
   

املنفي: �سنعتمد القاعدة الد�ستورية يف حال عدم التوافق
املجل�س الرئا�شي الليبي يهدد با�شاغا والدبيبة

•• طرابل�س-وكاالت:

يف ظل وجود حكومتني متوازيتني يف ليبيا، هّدد رئي�س املجل�س الرئا�سي 
قاعدة  باعتماد  ب���اده،  يف  ال�سيا�سية  الأط���راف  املنفي،  حممد  الليبي 
التوافق  ع��دم  �سورة  يف  وبرملانية،  رئا�سية  انتخابات  لإج��راء  د�ستورية 
ت�سمح  توافقية  باإعداد قوانني  التي تق�سي  املتحدة  الأمم  على مبادرة 

بتنظيم انتخابات.
وقال املنفي اإنه �سيعتمد القاعدة الد�ستورية لإجراء انتخابات برملانية 
اإذا مل تتوافق اللجنة امل�سرتكة بني الربملان واملجل�س الأعلى  ورئا�سية 
وليامز،  �ستيفاين  الأممية  امل�ست�سارة  مبادرة  على  ال�ست�ساري  للدولة 

وذلك ح�سب ما نقلته و�سائل اإعام حملّية.
م�سرتكة  جلنة  لت�سكيل  تق�سي  مبادرة  وليامز  اأطلقت  مار�س،   4 ويف 
"توافقية"  من الربملان وجمل�س الدولة، تتوىل و�سع قاعدة د�ستورية 
ت�سمح باإجراء النتخابات يف اأقرب وقت، وهي املبادرة التي لقت قبول 
من الأعلى للدولة واملجل�س الرئا�سي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، 
واعتربها  ال�سادرة عنه،  بالقوانني  يتم�سك  الذي  الربملان  ورف�سا من 

»م�سارا موازيا« خلارطة الطريق التي اأعلن عنها وتدخا يف قراراته.
منه  ك��ب��رة يف حم��اول��ة  ج��ه��ودا  الليبي،  ال��رئ��ا���س��ي  املجل�س  ي��ق��ود  فيما 
واجللو�س  املبادرة  بهذه  للقبول  وح�سدها،  ال�سيا�سية  الأط��راف  لإقناع 
على طاولة احلوار، من اأجل التفاو�س والتوافق حول قاعدة د�ستورية 

لإجراء ال�ستحقاقات النتخابية يف الباد.
حمل  الن��ت��خ��اب��ات  وق��ان��ون  الد�ستورية  ال��ق��اع��دة  م�ساألة  اأن  اإىل  ي�سار 
تنظيم  ف�سل  عنه  نتج  ليبيا،  يف  ال�سيا�سية  الأط���راف  بني  دائ��م  خ��اف 
كما  املا�سي،  العام  من  دي�سمرب  �سهر  يف  مقررة  كانت  التي  النتخابات 
كلف  اأن  منذ  جديد،  �سيا�سي  انق�سام  اإىل  الباد  اخلافات  ه��ذه  ق��ادت 
يف  الآن  حتى  عجزت  با�ساغا،  فتحي  بقيادة  ج��دي��دة  حكومة  ال��ربمل��ان 
الدخول اإىل العا�سمة طرابل�س ملبا�سرة مهامها، ب�سبب رف�س احلكومة 

احلالية ت�سليم ال�سلطة قبل اإجراء انتخابات.

لجئون اأوكرانيون ي�سلون اىل برلني قادمني بالقطار من بولندا   )ا ف ب(

احتجاجات يف اخلرطوم للمطالبة بعودة احلكم املدين   )رويرتز(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون بابا 
الكني�شة الكاثوليكية مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اإىل قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية  اهلل برقية تهنئة 

وذلك مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لباده. 
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل قدا�سة البابا فرن�سي�س.

بتوجيهات حمدان بن زايد 
اأكرث من مليوين �شخ�س ي�شتفيدون من برامج 

الهالل الرم�شانية داخل الدولة وخارجها هذا العام
•• دبي -وام: 

يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات 
الهيئة  ع��ززت  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهال  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة 
براجمها الرم�سانية هذا العام للحد من تداعيات الأو�ساع الإن�سانية 
مليونان  ال��ربام��ج  تلك  من  وي�ستفيد  ال���دول.  من  العديد  يف  ال�سائدة 
و113 األفا و330 �سخ�سا داخل الإم��ارات ويف 64 دولة حول العامل، 
العيد  وك�سوة  الفطر  وزك��اة  ال�سائم  اإف��ط��ار  رم�سان  برامج  وتت�سمن 
بحوايل  تقدر  مبدئية  بتكلفة  وذل��ك  ال�سيام،  وك�سر  الرم�ساين  وامل��ر 
36 مليونا و803 اآلف و430 درهما. واأطلقت هيئة الهال الأحمر 
م�ستمر(  عطاء   .. )رم�سان  �سعار  حتت  املو�سمية  الرم�سانية  حملتها 
خال املوؤمتر ال�سحفي الذي عقدته اأم�س بجناح الإم��ارات يف معر�س 

اك�سبو دبي 2020.  )التفا�سيل �س3(

حممد بن را�سد خال زيارته جناح كينيا    )وام(

زار جناحي رواندا وكينيا

حممد بن را�شد يلتقي روؤ�شاء بوت�شوانا 
وزميبابوي وموري�شيو�س يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، حر�س دولة الإمارات على توثيق 
بال�سراكات  والع��ت��زاز  ال�سديقة،  الأفريقية  ال��دول  خمتلف  مع  روابطها 

من  را�سخ  اأ�سا�س  على  والقائمة  اأفريقيا  ق��ارة  دول  باأغلب  جتمعها  التي 
اأن ما ت�سهده  واأك��د �سموه  امل�سرتكة.   امل�سالح  املتبادل ومراعاة  الح��رتام 
تطويرية  ونه�سة  تنموية حثيثة،  ال�سديقة من جهود  الأفريقية  ال��دول 
التي  الغنية  الطبيعية  الب�سرية واملوارد  الإمكانات  �ساملة هدفها توظيف 

متيزها، تظل دائماً حمل كل التقدير والإعجاب.   )التفا�سيل �س2(

زيلين�سكي من قلب كييف: ننتظر نتائج التفاو�س مع الرو�س

رو�شيا ل ت�شتبعد ال�شيطرة الكاملة على كربى املدن الأوكرانية
•• عوا�صم-وكاالت

انطاق  على  قليلة  �ساعات  بعيد 
املفاو�سات  م��ن  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة 
الرئي�س  اأط��ل  ورو�سيا،  بلده  بني 
الأوكراين، فولدومر زيلين�سكي 
قلب  م��ن  ج��دي��د  م�سور  مبقطع 
كييف ليوؤكد اأن احلرب م�ستمرة، 
وجودية  م��ع��رك��ة  اأن���ه���ا  م���ع���ت���رباً 

لباده.
اإل اأنه اأ�سار يف الوقت عينه اإىل اأن 
كييف تنتظر نتائج املفاو�سات بني 

الوفدين الرو�سي والأوكراين.
ال�������ذي بث  ال���ف���ي���دي���و  وق�������ال يف 
ال��ت��وا���س��ل اخلا�سة  ع��ل��ى م��واق��ع 
اأم�س  الأوك����ران����ي����ة  ب���ال���رئ���ا����س���ة 
رو�سيا  م�����ع  ح���رب���ن���ا  الث�����ن�����ني: 
اأن��ه��ا م�ستمرة  م��وؤك��دا  وج���ودي���ة، 

واأن قواته لن ت�ست�سلم.
اإىل  الباد  حاجة  على  �سدد  كما 
حاثا  ال��ق��ت��ال،  ملوا�سلة  الأ�سلحة 
الدول الغربية على اإر�سال املزيد، 
وداعيا املتطوعني اإىل امل�ساركة يف 

القتال �سد الرو�س.
ك���ذل���ك، ك����رر م��ط��ال��ب��ة الحت����اد 

الأوروبي ب�سم باده.
واعرتفت رو�سيا مبقتل اأول �سابط 

القومية الأوكرانية، قائا اإن هذه 
الأخرة تنفذ اإيعازات للمتحكمني 

بها من اخلارج.
الكرملني  ق��ال  اأخ���رى،  وم��ن جهة 
م�ساعدة  ت��ط��ل��ب  مل  م��و���س��ك��و  اإن 
اأن  م��وؤك��دا  ال�����س��ني،  م��ن  ع�سكرية 
الع�سكرية  امل�����وارد  ل��دي��ه��ا  رو���س��ي��ا 
يف  بعملياتها  القيام  لأج��ل  الكافية 

الع�سكرية، يف  ال�ستخبارات  بجهاز 
اأوكرانيا  على  ت�سنه  ال��ذي  الهجوم 

منذ نحو 3 اأ�سابيع.
تتعلق  تفا�سيل  رو���س��ي��ا  ت��ق��دم  ومل 
غلو�ساك،  األيك�سي  الكابنت  مبقتل 
ابن  ع��ام��ا،   31 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ 
حيث  �سيبريا،  يف  تيومني  مدينة 
يف  م�سرعه  اإىل  ب��الإ���س��ارة  اك��ت��ف��ت 

معركة ماريوبول.
التطورات  اإىل  ت��ط��رق  ذل����ك،  اإىل 
امل���ع���ارك، متهما  امل��ي��دان��ي��ة، و���س��ر 
اجل����ي���������س ال�����رو������س�����ي مب���وا����س���ل���ة 
على  ال�������������س������اروخ������ي  ال����ق���������س����ف 
ودونبا�س  وت�����س��رن��ي��ه��ي��ف  ك��ي��ي��ف 
مو�سكو  اأن  واأك������د  وم����اري����وب����ول. 
التحتية  ال��ب��ن��ى  ت���دم���ر  ت��وا���س��ل 
وهدم املدن الأوكرانية، وفق قوله، 
م�����س��ددا يف ال���وق���ت ع��ي��ن��ه ع��ل��ى اأن 
الأوك���ران���ي���ني ���س��ي��ع��ي��دون ب��ن��اء كل 

�سارع ومدينة.
اجلي�س  اأن  الكرملني،  واأع��ل��ن  ه��ذا 
ال��رو���س��ي ق���د ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى املدن 
ال���ك���ربى، م��ع تقدمه  الأوك���ران���ي���ة 
احل�سرية  املراكز  من  عدد  باجتاه 

الرئي�سية.
الكرملني  ب��ا���س��م  ال���ن���اط���ق  واأف�������اد 
اأن  ال�سحفيني،  بي�سكوف  دميرتي 

بوتن  فادمير  الرو�سي  الرئي�س 
اأع���ط���ى اأوام������ر ل��ام��ت��ن��اع ع���ن اأي 
الكربى  امل��دن  على  مبا�سر  هجوم 
املدنية  اخل�����س��ائ��ر  اأن  اإىل  ن���ظ���را 

�ستكون كبرة.
ل  ال���دف���اع  وزارة  اأن  اأ����س���اف  ل��ك��ن��ه 
ت�ستبعد احتمال و�سع مدن كربى 
حتت �سيطرتها الكاملة، مع �سمان 

اأمن �سكانها.
واأ�ساف املتحدث اأن هناك تعليمات 
ب����ع����دم ال���ت�������س���رع لق����ت����ح����ام امل����دن 
الكربى، مبا فيها كييف، لأن هناك 

مقاتلني �سي�ستغلون ذلك.
الأوك�������راين  ال��ق�����س��ف  اأن  واأردف 
الإثنني  دونيت�سك،  يف  وق��ع  ال���ذي 
ي�سكل ا�ستهدافا للمدنيني والقوات 

ال�سرطة تطلق الغاز امل�سيل للدموع

اآلف ال�شودانيني يتظاهرون �شد احلكم الع�شكري وغالء اخلبز
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ال�سودانية  الأم���ن  ق��وات  اأطلقت 
الثنني  للدموع  امل�سيلة  الغازات 
املتظاهرين  اآلف  ل���ت���ف���ري���ق 
الع�سكري  ل��ل��ح��ك��م  امل��ن��اه�����س��ني 
القدرة  ت��ده��ور  على  واح��ت��ج��اج��ا 
�سودانية،  ال�سرائية يف عدة مدن 

بح�سب ما اأفاد �سهود عيان.
والأح������د، ارت���ف���ع ���س��ع��ر اخل��ب��ز يف 
اأنحاء ال�سودان اأكرث من 40 % 
 50 ف��و���س��ل ث��م��ن ال��رغ��ي��ف اإىل 
دولر(   0.08( �سودانيا  جنيها 
35 جنيها )0.05  ك��ان  اأن  بعد 
النقل  تكلفة  ق��ف��زت  كما  دولر( 
بن�سبة 50 % و�سط ارتفاع اأ�سعار 
اخلبز  �سعر  ارتفاع  ومع  الوقود. 
والأهايل  الطاب  خرج  والنقل، 
للمطالبة  �سودانية  مدن  عدة  يف 
امل�����دين  احل����ك����م  اإىل  ب�����ال�����ع�����ودة 
ارت���ف���اع تكلفة  والح��ت��ج��اج ع��ل��ى 
املعي�سة يف اأحد اأفقر دول العامل. 

كيف ميكن اأن تنتهي احلرب؟
اأوكرانيا: النتائج اخلم�س املحتملة للغزو الرو�شي!

•• الفجر -غابرييل اأوميت -ترجمة خرية ال�صيباين

لاأرا�سي  الكامل  ال�سّم  اأوك��ران��ي��ا؟  يف  احل���رب  تنتهي  اأن  ميكن  كيف 
ال��رو���س��ي��ة، وتغير احلكومة  ال��ق��وات  ل��رو���س��ي��ا، وان�����س��ح��اب  الأوك��ران��ي��ة 
بينما  ممكنة،  �سيناريوهات  عدة  وهناك  اليوم،  وا�سح  �سيء  ل  بالقوة: 

�سباب احلرب ل يزال كثيًفا يف اأوكرانيا.
والدبلوما�سية يف  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  الباحث يف  توريل،  جوليان 
كر�سي راوؤول داندوراند، ي�سرح خم�سة من ال�سيناريوهات التي تلوح يف 

الأفق.               )التفا�سيل �س13(

يف اخل��رط��وم ح��ي��ث دع���ت »جلان 
اإىل احتجاجات  املقاومة« املحلية 
املدين  احل��ك��م  ب��ع��ودة  للمطالبة 
اأطلقت  املعتقلني،  ع��ن  والإف����راج 
امل�����س��ي��ل للدموع  ال��غ��از  ال�����س��رط��ة 
حاولوا  ال��ذي��ن  املتظاهرين  على 
اجلمهوري  الق�سر  اإىل  الو�سول 
ملرا�سل  وف��ًق��ا  العا�سمة،  بو�سط 

من فران�س بر�س.
بعد  على  ال��دم��ازي��ن،  مدينة  ويف 
800 كلم جنوب �سرق العا�سمة، 
ق���وات  اإن  ع���ي���ان يف  ���س��ه��ود  ق����ال 
الر�سا�س  ا���س��ت��خ��دم��ت  الأم������ن 
والقنابل  للدموع  امل�سيل  وال��غ��از 
املتظاهرين  ل��ت��ف��ري��ق  ال�����س��وت��ي��ة 

الثنني.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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اأك�صبو دبي 2020 ق�صة ملهمة للدول العربية 
وداعم قوي لتنظيم املعار�ص والأحداث الكربى 

اأخبار الإمارات

هل تغيرّ اأ�صلحة الحتاد 
الأوروبي م�صار احلرب...؟

عربي ودويل

يونايتد يعورّل على فورمة 
رونالدو اأمام اأتلتيكو مدريد 

الفجر الريا�صي

وا�شنطن: زمن اإفالت 
حزب اهلل من العقاب وىل

•• وا�صنطن-وكاالت:

يف  عن�سرين  بلبنان  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  ب��اإدان��ة  الأمريكية  الإدارة  رحبت 
ميلي�سيا حزب اهلل باغتيال رئي�س احلكومة الأ�سبق رفيق احلريري، موؤكدة اأن زمن 

اإفات حزب اهلل من العقاب وىل.
اخلارجية  ل��وزارة  الر�سمي  املتحدث  عن  انرتنا�سيونال  بروت  �سوت  موقع  ونقل 
اخلا�سة  الدولية  املحكمة  يف  ال�ستئناف  غرفة  باإدانة  ترحب  وا�سنطن  الأمريكية 
بلبنان عن�سري حزب اهلل، مرعي وعني�سي، يف اغتيال الرئي�س احلريري يف 2005، 
ومقتل 21 اآخرين، واإ�سابة 226. هذا احلكم يظهر اأهمية حتقيق العدالة واإنهاء 

الإفات من العقاب يف لبنان.
عني�سي،  وح�سني  مرعي  ح�سن  �سد  توقيف  مذكرتي  ال�ستئناف  غرفة  واأ���س��درت 
ابتدائياً  اإل��غ��ائ��ه��ا ح��ك��م��اً  امل��ّت��ه��م��ني ب��امل�����س��ارك��ة يف اغ��ت��ي��ال رف��ي��ق احل���ري���ري، ب��ع��د 

برباءتهما.

اأوكرانيا املجاورة. وتابع بي�سكوف: 
وم��ا حتتاجه  يلزم  م��ا  رو�سيا  ل��دى 
العملية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  اإم���ك���ان���ي���ات  م���ن 
طلب  ب���اأي  تتقدم  ومل  الع�سكرية، 

لأي دولة مب�ساعدتها.
وك����ان����ت ال�������س���ف���ارة ال�����س��ي��ن��ي��ة يف 
اأولوية  اإن  قالت  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�������س���ني ح���ال���ي���ا ه����ي م���ن���ع خ����روج 
ال��و���س��ع امل��ت��وت��ر يف اأوك���ران���ي���ا عن 
تقارير  على  ردا  وذل��ك  ال�سيطرة، 
اإع��ام��ي��ة ع���ن ط��ل��ب م��و���س��ك��و من 
بداأت  اأن  منذ  ع�سكريا  عتادا  بكني 
يف  الرو�سية  الع�سكرية  العمليات 

اأوكرانيا.
�سحيفتا  ذك����رت  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
بو�ست  ووا�سنطن  تاميز  فاينن�سال 
م�سوؤولني  ع��ن  نقا  الأمركيتان 
من  طلبت  رو���س��ي��ا  اأن  اأم��رك��ي��ني، 
ال�����س��ني ع��ت��ادا ع�����س��ك��ري��ا م��ن��ذ بدء 
اأوكرانيا يف  العمليات الع�سكرية يف 

فرباير.  24
بي�سكوف  ق��ال  اآخ���ر،  �سعيد  وع��ل��ى 
ال�سابق  )ال����س���م  م��ي��ت��ا  ���س��رك��ة  اإن 
اخلطوط  كل  جت��اوزت  لفي�سبوك( 
ي�سمح  اأن  امل�ستبعد  ومن  واملعاير، 
يف  الرو�سية  ال�سوق  يف  بالعمل  لها 

امل�ستقبل.

للحلف  كببربى  مببنبباورات  بببدء 
البببببروج  يف  الأطبببلببب�بببشبببي 

•• او�صلو-اأ ف ب:

�سخمة  ع�سكرية  م��ن��اورات  ب���داأت 
ي�سارك فيها ثاثون األف ع�سكري 
من احللف الأطل�سي ودول �سريكة 
ع��ل��ى خلفية  ال�����روج،  الإث���ن���ني يف 
حول  ومو�سكو  الغرب  بني  الأزم��ة 

الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وت����ه����دف م�����ن�����اورات ال������رد ال���ب���ارد 
 Cold Response  "2022
طويل،  وقت  منذ  املقررة   2022
على  ال�����������روج  ق���������درة  لخ����ت����ب����ار 
ت��ل��ق��ي ت��ع��زي��زات خ��ارج��ي��ة يف حال 
ثالثة،  دول��ة  من  لعدوان  تعر�سها 
ميثاق  من  اخلام�سة  ب��امل��ادة  عما 
على  تن�س  التي  الأطل�سي  احللف 
ال��دف��اع امل�����س��رتك يف ح���ال تعر�س 
واأكد  لهجوم.  احللف  اأع�ساء  اأحد 
رئي�س القيادة الروجية للعمليات 
اجلرال اإنغفه اأودلو الذي ي�سرف 
على املناورات اإنها تدريبات دفاعية" 
م�سددا يف ت�سريحات ل�سبكة تي يف 
2 على اأنها لي�ست عملية ع�سكرية 

ذات هدف هجومي.
البحرية  امل����ن����اورات  ه���ذه  وت��ن��ظ��م 
عمليات  تت�سمن  وال��ت��ي  واجل��وي��ة 
اإنزال وعمليات برية، على م�ساحات 
�سا�سعة من الأرا�سي الروجية مبا 

يف ذلك فوق الدائرة القطبية.

مبببيبببقببباتبببي لببببن يببخببو�ببس 
املقبلة  الربملانية  النتخابات 

•• بريوت-رويرتز:

اللبناين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ق����ال 
الثنني  اأم�������س  م��ي��ق��ات��ي  جن��ي��ب 
يف  جديدة  لولية  ي�سعى  لن  اإن��ه 
يف  املقررة  الربملانية  النتخابات 

اأيار. مايو   15
به  اأدىل  ال���ذي  الت�سريح  ويلقي 
تلفزيوين  خ���ط���اب  يف  م��ي��ق��ات��ي 
بامل�سهد ال�سيا�سي ال�سني يف لبنان 
يف مزيد من الفو�سى. وياأتي بعد 
اإعان رئي�س الوزراء ال�سابق �سعد 
الثاين  احلريري يف يناير كانون 
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  م��ن  ان�سحابه 
ينتمي  ال��ذي  امل�ستقبل  تيار  واأن 
اإليه، وي�سم الآن نحو 20 ع�سوا 
يف الربملان، لن يدفع مبر�سحني 

يف النتخابات.

يف  العراق  ندعم  وا�شنطن: 
مواجهة التهديدات الإيرانية

•• وا�صنطن-وكاالت:

القومي  الأم������ن  م�����س��ت�����س��ار  ق����ال 
الأم��ري��ك��ي ج��ي��ك ���س��ول��ي��ف��ان، اإن 
هجوماً  اأدان���ت  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأربيل  مدينة  على  اإي����ران  �سنته 
اإىل  ب�����س��م��ال ال�����ع�����راق، م�������س���راً 
بغداد  ����س���ت���دع���م  وا����س���ن���ط���ن  اأن 
املنطقة يف  اأن��ح��اء  وح��ك��وم��ات يف 

مواجهة تهديدات من طهران.
القومي  الأم��ن  م�ست�سار  واأ�ساف 
الأبي�س  البيت  اأ���س��دره  ب��ي��ان  يف 
����س���ن���دع���م ح���ك���وم���ة ال������ع������راق يف 
حما�سبة اإيران و�سندعم �سركاءنا 
الأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  جميع  يف 
يف مواجهة تهديدات مماثلة من 

اإيران.
ب��دوره، قال املتحدث با�سم وزارة 
�سعيد  الإي�����ران�����ي�����ة  اخل����ارج����ي����ة 
طهران  اإن  الث��ن��ني  زادة  خطيب 
العراقية مراراً  ال�سلطات  حذرت 
اأرا�سي العراق من  من ا�ستخدام 
اأطراف ثالثة، ل�سن هجمات �سد 

اإيران.

لبنان يحظر ت�شدير ال�شلع 
الغذائية ب�شبب الأزمة الأوكرانية

•• بريوت-وكاالت:

امل�سنعة  الغذائية  ال�سلع  ر�سميا منع ت�سدير لئحة طويلة من  لبنان  قرر 
اإط��ار حم��اولت من جانب ال�سلطات اللبنانية لحتواء  يف لبنان، وذل��ك يف 
الغذائي  الأم���ن  على  اأوك��ران��ي��ا  يف  الرو�سية  الع�سكرية  العمليات  تداعيات 

للبنانيني، يف اأكرث اأو�ساعهم املعي�سية ترديا.
التحرك  الرابع من مار�س احل��ايل،  ق��ررت يف  اللبنانية قد  كانت احلكومة 
و�سكلت  الحتكار،  ومنع  الأ�سعار  غ��اء  ومواجهة  الغذائي  الأم��ن  ل�سمان 
جلنة من وزراء ال�سناعة والزراعة واملالية والدفاع والثقافة، للتعامل مع 
نق�س  من  امل��خ��اوف  بينها  من  احل��رب،  فر�ستها  التي  الغذائية  التحديات 
 2020 ا�ستورد خال العام  اإن لبنان  الإم��دادات من القمح. يقول خرباء 
من اأوكرانيا اأكرث من 630 األف طن من القمح، ما ميثل 80 باملائة من 
حاجاته ال�ستهاكية. رفعت وزارة القت�ساد والتجارة بالفعل اأ�سعار اخلبز، 
والتي  عامليا  املحروقات  اأ�سعار  يف  الكبر  الرتفاع  مردها  الزيادة  اإن  قائلة 
توؤثر مبا�سرة يف �سعر الطحني ويف كلفة اإنتاج ربطة اخلبز، اإىل جانب ارتفاع 

�سعر القمح وال�سكر والزيت يف الأ�سواق العاملية.
وقع وزير ال�سناعة جورج بو�سكيان موؤخرا قرارا مينع "ت�سدير مواد الغذاء 

امل�سنعة يف لبنان، اإل بعد حيازة اإجازة ت�سدير �سادرة عن وزارة ال�سناعة.
كانت الوكالة الوطنية لاإعام، قد نقلت عن الوزير اللبناين قوله اإن القرار 
اإط��ار روؤي��ة بعيدة امل��دى للمحافظة على حد مطلوب من املخزون  ياأتي يف 
ال�سرتاتيجي الغذائي حتت �سقف �سيا�سة الأمن الغذائي الواجب التم�سك 

بها وعدم التفريط مبكوناته وبحاجات النا�س الأ�سا�سية وال�سرورية.

كيف ومن �سيوقف احلريق؟
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اأخبـار الإمـارات

من�شور بن زايد يرتاأ�س اجتماعا رفيع امل�شتوى ملواجهة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب

ع����ل����ى اآل������ي������ة ت������دري������ب وت���ط���وي���ر 
اخلربات الوطنية، لإعداد كفاءات 
لة ومتمّيزة يف جمال مكافحة  موؤَهّ

اجلرائم املالية.
تدابر  اأي�����س��ا  الج���ت���م���اع  وب���ح���ث 
عقوبات  �سن  يف  مها  وتقُدّ ال��دول��ة 
م��ال��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل الأم������وال 

املتحدة بهدف الت�سّدي للتدفقات 
امل�����س��روع��ة، و"احلوار  امل��ال��ي��ة غ��ر 
مع  الأوروبي"،  لاحتاد  الهيكلي 
القدرات  بناء  اإىل جل�سات  الإ�سارة 
ال�سلطات  م�����ع  ال���ع���م���ل  وور����������س 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة، وال���ت���ي ���س��م��ل��ت 31 
اأف�سل  اج��ت��م��اع��اً، مت��ح��ورت ح���ول 

ب���ن���ت ع��ي�����س��ى ب����و ح���م���ي���د وزي������رة 
عبداهلل  م��ع��ايل  و  املجتمع  تنمية 
القت�ساد  وزي����ر  امل����ري  ط����وق  ب���ن 
ب��ن �سلطان بن  ع��ب��داهلل  و م��ع��ايل 
عواد النعيمي وزير العدل ومعايل 
ال�سايغ  حم��م��د  ع��ل��ي  ب���ن  اأح���م���د 

وزير دولة.

والإجراءات التي تطّبقها الإمارات 
الدوليني،  �سركائها  مع  بالتن�سيق 
املالية  الإجرامية  ال�سبكات  لك�سف 
و�سبطها ومعاقبتها، التزاماً بدور 
الدولة الأ�سا�سي يف حماية النظام 
اأب���رز هذه  وتتمّثل  ال��ع��امل��ي.  امل���ايل 
اململكة  مع  ال�سراكة  يف  ال�سراكات 

ومتويل الإرهاب وانت�سار الأ�سلحة 
النووية، اإىل جانب زيادة ال�سفافية 
للرتتيبات  النفعية  امللكية  ح��ول 

والكيانات القانونية.
ح�����س��ر الج���ت���م���اع م���ع���ايل حممد 
الدولة  وزي��ر  ه��ادي احل�سيني  ب��ن 
امل��ال��ي��ة وم���ع���ايل ح�سة  ل��ل�����س��وؤون 

املعاير العاملية املُّتبعة.
اإجنازات  الجتماع  ا�ستعر�س  كما 
الإم����������ارات  خ�������رباء  "جمموعة 
مل��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل الأم�����وال ومتويل 
 44 ع����ق����دت  ال����ت����ي  الإرهاب"، 
اجتماعاً مع نظرائها من ال�سركاء 
ال�سرتاتيجيني، حيث مت الرتكيز 

•• اأبوظبي-وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اج��ت��م��اع��اً رف��ي��ع امل�����س��ت��وى، يف مقر 
مواجهة  مل��ن��اق�����س��ة  ال���وط���ن  ق�����س��ر 
متويل  وم��ك��اف��ح��ة  الأم�����وال  غ�سل 

الإرهاب.
التقّدم  مناق�سة  الجتماع  و�سِهد 
املحرز من اجلهات املعنية يف دولة 
الإم��ارات ب�ساأن الت�سّدي للجرائم 
غر  النقدية  وال��ت��دّف��ق��ات  امل��ال��ي��ة 
امل�����س��روع��ة، م��ع ا���س��ت��ع��را���س خطة 
الوطنية  اجل��ه��ود  لتعزيز  ال��دول��ة 
�سمن هذا املجال، من قبل ممثلي 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، 
غ�سل  ملواجهة  التنفيذي  واملكتب 

الأموال ومتويل الإرهاب.
تطوير  ع��ل��ى  الج���ت���م���اع  واّط����ل����ع 
امل���ن���ظ���وم���ة ال���وط���ن���ي���ة مل���واج���ه���ة 
غ�سل الأم����وال ومت��وي��ل الإره���اب، 

الفريق عبداهلل  �سِهده معايل  كما 
العام ل�سرطة  القائد  املري  خليفة 
الفا�سي  ط����ال  وم���ع���ايل  دب�����ي، 
امل��دي��ر ال��ع��ام جل��ه��از اأم���ن الدولة 
بالعمى  خ���ال���د  وم���ع���ايل  دب�����ي،  يف 
ال����ت����م����ي����م����ي حم�����اف�����ظ م�������س���رف 
الإمارات العربية املتحدة املركزي، 
الزعابي  حممد  اإب��راه��ي��م  و�سعادة 
امل��دي��ر ال��ع��ام جل��ه��از اأم���ن الدولة، 
العامري  ���س��ع��ي��د  را����س���د  و����س���ع���ادة 

وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة.
اآمنة  اأي�����س��اً  و���س��ارك يف الج��ت��م��اع 
ال���������س����وؤون  اإدارة  م����دي����ر  ف����ك����ري 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب����وزارة 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل، 
اإدارة  وعفراء الهاملي نائب مدير 
وزارة  يف  ال�سرتاتيجي  الت�����س��ال 
اخلارجية والتعاون الدويل، وهدى 
الت�سال  اإدارة  م���دي���رة  ب��ال��ه��ول 
وال�������س���راك���ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��واج��ه��ة غ�سل 

الأموال ومتويل الإرهاب.

ال�شحة جتري 254,579 فح�شا ك�شفت عن 296 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا و980 حالة �شفاء 

••   اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفرو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 254،579 فح�سا جديدا خال ال�ساعات 
اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  296 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��ازم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 885،703 حالت.
وفاة  حالة  اأي  ت�سجيل  عدم  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
خال الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،302 حالة.
980 حالة جديدة مل�سابني بفرو�س  ال��وزارة عن �سفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�ستجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الازمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 852،306 حالت.

ال�شحة تعلن تقدمي 12,836 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الب 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   12،836 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،342،168 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 246.12 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح " كوفيد - 19" و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فرو�س " كوفيد - 19".

اإيربا�س ت�شارك يف القمة ال�شرطية العاملية 2022 يف دبي
•• دبي -وام:

ت�سارك �سكيور لند كوميونيكي�سنز التابعة ل� اإيربا�س يف القمة ال�سرطية 
العاملية 2022 التي تعقد يف مركز دبي للمعار�س يف اإك�سبو 2020 دبي. 
واحدة من  باعتبارها  للمهام احلرجة  والتعاون  الت�سالت  لعر�س حلول 

امل�ساركني العامليني الرائدين �سمن هذا احلدث .
وت�سلط ال�سركة خال املعر�س واملوؤمتر الذي ي�ستمر لأربعة اأيام وهو الأول 
التقنيات الهجينة  اأحدث  ال�سوء على جمموعة من  املنطقة  من نوعه يف 
لل�سامة العامة واأعمال اإنفاذ القانون. ومن املقرر اأن يتم عر�س تاكتيلون 
اإدارة �سر العمل  Tactilon Agent وTACteam ونظام  اآغنت 
 Everus Manpackو  Workflowmanagement

. Tactilon Dabat وتاكتيلون دابات

زار جناحي رواندا وكينيا

حممد بن را�شد يلتقي روؤ�شاء بوت�شوانا وزميبابوي وموري�شيو�س يف اإك�شبو 2020 دبي
التنمية  م�شمار  يف  دولها  جلهود  التقدير  بكل  وننظر  اأفريقيا  مع  التعاون  عالقات  توثيق  على  حري�شون  يوؤكد:  • �شموه 

•• دبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه اهلل"، ح��ر���س دول����ة الإم�����ارات 
والعتزاز  ال�سديقة،  الأفريقية  ال���دول  خمتلف  م��ع  روابطها  توثيق  على 
بال�سراكات التي جتمعها باأغلب دول قارة اأفريقيا والقائمة على اأ�سا�س را�سخ 

من الحرتام املتبادل ومراعاة امل�سالح امل�سرتكة. 
تنموية  جهود  من  ال�سديقة  الأفريقية  ال��دول  ت�سهده  ما  اأن  �سموه  واأك��د 
حثيثة، ونه�سة تطويرية �ساملة هدفها توظيف الإمكانات الب�سرية واملوارد 
والإعجاب،  التقدير  كل  حمل  دائ��م��اً  تظل  متيزها،  التي  الغنية  الطبيعية 
م�ساريع  يف  تو�سع  من  تنفيذه  على  ال�سمراء  القارة  تعكف  ما  �سموه  مثمناً 
باأهمية  توؤمن  الإم��ارات  دولة  اأن  وموؤكداً  للتنمية،  الداعمة  التحتية  الُبنى 
الناجحة مبا يعزز من جهود  ال�سراكة يف جمال تبادل اخلربات والتجارب 

التنمية وي�سهم يف ت�سريع وترتها. 
جاء ذلك خال الزيارة التي قام به �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
الدكتور  �سموه فخامة  التقى  دبي، حيث   2020 اإك�سبو  اإىل معر�س  اأم�س 
موغويت�سي اريك ما�سي�سي، رئي�س جمهورية بوت�سوانا، وفخامة اإمير�سون 
روبون،  بريثفراجي�سينج  وفخامة  زميبابوي،  جمهورية  رئي�س  منانغاغوا، 

رئي�س جمهورية موري�سيو�س، يف اأجنحة بلدانهم يف اإك�سبو.
وخال زيارة جناح بوت�سوانا، تبادل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الودية  الأحاديث  ما�سي�سي،  اريك  موغويت�سي  الرئي�س  وفخامة  مكتوم  اآل 
حول جممل العاقات الثنائية و�سبل تطوير التعاون بني البلدين و�سمن 
الكبرة  اخل��ربة  �سوء  يف  والتجارة  ال�ستثمار  يف  ل�سيما  املجالت  خمتلف 
التي تتمتع بها الإمارات والفر�س العديدة التي تتيحها بوت�سوانا، مبا ميهد 
التبادلت  م�ستوى  ولرفع  ال�ستثمارية  ال�سراكات  من  املزيد  اأم��ام  الطريق 
الكبر  الإيجابي  الأث��ر  اللقاء  وتناول  ال�سديقني.  البلدين  بني  التجارية 
املنطقة،  اقت�سادات  على  دب��ي   2020 لإك�سبو  الإم���ارات  دول��ة  ل�ست�سافة 
ل�سيما اأن هذه املرة الأوىل التي يقام فيها احلدث العريق يف منطقة ال�سرق 

لعقد  مثالية  من�سة  املعر�س  مثل  حيث  اآ�سيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو���س��ط 
حتقيق  يف  اأث��ره  عن  ف�سا  وال�ستثمارية،  التجارية  ال�سفقات  من  العديد 
مزيد من التقارب الثقايف مع �سعوب قارة اأفريقيا.  وقد اطلع �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ورئي�س بوت�سوانا على ما ي�سمه جناحها 
املُقام يف منطقة "التنقل" من مقومات اجلذب ال�ستثماري التي تروج لها 
مب�ساحات  متتعها  خا�سة  اإك�سبو،  خ��ال  من  ال�سديقة  الأفريقية  ال��دول��ة 
الطاقة  ع��ن  ف�سا  البيئي،  بالتنوع  ال��رثي��ة  البكر  الأرا����س���ي  م��ن  وا���س��ع��ة 
 20 من  اأك��رث  بوت�سوانا  �سكان  يتحدث  حيث  بالتنوع  تتميز  التي  الب�سرية 
لغة. - اأر�س الفر�س العظيمة.. وخال لقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم بفخامة اإمر�سون منانغاغوا، رئي�س جمهورية زميبابوي، 
" زميبابوي.. "الفر�س" يف اك�سبو حتت �سعار  يف جناحها املقام يف منطقة 
اأر�س الفر�س العظيمة"، ا�ستعر�س اجلانبان التطور الذي �سهدته العاقات 
الثنائية خال الفرتة املا�سية، وما ميكن القيام به يف �سبيل دفع ال�سراكة 
بني البلدين قدماً خا�سة على ال�سعيد القت�سادي حيث ترى زميبابوي اأن 
دولة الإمارات توفر بوابة العبور الأ�سا�سية اإىل اأ�سواق ال�سرق الأو�سط واآ�سيا 
واأوروبا.  وتناول اللقاء املجالت الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي ل�سيما على 
الأعمال  ورج��ال  اخلا�س  القطاع  وكذلك متكني  التجاري  التبادل  م�ستوى 
تطور  �سوء  يف  املختلفة،  ال�ستثمارية  الفر�س  وبحث  للقاء  اجلانبني  من 
الإمارات  دول��ة  تعد  حيث  التجارية  التبادلت  ومن��و  القت�سادية  ال��رواب��ط 
ثاين اأكرب �سريك جتاري لزميبابوي، ف�سا عن التعاون يف ا�ستك�ساف فر�س 
�سناعة  كذلك  والتعدين  ال��زراع��ة  قطاعات  �سمن  جديدة  �سراكات  اإق��ام��ة 
الأدوي��ة والطاقة، وهي املجالت التي ت�سعى زميبابوي للنهو�س بها خال 
املرحلة املقبلة. وا�ستمع �ساحب ال�سمو ورئي�س زميبابوي اإىل �سرح حول ما 
يقدمه جناح الدولة الأفريقية ال�سديقة يف اإك�سبو من معلومات حول فر�س 
ال�ستثمار والقطاعات الرئي�سية هناك، حيث مت تق�سيم اجلناح اإىل مناطق 
املنطقة  تعر�س  وتراثها، فيما  تاريخ زمبابوي وثقافتها،  الأوىل على  تركز 
وال�سياحة وغرها،  والتعدين  الزراعة  املتاحة يف قطاعات  الفر�س  الثانية 
ف املنطقة الثالثة مبا تتمتع به زميبابوي من راأ�س املال الب�سري  فيما تعرِّ

امللتزم بقيم العمل والبتكار.

- متيز �سياحي.. 
جناح  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تفقد  ذل��ك  اإىل 
بريثفراجي�سينج  وفخامة  التقى  حيث  ال�سديقة،  موري�سيو�س  جمهورية 
روبون، وتناول اللقاء تطور العاقات الثنائية يف �سوء توافق الروؤى حول 
اأهمية اكت�ساف مزيد من ال�سراكات الداعمة للتوجهات التنموية يف البلدين، 
وكذلك حتديد اأف�سل املجالت التي ميكن من خالها بناء وتفعيل �سراكات 
جديدة ومن اأهمها جمال التبادل ال�سياحي يف �سوء ما تتمتع بها الدولتان 
املتميزة حول  ال�سياحية  املقا�سد  من مقومات جذب متنوعة جتعلهما من 
د �ساحب  املُقام يف منطقة املو�سوعات، تفقُّ الزيارة للجناح  العامل. و�سملت 
يعر�سه  ما  موري�سيو�س  ورئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اجلناح ملا تتمتع به اجلزيرة الواقعة يف املحيط الهندي من مقومات متيز 
ومن اأهمها التنوع البيئي، عاوة على العنا�سر التي متيزها كوجهة �سياحية 
متميزة ومن اأبرزها ال�سواطئ وم�ساحات الغابات الوا�سعة، وذلك جنباً اإىل 
اإىل  جنب مع ما تتبناه من م�ساريع حالية وم�ستقبلية تهدف من خالها 
الطبيعية  املقومات  توظيف  على  بالعتماد  �سامل،  اقت�سادي  منو  حتقيق 

التي تتمتع بها اجلزيرة.

- �سناب �سات.. 
والتقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، خال جولة �سموه 
يف اإك�سبو، اإيفان �سبيغل، ال�سريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة "�سناب 
�سموه  تعرف  حيث  �سات"،  "�سناب  لتطبيق  لة  وامل�سغِّ املالكة  العاملية  اإنك" 
اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  لل�سركة  املتنامي  الن�ساط  على 
 2017 العام  افتتاحه يف  وال��ذي مت  الإقليمي يف دبي  انطاقاً من مقرها 
اأ�سوة  العاملية  وال�سركة  دبي  بني  املزدهرة  ال�سراكة  لاإنرتنت،  دبي  مبدينة 
حول  التكنولوجيا  �سركات  بكربى  جتمعها  التي  البناءة  التعاون  بعاقات 
الكبر  للتطور  تقديره  كامل  عن  �سبيغل  اإيفان  اأع��رب  جانبه  من  العامل. 
الذي اأحرزته دبي بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
تر�سيد  على  تقوم  م�ستقبلية  روؤي��ة  وف��ق  امل�ستدامة  للتنمية  ملهم  كنموذج 
املوارد وتوظيف التكنولوجيا باأ�سلوب ي�سمح باإيجاد احللول الناجعة ملواجهة 

حياة  نوعية  الإن�سان  منح  فر�س  واكت�ساف  واملحتملة  القائمة  التحديات 
اأف�سل، وهو ما يتجلى يف القيم التي يعليها معر�س اإك�سبو الذي يجمع يف 
"توا�سل العقول  192 دولة حتت �سعار  دبي ح�سارات وابتكارات واإبداعات 

و�سنع امل�ستقبل.

 - رواندا.. رحلة الأمل.. 
ويف اإطار زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اإىل اإك�سبو 
اأم�س، توقف �سموه عند جناح رواندا املقام يف "منطقة الفر�س" والذي يروي 
ق�سة جتاوز الدولة الأفريقية لويات احلرب التي عانتها يف العام 1994، 
به  تتمتع  ما  على  تاأ�سي�ساً  بالفر�س  احلافلة  النمو  مرحلة  اإىل  وانتقالها 
رواندا من مقومات طبيعية غنية، مع الرتكيز على عدد من املحاور املهمة 
ومن اأبرزها احلفاظ على التنوع البيئي واحلياة الفطرية بالغة الرثاء وهو 
القطاع  تنمية  على  العمل  اإىل  اإ�سافة  ال�ستوائية،  غاباتها  مييز  ما  اأك��رث 
ال�سياحي مع ال�ستفادة من مقومات اجلذب الطبيعية املنت�سرة يف اأرجائها، 

والهتمام بت�سجيع ال�ستثمارات وتنمية اأن�سطة "القت�ساد الأخ�سر".

- مميزات اقت�سادية.. 
وت�سمنت جولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف اإك�سبو 
زيارة جناح دولة كينيا التي حر�ست على اأن تطرح من خال م�ساركتها يف 
عن  ف�سا  غذائية،  ومنتجات  اقت�سادية  مميزات  من  به  تتمتع  ما  اإك�سبو 
�سموه  وتعرف  العريقة.  وتقاليدها  ثقافتها  من  مهمة  مبامح  التعريف 
التطويرية  امل�ساريع  "الفر�س" على  منطقة  يف  املُقام  اجلناح  زي��ارة  خال 
م�ساريع  ذلك  يف  مبا  ال�سديقة  الأفريقية  الدولة  تتبناها  التي  الطموحة 
للطاقة  "غاري�سا"  م�����س��روع  اأه��م��ه��ا  وم���ن  وامل�����س��ت��دام��ة،  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
ال�سم�سية الذي تبلغ طاقته 54.6 ميغاواط، ويعد الأكرب يف �سرق وو�سط 
تلعبه نروبي،  الذي  ال��دور  �سرحا حول  �سموه  تابع  كما  الفريقية.  القارة 
كمركز حيوي يقود وي�سّهل الرتابط والتوا�سل بني اأفريقيا والعامل، والتنوع 
الثقايف الكبر الذي حتظى به كينيا من خال اأكرث من 40 قبيلة ت�سكل 

ن�سيج املجتمع الكيني. 
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اأخبـار الإمـارات
جامعة الإمارات حتتفي بيوم الطفل الإماراتي 2022

•• العني-الفجر: 

ُت�سارك جامعة الإمارات العربية املتحدة يف احتفالت الدولة بيوم الطفل 
15 مار�س من  اإق��راره كمنا�سبة وطنية يف  ال��ذي مّت   ،2022 الإم��ارات��ي 
كل عام، بهدف توعية كافة فئات املجتمع بحقوق الطفل و�سمانها، واإبراز 
اإجنازات دولة الإمارات يف اإطار رعاية الطفل ومنحه حقوقه الأ�سا�سية مبا 

يتما�سى مع الأعراف والقوانني الدولية.
املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  يف   )CEDU( الرتبية  كلية  وُت��ع��ّد 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  يلتزم  حيث  الطفولة،  اأب��ح��اث  جم��ال  يف  رائ���دة  
فيها باإجراء البحوث يف املجالت الرئي�سية التي ترتبط بتح�سني النتائج 
التعليمية لأطفال دولة الإمارات العربية املتحدة. كما حتر�س الكلية على 

العاملية  اجلامعات  مع  امل�ستوى  رفيعة  التعاون  اأوج��ه  من  العديد  اإق��ام��ة 
ميكن  وال��ت��ي   ، والتعليم  للطفولة  مهمة  جم���الت  ل�ستك�ساف  ال��رائ��دة 
على  اإيجابي  ب�سكل  والتاأثر  بالطفل  ُتعنى  قوانني  لو�سع  ا�ستخدامها 
التجربة التعليمية لاأطفال  وتعمل الدكتورة را�سيل تكريتي ، الأ�ستاذة 
امل�ساعدة يف تعليم الطفولة املبكرة ورئي�س ق�سم املناهج وطرق التدري�س 
، ويهدف  اأك�سفورد  تعاون مع جامعة  "SciKids" وهو  ، على م�سروع 
العلوم بطريقة جديدة  الأطفال على تدري�س  اإىل تدريب معلمي ريا�س 
يف  العلوم  مفاهيم  توظيف  كيفية  ح��ول  التدري�س  على  ت��رك��ز  ومبتكرة 
احلياة الواقعية. ُيعرف هذا با�سم "طبيعة العلم" )NOS(. يعد ت�سمني 
NOS يف تعليم العلوم مكوًنا مهًما لتطوير املعرفة العلمية للطاب ، 
ق��رارات م�ستنرة يف  العلوم بطريقة ت�سهل اتخاذ  وم�ساعدتهم على فهم 

الغد.   كبار  هم  اليوم  الأط��ف��ال  ريا�س  اأط��ف��ال  �سيكون  اليومية.  حياتهم 
وقالت الدكتورة را�سيل: "من املهم اأن يكون لدى الأطفال الفهم ليكونوا 
اإىل  بالإ�سافة   ، �سحيحة  واأح��ك��ام  م�ستنرة  ق���رارات  اتخاذ  على  ق��ادري��ن 
 SciKids امتاك القدرة على الدفاع عنها وتربيرها. يهدف م�سروع
اإىل تقييم طبيعة تدري�س العلوم يف ال�سنوات الأوىل من التعليم يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة ، لت�سميم وتنفيذ وتقييم تقدمي اإر�سادات وور�س 
ا�سرتاتيجيات  ولتوفر   NOS ل�  فهمهم  لزيادة  للمعلمني  هادفة  عمل 
جهة  من  ال�سغار".  الأط��ف��ال  مع  الدرا�سي  الف�سل  يف  ل�ستخدامها  لهم 
العميد  م�ساعدة   ، باك�سال  غار�سي�س  م��را  رودا  ال��دك��ت��ورة  تقود  اأخ���رى، 
للبحوث والدرا�سات العليا والأ�ستاذة امل�ساركة يف ق�سم الرتبية اخلا�سة ، 
م�سروًعا مع جامعة كوليدج لندن )UCL( بعنوان 'تثقيف ال�سباب من 

اأ�سحاب الهمم يف املدار�س العامة: فح�س ممار�سات �ساملة وذات نفوذ كبر 
ومتجاوبة ثقافًيا يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة.  وعن هذه الدرا�سة 
، متعددة  املعيارية  "هذه هي الدرا�سة الأ�سا�سية /  اأف��ادت الدكتورة رودا: 
املدار�س  وق���ادة  للمعلمني  ال�سامل  الفهم  لفح�س  نوعها  م��ن  الأ�ساليب 
اأثناء اخلدمة لاإدماج يف �سياق املدر�سة ال�سائد، والتحديات التي تواجه 
تنفيذ ال�سيا�سة عرب اإعدادات املدار�س العامة واخلا�سة يف الدورات 3-1 
يف جميع اأنحاء الإمارات ال�سبع. يف هذا امل�سروع ، ي�ستخدم الباحثون اإطار 
 )SEND( التفكر اخلا�س بالحتياجات التعليمية اخلا�سة والإعاقات
كما مت تطويره يف اململكة املتحدة للمدار�س ال�ساملة وفح�س ما اإذا كانت 
املمار�سات عالية التاأثر واملمار�سات امل�ستجيبة ثقافًيا، يتّم ا�ستخدامها يف 

مدار�س الإمارات العربية املتحدة".

�شرطة اأبوظبي تطلق »خلك حذر« لتعزيز الوعي باجلرائم اللكرتونية 
•• اأبوظبي -وام:

الن�سخة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  اأطلقت 
الإعامية  حملتها  من  اخلام�سة 
لتعزيز  حذر"  "خلك  ال��ت��وع��وي��ة 
امل�ستجدة  بالأ�سكال  املجتمع  وعي 
مثل  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة  ل���ل���ج���رائ���م 
والحتيال  الهاتفي"  "الن�سب 
والب��ت��زاز، وغ��ره��ا. واأك��د العميد 
مدير  ال����ظ����اه����ري  خ���ل���ف  را�����س����د 
والتحقيقات  التحريات  مديرية 
اجلنائي  الأم���ن  بقطاع  اجلنائية 
يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ع��ق��د ب�����اإدارة 
ال���������س����رط����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة اأه���م���ي���ة 
وع���ي اجلمهور  زي����ادة  احل��م��ل��ة يف 
لت�سمل  التوعية  �سريحة  وزي����ادة 
والناطقني  اجل��ن�����س��ي��ات  ج��م��ي��ع 
بالعربية وباللغات الأخرى بهدف 
املطلوبة  ب����الإج����راءات  ت��ع��ري��ف��ه��م 
الن�سب  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ل��وق��اي��ت��ه��م 
والإلكرتوين.  الهاتفي  والحتيال 
لل�سركاء  والتقدير  ال�سكر  ووج��ه 
ال���س��رتاجت��ي��ني جل��ه��وده��م خال 
بتناغم  العمل  يف  املا�سية  الأع���وام 
باأهمية  املجتمع  لتوعية  م�سرتك 
الأرقام  مع  التعامل  بعدم  النتباه 

ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ب��ن��وك على 
ت��ل��ق��ي ب���اغ���ات الح���ت���ي���ال امل���ايل 
وعزز  ال��ب��ن��وك  ع��م��اء  وم�ستغلي 
�سرعة ال�ستجابة لفتاً اإىل جناحه 
اإىل  و�سلت  مالية  مبالغ  اإع���ادة  يف 
يف  لل�سحايا  دره���م  م��ل��ي��ون   21
وقت وجيز نتيجة ل�سرعة الإباغ 

عن عمليات الن�سب والحتيال .
واأك�����������د ال�������رائ�������د حم����م����د را�����س����د 
التحريات  مديرية  من  العرياين 
مركز  ان  اجل��ن��ائ��ي��ة  والتحقيقات 
بنوك  ع��دة  ي�سم  ال��ذي  و  توا�سل 
من  الأول  يعد  امل��دي��ري��ة  مبنى  يف 
املنطقة ملكافحة اجلرائم  نوعه يف 
الل��ك��رتون��ي��ة ح��ي��ث ح��ق��ق جناحا 
اإع��ادة الأم��وال لل�سحايا  كبرا يف 
م��ن خ���ال ال��ت��ع��ام��ل م��ع 1740 
ب��اغ��اً ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة ومت ارج���اع 
املبالغ يف وقت وجيز نتيجة لتعاون 
ال�����س��ح��اي��ا يف ���س��رع��ة الإب�����اغ عن 

اجلرائم .
و ���س��ارك��ت ال��ب��ن��وك ب��ف��ع��ال��ي��ة من 
للحملة  اخلام�سة  الن�سخة  خ��ال 
وا�سادت بالتعاون البّناء مع �سرطة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ن�����س��ر ال���ت���وع���ي���ة حول 
واملخاطر  املايل  الحتيال  عمليات 

اإىل  م�سراً  الئتمانية  بطاقاتهم 
اأن مرتكبي هذه اجلرائم يقومون 
باأنه قد مت حظر  باإيهام ال�سحايا 
اأو جتميد ح�ساباتهم اأو بطاقاتهم 
على  ال�ستياء  بغر�س  امل�سرفية 
اأموالهم، م�سدداً على عدم التجاوب 
م���ع ه����ذه الت�������س���الت اخل���ادع���ة، 
احل�سابات  معلومات  اإف�ساء  وع��دم 
ال�سخ�سية  وال���ب���ي���ان���ات  ال��ب��ن��ك��ي��ة 
و  ���س��خ�����س،  اأي  م�����س��ارك��ت��ه��ا م��ع  اأو 
تامة.  ���س��ري��ة  ع��ل��ي��ه��ا يف  احل���ف���اظ 
وقال العميد الدكتور حمود �سعيد 
ال�سرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال���ع���ف���اري، 
الماراتى  القانون  اأن  املجتمعية، 
جَرم الحتيال اللكرتوين وو�سع 
املواطنني  حتمي  �سارمة  ق��وان��ني 
وال��ق��اط��ن��ني يف دول����ة الم������ارات . 
خمتلفة  اأ���س��ك��ال  هنالك  ان  وذك���ر 
ل��اح��ت��ي��ال الإل����ك����رتوين اأب���رزه���ا 
ار�سال  ع���رب  ال��وه��م��ي��ة  اجل����وائ����ز 
م��ب��ل��غ ل���س��ت��ام��ه��ا ، وحم�����اولت 
اأجل  من  بالتربع  ال�سحايا  اقناع 
الق�سايا الإن�سانية، حاثاً على عدم 
والر�سائل  للمكاملات  ال���س��ت��ج��اب��ة 
ولفت  الإب���اغ.  و�سرعة  اخل��ادع��ة، 
اإىل جن����اح ح��م��ل��ة خ��ل��ك ح����ذر يف 

ال��غ��ري��ب��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �سرية 
املعلومات املالية ال�سخ�سية واإباغ 
ا�ستقبال  ف���ور  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة 
واتخاذ  م���ري���ب،  ه��ات��ف��ي  ات�������س���ال 
احليطة يف التعامل مع الت�سالت 
من  وال��ت��اأّك��د  الهاتفية  والر�سائل 
م�سدرها. ولفت اإىل حر�س �سرطة 
اأبوظبي على ت�سييق اخلناق على 
والت�سّدي  و�سبطهم  امل��ح��ت��ال��ني، 
املتجددة  الإج��رام��ي��ة  لأ�ساليبهم 
متقدمة  اأمنية  احرتازية  بتدابر 
اإىل اهمية ت�سافر اجلهود  م�سراً 
وو�سائل  ال��ب��ن��وك  م���ع  ال�����س��رط��ي��ة 
التوا�سل  وم���ن�������س���ات  الع���������ام 
للجرائم  ل��ل��ت�����س��دي  الج��ت��م��اع��ي 
الإلكرتونية مهما اختلفت اأ�سكالها 
وموؤكداً  ارتكابها  وط��رق  واأنواعها 
مبديرية  ت���وا����س���ل  م���رك���ز  جن�����اح 
اجلنائية  والتحقيقات  التحريات 
وجتميدها  الأم�����������وال  ت���ت���ب���ع  يف 
واتخاذ الإج��راءات القانونية التي 
ت�����س��م��ن احل���ف���اظ ع��ل��ى الأم������وال 
اأفراد  و حذر   . لل�سحايا  وعودتها 
بعمليات  ال����وق����وع  م����ن  امل��ج��ت��م��ع 
الك�سف  وع��دم  والحتيال  الن�سب 
ع���ن ح�����س��اب��ات��ه��م ال��ب��ن��ك��ي��ة واأرق�����ام 

التنبيه جلرائم الن�سب والحتيال 
الهاتفي ، لفتا ً اإىل دورها الرئي�س 
ع��دد حالت  تزايد  التوعية مع  يف 
ال��ن�����س��ب والب����ت����زاز ب�����س��ب��ب جهل 
املجرمني  وا�ستغال  امل�ستخدمني 
ت�����س��ارك فيها  ان احل��م��ل��ة  . وذك����ر 
والتحقيقات  التحريات  مديرية 
املعلومات  وادارت����������ي  اجل���ن���ائ���ي���ة 
و قطاع  المني  والع��ام  الأمنية 
امل�����س��ارف وال��ب��ن��وك وه��ي م�سرف 
اأبوظبي  اأبوظبي ال�سامي وبنك 
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  الأول 
ال����ه����ال ، والن����دي����ة  وم�������س���رف 
املراكز  و  للجاليات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
لل�سوؤون  العامة  والهيئة  التجارية 
وت�ستهدف  والوق���اف  ال�سامية 
احلملة ع�سابات الن�سب والحتيال 
وكافة  الم�������ور  اول����ي����اء  وت���وع���ي���ة 
والجهزة  ال��ه��وات��ف  م�ستخدمي 

الذكية و عماء البنوك.

- اإعادة 21 مليونا لل�سحايا.
وحت����دث ال��ع��ق��ي��د ال���دك���ت���ور �سامل 
ب��ن ه��ومي��ل ال��ع��ام��ري م��دي��ر اإدارة 
عن  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  ال��ت��ح��ري��ات 
والذي  توا�سل"  "مركز  اإجن���ازات 

ي����ّدخ����ر  ل  امل���������س����رف  ان  وذك���������ر 
والت�سدي  ال��وع��ي  ن�سر  يف  ج��ه��داً 
�سعار  حتت  الحتيالية  لاأ�ساليب 
اإطاق  خ��ال  م��ن  حذر"  "خلك 
الحتيال  عن  التوعوية  احلمات 
التقنيات  اأح��دث  وا�ستخدام  امل��ايل 
عاوة  املتعاملني،  بيانات  حلماية 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ور�����س ع��م��ل يديرها 
م�سرف  م��ن  ر�سميون  متحدثون 
تت�سمن  الإ�����س����ام����ي  اأب����وظ����ب����ي 
ال��ن�����س��ائ��ح والآل����ي����ات ال���ت���ي يجب 
حال  يف  امل���ت���ع���ام���ل���ون  ي��ت��ب��ع��ه��ا  اأن 
احتيال  ع��م��ل��ي��ة  لأي  ت��ع��ر���س��ه��م 
مدينتي  يف  اجل��ن�����س��ي��ات  مل��خ��ت��ل��ف 

العمليات،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة   ،
على  ال�سلبية  ب��اآث��اره��ا  والتعريف 

املتعاملني والقطاع امل�سريف ككل.
الهايل  اأن�����ور  امل�����س��ت�����س��ار  واأ�����س����اد 
اأبوظبي الإ�سامي  ممثل م�سرف 
بالتعاون البّناء مع القيادة العامة 
"خّلك  حملة  يف  اأبوظبي  ل�سرطة 
�سرطة  ت���ق���وده���ا  وال����ت����ي  حذر" 
اأب���وظ���ب���ي ل��ن�����س��ر ال���ت���وع���ي���ة حول 
ياأتي  اإذ  امل���ايل،  الح��ت��ي��ال  عمليات 
الإدراك  اإط���ار  امل�����س��رف يف  ت��ع��اون 
امل���رتت���ب���ة ع���ل���ى تلك  ل��ل��م��خ��اط��ر 
على  ال�سلبي  واأث���ره���ا  ال��ع��م��ل��ي��ات، 

املتعاملني والقطاع امل�سريف ككل.

امل�ست�سار  ودع���ا  وال��ع��ني.  اأب��وظ��ب��ي 
ابوظبي  بنك  من  العمري  خليفة 
التجاري وم�سرف الهال عماء 
البنوك واجلمهور عموماً اإىل عدم 
التعامل مع ارقام الهواتف الغريبة 
املعلومات  �سرية  على  واملحافظة 
واإب�������اغ  ال�����س��خ�����س��ي��ة  امل����ال����ي����ة و 
ا�ستقبال  ف���ور  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة 
واتخاذ  م���ري���ب،  ه��ات��ف��ي  ات�������س���ال 
احليطة يف التعامل مع الت�سالت 
من  والتاأّكد  الهاتفية،  والر�سائل 
الإف�ساح  م��ن  واحل����ذر  م�����س��دره��ا 
عن الأرق��ام ال�سرية املوجودة امام 

وخلف البطاقة البنكية .

بتوجيهات حمدان بن زايد 

اأكرث من مليوين �شخ�س ي�شتفيدون من برامج الهالل الرم�شانية داخل الدولة وخارجها هذا العام

يوم الطفل الإماراتي ..احتفاء مب�شتقبل وطن

•• دبي -وام: 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
براجمها  الهيئة  ع���ززت  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  الظفرة 
يف  ال�سائدة  الإن�سانية  الأو���س��اع  تداعيات  من  للحد  العام  هذا  الرم�سانية 

العديد من الدول.
داخل  �سخ�سا  و330  األ��ف��ا  و113  مليونان  ال��ربام��ج  تلك  م��ن  وي�ستفيد 
الإمارات ويف 64 دولة حول العامل، وتت�سمن برامج رم�سان اإفطار ال�سائم 
بتكلفة  وذلك  ال�سيام،  وك�سر  الرم�ساين  واملر  العيد  وك�سوة  الفطر  وزكاة 

مبدئية تقدر بحوايل 36 مليونا و803 اآلف و430 درهما.
�سعار  حت��ت  املو�سمية  الرم�سانية  حملتها  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  واأطلقت 
ام�س  عقدته  ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ال  م�ستمر(  عطاء   .. )رم�����س��ان 
وامل�ساندة  الدعم  لتوفر   ،2020 دب��ي  اك�سبو  معر�س  يف  الإم���ارات  بجناح 
واأعلنت  وخارجها،  الدولة  داخل  الهيئة  ت�ستهدفها  التي  وال�سرائح  للفئات 
للتو�سع  ومواكبة  �سمولية،  اأك��رث  ال��ع��ام  ه��ذا  جت��يء  التي  احلملة  تفا�سيل 
الكمي والكيفي الذي ت�سهده براجمها الإن�سانية وم�ساريعها اخلرية. واأكد 
�سعادة الدكتور حممد عتيق الفاحي الأمني العام لهيئة الهال الأحمر اأن 
برامج الهيئة واأن�سطتها داخل الدولة وخارجها ت�سهد منوا م�سطردا وذلك 

بف�سل توجيهات قيادة الدولة الر�سيدة.
واأ�ساف: "يظهر ذلك جليا من حجم حملة رم�سان التي نحن ب�سدد اإطاق 
يف  �سندنا  هم  الذين  واملح�سنني  املتربعني  دعم  م�ستهدفة  اليوم  فعالياتها 
تخفيف املعاناة وحت�سني احلياة و�سون الكرامة الإن�سانية، وهم اأي�سا عوننا 
للخدمات  التحتية  البنى  وتعزيز  والأم��را���س  واجل���وع  الفقر  مكافحة  يف 

الأ�سا�سية يف العديد من الدول.
وقال الفاحي اإن فعاليات حملة رم�سان لهذا العام ت�ستهدف متتني ج�سور 
التوا�سل مع جمتمع الدولة املعطاء وتعزيز جمالت ال�سراكة مع قطاعاته 
كافة لدعم جهود هيئتنا الوطنية يف الداخل واخلارج، وحتقيقا لتطلعاتها 
يف تو�سيع مظلة امل�ستفيدين من خدماتها، وارتياد جمالت اأرحب من البذل 
وتوفر رعاية اأكرب لل�سرائح ال�سعيفة واأ�سحاب احلاجات والأ�سر املتعففة، 
واإحداث نقلة نوعية يف براجمنا والنتقال بها اإىل نحو اأكرث اأثرا يف حت�سني 

احلياة واحلد من وطاأة املعاناة.
العام  الأم��ني  نائب  ال�سحفي حمود عبد اهلل اجلنيبي  امل��وؤمت��ر  وحت��دث يف 
العدة  نعد  اإذ  "اإننا  ق��ائ��ا:  الأح��م��ر،  ال��ه��ال  يف  امل����وارد  وتنمية  للت�سويق 
من  الإن�ساين  الت�سامن  روح  تعزيز  نتوخى  فاإننا  ال�سهور  اأف�سل  ل�ستقبال 

خال اإتاحة الفر�سة للم�ساركة يف براجمنا املنت�سرة داخل الدولة وخارجها، 
حيث ي�ستفيد مئات الآلف من برامج الهيئة الرم�سانية"، معربا عن �سكر 
وتقدير الهيئة لرعاة حملة هذا العام وهم �سركة برتول اأبوظبي الوطنية 
دبي  وبنك  الإ�سامي،  اأبوظبي  وم�سرف  الأول  ابوظبي  وبنك   ،" " اأدنوك 
الإ�سامي، و�سركة ات�سالت، وكارفور، ودولفني للطاقة، وجمموعة امل�سعود، 

واأبوظبي لاإعام وجمعية اأبوظبي التعاونية.
من جانبه قال �سامل الري�س العامري نائب الأمني العام لقطاع امل�ساعدات 
على  �سخ�سا  و438  األ��ف��ا  و450  مليونا  اإن  الأح��م��ر  ال��ه��ال  يف  املحلية 
م�ستوى الدولة ي�ستفيدون من برامج رم�سان هذا العام، بقيمة 21 مليونا 
و600  األ��ف��ا  و151  مليوناً  اأن  اإىل  واأ���س��ار  دره��م��ا،  و430  اآلف  و303 
م�ستوى  على  ال�سهر  خ��ال  �سائم  اإف��ط��ار  برنامج  من  ي�ستفيدون  �سخ�س 
الدولة بقيمة تبلغ 11 مليونا و516 األفا و600 درهم، فيما ي�ستفيد 44 
األفا و928 �سخ�سا من املر الرم�ساين الذي يوفر الحتياجات الغذائية 
الرئي�سية لاأ�سر املتعففة واأ�سحاب احلاجات بتكلفة تبلغ 4 مايني و241 
األفا و230 درهما، اإىل جانب 51 األفا و810 اأ�سخا�س ي�ستفيدون من زكاة 
الفطر بقيمة 4 مايني و315 األف درهم، اإ�سافة اإىل األفني و100 يتيم 

ي�ستفيدون من ك�سوة العيد بقيمة 630 األف درهم، كما تقوم الهيئة بتوزيع 
األف �سخ�س خال ال�سهر الف�سيل بقيمة   200 وجبات ك�سر ال�سيام على 

درهم. األف   600
وخارجيا اأو�سح �سعادة فهد عبد الرحمن بن �سلطان نائب الأمني للتنمية 
األفا و892 �سخ�سا يف   662 اأن  والتعاون الدويل يف هيئة الهال الأحمر 
و500  مليونا   15 تبلغ  بتكلفة  رم�سان،  برامج  ي�ستفيدون من  دولة   64
اإفطار  م�سروع  م��ن  �سخ�سا  و645  األ��ف��ا   542 ي�ستفيد  حيث  دره���م،  األ��ف 
�سائم، فيما ي�ستفيد 88 األفا و744 �سخ�سا من زكاة الفطر، وي�ستفيد 31 

األفا و503 اأ�سخا�س من ك�سوة العيد بقيمة مليوين درهم.
الإقليمي  الرئي�س  الرا�سدي  �سامل  احمد  اي�سا  ال�سحفي  املوؤمتر  وخاطب 
ال�سامي،  ابوظبي  مب�سرف  ال�ستدامة  جمل�س  ع�سو  العقاري،  للتمويل 
موؤكدا ا�ستمرار التعاون بني امل�سرف والهيئة من خال حملة رم�سان من 

اأجل تر�سيخ مفهوم العطاء والإح�سان.
وقال: "امل�ساركة يف احلملة فر�سة لدعم م�سرة العطاء يف الدولة مت�سيا مع 
توجيهات حكومتنا الر�سيدة لإر�ساء مفاهيم اخلر وتوفر الدعم لل�سرائح 

ال�سعيفة واأ�سحاب احلاجات والأ�سر املنفعة".

كما حتدثت يف املوؤمتر ال�سحفي عايدة ال�سام�سي مديرة املوارد الب�سرية يف 
جمعية اأبو ظبي التعاونية، موؤكدة اأن اجلمعية جزء اأ�سيل من ن�سيج املجتمع 
الإماراتي، واملبادرات الإن�سانية كانت ول تزال من �سميم عمل اجلمعية التي 
ت�سعى دائماً اإىل توجيه طاقاتها وقدراتها يف �سبيل دعم املبادرات الإن�سانية 

ورّد اجلميل اإىل املجتمع الذي ننتمي اإليه بكل فخر.
واملوؤ�س�سات  احل��م��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��دع��م  قمنا  ال�سياق  ه��ذا  "يف  وق��ال��ت: 
اخلرية، واأر�سينا اتفاقيات تعاون م�ستمرة مع عدد من الهيئات التعليمية 

والإن�سانية التي ُتعنى باملبادرات الإن�سانية واملجتمعية".
اىل ذلك اأكد حممد عبداهلل ال�سحي مدير ادارة العاقات احلكومية يف �سركة 
ة، يف اإطاِر َتعزيِز  ًة ُمِهمَّ ابوظبي لاعام اأنَّ َحملًة رم�سان ُتَعدُّ ُمبادرًة نوعيَّ
الإماراِت  لَدوَلِة  باِرًزا  اإ�سهاًما  �َسِهَدْت  الَّتي طاملا   ، الإن�ساينِّ الَعطاِء  جَمالِت 
ا اأنَّ ا�سِتهداَف احَلملَِة  �سيَدِة، كما ل َيْخَفى اأي�سً ِة املُتَِّحدة، وقياَدِتها الرَّ الَعربيَّ
 ، ُد َحقيَقِة اأنَّ دوَلَة الإماراِت كاَنت و�سَتَظلُّ كِّ ا ُيوؤَ ِلَهذِه الِفئاِت خاِرَج الباِد اأي�سً
اإمياِن  خ��اِل  ِم��ْن  ِة،  الإن�سانيَّ للُم�ساَعداِت  املاِنَحِة  َوِل  ال���دُّ َه���مِّ  اأَ ِم��ن  واِح���َدًة 

ِقياَدِتها احَلكيَمِة الَعميِق ِبَدْوِرها يف هذا الإطار.
ملَِة  َفِتنا �َسريًكا اإعاميًّا حِلَ واأ�ساف: "نحن يف �َسِرَكِة اأبوظبي لاإعاِم، وِب�سِ
الإعاميَِّة  م�سوؤوليَِّتنا  خاِل  وِمن  العام،  " لهذا  ُم�سَتمرٌّ عطاٌء  "رم�سان.. 
وَلِة  الدَّ ُجهوِد  ملُ�ساَنَدِة  ��ِة  الإع��ام��يَّ اِتنا  َمن�سَّ بَت�سخِر  �سنقوُم  واملُجَتَمعيَِّة 

وُجهوِد القائمني على احَلْملَِة".
يف  احلكومية  ل��ل�����س��وؤون  التنفيذي  الرئي�س  �ساملني  اأح��م��د  اأك���د  جانبه  م��ن 
الهيئات  الإن�ساين عرب  العمل  دعم  ال�سركة على  امل�سعود، حر�س  جمموعة 
واجلمعيات الإن�سانية وعلى راأ�سها هيئة الهال الأحمر الإماراتي. وقال اإن 
لذلك  الإماراتي  الأحمر  للهال  املهمة  املبادرات  تعترب من  رم�سان  حملة 
اأهدافها داخل الدولة  ال�سركة على نف�سها دعمها وم�ساندتها لتحقيق  اآلت 
مواقعا   250 ح��وايل  خ�س�ست  الأح��م��ر  الهال  هيئة  اأن  يذكر  وخارجها. 
جلمع التربعات يف جميع اإمارات الدولة، خا�سة يف مراكز الت�سوق والأ�سواق 
ال�سعبية ومناطق الكثافة ال�سكانية وغرها من املواقع، اإىل جانب عدد من 
مراكز  عرب  التربع  اإىل  اإ�سافة  العينية،  التربعات  جلمع  الأخ���رى  امل��واق��ع 
البنكية  والإي��داع��ات  ال��ذك��ي،  الهاتف  وتطبيق  الل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  الهيئة 
والر�سائل الن�سية ورقم الهاتف املجاين، و�سناديق التربع النقدية والأجهزة 
بالت�سال  الأحمر  الهال  من  متخ�س�س  فريق  �سيقوم  كما  اللكرتونية. 
القطاع اخلا�س  الر�سمية وموؤ�س�سات  الر�سمية و�سبه  الهيئات واجلهات  مع 
وزيارة كبار املح�سنني لدعوتهم للم�ساركة يف فعاليات احلملة التي تت�سمن 

الكثر من الأن�سطة للتعريف بطبيعتها واأهدافها.

•• اأبوظبي-وام: 

اإىل منا�سبة  ب� »يوم الطفل الإماراتي« الذي حتول  حتتفل الإم��ارات اليوم 
وطنية �سنوية للتوعية بحقوق الطفل و�سمانها، والوقوف على الإجنازات 
اإط����ار رع��اي��ة ال��ط��ف��ل، وم��ن��ح��ه حقوقه  ال��ك��ب��رة ال��ت��ي حققتها ال��دول��ة يف 

الأ�سا�سية، مبا يتما�سى مع الأعراف والقوانني الدولية.
انتقلت  متقدمة  اأ�سواطا  الإم���ارات  دول��ة  يف  الطفل  رعاية  جهود  وقطعت 
التمكني  اإىل مرحلة  الأ�سا�سية  ب�سمان احلقوق  املطالبة  فيها من مرحلة 
على  اأو  الفكري،  امل�ستوى  على  �سواء  القادمة،  الأجيال  م�ستقبل  و�سناعة 
واملبتكرين  للمبدعني  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  املوهوبني  رع��اي��ة  م�ستوى 

واملفكرين منذ املراحل التاأ�سي�سية.
متكاملة  منظومة  تاأ�سي�س  يف  املا�سية  ال�سنوات  خ��ال  الإم���ارات  وجنحت 
املرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم،  القوانني والإج��راءات  من 
اأو  ال��ت��ج��اوز  ح��الت  يف  واملحا�سبة  ال��رع��اي��ة،  خطط  تنفيذ  على  والتحفيز 

التق�سر.
املعنية  الر�سمية  اجل��ه��ات  والطفولة  ل��اأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  ويت�سدر 
والهيئات  ال���وزارات  ت�سع  بينما  الطفل،  بحقوق  التوعية  برامج  ب��اإط��اق 
م�ستوى  لرفع  والعامة،  الداخلية  التحفيز  واإج���راءات  �سيا�سات  الحتادية 
الداخلية وعدد من اجلهات  املقدمة لاأطفال، فيما تتوىل وزارة  الرعاية 
القانونية املخولة عمليات ر�سد التجاوزات واملحا�سبة الفورية بالرجوع اإىل 

منظومة القوانني والت�سريعات اخلا�سة بحماية الطفل.
 2017 والطفولة  لاأمومة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  الإم��ارات  واعتمدت 
يف  الطفولة  جم��ال  يف  ال��ق��رار  ل�سانعي  اأ�سا�سياً  مرجعاً  لتكون   ،2021  -
يف  والأم��ه��ات  الأطفال  حق  تعزيز  اإىل  ال�سرتاتيجية  ت�سعى  حيث  الدولة، 
رعاية �ساملة �سمن بيئة �سحية م�ستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعني 
لاأطفال  الفعالة  امل�ساركة  دعم  اإىل  اإ�سافة  النوعية،  جيد  تعّلم  فر�س  يف 
تكون  بحيث  والربامج،  ال�سيا�سات  وتخطيط  املجالت،  كافة  يف  واليافعني 

مبنية على اأدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

اأ�سدره �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  و�سكل »قانون ودمية« الذي 
 3 رق��م  الحت���ادي  القانون  �سمن  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ل�سنة 2016، نقلة نوعية على �سعيد جهود حماية حقوق الطفل يف دولة 
احلياة  مثل حقه يف  للطفل  كفلها  التي  احلقوق  ملجموعة  نظرا  الإم���ارات 

والبقاء واحلقوق الأ�سا�سية وال�سحية والتعليمية واحلماية الفكرية.
واأكد القانون دور ال�سلطات املخت�سة واجلهات املعنية يف املحافظة على هذه 
احلقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال وال�ستغال و�سوء املعاملة 

ومن اأي عنف بدين ونف�سي.
بدورها اأن�ساأت وزارة الداخلية اللجنة العليا حلماية الطفل يف عام 2009، 
لت�سهيل  ال�ساخن  اخل��ط  ود�سنت   ،2011 ع��ام  يف  الطفل  حماية  وم��رك��ز 
الإمارات  الأط��ف��ال، كما تولت  الع��ت��داء على  ع��ن ح��الت  الإب���اغ  عمليات 
خماطر  م��ن  الطفل  بحماية  املعنية  الف��رتا���س��ي��ة  العاملية  ال��ق��وة  رئ��ا���س��ة 

ال�ستغال عرب الإنرتنت.
ال�سراكة  اإىل  تن�سم  دول��ة عربية  اأول  لتكون  الإم���ارات  دول��ة  اختيار  وج��اء 

بنجاح  ج��دي��داً  اع��رتاف��اً  لي�سكل  الأط���ف���ال«  �سد  العنف  »اإن��ه��اء  ل���  العاملية 
والرعاية  احلماية  درج��ات  اأق�سى  توفر  اإىل  الرامية  الوطنية  �سيا�ساتها 

لاأطفال.
اإىل و���س��ع لئحة  ب���ادرت دول���ة الإم����ارات  ال��رتب��وي والتعليمي  امل��ي��دان  ويف 
على عدد  ن�ست  التي  املدر�سي  املجتمع  للمتعلمني يف  ال�سلوكي  الن�سباط 
من املحاذير التي يتعني مراعاتها يف عملية تقومي ال�سلوك ال�سلبي للمتعلم 
تناول  من  احلرمان  اأو  واأ�سكاله،  اأن��واع��ه  بكافة  البدين  العقاب  منع  وه��ي 
�سبيل  اإ�سافية على  ب��اأداء واجبات مدر�سية  التكليف  اأو  الغذائية،  الوجبات 
اأثناء  املدر�سة  من  الطرد  اأو  منه،  ال�سخرية  اأو  املتعلم  ا�ستفزاز  اأو  العقاب، 

اليوم الدرا�سي بقرار فردي، اأو تقييد حرية املتعلم اأو حجزه باملدر�سة.
ويعك�س الربملان الإماراتي للطفل الذي اأن�سئ يف 15مار�س2020 حقيقية 
ال�سيا�سي،  وعيهم  وتنمية  امل�ستقبل  واأج��ي��ال  بالنا�سئة  الإم����ارات  اهتمام 
لها  امل�ساحبة  وال��ت��ح��ولت  وال��ب��ن��اء  التنمية  عملية  يف  الفاعلة  للم�ساركة 

وممار�سة دورهم املجتمعي باإيجابية وكفاءة.
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اأخبـار الإمـارات
ذياب بن حممد بن زايد: الهتمام بالطفل ورعايته منهج را�شخ يف م�شرية الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان  قال �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي رئي�س هيئة اأبوظبي 
للطفولة املبكرة اإن دولة الإمارات تويل قطاع تنمية 
را�سخ  منهج  �سمن  خا�سا  اهتماما  املبكرة  الطفولة 
يف م�����س��رت��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة. واأك����د ���س��م��وه يف ك��ل��م��ة له 
مبنا�سبة يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 من 
والتكامل  التعاون  اأهمية  ع��ام،  كل  من  مار�س  �سهر 
الأط���ف���ال يف  ال��ق��ط��اع��ات ل�سمان من��و  ب��ني خمتلف 
والتعلم.  النمو  يف  حقهم  تدعم  واآمنة  نة  كِّ مُمَ بيئة 
منا�سبة  الإم���ارات���ي  الطفل  ي��وم  اأن  �سموه  واأ���س��اف 

نوؤكد خالها �سون حقوق الطفل والعمل على اإبراز 
ن�سعى  والتي  فيه  اخلا�سة  وامل��ب��ادرات  الربامج  اأه��م 
من خالها لتقدمي الأف�سل له ولبيئته الجتماعية 
التي  باجلهود  �سموه  واأ�ساد  والتعليمية.  والنف�سية 
تبذلها خمتلف اجلهات يف الدولة لدعم م�ستهدفات 
ا�سرتاتيجية قطاع الطفولة املبكرة يف اإمارة اأبوظبي 
للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ت�سرف  وال��ت��ي   ،2035
امل��ب��ك��رة ع��ل��ى ق��ي��ادت��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذه��ا، ل�����س��م��ان توافر 
والأطفال  ل��ل��وال��دي��ن  امل��ن��ا���س��ب��ة  وامل�����وارد  اخل���دم���ات 
وم��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة وب��ن��اء ن��ظ��ام متكامل ي��ع��زز دور 
امل�سوؤولية املجتمعية يف دعم الطفل ويحقق التطوير 
"اأول  اأبوظبي  با�ست�سافة  �سموه  له. ورحب  امل�ستمر 

منتدى عاملي لتنمية الطفولة املبكرة" الذي تنظمه 
يوم  م��ع  ..ت��زام��ن��اً  امل��ب��ك��رة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
العاملية لتنمية  "ود  الإماراتي �سمن مبادرة  الطفل 
اإىل ما ميثله ذلك من  " ..م�سراً  املبكرة  الطفولة 
مكت�سٍب مهم جلميع الأطفال، واأهمية بالغة يف اإلهام 
املعنيني مبجالت تنمية الطفل على م�ستوى العامل، 
�سناعة  يف  ون�سطني  فاعلني  م�ساهمني  لي�سبحوا 
التغير لهذا القطاع احليوي املهم، مبا يعزز جهود 
الدولة يف التن�سئة ال�سليمة لأجيال امل�ستقبل وتوفر 
اأف�سل فر�س النمو والزده��ار لهم بجانب تاأهيلهم 
يف  وم�ساهمني  املجتمع  يف  فاعلني  اأف����راداً  ليكونوا 

م�سرة النماء والتطور لوطنهم يف امل�ستقبل.

دفاع مدين عجمان يوعي �شائقي احلالفات املدر�شية 
•• عجمان-وام: 

نظمت الدارة العامة للدفاع املدين بعجمان 7 حما�سرات توعية ل�سائقي احلافات املدر�سية ،بح�سور 
العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع .

ا�ستفاد من املحا�سرات التي �سملت ق�سمني نظري وعملي بلغة الوردو 261 �سائقاً و83 من م�سرفات 
النقل وال�سامة. واأكد العقيد الزعابي اأن املحا�سرات التوعوية تاأتي �سمن اإطار جهود القيادة العامة 
للدفاع املدين يف ن�سر الثقافة الوقائية ،وجت�سيداً ل�سرتاتيجية وزارة الداخلية اأن تكون دولة الإمارات 

العربية املتحدة من اأف�سل دول العامل على �سعيد المن وال�سامة.
واأ�ساد العقيد رائد عبيد الزعابي بالتعاون الكبر بني الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان، وموا�سات 
بالوقاية من احلريق  املتعلقة  التوعية  املحا�سرات  الوقائية مثل  ال�سامة  الإم��ارات يف تنفيذ برامج 
واإخاء الطلبة من احلافات املدر�سية، م�سيفاً اأن هناك برامج توعوية مكثفة ينفذها ق�سم احلماية 

املدنية باإدارة احلماية املدنية وال�سامة من اأجل ن�سر ثقافة الوقاية.

2021 العربية  املراأة  لريا�شة  ال�شتحقاق  بو�شام  مبارك  بنت  فاطمة  تكرمي   .. مار�س   24
•• اأبوظبي -وام:

يكرم امللتقى الدويل الأول لريا�سة املراأة العربية يف ن�سخته الأوىل واملقرر 
�سمو   ،2022 مار�س   24 يوم  بالقاهرة  العربية  ال��دول  جامعة  يف  اإقامته 
املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
" اأم  الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 

الإمارات "، بو�سام ال�ستحقاق لريا�سة املراأة العربية لعام 2021.
وياأتي هذا التكرمي تقديرا لدورها الفعال والإيجابي يف متكني املراأة ودعمها 
ون�سر  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  وتعزيز  املختلفة  والأن�سطة  املجالت  كافة  يف 

ثقافة الريا�سة الن�سائية.
واإجنازات  تاريخية،  اأدواراً  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قدمت  وق��د 
ا�ستثنائية، يف م�سرة دعم ومتكني املراأة ، اإذ �ساهمت جهود �سموها الكرمية 
والقليمي  املحلي  امل�ستوي  على  ال�����س��اأن  بهذا  ُتعنى  اآل��ي��ات  ودع��م  اإن�����س��اء  يف 
والدويل، وتاأ�سي�س واإطاق الكثر من الربامج وامل�ساريع واملبادرات الداعمة 
، والتي �سكلت  امل�ستدامة  التنمية  املراأة باملجتمع و�سراكتها مبنظومة  لدور 
انعكا�س وا�سح يف  املراأة الإماراتية، واأظهرت  حجر الأ�سا�س يف عملية تقدم 
ن�سب م�ساركتها يف القطاعات املختلفة، لرتتفع اأعداد الن�ساء الاتي تقلدن 
منا�سب وزارية اإىل 9 وزيرات ، يدرن ملفات مهمة كالتكنولوجيا املتقدمة، 
اإ�سافة اإىل ارتفاع  والتطوير احلكومي وامل�ستقبل، والأمن الغذائي واملائي، 
ن�سبة متثيل املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي اإىل 50 %، والتي تعترب من 
اأعلى الن�سب مل�ساركة املراأة يف العمل الربملاين على م�ستوى العامل، اإىل جانب 

بلوغ ن�سبة املراأة يف العمل الدبلوما�سي اإىل ن�سبة تقارب 30 % .
ال�سيخة  �سمو  ورع��اي��ة  اه��ت��م��ام  ع��ل��ى  الن�سائية  ال��ري��ا���س��ة  جم���ال  ح���از  ك��م��ا 
املبادرات  العديد من  اإط��اق  �سموها على  بنت مبارك، حيث عملت  فاطمة 
اأكادميية فاطمة بنت  اأبوظبي لل�سيدات، وتاأ�سي�س  اإن�ساء نادي  اأبرزها  ومن 
الريا�سية  ال��روح  قيم  غر�ست  التي   ،2010 يف  الن�سائية  للريا�سة  مبارك 
واإىل  الأه���داف،  ه��ذه  يفوق  ما  وحققت  الن�سائي،  باملجتمع  العام  الوعي  يف 
جانب اإطاق ورعاية برنامج اإعداد الكوادر الن�سائية لدول جمل�س التعاون 
يف املجال الريا�سي 2011، واإطاق املوؤمتر الدويل لريا�سة املراأة بن�سخه 
الأربع ، والذي ميثل اأهم املبادرات العاملية التي جتمع جمموعة هائلة من 
اإطاق  ف�سًا عن  واح���دة،  من�سة  على  امل���راأة  ريا�سة  العامليني يف  اخل��رباء 
اأكادميية  وك��اأ���س  للجولف،  املفتوحة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  بطولة 
فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز، الذي يعترب من اأبرز الفعاليات 
بنت مبارك  فاطمة  ال�سيخة  بطولة  واإط��اق  للعبة،  الدولية  الأجندة  على 
العاملية لرماية ال�سيدات ، اأ�سخم حدث ريا�سي لل�سيدات يف العامل يطوف 
قارات اآ�سيا واأفريقيا واأوروب��ا. ويف خ�سم حر�س �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك على تر�سيخ ثقافة الريا�سة الن�سائية ون�سرها والعمل على تطويرها 
والرتقاء بها، اأ�سدرت دولة الإمارات ت�سريعات ت�سمن وجود املراأة يف ت�سكيل 
الحتادات واملنظمات واللجان الريا�سية، وتكليفها بالإ�سراف على الن�ساط 
الن�سائي، مع توفر كل الدعم لها يف التوا�سل مع اخلارج، والتواجد بقوة 
يف املنظمات الدولية الريا�سية الن�سائية، لا�ستفادة من التجارب الناجحة، 
والطاع على اأف�سل املمار�سات العاملية، ف�سا عن تقدمي النموذج الناجح 

للمراأة الإماراتية مبا يدعم مكانتها على امل�ستوى اخلارجي، ويربز جوانب 
ت�سخر  على  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  عمل  �سموها  وبتوجيهات  تفوقها. 
ممار�سة  على  الن�ساء  ت�سجيع  على  الريا�سية  وال��ربام��ج  كافة  الإم��ك��ان��ات 
هذه  واأ�سفرت  التميز،  درج��ات  اأعلى  اإىل  ي�سلن  حتى  الريا�سية  الأن�سطة 
حيث  الريا�سية،  الأل��ع��اب  �ستى  يف  فاعلة  ن�سائية  ك��وادر  ظهور  عن  اجلهود 
اأ�سبحت تناف�س بقوة يف خمتلف املحافل، بعدما حققن ا�ستفادة كبرة من 
ا�سرتاتيجية دولة الإمارات التي تتبناها القيادة الر�سيدة لتمكينها، والتي 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، لتعزيز مكانتها يف كل املجالت،  ترعاها �سمو 
ودعم م�ساعيها يف التميز والبداع للم�ساهمة يف بناء نه�سة الوطن، كما مت 
تاأ�سي�س جائزة فاطمة بنت مبارك للمراأة الريا�سية املتميزة التي اأطلقت يف 
عام 2012، لتقدير اإجنازات الاعبات والإداريات والإعاميات واملوؤ�س�سات 
التي ترعى ريا�سة املراأة وتقدم لها الدعم، واملراكز البحثية والأكادميية التي 
اأرفع  واحدة من  والدرا�سات، يف  الأبحاث  باأف�سل  الريا�سية  ال�ساحة  ترثي 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  واأثمرت جهود وعطاء �سمو  ال��دويل.  التكرمي 
املجتمع  تقدير  اأك�سبها  ال��ذي  الأم��ر   ، املجتمع  فئات  جميع  حب  نيلها  عن 
العديد  ومنحتها  �سموها  بتكرمي  ب��ادرت  التي  الأممية،  ومنظماته  ال��دويل 
النبيلة، وعرفانا جلهود �سموها يف  ملواقفها  من الأو�سمة واجلوائز تقديراً 
عام  العاملية  الن�سائية  ال�سرطة  جمعية  من  �سموها  تكرمي  مت  اإذ  التنمية، 
دعم  يف  لدورها  وذلك  تقدير  �سهادة  اأجنلو�س  لو�س  منحتها  كما   ،2019
املنظمة  منحتها   2017 ع��ام  ويف  الفرو�سية،  وريا�سة  الن�سائية  الريا�سة 
العاملية لاأ�سرة لقب ن�سرة الأ�سرة، كما ح�سلت على قادة الأمر حممد 

بن فهد العاملية لاأعمال التطوعية يف الوطن العربي عام 2019، فيما مت 
اللجنة  ال�سودان، وو�سام  النيلني يف  الفخرية من جامعة  الدكتوراه  منحها 
الريا�سية،  امل��راأة  دع��م  الرائد يف  دوره��ا  2012 عن  ع��ام  الدولية  الأوملبية 

والعديد من اجلوائز والتكرمي املتنوع الآخر.
العام،  الن�سائي  لاحتاد  العامة  الأمينة  ال�سويدي،  ن��ورة  �سعادة  اأع��رب��ت  و 
رئي�سة احتاد الإمارات لريا�سة املراأة، - بهذه املنا�سبة - عن فخرها واعتزازها 
على  الرفيع  التكرمي  هذا  على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بح�سول 
يف  اجلليلة  �سموها  مل�ساهمات  تقديراً  جاء  وال��ذي  العربي،  الوطن  م�ستوى 

دعم م�سرة املراأة يف جميع املجالت وخا�سة املجال الريا�سي.
" جتني املراأة اليوم ثمار ن�سف قرن من التمكني والبناء  وقالت �سعادتها: 
للريا�سة  اأف�����س��ل  م�ستقبل  ل�ست�سراف  فر�سة  منحتنا  وال��ت��ي  والإجن�����از، 
باإرادة  الدولة  الذي حققته  املذهل  التقدم  يواكب  الإماراتية، مبا  الن�سائية 
اأعتاب اخلم�سني عام املقبلة من عمر  قيادتها الر�سيدة، خا�سة ونحن على 

الدولة، يف ظل الدعم الكبر ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ".
املراأة العربية، م�سيدة ب�سعيه  امللتقى الدويل الأول لريا�سة  و ثمنت جهود 

احلثيث للدفع بريا�سة املراأة العربية ملزيد من التقدم والتطور.
جامعة  مقر  يف  العربية  امل��راأة  ريا�سة  ملتقى  من  الأوىل  الن�سخة  وتنطلق 
الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مار�س 2022، ويهدف امللتقى اإىل اإلقاء 
ال�سوء على ال�سيدات العربيات الاتي ا�ستطعن حتقيق جناحات يف املجالت 
املختلفة للريا�سة �سواء يف جمال املمار�سة العاملية والأوملبية، اأو يف جمالت 

الإدارة الريا�سية.

خالل اجلل�سة الرئي�سية للموؤمتر الدويل ال�سابع لنخيل التمر:

وزراء زراعة عرب ومدراء منظمات دولية اأ�شادوا بجهود الإمارات 

على هذا القطاع، ومع تقديرنا لكل 
ما مت اإجنازه، اإل اأنه علينا الرتكيز 
القادمة على جيل  املرحلة  اأكرث يف 
لانخراط  وحت��ف��ي��زه��م  ال�����س��ب��اب 
اأكرث يف العمل الزراعي ملا لهم من 
الإب���داع  على  بها  ي�ستهان  ل  ق���درة 
والبتكار، فهم مبثابة الدم اجلديد 
ال����ذي ُن���ع���ول ع��ل��ي��ه ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
مل�ساكل  تقليدية  غر  حلول  اإي��ج��اد 
الزراعي  القطاع  لزم��ت  وحت��دي��ات 

عقود ومازالت تعي�س بيننا.
خالد  امل��ه��ن��د���س  مل���ع���ايل  ك��ل��م��ة  ويف 
ال���زراع���ة الأردين  احل��ن��ي��ف��ات وزي���ر 

تاريخ املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة 
باأن وزارة  اأك��دت  التمر، كما  بنخيل 
ي�سعدها  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ر 
اأن ت��ك��ون ج����زءاً م��ن ه���ذا احل���دث، 
م�ساركة  اأن  م���ن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  واأن���ه���ا 
هذه النخبة من املوؤ�س�سات العلمية 
�ستجري  التي  واملناق�سات  العريقة 
ب��ال��غ يف تطوير  اأث����ر  ل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون 
زراعة نخيل التمر و�سناعة التمور، 
ال��ق��ط��اع يف  ه���ذا  م�ساهمة  ل��ت��ع��زي��ز 
الأمن الغذائي والقت�ساد الوطني.
الدكتور  معايل  اأ���س��ار  يف  جهته  من 
ع��ب��د احل��ك��ي��م ال��واع��ر امل��دي��ر العام 

العامل.  دول  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ن��خ��ي��ل 
 وت����ط����رق ال����وزي����ر احل���ن���ي���ف���ات اإىل 
قطاع النخيل يف الأردن الذي �سهد 
تطورات مت�سارعة جعلته يف مقدمة 
حيث  اأهمية،  ال��زراع��ي��ة  القطاعات 
بالنخيل  امل���زروع���ة  امل�����س��اح��ة  بلغت 
مزروعة  ه��ك��ت��ار   4000 ح�����وايل 
بحوايل 650،000 �سجرة نخيل، 
حوايل  الأردين  الإن���ت���اج  ب��ل��غ  وك��م��ا 
30،000 طن من التمور ، اإ�سافة 
القطاع  ه��ذا  اأ���س��ب��ح  فقد  ذل��ك  اإىل 
الت�سديرية  ال��ق��ط��اع��ات  اأه����م  م��ن 
منتجاته  ت�سل  الأردن  وال����ذي  يف 

اأ����س���ادت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
التي  التنظيمية  باجلهود  املهري 
ال���ع���ام���ة جلائزة  الأم����ان����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة 
وع�����ن ���س��ك��ره��ا جل��م��ي��ع ال��������وزارات 
واملنظمات  ال���وط���ن���ي���ة،  وال���ه���ي���ئ���ات 
واجلمعيات  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية 
تعاونهم  على  املتخ�س�سة،  الأهلية 
الدائم مع اجلائزة لإجناح جل�سات 
مكانة  يعزز  مبا  املوؤمتر،  وفعاليات 
يف  مرموقة  عاملية  كمن�سة  املوؤمتر 

الغامرة  �سعادته  على  خالها  اأك��د 
ال���راب���ع���ة ع�سر  ال��������دورة  ب���ان���ع���ق���اد 
لنخيل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ائ���زة 
اإن  وق��ال  الزراعي.  والبتكار  التمر 
 اجل���ائ���زة ���س��اه��م��ت ب�����س��ك��ل ك��ب��ر يف 
تطوير قطاع النخيل يف دول كثرة 
التناف�س  م��ن خ���ال  ال��ع��امل  ح���ول 
البتكار  يف  ال������دول  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
والإبداع يف قطاع النخيل للح�سول 
�ساهمت  وك��م��ا  خليفة،  ج��ائ��زة  على 
التي تدعمها  املهرجانات والدورات 
اجلائزة نربا�س اإىل تبادل اخلربات 
قطاع   يف  امل���ه���ت���م���ني  ب����ني  ال���ف���ن���ي���ة 

والزراعة  الأغذية  ملنظمة  امل�ساعدة 
الإقليمي  امل��م��ث��ل  امل��ت��ح��دة،  ل����اأمم 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة 
يف   ،)FAO-RNE(اأفريقيا
للموؤمتر  الرئي�سية  اجلل�سة  كلمته 
الزراعي  ال��ع��م��ل  م�ستقبل  اأن  اإىل 
وال�سرق  اف��ري��ق��ي��ا  ���س��م��ال  مبنطقة 
باأدواته  ب��ع��ي��داً  ي��ك��ون  ل��ن  الأو����س���ط 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  خم���رج���ات  ع���ن 
الذكاء  ا���س��ت��خ��دام  ع���رب  ال���راب���ع���ة، 
الأ�سياء  وان����رتن����ت  ال���س��ط��ن��اع��ي 
انتهز  املن�سة  ه���ذه  وم���ن  وغ��ره��ا، 
الفر�سة لأعرب لكم نحن القائمني 

•• اأبوظبي - الفجر

ال�سابع  ال������دويل  امل����وؤمت����ر  ا���س��ت��ه��ل 
اأم�س  م�ساء  اأع��م��ال��ه  التمر  لنخيل 
اجلل�سة  ُع����ق����دت  ح���ي���ث  الث����ن����ني 
معايل  برئا�سة  للموؤمتر  الرئي�سية 
مرمي املهري وزيرة التغر املناخي 
وال��ب��ي��ئ��ة، ����س���ارك ف��ي��ه��ا ع�����س��رة من 
املنظمات  وم�����دراء  ال���زراع���ة  وزراء 
ال���دول���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب���ق���ط���اع زراع�����ة 
النخيل واإنتاج التمور، حيث اأعربت 
معايل مرمي املهري عن تقديرها 
بها  يحظى  التي  ال�سامية  للرعاية 
لنخيل  ال�����س��اب��ع  ال������دويل  امل����وؤمت����ر 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  ال��ت��م��ر 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة "حفظه اهلل" كما اأن املوؤمتر 
مي��ث��ل اأح����د اأب����رز حم��ط��ات البحث 
وتطوير  تنمية  جم���ال  يف  العلمي 
التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  قطاع 
املوؤمتر  كما  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
ي��ح��ظ��ى ب��اأع��ل��ى ن�����س��ب��ة ح�����س��ور من 
الأكادمييني والباحثني العاملني يف 
الر�سانة  اىل  بالنظر  القطاع،  هذا 
املوؤمتر  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  امل��ه��ن��ي��ة 
وامل�����س��داق��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى مدى 
كما  متتالية.  �سنة  وع�سرين  اأرب���ع 
اأث���ن���ت م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
التنظيمية  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  امل��ه��ري 
التي تبذلها الأمانة العامة جلائزة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة 
واملنظمات  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
واجلمعيات  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الأه���ل���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ك���اف���ة، على 
ت���ع���اون���ه���م ال�����دائ�����م م�����ع اجل����ائ����زة 
املوؤمتر.   وفعاليات  جل�سات  لإجن��اح 

و�ساهمت  العامل،  دول  خمتلف  اإىل 
���س��ل�����س��ل��ة ال��ق��ي��م��ة ل����زراع����ة واإن���ت���اج 
اجتماعية  اأبعاد  اإ�سافة  ،يف  التمور 
وخلق  النخيل  لقطاع  واقت�سادية 
وال��ف��ت��ي��ات يف  لل�سباب  ع��م��ل  ف��ر���س 
فيها  ترتفع  ال��ذي  الأردين  ال��ري��ف 

ن�سبة الفقر والبطالة.
ث��م األ��ق��ى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور علي اأبو 
ال�����س��ب��ع م��دي��ر ع���ام امل���رك���ز ال���دويل 
 )ICARDA( للبحوث الزراعية
ك��ل��م��ة ح����ول ���س��ب��ل ال����س���ت���ف���ادة من 
البحوث  ن��ت��ائ��ج  م���ن  ع���اًم���ا   50
الغذائي  الأمن  لتعزيز  والبتكارات 
املناخ يف منطقة  والتكيف مع تغر 
خ�����ال  م�������ن   )CWANA(
 ،)CGIAR( سراكات مو�سعة مع�
الدخري  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  واىل 
مدير عام املنطقة العربية للتنمية 
نخيل  دور  ح����ول  ك��ل��م��ة  ال���زراع���ي���ة 
الغذائي  الأم���ن  معوقات  يف  التمر 
العربية،  ال�����دول  يف  امل���ن���اخ  وت��غ��ر 
ع���ق���ب ذل������ك حت����دث����ت ال����دك����ت����ورة 
املركز  ع��ام  مدير  ال��زع��اب��ي  طريفة 
بالإنابة  امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال����دويل 
متكاملة  اإدارة  اأن��ظ��م��ة  ح��ول  كلمة 
الدكتور  األ��ق��ى  ث��م  ال��ت��م��ر،  لنخيل 
ر�سا ا�سبلي املدير التنفيذي لحتاد 
مراكز البحوث الزراعية يف منطقة 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
لنخيل  اإب���داع  من�سة  ت�سغيل  ح��ول 
التمر لتعزيز نظام الإنتاج املتكامل 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  التمر  لنخيل 
الدكتور  األقى  ثم  اإفريقيا،  و�سمال 
ن�����س��ر ال���دي���ن ال��ع��ب��ي��د م���دي���ر عام 
املركز العربي للبحوث الزراعية يف 
املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة، 
تطوير  امل���رك���ز يف  اإجن�������ازات  ح����ول 

زراعة النخيل يف الدول العربية.

ودوليًا اإقليميًا  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  قطاع  وتنمية  • دعم 
اإبداع من�شة  وتد�شن  التمر  لنخيل  ال�شابع  الدويل  للموؤمتر  الرئي�شية  اجلل�شة  ترتاأ�س  املهريي  • مرمي 

�سمن مبادرات اأبوظبي اأجمل

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ مبادرة »ال�شهامة ت�شتاهل« لتنظيف املناطق ال�شكنية
•• اأبوظبي –الفجر:

توا�سل بلدية مدينة اأبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خال 
 – النفايات  اأبوظبي لإدارة  وبالتعاون مع مركز   - ال�سهامة  بلدية  مركز 
تدوير، �سرطة اأبوظبي- كلنا �سرطة، هيئة ال�سوؤون الإ�سامية والأوقاف 

اجلغرايف  النطاق  يف  ال�سكنية  املناطق  لتنظيف  �ساملة  مبادرة  – تنفيذ 
"ال�سهامة  عنوان  حتت  ال�سهامة  بلدية  مركز  اخت�سا�سات  �سمن  الواقع 
هذه  وتاأتي   .2022 اجل��اري  العام  نهاية  حتى  ت�ستمر  والتي  ت�ستاهل"، 
املبادرة �سمن اإطار مبادرات "اأبوظبي اأجمل" والتي تعك�س حر�س البلدية 
على تر�سيخ البيئة ال�سحية املثالية، وحماية املظهر العام من كافة اأنواع 

هذه  حتقيق  يف  للم�ساركة  املجتمعية  امل�سوؤولية  دور  وتعزيز  امل�سوهات، 
النظافة  الذاتي ب�ساأن رفع م�ستوى  الأه��داف وتر�سيخ اللتزام املجتمعي 
املناطق  اأه��ايل  اإىل  الدعوة  توجيه  مت  ال�سكنية، حيث  الأح��ي��اء  يف  العامة 
واإر�سال  )فريجنا(،  تطبيق  خ��ال  من  احلملة  يف  للم�ساركة  امل�ستهدفة 
ر�سائل توعوية. واأكدت البلدية اأن حملة )ال�سهامة ت�ستاهل( ت�ستمل على 

عدة مراحل لتنظيف املناطق ال�سكنية يف الرب الرئي�سي وترحيل النفايات 
املعاير ال�سحية، وميتد النطاق اجلغرايف للحملة لي�سمل  وفقاً لأف�سل 
كًا من: الباهية ) A،B،C( ، وال�سهامة اجلديدة، وال�سمحة، والرحبة 
الزراعية  املخلفات  واإزال����ة  امل��ن��اط��ق،  ه��ذه  جميع  يف  ال�سكيك  وتنظيف   ،

وخملفات البناء.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر
ت�سوير – حممد معني

حت��ت رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
معايل  �سهد  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 
وزير  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  والتعاي�س،  الت�سامح 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأم��ن��اء 
ال��ت��م��ر والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي ظ��ه��ر يوم 
 2022 م���ار����س   14 الث���ن���ني  اأم�������س 
ح��ف��ل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة يف 
مب�ساركة  ع�������س���رة،  ال���راب���ع���ة  دورت����ه����ا 
مدير  دونيو"  "�سو  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
عام منظمة الأغذية والزراعة لاأمم 
بنت  م��رمي  ومعايل  "الفاو"  املتحدة 
وزيرة  امل��ه��ري  ح���ارب  �سعيد  حم��م��د 
ومعايل  وال���ب���ي���ئ���ة،  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ر 
امل���ه���ن���د����س خ����ال����د احل���ن���ي���ف���ات وزي����ر 
الها�سمية،  الأردنية  باململكة  الزراعة 
ومعايل ال�سيد حممد مرزوق الق�سر 
الأرا�سي  وا�ست�ساح  ال��زراع��ة  وزي���ر 
ومعايل  ال��ع��رب��ي��ة،  م�سر  بجمهورية 
وزير  الب�سري،  بكر عمر  اأب��و  الدكتور 
الزراعة والغابات بجمهورية ال�سودان، 
ومعايل ريا�س حممد يو�سف عطاري، 
وزير الزراعة بدولة فل�سطني، ومعايل 
الدكتور حممد ح�سان، وزير الزراعة 
باجلمهورية  الأرا����س���ي  وا���س��ت�����س��اح 
ال��ع��رب��ي��ة ال�������س���وري���ة، وم���ع���ايل حمد 
امل��ري��ن��ي، وزي���ر الزراعة  ال����رزاق  ع��ب��د 
ليبيا،  ب���دول���ة  احل��ي��وان��ي��ة  وال�������رثوة 
ممثل  حل��ود،  لوي�س  املهند�س  و�سعادة 
اللبنانية،  باجلمهورية  الزراعة  وزير 
وزير  ممثل  �سامل  ب��ن  ها�سم  و���س��ع��ادة 
اأحمد  و���س��ع��ادة  ال��ت��ون�����س��ي،  ال���زراع���ة 
ب���ن ���س��ال��ح ع���ي���ادة اخل��م�����س��ي، ممثل 
باململكة  والبيئة  واملياه  الزراعة  وزير 
الدكتور  و�سعادة  ال�سعودية،  العربية 
عبد العزيز حممد عبد الكرمي، ممثل 
وزير الزراعة مبملكة البحرين. وكافة 
والفائزين  الأم��ن��اء،  جمل�س  اأع�����س��اء 
من  كبر  وح�سد  باجلائزة  واملكرمني 
النخيل  بزراعة  واملهتمني  املخت�سني 

واإنتاج التمور والبتكار الزراعي.
حيث األقى معايل ال�سيخ نهيان مبارك 
والتعاي�س،  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
كلمة  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  رئ��ي�����س جمل�س 
اإىل  فيها  اأ���س��ار  التكرمي  حفل  خ��ال 
اجلائزة  مل��وؤ���س�����س  ال��ع��ظ��ي��م  ت���ق���دي���ره 
وراعيها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
دائماً،  يوؤكد  الذي  "حفظه اهلل" وهو 
الإم���ارات،  دول��ة  تكون  اأن  اأهمية  على 
من��وذج��اً وق���دوة، يف الإ���س��ه��ام يف كافة 
لتعزيز  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ت��ط��ور  اإجن�������ازات 
امل�����س��رتك، يف ك��ل ما  ال��ت��ع��اون والعمل 
زراعة  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  تنمية  يحقق 
روؤية  �سمن  ال��ت��م��ور،  واإن��ت��اج  النخيل 
للقيم  امتداداً طبيعياً،  حكيمة، متثل 
واملبادئ، التي و�سعها موؤ�س�س الدولة، 
املغفور له، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان، طيب اهلل ثراه.
 ك��م��ا ت��وج��ه م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان يف 
التقدير  ال�سكر، وعظيم  كلمته بوافر 
والحرتام، اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
امل�سلحة، لدعمه القوي لهذه اجلائزة، 
وذل������ك يف اإط�������ار روؤي����ت����ه ال�����س��ام��ل��ة ، 
دولة  تكون  اأن  على  ال��ق��وي،  وحر�سه 
الإمارات دائماً، يف املقدمة والطليعة، 
يف ال���ت���ع���اون وال���ع���م���ل امل�������س���رتك، مع 
اجلميع "اإن �سموه يوؤكد لنا دائماً، اأن 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
مهمة،  اأداًة  ه��ي  ال���زراع���ي،  والب��ت��ك��ار 

والتعاون  الل��ت��ق��اء  حتقيق  يف  ت�سهم 
بني الب�سر، والعمل النافع واملهم، من 
للفرد،  والرخاء،  اخلر،  حتقيق  اأجل 

وللمجتمع". 
الفتتاحية  الكلمة  يف  معاليه  و�سكر 
ال�سيخ  ���س��م��و  ال��ت��ك��رمي  خ����ال ح��ف��ل 
نائب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����س��ور 
�سوؤون  وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 
ال��ك��ب��ر ل�سموه،  وت��ق��دي��ره  ال��رئ��ا���س��ة، 
اجلائزة،  بهذه  البالغ  اهتمامه  على 
وحر�سه على توفر كل �ُسبل النجاح 
وبالفعل،  دائ��م��اً  ت��ك��ون،  اأن  وعلى  لها، 
املخت�سني  ب��ني  امل��ث��م��ر،  للتفاعل  اأداًة 
وامل����ه����ت����م����ني ب����الب����ت����ك����ار ال������زراع������ي، 
ملبادرات  القوي،  دعمه  اإىل  بالإ�سافة 
مهرجانات  �سل�سلة  بتنظيم  اجل��ائ��زة، 
الإمارات  من  كل  يف  العربية،  التمور 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ج��م��ه��وري��ة م�سر 
اململكة  ال�سودان،  جمهورية  العربية، 
واجلمهورية  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  الأردن����ي����ة 
وغرها...  امل��وري��ت��ان��ي��ة  الإ���س��ام��ي��ة 
تنظيم  على  النجاح  يقت�سر  مل  حيث 
تاأهيل  اإىل  ت���ع���داه  ب���ل  امل���ه���رج���ان���ات، 
الثاجات  واإن�������س���اء  ال��ت��م��ور  م�����س��ان��ع 
لتطوير  ا�سرتاتيجيات  وو�سع  املربدة 
ونحن  ال����ب����ل����دان،  ت���ل���ك  يف  ال���ت���م���ور 
ن��ع��ت��ز غ��اي��ة الع����ت����زاز، ح��ي��ث كان  اإذ 
التمر  لنخيل  الدولية  جلائزة خليفة 
والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي ال�����س��رف وال���دور 
القيادة  روؤي������ة  ت��رج��م��ة  يف  امل����رم����وق 
مبا  ال��دول��ي��ة.  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق 
مي��ث��ل��ه ذل����ك، م���ن اأث����ر ك��ب��ر يف دعم 
معاليه  واأ���س��اف  امل�ستدامة.  التنمية 
الفائزين  بتكرمي  اليوم،  احتفالنا  اأن 
ال��راب��ع��ة ع�سرة،  ب��اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا 
اإمن���ا ه��و ت��اأك��ي��د ق���وي، ع��ل��ى التزامنا 
الكامل، يف جائزة خليفة، على امل�سي 
بال�سرتاتيجيات  الأخ�����ذ  يف  ق���دم���اً، 
وخ���ط���ط ال���ع���م���ل، ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
ال�ساملة،  ال��زراع��ي��ة  التنمية  حتقيق 
يف  ننطلق  امل��ب��ارك��ة،  ال�سجرة  ورع��اي��ة 
هذا  باأهمية  ك��ام��ل،  اإدراك  م��ن  ذل��ك، 
الغذائي،  الأم����ن  حتقيق  يف  امل�����س��ع��ى، 
وتعزيز  امل�ستدامة،  التنمية  وت��اأك��ي��د 
وال�سام،  واملحبة  والتعاي�س  الت�سامح 
اإن جائزة خليفة الدولية  بني النا�س، 
هي  الزراعي،  والبتكار  التمر  لنخيل 
الأداء،  جائزة وطنية النتماء، عربية 
عاملية الإط��ار، وهي فر�سة ا�ستثنائية 
يف  ت�سعى  ال��زراع��ي،  البتكار  لتحفيز 
حتقيق  اإىل  وفعالياتها،  اأن�سطتها  كل 

اخل����ر، وال���ن���م���اء، وال����س���ت���ق���رار. من 
اأ�ساد معايل الدكتور �سو دونيو  جهته 
والزراعة  الأغذية  منظمة  عام  مدير 
لاأمم املتحدة )الفاو( يف كلمته التي 
األقاها نيابة عنه �سعادة الدكتور عبد 
امل�ساعد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��واع��ر  احلكيم 
ال�سرق  مل��ن��ط��ق��ة  الإق��ل��ي��م��ي  وامل���م���ث���ل 
ال���و����س���ط و����س���م���ال اف���ري���ق���ي���ا، خال 
ال��ت��ك��رمي الف���رتا����س���ي بجهود  ح��ف��ل 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الم����������ارات  دول������ة 
التمر  وجائزة خليفة الدولية لنخيل 
والب��ت��ك��ار ال��زراع��ي، يف دع��م وتطوير 
التمور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  ق��ط��اع 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال����زراع����ي  والب���ت���ك���ار 
ال�������دويل. مل���ا مت��ل��ك��ه دول�����ة الإم�������ارات 
متطورة  وموؤ�س�سات  حتتية  بنية  من 
�ساهمت  ق��وي��ة  واإرادة  دول��ي��ة  وخ���ربة 
من  التمر  نخيل  بقطاع  النهو�س  يف 
خال مهرجانات التمور على امل�ستوى 

العربي.

�سواري من�سور
فيلم  عر�س  التكرمي  حفل  �سمل  كما 
اأوبريت "�سواري من�سور" مت الرتكيز 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  جهود  على  فيه 
بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة، الداعم 
التمور  واإن��ت��اج  النخيل  ل��زراع��ة  الأول 
على امل�ستوى الوطني والعربي، وكيف 
من  والعطاء  اخل��ر  �سفينة  انطلقت 
اإىل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
قررت  ث��م  ال�سقيقة،  العربية  ال���دول 
اأبوظبي  اإىل  ت��ع��ود  اأن  من�سور  �ُسفن 
ما  على  �سموه  وت�سكر  اجلميل  ل��رتد 
العربية يف  التمور  حققته مهرجانات 
الها�سمية،  الأردن���ي���ة  اململكة  م��ن  ك��ل 
وجمهورية م�سر العربية، وجمهورية 
الإ�سامية  واجل��م��ه��وري��ة  ال�����س��ودان، 
املوريتانية، واململكة املغربية، ب�سفتها 

التنمية  رك��ائ��ز  اأ���س��ا���س��ي��ة م��ن  رك��ي��زة 
امل�ستدامة والأمن الغذائي. 

�سخ�سية العام
اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ك��رم 
نهيان �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
ب�سفته  اأب���وظ���ب���ي  لإم������ارة  ال�����س��رق��ي��ة 
�سخ�سية العام لدوره املوؤثر يف جمال 
زراعة النخيل واإنتاج التمور، كما قام 
معاليه بتكرمي عدداً من ال�سخ�سيات 
يف  �ساهمت  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  الوطنية 
النخيل  زراع��ة  قطاع  وتطوير  خدمة 
واإن���ت���اج ال��ت��م��ور، وه���م: ���س��ع��ادة حميد 
�سعيد النيادي، رئي�س اللجنة املنظمة 
مل��ه��رج��ان ال�����س��ي��خ زاي����د ل���ل���رتاث، من 
ومعايل  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم�����ارات 
ال���دك���ت���ور حم���م���ود ع���اي���د ال����دوي����ري، 
وزي����ر ال���زراع���ة ال�����س��اب��ق، م��ن اململكة 
حامد  والأ���س��ت��اذ  الها�سمية،  الأردن��ي��ة 
غرا�سيا  جمموعة  موؤ�س�س  حامد،  اآل 
العربية  الإم���������ارات  م���ن  ال����زراع����ي����ة، 
في�سل  ث���ائ���ر  والأ�����س����ت����اذ  امل����ت����ح����دة. 
الأردنية  اململكة  من  ال��ع��دوان،  نوفان 
الها�سمية. والدكتورة �ساندرا بي�سيك، 
من جمهورية بولند. واملرحوم جورج 

توتان، من اجلمهورية الفرن�سية.

ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة 
الدولية

وك�������رم ال�������س���ي���خ ن���ه���ي���ان م�����ب�����ارك اآل 
بدورتيها  باجلائزة  الفائزين  نهيان، 
وذل����ك على   2022 ع�����س��رة  ال��راب��ع��ة 
الدرا�سات  ف��ئ��ة  ع���ن  ال���ت���ايل:  ال��ن��ح��و 
لعام  احلديثة  والتكنولوجيا  املتميزة 
من  كل  منا�سفة  بها  ف��ازت   2022
الدكتورة جاكني جويل اميانويل من 
والدكتورة  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  اجل��م��ه��وري��ة 
اب��ت�����س��ام ب��ن��ت را����س���د احل��را���س��ي��ة من 

امل�ساريع  ف��ئ��ة  وع���ن  ُع���م���ان،  ���س��ل��ط��ن��ة 
التنموية والنتاجية الرائدة فازت بها 
العليا  زايد  موؤ�س�سة  كل من  منا�سفة 
لأ���س��ح��اب الهمم م��ن دول���ة الإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وامل���رك���ز ال����دويل 
ل��ل��زراع��ة املحلية م��ن دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة، وعن فئة البتكارات 
القطاع  وامل��ت��ط��ورة خل��دم��ة  ال���رائ���دة 
الدكتور  منا�سفة  ب��ه��ا  ف���از  ال���زراع���ي 
عبداهلل حمد �سعيد اجلنيبي من دولة 
واملهند�س  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
طارق بن الب�سر بن عابدين من دولة 
فئة  وع��ن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
النخيل  جمال  يف  املتميزة  ال�سخ�سية 
وال��ت��م��ر والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي ف���از بها 
منا�سفة كل من الدكتور عبد اهلل بن 
حممد بن �سيف ال�سعدي من �سلطنة 
اأن��ور هال عبد اهلل  ُعمان، واملهند�س 

حداد من اململكة الأردنية الها�سمية 

ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة 
املحلية

نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ك���رم  ذل���ك  ب��ع��د 
م���ب���ارك ال���ف���ائ���زي���ن ب���ج���ائ���زة امل�����زارع 
بدورتها  امل��ب��ت��ك��ر  وامل���������زارع  امل��ت��م��ي��ز 
الرابعة 2022 التي تنظمها الأمانة 
�سركة  م��ع  بالتعاون  للجائزة  العامة 
الفوعة حيث جاء التكرمي على النحو 
ال�سغرة فاز  امل��زارع  التايل: عن فئة 
اأحمد  �سلطان  غ��امن  الأول:  ب��امل��رك��ز 
باملركز  وف�������ازت  ال�������س���وي���دي،  غ�����امن 
الثاين: عائ�سة عبد اهلل جمعة بهارون 
اآل علي، وعن فئة املزارع املتو�سطة فاز 
مفتاح  حممد  مبارك  الأول:  باملركز 
الثاين:  ب��امل��رك��ز  وف����ازت  ال�����س��ام�����س��ي، 
وعن  اخل��ي��ل��ي،  حممد  م�سلم  فاطمة 
املتو�سطة فاز باملركز  املزارع فوق  فئة 
املن�سوري،  �سامل  �سياح  �سيف  الأول: 
�سلوى خلفان  ال��ث��اين:  ب��امل��رك��ز  وف���از 

ح��م��ي��د امل��ن�����س��وري، وع���ن ف��ئ��ة امل����زارع 
�سعيد  الأول:  ب��امل��رك��ز  ف���از  ال��ك��ب��رة 
ع���ب���د اهلل احل������م������ودي، وف����از  را�����س����د 
ال���ث���اين: م��ط��ر ع��ل��ي مفتاح  ب��امل��رك��ز 
املزارع  اأما عن فئة  ال�سام�سي،  حممد 
املبتكر فاز را�سد �سلطان حمد م�سعود 

العرياين.

توقيع 12 مذكرة تفاهم
ك��م��ا ���س��ه��د م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وال���ت���ع���اي�������س، 
اجل����ائ����زة، ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى اث���ن���ا ع�سر 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ع����دد م���ن وزراء 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  وم����دراء  ال���زراع���ة 
يف ع���دد م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة بهدف 
تعزيز التعاون الإقليمي والدويل بني 
املوؤ�س�سات الوطنية واملنظمات الدولية 
مب��ا ي�����س��اه��م يف دع���م وت��ط��وي��ر قطاع 
زراعة النخيل واإنتاج التمور والبتكار 
الزراعي على امل�ستوى العربي والدويل، 
خال حفل تكرمي الفائزين باجلائزة 
وقعت  حيث  ع�سرة.  الرابعة  بدورتها 
اجلائزة ممثلة باأمينها العام الدكتور 
ب��روت��وك��ول تعاون  ال��وه��اب زاي���د  عبد 
لتطوير  ال���دول���ي���ة  ال�����س��ب��ك��ة  لإن�������س���اء 
التمور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  ق��ط��اع 
مع كل من املنظمات الدولية التالية: 
م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة وال����زراع����ة لاأمم 
العربية  املنظمة   ،)FAO( املتحدة 
 ،)AOAD( ال���زراع���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
امل��رك��ز ال���دويل للبحوث ال��زراع��ي��ة يف 
 ،)ICARDA( اجل��اف��ة  امل��ن��اط��ق 
امللحية  ل����ل����زراع����ة  ال��������دويل  امل����رك����ز 
للبحوث  العربي  املركز   ،)ICBA(
اجل����اف����ة  امل����ن����اط����ق����ة  ال������زراع������ي������ة يف 
 ،)ACSAD( القاحلة  والأرا���س��ي 
الزراعية  ال���ب���ح���وث  م���راك���ز  واحت������اد 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
كما   .)AARENINA( افريقيا 
وزارة  تعاون مع  بروتوكول  توقيع  مت 
الزراعة يف اململكة الأردنية الها�سمية 
يف ����س���اأن ت��ن��ظ��ي��م امل���ه���رج���ان ال����دويل 
اأكتوبر  يف  الأردن���ي���ة  ل��ل��ت��م��ور  ال���راب���ع 
مع  ت����ع����اون  وب����روت����وك����ول   ،2022
جمهورية  يف  والغابات  الزراعة  وزارة 
املهرجان  تنظيم  ���س��اأن  يف  ال�����س��ودان 
يف  ال�سودانية  للتمور  ال��راب��ع  ال��دويل 
تعاون  وبروتوكول   ،2022 نوفمرب 
بجمهورية  اأ������س�����وان  حم���اف���ظ���ة  م����ع 
تنظيم  ������س�����اأن  يف  ال���ع���رب���ي���ة  م�������س���ر 

للتمور  ال�����س��اد���س  ال����دويل  امل��ه��رج��ان 
 ،2022 اأكتوبر  يف  باأ�سوان  امل�سرية 
التنمية  وزارة  مع  تعاون  وبروتوكول 
الإ�سامية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  ال��ري��ف��ي��ة 
املهرجان  تنظيم  ���س��اأن  يف  املوريتانية 
املوريتانية  ل��ل��ت��م��ور  الأول  ال�����دويل 
بدي�سمرب 2022، وبروتوكول تعاون 
مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  مع 
باململكة  الأرك�������ان  و���س��ج��ر  ال����واح����ات 
الدولية  امل���ب���ادرة  ����س���اأن  يف  امل��غ��رب��ي��ة، 
النخيل  واح�������ات  ع���ل���ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
وبروتوكول  املناخي،  التغر  ملواجهة 
 )Plant Arc Bio( تعاون �سركة
من  الع�سوية  ب��ال��زراع��ة  املتخ�س�سة 
دولة اإ�سرائيل، وخطاب نوايا مع كلية 
ب�ساأن  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  ال��زراع��ة 
الأمن  ح��ول  امل��ع��ل��وم��ات  ون�سر  ت��ب��ادل 
الغذائي والتغذية والتنمية الزراعية، 
وم���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ج��م��ع��ي��ة تنمية 
)هيا(  الب�ستانية  ال�سادرات  وتطوير 
�ساأن  ال��ع��رب��ي��ة يف  م�����س��ر  ب��ج��م��ه��وري��ة 
ملنتجي  الأول  ال��دويل  املوؤمتر  تنظيم 
العربي  ب��ال��ع��امل  ال��ت��م��ور  وم�����س��دري 
جمعية  بني  تفاهم  ومذكرة   ،2023
الب�ستانية  ال�سادرات  وتطوير  تنمية 
)ه��ي��ا( وجمعية ال��ت��م��ور الأردن���ي���ة، يف 
�ساأن التعاون امل�سرتك يف جمال اإنتاج 
ومذكرة  وال��ت��م��ور،  النخيل  حم�سول 
للفعاليات  كابيتال  �سركة  مع  تفاهم 
الوطني  اأب����وظ����ب����ي  مل����رك����ز  ال���ت���اب���ع���ة 
تنظيم  ���س��اأن  يف  )اأدن���ي���ك(  للمعار�س 
للتمور  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س 
بن�سخته ال�سابعة باأبوظبي يف دي�سمرب 
العا�سر  ال��دويل  واملهرجان   ،2022
ب��ال��ع��ني يف  ب���الإم���ارات  ال��ت��م��ر  لنخيل 
بني  ن��واي��ا  وخطابا   ،2022 نوفمرب 
نيجريا،  ب��ج��م��ه��وري��ة  ب���ورن���و  ولي����ة 
وامل�سرف العربي للتنمية القت�سادية 
للتنمية  العربية  واملنظمة  اأفريقيا  يف 
ال�����زراع�����ي�����ة، يف ������س�����اأن دع������م زراع������ة 
بورنو  بولية  التمور  واإن��ت��اج  النخيل 

بنيجريا.

قطاع  لتنمية  الدولية  ال�سبكة 
يف  التمور  واإنتاج  النخيل  زراع��ة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ود���س��ن 
لتطوير  ال��دول��ي��ة  ال�سبكة  نهيان،  اآل 
ال��ت��م��ور، حيث  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة 
خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  تتوىل 
والبتكار  ال��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة 

دويل  ت���ع���اون  اأك�����رب  اإدارة  ال����زراع����ي 
النخيل  زراعة  وتطوير قطاع  لتنمية 
العامل،  م�ستوى  على  التمور  واإن��ت��اج 
بالتعاون مع كربى املنظمات الدولية 
مثل منظمة الأغذية والزراعة لاأمم 
الدويل  وامل��رك��ز   ،)FAO( امل��ت��ح��دة 
اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث 
العربي  وامل���رك���ز   ،)ICARDA(
اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث 
 ،)ACSAD( القاحلة  والأرا���س��ي 
امللحية  ل���ل���زراع���ة  ال�������دويل  وامل����رك����ز 
العربية  وامل���ن���ظ���م���ة   ،)ICBA(
 ،)AOAD( ال���زراع���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الزراعية  ال���ب���ح���وث  م���راك���ز  واحت������اد 
اأفريقيا  و���س��م��ال  ال��و���س��ط  ال�����س��رق  يف 
من  ح��ي��ث   ،)AARINENA(
العمل على  ال�سبكة  ه��ذه  امل��اأم��ول من 
النهو�س بقطاع زراعة النخيل واإنتاج 
التمور يف الدول املنتجة للتمور تعزيزاً 
القت�سادي  ومنوها  الغذائي  لأمنها 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

لتنمية  البتكار  من�سة  اإط��الق 
الزراعة ال�سحراوية

ود�سن معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل 
نهيان، من�سة البتكار لتنمية الزراعة 
الأمانة  نظمتها  ال��ت��ي  ال�����س��ح��راوي��ة 
العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 
بالتعاون  ال���زراع���ي  والب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر 
الزراعية  للبحوث  ال��دويل  املركز  مع 
 "ICARDA" اجلافة  املناطق  يف 
للبحوث  ال���س��ت�����س��اري��ة  وامل��ج��م��وع��ة 
 "CGIAR" ال���دول���ي���ة  ال���زراع���ي���ة 
بهدف تعزيز الأمن الغذائي واملائي يف 
ظل التغر املناخي، وذلك على هام�س 
ال�سابع لنخيل  الدويل  املوؤمتر  اأعمال 

التمر.
تبادل  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املن�سة  ه���ذه 
النخيل  زراع������ة  جم����ال  يف  اخل������ربات 
الزراعي  والب���ت���ك���ار  ال��ت��م��ور  واإن����ت����اج 
الأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  دول  ب���ني 
و���س��م��ال اف��ري��ق��ي��ا، ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا مت 
الوطنية  املنظمات  قبل  م��ن  اإجن����ازه 
يف  تن�سط  التي  والدولية  والإقليمية 
امل��ن��ط��ق��ة ب��دع��م م��ن اجل��ه��ات املانحة 
فيها  ال�سحراوية  للزراعات  والراعية 
الدولية  خليفة  جائزة  مقدمتها  ويف 
ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر والب���ت���ك���ار ال���زراع���ي، 
دويل  وج��ود مركز  لعدم  نظراً  وذل��ك 
يف  والت�ستت  ال�����س��ح��راوي��ة  ل��ل��زراع��ات 
اجلهود البحثية للموؤ�س�سات الوطنية 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ه��ن��اك حاجة 
اإقليمية-دولية  من�سة  لإقامة  ما�سة 
والبتكار  والتقانات  الأبحاث  لتعزيز 
ال�����س��ح��راوي��ة لتعزيز  ال���زراع���ة  ح���ول 
الأم��ن الغذائي واملائي يف ظل التغر 

املناخي. 

اإطالق من�سة ابداع لنخيل التمر
ك��م��ا اأط��ل��ق م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
اإب�����داع  "من�سة  ن���ه���ي���ان،  اآل  م���ب���ارك 
احتاد  اأع���ده���ا  ال��ت��ي  التمر"  ل��ن��خ��ي��ل 
منطقة  يف  الزراعية  البحوث  مراكز 
اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو�����س����ط  ال�����س��رق 
الأغذية  منظمة  من  بدعم  )ارينينا( 
وبالتعاون  املتحدة  ل���اأمم  وال��زراع��ة 
م��ع الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ائ��زة خليفة 
والبتكار  ال��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل   ال���دول���ي���ة 
الزراعي، وهي من�سة ابتكار تفاعلية، 
املعنيني  امل�����س��ل��ح��ة  اأ����س���ح���اب  ل���رب���ط 
واملعلومات  امل��ع��رف��ة  وت��ع��زي��ز  ل��ت��ب��ادل 
ب�سل�سلة  املتعلقة  املتاحة  والب��ت��ك��ارات 
القيمة والإنتاج لنخيل التمر ملواجهة 
زراعة  ق��ط��اع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 
امل�ستويني  التمور على  واإنتاج  النخيل 

الإقليمي والدويل. 

برعاية رئي�س الدولة.. افتتاح املوؤمتر الدويل ال�سابع لنخيل التمر مب�ساركة 475 باحثًا من 42 دولة

نهيان بن مبارك ُيكرم طحنون بن حممد  �شخ�شية العام وُيكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي

•• ال�صارقة-الفجر:

ت�ستعد دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�سارقة، تنظيم موؤمتر 
اخلدمة الجتماعية الثالث ع�سر، حتت �سعار "�سراكات حتقق 
احلماية" وذلك يومي 23-24 من �سهر مار�س اجلاري، يف 
والذي  ال�سارقة،  يف  وامل��وؤمت��رات  للمنا�سبات  اجل��واه��ر  قاعة 
بن  �سلطان بن حممد  ال�سيخ  �سمو  برعاية كرمية من  يقام 
وي�سارك  ال�سارقة.  نائب حاكم  العهد  القا�سمي ويل  �سلطان 
يف فعالياته �سخ�سيات وقيادات اإماراتية وعربية  كما ي�سهد 
مناق�سات وجل�سات متنوعة، ت�ستهدف املعنيني من املوؤ�س�سات 
الج��ت��م��اع��ي��ة، واجلهات  احل��م��اي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة يف جم����ال 
واملوؤ�س�سات  وال�����س��ح��ي��ة،  وال��ق�����س��ائ��ي��ة  والأم��ن��ي��ة  ال�����س��رط��ي��ة 

التعليمية من املدار�س واملراكز التعليمية والأندية الريا�سية 
اإىل جانب اجلمعيات الأهلية املعنية باحلماية. 

قراءات واقعية 
وقالت مها من�سور اآل علي، مدير اإدارة الت�سال احلكومي يف 
الدائرة، اأن الدائرة و�سعت جمموعة من الأهداف واملتمثلة 
الرائدة   وامل��ب��ادرات  العلمية  الدرا�سات  و  البحوث  عر�س  يف 
يف  لت�ساهم  احلماية  �سبل  تطوير  يف  اأث��ر  لها  �سيكون  التي 
ت��ب��ادل اخلربات  خ��ال؛  م��ن  لأف����راده  م�ستقرة  توفر حياة 
واملعرفة نحو ا�ست�سراف نظم احلماية ، ومتطلبات تطويرها 
امل�ستقبلي يف مواجهة التغرات الجتماعية املحتملة، وكذلك 
اأو  املخاطر  مواجهة  من  للتقليل  وقائي  حماية  ن�سق  تبني 

كما  الإ���س��اء.  اأو  للخطر  املعر�سة  للفئات  املهددة  الإنتهاكات 
يهدف املوؤمتر اإىل تعزيز ت�سافر جهود املهتمني يف و�سع روؤية 
ملتطلبات الرتقاء مبنظومة احلماية للفئات الأكرث عر�سة 
واملعاقني  ال�سن  وكبار  والن�ساء  كالأطفال  والعتداء  للعنف 
ملواجهة  م��رن��ة  ���س��راك��ات  اأط����ر  ���س��م��ن  النف�سيني  وامل��ر���س��ى 
والثقايف  املعريف  للتبادل  على خلق فر�س  التحديات، عاوة 
بني موؤ�س�سات احلماية الجتماعية من خال ال�ستفادة من 
املتقدمة وا�ستثمارها لو�سع ت�سورات جديدة  الدول  جتارب 
اإدارة الت�سال احلكومي،  واأ�سارت مدير  ل�سيا�سات احلماية. 
باأن موؤمتر اخلدمة الجتماعية يعد من الفعاليات ال�سنوية 
الأ�سا�سية يف اأجندة الدائرة، كونه يناق�س ق�سايا على متا�س 
م��ع جم��ت��م��ع��ن��ا، وي��ت��م اخ��ت��ي��ار ���س��ع��ار امل��ل��ت��ق��ى م��ن القراءات 

الإدارات  يف  والأخ�سائيني  للم�سوؤولني  اليومية  الواقعية 
باأن  ونوهت،  الجتماعية.  اخلدمات  لدائرة  التابعة  واملراكز 
ب�سبب  املا�سيتني  ال��دورت��ني  خ��ال  اإفرتا�سيا  عقد  امل��وؤمت��ر 
جائحة كورونا و�سهد م�ساركة كبرة، وهذا العام �سيتم عقده 
واقعيا، ونتوقع م�ساركة كبرة من الأفراد واملوؤ�س�سات املعنية 
�سعار  واأن  خا�سة  الدولة،  م�ستوى  على  الجتماعي  بال�ساأن 

املوؤمتر مي�س جميع اطياف املجتمع.

حماور  3
وي�سمل املوؤمتر على 3 حماور �سيتم طرحها على مدار يومني، 
اإذ يناق�س املحور الأول، املائدة امل�ستديرة حول احلماية بني 
التحديات واحللول، فيما ي�سلط املحور الثاين، ال�سوء على 

فاإنه  الثالث؛  املحور  اأم��ا  لاأ�سرة،  احلماية  و�سيا�سات  نظم 
يتناول مبادرات وبرامج رائدة يف جمال احلماية.

علمية  ور�سة   8
للموؤمتر،  م�ساحبة  علمية  ور���س��ة   8 امل��وؤمت��ر  يتخلل  كما   
و"قانون  العنف"،  �سحايا  لاأطفال  النف�سي  "التقييم  وهي 
يف  ال�سرعي  الطب  و"دور  الإماراتي"،  الت�سريع  يف  احلماية 
املجتمعي  و"الدمج  الأطفال"،  على  الع��ت��داءات  ت�سخي�س 
ال�سن"  كبار  حماية  احلا�سنة" و"دليل  الأ�سر  و  للمحت�سن 
يف  واق��ع��ي��ة  و"ممار�سات  والتاأهيل"  ال��ت��دري��ب  و"برنامج 
التعامل مع الباغات" بالإ�سافة اإىل ور�سة "برامج واليات 

تاأهيل الن�ساء �سحايا العنف".

الدولية  لل�سراكات  حا�سنة  ب�سفتها  اجلائزة  بجهود  ي�سيد  »الفاو«  عام  • مدير 
ال�سبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل واإنتاج التمور يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا • اإطالق 

املناخي التغري  ظروف  حتت  واملائي  الغذائي  الأمن  لتعزيز  ال�سحراوية  الزراعة  لتنمية  البتكار  من�سة  • تد�سني 
• اإطالق من�سة اإبداع لنخيل التمر، واملكتبة الإلكرتونية الدولية، ومكتبة الفيديو، وتوقيع الأمانة العامة للجائزة على 11 مذكرة تفاهم

حتت �شعار )�شراكات حتقق احلماية( .. اجتماعية ال�شارقة ت�شتعد لتنظيم موؤمتر اخلدمة الجتماعية الب13  
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اأخبـار الإمـارات

جامعة اأبوظبي تعزز �شبل التعاون مع جامعة درك�شل الأمريكية لتبادل الطلبة والأكادمييني
•• اأبوظبي-الفجر: 

درك�سل،  جامعة  م��ع  امل�سرتك  التعاون  ع��اق��ات  اأبوظبي  جامعة  ع��ززت 
املوؤ�س�سة الأكادميية املرموقة عاملياً يف املجالت البحثية ومقرها الوليات 
املتحدة الأمريكية، وذلك �سمن جهود جامعة اأبوظبي للم�سي يف اإثراء 

فر�س تبادل املعارف واخلربات للطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية. 
وتنطوي ال�سراكة على تعاون �سامل بني كلية الآداب والعلوم يف جامعة 
اأبوظبي وكلية الرتبية يف جامعة درك�سل، مبا يف ذلك املجالت البحثية 
وتطوير كفاءات اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية وا�ستعرا�س فر�س 
امل�سرتكة.  الأك��ادمي��ي��ة  املن�سورات  ون�سر  واإع���داد  الطلبة  تبادل  وب��رام��ج 

امل��ع��رف��ة واخلربات  ت��ب��ادل  ال��ط��رف��ان على  ذل���ك، �سركز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اإىل  امل�ساقات الأكادميية،  املبتكرة وت�سميم  التدري�س  باأ�ساليب  املرتطبة 
وامل��وؤمت��رات وتطوير  العمل  وور����س  ال��ن��دوات  م��ن  �سل�سلة  اإق��ام��ة  جانب 
الأكادميية  الطلبة  م�سرة  اإث��راء  �ساأنها  من  مزدوجة  اأكادميية  برامج 

�سمن جمالت اخت�سا�سهم. 
وجاءت هذه ال�سراكة من خال مذكرة تفاهم جمعت الطرفني، ووقعها 
بجامعة  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  عميد  ن��اي��ر،  �سريثي  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ل 
الرتبية يف جامعة  كلية  ال هامريت�س، عميد  بيني  والدكتورة  اأبوظبي، 

درك�سل، بح�سور اأع�ساء من كا املوؤ�س�ستني.
ويف هذا ال�سدد، قالت الدكتورة �سريثي ناير: "نعتز بال�سراكة مع جامعة 

درك�سل، اإحدى اجلامعات املرموقة يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث 
نوا�سل تزويد طلبتنا بتجربة اأكادميية متميزة و�ساملة ت�سلحهم مبهارات 
�سخ�سية وحتليلية متكنهم من امل�سي يف م�سرتهم التعليمية واملهنية. 
ونحن على ثقة من اأن هذه ال�سراكة �ستمكننا من موا�سلة تو�سيع نطاق 
عاقات التعاون وامل�ساهمة يف دعم اجلهود البحثية القائمة على تعزيز 

املعرفة ومواجهة التحديات احلالية وامل�ستقبلية." 
"�سعداء بالتعاون مع جامعة  من جهتها، الدكتورة بيني ال هامريت�س: 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الرائدة يف  اجلامعات  اإح��دى  اأبوظبي، 
لدينا  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  طابنا  بتزويد  التزامنا  نوا�سل  حيث 
بخربات ت�ساركية وعاملية، يف حني تاأتي هذه ال�سراكة �سمن التزامنا ب�سد 

فجوة التعليم من خال ال�سراكات العاملية." 
الربامج  م��ن  العديد  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  وت�سم 
التدري�س  ع��رب  الأك��ادمي��ي  التميز  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة 
والبحوث التي ت�ساهم يف تنمية املجتمعات املحلية والإقليمية والدولية، 
هيئة  لأع�ساء  وعملية  تعليمية  بيئة  ت�سخر  على  الكلية  حتر�س  حيث 
التدري�س والطاب وتوفر التوجيه والتدريب الفردي، وحتفيز الطلبة 

على امل�ساركة يف البحوث وامل�سابقات واجلوائز املبتكرة. 
وتعزز كلية الرتبية بجامعة درك�سل التفكر الإبداعي واملبتكر من خال 
التعليمية  الحتياجات  تلبي  التي  واخلدمة  والتعلم  والتدري�س  البحث 

واملجتمعية املتطورة يف كل مكان حول العامل.

بهدف تعزيز ريادة اخلدمات احلكومية.. املجل�س التنفيذي لإمارة دبي يعتمد �سيا�سة خدمات 360

حمدان بن حممد: نعمل وفق روؤية حممد بن را�شد لتقدمي اأف�شل اخلدمات احلكومية وحتقيق نهج احلكومة الواحدة

تقدمي  "موظف  م���رح���ل���ة  م�����ن 
"م�ست�سار  مرحلة  اإىل  اخلدمة" 
كفاءة  ذوي  احلكومية"  اخلدمات 
بالإ�سافة  وت��ن��اف�����س��ي��ة،  وم����ه����ارة 
ال�����س��راك��ة مع  ت��ر���س��ي��خ م���ب���داأ  اإىل 
ال�����ق�����ط�����اع اخل������ا�������س م������ن خ����ال 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة اأو 
ال�سركاء  مع  بال�سراكة  منها  جزء 
القطاع  م����ن  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
اخلدمات  كفاءة  لتحقيق  اخلا�س 
املدينة  جت���ارب  اإث�����راء  ج��ان��ب  اإىل 
ال�سراكات.  ه���ذه  ع���رب  وت��ك��ام��ل��ه��ا 
�سمن  التح�سني  نتائج  و�ستنعك�س 
م�ستوى  على  اجل��دي��دة  ال�سيا�سة 
اأداء اخلدمات احلكومية التي يتم 
دوري،  ب�سكل  وتقييمها  قيا�سها 
املعتمدة  العمل  منهجية  وت�ستند 
على   "360 "خدمات  لت�سميم 

- م���ب���ادئ ���س��ي��ا���س��ة خ��دم��ات 
..360

وت�����س��ع��ى ���س��ي��ا���س��ة خ���دم���ات 360 
امل���رج���وة  الأه���������داف  حت��ق��ي��ق  اإىل 
مبادئ  بثمانية  العمل  خ��ال  م��ن 
رئ���ي�������س���ي���ة ت����وح����د ع���م���ل اجل���ه���ات 
اخلدمات،  ت��ق��دمي  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
تقوم  اأوًل  رقمية  جت��رب��ة  وت�سمل 
رقمية  خ�����دم�����ات  ت����ق����دمي  ع����ل����ى 
ال��ه��وي��ة الرقمية  واآن��ي��ة، واع��ت��م��اد 
ك���م���ن���ظ���وم���ة ل����ل����دخ����ول امل����وح����د، 
الكامل للمتعامل،  الدعم  وتقدمي 
التوا�سل  ا�ستباقية تعزز  وخدمات 
م���ع امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن��ذ ب���دء تقدمي 
امل�سبقة  وامل����ع����رف����ة  اخل������دم������ات، 
اجلهد  وت��ق��ل��ي��ل  ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
عليهم، وخدمات وبيانات متكاملة 
ومتخ�س�سة  و�سل�سلة  ومرتابطة 

للقنوات  الرقمي  التبني  و95% 
متو�سط   90% اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

تقييم القنوات. 

- اأثر ال�سيا�سة..
خدمات  �سيا�سة  تطبيق  ومبوجب 
دبي  ح���ك���وم���ة  ���س��ت��ح��ق��ق   ،360
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  نوعية  نقلة 
تعمل  رقمية موحدة،  قنوات  عرب 
اإح��داث الأث��ر الإيجابي على  على 
حتقق  اأن  ُيتوقع  حيث  املتعاملني، 
تتجاوز  ���س��ن��وي��ة  م��ال��ي��ة  وف������ورات 
اأعوام  مليار درهم خال اخلم�سة 
زيارة  مايني   9 واإل��غ��اء  القادمة 
تقدمي  م��راك��ز  مل��ق��ار  للمتعاملني 
اأكرث من  اخلدمة �سنوياً، وتوفر 
يف  �سنوياً  عمل  �ساعة  األف   300

حكومة دبي.

تطلعاتهم  حت��ق��ق  ك��ف��وؤة  خ��دم��ات 
واأ����س���اف  وامل�ستقبلية".  الآن���ي���ة 
ب��ف��ري��ق عملي  ث��ق��ة  "كلي  ���س��م��وه: 
قفزات  وحتقيق  ري��ادت��ن��ا،  لتعزيز 
احلكومي..  الأداء  يف  م���درو����س���ة 
ال���واح���دة  احل���ك���وم���ة  دور  واإب�������راز 
دبي".  ل�سكان  الأف�����س��ل  وت��ق��دمي 
ج���اء ذل���ك خ���ال اع��ت��م��اد املجل�س 
التنفيذي "�سيا�سة خدمات 360" 
والتي مت تطويرها من قبل مركز 
منوذج دبي التابع لاأمانة العامة 
مع  بالتعاون  التنفيذي  للمجل�س 
هيئة دبي الرقمية وبالتن�سيق مع 
والتي  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات 
حت�سني  يف  ال�ستمرار  اإىل  تهدف 
احلكومية  اخل����دم����ات  وت���ط���وي���ر 
اإىل م�ستويات ريادية  النتقال بها 

ا�ستثنائية.

البحث  ه��ي  رئي�سة،  م��راح��ل  �ستة 
جتربة  وف����ه����م  وال����س���ت���ك�������س���اف، 
املتعامل، وت�سميم الرحلة املثالية، 
والعتماد  التجريبية،  وال��ن��ت��ائ��ج 

والتطبيق، والتقييم والتكرمي.

- م�ستهدفات.. 
وح���������ددت ال�������س���ي���ا����س���ة ع�������ددا من 
تقدمي  يف  الطموحة  امل�ستهدفات 
 %  100 ت�������س���م���ل  اخل�������دم�������ات 
خ����دم����ات ا���س��ت��ب��اق��ي��ة وم���وؤمت���ت���ة، 
متكاملة،  خ�����دم�����ات   % و90 
بدون  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  و90% 
للمتعامل،  ال�سخ�سي  احل�����س��ور 
امل��ع��ن��ي��ة بقنوات  امل�����س��ت��ه��دف��ات  اأم����ا 
ن�سبة  تقدمي اخلدمة فقد حددت 
قنوات  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول   100%
ذاتية،  و%95 خدمات  م�سرتكة، 

تعمل على تقليل متطلبات بيانات 
وت�سهيلها،  واخل��دم��ات  املتعاملني 
وم��وح��دة وفق  وق��ن��وات خم�س�سة 
على  تتوفر  املتعاملني  تف�سيات 
اأف�سل  وت���ط���ب���ق  ال�������س���اع���ة  م������دار 
امل��ع��اي��ر ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات. كما 
كفاءة  ال�����س��ي��ا���س��ة  م���ب���ادئ  ت�����س��م��ل 
اخل�����دم�����ات ال���ت���ي ت���ع���زز الإب��������داع 
والب���ت���ك���ار يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
وحت�سني  ال������دوري������ة  وامل����ت����اب����ع����ة 
والفعالية،  ال���ك���ف���اءة  م���وؤ����س���رات 
والرتكيز على املتعاملني عرب و�سع 
وتوقعاتهم  املتعاملني  احتياجات 
يف قلب عمليات التح�سني امل�ستمر، 
وت�سميم رحات متكاملة ومبدعة 
ال�سيا�سة  تقدم  كما  للمتعاملني، 
والذي  اخلدمات  م�ست�سار  مفهوم 
احلكومي  العمل  ب��اأ���س��ل��وب  ينتقل 

•• دبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
اأن  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
ت��ع��م��ل وف���ق���اً لروؤية  ح��ك��وم��ة دب���ي 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ال����ذي  اهلل"  "رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
حكومية  منظومة  م��ب��ادئ  اأر���س��ى 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت�����س��ع��ى اإىل 
ال��ت��ط��ور امل�����س��ت��م��ر، ب��ه��دف حتقيق 
ال���������دور امل�����ح�����وري ل���ل���ح���ك���وم���ة يف 
خدمة النا�س وتي�سر حياتهم من 
خال الريادة يف تقدمي اخلدمات 
���س��م��و رئي�س  واأ����س���ار  احل��ك��وم��ي��ة. 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة دبي 
طريق  خريطة  ال�سيا�سة  اأن  اإىل 
اجلهات  جل��م��ي��ع  ع���م���ل  واأج�����ن�����دة 
احلكومية يف دبي لتقدمي خدمات 
�سل�سة وا�ستباقية ومتكاملة، تواكب 
�سموه:  وق��ال  املتعاملني.  توقعات 
"م�ستمرون يف التطوير والتح�سني 
وخ��ل��ق ال��ف��ر���س اجل��دي��دة، ون�سع 
النا�س  خ����دم����ة  اأع���ي���ن���ن���ا  ن�������س���ب 
وت���ي�������س���ر ح����ي����ات����ه����م.. وت����ق����دمي 

- منهجية العمل..
من  ال���������س����ي����ا�����س����ة  ت����ط����وي����ر  ومت 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  ق��ب��ل 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع هيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
احلكومية  واجلهات  الرقمية  دبي 
املعنية، و�سيتوىل مركز منوذج دبي 
للمجل�س  العامة  لاأمانة  التابع 
التنفيذي مبتابعة تطبيق ال�سيا�سة 
مع كافة اجلهات احلكومية ح�سب 
املنهجيات املعتمدة وتقييم حتقيق 
املبادئ وامل�ستهدفات ورفع التقارير 

الدورية.
الرقمية  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة  و���س��ت��ع��م��ل 
ع��ل��ى تطويع  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ومتكني 
بالنتقال  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
رقمية  خ�����دم�����ات  اإىل  ال����ك����ام����ل 
ا���س��ت��ب��������������������اق��ي��ة، مب�����������������ا ي�����س��ه��م يف 
العايل  امل�����س��ت��وى  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
ت��ق��دمي اخلدمات  م��ن اجل����ودة يف 
ب��ي��ئ��ة رقمية  ال��رق��م��ي��ة، وت��ط��وي��ر 
واأنظمة  ال��ب��ي��ان��ات  اآم��ن��ة حل��م��اي��ة 
امل����ع����ل����وم����ات و����س���ب���ك���ة الت�������س���ال 
وال���رق���اب���ة ع��ل��ي��ه��ا، مب���ا ي�����س��ه��م يف 
حت���ق���ي���ق ال���������س����ع����ادة وال���رف���اه���ي���ة 
م�ستهدفات  وحتقيق  للمتعاملني 

�سيا�سة خدمات 360.

رفاهيتهم وتعزيز  حياتهم  وتي�شري  النا�س  خدمة  احلكومة  • دور 
دبي  �شكان  تطلعات  تلبي  ا�شتباقية  خدمات  لتقدمي  متكاملة  منظومة  وخلق  التح�شني  يف  • م�شتمرون 

احلكومي الأداء  يف  مدرو�شة  قفزات  وحتقيق  ريادتنا,  لتعزيز  دبي,  حكومة  فريق  عملي..  فريق  يف  ثقة  • كلي 

الأر�شيف واملكتبة الوطنية ونيويورك اأبوظبي يبحثان 
تعزيز التعاون يف املجالت ذات الهتمام امل�شرتك

نيويورك اأبوظبي ت�شت�شيف م�شابقة هاكاثون الدولية للحو�شبة الكمية 30 مار�س

•• اأبوظبي-الفجر:

مع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  الوطنية  واملكتبة  الأر���س��ي��ف  بحث 
الكتب  رقمنة  جم���الت  يف  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
اخلا�سة  والأر�سيفات  العائات  اأر�سيف  وجمع  النادرة، 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  يف  خ��ا���س��ة  من�سة  ع��ل��ى  واإت��اح��ت��ه��ا 
اجلامعة  بحوزة  التي  املجموعات  ومعاجلة  للجامعة، 
وترميمها يف خمترب الرتميم مبركز احلفظ والرتميم 
التابع لاأر�سيف واملكتبة الوطنية، ويف املجالت الأخرى 

ذات الهتمام امل�سرتك.
ج���اء ذل���ك اأث���ن���اء ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل م��اج��د اآل 
بالإنابة  الوطنية  واملكتبة  لاأر�سيف  العام   املدير  علي 
مبارك  وال�سيد  زام���ر  �سامون  الربوفي�سور  م��ن  ك��ًا 
الأح���ب���اب���ي م���ن ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك اأب���وظ���ب���ي، يف مقر 
مبادرات  طرح  جرى  حيث  الوطنية،  واملكتبة  الأر�سيف 
اأو  العائات  اأر�سيف  جمع  مثل  الطرفني،  بني  جديدة 
الأر�سيف اخلا�س واإتاحته على املن�سة التي خ�س�ستها 
الغر�س،  لهذا  موقعها  على  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
ويهتم الأر�سيف واملكتبة الوطنية باأر�سيف العائات اأو 
الأر�سيفات اخلا�سة بو�سفها اإرثاً تاريخياً وجزءاً مهماً 
للدولة،  الأر�سيفي  وال���رتاث  التاريخي  الأر���س��ي��ف  م��ن 
وذلك انطاقاً من حر�سه على ا�ستكمال جمع الر�سيد 

الأر�سيفي الوطني والتاريخي لدولة الإمارات.
وعلى �سعيد اآخر فاإن الأر�سيف واملكتبة الوطنية قد اأكد 
وتبادل  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  مع  التعاون  اأهمية 
امل��ج��م��وع��ات الأر���س��ي��ف��ي��ة ذات اله��ت��م��ام امل�����س��رتك. ويف 
الوطنية معاجلة  الأر�سيف واملكتبة  ال�سدد عر�س  هذا 
وترميمها  التلف  على  امل�سرفة  التاريخية  املجموعات 
على اأيادي كبار اخلرباء واملخت�سني يف خمترب الرتميم 
مب��رك��ز احل��ف��ظ وال��رتم��ي��م ال��ت��اب��ع ل��اأر���س��ي��ف واملكتبة 
الذي  بامل�ستوى  اجلانبان  واأ���س��اد  وترميمها.  الوطنية 
و�سله التعاون امل�سرتك يف م�سروع "املجموعات العربية 
على الإنرتنت"، املتاح لرواد �سبكة الإنرتنت على من�سة 
امل�سروع يف املوقع الإلكرتوين للجامعة، والذي يت�سمن 
قام  الإم����ارات،  ن��ادرة من مكتبة  كتب عربية  جمموعة 
بانتقائها خرباء يف هذا املجال، وجاءت م�ساركة الأر�سيف 
واملكتبة الوطنية بهذا امل�سروع �سمن �سل�سلة م�ساركاته 
الدبلوما�سية  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
اجلهود  كل  بذل  على  حر�سه  من  وانطاقاً  الثقافية، 
والعربية  املحلية  امل�ساريع  يف  التعاون  �سبيل  يف  املمكنة 
والعاملية التي تعزز انت�سار الفكر الرتاثي العاملي وت�سهم 
يف اإتاحته للقراء. ويعمل اجلانبان على اإعادة النظر يف 
مذكرة التفاهم املربمة بينهما وتطويرها مبا يتنا�سب 

مع املبادرات اجلديدة التي جمعتهما.

•• اأبوظبي - وام:

م�سابقة  اأول  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  ت�ست�سيف 
والتي  املنطقة،  يف  الكمية  للحو�سبة  دول��ي��ة  ه��اك��اث��ون 
تركز على البتكار وريادة الأعمال والقطاعات املتطورة، 
الأول من  مار�س وحتى   30 الفرتة من  خ��ال  وذل��ك 

اأبريل 2022 يف مركز املوؤمترات باجلامعة.
وي�سهد احلدث م�ساركة اأ�ساتذة علوم حا�سوب م�سهورين 
ناجحة  نا�سئة  �سركات  وموؤ�س�سي  الدويل  امل�ستوى  على 
روؤو�س  واأ�سحاب  التكنولوجيا  جمال  يف  ومتخ�س�سني 
فرق  لتوجيه  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  الأم����وال 
اأنحاء  املوهوبني من جميع  من طاب علوم احلا�سوب 
العامل، معظمهم من العامل العربي، حلل اخلوارزميات 

املعقدة.
مبتكرة  تطبيقات  تطوير  على  امل�ساركة  الفرق  وتعمل 
واملو�سيقى  وال�سينما  والتعليم  ال�سحة  ب�سوؤون  تعنى 
العربي  ال��ع��امل  يف  املجتمع  خلدمة  والعلوم  والأع��م��ال 

والعامل.

وقالت الربوفي�سورة �سناء عودة، ع�سو هيئة التدري�س 
اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف  احلا�سوب  علوم  واأ�ستاذة 
" تعد هذه امل�سابقة الدولية اأول هاكاثون يتمحور حول 
ن�ستقطب  اأن  وي�سعدنا  املنطقة،  يف  الكمية  احلو�سبة 
رائدة  موؤ�س�سات  وم��ن  العامل  اأن��ح��اء  خ��رباء من جميع 
وجامعة  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  ومعهد  يل  مثل 
���س��ت��ان��ف��ورد ل��ت��زوي��د امل�����س��ارك��ني مب�����س��ت��وى م��ع��ريف عال 
يف جم���ال احل��و���س��ب��ة ال��ك��م��ي��ة والإ�����س����راف ع��ل��ى الفرق 
ال�سعبة  امل�ساريع  من  وا�سع  لطيف  حلول  وا�ستك�ساف 

بالتعاون مع الطاب".
من  ج��دي��د  جيل  ت��زوي��د  يف  هدفنا  "يتمثل  واأ���س��اف��ت: 
الطاب باملهارات ال�سرورية التي حتدث فارقا اإيجابيا يف 
م�ستقبل جمتمعنا، اإذ �ستتمكن اأجهزة احلا�سوب الكمية 
اأ�سعب امل�سكات املتعلقة باحلوا�سيب، ما  حل عدد من 
وال�سركات  احلا�سوب  علوم  قطاعات  يف  البتكار  يعزز 
بهدف  املبتكرة  التكنولوجيا  وتطوير  النا�سئة  التقنية 
والفنون،  والم��ن،  والقت�ساد،  وال�سحة،  البيئة،  دع��م 

بالإ�سافة اإىل العلوم".

فريق �سرطة دبي A يحرز املركز الأول

الفريق املري ي�شهد مناف�شات اليوم الثاين من حتدي الإمارات للفرق التكتيكية

دارة اخلرباء واملحكمني يف حماكم دبي تنظم ور�شة بعنوان »التطبيقات 
العملية لإجراءات الإفال�س وفقًا للت�شريع الإماراتي«

ال�سرطية  اأج��ه��زت��ن��ا  يف  العنا�سر 
ل���اح���ت���ك���اك م����ع ن���ظ���رائ���ه���م من 
واإك�سابهم  ال��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  اخل������ربات 
بني  وتفعيله  ال��ت��ع��اون  وجت�����س��ي��د 
امل�ستويني  ع��ل��ى  الأج����ه����زة  ه����ذه 
ومن  ينعك�س  وال��دويل،  الإقليمي 
دون �سك على م�ستوى اأداء فرقنا 
ووحداتنا اخلا�سة لتكون على اأمت 
ملواجهة  وال���س��ت��ع��داد  اجل��اه��زي��ة 
اأمن  ت��ه��دد  حمتملة  اأخ���ط���ار  اأي���ة 

و�سامة املجتمع. 

ال�سابقة،  اأرق��ام��ه��ا  حتطيم  ع��ل��ى 
ن���ح���و حت���ق���ي���ق ال����ه����دف ال����رام����ي 
التناف�سية  م�����س��ت��وى  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الأمنية  الأج��ه��زة  ك��ف��اءة  و�سمان 
ومنها  تخ�س�ساتها،  خمتلف  يف 
ع��م��ل ال���وح���دات اخل��ا���س��ة ودرجة 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ج��اه��زي��ت��ه��ا 

واملخاطر.
الحتكاك  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
ب����ال����ف����رق ال����ت����ي دخ����ل����ت جت�����ارب 
ح��ق��ي��ق��ي��ة يف م���واج���ه���ة الأخ���ط���ار 
لهوؤلء  ال��ازم��ة  الفر�س  وت��وف��ر 

تاألق قوي
تاألق فريق القيادة العامة ل�سرطة 
اليوم  مناف�سات  خ��ال   ،)A(دبي
الثاين من حتدي الإمارات للفرق 
التكتيكية واإحرازه املركز الأول يف 
م�سابقة "حتدي الهجوم ال�سريع"، 
زمن  الهجوم يف  م�سار  اج��ت��ازوا  اإذ 
وجاء  دق��ي��ق��ة   1:57:37 ق����دره 
العامة ل�سرطة دبي  القيادة  فريق 
حمققني  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف   )B(
دقيقة،   1:57:42 ق����دره  زم��ن��اً 
العامة  القيادة  فريق  ح�سل  فيما 

ال���واق���ي م���ن الإف����ا�����س، واإع�����داد 
عليها،  وال����ت���������س����دي����ق  اخل����ط����ة 

الإفا�س، والإجراءات التحفظية 
الازمة لفتتاح اإجراءات ال�سلح 

تطرقت  كما  والبطان،  والف�سخ 
ال�سلح  اأم���ني  دور  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا 

•• دبي-الفجر: 

عبداهلل  ال���ف���ري���ق  م����ع����ايل  ����س���ه���د 
العام ل�سرطة  القائد  املري  خليفة 
الثاين  ال����ي����وم  م���ن���اف�������س���ات  دب������ي، 
للفرق  الإم���ارات  »حت��دي  لبطولة 
وت�ستمر   ،»2022 ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
ح��ت��ى 17 م���ن ال�����س��ه��ر اجل�����اري، 
ب��امل��دي��ن��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ب��ال��روي��ة يف 
ال��ل��واء عبد  ���س��ع��ادة  دب���ي، بح�سور 
الإدارة  م��دي��ر  ال��غ��ي��ث��ي،  ع��ل��ي  اهلل 
واملن�ساآت  ال��ه��ي��ئ��ات  لأم���ن  ال��ع��ام��ة 
والطوارئ، رئي�س اللجنة املنظمة، 
وع������دد م����ن ك���ب���ار ال�������س���ب���اط من 
ومراكز  العامة  الإدارات  خمتلف 
القيادات  م���ن  وع�����دد  ال�������س���رط���ة، 
الدولة  يف  والأم���ن���ي���ة  ال�����س��رط��ي��ة 
والدول امل�ساركة، اإىل جانب روؤ�ساء 

الوفود وقادة الفرق والرعاة.

اكت�ساب اخلربات
واأ�����س����اد م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل 
املناف�سة  مب�ستوى  امل���ري،  خليفة 
التحدي  م��ن  الثالثة  الن�سخة  يف 
هذا العام الذي يجمع اأف�سل 41 
وحدة للمهام اخلا�سة من خمتلف 
 24 ال�  الأجهزة الأمنية يف الدول 
واملناف�سة  للم�ساركة  ج���اءت  ال��ت��ي 

املركز  ال�سارقة )B( على  ل�سرطة 
 2:14:30 ق���دره  ب��زم��ن  ال��ث��ال��ث 

دقيقة.

م�ستوى التناف�سية 
وبعد مرا�سم التتويج، اأ�ساد �سعادة 
الغيثي  ع���ل���ي  اهلل  ع���ب���د  ال�����ل�����واء 
يوؤكد  ال���ذي  ال��ب��ط��ول��ة،  مب�ستوى 
م���دى احل��رف��ي��ة ال�����س��دي��دة لفرق 
امل��ه��م��ات اخل��ا���س��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
وفق  امل��ه��ام  واأداء  الأح�����داث  ك��اف��ة 
اأن  اإىل  لفتاً  �سلفاً،  املحدد  الزمن 
املطلقة  الأف�سلية  يعني  ل  ذل��ك 
لكافة  متمنيا  ال��ف��رق،  بقية  ع��ل��ى 
الفرق امل�ساركة يف احلدث م�ساركة 
الكبر  ب�������الأداء  وك���ذل���ك  مم���ي���زة، 
بداية  يف  امل�ساركون  يقدمه  ال��ذي 
باقي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ن��اف�����س��ات، 
التي  البطولة،  يف  امل�ساركة  الفرق 

اأبلت باء ح�سناً.
اليوم  م��ن��اف�����س��ات  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
وتتمثل  ال���ت���ح���دي  م����ن  ال���ث���ال���ث 
بعد  ����س���اب���ط  اإن����ق����اذ  م�����س��اب��ق��ة  يف 
موزعة  ثابتة  اأه��داف  مع  التعامل 
مربع،  م��رت   500 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
ثاثة  التحدي  هذا  يف  وي�ستخدم 
اأنواع من الأ�سلحة وت�سهد امل�سابقة 

م�ساركة القنا�سة.

•• دبي-الفجر:

املحكمني  اخل����رباء  اإدارة  نظمت 
يف حم��اك��م دب���ي ور���س��ة ب��ع��ن��وان " 
لإج����راءات  العملية  التطبيقات 
للت�سريع  وف������ق������اً  الإف��������ا���������س 
�سعادة  ق���دم���ت���ه���ا  الإماراتي" 
القا�سي الدكتورة حمدة عبد اهلل 
ال�سويدي - رئي�س دائرة الإفا�س 
التجارية،  ب��امل��ح��ك��م��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
18 خبراً بجدول حماكم  لعدد 
اإدارة  3 من موظفي  دب��ي، وع��دد 

اخلرباء واملحكمني. 
حيث ت��ن��اول��ت ال��ور���س��ة ع���ددا من 
ال�سلح  ه��ي��ة  م���ا  م��ن��ه��ا،  امل���ح���اور 
ال��واق��ي م��ن الإف��ا���س، و �سروط 
ال�����س��ل��ح ال���واق���ي م���ن الإف���ا����س، 
من  ال��واق��ي  ال�سلح  وم�����س��ت��ن��دات 

الإف���ا����س و�سروط  م��ن  ال���واق���ي 
"جرد  م���ن  ، وواج���ب���ات���ه  ت��ع��ي��ي��ن��ه 
الأختام،  ،وو���س��ع  امل��دي��ن  اأم����وال 
وا�ستيفاء تفا�سيل اإ�سافية تتعلق 
ب�����اإج�����راءات ال�����س��ل��ح ، وواج���ب���ات 

الأمني حيالها" .
اأن هذه  ���س��ع��ادت��ه��ا  اأو���س��ح��ت  ك��م��ا 
من  اأوىل  كحلقة  ت��اأت��ي  ال��ور���س��ة 
�ستقدمها  ح���ل���ق���ات  جم���م���وع���ة 
تباعاً بهدف رفع كفاءة القائمني 
اأم������ام اجلهات  اخل�����ربة  ب���اأع���م���ال 
دب��ي وخا�سة  اإم��ارة  الق�سائية يف 
منهم،  الإف��ا���س  بفئة  العاملني 
اإدارة اخلرباء  ومتا�سيا مع خطة 
لتطوير  ال���رام���ي���ة  وامل���ح���ك���م���ني 
م���ه���ارات خ����رباء اجل�����دول ب�سكل 
م�����س��ت��م��ر واإط����اع����ه����م ع���ل���ى ما 

ي�ستجد من قوانني ذات �سلة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام: 

�سهد �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن 
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة 
ام�س،  �سباح  ال�سارقة،  جامعة  رئي�س 
ال�سارقة  م���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  اف��ت��ت��اح 
الدويل يف التعليم والتعلم يف مرحلة 
الذي   ،19  - كوفيد  جائحة  بعد  م��ا 
اأي��ام يف قاعة  يعقد على م��دار ثاثة 
�سعار  حتت  الطبية  بالكليات  ال��رازي 
التوظيف واملناهج التعليمية  "قابلية 

املعتمدة على املهارات".
بعزف  امل��وؤمت��ر  افتتاح  فعاليات  ب��داأت 
ال�����س��ام ال��وط��ن��ي ل���دول���ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وت����اوة اآي����ات من 
بعدها  ل��ي�����س��ت��م��ع  احل���ك���ي���م،  ال����ذك����ر 
ملعايل  م�سجلة  ك��ل��م��ة  اإىل  احل�����س��ور 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزير  ب��ن  ح�سني 
ال�سكر  فيها  ق��دم  والتعليم،  الرتبية 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
على  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن 
دع��م��ه ورع��اي��ت��ه ل��ه��ذا امل���وؤمت���ر املهم 
ن�سخته  يف  مهماً  ملفاً  يناق�س  ال��ذي 
التعليم  مبو�سوع  واملتعلق  احلالية، 
وال��ت��ع��ل��م يف م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د جائحة 
كورونا، ومناق�سة كافة ال�سيناريوهات 
واحللول واملقرتحات، والطاع على 
�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  املختلفة  ال��ت��ج��ارب 
للتعليم  ت�����س��ور  و���س��ع  يف  ت�ساهم  اأن 

امل�ستقبلي.
التي  ال���ظ���روف  اأن  احل���م���ادي  واأك�����د 
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  ب�����س��ب��ب  ط�����راأت 
اأنظمة  يف  امل�ستجدات  بع�س  اأح��دث��ت 
التعليم والتعلم، والتي تفاعلت معها 
دولة  يف  املخت�سة  والهيئات  الأج��ه��زة 
درا�سية  م��ن��اه��ج  ع��م��ل  ومت  الإم������ارات 

من  الطالب  متكن  ج��دي��دة  تفاعلية 
التعلم الذاتي، وتنمي مهارات البحث 
كما  الطالب،  عند  والبتكار  العلمي 
مت العمل على تطوير و�سائل واأدوات 
التقومي يف التعليم، وتطبيقات الذكاء 
تعليم  طرائق  واعتماد  ال�سطناعي، 
والتعلم  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��ع��ل��م  يف  ح��دي��ث��ة 
الطالب  حت��ف��ي��ز  ب��ج��ان��ب  ال���ه���ج���ني، 
والبتكار  الذاتي،  التعلم  اأهمية  على 

الرقمي يف التعليم.
وت�����ن�����اول ال����دك����ت����ور ح���م���ي���د جم���ول 
ال�����س��ارق��ة يف  م��دي��ر ج��ام��ع��ة  النعيمي 
ك��ل��م��ت��ه جت��رب��ة ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة يف 
التعامل مع التحديات التي واجهتها 
م�سراً  كوفيد19-،  جائحة  خ��ال 
اإىل اأن عوامل جناح مواجهة كوفيد-

ال�ستعدادات  يف  اأجملها  وال��ت��ي   19
الكافية يف البنية التحتية، والتدريب 
ال�سيا�سات  وحت��دي��ث  الفني،  التقني 
للطلبة  الدعم  وتوفر  والإج���راءات، 

والأ����س���ات���ذة، ك���ان ل��ه��ا الأث�����ر الكبر 
بكل  التعليمية  العملية  موا�سلة  يف 

جناح.
واأ����س���ار م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة اإىل 
ما  ك��اف��ة  امل��وؤمت��ر يف مناق�سة  اأه��م��ي��ة 
خال  التعليمية  ب��الأن��ظ��م��ة  يتعلق 
الظروف غر الطبيعية، والعمل على 
جمموعة  لتحقيق  تغيرات  اإح���داث 
الأهداف التعليمية املتعلقة بالتحديث 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
التعليمية.  املوؤ�س�سات  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
الكعبي  �سعيد م�سبح  الدكتور  واألقى 
رئي�س جمل�س ال�سارقة للتعليم كلمة 
الذي  الكبر  التغر  اإىل  فيها  اأ���س��ار 
نواحي  خمتلف  يف  اجلائحة  اأحدثته 
والتعليمية  الج���ت���م���اع���ي���ة  احل����ي����اة 
واملناهج الدرا�سية، م�سراً اإىل اأهمية 
تطوير الأنظمة وجتديدها والرتكيز 
احلديثة  والعلوم  العلمية  امل��واد  على 
مع  التعامل  م��ن  الطلبة  مي��ّك��ن  مم��ا 

تزويدهم  ع���رب  امل���ت���غ���رات،  خم��ت��ل��ف 
ب���امل���ه���ارات ال���ازم���ة وال���ت���ع���رف على 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��ل��ب��ي��ت��ه��ا مب���ا يتاءم 

وخمتلف الظروف واملتغرات.
املهدي  ح�����س��ني  ل��ل��دك��ت��ور  ك��ل��م��ة  ويف 
امل�ساندة  الأكادميية  اخلدمات  عميد 
للموؤمتر،  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
ت��ن��اول اأه����داف امل��وؤمت��ر ال��ت��ي ترتبط 
بر�سم خطط وا�سرتاتيجيات للتعاون 
البحوث  وم����راك����ز  امل���وؤ����س�������س���ات  ب���ني 
ال����رتب����وي����ة، وت��ن�����س��ي��ق اجل����ه����ود بني 
تطوير  ل�سالح  التعليمية  املوؤ�س�سات 
التدري�س  ل��ط��رائ��ق  العلمية  امل��ن��اه��ج 
احل��دي��ث��ة. وحت���دث خ���ال اجلل�سات 
ال�سيدة  م��ن  ك��ل  للموؤمتر  الرئي�سية 
جاي ريت�سارد هيل، اأخ�سائي التعليم 
واإفريقيا،  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  الأول 
متناولًة  م���ي���ك���رو����س���وف���ت،  ب�����س��رك��ة 
منهجيات  يف  احل��دود  تغير  اأ�ساليب 
ال��ت��ع��ل��ي��م، واأه��م��ي��ة الل��ت��ف��ات اإىل ما 

التغلب  ي�ستجد من ظروف و�سرورة 
التعليمية  الأن��ظ��م��ة  وحت��دي��ث  عليها 
مبا ي�سهم يف تطوير م�ستويات الطلبة 
تناولت  ك��م��ا  ال���درا����س���ي���ة.  وامل���ن���اه���ج 
هوتلوز  بونفيني  �سيندى  ال��دك��ت��ورة 
�سينرتيتي  ل�سركة  التنفيذية  املديرة 
امل�ستقبلية  الت�سورات  التعلم  لأنظمة 
لعملية التعليم العايل والتغر الذي 
امل�ستقبل،  يف  العمل  فر�س  �ست�سهده 
ت��وا���س��ل خم��ت��ل��ف اجلهات  و����س���رورة 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مما 
ي�ساعد على تكامل العلمية التعليمية 

و�سمان خمرجاتها.
نائب  حميد  قتيبة  الدكتور  تناول  و 
ل�سوؤون  ال�������س���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر 
ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ات 
وعميد كلية الطب، يف كلمته جائحة 
وتطورها  ن�ساأتها  منذ   -19 كوفيد 
وكيف تعاملت دولة الإمارات العربية 
اأهمية  اإىل  م�����س��راً  م��ع��ه��ا،  امل��ت��ح��دة 

والتدرب  الأح��داث والأزم��ات  ا�ستباق 
الإر�سادات  اإت��ب��اع  واأهمية  ذل��ك،  على 
مع  التعاي�س  من  للتمكن  والن�سائح 
امل�ستقبل.  يف  وم��واج��ه��ت��ه��ا  اجل��ائ��ح��ة 
الها�سمي  ال��دك��ت��ورة حم��دث��ة  واأك���دت 
رئي�سة هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س، 
للتعليم،  ال�����س��ارق��ة  اأك��ادمي��ي��ة  رئي�سة 
خ������ال ك��ل��م��ت��ه��ا ������س�����رورة ال���ت���ع���اون 
وال���ت���ف���اع���ل ب����ني خم���ت���ل���ف اجل���ه���ات 
والتعليم  الرتبية  جمال  يف  امل�سوؤولة 
امل�ستقبلي  للتعليم  ل��اإع��داد  والتعلم 
اأنظمة مرنة  اإنتاج  يعتمد على  ال��ذي 
النمط  ت��غ��ي��ر  اإىل  وم��ب��ت��ك��رة حت��ت��اج 
التعليمية  البيئة  وحتويل  التقليدي 
اعتماداً على ف�سول تعليمية تفاعلية، 
وتكنولوجيا رقمية اإىل جانب الأبنية 
وتناولت  احل���دي���ث���ة.  الأن���ظ���م���ة  ذات 
ال�سارقة  اأك��ادمي��ي��ة  جتربة  الها�سمي 
احلديثة  امل��وؤ���س�����س��ات  ك��اأح��د  للتعليم 
التعليم  ن���ظ���ام  م���ن  ا���س��ت��ف��ادت  ال���ت���ي 

املدار�س  جتربة  جانب  اإىل  الرقمي، 
اخلا�سة يف ال�سارقة، وكيفية تعاملها 
م����ع ظ������روف ج���ائ���ح���ة ك���وف���ي���د- 19 
املعلمون  ل��ع��ب��ه  ال����ذي  ال��ه��ام  وال�����دور 
اخلطوط  م����ن  ج�������زءاً  ب���اع���ت���ب���اره���م 
الأمامية التي قّللت من اآثار اجلائحة 
على املنظومة التعليمية، م�سرًة اإىل 
املتطور،  املعلم  على  العتماد  �سرورة 
املناهج  من  ي�ستفيد  ال��ذي  والطالب 

لتقدمي احللول للم�سكات.
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وق��ام 
نهاية  يف  ال���ق���ا����س���م���ي،  ���س��ل��ط��ان  ب����ن 
املتحدثني  ب��ت��ك��رمي  الف��ت��ت��اح،  ح��ف��ل 

الرئي�سيني يف املوؤمتر.
وي���ت���ن���اول امل����وؤمت����ر م���ن خ����ال اأك���رث 
120 درا���س��ة وورق���ة بحثية يتم  م��ن 
العمل  ع��ر���س��ه��ا يف ج��ل�����س��ات��ه وور������س 
واجلل�سات  واملحا�سرات  املتخ�س�سة 
املحاور  م���ن  جم��م��وع��ة  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة، 
ت���رّك���ز ع��ل��ى تطوير  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 

و�سائل  وف��ع��ال��ي��ة  التعليمية  امل��ن��اه��ج 
ال���ت���ق���ومي وم����ع����اي����ره ل���ت���ت���اءم مع 
التعليم  وط��رائ��ق  التعليمية  العملية 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا خال  ال���ت���ي مت  وال��ت��ع��ل��م 
املوؤمتر  يناق�س  كما  اجلائحة،  ف��رتة 
ال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ت���ط���ب���ي���ق���ات 
جاهزية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
الا�سفية،  وامل�����ه�����ارات  ال���ت���وظ���ي���ف 
وامل�ستحدثة  احل��دي��ث��ة  الجت����اه����ات 
ال�����ربام�����ج الأك����ادمي����ي����ة  ت���ط���وي���ر  يف 
وطرق  واملتداخلة،  املكملة  وال��ربام��ج 
ومتطلبات  الإع��اق��ة،  اأ���س��ح��اب  تعليم 
العتماد الأكادميي للربامج الهجينة 

والفرتا�سية وغرها.
وي�����س��ارك يف امل���وؤمت���ر اأك����رث م���ن 50 
من املوؤ�س�سات الأكادميية واجلامعات 
والهيئات واملخت�سني ب�سوؤون التعليم 
وال��ت��ع��ل��م م���ن داخ����ل دول����ة الإم�����ارات 
الرتبية  وزارة  منها  املتحدة،  العربية 
جامعة  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة  والتعليم، 
كليات  القا�سمية،  اجلامعة  الإم��ارات، 
التقنية العليا، اجلامعة الربيطانية، 
اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة، ج��ام��ع��ة حممد 
ب��ن زاي����د ل��ل��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة، وكلية 
ي�سارك  ك��م��ا  ال���دول���ي���ة.  اخل����وارزم����ي 
يف امل������وؤمت������ر ع������دد م�����ن اجل���ام���ع���ات 
من  التعليمية  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
الرتبية  وزارة  ومنها،  ال��دول��ة  خ��ارج 
ع���م���ان، جامعة  ب�����س��ل��ط��ن��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ق���اب���و����س، ج��ام��ع��ة حائل  ال�����س��ل��ط��ان 
جامعة  ال�سعودية،  العربية  باململكة 
الأردنية،  اجلامعة  العراقية،  امل�سرق 
اجلامعة  ب���الأردن،  ال��رم��وك  جامعة 
بجمهورية  ح��ل��وان  جامعة  الكندية، 
اجلزيرة  وج��ام��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����س��ر 

بال�سودان.. وغرها من دول العامل.

•• ال�صارقة-وام:

اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تفقد 
ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ال�سارقة رئي�س جامعة ال�سارقة، قبل 
ظهر ام�س، مركز التدريب الإكلينيكي 

واجلراحي بجامعة ال�سارقة.
اأق�سام  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  ���س��م��وه  واط���ل���ع 
املركز الذي يعمل على تعزيز التطبيق 
املبتكرة  ال�سريرية  للنظريات  العملي 
الأطباء  لتدريب  واملعرفة  وامل��ه��ارات 
هيئة  اأع�ساء  اأي��دي  على  واملمر�سني 
ال��ت��دري�����س امل��خ��ت�����س��ني دول���ًي���ا وذوي 

اخلربة العالية.

اإىل متكني اجلراحني  املركز  ويهدف 
اأع����ل����ى معاير  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  م����ن 
املر�سى  ورعاية  اجلراحية  املمار�سات 
من خال توفر خربة وا�سعة وعالية 

اجلودة.
اأحد  اجل��راح��ي  ال�سارقة  مركز  وُيعد 
مراكز التدريب الأوىل من نوعها يف 
املنطقة، وهو مركز امتياز دويل يوفر 
ت��ق��ن��ي��ات اجلراحة  ع��امل��ًي��ا يف  ت��دري��ًب��ا 
املتقدمة  ال�����س��وت��ي��ة  ف���وق  وامل���وج���ات 
بالليزر،  وال���ت���دري���ب  احل���ي���اة  ودع�����م 
ب��ا���س��ت��خ��دام حم��اك��اة متقدمة مب��ا يف 
احل��ي��وان��ي��ة واجلثث  ال���ن���م���اذج  ذل����ك 
وكذلك املر�سى احلقيقيني للتدريب 

على املوجات فوق ال�سوتية والليزر.
التعلم  ف�����ر������س  امل������رك������ز  وي������وف������ر 
خال  م��ن  للم�ساركني  الإل���ك���رتوين 
املرئي  الت�����س��ال  ع��رب  دورات  ت��ق��دمي 
الأي�������دي  م����ع  امل���خ���ت���ل���ط  ال���ت���ع���ل���م  اأو 
الف��رتا���س��ي��ة يف امل��رك��ز /م��ث��ل دورات 
ودورات  التجميلي  والطب   ،AHA
ال�����س��وت��ي��ة وكذلك  ال���ف���وق  امل���وج���ات 
روبوتات  جراحة  على  تدريب  دورات 

اجلراحية/.
كما نال املركز اعتماداً دولياً من قبل 
الكلية امللكية للجراحني يف اإجنلرتا، 
اجلمعية  م�����ن  ك�����ام�����ًا  واع�����ت�����م�����اداً 
احليوانات  رعاية  لعتماد  الأمريكية 

املخربية، وكذلك مت اعتماده من قبل 
جمعية القلب الأمريكية، وركز املركز 
ع��ل��ى ت���وف���ر م���ك���ان م�����س��رتك حيث 
ميكن املخت�سني يف الرعاية ال�سحية 
باأن يطوروا من معرفتهم وخرباتهم 
�سبكة  وتو�سيع  التقنيات  اأح���دث  م��ع 
م��ت��خ�����س�����س��ي ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة يف 
التعليم والبحث والتطوير والتحقيق 
ال�سريري لتوفر رعاية اأكرث فعالية 
للمر�سى وعلى م�ستوى من ال�سامة 

للمر�سى يف جميع اأنحاء العامل.
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وزار 
اجلراحة  ت���دري���ب  م��رك��ز  ال��ق��ا���س��م��ي 
ال����ت����دري����ب  م����رك����ز  ال����روب����وت����ي����ة يف 

بجامعة  واجل�����راح�����ي  الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي 
نوعه  م��ن  الأول  يعد  ال��ذي  ال�سارقة 
املركز على متكني  الدولة، ويعمل  يف 
اإجراء  طريقة  تغير  من  اجلراحني 
اجل��راح��ة م��ن خ��ال ت��وف��ر احللول 
اجل��راح��ي��ة ال��روب��وت��ي��ة وذل����ك للحد 

الأدنى من الأخطاء الطبية.
ال�����س��ارق��ة اجلراحي  وي��ت��ع��اون م��رك��ز 
و�سركة كامربيدج للروبوتات الطبية 
ا�سرتاتيجية  ����س���راك���ة  خ�����ال  م����ن 
للو�سول اإىل م�ستوى اأعلى من خال 
التي  التدريبية  ال��ربام��ج  ع��دد  زي���ادة 
ي��ط��رح��ه��ا امل���رك���ز مت��ا���س��ي��ا م���ع زي���ادة 
اأع�����داد اجل���راح���ني داخ���ل امل��ن��ط��ق��ة يف 

جمال اجلراحة الروبوتية.
وي����ط����رح م���رك���ز ت����دري����ب اجل���راح���ة 
الروبوتية يف مركز ال�سارقة اجلراحي 

منذ اإن�سائه 17 برناجما تدريبياً يف 
جم���ال اجل���راح���ة ال��روب��وت��ي��ة، حيث 
100 جراحا،  م��ن  اأك���رث  ت��دري��ب  مت 

حجم  زي��������ادة  اإىل  امل����رك����ز  وي���ط���م���ح 
ونطاق الإجراءات املدعومة يف جمال 

اجلراحة الروبوتية.

••ال�صارقة-الفجر:

للموانئ  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  ���س��ّل��م��ت 
يف  واملناطق احلرة ممثلًة  واجلمارك 
والنقاط  للمنافذ  التنظيمية  اللجنة 
العامة  ال����ق����ي����ادة  اإىل  احل������دودي������ة، 
ل�سرطة ال�سارقة ) اإدارة �سرطة املنافذ 
واملطارات(، غرفة العمليات اجلديدة 
يف م��ن��ف��ذ خ��ط��م م��اح��ة احل�����دودي، 
ال���ت���ي مت ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا م����وؤخ����را ب��ع��د اأن 
املنفذة  ال�سركة  من  اللجنة  ت�سلمتها 
خطم  ملنفذ  الأمني  التطوير  مل�سروع 
اأ�سرفت  وال�����ذي  احل������دودي  م��اح��ة 
لأمن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ت��ن��ف��ي��ذه  ع��ل��ى 
للهوية  ب��ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة  امل��ن��اف��ذ 
املنافذ،  واأم��ن  واجل��م��ارك  واجلن�سية 
وذلك مبوجب التفاقية املربمة بني 
القائم يف  التعاون  اإط��ار  اجلانبني يف 
بالرتقاء  املتعلقة  امل��ج��الت  خمتلف 
منافذ  ع����رب  امل���ق���دم���ة  ب����اخل����دم����ات 
ال�سوابط  ت��ع��زي��ز  ل�سمان  الإم�����ارة، 
يف  واجلمركية  الأمنية  والإج����راءات 

املنفذ وفق اأرقى املعاير واأف�سلها.
موؤخرا، من  الت�سليم  عمليات  وجرت 
اإبراهيم الرئي�سي  قبل �سعادة حممد 
م����دي����ر ������س�����وؤون امل����ن����اف����ذ وال���ن���ق���اط 
التنظيمية  اللجنة  رئي�س  احلدودية 
باإمارة  احل��دودي��ة  والنقاط  للمنافذ 
ول��ي��د حممد  امل���ق���دم  اإىل  ال�����س��ارق��ة، 
املنافذ  ���س��رط��ة  ق�����س��م  ال��ن��ه��م رئ��ي�����س 
وذلك  ال�����س��ارق��ة،  ب�سرطة  اخل��ارج��ي��ة 
ب��ح�����س��ور ي��ا���س��ر ع��ل��ي ال�����س��ح��ي مدير 
م��ك��ت��ب ال�����س��اح��ل ال�����س��رق��ي ب������الإدارة 

الرحمن  وعبد  املنافذ،  لأم��ن  العامة 
عبد اهلل الكندي رئي�س ق�سم التفتي�س 
اجل���م���رك���ي مب���رك���ز ج����م����ارك خطم 
مو�سى  مبارك  العزيز  وعبد  ماحة، 
مركز  يف  الفني  ال��دع��م  ق�سم  رئي�س 
جمارك خطم ماحة، والرائد دكتور 
طارق عبد اهلل ن�سيب مدير فرع اأمن 
والرائد حممد  منفذ خطم ماحة، 

عبيد املزروعي من اأمن املنفذ .

التعاون الفّعال
واأكد �سعادة حممد اإبراهيم الرئي�سي، 
للقيادة  العمليات  غ��رف��ة  ت�سليم  اأن 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ال�����س��ارق��ة، ي��اأت��ي يف 
اإط����ار ال��ت��ع��اون ال��ف��ّع��ال ب��ني اجلهات 
املنافذ  ق��ط��اع  يف  الإخ��ت�����س��ا���س  ذات 
اأ�سهم  وال���ذي  الإم����ارة  م�ستوى  على 

ع��ل��ى �سعيد  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإح����داث  يف 
احل��ي��وي، من  القطاع  ه��ذا  العمل يف 
والتجارب،  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  خ���ال 
والن�سجام  التكامل  روح  يعك�س  مب��ا 
يف  العاملة  املعنية  اجلهات  كافة  بني 
لتح�سني  احلدودية  والنقاط  املنافذ 
خدمات  وت���ط���وي���ر  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأداء 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وت��ع��ظ��ي��م ال���ع���ائ���د على 
املجتمع، وذلك تنفيذا ل�سرتاتيجية 
حكومة ال�سارقة الرامية اإىل الرتقاء 
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل يف م��ن��اف��ذ اإم����ارة 
وتعزيز  دع��م  يف  ي�سهم  مبا  ال�سارقة، 
وت�سهيل  وتنمية  الوطني  القت�ساد 
ح���رك���ة ال���ت���ج���ارة وامل�������س���اف���ري���ن، من 
كفاءة  رفع  على  الدائم  العمل  خال 
احلدودية  والنقاط  املنافذ  وجاهزية 

على م�ستوى الإمارة.

اأحدث التقنيات
ولفت الرئي�سي، اإىل اأن غرفة العمليات 
ر�سمي يف  ب�سكل  تد�سينها  التي جرى 
منفذ خطم ماحة احلدودي ُجهزت 
الذكاء  واأنظمة  التقنيات  اأح��دث  وفق 
تطبيق  مع  بها،  املعمول  ال�سطناعي 
اأف�سل املمار�سات الرائدة يف هذا املجال 
اأم����ن و���س��ام��ة املنفذ  ال��ت��ي ت�����س��م��ن 
ويحافظ على كفاءة الأداء والعمليات 
الهيئة  اإىل حر�س  الت�سغيلية، منوها 
م��ع ���س��رك��ائ��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني على 
ال�ستمرار بتطوير الكفاءات لتحقيق 
وتطلعاتها  ال�سارقة  حكومة  اأه���داف 
الأمن  تعزيز  اإىل  الرامية  امل�ستقبلية 
والأمان، وذلك عرب ا�ستخدام اأحداث 
ومنها  ال��ذك��ي��ة،  والأن��ظ��م��ة  التقنيات 
غرفة  يف  تطويرها  مت  التي  الأنظمة 

ال��ع��م��ل��ي��ات اجل����دي����دة مب��ن��ف��ذ خطم 
ماحة احلدودي، التي ت�سكل اإ�سافة 
وحلقة اأمنية قوية واأ�سا�سية يف تاأمني 
اإىل  بال�سكر  الرئي�سي  وتقدم  املنافذ. 
اجلهة  امل��ن��اف��ذ  لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الأمني  ال��ت��ط��وي��ر  مل�������س���روع  امل���ن���ف���ذة 
مبنفذ خطم ماحة على دورها البارز 
التي ت�سهم  الفاعلة  والهام و�سراكتها 
العمل  منظومة  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر  يف 
الإ�سارة  ويجدر   . القطاع  يف  الأمنية 
اإىل اأن منفذ خطم ماحة احلدودي 
من  بالعديد  يتمتع  ال�سارقة  ب��اإم��ارة 
ال��ت��ي جعلته  امل���ت���ط���ورة  الإم���ك���ان���ي���ات 
احلدودية  املنافذ  اأف�سل  اأح��د  ال��ي��وم 
الربية املتميزة على م�ستوى الدولة، 
جتهيزات  من  يحتويه  ما  خ��ال  من 

واأحدث النظم والربامج والأجهزة.

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يتفقد مركز التدريب الإكلينيكي واجلراحي بجامعة ال�شارقة

مت جتهيزها وفق اأحدث املوا�سفات والتقنيات لتعزيز الإجراءات الأمنية واجلمركية يف الإمارة

غرفة عمليات جديدة ل�شرطة ال�شارقة يف منفذ خطم مالحة احلدودي

�شلطان بن اأحمد القا�شمي ي�شهد افتتاح موؤمتر ال�شارقة الدويل يف التعليم والتعلم يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يفتتح مركز جامعة ال�شارقة لل�شكري
•• ال�صارقة -وام: 

اأم�س، مركز جامعة  ال�سارقة، �سباح  ال�سارقة رئي�س جامعة  نائب حاكم  القا�سمي  �سلطان  اأحمد بن  �سلطان بن  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
ال�سارقة لل�سكري. وجتول �سموه يف اأروقة املركز الذي يعد الأول من نوعه يف اإمارة ال�سارقة لرعاية مر�سى ال�سكري وال�سمنة ويقدم 
برامج تعليمية وتدريبية متخ�س�سة يف جمايل مر�س ال�سكري وال�سمنة، بالإ�سافة اإىل جهود املركز يف العمل البحثي للم�سروعات 

املعنية مبر�سي ال�سكري وال�سمنة.
ويهدف املركز اإىل حت�سني نوعية احلياة ملر�سى ال�سكري وال�سمنة يف دولة الإمارات من خال اجلمع بني الرعاية ال�سحية احلديثة 

ملر�سي ال�سكري وال�سمنة وبني الأبحاث عالية اجلودة والتعليم املهني وتعزيز الوعي املجتمعي.
ويت�سمن املركز ثاثة اأق�سام هي: ق�سم الرعاية ال�سحية ، وق�سم التعليم والتدريب ، وق�سم الأبحاث.

خمتلف  من  ط��اب  وا�ستقطب   2020 ع��ام  يف  تد�سينه  مت  ال��ذي  ال�سكري  مر�س  اإدارة  يف  العلوم  ماج�ستر  برنامج  املركز  ويقدم 
املجالت يف الرعاية ال�سحية، لي�سل عدد الطلبة فيه اإىل ما يقارب خم�سة وع�سرون طالب وطالبة يدر�سون خمتلف العلوم يف جمال 

ال�سكري ويتم تدريبهم اإكلينيكيا لرعاية مر�سى ال�سكري ولقيادة م�سروعات بحثية عدة يف جمال ال�سكري.

•• دبي - وام:

اأك�����د م���ع���ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن حم��م��د ال��ع��وي�����س وزي���ر 
ير�سخ  الإماراتي  الطفل  يوم  اأن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
اهتمام القيادة احلكيمة لدولة الإمارات بتوفر الرعاية 
ت�سهم  داعمة وم�ستدامة  بيئة �سحية  الكاملة لأبنائنا يف 
و�سّناع  الغد  قادة  ليكونوا  ومهاراتهم  قدراتهم  تعزيز  يف 
امل�ستقبل مبا يعزز مكت�سبات الدولة يف جميع امليادين يف 
ظل جناحات متعددة حققتها وجعلتها تتبواأ املراكز الأوىل 
تعزيز  يف  واأ�سهمت  واأمنه  الطفل  �سحة  على  احلفاظ  يف 
التي  امل�ستقبل  طاقة  باعتباره  الإم��ارات��ي  الطفل  ق��درات 
الزدهار  يف  الإم���ارات  دول��ة  م�سرة  ل�ستكمال  تن�سب  ل 

والتقدم.
وثمن معاليه - يف ت�سريح مبنا�سبة يوم الطفل الإماراتي 

الذي يوافق 15 مار�س من كل عام - جهود �سمو ال�سيخة 
رئي�سة  العام  الن�سائي  رئي�سة الحتاد  بنت مبارك  فاطمة 
الأعلى  الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س 
الهتمام  " يف  الإم����ارات  " اأم  الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
�سموها  ب��دور  م�سيدا ً للطفولة،  توليهما  التي  والرعاية 
على  اأطفالنا  بها  يحظى  التي  املميزة  الرعاية  يف  امللهم 
امتداد الوطن باعتبارهم الرثوة الأهم يف املجتمع وحمور 
اإىل  العوي�س  م��ع��ايل  واأ���س��ار  وال��ت��ط��وي��ر.  التنمية  خطط 
و�سامة  �سحة  ت��ويل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأن 
التوعية  ومنها  ال�سحية  ال��ربام��ج  يف  اأول��وي��ة  الأط��ف��ال 
للتح�سني  الوطني  للربنامج  وفقاً  التطعيمات  باأهمية 
وتعزيز التثقيف ال�سحي حول التغذية واتباع اأمناط حياة 
�سحية مبا ي�سهم يف توفر بيئة منا�سبة لتن�سئة جيل قادر 

على النهو�س مب�ستقبل الإمارات بكفاءة واقتدار.

•• دبي-وام: 

ال��ع��ل��م��اء وك��ي��ل وزارة  ال��دك��ت��ور حم��م��د �سليم  ���س��ع��ادة  اأك���د 
ال�سحة ووقاية املجتمع اأن الحتفال بيوم الطفل الإماراتي 
يف 15 م��ار���س م��ن ك��ل ع���ام ي��ع��د جت�����س��ي��داً حل��ر���س قيادة 
بيئة  يف  ورعايته  بالطفل  الهتمام  على  احلكيمة  ال��دول��ة 
مل�ستقبل  ومهاراته  ق��درات��ه  تطوير  من  تعزز  اآمنة  �سحية 
الإمارات  ت�سهدها  التي  النه�سة  م�سرة  يف  وم�سرق  واع��د 
ت��اأت��ي يف  املنا�سبة  اأهمية ه��ذه  اأن  ك��اف��ة. وذك��ر  امل��ج��الت  يف 
اإطار تر�سيخ اهتمام قيادة الإم��ارات بتوفر كامل الرعاية 
والإهتمام لاأطفال ليكونوا قيادات الغد من خال ابتكار 
ال��دول��ة يف جميع  وت��ع��زز مكت�سبات  ال��ف��رق  ح��ل��ول حت���دث 
مطلب  ورعايتها  بالطفولة  العناية  اأن  واأ���س��اف  امليادين. 

دولة  اأن  ..م���وؤك���داً  امل�ستقبل  يف  لا�ستثمار  وه���ام  اأ�سا�سي 
الإمارات حر�ست على حتقيق ذلك من خال توفر البنية 
التحتية التي تغذي طموح اأبناء الإمارات وتلبي تطلعاتهم 
بالكثر من اخلدمات الجتماعية وال�سحية والرتفيهية يف 
�سبيل النهو�س بالطفل والأخذ بيده نحو التقدم فالطفل 
الإماراتي هو جوهر عملية التنمية وم�ستقبل تراهن عليه 
ذلك  "لأجل  ال��ع��ل��م��اء:  ال��دك��ت��ور  وق���ال  احلكيمة.  ال��ق��ي��ادة 
بيئة  توفر  على  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  حتر�س 
ت�سهم يف تعزيز �سحة الأطفال وتعمل على تن�سئتهم تن�سئة 
�سليمة ف�سًا عن �سمان ال�سامة النف�سية والبدنية لهم 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وفق  الرعاية  م�ستويات  وتعزيز 
ليتمتع اأطفالنا بحياة كرمية وم�ستقبل اأف�سل �سمن روؤية 

الإمارات للخم�سني عاماً القادمة".

عبد الرحمن العوي�س : الإمارات وفرت بيئة �شحية 
م�شتدامة لتعزيز قدرات ومهارات الأطفال

حممد العلماء: حري�شون على توفري بيئة �شحية 
مل�شتقبل واعد لأطفالنا يف م�شرية النه�شة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

زارت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهري وزيرة التغر 
املناخي والبيئة، جناح جمهورية فيتنام يف اإك�سبو 2020 دبي.

وا�ستمعت معاليها ل�سرح مف�سل من القائمني على اجلناح حول 
ال�سكاين،  تعدادها  من  لا�ستفادة  فيتنام  طبقته  ال��ذي  النموذج 
 15 ال���  وب��ني  اآ�سيا  اأك��رب تعداد يف جنوب �سرق  وال��ذي يعد ثالث 
�سمل  كما  واجتماعية،  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  يف  عاملياً،  الأك��رب 
ال�سرح جتربة فيتنام يف التحول الرقمي الوطني الذي بداأته قبل 
عامني ومتكنت من الو�سول اإىل املرتبة 86 عاملياً من اأ�سل 193 

لتنمية احلكومة  املتحدة  الأمم  العامل بح�سب موؤ�سر  دولة حول 
ال�  2020، وتهدف اإىل الو�سول �سمن الدول  الإلكرتونية لعام 

الأول يف الرتتيب عاملياً.  50
كما اطلعت معاليها على معلومات حول تطور دور املراأة يف التنمية 
القت�سادية يف فيتنام، وحتولها اإىل ال�سريك الأهم يف قطاع ريادة 

الأعمال وال�ستثمار حالياً.
وخال جولتها يف اجلناح اطلعت معاليها على اأهم جهود فيتنام 
وتنوعها  الطبيعية  م���وارده���ا  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  البيئة  ح��م��اي��ة  يف 
ا���س��ت��دام��ت��ه، وت��و���س��ع��ه��ا يف زراع����ة الغابات  ال��ب��ي��ول��وج��ي و���س��م��ان 
تاأثرات  من  �سواحلها  حتمي  التي  املانغروف  غابات  وبالأخ�س 

تاأكل ال�سواطئ.
يف   16 املرتبة  وحت��ت��ل  ف��ري��ًدا  بيولوجًيا  تنوًعا  فيتنام  ومتتلك 
العامل من حيث التنوع البيولوجي حيث ت�سم العديد من اأ�سكال 
وبيئات التنوع البيولوجي النباتي واحليواين حيث ت�سم مناطق 

الأرا�سي الرطبة، والغابات ال�ستوائية، وغابات املانغروف.
اإىل ذلك ي�سّكل معر�س اإك�سبو 2020 دبي من�سة مهمة لتعزيز 
العاقات والروابط يف كافة املجالت والقطاعات، ما يعد انعكا�ساً 
للدور احل�ساري والإن�ساين الذي تلتزم به دولة الإمارات وقيادتها 
الر�سيدة بهدف الإ�سهام يف ر�سم م�ستقبل م�سرق تنعم فيه الدول 

وال�سعوب باخلر والرخاء والزدهار.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

ال�سرق  منطقة  تفكر  اإع���ادة  ،يف   2020 دب��ي  اأك�سبو  ال���دويل  املعر�س  اأ�سهم 
الأو�سط يف قدراتها املتميزة وامكانياتها املبهرة، حيث جعل منها مركزاً اعتبارياً 
يف جمال تنظيم املعار�س واملحافل العاملية الكربى، فما قامت به دولة الإمارات 
الثقة  اأعطى  العاملي،  ه��ذا احل��دث  دب��ي من تخطيط وتنفيذ  اإم��ارة  متمثلة يف 
بتنظيم  ال�سرف  ه��ذا  لنيل  التقدم  يف  الأخ��رى  العربية  ال��دول  جلميع  والقوة 
م�ساركات  اأح��د  وتنظيم  جتهيز  يف  مكان  وحجز  ال��ك��ربى،  والأح���داث  املعار�س 
تاأ�س�س  الذي  الدولية  للمعار�س  الدويل  املكتب  اأن  القادمة، حيث  اأك�سبو  ن�سخ 
امل�سوؤول  عن تن�سيق  باري�س، كمنظمة حكومية دولية هو  1928 ومقره  عام 
بعد   2020 بتنظيمه يف  دبي  اإم��ارة  فازت  العاملية، وقد  املعار�س  اإقامة  واإدارة 
انعقاد اجلمعية العمومية للمكتب الدويل للمعار�س يف باري�س يوم 27 نوفمرب 
2013 ومت الإعان عن ا�ست�سافة دبي لإك�سبو  من الفرتة 1 اأكتوبر اإىل 31 

2020 بعد تفوقها على  �ساو باولو الربازيلية ويكاترينربغ الرو�سية  مار�س 
واإزمر الرتكية، حيث ح�سلت على 116 �سوتاً من العدد البالغ 164 �سوتاً.

 ومن املقرر اأن ينظم الن�سختني القادمتني مدينة اأو�ساكا يف اليابان عام 2025 
اليابان  يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  ومن   ،  2030 عام  اأوكرانيا  يف  اأودي�سا  ومدينة 
جداُ،  كبر  بعدد  متقدمة  دب��ي  لتظل  دول��ي��ة،  منظمة  و25  م�ساركاً   150
حيث ا�ست�سافت 192 دولة من جميع اأنحاء العامل من بينهم دول كانت لأول 
هو  دب��ي،  جتربة  جن��اح  يف  �ساهمت  التى  ال�سمات  فمن  اأك�سبو،  يف  ت�سارك  م��رة 
التى  التحتية  فالبنية  للتجهيزات،  كافية جداً  كانت  وامل��دة  ال�سليم  التخطيط 
نفذتها دبي تفوق الو�سف، من تو�سيل املرتو اإىل موثع اأك�سبو، بالإ�سافة اإىل 
توفر املوا�سات املجانيةمن جميع اإمارات الدولة اإىل مقر املعر�س والعودة، 
وتخفي�س تذاكر احل�سور للجهات واملوؤ�س�سات ف�سا عن جمانية دخول اأ�سحاب 
الهمم والأطفال وطلبة التعليم الأ�سا�سني مع اتخاذ كل الإجراءات الإحرتازية 
ل�سامة الزوار من انت�سار كوفيدا 19، ومل تقت�سر النية التحتية على جانب 

التنقل بل مت توفر املرافق الأ�سا�سية وانت�سارها يف جميع اأجناء املعر�س من 
�سبل الراحة من دورات مياه وبرادات مياه �ساحلة لل�سرب ومظات ومقاعد، 
اإ�سافة اإىل م�سارح وقاعات للتقدمي احلفات والربامج الرتفيهية لكل الدول 

امل�ساركة.
الفنادق  ببناء   ،2020 اك�سبو  ال��دويل  املعر�س  تنفيذ  على  القائمون  واهتم 
وت�سير  للتخفيف  منطقة  ك��ل  يف  وال��ب��واب��ات   ، ال��ن��زلء  الف  ت�ستوعب  ال��ت��ى 
الإع��ام��ي والأخبار  اإع��ام��ي لتغطية املحتوى  ل��ل��زوار، ووج��ود مكتب  الأم���ور 
والعاملية،  والإقليمية  املحلية  الإع��ام  و�سائل  جميع  مع  والتوا�سل  امل�ستمرة 
املعر�س  املهنية واحل��رف��ي��ة، وق��دم  ق��در كبر م��ن  امل��ك��ون م��ن فريق عمل على 
املركبات للزوار الراغبني يف التنقل داخل ملعر�س من كبار ال�سن والذين يودون 
التنزهة، وخ�س�س لاإعاميني مركبات للتو�سيل لاأجنة والتغطية امل�ستمرة 
وار�سادهم  املتطوعني خلدمة اجلمهور  لاأحداث، وهناك عدد كبر جداً من 
وق�����راءة اخل���رائ���ط اخل��ا���س��ة ب��اأك�����س��ب��و، واع��ت��م��د امل��ك��ان ع��ل��ى امل�����س��ارح املنت�سرة 

وامل�ساحات اخل�سراء وال�سخار والزهور التى نالت ا�ستح�سان الزوار، ثم ياأين 
توزيع الأجنة توزيعاً مغايراً للتوزيع احلقيقي على الكرة الأر�سية فاختلطت 
الدول الأوروبية بالأفريقية والأ�سيوية، ويف كل جناح متطوع ي�ساعد يف اللغة 

والرتجمة.
كما يتوفر يف كل منطقة مكتب ا�ستعامات يقدم اخلدمات ال�سريعة والتوجية 
الزوار   عليه  تهافت  ال��ذي  ال�سفر  ج��واز  دب��ي  اك�سبو  وابتكر  املطويات،  وت��وزي��ع 
واقتنائه، واإقامة امل�سابقات واختيار الفائز �سمن القرعة اللكرتونية من خال 
و�سع اخلريطة املختومة من خم�سون دولة يف �سندوق زجاجي والفائز يح�سل 
اليوبيل  اأو  الو�سل  �ساحة  تنطلق من  التى  الليلية  �سيارة، غر احلفات  على 
وجتد وفود كثرة جداً حل�سن اختيار املطربني العرب امل�سهورين على ال�ساحة 
الفنية، كما ت�ست�سيف املطربني والفنانية الأجانب مما يجد الك�سافة العددية 
من الدول الأجنبية والتفاعل مع العر�س واملقدمة من الفنون ال�سعبية طوال 

الوقت يف ال�سوارع وال�ساحات يف اأك�سبو.

•• اأبوظبي -وام:

من�سة  اأّول  "ملفي" وه���ي  وم��ن�����س��ة  اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ح��ة  دائ�����رة  ت�����س��ت��ع��ر���س 
املبادرات  واإح���دى  املنطقة  م�ستوى  على  ال�سحية  املعلومات  لتبادل  مبتكرة 
القادم  العاملي  املوؤمتر واملعر�س  ال�سرتاتيجية للدائرة خال م�ساركتهما يف 
جلمعية نظم واإدارة معلومات الرعاية ال�سحية لعام2022 اإجنازات التحّول 

الرقمي يف جمال الرعاية ال�سحية يف اإمارة اأبوظبي.
التوايل لتقدمي عرو�س يف  الثانية على  الدائرة واملن�سة لل�سنة  و مت اختيار 
هذا احلدث الدويل ال�سنوي الذي افتتح ام�س يف مدينة اأورلندو الأمريكية 
الرعاية  ت�����س��ّور  "اإعادة  ���س��ع��ار:  حت��ت  اجل���اري  م��ار���س   18 حتى  ي�ستمر  و 
جمال  يف  رائ��دي��ن  عامليني  خ���رباء  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��وؤمت��ر  و�سيجمع  ال�سحية". 
قطاع  تواجه  التي  والتحديات  الق�سايا  لبحث  والبتكار  ال�سحية  الرعاية 
الرعاية ال�سحية حول العامل. و�سيقوم كل من الدكتور حامد الها�سمي رئي�س 
وحدة ال�سحة الرقمية وم�ست�سار يف دائرة ال�سحة اأبوظبي وعاطف الربيكي 
امل�سوؤولة عن  ال�سحية  البيانات  اأبوظبي خلدمات  التنفيذي ل�سركة  الرئي�س 
"اإعادة  ع��ن��وان:  حتت  مار�س   15 يف  عر�س  "ملّفي" بتقدمي  من�سة  ت�سغيل 

هام�س  على  وذل��ك  اأبوظبي"  يف  الرقمي  التحّول  ال�سحية:  الرعاية  ت�سّور 
املوؤمتر. كما �ست�ستعر�س جل�سة "قيادة التحّول الرقمي يف الرعاية ال�سحية" 
الرعاية  قطاع  لتحّول  الع�سرية  الرقمية  ال�سرتاتيجية  تفا�سيل  املوؤمتر  يف 
ال�سحية يف الإمارة و�ست�سلط ال�سوء على الدور املحوري ملن�سة "ملفي" يف بناء 
منظومة رعاية �سحية رائدة على م�ستوى العامل تركز على تعزيز التكامل 
وكفاءة  اخل��دم��ات  ج���ودة  ل��ارت��ق��اء  وذل���ك  ال�سحية  املن�ساآت  ب��ني  وال��رتاب��ط 
خمرجاتها. وتاأتي هذه اجلل�سة يف اإطار امل�ساعي الرامية لتوفر من�سة متكن 
جمال  الرقمي  التحول  وق��ادة  املعلومات  لتكنولوجيا  التنفيذيني  املديرين 
الرعاية ال�سحية من التوا�سل وتوطيد العاقات التي ت�ساهم يف دعم جهود 
التحول الرقمي للرعاية ال�سحية وامل�سي لتوفر اأف�سل رعاية �سحية باأعلى 
جودة للمر�سى. وقال الدكتور حامد الها�سمي: ميّثل املوؤمتر من�سة مرموقة 
لعر�س م�سرة التحّول الرقمي املت�سارع يف جمال الرعاية ال�سحية يف اأبوظبي 
اآفاق م�ستقبل الرعاية ال�سحية  على امل�ستوى الدويل والتي ت�سهم يف تعزيز 
املري�س  ال�سحية والرتقاء بتجربة  بجودة اخلدمات  امل�سي قدماً  وموا�سلة 
وذلك �سمن ا�سرتاتيجية طموحة قائمة على ال�ستفادة من اأف�سل الأنظمة 
وال�ساملة  املخ�س�سة  الطبية  اخلدمات  اأح��دث  لتقدمي  تهدف  التي  املبتكرة 

تعزيز  يف  املتمثل  هدفنا  وحتقيق  وخارجها  الإم���ارة  يف  للمر�سى  والوقائية 
�سحة ورفاه جميع اأفراد املجتمع يف الإمارة من خال الرتكيز على الوقاية 
وفعالة.  اجلودة  وعالية  ومبتكرة  متكاملة  لرعاية �سحية  الو�سول  و�سهولة 
 HIMSS22 موؤمتر  فعاليات  لنا  توّفر  الربيكي  عاطف  ق��ال  جهته  من 
الفر�سة للتوا�سل والتعاون مع نخبة من اأف�سل العاملني يف جمال الرعاية 
ت�سّور  واإع���ادة  والتغير  البتكار  �سغف  يجمعهم  الذين  العامل  يف  ال�سحية 
16 مار�س حما�سرة يلقيها الدكتور  الرعاية ال�سحية. و�سي�سهد املوؤمتر يف 
من�سة  يف  واملعلوماتية  ال�سريري  العتماد  ق�سم  رئي�س  �سيلفا  دي  �ساجني 
"ملفي" مع عاطف الربيكي حول اأهمية توحيد معاير البيانات ال�سريرية، 
وذلك خال جل�سة املوؤمتر املعنية بت�سغيل املتبادل املعلومات ال�سحية. و �سمح 
جتميع بيانات املر�سى يف اأبوظبي لفريق من�سة "ملفي" بتطويراأداة فريدة 
ت�سجيل  لدى  معايرالبيانات  ا�ستخدام  يف  الفجوات  وحتديد  بتحليل  تقوم 
الرعاية ال�سحية وبناًء على هذا عّممت  معلومات املري�س من قبل مقّدمي 
دائرة ال�سحة يف �سهر نوفمرب 2021 توجيهات على القطاع باعتماد معاير 
البيانات،  وج���ودة  للمعلومات  املتبادل  الت�سغيل  لتح�سني  للبيانات  حم��ددة 
وبالتايل تعزيز القيمة ال�سريرية ودقة البيانات املتعلقة ب�سحة ال�سكان مما 

ي�ساهم يف حت�سني نتائج املر�سى. و�ست�سمح هذه الأداة مبراقبة التقّدم املحرز 
يف تطبيق هذه املعاير ب�سكٍل م�ستمر.

كما �سي�سارك الربيكي يوم 14 مار�س مع جمموعة من قادة القطاع من حول 
التنفيذيني يف  امل�سوؤولني  �ستعقد �سمن فعاليات قمة  نقا�س  العامل يف حلقة 
موؤمتر HIMSS22 حتت عنوان: "م�ستقبل الرعاية ال�سحية: اخلطوات 
القادمة وكيفية حتقيقها." وكانت "ملفي" قد اأعلنت موؤخراً عن اإمتام ربط 
هذا  ويعد  املن�سة  على  الإم���ارة  يف  واخلا�سة  احلكومية  امل�ست�سفيات  جميع 
الهامة للمر�سى بني  املعلومات ال�سحية  الإجناز خطوة هامة ت�سمح بتبادل 
ل�سجات  موحدة  مركزية  بيانات  قاعدة  واإن�ساء  ال�سحية،  الرعاية  مقدمي 
املر�سى بهدف حت�سني جودة الرعاية ال�سحية وخمرجات اخلدمات املقدمة 
اإمارة  م�ست�سفيات  جميع  رب��ط  اإىل  وبالإ�سافة  ابوظبي  اإم���ارة  يف  للمر�سى 
ابوظيال� 60 مت ربط 1208 عيادة ومركز طبي و758 �سيدلية يف املن�سة 
مما يعني اأنه اأ�سبح الآن باإمكان اأكرث من 45،800 طبيب وممر�س ومهني 
"ملفي"  من�سة  اإىل  ال��دخ��ول  �سحية  رع��اي��ة  من�ساأة   2،026 م��ن  خمت�س 
الو�سول  عرب  دقة  اأك��رث  ق��رارات  لتخاذ  واملعلومات  البيانات  على  للح�سول 

الآمن اإىل املعلومات الطبية املهمة على املن�سة.

•• را�س اخليمة-الفجر : 

املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  وزارة  اأ��������س�������ادت 
للجمعية  املميزة  التطوعية  باجلهود 
الكيميائية الإماراتية يف راأ�س اخليمة 
بقيادة الأ�ستاذة موزة �سيف ال�سام�سي 
الكيميائي  والحت��اد  اجلمعية  رئي�سة 

اخلليجي.
ج���اء ذل���ك ع��ل��ى ل�����س��ان ال�����س��ي��د احمد 
اجلمعيات  اإدارة  مدير  نائب  اخل��دمي 
خال  ب�����ال�����وزارة  ال����ع����ام  ال���ن���ف���ع  ذات 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  ح�سوره 
العادية لها عرب تطبيق " زوم " اأم�س 
ونوه اخلدمي بدور اجلمعية يف توثيق 
واملعاهد  الكيميائيني  ب��ني  ال��ع��اق��ة 
بدور  والتعريف  العلمية  واملوؤ�س�سات 
ال���ك���ي���م���ي���اء يف ت���ط���وي���ر امل���ج���ت���م���ع يف 
�ساأن  رف��ع  على  وعملها  امليادين  �ستى 
مب�ستواهم  وال��ن��ه��و���س  الكيميائيني 
الربامج  وتنظيمها  والعملي  العلمي 
املدار�س  م��ع  ذل��ك  لتحقيق  ال��ازم��ة 
دعم  يف  واإ����س���ه���ام���ات���ه���ا  واجل����ام����ع����ات 
الكيمياء  ح��ق��ول  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
تعليم  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر  امل��خ��ت��ل��ف��ة ويف 
تقدمي  يف  اجلمعية  وجن��اح  الكيمياء 
ال����س���ت�������س���ارات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة يف 

وتطبيقاته  ال��ك��ي��م��ي��اء  ع��ل��م  جم����الت 
واإب��������رازه��������ا ن���������س����اط����ات واإجن�����������ازات 
وح�سورها  الإماراتيني  الكيميائيني 
اجلمعيات  اأن���������س����ط����ة  يف  ال����ف����اع����ل 
اخلليجية  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  والحت�������ادات 

والعربية والدولية.
كما اأثنى اخلدمي على جهود اجلمعية 
عليها  ت�سرف  التي  اجلمعيات  �سمن 
الوزارة وتتميز بن�ساط تطوعي يخدم 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ���ل  الكيمائيني 

بالرغم من جائحة كرونا.

الأ���س��ت��اذة موزة  اأ���س��ادت  وم��ن جانبها 
راأ�س  حكومة  بدعم  ال�سام�سي  �سيف 
وزارة  وب��دع��م  اجلمعية  ملقر  اخليمة 
يحقق  مب��ا  ال�����س��ن��وي  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
اأهدافها التطوعية يف جمال الكيمياء 
على  اجلمعية  ح��ر���س  اىل  م�����س��رة   ،
الرتقاء  يف  املتمثلة  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق 
العاملية  اإىل  الإم�����ارات  يف  بالكيمياء 
، وح���ر����س اجل��م��ع��ي��ة وط��م��وح��ه��ا يف 
الكيميائي يف الإمارات  العمل  تطوير 
الأبحاث  وتعزيز  تقدمي  خ��ال  من   ،

والدرا�سات الكيميائية ، واإبراز جهود 
الكيميائيني يف دولة الإمارات العربية 
ال��ع��رب��ي وحتقيق  وال���وط���ن  امل��ت��ح��دة 

ال�سراكة املجتمعية الفاعلة.
جمل�س  جهود  على  العمومية  واأثنت 
لعام  امل���ا����س���ي���ة  ال���������دورة  يف  الإدارة 
اجلمعية  وم���������س����ارك����ات  اخل���م�������س���ني 
واحت�سان  واخل���ارج���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
والفعاليات  الأن�����س��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د 

الكيميائية على م�ستوى الدولة .
التي  املا�سي  العام  اأن�سطة  اأب��رز  وم��ن 
مركزية  ف��ع��ال��ي��ة  ال���ث���اث���ني  ت���ع���دت 
من  معظمها  وك���ان  وع��رب��ي��ة  حملية 
لتحديات  مواكبة  زوم  تطبيق  خ��ال 
م��ر���س  ك��رون��ا ك��وف��ي��د 19 وم��ن��ه��ا : 
الماراتي  الكيمياء  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
يف ال��ث��اين م��ن ف��رباي��ر وامل�����س��ارك��ة يف 
املوؤمتر الكويتي الرتبوي وامل�ساركة يف 
حتكيم جائزة حمدان بن را�سد لاأداء 
الثقايف  وامل��و���س��م  امل��ت��م��ي��ز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
وا�سبوع  للكيمياء  ال��ع��رب��ي  ل��احت��اد 
الكيمياء العربي وامل�ساركة يف فعاليات 
�سهري ال��ق��راءة والب��ت��ك��ار وي��وم زايد 
للعمل الإن�ساين واليوم الوطني ويوم 
ال�سهيد ويوم ال�سعادة العاملي واإ�سدار 
واجلدول  الكيميائية  اأط��ي��اف  جملة 

الدوري والتقومي ال�سنوي .
 : يف  حم���������ا����������س���������رات  وت������ن������ظ������ي������م 
ال��ك��روم��وت��وغ��راف��ي��ا وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف 
للرتبة  امل����ل����وث����ات  وت���ق���ي���ي���م  ف��ح�����س 
ال�سناعات  ح������ول  واأخ���������رى  وامل��������اء 
البرتوكيماوية  وعن الزمات وتعليم 
اأكرياميد  التعلم وعن تطبيق بويل 
وحما�سرة مثبطات الت�اآكل اخل�سراء 
الذكاء  عن  واأخ��رى  للبيئة  ال�سديقة 
جودة  ور���س��ة  وتنظيم  ال���س��ط��ن��اع��ي  
احل�����ي�����اة ال���ت���دري���ب���ي���ة واخ���������رى عن 
امل�ستدامة  والبيئة  ال�سحية  ال�سامة 
امل�ساريع  يف  احلديثة  التقنيات  وع��ن 
امل�سايف  مع  املتكاملة  البرتوكيميائية 
يف  املجموعات  نظرية  تطبيقات  وعن 
الإ�سعافات  وع���ن  ال��ط��ي��ف��ي  التحليل 
الطاقة  وح����ول  الأ���س��ا���س��ي��ة  الأول���ي���ة 
واملختربات  وال��ك��ي��م��ي��اء  امل�����س��ت��دام��ة 

اجلنائية 
تكرمي  العمومية  اجلمعية  وب��ارك��ت 
علمي  بحث  لأف�سل  جائزة  اجلمعية 
كيميائي با�سم الدكتورة م�سكان العور 
رحمها اهلل من رواد الكيمياء بالدولة 
فاز  وال���ت���ي  ل��ه��ا  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  يف 
مدر�سة  م��ن  حامد  عبدالرحمن  بها 

براعم العني اخلا�سة.

تنمية املجتمع وعمومية الكيميائية تبارك ن�شاطاتها يف ظل حتديات كوفيد 19

مرمي املهريي تزور جناح فيتنام يف اإك�شبو 2020 دبي

اأك�شبو دبي 2020 ق�شة ملهمة للدول العربية وداعم قوي لتنظيم املعار�س والأحداث الكربى 

اأبوظبي ت�شتعر�س اإجنازاتها بالتحول الرقمي يف جمال الرعاية ال�شحية مبوؤمتر عاملي

•• دبي-وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
الدويل معايل عبد الكرمي الدغمي رئي�س جمل�س النواب يف اململكة الأردنية 
معايل  وبح�سور  دب��ي،   2020 اإك�سبو  مقر  يف  وذل��ك  ال�سقيقة،  الها�سمية 

�سقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي.
جرى خال اللقاء بحث �سبل تعزيز اآفاق التعاون امل�سرتك بني دولة الإمارات 
واململكة الأردنية الها�سمية انطاقا من العاقات الأخوية الرا�سخة التي 

تربط بني البلدين ال�سقيقني.

كما بحث اجلانبان الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك بالإ�سافة اإىل امل�ستجدات 
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

اإك�سبو  وا�ستعر�س �سموه ومعايل عبدالكرمي الدغمي امل�ساركة الأردنية يف 
البارز يف تعزيز التعاون الثنائي بني  العاملي  2020 دبي، ودور هذا احلدث 

البلدين ال�سقيقني وتنمية قطاعات العمل امل�سرتك.
العاقات  ومتانة  عمق  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
الها�سمية، واحل��ر���س على  الأخ��وي��ة بني دول��ة الإم���ارات واململكة الأردن��ي��ة 
تعزيز التعاون امل�سرتك يف املجالت كافة مبا يلبي تطلعات قيادتي البلدين 

ال�سقيقني ويعود باخلر على �سعبيهما.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل رئي�س جمل�س النواب الأردين يف اإك�شبو 2020

•• عجمان -الفجر:

اجرة:   مركبة  �سائق  ع��ج��م��ان،   – النقل  هيئة  ك��رم��ت 
و���س��ي��م ار���س��د حم��م��د ار���س��د ت��ق��دي��ًرا لأم��ان��ت��ه وح�سن 
املقعد  على  ع��ث��وره  بعد  م��ايل  مبلغ  وت�سليمه  ت�سرفه 
عن  ع��رب  ال���ذي  للعميل،  وت�سليمها  للمركبة  اخللفي 

�سعادته وتقديره لل�سائق بات�ساله بالهيئة. 
الذي  لل�سائق  الإي��ج��اب��ي  ال�سلوك  اإىل  الهيئة  وا���س��ادت 
ي��ع��ك�����س الإخ����ا�����س والأم�����ان�����ة وي���ع���د ح����اف����ًزا جلميع 
ال�����س��ائ��ق��ني وت���دع���و اجل��م��ي��ع ب���الل���ت���زام ب��ه��ذا الواجب 

ويعزز  املجتمعية،  ال�سراكة  مفهوم  وتطبيق  الأخاقي 
مركبات  مل�ستخدمي  الإيجابية  ال�سورة  ال�سلوك  ه��ذا 

الأجرة يف عجمان.
لل�سائقني  الهيئة عدة برامج تدريبية وتوعوية  وتقدم 
يف جمالت متعددة بهدف رفع كفاءة ال�سائقني وتنمية 
للجمهور  اخلدمة  تقدمي  م�ستوى  وحت�سني  قدراتهم 

وفق اعلى واأف�سل املعاير.
ع��ن طريق  الأج�����رة  م��رك��ب��ات  ومي��ك��ن للجمهور ط��ل��ب 
تطبيق  وه���و   Route Ajman ال��ذك��ي  التطبيق 

متكامل حلجز املركبات بكافة فئاتها. 

هيئة النقل – عجمان تكرم �شائقا لأمانته 



الثالثاء   15  مارس    2022  م   -    العـدد   13493  
 Tuesday     15  March   2022   -  Issue No   13493 عربي ودويل

09

اإن  الرو�سي فادمير بوتني  الرئي�س  اأوث��ق حلفاء  ق��ال واح��د من   
العملية الع�سكرية التي تنفذها رو�سيا يف اأوكرانيا ل ت�سر بال�سرعة 
التي اأرادها الكرملني يف اأقوى اعرتاف علني حتى الآن من مو�سكو 

باأن الأمور ل ت�سر وفقا للخطة املو�سوعة.
وعزا فيكتور زولوتوف رئي�س احلر�س الوطني يف كلمة األقاها خال 
الأول  اأم�س  كريل  الأرثوذك�سية  الكني�سة  بطريرك  تراأ�سه  قدا�س 
اأوكرانية  ق��وى  اإنها  ق��ال  اإىل ما  املتوقع  الأب��ط��اأ من  الإي��ق��اع  الأح��د 
بني  �سائعا  اتهاما  م��ك��ررا  املدنيني  خلف  تختبئ  متطرفة  ميينية 
امل�سوؤولني الرو�س. وبدا اأن تعليقاته تتناق�س مع تقييم وزير الدفاع 
الرو�سي �سرجي �سويجو يوم اجلمعة الذي اأبلغ بوتني اأن “كل �سيء 
ي�سر وفق اخلطة«. وقال زولوتوف الذي كان م�سوؤول يف فرتة من 
الفرتات عن اأمن بوتني ال�سخ�سي “اأود اأن اأقول نعم لي�س كل �سيء 
هدفنا  �سوب  من�سي  “لكننا  واأ�ساف  نودها«.  التي  بال�سرعة  ي�سر 

خطوة خطوة و�سيكون الن�سر لنا«.
 

�سرق  يف  دونيت�سك  منطقة  يف  لرو�سيا  املوالون  النف�ساليون  اأعلن 
على  ا  �سخ�سً  16 مبقتل  ت�سببت  كييف  لقوات  �سربًة  اأن  اأوك��ران��ي��ا 
لإنهاء  الرامية  املفاو�سات  من  رابعة  جولة  جت��ري  وق��ت  يف  الأق���ّل، 
“تو�سكا”  �ساروخ  �سظايا  اأن  انف�ساليون  م�سوؤولون  واأف��اد  احل��رب. 
املتمّردين  التي تعد عا�سمة  املدينة،  اإ�سقاطه يف و�سط  اأوك��راين مت 
اأ�سخا�س  ع�سرة  من  اأك��رث  مقتل  عن  اأ�سفرت  ال��واق��ع،  الأم��ر  بحكم 

و�سقوط عدد من اجلرحى. 
اأن  م�سيفة  قتيا”،   16 ت�سجيل  “مت  املنطقة  وزارة �سحة  وقالت 
23 اآخرين اأ�سيبوا بجروح. و�سبق اأن اأعلنت ال�سلطات النف�سالية 
ا. ون�سرت قنوات النف�ساليني الر�سمية على  20 �سخ�سً عن مقتل 
اأظهرت �سيارات  تلغرام �سورا وت�سجيات م�سّورة لتبعات احلادثة، 
باملتاجر.  حّلت  التي  والأ���س��رار  ال�سارع  يف  متناثرة  وجثثا  متفّحمة 
�سحة  م��ن  م�ستقل  ب�سكل  التحقق  م��ن  ب��ر���س  ف��ران�����س  تتمّكن  ومل 
احل�سيلة ال�سادرة عن �سلطات املنطقة التي ي�سيطر عليها متمّردون 

موالون ملو�سكو منذ العام 2014.
زعيم  اأف��اد  الر�سمية،  الرو�سية  التلفزيونية  القناة  مع  مقابلة  ويف   
دني�س  واح���د  ج��ان��ب  م��ن  املعلنة  ال�سعبية”  دونيت�سك  “جمهورية 
املناطق  اأ���س��رارا يف  اأح��دث  اإ�سقاطه  ال��ذي مت  ال�ساروخ  اأن  بو�سيلني 

ال�سكنية واأكد �سقوط قتلى مدنيني.

ر�سالة  يف  ميت�سوتاكي�س  كرياكو�س  اليوناين  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
اإ�سابته  اأثبتت  الخ��ت��ب��ارات  اإن  الث��ن��ني  اأم�����س  ت��وي��رت  على  م�سورة 
وقال ميت�سوتاكي�س: »جاءت نتيجة الفح�س اإيجابية  بكوفيد-19. 
واأمار�س مهامي من  املنزل  نف�سي يف  �ساأعزل  وبالتايل  ال�سباح  هذا 
هناك«. والتقى ميت�سوتاكي�س بالرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 

يف اإ�سطنبول اأم�س الأول.

قّررت اأملانيا زيادة اإنفاقها على الدفاع اإىل م�ستوى قيا�سي يف 2022 
اأوك��ران��ي��ا، وف��ق م�سروع امل��وازن��ة ال��ذي ك�سف  على خلفية احل��رب يف 
النقاب عنه  اأم�س الثنني، فيما ت�سعى برلني لتجاوز هدف الإنفاق 

الذي حدده حلف �سمال الأطل�سي يف ال�سنوات املقبلة.
ويخ�س�س م�سروع املوازنة، الذي �سيناق�سه الربملان يف الأيام القليلة 
لاإنفاق  دولر(  م��ل��ي��ار   55( ي���ورو  م��ل��ي��ار   50 م��ن  اأك���رث  امل��ق��ب��ل��ة، 
الع�سكري هذا العام، وفق ما اأفاد م�سدر حكومي، وا�سفا الرقم باأنه 

“مرتفع ب�سكل قيا�سي«.
كما تخطط احلكومة “ل�سندوق خا�س” بقيمة 100 مليار يورو 

لتحديث قوات اأملانيا امل�سّلحة انطاقا من العام 2022.
الثنني  بر�س  فران�س  وكالة  برملاين  م�سدر  اأف��اد  فيما  ذل��ك  وياأتي 
اأمركية  35 مقاتلة  اإىل  �سراء ما ي�سل  يعتزم  الأمل��اين  اأن اجلي�س 
مقاتلة  و15  مارتن”  “لوكهيد  �سركة  من   ”35 “اف  ط��راز  من 

“يوروفايرت«.
وقال امل�سدر �سرط عدم الك�سف عن ا�سمه، تاأكيدا ملعلومات ن�سرتها 
و�سائل اإعام اأملانية، اإن برلني تنوي �سراء ما ي�سل اإىل 35 طائرة 
“تورنيدو”،  ط���راز  م��ن  امل��ت��ق��ادم��ة  ط��ائ��رات��ه��ا  لتبديل   ”35 “اإف 
الوحيدة القادرة على حمل روؤو�س نووية اأمركية �سمن قوات حلف 

�سمال الأطل�سي )ناتو(.

عوا�صم

لندن

مو�صكو

اأثينا

برلني

مو�شكو تتهم الغرب بال�شعي للت�شبب 
بتخلف »م�شطنع« عن �شداد م�شتحقاتها 

•• مو�صكو-اأ ف ب

اعتربت وزارة املال الرو�سية اأن العقوبات املفرو�سة على مو�سكو ب�سبب النزاع 
م�ستحقات  �سداد  عن  “م�سطنع”  بتخلف  الت�سبب  اإىل  تهدف  اأوكرانيا  يف 
اإن  تقول  التي  “الت�سريحات  اإن  بيان  يف  ال��وزارة  واأعلنت  الرو�سية.  الديون 
رو�سيا ل ت�ستطيع الوفاء بالتزاماتها يف ما يتعلق بدينها العام، ل تتوافق مع 
“جتميد ح�سابات بنك رو�سيا واحلكومة بالعمات  اأن  اإىل  م�سرًة  الواقع” 
الأجنبية ميكن اأن ُينظر اإليه على اأنه رغبة دول اأجنبية يف الت�سبب بتخلف 
م�سطنع” عن �سداد الديون. وتواجه رو�سيا عدة ا�ستحقاقات ديون بالعمات 
الأجنبية خال اآذار/مار�س وني�سان/اأبريل، يف وقت تواجه �سعوبات يف تاأمني 
ويوؤدي  الغربية.  بالعقوبات  احتياطاتها عما  مدفوعاتها بعدما مت جتميد 
التخلف يف ال�سداد تلقائيا اإىل قطع البلد عن الأ�سواق املالية ويقو�س اإمكانية 
اإىل  اأمر  “اإ�سدار  اأنها تعتزم  املالية  واأف��ادت وزارة  اإليها لعدة �سنوات.  عودته 
املهل”،  �سمن  الأجنبية  بالعمات  امل��دف��وع��ات  بت�سديد  امل�سارف-العماء 
القيود  على  �سيتوقف  امل��دف��وع��ات  “تنفيذ  اأن  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م�سرة 
على  رو�سيا  وبنك  احلكومة  ق��درات  على  املفرو�سة  العقوبات  عن  الناجمة 

ال�سيطرة على ح�ساباتها بالعمات الأجنبية«.

ق�سف مبنى �سكني يف كييف والآمال معلقة على حمادثات ال�سالم 

اأمريكا حتذر ال�شني من م�شاعدة رو�شيا على جتنب العقوبات

على وقع احلرب يف اأوكرانيا.. هل ف�شلت الو�شاطة الفرن�شية؟

وزير بريطاين : �شقوط �شواريخ على  فرن�شا تتخلى عن اإلزامية الكمامة و�شهادة التلقيح 
اأرا�شي الأطل�شي »اأمر غري مرجح« 

•• لندن-رويرتز

 قال وزير ال�سحة الربيطاين �ساجد جاويد  اأم�س الثنني اإنه 
لي�س م�ستحيا �سقوط �سواريخ رو�سية يف اأرا�سي حلف �سمال 
الأطل�سي لكنه اأمر غر مرجح ب�سكل كبر م�سيفا اأن احللف 
�سقوط  احتمال  ح��ول  ���س��وؤال  وردا على  ذل��ك.  ح��دث  اإذا  �سرد 
�سواريخ رو�سية على اأرا�سي احللف بعد تعر�س قاعدة تدريب 
ع�سكرية اأوكرانية بالقرب من بولندا لهجوم يف مطلع الأ�سبوع 
 ... لي�س م�ستحيًا  “هذا  �سي(  ب��ي.  )ب��ي.  لراديو  ق��ال جاويد 

لكنني ما زلت اأعتقد يف هذه املرحلة اأنه غر مرجح للغاية«.

وُيذكر اأن يف مطلع اآذار/مار�س عندما قررت احلكومة تخفيف تدابر مكافحة 
ت�سهد  الفرو�س  انت�سار  من  والطويلة  القوية  اخلام�سة  املوجة  كانت  ال��وب��اء، 
ب��داأ عدد  اع��د احل��ال كذلك. فقد  الأخ���رة مل  الأي���ام  وا�سحاً، ولكن يف  تراجعاً 
الإ�سابات يرتفع مرة اأخرى يف فرن�سا، وبلغ معدل الإ�سابات الأحد لاأيام ال�سبعة 

املا�سية اأكرث من 65250 اإ�سابة، مقابل 50646 يف الأ�سبوع ال�سابق.
ومل يوؤثر ارتفاع عدد الإ�سابات حتى الآن على خدمات الرعاية احلرجة، رغم 

ت�سجيل زيادة يف عدد حالت ال�ست�سفاء الأحد.
وقال رئي�س ق�سم الأمرا�س املعدية يف م�ست�سفى بي�سا يف باري�س يزدان يزدنبانا 
على قناة فران�س انرت “ل يزال يتعني علينا النتظار قليًا لرى ما اإذا كان هذا 

الجتاه يتعزز، ولكن يف الواقع نرى ال�سيء نف�سه على امل�ستوى الأوروبي«.
وي�سر الع�سو يف املجل�س العلمي اإىل “ثاثة اأ�سباب” لرتفاع عدد الإ�سابات: 
فتح  “اإعادة  بقليل،  لانت�سار  قابلية  الأك���رث   BA2 ال��ف��رع��ي  املتغر  وج���ود 

املدار�س” بعد عطلة، و”رمبا تراخي النا�س يف تطبيق قواعد الوقاية، وهو اأمر 
طبيعي جداً«.

من  ك��ب��رة  “ن�سبة  واأن  ملقحني،  ب��ات��وا  النا�س”  م��ن  ب��امل��ئ��ة   80“ ب���اأن  وذّك����ر 
لناحية  اأقله  الأرج��ح،  على  حتمينا  املناعة  وه��ذه  )بالفرو�س(  اأ�سيبوا  ال�سكان 

ال�ست�سفاء«.
ويف اأكرث ال�سيناريوهات ت�ساوؤماً، قدر معهد با�ستور الفرن�سي لاأبحاث اخلمي�س، 
وهو  اأن ذروة الإ�سابات “قد تتجاوز 100،000 اإ�سابة يومياً يف اآذار/مار�س”، 
رقم مرتفع ولكنه “منخف�س جداً مقارنة بالذروة التي �سجلت يف كانون الثاين/

يناير«. ويدعو العلماء اجلميع اإىل موا�سلة تطبيق تدابر الوقاية.
وقال رئي�س جلنة م�ست�سفيات باري�س رميي �سالومون الثاثاء على تويرت، “من 
اأن نظل  نريد ذلك حقاً! يجب  كنا  لو  لأوان��ه طي �سفحة كوفيد حتى  ال�سابق 

يقظني«.

•• باري�س-اأ ف ب

رفعت فرن�سا معظم القيود التي فر�ستها ملكافحة فرو�س كورونا، و�سط دعوات 
للحذر من “عودة” الوباء. وبات بالإمكان دخول دور ال�سينما وامل�سارح واملطاعم 
واملعار�س دون اإبراز �سهادة التطعيم، اأو التنزه يف ممرات املدار�س واملتاجر بوجه 

مك�سوف دون و�سع كمامة.
ولكن يبقى و�سع الكمامة اإلزامياً يف و�سائل النقل وموؤ�س�سات الرعاية ال�سحية. 
اأو�ست  كذلك  موظفيها.  على  الكمامة  و�سع  فر�س  تقرر  اأن  لل�سركات  وميكن 
وزارة الرتبية “ب�سدة” باأن ي�سع من توا�سلوا مع م�سابني الكمامة “يف الأماكن 

املغلقة وملدة 7 اأيام«.
�سلبياً  اختباراً  اأو  التلقيح  �سهادة  اإب��راز  عرب  مطلوبة  ال�سحية  ال�سهادة  وتبقى 

للفرو�س يف موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية ودور امل�سنني.

•• لفيف-رويرتز

حمادثات  ب��داأت  اإنها  اأوك��ران��ي��ا  قالت 
اإط������اق  وق������ف  ب���������س����اأن  “�سعبة” 
ال��ف��وري للقوات  ال��ن��ار والن�����س��ح��اب 
اأم�س  وال�سمانات الأمنية مع رو�سيا 
الثنني على الرغم من ق�سف دموي 

ملبنى �سكني يف كييف.
ن��ادر من نوعه يف مطلع  اإح��راز تقدم  واأعلن اجلانبان 
ال�سابقة  امل��ح��ادث��ات  ج���ولت  ت��رك��زت  اأن  بعد  الأ���س��ب��وع 
ب��الأ���س��ا���س على وق��ف اإط���اق ال��ن��ار م��ن اأج���ل تو�سيل 
الرو�سية  القوات  حتا�سرها  وم��دن  لبلدات  امل�ساعدات 
واإجاء املدنيني وكثرا ما ف�سلت مثل هذه املحاولت.

وت��ع��ام��ل رج���ال الإط���ف���اء م��ع ب��ق��اي��ا احل��ري��ق يف املبنى 
حالة  ال�سكان  اأح��د  و�سف  حيث  العا�سمة  يف  ال�سكني 
بالتقدم  امل�ستهدفة  املدينة  يف  املا�سية  الليلة  الفو�سى 
بدرجة  الق�سف  الآن  حتى  جتنبت  التي  لكن  الرو�سي 

كبرة.
وقال م�سوؤولون اإن �سخ�سا واحدا قتل وُنقل ثاثة اإىل 

م�ست�سفى. وما زالت جثة مغطاة ممددة على الأر�س.
اختباأ  ك��ي��ف  وا���س��ف��ا  ل���روي���رتز  ك����ورويف  وق���ال مك�سيم 
القوات  اأن  �سعروا  وكيف  الأم���ر  ب��ادئ  ووال��دت��ه يف  ه��و 
اأن  “خرجنا من ال�سقة ووجدا  الرو�سية تقتحم بابهم 

ال�سلم اختفى.. النار كانت يف كل مكان«.
واأ�ساف “مل نعرف ماذا علينا اأن نفعل. لذلك خرجنا 
اإىل ال�سرفة. وو�سعنا علينا اأي ماب�س كانت يف متناول 
اأيادينا وخرجنا من �سرفة اإىل اأخرى ويف نهاية الأمر 
ا�ستعادة  نحاول  الآن  امل��ج��اور.  املبنى  مدخل  من  نزلنا 

بع�س متعلقاتنا مب�ساعدة رجال الإطفاء«.
وتنفي رو�سيا ا�ستهداف املدنيني وت�سف ما تقوم به باأنه 
“عملية خا�سة” لنزع �ساح وعزل “النازيني اجلدد” 
يف اأوكرانيا. وت�سف اأوكرانيا وحلفاوؤها الغربيون ذلك 

بحرب متعمدة لي�س لها ما يربرها.
وكتب م�ست�سار الرئي�س واملفاو�س الأوكراين ميخائيلو 
املحادثات  قبيل  الإن��رتن��ت  على  من�سور  يف  ب��ودول��ي��اك 
يقول “املفاو�سات، اجلولة الرابعة، ب�ساأن ال�سام ووقف 
وال�سمانات  للقوات  الفوري  والن�سحاب  النار  اإط��اق 
وقال يف وقت لحق اإن املحادثات بداأت لكنها  الأمنية”. 

�سعبة ب�سبب اختاف النظم ال�سيا�سية ب�سدة.
وقال بودولياك اإنه يعتقد اأن رو�سيا “ما زالت م�سللة 
باأن 19 يوما من العنف �سد املدن امل�ساملة )يف اأوكرانيا( 

هي ال�سرتاتيجية ال�سحيحة«.
كدروع  املدنيني  با�ستخدام  اأوك��ران��ي��ا  رو�سيا  واتهمت 

ب�سرية وهم ما نفته كييف متاما.

قتلى بالآلف
على  م�سيطرة  رو�سيا  اإن  �سابق  وق��ت  يف  مو�سكو  قالت 

•• عوا�صم-وكاالت

ل��ل��م��رة ال��ع��ا���س��رة م��ن��ذ ان����دلع احلرب، 
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����س  وا���س��ل 

بني  الع�سكرية  العمليات  ت�ساعد  لوقف  جهوده  م��اك��رون 
ُت�سِفر ج��ه��وده عن  ال��ذي مل  ال��وق��ت  رو�سيا واأوك��ران��ي��ا، يف 
ت��ق��دم ملحوظ لإق��ن��اع ن��ظ��ره ال��رو���س��ي ف��ادمي��ر بوتن 

بالتوقف عن تطوير الهجوم.
كان م�سوؤول يف الرئا�سة الفرن�سية، قد قال يف وقت متاأخر 
ي��وم الأح���د: “اإن ب��وت��ن، مل ُيبد رغبة لإن��ه��اء احل��رب مع 
اأُج����ري م��ع م��اك��رون، وامل�ست�سار  اأث��ن��اء ات�����س��ال  اأوك��ران��ي��ا، 

الأملاين اأولف �سولتز.«
الرئا�سة  ب��ح�����س��ب  ���س��اع��ت��ني،  ق���راب���ة  وا���س��ت��غ��رق الت�����س��ال 
الفرن�سية التي لفتت اإىل اأن ماكرون حتدث قبل ذلك مع 

الرئي�س الأوكراين فولودمير زيلين�سكي.
ومنذ لقاء ماكرون وبوتن يف الكرملني يف 7 فرباير، اأجرى 
الرو�سي، مبا  ات�سالت مع نظره   10 الفرن�سي  الرئي�س 
رو�سيا  اأوروب���ي على  الأح��د، يف خ�سم �سغط  ات�سال  فيها 
بفر�س  تلويحهم  خ��ال  من  الع�سكري،  هجومها  لإن��ه��اء 
عقوبات جديدة “وا�سعة النطاق” على مو�سكو وم�ساعفة 

متويل الأ�سلحة لأوكرانيا.
 لكن ذلك مل مينع القوات الرو�سية من موا�سلة تقدمها 
البطيء يف حميط العا�سمة الأوكرانية؛ �سعيا لتطويقها 
ورمبا اقتحامها، بالتوازي مع ت�سديد احل�سار على مدن 
اأخ����رى ك���ربى م��ث��ل خ��ارك��ي��ف وم���اري���وب���ول، و���س��ط ق�سف 
م�ستمر بال�سواريخ واملدافع اأوقع �سحايا مدنيني، وعرقل 

عمليات الإجاء يف بع�س املناطق.
الدفاع  وزارة  ق��ال��ت  ل��ه��ا،  ا�ستخباراتي  حت��دي��ث  اآخ���ر  ويف 
الربيطانية اإن “اجلزء الأكرب” من القوات الرو�سية يبعد 

الآن 25 كيلومرًتا عن و�سط مدينة كييف.
ويرى مدير �سوؤون الحت��اد الأوروب��ي مبجموعة الأزمات 
الدولية، جوزيبي فاما، يف حديث ل�”�سكاي نيوز عربية”، 

مع الرو�س هو “فعل كل ما هو ممكن” لرتتيب لقاء 
الفيديو يف  األ��ق��اه عرب  وق��ال يف خطاب  بوتني.  له مع 
اأن  “يجب  الأح��د  الأول  اأم�س  م�ساء  من  متاأخر  وق��ت 

ن�سمد. يجب اأن نقاتل. و�سنفوز«.
اإذ  هجومها  نطاق  من  �سابق  وق��ت  يف  مو�سكو  وو�سعت 
�سنت ���س��رب��ات ع��ل��ى ق��اع��دة ق���رب احل����دود م��ع بولندا 

الع�سو يف حلف �سمال الأطل�سي.
القاعدة  35 �سخ�سا قتلوا يف تلك  اإن  اأوكرانيا  وقالت 
من   180 اإىل  ي�����س��ل  م���ا  اإن  م��و���س��ك��و  ق���ال���ت  ب��ي��ن��م��ا 
“املرتزقة الأجانب” قتلوا كما مت تدمر كميات كبرة 

من الأ�سلحة الأجنبية.
مدربني  ت�����س��م  ك���ان���ت  ال���ق���اع���دة  اإن  ك��ي��ي��ف  وق����ال����ت 
الأطل�سي،  �سمال  حلف  م��ن  ع�سكريني  وحم��ا���س��ري��ن 
اأف���راد على الأر����س يف  اإن لي�س لديه  ق��ال  لكن احللف 
م�ستقل  ب�سكل  التحقق  لرويرتز  يت�سن  ومل  اأوكرانيا. 
ومل  وامل�سابني  القتلى  بعدد  تفيد  التي  التقارير  من 
اإن كان بها اأي من جنود حلف �سمال الأطل�سي  يت�سح 

الأجانب.

تراجع خماوف امل�ستثمرين
مبخاوف  تاأثرت  التي  العاملية،  املالية  الأ���س��واق  تعافت 
اأمل  على  ال�سراع،  اإىل  الأطل�سي  �سمال  حلف  جر  من 
اإح����راز ت��ق��دم يف حم��ادث��ات ال�����س��ام. و���س��ع��دت الأ�سهم 

الو�سع واإنها ل ترى �سببا لإر�سال قوات حفظ لل�سام 
من الأمم املتحدة اإىل اأوكرانيا وهو احتمال مل يبحث 

على نطاق وا�سع بعد حتى الآن.
وعلى الرغم من اأن القوات الرو�سية مل تدخل العا�سمة 
بعد، اإل اأن الآلف قتلوا يف مدن وقرى اأخرى حمتلة 
�سباط.  ف��رباي��ر   24 يف  ال��غ��زو  ب��دء  منذ  حما�سرة  اأو 
وقالت بلدية مدينة كييف اإن م�سنع طائرات من طراز 
لرويرتز  يت�سن  ومل  هناك.  للق�سف  تعر�س  اأنتونوف 

التحقق بعد من هذا التقرير.
على  م��دن��ا  اإن  كوليبا  اأوليك�سي  الإق��ل��ي��م  ح��اك��م  وق���ال 
اإجاء  عمليات  ت�سهد  كييف  ق��رب  الأم��ام��ي��ة  اجلبهة 
اإطاق  “وقف  واأ�ساف  الثنني.  اأم�س  اخلام�س  لليوم 
اأنه مرهون  الرغم من  النار يف منطقتنا �سامد، على 
انفجارات عر�سية  اأن  على  م�سرا  بالظروف”  للغاية 
ميكن �سماعها بني احلني والآخر من على م�سافة من 
رو�سيا  اإن  الأح��د  الأول  اأم�س  بودولياك  وق��ال  مكانه. 
النتائج  وتوقع بع�س  “بناء”  ب�سكل  التحدث  ب��داأت يف 
الإي��ج��اب��ي��ة م��ن امل��ح��ادث��ات خ���ال اأي����ام. ون��ق��ل��ت وكالة 
الوفد  م��ن  �سات�سكي  ليونيد  ع��ن  الرو�سية  الإع���ام 
اإليها  التو�سل  يتم  اتفاق قد  اإن م�سودة  الرو�سي قوله 

قريبا.
اإن  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ر  الأوك����راين  الرئي�س  وق���ال 
هدفا اأ�سا�سيا وا�سحا ملفاو�سيه الذين يتحدثون يوميا 

الأمر  النووية،  املحطات  ح��ول  الأم���ان  ا  واأي�سً الإن�سانية 
الذي �سّهل تناول هذه الق�سايا يف املحادثات اجلارية وعلى 

راأ�س ذلك يف حماثات اأنطاليا بني اجلانبني.
التوا�سل  و���س��ائ��ل  جميع  الآن  حتى  تنجح  مل  ذل���ك،  وم��ع 
التي اأجراها الرئي�س الفرن�سي مع بوتن، خا�سة اأن رو�سيا 
حتقق مكا�سب ع�سكرية على الأر�س، وهو ما ل مينح بوتن 
الو�ساطة، بح�سب مدير  اأي حوافز للم�سي قدما يف تلك 

�سوؤون الحتاد الأوروبي مبجموعة الأزمات الدولية.
لكنه عاد لي�سدد على اأن اإبقاء امل�سار الدبلوما�سي مفتوًحا 

اأن م��اك��رون ك��ان اأح��د اأك��رث ال��ق��ادة الغربيني ان��خ��راًط��ا يف 
احلفاظ على م�سارات مفتوحة للحوار مع رو�سيا، وكذلك 
ال��ت��ع��ام��ل ب�سكل خ��ا���س م��ع ال��رئ��ي�����س ب��وت��ن، ح��ي��ث اأجرى 
العملية  �سبقت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  يف  مبا�سرة  حم��ادث��ات  معه 
الع�سكرية،. كذلك يف نف�س يوم حترك القوات، و�سوًل اإىل 

احلديث هاتفياً يوم الأحد.
الرئي�س  ع��ن  نيابة  حت��دث  م��اك��رون  “فاما” اأن  واأو���س��ح 
ت��داع��ي��ات احلرب  م��ن  للتخفيف  الأوك������راين يف حم��اول��ة 
وخا�سة ملناق�سة م�سائل وقف اإطاق النار املحدود واملمرات 

بينما تخلت اأ�سعار النفط عن بع�س 
يف  �سجلتها  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة  مكا�سبها 

الآونة الأخرة.
وتاأثر  الطاقة  تكاليف  ارتفاع  واأدى 
ال�������س���راع ع���ل���ى ���س��ا���س��ل الإم��������داد، 
ال��ت��ي ت�����س��ررت ب��ال��ف��ع��ل م��ن جائحة 
فرو�س كورونا، والعقوبات اإىل زيادة 

ال�سغوط الت�سخمية يف جميع اأنحاء العامل.
الذي  ميلني�سينكو،  اأن��دري��ه  ال��رو���س��ي  امللياردير  وق��ال 
يلقب مبلك الفحم والأ�سمدة، اأم�س الثنني اإن احلرب 
اأزمة غذاء  اأوكرانيا يجب وقفها واإل �ستكون هناك  يف 
بالن�سبة  بالفعل  مرتفعة  الأ���س��م��دة  اأ�سعار  لأن  عاملية 

لقدرة كثر من املزارعني.
اأوكرانيا  يف  “الأحداث  ل��روي��رتز  ميلين�سينكو  وق���ال 

ماأ�ساوية حقا. نحن بحاجة ما�سة لل�سام«.
الذين  ال��رو���س  الأع��م��ال  رج��ال  وميلين�سينكو من بني 
اأي�سا  ال��غ��رب  ع��ق��وب��ات. وج��م��د  ال��غ��رب  ف��ر���س عليهم 
اأ���س��ول ال��دول��ة ال��رو���س��ي��ة وع���زل ك��ث��را م��ن ال�سركات 
الرو�سية عن القت�ساد العاملي وذلك يف حماولة لإرغام 

بوتني على تغير امل�سار.
ووفقا للعديد من امل�سوؤولني الأمريكيني، طلبت رو�سيا 

اأي�سا من ال�سني معدات ع�سكرية.
وردا على �سوؤال بهذا ال�ساأن، قال املتحدث با�سم �سفارة 
بذلك  اأ���س��م��ع  “مل  بينجيو  ل��ي��و  وا���س��ن��ط��ن  ال�����س��ني يف 
بينما اتهم متحدث با�سم وزارة اخلارجية يف  مطلقا”، 

بكني الوليات املتحدة “بالت�سليل«.
وقال ليو اإن ال�سني ترى اأن الو�سع يف اأوكرانيا “مثر 
للقلق”، م�سيفا “نحن ندعم ون�سجع كل اجلهود التي 

ُتف�سي اإىل ت�سوية �سلمية لاأزمة«.
وحذر م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي جيك �سوليفان، 
الدبلوما�سيني  كبر  م��ع  يلتقي  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال���ذي 
ال�سينيني يانغ جيه ت�سي يف روما اأم�س الثنني، بكني 
من اأنها �ستواجه “قطعا” عواقب اإذا �ساعدت مو�سكو 

على التهرب من العقوبات.
العديد من  الفجر يف  الإن��ذار قبل  وانطلقت �سفارات 
واأودي�سا  ولفيف  كييف  ومنها  اأوكرانيا،  ومناطق  مدن 

واإيفانو-فرانكيف�سك وت�سركا�سي.
2.8 م��ل��ي��ون �سخ�س اإىل  ودف���ع ال��غ��زو م��ا ي��رب��و ع��ل��ى 
الفرار عرب احلدود الأوكرانية يف حني تقطعت ال�سبل 

مبئات الألوف داخل املدن املحا�سرة.
الرئي�س  م�����س��ت�����س��ار  اأري�����س��ت��وف��ي��ت�����س  اأول��ي��ك�����س��ي  وق����ال 
ميناء  ���س��ك��ان  م���ن   2500 م���ن  اأك����رث  اإن  الأوك�������راين 
م��اري��وب��ول اجل��ن��وب��ي ُق��ت��ل��وا منذ ب��دء ال��غ��زو. وتوفيت 
�سيدة حبلى ظهرت يف �سورة اأثناء اإجائها من وحدة 
املا�سي، بح�سب وزارة  ولدة تعر�ست للق�سف الأ�سبوع 
اخلارجية. ومل يت�سن لرويرتز حتى الآن التحقق من 

�سحة تلك التقارير.

اأم���را ���س��روري��ا يف ال��وق��ت احل���ايل، كما 
ه��و احل��ال م��ع ا�ستمرار احل���رب، حيث 
���س��ي��ك��ون احل�����وار ب���ني ك��اف��ة الأط�����راف 
�سروريا يف امل�ستقبل، و�سيكون احلفاظ 

على امل�سار الدبلوما�سي حيا اأمرا يف غاية الأهمية.
اأمين  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  يف  املتخ�س�س  اخل��ب��ر  ي���رى   
باري�س  به  تقوم  كبرا  دبلوما�سيا  جهدا  هناك  اأن  �سمر، 
وبداأ  ال��راه��ن��ة،  الأزم����ة  حللحة  املا�سية  الأ���س��اب��ي��ع  خ��ال 
و�سول  الأو���س��اع  تتدهور  اأن  قبل  الفرن�سي  الن�ساط  ه��ذا 

للت�سعيد الع�سكري.
اخ��رتاق��ا يف  ك���ادت حت��دث  فرن�سا  ف���اإن  �سمر،  تقدير  ويف 
الأخري  امل��وق��ف  بع�س  ل��ول  وكييف  مو�سكو  ب��ني  الأزم����ة 
الأوروب���ي، مما  اأو الحت��اد  املتحدة  ال��ولي��ات  �سواًء موقف 

�سعد الأمر بهذا ال�سكل.
و�سدد على اأن الدور الفرن�سي موؤهل للم�ساعدة يف تاأ�سي�س 
اأكرث  هو  ماكرون  لأن  واأوكرانيا؛  رو�سيا  بني  �سيا�سي  حل 
ال�سابق  ففي  بنجاح؛  الو�ساطة  دور  تنفيذ  ي�ستطيع  زعيم 
ثم  وم��ن  بامتياز”،  اأوروب���ي���ة  “دولة  ب��اأن��ه��ا  رو���س��ي��ا  و���س��ف 
القيادة  اإيجابيا جتاه  اجتاها  لديه  اأنه  الرو�س  له  يحفظ 
الرو�سية مما يعطي لفرن�سا ممرا طويًا لإح��داث تطور 

نوعي.
الأمر الثاين يف نظر �سمر، فاملوقف الفرن�سي منفتح على 
تفهم ال�سمانات الأمنية لرو�سيا والتي كانت �سبب الأزمة 
برمتها، فبعد اأول لقاء ملاكرون مع بوتن اأكد �سرورة حفظ 
ال�سمانات الأمنية ملو�سكو، وهو ما مُيكن البناء عليه حلل 
اإق��رار العقوبات الأوروب��ي��ة على  اأن��ه عند  الأزم���ة، بخاف 

رو�سيا كانت باري�س �سوتا معتدل يف ذلك.
وو����س���ف ���س��م��ر ف��رن�����س��ا واأمل���ان���ي���ا ب��اأن��ه��ا ي�����س��ك��ان “جناح 
املُعادي لرو�سيا على طول  الناتو غر  احلمائم” يف حلف 
ق��وة وزخما للجهود  اخل��ط، وبالتايل ه��ذا الجت��اه يعطي 
تو�سع  وع���دم  ال��راه��ن��ة،  ل��اأزم��ة  ح��ل��ول  لو�سع  الفرن�سية 

احلرب خارج حدود اأوكرانيا.

الغزو الرو�سي لأوكرانيا يهدد �سال�سل الغذاء العاملية 

الأمم املتحدة تتوقع ت�شاعف حالت اجلوع يف اليمن
احلوثيني الباد اإىل املجاعة.

وُقتل مئات الآلف من الأ�سخا�س 
يف  مبا�سر  غ��ر  اأو  مبا�سر  ب�سكل 
ال�سراع اليمني، بينما نزح مايني 

عن منازلهم.
العام  امل���ت���ح���دة  الأمم  ون���ا����س���دت 
امل���ان���ح���ة تقدمي  ال�������دول  امل���ا����س���ي 
لتمويل  دولر  م���ل���ي���ارات   3،85
ت��ك��ال��ي��ف امل�������س���اع���دات، ول���ك���ن مت 
دولر  مليار   1،7 بتقدمي  التعهد 
ف��ق��ط يف م���وؤمت���ر ل���ه���ذه ال�����دول. 
جلمع  الأمم��ي��ة  املنظمة  و�ست�سعى 
مماثل  م��وؤمت��ر  يف  اإ�سافية  اأم���وال 

الأربعاء.

نهاية العام«.
العاملي  الأغ����ذي����ة  ب���رن���ام���ج  وك�����ان 
احل�س�س  خ��ف�����س  اإىل  ا����س���ط���ر 
�سخ�س  مايني  لثمانية  الغذائية 
التمويل،  نق�س  ب�سبب  اليمن  يف 
ح���ي���ث دف����ع����ت احل��������رب الأه���ل���ي���ة 
اأك������رث م����ن �سبع  امل�����س��ت��م��رة م���ن���ذ 
واملتمردين  احلكومة  بني  �سنوات 

ال��وك��الت يف تقريرها  كما ح��ّذرت 
من “تدهور و�سع الأمن الغذائي 
اليمن  ال��ت��غ��ذي��ة يف  و����س���وء  احل����اد 
مع   ،2022 ع���ام  يف  اأك���رب  ب�سكل 
�سخ�س  م���ل���ي���ون   17،4 وج�������ود 
ف���وري���ة،  م�������س���اع���دة  اإىل  ب���ح���اج���ة 
مليونا   19 اإىل  ال��ع��دد  و�سرتفع 
م���ن ب���داي���ة ح���زي���ران/ي���ون���ي���و اإىل 

)املرحلة  الآن  ال�����س��دي��د  اجل�����وع 
ك����ارث����ي(،  اخل���ام�������س���ة، يف و�����س����ع 
اإىل  اأ���س��ع��اف  بخم�سة  و���س��رت��ف��ع 

161،000” هذا العام.
وت��ع��ّرف وك����الت الغ��اث��ة املرحلة 
اخل��ام�����س��ة م���ن ال��ن��ق�����س احل����اد يف 
الأمن الغذائي باأنها للذين يعانون 

من ظروف جماعة.

العاملية وخ�سو�سا  الغذاء  �سا�سل 
القمح.

املتحدة  المم  م��ن��ظ��م��ة  وق����ال����ت 
وبرنامج  “يوني�سف”  للطفولة 
الأغذية  ومنظمة  العاملي  الأغذية 
م�سرتك  ت���ق���ري���ر  يف  وال������زراع������ة 
 31 اأن  “م�سدر القلق الأك��رب هو 
م�ستويات  يواجهون  �سخ�س  األ��ف 

•• دبي-اأ ف ب

حّذرت وكالت اإغاثة تابعة لامم 
الأ�سخا�س  ع���دد  اأّن  م��ن  امل��ت��ح��دة 
الذين يعانون من ظروف جماعة 
يف اليمن �سيت�ساعف خم�س مرات 
العام احلايل، و�سط  بحلول نهاية 

نق�س كبر يف التمويل.
وج����اء ال��ت��ح��ذي��ر ق��ب��ل ي��وم��ني من 
المم  تنّظمه  للمانحني  م��وؤمت��ر 
وال�سويد  و����س���وي�������س���را  امل���ت���ح���دة 
ل��اع��ان ع��ن م�����س��اع��دات جديدة 
وفيما  احل����رب،  يف  ال���غ���ارق  للبلد 
لوكرانيا  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  ي��ه��ّدد 
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نافذة 
م�سرعة

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

•• جوزيف فاكال

ل��ارت��ب��اك اجلماعي  اأ�سيف  اأن  اأري���د ق�سدا  ل     
ال�سائد، لكن بع�س التذكرات �سرورية.

   حّزورة: ما هو القا�سم امل�سرتك بني كوبا وكوريا 
ال�سمالية واإيران وفنزويا؟
   ل ترون؟ اأعطيكم عامة.

   ق����ررت دول ال��ن��ات��و ع���دم ال��ت��دخ��ل ع�����س��ك��ري��ا يف 
اأوكرانيا.

  وقررت حكوماتها، على الأقل حتى الآن، املراهنة 
بكل ما لديها على ... العقوبات القت�سادية.

اإخفاق
   هل اأدركتم الآن؟

   ت�سرتك كوبا وكوريا ال�سمالية واإيران وفنزويا، 
لعقوبات  هدفا  كونها  يف  برو�سيا،  مقارنة  اأق���زام 

اقت�سادية قا�سية.
   ويف احلالت الأربع، كان الهدف املعلن للوليات 

املتحدة وحلفائها هو اإ�سقاط النظام.
   هل حققت العقوبات الغر�س منها؟ بالتاأكيد ل.
م��ن��ذ عقود،  ال��ع��ق��وب��ات  ت�ستمر  ك��وب��ا،     يف ح��ال��ة 

وال�سيوعيون يحكمون هناك منذ عام 1959.
�سيوعي  ن��ظ��ام  اأول  ال�سمالية  ك��وري��ا  اأ���س��ب��ح��ت     

وراثي يف التاريخ، منذ عام 1948.
   والنظام را�سخ اجلذور يف اإيران.

   يف فنزويا، ل يبدو اأن نيكول�س مادورو ع�سية 
ال�سقوط.

للعقوبات هو  الوحيد  امللمو�س  التاأثر  �سيكون     
اإفقار ال�سعوب ب�سكل كبر.

    يف كوبا، غالًبا ما يكون ذاك النادل الذي يحتقره 
اأو  مهند�ًسا  الفندقية  امل��ج��ّم��ع��ات  يف  ال�����س��ائ��ح��ون 

مهند�ًسا معمارًيا.
   يف كوريا ال�سمالية مات النا�س جوعا باملايني... 

نعم من اجلوع ...
النظام عن طريق  لتغير  �ستنتظرون طويًا      

العقوبات القت�سادية.

يف  العن�سري  الف�سل  ن��ظ��ام  ع��ن  حت��دث��وين  ل     
ج��ن��وب اإف���ري���ق���ي���ا.    ل��ق��د ���س��ق��ط ب��ع��د ع��ق��ود من 
العقوبات الأوىل لأنه، بب�ساطة، مل يعد ممكناً من 
الناحيتني اللوجي�ستية والأخاقية ل� 3.5 مليون 
على  هيمنتهم  على  يحافظوا  اأن  اأبي�س  �سخ�س 

اأكرث من 40 مليون اأ�سود.
و�سيلة  هي  رو�سيا  على  املفرو�سة  العقوبات  اإن     

لإخفاء عجزنا واإراحة �سمائرنا.
باأننا  ال��ت��ظ��اه��ر  ل��ك��ن علينا  ال��ق��ت��ال،  ن��ري��د  ل      

نتحرك.
   واحلقيقة اأن اأوروبا ل متلك الو�سائل ول اجلراأة 

ملواجهة الرو�س.
   الوليات املتحدة، من ناحيتها، يف حالة انحدار 
من  و�ستكون  ان��ع��زال��ي��ة،  جم���ددا  اأ�سبحت  ك��ام��ل، 
الآن ف�ساعًدا مهتمة بحديقتها اخلا�سة: اأمريكا 

الاتينية.
   يف ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة، مي��ار���س ب���اي���دن، كما 
بوجه  “الرتامبية  اأدل��ر،  األك�سندر  ال�سحفي  اأ�سار 

اإن�ساين” دون اإهانات اأو األفاظ نابية.
   متثل رو�سيا 8 باملائة فقط من واردات الوليات 
املتحدة من النفط، ولي�س من ال�سعب تعوي�سها 
مكتفًيا  جتعلك  اإنتاج  ق��درات  لديك  تكون  عندما 

ذاتًيا.
مدمن

   اإنها م�ساألة اأخرى بالن�سبة لأوروبا.
   اأملانيا، حتى نكتفي باحلالة الأكرث اإثارة، قررت 
الطاقة  حم���ط���ات  ج��م��ي��ع  اإغ������اق   2011 ع����ام 
من  وارداتها  من  باملائة   55 والنتيجة:  النووية. 

الغاز تاأتي من رو�سيا.
   اإنها “مدمنة” على “مرّوجها” و “خمّدرها«.

   ولرو�سيا �سديقان قويان: ال�سني والهند.
نغالط  ول  باللياقة  نتحلى  الأق���ل  على  دع��ون��ا     
اإن العقوبات لن ت�سقط بوتني... يلعب  اأنف�سنا... 

قادتنا م�سرحا رديئا.
ترجمة خرة ال�سيباين

اأوكرانيا: م�شرح الغرب الرديء...!

* اأ�ستاذ يف مدر�سة الدرا�سات العليا التجارية مونرتيال حيث يقوم بتدري�س 
و”عام يف اإ�سبانيا«.  علم الجتماع والإدارة. من موؤلفاته: “تراجع الفيدرالية الكندية”، 

تديره مو�سكو، واجلزء املداري للوليات املتحدة باإدارة اأمريكية. وكان رواد 
الف�ساء الأمريكيون والرو�س اأول من دخل اإىل حمطة الف�ساء الدولية يف 
ومن هناك، ا�ستمرت ال�سراكة. وعندما انتهى برنامج املكوك  عام 1998. 
الأمريكي يف عام 2011، اعتمد رواد الف�ساء الأمريكيون مثل كادي كوملان 

ح�سرًيا على ال�سواريخ الرو�سية للو�سول اإىل منت املحطة.
اأين  من  لي�س مهماً  املركبة  م��رة: عندما تكون على منت  ذات  وق��ال كوملان 
واأ�ساف:  معاً”.  وال��ع��ي�����س  ال��ع��م��ل  كيفية  ع��ل��ى  ين�سب  ك��ل��ه  اأت���ي���ت...الأم���ر 
“الف�ساء �سعب والف�ساء خطر. ويف جتربتي... مع �سركائنا الرو�س، يعني 
ذلك اجللو�س وتناول وجبة مًعا... هذا يعني التحدث عما هو �سعب بالن�سبة 
لك، وما هو ال�سعب بالن�سبة لهم وكيف ميكننا مًعا حتقيق ذلك. ننظر يف 

اأعني بع�سنا البع�س وندرك اأننا جميًعا نواجه المر نف�سه«.
انتهى اعتماد نا�سا على ال�سواريخ الرو�سية يف عام 2020 عندما طرحت” 

-�سباط  24 فرباير  يف  الأبي�س  البيت  األقاها يف  كلمة  بايدن خال  وق��ال 
“�ستوؤدي اإىل تدهور �سناعة الطران اخلا�سة بهم ، مبا يف ذلك برناجمهم 
الف�سائي«. بعد ذلك بفرتة وجيزة، اأ�سدرت وكالة نا�سا بياناً حول التعاون 
الف�سائي املدين الأمريكي الرو�سي، قائلة اإنه “ل توجد تغيرات خمطط 
لها” واأن الوكالة �ستوا�سل دعم “العمليات اجلارية يف املدار وعمليات املحطة 
الأر�سية«. ورد دميرتي روغوزين، رئي�س وكالة الف�ساء الرو�سية واحلليف 
تغريدات  �سل�سلة  يف  بايدن  على  بوتني  فادمير  الرو�سي  للرئي�س  املقرب 
هدد  الرو�سية  باللغة  فيديو  ون�سر مقطع  -�سباط،  26 فرباير  يف  معادية 
فيه برتك فاندي يف الف�ساء وف�سل اجلزء الرو�سي من املحطة الف�سائية 

متاًما.
على  روغ��وزي��ن  مع  والتوا�سل  للتحدث  م�سطر  باأنه  �سعر  اإن��ه  كيلي  وق��ال 

تويرت.

•• عوا�صم-وكاالت

مًعا  ورو�سيا  املتحدة  ال��ولي��ات  عملت  الأخ���رة،  ال�24  ال�سنوات  م��دار  على 
اأهم  بع�س  اإىل  اأبحاثها  اأدت  التي  الدولية  الف�ساء  حمطة  و�سيانة  لبناء 

الكت�سافات يف القرن احلادي والع�سرين.
ولكن على بعد 227 ميًا من املحطة التي ل مثيل لها، �سنت رو�سيا حرباً 
تاركة  وحلفائها،  املتحدة  ال��ولي��ات  مواجهة  يف  الباد  و�سعت  اأوكرانيا  يف 

م�ستقبل حمطة الف�ساء الدولية يف املجهول.
وحتلق  الف�ساء  يف  تكون  “عندما  كيلي:  �سكوت  ال�سابق  الف�ساء  رائ��د  ق��ال 
17500 ميل يف ال�ساعة ويف بيئة �سديدة اخلطورة،  حول الأر�س ب�سرعة 

فاإن التعاون هو اأهم �سيء«.
وتنق�سم حمطة الف�ساء الدولية اإىل ق�سمني: اجلزء املداري الرو�سي الذي 

جارية  امل��ح��ادث��ات  لكن   ،Crew Dragon كب�سولتها  اإك�س”  �سبي�س 
لل�سماح للرو�س برحات “�سبي�س اإك�س” امل�ستقبلية.

اإنهم �سوف  “لقد �سعرت بالغ�سب فقط لأن رواد الف�ساء قالوا  قال كيلي: 
يرتكون وراءهم اأحد اأفراد الطاقم الأمريكي.

يوا�سل رواد الف�ساء الرو�س التدريب يف من�ساأة نا�سا يف هيو�سنت.
ال��ذي يحمل الرقم  اأن ينهي رائ��د الف�ساء م��ارك ف��ان��دي ه��ي  امل��ق��رر  وم��ن 
القيا�سي لأطول رحلة ف�سائية ) 355 يوماً( يف الف�ساء يف غ�سون ثاثة 
اأن يهبط يف كازاخ�ستان مع رائدي ف�ساء  اأ�سابيع فقط. وتتمثل اخلطة يف 

رو�سيني على منت مركبة ف�سائية رو�سية.
اأن توقف عودة فاندي هي.  لكن العقوبات غر امل�سبوقة �سد رو�سيا ميكن 
فبعد غزو رو�سيا لأوكرانيا، اأعلن الرئي�س جو بايدن عقوبات جديدة، مبا يف 

ذلك قطع اأكرث من ن�سف واردات رو�سيا العالية التقنية.

التعاون الف�شائي الأمريكي-الرو�شي يتحول اإىل.. �شراع توم اأند جريي

•• عوا�صم-وكاالت

بات البحث عن بدائل للنفط الرو�سي 
ب��ع��د ح���ظ���ره ب���ق���رار اأم���ري���ك���ي، اأح���د 
الأوروبية  القارة  اأم��ام  ال�سيناريوهات 
ووا�سنطن نف�سها لتعوي�س النق�س يف 

اإمداداتها بالطاقة.
الأيام  خال  غربية  تقارير  وحتدثت 
مباحثات  ه���ن���اك  اأن  ع����ن  امل���ا����س���ي���ة 
مثل  دول  م���ع  واأوروب�����ي�����ة  اأم���رك���ي���ة 
اإف���ري���ق���ي���ة مثل  ف���ن���زوي���ا واأخ���������رى 
نق�س  لتعوي�س  ونيجريا  اجل��زائ��ر 
لتلك  ووف��ق��ا  ال��رو���س��ي.  النفط  تدفق 
لإيجاد  ت�سعى  ف��وا���س��ن��ط��ن  ال��ت��ق��اري��ر 
ب����دائ����ل ل��ل��ن��ف��ط ال����رو�����س����ي، ح���ت���ى لو 
�سيا�ستها  النظر يف  اإع��ادة  تطلب ذلك 

اخلارجية وعقوباتها �سد فنزويا.

البحث عن النفط الفنزويلي
“الأعلى يف  اأم��رك��ي هو  وف��د  وتوجه 
الأول  اأم�س  ي��وم   الأخرة”  ال�سنوات 
ل��ل��ق��اء ممثلي  ف��ن��زوي��ا  اإىل  ال�����س��ب��ت 
نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  حكومة 

مادورو.
بو�ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  وذك��رت 
اأن وا�سنطن  ي�ستبعد  “ل  الأمركية: 
تعترب كاراكا�س م�سدرا اإ�سافيا للنفط 
األ���ف   700 ت�����س��ت��ورد  ك���ان���ت  اأن  ب��ع��د 
برميل يوميا من النفط الرو�سي، كما 
اأنها ت�سعى لف�سل رو�سيا عن حلفائها 

الدوليني وبينهم فنزويا«.
على  حظرا  فر�ست  وا�سنطن  وك��ان��ت 
اأن  بعد  النفط   من  كاراكا�س  واردات 
اإن��ت��اج��ه��ا ي�����س��در اإىل  ك���ان �سبه ك��ام��ل 
الإطاحة  ملحاولة  الأمركية؛  ال�سوق 
نيكول�س  ال���ف���ن���زوي���ل���ي  ب���ال���رئ���ي�������س 

مادورو.

 اأكرب احتياطات نفط عامليا
 755 ���س��وى  ت�ستخرج  مل  وف��ن��زوي��ا 
األف برميل يف اليوم يف يناير املا�سي، 
ح�سب منظمة البلدان امل�سدرة للنفط 

“اأوبك«.
اأ�سهر  ب�سعة  م��ن��ذ  الإن���ت���اج  وت���راج���ع 
اأي�سا اإىل 400 األف برميل يف اليوم، 

يف اأدنى م�ستوى له منذ الأربعينيات.

احتياطات  متلك  ف��ن��زوي��ا  اأن  ورغ���م 
اأن  اإل  ال���ع���امل،  الأك�����رب يف  ب���ني  ن��ف��ط 
كويروز،  راف��اي��ي��ل  ال��ن��ف��ط��ي  اخل��ب��ر 
يقول اإنها “لي�ست خيارا” بديا عن 

النفط الرو�سي«.
وي�سيف رافاييل كويرو: “كي ت�سبح 
لديها  يكون  اأن  يجب  منا�سبا،  خيارا 
م�سرا  اإنتاجها”،  زي��ادة  على  القدرة 
احلايل  الإن���ت���اج  ت��وج��ي��ه  مت  اأن����ه  اإىل 
احللفاء  نحو  الأم��رك��ي  احلظر  بعد 
ال�سيا�سيني على غرار ال�سني والهند، 

بح�سب وكالة” فران�س بر�س«.
وكان الرئي�س الفنزويلي وعد موؤخرا 
ب��اأن ب��اده �ستنتج ه��ذا ال��ع��ام مليوين 

برميل يف اليوم مهما ح�سل.
املتخ�س�س  القت�سادي  اخلبر  لكن 
ميندوزا  ك���ارل���و����س  ال��ن��ف��ط  ب�������س���وؤون 
�سي�ستغرق  “الأمر  اأن  ي��وؤك��د  بوتيا، 
هذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ����س���ن���وات   5 اأو    4“
العاقات  فنزويا  وقطعت  الهدف«. 

بناء  على  وافقت  ونيجريا  والنيجر 
ال�سحراء  ع���رب  ل��ل��غ��از  اأن���اب���ي���ب  خ���ط 
اآلف   4 اأك�����رث م���ن  ب���ط���ول  ال���ك���ربى 
كيلومرت، حيث �سيو�سل هذا الأنبوب 

الغاز عرب الدول الثاث اإىل اأوروبا.
ووفقا لتقارير و�سائل الإعام، �سينقل 
مكعب  مرت  مليار   30 الأنابيب  خط 
من الغاز �سنويا بعد اكتماله، بح�سب 

مر�سد الطاقة العاملي.
الو�سع  ي�سمح  مل  طويلة  لفرتة  لكن 
الأم���ن���ي يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���وت���رات بني 
امل�سروع،  ب��اإك��م��ال  وال��ن��ي��ج��ر  اجل��زائ��ر 

وفقا لإذاعة “�سوت اأملانيا«.
ويف عام 2021 فقط، اأعادت اجلزائر 
وال���ن���ي���ج���ر ف���ت���ح ح����دوده����م����ا واأع���ي���د 
الغاز،  اأن��اب��ي��ب  اإح���ي���اء م�����س��روع خ���ط 
للغاز  اأنابيب  خط  اإن�ساء  املقرر  وم��ن 
مي��ك��ن اأن ي��رب��ط ن��ي��ج��ري��ا ب��ع��د ذلك 
بخطوط الأنابيب القائمة بني اأوروبا 

واجلزائر.
للغاز  امل�����س��رتي��ن  “اأكرب  ف���اإن  وح��ال��ي��ا 
اأوروبا  يف  النيجري  امل�سال  الطبيعي 
وهي  والربتغال،  واإ�سبانيا  فرن�سا  هم 
الطبيعي  للغاز  بلدان لديها حمطات 
خا�سة  حمطة  لأملانيا  اأن  كما  امل�سال، 
ب���ه���ا وت���خ���ط���ط ل���ب���ن���اء حم���ط���ت���ني يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل. وه��ن��ا، ت��ق��ول اخل��ب��رة يف 
الأفريقية  باجلمعية  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
ل���اأع���م���ال الأمل���ان���ي���ة خ����دي ك���ام���ارا: 
 2019 ا���س��ت��وردت يف ع��ام  اأوروب����ا  اإن 
حوايل 108 مليارات مرت مكعب من 
الغاز الطبيعي امل�سال، منها اأكرث من 

12 مليارا من نيجريا«.
م����ن بني  ه����ي  ن��ي��ج��ري��ا  اأن  وت����وؤك����د 
لديها  ال��ت��ي  الأوىل  ال��ع�����س��ر  ال��ب��ل��دان 
العامل،  يف  ال��غ��از  م��ن  احتياطي  اأك���رب 
هو  مم����ا  اأك������رث  اإم����������دادات  و”لديها 
وبالتايل  اخل��ا���س��ة،  ل�سوقها  مطلوب 

فهي قادرة على الت�سدير«.
ول��ك��ن، وبح�سب خ��دي ك��ام��ارا، وحتى 
تتمكن نيجريا من لعب دور فعال يف 
بالغاز، يجب  الأوروبية  ال�سوق  اإم��داد 
اأن تتمكن من جتاوز العقبات القائمة 
البنية  وب��ي��ن��ه��ا  اإن��ت��اج��ه��ا،  تقيد  ال��ت��ي 
مبزيد  ت�سمح  ت��ك��اد  ل  ال��ت��ي  التحتية 

من الإعانات والكفاءة املطلوبة.

ت�سريحات  يف  وي�����س��ي��ف  ال���رو����س���ي«. 
عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  خا�سة 
“رغم ك��ل ال��ت�����س��ارب يف الأرق����ام  اأن���ه 
الغاز  واردات  حجم  عن  تتحدث  التي 
الرو�سي نحو اأوروبا يف ال�سنة املا�سية، 
ميكن  ل  م���ه���ول���ة،  ك��م��ي��ات  اأن���ه���ا  اإل 

تعوي�سها من اأحد ومن اأية جهة«.
“حتى اجلزائر التي  ويردف بوزيان: 
الغاز  م��ن  ���س��ادرات��ه��ا  ع���ادت مب�ستوى 
عن  اأو  الأنابيب  طريق  عن  الطبيعي 
م�ستوياتها  اإىل  امل�����س��ال  ال��غ��از  ط��ري��ق 
حيث   ،2011 �سنة  قبل  مل��ا  املرتفعة 
املا�سية  ال�����س��ن��ة  يف  اجل���زائ���ر  ���س��درت 
ل��ك��ن هذا  م��ل��ي��ار م���رت م��ك��ع��ب،   58
الغاز  اإم���دادات  ثلث  كله ميثل  الإنتاج 
ل��ل��دول الأوروب���ي���ة. ويتابع:  ال��رو���س��ي 
حتتية  لبنى  اجل��زائ��ر  امتاك  “رغم 
وحمطات  اأنابيب  �سبكة  وبينها  هامة 
ولديها  �سحن،  وم��راف��ئ  ال��غ��از  اإ�سالة 
طاقة اإنتاجية جاهزة تقدر بنحو 80 
ا�ستخدامها  لكن  مكعب،  م��رت  مليار 
اإىل  بحاجة  هي  هذه  طاقتها  باأق�سى 
�سخ ا�ستثمارات هامة يف �سناعة الغاز 
اجلزائري،  اخلبر  ويوؤكد  املنبع«.  يف 
اأنه “كل امل�ساعي املروج لها واملتحدث 
عنها ب�سخب، ل عاقة للجزائر بها، 
اإل يف حالة  ف��ي��ه��ا  ت��ن��خ��رط  ل��ن  ف��ه��ي 
اإع��ان دول الحت��اد الأوروب����ي، نظرة 
وا�سحة وم�سرتكة وممتدة يف الزمن، 
يعلنون من خالها حاجتهم الدائمة 
اإىل الغاز اجلزائري على مدى ال�30 

عاما املقبلة«.
“بعد هذا الإعان ُيرتجم  وي�سيف: 
ا�ستثمارات موؤ�س�ساتهم  ذلك يف تدفق 
بكثافة  الطاقوية  و�سركاتهم  املالية 
للنفط  اجل��زائ��ري  املنجمي  املجال  يف 
عقود  اإم�����س��اء  م��ع  م�ستقبا،  وال��غ��از 
ط���وي���ل���ة الأج��������ل لإم�����������دادات ال����غ����از، 
وب���خ���اف ذل����ك، ف����اإن اجل���زائ���ر غر 
ت�ستهي  �سيا�سية  �سطحة  باأية  معنية 

غازنا«.

الغاز النيجريي
نيجريا  يف  �سخم  م�سروع  يثر  كما 
الآم����ال يف احل�����س��ول على امل��زي��د من 
فاجلزائر  ل��اأوروب��ي��ني،  الغاز  واردات 

املتحدة  ال���ولي���ات  م��ع  الدبلوما�سية 
الوليات  ح��اول��ت  فيما   ،2019 ع��ام 
نيكول�س  بالرئي�س  الإطاحة  املتحدة 
م��������ادورو، ال�����ذي مل ت���ع���رتف ب���اإع���ادة 
خال  م����ن   ،2018 ع�����ام  ان���ت���خ���اب���ه 
فنزويا  على  عقوبات  حزمة  فر�س 
ول �سيما حظر ا�ستراد النفط منها.

وق��ب��ل ق��ط��ع ال��ع��اق��ات ع���ام 2019، 
امل�سرتي  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  ك���ان���ت 

الرئي�سي للنفط الفنزويلي.

اأزمة تداعي البنى التحتية
النفط  ا����س���ت���خ���راج  م����واق����ع  وب���ع�������س 
متداعية وحتى مهجورة يف فنزويا، 
التحتية  البنى  حتديث  يتطلب  حيث 
ال�ستثمارات  من  ال���دولرات  مايني 

الأجنبية، وفقا للوكالة الفرن�سية.
وي���رى اخل���رباء اأن ه��ذه الأم����وال لن 
املحروقات  قانون  باإ�ساح  اإل  توؤمن 
و�سمان ال�سامة القانونية لل�سركات 

اخل��ا���س��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���س��ت ل��ل��ت��اأم��ي��م يف 
الأمركية  ال��ع��ق��وب��ات  ورف���ع  امل��ا���س��ي، 
للتمكن من الت�سدير. ويقول اخلبر 
لوي�س  ال�سيا�سي  واملحلل  القت�سادي 
مفاو�سات  “�سن�سهد  ليون:  في�سينتي 
مل��ن��ح ت��راخ��ي�����س لإن���ت���اج ال��ن��ف��ط رغم 
على  املفرو�سة  الأمركية  العقوبات 
“م�سلحة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ك��راك��ا���س«. 
فنزويا  ت���زي���د  اأن  ه����ي  وا����س���ن���ط���ن 
اأ�سعار  ا�ستقرار  ت�سهم يف  واأن  اإنتاجها 

النفط يف ال�سوق العاملية«.

غاز اجلزائر
بينها  وم����ن  اأوروب��������ا  دول  ب��ح��ث  ويف 
اأملانيا عن بدائل للغاز الرو�سي، يدور 
احل��دي��ث ع��ن ق���درة اإف��ري��ق��ي��ا على اأن 

تكون موردا بديا.
الإفريقية،  ال���ب���ل���دان  ب��ع�����س  ول�����دى 
لكن يف  ال��غ��از،  م��ن  ك��ب��رة  احتياطات 
كثر من الأحيان تكون قدرات الإنتاج 

والنقل حمدودة، وفق مراقبني.
وبني تلك الدول تاأتي اجلزائر والتي 
ت��ع��ت��رب ع��ا���س��ر اأك�����رب م��ن��ت��ج ل��ل��غ��از يف 
 ،2021 العامل، حيث �سدرت يف عام 
�سحنات غاز طبيعي م�سال ب�سكل كبر 
لبيانات  وف��ق��ا  الأوروب���ي���ة.  ل��اأ���س��واق 
اق��ت�����س��ادي��ة ف��ه��ذا ي�����س��ع اجل���زائ���ر يف 
امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة ب��ني م�����س��دري الغاز 
والتي  اأوروب�����ا،  اإىل  امل�����س��ال  الطبيعي 
تعترب اأملانيا واحدة من اأكرب اأ�سواقها. 
دورا  اجلزائر  تلعب  اأن  اإمكانية  وع��ن 
الدكتور  ي��ق��ول  ال�����س��ي��ن��اري��و،  ه���ذا  يف 
اجلزائري  اخل��ب��ر  ب���وزي���ان،  م��ه��م��اه 
اأوروب���ا متثل  “اإن  الطاقة:  ���س��وؤون  يف 
الطبيعي  ل��ل��غ��از  ا���س��ت��ه��اك��ي��ة  ���س��وق��ا 
ن��اه��زت 394 م��ل��ي��ار م��رت م��ك��ع��ب يف 
م�ستوى  و���س��ل��ت  ك��م��ا   ،2020 ���س��ن��ة 
ال�سنة  يف  م��ك��ع��ب  م���رت  م��ل��ي��ار   400
ويتم �سمان تغطية   ،2021 املا�سية 
الغاز  واردات  %40 منها عن طريق 

�سخ�سيا على �سمان اأمنه.
واأ����س���اف ب��وت��ن اأن����ه، ب��ال��رغ��م من 
متاما  ي��ث��ق  ف��ه��و  الن�سيحة،  ه���ذه 
اأنفذ  “اأنا  م�����س��ي��ف��ا:  ب���ح���را����س���ه، 
مهمتهم،  ي��ن��ف��ذون  وه���م  م��ه��م��ت��ي 
وقد جنحوا يف عملهم حتى الآن«.

نخبة من احلرا�س ال�سخ�سيني
وعقب دعوة غراهام �سلطت و�سائل 
الإعام الغربية ال�سوء على فريق 
احلماية اخلا�س بالرئي�س الرو�سي 
فالرئي�س  ب�����وت�����ن،  ف�����ادمي�����ر 
بنخبة  ن��ف�����س��ه  ي��ح��ي��ط  ال���رو����س���ي 
م���ن احل���را����س ال�����س��خ�����س��ي��ني ذوي 
واقيات  ويرتدون  العالية،  الكفاءة 
الر�سا�س ومعهم م�سد�سات فائقة 
لتقرير  وف��ق��ا  وال����ق����درات،  ال��دق��ة 
“نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�������س���رت���ه 

بو�ست” الأمركية.
اأن ب��وت��ن ي��ح��م��ي ن��ف�����س��ه من  ك��م��ا 
بدلة  ويرتدي  الغتيالت  منفذي 
ي�سكلون  ك��ام��ل��ة، وح��را���س��ه  واق��ي��ة 
التهديدات  م���ن  ي��ق��ي��ه  “درعا” 

بجميع اأ�سكالها.
بيوند”  “رو�سيا  م��وق��ع  وبح�سب 
الوحدة  ف���اإن  ال��رو���س��ي،  احلكومي 
تعترب  بوتن  ت��اأم��ني  ع��ن  امل�سوؤولة 
اأفرادها  م��ن ح��ي��ث  ف��ري��ق  اأف�����س��ل 
ظهور  من  �سهور  وقبل  وتدريبها، 

بوتن باأي مكان عام، ي�ستعد فريقه 
الأمني بطاقته الكاملة.

عمله  الأم�����ن�����ي  ال���ف���ري���ق  وي�����ب�����داأ 
املمكنة  التهديدات  جميع  بتحليل 
اأو  اإج����رام����ي  ن�����س��اط  اأي  وب��ي��ن��ه��ا 
وحتى  اج��ت��م��اع��ي��ة،  ا����س���ط���راب���ات 
ك����وارث طبيعية  اإم��ك��ان��ي��ة ح���دوث 
باملنطقة  الفي�سانات  اأو  كالزلزل 

خال الزيارة.
بوتن  ح���را����س���ة  وح�������دة  وت�������س���م���ى 
خا�سة  وح��دة  وه��ي  ب�”الفر�سان” 
احلماية  خ���دم���ة  جل���ه���از  ت���اب���ع���ة 

الفيدرالية الرو�سية.

 كيفية اختيار فريق التاأمني
ووفقا ل�”بيوند رو�سيا” احلكومي، 
ال�سخ�سيني  احلرا�س  اختيار  ف��اإن 
على  بناًء  يكون  الرو�سي  للرئي�س 
النف�س  ت�سمل علم  �سفات حمددة 
البدين  ال��ت��ح��م��ل  ع��ل��ى  وال����ق����درة 
ال���ربد وعدم  وال��ق��درة على حتمل 

التعرق يف احلرارة.
واأ����س���ار امل��وق��ع اإىل اأن��ه��م م���زودون 
ب������دروع خ��ا���س��ة ُت�����س��ت��خ��دم ك���درع 
حلماية بوتن، ويحملون م�سد�سات 
 9 ال�سنع عيار  رو�سية  “فيكتور” 
ر�سا�سات  على  حتتوي  التي  ملم، 

خارقة للدروع.
قادرا  احل��ار���س  ي��ك��ون  اأن  وي��ت��ع��ني 

ومنعها،  بالتهديدات  التكهن  على 
ياحظه  اأن  دون  ب��ذل��ك  وال��ق��ي��ام 
ي��ك��ون عمر  اأن  الآخ������رون، وي��ج��ب 
وطوله  ع���ام���ا،   35 دون  امل��ت��ق��دم 
�سنتيمرتا،  و190   175 ب��ني  م��ا 
و90   75 ب��������ني  م��������ا  ووزن���������������ه 

كيلوغراما.

مكافاأة نهاية اخلدمة
وي�����������س�����ت�����ب�����دل ح��������را���������س ب����وت����ن 
ال�����س��خ�����س��ي��ني ع��ن��د ب��ل��وغ��ه��م �سن 
وميكن  وال����ث����اث����ني،  اخل���ام�������س���ة 
مثل  ج��دي��دة  مبنا�سب  مكافاأتهم 
وزراء  اأو  م��ن��اط��ق  ح��ك��ام  تعيينهم 
ف����ي����درال����ي����ني وق����������ادة اخل����دم����ات 

اخلا�سة باحلكومة الرو�سية.
ال�����س��ي��ا���س��ي نبيل  امل��ح��ل��ل  وي���ق���ول 
رئي�س  اأي  م��ث��ل  ب��وت��ن  اإن  ر���س��وان 
حرا�سه  ل����ه  ال����ع����امل  ح�����ول  دول������ة 
موكبه  ل���ت���اأم���ني  ال�������س���خ�������س���ي���ون 

وتنقاته داخليا وخارجيا.
نيوز  “�سكاي  مل����وق����ع  وي�������س���ي���ف 
“فريق حرا�سة الروؤ�ساء  عربية”: 
اأعلى  على  ب��ا  م��درَّ يكون  اأن  يتعني 
فائقة  ق�������درات  ول����دي����ه  م�����س��ت��وى 
ي�ستطيع بها التعامل مع اأي حادث 
ع���ر����س���ي وم���ف���اج���ئ ي��ت��ع��ر���س له 
الرئي�س يف اأي حلظة، وهي اأمور ل 
بد من توفرها يف فريق حماية اأي 

رئي�س دولة ل�سمان �سامته«.

9 اآلف حار�س
وت���راف���ق ب��وت��ن اأي�����س��ا وح���دة اأمن 
 ،)SBP( ال���رو����س���ي���ة  ال���رئ���ا����س���ة 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل حت���ت خ���دم���ة الأم����ن 
ال��ف��ي��درايل، يف ك��ل زي���ارة يجريها 

خلارج الباد.
وي�سم جهاز الأمن التابع للرئي�س 
9 اآلف �سخ�س بوظائف  الرو�سي 
حار�سا   850 ب��ي��ن��ه��ا  خم��ت��ل��ف��ة 
اأن وح����دة الأم����ن  ���س��خ�����س��ي��ا، ك��م��ا 
غالبيتها  وح����دات  ل��ع��دة  مق�سمة 
لدوائر  وفقا  مق�سمة  وهي  �سرية، 

ثانية وثالثة.
يقوم  ل����ل����خ����ارج،  ال�������س���ف���ر  وق����ب����ل 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ح��م��اي��ة  ف��ري��ق 
اأ�سهر من  با�ستك�ساف وجهته قبل 
م��وع��د ���س��ف��ره امل��ح��دد لأي ب��ل��د اأو 

وجهة.
ك��م��ا ي���ق���وم ب��ف��ح�����س امل���ك���ان ال���ذي 
تثبيت  م��ع  ال��رئ��ي�����س،  فيه  �سيقيم 
مل���ن���ع تفجر  ت�����س��وي�����س؛  اأج����ه����زة 
القنابل عن ُبعد، ويجري الفنيون 
للهواتف  اإل���ك���رتون���ي���ة  م���راق���ب���ة 
امل��ح��م��ول��ة والأج���ه���زة الأخ�����رى يف 

املنطقة.
كما يهتم فريق احلرا�سة بكل �سيء 
ح��ت��ى اإ����س���اح م��ق��اب�����س الأب�����واب، 

حاجة  ه����ن����اك  ت����ك����ون  ل  ب���ح���ي���ث 
اإىل  غرهم  اأو  فنيني  اأي  لدخول 

املكان اأثناء اإقامة بوتن.
وخال تنقاته يكون بوتن و�سط 
ق��اف��ل��ة م��ن ع��رب��ات م��درع��ة ثقيلة 
القوات اخلا�سة  حتمل جنودا من 
كا�سنيكوف  ب���ب���ن���ادق  م�����س��ل��ح��ني 
م�سادة  ي���دوي���ة  ق��ن��اب��ل  وق����اذف����ات 
حممولة  و�����س����واري����خ  ل���ل���دب���اب���ات 

م�سادة للطائرات.
وح���ني ي���غ���ادر ال�����س��ي��ارة حت��ي��ط به 
اأرب������ع ح��ل��ق��ات اأم���ن���ي���ة، ب������دءاً من 
ح��را���س��ه ال�����س��خ�����س��ي��ني، واآخ�����رون 
يقومون  احل�سد،  و�سط  خمتبئون 
مبهام تفح�س احل�سور، بالإ�سافة 
اإىل القنا�سة القابعني على اأ�سطح 

املنازل املحيطة.
لبوتن  امل���راف���ق  ال��ف��ري��ق  و���س��م��ن 
وجبة  ك��ل  ي��ت��ذوق  �سخ�س  فهناك 
ت��ق��دم ل���ه؛ ل�����س��م��ان ع���دم تعر�سه 
للت�سمم، كما يقوم طبيب بفح�س 

كل طبق مع الطاهي.
با�سم  ال��ر���س��م��ي  امل���ت���ح���دث  وك�����ان 
دميرتي  ال���رو����س���ي���ة،  ال���رئ���ا����س���ة 
بي�سكوف، رد على غراهام، قائا: 
ال��ع��ث��ور على  ال�����س��ع��ب ج���دا  “من 
ال��ك��ل��م��ات امل��ن��ا���س��ب��ة، وب��ال��ط��ب��ع يف 
الأي��ام ل يتمكن اجلميع من  هذه 

احلفاظ على عقل �سليم«.

 مو�شكو هددت بتوقيف 
م�شوؤويل �شركات اأجنبية

•• نيويورك-اأ ف ب

�سرتيت  “وول  ���س��ح��ي��ف��ة  اأف������ادت 
جورنال” باأّن مو�سكو التي �َسبق لها 
ال�سركات  اأن �سّددت لهجتها حيال 
بالن�سحاب من  الراغبة  الأجنبّية 
رو���س��ي��ا، ق��د اأق���دم���ت ع��ل��ى تهديد 
وحّذرتها  مبا�سر  �سكل  يف  بع�سها 
م�سوؤولني  ت��وق��ي��ف  اح��ت��م��ال  م���ن 

فيها اأو م�سادرة اأ�سولهم.
وق���د وّج���ه م��ّدع��ون ع��اّم��ون رو�س 
ر�سائل  اأو  مكاملات  عرب  حتذيرات، 
ك���ّل  م����ن  ل�������س���رك���ات  زي����������ارات،  اأو 
ال���ق���ط���اع���ات، مب���ا يف ذل����ك ك��وك��ا-
اإند  وبروكرت  وماكدونالدز،  كول، 
براندز  وي��ام  اإم،  ب��ي  واآي  غامبلز، 
ال�سركة الأّم ل� كيه اإف �سي وبيتزا 
ال�سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  ه��ات، 
مّطلعة  م�سادر  ع��ن  الق��ت�����س��ادّي��ة 
ع��ل��ى امل�������س���األ���ة. وق����د ه�����ّدد ه����وؤلء 
امل�سوؤولني  ب��ت��وق��ي��ف  خ�����س��و���س��ا 
ال����ذي����ن ي���ن���ت���ق���دون احل���ك���وم���ة اأو 
مب�سادرة اأ�سولهم، مبا يف ذلك كّل 

ما يتعّلق بامللكّية الفكرّية.
ب��ع��د ���س��اع��ات م���ن ه����ذا الإع�����ان، 
ن���ف���ت ال�������س���ف���ارة ال���رو����س���ي���ة لدى 
الدعاءات،  هذه  املتحدة  الوليات 
يف بيان ن�سرته على �سفحتها على 

في�سبوك.
التي  املعلومات  اأن  ال�سفارة  وكتبت 
�سرتيت  وول  “�سحيفة  ن�سرتها 
جورنال حم�س خيال” موؤكدًة اأن 
امل�سالح الأمركية “ل ُتنتهك” يف 
الو�سع  “حتى يف  الرو�سية  ال�سوق 

الأ�سّد �سعوبًة«.
وتابعت ال�سفارة اأن “قرار موا�سلة 
يعود  بلجنا  يف  التجارية  اأن�سطتها 
منّددًة  بالكامل اإىل الأمركيني”، 

ب�”ه�ستريا رهاب الرو�س«.

نفط فنزويال واإفريقيا.. هل يكون طوق النجاة لأمريكا؟

ن بوتن نف�شه  تعر�س لب5 حماولت اغتيال.. هكذا يح�شّ
•• وا�صنطن-وكاالت

اإىل  غ��راه��ام  ليند�سي  ال��ب��ارز  اجل��م��ه��وري  ال�سيناتور  دع���وة  اأث���ارت 
اغتيال الرئي�س الرو�سي فادمير بوتن على يد اأحد املقربني منه، 
ت�ساوؤلت عديدة حول كيف يح�سن بوتن نف�سه �سد الغتيالت اأو 

النقابات؟، وما هي �سمات فريق حرا�سته؟
بوتن  من  املقربني  دائ��رة  كانت  اإذا  عما  غراهام  ليند�سي  وت�ساءل 

ميكنه قتل بوتن واإنهاء احلرب يف اأوكرانيا. ت�سم “بروتو�س”، 
بينما  قي�سر،  يوليو�س  اغتال  قد  كان  روم��اين  �سيا�سي  وبروتو�س 
ُعرف العقيد الأملاين كلو�س فون �ستاوفنربغ مبحاولته قتل اأدولف 

هتلر عام 1944.
ويف رده على هذه الت�سريحات، قال ال�سفر الرو�سي لدى الوليات 
الأمركي  ال�سيا�سي  ت�سريح  “اأجد  اأن��ت��ون��وف:  اأن��ات��ويل  املتحدة، 

مرفو�سا ومثرا للغ�سب«.
وتابع: “اإن درجة الفوبيا من رو�سيا والكراهية يف الوليات املتحدة 

جتاه رو�سيا خارج النطاق«.

حماولت اغتيال  5
الك�سف عنها  اغتيال، مت  ل�5 حم��اولت  الرو�سي  الرئي�س  وتعر�س 

يف عام 2017.
اأوليفر  الأمركي  املخرج  بوتن مقابلة متلفزة مع  اأج��رى  وحينها 
ل�5 حماولت  تعر�س  الرو�سي  “الرئي�س  اإن  الأخ��ر  وق��ال  �ستون، 

اغتيال طوال فرتاته الرئا�سية الثاث«.
ي��ح��اول يف  دول��ة  زعيم  م��ن يخطط لغتيال  ف��اإن  �ستون،  وبح�سب 

كثر من الأحيان الت�سلل يف �سفوف حرا�سه.
“اأعرف ذلك، ولكن  اأوليفر �ستون:  وعلق الرئي�س بوتن على قول 
ثمة مثل رو�سي يقول “َمن كتب له الوفاة �سنقا لن يتوفى غرقا”، 

م�سيفا: “ل يعرف اإل الرب م�سري وم�سرك«.
وحينها اأع���رب ب��وت��ن ع��ن ثقته مت��ام��ا ب��رج��ال اأم��ن��ه، ب��ال��رغ��م من 
الن�سيحة التي قدمها له الزعيم الكوبي الراحل فيديل كا�سرتو، 

بح�سب و�سائل اإعام رو�سية.
اإن  لقائهما  اأثناء  له  اأن كا�سرتو قال  الرو�سي عن  الرئي�س  وك�سف 
حماولت اغتياله )كا�سرتو( العديدة مل تتوج بالنجاح، لأنه عمل 
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حتليل

ا�سرتاتيجية م�ساعدة لوج�ستية لأوكرانيا:

هل تغرّي اأ�شلحة الحتاد الأوروبي م�شار احلرب...؟
•• الفجر –خرية ال�صيباين

   ���س��واري��خ م�����س��ادة ل��ل��دب��اب��ات، خ����وذات، ذخ��رية 
املقاومة  تدعم  الأوروب��ي��ة  الأ�سلحة  �سحنات   ...
الأوكرانية دون اأن تكون قادرة على قلب توازن القوى 
الدول  متكنت  للغاية،  ق�سري  وقت  يف  الفور.     على 

الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي من تن�سيق م�ساعداتها 
الع�سكرية لأوكرانيا، التي اجتاحها اجلي�س الرو�سي 
الطاولة،  يورو على  مليار  24 فرباير،  يوم اخلمي�س 
هذه:  اللوج�ستية  امل�ساعدة  ا�سرتاتيجية  قلب  ويف 

القيادة الع�سكرية لالحتاد الأوروبي.
يقوده  الذي  الدائم  الع�سكري  الهيكل  هذا  ين�سق     

الأعلى  املمثل  عاًما،   74 بوريل  جوزيب،  الإ�سباين 
وال�سيا�سة  اخلارجية  لل�سوؤون  الأوروب���ي  لالحتاد 
خالل  من  الأوروب��ي��ة  الأ�سلحة  تربعات  الأمنية، 

اإعادة توزيعها على املقاومة الأوكرانية.
   عند مفرتق الطرق بني الغرب وال�سرق، مت اإن�ساء 
مركز لوج�ستي، نوع من مركز الإمداد، يف بولندا. يتم 

نقل الأ�سلحة بوا�سطة ال�ساحنات اإىل هذه النقطة 
ال�سرتاتيجية، يتم تفريغها ثم حتميلها يف �ساحنات 

اأوكرانية، اأو يتم اإيداعها يف مواقع غري معلنة.
   بنادق، ر�سا�سات، خوذات، �سواريخ م�سادة للدبابات، 
قذائف اأو ذخرية ... كل دولة ع�سو ملتزمة وتريد 

اإظهار ت�سامنها:

اجلي�س الأوكراين يتلقى �سواريخ حممولة م�سادة للدبابات من الوليات املتحدةا�سلحة جديدة لاوكرانيني

توفر  ت��ري��د  اإن��ه��ا  بلجيكا  ت��ق��ول 
و5000  ر�������س������ا�������س   2000
م�ساد  �ساح  و200  اآلية  بندقية 
من  ط�����ن  و3800  ل����ل����دب����اب����ات 
بنادق  اإىل  هولندا  وت�سر  الوقود، 
اأر������س جو،  ���س��واري��خ  اأو  ال��ق��ن�����س 
�سواريخ،  ب��ق��اذف��ات  ب��رل��ني  وت��ع��د 
ا�ستجابة  “اإنها  مب�سد�سات.  وبراغ 
اأوروبا”،  اأن�ساأتها  و�سريعة  من�سقة 
الأوروبي  الأم��ن  يف  الباحث  يوؤكد 
ال�سرتاتيجية  البحوث  معهد  يف 
بير  الع�سكرية،  للمدر�سة  التابع 

هارو�س.

اأ�سلحة متطورة، 
جنود غري منا�سبني

دول�����ة،   27 اح���ت���ي���اط���ي���ات  م����ن     
جمموعة  املتاحة  الرت�سانة  تن�سر 
واملتطورة  املتنوعة  الأ�سلحة  م��ن 
للقوات  متوقعة  غ��ر  ت��ب��دو  ال��ت��ي 
الأوكرانية. لكن ل بد من التدريب 
ا�ستخدامها،  يت�سنى  حتى  عليها 
ياحظ بير هارو�س، م�سرا اإىل 
اأن “اأكرث ما يحتاجه الأوكرانيون 
ه����و ق���ط���ع غ���ي���ار م���ت���ط���ورة، وقد 
الأوروب��ي��ون، ولكن يجب  ا�ستجاب 
تدريب،  مع  الأ�سلحة  هذه  ت�سليم 

يف ظروف اختبار جيدة«.
اجل��ن��ود الأوك���ران���ي���ون، ال��ذي��ن مل 
ت��ت��ح ل��ه��م ح���ري���ة ال�����س��ي��ط��رة على 
لهم  �ستكون  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  امل��ع��دات 
فر�سة �سئيلة لا�ستخدام الأمثل 
وال��ك��ام��ل ل��ق��درات ���س��واري��خ اأر�س 

دول����ة  اأي  ت���رغ���ب  ل  خطًرا”. 
اأوروبية حتى الآن يف الإقدام على 
ه��ذه اخل��ط��وة، ول يف دع��م موقف 
ي�سلم  اأول من  تكون  اأن  يف  بولندا 
اأن  اأوك��ران��ي��ا. خا�سة  اإىل  ط��ائ��رات 
ال���دع���م ال��ع�����س��ك��ري اجل�����وي اأك���رث 
التربع  م��ن  وال��ت��زام��ا  م��ن  جاذبية 

بال�ساح.
    يذّكر بير هارو�س اأن “ت�سليم 
اأك������رث، وعلى  ال���ط���ائ���رات م���رئ���ّي���ا 
امل�ساعدة  ت���ع���ّق���ب  مي���ك���ن  ال����ف����ور، 
وقد ت�ستخدم رو�سيا  الع�سكرية”. 
ت�����س��ل��ي��م ال����ط����ائ����رات ل��ت��ج��ع��ل من 
ت�سعيد  ال�سراع.  يف  لعباً  اأوروب���ا 
تريد وزارات اخلارجية يف كل دولة 

تفاديه.
   بالن�سبة لأوروب��ا، ف��اإن الطريقة 
امل���ت���ب���ق���ي���ة ل����دع����م اأوك�����ران�����ي�����ا هي 
م�ستمر  ت����دف����ق  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ 
ويف  املعدات.  لإمداداتها من حيث 
ه���ذا ال�����س��ي��اق، ب��ع��د اأ���س��ب��وع��ني من 
بوريل  اأعلن جوزيب  احل��رب،  بدء 
���س��ب��اح  ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���س��ي عن 
500 مليون  بقيمة  مغلف جديد 
لفتة  ع�سكرية.  كم�ساعدات  ي��ورو 
عليها،  العتماد  ثقلها وميكن  لها 
“من خال  ه��ارو���س:  لبير  وفًقا 
بانتظام،  بال�ساح  اأوكرانيا  اإم��داد 
من  حت����د  اأن  لأوك����ران����ي����ا  مي���ك���ن 

خ�سارتها ملواقع«. 
اأمدها،  وط��ال  احل��رب  واإذا غرقت 
بني  التنا�سق  ع��دم  تقلي�س  ميكن 
يلعب  ال��وق��ت  اأن  �سك  ال��ق��وات. ل 
�سيجلب  لكنه  اأوك���ران���ي���ا،  ل�سالح 

ن�سيبه من امل�سائب.
عن لك�سربي�س

ذاتية  ال���ه���اوت���زر  م���داف���ع  اأو  -ج���و 
الدفع املر�سلة.

الت�سلح  اإع�����ادة  ت��ك��ون  م��ا  “دائًما   
ك���رد ف��ع��ل اأق���ل ف��ع��ال��ي��ة م��ن اإع���ادة 
قبل.  م�����ن  امل�����ربجم�����ة  ال���ت�������س���ل���ح 
الع�سكرية  ال�سرتاتيجية  تو�سع 
مع  تكتيكاتها  تكييف  خ���ال  م��ن 
ل  هنا،  واأوكرانيا،  تر�سانتها،  قوة 
ي�سيف  بذلك”،  القيام  ت�ستطيع 
تعزيز  ت���اأث���ر  اإن  ه���ارو����س.  ب��ي��ر 

املعدات حمدود.
   يف ه���ذا الأف����ق، ان��ت��ق��دت باري�س 
حللفائها،  الت�������س���ايل  الأ����س���ل���وب 
ال���ذي���ن ك�����س��ف��وا ب��و���س��وح ت����ام عن 
كانوا  ال��ت��ي  ال�سناديق  حم��ت��وي��ات 
بالن�سبة  لإر����س���ال���ه���ا.  ي�����س��ت��ع��دون 
ورقة  ه��و  التعتيم  ف����اإن  ل��ف��رن�����س��ا، 
راب��ح��ة. وي��وؤك��د ب��ي��ر ه��ارو���س اأن 
اأن  مي���ك���ن  ن���ق���دم���ه  مب����ا  “البوح 
الأوكرانيني  ع��ي��وب  ع���ن  ي��ك�����س��ف 

بحاجة  اأوكرانيا  ذل��ك:  زيلين�سكي 
اجل����و.  ����س���اح  يف  ت����ع����زي����زات  اإىل 
كرر  طائرات!”  اإل��ي��ن��ا  “اأر�سلوا 

للغرب يوم الأربعاء.
  اإن ق�����س��ف ال��ق��واع��د اجل���وي���ة يف 
ب���داي���ة ال���غ���زو ال��رو���س��ي اأّث�����ر على 
ال���ق���درات اجل��وي��ة ل��ل��ب��اد. واأم���ام 
يف  ال��ط��ي��ارون  يكون  العتاد،  نق�س 
العددية  الناحية  اأدن��ى من  مرتبة 
�سيطرت  واإذا  بخ�سمهم.  مقارنة 
رو�سيا على ال�سماء، ف�ستتقن ق�سف 
املدن وميكنها التقدم عرب الأر�س. 
اإنه مك�سب ا�سرتاتيجي كبر، وهنا 
�سيكون الدعم الع�سكري الأوروبي 

مفيدا للغاية.
كثب،  ع��ن  مو�سكو  تراقبه  دع��م     
وقد هدد املتحدث با�سم الكرملني 
ب�سكل  ال��غ��رب  بي�سكوف،  دم��ي��رتي 
غر  �سيناريو  “هذا  مبا�سر:  غر 
يكون  اأن  ويحتمل  ف��ي��ه،  م��رغ��وب 

    ميتلك اجلي�س الرو�سي اأ�سلحة 
ه���ائ���ل���ة ل ي���ت���م���ت���ع ب���ه���ا ال����غ����رب. 
ا�سُتخدمت لأول مرة خال عملية 
ا�سُتعملت   ،2008 ع��ام  ج��ورج��ي��ا 
الرو�سية  البالي�ستية  ال�����س��واري��خ 
اخل�سو�س،  وج���ه  ع��ل��ى  اإ���س��ك��ن��در، 
اأثناء ال�سربات، يف بداية ال�سراع، 
على املطارات واملوانئ اجلوية. واإذا 
فيمكنها  �ساحنة،  من  اإطاقها  مت 
اأك���رث من  اإ���س��اب��ة ه��دف على بعد 
���س��واري��خ جراد  ك��ي��ل��وم��رت.   500
معدات  هي  احلرارية  الأ�سلحة  اأو 
بكثر  اأك��رث  رو�سيا  تتقنها  اأخ���رى 
امل���ع�������س���ك���ر الأوروب��������������ي. لقد  م����ن 

�سنعتها وجّربتها يف �سوريا.
   »ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ي��ب��دو اأن 

اأن�����ه يعطي  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م، ك��م��ا 
ا�سرتاتيجيتهم”.  على  م��وؤ���س��رات 
تقا�سم  ت�����ف�����ادي  الأف���������س����ل  م�����ن 
العدو  مع  ال�ستخبارية  املعلومات 

...

رو�سيا جاهزة بالكامل
اأم����������ام اجل����ن����ود  اأن���������ه     خ����ا�����س����ة 
ا�ستعدوا  رو�س  الأوكرانيني، جنود 
للهجوم منذ عدة اأ�سابيع. منت�سرة 
يف ق�����واع�����د خ���ل���ف���ي���ة ع���ل���ى ط���ول 
احلدود يف ال�سرق ويف بيارو�سيا، 
تكرار  اإىل  الرو�سية  القوات  �سعت 
ال�ستاء  ب���داي���ة  م��ن��ذ  م���ن���اورات���ه���ا 
مو�سكو  ب��ني  ال��ت��وت��رات  وا�ستئناف 

وكييف.

الكامل.  ال��ع�����س��ك��ري  ال���دع���م  ع���ن 
ورف�س الوليات املتحدة للمقرتح 
طائراتها  ب��ت�����س��ل��ي��م  ال���ب���ول���ن���دي 
اإىل   29- ميغ  ط���راز  م��ن  املقاتلة 

اأوكرانيا، يثبت ذلك.

معركة جوية
لل�سماء...  متجهة  ال��ع��ي��ون  ك��ل     
�سُيح�سم فيه  ال��ذي  املكان  ذاك هو 
ال�������س���راع. م��ن��ذ ع���دة اأي�����ام، عززت 
قب�ستها  امل��ع��دات،  ب��اأح��دث  رو�سيا، 
على اجلو. لئن ل ت�سيطر الدولة 
ف���ادمي���ر بوتني،  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
ل��ب��ي��ر ه���ارو����س، ب�سكل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
فاإنها تقرتب  الأج��واء،  كامل على 
الرئي�س  وي��درك  الهدف.  من هذا 

الذخرة  تدخر  الرو�سية  ال��ق��وات 
غ�سون  يف  �سيء  ك��ل  نفاد  لتجنب 
وا�سرتاتيجية  ق��ل��ي��ل��ة.  اأ����س���اب���ي���ع 
اأ�سلحتها  ع��ل��ى  للحفاظ  مو�سكو 
ال�سرتاتيجية يجب ال توؤدي اإىل 
الع��ت��ق��اد ب���اأن م��ي��زان ال��ق��وى من 
يجزم بير  حيث املعدات ينقلب”، 

هارو�س.
   مل ي�ستخدم اجلي�س الرو�سي حتى 
الآن �سواريخ دقيقة املدى، ويف�سل 
الأ�سلحة الثقيلة. وهذا با �سك ما 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  دف��ع 
ماكرون للتنبوؤ باأن احلرب �ستكون 
اإن الحتفاظ باأ�سلحته  “طويلة”. 
��ا و�سيلة  الأك���رث ت��ط��وًرا، ه��و اأي�����سً
الأوروبية  ال��دول  لثني  للكرملني 

ا�سرتاتيجية مو�سكو للحفاظ على اأ�سلحتها ال�سرتاتيجية يجب األ توؤدي اإىل العتقاد باأن ميزان القوى من حيث املعدات ينقلب
قد ت�شتخدم رو�شيا ت�شليم الطائرات لتجعل من اأوروبا لعبًا يف ال�شراع

هل يغر هذا املدد �سر احلرب؟منذ بداية احلرب يف اأوكرانيا، ت�ساعفت �سحنات الأ�سلحة من القوى الغربية

ا و�سيلة للكرملني لثني الدول الأوروبية عن الدعم الع�سكري الكامل الحتفاظ بالأ�سلحة الأكرث تطوًرا، هو اأي�سً

عند مفرتق الطرق بني الغرب وال�شرق, مت اإن�شاء 
مركز لوج�شبتي, نوع من مركز الإمبداد, يف بولندا

تن�شر الرت�شانة املتاحة جمموعة اأ�شلحة متنوعة 
ومتطورة تبدو غري متوقعة للقوات الأوكرانية

اأوروبا املركز اجلديد لتجارة الأ�شلحة يف العامل  •• ا�صتوكهومل-اأ ف ب

حققت اأوروبا اأكرب منو يف جتارة الأ�سلحة خال ال�سنوات اخلم�س الأخرة، وهو 
توجه يتوّقع اأن يت�سارع مع اإعان عدد من بلدان القارة تعزيز الت�سّلح مبواجهة 

التهديد الرو�سي اجلديد، وفق ما جاء يف تقرير مرجعي.
ال�سام  لبحوث  ال���دويل  ا�ستوكهومل  معهد  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
2017-2021، تراجعت جتارة الأ�سلحة يف العامل  اأنه خال فرتة   Sipri
%19 يف  بن�سبة  ازدادت  لكنها  ال�سابقة،  ال�سنوات اخلم�س  %4،6 عن  بن�سبة 

القارة الأوروبية.
اأك��رث من  منذ  ال�سنوي  التقرير  و�سع  ي�ساهم يف  ال��ذي  ويزمان  �سيمون  وق��ال 

ثاثة عقود اإن “اأوروبا هي النقطة ال�ساخنة اجلديدة«.
اإنفاقنا  “�سنزيد  بر�س  فران�س  وكالة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  الباحث  واأو�سح 
اجلديدة  الأ�سلحة  من  كبرة  كميات  اإىل  بحاجة  اإننا  كبر،  ب�سكل  الع�سكري 
و�سياأتي ق�سم كبر منها من الواردات” وخ�سو�سا الواردات داخل اأوروبا ومن 

الوليات املتحدة.
واأعلنت عدة دول اأوروبية بينها اأملانيا خطط ا�ستثمارات ع�سكرية �سخمة.

%43 م��ن �سحنات  الأخ�����رة م��ع  ال�����س��ن��وات اخل��م�����س  الأول خ���ال  امل�����س��ت��ورد 
واأ�سرتاليا  الهند  هي  م�ستوردين،  ع�سرة  اأك��رب  من  �ستة  حتوي  وهي  الأ�سلحة، 

وال�سني وكوريا اجلنوبية وباك�ستان واليابان.
وتراجعت جتارة الأ�سلحة اإىل املنطقة الأكرب تعدادا �سكانيا يف العامل بحوايل 
%5 خال ال�سنوات اخلم�س الأخرة، رغم ت�سجيل زيادة كبرة يف �سرق اآ�سيا 
من  وع��دد  بكني  بني  التوتر  ت�ساعد  ظل  يف   )50%+( واأوقيانيا   )20%+(

العوا�سم الآ�سيوية.
هو  واأوقيانيا  اآ�سيا  م��ن  دول  وع��دة  ال�سني  ب��ني  “التوتر  اأن  اإىل  املعهد  واأ���س��ار 

املحرك الرئي�سي لواردات )الأ�سلحة( يف املنطقة«.
وي�سكل ال�سرق الأو�سط ثاين �سوق لاأ�سلحة يف العامل مع ح�سة قدرها 32% 
يف  با�ستثمارات  خا�سة  ب�سورة  مدفوعة   ،3% ي��زي��ادة  العاملية،  ال����واردات  م��ن 

املعدات الع�سكرية مبواجهة التوتر .
ولفت ويزمان اإىل اأن “اأ�سعار النفط احلالية تعني اأنهم �سيجنون عائدات طائلة، 

ويف ظل املخاوف التي اأثارها الغزو الرو�سي لأوكرانيا، من املقرر تزويد جيو�س 
الأمركية  اإف-35  ط��ائ��رات  طليعتها  يف  حربية  بطائرات  الأوروب��ي��ة  ال���دول 

احلديثة والباهظة الكلفة، و�سواريخ ومدفعية وغرها من املعدات الثقيلة.
وقال ويزمان اإن “معظم هذه الأمور ت�ستغرق بع�س الوقت، ينبغي اتخاذ القرار 
�سنوات على  ب�سع  ت�ستغرق  امل�ساألة  فاإن  وبالتايل  الإنتاج،  ثم  الأوام��ر،  واإ�سدار 
الأقل. لكن الواقع اأن هذا التوجه بداأ بعد �سم القرم عام 2014، وبداأنا نرى 

مفاعليه اليوم«.
اإىل   10 ارتفعت من  العاملية لاأ�سلحة  التجارة  اأوروب��ا يف  اأن ح�سة  اإىل  واأ�سار 
%13 خال ال�سنوات اخلم�س الأخرة، مع توقع ا�ستمرارها يف الرتفاع ب�سكل 
لاأ�سلحة  العاملية  التجارة  ب�ساأن  اأرق��ام  اإ�سدار  ال�سعب  من  كان  واإن  “كبر”. 
اخلرباء  ف��اإن  الأ�سلحة،  وهبات  العقود  من  بالعديد  املحيط  الغمو�س  ب�سبب 

يقدرون حجمها مبا يقارب مئة مليار دولر يف ال�سنة.
وبح�سب معهد �ستوكهومل الدويل لبحوث ال�سام، بقيت منطقة اآ�سيا واأوقيانيا 

الأمركية  ال��ق��ارة  اأم��ا  الأ�سلحة«.  على  �سخمة  طلبات  يف  ع��ادة  ينعك�س  وه��ذا 
واإفريقيا، فرتاجعت ح�ستاهما من ال�سوق ب�سدة اإىل حوايل %6 لكل منهما.

وبني اأكرب خم�سة م�سّدرين لاأ�سلحة يف العامل، �سجلت الوليات املتحدة التي 
زيادة  الثالثة  املرتبة  يف  امل�سنفة  وفرن�سا  الت�سنيف  هذا  �سا�سع  بفارق  تت�سدر 
كبرة يف ح�ستيهما خال خم�س �سنوات من 32 اإىل %39 ومن حوايل 6% 

اإىل %11 على التوايل.
اأما ال�سني، رابع اأكرب م�سدر يف العامل )%4،6(، واأملانيا، خام�س اأكرب م�سدر 

)%4،5(، فاحتفظتا مبرتبتيهما غر اأن ح�ستيهما تراجعتا ب�سورة طفيفة.
�سيما لأنهم  ف��ازوا بطلبيات �سخمة، ل  “الفرن�سيني  اإن  �سيمون ويزمان  وقال 
جعلوا من ذلك اأولوية” مع اعتماد الدولة �سيا�سة دعم ل�سادرات التكنولوجيا 

“اأكرث انفتاحا من الوليات املتحدة على �سبيل املثال«.
واحتفظت رو�سيا باملرتبة الثانية، لكن ح�ستها تراجعت اإىل %19، ول �سيما 
واردات  ع��ن  ك��ام��ل  �سبه  ا�ستقال  حققت  ال��ت��ي  ال�سني  واردات  ت��راج��ع  ب�سبب 
الأ���س��ل��ح��ة ال��رو���س��ي��ة. غ��ر اأن ال��ع��زل��ة امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى رو���س��ي��ا ج���راء هجومها 
قد  اقت�سادها  على  املفرو�سة  ال�سديدة  والعقوبات  اأوك��ران��ي��ا  على  الع�سكري 

تنعك�س اأكرث على قطاع �سناعة الأ�سلحة فيها.
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العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/دملا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المارات لل�سفر 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2243316 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلمال هنا للعناية والتجميل 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1049236 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سم�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العروبة للتجارة العامة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3023078 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمزادات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3714143 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
رود  �سولو  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب بيتزا رخ�سة رقم:3953392 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سامل كرامه �سعيد عمر العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حممد عبيد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
الأنوار  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املا�سية  رخ�سة رقم:2258292 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل علي را�سد ال�سيبى ال�سحي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف انوار �سيف حميد ب�سر اخلالدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/طيبه للن�سخ

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1120635 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد حامد عبدالقادر عبدالرب الكثري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حامد عبدالقادر عبدالرب بن طالب الكثري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:انتجريتد اوفي�س لا�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رخ�سة فورية

CN 2815379 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

2 - تعيني ال�سادة/�ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�سفي قانوين لل�سركة 
غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/3 

22DC90CA5EBF7B8712:العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
تاريخ التعديل:2022/3/14

املعني  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ايفوك كافيه ذ.م.م
عنوان ال�سركة:و�سط املدينة حي ق�سيدة 135 - �سارع خليفة بن زايد - مبنى 

ال�سيد مبارك عبيد را�سد �ساملني املن�سوري
CN 2908314 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، احل�سابات  لتدقيق  دلتا  ال�سادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غر  بناء على قرار حم�سر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/10 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205010419
تاريخ التعديل:2022/3/13

املعني  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة ايرت�ست لا�ستثمار ذ.م.م - ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2795521 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

كم�سفي   ، اأبوظبي   - الدولية  و�سركاه  غزاله  ابو  ال�سادة/طال  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/3  لل�سركة  قانوين 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205009290
تاريخ التعديل:2022/3/13

املعني  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كارتل انتريور للديكور ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4244555 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد احمد حممد عبداهلل احلو�سنى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد احمد حممد عبداهلل احلو�سنى من 51 % اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل على حممد الفاخورى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كارتل انتريور للديكور ذ.م.م

CARTEL INTERIORS L.L.C

اإىل/ كارتل انتريور للديكور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

CARTEL INTERIORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
والنحا�س  الملنيوم  لتجارة  ال�س�����ادة/اجلوهرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والبطاريات امل�ستعملة رخ�سة رقم:1180587 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة راجا جانوارى جول بهار جنوارى %24

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة غام �سبر �سكندر فقر %25
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ثامر عا�سه �سفر حممد البقمى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني على �سيف حميد احل�سنى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ اجلوهرة لتجارة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ستعملة
AL JOUHARA USED ALUMINIUM، COPPER & BATTEREIS TRADING

اإىل/ اجلوهرة لتجارة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ستعمله ذ.م.م
AL JOUHARA USED ALUMINIUM COPPER &BATTEREIS TRADING L.L.C. 

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ن�سيم ال�سحر للمقاولت العامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1178963 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد اني�س ان�سار جاويد اجنوم %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد يون�س عبداهلل على البلو�سى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ن�سيم ال�سحر للمقاولت العامه
NASEEM ALSAHAR GENERAL CONTRACTING EST

اإىل/ ن�سيم ال�سحر لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
NASEEM ALSAHAR GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين  4329901
 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
�سركة  موديرن-  اك�سبرت  ال�س�����ادة/خمبز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم:3776616 

تعديل اإ�سم جتاري من/ خمبز اك�سبرت موديرن- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

EXPERT MODERN BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ خمبز الغيث - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL GHAITH BAKERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة 

�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيك�ستي ناين للمقاولت ال�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4368143 
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيك�ستي ناين للمقاولت ال�سيانة العامة

SIXTY NINE GENERAL MAINTENANCE CONTRACTING
اإىل/ �سيك�ستي ناين للنقليات واملقاولت العامة

SIXTY  NINE TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة  4923010

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة  4923009

تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين 4329901
 تعديل ن�ساط / حذف تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية  4321001

 تعديل ن�ساط / حذف تركيب الأدوات والتمديدات ال�سحية  4322002
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ال�سركة العربية للتجهيزات الفنية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ابوظبي - �سارع حمدان بن حممد - بناية را�سد بن عوي�سة 

القبي�سي
CN 10174384 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�سفية ال�سركة وذلك على حكم حمكمة ابوظبي التجارية - ابتدائي 

- دائرة التجارية اجلزئي ال�سابعة - املحكمة التجارية بتاريخ:
احل�سابات  وتدقيق  لا�ست�سارات  و�سركاه  ال�سيد/ال�ساده/ي�سرى  تعيني   -  2

وامل�سفي ي�سرى عادل ، كم�سفي ق�سائي لل�سركة بتاريخ:2021/8/19
تاريخ التعديل:2022/3/14

املعني  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سبانه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مركز تنحيف و�سبا 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2765111 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العنكبوت لتجميع النفايات غر معدنية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1143419 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد حممود املحاميد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداللطيف على ابراهيم جا�سم املن�سورى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل نوع نرخ�سة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ العنكبوت لتجميع النفايات غر معدنية

AL ANKABOOT NON METAL WASTE COLLECTION
اإىل/ �سركة العنكبوت لتجميع النفايات غر معدنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

AL ANKABOOT NON METAL WASTE COLLECTION COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برمي للوقايه وال�سامه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2709874 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد مبارك �سيف على ال�ساحلى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد جنيب ماتوما تودى %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبر حممد عباد القميحه

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ برمي للوقايه وال�سامه

PRIME FIRE AND SAFETY

اإىل/ برمي للوقايه وال�سامه ذ.م.م
PRIME FIRE AND SAFETY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط لولوة الغد لل�سيدات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1116919 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة را�سد خمي�س حمد �سليمان العي�سائى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف را�سد خمي�س حمد �سليمان العي�سائى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سهاب الدين مبني احلق

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

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

•• الفجر -غابرييل اأوميت 
-ترجمة خرية ال�صيباين

   كيف ميكن اأن تنتهي احلرب يف اأوكرانيا؟ 
ال�����س��ّم ال��ك��ام��ل ل��الأرا���س��ي الأوك��ران��ي��ة 
الرو�سية،  ال��ق��وات  وان�سحاب  لرو�سيا، 
وا�سح  �سيء  ل  بالقوة:  احلكومة  وتغيري 
ممكنة،  �سيناريوهات  عدة  وهناك  اليوم، 
يف  كثيًفا  ي��زال  ل  احل��رب  �سباب  بينما 

اأوكرانيا.
الدرا�سات  يف  الباحث  توريل،  جوليان     
كر�سي  يف  والدبلوما�سية  ال�سرتاتيجية 
من  خم�سة  ي�سرح  دان���دوران���د،  راوؤول 

ال�سيناريوهات التي تلوح يف الأفق.

�شحف عربية: خامنئي ياأمر بق�شف كرد�شتان ردًا على وا�شنطن
•• عوا�صم-وكاالت

على  وموؤ�سرات  اأنباء  بعد  الت�سعيد،  �سيا�سة  اإىل  الأول  اأم�س  اإي��ران  ع��ادت 
وال�ساروخي،  ال���ن���ووي،  ملفها  ع��ل��ى  فيينا  يف  امل��ف��او���س��ات  ف�����س��ل  اح��ت��م��ال 
ر�سالة  يف  الهجوم  وتبني  كرد�ستان  اإقليم  يف  العراقية  اإرب��ي��ل  با�ستهدافها 
عن  التخلي  رف�سها  عن  ال��دويل،  واملجتمع  الأمريكي،  للمفاو�س  وا�سحة 
اأوراقها املوؤثرة. وح�سب �سحف عربية �سادرة اأم�س الثنني يوؤكد الت�سعيد 
الإيراين الأخر يف العراق ا�ستمرار اإيران يف ا�ستخدامه لت�سفية ح�ساباتها 
 12 مع الوليات املتحدة واإ�سرائيل، بعد اإطاق احلر�س الثوري الإي��راين 
�ساروخاً بال�ستياً فجر اأم�س الأول الأحد على اأربيل عا�سمة اإقليم كرد�ستان، 
موقع  قال  ال�سياق  هذا  ويف  املدينة.  يف  الأمريكية  القن�سلية  قرب  �سقطت 
القادة  اإىل  طهران  من  ر�سالة  الإي���راين  الق�سف  اإن  عربية”  “اإندبندنت 

الأكراد، يف وقت تخ�سى فيه القوى املوالية لها يف بغداد احتمالت اإق�سائها 
عن ال�سلطة، بعد اخلافات داخل “البيت ال�سيعي” من جهة مقابل ات�ساع 

التعاون بني الأكراد وال�سنة من جهة اأخرى.
مبطناً  حت��ذي��راً  م�سمونه  يف  “يحمل  الإي����راين  الق�سف  اأن  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
لأربيل التي يحكمها احلزب الدميقراطي بزعامة م�سعود بارزاين الذي بات 
يف  ال�سيعي”  “البيت  ت�ستيت  بالإ�سهام يف  اإيرانية  اأو�ساط  ُيتهم من جانب 
الربملان  ورئي�س  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  مع  حتالفه  اأعقاب 
حممد احللبو�سي«. ويف املقابل ينقل املوقع عن اآخرين، اأن الق�سف رد من 
الإقليمية، من خال  اأربيل يف �سرب م�سالح طهران  “متادي  اإي��ران على 
تكثيف م�ساعيها لت�سدير الغاز اإىل تركيا الباحثة عن بدائل للغاز الإيراين 

والرو�سي، تزامناً مع عودة عاقاتها اإىل طبيعتها مع اإ�سرائيل«.
اأن املر�سد الإي��راين على  اإيرانية ح�سب �سحيفة “القب�س”  ك�سفت م�سادر 

لاأمن  الأع��ل��ى  املجل�س  اجتماع  يف  العراقية،  اإرب��ي��ل  بق�سف  اأم��ر  خامنئي، 
القومي الإي��راين يف طهران، رداً على مقتل �سابطني من احلر�س الثوري 
الإيراين يف �سوريا، وللرد على ال�سغوط يف املفاو�سات النووية بعد اإعان 
اأن  اإىل  ي�سر  خامنئي  برئا�سة  الجتماع  اأن  ال�سحيفة  وذك���رت  تعليقها. 
�ست�سعد  الإي��ران��ي��ة  القيادة  واأن  خطر،  مبنعرج  مت��ر  النووية  املفاو�سات 

هجماتها يف مياه اخلليج العربي، لت�ستهدف م�سادر الطاقة.
وك�سفت امل�سادر، ح�سب “القب�س” اأنه “بعد مقتل قيادات عليا ميدانية من 
اإىل  احلر�س يف �سوريا وع��ودة الفريق النووي الإي��راين املفاو�س من فيينا 
طهران بعد تعليق املفاو�سات، اجتمع املجل�س الأعلى لاأمن القومي الإيراين 
بح�سور املر�سد علي خامنئي م�ساء ال�سبت يف مكتب املر�سد يف طهران، حيث 
قدم احلر�س الثوري خال الجتماع عدة اقرتاحات للرد على مقتل اثنني 
من كبار قادته يف �سوريا، واأي�سا للرد على ال�سغوط اجلديدة يف املفاو�سات 

“املر�سد خامنئي وافق  اأن  النووية بعد تعليقها«. واأو�سح امل�سدر اليراين 
ج��رالت احلر�س  تاأكيد  بعد  العراق  الأمريكية يف  امل�سالح  ا�ستهداف  على 
الع�سكري على ما تتعر�س له قواتهم يف �سوريا«.  الرد  اأهمية  الثوري على 
وك�سفت امل�سادر، اأن قرار الق�سف وتهديد م�سادر الطاقة يف اخلليج �سببه 
اأي�ساً تاأخر حرمان النفط الإيراين اإىل الأ�سواق، ما يحرم اإيران من موارد 
ب�سبب  النفط  اأ�سعار  الكبر يف  مالية هائلة حتتاجها، خا�سًة بعد الرتفاع 
الأزمة الأوكرانية.  من جهتها قالت �سحيفة “ال�سرق الأو�سط” اإنها املرة 
الثالثة التي يطلق فيها احلر�س الثوري �سواريخ بالي�ستية �سوب الأرا�سي 
ت�سنيف  اأع��ق��اب  يف  الأمريكية  الإي��ران��ي��ة  ال��ت��وت��رات  ت�ساعد  بعد  العراقية 
احلر�س، على قائمة املنظمات الإرهابية يف اأبريل -ني�سان 2019، بعد نحو 
-كانون  يناير   8 ففي  النووي.  التفاق  من  الأمريكي  الن�سحاب  على  عام 

الثاين 2020 ا�ستهدف احلر�س الثوري قاعدة .

كيف ميكن اأن تنتهي احلرب؟

اأوكرانيا: النتائج اخلم�س املحتملة للغزو الرو�شي...!

القوة لتغير احلكومةبوتني �سيد القرار

 اأن ت�سّم رو�سيا اأوكرانيا هو ال�سيناريو 
الأكث��ر �سعوب���ة بالن�س���بة ملو�س������كو

�سيكون كافيًا قيام احللف الأطل�سي 
بخط��وة خاطئ��ة لي�س��تعل الفتي��ل

-رو�سيا ت�سم اأوكرانيا  1
   ل �سك يف اأن دافع الأوكرانيني 
ومقاومتهم  بادهم  عن  للدفاع 
ل��ل��ق��وات ال��رو���س��ي��ة ع��ل��ى الأر�����س، 
جت���ع���ل ه�����ذا ال�������س���ي���ن���اري���و اأك����رث 

�سعوبة بالن�سبة ملو�سكو.
    مل ي�ستقبل الأوكرانيون اجلنود 
باأذرع مفتوحة كما رمبا اعتقدوا 
رو�سيا �سم  اأرادت  اإذا  يف مو�سكو. 
الباد، ف�سيتعني عليها ن�سر عدد 
ك��ب��ر م��ن ال���ق���وات ه��ن��اك ب�سكل 
ويخاطر  املقاومة.  ملحاربة  دائ��م 
هناك  بالبقاء  ال��رو���س��ي  اجلي�س 
و�سيتكبد  ج�����ًدا  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رتة 
احلال  ك��ان  كما  ف��ادح��ة،  خ�سائر 
الثمانينيات”،  يف  اأفغان�ستان  يف 

يحلل جوليان توريل.
اأفغان�ستان يعترب     ل يزال غزو 
الع�سكرية  ال����ك����وارث  اأك�����رب  م���ن 
لاحتاد ال�سوفياتي. بقي الحتاد 
�سنوات،  ع�سر  هناك  ال�سوفياتي 
من 1979 اإىل 1989، وخ�سر 
اأك���رث م��ن 13 األ���ف ج��ن��دي قبل 

الن�سحاب مهزوما.
املعركة  حت����ول����ت  ل����و  وح����ت����ى     
ل�����س��ال��ح رو���س��ي��ا، ف���اإن فادمير 
رئي�سية  ع��ق��ب��ة  ���س��ي��واج��ه  ب��وت��ني 
اأخرى: لن يكون اأمامه من خيار 
���س��وى اإق��ام��ة اأن��ظ��م��ة م��وال��ي��ة له 

ذلك«.
   وح�سب الباحث، ميكن ملو�سكو 
احلكومات  اأن  ع��ل��ى  ت���راه���ن  اأن 
�سعوبها  ���س��غ��ط  حت��ت  ال��غ��رب��ي��ة، 
تبث  ال��ت��ي  احل����رب  ���س��ور  ب�سبب 
على ال�سبكات الجتماعية، متيل 

اإىل التدخل ب�سكل مبا�سر اأكرث.
   ردود فعل ال�سعوب الغربية قوية 
الجتماعية،  ال�سبكات  على  ج��ًدا 
ويطالب النا�س حكوماتهم بعدم 

ترك الأوكرانيني مل�سرهم.
   وم��ع ذل��ك، يحذر الباحث من 
خطاأً  �ستكون  رو�سيا  مهاجمة  اأن 

كبراً.
   ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود، ظ��ل بوتني 
يخرب �سعبه اأن الغربيني يريدون 

مهاجمتهم. 
ذري���ع���ة  الآن  ل����دي����ه  و����س���ي���ك���ون 
ق���د يقلب،  ال�����ذي  ل���ل���رد، الأم������ر 
ل���ي�������س ال���������س����راع ف���ح�������س���ب، بل 
ال���دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات ال���داخ���ل���ي���ة يف 
ا. با�ستطاعة الرئي�س  رو�سيا اأي�سً
على  ت�سويرها  حماولة  الرو�سي 
باده،  على  مبا�سر  ه��ج��وم  اأن��ه��ا 
وهذا من �ساأنه اأن يغر كل �سيء، 
و���س��ن��دخ��ل دوام����ة ي��ري��د اجلميع 

تفاديها.
ارة،  الع�سّ يف  الإ���س��ب��ع  و���س��ع  ان   
ذراع��ك، وحتى  ُيفقدك  اأن  ميكن 

اأوك��ران��ي��ا. ولن  اأن��ح��اء  يف جميع 
�سرعية  احل��ك��وم��ات  ه���ذه  تعترب 
واملجتمع  الأوك��ران��ي��ني  قبل  م��ن 
رو�سيا  �ست�ستمر  لذلك  ال���دويل. 
لفرتة  ل��ل��ع��ق��وب��ات  ال��ت��ع��ر���س  يف 

طويلة بعد انتهاء احلرب.
ال���دويل  للمجتمع  و�سي�سمح     
مب����وا�����س����ل����ة ف�����ر������س ع����ق����وب����ات 
م��ت�����س��اع��دة ق��ا���س��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة على 

رو�سيا، مما �سيزيد من عزلتها.

حكومي -تغيري   2
 عنيف يف اأوكرانيا

�ستحتفظ  ال�سيناريو،  ه��ذا  يف     
اأوك����ران����ي����ا ب����ح����دوده����ا، غ����ر اأن 
احلكومة  تغير  �ستتوىل  رو�سيا 
ل�سالح نظام موال لها، و�ستكون 
اأن  ميكن  مقّنعا.  �سّما  اخل��ط��وة 
الأوك������راين  ال�����س��ع��ب  اأّن  ن��ت��خ��ّي��ل 
�سيخ�سع لنظام �سلطوي يفر�س 
من  وا�سع”،  “اإرهابه على نطاق 
خ��ال قمع عنيف لأي �سكل من 
اأ�سكال املعار�سة، ياحظ جوليان 
ت���وري���ل.    »ل ي���زال ذل��ك ممكًنا، 

املجتمع  ت��ع��ب��ئ��ة  ب�����س��ب��ب  ال����ي����وم، 
اأن  ميكن  فهل  لتفاديه.  ال���دويل 
ال�سيطرة  اإىل  ب���وت���ني  ي��ن��ج��ذب 
بال�ساح؟  اإل  البلدان  ه��ذه  على 
نعم، لكنها �ستكون عملية يف غاية 

ال�سعوبة.

-الناتو يخطئ   5
ورو�سيا ترد

تهاجم  اأن  ج���ًدا  امل�ستبعد  م��ن     
كما  الناتو  دول  من  دول��ة  رو�سيا 
تبدو الأم��ور. ومع ذل��ك، �سيكون 
احل��ل��ف بخطوة  ي��ق��وم  اأن  ك��اف��ي��اً 
خاطئة لي�ستعل الفتيل، وهو اأمر 
ال�سيد  يو�سح  م�ستحيًا،  لي�س 

توريل.
القوافل  ع���ن  ال��ك��ث��ر  »ن�����س��م��ع     
امل���درع���ة ال��رو���س��ي��ة ح���ول كييف. 
واحلذر ال�سديد مطلوب يف هذه 
احل����ال����ة، لأن�����ه م���ن وج���ه���ة نظر 
املزعج  م���ن  ع�����س��ك��ري��ة،  تكتيكية 
قوات  حت�سد  اأن���ك  ال�سيء  بع�س 
ف��ه��ل يعني هذا  ل��ل��غ��اي��ة.  م��رئ��ي��ة 
ا�ستبعاد  ميكننا  ل  خطاأ؟  فر�س 

الأر�����س  ع��ل��ى  ل��رو���س��ي��ا  بالن�سبة 
بو�سع  الأف���ق،  الهزمية يف  وت��ل��وح 
يحاول  اأن  ال���رو����س���ي  ال��رئ��ي�����س 
اأن����ه متفوق  ت��ق��دمي ن��ف�����س��ه ع��ل��ى 
اأخ���اق���ًي���ا ل��ت��ف��ادي ه��زمي��ة اأكرث 
ال�سيد  ي���و����س���ح  ل����ب����اده،  ك��ل��ف��ة 
ت���وري���ت.    ومي��ك��ن اأن ي��ق��ول اإنه 
الأ����س���واأ يف مواجهة  ت��ف��ادي  ق���رر 
املعتدين الغربيني والأوكرانيني. 
و���س��ت��ك��ون ه���ذه ط��ري��ق��ة للخروج 
ال�����ذي و����س���ع نف�سه  امل�������اأزق  م���ن 
فيه. فكلما طال ال�سراع، ازدادت 
ال��ع��ق��وب��ات ال���دول���ي���ة ك��ل��ف��ة على 
ازداد  ال���رو����س���ي، وك��ل��م��ا  ال�����س��ع��ب 
خ���ط���ر خ�������س���ارة ت�����س��ام��ن��ه��م مع 

نظًرا لوجود نظام مواٍل لرو�سيا 
 ،2014 ع���ام  ق��ب��ل  اأوك���ران���ي���ا  يف 
ورو���س��ي��ا م��ع��ت��ادة على ه��ذا النوع 
اأخرى،  م��رة  هنا  املناورة”.  م��ن 
اإق���ام���ة م��ث��ل هذا  ت��ت��م  اأن  ي��ج��ب 
ال��ن��ظ��ام ع��ن ط��ري��ق ال��ع��ن��ف، لأن 
اأطاحوا  اأن  �سبق  الأوكرانيني قد 
ب��ح��ك��وم��ة م��وال��ي��ة ل��رو���س��ي��ا من 
و�ستجد   ،2014 ع���ام  ال�سلطة 
رو�سيا نف�سها مرة اأخرى معاقبة 

ومعزولة.

ت�ست�سلم  -رو�سيا   3
وتن�سحب

   اإذا ا�ستمرت الأمور يف التعقيد 

      اإذا كان هدف فادمير بوتني 
الغربي  ال��ن��ف��وذ  ك��ب��ح  ف��ع��ا  ه���و 
ال�سوفياتي  الحت������اد  ب���ل���دان  يف 
ال�سابق، فاإن خطته قد تكون غزو 
مناطق  توجد  حيث  اأخ���رى  دول 
اأو  موالية لرو�سيا، مثل جورجيا 

مولدوفا، يحدد جوليان توريل.
   »قبل ب�سعة اأ�سابيع، عندما كنا 
اأن الأم��ور �ستت�ساعد يف  نفكر يف 
اأوكرانيا، راأينا احتمال اأن يتمكن 
)بوتني( من ال�سيطرة على �ساحل 
واإع���ادة  بالكامل  الأ���س��ود  البحر 
تن�سيط احلركات املوالية لرو�سيا 
هذا  البلدان”...”يبقى  ه��ذه  يف 
ت��ق��ل�����س كثرا  ل��ك��ن��ه  اح���ت���م���اًل، 

بوتني. طبعا لن يحدث هذا بني 
و�سيكون معقًدا  ع�سية و�سحاها، 
اأنه ل  للغاية. وكل هذا يفرت�س 
اإجراء  وب��اإم��ك��ان��ه  عقانًيا  ي���زال 
ي�سرح الباحث. ح�سابات جيدة”، 

    ي�����س��ر ج���ول���ي���ان ت���وري���ل اإىل 
اأن  ي��ج��ب  الفر�سية  ه���ذه  يف  اأن���ه 
طويلة.  ل��ف��رتة  ال�����س��راع  ي�ستمر 
يف الوقت احلا�سر، “ل�سنا يف هذا 
يف ظل مطالب  املنطق اإطاقا”، 
فادمير بوتني وت�ساعد القتال 

على الأر�س.

تو�سعها  رو�سيا  -توا�سل   4
نحو اإمرباطورية جديدة

�سورة اأقمار �سناعية لقافلة مدرعة رو�سيةم�سلح يف العا�سمة الأوكرانيةكيف ومن �سيوقف احلريق؟

مهاجمة رو�شيا �شتكون خطاأً كبريًا من �شاأنه اأن يغرّي كل �شيء

احلرب الأوكرانية تر�شم التحالفات اجلديدة •• عوا�صم-وكاالت

اأظهرت احلرب الأوكرانية عمق ال�سياع لدى اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن، 
الأو�سط  ال�سرق  الأمريكّية يف  ال�سيا�سة  تعاين منها  التي  الإفا�س  ولي�ست حال 
واخلليج �سوى نتيجة تراكمات عمرها �سنوات طويلة طوال ما يزيد على اأربعني 
�سنة. ووفق �سحف عربية �سادرة اأم�س الأحد، اإن احلرب الرو�سية على اأوكرانيا 
حتفظ  التي  اجل��دي��دة  ال�سيا�سات  ر�سم  طاولة  اىل  اجللو�س  نحو  �سريعاً  ت��وؤدي 

م�سالح الدول، بغ�ّس النظر عن م�سافحات الت�سامن.

اإن عودة  درغام  راغدة  الكاتبة  قالت  فيما  اليوم..   اأ�سدقاء الأم�س..اأعداء 
اآثار احلرب الأوكرانية يف كامل النظام العاملي كما يف العاقات الثنائية لرو�سيا، 
لي�س فقط مع اأعداء اليوم يف مع�سكر الغرب، بل اأي�ساً مع اأ�سدقاء الأم�س الذين 
بداأوا التمو�سع بعيداً من الكرملني، بعدما اأدركوا اأن رو�سيا قابلة للتدمر عرب 
التطويق القت�سادي التام يف غ�سون ن�سف �سنة. واأو�سحت يف �سحيفة “النهار” 
اأوكرانيا،  غزوها  نتيجة  البع�س  اأع��ني  يف  �سغرة  اأ�سبحت  رو�سيا  اأن  اللبنانية 
ح�سابات  يف  ومركزيتها  هيبتها  وانح�سرت  وكنفوذ،  وكاقت�ساد  كدولة  و�سغرت 
الأ�سدقاء واحللفاء، من ال�سني اىل فنزويا اىل اإيران، م�سرة اإىل اأن الرئي�س 
العداء  تكّتل  يف  احللفاء  ه��وؤلء  ح�سد  بو�سعه  اأن  ظ��ّن  بوتني  فادمير  الرو�سي 
للوليات املتحدة والغرب عموماً، لكن رهانه �سقط على واقع مغامرته يف اأوكرانيا 
وعلى واقعّية خ�سارته املدّوية يف غزوها، وما ترّتب عليه من عقوبات اأثرت على 
القت�ساد الرو�سي برّمته. فهرب بع�س الأ�سدقاء، ومتلمل البع�س الآخر، فيما 
اجلمهورية  مبوقف  درغ��ام  وا�ست�سهدت  ال�سيا�سية.  وامل���وؤازرة  بالتعاطف  تظاهر 
الإيرانية التي تعترب �سديق - حليف لرو�سيا، ل �سّيما يف �سوريا، حيث كاهما 
جنى عرب الآخر ما عكف على اإجنازه لنف�سه هناك. بالأم�س القريب كانت رو�سيا 
لطهران �سنداً وحليفاً غر قابل لا�ستغناء عنه. اليوم، ولكن هناك موؤ�سرات اىل 

العتيبي اأن الأزمة الأوكرانية مالئة الدنيا و�ساغلة العامل، لأنها التعبر الأكرث 
و�سوحاً عن اختال موازين القوى الدولية امل�ستقرة منذ ما بعد احلرب العاملية 
الثانية، ومع هذا فكل ما يجري اليوم كان ميكن التنبوؤ به ولي�س مفاجئاً، فكل 
�سيء كان يدفع باجتاهه، و�سيا�سات الدول الغربية كانت العامل الأهم يف الو�سول 
لهذه اللحظة. واأو�سح العتيبي اأنه ل ميكن الدفاع عن رو�سيا، فاحلروب ل تربر 
ل  وباملقابل  املحظورات،  تبيح  وال�سرورات  �سرورة  ولكنها  �سيا�سياً،  بل  اأخاقياً، 
اإىل هذا  باأوكرانيا  اأودت  التي  الغربية  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  ميكن تربير 

امل�سر، هذا موقف منطقي �سهٌل للدول وال�سعوب البعيدة عن هذه احلرب.
»ب��اردة« بني رو�سيا  واأوكرانيا، ولكنها  اأن احلرب خ�سنة بني رو�سيا  الكاتب  وراأى 
واأمريكا والغرب، واحلرب الباردة تختلف متاماً عن احلرب اخل�سنة، ولئن كان كل 
�سيء مباحاً يف »اخل�سنة« فاإنه لي�س كذلك يف »الباردة« وحتى يف احلرب اخل�سنة 
وحتكم  الوح�سية  من  حت��ّد  دولية  قوانني  و�سع  على  عقوٍد  عرب  العامل  حر�س 
يك�سف حقائق وميتحن  الأزم��ة  املحك يف هذه  على  كله  وو�سع هذا  ال�سراعات، 

اأفكاراً ومفاهيم ويجرب املراقب على اإعادة النظر والتفكر.
�سنواٍت ل ميكن  بناوؤها يف  يتم  التي  املتزنة  الدولية  العاقات  اأن  العتيبي  واأك��د 
تدمرها يف اأياٍم مل�سلحة حليٍف مل يعد كما كان، كما اأنه من غر املفيد ا�ستجرار 
وا�ستخدامها  �سابقة  تاريخية  مراحل  يف  بالإ�سادة  جديرة  كانت  قدمية  مواقف 

اليوم على واقٍع م�سطرٍب وتوازنات دولية خمتلفة متاماً.
اإن  اهلل  الكاتب خر اهلل خر  ق��ال  وم��ن جانبه  الإي��راين..  العربي  التقارب 
اأق��دم على مغامرة غزو دولة م�ستقّلة،  الذي  الرو�سي فادمير بوتني  الرئي�س 
واأّن  م��ن جهة  اأم��ري��ك��ا  تعد  اأم��ري��ك��ا مل  اأن  اكت�سافه  اأوك��ران��ي��ا، ج��اء يف �سوء  ه��ي 
عاقاتها بدول املنطقة لي�ست من النوع الثابت مبقدار ما اأّنها تعبر عن ق�سر 

افرتاق بينهما ب�سبب انعكا�س احلرب الأوكرانية على املفاو�سات النووية يف فيينا. 
اإيران يف حمادثات  بالأم�س القريب كانت مو�سكو احلامي الأول والأبرز مل�سالح 
الأوكرانية  ربط مو�سكو بني احلرب  فاإن طهران منزعجة من  اليوم  اأما  فيينا، 
رفع  ت�ستفيد من  كي  ب�سرعة  ُت�سَتكَمل  اأن  اإي��ران  تريدها  التي  فيينا  ومفاو�سات 
يف  متجان�ساً  لي�س  الأوروب����ي  امل��وق��ف  اأن  اإىل  الكاتبة  واأ���س��ارت  عنها.   العقوبات 
اإذ اإن اأملانيا وهنغاريا  �ساأن فر�س احلظر على �سادرات النفط والغاز من رو�سيا، 
ال�سادرات  ع��ن  ال�ستغناء  ميكنها  ل  التي  ال���دول  طليعة  يف  وهولندا  واإيطاليا 
الرو�سية، ولذلك هي حتتاج اىل نحو ت�سعة اأ�سهر لتخفي�س اتكالها على رو�سيا، 
واأن الحتاد الأوروب��ي ي�سعى اىل تخفي�س ن�سبة العتماد الأوروب��ي على النفط 
والغاز الرو�سيني اىل ثلث الواردات اإليه مع نهاية عام 2022. وهو، �ساأنه �ساأن 
الكاتبة  اأكدت  املتحدة، يبحث عن م�سادر بديلة من هذه الطاقة. كما  الوليات 
ان يف عهد اإدارة  راغدة درغام اأن الوليات املتحدة واجلمهورية  الإيرانية تتو�سّ
بايدن اىل تفاهمات غر م�سبوقة، تكّر�س ما حققته طهران يف دول مثل �سوريا 
ولبنان، ورمبا اأي�ساً العراق. ذلك اأن حاجة اإدارة بايدن اىل نفط حكومة املايل 
اأو  اإي��ران  “كّوعت”  اإذا  �سّيما  �سريكني جديدين، ل  يف طهران قد يجعل منهما 
انعطفت نحو الغرب، بعيداً من الكتلة ال�سرقية، اأقله تكتيكياً اىل حني ا�ستتباب 
بالتاأكيد يف تقومي  توؤّثر  التي  اأق��دام رو�سيا  الأر�سية حتت  الهزة  الأم��ور ما بعد 
ال�سني خلياراتها امل�ستقبلية، واأن ال�سني عن�سر غام�س يف املعادلة، ومواقفها من 
رو�سيا تفيد باأنها لن تغامر مب�ساحلها احليوية وتقفز اىل �سراكة مع رو�سيا يف 
وجه الغرب، ولن ُتعّر�س نف�سها اىل عقوبات توؤّثر يف م�ساريعها البعيدة املدى على 

ن�سق م�سروع “الطريق واحلزام” ال�سرتاتيجي.
 احلرب اخل�سنة .. ويف �سحيفة “ال�سرق الأو�سط” اأكد الكاتب عبد اهلل بن بجاد 

نظر �سيا�سي ل نظر له من جهة اأخرى. واأو�سح خر اهلل اأن القرار الأمريكي 
الإيرانية  على اجلمهورّية  بعيد  بالتفّرج من  والكتفاء  املنطقة  بالن�سحاب من 
تتابع م�سروعها التو�ّسعي، اأكان ذلك يف لبنان اأو العراق اأو �سوريا اأو اليمن، حيث 
مل  والغاز.  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  بعد  اخلليج  اأهّمية  على  فجاأة  اأمريكا  ا�ستفاقت 
جتد حلفاء ي�ستطيعون ال�ستجابة ملا تطلب. يعود ذلك اإىل اأن لي�س يف وا�سنطن 
ورّد ولي�ست عاقة فر�س  اأخ��ذ  العاقة بني احللفاء عاقة  اأن  ي��درك  الآن من 
اإماءات متى تدعو احلاجة الأمريكية اإىل ذلك. واأ�سار الكاتب اإىل اأن هناك ثّمة 
اأوبا ما.  باراك  اإدارة  بايدن وقبلها  اإدارة  ت�ستوعبها  الب�ساطة مل  معادلة يف غاية 
اأن من ميتلك ذرة من العقل يف املنطقة العربّية كّلها ل  تقوم هذه املعادلة على 
ميكن اإل اأن يدعو اإىل تقارب عربي – اإيراين… يف حال كانت �سروطه وا�سحة. 
مل يرتدد اأوباما يف حديث اأدىل به يف مثل هذه الأّيام من العام 2014 اإىل اإحدى 
الو�سائل الإعامية الكربى )بلومربغ فيو( يف الرتكيز على اأهّمية اإيران وحقها 
يف لعب دور على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي. من قال له اإن العرب عموماً، من 
الدور  وعلى  التقارب  ه��ذا  مثل  على  يعرت�سون  وم�سيحيني  ودروز  و�سيعة  �سّنة 
الإيراين؟ هل امل�سكلة يف التقارب اأم يف ال�سذاجة الأمركية التي حت�سر امل�سكلة 
اإىل  التو�سل  اأن��ه يف الإمكان  اأوباما يعتقد  ال��ذي كان  النووي  امللّف  اإي��ران يف  مع 
ل اإىل مثل هذه ال�سفقة التي خدمت اجلمهورّية  وقد تو�سّ �سفقة يف �ساأنه… 
الإيرانية وم�سروعها. وقال الكاتب يف ختام مقاله “نحن يف انتظار اجلواب عن 
اأوكرانيا  ح��رب  غ��رت  تغّر.  العامل  اأن  �سّك يف  لأدن��ى  وج��ود  الكبر، ل  ال�سوؤال 
اإدارة  التي حاولت  الأو�سط  وال�سرق  اأهّمية منطقة اخلليج  تاأكيد  اأعادت  العامل. 
جو بايدن جتاهلها من منطلق اأن الأولوّية للمواجهة مع ال�سني. ارتّدت �سيا�سة 
الأّول  امل�ستفيد  اأن الأخ��رة تبدو  اأمركا نف�سها، خ�سو�سا  مواجهة ال�سني على 
من املغامرة البوتينية ومن اأن الرئي�س الرو�سي �سيكون يف حاجة اإليها اأكرث من 
اأن ل م�سلحة لدى دول اخلليج يف  يف حني  املرحلة…  اأّي وقت م�سى يف هذه 

اتخاذ اأي موقف عدائي من بكني«.
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وزير التنمية الأرجنتيني لب »وام«: الإمارات مركز لوج�شتي عاملي ومنتلك فر�شا واعدة لتعزيز تعاوننا

اأن ي�سهد اليوم الثاين  ومن املنتظر 
ن��ق��ا���س��ات معمقة حول  احل���دث  م��ن 
التجارة الإلكرتونية، والتي تت�سمن 
م��ق��ارن��ة ع��ل��ى ع��ائ��د ال���س��ت��ث��م��ار بني 
امل��ت��ج��ر والإن����ف����اق ع��ل��ى الإع���ان���ات 
وكيف  ال�ستدامة  واأهمية  الرقمية، 
ميكن اعتبارها اأكرث من مرحلة، اإىل 
جانب موا�سيع تخ�س �سوق املنتجات 
ال��ف��اخ��رة ب��ع��د ال��وب��اء وال��ع��دي��د من 
بوينتون  ؛ديفيد  الأخ��رى  املوا�سيع 
بودي  “ذا  لعامة  التنفيذي  املدير 
و�سوزي كون رئي�س منطقة  �سوب”، 
واإفريقيا  الأو���س��ط  وال�سرق  اأوروب���ا 
واأ�سما  لوكر”،  “فوت  ل���ع���ام���ة 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اإ�����س����اق، 
 ، ك��ام��ب��و���س  ���س��ان��درا  و  “مديري”، 
 - امل�ست�سار   ، الإدارة  جمل�س  مدير 
الرئي�س التنفيذي ال�سابق ديان فون 
املدير  اأندريتا  وتيري  فور�ستنربج، 
“ملبري”،  ل��ع��ام��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ديدييه �سويات ، الرئي�س التنفيذي 
وغرهم من  ل�”تامي اآوت ماركت”، 
امل���ع���روف���ة يف عامل  الأ����س���م���اء  ك���ب���ار 

التجزئة.

•• دبي-وام:

ال�سيخ مكتوم بن حممد  �سمو  �سهد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
امل��ال��ي��ة، ج��ان��ب��اً م��ن ف��ع��ال��ي��ات “قمة 
الذي  ال��ع��امل��ي  احل���دث  التجزئة”، 
اأتانت�س  اأم�س يف  اأنطلقت فعالياته 
دب��ي، مب�ساركة عدد  نخلة جمرا   -
من اأهم العامات التجارية العاملية 
ال��رائ��دة، واأك���رث م��ن 008 م�سارك 
مبارك  ح���م���د  ����س���ع���ادة  وب���ح�������س���ور 
ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر ع���ام غ���رف دب���ي، و 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ت���اك���ر،  غ�����اري 
التجزئة،  لقّمة  �س  املوؤ�سِّ وال�سريك 
وال�سريك  م��دي��ر  ه�����وارد،  م����ارك  و 

�س لقّمة التجزئة. املوؤ�سِّ
القمة  خ��ال  جل�سة  �سموه  وح�سر 
اإىل  ارح����ل  اأو  م��رن��اً  “كن  ب��ع��ن��وان: 
التي حاورت فيها مديرة  منزلك”، 
املوؤ�س�س  ف��اروق��ي��ا،  اجن��ي��ا  اجلل�سة 
 Brand  سو�سيتي� xل�سركة براند
كاثرين  امل��ت��ح��دث��ة   ،  x Society
يف  الأول  الرئي�س  ن��ائ��ب  ليفي�سك، 
 Tapestry تيب�سرتي  اأوروب������ا، 
املتغرات  دور  اجل��ل�����س��ة  ون��اق�����س��ت   .
ال���رق���م���ي،  ال����ع����امل  امل���ت�������س���ارع���ة يف 
بها  يتميز  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  وال��ف��ط��ن��ة 
والتقنيات  والأدوات  ال����ع����م����اء، 
التناف�سية  امل��ي��زة  اإزال���ة  امل��ت��ط��ورة يف 
التجزئة  جت��ار  بها  يتمتع  ك��ان  التي 
اإىل  اجلل�سة  وتطرقت  التقليديون. 
امل���رون���ة يف قطاع  اع��ت��م��اد  اإم��ك��ان��ي��ة 
التحديات،  ل��ه��ذه  ك��ح��ل  ال��ت��ج��زئ��ة 
وفوائد اعتماد �سيا�سة مرنة يف قطاع 
التجزئة ت�سمن التحول اإىل منوذج 
ع��ل��ى مواكبة  وق�����درة  ك���ف���اءة  اأك�����رث 
مكتوم  ال�سيخ  �سمو  وزار  املتغرات. 

ل��ل��ت�����س��وي��ق؛ م��اي��ك��ل ���س��ل��ه��وب، نائب 
امل�سرتكة  امل�ساريع  ل�سوؤون  الرئي�س 
ورئي�س �سوؤون ال�سرتاتيجية والنمو 
“جمموعة  يف  وال�ستثمار  والبتكار 
الها�سمي،  وع����ب����داهلل  �سلهوب”؛ 
موانئ  يف  الأع�����م�����ال  ذك������اء  رئ���ي�������س 
العربية  الإم�������ارات   - ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
املتحدة، حيث متت مناق�سة العوامل 
تغير  اإىل  امل�ستهلكني  ت��دف��ع  ال��ت��ي 
�سلوكياتهم يف املنطقة، كما تطرقوا 
التجزئة  جت��ارة  انخراط  اآليات  اإىل 
التجريبية يف املناخ اجلديد، وكيفية 
“فيجيتال”  ت�سوق  جت���ارب  ت��وف��ر 
فعاليات  ت�سمن  كما  ل��ه��ا.  مثيل  ل 
بعنوان  نقا�سية  حلقة  الأول  ال��ي��وم 
“ القوى العاملة العاملية احلديثة: 
اجليل  وحتفيز  وا�ستبقاء  ا�ستقطاب 
اإك�سلي،  ل����ي����زيل  ادارة  القادم” 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة “لإك�سلي 
مار�سيا  م��ن  ك��ل  بح�سور  هاريف” 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وارت���ي���ن���ي���ارغ، 
وب���ات���ري���ك   ،AWWG ل�������س���رك���ة 
ماكنتاير، رئي�س التجزئة العاملية يف 
وماري�سا  غروب”،  ريتايل  “مار�س 

ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  �سلفا، 
الذين  اأبارل”،  ���س��اي��ل��ز  “نورث 
ا���س��ت��ع��ر���س��وا اأف�����س��ل ال��ط��رق جلذب 
التغرات  واإدارة  اجل���دي���د،  اجل��ي��ل 
وتبني  ب���ك���ف���اءة،  ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وى 
اأ�ساف  و���س��ام��ل��ة.  م��ت��ن��وع��ة  ث��ق��اف��ة 
ح�سني مغًد�س، �سريك وم�سوؤول عن 
خ��دم��ات ال���س��ت��ه��اك وال��ت��ج��زئ��ة يف 
�سهد  لقد  الأو�سط:  ال�سرق  ديلويت 
ال�����س��رق الأو���س��ط ارت��ف��اًع��ا ه��ائ��ًا يف 
جتارة التجزئة الرقمية يف ال�سنوات 
انت�سار جائحة  اأدى  وق��د   ، الأخ���رة 
مبيعات  حت��ف��ي��ز  اإىل   19- ك��وف��ي��د 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة اإىل 
م�سبوقة.  وغ��ر  ج��دي��دة  م�ستويات 
املنطقة  التجزئة يف  كما جنح جت��ار 
احلالية  ا�سرتاتيجياتهم  تعديل  يف 
ل���ت���ظ���ل ق���������ادرة ع���ل���ى امل���ن���اف�������س���ة يف 
ال�����س��وق، وم��ن امل��رج��ح اأن ن��رى هذه 
التكيف  يف  ت�ستمر  ال�سرتاتيجيات 
لتعك�س ظروف ال�سوق املتغرة، بدءاً 
كوفيد  جلائحة  املتدنية  بالتاأثرات 
اجليو�سيا�سية  الأو���س��اع  اإىل   ،19-
والقت�سادية يف جميع اأنحاء العامل. 

مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
امل���ع���ر����س امل���ق���ام ع��ل��ى ه��ام�����س قمة 
التجزئة الذي يعترب حدثاً ا�ستثنائياً 
ل�ستعرا�س عامات التجزئة ال�سابة 
والنا�سئة من كافة اأنحاء العامل التي 
تتطلع ل�ستك�ساف فر�س الأعمال يف 
الأو���س��ط ودب��ي على  ال�سرق  منطقة 

وجه اخل�سو�س.
بع�س  من�سات  �سموه  زي��ارة  و�سملت 
ال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة ومن 
و  ،Warwick ����س���رك���ات:«  ب��ي��ن��ه��ا 

 ،  nkd و   ،  rapport و   ،  great
Trespass، حيث تعرف �سموه على 
م��ا ت��ق��دم��ه ت��ل��ك ال��ع��ام��ات العاملية 
منتجات  م��ن  املنطقة  يف  لعمائها 
القمة  تعر�س لأول م��رة من خ��ال 
يف  فعالياتها  �ست�ستمر  التي  العاملية 
15 مار�س  ال��ث��اث��اء  دب��ي حتى غ��ٍد 

اجلاري.
وت�������س���م���ل اأج�����ن�����دة احل��������دث، ال����ذي 
وع�سرين  �سبعة  يومني،  ينعقد على 
نقا�س  وح���ل���ق���ات  ت��ق��دمي��ي��اً  ع���ر����س���اً 
من  اأك���رث  ي�ستعر�سها  وم��ق��اب��ات، 
�سبعني متحدث رئي�سي من الروؤ�ساء 
التنفيذيني من جميع اأنحاء العامل- 
ومناق�سة  روؤى  ل��ت��ق��دمي  اج��ت��م��ع��وا 
الفر�س والتحديات وم�ستقبل قطاع 

التجزئة العاملية يف دبي.

اأن  اإىل  م�سراً  امل�ستهلكني،  جت��ارب 
القمة تاأتي يف وقٍت يعي�س فيه قطاع 
التجزئة العاملي مرحلة حتول رقمي 
بعد جائحة كوفيد-19، حيث يعمل 
كبار الاعبني يف القطاع على حتفيز 
التعايف، وال�ستحواذ على ح�سة من 
ال�سوق املتغرة تتائم مع خططهم 
وا�سرتاتيجياتهم. ولفت بوعميم اإىل 
اأنه يتوقع ان تبلغ قيمة �سوق جتزئة 
التجارة الإلكرتونية يف الإم��ارات 8 
العام  بحلول  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار 
�سنوي  2025، م�سجلًة معدل منو 
مركب يبلغ %15.4 خال الفرتة 
اأن  اإىل  م�����س��راً   ،2025-2020
اأه���م حم��ف��زات من��و ق��ط��اع التجارة 
الإلكرتونية يف دولة الإمارات ي�سمل 
الو�سول  ون�سبة  املرتفعة،  ال��روات��ب 
 ،/99%/ ل����ان����رتن����ت  ال���ع���ال���ي���ة 
املتطورة،  اللوجي�ستي  النقل  و�سبكة 
احلديثة،  ال��رق��م��ي��ة  ال���دف���ع  ون��ظ��م 
والن�سبة العالية من ال�سكان ال�سباب 
بالإ�سافة  بالتكنولوجيا،  املتعلقني 
ال����ق����وي.  احل����ك����وم����ي  ال�����دع�����م  اإىل 
واأو����س���ح م��دي��ر ع���ام غ���رف دب���ي اإىل 
ال��ت��ج��اري��ة يعتمد  ال��ع��ام��ة  ب��ق��اء  اأن 
ع��ل��ى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على 
م��ع عمائها،  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ت��وا���س��ل 
التجزئة  خ���دم���ات  م���ن  م��زي��ج  ع���رب 

 - متطلبات ال�سوق.
وتعليقاً على افتتاح القمة، قال غاري 
تاكر، يعترب قطاع التجزئة حالياً يف 
التي  اجلائحة،  بعد  التعايف  مرحلة 
عملت على تغير �سلوك امل�ستهلكني 
اأنه  اأدرك��ن��ا خ��ال تلك الفرتة  حيث 
ال�����س��روري الرت��ق��اء بتوجهات  م��ن 
ومتطلبات  ليتما�سى  ال��ق��ط��اع  ه���ذا 
الأف�����راد اىل  ال�����س��وق، ح��ي��ث يتطلع 
اإيجاباً  اأث���ر  ال���ذي  الرقمي  التحول 
وخياراتنا  ال��ي��وم��ي��ة  ح��ي��ات��ن��ا  ع��ل��ى 
التي اأ�سبحت اأكرث ا�ستدامة. جتمع 
القطاع  رواد  ك��ب��ار  ال��ت��ج��زئ��ة  ق��م��ة 
ملناق�سة  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  م���ن ج��م��ي��ع 
مبا  التجزئة  م�ستقبل  وا�ست�سراف 
وتوقعات  اجت����اه����ات  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب 
الرتحيب  وي�����س��ع��دن��ا  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني، 
يف  امل�ساركني  العامليني  باملتحدثني 
هذا احلدث الفريد من نوعه الذي 
يجمع الأ���س��وات الأك��رث ت��اأث��راً من 

حول العامل.

- حتول رقمي.
بوعميم،  مبارك  حمد  �سعادة  واأك��د 
قمة  ان  دب������ي  غ������رف  ع������ام  م����دي����ر 
لتجار  م��ن�����س��ة  ت���ع���ت���رب  ال���ت���ج���زئ���ة 
اأبرز  على  للتعرف  دب��ي  يف  التجزئة 
تر�سم  ال��ت��ي  والتقنيات  الجت��اه��ات 

اأن  اإىل  م�سراً  احلديثة،  والتقنيات 
دعم غرفة جتارة دبي للقمة ياأتي يف 
اإطار جهودها ل�ستقطاب الفعاليات 
العاملية اإىل الإمارة، والرتويج لدبي 
التجزئة  ل��ت��ج��ار  م��ف�����س��ل��ة  ك��وج��ه��ة 

حول العامل. 

- فعاليات.
قمة  م����ن  ال����ع����ام  ه�����ذا  دورة  ب�������داأت 
كالي�س،  اآي��را  الدكتور  مع  التجزئة 
ك���ب���ر امل��ح��ل��ل��ني الق���ت�������س���ادي���ني يف 
دي��ل��وي��ت ال�����ذي ا���س��ت��ع��ر���س الآف�����اق 
الق���ت�������س���ادي���ة ب���ع���د ال����ت����اأق����ل����م مع 
ال�سوء على  �سلط  كما  كوفيد-19، 
ت�ساعد  ا�سرتاتيجيات  ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة 
وحتقيق  التمييز  يف  التجزئة  جت��ار 
التحديات  اإىل  تطرق  كما  النجاح. 
و�سوق  التوريد  �سل�سلة  تواجه  التي 

العمل واحلياة الجتماعية.
وان����ع����ق����دت ع���ل���ى ه���ام�������س احل�����دث 
خال  النقا�س  حلقات  م��ن  العديد 
“ال�سيغة  اأب����رزه����ا؛  الأول،  ال���ي���وم 
الرابحة لقطاع التجزئة يف منطقة 
تراأ�سها  ال��ت��ي  الأو�سط”،  ال�����س��رق 
حترير  رئي�س  اأرم�����س��رتون��غ،  �سكوت 
مب�ساركة  ب��ي��زن�����س،  اأراب����ي����ان  جم��ل��ة 
الرئي�س  نائب  �سيثي،  كابيل  كل من 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���دى جم��م��وع��ة اخلليج 

  800 م�سارك من كافة اأنحاء العامل

مكتوم بن حممد ي�شهد جانبًا من فعاليات قمة التجزئة 2022 يف دبي

قطاع  على  اأي�سا  وتركز   ، العامل  يف  املكت�سفة  غر  النحا�س  احتياطات 
الطاقة يف ظل امتاكها مناطق طبيعية متميزة لتطوير طاقة الرياح 
كبرا  اهتماما  ب��اده  توىل  كما  النظيفة  والطاقة  ال�سم�سية  والطاقة 
بقطاع الهيدروجني الأخ�سر وتهتم اأي�سا ب�سناعة ال�سلب ، كما متتلك 

ميزة اإمكانية تطوير �سل�سلة قيمة للتنقل امل�ستدام.
واأ�ساد باجلهود الكبرة التي تقوم بها دولة الإمارات يف العمل املناخي 
ال��ع��امل��ي .. وث��م��ن م��ب��ادرات��ه��ا ال��رائ��دة لتحقيق احل��ي��اد امل��ن��اخ��ي بحلول 
اتفاقية  يف  الأط���راف  ال��دول  موؤمتر  ا�ست�سافتها  اإىل  اإ�سافة   2050
باده  اأن  اإىل  م�سرا   ..  ”28 “كوب  املناخ  تغر  ب�ساأن  املتحدة  الأمم 
من الداعمني لاعتماد على م�سادر طاقة بديلة مثل الطاقة النووية 
لأغرا�س �سلمية ويعد الو�سول اإىل �سفر انبعاثات كربوية اأمرا يف غاية 

الأهمية للعامل اأجمع.

اإك�سبو. واأ�سار اإىل اأن باده تعد من امل�سدريني الرئي�سني للغذاء على 
وتعد  ال�سرتاتيجي  مبوقعها  الإم���ارات  دول��ة  وتتميز  العامل  م�ستوى 
تعاوننا  تعزيز  على  حري�سون  ونحن  العاملية  للتجارة  رئي�سيا  مركزا 
يف هذا القطاع ال�سرتاتيجي واحليوي. واأ�ساف اأن هناك اأي�سا فر�سا 
كبرة لزيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين وتنمية ال�ستثمارات 
امل�سرتكة الإماراتية الأرجنتينية .. م�سرا اإىل اأن وجود عدة قطاعات 
نتطلع اإىل تعزيز التعاون امل�سرتك مع دولة الإمارات فيها ومنها الغذاء 
والتعدين والطاقة النظيفة والهيدروجني الأخ�سر. وقال معاليه : “ 
�سعداء بزيارة دولة الإمارات تزامنا مع اإك�سبو 2020 دبي ونقدر الدور 
البارز الذي تقوم به الدولة لدفع النمو القت�سادي العاملي وامتاكها 
روؤية ا�ست�سرافية وا�سحة للم�ستقبل ونتطلع اإىل تعزيز تعاوننا امل�سرتك 
على خمتلف الأ�سعدة«. واأ�سار اإىل اأنه يف خ�سم التحديات التي واجهت 

العامل جراء جائحة “كوفيد - 19” ، جنحنا يف حتقيق منو يف النتائج 
 2021 املا�سي  العام  املائة خال  10.3 يف  الإجمايل مبقدار  املحلي 
ونتوقع زيادة بواقع 4 يف املائة بنهاية العام اجلاري 2022 .. موؤكدا 
املوارد  مع  خا�سة  الباد  يف  التنمية  لتحقيق  هائلة  فر�س  وج��ود  على 
ماهرة  عاملة  ق��وى  امتاكها  اإىل  اإ�سافة  بها  حتظى  التي  الطبيعية 
وموؤ�س�سات اأكادميية قوية. ولفت اإىل اأن النمو ال�سناعي يف الأرجنتني 
خال العام املا�سي كان اأعلى من اأي دولة اأخرى با�ستثناء ال�سني وهو 
ما يوؤ�سر اإىل الفر�س الواعدة التي متتلكها الأرجنتني وحر�سنا اأي�سا 
الإم��ارات يف هذا املجال. وحتدث معاليه  التعاون مع دولة  على تعزيز 
اأكرب  ب��اده تعد ثاين  اإن  ، وق��ال  الواعدة يف الأرجنتني  عن القطاعات 
م�سادر لليثيوم يف العامل ومتتلك ثالث اأكرب احتياطات لذا فاإن قطاع 
التعدين يعد من القطاعات املهمة يف الباد ، كما تعد اأي�سا من اأكرب 

•• اأبوظبي- وام:

جمهورية  يف  الإن��ت��اج��ي��ة  التنمية  وزي���ر  كولفا�س  ماتيا�س  م��ع��ايل  اأك���د 
عامليا  وتكنولوجيا  لوج�ستيا  مركزا  تعد  الإم���ارات  دول��ة  اأن  الأرجنتني 
الثنائي بني دولة الإمارات  التعاون  مهما وهناك فر�س واعدة لتعزيز 
كا  يف  التنمية  م�سارات  لدفع  القطاعات  من  العديد  يف  والأرجنتني 
على  “وام”  اأنباء الإم���ارات  البلدين. وق��ال معاليه يف ح��وار مع وكالة 
تكت�سب  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإن   ، ال��دول��ة  اإىل  اأرجنتيني  وف��د  زي���ارة  هام�س 
2020 دبي  الإم��ارات لإك�سبو  اأهمية كبرة كونها تتزامن مع تنظيم 
البارز من  العاملي  192 دول��ة وما يقدمه هذه احل��دث  مب�ساركة نحو 
اإمكانات كبرة لبناء ال�سراكات وتعزيز اآفاق التعاون بني الدول امل�ساركة 
.. م��وؤك��دا جن��اح دول��ة الإم���ارات يف تنظيم ن�سخة متميزة وف��ري��دة من 

كهرباء ومياه دبي تتوج الفائزين مب�شابقة هاكاثون الطاقة النظيفة

كهرباء ال�شارقة ودائرة الإح�شاء تبحثان التعاون
 وت�شكيل فريق لدعم ا�شرتاتيجيات تبادل البيانات

فريق العمل الإماراتي الأملاين املعني بالهيدروجني والوقود 
ال�شناعي يناق�س التوجهات امل�شتقبلية يف القطاع بني البلدين

•• دبي-وام:

ناق�س فريق العمل الإماراتي الأملاين املعني بالتعاون يف جمال الهيدروجني 
والوقود ال�سناعي - خال اجتماعه الأول الذي عقد يف دبي - التوجهات 
امل�ستقبلية والأولويات التي �سيتم الرتكيز عليها يف جمال طاقة الهيدروجني 
املجموعة  اجتماع  وي��ن��درج  ال�سديقني.  البلدين  بني  ال�سناعي  وال��وق��ود 
التوجيهية رفيعة امل�ستوى املنبثقة عن “اإعان النوايا” للتعاون امل�سرتك 
اأمل��ان��ي��ا وال���ذي وقعه  يف جم���الت ال��ط��اق��ة ب��ني دول���ة الإم����ارات وجمهورية 
وتراأ�س الجتماع - الذي عقد يف فندق جراند حياة  البلدان عام 2017. 
دبي - �سعادة املهند�س �سريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية 
ل�سوؤون الطاقة والبرتول ..فيما تراأ�سه من اجلانب الأملاين �سعادة ارن�ست 
الدولة وذلك بح�سور  اأملانيا الحتادية لدى  بيرت في�سر �سفر جمهورية 
�سعادة املهند�س يو�سف اآل علي الوكيل امل�ساعد لقطاع الكهرباء واملياه وطاقة 
الطاقة يف  الثنائي مبجال  التعاون  زيتزويتز مديرة  واإل��ني فون  امل�ستقبل 
امل�سوؤولني  من  وعدد  املناخ  وحماية  لاقت�ساد  الأملانية  الحتادية  ال��وزارة 
عن  ممثلني  ج��ان��ب  اإىل  ال�سديقني  البلدين  يف  الطاقة  بقطاع  املعنيني 
القطاع احلكومي املحلي والحتادي والقطاع اخلا�س والقطاع الأكادميي. 
خال  امل�سرتك  للتعاون  والأه���داف  ال��روؤى  توحيد  �سبل  الجتماع  وبحث 
الداعمة  التوجهات  من  جمموعة  على  ال�سوء  ..و�سلط  املقبلة  ال�سنوات 
ت�سكيل  على  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق  ال�سناعي.  وال��وق��ود  ال��ه��ي��دروج��ني  لقطاع 
جمموعات فنية تخ�س�سية معنية بتطوير �سوق الهيدروجني يف الدولتني 
الهيدروجني  اأع��م��ال  جم��ال  بتطوير  الأوىل  العمل  جمموعة  تعنى  حيث 
والتكنولوجيا بينما تعنى املجموعة الثانية بتطوير ال�سيا�سات والت�سريعات 
يف جمال الهيدروجني وذلك ل�سمان حتقيق روؤى البلدين وخريطة طريق 
لريادة دولة الإم��ارات يف جمال الهيدروجني والتي مت اطاقها يف القمة 
وطنية  خطة  ومتثل  “غا�سكو”  يف   »COP26« املناخي  للتغر  العاملية 
�ساملة تهدف اإىل دعم ال�سناعات املحلية منخف�سة الكربون وامل�ساهمة يف 

حتقيق احلياد املناخي وتعزيز مكانة الدولة كم�سدر للهيدروجني.

•• دبي-وام:

لهيئة  التابع  البتكار  مركز  ت��وج 
كهرباء ومياه دبي تتوج الفائزين 
الطاقة  “هاكاثون  مب�����س��اب��ق��ة 

النظيفة«.
اأطلقها  ال���ت���ي  امل�����س��اب��ق��ة  ���س��ج��ل��ت 
اإيجابية  مناف�سة  البتكار  مركز 
م�������س���ارك���ا من   48 ب����ني  م��ل��ف��ت��ة 
اجلامعات  وط������اب  امل��ب��ت��ك��ري��ن 
الب�����ت�����ك�����ارات  يف  وامل����خ����ت���������س����ني 
الطاقة  جم����الت  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
والتحول  احل�������س���ري���ة  وال���ب���ي���ئ���ة 
امل�ستدام.  احل��ي��اة  ومن��ط  الرقمي 
امل�سابقة ما يزيد عن  وا�ستقطبت 
110 ط��ل��ب��ات م�����س��ارك��ة م��ن 16 
بناء  الطلبات  تقييم  وج��رى  بلدا 
والبتكار  الإل���ه���ام  م��ع��اي��ر  ع��ل��ى 
والأث���������ر ال���ب���ي���ئ���ي والج���ت���م���اع���ي 
امل�سابقة  واختتمت  والقت�سادي. 

وت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����س��ي��ة الأع����م����ال يف 
ه���ذا ال��ق��ط��اع ال���واع���د مب���ا يدعم 
للطاقة  دب�������ي  ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
2050 ومبادرة احلياد  النظيفة 
لتوفر  دب����ي  ال���ك���رب���وين لإم������ارة 
الإنتاجية  ال��ق��درة  % م��ن   100
الطاقة  م�������س���ادر  م����ن  ل��ل��ط��اق��ة 
 2050 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  النظيفة 
و”خطة دبي احل�سرية 2040” 

حيث  والنظيفة  املتجددة  الطاقة 
ي�سهم يف �سياغة م�ستقبل الطاقة 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  امل�����س��ت��دام��ة 
النوعية يف هذه  الأب��ح��اث  وي��ق��ود 
املجالت من خال ت�سخر اأحدث 
التقنيات املبتكرة. وتهدف الهيئة 
من خال املركز اإىل رفع م�ستوى 
اإ�سافة  ال���س��ت��دام��ة  ال��وع��ي ح��ول 
الوطنية  ال�����ق�����درات  ���س��ق��ل  اإىل 

ال�سباب بتبادل اخلربات واكت�ساب 
من  وال�ستفادة  متقدمة  مهارات 
املركز  يقدمها  ال��ت��ي  الإم��ك��ان��ي��ات 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

امل�ستدامة.
مركز  ان  الطاير  معايل  واأ���س��اف 
الب���ت���ك���ار يف جم���م���ع حم���م���د بن 
را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 
لبتكارات  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة  ي��ع��ت��رب 

فائزين  اأرب��ع��ة  بتتويج  فعالياتها 
باأربع جوائز نقدية قيمة.

وهناأ معايل �سعيد حممد الطاير 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي الفائزين 
مثنيا على جهودهم وجهود جميع 
ابتكارات  ق��دم��وا  مم��ن  امل�ساركني 
ملهمة ت�سهم يف بناء م�ستقبل اأكرث 
ا�ستدامة. ونوه الطاير اإىل �سغف 

- �سموه يح�سر جل�سة حول املرونة يف عامل التجزئة ويتفقد معر�س 
التجزئة للعالمات التجارية ال�سابة الراغبة يف دخول اأ�سواق املنطقة
- بوعميم: دبي وجهة مف�سلة لتجار التجزئة حول العامل وبقاء العالمة 

التجارية يعتمد على قدرتها يف املحافظة على التوا�سل والتفاعل مع عمالئها

متكاملة  خ��ري��ط��ة  ت��ر���س��م  وال��ت��ي 
حمورها  ال���ع���م���ران���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الرئي�س التنمية امل�ستدامة لتكون 
الأف�����س��ل للحياة يف  امل��دي��ن��ة  دب���ي 
املهند�س  ق����ال  ب�����دوره  العامل.” 
وليد بن �سلمان النائب التنفيذي 
الأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�س 
والتميز يف الهيئة ان املركز ي�سهم 
كمركز  دب����ي  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف 
ع���امل���ي ل���ا����س���ت���دام���ة وامل�����ب�����ادرات 
اخل�������س���راء ودع�����م ال���س��ت��ث��م��ار يف 
اب��ت��ك��ارات ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة من 
مع  القوية  ال�سراكات  بناء  خال 
وال�سركات  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 
النا�سئة. وتعد م�سابقة “هاكاثون 
جهود  ث��م��رة  النظيفة”  ال��ط��اق��ة 
البتكار  لتحفيز  احلثيثة  الهيئة 
اإيجاد  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  وت�����س��ج��ي��ع 
للتحديات  م�������س���ت���دام���ة  ح����ل����ول 

احلالية وامل�ستقبلية.

•• ال�صارقة-وام:

دائرة  وف��د  ال��ي��وم  لقائها  خ��ال  ال�سارقة  وغ���از  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  بحثت 
لتطوير  والتن�سيق  التعاون  �سبل  ال�سارقة  يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�ساء 
لاإمارة  املحلي  والناجت  الإقت�سادية  بالأن�سطة  املتعلقة  الإح�سائية  الأعمال 
وموؤ�سرات القيا�س من خال بيانات اإح�سائية متكاملة عن العاملني وم�ستوى 
الدخل والأن�سطة الإقت�سادية لاإمارة وت�سكيل فريق ملتابعة تطوير الأعمال 
ا�سرتاتيجيات  ودعم  واملعلومات  البيانات  تبادل  عملية  وت�سهيل  الإح�سائية 

التنمية امل�ستدامة يف اإمارة ال�سارقة والدولة .
ح�سر اللقاء �سعادة �سعيد �سلطان ال�سويدي رئي�س هيئة كهرباء ومياه وغاز 
ال�سارقة و ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي رئي�س دائرة الإح�ساء والتنمية 
عبداهلل  ال��دائ��رة  م��دي��ر  القا�سمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  و  املجتمعية 
جانب  اإىل  ال�سارقة  غاز  و  مياه  و  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�سام�سي 
عدد من امل�سوؤولني . واأكد �سعادة �سعيد �سلطان ال�سويدي حر�س الهيئة على 
تفعيل التعاون مع دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية وتوفر كافة المكانات 

كافة الأن�سطة الأخرى .. م�سراً اإىل اأن اللقاء مع امل�سئولني يف هيئة كهرباء 
ومياه وغاز ال�سارقة ميثل باكورة �سل�سلة من الإجتماعات و اللقاءات تعتزم 
والدوائر  الهيئات  خمتلف  مع  عقدها  املجتمعية  والتنمية  الإح�ساء  دائ��رة 
لتطوير البيانات الإح�سائية اخلا�سة بالأن�سطة الإقت�سادية ودورها يف الناجت 

قيا�س  موؤ�سرات  على  والعتماد  الإح�سائية  الأعمال  وتعزيز  لدعم  الازمة 
وقاعدة بيانات حمددة ملتابعة النمو والتطور يف الأعمال ودعم وتطوير الأداء 
وامل�سلحة  ال�سارقة  حلكومة  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  يحقق  مبا  املوؤ�س�سي 
توفر  يف  الدائرة  دور  وثمن  امل�ستدامة.  التنمية  وحتقيق  للجمهور  العامة 
جمع  و�سائل  وتطوير  وت�سميم  القطاعات  خمتلف  يف  الإح�سائية  البيانات 
املجتمع  الإق��ت�����س��ادي��ة وخ��دم��ة  الأن�����س��ط��ة  ت�سهم يف تطوير  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
وموا�سلة الإرتقاء مب�ستقبل الأجيال القادمة وذلك تنفيذاً لروؤية وتوجيهات 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
التعاون  اأوج���ه  ا�ستعر�س  الإج��ت��م��اع  اأن  اإىل  واأ���س��ار   . ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  العمل  منظومة  يف  الإح�سائية  العملية  لتطوير 
العاملية  الأنظمة  اأف�سل  وفق  القت�سادية  لاأن�سطة  والت�سنيف  ال�سارقة  يف 
قاعدة  وتوفر  الإقت�سادية  الأن�سطة  جلميع  البيانات  حتديث  على  والعمل 
بيانات موحدة. و ا�ستعر�س ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي خال اللقاء 
وغاز  ومياه  م�ساركة هيئة كهرباء  واأهمية  القت�سادي  امل�سح  اأ�س�س ومعاير 
ال�سارقة باعتبارها من اأهم اجلهات القت�سادية يف الإمارة ودورها املوؤثر يف 

اأن تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه  اإمارة ال�سارقة. واأ�ساف  املحلي يف 
وغاز ال�سارقة �سي�سهم يف تاأ�سي�س قاعدة بيانات حديثة لاأن�سطة الإقت�سادية 
الح�ساءات  من  النوع  بهذا  املعنية  العاملية  الأنظمة  وفق  ت�سنيفات  واإع��داد 

وا�ستخدام اأف�سل املمار�سات يف جمال اإدارة البيانات الإح�سائية .
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املال والأعمال
للتاأكيد على التزام التجار با�سرتاطات وقوانني ممار�سة الأعمال

تنفيذ 572 زيارة توعوية وتفتي�شية على الأك�شاك التجارية 
قمة اإنف�شتوبيا تطلق موقعها الإلكرتوين الر�شمي 

•• دبي-وام:

الإلكرتوين  موقعها  لا�ستثمار  “اإنف�ستوبيا”  قمة  اأطلقت 
الر�سمي اخلا�س بالن�سخة الأوىل من القمة التي �ستقام يوم 
اإك�سبو2020  اإطار فعاليات معر�س  28 مار�س اجل��اري، يف 
القمة  الإلكرتوين �سمن م�ساعي  املوقع  اإط��اق  وياأتي  دب��ي. 
للو�سول لأكرب �سريحة من امل�ستثمرين ورجال الأعمال و�سناع 
القرار واملبتكرين حول العامل، وتزويدهم مبعلومات مف�سلة 
حول برنامج القمة وور�س العمل واأ�سماء املتحدثني امل�ساركني 
ف�سًا عن الت�سجيل للح�سور وامل�ساركة. وقال معايل عبداهلل 
بن طوق املري وزير القت�ساد يوّفر املوقع الإلكرتوين للقمة 
معلومات �ساملة حولها، حيث �سيتمكن امل�ساركون من اختيار 

اجلل�سات املنا�سبة ولأعمالهم واهتماماتهم.

فوري و�سل�س.  واأكد عبد العزيز التناك، مدير اإدارة الرقابة 
باأن  امل�ستهلك،  التجارية وحماية  الرقابة  التجارية يف قطاع 
جتربة  توفر  اإىل  تهدف  التفتي�سية  احلمات  ه��ذه  تنظيم 
باملناداة  البيع  واحلد من ظاهرة  للمت�سوقني،  ت�سوق ممتعة 
يف املمرات باأ�سلوب غر ح�ساري ي�سبب يف اإزعاج امل�ستهلكني 
ال�سرر  املمار�سات  ه��ذه  مثل  تلحق  وق��د  الزائرين.  وال�سياح 
التاجر  ي�ستكي  حيث  الأخ���رى،  التجارية  واملحات  بالتجار 
على  امل�ستهلكني  اإق��ب��ال  على  توؤثر  كونها  الظاهرة  ه��ذه  من 

حماتهم التجارية.
اأ�سحاب  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  ويدعو 

•• دبي-الفجر: 

دائرة  امل�ستهلك يف  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  ق���ام 
وتفتي�سية  توعوية  زي��ارة   572 بتنفيذ  وال�سياحة  القت�ساد 
اإم����ارة دب��ي ل  م��وؤخ��راً على ع��دد م��ن الأك�����س��اك التجارية يف 
بقوانني  لتوعيتهم  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  يف  امل��ت��واج��دة  �سيما 
وا�سرتاطات مزاولة الأعمال والتاأكد من التزامهم بالن�ساط 
الرتويج  احلد من  اإىل  بالإ�سافة  الرخ�سة،  لهم يف  امل�سموح 
اأ�ساليب البيع باملناداة  املزعج للخدمات واملنتجات با�ستخدام 
القانونية واحل�����س��اري��ة ب�سكل  الأ���س��ال��ي��ب غ��ر  وغ��ره��ا م��ن 

ال�سلبية  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  التجارية  املن�ساآت 
بتطويرها  ومنتجاتهم،  خدماتهم  لت�سويق  اأ�سا�سي  كاأ�سلوب 
بطريقة غر مزعجة للجمهور واحلر�س على عدم الت�سبب 
باإزعاجهم لتفادي احل�سول على اأية غرامات يف حال التكرار، 

حيث اأنهم ملزمون باحرتام خ�سو�سية امل�ستهلكني.
احلمات  ه��ذه  تنظيم  ا�ستمرارية  التناك  العزيز  عبد  واأك��د 
و�سيتم  الإم��ارة،  اأ�سواق  على  التوعوية  التفتي�سية  والزيارات 
خم��ال��ف��ة ال��ت��ج��ار غ��ر امل��ل��ت��زم��ني ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ف��ي��م��ا يتعلق 
بيئة  توفر  على  حر�ساً  ب��امل��ن��اداة،  والبيع  امل��زع��ج  ب��ال��رتوي��ج 

اقت�سادية اآمنة وم�سجعة للتجار وامل�ستثمرين.

بح�سور نخبة من رواد الأعمال ال�سناعيني اأ�سحاب الأفكار وامل�ساريع

ناع للم�شتقبل« انطالق الربنامج التدريبي واملهني لبب »�شُ

الإمارات �سيف �سرف الدورة اخلام�سة ع�سرة من موؤمتر الطاقة يف الرباط

�شلطان اجلابر: بف�شل توجيهات قيادتي البلدين ال�شقيقني العالقات 
الإماراتية املغربية ت�شهد نقالت وتطورات نوعية يف خمتلف القطاعات احليوية

 طرق دبي توقع اتفاقية مع �شركة تدوير ال�شعودية 
•• دبي -وام:

البيئة  “تدوير  �سركة  مع  اتفاقية  بدبي  واملوا�سات  الطرق  هيئة  وقعت 
اإع��ادة تدوير خملفات  الرائدة واملتخ�س�سة يف جمال  ال�سعودية  الأهلية” 
لإعادة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الإلكرتونية  الأجهزة 
الهيئة يف  اإط��ار جهود  والكهربائية وذلك يف  النفايات اللكرتونية  تدوير 
الأ�سول  اإدارة  الرم�سي مدير  �سعيد  البيئة. وقع التفاقية  املحافظة على 
واملمتلكات يف قطاع ال�سرتاتيجية واحلكومة املوؤ�س�سية يف الهيئة والنا�سر 
التفاقية  ان  الرم�سي  اأو�سح  و  “تدوير«.  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  الذويب 
املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  امل��خ��ردة  التقنية  الأ���س��ول  يف  الت�سرف  اإىل  تهدف 
الطرفان  اأن  اإىل  م�سراً  التقنية  الهيئة  لأ�سول  املعلومات  اأم��ن  يعزز  مبا 
اتفقا على م�سح بيانات الأ�سول التقنية واإ�سدار �سهادات خا�سة لاأ�سول 
التقنية التي يتم م�سح بياناتها بالإ�سافة اإىل بيع املواد بقيمة تفوق القيمة 
املعرو�سة يف ال�سوق. ومن جانبه اأ�ساد نا�سر الذويب الع�سو املنتدب ل�سركة 
“ تدوير البيئة الأهلية” بجهود هيئة الطرق واملوا�سات يف املحافظة على 
البيئة وامل�ساهمة الفعالة يف القت�ساد الدائري ، منوها ان التفاقية ت�سعى 
اإعادة تدوير النفايات اللكرتونية  لتحقيق ال�ستدامة البيئية من خال 
اإدارة  يف  البتكار  ت�سجيع  بهدف  الهيئة  اأعمال  من  الناجتة  والكهربائية 
تدوير وحتويل النفايات اإىل طاقة والتحول من عملية ردم النفايات اإىل 

اإعادة تدويرها.

»�شند« و»تالي�س« توقعان مذكرة 
تفاهم لتعزيز خدمات قطاع الطريان 

•• اأبوظبي-وام:

تفاهم  مذكرة  ام�س  لا�ستثمار  مبادلة  ل�سركة  اململوكة  �سند،  �سركة  وقعت 
التعاون يف قطاع  فر�س  لبحث  التكنولوجيا  املتخ�س�سة يف  تالي�س  �سركة  مع 
واإدارة احلركة اجلوية  املطارات  اأمن  اأنظمة  ذلك  ال�سناعية مبا يف  اخلدمات 
ومعدات الطائرات الإلكرتونية، املجالت التي ت�سهد تطوًرا كبًرا يف ال�سنوات 
الرئي�س  ج��ن��اح��ي،  من�سور  م��ن  ك��ل  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  وق���ع  امل��ا���س��ي��ة.  القليلة 
يف  تالي�س  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  رو،  وب��رن��ارد  �سند،  ملجموعة  التنفيذي 
الإمارات. وياأتي هذا الإعان بعد اإطاق ا�سرتاتيجية �سند اجلديدة للخدمات 
�سناعية  خدمات  لت�سمل  ال�سركة  اأعمال  تو�سيع  اإىل  تهدف  والتي  ال�سناعية، 
جديدة، وذلك للم�ساهمة يف تطوير وا�ستدامة القطاع ال�سناعي الإماراتي عرب 
وتهدف  تالي�س.  �سركة  دوليني مثل  �سركاء  التعاون مع  ال�ستفادة من فر�س 
�ست�ساهم  حيث  ال�سركتني،  بني  املعرفة  وت��ب��ادل  التعاون  تكري�س  اإىل  امل��ذك��رة 
تالي�س يف تنويع حمفظة اأعمال �سند لت�سمل اخلدمات ال�سناعية املتخ�س�سة 

باأنظمة اأمن املطارات واإدارة احلركة اجلوية ومعدات الطائرات الإلكرتونية.

الن��ط��اق يف جممع  ف��ع��ال��ي��ات  �سهد 
والتكنولوجيا  ل��ل��ب��ح��وث  ال�����س��ارق��ة 
املدير  ال��ظ��ف��ري  ن��ا���س��ر  والب���ت���ك���ار، 
الع�ساء  دع����م  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وح�سني  عجمان،  غرفة  يف  والبتكار 
امل��ح��م��ودي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجمع 
والتكنولوجيا  ل��ل��ب��ح��وث  ال�����س��ارق��ة 
مدير  ال�سام�سي  واإمي����ان  والب��ت��ك��ار، 
غرفة  يف  والب��ت��ك��ار  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة 
برنامج  اإىل  وامل��ن��ت�����س��ب��ني  ع���ج���م���ان، 
على  والقائمني  للم�ستقبل”  ناع  “�سُ

تنفيذ الربنامج.
نا�سر  رح����ب  ك��ل��م��ت��ه،  م�����س��ت��ه��ل  ويف 
ومنت�سبي  ب���احل�������س���ور  ال����ظ����ف����ري 
الربنامج، موؤكداً على اهمية برنامج 
ناع للم�ستقبل”ودوره يف ت�سجيع  “�سُ
رواد الأعمال على التوجه والنخراط 
امل��ع��ت��م��د على  ال�����س��ن��اع��ي  امل���ج���ال  يف 
البتكار يف تنفيذ امل�ساريع واملنتجات، 
ي��ع��ت��م��د على  ال���ربن���ام���ج  ان  ل���س��ي��م��ا 
والعملي  ال��ن��ظ��ري  اجل��ان��ب��ني  ت��ع��زي��ز 

لدى املنت�سبني. 
الربنامج  ه��ذا  م��ن  “ن�ستهدف  وق��ال 
اعمال  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر  ال����س���ت���ث���ن���ائ���ي 
متكاملة مُتكن املنت�سبني من اإكت�ساب 
املهارات واخلربات واملعرفة اإىل جانب 

التنمية  ل��ع��ج��ل��ة  داع���م���ة  واب���ت���ك���اري���ة 
ال�ساملة عربياً وعامليا.

ن��ح��و املجّمع  وت��ّت��ج��ه الأن���ظ���ار ح��ال��ي��اً 
اقت�سادي  ك��م��ح��ف��ز  امل��رت��ق��ب  ل�����دوره 
الأعمال،  وري���ادة  والبتكار  للمعرفة 
تاأكيداً على دور الإمارات كمركز عاملي 
للثورة ال�سناعية الرابعة، من خال 
القطاعات  مامح  ر�سم  يف  امل�ساهمة 
الروبوتات  راأ�سها  وعلى  امل�ستقبلية، 
والطباعة  ط��ي��ار  ب���دون  وال��ط��ائ��رات 
ث��اث��ي��ة الأب���ع���اد وامل���وا����س���ات ذاتية 
القيادة، ف�سًا عن دفع م�سار البحث 
والتكنولوجي  والتطبيقي  العلمي 
والبيانات  الأ�سياء”  “اإنرتنت  يف 
دعوة  املحمودي  وج��ه  كما  ال�سخمة. 
للمبادرة  املواطنني  لل�سباب  مفتوحة 
ليت�سنى  ال��ربام��ج  بهذه  اللتحاق  يف 
و�سناعات  تقنيات  الط��اع على  لهم 
امل�ستقبل من خال ما يقدمه املخترب 
متثل  متطورة  �سناعية  تقنيات  م��ن 

مفردات الثورة ال�سناعية الرابعة.

املال  راأ����س  “ يعد تطوير   : واأ���س��اف 
الب�سري اأحد الأهداف ال�سرتاتيجية 
للبحوث  ال�سارقة  ملجمع  الرئي�سية 
ونحن  والب����ت����ك����ار  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ل��ام��ارات اجليل  ب��اأن نقدم  فخورون 
واملحرتفني  املتخ�س�سني  من  القادم 
ب���ال���ت�������س���ن���ي���ع الإ���������س��������ايف وخ��������رباء 
فهذا  الأب���ع���اد  ث��اث��ي��ة  التكنولوجيا 
جيل  ورعاية  لتطوير  جاء  الربنامج 
جديد من ال�سباب وجعلهم م�ستعدين 
�سناعيني  اأعمال  ورواد  قادة  ليكونوا 
م��ه��رة وم��ت��خ�����س�����س��ني حم��رتف��ني يف 

امل�ستقبل. 
ال�سام�سي،  اإمي��ان  اأف���ادت  جانبها  من 
واملهني  ال���ت���دري���ب���ي  ال���ربن���ام���ج  اأن 
خالها  ���س��ي��ع��م��ل  ق����اع����دة  ����س���ي���وف���ر 
م��ن��ت�����س��ب��ي ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى ع����دد من 
تطويرها  و�سبل  ال�سناعية  امل�ساريع 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى الب���ت���ك���ار واأدوات�������ه، 
املعرفة  املنت�سبون  �سي�ستخدم  بحيث 
خال  تدري�سها  يتم  ال��ت��ي  وامل��ه��ارات 
اإيجاد  او  م��ن��ت��ج  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ربن��ام��ج 
قائم،  م�����س��روع  ل��ت��ط��وي��ر  مبتكر  ح��ل 
الت�سّورات،  و���س��ع  مرحلة  م��ن  ب���دًءا 
يف  اأويل  من��وذج  اإن�ساء  مرحلة  وحتى 

مركز)SoiLAB( التقني.

اعلى درجات الفائدة املرجوة من هذا 
“ياأتي  املحمودي  واأ�ساف  الربنامج. 
اط�����اق م��ث��ل ه����ذه ال����ربام����ج �سمن 
ال�����ذي يعمل  امل��ج��م��ع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املعاير  واأعلى  املمار�سات  اأف�سل  وفق 
جممعات  ب���ن���اء  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ي����رك����ز على  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ح���ي���ث 
تكنولوجيا  بينها،  م��ن  ع���دة،  حم���اور 
والطاقة  البيئة،  وتكنولوجيا  امل��ي��اه، 
املوا�سات،  وتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة، 
والت�سميم  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا 
على  يعمل  كما  وال��ع��م��ارة،  ال�سناعي 
تندرج  التي  الوطنية  ال�سناعات  دعم 
اإىل  ي�ستند  اإذ  املحاور”  ه���ذه  حت��ت 
روؤية طموحة لتعزيز ح�سور الإمارات 
كاعب رئي�س يف ر�سم مامح الثورة 
التكنولوجي  وال���ت���ح���ّول  ال��رق��م��ي��ة 
ميزة  مقّدماً  القت�سادي،  والنفتاح 
ال�سركات  نخبة  ل�ستقطاب  تناف�سية 
واملواهب  ال��ع��ق��ول  واأف�����س��ل  ال���رائ���دة 
ب��اأن�����س��ط��ة بحثية  ل��ل��ق��ي��ام  الإب���داع���ي���ة 

التنفيذي  امل���دي���ر  وث��م��ن  الأع����م����ال. 
ل��ق��ط��اع دع���م الع�����س��اء والب��ت��ك��ار يف 
القائمة  ال�����س��راك��ة  ع��ج��م��ان،  غ��رف��ة 
ال�سارقة  وجممع  عجمان  غرفة  بني 
والبتكار،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ب��ح��وث 
للم�ستقبل”  ناع  “�سُ برنامج  معترباً 
والهادفة  امل�����س��رتك��ة  ل��ل��ج��ه��ود  ب��داي��ة 
لدعم ومتكني رواد ورائدات العمال، 
وامل�ساريع  امل���ب���ادرات  ت��ت��واىل  اأن  على 
القت�سادي  القطاع  يخدم  مبا  تباعاً 
وت��وج��ه��ات ال��دول��ة ن��ح��و اآف����اق اأو�سع 

بالعتماد على البتكار.
املحمودي  ح�����س��ني  ع���رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال�سارقة  مل��ج��م��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
والبتكار عن  والتكنولوجيا  للبحوث 
�سعادته بانطاق هذا الربنامج وبهذا 
ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 
ع��ج��م��ان م���وؤك���دا ح��ر���س امل��ج��م��ع  يف 
الفائقة  ال��دق��ي��ق وال��ع��ن��اي��ة  الخ��ت��ي��ار 
للور�س والربامج بالتعاون  مع غرفة 
و�سناعة عجمان بهدف الو�سول اىل 

اأ�س�س بناء امل�ساريع ال�سناعية املعتمدة 
اإعداد  وكذلك  واأدوات���ه،  البتكار  على 
درا�سات �ساملة حول امل�سروع اأو املنتج 
اأولية  مع توفر الدوات لبناء مناذج 
وو�سع خطط عمل تطويرية باإ�سراف 
واملعنيني  اخل�������ربات  اأ����س���ح���اب  م����ن 

مبجال ال�سناعة والبتكار«.
برنامج  اأن  ال��ظ��ف��ري  ن��ا���س��ر  واأك������د 
ناع للم�ستقبل” يج�سد توجيهات  “�سُ
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي 
والتدريب  ال��دع��م  ب��ت��وف��ر  ع��ج��م��ان، 
ريادة  ع��امل  اإىل  للمقبلني  والتاأهيل 
مبتكرة  م�����س��اري��ع  وت��ن��ف��ي��ذ  الع���م���ال 
عجمان  غ��رف��ة  ان  م�سيفاً  ون��وع��ي��ة، 
حري�سة  الإدارة  جمل�س  بتوجيهات 
ذات  وم�����س��اري��ع  م��ب��ادرات  تنفيذ  على 
ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
ليمثل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني،  ���س��رك��ائ��ه��ا 
اأحد  للم�ستقبل”  ناع  “�سُ ب��رن��ام��ج 
قنوات الدعم املوجهة لرواد ورائدات 

الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف  موؤمتر 
املناخ  تغر  ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة 

العام املقبل.  COP28
الإم��ارات تتطلع  اأن  واأو�سح معاليه 
املجتمع  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ع��م��ل  اإىل 
�سامًا،  املوؤمتر  ليكون هذا  ال��دويل 
وي��ح��ت��وي اجل��م��ي��ع، وي��ح��ق��ق نتائج 
تداعيات  م���ن  احل����د  يف  م��ل��م��و���س��ة 
ت��غ��ر امل���ن���اخ، واأن���ه���ا ���س��ت��ق��وم كذلك 
بالتن�سيق والتح�سر مع الأخوة يف 
ال�سقيقة  العربية  م�سر  جمهورية 
الأط���راف  م��وؤمت��ر  ت�ست�سيف  ال��ت��ي 
على  و�سدد  العام،  هذا   COP27
تطلع الدولة اإىل الت�ساور والتن�سيق 
والبناء على خربات اململكة املغربية 
خا�سًة  املناخي،  العمل  يف  ال�سقيقة 
 COP22 اأنها ا�ست�سافت موؤمتر
واأ�سار  2016 يف مراك�س.   ع��ام  يف 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
رائدًة  لنف�سها مكانًة  ر�سخت كذلك 
يف ا�ستخدام الطاقة املتجددة، والتي 
اأ�سبحت توفر ما يقرب من 40% 
من احتياجات اململكة من الكهرباء 
باأنه من خال  ثقته  ..واأع���رب عن 
ال�����س��ي��ا���س��ات ال�����س��ح��ي��ح��ة، والإط�����ار 
التنظيمي املنا�سب، وتوفر التمويل، 
ميكننا و�سع اقت�ساداتنا على م�سار 

للنمو منخف�س الكربون.
اململكة  “تزخر  م���ع���ال���ي���ه:  وق������ال 
بالفر�س  ال�������س���ق���ي���ق���ة  امل����غ����رب����ي����ة 
ال���واع���دة يف خمتلف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
القطاعات، وُتعترُب الإمارات �سريكاً 
ال���ف���ر����س، حيث  ه����ذه  ط��ب��ي��ع��ي��اً يف 
من  الأول  امل��رك��ز  الإم����ارات  تت�سدر 
حيث حجم ال�ستثمارات العربية يف 
وجتاوزت   ،1976 عام  منذ  املغرب 
ا�ستثماراتها يف اململكة ما يزيد على 
20 مليار درهم اإماراتي يف قطاعات 
م��ن �سمنها  ك��ث��رة،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التحتية  والبنية  وامل��ع��ادن،  الطاقة، 
والعقار،  وال�����س��ي��اح��ة،  والت�����س��الت 

والزراعة، واخلدمات«.

•• الرباط-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
ال�سناعة  وزي�������ر  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
املبعوث  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الإم�������ارات للتغر  ل���دول���ة  اخل���ا����س 
املناخي، قوة ومتانة العاقات التي 
الإم����ارات واململكة  ب��ني دول��ة  تربط 
القيادة  واأن  ال�����س��ق��ي��ق��ة،  امل��غ��رب��ي��ة 
الإم����ارات وجهت  دول��ة  الر�سيدة يف 
ال�ستثمارات  ف��ر���س  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف 
امل��م��ل��ك��ة يف قطاعات  م��ع  امل�����س��رتك��ة 
التقليدية،  ال��ط��اق��ة  ت�سمل  حيوية 
التوزيع،  امل�����س��ال، وحم��ط��ات  وال��غ��از 
وم�ساريع الطاقة املتجددة، وغرها 

من املجالت الواعدة.
ملعاليه  رئي�سية  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
للدورة  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��ال 
اخلام�سة ع�سرة من موؤمتر الطاقة 
العا�سمة  يف  اأم�������س  ان��ع��ق��د  ال�����ذي 
اختيار  مت  وال���ذي  ال��رب��اط  املغربية 
دولة الإم��ارات �سيف �سرف لدورته 

احلالية.
وي��ق��ام احل���دث ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
امل����ل����ك حممد  ����س���اح���ب اجل�����ال�����ة 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  ال�����س��اد���س، 
..و�����س����م����ت ق���ائ���م���ة امل���ت���ح���دث���ني يف 
�سعادة  م���ن  ك���ا  الأوىل  اجل��ل�����س��ة 
�سفرة  ك����وزاك،  ل��وم��ب��ار  باتري�سيا 
وال�سيد  باملغرب،  الأوروب���ي  الحت��اد 
التنمية  بنك  مدير  تر�سم،  اأ���س��رف 
الأف���ري���ق���ي ب��امل��غ��رب، وال�����س��ي��د عبد 
الهيئة  رئ��ي�����س  ب����اردا�����س،  ال��ل��ط��ي��ف 

الوطنية ل�سبط الكهرباء باملغرب.
�سلطان بن  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ون��ق��ل 
كلمته  م�����س��ت��ه��ل  اجل���اب���ر يف  اأح���م���د 
حت����ي����ات دول��������ة الإم�������������ارات ق����ي����ادًة 
وحكومًة و�سعباً اإىل اململكة املغربية 
من  امل��زي��د  ل��ه��م  متمنياً  ال�سقيقة، 
“ي�سرفنا  التقدم والزده��ار، وق��ال: 
�سيف  الإم���������ارات  دول�����ة  ت���ك���ون  اأن 
���س��رف يف ه���ذا امل���وؤمت���ر امل���ه���م، وهو 

خال �سركة “م�سدر” يف م�ساريع 
الرياح يف  ال�سم�سية وطاقة  للطاقة 

40 دولة حول العامل«.
اململكة  يف  “هنا  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
املغربية ال�سقيقة، اأن�ساأت “م�سدر”، 
الوطني  /امل���ك���ت���ب  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
لل�سرب/،  ال�سالح  وامل���اء  للكهرباء 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة  م�����س��روع 
امل��ن��زل��ي��ة، ل��رتك��ي��ب م���ا ي���ق���رب من 
ال�سم�سية  للطاقة  نظاماً  األ��ف   20
 1000 م�����ن  اأك��������رث  يف  امل���ن���زل���ي���ة 
..ول����دي����ن����ا كذلك  م��غ��رب��ي��ة  ق���ري���ة 
حمطة  م�����س��روع  بتطوير  اله��ت��م��ام 
قدرته  تبلغ  ال��ذي  ميدلت”،  “نور 
والذي  ميجاواط،   800 الإنتاجية 

هجينة  حم��ط��ة  م�����س��روع  اأول  ي��ع��د 
م���ت���ط���ورة ل��ل��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة يف 
العامل ت�ستخدم مزيجاً من الطاقة 
والطاقة  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 

ال�سم�سية املركزة«.
واأو�سح معاليه اأن امل�ساريع امل�سرتكة 
املغربية  وامل��م��ل��ك��ة  الإم���������ارات  ب���ني 
ميكن  �سلبة  ركيزة  متثل  ال�سقيقة 
ال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا، خ�����س��و���س��اً م��ع قيام 
العاملية  قدرتها  بتو�سيع  “م�سدر” 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيه 
حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�����س��ل��ح��ة، ح��ي��ث دخ��ل��ت ث����اث من 
ال��ط��اق��ة يف دولة  ���س��رك��ات  ك��ربي��ات 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  وه����ي  الإم����������ارات، 
و�سركة  “طاقة”،  للطاقة  الوطنية 
برتول  و�سركة  لا�ستثمار،  مبادلة 
يف  “اأدنوك”،  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
لتطوير  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ����س���راك���ة 
ال������رائ������دة  “م�سدر”  حم���ف���ظ���ة 
للطاقة النظيفة، اإ�سافة اإىل تعزيز 
الهيدروجني  جم�����ال  يف  اجل����ه����ود 
الأخ�سر.  واأكد معاليه تطلع دولة 
التعاون  م��وا���س��ل��ة  اإىل  الإم��������ارات 
م���ع امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ال�����س��ق��ي��ق��ة يف 
حيث  بالفر�س،  الزاخر  امل�سار  ه��ذا 
ر�سخت دول���ة الإم�����ارات ري��ادت��ه��ا يف 
امل��ت��ج��ددة، والعمل  ال��ط��اق��ة  جم���ال 
ا�ست�سافتها  خ����ال  م���ن  امل���ن���اخ���ي 
املتجددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ل��وك��ال��ة 
وتعزز   ،2009 عام  منذ  “اآيرينا” 
ل�ست�سافة  الإم���ارات  باختيار  ذل��ك 

نتذكر  اأن  �����س����رورة  ع���ل���ى  و�����س����دد   
دائ���م���اً ب����اأن ال���ه���دف الأ���س��ا���س��ي من 
التحول يف قطاع الطاقة هو تنمية 
خف�س  م����ع  ت���ت���زام���ن  م�������س���ت���دام���ة 
معدلت  خف�س  ولي�س  النبعاثات، 
ال��ن��م��و وال��ت��ق��دم والزده��������ار، وهذا 
الذكي  ال�ستثمار  موا�سلة  يتطلب 
يف مزيج متنوع من م�سادر الطاقة، 
وطاقة  ال�سم�سية،  ال��ط��اق��ة  ي�سمل 
امل��ائ��ي��ة، والطاقة  ال��ري��اح، وال��ط��اق��ة 
امل���وارد  وك��ذل��ك  ال�سلمية،  ال��ن��ووي��ة 
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة الأق����ل ك��ث��اف��ة يف 

النبعاثات.
�سلطان  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  وق�������ال 
دولة  “بداأت  اجل���اب���ر:  اأح���م���د  ب���ن 

العاقات  وم��ت��ان��ة  ق���وة  ي��ع��ك�����س  م���ا 
والنقات  امل���غ���رب���ي���ة  الإم�����ارات�����ي�����ة 
�سهدتها  التي  النوعية  والتطورات 
بتوجيهات  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
الر�سيدتني  القيادتني  من  �سديدة 
يف  مم��ث��ل��ًة  ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امللك  واأخيه جالة  “حفظه اهلل”، 
باأن  م��و���س��ح��اً  ال�ساد�س”،  حم��م��د 
ا���س��ت��م��رت يف النمو  ال��ع��اق��ات  ه���ذه 
ركائزها  اأر����س���ى  اأن  م��ن��ذ  وال��ت��ق��دم 
ال��وال��د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
طيب   ���� نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه ��، واأخيه املغفور له جالة 
اهلل.    الثاين، رحمهما  احل�سن  امللك 
احلالية  الأو����س���اع  معاليه  وت��ن��اول 
“ت�سهد  ق��ائ��ًا:  الطاقة،  اأ���س��واق  يف 
كبرة  تقلباٍت  اليوم  الطاقة  اأ�سواق 
م�سبوقة  غ�����ر  ك���ب���ر  ح�����د  واإىل 
اجليو�سيا�سية  ال�سطرابات  ب�سبب 
العاملية ..ومن اأ�سباب هذه التقلبات 
طويلة  ال�ستثمارات  ت��راج��ع  اأي�����س��اً 
الأحفوري،  ال��وق��ود  الأم��د يف قطاع 
املعرو�س  نق�س  اإىل  ت����وؤدي  وال��ت��ي 
تقرير  ..ف��ب��ح�����س��ب  والإم������������دادات 
ال����������دويل، فقد  ال����ط����اق����ة  مل���ن���ت���دى 
تراجع الإنفاق العاملي على م�ساريع 
 2020 ع������ام  يف  وال�����غ�����از  ال���ن���ف���ط 
 309 اإىل  و����س���وًل   30% بن�سبة 
مو�سحاً  اأمريكي”،  دولر  مليارات 
لهذه  الطفيف  التح�ّسن  رغ���م  اأن���ه 
اأن  2021، اإل  ال�ستثمارات يف عام 

على  العاملي  الطلب  مواكبة  �سمان 
الطاقة وتفادي النق�س يف املعرو�س 
امل��ق��ب��ل��ة، يتطلب  ال�����س��ن��وات  خ����ال 
�سخ املزيد من ال�ستثمارات للعودة 
اجلائحة،  ق��ب��ل  م��ا  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
والبالغة 525 مليار دولر اأمريكي 
م�سراً   ،2030 ع���ام  ح��ت��ى  ���س��ن��وي��اً 
اجلديدة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  اأن  اإىل 
النمو  لتلبية  لوحدها  كافية  لي�ست 

يف الطلب.
دول����ة  يف  “نحن  م���ع���ال���ي���ه:  وق������ال 
يف  بال�ستثمار  م�ستمرون  الإم���ارات 
تطوير ال�سعة الإنتاجية من النفط، 
م���ع ال��رتك��ي��ز يف ال���وق���ت ذات����ه على 
خف�س النبعاثات، وذلك متا�سياً مع 
م�سوؤوًل  م���وّرداً  نكون  ب��اأن  التزامنا 
وموثوقاً للطاقة ..فمن خال روؤية 
القيادة الر�سيدة، ننظر اإىل التحول 
والنتقال يف قطاع الطاقة كفر�سة 
حقيقية للنمو القت�سادي امل�ستدام، 
ن���ظ���رة واقعية  ت��ب��ّن��ي  ع��ل��ى  ون���رّك���ز 

ومنطقية وعملية يف هذا املجال«.
التحولت  ت��اري��خ  اأن  معاليه  وب���نّي 
يوؤكد  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ال�����س��اب��ق��ة يف 
ميكن  ل  النتقال  اأن  وا���س��ح  ب�سكٍل 
اأن يح�سل بخطوة واحدة اأو بلم�سة 
جناح  ل�سمان  اأن���ه  اإىل  م�����س��راً  زر، 
هذا التحول لبد اأن يكون مدرو�ساً 
ومبنياً على اأ�س�ٍس منطقية، وي�ستند 
اإىل خريطة طريق عملّية وخطوات 
�سي�ستغرق  واأنه  تدريجية،  تنفيذية 
خالها  ت�ستمر  الأع������وام،  ع�����س��رات 

حاجة العامل اإىل النفط والغاز.

قطاع  يف  التحول  م�سرة  الإم���ارات 
ال���ط���اق���ة ق��ب��ل م���ا ي���زي���د ع��ل��ى 15 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  تاأ�سي�س  م��ع  ع��ام��اً 
لطاقة امل�ستقبل “م�سدر” كمبادرة 
امل�ستدامة،  للتنمية  الأوجه  متعددة 
الطاقة  ال���ق���درات يف جم���ال  وب��ن��اء 
تطوير  على  الرتكيز  مع  املتجددة، 
والفر�س  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الق���ت�������س���ادي���ة املُ����ج����دي����ة ..ون�������رى 
الطاقة  ل��ق��ط��اع  م�����س��رق��اً  م�ستقبًا 
املتجددة على م�ستوى العامل، حيث 
تريليونات   3 ا�ستثمار  املتوقع  م��ن 
اأمريكي على الأق��ل يف جمال  دولر 
الطاقة املتجددة على مدى ال�سنوات 
ال��ع�����س��ر امل��ق��ب��ل��ة ..وا���س��ت��ث��م��رن��ا من 

بولندا تنظم رحالت ا�شتك�شافية وتاريخية لزوار اإك�شبو دبي اإىل اأهم حمافظاتها
•• دبي-وام:

اختارت جمهورية بولندا 9 حمافظات، من اأجل ت�سليط ال�سوء علي اأبرز 
اجلذب  مبناطق  اإك�سبو  زوار  وتعريف  منطقة  بكل  ال�ستثمارية  الفر�س 
 9 وعرب  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  اجلناح  فعاليات  �سمن  هناك،  ال�سياحي 
ي�ستعر�س كل معر�س  اأي��ام،   3 ي�ستغرق كل واحد منها  معار�س منف�سلة 
اأك��رب القت�سادات يف  منها حكاية كل ولي��ة اأو حمافظة داخ��ل واح��دة من 

اأوروبا الو�سطى.
الرئي�سية  الفكرة  وت��رك��ز  بالفر�س،  ع��ام��راً  ب��ل��داً  بكونها  بولندا  وتتميز 
لتلك املعار�س التي تركز علي املناطق البولندية، لإبراز ثرائها يف العديد 

احلداثة،  اأو  القت�سادية  والإم��ك��ان��ات  الطبيعة،  تفرد  مثل  اجل��وان��ب  من 
ا  وعرو�سً تعليمية  عمل  ور����س  تنظيم  علي  ع���اوة  التنمية،  وديناميكية 
اأعمال  وموؤمترات  البولندية،  املاأكولت  لأ�سهي  للطهي  ا  وعرو�سً علمية، 

حول اأبرز ال�سناعات التي متثل جمالت: الإبداع والتعليم والبتكار.
خا�س  ت�سريح  يف  بولندا  جلناح  الإعامي  امل�سوؤول  توكال�سكا،  اآن��ا  وقالت 
لوكالة اأنباء الإمارات / وام / ، اإن بولندا اختارت خال معر�سها الرابع، 
 16 من  واح��دة  جي�سوف،  مدينة  عا�سمتها  “بودكاربات�سكي”،  حمافظة 
املوارد  ل�ستخدام  من��وذج��ي��اً  م��ث��ال  وُت��ع��د   ، بولندا  منها  تتكون  حمافظة 
الطبيعية يف ال�سباق التكنولوجي، حيث جتمع بني جمال الطبيعة وتطور 

العلم واأحدث التقنيات وتعترب تلك املنطقة ا�ستثمارية جذابة .

••ال�صارقة - الفجر: 

ناع  “�سُ ل�ربنامج  واملهني  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  انطلق 
عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  بتنظيم  للم�ستقبل”، 
وجممع ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتك����ار وذلك 
مبخترب ال�سارقة املفتوح لالبتكار التابع للمجمع. وي�سمل 
العمل  ور���س  من  جمموعة  واملهني  التدريبي  الربنامج 
واملعريف  التجريبي  التعلم  على  واملعتمدة  املتخ�س�سة 
الأولية  للنماذج  املنت�سبني  وتنفيذ  املهارات،  واكت�ساب 
اخلرباء  باإ�سراف  املبتكرة  والت�ساميم  الت�سورات  وو�سع 

ناع للم�ستقبل«. والقائمني على تنفيذ برنامج “�سُ
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 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : �سارال باروا تهاياجنوا باروا ، اجلن�سية : بنغادي�س - ن�سبة )%95( 

ومن الطرف الثاين : ميتون بارو دينو بارو - اجلن�سية : بنغادي�س - ن�سبة )%05(
اإىل الطرف الثالث : ايات ابراهيم احمد الكردي ، اجلن�سية : الردن - ن�سبة )%100( 

بال�سم التجاري )دار البدر للخياطة والتطريز(  ن�ساط الرخ�سة )تف�سيل وخياطة املاب�س الن�سائية 
- تطريز الأقم�سة( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 

743757 ال�سادرة بتاريخ 2016/4/12  
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70349
     املو�شوع / االأ�شماء

�سامل  نا�سر   / امل��دع��و  ب��ان  را����س اخليمة  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
الأول  امل��ق��ط��ع  تغير  بطلب  ت��ق��دم��ت   ، ال��ع��ل��وي  جمعه  �سعيد 
لإبنه من )ا�سحاق( اإىل )�سلطان( ل�سم ابنه ، ليكون ا�سم ابنه 
بعد التغير/ �سلطان نا�سر �سامل �سعيد العلوي ، وان من له 
م�سلحة يف العرتا�س ان يتقدم خال خم�سة ع�سر يوما من 
حمكمة  يف  والتوثيقات  ال�سهادات  ق�سم  ام��ام  الع��ان  تاريخ 

را�س اخليمة البتدائية.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
م�سطفى اأحمد دحروج 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70349 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2021 / 0009683 عمايل )جزئي(  
اىل املدعي عليه : مغ�سلة ركن املنارة 

نعلمكم بان املدعي لللي �سيفا بر�ساد هندي اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ثاثة اآلف ومائتي درهم )3200 درهم( 
الر�سوم وامل�سروفات ورف�س  املنا�سبة واإعفاء املدعية من باقي  والر�سوم وامل�سروفات 

الدعوى فيما زاد على ذلك. 
حرر بتاريخ 2022/3/8 

مركز �سعادة املتعاملني
حمكمة ال�شارقة االإحتادية 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة ال�شقور الذهبية لالن�شاءات ذ م م  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004299/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة ال�سقور الذهبية لان�ساءات - ذ م م 
العنوان : ال�سارقة البحرة بناية مطعم مدفون اخليمة الطابق اخلام�س 

حيث انه بتاريخ 2022/1/17 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ توقف احلريق للمقاولت الفنية  - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 154.128  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
/ اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
بيبول اأند تاجنل للن�شر )بكني(  - �شركة حمدودة   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004645/ 
اإىل املحكوم عليه : بيبول اأند تاجنل للن�سر )بكني( - �سركة حمدودة 

 G21 العنوان : اإمارة ال�سارقة - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - مدينة ال�سارقة للن�سر - مكتب رقم
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ هيئة املنطقة احلرة مبدينة ال�سارقة للن�سر  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 45385.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0001270 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة اوريرو ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة احلمرية املنطقة احلرة - 0504624840  
نعلمكم بان املدعي / عبدل رزاق بيار جان - اجلن�سية : الهند يف الدعوى اأعاه 

قد رفع الدعوى املذكورة اأعاه يطالب فيها : 
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 323123 درهم بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 15( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة 
ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/3/14 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000548 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مطعم حميد ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : عجمان ال�سناعية اجلديدة رقم مكاين 4588407193  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/29 ال�ساعة 8.30 �سباحا اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/14 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000026 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة فاطمة ال�ستثمارية للتجارة العامة  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة املجاز  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/14 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000596 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ن�سيم البحر ل�ساح الجهزة الكهربائية املنزلية  

جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية رقم مكاين 4419208752  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/24 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 

عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا 

كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 

امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000026 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حامد عبد اهلل را�سد وعبد الرحمن غالب مالك   
جمهول حمل الإقامة : عجمان اجلرف ال�سناعية 2 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/29 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/14 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3751/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

به وق��دره )3،353،133.00 درهم(  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  2020/477 جتاري كلي،  الدعوى رقم  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
�ساما للر�سوم وامل�ساريف والأتعاب

:اإم��ارة دبي - بردبي - مر�سى دبي مارينا  اأبوظبي( - عنوانه  اركيتكت�س انك  اإت�س.كيه.ا�س.  ا�س انك  فرع دبي )�سابقا  ات�س كيه  التنفيذ:  طالب 
بازا الطابق 27 مكتب رقم 2706 ملك بروج العقارية �س ب 112229 رقم مكاين 2450786923  هاتف رقم 04245000 فاك�س 

وميثله : عبدالغزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي    - الهنائي  عبدالعزيز   / املحامي  بوكالة   044558556
املطلوب اإعانه : بن حيدر هيلث كر �سيتي - �س ذ م م - عنوانه :اإمارة دبي - ديرة  القرهود - البناية رقم 2 - بجانب حمطة مرتو جيجيكو - 
info@ - 042825115 3283693641 بريد الكرتوين  042825115 رقم مكاين  042821191  فاك�س  3555 هاتف  �س ب 

info@mobhgroup.com  -   0506254844  -  mobhgroup.com
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة    2022/3/30 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��ان  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
امل�ساحة   685-  1 البلدية  رقم   2296 الر���س  رقم  الأول  معي�سم   : املنطقة  ف�ساء  ار���س   : املمتلكات  اأو�ساف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة 

ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.    15580777  : التقييم   - مربع  مرت   4825.01

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/43046(

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليه : احمد من�سور احمد ابوزيد غنيم )جمهول حمل الإقامة( 

فاإن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعة �سداد الدين املرت�سد بذمتهم مبلغ وقدره 8010  
درهم مف�سل كالتي : 

- مبلغ وقدره 5980  درهم قيمة اعمال ال�سيانة بالمر على عري�سة رقم 2021/4977 
- م��ب��ل��غ وق�����دره 960 دره����م ق��ي��م��ة اي���ج���ار 5 اأي�����ام ح�����س��ب ت��ق��ري��ر الم����ر ع��ل��ى ع��ري�����س��ة رقم 

 2021/4977
- مبلغ وقدره 1070 درهم ر�سوم وم�ساريف المر على عري�سة رقم 2021/4977 

ويف حال عدم ال�سداد خال املدد املحددة فاإنه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
لت�سجيل امر الداء لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/43074(
املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليه : عبدالعزيز جاد عبدالعزيز ح�سني )جمهول حمل الإقامة( 
فاإن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعة �سداد الدين املرت�سد بذمتهم مبلغ وقدره 4161  

درهم مف�سل كالتي : 
- مبلغ وقدره 2600  درهم قيمة اعمال ال�سيانة بالمر على عري�سة رقم 2021/5023 

- م��ب��ل��غ وق�����دره 494 دره����م ق��ي��م��ة اي���ج���ار 2 اأي�����ام ح�����س��ب ت��ق��ري��ر الم����ر ع��ل��ى ع��ري�����س��ة رقم 
 2021/5023

- مبلغ وقدره 1070 درهم ر�سوم وم�ساريف المر على عري�سة رقم 2021/5023 
ويف حال عدم ال�سداد خال املدد املحددة فاإنه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 

لت�سجيل امر الداء لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/43092(
املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليه : احمد من�سور احمد ابوزيد غنيم )جمهول حمل الإقامة( 
فاإن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعة �سداد الدين املرت�سد بذمتهم مبلغ وقدره 4702  

درهم مف�سل كالتي : 
- مبلغ وقدره 3250  درهم قيمة اعمال ال�سيانة بالمر على عري�سة رقم 2021/5917 

- م��ب��ل��غ وق�����دره 382 دره����م ق��ي��م��ة اي���ج���ار 2 اأي�����ام ح�����س��ب ت��ق��ري��ر الم����ر ع��ل��ى ع��ري�����س��ة رقم 
 2021/5917

- مبلغ وقدره 1070 درهم ر�سوم وم�ساريف المر على عري�سة رقم 2021/5917 
ويف حال عدم ال�سداد خال املدد املحددة فاإنه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 

لت�سجيل امر الداء لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/43011(
املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليه : حامد �سنو�سى حممد م�سطفى 
)جمهول حمل الإقامة( 

املرت�سد  الدين  �سداد  ب�سرعة  بالوفاء  اليهم  املنذر  تكلف  امل��ن��ذرة  ف��اإن 
بذمتهم مبلغ وقدره 7550 قيمة فواتر الكهرباء واملياه وذلك خال 
خم�سة ايام من تاريخ ال�ستام.  ويف حال عدم ال�سداد خال املدد املحددة 
فاإنه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لت�سجيل امر الداء 

لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اداء    اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002921/ 
اإىل املحكوم عليه : غالب حممد الزغبى  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ب�سر ح�سن ال�سايب - اجلن�سية : �سوري  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 156074.0 

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
املو�شوع : اإعـالن بالن�شـر

الدعوى رقم 555 ل�شنة 2022
لدى حمكمة اأبوظبي التجارية االبتدائية

املرفوعة من : املدعى / بنك امل�سرق - بوكالة املحامية / ان�سجام الأهدل
املدعى عليه / حممد عبداهلل عبدالهادي بامعيد

املدعى عليه / حممد عبداهلل عبدالهادي بامعيد مدعو او بوا�سطة وكيل معتمد حل�سور اجتماع اخلربة 
عرب و�سيلة التوا�سل املرئي زووم املقرر عقده ال�ساعة 11:30 �سباحا من يوم اجلمعة املوافق 18 مار�س 

التايل: الرابط  على  وذلك   2022
Topic: Hala Younes' Zoom Meeting 
Time: Mar 18، 2022 11:30 AM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/3888458838?pwd=Y05kWlludnNUa21HTENCbC9YS0FNZz09
Meeting ID: 388 845 8838 Passcode: AqFeOh

اخلبري وامل�شريف / هالة حممد يون�س
للتوا�سل هاتف متحرك رقم 0506531833  

اإعالن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات

اإعالن للح�شور اأمام اخلبري املحا�شبي / حممد ال�شيد اأحمد الربي
يتعني على كل من ال�سيد / �سربي في�سل علي

ال�سيد / حممد عاكف �سهيل حممد
ال�سيد / بخاري مونزاي بخاري 

ال�سيد / علي ح�سنني مطلوب
ال�سيد / فرهاد علي حممد اأف�سل

اإدارة اخلربة  اإىل مقر  الر�سمي  الدوام  �ساعات  احل�سور خال  قانونياً  اأو من ميثلهم  العنوان  جمهويل 
وت�سوية املنازعات بديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي بطابق امليزانني - مبنى )C( - مبجمع مباين احل�سيبة 
للجوائز – الواقع على �سارع الثاين من دي�سمرب - مبنطقة بر دبي وذلك ملقابلة اخلبر املحا�سبي املذكور 
واإح�سار الوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى الق�سائية رقم 10977/2021 جزاء - دبي واملرفوعة 

من �سركة الإمارات لات�سالت املتكاملة )دو( وذلك بعد اأ�سبوع من ن�سر هذا الإعان.
عن اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات 

اخلبري املحا�سبي / حممد ال�سيد الربي

مذكرة اإعالن بالن�شر

70197

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
وزارة العدل

حمكمة اأم القيوين االإحتادية االإبتدائية - املوقره 
الدعوى رقم 92/2021 مدين جزئي اأم القيوين

اىل اخل�سم املدخل/ �سعيد على حممد عبداهلل الكندي نعلمكم باأنه قد مت 
ندب اخلبر احل�سابي/ حممد �سوقي العيوطي يف الدعوى املذكوره اأعاه. 
الإلكرتوين  وبريده   0506267781 رقم  هاتف  على  مراجعته  يرجى 
على  والرد  دفاعكم  لتقدمي   Ayouty68@hotmail.com
الإ�ستف�سارات والبيانات وامل�ستندات املطلوبه من اخلربه يف الدعوى املذكوره 
�سيبا�سر  ردكم  عدم  حالة  ويف  تاريخه.  من  اأ�سبوع  اأق�ساه  موعد  يف  وذلك 

اخلبر ماأموريته على �سوء املعلومات وامل�ستندات املتاحه.
اخلبري احل�شابي/ حممد �شوقي العيوطي 
قيد رقم 20 الفئة االأوىل

اإعـــــــــــــــالن 

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70021
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اك�سربتن جممع للتعامل الإلكرتوين ذ م م  
العنوان : مكتب 307 ملك هامل حممد هامل خادم القبي�سي - بردبي - اخلليج 
التجاري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 812383 
الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1358697  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة 
واملوثق   2022/3/4 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اه  امل��ذك��ورة 
اأي اعرتا�س  2022/3/4 وعلى من لديه  لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني عودة و�سركاه حما�سبون قانونيون - فرع 
دبي  العنوان : مكتب رقم 3 ملك �سديقة مرت�سى علي - ديرة - املطينة - هاتف 
:   فاك�س :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : عودة و�سركاه حما�سبون قانونيون - فرع دبي
العنوان : مكتب رقم 3 ملك �سديقة مرت�سى علي - ديرة - املطينة - هاتف :   
فاك�س :        مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني 
 امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية اك�سربتن جممع للتعامل الإلكرتوين ذ م م
2022/3/4 واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/3/4 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 8176/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

�ساما  درهم(   1044003.06( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  جزئي،  جتاري   4314/2020 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : البنك العربي املتحد )�س م ع( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي- الرب�ساء الوىل - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ال�سعفار 1-مكتب رقم 1007- 
بجوار حمطة مدينة دبي لاإنرتنت  - بوكالة املحامية /نوال احلو�سني

املطلوب اإعانهم :  1- الديوان امللكي للعود ب�سفتها كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده
كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده ب�سفتها  اخليمة  راأ�س  فرع   - والبخور  للعطور  القمر  علياء   -2

العطور ب�سفتها كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده ل�سناعة  البطا�س   -3
الديوان امللكي للعود - اأبوظبي ب�سفتها كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده  -4

كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده ب�سفتها  اخليمة  راأ�س  فرع   - للعود  امللكي  الديوان   -5
للعطور)فرع( ب�سفتها كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده القمر  علياء   -6

7- علياء القمر للعطور- اأبوظبي ب�سفتها كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده
�سده منفذ  �سفته:  حممد  عبداهلل  اأمل   -8

9- جمموعة الديوان امللكي لدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات ب�سفتها كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده
كفيلة �سامنة للت�سهيات امل�سرفية �سفته: منفذ �سده ب�سفتها  للعطور  القمر  علياء   -10

او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   1044003.06 وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اأعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك���  اأقام  قد   : الإعان  مو�سوع 
15 يوما من  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال  خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

MOJAU_2022- 0055262 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اع�ان
 - اجلن�سية  م�سرية   - ح�سانني  حممود  قطب  رندا   : ال�سيده  باأن  للميع  معلوما  ليكن 
التجارية  الرخ�سة  يف   )%10( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
 )531751( رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  البوادي((  رمي  ))مغ�سلة 

اإىل ال�سيدة : متيزه نائك خالد قري�سي - باك�ستانية اجلن�سية. 
2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  القانون الحتادي  5 من  فقره   ) املادة )14  بن�س  و عما 
�ساأن الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعان للعلم و انه �سوف يتم الت�سديق على 
اأي اعرتا�س على  اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعان فمن لديه  اإليه بعد  امل�سار  الأجراء 

ذلك عليه اتباع ال�سيل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70533
اعالن مدعى عليه بالن�شر

املو�شوع : الدعوى رقم 1963/ 2022م
املدعى عليه باحلق املدين / حكيم على على حممد - باك�ستاين

العنوان : اإمارة دبي - منطقة مينا بازار �سقة رقم 107 - رقم املكاين 2835094837 - 
0522997187

املدعي باحلق املدين : �سركة لوي�س فيتون ماليتيه )ال يف ام( - بوكالة املحامي / د. �سرحان 
املعين�ي )مكتب الدكتور - �سرحان املعيني للمحاماة وال�ست�سارات القانونية(

قررت حمكمة دبي البت�دانية الدائرة الثالثة - جنح بتاريخ 2022/3/3 يف الدعوى املذكورة 
اأع��اه اإع�ان املدعى عليه بائحة الدع��اء باحلق املدين وذلك عن طريق الن�سر ، حيث اقام 
وقدره  مبلغ  ب��دف��ع  م�وؤقتا  بتعوي�س  عليه  امل��دع��ى  �سد  امل��دن��ي��ة  دع���واه  امل���دين  ب��احل��ق  امل��دع��ى 

)25،000( درهم ، علما باأن الدعوى موؤجلة بجل�سة 2022/3/17 ل�ورود الع�ان .
 رئي�س ق�شم ق�شايا اجلزاء
ماجد عي�شى احلب�شي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

اأ�سدل ال�ستار  اأم�س الأول الأحد على مناف�سات اجلولة الثانية من بطولة دبي 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  نظمها  والتي   2022 الأ�سماك  ل�سيد 
رقم  الدورة  مع  وبالتزامن   2022-2021 الريا�سي  املو�سم  �سمن روزنامة 

للقوارب. العاملي  دبي  ملعر�س   28
وتناف�س امل�ساركون يف اجلولة الثانية من بطولة دبي ل�سيد الأ�سماك على فئتي 
مبلغ  املنظمة  اللجنة  ر�سدت  حيث  )كوبيا(  وال�سكل  في�س(  )الكينيغ  الكنعد 
الأقوى �سمك )الكنعد( وتوزع  للفئة  درهم  الف   135 بواقع  درهم  األف   165
على اأ�سحاب املراكز الع�سرة الأوىل و30 الفا لأ�سحاب املراكز الثاثة الأوىل 

يف فئة )ال�سكل(.
و�سهدت مناف�سات اجلولة الثانية والتي اأقيمت على مدار اأربعة اأيام من الأربعاء 
70 مت�سابقا من حمبي وع�ساق  املا�سيني م�ساركة ما ي�سل اىل  ال�سبت  وحتى 

23 مت�سابقا يف  الدولة جنح منهم  اإم��ارات  الأ�سماك من خمتلف  هواية �سيد 
ا�سطياد اأوزان خمتلفة يف فئتي الكنعد )كينيغ في�س( وال�سكل )كوبيا(

ومتيزت مناف�سات فئة الكنعد )كينيغ في�س( ب�سباق حام و�ساخن بني امل�ساركني 
طارق   35 رق��م  املت�سابق  ح�سول  اأميزها  كانت  م�ساركة   18 ق��دم��وا  واللذين 
ب�25  حممود املن�سوري على املركز الأول بجدارة لينال اجلائزة املالية املقدرة 
الف درعهم وذلك بعدما ا�سطاد �سمكة بوزن 38 كلغ وبطول 156 �سم ليتوج 

بطا مت�سدرا املناف�سات منذ اليوم الأول.
م�ساركات  خ��ال  م��ن  في�س(  )كينيغ  الكنعد  فئة  يف  الكبر  التناف�س  وظ��ه��ر 
احتل  ح��ي��ث  الأوزان  خمتلفة  �سمكة   18 اإىل  ال��ع��دد  و���س��ل  ح��ي��ث  املت�سابقني 
�سئيل  بفارق  املهري  عبدالعزيز  حممد  هزاع   11 رقم  املت�سابق  الثاين  املركز 
�سم   144 37.3 كلغ وطول  عن املت�سدر بعدما جنح يف ا�سطياد �سمكة بوزن 
اإىل  الثالث  املركز  األف دره��م، فيما عاد   20 ليح�سل على جائزة مالية قدرها 
املت�سابق  رقم 67 حمد حممد مراد يو�سف بوزن 31.9 كلغ وطول 162 �سم 

درهم. األف  لينال مبلغ 18 
وعلى �سعيد مناف�سات الفئة الثانية اأ�سماك ال�سكل )كوبيا( ا�ستطاع املت�سابق رقم 
املركز الأول يف اجلولة الثانية واحل�سول  اإحراز  من  املزروعي  �سعيد  على   17
على اجلائزة املالية وقدرها 15 الف درهم وذلك بعدما جنح يف ا�سطياد �سمكة 
امل�ساركني يف  جميع  على  ليتقدم  �سم   136 اإىل  و�سل  وطول  كلغ  بوزن 34.2 

هذه الفئة التي �سهدت م�ساركة 5 مت�سابقني.
وحقق املركز الثاين يف فئة اأ�سماك ال�سكل )كوبيا( املت�سابق رقم 31 عمر حممد 
بوزن  للم�سابقة  الأخ��ر  قبل  اليوم  يف  �سمكة  ا�سطاد  وال��ذي  امل��رر  بتال  جمعة 
10 اآلف درهم  على مبلغ مايل قدره  ليح�سل  �سم   124 وطول  كلغ   28.7
درهم  اآلف   5 مبلغ  اإىل  ت�سل  التي  املالية  واجل��ائ��زة  الثالث  امل��رك��ز  ن��ال  بينما 
وال��ذي ا�سطاد �سمكة بوزن  ال�سام�سي  38 فار�س عبداهلل حممد  املت�سابق رقم 
21.7 كلغ وبطول 120 �سم. وقام حممد عبداهلل حارب املدير الننفيذي لنادي 
احلكام  جلنة  رئي�س  ال�سويدي  اأحمد  يرافقه  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي 

بتتويج اأ�سحاب املراكز الثاثة الأوىل يف كل فئة وت�سليمهم دروعا وميداليات 
التفوق كما مت تكرمي اأ�سغر م�سارك يف اجلولة الثانية هارون خوري.

النتائج:
فئة الكنعد )كينيغ في�س( :

�سم   156 كلغ   38 املن�سوري-  حممود  طارق   1-
حممد عبدالعزيز املهري - 37.3 كلغ 144 �سم  هزاع   2-

مراد يو�سف - 31.9 كلغ 162 �سم  حممد  -3حمد 

ال�سكل )كوبيا( 
�سعيد املزروعي - 34.2 كلغ 136 �سم على   1-

بتال املرر - 28.7 كلغ 124 �سم  جمعة  حممد  عمر   2-
ال�سام�سي - 21.7 كلغ 120 �سم حممد  عبداهلل  فار�س   3-

•• ال�صارقة -وام:

ال�سارقة  ن�������ادي  لع����ب����ات  جن���ح���ت 
ك��ت��اب��ة ف�سل  ل��ل��م��راأة يف  ال��ري��ا���س��ي 
ج���دي���د م����ن الإجن����������ازات والأرق��������ام 
بالنتائج  ح��ف��ل  اأ���س��ب��وع  يف  امل�����س��رف��ة 
وامليداليات  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  والأرق���������ام 
جدارتهن  الاعبات  ليثبنت  امللونة 
امل�سابقات  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  وت��ف��وق��ه��ن 

الريا�سية املتنوعة.
ف��ق��د ح�����س��دت لع���ب���ات ال���ق���وى 29 
ميدالية ملونة يف م�سرتهن املميزة 
القيا�سية  الأرق���ام  تخلو من  ل  التي 
والنجاحات اجلديدة وذلك ب� 4 فئات 
النا�سئات   - ال�����س��اب��ات   - /ال�����س��ي��دات 
البطلة  ك��ررت  اإذ   - بنات  الأ���س��ب��ال   -
الدولة  رقم  حتطيم  الكعبي  لطيفة 
الوثب  م�����س��اب��ق��ة  ال��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة 
الثاثي بعدما فازت بذهبية امل�سابقة 
األعاب القوى لريا�سة  �سمن بطولة 
خورفكان  ب��ن��ادي  اأقيمت  التي  امل���راأة 
ل��ل��م��ع��اق��ني مب�����س��ارك��ة 4 اأن���دي���ة هي 
احل�سن  دب��ا  و  البطائح  و  الإم����ارات 
ون������ادي ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل������راأة. 
ووزع����ت امل��ي��دال��ي��ات ال���� 29 م��ا بني 
21 ذهبية و6 ف�سيات وبرونزيتني 
ال�سيدات الاعبات  حيث فازت بفئة 
املرزوقي  وج���واه���ر  ال��ب��ل��و���س��ي  ع��ب��ر 
والف�سية  ال��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��دال��ي��ت��ني 
100م وح�سدت مهرا عبد  مل�سابقة 
الرحيم وفاطمة علي ح�سن امليدالية 
على  الربونزية  وامليدالية  الذهبية 
فيما  400م  مل�����س��اب��ق��ة  ال���رتت���ي���ب 
توجت لطيفة الكعبي بذهبية الوثب 
ال���ث���اث���ي م����ع حت��ق��ي��ق رق�����م جديد 

للدولة مل�سافة 11.35 مرت.
وح�����س��دت ف��اط��م��ة احل��و���س��ن��ي بذات 
ال���ذه���ب���ي���ة لدفع  امل���ي���دال���ي���ة  ال���ف���ئ���ة 
اجل����ل����ة وح���ق���ق���ت ك����ل م����ن ج���واه���ر 
امليداليتني  اإب��راه��ي��م  ووداد  امل��ازم��ي 
ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف�����س��ي��ة مل�����س��اب��ق��ة رمي 
ال���رم���ح ك��م��ا جن��ح��ت ���س��ل��وى تيجي 
1500م  ���س��ب��اق  بذهبية  ال��ظ��ف��ر  يف 
وفاطمة  امل����ازم����ي  م�����رة  وح���ق���ق���ت 
والف�سية  الذهبية  امليداليتني  امل��ا 
اأ�ساف  كما  م�سي  3000م  مل�سابقة 

فريق التتابع 4*100 املكّون من " 
الرحيم  الكعبي و مهرا عبد  لطيفة 
و عبر البلو�سي و جواهر املرزوقي" 

امليدالية الذهبية.
م���رمي  ف�������ازت  ال���������س����اب����ات  ف���ئ���ة  ويف 
مل�سابقة  الذهبية  بامليدالية  البلو�سي 
100م وح�سلت عذبة اليماحي على 
مرمي  توجت  كما  الف�سية  امليدالية 
مل�سابقة  الذهبية  بامليدالية  البلو�سي 
ال�سام�سي  فريدة  وح�سدت  400م 
الرمح  ل���رم���ي  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
امليدالية  اليماحي  ع��ذب��ة  واأ���س��اف��ت 

الذهبية مل�سابقة 1500م.
التتويج  يف  ج��م��ال  هم�سة  وجن��ح��ت 
والوثب  100م  م�سابقة  بذهبيتي 
وح�سدت  ال��ن��ا���س��ئ��ات  بفئة  ال��ط��وي��ل 
 400 �سباق  ذهبيتي  ج��اد  جا�سمن 
ال���رم���ح ف��ي��م��ا ف�����ازت �سوق  م ورم�����ي 
ونوف  الذهبية  بامليدالية  البلو�سي 
الربونزية  ب���امل���ي���دال���ي���ة  ال��ب��ل��و���س��ي 
ح�سدت  ك��م��ا  1500م  مب�����س��اب��ق��ة 
الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  البلو�سي  ح�سة 
التتابع  ف���ري���ق  وف�����از  اجل���ل���ة  ل���دف���ع 
4*100م املكّون من "�سوق البلو�سي 
و  و هم�سة جمال  اخلزرجي  و مهرا 

نوف البلو�سي" بامليدالية الذهبية.
توجت  "بنات"  الأ����س���ب���ال  ف��ئ��ة  يف  و 
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ���س��ه��اب  م����رمي 
بامليدالية  ع���ب���دال���ع���ل���ي���م  وع����ل����ي����اء 
فيما  100ًم  مل�����س��اب��ق��ة  ال��ف�����س��ي��ة 

اأمرة عبدالعليم من ح�سد  متكنت 
1000م وم�سابقة  ذهبيتي م�سابقة 
ال��ط��وي��ل. وح��ق��ق��ت لعبات  ال���وث���ب 
 6 ل��ل��م��راأة  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي 
نهائي  بطولة  يف  ملونة  م��ي��دال��ي��ات 
كاأ�س المارات للقو�س و ال�سهم التي 
اأقيمت بنادي املدام الثقايف الريا�سي 
اأن��ف�����س��ه��ن يف  ب��ع��د اأن ت��ف��وق��ن ع��ل��ى 
 59 م�ساركة  �سهدت  التي  البطولة 

لعبا ولعبة من 11 ناديا.
ن��ادي��اً هم   11 البطولة  ���س��ارك يف  و 
نادي  الهمم و  دب��ي لأ���س��ح��اب  ن���ادي 
خورفكان  ن���ادي  و  للمعاقني  ال��ث��ق��ة 
للمعاقني و منتجع الفر�سان و نادي 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي ل��ل��م��راأة و نادي 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي و ن����ادي امل���دام 
احلمرية  ن��ادي  و  الثقايف  الريا�سي 
خورفكان  ن��ادي  و  الريا�سي  الثقايف 
الفجره  ن��ادي  و  الريا�سي  الثقايف 
لاألعاب القتالية و نادي دي ار�سرز.

ال�سارقة  ن�����ادي  لع���ب���ات  وب���ره���ن���ت 
تطور  ع���ل���ى  ل����ل����م����راأة  ال����ري����ا�����س����ي 
الإجناز  بهذا  وجدارتهن  م�ستواهن 
بفئتني  حت����ق����ق  ال���������ذي  امل�����������س�����رف 
الأوملبي  القو�س  مل�سابقة  خمتلفتني 
 60 اإذ ت��وج��ت مب��ي��دال��ي��ات م�����س��اف��ة 
م���رتا ك��ل م��ن اآم��ن��ة ال��ع��و���س��ي التي 
فازت  فيما  امل�سابقة  ذهبية  ح�سدت 
الف�سية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ال��ب��ل��و���س��ي  ه��ن��د 
ال���ع���و����س���ي على  وح�������س���ل���ت رو�����س����ة 

امليدالية الربونزية.
املميز  ح�سورهن  الاعبات  و�سجلت 
70 مرتا وفازت الاعبة  يف م�سافة 
الذهبية  بامليدالية  علي  اآل  عائ�سة 
البلو�سي  ف���اط���م���ة  ت����وج����ت  ف���ي���م���ا 
ح�سة  وظ��ف��رت  الف�سية  بامليدالية 

العو�سي بربونزية امل�سابقة.
الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  ح�سل  كما 
ل��ل��م��راأة ف���رع ال��و���س��ط��ى ع��ل��ى ذهبية 
املفتوحة  ال�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ب��ط��ول��ة 
للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق 
اجلامعة الأمريكية بنتيجة /1-3/ 
ال�����س��ارق��ة /0-3/  وف���ري���ق ج��ام��ع��ة 
كما ف��از ف��ري��ق ك��رة ال��ط��ائ��رة لنادي 
بنتيجة  امل������راأة  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
باملباراة  كر  اي  ن��ادي  على   /0-3/
اأر���س الأول �سمن  اأقيمت على  التي 

م�سابقة بطولة دوري ال�سيدات.
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  ن�����ادي  جن���ح  و 
على  الفوز  يف  الطاولة  لكرة  للمراأة 
واأكادميية  /ب/  ال��ع��روب��ة  ف��ري��ق��ي 
راكيت �ساين�س بنتيجة 1/3 ونتيجة 
0/3 على الرتتيب �سمن مناف�سات 

الدوري الإماراتي لكرة الطاولة.
الكعبي  ل��ط��ي��ف��ة  ال���اع���ب���ة  واأه�������دت 
الإجناز اجلديد والرقم القيا�سي يف 
�ساحب  قرينة  اإىل  الثاثي  ال��وث��ب 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  ال�سمو حاكم 
جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل����راأة 

ع��ل��ى ال����دور ال���رائ���د ال����ذي ت��ق��وم به 
�سموها  ودعم  الاعبات  جتاه جميع 
الكبر لقطاع ريا�سة املراأة . و اأكدت 
ال�سارقة  ن��ادي  لعبة  العو�سي  اآمنة 
وال�سهم  للقو�س  ل��ل��م��راأة  ال��ري��ا���س��ي 

ع��ل��ى ق����وة م�����س��ت��وى ال��ب��ط��ول��ة وما 
من  خمتلفة  م��دار���س  م��ن  ت�سمنته 
اأثمر عن  جميع الأندية امل�ساركة ما 
جمموعة من املكا�سب غر امليدالية 
مع  املبا�سر  الحتكاك  مثل  الذهبية 

الاعبني و�سقل اخلربات والقدرات 
الإجن����از هو  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����س��رة   ..
ن���ادي ال�سارقة  ث��م��رة دع��م واه��ت��م��ام 
الريا�سات  جلميع  للمراأة  الريا�سي 
عن  علي  اآل  عائ�سة  اأع��رب��ت  فيما   ..

الذهبية  امليدالية  بح�سد  �سعادتها 
مل�����س��اف��ة 70 م���رتا م���ا ع��ك�����س متكن 
اأف�سل  حتقيق  م��ن  ال��ن��ادي  لع��ب��ات 

النتائج على �سعيد كافة املناف�سات.
القائم  احل��و���س��ن��ي  ه��ن��د  وت���ق���دم���ت 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي  ب��اأع��م��ال 
للمراأة بخال�س التهاين والتربيكات 
حاكم  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  اإىل 
بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
جناح  بعد  امل����راأة  لريا�سة  ال�����س��ارق��ة 
وال�سهم  ال���ق���و����س  يف  ال����ن����ادي  ف����رق 
وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة واأل��ع��اب ال��ق��وى يف 
حتقيق  مع  امللونة  امليداليات  ح�سد 
اأم  ب��ال��ت��ح��دي��د يف  ق��ي��ا���س��ي��ة  اأرق��������ام 
الأل���ع���اب مب���ا ي��ع��ك�����س ح��ج��م ازده����ار 
احل��رك��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف ال��ن��ادي على 
قوة  وزي��ادة  امل�ساركات  جميع  �سعيد 
م�ستوى النادي كمكون رئي�س لقطاع 
الإمارات  بدولة  الن�سائية  الريا�سة 

العربية املتحدة.

ختام ناجح لثانية جولت دبي ل�سيد الأ�سماك

املن�شوري يت�شدر م�شابقة الكنعد وينال 25 األف درهم
كلغ املزروعي اأول ال�سكل با�سطياده �سمكة وزن 34.2 

ال�شارقة الريا�شي للمراأة يغرد بنجاحات لعباته واأرقامهن امل�شرفة

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  538/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/771 جتاري كلي واملعدل بالإ�ستئنافان رقما 984+2006/1004 جتاري. ل�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره 19424484.74درهم. ورد خطابات ال�سمان. �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:�سي اأ�س اأت�س كيه دبي للمقاولت - �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - زعبيل - مكتب ملك نا�سر ح�سني العري�س - الكرامة - بناية بنك 
الإمارات الوطني - امليزانني- مقابل الربيد - وميثله :روكز جورج حبيقه  

 P2 املطلوب اإعانه : حممد رهيف حممد فوزي حاكمى - عنوانه : اإمارة دبي / �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ابراج بحرات اجلمرا - ابراج ارمادا / الربج
Fatma@armadahoiding.com - 0504624699 - 21 الطابق

مو�سوع الإعان : املنفذ �سده : ادمرال ملقاولت البناء �س ذ م م )ارمادا للتجارة العامة �س ذ م م �سابقا( 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين  الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  لدى اجلهة 
ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل 

هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 940 - امل�ساحة : 90.50 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ارمادا 2 - رقم الوحدة : 
رقم   - مربع  مرت   90.50  : امل�ساحة   -  940 الر�س  رقم   - اخلام�سة  الثنية   : املنطقة   - عقارية  وحدة  درهم.    520527.88  : التقييم   -  2701
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ارمادا 2 - رقم الوحدة : 2702 - التقييم : 520527.88  درهم.  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 
940 - امل�ساحة : 81.28 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ارمادا 2 - رقم الوحدة : 2703 - التقييم : 469020.42  درهم.  وحدة عقارية 
- املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 940 - امل�ساحة : 69.85 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ارمادا 2 - رقم الوحدة : 2704 - التقييم 
: 399683.37  درهم.   وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 940 - امل�ساحة : 64.05 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 
ارمادا 2 - رقم الوحدة : 2705 - التقييم : 375139.36  درهم. وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 940 - امل�ساحة : 94.74 
مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ارمادا 2 - رقم الوحدة : 2706 - التقييم : 533988.59  درهم.  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة 
- رقم الر�س 940 - امل�ساحة : 94.74 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ارمادا 2 - رقم الوحدة : 2707 - التقييم : 533988.59  درهم.   
وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 940 - امل�ساحة : 75.95 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ارم��ادا 2 - رقم الوحدة 
75.95 مرت مربع - رقم  940 - امل�ساحة :  432473.22  دره��م.  وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر���س  2708 - التقييم :   :

املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ارمادا 2 - رقم الوحدة : 2709 - التقييم : 432473.22  درهم.  
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70197

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  73/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : الدائن املرتهن يلتم�س من مقامكم املوقر ما يلي :

التنفيذية. بال�سيغة   2015/06/24 بتاريخ  املربم   AJBK/MTGA/2015/135 رقم  مرجع  الرهن  عقد  تزبيل   -1
2- توقيع احلجز على العقار املرهون الكائن باإمارة دبي ? من نوع �سقة �سكنية - يف منطقة اخلليج التجاري - رقم الأر�س 11 - رقم 
البلدية 465 - 346 رقم املبنى 6 - ا�سم املبنى وي�ست هايت�س 5 - رقم العقار 1006 - رقم الطابق 10 - امل�ساحة الكلية باملرت 

املربع 203.18 - امل�ساحة الكلية بالقدم املربع 2،187.01 وذلك وفق الإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم.
من امل�ستدعى �سده واحلائز باحلجز، ومن ثم بيع هذا العقار املرهون واملحجوز عليه  كل  باإعان  القيام  احلجز،  توقيع  بعد   -3
املبالغ  ي�ساوي جمموع  امل�ستدعي مبا  ل�سالح  العقار  دائرتكم، و�سرف مبلغ مبيع  بها لدى  املعمول  لاإجراءات  العلني وفقاً  باملزاد 

امل�ستحقة بتاريخ ال�سداد التام.
طالب التنفيذ : م�سرف عجمان / �س .م .ع  - عنوانه : الإمارات-اإمارة عجمان املنامة - �سارع امليناء بناية امليناء

املطلوب اإعانه :  ابهيناف جوبت
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي - بر دبي - اخلليج التجاري - قرب حمطة اخلليج التجاري ملرتو دبي - بناء وي�ست هايت�س 5  

n@e - 05624165265 - 2502886992 : الطابق العا�سر - الوحدة رقم 1006 مكاين WEST HEIGHTS5"
مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 11 - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : وي�ست هايت�س 5 - رقم 

العقار : 1006 - امل�ساحة :203،18 مرت مربع - املقدرة ب��� )2،351،119/94( درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  131/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
التنفيذية وتوقيع  بال�سيغة  مو�سوع الدعوى : تزييل عقدي الرهن ذوات الأرقام 2012/15162 و 2012/15168 

احلجز على العقارين املرهونني وهما:
- العقار الكائن باإمارة دبي - من نوع �سقة �سكنية - يف منطقة نخلة جمرا - رقم الأر�س 1998 - رقم املبنى 4 - ا�سم 
املبنى: مارينا ابارمتنت�س 4 - رقم العقار 111 - رقم الطابق 1 - امل�ساحة باملرت املربع 183.51 - العقار الكائن باإمارة 
دبي - من نوع �سقة �سكنية - يف منطقة نخلة جمرا - رقم الأر�س 1998 - رقم املبنى 4 - ا�سم املبنى : مارينا ابارمتنت�س 
املرهونني  العقارين  هذين  بيع  ثم  ومن   -  183.51 املربع  باملرت  امل�ساحة   -  1 الطابق  رقم   -  101 العقار  رقم   -  4

واملحجوز عليهما باملزاد العلني وفقا لاإجراءات املعمول بها .
طالب التنفيذ:م�سرف عجمان / �س. م. ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة عجمان - الب�ستان - عجمان - �سارع امليناء - مبنى امليناء  
وميثله : حبيب حممد �سريف عبداهلل املا  

املطلوب اإعانه : علي اأبوبكر جعفر الها�سمي   
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �سارع اخلالدية - مبنى بناء حممد بن بطي - �سقة وحدة رقم 

n@e  -  05056686476  -  306
مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية املنطقة : نخلة جمرا - رقم الر�س 1998 - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : مارينا ابارمتنت�س 4 - رقم العقار 

: 101 - رقم الطابق 1 - امل�ساحة : 183.51 مرت مربع - مببلغ 1.967.732.45 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 70353

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف الدعوى رقم  73/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : الدائن املرتهن يلتم�س من مقامكم املوقر ما يلي :

التنفيذية. بال�سيغة   2015/06/24 بتاريخ  املربم   AJBK/MTGA/2015/135 رقم  مرجع  الرهن  عقد  تزبيل   -1
2- توقيع احلجز على العقار املرهون الكائن باإمارة دبي ? من نوع �سقة �سكنية - يف منطقة اخلليج التجاري - رقم الأر�س 11 - رقم 
البلدية 465 - 346 رقم املبنى 6 - ا�سم املبنى وي�ست هايت�س 5 - رقم العقار 1006 - رقم الطابق 10 - امل�ساحة الكلية باملرت 

املربع 203.18 - امل�ساحة الكلية بالقدم املربع 2،187.01 وذلك وفق الإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم.
من امل�ستدعى �سده واحلائز باحلجز، ومن ثم بيع هذا العقار املرهون واملحجوز عليه  كل  باإعان  القيام  احلجز،  توقيع  بعد   -3
املبالغ  ي�ساوي جمموع  امل�ستدعي مبا  ل�سالح  العقار  دائرتكم، و�سرف مبلغ مبيع  بها لدى  املعمول  لاإجراءات  العلني وفقاً  باملزاد 

امل�ستحقة بتاريخ ال�سداد التام.
طالب التنفيذ : م�سرف عجمان / �س .م .ع  - عنوانه : الإمارات-اإمارة عجمان املنامة - �سارع امليناء بناية امليناء

املطلوب اإعانه :  ابهيناف جوبت
عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي - بر دبي - اخلليج التجاري - قرب حمطة اخلليج التجاري ملرتو دبي - بناء وي�ست هايت�س 5  

n@e - 05624165265 - 2502886992 : الطابق العا�سر - الوحدة رقم 1006 مكاين WEST HEIGHTS5"
مو�سوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 11 - رقم املبنى : 6 - ا�سم املبنى : وي�ست هايت�س 5 - رقم 

العقار : 1006 - امل�ساحة :203،18 مرت مربع - املقدرة ب��� )2،351،119/94( درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353

العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 
انذار عديل 

  املنذر: - 
  املنذر : نا�سر لوتاه للعقارات �س ذ م م ) املوؤجر ( 

وميثله�ا / على على حممد ح�سني مبوج�ب وكال�ة رقم املح�رر )2018/1/69504( بتاريخ 2018/03/26
-0501345712  : املتحرك  الهاتف  ال�سراتون.  فندق  قبل   - ثاين  طابق   - الدجى  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - دبي  امارة   : يف  عنوانه 

0547780813
املنذر اليه :- املنذر اليه / مي�سيتكو �ستيل م.د.م.�س  - رق��م الهاتف 0588667577

العنوان : امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج الدجي -�سقة رقم 606
املو�س�وع :- انذار ع�دىل بتجديد عقد اليجار و�سداد القيمه اليجاريه

امل�نذر الي�ه )امل�س�تاأجر( عق�د الإيج�ار ب�س�اأن �سقة رق��م )606( والكائنه ب�سارع ال�سيخ زايد - برج الدجى باإمارة دبي  م�ع  امل�نذر)امل�وؤجر(  1-اأب�رم 
للفت�رة من 2020/04/25 وحتى 2021/05/24 - بقيمه اإيج�ار �سن�وي ق�درها 92000 الف درهم

العقارات  العاقة بني موؤجري وم�ستاأجري  ب�ساأن تنظيم   2007 ل�سنة   26 القانون رقم  املقررقانونا وطبقا )1/25( من  اأنه من  وحيث   -2
اي  الإجاريف  اإنتهاء مدة  قبل  العقار  امل�ستاأجر من  اإخاء  للموؤجر طلب  يكون  وتعدياته   2008 ل�سنة   33 رقم  بالقانون  املعدل  دبي  اإمارة  يف 

من احل�الت.
على  يتفق  م�ال�م  بال�س�داد  املوؤج�رل�ه  اإخط�ار  تاريخ  من  يوما   30 خ�ال  منه  جزء  اأي  اأو  الإيج�ار  بدل  ب�سداد  امل�ستاأجر  يق�م  مل  اإذا   / اأ   : التية 

خ�اف ذلك.
هو مو�سح اعاه ومازال املنذر اليه )امل�ستاجر( ممتنع عن ت�سديد القيمه  كما   2021/05/24 بت�اري�خ  انتهى  ق�د  اليج�ار  عق�د  ان  وحيث   -3
اليجاريه وجتديد عقد اليج�ار و�س�داد ب�دل اليج�ار ع�ن الفت�ره اليج�اريه اجل�دي�ده وذلك بال�رغ�م من التوا�س�ل مع�ا امل�نذر اليه م�رارا وتك�رارا 

م�ن اج�ل ت�ج�دي�د عقد اليج�ار ودفع القيم�ه اليج�اريه ولك�ن دون ج�دوى ت�ذك�ر
ه�و علي�ه و�سغله للعق�اردون �س�داد القيمه اليج������اره. كما  ال�ح�ال  لبق�اء  املن�ذرمت�سرر  اأن  4-وحي�ث 

لذلك ،، ف�اإن املنذر ينذر املنذراليه مبلغ وقدره 5.5356.00 درهم عبارة عن قيمة فواتر ا�ستهاك التكييف املربد مع �سرورة مراجعة املنذر 
من  مايعادل  2022/06/24و�سداد  بت��اريخ  وينتهي  بتاريخ2021/05/25  بالفعل  بداأت  التي  اليجاريه  ل�سنه  جديد  ايجار  عقد  لتحرير 

تاريخ هذا الإنذار وذلك خال 30 يوما من تاريخ تبليغكم بالإخطار. حتى  م�ستحقة  �سنوي  اليج�ار  درهم  الف   92000.00
ويف حال انتهاء املهله دون �س�داد او جت�دي�د للعق�د �سن�سط�ر للج�وء ال�ى اجله�ات املخت�س�ه لطل�ب لء املاج�ور وت�سليم�ه للمن�ذر خالي�ا م�ن ال�س�واغ�ل 
وال�س�اغ�ل�ي�ن باحل�اله الت�ي ك�ان عليه�ا عن�د الت�ع�اق�د م�ع ال�زام�كم مب�ا ي�س�ت�ج�د م�ن اج�ره حت�ى ت�اريخ الخ�اء الت�ام مع ال�زام�كم بتق�دي�م براءة ذم�ه 

م�ن الكهرباء واملي�اه خ�ال الفت�ره الت�ى �س�غ�ل�ت�م خ�ال�ه�ا العق�ار املذك�ور م�ع الزام����كم بالر�س��وم وم�س�اريف التقا�سي. 
املنذر :

املنذر : نا�سر لوتاه للعقارات �س ذ م م
وميثلها بالتوقيع / على على حممد ح�سني

 مبوجب وكال��ة رقم املحرر)2018/1/69504( بتاريخ 2018/03/26

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13493 بتاريخ 2022/3/15 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النجم الكبر لزينة ال�سيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1017604 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد احمد مبارك زبار احلارثى %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد حم�سن �سيكدر عبدالرحمن �سيكدر  %8
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة قا�سى حممد جونايت على اكرب %8

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد مذيب احلق حممد باد�ساه مياه  %33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد مبارك زبار احلارثى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ النجم الكبر لزينة ال�سيارات

BIG STAR CAR ACCESSORIES
اإىل/ بيج �ستار لزينة ال�سيارات ذ.م.م

 BIG STAR CAR ACCESSORIES L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة تنجيد مقاعد املركبات  4520018

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات  4530010
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• اأبوظبي – الفجر:

العربية  الإم��ارات  القا�سمي رئي�س احتاد  ال�سيخ فاهم بن �سلطان  افتتح معايل 
�سنة،   18 لل�سباب حتت   13 وال���  للرجال   24 ال�  البطولة اخلليجية  للجولف 
والتي ينظمها احتاد الإمارات للجولف، واملقامة حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س، وت�سهد البطولة م�ساركة 37 لعبا 
ميثلون النخبة مبنطقتنا اخلليجية يتناف�سون على اأر�س زايد اخلر بالعا�سمة 
اأبو ظبي وعلى ملعب نادي اأبوظبي للجولف، وت�ستمر لغاية يوم اخلمي�س يف 17 

مار�س اجلاري، للفوز ببطولتي اخلليج على م�ستوى املنتخبات والفردي.

الإمارات تد�سن م�سوارها بالبطولة 
واأحمد  مالك  �سعيد  الاعبني  م��ن  وامل��ك��ون  للرجال  الإم����ارات  منتخب  ود���س��ن 
منتخبي  م��ع  بالبطولة  م�سوارهما  ال��ع��م��ادي  ورا���س��د  امل�سعود  وخليفة  �سكيك 
الاعبني حممد  املكون من  ال�ساب  د�سن منتخبنا  بينما  وال�سعودية،  البحرين 
منتخبات  من  لعبني  مبواجهة  اجل�سمي  ورا���س��د  ال�سويدي  اهلل  وعبد  �سكيك 

البحرين وعمان وال�سعودية. 

قطر تت�سدر النطالقة
واأ�سفرت نتائج منتخبات الرجال خال اليوم الأول  عن ت�سدر منتخب القطري 
217 واملنتخب ال�سعودي ثالثاً 223  214 �سربة والثاين املنتخب البحريني 
�ساد�ساً  والكويت   235 خام�ساً  وعمان  �سربة   228 رابعاً  الإم���ارات  ثم  �سربة 

�سربة.  274

ويف مناف�سات الفردي ت�سدر ثاث لعبني املناف�سات مبجموع 71 �سربة وهم 
القطري جهام الكواري والبحريني خليفة الكعبي والقطري �سالح الكعبي، وحل 
رابعاً القطري علي ال�سهراين 72 �سربة ثم الإماراتي اأحمد �سكيك خام�ساً 73 
�سربة مع ثاث لعبني بالرتتيب نف�سه وهم ال�سعودي علي ح�سن والبحرينني 

عبد اهلل اليعقوبي وفهد عبد اهلل.

الإمارات تت�سدر ال�سباب 
ويف مناف�سات ال�سباب ت�سدر املنتخب الإماراتي مبجموع 151 �سربة والثاين 
املنتخب العماين 162�سربة والثالث املنتخب البحريني 168 �سربة والرابع 

املنتخب القطري 182 �سربة.
الكويتي  والثاين   74 مبجموع  اجل�سمي  را�سد  الإم��ارات��ي  الفردي  ومبناف�سات 

�سامل العبكلي 75 والثالث الإماراتي عبد اهلل ال�سويد 77 �سربة. 

حفل الفتتاح
اأم�س الأح��د خال حفل الفتتاح املب�سط الذي �سهده  اأول من  جاء ذلك م�ساء 
اللواء "م" عبد اهلل ال�سيد الها�سمي نائب رئي�س احتاد الإمارات للجولف وجميع 

روؤ�ساء الوفد امل�ساركة بالبطولة، وهم الكويتي عبد العزيز املا والبحريني عادل 
احمد  والعماين  العي�سى  حممد  وال�سعودي  النعيمي  فهد  والقطري  الفيا�س 
اجله�سمي وخالد مبارك من الإمارات، والأجهزة الإدارية والفنية للمنتخبات 
امل�ساركة واأع�ساء اللجنة املنظمة العليا للبطولة وجميع الاعبني والعديد من 

امل�سوؤولني واملهتمني باللعبة واأولياء الأمور.   
وجاء حفل الفتتاح مب�سط والذي قدمته ال�سابة �سهد ال�سويدي لعبة منتخبنا 
والبحرين  الم���ارات  وه��ي:  امل�ساركة  للمنتخبات  عر�س  بطابور  وب��داأ  للفتيات 
لدولة  الوطني  ال�سام  ثم  وم��ن  والكويت،  وقطر  وال�سعودية  عمان  و�سلطنة 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  فاهم  ال�سيخ  معايل  واأل��ق��ى  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
اأعلن  ثم  العليا، ومن  املنظمة  اللجنة  كلمة  للجولف  الإم��ارات��ي  رئي�س الحت��اد 
"م"  معاليه الفتتاح الر�سمي للبطولة، وحر�س ال�سيخ فاهم القا�سمي واللواء 
عبد اهلل ال�سيد الها�سمي على م�سافحة جميع الوفود امل�ساركة والتقاط ال�سور 

التذكارية معهم. 

القا�سمي : احلدث يتوافق مع ذكرى غالية 
ورحب معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي باحل�سور ومثمناً هذا التواجد 

عنها  وم�سوؤولني  للعبة  ق��ي��ادة  اخلليجية  منطقتنا  دول  جميع  ميثل  وال���ذي 
اأبوظبي  وجنومها وهم يتناف�سون بروح ريا�سية على اأر�س الإمارات ومبدينة 
عا�سمة الريا�سة، ومتنى لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاين، وتابع اإننا نفتخر 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الأ���س��ق��اء  جتمع  ال��ت��ي  اخلليجية،  البطولة  بتنظيم 

اخلليجي. 
تتزامن مع  البطولة  اإقامة هذه  اأن  و�سعادتنا  �سرورنا  دواع��ي  اإنه من  واأ�ساف 
الحتفال الكبر بذكرى قيام جمل�س التعاون اخلليجي وعيده ال� 41، واأو�سح 
القا�سمي اأن الهدف من مثل هذا التجمع هو الرتقاء باللعبة وممار�سيها من 
خال  الراية  �ستحمل  والتي  ال�سابة  العنا�سر  بتواجد  وخا�سة  الفئات  جميع 

الفرتة املقبلة. 
و�سدد معاليه على هذا التجمع والذي يعزز مزيد من الألفة واملحبة واأن الهدف 
الأبعد هو مل �سمل الأ�سقاء يف دول جمل�س التعاون، ومتنى ختام حديثة النجاح 

والتوفيق للجميع و�سط اأجواء تناف�سية �سريفة.

الها�سمي يحتفل بروؤ�ساء الوفود 
احتفل �سعادة اللواء "م" عبد اهلل ال�سيد الها�سمي نائب رئي�س احتاد اجلولف 
املنظمة  واللجنة  بالبطولة  امل�ساركة  ال��وف��ود  ب��روؤ���س��اء  العا�سمة  يف  مبزرعته 
الفاخر ما لذ وطاب  بالع�ساء  الدعوة والحتفالية  العليا للبطولة وتاأتي هذه 
الإماراتي  القا�سمي رئي�س الحتاد  �سلطان  ال�سيخ فاهم بن  على �سرف معايل 
للجولف، وتبادل اجلميع اأطراف احلديث حول واقع اللعبة وم�ستقبلها والذي 
لدى  اإيجابية  اآث���اراً  الحتفالية  ه��ذه  وتركت  لها،  الباهر  امل�ستقبل  ي�ست�سرق 

اجلميع.

•• اأبوظبي- وام:

���س��ه��دت اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بطولة 
التي  امل���ائ���ي���ة  ل���ل���دراج���ات  الإم���������ارات 
اأم�����س الأول يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  اخ��ت��ت��م��ت 
 12 ال�  للفئات  لفتا  جناحا  اأبوظبي 
املناف�سات  خ��ا���س��ت  ال���ت���ي  امل�����س��ارك��ة 
خمتلف  من  مت�سابقاً   75 مب�ساركة 

الفئات.
وان��ط��ل��ق احل���دث م��ن ن���ادي اأب���و ظبي 
ل���ل���ري���ا����س���ات ال���ب���ح���ري���ة ب����داي����ة من 
اخلام�سة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��ا  ال��ت��ا���س��ع��ة 

ع�سرا، حيث مت تكرمي الفائزين.
مرحلتني،  على  املناف�سات  وانق�سمت 
لفئة  الأوىل  امل��رح��ل��ة  تخ�سي�س  مت 
الفرن�سي  وج��اء   "1 بي  جي  "واقف 
وحل  الأول،  باملركز  م��وري��ن  رافييل 
را�سد،  اهلل  عبد  عمر  ال��ث��اين  باملركز 
�سلمان  ال���ث���ال���ث  ب���امل���رك���ز  ح���ل  ف��ي��م��ا 

العو�سي.
ويف فئة "جال�س جي بي 3" حلق عبد 

وجاء  الأول،  ب��امل��رك��ز  احل���م���ادي  اهلل 
خالد الزرعوين يف املركز الثاين، وحل 

خليفة املرزوقي يف املركز الثالث.
و�سمن فئة "واقف جي بي 2" حقق 
الأول،  امل���رك���ز  احل����م����ادي  اهلل  ع��ب��د 
واأحمد عي�سى احلمادي املركز الثاين، 

ايفانوف  ف���ادمي���ر  وال���ربي���ط���اين 
املركز الثالث.

2" جاء  ب��ي  " ج��ي  ويف ف��ئ��ة ج��ال�����س 
وحل  العو�سي،  �سلمان  الأول  باملركز 
الثالث  وب��امل��رك��ز  ح��وي��ر،  ع��ام��ر  ثانيا 

جاء الكويتي يو�سف اجلري�سي.

و���س��م��ن ف��ئ��ة " ج��ال�����س ج���ي ب���ي 4" 
حقق الكويتي اأحمد اخل�ساري املركز 
الأول، وذهب املركز الثاين اإىل اأحمد 
�سعود  الثالث  املركز  يف  وح��ل  الطاير 

اخلوري.
فقد  املت�سابقني  كبار  لفئة  وبالن�سبة 

حقق املركز الأول حريز املر بن حريز 
يف  وج���اء  النعيمي  �سعود  ثانيا  وح��ل 

املركز الثالث حممد حم�سن علي.
" فئة  اأق��وى فئات ال�سباق  كما جاءت 
1" وحقق  جال�س حمرتفني جي بي 
ا�ستافان  ك���ازا  ك��ي  الأول  امل��رك��ز  فيها 

را�سد  الثاين  باملركز  وح��ل  املجر  من 
املركز  الكويت وج��اء يف  ال��دوا���س من 
ال���ث���ال���ث ي���و����س���ف ع���ب���د ال���������رزاق من 

الكويت.
ال�ستعرا�سية"  احل��رك��ات  "فئة  ويف 
الأول، وجاء  امل��رك��ز  امل��ا  را���س��د  حقق 

حممد الهاملي ثانيا ويا�سني ف�سلي 
والتي  الثانية  املرحلة  و�سمن  ثالثا. 
خ�����س�����س��ت ل��ف��ئ��ات ال��ن��ا���س��ئ��ني ج���اءت 
جاء   "  3.1 "النا�سئني  ك���ال���ت���ايل: 
باملركز الأول الكويتي يو�سف رم�سان 
وثالثا  ط����اه����ر،  ����س���امل  ث���ان���ي���ا  وج������اء 

ال�سويدي كر ايفانوف.
باملركز  ج��اء   3.2 النا�سئني  فئة  ويف 
ثانيا  وح�����ل  ع���ل���ي،  اآل  ع���ل���ي  الأول 
بينما  ال�سر�سيني،  �سلطان  القطري 

جاء ثالثا �سيف ال�سحي.
 3.3 للنا�سئني  الثالثة  الفئة  و�سمن 
العو�سي،  �سعود  الأول  ب��امل��رك��ز  ج��اء 
وحل ثانيا را�سد �سامل، وثالثا الكويتي 

فار�س رم�سان.
من جانبه وجه اأحمد ثاين الرميثي 
ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
الع�سو  البحرية  للريا�سات  اأبوظبي 
بن  ال�سيخ حممد  اإىل  ال�سكر  املنتدب 
رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان 
دعمه  ع��ل��ى  ال����ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 

لبطولت النادي املختلفة.
واأكد اأن احل�سور الافت من الأبطال 
ال���ع���امل، وال�����دول  م���ن خم��ت��ل��ف دول 
الكبرة  ال��ق��ي��م��ة  ي���وؤك���د  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ملزيد  حتقيقها  يف  وي�سهم  للبطولة، 

من النجاحات.

ح����ق����ق لع�������ب م���ن���ت���خ���ب الإم������������ارات 
ل��ل��ج��ودو ال�����س��اب " م���ي���دا م������اروف " 
يف  ك���ي���ل���و   100 ف������وق  وزن  ذه���ب���ي���ة 
لعام  املفتوحة  الدولية  تون�س  بطولة 
اختتمت اأم�س  التي  للجودو   2022
ولعبة  لع��ب��ا  مب�ساركة185  الأول 
منتخبات  يف  مم��ث��ل��ة  دول����ة   23 م���ن 
الإم���������ارات ،ال�������س���ع���ودي���ة ال��ب��ح��ري��ن ، 
،فرن�سا  ،اجل���زائ���ر  امل��غ��رب   ، ال��ك��وي��ت 
،نيوزياند  ط��اج��اك�����س��ت��ان  ،اأم���ري���ك���ا، 
غينيا   ، ك��ي��ن��ي��ا  ،م��ال��ط��ا،ك��ول��وم��ب��ي��ا، 
الو�سطى،  ،اأف��ري��ق��ي��ا  فا�سو  ،ب��ورك��ي��ن��ا 
ت�ساد ، الكنغو الدميقراطية ، جيبوتي، 
اجلابون، النيجر ، ال�سنغال وتون�س.. 
�سنة   20" ميدا  لعبنا  تتويج  وج��اء 
فوزه  بعد  الثقيل  ال���وزن  بذهبية   "
يف  هديو�س  وه��ي��ب  تون�س  بطل  على 

التمهيدي ،ثم بطل اأفريقيا ال�سنغايل 
، وفاز على الاعب  ندياي مباغنيك 
يف  بلريكا  �سفيان  حممد  اجل��زائ��ري 
ليحقق  كجم   100 ف��وق  وزن  نهائي 
ذهبية الوزن و�سط ح�سور كبر �سهد 
مناف�سات الوزن الثقيل . ويف البطولة 
 21" اآرام درازف��ا  نف�سها حقق لعبنا 
�سنة" برونزية بطولة تون�س الدولية 
 ، ك��ج��م   66 وزن حت���ت  امل��ف��ت��وح��ة يف 
اإ�سماعيل  نيجريا  بطل  على  ب��ف��وزه 
احل�����س��ن ، وب��ط��ل اأم��ري��ك��ا رام���ري���ز  ، 
ر�سيد  اجل��زائ��ر  بطل  م��ن  خ�سر  فيما 
ليحرز  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  يف  ����س���راد 
لعبنا  وك���ان   .. ال��ربون��زي��ة  امليدالية 

جورام ماجو قد حقق برونزية بطولة 
اختتمت  التي  للجودو  الدولية  ب��راغ 
ي�ستعد  ح��ي��ث  امل��ن�����س��رم  الأ����س���ب���وع  يف 
جودو الإم��ارات للكثر من امل�ساركات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ل��ل��ج��ودو ومن 
اأبرزها البطولة العربية التي تقام يف 
العا�سمة الأردنية عمان يف اآخر مار�س 
الرتكية  ان��ط��ل��ي��ا  وب��ط��ول��ة   ، احل����ايل 
يف اب��ري��ل امل��ق��ب��ل وب��ط��ول��ة ال��ع��امل يف 
ودورة   ،2022 �سبتمرب  يف  ط�سقند 
وحر�س  القادمة..  الأ�سيوية  الألعاب 
الدرعي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  ���س��ع��ادة حم��م��د 
منتخب  تهنئة  ع��ل��ى  الحت����اد  رئ��ي�����س 
م�����س��ارك��ت��ه يف بطولة  ع��ق��ب  اجل�����ودو 

ي�سكل  اأن  متمنيا   ، ال��دول��ي��ة  ت��ون�����س 
كجم   100 ف��وق  وزن  بذهبية  الفوز 
حافزا للجميع خال الفرتة القادمة 
الريا�سة  اإل��ي��ه  و�سلت  م��ا  يعك�س  مب��ا 
القتالية.  الأل��ع��اب  خا�سة  الإماراتية 
وكان منتخب الإمارات للجودو ال�ساب 
قد بداأ مع�سكره الداخلي اأم�س الأول 
 19 حتى  ي�ستمر  وال��ذي  اأبوظبي  يف 
للم�ساركة  ا�ستعدادا   ، احل��ايل  مار�س 
لأندية  للجودو  العربية  البطولة  يف 
وم���ن���ت���خ���ب���ات ال�����رج�����ال وال�������س���ي���دات 
ي�ست�سيفها  التي  والأ�سبال  وال�سباب 
الحت����اد  الأردين خ��ال ال��ف��رتة من 

. احلايل   26 مار�س  وحتى   23

•• دبي-وام:

�سدارة  ك��ل��ب��اء  احت���اد  ن���ادي  ح�سم 
لفردي  للكاراتيه  ال��دول��ة  بطولة 
ال����ك����وم����ي����ت����ي����ه ف����ئ����ت����ي ال�����رج�����ال 
الأوىل  "للدرجتني  وال�����س��ي��دات 
بعد  وذل���ك  مل�سلحته  والثانية" 
بح�سوله  الرتتيب  قمة  ت�سدره 
ع��ل��ى 11 م��ي��دال��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، يف 
بال�سالة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة 
���س��ب��اب الأهلي  ل��ن��ادي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ب���دب���ي ب����امل����م����زر، مب�������س���ارك���ة 60 
لعبا ولعبة من 6 اأندية. وجنح 
ح�سد  يف  ك���ل���ب���اء  احت�������اد  لع����ب����و 
ميداليات   3 منها  ميدالية   11
برونزية،  و3  ف�سية،  و5  ذهبية، 
املركز  ال�سارقة يف  ن��ادي  فيما حل 
 3" ميداليات   5 بر�سيد  ال��ث��اين 
ميداليات ذهبية، وميدالية ف�سية 
جاء  برونزية" ثم  ومثلها  واح��دة 
الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة  ن���ادي 
الثالث  امل����رك����ز  يف  ال���ن���ف�������س  ع����ن 
"ذهبيتان  ميدالية   11 بر�سيد 
ميداليات  و8  واح������دة  وف�����س��ي��ة 
�سباب  ن�����ادي  وج�����اء  برونزية"، 
اله��ل��ي يف امل��رك��ز ال��راب��ع بر�سيد 
وف�سية  "ذهبيتان  ميداليات   5

واحدة وبرونزيتان".
الفائزين  وت���وج  البطولة  و�سهد 
اأحمد  حم���م���د  ال���ف���ري���ق  م����ع����ايل 
العامة  الإدارة  ع���ام  م��دي��ر  امل���ري 
بدبي  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لاإقامة 
رئي�س جمل�س اإدارة قطاع الألعاب 
���س��ب��اب الأهلي  ب��ن��ادي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
دبي و�سعادة اللواء "م" نا�سر عبد 
الرزاق الرزوقي رئي�س الحتادين 
للكاراتيه  والآ���س��ي��وي  الإم���ارات���ي 
الحت����اد  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
�سلطان  ماجد  والدكتور  ال��دويل، 
الألعاب  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 

���س��ب��اب الأهلي  ب��ن��ادي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
دبي وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة 

النادي  وم�سوؤويل  الكاراتيه  احتاد 
امل�ست�سيف والأندية امل�ساركة.

جناح لفت لبطولة الإمارات للدراجات املائية يف اأبوظبي

ذهبية جلودو الإمارات يف بطولة تون�س الدولية 

الدرعي : الفوز مبيدالية وزن فوق 100 ت�شكل حافزا للجميع
احتاد كلباء يح�شم �شدارة بطولة الإمارات 

املفتوحة لب »الكوميتيه« بب11 ميدالية

يتوافق مع الحتفال بذكرى تاأ�سي�س جمل�س التعاون   • احلدث 
والإمارات ب�سدارة فئة ال�سباب  الرجال  تت�سدر  • قطر 

مناف�سات البطولة تتوا�سل بيومها الثاين

فاهم القا�شمي : الإمارات تفخر بتنظيم بطولة اخلليج للجولف

علمجر  حممد   / امل��دع��و  فقد 
بنغادي�س     ، ال���ك���ا����س���ي���م  اب������و 
اجل��ن�����س��ي��ة - ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )EA0352248(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����س��ي��ة او 

اقرب مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
�������س������اره   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
اجلفرى،  �سيخ  عبدالرحمن 
ال���ي���م���ن   اجل��ن�����س��ي��ة - جواز 
 �سفره رقم )08701155(
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  
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فقدان جواز �شفر
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الفجر الريا�ضي

الربتغايل  لنجمه  ال��ذات��ي��ة  وال�����س��رة  اجل��ّي��دة  ال��ف��ورم��ة  على  الإن��ك��ل��ي��زي  يونايتد  مان�س�سرت  ي��ع��ّول 
ثمن  اإي��اب  يف  الثاثاء  ي�ست�سيفه  عندما  الإ�سباين،  مدريد  اأتلتيكو  مبواجهة  رونالدو  كري�ستيانو 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم، فيما يتبارز اأبطال الزمن الغابر اأياك�س اأم�سرتدام الهولندي 

وبنفيكا الربتغايل على بطاقة ربع النهائي.
اأنتوين  2008، بهدف متاأخر للبديل ال�سويدي  وتعادل يونايتد، حامل اللقب ثاث مرات اآخرها 

اإيانغا ذهاباً على اأر�س اأتلتيكو 1-1، كما انتهت املباراة الثانية بالتعادل 2-2 يف ل�سبونة.
وبعد فرتة �سيام، �سّجل رونالدو، اأف�سل لعب يف العامل خم�س مرات، ثاثية رائعة يف الدوري املحلي 

الر�سمية  املباريات  تاريخ  اأف�سل هداف يف  فاأ�سبح  توتنهام )2-3(،  اأم��ام  ال�سبت 
)807 اأهداف(.

كما هّز ال�"دون" �سباك اأتلتيكو 25 مرة، اأبرزها يف املباراتني النهائيتني 
و2016   )1-4 التمديد  بعد  ال��راب��ع  )ال��ه��دف   2014 لعامي 

الإ�سباين.  مدريد  ري��ال  باألوان   )3-5 الأخ��رة  الرتجيح  )ركلة 
دكَّ رونالدو �سباك اأتلتيكو مدريد 22 مرة باألوان النادي امللكي 
وثاث مرات باألوان يوفنتو�س الإيطايل كانت يف مو�سم 2018-

يف  ذهاباً  �سفر2-  العجوز  ال�سيدة  خ�سارة  قلب  عندما   ،2019
مدريد اإىل فوز بهاتريك اإياباً يف تورينو.

وياأمل رونالدو )37 عاماً( يف انقاذ مو�سم فريقه الذي يحارب على 
مركز رابع يف الدوري للتاأهل اإىل م�سابقة دوري الأبطال املو�سم 

املقبل، اإذ يحتل املركز اخلام�س بفارق نقطة عن اأر�سنال 
الذي لعب ثاث مباريات اأقّل منه.

ق�����ال م������درب ي���ون���اي���ت���د الأمل��������اين رال����ف 
اأن  "يجب  ال��ذه��اب  بعد  رانغنيك 

قناعة  مع  �سرا�سة،  اأكرث  نكون 
واخ��رتاق��ات يف  اإ�سافية 

العمق. يجب اأن نلعب اأمامهم كما �سجلنا الهدف )التعادل(".
عن  كثراً  يتحّدث  "رالف  الأمل��اين  مدربه  عمل  طريقة  عاما(   22( دال��و  ديوغو  الربتغايل  و�سرح 
يتقل�س حجم اخطائك...  املنا�سبني،  واملكان  الزمان  تواجدت يف  فاإذا  ا�ستباقيني،  نكون  واأن  التوقع 
يجب اأن ت�سغط عالياً وتبقى حذراً من التوازن يف اخللف. ثم عند ال�ستحواذ يجب اأن ت�سغط بقوة 

اإىل الأمام وت�ساعد الفريق هجومياً كظهر".
الثاين  الدور  1991-1992 يف  القارية وكانت مو�سم  امل�سابقات  الفريقان مّرة واحدة يف  والتقى 
لكاأ�س الكوؤو�س الأوروبية التي اأدجمت مع كاأ�س الحتاد الأوروبي لت�سبح الدوري الأوروبي "يوروبا 
ليغ" حاليا. وقتها فاز اأتلتيكو مدريد على اأر�سه بثاثية نظيفة ذهاباً، وعجز "ال�سياطني احلمر" 
بقيادة مدربهم الأ�سطوري "ال�سر" ال�سكتلندي األيك�س فرغو�سون عن تعوي�سها اإياباً حيث اكتفوا 
بتعادل اإيجابي 1-1. يف املقابل، عّو�س اأتلتيكو بداية مو�سم بطيئة، بعد اإجنازه الرائع املو�سم املا�سي 
عندما توج بلقب الدوري للمرة الثانية يف 25 عاماً على ح�ساب الغرميني التقليديني ريال مدريد 
وبر�سلونة على غرار عام 2014. فاز يف اآخر اأربع مباريات يف الليغا، ليت�ساوى مع بر�سلونة الثالث 
الذي لعب مباراة اأقل )51 لكل منهما(، وذلك بعد انتقادات طالت مدربه التاريخي الأرجنتيني 
جواو  الربتغايل  موهبته  من  مبكر  هدف  مع  لأتلتيكو  الأف�سلية  دانت  ذهاباً،  �سيميوين.  دييغو 
اأن الهدف امل�سجل  فيليك�س، لكن البديل اإيانغا البالغ 19 عاماً خطف التعادل ليونايتد، علماً 

خارج الأر�س مل يعد ذات قيمة بعد الغاء اأف�سليته.
قال �سيميوين الذي قاد "كولت�سونرو�س" اىل نهائيي 2014 و2016 "قمنا مبا يجب لتحقيق 
الفوز. قد تعتقدون اأن الأف�سلية معهم، لكن مع الغاء قاعدة الهدف خارج الديار اأ�سبحت الأمور 
مناف�سة  على  قدرته  اأظهر  "الفريق  ان  يورنتي  ماركو�س  الأدوار  املتعدد  الظهر  وراأى  خمتلفة". 
يونايتد. اأُحبطنا بعد التعادل، لكن هذا يدّل اأننا كنا اأف�سل". �سرح الاعب البالغ 27 عاماً اأ�سلوب 
"هو مدرب �سغوف. ي�سع قلبه يف كّل �سيء وهذا ما يطلبه من الاعبني  مدربه �سيميوين 
�سيبا�ستيان هالر  العاجي  اأم�سرتدام على هدافه  اأياك�س  الثانية، يعّول  املباراة  اأي�ساً". يف 
للتعادل  طريقه  يف  ذهاباً  مرتني  تاأخره  قلب  ال��ذي  الربتغايل  بنفيكا  �سيفه  لتخطي 
2-2. ويدين بنفيكا، بطل 1961 و1962، بتجنب ال�سقوط على اأر�سه اىل البديل 
الأوكراين رومان يارميت�سوك الذي اأدرك التعادل يف الدقيقة 72 من مباراة �سجل 
�ساحب  ك��ان  اأن��ه  كما  املو�سم،  ه��ذا  امل�سابقة  يف  ع�سر  احل���ادي  هدفه  هالر  خالها 
�سدارة  ا�ستعادة  عن  هالر  ويبحث  مرماه.  يف  اخلطاأ  طريق  عن  لبنفيكا  التعادل 
الأملاين(  ميونيخ  )بايرن  ليفاندوف�سكي  روب��رت  البولندي  من  الهدافني  ترتيب 

الذي رفع ر�سيده اإىل 12 هدفاً.
"لدي �سعور م��زدوج )بعد ال��ذه��اب(. هي نتيجة  اإري��ك تن ه��اغ م��درب اأياك�س  ق��ال 

جيدة لكننا اأهدرنا الفوز. مل نرتجم فر�ستني اأو ثاث فر�س �سهلة".
اأما نل�سون فري�سيمو مدرب بنفيكا فقال "اأنا را�ٍس عن الأداء ولي�س النتيجة. 
واردة يف  الأم��ور  الفوز. وكل  اأردن��ا حتقيق  املباراة لكن  تاأقلمنا مع متطلبات 
الإياب". ويت�سدر اأياك�س، بطل اأوروبا اأربع مرات بينها ثاث يف ال�سبعينيات، 
يتخلف  فيما  اأيندهوفن،  غرميه  عن  نقطتني  بفارق  الهولندي  ال��دوري 

بنفيكا ثالث الدوري الربتغايل بفارق 12 نقطة عن بورتو املت�سدر.
 1969 نهائي  رب��ع  يف  امل�سابقة  يف  الوىل  للمرة  الفريقان  والتقى 
انتهت  ثالثة  وكان احل�سم مبباراة  واإياباً  ذهاباً   1-3 الفوز  وتبادل 
ل�سالح الفريق الهولندي بثاثية نظيفة بعد التمديد. وقتها بلغ 

اأياك�س املباراة النهائية وخ�سر اأمام ميان الإيطايل 4-1.
وجتدد املوعد بينها يف الدور ن�سف النهائي مو�سم 1972-1971 
اىل  طريقه  يف  اإياباً  �سفر-�سفر  وتعادل  ذهاباً  -1�سفر  اأياك�س  وف��از 
الإيطايل  اإن��رت  تغلب على  تاريخه عندما  التوايل يف  الثاين على  اللقب 

املباراة النهائية. يف  -2�سفر 
2018-2019 وكانت يف دور املجموعات ومرة  الثالثة مو�سم  والتقى الفريقان للمرة 
اأخرى فاز اأياك�س -1�سفر ذهاباً وتعادل 1-1 اإياباً يف طريقه بقيادة ماتي�س دي ليخت وفرنكي 
اإىل ربع  اإىل ن�سف النهائي الذي ودعه على يد توتنهام الإنكليزي. وتاأهلت حتى الآن  دي يونغ 
النهائي اأندية ليفربول )اإنكلرتا(، بايرن ميونيخ )اأملانيا(، ريال مدريد )اإ�سبانيا(، مان�س�سرت �سيتي 
)اإنكلرتا(، فيما يلعب الأربعاء يوفنتو�س الإيطايل مع فياريال الإ�سباين )1-1(، وليل الفرن�سي مع 
ت�سل�سي الإنكليزي )�سفر2-(. وت�سحب قرعة ربع النهائي، ن�سف النهائي والنهائي اجلمعة املقبل يف 
مقر الحتاد الأوروبي يف نيون. يقام ربع النهائي يف 6/5 و13/12 ني�سان/اأبريل، ن�سف النهائي 
يف 27/26 ني�سان/اأبريل و4/3 اأيار/مايو والنهائي يف 28 اأيار/مايو على ملعب ا�ستاد دو فران�س 

يف باري�س بعد جتريد �سان بطر�سبورغ �سرف ال�ست�سافة ب�سبب الغزو الرو�سي لأوكرانيا.

•• دبي-الفجر:

الثانية من  املرحلة  فعاليات  انطلقت 
برنامج "نظام تدريب حرا�س املرمى" 
الذي اأطلقه اإيكر كا�سيا�س جنم حرا�س 
مع  بالتعاون  دب��ي،  يف  العاملي  امل��رم��ى 
ون��ادي فر�سان  الريا�سي  جمل�س دبي 
حرا�س  ت��دري��ب  وي�ستهدف  اإ�سبانيا، 
املرمى بالأندية الريا�سية واملنتخبات 
الوطنية املحلية واخلليجية من عمر 
7 اإىل 21 عاًما بالإ�سافة اإىل مدربي 

حرا�س املرمى.
وب����داأ اإي��ك��ر ك��ا���س��ي��ا���س ح��ار���س مرمى 
ال�سابق  اإ���س��ب��ان��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب  وك���اب���نت 
وبطل   2010 ال��ع��امل  ك��اأ���س  وب��ط��ل 
وبطل  و2012   2008 اأوروب���ا  اأمم 
اأب���ط���ال اأوروب�����ا ع���دة م���رات م��ع ريال 
من  الثانية  املرحلة  جل�سات  م��دري��د، 
مدربي  بتدريب  التدريبي  الربنامج 
حرا�س املرمى حيث انطلقت فعاليات 
الربنامج يف مركز التدريب مبدر�سة 
ج��ي��م�����س وي��ن�����س�����س��رت دب���ي ع��ل��ى مدار 
 16 الأربعاء  اأيام وتختتم يوم  ثاثة 
املرحلة  يف  وي�سارك   .2022 مار�س 
حار�س   25 ال��ربن��ام��ج  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
دبي  اأن��دي��ة  من  النا�سئني  من  مرمى 
وهم من نادي الو�سل كل من: عبداهلل 
اأنور احلمادي، ح�سني علي اخلل�سان، 
را�سد  ح�سن  اإ�سماعيل،  اأن��ور  عبداهلل 

فرج  الب�ستكي،  نا�سر  حممد  ح�سن، 
خ��ال��د اخل���ال���دي، وم���ن ن����ادي �سباب 
الأه��ل��ي ك��ل م��ن: ف��ار���س �سعيد عتيق 
عبيد حم��م��د، ع��م��ران ع���ارف حممد 
الر�سوان احلارثى، ح�سني حممد علي 
ح�سن  حممد  خليفة  توبجى،  اح��م��د 
عبيد بن كته، مبارك حممد عبداهلل 
كايد  عبدالرحمن  ال��ب��ح��ر،  اب��راه��ي��م 
نادي  وم��ن  البلو�سي،  عبا�س  عبداهلل 
يعقوب  نا�سر  �سعد  م��ن:  ك��ل  الن�سر 
معروف  ح�سني  حممد  ع��م��ار  ح�سن، 
الفا�سي،  حمد  ومن�سور  البلو�سي، 
البلو�سي، حممود خالد  ح��ارب خليل 
علي،  �سعيد  ال��دي��ن  ع��اء  البلو�سي، 
ومن نادي حتا كل من: �سيف عبداهلل 
واأحمد  الكعبي،  �سعيد  عبداهلل  �سيف 
�سعيد  البدواوي، و�سيف حمدان  عيد 

حممد البدواوي.

حرا�س  م��درب��ي  م��ن   20 ي�سارك  كما 
امل����رم����ى م����ن اأن����دي����ة دب�����ي وه�����م من 
ن����ادي ح��ت��ا: ك��م��ال ج��اب��ر، وعطعوط 
علي  الن�سر:  نادي  ومن  عبداحلليم، 
ح�����س��ني ب����در، ع��م��رو اإب��راه��ي��م جمعة 
احلنفي، �سعبان اأحمد م�سلم، ومهران 
ع���ل���ي م����ه����ران حم����م����د، وم������ن ن����ادي 
وحيد  طاعلي،  ب��ن  ليا�سني  ال��و���س��ل: 
عبدالكرمي عبدالعاطي، حممود علي 
اإبراهيم،  ال�سعيد  عبدال�سام  اأحمد، 
اإ���س��ح��ق ع��ل��ي احل����م����ادي، وم����ن نادي 
���س��ب��اب الأه���ل���ي: حم��م��ود جم���دي اأبو 
اأحمد عبداملنعم، عمر حممد  اخلر، 

ح�سن، �سادي حممد هادي.
برنامج  اأول  هو  الربنامج  ه��ذا  ويعد 
خارج  كا�سيا�س  اإي��ك��ر  للنجم  تدريبي 
تدريب حرا�س  املتخ�س�س يف  اإ�سبانيا 
امل��رم��ى وم��درب��ي ح��را���س امل��رم��ى، كما 

العديدة  والربامج  املبادرات  اأح��د  اأن��ه 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  اأطلقها  التي 
الريا�سية  الوطنية  املواهب  لتطوير 
يف الأندية ومن بينها برنامج حار�س 
ويركز  امل�ستقبل،  ومهاجم  امل�ستقبل 
املرمى  حل��را���س  التدريبي  ال��ربن��ام��ج 
الفنية  اجل�����وان�����ب  ع���ل���ى  امل����رك����ز  يف 
والنف�سية،  وال��ب��دن��ي��ة  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
وفًقا  التدريب  و�سيكون  والقيا�سات، 
تدريب  يف  املعتمد  الإ�سباين  للنموذج 
بتدريب  اخل��ا���س��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال����ك����وادر 
اخلربة  اإىل  بالإ�سافة  املرمى  حرا�س 
الكبرة التي يتمتع بها النجم العاملي 
الربنامج   ويت�سمن  كا�سيا�س،  اإي��ك��ر 
اأق��ي��م��ت املرحلة  ع���دة م���راح���ل ح��ي��ث 
على  امل��ا���س��ي  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  يف  الأوىل 
خال  الأخ���رى  امل��راح��ل  ت�ستكمل  اأن 

املو�سم القادم.

انطالق املرحلة الثانية من برنامج اإيكر كا�شيا�س التدريبي حلرا�س املرمى يف دبي

يتبارز اأياك�س وبنفيكا على بطاقة ربع نهائي الأبطال

يونايتد يعّول على فورمة رونالدو اأمام اأتلتيكو مدريد 

بعد خروجه اأخراً من نفق طويل مظلم من الإ�سابات 
هو الأّول له يف م�سرته الكروية، يعود الفرن�سي اأنطوان 
اأف�سل م�ستوياته لي�سبح ورقة  اإىل  غريزمان تدريجياً 
اأ�سا�سية للمدرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين يف الرهان 
على عبور اأتلتيكو مدريد الإ�سباين اإىل ربع نهائي دوري 
اليوم  الإنكليزي  اأمام مان�س�سرت يونايتد  اأوروب��ا  اأبطال 
بالكرة  غ��ري��زم��ان  اأي����ام، مت��اي��ل  ثمانية  قبل  ال��ث��اث��اء. 
مثالية  متريرة  وح��ّول  مدافَعني،  اأق�سى  قدميه،  بني 
اإىل زميله ومواطنه توما ليمار لي�ساعف تقّدم فريقه 
ت�سهد  الكبرة،  احلركة  تلك  بيتي�س.  ريال  اأمام   1-3

على ولدة جديدة لبطل العامل.
ذلك لأنه، ومنذ عودته اإىل اأتلتيكو يف ال�ساعات الأخرة 
من �سوق النتقالت ال�سيفية املو�سم املا�سي معاراً من 
بر�سلونة، مل يكن مو�سم 2021-2022 نهراً من�ساباً 
ل�"غريزو". يف 13 كانون الأول/دي�سمرب، خال ديربي 
"كولت�سونرو�س"  خ�سرها  التي  الإ�سبانية  العا�سمة 
امل�ستطيل  غ��ادر غريزمان  ري��ال مدريد -2�سفر،  اأم��ام 
الركبة  اأوت��ار  اإ�سابة ع�سلية يف  ال�سوطني، �سحية  بني 
ن��ف�����س��ه، ج���اءت نتيجته  ال�����س��ه��ر  30 م��ن  ال��ي��م��ن��ى. ويف 

اإيجابية بفرو�س كورونا.
يف ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير، كان امتحان العودة 
اإ�سبانيا  ك��اأ���س  نهائي  ثمن  يف  ما�ساداهوندا  راي��و  اأم���ام 

)-5�سفر(. لكنها كانت النتكا�سة.
فبعد ع�سرين دق��ي��ق��ة م��ن دخ��ول��ه، وع�����س��ر دق��ائ��ق من 
اأن  عليه  ك��ان   ،)67( لفريقه  ال��راب��ع  ال��ه��دف  ت�سجيل 
يتخلى عن مكانه باكياً، مغطياً وجهه بيديه م�سحوباً 
ال�سهر  ال�سغر"  "الأمر  ي��غ��ب  مل  امل��ع��اجل��ني.  م��ن 
اأكرث  يف  فقط  مباريات  اأرب��ع  اإل  البدنية،  مب�سداقيته 
من 10 �سنوات من م�سرته قبل الآن. فيما غاب هذا 

املو�سم عن 15 مباراة.
"ال�سياطني احلمر" يف  لكن مباراة الذهاب �سد فريق 
"واندا مرتوبوليتانو"  23 �سباط/فرباير على ملعب 
الذي  بالن�سبة لغريزمان،  الربيع  بداية  )1-1(، كانت 

�سارك يف ربع ال�ساعة الأخر من املباراة.
اأخرى،  بعد  م��ب��اراة  الدقائق  ب��داأ يراكم  م��ذاك احل��ني، 

قبل  ما  خلطة  املماثل  التح�سر  برنامج  بدقة  متابعاً 
املو�سم التي و�سعها �سيميوين وفريقه.

ُبّث الأحد على  قال املهاجم الفرن�سي يف مقطع فيديو 
موقع النادي "من املهم اأن ناأخذ الأمر خطوة بخطوة، 
مرة  النتكا�س  ع��دم  يل  بالن�سبة  ال�����س��روري  م��ن  لأن���ه 

اأخرى. نحن نفعل الأ�سياء بالطريقة ال�سحيحة".
واأ���س��اف غ��ري��زم��ان "اأ�سواأ ���س��يء ه��و ع��دم ال��ق��درة على 
بكرة  ال�ستمتاع  على  ال��ق��درة  ع��دم  ال��ف��ري��ق.  م�ساعدة 
كان  بالن�سبة يل.  �سيء جديداً  كل  ك��ان  وال��ك��رة.  القدم 
بعد  اإ�سابته  م�ستذكراً  واخلوف"،  احل��زن  من  مزيجاً 

املباراة �سد �سيلتا فيغو يف 26 �سباط/فرباير.
التي  الأوىل  امل��رة  هي  "هذه  بر�سلونة  من  املعار  وتابع 
مكثت فيها طويًا على الأر�س. لقد خفت قليًا. لكن 
مهًا، اأنا هنا، اأك�سب الدقائق والثقة يف اأوتار الركبة". 
اإىل  �سيميوين  ا�سطر  اآذار/م���ار����س،   6 يف  بيتي�س  اأم��ام 
اأب��ك��ر مم��ا ك��ان متوقعاً بعد  اإدخ����ال غ��ري��زم��ان يف وق��ت 
اأنخل كوريا. ويف غ�سون �ساعة من  اإ�سابة الأرجنتيني 
اللعب، ا�ستعاد غريزمان م�ستواه قبل اإ�سابته يف ملعب 

برنابيو". "�سانتياغو 
الثاين،  ال�سوط  الهجمات من قدميه يف  اأف�سل  ج��اءت 
وهو الذي منح ليمار متريرة الهدف الثالث احلا�سمة، 

بعد عمل فردي رائع.
وعلى غرار زمائه اأجمعني، مل يظهر غريزمان اأف�سل 
الدوري  يف  اجلمعة   )1-2( ق��اد���س  اأم���ام  ل��ه  م�ستوى 

الإ�سباين.
كثًرا  "كافح  اإن��ه  الإ�سبانية  "ماركا"  �سحيفة  وق��ال��ت 
اأتلتيكو، فمن  اإذا مل تكن الكرة مع  للدخول يف اللعبة. 
ال�سعب على غريزمان اأن يتاألق. ا�ستمر التمركز، ولكن 
اأك��رث يف الدفاع  اأن يفكر  ن��ادراً. كان عليه  اإل  مل ينجح 

عو�ساً عن اللعب الهجومي".
والآن، مع غياب ليمار لإ�سابته يف الفخذ الأمين، وكوريا 
واإيقاف  ال��ق��دم،  يف  اإ���س��اب��ة  ب�سبب  مب�ساركته  امل�سكوك 
البلجيكي يانيك كارا�سكو، �سيتعني على غريزمان لعب 
دور اأهمله لأكرث من ثاثة اأ�سهر الثاثاء: دور املهاجم 

املنقذ.

دّقت �شاعة احلقيقة 
بالن�شبة لغريزمان 

اإ�شهار الرابطة العربية 
لالإح�شاء والتوثيق لكرة القدم

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الرابطة العربية لاإح�ساء والتوثيق لكرة القدم والتي تتخذ من دولة 
الإمارات مقرا لها، اإ�سهارها ر�سميا، وذلك عقب عام ون�سف من التاأ�سي�س.

الباحثني  من  العربية  البلدان  خمتلف  من  ع�سوا   31 من  الرابطة  وتتكون 
واملخت�سني بالتوثيق العلمي لكرة القدم.

باحتاد  والتوثيق  لاإح�ساء  جلنة  رئي�س  نائب  اهلل  عبد  من�سور  انتخاب  ومت 
اأبو العيون  اإدارة الرابطة، وانتخاب خالد  الإمارات لكرة القدم، رئي�سا ملجل�س 
وعلي  تون�س،  الكياين من  عماد  كل من  وع�سوية  للرئي�س،  نائبا  من م�سر 
ال��ب��دراوي من ال��ع��راق، و�سامل �سعيد من ال�����س��ودان، واأجم��د اأب��و ج��اد اهلل من 

فل�سطني، وح�سني بو دجاجه من ليبيا.
ال�ساحة الريا�سية  تاأ�سي�سها جاء حلاجة  اأن قرار  واأكدت الرابطة يف بيان لها 
كافة،  العربية  ال���دول  يف  ال��ق��دم  ك��رة  ل��ت��اري��خ  ال��زم��ن��ي  التوثيق  اإىل  العربية 
والهتمام بالن�ساط الإح�سائي، و ن�سر اأعمال املخت�سني عرب املن�سات الر�سمية 

للرابطة مع �سمان حقوق الن�سر لهم.
وت�سم الرابطة اأع�ساء من خمتلف البلدان العربية من الباحثني واملخت�سني 
لتاريخ  الزمني  بالتوثيق  اأهدافها  وقد حتددت  القدم،  لكرة  العلمي  بالتوثيق 
كرة القدم العربية على اأ�سا�س علمي ، وت�سجيل الأرقام القيا�سية يف جمالت 
بها  املتعلقة  والأب��ح��اث  ال��درا���س��ات  يف  وامل�ساهمة  ال��ق��دم،  بكرة  تتعلق  متعددة 
اأ�س�س  على  وم�سرتهم  بن�ساطاتهم  اللعبة  عنا�سر  من  املجتهدين  وتتويج   ،

علمية.
و�سيتوىل جمل�س الرابطة املنتخب ملدة عامني م�سوؤولية ر�سم ال�سيا�سات العامة 
وتقدمي  ال��دخ��ل  م�سادر  وتنمية  الأنظمة  على  وامل�سادقة  ال��راب��ط��ة،  لن�ساط 

ومناق�سة التقرير ال�سنوي لاأن�سطة.

»الإمارات للدراجات« يتوج بلقب تورينو 
اأدرياتيكو للعام الثاين على التوايل

•• روما -وام:

ل�سباق  ال��ع��ام  الت�سنيف  بلقب  الإم����ارات  فريق  م��ن  بوجات�سار  ت��ادي  ف��از 
اأدائه القوي  اأدرياتيكو للعام الثاين على التوايل، وذلك بف�سل  تورينو - 

يف املرحلة ال�ساد�سة من ال�سباق.
الدراجني  ب��ني  حما�سية  مناف�سة  ���س��ه��دت  ق��د  الأخ����رة  امل��رح��ل��ة  وك��ان��ت 
ت�سدر  الذي  بوجات�سار  تادي  فيهم  مبن  ال�سرعة،  ب�سباقات  املتخ�س�سني 
مراكز الت�سنيف العام، ومناف�سه فيل باوهاو�س "البحرين-فيكتوريو�س" 

الذي حّل اأوًل يف �سباق مرحلة �سان بينيديتو ديل ترونتو.
وقال بوجات�سار : "�سعيد لأنني متكنت من اإحراز الفوز يف مرحلتني من 
ال�سباق، وي�سرين اأن اأعتلي من�سة تتويج الت�سنيف العام للمرة الثانية يف 
لب�سعة  الراحة  من  بق�سط  ال�ستمتاع  �ساأحاول  ترينو-اأدرياتيكو.  �سباق 
ميثل  ال��ذي  رمي��و  ميان-�سان  �سباق  يف  للم�ساركة  اأت��وج��ه  اأن  قبل  اأي���ام، 

التحدي املقبل يل وللفريق".
وعلى �سعيد اآخر، متكن جواو اأمليدا من فريق الإم��ارات من تاأمني فوزه 
بالقمي�س الأبي�س لأف�سل دراج �ساب يف ال�سباق، كما متكن فريق الإمارات 
للت�سكيلة  ال��ق��وي  الأداء  م��ن  اأ���س��ب��وع  بف�سل  ال��ف��رق  ت�سنيف  ر  ت�����س��دُّ م��ن 

الإماراتية.
وقال جواو اأمليدا: "كان ال�سباق الأخر ق�سراً و�ساقاً يف اآن، حيث واجهنا 
اإىل  و�سولنا  م��ع  ول�سيما  غ��زي��رة،  مطرية  وه��ط��ولت  وع���رة  ت�ساري�س 
املخاطرة.  لأجتنب  ثابتة  بوترة  النطاق  قررت  حيث  النهائي  املنحدر 
قدمت مع الفريق اأداء قوياً طوال الأ�سبوع، وبذلنا ق�سارى جهودنا حتى 
نهاية ال�سباق، ما مكنني من اإحراز الفوز يف اإحدى مراحل ال�سباق، ف�سًا 

عن الفوز بالقمي�س الأبي�س، لذا فاإنني �سعيد جداً بهذه النتائج".

•• اأبو ظبي -وام: 

امللحق  يف  مهمتني  مباراتني  اليوم  وال�سارقة  يا�س  بني  من  كل  يدخل 
بن�سخته  اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  املجموعات  ملرحلة  امل��وؤه��ل  الآ���س��ي��وي 
على  الأوزباك�ستاين  كار�سي  نا�ساف  م��ع  يا�س  بني  ويلتقي  اجل��دي��دة. 
فيما  الإم���ارات،  بتوقيت   20:15 ال�ساعة  بال�ساخمة  يا�س  بني  ملعب 
يلتقي ال�سارقة مع الزوراء العراقي على ا�ستاد نادي ال�سارقة بالتوقيت 
نف�سه. وتاأهل بني يا�س للم�ساركة يف الن�سخة احلالية من دوري اأبطال 
اآ�سيا بعد احتاله املركز الثاين يف جدول ترتيب الن�سخة املا�سية من 
ال�سارقة  تاأهل  فيما  امل�سابقة،  بطل  اجلزيرة  خلف  الإم��ارات��ي  ال��دوري 

رابعا بعد تاأهل �سباب الأهلي الثالث ب�سفته بطا لكاأ�س �ساحب ال�سمو 
رئي�س الدولة بن�سخته املا�سية. ويف حال تاأهل بني يا�س وال�سارقة ملرحلة 
املجموعات �سي�سبح عدد ممثلي الإمارات يف الن�سخة احلالية 4 فرق ما 
يعني وجود فر�سة كبرة لتحقيق اأف�سل نتيجة والو�سول لأبعد نقطة 
ال��دوري الإماراتي قد ح�سلت على  اأندية  القارية. وكانت  يف البطولة 
م�ساركتني مبا�سرتني عن طريق اجلزيرة بطل الدوري و�سباب الأهلي 
بالن�سخة  املجموعات  مرحلة  يف  امللحق  عرب  وم�ساركتني  الكاأ�س،  بطل 
املركز  يا�س �ساحب  بني  وياأمل فريق  اآ�سيا.  اأبطال  دوري  احلالية من 
ال�ساد�س يف الدوري هذا املو�سم بر�سيد 28 نقطة يف ا�ستغال تفوقه 
الإماراتي،  ال���دوري  م�سابقة  يف  املا�سية  ال��ث��اث  امل��ب��اري��ات  م��دار  على 

نيكول�س  الثنائي  على  معتمدا  الأوزبكي،  نا�ساف  على  الفوز  اأجل  من 
خيمينيز" 5 اأهداف وا�سحاق ثيلني " 6 اأهداف" يف دوري املحرتفني. 
كما يطمح بني يا�س يف م�ساركته الثالثة بدوري اأبطال اآ�سيا اإىل حتقيق 
اجناز جديد بعد اأن لعب من قبل يف ن�سختني الأوىل يف 2012، وتاأهل 
خالها اإىل دور ال� 16 لكنه ودع بعد اخل�سارة اأمام الهال ال�سعودي، 
يتاأهل  مل  لكنه   ،2014 يف  امللحق  عرب  الثانية  امل�ساركة  كانت  بينما 
للمجموعات بعد اخل�سارة اأمام القاد�سية الكويتي، لتكون اأمامه فر�سة 
ال��دوري الإماراتي يف بلوغ  با�ستثمار انطاقته يف  الن�سخة احلالية  يف 
مرحلة املجموعات وتخطي دور ال� 16 اأف�سل اإجناز و�سل له بالبطولة 
القارية. اأما ال�سارقة فيدخل اأي�سا بروح معنوية عالية بعد بلوغه املركز 

الثالث يف دوري املحرتفني الإماراتي بر�سيد 33 نقطة، واقرتابه من 
الوحدة الو�سيف بفارق 3 نقاط فقط، وكذلك تاأهله اإىل نهائي كاأ�س 
الفريق  الدولة، حيث يعول على كل من هداف  ال�سمو رئي�س  �ساحب 
كايو لوكا�س �ساحب ال�8 اأهداف، وبن ماجنو �ساحب ال�6 اأهداف يف 
م�سابقة الدوري الإماراتي، من اأجل تخطي عقبة الزوراء والتاأهل اإىل 
له  اجن��از  اأك��رب  ال�سارقة يف تخطي  فريق  املجموعات. ويطمح  مرحلة 
بالبطولة بعد دور ال� 16 الذي ودع منه يف الن�سخة املا�سية حينما خ�سر 
بركات الرتجيح اأمام فريق الوحدة ، وقد �سبق لل�سارقة اأن �سارك يف 
 ،2004 اأعوام  يف  اجلديد،  بنظامها  اآ�سيا  اأبطال  دوري  من  ن�سخ   4
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التاأهل ملرحلة املجموعات وتخطي »ثمن النهائي« طموح بني يا�س وال�شارقة يف دوري اأبطال اآ�شيا



تعرث على قطتها بعد �شياعها 17 عاما
اجتمعت امراأة من منطقة ميدلوثيان يف اإ�سكتلندا مع قطتها بعد 

17 عاماً من اختفائها ب�سكل مفاجئ.
مل�سقات  و�سعت  اإذ  تيلي،  املفقودة،  قطتها  كولير  كيم  تن�س  مل 
اأن���ح���اء احل���ي وب��ح��ث��ت ع���ن حيوانها  حت��م��ل ���س��ورت��ه��ا يف ج��م��ي��ع 
الأليف الذي اختفى يف عام 2004، بعد انتقالها من اإجنلرتا اإىل 

ميدلوثيان اإ�سكتلندا، يف كل مكان ولكن دون جدوى.
كانت كولير قد انتقلت للتو من اإجنلرتا اإىل ميدلوثيان، حيث 
اختفت "تيلي" بعد فرتة وجيزة، ومل تعرث عليها، وفقاً ل�سحيفة 

"مرتو" الربيطانية.
ورغم عدم وجود اأي عامة على "تيلي"، فاإن كولير، 39 عاماً، 
الإلكرتونية  القطة  رق��اق��ة  تفا�سيل  حت��دي��ث  يف  بجد  ا�ستمرت 

املزروعة بها يف ال�سنوات ال� 17 التالية لختفائها.
وخال هذا الأ�سبوع، تلقت كولير وهي ممر�سة بيطرية، املكاملة 
ع��ق��دي��ن من  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  م��ن��ذ  تنتظرها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الهاتفية 
الزمن، من قبل اجلمعية الإ�سكتلندية ملنع الق�سوة على احليوانات 
SSPCA "ب�سكل مفاجئ" ل�سوؤالها عما اإذا كان لديها قطة ت�سمى 

تيلي.
العبارة  بهذه  طويل"،  زمن  منذ  ولكن  بالفعل  لدي  كان  "نعم 
اجلزء  يف  تيلي  اإن  لها  قالت  التي  ال�سابطة  على  كولير  اأجابت 

اخللفي من �ساحنة اجلمعية.
بها منذ  ُفقدت  التي  نف�سها  املنطقة  تيلي يف  باأعجوبة، عرث على 
 ،SSPCA ب�  ات�سلت  املنطقة ثم  �سكان  اإح��دى  17 عاماً من قبل 

لأن القطة كانت يف حاجة ما�سة لرعاية طبية.

برت �شاقي رجل جنا باأعجوبة من ال�شياج
اأن علق على �سور وترك معلًقا  جنا رجل بريطاين باأعجوبة بعد 
طالًبا  ب�سدة  ي�سرخ  ك��ان  بينما  اأي���ام  خم�سة  مل��دة  عقب  على  راأ���ًس��ا 

النجدة.
وا�سطر ديل وايتهور�ست )45 عاماً( لبرت �ساقيه يف اأعقاب املحنة 
التي ا�ستمرت ما يقدر ب� 112 �ساعة، ويعرتف باأنه اعتقد باأن اأجله 
قد حان، بينما كان ينتظر امل�ساعدة، وكان يعاين من الهلو�سة مع 

ارتفاع درجات احلرارة .
اأمنى بطول  اإىل منزله عندما حاول قطع �سياج  وكان ديل عائداً 
وانغر�ست م�سامر خ�سنة يف كاحليه، وقال  انزلق  لكنه  اأق��دام،   7
الأم���ر  ان��ت��ه��ى  ان��زل��ق��ت  "عندما  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  م����رور  ل�سحيفة 
ب�سروايل ملفوفاً حول كاحلي وقطع تدفق الدم اإىل قدمي، وعندما 
ا�ستيقظت كنت مقلوًبا راأ�ًسا على عقب ومل اأ�ستطع ال�سعور ب�ساقي. 

كان باإمكاين روؤية هاتفي املحمول ولكنه كان بعيداً عني".
واأ�ساف ديل "حاولت حترير نف�سي ولكن الأمل كان غر حمتمل، 

و�سروال اجلينز اخلا�س بي كان اأكرث اإحكاما حول كاحلي".
واأو�سح ديل اأن ال�سياج يقع اأ�سفل ج�سر وحتجبه الأ�سجار، لذلك 
كان خمفًيا عن الأنظار، وقال "كان باإمكاين �سماع اأ�سخا�س ميرون 

باجلوار و�سرخت طلباً للم�ساعدة ولكن مل ياأت اأحد".
 24 اأوًل يف غ�سون  الأ�سواأ  التي كانت  الي�سرى،  �ساق ديل  وُب��رتت 
�ساعة اإىل اأ�سفل الركبة بقليل ، ثم بعد ذلك باأ�سبوع مت برت �ساقه 
اليمنى، وب�سبب املزيد من اللتهابات، مل تلتئم جروحه حتى وقت 

عيد املياد تقريًبا وا�سطر اإىل التعود على الكر�سي املتحرك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شياح رو�س يف ماأزق.. عالقون بال اأموال
وجد مئات ال�سياح الرو�س يف جزيرة بايل ال�سياحية، اأنف�سهم عالقني يف اجلزيرة، بعد اإيقاف قدرتهم على �سحب 

الأموال ب�سبب العقوبات املفرو�سة على رو�سيا بعد حربها على اأوكرانيا.
ومل يتمكن ال�سائحون الرو�س من �سحب الأموال النقدية يف اخلارج، ب�سبب العقوبات املفرو�سة "الأموال الرو�سية". 
العمليات يف رو�سيا، بينما مت قطع عدد من  اأنهما علقتا  املا�سي،  "فيزا" و"ما�سرتكارد" الأ�سبوع  وك�سفت �سركتا 

البنوك يف الباد عن اأنظمة الدفع الدولية.
ووفقا ملا اأوردته رويرتز، تركت هذه القرارات امل�سافرين الرو�س يف بايل باإندوني�سيا "حمطمني" وغر قادرين على 

احل�سول على اأموال من اأجهزة ال�سراف الآيل.
ويف حديثه اإىل رويرتز، ك�سف ال�سائح كون�ستانتني اإيفانوف )27 عاما( اأنه مل يتمكن من الو�سول اإىل اأمواله منذ 

اأيام.
وقال: "لقد �سبب هذا م�سكلة كبرة لنا.. لقد ُتِركنا بالكامل من مواردنا املالية.. يبدو الأمر كما لو كانوا جممدين 

متاما ول ميكننا ا�ستخدام مواردنا املالية هنا".
واأ�ساف اإيفانوف اأنه قد ي�سطر اإىل احل�سول على وظيفة اأثناء وجوده هناك من اأجل توفر تكاليف املعي�سة.

يف غ�سون ذلك، اأو�سح مدير اأحد املقاهي املحلية اأنه لحظ عددا اأقل من العماء الرو�س يف الأيام الأخرة، واأن 
اأولئك الذين قدموا غالبا ما يدفعون نقدا بدل من بطاقة الئتمان. واأ�سارت رويرتز اإىل اأن حوايل 1150 رو�سيا 

دخلوا اإندوني�سيا يف يناير 2022، وهناك �سياح اآخرون يف دول اأخرى.
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انخفا�س ذكاء الأمريكيني ب�شبب معاجلة البنزين بالر�شا�س
ق����ّدرت درا����س���ة اأم��ري��ك��ي��ة ج��دي��دة اأن ال��ت��ع��ّر���س ل��ع��ادم ال�����س��ي��ارات املعالج 
بالر�سا�س اأّدى اإىل انخفا�س جماعي يف مقيا�س م�ستوى الذكاء )اأي كيو( 
لأكرث من 170 مليون اأمريكي على قيد احلياة اليوم مقارنة مب�ستواه منذ 
قرن تقريباً. وقد متت اإ�سافة الر�سا�س اإىل البنزين لأول مرة عام 1923 
للم�ساعدة على حت�سني �سحة املحركات، لكن جاء ذلك على ح�ساب �سحة 

الإن�سان. ومت حظر هذا النوع يف معظم دول العامل بحلول عام 2000.
وعلى الرغم من �ساآلة النخفا�س يف معّدل الذكاء، لحظ الباحثون اأن هذه 
التغيرات دراماتيكية مبا يكفي لتحويل الأ�سخا�س ذوي القدرات املعرفية 
اأنهم  اإىل ت�سنيفهم على   )85 اأقل من  املتو�سط )درج��ة الذكاء  الأق��ل من 
يعانون من اإعاقة ذهنية )درجة الذكاء اأقل من 70(. اأجرى الدرا�سة اآرون 
بنورث  دي��وك  الإكلينيكي بجامعة  النف�س  الدكتوراة يف علم  روب��ني طالب 
كارولينا مع زميلني من جامعة فلوريدا هما: مايكل ماكفارلند وماثيو 
 1996 ع��ام  قبل  املولودين  الأمريكيني  اأن  اإىل  الباحثون  وتو�سل  ه��اور. 
ت�سريع  مثل  حالياً،  بالر�سا�س  املرتبطة  ال�سحية  للم�ساكل  عر�سة  اأكرث 
نا�سيونال  اأوف  برو�سيدينج  دوري��ة  يف  النتائج  وُن�سرت  الدماغ.  �سيخوخة 
اأكادميي �ساين�س، وقالت اإن ا�ستهاك البنزين املحتوي على الر�سا�س بلغ 
الأطفال  واإن  ال�سبعينيات،  وحتى  املا�سي  القرن  �ستينيات  اأوائ��ل  يف  ذروت��ه 

الذين عا�سوا يف هذه احلقبة تعّر�سوا للر�سا�س ب�سكل مثر للقلق.
ولأن الر�سا�س مادة �سامة لاأع�ساب ميكن اأن توؤدي اإىل تاآكل خايا املخ 
بعد دخولها اجل�سم. ول يوجد م�ستوى اآمن من التعر�س يف اأي مرحلة من 
احلياة لهذه املادة. ويتاأثر الأطفال ال�سغار ب�سكل خا�س بالر�سا�س الذي 

ي�سبب اإعاقة لنمو الدماغ وانخفا�س القدرة الإدراكية.

عار�شات اأزياء اأوكرانيات يبتعدن عن املن�شات 
ت�ستمر  اأن  كان مقررا  رحلة  عاما ميانو يف   22 البالغة  بوغدانا  ق�سدت 
ان��دل��ع��ت يف  ال��ت��ي  امل��و���س��ة، لكن احل���رب  اأ���س��ب��وع  للم�ساركة يف  اأي���ام  ب�سعة 
ب��ل��ده��ا اأرغ��م��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف امل��دي��ن��ة الإي��ط��ال��ي��ة ع��ل��ى غ���رار عار�سات 
اأوك��ران��ي��ات ك��ث��رات... وه��ي مت�سي جل وقتها حاليا يف ف��رز طرود  اأزي���اء 
باأن  �سعرت  اأنها  بر�س  لوكالة فران�س  ملواطنيها. وروت بوغدانا  م�ساعدات 
املوت.  مواطنوها  يواجه  فيما  اأزياء  عر�س  يف  ت�سارك  ال�سخف" اأن  "من 
وقالت "خجلت من اأن اأكون على املن�سة، واأح�س�ست باأن النا�س ل ياأبهون" 
بالعرو�س يف هذا الوقت. عندما دّوت �سفارات الإنذار يف منت�سف الليل يف 
مدينتها باأوكرانيا، ا�ستيقظت بوغدانا ديدينكو نيفودنيك بفعل رّنة تطبيق 
على هاتفها الذكي. ومن ميانو، حيث متكث، راحت تتابع م�ساهد احلرب 
وتت�سقط اأخبارها اأوًل باأول. واأول ما خطر ببال العار�سة ال�سابة "العودة 
يف اأول قطار اأو حافلة" اإىل كاميان�سكي، بالقرب من دنيربو. لكن زوجها، 

امل�شريون يودعون اأيقونة 
حماربة ال�شرطان

غّيب املوت، الدكتورة اأني�سة ح�سونة، 
ب���ع���د رح����ل����ة ط���وي���ل���ة م����ن حم���ارب���ة 
اأ�سهر  واحدة من  ال�سرطان، جعلتها 
يف  اخلبيث"  "املر�س  م����ق����اوم����ات 
م�����س��ر. وت��وف��ي��ت ح�����س��ون��ة ع��ن عمر 
وع���رف���ت يف م�سر  ع���ام���ا،   69 ن��اه��ز 
ب�سمودها ومقاومتها الطويلة ملر�س 
ال�سرطان، قبل اأن ي�سل �سداها اإىل 
بني  اختيارها من  بعدما مت  العامل، 
اأقوى 100 امراأة عربية على م�ستوى 
"اآربيان  جملتي  ت�سنيف  يف  العامل، 
 .2014 ع����ام   ،"coe"و بيزن�س" 
وخ�سعت ح�سونة، املولودة يف الثاين 
وال��ع�����س��ري��ن م��ن ي��ن��اي��ر ع���ام 1953، 
خ�����ال ال�������س���ن���وات الأخ��������رة لأك����رث 
م���ن ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة ك���ب���رة، لكن 
اآخ��رى، دون  ال�سرطان هاجمها مرة 
وقبيل  الكيميائي.  للعاج  ا�ستجابة 
اح��ت��ف��ال��ي��ة خا�سة  ويف  ق��ل��ي��ل��ة،  اأي�����ام 
يومها  امل�����س��ري��ة يف  امل������راأة  ل��ت��ك��رمي 
من  للتكرمي  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  ال��ع��امل��ي، 
ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  الرئي�س  حرم 
ال�سي�سي، و�سط ت�سفيق من  انت�سار 
جميع احلا�سرين، بعد �سعودها اإىل 
فيما  م��ت��ح��رك،  كر�سي  على  امل�����س��رح 
عليها.  ب��ادي��ة  التعب  ع��ام��ات  كانت 
دور كبر يف موؤ�س�سة  للراحلة  وك��ان 
كانت م�سوؤولة  التي  يعقوب،  جمدي 
منوهة  عديدة،  ل�سنوات  اإدارتها  عن 
اأنها  ت��ل��ف��زي��وين  ل��ق��اء  اأك����رث م���ن  يف 
يعقوب،  جم��دي  م��ن  الكثر  تعلمت 
امل��ر���س��ى وتوظيف  يف جم��ال خ��دم��ة 
التقدم العلمي يف هذا املجال، قائلة: 
اأق���وم  اأ����س���وان  اإىل  اأذه�����ب  "عندما 

ب�سحن بطاريتي الإن�سانية".

قوة الكلب يفوز بجائزة 
البافتا لأف�شل فيلم

ح�سل فيلم الو�سرتن ذي باور اأوف 
للمخرجة  الكلب  ق��وة  اأو  دوغ  ذي 
جني كامبيون كما كان متوقعاً على 
جائزتي اأف�سل فيلم واأف�سل اإخراج 
ال�سينمائية  ب��اف��ت��ا  ج���وائ���ز  ���س��م��ن 
اأعلنت   التي  العريقة  الربيطانية 
اأم�س الأول الأح��د يف لندن وطغت 
ع���ل���ي���ه���ا م�����واق�����ف ال���ت�������س���ام���ن مع 

الأوكرانيني.
التي  احلفلة  عن  كامبيون  وغابت 
األ����ربت  "رويال  ق���اع���ة  يف  اأق��ي��م��ت 
الربيطانية.  العا�سمة  يف  هول" 
ل�����ك�����ّن م���ن���ت���ج���ة ال����ف����ي����ل����م ت���ان���ي���ا 
وا�سفة  ب��ه��ا،  اأ����س���ادت  �سيغات�سيان 
اإياها باأنها "روؤيوية طبعت الأعوام 

ال�سينمائية الثاثني الأخرة".
كامبيون  تكون  بافتا،  يف  وبفوزها 
اأ���س��اف��ت م���زي���داً م��ن اجل���وائ���ز اإىل 
ن��ال��ت��ه��ا قبل  اأن  ���س��ب��ق  ال���ت���ي  ت��ل��ك 
جوائز  توزيع  حفلة  من  اأ�سبوعني 
تّوج  اأن  لفيلمها  �سبق  اإذ  الأو�سكار، 
الفائت  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون  يف 
غلوب  غ�����ول�����دن  ج�����وائ�����ز  ����س���م���ن 
وال�سبت يف احتفال نقابة املخرجني 
 Directors Guild الأمريكيني 
اأجنلي�س.  لو�س  يف   of America
وه���ي اأ���س��ب��ح��ت ث��ال��ث ام�����راأة تفوز 
اإخ����راج بعد  ب��ج��ائ��زة بافتا لأف�����س��ل 
"ذي ه���ورت  ع���ن  ب��ي��غ��ل��و  ك���اث���ري���ن 
لوكر" عام 2009 وكلويه جاو عن 
وكانت  املا�سي.  "نومادلند" العام 
اأوكرانيا حالياً  ال��دائ��رة يف  احل��رب 
احلا�سر الأبرز يف احلفلة اخلام�سة 
بافتا،  ل��ت��وزي��ع ج��وائ��ز  وال�����س��ب��ع��ني 
ب��ع��دم��ا اأق��ي��م��ت ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت دون 
جمهور ب�سبب جائحة كوفيد19-.

تعّذر الو�شول اإىل 
اإن�شتغرام يف رو�شيا 

اإن�ستغرام  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ال��و���س��ول  ب���ات 
للتوا�سل الجتماعي الذي متلكه �سركة 
"ميتا" الأمريكية، متعّذًرا اأم�س الثنني 
اإىل  دع��وات  بن�سر  تتهمه  التي  رو�سيا  يف 
العنف �سد الرو�س على خلفية النزاع يف 

اأوكرانيا.
بر�س  فران�س  وكالة  واأف��اد �سحفيون يف 
اأن التحديث يف التطبيق بات غر ممكن 
�سباح  اأم�س الثنني وتعّذر الو�سول اإىل 
خا�سة  اف��رتا���س��ي��ة  �سبكة  ب���دون  امل��وق��ع 
)VPN(. وبات اإن�ستغرام حالًيا مدرًجا 
ع���ل���ى لئ���ح���ة امل����واق����ع امل���ح���ظ���ورة التي 
لات�سالت  ال��ن��اظ��م��ة  الهيئة  ن�سرتها 
موقَعي  ج���ان���ب  اإىل  رو����س���ك���وم���ن���ادزور، 
اإعام عديدة  في�سبوك وتويرت وو�سائل 

تنتقد ال�سلطة الرو�سية.

ت�شافر مع جمموعة من امل�شاهري باخلطاأ 
نف�سها  وجدت  كيف  اأ�سرتالية،  �سحية  م�ست�سارة  ك�سفت 
مع جمموعة من امل�ساهر على ارتفاع 30 األف قدم بعد 

اأن حجزت بطريق اخلطاأ على منت طائرة للحفات.
ملبورن  م��ن  ع��اًم��ا،   50 جيم�س،  ووت����رز  تري�سي  ك��ان��ت 
متوجهة اإىل �سيدين حل�سور فعالية عمل، عندما وجدت 
كانت  غ��را.  م��اردي  احتفال  اإىل  رحلة متجهة  نف�سها يف 
الرحلة ت�سم العديد من امل�ساهر البارزين مثل دانييل 
الربنامج  من  ال�سخ�سيات  وبع�س  مينوغ،  وداين  ليديل 

التلفزيوين ال�سهر” دراغ ري�س”
و�سلت  " عندما  تري�سي متحدثة عن جتربتها:  وقالت 
ك��ل مكان،  زي��ن��ة يف  ب��وج��ود مظاهر  امل��ط��ار، فوجئت  اإىل 
ماردي  احتفالت  الزينة تخ�س  ه��ذه  ب��اأن  افرت�ست  ل��ذا 
غرا، وعند و�سويل اإىل البوابة 42 فوجئت بالكثر من 
قو�س  واأقنعة  الامع  املكياج  ي�سعون  الذين  الأ�سخا�س 
جل�ست   " واأ���س��اف��ت:  باحلياة"  الناب�سة  والأزي�����اء  ق��زح 
رورلو�س،  نيك  بجانب  ال��ط��ائ��رة  م��ن  اخللفي  اجل��زء  يف 
معه  واأج��ري��ت  فيلو�سيتي،  لربنامج  التنقيذي  الرئي�س 
مو�سيقى  يبث  الديجي  وك��ان  اأطفالنا.  عن  ودي��اً  حديثاً 
باأحد  األ��ت��ق  مل  ال��رح��ل��ة.  ط���وال  �سبرز  لربيتني  رائ��ع��ة 
م�سهور من قبل، لذا �سعرت بال�سعادة لوجودي يف مكان 

واحد مع هذا العدد من الأ�سخا�س امل�سهورين".
على  الرتفيه  و�سائل  ت�سمنت  فقد  تري�ستي،  وبح�سب 
م��نت ال��ط��ائ��رة امل�����س��روب��ات والأط��ع��م��ة امل��ج��ان��ي��ة، وبع�س 
الأ�سياء الغريبة املرحة. واأكدت املراأة على اأن هذه الرحلة 

كانت اأف�سل �سيء حدث لها يف حياتها.

مت�شي جمددًا بعدما اأ�شيبت بال�شلل لعدة �شنوات
ا�ستعادت �سابة اأ�سرتالية مقدرتها على امل�سي، بعد �سنوات 
من اإ�سابتها بال�سلل التام، نتيجة حادث تعر�ست له اأثناء 

اإجراء مترينات على ركوب اخليل.
مرة  مت�سي  "لن  باأنها  اأث��رت��ون  ها�سيا  اإخ��ب��ار  مت  عندما 
اإن هذه  اأن روحها تغادر ج�سدها، وتقول  اأخرى" �سعرت 
كانت  اإ�ساباتها.  من  اإياًما  اأك��رث  كانت  الأرب��ع  الكلمات 
ملبورن،  م��ن  ع��اًم��ا   34 العمر  م��ن  البالغة  ال��ف��ت��اة  ه��ذه 
�سقطت من على ظهر  عاًما عندما   29 العمر  تبلغ من 
ح�سانها الذي ده�سها بحوافره اأثناء تدريبها على بطولة 
الفرو�سية، مما اأدى اإىل اإ�سابات بالغة يف ج�سمها. اأُدخلت 
ها�سيا اإىل امل�ست�سفى وخ�سعت لعملية جراحية ا�ستغرقت 
حو�سها  اإ���س��اح  على  الأط��ب��اء  عمل  حيث  �ساعات  ت�سع 
الذي كان حمطماً، اإ�سافة اإىل اإ�سابتها يف العمود الفقري 
والع�سات الداعمة له. وعندما ا�ستيقظت، قيل لها اإنها 
اأب��داً. وعلى الرغم من ذلك  رمبا لن مت�سي مرة اأخ��رى 
بداأت ال�سابة با�ستعادة حياتها عرب مزاولة مهنة جديدة 
تتمثل يف م�ساعدة الن�ساء يف الو�سول اإىل وظائف مهنية 
اأنف�سهن  اإع��ال��ة  ي�ستطعن  حتى  ال��رج��ال  عليها  يهيمن 
ها�سيا  ك��ان��ت  للفرو�سية،  حبها  اإىل  اإ���س��اف��ة  واأ���س��ره��ن. 
م�سنع  يف  تعمل  ك��ان��ت  حيث  املهنية،  ب��الأع��م��ال  �سغوفة 
اأن غر احل��ادث و�سعها  عائلتها يف حلام احلديد. وبعد 

اجل�سدي، بداأت مبحاولة تعلم امل�سي مرة اأخرى.

ذي بامتان يحتفظ ب�شدارة �شباك التذاكر 
اح��ت��ف��ظ ف��ي��ل��م ذي ب����امت����ان، اجل�����زء اجل���دي���د من 
�سباك  الوطواط، ب�سدارة  الرجل  �سل�سلة مغامرات 
على  ثانياً  اأ�سبوعاً  ال�سمالية  اأمركا  �سالت  تذاكر 
التوايل، على ما بّينت تقديرات اأولية ن�سرتها �سركة 

ريلي�سنز" املتخ�س�سة. "اإكزيبيرت 
براذرز"  "وورنر  �سركة  اأنتجته  الذي  الفيلم  وحقق 
دور  باتين�سون  روب���رت  ال��ربي��ط��اين  املمثل  وي����وؤدي 
مليون   66 بلغت  مداخيل  فيه،  ال��وط��واط  ال��رج��ل 
اإجمايل  رف���ع  الأح����د، مم��ا  اإىل  اجل��م��ع��ة  م��ن  دولر 
اإي���رادات���ه يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة اإىل اأك���رث م��ن 238 
على  دولر  م��ل��ي��ون   224 اإل��ي��ه��ا  ت�����س��اف  م��ل��ي��ون��اً، 
اإنتاجه قّدرت بنحو  اأن تكلفة  م�ستوى العامل، علماً 

200 مليون.
كذلك بقي املركز الثاين من ن�سيب فيلم املغامرات 
لعبة  من  امل�ستوحى   )Uncharted( "اأنت�سارتد" 
اأن  اإذ  "�سوين"،  تنتجها  ال�سعبية  وا���س��ع��ة  ف��ي��دي��و 
ال�سريط الذي يوؤدي فيه توم هولند دور �سائد كنوز 

جمع 9،2 مايني دولر يف عطلة نهاية الأ�سبوع.

يف  ال�سبت  احل��ّي  البث  فاحتلها  الثالثة  املرتبة  اأم��ا 
�سالت ال�سينما حلفلة اأحيتها فرقة البوب الكورية 
بعنوان  �سيول  اإ�س" يف  تي  "بي  ال�سهرة  اجلنوبية 
وبلغت   Permission to Dance on Stage
اإيراداتها 6،8 مايني دولر. و�سّكل ح�سول احلفلة 
على هذا املركز حدثاً نادراً يف ترتيب �سباك التذاكر، 
وه����و ب����ات ب��ذل��ك ال��ن��ق��ل امل��ب��ا���س��ر الأع���ل���ى حتقيقاً 
الإط����اق، وفق  ال�سينما على  ت��اري��خ  ل��اإي��رادات يف 

موقع "هوليوود ريبورتر" املتخ�س�س.
الفرقة يف  اأحيتها  ث��اث  واح��دة من  وه��ذه احلفلة 
احل�سورية  اأن�سطتها  خالها  م��ن  وع���اودت  �سيول 
عامني  توقف  بعد  اجلنوبية  كوريا  يف  امل�سرح  على 
فيلم  الرابعة  املرتبة  اإىل  وتراجع  اجلائحة.  ب�سبب 
"دوغ" الذي يروي رحلة على الطريق ملحارب قدمي 
يرافق  ت��اي��ت��م(،  ت�سانينغ  دوره  )ي��ت��وىل  اجلي�س  يف 
الكلب لولو الذي اأ�سيب خال خدمته مع اجلي�س 
وح�سد  ال�سابق.  �ساحبه  جنازة  اإىل  اأفغان�ستان،  يف 

الفيلم 5،3 مايني دولر بني اجلمعة والأحد.

عار�سة الأزياء الأمريكية-الأملانية هايدي كلوم ت�سل اإىل ليلة تر�سيح اأو�سكار يف هوليوود ريبورتر - ا ف ب

ريهانا ت�شتعر�س حملها باأ�شهر متقدمة
ال��ذي��ن ع��ربوا ع��ن حبهم  املتابعني  وت���داول ال�سورة ع��دد كبر م��ن 

الكبر لها، وحما�سهم لروؤية طفل ريهانا الأول.
على  �سوؤال طرح  اأ�سواأ  اأن  تيم بانك�س  ال�سهر  الكاتب  ك�سف  وك��ان 
كانت  اإن  احلفات  اإح��دى  ح�سورها  خ��ال  ريهانا  العاملية  الفنانة 
اأو فتاة، ون�سرت �سورة لردة فعلها عندما طرح عليها  حامل ب�سبي 

هذا ال�سوؤال، وكتب على ال�سورة :
�سبي اأو فتاة؟ كان هذا هو ال�سوؤال اخلطاأ لطرحه على ريهانا بينما 
روؤو�سنا.  فوق  تتن�ست  املو�سة  عامل  يف  املزدهرة  امليكروفونات  كانت 
لكنها جتعل الأم احلامل الأكرث اإ�سراًقا..�سعاع �سوء حقيقي يف يوم 

مظلم.
لطفلها  ولدت��ه��ا  عن  تفا�سيل  اأي  ال�ساعة  حتى  ريهانا  تك�سف  ومل 

الأول .


