
   

خالل ات�صال هاتفي .. حممد بن زايد 
ورئي�س اأملانيا يبحثان العالقات الثنائية

•• اأبوظبي - وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لدكتور  فخامة  من  هاتفياً  �ت�شااًل  �أم�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 

فر�نك فالرت �شتاينماير رئي�س جمهورية �أملانيا �الحتادية �ل�شديقة.
�الإ�شرت�تيجية  �لعالقات  �الأملاين خالل �الت�شال  �لرئي�س  و  �شموه  وبحث 
خمتلف  يف  وتنميتها  تعزيزها  و�شبل  �ل�شديقني  �لبلدين  جتمع  �ل��ت��ي 
�ملجاالت. و تطرقا �إىل م�شتقبل �أمن �لطاقة �لعاملي و�أو�شاع �ل�شوق و�أهمية 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وج��دد �شاحب  ��شتقر�رها.  على  �لعمل 
لفرتة  �نتخابه  ب��اإع��ادة  �الأمل����اين  �لرئي�س  تهنئته  �الت�����ش��ال  خ��الل  نهيان 

رئا�شية جديدة متمنياً له �لتوفيق يف خدمة بالده و�شعبه �ل�شديق.
��شتعر��س  و�أهميته خا�شة يف  دبي   2020 �إك�شبو  �إىل  �الإت�شال  و تطرق 
��شتد�مة  وبر�مج متقدمة وحلول  �بتكار�ت  �ل��دول من  �أنتجته  ما  �أح��دث 

تخدم م�شتقبل �لب�شرية وت�شهم يف حت�شني حياة �ملجتمعات و�زدهارها.
و تناول �جلانبان عدد� من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك وتبادال وجهات 

�لنظر ب�شاأنها.

عبداهلل بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا 
العالقات الثنائية وامل�صتجدات الدولية

•• اأبوظبي-وام: 
بحث �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
�لواليات  خارجية  وزي��ر  بلينكن  �ن��ت��وين  معايل  م��ع  هاتفي  �ت�شال  خ��الل 
و�ل�شبل  �الأمريكية   - �الإم��ار�ت��ي��ة  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  �الأمريكية  �ملتحدة 
�لكفيلة بتعزيزها وتطويرها يف خمتلف �ملجاالت. كما بحث �جلانبان عدد� 
و�مل�شتجد�ت على  �مل�شرتك  ذ�ت �الهتمام  و�لدولية  �الإقليمية  �لق�شايا  من 

�ل�شاحة �الأوكر�نية و�أهمية �لعمل على �لو�شول لت�شوية �شيا�شية لالأزمة.

الجئون ينتظرون �شاعات يف مدينة لفيف �الأوكر�نية لركوب �لقطار �ملتجه �إىل بولند�    )رويرتز(

�لرئي�س �لرتكي خالل ��شتقباله نظريه �الإ�شر�ئيلي يف �أنقرة  )رويرتز(

اأكد اأن دبي �ضتكون العبًا رئي�ضيًا يف ت�ضميم م�ضتقبل االأ�ضول االفرتا�ضية عامليًا
حممد بن را�صد ي�صدر اأول قانون 

لتنظيم االأ�صول االفرتا�صّية
•• دبي-وام:

�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة  �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�أول قانون من  �ل��وزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً الإم��ارة دبي،  رئي�س جمل�س 
نوعه لتنظيم �الأ�شول �الفرت��شّية �لهادف �إىل �الرتقاء مبكانة دبي و�الإمار�ت 
كوجهة �إقليمّية وعاملّية يف جمال �الأ�شول �الفرت��شّية، وتوفري �لنُّظم �لالزمة 

حلماية �ملُ�شتثِمرين و�ملُتعاِملني يف هذ� �لقطاع.   )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س وزر�ء �ألبانيا   )و�م(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س وزراء األبانيا 
العالقات الثنائية والتطورات االإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�إيدي ر�ما رئي�س وزر�ء  �أم�س معايل  نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
يح�شر  �لدولة  �إىل  عمل  بزيارة  يقوم  �ل��ذي  �ل�شديقة  �ألبانيا  جمهورية 
�إك�شبو  ت��ق��ام يف معر�س  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ب���الده  �ح��ت��ف��االت  خاللها 

دبي.  2020

�إىل  وناجحة  زي��ارة موفقة  له  �ألبانيا متمنيا  وزر�ء  برئي�س  �شموه  ورح��ب 
�مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون  دفع  يف  زيارته  ت�شهم  �أن  �إىل  متطلعاً  �ل��دول��ة.. 

�لفاعل بني �لبلدين يف خمتلف �ملجاالت.
وبحث �شموه ومعايل �إيدي ر�ما �� خالل �للقاء �لذي جرى يف ق�شر �ل�شاطئ 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لتعاون  و�أوج��ه  �ل�شد�قة  عالقات   ��
وجمهورية �ألبانيا و�شبل تطويرها خا�شة يف �ملجاالت �حليوية �القت�شادية 

و�ال�شتثمارية و�لتنموية وغريها من �ملجاالت. )�لتفا�شيل �س2(

رو�ضيا تتحدث عن اإحباط خمطط اأوكراين بدعم اأمريكي وبريطاين

زيلين�صكي يطالب الغرب ب�صرعة دعمه ع�صكريا قبل وقوع كارثة
•• عوا�صم-وكاالت:

�خلمي�س  �ل��ي��وم  ت��رك��ي��ا  ت�شت�شيف 
وزي�����������ري �خل�����ارج�����ي�����ة �ل����رو�����ش����ي 
و�الأوكر�ين يف �أول لقاء بينهما منذ 
بدء �لهجوم مو�شكو على �أوكر�نيا.

و���ش��ي�����ش��ت��ق��ب��ل وزي��������ر �خل���ارج���ي���ة 
�أوغ��ل��و يف  �ل��رتك��ي م��ول��ود ت�شاو�س 
�أنطاليا وهي مق�شد �شياحي �شهري 
�لبالد،  ج��ن��وب  يف  �ل��رو���س  لل�شياح 
�شريغي الفروف  �لرو�شي  نظرييه 

و�الأوكر�ين دميرتو كوليبا.
جاء هذ� و�شط تز�يد حاالت �لفر�ر 
�أوك���ر�ن���ي���ا يف حني  م���ن �حل����رب يف 
�الأمريكي  �لرئي�س  نائبة  توجهت 
لبحث  بولند�  �ىل  هاري�س  ك��ام��اال 
�مل���ت���ع���ل���ق���ة مبلف  �الأم�����������ور  ك����اف����ة 

�أوكر�نيا.
نقل  ب��ول��ن��د�  �ق����رت�ح  ع��ل��ى  وتعليقا 
�إىل �الأمريكيني  طائر�ت ميغ29- 
ندد  ك��ي��ي��ف،  �إىل  ب��ع��ده��ا  ل��رت���ش��ل 
�لكرملني بتلك �خلطو�ت �ملتهورة. 
�لرئا�شة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
يف  بي�شكوف،  دمي��ي��رتي  �ل��رو���ش��ي��ة، 
�إن هذه  �الأرب��ع��اء،  م��وؤمت��ر �شحفي 
�خل����ط����وة خ����ط����رية ج������د� يف ح���ال 

حتققت.
ع��ن قلق بالده  �أ���ش��اف م��ع��رب��اً  كما 

من  �ملقاتلة  طائر�تها  و�شع  ب�شاأن 
ت�شرف  حت����ت  ميغ29-  ط�������ر�ز 
و��شنطن يف قاعدة باأملانيا ��شتجابة 

لدعوة �أوكر�نيا باحل�شول عليها.
�لرو�شية،  �ل���دف���اع  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�أن�����ه�����ا ح�������ش���ل���ت على  �الأرب��������ع��������اء، 
كييف  تخطيط  ت��وؤك��د  م�����ش��ت��ن��د�ت 
ي�شيطر  �لتي  �ملناطق  للهجوم على 
عليها �النف�شاليون �ملو�لون ملو�شكو 

�شرقي �أوكر�نيا.
ب��ا���ش��م وز�رة  �مل��ت��ح��دث  و����ش��ت�����ش��ه��د 
�ل���دف���اع �ل��رو���ش��ي��ة �مل��ي��ج��ور جرن�ل 
�أنها  زع��م  مبا  كونا�شينكوف  �إي��غ��ور 
�حلر�س  م��ن  �عرت��شها  مت  وثيقة 
�الأوك���ر�ين، حتمل خططا  �لوطني 
ت�شتهدف  �أ�شابيع  ت�شتغرق  لعملية 

منطقة دونبا�س.
بيان  يف  ك���ون���ا����ش���ي���ن���ك���وف  وق��������ال 
�لع�شكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ت��ل��ف��زي��وين: 
�خلا�شة للقو�ت �مل�شلحة �لرو�شية، 
ف����ر�ي����ر،   24 ب��������د�أت م���ن���ذ  �ل����ت����ي 
و��شع  ه��ج��وم��ا  و�أح���ب���ط���ت  �أع���اق���ت 
�ل�شاربة  ل��ل��م��ج��م��وع��ات  �ل���ن���ط���اق 
للقو�ت �الأوكر�نية على جمهوريتي 
�ل�شعبيتني،  ودونيت�شك  لوغان�شك 
غري �خلا�شعني ل�شيطرة كييف، يف 

مار�س �جلاري.
للبيان  وف���ق���ا  �ل���وث���ي���ق���ة،  وت�����ش��ف 

م��ن ه��ذ� �الح��ت��م��ال: ه��ذ� �شيناريو 
بغي�س وقد يكون خطري�.

�لع�شكرية  �لعملية  ت��دخ��ل  بينما 
�لرو�شية يف بالده �أ�شبوعها �لثالث، 
�شدد �لرئي�س �الأوكر�ين فالدميري 
زيلين�شكي، على �أن م�شتوى �لتهديد 

و�شل �إىل �حلدود �لق�شوى.
و�أ�شاف يف خطاب تلفزيوين يومي، 
�إذ�  �شتقع  �شاملة  �إن�شانية  كارثة  �أن 

حظر  منطقة  �حللفاء  يفر�س  مل 
طري�ن، وهي خطوة رف�شتها مر�ر�ً 
م��ن وقوع  �مل��ت��ح��دة، منعاً  �ل��والي��ات 
����ش���د�م ب��ي��ن��ه��ا وب���ني �ل���رو����س، وفق 

تعبريها.
�أظ���ه���رت منذ  �أن ق��و�ت��ه  ك��م��ا ت��اب��ع 
�لعمليات  ب���دء  م��ن��ذ  �أي  �أ���ش��ب��وع��ني 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل���رو����ش���ي���ة، �أن����ه����ا لن 

ت�شت�شلم.

با�شتخد�م  �لرو�س  �لرئي�س  و�تهم 
وطائر�ت  و�ل��ط��ائ��ر�ت  �ل�����ش��و�ري��خ 
و�ملدن  �مل��دن��ي��ني  �شد  �لهليكوبرت، 
و�لبنى �لتحتية، م�شدد�ً على �أن من 

و�جب �لعامل �لرد على ما يجري.
ك���ذل���ك دع����ا �ل���غ���رب الت���خ���اذ ق���ر�ر 
���ش��ري��ع ب�����ش��اأن م��ق��ات��الت �ل���� )�مليغ( 
�لبولندية، يف �إ�شارة منه �إىل رف�س 
و�ر�شو  �ق����رت�ح  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 

طالب املوؤ�ض�ضات الليبية بعدم ترتيب التزامات مالية على الدولة

با�صاغا ي�صتعد لدخول طرابل�س.. ومبا�صرة اأعماله
•• طرابل�س-وكاالت:

طلب رئي�س �حلكومة �ملكلفة من جمل�س �لنو�ب �لليبي 
فتحي با�شاغا، من روؤ�شاء �مل�شالح و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 
�أي  ترتيب  بعدم  �لتقيد  �لعامة  و�ل�شركات  و�الأج��ه��زة 
�لتز�مات مالية �أو تعاقدية على �لدولة �لليبية، وعدم 
�إذن م�شبق  بعد  �إال  قانونية  �أية مر�كز  �إن�شاء  �أو  تغيري 
ل��روؤ���ش��اء تلك  م��ن��ه. وج���اء ذل��ك �شمن من�شور م��وج��ه 
�شاعة  يف  �الإع��الم��ي  با�شاغا  مكتب  ن�شره  �مل��وؤ���ش�����ش��ات، 
خمالفي  فيه  ينبه  �الأرب���ع���اء،  �أم�����س  �شباح  م��ن  مبكرة 
�لتعليمات بتحّمل �مل�شوؤولية �لقانونية، ب�شقيها �ملدين 
جمل�س  بني  �شيا�شياً  �شر�عاً  ليبيا  وت�شهد  و�جلنائي. 
�لنو�ب و�حلكومة �جلديدة �لتي كلفها برئا�شة با�شاغا 
من جهة، و�ملجل�س �الأعلى للدولة مع حكومة �لوحدة 
باحلكومة  �الع������رت�ف  ي��رف�����ش��ان  �ل��ل��ذي��ن  �ل��وط��ن��ي��ة 
�جلديدة �لتي مل تدخل طر�بل�س بعد، بدعوى خمالفة 
و�التفاق  �لد�شتوري  لالإعالن  �لثقة  منحها  �إج���ر�ء�ت 

�ل�شيا�شي.
و�أكد با�شاغا، �أن حكومته عازمة على �أد�ء مهامها من 

املجر و�ضلوفينيا و�ضربيا...
بلدان عطلت احلرب 

االأوكرانية حملتها االنتخابية!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

�أدى ت�شّلل �ل�شر�ع يف �أوكر�نيا �إىل زعزعة �لعديد من �لتو�زنات �ل�شيا�شية 
�لد�خلية، كما تدخل يف �لنقا�شات �النتخابية للعديد من بلد�ن �أوروبا 

�لو�شطى و�لبلقان.                       )�لتفا�شيل �س13(

�لعا�شمة طر�بل�س، و�شتنتقل �إليها خالل �الأيام �ملقبلة، 
حيث �شت�شتلم �ل�شلطة بقوة �لقانون.

�لغربية،  �ملنطقة  يف  خاطفة  جولة  با�شاغا  و�شيجري 
ت�����ش��م��ل ب��ع�����س �مل����دن �ل��ت��ي ت��ن�����ش��ط ف��ي��ه��ا �ل��ع��دي��د من 
تكليفه  ع��الن��ي��ة  ع��ار���ش��ت  �ل��ت��ي  �مل�شلحة،  �مل��ج��م��وع��ات 
وذلك  برئا�شة �حلكومة �جلديدة،  �لنو�ب  من جمل�س 

ح�شبما ك�شفت م�شادر مبوقع �شكاي نيوز عربية.
ويخطط رئي�س �حلكومة �جلديدة، عقد لقاء�ت �أخرى 
�أن يغادرها، حيث  مع �لقياد�ت �ملحلية يف �ملدينة، قبل 
�لتالية،  �لوجهة  هي  �ل��ز�وي��ة  تكون  �أن  �مل�شادر  ترجح 

للقاء �شخ�شيات بارزة بها.
�لز�وية  يف  �مل�شلحة  و�مل��ج��م��وع��ات  �مليلي�شيات  و�أب����دت 
�عرت��شا �شديد� على با�شاغا، وهو �أمر يعود �إىل �ل�شر�ع 
�لقدمي بني �لطرفني، حيث وجه لها �تهاما يف نهاية 
ترددت  �إث���ره  وع��ل��ى  �غتياله،  مبحاولة   2020 �ل��ع��ام 
�أنباء حول نيته �إطالق عملية و��شعة النتز�ع �ل�شيطرة 
على جممع مليتة للنفط و�لغاز �لو�قع �شرقي مدينة 
زو�رة، و�أي�شا م�شفاة �لز�وية لتكرير �لنفط، من تلك 

�ملجموعات، �لتي مل تن�َس له هذ� �ملوقف.

اأزمة غذاء يف تون�س.. و�صعّيد 
املحتكرين  على  حربًا  يعلن 

•• تون�س-اأ ف ب:

�أعلن �لرئي�س �لتون�شي قي�س �شعّيد 
حربا على حمتكري �ملو�د �لغذ�ئية 
و�ل�شكر  ك��ال��ط��ح��ني  و�الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�ث���ر ت��و����ش��ل ف��ق��د�ن��ه��ا الأ���ش��اب��ي��ع يف 

�الأ�شو�ق �ملحلية.
وقال �شعّيد يف مقطع فيديو ن�شرته 
�إنها  �الأرب���ع���اء  �لتون�شية  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�ملحتكرين  ���ش��د  ه����و�دة  دون  ح���رب 

�ملجرمني يف �إطار �لقانون.
وزير  مع  �جتماع  يف  �شعّيد  و�أ�شاف 
�لد�خلية وقياد�ت �أمنية �أن عمليات 
�شعي  ف��اع��ل...وه��ي  بفعل  �الحتكار 
�إىل �شرب �ل�شلم �الجتماعي و�الأمن 
يعمل  �أن��ه  �شعّيذ  و�أك���د  �ملجتمع.  يف 
رئا�شي  م�شروع مر�شوم  �ع��د�د  على 
�لغذ�ئية  �ملو�د  ملو�جهة �الحتكار يف 
يعترها  و�ل��ت��ي  توزيعها  وم�شالك 
م�شالك �لتجويع ويت�شمن عقوبات 

ت�شل �إىل �ل�شجن.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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�أبوظبي ت�ستعد ال�ستقبال 475 عاملاً من 42 
دولة يف �ملوؤمتر �لدويل �ل�سابع لنخيل �لتمر

�أخبار �الإمار�ت

�أوكر�نيا: هل دخل �لغرب 
يف حرب مع رو�سيا...؟

عربي ودويل

�أمل بو�سالخ: منلك كل موؤهالت �لتاأهل 
ملونديال كاأ�ص �لعامل لل�سيد�ت لكرة �لقدم

�لفجر �لريا�سي

احتجاجات يف العراق �صد 
ارتفاع اأ�صعار املواد الغذائية 

•• النا�رصية-اأ ف ب

تظاهر �ملئات �الأربعاء يف مدينة �لنا�شرية يف جنوب �لعر�ق �حتجاجاً على �رتفاع 
�أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية �إثر �حلرب يف �أوكر�نيا، ما ت�شبب مبعاناة �شريحة و��شعة من 

�ل�شكان يف بلد يو�جه ن�شبة فقر وبطالة مرتفعني.
�لغذ�ئية  �مل��و�د  �أ�شعار  يف  ملحوظاً  �رتفاعاً  �الأخ��ري  �الأ�شبوع  خ��الل  �لعر�ق  و�شهد 
�لعام يف �الآونة  �لنقا�س  �مل�شاألة حمور  �لرئي�شية ال �شيما �لطحني و�لزيت، وباتت 
�الأخرية يف بلد غني بالنفط �شهد يف ت�شرين �الأول �أكتوبر 2019 تظاهر�ت �شد 

�لف�شاد و�لبطالة وتردي �لو�شع �القت�شادي وتدهور �لبنى �لتحتية و�لف�شاد.
ومنذ �ل�شباح جتّمع �أكرث من 500 حمتج يف �شاحة �حلبوبي حيث ال تز�ل ترتفع 

�شور �شباب ق�شو� خالل قمع تظاهر�ت ت�شرين �الأول �أكتوبر.
وقال �ملتظاهر ح�شن كاظم وهو معلم متقاعد ورب �أ�شرة من �شبعة �أفر�د لفر�ن�س 
م�شيفاً  �لغذ�ئية،  و�مل��و�د  �خلبز  �أ�شعار  �رتفاع  ب�شبب  خانقة  م�شكلة  نو�جه  بر�س 

»بالكاد نتدبر �أمورنا«.

�ل����رو�����ش����ي، خ���ط���ة �إع���������د�د �إح�����دى 
للعمليات  �ل�������ش���ارب���ة  جم���م���وع���ات 
ي�شمى  م��ا  منطقة  يف  �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
ع���م���ل���ي���ة �ل������ق������و�ت �مل���������ش����رتك����ة يف 

دونبا�س.
و�أكد �لبيان �أن �لوثيقة حتتوي على 
�لتوقيعات �الأ�شلية للم�شوؤولني عن 
تنفيذ مهام قيادة �حلر�س �لوطني 

�الأوكر�ين.
�لهيكل  �ل��وث��ي��ق��ة  ت��ق��ر  و�أ�����ش����اف: 
للو�ء  �لتكتيكية  للكتيبة  �لتنظيمي 
�لعملياتي �لر�بع للحر�س �لوطني، 
وت��ن��ظ��ي��م دع��م��ه��ا �ل�����ش��ام��ل و�إع�����ادة 
�ملنف�شل   80 ب���ال���ل���و�ء  ت��ك��ل��ي��ف��ه��ا 

للهجوم �الأوكر�ين.
�إىل  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  ولفتت 
عام  فمنذ  للم�شتند�ت،  وف��ق��ا  �أن���ه 
�لت�شكيل  هذ�  تدريب  مت   ،2016
ل���ل���ق���و�ت �ل��ه��ج��وم��ي��ة �الأوك���ر�ن���ي���ة 
م�����ن ق����ب����ل م�����درب�����ني �أم����ريك����ي����ني 
وبريطانيني يف �إطار بر�مج تدريب 
يف  �الأطل�شي  �شمال  حللف  قيا�شية 

لفيف غربي �أوكر�نيا.
�ل�����رو������ش�����ي على  �ل����ب����ي����ان  و������ش�����دد 
�خلا�شة  �ل���رو����ش���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن 
و��شع  �الأوك���ر�ين  �لهجوم  �أحبطت 
دونيت�شك  جمهوريتي  �شد  �لنطاق 

ولوغان�شك.

اأمريكية  واليات   6 ا�صتهداف 
�صيني  �ببصببيببراين  بببهببجببوم 
•• �صان فران�صي�صكو-اأ ف ب:

�أمريكية  ���ش��ت والي����ات  ����ش��ُت��ه��دف��ت 
�شّنه  �شير�ين  بهجوم  �الأق��ل  على 
نقاط  ��شتغلو�  �شينيون  قر��شنة 
�شعف يف بر�مج �لكرتونية، بح�شب 
�الأمن  �شركة  م��ن  باحثون  �أك��د  م��ا 

�ل�شير�ين مانديانت.
�مل�������ش���وؤول���ون ع���ن ه����ذ� �الخ�����رت�ق 
�ل�شينية  �ملجموعة  م��ن  ج��زء  ه��م 
�دف��ن�����ش��د ب��ر���ش��ي�����ش��ت��ن��ت ث��ري��د 41 
�لكثري  �ُت��ه��م  �ل��ت��ي   ،)APT41(
 2020 �شبتمر  يف  �أع�شائها  من 
مبهاجمة  �مل���ت���ح���دة  �ل����والي����ات  يف 
�شركات �أو �لتج�ش�س على حكومات 
وم��ع��ار���ش��ني. وك��ت��ب ب��اح��ث��ون من 
بحثنا  ك�����ش��ف  م���ان���دي���ان���ت  ���ش��رك��ة 
ح���ول �أن�����ش��ط��ة )�ي����ه ب���ي ت���ي 45( 
و�شباط   2021 م��اي��و  �أي�����ار  ب���ني 
على  �أدل������ة  ع���ن   2022 ف���ر�ي���ر 
حملة متعمدة ال�شتهد�ف حكومات 

واليات �أمريكية.
و�أ�شافو� خالل هذه �لفرتة، جنحت 
)�ي بي تي 45( يف �خرت�ق �شبكات 
ما ال يقل عن �شت حكومات واليات 
��شتغالل  خ�����الل  م����ن  �أم���ريك���ي���ة 
�ل�شعيفة.  �الإن���رتن���ت  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
وذكرت مانديانت بني عدة عيوب، 
ذلك �ملوجود يف وحدة )لوغ4جاي 
عن  �ل�������ش���ادرة  �ل�����ش��غ��رية   Log4j
م��وؤ���ش�����ش��ة �أب��ات�����ش��ي، وت�����ش��ت��خ��دم يف 
�الإلكرتونية  �ل��ر�م��ج  م��ن  �لكثري 

املفو�صية االأوروبية: عقوبات �صد 
رو�صيًا ونائبًا  اأعمال  رجل   160

•• بروك�صيل-وكاالت:

بعد ق���ر�ر دول �الحت���اد �الأوروب���ي 
فر�س عقوبات جديدة على مو�شكو 
ومين�شك على خلفية �لهجوم على 
�ملفو�شية  رئي�شة  �أعلنت  �أوكر�نيا، 
�الأوروبية �أور�شوال فون دير الين، 
�الأربعاء، عن عقوبات تطال 160 
رج��ل �أع��م��ال رو���ش��ي��اً، و�أع�����ش��اء يف 

جمل�س �الحتاد �لرو�شي.
�ل��ت��ح��رك، بعدما ك�شف  ه��ذ�  ج��اء 
يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  م�����ش��وؤول 
�أن حزمة  بوريل،  �الحتاد جوزيب 
�الآن  تبحث  �لعقوبات  جديدة من 

وت�شمل 100 م�شوؤول رو�شي.
وقال بوريل، خالل �جتماع ملمثلي 
دول �الحتاد �الأوروبي يف بروك�شل 
�ل��ي��وم، �إن �حل��زم��ة �جل��دي��دة من 
مب�شادقة  ���ش��ت��ح��ظ��ى  �ل���ع���ق���وب���ات 
�ل�شاعات  يف  �الأع���������ش����اء  �ل�������دول 
�مل��ق��ب��ل��ة، وف���ق م��ر����ش��ل �ل��ع��رب��ي��ة - 

�حلدث.
�لرو�شي  �لرئي�س  �أن  �أ���ش��اف  كما 
�أخ���ط���اأ تقدير  ب��وت��ني  ف���الدمي���ري 
و�شمود  �لع�شكرية  مو�شكو  ق���وة 
و�لواليات  �أوروبا  �أوكر�نيا ووحدة 

�ملتحدة.
تلجاأ  رو�شيا قد  �أن  �إىل  لفت  فيما 
ل��ت��دم��ري �مل�����دن �الأوك����ر�ن����ي����ة كما 
�إن  ق��ائ��اًل  و�أردف  ح��ل��ب.  يف  فعلت 
�شالح  م�شنع  متثل  �ل��ي��وم  رو�شيا 

و�شجن وحمطة وقود.

الرئي�س االإ�صرائيلي يزور تركيا لتح�صني العالقات 
•• اأنقرة -رويرتز:

�أنقرة هي �الأوىل من نوعها �لتي  �أم�س بزيارة �إىل  قام �لرئي�س �الإ�شر�ئيلي 
يقوم بها رئي�س �إ�شر�ئيلي لرتكيا منذ 2008 يف �إطار �شعي �لبلدين لتجاوز 
فرتة من �لعد�ء ��شتمرت �شنو�ت. وكان �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان 
قال يف وقت �شابق �إنهما �شي�شتعر�شان يف حمادثاتهما جميع جو�نب �لعالقات 
�لرتكية �الإ�شر�ئيلية. وقال هرتزوج لل�شحفيني يف مطار بن جوريون يف تل 
وتركيا  �إ�شر�ئيل  بني  �لعالقة  �أن  �ملوؤكد  ومن  �شيء  كل  على  نتفق  لن  �أبيب 
لكننا  و�أ���ش��اف  �الأخ���رية.  �ل�شنو�ت  يف  هينة  لي�شت  وحلظات  تقلبات  �شهدت 

�شنحاول ��شتئناف عالقاتنا وبناءها بطريقة حم�شوبة حذرة.

�لعا�شفة �الوكر�نية تهّز �النتخابات �لفرن�شية
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحة جتري 377,585 فح�صا ك�صفت عن 392 اإ�صابة 

جديدة بفريو�س كورونا و 1,329 حالة �صفاء
•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع لتو�شيع و زيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �الكت�شاف �ملبكر و ح�شر �حلاالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و �ملخالطني لهم و عزلهم 
377،585 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات �ل�  �أعلنت �ل��وز�رة �إج��ر�ء 
24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 
تقنيات �لفح�س �لطبي.     و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س 
وتو�شيع نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 392 
حالة �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، 

وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، وبذلك 
�أي  ت�شجل  ومل  حالة..   883،985 �مل�شجلة  �حل��االت  جمموع  يبلغ 
�لوفيات يف  ليبلغ جمموع  �ملا�شية  �ل�24  �ل�شاعات  وفاة خالل  حالة 
�لدولة 2،302.   و �أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن متنياتها 
بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع 
�جلهات �ل�شحية و�لتقيد بالتعليمات و�اللتز�م بالتباعد �الجتماعي 
�ل�����وز�رة ع��ن �شفاء  �أع��ل��ن��ت  ل�شحة و���ش��الم��ة �جل��م��ي��ع.   فيما  ���ش��م��ان��اً 
�لتام من  وتعافيها  كورونا  بفريو�س  مل�شابني  1،329 حالة جديدة 
دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س  �أعر��س 

�مل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حاالت �ل�شفاء 846،805 حاالت.

ال�صحة تعلن تقدمي 11,668 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�صاعات الب24 املا�صية

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع تقدمي 11،668 جرعة من 
لقاح "كوفيد19-" خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ 
جمموع �جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 24،280،209 
ج��رع��ات وم��ع��دل ت��وزي��ع �ل��ل��ق��اح 245.49 ج��رع��ة ل��ك��ل 100 
���ش��خ�����س. ي��اأت��ي ذل���ك مت��ا���ش��ي��ا م��ع خ��ط��ة �ل�����وز�رة ل��ت��وف��ري لقاح 
كوفيد19- و �شعيا �إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن 
�لتطعيم و �لتي �شت�شاعد يف تقليل �أعد�د �حلاالت و�ل�شيطرة على 

�لفريو�س.

النيابة العامة للدولة تو�صح عقوبة التحايل على 
ال�صبكة املعلوماتية بق�صد ارتكاب جرمية

•• اأبوظبي -وام: 

�رتكاب  بق�شد  �ملعلوماتية  �ل�شبكة  على  �لتحايل  عقوبة  للدولة  �لعامة  �لنيابة  �أو�شحت 
جرمية . و�أ�شارت �لنيابة �لعامة من خالل تغريدة �أم�س على ح�شاباتها يف مو�قع �لتو��شل 
�الجتماعي �إىل �ملادة 10 من �ملر�شوم بقانون �حتادي رقم 34 ل�شنة 2021 يف �شاأن مكافحة 
�ل�شائعات و�جلر�ئم �اللكرتونية و �لتي ن�شت على �أنه يعاقب بال�شجن �ملوؤقت و�لغر�مة �لتي 
2،000،000 مليوين درهم  �ألف درهم وال تزيد على  500،000 خم�شمائة  ال تقل عن 
�ملعلوماتية  لل�شبكة  �لروتوكويل  �لعنو�ن  على  حتايل  من  كل  �لعقوبتني  هاتني  باإحدى  �أو 
با�شتخد�م عنو�ن عائد للغري �أو باأي و�شيلة �أخرى، وذلك بق�شد �رتكاب جرمية �أو �حليلولة 
دون �كت�شافها. ياأتي ن�شر هذه �ملعلومات يف �إطار حملة �لنيابة �لعامة للدولة �مل�شتمرة لتعزيز 
�لثقافة �لقانونية بني �أفر�د �ملجتمع ون�شر جميع �لت�شريعات �مل�شتحدثة و�ملحدثة بالدولة ، 

ورفع م�شتوى وعي �جلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة.

اأكد اأن دبي �ضتكون العبًا رئي�ضيًا يف ت�ضميم م�ضتقبل االأ�ضول االفرتا�ضية عامليًا.

حممد بن را�صد ي�صدر اأول قانون لتنظيم االأ�صول االفرتا�صّية و يوؤ�ص�س �صلطة يف دبي لتنظيمها وترخي�صها ومتكينها واالإ�صراف على منوها امل�صتقبلي
�صموه يوؤكد: امل�صتقبل ملك ملن ي�صممه... واليوم نحن ن�صارك يف ت�صميم م�صتقبل االأ�صول االفرتا�صية عامليا

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أ�����ش����در 
نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  حممد بن 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
ب�شفته  �هلل"،  "رعاه  �ل��������وزر�ء، 
حاكماً الإمارة دبي، �أول قانون من 
نوعه لتنظيم �الأ�شول �الفرت��شّية 
دبي  مبكانة  �الرتقاء  �إىل  �لهادف 
و�الإمار�ت كوجهة �إقليمّية وعاملّية 
�الفرت��شّية،  �الأ���ش��ول  جم��ال  يف 
حلماية  �ل��الزم��ة  �لنُّظم  وت��وف��ري 
�ملُ�������ش���ت���ث���ِم���ري���ن و�ملُ���ت���ع���اِم���ل���ني يف 
ه���ذ� �ل��ق��ط��اع و�الإ���ش��ه��ام يف جذب 
�لعاملة  و�ل�ّشركات  �ال�شتثمار�ت 
يف هذ� �ملجال لتّتخذ من �الإمارة 

مركز�ً الأعماِلها.
و �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم بهذه �ملنا�شبة 
رئي�شياً  الع���ب���اً  ���ش��ت��ك��ون  دب����ي  �أن 
يف ت�����ش��م��ي��م م�����ش��ت��ق��ب��ل �الأ����ش���ول 
�الف��رت����ش��ي��ة يف �ل���ع���امل، وق���ال: 
ي�شممه...  مل��ن  ملك  "�مل�شتقبل 
ت�شميم  يف  ن�����ش��ارك  نحن  و�ل��ي��وم 
�الفرت��شية  �الأ����ش���ول  م�شتقبل 

عاملياً".
دبي متتلك  �أن  �إىل  �شموه  �أ�شار  و 
كافة �الإمكانات �لتي توؤهلها لتكون 
�لعاملية يف جمال  �أه��م �ملر�كز  من 
ال�شيما  �الف���رت�����ش���ي���ة  �الأ�����ش����ول 
�ملتطورة، وقال  �لت�شريعية  �لبيئة 
�أف�شل  ���ش��ت��وف��ر  "دبي  ����ش���م���وه: 
�لرقمية...  لالأ�شول  عاملياً  بيئة 
و�أماناً..  وح��وك��م��ة...  تنظيماً... 
و�ت�شاقاً مع �الأنظمة �ملالية حملياً 

وعاملياً".
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��اف  و 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
حتر�س  �الإم���������������ار�ت  دول��������ة  �أن 
�لقطاعات  دع���ائ���م  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى 
�مل�شتقبلية وتنميتها، وقال �شموه: 
"خطوة �الإمار�ت يف تنظيم قطاع 
نحو  قفزة  �الفرت��شية  �الأ���ش��ول 
على  �حل��ر���س  ي��ق��وده��ا  �مل�شتقبل 
تنمية هذ� �لقطاع وحماية جميع 

�مل�شتثمرين و�ملتعاملني فيه".
دبي  ���ش��ل��ط��ة  ت���اأ����ش���ي�������س  ي����اأت����ي  و 

تخت�س  و  �ل������ّدول������ة.  يف  �مل�������ايل 
ذ�ت  �لت�شريعات  باقرت�ح  �ل�شلطة 
�لعالقة بتنظيم خدمات �الأ�شول 
�ل�ّشركات  وتاأ�شي�س  �الفرت��شّية، 
و�ملُوؤ�ّش�شات لغايات حتقيق �أهد�ف 
�الخت�شا�شات  وتنفيذ  لطة  �ل�شُّ
�ملنوطة بها، و�لّنظر يف �لبالغات 
بخدمات  لة  �ل�شِّ ذ�ت  و�ل�ّشكاوى 
و�تخاذ  �الف���رت�����ش���ّي���ة،  �الأ����ش���ول 
ب�شاأنها،  ���ب���ة  �ملُ���ن���ا����شِ �ل������ق������ر�ر�ت 
�أو  م����ه����ام  �أي  �إىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
�شالحّيات �أخرى تكون ذ�ت �شلة 
بالتنظيم و�لّرقابة و�الإ�شر�ف على 
مي  وُمقدِّ �الف��رت����ش��ّي��ة  �الأ���ش��ول 
�الفرت��شّية،  �الأ����ش���ول  خ��دم��ات 
�أهد�ف  لتحقيق  الزم���ة  ت��ك��ون  �أو 
من  ب��ه��ا  تكليُفها  ي��ت��م  ��ل��ط��ة،  �ل�����شُّ
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تنظيم االأ�ضول االفرتا�ضية.
ُي��ح��ظ��ر على  �ل���ق���ان���ون  و ح�����ش��ب 
ُمز�ولة  �الإم������ارة  يف  ���ش��خ�����س  �أي 
لت�شريح  �خل��ا���ش��ع��ة  ���ط���ة  �الأن�������شِ
لطة وفقاً الأحكام هذ�  ورقابة �ل�شُّ
له  ُم�شّرحاً  يُكن  مل  ما  �لقانون، 
�إ�شد�ر  ويتم  لطة،  �ل�شُّ من  بذلك 
للت�شريعات  وف��ق��اً  �لت�شريح  ه��ذ� 
������اري������ة و�ال��������ش�������رت�ط�������ات  �ل�������������شّ
و�الإج��ر�ء�ت �لتي يعتِمدها �ملُدير 
و يجب  �ل�������ش���اأن.  ه����ذ�  �ل���ع���ام يف 
مُبز�ولة  �ل��ر�غ��ب  �ل�ّشخ�س  على 
�ل��ّن�����ش��اط �أن ي��ّت��ِخ��ذ م��ن �الإم����ارة 
�أن  على  �أعماله،  ملُ��ز�ول��ة  له  مقر�ً 
�لقانونّية  �الأ���ش��ك��ال  �أح���د  ي��ّت��خ��ذ 
�لرتخي�س  �ُشلطة  ل��دى  �ملُعتمدة 
��ة يف �الإم�����ارة،  �ل��تِّ��ج��اري �ملُ��خ��ت�����شّ
�ل�ّشخ�س مُبز�ولة  ويف حال رغبة 
من  �أي  �أو  �الإم������ارة  يف  �ل��ّن�����ش��اط 
يجب  ف��اإّن��ه  فيها،  �حُل���ّرة  �ملناطق 
�ملُو�فقات  ع��ل��ى  �حُل�����ش��ول  ع��ل��ي��ه 
من  �لالزمة  �ملُ�شبقة  و�لت�شاريح 
�إج����ر�ء�ت  ُم��ب��ا���ش��رة  قبل  لطة  �ل�شُّ
�لرتخي�س  �ُشلطة  من  ترخي�شها 

ة. �لتِّجاري �ملُخت�شّ

االأن�ِضطة اخلا�ضعة للت�ضريح.
�الأن�ِشطة  �ل���ق���ان���ون  ح�����دد  وق�����د 

يف  �الإ�شهام  �إىل  �ل�شلطة  وتهدف 
و�ل�ّشركات  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  ج���ذب 
�الأ������ش�����ول  �ل����ع����ام����ل����ة يف جم�������ال 
�الإمارة  م��ن  لتّتخذ  �الفرت��شّية 
�لنُّظم  وتوفري  الأعماِلها،  مركز�ً 
�ملُ�شتثِمرين  حل��م��اي��ة  �ل���الزم���ة 
�الأ��������ش�������ول  يف  و�ملُ������ت������ع������اِم������ل������ني 
�حلد  على  و�لعمل  �الفرت��شّية، 
�مل�شروعة  غ���ري  �ملُ���م���ار����ش���ات  م���ن 
�ملعنّية،  �جل���ه���ات  م���ع  بالتن�شيق 
عالوة على توفري �لنُّظم و�لقو�عد 
للتنظيم  �ل�����الزم�����ة  و�مل����ع����اي����ري 
ات  و�الإ�شر�ف و�لّرقابة على من�شّ
مو  وُمقدِّ �الف��رت����ش��ّي��ة  �الأ����ش���ول 
خدمات �الأ�شول �الفرت��شّية وُكل 

ما يتعّلق باالأ�شول �الفرت��شّية.
و حدد �لقانون �لذي يبد�أ �لعمل 
ن�شره يف �جلريدة  ت��اري��خ  م��ن  ب��ه 
و�خت�شا�شات  م��ه��ام  �ل��ر���ش��م��ّي��ة، 
���ش��ل��ط��ة دب�����ي ل��ت��ن��ظ��ي��م �الأ�����ش����ول 
�الفرت��شية و�لتي وُتعتر �جلهة 
ة يف �الإمارة بتنظيم خدمات  �ملُخت�شّ
و�الإ�شر�ف  �الفرت��شّية  �الأ���ش��ول 
مهام  وتتمحور  عليها،  و�ل��ّرق��اب��ة 
�إعد�د  يف  و�شالحياتها  �ل�شلطة 
���ي���ا����ش���ة �ل����ع����اّم����ة و�خل���ط���ط  �ل�������شِّ
بتنظيم  �ملُتعلِّقة  �ال�شرت�تيجّية 
يف  �الفرت��شّية  �الأ���ش��ول  خدمات 
و�لتد�والت  و�لتعاُمالت  �الإم��ارة، 
�ل��ت��ي ت��ت��م ع��ل��ي��ه��ا، وع��ر���ش��ه��ا من 
�ل��ع��ام على جمل�س  �ملُ��دي��ر  خ��الل 

�الإد�رة العتمادها.
بتنظيم  �ل�������ش���ل���ط���ة  وت�������ش���ط���ل���ع 
�الأ�شول  وط���رح  �إ���ش��د�ر  عملّيات 
�ملُمّيزة  م����وز  و�ل����رُّ �الف���رت�����ش���ّي���ة 
�الف��رت����ش��ّي��ة و�الإف�����ش��اح��ات �لتي 
و�لّرقابة  و�الإ���ش��ر�ف  عليها،  تتم 
مي  ُمقدِّ عليها، وتنظيم وت�شريح 
�الفرت��شّية،  �الأ����ش���ول  خ��دم��ات 
وذل���������ك وف������ق������اً ل����ال�����ش����رت�ط����ات 
�ملُعتمدة  و�بط  و�ل�شّ و�الإج���ر�ء�ت 
و�لّرقابة  �ل�����ش��اأن،  ه���ذ�  يف  ل��دي��ه��ا 
��د من  و�الإ�����ش����ر�ف ع��ل��ي��ه��م ل��ل��ت��اأكُّ
�لقانون  ه���ذ�  ب��اأح��ك��ام  �ل��ت��ز�م��ه��م 
مُبوجبه  ���ادرة  �ل�������شّ و�ل�����ق�����ر�ر�ت 
و�لت�شريعات �ل�ّشارية يف �الإمارة. و 
ن�ّس �لقانون على �أن �ل�شلطة هي 

�الفرت��شية  �الأ�����ش����ول  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�شمن ��شرت�تيجية �للجنة �لعليا 
و�لبور�شات  �مل��ال  �أ�شو�ق  لتطوير 

يف دبي .
�شعيد  ه�������الل  �����ش����ع����ادة  �أك���������د  و 
ل�شلطة مركز  �ل��ع��ام  �مل��ري،�مل��دي��ر 
�إ�شد�ر  �أن  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي 
�لقانون �لذي يعد �أول �إطار عمل 
وتاأ�شي�س  عاملياً  متكامل  ق��ان��وين 
مكانة  تر�شيخ  �شاأنه  من  �ل�شلطة 
دب��ي �الإم����ار�ت يف ق��ط��اع �الأ�شول 
�ملو�هب  و�ج��ت��ذ�ب  �الف��رت����ش��ي��ة، 
�لو�عدة يف هذه �ل�شناعة �ملتنامية 
م��ن �أرج����اء �ل���ع���امل.. م�����ش��ري�ً �إىل 
جمموعة  ���ش��ت��وف��ر  �ل�����ش��ل��ط��ة  �أن 
�ملتعلقة  �خل��دم��ات  م��ن  متكاملة 
�الفرت��شية  �الأ������ش�����ول  ب���������اإد�رة 
جمموعة  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
ت�شمل  �ل���������ش����رك����اء  م�����ن  ك����ب����رية 
�الأور�ق  وهيئة  �مل��رك��زي  �مل�شرف 
�ملالية و�ل�شلع. و مبوجب �لقانون 
كاّفة  �أح���ك���ام���ه يف  ت�����ش��ري  �ل�����ذي 
�أنحاء �الإمارة مبا يف ذلك مناطق 
����ة و�مل���ن���اط���ق  �ل���ت���ط���وي���ر �خل����ا�����شّ
�حُل��ّرة، با�شتثناء مركز دبي �ملايل 
�لعاملي، ُتن�شاأ ُموؤ�ّش�شة عاّمة ُت�شّمى 
�الأ�شول  لتنظيم  دب���ي  "�ُشلطة 
�الفرت��شّية"، تتمّتع بال�شخ�شّية 
�الع��ت��ب��ارّي��ة، و�ال���ش��ت��ق��الل �ملايل 
�لقانونّية  و�الأه���ل���ّي���ة  و�الإد�ري، 
�ل������الزم������ة ملُ����ب����ا�����ش����رة �الأع�����م�����ال 
حتقيق  تكفل  �ل��ت��ي  ف��ات  و�ل��ت�����ش��رُّ
مركز  ب�ُشلطة  وُت��ل��ح��ق  �أه��د�ف��ه��ا، 

دبي �لتجاري �لعاملي.
حتقيق  �إىل  ��ل��ط��ة  �ل�����شُّ ت�����ش��ع��ى  و 
جمموعة و��شعة من �الأهد�ف �لتي 
ياأتي يف مقدمتها �الرتقاء مبكانة 
يف  وع��امل��ّي��ة  �إقليمّية  كوجهة  دب��ي 
جم�����ال �الأ������ش�����ول �الف���رت�����ش���ّي���ة 
وتعزيز  بها،  �ملُتعلِّقة  و�خل��دم��ات 
�ل�����ُق�����درة �ل���ت���ن���اُف�������ش���ّي���ة ل����الإم����ارة 
و�ل���ّدويل  �ملحّلي  �ملُ�شتويني  على 
فيها،  �لّرقمي  �القت�شاد  وتنِمية 
وت��ن��ِم��ي��ة �ل��وع��ي �ال���ش��ت��ث��م��اري يف 
�الأ�شول  وُمنتجات  قطاع خدمات 
�الفرت��شّية، وت�شجيع �البتكار�ت 

يف هذ� �لقطاع.

�خل���ا����ش���ع���ة ل���ت�������ش���ري���ح ورق����اب����ة 
لطة وفقاً الأحكام هذ� �لقانون  �ل�شُّ

على �لنحو �لتايل:.
ات  من�شّ و�إد�رة  ت�شغيل  خدمات   -

�الأ�شول �الفرت��شّية.
�الأ�شول  ب��ني  �ملُ��ب��ادل��ة  - خ��دم��ات 
�شو�ًء  و�ل���ُع���م���الت  �الف���رت�����ش���ّي���ة 

�لوطنّية �أو �الأجنبّية.
�أو  �شكل  ب��ني  �ملُ��ب��ادل��ة  - خ��دم��ات 

�أكرث من �الأ�شول �الفرت��شّية.
�الأ������ش�����ول  خ�����دم�����ات حت����وي����ل   -

�الفرت��شّية.
�الأ�شول  و�إد�رة  حفظ  خ��دم��ات   -

�الفرت��شّية �أو �ل�شيطرة عليها.
مبحفظة  �ملُ��ت��ع��لِّ��ق��ة  �خل���دم���ات   -

�الأ�شول �الفرت��شّية.
- �خلدمات �ملُتعلِّقة بطرح وتد�ول 

موز �ملُمّيزة �الفرت��شّية. �لرُّ
�لتناُزل  �آل���ي���ة  �ل��ق��ان��ون  و�أو����ش���ح 
�أن��ه ال يجوز  مبيناً  �لت�شريح  عن 
�إال بعد  �ل��ت�����ش��ري��ح  ع���ن  �ل���ت���ن���اُزل 
لطة  �ل�شُّ ُم��و�ف��ق��ة  على  �حُل�����ش��ول 
�ملُ�����ش��ب��ق��ة ع���ل���ى ذل������ك، ك���م���ا حدد 
�لتعاُمل  �أو  �لّن�شاط  �شروط وقف 
م��ع �الأ����ش���ول �الف��رت����ش��ّي��ة حيث 
ي���ج���وز ل��ل�����ش��ل��ط��ة وق�����ف �إ�����ش����د�ر 
�أو  تعليق  �أو  وتقييد  �ل��ت�����ش��اري��ح، 
�أي  تنفيذ  وق���ف  �أو  �ل��ع��م��ل  �إع����ادة 
�شو�بط �أو �شيا�شات د�خلّية �شادرة 
�الأ�شول  خ���دم���ات  م���ي  ُم���ق���دِّ ع���ن 
�الف��رت����ش��ّي��ة، ووق���ف ن�����ش��اط �أي 
�الأ�شول  خ���دم���ات  م���ي  ُم���ق���دِّ م���ن 
�الف����رت������ش����ّي����ة، يف ح�����ال ح����دوث 
د  ُيهدِّ م��ا  �أو  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ّي��ة  ظ����روف 
و  و�ن��ت��ظ��ام��ه.  �لعمل  �شري  ح�شن 
�إ�شد�ر  ن��ظ��ري  ��ل��ط��ة  �ل�����شُّ ت�����ش��ت��ويف 
و�شائر  و�ملُ����و�ف����ق����ات  �ل��ت�����ش��اري��ح 
وفقاً  م��ه��ا  ُت��ق��دِّ �ل���ت���ي  �خل����دم����ات 
و�لقر�ر�ت  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ�  الأح��ك��ام 
����ش���وم  ����ادرة مُب����وج����ب����ه، �ل���رُّ �ل���������شّ
و�ل�����ع�����م�����والت وب��������دل �خل����دم����ات 
من  ق��ر�ر  بتحديدها  ي�شُدر  �لتي 
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اإج�������������راءات ال�����ض��ب��ط��ي��ة 
الق�ضائية.

ملُوّظفي  ت��ك��ون  �ل��ق��ان��ون  وح�����ش��ب 

وو�شع  بتنظيم  �ملخت�شة  �جل��ه��ة 
حتُكم  �لتي  و�بط  و�ل�شّ �لقو�عد 
�الإم����ارة، مبا  �لّن�شاط يف  ُم��ز�ول��ة 
بخدمات  ة  �خلا�شّ �الأن�ِشطة  فيها 
�الف���رت�����ش���ّي���ة،  �الأ������ش�����ول  �إد�رة 
ة و�لت�شوية بني  و�إج��ر�ء�ت �ملقا�شّ
�أمانة  وخ���دم���ات  �الأ�����ش����ول،  ه���ذه 
�إىل  �الفرت��شّية،  �الأ�شول  حفظ 
ج��ان��ب ت�����ش��ن��ي��ف وحت���دي���د �أن����و�ع 
موز  و�لرُّ �الف��رت����ش��ّي��ة  �الأ����ش���ول 
و�ملعايري  �الف���رت�����ش���ّي���ة  �ملُ���م���ّي���زة 

ة بتد�ولها. و�لقو�عد �خلا�شّ
وح�شب ن�س �لقانون فاإن �ل�شلطة 
بالتنظيم  �مل��خ��ت�����ش��ة  �جل��ه��ة  ه���ي 
و�إد�رة  ت�����ش��غ��ي��ل  ع��ل��ى  و�ل���ّرق���اب���ة 
�الفرت��شّية  �الأ����ش���ول  ��ات  م��ن�����شّ
وحمافظ  �ملُ���وّزع  جل  �ل�شِّ وتقنّية 
وُمر�قبة  �الف��رت����ش��ّي��ة،  �الأ���ش��ول 
�ل��ت��د�والت و�ملُ��ع��ام��الت �ل��ت��ي تتم 
من خاللها، ومنع �لتالُعب �لذي 
�الأ�شول  ت������د�والت  ب��اأ���ش��ع��ار  ي��ت��م 
و�بط  �ل�شّ وو���ش��ع  �الف��رت����ش��ّي��ة، 
حماية  ت���ك���ف���ل  �ل����ت����ي  �ل�����الزم�����ة 
�ملُمار�شات  �ملُ�شتفيدين و�حلد من 

�مل�شبوهة.
�مل�شوؤولة  �جل��ه��ة  �ل�شلطة  تعد  و 
عن �إ�شد�ر �لتعليمات و�الإر�شاد�ت 
�جلهات  م��ع  بالتن�شيق  �ل��الزم��ة 
ور�شد  تقييم  �آلّية  لو�شع  �ملعنّية 
م�����ي خ������دم������ات �الأ�������ش������ول  ُم�����ق�����دِّ
وتثقيف  وت��وع��ي��ة  �الف��رت����ش��ّي��ة، 
�لتعاُمل  ح������ول  �ملُ�������ش���ت���ف���ي���دي���ن 
�الفرت��شّية  باالأ�شول  و�ل��ت��د�ول 
و�ملخاطر �لّنا�شئة عنها، و�ملُ�شاركة 
و�ملُوؤمتر�ت  و�لّندو�ت  �ملعار�س  يف 
و�الإقليمّية  �ملحّلية  �القت�شادّية 
و�لدولّية يف �ملجاالت ذ�ت �لعالقة 
و�لتعاون  �الفرت��شّية،  باالأ�شول 
�ملحّلية  �جل���ه���ات  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
و�لقطاع  و�ل��دول��ّي��ة  و�الحت���ادّي���ة 
�ملُتعلِّقة  �مل��ج��االت  ح���ول  �خل��ا���س 
�الفرت��شّية،  �الأ����ش���ول  بتنظيم 
�ملُتعلِّقة  �����ش����وم  �ل����رُّ وحت�������ش���ي���ل 
و�لتن�شيق  �ل���ّن�������ش���اط،  مُب����ز�ول����ة 
�لعربّية  �الإم�������ار�ت  م�����ش��رف  م���ع 
يتعّلق  ما  ُك��ل  يف  �ملركزي  �ملُّتِحدة 
�لنِّظام  و��شتقر�ر  حماية  ب�شمان 

لطة، �لذين ي�شُدر بت�شِميتهم  �ل�شُّ
�ملُ����دي����ر �ل����ع����ام، �شفة  ق������ر�ر م����ن 
�إثبات  يف  �ل��ق�����ش��ائ��ّي��ة  �ل�شبطّية 
باملُخالفة  ُت��رت��ك��ب  �ل��ت��ي  �الأف��ع��ال 
و�لقر�ر�ت  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ�  الأح��ك��ام 
يف  لُهم  ويكون  مُبوجبه،  ادرة  �ل�شّ
مي  �شبيل ذلك �لتفتي�س على ُمقدِّ
�الفرت��شّية  �الأ����ش���ول  خ���دم���ات 
و�الأ����ش���خ���ا����س �ملُ�������ش���ّرح ل���ُه���م من 
لطة مُبز�ولة �أي من �الأن�ِشطة  �ل�شُّ
باالأ�شول  �ملُ��ت��ع��لِّ��ق��ة  �خل��دم��ات  �أو 
�الف����رت������ش����ّي����ة، و�الط��������الع على 
�ملوجودة  و�ملُ�����ش��ت��ن��د�ت  جالت  �ل�شِّ
بط  �ل�شّ لديها، وحترير حما�شر 
�لالزمة يف هذ� �ل�شاأن، و�ال�شتعانة 

رطة عند �القت�شاء. باأفر�د �ل�شُّ

لطة. اجلهاز التنفيذي لل�ضُّ
يتكّون  �أن  ع��ل��ى  �ل��ق��ان��ون  ون�������ّس 
من  لطة  لل�شُّ �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �جل��ه��از 
�ل��ّرئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وع�����دد من 
و�ملاليني  �الإد�ري��������ني  �ملُ���وّظ���ف���ني 
�آل���ي���ة تعيني  و�ل��ف��ّن��ي��ني، حم�����دد�ً 
وحتديد  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���ّرئ���ي�������س 
حتت  يتوىّل  و�ل��ذي  �خت�شا�شاته 
�إد�رة  ُمِهّمة  �لعام،  �ملُدير  �إ�شر�ف 
�أعمالها  على  و�الإ���ش��ر�ف  لطة  �ل�شُّ
و�أن�����ِش��ط��ت��ه��ا مب���ا ي�����ش��م��ن حتقيق 

�أهد�فها.
�لتنفيذي  �ملدير  مهام  وتت�شمن 
لطة  لل�شُّ �لعاّمة  يا�شة  �ل�شِّ �إع���د�د 
وخ����ط����ط����ه����ا �ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ّي����ة 
وبر�مج  و�لتطويرّية  و�لت�شغيلّية 
ورفعها  وم�����ش��روع��ات��ه��ا،  ع��م��ل��ه��ا 

متهيد�ً  الإق���ر�ره���ا  �ل��ع��ام  للُمدير 
�الإد�رة،  جمل�س  م��ن  الع��ت��م��اده��ا 
�عتمادها،  بعد  تنفيذها  وُمتابعة 
�ل����ق����ر�ر�ت  �إع��������د�د  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�ملُتعلِّقة  و�ل���ل���و�ئ���ح  و�الأن����ِظ����م����ة 
�الفرت��شّية  �الأ����ش���ول  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
�ملنوطة  �الخت�شا�شات  ح��دود  يف 
��ل��ط��ة وف����ق����اً الأح����ك����ام هذ�  ب��ال�����شُّ
�لعاّمة  ���ي���ا����ش���ة  و�ل�������شِّ �ل����ق����ان����ون، 
�ملُتعلِّقة  �ال�شرت�تيجّية  و�خلطط 
يف  �الفرت��شّية  �الأ���ش��ول  بتنظيم 
و�لتد�والت  و�لتعاُمالت  �الإم���ارة 

�لتي تتم عليها. 
وتاأتي يف مق�����دمة �مل�����هام، �إع������د�د 
�ملِه�������َني  �ل�ّشل��������وك  ق�������و�عد 
م���ي خ�����دم�����ات �الأ������ش�����ول  ملُ���ق���������������دِّ
�الفرت��شّية، ورفعها للُمدير �لعام 
�ال�شرت�طات  و�قرت�ح  العتمادها، 
ة  �خلا�شّ و�ل��ق��و�ع��د  و�الإج�����ر�ء�ت 
ب����اإ�����ش����د�ر �ل���ت�������ش���ري���ح، و�إع��������د�د 
�أعمال  �ل�����ش��ن��وّي��ة ح���ول  �ل��ت��ق��اري��ر 
و�إجن�����از�ت�����ه�����ا  ���ل���ط���ة  �ل�������شُّ و�أد�ء 
�خلطط  ون����ت����ائ����ج  ���ط���ت���ه���ا  و�أن�������شِ
�ملُعتمدة،  و�مل�����ش��اري��ع  و�ل���ر�م���ج 
و�بط  و�ل�شّ �الإج�����ر�ء�ت  و�ق���رت�ح 
مة الإبر�م �لُعقود و�التفاقّيات  �ملُنظِّ
ة  �خلا�شّ �ل���ت���ف���اُه���م  وُم������ذّك������ر�ت 

لطة مع �لغري. بال�شُّ
و �أو�شح �لقانون كافة �اللتز�مات 
ُموّظفي  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �ل���و�ج���ب���ة 
بيئة  خلق  بهدف  وذل��ك  لطة  �ل�شُّ
متطورة تعتمد على �أرقى معايري 
هذه  يف  �ملتبعة  �لعمل  و���ش��و�ب��ط 

�ملجاالت.

وزارة ال�صحة حت�صل على �صهادة عاملية يف جمال تطوير ال�صيا�صات والت�صريعات ال�صحية
•• دبي -وام:

 "GC MARK " ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  ح�شلت 
�لعاملية يف جمال تطوير �ل�شيا�شات و�لت�شريعات �ل�شحية حمققة بذلك �لفئة 

�لبالتينية �لتي تعد �الأعلى م�شتوى .
يوؤكد هذ� �الإجناز تطبيق �لوز�رة و�لتز�مها باملعايري �لعاملية �خلا�شة باإعد�د 

موؤ�ش�شة  لتغدو  �شعيها  �إطار  يف  عمل  كمنهج  �ل�شحية  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات 
بتعزيز  ي�شهم  ما  �ملعتمدة  �ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق  ومبتكرة  م�شتد�مة  ر�ئ��دة 

خدمات �لرعاية �ل�شحية و�الرتقاء يف �ملوؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية.
�لتدقيق  �نتهاء عمليات  بعد  ل��ل��وز�رة  �ملتميز  �الإجن���از  ه��ذ�  ع��ن  �الإع���الن  ج��اء 
و�لتحقق من �الإمتثال لكافة �الإ�شرت�طات و�ملعايري �لعاملية و بناء على نتائج 
�ل�شيا�شات  �آلية �قرت�ح وتطوير  ��شتملت على عدة حماور منها  �لتي  �لتقييم 

لتقدمي  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  وق��ط��اع  �ل��ع��ام��ة  بال�شحة  �ملتعلقة  و�لت�شريعات 
على  �الإ���ش��ر�ف  وكيفية  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق  فعالة  �شحية  خدمات 
�ملعنية  و�جلهات  �لتنظيمية  �ل��وح��د�ت  مع  بالتن�شيق  �عتمادها  بعد  تنفيذها 
و�لتوعية و�الإع��الم عن  للتعريف  �لالزمة  �ملبادر�ت  �لدولة وو�شع وتنفيذ  يف 
تقييم  و�إج���ر�ء  �لدولة  يف  �ل�شحي  بالقطاع  �ملتعلقة  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات 
�أنها تخدم �لغر�س �لذي  �ل�شحية للتاأكد من  �ل�شيا�شات و�لت�شريعات  لتاأثري 

مت تطويرها من �أجله من خالل �لتقييم �ملنهجي.
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  وكيل  �لعلماء  �شليم  �لدكتور حممد  �شعادة  و مب�شاركة 
�ملجتمع ت�شلم �شهادة " GC MARK" �لعاملية يف مقر وز�رة �ل�شحة ووقاية 
�ملجتمع بدبي �شعادة �لدكتور ح�شني عبد �لرحمن �لرند وكيل �لوز�رة �مل�شاعد 
�لدكتورة  بح�شور  لل�شهادة  �ملانحة  �ل�شركة  �لعامة من ممثل  �ل�شحة  لقطاع 
بالوز�رة.  �ل�شحية  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات  �إد�رة  مديرة  �ل�شعايل  علي  لبنى 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س وزراء األبانيا العالقات الثنائية والتطورات االإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�إيدي ر�ما رئي�س وزر�ء  �أم�س معايل  �مل�شلحة  �الأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
يح�شر  �لدولة  �إىل  عمل  بزيارة  يقوم  �ل��ذي  �ل�شديقة  �ألبانيا  جمهورية 
�إك�شبو  ت��ق��ام يف معر�س  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ب���الده  �ح��ت��ف��االت  خاللها 
زيارة موفقة  له  �ألبانيا متمنيا  �شموه برئي�س وزر�ء  2020 دبي. ورحب 
وناجحة �إىل �لدولة.. متطلعاً �إىل �أن ت�شهم زيارته يف دفع �لتعاون و�لعمل 

�مل�شرتك �لفاعل بني �لبلدين يف خمتلف �ملجاالت.

وبحث �شموه ومعايل �إيدي ر�ما �� خالل �للقاء �لذي جرى يف ق�شر �ل�شاطئ 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لتعاون  و�أوج���ه  �ل�شد�قة  عالقات   ��
وجمهورية �ألبانيا و�شبل تطويرها خا�شة يف �ملجاالت �حليوية �القت�شادية 

و�ال�شتثمارية و�لتنموية وغريها من �ملجاالت.
ب�شاأن جممل  �لنظر  وج��ه��ات  �الأل��ب��اين  �ل���وزر�ء  ورئي�س  �شموه  ت��ب��ادل  كما 
�الهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �الإقليمية  �ل�شاحتني  على  و�لتطور�ت  �الأح���د�ث 
�مل�شرتك. و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان حر�س دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة على تو�شيع قاعدة تعاونها مع �لدول �ل�شديقة 
و�لتي تقوم على مبادئ �لثقة و�الحرت�م �ملتبادل و�لتعاون �مل�شرتك، معربا 

عن �شعادته مب�شتوى �لعالقات مع جمهورية �لبانيا.
�الإمار�ت  دول��ة  بزيارة  �شعادته  عن  �ألبانيا  وزر�ء  رئي�س  �أع��رب  جانبه  من 
ولقائه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان .. معربا عن �شكره 
تقدمه  �لذي  �ملتو��شل  �لدعم  وثمن   .. �ل�شيافة  وكرم  �ال�شتقبال  حل�شن 

دولة �الإمار�ت �إىل بالده خا�شة خالل جائحة كوفيد �� 19.
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء..�لفريق  ح�شر 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ز�يد  �لد�خلية و�شمو  �ل��وزر�ء وزي��ر  جمل�س 
م�شت�شار  نهيان  �آل  بن طحنون  بن حمد  �ل�شيخ حممد  ومعايل  نهيان  �آل 
�إبر�هيم  بنت  رمي  م��ع��ايل  و  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  يف  �خل��ا���ش��ة  �ل�����ش��وؤون 

ن��ورة بنت حممد  �ل��دويل و معايل  �لها�شمي وزي��رة دول��ة ل�شوؤون �لتعاون 
�لدولة  �شفري  �ملزروعي  �شليمان  و�شعادة  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي 
�شركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لعبار  و�شعادة حممد  �ألبانيا  لدى  �ملقيم  غري 
و�لذي  لل�شيف  �ملر�فق  �لوفد  كما ح�شره  �لعقاري.  و�لتطوير  �ال�شتثمار 
و�ل�����ش��وؤون �خلارجية ومعايل  �أوروب���ا  وزي��رة  �أول��ت��ا جاجكا  .. معايل  ي�شم 
�ملالية  وزي��رة  �إبر�هيماي  ديلينا  ومعايل  �لد�خلية  وزي��ر  جوت�شي  بليد�ر 
�لبنية �لتحتية و�لطاقة ومعايل  و�القت�شاد ومعايل بليند� بالوكو وزيرة 
�لبانيا لدى  �شفري  درده��ا  �إيرمال  و�شعادة  �لثقافة  وزي��رة  �ألفا مارغاريتي 

�لدولة و�مل�شت�شار �إندري فوغا مدير وكالة �الإعالم و�ملعلومات.
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة دبي ُتعيد اأكرث من 80 األف معثور ل�صاحبه عر »نظام املفقودات واملعثورات الذكي«

•• دبي- الفجر

�لعامة  �الإد�رة  مدير  �لرزوقي،  نا�شر  خالد  �لعميد  �أك��د 
�ملفقود�ت  نظام  �أن  دب��ي،  �شرطة  يف  �ال�شطناعي  للذكاء 
و�مل��ع��ث��ور�ت �ل��ذك��ي، متكن م��ن �إع���ادة �أك��رث م��ن 80 �ألف 
معثور �إىل �أ�شحابه، �شو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها، نظر�ً 
�حلكومية  �جلهات  بني  �لذكي  وربطه  �لنظام  لتكاملية 
وهو  �الإم����ارة،  م�شتوى  على  و�خلا�شة  �حلكومية  و�شبه 
ما �خت�شر �لزمن على �ملتعاملني و�شهل �إجر�ء�ت ت�شليم 

�ملعثور على �أقرب نقطة من �ملتعامل.
و�أكد �لعميد �لرزوقي �أن هذ� �لنظام �لذكي جاء �إطالقه 
ت��ن��ف��ي��ذ�ً ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة، رئ��ي�����س جمل�س 
�لتكاملية بني  رع��اه �هلل، يف حتقيق  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم 
بني  �لربط  عر  �لنا�س  حياة  لت�شهيل  �ملختلفة  �جلهات 
�خلدمات، وبناء على ذلك، وجه معايل �لفريق عبد �هلل 
خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، با�شتحد�ث نظام 
�جلهات  بني  �لعملية  يوحد  و�ملعثور�ت،  للمفقود�ت  ذكي 
�حل��ك��وم��ي��ة و���ش��ب��ه �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة، بحيث يحقق 
على  �مل��ع��ث��ور�ت  وت�شلم  ت�شليم  بت�شهيل  �ملن�شود  �ل��ه��دف 
�ملتعاملني، وي�شمن حتقيق �أعلى ن�شبة يف �إعادة �ملعثور�ت 

الأ�شحابها.
و�أ�شار �إىل �أن نظام �ملفقود�ت و�ملعثور�ت �لذكي حقق وفرة 
18 مليون درهم، كما حقق  �ملتعاملني بلغت  مالية على 

�أنه  �نخفا�شا يف �لتكلفة �لت�شغيلية بلغت %95، موؤكد�ً 
بات باإمكان �ملتعاملني �ليوم يف �لدولة ت�شليم �ملعثور �إىل 
�أقرب نقطة �شو�ء يف مر�كز �ل�شرطة �أو �جلهات �حلكومية 
�لرتفيهية  �لوجهات  �أو  �لفنادق  �أو  �لتجارية  �مل��ر�ك��ز  �أو 
عامة وغريهم من �ل�شركاء يف نظام �ملفقود�ت و�ملعثور�ت 
�لذكي، مبا ي�شهل �خلدمة على �ملتعامل وي�شمن �إي�شال 

�ملعثور �إىل �شاحبه.
وب����نّي �أن ب��ع�����س �مل��ت��ع��ام��ل��ني مم���ن ي�����ودون ت��ق��دمي بالغ 
�لنظام  باإظهار  يتفاجوؤون  ما،  �شخ�شي  لغر�س  بفقدهم 
للغر�س �مل��ف��ق��ود، و�أن���ه يف �حل��ف��ظ و�ل�����ش��ون، وذل���ك الأن 
�لنظام قادر على �لتعرف على مو��شفات �ملفقود ومقارنته 

مع �ملعثور�ت �مل�شجلة يف �لنظام ذ�ته م�شبقاً.

برعاية رئي�س الدولة

اأبوظبي ت�صتعد ال�صتقبال 475 عاملًا من 42 دولة يف املوؤمتر الدويل ال�صابع لنخيل التمر
نهيان مبارك: رعاية املوؤمتر اأ�صدق تعبري عن ت�صجيع �صموه للعلم والعلماء

�هتماٌم  َب���رز ح��دي��ث��اً  �أج��م��ع ف��ق��د 
ب���زر�ع���ة و���ش��ن��اع��ة وجتارة  ك��ب��ري 
�ل��ت��م��ور ح��ت��ى و���ش��ل �ل��ت��م��ر �ىل 
�لطلب  وز�د  �لعامل  �أ�شقاع  كافة 
ون�شاأت  �أ���ش��ع��اره،  و�رت��ف��ع��ت  عليه 
�ل�شناعات  من  كبري  ع��دد  حوله 
�شاأنها  م����ن  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
للتمور،  �مل�شافة  �لقيمة  تعظيم 
ملا يطرحه من بحوث ودر��شات يف 
و�شناعة  زر�ع��ة  جو�نب  خمتلف 
ومن  و�ل��ت��م��ور،  �لنخيل  وجت����ارة 
وعمق  بال�شمول  يّت�شم  ف��اإن��ه  ث��م 
ي���ن���ط���وي على  �ل����ن����ظ����رة ح���ي���ث 
وخ�����ر�ت جديدة  ط����رح جت�����ارب 
ومتطورة من كافة �أنحاء �لعامل. 
�شيتم  �لتي  �لبحوث  �إذ يبلغ عدد 
 140 �ل��ع��ام  عر�شها خ��الل ه��ذ� 
بحثاً علمياً على �شكل حما�شرة، 
علمية  ورق��ة   76 �إىل  باالإ�شافة 
�ملل�شقات  باأ�شلوب  ُتعر�س  �شوف 

"بو�شرت".  
يركز �ملوؤمتر �لذي تنظمه �الأمانة 
�لدولية  خليفة  جل��ائ��زة  �ل��ع��ام��ة 
�لزر�عي،  �لتمر و�البتكار  لنخيل 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  ب��اإ���ش��ر�ف 
�لتغري  وز�رة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
�ملناخي و�لبيئة وجامعة �الإمار�ت 

و�ل��ع��ل��م��اء وت��ق��دي��ر ���ش��م��وه لدور 
�لبحث �لعلمي يف م�شرية �لتنمية 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ب���ال���دول���ة وك�����ذ� عن 
�هتمام �شموه بنخيل �لتمر �لذي 
ميثل قيمة �قت�شادية و�جتماعية 
وتر�ثية هامة لها موقعها �لفريد 
بالدولة.  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  يف 
و�أ�شار معاليه �إىل �الهتمام �لذي 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ول��ي��ه 
بجائزة  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل��دول��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
و�الب��ت��ك��ار �ل���زر�ع���ي، �ل��ت��ي تعمل 
على   2007 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ 
لدولة  �ل����ري����ادي  �ل������دور  ت��ع��زي��ز 
عاملياً  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
يف تنمية وتطوير �لبحث �لعلمي 
وت�شجيع  �لتمر،  بنخيل  �خلا�س 
�لعاملني يف قطاع زر�عة �لنخيل 
�لزر�عي  و�البتكار  �لتمور  و�إنتاج 
م������ن �ل����ب����اح����ث����ني و�مل�������ز�رع�������ني 
و�ملنتجني و�مل�شدرين و�ملوؤ�ش�شات 
�ملخت�شة.  و�لهيئات  و�جلمعيات 
�إىل �أن��ن��ا ن��اأم��ل م��ن هذ�  م�����ش��ري�ً 
�الأهد�ف  كافة  يحقق  �أن  �ملوؤمتر 
نكون  و�أن  �أجلها  من  �نعقد  �لتي 
�ل�شمو  �شاحب  ظ��ن  ح�شن  عند 
�هلل"،  "حفظه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 

�لتمور.
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  وف����رت  ح��ي��ث 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  بدولة 
�ملناخ �الأكادميي �الإيجابي و�لبيئة 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  ال�شتمر�ر  �ملنا�شبة 
ب��ق��وة ع��ل��ى م���دى 24 ���ش��ن��ة، كما 
وفر �ملوؤمتر فر�شة ثمينة لتبادل 
و�الآر�ء بني  �ملعلومات و�خل��ر�ت 
نخيل  يف  �ملتخ�ش�شني  �ل��ع��ل��م��اء 
�ل���ت���م���ر وك����ب����ار �مل�������ش���وؤول���ني عن 
�لعامل. مبا  �لتمور حول  �شناعة 
ي�شري �إىل �الهتمام �ملتز�يد �لذي 
حت��ظ��ى ب��ه ���ش��ج��رة ن��خ��ي��ل �لتمر 
و�ل�شركات  �مل��ن��ظ��م��ات  ق��ب��ل  م���ن 
�مل�شاركة  �أت���اح  مب��ا  و�مل�شتثمرين 
�لباحثني  خمتلف  م��ن  �لو��شعة 
و�لعلماء �ملخت�شني بنخيل �لتمر 
حول �لعامل وهذه �لزيادة جندها 
تنمو با�شطر�د دورة بعد �أخرى.

ك��م��ا ����ش��ت��ق��ط��ب �مل���وؤمت���ر �ل���دويل 
�ل�شابعة  بن�شخته  �لتمر  لنخيل 
ن����خ����ب����ة م�������ن ع�����ل�����م�����اء �ل�����ع�����امل 
جمال  يف  و�لباحثني  و�ملخت�شني 
زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور، فقد 
�عتمدت �للجنة �لعلمية للموؤمتر 
مل�شق  و76  علمية  ورقة   141
علمي �شمن �شبع جل�شات، �الأوىل 

�أبناء �الإمار�ت يف  �جل�شد، ر�فقت 
�لتاريخ،  ع��ر  وت��رح��ال��ه��م  حلهم 
ت عن �شموخهم و�عتز�زهم  وَعررَّ
مبفرد�ت �لبيئة �ملحلية و�شونها، 
�لتمر  نخيل  �شجرة  حظيت  كما 
ب��رع��اي��ة خ��ا���ش��ة م���ن �مل��غ��ف��ور له 
باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ثر�ه"  �هلل  "طيب  ن���ه���ي���ان  �آل 
وقد  �ل��زر�ع��ي��ة،  نه�شتها  وب���اين 
�ل�شمو  �أ�شحاب  نهجه  على  �شار 
�شيوخ �الإم��ار�ت، حتى باتت دولة 
�الإم��ار�ت يف مرتبة متقدمة بني 
و�مل�شنعة  �ملنتجة  �ل����دول  �أو�ئ����ل 

و�مل�شدرة للتمور بالعامل. 
ومبنا�شبة �نعقاد �لدورة �ل�شابعة 
لنخيل  �ل��������دويل  �مل�����وؤمت�����ر  م����ن 
�أبوظبي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ل���ت���م���ر 
خالل �لفرتة 14 – 16 مار�س 
�أ�شاد معايل �ل�شيخ  �جلاري، فقد 
وزير  ن��ه��ي��ان،  �آل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
رئي�س  و�ل���ت���ع���اي�������س،  �ل��ت�����ش��ام��ح 
بالرعاية  �جلائزة،  �أمناء  جمل�س 
ي��ول��ي��ه��ا �شاحب  �ل��ت��ي  �ل��ك��رمي��ة 
"حفظه  �ل���دول���ة  �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س 
�لرعاية  وهي  �ملوؤمتر  �هلل" لهذ� 
�ل���ت���ي ُت���ع���ر �أ�����ش����دق ت��ع��ب��ري عن 
للعلم  �ل��ك��ب��ري  ���ش��م��وه  ت�����ش��ج��ي��ع 

 25 جانب  �إىل  �ملتحدة،  �لعربية 
على  ودول���ي���ة،  �ق��ل��ي��م��ي��ة  منظمة 
حت��دي��ث �مل���ع���ارف �ل��ع��ل��م��ي��ة حول 
�لو�شع  �ل���ت���ال���ي���ة:  �مل���و����ش���وع���ات 
�لتمر يف  ل��زر�ع��ة نخيل  �ل��ر�ه��ن 
�لعامل. و�الإنتاج �لتجاري لنخيل 
�ل��ت��م��ر، م��ع �ل��رتك��ي��ز على �شنف 

�ملجهول.
 و�����ش���ت�������ش���ر�ف م�����ش��ت��ق��ب��ل زر�ع����ة 
�ل���ن���خ���ي���ل و�����ش����ن����اع����ة �ل����ت����م����ور، 
و�لبنك  �ل���ور�ث���ي���ة  و�ل��ه��ن��د���ش��ة 
�جل���ي���ن���ي ل���ل���ن���خ���ي���ل. و�الإك������ث������ار 
�ل�شريع با�شتعمال طريقة زر�عة 
�خلدمات  ج��ان��ب  �إىل  �الأن�����ش��ج��ة. 
ومكافحة  �لزر�عية.  و�ملمار�شات 
�الآف��ات و�الأم��ر����س، مع �لرتكيز 
�حلمر�ء.  �ل��ن��خ��ي��ل  ���ش��و���ش��ة  ع��ل��ى 
وت���ق���ن���ي���ات م�����ا ب���ع���د �حل�������ش���اد، 
و�لت�شنيع، و�لتغذية، و�لت�شويق. 
ومقارنة  ع��ر���س  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�خلر�ت �حلديثة لدولة �الإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة مب��ث��ي��الت��ه��ا يف 
ل��ل��ت��م��ور، ودعم  �مل��ن��ت��ج��ة  �ل�����دول 
�لتعاون �لفني �لدويل يف خمتلف 
�لتمور،  �إن���ت���اج  ���ش��ل�����ش��ة  جم����االت 
وعر�س �لنتائج �لعلمية �حلديثة 
و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع���ة  جم��ال  يف 

و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، 
للقو�ت  �الأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �مل�شلحة، 
رئي�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء،  جم��ل�����س 
على  بالنفع  يعود  مب��ا  �لرئا�شة، 
�إىل  �لكثري  ي�شيف  و�أن  �جلميع 
و�لتقنيات  �مل��ع��ارف  م��ن  ر�شيدنا 
و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع���ة  جم��ال  يف 
�ل��ت��م��ور و�الب��ت��ك��ار �ل��زر�ع��ي على 
و�لتي  �ل�شاملة  نه�شتنا  ط��ري��ق 
ت�شتهدف د�ئماً �الرتقاء بالوطن 

وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.
من جهته فقد �أكد �لدكتور عبد 
�ل���وه���اب ز�ي����د �أم����ني ع���ام جائزة 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل��دول��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
و�الب��ت��ك��ار �ل��زر�ع��ي، ب��اأن �ملوؤمتر 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل�����ش��اب��ع  �ل�����دويل 
للنهج  ُي���ح���ت���ذى  ُي����َع����دُّ من����وذج����اً 
يف  �جلائزة  تتبّناه  �ل��ذي  �حلميد 
على  �لعلمية  �مل���وؤمت���ر�ت  تنظيم 
وجه �خل�شو�س فهو �أواًل يتناول 
لي�س يف  �جلميع  ي��ه��ّم  م��و���ش��وع��اً 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�خلليج  منطقة  يف  ولكن  وحدها 
�لعامل  يف  بل  �لعربي  �لعامل  ويف 

•• اأبوظبي - الفجر

�ل�����دويل لنخيل  �مل���وؤمت���ر  ي��ع��ت��ر 
�لبحث  �أبرز حمطات  �أحد  �لتمر 
�لعلمي يف جمال تنمية وتطوير 
ق���ط���اع زر�ع�������ة �ل��ن��خ��ي��ل و�إن����ت����اج 
�ل��ت��م��ور و�الب��ت��ك��ار �ل��زر�ع��ي على 
م�شتوى �لعامل، فاملوؤمتر يحظى 
�أكادميي  ح�����ش��ور  ن�����ش��ب��ة  ب��اأع��ل��ى 
وم�����ش��ارك��ة ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
هذ� �لقطاع بالنظر �إىل �لر�شانة 
�ملوؤمتر  بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �ملهنية 
مدى  على  �لعلمية  و�مل�شد�قية 
�أربع وع�شرون �شنة متتالية، كما 
ب�شكل  ع��امل��ي  م��وؤمت��ر  �ن��ع��ق��اد  �أن 
دوري ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ن��ح��و �إمن���ا هو 
وب���ارزة على مدى  �أك��ي��دة  عالمة 
�الأهمية �لتي يحظى بها مو�شوع 
�أنه دليل و��شح على  �ملوؤمتر كما 
�الإي���ق���اع �مل��ت��ن��ا���ش��ق و�مل��ت�����ش��ارع يف 
�لعلمي  ل��ل��ب��ح��ث  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت 
نخيل  جم��ال  يف  �لتقني  و�لتقدم 
يعك�س  �أن������ه  ج���ان���ب  �إىل  �ل���ت���م���ر 
بو�شوح حر�س خمتلف �ملوؤ�ش�شات 
و�الإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  و�جل���ه���ات 
و�لدولية على �مل�شاركة يف تنظيمه 
و�إجن����اح����ه. فلي�س  ب���ل  ورع��اي��ت��ه 
ت�شت�شيف  �أن  �ل�شدفة  ب��اب  م��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �الم����ار�ت  دول���ة 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل�����دويل  �مل���وؤمت���ر 
�شمن  �شنة  وع�����ش��رون  �أرب���ع  منذ 
برعاية  م��ت��ت��ال��ي��ة،  دور�ت  ���ش��ب��ع 
كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان، رئي�س  ز�يد  خليفة بن 
فال�شجرة  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة 
�مل���ب���ارك���ة ل��ه��ا م��ك��ان��ة �ل��ق��ل��ب يف 

الأ�شحاب  رئي�شية  جل�شة  �شتكون 
وم����در�ء  �ل���زر�ع���ة  وزر�ء  �مل��ع��ايل 
�ملنظمات �لدولية، �إىل جانب �شت 
جل�شات علمية موزعة على �لنحو 

�لتايل:
م���ار����س   14 �الأول  �ل�����ي�����وم  يف 
يبد�أ  �شوف  �لظهر  بعد   2022
رئي�شية  بجل�شة  �أعماله  �مل��وؤمت��ر 
�ملهريي  م���رمي  م��ع��ايل  تفتتحها 
و�لبيئة،  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  وزي����رة 
وزير  �حلنيفات  خالد  و�ملهند�س 
�ل�����زر�ع�����ة يف �مل��م��ل��ك��ة �الأردن����ي����ة 
�شبع منظمات  �لها�شمية ومدر�ء 

�إقليمية ودولية.
مار�س   15 �ل���ث���اين  �ل���ي���وم  ويف 
هناك  ي����ك����ون  �����ش����وف   2022
 80 ت�����ش��م  ع��ل��م��ي��ة  ج��ل�����ش��ات   4
�لنحو  ع��ل��ى  م���وزع���ة  حم��ا���ش��رة 
�شنف  مت��ر  ع��ن  جل�شة  �ل���ت���ايل: 
حما�شرة،   19 فيها  �مل��ج��ه��ول: 
�لنخيل  ����ش���و����ش���ة  ع����ن  وج���ل�������ش���ة 
حما�شرة،   26 فيها  �حل���م���ر�ء: 
وج��ل�����ش��ة ع���ن خم���ت���ر�ت زر�ع����ة 
�حليوية:  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �الأن�����ش��ج��ة 
وجل�شة  حم��ا���ش��ر�ت،   10 ف��ي��ه��ا 
�أم��ر����س و�آف��ات نخيل �لتمر  عن 

فيها 25 حما�شرة.
مار�س   16 �ل��ث��ال��ث  �ل���ي���وم  ويف 
هناك  ي����ك����ون  �����ش����وف   2022
 61 ت�شمان  علميتني  جل�شتني 
�لنحو  ع��ل��ى  م���وزع���ة  حم��ا���ش��رة 
�لتقنيات  ع���ن  ج��ل�����ش��ة  �ل����ت����ايل: 
و�لعمليات �لزر�عية لنخيل �لتمر 
فيها 13 حما�شرة، وجل�شة عامة 
�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  عن زر�عة 

فيها 48 حما�شرة.

خالد بن حممد بن زايد يح�صر جانبا من فعاليات امل�صابقة الوطنية ملهارات االإمارات 2022
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي 
الإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي، جانبا من فعاليات �مل�شابقة 

�ملو�هب  �أ�شحاب  م��ن  طالبا  و�لتقى   ..2022 �الإم����ار�ت  مل��ه��ار�ت  �لوطنية 
�الإمار�تية �ملتميزة يف �ملجاالت �لتقنية و�ملهنية. وتقام فعاليات هذه �مل�شابقة 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام 
رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 

�الأ�شرية "�أم �الإمار�ت" بتنظيم من مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني 
و�ملهني. وحتتفي هذه �مل�شابقة، �لتي تقام يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س 
�أدنيك باملو�هب �الإمار�تية �لبارزة يف �ملهار�ت �لتقنية و�ملهنية �مللهمة جليل 

�ل�شباب لتحفيزهم على تبني �مل�شار�ت �ملهنية �لقائمة على �لتكنولوجيا.

ويتناف�س �مل�شاركون يف هذه �مل�شابقة من خالل عر�س �بتكار�تهم ومهار�تهم يف 
جماالت فنية ت�شمل �شتة حماور هي تقنية �لبناء و�لت�شييد وتقنية �لت�شنيع 
و�الأزي��اء وتقنية  �الإبد�عية  و�لفنون  و�للوج�شتيات  �لنقل  و�لهند�شة وجمال 

�ملعلومات و�الت�شاالت، باالإ�شافة �إىل �خلدمات �الجتماعية و�ل�شخ�شية.

خريية ال�صارقة ت�صيد 197 م�صروعا تعليميا خارج الدولة يف 2021 بقيمة 6.2 مليون درهم
•• ال�صارقة -وام:

 6.2 بقيمة  �ملا�شي  �لعام  خ��الل  �ل��دول��ة  خ��ارج  تعليميا  م�شروعا   197 تنفيذ  �خلريية  �ل�شارقة  جمعية  �أعلنت 
مليون درهم و ذلك �شمن مبادرة "هيا نتعلم" �ملبادرة �ملعنية بدعم طلبة �لعلم من خالل �إن�شاء �ملد�ر�س و�لف�شول 
�لدر��شية وتزويدها باأجهزة �حلا�شوب لرفع جودة وكفاءة �لتعليم خارج �لدولة و�شمن م�شاعيها �خلريية لتوفري 
�لبيئة �ملنا�شبة للطلبة �لد�ر�شني ليت�شلحو� ب�شالح �لعلم �لذي ميكنهم من �العتماد على �أنف�شهم وبناء �شخ�شية 

و�عية ت�شتطع خدمة جمتمعها.
�لتعلم  �أن خم�ش�شات م�شاريع  باالإنابة  �مل�شاريع و�لعون �خلارجي  �إد�رة  �آل علي مدير  و قال حممد عبد�لرحمن 
2020 ما يوؤكد  34 ف�شال فقط خالل  ب�  197 ف�شال در��شيا مقارنة  2021 لت�شل �إىل  �شهدت تو�شعا خالل 

حر�س �جلمعية من خاللها �أدو�رها �خلريية على توفري �لبيئة و�ملناخ �ملنا�شبني للطلبة ملو��شلة در��شتهم.
و �أ�شار �إىل �أن �لف�شول �لدر��شية توزعت بو�قع 60 ف�شال يف غانا و51 ف�شال يف �لفلبني و41 يف بنجالدي�س و30 

يف موريتانيا و6 ف�شول يف �لنيجر و4 يف غينيا كونكري و مثلها يف بوركيناف�شو و ف�شل يف نيبال .

باحثًا وعاملًا من 42 دولة  2229 املوؤمتر  يف  �صارك  متتالية,  دورات  �صبع  و�صمن  �صنة   24 • خالل 
العامل دول  باقي  من  باحثًا  و518  العربية,  الدول  من  باحثًا  و1235  االإمارات,  دولة  من  باحثًا   476 • منهم 

العامل م�صتوى  على  التمر  لنخيل  العلمي  البحث  دعم  يف  فارقة  عالمة  املوؤمتر  زايد:  الوهاب  • عبد 
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اأخبـار الإمـارات

حتت رعاية رئي�س الدولة و بح�ضور 120 م�ضاركا : 

�صقر غبا�س يفتتح اجتماع اجلمعية العامة الب 16 لرملان البحر االأبي�س املتو�صط
رئي�س املجل�س الوطني: ا�صت�صافة االجتماع يتوافق مع توجهات ال�صيا�صة اخلارجية لدولة االإمارات القائمة على مبادئ ال�صالم واحلوار والت�صامح

مر�جعة  يف  و�أي�شا  �لب�شرية،  لكل 
و�ال�شرت�تيجيات  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
�ل��وط��ن��ي��ة و�الإق��ل��ي��م��ي��ة �ل���ت���ي من 
�لتعاي�س  م���ب���ادئ  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا 
و�الأمن  �ل�شلم  وحتقيق  و�لت�شامح، 
�ملناخ،  لتغري  و�لت�شدي  �لدوليني، 

ومكافحة �الإرهاب.
و�أعرب عن �شكره وتقديره للقائمني 
�مللتقى،  ه����ذ�  وع��ق��د  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
�شيما �الأمانة �لعامة لرملان �لبحر 
�لعامة  �ملتو�شط، و�الأمانة  �الأبي�س 
�لوطني �الحتادي. وقال  للمجل�س 
رئي�س  ميجليوري  جينارو  معايل 
يف  �ملتو�شط  �الأبي�س  �لبحر  برملان 
�شروري  دو�ع����ي  مل��ن  �إن���ه  ل���ه،  كلمة 
�ل��ب��ال��غ �أن �أرح�����ب ب��ك��م ج��م��ي��ع��ا يف 
�جل��ل�����ش��ة �ل��ع��ام��ة �ل�����ش��اد���ش��ة ع�شرة 
للجمعية �لرملانية للبحر �الأبي�س 
�ملتو�شط، وهي �جلل�شة �الأوىل �لتي 
جائحة  تف�شي  بعد  ح�شوريا  ُتعقد 

كورونا عام 2020.

�لعامل  دول  ك����ل  ع���ل���ى  �الن����ف����ت����اح 
�مل��ت��م�����ش��ك��ة ب���ال�������ش���الم، وب����احل����و�ر، 
و�لت�شامح، و�ل�شعي يف كل ما يخدم 
�الأمر  ورف��اه��ي��ت��ه��ا،  �لب�شرية  �أم���ن 
و�شعب  ق��ي��ادة  طبيعة  مي��ث��ل  �ل���ذي 
ويعك�س  وثقافتهم،  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�لرملانية  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ت��ن��ا  ن�����ش��اط��ا 
�حل���ري�������ش���ة ع���ل���ى ت���ر����ش���ي���خ ح����و�ر 
�أبهى  و�ل��ت��ي جَتلت يف  �حل�����ش��ار�ت، 
����ش���وره���ا ع��ن��دم��ا �ح��ت�����ش��ن��ت دول���ة 
�الإمار�ت حو�ر �حل�شار�ت وملتقى 
�الأدي��������ان و�أك�������دت وث��ي��ق��ة �الإخ�����وة 
مت  �ل���ت���ي  عام2019  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
باأننا  �الإم��ار�ت  �أر���س  توقيعها على 
نعي�س معا يف جمتمع �إن�شاين و�حد 
و�مل�شاو�ة  �ل��ع��دل  حتقيق  �أج���ل  م��ن 

للجميع.
و�أ��������ش�������اف : ك����م����ا ج�������اء �الت����ف����اق 
�الإب���ر�ه���ي���م���ي �ل�����ذي ت��ب��ن��ت��ه دول���ة 
ل��ي��ق��دم م��ق��ارب��ة جديدة  �الإم������ار�ت 
�لفل�شطيني-  �ل�����������ش�����ر�ع  حل�����ل 

و�القت�شادية متعددة �الأوجه.
�لرملانيني  دور  �أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أك����رث  م����رون����ة  �إىل  ي���ح���ت���اج  �ل������ذي 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون �ل��ت��وت��ر�ت ع��ال��ي��ة يف 
�لعامل، للم�شاهمة يف وقف ت�شعيد 
�إن�شانية  �إج����ر�ء�ت  وتن�شيق  �ل��ن��ز�ع 
حمددة، موؤكد� �أن على �لرملانيني 
و�لرفاهية  �الأم���ن  حت�شني  و�ج���ب 
�الج��ت��م��اع��ي��ة و�الق���ت�������ش���ادي���ة من 
خالل تطوير وتنمية دور �ملوؤ�ش�شات 
�ل��رمل��ان��ي��ة. وق���ال ���ش��رنح��ب الحقا 
ب��ع�����ش��وي��ن ج���دي���دي���ن ه���م���ا: دول���ة 
وقطر،  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�ل��ل��ت��ان �أمت��ت��ا ب��ن��ج��اح وب��ق��در كبري 
�الن�شمام  ع��م��ل��ي��ة  �الل����ت����ز�م  م���ن 
وق�����ر�ر �جلمعية  ل��ق��و�ع��دن��ا  وف���ًق���ا 
�أن  جميًعا  تعلمون  وك��م��ا  �ل�����ش��اب��ق، 
دول �خلليج لها دور �يجابيا رئي�شيا 
هي  �لتي  �لرملانية  �لدبلوما�شية 

عملنا �الأ�شا�شي.
�ملا�شية،  �لقليلة  �ل�شنو�ت  يف  وق��ال 

�لرعاية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
وذلك  ورع���اه،  �هلُل  �ل��دول��ة، حفظه 
بها  يحظى  �لتي  �ملتميزة  للمكانة 
�ملوؤ�ش�شات  �أك���رث  ب��ني  �ل��رمل��ان  ه��ذ� 
�ل�شلم،  تعزيز  يف  تاأثري�  �لرملانية 
�مللتقى  و�لتعاون، وبو�شفه  و�الأمن 
لدول عديدة �أوروبية، ودول عربية 
ت��ق��ُع ع��ل��ى ���ش��اط��ئ �مل��ت��و���ش��ط ودول 
�أخ�����رى ت��ق��ع ع��ل��ى �خلليج  ع��رب��ي��ة 
باأن  قناعة  كلها  جتمعها  �ل��ع��رب��ي، 
�حلو�ر متعدد �الأطر�ف هو �ل�شبيل 
�ملالئمة  �ل��ظ��روف  لتهيئة  �الأم��ث��ل 

لتعزيز �ل�شلم و�الأمن �لدوليني.
�ملجل�س  ��شت�شافة  �أن  و�أك��د معاليه 
الجتماعات  �الحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
برملان �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط ينبع 
�الجتماعات  تلك  �أنرَّ  يف  ثقته  م��ن 
�ل�شيا�شة  ت���وج���ه���ات  م���ع  ت���ت���و�ف���ق 
�خل��ارج��ي��ة ل��دول��ة �الإم������ار�ت، تلك 
مبادئ  ع��ل��ى  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شة 

ب���رمل���ان �لبحر  و�أع�������رب ع���ن ف��خ��ر 
هذه  تنعقد  ب��اأن  �ملتو�شط  �الأبي�س 
�الج��ت��م��اع��ات حت��ت رع��اي��ة �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س دولة �الإمار�ت حفظه 
�الإم�����ار�ت  �ل���ت���ز�م  �أن  م���وؤك���د�  �هلل، 
باأن�شطة �جلمعية �لرملانية للبحر 
بتقدير  يحظى  �ملتو�شط  �الأبي�س 
ع��م��ي��ق م����ن ق���ب���ل ج��م��ي��ع �ل���وف���ود 
قام  �لتي  �جل��ه��ود  وثمن  �مل�شاركة. 
ب��ه��ا �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �الحت�����ادي 
الجتماع  ه��ذ�  وتنظيم  ال�شت�شافة 
رغم كل �لتعقيد�ت و�لقيود �لناجمة 
�أنه  م�شيفا  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  ع��ن 
ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا �أ���ش��ب��ح عاملنا 
�أن  م�شيفا  وخطورة،  تعقيًد�  �أك��رث 
�أد�ة  تبقى  �لرملانية  �لدبلوما�شية 
حا�شمة يف ظل ما تتعر�س له حقوق 
�القت�شادي  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر  �الإن�����ش��ان 
هذه  يف  �لدميقر�طية  و�ملوؤ�ش�شات 
و�الجتماعية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 

ما  عليه  م�شى  �ل��ذي  �الإ�شر�ئيلي 
و�أي�شا  ع��ام��ا،  �شبعني  ع��ل��ى  ي��زي��د 
م���ن خ���الل ت�����ش��دي �الإم�������ار�ت مع 
�شقيقتها �ململكِة �لعربية �ل�شعودية 
لقوى �لدمار و�الإره��اب �ملتمثلة يف 
جماعة �حلوثي �لتي �شوت جمل�س 
�أيام قليلة على  �الأمن �لدويل قبل 
�أنها جماعة �إرهابية. وثمن معاليه 
�ختيار �جلمعية ملو�شوعات �حلو�ر 
�لتي تعر عن م�شوؤوليتنا  �لثالثة 
�مل�شرتكة حيال حتليل �لو�شع �لذي 
ومنطقة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق  تعي�شه 
�ملتو�شط  �الأب��ي�����س  �ل��ب��ح��ر  ح��و���س 
ب�����ش��ك��ل خ����ا�����س، وم�������دى ت����اأث����ريه 
�لقائم،  �ل����دويل  ب��ال��و���ش��ع  وت���اأث���ره 
تكون  الأن  ن��ت��ط��ل��ع  ي��ج��ع��ل��ن��ا  مم����ا 
فعالة  �لعامة  �جلمعية  هذه  نتائج 
ر�شاالت  لتحقق  ون�شطة،  و�إيجابية 
يف  �مل�شرتكة  وطموحاتها  �شعوبنا 
ن��ب��ذ �حل�����روب، ويف ت��اأك��ي��د �الأم����ن، 
و�لت�شامح  و�ل��ت��ع��اي�����س،  و�ل�����ش��ل��م، 

•• دبي - وام:

�ل�شمو  �����ش����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل"،  "حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�لعامة  �جلمعية  �جتماعات  ب���د�أت 
�لبحر  ل���رمل���ان  ع�����ش��رة  �ل�����ش��اد���ش��ة 
ت�شت�شيفه  �لذي  �ملتو�شط  �الأبي�س 
دول����ة �الإم�������ار�ت ب��دب��ي ع��ل��ى مدى 
م�شاركا   "120" بح�شور  يومني 
مي����ث����ل����ون ب�����رمل�����ان�����ات وح����ك����وم����ات 
يف  وم��دن��ي��ة،  حكومية  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
�شابقة هي �الأوىل �لتي ينعقد فيها 
هذ� �الجتماع يف دولة برملانها ع�شو 
�ملتو�شط،  �لبحر  برملان  يف  منت�شب 
حيث �شيتم خالل �الجتماع �عتماد 
للمجل�س  �ل����د�ئ����م����ة  �ل���ع�������ش���وي���ة 
�لوطني �الحت��ادي يف برملان �لبحر 

�الأبي�س �ملتو�شط.
معايل  �الج��ت��م��اع��ات  �فتتاح  ح�شر 
�ل����دك����ت����ور حم���م���د خم���ت���ار جمعة 
جمهورية  يف  �الأوق�������������اف  وزي��������ر 
وم���ع���ايل جينارو  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�����ش��ر 
ب��رمل��ان �لبحر  م��ي��ج��ل��ي��وري رئ��ي�����س 
حممد  و�شعادة  �ملتو�شط،  �الأبي�س 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �لعينني  �أب���و 
�ل����ن����و�ب �مل�������ش���ري، و����ش���ع���ادة حمد 
�الأول  �ل��ن��ائ��ب  �ل���رح���وم���ي  �أح���م���د 
لرئي�س �ملجل�س �لوطني �الحتادي، 
�ل�شرهان  ع��ب��د�هلل  ناعمة  و���ش��ع��ادة 
�ملجل�س،  ل��رئ��ي�����س  �ل���ث���اين  �ل��ن��ائ��ب 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء  من  وعدد 

�الحتادي.
رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  ورح��ب 
�مل���ج���ل�������س �ل���وط���ن���ي �الحت���������ادي يف 
�الفتتاحية  �جل��ل�����ش��ة  يف  ل���ه  ك��ل��م��ة 
�أر�س  على  �الجتماع  يف  بامل�شاركني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  دول����ة 
�ل��ت��ي ح��ر���ش��ت ك���ل �حل���ر����س على 
�جلمعية  �أع����م����ال  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  �أن 
�لبحر  ل���رمل���ان  ع�����ش��ر  �ل�����ش��اد���ش��ة 
ك��م��ا حر�شت  �مل��ت��و���ش��ط،  �الأب��ي�����س 
ع��ل��ى �أن مت��ن��ح ه���ذ� �مل��ل��ت��ق��ى كرمي 

�الحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  ك��ان 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة 
دور فاعل يف جميع �أن�شطة �ملجل�س؛ 
خ���ا����ش���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب����ب����ادر�ت 
على  و�ل��ق�����ش��اء  �الإره�����اب  مكافحة 
�لدكتور  �شعادة  وت��ن��اول  �ل��ت��ط��رف، 
غيري�شو�س  �أده����ان����وم  ت���ي���درو����س 
�ملدير �لعام ملنظمة �ل�شحة �لعاملية، 
يف ر�شالة م�شورة جهود �ملنظمة يف 
�لتي  �ل�شحية  �لتحديات  مو�جهة 
تو�جه دول و�شعوب �لعامل، وجهود 
�ملوؤ�ش�شات �لرملانية يف دعم توجهات 
مو�جهة  يف  و�ل�������دول  �حل���ك���وم���ات 

جائحة كورنا ومتحور�تها.
بناء  �إىل  �ل�شعوب  ك��ل  ن��دع��و  وق���ال 
لال�شتجابة  ج��دي��دة  ��شرت�تيجية 
ذلك  ج���دي���دة مب���ا يف  ج��ائ��ح��ة  �إىل 
توقيع �تفاق، و�شنو��شل عملنا معا 
عد�لة  �أك����رث  ع���امل  يف  للم�شاهمة 
�ل����دول �ملطلة  و����ش��ت��ق��ر�ر ل�����ش��ع��وب 

على �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط.
غوتريي�س  �أنطونيو  م��ع��ايل  وق���ال 
�الأم�����ني �ل���ع���ام ل����الأمم �مل��ت��ح��دة يف 
ر���ش��ال��ة ل��ه ي�����ش��رين �أن �أرح����ب بكم 
على  هو  فعملكم  �الجتماع  ه��ذ�  يف 
�أنحاء  كل  يف  �مل�شرعني  عمل  غ��ر�ر 
�لعديد  ت��و�ج��ه��ون  ف��اأن��ت��م  �ل���ع���امل، 
�لتحديات مثل جائحة كوفيد  من 
ب���اأه���د�ف  ق���دم���ا  ول��ل��م�����ش��ي   ،19
نعمل  �أن  علينا  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�شويا لبناء �قت�شاديات ال ترتك �أي 

�شخ�س خلفها.
م��ه��م��ة جد�  �أدو�رك�������م  �إن  و�أ����ش���اف 
منتدى  ل���ع���ق���د  ن�������ش���ت���ع���د  ب���ي���ن���م���ا 
�أن  كما  �لثالث  �لهجرة  ��شتعر��س 
يف  جد�  مهمة  �شتكون  م�شاهماتكم 
يعقد  �شوف  �ل��ذي  �لتعليم  منتدى 
�أن  موؤكد�  �ملقبل،  �شبتمر  �شهر  يف 
�ل�شعوب  و�شع  للرملانات مهمة يف 
بناء  �إىل  د�ع��ي��ا  �ل�شيا�شات  قلب  يف 
���ش��ب��ك��ة ب����ن����اءة ت�����ش��م��ل �ل���رمل���ان���ات 
وقطاعات  �مل���دن���ي���ة  و�مل���ج���ت���م���ع���ات 

�أخرى.

من 14 اإىل 16 مار�س يف اإك�ضبو دبي 2020

ّناع امل�صتقبل 2022 جامعة زايد حتتفل بتخريج دفعة �صُ
•• دبي -الفجر:

 حت����ت رع����اي����ة م���ع���ايل ن������ورة بنت 
�لثقافة  وزي�������رة  �ل��ك��ع��ب��ي  حم���م���د 
و�ل�������ش���ب���اب رئ��ي�����ش��ة ج���ام���ع���ة ز�ي����د 
لالحتفال  �جل���ام���ع���ة  ت�����ش��ت��ع��د   ،
ب��ت��خ��ري��ج �ل��دف��ع��ت��ني �ل������١٩ و�ل�����٢٠ 
و�ل�١٠  �ل���٩  �لدفعتني  و  للطالبات 
�لبكالوريو�س،  مرحلة  يف  للطالب 
خريجي  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  ودف�����ع�����ات 
�حلفل  و�شيقام  �لعليا،  �ل��در����ش��ات 
ح�شورياً يف �لقاعة �ل�شمالية ملركز 

فعلى عك�س ف�شول �لتخرج �الأخرى 
�مل�شتقبل"  �شناع  "دفعة  و�ج��ه��ت   ،
غري  ��شتثنائية  ظ��روًف��ا   2022
بجد�رة  �ج���ت���ازوه���ا  و  �ع���ت���ي���ادي���ة، 
مب�������ش���اع���دة �أ�����ش����ره����م و�أق����ر�ن����ه����م، 
ز�يد." من  �أع�شاء جامعة  وجميع 
�لنجار،  ح�شن  ���ش��ع��ادة  ق���ال  جهته 
ع�����ش��و جم��ل�����س �جل��ام��ع��ة و رئي�س 
�أن  ز�ي���د:  جامعة  خريجي  ر�ب��ط��ة 
على  حازت  ��شتثنائية  دفعة  "هذه 
قدماً  للم�شي  م�شبوق  غ��ري  ل��ق��ٍب 
جانب  �إىل  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  ك�����ش��ف��ر�ء 

�خلم�شني  ن��ح��و  ل��ل��رح��ل��ة  �ل���دول���ة 
معاليها  و�أ�شافت  �لقادمة".  عاًما 
حفل  "��شت�شافة  ب��������اأن  ق���ائ���ل���ة 
�ل����ت����خ����رج يف �حل�������دث �الأك���������ر يف 
 2020 �إك�����ش��ب��و  "معر�س  �ل��ع��امل 
دبي" ، مينح خريجي جامعة ز�يد 
�حلقيقي  �ملعنى  لتجربة  �لفر�شة 
و�شناعة  �ل���ع���ق���ول  رب����ط  ل�����م��ب��دئ 
�أح���د  ���ش��ب��اب��ن��ا ه���م  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل الأن 
للتقدم  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لعنا�شر  �أب���رز 
و�الزده��������ار يف ج��م��ي��ع �جل���و�ن���ب و 
ب��ن��اء  ع��امل حديث  �أه���م عن�شر يف 

�إك�شبو  منطقة  يف  للمعار�س  دب��ي 
2020 دبي خالل �لفرتة من 14 

�إىل 16 مار�س 2022.
وق���ال���ت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
وطالبات  ط��الب  يتمتع   �لكعبي: 
بجامعة  �مل�شتقبل"  �شناع  "دفعة 
ز�يد بالقدرة على بناء عامل �أف�شل 
و�شيظلون  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  وت�����ش��ك��ي��ل 
د�ئًما م�شدر فخر لدولة �الإمار�ت 
فجهودهم   - �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�مللمو�شة  وجن��اح��ات��ه��م  �مل�����ش��ت��م��رة 
قيادة  يف  ف���ّع���ال  وب�����ش��ك��ل  ت�����ش��اه��م 

�أن  و�أك������دت  م�شرق."   وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
�مل�شتقبل''  "�شّناع  ت���خ���رج  ح��ف��ل 
تطلعات  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  يركز 
�مل�شاهمة  �مل�شتقبلية بهدف  �لطلبة 
�الإم���ار�ت نحو  دول��ة  ��شتعد�د�ت  يف 
ملئوية  و���ش��واًل  �ل��ق��ادم��ة  �خلم�شني 
بالدولة  �إ�شادتهم  وي��رز  �الحت���اد، 
وكونها  �مل�شتحيل  ت��ع��رف  ال  �ل��ت��ي 
تو�شيع  يف  ب����ه  ي���ح���ّت���ذى  من����وذج����ا 
وت�شخري مهار�تهم  �آفاق معرفتهم 
وخ��ر�ت��ه��م ل��ي��ك��ون��و� ق��ادري��ن على 
�إ�شر�ًقا."  �أك���رث  مل�شتقبل  �ل��ق��ي��ادة 

ثماين  من  وطالبة  طالًبا   3932
وطالبة  طالًبا   540 منهم  كليات، 
حا�شلي على درجة �المتياز ومرتبة 
�ل�شرف �شيتم �الحتفال بهم ب�شكل 
منف�شل يف حفل ��شتثنائي بح�شور 
ك��ب��ار �ل�����زو�ر و�ل�����ذي ي��ق��ام يف 16 
ملركز  �ل�شمالية  �ل��ق��اع��ة  يف  م��ار���س 
�إك�شبو  منطقة  يف  للمعار�س  دب��ي 
�ملتز�يد  �ل���ع���دد  ي��ع��ك�����س   .2020
خل��ري��ج��ي ج��ام��ع��ة ز�ي���د ع��اًم��ا بعد 
ن�شبة  يف  �مل���ل���ح���وظ  جن��اح��ه��ا  ع����ام 
وتخريج  �ل�شنوية  �لطلبة  �لتحاق 

قادة �لوطن �ملعطاء و�ملجتمع كافة 
نحو" �خلم�شني �لقادمة "، فقد مت 
كافة  و  و�ملعرفة  بالعلم  جتهيزهم 
�مل��ه��ار�ت �ل��الزم��ة الإث��ب��ات قدرتهم 
و�نتهاز  و�ل���ق���ي���ادة  �ل���ع���ط���اء  ع��ل��ى 
�ل���ف���ر����س م����ن ك����ل ج���ان���ب ممكن، 
ك���ل ذل���ك م���ن ج��ام��ع��ة ت��ع��ت��ز با�شم 
�ل�شيخ  دولتها،  وموؤ�ش�س  موؤ�ش�شها 
-رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�أكرث  �أف�شل و  �هلل- لبناء م�شتقبل 

�زدهار�ً لالإن�شانية ".
بتخريج   ز�ي�������د  ج���ام���ع���ة  حت���ت���ف���ل 

دعوة  و�شتتم  �مل�شتقبلية،  �لقياد�ت 
�ل�شنوي  �حلفل  حل�شور  �جلمهور 
مبا�شر  ب��ث  ع��ر  للجامعة  �الأك���ر 
قنو�ت  ع��ر  عنها  �الإع�����الن  �شيتم 
تديرها  �لتي  �الجتماعي  �لتو��شل 

�جلامعة يف �الأيام �ملقبلة.

مدير الهيئة االحتادية للرقابة النووية لب»وام«: االإمارات ملتزمة باملعايري العاملية لالأمان النووي
•• اأبوظبي-وام: 

�لنووية،  للرقابة  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  ع��ام  مدير  فيكتور�شن  كري�شرت  �أك��د 
�لعاملية فيما يخ�س  باملعايري  �اللتز�م  �أعلى م�شتويات  �الإم��ار�ت حققت  �أن 
�إجناز  م��ن  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  متكنت  �لهيئة  �أن  �إىل  الف��ت��اً  �ل��ن��ووي  �الأم����ان 
م�شتهدفاتها �ال�شرت�تيجية بهيئة رقابية نووية م�شتقلة ت�شريعياً م�شوؤولة 

عن �الإجر�ء�ت �ملرتبطة باالإ�شعاعات يف �لدولة.
وقال كري�شرت فيكتور�شن يف حو�ر �أجري عن بعد مع وكالة �أنباء �الإمار�ت 
ر�ئدة  رقابية  بو�شفها جهة  عاملياً  مكانتها  تعزيز  �لهيئة يف  »و�م«: جنحت 
يف ظل مو��شلة جهودها يف �لرقابة �لنووية و �لتي تعد مهمتها �لرئي�شية 
�ملوؤين  �الآث��ار �ل�شارة �ملرتتبة على �الإ�شعاع  يف حماية �ملجتمع و�لبيئة من 
�أ�شاليب  وف��ق  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  و�حل�����ش��ري  �ل�شلمي  �ال���ش��ت��خ��د�م  و�شمان 
�ملمار�شات  �أف�شل  مع  ين�شجم  ومبا  �ملعنية،  �جلهات  مع  ومن�شقة  متكاملة 
�لدولية، باالإ�شافة �إىل تطوير قدر�ت وخر�ت �لكو�در �لوطنية �ملتخ�ش�شة 
و�مل�شتقبل.  �حلايل  �لوقت  يف  و�الإ�شعاعي  �لنووي  �لقطاعني  على  للرقابة 
من  مبجموعة  �ال�شتعانة  على  �لهيئة  �إن�����ش��اء  خ��الل  " حر�شنا  و�أ���ش��اف: 
ر�أيهم �ال�شت�شاري خالل و�شع �خلطط  �خلر�ء و�لذين مت �الطالع على 
�تباعها يف  �لتي يجب  �لتنظيمية  �للو�ئح  و�لت�شريعات وتطبيق  و�لقو�نني 
م�شري�ً  �لت�شريعات"..  مع  يتو�فق  مبا  �لرت�خي�س  نظام  و�إ���ش��د�ر  �لقطاع 
�إىل �أن �لهيئة تقوم بتحديد جميع �مل�شائل �ملتعلقة باالأمان �لنووي و�الأمن 
�ملعاهد�ت  بتنفيذ  و�اللتز�م  و�ل�شمانات  �الإ�شعاعات  من  و�لوقاية  �لنووي 

�لدولية و�لقر�ر�ت و�التفاقيات �لتي �أبرمتها �لدولة.
عنا�شر  ووظفنا  و�لتفتي�س  �لت�شريعات  جم��ال  يف  خ��ر�ء  لدينا  �إن  وق��ال 
�إم���ار�ت���ي���ة ي��ن��ت��م��ون جل��ام��ع��ات ق��وي��ة ول��دي��ه��م م��ع��رف��ة ع��ال��ي��ة يف �لعلوم 
�الإمار�تية  �ل��ق��در�ت  بناء  �أن  �إىل  م�شري�ً  �مل��ه��ار�ت،  و�أث��ب��ت��و�  و�لتكنولوجيا 
�أولوية ق�شوى يف �لهيئة �لتي يعمل  �لنووية يعد  للعمل يف قطاع �لرقابة 
بها 245 موظفاً ت�شكل ن�شبة �لتوطني بينهم %72 �أكرثهم يف منا�شب 
قيادية، وت�شكل �لكو�در �لوطنية �ل�شابة حو�يل %44 من �إجمايل �لقوى 

�لعاملة يف �لهيئة.
و�أكد مو��شلة �لهيئة �لتز�مها بتطوير قدر�ت �لكو�در �لوطنية يف �لقطاع 
�لنووي �ل�شلمي، �ن�شجاماً مع �أهد�فها يف جمال بناء �لقدر�ت و�ال�شتد�مة 
مثل  �مل��ه��ار�ت  لبناء  �لنطاق  و��شعة  بر�مج  ع��دة  بتنفيذ  �لهيئة  تقوم  فيما 

تطوير  يف  مهماً  دور�ً  يلعب  �ل��ذي  و  �لنووية  �لرقابة  يف  �لقيادة  برنامج 
�ملبذولة  �جلهود  لتعزيز  �لهيئة  و�إد�ر�ت  مديري  ل��دى  �لقيادية  �لكفاء�ت 
�لقدر�ت  وبناء  �لتوطني  بدوره على دعم جهود  ر�شالتها.. ويركز  لتحقيق 

�ملعرفية يف جمال �لرقابة �لنووية.
%90 من مديري  �أك��رث من  �شارك  �ملا�شي،  �لعام  خ��الل  �أن��ه  �إىل  لفت  و 
حني  يف  �لنووية  �لرقابة  يف  �لقيادة  برنامج  يف  �الأق�شام  وروؤ���ش��اء  �الإد�ر�ت 
14 �آخرين يف �إطار برنامج تاأهيل �ملفت�شني لدى �لهيئة لي�شل  مت تاأهيل 
بعمليات  يقوم  مفت�شاً   80 م��ن  �أك��رث  �إىل  بها  �ملوؤهلني  �ملفت�شني  �إج��م��ايل 

تفتي�شية يف �أنحاء �لدولة كافة.
�لهيئة  لدى  �إز�ء ح�شول موظفتني  �لهيئة عن فخره  عام  �أع��رب مدير  و 
�نتهاء  عن  ف�شاًل  �لنووية  �لهند�شة  يف  و�ملاج�شتري  �لدكتورة  درج��ة  على 

�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  لدى  تدريبي مكثف  برنامج  موظفة من 
�النت�شار  حظر  يف  دولية  �إمار�تية  مفت�شة  �أول  لت�شبح  �ل�شمانات  ق�شم  يف 
�لنووي وتوقع تخريج ثمانية من موظفي �لهيئة يف مار�س �جلاري و�لذين 
�شيح�شلون على �شهادة م�شغل مفاعل نووي لي�شل �إجمايل �لعدد لدينا �إىل 

موظفاً.  11
و�أكد فيكتور�شن �أن �لهيئة �شتو��شل دعمها �ملهم يف �لرقابة على �لقطاعني 
�لطاقة  ��شرت�تيجية  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة  �لدولة  يف  و�الإ�شعاعي  �لنووي 
�خلطة  حتقيق  يف  �لدولة  جهود  دعم  جانب  �إىل  �الإمار�ت  لدولة   2050
وبناء  �ملعرفة  لتبادل  �ل��دويل  �لتعاون  تعزيز  �إىل  �إ�شافة   ،2071 �ملئوية 

�لقدر�ت.
و  �لبحث  �لهيئة �شرتكز على  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  �ل��ع��ام �جل���اري،  و ح��ول خطط 
يف  �لبحثية  �مل�شاريع  من  �لعديد  متويل  يف  �مل�شاركة  خ��الل  من  �لتطوير 
جماالت �لعلوم �لنووية وم�شاركة موظفينا يف بر�مج بحث دولية خمتلفة 
�إىل جانب تعزيز دوره��ا �لرقابي يف �لقطاعات �ملختلفة من خالل تطبيق 

تقنيات و�إجر�ء�ت جديدة.
و �أ�شار �إىل �أن �لهيئة بد�أت �لعمل على تطوير ��شرت�تيجية 2026-2023 
للهيئة، و�لتي تو�شح بالتف�شيل خارطة �لطريق �مل�شتقبلية يف �لرقابة على 
�أنه �شيتم �النتهاء من  �إىل  �لقطاعني �لنووي و�الإ�شعاعي يف �لدولة، الفتاً 
�إد�رة  مثل  مو��شيع  على  تركز  و���ش��وف  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ال�شرت�تيجية  تطوير 
�ال�شرت�تيجي  و�لتعاون  �لرقابي،  و�الإط��ار  و�لتطوير،  و�لبحث  �لنفايات، 

�لوطني و�لدويل، ف�شاًل عن �مل�شائل �لرقابية �الأخرى.

كري�ضرت فيكتور�ضن :
العمل منظومة  �صمن  ق�صوى  اأولوية  االإماراتية  القدرات  • بناء 

العاملة القوى  اإجمايل  % من   44 ت�صكل  ال�صابة  الوطنية  • الكوادر 
املقبلة لالأعوام  الهيئة  اأولويات  حتدد  ا�صرتاتيجية  • اإعداد 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي : الفجر

وح������������دة �������ش������رط������ان �ل�������ث�������دي يف 
ميديكلينيك م�شت�شفى �ملدينة هي 
جزء من مركز �ل�شرطان �ل�شامل، 
وه��و �أك���رث �مل��ر�ف��ق ت��ق��دًم��ا يف دبي 
�ل�شرطان.  وع������الج  ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
�ملتخ�ش�شون  �مل���وظ���ف���ون  ي��ع��م��ل 
م�����ًع�����ا ب����ا�����ش����ت����خ����د�م ن����ه����ج ف���ري���ق 
للحفاظ  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  م���ت���ع���دد 
ومتعاطفة  ���ش��ل�����ش��ة  رح���ل���ة  ع���ل���ى 
ل��ل��م��ري�����س. خ����الل �شهر  وف��ع��ال��ة 
�شرطان  وح���دة  خ�شعت  ف���ر�ي���ر، 
لل�شهادة  ����ش���ارم  ل��ت��ق��ي��ي��م  �ل���ث���دي 
�الف���رت�����ش���ي���ة، ق���ام خ��الل��ه خبري 
�لرنامج  �متثال  بتقييم  �مل�شح  يف 

مبا  �ل�شلة  ذ�ت  �ل�شهاد�ت  ملعايري 
يف ذل����ك دع����م �مل���ري�������س و�الأ�����ش����رة 
�ل���ذ�ت���ي���ة وخ�����رة جميع  ل�������الإد�رة 
�الأطباء �ملعنيني وفريق �لتمري�س 
�ل���ث���دي، وغريهم  �أ���ش��ع��ة  وف���ري���ق 
�ملا�شح  �أج���رى  . كما  م��ن �خل���ر�ء 
�ملوظفني  م���ع  خ��ا���ش��ة  م���ق���اب���الت 

و�ملر�شى الأخذ �ملالحظات.
�ل�شرطان  ه����و  �ل����ث����دي  ����ش���رط���ان 
�الأك�������رث �ن���ت�������ش���ار�ً يف �ل����ع����امل. يف 
�الإم��������������ار�ت �ل����ع����رب����ي����ة �مل����ت����ح����دة، 
%38.8 من ت�شخي�شات �شرطان 
يعني  ما  بالثدي،  �لن�شاء مرتبطة 
�أن �أكرث من 1000 �م��ر�أة ت�شاب 
ب�شرطان �لثدي كل عام. ومع ذلك، 
ميكن ع��الج ���ش��رط��ان �ل��ث��دي عند 

ت�شخي�شه مبكًر� وعالجه من قبل 
�ملهار�ت  ذوي  �الأط���ب���اء  م��ن  ف��ري��ق 
�ل�شحيني  و�ملتخ�ش�شني  �لعالية 

�ملتعاونني.
م���ن خ����الل �حل�������ش���ول ع��ل��ى هذه 
�شرطان  وح����دة  ت��ل��ت��زم  �ل�����ش��ه��ادة، 
م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  �لثدي 
�ملدينة بالتح�شني �مل�شتمر للجودة 
يف �شالمة �ملر�شى وجودة �لرعاية 
من  �لعديد  ت��وف��ر  فهي  ملر�شاها. 
برنامج  وت��ط��وي��ر  ل��ب��ن��اء  �ل��ف��ر���س 
لزيادة  �ل���ث���دي  ل�����ش��رط��ان  م��ت��م��ي��ز 
و�لنتائج  �مل��ر���ش��ى  رع��اي��ة  حت�شني 
�إطاًر�  �ملعايري  توفر  كما  �لطبية. 
ل���ت���ق���دمي رع����اي����ة ت��ت��م��ح��ور حول 
�لتغيري�ت  وت���ق���ل���ي���ل  �مل����ري���������س، 

و�مل����خ����اط����ر، و����ش���م���ان �ت����ب����اع نهج 
من�شق لكل مري�س.

�شهادة  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول  ي��ت��ط��ل��ب 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل�����ش��رتك��ة �ل��دول��ي��ة لهذ� 
ميديكلينيك  م�����ن  �ل�����رن�����ام�����ج 

م�شت�شفى �ملدينة:
توفري رعاية م�شتمرة ت�شمل �أ�شعة 
�ل���ث���دي وج���ر�ح���ة �ل���ث���دي وع���الج 
عالج  وخ���دم���ات  �ل��ط��ب��ي��ة  �الأور�م 

�الأور�م باالإ�شعاع.
متعدد  فريق  نهج  هناك  يكون  �أن 
�لتخ�ش�شات �لذي يقدم جمموعة 
�ملتقدم  �الأم��ر����س  علم  من  كاملة 
�ملبكر  للك�شف  �لثدي  �أ�شعة  ودع��م 

وعالج مر�شى �شرطان �لثدي.
�ملوحدة  �الأد�ء  مبقايي�س  �ل��وف��اء 

لنتائج  �مل�����ش��ت��غ��رق  �ل����وق����ت  م���ث���ل 
�لت�شريح �ملر�شي، و�لتهابات �ملوقع 
�لكيميائي  و�ل���ع���الج  �جل����ر�ح����ي، 
�الإ���ش��ع��اع��ي مب��ا يتما�شى  و�ل��ع��الج 

مع �الإر�شاد�ت �لدولية.
قبل  �الأد�ء  ق��ي��ا���س  ب��ي��ان��ات  ج��م��ع 
�أ���ش��ه��ر م��ن زي����ارة مر�جعة  �أرب���ع���ة 

�ل�شهادة �الأولية.
وبهذ� �ل�شاأن قال ماثيو درون�شفيلد، 
م�شت�شفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  م���دي���ر 
�لرعاية  ج������ودة  "�إن   : �مل���دي���ن���ة 
�لق�شوى  �أول��وي��ت��ن��ا  ه��ي  مل��ر���ش��ان��ا 
�أن�شاأت ميديكلينيك  �ل�شبب  ولهذ� 
�شاماًل  برناجًما  �ملدينة  م�شت�شفى 
�لك�شف  ي��غ��ط��ي  �ل��ث��دي  ل�����ش��رط��ان 
�ملبكر عن �شرطان �لثدي للمتابعة 

�لعالج.  بعد  ملر�شانا  �ملتخ�ش�شة 
بروتوكوالت  �أح���دث  فريقنا  يتبع 
و�إر�شاد�ت �لعالج �لدولية ويف �إطار 
�ل�شامل  �ل�����ش��رط��ان  م��رك��ز  �إع�����د�د 
�ملعتمد  �ل���رن���ام���ج  وب���ه���ذ�  ل��دي��ن��ا 
ميكننا تقدمي رعاية عالية �جلودة 
�شرطان  ملر�شى  �ملنا�شب  �لوقت  يف 

�لثدي لدينا ".

�أن��ي��ت �حلمادي،  وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة 
�����ش���ت�������ش���اري ج����ر�ح����ة �ل����ث����دي يف 
�ملدينة:  م�شت�شفى  ميديكلينيك 
“تعالج وحدة �شرطان �لثدي �أكرث 
100 �م��ر�أة م�شابة ب�شرطان  من 
�ل��ث��دي ك��ل ع����ام. ن��ح��ن ف��ري��ق من 
و�ملوظفني  �ملتخ�ش�شني  �الأط��ب��اء 
�ملدربني �لذين يعاجلون مر�شاهم 

�لدولية ويف نهج  وفًقا لالإر�شاد�ت 
ف��ري��ق م��ت��ع��دد �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات. من 
�لدولية  �ل��ل��ج��ن��ة  �ع��ت��م��اد  خ����الل 
تلقينا   ،  )JCI( �مل���������ش����رتك����ة 
م��الح��ظ��ات �إي��ج��اب��ي��ة ح��ول نهجنا 
�ل�شرطان  مر�شى  ودعم  �لعالجي 
�لتو�شيات  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل��دي��ن��ا 

�لقيمة ملزيد من �لتح�شني ".

حيث  �لبيئة  حماية  نحو  مهمتها  للبيئة  �الإم���ار�ت  عمل  جمموعة  تو��شل 
تعاونت مع بنك �لفجرية �لوطني لتنظيم ن�شاط ت�شجري ح�شري �شخم يف 

�إطار برنامج "من �أجل �إمار�تنا نزرع". 
�ل�شبت  ي��وم  �لفجرية  ب��اإم��ارة  دب��ا  منطقة  يف  �الأ�شجار  ت�شجري  ن�شاط  �أقيم 
حيث متت زر�عة 265 �شتلة من �أ�شجار �ل�شدر و�لغاف   2022 مار�س   6

�الأ�شلية يف حممية ع�شل.
�لعميق  تقديرها  عن  �جلموعة،  رئي�شة   ، �ملرع�شي  حبيبة  �ل�شيدة  �أع��رب��ت 
للبيئة  �الإم���ار�ت  عمل  جمموعة  لدعمها  للبيئة  �لفجرية  لهيئة  و�متنانها 

ولت�شهيل ن�شاط زر�عة �الأ�شجار.
ماليني  �أن  �لبحثية  �ل��در����ش��ات  �حل�شور:"تقدر  �أم���ام  خطابها  يف  وق��ال��ت 
�ل��ه��ك��ت��ار�ت م��ن �الأر�����ش���ي �حل��رج��ي��ة ي��ت��م حت��وي��ل��ه��ا �إىل �أن�����و�ع �أخ����رى من 
للنباتات  �لرئي�شية  �ملكونات  �الأ�شجار  ت�شكل  عام.  كل  �الأر��شي  ��شتخد�مات 

�لنظام  وظائف  يف  كبرية  خ�شارة  �إىل  �لنباتي  �لغطاء  فقد�ن  �أدى  �ملفقودة. 
مبن�شة  �ملعني  �ل��دويل  �حلكومي  �لفريق  عن  �شادر  لتقرير  وفًقا  �لبيئي. 
�لعلوم و�ل�شيا�شات يف جمال �لتنوع �لبيولوجي وخدمات �لنظم �الإيكولوجية 
)IPBES( ، فاإن تدهور �لنظم �لبيئية لالأر��شي و�لبحار يقو�س رفاهية 
3.2 مليار �شخ�س ويكلف حو�يل ٪10 من �لناجت �ملحلي �الإجمايل �لعاملي 

�ل�شنوي يف خ�شارة �الأنو�ع وخدمات �لنظم �لبيئية. "
و�لبحار،  لالأر��شي  �لبيئي  �لنظام  تدهور  خلطورة  "نظًر�  �أنه  �إىل  و�أ�شارت 
لالأمم  ع��ق��ًد�   2030-2021 �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية  �أع��ل��ن��ت 
�ملتحدة ال�شتعادة �لنظام �لبيئي ، بهدف تو�شيع نطاق ��شتعادة �لنظم �لبيئية 
�ملتدهورة و�ملدمرة كتدبري مثبت حماربة �أزمة �ملناخ وتعزيز �الأمن �لغذ�ئي 
و�إمد�د�ت �ملياه و�لتنوع �لبيولوجي. تو��شل �ملجموعة رحلة مليئة باحليوية 
دولة  �ملحلية يف  �الأ�شجار  لزر�عة  ود�ئ��م  ه��ادف  دعم  وتاأمني  �ملجتمع  الإلهام 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ".
�لوطني  �لفجرية  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�س  قال  �ملبادرة،  هذه  على  وتعليًقا 
فين�س كوك: "يلعب بنك �لفجرية �لوطني دوًر� �أ�شا�شًيا يف تطوير �لفجرية 
من خالل مثل هذه �ملبادر�ت �لتي تهدف �إىل تعزيز �ملجتمع. هذه �ملبادرة هي 
�متد�د لهدف �مل�شوؤولية �الجتماعية لل�شركات للبنك للم�شاركة يف م�شاريع 
موؤثرة ، مثل �حلفاظ على �لبيئة وتقدمي م�شاهمات ذ�ت مغزى للمجتمع. 
�لكربونية  �لب�شمة  تقليل  على  ونعمل  �لبيئية  باال�شتد�مة  ملتزمني  نبقى 
، بل  �الأ�شلية فح�شب  �إمارتنا  ؛ ال ُيظهر هذ� �جلهد تفانينا جتاه  �ل�شاملة 
�أكر  ب�شكل  يحفزنا  ب�شرًيا  وج��ذ�ب  ملمو�س  تغيري  �إح��د�ث  �إىل  ا  �أي�شً �أدى 
مع  يتما�شى  مب��ا  للمجتمع  �جلميل  رد  يف  �ملتمثلة  مهمتنا  مو��شلة  على 

�إ�شرت�تيجيتنا للم�شوؤولية �الجتماعية لل�شركات".
مع �إختتام حدث غر�س �الأ�شجار مع بنك �لفجرية �لوطني، تكون جمموعة 

�الأ�شجار  �شتلة من   2،106،791 بزر�عة  للبيئة قد قامت  �الإم��ار�ت  عمل 
�ملحلية يف خمتلف �إمار�ت �لدولة منذ بدء هذ� �لن�شاط يف عام 2007. وقد 
�لكربون  �أك�شيد  ث��اين  م��رتي من  12،423.11 طن  �إىل حجز  ذل��ك  �أدى 

�شنوًيا عند �الإ�شتحقاق.
وقد قامت �ملجموعة منذ بد�ية �لعام �حلايل 2022 بزر�عة 1،545 �شجرة 
)9.11 مليون طن مرتي من ثاين �أك�شيد �لكربون(، حيث تقوم ب�شفتها 
منظمة غري حكومية معتمدة من برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة ، و�تفاقية 
�الأمم �ملتحدة ملكافحة �لت�شحر، باإجر�ء هذ� �حلدث �ملهم �لذي �شينتج عنه 
�ملتحدة:  ل��الأمم  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  3 من  للهدف  �ملبا�شرة  �لنتائج 
�ل�شحة �جليدة و�لرفاهية �لهدف 11 من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة لالأمم 
�ال�شتهالكي  �الإن��ت��اج   :12 �لهدف  و�ملجتمعات؛  �مل�شتد�مة  �مل��دن  �ملتحدة: 

�مل�شوؤول؛ �لهدف 13: �لعمل �ملناخي و�لهدف 15: �حلياة على �الأر�س.

جمموعة االإمارات للبيئة توا�صل رحلتها لزيادة امل�صاحات اخل�صراء امل�صتدامة داخل الدولة

•• اأبوظبي -رم�صان عطا 

�أك���������دت �الأم������ان������ة �ل����ع����ام����ة جل���ائ���زة 
خ��ل��ي��ف��ة �ل���رتب���وي���ة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دور 
�مل����ر�أة ع��ل��ى ك��اف��ة �مل�����ش��ت��وي��ات �ملحلية 
باعتبارها  و�ل���ع���امل���ي���ة  و�الإق���ل���ي���م���ي���ة 
�ملجتمعات  نه�شة  يف  رئي�شياً  �شريكاً 
�حل�شارية  �لتنمية  م��ع��دالت  ودف����ع 
تطلعات  تلبي  م�شتقبلية  �آف����اق  �إىل 
�ل�����ش��ع��وب يف ك��ل م��ك��ان، م�����ش��رية �إىل 
للمر�أة  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  �الح��ت��ف��ال  �أن 
منا�شبة مو�تية لت�شليط �ل�شوء على 
حققتها  �ل��ت��ي  �حل�شارية  �ملكت�شبات 
�ملر�أة �الإمار�تية منذ �نطالق م�شرية 
�خلم�شة  �ل���ع���ق���ود  خ������الل  �الحت��������اد 
�ملا�شية، وما حتمله هذه �مل�شرية من 
�ملقبلة  للخم�شني  م�شتقبلية  تطلعات 

. ج��اء ذل��ك خ��الل �جلل�شة �حلو�رية 
�لتي نظمتها �الأمانة �لعامة للجائزة 
�ملر�أة  ي��وم  م��ع  ع��ن بعد وذل��ك تز�مناً 
�لعربية ريادة  " �مل��ر�أة  �لعاملي بعنو�ن 
�لعفيفي  �أم���ل  وح�����ش��رت��ه��ا   ،" ع��امل��ي��ة 
�الأمني �لعام جلائزة خليفة �لرتبوية، 
منى  �لدكتورة  من  كل  فيها  وحت��دث 
د�ئرة  رئي�س  معايل  م�شت�شار  �لبحر 
�شعيد  و�ل���دك���ت���ور  �مل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة 
�ململكة  يف  �جل��ائ��زة  من�شق  �الأف���ن���دي 
رحاب  و�لدكتورة  �ل�شعودية،  �لعربية 
حممود من�شقة �جلائزة يف جمهورية 
فاطمة   و�ل��دك��ت��ورة  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�شر 
�شلطنة  يف  �جل���ائ���زة  من�شقة  �ل��ك��اف 
�لعري خالد  و�لدكتور خالد  عمان، 

�لعري ع�شو �للجنة �لتنفيذية . 
�لعفيفي  �أم���ل  �أ����ش���ارت  جانبها  وم���ن 
�الأمني �لعام جلائزة خليفة �لرتبوية 
ت�شلط  �لتي  �جلل�شة  هذه  �أهمية  �إىل 
�ل�شوء على �ملنجز�ت �حل�شارية �لتي 
حققتها �ملر�أة يف خمتلف �أنحاء �لعامل 
وك���ذل���ك يف �ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي ودول����ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي قدمت 
فيها �ملر�أة منوذجاً فريد�ً مل�شرية �ملر�أة 
و�لفخورة  �لوطنية،  بهويتها  �ملعتزة 
د�ئماً  و�ملتطلعة  �حل�����ش��اري،  ب��اإرث��ه��ا 
ملو�كبة �لع�شر و�لتفاعل مع �مل�شتقبل 

 .
ويف بد�ية �جلل�شة �أكد �لدكتور خالد 
�الإمار�تية  �مل������ر�أة  �أن  ع��ل��ى  �ل���ع���ري 

ب�����ارزة يف خمتلف  ����ش��ه��ام��ات  ق��دم��ت 
جم�������االت �ل���ت���ن���م���ي���ة �ل���وط���ن���ي���ة ويف 
فيه  ت�شكل  �ل���ذي  �لتعليم  مقدمتها 
�مل��ر�أة معلمة و�إد�ري��ة وطالبة ر�شيد�ً 
حملياً  و�ل���ري���ادة  �لتميز  م��ن  ز�خ����ر�ً 

ودولياً . 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة منى 
�مل��ر�أة �لعربية ت�شعى الأن  �إن   : �لبحر 
�القت�شادية  �لتنمية  يف  فاعلة  تكون 
من  ك��ث��ري�ً  ت��و�ج��ه  وه��ي  و�ملجتمعية، 
�لريادي  دوره����ا  ل��ت��اأك��ي��د  �ل��ت��ح��دي��ات 
نقول  �أن  ون�شتطيع  �مل��ج��ال،  ه���ذ�  يف 
بعزمها   �����ش���ت���ط���اع���ت  �إن�����ه�����ا  ب���ف���خ���ر 
هذه  م��ن  �لكثري  تتجاوز  �أن  وثباتها 
ويف  فاعليتها،  تثبت  و�أن  �لتحديات 

فاإن  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�أك��رث حظاً من بع�س قريناتها  �مل��ر�أة 
يف دول �ملنطقة الأنها توفرت لها �شبل 
�لتحقق و�لريادة �شو�ء كان ذلك من 
بقدر�تها  موؤمنة  قيادة  وج��ود  خ��الل 
نظام جمتمعي  ووج���ود  لها،  ود�ع��م��ة 
و�أ�شري د�عم لها يف م�شريتها �لعلمية 

و�لعملية . 
وق�����ال �ل���دك���ت���ور ���ش��ع��ي��د �الأف����ن����دي : 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �مل������ر�أة  �أ���ش��ه��م��ت 
�لتنمية  يف  ب���ارز�  ��شهاماً  �ل�شعودية 
�مل�شتد�مة وتقدم �لبالد منذ �لتاأ�شي�س 
�ملر�أة  وحظيت  �حلا�شر،  وقتنا  وحتى 
م��و����ش��ع خمتلفة  �ل���دول���ة يف  ب��دع��م 
للرجل،  ي���ق���دم  م����ا  �أح����ي����ان����اً  ت���ف���وق 

مر�كز  حالياً  �ل�شعودية  �مل��ر�أة  وتتبو�أ 
ومنا�شب قيادية ت�شهم فيها بفاعلية 
�ل�شعودية على  �ملر�أة  كبرية، وح�شور 
�مل�شتوى �لعاملي �أ�شبح ملحوظاً ب�شكل 
خ��ادم �حلرمني  وتبنت حكومة  ب��ارز، 
�ل�����ش��ري��ف��ني وويل ع��ه��ده �الأم�����ني يف 
)مبادرة   2030 �لطموحة  روؤي��ت��ه��ا 
متكني �ملر�أة( وهي من �أكر �ملبادر�ت 

يف �لعامل يف هذ� �ل�شياق . 
رح������اب حممود  �ل����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
�مل�شرية  �ل����دول����ة  ع������ززت   : �أح����م����د 
�شيا�شيا  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  �مل������ر�أة  دع����م  م���ن 
جانب  �إىل  و�ج��ت��م��اع��ي��ا  و�ق��ت�����ش��ادي��ا 
ت��وف��ري ك��ل �أوج���ه �ل��رع��اي��ة و�حلماية 
و�إمي��ان��ا بجد�رتها  �إدر�ك���ا  لها، وذل��ك 
�حلياة  معرتك  خو�س  على  وقدرتها 
و�لقيادة و�لريادة على �أعلى م�شتوى، 
لعبته  �ل���ذى  و�مل��وؤث��ر  �لكبري  و�ل����دور 
و�ل�شيا�شية  �لتاريخية  �الأح����د�ث  يف 
و�ل��وط��ن��ي��ة �ل��ه��ام��ة وم���ا ق��دم��ت��ه من 

ك��ون��ه��ا العبا  ع��ن  ت�����ش��ح��ي��ات، ف�شال 
�أ�شا�شيا يف عمليات �لتنمية �مل�شتد�مة، 
�الأمر �لذى كان حمط �إ�شاد�ت عاملية 
�ملوؤ�شر�ت  يف  م�شر  ت��ق��دم  يف  و���ش��اه��م 

�لدولية �ملعنية بهذ� �مللف.
�ل��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة �لكاف  وت��ط��رق��ت 
�إىل �لتجربة �ملتميزة للمر�أة �لعمانية 
�لعمانية،  �مل������ر�أة  �أ���ش��ب��ح��ت   : ق��ائ��ل��ة 
يف  وت�شاهم  �مل��ي��ادي��ن،  ك��ل  يف  حا�شرة 
من  طاقَتها  وت�شتمَد  �ملجتمع،  ب��ن��اء 
�إميان �لقيادة �حلكيمة للبالد باأهمية 
دوره����ا، تلك �مل��ن��ج��ز�ت �ل��ك��ب��رية �لتي 
بعد  ي��وم��ا  وحت��ق��ق��ه��ا  �مل�����ر�أة  حققتها 
�لدبلوما�شي،  �ل�شرح  يف  ���ش��و�ء  ي��وم، 
منها  �لعامة  �لدولة،  موؤ�ش�شات  يف  �أو 
و�لوكيلة  �ل���وزي���رة  ف��ه��ي  و�خل��ا���ش��ة، 
و�ل�����ش��ف��رية و�الأك����ادمي����ي����ة و�الأدي���ب���ة 
و�ل�����ش��اب��ط��ة و�ل��ط��ب��ي��ب��ة وغ����ري ذلك 
�أن ظهورها  يعني  �مل��ي��ادي��ن، مم��ا  م��ن 
�لعمانية  �لنه�شة  �أن  على  دليل  ه��ذ� 

�حل���دي���ث���ة و�مل���ت���ج���ددة ال ت���ف���رق بني 
�لرجل و�مل��ر�أة يف �لقيام ب��اأدو�ر �لبناء 
و�حلقوق،  �ل��و�ج��ب��ات  ويف  و�ل��ت��ع��م��ري 
�ملكانة  تلك  �لعمانية  �مل���ر�أة  �كت�شبت 
روؤية  ووف���ق  �ملجتمع،  معطيات  وف��ق 
جعلت  �لتي  �لر�شيدة  للقيادة  خالقة 
�أ�شا�شياً  �شريكاً  �لعمانية  �مل����ر�أة  م��ن 
�لتي  �حل�����ش��اري��ة  �لنه�شة  عملية  يف 
، وهي  �حل���دي���ث���ة  ُع����م����ان  ت�����ش��ه��ده��ا 
�ملر�أة  ومت��ك��ني  ل��دع��م  م�شتمرة  روؤي���ة 
كافة  من  �ال�شتفادة  على  وت�شجيعها 
ل��ه��ا الإثبات  ُم��ن��ح��ت  �ل���ت���ي  �ل��ف��ر���س 
�لتغلب  يف  قدرتها  و�إظهار  جد�رتها، 
على ما يعرت�ُس طريَقها من عقبات، 
ب����ل ت���ك���رمٌي  ويف ذل�����ك ت����ك����رمٌي ل���ه���ا 
لبع�س  وت�����ش��ح��ي��ٌح  ك���ِل���ه،  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
من  تقلل  �لتي  �ل�شوية  غرِي  �ملفاهيم 
�لدين  بت�شريع  �ملكفولة  �مل��ر�أة  مكانة 
�الإ�شالمي �حلنيف و�لنظام �الأ�شا�شي 

للدولة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س  �ل�شيخ �شعود بن �شقر  �ل�شمو  بتوجهات من �شاحب 
�الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة ومتابعة من �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
حكومة  �طلقت  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �لقا�شمي 
ر�أ�س �خليمة م�شروع �لتعد�د �لعام لل�شكان و�مل�شاكن و�ملن�شاآت يف �الإمارة للعام 

مركز ر�أ�س �خليمة لالح�شاء و�لدر��شات تنفيذه. �شيتوىل  �لذي   ،2023
�لعام،  �لتعد�د  �أهمية م�شروع  ر�أ���س �خليمة، على  �ل�شمو حاكم  و�أك��د �شاحب 
للعمل،  و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل�شتقبلية  �خل��ط��ط  و���ش��ع  يف  �جل���وه���ري  ل����دوره 
وم�شاهمته يف �زدهار ومنو خمتلف �لقطاعات �حليوية يف ر�أ�س �خليمة، مبا 

يتما�شى و�لتوجهات �لتنموية �ل�شاملة لدولة �الإمار�ت.
يف  مهمة  �أد�ة  �الإح�شائية  و�لبيانات  �ل�شكاين  �لتعد�د  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
مو�كبة م�شرية �لدولة للخم�شني عاماً �ملقبلة، ويف حتقيق �لروؤى و�الأهد�ف 

�لطموحة للدولة وتعزيز تناف�شيتها �لعاملية، بجانب دورها يف توفري معطيات 
دقيقة متكن �شناع �لقر�ر و�جلهات و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات من ر�شم �ل�شيا�شات 

على �أ�ش�س علمية قوية.
وقال �شاحب �ل�شمو حاكم ر��س �خليمة �ن �لتعد�د �ل�شامل ي�شهم يف توظيف 
ويعزز  �مل�شتقبل،  قطاعات  خمتلف  يف  �لوطنية  �لكو�در  وتاأهيل  �الإمكانيات، 
�القت�شادية  �مل��ج��االت  �شتى  يف  �ملحتملة  �ل�شيناريوهات  و���ش��ع  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
و�ل�شحية و�لتعليمية و�الجتماعية، وكذلك �ل�تاأ�شي�س لعالقات ��شرت�تيجية 

جتمع بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.
و�ملن�شاآت  و�مل�شاكن  لل�شكان  �لعام  �لتعد�د  �عتماد �شموه م�شروع  جاء ذلك مع 
لالإح�شاء  �خليمة  ر�أ���س  مركز  ينفذه  �ل��ذي   ،2023 للعام  �خليمة  ر�أ���س  يف 
متطلبات  تلبية  على  �ملعتمدة   "2030 �الإم���ارة  "روؤية  �شمن  و�ل��در����ش��ات، 
هذ�  �شيوفر  حيث  �ل�شاملة،  �مل�شتد�مة  و�القت�شادية  �الجتماعية  �لتنمية 
ت�شكل  و�ل��ت��ي  و�حلديثة  �لدقيقة  �الإح�شائية  و�ملعلومات  �لبيانات  �لتعد�د 

�الأ���ش��ا���س الت��خ��اذ �ل���ق���ر�ر�ت �ل�شليمة وو���ش��ع �خل��ط��ط و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات يف 
�لقطاعات �حليوية.

�الأخري  �ل��رب��ع  �ل��ت��ع��د�د يف  ب��ي��ان��ات  �مل��ي��د�ن��ي��ة جلمع  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  وتنطلق 
وعلى  �لتقنية  �لو�شائل  �أح���دث  على  باالعتماد   ،2022 �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن 
�لتعد�د  من  �لثانية  �ملرحلة  يف  �لبدء  يتم  �أن  على  �لعاملية،  �ملمار�شات  �أف�شل 
2023، ويف كال  �الأول من عام  �لربع  لل�شكان يف  �لفعلي  �لعد  وهي مرحلة 
�ملرحلتني �شتزور فرق �لعمل �مليد�نية للتعد�د جميع مناطق �الإمارة، مبا فيها 

من مبان، وم�شاكن، و�أ�شر، ومن�شاآت.
�ل�شكان  ع��ن  و�شاملة  متكاملة  �إح�شائية  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  �إن�����ش��اء  �شيتم  كما 
وكذلك  �القت�شادي،  ون�شاطهم  و�الجتماعية  �لدميوغر�فية  وخ�شائ�شهم 
ذ�ت  و�أو�شاعها  وخ�شائ�شها  ومر�فقها  �ل�شكنية  �لوحد�ت  عن  بيانات  توفري 
�ل�شامل  �الإط���ار  �مل�����ش��روع  توفري  �إىل  باالإ�شافة  �ملعي�شية،  ب��االأح��و�ل  �ل�شلة 
�لتجمعات  ح�شب  �القت�شادية  و�ملن�شاآت  و�الأ�شر  و�مل�شاكن  للمبان  و�حلديث 

�مل�شوح  ع��ي��ن��ات  ل�شحب  ك��اأ���ش��ا���س  ي�شتخدم  و�ل����ذي  �الإد�ري�������ة،  و�ل��ت��ق�����ش��ي��م��ات 
�ملتخ�ش�شة. ولتنفيذ مر�حل �مل�شروع وفق �أعلى معايري �جلودة و�الحرت�فية 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ��شدر  �ل�شليمة  و�حلوكمة 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي قر�ر� بت�شكيل "�للجنة �لعليا 
للتعد�د" �لتي �شمت �شخ�شيات قيادية فاعلة يف �الإمارة، و�شت�شتعني �للجنة 
تنفيذ  على  لالإ�شر�ف  �ملجال،  هذ�  و�ملتخ�ش�شني يف  �خل��ر�ء  مبجموعة من 
�مل�شروع، وتوجيه مركز �الإح�شاء و�لدر��شات، و�جلهات �حلكومية �ملعنية حول 
خمتلف �لق�شايا �ملتعلقة، بالتعاون و�لتن�شيق من �أجل تي�شري �لعمل يف خمتلف 

مر�حل تخطيط وتنفيذ �لتعد�د وفقاً الأف�شل �ملعايري �لعلمية �لعاملية.
ويعتمد حتقيق جناح هذ� �مل�شروع �حليوي لالإمارة، على ت�شافر �جلهود يف 
للو�شول  كافة،  �ملجتمع  �شر�ئح  و�خلا�شة، وجتاوب  �لعامة  �لقطاعات  جميع 
�إىل �لنتائج �ملاأمولة و�ملرجوة منه، مبا ي�شاهم يف ر�شم مالمح م�شتقبل م�شرق 

وم�شتد�م يتنا�شب مع تطلعات حكومة ر�أ�س �خليمة ودولة �الإمار�ت.

»تزامنًا مع احتفاالت اليوم العاملي للمراأة«

»خليفة الرتبوية« املراأة االإماراتية قدمت اإ�صهامات بارزة يف التنمية الوطنية

برنامج �صرطان الثدي يف ميديكلينيك م�صت�صفى 
املدينة يح�صل على �صهادة اللجنة الدولية امل�صرتكة

مواكبة للع�ضر م�ضت�ضرفة للم�ضتقبل   بهويتها  معتزة  االإماراتية   : العفيفي  • اأمل 
واإرادتها جتاوز كثريًا من التحديات  بعزمها  ا�ضتطاعت  العربية  املراأة   : البحر  • منى 

يف دعم م�ضرية التعليم  للمراأة  رائدة  اإ�ضهامات  العربي:  • خالد 
وا�ضعة للمراأة ال�ضعودية  اآفاقًا  تفتح   2030 روؤية   : االأفندي  • �ضعيد 
متكني املراأة  يف  امل�ضرية  للدولة  ح�ضارية  منجزات   : حممود  • رحاب 

املراأة يف النه�ضة  م�ضرية  دعم  يف  رائدة  عمان  �ضلطنة   : الكاف  • فاطمة 

حاكم راأ�س اخليمة يعتمد م�صروع التعداد العام لل�صكان وامل�صاكن واملن�صاآت يف االإمارة للعام 2023

•• الفجرية - وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد 
�لفجرية رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لفجرية لتنمية �ملناطق يف 
�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  ملجل�س  �الأول  �الجتماع  �الأم��ريي  بالديو�ن  مكتبه 
لعام 2022 بح�شور معايل �شعيد حممد �لرقباين نائب رئي�س 
�ملوؤ�ش�شة،  ع��ام  م��دي��ر  �ل��ن��ون  خمي�س  و�مل��ه��ن��د���س  �الإد�رة،  جمل�س 

و�أع�شاء جمل�س �الإد�رة.

و  �ملوؤ�ش�شة  �أع��م��ال  تقرير  على  �لفجرية  عهد  ويل  �شمو  �طلع  و 
و�الإ�شكانية  �الإن�شائية  وم�شاريعها   ،2021 ع��ام  خ��الل  نتائجها 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  م��وؤّك��ًد�  عليها،  تعمل  �لتي  و�ملجتمعية 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  �ل�شيخ 
�لفجرية بتوفري �خلدمات �حلكومية وتطويرها مبا يتو�فق مع 
روؤية �لدولة وتوجهاتها يف موؤ�شر�ت كفاءة �لعمل �حلكومي وجودة 

حياة �الأفر�د، وفق �أرقى معايري �جلودة و�لتميز.
وجرى خالل �الجتماع ��شتعر��س �الإح�شائيات �ل�شنوية للموؤ�ش�شة 

ومبادر�تها �لتوعوية �لتي ت�شهم يف رفع �لوعي �ملجتمعي لالأفر�د 
يف جو�نب �لبيئة و �ال�شتد�مة و �ال�شتقر�ر �ل�شكني وذلك �شمن 

�خلطة �حلالية للموؤ�ش�شة، وخططها �لتطويرية �مل�شتقبلية.
و�أ�شاد �شمّوه، مب�شتوى �لعمل يف موؤ�ش�شة �لفجرية لتنمية �ملناطق 
و�مل�شاريع �حليوية �لتي تنفذها وت�شرف عليها يف خمتلف مناطق 
�إمارة �لفجرية م�شدًد� على �شرورة مو��شلة �جلهود �ملبذولة ورفع 
�شعادة  �الجتماع  ح�شر  �لنتائج.  �أف�شل  يحقق  مبا  �لعمل  كفاءة 

�شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية.

حممد ال�صرقي يرتاأ�س االجتماع االأول ملوؤ�ص�صة الفجرية لتنمية 
املناطق لعام 2022 ويطلع على خططها و م�صاريعها
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العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تو  �ل�ش�����ادة/يو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كمبيوتر
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2733627 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ميو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3028570 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

مرغوب للمقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1101515 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبيكوب�س 

تكنولوجي ميدل �ي�شت �ند �فريقيا لال�شت�شار�ت
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2441404 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

موبار�شكو لالدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3668465 

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة حظ �مل�شتقبل 

للحد�دة �ليدوية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1115579 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �حمد عبيد خمي�س �ل�شام�شي  ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �حمد عبيد خمي�س �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
�شميحة  �ل�ش�����ادة/م�شبغة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الوتوماتيكية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1048360 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عفر�ء حمود حممد حميد �ملن�شوري  ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عايده �بر�هيم علي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ثري علم للخدمات 

�لتعليمية و�لتدريب
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3901870 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة ي�شرى عبد�لرب عبد�لرحمن نا�شر �ل�شريف  ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف رمي حممود يحيى �ل�شامي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
�خلرة  �ل�ش�����ادة/د�ر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1009698 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة عبد�لرحمن عرفات ح�شن عبد�هلل عبد�ل�شمد  ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف عرفات ح�شن عبد�هلل عبد�ل�شمد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
�مل�شتقبل  �ل�ش�����ادة/حظ  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة معد�ت �ل�شيد و�لرحالت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1113065 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة �حمد عبيد خمي�س �ل�شام�شي  ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد �حمد عبيد خمي�س �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يونايتد تر�ن�س للتجارة �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1369958 
تعديل مدير / �إ�شافة ر�ئد جمال �بوحجله

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جمموعة �ل�شركال �س ذ م م
AL SERKAL GROUP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �حمد بن عي�شى بن نا�شر �ل�شركال
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف يونايتد تر�ن�س للتجارة �لعامة ) �س. ذ..م.م

 UNITED TRANS GENERAL TRADIG )L.L.C(

 تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة ٠.5*٠.٢ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ يونايتد تر�ن�س للتجارة �لعامة ذ.م.م
UNITED TRANS GENERAL TRADING L.L.C

�إىل/ يونايتد تر�ن�س للتجارة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
UNITED TRANS GENERAL TRADING   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة و�دي �ل�شفا للمقاوالت �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1166865 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عائ�شه حممود �شعيد حممد �ل�شام�شى ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممود �شعيد حممد عزيز �ل�شام�شى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة و�دي �ل�شفا للمقاوالت �لعامة
WADI AL SAFA GENERAL CONTRACTING EST

�إىل/ و�دي �ل�شفا للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
WADI AL SAFA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
�شركة   - للعطالت  نايت�شر  �ل�ش�����ادة/و�ن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2242962 

تعديل �إ�شم جتاري من/ و�ن نايت�شر للعطالت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ONE NATURE HOLIDAYS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �شلكت فوياجز لل�شياحة و �ل�شفر - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 SELECT VOYAGES FOR TRAVEL AND TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 

�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم كري�شتال الوجن

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2242058 

تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم كري�شتال الوجن

CRISTAL LAWNG RESTAURANT

�إىل/ مطعم كري�شتال الوجن

CRYSTAL LOUNGE RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�شتاي فيت ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي - غرب 9 - مكتب رقم 0.2104 مبنى �شمو 

�ل�شيخة فاطمه بنت مبارك
CN 1727764 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

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

و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�شادة/مري�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/6  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �الد�رية 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/3/9  - بالرقم:2205005193 
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�شركة   - �الد�رية  لال�شت�شار�ت  يونايتد  �ولدبرج  ووتر  �لتجاري:باك  �ال�شم 
�ل�شخ�س �لو�حد - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�شيخة  �شمو  بناية  وحدة   2104 رقم  مكتب  �الول  �ل�شركة:�لطابق  عنو�ن 
فاطمه بنت مبارك c9 �خلالدية غرب 9 قطعة

CN 2155826 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

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

و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  عبد�حلبيب  �ل�شادة/مري�ل  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/10  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �الد�رية 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر 

تاريخ �لتعديل:2022/3/9  - بالرقم:2205006144 
�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافيه ��شري�شو �شوت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2463550 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شامل مبخوت �شهيل حريك �ملنهاىل ١٠٠٪
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد حم�شن لويهى �لزفنه �لعفارى
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافيه ��شري�شو �شوت

ESPRESSO SHOT CAFFE
�إىل/ �ي �ند �ي كافيه

  A&A CAFE  
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافيرتيا �ل�شرعة �لعجيبة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1023035 
تعديل �إ�شم جتاري من/ كافيرتيا �ل�شرعة �لعجيبة

SPEED STRANGE CAFETERIA
�إىل/ �شاوثرين جريل كافيه

 SOUTHERN GRILL CAFE 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة خدمات تو�شيل �لطلبات  8٢٩٩٠١٠
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة م�شاوي علي �لفحم )�شفاري(  56٢١٠٠6

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة م�شروبات باردة و �شاخنة  563٠٠٠4
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية �لعناية �مللكية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1850296 
تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل ١٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيدلية �لعناية �مللكية

ROYAL CARE PHARMACY

�إىل/ �شيدلية �لعناية �مللكية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ROYAL CARE PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت �ملوناليز� لتجارة مو�د �لبناء

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1952370 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمزه �بر�هيم حمد �بو حماد ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد عتيق حمد �لكنيبى �ملزروعى
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة ١٠.45*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ بيت �ملوناليز� لتجارة مو�د �لبناء
BAIT AL MONALIZA BUILDING MATERIAL TRADING

�إىل/ بيت �ملوناليز� لتجارة مو�د �لبناء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
BAIT AL MONALIZA BUILDING MATERIAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

 2020 ب�اإك�شبو  �أبوظبي،  �شرطة  ط��ري�ن  �إد�رة  �شاركت 
دبي باأحدث �ملعد�ت و�الآليات �ملتبعة يف خدمات �الإ�شعاف 
و�أهم  �الإد�رة  �لتعريف مبهام  �إىل جانب  و�الإنقاذ �جلوي 

�إجناز�تها.
�خت�شا�شي  �لظهوري  �شيف  علي  �لر�ئد طبيب  �أو�شح  و 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  ط�����ري�ن  �أن  ب��������االإد�رة  �ل���ط���ري�ن  ط���ب 
ت�شارك يف تنفيذ �لعديد من �ملهام �الإن�شانية و�ل�شرطية 
باال�شتعانة باأحدث �ملعد�ت و�الأجهزة و�الآليات �مل�شتخدمة 

و�الإنقاذ  و�لبحث  و�مل�شابني  �ملر�شى  و�إ���ش��ع��اف  �إن��ق��اذ  يف 
و�لت�شوير �جلوي ومر�قبة �لطرق.

معايري  و  حديثة  نظم  با�شتخد�م  �اله��ت��م��ام  �إىل  و�أ���ش��ار 
�شحية عالية �جلودة و�لتخ�ش�س يف �لتعامل مع �جلو�ئح 
لالأمر��س  �ل��ع��ازل��ة  �لكب�شولة  ع��ر  �ملعدية  و�الأم��ر����س 

�ملعدية و�الآلية �حلديثة لنقل �الأطفال �خلدج.
ما  و  �ل���زو�ر  من  �إق��ب��اال  �أبوظبي  �شرطة  من�شة  و�شهدت 
و�إنقاذ  �إ�شعاف  يف  متميزة  وخ��دم��ات  �آل��ي��ات  م��ن  عر�شته 
حديثة  م���ع���د�ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ع��ال��ي��ة  ب��ح��رف��ي��ة  �الرو�ح، 

وطائر�ت متخ�ش�شة يف �الإنقاذ �جلوي �لطبي.

•• دبي -وام:

�إبر�هيم  ب��ن��ت  رمي  م���ع���ايل  �أع���ل���ن���ت 
�لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون 
�لدويل ، �ملدير �لعام الإك�شبو 2020 
على  ح�شل  �لعاملي  �حل���دث  �أن  دب���ي، 
���ش��ه��ادة �مل��ع��ي��ار �الأوروب��������ي و�ل�����دويل 
فئة  �جل��ن�����ش��ني يف  ب����ني  ل���ل���م�������ش���او�ة 
للفعاليات  �جلن�شيني  ب��ني  �مل�����ش��او�ة 

�لكبرية.
كلمتها  يف  م���ع���ال���ي���ه���ا،  و�أو�����ش����ح����ت 
�لتحيز" �لذي  "ك�شر  منتدى  خ��الل 
 2020 �إك�شبو  �مل��ر�أة يف  نظمه جناح 
دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ارت��ي��ي��ه، �أن هذ� 
�لتي  �جل��ه��ود  بف�شل  ي��اأت��ي  �الإجن����از 
و  لدعم  دب��ي   2020 �إك�شبو  يبذلها 
حتفيز �مل�شاو�ة يف خمتلف �ل�شيا�شات 
�لد�خلية و�آليات �لتو��شل �خلارجي، 
�ل���ع���م���ل���ي���ات  وك������ذل������ك يف خم���ت���ل���ف 

و�الأجنحة وبر�مج �ملحتوى.
�الأوروب����ي    وت�شلط ج��ائ��زة �الع��ت��م��اد 
�جلن�َشني  ب���ني  ل��ل��م�����ش��او�ة  و�ل������دويل 
�ل�شوء  �لفعاليات  بتنظيم  �خلا�شة 

�إز�ء  ����ش��ت��ب��اق��ي  ن���ه���ج  �ع���ت���م���اد  ع���ل���ى 
يف  �لعمل  يف  �جلن�َشني  ب��ني  �مل�����ش��او�ة 
ه���ذه �ل��ن�����ش��خ��ة م��ن �إك�����ش��ب��و �ل����دويل، 
وقد �عُتمدت ب�شكل م�شتقل من قبل 
�لر�ئدة  �ل�شركة  فرييتا�س"،  "بريو 
و�لتقييم  �الخ��ت��ب��ار  جم���ال  يف  ع��امل��ي��ا 
حيث  �ملعتمدة،  �لت�شنيفات  و�إ���ش��د�ر 
مقايي�س  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ي��ت��م 

�أ����ش���ا����ش���ي���ة، ع���ل���ى غ�������ر�ر �ل�����رو�ت�����ب، 
و�ل�����رتق�����ي�����ات، وت����ط����وي����ر �مل�����ه�����ار�ت، 
�لر�شمية  �الل����ت����ز�م����ات  ج���ان���ب  �إىل 
�جلن�شني،  بني  بامل�شاو�ة  و�ل�شيا�شية 
على �لنحو �ملن�شو�س عليه يف �أهد�ف 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
�ل��ت��ك��رمي م���ن ق��ب��ل �شندوق  ومُي���ن���ح 
�أرب����ور�����س ومقره  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل���ه���ب���ات 

�أوروب���������ا، وه����و ي�������ش���ادق ع��ل��ى جهود 
�إد�رة  و�شيا�شات  دب��ي   2020 �إك�شبو 
لتحقيق  فيه  �ملتبعة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف �لعمل، وقد 
�أخ����ذ ه���ذ� �ل��ت��ك��رمي يف �حل�����ش��ب��ان �أن 
�لن�شاء ي�شكلن �أكرث من ن�شف �لقوى 
 2020 �إك�شبو  يف  �لكاملة  �لعاملة 
دبي /53 يف �ملائة/، و�أك��رث من ثلث 

جميع �لروؤ�شاء رفيعي �مل�شتوى /38 
�إك�شبو  يف  �لن�شاء  وت��ت��ب��و�أ  �مل��ائ��ة/.  يف 
�إجن��از�ت رئي�شة  2020 دب��ي، �شمن 
 52 بن�شبة  �إد�ري����ة  منا�شب  �أخ����رى، 
ثالث  م��ن  �أك����رث  وي�شغلن  �مل���ائ���ة،  يف 
�أ���ش��ل خم�س وظ��ائ��ف خم�ش�شة  م��ن 
�ملعيار  ت��ك��رمي  ويج�شد  للخريجني. 
�الأوروب�������ي و�ل������دويل ل��ل��م�����ش��او�ة بني 
�لفعاليات  بتنظيم  �جلن�َشني �خلا�س 
�ل����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه �إك�����ش��ب��و 2020 
مُينح  �ل����ذي  ن��وع��ه  م���ن  �الأول  دب����ي، 
�حلدث  �ل���ت���ز�م  ع���امل���ي،  �إك�����ش��ب��و  الأي 
بامل�شاو�ة  �أو���ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  �ل����دويل 
�ملر�أة،  جناح  ي�شم  �إذ  �جلن�َشني،  بني 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ارت��ي��ي��ه، وي��ق��وم هذ� 
�لب�شرية  "تزدهر  مبد�أ  على  �جلناح 
ب�����االأدو�ر  وي��ح��ت��ف��ي  �ملر�أة"،  ب���ازده���ار 
مر  على  �مل����ر�أة  �أدت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لرئي�شة 
و�إك�شبو  �حلا�شر.  يومنا  ويف  �لتاريخ 
هو �لن�شخة �الأوىل من  دبي   2020
�إك�����ش��ب��و �ل�����دويل �ل��ت��ي ت�����ش��م جناحا 
�أكرث  منذ  للمر�أة  خم�ش�شا  م�شتقال 

من 50 عاما.

•• دبي-الفجر: 

�أكد معايل زكي �أنور ن�شيبة، �مل�شت�شار 
�لثقايف ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�الإمار�ت  جلامعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س   -
�لعربية �ملتحدة على �أن قيادة �لدولة 
�لقر�ر  ���ش��ن��ع  م��ن  �شلطاتها  ت�شتمد 
�الآر�ء،  تو�فق  على  �لقائم  �لت�شاركي 
و��شتخد�م �حلو�ر حلّل �لنز�عات، مما 
يقدم للمو�طنني هويًة وقيماً و�أهد�فاً 

م�شرتكة، 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  �أن  معاليه  وق��ال 
وب�شكل  ح��ّدد  �الجتماعي،  و�الن��دم��اج 
�الإم����ار�ت  دول���ة  ��شرت�تيجية  و����ش��ح 
و�إنها  �الجتماعية.  وقيمها  وروح��ه��ا 
ث����روة ع��ظ��ي��م��ة ل���دول���ة �الإم�������ار�ت، �أن 
على  �هلل-  ز�ي��د-رح��م��ه  �ل�شيخ  ي��ك��ون 
�إن�شانياً  �الأوىل  �لبد�يات  منذ  ر�أ�شها 
للعامل  روؤي��ت��ه  وك��ان��ت  �أ�شا�شي،  ب�شكل 
من  و�خل��دم��ة  �لت�شحية  على  قائمة 

�أجل رفاهية �الآخرين.
�لتي توجه  �لكلمة  ذل��ك خ��الل   ج��اء 
�مل�شاركني يف فعاليات  �إىل  بها معاليه 
نظمته  �لذي   28 �ل�  �ل�شنوي  �ملوؤمتر 
ك��ل��ي��ة �ل���ق���ان���ون ب��ج��ام��ع��ة �الإم��������ار�ت 
�ل�شامية  �مل��ف��و���ش��ي��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لالجئني،  ل�����ش��وؤون  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
�لت�شامح  عنو�ن"  حت��ت  �ل��ي��وم  �شباح 

و�لتعاي�س". 
وي�����ش��ت��م��ر �مل�����وؤمت�����ر �ل������ذي ي��ع��ق��د يف 
ملدة  ب��دب��ي   2020 �ك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
�أكادمييني  خ���ر�ء  مب�����ش��ارك��ة  ي��وم��ني 

وخمت�شني من �ملوؤ�ش�شات �لقانونية.
�الفتتاحية  وق��ال معاليه يف �جلل�شة   
�الإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  "�إن  ل���ل���م���وؤمت���ر: 
�ل�شامية  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ب��رع��اي��ة  تفتخر 

�لالجئني،  ل�����ش��وؤون  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
وب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة خ����ر�ء م���ن �الأو����ش���اط 
�لدولية  و�مل���ن���ظ���م���ات  �الأك�����ادمي�����ي�����ة 
�أقدم  �أن  و�أود  �ل��دول��ي��ة،  و�ملجتمعات 
يف  ودوره  ذل���ك  يت�شمنه  مل���ا  �أ���ش��ا���ًش��ا 
�لتنمية �لوطنية و�ملبادئ و�الإجر�ء�ت 
م�شتقبل  ت��وج��ي��ه  يف  �شت�شتمر  �ل��ت��ي 

دولة �الإمار�ت".
 وقدم معاليه بع�س �ملالحظات وركز 
على مفهوم "�ملجتمع �ل�شامل"، حيث 
للتنمية  �ل��ع��امل��ي  �لقمة  م��وؤمت��ر  ح���ّدد 
�الجتماعية يف �لعام 1995 �ملجتمع 
للجميع"،  "جمتمع  ب��اأن��ه  �ل�����ش��ام��ل، 
�القت�شادية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  ف  وُت��ع��ِرّ
�ملتحدة  �ل���والي���ات  يف  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
"عملية  ب��اأن��ه  �الن���دم���اج �الج��ت��م��اع��ي 
يتمكن  �أن  ل�����ش��م��ان  ت���د�ب���ري  �ت���خ���اذ 
�جلميع من حتقيق �إمكاناتهم �لكاملة 
�أه����د�ف  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �حل���ي���اة،  يف 
�مل�شتد�مة  للتنمية  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�أ�شا�س  ه��و  �ل�شامل  �ملجتمع  ب��اأن  ُتقر 
�ملجتمع  ويعزز  �ملجتمعية،  �ال�شتد�مة 

و�لعد�لة  و�ل�شالم  �لت�شامن  �ل�شامل 
موؤ�ش�شات  �إن�شاء  ي�شمن  كما  و�الأم��ن، 
ووجود  للم�شاءلة،  وخ��ا���ش��ع��ة  ف��ّع��ال��ة 
متنوعة  �ج���ت���م���اع���ي���ة  جم����م����وع����ات 
�شعور  ولديها  و�شرعية  بها  م��ع��رتف 
ب��االن��ت��م��اء و�مل�����ش��ارك��ة، وبالتايل  ق��وي 
مرن  جمتمع  �ل�����ش��ام��ل  �ملجتمع  ف���اإن 

ومتما�شك. 
�الن���دم���اج  �أ����ش���ع  �أن  �أود  و�أ������ش�����اف: 
�الإم����ار�ت  دول���ة  �شياق  يف  �الجتماعي 
�أطلقت   ،2016 ع����ام  يف  �مل�����ش��ت��د�م، 
�لت�شامح"  "ميثاق  �الإم���ار�ت  حكومة 
�الأول يف �لعامل و�أن�شاأت وز�رة للت�شامح 
عام  م��ن  جعلت  �أن��ه��ا  كما  و�لتعاي�س، 
ويعتر  �ل��ت�����ش��ام��ح،  ع���ام���اً   2019
يف  �الإم������ار�ت  يف  "�لت�شامح"  م��ف��ه��وم 
كثري من �لنو�حي ��شتعارة لالندماج 
�لت�شامح  �أكد وزير  �الجتماعي. حيث 
من  �لت�شامح  م��ب��ادئ  ح��ددن��ا  �أن��ن��ا   "
�لتي  و�ل��ف��ط��رة  �لطبيعي  �ل��ت�����ش��رف 
تعتمد  �حل��ي��اة  حقيقة  عليها،  خلقنا 
ع��ل��ى �ل��ت�����ش��ام��ن و�الن����دم����اج، مب���ا يف 

توؤكد  و�لو�جبات، حيث  ذلك �حلقوق 
متطلبات  مو�جهة  يف  كب�شر  وحدتنا 

�حلياة و�شرور�ت �لبقاء".
دولة  �أن  ن�شيبة  زك��ي  م��ع��ايل  و�أو���ش��ح 
�الإمار�ت و�جهت منذ تاأ�شي�شها �لعديد 
�أدى  حيث  �لوجودية،  �لتحديات  من 
�الن�شحاب من �ملنطقة يف عام 1968 
�إىل حالة كبرية من عدم �الأمن وعدم 
�ملنطقة جمز�أين  �ليقني، وكان �شكان 
ل��ل��غ��اي��ة وك����ان و���ش��ول��ه��م �إىل �مل����و�رد 
حمدود�ً،  �لب�شرية  للتنمية  �حليوية 
�ملن�شاأة  دولتنا  �أن  �مل��ر�ق��ب��ون  و�عتقد 
و�لبنية  �حلوكمة  �إىل  تفتقر  حديًثا 

�لتحتية �لالزمة الإقامة �لدولة.
ز�يد  �ل�����ش��ي��خ  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
من  �لغر�س  �أن  �أو���ش��ح  �هلل-  -رح��م��ه 
هوياتنا �لقبلية �أو �لعرقية �أو �لدينية 
�ملنف�شلة، كان بهدف حتفيز تفاعالتنا 
وحماوالتنا لفهم بع�شنا �لبع�س، و�أن 
�لقيام  �ل��غ��ر���س م���ن �الخ���ت���الف ه���و 
باملحاوالت لتحقيق �لوحدة. كما حث 
ّعلى فكرة �أنه ال ميكننا حتقيق �الزدهار 

�إال من خالل �لوحدة و�لنية �حل�شنة 
�ملتبادلة، ومن خالل �لفطرة �ل�شليمة 
و�ملعتقد�ت �الأخالقية و�لدينية، الفتاً 
ز�يد  لل�شيخ  �خلالقة  �لقيادة  �أن  �إىل 
و�الأولويات  ب��امل��ب��ادئ  م��دف��وع��ة  ك��ان��ت 
�أنها  �الآن  ن��ف��ه��م  �ل��ت��ي  و�الإج���������ر�ء�ت 
حيث  �الجتماعي.  لالندماج  �أ�شا�شية 
�شعى -طيب �هلل ثر�ه - �إىل �لت�شامح 
�لتنمية  يف  و�ال����ش���ت���ث���م���ار  �ل���دي���ن���ي 
�ملر�أة وتوفري �شبكة  �لب�شرية ومتكني 

�أمان لل�شعفاء من �أفر�د �ملجتمع.
و�أ������ش�����اف م���ع���ايل زك�����ي ن�����ش��ي��ب��ة �أن����ه 
�ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي تغّلب  م���ن خ����الل 
و�شعبه  �هلل-   رح��م��ه  ز�ي�����د-  �ل�����ش��ي��خ 
للبد�يات  �ل��ه��ائ��ل��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
�لتحتية  �لبنية  �أن�شاأ  لقد  �مل�شطربة، 
�لب�شرية،  �الإمكانات  �لالزمة لتعظيم 
ت�����ش��ب��ح �الإم������ار�ت  �أن  وح���ر����س ع��ل��ى 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى م���ا ه���ي عليه 
�ليوم - دولة م�شتقرة وم�شاملة ومنارة 

يف منطقة ميزقها �لعنف و�ل�شر�ع. 
دول���ة  “تو��شل  ق����ائ����اًل:  و����ش��ت��ط��رد 

�لتعاطف  ������ش����ت����خ����د�م  �الإم���������������ار�ت 
و�لت�شامح،  و�ل�����ش��ر�ك��ات  و�حل�����ش��ارة 
�لتنمية  ب����ن����اء  ل���ب���ن���ات  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
و�لتحلي  و�القت�شادية،  �الجتماعية 
�إيجاد  �أج�����ل  م���ن  و�ل��ع��م��ل  ب���امل���رون���ة، 
�ال�شتقر�ر  �إىل  و�ل�����ش��ع��ي  �حل����ل����ول، 
و�الأمن للجميع، ونعتقد �أنه يف �لتنوع 
عندما  �أن���ه  نعلم  ك��م��ا  ق��وت��ن��ا،.  تكمن 
ن��ري��د ح����ّل �مل�����ش��ك��الت �مل���ع���ق���دة، فمن 
�إذ� قمنا ببناء  �أن جند حلواًل  �الأرج��ح 
ت��ن��وًع��ا، م��ن تخ�ش�شات  �ل��ف��رق  �أك���رث 
خم��ت��ل��ف��ة وم����ن �أج������ز�ء خم��ت��ل��ف��ة من 
وثقافات  خمتلفة  و�أج��ن��ا���س  �ل��ع��امل 

و�شيا�شات و�أديان خمتلفة.
�أن  �إىل  ن�����ش��ي��ب��ة  زك����ي  م���ع���ايل  و�أ�����ش����ار 
�حلكومة �لر�شيدة و�شعت 10 مبادئ 
مدى  على  �لوطنية  �لتنمية  لتوجيه 
�ملبادئ  هذه  �لقادمة.  �شنة  �خلم�شني 
تقوية  يف  ز�ي�����د،  �ل�����ش��ي��خ  �إرث  ُت��ك��م��ل 
�قت�شاد  وت���ع���زي���ز  �الإم���������ار�ت،  �حت�����اد 
حيوي وديناميكي و�لتي حتدد ثالثة 
م���ب���ادئ �أخ�����رى، ح��ي��ث ���ش��ن��ط��ور ر�أ����س 

متيزنا  ح��دود  ونو�شع  �لب�شري،  �مل��ال 
�لرقمي و�لتقني و�لعلمي، و�شنو��شل 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل���ارج���ي���ة �ل��ق��ائ��م��ة على 
�الأط��������ر�ف، وتقدم  م��ت��ع��دد  �ل���ت���ع���اون 
�مل�����ب�����ادئ �خل���م�������ش���ة �مل��ت��ب��ق��ي��ة �إط�������ار�ً 
ل��ت��وج��ي��ه �����ش���ت���خ���د�م هذه  �أخ���الق���ي���اً 
�الأدو�ت، حيث تتطلب ممار�شة مبادئ 
و�لت�شامح  و�الن��ف��ت��اح  �جل����و�ر  ح�شن 
على  وت��وؤك��د  �الإن�شانية.  و�مل�����ش��اع��د�ت 
�ل�����ش��الم و�لوئام  �ل���دف���اع ع��ن  �أه��م��ي��ة 
و��شتخد�م �لتفاو�س و�حلو�ر كو�شيلة 

حلل �لنز�ع.
مناطق  ه��ن��اك  �أن  �إىل  معاليه  ول��ف��ت 
و�لعنف  �ل�����ش��ر�ع  م��ن  باأكملها  تعاين 
"�أينما  �ل��ث��ق��ة.  و�ن���ع���د�م  و�الن��ق�����ش��ام 
م��ا، نق�س  ن��وع  ن��رى فقًر� من  نظرنا 
�لتعليم �أو �لغذ�ء �أو �الأمن �أو �لطاقة 
�أو �ل�شحة �أو �حلكم �أو �لبنية �لتحتية، 
�لبيئية  �أن��ظ��م��ت��ن��ا  ن��ف��ق��د  �أن���ن���ا  ون��ع��ل��م 
�لناب�شة باحلياة ون�شعر باال�شطر�ب 
و�القت�شادي  و�الجتماعي  �ل�شيا�شي 
يف ك��ل م��ك��ان، وت��و���ش��ح ه��ذه �لتجربة 

�أ�شبحت  م������دى  �أي  �إىل  �ل���ع���امل���ي���ة 
�الندماج  و���ش��ي��ا���ش��ات  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�الجتماعي �أكرث حيوية و�إحلاًحا من 

�أي وقت م�شى." 
و�أكد معايل زكي ن�شيبة يف ختام كلمته 
�إك�شبو  يكون  �أن  "ي�شعدين  ب��ال��ق��ول: 
�ملنا�شب لهذ�  �ملكان  هو  دبي   2020
ملعاجلة  ه��ن��ا  �ج��ت��م��اع��ك��م  �إن  �مل���وؤمت���ر، 
بالت�شامح  �ملتعلقة  �حليوية  �الأ�شئلة 
هو  �الجتماعي،  و�الندماج  و�لتعاي�س 
�ل���دويل �ملطلوب  �ل��ت��ع��اون  م��ث��ال على 
حلّل �لتحديات �لعاملية. كما �أنه مثال 
على �لتبادل و�حلو�ر �لذي �شعت دولة 

�الإمار�ت د�ئًما لتعزيزه".
�نطلقت  ق��د  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  وك��ان��ت 
�شباحية  بجل�شتني  �الأول  �ل��ي��وم  يف 
4 حم�����اور هي:  ت���ن���اول���ت  وم�����ش��ائ��ي��ة 
و�لقانونية  �الإ�شالمية  �لنظر  وجهات 
وتناول  و�ل�شمولية.  �لت�شامح  ح��ول 
�ال�شتباقي  �ل���دم���ج  �ل���ث���اين  �مل���ح���ور 
�ملعا�شر،  �ملعريف  �ملجتمع  يف  للت�شامح 
�لذي يت�شم بانت�شار �حلو�شبة و�أدو�تها 
للقيام  م��ت��ز�ي��د  ب�شكل  م��ك��ان،  ك��ل  يف 
مبهام تتطلب حماكاة لوظائف �لعقل 
�الإن�شاين، ومن �ل�شروري �أن يتم دمج 
ت�شميم  يف  ��شتباقي  ب�شكل  �لت�شامح 
تناول  فيما  �حل��دي��ث��ة،  �لتكنولوجيا 
�ملحور �لثالث دور �ملعاهد�ت و�لعقبات 
�لناجح  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  دون  حت����ول  �ل���ت���ي 
ل�شكوك حقوق �الإن�شان، وكيف ميكن 
�لت�شامح  ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�لر�بع  �ملحور  �س  وُخ�شّ و�ل�شمولية، 
�مل�شتبعدة، وكيف  �ملجموعات  الإ�شر�ك 
بع�س  و�ل�شيا�شات يف  �لقو�نني  ع��ّززت 
��شتبعادهم، وكيف  �لعامل  �الأماكن يف 

ميكن معاجلة ذلك؟

•• دبي-وام:

�أهدت جمهورية �جلز�ئر �إك�شبو 2020 دبي ، طابعني بريدين، مت �إ�شد�رهما 
خ�����ش��ي�����ش��اً م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة �ل��ط��و�ب��ع �ل��ري��دي��ة و�ل��ط��و�ب��ع��ي��ة ب������وز�رة �لريد 
و�حتفاء  �ل��دويل،  �ملحفل  يف  �جلز�ئر  مل�شاركة  تخليد�ً  �جلز�ئرية،  و�ملو��شالت 
بدور دولة �الإمار�ت يف تنفيذ �أكر حدث دويل يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط وذلك 

عر جناحها �مل�شارك يف �حلدث.
و�حتفى �جلناح �جلز�ئري بتلك �ملنا�شبة، بح�شور �شعادة خمي�شي عريف �شفري 
بوعز�رة  و�شهام   ، �لدولة  لدى  �ل�شعبية  �لدميقر�طية  �جلز�ئرية  �جلمهورية 
مديرة بريد �جلز�ئر بوز�رة �لريد و�ملو��شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية، و�ملهند�س 
�أحمد �خلطيب، �لرئي�س �لتنفيذي للتطوير و�لت�شليم �لعقاري يف �إك�شبو 2020 

دبي، وعبيد حممد �لقطامي �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �ملوؤ�ش�شية ملجموعة بريد 
�الإمار�ت.

�إ�شد�ر  �إن  �جلز�ئرية،  �لطو�بع  هيئة  مدير  نائب  �لطباخ،  �لرحمن  عبد  وق��ال 
ي�شّكل  �إمن��ا   2020 �إك�شبو  �ل��دويل  باملعر�س  �الحتفاء  �أج��ل  من  بريدي  طابع 
حدثا مميز� ملا له من بعد عاملي لتلك �لتظاهرة �لدولية �لتي حتت�شنها دبي، 
موؤكد�ً �أن �جلز�ئر لها طابع مميز يف �إ�شد�ر تلك �لطو�بع �لريدية ملا لها من 
�أهمية كبرية يف �إبر�ز �لعمق �الأنرثوبولوجي من جميع �ملو�شوعات �لتي تخ�س 
�جلانب �الإن�شاين و�حلقب �لتاريخية، �ملياه و�لبحار، �الأغذية و�لنبات، وغريها 

عر تخليد �ملنا�شبات �لهامة وتوثيقها للتاريخ من �أجل �الأجيال �ملتعاقبة.
وعن متيز �جلز�ئر يف �إ�شد�ر �لطو�بع �لريدية، �أو�شح �لطباخ يف ت�شريح خا�س 
بريدي  �أول طابع  �إ�شد�ر  كانت مع  �لبد�ية  " �أن  لوكالة �أنباء �الإمار�ت "و�م" : 

نوفمر  �شهر  �جلز�ئرية" يف  �لثورة  الن��دالع  �لثامنة  "�لذكرى  جز�ئري طابع 
�جلز�ئري  �لر�شم  بعمالقة  �ال�شتعانة  ويتم  �ملجيدة،  للثورة  تخليد�ً   1962
و�مل�شهورين يف جمال �لفن �لت�شكيلي ومتت طباعة عدد ال ي�شتهان به من هذه 
�لطو�بع �لريدية يف مطابع عاملية م�شهورة، فاإىل يومنا هذ� قامت �إد�رة �لريد 
�جلز�ئري باإ�شد�ر ما يفوق 1725 طابعا بريديا �أي ما يعادل 12 �إ�شد�ر� يف 

�ل�شنة، يت�شمن كل �إ�شد�ر 200.000 ن�شخة".
ويحر�س بريد �جلز�ئر د�ئماً؛ علي �مل�شاركة يف �ملحافل �لدولية ومنها "�إك�شبو 
�إيل  نبيلة، ت�شب يف م�شعاها  ور�شائل  هادفة  م�شامني  حتمل  �لتي  2020"؛ 
ترقية �شبل �لتعاون بني �لدول ، وتبادل �خلر�ت، و�إيجاد حلول من �شاأنها ترقية 
�لن�شاط �لريدي و�إبر�ز �لدور �لفعال �لذي ي�شطلع به �لريد يف حياة �ل�شعوب 
. وحر�س زو�ر �إك�شبو 2020 دبي من مقتني �لطو�بع حول �لعامل، على �لتقاط 

�ل�شور و�الطالع علي تاريخ �لطو�بع حول �لعامل، خالل "�ملعر�س �جلز�ئري" 
�لذي ��شتعر�س ت�شكيالت متنوعة من ثقافات �لدول �ملختلفة، عالوة على �قتناء 
�لطو�بع �لريدية �ملميزة و�لنادرة من �جلناح �جلز�ئري، معربني عن �شعادتهم 
�لتي حتكي  �لطو�بع  تلك  للح�شول على   ، تتكرر كثري�ً  �لتي ال  �لفر�شة  بتلك 

�الأحد�ث وتعك�س حمطات تاريخية هامة، و�لتي يزخر بها �لريد �جلز�ئري.
�ملعر�س  ، على غر�ر  �لدولية  باملعار�س  �لريد �جلز�ئري  م�شاركات  �أب��رز  ومن 
ويف   ،2010 ل�شنغهاي  �لعاملي  و�ملعر�س   2008 �الإ�شبانية  ل�شرق�شطة  �لعاملي 
 2020 �إك�شبو  و�أخ��ري� معر�س   ،  2015 2012، وميالنو  بكوريا عام  يو�شو 
مفهوم  علي  �ملرتكز  �ل�شنوغر�يف  �شرده  �أج��ل  من  �جلز�ئرية  �مل�شاركات  وتاأتي   ،
�لرحلة؛ بانطالقه من عر�س لرت�ث �لبالد وثقافتها وتقاليدها وطبيعتها �إىل 

�إظهار تطلعاتها و�بتكار�تها وموقعها علي �ل�شاحة �لدولية .

انطالق فعاليات املوؤمتر ال�ضنوي 28 للقانون يف جامعة االإمارات مبعر�س اك�ضبو 2020

زكي ن�صيبة: تعزيز قيم الت�صامح والتعاي�س واالندماج االجتماعي ا�صرتاتيجية وا�صحة لدولة االإمارات

مب�ضاركة بريد االإمارات

اجلزائر تهدي اإك�صبو 2020 دبي طابعني بريديني تخليدا للحدث الدويل
 نائب مدير هيئة الطوابع الربيدية اجلزائري ل� )وام(: داللة رمزية لتوثيق االأحداث التاريخية املهمة 

•• دبي-الفجر: 

ز�ر معايل عمر �شلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء �ال�شطناعي 
و�القت�شاد �لرقمي وتطبيقات �لعمل عن بعد، جناح جمهورية 
مالطا يف �إك�شبو 2020 دبي �لذي يحمل �شعار "جزيرة ذ�ت 
يف  كانت  حيث  �لفر�س،  منطقة  يف  ويقع  ��شتثنائية"،  هوية 

��شتقباله لويز �أتارد من�شقة �لفعاليات يف �جلناح.
�لعلمية  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل  على  �ل�����ش��وء  مالطا  ج��ن��اح  وي�شلط 
رحلة  يف  �ل��زو�ر  وياأخذ  �مل�شتقبلية،  �لتكنولوجية  �ملجاالت  يف 

�الأبي�س  �لبحر  يف  �لو�قعة  �جل��زي��رة  بتاريخ  تعرفهم  بحرية 
�ملتو�شط، وثقافتها وعاد�ت وتقاليد �شعبها.

 2020 �ك�شبو  دور  �أهمية  �لعلماء  �شلطان  و�أك��د معايل عمر 
دبي، يف تعزيز �خلر�ت و�لتعرف على جتارب �لدول يف تطوير 
عن  وع��ر  �أف�شل،  م�شتقبل  ل�شناعة  وتوظيفها  �لتكنلوجيا 
تتناول  وع��رو���س  م��ن معلومات  �جل��ن��اح  يقدمه  �إع��ج��اب��ه مب��ا 
ومبادر�تها  فيها،  �ال�شتثمارية  و�لبيئة  مالطا  وثقافة  تاريخ 
يف تعزيز قطاعات �لتكنولوجيا و�لذكاء �ال�شطناعي و�لتحول 

�لرقمي.

بها  تتميز  �لتي  �ل�شيافة  ك��رم  جتربة  ل��ل��زو�ر  �جل��ن��اح  ويتيح 
�مل�شتوحى  �الأزرق  بلونه  يتميز  �لذي  �جلناح  ويعر�س  مالطا، 
من �لبحر �ملتو�شط، منتجات حملية تتميز بها مالطا ت�شمل 
جموهر�ت يدوية �ل�شنع، وم�شغوالت مزرك�شة، ولوحات فنية 

وغريها من �ملنتجات �لفريدة.
�جلزيرة  بخ�شو�شية  �ل��زو�ر  مالطا  ويعرف جناح جمهورية   
�ملتو�شطية �لتاريخية من خالل ما تتميز به من مو�قع تر�ثية 
و�آث����ار ���ش��اه��دة ع��ل��ى ت��اري��خ��ه��ا �ل��ع��ري��ق، ع��ر جت���ارب تفاعلية 

متميزة ت�شع �لز�ئر يف قلب هذه �جلزيرة �لناب�شة باحلياة.

تعرف على تاريخها الغني وبيئتها اال�ضتثمارية وتطلعاتها للم�ضتقبل

عمر �صلطان العلماء يزور جناح مالطا يف اإك�صبو 2020

طريان �صرطة اأبوظبي ت�صارك باأحدث 
معداتها يف اك�صبو 2020 دبي

اإك�صبو 2020 دبي يح�صل على �صهادة االعتماد 
االأوروبي والدويل للم�صاواة بني اجلن�صيني
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بروبروز لل�شيانة �لعامة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:3909346 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �الوما �وهريى ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف لطيفه عبد�هلل نايف م�شعل �ملريخى
تعديل ر�أ�س �ملال / من  null �إىل ١5٠٠٠٠

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�شاحة null* null �ىل ١*١ 
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ بروبروز لل�شيانة �لعامة
PROPPROS GENERAL MAINTENANCE

�إىل/ بري�شز هومز للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
BRACS HOMES GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�إكو�ل للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1178834 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �بر�هيم حممد �بر�هيم خلف �حلمادى من �شريك �إىل مالك

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �بر�هيم حممد �بر�هيم خلف �حلمادى من 5١ ٪ �إىل ١٠٠٪
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف �لدين ريا�س �لدين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شيمون �لدين حممد جعفر �حمد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف قا�شى حممد �ح�شان جميل قا�شى حممد على

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �إكو�ل للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

EQUAL GEN CONT LLC
�إىل/ �إكو�ل للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

EQUAL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بت بو�س للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2707219 
تعديل �إ�شم جتاري من/ بت بو�س للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة

BUTT BOSS GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

�إىل/ هيلبنج هاند للنقليات و�ملقاوالت �لعامة
HELPING HAND TRANSPORT AND GANERAL CONTRACTING 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة  4٩٢3٠١٠
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة نقل مياه �ل�شرف �ل�شحي  38١١٠٠٢

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة  4٩٢3٠٠٩
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيلفر تاون للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لو�حد ذ م م   رخ�شة رقم:2202366 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد ح�شن جا�شم على �حلو�شنى  ٪5٠

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة على حممد على ح�شن �حلو�شنى ٪5٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف على حممد على ح�شن �حلو�شنى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل ١5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شيلفر تاون للمقاوالت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SILVER TOWN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل / �شيلفر تاون للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
SILVER TOWN GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

اال�ضالمي(  ابوظبي  )م�ضرف  عن  �ضادرة  ا�ضهم  �ضهادات  فقدت 
باال�ضماء التالية:

1 - علي ح�شن رحمه 
 رقم �ل�شهادة ADIB107920  بعدد 212 �شهما.

2 - علياء ر��شد عبد �هلل 
 رقم �ل�شهادة ADIB107921  بعدد 212 �شهما.

3 - فاطمة علي ح�شن رحمه 
 رقم �ل�شهادة ADIB107922  بعدد 213 �شهما.

4 -  هند علي ح�شن رحمه
 رقم �ل�شهادة ADIB107923  بعدد 212 �شهما.

 �لرجاء ممن يجدهم ت�شليمهم الأقرب فرع من فروع م�شرف �بوظبي 
�الإ�شالمي. �و �الت�شال على تلفون رقم 0503551015  م�شكور�

فقدان �صهادات اأ�صهم
العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �القت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة ر�ديو هوالند جروب 
بي.يف.�أبوظبي )�جلن�شية: هولند�( قد تقدمت بطلب �شطب 
�مل�شفح   -  ١6 )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد 
حتت  و�ملقيدة  �س.ب:45٩٢(   - �خلييلي  عبد�لعزيز  بناية   -
رقم )478١( يف �شجل �ل�شركات �الجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� 
�شاأن  يف   ٢٠١5 ل�شنة   )٢( رقم  �الحتادي  �لقانون  الحكام 
رقم )377(  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ل�شنة ٢٠١٠م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب 
يتقدمو�  �ن  �العرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
تاريخ  �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من  باعرت��شهم �ىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  �القت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر 

�لتجاري �س.ب:)٩٠١( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�و  �ي  �لتجاري:�يه  باال�شم   CN رقم:3677183 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  �ملر�فق  �د�رة  خلدمات 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�شم �لتجاري:جممع �للغة �لعربية للغات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:رخ�شة فورية

CN 2900954 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، �حل�شابات  لتدقيق  دلتا  �ل�شادة/مكتب  تعيني   -  2
غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/8 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250006661
تاريخ �لتعديل:2022/3/9

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 7217/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229 

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�شد�د  جزئي،  جت��اري   2020/4397 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
)724156.42 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ: يون�س حممد عبد�هلل ح�شن �لبلو�شي   - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - منطقة �خلليج 
�لتجاري - �شارع : �المل - مبنى : SOBHA IVORY 1 - �شقة : �لطابق 4/ 406  

�ملطلوب �إعالنه : �شركة �ل�شم�س للهند�شة و�ملقاوالت )ذ م م(  
�شارع دم�شق - مبنى  15 متفرع من  �شارع رقم  �لر�بعة - دبي -  �ل�شناعية  �لق�شي�س  �إم��ارة دبي -   - �الإم���ار�ت   : عنو�نه 
�شركة �ل�شم�س ملك عقار�ت حكومة دبي - �شقة �الر�شي - بالقرب من �شركة دوكا�شت و�لغرير لل�شيار�ت وخلف كلد�ري - 

sunengg@emirates.net.ae  -   971042679376  -  0505749562
مو�شوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/3/30 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �الإلكرتوين 
�لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �شقة - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�س 49 - رقم �ملبنى 1 - رقم �لعقار : R1305 - ��شم �ملبنى : 

�ونتاريو تاور - رقم �لطابق 13 - �مل�شاحة : 74.51 مرت مربع. �لتقييم : 710302.42 درهم
نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�س 49 - رقم �ملبنى : 1 - رقم �لعقار : R1304  - ��شم 

�ملبنى : �ونتاريو تاور - رقم �لطابق 13 - �مل�شاحة : 74.51 مرت مربع. �لتقييم : 710302.42 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  131/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

مو�شوع �لدعوى : تزييل عقدي �لرهن ذو�ت �الأرقام 15162/2012 و 15168/2012 بال�شيغة �لتنفيذية وتوقيع 
�حلجز على �لعقارين �ملرهونني وهما : �لعقار �لكائن باإمارة دبي - من نوع �شقة �شكنية - يف منطقة نخلة جمري� - رقم 
�الأر�س 1998 - رقم �ملبنى 4 - ��شم �ملبنى : مارينا �بارمتنت�س 4 - رقم �لعقار 111 - رقم �لطابق 1 - �مل�شاحة باملرت 
�ملربع 183.51 - �لعقار �لكائن باإمارة دبي - من نوع �شقة �شكنية - يف منطقة نخلة جمري� - رقم �الأر�س 1998 - رقم 
�ملبنى 4 - ��شم �ملبنى : مارينا �بارمتنت�س 4 - رقم �لعقار 101 - رقم �لطابق 1 - �مل�شاحة باملرت �ملربع 183.51 - ومن 

ثم بيع هذين �لعقارين �ملرهونني و�ملحجوز عليهما باملز�د �لعلني وفقاً لالإجر�ء�ت �ملعمول بها.
طالب �لتنفيذ: م�شرف عجمان / �س.م.ع - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة عجمان - �لب�شتان - عجمان - �شارع �ملينا - مبنى 

�مليناء - وميثله : حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال  
�ملطلوب �إعالنه : علي �أبوبكر جعفر �لها�شمي - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �أبوظبي - �خلالدية - �بوظبي - �شارع �خلالدية 

 n@e - 05056686476 - 306 مبنى بناء حممد بن بطي - �شقة وحدة رقم -
مو�شوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/3/30 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �الإلكرتوين 
�لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :  نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم 
�الر�س 1998 - رقم �ملبنى : 4 - ��شم �ملبنى : مارينا �بارمتنت�س 4 - رقم �لعقار : 111 - رقم �لطابق : 1 - �مل�شاحة : 
183.51 مرت مربع - مببلغ )1.967.732.45( درهم.  نوع �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم 
�الر�س 1998 - رقم �ملبنى : 4 - ��شم �ملبنى : مارينا �بارمتنت�س 4 - رقم �لعقار : 101 - رقم �لطابق : 1 - �مل�شاحة : 

درهم   )1.967.732.45( مببلغ   - مربع  مرت   183.51
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  247/2019/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  

43 - رقم  �أر���س - يف منطقة �حلمريه - رقم �الأر���س  �أذن �لعقار �لكائن باإمارة دبي - من نوع  مو�شوع �لدعوى : طلب 
�لبلدية 450- 313 - �مل�شاحة �لكلية باملرت �ملربع 1060.21 - �مل�شاحة �لكلية بالقدم �ملربع 11،412.01 و �لعقار 
�لكائن باإمارة دبي ? من نوع �أر�س - يف منطقة منخول - رقم �الأر�س 606 - رقم �لبلدية 466-317 - �مل�شاحة �لكلية 

باملرت �ملربع 1486.45 - �مل�شاحة �لكلية بالقدم �ملربع 16،000.01 و�ملرهون للبنك �ملدعى
طالب �لتنفيذ: م�شرف عجمان - �س م ع - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة عجمان / �شارع �مليناء / بناية �مليناء �شندوق بريد : 

وميثله : حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال    ، عجمان   7770
18 - لندن كر�ون  �إم��ارة دبي - بردبي - �ملنخول �شارع  �ملطلوب �إعالنه : د�وود �شيف �لدين يعقوب �ليعقوب - عنو�نه : 
 -  04/3511119 رق��م  هاتف   -  2821893988 مكاين   )466-317(  606 �ر���س  قطعة   - �لفندقية  لل�شقق 

 n@e  -   05624562645  -  04/3517711  : فاك�س   -  050/7666677
مو�شوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2022/3/30 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �أو�شافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�شركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�شر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �الإلكرتوين 
�لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 

و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات : 
�ر�س يف منطقة �حلمرية - رقم �الر�س 43 - �مل�شاحة : 1060.21 مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 40000000 درهم 
نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - �ملنطقة : منخول - رقم �الر�س 606 - رقم �لبلدية : 446 -317 - �مل�شاحة : 

درهم.   )50،000،000( �لتقييم   - مربع  مرت   1486.45
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70353

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن حكم بالن�شر

38/2021/1044 جتاري م�شارف جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )١٢.8٠١.٢٠( دوالر �مريكي �ثني ع�شر دوالر وثماين مائة وو�حد 

درهم وع�شرين فل�س �ي ما يعادل بالدرهم �المار�تي مبلغ وقدره )47.١٠8.4١( درهم �شبعة و�ربعون �لف ومائة وثمانية در�هم وو�حد 
و�ربعون فل�س ، عن �لبطاقة �الوىل ومبلغ وقدره )١6.8٢3.55( درهم �شتة ع�شر �لف وثماين مائة وثالثة وع�شرون درهم وخم�شة 

وخم�شون فل�س عن �لبطاقة �لثانية ل�شالح �ملدعية و�لز�مه بالفائدة �لقانونية بو�قع ١٢٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام 
مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �الإعالن :  �ميك�س )�ل�شرق �الو�شط( �س.م.ب )م( �المار�ت )حاليا( �شركة �مريكان �ك�شر�س )�ل�شرق �الو�شط( �س.م.ب )�شابقا(  
- �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : �شبحي ح�شني �حمد  
�ملطلوب �إعالنه : ١- علي بن حممد بن علي �لعطاء - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١7 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/�ميك�س )�ل�شرق 
�الو�شط( �س.م.ب )م( �المار�ت )حاليا( �شركة �مريكان �ك�شر�س )�ل�شرق �الو�شط( �س.م.ب )�شابقا( �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   - �الوىل  �الئتمان  بطاقة  �الم��ار�ت��ي عن  بالدرهم  مايعادله  �و  �مريكي  دوالر   )١٢.8٠١.٢٠( وق��دره  مبلغ 
للمدعي مبلغ وقدره )١6.8٢3.55( درهم عن بطاقة �الئتمان �لثانية �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ملدعي �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي �لفائدة �لقانونية على �ملبلغ �ملق�شي به بو�قع 5٪ من تاريخ �ملطالبة 
�لق�شائية �حلا�شل يف ٢٠٢١/١٢/١3 وحتى �ل�شد�د �لتام ،   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

Date 10/ 3/ 2022  Issue No : 13489
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2022/30 - real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1082/2021 partial 
real estate, amended by the Appeal No. 1372/2021. real estate appeal, by paying the 
amount executed amounted to (AED 60.155) including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai - Airport St -  Port Saeed area -Business Point Building 
-  Mezzanine -  Office No. 9 -  Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae - 
Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee:1-Irina-Fomochkina, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 60,155) including 
the fees and expenses.  Accordingly, the court will proceed the execution procedures 
against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the 
date of publishing this notification.
Prepared by/ Hajar Mohammed Al Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 10/ 3/ 2022  Issue No : 13489
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1276-real estate execution 
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 80/2020_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 191,849) including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
- Mezzanine  -  Office No. 9 -  Tel: 0504643947 -  Email: Execution1@omalc.ae  - 
Makkani : 3244594826.
Notifiee : 1- Ahmad S S AM Alali, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you by 
obliging you to pay the amount executed amounting to AED 192125 to the execution 
applicant or court's treasury.
Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you if you failed 
to be abided by the said judgment within 15 days from the date of publishing this 
notification.
Prepared by/ Mahmoud Ghulam Al Balushi.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 10/ 3/ 2022  Issue No : 13489
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1304- real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution: executing the judgment issued in the case No. 559/2020_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 632,010) including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St - Port Saeed area - Business Point Building 
– Mezzanine -  Office No. 9 -  Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae - 
Makkani: 3244594826 - IBAN AE090500000000020106942
Represented by: Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee: 1- Ajeet Kanwal Kanwal Raj, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 632,010) including 
the fees and expenses.  Accordingly, the court will proceed the execution procedures 
against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the 
date of publishing this notification.
Prepared by/ Hajar Mohammed Al Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 10/ 3/ 2022  Issue No : 13489
Enforcee Notice by Publication

Sharjah Federal Court-Civil Executive Court
White House Real Estate LLC, represented by Rajib Abdul Rahman, Indian

A Notice of Payment in the Case No. SHCEXCICPL2022 / 0000804 - Payment Order
To: The Losing Party : White House Real Estate LLC, 
represented by Rajib Abdul Rahman, Indian
On……….., the Judgment attached a copy thereof issued against you for behalf of the 
Plaintiff "Salam Mousa Abdallah"  in the above-mentioned case.
Whereas, the Prevailing Party submitted a request to execute the above-mentioned 
Judgment and paid the Fees specified for this and the Judgment shall be as follows:
The Total amount including the Fees and expenses : AED 60216
Therefore, you are assigned to execute what was mentioned in the above mentioned 
executive deed within 15 days from the date of being notified of this Notice.
In case you feel to present, the Court shall take all forced execution procedures 
established by law.
Judge / Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن بالن�شر 

 3186/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١-  �شاني�شكومار باند�ر �كوالثيل كومار�ن كومار�ن 

 جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شرنجي الأنظمة �لر�مج

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)3٢5647( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شاملة لر�شوم �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن بالن�شر 

 1499/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/١-  طارق مدحت حممد �ل�شال 

 جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/مايا خالد عالء �لدين

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)44٠374( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن بالن�شر        
 2404/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

�إىل �ملدعي عليه : ١- �شركة كي بي ��س جي �ل تي - فرع دبي   -  جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�شركة يورو الين لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م وميثلها/ر�مي عبد�لروؤف من�شور

وميثله:عادل عبد�هلل خمي�س �ملعمري 
بالز�م �ملدعي  �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:١٢/4/٢٠٢١  ��شت�شد�ر �مر  طلب 
�لفائدة  �لف درهم مع  ي��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )3١.٠٠٠( درهم و�حد وثالثون  بان  عليه 
�لقانونية ٩٪ من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك وحتى �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،  ولكم �حلق يف ��شتئناف �المر خالل ١5 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �العالن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:46/2022/465 نزاع جتاري 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لتا�شعة رقم 758

مو�شوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٢٠٠٠٠٠( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة ١٢٪ من تاريخ �ل�شيك وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 

�ملتنازع:�شالم مو�شى عبد�للة
عنو�نه:�المار�ت - �مارة �ل�شارقة - �ملجاز �ل�شارقة - �شارع �ل�شارقة كورني�س �لبحريه �شقة ١٠٠6

�ملطلوب �إعالنه :  ١- هاين �شعيب حممد  -  �شفته : متنازع �شده 
وقدره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    : �الإع����الن  م��و���ش��وع 
)٢٠٠٠٠٠( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١٢٪ من تاريخ �ل�شيك وحتى �ل�شد�د �لتام 
قررنا مبثابة  للخ�شومة.  �ملنهي  بالقر�ر  �ملتنازع �شده  كفالة العالن  بال  �ملعجل  بالنفاذ  و�شمول �حلكم 
�حل�شوري بالز�م �ملتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ )مائتي �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٪5 
�لف  بامل�شروفات ومببلغ  وبالز�مه  �ل�شد�د  �حلا�شل يف:٢٠١٩/١٠/١3 وحتى متام  �ال�شتحقاق  تاريخ  من 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:207/2022/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم ٢٠3

مو�شوع �لدعوى : �ملو�شوع �ملطالبة مبوجب �مر �أد�ء ب�شد�د قيمة �ل�شيك رقم )٠٠٠٠٠8( مببلغ وقدره )5٠.٠٠٠( 
درهم خم�شون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ال�شتحقاق . 

�ملدعي:هاين حممد حممد حممد علي مو�شى
عنو�نه:�المار�ت - �مارة �بوظبي - �مل�شرف - �بوظبي - �شارع �ملرور - مبنى بناية 37 - �شقة ٢٠3 - �شتاربك�س 

���س.ذ.م.م ٢- خالد جمال ر�شو�ن حممود  -  �شفتهما :  �لفنية  :  ١- فاينل فيجن لالعمال  �إعالنه  �ملطلوب 
مدعي عليهما

مو�شوع �الإعالن :طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:٢٠٢٢/٢/١ - بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )5٠.٠٠٠( درهم خم�شون �لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
5٪ من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 5٠٠ درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة .ولكم �حلق يف ��شتئناف �المر خالل ١5 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:503/2022/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �الد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم ٢٠3

�ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها �ىل طالبة �المر و�لبالغ مقد�ره  ب��اأد�ء  �ملطلوب �المر �شدها  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
)٢١.٩8٢.34( درهم فقط و�حد وع�شرين �لف وت�شعمائة و�ثنني وثمانني درهم و�ربعة وثالثني فل�س ، مع �لز�م �ملطلوب 
�المر �شدها بالفائدة �لقانونية بو�قع ٩٪ من تاريخ �ال�شتحقاق يف:٢٠٢٠/6/٢ كونه دين جتاري و�شمول �حلكم و/�أو بالنفاذ 

�ملعجل وبال كفالة مع �لز�م �ملطلوب �شدها �المر �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�أر�مك�س �المار�ت �س.ذ.م.م

�أر�مك�س بالقرب من بناية خان �شاحب - رقم  عنو�نه:�مارة دبي - ديرة - �لر��شدية - �م �لرمول - �شارع �ملطار - مبنى 
مكاين:36١١6٩٢38١ - هاتف رقم:٠4٢865٠٠٠ - ٠6٠٠544٠٠٠ - فاك�س رقم:٠4٢865٠5٠

وميثله:�أمل عمري �ل�شبيعي
�ملطلوب �إعالنه :  ١- �ك�شيكوترز لالر�شيات و�حلو�ئط  -  �شفته : مدعي عليه

عليها  �ملدعي  بالز�م   - بتاريخ:3/3/٢٠٢٢  �البتد�ئية  دبي  �أد�ء فقد قررت حمكمة  �أمر  ��شت�شد�ر  �الإع��الن :طلب  مو�شوع 
بان توؤدي للمدعية وقدره )٢١.٩8٢.34( درهم فقط و�حد وع�شرين �لف وت�شعمائة و�ثنني وثمانني درهم و�ربعة وثالثني 
فل�س ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ �شنويا من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 
)3٠٠( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة رف�شت ماعد� ذلك من طلبات .ولكم �حلق يف ��شتئناف �المر خالل ١5 يوم من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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•• دبي-وام:

دعت معايل عهود بنت خلفان �لرومي 
�حلكومي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  دول������ة  وزي�������رة 
�الحتادية  �لهيئة  رئي�شة  و�مل�شتقبل 
�لكو�در  �حلكومية،  �لب�شرية  للمو�رد 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل�����ش��اب��ة يف ح��ك��وم��ة دول���ة 
�جلهود  م�����ش��اع��ف��ة  �إىل  �الإم�����������ار�ت 
توجهات  دع��م  يف  �لفاعلة  و�مل�����ش��ارك��ة 
بناء  �أن  م��وؤك��دة  �مل�شتقبلية،  �ل��دول��ة 
�الأ�شا�شية  �مل��ه��م��ة  ي�����ش��ك��ل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 

لالأجيال �ل�شابة يف دولة �الإمار�ت.
جاء ذلك، خالل م�شاركة معاليها .. و 
معايل �شما بنت �شهيل فار�س �ملزروعي 
�ل�شباب يف حلقة  وزي��رة دول��ة ل�شوؤون 
�ل�شباب  "تطلعات  ب��ع��ن��و�ن  ���ش��ب��اب��ي��ة 
نظمتها  �لب�شرية"،  �مل����و�رد  مل�شتقبل 
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة 
�حل���ك���وم���ي���ة و�مل���وؤ����ش�������ش���ة �الحت����ادي����ة 

لل�شباب.
�لكو�در  �أن  �ل���روم���ي  ع��ه��ود  �أك�����دت  و 
�لعمل  ق��ي��اد�ت  ه��ي  �ل�شابة  �لوطنية 
�ملهمة  و�أن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  �حل��ك��وم��ي 

دعم  يف  تتمثل  للحكومة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�أف�شل  ت��ه��ي��ئ��ة  خ����الل  م���ن  �ل�����ش��ب��اب 
�حلكومية  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  من���وذج 
ع��امل��ي��اً، مي��ك��ن��ه��م وي���وف���ر ل��ه��م فر�س 
�مل�شتقبل  م��ه��ار�ت  و�ك��ت�����ش��اب  �ل��ت��ط��ور 
يف  �حلكومية،  �مل��و�ه��ب  �أف�شل  ويبني 
تطلعاتهم  تلبي  ود�عمة  حمفزة  بيئة 
�شناعة  يف  �ل���ف���اع���ل���ة  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 

�مل�شتقبل.
حموريا  دور�  ل��ل�����ش��ب��اب  �إن  ق���ال���ت  و 
�لعمل  م�شتقبل  م��الم��ح  حت��دي��د  يف 
�حل����ك����وم����ي وم�����و�ج�����ه�����ة حت����دي����ات����ه، 
يحملها  �ل���ت���ي  �مل���ت���غ���ري�ت  و�����ش���ت���ب���اق 
ع�شر �لتكنولوجيا �ملتقدمة باكت�شاب 
�مل����ه����ار�ت �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م�����ش��رية �إىل 
�الإم�����ار�ت حري�شة  دول���ة  ح��ك��وم��ة  �أن 
�إىل  و�لتعرف  لل�شباب  �ال�شتماع  على 
يف  و�إ���ش��ر�ك��ه��م  و�أف��ك��اره��م،  تطلعاتهم 
وحتويل  �مل���ب���ادر�ت  وت��ن��ف��ي��ذ  ت�شميم 
تعزز  م�شاريع  �إىل  �خلالقة  �أفكارهم 

جاهزيتهم للم�شتقبل.
تعزيز  و  �ل�شباب  �أن متكني  �أ�شافت  و 
تطوير  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  ع��ن�����ش��ر  دوره������م 

�ل��ع��م��ل �حل���ك���وم���ي و�الرت�����ق�����اء ب�����اأد�ء 
من   29% �أن  �إىل  م�شرية  �جل��ه��ات، 
من  �الإم����ار�ت  دول���ة  حكومة  موظفي 
بناء  و�أن  عاماً،   35 �شن  دون  �ل�شباب 
��شتثمار�ً  ميثل  ومتكينهم  ق��در�ت��ه��م 
يف بناء قدر�ت �حلكومة ككل وتعزيز�ً 

الإمكاناتها.
�شما  م����ع����ايل  �أك���������دت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
�لهادفة  �مل���ب���ادر�ت  �أه��م��ي��ة  �مل���زروع���ي 
بناء  �ل�����ش��ب��اب يف  م�����ش��ارك��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�حلكومي..  ل��ل��ع��م��ل  �جل���دي���د  �جل��ي��ل 
�لفئة  ه���م  �ل�����ش��ب��اب  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
�الأك���رث ق��درة على �الب��ت��ك��ار، و�أن بناء 
تناف�شية  لتعزيز  ���ش��رورة  م��ه��ار�ت��ه��م 
��شتقطاب  �الإم��ار�ت وريادتها يف  دولة 
�ملو�هب و�ملحافظة عليها و�لبناء على 

مكت�شباتها.
با�شتثمار  �شباقة  "قيادتنا  ق��ال��ت:  و 
�لتي  �مل��ت��ن��وع��ة  و  �ل���ك���ب���رية  �ل���ف���ر����س 
للعمل  �جل����دي����د  �مل���ف���ه���وم  ي��ط��رح��ه��ا 
 ،19 كوفيد  جتربة  بعد  و�الإن��ت��اج��ي��ة 
هذه  جت�شد  �ل�شبابية  �حللقة  وه���ذه 
�ل����روؤي����ة م���ن خ����الل م���ب���د�أ �أ����ش���ي���ل و 

�ال�شتماع  وه���و  عملنا  ن��ه��ج  يف  ث��اب��ت 
لل�شباب، �لفئة �الأكر يف قطاع �لعمل، 
م�شار�ت  ملختلف  �لرئي�شي  و�مل��ح��رك 
باأهمية حتقيق  �لتنمية و�الأكرث وعياً 
و�حلياة".  �لعمل  ب��ني  �شحي  ت���و�زن 
من   40 �ل�شبابية  �حللقة  يف  ���ش��ارك 
دولة  �ملوظفني حكومة  �ل�شباب  نخبة 
�الإمار�ت، وحتدث فيها كل من �شعادة 
ليلى عبيد �ل�شويدي مدير عام �لهيئة 
�الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية 
�ل�شويدي  عائ�شة  و���ش��ع��ادة  ب��االإن��اب��ة، 
�شيا�شات  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
بو  وحمد  �لهيئة،  يف  �لب�شرية  �مل��و�رد 
عميم مدير �إد�رة �ل�شيا�شات و�ل�شوؤون 
ميثاء  و�أد�رت��ه��ا  �لهيئة،  يف  �لقانونية 
�ال�شرت�تيجية  �إد�رة  م��دي��ر  ك��ل��ث��وم 
�ل�شباب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة 

�حلكومية.
تعزيز  �إىل  �ل�شبابية  �حللقة  وهدفت 
�ل�شباب  �مل�شاركني من �ملوظفني  وعي 
للمو�رد  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ب���ال���ت���وج���ه���ات 
جماالت  يف  قدر�تهم  وبناء  �لب�شرية، 

وتعريفهم  �ل���ع���م���ل،  ب��ي��ئ��ة  حت�����ش��ني 
باملهار�ت �مل�شتقبلية للعمل �حلكومي.

عدد�  �حللقة  يف  �ملتحدثون  ناق�س  و 
�لتوجهات  ت�����ش��م��ن��ت  �مل�����ح�����اور  م����ن 
�مل�شتقبلية يف �شيا�شات �ملو�رد �لب�شرية، 
�ل�شابة،  �حلكومية  �لقياد�ت  ومتكني 
بيئة  ل��ت��ح�����ش��ني  �مل���ب���ت���ك���رة  و�حل����ل����ول 
�ملو�هب  وتطوير  �مل�شتقبلية،  �لعمل 
�حلكومية �ل�شابة، و�ملهار�ت �جلديدة 
يف �لعمل �حلكومي، و��شتعر�شو� نتائج 
مل�شتقبل  �ل�����ش��ب��اب  ت��ط��ل��ع��ات  ����ش��ت��ب��ي��ان 
�مل���و�رد �لب�شرية �ل��ذي مت �إط��الق��ه يف 
من  �أك����رث  �آر�ء  ال���ش��ت��ط��الع  ف���ر�ي���ر، 
�حلكومة  يف  �شاب  موظف  �أل��ف   21
تطلعاتهم  �إىل  و�ل��ت��ع��رف  �الحت��ادي��ة، 

مل�شتقبلهم يف �لعمل �حلكومي.
�ل�شويدي  عبيد  ليلى  �شعادة  �أك��دت  و 
يهدف  �للقاء  ه��ذ�  �أن  �جلل�شة  خ��الل 
موظفي  م���ن  �ل�����ش��ب��اب  م�����ش��ارك��ة  �إىل 
�حل��ك��وم��ة �الحت���ادي���ة و�ل���وق���وف على 
�لتطويرية  ومقرتحاتهم  مرئياتهم 
وتطلعاتهم ب�شاأن �آليات �لعمل و�أدو�ته 
حلول  ال�شيما  �الحتادية  �حلكومة  يف 

�ملو�رد �لب�شرية، و�شواًل �إىل بيئة عمل 
�حتياجات  ت��ر�ع��ي  مبتكرة  �إب��د�ع��ي��ة 
�ل�شعادة  �أ�شباب  لهم  وتوفر  �ملوظفني 
معززة  ت���ك���ون  �ل���وظ���ي���ف���ي  و�ل�����رف�����اه 
و�لت�شريعات،  �الأن����ظ����م����ة  ب���اأف�������ش���ل 
�الرتقاء  وبالتايل  �لرقمية،  و�حللول 

مب�شتويات �الأد�ء و�الإنتاجية.
�ل��ر���ش��ي��دة تويل  �ل��ق��ي��ادة  �إن  ق��ال��ت  و 
وتعترهم  ك���ب���رية،  �أه��م��ي��ة  �ل�����ش��ب��اب 
حمركاً رئي�شياً لتطلعاتها وتوجهاتها 
�أ�شباب  ك��ل  ل��ه��م  وت��وف��ر  �مل�شتقبلية، 
�لتاأهيل و�لدعم و�لتطوير، ومتنحهم 

�لفر�س �لتي متكنهم من �شنع �لقر�ر 
ك��اف��ة قطاعات  �مل��ن�����ش��ود يف  و�ل��ت��غ��ي��ري 
و�شناع  �لغد  ق��ادة  باعتبارهم  �لعمل، 
�ل�شباب  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.. 
ريادة  و���ش��ر  �مل�شتقبل  ره���ان  مي��ث��ل��ون 

�لدولة.
و����ش���ددت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��رتك��ي��ز على 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وت��ن��م��ي��ة �جلانب  م���ه���ار�ت 
و��شتمر�رية  �ل�����ش��ب��اب،  ل���دى  �مل��ع��ريف 
�لرقمية،  مهار�تهم  وتعزيز  �لتعلم، 
وخلق فر�س �لتعلم و�لنمو يف �لعمل.

�ل�شبابية  �حللقات  �أن  بالذكر  جدير 

�ملوؤ�ش�شة  م�����ب�����ادر�ت  �إح��������دى  مت���ث���ل 
�عتمدها  �ل��ت��ي  ل��ل�����ش��ب��اب  �الحت����ادي����ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
�شبابية  من�شة  وه���ي  �هلل"،  "رعاه 
حو�رية تنظم ب�شورة دورية يف مو�قع 
�أف�شل  ف��ي��ه��ا ع��ر���س  وي��ت��م  خم��ت��ل��ف��ة 
�ملو�شوعات  �أه��م  ومناق�شة  �ملمار�شات 
وتطلعاتهم  ب��ال�����ش��ب��اب  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
بهدف  يو�جهونها،  �لتي  و�لتحديات 
مبتكرة  و�أف��ك��ار  عملية  ح��ل��ول  �ب��ت��ك��ار 

مدير عمليات اال�صتدامة: ح�صول اإك�صبو دبي على املعيار االأوروبي والدويل للم�صاواة بني اجلن�صني اإجناز جديد لالإمارات
•• دبي-وام: 

�أن  دب��ي،   2020 �إك�شبو  يف  �ال�شتد�مة  عمليات  مدير  �شتوري،  دينا  �أك���دت 
ح�شول �إك�شبو 2020 دبي على تكرمي �ملعيار �لدويل و�الأوروب��ي للم�شاو�ة 
بني �جلن�َشني؛ ُيعد �إجناز�ً جديد�ً ُي�شاف �إىل قائمة �الإجناز�ت �لعاملية ملن�شة 

�إك�شبو 2020 دبي على �أر�س دولة �الإمار�ت.
�إك�شبو  �أن ح�شول  "و�م"،  �أنباء �الإم��ار�ت  و�أو�شحت ، يف حو�ر خا�س لوكالة 
على �جلائزة �لدولية، ميثل �لتز�م �حلدث �لدويل على نطاق �أو�شع بامل�شاو�ة 
�مل�شاو�ة بني  �أن فكرة �جلائزة هي لبحث جماالت  �إىل  بني �جلن�َشني، الفتة 
للتعرف  كبرية  الإك�شبو  �جلائزة  و�أهمية  �ملجاالت،  جميع  يف  و�مل��ر�أة  �لرجل 
علي عدد �لرجال و�لن�شاء �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شة �لدولية، و�لتي �أو�شحت �أن 
53 % من �لعاملني من �لن�شاء، تقودهن معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي 

وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل �ملدير �لعام ملكتب �إك�شبو 2020 دبي.
بااللتز�م  ي�شيد  باأنها تقدير مهم  �لدولية،  �ل�شهاد�ت  �شتوري  دينا  وو�شفت 
�إك�شبو �لدويل بامل�شاو�ة بني �جلن�َشني يف مكان  �ملتو��شل لهذه �لن�شخة من 
�لعمل، وتابعت: " �لتقدمي على �جلائزة لي�س فقط من �أجل �أن نرز �أنف�شنا؛ 
�إك�شبو ويف  �مل�شاو�ة بني �لرجل و�مل��ر�أة يف من�شة  �أهمية  بل كي نبني للعامل 
ن��ه��ج م��ه��م تنتهجه دولة  ك��ك��ل، ع���الوة ع��ل��ى ك��ون��ه  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  منطقة 

�الإمار�ت ".
وعن توعية �جلمهور مبفهوم �ال�شتد�مة، �أردفت : " �ال�شتد�مة مبفهومها 
�ل�شامل لي�س �لبيئية فقط و�إمنا هناك �ال�شتد�مة �الجتماعية و�القت�شادية 
�أي�شاً، بالن�شبة لنا كفريق عمل يف �إك�شبو دبي ركزنا بالفعل علي �ال�شتد�مة 
�الجتماعية بجانب �ال�شتد�مة �لبيئية و�القت�شادية، لذ� قدمنا علي �جلائزة 
ولدينا �لكثري من �ل�شهاد�ت �لدولية �الأخرى �لتي ح�شلنا عليها يف جماالت 

مبد�أ  تر�شيخ  �أج��ل  من   ،20121 �الآي��زو  و�شهادة  �لليدز  منها  �ال�شتد�مة، 
�ال�شتد�مة يف �إك�شبو 2020".

�أهمية �ال�شتد�مة �الجتماعية من خالل  ولفتت �إىل حماولة �لرتكيز علي 
�مل�شاو�ة بني �جلن�شني، و�أي�شا �الهتمام بذوي �لهمم، م�شددة على �أن �إك�شبو 
�لن�شاء �لالتي يعملن يف كافة  ك��ان لها نهج حم��دد يف متكني  ر�ئ��دة  من�شة 
�ملجاالت من �الأمن و�لبناء و�إد�رة �لعمليات و�لطب و�القت�شاد وغريها من 

�ملجاالت �ملتخ�ش�شة ورمبا �ل�شعبة �لتي يعمل بها �لرجال.
�أن  �أو�شحت  دب��ي،   2020 �إك�شبو  بعد  ما  ومكت�شبات  �ملهمة  �لر�شائل  وع��ن 
"�إرث �إك�شبو دبي" لي�س فقط يف �ملباين �ملوجود به، �إمنا يتعدى �إىل �جلو�ئز 
و�ل�شهاد�ت �لدولية �لتي ح�شل عليها، ومنهجية �لعمل و�ملفاهيم و�حللول 
علي  و�لرتكيز  �مل���ر�أة،  ومتكني  �جلن�شني،  بني  �مل�شاو�ة  وم��ب��ادئ  �ملطروحة، 
�ملنطقة  تلك  د�خل  �أنه  �إىل  �لدولة وحتقيقها، الفتة  و��شرت�تيجية  �أه��د�ف 

�ل�شغرية تاأتي �النطالقة �مل�شتد�مة �إىل �لعاملية.
وثمنت دور فريق �لعمل �لطموح، موؤكدة �أن �جلائزة متثل �شرفا لها كامر�أة 
كونها ج���زء� ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن ف��ري��ق �إك�����ش��ب��و، م��ع ����ش��ت��م��ر�ر �ل��ط��م��وح لتحقيق 
�الأهد�ف، و�إك�شبو دبي منوذج دويل م�شرف ملن يريد �أن يحقق حلمه يف دولة 
�إك�شبو حلم ال يتجز�أ  �أن لكل �شخ�س يف فريق  �مل�شتحيل، م�شيفة  ال تعرف 
�إرث �شخ�شي وعربي ودويل لكل فرد يف ذلك  �لكبري، وهو  �إك�شبو  من حلم 

�لفريق.
تاأتي �جلائزة �لعاملية بالتز�من مع ��شت�شافة �إك�شبو 2020 لالحتفال بيوم 
�ملر�أة �لعاملي ، حتت �شعار #ك�شر_�لتحيز للعام 2022، كما �أن برنامج "يوم 
�ملر�أة �لعاملي " ي�شكل جزًء� من برنامج �الإن�شان وكوكب �الأر�س �لذي �أطلقه 
�إك�شبو دبي �شمن �أ�شابيع �ملو�شوعات، كونه �لن�شخة �الأوىل من �إك�شبو �لدويل 

�لتي ت�شم جناحا م�شتقال خم�ش�شا للمر�أة منذ �أكرث من 50 عاما.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

2020 ، ت�شميم يعر  تبنى جناح �أوكر�نيا �لو�قع يف منطقة �لفر�س باأك�شبو 
عن �شعاره �لد�عم للتو��شل و�الهتمام بالذكاء يف كل مناحي �حلياة،حيث يحث 
جاء  ل��ذ�  بالذكاء،  و�ل�شعور  و�لتفكري،  �لعي�س،  من  �ل���زو�ر  متكني  على  �ل�شعار 
ت�شميمه �خلارجي د�عماً ملفهوم علوم �ل�شناعة و�لف�شاء و�لذكاء �ال�شطناعي، 
�لثقافات  بني  و�لتنقل  بالطو�بق  تتميز  �لتى  �الأجنحة  يعتر من  تركيبته  ويف 
و�الأفكار  �مل�شتقبلية  �لتقنيات  لتمكني  روؤى  من  فيها  مبا  �لعامة  �حلياة  وتنوع 
�لذكية �أن ت�شاعد يف �إيجاد عامل �أكرث تو�زناً، وكل طابق من طو�بق �جلناح ميثل 

مرحلة مهمة يف تاريخ وثقافة �أوكر�نيا.
�لثالثة م��ن ح��ي��اة و�لتفكري  �مل��ج��االت  �ل���زو�ر الكت�شاف  �أوك��ر�ن��ي��ا  ي��دع��و ج��ن��اح 
�الأزي����اء  �ل��ت��ى ت�شم  �لرتفيهية  ب��ال��ع��رو���س  و�ال���ش��ت��م��ت��اع  �ل��ذك��ي،  و�الإح�����ش��ا���س 

و�لندو�ت �ملو�شوعية وعرو�س فنية، و�أد�ء �إبد�عي للتنمية �مل�شتد�مة و�لد�عمة  
مل�شقبل ينه�س مبجتمع جديد يقدر �الإبتكار يف جمال و�لتنقل، كما يرز �جلناح 
لزو�ره مكانة �لقطاع �لتكنولوجي �ملزدهر  �لذي يدعم يف �ال�شا�س �حلفاظ على 
�الإرث �لثقايف و�لرت�ث �لعريق، فلقد �شم �جلناح عدد كبري من �الإبتكار�ت مثل 
�أربعمائة  �أن ت�شري م�شافة تقل  قليال عن  �لتى ب�شتطيع  �لدر�جة �الإلكرتونية 
كيلو  مرت�ً يف �ل�شحنة �لو�حدة، هذه �ملالحظة يكت�شفها �لز�ئر مبجرد دخوله 
�جلناح و�لتجول يف �أرجائه، حيث  تبد�أ �جلولة بالطابق �الأول �لذي ي�شم حقل 
عند  �جلمهور  مو�جهة  يف  خ�شي�شاً  �ن�شات  �لقمح  م��ن  حقيقية  �شنبالت  م��ن 
�لطاقة  توليد  يف  �لرياح  من  لال�شتفادة  �لهو�ء  طو�حني  وبجو�رها  �ل��دخ��ول، 
مما   ، �لعامل  ل��دول  وت�شديره  �لقمح  بزر�عة  �أوكر�نيا  ��شتهرت  وق��د  �ملتجددة، 
يدل على خ�شوبة �لرتبة الإنتاج �ملحا�شيل �لزر�عية و�لتى ت�شكل �أهمها �لقمح، 
�ال�شتخد�مات حيث يدخل يف جميع  زر�ع��ي متعدد  وبجو�ر �حلقل يقف ج��ر�ر 

و�حل�شاد  �حل��رث  يف  ي�شتخدم  �ل��ذي  فهو  للز�رعة،  �الأول��ي��ة  �لتجهيز�ت  �أعمال 
و�لتنقل بو��شطة ��شافة �الأالت �ملتنوعة لال�شتخد�م.

تن�شب  و�لتى  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  من  �لعديد  �جلناح  يف  �لز�ئر  ويكت�شف 
يف توليد �لطاقة �ملتجددة من خالل �ل�شتائر �ل�شم�شية �لتى تعمل على توليد 
�مل�شتد�مة  للتنمية  �الإبد�عية  باالأفكار  �الهتمام  �شمن  وذلك  �لنظيفة،  �لطاقة 
ور�شالة  مهمة  ل��ه  باجلناح  طابق  فكل  و�ملتنقل،  �الب��ت��ك��اري  �جل��دي��د  للمجتمع 
�لتطور  �ملرجو من  �لهدف  لتحقيق  بعناية  �ملو�شوعة  �ال�شرت�تيجية  تعر عن 
�لفنون و�ملعلومات  �ملتجددة و�ل�شريعة، ف�شاًل عن تقدمي  �لتكنلوجيا  ومو�كبة 
لل�شعب  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  تعنية  وم��ا  و�ل����رت�ث  و�لثقافة  بالتاريخ  �خل��ا���ش��ة 
�الوك��ر�ين، من �لطموح و�لفر�س و�أن جتعل �لدولة بو�بة للم�شتقبل يف وجود 
�الأيد �لعاملة �ملاهرة و�لعقول �مل�شتنرية و�لتخطيط �ل�شليم، باالإ�شافة �إىل �بر�ز 
�لفنون �لت�شكيلة من خالل �للوحات �لذكية حتت عنو�ن �شجرة �حلياة، و�لز�ئر 

�لذي  �لطابق  �إىل  للو�شول  �ل��درج  على  �ل�شعود  �أثناء  لل�شعود  بامللل  ي�شعر  مل 
يليه، وذلك للتنوع �لذي يبهر �جلمهور وي�شوقه للجديد، فالطو�بق �الأربعة بها 
مقتنيات �بتكارية تتما�شى مع �لع�شر �حلديث وتنوه عن تقدم �أوكر�نيا يف هذه 
�ملجاالت و�لقطاعات �ملتعددة �لتى تهم �ملجتمع �لدويل بالكامل، حيث جند على 
�شبيل �ملثال يف �لطابق �لثالث يف �جلناح �لعديد من �البتكار�ت �ملتطورة يف جمال 
�الأمن �ل�شريياين، مع عر�س الأحدث ما و�شلت �إليه �أوكر�نيا يف جمال حماية 
�لريبوتات  وج��ود  مع  �لذكية  و�لهو�تف  �لكمبيوتر  لوحات  و�شناعة  �ملعلومات 
�ل��زو�ر، ف�شال عن وجود جمموعة  �لذي ير�شم باالأبعاد �لثالثة و�شط �عجاب 
�لر�حة، ومن جهة  من  ج��و�ً  ت�شهم يف خلق  �لتى  �لنباتات  ومتنوعة من  كبرية 
�أخرى يدعم �جلناح فكرة جذب �ل�شياحة وفتح �أفاق �مام �مل�شتثمرين للقتنا�س 
�شياحة  م��ن  �ملختلفة  و�لقطاعات  �مل��ج��االت  جميع  يف  م�شاريع  وفتح  �لفر�شة 

وزر�عة وطاقة متجددة. 

•• دبي - وام:

�إك�شبو  يف  �مل��������ر�أة  ج���ن���اح  ����ش��ت�����ش��اف 
كارتييه  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون   2020
عدد  ح�شور  �شهد�  ُملهمني؛  حدثني 
و�ملوؤ�ش�شية،  �حلكومية  �لقياد�ت  من 
قر�ر  و�شّناع  فكر  ق��ادة  �إىل  باالإ�شافة 
وفنانني، وهما منتدى "ك�شر �لتحّيز"، 
و�أع��ق��ب��ه ف��ع��ال��ي��ة م�����ش��ائ��ي��ة حت���ت قّبة 
�أُقيما �حتفاًء باليوم  �لو�شل، و�للذ�ن 
على  تاأكيد�ً  2022؛  للمر�أة  �ل��دويل 
�أهمية دفع عجلة �لتقدم نحو حتقيق 
عر  �جلن�شني  بني  م�شاو�ة  �أك��رث  غد 
�الإبد�عي  و�حل���و�ر  �مل�شرتك  �لتعاون 

و�لبّناء.

�إبر�هيم  ب���ن���ت  رمي  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
�لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون 
 2020 الإك�شبو  �لعام  �ملدير  �ل��دويل 
�لعام  ه��ذ�  �حتفاالتنا  " ُت���رز   : دب��ي 
ب��ال��ي��وم �ل�����دويل ل���ل���م���ر�أة ع��ل��ى م���د�ر 
ث��الث��ة �أي����ام �ل���روؤي���َة �مل�����ش��رتك��َة �لتي 
حول  ك��ارت��ي��ي��ه  يف  ب�شركائنا  جتمعنا 
�زدهار  �أج��ل  �مل���ر�أة من  �زده���ار  �أهمية 

�لب�شرية؛ تتجلى هذه �لروؤية يف جميع 
ي�شت�شيفها  �لتي  و�لر�مج  �لعنا�شر 
جناح �ملر�أة يف �إك�شبو 2020 دبي، ويف 
كل يوم يف �إك�شبو دبي، نتاجا اللتز�منا 
�مل�شتمر بتعزيز �مل�شاو�ة بني �جلن�شني، 
باملو�هب  �مل�����ر�أة، و�الح��ت��ف��اء  ومت��ك��ني 

�لن�شائية ".
فينريون،  ���ش��ريي��ل  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 

ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لرئي�س 
كارتييه �إنرتنا�شيونال : " طو�ل فرتة 
�ملر�أة  ق��ّدم جناح  دب��ي،  �إك�شبو  معر�س 
�أ�شهر ق�ش�شاً  �شتة  م��د�ر  ل��زو�ره على 
و�شّلط  م��ت��م��ي��ز�ت،  ن�����ش��اء  ع��ن  ُملهمة 
�لقيام  جميعاً  ميكننا  ما  على  �ل�شوء 
�جلن�شني.  ب��ني  �مل�����ش��او�ة  لتحقيق  ب��ه 
نقا�شية  ح��ل��ق��ات  �جل���ن���اح  ���ش��ه��د  وق����د 

يف  جديدة  �لتز�مات  وتقدمي  ُملهمة، 
�شبيل متكني �ملر�أة ".

ومبنا�شبة �ليوم �لدويل للمر�أة �لذي 
ي��ق��ام ه����ذ� �ل���ع���ام حت���ت ���ش��ع��ار "ك�شر 
�شاملة،  من�شة  خالل  ومن  �لتحّيز"، 
دب����ي،   2020 �إك�������ش���ب���و  �����ش���ت�������ش���اف 
ممثلني عن حكومات و�شركات و�شّناع 
تغيري من �أنحاء �لعامل للم�شاعدة يف 

�مل�شاو�ة بني �جلن�شني ومتكني  تعزيز 
وهدف  �خلفي.  �لتمييز  و�إنهاء  �مل��ر�أة 
�ملنتدى �إىل ت�شليط �ل�شوء على �لدور 
ل��ل��م��ر�أة يف حت��دي��د �لقو�لب  �ل��ري��ادي 
�لنمطية �ل�شلبية و�ل�شارة يف �ملجتمع 
�لعنان  �إط��������الق  دون  ح����ال����ت  �ل����ت����ي 
�مل��ر�أة يف خمتلف �لقطاعات  الإمكانات 
و�ل�شناعات. وت�شمن �لرنامج، �لذي 

�شارك يف ��شت�شافته �ملخرج �الإمار�تي 
�لتلفزيونية  و�مل��ر����ش��ل��ة  ب��ط��ي  ع��م��ر 
�لدولية �ل�شابقة �حلائزة على جو�ئز 
�شيفون نديجي، �شل�شلة من �لنقا�شات 
فكر  ق��ادة  خاللها  ت��ن��اول  �ملتخ�ش�شة 
�لقطاعات،  خم��ت��ل��ف  م��ن  وم��وؤث��ري��ن 
�مل���ت���ح���دث���ني معايل  ب����ني  وك������ان م����ن 
�شلطان  بن  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة 

بن  �أن��ور  �لدكتور  معايل  و  �لقا�شمي، 
حممد قرقا�س �مل�شت�شار �لدبلوما�شي 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل����دول����ة ؛ 
�لعمليات  م��دي��رة  �شاندبرج  و�شرييل 
�ملديرة  ك��امن،  وناتاليا  في�شبوك؛  يف 
�ملتحدة  �الأمم  ل�����ش��ن��دوق  �لتنفيذية 
لل�شكان. ويهدف جناح �ملر�أة يف �إك�شبو 
2020 �إىل تعزيز �ملو�قف �الإيجابية 
وحت���ف���ي���ز دف�����ع ع��ج��ل��ة �مل���������ش����او�ة بني 
ثمرة  وه��و  �مل����ر�أة،  وح��ق��وق  �جلن�شني 
���ش��ر�ك��ة ف��ري��دة ب��ني �إك�����ش��ب��و 2020 
�لعنان  �إط��الق  �إىل  ويرمي  وكارتييه، 
�ل��ل��و�ت��ي �شيكون  �ل��ت��غ��ي��ري  ل�����ش��ان��ع��ات 
ع��ل��ى �ملجتمع  �إي��ج��اب��ي��اً  ت���اأث���ري�ً  ل��ه��ن 

�ملحلي وخارجه.

خالل اليوم الدويل للمراأة 2022

اإك�صبو دبي وكارتييه يدعمان منتدى ك�صر التحيز ويحتفيان بريادة املراأة حتت قبة الو�صل

عهود الرومي تدعو الكوادر ال�صابة مل�صاعفة اجلهود يف ت�صكيل م�صتقبل العمل احلكومي

جناح اأوكرانيا يعر�س حقال حقيقيا من القمح وجرارا  زراعيا وريبوتا يف اأك�صبو 2020   

املراأة ي�ضت�ضيف منتدى )ك�ضر التحّيز( وفعالية احتفالية يف قّبة الو�ضل احتفاء ًبامل�ضاهمات الكبرية للمراأة يف املجتمع  • جناح 
احلوارات �ضمن برنامج ك�ضر التحّيز مب�ضاركة ال�ضيخة لبنى القا�ضمي والدكتور اأنور قرقا�س و�ضرييل �ضاندبرج ود. ناتاليا كامن من  • �ضل�ضلة 

و�ضرييل فينريون وممثلون عن حكومات و�ضركات و�ضّناع تغيري من اأنحاء العامل اأبرز احل�ضور الها�ضمي  • رمي 

•• دبي -وام:

م�شتهدفة  �لرم�شانية  حملتها  �خل��ريي��ة  دب���ي  جمعية  �أط��ل��ق��ت 
160 مليون  �مل��ال بنحو  �ل��ت��رع��ات و زك��اة  �إي����ر�د�ت م��ن  حتقيق 
�آبار  حلفر  �آخ���ري  و20  �مل�شاجد،  لبناء  مليونا   80 منها  دره��م 
�آخ��ري �شحية  م�شاريع  �إىل  �إ�شافة  مال  زك��اة  مليونا  و35  �ملياه، 

وتعليمية وتنموية.
كما �أطلقت �جلمعية مبادرة �شندوق دعم �الأ�شر �ملتعففة بال�شر�كة 
م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة �الأوق�����اف و����ش���وؤون �ل��ق�����ش��ر ل��ت��ق��دمي �ل��دع��م �ملادي 

و�لتمكيني الأبناء تلك �الأ�شر، يف وقت �أعلنت فيه عن �شرفها نحو 
�ل�شنو�ت  �أل��ف م�شروع خالل   122 ن�شف مليار دره��م على نحو 
�ل�شبع �ملا�شية منذ عام 2015 وحتى 2021 �إىل جانب �إطالق 
�شر�كة �آخري مع موؤ�ش�شة �ملظلة من �أجل تقدمي �أوجه �لدعم يف 
"دبي  م��وؤمت��ر �شحفي عقدته  ذل��ك خ��الل  �ل�شحي. ج��اء  �مل��ج��ال 
دبي،   2020 �إك�شبو  ملعر�س  �الإعالمي  باملركز  �م�س  �خلريية"، 
�أحمد  للجمعية وح�شور  �لعام  �ل�شر  �أمني  �لعلماء  برئا�شة خالد 
كرم  �إ�شماعيل  م�شطفي  و  للجمعية  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويدي 
�لعام  �الأم��ني  نائب  ثاين  �آل  ر��شد  ، وخالد  �الإد�رة  ع�شو جمل�س 

ملوؤ�ش�شة �الأوقاف و�شوؤون �لق�شر، و�لدكتورة �أ�شماء �ل�شريف �ملدير 
�لتنفيذي باالإنابة ملوؤ�ش�شة �ملظلة.

يوليو  �أن �حلملة متتد حتى منت�شف  �لعلماء،  �أك��د خالد  ب��دوره 
�ملقبل، وت�شتهدف بناء ج�شور �لتو��شل مع �ملجتمع �ملعطاء وتعزيز 
�جلمعية  جهود  لدعم  �ملختلفة  قطاعاته  م��ع  �ل�شر�كة  جم��االت 
وثمن   . تطلعاتها  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  وخ��ارج��ه��ا  �ل��دول��ة  د�خ���ل 
وخ�س  �خلريية،  دبي  جمعية  ود�عمي  رع��اة  وعطاء  دعم  �لعلماء 
د�ئ��م��ا بجانب �جلمعية  �ل��ذي يقف  �الإ���ش��الم��ي  دب��ي  بنك  بالذكر 

وي�شاند بر�جمها ويعزز م�شريتها يف �شاحات �لعطاء �الإن�شانية.

دبي اخلريية تطلق حملتها الرم�صانية عر اإك�صبو دبي
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عربي ودويل

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر االآخر

•• ماتيو بوك كوتيه

    كان �الأوروب��ي��ون، يف �لعقود �الأخ��رية، مقتنعني 
قارتهم،  �حل��رب ممكنة يف  تعد  و�ح���د: مل  ب�شيء 

�لتي خرجت منهكة من �لقرن �لع�شرين.
   نعرف �لكو�رث �لثالث �لكرى يف �لقرن �ملا�شي 

�لتي حلت بهذ� �لركن من �لعامل.
�ل��ت��ي حدثت  �الأوىل،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  ول����دت     
�لتحالفات  ن��ظ��ام  �ن��ه��ي��ار  م��ن   ،1918-1914
نتجت عن  دبلوما�شياً.  �لعجوز  �لقارة  �شّكل  �لذي 
�شر�ع �لبلقان جمزرة �شخمة على م�شتوى �لقارة 
فهل  �لنخاع...  حتى  �الأوروب��ي��ة  �حل�شارة  �أ�شابت 

حقا تعافت منها؟

تاريخ
   �حلرب �لعاملية �لثانية، حرب 1945-1939، 
مل تدمر �أوروبا مرة �أخرى فح�شب، بل �أخ�شعتها 
�ل�شناعية  �الإب���ادة  برمج  �ل��ذي  �لهتلري  للجنون 
�أن���ه �شعب  ع��ل��ى  �ل���ذي ع��وم��ل  �ل��ي��ه��ودي،  لل�شعب 
فائ�س عن �حلاجة على �الأر����س، وك��ان الب��د من 

حمو ذكر�ه.
   ما �ن �نتهت، خلفتها �حلرب �لباردة. وخ�شعت 
و�ل�شيوعية  ل��رو���ش��ي��ا  �ل�����ش��رق��ي��ة  �أوروب������ا  ���ش��ع��وب 
�لوقت يف خوف  لبع�س  �لعامل  وعا�س  �ل�شمولية، 

من نهاية نووية للعامل.
�أن ت�شدق �أن هذ�  �أوروب��ا  �أر�دت     حينها �شنفهم: 
لن يحدث �بد� مرة �أخرى، و�أنها تعلمت �لدر�س، 
و�أن �لعامل �شيتحّول معها �إىل �شالم عاملي و�شيادة 
�خلالفات  تنحل  و�أن  �لوديعة،  و�لتجارة  �لقانون 
بني �ل�شعوب، ولن نعرث على �آثار لها �إال يف متحف 

�أهو�ل �لب�شرية �ملا�شية.
�أوكر�نيا من     هذ� �خليال هو �لذي يبطله غزو 

قبل رو�شيا بوتني.
   قلة، �عتقدت �أن غزًو� بهذ� �حلجم كان ممكًنا. 
كانت �لفكرة �ملقبولة عموًما هي �أن بوتني يخادع، 
�شم  تكري�س  �إىل  �الأم����ر،  ل��زم  �إذ�  �شي�شعى،  و�أن���ه 
�ملناطق �لناطقة بالرو�شية يف �أوكر�نيا، لكن مل ير 
�أي �شخ�س تقريبا غزًو� بهذ� �حلجم قادًما. وهذ� 

يعني �إىل �أي مدى كان �ل�شحو عنيفا وقا�شيا. 
�أث��ار ده�شة �لكثريين، ورمب��ا �جلميع،     ولكن ما 
كان  �ل��ت��ي  �لف�شائل  �إح��ي��اء  ُي��ع��ي��د  �ل��غ��زو  ه���ذ�  �أن 
ُيعتقد �أنها �ختفت يف �أوروبا: �ل�شجاعة �لع�شكرية، 
باملاأ�شاة  و�ل�����ش��ع��ور  �لنف�س،  ع��ن  ل��ل��دف��اع  و�الإر�دة 

و�لتاريخ.
�الأوك���ر�ن���ي���ة تلهم  �مل���ق���اوم���ة  �إن  �ل���ق���ول  ي��ج��ب     
�ل������ر�أي �الأوروب��������ي �ل�����ذي ي��ك��ت�����ش��ف ���ش��ع��ب��اً يقاتل 
وبلده  ووطنه  �أر���ش��ه  �أج��ل  من  ي�شتطيع  ما  بقدر 

و��شتقالله.
�أن �مل��اأ���ش��اة ت�����ش��رب ه���ذه �ل���ق���ارة �لعجوز     ومب���ا 
�ملكدومة بوح�شية �شديدة، كان ال بد من مو�جهتها 

ا، بداًل من �أن منوت يف جمتمع �شعيف ورخو،  �أي�شً
م��ه��وو���س ف��ق��ط ب��امل��ل��ذ�ت �خل��ا���ش��ة، وع��اج��ز على 
مو�جهة �ملحن �لكرى، وحمكوم عليه باخل�شوع.

�حلرية
�أن  �الأزم������ة،  �الأوروب����ي����ون خ���الل ه���ذه     يكت�شف 
�لبحتة:  �الأف��ك��ار  �شماء  يف  يطفو  ال  �ال���ش��ت��ق��الل 
يجب �أن مننح �أنف�شنا �لو�شائل للدفاع عنه. وهذ� 
يوم  لوغوف  بيري  �الجتماع جان  �شرحه عامل  ما 

�جلمعة على �شفحات لوفيغارو.
�إذ�  ق��ائ��م��ا:  �خل����وف  ي����ز�ل  ال  �حل�����ال،  بطبيعة     
�أُجه�شت خطط بوتني، �أفال يغريه �لت�شعيد �إىل 

�أق�شى �حلدود؟
   يريد �لناتو باأي ثمن منع تدهور �ل�شر�ع و�إ�شعال 
�لنار يف �لقارة باأكملها، كما حدث عام 1914. �إّن 
�مل�شاألة هي منع �حلرب يف �أوكر�نيا من �أن ت�شبح 

حرًبا يف �أوروبا.
   لتفادي �أن يكون �لتاريخ جمرد تكر�ر م�شتمر.

رئا�ضية م�ضادرة
   بطبيعة �حلال، �شحقت هذه �حلرب �الأخبار، ومل 
�ل�شيا�شية. يف فرن�شا،  ترتك جمااًل كبرًي� للحياة 
�مل�شاحة �الإعالمية،  �أوكر�نيا كل  حتتل �حلرب يف 
�لرئا�شية،  لالنتخابات  ك��ب��رًي�  جم��ااًل  ت��رتك  وال 
�لتي �شتجري �جلولة �الأوىل منها يف غ�شون �شهر 
�لك�شوف خطًر�  ه��ذ�  �ل��ك��ث��ريون يف  وي���رى  ف��ق��ط. 
حقيقًيا على �لدميقر�طية، الأن �لنقا�شات �لتي لن 

حتدث �شتعاود �لظهور يف �شكل ر�ديكايل.

رغم كل �ضيء، احلديث مع بوتني
   ي��رت�أ���س �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون �ملجل�س �الأوروب����ي 
ح��ال��ًي��ا. ورغ����م �حل����رب، ورغ����م �الإد�ن������ة �حلازمة 
و�ل�����ش��ارم��ة و�الأك�����رث م���ن ���ش��روري��ة لفالدميري 
ب��وت��ني، �ل���ذي ي��ق��ود �ل��ع��امل �ل��ق��دمي نحو �حلرب 
ي�شعى  �أن��ه  �إال  �الإم��ر�ط��وري��ة،  طموحاته  الإ�شباع 
�إىل �حلفاظ على قناة �ت�شال معه. ملاذ�؟ للحفاظ 
ل �إىل حل دبلوما�شي لل�شر�ع،  على �إمكانية �لتو�شّ
وجتّنب �ل�شعود �إىل �أق�شى �حلدود، تفاديا حلريق 

عام.

زيلين�ضكي البطل
فولودميري  ك�����ان  ب��ب��ع��ي��د،  ل��ي�����س  وق�����ت  م���ن���ذ      
مهرًجا،  ُيعتر  �الأوك����ر�ين،  �لرئي�س  زيلين�شكي، 
�أو على �الأق��ل رئي�ًشا غري متوّقع و�شاحب �شلطة 
ناهيك  كزعيم وطني،  �أح��د  يتخيله  مرتّنحة. مل 
ع���ن زع���ي���م ح�����رب. وم����ع ذل�����ك، ف��ه��و �ل�����ذي يرز 
�ملقاومة  وي��وج��ه  �إن���ه يج�شد  �ل�����ش��ر�ع:  ه���ذ�  م��ن 
�الأوكر�نية، �إنه يتقن رموز �حلرب �الت�شالية، مما 
مّكنه من ك�شب تعاطف �لغربيني، �لذين يريدون 

�إظهار ت�شامنهم مع �الأوكر�نيني.
ترجمة خرية �ل�شيباين

�صحوة عنيفة يف اأوروبا...!

*عامل �جتماع وحما�شر يف �ملدر�شة �لعليا للدر��شات �لتجارية مونرتيال.
 من موؤلفاته “�مر�طورية �ل�شو�بية �ل�شيا�شية “ و”�لتعددية �لثقافية كدين 

�شيا�شي«.

“رد فعل رو�شيا �شيكون �شريعا ومدرو�شا وملمو�شا«.
حظر�  ب��اي��دن  ج��و  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  فر�س  �الأول  و�أم�����س 
فوريا على و�رد�ت �لطاقة �لرو�شية من نفط وغريه رد� على 

�لغزو.
�أ�شعار  �أن  �الأ���ش��ب��وع ح���ذرت رو���ش��ي��ا م��ن  ويف وق��ت �شابق م��ن 
�لنفط قد تتجاوز 300 دوالر للرميل �إذ� حظرت �لواليات 

�ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي و�رد�ت �لنفط �خلام منها.
500 مليون طن  ت�شتهلك حو�يل  �أوروب��ا  �إن  وتقول رو�شيا 
من �لنفط �شنويا. وتورد رو�شيا لها حو�يل 30 يف �ملئة من 
هذه �لكمية �أي 150 مليون طن باالإ�شافة �إىل 80 مليون 

طن من �لبرتوكيماويات.

•• لندن-رويرتز

حذرت رو�شيا �لغرب �أم�س �الأربعاء من �أنها تعكف على جتهيز 
رد و��شع �لنطاق على �لعقوبات �شيكون �شريعا وموؤثر� وينال 

من معظم �لقطاعات �ملهمة.
�نهيار �الحتاد  �أزم��ة منذ  �أخطر  �لرو�شي  �القت�شاد  ويو�جه 
�ل�شوفيتي عام 1991 وذلك بعد �أن فر�س �لغرب عقوبات 
يف  بالكامل  رو�شيا  يف  و�ل�شركات  �مل��ايل  �لنظام  على  قا�شية 

�أعقاب غزو �أوكر�نيا.
ونقلت وكالة �الإعالم �لرو�شية عن دميرتي برييت�شيف�شكي 
�إن  قوله  �خلارجية  ب��وز�رة  �القت�شادي  �لتعاون  �إد�رة  مدير 

رو�صيا حتذر الغرب: عقوباتنا �صتوؤملكم  التيار الكهربائي “مقطوع كليا” عن حمطة ت�صرنوبيل النووية 

�إطالع �للجنة يف نوفمر )ت�شرين �لثاين( على �شبب عدم 
وجود  �لغزو، موؤكد�ً  بعد  �إال  �أوكر�نيا  �إىل  �ل�شو�ريخ  �إر�شال 

مكونات �شرية يف �ل�شو�ريخ.
�شفري�ً  ع��م��ل  �ل���ذي  ت��ي��ل��ور،  وي��ل��ي��ام  ع��ن  �ل�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
�إىل عام   2006 �أوك��ر�ن��ي��ا م��ن ع���ام  �مل��ت��ح��دة يف  ل��ل��والي��ات 
�أوقات �ل�شلم،  �إنه لي�س من �ل�شهل �لتكهن، خالل   ،2009
مبكان حدوث �ل�شر�ع �لتايل، ولكن كان ينبغي على �لواليات 

�ملتحدة توفري هذه �الأ�شلحة الأوكر�نيا منذ �شنو�ت.
طويل  تاريخ  الأوكر�نيا  �الأمريكية  �لع�شكرية  وللم�شاعد�ت 
يف  �لقرم  جزيرة  �شبه  على  رو�شيا  ��شتولت  �أن  بعد  ومعقد، 
بار�ك  �الأ���ش��ب��ق  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  ق��دم��ت  ح��ي��ث   ،2014 ع���ام 
ُينظر  �أن  خ�شية  فقط،  حم��دودة  دفاعية  م�شاعد�ت  �أوب��ام��ا 
�أنها ��شتفز�زية يف مو�شكو، يف  �إىل �الأ�شلحة �لهجومية على 
�مل�شاعدة  تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �لرئي�س  �إد�رة  و�شعت  حني 
تدخلت  كما  ف��ت��اك��ة،  �أن��ظ��م��ة  لت�شمل  الأوك��ر�ن��ي��ا  �لع�شكرية 

�ل�شيا�شة �ملحلية يف عالقة �لواليات �ملتحدة مع �أوكر�نيا.
�الأوىل  �ل�شحنة  �أن  �الأمريكية  �الإد�رة  يف  م�شوؤول  و�أو���ش��ح 
�أي���ام م��ن ب��دء �لغزو  27 ف��ر�ي��ر )���ش��ب��اط(، بعد  و�شلت يف 
�لرو�شي.  ويدفاع م�شوؤولو �إد�رة بايدن عن �شجلهم بقولهم 
�أكرث من مليار دوالر  بتقدمي  �لتزمت  �ملتحدة  �لواليات  �إن 
م��ن �مل�����ش��اع��د�ت �الأم��ن��ي��ة خ��الل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، مب��ا يف ذلك 
�أنطوين  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  عنها  �أع��ل��ن  دوالر  مليون   350

بلينكني يف 26 فر�ير )�شباط(.

•• وا�صنطن-وكاالت

تاأخر  ���ش��ب��ب  جورنال”  ���ش��رتي��ت  “وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك�����ش��ف��ت 
و��شنطن يف ت�شليم كييف �شو�ريخ “�شتينغر”، وكيف متكنت 

من تخطي �لعو�ئق الر�شال هذه �ملعد�ت �الأ�شا�شية للقتال.
�مل�شرعني �الأمريكيني �شغطو� على وز�رة �لدفاع  �إن  وقالت 
�الأم��ري��ك��ي��ة )�ل��ب��ن��ت��اغ��ون(، يف �أو�خ����ر خ��ري��ف ع��ام 2021، 
الإر�شال �شو�ريخ �شتينغر �مل�شادة للطائر�ت مل�شاعدة كييف، 
عندما �حت�شدت �لقو�ت �لرو�شية على حدود �أوكر�نيا، فقيل 
لهم �إن �خليار لي�س ممكناً الأن �الأ�شلحة �ملوجودة يف خمزون 
�لواليات �ملتحدة حتتوي على معد�ت �شرية، وفقاً ل�شحيفة. 
�إال �أن “�لبنتاغون” تو�شل �إىل حل للم�شكلة بعد �أ�شهر، من 
و�ل��ر�غ��ي، حيث متكن  �مل�شامري  م��ن  �لعديد  �إز�ل���ة  خ��الل 
�ل�شو�ريخ  ق��اذف��ة  م��ن  ح�شا�س  عن�شر  �شحب  م��ن  �جلي�س 
�ملحمولة باليد، مما فتح �لطريق �أمام �إر�شال �الأ�شلحة من 

�ملخزونات �الأمريكية.
ميكن  �أن��ه  �إىل  تو�شلت  ب��اي��دن  �إد�رة  �أن  �ل�شحيفة  و�أف���ادت 
�الأ�شلحة  من  للت�شدير  خا�شة  ون�شخة  دعم  �أجهزة  �إر�شال 

�الأمريكية �ل�شنع، كانت بالفعل موجودة يف دول �لبلطيق.
ومل ت�شل �شو�ريخ �شتينغر �إىل �أوكر�نيا �إال يف �أو�خر فر�ير 

)�شباط(، بعد وقت ق�شري من �لغزو �لرو�شي.
وق���ال �ل��ن��ائ��ب م��اي��ك و�ل��ت��ز، وه���و ج��م��ه��وري م��ن فلوريد�، 
مت  �إن���ه  �ل��ن��و�ب،  مبجل�س  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  جلنة  يف  وع�شو 

•• عوا�صم-وكاالت

�الأطل�شي  �شمال  حلف  رف�س  �أن  ع��د 
“�لناتو” �لتدخل �ملبا�شر يف �أوكر�نيا، 
�إال �أن �ملخابر�ت �لغربية جلاأت لفكرة 
�ملتطوين،  �ملقاتلني  �أم���ام  �ل��ب��اب  فتح 
وحينها �أعلن �الآالف من �الأمريكيني 
“�لتطّوع”  �ل��غ��رب��ي��ني  م��ن  وغ��ريه��م 
للقتال �شد �لرو�س باأوكر�نيا، وليفتح 
بذلك �لغرب باب �لنفري للمتطوعني 

�الأجانب يف �لوقوف �أمام مو�شكو.
�أم�س،  ���ش��ادرة  ع��رب��ي��ة  �شحف  ووف���ق 
فاإن �لغرب �أ�شبح �لغرب �أ�شبح يروج 
ل��ف��ك��رة �مل��ق��ات��ل��ني و����ش��ت��خ��د�م��ه��م يف 

حتقيق �شيا�شته �شد رو�شيا.

اجلهاد يف اأوكرانيا
وق����ال �ل��ك��ات��ب م�����ش��اري �ل���ذ�ي���دي يف 
�إن  �الأو�شط”  �ل�����ش��رق   “ ���ش��ح��ي��ف��ة 
�ال���ش��ت��ب��اك �ل��ع�����ش��ك��ري �مل��ب��ا���ش��ر بني 
�أم��ري��ك��ا وح��ل��ف �ل��ن��ات��و، ���ش��د رو�شيا، 
��شرت�تيجي،  بقر�ر  باّتاً  منعاً  ممنوع 
�لرئي�س  ون��اح  �شاح  مهما  �الآن،  حتى 
هذ�  ر  وت���ك���ررَّ زيلين�شكي،  �الأوك������ر�ين 
و�أمريكا  �ل��ن��ات��و  ق���ي���ادة  م���ن  �مل���وق���ف 
�الأركان  رئي�س  تعليق  و�آخرها  م��ر�ر�ً، 
�الأمريكي �جل��رن�ل م��ارك ميلي، من 
�لقو�ت �الأمريكية �ملتمركزة يف �أوروبا 
د على منع �ندالع �أي حرب  �لذي �شدرَّ
بني قوى عظمى. م�شتح�شر�ً �لتاريخ 

�ملرعب للحروب �لغربية.
و�أو�شح �لذ�يدي �أن �شالح �لعقوبات! 
ب���ل���غ زخمه  ب���ط���يء �ل���ن���ت���ائ���ج، م��ه��م��ا 
على دولة عظمى  وق�شوته، خ�شو�شاً 
م��ث��ل رو���ش��ي��ا �الحت���ادي���ة، و�أن����ه بذكر 
من  �الآالف  �أع����ل����ن  ف���ق���د  �مل����ق����اوم����ة، 

•• عوا�صم-وكاالت

بعد �الإعالن عن 3 حماوالت الغتيال 
فولودميري  �الأوك�����������ر�ين  �ل���رئ���ي�������س 
زيلين�شكي، تعمل بريطانيا و�لواليات 
�مل��ت��ح��دة ع��ل��ى جت��ه��ي��ز خ��ط��ط طارئة 
 ”1 ب�”�لهدف رقم  الإنقاذ ما و�شفوه 
�لع�شكرية  �لعملية  ب��دء  منذ  لرو�شيا 

�لرو�شية قبل نحو �أ�شبوعني.
وك�شفت �شحيفة “�شن” �لريطانية 
وبريطانية  �أمريكية  خا�شة  قو�ت  �أن 
�إنقاذ”  “عملية  على  تدريبات  جتري 
�أن  �إىل  �الأوك�������ر�ين، الف��ت��ة  ل��ل��رئ��ي�����س 
�أكرث من 70 جنديا من قو�ت �لنخبة 
من   150 �إىل  �ن�شمو�  �لريطانية 
�الأمريكية  �ل��ب��ح��ري��ة  م�����ش��اة  �أف�������ر�د 
للتخطيط  ليتو�نيا،  يف  نائية  بقاعدة 
مب�شاركة  �جل��ري��ئ��ة،  �لليلية  للمهمة 

�لقو�ت �خلا�شة �الأوكر�نية.
م�شدر  ع�����ن  �ل�������ش���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 
“قد  قوله:  �مل�شتوى  رفيع  بريطاين 
نقل  منطقية  �الأك����رث  �خل��ي��ار  ي��ك��ون 
خارج  �إىل  ع���ام���ا(   44( زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي 
كييف حيث ميكن حمايته«. ويف �أحدث 
ظهور له، عاد �لرئي�س �الأوكر�ين �إىل 
للمرة  ك��ي��ي��ف  يف  �ل��رئ��ا���ش��ي  �ل��ق�����ش��ر 
�حل����رب،  �ن������دالع  م��ن��ذ  ع��ل��ن��ا  �الأوىل 
م��وث��ق��ا ذل���ك ب��ف��ي��دي��و ���ش��دد ف��ي��ه على 
�أنه “ال يخاف �أحد� ومل يهرب«. وعن 
�لرو�شية،  ل��ل��ق��و�ت  بالن�شبة  �أه��م��ي��ت��ه 
�ملتخ�ش�شة  قالت �خلبرية �الأمريكية 
يف �ل�شوؤون �الأمنية �إيرينا ت�شوكرمان، 
و��شح  ه�����دف  ه����و  “زيلين�شكي  �إن 
لرو�شيا، ومع ذلك فاإن عن�شر �حلرب 
�الإ�شايف  �ل�����ش��ب��ب  ه���و  ه��ن��ا  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة 
و�أ�شافت  �ملبذولة«.  للجهود  �لو��شح 
موقع  م����ع  ح���دي���ث  يف  ت�������ش���وك���رم���ان 
“�شمود  �أن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
�لرئي�س �الأوكر�ين دمر خطط رو�شيا 

�لغربيني  م��ن  وغ��ريه��م  �الأمريكيني 
�لتطّوع للقتال �شد �لرو�س باأوكر�نيا. 
و�أ�شار �لكاتب �إىل �أنه حتى �جلماعات 
و�هية  �إ�شالمية  بحجج  »�ل��ق��اع��دي��ة« 
-و�لدين ال عالقة له باالأمر بل هي 
�أعلنت  خمابر�ت-  وده��اء  �أمم«  »لعبة 
وال  �أوك���ر�ن���ي���ا،  يف  للجهاد  حما�شتها 
حاجة بي الإعادة �لقول يف ذلك، فقد 
�شبق هنا بتاريخ 28 فر�ير -�شباط 
�حلديث عن ذلك حتت عنو�ن »�أجهاٌد 
يف �أوكر�نيا؟«. و�أكد م�شاري �لذ�يدي 
�أن �لهدف من جّتمع هوؤالء �ملتطوعني 
�الأمريكان للقتال يف �أوكر�نيا، ح�شب 
هذ� �لتقرير: »ن�شر �لدميقر�طية يف 

�الأماكن �لفاترة«.

احلكم باملوت
ف��ي��م��ا ت��وق��ع �ل��ك��ات��ب ف�����اروق يو�شف 
�لتي  �ل��ع��ق��وب��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة  ك��ل  �أن 
فر�شها �لغرب على رو�شيا لن توقف 
لقد  كييف.  �جت��اه  يف  �لدبابات  تقدم 
حني  جمانا  باأوكر�نيا  �لغرب  �شحى 
و�شعها يف مقدمة جبهته �شد رو�شيا 
وهو يعرف جيد� �أنها معركة خا�شرة.

وقال يو�شف يف �شحيفة “�لعرب” �إن 
�شقوط  معناها  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �ملقاومة 
�ملزيد من �لقتلى من غري جدو، وال 
وال  ع�شكرية  ملجابهة  م�شتعد  �لغرب 
هدفه  ع��ن  ل��ل��رت�ج��ع  م�شتعد  ب��وت��ني 
�أك��ر م��ن حتييد  �ل��ذي رمب��ا �شيكون 

�أوكر�نيا.
على  ح��رب  فاإنها  �لعقوبات  �إن  وق��ال 
لها قبل �حلملة  رو�شيا كان خمططاً 
�حلالية، لي�س فولودميري زيلين�شكي 
�شوى نذير �شوؤم و�شع بالده يف خدمة 
�أك���ر منها وي��ت��ج��اوزه��ا من  م�����ش��روع 

�إليها.  �لقائمون عليه  �أن يلتفت  غري 
�شحيح �أن �ال�شتجابة �الإن�شانية �لتي 
�أظهرتها دول �أوروبا من �أجل �حتو�ء 
�الأوكر�نيني �لهاربني من �حلرب كانت 
�شريعة ومتقنة �الإخر�ج غري �أن ذلك 
ال يعني �أن �لكارثة �شتتجلى فقط من 
�لتي  �ملاأ�شاوية  �لظاهرة  تلك  خ��الل 
ُيقال �إنها �شتكون موؤقتة ح�شب �لدول 
�إىل وق���ت ق��ري��ب تخ�شى  �ل��ت��ي ك��ان��ت 

�قرت�ب �الأوكر�نيني من حدودها. 
وق����ال �ل��ك��ات��ب �إن����ه ك���ان و����ش��ح��اً �أن 
من  بها  �لت�شحية  متت  قد  �أوكر�نيا 
�ل�شعار�ت  من  �شيء  وال  رئي�شها  قبل 
�لقومية �لتي رفعها ميكن �أن يتحقق. 
�أوكر�نيا �شغرية وال ميكنها �للعب يف 
ب�شرطي  �لكبار. وهي حمكومة  نادي 

�لتاريخ و�جلغر�فيا لتكون �أكرث قربا 
�إىل رو�شيا منها �إىل �لغرب.

و�أك������د ي��و���ش��ف �أن �ل���غ���رب �أخ����ط����اأ يف 
ذلك  فهو عن طريق  عقوباته  فر�س 
ح��ك��م ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام �ل��ق��ائ��م يف كييف 
�لطرفني  بني  مفاو�شات  �أي  باملوت. 
نتيجة  �إىل  ت���ق���ود  ل����ن  �مل���ت���ح���ارب���ني 
�لعمليات  �إيقاف  �شعيد  على  حا�شمة 
�لقتالية. ي�شعى �ملتفاو�شون للخروج 
�أما  �إال.  لي�س  �أق���ل  م��دن��ي��ة  بخ�شائر 
�أح���د� ل��ن يوقفها. ذلك  �حل���رب ف���اإن 
�مل�شكلة  �أ�شل  يعرف  وه��و  �لغرب  الأن 
ما  �مل�شكلة.  تعقيد  �إىل  عقوباته  �أدت 
�لعقوبات  قبل  بوتني  فيه  يفكر  ك��ان 
ه���و ���ش��يء وم���ا ���ش��ار ي��ف��ك��ر ف��ي��ه بعد 
ع��ن طريق  �آخ���ر.  �شيء  ه��و  �لعقوبات 

�ل��ع��ق��وب��ات ف�����ش��ح �ل��غ��رب ه��دف��ه من 
مهرجا  باعتباره  زيلين�شكي  ��شتعمال 
�إليه  تقود  �أن  �ل��ذي ميكن  ما  يعي  ال 
�لرئي�س �الأوكر�ين  �شيا�شته. ما قاله 
عبارة  تكر�ره هو  ي�شر على  ز�ل  وم��ا 
عن خطاب يدعو �إىل كر�هية �لرو�س. 
ي��ه��ب �حل����رب �أ���ش��ب��اب��ه��ا �ل��ت��ي تفاعل 
�أوكر�نيا  �لغرب معها من خالل دفع 
وفر�س  �أك��رث  ب�شعبها  �لت�شحية  �إىل 

�لعقوبات �القت�شادية على رو�شيا.
و�أ�شار �إىل �أن رو�شيا لن توقف حملتها 
كييف.  ح���ك���وم���ة  ُت�����ش��ق��ط  ح����ني  �إال 
م��ت�����ش��ائ��اًل ه���ل ���ش��ت��ق��ع م�����ش��اوم��ة بني 
�أن يحدث  ما ميكن  ذل��ك  �لطرفني؟ 
يف �أح�شن �الأحو�ل. �أما يف �أ�شوئها فقد 

تنتهي �أوكر�نيا �إىل �حل�شي�س.

�ل�شلطة،  ع��ل��ى  �ل�����ش��ري��ع  ل��ال���ش��ت��ي��الء 
ل��ي�����س ف��ق��ط ب��رف�����ش��ه �ال���ش��ت�����ش��الم �أو 
�إلهام  خ��الل  م��ن  �أي�شا  لكن  �مل��غ��ادرة، 
و�لتعبئة  للتوحد �شد مو�شكو  �لعامل 
م��ن �أج��ل �أوك��ر�ن��ي��ا، وت��ق��دمي م�شتوى 
دعم �أكرث �أهمية بكثري من �لعقوبات 

و�مل�شاعد�ت �لع�شكرية«.
“�أ�شبح  زيلين�شكي  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
ملقاومة  دول��ي��ا  رم����ز�  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
ك��ان��ت قيادته  و���ش��ج��اع��ت��ه��ا،  �أوك��ر�ن��ي��ا 
وجي�شه  م�شوؤوليه  من  وقربه  �لقوية 
مبثابة �إحر�ج �إ�شايف للرئي�س �لرو�شي 
ي�شبح  مل  �ل������ذي  ب���وت���ن  ف����الدمي����ري 
م����ع����زوال دول����ي����ا م����ن ج������ر�ء �حل����رب 
فح�شب، بل ناأى بنف�شه عن م�شوؤوليه 
وت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ب��ا���ش��ت��خ��ف��اف ك��م��ا يف 

و�قعة رئي�س �ال�شتخبار�ت«.
�أن ما فعله زيلين�شكي جعل  و�عترت 
قتله “ياأتي بنتائج عك�شية على رو�شيا، 
�الأوكر�نيني  غ�����ش��ب  ����ش���ي���زد�د  ح��ي��ث 

�مل�شتمرة  �مل��ح��اوالت  لكن  وي��وح��ده��م، 
ت�شتعجل  رو���ش��ي��ا  �أن  تظهر  الغتياله 
نهاية �لعملية �لع�شكرية خ�شية مزيد 

من �خل�شائر«.
وت��اب��ع��ت �خل��ب��رية �الأم��ن��ي��ة: “يحظى 
����ش���يء بحماية  ك���ل  ق��ب��ل  زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  ت��ك��ن  ومل  ���ش��ع��ب��ه، 
�مل����ع����ل����وم����ات  ت�����������ش�����ارك  �ل�������و�ق�������ع  يف 
�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة م���ع �أوك���ر�ن���ي���ا �إىل 
بع�س  �أن  �ملحتمل  وم��ن  ح��د،  �أق�����ش��ى 
�لدول �ملجاورة حللف �شمال �الأطل�شي 
و�لدول غري �الأع�شاء يف �لناتو و�لتي 
تقدم  مماثلة  �أمنية  تهديد�ت  تو�جه 
�أي�شا تقارير ��شتخبار�تية مهمة، كما 
يقدم �لريطانيون م�شتوى معينا من 

�لتدريب للقو�ت �الأوكر�نية«.
وحول �إمكانية مغادرته �لبالد، قالت: 
�أرى زيلين�شكي يغادر �لبالد على  “ال 
�الإطالق حتى لو كانت حياته يف خطر 
يكون  �أن  ج���د�  �ملحتمل  م��ن  م��ب��ا���ش��ر. 

وبريطانيا  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  ل���دى 
من  لتهريبه  ناجحة  ط���و�رئ  خطط 
نظر�  ل��ك��ن  �حل����االت،  �أ����ش���و�أ  �شيناريو 
�أر�ه  ال  للموت،  زيلين�شكي  ال�شتعد�د 

يتعامل معها طو�عية«.
و�أو�شحت: “جنح �لرئي�س �الأوكر�ين 
يف ��شتخد�م �شورته �لبطولية الإحر�ج 
م��زي��د من  ل��ت��ق��دمي  �ل����دويل  �ملجتمع 
يف  للنظر  وحتى  الأوك��ر�ن��ي��ا  �مل�شاعدة 
رغبته  �الأوروب�����ي.  ب��االحت��اد  ع�شوية 
�ملخاطر  عالية  مب��غ��ام��ر�ت  �لقيام  يف 
من هذ� �لنوع �أك�شبته �حرت�م �لبلد�ن 
�الأخ�������رى، وق����د ي��ن��ت��ه��ي ب���ه �الأم�����ر يف 
�لنهاية �إىل �أن يكون عامال رئي�شيا يف 

قلب مو�زين �حلرب«.
فاجاأ  “زيلين�شكي  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�لعامل وكل من �نتقده وقلل من �شاأن 
�شخ�شيته، وبعيد� عن كونه )مهرجا( 
كما ت�شفه رو�شيا فاإنه مهند�س مدين 
ل���ه �ل��ع��دي��د م���ن �مل���و�ه���ب يف خمتلف 

)�الأمريكي  �لرئي�س  مثل  �مل��ج��االت، 
�الأ���ش��ب��ق رون���ال���د( ري���غ���ان �ل����ذي كان 
�ل�شيا�شية،  حياته  قبل  ممثال  �أي�شا 
خطيب  ت�شر�شل  وين�شتون  مثل  وه��و 
فعال. ��شتخدم زيلين�شكي روح �لظهور 
�أوقات  يف  �لفعالة  و�لقيادة  للت�شجيع 

�الأزمات«.
�أن���ه در�س  “ال ���ش��ك يف  �أن���ه  و�ع��ت��رت 
�أمناط �ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية �لغربية 
يكون  �أن  �ملحتمل  من  �لتي  �لناجحة 
معجبا بها و��شتخدمها الإبر�ز �شورته 
والإل�����ه�����ام ن��ف�����ش��ه ل��ن��ف�����س �ل����ن����وع من 

�لقيادة«.
وكانت �شحيفة “تاميز” �لريطانية 
ق���د ك�����ش��ف��ت �أن �ل��رئ��ي�����س �الأوك������ر�ين 
جن��ا م��ن 3 حم����اوالت �غ��ت��ي��ال خالل 
�الأ�شبوع �الأول من �حلرب، الفتة �إىل 
من  جمموعة  �أر���ش��ل  “�لكرملني  �أن 
�شي�شانية  وق����و�ت  )ف��اغ��رن(  م��رت��زق��ة 
�أوك���ر�ن���ي���ا م��ن �أج����ل قتل  خ��ا���ش��ة �إىل 
زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي، ل���ك���ن ت���ل���ك �مل����ح����اوالت 
�أحبطت من طرف �لعنا�شر �ملناه�شة 
�لفيدر�يل  �الأمن  للحرب د�خل جهاز 
�ل�شحيفة،  وب���ح�������ش���ب  �ل����رو�����ش����ي«. 
نبهو�  �جل��ه��از،  د�خ���ل  م�شوؤولني  ف���اإن 
خطط  ب�شاأن  �الأوكر�نيني  �مل�شوؤولني 

حماوالت �الغتيال.

الغرب يعلن »النفري« للتطوع بالقتال يف اأوكرانيا

خطط طارئة وقوات خا�صة.. كيف يخطط الغرب الإنقاذ زيلين�صكي؟

للنفايات �مل�شعة. ومل تعلق �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 
�أ�شارت  �لوكالة  كانت  �شاعات  قبل  لكن  ف��ور�.  �لو�شع  على 
مر�قبة  �أن��ظ��م��ة  م��ن  للبيانات  ُب��ع��د  ع��ن  �الإر���ش��ال  “�أّن  �إىل 
�ل�شمانات �ملن�شوبة يف حمطة ت�شرنوبيل للطاقة �لنووية 
�لوكالة  ت�شتخدمه  هو م�شطلح  و”�ل�شمانات”  �نقطع”. 
�لتي  �لتقنية  �الإج���ر�ء�ت  لو�شف  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
�نت�شار  منع  بهدف  �لنووية  و�الأن�شطة  �مل��و�د  على  تطّبقها 
�إ�شاءة  �أّي  عن  �ملبكر  �لك�شف  خ��الل  من  �لنووية  �الأ�شلحة 
��شتخد�م لهذه �ملو�د. وال يز�ل �أكرث من مئتني من �لفنيني 
يوماً   13 منذ  يعملون  وه��م  �مل��وق��ع  عالقني يف  و�حل��ر����س 
�لدولية  �لوكالة  وطلبت  رو�شية.  مر�قبة  حتت  متو��شاًل 
للطاقة �لذرية من رو�شيا �ل�شماح لهوؤالء �ملوظفني بالعمل 

ب��ال��ت��ن��اوب ل��ع��دد حم���دد م��ن �ل�����ش��اع��ات وب��اخل��ل��ود للر�حة 
�ملوقع.  �شالمة  ل�شمان  ���ش��روري��ة  �ل�����ش��روط  ه��ذه  معترة 
بالقلق  “��شعر  ر�فاييل غرو�شي  للوكالة  �لعام  �ملدير  وقال 
يف  �لعاملون  يو�جهه  �ل��ذي  و�مل��ره��ق  �ل�شعب  �لو�شع  م��ن 
حمطة ت�شرنوبيل للطاقة �لنووية و�ملخاطر �ملحتملة �لتي 

ي�شكلها ذلك على �الأمن �لنووي«.
وم���ع ت��وق��ف ن��ق��ل �ل��ب��ي��ان��ات ع��ن ب��ع��د وع���دم مت��ّك��ن �لهيئة 
عن  �إال  �لنووية  باملن�شاأة  �الت�شال  من  �الأوكر�نية  �لناظمة 
طريق �لريد �الإلكرتوين، كّرر غرو�شي عر�شه زيارة �ملوقع 
“�لتز�م  على  �الأط���ر�ف  كل  من  ليح�شل  �آخ��ر  مكان  �أي  �أو 
�الأوكر�نية  �لكهرباء  يف حمطات  و�الأمن”  �ل�شالمة  ب�شاأن 

�لعاملة بالطاقة �لنووية.

•• كييف-اأ ف ب

�أعلنت �شركة “�أوكرينريغو” �الأوكر�نية �مل�شغلة للمحطات 
حمطة  عن  كليا”  “مقطوع  �لكهربائي  �لتيار  �أن  �لنووية 
رو�شية.  ع�شكرية  عمليات  ب�شبب  وجتهيز�تها  ت�شرنوبيل 
�لتي  ت�شرنوبيل  �إن  في�شبوك  على  �شفحتها  ع��ر  وق��ال��ت 
 6891 �لب�شرية يف  ت��اري��خ  ن��ووي��ة يف  ك��ارث��ة  �أ���ش��و�أ  �شهدت 
“مف�شولة كليا عن �شبكة �لكهرباء ب�شبب عمليات ع�شكرية 
للمحتل �لرو�شي. ومل يعد �ملوقع يتلقى �لتيار �لكهربائي«. 
و�أو�شحت �ل�شركة �مل�شغلة “ال �إمكانية لت�شليح �خلطوط” 
�لو�قعة  ت�شرنوبيل  وت�شم حمطة  �لهجوم.  تو��شل  ب�شبب 
يف منطقة حظر، مفاعالت م�شحوبة من �خلدمة ومن�شاآت 

خبري اأملاين: اإفال�س رو�صيا حمتمل للغاية •• برلني-وكاالت

يف”  �آي  “دي  م��ع��ه��د  رئ��ي�����س  �ع���ت���ر 
�الأملاين للبحوث �القت�شادية، مار�شيل 

يف  للغاية  حمتمل  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل��دول��ة  �إف��ال���س  �أن  ف��ر�ت�����ش�����ش��ر، 
�لغربية  �لعقوبات  ب�شبب  �إنه  فر�ت�ش�شر،  وقال  �ملقبلة.  �الأ�شهر 
هناك  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �شد  حربها  ج���ر�ء  رو�شيا  على  ُفر�شت  �ل��ت��ي 
�مل�شتثمرين  ل��دى  ديونها  تخدم  لن  رو�شيا  �أن  من  كبري  خطر 
�أنه ال ميكن ��شتبعاد حدوث ��شطر�بات يف  �لدوليني، مو�شحاً 

�الأ�شو�ق �ملالية حال تخلف �لدولة �لرو�شية عن �ل�شد�د.
لديها  لي�س  �لرو�شية  “�لدولة  �القت�شادي،  �خلبري  و�أ���ش��اف 
�أنه من خالل  مو�شحاً  �لديون �خلارجية”،  �لقليل من  �شوى 

كبرية  جت��اري��ة  فو�ئ�س  رو�شيا  حققت  و�ل��غ��از  �لنفط  ت�شدير 
�ملقابل  يف  م�����ش��ري�ً  ك��ب��ري،  ب�شكل  دي��ون��ه��ا  م��ن خف�س  ومت��ك��ن��ت 
�إىل  �لو�شول  �لعقوبات مل يعد لديها حرية يف  ب�شبب  �أن��ه  �إىل 
�إىل  �ل�شر�ع  يتمدد  �أن  “�أخ�شى  وق��ال:  �لنقدية،  �الحتياطيات 
�لنظام �ملايل �لعاملي، حيث �شت�شعى رو�شيا و�شركاوؤها �إىل �إحد�ث 

��شطر�بات لالإ�شر�ر باقت�شاد �لغرب«.
بع�س  بينهم  �الأمل��ان، من  �مل�شتثمرين  ف��اإن  فر�ت�ش�شر،  وبح�شب 
�أي�شاً من �إفال�س �لدولة �لرو�شية، مو�شحاً  �لبنوك، �شيعانون 
�أن �أعمال �الإقر��س �خلا�س على وجه �خل�شو�س �شتتاأثر �شلباً 

وقال:  �مل��ال��ي��ة،  �ملوؤ�ش�شات  ه��ذه  ل��دى 
حتملت  �الأمل��ان��ي��ة  �ملالية  “�ملوؤ�ش�شات 
�ل�شنو�ت  يف  ب���وع���ي  �مل���خ���اط���ر  ه����ذه 
�أرباحاً جيدة.  �الأخرية وحققت منها 

لذلك على �لدولة �الأملانية �أال تعو�شهم عن هذه �خل�شائر«.
�ملال يف منطقة  �أكر خماوفه تتعلق ب�شوق  �أن  وذكر فر�ت�ش�شر 
�لبنك �ملركزي �لرو�شي و�لبنوك �لرو�شية  �أن  �ليورو، مو�شحاً 
�خلا�شة تقوم هنا بدور مهم بالن�شبة لل�شيولة، وقال: “�أتوقع 
من  خم�ش�شاته  بتو�شيع  �الأوروب�����ي  �مل��رك��زي  �لبنك  ي��ق��وم  �أن 
�ل�شيولة وحت�شني �شروط �لتمويل مرة �أخرى من �أجل جتنب 
توقع  ميكن  �حل���رب  ب�شبب  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ال�شطر�بات”، 

�شيا�شة نقدية �أكرث تو�شعية - خا�شة يف �أوروبا.

وول �صرتيت جورنال: م�صامري توؤخر و�صول »�صتينغر« اإىل اأوكرانيا
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ق�شائية  دع��وى  ���ش��رودر  غ��ريه��ارد  �الأ�شبق  �الأمل���اين  �مل�شت�شار  يو�جه 
ب�شبب �شالته �لوثيقة باحلكومة �لرو�شية، على ما �أفادت �ل�شلطات 
هانوفر  �ل��ع��ام يف مدينة  �مل��دع��ي  مكتب  و�أك���د   . �الأمل��ان��ي��ة  �لق�شائية 
�شكوى  يف  للتحقيق  طلبا  نقل  �أن��ه  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  )���ش��م��ال( 
�ملدعي  �إىل  �شرودر،  بينهم  من  �الأ�شخا�س  من  �لعديد  على  مقامة 

�لفدر�يل يف كارل�شروه، مقر �ملحكمة �لد�شتورية �الأملانية.
�شتفتح  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ت��ق��رر  �أن  �لد�شتورية  �ملحكمة  على  و�شيتعني 
حول  �ل�شكوى  وتتمحور  �الإن�شان.  بحقوق  تتعلق  الأ�شباب  حتقيقا 

“جر�ئم �شد �الإن�شانية«.
مو�شكو  م��ع  �لوثيقة  ع��الق��ات��ه  ب�شبب  ل�شغوط  ���ش��رودر  وت��ع��ّر���س   

و�شد�قته مع �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني.
�ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  ��ه  ح�����شّ �شولت�س  �أوالف  �الأمل����اين  �مل�شت�شار  وك���ان 
�لعمالقتني  �ل��رو���ش��ي��ت��ني  �ل��ط��اق��ة  �شركتي  يف  من�شبيه  ت���رك  ع��ل��ى 
�إنه  قائال  الأوك��ر�ن��ي��ا،  بوتني  غ��زو  عقب  و”غازبروم”  “رو�شنفت” 
�الحتفاظ بهما. و�شرودر �لذي �شغل من�شب  لي�س من “�ل�شو�ب” 
م�شت�شار �أملانيا يف �لفرتة �ملمتدة من 1998 �إىل 2005، هو رئي�س 

جمل�س �إد�رة �شركة �لنفط �لرو�شية �لعمالقة “رو�شنفت«.
�الإ�شر�ف يف  �إىل جمل�س  عاما(  �شرودر )77  ين�شم  �أن  �ملقرر  ومن 

“غازبروم” يف حزير�ن/يونيو.
 

قالت نائبة رئي�س �لوزر�ء �الأوكر�نية �إيرينا فريي�شوك �إن �ل�شلطات 
مبا يف ذلك  �إن�شانية”  “ممر�ت  �شتحاول  �إجالء �ملدنيني عر �شتة 

من مدينة ماريوبول �ل�شاحلية �جلنوبية �ملحا�شرة.
�الأوكر�نية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �إن  فيديو  ت�شجيل  يف  بيان  يف  وق��ال��ت 
�لتا�شعة �شباحا  �لنار يف هذه �ملناطق من  �إطالق  و�فقت على وقف 
وحثت  جرينت�س(  بتوقيت   1900-0700( م�شاء  �لتا�شعة  حتى 
�لقو�ت �لرو�شية على �لوفاء بالتز�ماتها بوقف �إطالق �لنار يف تلك 
�إىل  ماريوبول  من  �شتكون  �شتفتح  �لتي  �ملمر�ت  �إن  وقالت  �ملناطق. 
�إىل بولتافا  �إىل ز�بوريجيا ومن �شومي  �إنريخود�ر  ز�بوريجيا ومن 
�إىل بوكروف�شك ومن عدة  �إىل لوزوفا ومن فولنوفاخا  �إزي��وم  ومن 

بلد�ت حول كييف �إىل �لعا�شمة.
وقالت فريي�شوك “�أنا�شد رو�شيا �الحتادية: لقد تعهدتهم بالتز�مات 
�لتا�شعة  �إىل  �لتا�شعة �شباحا  �لنار من  �إطالق  ر�شمية علنية بوقف 

م�شاء ولدينا جتارب �شلبية عندما مل يتم �لوفاء بااللتز�مات«.
وكانت ت�شري �إىل عدة حماوالت فا�شلة لفتح ممر�ت �آمنة للمدنيني 
�لعالقني يف �الأيام �لقليلة �ملا�شية. و�ألقى كل طرف �للوم على �الآخر 
�شخ�س  �آالف  خم�شة  �إن  �شومي  مدينة  حاكم  وق��ال  ذل��ك.  ف�شل  يف 
متكنو� بالفعل من �لفر�ر من �ملدينة �لو�قعة يف �شمال �شرق �لبالد 

من خالل ممر �إن�شاين �أم�س �الأول �لثالثاء.

بنقل  بولند�  �ق��رت�ح  )�لبنتاغون(  �الأمريكية  �لدفاع  وز�رة  رف�شت 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  �إىل   ”29 “ميغ  ط���ر�ز  م��ن  �مل��ق��ات��ل��ة  ط��ائ��ر�ت��ه��ا 
لت�شليمها �إىل �أوكر�نيا، ح�شبما �أعلن �ملتحدث با�شم �لبنتاغون جون 

كريبي .
وقال كريبي يف بيان �إن “�لبنتاغون على �ت�شال باحلكومة �لبولندية 
ب�شاأن هذه �لق�شية، لكن �قرت�ح بولند� يظهر تعقيد�ت نقل �ملقاتالت 

ح�شبما �أفادت �شبكة )�شي �إن �إن(. �إىل �أوكر�نيا”، 
ه��ن��اك مرر  ك��ان  �إذ�  م��ا  لنا  �ل��و����ش��ح  م��ن  “بب�شاطة لي�س  و�أ���ش��اف 
وحلفائنا  بولند�  مع  �لت�شاور  “�شنو��شل  وتابع  لذلك”،  جوهري 
و�لتحديات  �لق�شية،  ه��ذه  ب�شاأن  �لناتو  �شمال  حلف  يف  �الآخ��ري��ن 
�للوج�شتية �ل�شعبة �لتي تطرحها لكننا ال نعتقد �أن �قرت�ح بولند� 

منطقي«.
ن�شر  �لبولندية  �خلارجية  �ل�شوؤون  وز�رة  عن  �شادر  بيان  يف  وج��اء 
�ملقاتلة من طر�ز  �لطائر�ت  لنقل جميع  م�شتعدة  بولند�  �أن  �أم�س، 
غرب  جنوب  يف  �الأمريكية  �جلوية  ر�م�شتاين  قاعدة  �إىل   29 ميغ 

�أملانيا على �لفور وجماناً.
�إىل  “كما قلنا، قر�ر نقل �لطائر�ت �ململوكة لبولند�  وقال كريبي: 

�أوكر�نيا هو يف نهاية �ملطاف قر�ر للحكومة �لبولندية«.

عوا�صم

برلني

كييف

و��سنطن

 اإيران: اإ�صرائيل �صتدفع
 ثمن هجومها على �صوريا 

•• دبي-رويرتز
�الإ�شر�ئيلية  �ل�شربة �جلوية  �شتثاأر بعد  �إنها  �الأربعاء  �أم�س  �إي��ر�ن    قالت 
�لثوري  �حلر�س  من  �ثنان  منهم  �أ�شخا�س  �أرب��ع��ة  قتلت  �لتي  �شوريا  على 

�الإير�ين.
يوم  لهجوم  �الأخريني  �ل�شحيتني  �إن  �شورية  ر�شمية  �إعالم  و�شائل  وقالت 
�الثنني على دم�شق مدنيان يف حني قال �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الإن�شان 

�إنهما “عن�شر�ن �شوريان... يعمالن �شمن �مليلي�شيات �ملو�لية الإير�ن«.
�أن  و�أ�شاف  �لقد�س.  لفيلق  ينتميان  �الإير�نيني  �لقتيلني  �أن  �ملر�شد  وذكر 

“�شتة عنا�شر من ميلي�شيات �إير�ن” �أ�شيبو�.
�إن  ز�دة  خطيب  �شعيد  �الإي��ر�ن��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
�لرئي�شية  �الأه����د�ف  “من  �لهجمات  ه��ذه  مثل  على  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  حما�شبة 
و�أفاد �ملوقع �الإلكرتوين للحر�س �لثوري،  )لقو�ت( �ملقاومة يف �ملنطقة”. 
�إح�شان كربالئي بور  �لكولونيل  �لقتيلني هما  باأن �ل�شابطني  �شباه نيوز، 
و�لكولونيل مرت�شى �شعيد جناد، م�شيفا �أن �إ�شر�ئيل “�شتدفع ثمن هذه 

�جلرمية«.
�شوريا  �إ�شر�ئيلية يف  �شابع �شربة  �الثنني هو  يوم  �إن هجوم  �ملر�شد  وقال 
منذ بد�ية �لعام و�إن هدفها كان م�شتودعا لالأ�شلحة و�لذخرية بالقرب من 

مطار دم�شق.
ونادر� ما تعلق �إ�شر�ئيل على �ل�شربات �جلوية يف �شوريا، وقد نفذت �ملئات 

منها منذ بدء �حلرب �الأهلية يف عام 2011.

اأن�ضار �ضعيد: ال�ضعب يقول كلمته الأول مرة ب�ضكل �ضفاف 

الد�صتور يف تون�س.. عزوف وا�صع وال مباالة �صعبية 

ال�صعودية وم�صر توؤكدان اأهمية التو�صل لت�صوية �صاملة للق�صية الفل�صطينية

وا�صنطن اإكزاميرن: بايدن يريد اتفاقًا مع اإيران التي حتاول اغتيال بولتون
على  ب���ارزة  �غتيال  تنفيذ عملية  �ل��ث��وري  �حل��ر���س  فيها  ي��ح��اول  �ل��ت��ي 
خمططاً  �أمنيون  م�شوؤولون  �أحبط   ،2011 يف  �الأمريكية.  �الأر����ش��ي 
�الأ�شبق يف و��شنطن عادل  �ل�شعودي  �ل�شفري  �لثوري الغتيال  للحر�س 
�جلبري بينما كان يتناول �لع�شاء يف مقهى ميالنو بالعا�شمة و��شنطن. 
يف ذل��ك �حل���ني، دف��ع ق��ائ��د �ل��ق��ي��ادة �مل��رك��زي��ة �الأم��ري��ك��ي��ة جيم ماتي�س 
باجتاه �تخاذ قر�ر بالرد �لقوي، مبا ي�شمل معاقبة رئي�س �ل�شبكة �لقائد 
�أوباما  بار�ك  �لرئي�س  �ختار  �شليماين.  قا�شم  �لثوري  للحر�س  �الأ�شبق 
جتاهل هذه �لن�شيحة �شاغطاً عو�شاً عن ذلك باجتاه �ل�شعي �إىل �تفاق 
2015 من دون مو�فقة  �إي��ر�ن، وقد مت �لتوقيع عليه �شنة  نووي مع 
تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �لرئي�س  فو�س   ،2020 ويف  �ل�شيوخ.  جمل�س 
�أن  �غتيال �شليماين من خالل غارة على مطار بغد�د �ل��دويل. ُيعتقد 
�شليماين.  ملقتل  �النتقام  �إىل  تهدف  بولتون  �ملذكورة الغتيال  �جلهود 

وترى �ملجلة �أن �شبب رغبة بايدن بعقد �تفاق مع �إير�ن يف وقت كانت 
حتاول �الأخرية بن�شاط �غتيال �أمريكيني على �أر��شي �لواليات �ملتحدة 
هو �أمر غام�س مبا فيه �لكفاية، لكن ما يجعل �التفاق �أ�شو�أ حتى هو 
�أن �لعقوبات �لتي يريد بايدن رفعها عن �إير�ن لن متول �ملنظمة نف�شها 
�لتي تريد قتل �أمريكيني وح�شب، لكنها �شت�شمح �أي�شاً لرو�شيا بتفادي 
�لعقوبات �لتي ي�شتخدمها بايدن حالياً لل�شغط عليها كي توقف غزو 
�أوكر�نيا. مبوجب �تفاق 2015 �لنووي، عهدت �لواليات �ملتحدة �إىل 
رو�شيا حيازة �ليور�نيوم �الإير�ين �ملخ�شب، و�شيتبع �تفاق بايدن �إطار 
�لعمل نف�شه. يف مقابل �لتخلي عن �ليور�نيوم �ملخ�شب وعدم �ل�شعي 
2030، �شوف ترفع �لواليات �ملتحدة  �أ�شلحة نووية حتى  �إىل تطوير 
�ل�شادر�ت  على  �لعقوبات  فيها  مبا  �الإي��ر�ين،  �القت�شاد  عن  �لعقوبات 

�لنفطية.

•• وا�صنطن-وكاالت

�لرئي�س  �إد�رة  �إكز�ميرن”  “و��شنطن  جملة  يف  �لتحرير  هيئة  ح��ذرت 
�الأمريكي جو بايدن من �لوثوق برو�شيا و�إير�ن م�شرية �إىل �أن �لعامل 
باأكمله ير�قب �ليوم مو�شكو وهي ت�شتهدف �ملدنيني يف �أوكر�نيا وتكذب 
بهذ� �ل�شاأن. رغم ذلك، يريد بايدن �الآن من �جلمهور �أن يثق برو�شيا 
كي ت�شاعد يف تطبيق �تفاق نووي مع �إير�ن �لتي حتاول جاهدة �غتيال 
�حل�شرية  �ملعلومات  بح�شب  �ملتحدة،  �لواليات  �أر��شي  على  �أمريكيني 

�لتي ح�شلت عليها �ملجلة قبل �شاعات.
�حلر�س  �أن  ��شمه  عن  �الإف�شاح  رف�س  �لدفاع  وز�رة  يف  م�شوؤول  ك�شف 
�لثوري �الإير�ين كان يخطط الغتيال �مل�شت�شار �الأ�شبق لالأمن �لقومي 
�الأمريكي جون بولتون يف �لواليات �ملتحدة. ولن تكون هذه �ملرة �الأوىل 

•• تون�س-رويرتز

بينما ي�شتعد �لرئي�س �لتون�شي قي�س 
بعد  �لد�شتور  �شياغة  الإع���ادة  �شعيد 
�ملا�شي،  �ل�����ش��ي��ف  ل��ل��رمل��ان  تعليقه 
“��شت�شارة”  �لتون�شيني  على  عر�س 
وط���ن���ي���ة م���ت���ع���ددة �خل������ي������ار�ت على 
منطلقا  �شتكون  �إنها  ق��ال  �الإن��رتن��ت 

�إدخالها  ينوي  �لتي  �جلوهرية  �لتعديالت  يف  رئي�شيا 
حتت �شعار “�ل�شيادة لل�شعب«.

وقبل �أ�شبوعني فقط من �نتهاء �ال�شت�شارة �أو ��شتطالع 
�لر�أي �لذي �أطلق مطلع �لعام �حلايل، مل ي�شارك فيها 
�شوى 276 �ألف �شخ�س حتى �الآن يف �لدولة �لتي يبلغ 
�ال�شت�شارة  ملوقع  وفًقا  ن�شمة،  مليون   12 �شكانها  عدد 
م�شرحية  جمرد  باأنها  �شعيد  منتقدي  �تهامات  و�شط 
جديدة  خطوة  يف  �ل�شيا�شي  م�شروعه  لفر�س  وو�جهة 

تهدف لتكري�س حكم �لرجل �لو�حد.
و�أقال �شعيد )64 عاما( �لرملان �ملنتخب يف يوليو متوز 
�إنه �شيحكم مبر��شيم. ويف دي�شمر كانون �الأول  وقال 
�أعلن �أنه �شيعني جلنة الإعادة كتابة �لد�شتور بناء على 
��شت�شارة مبا�شرة من �ل�شعب و�شيطرحه لال�شتفتاء يف 
يونيو حزير�ن على �أن تنظم �نتخابات برملانية يف نهاية 

�لعام �حلايل.
وقال �إن �ل�شعب هو من �شيقرر م�شريه بنف�شه بدال من 
طيلة  �حلكم  يف  كانو�  من  مقا�س  على  ُو�شعت  قو�نني 

�ل�شنو�ت �ملا�شية.
�نقالب  �أنها  �إىل حتركاته على  وبينما ينظر منتقدوه 
ثورة  يف  �نت�شرت  �ل��ت��ي  �لنا�شئة  �لدميقر�طية  ي��ه��دد 
�لركود  من  عقد  �إنهاء  �إط��ار  يف  ي�شعها  فاإنه   ،2011
�ل�شيا�شي و�القت�شادي على �أيدي نخبة فا�شدة حكمت 

لتخدم م�شاحلها �لذ�تية على ح�شاب �ل�شعب.
وقال �لرئي�س يف يناير كانون �لثاين “م�شتقبل تون�س 
يف �أي����دي �ل��ت��ون�����ش��ي��ني وم�����ش��ارك��ت��ه��م �مل��ك��ث��ف��ة ه��ي �لتي 
تقوم  تون�س  تاريخ  يف  جديدة  ملرحلة  �لطريق  �شتمهد 
�ل�شرعية  على  ولي�س  �حلقيقية  �ل�شعبية  �الإر�دة  على 

�لوهمية«.
�أن  ميكن  ال  �ال�شت�شارة  �إن  ومنظمات  �أح���ز�ب  وق��ال��ت 
�ل�شيا�شية  �ال�شالحات  لتقرير  حو�ر  عن  بديال  تكون 
و�القت�شادية �لتي حتتاجها �لبالد للخروح من �أزمتها 

�خلانقة.
كان  �ل���ذي  �شعيد،  و�مل��ن��ظ��م��ات  �الأح����ز�ب  بع�س  ويتهم 
معرتك  يدخل  �أن  قبل  �لد�شتوري  �لقانون  يف  �أ�شتاذ�ً 
يتطلع  وباأنه ال  �لنتائج  �مل�شبق على  باحلكم  �ل�شيا�شة، 

�شوى لفر�س م�شروعه �ل�شيا�شي عر �ال�شت�شارة.
ويف يناير كانون �لثاين �ملا�شي وبعد �أ�شابيع فقط من 
�طالق �ال�شت�شارة قال �شعيد خالل جمل�س للوزر�ء �إنه 
�أن �لنا�س يريدون نظاًما رئا�شًيا.  من �لو��شح بالفعل 
�أمام  ل��روي��رتز  متحدثا  �شقيع  ك��رمي  �لطالب  ويقول 
كلية �حلقوق بتون�س “�أعتقد �أن تون�س �شتنتهج �شيا�شة 
�لرجل �لو�حد، لذ� �أنا ل�شت متحم�ًشا الأي م�شاركة يف 

�ال�شت�شارة«.
�لرئي�شيون  �الأجانب  و�ملانحون  �شعيد  معار�شو  ويرى 

•• الريا�س-وكاالت

ب�شاأن  �أ�شدرت كل من �ل�شعودية وم�شر بياناً م�شرتكاً 
للمملكة  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �مل�شري  �لرئي�س  زي��ارة 
�شاملة  ت�شوية  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ف��ي��ه  �أك��دت��ا 

للق�شية �لفل�شطينية وفقاً حلل �لدولتني.
ونقلت وكالة �الأنباء �ل�شعودية )و��س( عن �لبيان �لقول 
�ل�شعودي  �لعهد  ويل  م��ع  بحث  �مل�����ش��ري  �لرئي�س  �إن 
�لتي  �الأو���ش��اع  م�شتجد�ت  �شلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري 
�ملوقف  �ملنطقة و�لعامل، موؤكدين على وحدة  ت�شهدها 
و�لتطور�ت  �لق�شايا  جممل  جت��اه  �مل�شرتك  و�مل�شري 

�الإقليمية و�لدولية ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك .
حول  �لنظر  وجهات  تبادال  �جلانبني  �أن  �لبيان  وذك��ر 
�ل�شاحتني  على  �لبلدين  تهم  �لتي  و�لق�شايا  �مل�شائل 
�الإقليمية و�لدولية، و�أّكد� �لعمل على تن�شيق مو�قفهما 
مب��ا ي��خ��دم م�شاحلهما وي��ع��زز �الأم���ن و�ال���ش��ت��ق��ر�ر يف 

�ملنطقة و�لعامل.
���ش��دد� ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة دعمهما  �أن �جل��ان��ب��ني  و�أ����ش���اف 
و�أهمية  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  منطقة  يف  �ل�شالم  لتحقيق 
�لفل�شطيني  ل��ل��ن��ز�ع  ���ش��ام��ل��ة  ت�����ش��وي��ة  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 
�ل�شرعية  وق���ر�ر�ت  �لدولتني،  حلل  وفقاً  �الإ�شر�ئيلي 
�لدولية ذ�ت �ل�شلة، ومبادرة �ل�شالم �لعربية، مبا يكفل 
�مل�شتقلة على  دولته  �إقامة  �لفل�شطيني يف  �ل�شعب  حق 
حدود 1967م وعا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية. كما �أكد� 

فتور وعزوف
بتون�س،  �ملنار  جامعة  من  قريب  وممطر  ب��ارد  ي��وم  يف 
ك�شًكا  ل�شعيد  �مل��و�ل��ني  �ملتطوعني  م��ن  جمموعة  �أق���ام 
على �شرفة مقهى مع الفتات ومكر�ت �شوت لت�شجيع 
عدد  �أن  ب��د�  لكن  �ال�شتبيان  يف  �لت�شجيل  على  �لنا�س 

�ملهتمني قليل للغاية.
�ملتاجر  �أمام �جلامعة وقرب  �ملتطوعون كان يتجولون 

حماولني توزيع �ملن�شور�ت و�إقناع �ملارة بامل�شاركة.
و�شاهد �شحفيو رويرتز �لذين كانو� هناك ملدة �شاعة 

قلة من �لنا�س يقبلون على �لت�شجيل.
�ل�شعيف  �الإق��ب��ال  �إن  �ملعار�شة  �أح����ز�ب  ت��ق��ول  وبينما 
ُيظهر �أن �شعبية �شعيد تتاآكل، يرى مر�قبون ومنظمات 
�أن �مل�شاركة �ل�شئيلة �لتي مل تتجاوز خم�شة باملئة قد 
�عتماد  وجتعل  �ال�شت�شارة  مب�شد�قية  �أ���ش��ال  تع�شف 

نتائجها مثار جدل و��شع.
�ل�شعب  �أن  وي���رون  �ل��ق��ول  ه��ذ�  �شعيد  �أن�شار  ويرف�س 
���ش��ف��اف و�أن�����ه يتطلع  ب�����ش��ك��ل  ك��ل��م��ت��ه الأول م���رة  ي��ق��ول 

لرتجمه روؤيته يف �لد�شتور �ملقبل لتون�س.
ي��ق��ول �أح��م��د ك��وك��ي �أح���د م��ن��ا���ش��ري �شعيد وه���و يوزع 
�لعدد  ي���زد�د  �أن  “نتوقع  لال�شت�شارة  ت��روج  من�شور�ت 
�ملقبلة. لكن بالنهاية ال يهم كم  �أك��ر يف �الأي��ام  ب�شكل 
مكان  تقرر  �شغرية  �شيا�شية  نخبة  ظلت  لقد  ���ش��ارك. 
للتون�شيني  �لكلمة  �الآن  �ملا�شي.  �لعقد  طيلة  �ل�شعب 

مبا�شرة«.
تون�س  تاريخ  �الأوىل يف  للمرة  الأنه  “تطوعنا  وي�شيف 
�حليوية  �لق�شايا  ب�شاأن  مبا�شرة  �لنا�س  ��شت�شارة  تتم 

لتون�س �أن �أي عملية �شاملة حًقا يجب �أن ت�شمل جميع 
وتتوج  �ل��ب��الد  يف  �لرئي�شيني  �ل�شيا�شيني  �ل��الع��ب��ني 

باإ�شالحات حتظى بوفاق وطني و�شعبي.
منه  جانًبا  �شعيد  �ألغى  �ل��ذي   ،2014 د�شتور  وحظي 
�نت�شاًر�  باإ�شادة غربية و��شعة يف ذلك �لوقت باعتباره 
مما  و�لعلمانيني  �الإ�شالميني  �ل��ف��رق��اء  ب��ني  للتو�فق 

�شاعد يف جتنب فرتة من �ال�شتقطاب �خلطري.
والق����ى �ل��د���ش��ت��ور �حل���د�ث���ي �آن������ذ�ك �إج��م��اع��ا م���ن كل 
لكن  ك��ب��رية.  باأغلبية  عليه  �لت�شويت  ومت  �خل�����ش��وم 
�شعيد يقول �إن �لد�شتور “كله �أقفال” و�إن من �شاغوه 

�أعدوه على �ملقا�س.
�ملختلط  و�لرئا�شي  �ل��رمل��اين  �لنظام  ك��ان  ذل��ك،  وم��ع 
�لذي �أقره �لد�شتور عر�شة لل�شلل وز�د تعقيد �الو�شاع 
ورئي�س  �ل���رمل���ان  ب��ني  �ل�شلطة  ت�شتت  م��ع  �ل��ب��الد  يف 
���ش��ن��و�ت ف�شل  �جل��م��ه��وري��ة ورئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة. وطيلة 
د�شتورية  حمكمة  �إن�����ش��اء  يف  �ملت�شارعون  �ل�شيا�شيون 

كانت �شتحل �خلالفات.
باأغلبية  �ملنظومة،  �لقادم من خارج  �شعيد،  فاز  عندما 
�شاحقة يف �جلولة �لثانية من �النتخابات �لرئا�شية يف 
عام 2019، �عُترت �لنتيجة رف�شا للطبقة �ل�شيا�شية 

باأكملها يف تون�س وتطلعا الإ�شالحات جوهرية.
�شعيد  يرف�س  �ل�شيا�شية،  �لنخبة  �أغلبية  عك�س  وعلى 
�حل���و�ر م��ع �الأح���ز�ب ح��ول �الإ���ش��الح��ات ويعتر �أن ال 
�ل�شابقة  �ملنظومة  يعيد  عقيم  ح��و�ر  ترجى من  فائدة 
�ل�شعب من خالل  �أن ح��و�ره يكون مع  وي��رى  للحكم. 

�ال�شت�شارة.

رف�����س �أي حم�����اوالت الأط�����ر�ف �إق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ت��دخ��ل يف 
�ل�شوؤون �لد�خلية للدول �لعربية، �أو تهديد ��شتقر�رها 
وتقوي�س م�شالح �شعوبها، و�تفقا على مو��شلة حماربة 
كما  �أ�شكالها،  بكافة  �ملنطقة  يف  �الإرهابية  �لتنظيمات 
��شتعر�شا �جلهود �ملبذولة من جانبهما يف هذ� �ل�شدد. 

�مل�شاعد�ت  تقدمي  يف  �لدولية  �جلهود  ت�شافر  �أهمية 
�الإن�شانية لل�شعب �لفل�شطيني.

يتجز�أ،  ك��ٌل ال  �لعربي  �الأم���ن  �أن  �جل��ان��ب��ان على  و�أك���د 
وعلى �أهمية �لعمل �لعربي �مل�شرتك و�لت�شامن �لعربي 
�لكامل للحفاظ على �الأمن �لقومي �لعربي،�أكد� على 

�إ���ش��ق��اط��ه��ا م���ن قبل  ي��ت��م  ي��ع��د  ومل 
�ل�شيا�شيني و�الأحز�ب«.

وم��ن �مل��ح��اور �مل��ط��روح��ة ���ش��وؤ�ل عما 
�لرئا�شي  �ل�شيا�شي  �لنظام  ك��ان  �إذ� 
�أو �لرملاين �أو �ملختلط هو �الأف�شل، 
و�آخر ما �إذ� كان ينبغي للدولة �إعطاء 
�الأولوية لالإ�شالح �النتخابي �أم ترك 
�الأمور كما هي. وطرحت عدة �أ�شئلة 

�أخرى تتناول �لق�شايا �القت�شادية و�الجتماعية.
�ملتطوعني،  ع��ل��ى  يقت�شر  مل  ل��ال���ش��ت�����ش��ارة  �ل���رتوي���ج 
�ملحلي  �مل�شتويني  على  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  ع��دد  �ن�شم  �إذ 
و�ل�شور�ع  �الأ����ش���و�ق  يف  وت��ن��ق��ل��و�  للحمالت  و�جل��ه��وي 

و�ملر�كز �لثقافية وحتى �أماكن �ل�شكن �جلامعي.
و�ن�����ش��م��ت ب��ع�����س �ل�����ش��رك��ات �مل��م��ل��وك��ة ل��ل��ق��ط��اع �لعام 
للرتويج لال�شت�شارة من خالل حملة دعائية مما �أدى 
يف بع�س �الأحيان �إىل موجة من �ل�شخرية على و�شائل 

�لتو��شل �الجتماعي.
ورغم تو�شيع د�ئرة �مل�شاركة لت�شم �ل�شبان �لذين تبلغ 
يف  لال�شت�شارة  �ل��رتوي��ج  وتو�شيع  عاما   16 �أع��م��اره��م 

�لتلفزيون �لعمومي ظل �الإقبال �شعيفا.
�لعمومي دعا رجل دين  بالتلفزيون  ديني  برنامج  ويف 
�إىل �الإق���ب���ال ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف �ال���ش��ت�����ش��ارة ق��ائ��ال �إنه 
يجب ��شتغالل فر�شة ��شت�شارة �لتون�شيني لكي يبينو� 
�إن  يقولون  �لرئي�س  �أن�شار  ف��ان  ذل��ك  وم��ع  مو�قفهم. 
ر�ف�شني  ع��م��د�  �ال���ش��ت�����ش��ارة  يتجاهل  عموما  �الإع����الم 
�ن��ت��ق��اد�ت ب��ت��وظ��ي��ف �أج���ه���زة �ل���دول���ة وم��ع��ت��ري��ن �أنها 

��شت�شارة للدولة ولي�شت ��شت�شارة لفرد و�حد.
وبينما برر وزير �ل�شباب �لتون�شي كمال دقي�س �الإقبال 
�ل�شعيف على �ال�شت�شارة مب�شاكل تقنية و�شعف خدمة 
�لد�خلية، فقد وجه �شعيد  �ملناطق  �الإنرتنت يف بع�س 
�ل�شابقة  �مل��ن��ظ��وم��ة  �إن  وق���ال  للمعار�شة  ن��ق��ده  ���ش��ه��ام 

حتاول �إجها�س �ال�شت�شارة.
رئي�شة  �شعيد  دع��ا  �مل�شاركة  على  للتحفيز  م�شعى  ويف 
�حل��ك��وم��ة جن��الء ب���ودن يف ب��ي��ان ن�شرته �ل��رئ��ا���ش��ة �إىل 
هذ�  للم�شتخدمني  باالإنرتنت  �ملجاين  �لربط  �إت��اح��ة 
عر�س  ع��ل��ى  ردو�  �لتون�شيني  بع�س  ول��ك��ن  �ال���ش��ب��وع. 
يف  ن�شر  �ل��ذي  �لبيان  حتت  �شاخرة  بتعليقات  �لرئي�س 
�لرئي�س  “�شيدي  �لرئا�شة يف في�شبوك قائلني  �شفحة 
نريد �لدقيق..نحن �أونالين بالفعل ولدينا �الإنرتنت” 
و”�إنرتنت بال�س و�لزيت ما فما�س؟ )�نرتنت جمانية 

و�لزيت مفقود؟(«.
تعديل  �أن  ي��ب��دو  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني،  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  بالن�شبة 
�شعيد منف�شل متاما عن و�قعهم  �لد�شتور من جانب 
ت��ف��اق��م �ل��ب��ط��ال��ة و�رتفاع  �ل��ي��وم��ي �مل��ت��م��ث��ل خ��ا���ش��ة يف 
�الأ�شعار ونق�س حاد يف عدة �شلع رئي�شية و�أدوي��ة حيث 

تلوح يف �الأفق �أزمة يف �ملالية �لعامة.
�شوبر ماركت  وه��و عامل يف  �أ�شرف )25 عاما(  وق��ال 
ك���ان ي��ج��ل�����س يف م��ق��ه��ى خ��ل��ف �مل��ت��ط��وع��ني ر�ف�����ش��ا كل 
حماوالت �إقناعه بامل�شاركة “ال �أهتم متاما باال�شت�شارة 
وال تعنيني بتاتا..على �لرئي�س �لرتكيز على �القت�شاد 
وتوفري �لوظائف وتوفري �لغذ�ء للنا�س.. لكن ال يبدو 

�أن �شيئا يتغري يف هذ� �لبلد �إال لالأ�شو�أ«.

و�أد�ن �جلانبان حماوالت �مل�شا�س باأمن و�شالمة �ملالحة 
يف �خلليج �لعربي وم�شيق باب �ملندب و�لبحر �الأحمر، 
كما �أعرب �لطرفان عن رف�شهما ال�شتمر�ر �مليلي�شيات 
�حلوثية �الإرهابية يف تهديد �ملالحة �لبحرية يف �لبحر 
�الأح���م���ر و�أن����ه ال مي��ك��ن �ل��ت��غ��ا���ش��ي ع��ن �م��ت��الك هذه 
�مليلي�شيات �حلوثية �الإرهابية لقدر�ت ع�شكرية نوعية 

كونه تهديد�ً مبا�شر�ً الأمن �ل�شعودية ودول �ملنطقة.
و�أك����د �جل��ان��ب �ل�����ش��ع��ودي ع��ل��ى دع��م��ه �ل��ك��ام��ل لالأمن 
�ملائي �مل�شري باعتباره جزء�ً ال يتجز�أ من �الأمن �ملائي 
�شيا�شتها  عن  �لتخلي  على  �إثيوبيا  يحث  كما  �لعربي، 
�الأحادية �ت�شااًل باالأنهار �لدولية، و�اللتز�م بتعهد�تها 
مبقت�شى �ل��ق��ان��ون �ل���دويل مب��ا يف ذل��ك �ت��ف��اق �إعالن 
�ملبادئ �ملوقع يف 2015، مبا من �شاأنه عدم �تخاذ �أية 
�إجر�ء�ت �أحادية فيما يخ�س ملء وت�شغيل �شد �لنه�شة 
ن��ي��ة م��ع م�شر  �ل��ت��ع��اون بح�شن  �الإث��ي��وب��ي، و����ش���رورة 
�إب��ط��اء الت��ف��اق ق��ان��وين ملزم  و�ل�����ش��ود�ن للتو�شل ب��ال 
ب�شاأن قو�عد �مللء و�لت�شغيل، �ت�شاقاً مع �لبيان �لرئا�شي 

�ل�شادر عن جمل�س �الأمن يف �شبتمر 2021.
ت�شامنه  عن  �مل�شري  �جلانب  �إع��ر�ب  �لبيان  وت�شمن 
�ل��ك��ام��ل م��ع �مل��م��ل��ك��ة يف ك��ل م��ا ت��ت��خ��ذه م��ن �إج�����ر�ء�ت 
حلماية �أمنها �لقومي، كما �أكد �جلانب �مل�شري رف�شه 
�أي �عتد�ء�ت على �أر��شي �ل�شعودية، موؤكد�ً على �أن �أمن 
�ململكة ومنطقة �خلليج �لعربي يعد جزء�ً ال يتجز�أ من 

�الأمن �لقومي �مل�شري.

هاري�س تتوجه اإىل وار�صو و�صط االأزمة ب�صاأن طائرات ميغ-29   •• وا�صنطن-اأ ف ب

�الأمريكي  �لرئي�س  نائبة  تتوجه 
ك��ام��اال ه��اري�����س �إىل ب��ول��ن��د� حيث 
“م�شاعدة  تقدمي  كيفية  �شتبحث 
�أكد  الأوكر�نيا، وفق ما  ع�شكرية” 
بني  تباين  و�شط  �الأبي�س،  �لبيت 
ب�����ش��اأن عر�ٍس  و����ش��ن��ط��ن وو�ر����ش���و 

بولندي يتعلق بطائر�ت مقاتلة.
طلبو�  �أمريكيون  م�شوؤولون  و�أك��د 
�أن��ه مت  �أ�شمائهم  �لك�شف عن  ع��دم 
�لتخطيط للرحلة قبل �أن تفاجئ 
ب��ول��ن��د� �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة  �أم�س 
�أن  عليها  عار�شًة  �لثالثاء  �الأول 
ت�����ش��ع يف ت�����ش��رف��ه��ا ط���ائ���ر�ت من 
�إىل  ل��ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ميغ-29  ط�����ر�ز 

�أوكر�نيا. و�شتلتقي كاماال هاري�س 
�لبولندي  �لرئي�س  م��ع  �خلمي�س 
�ل�������وزر�ء  ورئ���ي�������س  دود�  �أن�����دري�����ه 

ماتو�س مور�فيت�شكي.
�إىل ذلك �شتجري هاري�س حمادثات 
مع رئي�س �لوزر�ء �لكندي جا�شنت 

ترودو، �لذي يزور بولند� �أي�شاً.
وعلى جدول �أعمال هاري�س لقاء�ت 
م��ع الج��ئ��ني ف����رو� م��ن �حل����رب يف 
�ل�شفارة  ط���اق���م  وم����ع  �أوك���ر�ن���ي���ا، 
غادر  �ل���ذي  كييف  يف  �الأم��ريك��ي��ة 

�لعا�شمة �الأوكر�نية.
مو�شوع  ع�����ن  �����ش����وؤ�ل����ه����ا  ول��������دى 

ترغب  مل  �مل���ق���ات���ل���ة،  �ل����ط����ائ����ر�ت 
�الأب���ي�������س  �ل���ب���ي���ت  م���������ش����وؤول����ة يف 
ب�شكل  �مل���و����ش���وع  �إىل  ب���ال���ت���ط���رق 

مبا�شر.
وقالت عن زيارة هاري�س �لر�شمية 
“جنري حمادثات مع �لبولنديني 
�أف�شل  �ل���وق���ت ح���ول  ب��ع�����س  م��ن��ذ 
ع�شكرية  م�شاعدة  لتقدمي  �ل�شبل 
الأوكر�نيا، و�شي�شتمر هذ� �حلو�ر”. 
وف�����اج�����اأت ب���ول���ن���د� �الأم���ريك���ي���ني 
“جاهزيتها  ع��ن  معلنًة  �ل��ث��الث��اء 
ل��ن��ق��ل ك����ل ط���ائ���ر�ت���ه���ا م����ن ط����ر�ز 
ر�م�شتني  ق���اع���دة  �إىل  ميغ-29 

بخدمة  وو����ش���ع���ه���ا  �أمل����ان����ي����ا(  )يف 
�الإد�رة �الأمريكية، فور�ً وجماناً”، 
�إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  لت�شلمها 
عن  �شادر  بيان  بح�شب  �أوك��ر�ن��ي��ا، 

وز�رة �خلارجية �لبولندية.
ورف�������ش���ت و�����ش���ن���ط���ن �الق�������رت�ح. 
�لبنتاغون  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
نعتقد  “ال  ب��ي��ان  ك��ريب��ي يف  ج���ون 
�أن عر�س بولند� قابل للتطبيق”، 
“قلق  م�شدر  �لعر�س  �أّن  م�شيفاً 

جاد” حللف �شمال �الأطل�شي.
بالقلق  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وت�شعر 
م����ن خ���ط���ر ح�������دوث �����ش����د�م بني 

�حل�����ل�����ف �الأط����ل���������ش����ي و�ل������ق������و�ت 
�إذ�  ي��ت��ده��ور،  �أن  ميكن  �ل��رو���ش��ي��ة، 
فالدميري  بقيادة  رو�شيا  �ع��ت��رت 
بوتني �أن هذه �مل�شاعدة �لع�شكرية 
مب��ث��اب��ة �ن���خ���ر�ط م��ب��ا���ش��ر حللف 
���ش��م��ال �الأط��ل�����ش��ي يف �حل����رب مع 

�أوكر�نيا.
هاري�س  ك����ام����اال  رح���ل���ة  وت�����ش��م��ل 
�جلمعة  رومانيا  �إىل  زي���ارة  �أي�شاً 
ب��ال��رئ��ي�����س كالو�س  ت��ل��ت��ق��ي  ح��ي��ث 

يوهاني�س.
وهذه ثالث رحلة �إىل �أوروبا لنائبة 
�أن  �شبق  �لتي  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س 

ز�رت فرن�شا حيث �لتقت بالرئي�س 
�إمي��ان��وي��ل م���اك���رون، و���ش��ارك��ت يف 
م���وؤمت���ر م��ي��ون��ي��خ ل���الأم���ن يف 19 

�شباط-فر�ير.
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عربي ودويل
ال �ضمانة قوية لعدم امتداد ال�ضراع:

اأوكرانيا: هل دخل الغرب يف حرب مع رو�صيا...؟
•• الفجر -فيليب دي الرا

ترجمة خرية ال�صيباين
�لبد�ية يجب �أن تكون بفتح �شوؤ�لني هنا.

ع�دم  يف  �ملتمث������ل  �لنات������و  م��وق��ف  ع��ن  �لدف�����اع  مي��ك��ن  ه��ل 
�لقتال؟

وهل ميكن حللف �لناتو و�الحت��اد �الأوروب��ي �ل��رد على عدو�ن 

رو���ش��ي، �إذ� ك��ان ه��ن��اك ع����دو�ن، دون �ل��دخ��ول يف دو�م���ة حرب 
�شاملة؟

ال ي��ق��ني ل���دي ب�����ش��اأن �الإج���اب���ة ع��ل��ى ه���ذه �الأ���ش��ئ��ل��ة �ل�شخمة 
�لغربيني،  على  �ليوم  مطروحة  �أنها  �أعتقد  لكنني  و�ملخيفة، 

و�آمل �أن يكونو� ب�شدد �ال�شتعد�د لها.
�الأعمال  بد�ية  منذ  تاأكيده  مت  �ل��ذي  �لقتال  ع��دم  موقف  �إن   

�لعدو�نية لي�س �شمانة قوية لعدم �متد�د �ل�شر�ع. 
ففي �أي وقت، ميكن لرو�شيا �أن تقرر �أّن مثل هذه �لعقوبة، �أو 

مثل هذ� �لتدخل من قبل �لغرب، وال �شيما ت�شليم �الأ�شلحة �إىل 
�أوكر�نيا، ي�شكل �أعمااًل حربية.

وكلما �قرتبت رو�شيا من �حلدود �لغربية الأوكر�نيا، ز�د خطر 
ق��ر�ر من  �تخاذ  �لناتو دون  ق��و�ت  ت�شارك فيها  وق��وع ح��و�دث 

�لناتو. 
وت�شفية  �أوكر�نيا،  كل  يريد غزو  �أنه  بوتني  �أو�شح  ذلك،  ومع 
�لذين  ك��ل  ول��ك��ن  �ل��ب��الد،  ق���ادة  ف��ق��ط  لي�س  �أي  “�لنازيني”، 

يقاتلون من �أجل حري�����ة بلدهم..

حجم  �إىل  بالنظر  ج��ًد�  بعيًد�  �ل��ذه��اب  �ملنطق  به�����ذ�  وميكن   
تعبئة �ل�شكان �الأوكر�نيني.

   �أخرًي�، يخلق تكثيف حملة �جلي�س �لرو�شي خماطر جديدة، 
هو  ه��ذ�  �مل��دن��ي��ني.  �ل�شكان  على  كبري  ب�شكل  ق��ري��ًب��ا  و���ش��ي��وؤث��ر 
�حلال بالفعل يف خاركيف، يف ت�شرينيهيف، يف ماريوبول، حول 
كييف. وبينما يعود �أوكر�نيون من �ل�شتات �إىل �أوكر�نيا ملحاربة 
�الأوكر�نية على عتبة  �الأ�شر  �ملنفيني من  �لرو�شي، عدد  �لغزو 

�ملليونني.

�الحتاد �الوروبي قد يجر على دخول �حلرب

�جلي�س �الوكر�ين و�ملدد �لغربي

بوتني وحلم �المر�طورية

هل �شيو�جه �لغرب حقيقة �حلرب �ل�شاملة؟

�الطل�شي ... �متناع حمفوف باملخاطر

�ضيتعني التفكري يف وقائع جديدة -العدوانية املحتملة، وحالة احلرب الهجينة -حتى ال تتجاوزنا االأحداث

لي�س لرو�صيا التاأثري االأيديولوجي وال الو�صائل االقت�صادية والدميوغرافية الالزمة الإعادة تاأ�صي�س اإمراطورية

ابتزاز اجلحيم النووي
   يقال �إن �لقافلة �لبطيئة �حلركة 
حر�رية،  قنابل  حتمل  كييف  �إىل 
هي لي�شت نووية ولي�شت حمظورة 
مثل  �لدولية  �التفاقيات  مبوجب 
�الأ�شلحة �لكيميائية، ولكنها لي�شت 
ت����دم����رًي�. و����ش���ي���زد�د موقف  �أق����ل 
كل خط  �إ�شكاال مع  �لقتال  رف�س 
�إ���ش��ك��اال لي�س  �أح��م��ر يتم جت���اوزه، 
�الأخالقي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
�لناتو  مل�شد�قية  بالن�شبة  و�من���ا 

ا. �أي�شً
   �أخ����رًي�، �أ���ش��ب��ح �خل��ط��ر �لنووي 
ملمو�ًشا ب�شكل متز�يد: رمبا يكون 
��شتخد�م �الأ�شلحة �لنووية جمرد 
حو�دث  وق���وع  خطر  لكن  خ��دع��ة، 
نووية كرى، �شو�ء كانت متعمّدة 
حمطات  ح����ول  ق�����ش��د،  ب��غ��ري  �أم 
�ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة �الأوك���ر�ن���ي���ة، ال 
ب��د �أن ي��وؤخ��ذ ع��ل��ى حم��م��ل �جلد. 
رو�شي  �أ�شعل ق�شف  م��ار���س،   3 يف 
حمطة  يف  �إد�ري  م��ب��ن��ى  يف  �ل��ن��ار 
ك��ه��رب��اء ز�ب��وري��ج��ي��ا �ل��و�ق��ع��ة على 
�ملفاعالت.  م��ن  م��رت   600 ب��ع��د 
ماذ� �شيفعل �لغرب عندما يو�جه 
مذ�بح للمدنيني و�رتفاع �ملخاطر 
�لرئي�س  ���ش��رح  و�ل���ت���ي  �ل���ن���ووي���ة، 
“مقلقة  �إن��ه��ا  م��اك��رون  �لفرن�شي 

للغاية”؟
   لكل هذه �الأ�شباب، قد يجد حلف 
�شمال �الأطل�شي و�الحتاد �الأوروبي 
يف  �ر�دت����ه����م����ا،  ودون  ن��ف�����ش��ي��ه��م��ا، 
ح��ال��ة ح���رب م��ع رو���ش��ي��ا. ولي�شت 
�الأ�شباب:  ه���ذه  �أق����ل  �جل��غ��ر�ف��ي��ا 
رو���ش��ي��ا غزو  ت��ن��وي  �أن  ف��ب��م��ج��رد 
�أوك���ر�ن���ي���ا ب��اأك��م��ل��ه��ا، ف����اإن �حلرب 
�ل�شرقي  �جل��ن��اح  د�خ����ل  ت��ت��د�خ��ل 
�لو�شع  وي�������زد�د  �ل���ن���ات���و.  حل��ل��ف 
تقلًبا، الأن رو�شيا مل تعلن �حلرب 
)ب�شعوبة  وتو��شل  �أوكر�نيا  على 
متز�يدة( �إخفاء حقيقة “عمليتها 

�خلا�شة” عن �ل�شعب �لرو�شي.
   ُت��ظ��ه��ر ت�����ش��ري��ح��ات ب���وت���ني يف 
�ألقاه  �ل���ذي  5 م��ار���س )�خل��ط��اب 
�إيروفلوت،  ���ش��رك��ة  ط��و�ق��م  �أم����ام 
�لذي �أوردت��ه رويرتز( �أنه م�شتعد 
متحارًبا.  ط��رًف��ا  �ل��غ��رب  الع��ت��ب��ار 

�الأوكر�نية  �مل��ق��اوم��ة  ق���وة  �ل��غ��زو 
��ا نقاط  ف��ح�����ش��ب، ب��ل �أظ��ه��ر �أي�����شً
���ش��ع��ف �جل��ي�����س �ل���رو����ش���ي، �لذي 
�جلي�س  ذ�ك  �ل���و�ق���ع  يف  ي����ز�ل  ال 
�ل�شوفياتي  ل���الحت���اد  �مل��ت��ه��ال��ك 
�ملنهار )وهو �أمر ال يعيق لالأ�شف 

متاًما قدرته على �الإيذ�ء(.
يوؤمن  �أخ����رى،  ناحية  م��ن  لكن     
على  م�شمم  وه���و  بحلمه  ب��وت��ني 
بال�شالح:  ذل���ك  يف  مب��ا  متابعته، 
للع�شر  �ل��ث��اين  �لبعد  ي��ب��د�أ  “هنا 
�الأوروبي  �الحتاد  �ختفاء  �جلديد 
و�إخ�شاع  �الأطل�شي  �شمال  وحلف 
�الأ�شر�ر   ”...“ �ل��ق��اري��ة  �أوروب�����ا 
�ملو�جهة  ت�����ش��ع��ي��د  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
�شتكون ثنائية، لكن رو�شيا م�شتعدة 
لها �أخالقًيا وجيو�شيا�شًيا، عندما 
تكبد  �إىل  �ملعار�شة  تفاقم  ي���وؤدي 
تكون  ل��ن  ك��ب��رية،  تكاليف  �ل��غ��رب 
�قت�شادية”.  ب��ال�����ش��رورة  �أه��م��ه��ا 
و���ش��و�ء �أدت ه��ذه �ل��ت��ه��دي��د�ت �إىل 
فاإنها  ال،  �أم  ع�����ش��ك��ري  ع�������دو�ن 
و�شفه  ميكن  و�قعًيا  و�شًعا  تخلق 
�لغرب  ب��ني  �لهجينة  بالعدو�نية 

ورو�شيا.
   ما �لذي ي�شتطيع �لغربيون فعله 
�أن  وما ينبغي عليهم فعله؟ يجب 
ي���ك���ون���و� م�����ش��ت��ع��دي��ن ل���الجن���ر�ر 
و�أن  رغ��ب��ت��ه��م،  دون  �حل�����رب  �إىل 
متو�شطة  �ل��رد  من  �أ�شكااًل  يعدو� 
تكون  �أن  ميكن  ال  و�لتي  �لكثافة، 
ع��ل��ى م�شتوى  م��ب��ا���ش��ًر�  ����ش��ت��ب��اًك��ا 
�لرو�شية،  �ل��ق��و�ت  مل�شتوى  م�شاٍو 
على  تقت�شر  �أن  مي��ك��ن  ال  ول��ك��ن 
قا�شية،  ك��ان��ت  م��ه��م��ا  �ل��ع��ق��وب��ات، 
و�إي�������ش���ال �ل�������ش���الح. ع�����الوة على 
�لذي  �الأ�شلحة،  ت�شليم  ف��اإن  ذل��ك، 
ينطوي  وخ��ط��ورة،  �شعوبة  ي���زد�د 
لتورط جنود  عالية  على خماطر 
�أوك����ر�ن����ي����ا.  يف  �ل���ن���ات���و  دول  م����ن 
�آخرون موؤهلون ب�شكل �أف�شل مني 
للنظر يف تد�بري �حلرب �لهجينة 
م���ت���و����ش���ط���ة �ل���ك���ث���اف���ة و�آث������اره������ا 
�أن  وناأمل  و�لع�شكرية،  �لقانونية 

يتم �إعد�دها بن�شاط.
*اأ�ضتاذ حما�ضر يف العلوم 
ال�ضيا�ضية بجامعة باري�س 

خطابه  ك����ان  �ل����وق����ت،  ن��ف�����س  ويف 
رجر�جا حول ما ير�ه �إعالن حرب 
�إن  �لبد�ية  على رو�شيا.    ق��ال يف 
�أ�شبه  علينا  �ملفرو�شة  “�لعقوبات 
ب���اإع���الن ح����رب ول��ك��ن �حل��م��د هلل 
“�أي  �أ����ش���اف:  ث��م  هناك”،  ل�شنا 
لفر�س  ق��وة  �أي  قبل  حماولة من 
منطقة حظر طري�ن فوق �أوكر�نيا 
�شتعتر من قبل رو�شيا دخوال يف 
لهذ�  و�شيكون  �لع�شكري،  �ل�شر�ع 
�لدخول يف �حلرب عو�قب وخيمة 

على �أوروبا و�لعامل«.
   ب���ني �الب���ت���ز�ز �ل���ن���ووي يف حال 
م���ن���ط���ق���ة حظر  �ل�����غ�����رب  ف����ر�����س 
رف�س  �حل��ل��ف  �أن  ع��ل��م��ا  ط�����ري�ن، 
هذ� �الحتمال قبل يوم، و�اللتبا�س 
�أقرب  ه��ي  �لتي  �لعقوبات،  ب�شاأن 
لي�شت  ول��ك��ن��ه��ا  ح���رب  �إع����الن  �إىل 
كذلك يف �لو�قع، قد ي�شعى بوتني 
كان  �إذ�  �إال  خ�شومه،  �إرب����اك  �إىل 
�أن  ب�شاأن ما ميكن  قلًقا  نف�شه  هو 

يفعلوه.

حلم “نظام عاملي جديد«
   �إن هذه �حلرب �ذن، تهز مقوالت 
�لقانون ونظرية �حلرب. و�شيتعني 
جديدة  حقائق  يف  �لتفكري  علينا 
�حلرب  وح��ال��ة  �ملحتمل،  -�ل��ع��د�ء 
تتجاوزنا  ال  -ح���ت���ى  �ل��ه��ج��ي��ن��ة 

�الأحد�ث.
   خا�شة �أن �أهد�ف بوتني �حلربية، 
تقت�شر  �أن���ه���ا  ُي��ع��ت��ق��د  ك����ان  �ل���ت���ي 
�لبحر  و����ش���اح���ل  دون���ب���ا����س  ع���ل���ى 
�لقرم،  ج��زي��رة  �شبه  �الأ���ش��ود حتى 
باأكملها،  �أوكر�نيا  �الآن  ت�شتهدف 
طموحات  �الآن     رو�شيا  وتعر�س 
ا  تتجاوز �أوكر�نيا. وهكذ�، فاإن ن�شً
حول  نوفو�شتي  ري��ا  وكالة  �أع��دت��ه 
على  عر�شه  ومت  �حل��رب،  عو�قب 

�لعاملي،  �لنظام  يحكم  �ل��غ��رب  �أن 
ناهيك عن حتديد قو�عد �للعبة. 
مل تتحدى رو�شيا �لغرب فح�شب، 
�لهيمنة  ع�����ش��ر  �أن  �أظ����ه����رت  ب���ل 
�عتباره  مي��ك��ن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��غ��رب��ي��ة 

�نتهى بالكامل ونهائيا.
   �إن �حلالة �الأد�ئ��ي��ة لهذ� �لن�س 
�ملقتطفان  ناحية،  من  متناق�شة. 
�أع���اله جم��رد ت��ن��ب��وؤ�ت وه��م��ا جزء 
م���ن ح��ل��م �الإم����ر�ط����وري����ة �ل���ذي 
�شابق،  م����ق����ال  يف  ع���ن���ه  حت����دث����ت 
على  لي�س  �الأط��ل�����ش��ي  و�لت�شامن 
معزولة  ورو�شيا  �النفجار،  و�شك 

�أكرث فاأكرث يف �لعامل.
    مت �لت�شويت على قر�ر 2 مار�س 
�ل�����ذي ي��ط��ال��ب ب�����ش��ح��ب �ل���ق���و�ت 
�ل��رو���ش��ي��ة م��ن ق��ب��ل 141 دول���ة، 
�ل�شمالية  وك��وري��ا  �إري��رتي��ا  فقط 
جانب  �إىل  وبيالرو�شيا،  و���ش��وري��ا 

رو�شيا.
�أخ���رى عن  35 دول��ة     و�متنعت 
�لت�شويت، ويجب حتليل مو�قفها 
ك��ل ح��ال��ة على حدة،  �أ���ش��ا���س  على 
ب���ني �لدعم  ت������رت�وح  �إن���ه���ا  ح��ي��ث 
وجمهورية  )م�������ايل  �ل�������ش���م���ن���ي 
�لتاأثري  حت��ت  �لو�شطى  �إف��ري��ق��ي��ا 
�ل����رو�����ش����ي، ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل �مل����ث����ال(، 
�ل��ت��ي ترف�س  �ل����دول  �إح��ج��ام  �إىل 
م��غ��ام��ر�ت ب��وت��ني و�مل��خ��اط��ر �لتي 
ت��ت��ه��دد �ل��ن��ظ��ام �ل��ع��امل��ي، وه���ذ� هو 
وبدرجة  �ل�شيني،  �لعمالق  ح��ال 
�ل��ه��ن��د. وخ�����ش��و���ش��ا، لي�س  �أق�����ل، 
�الأيديولوجي  �ل��ت��اأث��ري  ل��رو���ش��ي��ا 
�الق����ت���������ش����ادي����ة  �ل����و�����ش����ائ����ل  وال 
الإعادة  �ل��الزم��ة  و�لدميوغر�فية 

تاأ�شي�س �إمر�طورية.

عدوانية هجينة
�الأول من  �الأ���ش��ب��وع  ُي��ظ��ه��ر     مل 

�إم��ر�ط��وري��ة ك��ل رو���ش��ي��ا )رو�شيا 
لها  و�أوك�����ر�ن�����ي�����ا(  وب���ي���الرو����ش���ي���ا 
عو�قب فورية على عالقات رو�شيا 
�لعاملي:  �لنظام  وعلى  �لغرب  مع 
باأن  �ليوم  �الأطل�شيون  �بتهج  “�إذ� 
�لكتلة  يوحد  �لرو�شي’  ‘�لتهديد 

�الإن���رتن���ت ع���ن ط��ري��ق �خل���ط���اأ يف 
ب�شرعة،  �شحبه  ث���ّم  ف��ر�ي��ر   26
فوند�بول  ون�شر  حفظه  مت  ولكن 
ترجمته يف 2 مار�س، ي�شيف بعًد� 
لل�شر�ع.  حمتملة  لعد�وة  جديًد� 
وي�شف هذ� �لن�س، �لذي كان من 
�نت�شار  بعد  يظهر  �أن  �مل��ف��رت���س 
�لعو�قب  �أوك����ر�ن����ي����ا،  يف  رو����ش���ي���ا 
�إىل  �أوكر�نيا  �جليو�شيا�شية لعودة 

“�لعامل �لرو�شي«.
�إع����ادة ت�شكيل  �أّن  ب��وت��ني،  ي���رى     

�شاك�شوين  �الأجن���ل���و  �ل���ع���امل  ع���ن 
�لتبعية يف  و�لفلندنة، ناهيك عن 

ظل �الإمر�طورية �لرو�شية.
   من ناحية �أخ��رى، بالن�شبة �إىل 
نوفو�شتي، فاإن �إعادة هيكلة �لقارة 
هذه بدون �الأجنلو �شاك�شون وبدون 
“بناء  �شت�شّرع  �الأوروب���ي،  �الحت��اد 
“�ل�شني،  جديد”:  ع��امل��ي  ن��ظ��ام 
�إفريقيا  �لالتينية،  �أمريكا  �لهند، 
�الإ�شالمي  �ل���ع���امل  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، 
�آ�شيا، ال �أحد يعتقد  وجنوب �شرق 

برلني  تفهم  �أن  فيجب  �لغربية، 
�أم��ل يف  بعد فقد كل  �أن��ه  وباري�س 
�مل�شروع  ���ش��ي��ن��ه��ار  �ال���ش��ت��ق��الل��ي��ة، 
 .“ �ملتو�شط  �مل��دى  �الأوروب���ي على 
بلد�ن  م�شتقبل  �إن  �أخ��رى،  بعبارة 
�النف�شال  ه��و  �الأوروب���ي���ة  �ل��ق��ارة 

بوتني: العقوبات التي ُفر�ضت علينا هي مبثابة اإعالن حرب، لكن احلمد هلل مل ن�ضل اإليها بعد

الت�صامن االأطل�صي لي�س على و�صك االنفجار وعزلة رو�صيا يف العامل يف ازدياد

يت�ضبب هذا ال�ضراع يف ترّنح
 مقوالت القانون ونظرية احلرب
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عربي ودويل
املجر و�ضلوفينيا و�ضربيا...

بلدان عطلت احلرب االأوكرانية حملتها االنتخابية...!
•• الفجر -خرية ال�صيباين

العديد  زعزعة  اإىل  اأوكرانيا  يف  ال�ضراع  ت�ضّلل  اأدى 
يف  تدخل  كما  الداخلية،  ال�ضيا�ضية  التوازنات  من 
اأوروب���ا  ب��ل��دان  م��ن  للعديد  االنتخابية  النقا�ضات 

الو�ضطى والبلقان.

مت�ضابه  التعبري  عن�ضر  ال��ك��ل��م��ات؟  ت��ب��ادل��وا  ه��ل 
املر�ضح  اآي��ج��ن��ان،  دوب���ون  نيكوال  عند  وم��ت��داخ��ل. 
ال�ضيادي لالنتخابات الرئا�ضية، مت اإعداد الرد منذ 
هناك  كان  اأن��ه  هو  يحزنني  “ما  ال�ضحية:  االأزم��ة 
واعتداء  وتالعب  واأك��اذي��ب  كوفيد-19  من  خ��وف 
على احلريات يف بلدنا، واالآن هناك ا�ضتغالل للدراما 

االأوكرانية بحيث ينظر الفرن�ضيون بعيًدا عن ح�ضاد 
اأكد  املرت�ضحني”،  ماكرون، وعن مقرتحات  اإميانويل 

يف فران�س 2، االأربعاء 2 فرباير.
من جانب اإريك زمور، برفقة مربي املوا�ضي يف ممرات 
تاأكيد  يعاد  الباري�ضي يوم اجلمعة،  الزراعة  �ضالون 
املر�ضح  فح�ضب  فرن�ضا.  انه�ضي  حزب  رئي�س  قاله  ما 

“ت�ضرف  اأوكرانيا  يف  احلرب  اإن  املتطرف،  اليميني 
ال�ضنوات  لفرن�ضا يف  الرئي�ضية  الق�ضايا  االنتباه عن 

اخلم�س املقبلة«.
يو�ضح موقف املر�ّضحني ا�ضطراب احلملة االنتخابية 
اجلولة  تربك  والتي  اأوك��ران��ي��ا،  يف  احل��رب  ب�ضبب 

االأوىل من االنتخابات الرئا�ضية.

�لرئي�س �ل�شربي يف ورطة
كتفيه،  على  �ل��دول��ة  رئي�س  ب��دل��ة 
ي���ح���ّل���ق �إمي�����ان�����وي�����ل م�����اك�����رون يف 
��شتطالعات �لر�ي، بينما يتعر�س 
مارين  �أو  ميلين�شون  ل���وك  ج���ان 
ب�شبب تعاطفهما  لوبان النتقاد�ت 
فالريي  وجت��د  مو�شكو،  نظام  م��ع 
�لّتموقع  يف  ���ش��ع��وب��ة  ب��ي��ك��ري�����س 
و�ملعار�شة  �لوطنية  �ل��وح��دة  ب��ني 
�مل��ت�����ش��ددة. ل��ك��ن ف��رن�����ش��ا �أب���ع���د ما 
�الأوروبية  �لدولة  تكون عن كونها 
موعدها  ت�����رى  �ل���ت���ي  �ل���وح���ي���دة 
ي��ه��ت��ّز ب�شبب  �الأع���ل���ى  �الن��ت��خ��اب��ي 
�ل�شوؤون �خلارجية... نظرة عامة:

*يف املجر، حملة
 ت�ضريعية يف املجهول

�لعا�شمة  قلب  يف  �مل�شهد  ي��دور     
�شفح  ع���ن���د  ب���ود�ب�������ش���ت،  �مل���ج���ري���ة 
م��ب��ن��ى م��ه��ي��ب من�������ش���اوي جمري 
ع��ل��ى ���ش��ف��اف ن��ه��ر �ل���د�ن���وب، مقر 
�ململوك  �ل���دويل،  �ال�شتثمار  بنك 

لرو�ش����يا مبعظمه. 
“بوتني،  �ملتظاهرين  �آالف  ���ش��اح 
ك��ان��ت �حلرب  �رحال!” ،  �أورب�����ان، 
يف �أوكر�نيا قد �قرتبت حينها من 
�أيام من �ملو�جهات، و�جتمع  �شبعة 
حلكومة  �مل����ع����ار�����ش����ة  م���ر����ش���ح���و 
�لتقارب  الن��ت��ق��اد  �أورب�����ان  فيكتور 
�لذي  و�الق��ت�����ش��ادي  �لدبلوما�شي 
كان رئي�س �لوزر�ء يديره منذ عقد 

مع �لكرملني.
و�لوحيد،  �لرئي�شي  �إن خ�شمه      
هناك  م��وج��ود  ز�ي،  م��ارك��ي  بيرت 
النتقاد �ملد�رية �لرو�شية خل�شمه. 
قد  �مل�شتقل  �ملحافظ  �ملر�شح  ك��ان 
�أحدث مفاجاأة يف �خلريف عندما 
بلدية  م��ب��ن��ى  ع���ل���ى  ي���دي���ه  و����ش���ع 
فيد�س،  معقل  هودمزوفا�شارهلي، 

�حلزب �حلاكم. 

يخرتق  �ل��ذي  للر�أي  كا�شًفا  يكون 
�ل�شياق  على  ي�شهد  ف��اإن��ه  �شربيا، 
من  �شهر  م��ن  �أق��ل  قبل  �ل�شيا�شي 
�النتخابات �لت�شريعية و�لرئا�شية، 
�ملنتهية  �ل��رئ��ي�����س  �أب����ري����ل.   3 يف 
ال  فوت�شيت�س،  �أل��ك�����ش��ن��در  والي��ت��ه، 
خيار �مامه �شوى �ل�شري على حبل 
�لتي  م�������ش���دود.    تتميز ���ش��رب��ي��ا، 
تطل على كل من رو�شيا و�الحتاد 
�الأوروب������ي، ع��ن ج��ري�ن��ه��ا مبوقف 
و�شطي جتاه مو�شكو منذ �لهجوم 
�لذي �شنه فالدميري بوتني. “تعد 
�لدولة من �لبلد�ن �الأقرب ثقافًيا 
كاثرين  �مل��وؤرخ��ة  ت�شع  لرو�شيا”، 

هوريل يف �ل�شياق.
   ���ش��وت��ت ���ش��رب��ي��ا ل�����ش��ال��ح قر�ر 
�الأمم �ملتحدة �لذي يدين �لتدخل 
�لع�شكري، مع عدم فر�س عقوبات 
على نظام �لكرملني. و�مام �ل�شياق 
�ل��������دويل، ع���ل���ى غ������ر�ر �إمي���ان���وي���ل 
م�����اك�����رون �ل��������ذي �أرج����������اأ �إع������الن 
�ملا�شية،  �الأي������ام  ح��ت��ى  ت��ر���ش��ي��ح��ه 
�أن  “�أعتقد  �ل���رئ���ي�������س.  مي���اط���ل 
و�شع غري  فوت�شيت�س يف  �ألك�شندر 
مريح �أكرث من �أوربان، �إنه ينتظر 
لتوجيه  �ل����ري����ح  �جت������اه  م���ع���رف���ة 

حتلل كاثرين هوريل. حملته”، 
وت�شاعد  �أ����ش���اب���ي���ع،  ع����دة  م��ن��ذ     
�لتي  �أوك��ر�ن��ي��ا  �ل��ت��وت��ر�ت يف �شرق 
ت���ث���ري ق���ل���ق �ل�������ش���اح���ة �ل����دول����ي����ة، 
تعر�شت عالقات �لرئي�س �ألك�شندر 
النتقاد�ت  رو���ش��ي��ا  م��ع  فوت�شيت�س 
خ�شومه  ق����ب����ل  م������ن  ������ش�����دي�����دة 
�ال�شرت�كيني. كما �نتقدت �لدو�ئر 
�الق��ت�����ش��ادي��ة ب�����ش��دة �ل��ت��ق��ارب مع 
�ل�شيني و�لرو�شي...  �القت�شادين 
ظل  يف  �الآن  ت��ع��ّزز  �لّتموقع  وه���ذ� 

�حلرب.
عن الك�ضربي�س

قبل  م���ن  تعيين�������ه  مت  وم��ن��ذئ��ذ 
لتمثي������ل  �مل�������ش���رتك���ة  �مل���ن�������ش���ة 
الإ�ش�����قاط  تتح�����د  �لتي  �ملعار�شة 

فيكتور �أوربان.
عام  �ل�شلطة  �إىل  ع��ودت��ه  م��ن��ذ      
�ملحافظ  �ل��زع��ي��م  ي�شيد   ،2010
�مل��ت�����ش��دد ب��ا���ش��ت��م��ر�ر مب��ز�ي��ا نظام 
حد  �إىل  وذه��ب  �ل�شلطوي،  بوتني 
جزيرة  ل�شبه  �لذ�تي  �حلكم  طلب 
كانت  بينما   ،2014 ع���ام  �ل��ق��رم 
�ملنطقة  لتوها  �شمت  ق��د  مو�شكو 

�جلنوبية-�ل�شرقية الأوكر�نيا.
   مع �لبقاء د�خل �لناتو و�الحتاد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ���ش��ع��ى  �الأوروب��������ي، 
ت��ع��ّه��د م��وق��ف غ��ام�����س طو�ل  �إىل 
على  �الأوروب����ي  �لدبلوما�شي  �ل��رد 
جلارته  �ل���رو����ش���ي  �جل��ي�����س  غ����زو 

�الأوكر�نية.
    �أظهر �أواًل �أنه من�شجم متاًما مع 
�الحتاد �الأوروبي من خالل �إد�نته 
خالل  وم��ن  حتفظ،  دون  للهجوم 
دعم �لعقوبات �ملالية، و�لدعوة �إىل 
��شتقبال �لالجئني، هو �لذي بنى 
�ملقاومة  على  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �شيا�شته 

�ل�شارمة للهجرة.
   تالحظ كاثرين هوريل، موؤرخة 
�لو�شطى،  �أوروب���ا  يف  ومتخ�ش�شة 
�الحت����اد  ور�ء  �ال����ش���ط���ف���اف  “�ن 
�الأطل�شي،  �شمال  �الأوروب��ي وحلف 

���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا م�����ن �أو�ئ����������ل �ل������دول 
���ش��ل��ك��ت طريق  �ل���ت���ي  �الأوروب������ي������ة 
�لنزعة  فاإن  �لعقوبات �شد رو�شيا، 
�ل�شلطوية ال تخدم رئي�س �لوزر�ء 
حًقا. ال يتاأخر خ�شومه يف �لتذكري 
ب���ع���الق���ت���ه ب�������ش���اك���ن �ل���ك���رم���ل���ني. 
�لر�أي  تقلب �حلرب  �أال  ويفرت�س 
فقد  جان�شا،  جلانيز  �ملعادي  �لعام 
�شقوط  �إىل  خ��ا���س  ب�شكل  ت����وؤدي 
حزبه يف �لرملان، �لذي ح�شل على 
15 باملائة فقط من �الأ���ش��و�ت يف 
منت�شف  �ل��������ر�أي  �����ش���ت���ط���الع���ات 

فر�ير.

*يف �ضربيا، فوت�ضيت�س 
على طريقة ماكرون

جتّمع  ب�����ل�����غ�����ر�د،  �������ش������و�رع  يف     
ي���وم �ل�����ش��ب��ت التخاذ  �مل��ت��ظ��اه��رون 
م���وق���ف م���ن �حل�����رب �ل���ت���ي ت�شع 
�أوكر�نيا.  مو�جهة  يف  �الآن  رو�شيا 
�لعو��شم  ك����ل  ع��ك�����س  ع���ل���ى  ل���ك���ن 
�مل�شرية ال تهدف  ف��اإن  �الأوروب��ي��ة، 
دبرتها  �ل���ت���ي  �حل�����رب  �إد�ن������ة  �إىل 
�لنقي�س  على  �ل��رو���ش��ي��ة.  �ل��ق��و�ت 
 2000 م����ن  مت����ام����ا: جم���م���وع���ة 
موؤيد  م���ت���ط���رف  مي��ي��ن��ي  ن���ا����ش���ط 
�الأر�شفة،  ع��ل��ى  ت��ت��ج��ول  ل��رو���ش��ي��ا 

وترفع �شوًر� لفالدميري بوتني.
�أن  ع��ن  بعيًد�  �لتجمع  ك��ان  و�إذ�     

•• وا�صنطن-وكاالت

�أع���ل���ن �ل��رئ��ي�����س �الأم����ريك����ي جو 
بايدن  م�شاء �أم�س �الأول �لثالثاء 
�لنفط  ور�د�ت  ك����اف����ة  ح����ظ����ر 
�لرو�شية، يف قر�ر �شيخّلف �لكثري 
�القت�شادية  �ل���ت���د�ع���ي���ات  م����ن 
مر�قبون  وق������ر�أه  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
�لعقوبات”  “�أ�شد  ب���اع���ت���ب���اره 
ع��ل��ى رو���ش��ي��ا م��ن��ذ ب��د�ي��ة �الأزم����ة 

�الأوكر�نية.
�أن يحفز �لقر�ر  وتوقع مر�قبون 
ب��ع�����س �ل����دول �الأوروب����ي����ة حلظر 
ب�شكل  �ل��رو���ش��ي  �ل��ن��ف��ط  و�رد�ت 
��شتبعدو�  �آخ���ري���ن  ل��ك��ن  ج��زئ��ي، 
غالبيتهم  �ع��ت��م��اد  ب�شبب  ذل����ك، 
على �لو�رد�ت �لنفطية من رو�شيا 
�ل�40 يف �ملئة من  بن�شبة تتجاوز 

حجم �ال�شتهالك �ليومي.
ومن جانبها �شعدت بريطانيا من 
رو�شيا،  على  �ملفرو�شة  عقوباتها 
م��ع��ل��ن��ة، �ل���ث���الث���اء، ق�����ر�ر� بوقف 
و�ملنتجات  �خل���ام  �لنفط  و�رد�ت 
�لبرتولية �لرو�شية بحلول نهاية 

�لعام 2022.
�لبالغ  قلقها  ع��ن  �أمل��ان��ي��ا  وع���ّرت 
على  �الق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��اأث��ري  �إز�ء 
�الأمريكي  �ل��ق��ر�ر  ج����ّر�ء  �ل��ب��الد 
�رت���ف���اع غري  �إىل  ���ش��ي��دف��ع  �ل����ذي 

م�شبوق يف �أ�شعار �لنفط �خلام.
حتدثت  حكومية،  م�شادر  وقالت 
ملجلة “دير �شبيغل” �الأملانية، �إن 
�أ�شعار  ت��ز�ي��د  م��ن  قلقة  “برلني 
ب��ع��د �خلطوة  و�ل���ب���ن���زي���ن  �ل���غ���از 

�خلر�ء  لكن  �ل��ن��ووي��ة،  و�لطاقة 
�ملحتملة  ح���ذرو� م��ن خم��اط��ره��ا 
تقرير  ووف��������ق  �ل����ب����ي����ئ����ة.  ع����ل����ى 
ل�شحيفة “ال تريبني” �لفرن�شية 
فاإن �لفحم وبناء حمطات �لطاقة 
على  �شلبا  �شتوؤثر  بد�ئل  �لنووية 
�الحتبا�س  �أزم����ة  وت��ع��ّم��ق  �مل���ن���اخ، 

�حلر�ري.
�ملئة من  40 يف  �أوروب��ا  وت�شتورد 
وعلى  رو�شيا،  م��ن  و�ل��غ��از  �لنفط 
�أمل���ان���ي���ا �لتي  �مل�����ش��ت��وردي��ن  ر�أ������س 
�أع��ل��ن��ت �إل��غ��اء خ��ط �أن��اب��ي��ب �لغاز 
وهو قر�ر قد  “نورد �شرتمي 2”، 
يوؤثر على �ملدى �لبعيد يف �لبيئة 
�ل�شحيفة  ح�����ش��ب  �الأوروب������ي������ة، 
�أملانيا  ك���ان���ت  ح��ي��ث  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، 
حمطات  عن  لال�شتغناء  تخطط 

نووية ليحل مكانها �لغاز.
�مل�شت�شار  ن���ائ���ب  ق����ال  وم����وؤخ����ر�، 
�الأمل����اين وزي���ر �الق��ت�����ش��اد روبرت 
بثها  ت�������ش���ري���ح���ات  يف  ه����اب����ي����ك، 
�ملخاوف  �إن  �الأمل���اين:  �لتلفزيون 
�إىل  �أّدت  �لطاقة  �أم��ن  �نعد�م  من 
�أن جهات �أجنبية ومعنيني باالأمر 
حمليا ب����د�أو� ي��ع��ي��دون �ل��ن��ظ��ر يف 
من  �لتدريجي  �لتخل�س  عملية 

مفاعالت �لطاقة �لنووية.
�إذ� قطع  �أن����ه  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����ش���ح 
عالقاته  �الأوروب�������������ي  �الحت���������اد 
��شتري�د  وق����ف  ومت  رو���ش��ي��ا  م���ع 
�ل��غ��از ف���اإن ع���دد� م��ن �حلكومات 
�إعادة  �إىل  ت�شطر  ق��د  �الأوروب��ي��ة 
�ل��ف��ح��م �لتي  ت��ن�����ش��ي��ط حم���ط���ات 

توقفت عن �لعمل.

�أورب��ان ورقة �خلرة �لدولية �شد 
�ل�شيا�شة  على  ب�شدة  يركز  خ�شم 
كاثرين  ت�����ش��ي��ف  �لد�خلية”، 
�ملوؤيدة  ه���وري���ل.  ورغ����م م��و�ق��ف��ه 
ل��رو���ش��ي��ا، مي��ك��ن ل��رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �الأزم���ة م��ن خالل 
للدولة.  ك��رئ��ي�����س  م��ك��ان��ت��ه  ت��اأك��ي��د 
�النتخابات،  نتيجة  ك��ان��ت  ومهما 
�أعاد  �أوك��ر�ن��ي��ا قد  �ل�شر�ع يف  ف��اإن 
�إحياء �شوؤ�ل مل يعد مو�شع نقا�س 
�أن تفعله  �ل��ذي يجب  حقيقي: ما 

�مل�������������ج�������������ر، 

��شتقطاب  �أخ������رى  م����رة  ل���ه  �أت������اح 
فيكتور  و�ن  �أوروب����ي����ني.  ن��اخ��ب��ني 
�لكبري،  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �أورب��������ان 
�شيبذل ق�شارى جهده لال�شتفادة 
لقد  �أوكر�نيا”.  يف  �حل����رب  م���ن 
�ل�شعب  �إىل  �أ�شلحة  ت�شليم  رف�س 
معظم  �إن  وخ�شو�شا،  �الأوك���ر�ين، 
و�خلا�شة،  �لعامة  �الإع��الم  و�شائل 
�لدولة،  ل�����ش��ي��ط��رة  ت��خ�����ش��ع  �ل��ت��ي 
من  قريبة  لل�شر�ع  ق���ر�ءة  ت��غ��ذي 

خطاب �لكرملني.
�ليوم  يذّكره خ�شومه  بالتاأكيد     

�مل��ل��ت��ب�����س جت����اه حلفاء  مب��وق��ف��ه 
فيما من  �أوروب���ا،  و�شط  دول 

�النتخابات  �إج�����ر�ء  �مل��ق��رر 
�ل���ت�������ش���ري���ع���ي���ة �ل���ت���ي 

���ش��ت��ج��دد �ل���رمل���ان 
�أب��������ري��������ل.   3 يف 
�شة  ر ملعا � “

لكن  م�����ت�����ح�����دة، 
م�����ر������ش�����ح�����ه�����ا 
ي��������ع��������اين م���ن 

خ���������ل���������ل: ال 
خ����������������������رة 
دول�����������ي�����������ة 
ولي�س  ل����ه، 
م�������ت�������ع�������دد 

�ل�������ل�������غ�������ات. 
فيكتور  و�شيلعب 

حكومة ملر�شح يحظى بالدعم 

الالزم اأي 46 �ضوتا فاأكرث«
�ملثري  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ُي��ظ��ه��ر     
للجدل، جانيز جان�شا، بعد عامني 
عدم  �حل����ك����م،  �ىل  و����ش���ول���ه  م����ن 
�لزعيم  وُي��ّت��ه��م  م��ت��ز�ي��دة.  �شعبية 
�ملحافظ، 63 عاًما، ومن �ملعجبني 
للمعار�شة،  وفًقا  تر�مب،  بدونالد 
ب��ت��ق��ل��ي��د �مل���ج���ري ف��ي��ك��ت��ور �أورب�����ان 
وت�شريحاته  �ل�شلطوي  باأ�شلوبه 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن. متوقع  �مل��ن��اه�����ش��ة 
وقت  يف  بالزعيم  يطيح  �أن  ميكن 
بعد  على  �حل���رب  فيه  ت�شتعل 
�لكيلومرت�ت.      مئات 
ول��������ئ��������ن ك�����ان�����ت 

على  ي�شمل  وه��ذ�  �لعقوبات.  من 
�إيقاف  �حل�����ش��ر  �مل���ث���ال ال  ���ش��ب��ي��ل 

ت�شغيل نورد �شرتمي 2«.
�ملزيد  �إ���ش��اف��ة  “�شتتم  و�أ����ش���اف: 
كثب،  عن  �ملن�شقة  �لعقوبات  من 
و�ل���ت���ي ���ش��ت�����ش��رب �مل���ق���رب���ني من 
ب�شدة  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  �لرئي�س 
ب�شكل خا�س. نحن على ��شتعد�د 
لفر�س مزيد من �لعقوبات �لتي 
رو�شيا  ت�����ش��رب  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 
ب�������ش���دة.« وه�����ددت رو���ش��ي��ا بقطع 
�إم���������د�د�ت �ل���غ���از �ل��ط��ب��ي��ع��ي عن 
تو�شيع  على  رد�  �الثنني،  �أوروب���ا، 
�ملحتمل  �ل��ن��ف��ط  ����ش��ت��ري�د  ح��ظ��ر 
قريبا،  مو�شكو  تو�جهه  قد  �لذي 

ب�شبب عملياتها يف �أوكر�نيا.
وقال نائب رئي�س �لوزر�ء �لرو�شي 
�ألك�شندر نوفاك يف خطاب متلفز: 
ال  �لتي  باالتهامات  يتعلق  “فيما 
�أ���ش��ا���س ل��ه��ا ���ش��د رو���ش��ي��ا وفر�س 
حظر على نورد �شرتمي 2، لدينا 
ك��ل �حل���ق يف �ت��خ��اذ ق���ر�ر مماثل 
وفر�س حظر على �شخ �لغاز عر 
خ��ط �أن��اب��ي��ب �ل��غ��از ن���ورد �شرتمي 
1، و�لذي يتم حتميله �ليوم عند 

حده �الأق�شى«.

بدائل اأوروبية غري اآمنة
وخالل �الأ�شابيع �ملا�شية حتدثت 
للغاز  بد�ئل  عن  �أوروب��ي��ة  تقارير 
�لفحم  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  �ل����رو�����ش����ي 

�ملحا�شرة بني �ل�شرق و�لغرب؟

*يف �ضلوفينيا، رئي�س 
وزراء اأكرث ه�ضا�ضة

�إجر�ء  �مل��ق��رر  م��ن  �شلوفينيا،     يف 
�أبريل.   24 يف  �لعامة  �النتخابات 
وك���ان �ل��رئ��ي�����س ب����وروت ب��اه��ور قد 
�أع��ل��ن ع��ن ذل����ك  م��ط��ل��ع فر�ير: 
�لكتل  ق�����ادة  م���ع  �ل��ت�����ش��اور  “بعد 
�لرملانية، �شاأعطي �الأمر بت�شكيل 

ميكن  ال  لكن  طويلة  ف��رتة  منذ 
�العتماد عليه يف �لوقت �حلايل.

كل خيارات الت�ضعيد متاحة
ح�شني  �الأمل���اين  �ل�شيا�شي  وي��رى 
مطروحة  �لبد�ئل  كل  �أن  خ�شر، 
�أم��ام �ل��دول �الأوروب��ي��ة، لت�شعيد 
�ل��ع��ق��وب��ات ���ش��د رو���ش��ي��ا، رد� على 
�لع�شكرية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ����ش��ت��م��ر�ر 
�أهمية  �إىل  م�شري�  �أوك��ر�ن��ي��ا،  يف 

�الأم�����ريك�����ي�����ة، وت����د�ع����ي����ات ذل���ك 
�ل�شلبية على معدالت �لت�شخم.«

وال يتوقع �خلر�ء �أن ياأتي �لقر�ر 
�لنفط  و�رد�ت  ب�����ش��اأن  �الأوروب������ي 
�إيجاد  ودون  مت�شرعا،  �ل��رو���ش��ي 
لتوفري  و���ش��ري��ع��ة  �آم���ن���ة  ب���د�ئ���ل 
وتغطية  �ل��ق��ارة،  دول  �حتياجات 
�أمر لن  �ليومي وهو  �ال�شتهالك 
يحدث ب�شهولة ويف وقت ق�شري، 
بالرغم من كونه خيار� مطروحا 

�ل���ق���ر�ر �مل���وح���د م���ن ج��ان��ب دول 
�الحتاد لتحقيق �ل�شدى �ملطلوب 

و�ل�شغط على �جلانب �لرو�شي.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�شريح  ويف 
“يف  �أن���ه  خ�شر  �أو����ش���ح  عربية” 
�الأ���ش��اب��ي��ع �الأخ����رية، ك��ان �الحتاد 
�ملتحدة  و�ل�����والي�����ات  �الأوروب����������ي 
�لت�شعيد  م���ن  مل��زي��د  ي�����ش��ت��ع��د�ن 
�لوثيق،  بالتن�شيق  و�ل��ع��ق��وب��ات 
�أول جزء  تنفيذ  �الآن  وم��ا يجري 

األك�ضندر فوت�ضيت�س يف و�ضع غري مريح وهو ينتظر معرفة اجتاه الريح لتوجيه حملته
يفرت�س �أال تقلب �حلرب �لر�أي �لعام �ملعادي جلانيز جان�شا�ل�شر�ع يف �أوكر�نيا يتدخل يف �لنقا�س �النتخابي للعديد من �لبلد�ن �الأوروبية

يف �صببلوفينيا, عالقببة جانيببز جان�صببا
 ب�صبباكن الكرملني قبد تطيبح ببه وبحزبببه

اال�صطفاف وراء االحتاد االأوروبي
 واحللف االأطل�صي قد ينقذ فيكتور اأوربان

�لعا�شفة �الوكر�نية تهّز �النتخابات �لفرن�شية

 بريطانيا حتتجز طائرة 
مبوجب عقوبات رو�صية جديدة 

•• لندن-رويرتز

�إن بريطانيا  �الأرب���ع���اء  �أم�����س  �شاب�س  �ل��ري��ط��اين ج��ر�ن��ت  �ل��ن��ق��ل  وزي���ر  ق���ال 
��شتخدمت عقوبات جديدة يف قطاع �لطري�ن الحتجاز طائرة بعد �أن جعلت 
حتليق �لطائر�ت �لرو�شية �أو هبوطها يف �ململكة �ملتحدة جرمية جنائية. و�أ�شاف 
�شاب�س يف ت�شريحات لتلفزيون هيئة �الإذ�عة �لريطانية )بي.بي.�شي( “وقعت 
�أي�شا �لليلة �ملا�شية قانونا ي�شد بع�س �لثغر�ت �ملتعلقة مبحاولة �لتعامل مع 
مثل  من  و�ح��دة  طائرة  “هناك  وتابع  �لطائر�ت«.  هذه  بع�س  ملكية  م�شاألة 
هذه �لطائر�ت على �الأر�س حاليا يف فارنره و�لتي �أمرت باحتجازها... بينما 
كنا ندر�س �الأمر بالتف�شيل يف �الأيام �لقليلة �ملا�شية، ومن �ملهم جد� �أن تكون 

لدينا �لقو�نني متاحة ليت�شنى حدوث ذلك«.

 اقرتاح رو�صي بتاأميم امل�صانع 
اململوكة الأجانب بعد اإغالقها

•• مو�صكو-رويرتز

�قرتح ع�شو بارز باحلزب �حلاكم يف رو�شيا تاأميم م�شانع مملوكة الأجانب، �أوقفت 
عملياتها يف �لبالد ب�شبب ما ي�شميه �لكرملني عملية ع�شكرية خا�شة يف �أوكر�نيا. 
متاجرها  �إغ��الق  ونايكي،  ف��ورد  ومنها  �الأجنبية،  �ل�شركات  من  �لعديد  و�أع��ل��ن 
وم�شانعها يف رو�شيا موؤقتاً من �أجل �ل�شغط على �لكرملني لوقف غزوه الأوكر�نيا 
وب�شبب تعطل �شال�شل �لتوريد �خلا�شة بها. ويف بيان ُن�شر على موقع حزب رو�شيا 
�ملوحدة على �الإنرتنت، قال �أندريه تورت�شاك �أمني �ملجل�س �لعام للحزب �حلاكم، 
�إن “�إغالق تلك �ل�شركات الأعمالها هو حرب على مو�طني رو�شيا«. وذكر �لبيان 
وبوليج،  وفاليو  فات�شر  للقطاع �خلا�س،  �ململوكة  �لفنلندية  �الأغذية  �شركات  �أن 
رو�شيا  “)حزب(  تورت�شاك  وقال  رو�شيا.  عملياتها يف  تغلق  �شركات  �أح��دث  كانت 
�ملوحدة يقرتح تاأميم م�شانع �ل�شركات �لتي تعلن خروجها و�إيقافها لالإنتاج يف 
و�أ�شاف “هذ� �إجر�ء عنيف  رو�شيا خالل �لعملية �خلا�شة �جلارية يف �أوكر�نيا”، 

للغاية لكننا لن نت�شامح مع تعر�شنا للطعن يف �لظهر و�شنحمي �شعبنا.

بعد اأمريكا.. هل تقاطع دول اأوروبية الغاز الرو�صي؟



اخلميس   10  مارس    2022  م   -    العـدد   13489  
 Thursday    10  March   2022   -  Issue No   13489املال والأعمال

1814

معر�س �صوق ال�صفر العربي يطلق اأول م�صابقة لل�صركات النا�صئة 

لتنفيذ  نتطلع  �لكربونية  ب�شمتنا 
ه��ذه �مل��ب��ادرة م��ن خ��الل دع��م �شركة 
بهدف  لالأملنيوم  �لعاملية  �الإم����ار�ت 
�شفرية  �ن���ب���ع���اث���ات  ����ش���ايف  حت��ق��ي��ق 
بحلول �لعام 2050.. ون�شجع على 
دع��م �ل��ت��ع��اون �الأو���ش��ع ب��ني خمتلف 
�الإم������ار�ت يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة، حيث 

�شيعزز ذلك �قت�شاد �لدولة.
�لعاملية  �الإم������ار�ت  ���ش��رك��ة  �أن  ي��ذك��ر 
دي�شمر  يف  ����ش��ت��ح��وذت  ل��الأمل��ن��ي��وم 
�إي����ه  “جي  ����ش���رك���ة  ع���ل���ى   2021
م�شروع  وه����ي  و�ملياه”،  ل��ل��ط��اق��ة 
�لعاملية  �الإم��ار�ت  مل�شاهمي  م�شرتك 
لال�شتثمار”  “مبادلة  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
ومتتلك  �لقاب�شة”،  “دوبال  و 
ذو  �لكهرباء  توليد  جممع  �ل�شركة 
 H-Class لتوربينات �لغازية فئة�
ل�شركة  �ل��ت��اب��ع  علي  جبل  م��وق��ع  يف 
وبعد  لالأملنيوم..  �لعاملية  �الإم���ار�ت 
�شركة  �أ�شبحت  �ل�شفقة،  هذه  عقد 
متتلك  لالأملنيوم  �لعاملية  �الإم����ار�ت 
مو�قعها  يف  �لطاقة  حمطات  جميع 

يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وجبل  �لطويلة  حمطتا  و�شتن�شم 
علي لتوليد �لكهرباء �إىل جمموعة 
�ملحلية  و�مل����ي����اه  �ل���ط���اق���ة  حم���ط���ات 
و�شتكون �إ�شافة  �لتابعة ل� “طاقة”، 
م��ه��م��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع �ل�����ش��خ��م��ة قيد 
�أكر  �مل�شاريع  وت�شمل هذه  �الإن�شاء، 
بالتنا�شح  �مل���ي���اه  ل��ت��ح��ل��ي��ة  م�����ش��روع 
�آر  “�لطويلة  �ل���ع���امل  يف  �ل��ع��ك�����ش��ي 
�أوه”، و�أكر حمطة لتوليد �لكهرباء 
تعمل بالغاز و�أكرثها تقدماً يف دولة 
�الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة حمطة 
حمطة  و�أك���ر   ،”3 �إف  “�لفجرية 
�لكهرباء  الإن��ت��اج  �لعامل  يف  م�شتقلة 
موقع  �شمن  �ل�شم�شية  �لطاقة  من 
للطاقة  �ل���ظ���ف���رة  “حمطة  و�ح�����د 

�ل�شم�شية �لكهرو�شوئية«.

•• اأبوظبي-وام:

�لعاملية  �الإم���������ار�ت  ���ش��رك��ة  �أع���ل���ن���ت 
�لوطنية  �أبوظبي  و�شركة  لالأملنيوم 
“دوبال  و  “طاقة”  ل���ل���ط���اق���ة 
وكهرباء  “مياه  و�شركة  �لقاب�شة” 
كرى  مبادرة  عن  �م�س  �الإمار�ت” 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ت��ط��وي��ر ق���در�ت 
توليد �لطاقة �ل�شم�شية يف �أبوظبي، 
وتطوير حمطات �لكهرباء وحت�شني 
�ل���ت���ول���ي���د، وحم����اي����دة �ل���ك���رب���ون يف 
�شركة  �الأمل���ن���ي���وم يف  �إن���ت���اج  ع��م��ل��ي��ات 

�الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم.
���ش��ت��ع��م��ل ه����ذه �مل����ب����ادرة ع��ل��ى تعزيز 
ل�شركتي  �ل���ن���م���و  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 
�لقاب�شة”،  “دوبال  و  “طاقة” 
وتخ�شع حالياً ملفاو�شات و�حل�شول 
�لتنظيمية  �جل��ه��ات  م��و�ف��ق��ات  على 
يف ك���ل م���ن �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي ودب����ي، 
�شركة  ي��دع��م توجهات  �ل���ذي  �الأم���ر 
لت�شبح  لالأملنيوم  �لعاملية  �الإم���ار�ت 
�أول �شركة يف قطاع �الأملنيوم �لعاملي 
�نبعاثات  �شايف  حتقيق  نحو  تتوجه 
مع   ،2050 �ل��ع��ام  بحلول  �شفرية 
للمبادر�ت  �مل�شتمر  �ل��ت��ط��وي��ر  دع���م 
بالطاقة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وكهرباء  “مياه  ل�����ش��رك��ة  �مل��ت��ج��ددة 
�حلد  على  ت��رك��ز  و�ل��ت��ي  �الإمار�ت” 
قطاع  يف  �ل�����ك�����رب�����ون  ك����ث����اف����ة  م�����ن 

�لطاقة.
و  “طاقة”  جم���م���وع���ة  وت���ت���ط���ل���ع 
�ال�شتحو�ذ  �إىل  �لقاب�شة”  “دوبال 
على حمطات توليد �لكهرباء �لتابعة 
لالأملنيوم  �لعاملية  �الإم���ار�ت  ل�شركة 
ل��ت��م��ت��ل��ك ك����ل م��ن��ه��م��ا ح�����ش��ة تبلغ 
�ملولدة  �لطاقة  و�شت�شاف   .50%
�لطاقة  �شبكة  �إىل  �ملحطات  ه��ذه  يف 
�شر�ء  �تفاقية  مبوجب  �لكهربائية 
طاقة طويلة �الأجل مع توزيعها من 

خ���الل م��رك��ز ن��ق��ل �الأح���م���ال �لتابع 
ل�شركة “مياه وكهرباء �الإمار�ت«.

�لكهرباء  ت��ول��ي��د  حم���ط���ات  ت��ق��ع  و 
�لعاملية  �الإم������ار�ت  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
جبل  يف  م��وق��ع��ي��ه��ا  يف  ل���الأمل���ن���ي���وم 
قدرتها  وت���ب���ل���غ  و�ل���ط���وي���ل���ة،  ع���ل���ي 
ميجاو�ت،   6،474 �الإج���م���ال���ي���ة 
وت�شتخدم تقنية �لتوربينات �لغازية 
وت�����ش��م هذه  �مل��رك��ب��ة.  �ل�����دورة  ذ�ت 
�ملحطات بع�شاً من �أكرث �لتوربينات 
فئة  توربني  �ملنطقة، منها  كفاءة يف 
و�لذي  »H-Class« يف جبل علي 

مت ت�شغيله يف �لعام 2021.
للنقل  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  و���ش��رتب��ط 
�لتابعة  “تر�ن�شكو”  و�ل���ت���ح���ك���م 
�ملحطات  ه����ذه  “طاقة”،  ل�����ش��رك��ة 
يف  �ال�شتثمار  �إىل  �إ�شافة  بال�شبكة، 
ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات �ل���رب���ط م���ن �أجل 
لت�شمل  �ل��ك��ه��رب��اء  ���ش��ب��ك��ة  حت���دي���ث 
وتعزيز  ج���دي���دة  ف��رع��ي��ة  حم���ط���ات 
ت���وزي���ع �ل��ط��اق��ة يف دول����ة �الإم�����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
على  “طاقة”  ��شتحو�ذ  ���ش��ي��وؤدي  و 
�ملحطات �خلا�شة باالإمار�ت �لعاملية 
لالأملنيوم �إىل زيادة قدرتها �الإنتاجية 
يتما�شى  فيما  ج��ي��ج��او�ت،   23 �إىل 

�لطاقة  ق���در�ت توليد  �إج��م��ايل  م��ن 
�ل�شم�شية �حلالية يف دولة �الإمار�ت 
�شت�شتخدم  و  �مل���ت���ح���دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 
لالأملنيوم  �لعاملية  �الإم�����ار�ت  �شركة 
�الإ�شافية  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  ه��ذه 
من  �شيمكنها  م��ا  تركيبها  مب��ج��رد 
�الأملنيوم  م��ن  �إن��ت��اج��ه��ا  ن�شبة  زي����ادة 
�مل�شّنع با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية 
كذلك  �شتتمكن  و  “�شيلي�شتيال«،. 
من �حل�شول على �لطاقة �ل�شديقة 
�الأملنيوم  منتجات  لت�شنيع  للبيئة 
حمطات  م���ن  �ل��ك��رب��ون  منخف�شة 
�حلالية  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د 

وحمطة بر�كة للطاقة �لنووية.
كلبان،  ب����ن  �ل���ن���ا����ش���ر  ع���ب���د  ق�����ال  و 
�الإمار�ت  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�حل�شول  “�إن  ل��الأمل��ن��ي��وم:  �ل��ع��امل��ي��ة 
على �لطاقة �ل�شديقة للبيئة عالية 
م���ن �شبكة  �ل��ك��ف��اءة و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
�شركة  �شي�شاعد  �لكهربائية  �لطاقة 
�الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم على قيادة 
قطاع �الأملنيوم �لعاملي نحو م�شتقبل 
�أكرث ��شتد�مة، لنقرتب بذلك �ليوم 
�أخ�������رى نحو  ت���اري���خ���ي���ة  خ���ط���وة  يف 
�شفرية  �ن���ب���ع���اث���ات  ����ش���ايف  حت��ق��ي��ق 
بحلول �لعام 2050.. ونوؤكد �أي�شا 

تتبعها  �لتي  �لنمو  ��شرت�تيجية  مع 
�أال وهي �لو�شول �إىل 30 جيجاو�ت 

بحلول �لعام 2030.
متتلك  “دوبال �لقاب�شة”  �أن  يذكر 
%50 من �شركة �الإم��ار�ت �لعاملية 
مبادر�ت  دعم  وت�شاهم يف  لالأملنيوم، 
كما  بال�شركة،  �خلا�شة  �ال�شتد�مة 
�خلا�س  ه��دف��ه��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت�����ش��ع��ى 
قوية  جمموعة  �م��ت��الك  يف  �ملتمثل 
توليد  حم����ط����ات  م�����ن  وم���ت���ن���وع���ة 

�لكهرباء.
�لعاملية  �الإم��ار�ت  �شركة  �شتح�شل  و 
�ل�شبكة  �لكهرباء من  لالأملنيوم على 
م��ن خ���الل �ت��ف��اق��ي��ة ط��وي��ل��ة �الأجل 
وتت�شمن ن�شبة متز�يدة من �لطاقة 
“مياه  �شركة  من  للبيئة  �ل�شديقة 
�شيجعلها  مما  �الإمار�ت”،  وكهرباء 
�أكر م�شتهلك للكهرباء على �ل�شبكة. 
و �شيزيد �لطلب �لثابت على �لطاقة 
من �شركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم 
�لطاقة  بنظام  �لتنبوؤ  �إمكانية  م��ن 
تطوير  وي���ح���ف���ز  ل��ل�����ش��ب��ك��ة،  �ل���ك���ل���ي 
�الإمار�ت”  وك��ه��رب��اء  “مياه  �شركة 
مل�شاريع �لطاقة �ل�شم�شية �جلديدة. 
ومن �ملتوقع �أن يكون حجم �لتو�شع 
�لناجت مبا�شرة عن هذه �ملبادرة �أكر 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت وي���ز �إي���ر �أب��وظ��ب��ي، �شركة 
منخف�شة  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل����ط����ري�ن 
�ل��ت��ك��ل��ف��ة يف دول����ة �الإم��������ار�ت، عن 
�إط��الق رح��الت جوية جديدة من 
�شريالنكا،  يف  ماتاال  �إىل  �أبوظبي 
�شفر  جت����رب����ة  ت����ق����دم  خ����ط����وٍة  يف 
منخف�شة  وب����اأ�����ش����ع����ار  م���ري���ح���ة 
ُكلٍّ  يف  و�مل��ق��ي��م��ني  �ل�����ش��ي��اح  جلميع 
و�شريالنكا.  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م��ن 
وت��ن��ط��ل��ق رح������الت وي�����ز �إي������ر �إىل 
�أيام  مريح  ج��دول  وف��ق  �شريالنكا 
و�جلمعة.  و�الأرب������ع������اء  �الإث����ن����ني 
�ملوقع  �لتذ�كر حالياً عر  وتتوفر 
 wizzair.com �الإل��ك��رتوين 
على  �مل��ت��اح  �ل�شركة  تطبيق  وعلى 
تبد�أ  باأ�شعار  �ملحمولة،  �ل��ه��و�ت��ف 

من 179* درهم �إمار�تي فقط.
�جلديدة،  �لوجهة  �إ�شافة  و�شاهم 
�لتي ُتعّد �الأوىل لل�شركة يف جنوب 
�آ�شيا، بطرح خيار�ٍت جديدة لل�شفر 
�إىل  �ل�شفر  �إير  ويز  لعمالء  لتتيح 

�شريالنكا مرور�ً باأبوظبي.
م���ات���اال مبناخها  م��دي��ن��ة  وت��ت��م��ي��ز 
�خلالبة،  وطبيعتها  �ال���ش��ت��و�ئ��ي 
لل�شياح  ي��ت��ي��ح  �ل������ذي  وم���وق���ع���ه���ا 
ف��ر���ش��ة �مل��غ��ام��رة و�ل���و����ش���ول بكل 
�لرية  �حل��ي��اة  رب���وع  �إىل  �شهولة 
�أ�شهر  �ملجاورة و�إىل جمموعٍة من 
من  �ل��ب��الد،  يف  �ل�شياحية  �مل��و�ق��ع 
�لطبيعية  و�مل���ن���اط���ق  �ل�������ش���و�ط���ئ 
�لبو�بة  ماتاال  ُتعّد  كما  �خل��اّلب��ة. 
و�لتي  ل�����ش��ري��الن��ك��ا  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�أف�شل  �شمن  �إن  �إن  �شي  �ختارتها 

�����ش����ان����اك����ا، وزي�������ر دول�������ة ل�������ش���وؤون 
�ل��������ط��������ري�ن وت����ن����م����ي����ة م���ن���اط���ق 
�إع�����الن  “ي�شعدنا  �ل���ت�������ش���دي���ر: 
ت�شيري ثالث  ع��ن  �إي���ر  وي��ز  �شركة 
�إىل مطار ماتاال  �أ�شبوعياً  رحالت 
ر�ج��اب��اك�����ش��ا �ل����دويل، وي��ع��د موقع 
ي��ق��ع بالقرب  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي  �مل��ط��ار 
م���ن �أب�����رز �مل��ن��اط��ق �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
تنقل  عملية  ي�شهل  مما  �جلزيرة، 
�ل�شياح بني �لوجهات �لعديدة �لتي 
ت�شمل �ل�شو�طئ �لرملية و�جلبال 
وح��د�ئ��ق �حل��ي��اة �ل��ري��ة وغريها. 
وب�����ش��ب��ب ت���وف���ري ���ش��رك��ة وي����ز �إي���ر 
�أن  �أ�شعار تذ�كر منخف�شة، نتوقع 
�ملقيمني  �ل�شريالنكيني  ي�شتفيد 
يف دول��ة �الإم���ار�ت ب�شكل كبري من 

�ل�شفر بني �ملنطقتني.
قطاع  “ينمو  ���ش��ان��اك��ا:  و�أ�����ش����اف 
�ل�شياحة يف �شريالنكا ب�شكل كبري، 
لفرت�ت  �ل�شياح  و�شول  مع  وذل��ك 
�جلزيرة  �إىل  وط���وي���ل���ة  ق�����ش��رية 
وزيادة �الت�شال بني �ملدن و�شركات 
�ل���ط���ري�ن �الأخ�����رى ح���ول جد�ول 

�مل�شار  ه��ذ�  بنجاح  ونثق  �إي���ر.  وي��ز 
ونتمنى �لتوفيق ل�شركة ويز �إير يف 

عملياتها ب�شريالنكا«.
�أبوظبي،  �إير  ويز  �شركة  وحتر�س 
دولة  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي  مبوقعها 
�الإمار�ت، على توفري جتارب �شفر 
مريحة وعالية �جلودة ومنخف�شة 
�لتكلفة �إىل �لعديد من �لوجهات، 
و�شوهاج  �الإ���ش��ك��ن��دري��ة  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
)م�����������ش�����ر( وع��������ّم��������ان و�ل����ع����ق����ب����ة 
وباكو  )�ليونان(  و�أثينا  )�الأردن( 
)�شربيا(  وب��ل��غ��ر�د  )�أذرب���ي���ج���ان( 
و�ملنامة  )ج���ورج���ي���ا(  وك��وت��اي�����ش��ي 
)�ل���ب���ح���ري���ن( وم�����ش��ق��ط )ُع���م���ان( 
�أبيب  وتل  )�لبو�شنة(،  و�شار�ييفو 
)�ألبانيا(  وت���ري�ن���ا  )�إ����ش���ر�ئ���ي���ل( 
وي��ري��ف��ان )�أرم��ي��ن��ي��ا( وغ��ريه��ا من 
�لوجهات.  و�شاهم تخفيف �لقيود 
و�إل���غ���اء  بكوفيد-19  �مل��رت��ب��ط��ة 
 PCR حل��اج��ة الإج�����ر�ء �خ��ت��ب��ار�
ب��ت��ب�����ش��ي��ط �إج��������ر�ء�ت �ل�����ش��ف��ر من 
جديد وت�شهيل �لرحالت �ملفاجئة 

غري �ملخطط لها.

 ،2020 �ل�شياحية لعام  �لوجهات 
متنّوعة  ح���������ش����ارًة  حت��ت�����ش��ن  �إذ 
�ألفّي  �إىل  بتاريخها  تعود  وعريقة 

عام. 
قال  �مل��و���ش��وع،  ه���ذ�  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�لعام  �مل���دي���ر  ب��ريل��وي�����س،  م��اي��ك��ل 
“تعتر  �أبوظبي:  �إير  ويز  ل�شركة 
���ش��ف��ر مميزة  ���ش��ري��الن��ك��ا وج���ه���ة 
و���ش��ام��ل��ة ت��ق��دم ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن كل 
تتميز  �إذ  ب���زي���ارت���ه،  ي��رغ��ب��ون  م���ا 
ب�����ش��و�ط��ئ خ���اّلب���ة، وت������ر�ٍث ثقايف 
ز�خر ومتنوع، ومو�قع �أثرية يعود 
�إىل  �الأع�����و�م،  �آالف  �إىل  ت��اري��خ��ه��ا 
جانب مو�قع مدرجة �شمن قائمة 
�لتابعة  �ل��ع��امل��ي  �ل�����رت�ث  م���و�ق���ع 
نقّدم  ب��اأن  نفخر  ول��ذ�  لليون�شكو. 
���ش��ف��ٍر مريحة  ف���ر����س  ل��ع��م��الئ��ن��ا 
باأقل �لتكاليف لال�شتمتاع بتجارب 
�لر�ئعة،  و�ال����ش���رتخ���اء  �مل��غ��ام��رة 
قريباً  ب��ك��م  ل��ل��رتح��ي��ب  ون��ت��ط��ل��ع 
على منت طائر�تنا باجتاه جزيرة 

�شريالنكا �ملده�شة«.
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م���ع���ايل ديفي 

و�شتتاح �أمام �شركة �الإمار�ت �لعاملية 
خمتلف  ��شتخد�م  فر�شة  لالأملنيوم 
باالإ�شافة  �لكهربايئة،  �لطاقة  �أنو�ع 
م�شتقبلية  م�������ش���اري���ع  �إن�������ش���اء  �إىل 

للطاقة �ملتجددة يف �أبوظبي«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ث��م��ان ج��م��ع��ة �آل 
ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ي، 
 “ �الإمار�ت”:  وك���ه���رب���اء  “مياه 
للطاقة  �مل��ب��ادرة منوذجا  ه��ذه  متثل 
�ل�����ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ك��م��ا ت�����ش��اه��م يف 
وت��ع��زي��ز كفاءة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  حت�����ش��ني 
ت���ول���ي���د �ل����ط����اق����ة، وت�����وؤك�����د �ل���ت���ز�م 
لالأملنيوم  �لعاملية  �الإم�����ار�ت  �شركة 
ب���اأه���د�ف �ال���ش��ت��د�م��ة �خل��ا���ش��ة بها، 
وكهرباء  مياه  “�شركة  �أ�شرفت  لقد 
�لعديد  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �الإمار�ت” 
�أكر  منها  �مل�شتد�مة،  �مل�شاريع  من 
�ل�شم�شية  للطاقة  م�شتقلة  حمطة 
مت  �أبوظبي”و�لتي  “نور  �لعامل،  يف 
�إ�شافة   ،2019 �شنة  يف  ت�شغيلها 

للطاقة  �ل����ظ����ف����رة  “حمطة  �إىل 
و�لتي  �ل�شم�شية�لكهرو�شوئية”، 
يف  م�شتقلة  حم��ط��ة  �أك���ر  �شت�شبح 
�لطاقة  من  �لكهرباء  الإنتاج  �لعامل 
�إن�شائها.  �ك��ت��م��ال  ب��ع��د  �ل�����ش��م�����ش��ي��ة 
و���ش��ت��ت��م��ك��ن �ل�������ش���رك���ة م����ن خ���الل 
�لقدر�ت  زي�����ادة  م���ن  �مل����ب����ادرة،  ه���ذه 
�لطاقة  لتوليد  �جلديدة  �النتاجية 
توليد  م�����ش��ادر  وت��ن��وي��ع  �ل�شم�شية، 
�لطاقة �لتابعة لها مع �لرتكيز على 
�ال�شتد�مة، ومو��شلة تعزيز حيادية 

�لكربون يف قطاع �لكهرباء«.
و ق�������ال �أح������م������د ح����م����د ب������ن ف���ه���د، 
“دوبال  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لبيئة  دع���م  “يعتر  �لقاب�شة”: 
�ملنظمة  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  خ����الل  م���ن 
�لطاقة  م�������ش���اري���ع  يف  و�ل���دق���ي���ق���ة 
�ل�������ش���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة �أح�������د رك���ائ���ز 
�ال�شتثمارية..  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
من  وللحد  �لعاملي  �لتوجه  وب�شبب 

�أن �لقدرة �لتناف�شية �لعاملية ل�شركة 
�شتتعزز  لالأملنيوم  �لعاملية  �الإم���ار�ت 
باعتبارها  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ع��ق��ود  خ����الل 
�جلودة  ع��ايل  لالأملنيوم  ُمنتج  �أك��ر 
�ل�شركات  �أك���رث  و�إح����دى  �ل��ع��امل  يف 

م�شوؤولية جتاه �لبيئة«.
�لرئي�س  ثابت،  قال جا�شم ح�شني  و 
و�لع�شو  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
“قمنا  “طاقة”:  �شركة  يف  �ملنتدب 
يف  �مل�شتد�م  للنمو  خططنا  ب�شياغة 
�ال�شتحو�ذ  ه��ذ�  و�شيدعم  “طاقة” 
�لكهرباء  حم���ط���ات  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��م��ل 
�لعاملية  �الإم������ار�ت  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
للعام  و�أهد�فنا  لالأملنيوم طموحاتنا 
باإ�شافة قيمة كبرية  2030 وذلك 
جهود  تعزيز  �إىل  �إ�شافًة  مل�شاهمينا، 
�ال���ش��ت��د�م��ة يف �ل���دول���ة م���ن خالل 
�لتعاون مع �شركة �الإم��ار�ت �لعاملية 
�لقاب�شة”  “دوبال  و  ل���الأمل���ن���ي���وم 
�الإمار�ت”،  وكهرباء  “مياه  و�شركة 

االإمارات لالأملنيوم وطاقة ودوبال ومياه وكهرباء االإمارات تتعاون مبجال الطاقة النظيفة وتطوير حمطات الكهرباء وحمايدة الكربون 

لعر�س �أفكارهم وخطط �أعمالهم �أمام حكامنا �خلر�ء بح�شور 
جمهور عاملي من �ملتخ�ش�شني يف هذ� �ملجال و�مل�شتثمرين«.

�لفائزة  �لنا�شئة  �ل�شركة  منح  “�شيتم  قائلة:  كورتي�س  و�أ�شافت 
فر�شة �لتناف�س للح�شول على متويل �إ�شايف بقيمة 500،000 
 Meet the �ل�شهري  �لتلفزيوين  در�ب���ر  تيم  ب��رن��ام��ج  يف  دوالر 
Drapers باالإ�شافة �إىل عر�س ما ي�شل �إىل 500،000 دوالر 

�أمريكي من �ال�شتثمار يف معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي 2022«.
�شت�شهد م�شابقة �شوق �ل�شفر �لعربي در�بر- عالء �لدين لل�شركات 
معر�س  خ��الل  تيك  تر�فيل  م�شرح  على  �شتقام  و�لتي  �لنا�شئة، 
 ،2022 مايو   10 �لثالثاء  ي��وم   2022 �لعربي  �ل�شفر  �شوق 
م�شاركة 15 �شركة نا�شئة تتناف�س فيما بينها للفوز بهذه �مل�شابقة 
�ل�شفر و�لنقل وتكنولوجيا �ل�شيافة  من خالل تغطية قطاعات 

و�لتجارب و�ملعامل �ل�شياحية، حيث �شي�شتمر كل عر�س تقدميي 
خم�س  مدتها  و�أجوبة  �أ�شئلة  جل�شة  و�شتتبعها  دقائق  خم�س  ملدة 
دقائق بح�شور جلنة حتكيم موؤلفة من نخبة خر�ء �ل�شناعة يف 

معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي.
�شتح�شل �ل�شركة �لنا�شئة �لفائزة بهذه �مل�شابقة على ما ال يقل عن 
�أمريكي  500،000 دوالر  �أق�شى  �أمريكي بحد  �ألف دوالر   30
لال�شتثمار، و�شهادة م�شابقة در�بر عالء �لدين لل�شركات �لنا�شئة 
 Meet وفر�شة للظهور يف برنامج تيم در�بر �لتلفزيوين �ل�شهري
the Drapers، حيث يتناف�شون للفوز مببلغ 500،000 دوالر 
من  جماعي  متويل  �شبكة  �إىل  �لو�شول  �أث��ن��اء  �إ�شافية  �أمريكي 
�آخر�ن على �شهادة  12 مليون م�شاهد، كما �شيح�شل مت�شابقان 

م�شابقة در�بر عالء �لدين لل�شركات �لنا�شئة فقط.

•• دبي-الفجر: 

من  نا�شئة  �شركة  ع�شر  خم�شة  م��ن  �أك���رث  �أم���ام  �لفر�شة  �شتتاح 
متويل  على  للح�شول  و�ل�شيافة  �ل�شياحة  قطاع  �أن��ح��اء  جميع 
��شتثماري ي�شل �إىل ن�شف مليون دوالر �أمريكي، وذلك من خالل 
�مل�شابقة �جلديدة �لتي �شتقام خالل معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي 

.2022
وبهذه �ملنا�شبة، علقت د�نييل كورتي�س، مديرة معر�س �شوق �ل�شفر 
�لعربي يف �ل�شرق �الأو�شط، �لذي �شيعقد يف مركز دبي �لتجاري 
قائلة:   2022 مايو   12 �إىل   9 م��ن  �ملمتدة  �ل��ف��رتة  يف  �لعاملي 
“توفر م�شابقة �شوق �ل�شفر �لعربي در�بر- عالء �لدين لل�شركات 
�ل�شناعة  �أنحاء  �الأعمال من جميع  ل��رو�د  ر�ئعة  �لنا�شئة فر�شة 

بهدف ا�ضتعرا�س الفر�س اال�ضتثمارية يف االإمارة وفتح اأ�ضواق خارجية جديدة

غرفة عجمان ت�صتقبل جمموعة من رجال االأعمال وامل�صتثمرين من عدة دول 

اختتام برنامج اأكادميية رائدات االأعمال يف اإك�صبو 2020
�القت�شاد �لعاملي. وحظي �لرنامج، �لذي ��شتمر ب�شكل مكثف عر 
�الإنرتنت طو�ل 6 �أ�شهر، بدعم جمموعة من �جلهات �ل�شريكة مبا 
“جرو  فيها غرفة �لتجارة �الأمريكية باأبوظبي ومن�شة �لتو�شيل 
من  �أعمال  ر�ئ��د�ت  متلكها  �شركة   12 �ختيار  ومت  �لعاملية.  مي” 
�أكرث  �إمار�تية، من بني  �شركات  �شبع جن�شيات، مبا يف ذلك ثالث 
من 200 متقدم ، وتعمل هذه �ل�شركات يف ثماين قطاعات تتنوع 
�الإلكرتونية.  و�لتجارة  �مل�شتد�م  و�لبناء  و�لتعليم  �ل�شيافة  بني 
وبف�شل �لرنامج، �شهدت �ل�شركات �مل�شاركة منو� ملحوظا، حيث 
�نت�شارها  نطاق  وو�شعت  جديدة  جتارية  �تفاقية   34 على  وقعت 
�إىل 6 �أ�شو�ق و�أقامت 6 عالقات تعاون ��شرت�تيجية ، كما جنحت 
 70 �إىل  �ألفا   50 من  عمالئها  قاعدة  بتو�شيع  �ل�شركات  �إح��دى 

بالكامل.  �لرقمي  �لتحول  �أخرى بتطبيق  �ألفا بينما قامت �شركة 
وقالت �شعادة ميجان جريجوني�س، �لقن�شل �لعام للواليات �ملتحدة 
�الأمريكية يف دبي : “�شاعد برنامج �أكادميية ر�ئد�ت �الأعمال �أكرث 
تنمية  �لعامل على  دول��ة حول   80 �أعمال يف  �شيدة   16000 من 
�أعمالهن و�لتكيف مع �لو�قع �القت�شادي �جلديد ، ويعمل برنامج 
�لفر�س �القت�شادية للمر�أة  �أكادميية ر�ئد�ت �الأعمال على تعزيز 
�لالزمة لالنخر�ط  و�مل��و�رد  و�لقدر�ت  باملهار�ت  و�شمان متكينها 
“�شتارت  “ فخورون ب�شر�كتنا مع  و�لتميز يف �القت�شاد. و�أ�شافت 
�إي دي” وغرفة �لتجارة �الأمريكية باأبوظبي ومن�شة “جرو مي” 
يف  للمعنيني  �الأع��م��ال  ر�ئ���د�ت  �أكادميية  برنامج  لتقدمي  �لعاملية 

جميع �أنحاء �لدولة«.

•• دبي-وام: 

��شت�شافت �لبعثة �الأمريكية �إىل �لدولة و”�شتارت �إيه دي”، من�شة 
و�لتي  “متكني”  �شركة  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �لعاملية  �الأع��م��ال  ت�شريع 
تتخذ من جامعة نيويورك �أبوظبي مقر� لها، حفل ختام �لن�شخة 
�الإمار�ت،  دول��ة  يف  �الأعمال  ر�ئ��د�ت  �أكادميية  برنامج  من  �لثانية 
و�لذي عقد يف جناح �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �إك�شبو 2020 
دب��ي ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ي��وم �مل����ر�أة �ل��ع��امل��ي. وي��ه��دف �ل��رن��ام��ج، �لذي 
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  مت��ك��ني  �إىل  �مل��ح��ل��ي��ة،  لل�شوق  تخ�شي�شه  مت 
و�ملتو�شطة يف �لدولة و�ململوكة من قبل �ل�شيد�ت، لتطوير مرونة 
�أعمالها وتعزيز قدرتها على �لتكيف مع �مل�شتجد�ت �لتي ي�شهدها 

و�أ�شحاب �العمال ونظر�ئهم من �لدول �الخرى. من جانبه قدم نا�شر �لظفري 
“�شناعة �الأغذية، �ملالب�س،  �الإم��ارة ومنها  �ل�شناعة يف  �أهم جماالت  نبذة حول 
�إمارة  �ن  و�أ�شاف  �الأثاث، �لبرتوكيماويات و�لبال�شتيك وغريها من �ملجاالت”، 
عجمان ت�شعى لتوفري فر�س ��شتثمارية يف قطاعي �ل�شحة و�لتعليم ب�شكل خا�س، 
و�لعمل على زيادة حجم �ال�شتثمار�ت �خل�شر�ء يف �الإمارة بتوجيهات من قيادتها 
�لر�شيدة. هذ� وناق�س �حل�شور فر�س �لتعاون �مل�شرتك يف جمال �البتكار وجمال 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية و�ال�شتفادة من �خلر�ت �ملتاحة، و�أكد �حل�شور على �أهمية 
فر�س  لبحث  م�شتقباًل  �الع��م��ال  و�أ���ش��ح��اب  �لتجار  ب��ني  م�شرتكة  ل��ق��اء�ت  عقد 
�أ�شحاب  تطلعات  تو�كب  جديدة  الأ���ش��و�ق  و�لو�شول  �ل�شفقات  وت��ب��ادل  �لتعاون 
�لزيار�ت  م��ن  حافلة  �أج��ن��دة  تعتمد  عجمان  غرفة  �أن  بالذكر  جدير  �الأع��م��ال. 
�إك�شبو  معر�س  م��ن  و�الإ���ش��ت��ف��ادة  �خل��ارج��ي  تعاونها  لتعزيز  �ل��وف��ود  و��شتقبال 
و�لتعريف  عجمان  الإم��ارة  �ال�شتثمارية  للفر�س  �لرتويج  بهدف  دب��ي،   2020
باملقومات �القت�شادية �ملتنوعة، وكذلك زيادة فر�س م�شاركة �أع�شاء �لغرفة من 
ي�شهدها  �لتي  �القت�شادية  و�لفعاليات  �الح��د�ث  خمتلف  يف  و�مل�شانع  �ل�شركات 
معر�س �إك�شبو 2020 دبي لتعزيز �لتو��شل �ملبا�شر بني جمتمع �عمال عجمان 

ونظر�ئهم من خمتلف �لدول �مل�شاركة.

•• عجمان ـ الفجر

جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملويجعي،  ع��ب��د�هلل  �ملهند�س  �شعادة  ��شتقبل 
و�شناعة عجمان، جمموعة من رجال �العمال و�مل�شتثمرين من عدة دول “�أملانيا، 
�ال�شتثمارية  �لفر�س  و��شتعر��س  �مل�شرتك  �لتعاون  لبحث  رومانيا”،  �لنم�شا، 
�ملتاحة يف جماالت متنوعة ومنها �ل�شناعة و�لزر�عة و�ل�شحة و�لتعليم و�ل�شياحة 
و�البتكار وغريها �ملجاالت. ح�شر �للقاء يف مقر غرفة عجمان نا�شر �لظفري، 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع دعم �الع�شاء و�البتكار، وياأتي �للقاء �شمن جهود غرفة 
�إك�شبو  ملعر�س  �لز�ئرة  �لوفود  مع  �خلارجي  وتعاونها  �شر�كاتها  لتنويع  عجمان 
باحل�شور،  �ملويجعي  ع��ب��د�هلل  �شعادة  رح��ب  �للقاء  م�شتهل  ويف  دب���ي،.    2020
قنو�ت  وتوفري  �خلارجية  �شر�كاتها  تنويع  ت�شتهدف  عجمان  غرفة  �أن  و�أو���ش��ح 
تو��شل مبا�شرة لبحث فر�س �لتعاون و�ل�شر�كات �الإقت�شادية �مل�شتقبلية، موؤكد�ً 
مقومات  ت��وف��ري  على  حري�شة  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  بتوجيهات  عجمان  �إم���ارة  �أن 
و�مل�شتثمرين  �الع��م��ال  الأ�شحاب  جاذبة  ��شتثمارية  وم��ز�ي��ا  متنوعة  �إقت�شادية 
من �خلارج، كذلك ت�شعى غرفة عجمان �إىل فتح �أ�شو�ق جديدة ملنتجات �الإمارة 
�لتجار  من  �لغرفة  �ع�شاء  بني  و�لتعاون  �ل�شر�كات  لعقد  �لد�عم  �ملناخ  وتهيئة 

اأوىل وجهاتها يف جنوب اآ�ضيا 

ويز اإير اأبوظبي تطلق رحالت جديدة اإىل ماتاال, �صريالنكا
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املال والأعمال

اأبوظبي .. ارتفاع قيمة االإنتاج الزراعي اإىل 13.7 مليار درهم عام 2020
و�رتفع بذلك ن�شبة م�شاهمة �لقطاع �لزر�عي يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
لالإمارة �إىل 1.1 يف �ملائة عام 2020 ، مقارنة ب� 0.8 يف �ملائة خالل 
�أبوظبي  حكومة  وتطلعات  �أه���د�ف  مع  ين�شجم  ما  �ل�شابقة،  �ل�شنو�ت 
دعم  خ��الل  م��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي  ل��الأم��ن  وم��رن��ة  متكاملة  منظومة  لتحقيق 

وتطوير �الإنتاج �لزر�عي ب�شقيه �حليو�ين و�لنباتي.
�لقطاعات  �أح���د  �ل��ن��ب��ات��ي و�حل���ي���و�ين  ب�شقيه  �ل���زر�ع���ة  ق��ط��اع  وي��ع��ت��ر 
�لرئي�شية �شمن مكونات �لناجت �ملحلي �الإجمايل الإمارة �أبوظبي، ويتم 
�حت�شاب ن�شبه م�شاهمته يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل بعد �حت�شاب قيمة 

كافة �الأن�شطة و�لقطاعات �القت�شادية لالإمارة.
�لنباتي  ب�شقيه  �لزر�عي  �الإنتاج  حجم  يف  �مللحوظة  �لزيادة  هذه  وتعد 
و�حليو�ين ثمرة للخطط و�ل�شيا�شات �لتي ت�شعها وتقوم على تنفيذها 

�ملحلية يف  �لزر�عية  �ملنتجات  تناف�شية  �أي�شا على تعزيز  �لهيئة  وتعمل 
وهو �لن�شخة  “�أبوظبي جاب”  �ل�شوق، و�أطلقت يف �شبيل ذلك برنامج 
�ملحلية للرنامج �لعاملي للممار�شات �لزر�عية �جليدة “جلوبال جاب”، 
�لغذ�ء  �شالمة  ل�شمان  �ل��زر�ع��ي  �الإن��ت��اج  ج���ودة  معايري  يطبق  �ل���ذي 

و�الإد�رة �مل�شتد�مة للبيئة و�ملحافظة على �شحة �لعاملني على �إنتاجه.
كما �شجعت �لهيئة �أ�شحاب �ملز�رع على �لتحول نحو �لزر�عة �لع�شوية، 
وقد عملت على تاأهيل عدد من �ملز�رع وحتويلها من �لزر�عة �لتقليدية 

�إىل �لزر�عة �لع�شوية وح�شولها على تر�خي�س �لزر�عة �لع�شوية.
�أبوظبي  هيئة  قبل  من  جمعها  مت  �لتي  �الإح�شائية  �لبيانات  وت�شري 
باأبوظبي  �الإح�شاء  مركز  مع  بالتعاون  �لغذ�ئية،  و�ل�شالمة  للزر�عة 
بلغ  و�حل��ي��و�ين  �لنباتي  ب�شقيه  �ملحلي  �ل��زر�ع��ي  �الإن��ت��اج  حجم  �أن  �إىل 

•• اأبوظبي-وام:
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وتوجيهات  روؤي���ة  م��ع  متا�شيا 
�إد�رة  �لرئا�شة رئي�س جمل�س  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية �لر�مية �إىل زيادة م�شاهمة 
من  و�ل��دول��ة،  لالإمارة  �القت�شادية  �ملنظومة  دعم  يف  �لزر�عي  �لقطاع 
خالل �مل�شاهمة يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل الإمارة �أبوظبي، حقق �الإنتاج 
و�لقيمة  �حلجم  م��ن حيث  �أبوظبي من��و� ملحوظا  �إم���ارة  يف  �ل��زر�ع��ي 
ومبعدل منو �شنوي مركب بلغ 6.5 يف �ملائة للفرتة 2017 - 2020 
، وبلغ �إجمايل قيمة �الإنتاج �لزر�عي ب�شقيه �لنباتي و�حليو�ين حو�يل 
�ملائة عن عام  12 يف  ن�شبتها  بزيادة   ،2020 13.7 مليار دره��م عام 

.2019

و�أولويات  �أه��د�ف  لتحقيق  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وتبني  ن�شر  على  �لهيئة  حت��ر���س  حيث  �حل��ك��وم��ة، 
�لزر�عية، ودعم �لتوجه نحو �لتقنيات �حلديثة و�أنظمة �لزر�عة �لذكية، 
ونظم �لزر�عة �لر�أ�شية ذ�ت �لقدرة على �إنتاج 5 �إىل 10 �أ�شعاف �الإنتاج 
يف �لزر�عة �لتقليدية، وتطبيق تقنيات �لري لتح�شني كفاءة ��شتهالك 
�ملحتملة  �ملخاطر  حتديد  يف  �خلو�رزميات  ��شتخد�م  �إىل  �إ�شافة  �ملياه 

النت�شار �الأوبئة و�الأمر��س �حليو�نية.
وخمرجات  نتائج  من  �ال�شتفادة  على  �ملز�رعني  حتفيز  على  تعمل  كما 
�الأبحاث �لزر�عية �ملنا�شبة لبيئة ومناخ �إمارة �أبوظبي، حيث يتم جتريب 
�لغذ�ئي مع  �الأم��ن  تعزيز  �لقدرة على  لها  �أ�شا�شية  و�إدخ��ال حما�شيل 

�ال�شتغالل �الأمثل للمو�رد �لطبيعية.

املركز االحتادي للتناف�صية واالإح�صاء يطلق م�صح الزراعة املنزلية

عمار النعيمي يطلع على برامج وخطط وم�صاريع وزارة الطاقة والبنية التحتية

الطاقة والبنية التحتية تنظم جل�صة ع�صف ذهني
 حول النقبل الذكي مب�صبباركة 25 جهبة حكوميببة

هذه  على  �ملحافظة  و�أن  �لنقل  قطاع  خا�شة  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  عاملياً 
�الإجن����از�ت و�لتميز يتطلب ج��ه��ود�ً ج��ب��ارة و�أف���ك���ار�ً خ��الق��ة وق���درة على 
ت�شع  �لتي  �ملقبلة  عاماً  �خلم�شني  متطلبات  وتلبية  �لطموحات  مو�كبة 
�إىل  �إ�شافة  �هتمامات �حلكومة  وج��ودة حياته يف مقدمة  �الإن�شان  �شعادة 
م�شتهدفات  �شمن  رئي�شاً  م�شتهدفاً  متثل  �لتي  �لعاملية  �ل��ري��ادة  حتقيق 

مئوية �الإمار�ت 2071.
�لتي  �ملتميزة  �الأف��ك��ار  وط��رح  و�لتفكر  للتباحث  هنا  :” نلتقي  �أ���ش��اف  و 
�إبد�عي  ت�شاهي منجز�ت �لوطن وطموحه وكلنا مطالبون بالعمل بفكر 
�لتكنولوجيا  و��شتغالل  �ل��ع��امل  ي�شهدها  �لتي  �ملتغري�ت  ملو�كبة  مبتكر 
منكم  ننتظر  و�إننا  �لب�شرية  خلدمة  �لر�بعة  �ل�شناعة  و�ل��ث��ورة  �ملتقدمة 
�الأف���ك���ار �مل��ت��م��ي��زة �خل��الق��ة وه��م��ت��ك��م �ل��ع��ال��ي��ة وط��م��وح��ك��م �ل����ذي يعانق 
�أن دولة �الإمار�ت ما�شية يف طريق �الإجناز�ت و�لتميز  موؤكد�ً  �ل�شماء”.. 
�لتنمية  ت�شريع وترية  �لقادمة وهي قادرة على  و�لريادة للخم�شني عاماً 

و��شتد�مة �لتطور و�الزدهار و�لنماء.

•• دبي-وام:

متحف  يف  ذه��ن��ي  ع�شف  جل�شة  �لتحتية  �لبنية  و  �لطاقة  وز�رة  نظمت 
�لنقل  و خبري�ً يف جمال  �الإحتاد بدبي �شارك فيها �أكرث من 06 م�شوؤوال 
�لت�شور�ت  و�شع  بهدف  وحملية  �حتادية  حكومية  52 جهة  من  �لذكي 
�مل�شتقبلية للتحول �إىل منظومة �لنقل �لذكي و�شياغة م�شتهدفات �لنقل 

�لذكي يف دولة �الإمار�ت للخم�شني عاماً �ملقبلة .
و قال �شعادة �ملهند�س ح�شن حممد جمعة �ملن�شوري وكيل وز�رة �لطاقة 
و�لبنية �لتحتية ل�شوؤون �لبنية �لتحتية و�لنقل:” نريد من �ختيار متحف 
�الإحتاد مكانا ال�شت�شافة �لع�شف �لذهني �أن نو�شل ر�شالة للجميع مفادها 
وما حققوه  �ملوؤ�ش�شني  �الآب��اء  بعزمية  �مل�شتقبل  نحو  ما�شية  �الإم���ار�ت  �أن 
و�إن  �مل�شتحيل”  تعرف  لقيادة ال  وفكر م�شتنري  وتقدمي  �إر�دة �شلبة  من 

�الإمار�ت ما�شية يف م�شرية �لتطور و�الإجناز�ت ولن توقفها �لتحديات«.
يحتذى  �لطموحة منوذجاً  �الإجن���از�ت  بف�شل  �أ�شبحت  �لدولة  �أن  �أك��د  و 

•• دبي - وام:

للتناف�شية  �الإحت��ادي  �ملركز  �أطلق 
مل�شح  �مليد�نية  �الأعمال  و�الإح�شاء 
�لزر�عة �ملنزلية �مل�شح �ملبتكر �لذي 
ي��ر���ش��د م����دى ق���ي���ام ���ش��ك��ان دول���ة 
�ملنزلية  �لزر�عة  باأعمال  �الإم��ار�ت 
لالأغر��س �لغذ�ئية و قيا�س مدى 
�ملنزلية  �ل��زر�ع��ة  ممار�شة  �نت�شار 
و  �الأ���ش��ر  بني  �لغذ�ئية  للمنتجات 
و�لتعرف على  �ل��دول��ة  �الأف���ر�د يف 
و�أ�شاليب  و�ل��ت��ح��دي��ات  �مل��م��ار���ش��ات 
�ملحا�شيل  ون��وع��ي��ة  �ملتبعة  �ل���ري 
لدر��شتها  وك��م��ي��ت��ه��ا  �مل�����زروع�����ة 
وحت����ل����ي����ل �ل����ن����ت����ائ����ج م������ن خ����الل 
ب��ح��ث علمية  �أ���ش��ال��ي��ب  ����ش��ت��خ��د�م 
لتوفري  عاملياً  معتمدة  ومنهجيات 
بيانات ذ�ت دقة عالية تكون ر�فد�ً 
لعملية تعزيز ممار�شات �ال�شتد�مة 

يف �لدولة.
بال�شر�كة  �مل�شح   .. �مل��رك��ز  وينفذ 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  مع 
�الإح�شائية  �ملر�كز  مع  وبالتعاون 
�ل��وط��ن��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات د�ع��م��ة من 
جناحه  ويعتمد  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 

�لذين  �الأ�شخا�س  ن�شبة  وحتديد 
�ملنزلية  �لزر�عة  �أن�شطة  ميار�شون 
يف �لدولة ح�شب توزيعهم �جلغر�يف 
وخ�������ش���ائ�������ش���ه���م �ل���دمي���غ���ر�ف���ي���ة 
�أن  م��و���ش��ح��ة   .. و�الج���ت���م���اع���ي���ة 
�لبيانات  �مل�شح ي�شاعد على توفري 
�ل�������الزم�������ة الأغ��������ر����������س �ل���ب���ح���ث 
و�لتحليل �الإح�شائي �ملعمق و�لتي 
تدعم �شناعة �لقر�ر فيما يرتبط 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أجندة  بتحقيق 

يف دولة �الإمار�ت.
من جهتها ذكرت نورة علي مديرة 
�الإح�شائية  �مل���ن���ه���ج���ي���ات  �إد�رة 
للتناف�شية  �الإحت�������ادي  �مل���رك���ز  يف 
�ل����زر�ع����ة  م�����ش��ح  �أن  و�الإح���������ش����اء 
�ملبتكرة  �مل�شوح  يعتر من  �ملنزلية 
يتم  �أ����ش���ا����س  و���ش��ع  �إىل  ي��ه��دف  و 
�لبناء عليه م�شتقباًل فيما يخ�س 
�ل���زر�ع���ة �مل��ن��زل��ي��ة يف �ل����دول����ة.. و 
�شيقوم �لباحثون �مليد�نيون �لذين 
ر�شمية  تعريف  بطاقات  يحملون 
�لت�شوق  مر�كز  يف  �لبيانات  بجمع 
يف �لدولة من خالل �الإجابة على 
�أ�شئلة �الإ�شتمارة �لتي مت ت�شميمها 
الفتة   .. �مل�شح  �أه���د�ف  يخدم  مب��ا 

من  ت���ت���ك���ون  �ال����ش���ت���م���ارة  �أن  �إىل 
�لبيانات  �الأول  يغطي  حم��وري��ن 
�لتعريفية من حيث مكان �الإقامة 
وطبيعة �مل�شكن و�لنوع �الجتماعي 
و�لفئة �لعمرية و�جلن�شية.. و يليه 
باخل�شائ�س  �ملتعلق  �لثاين  �ملحور 
�الأهد�ف  تقي�س  �ل��ت��ي  و�الأن�����ش��ط��ة 
بالذكر  ج��دي��ر  ل��ل��م�����ش��ح.  �ل��ع��ام��ة 
�شهر�ً  ت�شتغرق  �مل�����ش��ح  �أع���م���ال  �أن 
��شرت�تيجية  ت����دع����م  و  ك����ام����اًل 
�لتنمية  موؤ�شر�ت  حل�شاب  �لدولة 
بعدها  �الإع��الن  و�شيتم  �مل�شتد�مة 
وخمرجاته  �مل�شح  نتائج  �أه��م  ع��ن 
بالتن�شيق  �مل��ق��رتح��ة  و�لتو�شيات 

مع وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة.

وح�����د�ت  �إىل  �مل����ب����اين  يف  �مل���ت���اح���ة 
مفهوم  من  يعزز  �شغرية  �إنتاجية 
و�جتماعياً  �قت�شادياً  �الإ�شتد�مة 
منظومة  دع��م  يف  وي�شاعد  وبيئياً 
حت��ق��ي��ق �الإ����ش���ت���د�م���ة ع��ل��ى نطاق 
ن�شر  يف  وي�شهم  �ملجتمع  يف  و����ش��ع 
ث��ق��اف��ة �ل���زر�ع���ة �مل�����ش��ت��د�م��ة “ .. 
�مل�شتهدف  �ملجتمع  �أف����ر�د  ودع���ت 
مع  �لتعاون  �إىل  �آر�ئهم  ��شتطالع 
هذ�  ليحقق  �مليد�نيني  �لباحثني 
�ل��غ��اي��ة �ملرجوة  �ل��وط��ن��ي  �مل�����ش��روع 
جهود  ت���ع���زي���ز  يف  وي�������ش���اع���د  م���ن���ه 

تطوير نظم غذ�ئية م�شتد�مة«.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���ش��ع��ادة حنان 
م���ن�������ش���ور �أه�����ل�����ي م����دي����ر �مل����رك����ز 
و�الإح�شاء:  للتناف�شية  �الإحت���ادي 
�لتغري  وز�رة  مع  ب�شر�كتنا  “نعتز 
�ملناخي و�لبيئة �الأمر �لذي يعك�س 
حر�س حكومة دولة �الإمار�ت على 
ر�شد �أدق �لتفا�شيل �ملتعلقة بو�قع 
�لدولة  يف  �ال���ش��ت��د�م��ة  مم��ار���ش��ات 
ومعرفة �لو�شائل و�لبد�ئل �ملتاحة 
ع��ل��ى �أر������س �ل���و�ق���ع ب��ه��دف و�شع 
�ال�شرت�تيجيات  وتنفيذ  وتطوير 
�لوطنية  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات  و�خل��ط��ط 
�ال�شتد�مة  حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
و�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة و�حل���د 
م��ن ت��د�ع��ي��ات �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي يف 
�لدولة وتعزيز م�شاركة كافة فئات 

�ملجتمع بها ».
و�أ�شافت �أن م�شح �لزر�عة �ملنزلية 
يهدف �إىل توفري بيانات تف�شيلية 
و�ملعايري  �ملنهجيات  �أح��دث  ح�شب 
�لدولية حول مدى �نت�شار �لزر�عة 
�مل��ن��زل��ي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع �الإم����ار�ت����ي 
و�لتعرف على �لفر�س و�لتحديات 
يف هذ� �ل�شدد و�شبل �لتغلب عليها 

و�ملجتمع مع  �الأف���ر�د  ت��ع��اون  على 
وي�شتهدف  �مل��ي��د�ن��ي��ني  �ل��ب��اح��ث��ني 
�ملو�طنني  من  جمتمعية  �شريحة 
و�ملقيمني لتغطية خمتلف �إمار�ت 

�لدولة.
�أك��دت معايل م��رمي بنت حممد  و 
�شعيد حارب �ملهريي وزيرة �لتغري 
�ملناخي و�لبيئة �أن تعزيز ممار�شات 
�ملجتمعي  �لوعي  ورفع  �ال�شتد�مة 
�أف���ر�د  ك��اف��ة  وم�����ش��ارك��ة  باأهميتها 
�لزر�عية  �مل��ن��ظ��وم��ة  يف  �مل��ج��ت��م��ع 
يعتر من �الأولويات �لتي حتر�س 
ع��ل��ي��ه��ا �ل�����������وز�رة ب���ال���ت���ع���اون مع 
وياأتي  �ال�شرت�تيجيني  �شركائها 
�نت�شار  م��دى  لري�شد  �مل�شح  ه��ذ� 
�لدولة  يف  �ملنزلية  �لزر�عة  ثقافة 
�ل���وز�رة  ج��ه��ود  تعزيز  وي�شتهدف 
يف حت��ف��ي��ز م�����ش��ارك��ة ج��م��ي��ع فئات 
من  �ال���ش��ت��ف��ادة  تعزيز  يف  �ملجتمع 
نظم �لزر�عة �حلديثة وممار�شاتها 
م����ن خ�����الل �ل���ت���ع���رف ع���ل���ى و�ق����ع 
ومدى  �ملنزلية  �لزر�عة  ممار�شات 
توفرها يف جمتمع دولة �الإمار�ت.

زر�ع�����ة  “�إن   : م��ع��ال��ي��ه��ا  وق����ال����ت 
�مل�شاحات  �أو حتويل  �ملنزل  حديقة 

�لنعيمي  ماجد  بن  عبد�هلل  و�ل�شيخ 
�ملو�طنني  ���ش��وؤون  ع��ام مكتب  م��دي��ر 
�لنعيمي  حم��م��د  ي��و���ش��ف  و����ش���ع���ادة 
ومن  �لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
�لوز�رة �شعادة يو�شف �ل علي �لوكيل 
و�ملياه  �ل��ك��ه��رب��اء  ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��اع��د 
�أحمد  و����ش���ع���ادة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وط���اق���ة 
�مل�شاعد  �ل���وك���ي���ل  �ل��ك��ع��ب��ي  حم��م��د 
ل��ق��ط��اع �ل���ب���رتول و�ل���غ���از و�ل����رثوة 

�ملعدنية وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

•• عجمان- وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  �ط��ل��ع 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �لنعيمي 
بر�مج  ع���ل���ى  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل��ج��ل�����س 
وم�شاريع  و�أه�����د�ف  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل���ط���اق���ة  وز�رة 
�لقادمة مبا يو�كب  للخم�شني عاما 
روؤي����ة وت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة �الإم����ار�ت 
باالإ�شافة �إىل خطط عمل �لوز�رة يف 
�الإمارة وم�شاريعها يف قطاع �لطاقة 
��شتخد�م  يف  �ل�����وز�رة  ج��ه��ود  وع��ل��ى 

�لطاقة �لنظيفة و�ال�شتد�مة.
��شتقبال �شموه يف  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�أم�����س وفد�  ب��دي��و�ن �حل��اك��م  مكتبه 
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  من 
�شريف  �مل��ه��ن��د���س  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  �لعلماء وكيل 

�لتحتية ل�شوؤون �لطاقة و�لبرتول.
و�����ش���ت���م���ع ����ش���م���وه و�حل���������ش����ور من 
�شعادته �ىل �شرح و�ف حول �خلطط 
�لطاقة  لوز�رة  �مل�شتقبلية  و�مل�شاريع 
تطوير  �ج��ل  م��ن  �لتحتية  و�لبنية 
تر�شيد  م��ع��اي��ري  �ح�����دث  وت��ط��ب��ي��ق 
خالل  من  و�ملياه  �لطاقة  ��شتهالك 
�القت�شاد  ت���دع���م  م����ب����ادر�ت  و����ش���ع 
م�شتد�مة  ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى  وحت����اف����ظ 
�لتكنولوجي  �لتطور  �ىل  باال�شافة 

ب��ا���ش��ت��ق��ر�ر �أ���ش��ع��اره��ا وغ���ريه���ا من 
�ملهند�س  �أع��رب  �لفو�ئد. من جانبه 
�لطاقة  وز�رة  وكيل  �لعلماء  �شريف 
�لطاقة  ل�����ش��وؤون  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 
و�لبرتول عن �شعادته بلقاء ويل عهد 
و�لتقدير  بال�شكر  وتقدم   .. عجمان 
مل��ا مل�����ش��ه م��ن �ه��ت��م��ام وت��وج��ي��ه��ات .. 

�شتكون  �شموه  توجيهات  �ن  م��وؤك��د� 
مل��زي��د م��ن �ل��ت��ط��وي��ر و�لعمل  د�ف��ع��اً 
�جل����اد و�ل��ت��ف��اين م���ن �أج����ل حتقيق 
�للقاء  ح�����ش��ر  �ل���ق���ي���ادة.  ط��م��وح��ات 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور م��اج��د بن 
�شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �حلاكم 
�لنعيمي  ع��م��ار  ب��ن  حميد  و�ل�����ش��ي��خ 

�ل��ك��ب��ري �ل�����ذي ت�����ش��ه��ده �ل�������وز�رة يف 
جماالت �لطاقة كافة و�إىل �لفر�س 
�لقطاعات  يف  �ملتوفرة  �ال�شتثمارية 
مبختلف  ب����ال����ط����اق����ة  �مل����رت����ب����ط����ة 

�أ�شكالها.
حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�همية  على  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  �لنعيمي 

و��شتمر�ر  �مل�����ش��ت��ق��ر  �الق���ت�������ش���ادي 
م�شرية �لدولة �حل�شارية و�لتنموية 
عاما  �خلم�شني  نحو  رحلتها  خ��الل 
�ل���ق���ادم���ة م���ن �ج����ل �حل���ف���اظ على 
ب��ي��ئ��ة م�����ش��ت��د�م��ة مب���ا ي���ت���و�ف���ق مع 
�الإم��������ار�ت يف ر�شم  دول����ة  ت��وج��ه��ات 
للتنمية  �لوطنية  �ال�شرت�تيجيات 

�ال�شتفادة من �لتكنولوجيا و�لتقنية 
�لطاقة  ق���ط���اع  ل��ت��ع��زي��ز  �حل���دي���ث���ة 
وتطبيق  حت��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  وحت���دي���ث 
��شتهالك  ت��ر���ش��ي��د  م��ع��اي��ري  �أح����دث 
�ل��ط��اق��ة و�مل���ي���اه و�ل���ت���ي ه���ي ركيزة 
�لتنمية  �أه�����د�ف  لتحقيق  رئي�شية 
للنمو  �الإم�������ار�ت و���ش��م��ان  دول����ة  يف 

وتوفري بنية حتتية متكاملة . وركز 
�شموه كذلك على �شرورة �ال�شتفادة 
و�ملتجددة  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  �ل��ط��اق��ة  م���ن 
تكمن  و�لتي  �لقادمة  �لفرتة  خالل 
للطاقة  ن��ظ��ي��ف  ك��م�����ش��در  �أه��م��ي��ت��ه��ا 
و�مل�������ش���ادر �مل�����ش��ت��د�م��ة وت��ق��ل��ل من 
وتتميز  �حل��ر�ري  �الحتبا�س  ظاهرة 

طرق دبي تطلق خطني بحريني 
جديدين بالتن�صيق مع املطورين

•• دبي- وام:

بالتن�شيق مع  و�ملو��شالت خطني بحريني جديدين  �لطرق  �أطلقت هيئة 
�إطالق �ملطورين �أحدث �لوجهات �ل�شياحية و�ملناطق �ل�شكنية يف �إمارة دبي 
وذلك بناًء على �خلطة �ل�شاملة للنقل �لبحري 2020 – 2030 وبهدف 

خدمة �ملناطق و�مل�شاريع �لتطورية ذ�ت �الإطاللة �لبحرية.
�ل�شياحي  �لطابع  بلووترز و�ملارينا ذ�ت  �الأول بني منطقتي  ويعمل �خلط 
و�لرتفيهي طو�ل �أيام �الأ�شبوع وبخطة ت�شغيلية تتنا�شب مع منط �لركاب 
�ليومي حيث تعمل �خلدمة من يوم �الإثنني �إىل يوم �جلمعة من �ل�شاعة 
– 11:25 م�شاًء ويف نهاية �الأ�شبوع يومي �ل�شبت و�الأحد  4:50 م�شاًء 

من �ل�شاعة 4:10 م�شاًء - 11:45 م�شاًء وبتعرفة مقدر�ها 5 در�هم.
�أما بالن�شبة للخط �لثاين فهو يربط �ملناطق �ل�شكنية مبنطقة مر�شى خور 
دبي: حمطة كريك هاربر مبناطق �جلذب �ملحيطة يف دبي ف�شتيفال �شيتي 
 – م�شاًء   4:00 �ل�شاعة  و�الأح��د من  �ل�شبت  �الأ�شبوع:  نهاية  �أي��ام  خ��الل 

11:55 م�شاًء وبتعرفة مقدر�ها درهمان فقط.
منطلق  من  �لعقاريني  �ملطورين  مع  �لبحري  �لنقل  �إد�رة  تن�شيق  وياأتي 
حت�شني �خلدمات �مل�شتمر بهدف تلبية خدمات �ملتعاملني وحتقيق �أهد�ف 

�إمارة دبي يف جودة �حلياة وفق غايات �لهيئة �ال�شرت�تيجية.
�جلدير بالذكر �أن هيئة �لطرق و�ملو��شالت تعمل على تطوير قطاع �لنقل 
�لبحري �لعام و�ل�شياحي بهدف خدمة �ل�شكان و�لز�ئرين و�شمان حتقيق 
ر�شا �ملتعاملني يف �إمارة دبي حيث ت�شمل خدمات �لنقل �لبحري كال من 
ب��االإم��ارة وخدمة  �ل��ع��رة يف مناطق خمتلفة  خ��دم��ة ف��ريي دب��ي وخ��دم��ة 
�لتاك�شي �ملائي ح�شب �لطلب حيث يجري �لتن�شيق حالياً مع �ملطور لربط 
يف جزيرة ديرة مع خور دبي من خالل �لفريي و�لعر�ت  “�شوق �ملرفاأ” 
�لرت�ثية ومن �ملتوقع ت�شغيل �خلط �جلديد يف �لربع �الأول من هذ� �لعام.

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن بالن�شر 

 522/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/١-  ��س �يه �ف ل�شناعة �لطوب �خلر�شاين �س.ذ.م.م 
 جمهول حمل �القامة

وميثله  قانونيون  وم�شت�شارون  حمامون  و�ملطرو�شي  �لتنفيذ/�لقرق  �لطالب  �ن  مبا 
�ملحاميني/بدر حممد علي �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٢3٠6٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اعالن حكم بالن�شر
38/2021/1063 جتاري م�شارف جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )١١8.٢64.٩٢( درهم مائة وثمانية 
ع�شر �لف ومئتان و�ربعة و�شتون درهم و�ثنان وت�شعون فل�س ، عن �لبطاقة �الوىل و�لثانية ل�شالح �ملدعية 
و�لز�مه بالفائدة �لقانونية بو�قع ١٢٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليه 

بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �الإعالن :  �ميك�س )�ل�شرق �الو�شط( �س.م.ب )م( �المار�ت )حاليا( �شركة �مريكان �ك�شر�س )�ل�شرق 

�الو�شط( �س.م.ب )�شابقا(   - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي  

�ملطلوب �إعالنه : ١- تريين�س �الن بينجامني - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٩ يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : �الإع��الن  مو�شوع 
�أعاله ل�شالح/�ميك�س )�ل�شرق �الو�شط( �س.م.ب )م( �المار�ت )حاليا( �شركة �مريكان �ك�شر�س )�ل�شرق 
�الو�شط( �س.م.ب )�شابقا( �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )١١8.٢64.٩٢( درهم و�لفائدة 5٪ من تاريخ 
،   حكما  �لتام و�لزمته �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اعالن حكم بالن�شر
38/2021/1121 جتاري م�شارف جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ وقدره )١.384.٩١3.8٢( درهم مليون 
درهم وثالثمائة و�ربعة وثمانون �لف وت�شعمائة وثالثة ع�شر درهم و�ثنان وثمانون فل�س ، ل�شالح �مل�شرف �ملدعي 

مع �لز�م �ملدعي عليهم بالتعوي�س �جلابر لل�شرر �لذي حلق باملدعي جر�ء �حتبا�س �مو�له وحرمانه من �النتفاع بها 
و��شتثمارها و�لتي يقدرها �ملدعي مببلغ وقدره )٢٠.٠٠٠.٠٠( ع�شرون �لف درهم مع �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن 

و�لتكافل بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �الإعالن :  م�شرف �بوظبي �ال�شالمي  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : �شبحي ح�شني �حمد  
�ملطلوب �إعالنهم : ١- �توجيت لتاأجري �ل�شيار�ت )موؤ�ش�شة فردية( ٢- طارق �شعيد جمعه �لهويدي �لغفلي - ب�شفته مالك 
وكفيل �شامن ملديونية �توجيت لتاجري �ل�شيار�ت 3- مهند يو�شف �شادق كر�جه - ب�شفته كفيل �شامن �توجيت لتاأجري 

�ل�شيار�ت - �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �الإقامة 
�أعاله ل�شالح/ �ملذكورة  �ملنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٩ يف �لدعوى  مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 

م�شرف �بوظبي �ال�شالمي بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن مبلغ )١.384.٩١3.8٢( درهم و�لزمتهم من �لر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ )5٠٠( درهم �تعاب �ملحاماة ،   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اعالن حكم بالن�شر
38/2022/02 جتاري م�شارف جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ وقدره )55٠.٩٢4.57( درهم خم�شمائة 
وخم�شون �لف وت�شعمائة و�ربعة وع�شرون درهم و�شبعة وخم�شون فل�س ، ل�شالح �مل�شرف �ملدعي مع �لز�م �ملدعي عليهم 

بالتعوي�س �جلابر لل�شرر �لذي حلق باملدعي جر�ء �حتبا�س �مو�له وحرمانه من �النتفاع بها و��شتثمارها و�لتي يقدرها 
�ملدعي مببلغ وقدره )٢٠.٠٠٠.٠٠( ع�شرون �لف درهم مع �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بالر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �الإعالن :  م�شرف �بوظبي �ال�شالمي  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : �شبحي ح�شني �حمد  
�ملطلوب �إعالنهم : ١- في�شتا دوكيومنت�س )موؤ�ش�شة فردية( ٢- بطي �شامل حممد ناجم �جلنيبي - ب�شفته مالك وكفيل 

�شامن ملديونية في�شتا دوكيومنت�س - �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �الإقامة 
�أعاله ل�شالح/ �ملذكورة  �ملنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢4 يف �لدعوى  مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 

م�شرف �بوظبي �ال�شالمي بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن مبلغ )55٠.٩٢4.57( درهم و�لزمتهم من �لر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ )5٠٠( درهم �تعاب �ملحاماة ،   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021
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يف  �الأع��م��ال  ببيئة  �مل�شتثمرين  ثقة 
�لدولة.

ملتزمة  دب���ي  غ���رف  �أن  �إىل  ون����وه 
على  ب���ال���ع���م���ل   2022 �ل����ع����ام  يف 
�الأعمال  جمتمع  تناف�شية  ت��ع��زي��ز 
وحت��ق��ي��ق م�����ش��ت��ه��دف��ات خ��ط��ة دبي 
ب��رف��ع قيمتها  ل��ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة 
�إىل تريليوين درهم خالل �ل�شنو�ت 
�خلم�س �لقادمة وتعزيز مكانة دبي 
عا�شمة لالقت�شاد �لرقمي، موؤكد�ً 
غرف  �شتلعبه  �ل����ذي  �مل��ه��م  �ل�����دور 
�ملقبلة على خمتلف  دبي يف �لفرتة 

�ل�شعد �القت�شادية.
ب����دوره �أ����ش���ار ���ش��ع��ادة ح��م��د مبارك 
�إىل  دب��ي  ع��ام غ��رف  بوعميم مدير 
لغرفة  �ال�شتثنائي  �الأد�ء  ه��ذ�  �أن 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  خ����الل  دب����ي  جت�����ارة 
جاء لري�شخ مرونة �الأد�ء �لتجاري 
��شتقطاب  على  وق��درت��ه��ا  ل��الإم��ارة 
�ملبا�شرة  �الأج��ن��ب��ي��ة  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
وت��وط��ي��د م��ك��ان��ت��ه��ا ع��ا���ش��م��ة لعامل 

�ملال و�الأعمال.
جنحت  �ل���غ���رف���ة  �أن   “ و�أ������ش�����اف 
تعزيز  يف  �لعاملية  �لتحديات  برغم 
باالإمارة  �الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  تناف�شية 
من خالل دعم ��شتمر�رية �الأعمال 
جمموعة  ع��ر  تناف�شيتها  وتعزيز 
�لذكية  �مل���ب���ادر�ت و�خل���دم���ات  م��ن 
�لتي دعمت جمتمع �الأعمال وفّعلت 
مع  و�شر�كته  �خل��ا���س  �لقطاع  دور 
�أن  �إىل  �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي، الف���ت���اً 
حتقيق منو قيا�شي يف عدد �الأع�شاء 
�جل������دد و�رت�����ف�����اع ق��ي��م��ة �����ش����ادر�ت 
موؤ�شر�ن  �الأع�شاء  �شادر�ت  و�إع��ادة 
رئي�شيان على �الأد�ء �ملتميز للغرفة 

يف �لعام 2021.
و�أك����د ب��وع��م��ي��م :” وب��ي��ن��م��ا مت�شي 
�إمارة دبي يف خططها �لتنموية لن 
ت��دخ��ر غ��رف��ة جت���ارة دب���ي �أي جهد 
�ختالف  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��ات  دع����م  يف 
و�شرتكز  وق���ط���اع���ات���ه���ا  �أن����و�ع����ه����ا 
�أج��ل �الرت��ق��اء مبكانة  جهودها من 
دب���ي ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ودعم 
�الأعمال  جمتمع  م�شالح  وحماية 
يف �الإمارة.” وقامت �لغرفة باإجناز 
�إلكرتونية  م��ع��ام��ل��ة   704،408
وبن�شبة   2021 �ل�����ع�����ام  خ������الل 
بعددها  م��ق��ارن��ة   7% ب��ل��غ��ت  من���و 
جنحت  ح���ني  يف   2020 �ل���ع���ام  يف 
�لكامل  �لرقمي  بالتحول  �لغرفة 
خالل   100% بن�شبة  خلدماتها 
�لعام 2021 لتحتل موقع �لريادة 
وتعزز  �لعاملية  �ملتغري�ت  مو�كبة  يف 
لقطاع  �ل�����ش��ري��ع��ة  خ��دم��ات��ه��ا  م���ن 
�الأعمال. كما حّققت �لغرفة هدفها 
باعتماد �ملعامالت �لالورقية بن�شبة 
 2021 نهاية عام  بحلول   ?100
نقلة مهمة يف م�شريتها  مما ميثل 

نحو �لتحّول �لرقمي.
وب��ل��غ ع���دد دف��ات��ر �الإدخ�����ال �ملوؤقت 
�لغرفة  �أ���ش��درت��ه��ا  �ل��ت��ي  للب�شائع 
 4،495 �ل��دول��ة  ��شتقبلتها  و�لتي 
بقيمة  و�شلع  لب�شائع  �إدخ��ال  دفرت 

•• دبي-وام:

ك�������ش���ف���ت غ����رف����ة جت�������ارة دب������ي عن 
�لعام  يف  ك����ب����ري�ً  من������و�ً  حت��ق��ي��ق��ه��ا 
�جلدد  �الأع�����ش��اء  ع���دد  يف   2021
بالعام  م���ق���ارن���ة   66.8% ب���ل���غ 
 27،896 �ن�����ش��م��ام  م���ع   2020
�لغرفة  ع�شوية  �إىل  جديدة  �شركة 
مما يرفع �لعدد �الإجمايل الأع�شاء 
 287،000 من  �أك��رث  �إىل  �لغرفة 
ع�شو وير�شخ مكانة �لغرفة كاإحدى 
�أكر غرف �لتجارة �لعاملية يف عدد 

�لع�شوية.
وب���ل���غ���ت ق��ي��م��ة ������ش�����ادر�ت و�إع��������ادة 
دبي  �أع�شاء غرفة جت��ارة  ���ش��ادر�ت 
227 مليار درهم بن�شبة منو بلغت 
%22.7 مقارنة بقيمتها يف �لعام 
 185 �آن���ذ�ك  بلغت  و�لتي   2020
ي��ع��ك�����س مرونة  م��ل��ي��ار دره�����م مم���ا 
جت���ار دب���ي وق��درت��ه��م ع��ل��ى �لتو�شع 
بتجارتهم يف �الأ�شو�ق �لدولية رغم 
�لنقل  �شبكة  يف  �لعاملية  �لتحديات 
و�الإمد�د و�لتوزيع وقيود جائحة “ 
�لعاملية.  �الأ�شو�ق  “ يف  كوفيد-19 
جمموعه  م���ا  �ل���غ���رف���ة  و�أ������ش�����درت 
�لعام  يف  من�شاأ  �شهادة   669،922
 631،686 م��ع  م��ق��ارن��ة   2021
 2020 �ل����ع����ام  يف  م��ن�����ش��اأ  ����ش���ه���ادة 

وبن�شبة منو بلغت 6%.
وق���ال م��ع��ايل ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �لغرير 
دبي  غ����رف  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
عاماً   2021 �ل����ع����ام  ���ش��ك��ل   “  :
دبي  يف  �الأع��م��ال  ملجتمع  ��شتثنائياً 
�لفّعالة  �الإج����ر�ء�ت  �شاهمت  حيث 
�حلكيمة  و�إد�رت�������ه�������ا  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
�لنمو  �لعاملية يف ت�شريع  للتحديات 
تعايف  �إىل  �أدى  مم���ا  �الق���ت�������ش���ادي 
�لرئي�شية  وق��ط��اع��ات��ه  �الق��ت�����ش��اد 
و�ل�شياحة  �لتجزئة  جتارة  و�برزها 
و�ل�������ش���ي���اف���ة. وج�����اء �الإع�������الن عن 
�إ����ش���الح���ات ت�����ش��ري��ع��ي��ة و�إج�������ر�ء�ت 
ليتوج  �الأع�����م�����ال  ل���ق���ط���اع  د�ع����م����ة 
�ال�شتثمار�ت  ال�شتقطاب  �جل��ه��ود 
وم�شاعدة �ل�شركات يف �الإم��ار�ت يف 
�ملحافظة على تناف�شيتها.” و�أ�شاف 
�لناجح  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  “ ج���اء  �ل��غ��ري��ر 
يف  لي�شاهم  دب���ي   2020 الإك�����ش��ب��و 
ملجتمع  �الإيجابية  �لتوقعات  تعزيز 
�الأعمال و�الرتقاء بثقة �مل�شتثمرين 
يعتر  حيث  قيا�شية  م�شتويات  �إىل 
�أ�شا�شيا  �إك�شبو 2020 دبي حمّفز� 
ل��ل��ن��م��ّو �الق���ت�������ش���ادي �مل�������ش���ت���د�م يف 
جمل�س  رئي�س  دبي.” ولفت  �إم���ارة 
�الإع����الن  �أن  �إىل  دب���ي  غ���رف  �إد�رة 
لدولة  �خل��م�����ش��ني  م�������ش���اري���ع  ع����ن 
�الإمار�ت و�لتي ت�شمنت �شل�شلة من 
و�القت�شادية  �لتنموية  �مل���ب���ادر�ت 
مثل  رئي�شة  ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ن��وع��ي��ة 
و�ملهار�ت  �الأعمال  وريادة  �القت�شاد 
�ملتقدمة و�القت�شاد �لرقمي وقّطاع 
�شكل  �حلديثة  و�لتقنيات  �لف�شاء 
�قت�شاد  نحو  لالنطالقة  �الأ�شا�س 
خالل  م��زده��ر  وم�شتقبل  م�شتد�م 
لدولة  �مل��ق��ب��ل��ة  ع����ام����اً  �خل��م�����ش��ني 
ع��ل��ى �حليوية  �الإم������ار�ت وم��وؤ���ش��ر�ً 
�حلكيمة  و�ل���روؤي���ة  و�ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
يعزز  م��ا  وه��و  وحكومتنا  لقيادتنا 

4.5 مليار درهم وبن�شبة منو بلغت 
%36 يف قيمة �شلع دفاتر  ح��و�يل 
�ل�شادرة  للب�شائع  �ملوؤقت  �الإدخ��ال 
يعك�س  مما  �لنظام  �شمن  و�ل���و�ردة 
جناح �لنظام �لذي تديره غرفة دبي 
بالتعاون مع جمارك دبي يف تعزيز 
و�مل����وؤمت����ر�ت  �مل���ع���ار����س  ق��ط��اع  �أد�ء 
بالدولة وبالتحديد �إك�شبو 2020 
دبي وت�شهيل �الإج��ر�ء�ت �جلمركية 

وتعزيز �لتجارة �لبينية.
ك�����ش��وت ملجتمع  �ل��غ��رف��ة  دور  وب���رز 
�الأع����م����ال ح��ي��ث ق���ام���ت ويف �إط����ار 
حمفزة  ب���ي���ئ���ة  ب���خ���ل���ق  �ل����ت����ز�م����ه����ا 
م�شروع   52 مب��ر�ج��ع��ة  ل��الأع��م��ال 
وقر�ر�ت  و�حت��ادي��ة  حملية  قو�نني 
 .2021 �ل�����ع�����ام  خ������الل  وز�ري����������ة 
وت����اب����ع����ت �ل����غ����رف����ة م�������ش���ريت���ه���ا يف 
م�����ش��اع��دة جم��ت��م��ع �الأع����م����ال على 
�القت�شادية  �ل���ت���ح���دي���ات  ت���ذل���ي���ل 
و�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه وتقدمي 
لت�شوية  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �مل�������ش���اع���دة 
حيث  �لبديلة  بالو�شائل  �مل��ن��ازع��ات 
��شتقبلت 200 ق�شية و�شاطة منها 
�فرت��شية  و���ش��اط��ة  ق�شية   175
ق�شية   66 ت�������ش���وي���ة  مت  ح����ني  يف 
غرفة  و��شتقبلت  ودي����ة.  بطريقة 
جتارة دبي 2،983 وفد ز�ئر ميثل 
�لعام  دول����ة خ���الل   73 م���ن  �أك����رث 
2021 و�لتقت باأكرث من 6،800 
�لز�ئرة.  �ل��وف��ود  ه��ذه  �شمن  ع�شو 
ون���ظ���م���ت �ل���غ���رف���ة �أك������رث م����ن 85 
 15،000 حو�يل  ح�شرها  فعالية 

م�شارك.
ك���م���ا ع����ق����دت �مل���ك���ات���ب �خل���ارج���ي���ة 
للغرفة 2،394 �جتماع �شارك فيها 
�أعمال يف  ورج��ل  4،052 م�شتثمر 
2021 ورّوج��ت هذه �ملكاتب  �لعام 
لدبي يف 347 فعالية يف �خلارج يف 
ح�شرها  فعالية   39 نظمت  ح��ني 
خمتلف  م����ن  م�������ش���ارك���اً   4،280

�الأ�شو�ق حول �لعامل.

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وكان �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
�عتمد  قد  “رعاه �هلل”  دب��ي  حاكم 
وت�شكيل  دب���ي  غ��رف��ة  هيكلة  �إع����ادة 
�ل��غ��رف �ل��ث��الث وه��ي غ��رف��ة جتارة 
دبي وغرفة دبي لالقت�شاد �لرقمي 
وغ���رف���ة دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة وذل����ك حتت 
مظلة غرف دبي بهدف دعم �لتجارة 
�ل��دول��ي��ة و�الق��ت�����ش��اد �ل��رق��م��ي من 
ل��زي��ادة حجم  خ��الل خطة خم�شية 
جت�����ارة دب����ي �خل���ارج���ي���ة م���ن 1.4 
تريليون درهم �إىل تريليوين درهم 

بحلول عام 2026.
�إع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة �لغرفة  وج����اء ق����ر�ر 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  روؤي�����ة  ل��ي��ع��ك�����س 
للفرتة  �ل��ن��م��و  متطلبات  تلبية  يف 
دبي  غ����رف  دور  وت��ع��زي��ز  �ل���ق���ادم���ة 
�القت�شادية  �ل�������ذر�ع  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الإمارة دبي و�شوت جمتمع �الأعمال 
�لفاعل و�مل�شاهمة بتنفيذ خطة دبي 
�عتمدها  �لتي  �خلارجية  للتجارة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
تر�شيخ  �إىل  و�لر�مية  �هلل”  “رعاه 
�لتجارة  ح��رك��ة  ق��ل��ب  يف  دب���ي  دور 
�لعاملية عر تو�شيع �شبكة �خلطوط 
تربطها  �ل��ت��ي  و�جل���وي���ة  �مل��الح��ي��ة 
مدينة   400 م���ن  ب���اأك���رث  ح���ال���ي���اً 
مدينة   200 باإ�شافة  �لعامل  حول 

جديدة يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
كما ��شتفاد 1،929 ر�ئد �أعمال يف 
ب��ر�م��ج ومبادر�ت  م��ن   2021 ع��ام 
دبي للم�شاريع �لنا�شئة وبلغت ن�شبة 

�الإمار�تيني منa �شمنهم 30%.
�لنا�شئة على  وتركز دبي للم�شاريع 
ت�شخري �لتقنيات �لرقمية يف خدمة 
رو�د �الأعمال عر توفري جمموعة 
و�����ش���ع���ة م���ن �ل����ر�م����ج و�مل����ب����ادر�ت 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��رق��م��ي��ة �ل��ت��ي تخدم 

ريادة  بيئة  �شمن  �الع��ب��ني  جميع 
للم�شاريع  دب��ي  ون��ّظ��م��ت  �الأع��م��ال. 
فعالية   39 �لغر�س  لهذ�  �لنا�شئة 
�أ�شا�شي  ب�شكل  ورك���زت  �ف��رت����ش��ي��ة 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �جل��ي��ل �جل���دي���د من 
�الإم���ار�ت���ي���ني  م���ن  �الأع����م����ال  رو�د 
�ملو�طن  �ل�شباب  و�إل��ه��ام  �ملوهوبني 
على ��شتك�شاف �لفر�س و�ال�شتفادة 

منها يف �لقطاع �خلا�س.
مهار�ت  ت��ط��وي��ر  ب��رن��ام��ج  و���ش��اه��م 
�أطلقته  �ل�����ذي  �مل����و�ط����ن  �ل�����ش��ب��اب 
بالتعاون  �لنا�شئة  للم�شاريع  دب��ي 
�مل����و�ه����ب  ب��ت��ن��م��ي��ة  “ديتك”  م����ع 
�الأعمال  رو�د  وحتفيز  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�لفر�س  �غ��ت��ن��ام  على  �الإم��ار�ت��ي��ني 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س. وق����د حتقق  يف 
ذل���ك م���ن خ���الل حت��دي��د وتطوير 
م��ه��ار�ت رو�د �الأع��م��ال عر تدريب 
وتزويد  خ��ر�ء  يد  على  متخ�ش�س 
�مل���������ش����ارك����ني ب����امل����ع����رف����ة �ل����الزم����ة 
�ملجال.  ه��ذ�  يف  �ملطلوبة  و�خل���رة 
105 من  وقد �شارك يف �لرنامج 
 ?52 �الإم���ار�ت���ي���ني  �الأع���م���ال  رو�د 
دبي  �أطلقت  �لن�شاء. كما  منهم من 
�أكادميية  �أول  �لنا�شئة  للم�شاريع 
عنو�ن  حت��ت  �ملنطقة  يف  ت��وك  تيك 
غرفة  ت�������وك-  ت���ي���ك  “�أكادميية 
�الأعمال  رو�د  تثقيف  بهدف  دبي” 
فّعالية  م��ن  �ل��ت��ح��ق��ق  كيفية  ح���ول 
عالمتهم  وتنمية  �أع��م��ال��ه��م  ف��ك��رة 
وحتويل  �الإن��رتن��ت  ع��ر  �لتجارية 
�ملتابعني �إىل عمالء و�قعيني. تقّدم 
�أعمال  ر�ئ����د   300 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 
�الأكادميية.  م���ن  �الأوىل  ل���ل���دورة 
ع��ر من�شة  �ل��ت��دري��ب  ت��وف��ري  ومت 
مل�شاعدة  �الإن��رتن��ت  ع��ر  خم�ش�شة 
رو�د �الأعمال و�مل�شاركني على تبني 

منوذج �أعمال ب�شيط وناجع.
من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  جذبت  وق��د 
م�شابقة دبي لرو�د �الأعمال �لذكية 
ذكية  ع��م��ل  ف��ك��رة   282 �ل�����ش��ن��وي��ة 

و�ال�شتد�مة  �ل��ت��ج��ارة  جم���االت  يف 
و�ل���ف���ر����س. و���ش��ه��دت ���ش��ب��ك��ة غرفة 
ثابتاً يف عدد  دبي لال�شتد�مة منو�ً 
�إىل  لي�شل  �ل��ع��ام  خ��الل  �أع�شائها 
عالمة  و����ش��ت��ق��ب��ل��ت  ع�������ش���و�ً.   69
�الجتماعية  للم�شوؤولية  دبي  غرفة 
ت���ك���رم وتقدر  �ل���ت���ي  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات؛ 
و�مل�شتد�مة  �مل�����ش��وؤول��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
100 طلب  �أك���رث م��ن  ل��ل�����ش��رك��ات؛ 
�لرقمية  �ل���ع���الم���ة  �إط�������الق  ب���ع���د 
�لتي تغطي مكان  �لذكية �جلديدة 

�لعمل و�ل�شوق و�ملجتمع و�لبيئة.
و�أطلقت غرفة جتارة دبي يف بد�ية 
�ل���ع���ام ب���رن���ام���ج �ل���دع���م و�الإر�����ش����اد 
ل���الأع���م���ال و�ل������ذي ���ش��اع��د ح���و�يل 
يف  ومتو�شطة  �شغرية  �شركة   20
�شركات  تقدم  حيث  �الآن  حتى  دب��ي 
�لن�شح  �الأعمال  ر�ئ��دة من جمتمع 
و�الإر�����ش����اد ل��ه��ذه �ل�����ش��رك��ات �شمن 
�آلية متطورة �شممت لتعزيز �لنمو 

و�لتناف�شية.
فعالية  يف  �شركة   66 �شاركت  وق��د 
نظمها  �ل���ت���ي  و�ح�شد”  “�عط 
ترع  دب�����ي   Engage ب���رن���ام���ج 
�شاعة   70000 ب�����  م���وظ���ف���وه���ا 
�أكرث  لدعم  92 م�شروعاً  تطوع يف 

60000 م�شتفيد�ً.
وقامت غرفة جتارة دبي باعتبارها 
�لر�شمي  �الأع���م���ال  ت��ك��ام��ل  ���ش��ري��ك 
دور  ب��ل��ع��ب  دب����ي   2020 الإك�����ش��ب��و 
�ل�������ش���ر�ك���ات  حم�������وري يف حت���ف���ي���ز 
�الأعمال  جمتمع  م��ع  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
ة �إك�شبو  �لعاملي و��شتفادت من من�شّ
كوجهة  لدبي  �ل��رتوي��ج  يف   2020

عاملية جاذبة لالأعمال.
ونظمت �لغرفة عدد�ً من �لفعاليات 
بالتز�من مع �حلدث �لدويل �أبرزها 
�لعاملية  �الأع��م��ال  منتديات  �شل�شلة 
للمنتدى  �ل�شاد�شة  �ل���دورة  ومنها 
�لعاملي �الأفريقي لالأعمال و�لدورة 
لالأعمال  �لعاملي  للمنتدى  �الأوىل 

�لثاين  و�مل����وؤمت����ر  �الآ����ش���ي���ان  ل�����دول 
ع�شر لغرف �لتجارة �لعاملية وحفل 
ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز ب��رن��ام��ج حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم لالأعمال باالإ�شافة 
مبو��شيع  �ملرتبطة  �ملنتديات  �إىل 
�إك�شبو و�أبرزها منتدى �أعمال �ملناخ 
�أعمال  و�ل��ت��ن��وع �حل��ي��وي وم��ن��ت��دى 
�لتنمية  �أع��م��ال  وم��ن��ت��دى  �لف�شاء 
ومنتدى  و�ل���ري���ف���ي���ة  �حل�������ش���ري���ة 

�أعمال �ملعرفة و�لتعلم.
�لعاملي �الأفريقي  �ملنتدى  كما �شهد 
عمل  �جتماع   550 عقد  لالأعمال 
ث��ن��ائ��ي و����ش���ط م�����ش��ارك��ة الف���ت���ة يف 
 3،000 م��ن  �أك���رث  بلغت  �مل��ن��ت��دى 
�شجلو�   600 م���ن���ه���م  م���������ش����ارك 
ح�����ش��ور�ً �ف��رت����ش��ي��اً مي��ث��ل��ون 91 
دول�������ة ح������ول �ل�����ع�����امل. وب����ل����غ ع���دد 
لدى  �مل�شجلة  �الأفريقية  �ل�شركات 
غرفة جت��ارة دب��ي وت���ز�ول ن�شاطها 
يف �الإمارة 24،800 �شركة وي�شكل 
ذلك منو�ً بن�شبة 15.5? عن �آخر 
�الأفريقي  �لعاملي  للمنتدى  �نعقاد 

لالأعمال يف �لعام 2019.
وحققت �لدورة �الأوىل من �ملنتدى 
�لعاملي لالأعمال لدول �الآ�شيان �لتي 
جناحاً  دب��ي  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمتها 
�جتماع   180 ع���ق���د  م����ع  مم����ي����ز�ً 
من  �مل�شتثمرين  ب��ني  ث��ن��ائ��ي  ع��م��ل 
وتر�فقت  �الآ���ش��ي��ان  ودول  �الإم����ار�ت 
�مل�شتوى  رفيعة  الفتة  م�شاركة  مع 
بلغت 1368 م�شاركا من 58 دولة 
ح�شور�   250 منهم  �ل��ع��امل  ح��ول 
�شركات  ع��دد  وتخطى  �ف��رت����ش��ي��ا. 
يف  �مل�شجلة  �الآ���ش��ي��ان  منطقة  دول 
ع�شوية غرفة جتارة دبي و�لعاملة 
بنمو  ���ش��رك��ة   3300 �الإم�������ارة  يف 
بن�شبة %35.5% مقارنة بالعام 
ي��ع��د دالل���ة قوية  2018 وه���و م��ا 
وجاذبيتها  دب��ي  ���ش��وق  �أه��م��ي��ة  على 
لل�شركات من منطقة �الآ�شيان �لتي 
��شرت�تيجياً  جتد يف �الإمارة مركز�ً 
للتو�شع و�إد�رة عملياتها يف �ملنطقة.

م�����ن ج����ان����ب �آخ��������ر ح���ق���ق م���وؤمت���ر 
لغرف  ع�������ش���رة  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل����������دورة 
ملمو�شاً  جن��اح��اً  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
من  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  ��شتقطاب  يف 
م��ن ممثلي   3800 خ��الل ح�شور 
غرف �لتجارة من 110 دول منهم 
 3000 و  ف��ع��ل��ي  م�������ش���ارك   800
�ملوؤمتر  و�شهد  �فرت��شي.  م�شارك 
�إط����الق غ��رف��ة جت����ارة دب���ي “نظام 
وذلك الأول  �لتجارة”  حتول غرف 
مرة يف تاريخ غرف �لتجارة ويعتر 
�أول نظام عاملي متطور ت�شعه غرفة 
�أ�شا�س  على  يقوم  �ل��ع��امل  يف  جت��ارة 
��شت�شر�ف غرف �لتجارة للم�شتقبل 
و�لتحديات و�بتكار �حللول �ملالئمة 
لت�شريع �عتماد �لغرف على �البتكار 

و�لتقنيات �لرقمية.
وح�����ش��ل��ت غ��رف��ة جت����ارة دب����ي على 
�ل�شرق  منطقة  يف  “�لريادة  جائزة 
�ملجل�س  م���ن  �مل��ق��دم��ة  �الأو�شط” 
�الأم���ري���ك���ي ل��ل��م��ب��اين �خل�������ش���ر�ء /

2021 وذلك  لعام   /USGBC
�إن�شاء  يف  �ملتميزة  جلهودها  تقدير�ً 
و�شحية  م�����ش��ت��د�م��ة  م��ب��اٍن  و�إد�رة 
ف��وز غرفة  وج��اء  للبيئة.  و�شديقة 
�لرئي�شي  دبي باجلائزة عن مقرها 
�ملباين  �أك������رث  �أح������د  ي��ع��ت��ر  ح���ي���ث 
�ل�شرق  منطقة  يف  كفاءة  �خل�شر�ء 
�لغرفة على  �الأو�شط حيث ح�شلت 
�لفئة �لبالتينية يف �عتماد �لريادة 
وحماية  �لطاقة  �أنظمة  تطبيق  يف 
 /LEED Platinum/ لبيئة�
�ل�شنو�ت  م���دى  ع��ل��ى  م���ر�ت  ث���الث 
يعك�س  مما  �ملا�شية  ع�شرة  �خلم�س 
و�ال�شتد�مة  بالبيئة  �لغرفة  �إلتز�م 

و�ملمار�شات �مل�شوؤولة.
ت�����ع�����اون ب�����ني غ����رف����ة جت��������ارة دب���ي 
�القت�شاد  ل��دع��م   »Google»و
�ل�����رق�����م�����ي ب���������االإم���������ارة و�أط����ل����ق����ت 
غ���رف���ة جت�����ارة دب����ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
رقمية  م���ن�������ش���ة   »Google«
“�إد�رة  م�����ش��م��ى  حت����ت  م����ت����ط����ورة 
�الإنرتنت”  على  �ل�شركات  ح�شور 
�مل�شتمرة  �جل����ه����ود  ���ش��م��ن  وذل������ك 
مبتكرة  رق���م���ي���ة  ح����ل����ول  ل���ت���وف���ري 
مل�شاعدة �ل�شركات يف دولة �الإمار�ت 
�لرقمية  �إد�رة �شمعة عالمتها  على 
على  وتو�جدها  ظهورها  وحت�شني 
متعاملني  وج��ذب  �الإن��رتن��ت  �شبكة 

جدد.
ح�شور  “�إد�رة  م��ن�����ش��ة  وت���ت���األ���ف 
من  �الإنرتنت”  ع��ل��ى  �ل�������ش���رك���ات 
لوحة متطورة من �حللول �لرقمية 
�لتي تو�كب �أحدث تقنيات �لتو�جد 
�لرقمي لل�شركات و�الأعمال لتنمية 
جمموعة  وتوفر  �لتجاري  �لن�شاط 
م��ن �مل���ز�ي���ا �ل��رق��م��ي��ة �ل��ت��ي تتالءم 
يف  �حلديث  �لت�شويق  متطلبات  مع 
�لف�شاء �لرقمي. وتعد هذه �ملبادرة 
نتاج �شر�كة طويلة �الأمد بني غرفة 
منها  ��شتفادت  و�لتي  وجوجل  دبي 
����ش���رك���ة يف  �أل������ف   100 �أك������رث م����ن 
ح�شورها  لتعزيز  �الم�����ار�ت  دول���ة 
�ل���رق���م���ي. و�أط���ل���ق���ت غ���رف���ة جتارة 
ج��دي��دة على موقعها  م��ب��ادرة  دب��ي 
��شتعر��س  ت�شتهدف  �الإل���ك���رتوين 
يف  �مل�شتغلة  غ��ري  �لت�شدير  ف��ر���س 
�شلعة   26 ل���  �مل�شتهدفة  �الأ����ش���و�ق 
مدرجة �إىل 30 �شوقاً حول �لعامل 
�القت�شادي  �الأد�ء  حتفيز  ب��ه��دف 
و�ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة الإم����ارة دبي. 
وت�����ش��اه��م �خل��دم��ة �جل���دي���دة بفتح 
�آف�������اق ج����دي����دة ل��ت��ع��زي��ز �إم���ك���ان���ات 
�ل�شلع  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت�����ش��دي��ر 
��شرت�تيجية  والأ�����ش����و�ق  �مل����ح����ددة 
�لفجوة  حت��دي��د  ع��ر  ع��امل��ي��اً  مهمة 
�لتي ميكن لتجار دبي  �لت�شديرية 
لهذه  �لت�شدير  يف  منها  �ال�شتفادة 
�الأ���ش��و�ق. وق��درت غرفة جتارةدبي 
�لقيمة �الإجمالية �ل�شنوية للفجوة 
مليار   10.5 بحو�يل  �لت�شديرية 
ي��ع��ن��ي وج���ود  �أم���ري���ك���ي مم���ا  دوالر 
فر�س ت�شدير غري م�شتغلة يف هذه 
10.5 مليار  تبلغ قيمتها  �الأ�شو�ق 
دبي  ل��ت��ج��ار  �أم��ري��ك��ي مي��ك��ن  دوالر 
لتعزيز  منها  �ال�شتفادة  و�الإم���ار�ت 
وتناف�شيتهم  �ل��ت�����ش��دي��ري  �آد�ئ���ه���م 

�لعاملية.
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هيئة مطار ال�صارقة الدويل 2021 .. عام حافل باالإجنازات
•• ال�صارقة- وام:

و��شلت هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل 
يف �لعام 2021 �ل�شري بخطى ثابتة 
نحو تعزيز م�شريتها �لطموحة من 
حققتها  �ل���ت���ي  �الإجن���������از�ت  خ����الل 
على خمتلف �الأ�شعدة عر تطوير 
و�لعمليات  �خل��دم��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
جديدة  طري�ن  �شركات  و��شتقطاب 
�شعيها لرت�شيخ  �إطار  �ل�شر�كات وذلك يف  �لنوعية وتعزيز  �ملبادر�ت  و�إطالق 
مكانة مطار �ل�شارقة على خارطة �ل�شفر �لعاملية و�الإ�شر�ر على حتقيق �ملزيد 
�م�س  �لذي �شدر  للهيئة  �ل�شنوي  �لتقرير  ذكر  و  �لقيا�شية.  �الإجن��از�ت  من 

�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة و توجيهات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي 
ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �لتي �أ�شهمت يف �أن 
�شعادته  و�أ�شاف  �ملنطقة«.  م�شتوى  على  �ملطار�ت  �أف�شل  من  و�ح��د�  ي�شبح 
:” يتمتع �ملطار باملرونة �لعالية لتطبيق �ملتطلبات �جلديدة لل�شفر لتعزيز 
�شحة و�شالمة �مل�شافرين و�ملتعاملني و�ملوظفني ويف ذ�ت �لوقت �لقدرة على 
مو��شلة �أعمال �لتطوير و�لتو�شعة وو�شع �إ�شرت�تيجية �إ�شتباقية قائمة على 
�لطموحة«.  �ل�شابة  و�لكفاء�ت  �ملتطورة  �لتحتية  و�لبنية  �ملبتكرة  �حللول 
من جانبه قال �ل�شيخ في�شل بن �شعود �لقا�شمي مدير هيئة مطار �ل�شارقة 
�ملقايي�س ومتكنا خالله  بكل  ��شتثنائيا  عاما   2021 �لعام  :” كان  �ل��دويل 
�مل�شافرين ومو��شلة  و�لت�شهيل على  �ل�شفر  �الن�شيابية يف حركة  تعزيز  من 
�لعمل على م�شاريع �لتطوير و�لتحديث و�ال�شتعد�د ملرحلة �لتعايف �ل�شامل 

2021 جتاوز  �لعام  �ل��دويل خالل  �ل�شارقة  �مل�شافرين عر مطار  �أن عدد 
�أك���رث م��ن 7 م��الي��ني م�شافر م��ن خ��الل �أك���رث م��ن 57 �أل���ف رح��ل��ة يف حني 
1.2 مليون م�شافر ليالم�س  �شجل �ملطار خالل دي�شمر �ملا�شي ما يقارب 
ويب�شر  �لتعايف  يعك�س جهود  �لذي  �الأم��ر  “كوفيد-19”  م�شتويات ما قبل 
�أع��ل��ى م�شتوى من  �ت��خ��اذ  �ل��ع��ام �جل���اري يف ظ��ل  مبو�شم �شفر ن�شط خ��الل 
�الإج��ر�ء�ت و�لتد�بري �الحرت�زية وزي��ادة ثقة �مل�شافرين بال�شوق �ملحلي . و 
على �شعيد قطاع �ل�شحن بلغ حجم مناولة �ل�شحن خالل �لعام 2021 �أكرث 
من 140.7 �ألف طن بينما بلغ حجم �ل�شحن �لبحري-�جلوي 18.69 �ألف 
علي  �شعادة  وقال   . باملائة   22.27 بن�شبة   2019 م�شتويات  طن متجاوز� 
�شامل �ملدفع رئي�س هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل :” لقد متكن مطار �ل�شارقة 
يف عام 2021 من حتقيق �لعديد من �الإجناز�ت رغم كل �لتحديات مر�شخا 
دوره �ملحوري يف �شناعة �لطري�ن �لعاملية وذلك �نطالقا من روؤية �شاحب 

من “كوفيد-19«.
و�أ�شاف :” يعد مطار �ل�شارقة جزء� 
�القت�شاد  عجلة  يف  رئي�شيا  و  د�عما 
و�لتنمية �لوطنية �ل�شاملة و يعتر 
قطاع �لطري�ن �أحد �أكرث �لقطاعات 
ت��ط��ور� و�زده����ار� و�أم��ن��ا و�شالمة يف 
ب��اإع��ت��ب��اره��ا مركز�  دول����ة �الإم�������ار�ت 
عامليا لل�شياحة و�الأعمال وقد متكنا 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  م��ن 

ملطار �ل�شارقة لي�شبح منوذجا لقيا�س جودة �لبنية �لتحتية و�خلدمة �لعاملية 
الإ�شتقبال  توؤهله  �لتي  �لت�شغيل  وكفاءة  �ل�شالمة  معايري  وتطبيق  �مل�شتوى 

و��شتقطاب عدد كبري من خمتلف �أنو�ع طائر�ت �لركاب و�ل�شحن �جلوي«.

االقت�صاد تبحث اأطر تطوير ودعم راأ�س املال املخاطر يف متويل امل�صاريع النا�صئة
على  �الأوىل  �مل��رت��ب��ة  بتبوئها  ك��ب��ري�ً 
و�أفريقيا  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  م�شتوى 
�الأم����و�ل �ملخاطرة  يف ج��ذب روؤو�����س 
�لنا�شئة،  �مل�����ش��اري��ع  يف  �مل�����ش��ت��ث��م��رة 
“ماغنت  م��ن�����ش��ة  ل���ت���ق���ري���ر  وف����ق����اً 
ر�أ�س  �أ����ش���و�ق  ح���ول   «  Magnitt
�ملال �ملخاطر وحالة متويل �مل�شاريع 
�لنا�شئة يف �ل�شرق �الأو�شط و�أفريقيا 
 ..2022 لعام  وباك�شتان”  وتركيا 
�ل��دول��ة يف  ويعك�س ذل��ك ق��درة �شوق 
�ملخاطرة  �الأم��و�ل  روؤو���س  ��شتقطاب 
�لتي  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �شيا�شاتها  وق���وة 
ت���ع���زز م���ن ج���اذب���ي���ة ب��ي��ئ��ة �الأع���م���ال 

و�أن�شطة ريادة �الأعمال فيها«.

دول����ة  �أن  �إىل  �ل���ف���ال����ش���ي  ل���ف���ت  و 
�قت�شادية  �شيا�شات  �الإم��ار�ت متتلك 
ر��شخة تدعم تناف�شية وجاذبية بيئة 
�الأع��م��ال و�أن�شطة ري��ادة �الأع��م��ال يف 
�لدولة على وجه �خل�شو�س وتعك�س 
�ملعرفة  �ل��ق��ائ��م على  �الق��ت�����ش��اد  ق��وة 
�لدولة  يف  و�لتكنولوجيا  و�الب��ت��ك��ار 
�أهمها  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  �أدو�ت  ع����ر 
�أن جذب  �مل��ال �ملخاطر، موؤكد�ً  ر�أ���س 
ر�أ�س  على  ي��اأت��ي  �ملخاطر  �مل��ال  ر�أ����س 
و�لتنويع  �لتنمية  لتعزيز  �الأولويات 

�القت�شادي يف �لدولة.
دول���ة  “حققت  �ل���ف���ال����ش���ي:  ق����ال  و 
�إجناز�ً  �ملا�شي  �لعام  �الإم��ار�ت خالل 

م�شتهدفات �قت�شاد �خلم�شني.
و �أ�شار معاليه �إىل �أن دولة �الإمار�ت، 
بف�شل دعم وروؤية قيادتها �لر�شيدة، 
ق��ف��زة تنموية  مت��ك��ن��ت م���ن حت��ق��ي��ق 
�ل�شعفني يف حجم  �إىل  ت�شل  كبرية 
��شتثمار�ت ر�أ�س �ملال �ملخاطر �لتي مت 
��شتقطابها لتمويل �مل�شاريع �لنا�شئة 
يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�ل�شركات 
�ل��دول��ة، ر�ف��ق ذل��ك �إط��الق م�شاريع 
ريادة  منظومة  لدعم  كرى  وطنية 
�الأعمال، ياأتي يف مقدمتها “موطن 
ريادة �الأعمال” وم�شاريع �خلم�شني 
�الأع����م����ال  رو�د  خل����دم����ة  �مل���وج���ه���ة 

و�أ�شحاب �مل�شاريع �لريادية.

�لدعم لدور ر�أ�س �ملال �ملخاطر 
تو�جههم  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  �أه����م  و 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة لدعم  و�إي�����ج�����اد �حل����ل����ول 
متويل �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

يف �لدولة.
�الجتماع  خالل  معاليه  و��شتعر�س 
�ل��ن��ت��ائ��ج �ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا �ل���دول���ة يف 
�ملخاطر،  �مل����ال  ر�أ������س  ج����ذب  جم����ال 
يلعبه  �ل��ذي  �ملحوري  �ل��دور  و�أهمية 
وتنويع  ت��ن��م��ي��ة  يف  �ل���ق���ط���اع  ه������ذ� 
منظومة  وتوفري  �لوطني  �القت�شاد 
و�مل�شاريع  �الأع��م��ال  ل��ري��ادة  متكاملة 
يف  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  و�ل�����ش��غ��رية  �لنا�شئة 
ت�����ش��اه��م يف حتقيق  دول����ة �الإم�������ار�ت 

•• اأبوظبي -وام:

بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل  عقد 
�لفال�شي، وزير دولة لريادة �الأعمال 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رية  و�مل�����ش��اري��ع 
�ج����ت����م����اع ط�����اول�����ة م�������ش���ت���دي���رة مع 
م�����ش��ت��ث��م��ري ر�أ������س �مل����ال �مل��خ��اط��ر يف 
و�آليات  �شبل  لبحث  �الإم����ار�ت  دول���ة 

العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2077/2019/16 جتاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�شابعة رقم ١36

درهم   )558٠٠٠( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�شوع 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١٢٪ من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . 

�ملدعي:ح�شن �شعيد فر�ن
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي ��شبانيا ويتخذ لنف�شه مقاما خمتار� يف دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، لدى 

مكتب �ملحامي حكمت فيا�س وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون قانونيون ، �لكائن يف دبي - ديرة - �لر��س - �شارع بان
�ملطلوب �إعالنهما :  ١- خرم �أدم حممد �دم ٢-�مي ��شماعيل ��شماعيل  -  �شفتهما : مدعي عليهما

مو�شوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/١٢/٢٩  ح�شوريا عليه �خلام�س ومبثابة 
�حل�شوري للباقني بالز�م �ملدعي عليهم �الوىل و�لثالث و�لر�بع بان توؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )٢4٢6١4.45( درهم 
مائتني �ثنني و�ربعون �لف و�شتمائة و�ربعة ع�شر درهم وخم�شة و�ربعون فل�س ، و�لز�م �ملدعي عليها �لثانية بان توؤدي 
�لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �شنويا من  بو�قع ٪5  و�لفائدة  درهم  �لف  درهم ثالثمائة  للمدعي مبلغ )3٠٠٠٠٠( 
متام �ل�شد�د و�لزمتهم �مل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  ، حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13489 بتاريخ 2022/3/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1710/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم ١84
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢٠٢١/7545 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )٢56١7٠( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : عبد�لنجيب حممد

عنو�نه:�مارة �ل�شارقة - كورني�س �لبحرية �لفرد�ن �شنرت بجو�ر مركز �شركة �لبحرية بحريه 
خالد مكتب ١٠4

�ملطلوب �إعالنه : ١- �يزيل مايى جافري    - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر  به وقدره )٢56١7٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

فقد �ملدعو / �شيد �كمل �شاه 
�شيد جماهد �شاه ، باك�شتان 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )5154312KN( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0504113604

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د �مل��دع��و / حم��م��د �ف�شر 
بنغالدي�س     ، ع��ل��ى  م��ن��ت��ظ��م 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)BX0426341(  رق����م 

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

    0582206323

فقدان جواز �صفر
ك�����ان�����اك�����ا   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
برييا�شامي برييا�شامى ، �لهند 
 �جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم
يرجى    )V4075941(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
�قرب  �و  �ل��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
�ز�د  /حم�����م�����د  �مل������دع������و  ف����ق����د 
 ، ح�شني حممد عبدو�س �شبور 
بنغالدي�س �جلن�شية جو�ز �شفره 
)0860450EH(  رق������م 

يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �صفر

فقد �ملدعو / ح�شنني حممد 
�ل�شود�ن   ، ح�����ش��ن��ني  �ل����ن����ور 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )04000401P(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�شود�نية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �صفر
فقدت  �شهادة ��شهم با�شم / �ميان 
�شادرة  �ل��ري��ك��ي  م��ب��ارك  عيظه 
�ال�شالمي  �بوظبي  م�شرف  من 
 1013443 �ل�������ش���ه���ادة  رق�����م 
�ل���رج���اء على  ���ش��ه��م   150 ب��ع��دد 
من يجدها �رجاعها �ىل �ل�شركة 
�لرقم  على  �الإت�شال  �أو  �ملذكورة 

0526405563

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
�ل�شيد/  با�شم  ��شهم  �شهادة  ف��ق��دت  
حم��م��د ج���م���ال ج��ع��ف��ر ف����رج حممد 
�لعامري �شادرة من �ل�شركة �لعاملية 
)�����ش���م���اك( رقم  ع  م  ����س  �ل��ق��اب�����ش��ة 
 ASMAK1725365 ل�شهادة�
على  �ل���رج���اء  ���ش��ه��م   1200 ب���ع���دد 
�ل�شركة  �ىل  �رج��اع��ه��ا  ي��ج��ده��ا  م��ن 
�لرقم  ع��ل��ى  �الإت�������ش���ال  �و  �مل���ذك���ورة 

0502825288
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - وام:

ب��و���ش��الخ ع�شو جمل�س  �أم���ل  �أك����دت 
�لقدم، رئي�س جلنة  �إد�رة �حتاد كرة 
�أولويات  �أه���م  �أن  �لن�شائية،  �ل��ك��رة 
�الإم�����ار�ت  يف  �لن�شائية  �ل��ق��دم  ك���رة 
لل�شيد�ت،  �لعامل  كاأ�س  �إىل  �لتاأهل 
�لكبري �لذي تعي�شه  �لتطور  يف ظل 
حالياً،  �ل��دول��ة  يف  �لن�شائية  �ل��ك��رة 
لتحقيق  �مل��وؤه��الت  لكل  و�متالكها 
ه��ذ� �ل��ط��م��وح، وه��و م��ا ي��ت��ز�م��ن مع 
�الهتمام �ملت�شاعد من �أندية �لدولة 
حالياً بالكرة �لن�شائية وبدء �مل�شاركة 

يف �مل�شابقات �ملحلية.
ت�شريحات  يف  ب��و���ش��الخ،  و�ع���ت���رت 
�أن  /و�م/  �الإم������ار�ت  �أن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
وكرة  �لدولة  يف  �لن�شائية  �لريا�شة 
�زدهار  ف��رتة  تعي�س  حت��دي��د�ً  �لقدم 
كبرية ما �نعك�س على حتقيق �لعديد 
من �الإجناز�ت �لفردية على خمتلف 

�شو�ء  �خلارجية  �ملناف�شة  م�شتويات 
�إن������ه مع  وق����ال����ت  ع���امل���ي���ة  �أو  ق����اري����ة 
�الهتمام �لكبري �لذي حتظى به كرة 
�ل��ق��دم م��ن خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات �ملجتمع 
ت��ب��د�أ كرة  �أن  ���ش��ي��د�ت بقى  و  رج���اال 
�إجناز�تها،  م�شرية  �لن�شائية  �لقدم 
يف  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل����ك����رة  و�أن  خ���ا����ش���ة 
�الإم�����������ار�ت، ك���ان���ت ل���ه���ا �مل�����ب�����ادرة يف 
�إيجابي  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  �مل��ن��ط��ق��ة، وك���ان 

كبري يف ن�شرها يف دول �خلليج.
�لن�شائية  �ل��ق��دم  " ك��رة   : و�أ���ش��اف��ت 
العبات  ب�9  ب�������د�أت  �الإم�����������ار�ت  يف 
لدينا  �أ���ش��ب��ح  �الآن  فقط  م��و�ط��ن��ات 
مقيد�ت  م��و�ط��ن��ة  الع��ب��ة   2500
ولدينا  �ل���ك���رة،  �حت����اد  ���ش��ج��الت  يف 
�لطموح يف زي��ادة هذ� �لعدد يف ظل 
�لريا�شة  �حت��اد  جهود م�شرتكة مع 
ب��رع��اي��ة وم��ت��اب��ع��ة �لهيئة  �مل��در���ش��ي��ة 
�عتمادنا  ك���ان  ل��ل��ري��ا���ش��ة..  �ل��ع��ام��ة 
�لريا�شية  �مل���ر�ك���ز  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي  يف 

دوري  يف  للم�شاركة  و�الأك��ادمي��ي��ات 
لدينا  �أ�شبح  و�الآن  �لن�شائية  �لكرة 
ناديان من بني �مل�شاركني يف �لدوري 
هما �ل��ع��ني و�أب��وظ��ب��ي، وو���ش��ل عدد 
8 فرق،  �إىل  �مل��ح��ل��ي  �ل�����دوري  ف���رق 

ولوال تاأثر �لن�شاط �لريا�شي ب�شفة 
عامة �لفرتة �ملا�شية ب�شبب جائحة 
ك��ورون��ا ل��ك��ان �ل��و���ش��ع �أف�����ش��ل �الآن، 
تعوي�س  ���ش��دي��دة يف  رغ��ب��ة  ول��دي��ن��ا 
ما ف��ات، ودخ��ول ن��ادي �لعني ن�شاط 

���ش��ي��ك��ون حمفز�  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل���ك���رة 
�ل�شري على  �الأندية على  لكثري من 

�لنهج نف�شه".
و �أ�شارت �إىل �أن كل �ملوؤ�شر�ت توحي 
�ن�شمام  �شت�شهد  �ملقبلة  �لفرتة  باأن 

ن�شاط  �إىل  �لدولة  �أندية  من  مزيد 
�ل����ك����رة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة خ���ا����ش���ة يف ظل 
�الآ�شيوي  �الحت����اد  ب���اأن  �لتلميحات 
�ل�شنو�ت  �لقدم رمبا يطبق يف  لكرة 
�الحرت�فية  �مل��ع��اي��ري  بع�س  �ملقبلة 
�شرورة  ت��ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي  �جل����دي����دة 
�الأندية  ل���دى  ن�شائية  ف���رق  وج���ود 
�ل��ت��ي ت�����ش��ارك يف ب���ط���والت �الحت���اد 

�لقاري.
" �الأن�����دي�����ة   : ب����و�����ش����الخ  وق�����ال�����ت 
�ال�شتفادة  ب�����ش��دد  و�الأك����ادمي����ي����ات 
بالالعبات  �ال�شتعانة  ق����ر�ر�ت  م��ن 
�مل��ق��ي��م��ات وم���ول���ود�ت �ل���دول���ة �لتي 
��شتفادت منها �أندية كثرية يف ن�شاط 
�لرجال  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل���ق���دم  ك����رة 
وذلك من �أجل تكوين فرق كرة قدم 
�لعنا�شر  ب��ه��ذه  وتدعيمها  ن�شائية 
ل���ت���ك���ون ق��������ادرة ع���ل���ى �مل�������ش���ارك���ة يف 
�مل�شابقات �ملحلية خا�شة �أن �الإمار�ت 
جن�شية   200 م��ن  �أك��رث  بها  يوجد 

يقيمون على �أر�شها".
�شبيل  يف  �أن������ه  ب���و����ش���الخ  �أك�������دت  و 
�الرتقاء  خ��ط��ة  وت��ن��ف��ي��ذ  �ل��ن��ه��و���س 
�لدولة،  يف  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ق��دم  ب��ك��رة 
�لر�زيلية  �خلبرية  مع  �لتعاقد  مت 
ك��ام��ي��ال �أورالن������دو ل��الإ���ش��ر�ف على 
وعلى  لل�شيد�ت  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
لال�شتفادة  �لن�شائية  �ل��ك��رة  ن�شاط 

من خر�تها.
�مل���درب���ة مهمتها  " ت��ول��ت  ق��ال��ت:  و 
تخفيف  وم��ع  تقريبا،  �شهرين  منذ 
�ملتعلقة  �الح����رت�زي����ة  �الإج���������ر�ء�ت 
 ، كوفيد19-  ف���ريو����س  مب��ك��اف��ح��ة 
�مل���د�ر����س ملتابعة  ب����د�أت ج��والت��ه��ا يف 
�لالعبات �لالئي ميكن �أن ينخرطن 
يف ن�شاط كرة �لقدم �لفرتة �ملقبلة، 
متعاظمة  طموحات  ظ��ل  يف  خا�شة 
ب��ت��ك��وي��ن م��ن��ت��خ��ب ق����وي ق�����ادر على 
�ملناف�شة يف خمتلف �ملحافل و�لتاأهل 

�إىل كاأ�س �لعامل".

من����اذج  وج�������ود  �أن  �إىل  �أ������ش�����ارت  و 
�لتي جنحت  �ل��دول  لبع�س  حمفزة 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ج��د�رت��ه��ا  �إث���ب���ات  يف 
�لعامل  ك��اأ���س  �إىل  و�ل��ت��اأه��ل  �ل��ق��اري 
تاأهل  �ل���ذي  �لفلبني  منتخب  م��ث��ل 
ممكنة  �إمكانات  باأقل  �ملونديال  �إىل 
�الأم������ر �ل�����ذي ي���دع���و ل��ل��ف��خ��ر بهذ� 
ويحفزنا  �لو�عد،  �الآ�شيوي  �ملنتخب 

على تكر�ر مثل هذه �لتجربة".
و �أو�شحت بو�شالخ �أن �لفرتة �ملقبلة 
مكثف  م�����ش��ارك��ات  ب��رن��ام��ج  �شت�شهد 
�لن�شاط  ع��ودة  بعد  �لن�شائية  للكرة 
�ملنتظر  م���ن  ح��ي��ث  ط��ب��ي��ع��ت��ه،  �إىل 
الألعاب  �خل��ل��ي��ج  دورة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�الحت���اد  ينظمها  و�ل���ت���ي  �ل�����ش��االت 
�خلليجي وت�شت�شيفها دولة �لكويت 
�مل��ق��ب��ل، وك��ذل��ك يف بطولة  يف م��اي��و 
و�لنا�شئات،  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �آ���ش��ي��ا  غ���رب 
وب��ط��ول��ة خ��ا���ش��ة ل��الأن��دي��ة و�أخ���رى 

لل�شاالت.

•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق �ليوم " �خلمي�س " مباريات 
دوري  م��ن  ع�شرة  �لتا�شعة  �جل��ول��ة 
�أيام   3 �أدنوك للمحرتفني وت�شتمر 
من  قمة  �ل�19  �جل��ول��ة  ت�شهد  و   .
نوع خا�شة جتمع �لوحدة �لو�شيف 
و �لعني �ملت�شدر على ��شتاد �آل نهيان 
فيما ي�شمى ب� " كال�شيكو �أبوظبي" 
ديربي  نف�شه  �ل��ي��وم  يف  ي��ق��ام  بينما 
���ش��ب��اب �الأه���ل���ي و �لو�شل  ب��ني  دب���ي 
�ليوم  ت���ق���ام  و  ر�����ش���د.  ����ش��ت��اد  ع��ل��ى 
يا�س  بني  �الأوىل  جتمع  مو�جهتان 
�لن�شر  م��ع  نقطة"   25" �ل�����ش��اب��ع 
�لثامن " 25 نقطة" على ��شتاد بني 
كل  ويدخل   ،17:45 �ل�شاعة  يا�س 
�شر�كة  فك  يف  طاحما  �للقاء  فريق 
�ل��ن��ق��اط، و����ش��ت��ث��م��ار �لفوز  ر���ش��ي��د 
�ملا�شية  �ل��ذي حتقق خ��الل �جلولة 
مبو��شلة  ي���ا����س  ب��ن��ي  ي���اأم���ل  ح��ي��ث 
ح�شد �لنقاط، �أمام �لن�شر فريغب 
يف ����ش��ت��د�م��ة �ل��ف��وز ب��ع��د ف���رتة من 
م�شتفيد�  �لنتائج  و  �مل�شتوى  �هتز�ز 
ف����وزه ع��ل��ى �الإم������ار�ت برباعية  م��ن 
لليوم  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  يف  و  نظيفة. 
�الأول و �لتي تقام �ل�شاعة 20:15 
يكون  لن  �ل�شارقة  ن��ادي  ��شتاد  على 

" 33 نقطة"  �ل�شارقة �لثالث  �أمام 
نقطة"   25" �ل�����ش��اد���س  وع��ج��م��ان 
�لنقاط  ع��ل��ى  �أح��ده��م��ا  ح�����ش��ول  �إال 
�ل��ث��الث خ��ا���ش��ة �ل�����ش��ارق��ة م��ن �أجل 
�لر�بع  �جل��زي��رة  �ل��ف��ارق مع  تو�شيع 
�أمامه  �خل�شارة  بعد  نقطة"   32"
يف �جلولة �ملا�شية، وتبقي للجزيرة 
م��ب��ار�ة م��وؤج��ل��ة �أم����ام �حت���اد كلباء. 
باملنطقة  و�مل���ت���و�ج���د  ع��ج��م��ان  �أم�����ا 
�لد�فئة فريغب يف تعوي�س خ�شارته 
ب��اجل��ول��ة �مل��ا���ش��ي��ة �أم����ام ب��ن��ي يا�س، 
و�ل��ب��ق��اء يف م��رك��ز ج��ي��د. و ت�شتاأنف 

لتقام  �جلولة  "�جلمعة" مو�جهات 
�لعروبة  �الأوىل  جتمع  مباريات،   3
مع  نقاط"   10" ع�����ش��ر  �ل���ث���ال���ث 
نقطة"،على   32" �ل��ر�ب��ع  �جل��زي��رة 
 ،17:45 �ل�شاعة  �لفجرية  ��شتاد 
وعلى �لرغم من �أن ح�شابات �للقاء 
�أن �جلزيرة  �إال  تكون معروفة  رمبا 
�لثالث  �ل��ن��ق��اط  �أج���ل  م��ن  �شيقاتل 
على �أمل تخطي �ل�شارقة يف جدول 
�لرتتيب ومو��شلة م�شو�ره من �أجل 
م��الح��ق��ة �ل���وح���دة �ل��و���ش��ي��ف.. �أما 
�لعروبة فياأمل �خلروج من نتائجه 

�ل�شلبية ما بني �خل�شائر و�لتعادالت، 
يف  و  �خلطر.  منطقة  عن  لالبتعاد 
يلتقي  �ل��ث��اين  لليوم  �ل��ث��اين  �للقاء 
نقطة"   19" �لعا�شر  كلباء  �حت���اد 
م����ع �ل���ظ���ف���رة �ل����ث����اين ع�����ش��ر "14 
كلباء  �حت�����اد  �����ش���ت���اد  ع��ل��ى  نقطة" 
�ل�شاعة 17:45 ، ولكل فريق هدف 
�لفوز من �أجل �البتعاد عن منطقة 
�خل��ط��ر، ح��ي��ث ي��دخ��ل �حت���اد كلباء 
�لتعادل  نتيجة  تعوي�س  يف  طاحما 
باجلولة �ملا�شية �أمام �لو�شل، بينما 
����ش��ت��ث��م��ار فوزه  �ل��ظ��ف��رة يف  ي��رغ��ب 

تختتم  و  خ��ورف��ك��ان.  على  برباعية 
"�جلمعة"  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  مو�جهات 
ع�شر  �ل�����ر�ب�����ع  �الإم�������������ار�ت  ب���ل���ق���اء 
خورفكان  نقاط" م��ع   6" و�الأخ���ري 
" ويقام  نقطة   18" ع�شر  �حل���ادي 
�ل��ل��ق��اء ع��ل��ى ����ش��ت��اد ن���ادي �الإم����ار�ت 
يبحث  وكالهما   ،20:15 �ل�شاعة 
عن �لفوز لتح�شني و�شعيته، ووقف 
�ليوم  و����ش���ي���ك���ون  �ل���ن���ق���اط.  ن���زي���ف 
حافال  �ل�شبت"   " للجولة  �ل��ث��ال��ث 
بالندية و�الإثارة حيث ينطلق بلقاء 
�شباب �الأهلي �خلام�س "30 نقطة" 

نقطة"   23" �ل��ت��ا���ش��ع  �ل��و���ش��ل  م��ع 
 .17:45 �ل�شاعة  ر��شد  ��شتاد  على 
��شتثمار  يف  �الأه���ل���ي  ���ش��ب��اب  وي���اأم���ل 
ر�بطة  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي  �إىل  �ل���ت���اأه���ل 
�لوحدة،  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  �مل��ح��رتف��ني 
�لوحدة  �أم���ام  خ�شارته  ت�شحيح  يف 
باجلولة �ملا�شية من �لدوري، وذلك 
�أج��ل مالحقة كل من �جلزيرة  من 
و�ل�������ش���ارق���ة ع��ل��ى م���رك���ز م��ت��ق��دم يف 
�لو�شل  �أم�������ا  �ل����رتت����ي����ب.  ج�������دول 
م�شاحلة  وع��ل��ي��ه  �ل���ل���ق���اء  ف��ي��دخ��ل 
�لنتائج  م��ن  �شل�شلة  بعد  جماهريه 

�لفوز منذ  �ل�شلبية حيث مل يحقق 
�جلولة �خلام�شة ع�شرة فقد تعادل 
ع�شرة  �ل�����ش��اد���ش��ة  �جل��ول��ة  يف  �شلبيا 
�لوحدة  �أم��ام  �ل�شارقة و خ�شر  �أم��ام 
�ل�شابعة  ب��اجل��ول��ة  ل��ه��دف  ب��ه��دف��ني 
�أم����ام �حت����اد كلباء  ع�����ش��رة و ت��ع��ادل 
�ل��ث��ام��ن��ة ع�����ش��رة بهدف  يف �جل���ول���ة 
بقمة  تختتم �جلولة  و  لكل منهما. 
�آل  ��شتاد  على  و�ملو�جهات  �ملباريات 
 39" �ل��ث��اين  �ل��وح��دة  بلقاء  نهيان 
 43" �مل��ت�����ش��در  �ل��ع��ني  م��ع  نقطة"، 
فيه  ياأمل  خا�س  لقاء  نقطة" وه��و 

وتو�شيع  بال�شد�رة  �الب��ت��ع��اد  �لعني 
بالتعادل  �لتعرث  بعد  �لنقاط،  فارق 
�لعروبة،  �أم����ام  �مل��ا���ش��ي��ة  �جل��ول��ة  يف 
نهائي  �إىل  تاأهله  ��شتثمار  وياأمل يف 
ر�بطة �ملحرتفني على ح�شاب  كاأ�س 
�جلزيرة. و �أكد �الأوك��ر�ين �شريجي 
ري�����روف، �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي ل��ل��ع��ني �أن 
تركيز فريقه من�شب على مو�جهة 
�ل��وح��دة ح��ي��ث ي��ح��ر���س ع��ل��ى و�شع 
با�شت�شفاء  خا�شة  تدريبية  جرعات 
�ل���الع���ب���ني ب��ع��د ل���ق���اء �إي������اب ن�شف 
نهائي كاأ�س �ملحرتفني. فيما ي�شعى 
�لوحدة ملو��شلة �ل�شغط على �لعني 
وبرغم  �ل�������ش���د�رة،  يف  وم��الح��ق��ت��ه 
�أمام  �مل��ح��رتف��ني  خ�����ش��ارت��ه يف ك��اأ���س 
�شباب �الأهلي، �إال �أنه �شيدخل �للقاء 
ب����روح م��ع��ن��وي��ة ع��ال��ي��ة ب��ع��د نتائجه 
�الإيجابية يف �ل��دوري خالل �لفرتة 
�ال�شتفادة  ي��ح��اول  و���ش��وف  �ملا�شية، 
م����ن �أر������ش�����ه وج����م����ه����وره. وي���ق���ول 
ج��ري��ج��وري م���درب ف��ري��ق �لوحدة: 
لقاء  و�أه��م��ي��ة  قيمة  ج��ي��د�  "�أعرف 
�لقمة �أمام �لعني، وعلى �لرغم من 
��شتعد�د�تنا  �ن  �إال  �ملباريات  �شغط 
�شتكون قوية خالل هذه �لفرتة من 
�أجل مبار�ة �ل�شبت، �لتي ن�شعى فيها 

للفوز وح�شد �لنقاط �لثالث".

و�شع كايري �إيرفينغ حد�ً ل�شل�شلة من �أربع هز�ئم تو�لياً لفريقه بروكلني 
ت�شارلوت  م�شيفه  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  �ىل  وق����اده  نقطة   50 بت�شجيله  نت�س 

هورنت�س 132-121 يف دوري كرة �ل�شلة �الأمريكي للمحرتفني.
وو�شل �إيرفينغ �إىل عتبة 50 نقطة و�أكرث للمرة �خلام�شة يف م�شريته 
12 حماولة،  �أ�شل  رميات ثالثية من   9 ت�شجيله  �شهد  ر�ئ��ع  �أد�ء  بعد 
�ل�  مبار�ته  �إيرفينغ  وخا�س  مرتد�ت.  و3  حا�شمة  مترير�ت   6 و�أ�شاف 
مع فريقه هذ� �ملو�شم منذ �ل�شماح له يف كانون �لثاين-يناير  فقط   16
�ملباريات خارج معقل نت�س فقط على خلفية عدم تلقيه �للقاح  بخو�س 

�مل�شاد لفريو�س كورونا.
وعزز نت�س �شجله مع 33 فوز�ً مقابل نف�س عدد �لهز�ئم، ما �بقاه �شمن 
د�ئرة �ملناف�شة على مركز يف �الأدو�ر �الإق�شائية، ليحتل �ملركز �لثامن يف 
�أندري  �لفائز  �لتا�شع. وبرز يف �شفوف  �أمام هورنت�س  �ل�شرقية  �ملنطقة 
دور�نت  كيفن  �شجل  فيما  م��رت��دة،  و14  نقطة   20 �شاحب  در�م��ون��د 

وبرو�س بر�ون 14 نقطة لكل منهما.
قال �إيرفينغ بعد �ملبار�ة "لقد كان �المر مميز�ً طو�ل �ملبار�ة"، م�شيفاً 

وو�شعنا خطة ر�ئعة ولعبنا بقوة". كبري  بت�شميم  �ملبار�ة  "بد�أنا 
"هذ� ما ي�شعرك بالر�شا، فاأنت تريد حقاً و�شع ب�شمتك  و�أردف قائاًل 

على �ملبار�ة مبكر�ً وهذ� ما فعلناه يف هذه �الأم�شية".
�إىل �جلميع فهو جهد  �إليه. نحن بحاجة  "كنا بحاجة  �لفوز قال  وعن 
جماعي كامل. ال يتعلق �الأمر بفرد و�حد. �أد�ء )فردي( ر�ئع ولكن �الأمر 

يتعلق بالفريق ونتطور ب�شكل جماعي".
"�أظهرنا  �أد�ء فريقه، قائاًل  �أثنى �شتيف نا�س مدرب نت�س على  وب��دوره 

�مل�شتوى �لذي ميكننا �للعب به عندما نلعب بقوة وبتناغم".

يف  مهمة  �أم�شية  هي  ي�شدق.  ال  "�إنه  �إيرفينغ  تاألق  عن  متحدثاً  وتابع 
كان  و�لليلة  �أيدينا  بني  مميز�  العبا  منلك  �أننا  �لو��شح  من  م�شريته. 

فعاال ب�شكل ال ي�شدق وي�شعب �لدفاع )عليه(".
لقاء  يف  �خلمي�س،  �شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا  مناف�شه  نت�س  وي��و�ج��ه 
�شيجمعه جم��دد�ً بالعبه �ل�شابق جيم�س ه��اردن �لذي غادر �شفوفه يف 
كانون �لثاين/يناير. وعن هذ� �للقاء �ملنتظر توقع نا�س �أن ي�شعر بغر�بة 
�أم�شية  �شتكون  لكنها  �النتقال،  هذ�  بعد فرتة وجيزة من  "�شده  للعب 

ر�ئعة للجميع".
ياني�س  �ل���ي���ون���اين  �ل���ع���م���الق  ���ش��ج��ل  �شنرت"،  "بايكوم  م��ل��ع��ب  وع���ل���ى 
�أنتيتوكومنبو 39 نقطة حلامل �للقب ميلووكي باك�س وقاده للفوز على 

م�شيفه �أوكالهوما �شيتي ثاندر 115-142.
�ل��ع��ادي م��رت��ني )2019  �مل��و���ش��م  �أف�����ش��ل الع��ب يف  وبلغت ن�شبة جن��اح 
و�أ�شاف  ثالثيات،   4 مع  �لبعيدة  �لرميات  عن  �ملئة  يف  مئة  و2020( 

�إليها 7 مرتد�ت ونف�س �لعدد من �لتمرير�ت �حلا�شمة.
وتاألق يف �شفوف �لفائز �لذي تاألق العبوه يف �لرميات �لثالثية )20 من 
�أ�شاف بوبي بورتي�س  25 نقطة، فيما  كري�س ميدلتون مع  �أي�شاً   )40
�خلام�س تو�لياً، ليعزز مركزه  فوزه  باك�س  وحقق  14 مرتدة.  �إىل   18

�لثالث يف �ملنطقة �ل�شرقية مع 41 فوز�ً مقابل 25 هزمية.
بالتاأهل  حظوظه  على  كافاليريز  كليفالند  حافظ  �نديانابولي�س،  ويف 
�إىل �الأدو�ر �الإق�شائية بفوزه على م�شيفه �إنديانا باي�شرز 124-127، 
41 نقطة ه��ي �الأع��ل��ى يف  يف م��ب��ار�ة �شهدت ت�شجيل د�ري��و���س غ��ارالن��د 

م�شريته.
�لربع  21 نقطة من �جمايل نقاطه يف  �ل��ذي �شجل  غ��ارالن��د  و�أ���ش��اف 

�الأخري، بينها رميتان حرتان قبل 14 ثانية من �شافرة �لنهاية ح�شمتا 
13 متريرة حا�شمة و5 مرتد�ت،  �لتهديفي  �إىل �شجله  �لفوز لفريقه، 
"د�بل-د�بل" ل�شالح  حت��ق��ي��ق  يف  �ال���ش��ا���ش��ي��ني  �خل��م�����ش��ة  جن��ح  ح��ني  يف 

كافاليريز.
"بب�شاطة،  قائاًل  باجنازه،  �شعادته  عن  عاماً   22 �ل�  �بن  غارالند  وعّر 
ل��ع��ب��ت وف���ق �أ���ش��ل��وب��ي �مل��ع��ت��اد. ط��ل��ب م��ن��ي زم��الئ��ي �مل��ت��اب��ع��ة ومنحوين 

ثقتهم".
وبرز يف �شفوف �خلا�شر تايريز هاليبورتون مع 25 نقطة. يف �أورالندو، 
و�شع فينيك�س �شنز خ�شارته �أمام باك�س �ل�شبت خلف ظهره، ليفوز على 
�للقاء ب�شفوف غري مكتملة يف ظل  102-99. وخا�س �شنز  ماجيك 
بروتوكوالت  ال�شباب  بوكر  وديفن  �مل�شاب  ب��ول  كري�س  غياب  ��شتمر�ر 
فريو�س كورونا، ما �رخى بثقله على دياندري �أيتون �لذي عو�س غياب 
زميليه بت�شجيله 21 نقطة �إىل 19 مرتدة، فيما �أ�شاف الندري �شاميت 

نقطة.  21
ويف �شان فر�ن�شي�شكو، �أنهى غولدن �شتايت ووريرز �شل�شلة من 5 هز�ئم 

تو�لياً بفوزه على لو�س �أجنلي�س كليرز 97-112.
 ،15 ك��وري  �شتيفن  و�أ���ش��اف  نقطة   20 توم�شون  ك��الي  للفائز  �شجل 
و�لبديل �ل�شاب �بن �ل� 19 عاماً �لكونغويل جوناثان كومينغا 21 �إىل 6 

مرتد�ت ومثلها مترير�ت حا�شمة.
ويحتل ووريرز �ملركز �لثالث يف �ملنطقة �لغربية مع 44 فوز�ً مقابل 22 

هزمية، فيما �حتفظ كليرز باملركز �لثامن )33-34(.
بيليكانز  �أورل��ي��ان��ز  نيو  على  غريزليز  ممفي�س  ف��از  �أخ���رى،  م��ب��ار�ة  ويف 

.111-132

اأكدت اأن ريا�ضة املراأة بالدولة تعي�س فرتة من االزدهار يف كل االألعاب

اأمل بو�صالخ لب »وام«: منلك كل موؤهالت التاأهل ملونديال كاأ�س العامل لل�صيدات لكرة القدم
 2500 العبة كرة قدم يف االإمارات .. ودخول االأندية على اخلط ينع�س حظوظ املنتخب

قمة الوحدة والعني ت�صعل �صراع ال�صدارة يف اجلولة الب 19 بدوري املحرتفني 

االنت�صارات  �صكة  اإىل  نت�س  تعيد  الإيرفينغ  نقطة  اإدراج ا�صم ديوكوفيت�س يف 50  
�صحب قرعة اإنديان ويلز

قرعة  �شحب  يف  عاملياً،  ثانياً  �مل�شنف  ديوكوفيت�س،  نوفاك  �ل�شربي  ��شم  �أُدرج 
�لتي حتوم  �ل�شكوك  �لرغم من  �مل�شرب على  لكرة  �لدولية  ويلز  �إنديان  دورة 
حول م�شاركته على خلفية عدم تلقيه �للقاح �مل�شاد لفريو�س كورونا، يف حني 
�لدورة  يف  و�أوىل  عاملياً  ثانية  �مل�شنفة  كر�يت�شيكوفا،  باربور�  �لت�شيكية  �أعلنت 
�ن�شحابها ب�شبب �إ�شابة. وباقت�شاب �شديد �أكد �ملعنيون عن �لدورة �الأمريكية 
�أنهم على  �ل�شيد�ت  و�الأل��ف لدى  للرجال  �ملا�شرتز  تعتر من بطوالت  و�لتي 
�ت�شال مع فريق ديوكوفيت�س ملعرفة ما �ذ� كان يريد �أن ي�شارك يف �إنديان ويلز 
�أو ما �ذ� كان �شيح�شل على �الذن لدخول �الأر��شي �الأمريكية ب�شبب عدم تلقيه 
�مل�شاركني  الئحة  على  مدرجاً  ب��ات  ديوكوفيت�س  "��شم  �أن  بيان  و�أف��اد  �للقاح. 

وبالتايل مت و�شعه يف �شحب �لقرعة �ليوم".
وتابع "نحن حالياً يف �ت�شال مع فريقه، ورغم ذلك مل يتم حتديد ما �ذ� كان 
�شي�شارك يف �لدورة باحل�شول على مو�فقة من وكالة �ل�شحة �لعامة �لرئي�شية 

يف �لواليات �ملتحدة، لدخول �لبالد".
�إثبات  �أن  �أحرز �ل�شربي لقبها خم�س مر�ت،  و�أكد �مل�شرفون على �لدورة �لتي 

�حل�شول على �للقاح �شيكون مطلوبا لدخول �جلماهري.
ومبوجب قو�نني حكومة �لواليات �ملتحدة، يجب تطعيم جميع �مل�شافرين من 

غري مو�طنيها و�لذين يدخلون �أر��شيها �شد فريو�س كورونا.
يف  ملبورن  �إىل  �لثاين-يناير  كانون  يف  و�شل  �ملُلقح،  غري  ديوكوفيت�س،  وك��ان 
م�شعاه للفوز بلقبه �ل� 21 يف �لبطوالت �الأربع �لكرى و�لذي كان من �ملمكن �أن 
يكون �لرقم �لقيا�شي �ملطلق متقدًما على �ال�شباين ر�فايل ناد�ل و�ل�شوي�شري 
روجيه فيدرر، �إاّل �نه ُطرد من �أ�شرت�ليا يف خامتة ملحمة طويلة حول حالة 
�لتطعيم �خلا�شة به، بعد �أن ف�شل يف �إقناع �لق�شاء �ال�شرت�يل بقبول ��شتئنافه 

�شد �إلغاء تاأ�شريته من قبل �حلكومة.
�لدورة  يف  و�الأوىل  عاملياً  �لثانية  �مل�شنفة  �أعلنت  �ل�شيد�ت،  وعند  �ملقابل  يف 

كر�يت�شيكوفا �ن�شحابها على خلفية عدم تعافيها من �إ�شابة يف ذر�عها.

•• اأبوظبي -وام:

غنتوت  ن���ادي  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�ليوم  �شباح  �شحفيا  م��وؤمت��ر�  �ل��ن��ادي  يقيم  و�ل��ب��ول��و  �خل��ي��ل  ل�شباقات 
�خلمي�س مبقره لالإعالن عن تفا�شيل بطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة للبولو للمو�شم �لريا�شي �حلايل 2021-2022 و�لتي تعد �آخر 

بطوالت �لنادي هذ� �ملو�شم.

و�شيتم خالل �ملوؤمتر �الإعالن عن �لفرق �مل�شاركة و�لالعبني و�ل�شركات 
�ل��ر�ع��ي��ة ون���ظ���ام �ل��ب��ط��ول��ة، وذل����ك ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن �أع�����ش��اء جمل�س 
�مل�شاركني  �للعبة  جن��وم  وبع�س  �لر�عية  �ل�شركات  وممثلي  �لنادي  �إد�رة 
بالبطولة. و�أكد حمد عبد �لرحمن �ل�شيخ �ملدير �لتنفيذي لنادي غنتوت 
ل�شباقات �خليل و�لبولو رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة للبطولة �نتهاء كافة 
�ال�شتعد�د�ت الإقامة �حلدث خالل �لفرتة من 13 �إىل 27 مار�س �جلاري 

بدعم من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي و�حتاد �الإمار�ت للبولو.

اليوم.. نادي غنتوت يعلن تفا�صيل بطولة 
كاأ�س رئي�س الدولة للبولو 
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•• اأبوظبي - وام:

ت�������ش���ت���ع���د ح���ل���ب���ة م����ر�����ش����ى ي���ا����س 
�لرت�يثلون  مت�شابقي  ال�شت�شافة 
�لعام  ه���ذ�  ن�����ش��خ��ة  �مل�����ش��ارك��ني يف 
�ملقدم  يا�س  تر�يثلون  حت��دي  من 
فعالياته  تقام  و�ل��ذي  �أدن���وك  من 
يف �حل���ل���ب���ة خ������الل ع���ط���ل���ة ه���ذ� 

�الأ�شبوع.
باأجو�ئه  ي��ا���س  تر�يثلون  ويتميز 
وتتو�شل  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة،  �ل��ك��رن��ف��ال��ي��ة 
�لفرتة  م����ن  �ب����ت����د�ء  ن�������ش���اط���ات���ه 
مغيب  �إىل  و����ش���واًل  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة 
�ل�شم�س، يف �إطار م�شاعي �ملنظمني 
ل����ت����وف����ري �مل�����زي�����د م�����ن خ����ي����ار�ت 
�ليوم.  خ��الل  �لبدنية  �الأن�����ش��ط��ة 
و�شي�شهد �حلدث يف ن�شخته �ل� 12 
�لقائم  �لتجديف  ريا�شتي  �إ�شافة 
على لوح �لتجديف، باالإ�شافة �إىل 

�شباق �لزالجات.
توفري  ع����ن  �مل���ن���ظ���م���ون  و�أع�����ل�����ن 
�لتجديف  ل�����ش��ب��اق  ف���ئ���ات  �أرب�������ع 
وهي  �لتجديف،  ل��وح  على  �لقائم 

�ملخ�ش�شة  م���رت�   750 م�����ش��اف��ة 
كيلومرت   1.5 وم�شافة  لل�شغار، 
للمبتدئني، باالإ�شافة �إىل �شباقني 
ترفيهيني مب�شافة 3 كيلومرت�ت 
ي�شارك  ف��ي��م��ا  ك���ي���ل���وم���رت�ت،  و6 
�لتزلج يف  �أحذية  �ملت�شابقون على 

�شباق مل�شافة ن�شف مار�ثون.
مت�شابقي  م���ن  �مل���ئ���ات  وي�����ش��ت��ع��د 
�لرت�يثلون وهو�ة فعاليات �للياقة 
مناف�شات  يف  للم�شاركة  �لبدنية 
فئة   12 تت�شمن  �ل��ت��ي  �حل����دث 
م�شتويات  خم��ت��ل��ف  م��ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب 

�للياقة �لبدنية، وتت�شمن �لفئات 
�شوبر  فئة  �ل�شبت  ي��وم  تقام  �لتي 
و�لفئة  و����ش���ري���ن���ت  ����ش���ري���ن���ت، 
فئات  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �الأومل���ب���ي���ة، 
 2022 ن�شخة  ت�شهد  كما  تتابع. 
م��ن ت��ر�ي��ث��ل��ون ي��ا���س �إ���ش��اف��ة فئة 

ت�شارك  و�ل��ت��ي  �ملختلط،  �لتتابع 
مت�شابقني  م��ن  مكونة  ف��رق  فيها 
وم��ت�����ش��اب��ق��ت��ني، وي��ت��ع��ني ع��ل��ى كل 
م�شارك �إكمال م�شافة �لرت�يثلون 
�ملكونة من �ل�شباحة مل�شافة 200 
�لهو�ئية  �ل��در�ج��ة  ورك���وب  م��رت، 

و�جلري  ك��ي��ل��وم��رت�ت،   5 مل�شافة 
�أن  ق��ب��ل  م�����رت�،   1250 مل�����ش��اف��ة 
�لفريق  يف  �لتايل  �ملت�شابق  يتابع 
�ل�شباق ويخو�س �مل�شافات نف�شها.

من  �ملقدم  يا�س  تر�يثلون  ويفتح 
�أدنوك باب �لت�شجيل �أمام �لر�غبني 

م�شتويات  خمتلف  من  بامل�شاركة 
�للياقة �لبدنية حتى يوم �جلمعة 
يا�س  تر�يثلون  ويعد  مار�س،   11
�ملف�شلة  �ملجتمعية  �الأح���د�ث  من 
مر�شى  ح��ل��ب��ة  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي 
يا�س، ويتيح �لفر�شة جلميع فئات 

�لدولة  �أنحاء  �ملجتمع يف خمتلف 
مع  يتنا�شب  مبا  قدر�تهم  �ختبار 
م�شتويات لياقتهم �لبدنية �شمن 
م�شار  على  ودي��ة  تناف�شية  �أج���و�ء 
جزيرة  يف  �ل�شهري  �لفورموال1 

يا�س.

•• دبي -الفجر:

�ل�شاد�شة  �لن�شخة  مناف�شات  ع��ادت 
"بطولة جمل�س دبي �لريا�شي  من 
الأكادمييات كرة �لقدم" مبزيد من 
�الإثارة و�لت�شويق يف مو�شمها �لثاين 
العب   1000 م��ن  �أك��رث  مب�شاركة 
ف��ئ��ات عمرية من   5 م��وزع��ني على 
�أندية دبي و�الأكادمييات �خلا�شة يف 
دبي، وتقام �لبطولة بتنظيم جمل�س 
دبي �لريا�شي و�شركة �ن�شبري�تو�س 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل��ع��ام �ل�������ش���اد����س على 
�ل����ت����و�يل يف م���الع���ب م��دي��ن��ة دبي 
يوم  مناف�شاتها  وتختتم  �لريا�شية 

.2022 مار�س   19
مناف�شات  �لتا�شعة  �جلولة  و�شهدت 
قوية ومباريات مثرية على مالعب 

�لريا�شية يف خمتلف  �إن�شبري�تو�س 
تاألق  و����ش��ت��م��ر  �ل��ع��م��ري��ة،  �ل��ف��ئ��ات 
بع�س �لفرق و��شتعادت فرق �أخرى 
ج���د�ول  يف  وم��ر�ك��زه��ا  مل�شتوياتها 
�لرتتيب، حيث كانت �الإثارة عنو�ناً 
12 �شنة، حيث  ملناف�شات فئة حتت 
ت�شدر فريق �شباب �الأهلي دبي )�أ( 
�ل��رتت��ي��ب ب��ع��د ن��ه��اي��ة �جل��ول��ة بعد 
ح�شوله على �ملركز �الأول و�عتالئه 
 22 بر�شيد  �ل��ف��رق  ترتيب  قائمة 
فريق  �ل���رتت���ي���ب  يف  ت����اله  ن��ق��ط��ة، 
���ش��ب��اب �الأه���ل���ي )ب( �ل����ذي ح���ل يف 
نقطة،   20 بر�شيد  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
�أك��ادمي��ي ها�س  ف��ري��ق الليغا  وج���اء 
�ل��ث��ال��ث بر�شيد  �مل��رك��ز  ب��ي ���ش��ي يف 

18 نقطة.
�شنة   18 حت��ت  فئة  مناف�شات  ويف 

�حتفظ فريق الليغا �أكادميي و�يت 
مبكانه يف �شد�رة �لرتتيب بر�شيد 

18 نقطة رغم خ�شارته �أمام فريق 
�شوكر �يتاليان �شتايل بنتيجة 3-1 

�أكادميي  الليغا  فريق  متكن  بينما 
ب��ل��و م��ن �ل��ف��وز ع��ل��ى ف��ري��ق �أربيان 

لي�شعد   2-5 بنتيجة  ���ش��رت�ي��ك��رز 
�أربيان  ف��ري��ق  �ل��ث��اين م��ع  ل��ل��م��رك��ز 

�شرت�يكرز.
حافظ  ���ش��ن��ة   16 حت����ت  ف���ئ���ة  ويف 
ف����ري����ق ف���وك�������ش�������س ع���ل���ى �����ش����د�رة 
ج�����دول �ل��رتت��ي��ب ب��ع��د ف�����وزه على 
لي�شل   1-2 �شتايل  �يتايان  فريق 
متكن  فيما  نقطة،   22 ل���  ر�شيده 
فريق �أالين�س من �لفوز على فريق 
ليعزز   1-2 ب����  �أك����ادمي����ي  �الحت�����اد 
بر�شيد  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف  م��ك��ان��ه 
فريق  ر�شيد  وجتمد  نقطة،   18
نقطة   16 ع��ن��د  ���ش��ت��ي��ل  �ي��ت��ال��ي��ان 

ليحل يف �ملركز �لثالث.
وماز�ل فريق �شوكر �إيتاليان �شتايل 
يقدم م�شتويات عالية يف فئة حتت 
�شلم  ري���ادة  يحتل  �إذ  ���ش��ن��و�ت،   10

يحتل  فيما  نقطة،   21 ب�  �لرتتيب 
تالنتد  فريق  من  كل  �لثاين  �ملركز 
�أك���ادمي���ي وف��ري��ق دينامو  ف��وت��ب��ول 

دبي منا�شفًة بر�شيد 15 نقطة.
وجت���م���ع ه�����ذه �ل���ب���ط���ول���ة �ل����ر�ئ����دة 
الع����ب����ي �أك�����ادمي�����ي�����ات ك������رة �ل���ق���دم 
�خلا�شة و�الأندية �حلكومية يف دبي 
فر�شة  لهم  لتوفر  و�ح���د  م��ك��ان  يف 
ت��ن��اف�����ش��ي��ة عالية  خ��و���س م��ب��اري��ات 
�ملحلية  �الأن����دي����ة  ك�����ش��ايف  ب��ح�����ش��ور 
�ملباريات  ك���اف���ة  ي��ت��اب��ع��ون  �ل���ذي���ن 
الختيار �لالعبني �ملوهوبني �لذين 
بعد  �إيجابية  نتائج  ميكنهم حتقيق 

�شمهم للفرق �ملحلية.
وت�شم قائمة �مل�شاركني يف �لبطولة 
ع�������دد�ً م����ن �الأن�����دي�����ة �الإم����ار�ت����ي����ة 
و�الأك���ادمي���ي���ات م��ن �أب���رزه���ا: نادي 

�لو�شل،  ن���ادي  دب���ي،  �الأه��ل��ي  �شباب 
�أك���ادمي���ي���ة الليجا،  �ل��ن�����ش��ر،  ن����ادي 
�أكادميية �الحتاد، TFA، �أكادميية 
�شوكر  �أك����ادمي����ي����ة  م����ي����الن،  �ن�����رت 
فوك�شز  �أكادميية  �شتايل،  �يتاليان 
�أكادميية  ���ش��رت�ي��ك��رز،  �ر�ب��ي��ان  �ن��د 

�الإمار�تي �الأول لكرة �لقدم.
وت�����ق�����ام م�����ب�����اري�����ات �ل����ب����ط����ول����ة يف 
مدينة  يف  �ن�����ش��ب��ري�ت��و���س  م��الع��ب 
 9:00 �ل�شاعة  �لريا�شية بني  دبي 
باإ�شر�ف  ع�����ش��ًر�  و3:00  ���ش��ب��اًح��ا 
�ملعتمدين  �حل���ك���ام  م���ن  جم��م��وع��ة 
م����ن ق���ب���ل �حت������اد �الإم����������ار�ت لكرة 
م�شتويات  �أع����ل����ى  و����ش���ط  �ل����ق����دم، 
�جل��ودة و�الأم���ان، وبح�شور طو�قم 
�إ�شعاف  و�شيار�ت  متخ�ش�شة  طبية 

للحاالت �لطارئة.

•• اأبوظبي-وام: 

�الإمار�ت  الحت��اد  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �ل�شلمان  �لعزيز  عبد  �أك��د 
باال�شتعانة  �أو���ش��ت  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  �أن جل��ن��ة  �ل��ط��ائ��رة  ل��ل��ك��رة 
�لعني  ن��ادي  م��درب  في�شكو  ف�شيلن  �ملونتنيجري  ب��امل��درب 
لقيادة �ملنتخب �لوطني �الأول خالل �لفرتة �ملقبلة، و�لتي 
�إقامتها  �ملقرر  �خلليجية  �الألعاب  دورة  يف  �مل�شاركة  ت�شهد 
على  ج��اء  �لقر�ر  �أن  �إىل  م�شري�   ،2022 مايو  �لكويت  يف 
���ش��وء م��ا يتمتع ب��ه �مل���درب م��ع ع��الق��ات ج��ي��دة م��ع جميع 
�الإمار�تية.  �لطائرة  بكرة  خرته  ع��ن  ف�شال  �لالعبني، 
 / �أنباء �الإمار�ت"  ل�"وكالة  ويقول �ل�شلمان يف ت�شريحات 
الإقامة  ي�شتعد  �لطائرة  للكرة  �الإم���ار�ت  :"منتخب  و�م/ 
مع�شكرين خالل �لفرتة �ملقبلة عقب �النتهاء من مباريات 
كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، حيث �شيقيم مع�شكرين 
�أحدهما د�خلي و�آخر خارجي من �ملتوقع �أن يكون يف دولة 
يتابع جميع  �مل��درب في�شكو  �أن  خليجية، ومما ال �شك فيه 
�أف�شل  �ختيار  �أج��ل  من  �حلالية  �لفرتة  خ��الل  �لالعبني 
�لعنا�شر للم�شاركة مع �ملنتخب �الأول". و�أكد عبد �لعزيز 

�لطائرة  للكرة  �الإم�����ار�ت  الحت���اد  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �ل�شلمان 
�أن �الحت����اد ق���رر ت��د���ش��ني م��وق��ع خ��ا���س ب��ه ب��روؤي��ة جديدة 
وخمتلفة ميكن من خاللها متابعة كافة �لنتائج و�الأرقام 
و�الإح�شائيات �خلا�شة بالفرق و�لالعبني، وكذلك متابعة 
ردود �الأفعال من جميع �ملهتمني باللعبة، �الأمر �لذي ي�شهم 
يف ن�شرها ب�شكل كبري د�خل دولة �الإمار�ت. و�أ�شاف: "�شيتم 
�لك�شف عن كافة تفا�شيل تطوير �لنظام �الإد�ري لالحتاد، 
�لعمومية  �جتماع �جلمعية  �لر�شمي خالل  �ملوقع  وكذلك 
لالحتاد و�لذي �شيعقد يوم 20 مار�س �جلاري حيث �شيتم 
تقدميها للجميع من �أجل �الرتقاء باللعبة وتطويرها مبا 
يتما�شى مع �ملتغري�ت �جلديدة يف خمتلف �لقطاعات، الفتا 
�ىل �نه �شيتم توقيع �تفاقية خالل �جلمعية �لعمومية مع 
�إحدى �شركات �لتقنية لتطوير �آليات �لعمل وحتقيق نقلة 
نوعية تخدم عمل �جلهاز �لفني و�حلكام خالل �ملباريات. 
�نه  �لطائرة  للكرة  �الإم���ار�ت  �لعام الحت��اد  �الأم��ني  و�أو�شح 
مت �التفاق مع �إحدى �ل�شركات �لوطنية �لر�ئدة من �أجل 
�لتو��شل  من�شات  عر  �لطائرة  �لكرة  مباريات  جميع  بث 
�الج��ت��م��اع��ي ورب��ط��ه��ا م��ب��ا���ش��رة ب��امل��وق��ع �الإل���ك���رتوين حتى 

و�أكد  بلحظة.  حلظة  �الأح����د�ث  متابعة  للجميع  يت�شنى 
خطة  مبلك  �ل��ط��ائ��رة  للكرة  �الإم����ار�ت  �حت��اد  �ن  �ل�شلمان 
طموحة من �أجل ��شت�شافة �لعديد من �لبطوالت �لدولية 
على �ر���س �الإم���ار�ت، حيث مت عقد �جتماع مع مدير عام 
�أم�����س �ل��ث��الث��اء، بح�شور عدد  �الحت���اد �ل���دويل للعبة ي��وم 
هناك  وكانت  �ل��دويل  �الحت��اد  يف  �لقطاعات  م�شوؤويل  من 
�لبطوالت  م��ن  لعدد  �الإم����ار�ت  ��شت�شافة  ح��ول  مناق�شات 
من  و�الهتمام  �ل�شريعة  �ال�شتجابة  الحظنا  وقد  �لكرى، 
ق��ب��ل �الحت����اد �ل����دويل، ح��ي��ث ي��ع��د ه���ذ� �الأم����ر د�ف��ع��ا كبري 
ومهما من �أجل ن�شر �للعبة ب�شكل �أكر، وكذلك ر�فد كبري 
عودة  ع��ن  وب�شوؤ�له  �الإم����ار�ت.  ل��دول��ة  �ل�شياحي  للرتويج 
�جلماهري �إىل مدرجات �لكرة �لطائرة يقول �الأمني �لعام 
الحتاد �الإمار�ت للكرة �لطائرة: "لدينا �لتز�م كامل بكافة 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  �ملعنية،  �جلهات  من  �ل�شادرة  �لتعليمات 
ت�شهد �لفرتة �ملقبلة عودة �جلماهري �إىل مدرجات �لطائرة 
م��ن �أج���ل زي���ادة �الث����ارة و�ل��ن��دي��ة خ��الل �مل��ب��اري��ات، خا�شة 
لكافة  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة  ي�شيف  �جل��م��اه��ريي  �حل�����ش��ور  و�أن 

�ملباريات.

حلبة يا�س ت�صيف ريا�صتني اإىل فعاليات الن�صخة 12 من ترايثلون »اأدنوك«

جتدد االإثارة والت�صويق يف بطولة جمل�س دبي الريا�صي الأكادمييات كرة القدم 

احتاد الطائرة ي�ضتعني مبدرب العني لقيادة املنتخب يف دورة االألعاب اخلليجية

ال�صلمان: خطة طموحة ال�صت�صافة عدد من البطوالت الكرى يف املرحلة املقبلة 
االإعالن عن تطوير النظام االإداري باالحتاد خالل اجلمعية العمومية املقبلة

•• ال�صارقة - وام:

�لوثب  م�شابقة  يف  للدولة  جديد�ً  رقماً  �لكعبي  لطيفة  �لالعبة  حققت 
�لثالثي �شمن مناف�شات بطولة �ألعاب �لقوى لريا�شة �ملر�أة، و�لتي نظمها 
للمعاقني  خورفكان  ن��ادي  و��شت�شافها  �ل��ق��وى  الأل��ع��اب  �الإم����ار�ت  �حت��اد 

تز�مناً مع �الحتفال باليومي �لعاملي للمر�أة.
ورمي  و�لثالثي  �لطويل  و�لوثب  �مل�شي  يف  مناف�شات  �لبطولة  ت�شمنت 

�ل��رم��ح ورم���ي �ل��ق��ر���س، وذل���ك ل��ف��ئ��ات �الأ���ش��ب��ال و�ل��ن��ا���ش��ئ��ات و�ل�شابات 
و�ل�شيد�ت.

رقم  حتقيق  يف  �ملر�أة  لريا�شة  �ل�شارقة  نادي  وجنحت " لطيفة" العبة 
جديد للدولة بعدما قطعت م�شافة 11.35 مرت لتحطم �لرقم �ل�شابق 

�مل�شجل با�شمها �أي�شا وم�شافته 11.12 مرت.
�شهد �ملناف�شات وتوج �لفائز�ت �ل�شيخة مرمي بنت �شقر �لقا�شمي بح�شور 
�ألعاب �لقوى، و�شامل �لنقبي  فهد عبد �هلل بن جمعة نائب رئي�س �حتاد 

�لقوى  �ألعاب  �أع�شاء �حت��اد  وع��دد من  للمعاقني،  ن��ادي خورفكان  رئي�س 
وم�شوؤويل �لنادي م�شت�شيف �لبطولة.

و يف خمتلف �مل�شابقات كان �لتناف�س قويا يف جميع �لفئات للو�شول �إىل 
�ل�شارقة  ن��ادي  تفوق  ع��ن  �ل�شيد�ت  فئة  نتائج  �أ�شفرت  و  �الأوىل  �مل��ر�ك��ز 
100 مرت، بينما  �الأول و�لثاين مل�شافة  باملركزين  �مل��ر�أة وفوزه  لريا�شة 
نال نادي �المار�ت �ملركز �لثالث فيما نال نادي �ل�شارقة للمر�أة �ملركزين 
�الأول و�لثالث يف م�شافة 400 مرت �شيد�ت وحل نادي �الإمار�ت ثانياً. و 

توزعت �ألقاب فئة 1500 مرت " �شيد�ت " بني �ل�شارقة للمر�أة و �لبطائح 
و �الإمار�ت، يف حني ذهب لقب �ملركز �الأول يف �شباق 3000 مرت �إىل نادي 
�لفوز يف  للمر�أة  �ل�شارقة  كرر  كما  ثانياً،  �لبطائح  للمر�أة وجاء  �ل�شارقة 

�شباق 1500 مرت × 4 وحل نادي �الإمار�ت ثانياً.
�الإمار�ت  �الأول وج��اء  �ملركز  للمر�أة  �ل�شارقة  ن��ادي  نال  �لرمح  و يف رمي 
ثانيا، و�لبطائح ثالثا، فيما حقق �ل�شارقة للمر�أة �ملركزين �الأول و�لثاين 

يف رمي �لرمح وحل دبا �حل�شن يف �ملركز �لثالث.

لطيفة الكعبي حتقق رقما جديدا يف الوثب الثالثي ببطولة األعاب القوى لريا�صة املراأة
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام: 

�لنم�شاوي  �شالي�شبورج  ب��ول  ورد  �الأمل���اين  ميونيخ  بايرن  م��ب��ار�ة  �شهدت 
يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا �لتي �نتهت يف �شاعة مبكرة من 
�شباح �أم�س رقما قيا�شيا غري م�شبوق يف �لبطولة �الأوروبية �الأهم، حيث 
�لبطولة،  تاريخ  يف  "هاتريك"  " �أ�شرع  ليفاندوفي�شكي  روب��ريت  �شجل 

خالل �ملبار�ة �لتي �نتهت يف �شالح بايرن ميونيخ 7 / 1.
ومتكن �لهد�ف �لبولندي من ت�شجيل 3 �أهد�ف خالل 11 دقيقة فقط، 
�عتبار� من �لدقيقة 12 �إىل �لدقيقة 23 من �للقاء، ليدخل �لتاريخ من 

�أو�شع �أبو�به، ويحطم �لرقم �لتاريخي �ل�شابق �لذي كان قد �شجله 
�شباك  يف  ميالن  ل�شالح  �شيموين  م��ارك��و  �الإي��ط��ايل  �ل��الع��ب 

�شيموين  �شجل  حينما   ،1996 عام  �لرنويجي  روزينرج 
�للقاء. من  دقيقة   24 �أول  " يف  "�لهاتريك 

يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  "�أوبتا" �ل���دول���ي���ة  ���ش��وب��ك��ا  وذك������رت 
على  �أي�شا  تفوق  ليفاندوفي�شكي  �أن  �الإح�شائيات 
�ل�شابق  ن��اب��ويل  مهاجم  ميليك  �أرك���ادي���وز  مو�طنه 
�الأول  �ل�شوط  يف  لفريقه  "هاتريك"  �شجل  �ل��ذي 
26، و38  3 و  �أم��ام جينك �لبلجيكي، يف �لدقائق 
�أوروب���ا عام  �أبطال  ل��دوري  �ملجموعات  دور  يف ختام 

.2019

من  بالعديد  ��شمه  �رتبط  ليفاندوفي�شكي  روب��ريت  �ن  بالذكر  �جلدير 
�الأوروب����ي مو�شم -2020  �لذهبي  �أب��رزه��ا ج��ائ��زة �حل���ذ�ء  �الإجن����از�ت 
�لذهبية  و�ل��ك��رة  �ملو�شم،  نف�س  الع��ب  الأف�شل  �لفيفا  وج��ائ��زة   ،2021
الأف�شل العب يف كاأ�س �لعامل لالأندية 2020، �أف�شل هد�ف يف �لعامل 
 ،2020 و   ،2015 و�الإح�����ش��اء يف عامي  للتاريخ  �ل���دويل  م��ن �الحت���اد 
�أف�شل العب يف �أوروبا مو�شم 2019، جائزة جلوب �شوكر الأف�شل العب 

يف �لعامل 2020.
�الأرقام  م��ن  �لعديد  حتطيم  ليفاندوفي�شكي  �لبولندي  للنجم  و�شبق 
 5 ت�شجيل  �أبرزها  �لقدم  لكرة  �الأمل��اين  �ل��دوري  تاريخ  �لقيا�شية يف 
�شبتمر  يف  فولف�شبورج  �شباك  يف  ميونيخ  لبايرن  �أه��د�ف 
قيا�شي  رقم  دقائق فقط وهو   9 2015 خالل  عام  من 
تاريخي مل يحققه �أي العب يف م�شرية كرة �لقدم. كما 
" �شوبر هاتريك"  �أه���د�ف   4 و�أن �شجل  له  �شبق  �أن��ه 
�لتي  �مل��ب��ار�ة  يف  دورمت��ون��د  بورو�شيا  �ل�شابق  لفريقه 
فاز فيها على ريال مدريد �ال�شباين 4 / 1 يف �ملربع 
�لذهبي ل���دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا يف �ب��ري��ل م��ن عام 

.2013

•• دبي –الفجر:

 ق��رر ن��ادي دب��ي �ل��دويل للريا�شات 
�ل���ب���ح���ري���ة ول���ل���م���رة �ل���ث���ان���ي���ة على 
�الأل���و�ح  مناف�شات  تنظيم  �ل��ت��و�يل 
�مل��ائ��ي��ة �ل��ط��ائ��رة )ه���اي���دروف���الي( 
و�حلركات و�ملهار�ت �ملفتوحة )فري 
���ش��ت��اي��ل( ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل�����دورة 
�لعاملي  دب��ي  معر�س  م��ن   28 رق��م 
يوم   م�شاء  وذل��ك   2022 للقو�رب 

غد �جلمعة.
 وكان نادي دبي �لدويل للريا�شات 
عر�شا  ت��ن��ظ��م  ج��ه��ة  �أول  �ل��ب��ح��ري��ة 
ليليا دوليا مب�شاركة �أبرز �ملت�شابقني 
جائزة  م��ن��اف�����ش��ات  �شمن  �ل��ع��امل��ي��ني 
دب���ي �ل��ك��رى ل��ل��در�ج��ات �مل��ائ��ي��ة يف 
�ن ينظم  2017 قبل  نوفمر عام 
�لعر�س �ملحلي �الأول يف �لدورة رقم 
26 للمعر�س مب�شاركة �أبطالنا من 
�لنادي  �لدولة حيث يحر�س  جنوم 
د�ئما  �ملناف�شات  تلك  تنظيم  على 
�شمن �شباق دبي �لدويل للدر�جات 

�ملائية -�أكو�بايك-.

 
وق��ال حممد ع��ب��د�هلل ح��ارب �ملدير 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي �ل�����دويل 
معر�س  يظل  �لبحرية  للريا�شات 
�نظار  ل��ل��ق��و�رب حم��ط  �لعاملي  دب��ي 
حمبي �لريا�شات �لبحرية يف �لدولة 
و�ملنطقة و�ل�شرق �الأو�شط وباعتبار 
�لنادي د�عم �شريك للدورة �حلالية 
فاإننا  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل�������دور�ت  ك���ل  ويف 
�لفعاليات  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  ���ش��رنك��ز 
من  �ملتميزة  �لرتفيهية  �لريا�شية 

دبي  لبطولة  �لثانية  �جلولة  بينها 
�اللو�ح  ومناف�شات  �الأ�شماك  ل�شيد 

�لطائرة )هايدروفالي(
و�أك�������د حم���م���د ع����ب����د�هلل ح������ارب �أن 
فعالية  ه��ي  غ��د�  �ملرتقبة  �ملناف�شة 
�ل��ن��ادي حيث  �أج��ن��دة  ر�شمية �شمن 
دبي  ���ش��ب��اق  م��ن  فعليا  تقدميها  مت 

�ل����دويل ل��ل��در�ج��ات �مل��ائ��ي��ة �إح���دى 
ج���والت ب��ط��ول��ة �الإم������ار�ت 2022 
ورو�ده  �مل��ع��ر���س  زو�ر  �أم�����ام  ل��ت��ق��ام 
�لبحرية  بالريا�شات  �ملهتمني  من 
�جلهة  ه���ارب���ر  دب���ي  م���ع  بالتن�شيق 
�ملر��شي  يف  �ملعر�س  حتت�شن  �ل��ت��ي 

�لر�قية يف �لوجهة �لبحرية.

للم�شارعة  �الإم�����ار�ت  �حت���اد  تلقي 
و�جلودو، ر�شالة �عتماد من �الحتاد 
�لدويل للجودو تفيد برجمة بطولة 
�أبوظبي جر�ند �شالم للجودو خالل 
�أكتوبر   23 21 وحتى  �لفرتة من 
2022 بدال من �شهر نوفمر ، كما 
�الأخرية  �ملا�شية  �لبطولة  حدث يف 
�لتي �أقيمت حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س 
�أبوظبي  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لبالد  �ح���ت���ف���االت  م���ع  ب���ال���ت���ز�م���ن 
و�لعيد   ،2021 �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ع��ي��د 
�لذهبي«  »�ل��ي��وب��ي��ل  ع���ام���اً   50 �ل���� 
و�لت�شامح،  و�ل�شالم  �ملحبة  لدولة 
مو��شلة  ��شت�شافتها  تتجدد  و�لتي 
�لبطوالت  حققتها  �لتي  لنجاحات 
ب��ف�����ش��ل توفر  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ن��وي��ة 
على  ح��ازت  �لتي  �لنجاح  متطلبات 
ر�شا �أ���ش��رة �جل���ودو يف �ل��ع��امل ،مما 
دفع �الحتاد �لدويل للجودو برئا�شة 
ماريو�س فايزر لتقدمي كا�س �لتميز 
�لتنظيمي يف ختام �لبطولة �ملا�شية 
مبدينة  »�أري���ن���ا«  ب�����ش��ال��ة   2021
ل�شعادة  �أبوظبي  يف  �لريا�شية  ز�يد 

رئي�س  �ل��درع��ي،  ثعلوب  ب��ن  حممد 
�عرت�فا  و�جل���ودو  �مل�شارعة  �حت���اد 
ب��ال��ن��ج��اح �مل��ت��ج��دد �ل����ذي ح���از على 
�أعلى درج��ات �لتميز من قبل جلنة 

�لتقييم .
�إن ما ي�شجع على   وق��ال �ل��درع��ي- 
�لبطولة  ��شت�شافة  يف  �ال���ش��ت��م��ر�ر 
5 عو��شم  ت��ق��ام يف  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة 
ع��امل��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا ع��ا���ش��م��ة دول���ة 
�أبوظبي هو وج��ود �لبنية  �الإم��ار�ت 
و�ل�شياحية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�لر�شيدة  قيادتنا  بها  �هتمت  �لتي 

�ل�شباب  لقطاع  دعما  ت�شكل  و�ل��ت��ي 
�إ�شهاماً  �أ�شهمت  و�لتي   ، و�لريا�شة 
ك��ب��ري�ً يف  مم��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة على 
كافه �مل�شتويات، و�لتي متثل �لهدف 
قيادتنا  �إل��ي��ه  ت�شعى  �ل��ذي  �الأ�شمى 
�شحياً  جمتمعنا  بجعل  �ل��ر���ش��ي��دة 
مما ينعك�س على حياته وجمتمعه .

و�أ�شاف – �شت�شهد �لفرتة �لقادمة 
للبطولة  ل�����الإع�����د�د  �ل���ع���م���ل  ب�����دء 
�أبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

�ل���ري���ا����ش���ي �ل�������ش���ري���ك �ل�����د�ئ�����م يف 
جناحات �الحتاد، ومو��شلة لل�شمعة 
�لتي �كت�شبتها �الإم��ار�ت يف  �لطيبة 
�لقوية  �ل���ع���ودة  ،ب��ع��د  �مل���ج���ال  ه����ذ� 
 "IJF"  ل��الحت��اد �ل���دويل ل��ل��ج��ودو
.. من  فعالياته  لكافة  �آم��ن  وب�شكل 
�لعر�قي  �الحت�����اد  – ت��ق��دم  ج��ان��ب 
للجودو للم�شاركة يف بطولة �أبوظبي 
جر�ند �شالم يف �أكتوبر �لقادم كاأول 

�لدول �ملتقدمة للم�شاركة .

•• اأبوظبي –الفجر: 

ب��رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
منطقة �لظفرة، يقام ر�يل �أبوظبي 
�حلادية  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  �ل�����ش��ح��ر�وي 
 –  5 �لفرتة من  و�لثالثني خ��الل 

�حلايل. مار�س   10
�شهد ر�يل �أبوظبي �ل�شحر�وي على 
�لنهايات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل�شنني  م��ر 
و�ليوم  �الأخ���ري،  �ليوم  يف  �لدر�مية 
���ش��ي�����ش��ه��د ن���ه���اي���ة م����ث����رية �أخ������رى 
�لعا�شمة  �إىل  �ل������ر�يل  ع�����ودة  م���ع 
�الإمار�تية قادماً من كثبان �لظفرة 

�لر�ئعة.
"مرحلة  �ل���ر�ب���ع���ة  �مل���رح���ل���ة  وب���ع���د 
 243 �أبوظبي" وم�شافتها  ط��ري�ن 
�الأم�����ر جهود�ً  ي��ت��ط��ل��ب  ����ش���وف  ك���م 
مذهلة من جنوم �لر�ليات للحيلولة 
بيرتهان�شيل  ���ش��ت��ي��ف��ان  ف����وز  دون 

بلقبه �ل�شابع، بينما ما تز�ل معركة 
�لدر�جات  �ملناف�شة �حلامية يف فئة 

�لنارية مفتوحة على م�شر�عيها.
�شتيفان  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل�����ش��ائ��ق  وق����ام 
�أ�س  �آر  "�أودي  ب�شيارة  بيرتهان�شل 
كيو �إي – ترون"   بتو�شعة �شد�رته 
�الإجمالية لل�شيار�ت �إىل 33 دقيقة 
مارتن  �لت�شيكي  ع��ن  ثانية   21 و 
بروكوب �لفائز عام 2018 ب�شيارة 
�إليه  ف���ورد ر�ب��ت��ور. وك��ل م��ا يحتاج 
بيرتهان�شيل �الآن هو جتنب حدوث 
لي�شبح  �الأخ������ري  �ل���ي���وم  يف  ك���ارث���ة 
تاريخ  يف  �الأك�����رث جن���اح���اً  �ل�����ش��ائ��ق 

�حلدث.
وم����ع �مل���رح���ل���ة �ل���ر�ب���ع���ة �ل���ت���ي فاز 
لو�شيانو  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل����در�ج  ب��ه��ا 
ف�����وزه الأول  ب��ي��ن��اف��ي��د���س م�����ش��ج��اًل 
�ملركز  يحتل  و�ل��ذي  مبرحلة،  م��رة 
للدر�جات  �ل��ع��ام  للرتتيب  �لتا�شع 
دق���ي���ق���ة عن   11 ب����ف����ارق  �ل���ن���اري���ة 

�ل���������ش����د�رة. وي���ق���رتب �ل������ر�يل من 
�مللحمية  �خل����ام���������ش����ة  م���رح���ل���ت���ه 
و�خل��ت��ام��ي��ة وحت��دي��د �ل��ف��ائ��ز بلقب 
باتت  �ل���ن���اري���ة، ح��ي��ث  �ل�����در�ج�����ات 
�مل��ر�ك��ز �الأرب��ع��ة �الأوىل  ب��ني  تف�شل 
دقيقتان و 34 ثانية فقط، وما ز�ل 
ه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن رو�د در�ج���ي 
�للحظات  ينتظرون  �مل�شانع  ف��رق 
وت�شجيل  ل��الن��ق�����ش��ا���س  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 

�أزمنة جيدة.
�شوندرالند  ����ش���ام  ت���ق���دم  وت��ق��ل�����س 
بدر�جة غازغاز باأكرث من 4 دقائق 
�ل����در�ج  ع���ن  ف��ق��ط  ث��ان��ي��ة   23 �إىل 
بدر�جة  كوينتانيال  بابلو  �لت�شيلي 
�الأ������ش�����رت�يل توبي  ه����ون����د�، وج�����اء 
دقيقة   19 و  دقيقة  بفارق  بر�ي�س 
خ��ل��ف ب��اب��ل��و، م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى �لنجم 

ب��ر�ب��ي��ك بدر�جة  �الأم��ري��ك��ي ري��ك��ي 
هوند� �أخرى.

�أن كوينتانيال �لفائز  ومن �لو��شح 
�ل�شحر�وي  �أب��وظ��ب��ي  ر�يل  ب��ل��ق��ب 
ل���ف���ئ���ة �ل�������در�ج�������ات �ل����ن����اري����ة ع���ام 
يف  ث���اٍن  ب��ف��وز  يفكر  ك��ان   ،2018
"�لرياح  ق������ال:  ع���ن���دم���ا  �ل���ن���ه���اي���ة 
و�حل���ر�رة جعلت ه��ذ� �الأم���ر �شعباً 
قدت  �أن���ن���ي  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ح���ق���اً، 
مبفردي يف معظم �ملرحلة. حاولت 
يكن ذلك  لكن مل  بقوة،  �أ�شغط  �أن 
لقد  �ل��ن��اع��م��ة.  �ل��رم��ال  على  �شهاًل 
كانت مرحلة رئي�شية �ليوم - وبقيت 

�أمامنا مرحلة و�حدة فقط ".
من جانبه قال بر�ي�س، �لذي ال يز�ل 
ي�شعر باآثار �حلادث �لذي تعر�س له 
يف �ملرحلة �لثانية عندما وقع حتت 

مرحلة  "نا�شبت  �أم  تي  كيه  در�جته 
وكانت  وو����ش���ع���ي.  ق����در�ت����ي  �ل���ي���وم 
�ل��ق��ي��ادة ع��ل��ى م���ا ي����ر�م ع��ل��ى دروب 
بع�س  يف  ول��ك��ن  �لناعمية  �ل��رم��ال 
�لرملية  �الأخ����ادي����د  ذ�ت  �الأق�������ش���ام 
�الأحو�ل  و�جهت �شعوبة. يف جميع 
قام �لفريق بعمل ر�ئع على در�جتي 

."
عن  �مل��د�ف��ع  �لعطية  نا�شر  و�شجل 
ل��ل��ي��وم �لثالث  �أ����ش���رع زم���ن  �ل��ل��ق��ب 
على �لتو�يل بفارق 3 دقائق وثانية 
ب�������ش���ي���ارة ت���وي���وت���ا ه���اي���ل���وك�������س عن 
برودر�يف  ب�شيارة  لوب  �شيبا�شتيان 
لقب  ع��ل��ى  �لعتيد  مناف�شه  ه��ان��رت 
بطولة �لعامل للر�ليات �ل�شحر�وية 

�لطويلة لهذ� �لعام.
لها  ت��ع��ر���س  �ل���ت���ي  �مل�����ش��اك��ل  و�أدت 

لوب  و�شيبا�شتيان  �لعطية  ن��ا���ش��ر 
برزيغون�شكي  ي��اك��وب  و�ل��ب��ول��ن��دي 
خالل  �ل��ر�ج��ح��ي  يزيد  و�ل�شعودي 
خروج  �إىل  �الأوىل  �ل��ث��الث��ة  �الأي����ام 
رباعي جمموعة تي 1 من �ملناف�شة 
�أمام  �لباب  فتح  مما  �الأ�شبوع.  ه��ذ� 
�خلفيفة  �ل�������ش���ي���ار�ت  م���ن  و�ح������دة 
�ملر�كز  �أح����د  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل����وزن 

�لثالثة �الأوىل للرتتيب �لعام.
�لرتتيب  �ملركز �خلام�س يف  و�حتل 
�ل����ع����ام م��ت�����ش��در جم���م���وع���ة ت����ي 4 
ب�شيارة  ج��وت��ز�ل  ماريك  �لبولندي 
�أكمل  ح��ي��ث  م��اف��ريي��ك،  – �أم  ك���ان 
مو�طنه برزيغون�شكي �ملر�كز �ل�شتة 
�شيارته  تي1ب  مل��ج��م��وع��ة  �الأوىل 

ميني جون كوبر ورك�س باغي.
يف هذه �الأثناء، لن يكون هناك فائز 

موؤكد يف فئة در�جات �لكو�د�س غد�ً 
�الإم��ار�ت��ي عبد  �ملت�شابق  م��ن  �أك��رث 
�أه���ل���ي �مل���د�ف���ع ع���ن �للقب  �ل��ع��زي��ز 
ويت�شدر  ر�ب���ت���ور  ي��ام��اه��ا  ب���در�ج���ة 
 32 48 دق��ي��ق��ة و  ب��ف��ارق ���ش��اع��ة و 
ثانية عن �ل�شلوفاكي يور�ي فارجا.

وقال  �مل��رح��ل��ة  بيرتهان�شل  و�أك��م��ل 
لنا  بالن�شبة  �شهاًل  �ليوم  يكن  "مل 
للو�شول  جيد  بعمل  قمنا  ولكننا 
جيدة.  حالة  يف  �ملرحلة  نهاية  �إىل 
باأمان الأننا  �لقيادة  �إىل  نحتاج غد�ً 
ن���ري���د �ل����ف����وز، ل���ذل���ك ن��ح��ن نبذل 

ق�شارى جهدنا ".
"حاولت  ق���ائ���اًل:  ب���روك���وب  وع���ل���ق 
و�لكثبان  ب�����ال�����ر�يل  �ال����ش���ت���م���ت���اع 
�لرملية - ولهذ� نحن هنا ون�شارك 
يف ه��ذ� �ل���ر�يل �ل��ر�ئ��ع. غ���د�ً تكون 
�مل���رح���ل���ة �الأخ���������رية م��ل��ي��ئ��ة د�ئ���م���اً 
د�ئماً  �أ�شتمتع  خمتلطة.  مب�شاعر 
بالذهاب �إىل �أبوظبي، لكنها مرحلة 

طويلة لذ� فهي لي�شت �شهلة ".
مبرحلة  �ل���ف���ائ���ز  �ل��ع��ط��ي��ة،  وق�����ال 
للغاية  �شعيد  "�أنا  �أبوظبي  ط��ري�ن 
باأد�ئنا، لقد كان يوماً جيد�ً بالن�شبة 
�لعام.  �لرتتيب  ع��ن  �أع���رف  ال  لنا. 
لكنني �أعلم �أن كل نقطة �شت�شاعدنا 

يف �لبطولة ".
�ل�شحر�وي  �أبوظبي  ر�يل  ويحظى 
ب����دع����م دي��������و�ن مم���ث���ل �حل����اك����م يف 
�لدفاع،  ووز�رة  �ل��ظ��ف��رة،  منطقة 
وجمل�س �أبوظبي �لريا�شي، و�شركة 
�أدنوك للتوزيع، وحلبة مر�شى يا�س، 
�أبوظبي،  وط����ري�ن  ي��ا���س،  وج��زي��رة 
و�ال�����ش����ع����اف �ل����وط����ن����ي، وت���وي���وت���ا 
وبلدية  �أبوظبي،  و�شرطة  �لفطيم، 
للتوزيع،  �أبوظبي  و�شركة  �أبوظبي، 
�ل���ظ���ف���رة، ومياه  م��ن��ط��ق��ة  وب��ل��دي��ة 
�لريا�شية،  �أب��وظ��ب��ي  وق��ن��اة  �ل��ع��ني، 
و"تدوير" مركز  �مل���دين،  و�ل��دف��اع 

�أبوظبي الإد�رة �لنفايات.

برعاية حمدان بن زايد

جنوم الدراجات النارية يخو�صون غمار  املرحلة االأخرية من رايل اأبوظبي ال�صحراوي و�صوندرالند يتعر�س ل�صغط �صديد

ليفاندوفي�صكي يوا�صل حتطيم االأرقام 
القيا�صية باأ�صرع »هاتريك« يف ال�صامبيونز ليج

األواح طائرة ومهارات مفتوحة ت�ضد الزوار غدا

العر�س الليلي للدراجات املائية يعود يف معر�س القوارب

جراند �ضالم اأبوظبي للجودو يف اأكتوبر والعراق اأول املتقدمني

الدرعي : بنيتنا التحتية مفخرة وثقة 
اأ�صرة اجلودو ت�صاعف من اهتمامنا

جديد  قيا�ضي  رقم  ت�ضجيل  من  قو�ضني  قاب  • بيرتهان�ضيل 



ي�صطر لالختيار بني �صوته 
ووجهه ب�صبب حالة نادرة

يعاين ز�كري بر�ون "28 عاماً" من والية تيني�شي �الأمريكية من 
ورم كي�شي، وهو عيب خلقي يظهر على �شكل هيكل ي�شبه �لكي�س 
وفكه،  ل�شانه  �لكي�س على  ويوؤثر  و�لرقبة.  �لر�أ�س  ع��ادًة على  يقع 
وجهه  بانتفاخ  ت�شببه  �إىل  �إ�شافة  �لتحدث،  على  مقدرته  وعلى 

ب�شكل كبري وجعله م�شتدير�ً.
وبح�شب �الأطباء، ميكن �إز�لة �لورم �لذي يعاين منه ز�كري بعملية 
جر�حية، �إذ� رغب يف �إ�شالح �لت�شوه �خللقي، �إال �أن هذه �لعملية 
من �ملمكن �أن تفقده �شوته ول�شانه متاماً وي�شبح غري قادر على 

�لنطق و�لكالم.
وقد فكر ز�كري كثري�ً يف خيار�ته �ل�شعبة، قبل �أن يقرر �المتناع 
�إن �شوته ومقدرته على  �إج��ر�ء �لعملية �جلر�حية، الأنه قال  عن 

�لكالم و�لنطق، �أكرث �أهمية من جتميل مظهره.
و�لعزلة  بالنف�س  �ل��ث��ق��ة  يف  م�شاكل  م��ن  ع��ان��ى  ق��د  ز�ك����ري  وك���ان 
�الجتماعية ب�شبب �شكل وجهه، وكان يق�شي وقتاً طوياًل من يومه 

يف ممار�شة �ألعاب �لفيديو، ليتفادى لقاء �الآخرين.
�لفيديو، حيث كان مي�شي  �ألعاب  �إىل مدمن على  �ل�شاب  وحتول 
�أ�شيب  �الأل��ع��اب، حتى  ه��ذه  �ليوم يف ممار�شة  �شاعة يف   14 قر�بة 
و�لده  جعل  مم��ا  �مل�شي،  على  ق��درت��ه  و�شعفت  عينيه  يف  ب��اأ���ش��ر�ر 

يتدخل الإنقاذه.
عمد �لو�لد �إىل حث �بنه ز�كري على �أن يعي�س حياته على �أكمل 
وجه، و�البتعاد عن �ألعاب �لفيديو وتقبل �شكله كما هو. وبالفعل 
توقف �ل�شاب عن ممار�شة �ألعاب �لفيديو، وح�شل على وظيفتني، 

وبد�أ مبمار�شة �لريا�شة.

يوؤلف كتبًا عن اإ�صابته بورمني بالدماغ
باأنه  �ل�شد�ع، الحظ  عندما بد�أ �لريطاين تيم كوبر يعاين من 
�أي طبيب ب�شاأن هذه  يتال�شى عندما ينام، لذ� مل يقم با�شت�شارة 
�مل�شكلة، لكنه �نهار فجاأة يف �ل�شارع يف �أحد �الأيام بعد جل�شة غولف 

مع �الأ�شدقاء.
�إىل �مل�شت�شفى، وبعد وقت  مت نقل تيم �لبالغ من �لعمر 57 عاماً 
ق�شري من و�شوله �إىل �مل�شت�شفى بد�أ بتقيوؤ مادة غامقة �للون تبني 
�أن يكت�شف  باأنها دماء فا�شدة. ومل مي�س وقت طويل قبل  الحقاً 
�الأطباء �أن تيم يعاين من ورم كبري يف دماغه، موؤلف من ورمني 

منف�شلني �ندجما مع مرور �لوقت.
ما  ��شتيعاب  من  �أمتكن  " مل  معاناته:  عن  متحدثاً  تيم  ويقول 
حدث معي، الأنني كنت �أعاين من �آالم �شديدة، ولكن زوجتي �أدركت 

جيد�ً ما قاله �الأطباء. لقد كان وقتاً ع�شيباً جد�ً لكلينا".
�أ�شيب �مل�شعفون بال�شدمة الأن تيم مل يعان من �أي �أعر��س �أخرى 
�أنه مل  �أن �ل��ورم ينمو يف دماغه منذ خم�س �شنو�ت. ومبا  و�أك��دو� 
يكن ورماً �شرطانياً، فقد قرر �الأطباء �إز�لته على �لفور يف عملية 

جر�حية ناجحة.
بعنو�ن  جتربته،  عن  كتاب  بتاأليف  تيم  يقوم  �حل��ايل  �لوقت  ويف 
"�شخرة يف ر�أ�شي"، بالتعاون مع موؤ�ش�شة �ل�شرية �لذ�تية �لوطنية 

"ميرتو" �الإلكرتوين.  موقع  �أورد  ما  وفق  تري��س"،  "�شتوري 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الزواج حتت اأ�صوات الر�صا�س 
بالبهجة  مفعم  بع�شها  �إن�شانية  ق�ش�شا  �حل��رب  �شجلت  �لقا�شية،  و�لظروف  �ملد�فع  و�أ�شو�ت  �حل��رب  �أه��و�ل  رغم 

وكحيلة لل�شمود خالل �لعملية �لع�شكرية �لرو�شية على بالدهم.
ومع فر�ر نحو مليون ون�شف �أوكر�ين خارج �لبالد، فتحت تلك �لزيجات بارقة �أمل يف حلظات �ملحن على م�شتقبل 
�أقوى  �الأوكر�نية يف وجه ثاين  " للقو�ت  "�شمود�  �عتر مر�قبني  �أ�شباب ما  �ملحك، وت�شيء جانبا من  بلد على 

جيو�س �لعامل.
�لرو�شية،  �لقو�ت  حا�شرتها  �لتي  كييف  �لعا�شمة  يف  �لفا�شلة  للمعركة  �الأوكر�نية  �لقو�ت  ��شتعد�د�ت  وتتو��شل 
وت�شتهدفها بال�شو�ريخ �أمال يف ت�شيق �خلناق على �جلي�س �الأوكر�ين لتحقيق �نت�شار حا�شم ميكن ��شتخد�مه على 

طاولة �ملفاو�شات �لتي �شجلت جولتها �لثالثة على حدود بيالرو�شيا، بع�س �لتقدم �لب�شيط.
�إيفا�شينكو، ع�شو يف قو�ت �لدفاع  �أوكر�نيون لالحتفال بزفاف لي�شيا  قرب نقطة تفتي�س يف كييف ��شطف جنود 
�الإقليمية �الأوكر�نية �إىل على يد نائب قائد كتيبتها، فالريي فيليمونوف فيما تتالحق �الأخبار �لتي توثق �لق�شف 

�لرو�شي على مو�قع �جلي�س يف كييف.
و�رتدى �لزوج خوذة بينما �رتدت �لعرو�س زيا ع�شكريا، وكذلك فعل �لكاهن و�حلا�شرون يف حفل �لزفاف، �لذين 
�لكتف  على  حممولة  �شاروخية  قذ�ئف  حاملني  �ل��زو�ج  موكب  يف  و��شطفو�  �الأوكر�نية  �لدفاع  ق��و�ت  من  كانو� 

و�شو�ريخ م�شادة للدبابات، بح�شب �شحيفة "و��شنطن بو�شت" �الأمريكية.

اخلميس   10  مارس    2022  م   -    العـدد   13489  
 Thursday    10  March   2022   -  Issue No   13489

درا�صة: اأ�صالف االأخطبوط عا�صوا قبل حقبة الدينا�صورات
�كت�شف علماء يف والية مونتانا �الأمريكية، �أقدم �شلف معروف لالأخطبوط، 

يف �أحفورة يبلغ عمرها قر�بة 330 مليون عام.
وخل�س �لباحثون �إىل �أن �ملخلوق �لقدمي عا�س قبل ماليني �ل�شنني مما كان 

يعتقد �شابقا، ما يعني �أن �الأخطبوطات ن�شاأت قبل ع�شر �لدينا�شور�ت.
وقال �لعلماء �إن �الأحفورة ي�شل طولها �إىل 12 �شم وبها 10 �أطر�ف لكل 
متتلك  �حلديثة  �الأخطبوطات  �أن  �إىل  وي�شار  �ملا�شات.  من  �شفان  منها 
ثمانية �أطر�ف. ورمبا عا�س �الأخطبوط �لقدمي يف خليج حميط ��شتو�ئي 
�شميث�شونيان  متحف  يف  �حل��ي��و�ن  ع��امل  فيكيوين،  مايك  و�أو���ش��ح  �شحل. 
�لنادر  "من  �أنه  �لدر��شة،  ي�شارك يف  و�ل��ذي مل  �لطبيعي  للتاريخ  �لوطني 
هذ�  قليلة.  �أم��اك��ن  يف  �إال  �ل��رخ��وة  �الأن�شجة  حفريات  على  �لعثور  للغاية 
�كت�شاف مثري للغاية. �إنه يدفع بال�شاللة �إىل �لور�ء �أكرث بكثري مما كان 
و�ل��ني، عامل �حلفريات يف  كري�شتوفر  قال  ه��ذ�،  و�إىل  معروفا من قبل". 
�ملتحف �الأمريكي للتاريخ �لطبيعي وزمالوؤه موؤلفو �لدر��شة �لتي ن�شرت 
�إن �الأحفورة �ملحفوظة جيد�  "نيت�شر كوميونيكي�شنز"،  �لثالثاء يف جملة 
تظهر �أي�شا "بع�س �الأدلة على وجود كي�س حر" رمبا ��شتخدم ل�شخ �شائل 
�ملفرت�شة، متاما  �حليو�نات  �لتخفي من  للم�شاعدة يف  �جل�شد  على  د�ك��ن 

مثلما تفعل �الأخطبوطات �حلديثة.

ب�صبب اآي�س كرمي.. ماكدونالدز مطالب بدفع 900 مليون دوالر
�لعامل،  يف  �الأك���ر  م��اك��دون��ال��دز،  مطاعم  �شل�شلة  �أم��ريك��ي��ة،  �شركة  قا�شت 
"ت�شويه  حملة  ب�شبب  دوالر،  مليون   900 �إىل  ت�شل  بتعوي�شات  مطالبة 
"�الآي�س  �أجهزة  ل�شناعة  �شركة  و�أ���ش��ارت  �ل�شركة.  تعبري  حد  �شمعة" على 
�لعمالقة،  �ملطاعم  �شركة  �أن  �إىل  ماكدونالدز،  مطاعم  مع  عملت  كرمي"، 
�أخرى، تفيد  �إىل �شركات  �إلكرتوين حتري�شية  باإر�شال ر�شائل بريد  قامت 

باأن �أجهزتهم ت�شكل تهديد� على �ل�شالمة وال تعمل ب�شكل �شحيح.
وك�شفت وثائق �ملحكمة، �أن موؤ�ش�شي �شركة "كيت�س" ل�شناعة �أجهزة �الآي�س 
كرمي، ميلي�شا نيل�شون وجريميي �أو�شوليفان، ي�شعون للح�شول على 900 
�لكاذب  و�الإع��الن  �لت�شهري  ب�شبب  كتعوي�س من ماكدونالدز  مليون دوالر 

و�لتدخل يف عقودها مع �لعمالء، ح�شب ما ن�شر موقع "ذ� هيل".
وقالت �شركة "كيت�س": "تقدم �ل�شركة على هذ� �الإجر�ء لت�شحيح �الأمور، 
�مل���دين، و�حل��د م��ن �شلوك  �ل��ق��ان��ون  �ل�شركة مبوجب  و�ل��دف��اع ع��ن حقوق 
�لتعوي�شات، وحماية �جلمهور  و��شرتد�د  للمناف�شة،  �ملناه�س  ماكدونالدز 
�مل�شتهلك من �الإعالنات �لكاذبة و�مل�شللة، و�أخري� �إ�شالح �أجهزة ماكدونالدز 
�لعاطلة عن �لعمل". وقال متحدث با�شم �شل�شلة مطاعم �لوجبات �ل�شريعة 
يف بيان، �إن "مز�عم "كيت�س ال �أ�شا�س لها من �ل�شحة"، و�أنهم �شيتعاملون مع 
�ل�شركة �لنا�شئة يف �ملحكمة. وت�شت�شهد �ل�شركة �ل�شخمة �أي�شا باأن �شهاد�ت 

�ل�شالمة �لتي ح�شلت عليها "كيت�س" ال تفي باملعايري �ملطلوبة للمعد�ت.

اإ�صقاط الدعوى 
�صد االأمري اأندرو 

�العتد�ء  دع���وى  ر�شمياً  �أُ���ش��ق��ط��ت 
�الأمريكية  رفعتها  �لتي  �جلن�شي 
نيويورك  يف  ج���وف���ري  ف��رج��ي��ن��ي��ا 
ع��ل��ى �الأم����ري �ل��ري��ط��اين �أن����درو، 
�لتي  �مل���ال���ي���ة  ب��ال��ت�����ش��وي��ة  ع���م���اًل 
بح�شب  �ملّدعية،  مع  �إليها  تو�شل 
 . ق�شائية  م�شتند�ت  �أظ��ه��رت��ه  م��ا 
وك���ان �ل��ط��رف��ان ع��ق��د� يف �شباط-
بالرت��شي  �تفاقاً  �لفائت  فر�ير 
�لثاين  �ل��ن��ج��ل  ي��دف��ع  ب���اأن  يق�شي 
�لثانية  �إليز�بيث  بريطانيا  مللكة 
ُيك�شف  مل  مالياً  مبلغاً  جل��وف��ري 
�لنقاب عن قيمته، جتنباً لالإحر�ج 
�أن ت�شببه  �لعلني �لذي كان ميكن 

له �ملحاكمة يف هذه �لق�شية.
باإ�شقاط  "�إقر�ر�ً  �لطرفان  وتقدم 
حمكمة  �إىل  �ل��ق�����ش��ي��ة  يف  �حلق" 
وقعه  ن����ي����وي����ورك،  يف  ف����در�ل����ي����ة 
�أم�س  ك���اب���الن   ل��وي�����س  �ل��ق��ا���ش��ي 
�التفاق  وق�����ش��ى  �ل��ث��الث��اء.  �الأول 
�ل�شهر �لفائت باأن ت�شحب جوفري 
�ملبلغ  تلقيها"  "لدى  �ل����دع����وى 
�ملالية،  �لت�شوية  عليه  ن�شت  �لذي 

مما يعني �أنها ت�شلمته فعاًل.
�إن �الأمري  ت��وؤك��د  وك��ان��ت ج��وف��ري 
ع��الق��ة جن�شية معها  �أق���ام  �أن����درو 
عندما كانت يف �ل�شابعة ع�شرة �أي 
قا�شر� مبوجب �لقانون �الأمريكي، 
ب��ع��دم��ا ت���ع���ارف���ا م���ن خ����الل رجل 
�إب�شتني  جيفري  �لر�حل  �الأع��م��ال 
�لذي �نتحر يف �شجنه يف نيويورك 
�لعام 2019 قبل بدء حماكمته يف 

جر�ئم جن�شية.
جنائية  �ت��ه��ام��ات  �أي  ت��وّج��ه  ومل 
عاماً" �لذي   61" �أن���درو  ل��الأم��ري 

و�ظب على نفي هذه �التهامات.

مقتنيات �صتيف جوبز يف مزاد
بظهور  مرتبطة  مقتنيات  ُت��ط��رح 
�ملنزيل  و�لكمبيوتر  "�أبل"  �شركة 
مز�د  يف  للبيع  �ل��ف��ي��دي��و،  و�أل���ع���اب 

ينتهي يف17 مار�س �جلاري.
و�شيكون �لعن�شر �الأهم �شمن مز�د 
�إنغلبارت،  ج��وب��ز:  �شتيف  "ثورة 
�أتاري و�أبل"، �شيك �شادر يف يوليو 
1976 بقيمة 3430 دوالر� ل�شر�ء 
وقع   ،"1 "�أبل  ل��ك��م��ب��ي��وت��ر  ق��ط��ع 
عليه موؤ�ش�شا �ل�شركة �شتيف جوبز 

و�شتيف وزنياك.
نائب  ليفينغ�شتون  ب��وب��ي  وق����ال 
�لتي  �آر"  ل�"�آر  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لبيع:  ع��م��ل��ي��ة  ع���ل���ى  ���ش��ت�����ش��رف 
لديهم  يكون  �أن  قبل  هذ�  "حدث 

)�شركة �أبل( �أي م�شتثمرين".
توقيع  يف  "�ل�شبب  و�أ�������ش������اف: 
�الثنني عليه )�ل�شيك( هو �التفاق 
�ملوقع بينهما. �أي نفقات تزيد على 
�ملو�فقة  عليهما  ك���ان  دوالر  �أل���ف 

عليها وهذ� هو �لدليل".
وتابع: "ما يجعل �أجهزة �لكمبيوتر 
و�ألعاب �لفيديو هذه مميزة للغاية 
ه��و �أن��ه��ا من���اذج �أول��ي��ة. ه��ي مناذج 
عليها  �لعثور  ي�شعب  ج��د�  مبكرة 

�الآن".
"�أر�شل  ق���ائ���ال:  ح��دي��ث��ه  و�خ��ت��ت��م 
�ل�شيليكون،  و�دي  م��ن  �أ���ش��خ��ا���س 
ك���ان���و� ه��ن��اك ع��ن��دم��ا ب�����د�أت ثورة 
�ملقتنيات  باأكملها، هذه  �لكمبيوتر 

�إلينا".
وي���ت�������ش���م���ن �مل���������ز�د �ل����ع����دي����د من 
ومنها  بجوبز،  �ملرتبطة  �ملقتنيات 
�شوره يف �ملدر�شة �لثانوية و�لطلب 
�لذي مالأه ل�شغل وظيفة يف �شركة 

�أتاري.

مرمي اأوزريل حتدث 
�صجة بف�صتانها الغريب 
�أوزريل   �ل��رتك��ي��ة  م���رمي  ب��ال��ن��ج��م��ة  ���ش��ج��ت 
مو�قع �لتو��شل �الجتماعي  باأحدث �شورة 
بني  بلبلة  �أث���ار  وم��ا   ، �شفحتها  يف  ن�شرتها 
بت�شميم  �لذي متيز  �ملتابعني ف�شتان مرمي 
و�الأ�شود،  �ل��ف��و���ش��ي��ا  ب��ال��ل��ون  والف����ت  غ��ري��ب 
وخطفت مرمي �الأنظار بجمالها و�أناقتها �إذ 
ترك عدد كبري من �ملتابعني لها �لكثري من 

�لتعليقات و�الإعجابات.
�حتفلت  ق��د  ك��ان��ت  �أوزريل  م���رمي  �أن  ي��ذك��ر 
جديدها  ب�شور  �لكبرية  �بنتها  ميالد  بعيد 

ن�شرتها يف �شفحتها �خلا�شة .
كثريون  الح��ظ  �أن  بعد  بال�شور   ك��ذل��ك  و   
حيث  م��ن  لها  م��رمي  البنتي  �لكبري  �ل�شبه 
�ملالمح ولون �لعيون، �إ�شافة �إىل لون �ل�شعر 
�ملعلقني عن  �ل��ف��احت. وع��ر ع��دد كبري م��ن 

�إعجابهم بجمالهن ونعومتهن.

حاول اغت�صاب فتاة فمات بطلقة
�أفادت �ل�شلطات �الأمنية يف كرد�شتان �لعر�ق باأن قوة من 
�ل�شرطة �لع�شكرية قتلت رجاًل خالل حماولته �غت�شاب 

فتاة د�خل �شيارته يف حمافظة �أربيل.
وذكرت مديرية �شرطة �أربيل، يف بيان، �أنه "يف يوم �الأحد 
6 مار�س-�آذ�ر �جلاري وحتديد�ً يف �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاء، 
وقع حادث قتل يف �شارع 150 مرتي قرب مديرية �ملرور، 
وم�شرف )�ملنارة( وبعد و�شول قو�ت �ل�شرطة �إىل حمل 
�حلادث للقيام بالتحقيق، تبني �أن �شخ�شاً ُيدعى "�شادق 
للبيان  ووفقاً  �شيارته".  د�خ��ل  �خلالق جمال" ُقتل  عبد 
فاإن "�لقتيل كانت برفقته مو�طنة ُتدعى "�أ. �أ. م" وبعد 
�لقتيل حاول  �أن  �ت�شح  �الأولية  �لتحقيقات  نتائج  ظهور 
�مل�شرف  �مل�شاعدة لي�شل حر��س  و�أنها طلبت  �غت�شابها، 
�لتابعني لقو�ت �لزيرفاين �إىل �ل�شيارة مل�شاعدة �لفتاة �إال 
�لنار عليه  �أطلقو�  �لهرب ونتيجة لذلك  �أر�د  �ل�شائق  �أن 
�شلما  "�ملتهمني  �أن  �لبيان  وت��اب��ع  بوفاته".  ت�شبب  مم��ا 
�أن  �إىل  م�شري�  �أربيل"،  �آ�شاي�س  مديرية  �إىل  نف�شيهما 
�ملتهمني و�لفتاة يخ�شعون للتحقيق من قو�ت �ل�شرطة 
�لتي �ألقت �لقب�س عليهم بقر�ر قا�شي �لتحقيق مبوجب 

�ملادة 405 من قانون �لعقوبات �لعر�قي.

�صتينية تتحول اإىل عار�صة �صهرية
�لعمر جمرد رقم، وميكنك �أن تكون ما تريد �أن تكون يف 
تبلغ  �لتي  بر�كا�س  �لدكتورة جيتا  ر�أي  �أي عمر، بح�شب 
من �لعمر 67 عاماً، وهي حالًيا و�حدة من �أكرث �لوجوه 

�ملرغوبة يف عامل عر�س �الأزياء مع كبار �مل�شممني.
ك�شرت بر�كا�س �ل�شورة �لنمطية �ملتعلقة بالعمر، ومهدت 
�لطريق لنموذج �ملر�أة �لنا�شجة �لتي حققت حلمها رغم 
�لتقدم يف �ل�شن، وبد�أت بعر�س �الأزياء ل�شالح �لكثري من 

�شركات �الأزياء �ملعروفة يف �لهند وعلى م�شتوى �لعامل.
وقالت بر�كا�س متحدثة عن جتربتها: “ مل �أفكر يف عر�س 
�الأزياء عندما كنت �شغرية. �عتقدت د�ئًما �أنه لي�س لدي 
ما يلزم الأكون عار�شة �أزياء وكنت �شعيدة بعملي كطبيبة. 
ومل �أكن �أعرف �أبًد� �أنني يوماً ما �شاأ�شبح عار�شة �أزياء.” 
و�أ�شافت: " �شادف و�أن ز�ر م�شور �إيطايل عيادتي لتلقي 
�لعالج، و�شاألني �إن كنت �أرغب يف �أن �أكون عار�شة �أزياء. 
بعد �شهرين ر��شلني وطلب �شوري. ونظًر� الأنني مل يكن 
�شوري  له  �أر�شلت  فقد  كعار�شة،  منا�شبة  لقطات  ل��دي 
بر�كا�س،  �لدكتورة  رحلة  وب��د�أت  �أبنائي".  �ختارها  �لتي 
عر �رتد�ء �أزياء ل�شالح �شركة جاي بور، ومن ثم ماركة 
وقت  تخ�شي�س  من  �لرغم  وعلى  تاهيلياين".  "تارون 
حر�شت  بر�كا�س  �لدكتورة  �أن  �إال  �الأزي���اء،  لعر�س  كبري 

على تقدمي �ال�شت�شارة ملر�شاها ب�شكل منتظم، .

رجل يهدي قريبته باقة زهور من الذهب 
مبنا�شبة عيد �ملر�أة، طلب رجل من و�شط مدينة د� نانغ 
�لفيتنامية، باقة زهور م�شنوعة من "قطع ذهبية"، تزيد 
قيمتها عن 7 مليار�ت دوجن فيتنامي )307 �آالف دوالر 
ثي جياو،  ل��وجن  وقالت  "قريبته".  �أج��ل  ، من  �أمريكي( 
�شاحبة حمل لبيع �لزهور يف مدينة كان ثو �جلنوبية، �إن 
�لرجل �أح�شر 100 قطعة من �لذهب �إىل متجرها يوم 
20 مليون دوجن  لها  �لباقة، ودفع  �ملا�شي ل�شنع  �الأح��د 

فيتنامي "نحو 900 دوالر" لتحقيق ذلك.

عيب بال�صخ�صية لدى املولعني باالأبراج والتنجيم
و�لذكاء  �ل�شخ�شية  علم  در��شة حديثة يف  تو�شلت 
�لذين  �الأ�شخا�س  ب��اأن  مفاده  جديد،  �كت�شاف  �إىل 
يوؤمنون بعلم �لتنجيم مييلون �إىل �أن يكونو� �أكرث 

نرج�شية.
وت��ق��ود �ل��در����ش��ة يف ج��ام��ع��ة ل��ون��د ب��ال�����ش��وي��د، �إيد� 
�أندر�شون، �لتي تعتر علم �لتنجيم �ملتعارف عليه 

منذ �أكرث من 2000 عام باأنه علم ز�ئف.
�لرنج�شيني،  يجذب  �لتنجيم  �أن  �لدر��شة  وتظهر 
الأنه يركز على �لذ�ت ويعزز �إح�شا�س �لفرد بالتفرد، 
ويجعل �لرنج�شيني يعتقدون باأنه مينحهم معرفة 
خا�شة ال ميتلكها معظم �لنا�س، �أو يوؤكد �أن لديهم 
ترتبط  �لرنج�شية  الأن  �ل��ك��ون،  مع  خا�شة  عالقة 
على  �لفرد  بتفوق  و�مي��ان  بالذ�ت  كبري  باإح�شا�س 
قد  �ل��ن��ا���س  �أن  �ىل  �ل��در����ش��ة  وخل�شت  �الآخ���ري���ن. 
ي��وؤم��ن��ون ب��ال��ت��ن��ب��وؤ�ت �ل��ف��ل��ك��ي��ة، الأ���ش��ب��اب خمتلفة 
الأنها  جذ�بة  �لنا�س  بع�س  يجدها  قد  ومتعار�شة، 
قد  بينما  و�خل�شو�شية،  باالأنانية  �إح�شا�شهم  تعزز 

يعترها �الآخرون و�شيلة للمعرفة �لروحية.
وقد يكون �لوعي �لذ�تي �ملكت�شب من علم �لتنجيم 
"بارنوم"، وهي ظاهرة يعتقد  �أي�شا نتيجة لتاأثري 
تنطبق  �ملعممة  �ل��ع��ب��ار�ت  �أن  خاللها،  م��ن  �لنا�س 
عليهم �شخ�شيا، وباأن �لعبار�ت �لعامة للخ�شائ�س 

�لب�شرية �مل�شرتكة، هي �أو�شاف دقيقة الأنف�شهم.
ومن �ملثري للده�شة �أن علم �لتنجيم و��شع �النت�شار 
و�الأذكياء،  �ملتعلمني  �أو���ش��اط  ب��ني  حتى  �ل��ع��امل  يف 
على �لرغم من وجود �أدلة كثرية على �أنه ال �أ�شا�س 
له من �ل�شحة من �لناحية �لعلمية. والحظ علماء 
�لتنجيم  �إىل  ميال  �الأك���رث  �الأ�شخا�س  �أن  �لنف�س 
خارجي  مركز  لديهم  يكون  �أن  �إىل  ا  �أي�شً مييلون 
باأن  يعتقدون  �أن��ه��م  يعني  �حل��ي��اة، مم��ا  للتحكم يف 
جن��اح��ات��ه��م �أو �إخ��ف��اق��ات��ه��م ن��اجت��ة ع��ن ع��و�م��ل �أو 
ق��وى خ��ارج��ي��ة خ��ارج��ة ع��ن ت��اأث��ريه��م، على عك�س 
لل�شيطرة،  د�خلي  موقع  لديهم  �لذين  �الأ�شخا�س 

وهم يعترون �أنف�شهم �مل�شيطرين على حياتهم.

املمثلة االأمريكية كري�ضتني �ضتيوارت ت�ضل حل�ضور حفل اأو�ضكار يف هوليوود ريبورتر يف �ضباجو اآوتدور بافيليون -ا ف ب 

نيكي ميناج تدافع عن 
بريتني �صبريز 

�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و  مقطع  �شبريز   �ل��ع��امل��ي��ة  بريتني  �لنجمة  ن�����ش��رت 
�الجتماعي وهي تقوم بالرق�س. علقت �شبريز على �لفيديو قائلة ما معناه: لقد 
�شجلت 30 مقطع فيديو رق�س عندما كنت يف ماوي ... هذ� ممتع بالن�شبة يل !!! 
�لتي  �لطريقة  ي�شخرون من  �لنا�س  فالكثري من  ر�ق�شة،  �أف�شل  ل�شت  �أنني  �أعلم 
�أحترك بها ولكن ب�شر�حة طاملا �أنني �أحترك و�أعر عن ج�شدي بطريقة ما يف هذه 
�ملرحلة ... هذ� هو �ل�شفاء بالن�شبة يل !!! �لعالج يرتكز على �لعقل ... كنت �أقوم 
بذلك 10 �شاعات يف �ليوم، 7 �أيام يف �الأ�شبوع عندما تعر�شت لالإيذ�ء ... ال يوجد 
�شيء �أ�شو�أ من تعذيب �لعقل ... �أف�شل �أن ي�شفعني �أحدهم على وجهي بداًل من �أن 
ي�شوهني عقلياً !!! �لرق�س، �أنت ال تفكر على �الإطالق ... �أعلم �أن حركاتي لي�شت 
مثالية ولكن �إذ� كنت تعرف فقط مدى �ل�شعور بالر�شا عن ج�شدي ... �أعتقد �أن 

معظم �لنا�س �شيفهمون ذلك !!!، �أنا �أتعلم !!! بارك �هلل بكم جميعا !!!".


