اأخبار الإمارات

»وول �سرتيت جورنال«: 5 عوامل 
�ستحدد جمرى احلرب على اأوكرانيا

عربي ودويل

اأبطال اجلوجيت�سو يتطلعون اإىل موا�سلة 
الإجنازات يف 5 بطولت قارية وعاملية

الفجر الريا�سي

مقتل ع�سرات احلوثيني بينهم قيادات يف حجة
•• اليمن-وكاالت:

بينهم  �لإرهابية،  �حلوثي  ميلي�شيا  من  �لع�شر�ت  و�إ�شابة  مقتل  �ليمني،  �جلي�س  �أعلن 
قياد�ت ميد�نية، يف حمافظة حجة �شمال غربي �لبالد.

وذكرت وكالة �لأنباء �ليمنية �لر�شمية )�شباأ(، �أن �لع�شر�ت من م�شلحي ميلي�شيا �حلوثي، 
بينهم قياد�ت يف جبهتي حر�س وعب�س �شمال حمافظة حجة، قتلو� يف ق�شف مدفعي، 

و�شربات جوية ملقاتالت حتالف دعم �ل�شرعية.
ونقلت عن م�شادر ع�شكرية قولها، �إن �لقيادي �حلوثي منتحل رتبة عميد نا�شر ر�شام، 
و�ملعن من قبل �مليلي�شيات رئي�شاً لعمليات �للو�ء �لعا�شر �شاعقة، وحممد عبد�لنا�شر 
�لظريف، قتلو� �إىل جانب �لع�شر�ت من عنا�شر �حلوثين ممن ح�شدتهم من حمافظات 

�شعدة وعمر�ن و�ملحويت وحجة.
�أن  �ليمني،  �لع�شكرية �خلام�شة يف �جلي�س  للمنطقة  �لإعالمي  �ملركز  �أف��اد  �ل�شياق،  يف 
��شتهدفت مر�كز  �لأرب��ع��اء،  غ��ار�ت جوية،  �شنت خم�س  �ل�شرعية  دعم  مقاتالت حتالف 
�إمد�د مليلي�شيا �حلوثي وعربة حتمل ذخائر وجتمعات للميلي�شيات �شرق مديرية حري�ن، 
�لأم�س،  ليلة  �لتحالف منذ  ملقاتالت  17 غارة جوية  �ملركز  و�أح�شى  مبحافظة حجة. 
و�لتي قال �إنها �أ�شفرت عن مقتل وجرح ع�شر�ت �لعنا�شر �حلوثية وتدمري مر�كز �إمد�د 

ودوريات ع�شكرية وعربة حتمل ذخائر �شرق حري�ن وحر�س.

و�حد  لبلد  ميكن  ل  �أن���ه  �ل��رو���ش��ي��ة 
�إ�شارة  يف  ب��اأ���ش��ره،  ب��ال��ع��امل  �لتحكم 

�إىل �لوليات �ملتحدة.
�شريغي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  و����ش���دد 
لفروف خالل موؤمتر �شحايف �أم�س 
ي�شتمع  �ل��ع��امل  �أن  ع��ل��ى  �خل��م��ي�����س 
ل  ولكنه  وم�شاغلها  ب��الده  ملطالب 
ين�شت فعال �إليها، م�شيفاً �أن هناك 
خططا يف �لغرب للتح�شري حلرب، 
ف�شتكون  �ن��دل��ع��ت  �إذ�  �أن��ه��ا  معترب� 

نووية بال �أدنى �شك، وفق تعبريه.
�إىل ذلك، �عترب �أن �أوكر�نيا حتولت 
�إىل �شاحة للق�شاء على كل ما يتعلق 
ب��رو���ش��ي��ا، م��ردف��ا �أن����ه ل ي��ح��ق لأي 
�أمن  �أمنها على ح�شاب  تعزيز  دولة 
�إىل م�شاألة  �إ���ش��ارة  �أخ���رى، يف  دول��ة 
�لأطل�شي.  �شمال  حللف  �ن�شمامها 
�لغربي  �ل��ت��ه��دي��د  �إن  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 

و�شل �إىل حدودنا.
�أم���ا ب�����ش��اأن �ل�����ش��الح �ل���ن���ووي، فاأكد 
ع�شكرية  ع��ق��ي��دة  ب�����الده  ل����دى  �أن 
��شتخد�م  ���ش��روط  وتف�شل  تتحكم 
ه���ذ� �ل�����ش��الح.  و�ت��ه��م �ل��غ��رب باأنه 
كيف  م�شيفا:  �أمريكا  حتركها  �أد�ة 
كان  �إن  حت���دد  �أن  لأم���ريك���ا  مي��ك��ن 
�أو  لأوروب����ا  منا�شبا  �ل��رو���ش��ي  �ل��غ��از 

ميكن �ل�شتغناء عنه؟!.
ملتزم  �ل���ن���ات���و  �أن  �إىل  �أ�����ش����ار  ك��م��ا 

بقر�ر�ت ورغبات و��شنطن.

مهند�س حتديث القوات الرو�سية
فـــالـــري جــرا�ــســيــمــوف 
ــد غـــزو اأوكــرانــيــا ــائ ق

•• الفجر -كليمان دانيز 

–ترجمة خرية ال�شيباين

ر�أ�س  على  بوتن  فالدميري  و�شع 
�أ�شبح  �ل��ذي  جي�شه ه��ذ� �جل��ر�ل 
لتحديث  �ل���رئ���ي�������ش���ي  �مل���ه���ن���د����س 

�لقو�ت �لع�شكرية �لرو�شية.
عندما يرتدي زيه �لر�شمي، تغطي 
�لنيا�شن �شرتته �مل�شفرة. وميكن 
جديدة  باأو�شمة  قريًبا  ه��ذ�  �إث��ر�ء 
متاأتية من غزو �أوكر�نيا. �جلر�ل 
جندي  هو  غري��شيموف،  فالريي 
�ل���ن���خ���اع، ع���ل���ى ح����د و�شف  ح���ت���ى 
�شويغو.  ���ش��ريج��ي  دف���اع���ه،  وزي����ر 
�أقل ظهور� يف و�شائل �لإعالم من 
هذ� �لأخري، لكنه رغم ذلك يلعب 
دوًر� �أ�شا�شًيا يف �لهجوم �لذي �شنه 
فرب�ير،   24 يف  بوتن  ف��الدمي��ري 
و�ل��ذي عّينه رئي�ًشا لأرك��ان جي�شه 

عام 2012.
ن���ظ���رًي���ا وع���م���ل���ًي���ا، ه�����ذ� �ل���رج���ل، 
و�ملغلق  �ل�����ش��ل��ب  �ل���وج���ه  ���ش��اح��ب 
خالل ظهوره �لعلني �لنادر، يعزف 
على وتر حتديث �لقو�ت �لرو�شية. 
ويتم تقدميه يف كثري من �لأحيان 
�أنه �ملنظر »للحرب �لهجينة«  على 
على �لطريقة �لرو�شية، مما يوؤدي 
دون  �خل�شم  ��شتقر�ر  زعزعة  �إىل 
�إطالق �لنار. )�لتفا�شيل �س13(

االأمم املتحدة: التهديد النووي 
جمعاء! الب�سرية  على  يخيم 

•• نيويورك-وكاالت:

حلقوق  �ل�شامية  �ملفو�شة  د�ن��ت 
�مل���ت���ح���دة،  �لأمم  يف  �لإن���������ش����ان 
على  �لرو�شي  �لهجوم  �خلمي�س، 
�أوكر�نيا، حمذرة من تاأثري هائل 
على حقوق مالين �لأوكر�نين، 
�لتهديد  م�����ش��ت��وي��ات  �أن  وم�����ن 
�أن  ت���ظ���ه���ر  �مل����ت����ز�ي����دة  �ل�����ن�����ووي 

�لب�شرية جمعاء يف خطر.
وق���ال���ت م��ي�����ش��ي��ل ب��ا���ش��ل��ي��ه �أم����ام 
�لتابع  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�س 
ل�������الأمم �مل����ت����ح����دة، ح���ي���ث ب�����د�أت 
مناق�شة عاجلة ب�شاأن �لنتهاكات 
�إن م�شتويات  �ل�شر�ع  �ملرتكبة يف 
لالأ�شلحة  �مل���رت���ف���ع���ة  �ل���ت���ه���دي���د 
على  وج��ود خطر  ت��وؤك��د  �لنووية 

�لب�شرية جمعاء.
�حلرب  ع���ن  �حل���دي���ث  �أن  ي��ذك��ر 
�لأ�شبوع  �ن��ط��ل��ق  ك����ان  �ل���ن���ووي���ة 
�لرئي�س  �أم�����ر  �أن  ب��ع��د  �مل���ا����ش���ي 
�لرو�شي فالدميري بوتن بو�شع 
�لتابعة  �ل����ن����ووي����ة  �ل��������ردع  ق�����وة 
قر�ر  يف  ت��اأه��ب،  حالة  يف  جلي�شه 
�لعامل، مع  ب�شدمة حول  ت�شبب 
�لعو��شم  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ح��ت��ج��اج 
يف  �جل��دي��د  �لت�شعيد  ه���ذ�  ع��ل��ى 

�ل�شر�ع.
فيما ح���ذر �ل��ن��ات��و و�ل��ع��دي��د من 
�لدول �لغربية، ل�شيما �لوليات 
�لت�شريحات  ت��ل��ك  م��ن  �مل��ت��ح��دة 

�خلطرية.

االإمارات تدعو كافة اأطراف النزاع يف اأوكرانيا اإىل التهدئة و�سبط النف�س وخف�س الت�سعيد  )التفا�سيل �س3(االإمارات تدعو كافة اأطراف النزاع يف اأوكرانيا اإىل التهدئة و�سبط النف�س وخف�س الت�سعيد  )التفا�سيل �س3(

الرئي�س الأوكراين يطلب التفاو�س مع بوتني ويوؤكد انفتاحه للتطرق اإىل كل امل�سائل

•• طرابل�س-وكاالت:

رئي�شا  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ل��ي��م��ن  ب��ا���ش��اغ��ا  فتحي  �أدى 
�أم���ام �ل��ربمل��ان �لليبي يف  ج��دي��د� ل��ل��وزر�ء يف ليبيا 
رئي�س  �إع���الن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �خلمي�س،  ط��ربق 
�أنه  �لدبيبة  �حلميد  عبد  وليته  �ملنتهية  �ل���وزر�ء 
�لأزمة  تعميق  �إىل  ت�شري  خ��ط��وة  يف  يتنحى.  ل��ن 
�لليبية، �تهم م�شدر�ن مقربان من رئي�س �لوزر�ء 
�لليبي �جلديد فتحي با�شاغا قوة م�شلحة لها �شلة 
�لدبيبة،  �حلميد  عبد  �حل���ايل،  �ل����وزر�ء  برئي�س 
من  كان  �ملناف�شة  �حلكومة  من  وزيرين  باحتجاز 

�ملقرر �أن يوؤديا �ليمن �خلمي�س.
و�أ�شارت م�شادر  �إىل �أن حركة �لطري�ن توقفت ملنع 
لأد�ء  طربق  مدينة  �إىل  �ل�شفر  من  با�شاغا  وزر�ء 

�ليمن �لد�شتورية.
قدور  حافظ  �خلارجية  وزي���ري  �أن  �أو�شحت  كما 

و�لثقافة �شاحلة �لتومي، مت �حتجازهما من قبل 
�أثناء توجههما بّر� نحو مدينة  جمموعة م�شلحة 

طربق حل�شور جل�شة �ليمن �لد�شتورية.

م�شاء  م��ن  م��ت��اأخ��رة  �شاعة  يف  �ت��ه��م  با�شاغا  وك���ان 
�لأرب����ع����اء، رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �حل����ايل ع��ب��د �حلميد 
�لدبيبة باإغالق �ملجال �جلوي �لليبي، ملنع �أع�شاء 

حكومته من �ل�شفر �إىل طربق لأد�ء �ليمن.
�ملوؤقتة �حلايل عبد �حلميد  لكن رئي�س �حلكومة 
�لدبيبة �ملدعوم بقّوة من قبل ميلي�شيات م�شّلحة 
ت�شليم  ي��رف�����س  ي����ز�ل  �ل��ع��ا���ش��م��ة ط��ر�ب��ل�����س ل  يف 
�ل�شلطة، بل حّذر مر�ر� من �لقرت�ب من �ملقر�ت 
لن  �مل�شكلة  با�شاغا  حكومة  �إن  وق��ال  �حلكومية. 

تعمل يف �لو�قع ولن يكون لها مكان!
كما �أكد �أكرث من مرة رف�شه �لتخلي عن �ل�شلطة 
�إل ل�شلطة منتخبة. ما �أثار �خلوف و�لقلق حمليا 
ودول��ي��ا م��ن �أن ي��ق��و���س ه���ذ� �لن��ق�����ش��ام و�خلالف 
�لأمني  �ل��و���ش��ع  �لعميق،  و�ملوؤ�ش�شاتي  �ل�شيا�شي 
يف �ل���ب���الد، و���ش��ط غ��م��و���س ح���ايل ب�����ش��اأن م�شري 

�حلكومتن.

با�شاغا خالل حديث �شحفي لرويرتز  �أم�س
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اأخبـار الإمـارات

زار جناحي �سوريا والباراغواي يف اإك�سبو 

حممد بن را�سد: اإك�سبو ي�سهم يف بناء ج�سور جديدة للتوا�سل االإن�ساين واإقرار اأ�س�س الت�سامح والتعاي�س

�لودية  �لأح��ادي��ث  �جلانبان  ت��ب��ادل 
ح������ول �ل����ع����الق����ات �ل���ث���ن���ائ���ي���ة بن 
�لبلدين و�آفاق تطويرها و�لرتقاء 
�ل�شعيدين  ع���ل���ى  خ���ا����ش���ة  ب���ه���ا 
�لقت�شادي و�ل�شتثماري، يف �شوء 
م��ا تتمتع ب��ه �ل��دول��ت��ان م��ن فر�س 
من  �ل��ع��دي��د  يف  و�ع���دة  ��شتثمارية 
�لتاأكيد على  �مل��ج��الت، يف حن مت 
من  جديدة  م�شار�ت  �إيجاد  �أهمية 
جمالت  يف  �لتعاون  توثيق  �شاأنها 
�ل���ت���ن���م���ي���ة �مل�������ش���ت���د�م���ة و�ل���ط���اق���ة 

هذ� �حلدث �لعاملي �ل�شخم حر�كاً 
فريد�ً  و�إب��د�ع��ي��اً  ومعرفياً  ثقافياً 
ت���ب���ارت يف  192 دول�����ة  مب�����ش��ارك��ة 
�إبر�ز ما متلكه من مقومات �لتميز 
تعكف  وم����ا  �مل����ج����الت  يف خم��ت��ل��ف 
تطوير  وخطط  م�شاريع  من  عليه 
تاأكيد�ً  ومبتكرة،  متنوعة  وتنمية 
من  �لتاريخية  �ل��دورة  هذه  ل�شعار 
و�شنع  �ل��ع��ق��ول  "تو��شل  �إك�����ش��ب��و 

�مل�شتقبل.
�لتقى  �ل�����ب�����ار�غ�����و�ي،  ج���ن���اح  يف  و 

يتم  حيث  و�لتنّقل،  و�لطاقة  �ملياه 
�ل�شتفادة من مو�ردها من �ملياه يف 
توليد �لطاقة �ملتجددة، ف�شاًل عن 
بار�غو�ي  به  حتفل  مما  �ل�شتفادة 
�أنهار يف عملية �لتنقل، �إ�شافة  من 
�لزر�عة  يف  مياهها  ��شتخد�م  �إىل 
�لو�قعة يف  �ل��دول��ة  لها  ت��روج  �لتي 
�أهم  ك��اأح��د  �جلنوبية  �أمريكا  ق��ارة 

�ملجالت �ل�شتثمارية يف �أر��شيها.
�إىل ذلك، ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
جناح  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي نائب 
�ملالية  �ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  توّقف �شاحب  حيث 
جناحّي  ع���ن���د  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�ل�شورية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
وج��م��ه��وري��ة �ل��ب��ار�غ��و�ي وذل���ك يف 
�إطار زيار�ت �شموه �مل�شتمرة لإك�شبو 
�ل�شهر  نهاية  �أعماله  ُتختتم  �ل��ذي 
�أ���ش��ه��ر �شهدت  �جل�����اري ب��ع��د ���ش��ت��ة 
خاللها دول��ة �لإم����ار�ت م��ن خالل 

�مل��ت��ج��ددة و�لب��ت��ك��ار، م��ع �لهتمام 
و�ملعريف،  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ت��ب��ادل  بتعزيز 
�أن  �لثنائية  للعالقات  ميكن  حيث 
متثل ركيزة مهمة وفعالة ملزيد من 
�ملنطقة  �لرو�بط بن دولة  توطيد 

ودول �أمريكا �لالتينية ب�شكل عام.
و�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم و�لرئي�س ماريو 
�أب��رز ما ي�شمه  بينيتيز على  عبدو 
�ل������ذي يركز  �ل����ب����ار�غ����و�ي  ج���ن���اح 
وهي  �أ�شا�شية  عنا�شر  ثالثة  على 

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ماريو  ف��خ��ام��ة  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د 
جمهورية  رئ��ي�����س  بينيتيز،  ع��ب��دو 
�ل��ب��ار�غ��و�ي، �ل��ذي ي��زور �لإم���ار�ت 
�حتفالت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ح���ال���ي���اً 
�إك�شبو  يف  �ل��وط��ن��ي  بيومها  ب���الده 
"�جلمعة"، حيث رّح��ب �شموه  غ��د�ً 
�ملر�فق،  و�ل��وف��د  �ل��ز�ئ��ر  بالرئي�س 
متمنياً له ومر�فقيه طيب �لإقامة 

وكل �لتوفيق.
�أروق�����ة �جلناح،  و خ���الل ج��ول��ة يف 

•• دبي -وام: 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�لتنوع  �أن  "رعاه �هلل" ،  دبي  حاكم 
�لنطاق  و�����ش���ع  و�مل����ع����ريف  �ل���ث���ق���ايف 
�لذي ي�شمه �إك�شبو دبي وما يتيحه 
�ملنطقة  تاريخ  �لأ�شخم يف  �حل��دث 
م��ن ت��الق��ي ���ش��ع��وب �ل��ع��امل �شرقه 
�أر���س �لإم���ار�ت، ي�شهم  بغربه على 
يف بناء ج�شور جديدة �أكرث فاعلية 
مزيد  وحتقيق  �لإن�شاين  للتو��شل 
من �لتقارب و�لتفاهم و�إقر�ر �أ�ش�س 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س م���ن خالل 
ح�������ش���ار�ت عريقة  ع��ل��ى  �ل���ت���ع���ّرف 
�مل�شرية  �أث�����رت  و�أف���ك���ار  و�إجن�������از�ت 
�لعامل  ���ش��ك��ل  �لإن�����ش��ان��ي��ة وغ�����رّيت 
على مر �لتاريخ، ف�شاًل عما يتيحه 
�حلدث من فر�س �لطالع على ما 
�بتكار�ت  �ملُبدعة من  �لعقول  تعده 
م�شتقباًل  ب���ه���ا  ت�����ش��ن��ع  وت���ق���ن���ي���ات 
بالرخاء  �جلميع  فيه  ينعم  �أف�شل 

و�لتقدم و�لرقي.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��زي��ارة �لتي قام 
معر�س  مقر  �إىل  �أم�����س  �شموه  بها 
�شمو  ير�فقه  دب��ي،   2020 �إك�شبو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
و�شمو  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 

�جلمهورية �لعربية �ل�شورية �ملُقام 
�إك�شبو،  يف  "�لتنّقل"  م��ن��ط��ق��ة  يف 

ويحمل �شعار "معاً �مل�شتقبل لنا".
و ي��ع��ر���س �جل��ن��اح جل��و�ن��ب مهمة 
و�لتي  �لغنية  ���ش��وري��ا  ح�����ش��ارة  م��ن 
�لزر�عية  ل���ل���ث���ورة  م���وط���ن���اً  ك���ان���ت 
نهر  �شفتي  على  �ل��ع��امل  يف  �لأوىل 
�لفر�ت ويف �جلنوب �ل�شوري، فيما 
 3200 م��ن  �أك���رث  ���ش��وري��ا  متتلك 
�أك��رث من  وتنتج  �لنباتات  م��ن  ن��وع 
�لزر�عية  �ملنتجات  من  نوعاً   150
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. وت���ع���ّرف ���ش��م��وه خالل 
نخبة  �أع���م���ال  بع�س  ع��ل��ى  �ل���زي���ارة 
�ل�����ش��وري��ن، و�طلع  �ل��ف��ن��ان��ن  م��ن 
على ما يعر�شه �جلناح من معامل 
و�لذي  �لعريق  �شوريا  تاريخ  ت��ربز 
وتدوين  �أبجدية  �أول  منه  �نطلقت 
م���ن مملكة  م��و���ش��ي��ق��ى وق�����ش��ي��دة 
على  �زده�����رت  �ل��ت��ي  "�أوغاريت" 

�ل�شاحل �ل�شوري.
حول  ���ش��رح  �إىل  ���ش��م��وه  ����ش��ت��م��ع  و 
ي�شمها  �لتي  �ملعرو�شات  �أه��م  �أح��د 
�جلناح وهي ن�شخة طبق �لأ�شل عن 
�كت�شافها  مت  مكتوبة  �أبجدية  �أول 
ويعود  ���ش��وري��ا  يف  "�أوغاريت"  يف 
�شنة   1400 ن��ح��و  �إىل  ت��اري��خ��ه��ا 
�لقائمون  يوؤكد  و�لتي  �مليالد  قبل 
على �جلناح �أنها تعد �أقدم �أبجدية 

موّثقة يف �لتاريخ.

تقدمي 16,566 جرعة من لقاح كوفيد- 19 خلل ال�ساعات الـ24 املا�سية

ال�سحة جتري 386,656 فح�سا ك�سفت عن 502 اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا و 1,508 حاالت �سفاء 
•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطن لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 386،656 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل� 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية   24

تقنيات �لفح�س �لطبي.
نطاق  وتو�شيع  �لدولة  و�لفح�س يف  �لتق�شي  �إج��ر�ء�ت  تكثيف    و�شاهم 

�إ�شابة  حالة   502 عن  �لك�شف  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 881،472 حالة.
وفاة  حالة  �أي  ت�شجيل  عدم  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت    كما 
يف  �لوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  �ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �لأرب��ع  خالل 

�لدولة 2،301 حالة.
1،508 ح��الت جديدة مل�شابن بفريو�س  �شفاء  �ل��وز�رة عن  و�أعلنت     
كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد 

تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 
جمموع حالت �ل�شفاء 838،647 حالة.

من جهة �أخرى �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع تقدمي 16،566 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك 
 24،205،462 يبلغ جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 

جرعة ومعدل توزيع �للقاح 244.74 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح " كوفيد - 19 " و�شعيا 
�إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد 

يف تقليل �أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س " كوفيد - 19".

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س بلغاريا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، 
برقية تهنئة �إىل فخامة رومن ر�ديف رئي�س جمهورية بلغاريا وذلك مبنا�شبة 
ذكرى �ليوم �لوطني لبالده. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة، برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل فخامة �لرئي�س رومن ر�ديف.
وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتن �إىل معايل كرييل بيتكوف  حممد بن ز�يد 

رئي�س وزر�ء جمهورية بلغاريا.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الباراغواي العالقات وم�ستجدات االأحداث يف املنطقة والعامل 

مكتب اأبوظبي للمقيمني يتعاون مع �سركائه اال�سرتاتيجيني لتقدمي مزايا حلاملي االإقامة الذهبية

•• اأبوظبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س .. فخامة ماريو عبدو بينيتيز 
رئي�س جمهورية �لبار�غو�ي �ل�شديقة �لذي يقوم بزيارة عمل �إىل �لدولة 
�إك�شبو   " معر�س  يف  �لوطني  بيومها  ب���الده  �ح��ت��ف��الت  خاللها  يح�شر 

." دبي   2020
�أبوظبي  �ل�شاطئ يف  �ل��ذي ج��رى يف ق�شر  �للقاء  خ��الل   � بحث �جلانبان 
�إىل  ودفعه  �لتعاون  تنمية  و�شبل  �لبلدين  بن  �لعالقات  �أوج��ه  خمتلف   �

�لأمام خا�شة يف �ملجالت �لقت�شادية و�ل�شتثمارية و�لتجارية و�لتنموية 
و�لطاقة �ملتجددة .

وت���ب���ادل ���ش��م��وه ورئ��ي�����س �ل���ب���ار�غ���و�ي وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر ب�����ش��اأن م�شتجد�ت 
�لأحد�ث يف �ملنطقة و�لعامل و�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية حمل �لهتمام 

�مل�شرتك.
و تناول �للقاء معر�س " �إك�شبو 2020 دبي " و�لنجاح �لذي حققته دولة 
بجانب  �ملعر�س  �ل�شتثنائية من  �ل��دورة  ��شت�شافتها هذه  �لإم��ار�ت عرب 
م�شاركة �لبار�غو�ي �لتي جت�شد تنوع �لبلد �لثقايف و�جلغر�يف وتدعو �إىل 

�كت�شاف �لفر�س و�لإمكانيات �ل�شتثمارية �ملتنوعة.

و �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان .. �أن دولة �لإمار�ت 
وم��د ج�شور  �ل�����ش��ر�ك��ة  و  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ق��اع��دة  تو�شيع  على  حري�شة 
�لتي  مبادئها  من  �نطالقا  �ل�شديقة  �لعامل  دول  خمتلف  مع  �لتو��شل 
فيه  ملا  �مل�شرتكة  و�مل�شالح  �ملتبادل  و�لح���رت�م  �لتعاون  �أ�ش�س  على  تقوم 

�خلري و�لنماء للجميع.
دولة  بزيارة  �شعادته  عن  بينيتيز  عبدو  ماريو  �لرئي�س  �أع��رب  جانبه  من 
�لطبي يف  �لقطاع  �إىل  �ل��دول��ة  �ل��ذي قدمته  �ل��دع��م  و ثمن   .. �لم����ار�ت 

�لبار�غو�ي ملو�جهة جائحة " كوفيد � 19 ".
نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  م��ع��ايل   .. �ل��ل��ق��اء  ح�شر 

م�شت�شار �ل�شوؤون �خلا�شة يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة ومعايل �لدكتور �شلطان 
بن �أحمد �جلابر وزير �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة ومعايل مرمي بنت 
حممد �شعيد حارب �ملهريي وزيرة �لتغري �ملناخي و�لبيئة و�شعادة �شعيد 
عبد�هلل �شيف �شفري �لدولة لدى جمهورية �لأرجنتن و�شفري غري مقيم 

ومفو�شا للدولة لدى �لبار�جو�ي.
كما ح�شره..معايل لوي�س �ألربتو كا�شتغيليوين وزير �ل�شناعة و�لتجارة 
ر�وؤول  �مل��ر�أة ومعايل  �شوؤون  �شيلينا ليزكانو وزيرة  �لبارجو�ي ومعايل  يف 
�أفيال  �أغويرو  و�لتكامل وخو�شيه  �لقت�شادية  �لعالقات  وزير  نائب  كانو 

مفو�س عام جناح �لبار�غو�ي يف " �إك�شبو 2020 دبي ".

•• اأبوظبي-وام: 

 - �لقت�شادية  �لتنمية  لد�ئرة  للمقيمن" – �لتابع  �أبوظبي  "مكتب  �أعلن 
عن �لتعاون مع �شبكة من �شركائه �ل�شرت�تيجين يف �لإمارة لتقدمي مز�يا 
وعرو�س خا�شة للحا�شلن على �لإقامة �لذهبية يف �أبوظبي وذلك يف �إطار 
و�لنخر�ط  بالإمارة  �لذهبية  �لإقامة  حاملي  دور  لتعزيز  �ملتو��شل  �شعيه 
يف  �ل�شرت�تيجية  �أهد�فها  وحتقيق  �لطموحة  �لقت�شادية  منظومتها  يف 
�ل�شتثمار و�لأعمال. وتاأتي �خلطوة يف �إطار م�شاعي �ملكتب لت�شريع �ندماج 

�حلا�شلن على �لإقامة �لذهبية يف جمتمع �لأعمال �ملتنامي يف �أبوظبي، مبا 
يعود باأثر �إيجابي على �إحد�ث حر�ك جتاري و�قت�شادي ملمو�س.

�لفاعلة يف  للمقيمن جمموعة من �جلهات  �أبوظبي  تعاون مكتب  وي�شمل 
�لعديد من �لقطاعات �لقت�شادية وعلى ر�أ�شها قطاعات �ل�شيار�ت و�لعقار�ت 

و�لرعاية �ل�شحية و�ل�شيافة و�لتاأمن �ل�شحي و�مل�شارف.
للمقيمن:  �أبوظبي  ملكتب  بالإنابة  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي،  ح��ارب  وق��ال 
�لوطني  �لقت�شاد  منظومة  رفد  �إىل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  "ت�شعى 
و�لتجارة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  ت��ع��زي��ز  �ل��ت��ي ت�شمن  و�مل��م��ك��ن��ات  �ل��و���ش��ائ��ل  ب��ك��اف��ة 

و�ملجالت �خلدمية يف خمتلف �لقطاعات �حليوية. ومتثل �لإقامة �لذهبية 
خطوة فاعلة بهذ� �لجتاه ملا حتمله من فر�س جديدة من خالل ما يقدمه 
�ملهريي:  �ل�شدد." و�أ�شاف  �لإقامة من جهود ملمو�شة يف هذ�  تلك  حملة 
ي�شتفيد منها  �لتي  �لت�شهيالت و�لمتياز�ت  كافة  بتوفري  "لدينا م�شوؤولية 
وتوفري  �أبوظبي  يف  معي�شتهم  حت�شن  �أج��ل  من  �لذهبية  �لإقامة  �أ�شحاب 
�لبيئة �ملنا�شبة لزدهار �أعمالهم وم�شاهماتهم يف �قت�شاد �لإمارة، ومبا يعود 
�أبوظبي  مكتب  يف  �ملتميزة  �شر�كاتنا  وبف�شل  �أ�شرهم.  وعلى  عليهم  بالنفع 
�لعرو�س  من  �لعديد  �لذهبية  �لإق��ام��ة  على  للحا�شلن  نقدم  للمقيمن، 

د�ئرة  تو�شيع  ب�شدد  ونحن  �حل�شرية.  و�لتجارية  �خلدمية  و�لم��ت��ي��از�ت 
لت�شمل  �أي�شاً  �لذهبية  �لإقامة  حاملي  نطاق  خ��ارج  و�لمتياز�ت  �لعرو�س 
فئات �أخرى من �لتاأ�شري�ت مبا يعزز مكانة �أبوظبي كمركٍز عاملٍي لقت�شاد 
�مل�شتقبل." وت�شمل �لمتياز�ت �ملمنوحة لأ�شحاب �لإقامة �لذهبية عرو�شاً 
من كربى �لعالمات �لتجارية �لعاملية مثل قطاع �ل�شيار�ت، حيث يقدم من 
خالله تخفي�شات على �أحدث طر�ز�ت �ل�شيار�ت و�أ�شبقية يف �حل�شول عليها، 
�لرت�خي�س وغريها  و�إ�شد�ر  و�ل�شيانة  �ل�شد�د  لت�شهيل  �أنظمة  �إىل  �إ�شافة 

من �لإجر�ء�ت.
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اأخبـار الإمـارات
مركز الفلك الدويل يلتقط �سورة 

لهالل �سهر �سعبان نهار اليوم
•• اأبوظبي-وام:

متكن مركز �لفلك �لدويل من ت�شوير هالل �شهر �شعبان نهار �أم�س من 
خالل مر�شد �خلتم �لفلكي �لتابع له وذلك عند �ل�شاعة 10:30 �شباحا 

وهو على بعد 9.0 درجة من �ل�شم�س وكان عمره 12 �شاعة.
روؤيته  "�لأربعاء" ولكون  �شعبان م�شاء  �شهر  روؤية هالل  ونظر� ل�شتحالة 
ممكنة م�شاء �خلمي�س بالعن �ملجردة �أو بالتل�شكوب من معظم دول �لعامل 
�أيام  4 مار�س �جلاري �أول  �لإ�شالمي فمن �ملتوقع �أن يكون �ليوم �جلمعة 
�شهر �شعبان يف غالبية دول �لعامل �لإ�شالمي و�أن تكون بد�يته يوم �ل�شبت 5 

مار�س �جلاري يف بع�س �لدول خا�شة �لو�قعة يف �شرق �لعامل �لإ�شالمي.

االإمارات : عقوبات وغرامات وم�سادرات بقيمة 3.848 مليار درهم مبجال مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب
•• اأبوظبي-وام:

لعمليات  �لإجمالية  �لقيمة  بلغت 
�لأمو�ل  و�إج��ر�ء�ت مو�جهة غ�شل 
خالل  �لإره����اب  متويل  ومكافحة 
بنحو  ي��ق��در  مب���ا   ،2021 �ل���ع���ام 
 3.848" دولر  مليار   1.048
�ملكتب  مليار درهم" ح�شب بيانات 
�لأمو�ل  غ�شل  ملو�جهة  �لتنفيذي 

ومتويل �لإرهاب.
م�شادرة  ب��ن  �ملبالغ  ه��ذه  ت��وزع��ت 
دولر  مليون   625 بقيمة  �أ�شول 
و  درهم"  م��ل��ي��ار   2.3" �أم��ري��ك��ي 
مليون   235" دولر  مليون   64
�لمتثال  ع����دم  درهم"غر�مات 
مل��ك��اف��ح��ة غ�����ش��ل �لأم�����و�ل ومتويل 
مليون  ب�5.3  م������رور�  �لإره��������اب 
درهم"  م���ل���ي���ون  دولر"19.5 
مالية  م���وؤ����ش�������ش���ات  ع���ل���ى  ع���ق���وب���ة 
كربى يف �لإمار�ت وعقوبات بقيمة 
 39.6" دولر  م��ل��ي��ون   10.8
�ل��ع��دي��د من  م��ل��ي��ون درهم" ع��ل��ى 
�إد�نتهم  ث��ب��ت��ت  �ل���ذي���ن  �لأف��������ر�د 
وغ�شل  �ل�شريبي  �لتهرب  بارتكاب 
109 مالين  �لأمو�ل، وم�شادرة 
درهم"،  م���ل���ي���ون   400" دولر 
ملكافحة متويل  وقائية  ك��اإج��ر�ء�ت 
تقدر  جماعية  وغ��ر�م��ة  �لإره����اب، 
 892.3" دولر  مليون  ب234 
مدعى   48 ع��ل��ى  درهم"  م��ل��ي��ون 
�أدي��ن��ت يف ق�شية  و���ش��رك��ات  عليهم 
�أبوظبي  م��ن قبل حم��اك��م  و�ح���دة 

بتهمة غ�شل �لأمو�ل و�لحتيال.
�لزعابي مدير  �شعادة حامد  وقال 
عام �ملكتب �لتنفيذي ملو�جهة غ�شل 
�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب يف حو�ر 
م��ع وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم����ار�ت "و�م": 
تدلل تلك �لبيانات على تقدم كبري 
يف تعزيز نهج �لإمار�ت يف مكافحة 
غ�شل �لأم�����و�ل ومت��وي��ل �لإره����اب 
�لعاملية  �ملعايري  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
�جلرمية  مب��ك��اف��ح��ة  و�ل���ت���ز�م���ه���ا 

�ملالية كاأولوية وطنية.

- منجزات املكتب التنفيذي.
�أب��رز �ملنجز�ت �لتي حققها  وح��ول 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��و�ج��ه��ة غ�شل 
�لأم������و�ل ومت���وي���ل �لإره������اب منذ 
�ملكتب  �أن  �شعادته  �أو�شح  تاأ�شي�شه، 
�لأمو�ل  غ�شل  ملو�جهة  �لتنفيذي 
وبالتعاون  عمل  �لإره���اب  ومتويل 
�ل��وث��ي��ق م���ع ك���اف���ة �ل�����ش��رك��اء من 
�ل���ق���ط���اع �ل���ع���ام و�خل����ا�����س خالل 
تعزيز  ع���ل���ى  �مل���ا����ش���ي���ة  �ل�����ف�����رتة 
�لأمو�ل  غ�شل  مو�جهة  منظومة 
ومكافحة متويل �لإرهاب من كافة 
و�لت�شريعية  �ملوؤ�ش�شية  �لنو�حي: 

وكذلك من حيث �لفعالية.
و �أ�شاف �أنه على �مل�شتوى �ملوؤ�ش�شي 
دور�  يلعب  �لتنفيذي  �ملكتب  ف��اإن 
حموريا يف تن�شيق �جلهود �لوطنية 
�ملوؤ�شر�ت  ملتابعة  نظام  خ��الل  من 
مثل  �ملختلفة  �جل��ه��ات  و�إجن����از�ت 
�إنفاذ  ج��ه��ات  �ل��رق��اب��ي��ة،  �جل���ه���ات 
�ملالية،  �ملعلومات  ووح��دة  �لقانون 
بالتعاون  �لتنفيذي  �ملكتب  ويقوم 
ملو�جهة  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  م����ع 

�خل��ارج��ي��ن على جهود  �ل�����ش��رك��اء 
�ل���دول���ة يف ه���ذ� �ل�����ش��اأن..ك��م��ا قام 
�ملكتب بالعديد من �لزيار�ت وذلك 
لتعزيز �شمعة �لدولة كع�شو فاعل 
مكافحة  يف  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
�لأم�������و�ل ومتويل  غ�����ش��ل  ج���ر�ئ���م 
�مل�شاركة يف  ع��الوة على  �لإره����اب، 
�لإقليمية  �لفعاليات  من  �لعديد 

و�لدولية.
و ح����ول �أب�����رز �مل����ب����ادر�ت �ل���ت���ي مت 
مبكافحة  �لوعي  لتعزيز  تنفيذها 
�جلرمية �ملالية، �أ�شار �لزعابي �إىل 
م�شاركة �أكرث من 12 �ألف �شخ�س 
�لإم���������ار�ت يف خمتلف  دول�����ة  م���ن 
يف  و�لتوعوية  �لتدريبية  �ل��دور�ت 
�ملا�شي،  �لعام  �لقطاعات  من  عدد 
كما �أطلقت �لإمار�ت نظام "فوري 
ن��ظ��ام موحد  تك" �ل��ذك��ي - وه���و 
ق�شايا  خم��ت��ل��ف  وي��ج��م��ع  ي���دم���ج 
ومتويل  �لأم�����و�ل  غ�شل  مكافحة 
�ل�شلطات �لحتادية  �لإره��اب عرب 
و�مل��ح��ل��ي��ة وي�����ش��ه��ل �ل��ت��و����ش��ل بن 
�ل�����ش��ل��ة مما  �ل��ه��ي��ئ��ات ذ�ت  ج��م��ي��ع 
ي�شمح باتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لالزمة 
للرد على �جلر�ئم �ملالية يف غ�شون 

عدد قليل فقط من �ل�شاعات.
كما �عتمدت دول��ة �لإم���ار�ت نظام 
 "ICAS"لإلكرتوين� �ل���رب���ط 
�لق�شائي  �لتعاون  طلبات  لتلبية 
و�لوفاء  �ملتابعة  ل�شمان  �ل���دويل 
�لأم��������ث��������ل ل����ط����ل����ب����ات �ل�����ت�����ع�����اون 
م���ع �حلفاظ  �ل�����دويل  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
�ل�شرت�تيجية،  �مل���وؤ����ش���ر�ت  ع��ل��ى 
�لنظام   "IEMS" ي��ع��د  ف��ي��م��ا 
�ملعلومات  وح�����دة  �أدخ���ل���ت���ه  �ل�����ذي 
وز�رة  مع  �لتو��شل  لتعزيز  �ملالية 
و�ل�شلطات   "pp"و �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
�ملحلية �ملخت�شة �لأخرى وحت�شن 
�ملالية  �مل��ع��ل��وم��ات  �إىل  �ل���و����ش���ول 
وز�رة  ق���ب���ل  م����ن  و�����ش���ت���خ���د�م���ه���ا 

."PP" لد�خلية و�شركاء�
�ملبادر�ت  م��ن  ع��دد  �إىل  بالإ�شافة 
على  �لعمل  ومنها  �ل�شرت�تيجية 
ورق������ة خم���اط���ر ج����ر�ئ����م �لجت�����ار 
�لربية  ب���احل���ي���اة  �مل���������ش����روع  غ����ري 
بهذه  �ل��وع��ي  لتعزيز   "IWT"
للحد  بتد�بري  و�لتو�شية  �ملخاطر 
�شيا�شة  و�شع  على  و�لعمل  منها، 
�لأم���و�ل  غ�شل  خم��اط��ر  لتخفيف 
عرب موؤثري �لتو��شل �لجتماعي 

."SMI"
، ف�شال عن ت�شكيل جلنة �ل�شر�كة 
ب���ن �ل��ق��ط��اع �ل���ع���ام و�خل���ا����س يف 
�لعام 2021 ت�شم �أكرث من 35 
وتاأهيل  �ل��ق��ط��اع��ن،  م���ن  ع�����ش��و� 

مل��ك��اف��ح��ة غ�����ش��ل �لأم�����و�ل ومتويل 
�لإره��اب يف عام 2021 نحو 64 
مليون دولر "235 مليون درهم" 
.. كما حقق �ملكتب زيادة يف عمليات 
غ�شل  ملكافحة  �لإ���ش��ر�يف  �لتفتي�س 
�لأم�����و�ل ومت��وي��ل �لإره�����اب بنحو 
ب�2812  مقارنة  عملية   6300
عام  يف  �إ���ش��ر�ف��ي��ة  تفتي�س  عملية 
�لعقوبة  قيمة  وبلغت   ..2019
م��وؤ���ش�����ش��ة مالية  ع��ل��ى  �مل��ف��رو���ش��ة 
كربى يف دولة �لإمار�ت نحو 5.3 
 19.46" �أم��ري��ك��ي  دولر  مليون 
�إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  درهم"،  م��ل��ي��ون 
�ملتعلقة  �ل��ق�����ش��ور  �أوج����ه  م��ر�ق��ب��ة 
ومتويل  �لأم���و�ل  غ�شل  مبكافحة 

�لإرهاب.
عملية   5529 �مل���ك���ت���ب  ن���ف���ذ  و 
ت���ف���ت���ي�������س م���ك���ت���ب���ي مب�����ا يف ذل����ك 
با�شتخد�م  �ملو�شوعية  �مل��ر�ج��ع��ات 
بيانات  م����ن  و�����ش���ع���ة  جم���م���وع���ة 
مكافحة  ح����ول  �ل�����ش��ن��اع��ة  ق���ط���اع 
غ�شل �لأم�����و�ل ومت��وي��ل �لإره����اب 
�لتي جمعها من خالل �لتقييمات 

�لإ�شر�فية و�لنماذج.
و حقق �ملكتب 794 عملية تفتي�س 
ومركزة  �لنطاق  و��شعة  م��ي��د�ين، 
�لإ�شر�فية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �أج���رت���ه���ا 
يف �لإم������ار�ت مب��ا يف ذل���ك زي���ار�ت 

�ملتابعة.
�جل����ر�ئ����م  م���ك���اف���ح���ة  جم������ال  ويف 
عقوبات  ف���ر����س  مت  �ل�����ش��ري��ب��ي��ة، 
دولر  م���ل���ي���ون   10.8 ب���ق���ي���م���ة 
على  درهم"  م��ل��ي��ون   39.65"
�ل��ذي��ن ثبتت  �لأف����ر�د  �لعديد م��ن 
�إد�نتهم بارتكاب �لتهرب �ل�شريبي 
بالإ�شافة  �لأم����و�ل،  غ�شل  ون��ظ��ام 
�ل�شجن..  يف  ����ش���ن���و�ت  ���ش��ب��ع  �إىل 
عدد  ب��ل��غ   2021 م���ن  و�ع���ت���ب���ار� 
نحو  �ل�شريبي  �لزدو�ج  �تفاقيات 

�تفاقية.  137
و يف جمال �لتعاون �ل��دويل، بلغت 
ق�شم  �مل���وظ���ف���ن يف  زي������ادة  ن�����ش��ب��ة 
�ل��ت��اب��ع لوحدة  �ل�����دويل  �ل��ت��ع��اون 
�ملائة  يف   200 �مل��ال��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
�شبتمرب  ويف   ،2019 ع���ام  م��ن��ذ 
�لإمار�ت  وقعت  �ملا�شي  �لعام  من 
تاريخية  �شر�كة  �ملتحدة  و�ململكة 
مل��ع��اجل��ة �ل���ت���دف���ق���ات �مل���ال���ي���ة غري 
�لتوظيف،  جم��ال  ويف  �مل�����ش��روع��ة. 
عدد  �مل��ائ��ة يف  يف   150 زي����ادة  مت 
�مل��وظ��ف��ن ب�����دو�م ك��ام��ل يف د�ئ���رة 
�لإن�����ف�����اذ يف م�������ش���رف �لإم���������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �مل���رك���زي، ونحو 
85 يف �ملائة زيادة يف �ملو�رد د�خل 
وح���دة �مل��ع��ل��وم��ات �مل��ال��ي��ة، ك��م��ا ز�د 

متويل  وم��ك��اف��ح��ة  �لأم�����و�ل  غ�شل 
�لت�شلح  �نت�شار  ومت��وي��ل  �لإره����اب 
وخم��ت��ل��ف �ل��ل��ج��ان �ل��ف��رع��ي��ة على 
وخطة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ل��ع��م��ل �ل��وط��ن��ي��ة و�مل��ع��ت��م��دة من 
�لعليا لالإ�شر�ف على  �للجنة  قبل 
ملو�جهة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
غ�شل �لأم����و�ل ومت��وي��ل �لإره���اب. 
وقال �إنه على �مل�شتوى �لت�شريعي، 
�لتعديالت  م���ن  ع����دد  �إج������ر�ء  مت 
�لقانونية �لرئي�شية خالل �لفرتة 
�ل��ت��ع��دي��ل �خلا�س  م��ث��ل  �مل��ا���ش��ي��ة 
ليت�شمن  �لأم����و�ل  غ�شل  ب��ق��ان��ون 
�مل�شادر�ت  ب�شاأن  �أو�شع  �شالحيات 
�شو�بط  و����ش���ع  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
تعد  و�لتي  �لفرت��شية  لالأ�شول 
�لتعديالت على م�شتوى  �أه��م  من 
�ملنطقة، م�شري� �إىل �أنه يتم حاليا 
�لعمل على �إ�شد�ر تعديل لالئحة 
غ�شل  مو�جهة  لقانون  �لتنفيذية 
�لتعديالت  على  ع���الوة  �لأم����و�ل، 
قو�ئم  يف  �لإدر�ج  بنظام  �خلا�شة 
ملكافحة  وذل������ك  �لأم�������ن  جم��ل�����س 
منظومة  وتعزيز  �لإره���اب  متويل 

�لعقوبات �ملالية �مل�شتهدفة.
�أن�����ش��اأت دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية  و 
�لعام  م����ن  ف����رب�ي����ر  يف  �مل���ت���ح���دة 
�لتنفيذي  �مل����ك����ت����ب   ،2021
مل��ك��اف��ح��ة غ�����ش��ل �لأم�����و�ل ومتويل 
�لإره�������اب ل��ت��ن�����ش��ي��ق �جل���ه���ود على 
�ملكتب  ويتمتع  �لوطني،  �ل�شعيد 
ب�شالحيات و��شعة �لنطاق ل�شمان 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب����ن ج���م���ي���ع �جل���ه���ات 
�لعمل  تنفيذ خطة  �لإم��ار�ت��ي��ة يف 
�لأم���و�ل  غ�شل  ملكافحة  �لوطنية 
ومتويل لإره��اب، وب��د�أت �لإمار�ت 
ب�8 تقييمات يف �ملخاطر �لقطاعية 
�لتقييم  �إط�����ار  يف  و�مل��و���ش��وع��ي��ة، 

�لوطني للمخاطر.

- امل�سادرات والغرامات .
�أو�شح  �ل��ف��ع��ال��ي��ة،  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  و 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �أن  �ل���زع���اب���ي 
�لدولة  ج��ه��ود  ت��ك��ون  �أن  على  رك��ز 
مو�جهة  يف  م��ل��م��و���س  �أث������ر  ذ�ت 
متويل  وم��ك��اف��ح��ة  �لأم�����و�ل  غ�شل 
قيمة  �إج����م����ايل  ب���ل���غ  و  �لإره���������اب 
 ،2021 �مل�شادرة يف عام  �لأ�شول 
 2.29" دولر  مليون   625 نحو 
ذل��ك جر�ئم  درهم" مب��ا يف  مليار 
�لأمو�ل و�جلر�ئم �لأجنبية  غ�شل 
�لذهب  مثل  �لأخ��رى  و�لقطاعات 

و�ملعادن �لثمينة.
و يف بند �لإ�شر�ف و�لتنفيذ، بلغت 
�لمتثال  ع�����دم  غ����ر�م����ات  ق��ي��م��ة 

يف  متخ�ش�س   1000 م��ن  �أك���رث 
جم����ال م���و�ج���ه���ة غ�����ش��ل �لأم������و�ل 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �لإره���اب  ومتويل 
�خل����م���������س �ل�����ق�����ادم�����ة، وب����رن����ام����ج 
 120 ل��ت��اأه��ي��ل   "ACAMS"
م���وظ���ف���ا م�����ن �ل����ق����ط����اع �خل���ا����س 
ليكونو� �أخ�شائين مو�جهة غ�شل 
�أم�������و�ل م��ع��ت��م��دي��ن وغ���ريه���ا من 

�ملبادر�ت.

- نتائج التعاون الدويل .
نتائج  �أهم  �أن  �إىل  �لزعابي  �أ�شار  و 
�ملحلية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
م�شتهدفات  حتقيق  يف  و�ل��دول��ي��ة 
متطلبات  حتقيق  تت�شمن  �ملكتب 
�لعمل  وخ���ط���ة  �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
وتعزيز  وكفاءة،  بفعالية  �لوطنية 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �ل�����دول�����ة  ���ش��م��ع��ة 
�لدويل من خالل عقد �لعديد من 
�ل�شر�كات مثل �ل�شر�كة مع �ململكة 
�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة و�ملرفق 
�لعاملي لالحتاد �لأوروب��ي، وتعزيز 
من  للدولة  �ملتبادل  �لتقييم  ملف 

قبل جمموعة �لعمل �ملايل.
�لوطنية  �لأج���ن���دة  �أن  �إىل  ن���وه  و 
ت���زخ���ر ب���ال���ع���دي���د م����ن �مل�����ب�����ادر�ت 
و�مل�شتهدفات  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�شتمر�ر  �شيتم  �لت�شغيلية، حيث 
منظومة  ف����ع����ال����ي����ة  ت����ع����زي����ز  يف 
ومتويل  �لأم�����و�ل  غ�شل  م��و�ج��ه��ة 
�ل�شتمر�ر  خ���الل  م��ن  �لإره������اب، 
�لوطنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  و����ش���ع  يف 
�ل����ه����ادف����ة ل���ت���خ���ف���ي���ف �مل���خ���اط���ر، 
�ملكتبية  �لرقابة  بعمليات  و�لقيام 
للنهج  وف��ق��ا  �مل���ي���د�ين  و�لتفتي�س 
و�ل�شتمر�ر  �ملخاطر،  على  �لقائم 
بق�شايا  �خل��ا���ش��ة  �لتحقيقات  يف 
غ�شل �لأم����و�ل ومت��وي��ل �لإره���اب، 
وتكثيف بر�مج �لتدريب و�لتوعية 

و�لعمل مع �لقطاع �خلا�س.
كما ت�شمل �ملبادر�ت �ل�شرت�تيجية 
�ل���ث���ان���ي���ة من  �ل���������دورة  �ل����ب����دء يف 
للمخاطر،  �ل���وط���ن���ي  �ل���ت���ق���ي���ي���م 
�نت�شار  مت��وي��ل  خم��اط��ر  وت��ق��ي��ي��م 
�لت�شلح، وتطوير �أنظمة �إلكرتونية 
ملتابعة  �لتنفيذي  �ملكتب  يف  ذك��ي��ة 
وحتليل  وجمع  �لوطنية  �ملخاطر 
�ملتعلقة  �ل��وط��ن��ي��ة  �لإح�����ش��ائ��ي��ات 
ومتويل  �لأم����و�ل  غ�شل  مبخاطر 
تعزيز  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لإره�������اب، 
�ل�شاحة  ع���ل���ى  �ل�����دول�����ة  ت����و�ج����د 
�لدولية من خالل �لعمل مع عدد 
�ل��دول��ي��ة ومر�كز  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 

�لأبحاث �ملرموقة.
و ب�شاأن م�شتجد�ت �لدورة �جلديدة 

�مل���وظ���ف���ن ذوي �خل�����ربة يف  ع����دد 
ومتويل  �لأم�����و�ل  غ�شل  مكافحة 
���ش��ل��ط��ة خمت�شة  ك���ل  �لإره������اب يف 
يف دول����ة �لإم�������ار�ت، وح����و�يل 34 
ع����دد موظفي  يف  زي�����ادة  �مل���ائ���ة  يف 
ق�����ش��م م��ك��اف��ح��ة غ�����ش��ل �لأم�������و�ل 
ومتويل �لإرهاب و�ملتخ�ش�شن يف 
جمموعة من �لقطاعات و�ملجالت 
 25 م��ن  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لتنظيمية 
موظفا بدو�م كامل يف عام 2019 
�إىل 34 موظفا بدو�م كامل يف عام 

.2021
ويف جم���ال م��ن��ع مت��وي��ل �لإره����اب 
متت م�شادرة 109 مالين دولر 
كاإجر�ء�ت  درهم"  مليون   400"
�لإره����اب  ملكافحة مت��وي��ل  وق��ائ��ي��ة 
معدل  وب���ل���غ   ..2021 ع�����ام  يف 
98.3 يف  �لأم���و�ل  �لإد�ن���ة لغ�شل 
-2019 من  �لفرتة  خالل  �ملائة 
 48 �إد�ن����ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ،2021
يف  �أدي��ن��و�  و�شركات  عليهم  مدعى 
ق�����ش��ي��ة و�ح�����دة م���ن ق��ب��ل حماكم 
�أب����و ظ��ب��ي ب��ت��ه��م��ة غ�����ش��ل �لأم�����و�ل 
جماعية  بغر�مة  وذلك  بالحتيال 
دولر  م����ل����ي����ون   234 ق������دره������ا 

درهم". مليون   892.3"

- الأثر الإيجابي .
و����ش��ت��ع��ر���س �ل��زع��اب��ي �أث����ر جهود 
�ملكتب �لتنفيذي على تعزيز جهود 
�لأمو�ل  غ�شل  مو�جهة  يف  �لدولة 
ومتويل �لإره��اب وقال : " بف�شل 
وكافة  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة  دع�����م 
�لتنفيذي  �ملكتب  متكن  �ل�شركاء 
�لوطنية  �جل�����ه�����ود  ق�����ي�����ادة  م�����ن 
و�شمان �ت�شاق �لإج��ر�ء�ت �ملتخذة 
�ملعنية،  �جل����ه����ات  خم���ت���ل���ف  ب����ن 
م����ا ك������ان ل����ه �أث�������ر �إي����ج����اب����ي على 
�لوطنية  �ملنظومة  فعالية  تعزيز 
غ�شل  وخماطر  جلر�ئم  للت�شدي 
�لأم����و�ل ومت��وي��ل �لإره�����اب، حيث 
�ل��ع��م��ل �لحتادية  ف���رق  ك��ل  ب��ات��ت 
��شرت�تيجية  وف��ق  تعمل  و�ملحلية 
وط��ن��ي��ة وب��ط��ري��ق��ة م��ن��ظ��م��ة.. كما 
�خلارجي  �ل��ت��و����ش��ل  حم����ور  ك����ان 
م��ن �لأول���وي���ات �ل��ت��ي ع��م��ل عليها 
�مل��ك��ت��ب ب��دع��م م��ب��ا���ش��ر م���ن وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل، حيث 
مت ت�����ش��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل �خل���رب�ء 
�لتنفيذي  و�ملكتب  �ل���وز�رة  بقيادة 
�ملعنية،  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  وم�����ش��ارك��ة 
مع  �لتو��شل  على  �لفريق  وعمل 
وعقد  �ل���ع���امل  دول  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�ل��ع��دي��د م���ن �لج��ت��م��اع��ات خالل 
�لأ���ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي��ة وذل����ك لطالع 

للمخاطر،  �ل��وط��ن��ي  �لتقييم  م��ن 
�ملكتب  �أن  �ل�����زع�����اب�����ي  �أو�������ش������ح 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي وب��ال��ت��ع��اون م���ع جلنة 
تقييم �ملخاطر بد�أ يف �لتو��شل مع 
�ملرموقة  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شات  �إحدى 
�ملعرتف  ن��ه��ج��ه��ا  ل��ت��ب��ن��ي  وذل������ك 
�مل��خ��اط��ر، حيث  لتقييم  دول��ي��ا  ب��ه 
ي��ج��ري �لإع�����د�د لإط����الق �ل����دورة 

ب�شكل ر�شمي خالل هذ� �لعام.

- الأ�سول الفرتا�سية .
و ح�����ول �ل���ت���ع���ام���ل م����ع �لأ�����ش����ول 
�لف����رت������ش����ي����ة، ق�����ال م���دي���ر عام 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��و�ج��ه��ة غ�شل 
�لأم���و�ل ومتويل �لإره���اب: " تعد 
و�لبتكار  �حلديثة  �ملالية  �لأدو�ت 
من  �ملالية  �لتكنولوجيا  �أو  �مل��ايل 
�لقطاعات �لو�عدة و�لتي تتعر�س 
�لأم������و�ل ومتويل  مل��خ��اط��ر غ�����ش��ل 
�لإره������اب، ول��ذل��ك ن��ع��م��ل ع��ل��ى �أن 
متو�زنة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا  ت���ك���ون 
بحيث ت�شمن منو هذه �لقطاعات 
مع  �لوطني  �لقت�شاد  يخدم  مب��ا 
�ملخاطر  ه�����ذه  ت��خ��ف��ي��ف  ����ش���م���ان 
للتهديد  م�شدر�  ت�شكل  ل  بحيث 
�لأم�������و�ل ومتويل  ل��غ�����ش��ل  و�آل����ي����ة 

�لإرهاب.
و حول �لآلية �لقانونية �ملتبعة �لتي 
مرتكبي  بحق  معها  �لتعامل  يتم 
�أفاد �لزعابي باأنه  �جلر�ئم �ملالية، 
يتم تنظيم كافة �لآليات �لقانونية 
و�للو�ئح  �ل���ق���و�ن���ن  خ�����الل  م����ن 
�جلهات  وتتبع  �لدولة،  يف  �ملرعية 
�لقانون  �إن��ف��اذ  �ل��رق��اب��ي��ة وج��ه��ات 
�شمن  و�شفافة  و��شحة  �إج���ر�ء�ت 
و�لقانوين  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �لإط�������ار 
ل����ل����دول����ة، ح���ي���ث ت����ق����وم �جل���ه���ات 
�ل���رق���اب���ي���ة ب��ع��م��ل��ي��ات �لإ������ش�����ر�ف 
ت���ق���وم جهات  و�ل���رق���اب���ة، يف ح���ن 
�لتحقيق  بعمليات  �لقانون  �إن��ف��اذ 
�أن��ه يف حال  �إىل  و�لتق�شي، منوها 
�إد�رية  ثبوت �لقيام باأية خمالفات 
�لأم��و�ل ومتويل  لغ�شل  �أو جر�ئم 
�لإره��������اب، ي��ت��م �ت���خ���اذ �جل�����ز�ء�ت 
�لقانوين  و�لعقوبات وفقا لالإطار 
�ل���دول���ة، خ��ا���ش��ة يف ظ��ل وجود  يف 
جهات متخ�ش�شة يف جر�ئم غ�شل 
�لأم������و�ل ومت���وي���ل �لإره������اب مثل 
حماكم ق�شايا غ�شل �لأمو�ل �لتي 

مت �ن�شاوؤها يف �لعام 2021.
ملن�شات  �ل�شلبي  �لتوظيف  وب�شاأن 
جمع  يف  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
م�شروعة،  غ��ري  بطريقة  �لأم���و�ل 
�لتنفيذي  �ملكتب  �أن  �لزعابي  ذكر 
ع��م��ل م���ع ع����دد م���ن �جل���ه���ات ذ�ت 
�ل����ع����الق����ة، ع���ل���ى �إ�������ش������د�ر ورق�����ة 
بخ�شو�س خماطر �إ�شاءة ��شتخد�م 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات 
�لأم����و�ل ومتويل  لأغ��ر����س غ�شل 
�لإره��اب، وك��اأي تقنية حديثة فاإن 
من�شات �لتو��شل �لجتماعي متثل 
فر�شة للعديد من �لقطاعات، ويف 
ملخاطر  عر�شة  فهي  �ل��وق��ت،  ذ�ت 

غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.
وي����ه����دف �مل���ك���ت���ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي من 
خالل هذه �لورقة �إىل رفع �لوعي 
ب��ه��ذه �مل��خ��اط��ر و�ق����رت�ح ع��دد من 
ت�����ش��م��ن وجود  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
�شو�بط لعدم جمع �لأمو�ل ب�شورة 
مكتب  ق��ام  كما  م�����ش��روع��ة..  غ�شر 
�ل��دول��ة بو�شع  �لإع���الم يف  تنظيم 
�لإعالنات  لت�شجيل  ����ش��رت�ط��ات 
و من  �ملن�شات..  تتم يف هذه  �لتي 
�أن يكون �جلمهور على  �ل�شروري 
در�ية باأهمية �لتعامل مع �ملن�شات 
�ملرخ�شة وكذلك يف حال �لتربعات 
�ل���ق���ن���و�ت  خ�����الل  م����ن  ت����ك����ون  �أن 
�جلمعيات  مثل  للدولة  �لر�شمية 

�خلريية �ملرخ�شة.
و حول �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �ملتوقع 
�ملقبلة  �ل���ف���رتة  خ����الل  �ت���خ���اذه���ا 
لتعزيز جهود �لدولة يف �حلد من 
�جلر�ئم �ملالية نوه �لزعابي �إىل �أن 
م��و�ج��ه��ة ج��ر�ئ��م وخم��اط��ر غ�شل 
�لأم��������و�ل ومت���وي���ل �لإره��������اب هي 
خاللها  من  ن�شعى  وطنية  �أج��ن��دة 
�إىل دعم �لنمو �لقت�شادي للدولة 
م��ن خ���الل ح��م��اي��ة �لق��ت�����ش��اد من 

�لآثار �ل�شلبية لهذه �جلر�ئم.
وقال : " �شي�شتمر �ملكتب �لتنفيذي 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك��اف��ة �ل�����ش��رك��اء يف 
�لعمل على تطوير �لإطار �ملوؤ�ش�شي 
با�شتمر�ر  و�لفعالية  و�لت�شريعي 
وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، ومبا 
يتو�فق مع �شياق �ملخاطر وطبيعة 
�أن  ل�شمان  �ل��دول��ة  يف  �لق��ت�����ش��اد 
تكون �لبيئة �لقت�شادية يف �لدولة 

جاذبة و�آمنة لال�شتثمار�ت".

حامد الزعابي:
وطنية اأولوية  املالية  اجلرمية  ومكافحة   .. كبرا  تقدما  حتقق  • االإمارات 

االأموال غ�سل  مواجهة  لقانون  التنفيذية  لالئحة  تعديل  اإ�سدار  على  • العمل 
امل�ستهدفة املالية  العقوبات  منظومة  تعزز  االأمن  جمل�س  قوائم  يف  االإدراج  بنظام  خا�سة  • تعديالت 

بلدية اأبوظبي تنجز خطة الإزالة 
الزراعات الع�سوائية من بع�س املناطق 

ال�سكنية يف جزيرة اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام: 

خالل  من  و�لنقل  �لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
�أن��و�ع �لزر�عات  �إز�ل��ة وترحيل جميع  بلدية مركز �ملدينة خطة ��شتهدفت 
جزيرة  يف  �ل�شكنية  �ملناطق  بع�س  يف  �ل��ع��ام  للمظهر  �مل�شوهة  �لع�شو�ئية 

�أبوظبي.
جاءت �خلطة �شمن �إطار حر�س �لبلدية على حت�شن وجتميل �ملظهر �لعام 
يف  ع�شو�ئية  ب�شورة  تنمو  �لتي  �لزر�عية  �مل�شوهات  باإز�لة  �أبوظبي  ملدينة 
�لأحياء �ل�شكنية وبن �لفلل و�مل�شاكن، و�لتعامل مع �لأ�شجار و�ل�شجري�ت 
�لنفايات  تر�كم وجتمع  �إىل  �أدت  و�لتي  �مل�شاة  تعيق حركة  �لتي  و�لأع�شاب 

وتكاثر �حل�شر�ت .
وقامت �لبلدية منذ بد�ية �لن�شف �لثاين للعام 2021 باإز�لة كمية كبرية 
�لعمل  وتو��شل  �لع�شو�ئية  و�لنباتات  و�حل�شائ�س  �لأ�شجار  خملفات  من 

ل�شتكمال هذه �مل�شروع.
على  �ل��ع��ام  �ملظهر  م�شوهات  معاجلة  على  تعمل  �أن��ه��ا  �لبلدية  و�أو���ش��ح��ت 
�ختالف �أ�شكالها بهدف تعزيز �ل�شمة �جلمالية و�ملظهر �حل�شاري جلميع 
مر�فق �ملدينة و�شو�رعها و�أحيائها �ل�شكنية، و�إيجاد �لبيئة �لتي ت�شاهم يف 

�إ�شعاد �ل�شكان، وحتافظ على �شالمتهم و�شحتهم �لعامة .

من�سة  من  امل�سريف  بالقطاع  م�ستفيد  األف   18
»اإن�سايت« بينهم 8200 مواطن

•• ال�شارقة-وام: 

 18000 �أن  �م�س  و�مل��ال��ي��ة  �مل�شرفية  للدر��شات  �لإم����ار�ت  معهد  �أع��ل��ن 
من  و��شتفادو�  ��شتخدمو�  ومو�طنة  م��و�ط��ن   8،200 منهم  م�شتخدم 
 " تعد  كوفيد19-.   وب���اء  ب��دء  منذ  للمعهد  �لتابعة  "�إن�شايت"  من�شة 
�إن�شايت " .. �ملن�شة �لأف�شل �شمن فئة �لرب�مج �لتعليمية خارج �لف�شول 
�لدر��شية وتهدف �إىل تطوير كفاءة �لكو�در �لوطنية يف �لدولة من خالل 
تفاعلية  �إلكرتونية  بيئة  �ملهني عرب  �شقل مهار�تهم وتطوير م�شتقبلهم 

تتيح لهم فر�س وظيفية �أف�شل يف �لقطاع �ملايل و�مل�شريف.
�شاملة  منظومة  على  �ع��ت��م��اد�  �ملعهد  د�خ���ل  بالكامل  �ملن�شة  تطوير  مت 
�لقطاع  يف  و�مل��ت��درب��ن  للمتخ�ش�شن  وميكن  �لتفاعلية  �لتعلم  ل��رب�م��ج 

�مل�شريف و�ملايل حاليا �لو�شول �ملجاين �إىل نظام �ملن�شة �لأ�شا�شي.
 -160  2020 �لعام  يف  �إطالقها  منذ  نوعها  من  �لأوىل  �ملن�شة  وتقدم 
يف  �ملتخ�ش�شن  �ملهنين  ل��دى  مف�شاًل  خ��ي��ار�ً  تعترب  و  تدريبياً  م�شاقاً 
�لقطاع �مل�شريف و من �أبرز �مل�شاقات �لتي يختارها �مل�شتخدمون " م�شتقبل 
�لقطاع �مل�شريف" و"�لتكنولوجيا �ملالية" و"مقدمة �إىل حما�شبة �لعمالت 
وقد  �مل�����ش��ريف  �ل��ق��ط��اع  يف  �لكبري  �ل��ت��ح��ول  يعك�س  �ل���ذي  �مل�شفرة" �لأم���ر 
20 باملائة من جميع �مل�شاركن �لن�شمام �إىل هذه �مل�شاقات.     �ختار نحو 

�مل�شرفية  ل��ل��در����ش��ات  �لإم����ار�ت  ع��ام معهد  م��دي��ر  وق���ال ج��م��ال �جل�شمي 
جل�شات  تقدمي  خ��الل  م��ن  �ل��ري��ادة  حتقيق  �إىل  �شعينا  :" لطاملا  و�ملالية 
�إن�شايت  من�شة  تطوير  �إىل  ق��ادن��ا  م��ا  وه���ذ�  مبتكرة  وتدريبية  تعليمية 
تلبي  م��ه��ار�ت خمتلفة  يتطلب  نعي�شه  �ل��ذي  �ل��و�ق��ع �جلديد  �أن  و�أ���ش��اف 
�أن  �ملوؤ�ش�شات  وعلى  �لعاملة  �لقوى  ل��دى  �ملتغرية  �لديناميكية  �لعو�مل 
تتجه ب�شرعة نحو مز�ولة �أعمالها ب�شكل �أف�شل.. و نحن يف �ملعهد نوؤمن 
�مل�شارف نحو متكن موظفيها و�شوف نو��شل ذلك  ب�شرورة دعم جهود 
 7100 على  �ملو�طنن ح�شلو�  �أن  �إىل  �ملن�شة م�شري�  من خالل تطوير 
�شهادة تدريبية معتمدة من �ملعهد من خالل �ملن�شة من �إطالق �ملن�شة يف 
�لعام 2020.  وقالت نورة �لبلو�شي مدير قطاع �إد�رة وتنفيذ �لرب�مج يف 
معهد �لإمار�ت للدر��شات �مل�شرفية و�ملالية :" لقد �شممت �ملن�شة ب�شورة 
تتيح �إمكانية �لتعلم �لذ�تي وتخت�شر على �ملتدربن �لوقت �لالزم لإكمال 
�لدور�ت و�شيح�شل �ملتدربون على �شهاد�ت �إلكرتونية عند �لنتهاء من كل 

دورة".
و�أ�شارت �إىل �أن �ملعهد ب�شدد �إطالق ن�شخة من �ملن�شة على تطبيق �لهو�تف 
ل�شهولة �لو�شول لكافة �مل�شتخدمن مع �إ�شافة مميز�ت جديدة لأ�شحاب 
�لتعليمية  موؤ�ش�شات  مع  �لدولية  �ل�شركات  من  �لعديد  �ب��ر�م  مع  �لهمم 

�لعاملية ل�شمان م�شتوى عاملي لل�شهاد�ت �لتدريبة .

االإمارات تدعو كافة اأطراف النزاع يف اأوكرانيا اإىل التهدئة و�سبط النف�س وخف�س الت�سعيد
•• اأبوظبي-وام:

دعت دولة �لإمار�ت كافة �أطر�ف �لنز�ع يف �أوكر�نيا �إىل �لتهدئة و�شبط 
باحلو�ر  �لأزم����ة  ه���ذه  �إن��ه��اء  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �لت�شعيد  وخ��ف�����س  �لنف�س 

وبالطرق �لدبلوما�شية.
عبد�لرحمن  �أح��م��د  �ل�شفري  �شعادة  �أل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي  �لكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�جلرمن، �ملندوب �لد�ئم لدولة �لإمار�ت لدى �لأمم �ملتحدة و�ملنظمات 
�لدولية �لأخرى يف جنيف، �أمام �لدورة �لتا�شعة و�لأربعن ملجل�س حقوق 

�لإن�شان خالل �لنقا�س �خلا�س بالأو�شاع يف �أكر�نيا.
�لإم��ار�ت بقلق بالغ �لأح��د�ث �جلارية يف  و�أ�شاف �شعادته: تتابع دول��ة 
�لت�شعيد  خف�س  ���ش��رورة  يف  �ملتمثل  �لثابت  موقفها  وت��وؤك��د  �أوك��ر�ن��ي��ا، 

و�شرورة  �ملعنية،  �لأط��ر�ف  بن  لالأزمة  �شلمي  �إيجاد حل  على  و�لعمل 
دعم �جلهود �لر�مية �إىل �حلو�ر وتعزيز �لعمل �لدبلوما�شي على كافة 
�لأ�شعدة لدعم فر�س �ل�شالم مبا يكفل عودة �ل�شتقر�ر و�لأمن ويف�شح 
جمر�ها  �إىل  �حلياة  لعودة  متهيد�ً  �لالزمة،  �ل�شيا�شية  للحلول  �ملجال 

�لطبيعي.
ويف هذ� �ل�شياق، �أكد �شعادته �شرورة �للتز�م مببادئ �لقانون �لدويل، 
ت�شوية  ل�شيما  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  وميثاق  �ل���دويل،  �لإن�����ش��اين  و�ل��ق��ان��ون 
�ملنازعات �لدولية بالو�شائل �ل�شلمية، و�حرت�م �شيادة و��شتقالل �لدول 

ووحدة �أر��شيها و�شالمتها �لإقليمية.
�إىل زيادة  ي��وؤدي  �أن  �أن مو��شلة �لنز�ع من �شاأنه  كما �شدد �شعادته على 
�لإن�شاين  و�ل��ق��ان��ون  �لإن�����ش��ان  حلقوق  ج�شيمة  �نتهاكات  ح��دوث  خطر 

�أج��ل منع وقوع  �لنف�س م��ن  �إىل �شبط  �لأط���ر�ف  د�ع��ي��ا كافة  �ل���دويل، 
�شرورة  �ل�شدد  هذ�  يف  موؤكد�  و�لنازحن،  �ملدنين  �شفوف  يف  خ�شائر 
حماية �ملدنين وعدم �لتعر�س للم�شاعد�ت �لإغاثية يف مناطق �لنز�ع، 
و�شرورة و�شولها مل�شتحقيها يف ظل هذه �لظروف �ل�شعبة، مبا يتما�شى 

مع �لتفاقيات �لإن�شانية ذ�ت �ل�شلة.
�أمام �ملجل�س باأن دولة �لإمار�ت  �أعلن �شعادته  ودعماً للجهود �لإغاثية، 
خ�ش�شت 5 مالين دولر �أمريكي وذلك ��شتجابة لند�ء �لأمم �ملتحدة 

�لعاجل، وخطة �ل�شتجابة �لإقليمية لالجئن يف �أوكر�نيا.
باجلهود  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ترحيب  ع��ن  �شعادته  ع��رّب  كلمته،  خ��ت��ام  ويف 
للحلول  �أر�شية  �لأط��ر�ف لإيجاد  �لدبلوما�شية لإج��ر�ء مفاو�شات بن 

�ل�شلمية طبقاً للقانون �لدويل وميثاق �لأمم �ملتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

نائب رئي�س الدولة يكرم الفائزين بجائزة حممد بن را�سد للأداء احلكومي املتميز

حممد بن را�سد: النموذج االإماراتي يف االإدارة احلكومية اأثبت جناحه يف االأداء اإقليميا وعامليا

معلم، و�أف�شل مبتكر، و�لأف�شل يف 
و�ملجال  �ملتعاملن،  �شعادة  جم��ال 
�مل�شتقبل،  ووظ����ائ����ف  �لإ������ش�����ر�يف، 
و�ل���������ش����ب����اب، وجم��������ال �لت�������ش���ال 
�حلكومي، و�لوظائف �ملتخ�ش�شة.

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ك�����رم  و 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�حلا�شلن على �أو�شحة حممد بن 

جودة �حلياة، و�أف�شل جهة يف �إد�رة 
�لبيانات و�ملعرفة، و�أف�شل جهة يف 
جهة  و�أف�شل  �حلكومي،  �لت�شال 
و�أف�شل  و�ل��ت��ك��ام��ل،  �ل�����ش��ر�ك��ة  يف 
جهة يف تطبيقات �لعمل عن بعد، 
و�أف�����ش��ل ج��ه��ة يف جم���ال ت�شنيف 
و�أف�شل  ت��ق��دمي �خل��دم��ة،  ق��ن��و�ت 
بيئة  يف  �حل����ي����اة  ج������ودة  يف  ج���ه���ة 

حممد  ب��ن  عبد�لرحمن  وم��ع��ايل 
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وزي����ر  �ل��ع��وي�����س 
�ملجتمع ومعايل رمي بنت �إبر�هيم 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�شارة  وم���ع���ايل  �ل�����دويل  �ل���ت���ع���اون 
بنت يو�شف �لأم��ريي وزي��رة دولة 
ومعايل  �مل��ت��ق��دم��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
قرقا�س  حممد  ب��ن  �أن���ور  �لدكتور 

و�أف�شل  �ل����ش���ط���ن���اع���ي،  �ل����ذك����اء 
�لوطنية،  لالأجندة  حتقيقا  جهة 
�لروؤية،  حتقيق  يف  جهة  و�أف�����ش��ل 
للموقع  حت��ق��ي��ق��ا  ج��ه��ة  و�أف�������ش���ل 
و�أف�شل  و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة،  �ل����ري����ادي 
�ل�شتباقية  �خل����دم����ات  يف  ج��ه��ة 
�مل��رت�ب��ط��ة، و�أف�����ش��ل ج��ه��ة حت�شنا 
يف �لأد�ء، و�أف�شل جهة يف حت�شن 

�لدولة  ملو�طني  متنح  �لتي  ر��شد، 
ذوي �مل�شاهمات �لبارزة يف تاأ�شي�س 
وخدمة دول��ة �لإم���ار�ت، و�أ�شحاب 
�خلدمات �جلليلة للمجتمع �لذي 
تركو� �أثر� �إيجابيا يف حياة �لنا�س.

�إذ كرم �شموه يف هذه �لفئة معايل 
�ل�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك �آل 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  وزي���ر  نهيان 

�لعمل.
15 فئة �شمن  كما ت�شم �جلائزة 
�أو�شمة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، هي 
�أف�شل وكيل  �أف�شل �شفري متميز، 
وز�رة، و�أف�شل مدير عام، و�أف�شل 
و�أف�شل   ، م�����ش��اع��د  وز�رة  وك���ي���ل 
م��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي، و�أف�����ش��ل طبيب، 
و�أف�شل  م��در���ش��ة،  م��دي��ر  و�أف�����ش��ل 

•• دبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
دولة  �أن  �هلل" ،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب �ل�شمو  �لإم�����ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل"،  "حفظه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لتميز  جعلت   ، �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
قيمة �أ�شا�شية وغاية كربى للعمل 
�لهادف لالرتقاء بحياة  �حلكومي 

�لنا�س.
�شموه  ذل��ك، مبنا�شبة تكرمي  ج��اء 
�ل�شاد�شة  ب�����ال�����دورة  �ل���ف���ائ���زي���ن 
جل��ائ��زة حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل���الأد�ء 
�شمو  بح�شور  �ملتميز،  �حل��ك��وم��ي 
�ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  �ملالية 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزي��ر ���ش��وؤون �لرئا�شة ، وع��دد من 
ن��ظ��م��ت��ه حكومة  و�ل�����ذي  �ل������وزر�ء 
دول��ة �لإم���ار�ت، يف �إك�شبو 2020 

دبي.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
تكرمي  �ليوم  "�شهدنا   : ر��شد  بن 
�ل��دورة �جلديدة من  �لفائزين يف 
نبارك   .. �حلكومي  �لتميز  جو�ئز 
للوطن م�شرية �لتفوق و�لإجناز�ت 
�لتي تبعث على �لفخر حتت قيادة 
وفخورون   .. خليفة  �ل�شيخ  �أخ���ي 
وموؤ�ش�شاتنا  وز�ر�ت��ن��ا  حققته  مب��ا 

من �أد�ء خالل �لفرتة �ملا�شية".
و �أكد �شموه �أن "�لنموذج �لإمار�تي 
�أثبت جناحه  �لإد�رة �حلكومية  يف 
وقال   .. وعامليا  �إقليميا  �لأد�ء  يف 
�شتكون  �جلديدة  �خلم�شن  :" يف 
�ل��غ��اي��ات و�لأه������د�ف �أك����رب و�أك���رث 
مت���ي���ز�.. وك����و�درن����ا �ل��وط��ن��ي��ة من 
�شيقود �لتحولت �لكربى مل�شاريع 

دولتنا".
و �أ�شاف �شموه " ثروتنا �حلقيقية 
ه���ي �لإن�������ش���ان .. و���ش��ب��اب��ن��ا �ل���ذي 
��شتطاع �لو�شول للمريخ قادر على 
�أبعد و�أك��رث متيز�  �لو�شول لآف��اق 
 .. �حل��ك��وم��ي  و�لأد�ء  �ل��ك��ف��اءة  يف 
وهدفنا �أن تكون حكومة �لإمار�ت 

�لأف�شل يف �لعامل".

- 17 فئة للجوائز املوؤ�س�سية 15 
لأو�سمة رئي�س جمل�س الوزراء.

ت�����ش��م �جل����ائ����زة ���ش��م��ن �جل���و�ئ���ز 
�جلهة  ت�شمل،  فئة   17 �ملوؤ�ش�شية 
�لحت������ادي������ة �ل������ر�ئ������دة، و�أف�������ش���ل 
و�أف�شل  �لب��ت��ك��ار،  جم��ال  يف  جهة 
و�جلاهزية  �ل���ش��ت��ب��اق��ي��ة  يف  ج��ه��ة 
للم�شتقبل، و�أف�شل جهة يف �ملرونة 
تبني  يف  جهة  و�أف�شل  �ملوؤ�ش�شية، 

ل�شاحب  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �مل�شت�شار 
ومعايل  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و 
خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز 
�ملجل�س  ع�شو  �لتنفيذية  �ل�شوؤون 

�لتنفيذي- �أبوظبي.

ا�ستدامة  الرائدة يف  - اجلهة 
التميز .

و بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، �شهدت 
تكرمي  للجائزة  �ل�شاد�شة  �ل���دورة 
ل������وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة �جلهة  ���ش��م��وه 
�لإحتادية  �جلهة  بجائزة  �لفائزة 
�ل���ر�ئ���دة يف ����ش��ت��د�م��ة �ل��ت��م��ي��ز، يف 
لفئات  ج����دي����دة  ن���وع���ي���ة  �إ����ش���اف���ة 
للجهة  متنح  �ملوؤ�ش�شية،  �جل��ائ��زة 
�لتي حافظت على �أد�ء ريادي على 
ومتكنت  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  م��دى 
تر�شيخ  من  �لفذة  قيادتها  ب��روؤي��ة 
�لأول  �مل���ع���ي���ار  ل��ي�����ش��ب��ح  �ل��ت��م��ي��ز 
و�لأه������م ل��ع��م��ل��ه��ا ول��ت�����ش��ب��ح قدوة 

لبقية �جلهات.

- اأو�سمة رئي�س جمل�س الوزراء .
و كرم �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
رئي�س  باأو�شمة  �لفائزين  �مل��ال��ي��ة، 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء، و ق���ال ���ش��م��وه : 
بالدورة  �لفائزين  �ليوم  "كرمنا 
ر��شد  بن  �ل�شاد�شة جلائزة حممد 
جائزة  �ملتميز،  �حل��ك��وم��ي  ل����الأد�ء 
تر�شخ عاما بعد عام �أرقى معايري 
�حلكومي..  �لأد�ء  يف  �لتناف�شية 
ت��ك��رمي رف��ي��ع ي�����ش��ادف �أه��ل��ه من 
و�جلهود  �لإجن���������از�ت  �أ����ش���ح���اب 

�ل�شتثنائية �ملخل�شة".
�لقيادة  �أن توجيهات  �شموه  و�أكد 
�ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لر�شيدة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�هلل"،  "حفظه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�هلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  حاكم 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
 ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
و�لروؤى  �جل��ه��ود  �أ�شحاب  حتفز 
مو��شلة  على  �ملتميزة  و�ملبادر�ت 
�لإبد�ع، عرب بيئة تناف�شية توؤكد 
���ش��د�رة �ل��دول��ة وت��ب��ووؤه��ا مر�كز 
موؤ�شر�ت  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��ق��دم��ة 

�لتنمية �إقليميا وعامليا".
و �أ�شاف �شموه: " �لأد�ء �حلكومي 
قطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  �مل���ت���م���ي���ز 
�ل���ع���م���ل �حل����ك����وم����ي ب����ال����دول����ة، 
وعقول  �شخ�شيات  ور�ءه  ي��ق��ف 
�أ�شهمو�  م��ت��م��ي��زون،  وم��ب��دع��ون 
بفاعلية و�قتد�ر يف تر�شيخ �ملكانة 
�لدولة  بها  �لتي حتظى  �ل��ر�ئ��دة 
بو�شام  وف����از  ك��اف��ة  �مل���ج���الت  يف 
لأف�شل  �ل�����وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س 
���ش��ف��رية م��ع��ايل لن���ا زك���ي ن�شيبة 
- �مل��ن��دوب �ل��د�ئ��م ل��ل��دول��ة لدى 

�لأمم �ملتحدة.

حممد بن را�سد: 
حققته  مبا  وفخورون   . خليفة.  ال�سيخ  اأخي  قيادة  حتت  الفخر  على  تبعث  التي  واالإجنازات  التفوق  م�سرة  للوطن  • نبارك 

وزاراتنا وموؤ�س�ساتنا من اأداء خالل الفرتة املا�سية  
دولتنا  مل�ساريع  الكربى  التحوالت  �سيقود  من  الوطنية  وكوادرنا  متيزا..  واأكرث  اأكرب  واالأهداف  الغايات  �ستكون  اجلديدة  اخلم�سني  • يف 
الكفاءة  يف  متيزا  واأكرث  اأبعد  الآفاق  الو�سول  على  قادر  للمريخ  الو�سول  ا�ستطاع  الذي  و�سبابنا   .. االإن�سان  هي  احلقيقية  • ثروتنا 

واالأداء احلكومي .. وهدفنا اأن تكون حكومة االإمارات االأف�سل يف العامل 

الوزراء جمل�س  رئي�س  باأو�سمة  الفائزين  يكرم  حممد  بن  • مكتوم 
الإمارات فخر  مبيدالية  الفائزين  يكرم  زايد  بن  • �سيف 

للجائزة املوؤ�س�سية  بالفئات  الفائزة  اجلهات  يكرم  زايد  بن  • من�سور 

يتبع
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اأخبـار الإمـارات

 ف��ي��م��ا ف���از ب��و���ش��ام �أف�����ش��ل �شفري، 
�لنعيمي،  ���ش��ي��ف  ع���ب���د�هلل  ���ش��ع��ادة 
جمهورية  ل����دى  �ل����دول����ة  ���ش��ف��ري 
كوريا �جلنوبية، يف �أول تكرمي من 
�لذي  �جلديد  �لو�شام  بهذ�  نوعه 
�حلالية  �ل���دورة  يف  ��شتحد�ثه  مت 

للجائزة.
و فاز بو�شام رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
موزة  �شعادة  وز�رة،  وكيل  لأف�شل 
تنمية  وز�رة   - �لأك����رف  �إب��ر�ه��ي��م 
رئي�س  ب���و����ش���ام  وف�������از  �مل���ج���ت���م���ع، 
�ل�������وزر�ء لأف�����ش��ل مدير  جم��ل�����س 
عام �شعادة �لدكتور يو�شف حممد 
�ل�����ش��رك��ال - م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم������ار�ت 
بو�شام  وف��از  �ل�شحية،  للخدمات 
لأف�شل  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
م��دي��ر ع���ام ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء �شهيل 
�شعيد �خلييلي - �لهيئة �لحتادية 
ل��ل��ه��وي��ة و�جل��ن�����ش��ي��ة و�جل���م���ارك 

و�أمن �ملنافذ.
و فاز بو�شام رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
لأف�شل وكيل وز�رة م�شاعد �شعادة 
عبد�لرحمن  حم���م���د  ع�����ب�����د�هلل 
�خل���ارج���ي���ة  وز�رة   - �ل���ب���ل���وك���ي 
بو�شام  وف����از  �ل������دويل،  و�ل���ت���ع���اون 
لأف�شل  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
م���دي���ر ت���ن���ف���ي���ذي ����ش���ع���ادة حممد 
�لزرعوين - هيئة تنظيم  �بر�هيم 

�لت�شالت و�حلكومة �لرقمية.
و كرم �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم .. بو�شام رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء يف �ملجال �لإ�شر�يف 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ���ش��ع��ي��د  �أح����م����د 
بو�شام  وف����از  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة   -
�ل���وزر�ء يف وظائف  رئي�س جمل�س 
�مل�شتقبل �لدكتور خالد مري �أحمد 
�أمريى - جامعة �لإمار�ت �لعربية 
رئي�س  ب����و�����ش����ام  وف�������از  �مل����ت����ح����دة، 
جمل�س �لوزر�ء يف جمال �لت�شال 
بوحميد  �أح���م���د  ود�د  �حل��ك��وم��ي، 
�ملجتمع،  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة   -
وفاز بو�شام رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
لأف�������ش���ل م���دي���ر م���در����ش���ة �أم�����رية 
حممد،  �آل  لهب�س  �إبر�هيم  ح�شن 
ك��م��ا ف����از ب���و����ش���ام رئ��ي�����س جمل�س 
عائ�شة  م��ع��ل��م،  لأف�����ش��ل  �ل�������وزر�ء 
بو�شام  وفاز  �ل�شحي،  �لبك  حممد 
لأف�شل  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�ملن�شوري،  ي��و���ش��ف  ،خ���ل���ود  م��ع��ل��م 
وفاز بو�شام رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
علي  �لربوف�شور  مبتكر،  لأف�شل 
جامعة   - �مل��رزوق��ي  حممد  حميد 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ك��م��ا ف����از ب���و����ش���ام رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��������وزر�ء ل��ل�����ش��ب��اب ف���اي���زة حممد 
�ملجتمع،  تنمية  وز�رة   - �مل��ع��ي��ن��ي 
جمل�س  رئي�س  بو�شام  كذلك  وف��از 
ل��ل�����ش��ب��اب ج��ا���ش��م هيكل  �ل��������وزر�ء 
وفاز  �لد�خلية،  وز�رة   - �لبلو�شي 
يف  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ب��و���ش��ام 
�لدكتورة  �ملتخ�ش�شة  �ل��وظ��ائ��ف 
نعيمة �حلو�شني - جامعة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وفاز بو�شام رئي�س 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء لأف�����ش��ل طبيب 
كما  �لعيان،  عبيد  منى  �ل��دك��ت��ورة 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  بو�شام  ف��از 
�ل��دك��ت��ور ع�شام  لأف�����ش��ل ط��ب��ي��ب 

حممد نور �لزرعوين.
و فاز بو�شام رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
فوزيه  �ملتعاملن  �شعادة  جم��ال   -
تنمية  وز�رة   - ع��ل��ي  �آل  حم��م��د 
�مل��ج��ت��م��ع، ك��م��ا ف���از ب��و���ش��ام رئي�س 
�شعادة  جم�����ال  �ل���������وزر�ء  جم��ل�����س 
�مل��ت��ع��ام��ل��ن، ���ش��ي��خ��ة م��و���ش��ى علي 
و�لبنية  �لطاقة  وز�رة   - �لبلو�شي 

�ملتميزين  م��ن  ج��دي��دة  كوكبة  �إن 
ي��ح�����ش��دون �ل��ف��وز ب��ج��ائ��زة حممد 
بن ر��شد لالأد�ء �حلكومي �ملتميز، 
�أد�ء نوعي يف تقدمي  �أ�شهمو� عرب 
يدعم  مب��ا  م��ت��م��ي��ز،  ح��ك��وم��ي  �أد�ء 
بقيادة  �لر�شيدة  �لقيادة  توجهات 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو  �شاحب  و  �هلل"  "حفظه 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
معايري  �أرق��ى  توفري  ، يف  �مل�شلحة 
و�ملقيم  ل��ل��م��و�ط��ن  �حل���ي���اة  ج����ودة 
تنمية دولة  و�ل��ز�ئ��ر، ودف��ع جهود 
�لإم���ار�ت يف �شتى �مل��ج��الت، ودعم 
�إقليميا  وري����ادت����ه����ا  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا 
�لفوز  �أن  ���ش��م��وه  �أك����د  و  وع��امل��ي��ا. 
ب��ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل���الأد�ء 
�أرفع  �حلكومي �ملتميز، و�لتي تعد 
تكرمي للتميز �حلكومي يف �لدولة، 
تناف�شية  مب��ت��ط��ل��ب��ات  و�ل�����وف�����اء 
بامل�شاركة  ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا  م���ت���ق���دم���ة 
ب��اجل��ائ��زة ب��الأ���ش��ا���س، ي��وؤك��د كفاءة 
بالدولة،  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وج��د�رت��ه��ا وت��ط��وره��ا �ل��د�ئ��م، مبا 
�خلم�شن  م����ب����ادئ  م����ع  ي��ن�����ش��ج��م 
�مل�شتقبلية  و�ل�����روؤي�����ة  �جل����دي����دة 

لدولة �لإمار�ت.
�لحتادية  �جلهة  �شموه  ك��رم  كما 
�لر�ئدة عن فئة �لهيئات �أكرث من 
�لهيئة  بها  وف��ازت  موظف   500
و�جلن�شية  ل��ل��ه��وي��ة  �لحت�����ادي�����ة 
و�جلمارك و�أمن �ملنافذ، وعن فئة 
�لهيئات �أقل من 500 موظف كرم 
للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �شموه 
تنظيم  هيئة  �حلكومية،  �لب�شرية 
�لرقمية،  و�حل��ك��وم��ة  �لت�����ش��الت 
ك��م��ا ك����رم ���ش��م��وه �جل���ه���ة �لأك����رث 
للجهة  ومت��ن��ح  �لأد�ء  يف  حت�����ش��ن��ا 
�حلكومية �لتي حققت قفزة نوعية 
متميزة  ق��ي��ادي��ة  ب��روؤي��ة  �لأد�ء،  يف 
�رتقت بالكفاءة و�لفاعلية وو�شلت 
وفاز  متقدمة،  م�شتويات  �إىل  بها 
باجلائزة كل من م�شرف �لإمار�ت 
ووز�رة  �مل��رك��زي،  �ملتحدة  �لعربية 

تنمية �ملجتمع.
�لفرعية  �ل��ف��ئ��ات  م�شتوى  على  و 
�شمو  ك��رم  �ملوؤ�ش�شية،  �جل��و�ئ��ز  يف 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان.. 
بالفئة  ل��ف��وزه��ا  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة 
حتقيق  يف  جهة  "�أف�شل  �جلديدة 
�لروؤية"، فيما فازت بجائزة �أف�شل 
هيئة  �لوطنية،  لالأجندة  حتقيق 
و�حلكومة  �لت���������ش����الت  ت��ن��ظ��ي��م 

�لرقمية.
و يف فئة جديدة هي جائزة �أف�شل 
جهة يف حت�شن جودة �حلياة فازت 
فئة  وع��ن   ، �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
�ملوؤ�ش�شية  �مل��رون��ة  يف  جهة  �أف�شل 
وه���ي م��ن �ل��ف��ئ��ات �جل��دي��دة فازت 
�أف�شل  جائزة  ويف  �لد�خلية  وز�رة 
بيئة  يف  �حل����ي����اة  ج������ودة  يف  ج���ه���ة 
ل�شوؤون  �لدولة  وز�رة  فازت  �لعمل 
فيما   ، �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
ف�����از ب���ال���ف���ئ���ة �جل�����دي�����دة جل���ائ���زة 
�لريادي  للموقع  حتقيق  �أف�����ش��ل 
و�لتناف�شية كل من �لهيئة �لعامة 
للطري�ن �ملدين كما فازت يف �لفئة 

ذ�تها وز�رة �لد�خلية.
و ف����ازت ب��ج��ائ��زة �أف�����ش��ل ج��ه��ة يف 
للم�شتقبل  و�جلاهزية  �ل�شتباقية 

�لتحتية.

الفائزين  زايد يكرم  �سيف بن 
مبيدالية فخر الإمارات .

و كرم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لفائزين  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
مبيد�لية فخر �لإمار�ت �لتي متثل 
ملو�طني  منحه  ي��ت��م  ت��ك��رمي  �أرف����ع 
ر�ئدة  قدمو� من��اذج  �لدولة، ممن 
للوطن  �ملحبن  �لإم�����ار�ت  لأب��ن��اء 
وميثلون  �أعمالهم،  يف  و�ملتفانن 

قدوة لالأجيال.
مبا  �جل�����ائ�����زة  �أن  ����ش���م���وه  و�أك��������د 
وحمفز�ت  م��ع��اي��ري  م��ن  تت�شمنه 
يف  م��ه��م��ا  دور�  ت��ل��ع��ب  �أ����ش���ب���ح���ت 
خمتلف  يف  �لأد�ء  بجودة  �لرت��ق��اء 
قيادة  حتت  �حلكومية،  �ملوؤ�ش�شات 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"  "حفظه 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

�مل�شلحة.
�جلائزة  "ترفد  ����ش���م���وه:  ق����ال  و 
لها،  جديدة  دورة  كل  مع  �ملجتمع 
�لتي  �ملتميزة  �لنماذج  من  بنخبة 
ت�شاهم يف نه�شة �لوطن يف خمتلف 
�مل��ج��الت، ومت��د �لأج��ي��ال �حلالية 
�لقادرة  �مللهمة  بالقدوة  و�لقادمة 
وتقدمي  �ل��ت��م��ي��ز  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى 

�لأف�شل للوطن و�ملو�طن.
خليفة  رز�ن  �شعادة  �لتكرمي  �شمل 
�لدويل  �لحت���اد  رئي�شة   - �مل��ب��ارك 
�للو�ء  و�شعادة  �لطبيعة،  حلماية 
�أحمد  ن���ا����ش���ر  �أح����م����د  �ل����دك����ت����ور 
�لدولية  �ملنظمة  رئي�س  �لري�شي، 
ل��ل�����ش��رط��ة �جل��ن��ائ��ي��ة �لإن����رتب����ول، 
�لعور،  من�شور  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
�لبلو�شي،  ع��ب��ا���س  ع��ل��ي  و�ل��دك��ت��ور 
������ش����ت���������ش����اري ج������ر�ح������ة �ل���ع���ظ���ام 
فاطمة  �شموه  كرم  كما  و�ملفا�شل، 
�إمار�تية  وب��اح��ث��ة  �أك��ادمي��ي��ة  �مل���ال، 

مبيد�لية فخر �لإمار�ت.
�خلا�س  �لتكرمي  م�شتوى  على  و 
�شموه  ك��رم  و�مل�شاريع  للموؤ�ش�شات 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
وفريق  و�ل������ك������و�رث،  و�لأزم�����������ات 
�لقت�شادية  لل�شر�كات  �لإم����ار�ت 
�ل�شباب،  مر�كز  وم�شروع  �لعاملية 

وم�شروع مفاعل بر�كة �لنووي.

ـــــد يــكــرم  ـــن زاي ــور ب ــس ــ� ــن - م
الفائزين باجلوائز املوؤ�س�سية .

وك�����رم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�لرئي�شية  �لفئة  بجائزة  �لفائزين 
�لتي  �لر�ئدة"،  �لحتادية  "�جلهة 
�أف�شل  حت��ق��ق  �ل��ت��ي  للجهة  مت��ن��ح 
نتيجة يف جميع معايري منظومة 

�لتميز �حلكومي .
وف���از ع��ن فئة �ل����وز�ر�ت �أك���رث من 
�خلارجية  وز�رة  م��وظ��ف،   500
�ل����������دويل، وع������ن فئة  و�ل����ت����ع����اون 
500 موظف  �أق���ل م��ن  �ل�����وز�ر�ت 
ووز�رة  �ملالية  وز�رة  من  كل  ف��ازت 

�لقت�شاد.
و ق���ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 

وهي فئة جديدة وز�رة �ملالية .
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ك��رم  كما 
�لفائزة  �جل���ه���ة  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�أف�شل  ب��ال��ف��ئ��ة �جل���دي���دة جل��ائ��زة 
بعد  عن  �لعمل  تطبيقات  يف  جهة 
وهي وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
، فيما فازت يف جائزة �أف�شل جهة 
يف تبني �لذكاء �ل�شطناعي وز�رة 
�لد�خلية ، ويف جائزة �أف�شل جهة 
�لتي  و�مل��ع��رف��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  �إد�رة  يف 
فيها  ف��ف��ازت  �لأوىل  ل��ل��م��رة  مت��ن��ح 
�لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية 

�حلكومية.
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ك��رم  كما 
�لفئة  يف  �لد�خلية  وز�رة   .. ز�ي���د 
�جل��دي��دة جل��ائ��زة �أف�����ش��ل جهة يف 
�ل�شر�كة و�لتكامل، وفازت بجائزة 
�أف�شل جهة يف �لت�شال �حلكومي 
تنمية  وز�رة  ج���دي���دة  ف��ئ��ة  وه����ي 
�ملجتمع ، فيما فاز يف جائزة �أف�شل 
�ل�شتباقية  �خل����دم����ات  يف  ج��ه��ة 
�ملرت�بطة �لهيئة �لحتادية للهوية 
و�جلن�شية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ 
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  وف�����ازت   ،
�مل��ج��ت��م��ع ب��ج��ائ��زة �أف�����ش��ل ج��ه��ة يف 
جم���ال �لب��ت��ك��ار ، وف����ازت ك��ل من 
وز�رة �لد�خلية و�لهيئة �لحتادية 
ل��ل��ه��وي��ة و�جل��ن�����ش��ي��ة و�جل���م���ارك 
جهة  �أف�شل  بجائزة  �ملنافذ  و�أم��ن 
تقدمي  ق��ن��و�ت  ت�شنيف  جم��ال  يف 
�أف�شل  بجائزة  ف��از  كما  �خل��دم��ة، 
وز�رة  �ل�������ش���ب���اب  مت���ك���ن  يف  ج���ه���ة 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.
بن  �أك��د معايل حممد  م��ن جانبه 
�شوؤون  وزي����ر  �ل��ق��رق��اوي  ع��ب��د�هلل 
منظومة  �أن  �ل����������وزر�ء  جم���ل�������س 
�ل��ت��م��ي��ز �حل���ك���وم���ي �لإم����ار�ت����ي����ة، 
�أ�شبحت مرجعية وحمور� �أ�شا�شيا 
�لعديد  تعتمدها  �ل��ت��ي  للمعايري 
�لعاملية، مبا  موؤ�شر�ت �جلودة  من 
�مل��ع��ت��م��دة لدى  �مل���ع���اي���ري  يف ذل����ك 
�لأد�ء  �شبيل تطوير  �حلكومات يف 
ب�شكل  تدعمه  م��ا  وه��و  �حلكومي، 
منهجي دولة �لإم��ار�ت من خالل 
و�ل�شر�كات  �ل��رب�م��ج  م��ن  �لعديد 
�لتي  و�حل��ك��وم��ي��ة  �ل�شرت�تيجية 

تربطها بدول �شقيقة و�شديقة.
وما  "�جلائزة  �ل��ق��رق��اوي:  ق��ال  و 
تناف�شية  عمل  بيئة  م��ن  تر�شخه 
و�لتميز  �لإجن�������از  ع��ل��ى  حم���ف���زة 
حكومة  ع��م��ل  م�شتهدفات  ت��دع��م 
�ل���ق���ائ���م���ة على  دول������ة �لإم�����������ار�ت 
و�لبتكار  �ل�شاملة  معايري �جلودة 
�مل�شتقبل  و����ش��ت�����ش��ر�ف  �مل�����ش��ت��د�م، 
وتطوير �إمكانات �لكو�در �لب�شرية 
�حلديثة،  �لتكنولوجيا  وتوظيف 
و�لإنتاجية،  �ل���ك���ف���اءة  وحت�����ش��ن 
و�عتماد �لتميز خيار� ��شرت�تيجيا 
وتوجيهات  روؤي�����ة  ظ���ل  يف  وذل�����ك 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 

حاكم دبي "رعاه �هلل" .

- اأرفع تكرمي للتميز احلكومي .
ومت��ث��ل ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن ر��شد 
ل������الأد�ء �حل��ك��وم��ي �مل��ت��م��ي��ز �أرف����ع 
تكرمي للتميز �حلكومي يف �لدولة، 
�حلكومي  �لتميز  م�شرية  وجت�شد 
ق�����ش��ة جناح  �لإم����������ار�ت  دول������ة  يف 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ي��ق��وده��ا  ف���ري���دة 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
م��ن��ذ ن��ح��و ث��الث��ة ع��ق��ود، وتهدف 

�لتميز  مب��ب��ادئ  �ل��وع��ي  ن�شر  �إىل 
على  �ملوظفن  وحتفيز  و�ل��ري��ادة 
تقدمي �أف�شل ما لديهم لالرتقاء 
مب�شتوى �لأد�ء و�لعمل �حلكومي، 
حكومة  توجهات  مع  ين�شجم  مبا 
�لع�شرة  دول���ة �لإم�����ار�ت و�مل��ب��ادئ 
تركز  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  للخم�شن 
�لب�شري  �مل����ال  ر�أ�����س  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�لرئي�شي  �مل�����ح�����رك  ب����اع����ت����ب����اره 
يف  ي�شهم  ومب��ا  للنمو  �مل�شتقبلي 
و�لتطوير  �لتنمية  م�شرية  دع��م 
�مل�شتقبل  �إىل  للعبور  �ل��دول��ة  يف 
مئوية  م�������ش���ت���ه���دف���ات  وحت���ق���ي���ق 

�لإمار�ت 2071.
�حلالية  �ل����������دورة  خ������الل  مت  و 
مر�شحا   251 ت��ق��ي��ي��م  ل��ل��ج��ائ��زة 
عاما  وم��دي��ر�  وز�رة  وك��ي��ل  و39 
ومدير�  م�����ش��اع��د�  وك���ي���ال  و85 

�حتادية،  جهة   30 م��ن  تنفيذيا 
�لتقييم  ع��م��ل��ي��ة  يف  ت��ب��ن��ت  وق�����د 

معايري منظومة �لتميز �حلكومي 
 60 مب�شاركة  �ملطورة،  �لإمار�تي 

�إمار�تيا  وخمت�شا  وخبري�  مقيما 
و�أكرث من 121 مقيما عامليا.

دعوة اإىل اجتماع اجلمعّية العمومّية ل�سركة القدرة القاب�سة �س.م. خ.

 

)�سركة م�ساهمة خا�سة(
يت�سرف جمل�س اإدارة �سركة القدرة القاب�سة �س.م. خ. )"ال�سركة"( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور 
الرابط  خلل  من  )الكرتونيًا(  ُبعد  عن  احل�سور  تقنية  ا�ستخدام  طريق  عن  العمومّية  اجلمعّية 
www.smartagm.ae مع خا�سية التوا�سل املرئي اللحظي والت�سويت اللكرتوين اأثناء انعقاد 
الجتماع وتقدمي ا�ستف�ساراتهم ومناق�سة كل البنود والت�سويت على كل قرار ب�سكل مبا�سر )و�سوف 
متام  يف  وذلك   , للم�ساهمني)  ن�سية  ور�سائل  امل�سجل  بالربيد  الجتماع  حل�سور  الرابط  ار�سال  يتم 

ال�ساعة 3:00 ظهرا ً يوم الثلثاء املوافق 08 مار�س 2022 للنظر يف جدول الأعمال التايل: 

جدول الجتماع:

يومًا.  )21( عن  العمومية  اجلمعية  لنعقاد  الدعوة  مدة  تق�سري  على  املوافقة   .1
 " �س.م.خ  القاب�سة  "كيو  لي�سبح  التجاري  ال�سركة  ا�سم  تعديل  على  خا�س  قرار  مبوجب  املوافقة   .2

وتعديل املادة )2( من النظام ال�سا�سي لل�سركة املتعلقة با�سم ال�سركة تبعا لذلك.
ن�س املادة )2( قبل التعديل: 

 Al Qudra“ بالجنليزية  )ويقابله  خا�سة".  م�ساهمة  – �سركة  القاب�سة  "القدرة  هو  ال�سركة  "ا�سم 
"القدرة" لفظ  ت�ستعمل  اأن  لل�سركة  ويجوز  )"ال�سركة"(,  بلفظ  بعد  فيما  اإليها  وي�سار   .)”Holding"

ومعاملتها  م�ستنداتها  جميع  يف  ل�ستعماله  لها  جتاري  كا�سم   )”Al Qudra“ بالجنليزية  )ويقابله   
وات�سالتها الإدارية والتجارية." 

ن�س املادة )2( بعد التعديل: 
 Q Holding“ بالجنليزية  )ويقابله  خا�سة".  م�ساهمة  – �سركة  القاب�سة  "كيو  هو  ال�سركة  "ا�سم 
"كيو" )ويقابله  اأن ت�ستعمل لفظ  لل�سركة  اإليها فيما بعد بلفظ )"ال�سركة"(, ويجوز  PJSC”(. وي�سار 
الإدارية  وات�سالتها  ومعاملتها  م�ستنداتها  جميع  يف  ل�ستعماله  لها  جتاري  كا�سم   )”Q“ بالجنليزية 

والتجارية." 
والقيام  ال�سركة  ا�سم  تغيري  قرار  تنفيذ  يف  اأع�سائه  من  اأي  يف  متمثًل  الإدارة  جمل�س  تفوي�س   .3
التنمية  دائرة  لدى  ذلك  وت�سجيل  الأ�سا�سي  النظام  من   )2( املادة  لتعديل  اللزمة  الإجــراءات  بكافة 

القت�سادية ووزارة القت�ساد وكافة اجلهات الأخرى املعنية. 
علقات  مدير   - و�ساح  نائل  ال�سيد/  مع  التوا�سل  يرجي  ا�ستف�سارات  اي  او  معلومات  اأية  عن  لل�ستف�سار 

امل�ستثمرين- على الرقم: 971504414922+

اإعلن دعوة اإىل اجتماع اجلمعّية العمومّية 
ل�سركة القدرة القاب�سة �س.م.خ
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اأخبـار الإمـارات
ع�سابة اأ�سماك الكري�ستال يف قب�سة �سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

 38 يقارب  ما  بحوزتهم  �آ�شيوين   3 على  �لقب�س  �أبوظبي  �شرطة  �ألقت 
كيلوجر�ما من خمدر �لكري�شتال كانت خمفية بد�خل �أح�شاء �لأ�شماك من 
خالل خطة حمكمة من �ملتابعة �مليد�نية وبعد �لتن�شيق مع نيابة �ملخدر�ت 

�لحتادية لو�شع �لإطار �لقانوين لعملية �إلقاء �لقب�س.
�ملخدر�ت  مكافحة  مديرية  مدير  �ل��ظ��اه��ري  غريب  طاهر  �لعميد  وق��ال 
�إخفاء  �أ�شلوب  �أبوظبي متكنت من ك�شف  �إن �شرطة  �لأم��ن �جلنائي  بقطاع 
�ملخدر�ت �لذي تبعته �لع�شابة ظناً منها باأنه �شيجعلها يف ماأمن من �أعن 
رجال �لأمن ولكن كفاءة و�قتد�ر رجال �ملكافحة حالت دون جناح خطتهم 
لتوجه لهم �شرطة �أبوظبي �شربة �أخرى موجعة وتثبت لهم �أن رجال �لأمن 

دوماً باملر�شاد و على ��شتعد�د د�ئم للت�شدي لهم.

�إلقاء  �إىل  تهدف  كربى  لعملية  �متد�د�ً  تعترب  �لعملية  هذه  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لقب�س على �أكرب عدد ممكن من ع�شابات ترويج �ملخدر�ت �لتي تعتمد على 

ر�شائل �لرتويج �لع�شو�ئي من خالل برنامج �لو�ت�شاب .
و�أكد مدير مديرية مكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة �أبوظبي �أن تطور �لأ�شاليب 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  تتلقاه  �ل���ذي  و�ل��دع��م  �مل��دي��ري��ة  تتبعها  �ل��ت��ي 
�أبوظبي �أ�شهم بدور كبري يف ت�شهيل وتطور �أ�شاليب �لعمل بكفاءة عالية يف 

مو�جهة �جلرمية مهما �ختلفت �أ�شكالها .
فعلياً  تطبيقه  ب��د�أ  �ل��ذي  �جلديد  �مل��خ��در�ت  مكافحة  قانون  �أن  �إىل  ولفت 
نف�شه  له  ت�شول  لكل من  �ملطلوب  �ل��ر�دع  �شي�شهم يف خلق  �لعام  بد�ية هذ� 

حماولة ترويج هذه �ل�شموم د�خل �لبالد.
ترد  قد  �لتي  �لن�شية  للر�شائل  �ل�شتجابة  عدم  ب�شرورة  �جلمهور  ونا�شد 

�إليهم من �أرقام جمهولة لرتويج �ملخدر�ت .

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمريا ب�ساأن اإن�ساء اأكادميية العلوم البيئية والطبيعية
•• ال�شارقة -وام:

�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
 8 �ل�����ش��ارق��ة، �مل��ر���ش��وم �لأم����ريي رق���م  ع�شو �ملجل�س �لأع��ل��ى ح��اك��م 
يف  و�لطبيعية  �لبيئية  �لعلوم  �أكادميية  �إن�شاء  ب�شاأن   2022 ل�شنة 
�ملر�شوم  ه��ذ�  مبوجب  تن�شاأ  �أن  على  �ملر�شوم  ون�س  �ل�شارقة.  �إم���ارة 
�أكادميية جامعية يف �إمارة �ل�شارقة ت�شمى "�أكادميية �لعلوم �لبيئية 
 Academy of Ecology and Natural"  "و�لطبيعية
Sciences" و تكون هيئة علمية غري ربحية م�شتقلة ماليا و�إد�ريا، 
وتتمتع بال�شخ�شية �لعتبارية و�لأهلية �لكاملة ملبا�شرة �لت�شرفات 
�إمارة  �أهد�فها، وتكون مملوكة حلكومة  �لقانونية �لالزمة لتحقيق 

�ل�شارقة.
�لرئي�س يف مدينة  �لأكادميية  يكون مقر  �أن  على  �ملر�شوم  ن�س  كما 

�لذيد ويجوز لها �أن تن�شئ �أفرع ومكاتب لها د�خل وخارج �لدولة.
وتتكون �لأكادميية من �ملعاهد �لآتية:.

 Desert Sciences  .1 �ل�������ش���ح���ر�ء.  ع���ل���وم  م��ع��ه��د   .1
.Institute

.Agriculture Institute  .2 �لزر�عي.  �ملعهد   .2
.Zoology Institute  .3 �حليو�ن.  علوم  معهد   .3
.Veterinary Institute  .4 �لبيطري.  �ملعهد   .4

ويعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه 
كل فيما يخ�شه وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حاكم ال�سارقة ي�سع حجر االأ�سا�س مل�سروع اأكادميية العلوم البيئية والطبيعية مبدينة الذيد
•• ال�شارقة-وام: 

ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �أن �مل�شروعات �حلالية و�مل�شتقبلية يف �إمارة 
�لعديد من  لها  ب�شكل خا�س،  �لو�شطى  �ملنطقة  ويف  عام،  ب�شكل  �ل�شارقة 
�لعو�ئد و�لفو�ئد �لإيجابية على �ملنطقة و�أهلها، م�شري�ً �إىل �أن تاأثري هذه 
�مل�شروعات ميتد �إىل م�شار�ت متعددة من حيث تاأهيل �أبناء �ملنطقة بالعلم 
�لبيئة  على  و�حل��ف��اظ  �لعمل،  فر�س  وتوفري  موروثها،  و�إح��ي��اء  �لنافع، 

ومكوناتها و�مل�شاهمة يف تنمية تنوعها �لبيئي �حليوي.
�ل�شيخ  �شمو  �أم�س بح�شور  �شباح  �ألقاها،  �لتي  �شموه  كلمة  ذلك، يف  جاء 
�ل�شارقة خالل و�شع  �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم  �شلطان بن 

حجر �لأ�شا�س مل�شروع �أكادميية �لعلوم �لبيئية و�لطبيعية مبدينة �لذيد.

عرب  متخ�ش�شن  تخريج  على  �شتعمل  �لأكادميية  �أن  �إىل  �شموه  �أ�شار  و 
معاهدها �ملتكاملة و�ملعنية بدر��شة علوم �ل�شحر�ء، و�لزر�عة، و�حليو�ن، 
و�لبيطرة، موؤكد�ً �أن خريجي �لأكادميية �شيعملون يف �مل�شروعات �ملتنوعة 
�أن يتم تاأهيلهم بال�شكل �لالزم وح�شولهم على  �ملوجودة يف �ملنطقة بعد 
�لدرجات �لعلمية، �إىل جانب �لعمل على زيادة �لتوعية و�لهتمام بالبيئة 
ما ي�شهم يف �حلفاظ على �ملكونات �لطبيعية �ملتوفرة من �أنو�ع �حليو�نات 
و�لأ�شجار و�لبذور وغريها. وقال �شموه �إن معهد علوم �ل�شحر�ء �شيكون 
خم�ش�شاً لدر��شة علم �ل�شحر�ء، و�ملياه، و�لبذور وميثل �لذر�ع �لأكادميية 
�ملخت�شة لبنك �لبذور يف �لذيد، و�لذي يعمل على �حلفاظ على �لغطاء 
�لنباتي للمنطقة عرب حفظ وتوفري و�إنتاج �لبذور �ملختلفة و�إكثارها �إىل 

جانب �مل�شاهمة يف �ملحافظة على �ملحميات �لطبيعية وتنميتها.
و�أ�شاف �شموه �أن �ملعهد �لزر�عي �شيعمل على تخريج مهند�شن زر�عين 

ي��ع��م��ل��ون يف جم���ال �لإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �ل���زر�ع���ة �مل��ن��ت��ج��ة و�مل��ث��م��رة باأنو�عها 
�ملختلفة، و�شيعمل معهد علوم �حليو�ن على تخريج متخ�ش�شن يف رعاية 
�شاللتها  وتطوير  باملنطقة  �ملوجودة  �أن��و�ع �حليو�نات  �لعديد من  و�إكثار 
وت�شجيع �قتنائها، وذلك لال�شتفادة منها يف توفري �لألبان و�لغذ�ء، بينما 
�شيقوم �ملعهد �لبيطري بتخريج كو�در موؤهلة يف رعاية وعالج �حليو�نات 

�ملختلفة.
على  �ملقبل،  �شبتمرب  �شهر  يف  �لأكادميية  يف  �لدر��شة  ب��دء  �شموه  �أعلن  و 
درجة  نيل  للطالب  ميكن  حيث  و�لبكالوريو�س  �لدبلوم  درجتي  توفر  �أن 
�مل��ع��ن، و�ل���ش��ت��م��ر�ر �شنتن  �لتخ�ش�س  ع��ام��ن يف  �إك��م��ال  ب��ع��د  �ل��دب��ل��وم 

�إ�شافيتن لنيل درجة �لبكالوريو�س.
كان �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة قد و�شع لدى و�شوله حجر �لأ�شا�س 
على  وق��ع  و  �ل��ذي��د  مدينة  يف  و�لطبيعية  �لبيئية  �لعلوم  �أك��ادمي��ي��ة  ملبنى 

مر�شوم �إن�شاء �أكادميية �لعلوم �لبيئية و�لطبيعية يف �إمارة �ل�شارقة.
ح�شر مر��شم و�شع حجر �أ�شا�س �لأكادميية كل من علي ميحد �ل�شويدي 
خادم  ب��ن  ط��ارق  و�ل��دك��ت��ور  �ل�شارقة،  لإم���ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  رئي�س 
رئي�س  �لطنيجي  م�شبح  خليفة  و�لدكتور  �لب�شرية،  �مل��و�رد  د�ئ��رة  رئي�س 
د�ئرة �شوؤون �لبلديات و�لزر�عة، و�ملهند�س يو�شف خمي�س �لعثمني رئي�س 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت، و�للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد عام �شرطة 
�ملبادر�ت  تنفيذ  �ملهريي رئي�س هيئة  و�ملهند�س �شالح بن بطي  �ل�شارقة، 
و�ل�شيافة،  �لت�شريفات  د�ئرة  رئي�س  �لزعابي  عبيد  وحممد  "مبادرة"، 
"�شم�س"،  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  مدينة  رئي�س  �ملدفع  عمر  خالد  و�لدكتور 
�ل�شارقة،  حلكومة  �لقانونية  �لد�ئرة  رئي�س  ن�شار  بن  من�شور  و�لدكتور 
وعدد من �مل�شوؤولن وروؤ�شاء و�أع�شاء �ملجال�س �لبلدية للمنطقة �لو�شطى، 

و�أعيان �ملنطقة.

�سلطان القا�سمي يتفقد املباين ال�سكنية املخ�س�سة ملوظفي قناة الو�سطى وجامعة ال�سارقة مبدينة الذيد
•• ال�شارقة - وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �شباح �أم�س بح�شور �شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
ملوظفي  �ل�شكنية  �ملباين  �ل�شارقة،  حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد 

قناة �لو�شطى وجامعة �ل�شارقة فرع مدينة �لذيد.
�أروق��ة �ملباين �ل�شكنية و�طلع على ما ت�شمه من مر�فق  و جتول �شموه يف 

توفر �شبل �لر�حة و�خلدمات �ملتكاملة ل�شاكنيها، وتعرف على �أبرز مر�حل 
تنفيذها وم�شتوى �خل�شو�شية لالأ�شرة و�أبنائها وو�شائل �لرتفيه �ملخ�ش�شة 
لهم. و �شاهد �شموه فيلما مرئيا حول تنفيذ �ملباين �ل�شكنية خالل �ملر�حل 
�ملر�فقة  و�مل�شروعات  �إ�شافية  مبان  لإن�شاء  �مل�شتقبلية  و�خلطط  �ل�شابقة 

للمنطقة �ملحيطة بها.
تتاألف �ملباين �ملكونة من 17 مبنى من طابق �أر�شي وطابق �إ�شايف، وت�شتمل 
لالألعاب  وم��ن��اط��ق  خ��ارج��ي��ة  ح��د�ئ��ق  بها  وحت��ي��ط  �شكنية،  وح���دة   68 على 

و�لرتفيه ومو�قف لل�شيار�ت.
و �شت�شم �ملنطقة �ملحيطة باملباين مركز� جتاريا بالإ�شافة �إىل م�شجد يت�شع 

ل� 400 م�شل، وخدمات حيوية �أخرى.
و �شلم �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة كال من حممد ح�شن خلف مدير عام 
هيئة �ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون، و�لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير 
�لو�شطى  قناة  ملوظفي  �ملخ�ش�شة  �ل�شكنية  �ملباين  مفاتيح  �ل�شارقة  جامعة 
وفرع جامعة �ل�شارقة مبدينة �لذيد، ر�جيا للموظفن و�أ�شرهم �ل�شتقر�ر 

ميحد  علي  م��ن  ك��ل  �ل�شكنية  �مل��ب��اين  تفقد  ح�شر  و�لتوفيق.  و�لطماأنينة 
بن  ط��ارق  و�لدكتور  �ل�شارقة،  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شويدي 
خادم رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية، و�ملهند�س يو�شف خمي�س �لعثمني رئي�س 
�شرطة  قائد عام  �ل�شام�شي  �لزري  �شيف  و�للو�ء  و�ملو��شالت،  �لطرق  هيئة 
�ملبادر�ت  تنفيذ  هيئة  رئي�س  �ملهريي  بطي  بن  �شالح  و�ملهند�س  �ل�شارقة، 
"مبادرة"، وحممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة، وعدد 

من �مل�شوؤولن.

•• العني-الفجر:

ف���از ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة �ل�����ش��ي��دل��ة يف ج��ام��ع��ة �ل��ع��ن ب��امل��ر�ك��ز �لأوىل 
لل�شيدلة  دب��ي  ومعر�س  م��وؤمت��ر  يف  مل�شقاتهم  م�شاركة  خ��الل 
2022(، حيث ح�شلت على �ملركز �لأول  و�لتكنولوجيا )دوفات 
�لطالبات هال  كل من  للمل�شق  تقدميي  �أف�شل عر�س  فئة  عن 
حتت  �لعن(  )مقر  �لن�شر�هلل  ومارينا  حمد�ن،  ود�ن��ا  �خلطيب، 
�إ�شر�ف �لدكتور حممد ماجد. فيما ح�شلت على �ملركز �لثاين كل 
من �شيدر� كرميي�س، وملى �أبو عامر، وي�شر� �ل�شيخ )مقر �أبوظبي( 
عن �أف�شل مل�شق غني باملعلومات حتت �إ�شر�ف �لأ�شتاذ �لدكتور 
�لثالث من  �ملركز  حممد غطا�س و�لدكتورة عزة رم�شان. وكان 
ن�شيب كل من هد�ية �لعلي، و�شهد حممد، ورز�ن �لقي�س )مقر 
�لدكتورة  �إ���ش��ر�ف  �إب��د�ع��ي حت��ت  �أف�شل مل�شق  ع��ن فئة  �ل��ع��ن( 
�أف�����ش��ل مل�شق  �ل��ر�ب��ع ع��ن فئة  �مل��رك��ز  �أم���رية �شعبان. وج���اء يف 
منظم، كل من: دينا �أبو بكر، خالد بركات، وهاجر �ل�شعدي )مقر 
على  كما ح�شلت  �لدكتور م�شعب عرفات.  �إ�شر�ف  �لعن( حتت 
�ملركز �خلام�س كل من نور دباغ، د�نا �لبيك، وزينب عبد �لنا�شر 
)مقر �أبوظبي( عن فئة �لت�شميم ومو�شوع �لبحث، حتت �إ�شر�ف 

�لدكتورة روز �لغمر�وي.
وق��د �ط��ل��ع �ل��دك��ت��ور ن��ور �ل��دي��ن ع��ط��اط��رة على �أع��م��ال �لطلبة 
"�شعدت  خالل زي��ارة قام بها �إىل �ملعر�س، ويف هذ� �لإط��ار قال: 
بالطالع على �أحدث ما تو�شل له �لعلم من �ملنجات �ل�شيدلنية 
يجمع  جميل  قالب  يف  �لعلمية  و�لأب��ح��اث  �حلديثة  و�لتقنيات 
�لعلماء و�لطلبة و�ل�شركات �مل�شنعة لالأدوية يف مكان و�حد، و�إننا 

�لفاعلة  وم�شاركتهم  وبجهودهم  �ل�شيدلة  كلية  بطلبة  نفخر 
�أف�شل  عن  متقدمة  مر�كز  على  بح�شولهم  �لفوز  وبتحقيقهم 

�ملل�شقات �ملعرو�شة يف خمتلف �لفئات".
�ل�شيدلة  كلية  عميد  م�شطفى  خ��ريي  �لدكتور  عرب  جهته  من 
عن فخره بالطلبة �لفائزين موؤكد�ً على �هتمام �لكلية بتقدمي 
�لدعم �مل�شتمر للطلبة و�حلر�س على فتح �ملجال لهم للم�شاركة 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ت�شجع  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �لعلمية  �مل��ع��ار���س  يف 

وتك�شبهم �خلرب�ت.
كلية  طلبة  فيها  يحقق  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�شت  ه��ذه  �أن  يذكر 
حيث  دوف���ات،  معر�س  �شمن  متقدمة  مب��ر�ك��ز  �ل��ف��وز  �ل�شيدلة 
�أن جامعة �لعن حتر�س على م�شاركة طلبتها �شنوياً يف �ملعر�س 
ن��ظ��ر متعمقة  وت��اأه��ي��ل��ه��م لك��ت�����ش��اب وج��ه��ات  م��ه��ار�ت��ه��م  لتعزيز 
�لتقنيات  على  �لط���الع  فر�شة  و�إع��ط��ائ��ه��م  �ل�شيدلة،  ���ش��وق  يف 

�حلديثة يف ت�شنيع �لأدوية وم�شتلزمات �ل�شيدلة.

طلبة ال�سيدلة يف جامعة العني يحققون املراكز االأوىل يف دوفات 2022 م�ساعدات  من  ت�ستفيد  اأوزبك�ستان  يف  اأ�سرة  األف   20
الهالل ال�ستوية التي ت�سمل 26 دولة حول العامل

•• ط�شقند-وام:

و����ش��ل��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي، تقدمي 
�لربد  تد�عيات  من  للمتاأثرين  �ل�شتوية  �مل�شاعد�ت 

و�شوء �لأحو�ل �ملناخية يف 26 دولة حول �لعامل.
فقد وزعت �لهيئة خالل �ليومن �ملا�شين �مل�شاعد�ت 
و�لأغطية  �لتدفئة  و�شائل  ت�شمنت  �لتي  �ل�شتوية 
وم�شتلزمات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�مل�����و�د  �ل�����ش��ت��وي��ة  و�مل��الب�����س 
�أوزبك�شتان،  يف  �أ�شرة  �ألف   20 حو�يل  على  �لأطفال، 
�لأوزبكية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �مل����وج����ودة  وف����وده����ا  ع���رب 
لالإ�شر�ف على �إي�شال �مل�شاعد�ت �إىل �ملتاأثرين وتفقد 

�أو�شاعهم و�لوقوف على �حتياجاتهم �ل�شرورية.
�ل�شتاء  ب��رن��ام��ج حملة  �شمن  �مل�����ش��اع��د�ت  ه��ذه  ت��اأت��ي 
�ل�شيخ  �شمو  توجيهات  �إط���ار  يف  �لهيئة  تنفذه  �ل��ذي 
�آل نهيان، ممثل �حلاكم يف منطقة  ز�ي��د  حمد�ن بن 
�لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي ل�شالح 
�مل��ت��اأث��ري��ن م��ن م��وج��ات �ل���ربد و�لأح����و�ل �ملناخية يف 

�لدول �لأكرث تاأثر� بتد�عياتها �لإن�شانية.
و كثفت هيئة �لهالل �لأحمر جهودها �لإغاثية خالل 
�لر�شيدة  �لقيادة  تطلعات  لتحقيق  �ملا�شية  �ل��ف��رتة 

�ملناخية  �لأح�����و�ل  م��ن  �مل��ت��اأث��ري��ن  م��ع��ان��اة  بتخفيف 
�ل�����ش��ت��وي��ة وحت�شن  �ل�����ش��ي��ئ��ة وت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

�أو�شاعهم �لإن�شانية.
عرب  ب��امل��ب��ادرة  �ملعنية  �ل����دول  يف  �لهيئة  ت��و�ج��دت  و 
لالجئن  �لو�شول  ��شتطاعت  �لتي  �مليد�نية  وفودها 
وقدمت  �مل�شتهدفة  �مل��ن��اط��ق  خمتلف  يف  و�ل��ن��ازح��ن 
كل  �حتياجات  وتوفري  و�مل�شاندة  �لدعم  �شبل  جميع 

�شاحة على حده".
و �أكدت �لهيئة �أن ��شتجابتها �لإن�شانية جتاه تد�عيات 
���ش��وء �لأح�����و�ل �جل��وي��ة ع��ل��ى �ل��الج��ئ��ن و�لنازحن 
كانت ق�������وية و�ش������ريعة، حي�����ث ب�����د�أت جهود �لإغاثة 
�لطارئة و�لعاجلة مع تفاقم تد�عيات �لربد و�ل�شتاء 
م���ا ك�����������������ان ل���ه �أك�����رب �لأث������ر يف ت��خ��ف��ي��ف ح���دت���ه على 

�ملتاأثرين.
�مليد�نية  �لإغاثة  جهود  تن�شيق  مت  �أن��ه  �إىل  م�شرية   .
�لهيئة  مكنت  ب�شورة  �ل�شاحات  تلك  يف  �ل�شركاء  مع 
من �أد�ء دورها و �لو�شول �إىل �ملتاأثرين يف مناطقهم 
وتوفري م�شتلزماتهم �ل�شرورية.. و �أكدت �أن جهودها 
ح�شب  �ل�شتاء  ف�شل  نهاية  حتى  �شتتو��شل  �لإغاثية 

�خلطة �لتي مت و�شعها يف هذ� �ل�شدد.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

�أك���د �أح��م��د ب���دوي حم��م��ود، مدير 
حر�س  �خلا�شة،  عجمان  مدر�شة 
�ملدر�شة على زيارة معر�س عجمان 
�لدويل للتعليم و�لتدريب و�تاحة 
�لثانوية  �ملرحلة  لطلبة  �لفر�شة 
من �لتو��شل �ملبا�شر مع �جلامعات 
�أف�شل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  و�ل��ك��ل��ي��ات 
�لتخ�ش�شات و�لرب�مج �لكادميية 
�مل���ط���روح���ة و�مل��ت��و�ف��ق��ة م���ع �شوق 
موؤكد�ً  و�مل�شتقبلي،  �حلايل  �لعمل 
�إم�����ارة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي يف  �ل���ق���ط���اع  �ن 
عجمان ي�شهد تطور� كبري� يف ظل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�ه��ت��م��ام  ح��ر���س 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 

عجمان. 
�أثنى على جهود غرفة جتارة  كما 
و�شناعة عجمان يف تنظيم �ملعر�س 

و��شعة  جمموعة  بح�شور  �شنويا 
من �جلامعات و�لكليات �لر�ئدة.

�شيد  ج��وي��د�ن  �أك���دت  م��ن جانبها 
مدر�شة  �أن�شطة   من�شقة  حممود 
عجمان �خلا�شة، �أن �ملعر�س يوفر 
جملة من ور�س �لعمل �ملتخ�ش�شة 

�لطلبة،  معارف  لتنمية  و�لهادفة 
�أ�شادت بح�شن �لتنظيم وتنوع  كما 
�جل��ام��ع��ات �مل�����ش��ارك��ة حت��ت مظلة 
�ملعر�س، و�أ�شافت �ن �إد�رة �ملدر�شة 
حري�شة على زيارة �ملعر�س �شنويا 
�ملرحلة  ط��ل��ب��ة  ����ش��ت��ف��ادة  ل��ت��ع��زي��ز 

�لثانوية.
وق����ال����ت �ج������الل حم���م���د رف���ع���ت � 
مبدر�شة  ريا�شية  تربية  م��در���ش��ة 
عجمان �خلا�شة، معر�س عجمان 
�ل����������دويل ل���ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل����ت����دري����ب 
يجمع  هاما  تعليميا  حدثا  �أ�شبح 

وطلبة  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
�مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة يف م��ك��ان و�حد 
ل���ي�������ش���ت���ع���ر����س �مل����ع����ر�����س �ح�����دث 
�شوق  يف  �ل����و�ع����دة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�ل��ع��م��ل، وي��وف��ر خ�����ش��وم��ات ومنح 

در��شية لزو�ره.
�أخ�شائية  غ��ادة �جل���ر�ح  و�أ���ش��اف��ت 
�ملعر�س  �أن  ب���امل���در����ش���ة،  م��ك��ت��ب��ات 
ب�شكل  و�لطالبات  �لطالب  يخدم 
�ختيار  يف  وي�������ش���اع���ده���م  ك���ب���ري 
�نتهاء  ب��ع��د  �مل��ن��ا���ش��ب  �لتخ�ش�س 

�ملرحلة �لثانوية.
هذ� و�كدت �لطالبتان "�شارة طاهر 
�أبوتيم ومها م�شطفي، على �همية 
على  �ل��ت��ع��رف  يف  ودوره  �مل��ع��ر���س 
كافة �لكليات و�لتخ�ش�شات �ملتاحة 
�جلامعات،  يف  �ل���ت���ق���دمي  و�آل����ي����ة 
روؤية  ت��وف��ري  يف  �مل��ع��ر���س  لي�شاهم 
�لتخ�ش�س  �ختيار  ح��ول  و��شحة 

�لكادميي �ملنا�شب.

•• دبي -وام:

نظم مركز �لبحوث و�لتطوير �لتابع لهيئة كهرباء ومياه دبي 
من  خمتلفة  جن�شية   13 من  متدربا   40 ل�  تدريبية  بر�مج 
2021 من خالل  �لعام  خالل  وعاملية  حملية  جامعة   19
من  �مل��ت��درب��ن  م��ن   6 �مل��رك��ز  "�لباحث" و��شتقطب  ب��رن��ام��ج 
عمل  فريق  �إىل  لالن�شمام  �ملو�طنة  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن   5 بينهم 
"�لباحث" وبالتعاون مع نخبة  �لهيئة. وحتت مظلة برنامج 
�أق��ام �ملركز خالل �لعام  من �خل��رب�ء �لعاملين وخ��رب�ء �ملركز 
�ملا�شي 30 جل�شة تقنية تناولت مو��شيع عديدة من �أبرزها 
�لعميق  �لتعلم  وخو�رزميات  �لآل��ة  وتعلم  �ل�شم�شية  �خلاليا 
للبلوك  �إ���ش��اف��ة  و�لت�شنيع  �لرقمي  و�لت�شنيع  و�ل��روب��وت��ات 
ت�شن و�لطباعة ثالثية �لأبعاد. كما نظم 5 ندو�ت �فرت��شية 
�لأقمار  حياة  ودورة  �لطاقة  لتوزيع  �لذكية  �ل�شبكات  ح��ول 
�لكربى  �لبيانات  ل�شل�شلة  �ملعقدة  و�لتحليالت  �ل�شطناعية 

وم�شادر معلومات �لطاقة �ل�شم�شية.
مع  بالتعاون  �ل�شنوية"  �لباحث  برنامج  "ندوة  �ملركز  ونظم 
ملتقى  �لثانية من  �ل��دورة  �لندوة  وت�شمنت  �ل�شارقة  جامعة 

متكن �ملر�أة يف �لبحوث و�لبتكار.
10 م�����ش��اري��ع بحثية ق��دم��ه��ا ط��ل��ب��ة ع���دد من  �مل��رك��ز  وم����ول 
روت�ش�شرت  م��ع��ه��د  وم��ن��ه��ا  �مل���رم���وق���ة  و�مل���ع���اه���د  �جل���ام���ع���ات 
وكليات  �ل�شارقة  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �جلامعة  دب��ي  للتكنولوجيا 
�لباحث"  "يوم  فعالية  �مل��رك��ز  �أق���ام  كما  دب��ي.  �لعليا  �لتقنية 
لالحتفاء بباحثي �مل�شتقبل �ل�شباب �لذين �شاركو� يف م�شاريع 

و��شتملت  "�لباحث".  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  و�ل���ت���دري���ب  �ل��ب��ح��ث 
�لفعالية على جمموعة من �جلل�شات �لنقا�شية مب�شاركة باقة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  م��ن  �مل�شتقبل  باحثي  م��ن 
�شرحاً  قدمو�  حيث  �لعليا  �لتقنية  وكليات  �ل�شارقة  وجامعة 
�أهمية �لربنامج يف تطوير م�شاريعهم وخرب�تهم  و�فياً حول 
�أهد�ف  حتقيق  ت�شريع  يف  م�شاهمتهم  وت��ع��زي��ز  وم��ه��ار�ت��ه��م 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  معايل  وق��ال 
�لبحوث  مركز  ين�شجم  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي 
�آل م��ك��ت��وم للطاقة  ب��ن ر����ش��د  و�ل��ت��ط��وي��ر يف جم��ّم��ع حم��م��د 
�ل�شم�شية مع �خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لوطنية ومنها مبادرة 
دبي 10X �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
"رعاه �هلل" وت�شكل منهج عمل حلكومة دبي لالنتقال بالإمارة 
نحو ريادة �مل�شتقبل وجعلها ت�شبق مدن �لعامل بع�شر �شنو�ت. 
�لتي توفر  �مل�شاريع  مثالياً عن  �ملركز منوذجاً  و�أ�شاف يعترب 
و�لأكادميي  �حلكومي  �لقطاعن  ب��ن  للتعاون  مثالية  بيئة 
�مل��رك��ز م��ع �لعديد م��ن �جل��ه��ات �لأك��ادمي��ي��ة يف  حيث يتعاون 
جم���ال �ل��ب��ح��وث و�ل���در�����ش���ات �مل�����ش��رتك��ة يف جم���الت �لطاقة 
�ملتجددة و�لبديلة. وي�شم �ملركز 43 باحثاً وباحثة من بينهم 
29 من حملة �لدكتور�ه و�ملاج�شتري. ويعمل �ملركز على �إثر�ء 
�ملجتمع �لعلمي يف دبي ودولة �لإمار�ت و�لعامل من خالل ن�شر 
وقدر�تهم.  �لإم��ار�ت��ي��ن  �لباحثن  مو�هب  وتطوير  �مل��ع��ارف 
دور�ت  يف  �مل��رك��ز  ن�شرها  �لتي  �لبحثية  �لأور�ق  ع��دد  وو���ش��ل 

وموؤمتر�ت علمية عاملية �إىل 84 ورقة بحثية.
�لتنفيذي  �لنائب  �شلمان  بن  وليد  �ملهند�س  ق��ال  جانبه  من 
يعمل  �لهيئة  يف  و�لتميز  �لأع��م��ال  تطوير  لقطاع  للرئي�س 
�لبحث  ث��ق��اف��ة  وت���ع���زي���ز  حت��ف��ي��ز  ع��ل��ى  "�لباحث"  ب���رن���ام���ج 
�خلريجن  و��شتقطاب  �ملهنية  �لكفاء�ت  وتطوير  و�لتطوير 
�لبحوث  م��رك��ز  يف  للعمل  �لوطنية  و�ل��ك��ف��اء�ت  �لإم��ار�ت��ي��ن 
�ملركز مبا  بها  يقوم  �لتي  �لأن�شطة  لتغطية  وذلك  و�لتطوير 
و�لرب�مج  �لعمل  وور���س  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لندو�ت  تنظيم  ذلك  يف 
و�جلامعات.  و�مل��د�ر���س  �مل��و�ق��ع  وزي���ارة  و�مل�شابقات  �لتدريبية 
للم�شاركة  �لفر�شة  �لوطنية  �لكفاء�ت  �أم��ام  �لربنامج  ويتيح 
يف تطوير م�شاريع �ملركز و�لهيئة وزيارة �ملد�ر�س و�جلامعات. 
�ل��ت��دري��ب متويل  ف��ئ��ات وه���ي:  �أرب���ع  �ل��ربن��ام��ج على  وي�شتمل 
�لدر��شية  و�حل��ل��ق��ات  �ل��ز�ئ��رون  �لباحثون  �لتخرج  م�شاريع 
نائب  �لعليلي  ر��شد  �لدكتور علي  ب��دوره لفت  �لعمل.  وور���س 
يف  و�لتميز  �لأعمال  تطوير  قطاع  و�لتطوير  �لبحوث  رئي�س 
�إ�شر�ك �جلامعات �ملحلية  �إىل  �أن �لربنامج يرمي  �إىل  �لهيئة 
مر�شحن  �أف�شل  �إر���ش��ال  عرب  و�لتطوير  �لبحث  يف  و�لعاملية 
تقنين لديهم للعمل مع �لباحثن يف هيئة كهرباء ومياه دبي 
"�لباحث"  برنامج  �أن  مو�شحا  خمتلفة..  بحثية  جم��الت  يف 
من  �لوطنية  و�ل��ك��ف��اء�ت  �مل��و�ه��ب  و�شقل  تطوير  �إىل  يهدف 
و�مل�شابقات  �ل��ب��ح��وث  يف  �لن���خ���ر�ط  ع��ل��ى  ت�شجيعها  خ���الل 
و�لرب�مج �لتدريبية و�لفعاليات �لتي ينظمها �ملركز بالتعاون 
مع كربى �ل�شركات �لعاملية ونخبة من �لباحثن و�لأكادميين 

و�ملتحدثن �لعاملين.

مركز البحوث والتطوير التابع لكهرباء دبي ي�ستقطب اخلريجني والكفاءات الوطنية

•• العني - وام:

�لإجن�����از�ت يف  م��ن  �ل��ع��دي��د  بالعن  �حل��ي��و�ن��ات  حققت حديقة 
لأكرث  �آمنا  موطنا  �أ�شبحت  حتى  �لربية  �حلياة  �شون  جم��ال 
من  �أ�شبحت  �ملا�شية  �لعقود  مدى  وعلى  حيو�ن،  من 4000 
بالنقر��س.  �ملهددة  �لأن��و�ع  �إكثار  جمال  يف  �لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شات 
و�شاهمت �حلديقة يف �إكثار حيو�ن �ملها �لعربي �شمن جمموعات 
�ملها  من   287 على  يزيد  ما  �إىل  �أع���د�ده  و�شلت  حتى  حيوية 
�لعربي، وجنحت يف �إكثار قط �لرمال �لعربي حتى بلغت �أعد�ده 
در��شة  �أج���رت  كما  رم��ل��ي��اً،  ق��ط��اَ   36 �إىل   2015 ع��ام  خ��الل 
حول �لطيور �ملهاجرة �إىل جانب در��شة �أنو�ع �لفر��شات �لربية 

و�شع  يف  �حلديقة  و���ش��ارك��ت  بيئتها.  وتعزيز  وفرتها  لتحديد 
��شرت�تيجيات �شون غز�ل �لد�ما �لإفريقي /2019 - 2028 
للحد من خماطر �نقر��شه بالتعاون مع جهات ومنظمات على 
�مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي. ويعترب غز�ل �لد�ما مهدد 
لالحتاد  �حل��م��ر�ء  �لقائمة  ت�شنيف  ح�شب  ب�شدة  بالنقر��س 
ما  �حل��دي��ق��ة  يف  وي��وج��د   ،IUCN �لطبيعة  ل�����ش��ون  �ل��ع��امل��ي 
�أدر�،  �ل��د�م��ا هما  م��ن  ن��وع��ن  �إىل  تنتمي  غ���ز�ًل   180 ي��ق��ارب 
و�ملهر. وعلى نطاق �لغطاء �لنباتي ت�شم �حلديقة بنكاً للبذور 
من  معظمها  جمع  مت  �ل��ب��ذور  من  نوعاً   40 يقارب  ما  يحوي 
�لنباتات �ملوجودة يف �حلديقة، �أ�شهرها نبات �لغ�شف �أو �لنخلة 
�لذي  بالنقر��س  �ملهددة  �ملحلية  �لنباتات  �أن��و�ع  �أح��د  �لقزمة 

جنحت �حلديقة يف �إكثاره، وتعترب من �لأنو�ع �لبطيئة يف �لنمو 
لإكثار  �حلديقة  وت�شعى  لالإنبات،  �شهور  ع��دة  ت�شتغرق  و�لتي 
هذ� �لنوع من �لنباتات �ملحلية وغريها �لكثري بغر�س �حلفاظ 
�جلانب  على  �حلديقة  ر�شالة  تقت�شر  ول  �لندثار.  من  عليها 
�ملجتمع  بتوعية  �أي�شاً  تقوم  �إمنا  و�لخت�شا�شي فقط،  �لبحثي 
من خالل دعم �جلانب �ملعريف �لعام بتنظيم �أن�شطة متعددة على 
مد�ر �لعام مثل �ملخيمات و��شت�شافة فعاليات �جلهات �ملختلفة، 
و�لتعليمية  �لثقافية  �لإ���ش��د�ر�ت  و�إن��ت��اج  �لإع��الم��ي  و�لظهور 
حماية  باأهمية  و�ل��دويل  �ملحلي  �ملجتمع  لتعريف  و�لأكادميية 
�لتنوع  على  للحفاظ  بالنقر��س  �ملهددة  و�لنباتات  �حليو�نات 

�لبيولوجي و�شون �لطبيعة.

حديقة احليوانات بالعني .. اإجنازات رائدة يف جمال �سون احلياة الربية

مدر�سة عجمان اخلا�سة ت�سيد باأهمية معر�س عجمان 
الدويل للتعليم والتدريب

•• ابوظبي-الفجر:

مدخاًل  "�لعمارة  ب��ع��ن��و�ن  �فرت��شية  ن���دوة  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر���ش��ي��ف  نظم 
مو��شيع  حظيت  وقد   ،2022 �لثقايف  مو�شمه  بها  و�لتاأريخ" ��شتهل  للتوثيق 
�لندوة باهتمام �ملتابعن من د�خل �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية وخارجه ملا لها من 

�أهمية على �شعيد �لرت�ث �لوطني وحفظه، ويف �ملجال �لثقايف و�لعلمي.
�فتتح �لندوة �شعادة عبد �هلل ماجد �آل علي �ملدير �لعام بالإنابة بكلمة رحب فيها 
�أن هذه �لندوة تاأتي �نطالقاً من �هتمام �لأر�شيف  بامل�شاركن فرد�ً فرد�ً، و�أكد 
�حل�شارة،  جتليات  يعك�س  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي  �ملعماري  بالرت�ث  �لوطنية  و�ملكتبة 

ومدى تقدم �لدولة وتطورها.
و�أ�شار �إىل �أن �لعمارة فّن �لبناء �لقائم على �لإبد�ع و�لفكر، و�لرت�ث �لعمر�ين 
من �أهم �مل�شادر �ملادية �مللمو�شة �لتي تعرب عن �لأن�شطة �لجتماعية و�لثقافية 
وهو  باجلمال،  �لإح�شا�س  م�شدر  هو  �ملعماري  �ل��رت�ث  و�أن  �ل�شابقة،  لالأجيال 
يربط �حلا�شر باملا�شي ، ومنه ن�شتمد �ملعلومات، ون�شتلهم ما نفخر به باأجماد 
�لعمارة  �ملعمارية وتنوعها وحت��ولت  �أن توثيق �لطرز  �لآب��اء و�لأج��د�د؛ موؤكد�ً 
�ل�شابقة،  �لأج���ي���ال  ح��ي��اة  بتفا�شيل  �ل��وط��ن  ذ�ك����رة  ���ش��ج��الت  ت���رثي  وت��ط��وره��ا 
وباملقارنة بن �لرت�ث �ملعماري و�لعمارة �ملعا�شرة تظهر مر�حل �لتطور وتقدم 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجتربتها �حل�شارية ومكانتها �ملرموقة بن معطيات 

�حل�شارة �حلديثة.
و�أو�شح �شعادته �أن �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية قد �هتم بتوثيق �لرت�ث �ملعماري 
�لوطني وما يحفل به من تاريخ جميد؛ فاأ�شدر �لعديد من �لكتب �ملهمة �أبرزها: 

�ملتحدة، و�لقالع  �لعربية  �لإم��ار�ت  ق�شر �حل�شن، و�لقالع و�حل�شون يف دولة 
و�لأبر�ج يف منطقة �لظفرة، و�أن يف جعبته �ملزيد من �أمثال هذه �لإ�شد�ر�ت �لتي 

تالقي �إقباًل مميز�ً من �لباحثن و�لأكادميين و�ملهتمن.
و�لعربية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتجارب  من  �مل�شتمدة  معلوماتها  ب��رث�ء  �ل��ن��دوة  �م��ت��ازت 
�لرت�ث  يف  و�لباحثن  و�ملهند�شن  �خل��رب�ء  من  ع��دد  فيها  �شارك  �إذ  و�لعاملية؛ 
�مل��ع��م��اري، ويف �ل��ع��م��ارة و�ل��ع��م��ر�ن م��ن دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ومن 

جمهورية م�شر �لعربية، ومن منظمة �إيكروم �لعاملية.
�لعمر�ين يف  �ل��رت�ث  رئي�س جمعية  بوخ�س  ر�شاد حممد  �ملهند�س  �شعادة  و�أك��د 
دولة �لإمار�ت يف �ملحور �لأول للندوة �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتت�شن 
�آلف �ملو�قع �لأثرية و�لتاريخية متمثلة بالقالع و�حل�شون، و�لأبر�ج و�مل�شاجد، 
و�لأ�شو�ق و�ملباين �ل�شكنية مبختلف �أنو�عها، وتطرق �إىل مناذج من هذه �ملباين، 
وجهود �حلفاظ و�لرتميم و�لتاأهيل �لتي تقوم بها �لدو�ئر �ملعنية يف كل �إمارة 
�لعمر�ين  �ل���رت�ث  ع��ن جمعية  ن��ب��ذة  وق���دم  �ل��ع��م��ر�ين،  �ل���رت�ث  على  للحفاظ 

وجهودها يف ن�شر �لوعي �لرت�ثي و�أهم ن�شاطاتها وم�شاريعها.
وعن �لبو�بات يف �أبوظبي وتاريخها وفنون عمارتها وزخارفها جاء �ملحور �لثاين 
�لذي بّن فيها �لدكتور حمد�ن ر��شد �لر��شدي من دولة �لإمار�ت؛ �أن �إمارة �أبو 
ظبي تزخر بالكثري من �لتح�شينات �لدفاعية �لتي �شاهمت يف �لزود عن مقدر�ت 
�أبناء �لإمارة ومثلت لهم �حلماية يف �أوقات �خلطر، وعّرف بالعديد من �ملفرد�ت 
�أن �ملد�خل و�لبو�بات تعّد  �إىل  و�مل�شطلحات �ملعمارية �ملتعلقة بالبو�بات، و�أ�شار 
من �أهم �لعنا�شر �ملعمارية يف �أي حت�شن دفاعي، فقد �أهتم �ملعماري بها �شو�ء 
من حيث موقعها �أو مدى ح�شانتها و�شهولة �لولوج منها لد�خل �لتح�شن �أو 

�خلروج منها، وقد تنوعت �أ�شكال تلك �ملد�خل و�ختلفت مو�قعها من �لتح�شن 
وطرق  و�لبو�بات،  �ملد�خل  ��شكال  �أه��م  �لر��شدي  و��شتعر�س  لوظيفتها،  طبًقا 
برجن،  ب��ن  �ملنح�شر  كالباب  من��اذج��ه��ا،  و�أه���م  ووظيفتها  وتوزيعها  �إن�شائها 
و�لبابن �لكبري، و�ل�شغري )�خلوخة(، و�ملدخل �لبارز، و�ملدخل �ملنك�شر، و�ملدخل 
�لعلوي، و�تخذ على ذلك �أمثلة من �لأبنية �لرت�ثية، مثل: برج �ملقطع، وح�شن 

�ملويجعي، وح�شن �جلاهلي، وقلعة �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد ... وغريها.
ق���ر�ء�ت يف عمارة  �إي��ك��روم  �لإقليمي ملنظمة  �ملدير  �أ���ش��الن  زك��ي  �لدكتور  وق��دم 
�ملنطقة كنماذج من �حل�شارة �لإ�شالمية و�إمكانيات يف رقمنة وت�شجيل وحفظ 

�أ�شول �لرت�ث �لعمر�ين بجرده و�إدماجه يف �لأر�شيفات �لوطنية.
ا عن جانبها  وعن �لعمارة �ل�شعبية �لتي متثل �ل�شكل �ملادي للثقافة، وتعرب �أي�شً
�ملعنوي �ملتمثل يف عاد�ت وتقاليد �أفر�د �ملجتمع ومعتقد�تهم ومعارفهم �ل�شعبية، 
حتدث �لدكتور حممد �شحاتة �لعمدة �لباحث �مل�شري يف �لرت�ث �ل�شعبي متخذ�ً 
من عمارة �ل�شعيد منوذجاً، م�شري�ً �إىل �أن جمتمع �ل�شعيد قد مر بالعديد من 
�لتغري�ت �لثقافية �لتي كان لها بالغ �لأثر على تغرّي �لعمارة ووظيفتها و�حلرف 
�لرت�ث  �أهمية  م��وؤك��د�ً  تتناولها،  �لتي  �ل�شعبية  و�لآد�ب  و�لفنون  بها  �ملرتبطة 

�ل�شعبي �ملرتبط بها.
وحتدث �ملعماري �مل�شري �لدكتور طارق و�يل عن �لعمارة و�لعمر�ن و�لرت�ث.. 
عملية  جتمعهم  �لثالثة  �مل�شطلحات  �أن  �إىل  فاأ�شار  و�مل�شتقبل،  �ملا�شي  جدلية 
�إطار  يف  وذل��ك  �إن�شاين،  �إب���د�ع  كثريون  ي�شميه  ملا  جوهرها  يف  تخ�شع  �إن�شانية 
و�لعمر�ن  �لعمارة  وم��ع��ارف  علوم  جوهر  من  قانون  ك��ان  �شو�ء  ق��ان��ون،  يحكمه 

نف�شها، �أو كان قانون خارجي موؤ�ش�شي.

�لأر�شيف  يف  �لبحوث  م�شت�شارة  باخلري  عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
و�ملكتبة �لوطنية �لتي �أد�رت �لندوة قد ناق�شت مع �مل�شاركن �أهم �لتو�شيات يف 
�إطار مو�شوع �لندوة، حيث �أجمعو� على �أهمية �شرورة جمع وتوثيق وت�شجيل 
�ل��رت�ث �مل��ادي وغري �مل��ادي يف �ل��دول �لعربية وهذه مهام �لأر�شيفات �لوطنية، 
و�إيجاد قاعدة بيانات للمو�قع �لأثرية �لتاريخية، وتاأ�شي�س جائزة عاملية �شنوية 
يف جمال �حلفاظ على �لرت�ث وتوثيقه، و�إجر�ء مقابالت مع كبار �ل�شن حلفظ 
�لتاريخية  �ملقابالت  على  �ملو�طنن  وتدريب  �ملجال،  هذ�  يف  �ل�شفاهي  �لتاريخ 
�لوثائقية  �لأف��الم  وت�شوير  �لكتب  وتاأليف  �لأبحاث  ومتويل  �مليد�ين،  و�مل�شح 

لتدوين �لتاريخ بتفا�شيله، وت�شجيع �لعمل �لتطوعي حلفظ �لتاريخ وتوثيقه.
كما �أجمعو� على �أهمية �إيفاد بعثات �إىل �ملناطق �لأثرية لدر��شة وتوثيق �لعمارة 
بالعمارة،  �ملرتبطة  �لهوية، و�حل��رف  �لذي يعرب عن  �ل��رت�ث  �ل�شعبية، وحفظ 
يف  �لأنرثوبولوجي  �ملنهج  تطبيق  و�أهمية  بتاريخهم،  �لأج��ي��ال  لتعريف  وذل��ك 

�لإمار�ت لأنها �أر�س خ�شبة لهذه �لدر��شات �لتاريخية و�لرت�ثية.
بالعمارة و�لعمر�ن،  �لتي تتعلق  �ملفاهيم و�مل�شطلحات  و�لتو�فق و�لتفاهم على 

و�لرت�ث و�لأ�شالة، و�ملعا�شرة و�لتجديد.
و�شدد �جلميع على �أهمية تعريف �لرت�ث �لثقايف وتوثيقه و�أر�شفته رقمياً. 

للعام  �لثقايف  مو�شمه  �أج��ن��دة  �أطلق  قد  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  �أن  ويذكر 
ُبعٍد تاريخي  �إىل تقدمي مو�شوعات متنوعة ذ�ت  2022، وهو يتطلع  �جلاري 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لعديد من �لندو�ت، و�إىل �إتاحة هذه �لثقافة 
�لأ�شيلة للجمهور مما يعزز �لنتماء للوطن و�لولء لقيادته �لر�شيدة، ويقدم 

للجمهور معلومات ومعارف دقيقة وموثقة وهذ� من �شلب ر�شالته.

متيزت مبوا�سيعها الوطنية والعلمية والثقافية 

االأر�سيف واملكتبة الوطنية ي�ستهل مو�سمه الثقايف بندوة ِ)العمارة مدخاًل للتوثيق والتاأريخ( 

جويدان �سيداجلل حممد�ساره اأبوتيم

اأحمد بدويغادة اجلراحمها م�سطفى

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�ليوم  "رعاه �هلل" تنطلق  دبي  حاكم 
�لدويل  �ملوؤمتر  فعاليات  "�جلمعة" 
�ل�شرق  يف  �ملفا�شل  جلر�حة  �لتا�شع 
"�أبر�ج  ف��ن��دق  �ل�����ش��ورة يف  �لأو����ش���ط 
 1200 بح�شور  �لإم���ار�ت جمري�" 
م��ن �أط��ب��اء ج��ر�ح��ة �ل��ع��ظ��ام وتبديل 

�ملفا�شل من جميع �أنحاء �لعامل.
�لطر�بي�شي  �شميح  �ل��دك��ت��ور  و�أك����د 
�لعاملي  �حلدث  �أهمية  �ملوؤمتر  رئي�س 
�لذي �شيجمع �أ�شهر �لأطباء وجر�حي 
�ل��ع��ظ��ام وط��ل��ب��ة �ل��ط��ب م��ن خمتلف 
و���ش��ي��ت��م خ��الل��ه تقدمي  �ل��ع��امل  دول 
حلقات نقا�شية و�أور�ق بحثية وتقارير 
�لتقنيات �جلر�حية �حلديثة  تتناول 
بجر�حات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�مل�������ش���ت���ج���د�ت 
و�لركبة  و�ل������ورك  �ل��ك��ت��ف  م��ف��ا���ش��ل 

�لريا�شية  و�جل����ر�ح����ات  و�ل���ك���اح���ل 
بالإ�شافة �إىل توفري جل�شات تفاعلية 
م���ع �خل�����رب�ء و�مل��خ��ت�����ش��ن وخمترب 
ت�شريح وبرنامج متري�شي م�شاحب 

للموؤمتر.
وت��رك��ز �ل����دورة �حل��ال��ي��ة م��ن �ملوؤمتر 
�لتكنولوجية  �ل�����ت�����ط�����ور�ت  ع���ل���ى 
و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة يف 
�ملفا�شل مثل ت�شميم  جمال جر�حة 

ثالثية  �لطابعة  و��شتخد�م  �ملفا�شل 
ج����ر�ح����ات  يف  �لب����ت����ك����ار  و  �لأب������ع������اد 
�لروبوت �لآيل و�شيتم عر�س حالت 
عقد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ملناق�شتها  �شعبة 
ن��دو�ت وور���س عمل لتدريب �لأطباء 
�ملفا�شل  لتبديل  �لطرق  �أف�شل  على 
�مل�شتجد�ت  �آخر  مناق�شة  على  عالوة 
و�لكاحل  �لريا�شي  �لطب  �لعاملية يف 
و�إعادة زرع �ملفا�شل طبقاً للمو��شفات 

�ملطلوبة لكل منطقة.
من�شة  �إي���ج���اد  �إىل  �مل���وؤمت���ر  ي��ه��دف 
جتمع نخبة من �لأطباء و�ملخت�شن 
يف جر�حة �ملفا�شل من خمتلف �أنحاء 
ملناق�شة  و�ح����د  ���ش��ق��ف  �ل���ع���امل حت���ت 
يف  �لع�شرية  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل��ت��ط��ور�ت 

عالج �أمر��س �لعظام.
�لحتفاظ  يف  �مل�����وؤمت�����ر  ي�����ش��ت��م��ر  و 
بتميزه كمن�شة مثالية على م�شتوى 
�ملنطقة تتيح �لتو��شل و�لتفاعل بن 
�ل�شركات �ملوّردة لالأطر�ف �ل�شناعية 

و�لأطباء من �ملنطقة و�لعامل.

برعاية حممد بن را�سد..املوؤمتر الدويل الـ9 
جلراحة املفا�سل يف ال�سرق االأو�سط ينطلق اليوم
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•• دبي-الفجر:

 �لتقت �شعادة �شارة فلكناز رئي�شة جلنة �ل�شد�قة مع برملانات �لدول �لأوروبية 
�ل�شيناتور ريكاردو نين�شيني رئي�س جلنة �لتعليم و�لرت�ث �لثقايف مبجل�س 
 3 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  �أم�س  ل��ه،  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �إيطاليا  جلمهورية  �ل�شيوخ 

مار�س 2022 مبقر �لأمانة �لعامة للمجل�س �لوطني �لحتادي يف دبي .
ح�شر �للقاء �شعادة كل من: مرو�ن عبيد �ملهريي، ومرية �شلطان �ل�شويدي 
�أع�شاء جلنة �ل�شد�قة مع برملانات �لدول �لأوروبية �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 

�لحتادي.
وجرى خالل �للقاء بحث �شبل تعزيز �لعالقات �لربملانية وتطوير �لتو��شل 
و�لتن�شيق بن �جلانبن من خالل جلان �ل�شد�قة �لربملانية،  و�لتاأكيد على 

ودفع  �لتجاري،  �لتبادل  حجم  وزي��ادة  �لقت�شادية  �لعالقات  تعزيز  �أهمية 
�إىل   بها  للو�شول  �لبلدين  بن  و�ل�شتثماري  �لقت�شادي  �لتعاون  م�شرية 

�أف�شل �مل�شتويات.
�مل�شرية  تطور  �ل�شد�قة  جلنة  و�أع�����ش��اء  فلكناز  ���ش��ارة  �شعادة  و��شتعر�شت 
ممار�شة  خ��الل  م��ن  �لتنمية  يف  �ملجل�س  وم�شاهمة  �ل��دول��ة  يف  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه �ل��د���ش��ت��وري��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة و�ل��رق��اب��ي��ة ف�����ش��ال ع���ن ��شتثمار 
�لدبلوما�شية �لربملانية و�أدو�تها، وم�شاركة �ملر�أة و�ل�شباب يف �لعمل �لربملاين 
خالل �لف�شل �لت�شريعي �حلايل، حيث �رتفعت ن�شبة متثيل  �ملر�أة يف �ملجل�س 
40 عاماً  �ل�  50 يف �ملائة فيما بلغت ن�شبة �لأع�شاء �ل�شباب حتت �شن  �إىل 

قر�بة  25%.
لعام  ��شتعد�د�  �لتنموية  �لإم��ار�ت  دولة  جهود  فلكناز  �شارة  �شعادة  وتناولت 

و�لو�شول  كوفيد19-  ت��د�ع��ي��ات  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل���دول���ة  وجن���اج  �خل��م�����ش��ن 
�لإن�شان  حقوق  جم��ال  يف  �لإم���ار�ت  و�جن���از�ت  وجهود  �لتعايف،  مرحلة  �ىل 
�لتعاون  ج�شور  م��د  على  �لر�شيدة  �لقيادة  وح��ر���س  �لأ�شا�شية،  و�حل��ري��ات 
�لإن�شانية  ر�شالتها  ن�شر  عاملياً عرب  �لدولة  وتر�شيخ مكانة  �لعامل،  دول  مع 
�لإن�شانية،  و�لأخ���وة  و�لتعاي�س  للت�شامح  عاملية  عا�شمة  موقعها  وتر�شيخ 
�لثقافية و�لتعليمية لتحقيق مئوية  �ملجالت  ف�شال عن تعزيز مكانتها يف 

�لإمار�ت 2071م.
�لذي  �إك�شبو2020  �لإيطالية يف معر�س  بامل�شاركة  �ملجل�س  �أع�شاء  و�أ�شاد 
و�لت�شالت  �ل��ت��ب��ادلت  معامله  ر�شمت  �ل���ذي  �إيطاليا  ج��م��ال  حكاية  ي���روي 

�ملعرفية و�لإبد�عية و�لفنية �ملختلفة مع �ل�شعوب و�لأقاليم �لأخرى.
و�أكد �جلانبان خالل �للقاء على عمق عالقة �ل�شد�قة �لتاريخية و�ملتنامية 

�لتي جتمع �لبلدين و�ل�شعبن �ل�شديقن، و�أهمية �ملحافظة على �لعالقات 
�ل�شيا�شية  �ملجالت  يف  و�إيطاليا  �لإم��ار�ت  دول��ة  تربط  �لتي  �ل�شرت�تيجية 
مبا  �ملجالت  خمتلف  يف  �لتعاون  عالقات  وتعزيز  و�لثقافية،  و�لقت�شادية 

يخدم م�شلحة كلتا �لدولتن. 
من جانبه �أعرب �ل�شيناتور ريكاردو نين�شيني رئي�س جلنة �لتعليم و�لرت�ث 
�لإمار�ت  لدولة  تقديره  عن  �إيطاليا  جلمهورية  �ل�شيوخ  مبجل�س  �لثقايف 
�لعربية �ملتحدة للحفاوة �لتي ��شتقبل بها �لوفد �لربملاين �لإيطايل، موؤكد�ً 

�أن �للقاء�ت تفتح �آفاقا كبرية لتعزيز �لعالقات �لربملانية بن �ملجل�شن.
وملهمة  ع��امل��ي��ة  من�شة  دبي"   2020 "�إك�شبو  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث  �أن  وق���ال 
و�آلف  �لعامل  دول  فيها خمتلف  تت�شارك  �لأفكار  وتالقي  �لعقول  لتو��شل 

�ل�شركات و�ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�لدولة يف جميع �ملجالت.

•• الرباط - وام:

�أكد معايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي �أن �ل�شالت �لتاريخية، 
مثلت  و�لأفريقية  �لعربية  �ل�شعوب  بن  تربط  �لتي  و�لثقافية  و�جلغر�فية، 
بن  �ل�شرت�تيجية  للعالقات  قوية  �أط��ر  بناء  يف  ثابتا  وركنا  �أ�شا�شيا،  مقوما 
�ملتبادل يف �شتى  �لرو�بط و�لتعاون  ي��ز�ل تطوير هذه  �جلانبن. وق��ال :" ل 
 .. و�لأفريقية"  �لعربية  �حلكومات  عمل  يف  �أ�شا�شية  �أول��وي��ة  ميثل  �ملجالت 
حقيقيا  معينا  �لربملانية  جمال�شنا  بن  �لتعاون  يكون  �أن  �أهمية  �إىل  م�شري� 

لتحقيق �أق�شى ��شتفادة ممكنة ل�شعوبنا يف جمالت �لتنمية �مل�شتد�مة.
�حلادي  �ملوؤمتر  لفعاليات  �لفتتاحية  �جلل�شة  يف  معاليه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
ع�شر لر�بطة جمال�س �ل�شيوخ و�ل�شورى و�ملجال�س �ملماثلة يف �إفريقيا و�لعامل 
�لعربي �لتي �نطلقت �م�س يف �لعا�شمة �ملغربية �لرباط حتت عنو�ن "�لتعاون 
و�لت�شامن �لفريقي �لعربي دعامة �أ�شا�شية للتاأهيل �لقت�شادي و�لتنموي يف 

ظل تد�عيات جائحة كورونا".
و نوه معايل �شقر غبا�س �إىل �لتحديات �لدولية �ملتز�يدة وما ي�شهده �لعامل 
وقال  حميدة  غري  بعو�قب  وتنذر  نتائجها  تتفاقم  قد  دولية  �شر�عات  من 
�أن نوليها �هتمامانا يف موؤمترنا هذ�  �أهم �لق�شايا �لتي يجب  �إن و�حد� من 
�ملناخية،  �لتحديات  �شيما يف ظل  �مل�شرتك  �لغذ�ئي  �لأم��ن  هو كيفية حتقيق 

يف  �ل�شحية  �لنظم  تعزيز  م��ن  ب��ه  يرتبط  وم��ا  كوفيد19-  �آث���ار  وم��ع��اجل��ة 
�أفريقيا.

�أن  �إل  �لزر�عة  �لهائلة يف  �أفريقيا  �إمكانيات  بالرغم من  �أنه  �أو�شح معاليه  و 
�ل�شتثمار �ل��زر�ع��ي م��از�ل دون �مل��اأم��ول.. وم��ن ثم كانت روؤي��ة �لإم���ار�ت مع 
– �ل��دويل �مل�شرتك  – �لأفريقي  �ل��دول هو �شرورة �لعمل �لعربي  عدد من 
�ملزيد  حتفيز  �إىل  تهدف  �لتي  للمناخ"  �ل��زر�ع��ي  �لبتكار  "مبادرة  لإجن��اح 
�خلدمات  تقدمي  �إىل  بالإ�شافة  للمناخ،  �ملر�عية  �ل��زر�ع��ة  يف  �ل�شتثمار  من 

�ل�شتثمارية �لفنية �لزر�عية يف �لبيئات �ملهم�شة.
�لعابدي،  ر����ش��د  �شعيد  م��ن  ك��ل  �شعادة  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�شارك  �ملجل�س  وف��د  �شم 
�ل��ي��م��اح��ي، وحميد علي  �ل��ط��اي��ر، و���ش��اب��ري��ن ح�شن  و�ل��دك��ت��ور ط���ارق حميد 
وع��ذر�ء ح�شن   ، بو�شهاب  و�أحمد حمد   ، ثنية  بن  م��رمي ماجد  و  �ل�شام�شي، 
بن ركا�س، وعفر�ء بخيت �لعليلي �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي، و�شعادة 
عفر�ء  و�شعادة  للمجل�س،  �لعام  �لأم��ن  �لنعيمي  �لرحمن  عبد  �لدكتور عمر 

�لب�شطي �لأمن �لعام �مل�شاعد لالت�شال �لربملاين.
م�شرتك  عمل  �إط���ار  لربملاناتنا  يكون  �أن  �أهمية  غبا�س  �شقر  معايل  �أك��د  و 
�لتي  �لإرهابية  و�جلماعات  �لعنيف،  �لتطرف  ملكافحة  جهودنا  فيه  تتو��شل 
�أك���رث ع��دل و�شمول  �إي��ج��اد ظ���روف  �ل��ق��ارة م��ا يعيق  �أرج���اء  تنت�شر يف بع�س 

جلو�نب �لتنمية �مل�شتد�مة.

وقال : " و يف هذ� �ل�شاأن فاإين �أدعوكم لتد�ر�س جتربة دولة �لإمار�ت �لعربية 
"�شو�ب" و"هد�ية" يف مكافحة جذور  �ملتحدة وما يقوم به كل من مركزي 

و�أ�شول �لفكر �ملتطرف وما ينجم عنه من تد�عيات ".
و�أ�شاف : " �إذ� كانت برملاناتنا �لعربية و�لأفريقية هي �ل�شوت �ملعرب بجالء 
فاإن  و�لزده�����ار،  و�لتنمية،  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر،  �ل�����ش��الم،  يف  �شعوبنا  طموحات  ع��ن 
�لب�شري،  �مل��ال  ر�أ���س  ببناء  خا�شا  �هتماما  ي��ويل  �لحت��ادي  �لوطني  جمل�شنا 
خا�شة �ل�شباب و�مل��ر�أة. ومن �أجل حتقيق هذ� �لغر�س، �أعلنت دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة عن مبادرة "كون�شورتيوم �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �أجل 
�أفريقيا" بهدف بناء مت�شارع لأفريقيا يقوده �ل�شباب، ومبا ي�شهم يف حتقيق 

روؤية م�شتقبلية متكن �ل�شباب من ��شتيعاب �لتحول �لرقمي.
للنقا�س  هامة  من�شة  يعد  �ل��ذي  �ملحفل  ه��ذ�  يف  م�شاركتنا  �إن  معاليه  وق��ال 
تاأتي تاأكيد� على  وتبادل �لآر�ء بن ممثلي �شعوب �لعامل �لأفريقي و�لعربي 
برملانات  مع  �لربملانية  �لعالقات  بتعزيز  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  �ل��ت��ز�م 
 .. �مل�شرتكة  م�شاحلنا  يدعم  مبا  �لتعاون  باأطر  و�لرتقاء  �لأفريقية،  �لقارة 
عام  �لأفريقي يف  �لربملان  �إىل  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  �ن�شمام  �أن  موؤكد� 
2019، ب�شفته مر�قب تاأكيد منا على �أهمية تعزيز �لعمل �لربملاين �مل�شرتك 
مع برملانات �لدول �لإفريقية، وتعبري عن رغبتنا �مل�شرتكة يف تعميق عالقات 

�لتعاون �لربملاين مع برملانات �لدول �لأفريقية.

�ل�شقيقة  �ملغربية  للمملكة  و�لتقدير  بال�شكر  معاليه  توجه  كلمته  ختام  ويف 
على حفاوة �ل�شتقبال وكرم �ل�شيافة و�إىل ر�بطة جمال�س �ل�شيوخ و�ل�شورى 
و�ملجال�س �ملماثلة يف �أفريقيا و�لعامل �لعربي على عقد هذ� �ملوؤمتر �لذي �أعرب 
و�لت�شامن  �لتعاون  تعزيز  �ملبتغاة مبا ي�شمن  �لنتائج  �أن يحقق  �أمله يف  عن 

�لعربي – �لإفريقي.
و��شعة  عربية  برملانية  مب�شاركة  ياأتي  �ل��ذي  �ملوؤمتر  يناق�س  �أن  �ملقرر  من  و 
رفيعة �مل�شتوى ت�شم �شخ�شيات �شيا�شية ودبلوما�شية ، عدة حماور من بينها 
للتاأهيل  �أ�شا�شية  دع��ام��ة  �لعربي  �لإف��ري��ق��ي  و�لت�شامن  "�لتعاون  مو�شوع 
" ومو�شوع �ل�شباب  " يف ظل تد�عيات جائحة كورونا  �لقت�شادي و�لتنموي 

و�ملر�أة يف �شلب �ل�شيا�شات �لتنموية و�ل�شتثمار�ت �مل�شتد�مة.
�ل�شيوخ  �ملوؤمتر عقد منتدى �حلو�ر �لربملاين مع جمال�س  تت�شمن فعاليات 
جمال�س  دور  حول  مناق�شاته  �شترتكز  و�ل��ذي  و�لكاريبي،  �لالتينية  باأمريكا 
�ل��ت��ع��اون جنوب-جنوب،  ت��ع��زي��ز  �مل��م��اث��ل��ة يف  �ل�����ش��ي��وخ و�ل�����ش��ورى و�مل��ج��ال�����س 
و�أمريكا  �ل��ع��رب��ي  و�ل��ع��امل  �أفريقيا  ب��ن  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتجارية  و�مل��ب��ادلت 
�لدور  و�ل�شحية:  �ملناخية  و�لعد�لة  و�لآف���اق،  �لو�قع  و�لكاريبي:  �لالتينية 

�لرت�فعي ملجال�س �ل�شيوخ و�ل�شورى و�ملجال�س �ملماثلة.
و�ملجال�س  و�ل�شورى  �ل�شيوخ  ملجال�س  �ل��رب��اط  ميثاق  �مل��وؤمت��ر  عن  و�شي�شدر 

�ملماثلة يف �أفريقيا و�لعامل �لعربي و�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي.

بحث عالقات التعاون الربملانية بني املجل�س الوطني االحتادي وجمل�س ال�سيوخ جلمهورية اإيطاليا

اكد اأن ال�سلت التاريخية بني ال�سعوب العربية والأفريقية مقوم اأ�سا�سي للعلقات ال�سرتاتيجية بني اجلانبني 

�سقر غبا�س يوؤكد اأهمية اأن يكون للربملانات اإطار عمل م�سرتك تتوا�سل فيه جهودها ملكافحة التطرف العنيف واجلماعات االإرهابية

ال�سحة توا�سل جهودها للتوعية 
بنتائج املوؤ�سر الوطني لل�سمنة

•• دبي-وام:

من  حزمة  �لإ�شرت�تيجية  خططها  يف  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أدرج��ت 
�ملبادر�ت و�لرب�مج �لفاعلة و�لهادفة �إىل �حلد من �ل�شمنة وتعزيز �أمناط حياة 

�شحية مرتبطة بالغذ�ء �ل�شحي و�لن�شاط �لبدين.
و ميثل �ليوم �لعاملي لل�شمنة �لذي يو�فق �لر�بع من مار�س من كل عام منا�شبة 
مكافحة  يف  قطعتها  �لتي  �لطويلة  �لأ�شو�ط  على  �ل�شوء  من  �ملزيد  لت�شليط 
لل�شمنة  �لوطني  �ملوؤ�شر  نتائج  لتطوير  �ملبذولة  جهودها  خ��الل  من  �ل�شمنة 
متا�شياً مع ��شرت�تيجيتها �لوز�رة �لهادفة لتقدمي �لرعاية �ل�شحي�ة �ل�شاملة 
�لأمر��س  م��ن  �ملجتمع  وق��اي��ة  ت�شمن  وم�شتد�مة  مبتكرة  بطرق  و�ملتكاملة 
وتدعم �أهد�ف �ل�شرت�تيجية �لوطنية جلودة �حلياة. و �أطلقت وز�رة �ل�شحة 
�إىل  تهدف  �لتي  �لإعالمية  �لتوعوية  �حلمالت  من  �لعديد  �ملجتمع  ووقاية 
�لو�شول �إىل �ملجتمع مثل حملة "معاً نحّرك جمتمعنا" بهدف ت�شجيع �لن�شاء 
وتبني  �لبدين  �لن�شاط  �لدولة على ممار�شة  18-44 يف  �لعمرية  �لفئة  من 
�أ�شاليب و�أمناط �حلياة �ل�شحية �لن�شطة للوقاية من �ل�شمنة. كما �شملت هذه 
�حلمالت توعية باأهمية �لغذ�ء �ل�شحي من خالل حملتن مو�شعتن للتوعية 
باأ�شر�ر �مل�شروبات �ملحالة على �ل�شحة متا�شياً مع فر�س �ل�شريبة �لإنتقائية 
على �مل�شروبات �ملحالة بن�شبة %50 وبن�شبة %100 على م�شروبات �لطاقة 
�ل��وز�رة على  �ل�شمنة. و حتر�س  و�لوقاية من  ��شتهالكها  تقليل  ي�شهم يف  ما 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  خ��الل  من  �ملجتمع  �شر�ئح  جميع  �إىل  �لو�شول 
حيث يتم توعية �جلمهور وب�شكل م�شتمر من خالل �حل�شاب �لر�شمي حلملة 
�تخاذ خطو�ت جدية  �ملجتمع من  �أف��ر�د  لإ�شر�ك ومتكن  �لهادفة  معكم"   "
وجذرية لالرتقاء بامل�شتوى �ل�شحي للمجتمع و�لتي يتم من خاللها تقدمي 
ن�شائح توعوية مرتبطة بالغذ�ء �ل�شحي و�لن�شاط �لبدين. و خ�شت �لوز�رة 
موظفي �جلهات �حلكومية مببادرة " بيئة عمل �شحية و�إيجابية" بهدف خلق 
ولفت  �شحية.  حياة  �أمن��اط  تبني  على  ت�شجع  �ملوظفن  ل�شحة  د�عمة  بيئة 
�لإحتاد �لعاملي لل�شمنة �إىل �أن �مل�شاكل �ل�شحية �لتي ت�شببها �ل�شمنة �ملفرطة 
ميكن �أن تت�شبب يف �إنفاق 1.2 تريليون دولر �شنوياً �عتبار�ً من عام 2025 
حيث تعد �ل�شمنة و�لتدخن �لعاملن �لرئي�شين ور�ء �رتفاع �أعد�د �مل�شابن 
�أنحاء  جميع  يف  و�ل�شكري  �لدماغية  و�ل�شكتات  �لقلبية  و�لنوبات  بال�شرطان 
�لعامل. وتوقع تقرير �شادر عن منظمة �ل�شحة �لعاملية �أن يعاين 2.7 مليار 

بالغ يف جميع �أنحاء �لعامل من زيادة �لوزن و�ل�شمنة بحلول عام 2025.

حكومة االإمارات تعتمد �ساعات العمل االأ�سبوعي يف رم�سان للجهات االحتادية
•• اأبوظبي - وام:

�أعلنت حكومة دولة �لإمار�ت عن �شاعات �لدو�م �لر�شمي 
و�جل��ه��ات �حلكومية  ل���ل���وز�ر�ت  �مل��ب��ارك،  رم�����ش��ان  ل�شهر 
�لحتادية، ح�شب �لنظام �جلديد للعمل �لأ�شبوعي �لذي 

بد�أ تطبيقه مطلع �لعام �حلايل.
للجهات  �لر�شمي  �لعمل  ���ش��اع��ات  ت��ك��ون  �ل��ق��ر�ر  ح�شب  و 
�حلكومية �لحتادية يف �شهر رم�شان �ملبارك، من �ل�شاعة 
ظهر�ً،  و�لن�شف  �لثانية  �ل�شاعة  �إىل  �شباحاً  �لتا�شعة 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  �إىل يوم �خلمي�س ومن  من يوم �لثنن 
�شباحاً �إىل �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر�ً، �أيام �جلمعة من 

�لحتادية  �حلكومية  للجهات  �ل��ق��ر�ر  ويتيح  �أ�شبوع.  كل 
تطبيق �أنظمة �لدو�م �ملرن و �لعمل عن بعد لأيام �جلمعة 
يف �شهر رم�شان مبا يتما�شى مع قر�ر�ت �حلكومة �ملنظمة 
�مل���رون���ة للعمل  ب��ع��د، و���ش��و�ب��ط م��ن��ح  �مل���رن وع���ن  للعمل 
مبا  �جلمعة،  ي��وم  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  ملوظفي  بعد  ع��ن 
�لعمل  �شري  وح�شن  �خل��دم��ات،  تقدمي  ��شتمر�ر  ي�شمن 
و�لتي تن�س على وج��ود ع��دد ك��اف من �ملوظفن يف مقر 
�جلهة �حلكومية مبا ي�شمن ��شتمر�رية تقدمي �خلدمات 
للمتعاملن خالل �ل�شهر �لف�شيل، ويوفر خيار �لعمل عن 
بعد يوم �جلمعة، لن�شبة %40 من �إجمايل عدد موظفي 

�جلهة �حلكومية.

تتوفر  �أن  ���ش��رورة  على  بعد  ع��ن  �لعمل  �شو�بط  تركز  و 
تقوم  و�أن  بعد،  عن  �لعمل  �شروط  و�ملوظف  �لوظيفة  يف 
عن  للعمل  �ملالئمة  �لوظائف  بتحديد  �لحتادية  �جلهة 
بعد، وعلى تنظيم �لعمل عن بعد للموظف يوم �جلمعة، 
بعد �شدور �ملو�فقة �مل�شبقة م�ن رئي�شه �ملبا�شر بالتن�شيق 

مع مدير �لإد�رة و�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف جهة �لعمل.
وي��ت��ي��ح ن��ظ��ام �ل��ع��م��ل �لأ���ش��ب��وع��ي يف �حل��ك��وم��ة �لحتادية 
�لذي  للموظف  بعد  ع��ن  للعمل  �لأول��وي��ة  منح  للجهات، 
ظروف  �أي  وم��ر�ع��اة  �إق��ام��ت��ه،  مقر  ع��ن  عمله  مقر  يبعد 
لتمكينهم  �جلانب،  ه��ذ�  يف  �ملوظفن  تو�جه  قد  �إن�شانية 

من �أد�ء مهامهم على �أكمل وجه.

وفد وزارة الدفاع يدعو طالب مدار�س دبي 
اإىل ح�سور عر�س »ح�سن االحتاد 8«

•• دبي -وام:

"ح�شن  �لع�شكري  �لعر�س  �إىل ح�شور  دبي  و�لتدري�شية يف  �لإد�ري��ة  و�لهيئات  �لطلبة  �لدفاع  وز�رة  وفد من  دعا 
�لحتاد 8" للتعرف �إىل قدر�ت "حماة �لحتاد" عن قرب. جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد وز�رة �لدفاع �إىل عدد 
من �ملد�ر�س بالإمارة و قدم فيها �شرحا عن حتلي رجال قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة بالكفاءة و�لحرت�ف و�لدور �لذي 

يقومون به حلفظ �أمن �لوطن و�ملو�طن وكل مقيم على �أر�س �لدولة، وحماية مكت�شبات �لحتاد �ل�شامخ.
و تعرف �لطالب و�لهيئات �لإد�رية و�لتدري�شية على برنامج �لن�شخة �لثامنة من �لعر�س �لع�شكري "ح�شن �لحتاد 

�ملقبل. مار�س   6 و   5 يومي  دبي   2020 �إك�شبو  جنوب  يف  يقام  8" �لذي 
و�أبدى �لطالب و�لهيئات �لتدري�شية و�لإد�رية رغبتهم بح�شور �لعر�س �لع�شكري "ح�شن �لحتاد8 " و عربو� عن 

حما�شهم لالطالع على �إمكانات وقدر�ت قو�تنا �لبا�شلة ودورها �لر�ئد يف �شون ثرى �لوطن.

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 8970/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/3940 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )29379.5( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : فايف توينتي فايف مودلز �ند تالنت �س.ذ.م.م
�لبحري  �شارع �خلبي�شي - مبنى  دب��ي -   - دي��ره   - دب��ي - �خلبي�شي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 

و�ملزروعي 535 - �شقة �لول 2.1 خلف معر�س هيوند�ي لل�شيار�ت 
�ملطلوب �إعالنه : 1- ذ� م�شج هاو�س منطقة حرة ذ.م.م    - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )29379.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8971/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2021/3938 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )35261.5( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لتنفيذ : فايف توينتي فايف مودلز �ند تالنت �س.ذ.م.م

�لبحري  �شارع �خلبي�شي - مبنى   - دب��ي   - دي��ره   - دب��ي - �خلبي�شي  �م��ارة   - عنو�نه:�لمار�ت 
و�ملزورعي 535 - �شقة �لول 2.1 خلف معر�س هيوند�ي لل�شيار�ت 

�ملطلوب �إعالنه : 1- ذ� م�شج هاو�س منطقة حرة ذ.م.م    - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
ر�شوم  مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )35261.5( وق��دره  به 
خلزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1331/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

�ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د   ،  7915/2021 رق��م  �لأد�ء  �أم��ر  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
للر�شوم  �شامال  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )272340( وقدره  به 

و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : �بر�هيم علي �شعد �لحبابي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - جزيرة �لرمي - مبنى برج �د�ك�س - �شقة 1607 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ن تي �شي لال�شتثمار �س.ذ.م.م    - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
ر�شوم  مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )272340( وق��دره  به 
خلزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 70392

اعالن بالن�شر        
 258/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- لك�شمانان �إليا�س جاني�شان  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :د�ر �لتمويل �س.م.ع 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )212.770.00( 
درهم مائتان و�ثنا ع�شر �لفا و�شبعمائة و�شبعون درهما �مار�تيا ، حتى تاريخ:2021/2/28 وذلك 
تاريخ  م��ن  �شنويا   %36 ب��و�ق��ع  �لتفاقية  �ل��ف��ائ��دة  �ىل  بال�شافة  �مل��رف��ق  �حل�شاب  لك�شف  وفقا 
��شتحقاق كامل �ملبلغ يف 2021/2/28 وحتى �ل�شد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات 

و�تعاب �ملحاماة وبحكم م�شمول بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة. 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/3/8 �ل�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

 اعالن بالن�شر
2250/2021/300 ا�شتئناف مدين  

مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

���س.ذ.م.م - جمهول  �لعامة  للتجارة  �شركة/تيك�شون  �مل�شتاأنف �شده /1-  �ىل 
�لقطامي وميثله:في�شل  عبيد  / علي حممد  �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  حمل 
 2021/2738 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  ��شتاأنف/�حلكم  قد   - �شامل  ف��ريوز  �شامل 
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت    2021/12/30 بتاريخ  جزئي  م��دين 
يقت�شي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2022/3/8

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 اعالن بالن�شر

316/2022/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�شر )�إ�شتئناف(

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�مل�شتاأنف �شده /1- فريد بوجاين فريد - جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل 
�مل�شتاأنف / �شركة د�ماك �شتار �لعقارية �س.ذ.م.م ، وميثله:عبد�لرحمن عمر 
عبد�هلل خمري - قد ��شتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2021/498 
�ملو�فق 2022/3/23  �لربعاء  لها جل�شه يوم  ، وحددت  جتاري م�شارف جزئي 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197
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•• دبي-الفجر: 

فرن�شا"  "جناح  زو�ر  ع��دد  تخّطى 
�ل�  عتبة  2020 دبي"  "�إك�شبو  يف 
يف  �فتتاحه  منذ  ز�ئر  مليون   1.5
ومن   ،2021 �أك��ت��وب��ر  م��ن  �لأول 
�مل��ت��وق��ع �أن ي��ك��ون �ل�����ش��ه��ر �لأخ���ري 
م��ن ه���ذ� �حل���دث ح��اف��اًل بالعديد 
�ملخ�ش�شة  �لعامة  �لفعاليات  م��ن 
�ملوقت  �ملعر�س  جانب  �إىل  للزو�ر، 
و�أعمال  حلياة  �ملخ�ش�س  �جل��دي��د 
�مل�شمم �لفرن�شي �لعاملي جان بول 

غوتييه.
 ،2021 �أكتوبر  يف  �فتتاحه  ومنذ 
 60 فرن�شا"  "جناح  ����ش��ت��ق��ب��ل 
و�لهيئات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  وف������د�ً 
من  و�أك��رث  �لفرن�شية  �لقت�شادية 
350 وفد�ً دولياً، وهو ما يدل على 
�لذي  �لعاملي  �ملعر�س  ه��ذ�  �أهمية 
ع��امل��ي��ة كبرية.  ك��ف��ع��ال��ي��ة  ي�����ش��ن��ف 
�ل��زي��ار�ت فر�شة  ه��ذه  �شّكلت  وق��د 

لتعزيز �لتعاون �لدويل مع �لعديد 
من �لدول و�مل�شي قدماً يف �لبحث 
عن حلول للتحديات �لكربى �لتي 

تو�جه �لب�شرية.
وتابع زو�ر �جلناح باهتمام وحما�س 

�ملخ�ش�س  �ل��د�ئ��م  �ملعر�س  بالغن 
�لتطور  م��و����ش��ي��ع  ي��ت��ن��اول  �ل����ذي 
رفع  �إىل  �ل�شعي  �إط��ار  يف  و�لتقدم، 
بالتحديات  �ل��ع��ام  �ل��وع��ي  م�شتوى 
وتقدمي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

�حل���ل���ول �مل��ب��ت��ك��رة م��ث��ل ت��ل��ك �لتي 
طورتها " �إجني"، �ل�شركة �لر�ئدة 
خدمات  ح���ل���ول  ت���وف���ري  يف  ع���امل���ي���اً 
�لنبعاثات  م��ن��خ��ف�����ش��ة  �ل���ط���اق���ة 
�لكربونية، و�شفرية "جناح فرن�شا" 

و�لر�عية له.
برنامج  ف���رن�������ش���ا  ج����ن����اح  ي��خ��ت��ت��م 
�أن�شطته وفعالياته �ملوقتة مبعر�س 
من �لألف �إىل  غوتييه  بول  "جان 
28 فرب�ير  ُيقام من  �لياء" �لذي 

�إىل 31 مار�س، حيث يلقي �ل�شوء 
على 50 عاماً من حياة هذ� �لفنان 
�ل�شقي"  �مل��و���ش��ة  ب�"طفل  �مل��ل��ق��ب 
وع��ر���س ق��ط��ع �أ���ش��ل��ي��ة مم��ي��زة من 

جمموعات ت�شاميمه.

وي�شت�شيف �جلناح �أي�شاً على مد�ر 
�لعديد من  �جل���اري،  م��ار���س  �شهر 
للجمهور،  �ملخ�ش�شة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
��شتثنائي  م����وؤمت����ر  ذل�����ك  يف  مب����ا 
ل�"توما�س بي�شكيت"، �شفري �جلناح 

�لفرن�شي  �لف�شاء  ور�ئد  �لفرن�شي 
لدى وكالة �لف�شاء �لأوروبية.

ويعد "جناح فرن�شا" مكان ��شتثنائياً 
لعقد �ل��ل��ق��اء�ت و�لج��ت��م��اع��ات من 
�لقت�شادية  �جلاذبية  تطوير  �أجل 
وتعزيز  �ل���رو�ب���ط  وخ��ل��ق  لفرن�شا 
�لعامل،  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  دوره������ا 
لل�شركات  �ل��رتوي��ج  �إىل  بالإ�شافة 
�لفرن�شية. و��شت�شاف �جلناح �أكرث 
�أعمال  ول��ق��اء�ت  فعالية   200 من 
مببادرة  "�لبيلفيدير"  ت��ر����س  يف 
و�ل�شركات  و���ش��رك��ائ��ه  رع��ات��ه  م��ن 
وكالة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة، 
من  وغ��ريه��ا  فر�ن�س"  "بيزن�س 

�ملوؤ�ش�شات.
و�أ�شحاب  �ل�شركاء  �أن جميع  يذكر 
"جناح  بزيارة  قامو�  قد  �مل�شلحة، 
�خلم�شة  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل  فرن�شا" 
خ�شو�شاً  �مل���ع���ر����س،  م���ن  �لأوىل 
�أو  ب�"يوم فرن�شا"  خالل �لحتفال 

�ملنا�شبات �خلا�شة �لأخرى.

•• دبي - وام: 

وريادة  متكن  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  ملتقى  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد    نظم 
للمر�أة  �لعاملي  �ليوم  مع  تز�مناً  �أقيم  �ل��ذي  للخم�شن  �لتخطيط  �مل��ر�أة: 
بجناح �ملر�أة يف �إك�شبو 2020 دبي مب�شاركة نخبة مميزة من �ملخت�شن يف 

�ملجال �لأكادميي وذوي �خلرب�ت �لعلمية.
روؤية  �ل��ذي يعمل وف��ق  �لعام  �لن�شائي  �مللتقى �شمن جهود �لحت��اد    ج��اء 
من  وت�شتفيد  �مل��ت��اح��ة  �ل��ف��ر���س  ت�شتك�شف  ث��اق��ب��ة  ون��ظ��رة  ����ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  م��ن  متخذ�ً  ف��ر���س،  �إىل  فتحولها  �لتحديات 
�لطاقات  وب���ذل  �جل��ه��ود  ت�شخري  ع��رب  م��ن��ه��اج��اً،  �مل�شتقبل  و����ش��ت�����ش��ر�ف 
وم�شاعفة �لعمل و�لإجناز، ملو��شلة �ل�شري يف نهج �لتميز و�لريادة، وذلك 
�لحتادية  �حلكومية  �جلهات  من  �ل�شرت�تيجين  �شركائه  مع  بالتعاون 

و�ملحلية وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين و�لقطاع �خلا�س.

�ملمار�شات  �أف�شل  ل�شت�شر�ف  مهمة  مو�شوعات  ع��دة  �مللتقى  ��شتعر�س 
�ملحلية و�لعاملية �لهادفة �إىل ��شتد�مة �إجناز�ت وجناحات �ملر�أة �لإمار�تية، 
و�لتي ت�شمنت بحث حتديات �لرثوة �لرقمية و�لتنوع �لثقايف و�حل�شاري 
بالإ�شافة �إىل مناق�شة كيفية �ل�شتفادة من منظومة �لذكاء �ل�شطناعي 
�ملهار�ت  ع��ن  �لتحدث  جانب  �إىل  �ملجتمعي،  �لعمل  خدمة  يف  وتوظيفه 
للمر�أة  �زده�����ار�ً  �أك���رث  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف  ودوره����ا  ل��ل��م��ر�أة  �ل��ق��ي��ادي��ة 

�لإمار�تية.
�فتتح �مللتقى عائ�شة �ملهري، مديرة مكتبة فاطمة بنت مبارك و �شارك فيه 
كل من هدى ناجي، م�شت�شارة ريادة �لأعمال بهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة، 
و�لدكتورة مي �لطائي، مدير كلية �لإمار�ت للتطوير �لرتبوي، وعائ�شة 
بالحتاد  �لأد�ء  وتقييم  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  مكتب  مدير  �لرميثي، 
�لن�شائي �لعام، و�لدكتورة نور� �ملرزوقي، مديرة �ملكتب �لإعالمي بجمعية 
�لتحقيق  رئي�س ق�شم  �لهطايل،  و�لدكتورة ماريا  – عجمان،  �ملوؤمنن  �أم 

�ل�شام�شي،  و�شهد  �لإن�شانية،  للعلوم  ز�ي��د  بن  حممد  جامعة  يف  و�لن�شر 
ممثل جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�شناعي.

  وبهذه �ملنا�شبة �أكدت �شعادة نورة �ل�شويدي �لأمينة �لعامة لالحتاد �لن�شائي 
�لأ�شعدة يف  على جميع  تنموية  نه�شة  تعي�س  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن  �لعام، 
�شتى �ملجالت، بخطو�ت موزونة وو�ثقة لتحقيق �لرقي و�لتقدم و�لتطور 
دولة  عمر  م��ن  ج��دي��دة  ع��ام��اً  خم�شن  ن�شتقبل  نحن  و  خا�شة  �ملن�شود 
ملو��شلة  �لعام خاللها  �لن�شائي  �لحت��اد  ي�شعى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
تعزيز �أد�ء وقدر�ت �بنة �لإمار�ت يف �لقطاعات كافة بف�شل توجيهات �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية "�أم 

�لإمار�ت".
    وقالت �شعادتها: "نهدف ل�شت�شر�ف م�شتقبل �ملر�أة �لإمار�تية يف جميع 
مل�شتويات  وقدر�تها  بدورها  لالرتقاء  �لإمكانات  كل  وت�شخري  �مل��ج��الت، 

�أعلى من �لتطور و�لريادة، يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل�شمو  �هلل" و�شاحب  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 
م�شرية  يف  حقيقياً  ف��ارق��اً  �شنعت  و�لتي  �لإم���ار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب 
�ملر�أة �لإمار�تية، ليكون لها �ل�شبق يف خمتلف مو�قع �لعمل وتفعيل دورها 
و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  يف  م�شوؤولياتها  وتعظيم 

و�لإعالمية و�لثقافية وغريها من �ملو�قع".
�لتخطيط  �مل���ر�أة:  وري���ادة  متكن  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  ملتقى  ختام     ويف 
للخم�شن، حر�س �لحتاد �لن�شائي �لعام ممثال يف �أحالم �للمكي، مدير 
�إد�رة �لبحوث و�لدر��شات بالحتاد �لن�شائي �لعام، على تكرمي �ملتحدثات، 

وذلك تقدير�ً جلهودهن �ملخل�شة وم�شريتهن �مل�شرفة كل يف موقعها.

االحتاد الن�سائي العام ينظم ملتقى ا�ست�سراف م�ستقبل املراأة: التخطيط للخم�سني يف اإك�سبو دبي

جناح فرن�سا يف اإك�سبو 2020 دبي يتخّطى عتبة 1.5 مليون زائر

•• دبي –الفجر:

بد�أت حماكم دبي بتطبيق خدمة " طلب ح�شر �إرث �لكرتوين"  
و�للوحية  �حلا�شوبية  �لأج��ه��زة  على  يعمل  متكامل  ذك��ي  بنظام 
دبي،  �إم���ارة  يف  و�ملقيمن  �ملو�طنن  جلميع  �لذكية،  و�لأج��ه��زة 
للعمل على تقليل زمن �إجناز �خلدمة لي�شبح يوم عمل، وذلك 
مع  �ل��د�ئ��رة، ومتا�شياً  �ل��ذك��ي خل��دم��ات  �لتحول  �إط���ار خطة  يف 

��شرت�تيجية دبي �لالورقية.   
لقطاع   �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لعبيديل  حممد  �ل�شيد  �أو���ش��ح  حيث 
 " �أن من خ��الل تطبيق خدمة  دب��ي،  �ل��دع��اوى يف حماكم  �إد�رة 
بجميع  �إرث  ح�شر  �إ���ش��د�ر  يتم  �إلكرتوين"،  �إرث  ح�شر  طلب 
ويتم  �لكرتونيا،  �لطلب  تقدمي  للمتعامل  يتيح  كما  مر�حله، 

�لتعامل حلن �إمتام �ملعاملة من خالل �لجهزة �للوحية �لذكية 
يوفر  كما  �ل��ورق��ي��ة،  �ل�شجالت  �و  �لتعامالت  �ىل  �حل��اج��ة  دون 
جميع �ملعلومات �لتي يحتاجها م�شتخدم �لنظام للح�شول على 
�خلدمة، وعليه تتيح للمتعامل �حل�شول على �إ�شهاد ح�شر �أرث 

م�شدق �إلكرتونيا.
�أن هذ� �لإجناز  �لدعاوي  �إد�رة  �لتنفيذي لقطاع  �ملدير  �أكد  كما 
ياأتي �شمن منظومة م�شاريع �لتحول �لرقمي �لتي ت�شعى حماكم 
�لعمل  تطوير  يف  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  وت�شخري  لإجن��ازه��ا  دب��ي 
�حلديثة  �لتقنيات  م��ن  �مل��رج��وة  �لأه����د�ف  وحتقيق  �لق�شائي، 
من خالل تقدمي خدمات مبتكرة و�شريعة، لتحتل مدينة دبي 
و�ن�شاء  �لبيئة  �مل��و�رد وحماية  �ملحافظة على  مكانة متقدمة يف 

معامالت �آمنة رقمياً. 

��شعاد  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ري�����س  �هلل  ع��ب��د  �أو���ش��ح  ه���ذ� �جل��ان��ب  ويف 
�ن خطو�ت تقدمي �خلدمة يتم من  دب��ي،  �ملتعاملن يف حماكم 
خالل تقدمي طلب �لكرتوين من قبل �لعميل بعد �أن يتم �إدخال 
�إدخال  ويتم  �ل�شهود(  �لإ�شهاد  )طالب  �لأط���ر�ف  بيانات  جميع 
�لورثة  �ملطلوبة )�شور هويات  �مل�شتند�ت  و�رف��اق  �لعقد  �شروط 
و�ملتويف – �شورة �شهادة �لوفاة(، بعد ذلك يتم �شحب �لطلب من 
قبل �ملوثق للتدقيق ومر�جعة �لبيانات وبذلك يتم �إر�شال �لعقد 
�لإلكرتوين  �لربيد  على  للمتعامل  و�إر�شاله  لعتماده  للقا�شي 

�مل�شجل  .
و�أ�شاف �لري�س ميكن للمتعامل تقدمي �خلدمة عرب عدة قنو�ت 
مكاتب   ،dc.gov.ae دب��ي  ملحاكم  �لل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  منها، 

�ملحاماة، مر�كز �لع�شيد.

حماكم دبي تطبق خدمة »طلب ح�سر اإرث اإلكرتوين« لت�سخر التقنيات احلديثة يف تطوير العمل الق�سائي

2021 ب�ساأن ال�سركات التجارية  وتعديلته وعطفا على احكام عقد التاأ�سي�س  32 ل�سنة  ا�ستنادا اىل املر�سوم بقانون احتادي رقم 
�سركة خمازن لل�ستثمار �س.م.خ دعوتكم حل�سور اجتماع  ادارة  ي�سر جمل�س   , ل�سركة خمازن لل�ستثمار �س.م.خ  ال�سا�سى  النظام  و 
اجلمعية العمومية وذلك بطريق )) عن ُبعد بنظام الفيديو كول دون احل�سور ال�سخ�س((    وذلك فى متام ال�ساعة الواحدة ظهر يوم 

الأثنني  املوافق تاريخ 28 مار�س 2022.وذلك  للنظر فى جدول العمال التاىل :
1- تقرير جمل�س الدارة عن ن�ساط ال�سركة وعن مركزها املايل خلل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 والت�سديق عليه.

2- تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 والت�سديق عليه.
3- مناق�سة امليزانية العمومية وح�ساب الرباح و اخل�سائر لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2021 و الت�سديق عليها .

4- ابراء ذمة اع�ساء جمل�س الدارة ومدقق احل�سابات من امل�سئولية حتى تاريخ ال�سنه املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2021.
5- املوافقة على مقرتح جمل�س الدارة بتوزيع ارباح على امل�ساهمني بواقع 6 % من راأ�س املال.

6- النظر واملوافقة  يف مقرتح جمل�س الدارة بتوزيع مكافات على اع�ساء جمل�س الدارة بن�سبة 10 % من الأرباح ال�سافية.
7- اإعتماد املبالغ املالية املقررة واملقرتحة من جانب جمل�س الإدارة لأع�ساء اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق.

8- تعيني مدقق احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية فى 31 دي�سمرب 2022 وحتديد اتعابه.
اأبوظبي للأوراق املالية التي بدورها �ستقوم باإر�سال روابط الت�سويت على جدول الأعمال  اإدارة الإجتماع ال�سادة / �سوق  • �سيتوىل 
وروابط الدخول اإىل الفيديو كول عرب ر�سائل ن�سية على الهواتف امل�سجلة للم�ساهمني لديهم والذي �سيتوافر على املوقع اللكرتوين 

لل�سوق وتفعيلها قبل 24 �ساعة من الإجتماع. 
تتعلق  ا�سئلة  اية  ادخال  للم�ساهم  يجوز   , الرابط  طريق  عن  ح�سوره  وت�سجيل  النقال  هاتفه  رقم  حتديث  م�ساهم  كل  من  • يرجى 
ببنود جدول الأعمال خلل يوم العمل ال�سابق لنعقاد الجتماع اأي�سا من خلل الرابط الذي �سيتم ار�ساله , و�ستتيح ال�سركة اآلية 

التوا�سل املرئى وال�سوتى للجتماع و�سيقوم املجل�س واملدقق اخلارجى بالرد على ا�ستف�ساراتكم ويتم ت�سجيل وقائع الجتماع .
اأن  وله  الكرتونيا  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  ح�سور  حق   2022/03/28 بتاريخ  ال�سركة  اأ�سهم  �سجل  فى  م�سجل  م�ساهم  لكل   •
اأعله مبوجب توكيل خا�س ثابت كتابة على  ال�سركة حل�سور الجتماع  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  ال�سادة  ينيب عنه من يختاره من غري 
اأ�سل منوذج التوكيل املرفق , ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزًا بهذه ال�سفة على اكرث من )5 %( من راأ�س مال ال�سركة فيما عدا املمثلني 
للموؤ�س�سات وال�سركات امل�ساهمة فى ال�سركة )وميثل ناق�س الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا( وميكن اأن يتم اإيداع التوكيل على 
الربيد الإلكرتوين قبل يومني على القل من التاريخ املحدد للأجتماع وذلك لتدوينه فى ال�سجلت اخلا�سة فيكون للوكيل احلق فى 

الت�سويت فى اجلمعية العمومية .
مال  راأ�س  جمموع  من   )%  50( القل  على  ميثلون  امل�ساهمني  من  عدد  ح�سره  اذا  �سحيحًا  العمومية  اجلمعية  اجتماع  �سيكون   •
ال�سركة , واذا مل يكمل الن�ساب القانونى لهذا الجتماع ف�سوف ينعقد الجتماع الثانى على ال�ساعة الواحدة من يوم الأثنني املوافق  

ح�سر. مبن  الإنعقاد  طريقة  بنف�س    2022-04-04
قبل  من  �سراحة  اإلغاوؤها  يتم  مل  ما  لحقة  اجتماعات  لأي  ونافذة  �سحيحة  الول  الجتماع  حل�سور  ال�سادرة  التوكيلت  • تعترب 

امل�ساهم باإ�سعار يوجه اىل اأمني �سجل م�ساهمى ال�سركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع اللحق .
  samerdaher@hotmail.com اللكرتوين  والربيد   0569539650 الهاتف   رقم  على  التوا�سل  يرجى  • ال�ستعلم 

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير ,,,
�سركة خمازن لل�ستثمار )�س.م.خ(
رئي�س جمل�س الإدارة

املو�سوع :دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية  للعام 2021
ل�سركة خمازن لل�ستثمار )�س.م.خ(

م�شطفى   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�جلن�شية  غ����ان����ا   ، �ح����م����د 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )g 2 2 8 9 5 8 5 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0582475766

فقدان جواز �سفر

دهيتا  �ب�����رو   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�ندوني�شيا     ، �ندينى  �شو�شى 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)C7101082(  رق�������م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0555203360

فقدان جواز �سفر

ف����ري����د �هلل  �مل����دع����و /  ف���ق���د 
ب���اك�������ش���ت���ان     ، �هلل  رح�����م�����ت 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)AY8978093(  رق���م 

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

    0547718877

فقدان جواز �سفر

حممد   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�ح��م��د ع��ث��م��ان ���ش��امل ، م�شر   
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)A25554969(  رق����م 

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

    0567914299

فقدان جواز �سفر

روث   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�جلن�شية  غ��ان��ا   ، ل��وك��ا���س 
رق�����م ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   - 
 )g 2 3 5 7 0 7 5 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0522443946

فقدان جواز �سفر

عبد�خلنان   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
باك�شتان     ، ج�������ول  ح���ك���ي���م 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)MK4122371(  رق��م 

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

    0527971367

فقدان جواز �سفر

�ملدعو / غالم مرت�شى  فقد 
باك�شتان     ، بت  حممد ح�شن 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)AQ0973883(  رق���م 

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

    05559270096

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / �شوميت كومار 
�لهند     ، ب��ارن��و�ل  ر�ما�شانكار 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)M7104928(  رق������م 

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

    0504905849

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و / و�ه��ي��ت��ن بت 
�ندوني�شيا     ، كام�شو  كور�شن 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
)b8876702( من يجده 
رقم   بتليفون  �لت�شال  عليه 

0506494940
 0504418542

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د �مل�����دع�����و / ������ش�����د�م خ���ان 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، خ���������ان  ل����ط����ي����ف 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى    )QZ4119643(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
�قرب  �و  �لباك�شتانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
حممد  نبيله   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�لهند     ، �ل����ك����ث����ريي  ���ش��ع��ي��د 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)K3143485(  رق�������م 

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

    0521000943

فقدان جواز �سفر

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0049748
�إخطار عديل وتكليف بالوفاء

�ملخطرة / �حللول �ملعمارية ملقاولت �لبناء ذ م م رخ�شة جتارية �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة برقم )739566( 
وميثلها �ملالك �ل�شيد/عبد �هلل علي حممد �جلرو�ن- �إمار�تي �جلن�شية ويحمل هوية �مار�تية رقم )784198737293765( 

�لعنو�ن : �ل�شارقة - �لرحمانية 6 هاتف : 0505770222
�ملخطر �ليها / �إ�شر�ء مازن �شريف عبد �حلافظ – �أردنية �جلن�شية 

�لعنو�ن : �ل�شارقة � �خلان - هاتف رقم :0561118588
�ملو�شوع : تكليف �ملخطر �ليها بالوفاء مببلغ وقدره )1،044،977،40( مليون و�أربعة و�أربعون �ألف وت�شعمائة و�شبعة و�شبعون درهم و�أربعون فل�شا 

�ل�شد�د: متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  و�لفائدة �لقانونية بن�شبة )%5( 
تد�ين �ملخطرة �ملخطر �ليها مببلغ وقدره )1،044،977،40( مليون و�أربعة و�أربعون �لف وت�شعمائة و�شبعة و�شبعون درهم و�أربعون فل�شا ، وذلك 
وفقا للحكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم )2021/1333( ��شتئناف جز�ء �ل�شارقة بتاريخ 2021/11/9 ، و�لذي �ثبت ��شتيالء �ملخطر �ليها على ذلك 
�ملبلغ ��شتناد� �إىل تقرير �خلربة �ملرفق يف �لدعوى، و�لذي جاء يف حيثياته �أن �ملدعوة / �إ�شر�ء مازن )�ملخطر �ليها( ��شتولت على مبلغ )741،400( 
درهم من �ملخطرة، و�أ�شاف �حلكم �أن �ملخطر �ليها قامت باعتماد قيمة فو�تري ل�شالح موؤ�ش�شة �لأ�شبال ل�شيانة �ملباين عن �لأعمال �لتي قامت بها هذه 
�لأخرية ل�شالح موؤ�ش�شة �حللول �ملعمارية ملقاولت �لبناء بقيمة تزيد عن قيمة �لفو�تري �ملقدمة من موؤ�ش�شة �لأ�شبال و�أو�شح من خالل �جلدول �لذي 
يبن �أرقام �لفو�تري وعدد �ربع فو�تري وتو�ريخها وقيمة �لفاتورة �ملقدمة من موؤ�ش�شة �لأ�شبال ل�شيانة �ملباين و�ملبلغ �لذي مت �عتماده من �مل�شتاأنفة 
)�ملخطر �ليها( وفارق �ملبلغ �لذي مت �ل�شتيالء عليه وباإجمايل مبلغ )38،602،40( درهم، بالإ�شافة �إىل قيام �مل�شتاأنفة ) �ملخطر �ليها ( باعتماد 
�لبناء مببلغ �كرب  �ملعمارية ملقاولت  �مل�شاريع ل�شالح موؤ�ش�شة �حللول  �ملباين لتنفيذ بع�س  �لأ�شبال ل�شيانة  �ملقدمة من قبل �شركة  �لأ�شعار  عرو�س 
من �لقيم �لو�ردة بعرو�س �لأ�شعار �ملقدمة من �شركة �لأ�شبال ل�شيانة �ملباين مما �شهل لهذه �ل�شركة �لأخرية �ل�شتيالء على �أمو�ل �جلهة �ل�شاكية 

مببلغ )264،975( درهم،،
بتاريخ  و�ل�شادر  �ل�شارقة  ��شتئناف جز�ء  وحيث �أن �ملبلغ �شالف �لذكر ثابت يف حق �ملخطر �ليها مبوجب �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى )2021/1333( 

�ملبلغ حال �لأد�ء وكان ما تطالب به �ملخطرة دينا من �لنقود معن �ملقد�ر على �لنحو �شالف �لبيان، ذلك  �أن  كما   ،2021/11/9
�ملخطرة  ل�شالح  و�مل�شتحق يف منتها  �لذكر  �شالف  �ملبلغ  ب�شد�د  باإلز�مها  وذلك  �ليها  �ملخطر  قبل  �لرغبة يف حفظ حقوقها  لديها  �ملخطرة  كانت  وملا 

على �لنحو �شالف �لبيان،
ل�ذ� -  فان �ملخطرة تنذر �ملخطر �ليها مبا يلي : �ول: �شد�د مبلغ )1،044،977،40( مليون و�أربعة و�أربعون �ألف وت�شعمائة و�شبعة و�شبعون درهم 
��شتئناف جز�ء  �لدعوى )2021/1333(  �ل�شادر يف  للمخطرة مبوجب �حلكم  �لأد�ء  و�مل�شتحق  �ليها  �ملخطر  ذمة  �لدين يف  قيمة  فل�شا،  و�أربعون 
�ملطالبة وحتى متام  تاريخ  بن�شبة )5%( من  �لقانونية  و�لفائدة  �لإخطار،  2012/11/9 و�ملبن تف�شيال يف �شدر هذ�  بتاريخ  �ل�شارقة و�ل�شادر 
�ل�شد�د، وذلك خالل )5( خم�شة �أيام من تاريخ هذ� �لإخطار،  ثانيا : �ملخطرة يف �شبيلها لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة حلفظ حقوقها قبل 
�ملخطر �ليها ومنها ��شت�شد�ر �مر �أد�ء �إذ� مل ت�شتجب �لأخرية ملا ورد يف �لبند “ �أول “من هذ� �لإخطار يف �ملدة �ملن�شو�س عليها فيه، مع حفظ كافة 

حقوق �ملخطرة �لأخرى �ملا�شية و�حلا�شرة و�مل�شتقبلة قبل �ملخطر �ليها،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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اأخبـار الإمـارات

جناح اإ�ستونيا يعر�س الروبوت ليحل حمل النادل يف املقاهي واملطاعم يف اأك�سبو 2020
•• اأك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

رك���ز ج��ن��اح �إ���ش��ت��ون��ي��ا م��ن منطفة 
على   ،2020 �أك�����ش��ب��و  يف  �ل��ت��ن��ق��ل 
بيئي  ن���ظ���ام  ب���ن���اء  يف  �جن����از�ت����ه����ا 
�ل�شحة  جم����ال  يف  و�آم������ن  ف���ع���ال 
و�لتعليم  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  و�ل����ب����ن����ي����ة 
�لدولة  و�أن  و�مل��و����ش��الت،  و�لنقل 
�مل�شاريع  هذه  تنفيذ  على  حر�شت 
م���ن خ����الل �ب��ت��ك��ار ب���ر�م���ج تقنية 
�ملجتمعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  م�������ش���رع���ة 
عامل  �إىل  �نتقالها  �إىل  �أدى  مم��ا 
و�لرقمنة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
�ل�شعار  وج��اء  ع��ام��اً،  ع�شرون  منذ 
مو�كب لالحد�ث �لتى ت�شعى �إليه 
�إ�شتونيا  على �أر�س �لو�قع وهو �أن 
�لأك��رث تقدماً يف  �لرقمي  �ملجتمع 
�خلدمات  لتقدمي  وذل���ك  �ل��ع��امل، 
�لت�شالت  �شبكة  عرب  �حلكومية 
ما  وه��ذ�  �لأ�شبوع،  ط��و�ل  �لدولية 
ورد يف �لت�شميم �خلارجي للجناح 
حيث جاء مو�كباً لروؤيتها، فعر�س 
�لت�شميم  ع���ن  ب��ع��ي��د�ً  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لنمطي يف �بر�ز �لوجوه �لوطنية 
و�لعاد�ت  للرت�ث  �لعامة  و�لهوية 

ظاهرة  منها  و�مل�شتقبلية  �حلالية 
�لتجارة  وت��ع��زي��ز  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 
�لب�شرية  و�ل���ت���ن���م���ي���ة  �ل����دول����ي����ة 
ل�������ش���ن���اع���ة م�������ش���ت���ق���ب���ل م����زده����ر 
ل���الأج���ي���ال �مل��ق��ب��ل��ة مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
تعزيز جودة �حلياة �لإن�شانية على 
�ل�شياح  وج����ذب  �ل���ع���امل،  م�����ش��ت��وى 
و�أن  خ��ا���ش��ة  �إل��ي��ه��ا،  و�مل�شتثمرين 
�لعامل �شي�شهد يف �ل�شنو�ت �ملقبلة  
�ملرتبطة  لل�شلع و�خلدمات  رو�ج��اً 
تنا�شب  �ل��ت��ى  �ل��ب��ي��ان��ات  ب��اأن��ظ��م��ة 
ع��ن بعد مم��ا يحتم  �لعمل  ع���اد�ت 
رقمية  �أنظمة  �إن�����ش��اء  �ل���دول  على 
�شفافة  بطريقة  �لبيانات  ل�شحب 
�لتنمية  وحتقيق  �لتعاون  لتعزيز 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �مل�شتد�مة 
تكنولوجيا  جم����الت  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
و�لغذ�ء  �لذكية  و�مل��دن  �ملعلومات 

و�لأثاث . 
�ك�شبو  يف  �إ����ش���ت���ون���ي���ا  ج���ن���اح  روج 
�أنها و�حدة من رو�د  2020 على 
�لرقمنة، و�لد�عمة للمناخ �ملعتدل 
للمناخ  �ل�شلبي  �لتغري  وحم��ارب��ة 
و�لإعتماد على  �لبيئة  تنظيف  مع 
ورق  ب���دون  و�ل��ع��م��ل  �لتكنولوجيا 

���ش��ت��ق��دم حلول  ك���م���ا  وخم���ل���ف���ات، 
�إلكرتونية ت�شكل جزء�ً من �حلياة 
�ل��ي��وم��ي��ة ل�����ش��ع��ب��ه��ا، ح��ي��ث ي����ز�ول 
تقريبا  �أن�شطتهم  كل  �لإ�شتونيون 
�لرقمي  فالتعامل  �لإنرتنت،  عرب 
جانب �أ�شا�شي يف حياتهم و�شروري 
يف ممار�شة �حلياة، وذلك ملا تقدمه 
�ل�شبكة  ع��رب  حيوية  خ��دم��ات  م��ن 
�إقامة  تقدم  فالدولة  �لعنكبوتية، 
�إلكرتونية باعتبارها هوية و�شفة 
�إىل  �ل��و���ش��ول  �ل��ز�م��ي��ة، كما توفر 
�ل�شفافة،  �لرقمية  �لأع��م��ال  بيئة 
لرو�د  �لإلكرتونية  �لإقامة  وتتيح 
�لأعمال  �إد�رة  �لرقمين  �لأعمال 
�لتطبيفات  ع���رب  م���ك���ان  �أي  م���ن 
تقنية  �شركات  و�أُ�ش�شت  �خلا�شة، 
عديدة يف هذ� �ملجال ونالت �شهرة 
ب��اأن عدد  �ل��دول��ة  ، وتفتخر  عاملية 
فيها  �مل��زده��رة  �لنا�شئة  �ل�شركات 
�أوروب����ا،  �آخ���ر يف  �أك���رب م��ن �أي بلد 
����ش��ت��خ��ر�ج رخ�����ش��ة مز�ولة  وم����دة 
م�شروع ل تتعدى �لدقائق �ملعدودة، 
�أف�شل  م��ن  كونها  �إىل  يعود  وه��ذ� 
معايري  ع��ل��ى  تعتمد  �ل��ت��ى  �ل����دول 
�لربنامج  وفق  �لتعليم  �جل��ودة يف 

�ألو�ح  على  �لرقمية  �ملعلومات  ب��ه 
�أر�شيف  بن  �ل��ز�ئ��ر  وك��اأن  �شفافة، 
و�ملعلومات  �ل��ب��ي��ان��ات  م���ن  ك��ب��ري 
و�حل�شابات  و�ل��در����ش��ات  �لثقافية 
ف���������ش����ال ع������ن وج����������ود م�����ع�����ادلت 
�لدولة  ت���اري���خ  ع���ن  و�ح�����ش��ائ��ي��ات 
�مل�شتمر  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
كما  �حلياتية،  �مل��ج��الت  جميع  يف 
�أك�شبو  يف  وجودها  �إ�شتونيا  تعترب 

و�لتقاليد، بل جاء �لت�شميم رقمياً 
ومعلوماتي �أكرث. 

وي��اأخ��ذ ج��ن��اح �إ���ش��ت��ون��ي��ا �ل����زو�ر يف 
متاماً،  �ل��و�ق��ع  ع��ن  تف�شلة  رح��ل��ة 
�جلناح  �إىل  �ل���ز�ئ���ر  دخ����ول  ف��م��ن��ذ 
ف�شاء  �شاحة  يف  نف�شه  �شيجد  من 
ي���ت���دىل م����ن �ل�����ش��ق��ف ع�����دد كبري 
تغري  �لتى  �ل�شوئية  �للمبات  من 
�ملكان  وك��ل  بالتتابع،  �ل�شوء  ل��ون 

للتعبري  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة   2020
خدماتها  وت����ق����دمي  ن��ف�����ش��ه��ا  ع����ن 
وللجمهور  �مل�شاركة  �لعامل  ل��دول 
زي��ارة جناحها،  �ل��ذي حر�س على 
وم��ن �أه��م �لأه���د�ف �لتى �شاخمت 
�لدويل  �ملعر�س  يف  م�شاركتها  يف 
عاملية جتمع  من�شة  �أن��ه  هو  بدبي 
دول �لعامل لتبادل �لآر�ء �ملقرتحة 
�لعاملية  للتحديات  حلول  وتقدمي 

�لأنرتنت  و�أن  ل��ل��ط��الب،  �ل����دويل 
حقاً من حقوق �لإن�شان.

�أك�شبو  يف  �إ�شتونيا  ج��ن��اح  يعر�س 
�لتقنيات  من  جمموعة   ،2020
ليحل  �لنادل"  "�لروبوت  �لذكية 
حمل �لنادل يف �ملقاهي و�ملطاعم و 
يقدم �لروبوت �لذي يعمل بالذكاء 
ويتعامل  �مل�شروبات،  �ل�شطناعي 
م��ع �ل��ع��م��الء ع��رب ن��ظ��ام ذك���ي من 

حيث �ملدفوعات وحتديد �لطلبات 
دقيق،  تقني  ب��اأ���ش��ل��وب  وت��ق��دمي��ه��ا 
مما نال ��شتح�شان �جلمهور و�أبهر 
�لطلبات  وتنفيذ  بالدقمة  �ل���زو�ر 
مبهارة فائقة، بالإ�شافة �إىل �شحب 
و�لبتكار�ت  و�لبيانات  �ملعلومات 
�إ�شتونيا  م��ن  جعلت  �ل��ت��ى  �ل��ذك��ي��ة 
موؤ�شر  حيث  م��ن  �لأول  �مل��رك��ز  يف 

�لأمن �لرقمي يف �أوروبا.

جناح التفيا يقدم جتربة �سمعية وب�سرية معززة بهم�سات من الطبيعة يف اإك�سبو دبي
•• دبي -وام:

�تبعت جمهورية لتفيا عرب جناحها يف �إك�شبو 2020 دبي ، طريقة جديدة 
وفر�شها  �خل��الب��ة،  وطبيعتها  وح�شارتها  بثقافتها  �لتعريف  يف  وف��ري��دة 
�ل�شتثمارية، من خالل �لربط بن �لقدمي و�حلديث حتت �شعار "�لرتبة .. 
لالبتكار"، حيث عر�س �جلناح تاريخ لتفيا عرب لوحات ومو�د خ�شبية من 
�لطبيعة ممزوجة بالتقنيات �حلديثة، ُيروي عليها ق�ش�س �إمكانات لتفيا 

وروؤيتها للم�شتقبل.
فخالل زيارتك �إىل �جلناح يف منطقة �لفر�س، يتيح ت�شميم �ملكان فر�شة 
�أوروب����ا  يف  �لبلطيق  ب��ح��ر  منطقة  يف  "لتفيا" – �ل��و�ق��ع��ة  ع��ل��ى  �لط����الع 
 4 عر�س  خالل  من  و�لبتكار،  للنمو  كمركز  �أبعاد  �أربعة  عرب   - �ل�شمالية 
و�لتقنيات  و�لتعاون  و�لكت�شافات  �لتجارب  وهي  بالرتبة  مرتبطة  ق�ش�س 

�حلديثة.
من  هم�شات  مع  ممتعة  و�شمعية  ب�شرية  جتربة  عرب  لتفيا  جناح  و�شمم 

لتفيا  يف  �لباليه  ر�ق�شي  من  �ثنن  لأ�شهر  تناغمية  وح��رك��ات   ، �لطبيعة 
يتناقلون يف تناغم و�شال�شة من لوحة رقمية �إىل �أخرى، مثبتة د�خل مادة 
"�خُلث" - مادة ع�شوية م�شغوطة- لعر�س �أبرز �ملعلومات و�لق�ش�س عنها.

�ملتعددة؛  �لو�شائط  فيديو  عرب  �شيقة  معلومات  �إك�شبو  زو�ر  يكت�شف  كما 
ومنها: "�أر�شنا مثل �لرتبة - كلما عمقت يف �حلفر؛ ز�د ثر�وؤها، �إنه مكان 
ل يوجد فيه حتد كبري جًد�، ميكنك �جلمع بن �أكرث �لأ�شياء �لتي ل ميكن 
ولالأفكار  و�لكت�شافات،  للتجارب  مكاًنا  حًقا،  فريد  �شيء  و�إن�شاء  ت�شورها، 
�جلاحمة �لتي تك�شر �حلدود، ميكنك �شماع ق�ش�س عن لتفيا، لكن مبجرد 
جتربة �أبعادها �لالحمدودة، ل ميكنك �أن تن�شاها �أبد�"، ولفتة �أخري تقول 
�لتجربة،  يف  و�لرغبة  و�لطموح  و�لطاقة  باحلركة  ومليئة  �شابة  :"لتفيا 
نحن ل نحب �لوقوف، لدينا �لقوة و�لد�فع، نحن جاحمون ونحب �لقيام 
بالأ�شياء بطريقتنا، �إنه �ملثابرة و�لتحمل و�لعاطفة لت�شعنا �شمن �لأف�شل 
من  �مل�شتوحاة  �مل��و�د  يف  �ملحفورة  و�لنقو�س  �لر�شوم  تاأخذك  و  �لعامل".  يف 
�لبتول  خل�شب  ��شتخد�مات  م��ن  ب��د�ي��ة  �لتكنولوجيا  ع��امل  �إىل  �لطبيعة، 

�إىل �شناعة  و���ش��وًل  بالعامل،  ب��رج  �أط��ول  ب��رج خليفة  �مل��وج��ود يف  �لرقائقي 
�لزجاج �مل�شاد لالنعكا�س �مل�شنوع يف لتفيا؛ ويحمي �أثمن �لأعمال �لفنية يف 

متحف �للوفر يف باري�س.
�لن�شاء  �مل��رك��ز �لأول يف �لحت���اد �لأوروب�����ي لأك���رب ع��دد م��ن  وحت��ت��ل لتفيا 
�لعامالت يف قطاع �لأبحاث بن�شبة ت�شل �ىل %52، وتتميز لتفيا يف جمال 
�ل��و�ق��ع �لف��رت����ش��ي و�مليكرفونات،  وب��ر�م��ج  ب��دون ط��ي��ار،  �شناعة ط��ائ��ر�ت 

و�لتقنيات �حلديثة، ورحالت �لف�شاء.
عرب �نتقال ت�شل�شلي يف �جلناح ، تنتقل �إىل �لغرفة �لثالثة "لتفيا - �لرتبة 
عرب  ق�ش�س  عليها  �لطبيعة  من  منحوتات  يحوطها  �لت�شال"،  �أج��ل  من 
و�شائط متعددة تعر�س فيديو بز�وية 360 درجة، حتيط �لزو�ر من �لأربع 
جهات، لتبد�أ �ملغامرة بعر�س ر�شالة: "�نظر حولك كل �شيء ميكنك روؤيته 
�لنا�س  بق�ش�س  غنية  لتفيا،  مدينة  �إن��ه��ا  �ل�شنن،  �آلف  �إىل  يعود  ومل�شه 
و�لأ�شجار و�لنباتات، نحن �شهود على ما�شينا عرب �مل�شار�ت مع تكنولوجيا 
�ليوم، هذ� هو ما نقوم به. نحن نعيد �لغر�س ونعطي حياة جديدة، نحن 

نعرف كيف نبني �لآلت، ون�شنع منتجات عالية �جلودة للعامل كله ، ونتفوق 
يف �لعلوم ، لذلك لن تتوقف عملية �ملعرفة �جلديدة، ون�شتغل موهبتنا من 

�جل جتاوز حدود �لوقت وقدر�تنا ".
وتختتم �جلولة يف �لغرفة �لر�بعة حتت �شعار "لتفيا - �لرتبة لالكت�شاف"، 
ب�شكل  و�شعت  مر�يا  عن  عبارة  وه��ي  رم��زي��ة،  معاين  ��شتك�شاف  خ��الل  من 
ن�شف قطري حول حميط �لغرفة ويرى �لز�ئر نف�شه فيها �أكرث ب�شكل كامل 
عند �لوقوف يف منت�شفها، مع بع�س �ملوؤثر�ت �ل�شوتية حول حميط �لغرفة، 
ف�شاًل عن �إمكانية زو�ر �إك�شبو للتقاط �شورة لأنف�شهم عن طريق كامري� 

بز�وية و��شعة، ثم ��شتالمها عرب �لهو�تف �جلو�لة.
وتتزين فتيات جناح لتفيا بحز�م ليلفاردي، ميثل جزء�ً من تر�ثها �لوطني 
�لفنية،  �ملن�شوجات و�مل�شغولت  و�أ�شا�شياً يف ت�شاميم  �لثقايف، ومكوناً فريد�ً 
وميثل �حلز�م جزء�ً من �للبا�س �لتقليدي للن�شاء، ويحمل �أمناطاً من �لن�شج 
بالغة �لتعقيد ، وهي رموز و�إ�شار�ت ماأخوذة من �حل�شار�ت �لقدمية �ملمتدة 

بعيد�ً.

•• دبي-الفجر: 

جامعة  يف  �ل���ق���ان���ون  ك��ل��ي��ة  �أع���ل���ن���ت 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، تنظيم 
مب�شاركة  �ل�28  �ل�شنوي  م��وؤمت��ره��ا 
�لقانون  و�أ���ش��ات��ذة  خ���رب�ء  م��ن  نخبة 
م���ن د�خ�����ل وخ������ارج �ل����دول����ة، خالل 

�لفرتة 9-10 مار�س �جلاري، 
ج���اء ذل���ك يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي عقد 
�ك�شبو  يف  ف��زع��ة  بقاعة  �أم�����س  �شباح 
�لدكتور  ب��ح�����ش��ور  دب������ي،   2020
�جلامعة  مدير  نائب  ح�شن،  حممد 
وعميد  بالإنابة  �لأكادميية  لل�شوؤون 
و�ل����دك����ت����ورة جنان  �ل���ق���ان���ون،  ك��ل��ي��ة 
ل�شوؤون  �ل��ع��م��ي��د  م�����ش��اع��د  �ل��ب�����ش��ت��ك��ي 
�لعليا،  و�ل��در����ش��ات  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث 
للموؤمتر،  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة 
و�لدكتور عبد�لعزيز �شاكر و�لدكتور 
�لقياد�ت  �ل�شر�يعة، وعدد من  �شالح 
�لأك���ادمي���ي���ة.  و�أك����د �ل��دك��ت��ور حممد 
يهدف  �ل��ق��ان��ون  م���وؤمت���ر  �أن  ح�����ش��ن، 
ت��ع��زي��ز قيم  �إىل  يف دورت����ه �جل���دي���دة 
و�لتعاي�س  و�ل�����ش��م��ول��ي��ة  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�خلرب�ء  بن  جتمع  من�شة  باعتباره 
و�ملنظمات  �لأك��ادمي��ي��ن  و�ملخت�شن 
�لدولية و�ملجتمع �ملدين لعر�س �آخر 

�ملتعلقة مبختلف  �لأفكار و�لتطور�ت 
�لت�شامح  ق��ي��م  ع��ن  �ل��ت��ع��ب��ري  �أ���ش��ك��ال 
و�ل�شمولية و�لتعاي�س يف �إطار �ملحاور 
�عتماد  للموؤمتر.و�أ�شار" منذ  �لعامة 
ب��ذل��ت جهود  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  م��ي��ث��اق 
عاملية حلماية حقوق �لإن�شان وتعزيز 
قيم �لت�شامح يف جميع �أنحاء �لعامل. 
ومع ذلك، �شهدنا يف �ل�شنو�ت �لأخرية 
غياب لقيم �لتعاي�س يف بع�س �لأماكن 
�شوؤ�ًل  �ل��ذي يطرح  �لأم��ر  �لعامل،  يف 
وهو، ما �لذي يتطلبه بناء جمتمعات 

�شاملة ومت�شاحمة حًقا؟"

 و�أكدت �لدكتورة جنان �لب�شتكي على 
�أن : �مل�شاركون يف �ملوؤمتر �شيناق�شون 
وجهات �لنظر �لإ�شالمية و�لقانونية 
حول �لت�شامح و�ل�شمولية حيث يجمع 
وخرب�ء  ع��ل��م��اء  �لبحثي  �مل��ح��ور  ه���ذ� 
و�ل�شريعة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �حل�����ش��ارة  يف 
�لإ�شالمية للتحدث عن دور �لإ�شالم 
يف   - و�مل�شتقبل  و�حل��ا���ش��ر  �ملا�شي   -
و�ل�شمولية،  �لت�شامح  وت��ع��زي��ز  فهم 
�لت�شامح  وتطبيقات  �أ�شكال  وكذلك 
�لإ�شالمي  �ل�����رت�ث  يف  و�ل�����ش��م��ول��ي��ة 
�ملعا�شرة،  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات 

وت��و���ش��ي��ح �آث�����اره ع��ل��ى ح��ي��اة �لأف����ر�د 
مكانته  ي��ع��زز  مم��ا  �ملجتمعات،  وب��ن��اء 
�ملحور  وي��ت��ن��اول  �ملعا�شر.  �ل��و�ق��ع  يف 
للت�شامح  �ل�شتباقي  �ل��دم��ج  �ل��ث��اين 
�مل��ع��ا���ش��ر، �لذي  �مل���ع���ريف  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
و�أدو�ت���ه���ا  �حل��و���ش��ب��ة  ب��ان��ت�����ش��ار  يت�شم 
للقيام  م��ت��ز�ي��د  ب�شكل  م��ك��ان،  ك��ل  يف 
لوظائف  حم����اك����اة  ت��ت��ط��ل��ب  مب���ه���ام 
�أن  �ل�شروري  ومن  �لإن�شاين،  �لعقل 
��شتباقي  ب�شكل  �لت�شامح  دم���ج  ي��ت��م 
�حلديثة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�شميم  يف 
نطاق  ي�شمل  ت�شغيلها.  و�إج�������ر�ء�ت 

�لتخ�ش�شات  �مل���ت���ع���دد  �مل���ح���ور  ه����ذ� 
�لقانونية  �مل���ب���ادئ  ب��ح��ث  م��و����ش��ي��ع 
�لأخالقيات  للت�شامح،  و�لأخ��الق��ي��ة 
مل���ب���د�أ جت�شيد  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  و�لأ����ش�������س 
�لتكنولوجيا،  ت�شميم  يف  �لت�شامح 
و�لتجارية؛  �ل�شناعية  �ملعايري  دور 
تو�جه  �أن  مي��ك��ن  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
تطبيق ه��ذ� �مل��ب��د�أ؛ ودر����ش��ات �حلالة 
حقل  م��ن  تختلف  ق��د  �ل��ت��ي  �خلا�شة 
معريف �إىل �آخر. فيما خ�ش�س �ملحور 
وغريها  �مل���ع���اه���د�ت  ل�����دور  �ل���ث���ال���ث 
م���ن �ل�����ش��ك��وك �ل���دول���ي���ة م���ن خالل 
هي  ما  مثل:  ت�شاوؤلت  على  �لإج��اب��ة 
�لتنفيذ  دون  حت���ول  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ب��ات 
ما  �لإن�شان؟  حقوق  ل�شكوك  �لناجح 
�ل�شكوك؟  �مل�شتقبلي لهذه  �لدور  هو 
وكيف ميكن ��شتخد�مها لتعزيز قيم 
�لت�شامح و�ل�شمولية، ل �شيما يف �أعقاب 
�شيتم  �لر�بع  �ملحور  ويف  �ل�شر�عات؟ 
تناول �أثر ��شتبعاد جمموعات معينة؟ 
وكيف عززت �لقو�نن و�ل�شيا�شات يف 
بع�س �لأماكن يف �لعامل ��شتبعادهم، 
وك��ي��ف مي��ك��ن م��ع��اجل��ة ذل���ك؟ وكيف 
تقليدًيا  �مل�شتبعدة  �ملجموعات  عملت 
على �لنهو�س بالق�شايا ذ�ت �لأهمية 

ملجتمعاتها.

جمعية االإمارات ملتالزمة داون تطلق حملة توعوية بعنوان »يومكم �سعادتنا«جامعة االإمارات تنظم موؤمتر القانون ال�سنوي تعزيز قيم الت�سامح وال�سمولية والتعاي�س 
•• دبي-الفجر:

ملتالزمة  �لإم����ار�ت  جمعية  �أطلقت 
بعنو�ن  ت��وع��وي��ة  حملة  دب��ي  د�ون- 
تهدف  و�ل��ت��ي  �شعادتنا"  "يومكم 
مبتالزمة  �مل��ج��ت��م��ع  ت���وع���ي���ة  �إىل 
�ليوم  فعاليات  �شمن  وذل��ك  د�ون، 
وقد  ه���ذ�  د�ون   مل��ت��الزم��ة  �ل��ع��امل��ي 
�أكدت �لدكتورة منال جعرور رئي�س 
جمل�س �لإد�رة  على �أهمية �لتوعية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل���ت���ي ه���ي م���ن �شلب 
�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �لتي ت�شعى 
و�لعمل  تر�شيخها  �إىل   �جل��م��ع��ي��ة 
عليها لي�س يف �ليوم �لعاملي فح�شب 
ب���ل ه���ي م��ن��ه��ج��ي��ة م��ت��ب��ع��ة يف كافة 

�أن�شطتها وخدماتها.
وقالت: تهدف �حلملة �إىل �لتوعية 
قدر�ت  على  و�ل��رتك��ي��ز  ع���ام،  ب�شكل 
يف  ودوره������م  د�ون  م��ت��الزم��ة  ذوي 
يف  م�شاركتهم  خ���الل  م��ن  �ملجتمع 
هذه �حلملة بالإ�شافة �إىل �لتوعية 
دجمهم  ومت���ك���ي���ن���ه���م  ب���ح���ق���وق���ه���م 

�لكامل يف �ملجتمع. 
�لعاملي  �ل���ي���وم  ج���ع���رور:  و�أ����ش���اف���ت 
 21 ي�شادف  و�ل��ذي  د�ون  ملتالزمة 
يوماً  لي�س  هو  ع��ام،  كل  من  مار�س 

قلوبنا  يف  ف��ه��م  ف��ح�����ش��ب،  و�ح�������د�ً 
ولكن  وك��ل حلظة،  ي��وم  كل  و�أعيننا 
و�حد  م���د�ر  فعلى  دللت،  ل��ل��رم��ز 
وع�شرين يوماً، �شيطل علينا نخبة 
م���ن �مل��خ��ت�����ش��ن و�أول�����ي�����اء �لأم�����ور 
متالزمة  ذوي  م���ن  و�مل��ن��ا���ش��ري��ن 
د�ون و�ملتطوعن للم�شاركة يف هذه 
يف  حتمل  م�شورة  بر�شائل  �حلملة 
�شوياً  ن��ر���ش��م  م��ع��ا  �ل��ك��ث��ري،  طياتها 

درباً م�شرقاً مل�شتقبل �أف�شل.
�شهر  �أن   ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر  وم����ن 
حافاًل  ���ش��ي��ك��ون    2022 م���ار����س 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ملميزة  ب��ال��ع��دي��د م���ن 

و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ه��ادف��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لعام  �لقطاعن  يف  �جل��ه��ات  بع�س 
باليوم  �لحتفال  و�أهمها  و�خلا�س 
�لعاملي باإ�شاءة برج خليفة وفعاليات 
لذوي متالزمة د�ون يف �لأكو�ريوم 
بطولة  ���ش��ت��ق��ام  ك���م���ا  وك���ي���دز�ن���ي���ا، 
�إك�شبو،   يف  ع�شرة  �لثالثة  �لبوت�شي 
وبطولة �جلولف �لثانية بنادي دبي 
للجولف، بالإ�شافة �إىل �لعديد من 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل���ور����س �أه��م��ه��ا ور�شة 
�إعادة �لتدوير لعمل روبوت، وور�شة 
ملدر��س  وزي�����ار�ت  �ل��ك��ي��ك  ل�شناعة 

وموؤ�ش�شات ملقر �جلمعية. 



اجلمعة   4  مارس    2022  م   -    العـدد   13484  
 Friday    4  March   2022   -  Issue No   13484

11

عربي ودويل

وُقتل  �شقطت  هليكوبرت  طائرة  �أن  �لرومانية  �ل��دف��اع  وز�رة  ذك��رت 
جميع �جلنود �ل�شبعة �لذين كانو� على متنها. كانت �لطائرة �أُر�شلت 
يف مهمة بحث و�إنقاذ يف �شاعة متاأخرة من م�شاء �أم�س �لأول �لأربعاء 
بعد �ختفاء طائرة ع�شكرية رومانية من طر�ز )ميج 21 لن�س �آر( 

من على �شا�شات �لر�د�ر.
و�أ�شافت �لوز�رة �أن قائد �لطائرة �لهليكوبرت وهي من طر�ز )�آي.
�إي.�آر 330-بوما( �أبلغ قبل �شقوطها عن �أحو�ل جوية غري مو�تية 
�لطائرة قرب قرية جور�  و�شقطت  �لقاعدة.  �إىل  للعودة  لُي�شتدعى 

دوبروجي ب�شرق رومانيا.
و�أف���ادت �ل���وز�رة يف ب��ادئ �لأم��ر ب��اأن �حل��ادث �أدى �إىل مقتل خم�شة 

جنود، لكنها حدثت لحقا عدد �لقتلى �إىل �شبعة.
وقال �لرئي�س �لروماين كالو�س يوهاني�س يف “�أقدم �أ�شفي �لعميق 
كوجانيل�شانو  مهايل  قاعدة  من  جنود  �شبعة  ملقتل  �لتام  وتعاطفي 

�جلوية«.
�مليج وطيارها جمهولن. وتعتزم  �لطائرة  ول يز�ل م�شري وموقع 
���ش��م��ال �لأطل�شي،  �ل��ع�����ش��و يف �لحت����اد �لأوروب������ي وح��ل��ف  روم��ان��ي��ا، 
حملها  لتحل  ميج  ط���ر�ز  م��ن  طائر�تها  م��ن  �لتدريجي  �لتخل�س 

طائر�ت �إف-16.

�أ�شاد �لرئي�س �لأوكر�ين فولودميري زيلين�شكي يف مقطع فيديو ن�شره 
مو�طنيه  ب�”بطولة”  �إن�شتغر�م ليل �لأربعاء-�خلمي�س  على تطبيق 
�لذين �أحبطو� �ملخّططات “�خلبيثة” لرو�شيا �لتي ت�شّن منذ �أ�شبوع 
“نحن  زيلين�شكي  وقال  �لنطاق �شّد بالده.  و��شعة  عملية ع�شكرية 
�لعدو. خمّططات مكتوبة  و�ح��د خمّططات  �أ�شبوع  �أّم��ة حّطمت يف 

منذ �شنو�ت. خمّططات خبيثة ملوؤها �حلقد لبلدنا ول�شعبنا«.
�لأبطال”  لل�شّكان  �لتقدير  “بالغ  عن  �لأوك���ر�ين  �لرئي�س  و�أع��رب 
�ليوم  يف  تقّدمها  �شّد  ويحاولون  �لرو�شية  �لقو�ت  يقاومون  �لذين 
�ل�شابع للغزو �لذي بد�أته مو�شكو لبالده. و�أّكد زيلين�شكي �أّن حو�يل 
ت�شعة �آلف ع�شكري رو�شي قتلو� يف �أوكر�نيا خالل هذ� �لأ�شبوع من 
�لغزو، يف ح�شيلة ل ميكن �لتحّقق من �شّحتها يف �حلال من م�شدر 

م�شتقّل.
يف  �لب�شرية  خل�شائرها  ح�شيلة  �أول  �لأرب��ع��اء  ن�شرت  رو�شيا  وكانت 
و�إ�شابة  498 ع�شكرياً  �إىل مقتل  �لغزو، م�شرية  بدء  �أوكر�نيا منذ 

1597 بجروح منذ بد�أ جي�شها باجتياح جارتها �ملو�لية للغرب.
رئي�س  مع  �أّن��ه بحث هاتفياً  زيلين�شكي  �أّك��د  ويف تغريدة على تويرت 
�لوزر�ء �لكندي جا�شنت ترودو تطور�ت �لو�شع يف بالده و�شكره على 
�ملزيد  فر�س  ونا�شده  مو�شكو  على  �أوت���او�  فر�شتها  �لتي  �لعقوبات 

منها.
وق����ال �ل��رئ��ي�����س �لأوك������ر�ين �أي�����ش��اً �إّن����ه حت����ادث ه��ات��ف��ي��اً م��ع رئي�س 
و�إّياه  و�ّتفق  ملو�شكو،  توكاييف، �حلليف  قا�شم-جومارت  كاز�خ�شتان 

على “�لتعاون يف �مل�شائل �لإن�شانية«.

 
�إنه  �أم�س �خلمي�س  �لرو�شي �شريجي لف��روف  وزي��ر �خلارجية  قال 
و�إن  رو�شيا  �شد  للحرب  ي�شتعدون  �لأجانب  �لقادة  بع�س  �أن  يعتقد 

مو�شكو �شتو��شل عمليتها �لع�شكرية يف �أوكر�نيا حتى “�لنهاية«.
وقال لفروف �إن رو�شيا ل تفكر يف حرب نووية.

�أ�شبوع من  �لتلفزيون �حلكومي، بعد  و�تهم لفروف يف مقابلة مع 
�لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا، �لرئي�س �لأوكر�ين فولودميري زيلين�شكي، 

وهو يهودي، برت�أ�س “جمتمعا تزدهر فيه �لنازية«.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى، ق���ال دم��ي��رتي روج���وزي���ن رئ��ي�����س وك��ال��ة �لف�شاء 
�لوليات  ت��زوي��د  وق��ف  ق��ررت  مو�شكو  �إن  رو�شكو�شمو�س  �لرو�شية 
�ملتحدة مبحركات �ل�شو�ريخ رد� على عقوباتها �شد رو�شيا بعد غزو 

�أوكر�نيا.
�أي�شا عن تقدمي خدمة �شيانة  �شتتوقف  رو�شكوزمو�س  �أن  و�أ�شاف 
�لوليات  �إىل  �شابقا  �شلمتها  ق��د  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��و�ري��خ  حم��رك��ات 

�ملتحدة.

عوا�شم

بوخار�ست

كييف

مو�سكو

االحتاد االأوروبي ي�ستبعد
 7 بنوك رو�سية من �سويفت 

•• بروك�شل-رويرتز

قالت �جلريدة �لر�شمية لالحتاد �لأوروبي �إن �لحتاد ��شتبعد �شبعة بنوك 
رو�شية من نظام �شويفت للمر��شالت �لذي يدعم �ملعامالت �لعاملية يف �إطار 

عقوباته على رو�شيا ب�شبب غزوها �أوكر�نيا.
�لبنوك، �لتي �شُتمنح ع�شرة �أيام لالإنهاء �لتدريجي لعملياتها ب�شويفت، هي 
�أوتكريتيه ونوفيكوم  بنوك  �إىل جانب  �أكرب بنوك رو�شيا،  يف.تي.بي، ثاين 

وبروم�شفياز وبنك رو�شيا و�شوفكوم ويف.�إي.بي.
و�أو�شح م�شوؤول كبري يف �لحتاد �لأوروبي �أن �لبنوك �ملدرجة يف قائمته مت 
�ختيارها بناء على �شالتها بالدولة �لرو�شية، حيث تخ�شع �لبنوك �لعامة 

بالفعل لعقوبات بعد �شم رو�شيا �شبه جزيرة �لقرم يف عام 2014.
وقال �مل�شوؤول “كل هذه �لبنوك... �أدرجناها ��شتناد� �إىل عالقتها بالدولة 
�شامل على  باملجهود �حلربي. مل نتجه لفر�س حظر  �ل�شمنية  و�لعالقة 
�أكرب بنك يف رو�شيا، ول  ُي��درج �شبري بنك،  ومل  باأكمله”.  �مل�شريف  �لنظام 
جازبروم بنك يف �لقائمة لأنهما ميثالن �لقناتن �لرئي�شيتن للمدفوعات 
مقابل �لنفط و�لغاز �لرو�شي، حيث ل تز�ل دول �لحتاد �لأوروبي ت�شرتيهما 
�ل�شماح  بب�شاطة  لي�س ممكنا  �إن���ه  �مل�����ش��وؤول  وق���ال  �ل�����ش��ر�ع.  م��ن  ب��ال��رغ��م 
�لأخرى لأن �شويفت ل  �ملعامالت  بالطاقة و��شتبعاد  �ملرتبطة  باملعامالت 
ي�شتطيع �لتمييز بن �أنو�ع �ملدفوعات. و�أ�شاف �أن هذين �لبنكن يخ�شعان 
لإج��ر�ء�ت �أخ��رى. حترك �لحت��اد �لأوروب��ي و�لوليات �ملتحدة وبريطانيا 
لكنها  �شويفت،  نظام  �لرو�شية عن  �لبنوك  بع�س  لعزل  �ل�شبت  يوم  وكند� 
مل تذكر حينها �أي �لبنوك �شت�شتهدف. ويبلغ عدد �أع�شاء �شويفت 11 �ألفا 

ولي�س له مناف�س عاملي و��شح. 

تداعيات احلرب يف اأوكرانيا على العراق.. 3 قطاعات مت�سررة

وا�سنطن ومو�سكو.. روؤيتان متعار�ستان يف افغان�ستان 

بوتني يبحث مع مودي اإجالء الهنود من خاركيف 
�إجالء طارئة ملجموعة من �لطالب �لهنود من خاركيف عرب ممر 

�إن�شاين” �إىل رو�شيا.
�حتجاز  مت  خاركيف  “يف  �أن��ه  ذك��رت  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  وكانت 
جمموعة كبرية من �لطالب �لهنود �لر�غبن يف مغادرة �لأر��شي 
�ملتحدث  وق��ال  �لأوكر�نية”.  �ل�شلطات  قبل  من  ق�شر�  �لأوكر�نية 
�ل�شلطات  �إن  �لتلفزيون  ع��رب  كونا�شينكوف  �إي��غ��ور  �ل����وز�رة  با�شم 
بولند�  �لبالد عرب �حلدود مع  �لأوكر�نية �قرتحت عليهم مغادرة 

و “�ملرور عرب منطقة يدور فيها �لقتال«.
كافة  لت��خ��اذ  م�شتعدة  �لرو�شية  �مل�شلحة  “�لقو�ت  �أن  على  و���ش��دد 
�أج��ل �لإج��الء �لآم��ن للمو�طنن �لهنود”  �لإج���ر�ء�ت �لالزمة من 
وتنظيم عودتهم �إىل �لهند من �لأر��شي �لرو�شية. ونفت �حلكومة 
�لهندية �أن يكون �لأوكر�نيون قد منعو� هوؤلء �لطالب من مغادرة 

�أريند�م  �لهندية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال  �ل��ب��الد. 
باج�شي �خلمي�س “ن�شري �إىل �أنه بالتعاون مع �ل�شلطات �لأوكر�نية، 
غادر �لعديد من �لطالب خاركيف . و�أ�شاف يف بيان “ل�شنا على علم 

باأي معلومات بخ�شو�س �حتجاز �أي طالب رهينة«.
�أوكر�نيا  �إعالن مو�شكو بينما ُقتل طالب هندي يف ق�شف يف  وجاء 
يوم �لثالثاء ح�شب نيودلهي �لتي حثت مو�شكو وكييف على �شمان 
�ملرور �لآمن ملو�طنيها �لعالقن يف �لبالد �لذين يبلغ عددهم نحو 

12 �ألف �شخ�س.
وق��ب��ل �ل��ه��ج��وم �ل��رو���ش��ي ك���ان ه��ن��اك ن��ح��و ع�شرين �أل���ف ه��ن��دي يف 
�آلف من مغادرة  �أوكر�نيا. ومنذ ذلك �حلن متكن حو�ىل ثمانية 
�ل�شلطات  تقول  كما  �لهند،  �إىل  منهم   1400 ح��و�ىل  ع��اد  �لبالد 

�لهندية.

••  مو�شكو-اأ ف ب

بحث �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتن مع رئي�س �لوزر�ء �لهندي 
�لعالقن يف  �لهنود”  للطالب  ط��ارئ  “�إجالء  يف  م��ودي  ن��اري��ن��در� 

خاركيف باأوكر�نيا حيث ي�شتمر �لهجوم �لرو�شي منذ �أ�شبوع.
لكن �حلكومة �لهندية نفت �أن يكون هوؤلء �لطالب حمتجزين يف 

�أوكر�نيا خالفا ملا ذكرت �ل�شلطات �لرو�شية.
“كل  �أ���ش��در  �أن��ه  �أك��د بوتن  وخ��الل حمادثته �لهاتفية مع م��ودي، 
�لآمن  �خل����روج  “ل�شمان  �ل��رو���ش��ي  للجي�س  �لالزمة”  �لأو�م�����ر 
للمو�طنن �لهنود من منطقة �لنز�ع �مل�شلح وعودتهم �إىل وطنهم”، 

ح�شبما ذكر �لكرملن يف بيان.
عملية  تنظيم  خ�شو�شا  يحاول  �لرو�شي  “�جلانب  �إن  �لبيان  وقال 

•• بغداد-وكاالت

�أوكر�نيا،  �لقتال يف  مع ت�شاعد حدة 
غريه  مثل  �شيتاأثر،  �لعر�ق  �أن  يبدو 
من �لبلدن، لكن درجة تاأثره �شتكون 
�إىل  �أ����ش���ارو�  خ����رب�ء  بح�شب  ك��ب��رية، 
�شتو�جه  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ق��ط��اع��ات   3

حتديات كبرية بفعل �حلرب.
�أب���رز م�شتوردي  و�ل��ع��ر�ق و�ح���د م��ن 
للحبوب يف �ل�شرق �لأو�شط، رغم �أنه 
يزرعها لكن �لإنتاج ل يكفي �حلاجات 

�ملحلية.
وي��ت��ط��ل��ب �ل���ش��ت��ه��الك �مل��ح��ل��ي بن 
�شنويا  ط���ن  م���الي���ن   5 �إىل   4.5
لال�شتهالك �ملحلي، وهو ما ي�شطره 
�إىل �ل�شتري�د �خلارجي وغالبه ياأتي 

من �أوكر�نيا ورو�شيا.
 30 نحو  و�أوك��ر�ن��ي��ا  رو�شيا  وت�شكل 
�ل��ع��امل��ي للقمح،  ب��امل��ئ��ة م���ن �لإن���ت���اج 
�ل�شلعة �ل�شرت�تيجية يف كل �لبلد�ن، 
كميات  ��شري�د  على  �لعر�ق  ويعتمد 
من �حتياجته من �لقمح على هذين 

�لبلدين، لرخ�س ثمنها.
ورغم �أن بغد�د تقول �إن لديها خمزونا جيد� من �لقمح، 
�إل �أنها �أقرت باأنها قد ت�شطر �إىل طرق �لأ�شو�ق ل�شر�ء 

�لقمح يف حالة طالة �حلرب يف �أوكر�نيا.
�أكرث  م�شكالت  م��ن  �أ���ش��ه��ل  ت��ب��دو  �ل��ق��م��ح  م�شكلة  ل��ك��ن 

تعقيد� يف �لعر�ق نتيجة �حلرب يف �أوكر�نيا.
جتميد �شفقات �ل�شالح

جيوب  �شد  �لع�شكرية  �لعمليات  ��شتمر�ر  رغ��م  وعلى 
�لعر�قية،  �لإرهابي يف بع�س حمافظات  د�ع�س  تنظيم 
ت��ع��زي��ز ق����درة �لقو�ت  وم�����ش��ي �حل��ك��وم��ة �حل��ال��ي��ة يف 
تلك  �أن  �إل  �مل�شلحة،  �ملجموعات  �لنظامية يف مو�جهة 
�لتن�شيق  جتميد  ب�شبب  �شتتوقف،  �أنها  يبدو  �خلطط، 
و�لتو��شل مع رو�شيا، �لتي �أبرمت عدة �شفقات لت�شليح 

�جلي�س �لعر�قي.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ورو�شيا  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ع��ر���ش��ت 
روؤيتن  �ل�����دويل  �لأم�����ن  يف جم��ل�����س 

متباينتن ب�شاأن م�شتقبل �لأمم �ملتحدة يف �أفغان�شتان، 
�إذ دعت و��شنطن �لتي �نتقدت �ل�شن �أي�شا، �إىل �لدفاع 
م��و���ش��ك��و �شرورة  ت���رى  بينما ل  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ع��ن 

لتكثيف �جلهود يف هذ� �ملجال.
وقال نائب �ل�شفرية �لأمريكية جيفري ديلورينتي�س �إن 
�لوليات �ملتحدة تنوي تقدمي “دعم حازم” للم�شاعي 
�لتي  �ملتحدة  �لأمم  لبعثة  �ل�شيا�شية  للمهمة  �حلميدة 
�آذ�ر/م����ار�����س على   17 �أن ي��ت��م مت��دي��ده��ا يف  ي��ف��رت���س 
�أبعد حد، ولتقاريرها “حول مر�قبة حقوق �لإن�شان” 

�لإن�شاين«. �لعمل  “تن�شيق  يف  “ودورها 
ك��م��ا ت��ن��وي و����ش��ن��ط��ن دع���م ن�����ش��اط��ات ه���ذه �ل��ب��ع��ث��ة يف 
“�مل�شاركة  عن  و�لدفاع  و�ملدنين”  �لأطفال  “حماية 
جمالت  كافة  يف  للمر�أة  ومب�شاو�ة  و�لهادفة  �لكاملة 

�حلياة �لعامة«.
بالقول  �إيف�شتينييفا  �آن��ا  �لرو�شي  �ل�شفري  نائبة  وردت 
�حلقوق  جانب  تعزيز  ���ش��رورة  ب�شاأن  متفقن  “ل�شنا 
�لإن�شان  حقوق  و�شع  رب��ط  فكرة  ونعار�س  �لإن�شانية 

بامل�شاعد�ت �لإن�شانية وم�شاعد�ت �إنعا�س” �لقت�شاد.
ت�شبح  �أن  ينبغي  “ل  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  �أن  و�أ�شافت 
على  لي�شو�  �ل��ذي��ن  م�شالح  خلدمة  م��ا  ب�شكل  م�شرفا 

��شتعد�د مل�شاعدة �لأفغان دون �شروط م�شبقة«.
�أن  �مل��وؤ���ش��ف  “من  ديلورينتي�س  ق��ال  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�لأمريكية  �لإج����ر�ء�ت  �نتقاد  يف  وقتا  �ل�شن  تق�شي 
�أك���رث م��ن �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى م�����ش��اع��دة �ل�����ش��ع��ب �لأفغاين 

على  �ملتز�يد  �لعتماد  رغم  على  و�لتدريب،  بالت�شليح 
�لوليات �ملتحدة يف هذ� �جلانب.

اإرباك يف قطاع النفط
ومل يتوقف تاأثري �لجتياح �لرو�شي، على حد �جلانب 
�لأمني، بل �أ�شاب �لقطاع �لنفطي، كذلك حيث تنت�شر 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل�����ش��رك��ات �ل��رو���ش��ي��ة يف �ل���ب���الد، خا�شة 
باإقليم كرد�شتان �لعر�ق. ويف هذ� �لإطار، يرى �خلبري 
“هناك  �أن  �مل��ر���ش��وم��ي،  نبيل  و�ل��ن��ف��ط��ي،  �لق��ت�����ش��ادي 
�ل��ن��ف��ط و�لغاز  ����ش��ت��ث��م��ار�ت رو���ش��ي��ة ك��ب��رية يف ق��ط��اع 
من  باملئة   60 رو�شنفت  �شركة  متتلك  حيث  �لعر�قي، 
خط �أنابيب نفط كرد�شتان �لعر�ق، وهو خط �لت�شدير 
باإن�شاء  تقوم  �أنها  كما  �ل��ع��ر�ق،  يف  �لرئي�شي  �لت�شغيلي 
طاقته  ت�شل  �أن  �ملتوقع  من  للغاز  جديد  �أنابيب  خط 
�لت�شديرية �إىل 30 مليار مرت مكعب من �لغاز �شنويا، 

وقال �شابط يف وز�رة �لدفاع �لعر�قية، �إن �لوز�رة �أوقفت 
تعاملها مع �جلانب �لرو�شي، فيما يتعلق باإجر�ء�ت عدة 
�شفقات ت�شليح، كان �لبع�س منها، يقرتب من �لتنفيذ، 
جميعاً،  توقفت  لكنها  �لدر��شة،  قيد  �لآخ��ر،  و�لبع�س 
�ملوجهة  �لعقوبات  عن  ف�شاًل  �حل��رب،  ظ��روف  ب�شبب 
�شد مو�شكو، وما تعنيه من عدم �إمكانية دفع �أية مبالغ 

ل�شر�ء �أ�شلحة �أو معد�ت«.
وي�����ش��ي��ف �ل�����ش��اب��ط �ل����ذي رف�����س �ل��ك�����ش��ف ع���ن ��شمه 
5 بر�مج تعاون  “نحو  �أن  “�شكاي نيوز عربية”  ملوقع 
�أوقفتها �لوز�رة، تتعلق �أغلبها بالت�شليح و�شر�ء �ملعد�ت 
ومنظومة �إ�س 300، بالإ�شافة �إىل �شيانة �لطائر�ت، 

وتوفري قطع غيار لها«.
ولفت �إىل �أن “�لو�شع رمبا يكون موؤقتاً، وهذ� يرتبط 

باجلانب �ل�شيا�شي«.
فيما يتعلق  �لرو�شي قائماً  �لعر�قي  �لتن�شيق  ول يز�ل 

تكون �لأولوية �لأكرث �أهمية و�إحلاحا” لدى للمجتمع 
�لأمريكي  �ل��ق��ر�ر  خ�شو�شا  بعنف  و�ن��ت��ق��د  �ل����دويل. 
���ش��ب��ع��ة م���ل���ي���ار�ت دولر من  ب��ت��غ��ي��ري وج���ه���ة  �لأخ������ري 
�ملتحدة. وقال  �لوليات  �ملجمدة يف  �لأفغانية  �لأم��و�ل 
�لدبلوما�شي �ل�شيني �إن “�ملمار�شة �لتي تق�شي باإد�رة 
تع�شفية لأ�شول دول �أخرى يف �خلارج مبوجب �لقانون 

�أكرب م�شاهم  “�ل�شن هي ثاين  �أن  و�أ�شاف  نف�شه”.  
يف �لأمم �ملتحدة، وما فعلته مل�شاعدة �ل�شعب �لأفغاين 
هذ�  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  ل  �لإق��ل��ي��م��ي  �لأم����ن  يف  �مل�شاهمة  �أو 
�ملتحدة  �لأمم  ل��دى  �ل�شيني  �ل�شفري  ق��ال  �ل��و���ش��ع«. 
ت�شانغ جون �إن “م�شاعدة �أفغان�شتان يف تخفيف �أزمتها 
�أن  يجب  �لقت�شاد  يف  �ل�شتقر�ر  وحتقيق  �لإن�شانية 

و�ل�����ذي مي��ث��ل ح����و�يل 6 ب��امل��ئ��ة من 
�إجمايل �لطلب على �لغاز يف �أوروبا«. 
ملوقع  ت�شريح  يف  �ملر�شومي  و�أ���ش��اف 
“�شكاي نيوز عربية” �أن “�ل�شركات 
�لرو�شية �ملتمثلة ب�شركات لوك �أويل، 
ت�شتثمر يف  ورو���ش��ن��ف��ت  ب����روم،  وغ���از 
حقول غرب �لقرنة /2 وبدرة وبلوك 

وبع�س حقول كرد�شتان«.
وتابع: “�شتتاأثر معظم �ل�شتثمار�ت 
�لرو�شية يف �لعر�ق وخا�شة �ل�شركات 
�لرت�خي�س  ح����ق����ول  يف  �ل���ع���ام���ل���ة 
تكاليفها  ت�������ش���دد  �ل���ت���ي  �ل��ن��ف��ط��ي��ة 
كمية  م��ق��اب��ل  �أي  ع��ي��ن��اً،  و�أرب���اح���ه���ا 
عن  ف�شال  �ملنتج  �لنفط  من  معينة 
�شعوبات �أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ 
�ل�شركات �لرو�شية لعقودها �لثانوية 
وكيفية  �لأخ���������رى  �ل�������ش���رك���ات  م����ع 
مت��وي��ل��ه��ا مم���ا ي��ت��ط��ل��ب �ل��ب��ح��ث عن 
مع  �حل�شابات  لت�شوية  ج��دي��دة  �آل��ي��ة 

�حلكومة �لعر�قية«.

ديون نادي باري�س
وتطال تد�عيات �حلرب �لديون �لتي ي�شددها �لعر�ق، 
�ل��ربمل��ان مثنى  �لنائب يف  �أك��د  �إذ  باري�س،  ل��ن��ادي  وف��ق��اً 
�ل�شامر�ئي، �أن »�لعر�ق ما ز�ل يدفع تلك �لديون، وفق 
على  غر�مات  فر�س  يتم  �لتاأخر  وبحال  زمني  ج��دول 
بالعقوبات  �لل��ت��ز�م  عليه  يجب  �لأخ���ري  و�أن  �ل��ع��ر�ق، 

�ملفرو�شة على �أي دولة لها تعامل مايل معه«.
على  �لعقوبات  طالت  ح��ال  “يف  �أن��ه  �ل�شامر�ئي  و�أك���د 
ت��ع��ام��الت مع  لديها  �ل��ت��ي  �لنفطية  �ل�����ش��رك��ات  رو���ش��ي��ا 
�أي مبالغ ل من  �لعر�ق، فاإن �لخري ل ميكنه حتويل 
ووفقا  �مل��رك��زي«.  �لبنك  ول  �لعر�قية  �حلكومة  قبل 
للتقدير�ت، فاإن �إجمايل �لديون �لعامة على �لعر�ق يف 
ما يخ�س �لد�ئنن �لع�شاء يف نادي باري�س مبا فيهم 
 21 م��ن  �أك���رث  �إىل  ي�شل  وك��وري��ا �جلنوبية  �ل��رب�زي��ل 

مليار دولر، بد�أ �لعر�ق بت�شديدها، منذ عام 2003.

�أن  دون  و  م�شبوقة«.  غ��ري  �ل��وط��ن��ي 
�لإن�شان،  ح��ق��وق  جم���ال  �إىل  ي�����ش��ري 
�لتفوي�س  �إن  ج�����ون  ت�����ش��ان��غ  ق�����ال 
“يجب  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  لبعثة  �ملقبل 
لزيادة  �ل���دويل  �ملجتمع  دف��ع  �إىل  �لأول��وي��ة  يعطي  �أن 
�مل�شاعدة لأفغان�شتان«. من جهتها، قالت نائبة �ل�شفري 
�لفرن�شي ناتايل برودهري�شت �أن باري�س ترى �أنه “منذ 
للتز�ماتها،  وخالفا  بالقوة  �ل�شلطة  على  ��شتيالئها 
�شاعفت طالبان جتاوز�تها و�نتهاكاتها للحقوق مبا يف 

ذلك �حلقوق �لأ�شا�شية �لكربى«.
�مل��م��ار���ش��ات ت�شكل جزء�  �إن ه��ذه  ب��روده��ري���ش��ت  وق��ال��ت 
�لعام  �لأم������ن  و���ش��ع��ه��ا  �ل���ت���ي  �لعار”  “لئحة  م���ن 
“�لأطفال  ب�شاأن  غوتريي�س  �أنطونيو  �ملتحدة  ل��الأمم 
طالبان  “تثبت  �أن  �شرورة  على  م�شددة  و�لنز�عات”، 
�أنها تغريت وم�شتعدة لالن�شمام �إىل �ملجتمع �لدويل«.

�إىل  �ملتحدة  �لأمم  مبعوثة  دع��ت  �جلل�شة،  �فتتاح  ويف 
مع  �لتعامل  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  ليونز  دي��ب��ور�  �ل��ب��الد 
ك��اب��ول م��ن دون عزلها،  ح��رك��ة ط��ال��ب��ان �حل��اك��م��ة يف 
ب�شكل  �لبالد  لتغيري  �لوحيدة  �لطريقة  �أنها  معتربة 

�إيجابي.
و�أ�شافت “نعتقد مع �قرت�ب ف�شل �ل�شتاء من نهايته، 
م�شرية  �أ�شو�أ خماوفنا من جماعة”،  �أننا رمبا جتنبنا 
��شتفادو�  �شخ�س”  م��ل��ي��ون  ع�����ش��ري��ن  “نحو  �أن  �إىل 
 401 �أ�شل  397 من  �أ�شكال �مل�شاعدة يف  “من بع�س 

مقاطعة يف �أفغان�شتان«.
وتقود �ل��روج �لتي ت�شغل مقعد� غري د�ئم يف جمل�س 
�لأمن �لدويل، �ملفاو�شات ب�شاأن تفوي�س جديد لبعثة 

�لأمم �ملتحدة.

بعد ا�ستبعاد م�سارف من »�سويفت«.. بديل رو�سي يقلب الطاولة •• عوا�شم-وكاالت

قبل  من  و�ل��دع��و�ت  �ل�شغوط  تتز�يد 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل�����دول �ل��غ��رب��ي��ة لوقف 
“�شويفت”  ل��ن��ظ��ام  رو���ش��ي��ا  ����ش��ت��خ��د�م 
ت����ر������ش����ل عاملي  ن����ظ����ام  وه������و  �مل���������ايل، 
�لتحويالت  ل��ت�����ش��ه��ي��ل  �ل���ب���ن���وك  ب���ن 
�نق�شام  و���ش��ط  �مل���ال���ي���ة،  و�مل���دف���وع���ات 
�أوروب����ي ح��ول ه��ذه �خل��ط��وة �لعقابية 
�ل��ت��ي ي��ت��م �ل��ت��ل��وي��ح ب��ه��ا ع��ل��ى خلفية 

�لجتياح �لرو�شي لأوكر�نيا.
�لرو�شي  �ملركزي  �لبنك  حاكم  و�أعلن 
�شويفت  ن��ظ��ام  ع��ن  ب��دي��ل  :”لدينا  �أن 
وخارجيا  د�خليا  للمتعاملن  وميكن 
“�لبنية  �أن  م��و���ش��ح��ا  ����ش��ت��ع��م��ال��ه، 
�لتحتية �ملالية �لرو�شية �شتعمل بدون 
�لرو�شي  �ل��ن��ظ��ام  وي�����ش��م��ى  �أع����ط����ال«. 
�لبديل SPFS، و�لذي مت �إن�شاوؤه يف 
تهديد�ت  خلفية  على   ،2014 �لعام 
و����ش��ن��ط��ن، ب��ط��رد م��و���ش��ك��و م��ن نظام 
�أزم��ة �شبه  �ن��دلع  �مل��ايل، بعد  �شويفت 
ج��زي��رة �ل��ق��رم م��ع �أوك���ر�ن���ي���ا. وي�شم 
م�شرف   300 ق��ر�ب��ة  �شويفت  ن��ظ��ام 
رو�شي، متثل ما ن�شبته 1.5 باملئة من 
حجم �ملدفوعات، و�ل�شاد�شة عامليا من 

وتعليقا  �شويفت.  عرب  �لر�شائل  حيث 
على �حتمالت �إخر�ج رو�شيا من �شبكة 
�شويفت �ملالية، يقول عمار قناة، �أ�شتاذ 
�لدولية،  و�لعالقات  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
�لقرم،  يف  ���ش��ي��ف��ا���ش��ت��ب��ول  ج��ام��ع��ة  يف 
عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي  م��ع  ح���و�ر  يف 
“�لتلويح بورقة عزل رو�شيا عن نظام 
 2014 �لعام  �ملايل، بد�أ منذ  �شويفت 
و�لرئي�س �لرو�شي حينها �عترب �لأمر 
رو���ش��ي��ا، ومنذ�ك  ك��اإع��الن ح��رب على 
�أن���ظ���م���ة مالية  �ي���ج���اد  وه����ي حت�����اول 
بديلة، حيث يف �لعام 2015 �أن�شاأت يف 
�شبه جزيرة �لقرم نظاما بديال خا�شا 
�لقرم  كون  وحلفائها،  وب�شركائها  بها 
و��شعة،  غربية  لعقوبات  عر�شة  كانت 
لهذ�  م�شابه  �شيني  نظام  �أي�شا  وثمة 
�إخ��ر�ج رو�شيا من  �لرو�شي«. ويف حال 
قناة:”�شتخ�شر  يقول  �شويفت،  نظام 
خا�شة  �لأوروب���������������ي  �لحت����������اد  دول 
بتعامالتها يف قطاعات �لطاقة كثري�، 
لالقت�شاد  ح��ت��ى  ���ش��دم��ة  و�شتت�شكل 

�لعاملي، وبال �شك رو�شيا �أي�شا �شتتاأثر 
قا�شمة  �شربة  تكون  لن  لكنها  �شلبا، 
ل��الق��ت�����ش��اد �ل��رو���ش��ي، و���ش��غ��ر حجمه 
�شاحله،  يف  ت�شب  نقطة  ه��ن��ا  ن�شبيا 
خروج  مع  �لتكيف  من  �شيتمكن  حيث 

مو�شكو من �شويفت«.
ويتابع �أ�شتاذ �لعالقات �لدولية:”�إيجاد 
بد�ئل ممكن، ول نن�شى هنا �لعالقات 
�لقت�شادية �ل�شرت�تيجية بن رو�شيا 
دور  تلعب  �أن  ميكنها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ن 
و�ملعامالت  �ملعادلت  هذه  يف  �لو�شيط 
فالقت�شاد�ن  و�لق��ت�����ش��ادي��ة،  �مل��ال��ي��ة 
ب�شكل  مرت�بطان  و�لرو�شي  �ل�شيني 
�ملا�شين،  �لعقدين  م��دى  على  ق��وي 
من خالل خمتلف �ل�شفقات �لتجارية 
خ��ا���ش��ة يف جم���ال �ل���غ���از«. رو���ش��ي��ا من 
�لدول �لأوىل �مل�شدرة للمو�د �لغذ�ئية 
و�ل�شعري،  و�ل���ذرة  كالقمح  �لأ�شا�شية 
و�أكرب �مل�شتوردين منها �ل�شن و�أملانيا، 
�ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ  يو�شح  كما 
مردفا:”ولذلك  �لدولية،  و�لعالقات 

�لعقوبات  وف�����ر������س  م���ع���ه���ا  �ل���ع���ب���ث 
غذ�ئية  �أزم��ة  �شيخلق  عليها  �ل�شديدة 
�لغربية  ف��ال��ع��ق��وب��ات  ول���ه���ذ�  ع��امل��ي��ة، 
لل�شغط  حم���اول���ة  يف  �آن���ي���ة  ���ش��ت��ك��ون 
�شتت�شرر  ط���ال���ت  �إن  ك��ون��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا، 
ب�شكل  �لأوروب������ي������ة  �ل�������دول  م�����ش��ال��ح 
فادح«. من طرفه، يقول تيمور دويد�ر 
�خلبري �لقت�شادي و�مل�شت�شار يف قطاع 
�لدولية، يف حو�ر  و�لعالقات  �لأعمال 
“حجم  عربية”:  ن��ي��وز  “�شكاي  م��ع 
�لبديل  �لرو�شي  بالنظام  �لتعامالت 
ت�شارك  ب�����ش��ي��ط ح��ي��ث  ���ش��وي��ف��ت،  ع���ن 
و�لهند،  و�ل��رب�زي��ل  كال�شن  دول  فيه 
ووترية عمله بطيئة قيا�شا مبنظومة 
مل  وعموما  للغاية،  �ل�شريعة  �شويفت 
بنوك  ع��دة  م�شاركة  تعليق  �شوى  يتم 
�إخ���ر�ج  �أك����رث«.  ل  �شويفت  رو���ش��ي��ة يف 
له  �شتكون  �شويفت  نظام  من  مو�شكو 
تاأثري�ت �شلبية طبعا، كما يرى دويد�ر، 
قاتلة  ت���ك���ون  “لن  ي�����ش��ي��ف:  ل��ك��ن��ه��ا 
وم���دم���رة ل��الق��ت�����ش��اد �ل���رو����ش���ي، لكن 

�ملعامالت  �شتتاأثر �شرعة وترية �جناز 
�مل��ال��ي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة م��ث��ال، وه���ذ� جدل 
�خر�ج  �شيتم  �أن��ه  �أتوقع  طبعا حيث ل 
رو�شيا من هذ� �لنظام«. ميكن تطوير 
�شويفت،  عن  �لبديل  �لرو�شي  �لنظام 
�لرو�شي،  �لق��ت�����ش��ادي  �خل��ب��ري  ح�شب 
ي�شتخدمه  �أن  “ميكن  ي�شيف:  �ل��ذي 
�ل�����ش��رك��اء �ل��ت��ج��اري��ون ل��رو���ش��ي��ا، وهم 
�أ�شال  فيه  ت�شارك  �أ�شلفنا  وكما  ك��رث 
دول كربى كال�شن و�لهند، ورغم �أن 
قد  لكنه  وحم��دود،  �شئيل  ��شتخد�مه 

يفعل من �لآن و�شاعد�«.
�ل��رو���ش��ي��ة لي�س  �مل��ال��ي��ة  يف �لأو����ش���اط 
هناك قلق من �إق�شاء رو�شيا من نظام 
�مل�شت�شار  ي�����ش��رح  ك��م��ا  �مل����ايل،  �شويفت 
“وحتى  متابعا:  �لرو�شي،  �لقت�شادي 
�إن حدث ذلك فهذ� لي�س نهاية �لعامل 
و�ل�شرر  رو�شيا،  يف  ك��ارث��ة  يكون  ول��ن 
�لأكرب يف حال حدوث ذلك، �شيتج�شد 
و�ليورو  ب���ال���دولر  �ل���ت���د�ول  ع���دم  يف 
“�جلدل  دوي���د�ر:  ويختم  رو�شيا«.  يف 

�لأوروبية  �ل����دول  ب��ن  ح��ت��ى  م�شتمر 
�أت�شور  ول  بعد،  يح�شم  مل  و�ملو�شوع 
هذه  �تخاذ  على  �ل��دول  تلك  تتفق  �أن 
�خلطوة«. ونظام SPFS هو �خت�شار 
ل��ن��ظ��ام ن��ق��ل �ل��ر���ش��ائ��ل �مل��ال��ي��ة، ويقوم 
ب�شياغة ومعاجلة �لتن�شيقات �ملوحدة 
للر�شائل �مل�شرفية �لإلكرتونية. ولدى 
تد�بري �أمنية متكاملة تبطئ   SPFS
�ملالية  تكاليفه  من  وتزيد  معامالته 
ناجحة  معاملة  �أول  نفذ  وه��و  �أي�شا، 
�أكرث  2017، ول��دي��ه �لآن  ل��ه يف ع��ام 
�شبكته،  يف  مالية  موؤ�ش�شة   400 من 
لهذ�  حلفائها  ل�شم  رو���ش��ي��ا  وت�شعى 
�مل�شاركة  �ل���دول  ع��دد  ويبلغ  �ل��ن��ظ��ام. 
خالله  من  تتعامل  و�لتي  �لنظام،  يف 
23 دولة من �لدول �حلليفة لرو�شيا 
�مل�����ش��رتك��ة معها.  �مل�����ش��ال��ح  وت��رب��ط��ه��ا 
�ل��رو���ش��ي، فاإن  �مل��رك��زي  ووف��ق��ا للبنك 
�لتحويالت  من  باملئة   20 ن�شبته  ما 
هذ�   .SPFS خ��الل  من  تتم  �ملحلية 
وي���ق���در ح��ج��م �����ش����ادر�ت رو����ش���ي���ا من 
�لحتاد  �إىل  و�مل���ع���ادن  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط 
�لأوروب��������ي و�أم����ريك����ا، مب���ا ي�����ش��ل �إىل 

700 مليون دولر �أمريكي يوميا.
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عربي ودويل

الرئي�س الأمريكي والكونغر�س يت�سامنون مع الأوكرانيني

بايدن ي�ستغل االأزمة االأوكرانية لتوحيد ال�سف الداخلي
•• وا�شنطن-اأ ف ب

وق���ف �أع�����ش��اء �ل��ك��ون��غ��ر���س مر�ت 
عدة م�شفقن للرئي�س �لأمريكي 
�إلقائه  خ��الل  �لثالثاء  بايدن  جو 
خ��ط��اب ح���ال �لحت����اد �ل���ذي �شعى 
دعم  ����ش��ت��غ��الل  �إىل  خ���الل���ه  م���ن 
لتدعيم  رو�شيا  ملو�جهة  �حل��زب��ن 
�ل����وح����دة �ل���د�خ���ل���ي���ة ف��ي��م��ا ب����د�أت 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �خل������روج من 

جائحة كوفيد-19.
وك���ر����س �ل��رئ��ي�����س ب���اي���دن �جل���زء 
��شتمر  �ل���ذي  �خل��ط��اب  م��ن  �لأول 
�لكونغر�س  جمل�شي  �أم����ام  ���ش��اع��ة 
للغزو �لرو�شي يف �أوكر�نيا �ملو�لية 

للغرب.
�لرو�شي  �لرئي�س  ب��اي��دن  وو���ش��ف 
ب”�لديكتاتور  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري 
�لرو�شي” و�أ�شاد مبقاومة �ل�شعب 
م�شاعدة  م���ت���ع���ه���د�  �لأوك������������ر�ين 
وم�شادرة  �لأوك��ر�ن��ي��ن  �ملقاتلن 
ي����خ����وت �لأث������������ر�ء �مل����ق����رب����ن من 
�أع�شاء  ل����ه  ف���وق���ف  �ل���ك���رم���ل���ن. 
نادر  �حلزبن م�شفقن يف م�شهد 
�لفرتة  �لكونغر�س يف  �حل��دوث يف 

�لأخرية.
�أّن  �أمام �لكونغر�س  و�أ�شاف بايدن 
من  رو�شي  “ديكتاتور  به  يقوم  ما 
�أث��م��ان يف  غ��زو ل��دول��ة �أجنبية ل��ه 
على  م�����ش��ّدد�ً  �لعامل”،  �أن��ح��اء  ك��ّل 
نحن  خم��ط��ئ��اً.  ك����ان  “بوتن  �أّن 

م�شتعّدون، نحن �أقوياء«.
و�أ�شاف “رمّبا يطّوق بوتن كييف 
ب��ال��دب��اب��ات ل��ك��ّن��ه ل���ن ي��ن��ج��ح �أب���د� 
�ل�شعب  ق��ل��وب  على  �ل���ش��ت��ي��الء  يف 
�لأوك��ر�ين و�أرو�ح��ه��م ولن يق�شي 

على حّبهم للحرية �أبد�ً«.
لتوحيد  لأ���ش��اب��ي��ع  ع��م��ل  وب��ع��دم��ا 
�شفوف �حللفاء �لغربين لفر�س 
م�شبوقة  غري  �قت�شادية  عقوبات 
ع��ل��ى رو����ش���ي���ا وت��خ�����ش��ي�����س كمية 
كبرية من �لأ�شلحة لأوكر�نيا غري 
�لأطل�شي،  �شمال  حلف  يف  �لع�شو 
�أكد بايدن “يف �ملعركة بن �لأنظمة 
�لدميوقر�طية وتلك �ل�شتبد�دية، 
على  �أّنها  �لدميوقر�طيات  �أثبتت 
�لو��شح  وم�����ن  �ل����ت����ح����ّدي،  ق�����در 
�ل�شالم  ج��ان��ب  ي��خ��ت��ار  �ل��ع��امل  �أّن 

و�لأمن«.

“عبقرية”  ب���  لأوك��ر�ن��ي��ا  �لرو�شي 
بوتن.

جميع  �ن  ي���ع���ن���ي  ل  ه������ذ�  ل���ك���ن 
بايدن  �شيا�شة  يوؤيدن  �لربملانين 
�مل��ن��اه�����ش��ة مل��و���ش��ك��و. ف��ال��ك��ث��ري من 
�لرئي�س  ي�����دع�����ون  �مل���ح���اف���ظ���ن 
�أب���ع���د يف  �لأم���ريك���ي �إىل �ل���ذه���اب 
��شتقاللية  تعزيز  خ��الل  م��ن  رده 
�شعيد  ع���ل���ى  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
�ل��ط��اق��ة ح��ت��ى ل���و �ق��ت�����ش��ى �لأم���ر 
�للتز�مات  ب��ع�����س  ع���ن  �ل��ت��خ��ل��ي 

�ملناخية.
ومن بن هوؤلء �لنائبة عن ولية 
�لتي  ب���ب���ريت  ل���وري���ن  ك�����ول�����ور�دو 
و�شاحا  �ل���ث���الث���اء  م�����ش��اء  و���ش��ع��ت 
يا  “�حفر  ع����ب����ارة  ع���ل���ي���ه  ك���ت���ب���ت 
يدعم  �شعار  وه��و  �حفر”  ع��زي��زي 
�لنفطية  �حلفر  عمليات  مو��شلة 

يف �لوليات �ملتحدة وتو�شيعها.
للرئي�س  �لأق�����ش��ى  �لن��ت��ق��اد  �ن  �إل 
�لأم�����ريك�����ي �أت������ى م����ن ن���ائ���ب���ة ذ�ت 
�شبارتز  فيكتوريا  �وكر�نية  �أ�شول 
زمالئها  من  �لكثري  عانقها  �لتي 
�لثالثاء.  م�شاء  �لكونغر�س  د�خ��ل 
�لرئي�س  خطاب  من  �شاعات  فقبل 
�لأم��������ريك��������ي حت�����دث�����ت �ل���ن���ائ���ب���ة 
�ملحافظة عن و�شع جدتها �لبالغة 
�لق�شف  حتت  و�لعالقة  عاما   95
�أوكر�نيا  �شمال  ت�شرينيهيف يف  يف 
“بالكتفاء  ب���اي���دن  ج���و  م��ت��ه��م��ة 
و”عدم  �لكالم”  بالكالم ومن ثم 

�لتحرك«.
و�أك�����������دت وه������ي جت���ه���د لح����ت����و�ء 
بحزم  يتحرك  �أن  “يجب  غ�شبها 
مل  �إن  �ن��ه  م��ن  منبهة  وب�شرعة” 
ملطختن  ي����د�ه  “�شتكون  ي��ف��ع��ل 

بدماء مالين �لأوكر�نين«.

و�أ�شاف �أن بوتن مل يحقق هدفه 
يف  �لنق�شام”  زرع  “يف  �مل��ت��م��ث��ل 

بلد�ننا.
قاعة  �ل��ك��ث��ري يف  �رت������دى  وف��ي��م��ا 
و�لأزرق  �لأ����ش���ف���ر  �ل���ك���ون���غ���ر����س 
ت�����ش��ام��ن��ا م��ع �أوك���ر�ن���ي���ا، ك���ان هذ� 

�جلزء �ل�شهل من خطاب بايدن.
عاما   79 �ل��ب��ال��غ  �لرئي�س  �ن  �إل 
جد�  متدنية  �شعبية  يو�جه  �ل��ذي 
ومعار�شة �شر�شة من �جلمهورين 
تاأثري  حت����ت  ي����ز�ل����ون  ل  �ل����ذي����ن 
�إىل  �أي�����ش��ا  ت��ر�م��ب، �شعى  دون��ال��د 
ركوب �ملوجة �ليجابية على �شعيد 

�ل�شيا�شة �لد�خلية �أي�شا.
كوفيد- جائحة  ت��ر�ج��ع  و��شتغل 
�ل����وح����دة  وت������ر  ع���ل���ى  ل���ل���ع���ب   19

�لد�خلية.
يجب  “كوفيد-19  �إّن  وق������ال 
�لآن”،  ب��ع��د  ب��ح��ي��ات��ن��ا  ي��ت��ح��ّك��م  �أل 
و�لوزر�ء  �لكونغر�س  �أع�شاء  �م��ام 
�لذين  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة  وق�������ش���اة 
�لكمامة  تخلو� جميعا تقريبا عن 
�ل�شادرة  �جلديدة  �لتو�شيات  �إث��ر 
و�شّدد  �ل�����ش��ح��ي��ة.  �ل�����ش��ل��ط��ات  ع��ن 

خطابه �أن �لوليات �ملتحدة “تقف 
ما  �لأوكر�ين”  �ل�����ش��ع��ب  ب��ج��ان��ب 
�أثار موجة تعاطف عارمة يف قاعة 
�لكونغر�س، يف حدث نادر جد� منذ 

توليه �لرئا�شة.
�إىل  �ل��ربمل��ان  �أع�شاء  دع��ا  وعندما 
�لأوكر�نية،  لل�شفرية  �لت�شفيق 
�ل��ك��ون��غ��ر���س كتلة  �أع�������ش���اء  وق����ف 
و�حدة ملوحن بالأعالم �ل�شفر�ء 
و�ل���زرق���اء �ل�����ش��غ��رية �ل��ت��ي وزعت 

عليهم قبل دقائق.
م�شفقا  �حل���������ش����ور  وق������ف  وق������د 
يف  �شخ�شيا  �لأم���ريك���ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
وح��دة �شف ن��ادرة جد� يف �لربملان 
ي�شهد  م��ا  غالبا  �ل���ذي  �لأم��ريك��ي 
خ��الف��ات ح����ادة، ع��ن��دم��ا ه���دد بعد 
�لرثية  �ل���رو����ش���ي���ة  �ل��ن��خ��ب  ذل����ك 
�ل��ك��رم��ل��ن مب�شادرة  م��ن  �مل��ق��رب��ة 
�لفاخرة  و���ش��ق��ق��ه��م  “يخوتهم 

وطائر�تهم �خلا�شة«.
�لربملانين من  وحدها حفنة من 
�ن�شار دونالد تر�مب �لكبار بقيت 
�ل�شابق  �ل��رئ��ي�����س  وك����ان  ج��ال�����ش��ة. 
دون���ال���د ت��ر�م��ب �أ����ش���اد ب��ع��د �لغزو 

�لذين  �ملحافظن  �لناخبن  �إىل 
�إنه �شي�شتثمر  يتهمونه بالت�شاهل، 
�رتفاع  ملو�جهة  �ل�شرطة  ق��و�ت  يف 
م���ع���دلت �جل���رمي���ة يف �ل���ولي���ات 

�ملتحدة.
و�أكد �أن �حلل لوقف عنف �ل�شرطة 
“ل ي���ك���ون ب���وق���ف �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�ل�شرطة” يف ما بد� �نتقاد� للتيار 
“�حلل  ب���ل  ح���زب���ه،  �ل���ي�������ش���اري يف 
�ل�شرطة”  يف  �ل�شتثمار  يف  يكون 
ب��و���ش��وح �إىل  يف ر���ش��ال��ة م��وج��ه��ة 
من  �لقلقن  �لو�شطن  �لناخبن 
�ملدن  يف  �جلرمية  معدلت  �رتفاع 

�لأمريكية.
�حلدود  “تاأمن”  يريد  �نه  و�ك��د 
يتو�فد  ح���ي���ث  �إىل  �جل���ن���وب���ي���ة 

�ملهاجرون.
�أكد  �ل��ت��ق��دم��ي��ن،  �ن�������ش���اره  و�إىل 
ب���اي���دن �أن�����ه ���ش��ي��ن��ا���ش��ل م���ن �أج���ل 
�لدفاع عن حق �لجها�س “�ملهدد 
�أكرث من �أي وقت م�شى” وت�شهيل 

�قرت�ع �لأمريكين �ل�شود.
ووعد كذلك ب”دعم” �لأمريكين 
�ل�������ش���ب���اب �مل���ت���ح���ول���ن ج��ن�����ش��ي��ا يف 

�لكونغر�س  �أم��ام  خطابه  يف  بايدن 
هذ�  مكافحة  �شنو��شل  “�أّننا  على 
�أمر��س  م��ع  نفعل  كما  �ل��ف��ريو���س 
�أن  “يجب  �أّن���ه  م�شيفاً  �أخرى”، 
نظّل يقظن” ب�شبب �إمكان ظهور 

متحّور�ت جديدة من �لفريو�س.
�حلادة  �لنقا�شات  �إىل  �إ���ش��ارة  ويف 
�ل�شحية،  �لإج��ر�ء�ت  �أحيانا حول 
نغري  �أن  ميكننا  “ل  ب��اي��دن  ق���ال 
باإمكاننا  لكن  �ل�شابقة  �نق�شاماتنا 
�أن نغري طريقة �مل�شي قدما على 
�شعيد كوفيد-19 وم�شائل �أخرى 

يجب �ن نو�جهها معا«.
و�شعى �لرئي�س بايدن �لذي يدرك 
�لغالبية  خ�شارة  خطر  يو�جه  �أن��ه 
يف  بها  يتمتع  �لتي  ج��د�  �ل�شئيلة 
منت�شف  �نتخابات  خالل  �لربملان 
�ل����ث����اين/ ت�������ش���ري���ن  �ل������ولي������ة يف 
نوفمرب، �إىل عملية تو�زن �شيا�شي 

�أمام �لكونغر�س.
�مل�����ع�����ار������ش�����ة  ي����ن����ت����ق����د  مل  ف�����ه�����و 
�جلمهورية بكالم حاد ومل يحمل 
ب�شدة كما �شبق �أن فعل على �شلفه 
متوجها  وق����ال  ت���ر�م���ب.  دون���ال���د 

�نزل يف خاركيف  رو�شية جموقلة 
ع��ل��ى م��ا �أف����اد �جل��ي�����س �لأوك����ر�ين 
ث��اين مدن  م��ع��ارك يف  �إىل  م�شري� 

�وكر�نيا.

ت�سامن
�شفرية  ع��ي��ن��ا  و�غ������رورق������ت  ه�����ذ� 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  يف  �أوك����ر�ن����ي����ا 
قب�شتها  برفع  وتفاعلت  بالدموع 
و�ملتو��شل  �حل����ار  �ل��ت�����ش��ف��ي��ق  م���ع 
جمتمعا  �لأم���ريك���ي  ل��ل��ك��ون��غ��ر���س 
و�حدة  كتلة  �لثالثاء  وق��ف  �ل��ذي 
بدعوة  �لأوك������ر�ين  لل�شعب  دع��م��ا 

من �لرئي�س جو بايدن.
�إىل  م��ارك��اروف��ا  �أوك�����ش��ان��ا  وجل�شت 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  زوج����ة  مي��ن 
وكانت من �شيوف �شرف جو بايدن 
�أوكر�نيا يف  �لذي و�شع �حلرب يف 
�شلب �أول خطاب عن حال �لحتاد 
يف ولي���ت���ه. وق���د رف���ع �ل��ك��ث��ري من 
�وكر�نيا  �أل��و�ن  �لكونغر�س  �أع�شاء 
�إن من خالل  و�ل��زرق��اء،  �ل�شفر�ء 

�شرتة �أو و�شاح �أو منديل.
و�أكد �لرئي�س �لأمريكي يف م�شتهل 

م��و�ج��ه��ة ت��د�ب��ري �ت��خ��ذت��ه��ا بع�س 
�لعمليات  �شد  �ملحافظة  �لوليات 
�جلر�حية �أو �لعالجات �لهرمونية 

�لتي يخ�شع لها بع�س �لق�شر.
�لرئا�شة،  ت��ول��ي��ه  ع��ل��ى  ع���ام  وب��ع��د 
�لدميوقر�طي  �ل��رئ��ي�����س  ي���و�ج���ه 
�لظن  وخ��ائ��ب��ي  غا�شبن  ناخبن 
�أعلى معدل ت�شخم ي�شجل  ب�شبب 

منذ �أربعة عقود.
�لأوىل”  “�أوليته  �أن  �أك�����د  وه����و 

�شتكون مكافحة �لت�شخم.
�لعائالت  م��ن  “�لكثري  و�أ����ش���اف 
ل���ذ�  �لفو�تري”  ل����دف����ع  جت���ه���د 
�ل�شيطرة  �لق�شوى هي  “�أولويتي 
�أّن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �لأ�شعار”،  ع��ل��ى 
خ��ّط��ت��ه ���ش��ت��ت��ي��ح خ��ف�����س �لأك����الف 
و�شتقوم  �ل����ع����ج����ز،  م�����ن  و�حل���������ّد 
�ل�شناعة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  خ�����ش��و���ش��اً 
�لوليات  تبقى  ل  لكي  �لأمريكية 
�شال�شل  رح���م���ة  “حتت  �مل���ّت���ح���دة 
ذكرت  بلهجة  �لأجنبية”  �لتوريد 
دونالد  يعتمدها  ك��ان  �ل��ت��ي  بتلك 
�لرئي�س  ك�����ان  وف���ي���م���ا  ت�����ر�م�����ب. 
�لأم���ريك���ي ي��ت��ح��دث، ن��ف��ذت قو�ت 

•• وا�شنطن-وكاالت

ح��ذر م��دي��ر م��رك��ز �أب��ح��اث �أنظمة 
مايكل  كولومبيا  جامعة  يف  �مل��ن��اخ 
�ملدنية  �ل��ه��ن��د���ش��ة  و�أ����ش���ت���اذة  ب��وم��ا 
و�ملناخية يف جامعة �إلينوي، ميغان 
كونار من تد�عيات كارثية للحرب 
�لعذ�ء  و�رد�ت  ع��ل��ى  �لأوك���ر�ن���ي���ة، 

�لعاملية.
لو�شول  م��ر�ق��ب��ت��ن��ا  “مع  وك��ت��ب��ا 
بال�شيار�ت  �لأوكر�نين  �لالجئن 
بولند�،  �إىل  �لأق����د�م  على  و���ش��ري�ً 
�لو�حد  ي�شتعيد  �أل  �ل�شعب  فمن 
�لثانية،  �ل���ع���امل���ي���ة  �حل�������رب  م���ن���ا 
و�نت�شرت  �مل��ن��ط��ق��ة  دم�����رت  �ل���ت���ي 
مالين  وم�������ات  �مل����ج����اع����ة،  ف���ي���ه���ا 

�لأوكر�نين، جوعاً«.
�إىل هذه  �لو�شع مل ي�شل  �أن  ومع 
�لطعام  �نقطاع  فاإن  بعد،  �لنقط����ة 
“فما  م��ع��زول��ة  م�شكلة  ي��ب��ق��ى  ل��ن 
�أوك��ر�ن��ي��ا ي���رتدد �شد�ه  ي��ج��ري يف 
يف �خل���������ارج، وي����ه����دد �ل���ط���ع���ام يف 
�ل��دول �لأق��ل �زده���ار�ً �لتي تعتمد 
�أنو�ع  على �شادر�ت �حلبوب وبقية 

�لطعام من �أوكر�نيا، ورو�شيا«.
�لأ�شود،  �لبحر  منطقة  وحت��ول��ت 
�إىل منطقة ن�شطة لالإنتاج �لزر�عي 

�لأ�شمدة  �أ���ش��ع��ار  خ��ف�����س  �ل�����دويل 
و�حلفاظ  �لطاقة  �أ�شعار  بخف�س 
على �شوقها مفتوحة، ما �شي�شاعد 
�إنتاج  �ل��ع��امل على  �مل��ز�رع��ن ح��ول 

حما�شيلهم
ب�شبب  لي�س  �لطعام  �أ�شعار  وز�دت 
�لنخيل،  زي���ت  لأن  ول��ك��ن  �ل���وب���اء 
�لديزل  لإن���ت���اج  وج��ه��ا  و�ل�����ش��وي��ا، 
�حليوي يف �لحتاد �لأوروب��ي، مثل 
زي���ت �ل�����ذرة لإن���ت���اج �لإي���ث���ان���ول يف 

�لوليات �ملتحدة.
لال�شتهالك  �مل��و�د  ه��ذه  �شرف  �إن 
خف�س  �إىل  ي�����وؤدي  ق���د  �لإن�������ش���اين 
�لأ����ش���ع���ار وت��ع��وي�����س �ل��ن��ق�����س من 

�أوكر�نيا ورو�شيا.
وط���ال���ب �ل��ك��ات��ب��ان ب��ال��دع��م �ملايل 
ل���ربن���ام���ج �ل����غ����ذ�ء �ل���ع���امل���ي �ل���ذي 
يعاين حتديات مالية ليكون قادر�ً 

على مو��شلة عمله �لإن�شاين.
�شروريا  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن  ويعترب 
لأم�������ن �ل����������دول. و����ش���اه���دن���ا عرب 
�لنز�عات،  ع��ط��ل��ت  ك��ي��ف  �ل��ت��اري��خ 
�إير�د�ت �لطعام، ويف �لأ�شو�أ حولته 

�إىل �شالح يف �حلرب.

�لربنامج �إن »�أ�شعار �لوقود ترتفع، 
و�لأ�شمدة  ت��زي��د،  �لطعام  و�أ���ش��ع��ار 
�أ���ش��ب��ح��ت غ��ال��ي��ة، ك���ل ه���ذ� يغذي 

�أزمة جديدة«.
لأوكر�نيا  �ل��رو���ش��ي  �ل��غ��زو  وف��اق��م 
�مل�شاكل مبا يهدد �أمن �لدول �لتي 
ل�شكانها.  �ل��ط��ع��ام  لتوفري  تكافح 
�تخاذ  �ل��������دويل  �مل���ج���ت���م���ع  وع���ل���ى 
�لطعام  �أزم�����ة  ل��وق��ف  �لإج�������ر�ء�ت 

ب�شبب �أوكر�نيا. 
�لوليات  فيها  مب��ا  �ل����دول،  وع��ل��ى 
�ملتحدة، وكند�، وفرن�شا، و�أ�شرت�ليا 
ت�شدير  ت��ق��ي��ي��د  ���ش��ي��ا���ش��ات  جت��ن��ب 
م�شاهمة  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �حل���ب���وب، 
ه��ذه �ل��ت��ج��ارة يف ت��وف��ر �ل��ط��ع��ام يف 
تعتمد  �لتي  �ل���دول  وعلى  �ل��ع��امل. 
ورو���ش��ي��ا ل�شتري�د  �أوك��ر�ن��ي��ا  ع��ل��ى 
�حلبوب، �لعمل مع �لدول �لأخرى 
�شال�شل  وتنويع  للحبوب،  �ملنتجة 

توريد �ملو�د �لزر�عية.
ويجب تقييم �لعقوبات على رو�شيا 

و�لتجارة.  وتعترب �أوكر�نيا و�حدة 
من �شالل �لغذ�ء يف �لعامل.

�ل�شوفييتي  �لحت���اد  �ن��ه��ي��ار  وب��ع��د 
حت���ول���ت رو����ش���ي���ا و�أوك����ر�ن����ي����ا �إىل 
م�شدرين مهمن للحبوب، وي�شدر 
�لقمح  م��ن   29% �لآن  �ل��ب��ل��د�ن 
من   18% ب���  وي�شاهمان  �ل��ع��امل��ي، 
���ش��ادر�ت �ل���ذرة �ل��ع��امل��ي��ة، و80% 
م��ن ����ش���ادر�ت زي���ت ع��ب��اد �ل�شم�س 

�لعاملية.
وبعد يوم و�حد من �لقتال، �هتزت 
�ل��ع��امل��ي��ة، وتوقف  �ل��ب�����ش��ائ��ع  ���ش��وق 
�ل�������ش���ح���ن يف م���ي���ن���اء �أ�������ش������زوف يف 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي. و�رت��ف��ع��ت عقود 
جمل�س  يف   12% �لآج��ل��ة  �لقمح 
�لرتفاع  وتفوق  للتجارة،  �شيكاغو 

على �لأ�شعار �ملت�شخمة �أ�شال.
ومتثل �حلبوب �جل��زء �لأك��رب من 

نظام �لتغذي�������ة �لعاملي.
 وي��ه��دد �رت��ف��اع �لأ���ش��ع��ار بال�شغط 
مث������ل  �ل����ف����ق����رية  �ل���������دول  ع���ل���ى 

�أوكر�نيا  �شد  حرباً  ت�شنان  �للتان 
لالأ�شمدة،  رئ��ي�����ش��ي��ن  م�����ش��دري��ن 
وت��ظ��ل رو���ش��ي��ا �ل���ر�ئ���دة ع��امل��ي��اً، ما 
�أدى لزيادة �أ�شعارها رغم �أنها، من 
�لناحية �لتاريخية، باهظة �لكلفة.

تعر�س  �لأ�شمدة  ندرة  فاإن  وعليه   
�لإن���ت���اج �ل��ع��امل��ي ل��ل��خ��ط��ر، يف وقت 
�شادر�ت  ك��ل  خ�����ش��ارة  ف��ي��ه  يحتمل 
 % و�ل��ق��م��ح 12   % �ل����ذرة، 13 

من �أوكر�نيا.
وقال برنامج �لغذ�ء �لعاملي بالأمم 
�ملتحدة يف نوفمرب)ت�شرين �لثاين( 
كارثياً”  “جوعاً  يو�جه  �لعامل  �إن 
مل��ئ��ات �مل��الي��ن م��ن ���ش��ك��ان �لعامل، 
ح��ي��ث ت��ك��اف��ح م��ن��ظ��م��ات �لإغ���اث���ة 
�لطعام  لتوفري  م��ال��ي��اً  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
م�شاكل،  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل����دول  �إىل 
مثل �أفغان�شتان �لتي تهدد �ملجاعة 

فيها، �ملالين.
�أ�شعار �لوقود و�لطعام و�لأ�شمدة

وق����������ال دي����ف����ي����د ب������ي������زيل، م���دي���ر 

وباك�شتان،  و�ل�����ش��ود�ن،  بنغالد�س، 
ن�شف   2020 ����ش��ت��وردت يف  �ل��ت��ي 
ما ت�شتهلكه من قم�����ح، من رو�شيا، 
�إىل م�شر،  بالإ�شافة  �أوكر�ني����ا،  �أو 
�لكمية  �����ش���رتت���ا  �ل��ل��ت��ن  وت���رك���ي���ا 
�مل�شتهلكة  �حل���ب���وب  م���ن  �ل���ك���ربى 

فيهما من �لبلدين �ملتقاتلن.
ويف 2010، �رتفعت �أ�شعار �لطعام 
يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، 
عندما حدت �أوكر�نيا من �شادر�تها 
من �حلبوب، ما �شغط على و�رد�ت 
�ل���ط���ع���ام �مل�����ش��ت��م��رة ل���ه���ذه �ل����دول 
�ل�شيا�شية  �ل�شطر�بات  و�شاهم يف 

يف �ملنطقة عامة.
و�أدى تعطل �شال�شل �لتوريد ب�شبب 
وباء كورونا �إىل ت�شخم �أ�شعار �ملو�د 
�لدول  معظم  و�شهدت  �لأ�شا�شية. 
و�مل�شتوردة  �مل���ت���دين  �ل���دخ���ل  ذ�ت 
ل��ل��ط��ع��ام زي����ادة يف م��ع��دلت �لفقر 

�لغذ�ئي.
وتعترب رو�شيا وحليفتها بيالرو�شيا 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن �أن���ه���ا ل���ن ت�����وؤدي �إىل 
�لدول  يف  �ل��ط��ع��ام  نق�س  مفاقمة 
للمجتمع  ومي����ك����ن  �ل�������ش���ع���ي���ف���ة. 

تداعيات كارثية للحرب يف اأوكرانيا على الغذاء حول العامل

لودريان يخ�سى االأ�سواأ يف حرب اأوكرانيا 
•• باري�س-اأ ف ب

ع���رب وزي����ر �خل���ارج���ي���ة �ل��ف��رن�����ش��ي ج����ان �يف 
لودريان �أم�س �خلمي�س عن قلقه من �أن يكون 
“�لأ�شو�أ قادما” يف �حلرب �لتي ت�شنها رو�شيا 
مو�شكو  ق���و�ت  حتا�شر  بينما  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �شد 

عدد� من �ملدن �لأوكر�نية وتق�شفها.
�ل��ت��ل��ف��زي��ون فر�ن�س2  ل��ق��ن��اة  ل���ودري���ان  وق����ال 
“ميكننا �أن نخ�شى منطق ح�شار �عتاد �لرو�س 
“تذكرو� حلب.. غروزين” ،  عليه”. و�أ�شاف 
�شوريا  يف  �مل��دي��ن��ت��ن  ه���ات���ن  �إىل  �إ�����ش����ارة  يف 
يف  رو�شي  لق�شف  تعر�شتا  �للتن  و�ل�شي�شان 

توؤدي  “�حلرب  �أن  و�أ���ش��اف  �لأخ���رية.  �لعقود 
ا”  �أي�شً �لرو�شي  �ملئات من �جلانب  �إىل مقتل 
بينما و�شف نظريه �لأمريكي �أنتوين بلينكن 
�لرو�شي  للغزو  �لب�شرية  �خل�شائر  �لأرب��ع��اء 
ب”�لهائلة”. وقال �لوزير �لفرن�شي �إن �ملو�قع 

�لتي دمرت “لي�شت �أهد�فا ع�شكرية«.
�لرئي�س  �أن  �لفرن�شي  �خلارجية  وزي��ر  وتابع 
“�إنكار  ي���ري���د  ب���وت���ن  ف���الدمي���ري  �ل���رو����ش���ي 
�أوكر�نيا و�إنكار وجود دولة دميوقر�طية على 

�أبو�به«.
وقال لودريان “هذ� هو �ملنطق. ق�شة دونبا�س 
وجمهوريتي دونيت�شك ولوغان�شك �للتن كنا 

كانت  ذري��ع��ة  ك��ان��ت  �أي���ام  قبل  عنهما  نتحدث 
جتنب  هي  بوتن  “�إر�دة  �أن  و�أ�شاف  حجة”. 
�أبو�به ميكنها  وجود مناذج دميوقر�طية على 

�أن توؤثر على تطور رو�شيا«.
ودعا جمدد� رو�شيا �إىل وقف �إطالق �لنار قبل 
بن  منها  ثانية  جولة  �شتعقد  مفاو�شات  �أي 
على  ب��ي��الرو���س  يف  �خلمي�س  وكييف  مو�شكو 
لودريان  وق��ال  بولند�.  م��ع  �لبلد  ه��ذ�  ح��دود 
“ي�شمونها حمادثات. هذه لي�شت مفاو�شات. 
ن���ت���ف���او����س مب�����ش��د���س م�������ش���وب �إىل  ن���ح���ن ل 
روؤو���ش��ن��ا، ل��ذل��ك م��ن �ل�����ش��روري ف��ر���س وقف 

لطالق �لنار«.

وا�سنطن ت�سجب خطاب بوتني حول االأ�سلحة النووية 
•• وا�شنطن-اأ ف ب

�لنووية،  �لأ�شلحة  ب�شاأن  بوتن  فالدميري  �لرو�شي  للرئي�س  �ل�شتفز�زي”  “�خلطاب  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شجبت 
و�أعلنت بد�فع “�مل�شوؤولية” تاأجيل �ختبار ل�شاروخ بال�شتي كان من �ملقرر �إجر�وؤه هذ� �لأ�شبوع.

وقال وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن �إّن �إعالن بوتن �لأ�شبوع �ملا�شي �أّن بالده �لتي متتلك �أكرب عدد من 
�لروؤو�س �حلربية �لنووية يف �لعامل و�شعت قو�تها �لنووية يف “حالة تاأهب خا�شة” ميّثل “ذروة عدم �مل�شوؤولية«.

و�أ�شاف بلينكن خالل موؤمتر �شحفي �أّن مثل هذ� �خلطاب “خطر ويزيد من خماطر �شوء �لتقدير ويجب جتّنبه«. 
�ختبار�ً  �أرج��اأت  �ملتحدة  �لوليات  �إّن  )�لبنتاغون( جون كريبي  �لدفاع  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  قال  ذل��ك،  يف غ�شون 

مزمعاً لإطالق �شاروخ بال�شتي عابر للقار�ت حتى ل توؤدي هذه �لتجربة �ل�شاروخية �إىل تفاقم �لتوتر�ت.
وقال كريبي “يف حماولة لإثبات �أنه لي�شت لدينا �أي نية لالنخر�ط يف �أية �أعمال ميكن �أن ي�شاء فهمها �أو ي�شاء 
تاأويلها، �أ�شدر وزير �لدفاع تعليمات بتاأجيل �ختبار �إطالق �ل�شاروخ �لبال�شتي �لعابر للقار�ت مينيتمان 3 �ملقّرر 

�إجر�وؤه هذ� �لأ�شبوع«.

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن بالن�شر 

 210/2022/208 تنفيذ مدين 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  حمد علي عبد�لرحمن �حمد �ملدين

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�حمد عبد�هلل حممد ح�شن 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)94707( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:266/2022/460 نزاع مدين 

�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لثانية ع�شر رقم 761
مو�شوع �ملنازعة : �ملطالبات باثبات �حقيه �ملتنازع يف مبلغ )110000( درهم مائة وع�شرة �لف درهم تعوي�شا عن 
�ل�شر�ر �ملعنويه و�لدبيه �لتي ��شابته من جر�ء ما �رتكبته �ملتنازع �شدها و�لز�مها بالفو�ئد �لقانونية بو�قع %12 

على �ملبلغ �ملحكوم به و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملتنازع:�دو�رد جورج كلزي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �شارع �شارع �لبر�ج - مبنى برج �أوبال - �شقة 1905
�ملطلوب �إعالنه :  1- �شركة ن�شمي ديفلومبنت �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبات باثبات �حقيه �ملتنازع يف مبلغ )110000( درهم 
�ملتنازع �شدها  �رتكبته  ��شابته من جر�ء ما  �لتي  �ملعنويه و�لدبيه  مائة وع�شرة �لف درهم تعوي�شا عن �ل�شر�ر 
و�لز�مها بالفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% على �ملبلغ �ملحكوم به و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت 
لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/3/9  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533
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عربي ودويل

•• الفجر -كليمان دانيز 
ترجمة خرية ال�شيباين

جي�سه  راأ�ــس  على  بوتني  فلدميري  و�سع     
هذا اجلرنال الذي اأ�سبح املهند�س الرئي�سي 

لتحديث القوات الع�سكرية الرو�سية.
الــر�ــســمــي, تغطي  ــدي زيـــه  ــرت    عــنــدمــا ي
اإثــراء  وميكن  امل�سفرة.  �سرتته  النيا�سني 

هذا قريًبا باأو�سمة جديدة متاأتية من غزو 
غريا�سيموف,  فالريي  اجلــرنال  اأوكــرانــيــا. 
و�سف  حد  على  النخاع”,  حتى  “جندي  هو 
وزير دفاعه, �سريجي �سويغو. اأقل ظهورا يف 
لكنه رغم  الأخــري,  الإعــلم من هذا  و�سائل 
ذلك يلعب دوًرا اأ�سا�سًيا يف الهجوم الذي �سنه 
فلدميري بوتني يف 24 فرباير, والذي عّينه 

رئي�ًسا لأركان جي�سه عام 2012.

   نظرًيا وعملًيا, هــذا الرجل, �ساحب الوجه 
العلني  ظهــــوره  خـــلل  واملغلــق  ال�سلب 
القوات  حتــديــث  ــر  وت على  يــعــزف  ــادر,  ــن ال

الرو�سية. 
اأنه  على  الأحيان  من  كثري  يف  تقدميه  ويتم 
الطريقة  على  الهجينة”  “للحرب  املنظر 
ا�ستقرار  زعزعة  اإىل  يــوؤدي  مما  الرو�سية, 

اخل�سم دون اإطلق النار.

بورتريه
�ملدى  بعيدة  �لعمليات  “�أ�شبحت 
�لو�شيلة  بالعدو  �لحتكاك  ودون 
�ل���رئ���ي�������ش���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�������د�ف 
ن�شر  م���ق���ال  يف  ك��ت��ب  قتالية”، 
بالتدخل  فيه  يندد   2013 ع��ام 
�لغربي خالل �لثور�ت �مللّونة �شد 

�لأنظمة �ملو�لية ملو�شكو.
�ل��ت��ح��ل��ي��ل تطوير      ر�ف����ق ه����ذ� 
�أدو�ت جديدة لزعزعة �ل�شتقر�ر 

•• وا�شنطن-جنيف-اأ ف ب

ل�شوؤون  �لأع����ل����ى  �مل���ف���و����س  �أع���ل���ن 
�لالجئن يف �لأمم �ملتحدة فيليبو 
غر�ندي  �أم�س �خلمي�س �أّن مليون 
لج���ئ �أوك�����ر�ين ف����ّرو� م��ن بلدهم 
غزوه  �لرو�شية  �لقو�ت  ب��د�أت  منذ 

قبل �أ�شبوع.
ت��غ��ري��دة على  وق�����ال غ���ر�ن���دي يف 
�أيام  �شبعة  “يف غ�شون  �إّن��ه  تويرت 
لجئ  مليون  ت��دف��ق  �شهدنا  فقط 
�ملجاورة  �ل��دول  على  �أوكر�نيا  من 

لها«.
ملالين  “بالن�شبة  �أّن�����ه  و�أ����ش���اف 
�آخرين د�خل �أوكر�نيا، حان �لوقت 
تتمّكن  ح��ت��ى  �مل���د�ف���ع  ت�شكت  لأن 
�أن ت�شل  �لإن�شانية من  �مل�شاعد�ت 

وتنقذ �أرو�حاً«.
وقال غر�ندي �إّنه يعتزم �لتوّجه يف 
رومانيا  �إىل  �ملقبلة  �لقليلة  �لأي��ام 
ومولد�فيا وبولند�، �لدول �لثالث 
�لتي ت�شت�شيف على �أر��شيها �أكرب 

عدد من �لالجئن �لأوكر�نين.
وت��ب��ّن��ت �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة لالأمم 
�لأربعاء  �شاحقة  باأغلبية  �ملّتحدة 
رو�شيا  “يطالب  ملزم  غري  ق���ر�ر�ً 
بالتوّقف فور�ً عن ��شتخد�م �لقوة 

�شّد �أوكر�نيا«.
�لرو�شية  �لقو�ت  و��شلت  ميد�نياً، 
و�شيطرت  �أوك���ر�ن���ي���ا  يف  ت��ق��ّدم��ه��ا 
�ملدينة  خري�شون،  على  خ�شو�شاً 
�ل��ب��الد و�أكرب  �ل��ك��ب��رية يف ج��ن��وب 
حتى  قب�شتها  يف  ت�شقط  م��دي��ن��ة 

�ليوم.
ه�������ذ� وح����������ّذر وزي��������ر �خل����ارج����ي����ة 
�أّن  بلينكن من  �أن��ت��وين  �لأم��ريك��ي 
لل�شحايا  “�ملرّوعة”  �حل�شيلة 
�ملدنين �لذين �شقطو� يف �أوكر�نيا 
غزو  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت  ب���د�أت  منذ 
�شتو��شل  �أ���ش��ب��وع  قبل  �لبلد  ه��ذ� 

�لرتفاع.
وق��������ال ب���ل���ي���ن���ك���ن خ������الل م���وؤمت���ر 
�لب�شرية  “�لتكلفة  �إّن  ���ش��ح��ايف 
للحرب غري �ملرّبرة و�ملّجانية �لتي 

�ل���ك�������ش���ف ع������ن م���ب���دئ���ه���ا يف  مت 
��شتخد�م  على  فيه  ���ش��دد  خ��ط��اب 
�شريع  ب�����ش��ك��ل  ُم�����ش��ق��ط��ة  “قو�ت 
بذ�تية  وت��ت��م��ت��ع  للتعديل  ق��اب��ل��ة 
جتميع  م�شاألة  “�إنها  �حلركة”. 
فيالق من خمتلف �لأفو�ج “�مل�شاة 
كما  م��ًع��ا،  و�ملدفعية”  و�مل��درع��ات 
يفعل �لغربيون منذ مطلع �لقرن 
يو�شح  و�لع�شرين”،  �حل������ادي 
�ل�شيغة  ����ش���م���ي���ت...  �أول��ي��ف��ي��ي��ه 
يف  جدو�ها  تثبت  �أنها  يبدو  �لتي 

�أوكر�نيا.

بالتوّقف  رو���ش��ي��ا  “يطالب  م��ل��زم 
ف�����ور�ً ع���ن ����ش��ت��خ��د�م �ل���ق���وة �شّد 

�أوكر�نيا«.
لها  ي����ح����ّق   193 �أ������ش�����ل  وم�������ن 
�لعامة  �جل��م��ع��ي��ة  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت 
141 دولة ل�شالح �لقر�ر  �شّوتت 
فقط  دول   5 ع���ار����ش���ت���ه  ف���ي���م���ا 
)رو�شيا وبيالرو�س و�شوريا وكوريا 
�ل�شمالية و�إريرتيا( و�متنعت 35 
�ل��ت�����ش��وي��ت م���ن بينها  دول�����ة ع���ن 
بعا�شفة  �ل��ق��ر�ر  وق��وب��ل  �ل�����ش��ن. 
عّلق  و��شنطن  ويف  �لت�شفيق.  من 
�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن على 
�إّنها  نتيجة هذ� �لت�شويت بالقول 
�لرو�شي  نظريه  عزلة”  “ك�شفت 

فالدميري بوتن.
�لغالبية  �إّن  ب��ي��ان  ب��اي��دن يف  وق���ال 
�لعامل  ح��ول  �ل���دول  م��ن  �لعظمى 
�لغالبية  ب����وت����ن.  ح�����رب  ت���دي���ن 
�أّن  �ل��ع��ظ��م��ى م���ن �ل������دول ت�����درك 
�أوكر�نيا فح�شب،  بوتن ل يهاجم 
�ل�شلم و�لأم���ن  ي��ه��اج��م رك��ائ��ز  ب��ل 
�ل��ع��امل��ي��ن وك�����ّل م���ا مت��ّث��ل��ه �لأمم 
“غالبية  �أّن  و�أ����ش���اف  �مل���ت���ح���دة«. 
عظمى م��ن �ل��ع��امل ت��درك �أّن��ن��ا �إذ� 
مل نت�شدَّ لرو�شيا بوتن فاإّنها لن 
تت�شّبب �شوى مبزيد من �لفو�شى 

و�لعدو�ن على �لعامل«.
�أّنه  �لأمريكي على  �لرئي�س  و�شّدد 
رو�شيا  “وقفت  �لت�شويت  ه��ذ�  يف 
م��ع��زول��ة، ل ت��دع��م��ه��ا ���ش��وى �أرب���ع 

دول وح�شية وم�شتبّدة«.

م���ث���ل قنو�ت  رو����ش���ي���ا،  ق���ب���ل  م����ن 
�شبوتنيك  وم��وق��ع  �ل��ي��وم  رو���ش��ي��ا 
ي�شتهدف  �ل���������ذي  �لإخ��������ب��������اري 
جمهوًر� �أجنبًيا. ي�شاف �إىل ذلك، 
�لهجمات �لإلكرتونية وحماولت 
�لنتخابية،  بالعمليات  �لتالعب 
�لنتخابات  �أث����ن����اء  ح�����دث  ك���م���ا 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة �ل��ت��ي �أدت 
ت���ر�م���ب.  دون����ال����د  �ن���ت���خ���اب  �إىل 
وت�شري كاتارزينا زي�شك، �لأ�شتاذة 
للدر��شات  �ل��روي��ج��ي  �مل��ع��ه��د  يف 
�أكد  “غري��شيموف  �أن  �لدفاعية، 

�ح��رت�ف��ه��ا.    وعندما مت تعيينه 
�لعامة،  �لأرك������ان  ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ًش��ا 
ك�����ان �إ�����ش����الح �جل���ي�������س ق����د ب����د�أ 
ل�����ش��د �ل��ث��غ��ر�ت يف �ل��ه��ج��وم على 
-�ملعد�ت   2008 ع���ام  ج��ورج��ي��ا 
�لت�شال،  وم�����ش��اك��ل  �مل��ت��ه��ال��ك��ة، 
�لذي  لكنه هو  �لن�شباط،  وعدم 
قاد، حتت �شلطة �شريجي �شويغو، 

�شعود �لقو�ت �لرو�شية.
   ل��ق��د ق�����اده ه����دف ���ش��ن ح���روب 
“كتيبة  �إن�شاء  �إىل  �شديدة �حلدة 
و�لتي  �لتكتيكية”،  �مل��ج��م��وع��ات 

ي�شرح  وغريها”،  دع��ائ��ي��ة  ك����اأد�ة 
موؤ�ش�شة  يف  �لباحث  فوييه،  تيبو 

�لبحوث �ل�شرت�تيجية.
  »�خلطب �لتي متكن غري��شيموف 
من �إلقائها تتنا�شب مع �نعطاف: 
هي  �ل�شيا�شة  �أن  مو�شكو  تعترب 
�أخرى  بو�شائل  للحرب  ��شتمر�ر 
-ولي�س �لعك�س -و�أن رو�شيا هدف 
�لغرب”،  من  متا�س،  دون  ح��رب، 
ي��ح��دد �أول��ي��ف��ي��ي��ه ���ش��م��ي��ت، مدير 
و�لأب����ح����اث يف معهد  �ل���در�����ش���ات 
�لدر��شات �لعليا للدفاع �لوطني.

يف خطاباته على �أهمية ��شتخد�م 
�ل��و���ش��ائ��ل غ���ري �ل��ع�����ش��ك��ري��ة زمن 
�ل�����ش��ل��م«.    �ل��ك��ث��ري م��ن �لأعمال 
�رتبطت ب� “عقيدة غري��شيموف” 
�مل��زع��وم��ة. ت��ع��ب��ري م��رف��و���س مع 
�ملتخ�ش�شن.  ق���ب���ل  م����ن  ذل�����ك 
“�إنها لي�شت عقيدة، حتى لو كان 
هناك تكييف للخطاب مع و�شائل 
����ش���ن ح������رب مل ت���ك���ن م����وج����ودة 
�لإنرتنت،  مثل  ع��اًم��ا،   30 قبل 
�ل�شطناعي،  �ل���ذك���اء  وت��ط��وي��ر 
�لجتماعية  �ل�شبكات  و��شتخد�م 

 ...2015 ع���ام  م��ن��ذ  ���ش��وري��ا  يف 
�لعمليات  م�����ش��ارح  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لرو�شية  �ل��ق��و�ت  �كت�شبت  حيث 

خربة قيمة.
ك��ان غري��شيموف  ذل���ك،      قبل 
ق���د ق����اد ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ جي�س 
�شمال �لقوقاز �لثامن و�خلم�شن 
خالل �ل�شر�ع �لثاين يف �ل�شي�شان 
كانت   .”2000-1999“
�ملتكّون  �ل�����ش��اب��ط  ل��ه��ذ�  ف��ر���ش��ة 
يف �ل���ق���و�ت �مل���درع���ة ل���ريى كيف 
ت��خ��ل��ف��ت �ل�����ق�����و�ت �ل���رو����ش���ي���ة يف 

 رجل حروب
   �لهجوم �لو��شع �لذي �شن على 
�أوكر�نيا، هو �حلرب �لثالثة �لتي 
�أوًل،  �لرو�شي.  للرئي�س  يقودها 
 2014 ع��م��ل��ي��ات  ه���ن���اك  ك���ان���ت 
�ملفاجئ  �ل�شم  م��ع  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف 
ل�����ش��ب��ه ج���زي���رة �ل���ق���رم م���ن قبل 
�لتورط  ق��ب��ل  �ل���ق���و�ت �خل��ا���ش��ة، 
�ل�شري للقو�ت و�ملعد�ت �لرو�شية 
و�لف�شلية  �ل�شبقية  م��ن��ح  مم��ا 
كييف.  �مام  دونبا�س  لنف�شاليي 
�لع�شكري  �ل����ش���ت���ب���اك  �أخ���������رًي�، 

هناك  م��رّوع��ة.  �لكرملن  ي�شّنها 
�ملدنين  �آلف  ي��ك��ن  مل  �إن  م��ئ��ات 
�أّن  و�أ������ش�����اف  ق���ت���ل���و� وج�����رح�����و�«. 
�ملدنين  و�جل��رح��ى  �لقتلى  “عدد 
ل��ن تنفّك  و�ل��ع��و�ق��ب �لإن�����ش��ان��ي��ة 

تزد�د �شوء�ً يف �لأيام �ملقبلة«.
�لبنى  �أّن  ع���ل���ى  ب��ل��ي��ن��ك��ن  و�����ش����ّدد 
�ل�شربات  دّم��رت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لتحتية 
�لرو�شية “لي�شت �أهد�فاً ع�شكرية. 
مدنيون  فيها  يعمل  �أم��اك��ن  �إّن��ه��ا 

وتعي�س فيها �أ�شر«.
عن  �متنع  �لأم��ريك��ي  �لوزير  لكّن 
�ملدنين  با�شتهد�ف  مو�شكو  �ّتهام 
عمد�ً، مكتفياً بالقول �إّن و��شنطن 

تدر�س �لو�شع من كثب.
م��ن جهته ق���ال م�����ش��وؤول ك��ب��ري يف 
�رتفاعاً  ي��خ�����ش��ى  �إّن�����ه  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون 
�ل�شحايا  ح�����ش��ي��ل��ة  يف  ك�����ب�����ري�ً 
�أوك���ر�ن���ي���ا يف �لأي�����ام  �مل���دن���ي���ن يف 

�لتاأكيد على �أّن �لقو�ت �لرو�شية مل 
�أن ت�شيطر  تتمّكن حتى �ليوم من 
�جلوي  �مل��ج��ال  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ب�شكل 
�لأوكر�ين، كما �أّنها ما ز�لت تعاين 
من م�شاكل لوج�شتية، مبا يف ذلك 

من نق�س يف �لوقود و�لغذ�ء.
�لرو�شية  �ل����ق����و�ت  �أن  و�أو������ش�����ح 
ملخّططاتها”  بالن�شبة  “متاأّخرة 
قتالية  ق��وة  لديها  ز�ل��ت  “ما  لكن 
و�شتتغّلب  ت�شّرفها  حت��ت  �شخمة 

على �ل�شعوبات �لتي تو�جهها«.
�لوليات  �أّن  �إىل  �مل�����ش��وؤول  ول��ف��ت 
م�شاعد�ت  تقدمي  تو��شل  �ملتحدة 
ع�شكرية لأوكر�نيا، م�شري� �إىل �أّن 
�آخر عملية ت�شليم لهذه �مل�شاعد�ت 

مّتت قبل �أقّل من 24 �شاعة.
و�أتت هذه �لت�شريحات �لأمريكية 
بعيد تبّني �جلمعية �لعامة لالأمم 
�ملّتحدة باأغلبية �شاحقة قر�ر�ً غري 

ناقو�س  و��شنطن  دّق��ت  و�لأرب��ع��اء 
�خلطر �إز�ء خطوة �أخرى قد ُتقدم 
�للجوء  �ل��رو���ش��ي��ة:  �ل��ق��و�ت  عليها 
مبوجب  حم���ظ���ورة  �أ���ش��ل��ح��ة  �إىل 

�تفاقية جنيف.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفرية  وق��ال��ت 
لدى �لأمم �ملتحدة ليند� توما�س-

�لعامة  �جلمعية  �أم���ام  غرينفيلد 
رو�شيا  �أّن  “يبدو  �ملتحدة  ل���الأمم 
حملتها  وح�شية  لت�شعيد  ت�شتعد 
���ش��ّد �أوك���ر�ن���ي���ا«. و�أ���ش��اف��ت “لقد 
لقو�ت  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ���ش��اه��دن��ا 
رو�شية وهي تنقل لأوكر�نيا �أ�شلحة 
فّتاكة ب�شكل ��شتثنائي ل مكان لها 

يف �شاحة معركة«.
و�أو�شحت �أّن هذه �لأ�شلحة ت�شمل 
فر�غية،  وقنابل  عنقودية  ذخائر 
مبوجب  “حمظورة  ذخ��ائ��ر  وه���ي 

�تفاقية جنيف«.

عازم  �لرو�شي  �جلي�س  لأّن  �ملقبلة 
ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو ع��ل��ى ق�����ش��ف �ملدن 
على  �لأوكر�نين  لإجبار  �لكربى 

�ل�شت�شالم.
طالباً  لل�شحفين  �مل�شوؤول  وق��ال 
عدم ن�شر ��شمه “نتوّقع ��شتخد�ماً 
عندما  ل��ل��م��دف��ع��ي��ة  م�������ش���ط���رد�ً 
�حل�شرية  �ملر�كز  من  �شيقرتبون 

وعندما �شيحاولون تطويقها«.
لتنفيذ  من��وذج��ي  “هذ�  و�أ����ش���اف 
تطويق  ت���ري���د  ع���ن���دم���ا  ح�������ش���ار: 
مركز ح�شري و�إخ�شاعه، و�إجباره 
�ملدفعية  ت�شبح  �ل�شت�شالم،  على 

�شالحاً مفيد�ً للغاية«.
من  �لبنتاغون  يف  �مل�شوؤول  وح��ّذر 
عندما  �أّن�����ه  ه���و  ُي��ق��ل��ق��ن��ا  “ما  �أّن 
ي�شبحون )�لرو�س( �أكرث عدو�نية، 
ي�شبحون �أقّل دّقة و�أقّل �نتقائية” 

يف ق�شفهم �ملدفعي.

ع��ل��ى م���دى �أ���ش��اب��ي��ع ع���دي���دة على 
�أ���ش��ب��ح��ت �لآن  �أوك���ر�ن���ي���ا  ح�����دود 
�إىل  �مل�شوؤول  ولفت  �أوكر�نيا  د�خل 
»�أّي حت��ّرك ملحوظة«  عدم وج��ود 
�أو  �ل��رو���ش��ي��ة جت���اه كييف  ل��ل��ق��و�ت 
خ���ارك���ي���ف م���ق���ارن���ة ب��ال��ي��وم��ن �أو 
�لأيام �لثالثة �ملا�شية، م�شري�ً �إىل 
�أّن مدينة خري�شون )جنوب( �لتي 
�أعلنت �لقو�ت �لرو�شية »�شيطرتها 
تز�ل  ل  �لأرب���ع���اء  عليها  �ل��ك��ام��ل��ة« 
عليها  »متنازعاً  مدينة  �ل��و�ق��ع  يف 

ب�شّدة«.
�أّكد  �لأرب��ع��اء-�خل��م��ي�����س  ليل  لكن 
�جلي�س  �أّن  �أوك��ر�ن��ي��ون  م�شوؤولون 
خري�شون،  ع��ل��ى  �شيطر  �ل��رو���ش��ي 
لت�شبح بذلك �أكرب مدينة ت�شقط 
منذ  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��ق��و�ت  قب�شة  يف 

بدء غزوها لأوكر�نيا.
وجّدد �مل�شوؤول �لدفاعي �لأمريكي 

�لو�شع،  ه��ذ�  عن  �شوؤ�ل  على  ورّد�ً 
يز�ل  ل  �حل�����و�ر  �إّن  بلينكن  ق���ال 

ممكناً لكّنه غري موؤكد.
مفتوحاً  �ل����ب����اب  “ُنبقي  وق������ال 
دبلوما�شي”  مل���خ���رج  ���ل  ل���ل���ت���و����شّ
�لأمر  ه��ذ�  “حتقيق  لكّن  ل��ل��ن��ز�ع، 
ي�شبح �أ�شعب بكثري عندما تق�شف 

�ملد�فع وتتقّدم �لدبابات«.
وع�شية �نطالق جولة جديدة من 
�لرو�شية-�لأوكر�نية  �مل��ح��ادث��ات 
وفقاً  تتمحور،  �أن  يفرت�س  �ل��ت��ي 
ل لتفاق على  �لتو�شّ ملو�شكو، على 
وق��ف لإط���الق �ل��ن��ار، ق��ال بلينكن 
�جلهود  “لدعم  م�����ش��ت��ع��ّد  �إّن��������ه 
�لدبلوما�شية” �لتي تبذلها كييف 

لإر�شاء مثل هذه �لهدنة.
�لبنتاغون،  يف  ل��ل��م�����ش��وؤول  ووف��ق��اً 
�لقو�ت  م��ن   82% ح����و�يل  ف����اإّن 
مو�شكو  ح�شدتها  �لتي  �لع�شكرية 

مهند�س حتديث القوات الرو�سية

رو�سيا: فالري جرا�سيموف قائد غزو اأوكرانيا
يتم تقدميه يف كثري من الأحيان على اأنه املنظر »للحرب الهجينة« على الطريقة الرو�سية

مليون لجئ اأوكراين منذ بدء الغزو الرو�سي 

بلينكن: ح�سيلة ال�سحايا املدنيني لغزو اأوكرانيا »مرّوعة«

�ملهند�س �لرئي�شي لتحديث �لقو�ت �لع�شكرية �لرو�شية

الق�ساء الياباين يحكم بال�سجن على م�ساعد غ�سن  ••  طوكيو-اأ ف ب

�أ�شدرت حمكمة يف طوكيو حكما بال�شجن ملدة �شتة �أ�شهر مع وقف �لتنفيذ 
�ل�شابق يف �شركة ني�شان غريغ كيلي بتهمة م�شاعدة �لقطب  على �مل�شوؤول 

�ل�شابق يف �شناعة �ل�شيار�ت كارلو�س غ�شن يف �لتكتم عن مد�خيله.
وكان �لأمريكي �لبالغ 65 عاما قد �أوقف مع غ�شن يف �ليوم نف�شه يف ت�شرين 
�لثاين/نوفمرب 2018. لكّن غ�شن فّر من �ليابان يف نهاية 2019 و�شط 

ظروف مذهلة ليجد كيلي نف�شه وحيد�ً �أمام �لق�شاء �لياباين.
�مل�شوؤول  �لنفاذ لهذ�  �شنتن مع  �ل�شجن ملدة  �لعاّمة عقوبة  �لنيابة  وطلب 
غ�شن  مب�شاعدة  �ّتهمته  بعدما  ني�شان  �شركة  يف  �ل�شابق  �لكبري  �لقانوين 
70 مليون يورو( ،  9،1 مليار ين )نحو  على �لتكّتم عن مد�خيل قدرها 

بن 2010 و2018.
 2010 �ملالية من  �أنه غري مذنب بالتهم عن �ل�شنو�ت  لكن �ملحكمة ر�أت 
�شتة  �ل�شجن  بعقوبة  وق�شت   ،2017 �ملالية  لل�شنة  وم��ذن��ب  و2017، 

�إن �ملدفوعات �لتي يتهم غ�شن بعد �لت�شريح عنها هي مكافاآت عن �ل�شنو�ت 
لحقا،  ُت��دَف��ع  لأن  جم��دول��ة  ك��ان��ت  ول��ك��ن  و2018،   2010 ب��ن  �ملمتدة 
غ�شن  لإبقاء  قانونية”  “طريقة  عن  تبحث  كانت  ني�شان  �أن  �ىل  م�شري� 

�شمن �ل�شركة ومنعه من �لن�شمام ملناف�س بعد تقاعده.
كان   ،2017 �ملالية  �ل�شنة  بحلول  �أن��ه  ر�أى  �شيميزو  كنجي  �لقا�شي  لكن 
موؤ�مرة  �أن  ت��رى  و�ملحكمة  م��دف��وع،  غري  مبلغا  هناك  ب��اأن  “مدركا  كيلي 
تو�شياكي(  ني�شان  يف  �لتنفيذي  و)�مل�����ش��وؤول  وغ�شن  كيلي(  )ب��ن  ح�شلت 

�أونوما«.
�لذي  ح��ول غ�شن  ق�شية مت��ح��ورت  ف��د�ء يف  كب�س  كيلي  �لبع�س  و�ع��ت��رب 
�لأول/ ك��ان��ون  يف  �ملو�شيقية  ل����الأدو�ت  ���ش��ن��دوق  يف  خمتبئا  ف���ر�ره  ت�شبب 

�لتنفيذ ملدة ثالث �شنو�ت بحقه. ودفع كيلي برب�ءته من  �أ�شهر مع وقف 
كل �لتهم. وحظيت �ملحاكمة مبتابعة و��شعة يف �ليابان و�خلارج، فيما �عترب 

�ل�شفري �لأمريكي لدى طوكيو �أن �لق�شية على ر�أ�س �لأولويات.
وعرّب كيلي بعد �جلل�شة عن �ل�شعور “بالده�شة و�ل�شدمة �لبالغتن” �إز�ء 

�حلكم �لذي �أكد حماموه �أنهم �شي�شتاأنفونه.
وقال كيلي يف بيان كتب باليابانية “لقد عملت با�شتمر�ر باإعطاء �لأولوية 

مل�شلحة ني�شان، ومل �أ�شارك �أبد� يف �أن�شطة غري قانونية«.
�لأك��رب من  �جل��زء  �لذنب يف  بعدم  ق��ر�ر�  �ملحكمة  �أعلنت  “بينما  و�أ���ش��اف 

�لتهامات، ل �أفهم مَل �عتربت �أنني مذنب يف تلك �ل�شنة«.
وكان فريق كيلي �لقانوين قال يف دفوعه  وتابع “�أنا بريء من كل �لتهم”. 

ويقول  �ليابانية.  لل�شلطات  كبري  ب��اإح��ر�ج  �ليابان،  من   2019 دي�شمرب 
و�شط  �عتقل  “كيلي  �إن  غيفنز  �شتيفن  �لق�شية  يتابع  طوكيو  يف  حم��ام 

توقعات باإمكان “�أن ينقلب لالإدلء ب�شهادة �شد غ�شن
ويوؤكد لفر�ن�س بر�س “عندما فّر غ�شن �إىل بريوت، ُترك �ملدعون مع ملف 

�شعيف �شد كيلي«.
تدفع  ب��اأن  �خلمي�س  �ملحكمة  وق�شت  �لق�شية،  يف  بالذنب  ني�شان  و�أق���رت 

غر�مة قدرها 200 مليون ين )1،8 مليون دولر(.
وكيلي موجود يف �ليابان منذ توقيفه يف 2018، وحلقت به زوجته �لتي 
��شطرت لاللتحاق بدرو�س لتعلم �ليابانية من �أجل �حل�شول على تاأ�شرية 
و�لبقاء يف �ليابان. ويعني �حلكم �أن باإمكانه مغادرة �ليابان للمرة �لأوىل 

منذ ثالث �شنو�ت.
ورحب �ل�شفري �لأمريكي لدى طوكيو ر�م �إميانويل بالقر�ر. وقال يف بيان 
و�ل�شيدة  �ل�شيد  ومتكن  �لق�شائية،  �لإج���ر�ء�ت  لنتهاء  بالرتياح  “ن�شعر 

كيلي من �لعود �إىل ديارهما«.

مهاجر يحاولون جمددا العبور اإىل جيب مليلية   1200
 •• مدريد-اأ ف ب

�ل�شياج �لعايل  1200 مهاجر �شباح �خلمي�س عبور  حاول نحو 
للمغرب،  �ل�شمايل  �ل�ش�����احل  على  �ل�شباين  مليلية  جيب  ح����ول 
�ل�شلطات  �أع��ل��ن��ت  ك��م��ا  ذل���ك،  حتقي�����ق  يف  منه������م   350 جن��ح 

�ملحلية.
وكان نحو 2500 مهاجر �شعو� �لأربعاء �إىل �لقيام بالأمر نف�شه 
يف �أكرب حماولة �شجلت على �لإطالق يف هذ� �جليب �لذي ي�شكل 
مع �شبتة، �حلدود �لربية �لوحيدة لالحتاد �لأوروبي مع �إفريقيا. 

وقد جنح خم�شون منهم يف عبور �ل�شياج.
�ل�شاد�شة  �ل�شاعة  “حو�يل  بيان  يف  مليلية  منطقة  �إد�رة  وقالت 

�حلر�س  ق��ي��ادة  �شاهدت  �لي�����وم  غرينت��س(  بتوقي���ت   05،00(
�مل���دين جم��م��وع��ة ق��و�م��ه��ا ن��ح��و 1200 م��ه��اج��ر ي��ق��رتب��ون من 

�ل�شياج«.
ب������د�أو�  �ملغربي�����ة  �لأم��ن  ق������و�ت  جت�����اوزو�  “بعدم�����ا  و�أ�شاف������ت 
ور�ش�قو�   )...( �ل�شياج  عبور  غ(  ت   (  07،25 �ل�ش������اعة  ح��و�ىل 
�شد  وع�شيا  خطاف���������ات  و��ش������تخدمو�  باحلجارة  �لأم��ن  ق��و�ت 

قو�ت �لأمن”. 
وتابعت �أن “حو�يل 350 منهم دخلو� �ملدينة«.

بعد  على  �ل��و�ق��ع  �لآخ���ر،  �لإ�شباين  �شبتة  وجيب  مليلية  وت�شكل 
400 كيلومرت غربا، �حلدود �لربية �لوحيدة لالحتاد �لأوروبي 

يف �أفريقيا.
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يف  بعثتها  �لفائت  �خلمي�س  م�شاء  �أم��رت  �ملنظمة  وكانت 
�أوكر�نيا مبغادرة هذ� �لبلد ب�شورة عاجلة ب�شبب �ملعارك 

�لتي �ندلعت مع بدء �لغزو �لرو�شي.
وقال وزير �خلارجية �لبولندي زبيغنييف ر�و �لذي يتوىّل 
حالياً �لرئا�شة �لدورية ملنظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا 
هليغا  للمنظمة  �لعامة  �لأمينة  مع  م�شرتك  ت�شريح  يف 
�أوكر�نيا،  �إّنه يف خاركيف، ثاين كربى مدن  ماريا �شميد 
“ويف مدن �أخرى يف �أوكر�نيا، �أ�شابت �شو�ريخ ومقذوفات 
وقذ�ئف مبان �شكنية ومر�كز مدن، مّما �أ�شفر عن مقتل 
و�أطفال على حد  ون�شاء  - رجال  �أبرياء  و�إ�شابة مدنين 

�شو�ء«.
و�أ�شافا بح�شب ما نقل عنهما �لبيان “ندين ب�شّدة تكثيف 

•• فيينا-اأ ف ب

�إح���دى  �أّن  �أوروب������ا  و�ل��ت��ع��اون يف  �لأم����ن  �أع��ل��ن��ت منظمة 
يف  خ��ارك��ي��ف  يف  �ل��ث��الث��اء  قتلت  �لأوك��ر�ن��ي��ات  مر�قباتها 
�شّنته �لقو�ت �لرو�شية على �ملدينة �لو�قعة يف  “ق�شف” 

�شرق �أوكر�نيا.
“مارينا  �إّن  �لإل���ك���رتوين  موقعها  ع��ل��ى  �ملنظمة  وق��ال��ت 
ة ملنظمة �لأمن  فينينا وهي ع�شو حمّلي يف �لبعثة �خلا�شّ
و�لتعاون يف �أوروبا للمر�قبة يف �أوكر�نيا ق�شت يف ق�شف 
بينما  �آذ�ر/مار�س”  م��ن  �لأول  يف  �أم�����س  خ��ارك��ي��ف  على 
“كانت يف طريقها جللب موؤن لعائلتها يف مدينة �أ�شبحت 

منطقة حرب«.

ب�شقوط  يت�شّبب  و�ل���ذي  �حل�شرية  �مل��ر�ك��ز  يف  �لق�شف 
قتلى وجرحى يف �شفوف �ملدنين ونكّرر دعوتنا لرو�شيا 
�لحتادية لأن توقف فور�ً �لأعمال �لعد�ئية وتنخرط يف 

حو�ر هادف«.
وليل �لثالثاء-�لأربعاء نّفذت قو�ت رو�شية جموقلة �إنز�ًل 
يف خاركيف و”هاجمت م�شت�شفى حملياً”، بح�شب �جلي�س 

�لأوكر�ين.
�آخرون  ت�شعة  و�أ�شيب  �لأق��ّل  على  �أ�شخا�س  �أربعة  وقتل 
بجروح يف ق�شف ��شتهدف مقر �لأجهزة �لأمنية يف �ملدينة 

وجامعة.
مقتل  عن  �أ�شفر  لق�شف  �ملدينة  تعّر�شت  �لثالثاء  ونهار 

21 �شخ�شاً وفًقا حلاكم �ملنطقة.

مقتل مراقبة مبنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا بخاركيف 

“كّل �ملز�عم، �ل�شابقة و�حلالية، بارتكاب جر�ئم حرب 
�أّي جزء  �إب��ادة جماعية يف  �أو  �لإن�شانية  �أو جر�ئم �شّد 

من �أر��شي �أوكر�نيا من قبل �أّي �شخ�س كان«.
“بطريقة  ���ش��ُي��ج��رى  حت��ق��ي��ق��ه  �أّن  �إىل  خ���ان  وط���م���اأن 
مو�شوعية وم�شتقّلة” و�شيهدف �إىل “�شمان �مل�شاءلة 
�ملحكمة  �لتي تدخل يف نطاق �خت�شا�س  عن �جلر�ئم 
�لدولية  �جل��ن��ائ��ي��ة  و�مل��ح��ك��م��ة  �لدولية”.  �جل��ن��ائ��ي��ة 
حمكمة  وه��ي   2002 يف  �أن�شئت  له���اي  يف  وم��ق��ّره��ا 
�ملّتهمن  �لأف�����ر�د  حم��اك��م��ة  مهّمتها  م�شتقّلة  دول��ي��ة 
بارتكاب جر�ئم �إبادة جماعية �أو جر�ئم حرب �أو جر�ئم 

�شد �لإن�شانية.

•• الهاي-اأ ف ب

كرمي  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لعام  �ملّدعي  �أعلن 
خان �أّنه فتح حتقيقاً ب�شاأن �لو�شع يف �أوكر�نيا للتحّقق 
�رتكبت يف هذ�  ق��د  �إذ� كانت هناك ج��ر�ئ��م ح��رب  مم��ا 
�لدول  39 من  �أن ح�شل على دع��م  �لبلد، وذل��ك بعد 
�أبلغت  “لقد  �لأط��ر�ف يف �ملحكمة. وق��ال خان يف بيان 
�شاأفتح  باأنني  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  رئا�شة  لتّوي 
�أّن  �أوك��ر�ن��ي��ا، م��وؤّك��د�ً  يف  ح��ول �لو�شع”  ف���ور�ً حتقيقاً 
�أب����رز �لدول  ب����د�أ«. وم���ن  “عملنا يف ج��م��ع �لأدّل�����ة ق��د 
�ل��ت��ي �أّي�����دت ه���ذه �خل��ط��وة ب��ل��د�ن �لحت����اد �لأوروب�����ي 

باأ�شره و�أ�شرت�ليا وكند� ونيوزيالند� 
دول من  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و���ش��وي�����ش��ر�، 
كولومبيا  م��ث��ل  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  �أم���ريك���ا 
وكو�شاريكا. و�أّكد �ملحامي �لربيطاين 
معقوًل”  “�أ�شا�شاً  هناك  �أّن  بيانه  يف 
- �مل��ع��ي��ار �ل���ذي مُي��ك��ن مب��وج��ب��ه فتح 
حتقيق يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية 
- ل��الع��ت��ق��اد ب�����اأّن ج���ر�ئ���م ت��دخ��ل يف 
نطاق �خت�شا�س �ملحكمة قد �رُتكبت 
�لتحقيق  �أّن  و�أو����ش���ح  �أوك���ر�ن���ي���ا.  يف 
�شيغطي جميع �لأعمال �لتي �رُتكبت 
ت�شرين   21 “منذ  �أوك����ر�ن����ي����ا  يف 
ولفت   .»2013 �ل���ث���اين/ن���وف���م���رب 
ي�شمل  حتقيقه  �أّن  �إىل  �لعام  �مل��ّدع��ي 

•• وا�شنطن-وكاالت

و�لوليات  �ل�شن  بن  �ملناف�شة  عن 
�لثانية  �ل����ب����اردة  و�حل������رب  �مل��ت��ح��دة 
�لعالقات  يف  �خل��ب��ري  ق��ال  �ملحتملة، 
�ل��دول��ي��ة و�ل���در�����ش���ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
�إ�شالم �أباد �شيد فر�ز ح�شن نقوي يف 
�إنه �إبان  جملة “نا�شوتال �إنرت�شت”، 
رئا�شة دونالد تر�مب، �نت�شر �لتد�ول 
“�حلرب  مل�شطلح  و����ش��ع  نطاق  على 
�لتناف�س  �شياق  يف   ”2 رق��م  �ل��ب��اردة 
�ل�شعود  ب��ع��د  �ل�����ش��ي��ن��ي،  �لأم���ري���ك���ي 

�لقت�شادي لل�شن.
منو�ً  �لأك��رث  �لقت�شاد  باتت  وبعدما 
�ل�����ش��ن ت�شكل  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل���ع���امل،  يف 
�لعاملي  �لق��ت�����ش��ادي  للنظام  حت��دي��اً 
�لذي تقوده �لوليات �ملتحدة، وتر�شي 
ع�شكرية  ق���وة  �إىل  �ل��ت��ح��ول  �أ���ش��ا���س 
بعد  �لثانية،  �لدولة  ولأنها  عظمى. 
�إنفاقاً  �لأك�����رث  �مل���ت���ح���دة،  �ل����ولي����ات 
دولر،  م��ل��ي��ار   250 بنحو  ع�شكرياً 
�لع�شكرية  قوتها  �ل�شن  ت�شتخدم 
يف  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  مطالبهها  ل��ت��ك��ري�����س 

بحر �ل�شن �جلنوبي.
يف  ��شطناعية  ج���زر�ً  �ل�شن  ت�شيد 
بحر �ل�شن �جلنوبي، وبنت قاعدتها 
ح���دوده���ا  خ������ارج  �لأوىل  �ل���ب���ح���ري���ة 
يف ج��ي��ب��وت��ي �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف باب 
�لتحركات  ه�����ذه  وت����رخ����ي  �مل����ن����دب. 
�أمريكا  �ع���ت���ب���ار  ع���ن���د  ب���ت���اأث���ري�ت���ه���ا 
لل�شن تهديد�ً متنامياً، وهكذ� بد�أت 
�لوليات  بن  عاملية جديدة  مناف�شة 

�ملتحدة و�ل�شن، للهيمنة.
�لثانية  �ل����ب����اردة  �حل����رب  وت�����ش��رتك 
-1945 �لأوىل  �لباردة  �حل��رب  مع 
كانت  �أوًل،  ع����دة.  ن����و�ٍح  يف   1991
�لوليات �ملتحدة و�لحتاد �ل�شوفييتي 
و�شعية  على  �لرئي�شين  �ملتناف�شن 

•• عوا�شم-وكاالت

�ل���رو����ش���ي���ة  ت���ت���وق���ف �حل��������رب  مل 
�لأوكر�نية، على �لغار�ت و�لق�شف 
جمالت  �إىل  تعدتها  ب��ل  �مل��ت��ب��ادل، 
كثرية �أخرى، من �أبرزها �لعقوبات 
�خل���ان���ق���ة �ل���ت���ي ف��ر���ش��ت��ه��ا �ل����دول 
ولكنها  رو����ش���ي���ا،  ع��ل��ى  �ل���غ���رب���ي���ة، 
�متدت �أي�شاً لت�شمل جبهات �أخرى 
غ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة، �أب����رزه����ا �حل���رب 
ع��ل��ى مو�قع  �لإع���الم���ي���ة خ��ا���ش��ًة 
جانب  �إىل  و�لإن���رتن���ت،  �لتو��شل 

�لتاريخ و�جلغر�فيا و�ملفاهيم.
ووف���������ق ����ش���ح���ف ع����رب����ي����ة �أم���������س 
بن  �حل���رب  متخ�شت  �خل��م��ي�����س، 
رو�شيا و�أوكر�نيا، عن وجوه جديدة 
�ل�شر�شة  �حل��رب  يف  م�شبوقة  غري 
�ل���د�ئ���رة ع��ل��ى �لأر�������س، و�ل���ت���ي ل 
و�شكلها  م�شارها  يف  �حل�شم  مُيكن 
بعد  وقائعها،  يف  �ل�شكوك  ب�شبب 
��شتعال �لربوباغند� و�لدعاية بن 

�لبلدين.

�سقوط اأقنعة

�أي�شاً  ك�شفت  �حل���رب  ه���ذه  ول��ك��ن 
ب�����ش��ك��ل خ���ا����س، مب�شار  و���ش��دم��ت 
�لغربي  �لإع������الم  م���ن  ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا، 
�شقوط  ب���ع���د  رئ���ي�������ش���ي،  ب�������ش���ك���ل 
وتر�جع  ف��ي��ه��ا،  ك���ث���رية  حم���اذي���ر 
�حل�����ي�����اد، و�مل���ه���ن���ي���ة �لإع����الم����ي����ة، 
ل�شالح �عتبار�ت قومية وح�شارية 
�ل�شيا�شية،  ع��ن  ف�شاًل  وث��ق��اف��ي��ة، 

ب�شكل غري م�شبوق.
ق����ال����ت جن���اة  �ل�������ش���ي���اق  ه������ذ�  ويف 
�ل�شعيد يف موقع �حلرة، �إن “�أقنعة 
�ل���ع���ام���ل���ن يف و����ش���ائ���ل �لإع�������الم 

�لرئي�شية قد �شقطت«.
تعليقات  مت�����ر  “مل  و�أ������ش�����اف�����ت 
�لقنو�ت  يف  �لغربين  �لإعالمين 
 NBCو  ،CBS مثل  �ملختلفة، 
�لربيطانية،   BBCو �لأمريكية 
�لإجنليزية،  �جلزيرة  قناة  و�أي�شاً 
�أوكر�نيا  �أثناء تغطيتها �حلرب يف 
مرور �لكر�م عند �لإعالم �لعربي، 
ورو�د مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 
�لتعليقات  ت���ل���ك  و����ش���ف���ت  ف���ق���د 
بالعن�شرية و�فتقادها �لإن�شانية«.

�مل�شاعر  “ل نعلم م��ا ه��ي  وق��ال��ت: 

�أمكن  �ل��ع��ظ��م��ى، وم����ع ذل����ك  �ل���ق���وة 
ب�شبب  بينهما  ع�شكري  ن���ز�ع  ت��ف��ادي 
�أت��اح للوليات  قوة �ل��ردع �لنووي، ما 
�ملتحدة و�لحتاد �ل�شوفييتي �لتعاون 
حل��ل حت��دي��ات دول��ي��ة �أ���ش��ا���ش��ي��ة، مثل 

�أزمة قناة �ل�شوي�س يف 1956.
ورغ���م �أن م��ع��ادل��ة �ل����ردع �ل��ن��ووي ل 
ف���اإن �شياق  �ل���ي���وم،  �إىل  ق��ائ��م��ة  ت���ز�ل 
يرتبط  �ل�شيني  �لأمريكي  �لتناف�س 

مب�شلحة �قت�شادية متبادلة.
�لبلدين  بن  �لتجارة  قيمة  �رتفعت 
 ،2018 يف  دولر  مليار   660 �إىل 
مع  �لأمريكية  �ل��ت��ج��ارة  كانت  بينما 
خالل  متدنية  �ل�شوفييتي  �لحت���اد 
�حل����رب �ل����ب����اردة. ورغ����م ذل����ك، فاإن 
�لوليات  ب��ن  �لتجارية”  “�حلرب 

�ملذيع  ويحرتمها  يتفهمها  �ل��ت��ي 
“�لعن�شرية”  هي  فهل  بال�شبط، 
فعندما  �لبي�س”؟  “��شتعالء  �أو 
ذكرت مر��شلة NBC �أن “هوؤلء 
م�شيحيون وبي�س م�شابهون جد�ً” 
لي�س  »ه���ذ�   CBS مر��شل  وع��ل��ق 
مكاناً مثل �لعر�ق و�أفغان�شتان �إنها 
�أل  �أوروبية”  متح�شرة  م��دي��ن��ة 
و  �لأجانب،  من  رهاباً  ذلك  يعترب 
�لتي  �لبي�س  و��شتعالء  عن�شرية، 

�تهمت بها هذه �لقنو�ت تر�مب؟«
و�أ�شافت، �أن “�لذي يثري �لتعجب 
�أنه حتى قناة �جلزيرة �لإجنليزية، 
�مل��ح�����ش��وب��ة ع��ل��ى �أن��ه��ا ق��ن��اة عربية 
حتابت  �أي�شاً،  �لإجنليزية  باللغة 
م����ع ن��ف�����س �خل����ط����اب �لإع����الم����ي 
مر��شل  فذكر  �لعن�شري،  �لغربي 
�أن  �لقهر  يثري  “ما  �أن  �جل��زي��رة، 
هوؤلء لي�شو� �أ�شخا�شاً يهربون من 
�إنهم  �أفريقيا،  �أو  �لأو�شط  �ل�شرق 

مثلنا، مثل �أي عائلة �أوروبية«.

ناعمة وخ�سنة
�ل�شرق  �شحيفة  قالت  جهتها  من 
رو�شيا  ب��ن  �حل���رب  �إن  �لأو����ش���ط، 
و�أوكر�نيا مل تقت�شر على �جلبهات 
�ندلع  مع  تر�فقت  �إذ  �لع�شكرية، 
»م��و�ج��ه��ة م��ن ن��وع �آخ��ر يف �ملجال 

�لعتماد  ق��ل��ل��ت  و�ل�������ش���ن،  �مل��ت��ح��دة 
�مل��ت��ب��ادل، م��ا خ��ل��ق جم����اًل مل��زي��د من 

�لتباين يف �ل�شيا�شة �خلارجية.
ث��ان��ي��اً، مت��ح��ور �ل��ت��ن��اف�����س يف �حلرب 
�لباردة بن �لوليات �ملتحدة و�لحتاد 
�شطريها  يف  �أوروب�����ا  يف  �ل�شوفييتي 
�ل��غ��رب��ي و�ل�����ش��رق��ي. ول��ت��م��ن��ع متدد 
�لوليات  ن�شرت  �ل�شوفييتي،  �لحتاد 
�مل��ت��ح��دة ق����و�ت ع�����ش��ك��ري��ة يف �أوروب�����ا 

و�أن�شاأت حلف �شمال �لأطل�شي.
ويف �حل���رب �ل��ب��اردة �ل��ث��ان��ي��ة، يرتكز 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  ب����ن  �ل��ت��ن��اف�����س 
�لوليات  و�أن�����ش��اأت  �آ�شيا.  يف  و�ل�شن 
“لتطويق”  حتالفات  �شبكة  �ملتحدة 
�ل�����ش��ن، مب��ا يف ذل���ك ح��ل��ف “كو�د” 
و�أ�شرت�ليا،  و�ل���ه���ن���د،  �ل���ي���اب���ان،  م���ع 

�ملتحدة،  �ململكة  مع  �أوك��و���س،  وحلف 
�لبحرية  دوري����اً  وتن�شر  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا، 
عليها  �ملتنازع  �ملناطق  يف  �لأمريكية 

لردع �أي مغامرة ع�شكرية �شينية.
كما تقيم �أمريكا �شر�كة �إ�شرت�تيجية 
مع كوريا �جلنوبية، و�ليابان، وتن�شر 

قو�ت على �أر��شيهما.
�لباردة  �حل���رب  على  هيمنت  ث��ال��ث��اً، 
حول  ب���ال���وك���ال���ة  �حل�������روب  �لأوىل 
�لعامل. فبدل دخول �لوليات �ملتحدة 
و�لحتاد �ل�شوفييتي يف نز�ع ع�شكري 
م���ب���ا����ش���ر، م������ول �جل����ان����ب����ان، ودرب������ا 
جمموعات متعار�شة يف �خلارج، وتوج 
ذلك بثالثة حروب بالوكالة، �حلرب 
و�حلرب   ،1953-1950 �لكورية 
�لفيتنامية 1955-1975، وحرب 

�أفغان�شتان 1990-1979.
ورغم �أن �أمريكا و�ل�شن ل تخو�شان 
�جلانبن  فاإن  �لآن،  بالوكالة  حروباً 
�خلارج،  ف�شائل خمتلفة يف  يدعمان 
وتعار�س  ديبلوما�شياً.  �أو  ع�شكرياً، 
�ل�����ش��ن ���ش��ي��ا���ش��ات و����ش��ن��ط��ن يف دول 
وترف�س  و�ل�����ع�����ر�ق،  ����ش���وري���ا،  م���ث���ل 
�أن  �ل��ن��ظ��ام يف دم�����ش��ق، وت���رى  تغيري 
م�شدر  �لعر�ق  يف  �لأمريكي  �لوجود 

لال�شطر�ب، و�ل�شتفز�ز.
�لباردة  �ل��ت�����ش��اب��ه م��ع �حل���رب  ورغ���م 
�ل�����ب�����اردة  “�حلرب  ف��������اإن  �لأوىل، 
�أوًل،  ف���ي���ه���ا.  م�������ش���ك���وك  �لثانية” 
�إىل  م�شتندة  �ل���ب���اردة  �حل���رب  ك��ان��ت 
بينما  �لإي���دي���ول���وج���ي���ة،  �خل���الق���ات 
�إل  ت������ربز  ل  �ل����ر�ه����ن����ة  �خل�����الف�����ات 
ترى  �إذ  وبكن،  و��شنطن  بن  قلياًل 
مناف�شاً  �ل�شن  يف  �ملتحدة  �لوليات 
تهديد�ً  م��ن��ه��ا  �أك�����رث  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��اً 

�إيديولوجياً.
ثانياً، على عك�س �لحتاد �ل�شوفييتي، 
�ل�شن ل ترغب ول تقدر على  ف��اإن 
م��و�ج��ه��ة �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف نز�ع 
�أو  ن�����ش��ط  ب�شكل  ك���ان  ����ش���و�ًء  م�����ش��ل��ح، 
�لهيمنة  �ل�����ش��ن  ت��ت��ح��دى  ���ش��ل��ب��ي. 
�لقت�شادي  �ل��ه��ي��ك��ل  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة 
خطر  �أي  ت�����ش��ك��ل  ل  ل��ك��ن��ه��ا  �ل�����دويل 
تقيمها  �لتي  �لأمنية  �ل�شر�كات  على 

�لوليات �ملتحدة.
�أنه يجب حتليل  �إىل  �لكاتب  وخل�س 
�حلرب �لباردة �لثانية يف �إطار متعدد 
دولة  على  �لرتكيز  عو�س  �لأق��ط��اب 

و�حدة بعينها.
وت��و�ج��ه �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة حتديات 
ع���ل���ى ج���ب���ه���ات م���ت���ع���ددة، ل���ك���ن هذه 
�جلبهات متحدة بحيث ت�شكل تو�زناً 
�ل�شيا�شات  يف  �لأمريكي  �لتفوق  مع 

�لدولية. 

ورو�شيا،  �ل���غ���رب  ب���ن  �لإع���الم���ي 
�ل���غ���رب ح��ق��ق فيها  �أن  ب����د�  ح��ي��ث 
تقدماً كبري�ً، با�شتخد�م مزيج من 
�لتي  و�خل�����ش��ن��ة  �ل��ن��اع��م��ة  �لأدو�ت 

�أثبتت جناعة«.
�أ�شتاذ  ع����ن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
�لإعالم يف جامعة �لقاهرة �لدكتور 
�شفوت �لعامل، �أن “و�شائل �لإعالم 
�ل��رو���ش��ي��ة �ل��ر���ش��م��ي��ة مل ت��ف��ل��ح يف 
�شورتها  و�شطوة  ح�شورها  فر�س 
بنيتها  بينها  لأ���ش��ب��اب  ورو�ي��ت��ه��ا، 
�ل��دع��ائ��ي��ة �ملفرطة  �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 
�ل���ت���ي تتوىل  �ل�����ش��ل��ط��ات  ل�����ش��ال��ح 
ب��ات��ت م�شاألة  وب��ال��ت��ايل  مت��وي��ل��ه��ا، 
�شعبة  غ��رب��ي��اً  رو�ي���ت���ه���ا  ت�����ش��دي��ق 
بدقة  تعمل  كانت  ل��و  حتى  �مل��ن��ال، 
�ل�شحيفة،  و�أو���ش��ح��ت  وم��ه��ن��ي«. 
مو�جهاته  “يف  �عتمد  �ل��غ��رب  �أن 
�لرو�شي  ل���ل���ج���ان���ب  �لإع����الم����ي����ة 
بدت  وحتليلية،  �إخ��ب��اري��ة  ���ش��ردي��ة 
م���ه���ي���م���ن���ة على  م����ر�ق����ب����ن  وف������ق 
�ملجال �لإع��الم��ي �ل���دويل، يف ظل 
�لرو�شية.  �ل��رو�ي��ة  ���ش��وت  خ��ف��وت 
وم���ن ج��ان��ب �آخ����ر، �ت��خ��ذت بع�س 
�لكربى  �لإع���الم���ي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملنابر  وحت��ج��ي��م  لتقييد  ق����ر�ر�ت 
�أمعن  ب�شكل  �لرو�شية  �لإعالمية 

يف �إ�شعاف �ل�شوت �لرو�شي«.

 من اأوكرانيا اإىل
 القاد�سية الثانية

ويف موقع »ميدل �ي�شت �أونالين«، 
ر�شيد  �ع���ت���رب  م��غ��اي��ر  ���ش��ي��اق  ويف 
�لرو�شية  �حل������رب  �أن  �خل����ي����ون، 
�لأوك���ر�ن���ي���ة، وظ��ف��ت �أي�������ش���اً، �إىل 
�لتقليدية،  �لأ�����ش����ل����ح����ة  ج����ان����ب 
و����ش���الح���ي �لإع��������الم و�ل���دع���اي���ة، 
تقل  ل  و�ل��ث��ق��اف��ة، جبهًة  �ل��ت��اري��خ 
�لطائر�ت  ع���ن  و�����ش����ر�وة  �أه��م��ي��ة 

و�ملد�فع.
“لي�س  �أن�������ه  �خل�����ي�����ون،  و�أو������ش�����ح 
�ل���ت���اري���خ ف��ق��ط ُي�����ش��ت��ح�����ش��ر عند 
�إمنا  �حل��ادة،  �ل�شيا�شية  �خلالفات 
�أي�����ش��اً، ف��اخل��الف �لرو�شي  �ل��دي��ن 
�لأوك�����������ر�ين، ���ش��ب��ق��ه �ن�������ش���ق���اق يف 
كانت  �لتي  �لأرثوذك�شية،  �لكني�شة 
و�ح��دة قبل ثالثمائة عام وثالثة 
�أ�شا�س  على  �أي�����ش��اً  ع��ق��ود، وق��د مت 

تاريخي، مع �أَن �ملذهب و�حد«.
�أو  “��شتدعاء  �أن  �خل��ي��ون  و�ع��ت��رب 
����ش��ت��ح�����ش��ار �ل���ت���اري���خ يف �حل����روب 
وِم��ن غري  عامة،  تكون  تكاد  حالة 
ت���ق���دمي �مل�����ربر ل�����ش��ن �حل������رب، يف 
ُي�شجع �جلي�س  �أو �لهجوم،  �لِدفاع 
و�لتفاين  �لقتال  على  و�ملتطوعن 
فيه، ِمن �أجل حّق تاريخي �أو هدف 
ول  ه��دف  بال  و�لقتال  “�شامي”، 

ع��ق��ي��دة ل م��ع��ن��ى ل����ه، ف����الأو�م����ر 
�لقتال  يف  كافية  لي�شت  �لع�شكرَية 

و�لإ�شر�ر على �لن�شر«.
لي�س  �لأم���ر  �أن  �ل��ك��ات��ب،  وُي�شيف 
ح���ك���ر�ً ع��ل��ى رو����ش���ي���ا، و�أوك���ر�ن���ي���ا، 
و�شهدت  وح��ده��ا،  �أوروب����ا  على  ول 
�ل�شنو�ت  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا 
كما  �لتوظيف،  ه��ذ�  مثل  �ملا�شية، 
�لإير�نية  �لعر�قية  �حل���رب  يف   “
عندما،  مثاًل   ”1988-1980
��شُتح�شر تاريخ فتح �لعر�ق وبالد 
�جلانب  قبل  ِم��ن  و�ُشميت  ف��ار���س، 
�لَثانية)...(  بالقاد�شية  �لِعر�قي 
لهذ� �ل�شتح�شار �لتاريخي معنى 
“عند  �أن���ه  معترب�ً  �لفتح”  �إع���ادة 
�ل�شاهن�شاهية  �إي��ر�ن  مع  �خل��الف 
مبحافظة  �ل��دي��و�ن��ي��ة  ل���و�ء  �ُشمي 

�لقاد�شية..
هناك،  د�رت  �لفتح  م��ع��ارك  حيث   
و���ش��م��ي��ت �ل���ن���ا����ش���ري���ة ب�����ذي ق����ار، 
مل��ع��رك��ة ذي ق����ار، مع  ����ش��ت��ح�����ش��ار�ً 
�أما �جلانب  �لفر�س قبل �لإ�شالم. 
�إع����الم����ه  �لإي�����������ر�ين ف���اع���ت���رب يف 
كافر�ً،  �ل��ع��ر�ق��ي،  �لنظام  �حل��رب��ي 
و�حل������رب ����ش���ده �إع�������ادة �لإ����ش���الم 
و�لإميان، وحترير �ل�شعب �لعر�قي 
�مل�شلم، بد�أ هذ� �خلطاب �لتكفريي 

قبل �حلرب ب�شهور«.

نا�سونال اإنرت�ست: هل دخلت ال�سني واأمريكا حربًا باردة ثانية؟

رو�سيا واأوكرانيا...حرب مدافع واإنرتنت وتاريخ

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

•• ماتيو بوك كوتيه

ربت فرن�شا، وب�شكل مبا�شر، بغزو �أوكر�نيا من     �شُ
قبل رو�شيا.

   �أوًل لأنها حتتل حالًيا رئا�شة �لحتاد �لأوروبي، 
وق��د �شعى �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون، دون ج���دوى، ملنع 

�حلرب وثني بوتن عن مهاجمة �أوكر�نيا.
   لن نعاتبه على �ملحاولة.

ماكرون
رو�شيا  �أن  �ل�شائد حينها  �لعتقاد  �أن  �أ�شيف،       
�شتهاجم فقط �شرق �لبالد، ولن تقدم على �شربة 

�شاملة.
     وها �أن حجم �لهجوم �لرو�شي يزعزع ��شتقر�ر 

�أوروبا باأكملها.
�أحد  فيه  يفكر  �ل���ذي مل  �لأ����ش���و�أ،  �ل�شيناريو       
�حلقيقي.  �ل�شيناريو  هو  �لأخ��ري  يف  ك��ان  بجدية، 
�لذهاب  على  م�شممون  �لرو�س  �أن  �لو��شح  ومن 

بعيد�ً.
    ويعتقدون �أن �لوقت قد حان.

   �إن���ه���م ي���ري���دون �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن ���ش��ع��ف �أوروب�����ا 
قوة  �أخ����رى  م���رة  لي�شبحو�  و�ل��ع��ق��ل��ي  �لأخ���الق���ي 

عظمى، وقوة حمرتمة، وخ�شو�شا، قوة ُتخيف.
يت�شاءل  �لبلطيق،  ودول  وروم��ان��ي��ا  ب��ول��ن��د�  يف     

�جلميع كيف �شتبدو �لبقية.
ا، لأن هذ� �لهجوم ياأتي قبل     تاأثرت فرن�شا �أي�شً
�إنه  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة...  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن  قليلة  �أ�شابيع 

يعّطل �لعملية.
�جليو�س،  وقائد  رئي�س  هو  م��اك��رون  �إميانويل     
�أي��ام قليلة، �شيعلن تر�ّشحه. كيف  لكن يف غ�شون 

�شريتدي كل هذه �لقبعات يف نف�س �لوقت؟
   ك��م��ا �أن���ه م��ن��زع��ج لأن �مل�����ش��األ��ة �ل��رو���ش��ي��ة متيل، 
�ل�شيا�شية  �حل��ي��اة  تق�شيم  �إىل  �شنو�ت،  ع��دة  منذ 

�لد�خلية �لفرن�شية.
   جميع مر�شحي �لرئا�شة يدينون �نقالب رو�شيا 

هذ� على �مل�شتوى �لإقليمي.
   لكن ل ي�شرحه �جلميع بنف�س �لطريقة.

عام،  ب�شكل  �لغرب  ياأخذ  مل  للبع�س،  بالن�شبة     
�لعتبار  يف  �خل�شو�س،  وج��ه  على  و�لأمريكيون 
خالل  من  لرو�شيا  �جليو�شيا�شية  �مل�شالح  �لكايف 

تقريب حدود �لناتو �إليها.
   بالن�شبة لالآخرين، يف�شر هذ� �لهجوم �أوًل برغبة 
رو�شيا فالدميري بوتن يف �لنتقام، بعد 30 عاًما 
�شيادة  �نه يريد فر�س  �لباردة،  نهاية �حلرب  من 
رو�شية �إمرب�طورية ل لب�س فيها يف منطقة يريد 

�أن تكون فيها رو�شيا �لقوة �ملرجعية �لوحيدة.
   غالًبا ما يت�شابك هذ�ن �لتف�شري�ن.

�لو�شع؟ وهل هذ� ممكن  �إذن لعك�س  �لعمل     ما 
متتلك  ل  رو�شيا  لأن  �لق�شري؟  �مل��دى  على  حتى 

�لوقت �حلايل فح�شب، بل متتلك  �لقوة معها يف 
ا �لعزم �ملطلق على ��شتخد�مها لفر�س روؤيتها  �أي�شً

وم�شاحلها.
   �إنها م�شتعدة لقتل رجالها من �أجل هذ� �ل�شعي 

للقوة و�لنتقام.
�لعجز

ل  للت�شحية مب��ا  م�شتعدة  ه��ي  �أخ���رى،  بعبارة     
يريد �لغرب �أن ي�شحي به.

   نحن نفهم �أن للفكرة بعًد� فل�شفًيا: مباذ� نحن 
يتم  �لطريقة  وب��ه��ذه  للت�شحية؟  ��شتعد�د  على 

ا يف �لنقا�س �لعام. تناولها �أي�شً
   نكت�شف �أن لالأفكار عو�قب... �أن �حل�شارة �لتي 
تبتعد عن �لعظمة و�لقوة، با�شم روؤية مثالية جد� 
ح�شرًيا،  و�لتجارة  �لقانون  يعّرفها  لالإن�شانية، 

حتكم بالعجز و�ل�شت�شالم.
يتم  �ل��ذي  �ملجتمع  من��وذج  �أن  فرن�شا  وتكت�شف     
30 عاًما قد  �لغرب منذ  تقديره يف كل مكان يف 

�أ�شعف قدرتها على �لتاأثري يف تاريخ �لعامل.
فكرة ما عن �ل�شجاعة

   عندما عر�س �لأمريكيون �إخالءه من كييف، ورد 
“�ملعركة  رد:  زيلين�شكي  فولودميري  �لرئي�س  �أن 
من  هنا، �أحتاج �إىل ذخرية، ولي�س �شيارة �أجرة”. 
�ل�شعب عدم �لإعجاب مبثل هذه �ل�شجاعة و�لعزم 
حب  على  يرتكز  و�ل��ذي  ثمن،  ب��اأي  �ل�شمود  على 
حقيقي للوطن يف ع�شر يفتخر فيه بعدم �لإميان 

بالأمة و�حلدود و�لهوية.
�لغربيون، كم عدد �لنق�شامات؟

   نحن نعرف مقولة �شتالن هذه. رد� على �شخ�س 
�ل��دي��ن��ي للم�شيحين يف  ����ش��ط��ه��اده  ع��ل��ى  ي��وب��خ��ه 
�لحتاد �ل�شوفياتي: “كم فرقة عند �لبابا؟ بعبارة 
�أخرى، ل ت�شتطيع �أ�شمى �مل�شاعر، و�أنبل �لف�شائل، 
�أن تفعل �لكثري بدون �لقوة �لتي تر�فقها. فرن�شا، 
كم فرقة؟ �أملانيا، كم عدد �لنق�شامات؟ يف �لع�شر 
و�لقوة  �لع�شكرية،  �ل��ق��وة  �شت�شتعيد  ي��ب��د�أ،  �ل��ذي 
�لنووية  �ل��ق��وة  ول��ي�����س  �لكال�شيكية،  �لع�شكرية 

فقط، �شرورتها.
�نق�شام �أمريكا �ل�شمالية و�أوروبا؟

   ل��ق��د ت��ع��ودن��ا، وب�����ش��رع��ة، �حل��دي��ث ع��ن �لغرب. 
ولطاملا ��شار هذ� �ملفهوم �ىل �أوروبا �لغربية “رمبا 
�ل��ن��اجت��ة عن  و�ل�����دول  �لو�شطى”  �أوروب�����ا  ��ا  �أي�����شً
�لتو�شع �لأوروبي “كند�، كيبيك، �لوليات �ملتحدة، 
كذلك؟  ز�ل  ما  هل  لكن  نيوزيلند�”.  �أ�شرت�ليا، 
متثل �أمريكا �ل�شمالية نف�شها ب�شكل متز�يد على 
تنح�شر  �لغربية  و�حل�شارة  �ل��غ��رب.  بعد  ما  �أنها 
عائدة �إىل �أوروبا، �إىل مهدها �لأ�شلي. هل لتز�ل 
�جليو�شيا�شية؟  �مل�شالح  نف�س  و�أم��ري��ك��ا  لأوروب���ا 

�لأزمة �حلالية جتعلنا ن�شك يف ذلك.
ترجمة خرية �ل�شيباين

فرن�سا اأمام رو�سيا بوتني...!

*عامل �جتماع وحما�شر يف �ملدر�شة �لعليا للدر��شات �لتجارية مونرتيال. من موؤلفاته 
“�مرب�طورية �ل�شو�بية �ل�شيا�شية “ و”�لتعددية �لثقافية كدين �شيا�شي«.

جمهر 
الأحداث

مّدعي اجلنائية يفتح حتقيقًا حول الو�سع يف اأوكرانيا 
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عربي ودويل

�لرو�شية  �لأوكر�نية  �ملحادثات  �إن 
ت�شعى مو�شكو  تدور حول هدفن 
�إىل حتقيقهما، �حلياد �لأوكر�ين، 

و�لأر��شي �لأوكر�نية.
تعمد  ق��د  رو�شيا  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارو� 
م���و�ف���ق���ة  ع����ل����ى  �حل���������ش����ول  �إىل 
�أوكر�نيا على و�شٍع ي�شبه ما فعلته 
يف 2014 ب�شم �إقليم �لقرم، وقد 
ت�شعى �إىل �ل�شتيالء على مناطق 

�شرقي نهر دنيربو.
وقالت �أجنيال �شتينت، �ملتخ�ش�شة 
بجامعة  �ل��رو���ش��ي��ة  �لأب����ح����اث  يف 
�شرتيت  “وول  ل�����  ت������اون  ج������ورج 
جورنال”، �إن من �ملمكن �أن حُتاول 
لأجز�ء،  �أوكر�نيا  “تق�شيم  رو�شيا 
�لغربية  �أوك����ر�ن����ي����ا  ت����رتك  وق����د 
لكنها ت�شتبعد ذلك لأنه  و�شاأنها”، 
يبقي ع��ل��ى �حل��ك��وم��ة �ل��ق��ائ��م��ة يف 
�شابقاً  بوتن  “�أعلن  و�لتي  كييف 

�أنها غري �شرعية«.
�أن  لل�شحيفة  �مل���ر�ق���ب���ون  ورج����ح 
لأوكر�نيا  د���ش��ت��ور�ً  رو�شيا  تعتمد 
ل�شرق  و�����ش���ع���اً  �����ش���ت���ق���الًل  مي��ن��ح 
رو�شي على قر�ر�ت  �لبالد، وفيتو 

�حلكومة �لأوكر�نية.
و���ش��رب ك����الرك م��ث��اًل ع��ل��ى �أحد 
من����اذج �حل���ي���اد �لوك�������ر�ين �لذي 
ت��ق��ب��ل��ه رو����ش���ي���ا، ك���م���ا ح�شل  ق����د 
ع��ن��دم��ا �ن�����ش��ح��ب �ل�����ش��وف��ي��ي��ت من 
1955، مقابل �شمان  �لنم�شا يف 
د�شتوري باحلياد، وهو �أمر ل يز�ل 
�آخرين  ول��ك��ن  �ل��ي��وم.  �إىل  ق��ائ��ًم��ا 
و�أن  ذل�����ك، خ��ا���ش��ة  ي�����ش��ت��ب��ع��دون 
تر�شى �ملقاومة ب�شهولة بالر�شوخ 
مل��و���ش��ك��و ب��ع��د ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا �حلل 

�لع�شكري.
وق���ال ف��ري��دم��ان: “ل �أت��وق��ع من 
�أن  ح�شل،  ما  كل  وبعد  �أوك��ر�ن��ي��ا، 
تقبل �أن ت�شبح بال حيلة” م�شيفاً 
“ميكنهم �أن مينحو� �شمانات عن 
و�ل�شو�ريخ،  �لأج��ن��ب��ي��ة  �ل���ق���و�ت 
ل��ك��ن، ل��و ك��ن��ُت �أوك��ر�ن��ًي��ا ل �أتوقع 
ملنعي من  خ��ي��ار�ً  ب��ذل��ك  �أق��ب��ل  �أن 

�لن�شمام لناتو«.

•• وا�شنطن-وكاالت

ت��وق��ع خم��رج��ات �حلرب  �أن  رغ���م 
�إىل  “�أقرب  يز�ل  �أوكر�نيا ل  على 
�إل �أن �شحيفة “وول  �مل�شتحيل”، 
�لأمريكية  جورنال”  ���ش��رتي��ت 
�أ�شا�شية  ع��و�م��ل  خم�شة  �أن  ت��وؤك��د 
جمريات  ت���غ���ري  �أن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 

�لأحد�ث جذرياً.
ون��ق��ل��ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن حمللن 
وخرب�ء يف �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية 
�ل���رو����ش���ي  �ل���رئ���ي�������س  وع��������ود  �أن 
ف��الدمي��ري ب��وت��ن ب��الن��خ��ر�ط يف 
لن  “�شريعة”  ع�����ش��ك��ري��ة  عملية 
ق���ري���ب، ول  وق����ت  �أي  ت��ت��ح��ق��ق يف 
مو�شكو،  مل��خ��ط��ط��ات  وف��ق��اً  ت�����ش��ري 
مقاومة  رو����ش���ي���ا  ت����و�ج����ه  ح���ي���ث 
كان  مم��ا  ���ش��ر�م��ة  �أك����رث  م�شلحة 

متوقعاً، وعقوبات غربية قا�شية.
وق�������ال م���اي���ك���ل ك���������الرك، �مل���دي���ر 
�مللكية”  “�خلدمات  ملعهد  �ل�شابق 
لندن:  يف   RUSI �ل��ربي��ط��اين 
فيه  ي���خ�������ش���ر  ل  ي�������وم  ك������ل  “يف 
�شيا�شياً”،  ي��ف��وزون  �لأوك��ر�ن��ي��ون، 
“كلفة  ي��و�ج��ه  ب��وت��ن  �أن  م�شيًفا 

�شيا�شية تزيد يوماً بعد يوم«.

التن�سيق الرو�سي
ع�شكريون  حم���ل���ل���ون  و�أع�����������رب 
�لأد�ء  من  �شدمتهم  عن  غربيون 
�لأيام  يف  �لرو�شية  للقو�ت  �ل�شيئ 
يتوقعون  ك��ان��و�  �إذ  للغزو،  �لأوىل 
تطور �جلي�س �لرو�شي يف �أكرث من 
�ملقاومة  ُيخمد  �أن  وميكنه  عقد، 
من  �لأوىل  �ملرحلة  يف  �لأوكر�نية 

�لجتياح.
من  “�نده�شنا  ك������الرك:  وق�����ال 
�لرو�شي  �ل�شبه بن �جلي�س  �أوجه 
�حلديث و�جلي�س �لأحمر �لقدمي، 
حيث ل ي��وج��د ت��دري��ب ك���اف، ول 
قيادة جيدة، ولوج�شتيات �شعيفة، 
�إما ف�شاًل ذريعاً  و�ل��ذي قد يرجح 
تقدير   ����ش���وء  �أو  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  يف 
و�أ�����ش����اف ك�����الرك ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة �أن 

�جلوية  ق��و�ت��ه��ا  ح��دث��ت  “رو�شيا 
جزئي  ب�شكل  و�لنووية  و�لبحرية 
وكاأنه  يبدو  �جلي�س  لكن  كلي،  �أو 
ت��خ��ط��ي نقاط  ق������ادر ع���ل���ى  غ����ري 

�شعفه �ل�شابقة«.
ريت�شارد �شرييف،  من جهته، قال 
ق��و�ت حلف  لقائد  �ل�شابق  �لنائب 
�شمال �لأطل�شي: “�شيدرك �لرو�س 
بتعر�شهم  �ل�����ش��ع��ب��ة،  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
فيما  �لتن�شيق  عليهم  �أن  للقتل، 
�حرت�فية  �أك���رث  بطريقة  بينهم 
�إ�شارة  يف  �لآن”،  حتى  فعلو�  مم��ا 

�إىل تنظيم �لعمليات �ملختلفة.
مو�شكو  �أن  �ل�شحيفة  ورج��ح��ت 
قو�تها  ع���دد  خ��ف�����س  �إىل  ع��م��دت 
و�أن���ه���ا توقعت  ب��د�ي��ة �حل����رب،  يف 
و�أنها  �شهدته،  مم��ا  �أق���ّل  م��ق��اوم��ة 

بقو�ت  �لأم��ام��ي��ة  خطوطها  ت��ع��زز 
جديدة.

مو�شكو  �أن  �لف����رت������س  وي�����ش��ود 
حكومة  ت��ن�����ش��ي��ب  �إىل  ���ش��ت�����ش��ع��ى 
كبري  ج��زء  �شّم  كييف،  مو�لية يف 

من �لبالد �شرق نهر دنيربو.
وط�������رح�������ت �ل���������ش����ح����ي����ف����ة �أح�������د 
�ل������ذي ي�����ش��ري �إىل  �لح����ت����م����الت 
�لر�شمي  �لأوك������ر�ين  �جل��ي�����س  �أن 
���ش��ي��ت��ال���ش��ى ل��ت��ب��د�أ ح���رك���ات متّرد 

بالظهور.
وق���ال حم��ّل��ل��ون �إن��ه��م ت��وّق��ع��و� �أن 
ت��دع��م �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة م��ث��ل هذ� 
�لوليات  دع��م��ت  مثلما  �ل��ت��م��رد، 
�مل����ت����ح����دة م����ق����اوم����ة �لح�����ت�����الل 
�ل�������ش���وف���ي���ي���ت���ي لأف���غ���ان�������ش���ت���ان يف 

�لثمانينيات.
ظهر  �إذ�  �أن�������ه  حم���ل���ل���ون  و�أك��������د 
ف��ق��د حت��ت��اج رو�شيا  ق����وي،  مت����رد 
�لقو�ت  م���ن  م��زي��د  ت��ك��ري�����س  �إىل 

ملحاربته.
وت���رج���ح ت���ق���دي���ر�ت �خل������رب�ء �أن 
ي�شل عدد �لقو�ت �لتي �شتحتاجها 
�أوكر�نيا  على  لل�شيطرة  مو�شكو 

�ملتمردة �إىل 500 �ألف.
وقال �شرييف: “بوتن لي�س لديه 
�شيناريو  يعود  �أن  مرجحاً  ذلك”، 
�إىل  �لأفغاين  �ل�شوفييتي  �لو�شع 

�لو�جهة. 

الرد الغربي
ُي���ح���اول جتنب  �ل���غ���رب  �أن  ورغ����م 
رو�شيا،  م����ع  م���ب���ا����ش���رة  م���و�ج���ه���ة 
ويوفر بدل ذلك �لدعم �لع�شكري 
�إل  نف�شها،  عن  للدفاع  لأوكر�نيا 

لإرهاق  ذ�ت��ه  �لتكتيك  �شت�شتخدم 
�خلرب�ء  بع�س  ورج���ح  �مل��ق��اوم��ة. 
رو�شيا  ت�شتخدم  �أن  �لع�شكرين 
�أوكر�نيا،  يف  ل��ت��ت��وغ��ل  �أك����رب  ق���وة 
وميكن �أن حُتا�شر مدًنا �أو توظف 

�لأ�شلحة �لثقيلة �شدها.
�ل�شيناريو  “هذ�  �شرييف:  وق��ال 
�شي�شتدعي �إطالق هجوم عدو�ين 
�لع�شو�ئي،  بالق�شف  كبري،  ب�شكل 
�ل�شكنية  ل��ل��م��ن��اط��ق  و�مل���دف���ع���ي، 
وت�����ش��ط��ي��ح �مل����دن �لأوك���ر�ن���ي���ة، ما 
ب�شرية  خ�����ش��ائ��ر  ع��ل��ي��ه  ���ش��ي��رتت��ب 

فادحة«. 

ال�سمود الأوكراين
�إىل  �لأوكر�نية  �لقو�ت  و��شتفادت 
�أ�شولها  من  ح��د،  وباأق�شى  �لآن، 
�لع�شكرية يف مو�جهة خ�شم �أكرب 

و�أكرث تقدماً.
ويقول �شرييف �إن �لتقدم �لبطيء 
�شيء  ك���ل  وق���ب���ل  “�أوًل  ل��رو���ش��ي��ا 
ومثابرة  ���ش��ج��اع��ة  ع��ل��ى  ����ش���ه���ادة 
و�ملتطوعن  �لأوك������ر�ين  �جل��ي�����س 
�ل����ذي����ن ُي���ق���ات���ل���ون ب�����ش��ك��ل ر�ئ����ع 
�أن  م�شيًفا  وبطريقة ل ُت�شدق”، 
�لروح �ملعنوية تعد عاماًل كبري�ً يف 

�حلروب.
�أنه  �لع�شكريون  �مل��ح��ل��ل��ون  ور�أى 
�لع�شكري  �ل�����ش��م��ود  ط����ال  ك��ل��م��ا 
ز�دت  كلما  �لأوك������ر�ين،  �ل��ر���ش��م��ي 

متاعب بوتن.
�جلي�س  �إن  �ملحللن  معظم  وق��ال 
�لأوكر�ين �شينهار عاجاًل �أم �آجاًل، 
قوة  من  لديه  ما  بكل  يقاتل  فهو 
بال ر�حة، بينما ميكن لرو�شيا �أن 

�إن  لل�شحيفة  ق��ال��و�  حمللن  �أن 
م��و���ش��ك��و ق���د ت���ق���رتب م���ن ح���دود 
ب��ول��ن��د�، �ل��ع�����ش��و يف �ل��ن��ات��و، ملنع 
ت����دف����ق �لأ����ش���ل���ح���ة م����ن �ل����غ����رب، 
ت�شعيًد�  �حل���رب  ت�شهد  ق��د  وه��ن��ا 

ملحوًظا.
وح��ت��ى �لآن ف��ر���ش��ت ج��ه��ات، على 
و�لحتاد  �ملتحدة،  �لوليات  ر�أ�شها 
�لأوروب�����ي، ع��ق��وب��ات ���ش��دي��دة على 
�ل��ق��ط��اع �مل�����ش��ريف �ل��رو���ش��ي و�شط 
لت�شمل  مت���ت���د  �أن  م����ن  خم������اوف 
مو�شكو  ت���رد  و�أن  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع 

بقطع �إمد�د�ت �لغاز عن �أوروبا.
ول يتوقع جيم�س �شري، من معهد 
�أن  �لإ�شتوين،  �ل�شيا�شة �خلارجية 
ُتغري �لعقوبات ر�أي بوتن. وقال: 
�لأقل  على  ح��ول��ه،  وم��ن  “بوتن 
�ل�شيا�شيون و�لأمنيون، مل يذعنو� 

ملنطق �لعقوبات«.
�أن هناك  �لوقت �حل��ايل، يبدو  يف 
�لغرب  يف  و�����ش���ع���اً  ���ش��ع��ب��ي��اً  دع���م���اً 
�شعبها  �إىل  ُينظر  �لتي  لأوكر�نيا، 
ع����ل����ى �أن��������ه ����ش���ح���ي���ة ح�������رب غري 

مربرة.
ل���ك���ن مب������رور �ل����وق����ت، مي���ك���ن �أن 
�ل��وح��دة يف مو�جهة  ه���ذه  ت��ت��اآك��ل 

�ل�شعوبات �لقت�شادية.
�ملوقف  ت��غ��ري  �مل��ح��ل��ل��ون  و��شتبعد 
�لغربي، حتى لو تولت حكومة قد 
تعينها رو�شيا �ل�شلطة يف �أوكر�نيا، 
�لعقوبات  بع�س  ت��رف��ع  ق��د  ح��ي��ث 
�لتي  با�شتثناء  ت��دري��ج��ي،  ب�شكل 

تعنى بارتكاب جر�ئم حرب 
ردود الفعل يف رو�سيا

�ل�شعب  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أك�������دت 

�لتاأثري  م��الح��ظ��ة  ب����د�أ  �ل��رو���ش��ي 
على  ل���ل���ع���ق���وب���ات  �لق����ت���������ش����ادي 
�إذ�  �لتكّهن  ي�شعب  لكن  ب��الده��م، 

كان ذلك �شيّغري ر�أيه يف بوتن.
و�أ�شافت “حتى لو عار�س �حلرب، 
فمن �مل�شتبعد �أن ياأخذ �مل�شوؤولون 
يف م��و���ش��ك��و ب����ر�أي����ه، ح��ي��ث ب����د�أت 
رو�شيا حمالت لإ�شكات �ملعار�شن 

للحرب على �أوكر�نيا«.
�ل�شعب  عار�س  لو  “حتى  وقالت: 
�لرو�شي �لو�شع �لقت�شادي، فاإنه 
�لغرب، ولي�س  باللوم على  �شيلقي 

بال�شرورة على رئي�شه«.
�ل���ت���ح���دي���ات  �أن  �إىل  و�أ��������ش�������ارت 
ركائز  ���ش��ت��ق��ل�����س  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
بوتن لتويل �لرئا�شة، خا�شًة مع 
�دعاء�ته �أنه �أعاد �ل�شتقر�ر لدولة 
عانت من �لفو�شى يف �لت�شعينيات 

يف ظل بوري�س يلت�شن.
�لنخر�ط  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
رو�شيا  ���ش��ي��ك��ّل��ف  ح���رب ط��وي��ل��ة  يف 
�أرو�ح ج��ن��وده��ا، وهو  �ل��ع��دي��د م��ن 
�أمر �أثار حفيظة بع�س �جلماعات 
�لرو�شية،  �لأو���ش��اط  يف  �ملحافظة 
ح��ت��ى ت��ل��ك �ل���ت���ي ي��ح��ظ��ى بوتن 

عادة، بتاأييدها.
وقال لورن�س فريدمان، بروفي�شور 
جامعة  يف  �حل���رب���ي���ة  �ل���در�����ش���ات 
“بوتن  �إن  بلندن،  كوليدج  كينغز 
�أم��ام��ه وق��ت بال نهاية حلل  لي�س 

هذ� �لو�شع”..
�ل�������ش���ع���وب���ات  “مع  م�������ش���ي���ًف���ا   
ب�����د�أت تظهر  �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ي 
ي�شمح  �أن  مي���ك���ن���ه  ل  �آث�������اره�������ا، 
ب��ا���ش��ت��م��ر�ر �ل��و���ش��ع لأ���ش��اب��ي��ع �أو 

�أ�شهر، لذ� فاإن �لوقت يعد م�شكلة 
كربى له«.

حمادثات ال�سلم
بد�أتا  وم��و���ش��ك��و  ك��ي��ي��ف  �أن  رغ����م 
�لعديد  �أن  �إل  لل�شالم،  حمادثات 
باأي  متفائلن  غري  �ملر�قبن  من 
ن��ت��ائ��ج ���ش��ري��ع��ة. ف����اأي ح���ل �شلمي 
�لأوكر�ين  �لرئي�س  على  �أن  يعني 
يخ�شر  �أن  زيلين�شكي  فولودميري 
ب���وت���ن، ذل����ك لأن �لأخ����ري  �أم������ام 
»�لنازية  ب����  ح��ك��م��ه  ن���ظ���ام  و����ش���ف 

�جلديدة«.
�أي  �أن  �إىل  ت�شري  �ل�شحيفة  لكن 
رو�شيا، لن حتظى  تعينها  حكومة 
�أوك���ر�ن���ي���ا ول  ب��ال�����ش��رع��ي��ة، ل يف 
خارجها. وقال �ملحللون لل�شحيفة 

حمللون: �سدمة من الأداء ال�سيء للقوات الرو�سية

»وول �سرتيت جورنال«: 5 عوامل �ستحدد جمرى احلرب على اأوكرانيا

بطريرك الق�سطنطينية: اأ�سبحت هدفا لرو�سيا 
•• اإ�شطنبول-اأ ف ب

قال بطريرك �لق�شطنطينية برثلماو�س �لأول �لذي �عرتف 
يف �لعام 2018 با�شتقالل �لكني�شة �لأرثوذك�شية �لأوكر�نية 

عن �لكني�شة �لرو�شية، �إنه �أ�شبح هدفا ملو�شكو.
م�شاء  ترك”  “�شي.�ن.�ن  حمطة  معه  �أجرتها  مقابلة  ويف 
و�أنا  “بطريركيتنا  �إن  برثلماو�س  �لبطريرك  قال  �لأربعاء، 

�شخ�شيا �أ�شبحنا هدفا«.
ومقرها  �مل�شكونية  �لق�شطنطينية  �ل��ب��ط��ري��رك��ي��ة  وك��ان��ت 
با�شتقاللية  ب��اع��رت�ف��ه��ا  رو���ش��ي��ا  غ�شب  �أث�����ارت  ����ش��ط��ن��ب��ول 
�لكني�شة �لأرثوذك�شية �لأوكر�نية عن �لكني�شة �لأرثوذك�شية 

�لرو�شية لدرجة باتت تريد �لنتقام منه، على حد تعبريه.
على  بالت�شرف  كّنا حمّقن  �أي حد  �إىل  �ليوم  “نرى  وتابع 
ذ�ك �لنحو”، متمنيا لو �أن “�لدولة و�لكني�شة �لرو�شيتن ل 
تبديان هذ� �لقدر من �لعد�ئية يل وللبطريركية، وتتقبالن 

هذ� �لقر�ر«.
“لكن �لو�شع لي�س كذلك، بطريركيتنا و�أنا �شخ�شيا  وتابع 

�أ�شبحنا هدفا«.
وك�شف �لبطريرك برثلماو�س �أنه �أجرى زيارة �إىل قن�شلية 
و�أن��ه حتادث هاتفيا مع  ��شطنبول لإب��د�ء دعمه  �أوكر�نيا يف 

�لرئي�س �لأوكر�ين فولودميري زيلين�شكي.
وقال �إن زيلين�شكي “طلب مّنا �أن ن�شّلي وهذ� ما �شنفعله«.

�ملثال  “يعطي  �لأوك����ر�ين  �لرئي�س  �إن  �لبطريرك  و�أ���ش��اف 
ذلك”،  وه���و حم��ق يف  �ل���ش��ت�����ش��الم  ي��ري��د  ل  �ل����ذي  ل�شعبه 

مت�شائال “مِلَ يتّخلون عن حريتهم للمحتل؟«.
ويف ما يتعّلق بالرئي�س �لرو�شي، قال بطريرك �لق�شطنطينية 
للغاية”،  ودي��ن��ام��ي  ل��ل��غ��اي��ة،  “ذكي  ب��وت��ن  ف���الدمي���ري  �إن 
باأ�شره  �لعامل  كهذ�؟ حاليا  ق��ر�ر�  �ّتخذ  “كيف  ت�شاءل  لكنه 

يكرهه«.
قر�ر  ب�شدة  �نتقدت  �لرو�شية  �لأرثوذك�شية  �لكني�شة  وكانت 
�لبطريركية �لق�شطنطينية �لعرت�ف با�شتقاللية �لكني�شة 
“�ن�شقاق”،  ب��اأن��ه  �لأم���ر  و��شفة  �لأوك��ر�ن��ي��ة،  �لأرثوذك�شية 

وقّررت قطع عالقاتها مع �لق�شطنطينية.

اأمريكا حتذر مو�سكو ومين�سك من ن�سر 
اأ�سلحة نووية يف رو�سيا البي�ساء 

 •• جنيف-رويرتز
حذرت �لوليت �ملتحدة رو�شيا ورو�شيا �لبي�شاء يف موؤمتر �لأمم �ملتحدة للحد من �لت�شلح �خلمي�س 

من ن�شر �أ�شلحة نووية يف  رو�شيا �لبي�شاء، حليفة مو�شكو �ملجاورة، بعد �لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا.
وقالت �ملبعوثة �لأمريكية �أود فر�ن�شي�س ماكرينان يف موؤمتر �حلد من �لت�شلح يف ت�شريحات ن�شرتها 
خطري�  ��شتفز�ز�  �شيمثل  �لبي�شاء  رو�شيا  �إىل  �لنووية  لالأ�شلحة  نقل  “�أي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بعثة 
و�شيزيد من زعزعة �ل�شتقر�ر يف �ملنطقة. ندعو رو�شيا �لبي�شاء �إىل رف�س �شيا�شات رو�شيا بالتهديد 
جنيف  يف  �ل�شالح  نزع  موؤمتر  فيه  ناق�س  �ل��ذي  �لوقت  يف  ت�شريحاتها  تاأتي  �لنووين«.  و�لرتهيب 
�لغزو �لرو�شي بعد �تهام كييف ملو�شكو يف �ملنتدى “بانتهاك جميع معاهد�ت نزع �ل�شالح �لأ�شا�شية«. 
وقالت وكالت �أنباء رو�شية �إن ��شتفتاء �أجري يف رو�شيا �لبي�شاء يوم �لأحد متت خالله �ملو�فقة على 
د�شتور جديد يق�شي بالتخلي عن و�شع �لبالد كدولة غري نووية يف وقت �أ�شبحت فيه �جلمهورية 

�ل�شوفيتية �ل�شابقة منطلقا للعملية �لع�شكرية �لرو�شية.

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  100/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 884/2021 ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)238.550( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�ش�شة عقار
عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة �لعمال �مليز�نن مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شلمان جا�شم حممد علي �حلقان  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )238.550( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1674/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2008/2021 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )5.352.475.50( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب ور�شوم ملف �لتنفيذ .

طالب �لتنفيذ : �شركة تهامة لالعالن و�لعالقات �لعامة و�لت�شويق )قاب�شة(
�ملحامي/ �ملختار مكتب  تهامة وحملها  مبنى   - �لندل�س  - حي  - جدة  �ل�شعودية  �لعربية  عنو�نه:�ململكة 

- مكتب   38 �لطابق   - تاور  بيزن�س  �شنجل   - دبي   - �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  �لهنائي  عبد�لعزيز 
 .3804

: منفذ  نا�شر بن �شالح بن عبد�لرحمن    - �شفتهما  �لعامة 2-  للتجارة  : 1- كنائن  �إعالنهما  �ملطلوب 
�شدهما

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة،  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )5.352.475.50(

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 70197

اعالن بالن�شر 
 1056/2022/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �لنجم �ل�شريع للمقاولت �س.ذ.م.م
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/تر�نت�س للخدمات �لفنيه �س.ذ.م.م 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)92826( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن بالن�شر 

 1075/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1- بي �أي �شي �شي للمقاولت ذ.م.م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شركة �أك�شن خلدمات �حلفر و�شفط �ملياه ذ.م.م 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)5583151( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن بالن�شر    

                  يف  الدعوى رقم:14/2022/71 تظلم مدين 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لكلية �ملدنية �لوىل رقم 33

مو�شوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شه رقم:52/2022 �خلا�س بتقدير �تعاب 
�ملحاماة . 

�ملتظلم:�لعوي�س و�ملطرو�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
عنو�نه:�مارة دبي - �شارع �ملطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة �لعمال - �مليز�نن - مكتب رقم 9 - 
هاتف:0506335560 - بريد �لكرتوين:ALMATROOSHI@OMALCE.AE - مكاين 

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
�ملطلوب �إعالنه :  1- و��شينى جيفريي  -  �شفته : متظلم �شده 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شه 
�ملو�فق  2022/3/7   �لثنن   يوم  لها جل�شة  - وح��ددت  �ملحاماة  �تعاب  بتقدير  رق���م:52/2022 �خلا�س 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  بعد  ع��ن  �لتقا�شي  قاعة  يف  ���س   09.30 �ل�شاعة 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70472 العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 3344/2021/16 جتاري جزئي 

مو�شوع �لدعوى :  
طالب �لإعالن / 1-�شركة �لتاأمن فيدلتي �ملتحدة �س.م.ع - فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  �حمد حممد مطر مطر �ملهريي -  �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  بي �ت�س لو�شاطة �لتاأمن �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول 

حمل �لقامة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  :  قد  �لإع��الن  مو�شوع 
درهم  وخم�شون  و�ثنان  وخم�شمائة  �لف  و�شبعون  و�شبعة  و�ربعمائة  مليون  درهم   )1.477.552.43(
�ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   ، فل�س  و�ربعون  وثالثة 

وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�شة يوم �لثنن  �ملو�فق  2022/3/21  �ل�شاعة 12.00 م�شاء� يف قاعة �لتقا�شي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية    
70197

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن بالن�شر        

347/2022/465 نزاع جتاري 
مو�شوع �ملنازعة :  

طالب �لإعالن / 1-�ل�شركة �لوطنية لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م/جلوبال د�ير�كت لتاجري 
�ل�شيار�ت/ثريفتي لتاجري �ل�شيار�ت 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  حممد بن ح�شن بن حممد �ل�شهري -  �شفته : متنازع �شده
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - �شارع �ملطار - مبنى فندق �ملطار 

مو�شوع �لإعالن :  يقت�شي ح�شوركم مبركز �لت�شوية �لودية للمنازعات يف يوم �خلمي�س 
�ملو�فق:2022/3/10 �ل�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد و�لتي ميكن �لو�شول 
�ليها م��ن خ��الل م��وق��ع حم��اك��م دب��ي �لل��ك��رتوين - �خل��دم��ات �ل��ع��ام��ة - ج���د�ول جل�شات 
�لق�شايا وذلك للتو�شل �ىل ت�شوية ودية ملو�شوع �لنز�ع �ملذكور �عاله ، ولكم �حلق يف تقدمي 

مالديكم من مذكر�ت �و م�شتند�ت.   
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية    
70392 العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اعالن بالن�شر        
 63/2022/7 تظلم عقاري 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
�إىل �ملتظلم �شده : 1- و��شيني جيفري  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�لعوي�س و�ملطرو�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 
وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي 

قد �أقام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على 
عري�شة رقم:30/2022 �خلا�س بتقدير �تعاب �ملحاماة. 

قاعة  يف  �شباحا   09:30 �ل�شاعة   2022/3/8 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70472

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 
اعالن بالن�شر 

 250 / 2021 / 30 بيع عقار مرهون
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر

�إىل �ملنفذ �شدهما/1_ حممد في�شل ها�شمي، 2_ ربيعة قيوم خان
جمهويل حمل �لإقامة

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي �ملتحد
نعلنكم باأن مت �حلجز على �أمو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن ) �شقة �شكنية - �ملنطقة: �ل�شفوح 
 J5- 5لوىل - رقم �لر�س 74 - رقم �لبلدية : 573-372  رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى : ج�
رقم �لعقار : 405 - رقم �لطابق : 4 -  �مل�شاحة : 173.86 مرت مربع ( كما نعلنكم ل�شد�د 
قيمة �ملطالبة وقدرها )  2177669.72( درهم   خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ  
يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من 
قانون �لجر�ء�ت �ملدنية  مع مر�عاة �حت�شاب مدة �لتكليف بال�شد�د بعد م�شي مدة �ل�شبعة �أيام 

من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 70021

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/18206

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
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   2022/03/09 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده جراند كافية املنارة و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                   الو�سف  

 44,590                                                            معدات مطعم 
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 بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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اإعــــــــــلن
�لفالح  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة �ل�شماك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1051235 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شامله بنت مربوك بن �شليم �لغيالنى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عامر �شامل �شليم �لزرعى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
�لريف  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شامي رخ�شة رقم:1911294 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة جميله �حمد حممد �لرميثي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ��شماعيل عبد�للطيف عبد�لرز�ق ��شماعيل �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جره كويف �شوب

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2812227 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �حمد مر�د يو�شف حممد �ملازمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف �شبيح جميل ربيع �شويد�ن �لر��شبى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا و�نرتنت �لبدع 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شياحي رخ�شة رقم:2242080 
تعديل مدير / �إ�شافة �حمد مطر مهري مبارك �حلمريى

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �حمد مطر مهري مبارك �حلمريى %100

تعديل مدير / حذف �شيالمى بوينالوز �بي�س
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف خليفه �شاملن خليفه �حلمريى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز باور ماجيك 

ل�شيانه �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3924253 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة خليفه مبارك �شامل مبارك �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ر��شد حميد عامر �شلطان �لكتبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
ليزر  �ل�ش�����ادة/فر�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شفريات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4182906 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �شيف �شامل �حمد �شالح �لكثريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف ر��شد جنم عبد�هلل �شيار �حلو�شني

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ع�شق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمد�خن و�لك�ش�شو�ر�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2653654 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منجرة 

�شفق �لفجر
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2934611 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نادو�س 

خلدمات �لتنظيف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3017296 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/در�هم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة �للكرتونية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2973414 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/�لنجم  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�لالمع لتجارة �لعالف
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2856340 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جيولوجي لال�شت�شار�ت �جليولوجية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1253589 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ديابلو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2707773 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/1000571 

خدمات �لتجميل و�لتن�شيق للمو�قع
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2694765 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شن كافيه
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2780285 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جمان ح�شن حممد عبد�لرحمن %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل مبارك م�شلم عبد�هلل �لر��شدى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شن كافيه
SEEN CAFE

�إىل/ �شن كافيه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 SEEN CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع منتجات �لغذ�ء �جلاهزة – بالتجزئة  4721044
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا(  5610003

 تعديل ن�شاط / حذف م�شروبات باردة و �شاخنة  5630004
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة �ملورة �لتجارية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�أبوظبي - �شارع حمد�ن بن حممد - بناية حممد وعبيد �ملال

CN 1018355 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لتجاري

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �حل�شابات  لتدقيق  �ل�شادة/�شتارتفورد  تعين   -  2
�لعمومية غري  بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية  بتاريخ:2022/1/23 وذلك 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250004280
تاريخ �لتعديل:2022/3/2

�ملعن  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مري�شة للحلويات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4092919 
تعديل �إ�شم جتاري من/ مري�شة للحلويات

MARESA SWEET

�إىل/ مري�شة للتمور
 MARESA FOR DATES 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ب�شر ملكافحة �حل�شر�ت و 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لتنظيفات  رخ�شة رقم:1764180 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة ح�شن حممد ح�شن �حلو�شنى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �مريه �شليم �ملحمد

تعديل وكيل خدمات / حذف ح�شن حممد ح�شن �حلو�شنى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لخو�ن �لربعة لأعمال 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لديكور  رخ�شة رقم:1726727 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شامل قر�ن �لنوبى مزينه �لعامرى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف جو�د �حمد عبد�لغنى جاويد

تعديل وكيل خدمات / حذف �شامل قر�ن �لنوبى مزينه �لعامرى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13484 بتاريخ 2022/3/4 

اإعــــــــــلن
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•• اأبوظبي-وام:

مو�جهات  �جل���م���ع���ة  �ل����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
�جلولة �لثامنة ع�شر من دوري �أدنوك 
مد�ر  ع��ل��ى  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  للمحرتفن 
يومن، تقام خاللها 7 مو�جهات من 
جتمع  �لأول،  �ل��ي��وم  يف  قمتن  بينها 
�لوحدة،  م���ع  �لأه���ل���ي  ���ش��ب��اب  �لأوىل 

و�لثانية �جلزيرة مع �ل�شارقة.
�لأول  �ل��ي��وم  يف  �لن��ط��الق��ة  و�شتكون 
�جل���م���ع���ة ب����ث����الث م����و�ج����ه����ات ت���ب���د�أ 
 30" �لأه����ل����ي  ���ش��ب��اب  ب��ق��م��ة  �لأوىل 
 36" �ل���وح���دة  م���ع  نقطة" �ل����ر�ب����ع، 
يف  ر����ش��د  ��شتاد  على  نقطة" �ل��ث��اين، 
دب���ي، و�ل��ع��ائ��د�ن م��ن �مل��و�ج��ه��ة �لتي 
جمعتهما يوم �لثالثاء �ملا�شي بذهاب 
كاأ�س ر�بطة �ملحرتفن،  ن�شف نهائي 
ح��ي��ث ف���از ���ش��ب��اب �لأه��ل��ي ب��ه��دف دون 
م���ق���اب���ل. وي��ط��م��ح �أ����ش���ح���اب �لأر������س 

بتعوي�س خ�شارة �جلولة �ملا�شية �أمام 
�ل�شارقة و�لعودة �إىل �لنت�شار�ت من 
مربع  يف  �لتو�جد  على  �حلفاظ  �أج��ل 
�ملناف�شة على مركز  �لكبار، ل�شتمر�ر 
��شتثمار  �ل��وح��دة  ياأمل  فيما  متقدم، 
بالدوري  �ملا�شية  �جل��ول��ة  يف  تفوقه 
�مل�شو�ر  ملو��شلة  �لو�شل  ح�شاب  على 
م����ن �أج������ل �ل�����ش��غ��ط ع���ل���ى �ل���ع���ن يف 
�ل�شد�رة خا�شة و�أن �لفارق بينهما 6 

نقاط فقط.
و�أكد مهدي علي مدرب �شباب �لأهلي 
�أن  - خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي للقاء - 
�أمام  �شعبة  مو�جهة  ينتظره  فريقه 
�ل��وح��دة، وذل��ك بعد �ل��ع��ودة م��ن لقاء 
كاأ�س  نهائي  ن�شف  ذه���اب  �لفريقن 
ر�ب���ط���ة �مل��ح��رتف��ن ح��ي��ث ف���از �شباب 
�لأهلي بهدف دون مقابل.. بينما �أكد 
�أن لقاء  �ل��وح��دة  ج��ري��ج��وري م���درب 
يف  فريقه  م�شري  �شيحدد  �لفريقن 

م��و����ش��ل��ة �مل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب مع 
�لعن �ملت�شدر.

وجتمع �ملبار�ة �لثانية �لتي تقام على 
�ملت�شدر  ، �لعن  ��شتاد ه��ز�ع بن ز�ي��د 
" 42 نقطة" مع �لعروبة "9 نقاط" 
�ل��ث��ال��ث ع�����ش��ر، وف��ي��ه��ا ي��اأم��ل �ملت�شدر 
من  �ل�شد�رة  تعزيز  م�شو�ر  مو��شلة 
�لنتائج  و��شتثمار  �للقب  حتقيق  �أجل 
�لإيجابية �لتي حققها �لفرتة �ملا�شية 
�لنقاط  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  �أج�����ل  م���ن 
�ل����ث����الث. �أم�����ا �ل���ع���روب���ة �ل���ع���ائ���د من 
نظيفة  بثالثية  عجمان  �أم��ام  خ�شارة 
�أمامه  يكون  فلن  �ملا�شية  �جلولة  يف 
�أجل  م���ن  �ل���ف���وز  ����ش���وى  خ���ي���ار�ت  �أي 
�خل����روج م��ن دو�م����ة �ل��ه��ب��وط خا�شة 
و�ن هناك مباريات �شعبة يف �نتظاره 
�أمام  �أب��رزه��ا  �أي�شا  �ملقبلة  ب��اجل��ولت 

�جلزيرة و�ل�شارقة.
و جتمع �لقمة �لثانية لليوم �لأول كل 

"29 نقطة" �خلام�س  �جل��زي��رة  م��ن 
�لثالث،  نقطة"   33" �ل�����ش��ارق��ة  م��ع 
ويدخل   ، ز�ي��د  بن  ��شتاد حممد  على 
جيد�  يعرفان  وهما  �للقاء  �لطرفان 
�لروماين  �أك��د  حيث  �شعوبته،  م��دى 
�أولري�����������و ك����وزم����ن خ������الل �مل����وؤمت����ر 
يعلم جيد� مدى  �أن��ه  للقاء  �ل�شحفي 
�أم��ام فريق كبري مثل  �ملبار�ة  �شعوبة 
لعب  غ���ي���اب  �أن  م��ع��ت��رب�  �جل����زي����رة، 
�لفريق كايو لوكا�س عن �للقاء �شيوؤثر 
�أن��ه و�ث��ق من  �أك��د  على �لفريق، لكنه 
ج��م��ي��ع �ل��الع��ب��ن م���ن �أج����ل �خل���روج 

بالنتيجة �ملطلوبة.
�ل��ه��ول��ن��دي مار�شيل  �أك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 
�جلزيرة  لفريق  �لفني  �مل��دي��ر  ك��اي��زر 
فريقه  �أن  �ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل 
�ل��ع��ائ��د م��ن م��و�ج��ه��ة �ل��ع��ن يف لقاء 
ذهاب ن�شف نهائي كاأ�س �لر�بطة يوم 
�للقاء  �نتهى  حيث  �ملا�شي،  �لثالثاء 

ب�شكل  �مل��ب��ار�ة  يدخل  بالتعادل1/1، 
�شوى  �أم��ام��ه  يكن  م�شغوط حيث مل 
للقاء  �ل�شتعد�د  �أجل  من  �شاعة   48
�ل�شارقة  �أن لقاء  �إىل  �ل�شارقة.. لفتا 
له طابع خا�س على �لرغم من �بتعاد 
�ل��ف��ري��ق��ن ق��ل��ي��ال ع��ن �مل��ن��اف�����ش��ة على 

�للقب.
مباريات  �ل�شبت  غ��د  ب��ع��د  وت�����ش��ت��اأن��ف 
�جلولة باإقامة 4 لقاء�ت، حيث يجمع 
�للقاء �لأول �لذي يقام على ��شتاد �آل 
�ل�شابع  نقطة"  �لن�شر"22   ، مكتوم 
مع �لإمار�ت "6 نقاط " �لر�بع ع�شر 
و�لأخ������ري وي���دخ���ل ك���ل ط����رف بهدف 
و�حد هو �لفوز، فياأمل �لن�شر �شاحب 
�لنتائج �ملتذبذبة �للقاء وهدفه �لفوز 
و�لبتعاد عن منت�شف �جل��دول ملركز 
�للقاء  فيدخل  �لإم����ار�ت  �أم��ا  �أف�شل، 
وهدفه حتقيق فوز ثاين خالل �ملو�شم 
ورد �لدين للن�شر �لذي تغلب عليه يف 

لقاء �لذهاب برباعية نظيفة.
وي��ج��م��ع �ل���ل���ق���اء �ل���ث���اين �ل�����ذي يقام 
على ����ش��ت��اد ح��م��د�ن ب��ن ز�ي���د ك��ل من 
�لظفرة "11 نقطة" �لثاين ع�شر مع 
خورفكان "18 نقطة" �حلادي ع�شر، 
حيث �شيكون �للقاء هو �لختبار �لأول 
مل����درب �ل��ظ��ف��رة �مل��غ��رب��ي ب���در �لدين 

خلفا  �لإد�رة  عينته  �ل��ذي  �لإدري�����ش��ي 
ميكايل،  روج��ريو  �لرب�زيلي  للمدرب 

�لذي �أقيل ب�شبب �شوء �لنتائج.
فوزه  با�شتثمار  خورفكان  ياأمل  بينما 
�ملا�شية  �جل��ول��ة  يف  نظيفة  ب��رب��اع��ي��ة 
باحتاد  �للحاق  �أج��ل  من  �لن�شر  على 
و�لذي  �لعا�شر  نقطة"   18  " كلباء 

�لثامن  نقطة"   22" �لو�شل  يو�جه 
����ش��ت��اد زع��ب��ي��ل يف ث��ال��ث لقاء�ت  ع��ل��ى 
تختتم  فيما  ل��ل��ج��ول��ة،  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم 
 25" �جل����ول����ة مب���و�ج���ه���ة ع���ج���م���ان 
 22" يا�س  بني  م��ع  �ل�شاد�س  نقطة" 
نقطة" �لتا�شع حيث يقام �للقاء على 

��شتاد ر��شد بن �شعيد.

•• ال�شارقة -وام:

م��ن��اف�����ش��ات مهرجان  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
للجو�د   23 �ل�����  �ل�����دويل  �ل�����ش��ارق��ة 
�لعربي و�لذي ينظمه نادي �ل�شارقة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  و�ل�����ش��ب��اق  للفرو�شية 
جمال  مل�شابقات  �لأوروب���ي���ة  �لهيئة 
"�لإيكاهو"  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليل 
و جمعية �لإم��ار�ت للخيول �لعربية 
وبرعاية هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل 
للمهرجان  �ل��ر���ش��م��ي  �ل����ر�ع����ي   –

وجمل�س �ل�شارقة �لريا�شي.
ي�شارك يف �حلدث - �لذي ي�شتمر 3 
9 دول  271 ج���و�د�ً ميثلون  �أي���ام - 
�لعربية  هي دول��ة �لإم��ار�ت و�ململكة 
وم�شر  وق��ط��ر  و�ل��ك��وي��ت  �ل�شعودية 

و�لعر�ق ولبنان و�لرب�زيل وليبيا.
من  �لأول  �ل����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات  ت����ب����د�أ 
�ملغطاة  �ل�شالة  �أر���س  �ملهرجان على 
هو  و  �لأول  ب���ال�������ش���وط  ب����ال����ن����ادي 
خم�ش�س للمهر�ت بعمر �شنة و�حدة 
مق�شم �إىل فئتن / �أ ، ب ، ج / يف كل 

ق�شم 16 جو�د، يليه �ل�شوط �لثاين 
�إىل  مق�شم  �شنتن  بعمر  ل��ل��م��ه��ر�ت 
�أ  �لق�شم  ي�شارك يف  ، ب /  �أ   / فئتن 
15 جود�ً و �لق�شم ب 13 جود�ً يليه 
�ل�شوط �لثالث للمهر�ت بعمر ثالث 

�شنو�ت مب�شاركة 24 جود�ً .
�ل���ث���اين تبد�أ  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  �أم�����ا 
بال�شوط �لر�بع لفئة �لأفر��س بعمر 
4 حتى 6 �شنو�ت مب�شاركة 23 جود�ً 
يليه �ل�شوط �خلام�س لفئة �لأفر��س 
 11 مب�شاركة  �شنو�ت   9  -  7 بعمر 
�ل�����ش��اد���س لفئة  �ل�����ش��وط  ج���و�د� يليه 
فاأكرب  ���ش��ن��و�ت   10 بعمر  �لأف���ر�����س 
�ل�شوط  يليه  �أفر��س ثم  مب�شاركة 9 
�ل�شابع لفئة �ملهور بعمر �شنة و�حدة 
مق�شم �إىل فئتن / �أ ، ب/ ي�شارك يف 
 14 ب  و�لق�شم  ج��ود�ً   15 �أ  �لق�شم 
وخ�ش�س  �لثامن  �ل�شوط  ث��م  ج���ود�ً 
 14 مب�شاركة  �شنتن  بعمر  للمهور 
ج������ود�ً ل��ي��خ��ت��ت��م �ل���ي���وم �ل���ث���اين من 
�ل��ت��ا���ش��ع �ملهور  ب��ال�����ش��وط  �مل��ه��رج��ان 
11 جود�ً  �شنو�ت مب�شاركة   3 بعمر 

.
و ي��ن��ط��ل��ق �ل���ي���وم �ل��ث��ال��ث و �لأخ���ري 
ل��ل��م��ه��رج��ان ب��ال�����ش��وط �ل��ع��ا���ش��ر وهو 
�شنو�ت   6  -  4 بعمر  �لفحول  لفئة 
�أ  �أ ، ب / �لق�شم  مق�شم �إىل فئتن / 
 13 14 ج��ود�ً و�لق�شم ب�  ي�شارك به 
جود�ً يليه �ل�شوط �حلادي ع�شر و هو 
�شنو�ت   9  -  7 بعمر  �لفحول  �شوط 
�ل�شوط  يليه  ج���ود�ً   17 ب��ه  ي�شارك 
�ل���ث���اين ع�����ش��ر ل��ل��ف��ح��ول ب��ع��م��ر 10 

جود�ً   13 مب�شاركة  ف��اأك��رب  ���ش��ن��و�ت 
. وي��ت��اأه��ل ك��ٌل م��ن �خل��ي��ول �حلائزة 
و�لثالث  و�ل��ث��اين  �لأول  �مل��رك��ز  على 
وهي  �لبطولة  �أ�شو�ط  يف  للم�شاركة 
�مل��ه��ر�ت بعمر  - �شوط  �أ���ش��و�ط  �شتة 
�شنتن  بعمر  �ملهر�ت  �شوط  و  �ل�شنة 

وث���الث ���ش��ن��و�ت و���ش��وط �لأف���ر�����س و 
�شوط  و  �ل�شنة  بعمر  �مل��ه��ور  ���ش��وط 
�شنو�ت  وثالث  �ل�شنتن  بعمر  �ملهور 
�لأ�شو�ط  جميع  و  �لفحول  و���ش��وط 
برعاية هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل. 
و قال �شعادة علي �شامل �ملدفع رئي�س 

لطاملا  �ل��دويل  �ل�شارقة  مطار  هيئة 
��ل م��ه��رج��ان �ل�����ش��ارق��ة �ل����دويل  ���ش��كَّ
حُمبي  �أنظار  حمط  �لعربي  للجو�د 
�لفرو�شية و�خليول �لعربية �لأ�شيلة 
�أبرز �لفعاليات �لتي حتتفي  و�إحدى 
ب���امل���وروث �حل�����ش��اري وُي���ع���زى جناح 

�مل��ه��رج��ان ع��ل��ى م���دى �ل�����ش��ن��و�ت �إىل 
�لذين  �لكبريين  و�لإهتمام  �لرعاية 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ول��ي��ه��م��ا 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
�ل�شارقة  نادي  تنظيم  وكفاءة  ز  ومتيُّ

للفرو�شية و�ل�شباق .
�نطالقة  ن�شهد  �أن  ي�شرنا  �أ���ش��اف  و 
�ل���دويل للجو�د  م��ه��رج��ان �ل�����ش��ارق��ة 
�لعربي يف دورت��ه �ل� 23 و�ل��ذي من 
�أو�شع  مب�����ش��ارك��ٍة  يحظى  �أن  �مل��ت��وق��ع 
ن �لأو�شاع  وح�شوٍر �أكرب يف ظل حت�شُّ
�ل�شحية نتيجة كفاءة جهود �جلهات 
ي�����ش��ع��دن��ا يف هيئة  ك��م��ا  �حل��ك��وم��ي��ة 
م��ط��ار �ل�����ش��ارق��ة �ل�����دويل دع���م هذ� 
�حل����دث ك��ر�ع��ي رئ��ي�����ش��ي لأك����رث من 
�إمكاناتنا  وت��وظ��ي��ف  ع��ام��ا  ع�����ش��ري��ن 
لالإ�شهام يف جناح �ملهرجان كما تاأتي 
�لتز�منا  م��ع  متا�شياً  �خل��ط��وة  ه��ذه 
ب���الإ����ش���ه���ام ب��ف��اع��ل��ي��ة يف �مل����ب����ادر�ت 
مكانة  لتعزيز  �ل��ر�م��ي��ة  و�لفعاليات 
متميزة  ك���وج���ه���ٍة  �ل�������ش���ارق���ة  �إم�������ارة 

�ل�شفر  خارطة  على  وعاملياً  �إقليمياً 
و�ل�شياحة.

من جانبه قال �شعادة �شلطان خليفة 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ي��ح��ي��ائ��ي 
�ل�شارقة  ن��ادي  ع��ام  مدير  �لريا�شي 
مهرجان  يعد  و�ل�����ش��ب��اق  للفرو�شية 
�ل�����ش��ارق��ة �ل���دويل ث��م��رة م��ن ثمر�ت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
على دعمه �لكبري لريا�شة �لفرو�شية 
ب�شكل  �ل��ع��رب��ي  ول��ل��ج��و�د  ع��ام  ب�شكل 
خا�س. وتوجه بال�شكر و�لعرفان �إىل 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ل��دع��م و�ه���ت���م���ام و 
�لفرو�شية  ل��ري��ا���ش��ة  ���ش��م��وه  متابعة 
خا�شة �لتي تقام يف �لنادي و �ل�شكر 
�ل���ن���ج���اح هيئة  ل�����ش��ري��ك  م���و����ش���ول 
تدعم  �لتي  �ل���دويل  �ل�شارقة  مطار 
�أكرث  مهرجان �ل�شارقة �لدويل منذ 

من ع�شرين عاماً .

•• ال�شارقة -وام:

قالت هند �حلو�شني �لقائم باأعمال 
نادي �ل�شارقة �لريا�شي للمر�أة �إنه 
�ل�شمو  �شاحب  قرينة  لروؤية  وفقا 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة 
موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة فاإن 
�خلطة �لإ�شرت�تيجية للنادي �لتي 
�أجل تطوير  �عتمدتها �شموها من 
ب�شكل عام  �لدولة  �مل��ر�أة يف  ريا�شة 
و�لإم��ارة ب�شكل خا�س خالل �لعام 
2022 .. تتمثل يف �إبر�ز دور �ملر�أة 
�لريا�شية  �مل��ح��اف��ل  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و�لو�شول �إىل �ملناف�شات �لإقليمية 
�مل�شاركة  على  وت�شجيعها  و�لعاملية 

يف �لريا�شات �ملختلفة .
خا�س  ت�������ش���ري���ح  يف  و�أ������ش�����اف�����ت 
 " " و�م  �أن���ب���اء �لإم��������ار�ت  ل��وك��ال��ة 
�مل��ن��ط��ل��ق جاءت  �أن����ه وم����ن ه����ذ�   ..
متناغمة   2022 ع�������ام  خ����ط����ة 
م���ع روؤي�����ة وت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه��ا يف 
وت�شجيع  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل��وع��ي  ن�����ش��ر 
�لعمرية  �لفئات  مبختلف  �لن�شاء 

�لريا�شي  �لن�شاط  مم��ار���ش��ة  على 
�لقياد�ت  وبناء  �مل��و�ه��ب  و�كت�شاف 
�ملعايري  باأعلى  �لتز�ماً  �لريا�شية 

�لأخالقية و�لقيم �لإمار�تية.
وخطط  ب���ر�م���ج  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
�لريا�شي  �ل�شارقة  بنادي  �لتدريب 
ع��ل��ى �جلانب  ت��ق��ت�����ش��ر  ل��ل��م��ر�أة ل 
�لريا�شي فح�شب بل ت�شل لرعاية 
�ل���در�����ش���ة  �مل���ن���ت�������ش���ب���ات يف جم�����ال 
�لد�خلية  �لتدريبية  و�ملع�شكر�ت 
�إطار  و�خل��ارج��ي��ة ح��ي��ث مت و���ش��ع 
ع��م��ل ف��ع��ال ���ش��ام��ل ل��ري��ا���ش��ة �مل���ر�أة 
�لدولة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
�لعاملية  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  و�لإم��������ارة 
لريا�شة  �شفري�ت  لتاأهيل  وكذلك 
�مل�شتوى  وع��ل��ى  �لإم������ارة  يف  �مل�����ر�أة 

جانب  �إىل  معا  و�لعاملي  �لإقليمي 
�لألعاب  ع����دد  زي�����ادة  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
�أن  ميكن  �لتي  �لأوملبية  �لريا�شية 
�مل��ر�أة مع و�شع خطط  بها  ت�شارك 
�مل����دى و���ش��ي��ا���ش��ات لتوفري  ط��وي��ل��ة 
�أج�����ل تطوير  �مل��ال��ي��ة م���ن  �مل������و�رد 

�لرب�مج .
وتابعت نعمل حاليا على تنظيم عدة 
مع�شكر�ت د�خلية للفرق �لريا�شية 
��شتعد�د � خلو�س �ملناف�شات �ملحلية 
لالعبات  �خل��ارج��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ات  و 
للمر�أة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي 
�لإم���ار�ت  منتخب  ميثلن  �ل��ل��و�ت��ي 
يف �لبطولت �خلارجية �إ�شافة �إىل 
عام  كل  �ملوهوبات  مع�شكر  تنظيم 
�نتقاء  خالله  يتم  كامل  �شهر  مل��دة 

�شمهن  ليتم  لتاأهيلهن  �لأف�����ش��ل 
ل�شفوف �ملنتخب �لوطني.

�أبرز �إجناز�ت  ولفتت �إىل �أن �أهم و 
�ل���ن���ادي خ����الل �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي هو 
ح�شوله على 187 ميد�لية ملونة 
12 بطولة  �مل�شاركة يف  من خالل 
حم��ل��ي��ة وحم��ف��ل��ن خ��ارج��ي��ن كما 
�شارك يف 27 ور�شة تدريبية منوعة 

و�أطلق 6 مبادر�ت موؤ�ش�شية .
وذكرت �أنه وب�شكل عام فمنذ بد�ية 
2016 حتى  ع��ام  �ل��ن��ادي  تاأ�شي�س 
عام 2021 حققنا 901 ميد�لية 
ملونة على �شعيد جميع �مل�شاركات 
منها 345 ذهبية بجانب �مل�شاركة 
يف 28 مع�شكر� منهم 16 مع�شكر� 
د�خليا و12 على �مل�شتوى �خلارجي 

�إ�شافة �إىل �حل�شول على 6 جو�ئز 
موؤ�ش�شية.

و ح���ول �آل���ي���ة �ك��ت�����ش��اف �مل���و�ه���ب و 
رعايتها .. قالت �حلو�شني �إنه وفق 
�آليات  �ل���ن���ادي ه��ن��اك ع���دة  خ��ط��ط 
تبد�أ  ورعايتها  �مل��و�ه��ب  لكت�شاف 
يف  وم�شاركتها  ل��ل��ن��ادي  بانت�شابها 
و�لفعاليات  �لبطولت  من  �لعديد 
�ملجتمعية كما يتم �كت�شاف �ملو�هب 
و�جلامعات  �مل��د�ر���س  مع  بالتعاون 
�لريا�شي  �ل���و�ق���ع  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
ودولة  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �لن�شائي 
�لإمار�ت وبحث �إمكانية زيادة عدد 
�أكرب  �مل��ج��ال ب�شكل  �لأل��ع��اب وف��ت��ح 
�لريا�شية  و�ل���ط���اق���ات  ل��ل��م��و�ه��ب 
لديها  ما  وتقدم  لتتميز  �لن�شائية 

�أن لعبات  م��وؤك��دة   .. ق����در�ت  م��ن 
يحظن  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي 
باهتمام �لعديد من �جلهات خا�شة 
ظل  يف  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س 

�ل�شر�كة �ملتميزة بن �جلهتن .
�لعربية  �لأن���دي���ة  ب��ط��ول��ة  ح���ول  و 
�ل����ت����ي ت����ق����ام ك�����ل ع����ام����ن و�ل���ت���ي 
ب�شبب ظروف  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ت��اأج��ل��ت 
ج��ائ��ح��ة ك�����ورون�����ا.. �أو����ش���ح���ت �أن 
و�مل�شاركات  �ل���الع���ب���ات  ����ش���الم���ة 
م����ن �أه������م �أول����وي����ات����ن����ا يف �ل���ن���ادي 
�لألعاب  دورة  ت��اأج��ي��ل  ت��ق��رر  ح��ي��ث 
على  لل�شيد�ت  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��الأن��دي��ة 
�لريا�شية  �لفرق  م�شاركة  يتم  �أن 
�مل��ع��ت��م��دة م���ن قبل  �ل���ب���ط���ولت  يف 
�لحت�����اد�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى مد�ر 

�ل���ع���ام ول��دي��ن��ا �أج���ن���دة ح��اف��ل��ة من 
كرة  ب���ط���ولت  يف  �لإ���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
�لطاولة  وتن�س  و�ل��ط��ائ��رة  �ل�شلة 
�لنا�شئات  م�����ش��اب��ق��ات  خ����الل  م���ن 
ببطولت  ك���ذل���ك  و  و�ل�������ش���ي���د�ت 
�لقوى  لأل���ع���اب  �لإم��������ار�ت  �حت�����اد 
�لتي �شهدت �لعديد من �لإجناز�ت 
�أرق����ام قيا�شية  ل��الع��ب��ات وحت��ق��ي��ق 
�أرق��ام �لدولة و�لأرقام  مع حتطيم 
�ل�شخ�شية وغريها من �لإجناز�ت 
�مل���ت���ع���ددة ف��ن�����ش��ت��ط��ي��ع �ل���ق���ول ب���اأن 

ن�شاطنا و��شتعد�د�تنا مل تتوقف.
و ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ت���و�ج���د �ل����ن����ادي يف 
ذك���رت �حلو�شني   .. �لإم����ارة  م��دن 
/ �ملنطقتن  يف  فرعن  للنادي  �أن 

وكالهما  �ل�����ش��رق��ي��ة/   - �ل��و���ش��ط��ى 

ي�شم �لعديد من �لعنا�شر �لو�عدة 
�لألعاب  يف  �ملميز�ت  �لالعبات  من 
�لفردية و�جلماعية .. م�شرية �إىل 
لكرة  ن�شائي  ريا�شي  فريق  �أول  �أن 
1994من  ت��اأ���ش�����س ع���ام  �ل��ط��ائ��رة 
�ل�شارقة . و�أو�شحت �أن �لنادي �أول 
على  خليجية  دور�ت   8 ن��ظ��م  م��ن 
م�شتوى دول جمل�س �لتعاون لدول 
�لفرتة  خ����الل  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج 
�ل�شلة  كرة  يف   2007  -  1997
و�لطائرة و�لطاولة و�أول من نظم 
�لعربية  ل��الأن��دي��ة  �لأل���ع���اب  دورة 
م�شتوى  على  بال�شارقة  لل�شيد�ت 
�لوطن �لعربي حيث مت تنظيم �أول 
دورة عام 2012 و هي م�شتمرة و 

تقام كل عامن.

انطالق اجلولة 18 من دوري املحرتفني.. وقمتان يف االنطالقة

اليوم.. انطالق مهرجان ال�سارقة الدويل الـ 23 للجواد العربي

»نادي ال�سارقة لريا�سة املراأة« : ن�سعى يف 2022 الإبراز دور املراأة االإماراتية ريا�سيا اإقليميا وعامليا

•• اأبوظبي-وام: 

مناف�شات  يف  ح��ال��ي��ا  للمالكمة  �لإم�����ار�ت  منتخب  ي�����ش��ارك 
�لأردنية  بالعا�شمة  و�لنا�شئن  لل�شباب  �لآ�شيوية  �لبطولة 
�إبر�هيم  ي��رت�أ���ش��ه��ا  ولع��ب��ة،  لع��ب��ا   12 ت�شم  ببعثة  ع��م��ان 

�لزعابي ع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد.
وت�شتهدف �لبعثة ح�شد �مليد�ليات �مللونة ومو��شلة �لتاأكيد 
�لإم����ار�ت،  يف  �للعبة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لنوعية  �ل��ظ��ف��رة  على 
خا�شة بعد �لإجناز�ت �لتاريخية �لتي حققها �ملنتخب خالل 
م�شاركته يف بطولت �لنا�شئن و�ل�شباب و�لكبار �لتي �أقيمت 
�لعام �ملا�شي يف دبي. و�أكد ح�شن �حلمادي ع�شو جمل�س �إد�رة 
�لحتاد �أن �أ�شماء بعثة لعبي ولعبات �لإمار�ت �مل�شاركن يف 

علي،  �آل  وخالد  �ملر�شدي،  ورحمة  �شعيد،  ب��در  هم  �لبطولة 
وعي�شى  �ل��ك��ردي،  وخالد  قا�شم،  وحممد  �لزحمي،  وحممد 
�لكردي، و�أحمد �لعطا�س، وحممد �لزحمي، وعبد �هلل �شيف، 
وعبد�لعزيز حممد، وجو�هر غالب، لفتا �إىل �أن �شعادة �أن�س 
�إىل  توجه  و�لآ���ش��ي��وي  �لإم��ار�ت��ي  �لحت��ادي��ن  رئي�س  �لعتيبة 
�لبطولة  �أي�شا حل�شور  �ل�شقيقة  �لها�شمية  �لأردنية  �ململكة 
�جلمعية  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �لآ���ش��ي��وي،  ل��الحت��اد  رئي�شا  بو�شفه 
�لعمومية �لتي �شتجرى على هام�شها لختيار جمل�س �إد�رة 
�ل���ذي �شيقود �لحت���اد يف �ملرحلة  �ل��ق��اري �جل��دي��د  �لحت���اد 
�ملقبلة، و�أنه فور عودته من �ململكة �شيتم �لتجهيز لعقد �أول 
بت�شكيله  للمالكمة  �لإم��ار�ت��ي  �لحت��اد  �إد�رة  ملجل�س  �جتماع 

�جلديد يوم 25 مار�س �جلاري يف �إك�شبو دبي 2020.

وقال : " حر�شنا على عقد �أول �جتماع لنا يف مقر �إك�شبو دبي 
للزخم  ��شتثمار�  عاملي  �أك��رب معر�س  �لعامل يف  حيث ملتقى 
�لدويل يف فعالياته، و�شي�شهد هذ� �لجتماع توزيع �ملنا�شب 
لدعم  �لعمل  �شتتوىل  �لتي  �للجان  روؤ�شاء  وت�شكيل  �لإد�ري��ة 

بر�مج و�أن�شطة �لحتاد يف �ل�شنو�ت �لأربع �ملقبلة".
�أو�شح  ب��الأردن  �ملنتخب يف �لبطولة �لآ�شيوية  وعن م�شاركة 
�لنا�شئن  منتخبي  يف  مم��ي��زة  ع��ن��ا���ش��ر  ل��دي��ن��ا  �حلمادي:" 
و�ل�شباب �شبق لهم و�أن �أثبتو� �أنف�شهم ب�شكل لفت يف �لبطولة 
�لآ�شيوية �لأخرية يف دبي، و��شتعدو� جيد� للم�شاركة يف تلك 
�لن�شخة ونعقد عليهم �آمال كبرية، مع �لعلم باأن �ملناف�شة لن 
تكون �شهلة باأي حال من �لأحو�ل، نظر� لوجود �أبطال عامل 

يف �آ�شيا باأغلب �لأوز�ن".

باالأردن للمالكمة  االآ�سيوية  البطولة  يف  االإمارات  منتخب  ميثلون  والعبة  العبا   12
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•• اأبوظبي –الفجر:

ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  برعاية 
�حل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  �آل 
�أب���وظ���ب���ي  ر�يل  ي��ن��ط��ل��ق  �ل����ظ����ف����رة، 
�ل�������ش���ح���ر�وي يف ن�����ش��خ��ت��ه �حل���ادي���ة 
و�ل��ث��الث��ن خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 5 – 

�ملقبل. مار�س   10
�ل�شحر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  وي��ت��م��ت��ع 
ب���ت���اري���ح ح���اف���ل يف ���ش��ن��ع و�إح����ب����اط 
�لعاملي،  ب��ال��ل��ق��ب  �ل���ف���وز  ط���م���وح���ات 
و���ش��ت��ك��ون ت��وق��ع��ات �ل��ف��وز �أع��ل��ى عند 
�نطالق �حلدث ودخوله ع�شر جديد 
عطلة  يف  �ل�شحر�وية  �ل��ر�ل��ي��ات  م��ن 

نهاية �لأ�شبوع.
للر�ليات  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  وب��و���ش��ول 
�ل�������ش���ح���ر�وي���ة �ل���ط���وي���ل���ة �جل���دي���دة 
فانها  �لم����ار�ت����ي����ة،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل 
مل�شتقبل  ك��ب��رية  �آم������اًل  م��ع��ه��ا  جت��ل��ب 
وتنظيم  �ل�����ش��ح��ر�وي،  �أبوظبي  ر�يل 
�شت�شهد  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ي���ار�ت  ري���ا����ش���ة 
�أ�شعب ظروف  �ملتناف�شن مع  تعامل 
�ل���ت�������ش���اري�������س و�ل����ق����ي����ادة ع���ل���ى وجه 

�لأر�س. 
د�ئماً  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل���ف���وز  وي��ح��ظ��ى 
�إ�شافية  قيمة  تر�فقه  كبري  بتقدير 
من  نخبة  يتناف�س  ح��ي��ث  �مل���رة  ه���ذه 
�لعامل  و�لدر�جن يف  �ل�شائقن  �أب��رع 
يف �جلولة �لثانية من �لبطولة لنيل 
مز�يا فريدة لي�شبحو� �أول �أبطال يف 
�ل�شحر�وية  للر�ليات  �لعامل  بطولة 

�لطويلة.
وي�شفي كل ذلك ف�شل جديد مده�س 
لل�شيار�ت  �لإم��ار�ت  منظمة  لعمليات 
�ملنظمة  �لهيئة  �ل��ن��اري��ة،  و�ل��در�ج��ات 
على  لالعتماد  تتطلع  �لتي  ل��ل��ر�يل، 
�شر�كة �لفطيم تويوتا ر�عي �ل�شيار�ت 
�ل�شحر�وي،  �أبوظبي  �لر�شمي لر�يل 

ود�شنت هذه �ل�شر�كة �لعام �ملا�شي.
دت �شركة �لفطيم تويوتا منظمة  وزوَّ
�لإمار�ت لل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية 
ل�شتخد�مها  �ل�شيار�ت  من  باأ�شطول 
وكبار  و�ملر�قبن  �مل�شوؤولن  قبل  من 
�لإعالم  و�شائل  وممثلي  �ل�شخ�شيات 
�حلادية  �ل��ن�����ش��خ��ة  جم���ري���ات  خ����الل 
�لتي �شتنطلق  �ل��ر�يل  و�لثالثن من 

ر�شميا �ل�شبت �ملقبل. 
وق��ال �آن���دي ب���ار�ت، �مل��دي��ر �لتنفيذي 
�شركة  يف  ول��ك��ز���س  ت��وي��وت��ا  ل�����ش��رك��ة 
ل�شر�كتنا  متحم�شون  "نحن  �لفطيم 
لل�شيار�ت  �لإم����������ار�ت  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 
بالعمل  ون��رغ��ب  �لنارية  و�ل��در�ج��ات 
وم�شاريع  �أح���د�ث  لتطوير  كثب  ع��ن 

جديدة معاً".
مر�دفة  جت��اري��ة  عالمة  "وب�شفتها 

�لطرق  �جتياز  على  و�ل��ق��درة  ل���الأد�ء 
ما  لديها  �أن  تويوتا  �أثبتت  �ل��وع��رة، 
يلزم للمناف�شة على �أعلى م�شتوى يف 
�لظروف  �أق�شى  يف  �ل�شيار�ت  ريا�شة 
و�أك��رثه��ا حت��دي��اً يف �ل��ع��امل، ونتطلع 
باعتباره حدثاً  �إىل دعم هذ� �حل��دث 
لل�شر�كة  ت�����ش��ع��ى  �ل��ف��ط��ي��م  ت���وي���وت���ا 
لل�شيار�ت  �لإم����������ار�ت  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 
�ل��ن��اري��ة لإن�����ش��اء �أحد�ث  و�ل���در�ج���ات 

وم�شاريع ريا�شة �شيار�ت جديدة
 موثوقاً به ب�شيار�ت دفع رباعي عالية 

�جلودة".
جذب  هو  للر�يل  �لكلي  �لهدف  "�إن 
�ملو�هب  م���ن  ج���دي���د  ج��ي��ل  ورع����اي����ة 
ريا�شة  �أ�ش�س  تعزيز  �أجل  من  �ل�شابة 
�ل�شيار�ت يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

يف �مل�شتقبل". 
رئي�س منظمة  �شليم،  وق��ال خالد بن 

�لإمار�ت لل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية 
مده�شة  ���ش��ر�ك��ة  ت�شكيل  "ي�شعدنا 
قدر�ً  �لتي جتلب  �لفطيم  تويوتا  مع 
كبري�ً من �لن�شاط و�خلربة و�للتز�م 
لتطوير  ول���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا  ل���ل���ر�يل 
ريا�شة �ل�شيار�ت يف �لإمار�ت �لعربية 
معاً  �لكثري  حتقيق  وميكننا  �ملتحدة. 
" و��شتخدم �شيار�ت تويوتا ثالثة من 
�أبوظبي  ر�يل  �ملر�كز يف  �أف�شل  �أربعة 

�أربعة  وب��ع��د   ،2021 �ل�����ش��ح��ر�وي 
�أ�شهر، يعود �شائقن �ثنن من ثالثة 
للمناف�شة،  هايلوك�س  تويوتا  �شائقن 
�لعطية  نا�شر  �لقطري  يد�فع  حيث 
للبطولة،  �ملبكر  وت�����ش��دره  لقبه  ع��ن 
كما يتطلع �ل�شعودي يزيد �لر�جحي 
هذ�  يف  ل����ه  �ن���ت�������ش���ار  �أول  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�حلدث.
�آخر�ن  �شائقان  للمناف�شة  يعود  كما 
وجن������م ����ش���اع���د يف ب���ط���ول���ة �ل���ع���امل 
لر�يل  بطال  ت��ّوج  �لنارية  ل��ل��در�ج��ات 
نوفمرب  يف  �ل�������ش���ح���ر�وي  �أب���وظ���ب���ي 

�ملا�شي.
وعادت �ل�شبانية كري�شتينا جوترييز 
على منت �شيارة �أوفردر�يف �أو تي 3 
�ملركز  �أف�شل من  �شعياً لح��ر�ز تقدم 
�لعام  ر�يل  يف  حققته  �ل���ذي  �ل��ث��اين 
�مل���ا����ش���ي وك�����ان ك��اف��ي��ا لن����ت����ز�ع لقب 
بروتوتيب   3 ت���ي  مل��ج��م��وع��ة  �ل���ع���امل 

لل�شيار�ت �خلفيفة �لوزن.
لقب  جونز  �أو�شنت  �لأمريكي  وحقق 
جم��م��وع��ة ت���ي 4، وي���ع���ود ع��ل��ى منت 
لتعزيز  �أم مافرييك �شعياً  �شيارة كان 

للر�ليات  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف  م��رك��زه 
�ل�شحر�وية �لطويلة.

�لبولندي  �رت��ق��ى  �لأث���ن���اء،  ه���ذه  ويف 
�شائق  د�ب���روف�������ش���ك���ي، جن���ل  ك����ون����ر�د 
�ل��ر�ل��ي��ات م��اري��ك د�ب��روف�����ش��ك��ي بطل 
�إىل  م���ر�ت، لالن�شمام  ث��الث  �ل��ع��امل 
�ملركز  �ح��ر�زه  بعد   2 جمموعة ر�يل 
فئة  يف  �لجمايل  للرتتيب  �خلام�س 
�لدر�جات �لنارية �لعام �ملا�شي ليحرز 
�لحتاد  م��ن  للنا�شئن  �ل��ع��امل  ل��ق��ب 

�لدويل لل�شيار�ت..
�ل�شحر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  ويحظى 
بدعم ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة 
وجمل�س  �ل���دف���اع،  ووز�رة  �ل��ظ��ف��رة، 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي، و���ش��رك��ة �أدن���وك 
للتوزيع، وحلبة مر�شى يا�س، وجزيرة 
و�لإ�شعاف  �أب��وظ��ب��ي،  وط���ري�ن  ي��ا���س، 
و�شرطة  �لفطيم،  وتويوتا  �لوطني، 
�أب��وظ��ب��ي، و�شركة  �أب��وظ��ب��ي، وب��ل��دي��ة 
ل��ل��ت��وزي��ع، وب��ل��دي��ة منطقة  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي  �لظفرة، ومياه �لعن، وقناة 
�لريا�شية، و�لدفاع �ملدين، و"تدوير" 

مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات.

•• اأبوظبي-الفجر:

م�������ش���ارك���ات منتخب  �أج����ن����دة  ت���زخ���ر   
من  بالعديد  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت 
و�لدولية  �ل���ق���اري���ة  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
بينها  م��ن   ،2022 مو�شم  يف  �ملهمة 
5 بطولت يف ثالث مناطق خمتلفة 
خ����الل �ل���ف���رتة م���ن م���ار����س �جل����اري 
وح��ت��ى ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل. ومُت���ّث���ل هذه 
�ملرموقة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
حمطات مهمة يف �مل�شرية �لحرت�فية 
�ختبار  ل��ه��م  ت��ت��ي��ح  ح��ي��ث  ل���الع���ب���ن، 
�مل�شتوين  على  جديد  من  مهار�تهم 
�لتي  ثقتهم  وتعزيز  و�لعاملي،  �لقاري 
�ملا�شية  �ملو��شم  م��د�ر  على  �كت�شبوها 
و�إجناز�تهم  �مل��م��ي��ز  �أد�ئ����ه����م  ب��ف�����ش��ل 

�لعديدة يف كل �ملحافل.
ويتوجه �أبطال �جلوجيت�شو بن 27-
31 مار�س �ملقبل �إىل مملكة �لبحرين 
من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  يف  للم�شاركة 
�ل��ب��ط��ول��ة �لآ����ش���ي���وي���ة، وع��ي��ن��ه��م على 
�لن�شختن  يف  ح�شدوه  �ل���ذي  �للقب 
وت�شكل  �ل��ب��ط��ول��ة.  م���ن  �لأخ����ريت����ن 
تفوق  لرت�شيخ  فر�شة  �مل�شاركة  ه��ذه 

�لقارة  �شعيد  على  �لوطني  �ملنتخب 
للمرة  باللقب  و�لحتفاظ  �لآ�شيوية، 

�لثالثة على �لتو�يل. 
و���ش��ي��ك��ون �ل��ت��ح��دي �مل���ه���م �ل���ث���اين يف 
�لأمريكية يف يوليو  �ملتحدة  �لوليات 
جنوم  نخبة  ي�شارك  عندما   2022
�لعاملية  �لأل���ع���اب  دورة  يف  منتخبنا 
�ألباما  بولية  برمنجهام  يف   2022
لعبي  �أف�شل  فيها  �شيو�جهون  �لتي 

�لعامل.
كما �شتنطلق دورة �لألعاب �لآ�شيوية" 
�شبتمرب  �شهر  يف  �ل�شن  �لآ�شياد" يف 
�أبطال  على  �لآم��ال  وتتعلق   ،2022
�جل���وج���ي���ت�������ش���و حل�������ش���د �مل���ي���د�ل���ي���ات 
بالقارة  ريا�شي  ح��دث  �أه��م  يف  �مللونة 
�لآ�شيوية، علما باأن منتخب �لإمار�ت 
�شبق له حتقيق �إجناز غري م�شبوق يف 

�آ�شياد جاكرتا �لأخرية عندما ح�شدو� 
ملونة.  ميد�ليات   9

��شتقبال  م����ع  �مل����وع����د  و����ش���ي���ت���ج���دد 
�أب�����و ظ��ب��ي لأب������رز لعبي  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�جلوجيت�شو حول �لعامل للم�شاركة يف 
للجوجيت�شو  �لعامل  بطولة  فعاليات 
حتت مظلة �لحت��اد �ل��دويل يف نهاية 
�أ�شد�ء ن�شختها  �أكتوبر، �لتي ل ز�لت 
�لأخرية ترتدد حتى �لآن حيث ح�شد 
فيها �أب��ط��ال وب��ط��الت �لإم����ار�ت 53 
�ملركز  بها  ت�����ش��درو�  ملونة  ميد�لية 

�لأول يف �لرتتيب �لعام.
�أم����ا �حل����دث �ل��ع��امل��ي �ل��ك��ب��ري و�ل����ذي 
مي��ث��ل �مل��ح��ط��ة �خل��ام�����ش��ة �مل��ه��م��ة فهو 
�ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  �أب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة 
�جلوجيت�شو يف نوفمرب 2022 �لتي 
�أقوى  �لالعبن و�شط  �شي�شارك فيها 

�أ�شخم  على  للمناف�شة  �ل��ع��امل  جن��وم 
�لكبري  �ل�شنوي  �لكرنفال  يف  �جلو�ئز 
�لذي ميلك �أكرب عدد من �لنقاط يف 
ح�شم  يف  وي�شهم  �ل�شنوي  �لت�شنيف 
�أبوظبي  ج��ائ��زة  �أل��ق��اب  على  �ملناف�شة 

�لعاملية.
وتعليقاً على �أجندة �مل�شاركات �لدولية 
�ل���ق���وي���ة ل���ه���ذ� �ل����ع����ام، ي���ق���ول ر�م����ون 
للمنتخب:  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر  ل��ي��م��و���س، 
بعد  �ل���ب���ط���ولت  ه����ذه  يف  "ُن�شارك 
�ملكثفة،  ������ش����ت����ع����د�د�ت����ن����ا  م���ب���ا����ش���رة 
�ملكت�شبة  �خل�����رب�ت  �إىل  وب��ال���ش��ت��ن��اد 
�مل��ا���ش��ي. وق���د قّدمنا  �مل��و���ش��م  خ���الل 
لتحقيق  ُقدماً  ونتطلع  ر�ئعاً  مو�شماً 
�ل��ن��ج��اح وم��و����ش��ل��ة �لإجن��������از�ت هذ� 
�لعام. ويبذل �جلميع ُكل ما بو�شعهم 
للفوز باأكرب قدر ممكن من �مليد�ليات 

�مللونة، ومُيكن حتقيق هذ� من خالل 
�جلاهزية  وتعزيز  �جليد  �ل�شتعد�د 
و�ل���ت���ط���وي���ر �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ي، ف�����ش��اًل عن 
و�لوقوف  �ملناف�شن  م�شتوى  حتليل 

على نقاط �ل�شعف و�لقوة لديهم".
�ل��وط��ن��ي جمموعة  �مل��ن��ت��خ��ب  وي�����ش��م 
�حلالين  �لأب����ط����ال  م���ن  م��ت��ج��ان�����ش��ة 
و�مل����و�ه����ب �ل�����ش��اع��دة ب���ق���وة، وه����و ما 
يو�كب خطة �جلهاز �لفني ل�شتخر�ج 
و�ل�شتفادة  �لالعبن  �إمكانات  �أف�شل 

�لق�شوى من كل لعب على حدة.
�لتدريب  ب��ر�م��ج  �أن  ليمو�س  وي��وؤك��د 
�لد�خلية  و�مل���ع�������ش���ك���ر�ت  �ل�������ش���ام���ل���ة 
و�خل���ارج���ي���ة ت�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 
و�شقلها.  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��و�ه��ب  حت��دي��د 
من  كوكبة  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  وي�شم 
ز�ي����د �لكثريي،  �ل��ن��ج��وم م��ن��ه��م  �أب����رز 

ر��شد  ب����ن  ب���ج���ائ���زة حم���م���د  �ل���ف���ائ���ز 
�ملا�شي  �ل�����ش��ه��ر  �ل��ري��ا���ش��ي  ل���الإب���د�ع 
تقدير�ً لإجنازه باحل�شول على ثالث 
ميد�ليات ذهبية يف عدد من بطولت 
�جلوجيت�شو �لدولية؛ وعمر �لف�شلي، 
�ل���ذي ح�شد م��ي��د�ل��ي��ة ذه��ب��ي��ة خالل 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  يف  م�شاركته 
نوفمرب  يف  �جل��وج��ي��ت�����ش��و  مل���ح���رتيف 

�ملا�شي.
وي�����ش��ري ل��ي��م��و���س �ل����ذي ت���وىل مهمة 
تدريب �ملنتخب �لوطني عام 2018، 
�إ���ش��ر�ر لدى  ب��اأّن��ه مل�س م��ا يكفي م��ن 
ملو��شلة  ك���ب���ري  وت���رك���ي���ز  �ل���الع���ب���ن 
�لإجناز�ت وح�شد �لألقاب و�مليد�ليات 

يف كل �ملحافل.
�ل�������روح �لتي  و�أث����ن����ى ل��ي��م��و���س ع���ل���ى 
و�لالعبات  �ل���الع���ب���ون  ب��ه��ا  ي��ت��ح��ل��ى 
و�مل�شتوى �ملتميز �لذي يظهرونه �أثناء 
�ل��ت��دري��ب��ات وخ���الل �مل��ع�����ش��ك��ر�ت، وهو 
على يقن باأّنهم قادرون على مو�جهة 

�أّي لعب يف �لعامل و�لفوز عليه.
�لنعيمي لعب  ذي��اب  �أك��د  من جانبه، 
م��ن��ت��خ��ب �لإم��������ار�ت �أن�����ه ي��ت��ط��ل��ع �إىل 
����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ن��اف�����ش��ات �ل��دول��ي��ة بفارغ 

بتمثيل  ف���خ���ره  ع���ن  وع�����رّب  �ل�������ش���رب، 
�ملنتخب على �ل�شاحة �لدولية م�شري�ً 
مع  ت��ن��ت��ظ��ره  �ل���ت���ي  �مل�������ش���وؤول���ي���ة  �إىل 
لت�شريف  ��شتعد�دهم  ومدى  زمالئه، 

�لوطن.
وبدوره، �أو�شح �لبطل ز�يد �لكثريي، 
ب���اأّن���ه ُي��رك��ز ع��ل��ى ن��ق��اط �ل��ق��وة لديه 
بينما ي�شعى لتكر�ر �إجناز�ته �ل�شابقة 

�لأ�شهر  "كانت  وق���ال:  �لب�شاط  على 
�أ���ش��ب��ه ب��احل��ل��م؛ ل��ق��د تدربنا  �مل��ا���ش��ي��ة 
�أ�شاليبنا  تطوير  على  وحر�شنا  بقوة، 
�لقتالية ومهارتنا. ول حدود لأحالمنا 
خ�شو�شا يف ظل �لدعم �لذي نحظى 
به من قبل قيادتنا �لر�شيدة، و�لبيئة 
�لتناف�شية �لر�ئعة �لتي يوفرها �حتاد 

�لإمار�ت للجوجيت�شو".

اأبطال اجلوجيت�سو يتطلعون اإىل موا�سلة االإجنازات يف 5 بطوالت قارية وعاملية
يدخل مرحلة الرتكيز للم�ساركة يف اآ�سيوية البحرين   الوطني  • منتخبنا 

ال�سني وعاملية اأبوظبي على راأ�س الأولويات  واآ�سياد  برمنجهام  • األعاب 
بقدرة لعبيه ملوا�سلة م�سرية الإجنازات ثقته  يوؤكد  ليمو�س  • رامون 

برعاية حمدان بن زايد ..

حتديات قوية يف رايل اأبوظبي ال�سحراوي  مع دخوله ع�سرا جديدا يف بطولة العامل للراليات ال�سحراوية اجلديدة
تويوتا الفطيم ت�سعى لل�سراكة مع منظمة الإمارات لل�سيارات والدراجات النارية لإن�ساء اأحداث وم�ساريع ريا�سة �سيارات جديدة

•• دبي-الفجر:

تنطلق عند �ل�شاعة �خلام�شة من م�شاء �ليوم �جلمعة، مناف�شات 
بطولة �شرطة دبي �ملفتوحة للتن�س، و�لتي تنظمها �شرطة دبي 
�لريا�شي،  دب��ي  وجمل�س  للتن�س  �لإم���ار�ت  �حت��اد  مع  بالتعاون 
دبي  �شرطة  �شباط  ن��ادي  مالعب  يف  وتقام  �لثانية،  بن�شختها 
�شهر  من   14 لغاية  وت�شتمر  دب��ي،  يف  للتن�س  بوكا  و�أك��ادمي��ي��ة 
"�لروح  "�إ�شعاد" وم���ب���ادرة  ب��رن��ام��ج  ب��رع��اي��ة  �حل����ايل،  م��ار���س 

�لإيجابية"، وذلك باإقامة ثمانية مباريات يف �ليوم �لأول.
وتتميز �لبطولة بكونها �أكرب بطولة تن�س حملية تقام يف �لدولة 
مع  خ�شو�شا  فيها،  �مل�شاركن  وع��دد  جو�ئزها  قيمة  حيث  من 
م�شاركة �أبطال �لن�شخة �ملا�شية، وهم �لإمار�تي عمر بهروزيان، 
و�للوك�شمبورغي كري�شتوف نيكولز، وع�شرة من لعبي منتخب 

�يفا  �لبلغارية  �ملا�شية  �لن�شخة  بطلة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لإم�����ار�ت، 
مميزين  دولين  ولعبن  غولتي  �لهندية  وو�شيفتها  بو�شعاد 

من خمتلف �جلن�شيات.
ونظمت �للجنة �ملنظمة للبطولة قرعة �ملناف�شات �لتي ي�شارك 
فيها 80 م�شاركا، بو�قع 58 لعبا و22 لعبة باإ�شر�ف �حتاد 
�لمار�ت للتن�س، و�أقيمت يف قاعة نادي �شباط �شرطة بح�شور 
مدير �لبطولة عبد �لرحمن ح�شن �أغا و�حلكم �لدويل حم�شن 
خد�بر�شت وحكم عام �لبطولة ميثم حممد ح�شن. وك�شفت عن 
مو�جهات قوية وخ�شو�شاً يف مناف�شات �لن�شاء و�أخرى متو�زنة 
يف مناف�شات �لرجال. ومن �ملقرر �أن تقام �ملباريات بنظام خروج 
�إقامة  م��ع  وت��ز�م��ن��ا  �لأول،  �ل���دور  م��ن  �أ���ش��و�ط  بثالثة  �ملغلوب 

مر��شيم �لقرعة.
وو���ش��ف م��دي��ر �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ك��اب��نت ع��ب��د �ل��رح��م��ن ح�شن �أغا، 

م�شاركة نحو 80 لعبا ولعبة، باأنه يبعث على �ل�شعادة ويدل 
على جناح �لبطولة �ل�شابقة ويوؤكد �أن �لن�شخة �حلالية �شتتميز 
لنادي  �لكبري  �ل��دع��م  �أن  م��وؤك��د�  �ل�����ش��دي��دة،  و�ملناف�شة  ب��ال��ق��وة 
�شباط �شرطة دبي �شي�شاهم بدوره بتطور بارز لريا�شة �لتن�س 

ملا توفره هذه �لبطولة من دعم فني وتناف�شي مميزين.
منتخب  وكابنت  للبطولة،  �لأوىل  �لن�شخة  بطل  و�شف  ب��دوره 
تظهر  لأن  مر�شحة  باأنها  �لبطولة،  ب��ه��روزي��ان  عمر  �لإم����ار�ت 
لالعبن  مهمة  فر�شة  �أن��ه��ا  �إىل  منوها  ق��وي،  تناف�شي  ب�شكل 
لالحتكاك  �أك��رب  وفر�شة  جو�ئزها،  على  للتناف�س  و�لالعبات 
تنتظرهم  �ل��ذي��ن  �لإم����ار�ت  منتخب  لع��ب��ي  وخ�شو�شا  �لفني 
��شتحقاقات قوية يف �ملو�شم �حلايل، متقدما بال�شكر و�لتقدير 
�إىل �شرطة دبي وجمل�س دبي �لريا�شي و�حتاد �لإمار�ت للتن�س، 

للتعاون �لذي �أ�شهم بتنظيم هذه �لبطولة. 

بطولة �سرطة دبي الثانية بالتن�س تنطلق اجلمعة مب�ساركة 80 العبا والعبة

•• اأبوظبي - وام: 

�مل�شارعة  ب��احت��اد  للم�شارعة  �لفنية  �للجنة  �عتمدت 
11 ن��ادي��ا على  122 لع��ب��ا م��ن  و�جل�����ودو، م�����ش��ارك��ة 
�مل�شارعة  دوري  نهائي  يف  و�لأ�شبال  �لنا�شئن  م�شتوي 
�ل�شبت  �ل�شاطئية لالأ�شبال و�لنا�شئن، �لذي يقام غد� 
ب�����ش��اط��ئ م��ن��ط��ق��ة �خل�����ان يف �ل�����ش��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل�شارقة لال�شتثمار  �لريا�شي، وهيئة  �ل�شارقة  جمل�س 

و�لتطوير "�شروق".
�لقرعة  مر��شم  �أن  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  و�أعلنت 
�مليز�ن للم�شاركن �شتجرى م�شاء غد �جلمعة  وعملية 

�لفنية  لل�شروط  وفقا  لالحتاد،  �لفني  �ملدير  باإ�شر�ف 
ودبي،  �ل��ع��ن،  ه��ي  �مل�شاركة  �لأن��دي��ة  و�أن  و�لتنظيمية، 
و�لأن�شار بال�شارقة، وخورفكان و�حتاد كلباء و�لفجرية 
للفنون �لقتالية يف بطولة �لنا�شئن، فيما �شمت بطولة 
كلباء  و�حت��اد  بال�شارقة،  و�لأن�شار  دبي،  �أندية  �لأ�شبال 

وخورفكان و�لفجرية للفنون �لقتالية.
و�����ش���رتط���ت لئ��ح��ة �ل��ب��ط��ول��ة ����ش���رورة �إب������ر�ز بطاقة 
عند  �لأ���ش��ل��ي  �ل�شفر  ج���و�ز  �أو  �لت�شجيل  عند  �ل��ه��وي��ة 
4 لعبن يف  بعدد  �مل�شاركة  ن��ادي  لكل  �مل��ي��ز�ن، وميكن 
لكل  مفتوحة  �مل�شاركة  ت��ك��ون  �أن  على  �ل��و�ح��د،  �ل���وزن 

�جلن�شيات.

م��ن مو�ليد  �شنة   18 �ل��ن��ا���ش��ئ��ن حت��ت  ف��ئ��ة  وحت����ددت 
�أوز�ن 50، 60، 70،  يف   ،-2007  2006  -  2005
80، وفوق 80 كجم، مع تطبيق قو�عد �لحتاد �لدويل 

للم�شارعة.
�أما بخ�شو�س �شروط فئة �لأ�شبال فقد حددت �لالئحة 
�إمكانية م�شاركة كل ناد بعدد 4 لعبن يف �لوزن �لو�حد، 
و�شتكون �مل�شاركة مفتوحة جلميع �جلن�شيات حتت 13 
�شنة، ملو�ليد 2008 2009- و�شملت �أوز�ن تلك �لفئة 
حتت 35، 40 ،50 ،60، وفوق 70 كجم.. ومت �لتاأكيد 
على �شرورة �للتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لتد�بري 

�لوقائية.

اليوم.. مرا�سم القرعة والوزن للم�ساركة يف نهائي »دوري امل�سارعة ال�ساطئية«
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

�أبرمت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب مذكرة تفاهم مع نادي �أبوظبي للريا�شات 
�لأن�شطة  خمتلف  يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ق���در�ت  وتنمية  تطوير  ب�شاأن  �لبحرية 
ريا�شة  ع��ن  و�مل��ع��رف��ة  �ل��وع��ي  ن�شر  يف  بينهما  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ب��ح��ري��ة،  �لريا�شية 
�لفئات  لكافة  ون�شرها  �ملجتمع  يف  دوره��ا  وتعزيز  و�لتجديف  بال�شر�ع  �لإبحار 
�إ�شافة  و�لدولية،  �ملحلية  و�لفعاليات  و�مل�شابقات  �لبطولت  يف  �ملناف�شة  ودع��م 
�إىل �لتعاون �مل�شرتك يف متكن �أ�شحاب �لهمم، من خالل �لأن�شطة �لريا�شية 

و�لثقافية و�لرت�ثية و�لرتفيهية، ومبا ي�شمن �إدماجهم يف هذه �لأن�شطة.
وقع �ملذكرة عن موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم �شعادة عبد �هلل عبد �لعايل 
�لبحرية  للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  وع��ن  للموؤ�ش�شة،  �لعام  �لأم��ن  �حلميد�ن 
�شعادة �أحمد ثاين مر�شد �لرميثي نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�شو �ملنتدب 
من  " لفيف  �لعليا  " ز�ي��د  مبقر  ج��رت  �لتي  �لتوقيع  مر��شم  وح�شر  للنادي، 

قياد�ت �ملوؤ�ش�شة و�لنادي.
�لريا�شية  �لأن��دي��ة  لعبي  بت�شجيل  �ملوؤ�ش�شة  تقوم  �لتفاهم  مذكرة  ومبوجب 
�لتابعة لها للتدريب على �لأن�شطة �لبحرية �ملتاحة يف نادي �أبوظبي للريا�شات 
�لبحرية وت�شجيعهم على �لنخر�ط �لجتماعي وممار�شة �لريا�شات �لبحرية، 
و��شتقطاب �لعن�شر �لن�شائي للم�شاركة م�شتقبال فيها، وفتح �لفر�شة لأ�شحاب 
�لهمم يف منطقة �لظفرة للم�شاركة يف هذه �لريا�شات، وتوفري كافة �لت�شهيالت 
توعيه  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لهمم،  �أ���ش��ح��اب  ت��دري��ب  ب��ر�م��ج  �ل��ن��ادي يف  يحتاجها  �لتي 
وت��ك��وي��ن فريق  �ل��ه��م��م،  �أ���ش��ح��اب  م��ع  �لتعامل  ..ف��ي��م��ا يخ�س  �ل��ن��ادي  موظفي 
جمالت  يف  و�لتعاون  �ملوؤ�ش�شة  وط��الب  موظفي  من  �لبحرية  �لبيئة  حلماية 

�لفعاليات و�لأن�شطة و�مل�شاريع �لبيئية.
و�ملعد�ت  �ل��ت��دري��ب  مقر  بتوفري  �لبحرية  للريا�شات  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  وي��ل��ت��زم 
وتنظيم  �لهمم،  �أ�شحاب  من  لالعبن  و�ل�شر�ع  �لتجديف  و�أدو�ت  و�ل��ق��و�رب 
�ل�شر�عية  �لقو�رب  فيها  مبا  و�لفعاليات  و�مل�شابقات  �لبطولت  يف  م�شاركاتهم 
معهم  تتو�فق  �لتي  �حلديثة  و�لتجديف  �ل�شر�ع  وق��و�رب  �لرت�ثية  و�لتجديف 
�لبيئة  م�شاريع  ودع���م  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �ل��ت��دري��ب  مع�شكر�ت  يف  �مل��ت��درب��ن  و����ش��ر�ك 

�ملرتبطة باملجال �لبحري ، وو�شع خطة م�شرتكة لدعم فريق حماية �لبيئة.
ورحب �شعادة عبد �هلل �حلميد�ن بالتعاون مع نادي �أبوظبي للريا�شات �لبحرية 
�لذي يعمل على �إحياء وتر�شيخ تر�ث �لإمار�ت �لبحري و�ملناف�شة يف �لبطولت 
مع  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  لفكرة  �لنادي  با�شتجابة  و�أ�شاد  �لدولية،  و�ملحافل 
�ملوؤ�ش�شة، وبدوره �مللمو�س يف تنظيم وت�شجيع ممار�شة كافة �لأن�شطة و�لريا�شات 
�لبحرية ، ون�شر �لوعي و�ملعرفة عن ريا�شة �لإبحار بال�شر�ع وتعزيز دورها يف 

�ملجتمع كجزء من تر�ث �لإمار�ت �لأ�شيل.
و�أو�شح �أن �لهدف من توقيع �ملذكرة �إ�شر�ك �أ�شحاب �لهمم منت�شبي �ملوؤ�ش�شة يف 

خمتلف �لأن�شطة �لريا�شية �لبحرية، وتدريبهم على هذه �لريا�شات �لفريدة، 
و�لتي جتمع ما بن �لبحر و�لرت�ث و�لريا�شة مع �إتاحة �لفر�شة لهم خلو�س 
�ل��ت��ح��دي يف جم��ال �ل��ري��ا���ش��ات �لبحرية �لأم���ر �ل���ذي ي��وف��ر لأ���ش��ح��اب �لهمم 
منت�شبي �ملوؤ�ش�شة جتربة ل مثيل لها يف خو�س حتدي ريا�شي جديد ويف �أجو�ء 

مثالية تختلف عن لقاء �لفعاليات.
�نطالق  نقطة  متثل  �لبحرية  �لريا�شات  �أن  �حلميد�ن  �هلل  عبد  �شعادة  و�أك��د 
�لذين  �لهمم  لأ�شحاب  جديد  ريا�شي  جمال  يف  لتحدي  وبد�ية  كبري  لتعاون 
حققو� �نت�شار�ت وبطولت عديدة من �لكثري من �لريا�شات يف ظل رعاية ودعم 

كبريين من �لقيادة �لر�شيدة، و�هتمام جمل�س �أبوظبي �لريا�شي.
مذكرة  بتوقيع  �شعادته  ع��ن  �لرميثي  مر�شد  ث��اين  �أح��م��د  �أع���رب  ناحيته  م��ن 
�إد�رة  �أن جمل�س  �لهمم، و�شدد على  �لعليا لأ�شحاب  ز�يد  �لتفاهم مع موؤ�ش�شة 
�آل نهيان وجميع  �ل�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة بن ز�يد  �لنادي برئا�شة 

�لعاملن يف �لنادي ي�شرفهم �لعمل و�لتعاون مع �ملوؤ�ش�شة.
وقال : من �ملوؤكد �أن �أ�شحاب �لهمم جزء ل يتجز�أ من �ملجتمع �لإمار�تي ومن 
و�جب �جلميع �شو�ء �أفر�د �أو موؤ�ش�شات �ل�شعي نحو م�شاعدتهم يف �لندماج يف 
�ملجتمع ب�شكل عام و�لريا�شة ب�شكل خا�س وفق توجيهات �لقيادة �لر�شيدة �لتي 

تويل �هتماماً خا�شاً بهم يف كافة �ملجالت.
�لريا�شات  يخ�س  فيما  و�مل�شاعدة  �ل��دع��م  تقدمي  ي�شعده  �ل��ن��ادي  �أن  و�أ���ش��اف 
كل  �شيوفر  �ل��ن��ادي  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لهمم،  �أ�شحاب  من  للريا�شين  �لبحرية 
�لطريق  على  وو�شعهم  و�لريا�شيات  �لريا�شين  لإع���د�د  �ل��الزم��ة  �ملتطلبات 
�أبطاًل وبطالت يف ريا�شات �لبحر كما هم يف خمتلف  �ل�شحيح لكي ي�شبحو� 

�لألعاب �لأخرى.
وتابع �لتجارب �أثبتت �أن �إر�دة �أ�شحاب �لهمم �أقوى من �أي �شعوبات خا�شة على 
�لتي تتحقق يف خمتلف  �لريا�شي، وو�شح ذلك من خالل �لإجن��از�ت  �ل�شعيد 
و�ل��دول��ي��ة، وم��ن هذ�  �ل��ق��اري��ة  وك��ذل��ك  �لإقليمية  �أو  �ملحلية  ���ش��و�ء  �ل��ب��ط��ولت 
�ملنطلق نحن على ثقة تامة يف قدرتهم على �عتالء من�شات �لتتويج يف �لألعاب 

�لبحرية كما عودونا يف �لألعاب �لأخرى.
على  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إىل  �ل�شكر  �لرميثي  �أحمد  ووج��ه 
�أن كل  �أبناء �لوطن من �أ�شحاب �لهمم، موكد�ً  �إتاحة هذه �لفر�شة للعمل مع 
�شخ�س �شيبذل ق�شارى جهده لإمتام �ملهمة على �لوجه �لأكمل ومبا يتنا�شب 
مع �لطموحات �ملرجوة من �لطرفن �شو�ء �لنادي �أو �ملوؤ�ش�شة وكذلك �لأبطال 

�أنف�شهم.
�أن يجني �جلميع ثمار هذ� �لتعاون خالل فرتة ق�شرية، يف ظل وجود  وتوقع 
�حلافز نحو حتقيق �لإجن���از�ت من خمتلف �لأط���ر�ف، وتقدمي ما يليق با�شم 
�لوطن �لذي يوفر كافة متطلبات �لنجاح ويدعم كافة فذ�ت �ملجتمع يف �شتى 

�ملجالت.

•• دبي -الفجر

 ت�شهد �لبحرية �لكري�شتالية �خلالبة 
يف �حلي �لأول مبدينة حممد بن ر��شد 
�لفريدة  �ل�شكنية  �لوجهة  مكتوم  �آل 
�لر�ئعة يف  �ملعمارية  �مل�شاريع  و�إحدى 
قلب �لإمارة يوم غد �ل�شبت ، تظاهرة 
كرنفال  يف  فريدة  جمتمعية  ريا�شية 
كاياك  �حل���دي���ث  �ل��ت��ج��دي��ف  ق������و�رب 
وو�قف �شمن �شل�شلة مهرجانات دبي 
�لتي درج نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�ل��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م���ن حن 
�شر�ئح  مل��خ��ت��ل��ف  ت�����ش��ج��ي��ع��ا  �آخ����ر  �إىل 
�مل��ج��ت��م��ع. وي��ن��ظ��م ن���ادي دب���ي �لدويل 
�لكبري  �حل���دث  �لبحرية  للريا�شات 
�شمن �أن�شطته �ملجتمعية حتت مظلة 
مع  وبالتعاون  �لريا�شي  دبي  جمل�س 
عدد من �لدو�ئر �حلكومية �ملوؤ�ش�شات 
���ش��رك��ة نخيل  �ل��وط��ن��ي��ة يف م��ق��دم��ه��ا 
�لعقارية ومدينة حممد بن ر��شد �آل 
�لعامة  و�لقيادة  �لأول  -�حلي  مكتوم 
ل�شرطة دبي – جمل�س �أ�شحاب �لهمم 
ونادي دبي لأ�شحاب �لهمم وموؤ�ش�شة 
و)ووتار  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا  ز�يد 
�دف��ان�����ش��ر -دب����ي( �ل��ت��ي ت��ق��دم �لدعم 
�للوج�شتي �إ�شافة �ىل جلنة �لمار�ت 

للكايت �شريف و�لتزحلق على �ملاء.
�لفريدة  �لريا�شية  �لتظاهرة  وجتمع 
حتد  يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  �ل�شبت  ي��وم 
ج����دي����د ي���ن���ظ���م ل���ل���ع���ام �ل����ث����اين على 
�شتتاح  حيث  نف�شه   �ملكان  يف  �لتو�يل 
�إختبار  فر�شة  �لفئات  وملختلف  لهم 
وريا�شة  م���ث���ري  حت����د  يف  ق����در�ت����ه����م 
باملياه وهي  �مل��رة  ه��ذه  تتعلق  ج��دي��دة 
)كاياك(  �ل��ت��ج��دي��ف  ق�����و�رب  جت��رب��ة 
و��شتخد�م �ملجد�ف للو�شول �ىل خط 
ترفيهية  �أج��و�ء  يف  و�ملناف�شة  �لنهاية 
باملحبة  وم��ف��ع��م��ة  ج��م��ي��ل��ة  ري��ا���ش��ي��ة 
�ل���ك���رن���ف���ال )نحن  و�ل�������ود. وي��ن��ط��ل��ق 

�لهمم( يف  �أ�شحاب  �أج��ل  م��ن  جن��دف 
و�لن�شف  ع�شرة  �لثانية  �ل�شاعة  متام 
خم�ش�س  �ن�شيابي  م�شار  على  ظهر� 
لهذه �لفئة حيث من �ملنتظر �ن جتمع 
�أ�شحاب  �ندية  �لريا�شين من  نخبة 
�ل��ه��م��م �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف دول����ة �لإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يتقدمهم �أبطالنا من 
�أ�شحاب �لهمم وكبار جنوم �ملنتخبات 
�لوطنية و�للذين ين�شطون يف خمتلف 

�لبطولت و�لتجمعات �لريا�شية.
ويعقب كرنفال �أ�شحاب �لهمم �إقامة 
م��ن��اف�����ش��ات ���ش��ب��اق )ن��ح��ن جن���دف من 
�أجل دبي( لقو�رب �لتجديف �حلديث 

)و�ق������ف( ب���اإ����ش���ر�ف جل��ن��ة �لم������ار�ت 
�ملاء  على  و�ل��ت��زح��ل��ق  ���ش��ريف  للكايت 
هي  خمتلفة  فئات  لأرب��ع  و�ملخ�ش�س 
�لرجال حمرتفن ومو�طنن مل�شافة 
و�لنا�شئن  و�لفتيات  م��رت�   3000
�شيجمع  حيث  م��رت�   1500 مل�شافة 
حمبي  م��ن  متناف�شن  �حل����دث  ه���ذ� 
ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ة �ل��ت��ي وج����دت رو�ج���ا 

كبري� بن خمتلف �شر�ئح �ملجتمع.
وق����ال حم��م��د ع���ب���د�هلل ح����ارب �ملدير 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب�������ي �ل�������دويل 
هذ�  تنظيم  �أن  �لبحرية  للريا�شات 
ياأتي  �ل��ك��ب��ري  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �مل���ه���رج���ان 

نادي  �إد�رة  جم��ل�����س  خل��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ� 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل������دويل  دب����ي 
يف  م�شحار  ب��ن  �شعيد  �أح��م��د  برئا�شة 
�ملجتمعية  بالفعاليات  �لإهتمام  زيادة 
�ملجتمع على  و�شر�ئح  �أفر�د  وت�شجيع 
ممار�شة �لأن�شطة �لريا�شية �لبحرية 
�أعلى  وف��ق  �أج���و�ء مثالية  و�مل��ائ��ي��ة يف 
يحمل  كما  و�ل�شالمة  �لأم��ن  معايري 
�حلدث �ملرتقب ر�شالة ب�شرورة �إتاحة 
�ل��ه��م��م لإظهار  لأ���ش��ح��اب  �ل��ف��ر���ش��ة 
يف  جديدة  من  و�كت�شافها  مهار�تهم 
ريا�شات تنا�شبهم موؤكد� �أن �ملهرجان 
على  �شجع  مم��ا  �أه��د�ف��ه  حقق  �لأول 

تكر�ره هذ� �ملو�شم ويف �ملكان نف�شه .
�أن�شطة  �أن  ح�������ارب  حم���م���د  و�أك��������د 
وفعاليات �لنادي تتنقل من مكان �إىل 
�آخر من �أجل �إظهار روعة دبي يف كل 
�لزو�يا لذلك توجهنا من جديد �ىل 
بحرية  �أك���رب  �لكري�شتالية  �ل��ب��ح��رية 
�لعامل  يف  �إ���ش��ط��ن��اع��ي��ة  ك��ري�����ش��ت��ال��ي��ة 
�شنع  من  جديد�  �إبد�عا  متثل  و�لتي 
ملدينة  �لأول  �حل��ي  قلب  يف  �لإن�����ش��ان 
�آل م��ك��ت��وم، حيث  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
باإطاللت خالبة  د�ئما  تظهر فريدة 
�ملم�شى  وحولها  مثيل  لها  ي�شبق  مل 

�جلميل .

اأ�سحاب الهمم يخو�سون حتدي كاياك للمرة الثانية

كرنفال التجديف احلديث يف البحرة الكري�ستالية غدا ال�سبت
�سباق دبي املجتمعي لقوارب واقف يجمع 4 فئات تناف�سية

تعاون بني »زايد العليا« و »اأبوظبي للريا�سات البحرية« 
لتطوير قدرات اأ�سحاب الهمم يف الريا�سات البحرية

•• دبي - وام:

�أعلن نادي دبي ل�شباق �خليل �أن �أم�شية " �شوبر �شاترد�ي 
على  �إق��ام��ت��ه��ا  م��ع  ح��اف��ال  ب��رن��اجم��ا  �شت�شمل   "2022
"جائزة حممد  مت�شمنة  �ل�شبت  غد�  يوم  ميد�ن  م�شمار 
�آل مكتوم للتميز يف �شباقات �خليل" و�لتي كان  بن ر��شد 
بها �شمن خمتلف  للفوز  �ملر�شحن  ك�شف عن  قد  �لنادي 
نادي  و�أو���ش��ح  �مل��ا���ش��ي.  يناير  �شهر  �ل��ع��ام يف  ل��ه��ذ�  فئاتها 
�لفائزين  تكرمي  �شيت�شمن  �حلفل  �أن  �خليل  ل�شباق  دبي 
مدرب،  و�أف�شل  م��ال��ك،  و�أف�شل  ح�شان،  �أف�شل  فئات  يف 
�لنا�س،  �ختيار  جائزة  فئتي:  �إىل  �إ�شافة  فار�س،  و�أف�شل 
و�أف�شل فار�س حملي، وهما �لفئتان �للتان مت حتديدهما 
من  �لإل��ك��رتوين  �لت�شويت  ع��رب  �ل�شباق  ع�شاق  قبل  م��ن 
خالل موقع �جلائزة، عالوة على �إ�شافة جائزة ��شتثنائية 
لدورة هذ� �لعام وهي "جائزة �لتميز" و�لتي �شيك�شف عنها 

وعن �لفائزين خالل �لأم�شية عقب �ل�شباق �ل�شاد�س.
وبهذه �ملنا�شبة، قال �ل�شيخ ر��شد بن دملوك �آل مكتوم، رئي�س 
جمل�س �إد�رة نادي دبي ل�شباق �خليل: "لقد �أ�شبحت جائزة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم للتميز يف 
�شباقات �خليل  يتجز�أ من مو�شم  �شباقات �خليل جزء� ل 
�أب��دو� متيز�  يف دول��ة �لإم���ار�ت و نكرم من خاللها �لذين 
و��شحا خالل �أم�شيات �لكرنفال وكاأ�س دبي �لعاملي وحققو� 
جناحات يعتد بها على مد�ر �لعام �شو�ء حمليا ودوليا". و 
�أكد �ل�شيخ ر��شد بن دملوك تطلعه للرتحيب بالفائزين من 
تت�شرف  �لتي  �جل��ائ��زة  "تاأتي  وق��ال:  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع 
باقرت�نها با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 

م�شمار  يف  �لإمار�ت  ودولة  دبي  تفوق  �هلل" لتوؤكد  "رعاه 
�لدويل، و�لتي كان ل�شموه  �ل�شعيد  �شباقات �خليول على 
�ملحلي  �ل�شعيدين  على  بها  �لرت��ق��اء  يف  �لو��شح  �إ�شهامه 
و�ل���ع���امل���ي، ل��ت��ت��ح��ول �جل���ائ���زة ع��ق��ب 5 ���ش��ن��و�ت ف��ق��ط من 
باإجناز�ت  �لتي حتتفي  �ملن�شات  �أه��م  �إح��دى  �إىل  �إطالقها 
دولة  ب��ت��اري��خ  �رت��ب��ط��ت  �ل��ت��ي  �لريا�شة  ه��ذه  يف  �ملتميزين 
و�لريا�شي،  و�لج��ت��م��اع��ي  �ل��ث��ق��ايف  وم��وروث��ه��ا  �لإم������ار�ت 
وتر�شخت مكانتها كاأبرز �ملحافل �لدولية �ملعنية بالحتفاء 
�أعرب  و  �ملجال".  �ملتميزة يف هذ�  و�لإجن��از�ت  بالنجاحات 
خال�س  عن  �خليل  ل�شباق  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لمتنان  �لتقدير 
ر��شد �آل مكتوم ملا يوليه من �هتمام ومتابعة ودعم م�شتمر 
�أبرز رموزها عامليا،  �لتي يعد �شموه من  لريا�شات �خليل 
روؤي��ة �شموه نحو حتقيق  �لنادي يعمل يف �شوء  �أن  موؤكد� 
مزيد من �لرقي و�لتقدم يف ��شت�شافة وتنظيم �أف�شل و�أهم 
تاأكيد� للريادة  �أرقى �ملعايري �لعاملية،  �شباقات �خليل وفق 
�لإمار�تية يف هذ� �ملجال. �إىل ذلك، �أعلن نادي دبي ل�شباق 
�خليل عن عر�س "د�ر �خليل" وهو �مل�شمى �جلديد ملركز 
رعاية مدى  لتوفري  و�لهادف  �ل�شباق  تاأهيل خيول  �إع��ادة 
�حلياة خليول �ل�شباق �لعربية و�ملهجنة �لأ�شيلة �ملتقاعدة، 
و�إعادة تدريبها لريا�شات �لفرو�شية �لأخرى حيثما �أمكن 
14 خ��ي��ال م��ن �خل��ي��ول �ملهجنة  ذل����ك. وي�����ش��م �ل��ع��ر���س 
�لأ�شيلة يف م�شمار ميد�ن يف متام �ل�شاعة 2:30م وذلك 
قبيل �نطالق �أول �شباقات �لأم�شية �لتي ت�شم 9 �شباقات 
�لثالثة /ج1/ و جبل  �آل مكتوم �جلولة  بينها حتدي  من 
حتا /ج1/، و�شباقات �أخرى يختتم بها كرنفال كاأ�س دبي 

�لعاملي لهذ� �لعام.

غدا.. تكرمي الفائزين بجائزة حممد 
بن را�سد للتميز يف �سباقات اخليل 

�آل  ر��شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  بقيادة  �لإم���ار�ت  فريق  تاأهل 
�إقامتها  2022 و�ملقرر  مكتوم �إىل نهائي بطولة كاأ�س دبي �لذهبية للبولو 
يوم غد �ل�شبت بعد فوزه على فريق �أبوظبي بقيادة فار�س �ليبهوين وبنتيجة  
�حلبتور  حممد  بقيادة  �حلبتور  فريق  ليلتقي  �أهد�ف   8 مقابل  هدفا   11
بقيادة  دب��ي كافو  ذئ��اب  �لنهائي على فريق  �ل���دور قبل  م��ب��ار�ة  ف��وزه يف  بعد 
حبتور �حلبتور وبنتيجة �شبعة �أهد�ف مقابل �شتة �أهد�ف . وقد �أعرب حممد 
�لذي  �ملتميز  بامل�شتوى  �شعادته  عن  للبولو  �لم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �حلبتور 
ظهرت به �لفرق �لثمانية �لتي �شاركت هذ� �لعام يف �لبطولة منوها �ىل �ن 

جميع �لفرق كانت حظوظها مت�شاوية و�نها قدمت �د�ء ر�قيا وكانت �خليول 
يف �ف�شل حالتها . وقال �حلبتور �إن �شعادته تت�شاعف لكون فريقه �أحد طريف 
�لنهائي بالبطولة و�ن �لكل �شيخرج من �لكاأ�س فائز� ب�شرف �لنظرعن نتيجة 
�ملبار�ة �لنهائية . وكان فريق �حلبتور قد حقق فوز� �شعبا على فريق �لذئاب 
�ل�شوط �لول بتقدمة بثالثة  رغم تقدمه يف �ل�شو�ط �خلم�شة حيث �نهى 
�هد�ف دون رد وو��شل تقدمة يف نهاية �ل�شوط �لثاين بنتيجة �ربعة �هد�ف 
مقابل ثالثة �هد�ف وي�شهد �ل�شوط �لثالث تقدم فريق �حلبتور ب�شتة �هد�ف 
مقابل �ربعة �هد�ف ويف �ل�شوط �لر�بع ينجح كل فريق يف ��شافة هدفا و�حد� 

�ما �ل�شوط �خلام�س فقد مت ح�شمه ب�شبعة �أهد�ف مقابل �شتة �هد�ف و�شجل  
باوتي�شتا بايوجار هد�ف �حلبتور �ربعة �هد�ف .

ما �ملبار�ة �لثانية فقد قادت �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
فريقها �لمار�ت للفوز على فريق �بوظبي �لقوي وبنتيجة 11 هدفا مقابل 
�أهد�ف بعد �ن و�جه فريق �لمار�ت مقاومة عنيدة من فريق �بوظبي يف   8
�ل�شو�ط �لأربعة �لأوىل �إل �أن �ل�شوط �خلام�س و�لخري �شهد هجوما لفتا 
لفريق �لمار�ت يح�شد عليه خا�شة يف �لثالث دقائق �لخرية من �ملبار�ة �لتي 

�شهدت تالقا ر�ئعا لتومي بريي�شفورد �لذي �أحرز �شتة �أهد�ف ..

فازا على اأبوظبي والذئاب 

فريقا االإمارات واحلبتور اإىل نهائي كاأ�س دبي الذهبية للبولو

�أقّر �ملدرب �لأملاين توما�س توخل باأنه "ل يتخّيل" ت�شل�شي من دون رئي�شه رجل 
�لأعمال �لرو�شي �لرثي رومان �أبر�موفيت�س �لذي قرر و�شع �لنادي للبيع �إثر 

�ل�شغوط �لتي و�جهها يف �أعقاب غزو رو�شيا لأوكر�نيا.
وقال �مللياردير �لبالغ 55 عاماً يف بيان �أم�س �لأول �لأربعاء �إنه بعد "�لتكهنات 
"..." يف  ت�شل�شي  لنادي  �متالكي  �لأخ���رية حيال  �لأي���ام  �لإع���الم يف  و�شائل  يف 

�لو�شع �حلايل، �تخذت قر�ر�ً ببيع �لنادي".
و�ملوظفن،  و�مل�شجعن،  �ل��ن��ادي،  م�شلحة  يف  ي�شب  ذل��ك  �أن  "�أعتقد  و�أ���ش��اف 
و�أي�شاً رعاة �لنادي و�شركائه". وجاء �لبيان قبل �أقل من �شاعة من بد�ية مبار�ة 
ت�شل�شي �شد لوتن تاون يف كاأ�س �نكلرت� و�لتي ح�شمها �لفريق �للندين ب�شعوبة 
3-2 ليبلغ ربع �لنهائي. وقال توخل بعد مبار�ة �لكاأ�س "من �ملبكر �حلديث عن 
�أمر  وبالتايل فهذ�  �أبر�موفيت�س،  دون  ت�شل�شي من  �أتخّيل  �لأم��ر لأنني ل  هذ� 

�شعب بالن�شبة �إيل. بطبيعة �حلال، �إنه تغيري �شخم".

�لنادي  ببيع  �أبر�موفيت�س  ق��ر�ر  �شيخلفها  �لتي  �لآث��ار  ي��درك  باأنه  توخل  و�أق��ّر 
لكنه لي�س قلقاً بقوله "ل �أعرف خفايا �لأمور، فاأنا ل�شت �لرئي�س �لتنفيذي �أو 
ع�شو�ً يف جمل�س �لد�رة، لكني و�ثق من �أن �لإد�رة �شتتحدث باملو�شوع معي ومع 
�لالعبن". و�أ�شاف "ل�شت قلقاً لأين ل زلت �أ�شعر باأن تو�جدي هنا يعترب ميزة 

بالن�شبة �إيل. �أنا ل�شت �شخ�شاً يقلق من �أ�شياء ل �أ�شتطيع �لتاأثري فيها".
منه،  خ��ائ��ف��اً  ل�شت  لكني  ك��ب��ري�ً  �لتغيري  �شيكون  �شخمة،  �أخ��ب��ار  "�إنها  وخ��ت��م 

و�شين�شب تركيزي على ما �أ�شتطيع �لتاأثري فيه وهو �جلهاز �لفني و�لفريق".
�لعقوبات  تطاله  �أن  من  خماوفه  و�شط  �لنادي  بيع  �إىل  �إبر�موفيت�س  و��شطر 

�لربيطانية لقربه من رئي�س رو�شيا فالدميري بوتن.
وكان �أبر�موفيت�س ��شرتى ت�شل�شي عام 2003، وجنح �لنادي يف عهده بح�شد 
و�لدوري  مرتن  �أوروب���ا  �أبطال  دوري  بينها  وعاملياً،  وق��اري��اً  حملياً  لقباً   19

�لإنكليزي �ملمتاز 5 مر�ت.

توخل: »ال يتخيل« ت�سل�سي من دون اأبراموفيت�س 

لن تكون مبار�ة ريال مدريد �ملت�شّدر �ل�شبت نزهة �أمام ريال �شو�شييد�د �ل�شاعي 
�إىل �قتحام "غيتو" رباعي �ملقّدمة �مل�شتعل حلجز مقعد يف دوري �أبطال �أوروبا، 
و�شط ح�شار متو��شل من �إ�شبيلية �لثاين �لذي يو�جه �ألفي�س �ليوم �جلمعة يف 

�فتتاح �ملرحلة �ل�شابعة و�لع�شرين من �لليغا.
وي�شتقبل ريال مدريد �ل�شبت ريال �شو�شييد�د، بعدما خرج �لنادي �مللكي من فوز 
�شعب ب�شق �لأنف�س بهدف نظيف على ر�يو فايكانو يف �ملرحلة �ملا�شية، رغم �أنه 
18 فوز�ً و6 تعادلت ليرتبع  مل يخ�شر �إل مبار�تن يف �ملو�شم �حلايل مقابل 

على عر�س �لرتتيب مع 60 نقطة.
�أبطال  �إي��اب دوري  �لأخ��رية لريال مدريد، قبل موقعة  �ملو�جهة  و�شتكون هذه 

�أوروبا على �أر�شه �أمام باري�س �شان جرمان �لفرن�شي.
وكان �لفريق �لإ�شباين �شقط �أمام فريق �لعا�شمة �لباري�شية يف �لذهاب �شفر1- 
"بارك دي بر�ن�س" بهدف قاتل من كيليان مبابي �حلامل للعب يف �شفوف  يف 
�لنت�شار�ت،  �شكة  �إىل  موؤخر�ً  بالعودة  فمزهو  �شو�شييد�د،  �أم��ا  �مللكي.  �لفريق 
مايوركا  ريال  على  �لأربعاء  فوزه  بعد  �لأ�شبوع  هذ�  مبارياته  ثاين  و�شيخو�س 
-2�شفر يف مبار�ة موؤجلة من �ملرحلة �حلادية و�لع�شرين، علماً �نه كان فاز على 
26، فيما تعود خ�شارته �لخ��رية يف �ل��دوري يف  �أو�شا�شونا -1�شفر يف �ملرحلة 

دربي �لبا�شك �أمام �أتلتيك بلباو برباعية نظيفة )�ملرحلة 25(.
�إل  بعيد�ً  لي�س  لكنه  نقطة،   44 �ل�شاد�س مع  �ملركز  �شو�شييد�د حالياً  ويحتل 

بفارق نقطة ونقطتن عن �ملركزين �لر�بع و�لثالث تو�لياً.
�إ�شبيلية  �إىل  وي�شدي خدمة  �شي�شّب يف م�شلحته،  �شو�شييد�د  ريال  فوز 
�ل�����ش��اع��ي �إىل ح�����ش��د م���ا ت��ي�����ّش��ر م���ن ن��ق��اط يف �ن��ت��ظ��ار زّل����ة ق����دم من 

�ل�"مريينغي". يتاأخر �لفريق �لأندل�شي بفارق �شت نقاط عن ريال، 
فيمكن  م��ف��ع��وًل،  �أم���ر�ً  �ل���ورق  على  �حل�شابات  كانت  م��ا  و�إذ� 

�ألفي�س  دي��ب��ورت��ي��ف��و  �أم����ام  م��ب��ار�ت��ه  �أن  �ل��ق��ول 
�لقابع يف �ملركز �لتا�شع ع�شر ما قبل �لأخري، 

يف متناول �ليد.
بالنقاط  ي��ع��ود  �أن  �إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة  وي���اأم���ل 

�لثالث قبل �أن يخو�س بعد 6 �أيام 
�ل��دور ثمن  �أر�شه ذه��اب  على 

م�شابقة  م���ن  �ل��ن��ه��ائ��ي 

�لدوري �لوروبي "يوروبا ليغ" �أمام و�شت هام يونايتد �لنكليزي.
خلفه، �شر�ع حمتدم على �ملر�كز �ملوؤهلة �إىل دوري �أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملقبل، 
رباعياته  �إىل  �لعائد  بر�شلونة  �حل���ايل،  �ملو�شم  مفاجاأة  بيتي�س  ري��ال  �أقطابه 

�ملرعبة بعد كبوة، و�أتلتيكو مدريد حامل �للقب �ملثقل باملعاناة.
بيتي�س �لثالث مع 46 نقطة �شي�شتقبل �أتلتيكو )45 نقطة( يف �ملركز �خلام�س، 
�نت�شار  �لتعويل على  �إىل  �شيميوين  دييغو  �لأرجنتيني  �مل��دّرب  رج��ال  ي�شعى  �إذ 
مان�ش�شرت  ملالقاة  جيد�ً  و�لتح�شري  �ملرحلة �مل�شياة على �شلتا فيغو -2�شفر، 
يونايتد �لإنكليزي يف ملعبه "�أولد تر�فورد" يف �إياب ثمن نهائي دوري �لأبطال 

بعد �أ�شبوعن، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.
لكن بيتي�س، �شاحب �لأر�س، �شيكون و�شعه مرهوناً بنتيجة مبار�ة �خلمي�س يف 
ن�شف نهائي كاأ�س �إ�شبانيا، حيث ي�شت�شيف ر�يو فايكانو يف مو�جهة �لإياب، علماً 

�أنه تفّوق ذهاباً 2-1 ليقرتب من حجز مكانه يف �لنهائي مع فالن�شيا.
�أن  �إذ  يوؤتي ثماره،  بد�أ  ت�شايف هرناندي�س مع بر�شلونة  �أن زرع  �ملقابل، يبدو  يف 
�لفريق �لكاتالوين �شجل �أربعة �أهد�ف يف كل من مبارياته �لثالث �لخرية، �أمام 
فالن�شيا يف �لدوري )4-1(، نابويل يف �إياب �مللحق �ملوؤهل �إىل م�شابقة "يوروبا 

ليغ" )4-2(، و�أتلتيك بلباو يف �ملرحلة �ملا�شية يف �لليغا �أي�شاً )-4�شفر(.
وبدت �لتغيري�ت و��شحة يف "بالوغر�نا" مع تعزيز �شفوفه يف �شوق �لنتقالت 
بيار-�إميرييك  �لغابوين  �ملهاجم  مع  خ�شو�شاً  �ل�شتوية 
 5 بت�شجيله  تهديفية  جناعة  �أثبت  �ل��ذي  �أوباميانغ 

�أهد�ف يف مبارياته �لثالث �لخرية.
على  �شاغطاً  �حل���ايل  �آذ�ر/م���ار����س  �شهر  و�شيكون 
ع��ن��دم��ا يحّل  �لأح����د  م�����ش��اره  ي��ب��د�أ  �ل���ذي  بر�شلونة 
�أن  قبل  ع�شر،  �لثالث  �ملركز  من  �إلت�شي  على  �شيفاً 
يف  و�إي��اب��اً  ذه��اب��اً  �لرتكي  �شر�ي  غلطة  ملو�جهة  يتاأهب 

يوروبا ليغ.
ويختتم �لنادي �لكاتالوين �ل�شهر بقمة "�لكال�شيكو" 
ملعب  على  ري��ال مدريد  �لتقليدي  �أم��ام غرميه 

�لأخري.
�لذي  فياريال  يحّل  �أخ���رى،  مباريات  ويف 
على  باملناف�شة  م���وؤخ���ر�ً  �آم��ال��ه  �أن��ع�����س 
على  �شيفاً  �لأب��ط��ال،  دوري  بطاقة 
�أو�شا�شونا �ل�شبت، فيما ي�شت�شيف 
ف��ال��ن�����ش��ي��ا �مل���زه���و ب��ال��ت��اأه��ل �إىل 
نهائي كاأ�س �إ�شبانيا على ح�شاب 

�أتلتيك بلباو، غرناطة.
ويختتم بلباو �لذي كان ميني 
�لكاأ�س  بلقب  بالفوز  �لنف�س 
�لعام  م���ن���ذ  �لأوىل  ل���ل���م���رة 
�لثنن  �ملرحلة   ،1984

مبو�جهة ليفانتي.

ريال مدريد لتح�سني �سدارته قبل موقعة �سان جرمان 



قطط رو�سيا يف مرمى العقوبات
حظر �لحتاد �لدويل للقطط FIFE م�شاركة �لقطط �لرو�شية يف 

�ملعار�س �لدولية، وذلك على خلفية �حلرب يف �أوكر�نيا.
 31 ي�شتمر حتى  �شوف  �أن �حلظر  �لر�شمي لالحتاد  �ملوقع  وذك��ر 
تتم  �لتي  �لقطط  نقل  حظر  ي�شمل  �أن��ه  كما   ،2022 م��اي��و/�أي��ار 
تربيتها يف رو�شيا �أو ت�شجيلها يف كتاب �لن�شب �ملن�شور حتت رعاية 

�لحتاد.
وجاء على �ملوقع: "لقي �لعديد من �لأبرياء حتفهم، و�أ�شيب عدد 
مغادرة  على  �لأوكر�نين  �لآلف من  مئات  و�أُج��رب  بجروح،  �أك��رب 
منازلهم لإنقاذ حياتهم. ميكننا جميعاً �أن ن�شهد �لدمار و�لفو�شى 

�لتي �شببها هذ� �لعمل �لعدو�ين غري �مل�شبوق".
بياأ�س  ي��ح��اول��ون  لدينا  �لأوك��ر�ن��ي��ن  �لقطط  "ع�شاق  و�أ����ش���اف: 
�ل�شعبة.  �لظروف  ه��ذه  يف  �لأخ��رى  و�حليو�نات  قططهم  رعاية 
نحن �شعد�ء للغاية لأن �لعديد من �أع�شاء �أندية FIFE �ملتاخمة 
ومولدوفا،  و�شلوفاكيا  و�ملجر  ورومانيا  بولند�  مثل  لأوك��ر�ن��ي��ا، 

يقدمون يد �مل�شاعدة لأ�شدقائهم من �ملرّبن �لأوكر�نين".

كان ال�سينمائي  يرف�س ا�ست�سافة وفود رو�سية
يعتزم مهرجان كان �ل�شينمائي رف�س قبول وفود رو�شية، �أو "�أي 
�لرو�شي  �ل��غ��زو  �أن  �لرو�شية" ط��امل��ا  ب��احل��ك��وم��ة  م��رت��ب��ط��ة  ج��ه��ة 
منظمو  و�أو�شح  بيان.  يف  �ملنظمون  �أعلن  كما  م�شتمر،  لأوكر�نيا 
�ملهرجان �ل�شينمائي �لأبرز يف �لعامل و�لذي �شيقام  بن 17 مايو 
-�أيار و28 �ملقبل "�تخذ قر�ر باأنه ما مل يتوقف �لعدو�ن ب�شروط 
تر�شي �ل�شعب �لأوكر�ين، لن ت�شت�شاف وفود ر�شمية من رو�شيا �أو 
يقبل وجود �أي هيئة مرتبطة باحلكومة �لرو�شية". وتابعو� "من 
ناحية �أخرى، نريد �أن نحيي �شجاعة كل �لذين جازفو� بالتظاهر يف 
رو�شيا �شد �لعدو�ن وغزو �أوكر�نيا" خا�شًة "�لفنانن" و"�ملهنين 
غري  �لأع��م��ال  بهذه  ربطهم  ميكن  ل  �لذين  �ل�شينما،  �شناعة  يف 

�ملقبولة ول بالذين يق�شفون �أوكر�نيا".

م�سل�سل من بطولة رئي�س اأوكرانيا
تتناف�س �شركات يف دول عدة على �حل�شول على حق بث م�شل�شل 
�لرئي�س  بطولة  م��ن  كوميدي  م�شل�شل  وه��و  �ل�شعب"،  "خادم 
ب����دور ب�شفته  ي��ق��وم ف��ي��ه  ي�����ش��ب��ح رئ��ي�����ش��ا،  �أن  �لأوك��������ر�ين، ق��ب��ل 
�لرئي�س �لأوكر�ين. وبالعودة �إىل عام 2015، قام �ملمثل �لكوميدي 
غولوبورودكو،  برتوفيت�س  فا�شيلي  ب��دور  زيلين�شكي  فولودميري 
�ملعلم مبدر�شة ثانوية �نتقل �إىل �لرئا�شة بعد �أن ن�شر �أحد طالبه 
مقطعا م�شجال م�شور� له وهو يدين �لف�شاد �لر�شمي يف �أوكر�نيا. 
�ل��ب��الد، متجنبا م��ز�ي��ا كونه  ���ش��وؤون  �إد�رة  ي��ب��د�أ غ��ول��وب��ورودك��و يف 

قائد� من خالل �حلفاظ على حياته �لعادية.
ملدة ثالثة  ��شتمر  �أوكر�نيا، حيث  يف  كبري�  �مل�شل�شل جناحا  حقق 
�ل��ب��الد لهجوم من  ذروت���ه منذ تعر�س  �له��ت��م��ام  وب��ل��غ  م��و����ش��م، 
بث  حقوق  لديها  �أن  �لإجنليزية  �ل��ر�ب��ع��ة  �لقناة  �أعلنت  رو���ش��ي��ا. 

�مل�شل�شل يف �ململكة �ملتحدة، وتخطط لبث حلقة يوم �لأحد.
�لبث، عن �شفقات مع  ر�يت�س، �شاحبة حقوق  �إيكو  �شركة  �أف��ادت 
�إ�شافة  ورومانيا،  و�ليونان  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  تلفزيونية  قنو�ت 
�إىل حمطات �إذ�عية يف بلغاريا ومولدوفا و�إ�شتونيا وفرن�شا وفنلند� 
لل�شليب  ي���ورو   50000 مببلغ  ر�يت�س  �إي��ك��و  ت��ربع��ت  وج��ورج��ي��ا. 
تلفزيونية  ع��رو���س  �أي  �ل�شركة  �أز�ل���ت  كما  �لأوك�����ر�ين،  �لأح��م��ر 

رو�شية �أو رو�شية �لإنتاج من بر�جمها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جامعة القاهرة.. منح الدكتوراة لباحثة بعد وفاتها
باحثة  لكن  �لوفاة"،  عليها هي"�شهادة  وثيقة يجري �حل�شول  �آخ��ر  فتكون  ويهدم �خلطط،  �لأح��الم  �مل��وت  ُينهي 

متفوقة يف م�شر نالت درجة �لدكتو�رة بعدما فارقت �حلياة.
هيئة  وع�شو  بالكلية  �لباحثة  تكرمي  �ل�شيا�شية،  و�لعلوم  �لقت�شاد  كلية  ق��ررت  �لقاهرة،  جامعة  يف  م��رة  ولأول 

�لتدري�س، مبناق�شة ر�شالة �لدكتور�ة �خلا�شة بها على �لرغم من وفاتها.
تعر�شت  �ملا�شي  رم�شان  "يف  قائاًل:  �لر�شالة  مناق�شة  تفا�شيل  �لكلية،  عميد  �ل�شعيد،  حممود  �لدكتور  ويحكي 
�لدكتورة �شيماء حلادث �أليم، تويف على �إثرها جنلها يف �حلال، وظلت هي يف غيبوبة ملدة ثمانية �أ�شهر حتى توفيت". 
وتابع �ل�شعيد يف حديثه مع موقع "�شكاي نيوز عربية": "ُقبيل �حلادث كانت �لدكتورة �شيماء على �شك �لنتهاء من 
�لر�شالة، ولذلك قامت �لدكتورة عادلة رجب �مل�شرفة على ر�شالتها بالتو��شل مع �أهلها، و�ل�شعي ملناق�شتها ومنحها 
ر�شالة �لدكتور�ة، لتكرميها لكونها منوذًجا يحتذى بها ويجب تقديرها". وبعد وفاتها، عر�س �ل�شعيد �لأمر على 
رئي�س جامعة �لقاهرة ليقوم بعر�شه على جمل�س �جلامعة و�لذي و�فق بالإجماع على مناق�شة �لر�شالة: "ل ي�شيع 
�هلل �أجر �ملح�شنن، ولأن �لدكتورة �شيماء رحمة �هلل عليها كانت منوذًجا لع�شو هيئة �لتدري�س �ملتفانية يف عملها، 
�مللتزمة يف �أخالقها، �ملتميزة يف علمها". و�أعلنت �ل�شفحة �لر�شمية لكلية �لقت�شاد و�لعلوم �ل�شيا�شية على موقع 
�لتو��شل �لجتماعي "في�شبوك" يف �لثاين ع�شر من دي�شمرب �ملا�شي، عن وفاة �شاحبة �لدكتور�ة �ل�شرفية �شيماء 

�لزلط، و�شط ع�شر�ت ر�شائل �لتقدير و�لمتنان من ِقبل �لأ�شاتذة و�لطالب �لذين تعاملو� معها.
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م�سر.. بائعو اجلرائد واملجالت يعانون من اأزمة 
�لقاهرة:  ���ش��و�رع  �مل��ا���ش��ي يف  ت�����ش��دح يف  �ل�شحف  ب��ائ��ع��ي  ���ش��رخ��ات  ك��ان��ت 
جتل�س  حممد  �أم  تكاد  �ل��ي��وم،  "�جلمهورية"...  "�لأخبار"  "�لأهر�م"، 
خمتلفة  �إ���ش��د�ر�ت  عليها  تتكّد�س  م�شتطيلة  �شغرية  طاولة  �أم��ام  وحيدة 

من �ل�شحف و�ملطبوعات �مل�شرية، لكن ل من زبائن.
يف �شارع يف حي �لدقي، تقول �أم حممد على كر�شيها �خل�شبي لوكالة فر�ن�س 

بر�س "مل يعد �لبيع كال�شابق �أبد� خ�شو�شا منذ �رتفاع �لأ�شعار.
��شتمر�رية  �جل��ر�ئ��د،  ق���ر�ءة  �شغف  �مل�شرين  م��ن  �لعديد  ف��ق��د�ن  وي��ه��ّدد 
�أك�����ش��اك يف �لعا�شمة  �أو يف  �مل��ت��ج��ول��ن  �ل��ب��اع��ة  �ل��ورق��ي��ة وم��ه��ن��ة  �جل��ر�ئ��د 
�مل�شرية. وتتابع �ل�شيدة �خلم�شينية �لتي �رتدت �شال من �ل�شوف للحماية 
15 جنيها )0،95 دولر�( خالل جلو�شي هنا  �إل  �أربح  "ل  من برد �ل�شتاء 
�أن وترية  �أم حممد  وتو�شح  �لثالثة ع�شر�".  �ل�شاد�شة �شباحا وحتى  من 
�لعزوف عن �شر�ء �ل�شحف �رتفعت ب�شكل كبري بعد �إلغاء بع�س �لإ�شد�ر�ت 
�مل�شائية لل�شحف.  على مقربة من طاولة �ل�شحف، يقف طارق حممود، 
�أ�شرت  مل  "�أنا  بر�س  لفر�ن�س  ويقول  �لزبائن،  ينتظر  �شغري  با�س  �شائق 
عاما   44 �لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  �ل�شائق  وي�شيف  عاما".   11 منذ  �شحيفة 
"توقفت عن �ل�شر�ء منذ �أن �كت�شفت �أن �ل�شحفي �لذي يكتب يف �ل�شحيفة 
هو �ل�شخ�س نف�شه �لذي يقدم برناجما يف �لتلفزيون"، م�شيفا "�أ�شعر �أن 
هناك كثريين مثلي توقفو� �أي�شا عن �شر�ء �ل�شحف". ومن مكتبه يف مقر 
رئي�س  يقول  �لقاهرة،  بو�شط  �ل�شهرية  �لأ�شبوعية  "روز�ليو�شف"  جملة 
حتريرها �أحمد �لطاهري لفر�ن�س بر�س "بد�أت نقاط �لتوزيع "لل�شحف 

و�ملطبوعات" ب�شكل �أو باآخر تتال�شى، نحتاج خللق نقاط توزيع جديدة".

يخرتق �سبكة �سي بي اأ�س ثاأرا حل�سارة العراق
 "cbs" �شبكة  م��وق��ع  بتعر�س   ،)DMC( �ل��رق��م��ي  �لإع����الم  م��رك��ز  �أف����اد 
�إ����ش���اءة �أحد  �لأم��ري��ك��ي��ة لخ����رت�ق م��ن ج��ان��ب "هاكرز " �ح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى 
�ملركز،  يف  �ل�شيرب�ين  �لأم��ن  م�شوؤول  و�أو�شح  �لعر�ق.  حل�شارة  مر��شليها 
موؤمل �أحمد �شكري، يف بيان ، ح�شلت "�لعن �لإخبارية"، على ن�شخة منه، 
�أنه "مت �لخرت�ق لبع�س �لدومينات �لفرعية للوكالة، وكتابة عبارة على 
 Iraq came، then"،)بعده م��ن  �لتاريخ  ج��اء  ث��م  �ل��ع��ر�ق  )ج��اء  �مل��وق��ع 
�شمل  "�لخرت�ق  �إن  بالقول  حديثه  �شكري  وو��شل   ."history came
بعبار�ت  �لأق��ل، ومت تذييل �شفحة �لخ��رت�ق  ثالثة نطاقات فرعية على 

تدين �حلرب على �أوكر�نيا وترف�س �لعتد�ء�ت �لرو�شية عليها".
وكان مر��شل �شبكة �شي بي �إ�س �لمريكية، ت�شاريل د�جاتا، قال يف ت�شريحات 
�شابقة حول تد�عيات �حلرب على �أوكر�نيا، �إن "�لأخرية "متح�شرة ن�شبيا 
�أثارت  حيث  و�أفغان�شتان،  �ل��ع��ر�ق  مثل  ب��دول  مقارنة  ن�شبيا"،  و�أوروب��ي��ة 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  جمهور  ل��دى  و��شتياء  �شخطاً  ت�شريحاته 

وفاة جنم اأخبار 
الظهرة يف فرن�سا 
�لفرن�شي  �لأخ����ب����ار  م���ق���دم  ت����ويف 
�ل�����ش��ه��ري ج����ان ب��ي��ار ب���رين���و، جنم 
�ف  "تي  قناة  على  �لظهرية  ن�شرة 
ثالثة  م���ن  لأك�����رث   )TF1(  "1
عقود، عن 71 عاما، على ما �أعلنت 

وكيلة �أعمال زوجته .
ماركيه  ن����ات����ايل  وك���ي���ل���ة  وق����ال����ت 
ولو  ت�����وم  و�ل������د  "تويف  ب���رين���و   -
و�أول��ي��ف��ي��ي��ه وج��ول��ي��ا ج���ر�ء تبعات 
نباأ  يف  �لرئة"،  ب�شرطان  �إ�شابته 
 "TF1" حم���ط���ة  لح���ق���ا  �أك����دت����ه 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة �مل�����ش��ن��ف��ة م����ن �أب�����رز 

�لقنو�ت �لتلفزيونية �لأوروبية.
وعلى مدى ثالثة وثالثن عاما، 
كان جان بيار برينو �شيفا حمببا 
ل����دى م��الي��ن �ل��ف��رن�����ش��ي��ن ممن 
تابعوه يوميا خالل تقدميه ن�شرة 
�أخبار �ل�شاعة �لو�حدة بعد �لظهر 
�لتي تهتم خ�شو�شا باأخبار �ملناطق 
�ل�شيا�شة،  على  �لرتكيز  دون  م��ن 
�شمن �شيغة حمببة لدى كثريين 
تطاولها  �ل��ت��ي  �لن���ت���ق���اد�ت  رغ����م 

با�شتمر�ر.
ت��ق��دمي ن�شر�ت  ت��وق��ف ع���ن  ل��ك��ن��ه 
�لأول- ك����ان����ون   18 يف  �لأخ�����ب�����ار 

هذ�  �أن  رغ����م   ،2020 دي�����ش��م��رب 
�مل���وع���د �لإخ�����ب�����اري �ل���ي���وم���ي كان 
م�شتويات  �أع��ل��ى  ي�شجل  ي����ز�ل  ل 
يف   "TF1" �مل�شاهدة. وكتبت قناة 
تلقينا  �لأ���ش��ى  م��ن  "مبزيد  ب��ي��ان 
برينو"،  ب���ي���ار  ج�����ان  رح���ي���ل  ن���ب���اأ 
يفقد  "�لتلفزيون  �أن  �إىل  م�شرية 
�أحد �أكرب �شحافييه، وTF1 تفقد 

فرد� من عائلتها".

نظام ذكي لطرد 
البعو�س من ثرما�سل

�أ�شابيع  ب�����ش��ع��ة  ����ش���وى  ي��ت��ب��ق  مل 
ل��ذ� فقد حان  �ل�����ش��ت��اء،  م��ن ف�شل 
للتخل�س  �لتخطيط  لبدء  �لوقت 
تكرث  �لتي  �ملزعجة  �حل�شر�ت  من 
يف �لأج������و�ء �ل��د�ف��ئ��ة و�حل������ارة. و 
لدرء تلك �لآفات �ملزعجة، �أطلقت 
ذكًيا  ن��ظ��اًم��ا  ث��ريم��ا���ش��ي��ل  ���ش��رك��ة 

طارًد� للبعو�س ي�شمى “ليف”.
بتو�شيل  “ليف”  ن���ظ���ام  ي���ق���وم 
وحد�ت مبيد�ت �حل�شر�ت �ملتعددة 
ت�شغيل  ومي��ك��ن��ك  ذك�����ي،  مب���ح���ور 
�لنظام و�إيقاف ت�شغيله با�شتخد�م 
�أليك�شا،  �أم���ازون  �أو  �لو�شل  لوحة 
تطبيق  ي��وف��ر  غ��وغ��ل.  م�شاعد  �أو 
�ملحمول  �ل��ه��ات��ف  ع��ل��ى  “ليف” 
�إم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��ح��ك��م يف نظام  ��ا  �أي�����شً

“ليف”.
نظام  ت�شغيل  للم�شتخدم  مي��ك��ن 
�ملبيد�ت �حل�شرية �أو �إيقاف ت�شغيله 
�ملوؤقتات  وت��ع��ي��ن  م���ك���ان،  �أي  م���ن 
و�إعد�د �لإ�شعار�ت �لفورية، �إ�شافة 
يف  �ملبيد�ت  م�شتويات  مر�قبة  �إىل 

�خلرطو�شة لكل جهاز.
وت��ق��ول ���ش��رك��ة ث��ريم��ا���ش��ي��ل، �لتي 
�����ا وح����������د�ت ط�������اردة  ت����وف����ر �أي�����������شً
�إن  ب��ال��ب��ط��اري��ة،  تعمل  ل��ل��ح�����ش��ر�ت 
على  للعمل  م�شمم  غ��ري  �ل��ن��ظ��ام 
تدوم  �أن  وي��ج��ب  �ل�����ش��اع��ة،  م����د�ر 
�خل���ر�ط���ي�������س مل���و����ش���م ك����ام����ل، �أي 
مب��ع��دل ����ش��ت��خ��د�م ح���و�يل ثماين 
�أ�شبوًعا،   12 ملدة  �أ�شبوعًيا  �شاعات 

قبل �إعادة �لتعبئة.

اإذاعة �سدى مو�سكو تعلن حلها 
"�شدى مو�شكو"  �مل�شتقلة  �لرو�شية  �لإذ�ع��ة  �أعلنت 
�مل�����ش��ه��د �لإعالمي  �ل��ع��ري��ق��ة يف  )�ي��ك��و م��و���ش��ك��ف��ي( 
�لبث  بعد منعها من  �أم�س �خلمي�س حلها  �لرو�شي 
�أوكر�نيا.  لغزو  تغطيتها  ب�شبب  �ل�شلطات  قبل  من 
�أليك�شي  مو�شكو"  "�شدى  حت��ري��ر  رئ��ي�����س  وك��ت��ب 
ف��ي��ن��دي��ك��ت��وف ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى ت��ل��غ��ر�م "�تخذت 
قر�ر�  مو�شكو  �شدى  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  غالبية 

بحل �إذ�عتها وموقعها �لإلكرتوين".
وح��ج��ب��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��رو���ش��ي��ة �ل��ث��الث��اء "�شدى 
ب�شبب  �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  "دوجد"  وق���ن���اة  مو�شكو" 

تغطيتهما للنز�ع يف �أوكر�نيا.
�أي  ��شتخد�م  من  �لرو�شية  �لإع��الم  و�شائل  ومنعت 
معلومات غري تلك �لتي تقدمها �ل�شلطات وت�شور 

غزو �أوكر�نيا على �أنه جمرد "عملية خا�شة".
يف �لوقت نف�شه، ت�شتعد �حلكومة لت�شديد تر�شانتها 
�ل��ق��م��ع��ي��ة. و���ش��ي��ن��ظ��ر جم��ل�����س �ل����ن����و�ب )�ل����دوم����ا( 
ت�شل  عقوبة  على  ين�س  قانون  م�شروع  يف  �جلمعة 
�إىل �ل�شجن 15 عاما يف حال ن�شر �أي "�أخبار كاذبة" 

تتعلق باجلي�س �لرو�شي.

طفل يتحول اإىل حجر ب�سبب حالة نادرة
نادرة  ي��ع��اين م��ن ح��ال��ة �شحية  �أم��ري��ك��ي  يعي�س م��ر�ه��ق 
�إىل  �لتحول  ملنع ج�شده من  �لزمن  مع  �شباق  للغاية يف 

حجر.
وي��ع��اين ج��اي��دن روج����رز )16 ع��اًم��ا( م��ن ك���ول���ور�دو يف 
�لتي  �ملتيب�س  �جل��ل��د  م��ت��الزم��ة  م��ن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�أع�شائه  على  وت�شغط  ج�شده  د�خ��ل  تدريجياً  حتا�شره 
�حل��ي��وي��ة، وي���ح���اول ي��ائ�����ًش��ا ج��م��ع ح����و�يل م��ل��ي��ون دولر 

للعالج.
و�أم�شى جايدن �لعامن �لأخريين من حياته على جهاز 
جلده  فر�شه  �ل��ذي  �ل�شغط  ب�شبب  �ل�شناعي  �لتنف�س 
�لتنف�س  على  ق��ادر  غري  جعله  مما  رئتيه،  على  �لقا�شي 
مبفرده، وكان على و�لدته �حلزينة ناتايل روجرز )56 
عاًما(، �أن ت�شاهد بال حول ول قوة �بنها يرت�جع منذ �أن 
مت ت�شخي�س حالته لأول مرة يف عام 2013. وهي حتاول 
ي��ب��د�أ جلده يف �شحق قلبه،  �أن  ج��اه��دة لإي��ج��اد ح��ل قبل 

بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
�لزمن، و�لأمر  "�إنه يف �شباق مع  �ل�شيدة روجرز  وقالت 
على  �لعتماد  علينا  ل��ه،  بالن�شبة  م��وت  �أو  حياة  م�شاألة 
�لتربعات و�أن ي�شبح �لنا�س �أكرث وعًيا بحالته لأنها نادرة 
�ل�شخ�س  هو  �حل��ايل  �لوقت  �أن جايدن يف  نعتقد  ج��ًد�. 
�ل��وح��ي��د يف �ل��ع��امل �مل�����ش��اب مب��ت��الزم��ة �جل��ل��د �لقا�شية، 
�مل�شجل على  �لوحيد  �ل�شخ�س �حل��ادي و�لأرب��ع��ون  وه��و 
�ملر�س  �نت�شر  �إذ�  �أ�شا�شي،  ب�شكل  م�شلول  �إن��ه  �لإط���الق. 

�أكرث يف قلبه ورئتيه، ف�شوف ميوت".

فيديو يوثق حيلة االأوكرانيني.. 
ك�سفوا الرو�س املتنكرين

يوّثق  فيديو  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  رّو�د  ت���د�ول 
�لأ�شلين  �ل�����ُش��ّك��ان  ب��ن  �لأوك���ر�ن���ي���ن  ت��ف��ري��ق  لكيفية 

و�لرو�شين �لذين يتحدثون �للغة �لأوكر�نية.
ون�شر �ل�شحفي �ل�شتق�شائي �لبلغاري، كري�شتو غروزيف، 
مقطع فيديو م�شّور ملو�طن �أوكر�ين يقرتب من �جلنود 
 ،)palyanitsa( كلمة  ي��ق��ول��و�  �أن  وي��خ��ربه��م  �ل��رو���س 

و�لكلمة لنوع من �خلبز يعرفه �لأوكر�نيون.
"�أوكر�ين يقرتب من جنود جمهولن  وق��ال غروزيف: 
�أنهم  �أدرك  �أن  بعد  )بالنيت�شا(،  وي��ق��ول  فيهم  وي�شرخ 
رو�س، �أخربهم �أنهم ل ي�شتطيعون �إخباره بعدم ت�شوير 

بالفيديو، كما ي�شمح له �لد�شتور �لأوكر�ين بذلك".
ويقول �ملو�طن �لأوك��ر�ين يف �لفيديو: "�أنا ل �أفهم من 
)بالنيت�شيا("،  ق��ل  يجيب،  ل  لأوك��ر�ن��ي��ا!،  �مل��ج��د  ه���و.. 
فيغ�شب  ت�شّور"،  ب�"ل  �ل��رو���ش��ي  �جل��ن��دي  عليه  وي����رّد 
�ملو�طن �لأوكر�ين: "ملاذ� ل �أ�شتطيع �لت�شوير؟، من قال 
لك ل �أ�شتطيع �لت�شوير؟ ي�شمح يل �لد�شتور �لأوكر�ين 
�لت�شوير؟  �أ�شتطيع  ل  فلماذ�  منزيل  يف  �أن��ا  بالت�شوير، 
�نظر، �أريد ت�شوير �لأ�شجار". ون�شر "غروزيف" فيديو 
�أوك��ر�ين ي�شرح للمو�طنن �ملحلين كيفية  �آخر جلندي 
�أّن��ه��م رو����س حت��ت �لخ��ت��ب��ار عن  �مل�شتبه بهم على  و���ش��ع 

طريق نطق تلك �لكلمة.

عقاب بال جرمية.. دي�ستوفي�سكي �سحية احلرب الرو�سية االأوكرانية
يف حادثة �عتربها كثريون حول �لعامل موؤ�شر� 
�أح��ق��اد وح�شابات  على م��ا تخلفه �حل���روب م��ن 
�أ�شتاذ  ك�����ش��ف  ك��اف��ة م��ن��اح��ي �حل���ي���اة،  خ��ط��اأ يف 
ن��وري، يف جامعة بيكوكا  باولو  �لرو�شي،  �لأدب 
�لإيطالية مبدينة ميالنو، عن تلقيه ر�شالة من 
�إلغاء �شل�شلة حما�شر�ت  �إد�رة �جلامعة، تطلب 
ك��ان��ت جم��دول��ة ع��ن �أع��م��ال �ل��ك��ات��ب و�لرو�ئي 

�لرو�شي �لكبري، فيودور دو�شتوفي�شكي.
وعن �لدو�فع ور�ء هذ� �لقر�ر، �كتفت �جلامعة 
�جلدل  �إث����ارة  جتنب  يف  رغبتها  ع��ن  بالتعبري 
يف �إي��ط��ال��ي��ا، خ��ا���ش��ة د�خ���ل �جل��ام��ع��ة، يف فرتة 
ي�شودها �لتوتر �ل�شديد، وفق م�شمون �لر�شالة 
�لتي ك�شف تفا�شيلها نوري نف�شه، خالل مقطع 
م�شور باللغة �لإيطالية على من�شات �لتو��شل 

�لجتماعي.
و�ل�شخيف،  باملخيف  �ل��ق��ر�ر  �لأ���ش��ت��اذ  وو���ش��ف 
جامعة  �أن  ت�شديق  مبقدوره  لي�س  �أنه  م�شيفا 
�إي���ط���ال���ي���ة مت��ن��ع حم���ا����ش���رة ع���ن ك���ات���ب ب���وزن 
دو�شتويف�شكي، معترب� �لقر�ر �شكال من �أ�شكال 

�لرقابة وتقييد �حلريات.
�لر�شالة  ق���������ر�أت  "حن  ن���������وري:  و�أ�������ش������اف 
�لإلكرتونية، مل �أ�شدق ما قر�أته"، م�شري� �إىل 
�أوك��ر�ن��ي��ا تفر�س علينا  �ل��د�ئ��رة يف  �أن �حل��رب 
�حل���دي���ث �أك����رث ع���ن دو���ش��ت��وي��ف�����ش��ك��ي، ل حظر 

�حلديث عنه".
و�أج����ج����ت ه����ذه �ل���و�ق���ع���ة ع��ا���ش��ف��ة ك����ربى من 
�لنتقاد�ت د�خل �إيطاليا وخارجها حول �لعامل، 
حيث حذر �لعديد من رو�د �ل�شبكات و�ملن�شات 
يف  �حل��رب  �أج���و�ء  تنعك�س  �أن  من  �لجتماعية، 
على  �شيا�شية  توتر�ت  من  خلفته  وما  �أوكر�نيا 

ميادين �لثقافة و�لأدب و�لفكر.
�مل��ج��الت م�شرتكات  �إن ه��ذه  �مل��ن��ت��ق��دون  وق���ال 
وفق  معها  �لتعاطي  ينبغي  ل  جامعة،  �إن�شانية 
على  و�ل��ت��ج��رمي  و�ل��ت��ح��رمي  �لقطيعة  منطق 

خلفيات �شيا�شية وقومية وم�شلحية .
وحتت وطاأة ردود �لفعل �لو��شعة �ملنددة، �أعلنت 
�جلامعة بيكوكا �لإيطالية �إعادة �لعمل بالدورة 

�ملخ�ش�شة لأعمال عمالق �لأدب �لرو�شي.

رينيه زيلويغر خلل ح�سورها فعالية للم�سل�سل التلفزيوين The Thing About Pam يف بيفريل هيلز, كاليفورنيا. ا ف ب

طالق كاردا�سيان ر�سميًا من وي�ست 
منح قا�ٍس يف لو�س �أجنلي�س جنمة تلفزيون �لو�قع كيم كارد��شيان �لطالق 

من �ملغني كانييه وي�شت �لذي تزوجته عام 2014.
�أمام �ملحكمة �فرت��شياً عرب �لنرتنت، بينما مّثل وي�شت  ومثلت كارد��شيان 

حماميه �لذي مل يعرت�س على �إنهاء �لزو�ج.
وكان وي�شت �لذي غرّي ��شمه ر�شمياً لي�شبح "يي" يعار�س قباًل هذ� �لنف�شال، 
ودعا كارد��شيان مر�ت عدة عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �إىل �أن يت�شاحلا. 
ورفعت كارد��شيان �لعام �ملا�شي دعوى طالق بعدما �نت�شرت لأ�شهر عّدة يف 
�لزوجية  �لثنائي يف حياتهما  تو�جه  تتحّدث عن �شعوبات  �شائعات  �لإع��الم 

وعن م�شاكل نف�شية يعاين منها مغّني �لر�ب.
�لأ�شبوع  �إليها  رفعته  بيان  يف  �أجنلي�س  لو�س  يف  حمكمة  كارد��شيان  وح�شت 
�أتطّلق".  �أن  ب�شّدة  "�أرغب  قائلة  �لطالق،  �إج��ر�ء�ت  �لإ�شر�ع يف  �ملا�شي على 
و�أ�شافت �لنجمة �لبالغة 41 عاماً "طلبت من كانييه �أن يبقي طالقنا خا�شاً 

لكّنه مل يفعل ذلك".


