الأزمة الأوكرانية:

�ص 06

التهديد الرو�سي ،يبعث
حلف الناتو من رماده !

�إك�سبو يف �أ�سبوع :الأيام الوطنية تت�صدر
امل�شهد ..وت�صاعد م�ستمر ب�أعداد الزوار

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ان ُتقد من جميع الأطراف يف ال�سنوات الأخرية ،يجد احللف الأطل�سي نف�سه وقد ا�ستعاد
روح��ه ب�سبب امل�خ��اوف التي �أثارتها مو�سكو ب�ش�أن الأم��ن الأوروب ��ي .لقد �أيقظ �صوت
الأحذية الرو�سية الناتو مرجتفا ...وو�صلت �أول مفرزة من اجلنود الأمريكيني �إىل
رومانيا ،الثالثاء ،لتعزيز اجلبهة ال�شرقية للتحالف ،و�سط خماوف من هجوم رو�سي
على �أوكرانيا .وحر�صً ا على تهدئة خماوف بع�ض حلفائه ،وافق الرئي�س الأمريكي جو
بايدن الأ�سبوع املا�ضي على ن�شر  3000جندي �إ�ضايف يف �أوروب��ا  -منها  1700يف
بولندا و 1000يف رومانيا و 300يف �أملانيا .وكانت برلني قد �أعلنت قبل ذلك بيوم عن
�إر�سال  350جنديًا �إىل ليتوانيا لدعم احللف يف �شمال �أوروبا ،بينما و�ضعت الدمنارك
�إحدى كتائبها حتت امرة الناتو يف حالة ت�أهب .وحتى فرن�سا  -التي تدعو �إىل اال�ستقالل
اال�سرتاتيجي الأوروبي  -كانت قد ا�شارت يف نهاية يناير اىل ن�شر عدة مئات من اجلنود
(التفا�صيل �ص)11
يف رومانيا كجزء من عملية الناتو.
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ح ��ذر ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك ��ي جو
ب� ��اي� ��دن م� ��ن اح� �ت� �م ��ال ت ��ده ��ور
الأو� �ض ��اع ب���س��رع��ة يف �أوكرانيا،
وط��ال��ب الأم�ي�رك �ي�ي�ن باملغادرة
ف � � ��ورا ،ورغ� � ��م ه � ��ذا التحذير،
ف� � ��إن ال �� �ش ��ارع الأوك � � � ��راين عرب
ع��ن ارت�ي��اح��ه لتوا�صل امل�ساعي
الدبلوما�سية حلل الأزم��ة التي
باتت تهدد �أوروبا والعامل �أجمع.
ل�ك��ن يف ال�ع��ا��ص�م��ة الأوكرانية
كييف ،ع�بر ال���ش��ارع الأوك ��راين
ع��ن ارت�ي��اح��ه لتوا�صل امل�ساعي
الدبلوما�سية الغربية ،والزيارات
املتتالية م��ن زع�م��اء �أوروب ��ا �إىل
بالدهم.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال وزي � ��ر اخلارجية
الأم� ��ري � �ك� ��ي �أن� � �ت � ��وين بلينكن
اجلمعة �إن رو�سيا �أر�سلت املزيد
م ��ن ال� �ق ��وات �إىل ح ��دوده ��ا مع
�أوكرانيا و�إنها قد تغزو جارتها
يف �أي وق��ت مب��ا يف ذل��ك خالل
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية
التي جتري حاليا يف بكني.
و�أ�� �ض ��اف �أن وا��ش�ن�ط��ن توا�صل
خ� �ف� �� ��ض ع� � � ��دد امل � ��وظ� � �ف �ي��ن يف

بلينكني خالل م�ؤمتر �صحفي يف نهاية اجتماع وزراء خارجية احلوار الأمني الرباعي يف ملبورن (ا ف ب)
وع �� �ش��رات الآالف م ��ن القتلى احل��رب واحلديث عن �إمكانيات الدبلوما�سية من جهة ،وتراجع
واجلرحى وماليني الالجئني .احل ��ل ال���س�ل�م��ي ،ي���ش�ع��ر ال�شارع اجل��ان��ب ال��رو� �س��ي ع��ن خياراته
وبددت هذه الأحاديث النوم من الأوك � � ��راين ب �ن��وع م��ن االرتياح من جهة �أخرى.
ع�ي��ون امل��واط �ن�ين الأوكرانيني ،وت��رت �ف��ع م �ع �ن��وي��ات املواطنني وم� � ��ع ذل � � ��ك ،ت � �ق� ��ول امل ��واط� �ن ��ة
الذين حاولوا قدر ا�ستطاعتهم الأوك ��ران� �ي�ي�ن ،ال��ذي��ن يعولون الأوك ��ران� �ي ��ة ف�لان�ت�ي�ن�ي��ا :نحن
�إخفاء خماوفهم.
على الدبلوما�سية الغربية التي خ��ائ �ف��ون م ��ن احل � ��رب مل نكن
والآن وب� �ع ��د ت �غ �ل��ب �أ� � �ص� ��وات راهنوا عليها .لكن هذا االرتياح ن���س�ت�ط��ع ال �ن��وم ب���س�ب��ب اخلوف
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ع �ل��ى �أ� � �ص ��وات ما زال م�شروطا بنجاح امل�ساعي م��ن ال �غ��زو وح �ف �ي��دي ال�صغري

م�صر :ت�سوية الأزمة الليبية بيد ال�شعب وحده دون تدخالت خارجية

الفجر الريا�ضي

مونديال الأندية ..ت�شل�سي وباملريا�س
ي�سعيان لدخول التاريخ بلقب �أول
 20صفحة -الثمن درهمان

وا�شنطن :الغزو الرو�سي لأوكرانيا قد يحدث يف �أي وقت
•• عوا�صم-وكاالت:

عربي ودويل

احل�شد يف �أوكرانيا واالنتقام يف
ال�رشق الأو�سط ..ما الق�صة؟

بايدن يحذر من تدهور الأو�ضاع ويطالب الأمريكيني باملغادرة فور ًا

�سفارتها يف �أوكرانيا وكرر دعوة
وزارة اخل��ارج �ي��ة للمواطنني
الأمريكيني يف �أوك��ران�ي��ا ملغادرة
البالد على الفور.
وقال بلينكن يف م�ؤمتر �صحفي
يف مدينة م�ل�ب��ورن الأ�سرتالية
بب�ساطة ،ما زلنا نرى م�ؤ�شرات
مقلقة جدا على ت�صعيد رو�سي،
مبا يف ذلك و�صول قوات جديدة
�إىل احلدود الأوكرانية.
عموما ،ي�شعر ال�شارع الأوكراين،
ال ��ذي �أب� ��دى ث �ب��ات �اً خ�ل�ال هذه
الأزم��ة رغ��م ال�ضغوط النف�سية
التي عانى منها ،الآن بارتياح �أكرب
مع اف�ساح املجال للدبلوما�سية،
��ش��ارع ي�ق��ول م��راق�ب��ون ان��ه مكن
بثباته حكومته من ادارة االزمة
مب�ه�ن�ي��ة وح �م��ى اق �ت �� �ص��اده من
االنهيار .واعترب �أوكرانيون� ،أن
هذه امل�ساعي الدبلوما�سية ،من
��ش��أن�ه��ا �أن ُت�ب� ِع� َد �أج ��واء احلرب
التي تطغى على الأجواء العامة
يف �أوكرانيا.
ي ��أت��ي ذل��ك ب�ع��د �أ��س��اب�ي��ع �صعبة
م��رت ع�ل��ى ال �� �ش��ارع الأوك � ��راين،
و��س��ط �أح��ادي��ث ع��ن غ��زو م�ؤكد
واج � �ت � �ي� ��اح ل �ل �ع��ا� �ص �م��ة كييف

�أخبار الإمارات

ك��ان ي�ع��اين ومل ي�ستطع النوم
يف الليل وكان يبكي وي�صرخ من
اخل��وف وان��ا اق�ترح��ت على زوج
ابنتي ان يغادر مع الأطفال اىل
بولندا لتجنيبهم املخاوف لكنه
رف�ض.
ي�شار �إىل �أن الرئي�س الأمريكي
ج��و ب��اي��دن ق ��ال ،يف مقابلة مع
�شبكة �إن بي �سي نيوز �إنه يتوجب
ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن الأم�ي�رك� �ي�ي�ن
م�غ��ادرة �أوك��ران�ي��ا ف��ورا الحتمال
ت �ف��اق��م الأو� � � �ض � ��اع ب �� �س��رع��ة يف
االرا�� �ض ��ي الأوك ��ران� �ي ��ة ،م�ؤكدا
�أن ��ه ل��ن ي��ر��س��ل ق ��وات �أمريكية
مل�ساعدة الأمريكيني الفارين.
وجدد الرئي�س الأمريكي موقفه
بعدم �إر�سال قوات ع�سكرية حتت
�أي ظ� ��رف ق � ��وات �إىل امل� �ي ��دان
يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا ،ح �ت��ى م ��ن �أج ��ل
الإج�ل��اء ،يف ح��ال ح���ص��ول غزو
رو�سي للبالد.
وحذر بايدن من �أن الأمر �سيكون
مبثابة حرب عاملية ،عندما يبد�أ
الأم�يرك �ي��ون وال��رو���س ب�إطالق
النار على بع�ضهم ،مو�ضحا �أن
العامل حاليا بات يختلف كثريا
عما كان عليه �سابقا.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حمدان بن زايد يوجه بتعزيز عمليات الهيئة
الإغاثية للمت�أثرين من اجلفاف يف ال�صومال

•• �أبوظبي-وام:

وجه �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة ،رئي�س هيئة ال�ه�لال الأح�م��ر الإم��ارات��ي ،بتعزيز عمليات
الهيئة الإغاثية للمت�أثرين من اجلفاف من �أبناء ال�شعب ال�صومايل
ال�شقيق ،وتقدمي كل ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف تخفيف وط�أة املعاناة
عن كاهلهم.
جاء ذلك خالل االت�صال الهاتفي الذي �أج��راه �سموه بوفد الهالل
الأح �م��ر الإم ��ارات ��ي امل��وج��ود ح��ال�ي��ا يف ال���ص��وم��ال لتنفيذ ع��دد من
الربامج الإن�سانية والعمليات الإغاثية ل�صالح املت�أثرين من اجلفاف
يف عدد من الأقاليم ال�صومالية.
واطم�أن �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان خالل االت�صال برئي�س
وفد الهالل الأحمر حممد خمي�س الكعبي ،على الأو�ضاع الإن�سانية
يف ال�صومال ب�صورة عامة.
كما اطلع �سموه على تفا�صيل الربنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه
لتوفري االحتياجات ال�ضرورية للمت�ضررين ب�سبب اجلفاف الذي
��ض��رب ال���ص��وم��ال نتيجة ل�شح الأم �ط��ار خ�ل�ال ال���س�ن��وات الثالث
الأخرية.
وقال �سموه �إن هذه املبادرة ت�أتي امتدادا للجهود االن�سانية والتنموية
ال �ت��ي ت�ضطلع ب�ه��ا دول ��ة االم � ��ارات وق�ي��ادت�ه��ا ال��ر��ش�ي��دة للأ�شقاء
يف ال���ص��وم��ال ،ان�ط�لاق��ا م��ن ال�ت��زام�ه��ا ال���ص��ادق جتاههم لتح�سني
�أو�ضاعهم.
و�أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان �أن دول��ة االم��ارات لن
ت��دخ��ر و��س�ع��ا يف �سبيل تلبية اح�ت�ي��اج��ات الإن���س��ان�ي��ة يف ال�صومال،
وحت�سني اخلدمات ال�ضرورية يف املجاالت كافة.

و�صول تعزيزات من لواءي العا�صفة والعروبة من جبهة �صعدة

با�شاغا يتعهد بحكومة جتري االنتخابات وتن�شر ال�سالم �ألوية اليمن ال�سعيد تتقدم نحو حر�ض وت�ستعيد مواقع مهمة
•• طرابل�س-وكاالت:

�أكد رئي�س احلكومة الليبية املكلف
فتحي با�شاغا� ،أم�س� ،أن احلكومة
اجلديدة يف البالد �ستكون للجميع،
و�ستعمل على ن�شر ال�سالم واملحبة.
و�أ�ضاف با�ش�أغا الذي اختاره جمل�س
ال �ن��واب يف ط�ب�رق ل�ت��ويل املن�صب،
اخل �م �ي ����س� ،أن احل �ك��وم��ة �ستعمل
على �إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات املنتظرة،
وتثبيت امل�صاحلة الوطنية ،م�شددا
ع�ل��ى ع ��دم وج ��ود م �ك��ان للكراهية
واحلقد واالنتقام والظلم يف ليبيا
اجلديدة.
وعقب و�صوله اىل طرابل�س ،تعهد
با�ش�أغا ب�إقامة عالقات مع كل دول
العامل على �أ�سا�س االحرتام املتبادل
والعمل امل�شرتك والتن�سيق الدائم.
و�أع � � � � ��رب ع � ��ن ت �ط �ل �ع��ه للتعاون
الإي�ج��اب��ي م��ع بعثة الأمم املتحدة
لدى ليبيا ،م�ؤكدا �أنه �سيتعاون مع
جمل�سي النواب وال��دول��ة ،حيث ال
ميكن حلكومة �أن تنجح م��ن دون
التعاون مع ال�سلطة الت�شريعية.

ان��ف��ج��ار �صهريج غ��از
ي��ه��ز ���ش��م��ايل ب�ي�روت
•• بريوت-وكاالت:

انفجر �صهريج غاز �شمايل بريوت،
�صباح اجلمعة ،يف حادث مل يت�سبب
ب�إ�صابات ب�شرية لكنه �أثار الرعب
بني �سكان املنطقة.
وح�سب مرا�سلة �سكاي نيوز عربية،
فقد دوى �صوت انفجار على طريق
الزوق الك�سليك القريب من مدينة
جونية �شمايل العا�صمة اللبنانية،
و�سمع دويه يف املنطقة وعلى طول
ال�ساحل.
ويف م �ع �ل��وم��ات �أول �ي ��ة م��ن �سكان
املنطقة ،ت�ضرر عدد من ال�سيارات
من جراء انفجار �صهريج غاز على
ال�ط��ري��ق ال���س��اح�ل��ي م��ن ال�ضبية
باجتاه جونية ،الذي �شهد ازدحاما
خانقا وتوقفا �شبه كامل لل�سري.
وجنا �سائق ال�شاحنة من احلادث،
حيث متكن من القفز منها قبل �أن
تنفجر.
و�سيطر الدفاع املدين على حريق
ال�شاحنة بعد �أن و�صلت النريان
�إىل م�ب�ن��ى ��س�ك�ن��ي جم � ��اور ،فيما
ان �ق �ط��ع ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي عن
املنطقة نتيجة ت���ض��رر الأ�سالك
الكهربائية.

رئي�س الوزراء الليبي امل�ؤقت فتحي با�شاغا يديل بحديث يف مطار معيتيقة الدويل بطرابل�س( .ا ف ب)
لكن تكليف ب��ا��ش��أغ��ا ي�صطدم من ان �ت �خ��اب��ات ،مم ��ا ي �ن��ذر مبواجهة بالتزوير ومبحاولة �أخرى للدخول
�إىل طرابل�س بالقوة.
جهة �أخ��رى ،بتم�سك عبد احلميد �سيا�سية قد تتطور �إىل ع�سكرية.
ال��دب�ي�ب��ة رئ�ي����س ح�ك��وم��ة الوحدة و�� �س ��ارع ال��دب �ي �ب��ة ل��رف ����ض تكليف ولقي قرار الربملان ترحيبا داخليا،
ال��وط �ن �ي��ة مب�ن���ص�ب��ه حل�ي�ن �إج� ��راء ب��ا� �ش ��أغ��ا ،م�ت�ه�م��ا جم�ل����س النواب �إذ بادر اجلي�ش الوطني الليبي �إىل

ً
ماكرون رف�ض اختبار كوفيد يف رو�سيا خوفا من �سرقة حم�ضه النووي !!

ماكرون رف�ض فح�ص (بي �سي �آر) فعاقبه بوتني باجللو�س على بعد � 4أمتار !
خيارين� :إم��ا قبول م�سحة تفاعل البلمرة املت�سل�سل
•• باري�س  -رويرتز:
(ب��ي� �.س��ي�.آر) جتريها ال�سلطات ال��رو��س�ي��ة ،وم��ن ثم
�أك ��د م���ص��دران يف ال��وف��د امل��راف��ق للرئي�س الفرن�سي ال�سماح له باالقرتاب من بوتني� ،أو الرف�ض ما ي�ضطره
�إميانويل ماكرون� ،إن ماكرون رف�ض طلب الكرملني لاللتزام بقواعد التباعد االجتماعي ال�صارمة.
باخل�ضوع لفح�ص رو�سي لكوفيد -19ل��دى و�صوله وق��ال �أح��د امل�صدرين:نعلم ج�ي��داً �أن ذل��ك يعني عدم
للقاء نظريه الرو�سي فالدميري بوتني ،ما ت�سبب يف امل�صافحة واجللو�س على مائدة طويلة .لكن لن نقبل
جلو�سه على مبعدة من الزعيم الرو�سي.
ح�صولهم على احلم�ض النووي للرئي�س ،م�شرياً �إىل
ُ
و�صدم املراقبون ب�صور ماكرون وبوتني ،وهما جال�سان امل �خ��اوف الأم�ن�ي��ة يف ح��ال ق�ي��ام �أط �ب��اء رو���س بفح�ص
م�ت�ب��اع��دي��ن ع�ن��د ط ��ريف ط��اول��ة ط��ول�ه��ا �أرب �ع��ة �أمتار ماكرون.
لبحث الأزم� ��ة الأوك��ران �ي��ة الإث �ن�ي�ن ،مم��ا دف��ع بع�ض و�أكد م�صدر ثاين� ،أن ماكرون رف�ض اخل�ضوع لفح�ص
الدبلوما�سيني و�آخ��ري��ن للقول �إن بوتني رمب��ا يريد (بي�.سي�.آر) جتريه ال�سلطات الرو�سية .وقال امل�صدر
�إر�سال ر�سالة دبلوما�سية.
�إن ماكرون �أجرى بد ًال من ذلك فح�صاً قبل مغادرته
لكن امل�صدرين املطلعني على ال�بروت��وك��ول ال�صحي فرن�سا ،ث��م اخ�ت�ب��اراً للأج�سام امل���ض��ادة �أج ��راه طبيبه
للرئي�س الفرن�سي �أك��دا �أن م��اك��رون وج��د نف�سه �أمام اخلا�ص فور و�صوله �إىل رو�سيا.

�إع �ل�ان ت ��أي �ي��ده ودع �م��ه لبا�ش�أغا،
كما �أع�ل��ن ع�م��داء بلديات املنطقة
ال �غ��رب �ي��ة واجل �ب��ل وب��اط��ن اجلبل
ال� �غ ��رب ��ي دع �م �ه��م خ �ط��ة جمل�س
النواب لتغيري احلكومة.
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت وزارة اخلارجية
امل���ص��ري��ة يف ب �ي��ان� ،إن �ه��ا ت�ت��اب��ع عن
ك�ث��ب ت �ط��ورات الأو�� �ض ��اع يف ليبيا
وت ��ؤم��ن ب ��أن م�سار ت�سوية الأزمة
يظل بيد ال�شعب الليبي وحده دون
تدخالت �أو �إمالءات خارجية.
ون �ق��ل ال�ب�ي��ان ع��ن ال���س�ف�ير �أحمد
ح��اف��ظ ،امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي با�سم
ال ��وزارة� ،أن��ه يثمن دور امل�ؤ�س�سات
الليبية وا�ضطالعها مب�س�ؤولياتها
مب ��ا يف ذل� ��ك م ��ا ات� �خ ��ذه جمل�س
النواب من �إجراءات اليوم بالت�شاور
م��ع جمل�س ال��دول��ة وف � ًق��ا التفاق
ال�صخريات� ،أخ � ًذا يف االع�ت�ب��ار �أن
جمل�س ال�ن��واب الليبي ه��و اجلهة
الت�شريعية املنتخبة ،وامل�ع�برة عن
ال�شعب الليبي ال�شقيق ،واملنوط
ب��ه �سن ال�ق��وان�ين ،ومنح ال�شرعية
لل�سلطة التنفيذية.

•• اليمن-وكاالت:

وا�صلت �ألوية اليمن ال�سعيد ،اجلمعة تقدمها نحو
م��رك��ز م��دي��ري��ة ح��ر���ض مب�ح��اف�ظ��ة ح�ج��ة ،ح�ي��ث مت
ا�ستعادة ال�سيطرة على قرى �أم احل�صم و�أم الرتاب
واحل�م��راء �شمال �شرقي مدينة ح��ر���ض ،وذل��ك بعد
معارك قوية مع احلوثيني.
كما ي�ستمر مت�شيط الأحياء اجلنوبية وال�شرقية بعد
و�صول تعزيزات من ل��واءي العا�صفة والعروبة من
جبهة �صعدة ،التي �أعلن التحالف عن ب��دء عملية
ع�سكرية لأل��وي��ة ال�ي�م��ن ال�سعيد ب�ه��ا م��ع ا�ستمرار
ا�ستهداف ط�يران حتالف دعم ال�شرعية للتجمعات
والآليات احلوثية .و�أ�سفرت هذه اال�ستهدافات عن
خ�سائر كبرية يف العتاد والأرواح يف �صفوف امليلي�شيا
احلوثية .وكان حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن� ،أعلن
اخلمي�س ،ع��ن تنفيذ  18ا�ستهدافاً �ضد ميلي�شيا
احلوثي يف م�أرب وحجة خالل الـ� 24ساعة املا�ضية.
و�أ�ضاف التحالف �أنه مت تدمري � 12آلية ع�سكرية،
�إ�ضافة �إىل خ�سائر ب�شرية ب�صفوف ميلي�شيا احلوثي
مب�أرب وحجة.
هذا ووا�صلت قوات اجلي�ش اليمني ،لليوم ال�سابع على
ال�ت��وايل ،تقدمها يف جبهة حر�ض �شمال حمافظة

حجة ،و�سط انهيارات يف �صفوف ميلي�شيا احلوثي.
و�أو� �ض��ح ق��ائ��د ل ��واء ال�ف��ر��س��ان العميد عبداحلكيم
غ�ضبان �أن عنا�صر م��ن اجلي�ش ن�ف��ذوا ،اخلمي�س،
ع�م�ل�ي��ة ه�ج��وم�ي��ة م�ب��اغ�ت��ة ع �ل��ى م��واق �ـ��ع ميلي�شيا
احل��وث��ي ،متكنــــوا خ�لال�ه��ا م��ن حتريــــر ق ��رى �أم
احل�صم ،و�أم الرتاب ،واحلمراء �شـــمال �شرقي مدينة
حر�ض.
ولفت العميد غ�ضبان �إىل �أن قوات اجلي�ش ،م�سنودة
ب �ط�يران حت��ال��ف دع��م ال���ش��رع�ي��ة ،ت��وا��ص��ل مت�شيط
الأحياء ال�شرقية واجلنوبية ملدينة حر�ض ومالحقة
م��ن ت�ب�ق��ى م��ن ع�ن��ا��ص��ر احل ��وث ��ي ،وت�ط�ه�يره��ا من
الألغام.
ويف ال�سياق ،نفذت مقاتالت التحالف ع��دة غارات
جوية ا�ستهدفت بها جتمعات للميلي�شيا يف املدينة
ذات �ه��ا ،و�أ� �س �ف��رت ع��ن م���ص��رع وج ��رح ال�ع���ش��رات من
العنا�صر احلوثية وتدمري �آليات تابعة لهم.
ويف وق ��ت ��س��اب��ق اخل�م�ي����س� ،أح�ك�م��ت ق ��وات اجلي�ش
ال�ي�م�ن��ي احل �� �ص��ار ع�ل��ى ع�ن��ا��ص��ر ميلي�شيا احلوثي
و�سط مدينة حر�ض احلدودية بعد �أن � ّأمنت �سل�سلة
جبلية �شرق املدينة كانت امليلي�شيا حتاول عربها فك
احل�صار امل�ضروب على عنا�صرها منذ يوم اجلمعة
املا�ضي.

يف لقاء ب��ب��ودن بفرن�سا:
ال�سي�سي ُي ّ
جدددعمهلـ�سع ّيد

تعزيزات�أمنية�ضخمةيف
باري�س ملنع قافلة احلرية

•• الفجر -القاهرة:

•• باري�س -رويرتز:

قالت �شرطة العا�صمة الفرن�سية
�إنها �ستن�شر ق��وات تقدر بالآالف
داخ� ��ل ب��اري ����س وح��ول �ه��ا اجلمعة
وخ�ل��ال م�ط�ل��ع الأ� �س �ب ��وع املقبل
و�ستقيم نقاط تفتي�ش يف حمطات
حت���ص�ي��ل ال��ر� �س��وم ع �ل��ى الطرق
الرئي�سية امل ��ؤدي��ة �إىل العا�صمة
ب� �ه ��دف م� �ن ��ع م� ��� �س�ي�رة لقائدي
�سيارات يطلقون على �أنف�سهم ا�سم
قافلة احلرية من دخول باري�س.
وعلى الرغم من �إ�صدار ال�شرطة
�أمرا بعدم الدخول �إىل العا�صمة،
ف ��إن ق��ائ��دي ال���س�ي��ارات املحتجني
ع �ل��ى ال �ق �ي��ود امل �ف��رو� �ض��ة ب�سبب
ج��ائ �ح��ة كوفيد -19يعتزمون
ال�ت�ج�م��ع يف ب��اري ����س ق��ادمي��ن من
عدة مدن من جميع �أنحاء البالد،
ب��إل�ه��ام م��ن امل�ظ��اه��رات ال�صاخبة
اجلارية حاليا يف كندا.
ل�ك��ن اح�ت�ج��اج��ات ق��واف��ل احلرية
ت� �ظ� �ه ��ر ع �ل��ام � ��ات ع � �ل ��ى احت � ��اد
جمموعة خمتلفة �ضد الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون ،قبل
��ش�ه��ري��ن ع �ل��ى �إج � ��راء انتخابات
الرئا�سة يف �أبريل ني�سان املقبل،

بوري�س جون�سون يلعب يف الوقت ال�ضائع

تعديل يثري الده�شة

حول جون�سون ،فريق �أحالم يوحي بنهاية عهد !

•• الفجر –خرية ال�شيباين

يف خ�ضم �أزم ��ة بارتيجيت� ،أج ��رى رئي�س ال ��وزراء ال�بري�ط��اين بع�ض
التغيريات على داوننغ �سرتيت تثري الده�شة يف بع�ض الأحيان.
تفوح يف بريطانيا مثل رائحة نهاية حكم .ومع ذلك ،على عك�س �إليزابيث
الثانية ،التي خدمت بالدها بب�سالة لأكرث من  70عامًا على العر�ش،
وت�ستعد لت�سليم امل�شعل �إىل الأمري ت�شارلز ،يتعر�ض بوري�س جون�سون
ل�ن�يران النقاد :يبدو �أن��ه ا�ستنفد حلول اخل��روج ب��را���س مرفوعة من
�سل�سلة الف�ضائح والأكاذيب املحرجة.
ال �أحد ي�شك يف �أن �أيامه يف داوننغ �سرتيت باتت معدودة حتى من داخل
عائلته ال�سيا�سية .و�إذا ك��ان يكافح من �أج��ل البقاء يف ال�سلطة ،معل ًنا
�أنه حتى فرقة بانزر ال ميكنها طرده من داوننغ �سرتيت ،ف�إن تعديله
(التفا�صيل �ص)9
الوزاري ي�شبه �أكرث ،غروب �سيجمارينجني.

�أكدت و�سائل �إعالم م�صرية �أم�س
اجلمعة �أن الرئي�س امل�صري عبد
ال �ف �ت��اح ال���س�ي���س��ي ال�ت�ق��ى رئي�سة
احلكومة التون�سية جن�لاء بودن
مبدينة بري�ست الفرن�سية.
ونقلت عن املتحدث با�سم الرئا�سة
امل���ص��ري��ة ب���س��ام را� �ض��ي ق��ول��ه �إن
ال�سي�سي جدد الت�أكيد على ثبات
دع ��م م���ص��ر ل�ل�ق�ي��ادة واحلكومة
يف تون�س يف ات�خ��اذ �أي��ة �إج ��راءات
كفيلة باحلفاظ على كيان الدولة
ال�ت��ون���س�ي��ة وحت �ق �ي��ق اال�ستقرار
يف البالد مع الت�شديد على ثقة
م�صر يف قدرة ال�سلطة التون�سية
بقيادة الرئي�س قي�س �سعيد على
ع�ب��ور امل��رح�ل��ة الدقيقة الراهنة
�إىل م �� �س �ت �ق �ب��ل ي �ل �ب��ى تطلعات
ال�شعب التون�سي ال�شقيق.
واك��د �أن ب��ودن نقلت م��ن جهتها
�إىل الرئي�س امل�صري حتيات قي�س
�سعيد و�إن �ه��ا اع��رب��ت ع��ن اعتزاز
تون�س بالروابط املتينة واملمتدة
ال�ت��ي جت�م��ع ب�ين ال��دول �ت�ين على
امل �� �س �ت��وي�ين ال��ر� �س �م��ي وال�شعبي
وح��ر���ص اجل��ان��ب التون�سي على
ا�ستمرار وترية الت�شاور والتن�سيق
بني البلدين ال�شقيقني.
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النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة الت�سول
•• �أبوظبي-وام:

02

�أو� �ض �ح��ت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ،م��ن خالل
تغريدة ن�شرتها ام�س على ح�ساباتها يف مواقع
التوا�صل االجتماعي عقوبة الت�سول .
و�أ� �ش��ارت النيابة ال�ع��ام��ة �إىل �أن��ه طبقا للمادة
 475من املر�سوم بقانون احتادي رقم  31ل�سنة
 2021ب�إ�صدار قانون اجلرائم والعقوبات �أنه
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على  3ثالثة �أ�شهر

وب��ال�غ��رام��ة ال�ت��ي ال تقل ع��ن  5,000خم�سة
�آالف دره��م كل من ارتكب جرمية الت�سول من
خالل اال�ستجداء بهدف احل�صول على منفعة
مادية �أو عينية ب�أية �صورة �أو و�سيلة.
ويعد ظرفاً م�شدداً �إذا ارتكبت جرمية الت�سول
يف الأح��وال الآتية� .1 :إذا كان املت�سول �صحيح
البنية �أو له مورد ظاهر للعي�ش.
� .2إذا ك ��ان امل�ت���س��ول ق��د ا��ص�ط�ن��ع الإ�صابة
ب �ج��روح �أو ع��اه��ات م�ستدمية �أو تظاهر ب�أداء

خدمة للغري �أو ا�ستعمل �أي��ة و�سيلة �أخ��رى من
و�سائل اخل��داع والتغرير بق�صد ال�ت��أث�ير على
الآخرين ال�ستدرار عطفهم.
وي� ��أت ��ي ن���ش��ر ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات يف �إط � ��ار حملة
النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ب�ي�ن �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ون �� �ش��ر جميع
الت�شريعات امل�ستحدثة واملحدثة بالدولة  ،ورفع
م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف
ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

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

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س الدكتور �آية اهلل �سيد
�إبراهيم رئي�سي رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س
الدكتور �آية اهلل �سيد �إبراهيم رئي�سي.

اللجنة القن�صلية امل�شرتكة بني الإمارات وبيالرو�س تعقد دورتها ال�ساد�سة عرب االت�صال املرئي

•• �أبوظبي -وام:

عقدت دول��ة الإم��ارات وجمهورية
بيالرو�س �أعمال ال��دورة ال�ساد�سة
للجنة القن�صلية امل�شرتكة بينهما
وذل��ك ا�ستكما ًال للجهود احلثيثة
ال�ت��ي بذلها البلدين ال�صديقني
يف الدورات ال�سابقة ،للو�صول �إىل
خدمات ورع��اي��ة قن�صلية متميزة
ملواطني البلدين.
وتر�أ�س اجتماع اللجنة الذي عقد
�أول �أم ����س الأول ع�ب�ر االت�صال
امل ��رئ ��ي � �س �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور ماجد
امل �ن �� �ص��وري ،م��دي��ر �إدارة الرعايا
الأج � ��ان � ��ب يف وزارة اخلارجية
وال�ت�ع��اون ال ��دويل مم�ث�ل ً
ا الدولة
و�أفجيني ميني�ش مدير املديرية
العامة لل�ش�ؤون القن�صلية يف وزارة
اخل��ارج�ي��ة جل�م�ه��وري��ة بيالرو�س
ممث ً
ال اجلانب البيالرو�سي.

ون� �ق ��ل �� �س� �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور ماجد
امل �ن �� �ص��وري ،حت �ي��ات ��س�م��و ال�شيخ
ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزير
اخل ��ارج � �ي ��ة وال � �ت � �ع� ��اون ال � ��دويل
و�إ�شادته بعمق العالقات الثنائية
بني البلدين يف املجال القن�صلي،
كما نقل �سعادته �أمنياته بالتوفيق
والنجاح يف هذا االجتماع.
و�أك��د �سعادته على �أهمية التعاون
يف املجال القن�صلي ودوره يف دفع
وت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة بني
ال�ب�ل��دي��ن ،م���ش�ي��داً مب��ا حت�ق��ق من
ت�ط��ورات �إيجابية خ�لال العامني
امل��ا� �ض �ي�ين ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د التعاون
ال �ق �ن �� �ص �ل��ي ال� �ث� �ن ��ائ ��ي يف خ�ضم
ال�ت�ح��دي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن جائحة
كوفيد -19ال �ع��امل �ي��ة و� �ش �ك��ر كل
اجلهود التي بُذلت من اجلانبني
لتقدمي خدمات قن�صلية متميزة
وت�سهيل تنقل مواطني البلدين.

ب� � ��دوره� ،أ�� �ش ��اد �أف �ج �ي �ن��ي ميني�ش
باملكانة ال��رائ��دة ال�ت��ي حتظى بها
دول ��ة الإم � ��ارات ع�ل��ى ال�صعيدين

الإقليمي والدويل ،والدور احليوي
ال��ذي ت�ؤديه على كافة الأ�صعدة ،
و�أك��د على �سعي بالده للعمل على

توثيق التعاون القن�صلي مبا يخدم
مواطني البلدين ال�صديقني.
وخ�لال االجتماع ،بحث اجلانبان

ع ��دداً م��ن امل��و��ض��وع��ات القن�صلية
امل� ��� �ش�ت�رك ��ة ،وخ� �ط ��ط متابعتها
وتطويرها.

و�أك � � ��د �� �س� �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور ماجد
امل � �ن � �� � �ص� ��وري خ� �ل ��ال االج� �ت� �م ��اع
ح��ر���ص واه �ت �م��ام دول ��ة الإم � ��ارات
ب�ت�ع��زي��ز وت �ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات بني
ال �ب �ل��دي��ن ،مب��ا ي�ع�ك����س طموحات
وتوجهات القيادة العليا ،و�أ�ضاف
�أن ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين دولة
الإم� � ��ارات وج�م�ه��وري��ة بيالرو�س
�شهدت ن�ق�لات نوعية منذ بداية
ج��ائ �ح��ة كوفيد -19العاملية،
�أ�سهمت ب�صورة مبا�شرة يف تر�سيخ
ه��ذه العالقات وامل�ضي بها قدماً
� �س��واء ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ث�ن��ائ��ي �أو
العاملي.
كما �أك��د �أن الإم ��ارات وبيالرو�س
تربطهما عالقات قوية ورا�سخة
قائمة على ت��اري��خ ط��وي��ل وعريق
ومبنية على العديد من امل�صالح
امل�شرتكة.
من جانبه� ،أثنى �أفجيني ميني�ش،

على تطور العالقات الثنائية بني
البلدين خالل ال�سنوات املا�ضية،
خا�صة يف جمال التعاون القن�صلي
وخ�لال �أزم��ة كوفيد -19العاملية
ب�شكل خا�ص .و�أ�شاد بتجربة دولة
الإمارات يف هذا املجال والتي ت َعد
م��ن التجارب ال��رائ��دة ،م��ؤك��داً �أن
ب�لاده تطمح �إىل تطوير التعاون
وتبادل اخلربات مع دولة الإمارات
يف هذا املجال ،مبا يعود بالنفع على
مواطني البلدين ،ويعزز العالقات
الثنائية بني البلدين ال�صديقني.
و� � �ش ��ارك يف االج� �ت� �م ��اع ع� ��دد من
مم�ث�ل��ي �إدارات وزارة اخلارجية
وال� � �ت� � �ع � ��اون ال� � � � ��دويل وال �ه �ي �ئ ��ة
االحت� ��ادي� ��ة ل �ل �ه��وي��ة واجلن�سية
واجل �م��ارك و�أم ��ن امل�ن��اف��ذ و�شركة
�أبوظبي للخدمات ال�صحية� ،إىل
جانب ممثلني عن وزارة اخلارجية
يف جمهورية بيالرو�س.

املر�أة الإماراتية ح�ضور مميز يف ميدان العلوم املتقدمة
•• �أبوظبي  -وام:

�أكدت املر�أة الإماراتية ح�ضورها املميز يف ميدان العلوم املتقدمة م�سجلة
�أرقاما عاملية قيا�سية يف بع�ض املجاالت مثل الف�ضاء والطاقة النووية ،لتبث
�أن طموحها ال حدود له يف بناء م�ستقبل �أكرث ازدهاراً وتقدماً لوطنها.
و�أظ �ه��رت ابنة الإم ��ارات خ�لال عملها يف جم��االت مثل الطاقة النووية
والف�ضاء وال�صحة والهند�سة والتكنولوجيا وغ�يره��ا م��ن التخ�ص�صات
العلمية حجم ال�ق��درات وامل �ه��ارات العالية التي تتمتع بها وال�ت��ي �أهلتها
لتويل قيادة و�إدارة �أهم املهام وامل�شاريع احليوية يف قطاعات العلوم املتقدمة
والف�ضاء والطاقة وال�صحة بكل كفاءة واقتدار.
ومبنا�سبة اليوم ال��دويل للن�ساء والفتيات يف جمال العلوم الذي ي�صادف
 11فرباير من كل عام ي�ستعر�ض التقرير التايل �أبرز �إ�سهامات ابنة

الإمارات يف ميدان العلوم املتقدمة.
البداية مع قطاع الطاقة النووية ،حيث ت�صل ن�سبة متثيل املر�أة الإماراتية
العاملة يف القطاع النووي يف دولة الإم��ارات �إىل  20فاملائة من �إجمايل
القوى العاملة لديها ..و ُتعد هذه واحدة من �أعلى ن�سب م�شاركة ال�سيدات
يف امل�ؤ�س�سات العاملة �ضمن قطاع الطاقة النووية حول العامل ،مع ح�صولها
على �أعلى امل�ؤهالت يف الهند�سة النووية.
ب ��دوره ل�ع��ب ق�ط��اع ال�ف���ض��اء الإم ��ارات ��ي دوراً م�ه�م�اً يف ا��س�ت�ق�ط��اب امل ��ر�أة
الإم��ارات�ي��ة مبختلف تخ�ص�صاتها الهند�سية والعلمية والتقنية ،لتعمل
�ضمن امل���ش��روع��ات ال�ك�ب�يرة ،ال�ت��ي تطلقها ال��دول��ة يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ،ويف
مقدمتها م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار الأمل" ،الذي توج
جهود الدولة يف بناء موارد ب�شرية من الإماراتيني عالية الكفاءة يف جمال
تكنولوجيا الف�ضاء ،وت�ط��وي��ر امل�ع��رف��ة والأب �ح��اث العلمية والتطبيقات

الف�ضائية.
ويتميز م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ مب�شاركة ن�سائية هي الأعلى
عاملياً بن�سبة  34فاملائة من فريق العمل ،وال�لات��ي يعملن يف اجلوانب
املختلفة للم�شروع ،منها العلمي والتقني والهند�سي والإداري ،فيما يبلغ
ع��دد �أع�ضاء الفريق العلمي من الن�ساء  ،80%و�ضعوا ت�صوراً �شام ً
ال
للبيانات واملحتوى العلمي ،الذي �سيوفره امل�سبار ومتطلبات حتليلها ،ومن
ثم �إمداد املجتمع العلمي العاملي بها لال�ستفادة من حمتواها.
وت�شكل امل��ر�أة  55.5يف املائة يف جمل�س علماء ال�شباب و 37.5يف املائة
يف جمل�س علماء الإم��ارات ،كما ت�شكل ما يقارب ثلثي الطلبة امللتحقني
باجلامعات احلكومية ،و�أك�ث�ر م��ن ن�صف امللتحقني مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل اخلا�صة.
ومتثل الطالبات الإماراتيات  70%من خريجي اجلامعات ،كما يبلغ عدد

الطالبات يف كليات التقنية العليا �أكرث من � 10آالف طالبة .ومتثل الن�ساء
 56%من خريجي اجلامعات احلكومية يف الإمارات يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،و 60%من خريجي معهد م�صدر
للعلوم والتكنولوجيا يف �أبوظبي هن من الإناث.
و��ش�ه��د �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،ام����س اجل�م�ع��ة ،اح�ت�ف��اال ل �ل��رواد العاملني
يف جم ��االت ال�ف���ض��اء وت �غ�ير امل �ن��اخ وال �ط��اق��ة وغ�ي�ره��ا ..ب��ال�ي��وم ال��دويل
للمر�أة والفتاة يف ميدان العلوم  ،عرب �سرد جتاربهم ال�شخ�صية وتبادل
اال�سرتاتيجيات لت�شجيع الآخرين على االن�ضمام �إىل هذه القطاعات.
وي�سلط برنامج االحتفال ال�ضوء على جناحات �صانعات التغيري ،وي�ؤكد
�أهمية دور الإر��ش��اد يف توجيه اجليل القادم يف جم��االت العلوم والتقنية
والهند�سة والريا�ضيات� ،إدراك �اً لأهمية العلم وامل�ساواة بني اجلن�سني يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة

وكالة �أنباء الإمارات ونظريتها اجليبوتية تعززان التعاون الإعالمي
•• دبي -وام:

وقعت وكالة �أنباء الإمارات (وام) مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء اجليبوتية
لتعزيز ال�ت�ع��اون بينهما يف جم��ال ت�ب��ادل اخل��دم��ات الإخ �ب��اري��ة واملحتوى
الإعالمي.
ت�أتي املذكرة  ،التي مت توقيعها يف مكتب وكالة �أنباء الإمارات بدبي  ،يف �إطار
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

العالقات املتميزة التي جتمع بني دول��ة الإم ��ارات وجمهورية جيبوتي يف
خمتلف املجاالت والقطاعات.
و ّق��ع امل��ذك��رة ك��ل م��ن �سعادة حممد ج�لال الري�سي مدير ع��ام وك��ال��ة �أنباء
الإم��ارات "وام" وال�سيد عبد ال��رزاق علي ديرنيه مدير عام وكالة الأنباء
اجليبوتية بح�ضور �سعادة مو�سى حممد �أحمد �سفري جمهورية جيبوتي
ل��دى ال��دول��ة  .وت �ه��دف م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م �إىل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون امل�ه�ن��ي بني
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 169236 :
با�ســم :ذا �سي بي دي �سريتيفيكاي�شن �سريفي�س ليمتد
وعنوانه :ذا كوت�ش هاو�س� ،إيلنج جرين ،لندن ،دبليو�5 5إي ار ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2013/06/17 :
وامل�سجلة حتت رقم169236 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/15وحتى تاريخ2032/02/15 :

املودعة بالرقم 169238 :
با�ســم :ذا �سي بي دي �سريتيفيكاي�شن �سريفي�س ليمتد
وعنوانه :ذا كوت�ش هاو�س� ،إيلنج جرين ،لندن ،دبليو�5 5إي ار ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2014/02/04 :
وامل�سجلة حتت رقم169238 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/15وحتى تاريخ2032/02/15 :

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

الوكالتني يف جمال الإع�لام عرب تبادل خمتلف امل��واد الإعالمية يف نطاق �إىل �أفاق �أرحب مبا يعزز امل�شهد الثقايف واحل�ضاري يف البلدين.
من جهته �أكد ال�سيد عبد الرزاق علي �أن التعاون الإعالمي مع وكالة �أنباء
تغطيتهما وخدمة م�شرتكيهما من و�سائل الإعالم.
من جانبه �أكد �سعادة حممد جالل الري�سي على �أهمية مذكرة التفاهم مع الإمارات "وام" يدفع العالقات الإعالمية �إىل �آفاق �أرحب وي�سهم يف ت�سليط
وكالة الأنباء اجليبوتية التي ت�أتي يف �إطار ا�سرتاتيجية وكالة �أنباء الإمارات ال�ضوء على الإجنازات وامل�شاريع التنموية والقوا�سم الثقافية امل�شرتكة التي
بتو�سيع نطاق خدماتها الإعالمية على م�ستوى العامل  ،م�شريا �إىل �أن تخدم م�صالح البلدين وتلبي تطلعات �شعبيهما يف ظل عالقات متميزة
التعاون بني الوكالتني ي�سهم يف دفع عالقات التعاون الإعالمي وتنميتها ت�شهد تطورا م�ستمرا يف خمتلف املجاالت والقطاعات.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 169237 :
با�ســم :ذا �سي بي دي �سريتيفيكاي�شن �سريفي�س ليمتد
وعنوانه :ذا كوت�ش هاو�س� ،إيلنج جرين ،لندن ،دبليو�5 5إي ار ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2014/02/04 :
وامل�سجلة حتت رقم169237 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/15وحتى تاريخ2032/02/15 :

املودعة بالرقم 169235 :
با�ســم :ذا �سي بي دي �سريتيفيكاي�شن �سريفي�س ليمتد
وعنوانه :ذا كوت�ش هاو�س� ،إيلنج جرين ،لندن ،دبليو�5 5إي ار ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2015/07/06 :
وامل�سجلة حتت رقم169235 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/15وحتى تاريخ2032/02/15 :

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

السبت  12فبراير  2022م  -العـدد 13467

�أخبـار الإمـارات
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تقدمي  25,940جرعة من لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
عبداهلل بن زايد ووزير خارجية فنلندا
ال�صحة جتري  495,628فح�صا ك�شفت عن � 1,474إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 2,421حالة �شفاء يبحثان هاتفيا العالقات الثنائية بني البلدين

•• �أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  495,628فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,474حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  865,576حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة  5حاالت م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,283
حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  2,421حالة جديدة مل�صابني بفريو�س

كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  796,040حالة.
من جهة �أخرى �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 25,940
جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك
يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 23,832,313
جرعة ومعدل توزيع اللقاح  240.96جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعياً
�إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19

•• �أبوظبي-وام:

بحث �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال��دويل خالل ات�صال هاتفي مع معايل بيكا هافي�ستو وزي��ر خارجية
جمهورية فنلندا العالقات الثنائية والتعاون امل�شرتك بني البلدين.
كما ناق�ش اجلانبان تطورات الأو�ضاع يف املنطقة وعددا من الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك .و�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل
بن زايد �آل نهيان على العالقات الثنائية املتميزة بني دولة الإمارات
وجمهورية فنلندا وحر�ص البلدين ال�صديقني على تعزيزها وتطوير
�آفاق التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت.
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الإمارات ت�سلط ال�ضوء على جهودها يف م�ساعدة املجتمع الدويل على التعايف من اجلائحة
•• نيويورك -وام:

�سلطت دولة الإمارات ال�ضوء على اجلهود املبذولة مل�ساعدة املجتمع الدويل
على التعايف من جائحة كوفيد.-19و�ألقت معايل ح�صة بوحميد ،وزيرة
تنمية املجتمع بيان الدولة خالل اجتماع جلنة التنمية االجتماعية يف دورته
ال�ستني حيث �ألقت ال�ضوء على جهود الإمارات العربية املتحدة امل�ستمرة ،يف
م�ساعدة ال��دول حول العامل للتعايف من تداعيات جائحة كوفيد� ،-19إذ
ت�ضمنت امل�ساعدات الإن�سانية التي قدمتها دولة الإمارات خالل اجلائحة،

�أكرث من  2000طن من الإمدادات الطبية مت توجيهها عرب نحو 200
رحلة جوية� ،إىل  135دولة حول العامل.
و�أ�شارت معايل ح�صة بوحميد يف البيان �إىل �أن "اجلائحة العاملية التزال
تلقي بظاللها على جمتمعاتنا ،وعلى حياة ومعي�شة الكثريين يف جميع
�أنحاء العامل ،ومع ذلك ،ا�ستطاعت دولة الإمارات وحكومتها �أن تكون رائدة
يف التعامل مع اجلائحة وتداعياتها على امل�ستوى الدويل".
و�أ�ضافت" :تتطلع دولة الإمارات �إىل �إطالع املجتمع الدويل على جتربتها
و�أف�ضل ممار�ساتها ،للت�أكيد على �أن تعافينا من جائحة كوفيد -19هي

عملية �شاملة وم�ستدامة ،و�إن�ن��ا يف ال��وق��ت ال��ذي �سرنكز فيه على تعايف
جمتمعنا ال��دويل من �آث��ار هذه اجلائحة ،ن�ستطيع �أي�ضاً ترك جمتمعات
مهي�أة و�أكرث ا�ستعداداً لأجيالنا املقبلة".
ووف ��رت دول��ة الإم� ��ارات  196رح�ل��ة م��ن امل���س��اع��دات الطبية ،ومت �إن�شاء
م�ست�شفيات ميدانية وعيادات متنقلة خالل اجلائحة يف كل من ال�سودان،
وغينيا ،وموريتانيا ،و�سرياليون ،ولبنان ،والأردن ،وتركمان�ستان .ومت
�إر�سال م�ساعدات �إىل  117دولة من خمازن املنظمات الدولية املتواجدة
يف املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية بدبي� ،إ�ضافة �إىل التربع بقيمة 10

ماليني دوالر ،كم�ساعدات عينية من دول��ة الإم��ارات �إىل منظمة ال�صحة
العاملية.
ونوهت معايل وزي��رة تنمية املجتمع �إىل ا�ستجابة حكومة دول��ة الإمارات
للجائحة على امل�ستوى الوطني ،والتي عمدت �إىل �إجراء تغيريات جوهرية،
بهدف خلق حكومة �أك�ثر م��رون��ة وم��واك�ب��ة للمتغريات ،و�أ� �س��رع يف اتخاذ
ال�ق��رار .كما ج��ددت ال��دول��ة دعمها لأه ��داف التنمية امل�ستدامة ،م�سلطة
ال�ضوء على اخلدمات التعليمية عالية اجلودة التي تقدمها ،وخلقها فر�ص
عمل �ضمن اقت�صادها القائم على املعرفة ،وجذبها لالبتكار واملواهب.

مركز تريندز وجامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية يبحثان التعاون البحثي واملعريف

الدكتور الظاهري :تريندز بات من�صة بحثية عاملية ت�ست�شرف امل�ستقبل
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستعر�ض مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات وجامعة حممد بن
زايد للعلوم الإن�سانية �سبل التعاون
امل �� �ش�ت�رك يف امل � �ج� ��االت البحثية
وال�ت��دري�ب�ي��ة ،مب��ا ي �ت��واءم واهداف
اجلانبني امل�شرتكة ويعزز اجلهود
البحثية والأكادميية يف رفد امليدان
امل�ع��ريف ب�ك�ف��اءات �شابة ق ��ادرة على
مواكبة التطورات وامل�ستجدات.
وا ُتفق خالل اجتماع عقده الدكتور
حم �م��د ع �ب��داهلل ال �ع �ل��ي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز تريندز مع �سعادة
الدكتور خالد اليبهوين الظاهري،
م��دي��ر اجل��ام�ع��ة ل��دى زي��ارت��ه ملقر
املركز ،على تنظيم دورة يف البحث
العلمي بحلة جديدة ت�ستمر ت�سعة
�أ� �ش �ه��ر�� ،ض�م��ن ب��رن��ام��ج الباحثني
ال �� �ش �ب��اب ل�تري �ن��دز ب��ال �ت �ع��اون مع
ج��ام �ع��ة حم �م��د ب ��ن زاي� ��د للعلوم
الإن�سانية ،و�إ�ضافة م�ساق بعنوان

"الت�سامح والتعاي�ش" ،وا�ستمرار
م �� �س��اق ق �� �ض��اي��ا م �ع��ا� �ص��رة ال ��ذي
ي�ه�ت��م ب��ال��و� �ض��ع ال � ��دويل الراهن
وامل� ��� �س� �ت� �ج ��دات ال ��دول� �ي ��ة ب ��ر�ؤي ��ة
ا��س�ت���ش��راف�ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى البحث

العلمي املوثوق والوازن.
وتهدف ال��دورة �إىل ت�أهيل ال�شباب
املواطنني يف جمال البحث العلمي
يف املجاالت ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
والأم �ن �ي��ة ،واالج�ت�م��اع�ي��ة ،و�صقل

مهاراتهم مبا ميكنهم من القدرة
ع �ل��ى ال �ك �ت��اب��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة العلمية
ال�صحيحة وال�ت�ح�ل�ي��ل ال�سيا�سي
ال ��ذي ي �ق��ر�أ احل��ا��ض��ر وي�ن�ظ��ر �إىل
امل�ستقبل.

وقد �أ�شاد الدكتور خالد اليبهوين
ال �ظ��اه��ري ب�ج�ه��ود م��رك��ز تريندز
ال�ب�ح�ث�ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ،ومب�ستوى
�إ�صداراته ،وم�ساعيه اجل��ادة لن�شر
فكر الت�سامح والتعاي�ش وال ُأخ �وَّة

الإن �� �س��ان �ي��ة .ك �م��ا �أث �ن ��ى ع �ل��ى دور
امل ��رك ��ز يف ت �ق��دمي اال�ست�شارات،
وتوفري التدريب لطلبة اجلامعات
والعاملني يف امل�ؤ�س�سات ،مبا ينمي
ق��درات�ه��م وي �خ��دم ال�ب�ح��ث العلمي

وامل �ع��رف��ة ب�شكل ع ��ام ،م���ش�يراً �إىل
�أن ت ��ري� �ن ��دز ب � ��ات ال � �ي ��وم من�صة
بحثية عاملية مرموقة يف جماالت
الدرا�سات اال�ست�شرافية والتدريب
�أي�ضاً.

م��ن ج��ان�ب��ه� ،أ� �ش��اد ال��دك�ت��ور حممد
ع � �ب� ��داهلل ال� �ع� �ل ��ي ب ��ال� �ت� �ع ��اون بني
"تريندز" وج��ام �ع��ة حم �م��د بن
زاي��د للعلوم الإن�سانية ،وق��ال �إنها
ت�شكل حمطة متميزة حيث تتكاتف
اجل� �ه ��ود ال �ب �ح �ث �ي��ة والأك ��ادمي� �ي ��ة
لإي �ج��اد ب��اح�ث�ين م��واط�ن�ين �شباب
ق��ادري��ن ع�ل��ى م��واك �ب��ة التطورات
وامل�ستجدات ال��راه�ن��ة ،وا�س�شراف
م�ساراته بل امل�شاركة يف �صنعه .كما
�أعرب عن تطلعه �إىل �أن يحقق هذا
التعاون نقلة نوعية معرفية تخدم
ال��وط��ن واملجتمع و��ص�ن��اع القرار،
مثمناً يف هذا ال�صدد جهود جامعة
حممد ب��ن زاي��د للعلوم الإن�سانية
يف ن �� �ش��ر امل �ف ��اه �ي ��م ال�صحيحة،
وم ��د ج���س��ور ال�ت��وا��ص��ل الإن�ساين
واحل �� �ض��اري ،م ��ؤك ��داً �أن التعاون
ال �ب �ح �ث��ي ب�ي�ن م ��رك ��ز "تريندز"
واجلامعة وغ�يره��ا م��ن امل�ؤ�س�سات
ي�ن��درج يف �إط ��ار �سعي ت��ري�ن��دز �إىل
بناء �شراكات بحثية وعلمية فاعلة.

احتفاال بيوم البيئة الوطني اخلام�س والع�شرين

مدير عام بيئة ر�أ�س اخليمة :ب�سواعدنا نحقق احلياد املناخي
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة لتنظيف الرب وال�سواحل يف �أبوظبي
•• �أبوظبي –الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات
وال�ن�ق��ل م��ن خ�لال �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
حملة �شاملة بالتعاون مع " هيئة البيئة – �أبوظبي ،
الهيئة العامة للطريان املدين – مركز �أبوظبي لإدارة
النفايات "تدوير" ا�ستهدفت تنظيف الرب وال�سواحل
يف �أب��وظ�ب��ي حيث �شملت احلملة تنظيف �شاطئ بحر
الباهية و منطقة الباهية – م�سار ال�صدر.
وت ��أت��ي ه��ذه احل �م�لات �ضمن �إط ��ار اخل�ط��ة ال�سنوية
للبلدية والتي ت�ستهدف توفري �أف�ضل معايري النظافة
العامة وال�سالمة يف ال�سواحل وال�بر  ،و�إي�ج��اد البيئة
ال�سليمة التي حتقق تطلعات مرتادي هذه املناطق بكل
�أم��ان .كما ا�ستهدفت احلملة تعزيز ثقافة امل�س�ؤولية

املجتمعية وال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ،ون���ش��ر ال��وع��ي البيئي
وغ��ر���س االل �ت��زام ال�سلوكي ال�صحيح للعي�ش يف بيئة
�صحية ،وتطوير التعاون بني ال�شركاء يف احلفاظ على
البيئة واملظهر احل�ضاري للإمارة  ،وقد حققت احلملة
نتائج وا��س�ع��ة حيث متكن امل���ش��ارك��ون م��ن جمع كمية
كبرية م��ن النفايات ونقلها �إىل املكبات وف�ق�اً لأف�ضل
املمار�سات واملعايري البيئية  .و�ضمن هذا الإطار �أعربت
البلدية عن عميق �شكرها و�صادق تقديرها ل�شركائها
اال�سرتاتيجيني الذين �ساهموا يف �إجناح احلملة  ،من
خالل توفريهم كافة م�ستلزمات تنفيذ احلملة ،م�ؤكدة
�أن تكاتف اجلهود وال��ر�ؤي��ة امل��وح��دة �أ�سهمت يف تعزيز
املظهر احل�ضاري ملرافق �أبوظبي العامة والرتفيهية
و��س��اه�م��ت يف ح�م��اي��ة بيئتها و��ص�ح��ة امل�ج�ت�م��ع املحلي
امل�ستفيد من هذه املرافق.

ب��رع��اي��ة واه �ت �م��ام ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د ال نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل " حتتفل
دول��ة االم��ارات يف ال��راب��ع من �شهر
فرباير كل عام بيوم البيئة الوطني
ال ��ذي ي�ق��ام ه��ذا ال �ع��ام حت��ت �شعار
"العمل م��ن �أج ��ل املناخ" ،وبهذا
ال�سياق احتلفت هيئة حماية البيئة
وال �ت �ن �م �ي��ة ب ��ر�أ� ��س اخل �ي �م��ة بهذه
املنا�سبة من خ�لال تنظيم العديد
من الفعاليات التي تدعم �شعار يوم
البيئة الوطني.
معا لنتكاتف:
قامت هيئة حماية البيئة والتنمية
ه ��ذا ال �ع��ام ب��دع��وة ك��اف��ة اجلهات
يف �إم ��ارة را���س اخليمة و�شركاءها
ا��ض��اف��ة اىل متعامليها للم�شاركة
يف اح�ت�ف��االت ي��وم البيئة الوطني
اخل��ام ����س وال �ع �� �ش��رون م ��ن خالل
ت�ط�ب�ي��ق امل �م��ار� �س��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة التي
ت�سهم يف معاجلة التحديات املناخية
التي يواجهها العامل ،والتي بدورها
�ستهم يف دعم املبادرة اال�سرتاتيجية
التي �أطلقتها دولة االمارات العربية

خمالفة قرابة � 3آالف �سائق جتاوزوا الإ�شارة احلمراء

ال� ��� �ش ��دي ��دة وال� �ت� �ب� �ع ��ات الوخيمة
•• �أبوظبي-وام:
لتجاوز الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء
دع ��ت � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ال�سائقني ب���س�ب��ب ع ��دم االن �ت �ب��اه والإن�شغال
�إىل االنتباه والرتكيز �أثناء القيادة ع ��ن ال �ط��ري��ق  ،م �� �ش��ددة ع �ل��ى �أن
�أو ع�ن��د االن �ت �ظ��ار ل�ع�ب��ور الإ� �ش ��ارة قطع الإ�شارة احلمراء يعنى حادث
ال�ضوئية وجتنب ا�ستخدام الهاتف كارثة مل�ستخدمي الطريق �أو وقوع
لت�ص ّفح الإنرتنت ومواقع التوا�صل حادث بليغ على الأقل حيث ت�صنف مما ت�سبب يف حادث مروري.
االجتماعي جتن ًبا النحراف املركبة خم��ال �ف��ة ع �ب��ور الإ�� �ش ��ارة احلمراء وذك ��رت �أن ال �ق��ان��ون رق��م  5ل�سنة
�أوجتاوز الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء � .ضمن امل�خ��ال�ف��ات اخل �ط��رة  .وبثت 2020م ب�ش�أن حجز املركبات يف
و�أو�ضحت مديرية املرور والدوريات �شرطة �أبوظبي بالتعاون مع مركز �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي �أو� �ض��ح �أن خمالفة
ب�شرطة �أبوظبي ان��ه متت خمالفة امل �ت��اب �ع��ة وال �ت �ح �ك��م ف �ي��دي��و ل�سائق جت��اوز امل��رك�ب��ة ل�ل�إ��ش��ارة ال�ضوئية
� � 2850س��ائ �ق �اً ع � ��ام 2021م جت��اوز الإ� �ش��ارة ال�ضوئية احلمراء احل�م��راء ه��ي  1000دره��م و 12
لتجاوز الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء ب�سبب عدم الرتكيز واالن�شغال بغري نقطة م��روري��ة وحجز املركبة 30
وح� ��ذرت ال���س��ائ�ق�ين م��ن اخلطورة الطريق �أثناء انتظاره عبور الإ�شارة ي��وم��ا وال�ق�ي�م��ة امل��ال �ي��ة ل�ف��ك حجز

املتحدة لـ"احلياد املناخي " 2050
وبهذه املنا�سبة �أك��د الدكتور �سيف
حم �م��د ال�غ�ي����ص م��دي��ر ع ��ام هيئة
ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة وال�ت�ن�م�ي��ة يف ر�أ� ��س
اخل�ي�م��ة ع�ل��ى �أن ال�ع�م��ل م��ن �أجل
البيئة م���س�يرة متوا�صلة وقائمة
على خلق وحتقيق ال�ت��وازن يف ظل
االزده��ار االقت�صادي واالجتماعي
وح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة واحل ��ر� ��ص على
�ضمان ا�ستدامة املوارد الطبيعية.
�إن ه ��ذا ال�ن�ه��ج ت���س�ير ع�ل�ي��ه دولة
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة منذ
ت�أ�سي�سها ع�ل��ى ي��د ال��وال��د املغفور
ل ��ه ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د ب ��ن � �س �ل �ط��ان �آل
نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،وتوا�صلها
احل� �ك ��وم ��ة ال ��ر�� �ش� �ي ��دة وال�شعب
ال��واع��ي م��ن �أج��ل �ضمان م�ستقبل
�أف���ض��ل لأج�ي��ال�ن��ا ال �ق��ادم��ة .وتابع
الغي�ص" :هذا ال�ع��ام ه��و الذكرى
اخلام�سة وال�ع���ش��رون لإح �ي��اء يوم
البيئة الوطني وفيه جندّد �إلتزامنا
ال��وط �ن��ي والأخ�ل�اق ��ي للمحافظة
ع �ل��ى امل� � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال�سعي
لتنميتها و�ضمان ا�ستدامتها ،ومنه
نعك�س احتفاء دول��ة الإم ��ارات مبا
حققته م��ن �إجن� ��ازات يف ال�سنوات
امل��ا� �ض �ي��ة ،وان م���ش��ارك�ت�ن��ا يف هذا

ال� �ي ��وم ��س�ت���س�ه��م يف دع� ��م التوجه
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ال �ت��ي ت���س�ع��ى دولة
االمارات العربية املتحدة للو�صول
�إل�ي��ه واملتمثل يف "احلياد املناخي
 ،"2050ا�ضافة اىل دعم الدولة
يف فوزها با�ست�ضافة م�ؤمتر الدول
الأط � ��راف يف االت�ف��اق�ي��ة الإطارية
ل�ل�أمم املتحدة " "COP 28يف
عام .2023
املمار�سات البيئية امل�شرتكة :
ومت��ا� �ش �ي �اً م ��ع � �ش �ع �ـ��ار ه� ��ذا العام
وهو"العمل م��ن �أج��ل املناخ"� ،أكد
الغي�ص �إن دول��ة الإم ��ارات و�إمارة
ر�أ� � � ��س اخل �ي �م��ة وب ��دع ��م وتوجيه
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ع��ود بن

فقدان جواز �سفر
ف � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /جيبني
ب��وت �ي��اف �ي �ت �ي��ل ب� ��اب� ��ى بابى
بوتيافيتيل جوزيف  ،الهند
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )5015949Pمن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0505359189

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13467بتاريخ 2022/2/12

املركبة  50,000دره��م بالإ�ضافة
�إىل ��س�ح��ب رخ���ص��ة ق �ي��ادة ال�سائق
املخالف مل��دة � 6أ�شهر على �أن يتم
حجز املركبة �إىل حني دفع القيمة
املالية لفك احل�ج��ز ومل��دة �أق�صاها
ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ويف ح��ال��ة ع��دم �سداد
امل�ستحقات حت��ال املركبة للبيع يف
املزاد العلني .

� �ص �ق��ر ال �ق��ا� �س �م��ي ع �� �ض��و املجل�س
الأع� � �ل � ��ى ح ��اك ��م ر�أ� � � � ��س اخليمة،
ومبتابعة �سمو ال�شيخ حممد بن
�سعود ويل العهد ورئي�س املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،ف ��إن��ه ي�ت��م ب ��ذل جهود
�ضخمة للحفاظ على �أعلى م�ستوى
م��ن امل �م��ار� �س��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة لتحقيق
اال�ستدامة البيئية و�إننا ن�ؤمن ب�أن
العمل البيئي ما هو �إال م�س�ؤولية
م�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
و�أف � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ،و�أن الو�ضع
ال�ع��امل��ي ال��راه��ن يحتم على الفرد
حت�م��ل امل���س��ؤول�ي��ة يف ك��ل املجاالت
الإقت�صادية والإجتماعية والبيئية،
ويداً بيد �سن�صل اىل حتقيق هدفنا
ن �ح��و "احلياد املناخي" فدولة

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و � � /س �ي ��ده
بيكا  ،اوغ� �ن ��دا اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )1 7 1 5 4 6 4 B
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0545307338

الإمارات بف�ضل من اهلل ت�سعى دائماً
لتطبيق حلول متجددة ومبتكرة يف
جميع املجاالت من اج��ل الو�صول
اىل جودة حياة عالية.
ت�شجري موانئ ال�صيادين :
�إىل جانب ذل��ك فقد قامت الهيئة
ب ��و�� �ض ��ع خ� �ط ��ط ل �ت �� �ش �ج�ي�ر كافة
املوانئ يف الإمارة بالأ�شجار املحلية
ال�صديقة للبيئة ،وذلك للم�ساهمة
يف زي ��ادة م�ساحة ال�غ�ط��اء النباتي
يف الإم ��ارة وال��ذي ب��دوره ي�سهم يف
حت�سني ج��ودة ال �ه��واء ،مم��ا ير�سخ
م�ك��ان��ة ال ��دول ��ة والإم � � ��ارة كوجه ًة
م�ث��ال�ي��ة ل�ل�ع�ي����ش وال �ع �م��ل و�إن�شاء
املجتمعات املزدهرة.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /حممد �ضياء
ع� �ب ��داحل� �م� �ي ��د  ،باك�ستان
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )5997902CFيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كوتاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  502ملك كابيتال يونايتد ���( -ش ذ م م)  -بردبي -
احلمرية  -هاتف  04-3526330 :فاك�س  04-3526332 :مبوجب
ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية اوركد للتجارة العامة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2022/2/8واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/2/8وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :اوركد للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  1006ملك كولديب حالوا�سيا  -برج خليفة  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  681452 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1107739مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2022/2/8واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/2/8وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كوتاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  502ملك كابيتال يونايتد �( -ش ذ م م)  -بردبي  -احلمرية  -هاتف
 04-3526330 :فاك�س  04-3526332 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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مركز جمعة املاجد يقدم حما�ضرة تقدير ُعمر
املخطوطات والوثائق
•• دبي -د.حممود علياء

نظم مركز جمعة امل��اج��د للثقافة وال�ت�راث بدبي بالتعاون مع
جامعة الفيوم يف جمهورة م�صر العربية ،حما�ضرة افرتا�ضية
بعنوان " تقدير عُمر املخطوطات والوثائق :نظريات وتقنيات
" ،قدمها الدكتور مدين حامد عبد ال�ه��ادي ،مدر�س ترميم
الآث� ��ار ب�ج��ام�ع��ة ال�ف�ي��وم واخل �ب�ير وامل� ��درب امل�ع�ت�م��د يف درا�سات
الأح�ب��ار وتزييف وتزوير وترميم الآث��ار واملخطوطات .تناولت

04

املحا�ضرة حماور عدة ،من �أبرزها :مكونات املخطوط الفيزيائية
والكيميائية حلواملها ال�سليلوزية والربوتينية وغري الع�ضوية،
و�أحبار و�أمدة املخطوط ومواد تذهيبه وزخرفته املختلفة ،ف� ً
ضال
عن مناق�شة نظرية الت�أريخ وتقدير عمر الآث��ار واملخطوطات،
ودالالت ت�أريخها وتقدير عمرها مع تقنيات علمية تخ�ص�صية
لتقدير العمر كاحللقات ال�سنوية للأ�شجار والت�ألق احلراري،
واملجهر الثاقب  ،SAMوحتليل الفلور يف العظام والطرق
الإ��ش�ع��اع�ي��ة ك��ال�ك��رب��ون امل���ش��ع ، 14وط �ي��ف ال�ك�ت�ل��ة الت�سارعي

 .AMSوقد �شهدت املحا�ضرة تفاع ً
ال كبرياً من احل�ضور ،وكانت
نقا�شاتهم ثرية ،وقد راقهم مو�ضوع املحا�ضرة الذي يهم كثرياً
من املتخ�ص�صني يف علوم كالآثار والرتميم والكيمياء والفيزياء
والكوديكوجيا والكرونولوجيا وحتقيق ال�تراث وغريها .ومن
اجلدير بالذكر �أن ه��ذه املحا�ضرة هي الرابعة �ضمن فعاليات
املو�سم الثقايف للمركز ،حيث كانت املحا�ضرة الأوىل عن التذهيب
يف ت�صاوير املخطوطات الأث��ري��ة ،والثانية عن �صناعة املحتوى
والإعالم اجلديد ،والثالثة عن فن املو�شحات الأندل�سية.

التقى رئي�س جلنة �ش�ؤون الدفاع يف جمل�س العموم الربيطاين

�صقر غبا�ش ي�ؤكد على �أهمية قيام اململكة املتحدة بت�صنيف ملي�شيا احلوثي جماعة �إرهابية
•• لندن-الفجر:

التقي معايل �صقر غبا�ش رئي�س
امل� �ج� �ل� �� ��س ال ��وط � �ن ��ي االحت � � � ��ادي،
�سعادة توبيا�س �إل��وود رئي�س جلنة
��ش��ؤون ال��دف��اع يف جمل�س العموم
الربيطاين ،وذلك يف �إطار الزيارة
الر�سمية ال�ت��ي ي�ق��وم بها معاليه
علي ر�أ�س وفد برملاين من املجل�س
�إىل اململكة املتحدة .
ويف ب��داي��ة ال �ل �ق��اء �أع � ��رب معايل
��ص�ق��ر غ �ب��ا���ش – رئ �ي ����س املجل�س
الوطني االحت��ادي عن بالغ �شكره
وتقديره ل�سعادة النائب توبيا�س
�إل � � ��وود – رئ �ي ����س جل �ن��ة ال ��دف ��اع
على ه��ذا اللقاء ،م�شيداً بخربته
العملية يف جم��ال الأم��ن وال�سلم
يف م �ن �ط �ق��ة ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط.
و�أك��د معاليه على عمق العالقات
الإم � ��ارات� � �ي � ��ة – ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة،
وال���ش��راك��ات اال�سرتاتيجية التي
تربط البلدين ،و�سبل تعزيز �آفاق
التعاون امل�شرتك بني البلدين يف
املجاالت كافة.
ح�ضر اللقاء وفد املجل�س الوطني
االحت��ادي الذي ي�ضم يف ع�ضويته
معايل الدكتور علي را�شد النعيمي
و� �س �ع��ادة ك��ل م��ن ال��دك �ت��ور طارق

حمبد الطاير و�سارة حممد فلكناز
وم ��روان امل�ه�يري �أع���ض��اء املجل�س
الوطني االحتادي  ،والدكتور عمر
ع�ب��د ال��رح �م��ن ال�ن�ع�ي�م��ي الأم�ي�ن
العام للمجل�س.
و�أك��د معايل �صقر غبا�ش و�سعادة
توبيا�س �إل ��وود  ،ح��ر���ص البلدين
ال�صديقني وقيادتهما على تطوير
جماالت التعاون امل�شرتك وتعزيز
��ش��راك�ت�ه�م��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ،خ��ا��ص��ة يف
�أع�ق��اب ال��زي��ارة الأخ�ي�رة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب ��و ظ�ب��ي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �إىل
بريطانيا يف �16سبتمرب 2021
وال� �ت ��ي ن �ت��ج ع �ن �ه��ا �إ� � �ص� ��دار بيان
م�شرتك بني دولة الإمارات العربية
املتحدة واململكة املتحدة "�شراكة
بني دولة الإمارات واململكة املتحدة
من �أجل امل�ستقبل "،حيث �ساهمت
ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة ب�ح���ش��د م�شاريع
ا�ستثمارية �إماراتية طويلة الأمد
يف امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة ،يف جم ��االت
وقطاعات ا�سرتاتيجية متعددة.
كما مت ت�ب��ادل وج�ه��ات النظر بني
اجل��ان�ب�ين ح��ول جم�م��ل الق�ضايا
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة الراهنة
وخ �� �ص��و� �ص��ا يف م �ن �ط �ق��ة ال�شرق

االو� �س��ط ..م��ؤك��دي��ن على �أهمية
حتقيق ال�سلم والأمن واال�ستقرار
ال � �ع� ��امل� ��ي ودع� � � ��م ك� ��اف� ��ة اجل� �ه ��ود
املبذولة لتوفري م�ستقبل �أف�ضل
ل���ش�ع��وب ال �ع��امل وحت�ق�ي��ق الأم ��ن
واال�ستقرار  .و �أكد معايل �صقر
غبا�ش – رئي�س املجل�س الوطني
االحت ��ادي على �أن دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة تعد مثا ًال متميزاً
لرت�سيخ مبد�أ الت�سامح وال�سالم.

و�أ�شار معاليه �إىل �أن ال�سالم يعد
الأ� �س��ا���س ال �ت��ي ت�ب�ن��ي ع�ل�ي��ه دولة
الإمارات العربية املتحدة عالقاتها
اخلارجية ،وهو الأمر الذي دفعها
�إىل ت��وق�ي��ع االت �ف��اق الإبراهيمي
ال � ��ذي ي�ع�ك����س ث ��واب ��ت ال�سيا�سة
الإم��ارات �ي��ة ،و�إرث �ه��ا ال�ت��اري�خ��ي يف
االنفتاح على كل دول العامل وفق
ما يحقق م�صاحلها اال�سرتاتيجية
ال �ع �ل �ي��ا ،وال �ت �ع��اي ����ش م ��ع خمتلف

احل �� �ض��ارات وال�ث�ق��اف��ات والأدي� ��ان
دون التخلي عن ركائزها ونهجها
الأ� �ص �ي��ل يف ال�ت�م���س��ك باحلقوق
الوطنية والعربية والإ�سالمية،
وف��ق م�ق��ررات ال�شرعية الدولية،
وقواعد القانون ال��دويل .و�أ�ضاف
معاليه �إىل �أن التطور والتنمية يف
منطقة ال�شرق الأو� �س��ط مرهون
بتحقيق ال�سالم.
و�أ�� �ش ��اد م �ع��ايل ��ص�ق��ر غ �ب��ا���ش –

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
مب��وق��ف امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ادانتها
ال �ه �ج �م��ات الإره ��اب � �ي ��ة الأخ �ي��رة
جل �م��اع��ة احل ��وث ��ي ع �ل��ى مواقع
مدنية يف دول��ة الإم� ��ارات ،م�ؤكدا
م �ع ��ال �ي ��ه �إىل �أن م� ��ا ت � �ق� ��وم به
امليلي�شيات الإرهابية احلوثية من
تهديد الأم��ن وال�سلم الإقليميني
يف عدم امتثالها التفاق �ستوكهومل
ب�ش�أن احلديدة ،وا�ستغاللها امليناء

مل�م��ار��س��ة ال�ق��ر��ص�ن��ة ،مي����س ب�أمن
و�سالمة حركة امل�لاح��ة البحرية
يف م���ض�ي��ق ب� ��اب امل� �ن ��دب والبحر
الأحمر.
واكد معايل �صقر غبا�ش – رئي�س
امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي على
دور اململكة املتحدة يف �ش�أن الأزمة
ال�ي�م�ن�ي��ة ،وع �ل��ي �أه �م �ي��ة �أن تقوم
اململكة املتحدة بت�صنيف جماعة
احلوثي كمنظمة �إرهابية ،و�أ�شار
معاليه �إىل �أه�م�ي��ة �أال ي�ت��م ترك
ال�شعب اليمني ره�ي�ن��ة مللي�شيات
ارهابية ..
و�أ�� �ش ��ار م �ع��ايل ��ص�ق��ر غ�ب��ا���ش ايل
دور دول � ��ة الإم � � � ��ارات وحر�صها
على موا�صلة الدعم الإن�ساين يف
اليمن ،مو�ضحاً �أن على املجتمع
ال��دويل �أن يكون له دور وا�ضح يف
�ش�أن ما يتم من حرمان جيل من
ال�شباب اليمني من املاء والطعام،
وحق التعليم ،وال�صحة ،والكرامة
الإن�سانية والعي�ش الكرمي.
وب � � ��دوره �أع� � ��رب � �س �ع��ادة النائب
ت��وب �ي��ا���س �إل� � ��وود – رئ �ي ����س جلنة
ال ��دف ��اع ع��ن ب��ال��غ ��س�ع��ادت��ه بلقاء
م �ع ��ايل � �ص �ق��ر غ �ب��ا���ش – رئي�س
املجل�س الوطني االحتادي والوفد
امل ��راف ��ق ل ��ه ،م� ��ؤك ��داً ع�ل��ى �أهمية

تعزيز ال�ع�لاق��ات ال�برمل��ان�ي��ة التي
تربط البلدين .كما هن�أ �سعادته
دول��ة الإم� ��ارات على ا�ست�ضافتها
ال �ن��اج �ح��ة مل �ع��ر���ض اك �� �س �ب��و دبي
 ،2020وق��درت�ه��ا ال�ف��ري��دة من
نوعها �إىل حعل امل�ع��ر���ض �أيقونة
ح �� �ض ��اري ��ة،م �ع�ب�را ع ��ن انبهاره
ب�ج�ه��ود دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
يف ا��س�ت���ش��راف امل���س�ت�ق�ب��ل ،خا�صة
يف جم ��ال ال�ت�ق�ن�ي��ات واالبتكارات
احل��دي �ث��ة ،ف�ت��م ت��وظ�ي��ف العديد
م��ن ت �ل��ك ال�ت�ق�ن�ي��ات امل �ت �ق��دم��ة يف
معر�ض اك�سبو دبي  ،2020مثل
ا� �س �ت �خ��دام ال��روب��وت��ات يف القيام
مبهام ب�شكل م�ستقل ،الأمر الذي
يعد خطوة ثورية يف جمال الذكاء
اال�صطناعي.
و �أ� �ش ��اد � �س �ع��ادت��ه ،ب�ت��وق�ي��ع دولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة على
االت�ف��اق الإب��راه�ي�م��ي ،م�شرياً �إىل
�أن م �ث��ل ه ��ذا االت� �ف ��اق ي �ن��م عن
حكمة القيادة يف دول��ة الإم ��ارات،
م � ��ؤك ��داً ع �ل��ى �أن �ه ��ا ب ��داي ��ة مهمة
جل�ه��ود �إقليمية ودول �ي��ة و�أممية
يتم البناء عليها .كما ثمن الدور
امل�ه��م ال�ت��ي تلعبه دول ��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة يف حماربة
التطرف واالرهاب.

الوطني االحتادي يناق�ش �سيا�سة وزارة
العدل يف �ش�أن التوجيه الأ�سري
•• دبي-الفجر:

ناق�شت جلنة ال�ش�ؤون الد�ستورية والت�شريعية والطعون للمجل�س الوطني
االحت��ادي خالل اجتماعها الذي عقدته يوم اخلمي�س املوافق  10فرباير
2022م ،برئا�سة �سعادة عائ�شة حمـمـد املــــــال رئي�سة اللجنة ،تقريرها حول
مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل يف �ش�أن التوجيه الأ�سري.
ح�ضر االجتماع الذي عقد يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي� ،أع�ضاء

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل وزير دولة ل�ش�ؤون العدل مدير الدوائر الق�ضائية يف �إمارة موناكو
•• دبي –الفجر:

ا�ستقبل �سعادة طار�ش عيد املن�صوري مدير عام حماكم
دبي ،ال�سيد روبري جيلي وزير دولة ل�ش�ؤون العدل مدير
ال��دوائ��ر الق�ضائية يف �إم ��ارة موناكو ،وذل��ك لالطالع
ع�ل��ى �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال�ت��ي تنهجها حم��اك��م دب��ي يف
املجال الق�ضائي والإداري ،ولالطالع على �أهم الو�سائل
التي ت�سرع العملية الق�ضائية والآلية املتبعة يف تنفيذ
الأحكام يف حماكم دبي ،وي�أتي ذلك من حر�ص حماكم
دبي على تعزيز عالقاتها اخلارجية ،وللمحافظة على
ال �ت �ع��اون ب�ين اجل �ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ل�ل��و��ص��ول �إىل الثقة
بالنظام الق�ضائي حملياً ودولياً ولتحقيق ر�ؤية حماكم
دب ��ي وال �ت��ي تتمثل يف ال��و� �ص��ول �إىل " حم��اك��م رائ ��دة
متميزة عاملياً"
الإجراءات الق�ضائية ،وتطوير �إجراءات املحاكم ،وذلك ال��رق �م��ي ،وال �ت��ي ت�سهم ب��دوره��ا يف تلبية احتياجات
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للتوافق مع ر�ؤية حكومة دبي يف التحول نحو اخلدمات اجلمهور و�إجن��از معامالتهم يف �أق��ل وقت وب�شكل ذكي
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حماكم
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االبتدائية
املحاكم
احلكومية الرقمية ،كما ق��ام �سعادته  ،بتقدمي عر�ض وه��و الأم ��ر ال ��ذي ي�ترج��م ت��وج�ه��ات ق�ي��ادت�ن��ا الر�شيدة
دبي ،والتقا�ضي الرقمي التي متيزت بها دولة الإمارات تف�صيلي للوفد ا�شتمل على ،بطاقات الأداء الق�ضائية يف التحول نحو حكومة ذك�ي��ة� ،سعياً يف �إي�ج��اد قنوات
العربية املتحدة ،كما ا�ستعر�ض ال�سبو�سي الإجنازات الذكية حلوكمة ومتابعة �أداء العمل الق�ضائي ،وخدمات تفاعلية مبتكرة ت�سهم يف تلبية احتياجات املتعاملني
ال��رائ��دة ال�ت��ي حققتها حم��اك��م دب��ي يف جم��ال تطوير الكاتب ال�ع��دل ال��رق�م��ي ،وال��دف��ع ال��رق�م��ي ،والتقا�ضي وا�سعادهم عرب تي�سري اخلدمات لهم من خالل توفري

كهرباء دبي �شريك اال�ستدامة ملهرجان طريان الإمارات للآداب
•• دبي -وام:

ت�شارك هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي يف مهرجان ط�يران الإم ��ارات ل ل��آداب ب�صفتها
�شريك اال�ستدامة الر�سمي للمهرجان الذي يختتم فعالياته يوم الأحد  13فرباير
اجلاري .وقال معايل حممد �سعيد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي" :ي�سعدنا �أن تكون الهيئة �شريك اال�ستدامة الر�سمي ملهرجان
طريان الإمارات للآداب الذي �أ�صبح من�صة مهمة يف احلركة الأدبية والثقافية يف
الدولة .ويف �إطار م�س�ؤوليتنا املجتمعية نحر�ص على التعاون مع اجلهات احلكومية
واخلا�صة التي تدعم الأن�شطة الثقافية واملعرفية وت�سهم يف غر�س ثقافة القراءة
حتقيقاً لر�ؤية القيادة الر�شيدة يف تر�سيخ ثقافة القراءة وجعلها �أ�سلوب حياة وعادة
يومية لبناء جمتمع مثقف قادر على قيادة م�سرية التنمية امل�ستدامة وتعزيز اقت�صاد
قائم على املعرفة �إ�ضافة �إىل تر�سيخ مكانة الإمارات كعا�صمة للمحتوى والثقافة
واملعرفة .كما تن�سجم �شراكتنا مع م�ؤ�س�سة الإم ��ارات لل��آداب ورعايتنا ملبادرات
وبرنامج اال�ستدامة يف املهرجان مع م�ساعينا لتن�شئة جيل مثقف يدعم اجلهود
الوطنية احلثيثة الرامية �إىل التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر �إ�ضافة �إىل التزامنا

بن�شر ثقافة اال�ستدامة لي�صبح الرت�شيد جزءاً �أ�سا�سياً من حياة الأف��راد اليومية
و�سلوكياتهم وعاداتهم" .وقد �أدارت خولة املهريي النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع
اال�سرتاتيجية واالت�صال احلكومي يف هيئة كهرباء ومياه دبي جل�سة نقا�شية خالل
املهرجان �شاركت فيها ك ٌل من هناء الها�شمي ومنى علي خليل اللتني �سلطتا ال�ضوء
على كتابهما "م�ستقبل الدبلوما�سية بعد كوفيد "19 -والذي يغطي مو�ضوعات
وا�سعة تتعلق بالتنمية امل�ستدامة والأمن والتعاون الرقمي و�سيادة القانون ويقدم
نظرة �إيجابية موجهة نحو �سيا�سات الدرو�س امل�ستفادة من اجلائحة يف امل�ستقبل.
ويف �إطار ال�شراكة بني هيئة كهرباء ومياه دبي ومهرجان طريان الإمارات للآداب
ا�ست�ضافت الهيئة جل�ستني للم�ؤلف روان هوبر احلا�صل على الدكتوراة يف علم
الأحياء التطوري وحم��رر رئي�س ملجلة "نيو �ساينت�ست" يف لندن وذل��ك يف مركز
االبتكار التابع للهيئة يف جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية ويف
جممع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير املهني والأكادميي مب�شاركة عدد كبري من
موظفي الهيئة حيث ناق�ش هوبر كتابه "كيف تنفق تريليون دوالر" الذي ي�سلط
ال�ضوء على الق�ضايا العاملية التي ميكن حلها با�ستخدام تريليون دوالر مبا يف
ذلك الأمرا�ض والتغري املناخي وغريها.

منظومة متكاملة من اخلدمات الرقمية.
كما قام رئي�س املحاكم االبتدائية يف حماكم دبي بجولة
مع الوفد الزائر يف القاعات الذكية التي توفرها حماكم
دبي ،والتي تتبع يف ت�صميمها ملن�صة العدالة الرقمية،
التي د�شنها �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب حاكم دب��ي يف ع��ام  ،2019والتي تعترب
�أهم جت�سيد للثورة الرقمية واملرئية للتطبيق الق�ضائي
التقني ،ومواكبة الوترية العالية التي تتميز بها حركة
التنمية ال�شاملة يف دب��ي ،وتبني احللول املبتكرة التي
تتما�شى مع توجه حكومة دبي للو�صول �إىل نقلة نوعية
يف �إج ��راءات التقا�ضي ،م��ؤك��داً �سعادته حر�ص حماكم
دب��ي ع�ل��ى االرت �ق��اء ال��دائ��م ب�خ��دم��ات�ه��ا وحت��وي�ل�ه��ا �إىل
تقنيات ذكية ،وعلى تطور منظومتها الق�ضائية والبنية
التحتية الت�شريعية ،ملواكبة �أحدث االبتكارات ،لتقدمي
�أف�ضل و�أرق��ى اخل��دم��ات وت�سهيلها للمتعاملني ،ورفع
الكفاءة الت�شغيلية ،وا�ستخدام التقنيات احلديثة لإجناز
معامالت املراجعني عن بعد ،حيث متتاز دبي ب�أنها توفر
خيار التقا�ضي من خالل نظام ق�ضائي متطور ي�سخر
التقنيات احلديثة ليفوق توقعات املتعاملني.

حماكم دبي

اللجنة �سعادة كل من هند حميد العليلي مقررة اللجنة ،و�أحـمـد عبداهلل
الـ�شـحـي ،و� �س��ارة حممد فلكناز ،وع��دن��ان حمد احل �م��ادي ،وك�ف��اح حممد
الزعابي� ،أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
ويت�ضمن التقرير حم��اور الت�شريعات واال�سرتاتيجية املعنية بالتوجيه
الأ��س��ري ،والتن�سيق بني وزارة العدل واجلهات املعنية بالتوجيه الأ�سري،
وج�ه��ود وزارة ال�ع��دل يف التعريف ب�أهمية دور م��راك��ز التوجيه الأ�سري
واملوجهني الأ�سريني.

اك�سبوجر يتوج الربازيلي �إيفان �آبرو
بجائزة امل�صور ال�صحفي امل�ستقل2021

•• ال�شارقة  -وام:

توج املهرجان الدويل للت�صوير "اك�سبوجر  " 2022الذي ينظمه املكتب
الإعالمي حلكومة ال�شارقة امل�صور الربازيلي �إيفان �آبرو بجائزة "امل�ص ّور
ال�صحفي امل�ستقل. " 2021
جاء تتويج الفائزين بجائزة "امل�ص ّور ال�صحفي امل�ستقل  "2021خالل
فعاليات اليوم الثاين من املهرجان الذي ي�ستمر حتى  15فرباير اجلاري
يف مركز �إك�سبو ال�شارقة حيث توج الفائز بجائزة مالية قدرها � 15ألف
دوالر يف حني ح�صل و�صيفه على م�ساحة خا�صة لعر�ض �أعماله يف دورة
العام اجلاري من املهرجان.
ونال امل�صور ال�صحفي لدى وكالة رويرتز العاملية دارين زاميت لوبي املقيم
يف مالطا جائزة الو�صيف عن م�شروعه "عمليات الإنقاذ يف البحر الأبي�ض
املتو�سط" ال��ذي وث��ق �ست عمليات �إنقاذ نفذتها �سفينة �إنقاذ املهاجرين
" "Sea-Watch 3التابعة ملنظمة �أملانية غري حكومية على مدى ثالثة
�أ�سابيع يف يوليو و�أغ�سط�س  2021مقابل جزيرة �صقلية الإيطالية.
و قال الر�س بورينج مدير مركز ال�صحافة الأوروبية ع�ضو جلنة حتكيم
اجلائزة �إن اختيار الفائزين من بني الأعمال الإ�ستثنائية املقدمة وال�صور
التي قدمت مثا ًال يحتذى يف جمال الت�صوير ال�صحفي مل يكن �أمراً �سه ً
ال
على �أع�ضاء جلنة التحكيم.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  143/2022/16جتاري جزئي

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم  3738/2021/460نزاع مدين

املنظورة يف دائرة �إدارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :املطالبه ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعني مبلغ وقدره  230,400درهم �إماراتي ،مئتان وثالثون �ألفاً و�أربعمائة درهم
�إماراتي ،مقابل ما تر�صد يف ذمة املدعى عليها عن فرتة �سنتني من تاريخ نفاذ االتفاقية يف  2019/12/09وحتى تاريخ 2021/12/08؛
وكذا كافة ما يرت�صد يف ذمة املدعى عليها �أثناء �سري الدعوى وحتى تاريخ النطق باحلكم ،مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق
املبلغ وحتى متام ال�سداد�.إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
املدعى  :عبري حممد �صالح البنيان  -و�آخرون  -عنوانه  :العنوان املختار لها مكتب � /سات وم�شاركوة للمحاماه واال�ست�شارات القانونية الإمارات
 �إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي  -فندق االبرى  -رقم مكانی 2508686621وميثله � :أبوبكر عبدالقادر حممد يو�سف كرم�ستجي  -املطلوب �إعالنه  -1 :الق�صر لتاجري بيوت العطالت �ش ذ م م � -صفته  :مدعى عليه
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه ب�إلزام املدعى عليها ب��أن ت��ؤدي للمدعني مبلغ وق��دره  230,400دره��م �إم��ارات��ي ،مئتان وثالثون
�ألفاً و�أربعمائة درهم �إماراتي ،مقابل ما تر�صد يف ذمة املدعى عليها عن فرتة �سنتني من تاريخ نفاذ االتفاقية يف  2019/12/09وحتى تاريخ
2021/12/08؛ وكذا كافة ما يرت�صد يف ذمة املدعى عليها �أثناء �سري الدعوى وحتى تاريخ النطق باحلكم ،مع الفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ وحتى متام ال�سداد�.إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022-02-15ال�ساعة � 09:00صباحا يف ويقت�ضي ح�ضوركم �أمام �إدارة الدعوى االبتدائية (الثانية
ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول �إليها من خ�لال موقع حماكم دب��ي االل�ك�تروين  -خدماتنا االلكرتونية العامة  -جداول
جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على االقل.

رئي�س ال�شعبة

70545

املنظورة يف  :الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�ضوع املنازعة � :أوال  :التكرم بالت�صريح بت�سجيل الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها مع اعالن املدعي عليه
ثانيا  :وبعد الثبوت الق�ضاء بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره  23,846.90درهما (ثالثة وع�شرون الف وثمامنائة
و�ستة واربعون درهما وت�سعون فل�سا) مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد.
ثالثا  :الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املتنازع � :شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى برج ات�صاالت � -شقة الرابع -ال�شراتون (مكاين )3024595127 :
 هاتف  048740333 :بريد الكرتوين info@alowaislaw.com :املطلوب �إعالنه  - 1 :روال حممد امني حمدي عبدالفتاح � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها � :أوال  :التكرم بالت�صريح بت�سجيل الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها مع اعالن
املدعي عليه .ثانيا  :وبعد الثبوت الق�ضاء بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره  23,846.90درهما (ثالثة وع�شرون الف
وثمامنائة و�ستة واربعون درهما وت�سعون فل�سا) مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد .ثالثا
 :الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/2/14ال�ساعة � 9.00صباحا يف بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف تعمم على  231مليون درهم �إيرادات �صندوق الزكاة خالل 2021
امل�ساجد بتقليل م�سافة التباعد �إىل مرت

•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��درت الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق ��اف تعميما على جميع �أئمة امل�ساجد على
م�ستوى الدولة بو�ضع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث وتو�صياتها بتقليل امل�سافة
الآمنة بني امل�صلني �إىل م�سافة مرت واحد..مو�ضع التنفيذ والعمل على تهيئة امل�ساجد وحتديد
عالمات امل�صلني الآمنة� ،إىل حني �إ�صدار قرار �آخر من اللجنة ب�ش�أن �إبقاء امل�سافة الآمنة بني
امل�صلني �أو �إلغائها بعد مراقبة الو�ضع الوبائي ملدة �شهر .ودعت الهيئة الأئمة �إىل اتخاذ كافة
الإجراءات االحرتازية الالزمة التي توفر �أعلى م�ستويات احلماية يف مواجهة كوفيد -19مع
اال�ستمرار يف تذكري امل�صلني بلب�س الكمامة وااللتزام بالتباعد مبا ي�ضمن �سالمتهم و�سالمة
�أ�سرهم .

•• �أبوظبي-وام:

بلغت �إيرادات �صندوق الزكاة لعام  2021نحو  231مليوناً و491
�ألفاً و  443دره�م�اً ،بزيادة بلغت  5%تقريبًا عن العام . 2020
وق��ال �سعادة عبد اهلل بن عقيدة املهريي �أم�ين ع��ام �صندوق الزكاة
بهذه املنا�سبة �إن ال�صندوق جنح  -بف�ضل اهلل  -خالل العام 2021
يف حتقيق �أهدافه املخطط لها بالو�صول �إىل �أكرب �شريحة من املزكني
وحتقيق الإي ��رادات امل�ستهدفة يف خططه اال�سرتاتيجية املعتمدة؛
حيث بلغ عدد املزكني الذين �أ�سندوا لل�صندوق مهمة توزيع �أموال
زكاتهم من خالل قنوات الدفع التي بلغت  43قناة هو 226,047
مزكٍ من خالل خمتلف قنوات التح�صيل ،ت�صدرتها الإي��رادات من
خالل القنوات التقليدية  35مليونا و� 60ألفا و 91درهماً ،ثم تلتها

الإي��رادات من خالل القنوات الذكية وبلغت  9ماليني و� 960ألفا
و 216درهماً  ،ومن القنوات الإلكرتونية حيث بلغت  4ماليني و
� 981ألفا و 704دراهم.
و�أ�ضاف �أن ال�صندوق ي�سري بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى �أعلى
م�ستوى من التخطيط �سعياً نحو الريادة والتميز ،كل هذا نابع من
خططه اال�سرتاتيجية والت�شغيلية ،وثقة املزكني يف �صندوق الزكاة
ال��ذي انتهج م�ب��د�أ ال�شفافية م��ع زك��وات�ه��م؛ وذل��ك تطبيقاً لنظام
احل��وك�م��ة املعتمدة يف احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة ،حيث ي�ق��وم ال�صندوق
ب�إطالع متعامليه على تقارير �إيرادات الزكاة ومبالغ امل�صروفات التي
يتم �صرفها عرب م�شاريع ال�صندوق املتعددة واملنبثقة من م�صارف
الزكاة ال�شرعية ،وذلك من خالل و�سائل الإع�لام املتعددة وب�صورة
دورية.

و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل��زك��ي ي�ستطيع �أن يدفع زك��ات��ه بكل �سهولة وي�سر،
و�ضمن خطوات وا�ضحة وخمت�صرة من خ�لال املوقع الإلكرتوين
لل�صندوق  www.zakatfund.gov.aeبا�ستخدام البطاقات
االئتمانية ،و�أي�ضاً من خالل البوابات الرقمية للحكومة االحتادية
وح�ك��وم��ة �أب��وظ�ب��ي وح�ك��وم��ة دب��ي ،وع�بر ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول ،وخدمة
الر�سائل الن�صية الق�صرية  SMSمع م�ؤ�س�سة ات�صاالت ،وغريها
من الو�سائل التي من �ش�أنها تي�سري عملية دفع الزكاة .وجدد الأمني
العام �شكره وتقديره جلموع املزكني الذين �ساهموا بزكواتهم ،م�ؤكداً
موا�صلة العمل على ن�شر الوعي بفري�ضة الزكاة لدى اجلميع ،من
خالل ا�ستخدام �شتى الو�سائل املتاحة �سواء من ناحية التكنولوجيا
املتطورة �أو عن طريق احلمالت الإعالمية املكثفة ،وذلك يف �سبيل
حتقيق جمتمع مرتاحم ومتكافل.
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حاكم عجمان يهنئ خريجي حفل تخريج اخلم�سني من �أبناء الإمارة

تخريج اخلم�سني" والذي �شهد تخريج  706من الطالب والطالبات من
•• عجمان-وام:
كل من كلية ال�شرطة ب�أبوظبي و�أكادميية �شرطة دب��ي و�أكادميية العلوم
�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى ال�شرطية بال�شارقة حيث بلغ عدد خريجي �أبناء �إمارة عجمان يف هذا احلفل
حاكم عجمان على �أهمية الت�أهيل الأكادميي والعلمي وتدريب �أبناء الوطن  17خريجا هن�أهم �سموه على تخرجهم بدرجة متقدمة ومتميزة .وقال
على الأ�ساليب احلديثة وامل�م��ار��س��ات ال�شرطية ال�سليمة واملحافظة على �صاحب ال�سمو حاكم عجمان �إنه ي�شعر بال�سعادة والر�ضا والفخر بتخرجهم
الأمن والأمان واال�ستقرار وذلك من خالل االنخراط يف ال�سلك ال�شرطي  .. ..منوها �إىل �أن تخرجهم وتفوقهم �سيكون دافعا النخراط ال�شباب من
م�شريا �سموه �إىل �أن العلم والتدريب يظالن حاجة �إن�سانية دائمة ومتجددة �أبناء الوطن يف املجال ال�شرطي و�سي�ؤدي �إىل ت�شجيع الآخرين من ال�شباب
ال حتدها حدود من �أجل خدمة الوطن و�أمنه .
وغ�يره��م للح�صول على الثقافة ال�شرطية وال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل املتميز
ج��اء ذل��ك ل��دى ا�ستقبال �سموه بالديوان وبح�ضور �سمو ال�شيخ عمار بن وموا�صلة م�سرية التعليم والو�صول �إىل �أعلى امل�ستويات واالن�ضباط وحتمل
حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي  ،خريجي "حفل امل�س�ؤولية حلماية الوطن وقيادة العمل ال�شرطي يف امل�ستقبل .

و�أ��ض��اف �سموه �أن القيادة الر�شيدة لدولة االم ��ارات لن تدخر جهدا من
�أجل رفع امل�ستوى التدريبي ل�شباب الوطن وكذلك القائمني على �أمر وزارة
الداخلية و�إدارات ال�شرطة الذين يعملون دائما من �أجل �إتاحة الفر�صة لكل
املواطنني وتزويدهم بالعلم والأ�ساليب احلديثة يف قيادة العمل ال�شرطي
�سواء عن طريق الدرا�سة الأكادميية املنتظمة �أو عرب الدورات مما ي�صب يف
م�صلحة الوطن واملواطن .
و�أو��ض��ح �سموه �أن ال�شرطة يف ع��امل ال�ي��وم تقوم على ال�ف��رد امل��ؤه��ل املطلع
دائما على كل جديد �سواء يف العلوم ال�شرطية املختلفة �أو القانونية �أو على
الأجهزة احلديثة التي �أ�صبح ال غنى عنها  ..متمنيا لهم التوفيق والنجاح
يف عملهم امل�ستقبلي وبذل املزيد من اجلهد خلدمة الوطن.

و�أع��رب اخلريجون عن خال�ص �شكرهم وتقديرهم ل�صاحب ال�سمو حاكم
عجمان وويل عهده ملا يوليان من دعم وم�ساندة لهم  ..معتربين �أن هذا
اللقاء له وقع خا�ص يف نفو�سهم ويدفعهم ملزيد من االجتهاد والعمل اجلاد
يف خدمة الوطن وحمايته ب�أرواحهم .
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان لل�ش�ؤون االداري��ة واملالية ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �سعيد
النعيمي رئي�س ديوان احلاكم وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي و�سعادة اللواء
ال�شيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان وال�شيخ عبداهلل
بن ماجد النعيمي مدير ع��ام مكتب �ش�ؤون املواطنني و�سعادة حمد را�شد
النعيمي مدير الديوان وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

را�شد النعيمي يد�شن م�شروع املواقف الذكية يف عجمان
•• عجمان-وام:

د�شن ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئ�ي����س دائ� ��رة ال�ب�ل��دي��ة والتخطيط
ب�ع�ج�م��ان ،م �� �ش��روع امل��واق��ف الذكية
وال��ذي يعنى بتطوير �أنظمة مراقبة
امل��واق��ف يف �إم��ارة عجمان  ،ان�سجاماً
مع الر�ؤية الثاقبة للقيادة احلكيمة
وال �� �س�ير ق��دم �اً يف م���ض�م��ار التحول
الرقمي الكامل.
ح �� �ض��ر ال �ت��د� �ش�ي�ن ك ��ل م ��ن �سعادة
عبدالرحمن حممد النعيمي مدير
ع � ��ام دائ � � ��رة ال �ب �ل��دي��ة والتخطيط
بعجمان ،والدكتور املهند�س حممد
�أح � �م ��د ب ��ن ع �م�ي�ر امل � �ه �ي�ري امل��دي��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع ت �ط��وي��ر البنية
التحتية بالدائرة ،واملهند�س عبداهلل
م �� �ص �ط �ف��ى امل� ��رزوق� ��ي م ��دي ��ر �إدارة

ال �ط��رق وال�ب�ن�ي��ة التحتية بالدائرة
ورئي�س فريق عمل امل�شروع ،ويو�سف
حممد ال�شيبة م�ست�شار �سمو رئي�س
ال��دائ��رة ل�ل�ت�ح��ول ال��رق�م��ي والذكاء
اال�صطناعي ،وهند ال�شام�سي مدير

�إدارة ت �ط��وي��ر اخل ��دم ��ات الذكية،
وح� �م� �ي ��د ال� �ف�ل�ا�� �س ��ي رئ� �ي� �� ��س ق�سم
املواقف املدفوعة ،وعدد من اخلرباء
واملخت�صني.
وقال ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي

� ،إن ال��دائ��رة ت�سعى لتوظيف �أحدث
تقنيات الذكاء اال�صطناعي لتجويد
ال �ع �م��ل واالرت � �ق ��اء ب��ه وال � ��ذي يلقي
بظالله االيجابية على �شتى نواحي
احل � �ي� ��اة ،م �� �ش�ي�را �إىل �أن امل�شروع
اعتمد على ت�سخري الأنظمة الذكية،
حلوكمة عملية �إدارة املواقف وحتقيق
زيادة فعالية وكفاءة تنظيم املواقف.
و�أ� �ض��اف � :أن ال��دائ��رة ارت� ��أت اطالق
هذا امل�شروع النوعي تزامناً مع �شهر
االبتكار  ،2022حلر�صها على تبني
امل�شاريع احليوية والتي يلم�س �أثرها
اجلميع وت�ع��ود بالعديد م��ن املنافع
االي�ج��اب�ي��ة ..منوها �إىل �أن الدائرة
�ستوظف الكامريات الثابتة واملركبات
املزودة بالكامريات الذكية يف املواقف
امل��دف��وع��ة يف الإم ��ارة وال�ب��ال��غ عددها
 ،17261للعمل على �إدارة املواقف

بكفاءة وفعالية واجناز كافة العمليات
املرتبطة بها خالل ثوان متعددة .
م��ن ج��ان�ب��ه ث�م��ن امل�ه�ن��د���س عبداهلل
امل� ��رزوق� ��ي ،دع� ��م ال �ق �ي��ادة احلكيمة
والتي تبنت امل�شروع ومنحت الفريق
ال���ض��وء الأخ �� �ض��ر ل�ت�ن�ف�ي��ذه ،م�شيداً

بجهود الكفاءات امل�ؤهلة من الدائرة،
والتي وا�صلت �ساعات العمل الد�ؤوب
لريى امل�شروع النور حمققاً الأهداف
املن�شودة.
من جهته قدم حميد الفال�سي �شرحاً
م �ف �� �ص�ل ً
ا ل�ل���ش�ي��خ را�� �ش ��د ب ��ن حميد

ال �ن �ع �ي �م��ي واحل �� �ض ��ور ع ��ن امل�شروع
ال��ذك��ي وم��راح��ل العمل ب��ه و�أهدافه
ور�ؤي� �ت ��ه وامل�ت���ض�م�ن��ة لإدارة الوقت
ب�ك�ف��اءة وادخ� ��ال ال�ب�ي��ان��ات بفعالية،
مو�ضحاً �أن امل��رح�ل��ة الأويل لتنفيذ
امل�شروع �ست�ضم �شارع ال�شيخ را�شد بن

حميد ،و�شارع ال�شيخ حميد بن را�شد،
ومنطقة �سوق الذهب ،و�شارع حممد
� �س��امل ب��و خ�م�ي����س ،ك �م��ا و�ست�شتمل
امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى تو�سعة نطاق
امل�شروع وتنفيذه يف عدد من ال�شوارع
احليوية.

�إطالقتقرير املر�صد العاملي لريادة الأعمال :

ُ
ً
زكي ن�سيبة  :جامعة الإمارات توفر امل�سرعاتالتعليمية والبحثية لدفع الأولويات واملبادئالوطنية للدولة على مدى اخلم�سني عاماالقادمة
•• العني-الفجر:

�أل �ق��ى م �ع��ايل زك ��ي �أن � ��ور ن�سيبة،
امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو
لورئي�س الدولة -الرئي�س الأعلى
جلامعة الإمارات العربية املتحدة
خ �ط��اب �اً � �ص �ب��اح �أم� �� ��س مبنا�سبة
�إط �ل��اق ت �ق��ري��ر امل��ر� �ص��د العاملي
لريادة الأع �م��ال ،وذل ��ك بح�ضور
معايلالدكتور �أحمد بالهول ،وزير
دول ��ة ل��ري��ادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة الذي �ألقى
الكلمة االفتتاحية.
وق ��ال" :تفخر ج��ام�ع��ة الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة املتحدة ب �ق �ي��ادة �أبحاث
املر�صد العاملي لريادة الأعمال يف
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة.
يوفر تقريراملر�صد العامليلريادة
الأع� � �م � ��ال ب� �ي ��ان ��ات ح � ��ول ن�شاط
ري ��ادة الأعمال وال�ب�ن�ي��ة التحتية
واالجتاهات التييحتاجها �صانعو
ال � �ق� ��رار ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل�ستويات
وجميع ال�ق�ط��اع��ات لفهم واتخاذ
الإج � � � � � ��راءات� � � ،س� ��وا ًء يف البحث
الأك��ادمي��ي �أو �صياغة ال�سيا�سات
�أو اال��س�ت�ث�م��ار امل ��ايل والإن �ف ��اق �أو
التنظيم الدويل وقيادة الفكر " .
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه ق��ائ�لا " ت�ؤكد
م�ساهمة دول ��ة الإم � ��ارات يف بنية

املر�صد ال�ع��امل��ي ل��ري��ادة الأعمال
رغبتنا يف تعزيز و�صياغة �أوجه
التعاون ال��دويل التي توفر الأمن
واال� � �س � �ت � �ق� ��رار واال� � �س � �ت� ��دام� ��ة يف
امل�ستقبل."
و�أك��د الرئي�س الأعلى على �أهمية
هذه املنا�سبة بقوله "لطاملا كانت
ري ��ادة الأع �م��ال �أ�سا�سية ل�سيا�سة
الإم � � ��ارات وا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا منذ
ت�أ�سي�س الدولة .رواد الأعمال هم
قادةحتويليون ،قادرون على �إقناع
النا�س ب�أن التغيري ممكن وجدير
باالهتمام.
وم�ضى قائال "نحن حمظوظون
لوجود مثل ه�ؤالء القادة علىر�أ�س
القيادة منذ البداية .لبناء البنية
التحتية االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية ال�ت��ي نتمتع بها اليوم،
حتتاج دولة الإمارات مهاراتريادة
الأع�م��ال لالبتكار وح� ّ�ل امل�شكالت
وامل� �خ ��اط ��رة .ل �ق��د اع �ت �م��دن��ا على
ا�ستثمارات رواد الأعمال يف �إن�شاء
ال �� �ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
ل� �ت� �ن ��وي ��ع وا� � �س � �ت� ��دام� ��ة الن�سيج
االقت�صادي للدولة .كما ا�ستثمرنا
يف ال �ق �ط��اع الإب � ��داع � ��ي ،وتوفري
البنية التحتية لدعم ال�صناعات
الثقافية التي حتفزنا على �إيجاد
االحتماالت البديلة".

و ق ��ال الرئي�س الأع �ل��ى جلامعة
االم� � ��ارات" :ريادة الأع� �م ��ال �أمر
حيوي للتنمية امل�ستقبلية لدولة
الإم ��ارات العربية املتحدة .ولهذا
ال�سبب ل��دي�ن��ا الأج �ن��دة الوطنية
ل��ري��ادة الأع �م��ال  2031وخطة
اقت�صاد اخل�م���س�ين ال �ت��ي حددت
ه� ��دف دول � ��ة الإم � � � ��ارات العربية
املتحدة لتحقيق االعرتاف العاملي

بنظامها القوي ل��ري��ادة الأعمال.
ومع ذلك ،ندرك �أن ريادةالأعمال
والتنمية االقت�صادية الوطنية هي
اليوم �أجندات �سيا�سات مرتابطة
ب���ش�ك��ل �أ�سا�سي م ��ع اال�ستدامة
ال�ع��امل�ي��ة يف امل �ج��االت االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية" .
و�أ�ضاف بهذا ال�صدد "ندرك� ً
أي�ضا
�أن هذه اال�ستدامة العاملية تعتمد

على التفكري والعمل الرياديني.
ك�م��ا �أن �ن��ا ب�ح��اج��ة �إىل الأ�شخا�ص
ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى التحليل النقدي
للم�شاكل امل�ع�ق��دة و�إن �� �ش��اء حلول
مبتكرة .وبحاجة �إىل الأ�شخا�ص
القادرينعلى املخاطرة باال�ستثمار
يف التغيري و�إىل القادة التحوليني
ال �ق��ادري��ن ع �ل��ى �إق� �ن ��اع الآخرين
ب �ت �غ �ي�ير ت��وق �ع��ات �ه��م ومواقفهم

و�أفعالهم".
وت�أكيدا على ريادة الأعمال يف �سياق
ر�سالة اجلامعة ،ق��ال معايل زكي
ن�سيبة :"توفر جامعة الإم ��ارات
العربية املتحدة ،ب�صفتها جامعة
امل���س�ت�ق�ب��ل ،امل ُ�� �س��رع��ات التعليمية
وال� �ب� �ح� �ث� �ي ��ة ل� ��دف� ��ع الأول� � ��وي� � ��ات
واملبادئ الوطنية لدولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة �إىل الأم ��ام على

م ��دى اخل�م���س�ين ع��ا ًم��ا القادمة.
الن�شاط البحثي باجلامعة موجه
نحو نتائج مثل ب��راءات االخرتاع،
والتطبيقات ال�صناعية ،واالبتكار
اخلالق.
وق��ال " كما �أن�ن��ا نقود اال�ستدامة
امل�ستقبلية من خالل تقدميحلول
عملية لتح�سني ال�شمول والرتابط
يف ال�ش�ؤون االجتماعية والبيئية
وال �ت �ج��اري��ة .ونعمل ع�ل��ى تطوير
الأج� �ن ��دة ال��دول �ي��ة للتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة وال� � �ث � ��ورة ال�صناعية
الرابعة .ونحن �شركاء مع ال�صناعة
واحلكومة وامل�ج�ت�م�ع��ات لتحديد
التحوالتالالزمة للتنمية طويلة
الأجل ".
ك�م��ا �أو� �ض ��ح ال��رئ�ي����س الأع �ل ��ى �أن
البنية التحتية و�أن�شطة البحث
وال �ت �ط��وي��ر يف ج��ام �ع��ة الإم� � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة ل ��دع ��م ري� ��ادة
الأع� �م ��الُ ،ت���س�ه��م يف رف ��د امل� ��وارد
ال �ف �ك��ري��ةوالأ�� � �ص � ��ول ال ��ري ��ادي ��ة
للربامج التعليميةللطالب.
و�أو�� �ض ��ح م �ع��ال �ي��ه" :لذلك نقوم
بتخريج �شباب يتمتعون مبهارات
االب � � �ت � � �ك� � ��ار ،وح� � � � � ّ�لامل� ��� �ش� �ك�ل�ات،
وامل �خ ��اط ��رة ،وامل ��رون ��ة والقيادة.
ه� � � ��ؤالء اخل ��ري� �ج ��ون ه ��م �أج� �ي ��ال
امل�ستقبل ال��ذي��ن ن�ش�أوا يف ثقافة

ري��ادة الأع �م��ال ،و��س��وف ير�سخون
م �ك��ان��ة دول� ��ة الإم� � � ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ك �م��رك��ز ع ��امل ��ي ل ��ري ��ادة
الأعمالللمهنيني ورجال الأعمال
امل�ستقلني من جميع �أنحاء العامل
وامل�شاريع اجلديدة".
ك�م��ا �أع� ��رب ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى عن
ام �ت �ن��ان��ه مل�ؤلفي ت �ق��ري��ر املر�صد
ال �ع��امل��ي ل��ري��ادة الأع� �م ��ال .بقوله
�" :أتقدم ب��ال���ش�ك��ر وال �ث �ن��اء على
ك� ��ل م� ��ن �� �س ��اه ��م يف �إن� � �ت � ��اج ه ��ذا
امل ��ورد ال��رائ��ع لريادة الأع �م��ال يف
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة.
ك�م��ا �أ��ش�ي��د بال�شبكة الأو� �س��ع من
ال�شركاء الدوليني الذين يقدمون
مدخالت مماثلة للدول الأخرى.
دعونا نتذكر �أنا�ستدامة م�ستقبلنا
تعتمد على بع�ضنا البع�ض ب�شكل
متبادل ومرتابط".
من جانبها قالت الدكتورة �أيلني
ليون�سكو�-سومرز ،املدير التنفيذي
لـ GEM :يهنئ املر�صد العاملي
ل��ري��ادة الأعمال (GEM) دولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة على
حتقيقها �أع �ل��ى درج ��ة ( )6.8يف
م�ؤ�شر GEM الوطني لظروف
ري � � ��ادة الأع� � �م � ��ال، (NECI) 
لتحتل املرتبة الأوىل عامل ًيا للعام
2022-2021.
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العوي�س :العمل الربملاين جت�سيد عملي حلر�ص القيادة على متكني املواطن وت�أهيله
•• �أبوظبي-وام:

06

�أك��د معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة ووقاية
املجتمع وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي � ،أن املجل�س
الوطني االحت��ادي ج�سد منذ ت�أ�سي�سه و�إىل اليوم حر�ص قيادتنا
الر�شيدة على متكني امل��واط��ن وتعزيز دوره يف حتقيق الإجن ��ازات
وموا�صلة م�سرية التنمية والتطور التي تنتهجها ال��دول��ة ،تكللت
بنجاحات كربى على مدى اخلم�سني عاماً املا�ضية  ،لتوا�صل عربها
الر�ؤية اال�ست�شرافية للم�ستقبل والو�صول �إىل املراكز الأوىل عاملياً.
ومبنا�سبة مرور " "50عاماً على ت�أ�سي�س املجل�س الوطني االحتادي،
رفع معاليه �أ�سمى �آي��ات التهاين �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة

بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،
و�إىل �إخوانهم �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد ُحكّام الإمارات.
وقال معاليه يف ت�صريحات خا�صة بهذه املنا�سبة�" :إن ت�أ�سي�س املجل�س
الوطني االحتادي يف العام  ،1972جاء لتعزيز نهج ال�شورى الذي
قامت عليه دولة الإمارات ،والذي �أ�س�س لعالقة فريدة بني �أ�صحاب
ال�سمو حكام الإمارات واملواطنني ،عالقة جت�سدت من خاللها وعلى
مدى عقود من الزمن �أ�سمى معاين االنتماء للوطن والوالء للقيادة،
التي حر�صت ومنذ قيام دولة االحتاد على اال�ستماع �إىل هموم املواطن

ومتطلباته ،واملبادرة �إىل تلبية احتياجاته ،وتوفري خمتلف الإمكانات
والأدوات الالزمة لتمكينه من الو�صول �إىل املراتب الأوىل".
و�أ�ضاف معاليه �أن املجل�س الوطني االحتادي حمطة مهمة يف م�سرية
الإجنازات التي حتققت يف دولة الإمارات ،لي�سهم ،من خالل ممار�سة
مهامه الرقابية والت�شريعية ومكانته ك�سلطة احتادية رابعة ،يف تعزيز
دوره ك�سلطة م�ساندة ومر�شدة وداعمة للحكومة و�شريكاً فاع ً
ال لها
يف تعزيز عجلة النمو االجتماعي واالقت�صادي يف دولة الإمارات ،عرب
حزمة من القوانني االحتادية التي واكبت توجهات القيادة الر�شيدة
وتطلعاتها الرامية �إىل البناء واال�ستثمار يف الكفاءات الوطنية.
و�أك��د على ال��دور الكبري الذي لعبه املجل�س وعرب م�سريته الرائدة
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى امل�ك�ت���س�ب��ات ال �ت��ي حت�ق�ق��ت خ�ل�ال اخل�م���س�ين عام

املا�ضية ،وعلى الدور الكبري الذي �سيلعبه يف موا�صلة م�سرية حتقيق
الإجن��ازات النوعية يف الأع��وام اخلم�سني املقبلة ،و�صو ًال �إىل مئوية
دولة الإم��ارات  ،2071م�شرياً �إىل �أن املجل�س �أ�سهم يف تعزيز دور
الإن�سان الإم��ارات��ي ،وتر�سيخ مكانته ك�شريك فاعل يف �صنع القرار
الوطني ،وال��ذي مكن من بناء �أجيال واعية ومتمكنة ،وق��ادرة على
امل�شاركة الفاعلة يف ق�ي��ادة م�سرية التنمية التي ت�شهدها خمتلف
القطاعات يف الدولة.
و�أو��ض��ح معاليه �أن املجل�س �أ�سهم يف تطوير ومناق�شة الت�شريعات
االحت��ادي��ة ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل موا�صلة التميز وال��ري��ادة الربملانية،
م�شيداً بالإجنازات التي حققتها الدبلوما�سية الربملانية يف تعزيز
املكانة الريادية لدولة الإمارات على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

�إك�سبو يف �أ�سبوع :الأيام الوطنية تت�صدر امل�شهد ..وت�صاعد م�ستمر ب�أعداد الزوار

•• �أبوظبي-وام:

�شكلت االحتفاالت بالأيام الوطنية لعدد من دول العامل التي �شهدها �إك�سبو
 2020دب��ي خ�لال الأ�سبوع اجل��اري حدثا ا�ستثنائيا يف حياة زائريه الذين
وجدوا �أنف�سهم �أمام فر�صة قلما تتكرر للتعرف عن كثب على ثقافات ال�شعوب
وتقاليدها ،يف ال��وق��ت ال��ذي وا��ص��ل فيه ع��دد ال��زي��ارات للحدث العاملي ن�سقه
الت�صاعدي م�سجال  12.4مليون زيارة خالل  130يوما منذ انطالقه.
وت�ستعر�ض وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم� ��ارات "وام" يف تقرير "�إك�سبو يف �أ�سبوع" �أبرز
الفعاليات واملنا�سبات التي �شهدها احلدث العاملي يف �أ�سبوعه التا�سع ع�شر.
 الأيام الوطنية..طغت الأجواء االحتفالية بالأعياد الوطنية لعدد من الدول امل�شاركة يف �إك�سبو
 2020دبي على م�شهد الفعاليات خالل الأ�سبوع اجلاري ،حيث �شهد احلدث
العاملي احتفال اململكة املتحدة بيومها الوطني الذي ت�ضمن توقيع اتفاق لتو�سيع
التجارة بني دولة الإمارات واململكة املتحدة ،وزيارة الأمري ويليام دوق كامربيدج
ملوقع �إك�سبو  2020دبي يف �إطار رحلته الر�سمية الأوىل �إىل الإمارات.
وت�ضمنت االحتفاالت زي��ارة �أطفال املدار�س الربيطانية ملوقع �إك�سبو 2020
دبي ،ف� ً
ضال عن �سل�سلة من العرو�ض الثقافية ،وا�ستعرا�ض دورة �ألعاب برمنغهام
 2022يف موقع احل��دث ال��دويل مب�شاركة كوينز باتون ري�لاي "تتابع باتون
امللكة" ،وه��و تتابع ح��ول ال�ع��امل يقام قبل ب��داي��ة �أل�ع��اب الكومنولث ،ويحمل
الباتون ر�سالة من رئي�سة الكومنولث امللكة �إليزابيث الثانية.
بدورها احتفلت جمهورية �سلوفينيا بيومها الوطني يف «�إك�سبو  2020دبي»،
م�سلطة ال�ضوء على اقت�صادها الأخ���ض��ر ،وج�ه��ود التحول �إىل نحو اقت�صاد
املعرفة يف كل املجاالت� ،إىل جانب تقدمي ملحات عن تقاليدها الثقافية والفنية
الغنية.
وا�ست�ضاف �إك�سبو  2020دبي فعاليات اليوم الوطني للفلبني التي ت�ضمنت
العديد م��ن العرو�ض الثقافية �إ�ضافة �إىل مرا�سم حفل رف��ع العلم يف جناح
الفلبني و�ساحة الو�صل احتفاء باملنا�سبة ،كذلك احتفلت جمهورية موزمبيق

بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي بح�ضور معايل كارلو�س �أغو�ستينو دو ويقدم املعر�ض مطبوعة خا�صة عن الأبحاث التي �أُجريت حول موا�ضيع املعرفة
روزاريو ،رئي�س وزراء موزمبيق والوفد الر�سمي املرافق له حيث �أقيمت مرا�سم الغذائية والت�صوّرات البيئية يف الطبيعة اجلغرافية الإماراتية التي �ألهمت
رفع العلم املوزمبيقي يف �ساحة الو�صل� ،إىل جانب فعاليات عك�ست ثقافة هذه القائمني على تنظيم هذا املعر�ض.
الدولة الأفريقية العريقة.
 زيارات ..�سجل "�إك�سبو  2020دبي"  12.401.497زيارة يف  130يوماً منذ افتتاحه
 القيادات الإعالمية..انطلقت فعاليات الن�سخة الرابعة م��ن برنامج ال�ق�ي��ادات الإع�لام�ي��ة العربية يف الأول من �أكتوبر  2021حتى  7فرباير اجلاري ،فيما بلغت �أعداد الزيارات
ال�شابة الذي نظمه مركز ال�شباب العربي مب�شاركة � 50شابا و�شابة من املواهب االفرتا�ضية عرب املن�صات الرقمية  110ماليني زيارة مدفوعة مبجموعة من
الفعاليات الرتفيهية املتاحة عرب من�صة «اليف من �إك�سبو».
الإعالمية العربية الواعدة من  17دولة عربية.
وت�شكل ه��ذه الن�سخة اخل��ا��ص��ة م��ن ال�برن��ام��ج ن�سخة ا�ستثنائية بانطالقها
بالتزامن مع اك�سبو  2020دبي ،حيث �سيعمل الربنامج على تقدمي �أ�ساليب " -وام" والعامل .
وا�صلت وكالة �أنباء الإم��ارات "وام" ن�سج خيوط ال�شراكة والتعاون مع كربى
وتقنيات جديدة يف تخ�ص�صات العمل الإعالمي االحرتايف للم�شاركني.
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العامل من موقع "�إك�سبو  2020دبي" الذي كان خالل
الأ�سبوع املا�ضي �شاهدا على توقيع �أربع اتفاقيات للتعاون الإعالمي والتبادل
 "ا�ستثمر يف ال�سعودية"..قدم منتدى "ا�ستثمر يف ال�سعودية" الذي عقد يف �إك�سبو  2020دبي ،عر�ضاً الإخ�ب��اري بني "وام" وك�لا من تلفزيون ورادي��و ارت�ير الأرجنتيني وتلفزيون
مو�سعاً للفر�ص اال�ستثمارية يف حزمة من القطاعات باململكة ي�شمل ال�سياحة كاراكول الكولومبي و�شبكة "ميجا تي يف" ومقرها ت�شيلي �إ�ضافة �إىل جمموعة
والريا�ضة والتعليم والثقافة والرتفيه �إىل جانب االت�صاالت وتقنية املعلومات ،نوتي�سيا�س  SINالإعالمية ومقرها الدومينكان.
بح�ضور رج��ال �أعمال وم�ستثمرين وممثلني عن جهات حكومية من خمتلف
 �أ�سبوع اجلزائر ..الدول.
ويقوم جناح ال�سعودية يف �إك�سبو  2020دب��ي بتعريف العامل على املقومات انطلقت فعاليات الأ�سبوع ال�سياحي الثقايف اجلزائري ،بجناح جمهورية اجلزائر
امل�ت�ن��وع��ة ال�ت��ي تتمتع ب�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ،ح�ي��ث ا��س�ت���ض��اف م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  100من مبعر�ض اك�سبو  2020بدبي ،بهدف عر�ض خمتلف املقومات ال�سياحية التي
ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين م��ن العديد م��ن ال��دول مب��ا ي�صب يف �إط��ار تعزيز ال�شراكات تزخر بها اجلزائر من �شمالها جلنوبها؛ خا�صة ال�سياحة ال�صحراوية واملحميات
الطبيعية املعدنية ،مب�شاركة م�س�ؤولني من وزارة ال�سياحة اجلزائرية ،وجممع
اال�سرتاتيجية الدولية التي تطمح لها اململكة.
فندقة ال�سياحة احلكومي.
 بحث وقطاف..د�شن جناح الإم��ارات يف «�إك�سبو  2020دبي» معر�ض «بحث وقطاف ..املعرفة  -ال�شاحن الأخ�ضر ..
الغذائية والت�صوّر البيئي يف الطبيعة اجلغرافية الإماراتية» الذي ي�شارك فيه ك�شفت هيئة كهرباء ومياه دبي �أن حمطات ال�شاحن الأخ�ضر التابعة لها واملنت�شرة
يف موقع �إك�سبو  2020دبي زوّدت مركبات زوار املعر�ض الكهربائية بـ 87772
 11فنا ًنا حملياً وعاملياً مقيمني يف دولة الإمارات.

كيلووات �ساعة من الكهرباء خالل الأ�شهر الثالث الأوىل من املعر�ض ،وذلك
من خالل  3681عملية �شحن �أجراها زوار املعر�ض ،مما مكنهم من قطع ما
جمموعه  415000كم با�ستخدام املركبات ال�صديقة للبيئة.
وت��وف��ر الهيئة  19حمطة م��ن حم�ط��ات ال�شاحن الأخ���ض��ر ل�شحن املركبات
الكهربائية يف مواقع متعددة من موقع �إك�سبو  2020دب��ي ،مبعدل خم�س
حم�ط��ات �شحن يف ك��ل م��ن م��واق��ف �أج�ن�ح��ة امل�ع��ر���ض ال �ث�لاث :ج�ن��اح الفر�ص،
اال�ستدامة ،والتنقل؛ وحمطتي �شحن يف مكتب �إك�سبو ،وكذلك حمطتي �شحن
يف حمطة �إينوك امل�ستقبلية.
 ماليزيا ..�أطلقت ماليزيا فعاليات "�أ�سبوع ال�سلع الزراعية امل�ستدامة" ،يف �إك�سبو 2020
دب��ي ،ال��ذي يركز على ال�سلع الزراعية الغذائية الهامة يف ماليزيا ،مثل زيت
النخيل والكاكاو والفلفل.
ويوفر مفهوم "ال�سلع الزراعية امل�ستدامة" من�صة قوية ملاليزيا يف تو�سيع ال�سوق
العاملية ل�صادرات زيت النخيل ،الذي يعترب مو�ضوع الرتويج والت�سويق الرئي�سي
ل�صناعة زيت النخيل على مدار الأ�سبوع.
 الباحثات ال�صاعدات..�أقامت جائزة «لوريال -اليوني�سكو للمر�أة يف جمال العلوم» ،احلفل التكرميي
لربنامج الباحثات ال�صاعدات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يف
�إك�سبو  2020دبي ،وذلك بالتزامن مع االحتفال باليوم الدويل للمر�أة والفتاة
يف ميدان العلوم ،والذي يوافق  11فرباير من كل عام.
ومنح احلفل اجلائزة لـ  14موهبة �شابة  5/من دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،و 3من م�صر ،و 6من بالد ال�شام والعراق ،/يف فئتي الدكتوراه،
والباحثني ما بعد الدكتوراه ،وذلك تكرمياً لأبحاثهن الرائدة يف جماالت علوم
احلياة والبيئة والعلوم الفيزيائية والريا�ضيات وعلوم الكمبيوتر ،لدعم دورهن
يف حل التحديات التي تواجهها املجتمعات يف العامل� ،إ�ضافة �إىل دورهن يف �إلهام
جيل امل�ستقبل من الإناث.

�سارة الأمريي تزور جناحي لي�سوتو وميكرونيزيا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

زارت معايل ��س��ارة بنت يو�سف الأم�ي�ري وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة،
جناحي مملكة لي�سوتو ،و"واليات ميكرونيزيا املوحدة"� ،ضمن م�شاركتهما يف
�إك�سبو  2020دبي ،احلدث العاملي الكبري الذي ت�ست�ضيفه دولة الإمارات ،وذلك
لالطالع على �أبرز الفر�ص اال�ستثمارية التي تعر�ضها البلدين� ،ضمن قطاعات
التكنولوجيا والطاقة املتجددة والنقل واملالحة وال�سياحة وغريها.
وقامت معاليها بجولة يف جناح مملكة لي�سوتو ،املقام يف منطقة اال�ستدامة،

والذي يروي تاريخها يف اخلم�سني عاما منذ ا�ستقاللها ،واطلعت على جهودها
يف جمال التطوير التكنولوجي والرقمي وجماالت الطاقة واملياه واال�ستدامة،
�ضمن م�ساعيها لتحقيق املزيد من اجلاذبية اال�ستثمارية ،مبا يدعم التقدم
والنمو والآفاق امل�ستقبلية الواعدة.
وا�ستمعت معاليها �إىل جهود تر�سيخ ثقافة اال�ستدامة ،وط��رق احلفاظ على
امل��وارد الطبيعية وتر�شيد اال�ستهالك ،لتحقيق املوازنة بني عمليات التطوير
واحلفاظ على البيئة ،حيث ي�شرح ويوعي زوار اجلناح ح��ول �أب��رز التهديدات
املتزايدة للنظم البيئية الناجتة عن التغري املناخي ،وكذلك ال��زراع��ة الذكية

مناخياً التي تهدف �إىل تعزيز قدرة الأنظمة الزراعية على دعم الأمن الغذائي،
وكيف تتبنى ال��دول��ة اال�ستثمار يف ال��زراع��ة الذكية م��ن �أج��ل ا�ستدامة املوارد
الغذائية وت�أمني التنوع الغذائي.
من جهة �أخرى ،زارت معاليها جناح "واليات ميكرونيزيا املوحدة" ،الذي ي�سلط
ال�ضوء على الفر�ص اال�ستثمارية يف جمال ال�سياحة والطاقة املتجددة والتمويل
و�صيد الأ�سماك والنقل واملالحة ،كما يعر�ض معلومات عن احل��رف اليدوية
التقليدية امل�ستدامة يف تلك ال��دول��ة .وا�ستمعت معاليها �إىل ج�ه��ود الدولة
الواعدة يف قطاع الطاقة الوطنية ،وحملة زي��ادة خدمة الطاقة املتجددة من

الطاقة امل�ستهلكة ،وت�سليط ال�ضوء على احلاجة �إىل قطاع طاقة �أكرث موثوقية
وا��س�ت��دام��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية يف ق�ط��اع��ات اال� �س �ت��زراع املائي
للمنتجات ،مثل الل�ؤل�ؤ الأ�سود والإ�سفنج و�أ�سماك الزينة وغريها .كما اطلعت
معاليها على الفر�ص اال�ستثمارية يف قطاع املنتجات الزراعية ،وكذلك جمال
ت�صنيع املنتجات امل�ستدامة ،واملنتجات الزراعية املتخ�ص�صة ومعاجلة املنتجات
ال��زراع�ي��ة� ،إ�ضافة �إىل امل��واد امل�ستدامة ل�صنع الأل�ي��اف املن�سوجة ي��دوي�اً التي
ي�ستخدمونها يف حرفهم التقليدية ،و�صناعة زوارق "الكانو" والتي ت�ستخدم يف
�صناعتها �أخ�شاب الفاكهة واملاميا واملانغروف واخلريزان.

جمل�س ال�شارقة للتعليم ي�شارك بور�ش وفعاليات تدعم توجهات الدولة يف تر�سيخ االبتكار وا�ستعرا�ض �أف�ضل ممار�ساته
حمفزة للميدان الرتبوي على طرح الأفكار وتبني املمار�سات التي
•• ال�شارقة-الفجر:
ت�شجع الطالب على االبتكار يف بيئته املحيطة ويف خمتلف جوانب
ينظم جمل�س ال�شارقة للتعليم وعلى م��دى �أ��س�ب��وع االب�ت�ك��ار يف حياته وبيان الأدوات والو�سائل الكفيلة با�ستثمار الفر�ص و�صنع
�إمارة ال�شارقة عددا من الور�ش والفعاليات التي ت�شجع على تبني م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.
االبتكار وتر�سيخه يف �أو��س��اط امل�ؤ�س�سات التعليمية ودع��م �سبله و�أكد �سعادة الدكتور �سعيد م�صبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�شارقة
ليكون نهجا للعمل وثقافة للمجتمع.
للتعليم �أن املجل�س ويف �ضوء خطته ملوا�صلة دوره يف �أ�سبوع االبتكار
بيئة
خلق
من
املجل�س
إليه
�
يتطلع
و�ستعمل الور�ش على حتقيق ما
وال��ذي درج على �أن يكون �شريكا نوعيا ب��دوره وا�سهاماتها والتي

تنعك�س على املجتمع ي��أت��ي ليطرح �سل�سلة م��ن الفعاليات التي
تنا�سب املراحل العمرية وتعمل على �أن يكون االبتكار ممار�سة من
خالل ا�ستعرا�ض �أف�ضل و�سائل االبتكار وطرقه وفنونه .
و�أو�ضح الكعبي ب��أن االبتكار هو رهاننا ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل
لأبنائنا وبناتنا و�أجيالنا التي متثل امتدادا لرحلة التطور والنماء
يف ركب دولتنا التي باتت عنوانا لالبتكار ونبعا لفتح �آفاق جديدة
من التميز والإبداع ،ومبا ي�سهم يف حتقيق �سعادة ورفاه املجتمع

ولفت �إىل �أن الور�ش هي متنوعة وتعالج عددا من املحاور التي تعزز
ثقافة اال�ستدامة يف احل�ضانات وامل��دار���س لتتواكب مع عطاءات
الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية حتت مظلة املجل�س التنفيذي الذي
يعلي �سنويا من �أ�سبوع االبتكار مبا يتما�شى مع اال�سرتاتيجية
الوطنية لالبتكار التي تهدف �إىل �أن تكون دولة الإم��ارات �ضمن
الدول االكرث ابتكارا على م�ستوى العامل ،واالنتقال بالدولة �إىل
مرحلة جديدة يتم فيها بناء ون�شر ثقافة االبتكار بني الأفراد.
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�شرطة دبي والدفاع املدين تنقذان �شاب ًا �سقط
داخل لوحة �إعالنية ملحل جتاري مبنطقة نايف
•• دبي-الفجر:

متكن مركز �شرطة نايف ،بالتعاون الإدارة العامة للنقل
والإنقاذ والإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي  ،من �إنقاذ
�شاب �أفريقي �سقط داخل لوحة �إعالنية ملحل جتاري ،ومل
يتمكن من اخلروج منها.
و�أك ��د ال�ع�ق�ي��د ع�م��ر م��و��س��ى ح�سن ع��ا� �ش��ور ،ن��ائ��ب مدير
م��رك��ز ��ش��رط��ة ن��اي��ف� ،أن احل��ادث��ة ت �ع��ود �إىل �أن ال�شاب

املدعو" �ش�.ض" والبالغ من العمر  19عاماً ،اختلف مع
الأ�شخا�ص الذين يقطن معهم يف الطابق الأول ب�إحدى
ال�ب�ن��اي��ات مبنطقة ن��اي��ف ،الأم ��ر ال ��ذي �أغ���ض�ب��ه ودفعه
للدخول �إىل دورة املياه.
و�أ�ضاف" �أن ال�شاب ق��رر اخل��روج م��ن ن��اف��ذة دورة املياه
وم �غ��ادرة ال�شقة ،ومتكن بالفعل م��ن �إخ ��راج ج�سمه من
ال �ن��اف��ذة ،ل�ك�ن��ه ف�ق��د ال���س�ي�ط��رة و��س�ق��ط داخ� ��ل اللوحة
الإعالنية للمحل التجاري املتواجد يف الطابق الأر�ضي،

ومل يتمكن م��ن اخل ��روج نتيجة ت�ع��ر��ض��ه �إىل �إ�صابات
وانح�شار ج�سمه يف املكان.
وب�ين العقيد عا�شور �أن �صاحب امل�ح��ل ال�ت�ج��اري �شاهد
ال�شاب العالق بلوحة حمله ،فقدم بالغاً �إىل مركز القيادة
وال�سيطرة ،حيث توجهت ف��رق الإن�ق��اذ ال�بري والدفاع
امل��دين يف دب��ي ملكان الواقعة ،وعملوا على �إخ��راج ال�شاب
ثم نقله �إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج من الإ�صابات التي
تعر�ض لها.

املفو�ض العام جلناح ال�سعودية لـ وام:

07

مليونان و� 900ألف زائر ا�ستك�شفوا طبيعة وثقافة اململكة يف �إك�سبو دبي
خبري �سعودي يف التحول الرقمي� :إك�سبو  2020دبي فخر للإمارات واخلليج وال�شعوب العربية

•• دبي -وام:

�أك ��د ح�سني ح�ن�ب�ظ��اظ��ة ،املفو�ض
ال� �ع ��ام جل� �ن ��اح امل �م �ل �ك��ة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة يف �إك �� �س �ب��و 2020
دب� � ��ي� ،أن اجل � �ن ��اح � �ش �ه��د �إق� �ب ��اال
كبريا من ال��زوار حيث زاره �أكرث
م��ن م�ل�ي��ون�ين و� 900أل ��ف زائر
حتى الأول م��ن ف�براي��ر اجلاري،
ال�ستك�شاف اململكة والتعرف على
الفر�ص اال�ستثمارية بها ،مو�ضحاً
�أن ال �ه��دف الأ� �س��ا� �س��ي ه��و تعزيز
م �ع��رف��ة زوار امل �ع��ر���ض مبا�ضي
امل�م�ل�ك��ة وح��ا� �ض��ره��ا وم�ستقبلها
املزدهر.
و�أ� � �ض� ��اف امل �ف��و���ض ال� �ع ��ام جلناح
اململكة يف ت�صريح خا�ص لوكالة
�أن �ب ��اء الإم� � ��ارات (وام) : ،خالل
م�ؤمتر ا�ستثمر يف ال�سعودية الذي
نظمته وزارة اال�ستثمار ال�سعودية

يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ؛ عززنا
م��ن ه ��ذا ال �ه��دف ل�ت�ع��ري��ف قطاع
الأع �م��ال وامل�ستثمرين بالفر�ص
الواعدة ،والنه�ضة التنموية التي
تعي�شها اململكة ،واال�سرتاتيجيات
وال� �ق ��وان�ي�ن اجل� ��دي� ��دة لت�سهيل
اال�ستثمار بها ،ف� ً
ضال عن اخلطط
التي تهدف لتنفيذ ر�ؤي��ة اململكة
 ، 2030من خالل الرتكيز علي
قطاعات بعينها ه��ي :تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،وال�سياحة
والرتفيه والريا�ضة  ،والتعليم.
وتابع :نعمل على تعميق الروابط
الإقليمية والعاملية مع االقت�صادات
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ال � � � ��رائ � � � ��دة ،لتمكني
جم�ت�م�ع��ات الأع� �م ��ال م��ن اغتنام دول ال� �ع ��امل ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف كل
وخلق الفر�ص ،ولدينا حمققات ال�ق�ط��اع��ات ،وي�ستطيع امل�ستثمر
كثرية �أنجُ زت داخل اململكة خالل الأجنبي الآن �أن ميتلك % 100
ال�ف�ترة املا�ضية ،ون�سعى لإعالن م��ن ا�ستثماراته داخ��ل ال�سعودية
�أن اململكة تفتح �أب��واب �ه��ا جلميع عرب حوافز عدة ،وهدفنا الأ�سا�سي

�أن ن�صبح الوجهة الأوىل للعامل يف
امل�ستقبل".
وحول جتان�س وتقارب �شعار �إك�سبو
 2020دب��ي م��ع �أه ��داف اجلناح
ال�سعودي� ،أو�ضح �أن جناح اململكة

م��ن �أوائ� ��ل الأج �ن �ح��ة ال �ت��ي �سارع
ال � ��زوار �إل �ي �ه��ا م��ن خ�ل�ال جدول
الفعاليات املتميزة ،لذا نعترب من
�أكرث الأجنحة التي زارها جمهور
�إك �� �س �ب��و دب� ��ي وت ��وا�� �ص� �ل ��وا معنا،

ال�ستك�شاف طبيعة وق�صة وتاريخ
وثقافة اململكة وال�ت�راث العريق،
من خالل برنامج كبري وجل�سات
وور���ش عمل داخ��ل �أروق ��ة اجلناح
ويف ح��دي�ق��ة الأع� �م ��ال؛ م��ن �أجل
�شعار "توا�صل العقول وتوا�صل
الأفكار والإبداع" وهو ما يعك�س
طبيعة م�شاركة اململكة يف معر�ض
�إك�سبو دبي .2020
من جانبه� ،أكد م .يا�سر الفرحان
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي وم�ؤ�س�س
ال�شركة ال�سعودية "�أمت" atm
للأنظمة والتقنيات املتقدمة� ،أنه
انطالقا من �شعار �إك�سبو 2020
دب� ��ي "توا�صل ال �ع �ق ��ول و�صنع
امل�ستقبل"ُ ،يعد املعر�ض من �أروع
ال�ت�ج��ارب  ،ومب�ث��اب��ة ف�خ��ر لدولة
الإم� � � ��ارات وف �خ��ر ل� ��دول اخلليج
و�شعوب العامل العربي ،فهو ملتقي
الأفكار وال�شعوب والثقافات وحوار

احل �� �ض��ارات ،ك�م��ا �أن �إك���س�ب��و ُيعد
مركزاً عاملياً لالبتكار ،تتالقي فيه
العقول وتتنج فيه احل�ل��ول التي
تفيد الب�شرية جمعاء.
و�أ�� �ش ��ار ال �ف��رح��ان يف ت�صريحات
ل�ـ "وام"� ،إىل �أن حكومة اململكة
حققت خطوات كبرية نحو حتقيق
�أه ��داف ر�ؤي ��ة  ،2030الف�ت��ا �إىل
الدعم املبا�شر والكبري من �صاحب
ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر حم�م��د بن
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع يف اململكة
العربية ال�سعودية  ،لقطاع تقنية
املعلومات واالت���ص��االت ،وتد�شني
هيئة احلكومة الرقمية بالتعاون
م ��ع وزارة اال� �س �ت �ث �م��ار وبرنامج
"ا�ستثمر يف ال�سعودية.
و�أو� �ض ��ح " :لدينا ف��ر���ص واع ��دة
ل�ل�ا� �س �ت �ث �م ��ار يف ق � �ط� ��اع تقنية

وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،خا�صة
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال � ��رائ � ��دة والأن� �ظ� �م ��ة
ال���س�ح��اب�ي��ة  ،وم ��راك ��ز البيانات،
و�إن� �ت��رن� � ��ت اال� � �ش � �ي� ��اء ،وال� ��ذك� ��اء
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ،وال � ��روب � ��رت � ��ات،
وال � � � ��درون � � � ��ات ،وجم� � � ��ال الأم� � ��ن
ال�سيرباين للبنية التحتية ،وحتي
الآن ب �ل �غ �ن��ا م ��ا ُي� �ق ��رب م ��ن 20
 %م��ن الإم �ك��ان �ي��ات ال �ت��ي ميكن
تغطيتها يف جم��االت متعددة من
ال�ت�ق�ن�ي��ات واحل �ل ��ول ال �ت��ي تخدم
القطاعات املتعددة يف اململكة؛ يف
�إطار ر�ؤية ." 2030
و�أك� ��د ال �ف��رح��ان �أن ��ه ال غ�ن��ي عن
تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات والتحول
الرقمي والتي �ساهمت يف ت�سارعها
ب�شكل كبري خا�صة ظروف جائحة
ك��وف�ي��د  ،-19ال�ت��ي ف��ر��ض��ت على
ال �ع��امل ت��وا��ص��ل وخ��دم��ات رقمية
ذكية ومبتكرة.

االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ ت�ستعر�ض  6م�شاريع ذكية يف �إك�سبو 2020
•• دبي -وام:

ت�ستعر�ض الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ،
عرب من�صتها الر�سمية يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،عدداً من امل�شاريع
واخل��دم��ات املبتكرة يف �إط��ار م�شاركتها �ضمن فعاليات �شهر الإم ��ارات
لالبتكار حتت �شعار الإمارات تبتكر .2022
وتعر�ض الهيئة عرب من�صتها يف املعر�ض  6م�شاريع ،تتميز با�ستخدام
تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف تقدمي خدمات ا�ستباقية مبتكرة ت�ساعد
على رف��ع م�ستوى ��س�ع��ادة املتعاملني و�إجن ��از امل�ع��ام�لات يف �أ� �س��رع وقت
وب�إجراءات �سهلة ومي�سرة.
ومن �أبرز امل�شاريع املعرو�ضة ،م�شروع الت�صديق الرقمي باعتماد ب�صمة
ال��وج��ه ب��دل ق��ارئ بطاقة الهوية ،وذل��ك ع�بر ا�ستخدام �أح��دث تقنيات
الذكاء اال�صطناعي ،يف �ضوء تطوير نظام التع ّرف على هوية ال�شخ�ص
وخ���ص��ائ����ص وج �ه��ه ب���س��رع��ة ب��ال�غ��ة م��ن خ�ل�ال ب���ص�م��ة ال��وج��ه Face
 Recognitionبوا�سطة تقنيات و�آل�ي��ات متطورة تتيح �إمكانية
متييز الأف��راد يف ظل م�ضاهاة ال�صور مع قاعدة البيانات البيومرتية،

مما يعزز من كفاءة ودقة تنفيذ العمليات والإجراءات ذات ال�صلة كحركة
العبور لدى املطارات واملعابر احلدودية ،وامل�ؤ�س�سات الق�ضائية ،وجتديد
معامالت بطاقة الهوية والإقامة واجلن�سية ،بالإ�ضافة �إىل التعامالت
الإلكرتونية الأخرى.
وت�شمل قائمة امل�شروعات  ،التطبيق الذكي للهيئة  UAEICPالذي
يقدم باقة متنوعة من خدمــات الهوية واجلن�ســية والإقامــة ،مع مرونة
ت�سجيل ال��دخ��ول واجن ��از امل�ع��ام�لات با�ستخدام ال�ه��وي��ة الرقمية دون
احلاجــة لزيــارة مراكــز خدمــة املتعامليــن.
وتقدم الهيئة ممثلة ب��الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف دبي
حزمة من امل�شاريع االبتكارية املتقدمة كم�شروع نظام دبي للم�ستندات
الإلكرتونية  DEDSوهو �أحدث الأنظمة الإلكرتونية العاملية يف جمال
ج��وازات ال�سفر؛ مل��ا يت�ضمنه م��ن ق��اع��دة بيانات متخ�ص�صة ت�ستعر�ض
جميع جوازات العامل وو�سائل اال�ستدالل املوثوقة اخلا�صة بيها م�شمول ًة
ب�أو�صافها الفنية الداعمة لأن�شطة حمطات مراقبة ج��وازات ال�سفر يف
املنافذ .كما ت�ستعر�ض الهيئة �آلية جتديد جواز ال�سفر الإماراتي تلقائياً
كخدمة ا�ستباقية جديدة  ،حيث تتيح للمواطنني الإماراتيني �إمكانية

جتديد جوازات ال�سفر تلقائياً قبل موعد انتهائها بــ � 6أ�شهر.
وت�سلط الهيئة ال�ضوء ،خالل فعاليات �شهر الإمارات لالبتكار يف �إك�سبو
 ،2020على مالمح وحماور عملية تطوير خدمات مراكز "�آمر" يف دبي
والتي ت�ستهدف تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمتعاملني ورفع م�ستوى جودة
املعامالت وت�سريع وترية الإجن��از ،والت�أكد من �صحة املعامالت تلقائياً
وب�صفة �إلكرتونية ،بالإ�ضافة �إىل الربط مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
لت�سهيل عملية احل���ص��ول ع�ل��ى جميع امل���س�ت�ن��دات امل�ط�ل��وب��ة م��ن خالل
النظام.
كما تت�ضمن م�شاركتها عر�ض م�شروع الك�شف الإلكرتوين على ال�شاحنات
وال�شحنات ال��ذي تنفذه الإدارة العامة للجمارك يف الهيئة ،والداعم
لأن���ش�ط��ة امل��راق�ب��ة �إل�ك�ترون�ي�اً ع�ل��ى م ��دار �� 24س��اع��ة ي��وم�ي�اً با�ستخدام
�أح��دث و�سائل االت�صال لتطوير منظومة �إ��ص��دار التقارير م��ن خالل
غرفة العمليات طوال فرتة النقل بهدف تعزيز �أمن وا�ستقرار املجتمع
واحلفاظ على ال�سالمة العامة والبنية التحتية للطرق وك�شف التجاوزات
واملخالفات اجلمركية لل�شاحنات �أثناء عبورها يف الدولة.
وق��ال �سعادة اللواء �سهيل �سعيد اخلييلي ،مدير ع��ام الهيئة بالإنابة -

بهذه املنا�سبة " : -ت�ستهدف امل�شاريع التي تنفذها الهيئة حتقيق عدد
من الأه��داف الوطنية اال�سرتاتيجية التي ت�سهم يف بلوغ �أهداف مئوية
الإمارات  2071والو�صول �إىل الريادة العاملية للدولة يف خمتلف حماور
العمل الرامية �إىل حماية املجتمع واحل�ف��اظ على ا��س�ت�ق��راره ،ال�سيما
توظيف التقنيات احل��دي�ث��ة ل��رف��ع م�ستوى ��س�ع��ادة املتعاملني وتقدمي
خدمات ا�ستباقية ت�ؤدي �إىل االرتقاء مب�ستوى جودة حياة املجتمع".
و�أ� �ش��ار اخلييلي �إىل �أن الهيئة حت��ر���ص على تنفيذ توجيهات القيادة
احلكيمة يف جم��ال توظيف ال��ذك��اء اال�صطناعي لرفع م�ستوى �سعادة
املتعاملني وتطوير اخل��دم��ات التي تقدمها يف القطاعات التي ت�شرف
عليها كافة ،ويف هذا ال�صدد ،حققت الهيئة العديد من الإجنازات يف �إطار
خطتها لتطوير منظومة العمل على م�ستوى الدولة �ضمن جمال ال�سجل
ال�سكاين واجلن�سية والإقامة واجلوازات واجلمارك و�أمن املنافذ ،ومتثل
امل�شاريع التي يتم ا�ستعرا�ضها عرب من�صة الهيئة يف �إك�سبو  2020دبي
منوذجاً على هذه الإجنازات ،كما �أنها جت�سد ر�ؤية الهيئة وا�سرتاتيجيتها
يف حتقيق الإجن ��ازات وتطوير امل�شاريع واخل��دم��ات الهادفة �إىل �إ�سعاد
املتعاملني.

اكت�شف االبتكارات امللهمة مبجاالت العلوم والتقنية والهند�سة والريا�ضيات يف �إك�سبو  2020دبي
•• ..دبي �إك�سبو – الفجر

ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين
بينما يتّحد العامل احتفاال باليوم
ال��دويل للمر�أة والفتاة يف ميدان
ال �ع �ل��وم  ،2022ي�ت�ح�ين �إك�سبو
 2020دب ��ي ال �ف��ر� �ص��ة الأن�سب
ل�ك���ش��ف ال �ن �ق��اب ع��ن ال �ع��دي��د من
االب�ت�ك��ارات والأن�شطة التي تركز
على الأط �ف��ال ،وت��زي��د م��ن ات�ساع
مداركهم ومعارفهم العلمية.
وي� ��زخ� ��ر �إك� ��� �س� �ب ��و  2020دب ��ي
ب��ال �ف �ع��ال �ي��ات والأن �� �ش �ط��ة بهدف
�إ�شراك الأجيال القادمة يف ميدان
ال� �ع� �ل ��وم ،و�إل� �ه ��ام� �ه ��م لي�صبحوا
م �ب �ت �ك��ري��ن و� ُ��ص� � ّن ��اع ت �غ �ي�ير نحو
م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا لنا جميعا.
وم��ع ب�ق��اء �أق ��ل م��ن �شهرين على
�إ�سدال ال�ستار على فعاليات احلدث
ال��دويل يف  31مار�س القادم ،كان
الب��د م��ن حتقيق �أق�صى ق��در من
اال�ستفادة من هذه الرثوة الهائلة
من فر�ص التع ّلم.
ف �ف��ي ج �ن��اح دب ��ي ال �ع �ط��اء الواقع
يف م �ن �ط �ق��ة ال �ف��ر���ص يف �إك�سبو
 2020دب ��ي ع�ل��ى �سبيل املثال،
ميكن للأطفال من جميع الفئات
ال���س� ّن�ي��ة خ��و���ض جت��رب��ة تعليمية
كاملة و�شاملة ُتركز على م�ستقبل
ال�ع�م��ل ،لفهم م��ا ينتظرنا وكيف
ُن � ِع��د الأج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة ملواجهة

مزيد م��ن اال��ض�ط��راب��ات والقدرة
على التكيف.
ف �ي �م��ا ت �ن �ت �ظ��رك جت� � ��ارب رقمية
عملية ترفيهية ومده�شة يف جناح
�أمل��ان �ي��ا ،ح �ي��ث مت ��زج ب�ي�ن الأفكار
البيئية الإب��داع�ي��ة ونتائج احلياة
الواقعية ،فيما يقدم جناح رو�سيا
خ��دم��ة ت��دري����س علم ال��دم��اغ� ،إىل
ج ��ان ��ب اخل ��و� ��ض يف ب �ع ����ض �أب� ��رز
االكت�شافات يف القرن الثاين ع�شر،
و�آثارها التحويلية على حياتنا.
ومي �ك��ن �أي �� �ض��ا ل�ع�ل�م��اء امل�ستقبل
�أن يتوجهوا �إىل جناح جمهورية
�سلوفاكيا ،موطن املعار�ض املرحة،
واالت�صاالت ثالثية الأبعاد ،و�أول
� �س �ي ��ارة يف ت ��اري ��خ ال� �ب�ل�اد تعمل
بالهيدروجني ،ناهيك عن روبوت

الف�ضاء و�أجهزة حماكاة الطريان.
ول ��ن ي �ك��ون امل �ه �ت �م��ون مب�ستقبل
ال �ط�يران بحاجة �إىل النظر �إىل
�أب�ع��د م��ن جناح ط�يران الإم ��ارات،
الذي ي�ستعر�ض التطورات يف قوة
دفع املحرك ،والعزم ،واالقت�صاد يف
ا�ستهالك الوقود لطائرات اجليل
ال� �ق ��ادم .ويف ه ��ذا اجل� �ن ��اح ،ميكن
للزوار ت�صميم طائراتهم اخلا�صة
– عن طريق الدمج بني �أحدث
التقنيات احل�ي��وي��ة والتف�ضيالت
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ل�ل��أج� �ن� �ح ��ة ،وب� ��دن
الطائرة ،واملحركات لإن�شاء طائرة
الغد.
وب��االن�ت�ق��ال �إىل م�ك��ان �آخ ��ر ،حيث
ي���ص�ح��ب �أل� ��ف – ج �ن��اح التنقل،
الز ّوار يف رحلة عرب الزمان واملكان

الكت�شاف كيفية تفاعل الأ�شخا�ص،
وال �� �س �ل��ع ،والأف� � �ك � ��ار ،والبيانات
ب�ط��رق �أك�ث�ر تعقيدا ،مب��ا يف ذلك
العامل االفرتا�ضي للقرن احلادي
والع�شرين – احل��اف��ل بالبيانات
– �إىل مدينة امل�ستقبل التي تقدم
ملحة ع��ن كيفية ت�ط��ور التنقل يف
غ�ضون ال�سنوات والعقود القادمة.
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ال�ب�رجم ��ة ،ميكن
للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم
بني ثمانية �إىل  14عاما خو�ص
جتربة مبا�شرة لبناء روبوتاتهم
اخل��ا� �ص��ة يف ج �ن��اح ال�ت�ن�ق��ل ،حيث
ي �ج��ري ال�ت�ج�م��ع يف مت��ام ال�ساعة
� 10:00صباحا يف �أي ��ام ال�سبت
والأحد يف منطقة البيع بالتجزئة،
وت�ستغرق ك��ل جل�سة  90دقيقة،

ونن�صح املربجمني النا�شئني على
ال��و��ص��ول م�ب�ك��را ،ح�ي��ث ُتخ�ص�ص
الأم��اك��ن ح�سب �أ�سبقية احل�ضور
�أوال.
ِ
ومينحك جناح �أ�سرتاليا الفر�صة
لتكوين واح��دة من جنمات تكويد
ال�غ��د �ضمن فعالية  12فرباير،
ِ
ميكنك اال��ش�تراك يف واحد
حيث
م� ��ن � �ض �م��ن ث �ل�اث ��ة مع�سكرات
تكويد مدتها يوما واحدا ،تقدمها
م�ؤ�س�سة اجتماعية ُت��دع��ى "كود
الي � ��ك �أ جريل" ،وال � �ت� ��ي توفر
ل�ل�ف�ت��اة وامل � ��ر�أة ال �ث �ق��ة ،والأدوات،
وامل �ع��رف��ة ،وال ��دع ��م ل�ل�ازده ��ار يف
عامل التكويد.
ك�م��ا ميكنكم م���ش��اه��دة واح ��د من
ع�ل�م��اء "ماد الب" ال�ث�لاث��ة ،وهم

يعر�ضون ظ��واه��ر علمية مذهلة
ت �ت �ح��دى امل �ن �ط��ق ،وي���س�ت�م�ت��ع بها
امل ��ا ّرة ��ص�غ��اراً وك �ب��اراً .وي�خ�ت��ار كل
واح��د م��ن ه ��ؤالء العلماء ،الذين
يجمعون ب�ين التعليم والرتفيه،
م �ك��ان��ا خم�ت�ل�ف��ا يف �أن� �ح ��اء موقع
احل ��دث ال ��دويل ي��وم�ي��ا ،ب ��دءا من
ال�ساعة الــ � 10صباحا.
وال ت �ن �� �س��وا ال ��روب ��وت ��ات القابلة
للربجمة ال�ت��ي ي��زي��د ع��دده��ا عن
 150روبوتا يف جميع �أنحاء املوقع،
التي وفرتها جمموعة تريمينو�س،
�شريك الروبوتات الر�سمي لإك�سبو
 .2020وهي مز ّودة بتقنيات مثل
�شا�شات اللم�س امل�ت�ع��دد ،وقدرات
�شبكات اجليل اخلام�س ،وا�ست�شعار
ال � �ك� ��ائ � �ن� ��ات وال� � �ت� � �ع � ��رف عليها

باال�ستعانة بالذكاء اال�صطناعي،
وت�ق��وم ه��ذه ال��روب��وت��ات – مب��ا يف
ذلك روب��وت على �صورة "�أوبتي"،
�إح��دى �شخ�صيات �إك�سبو 2020
دب��ي ،ال�ت��ي حتظى ب�شعبية كبرية
لدى الأطفال ب�شكل خا�ص ،بتنفيذ
جمموعة متنوعة من املهام ،مثل
ال�ترح�ي��ب ب��ال��زوار ،وامل���ش��ارك��ة يف
عرو�ض خا�صة ،وتقدمي امل�ساعدة
ل� �ل ��زوار� ،إىل ج��ان��ب امل���س��اه�م��ة يف
ت� �ق ��دمي الأط� �ع� �م ��ة وامل� ��� �ش ��روب ��ات
وخدمات ال�ضيافة.
وير ّكز اليوم الدويل للمر�أة والفتاة
يف م�ي��دان العلوم ،ال��ذي اعتمدته
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
عام  ،2015على حقيقة �أن العلم
وامل� ��� �س ��اواة ب�ي�ن اجل�ن���س�ين �أم� ��ران

�أ�سا�سيان لتحقيق خطة التنمية
امل���س�ت��دام��ة ل �ع��ام  ،2030والتي
ت�شكل �أه��داف التنمية امل�ستدامة
ال�سبعة ع�شر جزءا رئي�سيا منها.
وم � ��ع و�� �ض ��ع ذل � ��ك يف االع� �ت� �ب ��ار،
ا�ست�ضاف �إك�سبو  2020فعالية
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ،ومنظمة
الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل�ترب�ي��ة والعلم
وال �ث �ق��اف��ة (ال �ي��ون �� �س �ك��و) ،ومكتب
� �ش ��ؤون ال�ف���ض��اء اخل��ارج��ي التابع
للأمم املتحدة .حيث احتفت هذه
الفعالية ،ال�ت��ي �أقيمت يف ملتقى
الإن�سان وكوكب الأر�ض ب�إ�سهامات
امل��ر�أة يف جم��االت العلوم والتقنية
و�إجنازاتها ،وت�شجع اجليل القادم
من ال�شابات والفتيات على العمل
يف هذه املجاالت.
ك �م��ا ا� �س �ت �� �ض��اف احل � ��دث ال� ��دويل
دورات تعليمية ت�ف��اع�ل�ي��ة مدتها
 40دق� �ي� �ق ��ة ب� �ع� �ن ��وان "تعليم
اال�ستوديو :فك الرتميز" ،تنظمها
"�أك�سنت�شر" ،ال�شريك الر�سمي
ل �ل �خ��دم��ات ال��رق �م �ي��ة يف �إك�سبو
 2020دبي .هدف هذه الدورات
ه ��و ت �ع �ل �ي��م �أ� �س��ا� �س �ي��ات الرتميز
ب�صورة مب�سطة ،لطلبة الف�صول
العليا يف املدار�س الثانوية ،وطلبة
اجل ��ام� �ع ��ات وامل �ه �ن �ي�ي�ن ال�شباب،
ل� �ت� �ط ��وي ��ر م � � �ه� � ��ارات ال �ب�رجم� ��ة
ل�ل�ح���ض��ور ال��ذي��ن ي�ت�ط�ل�ع��ون �إىل
تعلم �شيء جديد.
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اليونان للو�ساطة التجارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شارع خليفة بن زايد � -شرق  - 8ق  - 41ط
 - 04مكتب رقم  - 051وحدة املالك/جمموعة ال�شرقية
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1981147 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اك�سرتا
ميل للتجارة االطارات رخ�صة رقمCN 4153510:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صقر االمارات
الجهزة االمن
رخ�صة رقم CN 1048728:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف عبداهلل �سليمان �سيف اخلييلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�سني عبداهلل العيدرو�س الها�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �شابان بوغ
رخ�صة رقم CN 1031812:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فيناى كومار فارما %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بينو ميهرا جوجيندرا �سينغ
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/29:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150030099:تاريخ التعديل2022/2/11:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إيبيك�س القاب�ضة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3856875:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �إ�سمنت ر�أ�س اخليمة للإ�ستثمار �ش م ع

RAS AL KHAIMAH CEMENT INVESTMENT PUBLIC JSC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اي ات�ش �سي كابيتال القاب�ضة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمم�صة اب�سلوت
للقهوة رخ�صة رقم CN 3750870:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /حمم�صة اب�سلوت للقهوة
ABSOLUTE ROASTING COFFEE

IHC CAPITAL HOLDING L.L.C.

�إىل /قرطبة للطباعة وتخلي�ص املعامالت

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيمريا لال�ستثمار  -ذ .م .م
CHIMERA INVESTMENT L L C

تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /إيبيك�س القاب�ضة ذ.م.م
APEX HOLDING L.L.C

�إىل� /إيبيك�س القاب�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

APEX HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/منتجع املايا ايالند
رخ�صة رقم CN 3777331:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /منتجع املايا ايالند

QURTUBA TYPING &TRANSACTION - FOLLOWING

AL MAYA ISLAND RESORT

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات 8219001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع النب  -بالتجزئة 4721012
تعديل ن�شاط  /حذف حمم�صة 4711006
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إىل /منتجع املايا ايالند � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL MAYA ISLAND RESORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيلونغ
للحرف اليدوية رخ�صة رقمCN 2984327:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سماء الزرقاء لالقم�شة
رخ�صة رقم CN 1019677:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�سماء الزرقاء لالقم�شة
BLUE SKY TEXTILES

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النزهة لنقل الركاب
رخ�صة رقم CN 1162187:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /النزهة لنقل الركاب
BENZER PASSENGER TRANSPORT

�إىل /برميا لالنظمة االمنية

PRIMA SECURITY SYSTEMS

�إىل /النزهة لنقل الركاب � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية
0910018
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تركيب معدات و�أجهزة الأمن واملراقبة و�صيانتها
4321009
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املن�سوجات والأقم�شة  -بالتجزئة 4751001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

BENZER PASSENGER TRANSPORT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
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20/2022/35 All-commercial
Advertisement details
to the defendant / 1- Future Bright Technologies LLC
Residence unknown
As the plaintiff /
Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) SAOG
He has brought a lawsuit against you and the subject matter of which
is a claim to obligate the defendant for an amount of (43587515.60
dirhams), fees, expenses, attorney fees and interest 9% from the date
of filing the lawsuit until full payment. Attach the dispute file No.
34/2021 Designation of commercial expertise. A session was set for
her on Monday, February 14, 2022 at 09:00 am in the remote litigation
room &BUILDING DESC, so you are required to attend or your legal
representative, and you must submit your notes or documents to the court
at least three days before the session.

Date 12/ 2/ 2022 Issue No : 13467

70533

Declaration by Publication
No. 18667/2022
The Claimant : GARGASH ENTREPRISES OWNED BY AL MOTASALIHA
ONE PERSON COMPANY L.L.C.
By the attorney of : Mohammed Allinjawi and Mariam Al Shamsi
The Respondent : Media Activation FZ - L.L.C.
Subject : Declaration by Publication of the Judicial Notices No. 8302/1/2022
The Claimant has notified the Respondent that a total amount of 75,000 dirhams
(seventy-five thousand dirhams) must be paid for the value of the rental value
check due on the date of 01/12/2019 within a maximum period of five days to
fulfill the value of the debt from the date of receipt of this notice. Otherwise,
The Claimant will have to resort to the judiciary and the concerned authorities
to demand the payment of the value of the debt. Noting that the Respondent will
bear all fees and expenses of litigation and attorneys.
Sincerely yours,
Notary Public

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13467بتاريخ 2022/2/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  35/2022/20جتاري كلي
املنظورة يف دائرة �إدارة الدعوى ال�سابعة رقم 409
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 43587515.60درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام� .ضم ملف النزاع رقم  2021/34تعيني خربة جتاري.
املدعى � :شركة جمموعة الإمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش م ع عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع
بني يا�س  -برج ات�صاالت  -ديرة  -الطابق الرابع  -مقابل �شرياتون اخلور (مكاين )3024595127 :
املطلوب �إعالنه  -1 :فيوت�شر برايت تكنولوجي�س � -ش ذ م م � -صفته  :مدعى عليه
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 43587515.60درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام� .ضم ملف النزاع رقم  2021/34تعيني خربة جتاري.

وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/2/14ال�ساعة � 9.00صباحا يف بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

السبت  12فبراير  2022م  -العـدد 13467

�أخبـار الإمـارات

Saturday 12 February 2022 - Issue No 13467

لكبح نفوذ ال�صني ..وا�شنطن جتري حمادثات مع �شركائها الآ�سيويني
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ب ��د�أ وزراء خ��ارج�ي��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أ��س�ترال�ي��ا وال �ي��اب��ان والهند
مناق�شات �أم�س اجلمعة ،ب�ش�أن تعميق ما ي�سمى التحالف الرباعي
(ك ��واد) ال�ه��ادف �إىل اح�ت��واء تو�سع النفوذ ال�صيني يف منطقة �آ�سيا
املحيط الهادي.
وقالت وزيرة اخلارجية الأ�سرتالية ماريز باين قبل القمة “معاً ن�شكل
�شبكة حيوية من الدميوقراطيات الليربالية التي تلتزم التعاون ب�شكل
ملمو�س ول�ضمان �أن جميع دول املحيطني الهندي والهادي ،الكربى
وال�صغرية ،قادرة على اتخاذ قراراتها اال�سرتاتيجية اخلا�صة ،بعيداً
من الإكراه» .ومن جهته� ،أكد وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن

•• الفجر –خرية ال�شيباين
يف خ�ضم �أزمة “بارتيجيت”� ،أجرى رئي�س الوزراء
الربيطاين بع�ض التغيريات على داوننغ �سرتيت
تثري الده�شة يف بع�ض الأحيان.
تفوح يف بريطانيا مثل رائحة نهاية حكم .ومع
ذل��ك ،على عك�س �إليزابيث الثانية ،التي خدمت
بالدها بب�سالة لأك�ثر من  70عا ًما على العر�ش،
وت�ستعد لت�سليم امل�شعل �إىل الأمري ت�شارلز ،يتعر�ض
بوري�س جون�سون لنريان النقاد :يبدو �أنه ا�ستنفد
حلول اخلروج برا�س مرفوعة من �سل�سلة الف�ضائح
والأكاذيب املحرجة .ال �أحد ي�شك يف �أن �أيامه يف
داوننغ �سرتيت باتت معدودة حتى من داخل عائلته
ال�سيا�سية.

بوري�س جون�سون يلعب احل�ص�ص اال�ضافية
و�إذا ك��ان يكافح م��ن �أج��ل البقاء
يف ال���س�ل�ط��ة ،م�ع�ل� ًن��ا �أن� ��ه “حتى
فرقة بانزر ال ميكنها طرده من
داون �ن��غ �سرتيت” ،ف� ��إن تعديله
ال� � � ��وزاري ي �� �ش �ب��ه �أك �ث ��ر ،غ ��روب
�سيجمارينجني.
ب�ع��د رح�ي��ل خم�سة م��ن �أقرب
م���س��اع��دي��ه ع��ن داون �ن��غ �سرتيت
الأ�سبوع املا�ضي ،منهم م�ست�شارته
ال�سيا�سية املخل�صة منرية مريزا
� ،إىل جانبه منذ  14ع��ا ًم��ا ومل
يتوقع �أح��د ا�ستقالتها ،كان على
بوري�س جون�سون �أن يقرر انتداب
فرقه وتعديلها.
�أ�ضعف من �أن يهاجم �أي �شخ�ص،
كان جمربا على حتريك بيادقه
كما على رقعة �شطرجن ،و�إعادة
ت��وزي��ع م��ا ب�ق��ي ل��ه م��ن موالني.
ومن الوا�ضح �أن هذه التعيينات
اجل��دي��دة ف��اج ��أت ومل تطمئن،
وي � �ب� ��دو �أن� � ��ه واج� � ��ه م �� �ش �ك �ل��ة يف
التجنيد واالنتداب.
مدير ات�صاله اجلديد ،الويلزي،
جوتو هاري� ،ص ّرح ملوقع �إخباري

�أنه رغم تركيز وا�شنطن حاليا على التهديد الرو�سي يف �أوكرانيا� ،إال �أن
التحدي الطويل الأمد يبقى تقدم ال�صني الذي يدعو �إىل الت�شكيك يف
“النظام التقليدي».
وقال ل�صحيفة “ذي ا�سرتاليان” ع�شية املحادثات “من وجهة نظري،
لي�س هناك �شك يف �أن طموح ال�صني بنهاية املطاف هو �أن ت�صبح القوة
الع�سكرية واالقت�صادية والدبلوما�سية وال�سيا�سية الرائدة ،لي�س يف
املنطقة فح�سب لكن �أي�ضاً يف العامل».
و�أُطلق التحالف يف  2007حتت م�سمى “احلوار الأمني الرباعي”
�أو كواد ،وو�ضع �إطار مناورات بحرية م�شرتكة بني الواليات املتحدة
والهند واليابان يف املحيط الهادي تعرف مبناورات ماالبار.
وك�سبت املبادرة زخماً جديداً يف  2020مع �إعادة ان�ضمام �أ�سرتاليا،

ووق��وع ا�شتباكات دامية بني ق��وات �صينية وهندية على ج��زء متنازع
عليه من احل��دود� ،أعطت نيودلهي غري املنحازة تقليدياً دفعاً نحو
تعاون �أكرب مع كواد.
وبعد تدريبات بحرية م�شرتكة عام  2020يف خليج البنغال ،يهدف
اجتماع ملبورن �إىل تعميق التعاون يف جماالت مثل مكافحة كوفيد-
 ،19والرتكيز على ق�ضايا تكنولوجيا املعلومات مب��ا يف ذل��ك ن�شر
�شبكات ات�صاالت  5جي� ،أو حتى تغري املناخ.
و�أو�ضح وزير اخلارجية الياباين يو�شيما�سا هايا�شي يف يناير-كانون
الثاين املا�ضي �أمام برملان بالده� ،أن الرباعية جعلت من املمكن �إقامة
“نظام حر ومفتوح قائم على �سيادة القانون” يف منطقة �آ�سيا املحيط
الهادي.

رحيل م�ست�شارته ال�سيا�سية املخل�صة منرية مريزا

تعديل يثري الده�شة

حول جون�سون« ،فريق �أحالم» يوحي بنهاية عهد!...

التعيينات اجلديدة فاج�أت ومل تطمئن ...ويبدو �أنه واجه م�شكلة يف االنتدابات

فاز تعيني جاكوب ري�س موغ يف من�صب «وزير الربيك�سيت» بجائزة التناق�ض ال�سيا�سي
وي�ل��زي ف��ور و�صوله� ،أن بوري�س
ج��ون �� �س��ون ا��س�ت�ق�ب�ل��ه يف داوننغ
��س�تري��ت وه�م�ه��م ك�ل�م��ات �أغنية
غلوريا جاينور “�س�أبقى على قيد
احلياة”،
و�أنهما “�ضحكا م ًعا” ،و�أن رئي�س
الوزراء “لي�س جمرد مهرج».
لتويل من�صب مدير االت�صال
بعد �أ�سابيع م��ن الف�ضائح ،كان
يفرت�ض �أن يكون �أف�ضل اً
حال� ،أو
ً
حتفظا ور�صانة.
على الأقل �أكرث
وك� ��ان رد ف �ع��ل رئ �ي �� �س��ة ال � ��وزراء

الأ�سكتلندية نيكوال �ستورجون
�سري ًعا“ :بينما هذا العدد الغفري
م��ن ال �ن��ا���س ب���ص��دد ال �ت �ع��ايف من
�صدمة الوباء �أو ي�شعرون بالقلق
م��ن ارت�ف��اع الأ��س�ع��ار  ...ي�ضحك
بوري�س جون�سون ورفاقه ...هذا
لي�س م�ضح ًكا ،بل �إنه مهني».
«فعل ي�أ�س»
رئي�س مكتب بوري�س جون�سون
اجل ��دي ��د ل �ي ����س �� �س ��وى النائب
وال��وزي��ر �ستيف ب��ارك�ل�ي��ز ،وزير

الربيك�ست ال�سابق يف عهد ترييزا
ماي .تعيني غري عادي لأن مدير
ال��دي��وان ع��ادة م��ا ي�ك��ون موظفًا
ريا.
حكوم ًيا كب ً
وه� ��ذا م��ا دف ��ع ر�ؤ�� �س ��اء املكاتب
ال�سابقني ،مثل ج��ون��اث��ان باول،
�إىل القول“ :نائب ورئي�س ديوان؟
ه � ��ذه االخ� �ي ��رة وظ �ي �ف��ة ب � ��دوام
ك��ام��ل .ه��ل �سيقدم ت�ق��اري��ره �إىل
رئي�س ال��وزراء �أو �أم��ام الربملان؟
يبدو يل �أن هذا التعيني مبثابة
عمل يائ�س».

يف احل � �ك� ��وم� ��ة ،ل� �ئ ��ن حافظ
�أ� �ص �ح��اب ال � ��وزن ال �ث �ق �ي��ل ،مثل
ري�شي �سوناك ،وزي��ر االقت�صاد،
ال��ذي ي��زداد توتر العالقة معه؛
وبريتي باتيل ،وزي��رة الداخلية؛
و��س��اج��د ج��اف�ي��د وزي ��ر ال�صحة،
ول�ي��ز ت��رو���س ،وزي ��رة اخلارجية،
مبنا�صبهم ،ف��ان �آخ��ري��ن غريوا
حقائبهم الوزارية.
تعيني ج��اك��وب ري����س م��وغ يف
م �ن �� �ص��ب “وزير الربيك�سيت
والفر�ص وفعالية احلكومة” ،قد

فاز بجائزة التناق�ض ال�سيا�سي.
طالب �سابق يف �إيتون و�أك�سفورد،
وع�م��ل يف جم��ال امل��ال�ي��ة ق�ب��ل �أن
ي �� �ص �ب��ح ن��ائ � ًب��ا يف ال �ب�رمل ��ان عام
 ،2010يبدو �أن��ه خرج مبا�شرة
من ق�صة ديكنز الق�صرية مع انه
ولد عام .1969
ط ��وي ��ل ج � � � �دًا ،ون� �ح� �ي ��ف ج � � �دًا،
حيث يفر�ض عليه طوله ،مرتًا
وت�سعون ،الوقوف منحن ًيا قلي ً
ال.
وع�ن��دم��ا ي�ت�ح��دث ،يق�ضي وقته
يف ت �ع��دي��ل ن �ظ��ارت��ه ع �ل��ى �أنفه

جوالت مكوكية يف �أنحاء القارة الأوروبية

تفا�ؤل وجهود دبلوما�سية مك ّثفة لتخفيف �أزمة �أوكرانيا
•• برلني�-أ ف ب

�ساد التفا�ؤل حيال �إمكانية جناح
اجل �ه��ود ال��رام �ي��ة مل �ن��ع �أي غزو
رو� �س��ي لأوك ��ران� �ي ��ا ،ف�ي�م��ا تك ّثف
قوى غربية حراكها الدبلوما�سي
�أم�س اخلمي�س عرب لقاء مرتقب
ب�ي�ن امل �� �س �ت �� �ش��ار الأمل� � ��اين �أوالف
�شولت�س وق��ادة دول البلطيق يف
يتوجه رئي�س الوزراء
برلني بينما ّ
الربيطاين بوري�س جون�سون �إىل
مقر احللف الأطل�سي وبولندا.
يف الأثناء ،انطلقت يف بيالرو�س
م�ن��اورات ع�سكرية م�شرتكة بني
اجلي�شني الرو�سي والبيالرو�سي
“بهدف اال�ستعداد لوقف و�صد
ه� �ج ��وم خارجي” ،ب �ح �� �س��ب ما
�أع �ل �ن��ت وزارة ال��دف��اع الرو�سية
اخلمي�س ،فيما مل يك�شف عدد
اجلنود امل�شاركني فيها.
ويف مواجهة �أ�سو�أ �أزمة بني رو�سيا
وال� �غ ��رب م �ن��ذ احل� ��رب ال� �ب ��اردة،

�أج��رى ال�ق��ادة الغربيون جوالت
مكوكية يف �أنحاء القارة على �أمل
نزع فتيل الأزمة.
وق�ب�ي��ل ل�ق��ائ��ه امل��رت�ق��ب م��ع قادة
دول ال �ب �ل �ط �ي��ق ال � �ث�ل��اث� ،أك� ��د
�شولت�س �أنه يرى “تقدّما” على
ال�صعيد الدبلوما�سي.
وقال يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
مع رئي�سة احلكومة الدمناركية
م �ي �ت��ي ف��ري��دري �ك �� �س��ن الأرب � �ع ��اء
“تتم ّثل مهمتنا ب�ضمان الأمن
يف �أوروب��ا ،و�أعتقد �أن ذلك �سيتم
حتقيقه».
يتوجه امل�ست�شار
وم��ن امل�ق��رر �أن ّ
الأمل� � � ��اين اجل ��دي ��د ال � ��ذي ا ُّتهم
باتّخاذ موقف فاتر حيال الأزمة،
�إىل كييف ومو�سكو الأ�سبوع املقبل
ل �ع �ق��د حم ��ادث ��ات م�ن�ف���ص�ل��ة مع
الرئي�سني الأوكراين فولودميري
زيلين�سكي وال��رو��س��ي فالدميري
ب��وت�ي�ن ،ع�ل�م��ا �أن اج �ت �م��اع��ه مع
الأخ�ير �سيكون �أول لقاء مبا�شر

بينهما.
ويف م��ؤ��ش��ر �أق ��ل ت �ف��ا�ؤال� ،أعلنت
ب��ري �ط��ان �ي��ا الأرب � �ع� ��اء �أن� �ه ��ا على
ا�ستعداد لن�شر �ألف جندي �إ�ضايف
للتعامل م��ع �أي �أزم ��ة �إن�سانية
على �صلة ب�أوكرانيا.
ويف ت �� �ص��ري �ح��ات �أدل � ��ت ب �ه��ا من
م ��و� �س �ك ��و ق� �ب ��ل ل � �ق� ��اء نظريها
الرو�سي �سريغي الف��روف ،قالت
وزيرة اخلارجية الربيطانية ليز
ترا�س �إن على الكرملني اختيار
امل���س��ار ال�سلمي ح�ي��ال �أوكرانيا
و�إال ف�سيواجه “عواقب هائلة”
ناجمة عن عقوبات غربية.
ب ��دوره ،يلتقي جون�سون الأمني
العام حللف �شمال الأطل�سي ين�س
�ستولتنربغ يف بروك�سل اخلمي�س،
قبل عقد لقاء �آخ��ر مع الرئي�س
البولندي �أندريه دودا.
وفيما يتّهم الغرب رو�سيا بح�شد
�أك�ثر م��ن مئة �أل��ف جندي قرب
احل � ��دود الأوك ��ران� �ي ��ة حت�ضريا

لعملية اجتياح ،نفت مو�سكو �أي
خ �ط��ط ل �غ��زو ج��ارت �ه��ا واتّهمت
دول احللف الأطل�سي با�ستخدام
خطاب عدائي.
وب� �ع ��د ح� � ��راك دب �ل��وم��ا� �س��ي قام
ب��ه خ�ل�ال الأي � ��ام الأخ �ي��رة� ،أكد
ال��رئ �ي ����س ال �ف��رن �� �س��ي �إميانويل
م ��اك ��رون �أن ب��وت�ي�ن �أب �ل �غ��ه ب� ��أن
م ��و� �س �ك ��و “لن ت � �ك ��ون م�صدر
ت�صعيد».
ويف ه � ��ذه الأث� � �ن � ��اء ر�أى وزي� ��ر
اخل��ارج �ي��ة الأوك � � ��راين دميرتو
كوليبا �أن اجلهود “الدبلوما�سية
توا�صل تخفيف التوتر».
لكن الناطق با�سم وزارة الدفاع
الأمريكية جون كريبي حذّر من
�أن ب��وت�ين ي��وا��ص��ل �إر� �س��ال جنود
�إىل احلدود.
وق� � ��ال ل �ل �� �ص �ح��اف �ي�ين الأرب � �ع� ��اء
“�شهدنا خ�لال ال�ساعات الـ24
الأخ�يرة توا�صل تدفق �إمكانيات
�إ��ض��اف�ي��ة م��ن م�ن��اط��ق �أخ� ��رى يف

رو� �س �ي ��ا �إىل ه� ��ذه احل � � ��دود مع
�أوكرانيا وبيالرو�س».
و�أف� � � � ��ادت ن��ائ �ب��ة وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
الأوكراين غانا ماليار �أنّ القوات
ال��رو��س�ي��ة املحت�شدة ع�ل��ى حدود
ب�لاده��ا لي�ست ج��اه��زة الجتياح
و� �ش �ي ��ك ،ل �ك � ّن �ه��ا ت �� �س �ت �خ��دم من
�أج��ل “�ضغط �سيا�سي وابتزاز”
ميار�سه الكرملني.
وقبل م��رور �أق��ل م��ن � 24ساعة
على زيارته �إىل وا�شنطن� ،أعلن
� �ش��ول �ت ����س �إىل ج��ان��ب الرئي�س
ال �ب��ول �ن��دي وم� ��اك� ��رون يف وقت
مت�أخر ال�ث�لاث��اء �أن الأوروبيني
ي �ق �ف��ون � �ص �ف��ا واح� � ��دا لتحقيق
هدفهم املتمثل بتجنّب احلرب.
و�أ ّكد بوتني ،الذي طالب احللف
الأط �ل �� �س��ي وال� ��والي� ��ات املتحدة
ب���ض�م��ان��ات �أم �ن �ي��ة وا� �س �ع��ة ،بعد
حمادثاته مع ماكرون �أن مو�سكو
“�ستقوم بكل ما ميكن للتو�صل
�إىل ت�سويات تنا�سب اجلميع».
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وبينما �أر�سل معدات ع�سكرية �إىل
احل��دود الأوك��ران�ي��ة ،ق��دم بوتني
م �ط��ال��ب اع �ت�ب�ره��ا ال� �غ ��رب غري
مقبولة ،ت�شمل منع �أوكرانيا من
االن�ضمام �إىل احللف الأطل�سي
و� �س �ح��ب ق� ��وات احل �ل��ف يف �شرق
�أوروبا.
ولفتت ال��رئ��ا��س��ة الفرن�سية �إىل
�أن م� ��اك� ��رون ق � � �دّم مقرتحات
م��ن ط��رف��ه �إىل م��و��س�ك��و ت�شمل
ت �ع � ّه��د ال� �ط ��رف�ي�ن ع� ��دم القيام
ب� ��أي حت � ّرك��ات ع�سكرية جديدة
و�إطالق حوار ا�سرتاتيجي وبذل
جهود لإعادة �إحياء عملية ال�سالم
يف النزاع الأوكراين.
ك�م��ا حت � ّدث��ت ع��ن ات �ف��اق ي�ضمن
ان�سحاب حواىل � 30ألف جندي
رو� �س��ي م��ن ب �ي�ل�ارو���س يف ختام
التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة
التي بد�أت اخلمي�س يف بيالرو�س
و�ست�ستمر ع�شرة �أيام.
و�شدد الكرملني على �أنه مل يكن

باملليمرت ،ي��رت��دي ب ��دالت تويد
م� � ��ن ث � �ل ��اث ق � �ط� ��ع م � �ن� ��ذ �سن
العا�شرة ،وال ت��زال املربية التي
ربته يف خدمته وتتحدث لغة ال
تفهمها �سوى امللكة.
ه��ذا الإجن �ل �ي��زي الكاثوليكي
ال��ذي �أطلق على طفله ال�ساد�س
�سيك�ستو�س ،ل�ي����س ل��ه م�ث�ي��ل يف
�إط� �ل ��اق ال �� �س �ه��ام احل � � ��ادة على
خ�صومه ال�سيا�سيني ،ولكن دائ ًما
بكيا�سة �شديدة لها موهبة �إثارة
غ�ضب حماوريه �أكرث.
يخطط لإبقاء قوات يف بيالرو�س
ب�شكل دائم .ويواجه الغرب مهمة
��ص�ع�ب��ة ت�ق���ض��ي مب �ح��اول��ة �إقناع
زيلين�سكي بالقبول ب�أي تنازالت.
وح� �دّدت كييف ثالثة “خطوط
حمر” تقول �إنها لن تتجاوزها
م� ��ن �أج � � ��ل ال� �ت ��و�� �ص ��ل �إىل حل
وه ��ي :ع��دم ت�ق��دمي �أي تنازالت
يف م��ا يتعلق ب�سالمة الأرا�ضي
الأوك � ��ران� � �ي � ��ة وع � � ��دم اخل ��و� ��ض
يف �أي حم ��ادث ��ات م �ب��ا� �ش��رة مع
االنف�صاليني وع��دم ال�سماح ب�أي
تدخل يف �سيا�ستها اخلارجية.
ه��ذا وب��ا��ش��ر اجل�ي���ش��ان الرو�سي
والبيالرو�سي اخلمي�س مناورات
ع�سكرية م�شرتكة ت�ستمر ع�شرة
�أي��ام يف ب�ي�لارو���س ،رغ��م خماوف
ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة م��ن �أن مو�سكو
تخطط لت�صعيد كبري يف النزاع
مع �أوكرانيا.
و�أف� ��ادت وزارة ال��دف��اع الرو�سية
يف ب�ي��ان �أن “التدريبات جتري
ب �ه��دف اال� �س �ت �ع��داد ل��وق��ف و�صد
ه �ج��وم خ��ارج��ي يف �إط� ��ار عملية
دفاعية».
� �س �ي �ت��د ّرب اجل� �ن ��ود ع �ل��ى تعزيز
�أج��زاء من احل��دود البيالرو�سية
ملنع �إي�صال �أ�سلحة وذخ�يرة �إىل
ال�ب�لاد �إىل ج��ان��ب �سيناريوهات
�أخرى ،وفق الوزارة.
وف��اق �م��ت امل� �ن ��اورات ال �ت��وت��ر بني
رو�� �س� �ي ��ا وال � �غ� ��رب ال� � ��ذي يتّهم
مو�سكو بح�شد ح��واىل مئة �ألف
جندي ق��رب احل��دود الأوكرانية
حت�ضريا لغزو حمتمل.
ومل ت�ك���ش��ف م��و��س�ك��و ومين�سك
ع � � ��دد اجل� � �ن � ��ود امل � �� � �ش� ��ارك �ي�ن يف
امل�ن��اورات ،لكن ال��والي��ات املتحدة
قالت �إن رو�سيا تخطط لإر�سال
� 30ألف عن�صر �إىل مناطق عدة
يف بيالرو�س ،التي كانت من�ضوية
يف االحتاد ال�سوفياتي.
ويف ر ّده على امل �خ��اوف الغربية،
� �ش��دد ال�ك��رم�ل�ين ع�ل��ى �أن ال نية
لديه لإبقاء قوات ب�شكل دائم يف
الأرا�ضي البيالرو�سية.

ع �ن��دم��ا � �س �ح��ب زع �ي ��م حزب
امل � �ح� ��اف � �ظ�ي��ن الإ� � �س � �ك � �ت � �ل � �ن ��دي
دوج�ل�ا� ��س رو� ��س م� ��ؤخ� � ًرا دعمه
لبوري�س جون�سون ،و�صفه ب�أنه
“وزن الري�شة” ،ول � ��وح بيده
جم�سما ع��دم �أهميته .مناه�ض
ّ
للإجها�ض والزواج للجميع ،كما
هو مناه�ض لفرن�سا كما يجب...
عن قناعة عميقة �أو عن ت�صنّع،
ي�صعب القول.
يف �أك�ت��وب��ر امل��ا��ض��ي ،تعليقًا على
رد ف �ع��ل احل �ك��وم��ة الفرن�سية
الغا�ضب على �صفقة الغوا�صات
الأ�سرتالية ،غرد“ :الفرن�سيون
دائ� � ًم ��ا يف ح��ال��ة م��زاج �ي��ة �سيئة
يف �أك �ت��وب��ر ،ال ��ش��ك ان الذكرى
ال�سنوية لرتافلغار و�أجينكورت
تزعجهم».
مراقب دقيق للحياة ال�سيا�سية
الربيطانية ،خل�ص املمثل هيو
غرانت ،االنطباع العام بعد هذا
التعديل ال��وزاري امل�صغر�“ :إنه
ما ي�س ّمى فريق الأحالم».
عن الك�سربي�س

الأمم امل��ت��ح��دة:
عمليات الإغ��اث��ة
يف تيغراي تقل�صت
•• نريوبي�-أ ف ب

�أعلن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال �� �ش ��ؤون الإن���س��ان�ي��ة (�أوت �� �ش��ا) �أن
ن �ق ����ص ال� ��وق� ��ود والأم � � � � ��وال دفع
ال�ع�م�ل�ي��ات الإن���س��ان�ي��ة �إىل طريق
م���س��دود يف منطقة ت�ي�غ��راي التي
ت�شهد حربا يف �إثيوبيا.
وم�ن��ذ ان ��دالع ال �ن��زاع ب�ين القوات
احل�ك��وم�ي��ة الإث�ي��وب�ي��ة ومتمردي
تيغراي يف ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،2020لقي الآالف حتفهم فيما
يواجه مئات الآالف خطر املجاعة،
وفقا للأمم املتحدة.
وت�خ���ض��ع ت �ي �غ��راي م�ن��ذ ��ش�ه��ور ملا
ت �ق��ول الأمم امل�ت�ح��دة �إن ��ه ح�صار
ب �ح �ك��م الأم � � ��ر ال � ��واق � ��ع ،يف حني
ت ّتهم ال��والي��ات املتحدة احلكومة
الإث �ي��وب �ي��ة ب �ع��رق �ل��ة امل�ساعدات،
ف�ي�م��ا �أل �ق��ت الأخ �ي��رة ال �ل��وم على
املتمردين.
ويف م ��ذ ّك ��رة �� �ص ��درت اخلمي�س،
�أ�شار مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) �إىل �أن
امل�ساعدات املُر�سلة �إىل تيغراي “ ّ
مت
تقلي�صها ب�شكل كبري �أو تعليقها مبا
يف ذلك عمليات التوزيع الأ�سا�سية
للطعام واملاء واخلدمات ال�صحية».
وق� ��ال م�ك�ت��ب الأمم امل �ت �ح��دة �إنه
مل ُي �� �س �م��ح ب ��دخ ��ول ال ��وق ��ود �إىل
امل �ن �ط �ق��ة م �ن��ذ � 2آب�/أغ�سط�س
نْ
�شاحنتي دخلتا
 2021با�ستثناء
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،بينما
ت��رك��ت �أزم� ��ة ال���س�ي��ول��ة املنظمات
غ�ير ال��رب�ح�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة غ��ارق��ة يف
دي ��ون ك�ب�يرة وت��واج��ه ��ص�ع��وب��ة يف
دفع الرواتب منذ حزيران/يونيو.
وت�سبب جت��دد ال�ق�ت��ال يف منطقة
عفر امل�ج��اورة يف عرقلة الو�صول
�إىل �إم ��دادات ال �ط��وارئ بحيث مل
ُت�س ّلم م�ساعدات منذ  15كانون
الأول/دي�سمرب على طول الطريق
املمتد بني �سيمريا (عا�صمة عفر)
وميكيلي (عا�صمة تيغراي).
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الألغام احلوثية تقتل وت�صيب ً 73
مدنيا يف يناير

�أر�ض ال�صومال :ال�صني ال ميكنها �أن متلي علينا ما نفعل بخ�صو�ص تايوان
•• عوا�صم-رويرتز

قال وزير خارجية منطقة �أر�ض ال�صومال �أم�س
اجلمعة �إن ال�صني ال ميكنها �أن متلي على بالده
مع من تقيم عالقات لأنها ذات �سيادة و”ولدت
حرة” وذلك خالل زي��ارة �إىل تايوان نددت بها
بكني.
وانف�صلت �أر� ��ض ال���ص��وم��ال ع��ن ال���ص��وم��ال يف
 ،1991لكنها مل حتظ ب��اع�تراف دويل وا�سع
با�ستقاللها.
وي�سود املنطقة ال�سالم �إىل ح��د كبري يف حني
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رئي�سا وزراء لدولة واحدة

•• طرابل�س�-أ ف ب

تربز ت�سا�ؤالت حول الوجهة التي ت�سري
�إليها ليبيا بعد �أن وجدت نف�سها �أم�س
الأول اخل�م�ي����س م��ع رئ�ي���س�ين للوزراء
عقب ت�صويت مثري للجدل يف جمل�س
ال�ن��واب �أدى �إىل خلط �أوراق ال�سلطة
وي�ب��دو �أن��ه فتح ال�ب��اب جم ��دداً لإطالة
�أمد االنتقال ال�سيا�سي.
ويف ما يبدو �أنه انقالب م�ؤ�س�سي من تيار (�شرق ليبيا) على
تيار (غ��رب ال�ب�لاد) ،ع�ّي�نّ جمل�س ال�ن��واب يف ط�برق وزير
الداخلية ال�سابق ال�شخ�صية النافذة فتحي با�شاغا ،ليحل
مكان عبد احلميد الدبيبة كرئي�س للحكومة.
وعرب الدبيبة يف عدة منا�سبات عن عدم التنازل عن ال�سلطة
�إال حلكومة خرجت من �صندوق االنتخابات .يف هذا امل�أزق
امل�ؤ�س�سي ،يرى اخل�صمان ال�سيا�سيان �أنهما ميتلكان �شرعية
من�صب رئي�س الوزراء.
وي�ت�ك��رر م�شهد �سلطتني تنفيذيتني يف ال��دول��ة الغنية
بالنفط ،بعدما قادها بني عامي  2014و  2016رئي�سا
وزراء متناف�سان ،يف الغرب وال�شرق ،يف خ�ضم حرب �أهلية
�آن ��ذاك .وق��ال ال�سفري ال�بري�ط��اين ال�سابق يف ليبيا بيرت
ميليت يف مقابلة مع فران�س بر�س� ،إن “دافع العديد من
النواب هو احلفاظ على منا�صبهم وامتيازاتهم ،بد ًال من
ال�سماح بعملية ت�ؤدي ب�سال�سة �إىل االنتخابات».
ومع ذلك ،كان الأمل يف التهدئة حقيقيًا .يف نهاية 2020
بعد وق��ت ق�صري من ف�شل امل�شري خليفة حفرت  -الرجل
القوي من ال�شرق  -يف غ��زو غ��رب البالد ع�سكريًا ،عقب
� 15شهرا م��ن امل�ع��ارك ال�ضارية ،مت التوقيع على اتفاق
لوقف �إطالق النار ،تاله بداية عملية �سالم برعاية الأمم
املتحدة .ويف �إطار هذه العملية ،عُني الدبيبة قبل عام ،على
ر�أ���س حكومة انتقالية جديدة ،مهمتها توحيد امل�ؤ�س�سات
وقيادة البالد �إىل انتخابات رئا�سية وت�شريعية ،كان مقرراً
�إجرا�ؤها يف  24كانون الأول/دي�سمرب املا�ضي.
وب��رزت عقبات ع��دة ،بداية من قانون االنتخابات املتنازع

تعاين ال�صومال من حرب �أهلية م�ستمرة منذ
 3ع �ق��ود .و�أ� �س �� �س��ت ك�ل�ا م��ن �أر�� ��ض ال�صومال
وتايوان مكتب متثيل لدى الأخرى يف ،2020
مما �أثار غ�ضب بكني ومقدي�شو.
تقع �أر���ض ال�صومال يف موقع ا�سرتاتيجي يف
القرن الأفريقي على احلدود مع جيبوتي حيث
حتتفظ ال���ص�ين ب� ��أول ق��اع��دة ع�سكرية ل�ه��ا يف
اخلارج.
وقالت وزارة اخلارجية ال�صينية ه��ذا الأ�سبوع
�إن تايوان “تذكي النريان لتقوي�ض ا�ستقالل
ووح��دة البلدان الأخ��رى وت�ضر الآخ��ري��ن دون

حتقيق النفع لنف�سها” با�ست�ضافة وفد وزاري
رفيع امل�ستوى من �أر�ض ال�صومال.
وقال وزير خارجية �أر�ض ال�صومال عي�سي كايد
لل�صحفيني �إن ال�صني ال ميكنها �أن متلي على
بالده ما تفعل.
و�أ�ضاف “ولدنا �أحراراً و�سنظل �أحراراً� .سندير
�ش�ؤوننا كما ن��ري��د .ال ال�صني وال �أي بلد �آخر
ميكن �أن ميلي علينا ما نفعل».
وق��ال �إنهم منفتحون على التعامل مع كل من
يحرتمهم كبلد ذي �سيادة ،م�ضيفا �أنهم يريدون
التعامل دون �أي قيود �أو �شروط.

•• �صنعاء-وكاالت

و�صف املر�صد اليمني للألغام �شهر يناير-كانون الثاين بامل�أ�ساوي على املدنيني ،م�ؤكداً يف تقرير له �أم�س
اخلمي�س مقتل و�إ�صابة  73مدنياً بالألغام التي زرعتها امليلي�شيا يف عدد من املدن والأري��اف اليمنية.
وقال املر�صد يف بيان له�“ :شهر يناير-كانون الثاين املا�ضي  2022كان م�أ�ساوياً على املدنيني وعلى
الفرق الهند�سية ،حيث قتل  36مدنياً وجرح � 37آخرون نتيجة الألغام والعبوات النا�سفة التي زرعها
احلوثيون” ،مو�ضحاً �أن فريقه وثق مقتل  30قتي ً
ال مدنياً بينهم �أطفال معظمهم يف �شبوة و�آخرون
يف احلديدة وم�أرب واجلوف ،و�إ�صابة نحو � 35آخرين من املدنيني بعدد من املحافظات .و�أ�شار البيان
�إىل �أن هناك  6قتلى من العاملني يف نزع الألغام �إ�ضافة مل�صابني �آخرين �أثناء ت�أديتهم عملهم مبديرية
حي�س جنوب حمافظة احلديدة ويف حمافظة �شبوة ومديرية حريب مبحافظة م�أرب .وذكر �أن الألغام
احلوثية والعبوات ت�سببت بتدمري و�إعطاب  5مركبات مدنية ،و 3دراجات نارية ،ونفوق نحو  25ر�أ�ساً
من املا�شية ،وكانت الفرق الهند�سية يف حمافظة �شبوة قد فجرت االثنني املا�ضي �أكرث من � 11ألف لغم
زرعها احلوثيون يف مديرية بيحان ،وفقاً مل�صدر يف ال�سلطة املحلية.

حما�سة معينة بني العديد من الليبيني،
مع نحو  2,5مليون ناخب م�سجل من
�أ�صل حوايل �سبعة ماليني ن�سمة ،بعد
��س�ح��ب ب�ط��اق��ات�ه��م االن �ت �خ��اب �ي��ة قبيل
اقرتاع  24كانون الأول-دي�سمرب.
«ي �ب��دو �أن ق ��رار ح��رم��ان الليبيني من
حق الت�صويت ،و�إرج��اء االنتخابات �إىل
�أبعد من ذل��ك ،ي ��ؤدي �إىل تفاقم خطر
عدم اال�ستقرار يف طرابل�س” ،يوا�صل ال�سفري الربيطاين
ال�سابق يف ليبيا.
وي�صر مليت ،على �أن البالد تواجه الآن “حالة غمو�ض
كبرية ال تخدم ال�شعب الليبي” ،م�شدداً على وجوب مطالبة
الأمم املتحدة “ب�إجراءات �شفافة ومقبولة قانوناً».
وق��د �أ��ش��ارت الأمم املتحدة اخلمي�س ،من خ�لال املتحدث
با�سمها �ستيفان دوجاريك� ،إىل ا�ستمرارها يف دعم رئي�س
احلكومة املعني من ملتقى جنيف قبل عام .ويتمتع فتحي
با�شاغا ،وهو �صاحب وزن ثقيل يف ال�سيا�سة املحلية ،بدعم
الربملان وكذلك امل�شري خليفة حفرت ،وهو الرجل القوي
يف ال�شرق .وهو الأمر الذي ف�سره الإعالن ال�سريع لقيادة
قوات حفرت ،عقب �ساعات قليلة من اختيار با�شاغا ،بت�أييده
رئي�ساً للحكومة.
يف ط��راب�ل����س ،ك�لاه�م��ا يحظيان ب��دع��م ج�م��اع��ات م�سلحة
ال ت��زال م�ؤثرة للغاية يف غ��رب و�أج��زاء من و�سط البالد،
ولكنها عادة ما تعرف بتغري والءاتها ب�سرعة.
وقالت �أم��ان��دا كادليك ،الع�ضو ال�سابق يف فريق اخلرباء
الليبي ،ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س “ما ق��د ي�ك��ون خ�ط�يرا هو
العنف يف طرابل�س ،لأن با�شاغا والدبيبة تربطهما عالقات
عميقة يف غرب ليبيا” .وت�ضيف“ :امللي�شيات �ستقف �إىل
جانب من ترى �أن لديه ال�سلطة .و�إذا مل يكن ق��ادرًا على
تخ�صي�ص منا�صب لهم ودفع رواتبهم وتزويدهم بال�سالح،
ف�ل��ن ي �ك��ون ه �ن��اك ��س�ب��ب ل��دع�م�ه��م ل ��ه» .ق�ب��ل ��س��اع��ات من
ت�صويت جمل�س النواب ،تعر�ض موكب الدبية �إىل �إطالق
ر�صا�ص يف طرابل�س دون وق��وع خ�سائر ب�شرية .ويت�ساءل
مراقبون عما �إذا كانت تلك طلقة حتذيرية.

ليبيا نحو مزيد من الغرق يف م�ستنقع الفو�ضى

•• بريوت-وكاالت

ب �ع��د �أك �ث��ر م ��ن ع� ��ام ون �� �ص��ف على
وق��وع ك��ارث��ة م��رف��أ ب�ي�روت ،ال يزال
امل�ك��ان ال��ذي �شهد واح��دا م��ن �أقوى
االن � �ف � �ج� ��ارات يف ال� �ت ��اري ��خ ي�شكل
خ �ط��را ع �ل��ى ال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة ،يف
ظل التحذيرات من �إمكانية انهيار
�إه � � ��راءات (� �ص��وام��ع) ال �ق �م��ح التي
تعر�ضت لدمار جزئي.
وق �ب��ل ي��وم�ين �أع �ل��ن وزي ��ر الإع�ل�ام
اللبناين بالوكالة عبا�س احللبي ،عن
ت�شكيل جلنة وزاري ��ة لدرا�سة حالة
•• بغداد-وكاالت

ع �ل �ي��ه ،وامل��ر� �ش �ح��ون امل �ث�ي�رون ل �ل �ج��دل ،وال �ت ��وت ��رات على
الأر� ��ض .و�أدى ذل��ك �إىل خ��روج العملية االنتقالية التي
كان من املفرت�ض �أن ت�ضع حدا للأزمة التي ا�ستمرت منذ
�سقوط معمر القذايف يف عام ،2011عن م�سارها ب�سرعة.
ثم �أُرج ��أت االنتخابات �إىل �أجل غري م�سمى لكن مع ترك
فراغ كبري .فالعملية التي ترعاها الأمم املتحدة مل تتوقع
�سيناريو الت�أجيل.
وبالن�سبة ملجل�س ال �ن��واب ال��ذي يتخذ م��ن ال���ش��رق مقراً

ل��ه ،ف�ق��د ان�ت�ه��ت والي ��ة ع�ب��د احل�م�ي��د ال��دب�ي�ب��ة م��ع ت�أجيل
االنتخابات ،فيما ي�ؤكد الدبيبة �أن مهمة حكومته تنتهي
فقط بت�شكيل حكومة منتخبة جديدة.
«ه �ن��اك ح��دي��ث ع��ن ان�ق���س��ام ب�ي�ن ال �� �ش��رق وال� �غ ��رب ،لكن
االنق�سام الكبري الآن هو بني ال�شعب الليبي ال��ذي يريد
االنتخابات والنخبة ال�سيا�سية التي ال تريد ذلك � ،صوت
النا�س ال ي�سمع” ،ي�ؤكد بيرت ميليت .وتزداد خيبة الأمل يف
�أن االقرتاع ،الذي مت ت�أجيله �إىل �أجل غري م�سمى ،قد �أثار

«بقايا» �صوامع مرف�أ بريوت ..هل ت�شكل خطرا بعد الكارثة؟

�صوامع القمح املعر�ضة لل�سقوط،
ورفع تقرير يف مهلة �أق�صاها نهاية
��ش�ه��ر ف�ب�راي��ر اجل � ��اري .والأرب� �ع ��اء
ك�شف وزير االقت�صاد اللبناين �أمني
�سالم يف ت�صريحات لو�سائل �إعالم
حم�ل�ي��ة ،ع��ن ن�ي��ة احل �ك��وم��ة �إج ��راء
مناق�صة الختيار �شركة تتوىل هدم
ال�صوامع “لأنها باتت خطرية جدا
و�آيلة لل�سقوط ،وميكن �أن تنهار �إذا
هبت عا�صفة قوية».

و�أ�� �ض ��اف � �س�ل�ام�“ :س ُتختار �شركة
ت�ن�ف��ذ ع�م�ل�ي��ات ال �ه��دم ق�ب��ل �إط�ل�اق
مناق�صة �إع��ادة الإع�م��ار ،وم��ا يُجمع
م��ن ع�م�ل�ي��ات ال� ��ردم مي�ك��ن �أن يُباع
مباليني ال��دوالرات ،من حديد �إىل
مكونات �أخ��رى ،مما ي�سمح بتغطية
كلفة الهدم».
ورف����ض ��س�لام رب��ط ه��دم ال�صوامع
ب �ق �� �ض �ي��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ق �� �ض��ائ��ي يف
االنفجار ،وقال“ :هذا عمل م�ستقل

يجب �أن ننجزه ،وال يجب �أن نعترب
�إجنازه قفزا فوق دماء ال�شهداء كما
يتم ت�صوير الأمر».
وق��ال نائب عميد كلية الهند�سة يف
جامعة بريوت العربية الربوفي�سور
ي�ح�ي��ى مت �� �س��اح ،ال ��ذي �أ� �ش ��رف على
�إع� ��داد درا� �س��ة للجامعة ع��ن موقع
االنفجار يف وقت �سابق� ،إن “درا�ستنا
كانت متقدمة وه��دف��ت �إىل حتديد
كمية امل��واد التي انفجرت وتبعاتها،

وك��ان��ت ال���ص��وام��ع ع�ن���ص��را �أ�سا�سيا
ف� �ي� �ه ��ا» .وت� ��اب� ��ع يف ح ��دي ��ث ملوقع
“�سكاي ن �ي��وز عربية”�“ :أجرينا
ت��دق�ي�ق��ا ه�ن��د��س�ي��ا واخ �ت �ب��ارات على
امل�ب�ن��ى والإ� �س �م �ن��ت امل���س�ل��ح والبنية
اخلر�سانية ،وفيما يتعلق بالو�ضع
الإن�شائي لل�صوامع فهي مائلة ب�شكل
ك�ب�ير ن�سبيا وو��ض�ع�ه��ا احل ��ايل غري
م�ستقر �إن�شائيا� ،أي �إنه من املمكن �أن
ي�ؤدي �إىل انهيار ال�صوامع على املدى

الطويل ،لكن الأكيد �أنها لي�ست �آيلة
لل�سقوط �إذا هبت عا�صفة».
و�أ�ضاف مت�ساح�“ :أحتفظ على عبارة
�آي �ل��ة ل�ل���س�ق��وط ك�م��ا و��ص�ف�ه��ا وزير
االقت�صاد ،وهي تعني �أن ريحا قوية
ممكن �أن ت�ؤدي �إىل �سقوط ال�صوامع،
لأن ن��وع �ي��ة امل �ن �� �ش ��أة الأ�سطوانية
بحد ذاتها من �أق��وى �أن��واع املن�ش�آت،
والتو�صيف الدقيق �أن و�ضعها غري
م�ستقر وال ت�صلح لال�ستعمال ،لكنها
لي�ست �آيلة لل�سقوط حاليا �إال �إذا زاد
امليل وزادت اخل�ط��ورة التي ق��د تقع
ب�سبب زلزال قوي مثال».

هل اتفق الأكراد على مر�شح واحد لرئا�سة العراق؟

يف غ � �م ��رة اح� � �ت � ��دام اخل� �ل ��اف ح ��ول
م�ن���ص��ب رئ��ا� �س��ة ج �م �ه��وري��ة ال �ع��راق،
كرديا بالدرجة الأوىل وعلى ال�صعيد
العراقي العام ،والذي زاده تعقيدا �صدور قرار من املحكمة
االحتادية العليا بوقف اجراءات تر�شح القيادي البارز يف
احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين هو�شيار زيباري على
خلفية الطعن املقدم لها بتهم موجهة له بالف�ساد املايل
واالداري ،ف�ضال عن قرار رئا�سة الربملان العراقي بفتح
باب الرت�شح لرئا�سة اجلمهورية جمددا.
يف ظ ��ل ك ��ل ه� ��ذه ال � �ت ��وت ��رات ،اج �ت �م��ع رئ �ي ����س احل ��زب
ال��دمي�ق��راط��ي ال�ك��رد��س�ت��اين م�سعود ال �ب��ارزاين ورئي�س
االحتاد الوطني الكرد�ستاين ،بافل الطالباين �أم�س الأول
اخلمي�س يف بلدة �صالح الدين ،قرب �أربيل ،يف حماولة
يراها مراقبون �أنها الفر�صة الأخ�ي�رة للتوافق بينهما
وطي �صفحة اخلالف املحتدم على رئا�سة العراق ،والذي
مل يتم الإعالن ر�سميا عما متخ�ض عنه.
وي ��رى امل��راق �ب��ون �أن ح��راج��ة امل��وق��ف �ستدفع احلزبني
الكرديني الرئي�سيني ،الدميقراطي واالحت��اد الوطني
الكرد�ستانيني ،للبحث عن حلول و�سط توافقية بينهما
يف ظ��ل ت�صاعد �صراعهما على املن�صب وم��ا ق��د يجره
م��ن ان�ع�ك��ا��س��ات �سلبية ع�ل��ى �أك� ��راد ال �ع��راق ،ودوره� ��م يف
امل �ع��ادالت الوطنية وال�سيا�سية ال�ع��راق�ي��ة ،وح�ت��ى داخل
�إقليم كرد�ستان العراق ،مبا يزعزع توازن القوى الدقيق
واحل�سا�س بني احلزبني هناك.
وتعليقا على لقاء القمة الكردية بني رئي�سي احلزبني،
يقول الكاتب واملحلل ال�سيا�سي ،طارق جوهر ،يف حديث
م��ع �سكاي ن�ي��وز عربية�“ :سيتم على الأغ�ل��ب االرتكان
للحكمة واملنطق بني احلزبني الكرديني الرئي�سيني ،ومبا
يت�سق مع امل�صالح العليا لل�شعب الكردي يف العراق ،بحيث

بافل الطالباين
برهم �صالح
م�سعود البارزاين
ي�صار �إىل تخفيف حدة االحتقان ال�سيا�سي بني الطرفني طول عناد ومكا�سرة� ،أن هذه املعركة احلامية بينهما يف
بغداد �سرتتد �سلبا عليهما ،و�أن ال منت�صر فيها بل على
يف تناف�سهما على من�صب رئي�س جمهورية العراق».
ال م�ستحيل يف ال�سيا�سة ول�ي����س م��ن امل�ستبعد �أن يتم العك�س هي �ستنال حتى من هيبة املر�شح ال��ذي �سيفوز
االت�ف��اق بني ال�ب��ارزان��ى والطالباين ،كما يتوقع جوهر ،منهما برئا�سة العراق ،وال��ذي بات �أ�شبه ب�سبب للفرقة
م�ضيفا“ :وفتح �صفحة ج��دي��دة بحيث يحل التحالف والقطيعة بني �أكراد العراق».
والعمل امل�شرتك حم��ل التناف�س والت�ضاد ،وال��ذي بات وي���ض�ي��ف“ :ثمة ��س�ي�ن��اري��وه��ات و�أف �ك��ار ع��دي��دة طرحت
ي�ه��دد ب�إ�ضعاف ال ��دور ال�ك��ردي لي�س فقط يف ب�غ��داد بل على ط��اول��ة ال �ب��ارزاين والطالباين وت�ب��اداله��ا ،لعل من
وح�ت��ى ع�ل��ى ال�صعيد الإق�ل�ي�م��ي وال � ��دويل ،ع�ل�اوة على �أبرزها فكرة ،تداول من�صب رئا�سة العراق بينهما يف كل
خماطر تداعيات هذا التناف�س والتنابذ على الو�ضع يف دورة انتخابية ،مبعنى �أن ي�شغله االحت��اد الوطني ،ويف
املرة القادمة ي�شغله الدميقراطي الكرد�ستاين ويدعمه
�إقليم كرد�ستان وجتربته الدميقراطية ووحدته».
فيما ك�شف م�صدر �سيا�سي كردي مطلع ،رف�ض الإف�صاح االحتاد �أي�ضا حينها ،و�أن ي�سري هذا االتفاق على من�صب
ع��ن ا��س�م��ه ،يف ح��دي��ث م��ع ��س�ك��اي ن�ي��وز ع��رب�ي��ة ،ع��ن �أن :رئ��ا��س��ة الإق�ل�ي��م �أي���ض��ا ،مبعنى �أن ي�ت��م ت �ب��ادل املوقعني
“ثمة قناعة تبلورت على م��ا يبدو ل��دى الطرفني بعد ال�سياديني الأول�ين يف �أربيل وبغداد بني احلزبني كل 4

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  13467بتاريخ 2022/2/12

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

اعالن بالن�شر باللغة العربية  /الإجنليزية
للم�ست�أنف �ضدها للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم 2022/30

بناء علي طلب امل�ست�أنف  :ماركت لند بيه تي واي ليمتد
للم�ست�أن �ضدها  :برو�سبرييتي �إنرتبراي�سز
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى رقم ( )1مبحكمة
ا�ستئناف ال�شارقة � -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذل��ك يف
ي��وم اخلمي�س املوافق  2022/2/17يف الدعوى املذكور رقمها
�أعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مدير الدعوى

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12
اعالن بالن�شر
رقم ()2022/18667

� �س �ن��وات» .وي�ت��وق��ع امل���ص��در ال�سيا�سي
ال� �ك ��ردي� ،أن ي�ت��م االت �ف��اق ع�ل��ى هذه
ال�صيغة بني م�سعود البارزاين وبافل
ال �ط��ال �ب��اين ،م���ض�ي�ف��ا“ :هي �صيغة
عقالنية ومن�صفة للطرفني وال غالب
وال مغلوب فيها ،واملهم �أنها تنعك�س ايجابا على احل�ضور
الكردي املحوري يف املعادلة العراقية العامة ،وت�سهم يف
تكري�س اال�ستقرار والتوازن داخل �إقليم كرد�ستان العراق».
فيما �أكد م�صدر مقرب من املباحثات ،يف حديث مع �سكاي
نيوز عربية� ،أن�“ :أجواء االجتماع كانت �إيجابية وبناءة،
وبعد ت�ب��ادل جملة خ�ي��ارات وح�ل��ول للخروج م��ن امل�أزق،
طلب رئي�س االحت��اد الوطني ،بافل الطالباين الرجوع
للت�شاور مع قيادة حزبه حول طروحات البارزاين التي
قدمها ،والذي طلب مرة �أخرى ا�ستبدال االحتاد مر�شحه
الرئي�س احلايل ،برهم �صالح ،ب�شخ�صية �أخرى وحينها
�سي�سحب ال��دمي�ق��راط��ي الكرد�ستاين مر�شحه ،ويدعم
مر�شح االحتاد كمر�شح كردي واحد».
وي�ضيف امل���ص��در“ :ميكن ال�ق��ول �أن االت �ف��اق �سيتم يف
النهاية ،و�أن االحت��اد �سيعمد �إىل تغيري مر�شحه ،مبا
ميهد ال�سبيل حللحلة ه��ذه العقدة اخلالفية املزمنة،
والتي ميثل فكها فر�صة لإقالع قطار العملية ال�سيا�سية
العراقية املتوقف الآن» .ويف ال�سياق ،يرى مراقبون �أن
جناح الأك��راد بعد لقاء البارزاين والطالباين ،يف جتاوز
عقدة ال�صراع على رئا�سة اجلمهورية بينهم� ،سي�سهم يف
حتقيق انفراجة كربى يف االن�سداد ال�سيا�سي الذي يع�صف
بالعراق ،و�سيعبد الطريق �أمام تنفيذ بقية اال�ستحقاقات
الد�ستورية يف مواعيدها وعلى ر�أ�سها ا�ستحقاق تكليف
رئي�س وزراء جديد بت�شكيل احلكومة العراقية املقبلة.
ه��ذا وح�سب العرف ال�سائد يف العراق بعد ع��ام 2003
يذهب من�صب رئي�س العراق �إىل الأكراد ،ورئي�س الوزراء
�إىل ال�شيعة ،ورئي�س الربملان �إىل ال�سنة.

املنذرة  :م�شاريع قرقا�ش ملالكها املت�صاحلة �شركة ال�شخ�ص الواحد � -ش ذ م م
بوكالة املحاميان  /حممد اللنجاوي ومرمي ال�شام�سي
�ضد املنذر اليها  :ميديا اكتيفي�شن منطقة حرة  -ذ م م
املو�ضوع � /إعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم ()2022/1/8302
تخطر املنذرة املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ �إجمايل  75,000درهم (خم�سة و�سبعون
الف درهم) قيمة �شيك القيمة الإيجاري امل�ستحقة يف تاريخ  2019/12/1وذلك خالل
مدة اق�صاها خم�سة ايام للوفاء بقيمة الدين من تاريخ ت�سلمه لهذا الإنذار  ،و�إال �سي�ضطر
املنذر اىل اللجوء للق�ضاء واجلهات املعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين مع حتمل املنذر
اليها كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واملحاماة.
الكاتب العدل

�أنقرة

اعتقلت قوات الأمن الرتكية خلية �إيرانية من � 8أ�شخا�ص ،خططت
الغتيال رج��ل �أع�م��ال �إ�سرائيلي مقيم يف تركيا ،بح�سب م��ا ذكرت
�صحيفة “�صباح” الرتكية� ،أم�س اجلمعة.
وحاولت املخابرات الإيرانية اغتيال رجل الأعمال الإ�سرائيل ،يائري
غيلر ،ر ّداً على اغتيال �إ�سرائيل العامل النووي الإي ��راين ،حم�سن
فخري زاده يف العام .2020
ويقيم غيلر يف �إ�سطنبول ،ور��ص��دت اال�ستخبارات الإي��ران�ي��ة ،وفق
اخلا�صة.
ال�صحيفة� ،أعماله وحياته
ّ
ويف امل�ق��اب��ل ،راق ��ب عنا�صر م�ي��دان�ي��ون يف اال��س�ت�خ�ب��ارات الرتكية
التج�س�س ال�شبكة الإيرانية.
م�س�ؤولون عن الت�صدّي لعمليات
ّ
ّ
وخل�صت اال�ستخبارات الرتكية يف �أعقاب املراقبة �أن �إيران تخطط
جلمع معلومات عن مكان �سكن غيلر ،وبعد ذلك اغتياله عرب عدّة
مواطنني �أتراك ،لعدم لفت الأنظار.
مك�سيكو �سيتي
ُقتل �صحفي يف املك�سيك ه��و خام�س �صحفي يُقتل يف ال�ب�لاد منذ
مطلع العام ،ح�سبما �أعلنت النيابة العامة يف والية واهاكا (جنوب)
�أم�س الأول اخلمي�س م�ؤكدة توقيف اثنني من امل�شتبه بهم.
وقال املدّعي العام للوالية �أرتورو كالفو �إن مرا�سل موقع “نوتيثيا�س
ويب” الإخباري هيبري لوبيز فا�سكيز ُقتل يف والية �أوهاكا وهو يف
مركبته .و�أعلن كالفو “�أوقفنا �شخ�صني حتى الآن ،ولدينا � ً
أي�ضا
الأ�سلحة ال�ت��ي ارتكبت بها اجل��رمي��ة» .و�أ� �ض��اف “حتى ل��و �أوقفنا
مُن ّفذيْ اجل��رم ،فنحن ال ن�ستبعد �أي خيط قد يقودنا �إىل اجلهة
امل�م��ول��ة وال��راع �ي��ة» .ول��وب�ي��ز فا�سكيز ه��و خام�س �صحفي يُقتل يف
املك�سيك منذ مطلع ال�سنة بح�سب ت�ع��داد �أج��رت��ه وك��ال��ة فران�س
بر�س باال�ستناد �إىل بيانات منظمة “مرا�سلون بال حدود” .و ُتعترب
املك�سيك �إحدى �أخطر الدول لل�صحفيني املع ّر�ضني لأعمال انتقامية
من الكارتيالت التي تتاجر ب��امل�خ�دّرات والنا�شطة يف العديد من
الواليات املك�سيكية الـ.32
وا�شنطن
و�صلت قاذفات �أمريكية ا�سرتاتيجية من طراز بي� 52-إىل اململكة
املتحدة �أم�س الأول اخلمي�س للم�شاركة يف مناورة “خمطط لها منذ
فرتة طويلة” مع احللفاء يف حلف �شمال الأطل�سي و�سط توتر بني
الغرب ورو�سيا ،ح�سبما �أعلن �سالح اجلو الأمريكي يف بيان.
وو�صلت القاذفات التي مل ي َُحدد عددها ،من قاعدة مينوت الأمريكية
يف داكوتا ال�شمالية ،وهبطت يف قاعدة فريفورد اجلوية الربيطانية
على بعد  150كيلومرتا غرب لندن ،وفق ما ذكرت قيادة القوات
اجلوية الأمريكية يف �أوروبا ومقرها �أملانيا.
وق��ال البيان �إن امل�ن��اورة “املخطط لها منذ ف�ترة طويلة” تهدف
�إىل “حت�سني م�ستوى اال�ستعداد وقابلية الت�شغيل امل�شرتك ملراقبة
احل��رك��ة اجل��وي��ة ال�ت��ي تن�سق ال���ض��رب��ات ال�ت��ي ُت�ن� َف��ذ دع�م��ا للقوات
ال�بري��ة» .و�أ� �ش��ار ��س�لاح اجل��و الأم�يرك��ي �إىل �أن “تناوب القاذفات
يعزز التزام الواليات املتحدة جتاه احللفاء يف الناتو ( )...للحفاظ
على �أمننا اجلماعي و�سيادتنا»� .إىل ذلك ،قالت البحرية الأمريكية
اخلمي�س �إن �أربع مدمرات �أمريكية غادرت الواليات املتحدة ال�شهر
املا�ضي ،للم�شاركة يف تدريبات بحرية يف منطقة الأ�سطول ال�ساد�س
التي تغطي البحر الأبي�ض املتو�سط خ�صو�صا.

كراكا�س
قب�ض اجلي�ش الفنزويلي على �“ 35إرهاب ًيا” نهاية الأ�سبوع املا�ضي
يف جنوب غ��رب فنزويال يف منطقة ح��دودي��ة م��ع كولومبيا ت�شهد
توت ًرا ،ح�سبما �أ ّكد اخلمي�س املدّعي العام طارق وليام �صعب.
و�أعلن �صعب يف بيان ب ّثه التلفزيون الر�سمي “يف املجموع� ،أوقف
 35ع�ض ًوا من هذه اجلماعات (الكولومبية) خالل �أربع عمليات يف
والية �أبوري (املتاخمة لكولومبيا)».
وتابع �أن املوقوفني م ّتهمون بجرائم عدة مبا فيها جرائم “�إرهاب
وجمع املجرمني وجتارة الأ�سلحة والتهريب».
وت�ستنكر بوغوتا واملعار�ضة الفنزويلية ومنظمات حقوق الإن�سان
وجود مقاتلي فارك (حركة القوات امل�سلحة الثورية الكولومبية)
وجي�ش التحرير الوطني ،م ّتهمة كراكا�س بالتعمية �أو بالتواط�ؤ،
الأمر الذي تنفيه ال�سلطة.
ون�شر قائد عمليات اجلي�ش الفنزويلي دومينغو هرينانديث الريث
�صورا عدة على تويرت تظهر فيها العمليات الع�سكرية يف �أبوري يف
الأيام الأخرية.
وقال يف �إحدى ر�سائله “�س ُتطرد ك ّل اجلماعات الإرهابية الكولومبية
ومه ّربي املخدرات �أ ّيا كان ا�سمهم».
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املنظورة يف  :الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( 6000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .املتنازع  :ر�ضا ح�سني هرني  -عنوانه  :العنوان املختار � :إمارة
دبي منطقة ديرة � -شارع بور �سعيد  -بناية �سيتي افنيو  -مكتب  - 707مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -مكاين  - 3225493941 :امييل
 - info@dralmulla.com :فاك�س  - 042950080 :هاتف  042950010 :متحرك  - 0509977559 :وميثله /
�إبراهيم ح�سن �إبراهيم املال  -املطلوب �إعالنه  :ر�ضوان حيدر مينها�س � -صفته  :متنازع �ضده.
مو�ضوع الإعالن  :حيث انه عمال بن�ص املادة  28/1من القانون رقم  18ل�سنة  2021ب�ش�أن تنظيم �أعمال ال�صلح يف �إمارة دبي عر�ض
مركز الت�سوية الودية للمنازعات هذا النزاع لتعذر الت�سوية فتقرر �إ�صدار القرار املنهي للخ�صومة التايل  :حيث انه بعد الإطالع على امللف
الرقمي للنزاع و�إذ تبني عدم ح�ضور املتنازع �ضده �أمام املركز وملا كان الثابت ان كانت هناك عالقة جتارية بني طريف النزاع وانه وبعد انتهاء
تلك املعامالت قام املتنازه وبطريق اخلط�أ بتاريخ  7/9/2017بتحويل مبلغ �ستة االف درهم اىل احل�ساب البنكي للمتنازع �ضده لدى
بنك ابوظبي التجاري وملا كان الثابت من التحويل ال�صادر من بنك الإمارات دبي الوطني يفيد دخول تلك املبالغ حل�ساب املتنازع �ضده لدى
البنك الأخري وكان الثابت �أي�ضا من الر�سائل املتبادلة بني طرفني النزاع عن طريق تطبيق الوات�س اب �إقرار املتنازع �ضده بعدم احقيته يف
تلك املبالغ ومن ثم يلزم بدرها للمتنازع وبالفائدة امل�ستقر عليها قانونا وبامل�صروفات وفق ما يلي  :قررنا مبثابة احل�ضوري  :بالزام املتنازع
�ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ �ستة �أالف درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف 2021/12/16
وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات .وحددت لها جل�سة يوم املوافق ال�ساعة �ص ب لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :دى ا�س �أى دى دبليو �سي � -ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :تارجت تو�صية ب�سيطة  -وميثله  :علي �إبراهيم حممد احلمادي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان
ي ��ؤدوا للمدعية تعوي�ض مبلغ وق��دره  10ماليني دره��م (ع�شرة ماليني دره��م) لإخاللهم
مب�س�ؤوليتهم التعاقدية وا�ستغاللهم �إدارة ال�شركة للإ�ستيالء على �أموالها مما ت�سبب يف �ضياع
�أموال �شركة دى ا�س اي دبليو �سي ذ م م وفقدان املدعية ومملثها ال�ستثماراتهما فيها و�سرقة
عمالء ال�شركة امل�ستثمر فيها مبعرفة املدير التنفيذي املدعى عليه الأول .وحددت لها جل�سة
ي��وم الثالثاء املوافق  2022/2/15ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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عربي ودويل
•• وا�شنطن-وكاالت

عن تهديد مو�سكو ب�إر�سال �صواريخ �إىل كوبا� ،س�أل رئي�س الإ�سرتاتيجية
البحرية يف كلية احلرب البحرية والزميل غري املقيم يف مركز بروت
كروالك لالبتكار وحرب امل�سقبل يف كلية م�شاة البحرية جيم�س هوملز،
ما هي �أن��واع ال�صواريخ التي �ستعمد �إىل ن�شرها ،وكيف �ستجعلها ذات
ت�أثري ا�سرتاتيجي كبري؟.
و�سارع مراقبون للو�ضع الرو�سي �إىل �إ�ستعادة �سابقة �أزم��ة ال�صواريخ
الكوبية ،التي توحي ب�أن رو�سيا �ستن�شر نوعاً من ال�صواريخ القادرة على
حمل ر�ؤو�س نووية يف الكاريبي.
وقال الكاتب يف مقاله يف جملة “نا�شونال �إنرت�ست”“ :رمبا يحدث
ذلك .لكن التاريخ قد ال يكرر نف�سه .وقد يلج�أ الأقطاب الرو�س �إىل
خيارات �أخرى غري االنت�شار النووي-وهي خطوة رمبا ترى رو�سيا �أنها
خطوة ت�صعيدية غري �ضرورية .ومن املمكن �أن يعتمدوا على اخليارات
التقليدية» .ومن هذه اخليارات� ،أن تلج�أ البحرية الرو�سية �إىل ن�شر
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هل تر�سل رو�سيا �صواريخ �إىل كوبا؟
عدد كبري من القطع البحرية مع قوة قتالية يف الكاريبي ،بحيث تكون
قوة لها وزنها عند اخلطوط البحرية يف املنطقة� .إن مثل هذه اخلطوة
�ستجعل الواليات املتحدة تواجه م�أزقاً قدمياً جديداً ،وحتديداً كيف
�ست�ؤمن املالحة البحرية يف العامل اجلديد يف مقابل القوى الغريبة
الآتية من العامل القدمي .ولفت الكاتب �إىل وجوب التفكري يف املكا�سب
التي ترتتب على مثل هذه اخلطوة .ويف عام � ،1879أعلن امل�ؤرخ البحري
�ألفريد ثاير ماهان عن “ال�سمات الإ�سرتاتيجية لبحر الكاريبي وخليج
املك�سيك»� .أراد ماهان معرفة �أين كانت البحرية الأمريكية بحاجة �إىل
قواعد ل�ضمان �سالمة و�صول ال�سفن احلربية والتجار الأمريكيني �إىل
بنما .كان الأطل�س دليله املوثوق لهذا الغر�ض.
ور�سم ماهان �أول الأم��ر الطرق البحرية �إىل املكان ال��ذي �سي�صري يف
ما بعد قناة بنما من �أوروبا ومن املوانئ الأمريكية على اخلليج وعلى

ال�ساحل ال�شرقي .ثم ،نظر يف مواقع القواعد البحرية للجزيرة التي
ميكن من خاللها لل�سفن احلربية التحكم يف املرور .وك�شفت اخلريطة
ع��ن م��واق��ع ا�سرتاتيجية مهمة .والح��ظ �أن ك��وب��ا الغنية بالرثوات
الطبيعية ،من املنا�سب �أن ت�ست�ضيف �أ�سطو ًال .ويف ميدان الدفاع ،الحظ
�أن كوبا كانت عبارة عن ق��ارة �صغرية ي�صعب فر�ض احل�صار عليها.
بينما املدافعون عنها ي�ستطيعون بب�ساطة املناورة من ميناء �إىل ميناء
عرب خطوط داخلية ،متفادين الأ�سطول الذي يفر�ض احل�صار.
ووقع اختيار ماهان على جامايكا ك�أف�ضل مكان لإقامة قاعدة للتحكم
بالو�صول �إىل قناة بنما لأنها جتاور كل خطوط املالحة البحرية .لكن
لأن جامايكا كانت تتبع لربيطانيا العظمى وبحريتها امللكية ،ف�إن كوبا
كانت �أف�ضل ثاين بديل .ويف واقع الأمر ،ف�إن الواليات املتحدة انتزعت
اجلزيرة من �إ�سبانيا خالل احلرب الأمريكية-الإ�سبانية عام .1898

ومتركزت القوات الأمريكية مذذاك يف خليج غوانتانامو بالقرب من
الطرف ال�شرقي للجزيرة .ويف الواقع ،من املمكن �أن تهدد البحرية
الرو�سية املالحة بني خليج الواليات املتحدة و�سواحل الأطل�سي وكذلك
ال�شحنات املتوجهة �إىل املحيط الهادي عرب قناة بناما.
ومثل هذه املناورة الرو�سية ميكن �أن تلحق �ضرراً بالواليات املتحدة.
و�إذا ما �إ�ستطاعت البحرية الرو�سية التفوق على البحرية الأمريكية يف
املياه املحلية لأمريكا ،ف�إنه �سيكون يف �إمكانها التحكم بالقيادة البحرية
 وفر�ض احل�صار على �ساحل خليج الواليات املتحدة بينما تغلق قناةبنما.
قد يبدو ه��ذا من ن�سج اخل�ي��ال .ولكن الأم��ر ك��ان كذلك منذ �سنوات
عديدة عندما ب��دت فكرة غريبة �أن ق��وة عظمى �صاعدة �سوف ت�شيد
ج��زراً ا�صطناعية يف بحارها القريبة وجتعلها من�ش�آت ح�صينة .وهذا
ما فعلته ال�صني يف بحر ال�صني اجلنوبي .لذلك يتعني على امل�س�ؤولني
الأمريكيني التفكري يف �أم��ر ال ميكن ت�صوره حتى ال تفاج�أ وا�شنطن
جمدداً.
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
ان�� ُت��ق��د م��ن جميع
الأط��������������������راف يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة،
ي������ج������د احل�����ل�����ف
الأطل�سي نف�سه وقد
ا�ستعاد روحه ب�سبب
املخاوف التي �أثارتها
مو�سكو ب�ش�أن الأمن
الأوروبي.
ل��ق��د �أي��ق��ظ �صوت
الأح��ذي��ة الرو�سية
الناتو مرجتفا...

حتليل اخباري
وو��ص�ل��ت �أول م �ف��رزة م��ن اجلنود
الأمريكيني �إىل رومانيا الثالثاء
املا�ضي لتعزيز اجلبهة ال�شرقية
ل �ل �ت �ح��ال��ف ،و�� �س ��ط خم � ��اوف من
ه� �ج ��وم رو�� �س ��ي ع �ل��ى �أوك ��ران� �ي ��ا.
وحر�صا على تهدئة خماوف بع�ض
ً
حلفائه ،واف��ق الرئي�س الأمريكي
ج��و ب��اي��دن الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي على
ن���ش��ر  3000ج �ن��دي �إ�� �ض ��ايف يف
�أوروب� ��ا -منها  1700يف بولندا
و 1000يف روم��ان �ي��ا و 300يف
�أملانيا.
وكانت برلني قد �أعلنت قبل ذلك
بيوم عن �إر�سال  350جند ًيا �إىل
ليتوانيا ل��دع��م احل�ل��ف يف �شمال
�أوروب� ��ا ،بينما و�ضعت الدمنارك
�إح��دى كتائبها حت��ت ام��رة الناتو
يف ح��ال��ة ت� ��أه ��ب .وح �ت��ى فرن�سا
ال � �ت� ��ي ت ��دع ��و �إىل اال�ستقاللاال��س�ترات�ي�ج��ي الأوروب� � ��ي -كانت
ق ��د ا�� �ش ��ارت يف ن �ه��اي��ة ي �ن��اي��ر اىل
ن�شر “عدة مئات” من اجلنود يف
رومانيا كجزء من عملية الناتو.
�سنوات �صعبة
ق��د ال يكفي ال �ق��ول �إن احللف
الأط �ل �� �س��ي ي �ع��ود م ��ن ب �ع �ي��د ،هو
الذي ج ّمدته يف ال�سنوات الأخرية
االن�ق���س��ام��ات ال��داخ�ل�ي��ة وحمالت
ال�ت���ش�ك�ي��ك وامل ��راج� �ع ��ات ،املدو ّية
يف ب �ع ����ض الأح � � �ي � � ��ان .مل ين�س
�أح� ��د ع �ب��ارة �إمي��ان��وي��ل ماكرون،
م�شخّ �صا “موته ال�سريري” عام
 .2019وق �ب��ل ث �ل�اث �سنوات،
ب ��د�أ دون��ال��د ت��رام��ب ،وه��و مر�شح
للبيت الأبي�ض حينها ،العمل على
تقوي�ضه ،وا�ص ًفا الناتو ب�أنه “عفا
ع�ل�ي��ه الزمن” .و�أل �ق��ى انتخابه
بظالل من ال�شك على م�صداقية
ال�ضمان الأمني الأمريكي.
وم ��ؤخ��راً ،كانت تركيا -الع�ضو
يف حلف �شمال الأطل�سي منذ عام
- 1952قد ع ّر�ضت وحدة احللف
اىل اخل� �ط ��ر ،ب�ي�ن � �ش��رائ �ه��ا عام
� 2017صواريخ رو�سية م�ضادة
ل �ل �ط��ائ��رات ا�س ،400-وعملية
ع �� �س �ك��ري��ة � �ش �ن �ت �ه��ا ع � ��ام 2019
يف � �س��وري��ا ��ض��د ال �ق��وات الكردية
امل �ت �ح��ال �ف��ة م ��ع ال� �غ ��رب� ،أو حتى

كاجا كاال�س تدعو اىل تعزيز وجود احللفاء يف �شمال �أوروبا

هل وقع بوتني يف الفخ الذي ن�صبه؟

الأزمة الأوكرانية:

م��ن ال ��دول الأوروبية” ،يلخ�ص
�ألك�سندر فري�شبو.

التهديد الرو�سي ،يبعث حلف الناتو من رماده!...

الأزمة احلالية حول �أوكرانيا �أعطته فر�صة جديدة للحياة و�سببا للوجود» ،كما لو �أنها عودة للأ�صول

يدر�س الأطل�سي تعديالت طويلة املدى لوجوده يف اجلزء ال�شرقي من احللف
ا��س�ت�ف��زازات�ه��ا يف ال�ب�ح��ر الأبي�ض
املتو�سط �ضد اليونان.
و�أن �ه��ى االن �� �س �ح��اب الفو�ضوي
من �أفغان�ستان ،بعد  20عاما من
ال��وج��ود الغربي ،تعتيم ال�صورة.
“انها �أك �ب��ر ك ��ارث ��ة ع��ان��ى منها
الناتو منذ ت�أ�سي�سه ،وما نواجهه
هو تغيري للع�صر” ،انتقد الأملاين
�أرم�ي��ن ال� �ش �ي��ت ،يف ذل ��ك الوقت،
رئ �ي ����س ح� ��زب االحت� � ��اد امل�سيحي

ال ��دمي � �ق ��راط ��ي“ .كانت هناك
ت�سا�ؤالت حول دور الناتو وجدواه
منذ عدة �سنوات ،يالحظ �أوليفييه
ك �ي �م �ب��ف ،ال� �ب ��اح ��ث امل� ��� �ش ��ارك يف
م�ؤ�س�سة الأبحاث اال�سرتاتيجية،
لكن الأزمة احلالية حول �أوكرانيا
�أع �ط �ت��ه ف��ر� �ص��ة ج ��دي ��دة للحياة
و�سببا للوجود”.
وك� �م ��ا ل ��و �أن� �ه ��ا ع � ��ودة للأ�صول
بالن�سبة للحلف الأطل�سي ،الذي

مت �إن �� �ش��ا�ؤه ع��ام  1949حلماية
�أوروبا الغربية من امليول التو�سعية
ال�سوفياتية.
«املرجع الكبري �أمنيا»
يف الواقع ،رف�ض الغرب مطالب
ال �ك��رم �ل�ين ب �� �ش ��أن �إن� �ه ��اء �سيا�سة
ت��و��س�ي��ع ال �ن��ات��و و� �س �ح��ب معداته
الع�سكرية م��ن �أوروب ��ا ال�شرقية.
“خالل هذه الأزمة ،ح�صل بوتني

ع �ل��ى ع�ك����س م��ا ك ��ان ي�ب�ح��ث عنه،
وذ َّك��ر �أع�ضاء الناتو ب��أن التهديد
ال��رو��س��ي ال ي��زال م�ستم ًرا ،لي�س
ف �ق��ط لأوك� ��ران � �ي� ��ا ،ول �ك ��ن � ً
أي�ضا
للنظام الأمني الأوروبي ب�أكمله”،
ي�شري �ألك�سندر فري�شبو ،الباحث
يف املجل�س الأطل�سي ونائب الأمني
العام ال�سابق حللف الناتو.
يف ال���س��وي��د وف�ن�ل�ن��دا ،وكالهما
من غري الأع�ضاء يف احللف� ،أدى

�ضغط مو�سكو �إىل �إحياء املناق�شات
حول �إمكانية االن�ضمام �إىل الناتو
�إذا دع � ��ت احل ��اج ��ة �إىل ذل ��ك.وقالت رئي�سة ال ��وزراء ال�سويدية
م��اج��دال �ي �ن��ا �أن ��در� �س ��ون يف �أوائ� ��ل
يناير“ :النظام الأمني الأوروبي
غري قابل للتفاو�ض ...يف ال�سويد،
نحدد �سيا�ستنا اخلارجية والأمنية
ونقرر مع من نختار التعاون».
نف�س االحتجاج يف دول البلطيق:

“لن نوافق على �أي اتفاق من �ش�أنه
�أن ي�ؤثر �سل ًبا على �أمن �إ�ستونيا �أو
ي�ق��و���ض ال��دف��اع اجل�م��اع��ي حللف
الناتو” ،ح� � ّذرت رئي�سة ال ��وزراء
الإ�� �س� �ت ��ون� �ي ��ة ك� ��اج� ��ا ك � ��اال� � ��س يف
منت�صف يناير ،مكثفة الدعوات
منذئذ ،اىل تعزيز وج��ود احللفاء
يف ��ش�م��ال �أوروب� � ��ا“ .هذه الأزم ��ة
تدل على �أن احللف ال يزال يُعترب
امل��رج��ع الكبري ل�ل�أم��ن يف العديد

تدل هذه الأزمة على �أن احللف ال يزال ُيعترب املرجع الكبري للأمن يف العديد من الدول الأوروبية

ح�صل بوتني على عك�س ما كان يبحث عنه ،وذ َّكر �أع�ضاء الناتو ب�أن التهديد الرو�سي ال يزال م�ستم ًرا

الأمني العام للحلف ي�ؤكد ان هناك عملية جارية داخل الناتو

ماجدالينا �أندر�سون ال�سويد حر يف اختيار مع من �سيتعاون

احل�شد يف �أوكرانيا واالنتقام يف ال�شرق الأو�سط ..ما الق�صة؟
•• عوا�صم-وكاالت

ال تبدو امل�سافات بني ال��دول بعيدة كما تبدو على اخلريطة اجلغرافية،
ف�ط�ل�ق��ة م��دف��ع يف ب �ل��د ق��د ت ��رد ع�ل�ي�ه��ا ط�ل�ق��ة يف ب �ل��د ي�ب�ع��د ع�ن�ه��ا �آالف
الكيلومرتات ،وهو ما يُخ�شى حدوثه يف ملف �أزم��ة �أوكرانيا و�صداها يف
ال�شرق الأو�سط بعد ت�صريحات جرنال �أمريكي بهذا اخل�صو�ص.
ويف جل�سة ا�ستماع للجنة القوات امل�سلحة بالكوجنر�س ب�ش�أن تر�شيحه ملن�صب
القائد العام للقيادة املركزية الأمريكية ،اعترب اجلرنال �إريك كوريال �أن
“غزو رو�سيا لأوكرانيا �سي�ؤدي �إىل عدم ا�ستقرار �أو�سع يف ال�شرق الأو�سط،
مبا يف ذلك �سوريا» .وعلى هذا ،قال �إنه يف حني ت�ضع وا�شنطن “املناف�سة
اال�سرتاتيجية” مع بكني ومو�سكو �أولوية ق�صوى ،ف�إن ذلك يعني �أي�ضا �أن
“نظل منخرطني يف ال�شرق الأو�سط وو�سط وجنوب �آ�سيا».
و�أو�ضح كوريال �أن رو�سيا متتلك قواعد ع�سكرية وقوات يف �سوريا ،و”�إذا
غزت رو�سيا �أوكرانيا ،فلن ترتد يف لعب دور املف�سد يف �سوريا �أي�ضا».
عن احلرب وال�سالم
ويف تعليقه على هذه التحذيرات ،يقول الباحث زياد �سنكري ،ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” �إن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن ي�سعى لت�صحيح تبعات

انهيار االحت��اد ال�سوفييتي ،و�أوك��ران�ي��ا ه��ي امل��دخ��ل لتظهر ب�لاده جمددا
كـ”قطب ع��امل��ي و�إن �ه��اء تهمي�شها” ،ويف نف�س ال��وق��ت ت�سعى وا�شنطن
لت�صحيح �صورتها بعد االن�سحاب الفو�ضوي من �أفغان�ستان.
وتوقع ال�سنكري ب�أنه يف حال نفذت وا�شنطن تهديداتها بفر�ض عقوبات
اقت�صادية وعزل رو�سيا عن النظام امل�صريف العاملي وعقوبات تطال الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتن والنخبة احلاكمة ف�إن القوات الأمريكية يف �سوريا
قد تتعر�ض ملخاطر؛ لأن �سوريا واقعة حتت الهيمنة الع�سكرية الرو�سية،
وي�ط��ال التهديد �أي�ضا ال��وج��ود الأم�يرك��ي يف ال�ع��راق ل��وج��ود ميلي�شيات
هناك تابعة لإي��ران ،وقد يقوم “�شبه تفاهم رو�سي �إي��راين لإحلاق الأذى
بالأمريكيني».
ومل ي�ستبعد الباحث زي��اد �سنكري �أن ت�صل موجات هذا اال�ضطراب �إىل
ليبيا التي يوجد بها ق��وات “فاغرن” الرو�سية ،وعلى مرمى حجر من
ال�سواحل الأوروبية ،ويبقى التعويل ب�أن احللول الدبلوما�سية هي املخرج
دون خا�سر �أو رابح.
ويرى الباحث يف التاريخ الأمريكي ،كامل الزغول� ،أن ت�صريحات كوريال
ت��أت��ي م��ن خربته يف ال�شرق الأو� �س��ط؛ حيث عمل كرئي�س �أرك��ان القيادة
الو�سطى املركزية الأمريكية خ�لال فرتتي حكم ب��اراك �أوب��ام��ا ودونالد
ترامب .وتقديرات كوريال لها �أ�سباب ،ح�سبما يو�ضح الزغول يف حديثه

لـ”�سكاي نيوز عربية” ،ومنها “نقل بع�ض واجبات الأ�سطول ال�ساد�س من
�أفغان�ستان �إىل القيادة الو�سطى يف ال�شرق الأو�سط».
والثاين ،هو �أن التما�س مع الرو�س يف �أوكرانيا جزء من كل ،حيث تنفذ
وا�شنطن ا�سرتاتيجيتها يف كل العامل ،بدليل �أنها �أعادت هيكلة قواتها يف
ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا ،وال�سبب الثالث ،هو ر�سالة تهديد لرو�سيا يف
�سوريا ،امللف امل�ؤجل ،والذي ب�إمكان وا�شنطن �أن “تقلب الأوراق” يف �سوريا،
وتكبد مو�سكو خ�سائر فادحة.
ويخل�ص الزغول �إىل �أن وا�شنطن بد�أت تعتمد على جرناالت لديهم فكر
�شامل يربط بني امل�سائل اجليو�سيا�سية بني الأقاليم ،ولذلك مت تر�شيح
كوريال ال��ذي و�صفه قائد القيادة املركزية ال�سابق جوزيف فوتيل ب�أنه
“مفكر ا�سرتاتيجي له ر�ؤية متكنه من ر�ؤية ال�صورة بكل تفا�صيلها».
ي�أتي هذا فيما ت�ستمر اجلهود الدبلوما�سية حلل �أزمة �أوكرانيا ،حيث قال
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون بعد لقائه فالدميري بوتن يف رو�سيا
�إنه يرى حلوال “ملمو�سة” ،وقد تلقى ت�أكيدات من بوتن ب�أنه لن يكون
هناك مزيد من الت�صعيد.
وح�شدت رو�سيا � 100ألف جندي على احلدود مع �أوكرانيا ،وهو ما �أثار
اتهامات من الواليات املتحدة ودول �أوروبية ب�أنها ت�ستعد لغزوها ،وهو ما
تنفيه مو�سكو.

التعزيز امل�ستدام؟
��ش��يء ي��دع��و �إىل التفكري قبل
اعتماد “مفهومه اال�سرتاتيجي”
اجل��دي��د يف قمة م��دري��د يف يونيو
 .2022ت �ه��دف ه� ��ذه الوثيقة
امل��رك��زي��ة -ال �ت ��ي ي �ع��ود تاريخها
الأخ �ي��ر �إىل ع� ��ام �- 2010إىل
ت� ��وج � �ي� ��ه ال � �ت � �ط� ��ور ال �� �س �ي��ا� �س��ي
وال�ع���س�ك��ري ل�ل�ح�ل��ف ،ع�ل��ى مدى
ال���س�ن��وات امل�ق�ب�ل��ة“ .ميكن توقع
�أن يطلب حلفاء �أوروب��ا ال�شرقية
ال �ت�رك � �ي� ��ز ع� �ل ��ى م � �ه� ��ام ال� ��دف� ��اع
الإقليمية �ضد رو�سيا ،والتخلي،
ج��زئ� ًي��ا على الأق ��ل ،ع��ن الطبيعة
اال�ستك�شافية لـ الناتو ال��ذي رمبا
��س��اد يف املا�ضي” ،يتوقع �إمييلي
زميا ،باحث يف مركز ثيو�سيديد�س
(بانثيون �أ��س��ا���س) ،متخ�ص�ص يف
الناتو.
ويف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع،
�أكد الأمني العام حللف الناتو� ،أن
اخلطوط تتحرك“ .نحن ندر�س
تعديالت طويلة املدى لوجودنا يف
اجلزء ال�شرقي من احللف .مل يتم
اتخاذ ق��رار نهائي يف ه��ذا ال�ش�أن،
ل�ك��ن ه �ن��اك ع�م�ل�ي��ة ج��اري��ة داخل
الناتو”� ،صرح ين�س �ستولتنربغ
من بروك�سل.
م��ن امل �ق��رر �أن ي���س�ت�م��ر ح�شد
ال � �ق� ��وات ع �ل��ى اجل� �ن ��اح ال�شرقي
للحلف“ .طاملا ال ت��وج��د عالمة
وا�ضحة على تخفيف التوتر من
ق�ب��ل رو� �س �ي��ا ،ف�سيكون م�ستبعدا
متامًا قبول حلفاء �أوروبا ال�شرقية
باالن�سحاب” ،ت�ل�خ����ص �أميلي
زميا.
يف نهاية قمة وار�سو لعام 2016
�أي ب �ع��د ع��ام�ي�ن م��ن � �ض��م �شبهجزيرة القرم من قبل رو�سيا -قرر
احللف �إن�شاء وجود معزز للقوات
يف دول البلطيق وب��ول �ن��دا بن�شر
�أرب� ��ع ك�ت��ائ��ب م�ت�ع��ددة اجلن�سيات
بالتناوب ...مل يتم ت�سريح ه�ؤالء
�أبدا.
عن الك�سربي�س

ً
اال�ستخبارات جمعت معلومات �سرا عن �أمريكيني

•• وا�شنطن-وكاالت

قال ع�ضوان مبجل�س ال�شيوخ الأمريكي �إن وكالة اال�ستخبارات املركزية
(�سي �آي �إيه) تقوم بجمع كم كبري من املعلومات ب�شكل �سري عن مواطنني
�أمريكيني دون �إ�شراف من الكونغر�س.
وذكرت وكالة بلومربغ للأنباء �أم�س اجلمعة �أن ال�سيناتور الدميقراطي
عن والية �أوريغون رون وايدن ،وكذلك ال�سيناتور الدميقراطي عن والية
نيومك�سيكو مارتن هايرني�ش� ،أعربا عن قلقهما ب�ش�أن هذه امل�س�ألة يف ر�سالة
�إىل مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية وليام برينز.
و�أو�ضحت وكالة اال�ستخبارات يف بيان �صدر �أم�س الأول اخلمي�س� ،أنها
ا�ستخدمت برامج مبوجب الأم��ر التنفيذي رقم  12333وذلك ملراقبة
“�أن�شطة تتعلق مبكافحة الإرهاب” ،م�شرية �إىل �أنه مت رفع ال�سرية عن
�أجزاء من التقارير حول تلك الربامج.
و�أ�ضاف وايدن وهايرني�ش ،وهما ع�ضوان بلجنة اال�ستخبارات بالكونغر�س،
�أن وكالة اال�ستخبارات املركزية “�أدارت برناجمها ال�شامل اخلا�ص بها” و
“فعلت ذلك خارج الإطار القانوين الذي يعتقد الكوجنر�س واجلمهور �أنه
يحكم هذه العملية من جمع املعلومات».
ومل ت�شر الر�سالة ،الذي مت تنقيحها ب�شكل كبري� ،إىل املدة التي ا�ستغرقتها
الوكالة بال�ضبط يف عملية املراقبة تلك ،ومدى نطاقها ،ونوع املعلومات
التي مت جمعها ،ومن هم الأ�شخا�ص الذين مت جمع املعلومات عنهم.
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EAT 62267

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467

EAT 62266

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
EAT 180782

EAT 180783

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173398 :
با�سم� :إميج ني�شن �أبو ظبي منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 63 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 173398 :بتاريخ2013/09/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173399 :
با�سم� :إميج ني�شن �أبو ظبي منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 63 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 173399 :بتاريخ2013/09/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم169428 :
ب�إ�سم :جون�سـون �أند جون�سـون �سريجيكال فيجن � ،إنك
وعنوانه 1700 :ئي .ا�س تي� .أندرو بلي�س ،كاليفورنيا �سانتا انا،92799 ،
الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت الرقم 169428 :بتاريخ2014/06/09 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم169431 :
ب�إ�سم :جون�سـون �أند جون�سـون �سريجيكال فيجن � ،إنك
وعنوانه 1700 :ئي .ا�س تي� .أندرو بلي�س ،كاليفورنيا �سانتا انا،92799 ،
الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت الرقم 169431 :بتاريخ2014/06/09 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 21:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/10 :
وحتى تاريخ2032/05/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/10 :
وحتى تاريخ2032/05/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/02/19 :
وحتى تاريخ2032/02/19 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/02/19 :
وحتى تاريخ2032/02/19 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 62271

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467

EAT 62270

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
EAT 62268

EAT 62269

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173394 :
با�سم� :إميج ني�شن �أبو ظبي منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 63 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 173394 :بتاريخ2013/09/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173395 :
با�سم� :إميج ني�شن �أبو ظبي منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 63 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 173395 :بتاريخ2013/09/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173396 :
با�سم� :إميج ني�شن �أبو ظبي منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 63 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 173396 :بتاريخ2013/09/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173397 :
با�سم� :إميج ني�شن �أبو ظبي منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 63 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 173397 :بتاريخ2013/09/01 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 38:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/10 :
وحتى تاريخ2032/05/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/10 :
وحتى تاريخ2032/05/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/10 :
وحتى تاريخ2032/05/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 28:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/10 :
وحتى تاريخ2032/05/10 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 62698

EAT 63208

EAT 62272

EAT 62273

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم172123 :
ب�إ�سم  :بيو�سن�س ويب�سرت� ،إنك.
وعنوانه 31 :تكنولوجي درايف� ،سويت � 200إرفني ،كاليفورنيا 92618 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 172123 :بتاريخ2013/06/11 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم171068 :
ب�إ�سم  :بيو�سن�س ويب�سرت� ،إنك.
وعنوانه 31 :تكنولوجي درايف� ،سويت � 200إرفني ،كاليفورنيا 92618 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 171068 :بتاريخ2013/03/08 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173392 :
با�سم� :إميج ني�شن �أبو ظبي منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 63 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 173392 :بتاريخ2013/09/01 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173393 :
با�سم� :إميج ني�شن �أبو ظبي منطقة حرة – ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب� ، 63 .أبو ظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 173393 :بتاريخ2013/09/01 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/17 :
وحتى تاريخ2032/04/17 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/03/26 :
وحتى تاريخ2032/03/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/10 :
وحتى تاريخ2032/05/10 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/10 :
وحتى تاريخ2032/05/10 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
EAT 63402

EAT 63403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
EAT 63286

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
EAT 63245

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم172832 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 172832 :بتاريخ2013/06/12 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم172831 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 172831 :بتاريخ2013/06/12 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم172439 :
ب�إ�سم  :بيو�سن�س ويب�سرت� ،إنك.
وعنوانه 31 :تكنولوجي درايف� ،سويت � 200إرفني ،كاليفورنيا 92618 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 172439 :بتاريخ2013/03/08 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم172205 :
ب�إ�سم  :بيو�سن�س ويب�سرت� ،إنك.
وعنوانه 31 :تكنولوجي درايف� ،سويت � 200إرفني ،كاليفورنيا 92618 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 172205 :بتاريخ2013/06/16 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/30 :
وحتى تاريخ2032/04/30 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/30 :
وحتى تاريخ2032/04/30 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/03/26 :
وحتى تاريخ2032/03/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/04/18 :
وحتى تاريخ2032/04/18 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 169482 :
با�ســم :بـِ�أومار جروب ايه�/إ�س
وعنوانه :يركمي�ستريجيده  8000 ،6 ،25اورهو�س �سي ،الدمنارك
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة31 :
بتاريخ2013/12/25 :
وامل�سجلة حتت رقم169482 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/20وحتى تاريخ2032/02/20 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467
EAT 66664

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  12فرباير  2022العدد 13467

EAT 63562

EAT 63561

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم170172 :
با�سم :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
وامل�سجلة حتت الرقم 170172 :بتاريخ2013/04/03 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173065 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 173065 :بتاريخ2013/08/25 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم173064 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 173064 :بتاريخ2013/08/25 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 30:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/03/06 :
وحتى تاريخ2032/03/06 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/02 :
وحتى تاريخ2032/05/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/05/02 :
وحتى تاريخ2032/05/02 :

السبت  12فبراير  2022م  -العـدد 13467
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ال�صني ت�سجل � 101إ�صابة
جديدة بكوفيد19-

رو�سيا و�أوكرانيا :حمادثات برلني مل حتقق �أي انفراجة
•• مو�سكو-كييف-رويرتز

قالت رو�سيا و�أوكرانيا �إنهما �أخفقتا يف حتقيق �أي انفراجة بعد
يوم من املحادثات مع م�س�ؤولني من فرن�سا و�أملانيا ،بهدف �إنهاء
ال�صراع االنف�صايل الدائر منذ ثماين �سنوات يف �شرق �أوكرانيا.
وي�شكل عدم حتقيق تقدم انتكا�سة جلهود حل �أزمة �أو�سع ب�ش�أن
�أوكرانيا ،حيث ح�شدت رو�سيا �أكرث من � 100ألف جندي على
احلدود فيما �أثار خماوف من ن�شوب حرب.
وقال املبعوث الرو�سي دميرتي كوزاك يف بيان �صحفي يف �ساعة
مت�أخرة من امل�ساء بعد حمادثات برلني يوم اخلمي�س �إن��ه مل
يت�سن التوفيق بني تف�سريات رو�سيا و�أوكرانيا املختلفة التفاق
ع��ام  2015ال��ذي ي�ستهدف �إن�ه��اء القتال ب�ين االنف�صاليني

•• وا�شنطن-وكاالت

اع �ت�ب�ر ال �ب��اح �ث��ان املخ�ضرمان
الأمريكي جيم�س ج��اي كارافانو
والبولندي توما�ش فروبلو�سكي
�أن ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي فالدميري
ب��وت�ين ق��د ي�ك��ون اخل��ا��س��ر الأكرب
يف �أزمة �أوكرانيا ،و�أنه مثل العب
بوكر مهوو�س ال ي�ستطيع التو ّقف
ع��ن اخ �ت �ب��ار ح �ظ��ه ،ويف ك��ل مرة
يح�صل فيها على بطاقة جيدة ،ال
ي�سعه �سوى رفع الرهان.
وك� � �ت � ��ب ال � �ب� ��اح � �ث� ��ان يف م ��وق ��ع
“ ”1945الأمريكي �أن هذا ما
يفعله بال�ضبط من خالل تهديد
�أوك��ران �ي��ا ،وق��د ينتهي ب��ه الأمر
ب��امل�ب��ال�غ��ة يف امل��راه �ن��ة وبخ�سارة
فادحة.
ومي� �ل ��ك ب ��وت�ي�ن ورق � �ت� ��ي �ضغط
قويتني يف يديه :القوة الع�سكرية
والطاقة .و�إذا التزم حلف �شمال
الأطل�سي (الناتو) بتقوية قواته
الرادعة -الإ�سرتاتيجية وكذلك
التقليدية -و�إيجاد م�صادر طاقة
�آم� �ن ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ت���س�م��ح لأوروب � ��ا
ب��ال��و� �ص��ول �إىل ط��اق��ة موثوقة
وم �ع �ق��ول��ة ال �ت �ك �ل �ف��ة ،ف�سيخ�سر
بوتني.
الأزمة ال تتعلّق
ب�أوكرانيا فقط
وذك��ر الباحثان �أن �أزم��ة �أوكرانيا
ال تتع ّلق فقط ب��أوك��ران�ي��ا ،وهذا
م��ا ق��ال��ه ال��رو���س ب��أن�ف���س�ه��م .ويف
 17دي �� �س �م�بر -ك� ��ان� ��ون الأول،
وجهت وزارة اخلارجية الرو�سية
ّ
�إن ��ذا ًرا نهائ ًيا طالبت فيه الناتو
ب�ضمان ع��دم ان�ضمام �أوكرانيا،
وبيالرو�سيا ،وال�سويد ،وفنلندا
كدولتني ع�ضوين.

ق��ال��ت ك�ب�يرة ال�ع�ل�م��اء يف منظمة
ال�صحة العاملية �سوميا �سواميناثان
�أم�س اجلمعة �إن العامل مل ي�شهد
ب�ع��د ن�ه��اي��ة ج��ائ�ح��ة كوفيد19-
�إذ م��ن امل�ت��وق��ع ظ �ه��ور امل��زي��د من
ال���س�لاالت امل�ت�ح��ورة م��ن فريو�س
كورونا.
و�أبلغت �سواميناثان ال�صحفيني يف
جنوب �أفريقيا “ر�أينا الفريو�س
يتطور وي�ت�ح��ور ...ل��ذا ن��درك �أنه
�سيكون هناك مزيد من ال�سالالت
املتحورة� ،سالالت متحورة مثرية
لالهتمام ،لذا نحن ل�سنا يف نهاية
اجلائحة».
وكانت �سواميناثان ت��زور من�ش�آت
ل �� �ص �ن��اع��ة ال �ل �ق ��اح ��ات يف جنوب
�أف��ري �ق �ي��ا م��ع م��دي��ر ع ��ام املنظمة
تيدرو�س �أدهانوم جيربي�سو�س.

�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني اجلمعة ت�سجيل � 101إ�صابة
جديدة بكوفيد� 19-أم�س ارتفاعا من  29حالة يف اليوم ال�سابق.
وقالت اللجنة يف بيان �إن  56من الإ�صابات جديدة انتقلت �إليها العدوى
حمليا مقابل �سبع حاالت قبل يوم.
و�سجلت ال�صني � 66إ�صابة جديدة مل تظهر عليها �أعرا�ض ارتفاعا من
 28يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف ال�صني تلك احل��االت على �أنها �إ�صابات
م�ؤكدة .وبذلك يكون بر ال�صني الرئي�سي قد �سجل حتى يوم اخلمي�س
�106764إ�صابة م�ؤكدة.

وك ��ان الإن � ��ذار ،وك��ذل��ك البيانات
ال ��رو�� �س� �ي ��ة ال�ل��اح � �ق� ��ة ،كلمات
اقت�صادية ولكن غنية باملطالب.
وت �ب��دو مو�سكو مقتنعة ب� ��أن لها
ال �ي��د ال �ع �ل �ي��ا يف امل �ف��او� �ض��ات مع
ال � �غ� ��رب .وع� �ل ��ى م ��ا ي� �ب ��دو ،فقد
�أ�� �ص� �ب� �ح ��ت ت � ��ؤم � ��ن ب ��االن � �ح ��دار
الأخالقي للغرب ،و�أن الناتو لي�س
لديه �إرادة �سيا�سية للم�ساعدة يف
الدفاع عن �أوكرانيا من الغزو.

�أزمات �سابقة
وقال الباحثان �إن حماولة بوتني
امل �ح �ف��وف��ة ب��امل �خ��اط��ر لزعزعة
ا� �س �ت �ق��رار �أوروب � � ��ا وا�ستغاللها،
ل �ي �� �س��ت ج ��دي ��دة ع �ل��ى مو�سكو.
�سبق و�أن و�ضع القادة ال�سوفييت
ره��ان��ات متهورة �أي��ً��ض��ا ،ب��دءًا من
ج� ��دار ب��رل�ي�ن وحم ��اول ��ة جتويع
برلني الغربية .لقد كانت مقامرة
ك�ب�يرة وجم��ازف��ة ،ق��ادت الرئي�س
ج��ون كينيدي �إىل تنظيم عملية
ج���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر ج ��وي ك �� �س��رت احل�صار
وب � ��د�أت يف �إع � ��ادة ان ��دم ��اج �أملانيا
على املدى الطويل يف بقية �أوروبا
الغربية.
كما حاولت مو�سكو التف ّوق على
الغرب يف �سباق الف�ضاء .ملواجهة
�أول رح �ل��ة ل �ي��وري غ��اغ��اري��ن يف
ال �ف �� �ض ��اء� ،إىل ج ��ان ��ب برنامج
ال �ك��رم �ل�ي�ن ل �ت �� �س �ل �ي��ح الف�ضاء،
ح � �� � �ش ��دت �أم � ��ري� � �ك � ��ا حكومتها
وق�ط��اع�ه��ا ال���ص�ن��اع��ي واجلامعي
ل �ب �ن��اء ب��رن��ام��ج ف �� �ض��اء �أمريكي
مل ي�ت�ف� ّوق ع�ل��ى رو��س�ي��ا فح�سب،
ب ��ل ح � ّق��ق ت �ق��دم �اً غ�ي�ر م�سبوق
لل�صناعة الأمريكية.

ذك��رت �صحيفة “وول �سرتيت جورنال” الأمريكية منذ �أي��ام �أن �إدارة
الرئي�س جو بايدن تخلت عن فكرة �إعادة �إيران �إىل القيد الأ�سا�سي الذي
فر�ضته خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة (االتفاق النووي) �سنة .2015
فبينما اعتقدت �إدارة �أوباما �أن االتفاق �سيحافظ على بعد �إي��ران عن
اخلرق النووي (جتميع ما يكفي من امل��واد االن�شطارية ل�صنع قنبلة)
قرابة � 12شهراً ،مل يعد فريق بايدن م�ؤمناً ب�إمكانية �إعادة التخ�صيب
النووي الإيراين �إىل �صندوق كهذا.
تعليقاً على هذا اخلرب� ،أو�ضح الباحث البارز يف معهد امل�شروع الأمريكي
مايكل روبني �أن املجتمع اال�ستخباري يف الواليات املتحدة يبدو معتقداً
�أن الإيرانيني قد ينتجون ما يكفي من اليورانيوم املخ�ص�ص لأغرا�ض
الت�سليح من �أجل و�ضعه يف قنبلة خالل �أ�سابيع.
مفارقة
وكتب روب�ين يف جملة “وا�شنطن �إكزاميرن” �أن الأرق��ام خميفة وهي
�ستطلق لعبة تبادل للمالمة بني احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.
لكن يجب �أال يح�صل ذلك بح�سب ر�أيه .فامل�شكلة يف نهاية املطاف لي�ست
وا�شنطن بل طهران.
بالت�أكيد ،حتب كل �إدارة �أن تلوم تلك التي �سبقتها ب�سبب �إخفاقها يف
وقف طموحات �إيران النووية.
ل�ك��ن احل�ق�ي�ق�ي��ة ه��ي �أن ب��رن��ام��ج �إي � ��ران ال �ن��ووي ت��و��س��ع م��ع ك��ل �إدارة
�أمريكية.
وللمفارقة� ،إن �أعظم تطورات �إي��ران النووية ح�صلت يف حكومات من
يو�صفون باملعتدلني �أو ال�براغ�م��ات�ي�ين – �أك�ب�ر ها�شمي رف�سنجاين
( ،)1997-1989حممد خامتي ( )2005-1997وح�سن روحاين
( .)2021-2013يحدث ذلك �إىل حد بعيد ب�سبب دفع �آمال الغربيني
بزيادة التوا�صل مع الإيرانيني �إىل تخفيف العقوبات ب�شكل مبكر.

•• كيب تاون-رويرتز

•• بكني-رويرتز

الأزمة ال تتع ّلق ب�أوكرانيا فقط ..هل يكون بوتني اخلا�سر الأكرب؟

•• وا�شنطن-وكاالت

منظمة ال�صحة:
اجلائحة مل تنته بعد

امل�ؤيدين لرو�سيا وق��وات احلكومة الأوك��ران�ي��ة .و�أ��ض��اف “مل
نتمكن من التغلب على ه��ذا» .وق��ال مبعوث �أوكرانيا� ،أندري
ي��رم��اك� ،إن ��ه مل تتحقق ان�ف��راج��ة ل�ك��ن اجل��ان�ب�ين ات�ف�ق��ا على
موا�صلة املحادثات.
و�أ� �ض��اف “�آمل �أن نلتقي م��رة �أخ ��رى ق��ري�ب��ا ون��وا� �ص��ل هذه
املفاو�ضات .اجلميع عامزون على الو�صول �إىل نتيجة».
وال ي��زال ال�صراع حمتدما يف منطقتي دونت�سك ولوجان�سك
االنف�صاليتني يف �أوكرانيا برغم وق��ف �إط�لاق النار .وير�صد
م��راق�ب��ون م��ن منظمة الأم ��ن وال �ت �ع��اون يف �أوروب� ��ا انتهاكات
متكررة ،ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل مئات احلوادث اليومية.
وتقول �أوكرانيا �إن قرابة � 15ألف ُقتلوا منذ عام .2014
ووقع ممثلون عن رو�سيا و�أوكرانيا ومنظمة الأم��ن والتعاون

يف �أوروب��ا واملنطقتني االنف�صاليتني اتفاقا من  13نقطة يف
فرباير �شباط  2015يف مين�سك� ،أي��ده �أي�ضا زعماء فرن�سا
و�أمل��ان �ي��ا .وات �ه��م وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س��ي ��س�يرج��ي الفروف
�أوكرانيا ي��وم اخلمي�س مبحاولة �إع��ادة كتابة االتفاق وانتقاء
العنا�صر الأكرث فائدة لها فقط .وتقول �أوكرانيا �إنها ملتزمة
باالتفاق .وترف�ض كييف ت�أكيدات رو�سيا ب�أنها ال عالقة لها
بال�صراع ،وتقول �إن رو�سيا تن�شر قوات داخل �أوكرانيا تقاتل �إىل
جانب االنف�صاليني.
وت�ن�ف��ي رو��س�ي��ا التخطيط ل�غ��زو �أوك��ران �ي��ا لكنها ت�ق��ول �إنها
تريد فر�ض “خطوط حمراء” ل�ضمان عدم ان�ضمام جارتها
ال�سوفيتية ال�سابقة �إىل حلف �شمال الأطل�سي و�أال ين�شر احللف
�صواريخ �أو ين�شيء قواعد هناك.

�أزمة ال�صواريخ الكوبية
ورمب � ��ا ك ��ان ��ت �أزم� � ��ة ال�صواريخ
الكوبية �أف�ضل مثال على الرهان
ال���س�ي��ئ ال ��ذي ات �خ��ذت��ه مو�سكو.
و�أدت حماولة و�ضع ر�ؤو�س حربية
ن��ووي��ة على اجل��زي��رة �إىل الأزمة
ال� �ن ��ووي ��ة الأوىل ،ال �ت ��ي انتهت
ب��ان �� �س �ح��اب رو�� �س ��ي م� ��ذل .و�أدى
احل ��ادث �إىل انتكا�سة للعالقات
ب�ي�ن ال� �ق ��وى ال �ع �ظ �م��ى ل�سنوات
عديدة.
حم ��اول ��ة اغ �ت �ي��ال ال �ب��اب��ا يوحنا
بول�س الثاين
ويف �أوروب� � � � � � ��ا ،ك� ��ان� ��ت حم ��اول ��ة
االغ�ت�ي��ال الفا�شلة للبابا يوحنا

بول�س الثاين -التي د ّبرتها �أجهزة
الأم��ن البلغارية وم�ستوحاة من
الكرملني -حدثاً �صادماً لبولندا
م��وط��ن ال �ب��اب��ا .ول �ك��ن ب� ��د ًال من
حت�ط�ي��م روح ال �ب��ول �ن��دي�ين ،على
وح ��دت الأم ��ة يف
النحو امل�ن���ش��ودّ ،
الإمي� ��ان وال���ش�ج��اع��ة والت�صميم
على موا�صلة عمل يوحنا بول�س
الثاين� .إن كلمات البابا يف وار�سو
“ال تخف!”� ،أثبتت �أن�ه��ا مفيدة
حلركة الت�ضامن التي بلغ قوامها
 10م�ل�اي�ي�ن � �ش �خ ����ص ،وال �ت ��ي
�ساعدت يف النهاية على الإطاحة
باحلكم ال�شيوعي يف بولندا يف عام
.1989

�ضم جزيرة القرم
ّ
يف �أوك ��ران �ي ��ا ،ف ��از ب��وت�ين يف عام
 2014ب �� �ش �ب��ه ج ��زي ��رة القرم
ودون�ي�ت���س��ك ،لكنه خ�سر ال�شعب
الأوك � � ��راين .ع� �زّز ال �غ��زو �أوا�صر
القومية الأوكرانيــــــة ،ال�ت��ي مل
ت�ك��ن م��وج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ودة يف ال ��واق ��ع من
قبل.
ك�م��ا �أدى ذل ��ك �إىل ق �ي��ام كييف
ببناء واح��د م��ن �أق ��وى اجليو�ش
و�أك �ث�ره� ��ا ت���ص�م�ي�م�اً يف �أوروب� � ��ا،
وه��و م�صمم ع�ل��ى م�ق��اوم��ة غزو
�آخ� ��ر ،ويف غ���ض��ون � 10سنوات،
ا�ستعاد م��ن رو�ســــيا م��ا ه��و ملك
لأوكرانيا.

كيفية التعامل مع رو�سيا؟
�إن ت�صحيح الو�ضع يف رو�سيا �أمر
م�ه��م للمجتمع ع�بر الأطل�سي،
فال�صني هي �أك�بر تهديد للعامل
احل��ر ال�ي��وم ،ويتعني على �أوروبا
�أي �� ً��ض��ا �أن ت�ت�ع��ام��ل م��ع امل�شكالت
الآت �ي��ة م��ن ال���ش��رق الأو� �س��ط -ال
�سيما التهديدات الإ�سالمية من
�إيران و�أماكن �أخرى.
وقال الباحثان �إن ك ً
ال من مو�سكو
وب �ك�ي�ن والإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن يريدون
ال���ش��يء نف�سه :جمتمع متفكك
ع�بر الأط�ل���س��ي ،و�أوروب� ��ا �ضعيفة
وغ�ير ّ
منظمة وه��� ّ�ش��ة� .إن �إخراج
ب ��وت�ي�ن م ��ن ه � ��ذا امل ��زي ��ج يجعل

�أين امل�شكلة يف معيار االخرتاق النووي مع �إيران؟

ما تن�ساه �إدارة بايدن
بينما جتد �إدارة بايدن يف �أغلب الأحيان العذر لإي��ران على م�سارعتها
�إىل التخ�صيب يف اخلط�أ الذي ارتكبه الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب
باالن�سحاب من االتفاق النووي بح�سب تو�صيفها ،تن�سى الإدارة احلالية

�أن لي�س لإي��ران �أي حق يف ت�سريع التخ�صيب كما تفعل اليوم .مع �أو
ب��دون اتفاق ن��ووي ،حتكم معاهدة احل��د من االنت�شار النووي برنامج
�إيران احلايل .لكن يف الواقـــــع ،ال تهتـــــم طهران كثرياً بهذه االلتزامات.
من هنا ،جاء حتويل الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية ملف �إيران النووي

غارديان :بريطانيا ّ
مكنت االجتار بن�ساء داع�ش

•• لندن-وكاالت

ن �ق �ل��ت � �ص �ح �ي �ف��ة “الغارديان”
ع� ��ن ت �ق ��ري ��ر ب� ��رمل� ��اين بريطاين
�أن ث�م��ة “�أدلة دامغة” ع�ل��ى �أن
ن�ساء و�أط �ف��ا ًال بريطانيني نقلوا
�إىل ��س��وري��ا ق���س��راً ،وه��م ح��ال�ي�اً يف
م�ع���س�ك��رات ��ش�م��ال � �ش��رق البالد،
ولفت �إىل تفويت فر�ص حلماية
�أ�شخا�ص مهم�شني حمرومني من
جن�سياتهم.
فبعد حتقيق ا�ستمر �ستة �أ�شهر
م ��ن ق �ب��ل امل �ج �م��وع��ة الربملانية
املكونة من جميع الأح��زاب ب�ش�أن
ال�بري�ط��ان�ي�ين ال��ذي��ن مت االجتار
بهم يف �سوريا ،يتبني �أن الإخفاقات
امل �ن �ه �ج �ي��ة م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات العامة
يف اململكة امل�ت�ح��دة مكنت تنظيم
“داع�ش” م��ن االجت� ��ار بالن�ساء
والأط �ف��ال امل�ست�ضعفني ،م�شرية

�إىل �أنه “ال تزال حوايل  20عائلة
بريطانية حمتجزة يف �شمال �شرق
�سوريا يف مع�سكرات ت�سيطر عليها
ب�شكل رئي�سي اجلماعات الكردية».

�ضحايا االجتار بالب�شر
و�أظ � � �ه � � ��رت ال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات التي
�أجرتها منظمة “ريربيف” غري
احل �ك��وم �ي��ة �أن “معظم الن�ساء
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ات امل �ح �ت �ج��زات هن
�ضحايا لالجتار بالب�شر بناء على
�أدل� ��ة ع��ن تعر�ضهن لال�ستغالل
اجل�ن���س��ي ،و�إم� ��ا �أن �ه��ن ن�ق�ل��ن �إىل
�سوريا ك�أطفال� ،أو ب�إكراههن على
ال�سفر �إىل �سوريا� ،أو احتجازهن
ون �ق �ل �ه ��ن داخ � � ��ل �� �س ��وري ��ا رغما
عنهن».
وق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب امل �ح ��اف ��ظ �أن � ��درو
ميت�شل� ،إن “نهج احلكومة جتاه
الرعايا الربيطانيني املحتجزين

يف �سوريا �أم��ر م�ستهجن �أخالقياً
وم���ش�ك��وك ف�ي��ه ق��ان��ون �ي �اً ومهمل
متاماً من منظور �أمني».
خطر الإغراء
و�أف � � ��اد ال �ت �ق��ري��ر ال �ب�رمل� ��اين ب� ��أن
املجموعة الربملانية تلقت �أدلة من
جمموعة من اخلرباء ،تك�شف عن
“نهج منعزل يف مكافحة الإرهاب
ومكافحة االجتار من قبل ال�شرطة
الربيطانية وال�سلطات الأخرى”.
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك“ ،ف�شل �صانعو
القرار الرئي�سيون يف التعرف على
ع�لام��ات اال�ستمالة و�أن الفتيات
ال�صغريات ال�ضعيفات معر�ضات
خل �ط��ر �إغ ��رائ� �ه ��ن ب ��اخل ��روج من
ال� � �ب �ل��اد م � ��ن ق� �ب ��ل امل� �ت ��اج ��ري ��ن
بالب�شر».
و�سلط التقرير ال�ضوء على العديد
من “الفر�ص ال�ضائعة” حلماية

عملهم �أكرث �صعوبة.
و�أ�� �ض ��اف ��ا“ :ميكن للأوروبيني
والأمريكيني القيام بذلك ،وقد
فعلوها من قبل .لقد فعلوا ذلك
يف العام املا�ضي فقط ،عندما �شنّ
دمية بوتني ال�سيا�سية �ألك�سندر
لوكا�شينكو هجوماً غري م�سبوق
ع�ل��ى احل ��دود ال�شرقية لالحتاد
الأوروب � � ��ي .م���س�ت�غ�ل ً
ا املهاجرين
اليائ�سني وال�ساذجني من �إفريقيا
وال�شرق الأو� �س��ط ،ق��اده��م رئي�س
ب �ي�لارو� �س �ي��ا ع�ب�ر احل� � ��دود ،على
�أمل ايجاد �أزمة �سيا�سية وزعزعة
ا�ستقرار �أوروب��ا ال�شرقية .وكانت
الأزم � � � ��ة � �س �ت �ك��ون م �ف �ي ��دة ج � �دًا
للزعيم ال��رو��س��ي ال ��ذي ّ
يخطط
ملهاجمة �أوكرانيا على بعد مئة �أو
مئتي كيلومرت فقط �شرقاً».
بوتني بالغ با�ستخدام “دميته»
يف امل��ا� �ض��ي ،وج� ��دت ا�ستفزازات
مماثلة �أر�ضاً خ�صبة بني خمتلف
املنظمات ال�ي���س��اري��ة .ق��د ي�ساعد
البع�ض ،بدافع ال�شفقة والبع�ض
الآخر من �أجل املال ،مو�سكو من
خ�ل�ال �إث � ��ارة اجل ��دل واالنق�سام
يف �أوروب��ا .وم��ع ذل��ك ،ف��إن ت�شا�ؤم
وق �� �س��وة ت �� �ص��رف��ات لوكا�شينكو
�أقنعت بروك�سل ومعظم العوا�صم
الأوروبية بدعم بولندا وليتوانيا
يف جهودهم للدفاع عن حدودهم.
وتلقّى كال البلدين دعماً معنوياً
ول��وج �� �س �ت �ي �اً ق ��وي� �اً ،و ّ
مت توحيد
�أوروب � ��ا م ��رة �أخ� ��رى .بينما بالغ
بوتني يف ا�ستخدام دميته.
وحدث ال�شيء نف�سه مرة �أخرى يف
قمة الناتو مع رو�سيا هذا ال�شهر،
مت�سكت جميع دول الناتو
حيث ّ
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مب��وق �ف �ه��ا ،م �ت �ح��دة ومتحدثة
ب�صوت واحد لأول مرة منذ عدة
�سنوات.

ماذا بعد �أوكرانيا؟
ّ
وبغ�ض النظر عن الطريقة التي
�ست�سري فيها الأم��ور يف �أوكرانيا،
فقد ا�ستخدم بوتني م��رة �أخرى
�أق��وى �سالحني لديه للعبث مع
الغرب :القوة الع�سكرية والطاقة
وال� �ل� �ت ��ان مت� �ث�ل�ان ورق� � ��ة “ك�ش
ملك».
ور�أى ال �ب��اح �ث��ان �أن ��ه ع�ل��ى حلف
ال�ن��ات��و تكثيف ال� ��ردع التقليدي
واال�سرتاتيجي ،وعلى كل ع�ضو �أن
ي�ص ّعد ويفي مب�ساهماته املوعودة
يف ال��دف��اع امل���ش�ترك .ع�ل�اوة على
ذل� ��ك ،ي�ج��ب �أن ت �ك��ون الواليات
املتحدة �شري ًكا ً
ن�شطا يف الدفاع
الأم��ام��ي ،من بحر البلطيق �إىل
البحر الأ� �س��ود وال�ب�ح��ر الأبي�ض
املتو�سط .و�أ�ضافا �أن املجتمع عرب
الأطل�سي يحتاج � ً
أي�ضا �إىل م�صادر
�آم � �ن� ��ة ل �ل �ط ��اق ��ة :ق� �ط ��اع خا�ص
ل �ل �ط��اق��ة ن��اب ����ض ب��احل �ي��اة يو ّفر
طاقة موثوقة وب�أ�سعار معقولة،
عرب مزيج من �صادرات �أمريكية
قوية ،وا�ستك�شاف وتطوير الغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي يف �أوروب � � ��ا ،والطاقة
النووية ،وحتى الفحم النظيف.
وخ �ل �� �ص��ا �إىل �أن �أوروب � � ��ا لي�ست
بحاجة �إىل التخ ّلي عن التح ّول
�إىل ال �ط��اق��ة اخل� ��� �ض ��راء ،ولكن
يجب القيام بذلك بطريقة �أكرث
م�س�ؤولية وح�ك�م��ة ،لأن حماولة
ال �ت �ح � ّول ،م ��ع االع �ت �م��اد الكبري
على الغاز والنفط الرو�سيني ،من
��ش��أن��ه �أن ي�ترك �أوروب ��ا مفتوحة
على م�صراعيها لالبتزاز بورقة
الطاقة.
�إىل جمل�س الأمن الدويل �سنة .2005
امل�شكلة الأو�سع
ي�شري روب�ي�ن �إىل وج��ود م�شكلة �أو� �س��ع يف ال�ترك�ي��ز احل��ايل على زمن
االخ�تراق النووي كمقيا�س ملا �إذا كانت �إي��ران ق��ادرة �أو غري ق��ادرة على
ت�سليح برناجمها ال�ن��ووي .تكمن امل�شكلة يف افرتا�ض �أن �إي��ران ت�سعى
لتحقيق الكمال على هذا ال�صعيد .قد يكون املجتمع اال�ستخباري حمقاً
يف تقدير �أن  20كيلوغراماً تقريباً من اليورانيوم املخ�صب بن�سبة
� 90%ستمكن �إي��ران م��ن بناء قنبلة م��وازي��ة لتلك التي �ألقيت على
هريو�شيما بالرغم من �أن حجمها �سيكون م�صغراً ب�شكل بارز .لكن هذا
املجتمع خمطئ يف افرتا�ض �أن هذه الكمية هي العتبة التي �ستجعل �أي
برنامج نووي �إيراين خطرياً.
ال�سالح القذر
�إذا ك��ان �أك�ثر العنا�صر ت��أدجل�اً يف احلر�س ال�ث��وري ال��ذي ي�سيطر على
الربنامج النووي يريدون ن�شر الفو�ضى ،فهم لن يكونوا بحاجة �إىل
عملية ان���ش�ط��اري��ة .ل�ق��د ط��ور احل��ر���س ال �ث��وري ب��رن��اجم��ه لل�صواريخ
البال�ستية ب�شكل مطرد وبالتوازي مع برناجمه النووي ،معززاً نطاق
تلك ال�صواريخ ودقتها .وم��ع �إ�ضافة بع�ض اليورانيوم �أو بع�ض املواد
ال�ن��ووي��ة �إىل ر�أ� ��س ح��رب��ي تقليدي� ،ستكون النتيجة ان�ت���ش��اراً للتلوث
النووي بفعل االنفجار الأ�سا�سي.
ما ال تفهمه وا�شنطن عن الأنظمة املارقة
ثمة ميل يف وا�شنطن لفهم �أع��داء الواليات املتحدة من خالل ربطهم
مبعيار رفيع امل�ستوى ثم ال�سعي �إىل �إيجاد الراحة يف ف�شل اختباراتهم
ويف واقع �أنهم مل يحققوا �إمكانات تقنية حمددة .بالت�أكيد كانت هذه
هي احلال مع الكوريني ال�شماليني حتى جنحوا يف اختبار �سالح نووي.
ويحذر روب�ين يف ختام مقاله من �أن الأنظمة املارقة ال تلتزم بقواعد
الديبلوما�سية وال بقواعد احلروب التقليدية.

الن�ساء والأطفال امل�ست�ضعفني من
“داع�ش” .ويف �إح ��دى احل ��االت،
منعت �سلطات اململكة املتحدة يف
البداية طفلة من م�غ��ادرة البالد
مع �شخ�ص غريب� ،إال �أن ال�سلطات
مل تبلغ الأ�سرة باحلادث.
ول� �ك ��ن ال �ط �ف �ل��ة غ � � ��ادرت اململكة
املتحدة بطريقة خمتلفة يف اليوم
التايل .وتعتقد �أ�سرة الطفلة �أنه
لو ات�صلت بهم ال�سلطات يف ذلك
ال��وق��ت ،ف��رمب��ا مت�ك�ن��وا م��ن منع
نقلها �إىل �سوريا.
امل�ساعدة القن�صلية
ورغ � � � ��م ه � � ��ذه امل� � �خ � ��اط � ��ر ،وج� ��د
ال� �ت� �ق ��ري ��ر �أن ح� �ك ��وم ��ة اململكة
امل�ت�ح��دة رف�ضت ت�ق��دمي امل�ساعدة
القن�صلية الأ��س��ا��س�ي��ة ومل تبذل
�أي ج �ه��د ل�ت�ح��دي��د م��ا �إذا كانت
الن�ساء والأطفال الربيطانيني يف

مع�سكرات االعتقال يف �شمال �شرق
�سوريا �ضحايا لالجتار.
وب� ��دال م��ن ذل� ��ك ،ن �ف��ذت �سيا�سة
ال�ت�ج��ري��د ال���ش��ام��ل م��ن اجلن�سية
على �أ�سا�س �أن الن�ساء ي�سافرن �إىل
�سوريا مبح�ض �إرادت�ه��ن ،بينما يف

الواقع مت �إعداد العديد من الن�ساء
�أو �إكراههن �أو خداعهن لل�سفر.
وحذرت ال�صحيفة من �أن “رف�ض
امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة �إع� ��ادة العائالت
الربيطانية �إىل الوطن ي�ؤدي �إىل
تفاقم خطر �إعادة االجتار بالب�شر،

م ��ن خ �ل�ال �إج� �ب ��ار ال �ن �� �س��اء على
التفكري يف و�سائل �أخرى للهروب
من املع�سكرات ،مثل و�ضع حياتهن
وحياة �أطفالهن يف �أيدي املهربني
الذين قد يعر�ضونهن للمزيد من
اال�ستغالل».
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مياه وكهرباء الإمارات توفر  1200لرت من املياه امللحية �ضمن حتدي حلول مبتكرة لت�صريف املياه امللحية الراجعة
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة مياه وكهرباء الإم��ارات �أم�س عن توفري  1200لرت من
املياه امللحية الراجعة للفرق اخلم�سة امل�شاركة يف اجلولة الثالثة من
حتدي “حلول مبتكرة لت�صريف املياه امللحية الراجعة” الذي �أطلقه
��ص�ن��دوق ال��وط��ن وذل ��ك لتمكني امل���ش��ارك�ين م��ن ت�ط��وي��ر من ��وذج �أويل
مل��واد البناء �أو امل��واد الطبية ملكافحة ف�يرو���س كوفيد -19با�ستخدام
اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية لهذه املحاليل امللحية.
وكان �صندوق الوطن ،املبادرة الوطنية التي �أطلقها جمموعة من رجال
الأعمال الإماراتيني لدعم امل�شاريع البحثية ملرحلة ما بعد النفط ،قد
�أطلق حت��دي “حلول مبتكرة لت�صريف املياه امللحية الراجعة” حتت
مظلة جائزة القرن يف العام  2020بهدف حماية النظام البيئي واحلياة
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البحرية يف اخلليج العربي ،ومتكني قطاع البناء والعقارات ال�صديق
للبيئة ،ف� ً
ضال عن معاجلة حتديات ندرة املياه يف دولة الإم��ارات ودعم
ا�سرتاتيجية الأم��ن املائي لدولة الإم��ارات  .2036وي�ستمر التحدي
مل��دة ث�لاث �سنوات ومت الإع�ل�ان يف �شهر �أغ�سط�س م��ن ال�ع��ام 2020
عن تو�سعة نطاقه لي�شمل تطوير حلول طبية مبتكرة ملكافحة فريو�س
كوفيد 19-امل�ستجد مثل املطهرات و�أدوات التعقيم.
وت�شمل قائمة املر�شحني النهائيني للجولة الثالثة من حتدي “حلول
مبتكرة لت�صريف املياه امللحية الراجعة” خم�سة فرق من �أربع جامعات
يف دول��ة الإم� ��ارات وه��ي :جامعة ن�ي��وي��ورك �أب��وظ�ب��ي ،وج��ام�ع��ة خليفة
للعلوم والتكنولوجيا ،واجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة ،وجامعة زايد.
و�سيح�صل كل فريق على عينات من املياه امللحية الراجعة من �شركة
مياه وكهرباء الإمارات بهدف تطوير مناذج �أولية للحلول املقدمة من

قبلهم حول كيفية حتويل املحاليل امللحية �إىل مواد بناء �أو مواد طبية
ملكافحة جائحة كورونا با�ستخدام  200 - 100لرت من املياه املحالة.
وقال عثمان �آل علي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة مياه وكهرباء الإمارات:
“منذ �إطالق حتدي “حلول مبتكرة لت�صريف املياه امللحية الراجعة”،
�شهدنا جمموعة من الأفكار الإبداعية املقرتحة لتطوير مواد بناء �أو
حلول طبية با�ستخدام املحاليل امللحية كانت حمط اهتمامنا طوال
م��راح��ل التحكيم .وال ي�سعنا �إال �أن نتوجه بالتهنئة للفرق اخلم�سة
من اجلامعات الأرب��ع املر�شحة للجولة الثالثة من التحدي ،ونفخر
بتقدمينا الدعم ال�لازم لتمكينها من تطوير من��اذج �أولية من خالل
تقدمي  1200من املحاليل امللحية.
ونتطلع قدماً لر�ؤية هذه النماذج واالنتقال �إىل املرحلة الأخ�يرة من
التحدي ”.من جهتها ،قالت هند باقر ،مدير ع��ام �صندوق الوطن:

“يتبنى �صندوق الوطن نهجاً ا�سرتاتيجياً م�ستمداً من ر�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة لال�ستعداد ملرحلة ما بعد النفط ،وتوجهات دولة االمارات يف
حتقيق اال�ستدامة البيئية ل�صناعة م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة،
وي�أتي �إطالق هذا التحدي للعمل على دعم اجلهود الرامية �إىل �إيجاد
طرق لتقليل كميات امللحية الراجعة الناجتة عن عمليات حتلية املياه.
حيث توفر لنا ه��ذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع �شركة مياه وكهرباء
الإمارات دعامة رئي�سية جلهودنا ”.و�أ�ضافت“ :هدفنا هو تعزيز ودعم
االبتكار واملبتكرين ،وتزويد املواهب املواطنة النا�شئة بفر�ص لالزدهار
وحتقيق جناح كبري ،حيث ي�شكل حتدي “حلول مبتكرة لت�صريف املياه
امللحية الراجعة” من�صة مثالية تتيح لنا ا�ستك�شاف حلول �إبداعية لكافة
التحديات التي تواجه جمتمعنا والعمل على دعمها ل�ضمان حتويلها
�إىل م�شاريع قائمة على �أر�ض الواقع”.

بدعم بلغ مليار درهم لـ � 37شركة حتى الآن

برنامج االبتكار ملكتب �أبوظبي لال�ستثمار ي�ساهم يف دعم وتنويع اقت�صاد �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

ا��س�ت�ه��ل م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي لال�ستثمار
ع��ام  2022بثالث ��ش��راك��ات جديدة
ل�برن��ام��ج االب�ت�ك��ار ال�ت��اب��ع ل��ه ،لي�صل
�إج �م ��ايل ق�ي�م��ة احل ��واف ��ز امل �ق��دم��ة يف
�إط��ار ال�برن��ام��ج حتى الآن �إىل مليار
درهم ( 272مليون دوالر �أمريكي).
وان�ضمت كل من “فريووتر كابيتال”،
و”فرونتريا كابيتال” ،و”تطبيق
كويف” �إىل � 37شركة �أخرى ت�ستفيد
ح��ال �ي �اً م��ن ب��رن��ام��ج االب �ت �ك��ار التابع
ل�ل�م�ك�ت��ب ،وال� ��ذي ت�ب�ل��غ م�ي��زان�ي�ت��ه 2
م �ل �ي��ار دره� ��م ( 545م �ل �ي��ون دوالر
�أمريكي) ،وذل��ك منذ �إطالقه يف عام
 .2020وتعمل ال�شركات امل�ستفيدة
م ��ن ب��رن��ام��ج االب� �ت� �ك ��ار يف ع� ��دد من
ال �ق �ط��اع��ات ال �ت ��ي مت �ت ��از مبقومات
منو عالية وتركز على التكنولوجيا،
حيث تعمل � 13شركة منها يف قطاع
تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات واالت�صاالت،
و� � 9ش��رك��ات يف جم ��ال التكنولوجيا
ال� ��زراع � �ي� ��ة ،و� �� 8ش ��رك ��ات يف جمال
اخلدمات ال�صحية والأدوية احليوية،
و� 7شركات يف قطاع اخلدمات املالية.
ويهدف الربنامج �إىل تعزيز م�سرية
تنمية وتنويع اقت�صاد �إم��ارة �أبوظبي
م ��ن خ�ل�ال �إر�� �س ��اء م�ن�ظ��وم��ة ابتكار
متقدمة ت�ساهم يف قيادة هذه امل�سرية،
وتقوم من خاللها ال�شركات املندرجة
يف الربنامج بابتكار حلول تكنولوجية
ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة والعامل
ب��أ��س��ره .وب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال حممد
ال�ظ��اه��ري ،امل��دي��ر التنفيذي بالإنابة
لقطاع امل�ؤ�س�سات التجارية يف مكتب
�أب��وظ �ب��ي ل�لا� �س �ت �ث �م��ار“ :ي�ستقطب
برنامج االبتكار التابع ملكتب �أبوظبي
ل�لا��س�ت�ث�م��ار ��ش��رك�ت�ين ج��دي��دت�ين يف
جمال التكنولوجيا �إىل �إمارة �أبوظبي
كل �شهر .ويرجع جناح الربنامج �إىل
االل �ت��زام ال�ك�ب�ير ال ��ذي ت�ب��دي��ه �إم ��ارة
�أب��وظ�ب��ي ب�ب�ن��اء منظومة ع�م��ل متكن
ال�شركات من التعاون وتوحيد اجلهود
لتعزيز م�سرية االبتكار والإب��داع .وال
�شك ب��أن �شركاءنا ال��ذي يبلغ عددهم
الآن � � 37ش��رك��ة ي���س��اه�م��ون حاليًا
ب�إحداث ت�أثري �إقليمي ملمو�س ،ونحن
ملتزمون مب��د ي��د ال�ع��ون مل�ساعدتهم
يف ت�سريع وت�يرة تطور �أعمالهم من
خ �ل�ال ت��زوي��ده��م ب ��امل ��وارد الالزمة
والدعم لتحقيق النمو.
�شراكات جديد مع “فريووتر
كابيتال” و”فرونتريا كابيتال”
و”تطبيق كويف”
ق ��دم م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف
�إط ��ار ب��رن��ام��ج االب�ت�ك��ار ح��واف��ز مالية
تناف�سية لكل م��ن �شركة “فريووتر
كابيتال” و”فرونتريا كابيتال”
و”تطبيق كويف” ،مبا يف ذلك فر�ص

ا�سرتداد ن�سب من الرواتب والعالوات
املخ�ص�صة للكفاءات و�أ�صحاب املهارات
ال �ع��ال �ي��ة ،وال �ن �ف �ق��ات الر�أ�سمالية
للتقنيات املتقدمة ،ف� ً
ضال عن حوافز
�أخ� ��رى غ�ي�ر م��ال �ي��ة ،ك�ت��وف�ير الدعم
خ �ل�ال ع �م �ل �ي��ات ت ��أ� �س �ي ����س الأع� �م ��ال،
وامل�شاركة يف منظومة الأعمال.
وت �ع��د ك��ل م��ن “فريووتر كابيتال”
و”فرونتريا كابيتال” من ال�شركات
املتخ�ص�صة ب��اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة التي
ت�ه��دف �إىل تعزيز االب�ت�ك��ار يف جمال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة ان �ط�ل�اق �اً من
�إمارة �أبوظبي ،التي باتت توفر قاعدة
كبرية وبوابة مهمة ل�شركات اخلدمات
املالية التي ترغب بتو�سعة وتطوير
�أع �م��ال �ه��ا� ،إذ ت�ع�م��ل الإم� � ��ارة كج�سر
يربط بني املناطق الزمنية املختلفة،
كما توفر بيئة تنظيمية مواتية عرب
��س��وق �أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي .وق��د ت�أ�س�ست
�شركة “فريووتر كابيتال” يف لندن
ك�شركة متخ�ص�صة ب�إدارة اال�ستثمارات
م �ت �ع��ددة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ،و�ستقوم
ال�شركة ،مبوجب �شراكتها مع مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار ،ب�إن�شاء مركزها
ال �ع��امل��ي ل �ل �ب �ح��وث ال �ك �م �ي��ة ،ومركز
بيانات عاملي ومركز عمليات يف �سوق
�أبوظبي العاملي ،لدعم وتو�سيع نطاق
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات�ه��ا اال��س�ت�ث�م��اري��ة التي
ت���ش�م��ل جم� ��االت االئ �ت �م��ان وم�صادر
الطاقة املتجددة.
ويف معر�ض تعليقه على هذه ال�شراكة
م ��ع م �ك �ت��ب �أب ��وظ� �ب ��ي لال�ستثمار،
ق��ال ب��ول الف�ي��ل ،الرئي�س التنفيذي
وال�شريك لدى “فريووتر كابيتال”:
“ن�شكر ��ش��رك��ا�ؤن��ا يف مكتب �أبوظبي
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار ع �ل��ى ث �ق �ت �ه��م ودعمهم
ال �ك �ب�ير ل �ن��ا ،ون �ت �ط �ل��ع �إىل التعاون
معهم يف كل مرحلة من مراحل منو
�أع�م��ال�ن��ا .نعمل يف �شركة “فريووتر
كابيتال” حالياً على موا�صلة تطوير
ق��درات و�إمكانيات فريق العمل لدينا
وتعزيز قدراتنا يف جم��ال اال�ستثمار،
وتطوير ا�سرتاتيجيات ت�ضمن تزويد
امل�ستثمرين ب�أف�ضل اخليارات القائمة
ع �ل��ى ال �ب �ح ��وث وال� �ب� �ي ��ان ��ات .تعترب
�إم ��ارة �أبوظبي م��رك� ًزا مثاليًا ميكننا
م ��ن اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ق ��وة االقت�صاد

 225.2مليون درهم �صايف
�أرباح ملتيبالي خالل 2021

•• �أبوظبي-وام:

حققت جمموعة “ملتيبالي” �صايف �أرباح بلغ  225.2مليون درهم خالل
العام  2021عقب �إن�شائها يف يوليو من العام ذاته ..ويُعد هذا هو الإعالن
الأول للمجموعة عن نتائجها املالية اجلزئية منذ �إدراجها يف �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية يف دي�سمرب املا�ضي .وخالل الن�صف الثاين من العام ،2021
نف ّذت املجموعة �سل�سلة من عمليات اال�ستحواذ الرئي�سية وتوحيد الأعمال..
وعملت “ملتيبالي” على توحيد ه��ذه ال�شركات حت��ت مظلتها ،لت�ساهم
مبا�شرة يف حتقيق �إي��رادات املجموعة ..وبلغت الأ��ص��ول امل ُ��دارة للمجموعة
 11.6م�ل�ي��ار دره ��م اع �ت �ب��اراً م��ن  31دي�سمرب  .2021وخ�ل�ال العام
و�سعت “ملتيبالي” حمفظتها عرب �سل�سلة من عمليات اال�ستحواذ
ّ 2021
واال�ستثمارات اال�سرتاتيجية عرب خم�س قطاعات رئي�سية �شملت االت�صال
والإعالم ،وخدمات املرافق ،وامل�شاريع اال�ستثمارية ،وخدمات اللياقة البدنية
وال�صحة واجل�م��ال ،واالقت�صاد الرقمي .و�أجن��زت ال�شركة خم�س �صفقات
خالل  ،2021وهي اال�ستحواذ الكامل على �شركة “بال” للتربيد القاب�ضة،
وزي ��ادة ن�سبة اال�ستحواذ على �شركة فيوال كوميونيكي�شن �إىل ،100%
واال�ستحواذ على ح�ص�ص م�سيطرة يف �شركة الإمارات لتعليم قيادة ال�سيارات
و”جمموعة �أومورفيا” ،ومن�صة الو�سائط الرقمية الأمريكية “فايرفالي”
ال�ت��ي يقع مقرها يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وا�ستندت جمموعة “ملتيبالي”
على مكانتها النقدية القوية ،بعد �أن جمعت  3.1مليار درهم عقب حتقيق
الطرح اخلا�ص الذي �سبق �إدراجها جناحاً الفتاً بن�سبة تغطية بلغت  16مرة
من �إجمايل الأ�سهم املطروحة .وتتمثل �إ�سرتاتيجية ال�شركة يف موا�صلة
حتقيق الأرب��اح من حمفظة متنوعة جتمع بني ال�شركات التي تولد عوائد
ثابتة وتلك التي حتقق منواً كبرياً ..و�ستوا�صل املجموعة ا�ستثمار وت�شغيل
ال�شركات املتخ�ص�صة يف جم��ال التكنولوجيا والتي متتلك �إمكانات واعدة
للنمو والتطور والباحثة دوماً عن جماالت جديدة لالبتكار.

املحلي واملجتمع ،وتعزيزها باملواهب
واخل�ب�رات ال��دول�ي��ة املتميزة ،لإن�شاء
م ��رك ��ز دويل ل �ل �ب �ح��وث وال �ب �ي��ان��ات
الكمية”� .أم��ا “فرونتريا كابيتال”
ف�ه��ي ��ش��رك��ة ا�ستثمارية ت��رك��ز ب�شكل
خ��ا���ص ع�ل��ى مطابقة م�ستوى �إقبال
امل�ستثمرين الدوليني على املخاطرة،
ومدى توافقه مع احتياجات التمويل
امل �ح �ل �ي��ة يف الأ� � � �س� � ��واق احل � ��دودي � ��ة.
و�ستعمل ال���ش��رك��ة ،ب��دع��م م��ن مكتب
�أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار ،ع �ل��ى تو�سيع
ق��درات�ه��ا ان�ط�لا ًق��ا م��ن ��س��وق �أبوظبي
ال� �ع ��امل ��ي ،ل �ت��ول �ي��د وه �ي �ك �ل��ة وت ��وزي ��ع
خماطر ال�سوق احل��دودي��ة من خالل
ال��دع��م والبنية التحتية امل�ع��ززة التي
يوفرها �سوق �أبوظبي العاملي.
ويف هذا ال�صدد ،قال في�سنتي بون�س،
ال��رئ�ي����س التنفيذي وم��ؤ��س����س �شركة
“فرونتريا كابيتال”“ :نقوم يف
“فرونتريا كابيتال” بن�شر �أبحاث
رائ��دة حول ديون الأ�سواق احلدودية،
و�أ� �س��واق ال�ع�م�لات الأج�ن�ب�ي��ة ،بهدف
حتديد وهيكلة الفر�ص اال�ستثمارية
للم�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني من خمتلف
�أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل .ويف �إط� � ��ار جهودنا
الرامية لتعزيز انت�شارنا على م�ستوى
ال �ع ��امل ،ف�ق��د اخ�ت�رن��ا اال� �س �ت �ق��رار يف
�إم � � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي ع �ل��ى ال �ع ��دي ��د من
امل ��راك ��ز امل��ال �ي��ة الأخ� � � ��رى ،ن� �ظ ��راً ملا
تتمتع ب��ه م��ن ب�ي�ئ��ة �أع �م��ال مواتية،
ف� ً
ضال عن منطقتها الزمنية املالئمة

وموقعها املركزي بالن�سبة لعدد �أكرب
م��ن الأ� �س ��واق احل ��دودي ��ة ،وال�شبكات
اللوج�ستية العاملية والإقليمية املمتازة
ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب �ه��ا .ل�ق��د �أب� ��دى مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار التزامًا قويًا بدعم
التو�سع امل�ستمر لأعمالنا على ال�صعيد
املحلي ،الأم��ر ال��ذي �سينعك�س ب�شكل
�إيجابي على منظومة �سوق �أبوظبي
ال �ع��امل��ي ،م��ن ح�ي��ث ق ��درات اخلدمات
امل��ال�ي��ة ،والبنية التحتية ،بالإ�ضافة
�إىل ت�سهيل التنمية املالية للأ�سواق
احلدودية ب�شكل عام”.
�أم � ��ا “تطبيق كويف” ف �ه��و تطبيق
ع���ص��ري متخ�ص�ص ب��ال�ق�ه��وة ،يوفر
ل�ل�م���س�ت�خ��دم�ين و� �ص ��و ًال ��س��ري� ًع��ا �إىل
جم �م ��وع ��ة وا�� �س� �ع ��ة م� ��ن ام� �ت� �ي ��ازات
القهوة الدولية والعالمات التجارية
للقهوة ع�بر جمموعة م��ن اخلدمات
وامل� �م� �ي ��زات � �ض �م��ن م �ن �� �ص��ة واح � ��دة.
وي�ت�ي��ح ه��ذا ال�ت�ط�ب�ي��ق مل�ح�ب��ي القهوة
ح �ل ��و ًال ذك �ي��ة و� �ش��ام �ل��ة مت�ك�ن�ه��م من
احل �� �ص��ول ع�ل��ى ك��وب�ه��م ال �ي��وم��ي من
ال �ق �ه��وة ب��راح��ة و� �س �ه��ول��ة ،و�سينتقل
امل�ق��ر الرئي�سي ال�ع��امل��ي ل�ه��ذه املن�صة
�إىل �أبوظبي عرب ال�شراكة مع مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار ،حيث �ستوا�صل
امل�ن���ص��ة ب ��ذل اجل �ه��ود ل�ت�ط��وي��ر �سوق
القهوة ،وتعزيز ح�ضورها يف منظومة
امل �� �ش ��روب ��ات وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا .وق ��ال
ع�ل��ي الإب��راه �ي��م ،امل��ؤ��س����س والرئي�س
التنفيذي لدى “تطبيق كويف”�“ :إن

ال�ث�ق��ة ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي ي�ضعها مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار يف “تطبيق كويف”
�ستمكننا من حتقيق املزيد من النمو
يف الإم ��ارة .و�أعتقد �أن�ن��ا �سن�ساهم يف
خ�ل��ق منظومة تنتقل ب���س��وق القهوة
�إىل ع�صر جديد ،نظ ًرا للبنية التحتية
ال�ق��وي��ة يف �أب��وظ �ب��ي و��ش�ه�ي��ة الإم ��ارة
جتاه التكنولوجيا ،ف�ضلاً عن العر�ض
الفريد الذي نقدمه املدعم بالقدرات
املتقدمة لفريقنا العاملي املتنوع”.
دعم ومتكني منظومة
رائدة لالبتكار
دخ��ل مكتب �أبوظبي لال�ستثمار منذ
ع ��ام  ،2020يف � �ش��راك��ات م ��ع 37
� �ش��رك��ة خم �ت �ل �ف��ة ،و�أ� �س ����س منظومة
ميكن فيها ل�ه��ذه ال���ش��رك��ات التعاون
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ،وم ��ع م��ؤ��س���س��ات �أخ ��رى
يف �أب��وظ�ب��ي ل�ت�ط��وي��ر ح�ل��ول لق�ضايا
حملية ،وقابلة للتطبيق على نطاق
عاملي .وت�ساهم التقنيات التي ابتكرتها
ال �� �ش��رك��ات امل �� �س �ت �ف �ي��دة م ��ن برنامج
االبتكار يف تعزيز التنويع االقت�صادي
ل�ل�إم��ارة .وم��ع تزايد �أع��داد ال�شركات
التي ر�سخت ح�ضورها ومكانتها من
خ�ل�ال ب��رن��ام��ج االب�ت�ك��ار ،ب��ات��ت �إم ��ارة
�أبوظبي تربز كمقر رئي�سي لل�شركات
التي تعتزم تعزيز ح�ضورها ،وتطوير
�أع�م��ال�ه��ا يف امل�ن�ط�ق��ة .و��س��اه��م الدعم
الذي يقدمه مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
يف ا��س�ت�ق�ط��اب ال�ع��دي��د م��ن ال�شركات

�إىل الإم ��ارة ،مثل �شركة “�أنغامي”،
و”�ستارزبالي” ،و”اليف” ،و”بيور
�ساملون” ،والتي �أ�س�ست مقارها العاملية
هنا يف الإمارة ،كما ا�ستقطبت الإمارة
�شركة “بي�سنب جلوبال” لت�أ�سي�س مقر
�إقليمي لها ملنطقة ال���ش��رق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا يف منطقة Hub71
ب�أبوظبي .وقد اختارت هذه ال�شركات
�إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي مل��ا ت�ق��دم��ه ل�ه��م على
��ص�ع�ي��د � �س �ه��ول��ة مم��ار� �س��ة الأع� �م ��ال
التجارية ،والقوانني الداعمة ،والبنية
التحتية القوية ،واملجموعة الكبرية
م��ن امل ��واه ��ب امل �ت �م �ي��زة ،مم��ا يجعلها
موقعًا مثاليًا لقيادة االبتكار.
ومع تواجد  80%من �سكان العامل
على م�سافة ثماين �ساعات طريان من
�أبوظبي ،ت�شكل الإمارة نقطة انطالق
ل �ل �� �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع بطموحات
ك �ب�يرة للنمو وال �ن �ج��اح .ويف فرباير
 ،2022ب��ات��ت � �ش��رك��ة “�أنغامي”،
التي تتخذ من �أبوظبي مق ًرا لها� ،أول
من�صة تكنولوجية عربية يتم �إدراجها
ل�لاك�ت�ت��اب ال�ع��ام يف ب��ور��ص��ة نا�سداك
ن� �ي ��وي ��ورك ب� ��ر�أ�� ��س م � ��ال ب �ل��غ 220
م�ل�ي��ون دوالر .وم ��ن امل�ت��وق��ع �أن يتم
طرح ال�شركة لالكتتاب العام يف وقت
الح��ق من ه��ذا ال�شهر عرب اندماجها
م ��ع � �ش��رك��ة ا� �س �ت �ح��واذ ذات �أغ ��را� ��ض
خ��ا� �ص��ة ،يف خ �ط��وة ��س�ت�م�ك��ن من�صة
ال�ب��ث املو�سيقي ال��رائ��دة م��ن تو�سيع
ق��اع��دة م�ستخدميها واال��س�ت�ث�م��ار يف
التكنولوجيا� .أما يف قطاع التكنولوجيا
الزراعية ،فقد �أحرزت �أبوظبي تقدمًا
ك�ب�يرًا يف حت��وي��ل ال�صحراء �إىل جنة
خ �� �ض��راء ،وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال الدعم
الذي قدمه مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
ل�شركات رائ ��دة يف جم��ال االب�ت�ك��ار يف
ح �ل��ول ال ��زراع ��ة يف امل �ن��اط��ق القاحلة
وال �� �ص �ح��راوي��ة .وح �ق��ق ال �ع��دي��د من
�شركاء مكتب �أبوظبي لال�ستثمار يف
جمال التكنولوجيا الزراعية خطوات
مهمة يف ب�ن��اء م��راف��ق بحث وتطوير
و�إن �ت��اج ل�ت�ع��زي��ز االب �ت �ك��ار ال��زراع��ي يف

الإمارة.
ويف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل ،اف�ت�ت�ح��ت �شركة
 ،RDIاملخت�صة ب��ال��ري بالتنقيط
وال �ت��ي ت�ت�خ��ذ م��ن ال ��والي ��ات املتحدة
مقراً لها ،م�ستودع �إنتاج لها يف مدينة
خ�ل�ي�ف��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة ،امل�ن�ط�ق��ة احلرة
ال �ت �ج��اري��ة وال�ل��وج���س�ت�ي��ة ب�أبوظبي،
وم ��رك ��ز ب �ح��ث وت �ط��وي��ر يف منطقة
اخل �ت��م ال���ص�ح��راوي��ة .وت �ق��وم RDI
ب ��زراع ��ة �أك�ث��ر م ��ن  20ه �ك �ت��ارًا من
امل�شاريع الزراعية التجريبية يف حقول
مفتوحة وب�ي��وت بال�ستيكية ،ومزارع
داخلية ،تنتج حما�صيل عالية اجلودة
با�ستخدام �أق��ل من ن�صف كمية املياه
امل�ستخدمة عادة للري.
ك�م��ا تكثف ��ش��رك��ة “بيور هارف�ست”
ل �ل �م��زارع ال��ذك �ي��ة ،ال �ت��ي ت��أ��س���س��ت يف
�أبوظبي والقائمة على التكنولوجيا،
جهودها يف �إنتاج الطماطم يف مزرعة
طماطم مت �إن�شا�ؤها حدي ًثا يف العني
على م�ساحة  3ه�ك�ت��ارات ،ف�ضلاً عن
�إنتاجها التجاري للخ�ضروات الورقية
وال � �ف� ��راول� ��ة يف ب� �ي ��وت بال�ستيكية
هجينة م�ؤمتتة بالكامل على م�ساحة
 1.1هكتار� ،إىل جانب من�ش�أة بحث
وت� �ط ��وي ��ر مب �� �س��اح��ة  0.7هكتار.
وا�ستطاعت ال�شركة اال�ستحواذ على
ح���ص��ة ك �ب�يرة يف � �س��وق ال�ط�م��اط��م يف
الإم� ��ارة ،ب�سبب تف�ضيل امل�ستهلكني
ملنتجاتها .كما �أن�ش�أت من�صة البقالة
الإلكرتونية “فري�ش تو هوم” ،كيا ًنا
�صناعيًا وزراعيًا وجتاريًا يف �أبوظبي،
وا��س�ت��أج��رت جم�م� ًع��ا �صناعيًا حدي ًثا
لأن�شطة البقالة الإلكرتونية و�أعمال
ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر يف م��دي�ن��ة خليفة
ال�صناعية.
�أم ��ا يف جم��ال تكنولوجيا املعلومات
واالت� ��� �ص ��االت ،ف � ��إن م�ك�ت��ب �أبوظبي
لال�ستثمار يعمل على دع��م ال�شركات
امل �ت �ط ��ورة ت �ك �ن��ول��وج � ًي��ا ل �ب �ن��اء ر�أ�� ��س
م��ال ب�شري يف الإم� ��ارة .وتعمل هذه
ال�شركات على تعزيز جمموعة املواهب
امل�ح�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة م��ن خ�ل�ال جلب
مهارات متخ�ص�صة �إىل الإمارة ،وعرب
مبادرات تعليم وبناء القوى العاملة،
مم��ا يخلق ت ��أث�ي�رً ا م���ض��اع� ًف��ا ي�ساهم
بجذب �شركات �أخرى .ومن املتوقع �أن

تعمل التقنيات واحللول التي طورتها
ه��ذه ال���ش��رك��ات على متكني قطاعات
�أخرى تركز على االبتكار.
واكت�سبت �شركة “كول�ساين” الرائدة
يف جم ��ال ال �ه��وي��ة ال��رق �م �ي��ة ،زخمًا
جتاريًا قويًا يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا من خالل العقود التي
وقعتها مع بنوك يف الإم��ارات العربية
املتحدة ،وعقود مع �شركات �أخ��رى يف
امل�ن�ط�ق��ة .ك�م��ا ا��س�ت�ث�م��رت ال���ش��رك��ة يف
برنامج تدريب داخلي جلذب مواهب
حملية ،وتقوم حاليًا بعقد �شراكات مع
جامعات حملية ،يف جم��االت البحث
وال �ت �ط��وي��ر .وك ��ان ��ت � �ش��رك��ة احللول
اللوج�ستية والتكنولوجيا “اليف”
واحدة من �أوىل ال�شركات التي �أ�س�ست
كيا ًنا بنظام التملك الأجنبي بن�سبة
 100%يف الرب الرئي�سي لأبوظبي،
وا� �س �ت ��أج��رت م���س��اح��ة مكتبية ملقرها
يف �أب ��وظ �ب ��ي ،ت��زي��د ع ��ن  500مرت
مربع .وا�ستطاعت اليف انطال ًقا من
الإم ��ارة ،تنفيذ  100مليون عملية،
واخ�ترق��ت �أ� �س��وا ًق��ا ج��دي��دة يف جميع
�أنحاء العامل ،وعززت مكانتها كمن�صة
فائقة ،مع ح�ضور رقمي مميز يف كل
نقطة ات�صال من جتربة العمالء.
وت �ق ��وم � �ش��رك��ة “بي�سنب جلوبال”،
الرائدة يف جمال احلو�سبة ال�سحابية
التي �أ�س�ست مقرها الإقليمي ملنطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا يف
 ،Hub71ب�إن�شاء مكتب جديد لها
يف جزيرة الرمي ،ي�ضم مركز عملياتها
ال���س�ح��اب�ي��ة ،و�أك��ادمي �ي��ة بي�سنب التي
��س�ت��وظ��ف �أك�ث��ر م��ن  500موظف،
م��ع ب��رن��ام��ج توظيف ت��دري�ب��ي داخلي
ل� �ط�ل�اب �إم� ��ارات � �ي�ي��ن م ��ن جامعات
حملية .وا�ستطاعت بي�سنب جلوبال
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�أف��ري �ق �ي��ا حتقيق
الكفاءة يف جمال خدمات �أمازون ويب
لت�صبح �أول �شريك لهذه اخلدمات يف
املنطقة ،كما ف��ازت بجائزة AWS
 DevOpsك�أف�ضل �شريك للعام
مل��رت�ين ع�ل��ى ال �ت��وايل ،وح���ص�ل��ت على
�صفقة كبرية م��ع �شركة طاقة رائدة
يف الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،لإدارة
ت��و� �س �ي��ع ن �ط��اق ال �ت ��وزي ��ع يف اململكة
العربية ال�سعودية.

املن�صة تفتح �آفاق االقت�صاد الرقمي يف دولة الإمارات

القاب�ضة « »ADQو�ألفا ظبي القاب�ضة وات�صاالت وبنك �أبوظبي الأول تطلق من ّ�صة اجليل اجلديد امل�صرفية Wio

م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي مينح موافقته املبدئية لت�أ�سي�س بنك رقمي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت “القاب�ضة” (،)ADQ
وه��ي �شركة ا�ستثمارية قاب�ضة يف
�إمارة �أبوظبي� ،أم�س ،عن ح�صولها
على موافقة مبدئية م��ن م�صرف
الإم ��ارات العربية املتحدة املركزي
من�صتها امل�صرفية الرقمية
لإطالق ّ
اجلديدة حتت ا�سم ‘.’Wio
و�ستعمل من�صة  Wioمن مقرها
يف �إم��ارة �أبوظبي على تعزيز املكانة
امل �ت �ن��ام �ي��ة ل�ل�ع��ا��ص�م��ة الإم ��ارات� �ي ��ة
كمركز عاملي رائد للخدمات املالية
يف جمال البنوك الرقمية .و�ستقدم
‘ ’Wioل �ع �م�لائ �ه��ا يف ال ��دول ��ة
خياراً م�صرفياً رقمياً متكام ً
ال ،مع
منتجات وخدمات م�صممة خ�صي�صاً
لتلبية احتياجاتهم مبا يتالءم مع
�أمناط حياتهم ،حتت �إ�شراف خرباء
ع��امل �ي�ين يف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املالية،
وحم �ت�رف �ي�ن م ��ن ق� �ط ��اع البنوك
وم�ت�خ���ص���ص�ين يف التكنولوجيا.
و� �س �ت �ط �ل��ق  Wioق��ري �ب �اً ن�سخة

جتريبية تبد�أ عرب تزويد ال�شركات
ال �� �ص �غ�ي�رة وامل �ت��و� �س �ط��ة بتجربة
تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات
ال�ع�م�لاء ،م��ع ال�ترك�ي��ز على الأمن
وال�شفافية و�سهولة احل�صول على
املعلومات املطلوبة.
ويبلغ �إجمايل ر�أ�س املال امل�ستثمر يف
من�صة ‘ ’Wioامل�صرفية الرقمية

 2.3م�ل�ي��ار دره ��م ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
امل�ساهمة العينية ،وتعد “القاب�ضة”
( ،)ADQو� �ش��رك��ة “�ألفا ظبي
القاب�ضة”� ،إح��دى �أ�سرع ال�شركات
اال�ستثمارية القاب�ضة منواً يف ال�شرق
الأو�سط ،هما امل�ساهمَني الرئي�سيني
يف  Wioبح�صة �إجمالية جمتمعة
بينهما تبلغ 65%؛ بالإ�ضافة �إىل

“ات�صاالت”� ،إح � ��دى جمموعات
االت���ص��االت والتكنولوجيا الرائدة
على م�ستوى العامل ،بح�صة ت�صل
�إىل 25%؛ وب�ن��ك �أب��وظ�ب��ي الأول
(� ،)FABأك �ب ��ر ب �ن ��ك يف دول� ��ة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،و�أحد
�أكرب امل�ؤ�س�سات املالية و�أكرثها �أماناً
يف العامل ،بح�صة ا�سرتاتيجية تبلغ
.10%
وقال �سعادة حممد ح�سن ال�سويدي،
الرئي�س التنفيذي لِـ”القاب�ضة”
(“ :)ADQيف �إط� � ��ار جهودنا
الهادفة �إىل دعم م�ستقبل االقت�صاد
يف ام ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،نحن ملتزمون
ب�ت�ط��وي��ر ق �ط��اع اخل��دم��ات املالية،
عرب توفري من�صة م�صرفية رقمية
متطورة ُتركز على تلبية احتياجات
ال �ع �م�ل�اء .ويمُ �ث ��ل احل �� �ص��ول على
امل ��واف� �ق ��ة امل �ب��دئ �ي��ة م ��ن م�صرف
الإم ��ارات العربية املتحدة املركزي
فر�صة لإطالق الإمكانات التجارية
ال�ك��ام�ن��ة يف من ��وذج ع�م��ل ‘’Wio
الفريد ،للم�ساهمة بتعزيز االقت�صاد

الرقمي لدولة الإم ��ارات ،مدعوماً
ببنيتها التحتية القوية وت�شريعاتها
املتطورة”.
ومن جانبه ،قال املهند�س حمد �سامل
حممد العامري ،الرئي�س التنفيذي
وال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب ل �� �ش��رك��ة “�ألفا
ظبي القاب�ضة”“ :يمُ ثل الإطالق
ملن�صة � Wioإجنازاً متميزاً
القادم ّ
��س�ي���س��اع��د يف ت��ر��س�ي��خ ري� ��ادة �إم ��ارة
�أب��وظ �ب��ي ك�م��رك��ز ع��امل��ي للخدمات
املالية يف الع�صر الرقمي .وي�شكل
ا�ستثمارنا البالغ  850مليون درهم
يف  Wioجزءاً من اال�سرتاتيجية
التي �أعلنا عنها يف دي�سمرب املا�ضي
لال�ستثمار يف القطاعات الواعدة
داخ� ��ل دول� ��ة الإم � � ��ارات وخارجها.
و ُت�شكل ‘ ’Wioفر�صة ا�ستثمارية
قوية ل�شركة “�ألفا ظبي القاب�ضة”،
ون �ت �ط �ل��ع �إىل ال �ع �م��ل � �س��وي � ًة على
ت�سريع منو �أعمالها”.
وبدوره ،قال خليفة ح�سن ال�شام�سي،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ِل �ـ “ات�صاالت
 -اخل��دم��ات ال��رق�م�ي��ة لللأفرد”:

“يُع ّد ق �ط��اع ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املالية
حم��رك �اً �أ��س��ا��س�ي�اً للتحول الرقمي
يف دول��ة الإم� ��ارات ،وق��د تطور هذا
القطاع ب�شكل كبري نتيجة للتغري
يف ��س�ل��وك�ي��ات امل�ستهلكني املتعلقة
ب��ال��دف��ع ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل العرو�ض
اجل��دي��دة امل�لائ�م��ة وال�ق��ائ�م��ة على
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا .وي �ت ��زاي ��د اعتماد
العمالء على خدمات الدفع بدون
ت�لام����س يف امل�ت��اج��ر الفعلية وعلى
امل �ن �ت �ج��ات امل��ال �ي��ة ال��رق �م �ي��ة ب�شكل
ك� ��ام� ��ل .وا�� �س� �ت� �ن ��اداً �إىل حمفظة
التكنولوجيا امل��ال�ي��ة ل��دي�ن��ا ،تمُ ثل
ال� ��� �ش ��راك ��ة يف  Wioج � � ��زءاً من
ا�سرتاتيجيتنا ال�ه��ادف��ة �إىل تلبية
متطلبات امل�ستهلكني املتزايدة ،من
خ�ل�ال م�ن�ت�ج��ات وخ ��دم ��ات �شاملة
ُت�ع��زز جت��ارب�ه��م الرقمية اليومية.
كما ن�سعى �إىل متكني امل�ستهلكني
ب �خ��دم��ات ي���س�ه��ل ال��و� �ص��ول �إليها،
ون�ح��ن ملتزمون بتوفري االت�صال
الأم� � � �ث � � ��ل وجت� � ��رب� � ��ة امل� ��� �س� �ت� �خ ��دم
اال�ستثنائية لعمالء .”Wio
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الإمارات ومالطا تبحثان تو�سيع جماالت ال�شراكة وفر�ص اال�ستثمار
•• �أبوظبي-وام:

ب�ح��ث م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن ط ��وق امل ��ري وزي ��ر االق �ت �� �ص��اد م��ع معايل
روب ��رت �أب�ي�لا رئي�س وزراء م��ال�ط��ا ،وم�ع��ايل �سيلفيو �شمربي وزير
االق �ت �� �ص��اد وال���ص�ن��اع��ة �� ..س�ب��ل ت�ط��وي��ر �أط ��ر ال �ت �ع��اون االقت�صادي
امل�شرتك وتنويع جم��االت ال�شراكة القائمة وزي��ادة حجم التدفقات
التجارية واال�ستثمارية مبا يُ�سهم يف تعزيز النمو االقت�صادي للبلدين
ال�صديقني .ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماعات ثنائية عقدها على هام�ش
الزيارة الر�سمية التي يرت�أ�سها معاليه �إىل مالطا ،خالل فرتة من 6
حتى  11فرباير اجلاري.
و� �ش��ارك يف االج�ت�م��اع ��س�ع��ادة �سامح القبي�سي امل��دي��ر ال�ع��ام لل�ش�ؤون

االق�ت���ص��ادي��ة ب��دائ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة � -أب��وظ �ب��ي� ،إىل جانب
م�س�ؤولني من جهات حكومية ومن القطاع اخلا�ص.
وقال معايل روب��رت �أبيال رئي�س وزراء مالطا� ،إن العالقات الثنائية
ال�ت��ي جت�م��ع ج�م�ه��وري��ة م��ال�ط��ا ودول ��ة الإم � ��ارات ق��وي��ة وت�ستند �إىل
الرغبة املتبادلة يف موا�صلة تعزيزها وتنميتها يف كافة القطاعات
التنموية،م�شريا �إىل �أن التعاون االقت�صادي ميثل ركيزة �أ�سا�سية لهذه
ال�شراكة املتميزة ويحمل فر�ص منو مهمة يف ظل ما يتمتع به البلدان
ال�صديقان من مقومات وقدرات و�إمكانيات اقت�صادية واعدة.
من جانبه قال معايل عبداهلل بن طوق“ :نويل �أهمية كبرية لزيادة
حجم التبادل التجاري واال�ستثماري مع جمهورية مالطا واال�ستفادة
من خرباتها يف ال�صناعات التقنية والإلكرتونية والألعاب الرقمية،

ونحر�ص على رفع م�ستوى التن�سيق الثنائي لت�سهيل توافد ال�سياح
وحركة ال�سلع والب�ضائع بني البلدين ،وا�ستثمار الفر�ص الواعدة
للتعاون وال�شراكة بني اجلانبني” .و�أ�ضاف“ :من�ضي ُقدُماً وفق ر�ؤية
اقت�صادية وا�ضحة تتمحور حول تر�سيخ مكانة دولة الإمارات كوجه ٍة
جتارية وا�ستثمارية رائدة عاملياً ،وزيادة حجم التجارة اخلارجية غري
النفطية ،ودفع م�سرية النمو املُ�ستدام �ضمن القطاعات واملجاالت التي
ت�شكل ركائز �أ�سا�سية القت�صاد املُ�ستقبل القائم على االبتكار واملعرفة..
و�سنوا�صل جهود التعاون مع �شركائنا لإر�ساء دعائم االقت�صاد الذكي،
وت�ط��وي��ر ال�سيا�سات وامل �ب��ادرات ال��داع�م��ة ل��ري��ادة الأع �م��ال واملحفزة
لال�ستثمار ،وق�ي��ادة م�سار التحوُّل الرقمي �ضمن قطاعات التجارة
وال�صناعة واللوج�ستيات و�سال�سل الإمداد”.

من ّو للدخل ال�صايف ب�أكرث من ال�ضعف مقارنة بالعام 2020
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دخال ً
ت�سجل ً
جمموعة طاقة ّ
�صافيا بقيمة  6مليارات درهم �إماراتي يف العام 2021

••�أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي الوطنية
للطاقة ���ش.م.ع (ط��اق��ة ،ال�شركة �أو
امل�ج�م��وع��ة) ،ال�ت��ي ُت�ع� ّد �إح ��دى �أكرب
�شركات املرافق املتكاملة يف املنطقة
وامل��درج��ة يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املال ّية ،عن نتائجها املالية املوحدة
ل �ل �ف�ترة امل�ن�ت�ه�ي��ة يف  31دي�سمرب
.2021
وقد ح ّققت “طاقة” �أدا ًء قوياً خالل
ال �ع ��ام  ،2021وج� ��اء ه ��ذا الأداء
مدعوماً ب�أعمالها يف قطاع املرافق
ومدفوعاً بالتح�سن يف �أ�سعار ال�سلع
الأ��س��ا��س�ي��ة .كما �شهد ال�ع��ام املا�ضي
بدء “طاقة” بو�ضع ا�سرتاتيج ّيتها
“ ”2030ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،والتي
ت �ه��دف ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ع��وائ��د والنمو
امل���س�ت��دام .وت�ضمنت النتائج املالية
الكاملة لعام  2021ما يلي:
�أبرز النتائج املال ّية للعام :2021
• ح ّققت املجموعــــة �إي��رادات بقيمة
 45.7مليار درهم �إماراتـــي ،بزيادة
ق ��دره ��ا  11%م� �ق ��ارن� � ًة بالفرتة
نف�سها من العام ال�سابق ،ونتــــج ذلك
رئي�سي عن االرتفاع يف �أ�سعار
ب�شـــــكل
ّ
ال�ســـلع الأ�سا�سية يف ق�ط��اع النفط

والغاز.
• بلغت الأرباح املعدّلة قبل احت�ساب
ال �ف��وائ��د وال���ض��رائ��ب واال�ستهالك
والإط � � �ف� � ��اء  19.7م �ل �ي ��ار دره� ��م
�إم� ��ارات� ��ي ،ب ��زي ��ادة ق ��دره ��ا ،23%
أ�سا�سي ارتفاع
وال�ت��ي تعك�س ب�شكل � ّ
الإي ��رادات والتح�سن يف الدخل من
ال�شركات الزميلة ،قابلهما جزئ ّياً
ارتفاع يف النفقات.
• بلغ �صايف الدخل (ح�صة طاقة)
 6م�ل�ي��ارات دره ��م �إم ��ارات ��ي ،بزيادة
قدرها  3.2مليارات دره��م �إماراتي
م ��ع م���س��اه�م��ة �إ� �ض��اف �ي��ة ملحوظة
من قطاع النفط والغاز ،وذل��ك �إىل
ج��ان��ب �أ ّن ال �ع ��ام  2020ك ��ان قد
ت�ض ّمن �إنقا�صاً يف القيمة الدفرتية
لأ��ص��ول النفط وال�غ��از بقيمة 1.5
مليار درهم �إماراتي بعد ال�ضريبة.
• بلغت قيمة الإن �ف��اق الر�أ�سمايل
 4.7مليارات درهم �إماراتي ،بزيادة
قدرها  26%مقارن ًة بنف�س الفرتة
م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،نتيجة للإنفاق
ع�ل��ى �أع �م��ال ال�ن�ق��ل وال �ت��وزي��ع ،وهو
قطاع الأعمال الأكرب يف املجموعة .
• �سجّ لت ال�شركة م�ستويات قوية من
التدفقات النقديّة احل ّرة التي بلغت
قيمتها  17.8مليار درهم �إماراتي،

مم ��ا ع � ��زز ال �ت �ح �� �س��ن يف ال�سيولة
النقدية ،وذل��ك بعد ال�سداد الكامل
ل�ل�ت���س�ه�ي�لات االئ �ت �م��ان �ي��ة لل�شركة
خالل الن�صف الأوّل من العام.
• بلغ �إجمايل الدين  64.9مليار
دره� � ��م �إم� � ��ارات� � ��ي ،م �ن �خ �ف �� �ض �اً من
م�ستوى  76.0مليار درهم �إماراتي
يف نهاية العام  ،2020مما �ساهم يف
التح�سني الإ�ضايف ملقايي�س االئتمان
للمجموعة.

�أبرز الإجنازات الت�شغيل ّية:
• بلغ معدل التوافر يف �شبكات نقل
الكهرباء وامل�ي��اه � ،98.4%أي �أق ّل
بن�سبة �ضئيلة مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي.
• بلغ معدل التوافر التقني يف �أعمال
توليد الكهرباء يف م�شاريع “طاقة”
ح ��ول ال �ع ��امل  ،92.3%برتاجع
طفيف مقارنة بالفرتة نف�سها من
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،وي��رج��ع ذل��ك ب�شكل
رئي�سي �إىل �أعمال ال�صيانة املخطط
وغري املخطط لها يف املحطات داخل
دولة الإمارات العربية املتحدة.
• ارت �ف ��ع م�ت��و��س��ط �إن� �ت ��اج النفط
وال �غ ��از �إىل � 122.4أل ��ف برميل
مكافئ نفطي يوم ّياً ب��زي��ادة قدرها

 4%نتيجة لزيادة الإنتاج يف �أعمال
خا�ص يف
“طاقة” يف �أوروبا ،وب�شكل ّ
اململكة املتحدة.
وب � �ع ��د م ��واف� �ق ��ة جم �ل ����س الإدارة
يف “طاقة” ع �ل��ى ال �ن �ت��ائ��ج املالية
للعام  ،2021فقد اق�ترح املجل�س
توزيع الدفعة الأخ�ي�رة من الأرباح
ال�ن�ق��د ّي��ة بقيمة  1.2م�ل�ي��ار درهم
�إم ��ارات ��ي ( 1.1ف�ل����س ل�ك� ّل �سهم).
وهذه هي الدفعة الرابعة والأخرية
م��ن ت��وزي�ع��ات الأرب� ��اح ال�ن�ق��د ّي��ة ربع
ال�سنويّة املُخطط لها لل�سنة املالية
 2021لي�صل جم�م��وع التوزيعات
لل�سنة املالية �إىل  3.1مليار درهم
�إم��ارات��ي وذل��ك وفقاً ل�سيا�سة توزيع
الأرباح لدى ال�شركة على �أ�سا�س ربع
�سنوي.
ويف ه � ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ق � ��ال �سعادة
حم �م��د ح �� �س��ن ال �� �س ��وي ��دي ،رئي�س
جم�ل����س الإدارة يف ��ش��رك��ة �أبوظبي
الوطنية للطاقة (طاقة)“ :و�ضعت
جمموعة “طاقة” يف العام 2021
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة ط� �م ��وح ��ة للنمو،
وح ��ددت ه��دف�ه��ا ب� ��أن ت�صبح �شركة
املرافق ال��رائ��دة منخف�ضة الكربون
يف �أبوظبي وخارجها .وجت�سِّ د هذه
اال� �ست��رات �ي �ج �ي��ة ال � �ت ��زام “طاقة”

الرا�سخ بامل�ساعي الهادفة �إىل �إزالة
الكربون ،وحتقيق النمو وفق خارطة
طريق وا�ضحة حتى العام .2030
وقد با�شرت “طاقة” فعليا ً بتطبيق
هذه اال�سرتاتيجية عرب الإعالن عن
�إط�لاق �شراكة ا�سرتاتيجية مع كلٍ
من �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية
(�أدنوك) ،و�شركة مبادلة لال�ستثمار
(م �ب��ادل��ة) ،لت�صبح ه��ذه ال�شركات
الإماراتية الرائدة الثالث مت�شاركة
يف �إح� � ��دى �أك �ب��ر � �ش��رك��ات الطاقة
املتجددة يف العامل حتت مظلة �شركة
�أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر).
وت��وا��ص��ل “طاقة” حتقيق التقدم
والنمو بوترية �سريعة ك�شركة مرافق
متكاملة ومتنوعة ،يف الوقت الذي
حتافظ فيه على ت�صنيفها االئتماين
امل�ستقل ب��درج��ة “ا�ستثمار”� ،إىل
جانب حتقيق عوائد جاذبة وم�ستقرة
ل�صالح م�ساهميها”.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال ج��ا� �س��م ح�سني
ثابت ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة
والع�ضو املنتدب يف �شركة �أبوظبي
الوطنية للطاقة (ط��اق��ة)�“ :أظهر
ال �ع��ام  2021امل��وق��ع ال �ق��وي الذي
حت �ت �ل��ه جم �م��وع��ة “طاقة” على
امل���س�ت��وي�ين امل ��ايل وال�ت���ش�غ�ي�ل��ي ،كما

� �ش �ه��د ال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي حققناها
بف�ضل ال �ت��زام م��وظ�ف�ي�ن��ا بالتميز،
فهم �أه��م م��واردن��ا .ونتيجة لذلك،
�أح��رزن��ا ت�ق��دم�اً يف جم��االت جديدة
مثل الهيدروجني الأخ�ضر ،وحققنا
�إجن ��ازات رئي�سية ،منها على �سبيل
امل �ث��ال ال احل���ص��ر� ،إن �ت��اج �أول كمية
مياه محُ �ل َّ
اة يف حمطة “الطويلة”
با�ستخدام تقنية التنا�ضح العك�سي،
والتي �ست�صبح عند ت�شغيلها بالكامل
املحطة الأكرب من نوعها يف العامل.
و ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال � ��دويل ،تقدمنا
�أي��ً��ض��ا يف خطط النمو اخلا�صة بنا
بالتوقيع على م�شروع “تناجيب”
للإنتاج امل�شرتك لتوليد الكهرباء
وحت �ل �ي��ة امل �ي��اه يف امل�م�ل�ك��ة العربية
ال�سعودية ،وذلك بالتعاون مع �شركة
(�أرامكو) ال�سعودية .ف� ً
ضال عن ذلك،
�أ�صبحنا ال�شريك املف�ضل يف جمال
�إزالة الكربون من خالل �شراكتنا مع
�شركة “�أدنوك” ،التي نعمل حالياً
على ربط عملياتها البحرية ب�شبكتنا
الربية للكهرباء ،الأمر الذي �سيُم ِّكن
م ��ن ت ��وري ��د ال �ك �ه��رب��اء منخف�ضة
ال�ك��رب��ون �إىل ت�ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ات .وقد
�أر�سى ذلك الأ�س�س ال�ضرورية للعام
 ،2022ال � ��ذي ا� �س � ُت � ِه � ّل ب�إ�صدار

تقريرنا الأول لال�ستدامة ،تر�سيخاً
اللتزامنا مببادئ وممار�سات حوكمة
البيئة واملجتمع ،ودعم تنفيذ املبادرة
اال�سرتاتيجية ،التي �أطلقتها دولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة بهدف
حتقيق احلياد املُناخي بحلول العام
 .2050و�إ�ضافة لذلك� ،أعلنا عن
�إ� �ص ��دار �أول ��س�ن��دات خ���ض��راء على
م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة يف ��ش�ه��ر يناير،

والتي �شهدت �إق�ب��ا ًال زائ��داً من قِبل
امل���س�ت�ث�م��ري��ن ال��دول �ي�ي�ن ب �ل��غ 1.8
ِ�ضعفاً .وبينما نتط ّلع نحو امل�ستقبل،
ف�إين ٌ
واثق من قدرتنا على موا�صلة
حت�ق�ي��ق ال�ق�ي�م��ة ودع� ��م ال �ت �ح �وّل يف
ق�ط��اع ال�ط��اق��ة� ،إىل ج��ان��ب تركيزنا
ع� �ل ��ى حت �ق �ي��ق امل� ��زي� ��د م� ��ن النمو
والتح�سني امل�ستم ّر وبناء القدرات يف
�إمارة �أبوظبي وخارجها”.

 6.6مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع

•• دبي-وام:

عبدالعزيز النعيمي :نعمل على تعزيز بيئة الأعمال وحت�سني مناخ اال�ستثمار يف عجمان
•• عجمان-وام:

نظمت دائ ��رة الأرا� �ض��ي والتنظيم
ال �ع �ق��اري ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال�شريك
الإ�سرتاتيجي غرفة جتارة و�صناعة
عجمان ملتقى ا�ستثمر يف عجمان
يف �إك�سبو  2020دبي وذلك بهدف
الرتويج للإمارة وت�سليط ال�ضوء
على �أبرز فر�ص الإ�ستثمار ال�سيما
يف ال �ق �ط��اع ال� �ع� �ق ��اري .مت خالل
امللتقى ال��ذي ح�ضره ممثلون عن

ع��دد م��ن ال ��دول امل���ش��ارك��ة و رجال
الأعمال وامل�ستثمرين ،تقدمي �صورة
��ش��ام�ل��ة ع��ن �أداء ال���س��وق العقاري
يف الإم ��ارة وا�ستعرا�ض مقوماتها
الإق�ت���ص��ادي��ة وق��درت�ه��ا التناف�سية
ال�ع��امل�ي��ة .و�أك ��د ال�شيخ عبدالعزيز
ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي رئ�ي����س دائ ��رة
الأرا�� �ض ��ي وال�ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �ق��اري �أن
ع �ج �م��ان ت� �ب ��و�أت م �ك��ان��ة متقدمة
� �ض �م��ن ق��ائ �م��ة �أف �� �ض��ل الوجهات
العقارية ملا تتميز به من خ�صائ�ص

وم� �ق ��وم ��ات ج �ع �ل �ت �ه��ا واح � � ��دة من
�أب��رز وجهات الإ�ستثمار يف املنطقة
وذلك ملوقعها الإ�سرتاتيجي املتميز
واقت�صادها املتنوع وبنيتها التحتية
امل �ت �ط��ورة يف خم �ت �ل��ف القطاعات
احليوية ,و تناف�سيتها العالية التي
�أهلتها لإحتالل املركز الأول عربيا
ًواخلام�س عاملياً يف ت�سجيل املمتلكات
ح�سب نتائج ت�صنيف البنك الدويل
ل�سهولة ممار�سة الأعمال .و�أو�ضح
�أن ال��دائ��رة تعمل جاهدة من �أجل

تعزيز بيئة الأعمال و حت�سني مناخ
الإ�ستثمار ان�سجاماً مع ر�ؤية �إمارة
عجمان يف ظ��ل توجيهات �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م �ي��د ب ��ن را�شد
ال�ن�ع�ي�م��ي ع���ض��و امل �ج �ل ����س الأعلى
حاكم عجمان و متابعة �سمو ال�شيخ
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد
عجمان .
من جانبه قال �سعادة املهند�س عمر
بن عمري املهريي مدير عام دائرة
الأرا�� �ض ��ي وال�ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �ق��اري يف

كلمته خالل امللتقي �إن الهدف من
�إقامة ملتقى “ �إ�ستثمر يف عجمان
“ هو التعريف مبميزات الإ�ستثمار
العقاري الذي يعد �أحد �أهم عوامل
اجل ��ذب يف الإم � ��ارة مل��ا ي�خ�ت����ص به
م��ن مقومات وم��زاي��ا نوعية ترقى
�إىل م�ستوى تطلعات امل�ستثمرين
امل �ح �ل �ي�ين وال ��دول� �ي�ي�ن .و�أك� � ��د �أن
ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري ��ش�ه��د انتعا�شاً
م�ل�ح��وظ��ا وح��اف��ظ ع �ل��ى جاذبيته
ب��ال �ن �ظ��ر ل �ل �ف��ر���ص الإ�ستثمارية

املتاحة والت�سهيالت التي وفرتها
ح�ك��وم��ة ع�ج�م��ان ل��رج��ال الأعمال
وامل�ستثمرين ,ف� ً
ضال ع��ن الت�أثري
الإي �ج��اب��ي لإك �� �س �ب��و دب ��ي 2020
وال� � ��ذي ي �ع��د �أح � ��د �أه � ��م العوامل
امل �� �س ��اه �م ��ة يف ت �ن �� �ش �ي��ط ال�سوق
العقاري على م�ستوى ال��دول��ة ويف
�إم ��ارة عجمان ب�شكل خا�ص وذلك
وف�ق�اً للتقارير العقارية ال�صادرة
ومعطيات �أداء ال�سوق العقاري يف
الإمارة.

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ ��رة الأرا� �ض��ي والأم �ل�اك يف دب��ي خالل
الأ�سبوع احلايل �أكرث من  6.6مليار درهم .
و�شهدت الدائرة ت�سجيل  1555مبايعة بقيمة  3.96مليار درهم منها
 280مبايعة للأرا�ضي بقيمة  1.42مليار درهم و 1275مبايعة لل�شقق
والفلل بقيمة  2.54مليار درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  132مليون درهم يف منطقة املمزر
تلتها مبايعة بقيمة  61مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة
بقيمة  46مليون درهم يف منطقة اخلليج التجاري.
وت�صدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت
 89مبايعة بقيمة  268مليون دره��م وتلتها منطقة احلبية اخلام�سة
بت�سجيلها  87مبايعة بقيمة  196مليون درهم وثالثة يف احلبية الرابعة
بت�سجيلها  20مبايعة بقيمة  167مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  48مليون
درهم مبنطقة نخلة جمريا ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  40مليون
دره��م يف منطقة ب��رج خليفة و�أخ�ي�را مبايعة بقيمة  39مليون دره��م يف
منطقة برج خليفة .وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث
عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  166مبايعة بقيمة  204ماليني
درهم وتلتها منطقة وادي ال�صفا  5بت�سجيلها  125مبايعة بقيمة 215
مليون درهم وثالثة يف الرب�شاء جنوب الرابعة بت�سجيلها  103مبايعات
بقيمة  78مليون درهم .و�سجلت الرهون قيمة قدرها  2.41مليار درهم
منها  66ره��ن �أرا���ض بقيمة  822.92مليون دره��م و  350ره��ن فلل
و�شقق بقيمة  1.59مليار درهم ،وكان �أهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة
 437مليون درهم و�أخرى يف منطقة اخلليج التجاري بقيمة  177مليون
درهم� .أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  107هبات بقيمة  309.14مليون
درهم كان �أهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة  152مليون درهم و�أخرى يف
منطقة احلبية الرابعة بقيمة  42مليون درهم.
�إيراداته  2.19مليار درهم  .وبلغت
�إيرادات الربع الأخري للعام 2021
مبلغ  536مليون درهم  ،بانخفا�ض
ق��دره  5%مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام  ،2020ويرجع ذلك جزئياً �إىل خروج  3حفارات ب�شكل نهائي
من اخلدمة .كما ت�أثرت الإيرادات بالت�أخري يف ا�ستبدال احلفارات اململوكة
باحلفارات امل�ست�أجرة .اجلزر اال�صطناعية  ..بلغت الإيرادات  749مليون
درهم للعام ب�أكمله ،على غرار الفرتة نف�سها من العام  2020وانخف�ضت
أ�سا�س �سنوي،
�إيرادات الربع الأخري من العام  2021بن�سبة  30%على � ٍ
أ�سا�س
لتبلغ  140مليون درهم .ويرجع ال�سبب يف انخفا�ض الإيرادات على � ٍ
�سنوي يف الربع الأخري من العام � 2021إىل عك�س للإيرادات املرتاكمة يف
العام � 2020إ�ضافة �إىل ت�سجيل غري متكرر للر�سوم املرتاكمة يف الربع
الأخ�ي�ر م��ن ال�ع��ام  ،2020وال�ت��ي مل تتكرر يف ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن العام
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•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أدنوك للحفر ،املدرجة
يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية حتت
ال��رم��ز  ADNOCDRILLوال��رق��م � ،AEA007301012أم����س عن
نتائجها املالية للربع الأخري والعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب .2021
وبلغت الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء للعام
ب�أكمله  3.85مليار درهم بهام�ش  ،46.1%حيث حققت ال�شركة تقدماً
كبرياً يف تعزيز كفاءة التكلفة ،فيما بلغ �صايف الربح عن العام ب�أكمله 2.22
أ�سا�س �سنوي .وارتفعت �إيرادات �أدنوك
مليار درهم بزيادة قدرها  6%على � ٍ
للحفر لفرتة � 12شهراً بن�سبة  8.2%لت�صل �إىل  8.33مليار درهم
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام  ،2020و�أ�سهمت عمليات احلفر الربي
أ�سا�س �سنوي ،حيث توا�صل
ب�صورة رئي�سية يف حتقيق هذا االرتفاع على � ٍ
ال�شركة دعمها لربنامج جمموعة �أدنوك لزيادة الطاقة الإنتاجية ب�شكل

كبري ،فيما �ساهم قطاع خدمات حقول النفط يف حتقيق زي��ادة كبرية يف
الإيرادات والأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء على
أ�سا�س �سنوي .وحققت الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك
� ٍ
والإط �ف��اء يف ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن ال�ع��ام  2021من��واً بن�سبة  2.7%على
أ�سا�س �سنوي ،كما زادت هوام�ش الأرب��اح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة
� ٍ
واال�ستهالك والإط�ف��اء خ�لال الفرتة نف�سها لت�صل �إىل  ،45.6%مما
يعك�س جهود الإدارة الن�شطة لتخفي�ض النفقات املركزية يف ذلك الربع
من العام .و�شهد قطاع خدمات حقول النفط �أعلى معدل لنمو الإيرادات،
معو�ضاً َ�ضعف �إيرادات قطاع احلفر يف الربع الأخري من العام  ،2021ما
نتج عنه ا�ستقرار الإيرادات خالل الربع الأخري من العام  2021مقارنة
بالفرتة نف�سها من العام  .2020وحقق الأداء الت�شغيلي الأ�سا�سي ا�ستقراراً

أ�سا�س �سنوي ،بينما كان الأداء املايل �أقل نتيجة ت�سجيل �إيرادات حفر
على � ٍ
غ�ير متكررة مت ر�صدها ل�صالح ال�سنة ال�سابقة .احلفر ال�ب�ري ..بلغت
الإي��رادات للعام ب�أكمله  4.19مليار دره��م  ،بزيادة قدرها  6%مقارنة
بالعام  ،2020عززتها �إىل حد كبري احلفارات اجلديدة وعمليات �إعادة
ت�شغيل احلفارات .ومقارن ًة بالعام  ، 2020و�صلت �إيرادات الربع الأخري
من العام � 2021إىل  1.076مليار درهم  ،بانخفا�ض قدره  4%مقارنة
بالفرتة نف�سها من العام  2020وذلك ب�سبب ت�سجيل اي�صاالت ملطالبات
خا�صة بتلك الفرتة .وكان �إجمايل عدد �أيام ت�شغيل احلفارات والإيرادات
الأ�سا�سية يف الربع الأخري من العام � 2021أعلى مما كانت عليه يف الفرتة
نف�سها من  .2020احلفر البحري  ..بلغت الإيرادات للعام  2021ب�أكمله
 2.19مليار درهم  ،حيث كانت م�ستقرة مقارن ًة بالعام  2020الذي بلغت

حماكم دبي

حماكم دبي
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حمكمة التنفيذ
70021

اعالن مبوعد جل�سة
 70/2022/460نزاع
تفا�صيل االعالن
مو�ضوع املنازعة :
طالب الإعالن  -1/مركز امريكا ال�شماليه للخدمات  -جمهول حمل االقامة
املطلوب �إعالنه  /راهول راجو �سانتوخ � -صفته متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :يقت�ضى ح�ضوركم مبركز الت�سوية الودية للمنازعات يف يوم الثالثاء
املوافق  2022/1/18ال�ساعة � 9.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد والتي ميكن
الو�صول �إليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -اخلدمات العامة  -جداول
جل�سات الق�ضايا وذلك للتو�صل اىل ت�سوية ودية ملو�ضوع النزاع املذكورة �أعاله.
ولكم احلق يف تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1069/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2021/7457ام��ر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 3787464.5درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جلف اكتف انرتنا�شيونال � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى اميجيت
املطلوب �إعالنهما  - 1 :جم�شيد على اكرب مياهي � -صفته  :منفذ �ضده
 - 2نور البيان للتجارة العامة � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
م��و��ض��وع الإع�ل��ان  :ق��د �أق� ��ام عليكـــ ال��دع��وى ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل��ذك��ورة �أع �ل�اه وال��زام��ك ب��دف��ع امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق��دره
 3787464.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة والزامهما بالت�ضامن.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  192/2022/208تنفيذ مدين

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  360/2021طعن مدين ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 365505درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :داليا حممد ال�سيد حممد يون�س
عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -النباعة  -ال�شارقة �شارع اخلليج العربي  -تقاطع �شارع العروبة مع �شارع
اخلليج العربي  -فندق روتانا ال�شارقة (�سوي�س بلهوتيل)
املطلوب �إعالنه  - 1 :هادى تونى الرميلى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 365505درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8666/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م  2017/994جت��اري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 25336درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :علي بن �آدم حممد الها�شمي  -عنوانه � :إمارة دبي  /منطقة اخلليج التجاري � /شارع ال�شيخ زايد  /برج
برزم  /بجانب برج �أومنيات  /خلف الإمارات للعطالت  /الطابق رقم ( / )29مكتب رقم ()2906
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة ملار القاب�ضة حاليا (�سابقا �شركة التنمية القاب�ضة) � -صفته  :منفذ �ضده
 - 2مينا بيزن�س �سريفي�سز  -منطقة حرة  -ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()25336
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ،وبحل وت�صفية �شركة مينا بيزن�س �سرفي�سز منطقة حرة مو�ضوع التداعي
على النحو ال��وارد مبنطوق احلكم .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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املال والأعمال
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راكز تلتقي بامل�ستثمرين يف قطاع الأغذية وامل�شروبات يف معر�ض جلفود 2022
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

�أعلنت مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية (راكز) عن م�شاركتها يف معر�ض
جلفود بدورته ال�سابعة والع�شرين واملقام يف مركز دبي التجاري العاملي يف
الفرتة بني  13و 17فرباير .وترمي راكز من خالل م�شاركتها يف املعر�ض
�إىل التوا�صل مع امل�ستثمرين يف قطاع الأغذية وامل�شروبات بهدف ا�ستعرا�ض
الفر�ص املتاحة لل�شركات العاملة يف هذا القطاع بدولة الإمارات العربية
املتحدة والتعرف على متطلبات كل �شركة على حدة واطالعهم على مزايا
ت�أ�سي�س الأعمال يف بيئتها التي تتم ّيز بفعالية التكلفة .وبهذه املنا�سبة،
ق��ال رام��ي ج�ّل�اّ د ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة راك��ز“ :تنتظر ال�شركات
العاملة يف قطاع الأغذية وامل�شروبات فر�ص ا�ستثمارية هائلة يف املنطقة،
حيث يلعب منو الكثافة ال�سكانية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي دوراً
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رئي�سياً يف ارتفاع الطلب على الأغذية .وهنا ي�أتي راكز يف دعم خمتلف
�أنواع ال�شركات العاملة يف هذا القطاع ابتدا ًء من روّاد الأعمال وال�شركات
النا�شئة وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وو�صو ًال �إىل ال�شركات ال�صناعية
التي ترغب بتو�سيع نطاق �أن�شطتها يف الأ�سواق الإقليمية.
و�أو��ض��ح ج�ّلداّ د �أن راك��ز ت�ضم ما يزيد عن � 800شركة عاملة يف قطاع
الأغذية وامل�شروبات تتنوع بني التجارية وال�صناعية واملنتِجة واملوزعني
من خمتلف قطاعات الأغذية وامل�شروبات ،حيث ت�ستفيد هذه ال�شركات
من قربها من �أ�سواق البيع بالتجزئة واملراكز اللوجي�ستية الرئي�سية عالوة
على �إمكانية الو�صول �إىل جمتمع �أعمال ي�ضم كربى ال�شركات العاملة يف
قطاع الأغذية وامل�شروبات مما ي�ساهم يف تعزيز �سل�سلة الإم��دادات بني
�أع�ضائه وت�شجيعهم على التعاون والتبادل التجاري .لعبت راك��ز دوراً
حمورياً يف تلبية متطلبات ال�شركات العاملة يف قطاع الأغذية وامل�شروبات

على مدى ال�سنوات املا�ضية ،ومن �أبرز ال�شركات العاملة لديها يونيكاي
فودز والتي ُتعد �ضمن �أكرب ال�شركات يف جمال ال�سلع اال�ستهالكية �سريعة
التداول يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وكذلك �شركة املراعي
الرائدة يف جمال ت�صنيع منتجات الألبان على م�ستوى الوطن العربي
و�شركة �إيتالفود املُ�صنعة للأجبان و�شركة �شاي �أحمد العاملية واملنتجة
ل�شتى �أنواع ال�شاي .يجدر بالذكر �أن راكز �ستقدم عر�ضاً خا�ص لت�أ�سي�س
الأعمال �أثناء م�شاركتها يف املعر�ض يتمثل يف خ�صم لغاية  40%على
باقات الت�أ�سي�س املتعددة ال�سنوات مدى احلياة بالإ�ضافة �إىل العديد من
احل��واف��ز اجل��ذاب��ة الأخ ��رى .للمزيد م��ن املعلومات ح��ول حلول ت�أ�سي�س
الأع �م��ال ،ميكن للم�ستثمرين ورج��ال الأع�م��ال زي��ارة من�صتها يف جناح
 2بالقرب من مدخل قاعة  7يف معر�ض جلفود  2022يف مركز دبي
التجاري العاملي.

�أ�سبوع �أخ�ضر للأ�سهم املحلية
ب�أرباح  73.5مليار درهم

•• �أبوظبي-وام:

اكت�ست ت��داوالت �أ��س��واق امل��ال املحلية خ�لال الأ��س�ب��وع ال�ث��اين م��ن فرباير
اجل��اري باللون الأخ�ضر وربح ر�أ�سمالها ال�سوقي ما يقارب  73.5مليار
درهم مدعومة با�ستمرار �إعالن ال�شركات والبنوك املدرجة عن �أرباح قوية
وتوزيعات جيدة وهو ما عزز وترية ال�شراء الأجنبي وامل�ؤ�س�سي القتنا�ص
الفر�ص وزيادة املراكز املالية.
ووف��ق ر�صد “وام” ،و�صلت ر�سملة ال�سوقني �إىل  2.12تريليون درهم
م��وزع��ة ب��واق��ع  1.705تريليون دره��م ل�سوق �أبوظبي ل�ل��أوراق املالية،
و 415.026مليون درهم ل�سوق دبي املايل.
�أغلق �سوق �أبوظبي مع نهاية الأ�سبوع اجلاري عند م�ستوى  8998نقطة
ليقرتب جم��دداً م��ن حاجز � 9آالف نقطة بعد ارتفاعه بن�سبة 0.8%
م�ستقطباً �سيولة بقيمة  1.26مليار درهم بعد التداول علي 191.49
مليون �سهم عرب تنفيذ � 6657صفقة .وخالل الأ�سبوع اجل��اري ،ارتفع
“م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي” بن�سبة  ،12.68%مع حتقيق امل�صرف
منواً بن�سبة  45%على �أ�سا�س �سنوي يف �صايف �أرباحه لتبلغ  2.33مليار
درهم خالل  2021مقارنة بنحو  1.6مليار درهم يف .2020
و�صعد �سهم “العاملية القاب�ضة” بن�سبة  ،8.91%وعقب نهاية جل�سة
ام�س �أعلنت ال�شركة حتقيقها �صايف رب��ح بقيمة  11.3مليار دره��م يف
 ،2021مقابل  3.01مليار درهم يف .2020
وزاد “�أبوظبي الأول”  ،3.81%مع �إعالن البنك خالل الأ�سبوع اجلاري
عن تقدميه عر�ضاً غري ملزم ل�شراء ح�صة الأغلبية يف م�ؤ�س�سة اخلدمات
املالية امل�صرية “املجموعة املالية هريمي�س القاب�ضة”.
ومن��ا �سهم “الدار العقارية”  1.21%متفاع ً
ال م��ع حتقيق ال�شركة
�إيرادات بنحو  8.58مليار درهم بزيادة  2%على �أ�سا�س �سنوي ،وحققت
بذلك �صايف ربح قدره  2.33مليار درهم بزيادة .21%
كما ارتفع �سهم “�أبوظبي التجاري”  ،5.3%و�صعد �سهم “ات�صاالت”
 1.1%و�أغ�ل��ق �سوق دب��ي امل��ايل عند م�ستوى  3257نقطة بالغاً �أعلى
م�ستوياته يف �أكرث من �شهرين ،بعد �صعوده بن�سبة  0.22%م�ستقطباً
�سيولة بقيمة  241.9مليون درهم بعد تداول  158.7مليون �سهم عرب
� 2360صفقة ،مع ارتفاع � 11سهماً وا�ستقرار � 7أ�سهم مقابل انخفا�ض
� 9أ�سهم.

الإمارات و�إ�سرائيل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ال�سياحي واالقت�صادي

الفال�سي :الإمارات من الوجهات ال�سياحية الرائدة يف املنطقة والعامل ..و�سنعمل مع �شركائنا على حتقيق ربط �سياحي �أقوى
•• �أبوظبي  -وام:

وق � �ع� ��ت دول � � ��ة الإم � � � � � ��ارات ودول� � ��ة
�إ� �س��رائ �ي��ل م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م تهدف
�إىل تعزيز ال�ت�ع��اون ال�سياحي بني
البلدين ودع��م ال�ع�لاق��ات الثنائية
والتعاون االقت�صادي .وقع املذكرة
من جانب الدولة  ..معايل الدكتور
�أح �م��د ب��ن ع�ب��د اهلل حميد بالهول
الفال�سي وزير دولة لريادة الأعمال
وامل �� �ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة،
رئي�س جمل�س الإم ��ارات لل�سياحة،
وم��ن اجل��ان��ب الإ��س��رائ�ي�ل��ي معايل
ي��وئ�ي��ل رازف � ��وزوف وزي ��ر ال�سياحة
الإ�سرائيلي ،ال��ذي ي��زور الدولة يف
�إط ��ار تطوير ال�ت�ع��اون االقت�صادي

بني البلدين .وقال معايل الدكتور
الفال�سي  -بهذه املنا�سبة  “ : -ت�أتي
م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م يف ��ض��وء االتفاق
الإبراهيمي لل�سالم ويف �إطار تعزيز
العالقات وال�شراكات االقت�صادية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن يف ق �ط��اع��ات واع ��دة
واالرتقاء بها �إىل م�ستويات �أرحب.
و�سنعمل ع�ل��ى حتقيق رب��ط �أقوى
يف هذا القطاع احليوي الذي ميثل
ج���س��راً رئ�ي���س�ي�اً لتنمية العالقات
االقت�صادية بني البلدين”.
و�أك � ��د م�ع��ال�ي��ه �أن دول� ��ة الإم � ��ارات
بتوجيهات قيادتها الر�شيدة �أ�صبحت
من العوا�صم الرئي�سية والوجهات
ال���س�ي��اح�ي��ة ال ��رائ ��دة ع�ل��ى م�ستوى
امل �ن �ط �ق��ة وال � �ع� ��امل ،ح �ي��ث جنحت

يف ت �ط��وي��ر خ��دم��ات �ه��ا ومنتجاتها
ال�سياحية �إىل م���س�ت��وي��ات مميزة،
وبات لديها منظومة �سياحية ت�شمل
كافة فئات و�أمناط ال�سياحة ،منها:
�سياحة الأعمال ،و�سياحة الت�سوق،
و� �س �ي ��اح ��ة امل � � ��ؤمت� � ��رات ،و�سياحة
املغامرات وغريها.
من جانبه ،قال يوئيل رازفوزوف:
“ �إن مذكرة التفاهم متثل خطوة
ت��اري �خ �ي��ة م�ه�م��ة يف ع�لاق��ات �ن��ا مع
دولة الإم��ارات .وندعو دول اخلليج
ك��اف��ة �إىل �أن حت��ذو ح��ذوه��ا لنبني
م �ع �اً واق �ع �اً �إق�ل�ي�م�ي�اً ج��دي��داً يقوم
ع�ل��ى ال��رخ��اء والأم� ��ن واال�ستقرار
ل�شعوبنا ،من خالل �إقامة عالقات
ه��ادف��ة م��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن ت� � ��ؤدي �إىل

ف��وائ��د اقت�صادية ك�ب�يرة لأ�سواقنا
و��ص�ن��اع��ات�ن��ا ال�سياحية” .وتقدم
م �ع��ال �ي��ه ب��ال �� �ش �ك��ر ل� �ف ��رق العمل
امل�شرتكة التي عملت على �صياغة
هذه املذكرة من اجلانبني الإماراتي
والإ�سرائيلي.
ويتبنى اجل��ان�ب��ان مب��وج��ب مذكرة
التفاهم �إجراءات لت�شجيع وتطوير
ال �� �س �ي��اح��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وتعزيز
التعاون بني م�ؤ�س�ساتهما ال�سياحية
يف كل من القطاعني العام واخلا�ص،
وت�سهيل ت�ب��ادل املعلومات املتعلقة
ب��ال���س�ي��اح��ة وال �� �س �ف��ر يف البلدين،
مب��ا يف ذل��ك ،الفعاليات ال�سياحية
امل �خ �ط��ط ل �ه��ا ،وي���ش�ج��ع اجلانبان
التعاون القائم على تبادل املعرفة يف

ال�سياحة ذات االهتمام اخلا�ص ،مبا
يف ذلك �سياحة املغامرات ،و�سياحة
الأع� �م ��ال ،وال���س�ي��اح��ة امل�ستدامة،
و�سياحة اال�ست�شفاء واال�ستجمام.
و ��س�ي�ع�م��ل اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى تطوير
التعاون الفني يف جم��االت التعليم
ال�سياحي والتدريب املهني ،وكذلك
ال �ت �ع��اون يف الأن���ش�ط��ة الت�سويقية
وال�تروي �ج �ي��ة ،وت���ش�ج�ي��ع امل�شاركة
امل�ت�ب��ادل��ة يف ال�ف�ع��ال�ي��ات واملعار�ض
ال�سياحية يف كال البلدين ،وم�شاركة
ممثلي القطاع اخلا�ص يف الفعاليات
واملعار�ض ال�سياحية بجانب ممثلي
ال �ط��رف�ين ،ف�ي�م��ا ي�ت�ب�ن��ى اجلانبان
�إقامة فعاليات ومهرجانات �إقليمية
م���ش�ترك��ة وا� �س �ت �� �ض��اف��ة م ��ؤمت ��رات

واجتماعات م�شرتكة لوكالء ال�سفر
واملهن ال�سياحية الأخرى ذات ال�صلة
ب �غ��ر���ض ت �ع��ري��ف ال �ق �ط��اع اخلا�ص
يف ال��دول��ة املعنية �إىل �شركائها يف
القطاع يف الدولة الأخرى.
يذكر �أن �إك�سبو  2020دبي يقدم
ف��ر� �ص��ة ذه �ب �ي��ة مل�ج�ت�م��ع الأع� �م ��ال
الإ�سرائيلي لال�ستفادة من الآفاق
ال��واع��دة للتعاون االق�ت���ص��ادي بني
ال ��دول� �ت�ي�ن يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
احل � �ي� ��وي� ��ة ،ال �� �س� � ّي� �م ��ا يف جم ��ال
ال�سياحة وتطوير امل�شاريع النوعية،
م��ن خ�ل�ال اال� �س �ت �ف��ادة م��ن البيئة
االقت�صادية التناف�سية يف الدولة،
الأم� � ��ر ال � ��ذي ��س�ي�ن�ع�ك����س ب�صورة
�إيجابية على امل�شهد االقت�صادي يف

طريان الإمارات تفتتح �صالة
جديدة للم�سافرين الق�صر

•• دبي-وام:

بح�ضور جمل�س �سيدات �أعمال الإمارات

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان يعزز تعاونه مع جمعية �سيدات الأعمال يف كازاخ�ستان

•• عجمان -الفجر:

ب�ح���ض��ور جم�ل����س � �س �ي��دات �أعمال
الإم ��ارات ،ا�ستقبل جمل�س �سيدات
�أع � �م� ��ال ع �ج �م��ان ال� �ت ��اب ��ع لغرفة
جت � ��ارة و� �ص �ن��اع��ة ع �ج �م��ان ،وف� ��داً
م ��ن ج�م�ع�ي��ة � �س �ي��دات الأع� �م ��ال يف
ك��ازاخ �� �س �ت��ان ،ب �ه��دف ب �ح��ث �آف� ��اق
التعاون امل�شرتك وتبادل التجارب
واخل�ب��رات والإط �ل��اع ع�ل��ى اف�ضل
املمار�سات ،وبحث �إمكانية امل�شاركة
يف الفعاليات واملعار�ض املتخ�ص�صة
التي ينظمها البلدين.
ا� �س �ت �ق �ب��ل ال ��وف ��د يف م �ق��ر جمل�س
� �س �ي��دات �أع �م��ال ع�ج�م��ان يف مركز
ع�ج�م��ان ل��ري��ادة االع� �م ��ال� ،سعادة
ال ��دك� �ت ��ورة �آم� �ن ��ة خ�ل�ي�ف��ة �آل علي
رئ �ي �� �س��ة جم �ل ����س � �س �ي ��دات اعمال

ع� �ج� �م ��ان ،وت � ��ر�أ� � ��س وف � ��د جمعية
� �س �ي��دات الأع� �م ��ال يف كازاخ�ستان
�سعادة رو�شان �سار�سنباييفا ـ رئي�سة
اجلمعية ،كما ح�ضر اللقاء ع�ضوات
من �سيدات اعمال البلدين.
ويف بداية اللقاء ،رحبت الدكتورة
�آم �ن ��ة خ�ل�ي�ف��ة ب��احل �� �ض��ور ،و�أثنت
على جهود جمل�س �سيدات �أعمال
الإم��ارات يف الدفع قدماً مبجال�س
� �س �ي��دات االع �م ��ال يف ال ��دول ��ة ،من
خ �ل��ال ت ��وف�ي�ر ق � �ن� ��وات للتعاون
وال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن جم��ال ����س �سيدات
الأع�م��ال يف ال��دول��ة ونظرائهم من
املجال�س واجلمعيات املعنية بدعم
ومتكني �سيدات االعمال من كافة
الدول.
و�أ�شارت �إىل �أهمية اللقاء ودوره يف
تعزيز التعاون امل�شرتك بني جمل�س

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  13467بتاريخ 2022/2/12

تغيري ا�سـم  /وجد غفون طالب غفون احلارثي

تقدمت املواطنة (وجد غفون طالب غفون احلارثي)
بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية ق�سم التوثيقات
بتغيري ا�سمها من (وجد) اىل(�شيخه)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
رئي�س ق�سم التوثيق العام

��س�ي��دات �أع �م��ال ع�ج�م��ان و جمعية
� �س �ي��دات الأع �م ��ال يف كازاخ�ستان،
وب�ح��ث �سبل ال���ش��راك��ة يف جماالت
التدريب والت�أهيل وت�سليط ال�ضوء
على اف�ضل املمار�سات الأم��ر الذي
ي �ع ��زز خ �ب��رات ال �ط��رف�ي�ن ويدعم
ب�شكل مبا�شر تنمية م�شاريع �سيدات
ورائدات االعمال.
ه��ذا وق ��دم جمل�س ��س�ي��دات اعمال
عجمان عر�ض حول �أبرز مبادراته
وم�شاريعه  ،حيث �إطلع الوفد على
�أب��رز مبادرات العام  2022ومنها
مبادرة “رفوف” ومبادرة “ريوقي”
وم � �ب � ��ادرة “�سيارتي” وم� �ب ��ادرة
“�إماراتي جميلة” ومبادرة “�إزرع
و�إح�صد” و مبادرة “نقطة بيع”،
وك��ذل��ك م�ب��ادرة “عيادة االعمال”
ومبادرة “املن�صة الريا�ضية”.

كما ت�ن��اول العر�ض ج�ه��ود جمل�س
��س�ي��دات �أع �م��ال ع�ج�م��ان يف توفري
قنوات تدريبية متخ�ص�صة لأ�صحاب
و��ص��اح�ب��ات امل���ش��اري��ع ب��ال�ت�ع��اون مع
ب �ي��وت اخل�ب�رة يف جم��ال التدريب
وتقدمي الإ�ست�شارات ،بالإ�ضافة �إىل
حر�ص املجل�س على تنظيم باقة من
املعار�ض املتنوعة وكذلك امل�شاركة
يف امل �ع ��ار� ��ض امل�ت�خ���ص���ص��ة بهدف
�إي �ج��اد ق �ن��وات ت���س��وي�ق�ي��ة ملنتجات
�صاحبات امل�شاريع ،وكذلك حر�ص
املجل�س على تنويع ال�شراكات مع
ك��اف��ة اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة والداعمة
مل�شاريع وم�ب��ادرات جمل�س �سيدات
�أعمال عجمان.
و�إط �ل��ع احل���ض��ور ع�ل��ى خطة عمل
املجل�س للم�شاركة يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي و�آليات تعظيم �إ�ستفادة

ع�ضوات املجل�س من احلدث العاملي
م��ن خ�ل�ال امل���ش��ارك��ة يف الفعاليات
االق �ت �� �ص��ادي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة وبحث
ال���ش��راك��ات م��ع ال��وف��ود م��ن الدول
امل�شاركة يف معر�ض �إك�سبو.
م��ن جانبها وج�ه��ت ��س�ع��ادة رو�شان
�سار�سنباييفا ـ رئي�سة جمعية �سيدات
الأعمال يف كازاخ�ستان ،ال�شكر �إىل
جمل�سي ��س�ي��دات �أع �م��ال الإم ��ارات
وع�ج�م��ان على ح�ف��اوة اال�ستقبال،
و�أك��دت على �أهمية اللقاء ودوره يف
فتح قناة للتعاون الفعال بني كافة
االطراف.
وقدمت للح�ضور نبذة عن اجلمعية
ودورها يف رفع مكانة املر�أة العاملة
يف كازاخ�ستان ،و�أه ��داف اجلمعية
امل �ت �م �ث �ل��ة يف االرت � �ق� ��اء ب�صاحبات
امل�شاريع وتقدمي الدعم لهن بهدف

تطوير م�شاريعهن عرب تبني نهج
االب ��داع واالب�ت�ك��ار و�إع�ت�م��اد �أف�ضل
االفكار واملمار�سات يف جمال ريادة
االعمال ،وقدمت الدعوة لع�ضوات
جم �ل ����س � �س �ي��دات اع� �م ��ال عجمان
حل�ضور منتدى �سيدات االعمال يف
كازاخ�ستان.
و�شهد اللقاء جمموعة من لقاءات
العمل الثنائية بني �سيدات الأعمال
م ��ن ال �ب �ل��دي��ن ل �ت �ب ��ادل اخل �ب��رات
وال�ت�ع��رف ع�ل��ى �أف���ض��ل املمار�سات،
كما ق��ام احل���ض��ور بجولة تفقدية
للمعر�ض الدائم يف مركز عجمان
ل ��ري ��ادة االع� �م ��ال وال �ت �ع ��رف على
اخل ��دم ��ات وامل ��زاي ��ا ال �ت��ي يوفرها
امل� �ع ��ر� ��ض لأ�� �ص� �ح ��اب و�صاحبات
امل�شاريع لإي�ج��اد من�صة ت�سويقية
م�ستدامة.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12

70535

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13467بتاريخ 2022/2/12
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم  3318/2021/465نزاع جتاري

70545

املنظورة يف  :الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761
مو�ضوع املنازعة  :مطالبة بالزام املتنازع �ضدها باداء مبلغ وقدره  17,640درهم (�سبعة ع�شرة الف و�ستمائة
واربعون درهم) بالإ�ضافة اىل  %12فوائد قانونية
املتنازع � :شركة الإمارات العامة للنقل واخلدمات (موا�صالت الإمارات)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي
 دبي � -شارع حممد بن را�شد بوليفارد  ،برج بوليفارد بالزا  ، 2مكتب 1903املطلوب �إعالنه  - 1 :فا�ست �سوليو�شونز للمقاوالت والهند�سة �ش ذ م م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها مطالبة بالزام املتنازع �ضدها باداء مبلغ وقدره 17,640
درهم (�سبعة ع�شرة الف و�ستمائة واربعون درهم) بالإ�ضافة اىل  %12فوائد قانونية.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/2/17ال�ساعة � 9.00صباحا يف بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

�إعالن فقدان �شهادة ا�سهم
70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPTO2022 /0000199امر على عري�ضة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نيوباجناب لت�أجري املعدات الثقيلة �ش ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004944مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /الرتحال لكي املالب�س  -العنوان 9444301 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /غفور ح�سني حممد �شريف  -بالتايل :
ن�ص احلكم � -أنه بتاريخ  - 2022/1/7بعد االطالع على ملف العري�ضة
رقم  199ل�سنة  2022عرائ�ض م�ستعجل ومرفقاتها
لذلك  ،ن�أمر بالزام املقدم �ضدها ان ت�سلم الطالب جواز ال�سفر اخلا�ص
به .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم
التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه  :نيوباجناب لت�أجري املعدات الثقيلة � -ش ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ روالند مولوا المب ايكو
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 46382.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

املحكمة االبتدائية املدنية

افتتحت طريان الإمارات �صالة يف مطار دبي الدويل للم�سافرين ال�صغار
غري امل�صحوبني بذويهم وتوفر ال�صالة اجلديدة الواقعة بجوار �صالة
الدرجة الأوىل يف الكونكور�س .B
ومي�ك��ن لأول �ي��اء الأم ��ور �أو الأو��ص�ي��اء ال��ذي��ن ح�ج��زوا م�سبقا م��ع طريان
الإمارات خلدمة الق�صر غري امل�صحوبني بذويهم تو�صيل امل�سافرين ال�صغار
�إىل مبنى الركاب  3مبطار دبي الدويل حيث �سيقوم فريق طريان الإمارات
يف املطار ب�إنهاء �إجراءات �سفرهم يف �صالة خا�صة بالق�صر غري امل�صحوبني
تقع بني قاعاتي الدرجة ال�سياحية والدرجتني الأوىل والأعمال.
وبعد االنتهاء م��ن �إج ��راءات ال�سفر �سريافق �أح��د �أع�ضاء فريق طريان
الإمارات خلدمات املطار امل�سافرين ال�صغار عرب اجلوازات والأمن ومن ثم
�إىل �صالة املغادرة املخ�ص�صة لهم وبعدها �إىل بوابة ال�صعود �إىل الطائرة.
وت�ق��دم ط�ي�ران الإم� ��ارات للم�سافرين ال�صغار على م�تن ال�ط��ائ��رة دمى
وحقائب رائعة ميكنهم ا�صطحابها �إىل املنزل م�ستوحاة من �إك�سبو 2020
دب��ي وت�ضم �شخ�صيات ط�يران الإم ��ارات ال�صغرية كما �أن جميع الدمى
واحل�ق��ائ��ب م�صنوعة م��ن م��واد م�ع��اد ت��دوي��ره��ا والأك�ي��ا���س م�صنوعة من
قوارير بال�ستيكية معاد تدويرها بالكامل.

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13467بتاريخ 2022/2/12
ال�شركة

رقم ال�شهادة

عدد اال�سهم

اال�سم
خالد حممد خليفة املزروعي

ASMAK

1728573

6000

خلود حممد خليفة املزروعي

ASMAK

1728571
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اليوم ..فتح الطاقة اال�ستيعابية للجماهري بن�سبة  100%يف اليوم اخلتامي ملونديال الأندية
امل�ستويات ،وحتديداً من جانب م�س�ؤويل االحتاد الدويل «فيفا».
•• �أبوظبي-وام:
ونا�شدت اللجنة العليا املنظمة للبطولة اجلميع ب�ضرورة االلتزام
�أعلنت اللجنة العليا املنظمة لبطولة ك�أ�س العامل للأندية «الإمارات ب��الإج��راءات ال��وق��ائ�ي��ة ،حيث يجب على اجل�م��اه�ير ت�ق��دمي حالة
 ،»2021فتح الطاقة اال�ستيعابية ال�ستقبال اجلماهري بن�سبة امل��رور الأخ���ض��ر ع�بر تطبيق احل�صن ،بالإ�ضافة لنتيجة فح�ص
 100%يف ا�ستادي حممد بن زايد و�آل نهيان ،خالل مباراة حتديد � PCRسلبية �صاحلة ملدة � 96ساعة .ويف حال عدم القدرة على
املركز الثالث التي جتمع الهالل ال�سعودي والأهلي امل�صري ،وكذلك تقدمي حالة امل��رور الأخ�ضر عرب تطبيق احل�صن ،ينبغي �إظهار
املباراة النهائية بني ت�شيل�سي الإجنليزي وباملريا�س الربازيلي.
�شهادة لقاح فريو�س كورونا ،بالإ�ضافة �إىل نتيجة فح�ص PCR
وقالت اللجنة يف بيانها ال�صادر �أم�س �إن تلك اخلطوة ت�أتي عقب �صاحلة ملدة � 96ساعة .ويتوجب على من هم دون �سن الـ 12عاماً،
ال�ن�ج��اح الكبري للبطولة تنظيمياً وج�م��اه�يري��ا ،حيث مل ت�شهد تقدمي حالة املرور الأخ�ضر عرب تطبيق احل�صن ،بالإ�ضافة لنتيجة
مباريات البطولة حتى الآن �أي �شكاوى من �أي نوع ،كما نال اجلانب فح�ص � PCRسلبية �صاحلة ملدة � 48ساعة .ويف حال عدم القدرة
التنظيمي اخل��ا���ص ب��دخ��ول وخ��روج اجل�م��اه�ير� ،إ� �ش��ادة على كافة على تقدمي حالة املرور الأخ�ضر عرب تطبيق احل�صن ،ينبغي �إظهار

نتيجة فح�ص � PCRصاحلة ملدة � 48ساعة على الأقل.
ي�أتي هذا يف الوقت الذي تقدمت فيه اللجنة العليا املنظمة بجزيل
ال�شكر �إىل اجلهات املخت�صة بالدولة  ،يف ظل اجلهد املبذول لإجناح
البطولة تنظيمياً ،وعلى كل امل�ستويات ،كما وجهت اللجنة ال�شكر
�إىل فريق اخل��دم��ات الطبية ال��ذي عمل على م��دار �أي��ام البطولة
ب�شكل �ساهم يف هذا النجاح.
وت�صل الن�سخة اخلام�سة من بطولة ك�أ�س العامل للأندية ب�أبوظبي
التي حتمل الرقم  18اليوم ال�سبت ،حمطة اخلتام ،عندما يلتقي
ت�شيل�سي بطل �أوروبا مع باملريا�س بطل �أمريكا الالتينية على لقب
البطولة ،فيما ي�سبق هذه املباراة لقاء الهالل ال�سعودي والأهلي
امل�صري على املركز الثالث وامليدالية الربونزية.
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الأهلي والهالل ..قمة عربية يف مونديال الأندية «الإمارات »2021
•• �أبوظبي-وام:

يلتقي الأهلي امل�صري بطل �أفريقيا
وال�ه�لال ال�سعودي بطل �آ�سيا اليوم
"ال�سبت" على ا�ستاد �آل نهيان بنادي
ال��وح��دة يف م �ب��اراة حت��دي��د املركزين
ال �ث��ال��ث وال ��راب ��ع م��ن ب �ط��ول��ة ك�أ�س
العامل للأندية "الإمارات "2021
وال �ت ��ي ي �� �س��دل ع�ن�ه��ا ال �� �س �ت��ار اليوم
�أي�ضا مبواجهة ت�شيل�سي الإجنليزي
وب ��امل�ي�را� ��س ال�ب�رازي� �ل ��ي يف امل� �ب ��اراة
النهائية على ا�ستاد حممد بن زايد.
و�ستكون املواجهة العربية من العيار
الثقيل بني بطلي افريقيا و�آ�سيا من
�أج ��ل ح�سم امل��رك��ز ال�ث��ال��ث والتتويج
بامليدالية الربونزية.
وال �ت �ق��ى ال �ف��ري �ق��ان م ��ن ق �ب��ل يف  6ثالث مباريات.
مواجهات ر�سمية وودي��ة ،ف��از الأهلي وخ��ا���ض ال�ه�لال م��ن قبل مواجهتني
يف اثنني والهالل يف واحدة وتعادال يف عربيتني يف مونديال الأندية ،الأوىل

كانت �أمام الرتجي يف ن�سخة ،2019
وفاز فيها والثانية كانت �أمام اجلزيرة
الإم��ارات��ي يف الن�سخة احلالية وفاز

فيها �أي�ضا.
ف �ي �م��ا خ ��ا� ��ض الأه � �ل � ��ي مواجهتني
عربيتني يف م��ون��دي��ال الأن��دي��ة كانت

الأوىل �أمام االحتاد يف ن�سخة  2005وت � ��وج الأه� �ل ��ي ب �ل �ق��ب اف��ري �ق �ي��ا 10
و خ�سرها ،والثانية �أم��ام الدحيل يف م��رات وه��و الأك�ث�ر تتويجا يف القارة
ن�سخة  2020وفاز فيها.
االف��ري�ق�ي��ة ،فيما ت��وج ال�ه�لال بلقب

على امليدالية الربونزية للمرة الثالثة
يف تاريخ م�شاركاته بالبطولة العاملية
وذل� ��ك ب �ع��دم��ا ت ��وج ب �ه��ا م ��ن ق �ب��ل يف
ن�سختي  ،2006و.2021
�أم��ا ف��ري��ق ال�ه�لال بطل �آ�سيا في�أمل
يف حتقيق �إجن ��از لأول م��رة يف ثاين
م�شاركاته بالبطولة حيث حقق املركز
ال��راب��ع يف �أول م���ش��ارك��ة ل��ه بن�سخة
 ،2019بعدما خ�سر �أمام مونتريي
املك�سيكي ب��رك�لات ال�ترج�ي��ح ،لتكون
م��واج�ه��ة الأه �ل��ي امل���ص��ري يف القمة
العربية �أم��ل جديد من �أج��ل حتقيق
مركز متقدم يف البطولة العاملية.
وك��ان الفريقان قد ت�أهال للمناف�سة
على املركز الثالث عقب اخل�سارة يف
ن�صف النهائي  ،للأهلي �أمام باملريا�س
�آ�سيا  4م��رات وهو الأك�ثر تتويجا يف ال�ب�رازي� �ل ��ي ب �ه��دف�ي�ن دون م �ق��اب��ل ،
القارة الآ�سيوية.
وال �ه�لال �أم ��ام ت�شيل�سي الإجنليزي
وي�سعى الأهلي بطل افريقيا للح�صول بهدف دون رد.

رئي�سة باملريا�س� :أتينا �إىل �أبوظبي بهدف التتويج بلقب مونديال الأندية
•• �أبوظبي-وام:

ق ��ال ��ت ل �ي �ل��ى ب�ي�ري ��را رئ �ي �� �س��ة ن ��ادي
باملريا�س الربازيلي �إن فريقها ي�سعى
لتحقيق ال �ف��وز يف امل �ب��اراة النهائية
على ت�شيل�سي والظفر بلقب مونديال
الأن ��دي ��ة ل �ل �م��رة الأوىل يف تاريخه
.واعتربت ماحققه النادي يف البطولة
حتى الآن �إجنازا على جمهور النادي
�أن يفخر به  .ويلتقي باملريا�س اليوم
م��ع ت�شيل�سي الإجن �ل �ي��زي يف نهائي
ك ��أ���س ال �ع��امل لل��أن��دي��ة "الإمارات
 "2021يف املباراة التي ي�ست�ضيفها
ا�ستاد حممد بن زايد بنادي اجلزيرة

يف خ�ت��ام مناف�سات الن�سخة الثامنة النهائي �إجنازاً يح�سب لإدارة النادي
ع�شرة للبطولة ،التي انطلقت اعتباراً التي تتوىل م�س�ؤوليته� ،إمنا اعتربته
م��ن  3ف�براي��ر اجل ��اري مب�شاركة  7ه��و ا� �س �ت �م��رار ل�ع�م��ل �إدارات النادي
ال�سابقة.
فرق.
وحر�صت رئي�سة ال�ن��ادي الربازيلي ،وق��ال��ت " :الو�صول �إىل نهائي ك�أ�س
ال�ت��ي ت��ول��ت م���س��ؤول�ي��ة �إدارة ناديها العامل لي�س بداية مرحلة وال نهاية
يف �سبتمرب  ،2021على عقد لقاء �أخرى � ،إنها ا�ستمرارية لعمل الإدارات
م�صغر مع و�سائل الإعالم الربازيلية ال�سابقة ،انتخبت رئي�سة لباملريا�س
يف �أب��وظ �ب��ي ،ق�ب��ل امل��واج�ه��ة املرتقبة ملوا�صلة عمل الإدارة ال�سابقة ،لقد
ال �ي��وم .ورف���ض��ت ليلى ب�يري��را " 57ك�ن��ت دائ � ًم��ا يف ��ص��ف �إدارة الرئي�س
عاما" �أن تن�سب لنف�سها ف�ضل ت�أهل "ال�سابق" جاليوت  ،لذلك هدفنا هو
ف��ري �ق �ه��ا �إىل ن �ه��ائ��ي ك� ��أ� ��س العامل التطوير ك��ل ي��وم ع��ن ط��ري��ق العمل
ل�ل�أن��دي��ة "الإمارات � "2021أو �أن اجل��اد املتوا�صل والتوا�ضع والوقوف
تعترب ما حققه فريقها بالو�صول �إىل على �أر�ض ثابتة".

وت � �ع � ��د ل� �ي� �ل ��ى واح � � � � ��دة م � ��ن �أك �ب��ر
امل�ستثمرين يف الربازيل ،وتدير 11
�شركة يف ��س��اوب��اول��و ،وا�شتهرت منذ
�سنني بع�شقها لنادى باملريا�س وكانت
�أك�ب�ر ال��داع�م�ين ل��ه خ�ل�ال ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،ومل تكن تتخيل �أن تكون
الرئي�س رقم  40يف تاريخ باملريا�س،
و�أن تكون �أول �سيدة تدير النادي بعد
 39رئي�سا رج ً
ال منذ ت�أ�سي�س النادي
عام .1914
و�أ� �ش��ارت رئي�سة ن��ادي ب��امل�يرا���س �إىل
ثقتها يف ق��درة فريقها على حتقيق
ه��ذا اللقب العاملي للمرة الأوىل يف
ت��اري��خ ن��ادي�ه��ا ،بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن �أن

امل�ن��اف����س ه��و ف��ري��ق ت�شيل�سي الذي
ميلك الأف�ضلية ال�ن�ظ��ري��ة ،ولذلك
فهي مل تتابع مباراته الأخ�يرة �أمام
الهالل يف ن�صف النهائي والتي ت�أهل
م ��ن خ�لال �ه��ا مل��واج �ه��ة ب��امل�ي�را���س يف
النهائي.
وقالت " :بكل �صدق ،مل �أ�شاهد مباراة
ت�شيل�سي ،بب�ساطة لأنه مهما كان �إ�سم
املناف�س ال ميكن اال�ستهانة به �سواء
ت�شيل�سي �أو غ�ي�ره ،فنحن يجب �أن
نعمل وجنتهد على �أنف�سنا يف املقام
الأول ،وان نثق يف قدراتنا ،لأنه نهائي
ك�أ�س العامل للأندية ،ومن امل�ؤكد �أنها
�ستكون مباراة يف غاية ال�صعوبة".

واع �ت�برت رئي�سة ن��ادي ب��امل�يرا���س �أن
فريق ت�شيل�سي ميتلك الأف�ضلية على
فريقها يف مواجهتهم املرتقبة اليوم
ال�سبت ،وقالت " بالت�أكيد الأف�ضلية
ت�صب يف م�صلحة ت�شيل�سي ،باملريا�س
م��وج��ود يف �أب��وظ�ب��ي للكفاح ب�أق�صى
جهد ممكن من �أجل التتويج باللقب
وا�ستعادة الك�أ�س للربازيل� ،أنا مت�أكدة
من �أن م�شجعينا فخورون بالتواجد
هنا".
ومل حت�ق��ق الأن��دي��ة ال�برازي�ل�ي��ة وال
�أن��دي��ة �أم��ري�ك��ا اجلنوبية لقب ك�أ�س
ال �ع��امل ل�ل�أن��دي��ة م�ن��ذ � 10سنوات،
وحت��دي��داً م��ن ع��ام  2012ح�ين فاز

فريق كورينثيانز الربازيلي بالك�أ�س
بعد تغلبه على ت�شيل�سي الإجنليزي
�أي �� �ض��ا يف امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة بنتيجة
�1صفر.وتعد هذه امل�شاركة الثانية لباملريا�س
يف ك�أ�س العامل للأندية كممثل لقارة
�أم��ري �ك��ا اجل �ن��وب �ي��ة ل �ل �م��رة الثانية
على ال�ت��وايل ،حيث مل يفتتح �سجل
م�شاركاته يف البطولة �سوى يف عام لعدم ت�شتيت تركيز العبيها ،وف�ضلت
 ،2020ع �ن��دم��ا ح���ص��ل ع �ل��ى لقب �أن حت�ضر على منت طائرتها اخلا�صة
كوبا ليربتادوري�س للمرة الثانية يف �إىل اب��وظ�ب��ي ق�ب��ل م��واج�ه��ة الأهلي
تاريخه.
امل�صري يف ن�صف النهائي ،يف املباراة
رف�ضت
قد
كانت
برييرا
ليلى
يذكر �أن
ال �ت��ي ف ��از ف�ي�ه��ا ب��امل�ي�را���س بهدفني
�أن حت�ضر �إىل �أبوظبي رفقة فريقها ،لال�شيء.

نظمها جمل�س دبي الريا�ضي و�شرطة دبي

ور�شة �أمن املالعب ت�ستعر�ض �أجنح املمار�سات العاملية
•• دبي-الفجر:

ا�ستعر�ضت ور��ش��ة �أم��ن امل�لاع��ب التي نظمها جمل�س دب��ي الريا�ضي و�شرطة
دبي �أجنح املمار�سات العاملية يف جمال �أمن املالعب ،و�شارك فيها ممثلني من
االحت��اد الإيطايل لكرة القدم ،والليغا الإ�سبانية وفرن�سا وجامعة م�سي�سيبي
الأمريكية.
وافتتح فعاليات الور�شة يف مقر جمل�س دب��ي الريا�ضي �سعادة اللواء عبداهلل
الغيثي مدير الإدارة العامة لأم��ن الهيئات واملن�ش�آت وال�ط��وارئ رئي�س جلنة
ت�أمني الفعاليات بدبي بح�ضور علي عمر مدير �إدارة الفعاليات الريا�ضية يف
جمل�س دب��ي الريا�ضي وع��دد من ر�ؤ��س��اء الأٌق�سام يف �شرطة دب��ي وجمل�س دبي
الريا�ضي و�أندية و�شركات كرة القدم بدبي و�أكرث من � 70شخ�ص عرب تقنية
الفيديو ،حيث رحب الغيثي بامل�شاركني من داخل وخارج الدولة ،و�أ�شاد بجهود
جمل�س دبي الريا�ضي يف تنظيم هذه الور�شة و�أكد �أن مثل هذه امللتقيات ت�ساعد
�أهل االخت�صا�ص من مراقبي ال�شرطة و�ضباط �أمن املن�ش�آت بالأندية الريا�ضية
وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية التزوّد ب�أحدث و�سائل ت�أمني املالعب واملباريات والبطوالت
الريا�ضية العاملية من خالل اال�ستفادة من النماذج التي ي�ستعر�ضها اخلرباء يف
الدوري الإيطايل والدوري اال�سباين والفرن�سي وكذلك املركز الوطني لل�سالمة
والأمن الريا�ضي الأمريكي .
وقال الغيثي" :ت�أمني املالعب واملن�ش�آت الريا�ضية هدف ت�سعى دولتنا لتحقيقه،
وهو املحافظة على �سالمة اجلمهور واملرافق الريا�ضية واملتناف�سني والالعبني
واحلكام والإداري�ين وكذلك ت�أمني ال�شخ�صيات الهامة التي حت�ضر الفعاليات
املختلفة ،ويكون ذلك وفق جمموعة من الإج��راءات والتدابري والوقائية قبل
و�أثناء وبعد املباريات والفعاليات الريا�ضية �سيما و�أن املالعب واملن�ش�آت الريا�ضية
ت�ستقطب �أعداد كبرية من اجلماهري من خمتلف االعمار واجلن�سيات ،ولتحقيق

هذا الأمر البد من جتهيز املن�ش�آت الريا�ضية ب�أنظمة �أمنيه حديثه قائمة على
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ت��دار بكفاءة �إداري��ة م�ؤهلة ق��ادرة على حماية
اجلميع ،وخلق بيئة �صحية و�آمنة للمناف�سات ،وت�أهيل الكوادر الب�شرية �أمنياً
و�إدارياً لتكون قادرة على التعامل مع الأحداث كافة".
وحتدث يف الور�شة من خالل تقنية الفيديو كل من �أنطونيو تاالريكو رئي�س
عمليات امل�ب��اري��ات والفعاليات وال�ن��زاه��ة و�ضابط الأم��ن يف االحت��اد الإيطايل
لكرة القدم ،وفرن�شي�سكو دافايل م�ست�شار �شركة �إيكوتينيك للخدمات الأمنية
ب�إيطاليا ،وفلورنتينو فيالبونا مدير النزاهة والأمن يف رابطة الدوري اال�سباين
الليغا ،وم�صطفى �آبا �ساين رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جي�سنت �سبورت للخدمات
الأمنية الريا�ضية يف فرن�سا ،ود� .ستاي�سي هال املدير التنفيذي للمركز الوطني
لل�سالمة والأم��ن الريا�ضي للجماهري بجامعة م�سي�سيبي "�إن �سي �إ���س فور"
بالواليات املتحدة الأمريكية.
وا�ستعر�ض كل من �أنطونيو تاالريكو وفن�شي�سكو دافايل �أهم الإجراءات الأمنية
التي يتم تطبيقها خالل املباريات املهمة ويف امل�سابقات القارية حيث مت الت�أكيد
على �أن تنظيم املباريات القارية يف �إيطاليا يت�ضمن االلتزام بالقوانني املحلية
وال�ق��وان�ين ال��دول�ي��ة وتعليمات االحت ��اد الأوروب� ��ي ل�ك��رة ال�ق��دم وبروتوكوالت
البطوالت ويجب على املنظم وامل�س�ؤول عن الأم��ن يف البطوالت املوائمة بني
هذه القوانني واللوائح ل�ضمان �أمن و�سالمة اجلمهور والفرق وان�سيابية تنظيم
املباريات ،فيما ناق�ش فلورنتينو فيالبونا معايري �أمن املالعب يف نظام ترخي�ص
الأندية املحرتفة حيث قدم �شرحا وافيا عن الإجراءات التي يتم اتباعها لت�أمني
اجلمهور ومنع االحتكاك ب�ين اجلمهور ال��زائ��ر وجمهور الفريق امل�ست�ضيف
وكذلك �سالمة �سيارات فرق العمل وبا�صات نقل الالعبني واحلكام وتفتي�ش
امللعب و�أنظمة كامريات املراقبة يف كل ملعب ،كما حتدث عن املهام التي يقوم
بها فريق الأمن قبل و�أُثناء وبعد كل مباراة وعن التن�سيق بني خمتلف ال�سلطات

الأمنية التي تت�شارك يف العمل ل�ضمان �سالمة اجلميع وعند حدوث اعتداءات �أو
جتاوزات عن�صرية يف املباريات و�أي�ضا التعامل مع امل�شجعني املتطرفني.
وا�ستعر�ض م�صطفى �آبا �ساين دور �شركات الأمن يف ت�أمني املباريات والفعاليات
الريا�ضية بالتن�سيق والتعاون مع ال�شرطة احلكومية ،وا�ستعر�ض جتارب �شركته
يف ت��أم�ين امل�ب��اري��ات ومناطق جت� ّم��ع اجلمهور واالح�ت�ف��االت منذ ك��أ���س العامل
 1998يف فرن�سا وحتى الآن والتي ت�ضمنت عددا كبريا جدا من البطوالت
الريا�ضية الدولية املختلفة ،كما �أكد على �ضرورة تدريب وت�أهيل الأعداد الكافية
من الأفراد القادرين على القيام بجميع مهام ت�أمني املباريات بداية من تفتي�ش
امللعب قبل �ساعات من املباراة وكذلك تفتي�ش وتن�سيق دخ��ول اجلمهور يدويا
وبوا�سطة الكالب البولي�سية املدربة و�أي�ضا الأجهزة احلديثة� ،إىل جانب مراقبة
اجلماهري عرب الرجال الذين ينت�شرون يف امللعب و�أي�ضا عرب كامريات املراقبة
بالتعاون مع ال�شرطة املحلية حيث تتطلب بع�ض املباريات وجود �أكرث من 600
�شخ�ص يعمل �ضمن فرق ت�أمني امللعب ،وتناول �أي�ضا مو�ضوع التقنيات احلديثة

«تنفيذي اليوم الريا�ضي الوطني» ي�ستعر�ض مقرتحات الن�سخة ال�سابعة
•• دبي -وام:

عقد فريق العمل التنفيذي ملبادرة اليوم الريا�ضي الوطني
اجتماعاً تن�سيقياً لبحث ا�ستعدادات �إقامة الن�سخة ال�سابعة
من احل��دث ،ا�ستجابة للدعوة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ع��ام  2015بهدف
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية والبدنية والرتاثية يف يو ٍم واحد
لكل فئات املجتمع.
و�أك ��د امل�ه�ن��د���س ال�شيخ ��س��امل ب��ن �سلطان القا�سمي رئي�س
فريق العمل التنفيذي ملبادرة #اليوم_الريا�ضي_الوطني
يف االج�ت�م��اع ال��ذي عقد با�ستخدام تقنية االت���ص��ال املرئي،

وح�ضرته املهند�سة ع��زة بنت �سليمان الأم�ين العام امل�ساعد
ل�ل���ش��ؤون الإداري� ��ة وامل��ال�ي��ة للجنة الأومل�ب�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ،على
�أهمية تبني العديد من الأفكار واملقرتحات النوعية يف �شتى
الأح��داث �سواء تراثية �أو ريا�ضية �أو ترفيهية �أو غريها من
الأن�شطة الأخرى التي تن�شر ال�سعادة والإيجابية وتبث الفرح
يف نفو�س اجلميع.
و�أ��ش��ار �سعادته �إىل �أن تنظيم امل�ب��ادرة جم��دداً بعد التدابري
الوقائية واالح�ترازي��ة التي فر�ضتها جائحة كوفيد 19 -
ي�أتي انطالقاً من حر�ص اللجنة الأوملبية الوطنية برئا�سة
�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم على عودة
جميع الأن�شطة الريا�ضية واملجتمعية ،ال�سيما و�أن احلدث
ي�شارك فيه جميع الفئات وامل��راح��ل العمرية من �أك�ثر من

 200جن�سية تعي�ش على �أر�ض الدولة.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء فريق العمل وه��م �أحمد الرئي�سي
ممث ً
ال عن �إمارة عجمان ،وفهد عبداهلل بن جمعة عن �إمارة
ر�أ���س اخليمة  ،وعبداهلل �سامل قنزول عن �إم��ارة �أم القيوين،
وط�ل�ال الها�شمي م��ن جمل�س �أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ،و�سعيد
علي العاجل ويا�سر الدوخي من جمل�س ال�شارقة الريا�ضي،
وعنود �سعيد الفال�سي من وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع،
و�صالح ح�سن احل�م��ادي م��ن وزارة تنمية املجتمع ،و�أحمد
بركات العبدويل من الهيئة العامة للريا�ضة ،والنقيب حميد
خمي�س ماجد �آل علي من احتاد ال�شرطة الريا�ضي ،وفاطمة
الرئي�س من جلنة الإمارات للريا�ضة الن�سائية ،وحممد �سعيد
بن دروي�ش املدير التنفيذي للجنة الأوملبية الوطنية.

لت�أمني املن�ش�آت الريا�ضية ويوم املباراة.
وعر�ضت د� .ستاي�سي ه��ال برامج وخ��دم��ات املركز الوطني لل�سالمة والأمن
الريا�ضي للجماهري والبحوث والدرا�سات امليدانية وا�ستطالعات ال��ر�أي التي
يقوم بها املركز والتي تعد مرجعا مهما لإ�صدار القرارات وو�ضع اللوائح اخلا�صة
بتنظيم الفعاليات� ،إىل جانب تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملني يف هذا
املجال احليوي واملهم مبا ي�ضمن جناحهم يف �أداء مهامهم وحماية امل�شاركني يف
املباريات واجلمهور واملن�ش�آت الريا�ضية على النحو الأمثل.
ويحر�ص جمل�س دبي الريا�ضي و�شرطة دبي على تنظيم امللتقيات وور�ش العمل
با�ستمرار وذل��ك بالتعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات الوطنية ،كما يتم ا�ستقطاب
�أ�صحاب اخل�برة من خمتلف دول العامل ال��ذي ا�ستطاعوا حتقيق جناحات يف
ذلك املجال من واقع جتارب واقعية يف �أ�شهر الدوريات واملالعب العاملية بهدف
تطوير ورفع جاهزية امل�ؤ�س�سات الريا�ضية ودعم �سبل اتخاذ القرار من خالل
�إيجاد حلول واعتماد �أنظمة �إدارية تعتمد على املعلومات وحتليلها.
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«الأوملبية» تطلع على برامج وت�صورات
«�ألعاب القوى» امل�ستقبلية
•• دبي-وام:

عقدت �إدارة ال�ش�ؤون الفنية والريا�ضية باللجنة الأوملبية
الوطنية اجتماعا مع احتاد �ألعاب القوى برئا�سة اللواء
دكتور حممد املر ،وبح�ضور املهند�سة عزة بنت �سليمان
الأم�ين العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية للجنة
الأوملبية الوطنية.
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مت خالل االجتماع بحث اخلطط والت�صورات والربامج
امل��و��ض��وع��ة ل�ل�م��راح��ل ال�ع�م��ري��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
�أج�ن��دة اال�ستحقاقات وامل���ش��ارك��ات وال�ب�ط��والت املحلية
التي تنظمها االحت��ادات خ�لال املو�سم الريا�ضي ،على
امل�ستويات كافة حتى موعد �إقامة �أوملبياد باري�س ،كما
مت ا�ستعرا�ض الدورات التدريبية التي ينظمها االحتاد
لإعداد كوادره الفنية خالل املوا�سم املقبلة.

وي�أتي ذلك االجتماع �ضمن �سل�سلة اللقاءات الر�سمية
واالجتماعات ال��دوري��ة التي تعقدها اللجنة الأوملبية
ال��وط �ن �ي��ة م ��ع االحت � � ��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ل�ل�اط�ل�اع على
براجمها ومبادراتها وت�صوراتها امل�ستقبلية ،واالطمئنان
على �سري العمل بال�صورة املنا�سبة من �أجل اال�ستعداد
للم�شاركات اخلارجية املهمة بهدف حتقيق الإجنازات
فيها.

حتت رعاية حمدان بن زايد ..انطالق مناف�سات �سباق «غنا�ضة» اليوم

•• �أبوظبي-وام:

ت �ن �ط �ل��ق ال � �ي� ��وم م �ن��اف �� �س��ات �سباق
"غنا�ضة" للمحامل ال�شراعية فئة
 60قدماً" ،اجلولة الثانية" الذي
ي�ن�ظ�م��ه ن ��ادي �أب��وظ �ب��ي للريا�ضات
البحرية وي�ق��ام حت��ت رع��اي��ة كرمية
م��ن ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن زايد
�آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
ال �ظ �ف��رة مل���س��اف��ة  20م �ي�ل ً
ا بحرياً،
وي���ش�ه��د م���ش��ارك��ة ك �ب�يرة ت���ص��ل �إىل
 100حممل ��ش��راع��ي ،بعد �أن مت
�إغ �ل�اق ب��اب الت�سجيل �أم ����س الأول
اخلمي�س.
ال�ب�ح��ري��ة  4م�لاي�ين دره ��م جوائز وك� ��ان م��و� �س��م ال� �ن ��ادي ال�ت�راث ��ي قد ال�شيخ زايد للفئة نف�سها  60/قدما /قبل �أن يح�سم "منران" اللقب الأول
وت �ق��ام امل �ن��اف �� �س��ات وف ��ق الإج� � ��راءات فريو�س كورونا امل�ستجد.
انطلق ال�سبت املا�ضي ب�إقامة مهرجان و�شهد م�شاركة كبرية ومناف�سة قوية يف املو�سم ل�صاحله.
االحرتازية املتبعة للحد من انت�شار وخ�ص�ص ن��ادي �أب��وظ�ب��ي للريا�ضات للفائزين.

ال�ع���ض��و امل �ن �ت��دب ،ع��ن ث�ق�ت��ه التامة
يف جن ��اح ال �� �س �ب��اق ال �ث��اين للمو�سم
الرتاثي للنادي ،م�ؤكداً �أن انطالقة
املو�سم كانت رائعة ب�سباق مهرجان
ال�شيخ زايد.
و��ش��دد على � �ض��رورة ال �ت��زام اجلميع
باللوائح الفنية وكذلك الإج ��راءات
االحرتازية املتبعة.
وقال " :كان امل�شهد رائعاً يف ال�سباق
الأول وكلنا ثقة �أن يتكرر ال�ي��وم يف
�سباق غنا�ضة ال��ذي يعد واح��داً من
�أه��م �سباقات املو�سم �أي�ضاً ،ونتوجه
بال�شكر وال�ع��رف��ان �إىل �سمو ال�شيخ
ح� �م ��دان ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان على
و�أع��رب �أحمد ث��اين مر�شد الرميثي رع��اي �ت��ه ل�ل���س�ب��اق مب��ا ي���ض��اع��ف من
ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة النادي قيمة احلدث".

«ع .ج .العال» الأجمل يف افتتاح
«دولية �أبوظبي للخيل العربية»
•• �أبوظبي -وام:

�شهدت فعاليات اليوم الأول لبطولة �أبوظبي الدولية جلمال اخليل العربية
 ،2022مناف�سات ق��وي��ة وم�ث�يرة خ�لال �أ��ش��واط�ه��ا ال�ستة وال�ت��ي خ�ص�صت
للمهرات �أعمار �سنة اىل � 3سنوات ،فيما خ�ص�ص �آخر �أ�شواطها للأفرا�س عمر
� 6 - 4سنوات.
وت�ألقت خيول مربط عجمان بتحقيق املركز الأول  4مرات ،فيما خطفت املهرة
"ع .ج .العال" الأ�ضواء بت�سجيلها �أعلى معدل من النقاط خالل املناف�سات
بلغ  92.20نقطة .وتقام البطولة التي ت�ستمر �أربعة �أيام ،برعاية وتوجيهات
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة  ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإم��ارات للخيول العربية ،ومتابعة من
ال�شيخ زايد بن حمد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية.
وجاء متيز املهرة "ع .ج .عال" ملربط عجمان خالل مناف�سات فئة املهرات عمر

�سنتني الق�سم /ب ،/حيث �أح��رزت املركز الأول ،فيما حلت ثانية "دي رميه"
ملربط دبي وحققت  91.00نقطة ،وجاءت يف املركز الثالث "ع  .ج  .نور" خلالد
العمريي ،وح�صلت على  90.60نقطة.
وكانت "ع .ج .موراي" قد افتتحت الثنائية ملربط عجمان ،عندما ت�صدرت
ال�شوط الأول املخ�ص�ص املهرات عمر �سنة الق�سم �/أ ،/وحققت  91.20نقطة،
تلتها يف املركز الثاين�" ،إي .ا�س� .شارجة" لل�شيخ عبداهلل بن ماجد القا�سمي،
وح�صلت على  91.20نقطة �أي�ضا لكن جاء تفوق الأوىل كان بف�ضل درجتها يف
معيار احلركة ،فيما ذهب املركز الثالث �إىل " �أم  .دي ا�س .رو�ضه" لق�صي عبيد
اهلل ،وح�صلت على  90.80نقطة.
وت�صدرت "دي راما" ملربط دب��ي ،فئة املهرات عمر �سنة الق�سم /ب ،/وحققت
 92.10نقطة ،وج��اءت يف املركز الثاين "مريان البداير" ملربط البداير،
وح�صلت على  91.60نقطة ،فيما حلت ثالثة "فريال الزبري" ملربط الزبري،
ونالت اي�ضا  91.60نقطة ،لكن تفوق الو�صيفة جاء بف�ضل درجتها يف معيار

احلركة .و�أح��رزت ع .ج .غزالة ملربط عجمان ،املركز الأول لفئة املهرات عمر
�سنتني الق�سم �/أ ،/حمققة  91.40نقطة ،وحلت ثانية "رميا�س الرميا�س"
ملربط الرميا�س ،وح�صلت على  91.20نقطة ،فيما جاءت يف املركز الثالث "دي
نهب" ملربط دبي ،وحققت  91.10نقطة .و�أكملت "ع .ج .الرباقة اخلام�سة"
رب��اع�ي��ة م��رب��ط ع�ج�م��ان ،ع�ن��دم��ا اع�ت�ل��ت � �ص��دارة ف�ئ��ة امل �ه��رات ع�م��ر � 3سنوات،
وحققت  91.70نقطة ،وحلت يف املركز الثاين "نقوة الزبري" ملربط الزبري،

حمققة  91.60نقطة ،وجاءت ثالثة "هلهولة الهواجر" لعليان �سعيد برتان
الهاجري ،وح�صلت على  91.40نقطة واختتمت الفعاليات الفر�س "جيهندرا"
للفريق امللكي البحريني ،بح�صولها على ��ص��دارة فئة الأف��را���س عمر -6 4
�سنوات ،وحققت  91.60نقطة ،تاركة املركز الثاين للفر�س "ع .ج .بنف�سج"
ملربط عجمان ،والتي ح�صلت على  91.50نقطة ،فيما ذهب املركز الثالث اىل
"�إي .ا�س� .شيخة" لل�شيخ عبداهلل بن ماجد القا�سمي ،ونالت  91.40نقطة.

�إطالق ك�أ�س مان�ش�سرت �سيتي للريا�ضات الإلكرتونية يف �إك�سبو  2020دبي
يف اجلولة النهائية ،التي ت�ست�ضيفها
•• دبي  -وام:
حديقة امل�ه��رج��ان يف �إك�سبو 2020
�أع �ل��ن ن ��ادي مان�ش�سرت �سيتي �أم�س دب��ي ي��وم الأح ��د امل��واف��ق  27فرباير
ع��ن �إط�ل�اق "ك�أ�س مان�ش�سرت �سيتي للمناف�سة على لقب البطولة.
للريا�ضات الإلكرتونية" وهي بطولة ك�م��ا يت�ضمن احل ��دث ن�ه��ائ�ي��ات لعبة
�إل �ك�ترون �ي��ة ل �ك��رة ال �ق��دم ي�ست�ضيف فيفا ،بالإ�ضافة �إىل مباراة ا�ستعرا�ضية
مناف�ساتها �إك�سبو  2020دبي.
لالعبني �ضد العبني ي�شارك فيها كل
وت�ف�ت��ح ال �ك ��أ���س ب ��اب الت�سجيل �أم ��ام م��ن راي��ان بي�سوا و��ش��اون �سربينغيت
ع �� �ش��اق ك ��رة ال �ق ��دم وه � ��واة الأل �ع ��اب املحرتفان يف فريق مان�ش�سرت �سيتي
الإل�ك�ترون�ي��ة وحم�ترف�ي�ه��ا يف جميع للريا�ضات الإلكرتونية ،بالإ�ضافة �إىل
�أنحاء دولة الإمارات ،لتقام مناف�سات جل�سة �أ�سئلة و�أجوبة مع الالعبني.
اجل � ��والت ال�ت��أه�ي�ل�ي��ة ي��وم��ي ال�سبت وت �ق��ام ف�ع��ال�ي��ات ال�ب�ط��ول��ة اجلديدة
والأح ��د  19و 20ف�براي��ر ،وي�شارك يف �إط��ار ال�شراكة التي جتمع �إك�سبو
الالعبان مت�صدرا املراحل الت�أهيلية  2020دب � ��ي ون � � ��ادي مان�ش�سرت

�سيتي وق�سم الريا�ضات الإلكرتونية
التابع ل��ه ،كما تنظم البطولة بدعم
م��ن ��ش��رك��ة ات �� �ص��االت�� ،ش��ري��ك نادي
مان�ش�سرت �سيتي الر�سمي لالت�صاالت.
وت �ظ �ه��ر ع�ل�ام �ت��ا ال �� �ش��ري �ك�ي�ن على
قم�صان العبي فريق مان�ش�سرت �سيتي
للريا�ضات الإلكرتونية خالل مو�سم
 ، 2022 - 2021فيما يتوا�صل
ال �ت �ع��اون بي��ن ال���ش��رك��اء ع�ل��ى تقدمي
حمتوى مميز والتفاعل مع جمهور
النادي على مدار املو�سم.
وميكن لع�شاق الريا�ضات الإلكرتونية
متابعة البث احلي واملبا�شر لفعاليات
احل ��دث ع�ل��ى ق �ن��اة ن ��ادي مان�ش�سرت

�سيتي الر�سمية على من�صة تويت�ش.
وق � ��ال راي� � ��ان ب �ي �� �س��وا ،الع� ��ب فريق
م ��ان �� �ش �� �س�ت�ر � �س �ي �ت ��ي ل� �ل ��ري ��ا�� �ض ��ات
الإل �ك�ت�رون �ي��ة  -ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة : -
"�سعدت ك �ث�ي ً�را ب ��الإع�ل�ان ع��ن هذا
ال�ت�ع��اون ب�ين ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي
و�إك � �� � �س � �ب ��و  2020دب� � ��ي لتقدمي
ك ��أ���س م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي للريا�ضات
الإل �ك�ت�رون �ي ��ة جل �م �ه��ور ك ��رة القدم
وال��ري��ا� �ض��ات الإل �ك�ت�رون �ي��ة يف دولة
الإمارات" .
وتابع" :ت�شهد الريا�ضات الإلكرتونية
ح�ضورًا متزايدًا للمواهب النا�شئة يف
ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل ،و�أن� ��ا مت�شوق

ملتابعة م��واه��ب دول��ة الإم ��ارات �أثناء
م���ش��ارك�ت�ه��م يف م�ن��اف���س��ات البطولة
ولقائهم خالل املراحل النهائية التي
ي�ست�ضيفها �إك���س�ب��و  2020دب��ي يف
وقت الحق من هذا ال�شهر".
م ��ن ج �ه �ت��ه �أ� � �ض� ��اف ك �ي �ف��ن ب� � ��راون،
ن��ائ��ب رئ�ي����س ،الأن���ش�ط��ة الرتفيهية
وال�ف�ع��ال�ي��ات� ،إك�سبو  2020دبي":
�سعداء بالتعاون بني �إك�سبو 2020
دب � � ��ي ون� � � � ��ادي م ��ان �� �ش �� �س�ت�ر �سيتي
ل�ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة احلما�سية
يف ع ��امل ال��ري��ا� �ض��ات الإلكرتونية.
وباعتبارنا املن�صة املعتمدة لإطالق الإل �ك�ترون �ي��ة ،ف��إن�ن��ا نتطلع لتزويد الإل � �ك �ت��رون � �ي � ��ة ب� �ت� �ج ��رب ��ة مم� �ي ��زة ،وت��زي��ده��م ب�ت�ج��ارب مبتكرة تبهرهم
ك ��أ���س م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي للريا�ضات ع�شاق ك��رة ال�ق��دم وه ��واة الريا�ضات وم��وا� �ص �ل��ة ال �ت �ف��اع��ل م ��ع �ضيوفنا وتظل يف ذاكرتهم لفرتة طويلة".

الأنظار نحو تراوري وريال يحل على فياريال وعينه على باري�س
ي�سعى �آدام��ا ت��راوري �إىل تقدمي نف�سه ليكون املع�شوق اجلديد جلماهري
بر�شلونة بعد البداية الرائعة مع النادي الكاتالوين ،فيما يحل ريال مدريد
اليوم ال�سبت �ضيفاً على فياريال يف املرحلة  24من الدوري الإ�سباين وعينه
على ما ينتظره الثالثاء يف باري�س �ضد �سان جرمان.
ويف م �ب��ارات��ه الأوىل ب�ع��د ال �ع��ودة اىل ب��ر��ش�ل��ون��ة ع�ل��ى �سبيل الإع � ��ارة من
ولفرهامبتون الإنكليزي ،ك�سب ت��راوري حمبة جمهور النادي الكاتالوين
بالروح القتالية التي �أظهرها اجلناح الدويل منذ الثانية الأوىل للقاء الذي
فاز به فريقه اجلديد-القدمي على �أتلتيكو مدريد حامل اللقب .2-4
�أره��ق اب��ن الـ 26عاماً دف��اع �أتلتيكو يف ال�شوط الأول من اللقاء ،ال�سيما
املدافع ماريو هريمو�سو ،وحدد الوترية التي �سمحت لفريق املدرب ت�شايف
هرناندي�س يف حتويل تخلفه اىل تقدم  1-3يف ال�شوط الأول ،قبل �أن ي�شق
االره��اق طريقه اليه بعد املجهود اجلبار ما �أدى اىل �إخراجه يف الدقيقة
.61
ومل تكن التمريرة التي �أهدى بف�ضلها غايف هدف التقدم  1-2لرب�شلونة،
نقطة الإ�شادة الوحيدة برتاوري ،بل �أن املجهود اجلبار الذي بذله هجوماً
ودفاعاً �أعطى للفريق بُعداً خمتلفاً واندفاعاً هائ ً
ال خوله يف نهاية املطاف
بح�سم النقاط الثالث والتقدم يف الرتتيب على ح�ساب �أتلتيكو بالذات اىل
املركز الرابع الأخري امل�ؤهل اىل دوري الأبطال.
والآن ،الفر�صة �سانحة �أمام تراوري لك�سب املزيد من حمبة اجلمهور حني
يحل بر�شلونة الأحد �ضيفاً على جاره �إ�سبانيول باحثاً عن فو ٍز ثانٍ توالياً
وت�أكيد التفوق التام على اجلار الذي مل يذق طعم الفوز على "بالوغرانا"
يف الدوري منذ �شباط-فرباير  1-2" 2009يف كامب نو".
وكان ت�شايف �سعيداً جداً مبا قدمه العبه اجلديد ،قائ ً
ال "كانت بداية رائعة

لآداما .نريد منه مهاجمة النا�س (الفريق اخل�صم) و�سيمنحنا الكثري� .إنه
تعاق ٌد رائعٌ" .وعندما ي�شاهد جمهور بر�شلونة العباً مثل تراوري ،فريون
�أنه واح ٌد منهم� ،شخ�ص ُو ِل َد يف م�ست�شفى "لوبريغات" على بعد كيلومرتين
�شخ�ص ت�أ�س�س يف �أكادميية "ال ما�سيا".
فقط من ملعب "كامب نو"،
ٌ
وبالتايل ،يُج�سِ ُد تراوري الوالء للنادي ويُقدِ ُم نف�سه كخيار م�ضا ٍد للفرن�سي
عثمان دميبيلي ال��ذي رف�ض متديد عقده ورف�ض �أي�ضاً الرحيل يف فرتة
االنتقاالت ال�شتوية رغ��م الرغبة الوا�ضحة لل��إدارة بالتخلي عنه ،وذلك
بهدف �أن يرتك "كامب نو" ال�صيف املقبل دون مقابل .ويف ظل اخليارات
القليلة ،قرر ت�شايف والإدارة ال�صفح عن دميبيلي و�إعادته اىل الفريق كي
جال�س على �أريكته يتابع املباريات من خلف
ال يتقا�ضى راتبه ال�ضخم وهو
ٌ
�شا�شة التلفاز.
ً
ً
لكن موقف اجلمهور من الفرن�سي كان جليا متاما يف اللقاء �ضد �أتلتيكو� ،إذ
وجه له �صافرات اال�ستهجان رغم �إبقائه على مقاعد البدالء ورغم مطالبة
ت�شايف ب�أن يكفوا عن ذلك.
وت��راوري لي�س الوحيد ال��ذي ميكن �أن ين�سي بر�شلونة ول��و جزئياً ح�سرة
خ���س��ارة النجم الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل مي�سي ل�صالح ب��اري����س ��س��ان جرمان
الفرن�سي ،بل هناك الآن الغابوين بيار�-إميرييك �أوباميانغ الذي َقدِ َم اىل
الفريق دون مقابل بعد حتريره من عقده مع �أر�سنال الإنكليزي ،وهو �شارك
�ضد �أتلتيكو حني دخل ب��د ًال من ت��راوري ال��ذي كل ما يهمه �أن "اجلمهور
ا�ستمتع .الأمر الأهم هو �أن ي�ستعيدوا الإميان (بالفريق)".
وبعد اكتفائه بفوزين فقط يف �آخ��ر ثماين مباريات� ،سيحاول �أتلتيكو �أال
يخ�سر �أي�ضاً معركة امل�شاركة يف دوري الأبطال حني ي�ست�ضيف خيتايف اليوم
ال�سبت ،وذل��ك بعدما ب��ات االحتفاظ باللقب �شبه م�ستحيل كونه يتخلف

ب�ف��ارق  17نقطة ع��ن ج��اره ري��ال م��دري��د ال�ساعي اىل التح�ضر ب�أف�ضل
طريقة لل�سفر اىل باري�س ومواجهة الأرجنتيني ليونيل مي�سي ورفاقه يف
�سان جرمان الثالثاء يف ذه��اب ثمن نهائي دوري الأب�ط��ال ،حني يتواجه
ال�سبت مع م�ضيفه فياريال.
وعقب الفوز على غرناطة يف املرحلة املا�ضية بهدف قبل رب��ع �ساعة من
النهاية عرب ماركو �أ�سين�سيو ،قال املدرب الإيطايل لريال كارلو �أن�شيلوتي
"هذا الأ�سبوع �سيكون هاماً للغاية .هذه الأم�سية (الأحد املا�ضي) ،لعبنا
بغياب �ستة العبني م�صابني لكني �أعتقد ب�أننا �سن�ستعيدهم جميعهم الأ�سبوع
املقبل" .لكن الهداف الفرن�سي كرمي بنزمية قد ال يكون من بني العائدين
يف مباراة الأحد� ،إذ مل يعاود حتى الآن متارينه اجلماعية بعد الإ�صابة التي
تعر�ض يف الفخذ خالل التعادل مع ليت�شي ( )2-2يف  23كانون الثاين/
يناير حني �أ�ضاع �أول ركلة جزاء له يف الدوري الإ�سباين .و�سيكون الفرن�سي
يف �سباق مع الزمن من �أجل امل�شاركة يف موقعة الثالثاء �ضد �سان جرمان،
مع ا�ستبعاد �إمكانية تواجده يف ت�شكيلة لقاء ال�سبت �ضد فياريال ال�ساد�س
حيث ي�سعى فريقه اىل الإبقاء �أقله على فارق النقاط ال�ست الذي يف�صله
عن مالحقه �إ�شبيلية الذي يفتتح املرحلة اجلمعة �ضد �ضيفه �إلت�شي .ويعي�ش
الأندل�س فرتة كروية رائعة وحما�سية جداً لي�س لأن �إ�شبيلية يناف�س ريال
على اللقب وح�سب ،بل لأن هناك ري��ال بيتي�س ال��ذي يحتل املركز الثالث
بفارق نقطتني �أمام بر�شلونة و 7خلف جاره قبل مواجهته م�ضيفه ليفانتي
الأحد.
وال يكتفي بيتي�س باملناف�سة يف ال��دوري فقط ،بل قطع �أي�ضاً �شوطاً كبرياً
نحو نهائي م�سابقة الك�أ�س بفوزه الأربعاء على م�ضيفه رايو فايكانو 1-2
يف ذهاب ن�صف النهائي.
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الفجر الريا�ضي
•• ال�شارقة -وام:

انطالق فعاليات بطولة ك�أ�س حاكم
ال�شارقة الدولية لقفز احلواجز

�أحرز الفار�س الإماراتي ال�شاب مويف عوي�ضة الكربي بالفر�س "جوود الك"
جائزة املركز الأول يف �أوىل مناف�سات البطولة الدولية لقفز احلواجز من
فئة النجمتني والتي تتزامن مع احل��دث الرئي�س لبطولة ك�أ�س �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة الدولية لقفز احلواجز التي انطلقت فعالياتها م�ساء
�أم����س الأول وت�ستمر حتى ي��وم  13م��ن ف�براي��ر اجل ��اري وينظمها نادي
ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق ب�إ�شراف االحت��اد ال��دويل للفرو�سية و�إحتاد وتتناف�س يف �ستة �أ�شواط بواقع ثالثة �أ�شواط لكل من خيول ال�ست �سنوات
الإم��ارات للفرو�سية وت�شتمل على �سبع مناف�سات دولية من الفئة الرفيعة ومثلها للخيول عمر �سبع �سنوات ونهائيات دوليات القفز للمراحل ال�سنية
 فئة اخلم�س جنوم .للفر�سان من فئة ال�شباب والـ/اجلونيورز /والأ�شبال بواقع ثالث مناف�سات
�ضمن
إمارات
ل
ا
ت�ست�ضيفها
التي
الرابعة
أهيلية
�
الت
باجلولة
وتختتم املناف�سات
لكل فئة ويتم ترحيل نتائجها �إىل مناف�سة ختام كل فئة ويبلغ جمموع جوائز
كما
2022
احلواجز
لقفز
العامل
أ�س
�
لك
أهيلي
�
الت
العربي
بطوالت الدوري
البطولة  /559.700/يورو منها  /424.200/ملناف�سات البطولة من
ألف
�
وتت
النجمتني
فئة
من
الدولية
للبطولة
الرئي�س
�دث
تتزامن مع احل�
فئة اخلم�س جنوم.
�سنوات
/7
ـ
6/
عمر
ال�صغرية
القفز
خيول
ونهائيات
مناف�سات
من �ست
وانطلقت �أوىل مناف�سات البطولة الدولية من فئة النجمتني على امليدان
للفرو�سية
�دويل
�
ل
ا
�اد
�
حت
�اال
�
ب
ال�سابعة
إقليمية
ل
ا
املجموعة
دول
خيول
من
ال��رم�ل��ي اخل��ارج��ي باملناف�سة الرتحيبية ب��رع��اي��ة ف�ن��دق �سنرتو ال�شارقة

ور��ص��دت لها ج��وائ��ز بقيمة  /4000/ي��ورو وج ��اءت مبوا�صفات اجلولة
الواحدة و�صمم م�سارها بحواجز بلغ ارتفاعها � /130/سم مب�شاركة 78
فار�ساً وفار�سة جنح منهم  15فار�سا يف �إكمال اجلولة الرئي�سة دون خط�أ
وتوج بك�أ�س املركز الأول فار�س نادي ال�شارقة للفرو�سة وال�سباق مويف عوي�ضة
الكربي و�أكمل اجلولة مع الفر�س "جوود الك" يف زمن بلغ  /55.17/ثانية
وحاز جائزة املركز الثاين الفار�س ال�سوري �شادي غريب مع الفر�س "�أليت
دو بونت�س" و�أكمل معها اجلولة يف زمن بلغ  /57.81/ثانية ونال جائزة
املركز الثالث فار�س نادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق حممد الكميتي مع
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الفر�س "�إينا فان دو" و�أنهى معها اجلولة يف زمن بلغ  /59.10/ثانية.
و�شهد ميدان ال�صالة املغطاة مبركز ال�شارقة للفرو�سية �أوىل مناف�سات
نهائي فئة الأ�شبال ب��دول املجموعة الإقليمية ال�سابعة وج��اءت من جولة
واح��دة و�صمم م�سارها بحواجز بلغ ارتفاعها � /110/سم مب�شاركة 17
فار�ساً وفار�سة جنح منهم  11فار�ساً يف �إكمال اجلولة دون خط�أ و�سرتحل
نتائجهم �إىل مناف�سة اخل�ت��ام و�أعقبتها املناف�سة الأوىل لنهائي فر�سان
املجموعة ال�سابعة من فئة /اجلونيورز /مبوا�صفات اجلولة الواحدة �أي�ضاً
و�صمم م�سارها بحواجز بلغ ارتفاعها � /120/سم مب�شاركة  17فار�ساً
وفار�سة جنح منهم  9فر�سان يف �إكمال اجلولة دون خط�أ وباملثل مت ترحيل
نتائجهم �إىل مناف�سة اخلتام.
و�أقيمت " اجلمعة "  9مناف�سات �صباحاً وتتوا�صل خالل الفرتة امل�سائية
على امليادين الداخلية واخلارجية وتقام مناف�ستان دوليتان من فئة اخلم�س
جنوم على ميدان ال�صالة املغطاة التي ت�ست�ضيف احلدث الرئي�س من فئة
اخلم�س جنوم للمرة الرابعة ك�أول �صالة مغطاة ت�ست�ضيف مثل هذا امل�ستوى
املتقدم من البطوالت الدولية لقفز احلواجز بال�شرق الأو�سط.

مان �سيتي وليفربول يف �آخر ا�ستعداد قبل اال�ستحقاق القاري
يخو�ض مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر وو�صيفه ليفربول ا�ستعدادات �أخ�يرة �سهلة
قبل ا�ستحقاقهما القاري الأ�سبوع املقبل ،عندما يحل الأول على نوريت�ش �سيتي
والثاين على برينلي �ضمن مناف�سات املرحلة اخلام�سة والع�شرين من الدوري
االنكليزي ،يف حني حتتدم املعارك على املقاعد االوروبية.
وتنتظر ليفربول مباراة قوية ومرتقبة مع �إن�تر بطل �إيطاليا يف ميالنو يف
ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري �أبطال �أوروبا االربعاء ،يف حني يخو�ض �سيتي
امتحا ًنا �أ�سهل �ضد �سبورتينغ يف الربتغال الثالثاء.
ويت�صدر �سيتي الدوري مبتعدًا بت�سع نقاط عن ليفربول� ،إال �أن للأخري مباراة
م�ؤجلة على �أر�ضه �ضد ليدز يونايتد تخوله �إعادة �إ�ضرام النار يف املناف�سة على
اللقب .وكان �سيتي عاد اىل �سكة االنت�صارات يف ال��دوري بفوزه على برنتفورد
االربعاء بعد تعرث �صغري �أمام �ساوثمبتون يف املرحلة ما قبل املا�ضية (،)1-1
وال يزال �سجله خال ًيا من الهزائم يف الـ"برمريليغ" يف �آخر  14مباراة (13
انت�صارًا وتعادل).
ومن غري املتوقع �أن يواجه �سيتي �صعوبة يف مواجهة نوريت�ش الثامن ع�شر رغم
العرو�ض اجليدة التي يقدمها الـ"كاناريز" م�ؤخ ًرا مع ثالث مباريات من دون
هزمية (انت�صاران وتعادل).
ويف ظل جمموعة مدججة بالنجوم والعبني جلهم من الطراز االول ،تخول
املدرب الإ�سباين بيب غوارديوال يف املداورة ب�شكل هائل يف ت�شكيالته اال�سا�سية،
من غري املمكن احلديث عما �إذا �سيلعب بالفريق "االقل قوة" و�إراح��ة العبيه
اال�سا�سيني ملباراة الثالثاء.
من جهته ،ي�أمل ليفربول يف �إبقاء ال�ضغط على �سيتي وحتقيق ف��وزه الرابع
توال ًيا يف الدوري عندما يحل على برينلي املتذيل االحد.
وا�ستعاد الـ"ريدز" جهود العبه ال��دويل امل�صري حممد �صالح بعد خ�سارته
االح��د املا�ضي نهائي ك�أ�س �أمم �إفريقيا ،ون��زل بديال يف ن�صف ال�ساعة االخري
خالل الفوز على لي�سرت �سيتي �2-صفر يف "�أنفيلد" اخلمي�س و�سط ترحيب

ح��ار م��ن اجل�م��اه�ير وك��ان ق��اب قو�سني م��ن ت�سجيل ه��دف بعد �أن �أت�ي�ح��ت له القمة �ضد الغرمي �أر�سنال يف هذه املرحلة ،لتو�سيع الفارق معه اىل �أكرث من
فر�ص حمققة.
�أربع نقاط ،عل ًما �أن البلوز خا�ض مباراة �أكرث من فريق املدرب الأملاين يورغن
يف غ�ضون ذلك ،يُرتقب عودة زميله �ساديو مانيه الذي توجه اىل بالده لالحتفال كلوب.
باللقب الذي توجت به ال�سنغال للمرة االوىل يف تاريخها بركالت الرتجيح على ومل يت�أثر ليفربول بغياب مهاجمَيه طيلة الفرتة� ،إذ فاز مببارياته الثالث يف
ح�ساب "الفراعنة" ،ليكون جاه ًزا �أقله للمواجهة �ضد �إنرت.
الدوري ،كما بلغ املباراة النهائية من ك�أ�س الرابطة على ح�ساب �أر�سنال والدور
و�سيحاول ليفربول الإف��ادة من غياب ت�شل�سي الثالث املن�شغل ال�سبت يف نهائي ثمن النهائي من ك�أ�س �إنكلرتا ،ال �سيما بف�ضل جنمه الربتغايل املت�ألق ديوغو
ك�أ�س العامل للأندية يف �أبو ظبي �ضد باملريا�س الربازيلي والذي �ألغيت مباراته جوتا �صاحب الهدفني �ضد لي�سرت رفع بهما ر�صيده اىل  12هد ًفا يف الدوري
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هذا املو�سم ،يف املركز الثاين خلف �صالح املت�صدر (.)16
وتفتتح املرحلة ال�سبت بلقاء مان�ش�سرت يونايتد ال�ساد�س واملتذبذب م�ؤخ ًرا مع
�ضيفه �ساوثمبتون ،يف م�سعى "ال�شياطني احلمر" للعودة اىل االنت�صارات بعد
نتيجتني خميبتني توال ًيا.
ف��رط يونايتد باملركز ال��راب��ع ب�سقوطه يف ف��خ التعادل (� )1-1أم��ام م�ضيفه
برينلي �صاحب امل��رك��ز االخ�ي�ر ال�ث�لاث��اء ،وذل��ك بعد ب�ضعة �أي��ام م��ن خروجه
من الدور الرابع مل�سابقة الك�أ�س بخ�سارته على �أر�ضه بت�شكيلته الأ�سا�سية امام
ميدلزبره من امل�ستوى الثاين "ت�شامبيون�شيب" بركالت الرتجيح ،يف مباراة
�أهدر فيها الفر�صة تلو االخرى.
وبعد �أن �أهدر ركلة جزاء يف مباراة الك�أ�س وف�شل يف الت�سجيل �ضد برينلي ،يكون
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو قد �أخفق يف الت�سجيل يف خم�س مباريات توال ًيا،
وهي �أطول فرتة عجاف تهديف ًيا على �صعيد االندية منذ العام  2010عندما
كان يف �صفوف ريال مدريد الإ�سباين.
وتربز مواجهة قوية بني توتنهام ال�سابع مع �ضيفه ولفرهامبتون الثامن االحد،
يف م�سعى الفريقني لتعوي�ض الهزمية وت�ضييق اخلناق على املقاعد االوروبية.
وكان توتنهام مني بخ�سارة قا�سية على �أر�ضه �ضد �ساوثمبتون االربعاء ،كانت
الثانية توال ًيا يف ال��دوري بعد �سقوطه �ضد ت�شل�سي ،عندما �سجل ال�ضيوف
هدفني يف �آخر ع�شر دقائق ليقلبوا ت�أخرهم اىل فوز مثري .2-3
�أم��ا ولفرهامبتون ،فف�شل يف الإف ��ادة من النق�ص ال�ع��ددي لأر�سنال اخلمي�س
يف الدقائق الع�شرين االخ�ي�رة ،ليتلقى الهزمية االوىل يف ال��دوري ه��ذا العام
(�1-صفر) بعد �سل�سلة م��ن ث�لاث��ة ان�ت���ص��ارات ت��وال� ًي��ا وخم�س م�ب��اري��ات دون
هزمية.
ورغ��م �أن��ه خا�ض مباراتني �أك�ثر من غرميه اللندين ،ي�سعى و�ست ه��ام الرابع
للإفادة من غياب �أر�سنال اخلام�س عن هذه املرحلة وتو�سيع الفارق معه اىل
�أكرث من نقطة عندما يحل على لي�سرت �سيتي الثاين ع�شر الأحد.

مونديال الأندية ..ت�شل�سي وباملريا�س بوكيتينو :قرار مبابي ب�ش�أن م�ستقبله
ي�سعيان لدخول التاريخ بلقب �أول
لن يت�أثر باملباراة �ضد ريال مدريد

�سيكون ت�شل�سي الإنكليزي بطل �أوروب��ا وباملريا�س الربازيلي بطل �أمريكا
اجلنوبية على موعد مع التاريخ ،يف �سعيهما لتحقيق لقبهما الأول عندما
يلتقيان ال�ي��وم ال�سبت على ا�ستاد حممد ب��ن زاي��د يف �أب��و ظبي يف نهائي
مونديال الأندية لكرة القدم.
ويتطلع ت�شل�سي ال��ذي ي�شارك للمرة الثانية يف البطولة للث�أر من الكرة
الربازيلية ،بعدما �سقط �أمام كورينثيانز �صفر -1يف نهائي  ،2012وهي
اخل�سارة الوحيدة ملمثل �أوروب��ا �أم��ام نظريه من �أمريكا اجلنوبية يف �آخر
 14ن�سخة .كما ي�سعى "البلوز" لي�صبح ثالث فريق �إنكليزي يتوج باللقب
بعد مواطنيه مان�ش�سرت يونايتد يف 2008
وليفربول يف .2019
ويعد الإ�سباين �سي�سار �أ�سبيليكويتا
م ��داف ��ع وق ��ائ ��د ت���ش�ل���س��ي الالعب
الوحيد الباقي من الت�شكيلة التي
خا�ضت نهائي  ،2012وهو يتذكر
بح�سرة م��اح��دث قبل ع�شر �سنوات
ع�ن��دم��ا ح��رم ه��دف ال �ب�يرويف باولو
غ�ي�ري ��رو ف��ري �ق��ه م ��ن ن �ي��ل اللقب
ال ��وح �ي ��د ال �ك �ب�ي�ر ال � ��ذي ينق�ص
خزائنه.

وق��ال امل��داف��ع املخ�ضرم ( 32ع��ا ًم��ا) "�أ�شعر بحما�س كبري ،خا�صة و�أنني
�شعرت بجرح بالغ يف  2012وال�ف��وز بهذا اللقب لأول م��رة م��ع النادي
ريا".
�سيكون �إجنا ًزا كب ً
وتابع "رمبا مع م��رور الوقت ن��درك مدى �صعوبة هذه املهمة ،لقد ر�أينا
كيف ا�ستعد كورينثيانز لنهائي � ،2012أحيا ًنا ت�صنع التفا�صيل ال�صغرية
الفارق ويف ذلك اليوم مل نكن يف �أف�ضل حاالتنا ،لقد �شعرت بجرح بالغ
وقتها".
ومل تكن بداية بطل �أوروبا مثالية يف الن�سخة احلالية بعدما جتاوز الهالل
ب�صعوبة بالغة يف ن�صف النهائي �1-صفر يف مباراة كان بطلها احلار�س
الإ�سباين كيبا �أري�ساباالغا الذي لعب �أ�سا�س ًيا ،رغم عودة ال�سنغايل �إدوار
مندي من الكامريون بعدما ف��از الأح��د املا�ضي مع منتخب ب�لاده بلقب
ك�أ�س �أمم �إفريقيا.
وق��ال امل�ج��ري زول��ت ل��وف م�ساعد الأمل��اين توما�س توخل م��درب ت�شل�سي
وال��ذي بقي يف لندن ب�سبب �إ�صابته بفريو�س كورونا ويتوقع ان يتواجد
يف النهائي يف حال جاءت م�سحته الأخرية �سلبية "عندما كنا بحاجة �إليه
ريا� ،إنه يلعب ويتدرب ب�شكل جيد ،ونحن
(كيبا) كان هناك وقدم �أداء كب ً
حمظوظون لوجوده".
و�أكد "�سنقرر الحقًا من �سيلعب النهائي ،نحن ننتظر ر�أي توما�س (توخل)
ومدربي حرا�س املرمى قبل �أن نتخذ القرار النهائي".
من جهته ،يلعب باملريا�س من دون �ضغوط �أمام ت�شل�سي بعدما عو�ض
م�شاركته الأوىل ال�سلبية يف .2021
وتعر�ض بطل ليربتادوري�س يف �آخ��ر ن�سختني خل�سارتني
يف الدوحة (ن�صف النهائي ومباراة حتديد املركز الثالث
�ضد الأهلي امل�صري) ،لكنه بد�أ الن�سخة احلالية بقوة
بتجاوزه الأهلي �2-صفر يف دور الأربعة.
واع�ترف خواكني بيكويري�س املدافع االوروغوياين
لباملريا�س �أن حظوظ بطل �أوروبا هي الأقوى للفوز
باللقب ،يف حماولة منه لتخفيف ال�ضغوط عن
فريقه.
وق��ال "ت�شل�سي فريق كبري ،يلعب يف الدوري
االنكليزي املمتاز وهو الدوري الأقوى والأكرث
تناف�سية يف العامل بالن�سبة يل".
وي �ل �ع��ب الأه� �ل ��ي ب �ط��ل �إف��ري �ق �ي��ا م ��ع الهالل
ال�سعودي بطل �آ�سيا يف مواجهة عربية -عربية
ال�سبت � َ
أي�ضا يف مباراة حتديد املركز الثالث.
ولن تكون مباراة الهالل والأهلي هام�شية
بل مهمة للطرفني ،الأول بح ًثا عن املركز
الثالث للمرة الأوىل بعدما اكتفى بالرابع يف
 2019بخ�سارته �أمام مونتريي املك�سيكي
ب��رك�ل�ات ال�ترج �ي��ح ،وال �ث ��اين ل�ن�ي�ل��ه للمرة
الثالثة بعد عامي  2006و.2021
وق��ال �سيد عبد احلفيظ �إداري الأه �ل��ي ملوقع
النادي امل�صري "�صعوبة املواجهة تكمن يف �أنها بني
فريقني عربيني كبريين ،وكل منهما ي�سعى �إىل حتقيق
امليدالية الربونزية يف ك�أ�س العامل لتتويج جمهود مو�سم
قاري �شاق للغاية".
ووافقه ال��ر�أي مدافع الهالل حممد الربيك بت�أكيده ملوقع االحتاد
ال��دويل لكرة القدم (فيفا) �أن "مباراة املركز الثالث �ستكون �صعبة،
خ�صو�صا �أننا �سنلعب املباراة الثالثة يف فرتة زمنية ق�صرية".
ً
وتابع "كالعب كرة قدم ،عليك �أن تتعلم من خو�ض هذه التجارب واملباريات
درو�سا من كل مباراة واال�ستفادة منها
الكبرية .يجب علينا دائ ًما �أن نتعلم ً
مع النادي واملنتخب".

م ��ع ق� ��درة ه��ائ �ل��ة ع �ل��ى التحليل،
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ري ��ال م��دري��د الإ� �س �ب��اين يف دوري
اىل �أن م �ب��اب��ي "ميلك كاريزما
�أب �ط ��ال �أوروب� � ��ا ل��ن ي �ك��ون ل�ه��ا �أي
مده�شة" .وك � ��ان م �ب��اب��ي ان�ضم
"ت�أثري" على قرار مهاجم الفريق
اىل ب��اري ����س � �س��ان ج��رم��ان قاد ًما
كيليان مبابي بالبقاء يف �صفوفه
م��ن م��ون��اك��و ��ص�ي��ف ع ��ام 2017
من عدمه.
مقابل �صفقة �ضخمة بلغت 180
وق� � ��ال ب��وك �ي �ت �ي �ن��و يف ح ��دي ��ث مع
مليون ي��ورو وينتهي عقده يف 30
�إذاع � ��ة "كادينا �سري" الإ�سبانية
ح��زي��ران/ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل ،وبالتايل
قبل � 4أي��ام من املواجهة املرتقبة ع �ل��ى م�ل�ع��ب "بارك دي بران�س" � �س �ي �ت ��أث��ر مب � �ب � ��اراة �أو مواجهة ب ��ات ح � � ًرا ل �ل �ت �ف��او���ض م ��ع �أي ناد
ي�شاء عل ًما �أن ري��ال مدريد مر�شح
ذه��ا ًب��ا يف ال��دور ثمن النهائي بني يف ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ف��رن���س�ي��ة باري�س مزدوجة �إق�صائية".
ريال مدريد وباري�س �سان جرمان "ال �أعتقد �أن قرا ًرا بهذه الأهمية و�أ� �ض��اف "�إنه � �ش��اب ذك ��ي ،نا�ضج ،للح�صول على خدماته.

نابويل�-إنرت و�أتاالنتا-يوفنتو�س يف مواجهتني مف�صليتني

تتجه الإن �ظ��ار يف املرحلة اخلام�سة والع�شرين م��ن ال ��دوري الإي �ط��ايل اىل
ملعبي نابويل و�أتاالنتا اللذين ي�ست�ضيفان مواجهتني مف�صليتني �ضد �إنرت
ويوفنتو�س توالياً ،الأوىل من �أجل ال�صدارة والثانية من �أجل ال�سباق على
امل�شاركة يف دوري الأب�ط��ال .وبعد خ�سارته الدراماتيكية يف املرحلة املا�ضية
�أم ��ام ج��اره م�ي�لان  2-1يف م�ب��اراة ك��ان متقدماً خاللها حتى رب��ع ال�ساعة
الأخري قبل �أن تهتز �شباكه بهدفني يف غ�ضون ثالث دقائق بطلهما الفرن�سي
�أوليفييه جريو ،يجد �إنرت نف�سه مهدداً بالتنازل عن ال�صدارة يف حال خ�سارته
�أو حتى تعادله مع م�ضيفه نابويل ال�سبت .وتقل�ص الفارق الذي يف�صل حامل
اللقب عن نابويل بالذات وميالن اىل نقطة فقط ،ما يعني �أن خ�سارته �ستمنح
الفريق اجلنوبي ال�صدارة وتعادله �سيفتح الباب �أمام جاره وخ�صمه املقبل يف
ن�صف نهائي الك�أ�س ميالن لالنق�ضا�ض عليها يف حال فوزه الأحد على �ضيفه
�سمبدوريا يف مباراة يخو�ضها مبعنويات مرتفعة ج��داً بعد ف��وزه الكا�سح يف
منت�صف الأ�سبوع على الت�سيو �4-صفر يف ن�صف نهائي الك�أ�س� .صحيح �أن �إنرت
ا�ستعاد توازنه �سريعاً ببلوغه ن�صف نهائي الك�أ�س على ح�ساب روما (�2-صفر)،
لكن مهمته �ستكون �شاقة على ملعب "دييغو �أرماندو مارادونا" �ضد فريق قادم
من �أربعة انت�صارات متتالية .وعلق مدرب �إنرت �سيموين �إينزاغي على مواجهة
نابويل ال��ذي خ�سر ذهاباً يف "�سان �سريو" بنتيجة  ،3-2قائ ً
ال "نحن نعلم
ب�أنهم ٌ
فريق جي ٌد جنح يف االحتفاظ بجميع العبيه (خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوية ال�شهر املا�ضي)� .إنهم مناف�سون على اللقب" الذي مل يحرزه النادي
اجلنوبي منذ �أيام الأرجنتيني الأ�سطوري الراحل مارادونا عام .1990
و�سيكون �إينزاغي غائباً عن لقاء نابويل ب�سبب تهجمه على احلكم يف مباراة
الدربي ،مع تغرميه مبلغ � 15أل��ف ي��ورو .ومل يكن امل��درب ال�سابق لالت�سيو
را�ضياً عن ه��دف التعادل ال��ذي �سجله ج�يرو يف الدقيقة  75دقيقة بعدما
كان �إنرت متقدماً منذ الدقيقة  38عرب الكرواتي �إيفان بريي�شيت�ش .واعترب
�إينزاغي �أن احلكم تغا�ضى عن خط�أ ارتكب على العبه الت�شيلي �أليك�سي�س
�سان�شي�س قبل هدف الفرن�سي.
و�أوقف مدافع �إنرت �ألي�ساندرو با�ستوين ملباراتني ب�سبب �إهانته للحكم يف �أكرث
من منا�سبة يف املباراة لكنه �أ�صيب �أ� ً
صال يف لقاء الك�أ�س �ضد روما بغ�ض النظر
عن الإيقاف .ويف اجلهة املقابلة ،من املرجح �أن ي�ستعيد مدرب نابويل لوت�شانو
�سباليتي ال�سنغايل كاليدو كوليبايل والكامريوين �أندري-فرانك زامبو بعد
عودتهما اىل �إيطاليا �إث��ر م�شاركتهما يف ك�أ�س الأمم الإفريقية التي توجت
بلقبها ال�سنغال ،فيما �سبقهما النيجريي فيكتور �أو�سيمهن بعد اخلروج املبكر

لبالده وكان �صاحب الهدف الأول يف الفوز على فيني�ستيا �2-صفر يف املرحلة
املا�ضية ،منهياً �صياماً عن التهديف منذ منت�صف ت�شرين الأول�/أكتوبر.
و�سيخو�ض �إنرت ونابويل املوقعة وتركيزهما �أي�ضاً على ما ينتظرهما الأ�سبوع
املقبل� ،إذ �أن الأول مدعو ملواجهة ليفربول الإنكليزي الأرب�ع��اء على �أر�ضه
يف ذه��اب ثمن نهائي دوري الأب�ط��ال ،فيما ي�سافر الثاين اىل �إ�سبانيا للقاء
بر�شلونة اخلمي�س يف الدور الإق�صائي الفا�صل مل�سابقة "يوروبا ليغ".
وبعد �أن ك��ان �آخ��ر فريق يُ�سق ُِط يوفنتو�س يف �آخ��ر  14مباراة �ضمن جميع
امل�سابقات بالفوز عليه يف تورينو �1-صفر ،ي�ستقبل �أتاالنتا عمالق تورينو
وهو يدرك ب�أن الهزمية �ست�ضعف حظوظه بامل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا
بعدما ب��ات متخلفاً بفارق نقطتني عن "بيانكونريي" الرابع نتيجة ف�شله
يف اخل��روج ف��ائ��زاً من امل��راح��ل الثالث املا�ضية .ويخو�ض فريق امل��درب جان
بيريو غا�سبرييني اللقاء مبعنويات مهزوزة متاماً بعد خروجه الدراماتيكي
اخلمي�س من ربع نهائي الك�أ�س على يد �ضيفه فيورنتينا بخ�سارته  3-2بهدف
قاتل يف لقاء �أكمله ال�ضيوف بع�شرة العبني .وخالفاً لأتاالنتا ،يبدو يوفنتو�س
يف م�سار ت�صاعدي لي�س لأنه مل يخ�سر وح�سب �أياً من مبارياته الـ 13الأخرية
حملياً وقارياً ،بل لأنه بات ي�ضم الآن هدافاً فتاكاً ب�شخ�ص ال�صربي دو�شان
فالهوفيت�ش الذي �أهدى فريق املدرب ما�سيميليانو �أليغري هدف الت�أهل يف
الرمق الأخري اىل ن�صف نهائي الك�أ�س اخلمي�س على ح�ساب �سا�سوولو (،)1-2
بعدما �سجل �أي�ضاً يف مباراته الأوىل بقمي�ص "بيانكونريي" يف املرحلة املا�ضية
�ضد فريونا (�2-صفر).
ورغم البداية النارية مع عمالق تورينو� ،أقر العب فيورنتينا ال�سابق اخلمي�س
ب�أنه "�سي�ستغرق الأمر بع�ض الوقت من �أجل التفاهم (مع زمالئه اجلدد)،
ال زلنا يف البداية" ،م�ضيفاً "كما قلت �سابقاً� ،أنا ٌ
مدين بالكثري لزمالئي يف
ً
الفريق واملدرب والنادي الذين �أ�سعدوين كثرياً ،مل يكن ذلك ممكنا بدونهم،
�إن��ه ل�شرف يل �أن �أت��واج��د هنا"� .أم��ا �أل�ي�غ��ري ،ف�ق��ال "نحن ��س�ع��داء بوجود
فالهوفيت�ش الذي ال يزال يتعني عليه التح�سن مبهاجمة العمق ب�شكل �أف�ضل،
لكن هذا جزء من حت�سني كل العب" .وتطرق اىل حظوظ يوفنتو�س باملناف�سة
على اللقب بعدما عاد من بعيد عقب بداية مو�سم خميبة ج��داً ،قائ ً
ال "من
املحتمل �أن نكون مت�أخرين بفارق  11نقطة عن �إنرت (يف حال فوز الأخري
على نابويل ال�سبت لأن الفارق حالياً  8نقاط) ،وعلينا �أن نخو�ض ال�سباق �ضد
�أتاالنتا الأح��د .يجب �أن نكون م�ستعدين� .ستكون املعركة وجهاً لوجه حتى
النهاية".

الكمبيوتر اخلارق يك�شف ما ح�صل بالكون
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تزعم ب�أنها وقعت يف حب �شبح

تهجر حبيبها بعدما اكت�شفت مرا�سلته  85امر�أة

هل �سبق و�أن �سمعت ب��أن �شخ�صاً ما ارتبط بـ �شبح؟ هذا
ما تنوي فعله امر�أة بريطانية من �أك�سفورد �شاير ،حيث
ادع��ت ب�أنها وقعت يف ح��ب �شبح و�أن�ه��ا ب��د�أت بالتخطيط
لإق��ام��ة ح�ف��ل زف��اف�ه��ا عليه خ�ل�ال وق��ت ق���ص�ير .وتزعم
بروكارد ( 38عاماً) والتي تعمل كمغنية وكاتبة �أغاين،
ب�أنها وقعت يف حب ال�شبح �إدواردو وهو جندي من الع�صر
الفيكتوري ،بعدما ظهر يف منزلها العام املن�صرم .وتقول
بروكارد�" :أنا و�إدواردو نتجادل حال ًيا حول موعد الزفاف.
�أري��د حفل زف��اف �صيفي لكنه يكره احل��رارة التي جتعله
يذوب" وت�ضيف ب��روك��ارد " :ع��ادة م��ا ير�سل يل �إدواردو
ر�سائل �شفهية وروحية �أ�شعر بها ،وكلما �أردت احلديث معه
�أو اال�ستف�سار عن �شيء ما ،ف�إنه يجد طريقة ما للتوا�صل
معي" وعبرّ ت بروكارد عن �أ�سفها ،لأنها مل تعرث بعد على
م�ؤ�س�سة تقبل �إج ��راء عقد ال�ق��ران فيها ،وق��ال��ت �إن�ه��ا ال
تريد �شيئاً �سوى حفل زفاف بف�ستان �أبي�ض مع �إدواردو.
وبح�سب بروكارد ،ف�إن �إدواردو ظهر لها مرات قليلة طوال
الفرتة املا�ضية� ،إال �أنها ت�شعر بوجوده معها على الدوام.

ك�شفت �إح ��دى م�ستخدمات تيك ت��وك ع��ن ال�سبب ال��ذي دفعها
لهجر حبيبها ،حيث اكت�شفت �أنه يخونها عرب مرا�سلة  85امر�أة
على تطبيق تيندر .وك�شفت توري ،التي تن�شر على تيك توك حتت
ا�سم @� self.timer.toriأن��ه بينما ك��ان حبيبها يعمل ملحاولة
مواعدة ام��ر�أة �أخ��رى خلف ظهرها ،مل تكن هناك ام��ر�أة واحدة
مهتمة مبواعدته .ويف مقطع فيديو انت�شر على نطاق وا�سع مع
�أكرث من  900000م�شاهدة� ،أو�ضحت توري ،وهي من الواليات
إحراجا و�أملا للقلب ب�صدق من ت�صفح
املتحدة قائلة "ما هو �أكرث � ً
هاتف حبيبك ومعرفة �أنه يخونك؟".
و�أ�ضافت ت��وري "�إن ت�صفح هاتف حبيبك لتكت�شفي �أن��ه يحاول
ويف�شل بن�شاط يف خيانتك هو عار و�إحراج ال �أمتنى �أن يتعامل معه
حتى �ألد �أعدائي" .واعرتفت توري ب�أنها �شعرت برغبة البكاء يف
البداية ب�سبب فكرة �أن حبيبها كان غري خمل�ص لها ،لكنه وجدت
يف عدم قدرته على العثور على "فتاة واحدة" ليخونها معها �أمراً
حمرجاً للغاية ،لدرجة �أنها تخلت عنه يف احلال ،بح�سب �صحيفة
مريور الربيطانية .و�أو�ضح توري "�إنه هنا يحاول بن�شاط ،ويبذل
اجلهد والوقت ،فهو يبحث عن فتاة واحدة ملنحه بع�ضاً من وقتها،
لكن ال�صور التي اختارها مللفه ال�شخ�صي حمرجة للغاية لدرجة
�أنه ال ميكنه احل�صول العثور على �أي فتاة تقبل به".

ي�شرتطان على زوار طفلهما القيام بالأعمال املنزلية

�أخريا ..القب�ض على الل�ص الذي �أ ّرق نيمار

تعر�ض زوجان بريطانيان مل يتم الك�شف عن هويتهما،
الن� �ت� �ق ��ادات وا� �س �ع��ة ،ب���س�ب��ب ق��ائ �م��ة �� �ش ��روط و�ضعاها
ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��رغ �ب��ون ب��زي��ارة طفلهما حديث
ال��والدة ،والتي ت�شمل �إح�ضار الهدايا والقيام بالأعمال
املنزلية ،و�أ�شياء �أخرى عديدة .وتطلب قائمة ال�شروط
من ال�ضيوف القيام بالأعمال املنزلية يف جميع �أنحاء
املنزل ،و�شراء الطعام للعائلة ،وتقدمي الهدايا التي مت
حتديدها م�سبقاً وعدم و�ضع مزيالت التعرق �أو العطور
�أثناء الزيارة .وقالت الأم ،على موقع ريديت �إن �إح�ضار
ال�ه��داي��ا �أم��ر � �ض��روري عند ال��زي��ارة ،ول�ك��ن �إذا مل يكن
ال�ضيوف قادرين على حتمل تكاليف الهدايا �أو الطعام،
فعليهم القيام باملهام املنزلية عو�ضاً عن ذلك.
حتتوي قائمة ال�شروط �أي�ضاً ،االمتناع عن التدخني،
واحل���ص��ول على لقاح ك��ورون��ا ،وع��دم حمل الطفل دون
موافقته ،واالبتعاد عنه �إذا كان ال�ضيف ي�شعر باملر�ض.
ويطالب الأب ��وان ال�ضيوف برتتيب موعد م�سبق يتم
االتفاق عليه قبل �أ�سبوع ،لزيارة الطفل التي ال يجب �أن
ت�ستمر �أكرث من �ساعة ،وعدم التقاط �صور �سيلفي معه،
وعدم تقدمي امل�شورة للأبوين حيال كيفية العناية به.
وين�ص �أح��د ال���ش��روط ،على �إح���ض��ار هدية للطفل من
قائمة معدة م�سبقة من الأبوين ،يف الزيارة الأوىل� ،أما
يف الزيارات الالحقة ف ُيطلب �إح�ضار البقالة والطعام.

�ألقت ال�شرطة الربازيلية القب�ض على �شاب تعتقد �أن��ه اخرتق
ح�سابات نيمار امل�صرفية ،و�سرق مرارا مبالغ ت�صل �إىل �أكرث من
� 40ألف دوالر .وذك��رت �شرطة �ساو باولو �أن امل�شتبه فيه عمل يف
بنك ميلك فيه الع��ب باري�س �سان جريمان ومنتخب الربازيل
ووالده الذي يدير �أعماله ،ح�سابات م�صرفية ،ومل تك�شف عن ا�سم
البنك .و�أ�ضافت ال�شرطة يف بيان� ،أنها اعتقلت ال�شاب البالغ عمره
 20عاما �أول �أول �أم�س الأربعاء بتهمة االحتيال على عمالء بنك.
ورغم �أن ال�شرطة مل تذكر ا�سم الالعب يف البيان ،ف�إن ال�ضابط
امل���س��ؤول ع��ن الق�ضية ق��ال �إن الأم��ر يتعلق بنيمار ،و��ش��رح كيف
حدثت ال�سرقة املزعومة يف برنامج تلفزيوين برازيلي.
وقال فابيو بينريو لوبيز" :ما الذي فعله هذا الفتى؟ لقد ح�صل
على كلمة امل��رور اخلا�صة بزميله يف املكتب و�سرق مبالغ �صغرية
من م�شاهري �أ�صحاب ثروات كبرية" .وتابع" :ه�ؤالء الأ�شخا�ص مل
يالحظوا .لقد �أجرى حتويال بقيمة � 10آالف ريال "1912.59
دوالر" ،تبعه بتحويالت �أخ��رى بقيمة � 10آالف ري��ال و� 20ألف
ريال و� 50ألف ريال وبلغ الإجمايل � 200ألف ريال".

مركبة حتول �سيارة ت�سال �إىل زورق مائي
طور املهند�سون مركبة مذهلة ميكنها حتويل �شاحنة ت�سال �إىل
زورق مائي على طريقة �أفالم جيم�س بوند يف غ�ضون دقائق.
م��رك�ب��ة  Cybercatه��ي م��ن ب�ن��ات �أف �ك��ار ع��امل امل ��واد امل�ق�ي��م يف
ال��والي��ات املتحدة �أن�ت��وين دامي��ون��د ،حيث يتم ت��زوي��ددد ال�سيارة
التي تعمل بالبطارية ب��زوج من العوامات املنخف�ضة واملحركات
الكهربائية اخلارجية .و�ستقدم هذه املركبة ذات املظهر الغريب
�سرعة ق�صوى تبلغ ح��وايل  25مي ً
ال يف ال�ساعة ( 40كيلوم ً
رتا
ً
يف ال�ساعة) على املاء ونطاق �إجمايل ي�صل �إىل  115ميال (185
كيلوم ً
رتا) .و ي�أتي منوذج متقدم يُطلق عليه ا�سم Cybercat
 Foilerم��ع م��ع ال �ق��وارب امل��ائ�ي��ة ،مم��ا ي�سمح ل�ـ Cybertruck
بتجاوز �سرعة  40مي ً
ال يف ال�ساعة ( 64كيلوم ً
رتا يف ال�ساعة) عن
طريق رفع ج�سمها من املاء لتح�سني الديناميكا املائية.

ي�ستعيد طقم �أ�سنان بعد  11عام ًا

املمثلة الأمريكية مويل جراي ت�صل �إىل لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا  ،يف ليلة حفل تكرمي مع  GLAADو  - NFLا ف ب

كورونا قد يدمر امل�شيمة وي�ؤدي لوالدة �أجنة ميتة جامعة �أملانية تعيد عظام ًا �إىل هاواي

ريهانا تربز بطنها
املنتفخ يف ال�شارع
ا�ستعر�ضت النجمة العاملية ريهان ا
حملها بفيديو ج��دي��د ن�شرته يف
��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي.
وظ �ه ��رت ري �ه��ان��ا م��رت��دي��ة جينز
وج ��اك � �ي ��ت ف� � ��رو وا� � �ض � �ع ��ة قبعة
ريا�ضية بكعب ع��ال ،ورافقها عدد
من احل��را���س الذين رافقوها من
�سيارتها اخلا�صة.
ولقيت �إطاللة ريهانا �إعجاب عدد
كبري من املتابعني.
وكانت ك�شفت و�سائل �إعالم عاملية
�أن النجمة العاملية ريهانا حامل
م��ن زوج �ه��ا �آي �� �س��اب روك � ��ي ،وقد
ان�ت���ش��رت � �ص��ورا ل�ه��ا ع�ل��ى مواقع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ت�ستعر�ض
فيها حملها ببطن مك�شوف.
ويف �إح��دى ال�صور ظهرت ريهانا
برفقة زوجها وهو مي�سك يديها.
ونالت ال�صور رواجا كبريا و�إعجاب
العديد من املتابعني.

�أ�شار بحث جديد �إىل �أنه ب�إمكان فريو�س كورونا غزو امل�شيمة وتدمريها
وقد ي�ؤدي �إىل والدة �أجنة ميتة لدى الن�ساء امل�صابات بالفريو�س.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنها نتيجة غري �شائعة لأي حمل لكن الن�ساء الالتي
�أ�صنب بكوفيد يواجهن خطرا �أكرب .وتعتقد ال�سلطات �أن التطعيم ميكنه
منع وقوع هذه احلاالت.
وحلل باحثون من  12دول��ة من بينها ال��والي��ات املتحدة �أن�سجة امل�شيمة
وت�شريح  64مولود ميت و�أربع جثث ملواليد ولدوا لكنهم توفوا بعد وقت
ق�صري عقب ال��والدة .وت�ضمنت كل احلاالت ن�ساء مل يح�صلن على اللقاح
و�أ�صنب بكوفيد خالل احلمل.
تعزز الدرا�سة �أدل��ة من تقارير �أ�صغر �أك��دت �أن �ضرر امل�شيمة ال العدوى
املنقولة للجنني هو ال�سبب الأكرث ترجيحا للعديد من والدة الأجنة ميتة
يف حاالت مرتبطة بكوفيد ،وفقا للدكتور جيفري غولد�ستني ،اخت�صا�صي
علم الأمرا�ض يف كلية طب فاينبريغ بجامعة نورث و�سرتن.
�أ�شارت �أدل��ة �سابقة �إىل �أن فر�ص والدة الأجنة ميتة �أعلى من املعتاد بني
احلوامل امل�صابات بكورونا ،خا�صة باملتحور دلتا .ت�شمل تو�صيات اللقاح
الن�ساء احلوامل وت�شري �إىل وجود خطورة �أكرب حلدوث م�ضاعفات عند
الإ�صابة بالفريو�س .يقول كبري م�ؤلفي الدرا�سة د .ديفيد �شوارتز� ،أخ�صائي
علم الأمرا�ض يف اتالنتا� ،إن �أنواعا �أخرى من العدوى قد تخرتق امل�شيمة
وت�سبب وفاة الأجنة ،عادة من خالل االنتقال �إىل اجلنني وتدمريه .وعلى
�سبيل املثال فريو�س زيكا.

يف عام  ،1860تلقى الباحث يف التطور �إرن�ست هيكيل
وم�ق��ره "ينا" ب�أملانيا عظام جماجم يعود �أ�صلها �إىل
ه��اواي كهدية خ�لال رحلة �إىل �إيطاليا -وه��ي الآن يف
طريقها للعودة �إىل موطنها.
وا��س�ت�ق�ب��ل وف ��د م��ن والي� ��ة ه � ��اواي الأم��ري �ك �ي��ة رفات
�أ�سالفهم يف حفل �أقيم يف جامعة "ينا" يوم �أم�س الأول
اخلمي�س.
وق��ال مانا ك��ام��وايل كا�سريي�س من وف��د مكتب �ش�ؤون
هاواي �إن هذه هي �أهم خطوة نحو التعايف .لكنه �أ�ضاف
�أنها لي�ست اخلطوة الأخرية.
وت�سلم هيكيل العظام من الطبيب �إدموند فون بارتلز
�أث�ن��اء رح�ل��ة �إىل مي�سينا يف �صقلية و�أخ��ذه��ا معه �إىل
"ينا" .ولكن ال ي��زال من غري الوا�ضح كيف و�صلت
العظام �إىل حيازة بارتلز.
ومع ذلك ،قالت اجلامعة �إنه ال �شك يف �أن الأوروبيني
�أخ ��ذوا ال�ع�ظ��ام ب�شكل غ�ير ق��ان��وين م��ن ه ��اواي خالل
الفرتة اال�ستعمارية .وطلبت تينا بري ،وزيرة الثقافة يف
والية تورينجن ،الوالية التي تقع فيها جامعة "ينا"،
ال�صفح من ممثلي هاواي.

�سممها بتحري�ض �أقرب النا�س لها
تتكرر وتت�صاعد ج��رائ��م العنف الأ� �س��ري يف
��س��وري��ا ال�ت��ي ت ��أخ��ذ �أ��ش�ك��اال ي�صعب تخيلها،
كما هو احلال مع جرميـة قـتل وقعت يف حي
ال�سبيل مبدينة حلب �شمايل �سوريا ،والتي
راح �ضحيتها �سيدة �سورية على ي��د �سائقها
اخلا�ص ،وبتحري�ض من ابنتها.
ويف التفا�صيل التي ك�شفتها وزارة الداخلية
ال���س��وري��ة� ،أن ��ه" :من خ�ل�ال اجل �ه��ود وجمع
امل�ع�ل��وم��ات م��ن قبل ف��رع الأم ��ن اجل�ن��ائ��ي يف
ح �ل��ب ،مت �ك��ن م��ن ك���ش��ف ج�م�ي��ع املتورطني
يف اجل��رمي��ة وق ��ام ب ��إل �ق��اء ال�ق�ب����ض عليهم،
وبالتحقيق م��ع القاتل امل��دع��و "�أحمد  .ك"
والذي كان يعمل �سائقا لدى املغدورة اعرتف
ب�إقدامه على و�ضع ال�سم لها يف الع�صري ثم
قام بعدها بخنقها بوا�سطة و�سادة و�شر�شف
و�سرقة م�صاغها الذهبي البالغ وزنه ""86
غ��رام��ا ،بتحري�ض من ابنة امل�غ��دورة املدعوة

تعليق ر�سمي على انت�شار �أدوية مغ�شو�شة ت�سبب الوفاة كيت ميدلتون عا�شت طفولتها يف االردن

بعد انت�شار �أنباء عن بيع "�أدوية مغ�شو�شة" يف ال�صيدليات تت�سبب يف وفاة
من يتناولها ،نفت م�صر هذه االدعاءات يف بيان ر�سمي �صدر م�ؤخرا.
و�أكدت هيئة الدواء امل�صرية �أنه "ال �صحة لتلك الأنباء" ،م�شددة على �أن
جميع الأدوي��ة املتداولة� ،سواء يف ال�صيدليات �أو امل�ست�شفيات �أو الوحدات
ال�صحية� ،صاحلة و�آمنة.
وق��ال��ت الهيئة يف ب�ي��انٍ نقله امل��رك��ز الإع�لام��ي لرئا�سة جمل�س ال ��وزراء
امل�صري� ،إن "جميع الأدوي��ة تخ�ضع لفح�ص ورقابة دوري��ة �أثناء مراحل
الإنتاج والتوزيع والعر�ض املختلفة".
وت�شن هيئة الدواء حمالت تفتي�ش �صيدلية على �أنحاء م�صر ،من خالل
�سحب عينات ع�شوائية من الأدوية وحتليلها مبعامل الهيئة.
وتت�أكد الهيئة من �صالحية كافة املنتجات مبختلف امل�ؤ�س�سات ال�صيدلية
وح�صولها على ال�تراخ�ي����ص ال�لازم��ة .واخلمي�س �أط�ل�ق��ت هيئة الدواء
بالتعاون مع اجلهات الرقابية والأمنية املختلفة ،حمالت تفتي�ش �أ�سفرت
عن �ضبط خمزنني للأدوية غري مرخ�صني يتاجران يف �أدوية غري م�سجلة
لدى الهيئة ،و�أخرى خمدرة ،يف القاهرة ومدينة املن�صورة.

فوجئ بريطاين بح�صوله من ال�سلطات الإ�سبانية على طقم
�أ�سنان كان فقده قبل �أحد ع�شر عاماً خالل ليلة �صاخبة يف
�إ�سبانيا .وك��ان ب��ول بي�شوب ( 63ع��ام�اً) فقد طقم �أ�سنانه
خالل مت�ضيته �إجازة يف مدينة بينيدورم ال�ساحلية بعدما
�أ�ضاعه �إث��ر التقي�ؤ يف �سلة مهمالت ب�سبب ك�ثرة ال�شرب،
وفق "بي بي �سي" .وقال بي�شوب للهيئة الربيطانية العامة
للإعالم املرئي وامل�سموع "عندما توجهنا �إىل احلانة املقبلة،
ا�ستدار �صديقي �إ ّ
يل و�س�ألني عن مكان وجود �أ�سناين" ،ما
دفع �إىل بدء عملية بحث مل تف�ض �إىل نتيجة.

عا�شت دوقة كامربيدجكيت ميدلتو ن ملدة � 3سنوات يف العا�صمة الأردنية عمان بعد
�أن كان والدها يعمل لدى اخلطوط الأردنية يف عمان.
كانت "كيت" يف ذلك الوقت تبلغ من العمر ال�سنتني وقد �أحلقت بح�ضانة بريطانية
ا�سمها "�أ�ساهريا" ،وهي واحدة من �أغلى املدار�س يف املنطقة بلغت ر�سومها حوايل
 750جنيها ا�سرتلينيا.
وك�شفت �ساهرة النابل�سي ،م�ؤ�س�سة احل�ضانة عن جتربة كيت حيث تط َّرقت �إىل
الروتني اليومي الذي م َّر به الطالب يف املدر�سة ،وقالت" :الروتني ال�صباحي يبد�أ
بجلو�س الأطفال جميعهم يف دائرة وهم يغنون باللغتني الإجنليزية والعربية".
و�أ�ضافت" :كنا نقر�أ �آية واحدة من القر�آن الكرمي لتح�سني اللغة العربية للأطفال،
ونروي ق�ص�صا عن الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،مثل �سيدنا عمر بن اخلطاب،
كانت الفكرة تقوم على �أ�سا�س تعزيز مفاهيم مثل االحرتام واملحبة ،بالإ�ضافة �إىل
تعليم الأطفال الأجانب كلمات عربية عندما جنمع جميع الأطفال م ًعا".

"�إميان" لوجود خالفات بينها وبني والدتها.
وق��ام القاتـل باال�ستعانة ب�صديقته املدعوة
"هبة" ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ت��أم�ين امل ��ادة ال�سمية
و�إخفاء امل�صاغ الذهبي امل�سروق يف منزلها".
وختمت ال��داخ�ل�ي��ة ال���س��وري��ة" :مت ا�سرتداد
امل�صاغ امل�سروق كامال ،و�سيتم تقدمي املقبو�ض
عليهم �إىل الق�ضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع �ل��ى ت�ف���ش��ي اجل ��رائ ��م ال �ت��ي تتم
يف �إط ��ار الأ� �س��رة ال��واح��دة وم��ن ق�ب��ل �أقرب
النا�س لبع�ضهم ،يقول اال�ست�شاري النف�سي
ال�سوري ،ح�سام ال�ضرير ،يف حديث ل�سكاي
ن�ي��وز ع��رب�ي��ة“ :من امل�ت��وق��ع ب��ل وبال�ضرورة
�أن تتفاقم ظواهر العنف املجتمعي والأ�سري
بعد كل هذه الأعوام من الأزمات واحلرب يف
�سوريا ،وما رافقها من �آثار نف�سية ومن غياب
القانون وانتهاكه والتدهور املجتمعي العام
واالنهيار االقت�صادي والتدهور املعا�شي".

وفاة مونتانيي مكت�شف
فريو�س الإيدز
تويف لوك مونتانيي احلائز جائزة
ن��وب��ل للطب ت �ق��دي��راً الكت�شافه
ف�ي�رو���س الإي� � ��دز ،ع��ن  89عاماً
يف امل�ست�شفى الأمريكي يف نويي
� �س��ور � �س�ي�ن ،وف ��ق رئ �ي ����س بلدية
املنطقة القريبة من باري�س جان
كري�ستوف فرومانتان .
وف� ��از م��ون �ت��ان �ي��ي ب �ج��ائ��زة نوبل
ل�ل�ط��ب يف  2008الك�ت���ش��اف��ه يف
 1983م ��ع ��ش��ري�ك�ي��ه فرن�سواز
ب��اري��ه� �-س �ي �ن��و� �س��ي ،وج � ��ان كلود
��ش�يرم��ان ف�يرو���س نق�ص املناعة
املكت�سبة (�إت ����ش �أي يف) امل�سبب
ملر�ض الإيدز.
لكن ع��امل الفريو�سات الفرن�سي
�أثار اجلدل مراراً ب�سبب نظريات
خم�ت�ل�ف��ة �أط �ل �ق �ه��ا يف ال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة ت�سببت ل��ه يف انتقادات
ك �ث�يرة م��ن ن �ظ��رائ��ه يف املجتمع
العلمي.
ف�ب�ع��د ت���ص��ري�ح��ات م �ت �ك��ررة منذ
� 2017ضد اللقاحات ،عاد ا�سمه
ل�ل�ت��داول يف ال�سنتني املا�ضيتني
�إث � � ��ر �إط �ل��اق � ��ه ف ��ر�� �ض� �ي ��ات عن
ف�يرو���س ك��ورون��ا ن�ف��اه��ا املجتمع
العلمي ،بينها �أن الفريو�س ُطور
يف املخترب و�أن اللقاحات م�س�ؤولة
عن ظهور املتحورات.
وح � �� � �ص� ��دت ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات ��ه عن
ال �ل �ق��اح��ات �إع� �ج ��اب� �اً يف �أو�� �س ��اط
اجلهات املناه�ضة للتطعيم �ضد
كورونا.

