
   

تون�س تفكك خلية 
اإرهابية موالية لداع�س

•• تون�س-وكاالت:

اأعلنت وزارة الداخلية التون�سية، الأربعاء، اأن قوات مكافحة الإرهاب 
تطاوين  مدينة  يف  داع�����ش  بتنظيم  مرتبطة  اإره��اب��ي��ة  خلية  فككت 

جنوب البالد.
ل�سناعة  تخطط  كانت  عنا�سر   6 ت�سم  التي  اخللية  اأن  واأ���س��اف��ت 

متفجرات ل�سن هجمات. وكانت ت�ستقطب �سبانا من املنطقة.
الإرهابية  التنظيمات  اأن  عن  النقاب  درا�سة  ك�سفت  املا�سي،  والعام 
الطلبة،  من  مهمة  �سبابية  قاعدة  ا�ستقطاب  من  متكنت  تون�ش  يف 
2011، مع �سعود الإخوان  بعد الثورة التي عرفتها البالد يف عام 

للحكم، وخا�سة خالل عامي 2014 و2015.
ت��ورط��وا يف ق�سايا  ال��ذي��ن  والتالميذ  ال��ط��الب  ع��دد  اأن  واأو���س��ح��ت 
اإرهابية ارتفع من 154 �سخ�سا عام 2014 اإىل 241 �سخ�سا يف 

العام 2015.
و���س��ه��دت ت��ون�����ش م��ن��ذ ع���ام 2011 وح��ت��ى ع���ام 2017 م��وج��ة من 
العمليات الإرهابية اخلطرية، تخللتها عمليات اغتيال �سيا�سي ذهب 
�سحيتها املعار�سان الي�ساريان �سكري بلعيد يف ال�ساد�ش من فرباير 

من العام 2013، وحممد الرباهمي يف 25 يوليو من نف�ش العام.
الإرهابيني  م��ن  الع�سرات  اإن  التون�سية  الأم��ن��ي��ة  ال�سلطات  وت��ق��ول 
املوالية  ن��اف��ع(  ب��ن  عقبة  )كتيبة  منها  اإره��اب��ي��ة  لتنظيمات  امل��وال��ني 
لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي، و)كتيبة اأجناد اخلالفة( 
حمافظات  ج��ب��ال  يف  يتح�سنون  زال����وا  م��ا  داع�����ش  لتنظيم  امل��وال��ي��ة 

الق�سرين والكاف بغرب البالد غري بعيد عن احلدود اجلزائرية.
اأودت  الإرهابية  العمليات  من  العديد  التنظيمات  تلك  نفذت  وق��د 
يف  الأج��ان��ب  وال�سياح  والع�سكريني  الأم��ن��ي��ني  م��ن  الع�سرات  بحياة 

اأماكن متفرقة من الرتاب التون�سي.

الرئي�ش الأوكراين يخاطب الكوجنر�ش الأمريكي عرب تقنية الفيديو. )ا ف ب( 

اغلب الفارقة اختاروا عدم النحياز

حت����ذي����ر م�����ن ان���ه���ي���ار 
لبنان يف  امل�����ص��ريف  ال��ق��ط��اع 

•• بريوت-رويرتز:

لبنان  م�����س��ارف  جمعية  ان��ت��ق��دت 
التدابري  ���س��م��ت��ه  م����ا  الأرب�����ع�����اء 
التي  القانونية  وغ��ري  التع�سفية 
البنوك،  ب��ح��ق  ات��خ��اذه��ا  ي��ج��ري 
ب������اأن تطيح  ت���ه���دد  اإن����ه����ا  ق���ائ���ل���ة 

بالقطاع امل�سريف.
واأغ�����ل�����ق ف��رن�����س��ب��ن��ك ال����ي����وم كل 
فروعه بعد اأمر ق�سائي بتجميد 
اأب���ل���غ م�سدر  ح�����س��ب��م��ا  اأ����س���ول���ه، 
و�سط  روي���رتز،  اللبناين  بالبنك 
ن����زاع ق���ان���وين ي�����س��ع��ي ف��ي��ه رجل 
ل��الإف��راج عن اأم��وال حمتجزة يف 

النظام امل�سريف اللبناين.
ومعظم ودائع املدخرين بالعملة 
اللبنانية  البنوك  ل��دى  ال�سعبة 
جم���م���دة م���ن���ذ اأزم�������ة م���ال���ي���ة يف 
2019، لكن مل يتم قط اإ�سفاء 
كما  ب��ق��ان��ون  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�سبغة 

جرى الطعن فيها اأمام املحاكم.
م�������س���رف  يف  م�����������س�����در  وق�����������ال 
اإن  لرويرتز  اللبناين  فرن�سبنك 
ال��ب��ن��ك اأغ��ل��ق اأم�����ش الأرب���ع���اء كل 
فروعه يف البالد، وعددها حوايل 
50 فرعا، يف اأعقاب اأمر ق�سائي 
لدعوى  ا�ستنادا  اأ�سوله  بتجميد 

ق�سائية اأقامها اأحد املودعني.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
خادم احلرمني بنجاح الفحو�صات الطبية

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
�سلمان بن  امللك  ال�سريفني  اإىل خادم احلرمني  تهنئه  برقيات  امل�سلحة 
عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة عقب جناح 
الفحو�سات الطبية التي اأجراها يف م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 
بالعا�سمة الريا�ش..والتي تكللت بالنجاح بف�سل اهلل تعاىل، داعني اهلل 
تعاىل اأن ميتعه بدوام ال�سحة العافية والعمر املديد، متمنني للمملكة 
العربية ال�سعودية و�سعبها ال�سقيق مزيداً من التقدم والزدهار والأمن 

والأمان يف ظل القيادة احلكيمة للملك �سلمان.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون الرئي�س 
الرتكماين مبنا�صبة انتخابه رئي�صا لرتكمان�صتان

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
وذلك  ق��رب��ان،  ���س��ردار  حم��م��دوف  ب���ردي  فخامة  اىل  تهنئة  برقية  اهلل 

مبنا�سبة انتخابه رئي�ساً لرتكمان�ستان.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
�سردار  حممدوف  ب��ردي  فخامة  اىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�سلحة 

قربان.

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�ش الوزراء الربيطاين   )وام(

حممد بن زايد ورئي�س وزراء بريطانيا يبحثان »ال�صراكة 
من اأجل امل�صتقبل« بني البلدين والتطورات الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
رئي�ش  جون�سون  بوري�ش  ومعايل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
وزراء بريطانيا اأم�ش .. عالقات ال�سداقة التاريخية بني دولة الإمارات 
واململكة املتحدة وم�سارات التعاون والتن�سيق امل�سرتك بينهما يف خمتلف 

اجلوانب التي تخدم م�ساحلهما املتبادلة....اإ�سافة اإىل جممل الق�سايا 
واملو�سوعات الإقليمية والعاملية حمل الهتمام امل�سرتك.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
معايل رئي�ش الوزراء الربيطاين يف ق�سر ال�ساطئ يف اأبوظبي..بح�سور 

�سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني.
)التفا�سيل �ش2(

�لقو�ت �لرو�سية تقرتب من كييف و�لكرملني يوؤكد �أن حياد �أوكر�نيا �أ�سا�س لت�سوية حمتملة

زيلين�صكي: حمادثات ال�صالم تبدو اأكرث واقعية حاليا
 

•• عوا�صم-وكاالت:

مع دخول اليوم ال�21 من العملية 
اأوكرانيا،  يف  الرو�سية  الع�سكرية 
الأربعاء، اأظهرت ال�سور القادمة 
كييف  الأوك��ران��ي��ة  العا�سمة  م��ن 
ت�ساعد دخ��ان كثيف من مناطق 
بقلب العا�سمة. واأفاد اإعالمي يف 
اأوكرانيا ل�)العربية واحلدث( اأن 
كييف تعر�ست لق�سف �ساروخي 
ال�سباح،  من  الأوىل  ال�ساعات  يف 
م�سرياً اإىل اأن الطرقات يف كييف 

اأ�سبحت اأ�سبه بثكنة ع�سكرية.
ك��ب��ري يف وزارة  م�����س��وؤول  واأع���ل���ن 
القوات  اأن  الأم���ريك���ي���ة  ال���دف���اع 
اإىل   15 م�سافة  ع��ل��ى  ال��رو���س��ي��ة 
العا�سمة  و���س��ط  ع��ن  ك��ل��م   20

كييف جلهة ال�سمال الغربي.
اأم�ش  ال��ك��رم��ل��ني  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
اأوك��ران��ي��ا على  اإن حياد  الأرب��ع��اء 
���س��اك��ل��ة ال�����س��وي��د اأو ال��ن��م�����س��ا، هو 
الت�سوية التي يناق�سها املفاو�سون 

الرو�ش والأوكرانيون حالياً.
الرئا�سة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
بي�سكوف  دم����ي����رتي  ال���رو����س���ي���ة 

�سابق،  وق���ت  يف  زيلين�سكي  ق���ال 
لقبول  م�����س��ت��ع��دة  اأوك���ران���ي���ا  اإن 
���س��م��ان��ات اأم��ن��ي��ة م���ن ال���غ���رب ل 
طويل  هدفها  حتقيق  اإىل  ت�سل 
الأمد بالن�سمام اإىل حلف �سمال 

الأطل�سي.
ع�سوية  اأن  م���و����س���ك���و  وت��������رى 
متثل  ال���ت���ح���ال���ف  يف  اأوك����ران����ي����ا 
مبنع  ب�سمانات  وطالبت  تهديداً 

ان�سمامها اإليه.
واأر����س���ل م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 10 من 
�سمال  ح��ل��ف  يف  احل���ل���ف���اء  اأك�����رب 
الأط����ل���������س����ي، م���ن���ه���م ال�����ولي�����ات 
وفرن�سا،  وب��ري��ط��ان��ي��ا،  امل��ت��ح��دة، 
وال�سفن  ال����ق����وات  م����ن  م����زي����داً 
اجلناح  اإىل  احلربية  والطائرات 
املزيد  وو�سعوا  للحلف،  ال�سرقي 

من اجلنود يف حالة تاأهب.
اىل ذلك حث الرئي�ش الأوكراين 
امل�سرعني  زيلين�سكي  فولودميري 
الأرب���ع���اء على فعل  الأم��ري��ك��ي��ني 
الغزو  م��ن  ب���الده  امل��زي��د حلماية 
ال��رو���س��ي، وذل��ك يف كلمة وجهها 
ل���ل���ك���وجن���ر����ش ع�����رب الإن�����رتن�����ت 
بايدن  جو  الرئي�ش  فيها  ونا�سد 

اخليار  »اإن�������ه  الأرب������ع������اء:  ام�������ش 
الذي يناق�ش حالياً والذي ميكن 

اعتباره ت�سوية«.
الأوك���راين  الرئي�ش  ق��ال  ب���دوره، 
الأربعاء،  زيلين�سكي  فولودميري 
اأكرث  تبدو  ال�سالم  حم��ادث��ات  اإن 

واق���ع���ي���ة ل���ك���ن ث���م���ة ح���اج���ة اإىل 
م��زي��د م���ن ال���وق���ت، ف��ي��م��ا و�سل 
عدد الالجئني بعد الغزو، اإىل 3 

ماليني.
خطاب  يف  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  واأو�����س����ح 
م�سور قبل اجلولة اجلديدة من 

تتوا�سل،  الجتماعات  املحادثات 
واأُبلغت باأن املواقف يف املفاو�سات 
تبدو بالفعل اأكرث واقعية. لكن ل 
تزال هناك حاجة اإىل وقت لتكون 

القرارات يف �سالح اأوكرانيا.
حمتملة،  ت�سوية  اإىل  تلميح  ويف 

الأمم املتحدة تخّطط لعقد حمادثات 
ليبية حول قوانني النتخابات

عودة عدم �النحياز:
رو�صيا-اأفريقيا: كم عدد الأ�صوات؟

•• الفجر -تيريي فريكولون* -ترجمة خرية ال�صيباين 

يك�سف اختيار الت�سويت )اأو عدم الت�سويت( خالل قرار الأمم املتحدة الذي 
يدين العدوان الرو�سي على اأوكرانيا موقف الدول الأفريقية من رو�سيا.

العدوان  ي�ستنكر  ق��راًرا  املتحدة  ل��الأمم  العامة  تبّنت اجلمعية  2 مار�ش،  يف 
الأرا�سي  من  ف��وًرا  قواتها  ب�سحب  مو�سكو  ويطالب  اأوكرانيا  على  الرو�سي 
الأوكرانية. مّت تبّني هذا القرار باأغلبّية كبرية: 141 دولة �سّوتت ل�ساحله 
و5 دول فقط �سده -كوريا ال�سمالية، �سوريا، اإريرتيا، بيالرو�سيا، وبالطبع 
الت�سويت  المتناع عن  ف��اإن  واملعار�سني،  املوؤيدين  اأك��رث من  ولكن،  رو�سيا. 
دولة   16 الت�سويت، منها  دول��ة عن   34 امتنعت  النتباه.  يلفت  ال��ذي  هو 

اأفريقية.

•• نيويورك-وكاالت:

من  ج��دي��دة  ج��ول��ة  لإط���الق  املتحدة  الأمم  تخطط 
احل�����وار ب���ني الأط������راف ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ت��ن��اف�����س��ة، بهدف 
مراجعة القوانني النتخابية وحل اخلالفات ب�ساأنها، 
من اأجل و�سع البالد اأمام اإجراء انتخابات يف اأقرب 
ال�سراع  الناجتة عن  التوترات  وتهدئة  وقت ممكن، 

الدائر بني حكومتني متناف�ستني على ال�سلطة.
م�����س��ادر مطلعة،  ع��ن  اإع���الم حملية  و���س��ائ��ل  ونقلت 
املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�سة  امل�ست�سارة  اأن 
ب�ساأن ليبيا �ستيفاين ويليامز، دعت اإىل عقد اجتماع 
القوانني  مل��راج��ع��ة  امل��ق��ب��ل،  اخلمي�ش  ي���وم  ت��ون�����ش  يف 
لالنتخابات  العليا  املفو�سية  بح�سور  النتخابية، 

وجمل�ش التخطيط الوطني وخرباء.
مع  ال�سهر  هذا  اتفاق  اإىل  للتو�سل  ويليامز  وت�سعى 
قوانني  ب�����س��اأن  ليبيا،  يف  املتناف�سة  الفاعلة  ال��ق��وى 
الن��ت��خ��اب��ات وال��رتت��ي��ب��ات ال��د���س��ت��وري��ة، وال��دف��ع من 
اأجل اإج��راء انتخابات يف البالد، حيث اأكدت يف وقت 
�سابق اإنها تريد اإجراء املحادثات بني اأع�ساء الربملان 
والذي  رم�سان،  �سهر  قبل  للدولة  الأعلى  واملجل�ش 

من املتوقع اأن يبداأ مطلع �سهر اأبريل املقبل.

ك�ّسر �مل�ست�سار �ملحرمات
الدفاع والأمن: اأملانيا ت�صتبدل جلدها وتغّي م�صارها!

•• الفجر -ديتليف بوهل –ترجمة خرية ال�صيباين

�سولتز يف  اأولف  امل�ست�سار  اأعلنه  ما  اإن  ك��ادت.  -اأو  كاملة  املفاجاأة  كانت 
�سيا�سة  م�سار  جذرًيا  يغرّي  البوند�ستاغ،  منرب  على  من  فرباير   27
الأمن والدفاع الأملانية. تفا�سيل هذا التغيري، التي �سرح امل�ست�سار اأنها 
�سرورية يف مواجهة "املنعطف التاريخي" يف 24 فرباير، تاريخ الهجوم 
الرو�سي على اأوكرانيا، مل تكن معروفة بالكامل ل�سركائه املقربني. فقد 
اأملانيا ل�سنوات  اأولف �سولتز فجاأة عن املواقف التي دافعت عنها  تخلى 
ع��دي��دة، وخ��ا���س��ة، م��ن قبل ح��زب��ه، احل���زب ال���س��رتاك��ي الدميقراطي، 

وحزب اخل�سر -حتى 25 فرباير.
)التفا�سيل �ش13(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:13            
الظهر.......    12:33  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:35  
الع�صاء......   07:48

اخلميس  17 مارس  2022  م -   14 شعبان  1443     العدد 13495    
 Thursday     17  March   2022   -  Issue No   13495

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�ص 05

�ص 09

�ص 18

)ديهاد( تطلق 4 مبادرات 
اإن�سانية من الإمارات اإىل العامل

اأخبار الإمارات

ا�ستهداف اإيران لأربيل.. تداعيات 
خطرية تتجاوز حدود ال�رشق الأو�سط

عربي ودويل

كا�سيا�ص لـ »وام «: الإمارات توفر 
اأجواء مثالية اأمام الالعبني املوهوبني 

الفجر الريا�سي

التحالف يعلن تنفيذ 18 ا�صتهدافا 
مباأرب و�صعدة وتدمي 11 اآلية

•• اليمن-وكاالت:

ماأرب  يف  ا�ستهدافاً   18 تنفيذ  الأرب��ع��اء  اأم�ش  اليمن  يف  ال�سرعية  دع��م  حتالف  اأعلن 
و�سعدة خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية. واأكد التحالف اأن ال�ستهدافات اأدت اإىل تدمري 

امليلي�سيا. �سفوف  يف  ب�سرية  خ�سائر  واأحلقت  للحوثيني  ع�سكرية  اآلية   11
17 عملية ا�ستهداف  اأعلن الثالثاء، تنفيذ  وكان حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن قد 

�سد امليلي�سيات يف ماأرب و�سعدة خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية.
كما اأكد التحالف تدمري 13 اآلية ع�سكرية و�سقوط خ�سائر ب�سرية يف �سفوف امليلي�سيا. 
واخلمي�ش املا�سي، اأعلن التحالف اأن الدفاعات ال�سعودية دمرت طائرة م�سرية حوثية 

اأطلقت باجتاه مدينة جازان جنوب اململكة.
واأ�ساف التحالف يف بيان اأن ميلي�سيات احلوثي اأطلقت الطائرة امل�سرية جتاه جازان 
من احلديدة. ويف 7 مار�ش احلايل، اأعلن التحالف عن تنفيذ عملية ع�سكرية نوعية 
اعرتا�ش  ال�سياق،  التحالف يف هذا  واأك��د  �سنعاء.  م�سروعة يف  ع�سكرية  اأه��داف  على 

وتدمري طائرات م�سرّية اأُطلقت باجتاه املنطقة اجلنوبية يف اململكة.

ال�����س��الم« على  »زع���ي���م  ي��ك��ون  اأن 
م�ستوى العامل.

وقال زيلين�سكي يف الكلمة رو�سيا 
حولت �سماء اأوكرانيا اإىل م�سدر 

للموت لالآلف من النا�ش.
ت�سجيال  عر�ش  اخلطاب  وعقب 
مروعة  م�ساهد  ي��ح��وي  م�����س��ورا 
انتهى  ب��الده  وال��دم��ار يف  للموت 
اأغ���ل���ق���وا ال�������س���م���اء فوق  ب���ع���ب���ارة 

اأوكرانيا.
زيلين�سكي  ال���رئ���ي�������ش  ووا�����س����ل 
اأجل فر�ش منطقة  ال�سغط من 
حظر طريان فوق اأوكرانيا وطلب 
واأنظمة  ال��ط��ائ��رات  م��ن  م��زي��دا 
ل��ل��رد على الغزو  ال��دف��اع اجل���وي 
الرو�سي الذي بداأ ال�سهر املا�سي 
واأح����دث دم���ارا وا���س��ع ال��ن��ط��اق يف 
ال�سابقة  ال�سوفيتية  اجلمهورية 
واأطلق �سرارة موجة جلوء للدول 

املجاورة.
واخ���ت���ت���م ك��ل��م��ت��ه ب��ت��وج��ي��ه ن���داء 
بايدن  اإىل  بالإجنليزية  مبا�سر 
اأن ت��ك��ون زعيم  ق���ال ف��ي��ه اأمت��ن��ى 
العامل  زع���ي���م  وك���ون���ك  ال����ع����امل. 

يعني اأن تكون زعيم ال�سالم.

الحتاد الأوروبي يلتزم بتعزيز 
التهديدات ملواجهة  قدراته 

•• �صاراييفو-وكاالت:

اخلارجية  ال�سيا�سة  م�����س��وؤول  اأك���د 
بالحتاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
التزام  ���س��اراي��ي��ف��و،  م���ن  الأرب����ع����اء 
ملواجهة  ق���درات���ه  ب��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ك��ّت��ل 
بجولة  بوريل  ويقوم  التهديدات. 
ال�سمالية  مقدونيا  ت�سمل  اإقليمية 
احلرب  و�سط  والبو�سنة،  واألبانيا 

الدائرة يف اأوكرانيا.
وك���ان ب��وري��ل ق���ال م��ن األ��ب��ان��ي��ا، اإن 
الحت�����اد الأوروب��������ي ���س��ي��دع��م دول 
الأزمة  على  للتغلب  البلقان  غرب 
العملية  عن  الناجمة  القت�سادية 
اأوكرانيا.  يف  الرو�سية  الع�سكرية 
الوقت  ه����و  ه�����ذا   : ب����وري����ل  وق������ال 
التو�سيع  عملية  لتن�سيط  املنا�سب 
وتر�سيخ دول غرب البلقان بقوة يف 

الحتاد الأوروبي.
بالعدوان  و����س���ف���ه  م����ا  وا���س��ت��ن��ك��ر 
اأوكرانيا  ع��ل��ى  ل��رو���س��ي��ا  ال��وح�����س��ي 
القتال،  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  وال���وف���ي���ات 
ت�ستغل العتماد  اأن رو�سيا  م�سيفاً 
ك�سالح  العاملي  لالقت�ساد  املتبادل 
يف احلرب. واأّث��رت عواقب احلرب، 
الطاقة،  اأ�سعار  ارتفاع  ذلك  يف  مبا 
ع��ل��ى ال��ب��ل��دان ال��ف��ق��رية م��ث��ل دول 

غرب البلقان.

لتعديل  ت�صتعد  اأمل��ان��ي��ا 
اجلي�س  ل��دع��م  ال��د���ص��ت��ور 

•• برلني-وكاالت:

م��ه��د جم��ل�����ش ال�������وزراء الأمل�����اين 
لإن�ساء  الطريق  الأرب��ع��اء،  اأم�ش 
اجلي�ش  لدعيم  خ��ا���ش  ���س��ن��دوق 

الأملاين ب�100 مليار يورو.
اإىل تعديل  الأم��ر  ويحتاج تنفيذ 
ثلثي  م��واف��ق��ة  يتطلب  د���س��ت��وري 
اأع�������س���اء ال����ربمل����ان، م���ا ي��ع��ن��ي اأن 
اأحزاب الئتالف احلاكم �ستحتاج 
لتمرير  امل���ع���ار����س���ة  دع������م  اإىل 

ال�سندوق.
وح�������س���ب امل�������س���ودة ال���ت���ي اأق���ره���ا 
ين�ش  اأن  يجب  ال���وزراء،  جمل�ش 
ال�سندوق  اأن  ع��ل��ى  ال���د����س���ت���ور 
»تعزيز  ع���ل���ى  ي���ع���م���ل  اخل����ا�����ش 
ق��������درات ال���ت���ح���ال���ف وال�����دف�����اع«، 
واأ�سارت امل�س����ودة اإىل اأنه لي�ش من 
موا�سفات  اإدراج  حاليا  املخطط 
اأكرث دقة ل�ستخدام هذه الأموال 
بل  ال����د�����س����ت����وري،  ال���ت���ع���دي���ل  يف 
�سُيو�سع قانون لإن�ساء ال�سندوق 
اخلا�ش، والذي �سيت�سمن خطة 
يف  حم���ددة  مب�ساريع  اقت�سادية 

امل�ستقبل.

لتمثيله  ع�سوا   12 للدولة  الأعلى  املجل�ش  واختار 
يف ه���ذه امل���ح���ادث���ات وامل���ف���او����س���ات، ل��ك��ن ال���ربمل���ان ل 
بالقوانني  ويتم�سك  فيها،  الن��خ��راط  يرف�ش  ي��زال 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ال�����س��ادرة ع��ن��ه، ل��ي��ظ��ّل م�����س��ري املبادرة 
ليبيا  يف  ال�سيا�سية  الأزم����ة  حل��ل  الأمم��ي��ة  واخل��ط��ة 

غام�سا، وجناحها غري م�سمون.
النتخابات  وق��ان��ون  الد�ستورية  ال��ق��اع��دة  وم�ساألة 
حمل خالف دائم بني الأط��راف ال�سيا�سية يف ليبيا، 
نتج عنه انهيار العملية النتخابية التي كانت مقررة 
ق��ادت هذه  كما  املا�سي،  ال��ع��ام  م��ن  دي�سمرب  �سهر  يف 
اخلالفات البالد اإىل انق�سام �سيا�سي جديد، منذ اأن 
فتحي  بقيادة  جديدة  حكومة  الليبي  ال��ربمل��ان  كلف 
العا�سمة  اإىل  الدخول  الآن يف  با�ساغا، عجزت حتى 
احلكومة  رف�ش  ب�سبب  مهامها،  ملبا�سرة  طرابل�ش 
اإجراء  قبل  ال�سلطة  لت�سليم  اج����راءات  اي  احلالية 

انتخابات.
باإجناز  الرئا�سي  املجل�ش  لّوح  ال�سراع،  هذا  ظّل  ويف 
رئا�سية  انتخابات  لإج��راء  د�ستورية  قاعدة  واعتماد 
ال�سيا�سية  الأط��راف  توافق  وبرملانية، يف �سورة عدم 
يف بالده، على اإعداد قوانني ت�سمح بتنظيم انتخابات 

يف اأقرب وقت ممكن.

وزيرة الدفاع الملانية واملهمة ال�سعبة
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اأخبـار الإمـارات
ال�صحة جتري 373,822 فح�صا ك�صفت عن 318 اإ�صابة 

جديدة بفيو�س كورونا امل�صتجد و1,073 حالة �صفاء
•• اأبوظبي- وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سياً 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�ستجد  امل�سابة بفريو�ش كورونا 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 373،822 فح�سا جديدا خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�ش الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�ش يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  318 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ش  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 886،301 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب���ع  يف 

الدولة 2،302 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،073 حالة جديدة مل�سابني بفريو�ش 
اأعرا�ش املر�ش  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�ستجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 854،326 حالة. 

ال�صحة تعلن تقدمي 18,881 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية

•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   18،881 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،368،088 ام�ش  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 246.38 جرعة لكل 100 �سخ�ش.
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ش كوفيد19-.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
رئي�س جمهورية زامبيا يف وفاة روبيا بوزاين

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
اهلل برقية تعزية اإىل فخامة هاكيندي هي�سيليما رئي�ش جمهورية زامبيا يف 

وفاة فخامة روبيا بوزاين الرئي�ش الأ�سبق جلمهورية زامبيا.
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
رئي�ش  هي�سيليما  هاكيندي  فخامة  اىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  امل�سلحة 

جمهورية زامبيا.

حممد بن زايد ورئي�س وزراء بريطانيا يبحثان ال�صراكة من اأجل امل�صتقبل بني البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومعايل بوري�ش جون�سون رئي�ش وزراء 
بريطانيا اأم�ش .. عالقات ال�سداقة التاريخية بني دولة الإم��ارات واململكة 
اجلوانب  خمتلف  يف  بينهما  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  وم�سارات  املتحدة 
التي تخدم م�ساحلهما املتبادلة....اإ�سافة اإىل جممل الق�سايا واملو�سوعات 

الإقليمية والعاملية حمل الهتمام امل�سرتك.

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبال  ذلك خالل  جاء 
معايل رئي�ش الوزراء الربيطاين يف ق�سر ال�ساطئ يف اأبوظبي..بح�سور �سمو 

ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني.
والتي  الإم����ارات  دول���ة  اإىل  جون�سون  بوري�ش  م��ع��ايل  ب��زي��ارة  �سموه  ورح���ب 
الثنائي  والتن�سيق  الت�ساور  ا�ستمرار  على  املتبادل  احلر�ش  اإط��ار  يف  تاأتي 
وال�ستقرار  ال�سالم  تعزيز  يف  جهودهما  �سمن  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 
الق�سايا  ب�����س��اأن  النظر  ت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات  وال��ع��امل��ي. كما  الإق��ل��ي��م��ي 
وامللفات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك .. ويف مقدمتها الأزمة 

لدعم  الدولية  اجلهود  تكثيف  واأهمية  الإن�سانية..  وتداعياتها  الأوكرانية 
الأو�ساع الإن�سانية للمدنيني.

ك��م��ا ن��اق�����ش ���س��م��وه ورئ��ي�����ش ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين ا���س��ت��ق��رار اأ����س���واق الطاقة 
العاملية.

 .. ال�سياق  ه��ذا  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��دد 
دعوة دولة الإمارات اإىل �سرورة اللجوء اإىل ال�سبل ال�سلمية والدبلوما�سية 
لت�سوية خمتلف النزاعات واخلالفات وامللفات بني الدول مبا يخدم الأمن 
ال���وزراء  رئي�ش  اأك���د  م��ن جانبه  وال����دويل.  الإق��ل��ي��م��ي  وال�سلم  وال���س��ت��ق��رار 

الربيطاين اأن بالده تويل اهتماما خا�سا بتطوير عالقات تعاونها والتن�سيق 
امل�سرتك مع دولة الإمارات مبا يخدم م�ساحلهما املتبادلة وي�سهم يف تر�سيخ 

اأركان الأمن وال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة والعامل.
وكان معايل بوري�ش جون�سون رئي�ش وزراء بريطانيا ال�سديقة قد و�سل اإىل 

الدولة ام�ش يف اإطار جولة له يف املنطقة.
..معايل  اأبوظبي  الرئا�سة يف  ا�ستقبال معاليه لدى و�سوله مطار  وكان يف 
ال�سمو  ل�ساحب  الدبلوما�سي  امل�ست�سار  قرقا�ش  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 

رئي�ش الدولة وعدد من امل�سوؤولني.

برئا�سة من�سور بن ز�يد

 الوزاري للتنمية ي�صتعر�س عددا من ال�صيا�صات والت�صريعات الحتادية لتطوير منظومة العمل احلكومي
•• دبي -وام: 

تراأ�ش �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 
اأم�ش  وزير �سوؤون الرئا�سة، اجتماع املجل�ش الوزاري للتنمية والذي عقد 
يف معر�ش اإك�سبو 2020 دبي وجرى خالله مناق�سة عدد من ال�سيا�سات 

والت�سريعات احلكومية الهادفة اإىل دعم منظومة العمل احلكومي.
بحماية  املتعلقة  ال�سيا�سات  من  ع��دد  مناق�سة  الجتماع  اأج��ن��دة  ت�سمنت 
التعليمية يف الدولة، بهدف �سمان �سالمة الأطفال  املوؤ�س�سات  الطفل يف 
واحرتام كرامتهم وتعزيز رفاهيتهم، وتوفري بيئة تعليمية �سحية واآمنة 
لكل طفل دون متييز، واإعطاء الأولوية للطفل وم�سلحته يف كافة الأوقات، 
وتلك املتعلقة بتعزيز مهنتي التمري�ش والقبالة، بهدف توفري اإطار عمل 
وطني لتعزيز املهنتني وتوحيد جهود كوادرهما ودعم تاأهيل مناذج قيادية 
وطنية يف امل��ج��ال��ني، اإىل ج��ان��ب دع��م ج��اه��زي��ة ال��دول��ة يف ح��ال الأزم���ات 
لهذه  الكوادر  ا�ستقطاب  جاذبية  وحت�سني  ال�سحية،  والكوارث  والطوارئ 

املهن.
حيث  م��ن  العمل  ���س��وق  لتنظيم  الت�سريعات  م��ن  ع���دداً  املجل�ش  ون��اق�����ش 

العمل  اإ�سابات  وتنظيم  العمل  عن  التعطل  �سد  العمالة  حقوق  حماية 
واآلية  فيها،  والتحقيق  الإب��الغ  واآلية  اخلا�ش  القطاع  يف  املهنة  واأمرا�ش 
بحماية  متعلقة  ت�سريعات  املجل�ش  ناق�ش  عنها.كما  التعوي�سات  �سرف 
الأ�سناف النباتية اجلديدة، يهدف منح حقوق حمددة مل�ستنبطي النباتات 
وحمايتها، وحت�سني الإنتاجية الزراعية وجودة الأ�سناف النباتية، وتنويع 
القطاع اخلا�ش على  وت�سجيع  للم�ستهلكني،  املطروحة  النباتية  املنتجات 
ال�ستثمار يف جمال الأ�سناف النباتية، وتلك املتعلقة بال�سالمة الأحيائية 
الأمن  منظومة  تعزيز  بهدف  ومنتجاتها،  وراث��ي��اً  امل��ح��ورة  الكائنات  من 
احليوي وال�سالمة البيئية يف الدولة وتنظيم ا�سترياد وعبور وتداول هذه 

الكائنات، و�سروط و�سوابط ت�سدير اأو اإعادة ت�سديرها.
نتائج  تقرير  التقارير، منها  من  ع��دداً  املجل�ش  ا�ستعر�ش  اآخر  من جانب 
اطلع  كما  الحت��ادي��ة.  ال��ط��رق  وا�ستخدامات  اخلارجية  الإع��الن��ات  اإدارة 
املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ش  م��ن  ك��ل  اأع��م��ال  تقرير  على  املجل�ش 
وال�سلع، وجمل�ش اإدارة موؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي، وجمل�ش اأمناء 
كليات التقنية العليا، واملجل�ش ال�ست�ساري لأ�سحاب الهمم، وتقرير اأعمال 

جلنة الوقود امل�ستدام والوقود املنخف�ش الكربون وذلك للعام 2021.

اختتام اأعمال منتدى »ود« لتنمية الطفولة املبكرة
•• اأبوظبي -وام:

التي  "ود"،  املبكرة  الطفولة  لتنمية  العاملية  املبادرة  اختتمت 
اأعمال منتدى  ام�ش  املبكرة،  للطفولة  اأبوظبي  اأطلقتها هيئة 
�سمو  رعاية  حتت  عقد  الذي  املبكرة  الطفولة  لتنمية  "ود" 
دي��وان ويل  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ذي��اب بن حممد  ال�سيخ 

عهد اأبوظبي رئي�ش هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة.
ومتو�سطة  ق�سرية  حللول  تو�سية   15 اق��رتاح  املنتدى  �سهد 
املبكرة  الطفولة  تنمية  اأب��رز حتديات  ملواجهة  امل��دى،  وطويلة 
اأبوظبي للطفولة  �سهد تنظيم هيئة  ، كما  التي مت حتديدها 
املبكرة وجمل�ش اأبوظبي الريا�سي، بال�سراكة مع �سريك الروؤية 
"مبادلة" ومبادلة لل�سحة، حتدي املرح بطول كيلومرت واحد، 
مب�ساركة من اأولياء الأمور والأطفال ال�سغار واأ�سقائهم، وذلك 

يف الر�سيف 71 يف جزيرة يا�ش يف اأبو ظبي.
الثاين للمنتدى عقد جل�سة نقا�سية حول  اليوم  جرى خالل 
اإعادة توجيه ال�ستثمارات وملاذا تعترب تنمية الطفولة املبكرة 
م�ستقبل ال�ستثمار الب�سري، حيث ك�سفت الأبحاث اأن ال�ستثمار 
يف الرفاه العاطفي والجتماعي لالأطفال يف ال�سنوات الأوىل 
له اآثار اإيجابية على التنمية القت�سادية والجتماعية طويلة 
املدى ، واأن كل دولر ي�ستثمر يف برامج الطفولة املبكرة عالية 
4 دولرات و16 دولرا يف  ب��ني  ي���رتاوح  ي��وف��ر ع��ائ��دا  اجل���ودة 

التنمية الجتماعية والقت�سادية امل�ستقبلية.
الفوائد طويلة الأمد لال�ستثمار  كما تظهر الأبحاث بو�سوح 
عالية  املبكرة  الطفولة  وم��ب��ادرات  املبكرة  الطفولة  تنمية  يف 
القت�سادي،  والن�ساط  الإنتاجية  زي��ادة  يف  واملتمثلة  اجل���ودة، 
املجتمع،  وع��ادات  لقيم  املنافية  وال�سلوكيات  اجلرمية  وتقليل 
وتراجع العتماد على امل�ساعدات احلكومية، اإىل جانب ارتفاع 

معدلت الذكاء لدى الأطفال اإىل اأكرث من 11 نقطة.
واأ�سارت اإيرينا ديا املديرة امل�ساعدة لتنمية الطفولة املبكرة يف 
حتدد  الطفل  حياة  بداية  اأن  اإىل  اجلل�سة  خ��الل  اليوني�سيف 

منط حياته يف امل�ستقبل.
وقالت اإنه عندما مننح الأطفال اأف�سل بداية يف احلياة، تكون 
املبكرة  الطفولة  تنمية  يف  ال�ستثمار  يعد  و  ك��ب��رية  ال��ف��وائ��د 
فاعلية من حيث  واأكرثها  لدينا  املتاحة  الو�سائل  اأق��وى  اأح��د 
التكلفة، ل�سمان و�سول جميع الأطفال اإىل اإمكاناتهم الكاملة 
اأثناء الطفولة، واإعدادهم على اأف�سل وجه ليكونوا مواطنني 

لمعني ومنتجني وم�ساهمني يف القت�ساد العاملي.
مل�ساعدة  ومتابعتها  مناق�ستها  متت  التي  املخرجات  بني  ومن 
ال�سيا�سات،  الطفل، من �سناع  املهمني يف حياة  الأف��راد  جميع 
اأف�سل  لإن�ساء  اأنف�سهم،  والأط��ف��ال  ال��وال��دي��ن  اإىل  واملهنيني، 

الأ�س�ش لتعلم الطفل و�سلوكه وتعزيز رفاهه العاطفي و�سحته 
البدنية، كان اإطار اللعب القائم على حماية حقوق الطفل على 

م�ستوى املنظومة.
و بادرت هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة بالتعاون مع جمموعة 
البتكار املعريف التي ت�سم خرباء متخ�س�سني يف جمال الرفاه 
العاطفي، اإىل ت�سميم النموذج الأويل لإطار اللعب القائم على 
حماية حقوق الطفل على م�ستوى املنظومة ، وهذا الإطار هو 
عبارة عن من�سة جمهزة بتقنيات الذكاء ال�سطناعي لتاأمني 
ما يلزم من موارد �سرورية. وي�ستطيع الوالدان واملعلمون من 
خالل هذه املن�سة احل�سول على ما يحتاجونه من معلومات 
وموارد من �ساأنها اأن ت�ساعدهم يف احلفاظ على �سحة اأطفالهم 
النف�سية والوقوف على كيفية تاأثري م�ساعرهم ال�سخ�سية على 

عالقتهم باأطفالهم.
تركز  مبتكرة  �سناديق  هيئة  على  املخرجات  ت�سميم  مت  كما 
كنتيجة  الطاولة  على  وو�سعها  والتعلم،  والنوم  التغذية  على 
اإعادة �سياغة طرق اللعب  اأثناء جل�سة  للمناق�سات التي جرت 
البدين التفاعلي لالأطفال يف الع�سر الرقمي. وهذه ال�سناديق 
عبارة عن موارد ملمو�سة تعتمد على �سياقات حمددة وتت�سمن 
مبادئ توجيهية مرتبطة بتناول الطعام والنوم واللعب والتعلم 
والعادات اليومية القائمة على الن�ساط واحلركة، علما اأنه مت 
اقرتاح هذه املبادرة لدعم اجلهود الهادفة اإىل معاجلة امل�ساكل 
ومتكني  اخل��اط��ئ��ة،  اليومية  ال��ع��ادات  ع��ن  الناجمة  ال�سحية 
عاطفية  رواب��ط  وت�سكيل  املغزى  ذات  الجتماعية  التفاعالت 
اجلل�سات  وت�سمنت  الج��ت��م��اع��ي.  ال��ل��ع��ب  خ���الل  م��ن  عميقة 
الرئي�سة الأخرى جل�سة حول دور احلكومات و�سناع ال�سيا�سات 
يف معاجلة التاأثري ال�سلبي "الذي مل يعرف بعد" للتكنولوجيا 
العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  قدمها  ال��ي��وم؟  امل�ستخدمة 
وزير دولة للذكاء ال�سطناعي والقت�ساد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن بعد عرب كلمة م�سجلة. وقال : ميثل الرتكيز على 
الذكاء ال�سطناعي اأحد اأهم اأولوياتنا يف رحلة اخلم�سني عاما 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  م�ساركة  تعزيز  نحو  ون�سعى  القادمة، 
املحرك  باعتباره  القطاعات  خمتلف  يف  كبرية  نه�سة  اإح��داث 
تخ�سي�ش  مت  لذلك  وامل�ستدامة،  ال�ساملة  للتنمية  الرئي�ش 
اإحدى جمموعات البتكار املعريف �سمن مبادرة ود للعمل على 
لتقدمي  الأط��ف��ال،  اأج��ل  من  الإن�سانية  التكنولوجيا  مو�سوع 
ا���س��ت��ف��ادة ق��ط��اع تنمية الطفولة  ت��ع��زز  ح��ل��ول واأف��ك��ار ري��ادي��ة 
جودة  تعزيز  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف  امل��ت��ط��ورة  التقنيات  م��ن  املبكرة 
التي  املخاطر  م��ن  واحل��د  ال�سغار  لأطفالنا  الرقمية  احل��ي��اة 
يف  لدينا  معاليه:  واأ���س��اف  عليهم.  التقنيات  ه��ذه  ت�سببها  قد 
للم�ستقبل، ونعمل �سمن جهود  روؤي��ة وا�سحة  الإم��ارات  دولة 

بيئة  �سمن  وتن�سئتهم  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  اإع���داد  على  متكاملة 
اإمكاناتهم  وتدعم  وازده��اره��م  منوهم  ت�سمن  وحمفزة  اآمنة 
الكامنة والكاملة، وذلك من خالل توفري اأف�سل الفر�ش لهم 
ومتكينهم ليكونوا فاعلني يف جمتمعهم وقادرين على موا�سلة 
م�سرية النمو والزدهار لوطنهم. كما ت�سمنت فعاليات اليوم 
الثاين جل�سة متخ�س�سة حول تطوير موارد ال�سحة النف�سية 
كري�ستاكي�ش،  دمييرتي  الدكتور  قدمها  التي  الرقمي  للجيل 
طبيب الأطفال، واملوؤلف والباحث يف جامعة وا�سنطن، وجل�سة 
يتنا�سب  التفاعلي مبا  اللعب  اإع��ادة �سياغة طرق  مهمة حول 
العاملية  الرتبية  خ��ب��رية  قدمتها  الرقمي  اجل��ي��ل  اأط��ف��ال  م��ع 
برعاية  متخ�س�سة  حلقة  عن  ف�سال  بوربا،  مي�سيل  الدكتورة 
اأمام  ال��وال��دان  يق�سيه  ال��ذي  الوقت  يوؤثر  كيف  ح��ول  �سمان 
ال�سا�سات على عادات الأطفال املتعلقة با�ستخدام التكنولوجيا، 
وحلقة نقا�ش حول اإعادة تقييم اأهمية دور العاملني يف جمال 
الأطفال  ت�سجيع  وبهدف  املجتمع.  يف  املبكرة  الطفولة  تنمية 
ال�سحية  احل��ي��اة  اأمن����اط  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  الأوىل  ال�����س��ن��وات  م��ن��ذ 
حياة  على  اإيجابي  ب�سكل  توؤثر  التي  النتائج  اأف�سل  وحتقيق 
بتحدي  اأعماله  املنتدى  اختتم  وخارجها،  اأبوظبي  يف  اأطفالنا 
جزيرة  "Pier 71" يف  الر�سيف  موقف  يف  لالأطفال  امل��رح 
ي��ا���ش يف اأب��وظ��ب��ي، ال����ذي ���س��ارك ف��ي��ه اأك����رث م��ن 500 طفل 
خم�س�ش  مب�سار  خالله  ا�ستمتعوا  واأ�سقائهم�  عائالتهم  مع 
باحتوائه  امل�سار  ه��ذا  ومتيز  واح���د.  كيلومرت  بطول  للجري 
ع��ل��ى اإ���س��اف��ات ممتعة وم��رح��ة م��ث��ل امل�����س��ار ال��ت��ف��اع��ل��ي الغني 
بالألوان الزاهية وخا�سية اللم�ش اخلفيف والأنفاق امل�سممة 
بطريقة مميزة والأق�سام املزخرفة املثرية لالهتمام، بالإ�سافة 
اإىل م�سارات الفينيل امللونة التي �ساعدت على توجيه الأطفال 
نحو امل�سار ال�سحيح خالل ال�سباق. وتعليقا على "حتدي املرح 
لالأطفال"، قال �سعادة عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�ش 
ا�ست�سافة  ن�سعر بفخر كبري لنجاحنا يف   : الريا�سي  اأبوظبي 
"حتدي املرح" الذي يدعم جهود مبادرة "ود" ، اإذ اإن مثل هذه 
الأن�سطة املجتمعية هي اأف�سل مثال على الوعي الذي نطمح 
اإىل تر�سيخه يف اإمارة اأبوظبي وخارجها ، فالرتكيز على اأهمية 
اتباع اجليل اجلديد لأ�سلوب حياة �سحي وقائم على الن�ساط 
م�ستقبل  بناء  يف  امل�ساهمة  من  جميعا  ميكننا  املنتظم  البدين 
�سحي ملجتمعنا. وت�سمنت املبادرات التي مت طرحها يف املنتدى 
"برنامج منط احلياة  اأخرى بعنوان  مبادرة جمتمعية رئي�سة 
مدار�ش  م��ع  وبال�سراكة  "ود"  م��ب��ادرة  مظلة  حت��ت  ال�سحي" 
مان�س�سرت �سيتي لكرة القدم يف دولة الإمارات ، وهي عبارة عن 
املبادرة  واأن�سطة  اأعمال  برنامج مبتكر يجري تنفيذه مبوازاة 

التي تكللت بالنجاح يف عامها الأول.

النيابة العامة للدولة تو�صع عقوبات جرائم العتداء على احلرية

كلية القانون بجامعة ال�صارقة تنظم ندوة م�صتجدات قانون العمل الإماراتي

•• اأبوظبي-وام: 

ل��ل��دول��ة، م��ن خ��الل تغريدة  ال��ع��ام��ة  النيابة  اأو���س��ح��ت 
التوا�سل  م���واق���ع  ح�����س��اب��ات��ه��ا يف  ع��ل��ى  ام�����ش  ن�����س��رت��ه��ا 
الج��ت��م��اع��ي ع��ق��وب��ات ج��رائ��م الع���ت���داء ع��ل��ى احلرية. 
 395 ل��ل��م��ادة  طبقا  اأن���ه  اإىل  ال��ع��ام��ة  النيابة  واأ����س���ارت 
 2021 ل�سنة   31 رق��م  احت���ادي  بقانون  امل��ر���س��وم  م��ن 
على  ن�ست  والتي  والعقوبات  اجل��رائ��م  قانون  با�سدار 
اأنه يعاقب بال�سجن املوؤقت من خطف �سخ�ساً اأو قب�ش 
بغري  و�سيلة  باأية  اأو حرمه من حريته  اأو حجزه  عليه 
وجه قانوين، �سواًء اأكان ذلك بنف�سه اأو بو�ساطة غريه، 
 .1 الآت��ي��ة:  الأح���وال  املوؤبد يف  ال�سجن  العقوبة  وتكون 
اإذا ح�سل الفعل بانتحال �سفة عامة اأو ادعاء القيام اأو 

التكليف بخدمة عامة اأو الت�سال ب�سفة كاذبة.
2. اإذا ارتكب الفعل بطريق احليلة اأو �سحبه ا�ستعمال 
اأعمال  اأو  ب��الأذى اجل�سيم  اأو  بالقتل  التهديد  اأو  القوة 

تعذيب بدنية اأو نف�سية.
�سخ�ش  اأو من  فاأكرث  �سخ�سني  الفعل من  وقع  اإذا   .3

يحمل �سالحاً.
اأو  احلجز  اأو  القب�ش  اأو  اخلطف  م��دة  زادت  اإذا   .4

احلرمان من احلرية على �سهر.
اأو  جمنوناً  اأو  حدثاً  اأو  اأنثى  عليه  املجني  كان  اإذا   .5

معتوهاً اأو من ذوي الإعاقة.
النتقام  اأو  الك�سب  الفعل  م��ن  الغر�ش  ك��ان  اإذا   .6
اأو  عر�سه  على  الع��ت��داء  اأو  عليه  املجني  اغت�ساب  اأو 

اإحلاق اأذى به اأو حمله على ارتكاب جرمية.

تاأديته  اأث��ن��اء  ع���ام  م��وظ��ف  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ل  وق���ع  اإذا   .7
وظيفته اأو ب�سبب ذلك.

اأف�سى الفعل اإىل موت املجني عليه كانت العقوبة  واإذا 
كل  الأ�سلي  للفاعل  املقررة  بالعقوبة  ويعاقب  الإع��دام 
امل�سار  اأي��ة جرمية من اجل��رائ��م  ارت��ك��اب  من تو�سط يف 
اإل��ي��ه��ا يف ه���ذه امل�����ادة، وك��ذل��ك ك��ل م��ن اأخ��ف��ى �سخ�ساً 

خمطوفاً مع علمه بذلك.
وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة 
اأفراد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز  امل�ستمرة  للدولة 
واملحدثة  امل�ستحدثة  الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع 
بالدولة، ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك 

بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

•• ال�صارقة -وام: 

ال�سارقة ندوة بعنوان"  نظمت كلية القانون بجامعة 
الطالع  الإماراتي" بهدف  العمل  قانون  م�ستجدات 
على التغريات التي و�سعها امل�سرع الإماراتي يف قانون 
والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  بالتعاون مع  العمل وذلك 
الإن�سانية  وال���ع���ل���وم  الآداب  وك��ل��ي��ة  الإ����س���الم���ي���ة، 

والجتماعية.
 حيث تناولت الندوة عدد من الأوراق البحثية قدمها 
امل�ساركون �سمن حموريني اأ�سا�سيني وهما: القواعد 

والقواعد  اجل���دي���د،  ال��ع��م��ل  ق���ان���ون  يف  امل��و���س��وع��ي��ة 
الإجرائية يف قانون العمل اجلديد.

ن��اق�����س��ت ال���ن���دوة الأح���ك���ام وال��ق��واع��د امل�����س��ت��ح��دث��ة يف 
�سوق  متطلبات  تلبي  التي  الإم��ارات��ي  العمل  ق��ان��ون 
التي  للتغريات  تف�سيلي  وع��ر���ش  ال��دول��ة،  يف  العمل 
اأجراها امل�سرع باملو�سوعات املختلفة يف قانون العمل 
الإماراتي اجلديد مثل اأمناط وعقود العمل، لتوفري 
مع  العمل  عقود  وتكييف  للعامل  القانونية  احلماية 
كورونا  جائحة  تبعات  بعد  خا�سًة  الراهنة  الظروف 

التي اأثرت على عالقات العمل.
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اأخبـار الإمـارات
م�صاركة متنوعة ملوؤ�ص�صة دبي لرعاية الن�صاء والأطفال يف يوم الطفل الإماراتي

•• دبي -وام: 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  والأط���ف���ال  الن�ساء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  موؤ�س�سة  ���س��ارك��ت 
الفعاليات  م���ن  ب��ال��ط��ف��ل مب��ج��م��وع��ة  امل��ع��ن��ي��ة  خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات 
و  بحقوقهم  الأطفال  تعرف  التي  املختلفة  التوعوية  والأن�سطة 
و�سائل  اأنف�سهم عرب  عن  التعبري  على  وت�سجعهم  اإدراكهم  تو�سع 
الإماراتي  ال��ط��ف��ل  ي���وم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  وذل���ك  اب��ت��ك��اري��ة متنوعة 
اإط��ار �سعي  15 مار�ش من كل ع��ام. ياأتي ذل��ك يف  ال��ذي ي�سادف 
املوؤ�س�سة لتعزيز دور ومكانة الطفل يف املجتمع الماراتي واملوؤكدة 
اأبعادها  بكل  الطفل  ق�سايا  دعم  يف  الثابتة  �سيا�ساتها  خالل  من 
الإماراتي  الطفل  املوؤ�س�سة يف فعالية يوم  �ساركت  و  ومتطلباتها. 
 2020 اأك�سبو  يف  فزعة  جناح  يف  الداخلية  وزارة  نظمتها  التي 

دبي حيث تركزت امل�ساركة على تقدمي ور�سة توعوية حتت عنوان 
"ال�سلوك الإيجابي عرب الف�ساء الرقمي" وعر�ش مقطع م�سور 
الإماراتي  الطفل  برملان  مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  اأطلقته  للح�سور 
يحمل ر�سائل هادفة يقدمها الأطفال لأقرانهم يف املجتمع حول 
مو�سوع التنمر الإلكرتوين و قدمت املوؤ�س�سة بالتعاون مع مدينة 
الطفل جمموعة من الأن�سطة التفاعلية التي تعزز جانب ال�سحة 
النف�سية للطفل حيث ركزت الأن�سطة على ثالثة حماور رئي�سية 
النف�ش"  " �سبط  امل�ساعر" ون�ساط  على  "التعرف  ن�ساط  �سملت 
ق�سرية  ق�سة  الأول  الن�ساط  ت�سمن  " المتنان" حيث  ون�ساط 
يتعلم من خاللها الطفل امل�ساعر املختلفة وكيفيه التعبري عنها 
"متارين  تطبيق  على  تدريبهم  اإىل  بالإ�سافة  معها  والتعامل 
التوتر  التنف�ش" والتي ت�ساعدهم على ال�سرتخاء والبتعاد عن 

بينما ركز الن�ساط الثاين مع الطفال على فكرة الفقاعات والتي 
ت�ساعد الطفل على فهم م�سطلح �سبط النف�ش وال�سيطرة على 
والذي  الم��ت��ن��ان  فكرة  ح��ول  الثالث  الن�ساط  ومت��ح��ور  ال��دواف��ع 
اأمور  اأن هناك  امل�سطلح لالأطفال وتو�سيح  كان من خالل �سرح 
ب�سيطة يجب اأن نقدرها ومننت لوجودها لأنها حتقق لنا الر�سا 
جمموعة  اإعطائهم  ط��ري��ق  ع��ن  الن�ساط  تطبيق  ومت  وال�����س��ع��ادة 
اأعواد واأظرف ملونة يقوم الطفل بالختيار ثم فتح الظرف كما 
عر�ست املوؤ�س�سة بالتعاون مع اإدارة �سالمة الطفل مقطع م�سور 
وهو عبارة عن ق�سة ق�سرية ت�سلط ال�سوء على اأهمية توفري بيئة 
العربية  الإم���ارات  يف  املقيمني  الأط��ف��ال  جلميع  و�سليمة  مريحة 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  جميع  على  بثها  مت  والتي  املتحدة 

اخلا�سة باإدارة �سالمة الطفل واملوؤ�س�سة.

»ت�صليح« ت�صتعر�س اأحدث مبتكرات الأمن والتدريب الذكية يف القّمة العاملية لل�صرطة 2022

وخارجها".
، يف جناح  امل��ط��رو���س��ي  وا���س��ت��ق��ب��ل 
يف  ال����واق����ع  "ت�سليح"  جم��م��وع��ة 
كبار  م����ن  جم���م���وع���ة   ،  G38

احلكومية  ال��ت��وج��ه��ات  دع���م  ع��ل��ى 
حر�سنا  ال�سرطة،  �سلطة  وتعزيز 
على امل�ساركة مع �سركائنا لتقدمي 
م�سوؤويل  ل��ك��ب��ار  ُم��ت��م��ّي��ز  م��ع��ر���ش 

ووزارة  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة  م�����ن 
الداخلية. وقد �سهد اجلناح اأي�ساً 
اإقباًل كبرياً من اأفراد �سرطة دبي 
رينج  م�����س��رح ميلو  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��ّرف 

من  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  م���ن  ج�����زءاً 
 2022 لل�سرطة  العاملية  القمة 
دبي.  ���س��رط��ة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
القائمة  ل�سرتاتيجيتنا  ون��ظ��راً 

املحلية  ال�سرطة  م��ن  امل�����س��وؤول��ني 
وكذلك  وال���دول���ي���ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
م�������س���وؤويل اإن����ف����اذ ال���ق���ان���ون. كما 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ع  اأي�����س��اً  التقى 

ال�سرطة واإنفاذ القانون وال�سلطات 
ت�سكيل  يف  للم�ساهمة  احلكومية 
م�ستقبل ال�سرطة، و�سمان �سالمة 
ال�سكان واملواطنني داخل الإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

"ت�سليح  جم����م����وع����ة  ت����ع����ر�����ش 
اح���دث  الم����ارات����ي����ة،  القاب�سة" 
م����ب����ت����ك����رات الم��������ن وال����ت����دري����ب 
الذكية يف القمة العاملية لل�سرطة 
2022، التي د�سنها يف اك�سبو دبي 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل  را���س��د 

رئي�ش املجل�ش التنفيذي.
بتفقد  جولته  �سموه  ا�ستهّل  وق��د 
املعر�ش،  يف  املُ�����س��ارك��ة  الأج��ن��ح��ة 
جمموعة  ج���ن���اح  ���س��م��ن��ه��ا  وم�����ن 
"ت�سليح القاب�سة" والتي حتت�سن 
ممار�سات  يف  الب���ت���ك���ارات  اأح����دث 
واإنفاذ  ال�سرطة  اأجهزة  واإع���دادات 

القانون.
عن هذه املُ�ساركة قال ال�سيد �سامل 
والرئي�ش  امل��وؤ���س�����ش  امل��ط��رو���س��ي، 
ت�سليح  مل���ج���م���وع���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
نكون  اأن  "ُي�سرفنا  ال��ق��اب�����س��ة: 

180 من بني املعرو�سات الأخرى 
يف جناح املجموعة.

ومّت الرتحيب بزوار اجلناح الذي 
�سّم جمموعة ُمتمّيزة من التقنيات 
 FAAC( وبرامج التدريب من
و   )Incorporated
)UMAREX(، لالطالع على 
واملنتجات  ال�سرتاتيجيات  اأحدث 
العمل  م�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ُت�����س��ّك��ل  ال��ت��ي 
"م�سرح  ال�سرطي والتي تتمثل يف 
ميلو راجن 180"، اأنظمة حماكاة 
التدريب على اإطالق النار املُبا�سر 
واأنظمة حماكاة القيادة من "ميلو 
ليف" اإىل تدريب "اأوماريك�ش 4 
العديد  اإىل  اإ�سافة  اإنغيجمنت"، 
م��ن ُم��ن��ت��ج��ات ال�����س��الم��ة والأم����ان 
احل��دي��ث��ة، وال��ت��ي ت��اأم��ل املجموعة 
اجلهود  يف  املُ�ساهمة  خاللها  م��ن 
تكتيكات  ل��دم��ج  واملحلية  العاملية 
ومعدات  ومهارات  وا�سرتاتيجيات 

ال�سرطة املُعّدلة.

جلنة ال�صكاوى يف املجل�س الوطني الحتادي تطلع على 23 �صكوى
•• دبي-وام:

اأم�ش يف مقر  الذي عقدته  الوطني الحت��ادي خالل اجتماعها  املجل�ش  ال�سكاوى يف  اطلعت جلنة 
 23 على  اللجنة،  رئي�سة  ال�سويدي  �سمية عبداهلل  �سعادة  برئا�سة  بدبي،  للمجل�ش  العامة  الأمانة 
�سكوى واردة للمجل�ش، واتخذت القرارات املنا�سبة ب�ساأنها. وبحثت اللجنة 23 �سكوى مقدمة اإىل 
العالقة  بها وردود اجلهات ذات  القانوين اخلا�ش  ال��راأي  وا�ستعر�ست  الوطني الحت��ادي،  املجل�ش 
بال�سكاوى املعرو�سة واتخذت ب�ساأنها القرارات املنا�سبة، كما وجهت مبخاطبة بع�ش اجلهات املعنية 
الحت��ادي مبتابعة  الوطني  املجل�ش  ال�سكاوى يف  ال�ستي�ساح. وتخت�ش جلنة  ملزيد من  بال�سكاوى 
وبحث ال�سكاوى الواردة اإىل املجل�ش لبيان مدى �سحتها وال�سعي بني اأطرافها للو�سول اإىل اأن�سب 
ال�سكاوى، لبيان ما اتخذ من  واإع��داد تقرير �سنوي عن  احللول، وتلقي الإجابات الالزمة عليها، 
اإجراءات حيالها، وموؤ�سرات الجتاهات ب�ساأنها. ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: حميد 
علي العبار مقرر اللجنة لهذا الجتماع، وحمد اأحمد الرحومي النائب الأول لرئي�ش املجل�ش، وعلي 

جا�سم ، وهند حميد العليلي اأع�ساء املجل�ش الوطني الحتادي. 

برعاية حمدان بن زايد .. مهرجان الظفرة البحري ينطلق اليوم على �صاطئ املغية
•• الظفرة- وام:

حمدان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
يف منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 
الثالثة ع�سرة من مهرجان الظفرة 
اإدارة  البحري اليوم بتنظيم جلنة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
اأب���وظ���ب���ي ون�����ادي  وال����رتاث����ي����ة يف 
البحرية،  ل��ل��ري��ا���س��ات  اأب���وظ���ب���ي 
وذلك خالل الفرتة من -17 26 
مار�ش اجلاري، على �ساطئ املغرية 
الظفرة  مبنطقة  امل���رف���اأ  مب��دي��ن��ة 

باإمارة اأبوظبي.
وق���ال م��ع��ايل ال��ل��واء ف��ار���ش خلف 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  امل���زروع���ي 
اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������ش  اأب����وظ����ب����ي 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
الظفرة  م��ه��رج��ان  اإن  وال��رتاث��ي��ة 
الثقافة  لرت�سيخ  ي�سعى  البحري 
الرتاثية  وامل�����س��اب��ق��ات  ال��ب��ح��ري��ة 
القيادة  اه���ت���م���ام  ت���رتج���م  ال���ت���ي 
الرتاث  على  ب��احل��ف��اظ  ال��ر���س��ي��دة 
يف  وامل�ساهمة  الوطنية،  وال��ه��وي��ة 
اإي�سال ر�سالة الإمارات احل�سارية 
�سعوب  خم��ت��ل��ف  اإىل  والإن�����س��ان��ي��ة 
العامل ونقل هذا الرتاث لالأجيال 
على  وت�������س���ج���ي���ع���ه���م  امل����ت����ع����اق����ب����ة 
ممار�سته. وثمن معاليه توجيهات 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"،  "حفظه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
مل�ساريع  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
الإماراتي  الثقايف  امل���وروث  ���س��ون 
واملتابعة امل�ستمرة من �سمو ال�سيخ 
ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
احلاكم يف منطقة الظفرة، ملختلف 
امل����ه����رج����ان����ات ال����رتاث����ي����ة، وذل����ك 
التي  املباركة  للم�سرية  ا�ستمرارا 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�ش  ب��داأه��ا 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
بالقيمة  الوعي  ثراه" لتعزيز  اهلل 
الثقايف  ال�������رتاث  ي��ح��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
البحرية  وال�����س��ب��اق��ات  الإم���ارات���ي 
ال�����رتاث�����ي�����ة ورح�����������الت ال���غ���و����ش 
الرتاث  وم�سابقات  ال�سفن  وب��ن��اء 
البحرية، من اأجل تعريف ال�سباب 

تعليمية  ر�سالة  واإي�����س��ال  العريق 
وت���ث���ق���ي���ف���ي���ة خ����ا�����س����ة ب�����ال�����رتاث 
ال�سباب  جيل  اإىل  املحلي  البحري 
وع�ساق الريا�سات املائية، وتوجيه 
اه��ت��م��ام��ات��ه��م ب�����س��ك��ل اأك�����رب نحو 
املا�سي  وا���س��رتج��اع  ال����رتاث  ه���ذا 
مباآثره واإرث��ه من خالل ن�ساطات 
�ساطئ  ع��ل��ى  م��ت��ن��وع��ة  وف��ع��ال��ي��ات 
ح�سور  يعزز  مب��ا  ال�ساحر  امل��غ��رية 
الرتاث البحري الإماراتي يف حياة 
على  وال���زوار  واملقيمني  املواطنني 
املوروث  قيم  وتر�سيخ  ���س��واء،  ح��د 
الثقافية  وال���ه���وي���ة  الإم������ارات������ي 
و�سونه  ال�����رتاث  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
والت�سجيع على ممار�سته، وتعزيز 
الثقافية  اأبوظبي  فعاليات  اأجندة 
على  ال�سوء  وت�سليط  وال��رتاث��ي��ة 
تتميز  ال����ت����ي  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
واحت�سانها  ال�سياحية  مبقوماتها 

املهرجانات الرتاثية والريا�سية.
اأ����س���ار ع��ب��ي��د خلفان  وم���ن ج��ان��ب��ه 

اأم��ام الزوار  اأب��واب��ه  وال��ذي �سيفتح 
م�ساًء  الرابعة  ال�ساعة  من  يومياً 
بالإ�سافة  م�ساًء،  العا�سرة  ولغاية 
ال��ت��ي جتمع  امل��ت��ن��وع��ة  اإىل حم��ال��ه 
ال���������رتاث الإم��������ارات��������ي ال���ب���ح���ري 
وال�������س���ح���راوي، ف�����س��اًل ع���ن بيت 
وعرو�ش  الطفل  وقرية  النوخذة 
الأزياء ال�سعبية وم�سابقات الطبخ 
التقليدية،  ال���ي���دوي���ة  واحل������رف 
وامل�������س���رح وم�����س��اب��ق��ات��ه وج���وائ���زه 
الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  اليومية، 
الفئات  ملختلف  واجل��اذب��ة  ال�سيقة 
املنظمة  اللجنة  وت�سعى  العمرية 
اإىل ت�سليط ال�سوء على الدور املهم 
ال��ب��ح��ري يف  ال��ق��ط��اع  ال���ذي يلعبه 
اإثراء الن�سيج الثقايف والجتماعي 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  العريق 
اأبوظبي  املتحدة ب�سكل عام واإمارة 
ب�سكل خا�ش. وت�سمل �سباقات هذا 
الرتاثي،  ال��ت��ف��ري�����ش  ���س��ب��اق  ال��ع��ام 
الرتاثي،  للتجديف  املرفاأ  و�سباق 

التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��زروع��ي 
اإن  اإىل  ال���ل���ج���ن���ة،  يف  وامل�������س���اري���ع 
الدورة الثالثة ع�سرة من مهرجان 
ال��ظ��ف��رة ال��ب��ح��ري ت��ق��دم ب��اق��ة من 
وال�ساطئية  ال��ب��ح��ري��ة  امل�����س��اب��ق��ات 
الرتفيهية  والفعاليات  ال��رتاث��ي��ة 
والتعليمية والألعاب الرتاثية من 
خالل و�سائل ح�سارية يف التعريف 
ب��امل��وروث الأ���س��ي��ل و���س��ورة رائعة 
ع���ن ح�����س��ارة ال�����س��ع��ب الإم����ارات����ي 
وعادته  واأ�سالته  بقيمه  وارتباطه 
امل������وروث، وت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 
القطاع  يلعبه  ال���ذي  امل��ه��م  ال����دور 
الثقايف  الن�سيج  اإث��راء  يف  البحري 
والج���ت���م���اع���ي ال���ع���ري���ق يف اإم�����ارة 
العربية  الإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي 
ع��ب��ي��د خلفان  واأو�����س����ح  امل���ت���ح���دة. 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��زروع��ي 
املهرجان  اأن  اللجنة  يف  وامل�ساريع 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  يت�سمن 
ال�سعبي،  وال�������س���وق  وامل�������س���اب���ق���ات 

ال�سراعية  للمحامل  مروح  و�سباق 
الكايت  و���س��ب��اق  ق���دم���ا،   43 ف��ئ��ة 
للقوارب  الظفرة  و�سباق  ���س��ريف، 
و�سباق  احل����دي����ث����ة،  ال�������س���راع���ي���ة 
ال�سراعية،  ل��ل��ب��وان��ي�����ش  ���س��الح��ة 
و�����س����ب����اق ال����ت����ج����دي����ف ال�����واق�����ف، 
بالإ�سافة اإىل العديد من الألعاب 
ال�����س��ع��ب��ي��ة وم�������س���اب���ق���ات ال���ك���ريم 
وال����دوم����ن����و، و����س���ب���اق ال����دراج����ات 
ال��ه��وائ��ي��ة، و���س��ب��اق اجل����ري، وكرة 
الطائرة  وك���رة  ال�ساطئية،  ال��ق��دم 
املك�سات  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��اط��ئ��ي��ة، 
املقطورات  ال��ت��خ��ي��ي��م  وم��ن��ط��ق��ة 
املتنقلة ، وعرو�ش الفنون ال�سعبية 
وعرو�ش  ال��غ��ن��ائ��ي��ة،  واحل����ف����الت 
الألعاب النارية واخليول، ومطاعم 
فود  املتنقلة  ال�سريعة  امل���اأك���ولت 
ت��رك . كما ا���س��ار امل��زروع��ي اىل ان 
البحري  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  م���ن 
ياأتي بالتزامن مع املحطة الثالثة 
من بطولة الظفرة الكربى ل�سيد 
ال��ك��ن��ع��د ل��ل��رج��ال وال��ن�����س��اء �سمن 
م��و���س��م ���س��ي��د ال��ك��ن��ع��د يف اإم�����ارة 
اأبوظبي، التي تهدف اإىل التعريف 
الظفرة،  منطقة  وج���زر  ب�سواحل 
ملمار�سة  الهواة  اأم��ام  وخلق فر�سة 
التقليدي،  ال�سمك  �سيد  ريا�سة 
�سيد  ه����واي����ة  ون�������س���ر  وت��ن�����س��ي��ط 
الأ�سماك واإحياء روح التناف�ش بني 
واحلفاظ  الأ���س��م��اك،  �سيد  ه���واة 
وتنظيم  البحرية  ال�سالمة  على 
احلفاظ  جانب  اإىل  الكنعد،  �سيد 

واجليل النا�سئ مبهنة الأجداد يف 
املا�سي، وال�سعي اإىل اإي�سال ر�سالة 
تعليمية وتثقيفية خا�سة بالرتاث 

البحري املحلي.
واأ�ساد معاليه بجهود نادي اأبوظبي 
وال�سراكة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
وامل�سابقات  ب��الأن�����س��ط��ة  امل��ت��م��ي��زة 
تعزيز  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  البحرية 
بني  البحرية  بالثقافة  اله��ت��م��ام 
حمبي وع�ساق الريا�سات البحرية 
وزائري مهرجان الظفرة البحري، 
على  احلفاظ  تطور  يف  ي�سهم  مبا 
ال����رتاث ال��ب��ح��ري وال����ربي لدولة 
على  ال�����س��وء  وت�سليط  الإم�����ارات، 
ونقله  الإم��ارات��ي  وال�سنع  ال���رتاث 
ل���الأج���ي���ال ال����ق����ادم����ة، وال����رتوي����ج 
واملهرجانات  ال�����س��اح��ل��ي��ة  ل��ل��م��دن 
ال����ب����ح����ري����ة، ودع��������م ال���ري���ا����س���ات 
وت�سجيع  وال���رتاث���ي���ة  ال��ب��ح��ري��ة 
ال�سياحة  ودع��������م  مم���ار����س���ت���ه���ا، 

والتنمية القت�سادية.
وم�����ن ج��ه��ت��ه ذك�����ر ع��ي�����س��ى �سيف 
اإدارة  جلنة  رئي�ش  نائب  املزروعي، 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
الدورة  اأن  اأبوظبي،  يف  والرتاثية 
13 من مهرجان الظفرة البحري 
تعك�ش  مميزة  تراثية  بحلة  ت��اأت��ي 
ال�ساحلية  املدن  جمال  خ�سو�سية 
ع�ساق  وج��ذب  الظفرة،  يف منطقة 
ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة م���ن خالل 
تعزز  وتعليمية  ترفيهية  فعاليات 
اإثراء الن�سيج الثقايف والجتماعي 

على امل�سابقات التقليدية الرتاثية 
التي تعرب عن تراث الإمارات وقد 
لفئتي  ج���ائ���زة   20 ل��ه��ا  خ�����س�����ش 
الرجال والن�ساء بقيمة 920 األف 
 10 ف��ئ��ة  ل��ك��ل  خ�س�ش  اإذ  دره����م، 
باملركز  ال��ف��ائ��ز  وي��ح�����س��ل  م���راك���ز، 
 120 الأول يف كل فئة على مبلغ 
األ����ف دره�����م، وامل���رك���ز ال���ث���اين 80 
األ����ف دره����م، وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث 60 
األف درهم، واملركز الرابع 50 األف 
األف   40 وامل��رك��ز اخلام�ش  دره��م، 
درهم،  األ��ف   30 وال�ساد�ش  دره��م، 
و20 األ���ف دره���م ل��ك��ل م��رك��ز من 
اأنه  وذك��ر  العا�سر.  ولغاية  ال�سابع 
الأوىل  املحطتان  �سهدت  ان  بعد 
وبطولة  دمل�����ا  ب���ط���ول���ة  وال���ث���ان���ي���ة 
امل���غ���رية م�����س��ارك��ات وا���س��ع��ة بلغت 
خمتلف  م���ن  م�������س���ارك���اً   1046
م�ساركاً   970 منهم  اجلن�سيات، 
م�ساركة  و76  ال���رج���ال،  ف��ئ��ة  يف 
يف ف��ئ��ة ال��ن�����س��اء، ي��ت��وق��ع زي�����ادة يف 
الفئتني،  ���س��م��ن  امل�����س��ارك��ني  ع���دد 
الأحوال  ا�ستقرار  اإىل  يعود  وذل��ك 
درج��ات احلرارة،  واعتدال  اجلوية 
نهاية  مع  البطولة  تتزامن  حيث 
ف�سل ال�ستاء وحلول ف�سل الربيع، 
التجهيزات  ك��اف��ة  اك��ت��م��ال  م��وؤك��داً 
البطولة، والإع��الن عن  لنطالق 
ب����اب ال��ت�����س��ج��ي��ل ع���رب املوقع  ف��ت��ح 
وت�سليم  ق�����ريباً،  الإل��ك��ت�����������������روين 
مدن  خمتلف  يف  امل�ساركني  اأرق���ام 

الدولة .

اإ�صعاف دبي يناق�س 
التوجه الإ�صرتاتيجي 

اجلديد للموؤ�ص�صة 
•• دبي-وام:

موؤ�س�سة  ادارة  جم���ل�������ش  اط����ل����ع 
دب���ي خل��دم��ات الإ���س��ع��اف - خالل 
 2022 ل��ل��ع��ام  الأول  اج��ت��م��اع��ه 
�سغري  ب��ن  ع��و���ش  �سعادة  برئا�سة 
ال�سحة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  الكتبي 
بدبي رئي�ش جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة 
اجلديد  الإ�سرتاتيجي  التوجه   -
دبي  ملوؤ�س�سة  امل�ستقبلية  وال��روؤي��ة 
خل�����دم�����ات الإ������س�����ع�����اف ل�����الأع�����وام 
على  القائمة   2025  2022-
ال�سامل  الذكي  والتحول  الإبتكار 
وتقدمي خدمات ا�ستباقية مرتكزة 
حتقيق  و  وامل��رون��ة  ال�سفافية  على 
الرفاهية  وت��وف��ري  احل��ي��اة  ج����ودة 
واملرتبطة  املجتمع  اأف���راد  جلميع 
الوطنية  الأج�����ن�����دة  مب����وؤ�����س����رات 

للدولة .
ون��اق�����ش الإج��ت��م��اع – ال���ذي عقد 
دب����ي خلدمات  م��وؤ���س�����س��ة  م��ق��ر  يف 
املخاطر  م���و����س���وع   - الإ�����س����ع����اف 
ت�سنيفها  واآل������ي������ة  امل���وؤ����س�������س���ي���ة 
املوؤ�س�سة  يف  معاجلتها  واإج����راءات 
ا�ستدامة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  وط����رق 
الذكية  واحللول  معاجلتها  خطة 
ال���ت���ي م����ن ����س���اأن���ه���ا ال���ت�������س���ري���ع يف 
الطارئ  ال��ط��ب  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
�سحة  على  املحافظة  ي�سمن  مب��ا 
وتوفري  املجتمع  اأف����راد  و���س��الم��ة 
واأمن  اخل�سو�سية  معايري  اأع��ل��ى 
وتطوير  وامل���ع���ل���وم���ات  ال���ب���ي���ان���ات 
الربامج اإ�سافة اإىل اأهم التحديات 
املجل�ش  واط����ل����ع  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف 
ع��ل��ى ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي احلايل 
به  املنوطة  والتحديات  للموؤ�س�سة 
الإ�سرتاتيجية  التطورات  ملواكبة 
لإم�����������ارة دب������ي وحت���ق���ي���ق غ���اي���ات 
احلكومة للخم�سني عاما القادمة 

وخطة دبي 2030 .
اأهمية  اإىل  الإج��ت��م��اع  ت��ط��رق  كما 
املوؤ�س�سة  يف  ال����ق����ي����ادات  مت���ك���ني 
وا�ستقطاب كفاءات جديدة تواكب 
للموؤ�س�سة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل��ط��ط 
وا����س���ت���ع���را����ش ت���ق���ري���ر اإي���������رادات 

املوؤ�س�سة للعام 2021. .

تخريج 3 دورات مدربني مبركز اأركان
•• اأبوظبي -وام:

للموارد  امل�ساعد  الوكيل  اجلابري  غافان  �سعيد  �سامل  الركن  اللواء  �سهد 
واخلدمات امل�ساندة بوزارة الدفاع بح�سور اللواء الركن طيار )م( خلف نا�سر 
اإدارة جمعية الع�سكريني املتقاعدين تخريج  را�سد القبي�سي رئي�ش جمل�ش 
وال��ت��ي �سمت  امل��ح��رتف  امل���درب  لإع���داد  والثالثة  والثانية  الوىل  ال���دورات 
واملاج�ستري  الدكتوراه  حملة  من  املتقاعدين  الع�سكريني  من  خريجا   65
العلمية  حملةال�سهادات  الع�سكرية  ال��رت��ب  اأ���س��ح��اب  م��ن  والبكالوريو�ش 
غمار  خلو�ش  التدريبية  وامل��ه��ارات  التقنيات  ب��اأح��دث  تاأهيلهم  مت  وال��ذي��ن 
التدريب يف خمتلف اجلهات الكادميية واحلكومية ، وذلك يف مركز اأركان 
للتدريب والبحوث والإ�ست�سارات الإدارية بجمعية الع�سكريني املتقاعدين . 

ويف بداية الحتفال األقى العميد )م( الدكتور خليفة حممد الزعابي املدير 
التنفيذي ملركز اركان كلمة اأو�سح فيها اأن اإن�ساء مركز اأركان للتدريب يهدف 
اإىل حتقيق ال�ستفادة من الع�سكريني املتقاعدين اأ�سحاب اخلربات وحملة 
ال�سهادات والتخ�س�سات العلمية والفنية وتاأهيلهم للم�ساهمة يف دعم عجلة 
الع�سكريني  :نعمل جاهدين يف جمعية  واأ�ساف  النمو �سمن هذه اخلطة. 
نعمل  و�سوف  و�سيا�ساتها  دولتنا وفق خططها  اأه��داف  لتحقيق  املتقاعدين 
جاهدين لال�ستفادة من خربات ال�سباط املتقاعدين واعدادهم كمحا�سرين 
يف خمتلف اجلهات الع�سكرية واملدنية وخمتلف التخ�س�سات.واأو�سح اأن اأول 
ق��ادة التحول  اإع��داد  اأرك��ان للتدريب هو دبلوم  برنامج مت طرحه يف مركز 
الرقمي والذي �سارك فيه 10 من حملة الدكتوراه من املحا�سرين اخلرباء 

يف التحول الرقمي اإ�سافة اإىل عدد 50/ كمتدربني.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ونيبال تبحثان اآفاق التعاون امل�صتقبلي يف جمالت العمل

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل الدكتور عبد الرحمن العور وزير املوارد الب�سرية 
والتوطني ومعايل كري�سنا كومار �سري�ستا وزير العمل وال�سغل 
والتاأمينات الجتماعية يف جمهورية نيبال �سبل تعزيز التعاون 

بني البلدين ال�سديقني يف جمالت العمل.
واأك���د اجلانبان خ��الل اللقاء ال��ذي عقد يف دي���وان ال���وزارة يف 
مبا  الثنائية  العالقات  تطوير  نحو  امل�سرتك  ال�سعي  اأبوظبي 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة.
يف  العمل  �سوق  ت�سريعات  منظومة  ا�ستعرا�ش  اللقاء  و�سهد 

الدولة مبا يوؤكد على �سمان حقوق العمل على نحو متوازن.
تبذله  التي  والالفت  الكبري  باجلهد  النيبايل  الوزير  واأ���س��اد 
اإك�سبو  ملعر�ش  وتنظيمها  ا�ست�سافتها  خ��الل  الإم����ارات  دول��ة 
2020 دبي، مهنئا بالنجاح الباهر الذي حتقق يف هذا احلدث 
العاملي من اإبهار واإبداع ج�ّسد ما و�سلت اإليه الدولة من تطور 

وانفتاح على العامل.
الدولة  طبقتها  ال��ت��ي  وال���ق���رارات  الإج�����راءات  معاليه  وث��م��ن 
 19 ملواجهة التداعيات ال�سلبية التي فر�ستها جائحة كوفيد 
العمل  �سوق  القيود على  اأث��ر كبري يف تخفيف  لها  ك��ان  والتي 
يف الدولة ودعم العاملني، مقدما �سكره ملا تقدمه الدولة من 

رعاية واهتمام للعمالة النيبالية.
وال�سغل  العمل  وزارة  وكيل  اأري���ال  اي��ان  اإي��ك��ن��ارا  اللقاء  ح�سر 
والتاأمينات الجتماعية يف جمهورية النيبال و كري�سنا برا�ساد 
دهاكال �سفري جمهورية نيبال لدى الدولة وعبداهلل النعيمي 
لالت�سال  امل�����س��اع��د  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  وك��ي��ل 

والعالقات الدولية.
من جهة اأخرى اجتمعت اللجنة امل�سرتكة المارتية النيبالية 
يف جمال القوى العاملة، حيث مت بحث اأفاق التعاون امل�ستقبلي 
يف عدد من املو�سوعات امل�سرتكة من �سمنها ا�ستقدام وت�سغيل 

العمالة النيبالية يف �سوق العمل يف الدولة.

الإمارات ت�صارك باملوؤمتر الدويل الثالث للق�صاء الإداري يف القاهرة
•• القاهرة -وام: 

اأعمال  يف  الإم����ارات  دول���ة  �ساركت 
امل��وؤمت��ر ال����دويل ال��ث��ال��ث لالحتاد 
الذي  الإداري،  للق�ساء  ال��ع��رب��ي 
امل�سرية  العا�سمة  يف  اأم�����ش  عقد 
وع����ن بعد،  ال���ق���اه���رة، ح�������س���وري���اً 
املحاكم  روؤ���س��اء  م��ن  ع��دد  بح�سور 
العربي  بالحتاد  واملجال�ش  العليا 
الق�ساة  و  الإداري،  ل��ل��ق�����س��اء 
"اأحكام  وامل�ست�سارين، حتت عنوان 
ب�ساأن  ال�����س��ادرة  الإداري  الق�ساء 
الإجراءات ال�ستثنائية يف ظل وباء 
جل�سات  ت��ط��رق��ت   ."  19 ك��وف��ي��د 
املو�سوعات  م��ن  ع��دد  اإىل  امللتقى 
تناولت ال�سبط الإداري و�سلطاته، 

امل��ث��م��ر ب���ني ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات يف 
كانا  اأن��ه��م��ا  م��و���س��ح��اً  الإمارات"، 
املحاكم  يف  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��م��رار  وراء 
يف  ع���ق���ب���اٍت  اأو  ���س��ع��وب��ٍة  اأي  دون 
م���ب���ا����س���رة ال������دع������اوى الإداري����������ة 
وغ��ريه��ا يف ظ��ل اجل��ائ��ح��ة، حيث 
باملحاكم  اجل��ل�����س��ات  ع��ق��د  ا���س��ت��م��ر 
الإلكرتونية،  الو�سائل  با�ستخدام 
اجلهات  بني  امل�ستمر  التن�سيق  مع 
الت�سال  خدمات  ب�ساأن  املخت�سة 
املرئي مبا يتما�سى مع الإجراءات 
للوقت  اخ��ت�����س��ارا  وذل���ك   ، املتبعة 
ت�سهيل  ومت  ال���ت���ن���ق���ل.  وت���ك���ل���ف���ة 
املتعاملني خالل الأزمة،  اإجراءات 
الإلكرتونية  الأنظمة  وا�ستغالل 
مب���ا ي��ل��ب��ي ح���اج���ة امل��ج��ت��م��ع؛ مما 

واألقى البادي كلمة الفتتاح، حيث 
عر�ش بالتف�سيل التجربة الرائدة 
ل��دول��ة الإم������ارات يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
الظروف ال�ستثنائية التي فر�ستها 
باتخاذ  ب�������دءاً  ك�����ورون�����ا،  ج���ائ���ح���ة 
والت�سريعية  الإداري������ة  ال��و���س��ائ��ل 
د�ستور  يف  اأ����س���ا����س���ه���ا  جت����د  ال���ت���ي 
 ، والت�سريعات  وال��ق��وان��ني  ال��دول��ة 
احلديثة  التقنيات  باعتماد  م��روراً 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  وت���ط���وي���ع 
قطاعات  ك��ل  يف  العمل  ل�ستمرار 
ال����دول����ة، ومب����ا ح��ق��ق��ت��ه ال���دائ���رة 
الحتادية  باملحكمة  ال��د���س��ت��وري��ة 
العليا من مواكبة لهذه الإجنازات 
اأكدت  والإداري��ة، حيث  الت�سريعية 
العمل  وم�سروعية  د�ستورية  على 

امل�ستعجل  الإداري  وال���ق�������س���اء 
ال�سحية،  ال�������ط�������وارئ  وح�����ال�����ة 
الأزم���ة،  م��ن  امل�ستفادة  وال��درو���ش 
على  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  واأث���ر 
الإدارية،  والعقود  الإداري  القرار 
ا�ستخدام  وم�سروعية  ود�ستورية 
التقا�سي،  يف  التكنولوجيا  و�سائل 

وغريها من املو�سوعات.
ح�سر الج��ت��م��اع م��ن ال��دول��ة اإىل 
جانب �سعادة امل�ست�سار حممد حمد 
الحتادية  املحكمة  رئي�ش  ال��ب��ادي 
العربي  الحت������اد  رئ��ي�����ش  ال��ع��ل��ي��ا، 
القا�سي  �سعادة  الإداري،  للق�ساء 
����س���ه���اب ع���ب���دال���رح���م���ن احل���م���ادي 
ال���ق���ا����س���ي ب��امل��ح��ك��م��ة الحت����ادي����ة 

العليا.

عن بعد .
الإم����ارات،  دول���ة  اأن  �سعادته  واأك���د 
الذي  ال�ستدامة  اإرث  اإىل  ا�ستناداً 
ال�سيخ  املوؤ�س�ش  له  املغفور  ر�سخه 
طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
القيادة  ? ثراه، ومتا�سياً مع روؤية 
اأول���وي���ة ق�سوى  ال��ر���س��ي��دة، ت���ويل 
الأف����راد  و���س��ح��ة  ال��ع��ام��ة  لل�سحة 
من جميع الأمرا�ش ، انطالقا من 
النف�ش" الذي هو  "حفظ  مق�سد 
اأوىل مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية. 
وتتخذ -على وجه اخل�سو�ش- كل 
الالزمة  الح���رتازي���ة  الإج�����راءات 

للوقاية من فريو�ش كرونا.
البنية  ب�"جاهزية  ال��ب��ادي  واأ���س��اد 
الت�سريعية والإلكرتونية والتعاون 

كرونا،  جائحة  م��ن  اأم��ان��اً  الأك���رث 
و�سمن املراتب الأوىل عاملياً يف عدد 

تكون  اأن  ال��دول��ة  معه  ا�ستطاعت 
الدول  بني  عربياً  الأول  املركز  يف 

من املوؤ�سرات املتعلقة بالتعامل مع 
الفريو�ش.

حلول الأمن ال�صيرباين والذكاء ال�صطناعي يف معر�س القمة ال�صرطية

القوية  وامل���ع���اجل���ة  وال��ت��ح��ق��ي��ق، 
املتكامل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ع��م��ل  و���س��ري 
املتعلقة  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات  خ���ا����س���ة 
ب���الأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة م���ن اجل 

احل�سول على اأدلة موثوقة.
كليفورد  ���س��ي��م��ون  ق����ال  ب�������دوره، 
كليف  �سركة  يف  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
بتواجدهم  فخورون  "اأنهم   :42
ال���ع���امل���ي���ة  ال����ق����م����ة  م����ع����ر�����ش  يف 
منتجات  اأن  ح��ي��ث  ال�����س��رط��ي��ة، 
م�ساعدة  اأج�������ل  م�����ن  ال�������س���رك���ة 
ال�سرطة واحلكومة يف بناء قدرات 
ف��ري��ق��ن��ا ببناء  ق���ام  م��ت��خ�����س�����س��ة، 
حول  ح��ال��ًي��ا  م�ستخدمة  اأن��ظ��م��ة 

القيادة"  ذات������ي������ة  "دورية  و 
تعتمد  و�سوف  اإم��ارات��ي��ة،  �سناعة 
ع��ل��ي��ه��ا ���س��رط��ة دب�����ي، م���ن خالل 
كبرية  ذات���ي���ة  الأوىل  ���س��ي��ارت��ني 
لل�سوارع   Mo1-p احل���ج���م 
احلجم  �سغرية  واخ���ري  العامة، 
ال�سكنية،  ل��الأح��ي��اء   Mo2-p
وتهدف بتحديد لوحات ال�سيارات 
والتعرف علي وجوه امل�ستبه فيهم 
تقنيات  طريق  عن  الزحام  و�سط 
علي  ع��الوة  ال�سطناعي،  الذكاء 
من  ال�سخ�ش  ���س��ل��وك��ي��ات  حتليل 
وم�ست�سعرات  ك���ام���ريات  خ����الل 
، وت�ساعد يف عملية تقليل  مثبتة 

القب�ش على امل�ستبه فيهم".
 Credence ���س��رك��ة  وت��ع��م��ل 
الأمن  جم���ال  يف   Security
اأمن  يف  متخ�س�سة  ال�����س��ي��رباين، 
والطب  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للحوادث،  وال�ستجابة  ال�سرعي 
ومقرها الرئي�سي يف دبي، وتقدم 
ال�سرق  اأنحاء  خدماتها يف جميع 
والهند،  واأف����ري����ق����ي����ا  الأو������س�����ط 
م���ن خ���الل ال��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب مع 
تكنولوجيا  اأم������ن  م��ت��خ�����س�����س��ي 
امل��ع��ل��وم��ات ال��رائ��دي��ن، مم��ا توفر 
الإنرتنت  اأم����ن  وح��ل��ول  ت��ق��ن��ي��ات 
التي  امل���ع���ل���وم���ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

تعتمد  التي  ال�سركات  تلك  وع��ن 
عليها الأنظمة ال�سرطية بالعامل 
م����ن خ�����الل ا����س���ت���خ���دام ال����ذك����اء 
م�ساركتهم  خ��الل  ال�سطناعي؛ 
ال���ع���امل���ي���ة  ال����ق����م����ة  م����ع����ر�����ش  يف 
ال�سرطية يف اإك�سبو 2020 دبي، 
ك�سفت كًل من �سرطة دبي و�سركة 
النقاب   ،Micropolics
�سياراتها  ع����ن  الأوىل،  ل���ل���م���رة 
امل�ستقبلية "دورية ذاتية القيادة" 
حالياً  ت��ط��وي��ره��ا  ي���ج���ري  ال���ت���ي 
لتنطلق يف �سوارع الإمارة، وتوؤدي 
دوريات  توؤديها  التي  ذاتها  املهام 

ال�سرطة التقليدية.

الإنرتنت وال�سبكة املظلمة وجمع 
اأو�سع  ا���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات 
البيانات  رب��ط  ميكن  كما  نطاًقا، 
وحتويلها  م��ت��ع��ددة  م�����س��ادر  م��ن 
خالل  م��ن  ت�سغيلية.  روؤي����ة  اإىل 
جم��م��وع��ة م��ن الأ���س��ال��ي��ب مب��ا يف 
ر���س��م اخل��رائ��ط اجلغرافية  ذل��ك 
امل���ك���ان���ي���ة ل��ل��ن�����س��اط الإج�����رام�����ي 
احلقيقي،  وال����ت����اري����خ  ب���ال���وق���ت 
معلومات  با�ستخدام  طريق  ع��ن 
ب��ا���س��ت��خ��دام روب������وت ذك����ي يعمل 
بالذكاء ال�سطناعي. ي�سمح هذا 
يف  والبيانات  الب�سري  بالتفاعل 
�سرعة  اأج��ل  املحققني من  خدمة 

العتماد علي الب�سر .
 opentex ����س���رك���ة  ط����رح����ت 
ال�����ك�����ن�����دي�����ة امل����ت����خ���������س���������س����ة يف 
والتي   ، ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ال��ق��ان��ون يف  ان��ف��اذ  ت�ساعد ج��ه��ات 
الأدل���ة وجمعها  اأول��وي��ات  حتديد 
م���ن جمموعة  ت�����س��ف��ريه��ا  وف����ك 
متنوعة من الأجهزة مع احلفاظ 
العملية  وحت��ت��اج  �سالمتها،  على 
وف���ع���اًل  ����س���ري���ًع���ا  ت���ك���ون  اأن  اإىل 
الدفاع  ل��ل��ت��ك��رار ومي��ك��ن  وق���اب���اًل 
تقارير  لإن�ساء  ال��ق��درة  مع   ، عنه 
رائدة  ال�سركة  وتعترب  بديهية، 
رقمياً يف الطب ال�سرعي الرقمي، 

•• دبي -وام:

العاملية  ال�سركات  ك��ربي  عر�ست 
العاملة يف جمال الأمن ال�سيرباين 
يف  امل�ساركة  ال�سطناعي  والذكاء 
العاملية  للقمة  امل�ساحب  املعر�ش 
ال�سرطية 2022، يف اإك�سبو دبي، 
ال�سيربانية  وخدماتها  منتجاتها 
وامل����ع����ل����وم����ات����ي����ة جل����ه����ات ان����ف����اذ 
ال��ق��ان��ون والأج���ه���زة الم��ن��ي��ة من 
بالقمة  وامل�ساركة  العامل  دول  كل 

ال�سرطية.
ويهدف معر�ش القمة ال�سرطية، 
اأب���رز  اإىل ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ي 
التكنولوجيا  اإل��ي��ه��ا  و���س��ل��ت  م���ا 
ودعم  وت��دري��ب  ت�سليح  جم��ال  يف 
عنا�سر انفاذ القانون، ف�ساًل عن 
اجلنائية  الأدل�����ة  ر���س��د وحت��ل��ي��ل 
قانونية  ب�������س���ورة  وال����و�����س����ول   ،
الكمبيوتر  وب��ي��ان��ات  الأدل�����ة  اإيل 
وت�سريع �سري التحقيقات، و�سوًل 
ال�سرطة  ���س��ب��اط  م�����س��اع��دة  اإيل 
يف ك��ي��ف��ي��ة اق��ت��ف��اء اأث����ر الأم�����وال 
ال��رق��م��ي��ة ح���ول ال��ع��امل، وغريها 
حيث  امل�ستحدثة،  الق�سايا  م��ن 
ال�سرطة  واأج��ه��زة  املحققون  ب��ات 
القدرات  م��ن  بالكثري  مطالبني 
الأدلة  اإىل  وال��و���س��ول  والبيانات 
التطور  م���ع  خ��ا���س��ة  ال��رق��م��ي��ة؛ 
واأ�ساليب  التكنولوجيا  يف  الكبري 

الحتيال والقر�سنة.

التهديدات  من  املوؤ�س�سات  حتمي 
القر�سنة  من  املتقدمة  امل�ستمرة 
املمار�سات  واأي���������س����اً  وغ�����ريه�����ا، 

اخلاطئة الداخلية.
 Cellebrite بينما اأكدت �سركة
امل�����������س�����ارك�����ة مب����ع����ر�����ش ال���ق���م���ة 
ال�سرطية ، اأنها تعمل يف جمالت 
ان��ف��اذ ال��ق��ان��ون ع��ن ط��ري��ق �سبكة 
من الذكاء الرقمي الذي ي�ساعد 
يف ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل��ن��ائ��ي��ة واأم���ن 
وال�ستخبارات،  والدفاع  احل��دود 
امل���وؤ����س�������س���ات  يف  وال���ت���ح���ق���ي���ق���ات 
الإ�سالحية، و�سوًل اإيل اجلرائم 
جمال  يف  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث   ، البيئية 
مل�ساعدة  الرقمية  ال���س��ت��خ��ب��ارات 
التحقيقات  يف  ال�����س��رط��ة  رج����ال 
الرقمية جلمع املعلومات بطريقة 

اأكرث كفاءة وفعالية.

قائد عام �صرطة دبي ل� »وام«: القمة ال�صرطية من�صة مهمة لتعزيز الأمن الدويلحامد بن زايد ي�صهد حفل جامعة زايد بتخريج دفعة �صناع امل�صتقبل 2022
•• دبي-وام:

زايد  بن  حامد  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
جلهاز  امل��ن��ت��دب  الع�سو  نهيان  اآل 
اأبوظبي لال�ستثمار رئي�ش جمل�ش 
احتفال  خ��ل��ي��ف��ة..  ج��ام��ع��ة  اأم���ن���اء 
جامعة زايد بتخريج دفعة "�سناع 
وطالبة  طالًبا  ل�618  امل�ستقبل" 
المتياز  درج������ة  ع���ل���ى  ح��ا���س��ل��ني 
ومراتب ال�سرف، ودفعات خمتلفة 
العليا،  ال���درا����س���ات  خ��ري��ج��ي  م���ن 
اإك�سبو  يف  ام�ش،  اأقيم  حفل  خالل 
دبي 2020 . وي�سكل هوؤلء قطاعا 
من جمموع الطلبة الذين احتفلت 
ال�سبوع  ه��ذا  بتخرجهم  اجلامعة 
من  الح��ت��ف��ال��ي��ات  م��ن  �سل�سلة  يف 
والبالغ   2022 مار�ش   16-14
طالبا   3932 الإج��م��ايل  عددهم 
الدفعات  خ��ري��ج��ي  م���ن  وط��ال��ب��ة 
للطالب   10 و   9 و   20 و   19
ودفعات  البكالوريو�ش  مرحلة  يف 
الدرا�سات  خ��ري��ج��ي  م��ن  خمتلفة 

العليا.
�سخبوط  ال�����س��ي��خ  م��ع��ايل  واأع�����رب 
نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ب��ن 
وزي������ر دول�������ة، خ�����الل ك��ل��م��ت��ه عن 
���س��ع��ادت��ه خل��ري��ج��ي ج��ام��ع��ة زايد 
اجلميل  رّدوا  ال���ذي���ن  الأوف�����ي�����اء، 
"لتتكلل  ال����غ����ايل،  ال���وط���ن  ل���ه���ذا 
جهودهم ومثابرتهم يف ح�سولهم 
بعزمية  اجلامعية،  ال�سهادات  على 
ا�ستثنائية  ل تلني، يف ظل ظروف 
املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل  عا�سوها 
قائمة  ����س���م���ن  ال����ي����وم  ل���ي���ك���ون���وا 
على  واخل����ري����ج����ات  اخل����ري����ج����ني 

•• دبي-وام:

اأكد معايل الفريق عبداهلل خليفة 
دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
الر�سيدة  ال����ق����ي����ادة  ظ����ل  يف  اأن������ه 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
المارات  فخورون جدا لحت�سان 
اأك�������رب ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل������وؤمت������رات 
وذلك  القطاعات؛  ك��ل  يف  العاملية 
للدولة  ال��ط��ي��ب��ة  ال�سمعة  بف�سل 
�� يف  يف كل املحافل الدولية. وق��ال 
اأنباء  وكالة  بها  خ�ش  ت�سريحات 
الإمارات "وام" �� اإن القمة ال�سرطية 
ب��رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�سمو  ال��ع��امل��ي��ة، 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ٌتعد من�سة مهمة جلميع اجلهات 
لتبادل اخلربات، وتعزز  ال�سرطية 
ل�سرطة  ال�ست�سرافية  الروؤية  من 
البتكارية  ق��درات��ه��ا  وتر�سخ  دب��ي، 
ال���ت���ح���دي���ات يف جم���ال  مل���واج���ه���ة 
العمل الأمني. وك�سف معاليه عن 
ختام  مع  وتو�سيات  تقارير  وج��ود 
ال�سرطية،  العاملية  القمة  فعاليات 
تناولتها  ال���ت���ي  ال��ق�����س��اي��ا  ك���ل  يف 
القمة من حماور البحث اجلنائي، 
واجلرمية اللكرتونية، واملخدرات، 
والبتكار،  امل�����س��رية،  وال���ط���ائ���رات 
والكالب البولي�سية وغريها، على 
واملتخ�س�سني،  اخل�����رباء  اأف�����س��ل 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  اإىل  اإ����س���اف���ة 
واليوروبول،  الن��رتب��ول  واأه��م��ه��ا 
التو�سيات  هذه  خالل  من  وناأمل 
القيادات  لكل  املرجعية  متثل  اأن 

امل��م��ار���س��ات واخل����ربات م��ن جهات 
اإنفاذ القانون اإىل الدول الأخرى، 
ال�سراكة والتعاون  وال�ستفادة من 
والبلدان،  واملنظمات  الأف���راد  بني 
وم�سافرة اجلهود، و�سمان القدرة 
على ال�ستجابة بفاعلية". واأو�سح 
خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
دبي؛  اإم����ارة  ا�ست�سافة  اأن  امل����ري، 
املدينة الأكرث اأماناً بالعامل، لتلك 
الفعالية العاملية واملعر�ش امل�ساحب 
لها؛ بهدف التقارب والتوا�سل بني 
وجهات  ال�سرطية  الأج���ه���زة  ت��ل��ك 
اإن���ف���اذ ال���ق���ان���ون، وال����وق����وف على 
ملكافحة  وال��ق��وة  ال�سعف  م��واط��ن 
اجلرمية بكافة اأنواعها، ومواجهة 
الأخ�����ط�����ار امل��ح��ت��م��ل��ة، والط������الع 
واخلدمات  التقنيات  اأح���دث  على 
وبخ�سو�ش  ال���الزم���ة.  واحل���ل���ول 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي والع��ت��م��اد على 
"اأنه  معال�يه:  اأردف  التكنولوجيا، 
ل غني عن ا�ستخدام التكنولوجيا 
يف  �سحيحة  بطريقة  وتوظيفها 
طبيعة  تالئم  الأمنية  القطاعات 
كل دولة، وهي ن�سب متفاوتة ترجع 
بذاته  ال�����س��خ�����ش  ا���س��ت��خ��دام  اإيل 
بالفعل،  امل��وج��ودة  التقنيات  لتلك 
عن�سرا  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سرطية  ل���الأج���ه���زة  م�������س���اع���دا 
ب�سبب تغري طبيعة اجلرائم والتي 
انت�سرت  ق��ب��ل،  ذي  ع���ن  اخ��ت��ل��ف��ت 
القر�سنة،  الإلكرتونية،  اجلرائم 
وال��ع��م��الت ال��رق��م��ي��ة، مم���ا اأوج���د 
وغريها  ال�سيرباين  الأم��ن  حلول 
من التقنيات ملواجهة تلك اجلرائم 

الفرتا�سية".

تبادل  يف  ت�سهم  لأن  ال�����س��رط��ي��ة؛ 
اخلربات، واإر�ساء الأ�س�ش الرا�سخة 

للو�سول اإىل عامل اأكرث اأماناً.
دبي:  ل�سرطة  العام  القائد  وت�ابع 
متثل  ���س��ن��وي��ة  ت���ق���اري���ر  "توجد 
الأخرى  القطاعات  لكل  مرجعية 
اأو  ����س���واء يف امل���ج���ال الق��ت�����س��ادي 
وغريها،  ال�سياحة  اأو  اللكرتوين 
ال�سعف  م��واط��ن  ك�سف  اأج���ل  م��ن 
والقوة، لكن ل يوجد تقارير اأمنية 
كافية تناق�ش املمار�سات الأمنية او 
وعر�ش  الأم��ن��ي��ة،  احل��ال��ة  تعك�ش 
التي  وال����ت����ه����دي����دات  ال���ت���ح���دي���ات 
ال�سرطية،  الأجهزة  تلك  تواجهها 

على م�ستوى دول العال�م".
وح������ول اأه���م���ي���ة ت����ب����ادل اخل�����ربات 
ال���ع���امل، ذكر  ب��ني دول  ال�����س��رط��ي��ة 
"قد ت���واج���ه م��دي��ن��ة يف  م��ع��ال��ي��ه: 
ال��ع��امل جمموعة من  اإح���دى دول 
ولكنها  ال��ت��ه��دي��دات  اأو  التحديات 
والعك�ش،  منطقتنا،  اإىل  ت�سل  مل 
وم�������ن ث������م اأوج������������دت ال����ق����ي����ادات 
احللول  الدولة  تلك  يف  ال�سرطية 
ال���الزم���ة مل��واج��ه��ت��ه��ا، ون��ق��ل تلك 

للتنمية ومربية لالأجيال و�سناعة 
واأ�سافت:  جمتمعنا."  يف  التغيري 
الأبويَة  الرعايَة  اليوم  "ن�ستذكر 
التي اأَْولها الوالد املوؤ�س�ُش املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
يف  وال�ستثمار  �سعِبه  اأبناِء  لتعليِم 
بناء الكوادر الب�سرية التي �ساهمت 
يف م�������س���رية ال��ت��ن��م��ي��ة والزه��������ار، 
وح���ق���ق���ت الإجن����������ازات ع����ام����اً بعد 
اآخر، حتى و�سلنا لدولة ح�سارية 
ع�سرية تناف�سية، ر�سخت مكانتها 
حتمل  التي  وجامعتنا  الأمم.  بني 
ا����س���م زاي�����د ه���ي خ���ري م���ث���ال على 
التعليمية،  زاي���د  ال�سيخ  ب�سمات 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ت�����س��ت��ث��م��ر  وال���ت���ي 
لتخريج  الإن�������س���ان،  ف��ك��ر  ب��ن��اء  يف 
�سناعة  على  ق��ادرة  مبدعة  اأجيال 
وامل�ساهمة  الأوط��������ان،  م�����س��ت��ق��ب��ل 
يف م�����س��رية ال��ب��ن��اء وال��ت��ق��دم التي 
حتقيقها  اإىل  الإم��������ارات  ت��ت��ط��ل��ع 
القادمة."  ع���ام���اً  اخل��م�����س��ني  يف 
تقدمي  على  زايد  جامعة  "وتعمل 
تنا�سب  ح��دي��ث��ة  ج��ام��ع��ي��ة  جت��رب��ة 
اجليل القادم من خالل تزويدهم 
حتاكي  ال��ت��ي  التعليمية  ب����الأدوات 
العمل،  ���س��وق  م�ستقبل  متطلبات 
جديدة  ب����ك����وادر  امل��ج��ت��م��ع  ل���رف���د 
ومهارات �سّباقة ملواجهة التحديات 
م�ستهدفات  يحقق  مبا  ع�سرنا  يف 
للتعليم  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
تزويد  خ��الل  من   2030 العايل 
والعملية  الفنية  باملهارات  الطلبة 
ل��ي��ك��ون��وا رك���ي���زة رئ��ي�����س��ي��ة يف بناء 

اقت�ساد امل�ستقبل.
نخبة  م�ساركة  احلفل  وت�سمن   "

بحمل  تفخر  جامعة  �سرف  لوحة 
زايد بن  ال�سيخ  املوؤ�س�ش  الأب  ا�سم 
وقال  ثراه".  اهلل  "طيب  �سلطان 
واخلريجات:  للخريجني  معاليه 
العامل  اأن  ت��ت��ذك��روا  اأن  "عليكم 
واأن  ك��ب��رية،  ب�سرعة  يتغري  ال��ي��وم 
امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ل���يء ب���ت���ح���دي���ات مل 
نعهدها من قبل، واأن بلوغ النجاح 
الألف  م�سوار  ولكن  �سهاًل..  لي�ش 
م��ي��ل ي��ب��داأ ب��خ��ط��وة. ال��ي��وم بداأمت 
رغم  وثقة  بنجاح  الأوىل  اخلطوة 
وبالتاأكيد،  والتحديات..  الظروف 
حمطات  و�ستجتازون  �ستواجهون 
ولكن  خمتلفة.  وحت��دي��ات  اأخ���رى 
وال���ط���م���وح  والإرادة  ب�����الإمي�����ان 
و�ستنجزون  ال�سعاب،  �ستتخّطون 
الأجمل  و���س��ت��ح��ق��ق��ون  الأف�������س���ل، 
ب��ك��م خريجي  ل��دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة. 
م�ستقبل  رحلة  ن��ب��داأ  زاي��د  جامعة 
م�سرية  خ�����الل  الإم����������ارات  دول������ة 
و�سوًل  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  اخلم�سني 
 .2071 الإم���������ارات  م��ئ��وي��ة  اإىل 
فاأَنُتم رواد الغد و�سناع امل�ستقبل." 
وق���ال���ت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
وال�سباب:  الثقافة  وزي��رة  الكعبي، 
ل�سمو  اجل��زي��ل  بال�سكر  "اأتوجه 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
الحت���اد  رئ��ي�����س��ة  الإمارات"  "اأم 
املجل�ش  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الالحمدود  دعمها  على  الأ�سرية 
مل�سرية جامعة زايد منذ تاأ�سي�سها، 
ال��ت��ي رعت  لأم الإم������ارات  ف�����س��ك��راً 
ك�سريكة  ومكنتها  الإماراتية  املراأة 

م���ن ���س��ي��وف ال�����س��رف م���ن بينهم 
جعفر،  ب�����ن  ����س���ون���ي���ا  ال�����دك�����ت�����ورة 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��رئ��ي�����س��ة 
ليو  و  للتعليم،  ال��غ��ري��ر  اهلل  ع��ب��د 
املبدعني  ال�سباب  فئة  من  اأولي، 
فورب�ش،  قائمة  يف   30 �سن  حت��ت 
ع�سو  العبيدي،  ن���ورة  وال��دك��ت��ورة 
الوطني،  ال����س���ت�������س���اري  امل��ج��ل�����ش 
واملدير  املوؤ�س�ش  احل��ام��د،  وح��ام��د 
غرا�سيا،  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال������ذي������ن األ������ق������وا ك����ل����م����ات اأم�������ام 
�ساركوا  زاي�����د  ج��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ي 
واألقت  روؤاه�����م وخ��ربات��ه��م.  ف��ي��ه��ا 
احلالمي  اأح��م��د  فاطمة  الطالبة 
العليا  الدرا�سات  برنامج  خريجة 
وال�سوؤون  الدبلوما�سية  جم��ال  يف 
والتي  اخل��ري��ج��ني  كلمة  ال��دول��ّي��ة 
�سكرها  ع��ن  ب��ال��ت��ع��ب��ري  ا�ستهلتها 
ل�����س��م��و راع����ي احل��ف��ل م��ن��وه��ة مبا 
تداخل  م����ن  اخل���ري���ج���ون  ح��ق��ق��ه 
املهارات،  وت��ن��وي��ع  �����س��ات،  ال��ت��خ�����سّ
والتغيري  ال��ت��ف��ك��ري  يف  وامل����رون����ة 
امل�ستمر. التعّلم  والتطوير، وتبّني 
وت�سلم �سمو ال�سيخ حامد بن زايد 
ُقدمتها  تذكارية  هدية  نهيان  اآل 
معايل نورة الكعبي خالل مرا�سم 
احلفل ومت التقاط �سورة تذكارية 
ب���ج���ان���ب اخل���ري���ج���ني وع������دد من 
اأع�ساء اأ�سرة جامعة زايد، وكذلك 
بداية  يف  ق�����س��ري  ف��ي��دي��و  ع���ر����ش 
من  م��الم��ح  ت��ن��اول  احتفالية  ك��ل 
اإجن��ازات اجلامعة والأح��داث التي 
ب���ارزة  ع��الم��ات  و���س��ك��ل��ت  �سهدتها 
وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  م�سريتها  يف 

اليوم.

الإح�صان اخليية بعجمان تطلق 
برنامج )يا باغي اخلي اأقبل ( 
باإذاعة اأبوظبي للقراآن الكرمي 

•• عجمان - الفجر: 

الإح�سان اخلريية  اأطلقت جمعية 
يا   ( بعنوان  اإذاع��ي جديد  برنامج 
باغي اخلري اأقبل ( باإذاعة اأبوظبي 
تقدمي  م����ن   ، ال����ك����رمي  ل����ل����ق����راآن 
ومدته  العلوي،  عبري  الإع��الم��ي��ة 
���س��اع��ة ت��ق��ري��ب��اً ، ح��ي��ث ي��ب��ث يوم 
الأثنني من كل اأ�سبوع من ال�ساعة 
الثانية اإىل الثالثة ظهراً، يومياً يف 
بالإ�سافة  ال��ك��رمي،  رم�سان  �سهر 
ل��ربن��ام��ج  اأي�����ادي الإح�������س���ان على 
اأهل  راأ���ش اخليمة وبرنامج  اإذاع��ة 
الإح�������س���ان يف ال��ب��ث امل��ب��ا���س��ر على 
لرت�سيخ  وذل��ك   ، والنا�ش  الرابعة 
مفهوم والعمل اخلريي والإن�ساين 

لدى اأفراد املجتمع، 
ت��ق��وم ف��ك��رة ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى طرح 
اخلريية  وامل������ب������ادرات  امل�������س���اري���ع 
بالإ�سافة للحالت الإن�سانية التى 
ترد اإىل جمعية الإح�سان اخلريية، 
تاأتي هذه الفكرة من منطلق  كما 
م�������س���وؤول���ي���ة ج��م��ع��ي��ة الإح���������س����ان 
املجتمع  اأف�������راد  جت����اه  اخل����ريي����ة، 
امل�ساعدات  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن 
ال���ط���ارئ���ة وال���ع���اج���ل���ة، مم���ا يفتح 
واأ�سحاب  املح�سنني  اأم���ام  امل��ج��ال 
الأي�������ادي ال��ب��ي�����س��اء ل��ل��ت��ف��اع��ل مع 
هذه احلالت ودعمها بهدف تلبية 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وال��ت��ف��ري��ج ع��ن��ه��م ، 
ع��ل��م��اً ب����اأن اجل��م��ع��ي��ة ت��ه��ت��م بدعم 
الأوىل  املرتبة  يف  الدولة  مواطني 
م���ن خ����الل امل�����س��اري��ع وامل����ب����ادرات 
اخل��ريي��ة والإن�����س��ان��ي��ة، م��ع تقدمي 
الأخرى  اجلن�سيات  لكافة  ال��ع��ون 

داخل الدولة.  

ف��ق��د امل��دع��و / ج��ه��ون��ا بايث 
جيمبي�ساو جيموتا ، الفلبني   
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)EC2828877(  رق����م 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اتفاقية  اأب����وظ����ب����ي  ج���ام���ع���ة  وق���ع���ت 
اأريزونا،  ج��ام��ع��ة  م��ع  ت��ع��اون ج��دي��دة 
تكر�ش  التي  العامة  الأب��ح��اث  جامعة 
واخلدمة  والأبحاث  للتعليم  جهودها 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف ولي�����ة اأري�����زون�����ا يف 
وتاأتي  الأمريكية.  املتحدة  ال��ولي��ات 
اإط��ار جهود جامعة  هذه التفاقية يف 
التعاون  ملد ج�سور  املتوا�سلة  اأبوظبي 
املوؤ�س�سات  اأب��������رز  م����ع  وال����ت����وا�����س����ل 
الأك���ادمي���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة مثل 
جامعة اأريزونا بهدف تو�سيع وتنويع 
الربامج واملناهج التعليمية، والرتقاء 
واأع�ساء  ال��ط��ل��ب��ة  وجت����ارب  ب��خ��ربات 

الهيئة التدري�سية.
ووق���ع الت��ف��اق��ي��ة ال��ربوف��ي�����س��ور وقار 
اأح�����م�����د م����دي����ر ج���ام���ع���ة اأب����وظ����ب����ي، 
عميد  حكيم  اإمي����ان  وال��ربوف��ي�����س��ورة 
جامعة  يف  ال���ع���ام���ة  ال�������س���ح���ة  ك��ل��ي��ة 
ن�سرين  الأ���س��ت��اذة  بح�سور  اأري���زون���ا، 
ال�سحية  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  ع��ل��وان 
ب��رن��ام��ج ال�سحة  ب��الإن��اب��ة، واأع�����س��اء 
�سم  الذي  اأبوظبي  العامة يف جامعة 
�سرفان،  مي�سيل  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ل 
والدكتورة  ال�سوري،  دينا  والدكتورة 
ريهام قطب، والدكتورة رانيا الدويك، 
امل�ساعد  الرئي�ش  نائب  اإىل  بالإ�سافة 
و�سمال  الأو������س�����ط  ال�������س���رق  مل��ن��ط��ق��ة 

اأري����زون����ا ح�سن  اإف��ري��ق��ي��ا يف ج��ام��ع��ة 
حجازي. 

ت�سافر  اإىل  الت����ف����اق����ي����ة  وت�����ه�����دف 
امل�سرتك  ال���ع���م���ل  وت���ع���زي���ز  اجل����ه����ود 
ب��ني اجل��ام��ع��ت��ني ع��رب جم��م��وع��ة من 
املعرفة  تبادل  على  القائمة  الأن�سطة 
جامعة  م��ن  ك��ل  وتتطلع  واخل����ربات. 
هذا  لبدء  اأري��زون��ا  وجامعة  اأب��وظ��ب��ي 
التعاون بني اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
والطلبة اجلامعيني وطلبة الدرا�سات 
تنظيم  خ���الل  م��ن  والأب���ح���اث  العليا 
ون�سر  امل�سرتكة،  واملوؤمترات  الندوات 

الأبحاث. 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  ال����ت����زام  اإط������ار  ويف 

بتو�سيع ما تطرح من برامج وم�ساقات 
اإىل  اجلامعتني  كلتا  تتطلع  درا�سية، 
مكثفة،  عليا  درا���س��ات  ب��رام��ج  تطوير 
متكن  م�سرتكة  مهني  تعليم  وبرامج 
اأق�����س��ى فائدة  ال��ط��ل��ب��ة م���ن حت��ق��ي��ق 
واإعدادهم  التعليمية،  م�سريتهم  من 
ينا�سب  ومب������ا  الأم������ث������ل،  ب���ال�������س���ك���ل 

احتياجات �سوق العمل.
الربوفي�سور  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
اأبوظبي:  جامعة  مدير  اأح��م��د،  وق��ار 
موؤ�س�سة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  "فخورون 
جامعة  م���ث���ل  م���رم���وق���ة  اأك����ادمي����ي����ة 
اأري��زون��ا يف ه��ذا الوقت ال��ذي نوا�سل 
فيه التو�سع يف طرح املناهج والربامج 

التعليمية التي متكن الطلبة واأع�ساء 
اأق�سى  التدري�سية من حتقيق  الهيئة 
لدى  التعليمية  م�سريتهم  من  فائدة 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  ت��ل��ت��زم  اجل���ام���ع���ة. 
اأكادميية  وم�����س��اق��ات  ب��رام��ج  بتقدمي 
ت�سجيع  ع���ل���ى  وحت����ر�����ش  م���ت���م���ي���زة، 
التجارب  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة 
وال��ت��ح��دي��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي متكنهم 
م��ن ت��ط��وي��ر ح��ي��ات��ه��م الأك���ادمي���ي���ة يف 
اإن���ن���ا ن��ح��ر���ش دائما  اجل���ام���ع���ة. ك��م��ا 
املوؤ�س�سات  ن��خ��ب��ة  م���ع  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
م��ث��ل جامعة  ال���ع���امل  الأك���ادمي���ي���ة يف 
املعارف  تبادل  جهود  لتعزيز  اأري��زون��ا 
اأ�ساليب  اأف�سل  واع��ت��م��اد  واخل����ربات، 

التعليم والتدريب املبتكرة التي تدعم 
اأع�ساء  وت�����س��ل��ح  ط��ل��ب��ت��ن��ا  ط���م���وح���ات 
الهيئة التدري�سية باأف�سل املوارد التي 
مت��ك��ن��ه��م م���ن ت��ق��دمي جت��رب��ة علمية 

وفق اأعلى امل�ستويات العاملية". 
العديد  ال�سحية  العلوم  كلية  وتوفر 
ال�سحة  يف  البكالوريو�ش  برامج  من 
والعلوم  البيئية،  وال�سالمة  العامة 
املخربي(،  )ال��ط��ب  احليوية  الطبية 
اجلزيئي،  وال���ط���ب  اجل���ي���ن���ات  وع���ل���م 
املهمة  وتتمثل  ال��ب�����س��ري��ة.  وال��ت��غ��ذي��ة 
ال�سحية  العلوم  لربنامج  التعليمية 
يف تزويد الطلبة مبناهج وتخ�س�سات 
ط��ل��ب��ة م�سلحني  وت��خ��ري��ج  م��ت��ن��وع��ة، 
باملعرفة النظرية والعملية للربنامج 
املعرفة  ع��ن  ف�ساًل  يختارونه،  ال��ذي 

العلمية والتقنية ب�سكل عام.
وتاأ�س�ست جامعة اأريزونا عام 1885 
عدد  اإج��م��ايل  ويبلغ  ع��ام��ة،  كجامعة 
الطلبة امل�سجلني يف املرحلة اجلامعية 
احتلت  وق��د  ط��ال��ب.   49000 فيها 
ج��ام��ع��ة اأري���زون���ا امل��رت��ب��ة رق���م 103 
����س���م���ن ق���ائ���م���ة اأف�������س���ل اجل���ام���ع���ات 
وت���وف���ر   .2022 ل����ع����ام  ال���وط���ن���ي���ة 
تو�سان،  م��دي��ن��ة  يف  اأري����زون����ا  ج��ام��ع��ة 
وه��ي اإح���دى اأك���رب اجل��ام��ع��ات العامة 
وا�سعة  جمموعة  للطلبة  ال��ولي��ة،  يف 
وفر�ش  الالمنهجية  الأن�����س��ط��ة  م��ن 

التعليم الأكادميية.

•• دبي-وام:

����س���ه���د ال�����ل�����واء �����س����امل ع���ل���ي م���ب���ارك 
للموارد  امل�ساعد  الوكيل  ال�سام�سي، 
واخلدمات امل�ساندة يف وزارة الداخلية 
جديدة  اإن�سانية  م��ب��ادرات   4 اإط���الق 
يف الدورة الثامنة ع�سرة من معر�ش 
وم�����وؤمت�����ر دب������ي ال��������دويل ل���الإغ���اث���ة 

والتطوير "ديهاد".
جاء ذلك بح�سور �سعادة حمد ال�سيخ 
اأح��م��د ال�����س��ي��ب��اين، م��دي��ر ع���ام دائرة 
اخلريي  والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
ميليوري  ج���ي���ن���ارو  وم����ع����ايل  ب���دب���ي 
رئي�ش برملان البحر الأبي�ش املتو�سط 
رئي�ش  امل��دين،  عبدال�سالم  والدكتور 
الإن�سانية  ل��الأع��م��ال  دي��ه��اد  موؤ�س�سة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ش  امل�������س���ت���دام���ة 
والعديد  "ديهاد"  وم��ع��ر���ش  مل��وؤمت��ر 
القطاع  يف  امل��ه��م��ة  ال�سخ�سيات  م��ن 

الإن�ساين.
اأبرز  ع��ل��ى  ال�سام�سي  ال���ل���واء  واط��ل��ع 
الإن�سانية  املبادرات  هذه  �ستقدمه  ما 
اإىل  الإم�������ارات  م���ن  �ستنطلق  وال���ت���ي 
الحتياجات  ت���وف���ر  وال���ت���ي  ال���ع���امل 
ال�سحة  م��ث��ل  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
والغذاء والتعليم حول العامل والعمل 
كذلك على تطوير جيل من القيادات 
رحلة  توا�سل  والتي  ال�سابة  العربية 
امتدت  وال����ت����ي  امل�����س��ت��م��رة  ال���ع���ط���اء 
الذين  املوؤ�س�سني  الآب��اء  اإىل  جذورها 
ر�سخوا ثقافة اخلري كاإرث جعل دولة 
الإمارات يف مقدمة العامل يف اجلانب 

الإن�ساين.
لالأعمال  دي��ه��اد  م��وؤ���س�����س��ة  واأط��ل��ق��ت 
مبادرات   4 امل�����س��ت��دام��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
الإح�سان  تعزيز  اإىل  تطمح  اإن�سانية 

القطاعات،  ك���اف���ة  يف  اخل����ري  ون�����س��ر 
ل��رت���س��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء يف 
�سورته  وت��ع��زي��ز  الإم���ارات���ي  املجتمع 
لتحتل  والإن���������س����ان����ي����ة  احل�������س���اري���ة 
اخلريطة  يف  ال���������س����دارة  الإم����������ارات 

الإن�سانية العاملية.
واأع�������ل�������ن يف احل�����ف�����ل ع������ن م�����ب�����ادرة 
ب���ال���ت���ع���اون   Forevercare
م���ع م��ع��ر���ش وم���وؤمت���ر دب����ي ال����دويل 
ل��ل�����س��ي��دل��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا دوف�����ات 
ووترفولز  م����ب����ادرة  م���ع  وال�������س���راك���ة 
اأدوي���ة  ���س��ن��وي��اً  ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث �ستوفر 
وم�ستلزمات طبية بقيمة 60 مليون 
درهم اإماراتي للدول املحتاجة بهدف 
الو�سول اإىل عامٍل خاٍل من الأمرا�ش 
بكافة اأنواعها من خالل جمع الأدوية 
وامل�ستح�سرات  الطبية  وامل�ستلزمات 
ال�سيدلنية والتي �ستتحقق من بناء 
ال�����س��رك��ات وم�سنعي  م��ع  ال�����س��راك��ات 
اأج��ل �سمان ح�سول كل  الأدوي���ة من 

اأ�سرة على احتياجها من الأدوية.
العاملي  ال��ك��ون��غ��ر���ش  اإط�����الق  ك��م��ا مت 
 ،  ICHS ال�����س��ح��ي��ة  للتخ�س�سات 
عاملية  اعتماد  يعترب منظومة  والذي 
يف  ت�ساهم  امل�ستمر،  للتعليم  م��وح��دة 
اأخ�����س��ائ��ي��ي القطاع  ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل 
م�ستوى  ع���ل���ى  وال�������س���ح���ي  ال���ط���ب���ي 
�سراكة  بعالقات  ويتمتع  كما  العامل، 
مرموقة  دول��ي��ة  موؤ�س�سات  م��ع  ق��وي��ة 
ووترفولز  م����ب����ادرة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
ال�سلوكية  امل��ك��اف��اآت  واإدارة  ال��ع��امل��ي��ة 
دولة  يف  الالم�ستحيل"  "وزارة  يف 
واندك�ش  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

القاب�سة.
ويغطي هذا الكونغر�ش العاملي 436 
اخت�سا�ساً وتخ�س�ساً فرعياً مع اأكرث 
اإىل  وي�سعى  متخ�س�ش،   500 م��ن 
ي  مبخت�سّ املتعلقة  امل��ع��اي��ري  حت�سني 
وت���وف���ري من�سة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
املعلومات  اأج��ل  م��ن  للتوا�سل  عاملية 

وامل�ساواة والتقدم املهني.
لالأعمال  ديهاد  موؤ�س�سة  اأطلقت  كما 
الإن�����س��ان��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
 Murcia يف   UCAM جامعة 
اإ�سبانيا كلية ديهاد لالأعمال الإن�سانية 
دويل  ماج�ستري  برنامج  تقدم  والتي 
وتدريب  ومت���ك���ني  ل��ت��ع��زي��ز  اإن�������س���اين 
رواد العمل اخلريي امل�ستقبليني ذوي 
مهاراتهم،  وتطوير  امل�ستدام  التفكري 
وتعمل هذه املبادرة على مبداأ التعلم 
املدمج وا�ستخدام �سبل التعلم ال�سفي 
اإ�سافة  والف���رتا����س���ي���ة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
العديد  وزي��ارة  العملي  التدريب  اإىل 
الدرا�سية  واحل��ل��ق��ات  امل���وؤمت���رات  م��ن 
يف  اجل���ودة  م�ستويات  اأع��ل��ى  لتحقيق 
امل�ساركون  �سيلتحق  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ّل��م، 
عام  مدته  درا���س��ي  بربنامج  ب��امل��ب��ادرة 
معتمدة،  �ساعة  واحد مبا يعادل 60 
ت����دري����ب ع��م��ل��ي مع  وي�������س���ارك���ون يف 
اأح����د ���س��رك��اء دي���ه���اد ل��ل��ح�����س��ول على 

لالأعمال  الآداب  يف  املاج�ستري  درج��ة 
الإن�سانية امل�ستدامة.

وق����ال ال��دك��ت��ور ع��ب��دال�����س��الم املدين، 
لالأعمال  دي����ه����اد  م��وؤ���س�����س��ة  رئ���ي�������ش 
الرئي�ش  امل�������س���ت���دام���ة  الإن�������س���ان���ي���ة 
"ديهاد"،  ومعر�ش  ملوؤمتر  التنفيذي 
و����س���ف���ري ب�����رمل�����ان ال���ب���ح���ر الأب���ي�������ش 
التعاون  جم��ل�����ش  دول  يف  امل��ت��و���س��ط 
ديهاد  موؤ�س�سة  "نهدف يف  اخلليجي: 
اإىل  امل�ستدامة  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
وجمتمعية  اإن�سانية  مبادرات  اإط��الق 
اإن�����س��ان��ي��ة تتخطى  ر���س��ائ��ل  ت��ت�����س��م��ن 
خمتلف  لتطال  اجل��غ��راف��ي��ة  احل���دود 
العامل،  يف  وامل��ح��روم��ني  امل��ح��ت��اج��ني 
لذلك نفتخر باأن نعلن اليوم اإطالقنا 
مبداأ  على  تن�ساأ  مميزة  م��ب��ادرات   4
حب اخلري والعمل به وتاأتي على نهج 
امل���ب���ادرات ال��ع��دي��دة ل��دول��ة الإم����ارات 
الدولة  مت��ي��زت  لطاملا  حيث  امل��ت��ح��دة 
ب���الأع���م���ال اخل���ريي���ة وال���ع���ط���اء من 
العامرة  الإن�سانية  م�سريتها  خ��الل 

بالبذل وم�ساندة الآخرين".
ديهاد  م����ب����ادرة  ر����س���م���ي���اً  وان���ط���ل���ق���ت 
من  ك��ل  برعاية   Glasshouse
جمل�ش دبي مل�ستقبل العمل الإن�ساين 
العاملية  را���س��د  ب��ن  وم���ب���ادرات حممد 
وتعد  ق��ده��ا،  موؤ�س�سة  م��ع  وبالتعاون 
لالأفكار  امل��ث��ال��ي��ة  امل��ن�����س��ة  امل����ب����ادرة 
�سنوياً  تقدم  التي  املبتكرة  الن�سانية 
والتي  ديهاد  ومعر�ش  موؤمتر  خ��الل 
ت��ع��ط��ي ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ف��رق والأف�������راد 
لتقدمي اأفكارهم املبتكرة التي �ستعود 
الإن�����س��اين حول  امل��ج��ال  ع��ل��ى  بالنفع 

العامل.
اليوم  يف  متخ�س�سة  جلنة  و�ستقوم 
املعر�ش واملوؤمتر باختيار  الثالث من 

ان�سانية  ف��ك��رة  اأف�����س��ل  ذات  امل�����س��اري��ع 
ا�سحابها  �سيحظى  والتي  م�ستدامة 
للبدء  ي��ح��ت��اج��ون��ه  ال������ذي  ب���ال���دع���م 
بتنفيذ م�ساريعهم والإر�ساد والتوجيه 
اإىل  الو�سول  ح�سرية  مع  ال�سخ�سي 

الرعاة وال�سركاء املميزين.
العطار،  خ���ال���د  امل���ه���ن���د����ش  و�����س����رح 
"فخورون  "قدها:  موؤ�س�سة  رئ��ي�����ش 
موؤ�س�سة  م���ع  امل��ث��م��ر  ال���ت���ع���اون  ب��ه��ذا 
دي�������ه�������اد ل������الأع������م������ال الإن���������س����ان����ي����ة 
ديهاد  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن  امل�ستدامة 
يف  ت�ساهم  والتي   Glasshouse
لإيجاد حلول  واملعرفة  الأفكار  تبادل 
املجال  يف  العاملية  للتحديات  مبتكرة 
لالإبداع  حا�سنة  بيئة  يف  الإن�����س��اين 
اأفكار  ت��ب��ن��ي  يف  ت�����س��اه��م  والب���ت���ك���ار 
مل�ساريع  وحتويلها  الإبداعية  ال�سباب 

ان�سانية مبتكرة وم�ستدامة".
وناق�ش اليوم الثاين من املوؤمتر عدة 
موا�سيع مميزة وخمت�سة يف القطاع 
الإن�ساين، ومن اأبرزها جل�سة ال�سحة 
للتنمية   3 /الهدف  والرفاه  اجليدة 
امل�ستدامة/ واملياه النظيفة والنظافة 

للتنمية   6 /ال������ه������دف  ال�������س���ح���ي���ة 
امل�ستدامة والتي تراأ�ستها الدكتورة رنا 
باملكتب  الربامج  اإدارة  مدير  احلجة، 
الإق��ل��ي��م��ي ل�����س��رق امل��ت��و���س��ط مبنظمة 
فان  باتريك  وال�سيد  العاملية  ال�سحة 
دي���ر ل���و، ال��رئ��ي�����ش الإق��ل��ي��م��ي ل�سركة 
وال�سرق  اأف��ري��ق��ي��ا  مب��ن��ط��ق��ة  ف���اي���زر 
رامو�ش،  مونيكا  وال�����س��ي��دة  الأو���س��ط 
 Cluster Wash من�سق برنامج
والدكتورة  يوني�سيف  يف   Global
ن���دى م��ال��و، رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة الطبية 
منظمة  يف   Antibiogo لتطبيق 
�سعادة  �ساركت  اأطباء بال ح��دود. كما 
بخاري،  حم��م��د  ع��ائ�����س��ة  ال���دك���ت���ورة 
ال�سيدة الأوىل يف جمهورية نيجرييا 
 17 الحت�����ادي�����ة يف ج��ل�����س��ة ال����ه����دف 
اأجل  من  لل�سراكات  املنهجي  الدليل 

التنمية امل�ستدامة.
كما ا�ست�ساف اليوم الثاين من موؤمتر 
والتطوير  ل���الإغ���اث���ة  ال������دويل  دب����ي 
حوارية  جل�سة  مرة  ولأول  "ديهاد"، 
اأعطت  "اأطفال ديهاد" والتي  بعنوان 
ط��الب مدر�سة  م��ن  ملجموعة  امل��ج��ال 

اأفكارهم  مل�ساركة  دبي  العلمي  البحث 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ح����ول  وروؤاه�������م 
مل�ساعدة  ت�سخري طرق جديدة  و�سبل 

الدول النامية.
معر�ش  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
�سنوياً  ي��ن��ظ��م  "ديهاد"  وم����وؤمت����ر 
م��ن ق��ب��ل م��وؤ���س�����س��ة ان��دك�����ش لتنظيم 
امل�����وؤمت�����رات وامل����ع����ار�����ش - ع�����س��و يف 
اندك�ش القاب�سة وبدعم من موؤ�س�سة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات 
العمل  مل�ستقبل  دبي  العاملية وجمل�ش 
الإن���������س����اين وم���وؤ����س�������س���ة حم���م���د بن 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  مكتوم  اآل  را���س��د 
ال��ه��الل الأحمر  والإن�����س��ان��ي��ة وه��ي��ئ��ة 
املتحدة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة  الإم����ارات����ي 
واملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية.

وي����ق����ام ه������ذا احل�������دث حت����ت رع���اي���ة 
ال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والعمل  دائ����رة 
اخل��������ريي ب����دب����ي وراب������ط������ة ال����ع����امل 
الإ�سرائيلية  وال���وك���ال���ة  الإ����س���الم���ي 
ل����ل����ت����ع����اون الإمن��������ائ��������ي ال������������دويل و

و�سركة   Dawsongroup
Life لالإغاثة والتنمية.

•• العني - الفجر 

الثقايف  امل�����س��ت�����س��ار  ن�سيبة،  زك���ي  ه��ّن��اأ 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����ش ال����دول����ة - 
ال��رئ��ي�����ش الأع���ل���ى جل��ام��ع��ة الإم�����ارات 
اأ�سرة  عن  وبالنيابة  املتحدة  العربية 
اجل��ام��ع��ة، ث��الث��ة م��ن اأع�����س��اء هيئة 
ع��ل��ى جائزة  ال��ت��دري�����ش حل�����س��ول��ه��م 
ل�����الأداء احلكومي  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
نعيمة  ال���دك���ت���ورة  ت�����س��ل��م��ت  امل��ت��م��ي��ز. 
امل�سارك  الأ���س��ت��اذ  حم��م��د احل��و���س��ن��ي، 
ق�سم  ورئ���ي�������س���ة  اخل����رائ����ط  ر����س���م  يف 
احل�سرية،  وال���س��ت��دام��ة  اجل��غ��راف��ي��ا 
و�سام رئي�ش جمل�ش الوزراء للوظائف 
الدكتور  الأ�ستاذ  وت�سلم  املتخ�س�سة. 
البيولوجيا  اأ����س���ت���اذ  اأم������ريي،  خ���ال���د 
رئي�ش  احليوية،  والكيمياء  اجلزيئية 

ومدير  ال��ع��ل��وم  بكلية  الأح���ي���اء  ق�سم 
احليوية  ل��ل��ت��ق��ان��ات  خ��ل��ي��ف��ة  م���رك���ز 
و����س���ام رئي�ش  ال���وراث���ي���ة،  وال��ه��ن��د���س��ة 
امل�ستقبل.  ل��وظ��ائ��ف  ال����وزراء  جمل�ش 
ك��م��ا ت�����س��ل��م الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور علي 
حميد ح�سن املرزوقي، ق�سم الهند�سة 
كلية  وعميد  والبرتولية  الكيميائية 
الدرا�سات العليا، و�سام رئي�ش جمل�ش 

الوزراء للمبدع املتميز.
الأعلى  الرئي�ش  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
جامعة  "تت�سّرف  الإم����ارات:  جلامعة 
بح�سول  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
التكرمي  ع��ل��ى  اأ����س���رت���ه���ا  م���ن  اأف�������راد 
لروؤية  حيوية  اأهمية  ذات  ُي��ع��ّد  ال��ذي 
واملكانة  التميز  يف  الإم����ارات  حكومة 
الحتادية.  املوؤ�س�سات  داخ���ل  العاملية 
يف  الأك���ادمي���ي  عملكم  "اإن  واأ����س���اف: 

وخدمة  وال���ب���ح���ث  ال����ط����الب  ت��ع��ل��ي��م 
امل��ج��ت��م��ع والب����ت����ك����ار ق����د ب���ن���ى ق����درة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة 
ومتطلبات  ط���م���وح���ات  خ���دم���ة  ع��ل��ى 
الدولة امل�ستقبلية. وُي�سعدنا تقدميكم 
مل�ساهمة بارزة يف حتقيق مهمة جامعة 
وتعزيز  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
���س��م��ع��ت��ه��ا ب��ال��ت��م��ي��ز وب����دوره����م اأع����رب 
فخرهم  ع����ن  ب���اجل���ائ���زة  ال����ف����ائ����زون 
واع����ت����زازه����م ب��ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى هذا 
ال��ت��ك��رمي، واأ����س���ارت ال��دك��ت��ورة نعيمة 
حلمي  ك��ان��ت  اجل��ائ��زة  اإن  احلو�سني: 
به يف فكري يف  ر�سمته وحلقت  ال��ذي 
�سماء الوطن بجناحني، الأول �سيدي 
ال�سيخ  الدولة،  رئي�ش  ال�سمو  �ساحب 
– حفظه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

 ، اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة  را�سد 
اأرفع  لأن����ال  ال�����وزراء،  رئ��ي�����ش جمل�ش 
جائزة للتميز احلكومي على م�ستوى 

لتعزيز  ال�����س��ام��ي  ب��ه��دف��ه��ا  ال����دول����ة، 
احلياة  وج�������ودة  ال�������س���ع���ادة  وحت���ق���ي���ق 
واأ�سافت:   امل��ج��ت��م��ع،  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع 

اإماراتية ل  ام��راأة  ك��وين  اإنني فخورة 
تقف يف ال�سفوف اخللفية بل تت�سدر 
وكرامة  بعز  دولية  حمافل  بكفاءاتها 

لرد اجلميل الذي يطوق عنقي. 
كما اأ���س��ار ال��دك��ت��ور خ��ال��د الأم���ريي :  
فخور جداً بالفوز بهذه اجلائزة وهذا 
الو�سام تقدير و�سرف كبري وم�سوؤولية 
اإمنا  و�سام  ، وه��و لي�ش جم��رد  وطنية 
الأجيال  جلميع  وم�سجع  ح��اف��ز  ه��و 
،كما  احلياة  جم��الت  كافة  يف  للتميز 
اأنني فخور باأنني ابن جامعة الإمارات 
اأ�س�سها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  ه��ذه اجل��ام��ع��ة 
باين نه�سة دولة الإمارات املغفور له- 

باإذن اهلل- ال�سيخ زايد.
 ،ومن جهته اأكد الدكتور علي املرزوقي 
يعد  الو�سام  ه��ذا  على  ح�سويل  "اإن 
حافزاً يل ولزمالئي ولطالبنا لنكون 
قياداتنا  ظن  ح�سن  عند  واأب���دا  دائما 
للوطن  الأوف��ي��اء  نكون  واأن  الر�سيدة 
العطاء  م�سرية  دع��م  يف  وم�ستمرين 

التنمية  جم�����الت  ك���اف���ة  يف  وال���ب���ن���اء 
بن  حممد  جائزة  الوطنية."  تتكون 
را�سد لالأداء احلكومي املتميز من 26 
فئة تغطي جوائز املوؤ�س�سات والأفراد. 
ال�سيخ  اأهداف برنامج  تخدم اجلائزة 
املتميز،  احل���ك���وم���ي  ل�������الأداء  خ��ل��ي��ف��ة 
وحت��ف��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ات الحت���ادي���ة على 
والتناف�سية  ال��ري��ادة  لتحقيق  ال�سعي 

العاملية يف جميع املجالت.
ل����الأداء  ال�����س��ي��خ خليفة  ب��رن��ام��ج  ُي��ع��ّد 
اأول من�سة احتادية  املتميز  احلكومي 
الأداء  يف  ال��ت��م��ي��ز  ل��ق��ي��ا���ش  م��ت��ك��ام��ل��ة 
احلكومة  يف  امل���ب���ت���ك���رة  وامل�������ب�������ادرات 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الحت��ادي��ة 
املتحدة والحتفاء به. تاأ�س�ش الربنامج 
 22-165 رق����م  امل���ر����س���وم  مب���وج���ب 

بتاريخ 2006-6-12.

)ديهاد( تطلق 4 مبادرات اإن�صانية من الإمارات اإىل العامل

تكرمي ثالثة من اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة الإمارات حل�صولهم على و�صام رئي�س جمل�س الوزراء �صمن برنامج جائزة ال�صيخ حممد بن را�صد لالأداء احلكومي املتميز

•• العني-وام:

اأجنزت بلدية مدينة العني م�ساريع تطويرية مبناطق القطاع ال�سمايل يف 
�سنة 2021، مت�سمنة اأعمال ت�سغيل وتطوير و�سيانة احلدائق والزراعات 

التجميلية بن�سبة اإجناز بلغت 100%.
وتاأتي هذه امل�ساريع مبا يتما�سى مع اخلطة ال�سرتاتيجية لدائرة البلديات 
تنفيذ  يف  العني  مدينة  بلدية  وخطة  احل�سرية  املناطق  لتنمية  والنقل 
م�ساريع تعزز جودة احلياة وت�ساهم يف تخفي�ش تكاليف ال�سيانة الدورية 

على الأ�سول واملرافق العامة يف العني.
وقالت املهند�سة بخيتة الكعبي باإدارة اخلدمات الفنية مبركز بلدية الهري، 

م�ساريع  ا�ستدامة  حتقيق  اىل  الأعمال  هذه  تنفيذ  من  ت�سعى  البلدية  اإن 
املناطق احل�سرية لتعزيز ر�سا �سكان هذه املناطق ومرتادي املرافق العامة 
منطقة  على  توزعت  الأع��م��ال  اأن  اىل  م�سرية  العني،  بلدية  خدمات  على 

الفقع والهري وال�سويب و�سويحان وناهل.
الطاقة  بتقنية  اإن���ارة  ع��ام��ود   215 تركيب  �سملت  الأع��م��ال  اأن  واأ���س��اف��ت 
ال�سم�سية يف حديقة ومم�سى ناهل، واإع��ادة تاأهيل وتطوير دورات املياه يف 
حدائق الهري والفقع وال�سويب وناهل، مع توريد وتركيب مقاعد ومقاعد 
ال�سم�سية،  بالطاقة  وتعمل  للبيئة  باأنها �سديقة  تتميز  ذكية حيث  اأخ��رى 
 ،USB وتقدم خدمة �ساحن ل�سكلياً لأجهزة الهواتف اإ�سافة اىل منافذ
عالوة على تطوير اإ�ساءة ليلية لالأماكن العامة يف كل من منطقتي الهري 

وال�سويب.
اإن�ساء م�سدات رياح يف الهري  كما ت�سمنت الأعمال التطويرية للمنطقة، 
كما  خمتلفة،  بت�ساميم  ن��اه��ل  منطقة  يف  دورات   6 وجتميل  وال�����س��وي��ب 
ت�سمنت الأعمال التطويرية كذلك تطوير وجتميل مدخل تالل �سويحان 
با�ستخدام احل�سى الديكوري باألوان خمتلفة كالأبي�ش والبني والرمادي 

وذلك لإ�سافة اللم�سة اجلمالية وحت�سني املظهر العام للمنطقة.
زراعة  على  ا�ستملت  ال�سمايل  القطاع  يف  امل�ساريع  اأن  اىل  الكعبي  واأ���س��ارت 
700 �سجرة غاف يف كل من منطقتي الهري وال�سويب التي تعمل كم�سدات 
التطبيقات  لتعزيز  بالفتيل  ال��زراع��ة  قوالب  ا�ستخدام  عرب  وذل��ك  للرياح 

البتكارية التي ت�ساعد وت�سهم بدورها يف تعزيز ال�ستدامة البيئية.

اإجناز م�صاريع تطويرية ملناطق القطاع ال�صمايل يف العني بن�صبة 100 %

بهدف تعزيز وتو�سعة بر�مج �ل�سحة �لعامة يف �جلامعة 

جامعة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع جامعة اأريزونا
يت�سرف جمل�س �إد�رة بنك �المار�ت لال�ستثمار) �س.م.ع.( بدعوة �ل�سادة �مل�ساهمني حل�سور �إجتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية وذلك 
15 برج  2022  من خالل �حل�سور �ىل �ملقر �لرئي�سى �لطابق  12 �بريل  فى متام �ل�ساعة �حلادية ع�سر  �سباحا يوم �لثالثاء �ملو�فق 

في�ستفال دبي  في�ستفال �سيتي �أو عرب تقنية �لفيديو عن بعد  عرب تطبيق ZOOM وذلك للنظر فى جدول �الأعمال �لتايل:

جدول �الأعمال:
1- �سماع تقرير جمل�س �الد�رة عن ن�ساط �لبنك و مركزه �ملايل عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2021  و�لت�سديق عليه.

2- �سماع تقرير مدققي �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية فى 31 دي�سمرب 2021  و �لت�سديق عــليه.
3- مناق�سة ميز�نية �لبنك و ح�ساب �الأرباح و �خل�سائر عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية فى31 ديـــ�سمرب 2021  و�لت�سديق عليهما.

4- �لنظر فى مقرتح جمل�س �الد�رة ب�ساأن عدم توزيع �أرباح عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية فى 31 دي�سمرب2021 .
5- �ملو�فقة على مقرتح جمل�س �الإد�رة ب�ساأن حجب مكافاأة �أع�سائه. 

6- �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�س �الد�رة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية فى31 دي�سمرب2021 .
7- �إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات من �مل�سوؤولية عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية فى31 دي�سمرب 2021. 

8- تعيني مدققي ح�سابات �لبنك لل�سنة �ملالية 2022 و حتديد �أتعابهم.
9- �ملو�فقة على تعيني )�ل�سادة/ على حبيب م�ساركوه( و )�ل�سادة/�لكيتوب للمحاماه( ممثلني عن �مل�ساهمني وحتديد �تعابهم.

مالحظــــات:
بالكتابة  ثابت  خا�س  توكيل  مبقت�سى  �الإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  غري  من  يختاره  من  عنه  ينيب  �أن  �جلمعية  ح�سور  حق  له  ملن  • يجوز 
ويجب �أال يكون �لوكيل لعدد من �مل�ساهمني حائزً� بهذه �ل�سفة على �أكرث من )%5( خم�سة باملئة من ر�أ�س مال �ل�سركة، وميثل ناق�سي 
�الأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانونا.)على �أن يتم مر�عاة �الإ�سرت�طات �لو�ردة بالبندين 1 و 2 من �ملادة رقم )40( من قر�ر رئي�س 

جمل�س �إد�رة �لهيئة رقم )3/ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن �عتماد دليل حوكمة �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة.)
04/11/ 2022 هو �ساحب �حلق يف �لت�سويت يف �جلمعية �لعمومية.  �ملو�فق  �الثنني  يوم  يف  �مل�سجل  �ل�سهم  مالك  • يكون 

 .0222/04/22 �ملو�فق  �جلمعة  يوم  يف  �مل�سجل  �ل�سهم  مالك  هو  �حلق  �ساحب  يكون  �الأرباح  توزيع  حال  • يف 
www.eibank.com أو� www.dfm.ae :ميكن للم�ساهمني �الطالع على �لبيانات �ملالية للبنك من خالل �ملو�قع �اللكرتونية �لتالية

 2022/04/19 �إكتمال �لن�ساب �لقانونى يف �الجتماع �الأول فاإنه �سيتم عقد �الجتماع �لثاين يوم  �لثالثاء  �ملو�فق  • فى حال عدم 
يف نف�س �ملكان و�لزمان.

• على �مل�ساهمني حتديث بيانات �الت�سال �خلا�سة بهم وعناوينهم لدى �سوق دبي �ملايل للتاأكد من ��ستالم �الأرباح على �لنحو �الأن�سب 
حيث �أنه يف حال توزيع �الأرباح فاإن ذلك �سيتم عن طريق �سوق دبي �ملايل.

ح�سب  �لر�سمي  �لهيئة  موقع  على  �لرئي�سية  بال�سفحة  و�ملتوفر  �ملالية  �الأور�ق  يف  �مل�ستثمرين  حقوق  دليل  على  �الإطالع  ميكنكم   •
  https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx • :لر�بط �لتايل�

حل�سور �الأجتماع عن بعد با�ستعمال و�سيلة �لتو��سل  �ملرئي �للحظي »زوم«
https://us02web.zoom.us/j/86962676992?pwd=MHZPRmE3NHVQdUdZQmpxZ2RTaStUZz09
Meeting ID: 869 6267 6992
Passcode: 064587

دع��������وة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية ال�صنوية

اإىل م�ص���اهمي بن���ك الم��ارات لال�ص��تثمار »�س.م.ع«
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اأخبـار الإمـارات
نادي تراث الإمارات ي�صارك يف مهرجان الرتاث البحري

•• ابوظبي-الفجر:

ي�سارك نادي تراث الإمارات يف فعاليات مهرجان الرتاث البحري الذي 
 27 اإىل   18 من  الفرتة  يف  باأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظمه 

مار�ش على كورني�ش اأبوظبي.
وينظم النادي على مدى اأيام املهرجان عدة فعاليات، يف مقدمتها �سباق 
 1156 مب�ساركة  قدماً،   40 فئة  الرتاثية  التجديف  لقوارب  اأبوظبي 
ب��ح��اراً، ي��ت��وزع��ون على 68 ق��ارب��اً، مب��ع��دل 17 ب��ح��اراً يف ك��ل ق���ارب مع 
حتمل  اأ���س��واط  اأرب��ع��ة  يف  بحرية،  اأم��ي��ال   4 مل�سافة  يت�سابقون  ال�سكوين، 
النهائي، وحتمل  لل�سوط اخلام�ش  التاأهل  اأجل  الدولة، من  األ��وان علم 
الأ�سواط اأ�سماء اللوؤلوؤ يف دولة الإمارات، وهي البدلة، الرا�ش، اإقما�سة، 
احل�سباه، الدانة.  كما ينظم بطولة لالألعاب ال�سعبية جتري ت�سفياتها 

ي��وم��ي��اً يف ال��راب��ع��ة وال��ن�����س��ف ع�����س��راً وح��ت��ى  11 م�����س��اء يف ال��ف��رتة من 
القبة  امليت،  الكرابي،  لألعاب  نف�سه،  ال�سهر  من   26 وحتى  مار�ش   18
مناف�سات  اإىل  اإ�سافة  املطارحة،  عنرب،  ال�سمك،  �سياد  التبة،  وم�سطاع، 

يومية للجمهور مثل لب�ش املحزم وربط الغرتة وغريها من الألعاب.
ي�سم  مبعر�ش  للنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات  زايد  مركز  وي�سارك 
املتعلقة  الإ���س��دارات  املهمة، بالرتكيز على  ال��ن��ادي  اإ���س��دارات  ع��دداً من 
اأبوظبي"  لإم����ارة  ال��ب��ح��ري  "الأطل�ش  اأه��م��ه��ا  وم���ن  ال��ب��ح��ري  ب��ال��رتاث 
بن�سختيه العربية والإجنليزية، وكتاب "البحر يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة"، وكتاب "الأهازيج البحرية يف الدولة"، اإ�سافة اإىل ق�سم خا�ش 

مبجلة تراث التي ي�سدرها النادي.
تراث  لنادي  العام  املدير  الرميثي  بولحج  �سعيد  حميد  �سعادة  وثمن 
مهرجان  لتنظيم  اأبوظبي  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  جهود  الإم���ارات 

ال��ب��ح��ري لدولة  ب��ال��رتاث  اأه��م��ي��ة العناية  اإىل  ال��ب��ح��ري، لف��ت��اً  ال���رتاث 
الأخرى  ال�سعوب  وتعريف  ون�سره  واإب����رازه  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
بح�سارة الإمارات التي تتجلى يف ثراء الثقافة البحرية وعراقة التقاليد 

وال�سناعات املرتبطة بالبحر.
الرتاث  مهرجان  يف  الإم����ارات  ت���راث  ل��ن��ادي  النوعية  بامل�ساركة  واأ���س��اد 
متثل  حيث  تراثية  ج��وان��ب  ع��دة  تغطي  امل�ساركة  اأن  ل�سيما  ال��ب��ح��ري، 
بجذورهم  وال�سباب  النا�سئة  لت�سال  فر�سة  ال�سعبية  الأل��ع��اب  بطولة 
الثقافية والرتاثية مما ي�سهم يف التوا�سل بني الأجيال ويحفظ الهوية 
للدرا�سات  زايد  مركز  ركن  ميثل  فيما  نفو�سهم،  يف  وير�سخها  الوطنية 
الإ�سدارات  ع��رب  الإم����ارات  وت��اري��خ  ت��راث  ذاك���رة حية حلفظ  والبحوث 
بينما  املركز،  ينظمها  التي  وال��ن��دوات  النبطي  ال�سعر  ودواوي���ن  والكتب 
ثقافة  �سورة حية عن  لتقدمي  فر�سة  الن�سائية  احلرفية  الور�ش  متثل 

امل�سغولت الرتاثية واأهميتها قدمياً. 
اإىل  واأ�سار  الرتاثية،  التجديف  لقوارب  اأبوظبي  �سباق  بتنظيم  نوه  كما 
التي  املهمة  التقاليد  اأنواعها ظلت من  البحرية مبختلف  ال�سباقات  اأن 
موؤكداً  ع��ام،  كل  البحري  مو�سمه  �سمن  تنظيمها  على  النادي  يحر�ش 
لدائرة  البحري  املهرجان  م�ساركته يف  لل�سباق �سمن  النادي  تنظيم  اأن 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة اأب��وظ��ب��ي، ي��اأت��ي يف اإط����ار ر���س��ال��ة ال��ن��ادي الوطنية 

والجتماعية، من اأجل حفظ ون�سر تراث الدولة. 
نادي  اأه��داف  من  مهماً  البحرية حتقق جانباً  "ال�سباقات  قائاًل:  وختم 
تراث الإمارات، باإبقائها للرتاث البحري الغني لدولة الإمارات حا�سراً 
دوماً بني الأجيال، ومت�ساًل بروح الإمارات و�سخ�سية �سعبها، اإىل جانب 
الوجهات  اأهم  اإح��دى  بو�سفها  اأبوظبي  اإم��ارة  تر�سيخ مكانة  الإ�سهام يف 

ال�سياحية الرتاثية والثقافية يف العامل".

نهيان بن مبارك يطلق كتاب »املجهول درة التمور«

نهيان بن مبارك يد�صن ال�صبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل

•• ابوظبي -وام: 

اأط���ل���ق م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اأمناء  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  وال��ت��ع��اي�����ش 
لنخيل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة 
ال���زراع���ي كتابا  ال��ت��م��ر والب���ت���ك���ار 
ُدرة  ب���ع���ن���وان )امل���ج���ه���ول  ج���دي���دا 

التمور(.
ذل������ك خ������الل ح���ف���ل تكرمي  ج������اء 
بدورتها  ب����اجل����ائ����زة  ال���ف���ائ���زي���ن 
الإم�����ارات  بق�سر  ع�����س��رة  ال��راب��ع��ة 
اجلاري  مار�ش   14 يوم  بابوظبي 
ال�سابع  ال����دويل  امل��وؤمت��ر  واف��ت��ت��اح 
ل��ن��خ��ي��ل ال���ت���م���ر ..وي����ع����ت����رب ه���ذا 
جمال  يف  نوعه  م��ن  الأول  الكتاب 

ال���دك���ت���ورة ج��ل��ني ���س��ي راي�����ت من 
املتحدة  بالوليات  اريزونا  جامعة 
اأول���و����س���ول  اأن  اإىل  الأم���ري���ك���ي���ة 
اإىل  املجهول  متر  �ستول  ملجموعة 
1927 من قبل  ك��ان ع��ام  اأمريكا 
ال��دك��ت��ور وال����رت ���س��وي��ن��ج��ل الذي 
اإىل منطقة بودنيب  ك��ان يف زي��ارة 
باململكة املغربية حيث اأح�سر معه 
املجهول  �سنف  م��ن  ف�سيلة   11
وقام  البيو�ش  م��ر���ش  م��ن  خالية 
خ�سبية  �سناديق  �سمن  ب�سحنها 
منها  جنها  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل 
من�ساأة  اإىل  نقلها  مت  ف�سائل   9
الأمريكية  ال��زراع��ة  ل���وزارة  تابعة 
يف كاليفورنيا. ومن هناك انت�سرت 
زراع�������ة واإن�����ت�����اج و����س���ن���اع���ة متور 

دولية و44  الزراعة و4 منظمات 
�سنف  يف  متخ�س�سا  وع��امل��ا  باحثا 
بالعامل  دول����ة   13 م���ن  امل��ج��ه��ول 
ح��ي��ث اأج��م��ع جميع امل�����س��ارك��ني يف 
اأن  القاطع  بالدليل  الكتاب  اإع��داد 
�سنف امل��ج��ه��ول ي��رج��ع اأ���س��ل��ه اىل 
املغربية  باململكة  بودنيب  منطقة 
كاليفورنيا  ولي��ة  اىل  انتقل  وق��د 
عام 1927 ومن هناك مت اكثاره 
م�ستوى  ع��ل��ى  ان���ت�������س���اره  واإع��������ادة 

العامل.
واأ���س��اف اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة الذي 
املادة الأ�سا�سية للكتاب  باإعداد  قام 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 
وه��ب��ي اخل��ب��ري ال����دويل يف زراع���ة 
كتاب  ب���اأن  التمور  واإن��ت��اج  النخيل 

املجهول  مت��ر  �سنف  اأ���س��ل  توثيق 
باجلنوب  ب���وذن���ي���ب  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
كما  املغربية  اململكة  من  ال�سرقي 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ق��ام��ت 
بتد�سني الكتاب يف موؤمتر �سحفي 
خا�ش عقد م�ساء الثنني يف ق�سر 
انتهاء  ب��اب��وظ��ب��ي ع��ق��ب  الإم�����ارات 
اجلل�سة العلمية الأوىل يف املوؤمتر 
لتمر  خم�����س�����س��ة  ك����ان����ت  وال����ت����ي 
17 من  امل��ج��ه��ول و����س���ارك ف��ي��ه��ا 
املتخ�س�سني  والباحثني  العلماء 
 13 ميثلون  املجهول  �سنف  بتمر 

دولة.
وق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب زايد 
اإن ه��ذا الكتاب  اأم��ني ع��ام اجلائزة 
وزراء  م���ن   8 اإع�������داده  يف  ����س���ارك 

نقلة  يعترب  ال��ت��م��ور  ُدرة  امل��ج��ه��ول 
نوعية يف توثيق اأ�سل هذا ال�سنف 
امل��م��ي��ز م��ن ال��ت��م��ور ع��ل��ى م�ستوى 
ال���ع���امل ل���درج���ة ب����ات ي�����س��م��ى ُدرة 
التمور ولوؤلوؤة التمور وغريها من 
الأ�سماء ..موؤكداً دح�ش ال�سائعات 
التي راجت حول ا�سل هذا ال�سنف 
وميزاته  ���س��ي��ت��ه  لن��ت�����س��ار  ن���ظ���راً 
ال��ف��ري��دة وارت��ف��اع ثمنه ع��ن باقي 
مت����ور ال���ع���امل ف��ق��د ح��ي��ك��ت حوله 
واحلكايات  الق�س�ش  م��ن  الكثري 
ح�����ول اأ����س���ل���ه ل����درج����ة ب��ت��ن��ا نرى 
قد  ال����دول  م��ن  ك��ث��رياً  اأن  ون�سمع 
لنف�سها  ون�سبته  تبنت هذاال�سنف 
دل��ي��ل علمي  اأي  ب���دون  ل��غ��ريه��ا  او 
واأ�سارت  ال�سنف.  هذا  اأ�سل  يوثق 

•• اأبوظبي-وام:

د����س���ن م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
اأمناء  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  وال��ت��ع��اي�����ش 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
ال�سبكة  اإط��الق  ال��زراع��ي  والبتكار 
النخيل  زراع����ة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��دول��ي��ة 
الأو�سط  ال�سرق  يف  التمور  واإن��ت��اج 

و�سمال افريقيا.
ح���ف���ل تكرمي  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
ال����ف����ائ����زي����ن ب����اجل����ائ����زة ب���دورت���ه���ا 
الإم����ارات  ق�سر  يف  ع�سرة  ال��راب��ع��ة 
اجل�����اري  م����ار�����ش   14 ب���اأب���وظ���ب���ي 

امل�ساعدة  الالزمة وتقدمي  الأموال 
وامل�ساريع  ال��ربام��ج  لتنفيذ  الفنية 
امل��خ��ت��ارة ..ك���م���ا ت��ه��دف اإىل زي���ادة 
البلدان  جميع  بني  الفني  التعاون 
ال�سرق  منطقة  يف  للتمور  املنتجة 
الأدنى و�سمال اإفريقيا يف اجلوانب 
ب��ت��ط��وي��ر ���س��ن��اع��ة نخيل  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال��ت��م��ر وحت�����س��ي��ن��ه��ا، وك��ذل��ك ح�سد 
للمنظمات  اجل���م���اع���ي���ة  اجل����ه����ود 
ن��ح��و حتقيق  الأع�������س���اء  وال�������دول 
وتعزيز  الغذاء  يف  الذاتي  الكتفاء 
نوعية احلياة واحلفاظ على النظام 
وتطوير  الطبيعية  وامل��وارد  البيئي 

ال�سناعة الزراعية لنخيل التمر.

زراعة  بقطاع  النهو�ش  على  العمل 
ال��ت��م��ور يف الدول  ال��ن��خ��ي��ل واإن���ت���اج 
لأمنها  ت���ع���زي���زاً  ل��ل��ت��م��ور  امل��ن��ت��ج��ة 
ال����غ����ذائ����ي ومن����وه����ا الق���ت�������س���ادي 
واأ�سار  امل�ستدامة.  التنمية  وحتقيق 
الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام 
اأن هذه ال�سبكة تعترب  اإىل  اجلائزة 
وتطوير  لتنمية  دويل  جتمع  اأك��رب 
التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  قطاع 
تتوىل  حيث  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
ال���ع���ام���ة جل���ائ���زة خليفة  الأم����ان����ة 
والبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
ال�سبكة  ه������ذه  اإدارة  ال������زراع������ي 
اأع�ساء  م���ع  وال���ت���ع���اون  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

وزراء  امل���ع���ايل  اأ����س���ح���اب  ب��ح�����س��ور 
ال��ع��رب وم���دراء املنظمات  ال��زراع��ة 
مع  بالتعاون  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
ك���ربي���ات امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة مثل 
وال��زراع��ة لالأمم  الأغ��ذي��ة  منظمة 
ال����دويل للبحوث  امل��ت��ح��دة وامل��رك��ز 
الزراعية يف املناطق اجلافة واملركز 
ال���ع���رب���ي ل���ل���ب���ح���وث ال����زراع����ي����ة يف 
القاحلة  والأرا�سي  اجلافة  املناطق 
امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال����دويل  وامل���رك���ز 
واملنظمة العربية للتنمية الزراعية 
الزراعية  ال��ب��ح��وث  م��راك��ز  واحت���اد 
افريقيا  و�سمال  الو�سط  ال�سرق  يف 
ال�سبكة  املاأمول من هذه  حيث من 

الإقليمية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  ال�سبكة 
لها  ال�سبكة  اأن  واأ���س��اف  والدولية. 
التنمية  تعزيز  وه��ي  ور�سالة  روؤي��ة 
التمر  ن��خ��ي��ل  ل���زراع���ة  امل�����س��ت��دام��ة 
منطقة  يف  ال�سلة  ذات  وال�سناعات 
اإفريقيا من  ال�سرق الأدن��ى و�سمال 
و�سراكات  خالل اجلهود اجلماعية 
امل��ن��ظ��م��ات الأع�����س��اء ب��ال��ت��ع��اون مع 
امل���ع���ن���ي���ني على  ال�������س���رك���اء  ج���م���ي���ع 
امل�������س���ت���وي���ني الإق���ل���ي���م���ي وال�������دول 
..ومهمة ال�سبكة هي ت�سافر جهود 
املنظمات الأع�ساء من اأجل تطوير 
ال���ربام���ج وامل�����س��اري��ع ب��ال��ت��ع��اون مع 
جمع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  املعنية  ال����دول 

من  العديد  اىل  املجهول  �سناعة 
وجميعها  الأخ������رى  ال���ع���امل  دول 

الأمريكية  ال���ق���ارة  اىل  امل��ج��ه��ول 
انتقال  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��اأك��م��ل��ه��ا 

يعود اىل ا�سترياد �ستالت املجهول 
من املغرب يف عام 1927.

�سمن حفل خا�س نظمته �الأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�البتكار �لزر�عياأعمال املوؤمتر الدويل ال�صابع لنخيل التمر يوا�صل فعالياته

تكرمي الفائزين مب�صابقة »النخلة يف عيون العامل« و النخلة باأل�صنة ال�صعراء 2022

ت�سجيعًا ملمار�سي �لريا�سة يف مدينتي حممد بن ز�يد و�سخبوط

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ مبادرة لكتابة عبارات حتفيزية على م�صارات امل�صي والدراجات الهوائية

•• اأبوظبي-وام:

الدولية  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة  ن��ظ��م��ت 
الزراعي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
ام�����ش ور����س���ة ع��م��ل خ��ا���س��ة لدعم 
التمور  واإن�����ت�����اج  ال��ن��خ��ي��ل  زراع�������ة 
نيجرييا  بجمهورية  بورنو  بولية 
العربية  امل��ن��ظ��م��ة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
للتنمية الزراعية وامل�سرف العربي 

للتنمية القت�سادية يف افريقيا.
جاء ذلك على هام�ش اأعمال املوؤمتر 
الدويل ال�سابع لنخيل التمر الذي 
ينعقد يف ق�سر المارات باأبوظبي 
 16 اإىل   14 م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل 
اأكرث من  مار�ش اجلاري مب�ساركة 
اجلهات  ممثلي  من  �سخ�سا   50
زراعة  بقطاع  واملهتمني  امل�ساركة 

النخيل واإنتاج التمور.
ال�ستثمار  اأهمية  امل�ساركون  واأك��د 
واإنتاج  ال��ن��خ��ي��ل  زراع�����ة  ق��ط��اع  يف 
ذات  امل��ن��اط��ق  يف  خ�سو�ساً  ال��ت��م��ور 
املنا�سب  ال��ب��ي��وم��ن��اخ��ي  ال���ط���اب���ق 
بورنو  ولي��ة  النخيل مثل  ل��زراع��ة 
عرب  ن����ي����ج����ريي����ا  ج����م����ه����وري����ة  يف 
املرغوبة  ال��ت��م��ور  اأ���س��ن��اف  اخ��ت��ي��ار 
يف الأ����س���واق ال��دول��ي��ة م��ث��ل �سنف 

الربحي و�سنف املجهول.
الدكتور  م���ع���ايل  ال���ور����س���ة  ح�����س��ر 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال���ع���ام���ة جلائزة  الأم����ان����ة  ن��ظ��م��ت 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
ال���زراع���ي ح��ف��اًل خا�ساً  والب��ت��ك��ار 
مب�سابقة  ال����ف����ائ����زي����ن  ل����ت����ك����رمي 
"النخلة يف عيون العامل" يف الدورة 
الثالثة ع�سرة، والفائزين مب�سابقة 
"النخلة باأل�سنة ال�سعراء" يف الدورة 
ال�ساد�سة، ظهر  اأم�ش الأربعاء 16 
الإم�����ارات  بق�سر   2022 م��ار���ش 
ب���اأب���وظ���ب���ي، ع��ل��ى ه��ام�����ش اأع���م���ال 
لنخيل  ال�����س��اب��ع  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر 
ال��ت��م��ر ال���ذي ام��ت��دت اأع��م��ال��ه على 
14-16 مار�ش  اأي��ام  م��دى ثالثة 
2022. حيث قدم �سعادة الدكتور 
ع�سو  الكعبي،  �ساعد  حميد  ه��الل 
التهنئة  اجل���ائ���زة،  اأم���ن���اء  جم��ل�����ش 
الت�سوير  مب�����س��اب��ق��ة  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
فوزهم  ع���ل���ى  ال�����س��ع��ر  وم�����س��اب��ق��ة 
ال��ت��ي �ساركوا  ب��الأع��م��ال  ومت��ي��زه��م 
بها، حيث �سهدت م�سابقات اجلائزة 
)ك���ع���ادت���ه���ا( م��ن��اف�����س��ة ح������ادة بني 
امل�����س��ارك��ني م��ا ي���دل ع��ل��ى الهتمام 
الذي حتظى به امل�سابقات من قبل 
)م�سورين،  املجتمع  فئات  خمتلف 
����س���ع���راء، اأدب�������اء، م��ث��ق��ف��ني(.  فقد 
اعترب �سعادة الدكتور هالل باأن هذا 
احلفل ما هو اإل اعرتاف باجلميل 
فنانني  من  املجتمع  �سرائح  لكافة 
ومثقفني  و����س���ع���راء  وم�������س���وري���ن 
واإع���الم���ي���ني ع��ل��ى ج��ه��وده��م التي 
اأهمية �سجرة نخيل  بذلوها لإبراز 
الهوية  من  ج��زءاً  باعتبارها  التمر 
للمنطقة  والجتماعية  الثقافية 

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن���ف���ذت 
والنقل،  البلديات  لدائرة  التابعة 
ب��ل��دي��ة مدينة  م���ن خ����الل م���رك���ز 
العبارات  ل��ك��ت��اب��ة  م���ب���ادرة  زاي������د، 
ال��ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة وال��ت��ح��ف��ي��زي��ة على 
م�سارات امل�سي والدراجات الهوائية 
الواقعة يف مدينة حممد بن زايد 
وم��دي��ن��ة ���س��خ��ب��وط، ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�سرق  "تطوير  ال����س���ت�������س���اري 
وامل���ق���اول  واأفريقيا"،  الأو�����س����ط 

الوطنية". "اإجناز 
اأفراد  اإىل ت�سجيع  املبادرة  وهدفت 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  املجتمع 
ب�سكل مفيد يحافظ على ال�سحة 
وال��ل��ي��اق��ة، وك���ذل���ك ت��ع��زي��ز جودة 
اإ�سعاد  يف  وامل�������س���اه���م���ة  احل�����ي�����اة، 
اتباع  املجتمع عرب  اأف��راد  ورفاهية 

امل�ستوى القليمي والدويل.
اجل���ه���ود  ع����ال����ي����اً  "نقدر  وق��������ال: 
ب���اب���ا غانا  ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا م���ع���ايل 
ع��م��ر زول�����وم ح���اك���م ولي�����ة بورنو 
لتاأ�سي�ش  ن��ي��ج��ريي��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 
�سراكات  وب��ن��اء  ق��وي��ة  حتتية  بنية 
القطاع  ه�����ذا  ت��ن��م��ي��ة  يف  ت�����س��اه��م 
نيجرييا  ج��م��ه��وري��ة  ب��ه  تتمتع  مل��ا 
منا�سب  وم��ن��اخ  خ�سبة  ار����ش  م��ن 
التمور".  واإن��ت��اج  النخيل  ل��زراع��ة 
التنفيذي  احلاكم  اأ�سار  جهته  من 
الربوفي�سور  معايل  بورنو  لولية 
اأنه  اإىل  ازول�����وم  اأوم�����ار  ب��اب��ا ج��ان��ا 
املتحدثني  ال�سيوف  كاأحد  ي�سارك 
ال�سابع لنخيل  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  يف 
لزراعة  الداعمني  اأحد  وهو  التمر 

ولية  حاكم  زول���وم  عمر  غانا  بابا 
بورنو بجمهورية نيجرييا ومعايل 
الدخريي  اآدم  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 
مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
�سيدي  الدكتور  ومعايل  الزراعية 
امل�سرف  ع�����ام  م���دي���ر  ال����ت����اه  ول�����د 
يف  الق��ت�����س��ادي��ة  للتنمية  ال��ع��رب��ي 
افريقيا والدكتور عبدالوهاب زايد 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ع��ام  اأم���ني 
الزراعي.  والبتكار  التمر  لنخيل 
وث��م��ن ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب زايد 
اجلائزة  ت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي  الأه���م���ي���ة 
ال�سراكة  اأط�����ر  ل��ت��ع��زي��ز  ك��م��ن�����س��ة 
املوؤ�س�سات  ب��ني  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
وامل��ن��ظ��م��ات ل��دع��م وت��ن��م��ي��ة قطاع 
على  التمور  واإنتاج  النخيل  زراع��ة 

نخيل التمر يف نيجرييا وخارجها. 
زراعة  يف  التو�سع  "َيعترب  وق���ال: 
التنمية  ال��ت��م��ر م��ن رك��ائ��ز  ن��خ��ي��ل 
وحتقيقاً  بورنو  ولية  يف  الزراعية 
ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ق���ام م��ع��ايل احلاكم 
جميع  با�ستك�ساف  الفني  وفريقه 
ال��ط��رق وال��و���س��ائ��ل امل��م��ك��ن��ة لنقل 
امل��ع��رف��ة واخل���ربة يف جم��ال نخيل 
وتهدف  بورنو".  ولي��ة  اإىل  التمر 
الفعالية اإىل ح�سد واجتذاب املزيد 
التنمية  ���س��رك��اء  م���ن  ال���دع���م  م���ن 
لزراعة نخيل التمر يف ولية بورنو 
حيث يقوم امل�سرف باإعداد برنامج 
ت��ع��اون ف��ن��ي ل��دع��م ح��ك��وم��ة ولية 
بورنو يف اإن�ساء مزارع نخيل التمر 

يف جميع اأنحاء الولية.

الإمارات   : الهاجري  نوير  امل�سور 
الثالث:  وامل��رك��ز  املتحدة،  العربية 
امل�����س��ور زاك����ريول م��ازي��د كونوك: 
امل�سابقة  اأن هذه  يذكر  بنغالدي�ش. 
م�سور   363 ف��ي��ه��ا  �����س����ارك  ق����د 
ميثلون 24 دولة، وبلغ عدد ال�سور 

امل�ساركة 1064 �سورة.
النخلة  مب�سابقة  الفائزين  تكرمي 

باأل�سنة ال�سعراء
ك��م��ا ق����ام ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور هالل 
الكعبي بتكرمي الفائزين مب�سابقة 
"النخلة باأل�سنة ال�سعراء" 2022 
فئة  ع����ن  الأوىل  ف���ئ���ت���ني،  ���س��م��ن 
الأول  امل��رك��ز  الف�سيح"  "ال�سعر 
فازت به ال�ساعرة وئام ع�سام ربيع، 
ج���م���ه���وري���ة م�����س��ر ال���ع���رب���ي���ة، عن 
عّمة"،  بيتنا  "يف  ب��ع��ن��وان  ق�سيدة 
واملركز الثاين فاز به ال�ساعر عبا�ش 
جمهورية  ج���ا����س���م،  ال����ع����ايل  ع���ب���د 
"تاج  بعنوان  ق�سيدة  ع��ن  ال��ع��راق، 
ال�سموخ"، واملركز الثالث: فازت به 
ال�ساعرة �سفيقة وعيل، اجلمهورية 
بعنوان  ق�����س��ي��دة  ع��ن  اجل���زائ���ري���ة، 

م���ع���ادل���ة  اأ�����س����ا�����س����ي يف  وع���ن�������س���ر 
التنمية  لتحقيق  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن 

امل�ستدامة.

مب�سابقة  �لــفــائــزيــن  تــكــرمي 
�لنخلة يف عيون �لعامل

للت�سوير  ال��دول��ي��ة  امل�سابقة  ففي 
عيون  يف  "النخلة  ال���ف���وت���وغ���رايف 
�سعادة  ك���ّرم  فقد  العامل" 2022 
الفائزين  الكعبي  ه��الل  ال��دك��ت��ور 
التمر(  )نخلة  فئة  ع��ن  بامل�سابقة 
على النحو التايل: املركز الأول فاز 
به امل�سور خالد بن حممد املعويل : 
�سلطنة عمان، املركز الثاين فاز به 
الإمارات   : ال�سوايف  �سامل  امل�سور 
امل��ت��ح��دة، وامل��رك��ز الثالث  ال��ع��رب��ي��ة 
فاز به امل�سور عبد الرحمن الربية 
كما  ال�سعودية.  العربية  اململكة   :
بامل�سابقة  الفائزين  ت��ك��رمي  ج��رى 
التمر"  ونخلة  "الإن�سان  فئة  ع��ن 
الأول:  امل��رك��ز  ال��ت��ايل:  النحو  على 
جمهورية   : علي  رم�����س��ان  امل�����س��ور 
الثاين:  وامل���رك���ز  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����س��ر 

"�سيخ �سيوخ النخيل". والثانية عن 
"ال�سعر النبطي" املركز الأول  فئة 
فاز به ال�ساعر يو�سف بن عبيد بن 
خمي�ش الفال�سي، المارات العربية 
بعنوان  ق�������س���ي���دة  ع����ن  امل����ت����ح����دة، 
الثاين:  واملركز  بيد"،  كل  "غيداء 
فاز به ال�ساعر علي حممد اإبراهيم 
املجيني، �سلطنة عمان، عن ق�سيدة 
واملركز  القي�ش"،  "حبيبة  بعنوان 
عايد  ف��رج  ال�ساعر  به  ف��از  الثالث: 
العربية  اجل���م���ه���وري���ة  احل�������س���ني، 
ال�سورية، عن ق�سيدة بعنوان "بنت 
امل�ساركني  اأن عدد  يذكر  البوادي"، 
بدورتها  امل�����س��اب��ق��ة  يف  الإج����م����ايل 
و�ساعرة  �ساعر   1212 ال�ساد�سة 
َنَظُموا  ع��رب��ي��ة  دول���ة   19 مي��ث��ل��ون 
الفئة  ف��ئ��ت��ني  ���س��م��ن  ق�����س��ائ��ده��م 
الف�سحى  العربية  باللغة  الأوىل 
والفئة الثانية باللهجة النبطية يف 
حب النخلة وف�سلها واأثرها. يذكر 
فيها  ���س��ارك  ق��د  امل�سابقة  ه���ذه  اأن 
ميثلون  و���س��اع��رة  ���س��اع��ر   1212

عربية. دولة   19

والتحفيزية  الت�سجيعية  العبارات 
ع���ل���ى م���������س����ارات امل�������س���ي ورك������وب 
ال����دراج����ات ال��ه��وائ��ي��ة ال��ت��ي تعزز 
ث��ق��اف��ة مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة لدى 
امل��ج��ت��م��ع، وحت��ف��ز ممار�سي  اأف����راد 
الهوائية  الدراجات  وراكبي  امل�سي 

اأف�سل املمار�سات واملعايري العاملية، 
اإىل تطوير ورفع كفاءة  بالإ�سافة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واحل���ف���اظ على 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  ال���ع���ام،  امل��ظ��ه��ر 

امل�ستدامة.  
وت�سمنت املبادرة كتابة العديد من 

بقراءة  ال��ري��ا���س��ة  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
اإىل  بالإ�سافة  حتفيزية،  ع��ب��ارات 
اأر�سية  على  مميزة  عالمات  ر�سم 
امل�سارات ت�ساعد ممار�سي الريا�سة 
امل�سافات  وحت����دي����د  م���ع���رف���ة  يف 

املقطوعة فعلياً.

بلدية منطقة الظفرة تنجر 1147 
معاملة طلب تفتي�س فني خالل �صهرين

•• الظفرة -الفجر:

اأجنزت بلدية منطقة الظفرة 1147 معاملة بخ�سو�ش عمليات التفتي�ش 
ال��ف��ن��ي امل��وق��ع��ي ع��رب الأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة امل��وح��دة ل��رتاخ��ي�����ش البناء 
MePS وذلك خالل �سهري يناير وفرباير 2022، منها التفتي�ش الفني 
لالأ�سا�سات وطلبات �سهادة الإجناز والتفتي�ش الفني لالأ�سقف، بالإ�سافة اإىل 
طلبات اأعمال احلفر والتفتي�ش الفني لالأ�سوار املوؤقتة وعدد من اخلدمات 
الأخرى. بهدف تنظيم ومراقبة وحوكمة اأعمال البناء والتطوير العمراين 

وفق اأف�سل معايري الت�سميم والبناء وال�سحة وال�سالمة والبيئة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

مع اقرتاب ا�سدال ال�ستار على احلدث 
دبي  اإم���ارة  ا�ست�سافته  ال��ذي  الكبري 
 ،2020 اأك�سبو  وهو املحفل الدويل 
 192 اأك��رث من  وال��ذي �ساركت فيه 
دولة حول العامل، منها من �سارك يف 
جميع ن�سخ اأك�سبو منذ انطالقه من 
170 عام م�ست، ودول ت�سارك لأول 
اأن  ت��اري��خ��ه��ا، ويف احل��ق��ي��ق��ة  م���رة يف 
هذه الن�سخة تعترب الأكرث ا�ست�سافة 
اأك�سبو  لعدد الدول على مدار تاريخ 
الدول،  من  الكبري  العدد  حيث  من 
الثقافات  م��ن  الهائل  ال��ك��م  وع��ر���ش 
املتنوع  وال��رتاث  والتقاليد  والعادات 
ل���ك���ل ال��������دول، ب���ه���دف ال���ع���م���ل على 
وتقارب  املجتمعي  ال���ت���وازن  حتقيق 
متكنت  عربية  اأر����ش  على  ال�سعوب 
للم�ساركة  ال����ع����دد  ه�����ذا  ج���م���ع  م����ن 
ا�ستثنائية،  ن�����س��خ��ة  يف  امل���ت���م���ي���زة 
ال�سعاب  ك��ل  تذليل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وتهيئة املناخ املنا�سب لنجاح املعر�ش 
ال��دويل يف ظل وج��ود وب��اء اأث��ر على 
العامل واتخذت الإمارات كل ما يلزم 
لزوار  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  لتحقيق 
املعر�ش طول فرتة ال�سته اأ�سهر من 

مطلع اأكتوبر اإىل نهاية مار�ش.
ت�سعى  ه��دف  اأك�سبو  من  ن�سخة  لكل 
وكان  امل�ساركة،  ال��دول  مع  لتحقيقه 
دبي   2020 اأك�سبو  يف  الك��رب  الهم 
كان  حيث  الدولية،  بالق�سايا  يهتم 
الأر�ش  وكوكب  الإن�سان  هو  الهدف 
الذي يحتاج اإىل ت�سامن وتكاتف بني 
والفر�ش  التحديات  ملعاجلة  ال��دول 
اأك�سبو  ون��وه  امل�ستقبل،  م�سار  لر�سم 
اأن الإم���ارات ل ميكنها حل  دب��ي اإىل 
مبفردها،  ال��ك��ون��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  ه���ذه 
التعاون وال�سعي  اإىل  فدعت اجلميع 
اإىل �سنع م�ستقبل اأكرث نظافة واأمناً 
و�سحة، لأن كوكب الأر�ش م�سوؤولية 
م�سرتكة بني اجلميع، وعلى الكل اأن 

امل�ستقبل ومعاجلة  ي�سهم يف �سناعة 
احل���ا����س���ر م����ن ال���ق�������س���اي���ا امل����وؤرق����ة 
من�سة  تكوين  خ��الل  من  لالإن�سان، 
لتبادل الأفكار والبتكارات اجلديدة 
ت�سور  لو�سع  الأخ��ر،  والنفتاح على 
اقت�سادي عاملي موحد وو�سع حقوق 
وتوازن  بكرامة  العي�ش  يف  الإن�����س��ان 
فالإمارات  اأ�سيل،  حق  الطبيعة  مع 
ك�سفت  ا�سرتاتيجية  خ��ط��ة  و���س��ع��ت 
لك�سف   ،2071 روؤي����ة  خ��الل��ه��ا  م��ن 
التنمية  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�����س��ت��دام��ة وال��ت��ط��وي��ر م��ن اجلانب 
والبيئة  والج����ت����م����اع����ي  ال����ث����ق����ايف 

اخل�سراء.
عرب   2020 اأك�������س���ب���و  ا����س���ت���ع���ر����ش 

الكامنة يف  القدرات  املا�سية،  الفرتة 
الزوار  الأف��راد واملجتمعات وماليني 
ال��ذي��ن ح��ر���س��وا ع��ل��ى ر���س��م مالمح 
يف  الن���خ���راط  خ���الل  م��ن  امل�ستقبل 
حوارات فاعلة وتقدمي احللول التى 
تتما�سى مع الق�سايا املطروحة، مثل 
الف�ساء  واكت�ساف  واملناخ  الت�سالت 
والبيئة النظيفة، والطاقة وم�ستقبل 
وغريها  املائي  والفقر  الب�سر  �سحة 
طرحها  مت  ال���ت���ى  ال���ت���ح���دي���ات  م����ن 
وك���ان هذا  دب���ي،   2020 اأك�����س��ب��و  يف 
اأهم  لعر�ش  فر�سة  الكبري  احل��دث 
ال�����س��ع��اب ال��ت��ى ت��واج��ه ال����دول حول 
بالغرق  املهددة  اجلز  خا�سة  العامل، 
وارتفاع  املناخي  والتغري  املناخ  ل�سوء 

درج��ة ح��رارة الأر����ش مما �سيت�سبب 
يف اذابة الثلوج وارتفاع من�سوب املياة 
البحار  يف  امل��ن��ت�����س��رة  اجل����زر  وغ����رق 

واملحيطات.
ل��ق��د اأ���س��رتك��ت ال�����دول امل�����س��ارك��ة يف 
من  ال���ع���دي���د  يف   2020 اأك�������س���ب���و 
الب����ت����ك����ارات، وع���ر����ش ال��ك��ث��ري من 
ال����رتوي����ج ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���ت���ى جتذب 
فمنها  امل���ع���ر����س����  زوار  ال�������دول  ب���ه���ا 
ال�ستثمارية  والأف����ك����ار  ال�����س��ي��اح��ة 
وال�سحة  الت�����س��الت  قطاعات  مثل 
كيفية  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  وال�����زراع�����ة، 
زراع����ة  امل��ح��ا���س��ي��ل ال��غ��ذائ��ي��ة ب�سكل 
امل�ستقبلي  ال��ط��ل��ب  لتلبية  م�����س��ت��دام 
لل�سلة الغذائة الدولية، فمنذ اطالق 
معر�ش اأك�سبو يف ن�سخته الأوىل قبل 
على  يحافظ  واملعر�ش  عاماً،   170
الك�سف  بف�سل  وال���ع���ادات  التقاليد 
والخرتاعات  التقنيات  اأح���دث  ع��ن 
وب�سهادة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 
الأ�سا�سية  امل��ع��امل  وت�سنيف  ال����زوار 
�ساحة  ���س��ارت   ، ال�سابقة  الن�سخ  يف 
اأ�سا�سي مهم  معلم  باملعر�ش  الو�سل 
غ��ري مدعومة  قبة  اأك���رب  اأن��ه��ا  حيث 
اأك�سبو  اأهم معلم يف  العامل، وهى  يف 
ا�ستثنائياً  مركزاً  و�ستبقى   ،2020

حتى بعد انتهاء فرتة املعر�ش، ومن 
اأهم املحطات التى مرت على اك�سبو 
احلا�سوب  اخ����رتاع  ال���ع���امل،  دول  يف 
لل�سناعات  العاملي  لندن  معر�ش  يف 
يعترب  وك��ان   ،1862 لعام  والفنون 
وقتها  ويف  ميكانيكي،  حا�سوب  اأول 
انده�ش زوار املعر�ش بهذا الخرتاع 
الديقث، وبعد هذا التاريخ مبائة عام 
اأي يف 1962 جاء اأول جهاز للتعرف 
على ال�سوت والذي يعرف با�سم �سو 
يف  اأي�سا  عاتف  اول  وعر�ش  بوك�ش، 
اأك�سبو 1876 يف معر�ش فيالدلفيا 
العاملي  اأو���س��اك��ا  معر�ش  ويف  امل��ئ��وي، 
اأول  1970 ع��ر���ش  ال��ي��اب��ان ع��ام  يف 
فر�سة لكت�ساف تقنية الت�سال عرب 

الهاتف املتحرك.
دبي   2020 اأك�����س��ب��و  م��ع��ر���ش  ويف   
عر�ست ابتكارات واأفكار ودع كل جناح 
من اجنحة الدول لعر�ش ابتكاراتها 
تتما�سى  اخ���رتاع���ات  م���ن  امل��ت��ق��دم��ة 
م���ع ال��ت��ط��ور وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، مثل 
تعمل  وال��ت��ى  الكهربائية  ال�����س��ي��ارات 
احلر�ش  والت  النظيفة،  ب��ال��ط��اق��ة 
احلديثة  ال��زراع��ة  وتقنية  ال��زراع��ي��ة 
واملحا�سيل  ال���غ���ذائ���ي���ة  وامل���ن���ت���ج���ات 
واملحطات  وامل�����س��ب��ار  الأح�����س��ا���س��ي��ة، 

تقوم  ال��ت��ى  وال��روب��وت��ات  الف�سائية 
ب�����دور ال����ن����ادل يف امل���ط���اع���م، وال����ري 

الخرتاعات  من  وغريها  بالتقطري 
التى تخدم الب�سرية 

•• لندن -وام:

املتقدمة،  للتكنولوجيا  دول��ة  وزي��ر  الأم���ريي،  يو�سف  بنت  �سارة  اأك��دت معايل 
اعتماد  يف  الإم����ارات  جن��اح  اأن  للف�ساء،  الإم����ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
البتكار والبداع كنهج ا�ستباقي ومعتمد يف م�سريتها الريادية، ي�سكل الركيزة 
تاأثريها الإيجابي على ال�سعيدين  الناعمة وتعزيز  الأ�سا�ش يف تعظيم قوتها 

الإقليمي واملحلي.
بل  الإم��ارات  لدولة  يكن خيارا م�ستجدا  البتكار مل  اأن  اإىل  واأ�سارت معاليها 
نهج ا�ستباقي، ا�ستطاعت من خالله اأن حتقق اإجنازات نوعية مرتاكمة خالل 
الريادية  م�سريتها  ل�ستكمال  متهيداً  تاأ�سي�سها،  بعد  الأوىل  عاما  اخلم�سني 

نحو اخلم�سني القادمة.
والتي   ،2022 الناعمة  للقوة  العاملية  القمة  يف  م�ساركتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
القادة  من  نخبة  وم�ساركة  بح�سور  لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف  انعقدت 
واملوؤثرين من خمتلف اأرجاء العامل، و�سهدت الإعالن عن نتائج موؤ�سر القوة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  فيه  احتلت  وال��ذي  احل��ايل  للعام  العاملي  الناعمة 

املرتبة العا�سرة عاملياً والأوىل اقليمياً يف قوة التاأثري.

وكانت معايل �سارة الأم��ريي، �سيفة اجلل�سة الأوىل من القمة، والتي حملت 
كل  اجلل�سة  �ساركها  حيث  الناعمة"،  ال��ق��وة  تطوير  يف  البتكار  "دور  ع��ن��وان 
األك�سندر �ستوب، رئي�ش وزراء فنلندا ال�سابق ونائب الرئي�ش  من الربوفي�سور 
ال�سابق للبنك الأوروبي لال�ستثمار، وال�سيد ماك�ش كانتيليا، الرئي�ش التنفيذي 
اإىل   ،"ZILLIQA – "زيليكا  ت�سني  البلوك  من�سة  املوؤ�س�ش يف  وال�سريك 
جانب الأ�ستاذ جون ديفي�ش، رئي�ش براند نيو فيو، الأكادميي والعميد ال�سابق 
للتعليم  العاملية  العمال  لإدارة  جني"  بي  "ا�ش  مدر�سة  يف  الت�سويق  واأ�ستاذ 

التنفيذي.
واأ�سارت الأمريي اأمام �سيوف القمة التي نظمتها موؤ�س�سة "براند فاينان�ش" 
دولة  اأن  اإىل  "و�ستمن�سرت"،  يف  الثانية  اإليزابيث  امللكة  مركز  يف  الربيطانية 
الإم��ارات �سيدت خالل العقود والأع��وام املا�سية �سهرة كبرية و�سمعة اإيجابية 
يف العديد من القطاعات كمركز اإقليمي وعاملي لالقت�ساد والتجارة والأعمال، 
لوج�ستي  كمركز  مكانتها  على  ع��الوة  الرفيع،  ال��ط��راز  من  �سياحية  ووجهة 

يربط ال�سرق بالغرب، ووجهة رائدة لالبتكار وقطاعات امل�ستقبل.
تعزيز  اإىل  القادمة  اخلم�سة  العقود  خالل  ت�سعى  الدولة  اأن  معاليها  واأك��دت 
ا�ستثمارها يف البنية التحتية امللمو�سة، وحتقيق املزيد من التنوع القت�سادي 

مبا يعزز ال�ستدامة ويدعم التناف�سية، يف مواكبة وا�سحة للمتغريات النا�سئة 
تبذلها  التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  اإىل  م�سريًة  امل�ستقبل،  �سي�سهدها  التي  وتلك 
الدولة مدفوعة بروؤية وتوجيهات القيادة الر�سيدة، لإن�ساء بنية حتتية علمية 
وبحثية قوية ت�سكل قيمة م�سافة يف قطاعات العلوم والتكنولوجيا على كافة 

امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
واأ�سافت اأن التاأثري الإيجابي والقوة الناعمة للدولة نتاج تخطيط واع وجهد 
واإ�سرار، حيث تطّرقت اإىل الإجناز التاريخي لدولة الإمارات املتمثل يف م�سروع 
والذي  الأحمر،  الكوكب  اإىل مدار  والو�سول  املريخ  الأمل ل�ستك�ساف  م�سبار 

اأ�سهم ب�سكل لفت يف تعزيز التاأثري الإيجابي لدولة الإمارات اقليمياً وعاملياً.
وقالت الأمريي: "حتقيق الإجنازات ل يعني عدم مواجهة التحديات، بل يعني 
اإىل فر�ش واع��دة، وه��ذا ما ينطبق على  التكيف معها وحتويلها  القدرة على 
العديد من امل�ساريع والإجنازات يف دولة الإمارات، ويف مقدمها "م�سبار الأمل"، 
الذي �سبقه عمل جاد ا�ستمر على مدار 6 �سنوات و�سارك فيه عدد كبري من فرق 
العمل يف ظل ظروف ا�ستثنائية وحتديات كبرية". واأ�سافت معايل الأمريي: 
"اإجنازات دولة الإمارات وم�سريتها التنموية والتطويرية يف خمتلف املجالت 
والقطاعات املتنوعة، ي�سكل ر�سالة طموح واأمل، ا�ستطاعت من خاللها دولتنا 

للمواهب  حا�سناً  موطناً  لتكون  الناعمة،  وقوتها  الإيجابي  تاأثريها  تعزز  اأن 
تر�سيخ  �ساهم يف  العامل، وهو ما  اأرج��اء  واملبتكرين والطموحني من خمتلف 
�سمعة الإمارات العربية املتحدة حول العامل". وعددت الأمريي الفوائد التي 
حققتها دولة الإمارات من خالل اتباعها نهجاً وا�سحاً يعتمد على املرونة يف 
اتخاذ القرارات ومراجعتها بناء على املعطيات والو�سع احلايل، ويف مقدمتها 
تعزيز القوة الناعمة للدولة والتناول الإعالمي الإيجابي من خمتلف و�سائل 
الإعالم العاملية، وقالت: "حققت دولتنا جمموعة كبرية من الإجن��ازات التي 
ور�سخت  بالدولة،  القطاعات احليوية  العديد من  على  اإيجابياً  تاأثرياً  تركت 

مكانتها بني الدول املتقدمة".
واأ�سافت الأمريي اأن طموح دولة الإمارات يهدف اإىل تاأ�سي�ش قطاع ال�سناعات 
امل��ت��ق��دم��ة، وت��ع��زي��ز ال��ق��ط��اع��ات البحثية وال��ع��ل��وم، وت��ك��وي��ن وع���ي ل���دى فئات 
الأطفال وال�سباب للتعرف على هذه القطاعات الواعدة والدرا�سة والتخ�س�ش 
يف جمالت امل�ستقبل، مبا ي�ساهم يف تعزيز ح�سور دولة الإم��ارات يف جمالت 
البتكارات والتكنولوجيا والعلوم املتقدمة والف�ساء، وير�سخ �سمعتها الدولية 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  ا�ستثماراً  العامل  دول  اأك��رث  �سمن  اجلديد  وموقعها 

والبتكار.

•• اأبوظبي- وام:

للمجل�ش  الربملانية  ال�سعبة  ت�سارك 
برئا�سة  ب���وف���د  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
النعيمي  را���س��د  علي  الدكتور  معايل 
الربملانية  ال�سعبة  جمموعة  رئي�ش 
الإم�����ارات�����ي�����ة يف الحت�������اد ال���ربمل���اين 
ال�����دويل، يف اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال� 
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ل��ل��م��ج��ل�����ش احل���اك���م ال��ت��ي ���س��ت��ع��ق��د يف 
مدينة بايل باإندوني�سيا خالل الفرتة 

من 18 اإىل 24 مار�ش 2022م.
ع�سويته  يف  امل��ج��ل�����ش  وف����د  وي�����س��م 
الربملانية  ال�سعبة  جمموعة  اأع�ساء 
الإماراتية يف الحتاد الربملاين الدويل 
فلكن�از،  حمم�د  ���س��ارة  م��ن  ك��ل  �سعادة 
الطنيجي،  عبيد  �سيخة  وال��دك��ت��ورة 
والدكتورة  امل��ه��ريي،  عبي�د  وم����روان 
م�وزة حممد العامري، ومريه �سلط�ان 
الوطني،  املجل�ش  اأع�ساء  ال�سويدي، 
العام  الأم��ني  الب�سطي  را�سد  وعفراء 

امل�ساعد لالت�سال الربملاين.
وي�سارك معايل الدكتور علي النعيمي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لالحتاد  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
اجليو�سيا�سية  امل���ج���م���وع���ة  مم���ث���ل 
التي  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  يف  العربية 
ي����وم����ني، فيما  ���س��ت��ع��ق��د ع���ل���ى م�����دى 
ي�����س��ارك وف���د ال�����س��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
اجتماعات جل��ان الحت��اد وه��ي جلنة 
واللجنة  الأو�����س����ط،  ال�����س��رق  ����س���وؤون 
جلنة  ال��ع��ام��ة  للجمعية  التوجيهية 
لل�سلم  ال��دائ��م��ة  واللجنة   ، الت�سيري 
الدائمة  واللجنة  الدوليني،  والأم��ن 

الدائمة  واللجنة  امل�ستدامة،  للتنمية 
كما  الإن�سان.  وحقوق  للدميقراطية 
اجتماعات  يف  ال��وف��د  اأع�ساء  ي�سارك 
الربملانيات،  الن�ساء  ومنتدى  مكتب 
العامني  الأم���ن���اء  ج��م��ع��ي��ة  واج��ت��م��اع 
ومنتدى  ال����وط����ن����ي����ة،  ل����ل����ربمل����ان����ات 
الربملانيني ال�سباب لالحتاد الربملاين 
الدويل، وور�سة عمل حول ال�ستعداد 
ال�سراكة  ال�سحي، وجمموعة  الأمني 
ب���ني ال���رج���ال وال��ن�����س��اء اجل���ن���دري���ة ، 
وح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش ح���ول ال���س��ت��ف��ادة من 
بو�سع  املتعلقة  الربملانات  �سالحيات 

املنظمة  الأط����ف����ال  ل�����س��ال��ح  امل����وازن����ة 
الربملاين  الحت���اد  ب��ني  م��ا  بال�سراكة 
املتحدة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة  ال�������دويل 
للطفولة اليوني�سيف . وح�سب جدول 
اأعمال اجلمعية العامة �سيتم انتخاب 
رئي�ش اجلمعية العامة ال� 144 ونواب 
بند  اإدراج  والنظر يف طلبات  رئي�سها، 
ط��ارئ يف ج��دول الأع��م��ال، واملناق�سة 
ال��ع��ام��ة ح��ول م��و���س��وع ال��و���س��ول اإىل 
الربملانات  ح�سد   .. ان��ب��ع��اث��ات  �سفر 
للعمل ب�ساأن تغري املناخ، واإعادة النظر 
ال�سالم  ع��م��ل��ي��ات  امل��ت��ب��ع يف  ال��ن��ه��ج  يف 

واإعادة �سياغته من اأجل تعزيز ال�سالم 
القرار  م�����س��روع  وم��ن��اق�����س��ة  ال���دائ���م، 
املعلومات  تكنولوجيا  بتعزيز  املتعلق 
لقطاع  م�ساعد  كعامل  والت�����س��الت 
القرار  م�����س��روع  ال��ت��ع��ل��ي��م، وم��ن��اق�����س��ة 
ال�  العامة  اعتماده يف اجلمعية  املقرر 
لدفع  الربملاين  الزخم  ب�ساأن   145
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  التنمية  عجلة 
عالية  م�ستويات  ت�سهد  التي  للبلدان 
م��ن ال��ه��ج��رة ال��دول��ي��ة ووق���ف جميع 
وانتهاكات  بالب�سر  الجت����ار  اأ���س��ك��ال 

حقوق الإن�سان.

خالل كلمتها يف �لقمة �لعاملية للقوة �لناعمة 2022

�صارة الأميي: التكنولوجيا والبتكار نهج الإمارات العربية املتحدة لتعظيم تاأثيها الإيجابي وقوتها الناعمة
�إجناز�ت دولة �الإمار�ت تعدت �لنو�حي �لتكنولوجية و�لعلمية و�أ�سبحت ر�سالة �إلهام و�أمل لل�سباب �الإمار�تي و�لعربي

�صتبقى �صاحة الو�صل مركزًا ا�صتثنائيًا واأكرب قبة غي مدعومة يف العامل باأك�صبو 2020 

الرومي تزور جناحي الأردن 
واأوغندا يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

للتطوير  دول��ة  وزي��رة  الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  زارت 
احلكومي وامل�ستقبل جناح اململكة الأردنية الها�سمية يف اإك�سبو 
وال��ذي يتخذ عتبات  التنقل  منطقة  يف  الواقع  دب��ي،   2020

امل�ستقبل �سعارا له.
كما زارت معاليها جناح جمهورية اأوغندا الذي يقع يف منطقة 

الفر�ش ويحمل �سعار "املكان املنا�سب، والزمان املنا�سب".

•• دبي-وام:

وزيرة  ال�سام�سي  �سامل  ميثاء  الدكتورة  معايل  زارت 
دولة جناح بالو يف منطقة التنقل، يف اك�سبو 2020 

دبي.
 يف اإط����ار ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأج��ن��ح��ة ال����دول امل�����س��ارك��ة يف 

املعر�ش العاملي.
اجلناح  م�سوؤولة  عر�ش  خالل  من  معاليها  واطلعت 
اأهم  ب��الو وعلى  امل���وارد الطبيعية يف دول��ة  اأه��م  على 

فر�ش ال�ستثمار يف املجال ال�سياحي.
وا�ستمعت اإىل �سرح مف�سل عن اأهم املناطق املتميزة يف 

اأول  اأهم مناطق القرم وعلى  اجلذب ال�سياحي وعلى 
حممية لأ�سماك القر�ش يف العامل والتي مت ان�ساوؤها 
البيولوجي  التنوع  على  املحافظة  اج��ل  من  ب��الو  يف 
وامل�ساريع  ال����ه����ادي،  امل��ح��ي��ط  يف  ال��ق��ر���ش  لأ����س���م���اك 
على  اطلعت  كما  وامل�ستقبلية..  احلالية  ال�ستثمارية 
بع�ش املنتجات املحلية والتي تعد اأحد املجالت التي 

متار�سها املراأة.
ويف ختام اجلولة اأ�سادت معاليها بالتقدم الذي ت�سهده 
دول����ة ب����الو و���س��ك��رت ال��ف��ري��ق امل�����س��رف ع��ل��ى اجلناح 
 2020 وعربت عن �سرورها مل�ساركة بالو يف اك�سبو 

دبي، متمنية ل�سعب بالو كل التقدم والزدهار.

ميثاء ال�صام�صي تزور جناح بالو يف اإك�صبو 2020

مطارات اأبوظبي تفوز بجائزة مرموقة ال�صعبة الربملانية الإماراتية ت�صارك يف اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل يف اإندوني�صيا
مل�صاهمتها يف جمال اإدارة ال�صحة وال�صالمة

�صفارة الإمارات لدى باري�س تطلق �صل�صلة فعاليات 
لتعزيز العالقات الإماراتية الفرن�صية

•• اأبوظبي-وام:

"اأف�سل املمار�سات للحد من املخاطر" �سمن  اأبوظبي جائزة  ح�سدت مطارات 
جوائز التميز يف امل�سرتيات يف ال�سرق الأو�سط لعام 2022 من املعهد الدويل 
اأك��رب جهة متخ�س�سة يف  ال��ذي يعد  اإ�ش"،  اآي بي  " �سي  للم�سرتيات والتوريد 
عاملياً.  التوريد  و�سال�سل  امل�سرتيات  لإدارات  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة  معايري  و�سع 
بامل�ساهمات  والب��ت��ك��ار،  ل��ل��ج��ودة  كمعيار  ع��امل��ي��اً  ب��ه��ا  امل��ع��رتف  اجل��ائ��زة  حتتفل 

ال�ستثنائية لإدارة امل�سرتيات يف القطاعات املختلفة.

واإدارة  امل�سرتيات  با�سرتاتيجية  والتوريد  للم�سرتيات  ال��دويل  املعهد  اأ���س��اد  و 
ال�سالمة مبطارات اأبوظبي، كما �سلط ال�سوء على ال�ستجابة ال�سريعة لتدابري 
وال�سريعة  الفائقة  ب��الإج��راءات  احلكام  جلنة  اأ���س��ادت  كما  وال�سالمة.  ال�سحة 
اأبوظبي فيما يخ�ش امل�سح احلراري وفح�ش املوظفني  التي اتخذتها مطارات 
للعقود  الأول  الرئي�ش  نائب  ه��ور  �سانون  اأك��د  و  منتظم.  ب�سكل  العمل  مقر  يف 
وامل�سرتيات يف مطارات اأبوظبي احلر�ش على توفري جتربة �سفر �سل�سة واآمنة 
للم�سافرين ، منوها بالتزام مطارات اأبوظبي باأن نكون يف املقدمة يف جمالت 

ال�سحة وال�سالمة والتكنولوجيا والبتكار.

•• باري�س -وام:

�سل�سلة  �سمن  "ماجلون"،  فعالية  باري�ش  ل��دى  الإم���ارات  دول��ة  �سفارة  اأطلقت 
فعاليات لتعزيز العالقات بني دولة الإمارات واجلمهورية الفرن�سية.

لل�سيارات  فرن�سا  ن��ادي  يف  الأول  اأم�ش  اأقيمت  التي  "ماجلون"،  فعالية  وتعد 
الفرن�سية،  لدى اجلمهورية  الدولة  �سفرية  العتيبة  مانع  هند  �سعادة  بح�سور 

هي اأوىل الفعاليات ال�سهرية التي �سيتم تنظيمها يف باري�ش.
كالثقافة  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  الرئي�سية  للق�سايا  معاجلتها  خ��الل  وم��ن 
والأمن والتجارة، تهدف "ماجلون" اإىل تعميق العالقات الإماراتية الفرن�سية.

والتي  "جمل�ش"  هي  الأوىل  مفردتني  تركيب  من  "ماجلون"  مفردة  وت�ستق 
ت�سري اإىل املجل�ش الإماراتي، والثانية هي "Salons" بالفرن�سية وتعني دوائر 

التوا�سل الباري�سية التقليدية.
وخالل حفل افتتاح الفعالية، التي ركزت يف ن�سختها الأوىل على حمور "ريادة 
الأعمال والبتكار"، �ساركت كل من ال�سيدة روك�سان فار�سا، مديرة حمطة اأف 
احلا�سنة الفرن�سية الرائدة لل�سركات النا�سئة، وال�سيدة جيدا   ،  Station F
عيتاين، مديرة العمليات يف HUB7، من�سة ال�ستثمار الرائدة يف اأبوظبي، يف 
حوار رّكز على النظم التكنولوجية واحتياجات البتكار يف ال�سوقني الإماراتي 

والفرن�سي، حيث وقعت اجلمهورية الفرن�سية والإمارات العربية املتحدة خالل 
دي�سمرب2021 خريطة طريق ا�ستثمارية ثنائية مدتها 10 �سنوات تهدف اإىل 
امل�ستثمرين ورواد الأعمال يف كال  اأم��ام تعاون جتاري جديد بني  الأب��واب  فتح 
الثنائي  التعاون  تعزيز  على  العمل  "�سيكون  العتيبة:  �سعادة  وقالت  ال�سوقني. 
املجالت  يف  ال�سراكات  توطيد  يتم  اأن  "يجب  م�سيفة:  اأولوياتي"،  اأه��م  �سمن 
التي تقع �سمن �سراكتنا القوية والتاريخية مع فرن�سا ..وتت�سدر ريادة الأعمال 
قائمة هذه املجالت، ونحن �سعداء اليوم بالرتحيب باثنتني من رائدات الأعمال 
�سل�سلة  �ست�سعى  امل�ستقبل،  اإىل  ..وبالنظر  وال�سيدة جيدا  روك�سان  ال�سيدة  مثل 
والتي  واملمكنة  احلالية  ال��ت��ع��اون  جم��الت  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  ماجلون 

�سنتمكن من خاللها من موا�سلة تطوير عالقتنا الفريدة مع فرن�سا".
�سي �سفارة دولة الإمارات لدى باري�ش ُقدما يف تنفيذ  ومن خالل "ماجلون"، مَتْ
احلوار  من  كجزء  الفرن�سية  الإم��ارات��ي��ة  العالقات  تعزيز  يف  املتمثلة  مهمتها 

ال�سرتاتيجي الإماراتي-الفرن�سي.
حيث  الإم���ارات  لدولة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اأه��م  من  واح��دة  فرن�سا  وُتعد 
التعليم  ذل��ك  يف  مبا  القطاعات  من  وا�سعة  جمموعة  التعاون  جم��الت  ُتَغطي 
رافال  والدفاع   ، اأبوظبي  اللوفر  والثقافة متحف   ، اأبوظبي  ال�سوربون  جامعة 

، والطاقة  م�سدر اإجني .
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فتاة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الأمرية للمالب�ش 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3848633 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم هابي فري�ش

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1962182 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سربى علي عبداهلل �سعيد الق�سعوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح عبداهلل بروك عمر املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حممد ح�سن 

املن�سوري لتزيني وتركيب زوائد ال�سيارات بالفايرب جال�ش
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1118866 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد حممد ح�سن �سيف املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�سن �سيف �سلطان املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليدر نوتري�سن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3995347 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامر املو�سلى %100
تعديل وكيل خدمات / حذف عائ�سه على ح�سني احلو�سنى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يو�سف حممد دروي�ش

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ليدر نوتري�سن

LEADER NUTRITION
اإىل/ ليدر نوتري�سن - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

LEADER NUTRITION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�ساط / حذف ا�سترياد وت�سدير  10004
 تعديل ن�ساط / حذف التجارة باجلملة  10048

 تعديل ن�ساط / حذف البيع بالتجزئة  10009
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة مطر م�سبح للنقليات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�سة رقم:1025722 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على �سعيد �سيف حميد اجلهورى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مطر م�سبح عمري النيادى
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة مطر م�سبح للنقليات العامة

MATTAR MUSABBAH GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

اإىل/ ريجيونال للنقليات العامة
REGIONAL GENERAL TRANSPORT 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القدرة القاب�سة - �ش م خ

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1002912 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ القدرة القاب�سة - �ش م خ
AL QUDRA HOLDING - PJSC

اإىل/ كيو القاب�سة �ش.م.خ
 Q HOLDING P.J.S.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
�سركة   - العامة  لل�سيانة  املا�سي  ال�س�����ادة/احل�سان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سخ�ش الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:1700687 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد �سجاد حممد �سديق %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مطر على �سياح حممد املن�سورى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مطر على �سياح حممد املن�سورى من 100 % اإىل %51

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ احل�سان املا�سي - لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

DIAMOND HORSE GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ تيدي لدارة العقارات و ال�سيانة العامة ذ.م.م

TIDY REAL ESTATE MANAGEMENT AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبداهلل في�سل للمقاولت العامة - ذ م م   

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1023059 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبدالكرمي حممد نوجور على %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل في�سل ربيع ثابت النهدى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالكرمي حممد نوجور على

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ عبداهلل في�سل للمقاولت العامة - ذ م م

ABDULLA FAISAL GENERAL CONTRACTING - L L C

اإىل/ عبداهلل في�سل للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ.م.م
ABDULLA FAISAL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الفا لقطع الغيار - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1070697 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نوبيل �سرييان ابراهام من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / نوبيل �سرييان ابراهام من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلف حممد عبداهلل عامر الفال�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة الفا لقطع الغيار - ذ م م

ALPHA SPARE PARTS COMPANY - W L L

اإىل/ �سركة الفا لقطع الغيار - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
ALPHA SPARE PARTS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه بي ايه كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3664382 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل �سعيد احمد بن ا�سحاق %30

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمدان حممد عبداهلل حممد بن ا�سحاق %70
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سالح �سامل �سعيد التميمى

تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ايه بي ايه كافيه

A B A CAFE
اإىل/ ايه بي ايه كافيه ذ.م.م

 A B A CAFE L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جا�ستفايد للحلول التقنية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1681755 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مايكل ليو مروا�ش بن ري�سارد مورا�ش %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مايكل ليو مروا�ش بن ري�سارد مورا�ش
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد �سلطان غنوم الهاملى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جا�ستفايد للحلول التقنية ذ.م.م

JUSTIFIED TECHNICAL SOLUTIONS L.L.C

اإىل/ جا�ستفايد للحلول التقنية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
JUSTIFIED TECHINCAL SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رايت راك لتجارة املعدات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1294390 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اياد يو�سف عبداهلل الكرنز من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / اياد يو�سف عبداهلل الكرنز من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طارق عبداهلل احمد بيبى ال�سحى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ رايت راك لتجارة املعدات ذ.م.م

RITE RAK EQUIPMENTS TRADING L.L.C

اإىل/ رايت راك لتجارة املعدات - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
RITE RACK EQUIPMENTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دولل احمد للخ�سار والفواكه الطازجه 

- �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4271805 

اإ�سم جتاري من/ دولل احمد للخ�سار والفواكه الطازجه - �سركة ال�سخ�ش  تعديل 
الواحد ذ م م

DULAL AHMED FRESH FRUITS AND VEGETABLES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ دولل احمد لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
DULAL AHMED FOODSTUFF TRADING L.L.C. - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الأرز - بالتجزئة  4721031
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة 4721032

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املك�سرات – بالتجزئة  4721039
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الرائد اجلديدة للحا�سب 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اللكرتونى  رخ�سة رقم:1017937 
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 20000

 تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة الرائد اجلديدة للحا�سب اللكرتونى
NEW AL RAED COMPUTER ESTABLISHMENT

اإىل/ الرائد اجلديدة للحا�سب الإلكرتوين - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
NEW AL RAED COMPUTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل ب�سريى للتجارة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1026863 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة هزاع �سعبان طالب �سعبان املن�سورى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عاي�ش ع�سوان عبداهلل مبارك املزروعى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف با�سريى �سيدو

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/ال�سمال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سكراب رخ�سة رقم:2941670 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سلطان ح�سن احمد �سامل املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف طاهر عبداهلل علوي �سالح اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دانكن - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1033362-20 
تعديل مدير / اإ�سافة عادل ا�سماعيل عبدالواحد �سعيدى الزرعونى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كونتيننتل لالغذية ذ م م
CONTINENTAL FOOD L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيخ حممد �سعود �سلطان �سقر القا�سمى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ دانكن - فرع
DUNKIN - BRANCH

اإىل/ كونتيننتال فودز كافيه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م - فرع
CONTINENTAL FOODS CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP  - L.L.C. - BRANCH

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سربوين لالأحذية - فرع 2

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2746868 
تعديل راأ�ش املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل فرع

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سربوين لالأحذية - فرع 2
SPERONI SHOES - BRANCH  2

اإىل/ �سربوين لالأحذية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
SPERONI SHOES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

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

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سنو فري�ش ملقاولت التكيف املركزي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2662857 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ثاقب فراز �سرفراز خان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على �سعيد خمي�ش �سعيد اليحيائى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سنو فري�ش ملقاولت التكيف املركزي

SNOWFRESH AIR CONDITIONING CONTRACTING

اإىل / �سنو فري�ش للمقاولت التكييف والتمديدات الكهربائية - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

SNOWFRESH AIR CONDITIONING CONTRACTING & ELECTRICAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية  4321001

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

�إعــــــــــالن
ال�سناين  �سالح  ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN للمحاماة رخ�سة رقم:1132170 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مكتب �سالح ال�سناين للمحاماة

اإىل/ مكتب �سالح ال�سناين للمحاماة

  SALEH AL SENANI ADVOCATE OFFICE 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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ا�صتهداف اإيران لأربيل.. تداعيات خطية تتجاوز حدود ال�صرق الأو�صط

روؤ�ساء حكومات بولند� وت�سيكيا و�سلوفينيا يزورون �لعا�سمة �الأوكر�نية

قبل ا�صتئناف املفاو�صات مع مو�صكو.. قتلى وانفجارات يف كييف 

مقتل م�صور اإيرلندي ومنتجة تلفزيونية اأوكرانية قرب كييف وار�صو تقرتح ت�صكيل »بعثة �صالم« اأطل�صية مل�صاعدة اأوكرانيا 
•• نيويورك-اأ ف ب

اأفادت  ما  وفق  كييف،  قرب  نار  اإط��الق  جراء  نيوز”  “فوك�ش  �سبكة  يعمالن حل�ساب  اأوكرانية  تلفزيونية  ومنتجة  اإيرلندي  فرن�سي  ُقتل م�سّور 
ال�سبكة الإخبارية الأمريكية. واأكدت املديرة التنفيذية لفوك�ش نيوز” �سوزان �سكوت يف بيان مقتل امل�سّور بيار زاكرزيف�سكي وال�سحفية الأوكرانية 
اأوليك�سندرا كوف�سينوفا وجرح زميليهما بينجامني هول عندما اأ�سيبت العربة التي كانوا بداخلها باإطالق نار يف هورنيكا، قرب كييف الثنني. 

ولفتت �سكوت اىل اأن هول، وهو بريطاين يعمل مرا�سال لل�سبكة لدى وزارة اخلارجية، ل يزال يف م�ست�سفى يف اأوكرانيا.
بداأ زاكرزيف�سكي )55 عاما( الذي يحمل اجلن�سيتني اليرلندية والفرن�سية تغطية احلرب يف اأوكرانيا منذ بدايتها يف �سباط/فرباير، ومقر عمله 
الأ�سا�سي لندن. احدى قريباته و�سفته يف حديث لفران�ش بر�ش باأنه كان “رحالة بقلب دافىء يبادر اىل اللقاءات اجلميلة، وكان متوا�سعا وان�سانيا 

م�سيفة اأنه “�ساعد يف ايجاد ماوى لطفل ر�سيع عرث عليه بعد الق�سف«. ومل يفقد ح�سا�سيته على مر ال�سنني”، 
وقالت اإنه عرف باك�ستان والهند عن كثب والتقط هناك “�سورا رائعة، خا�سة للنزاع يف ك�سمري”، وكذلك كانت له جتربة طويلة يف اأفغان�ستان حيث 
غطى احلرب �سد ال�سوفيات اإىل عودة طالبان. وذكرت “فوك�ش نيوز” اأن زاكرزيف�سكي لعب “دورا رئي�سيا” يف اإخراج ال�سحفيني الأفغان املتعاملني 
مع ال�سبكة من البالد مع عائالتهم بعد الن�سحاب الأمريكي. وقالت �سكوت اأن “بيار كان م�سورا حربيا غطى كل الأخبار الدولية لفوك�ش نيوز 

م�سرية اىل اأن “�سغفه وموهبته ك�سحايف ل مثيل لهما«. تقريبا من العراق اإىل اأفغان�ستان اإىل �سوريا خالل فرتة عمله الطويلة معنا”، 

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �الآخر

•• ماكا كوتو

   يف كل مكان تقريًبا من اأوروبا والوليات املتحدة 
وكندا، ُينظر اإليهم بعدائية وحذر اأو يقعون حتت 
طائلة الإق�ساء... ب�سبب حرب بداأها رجل واحد، 
حماًطا بنواة �سلبة من حوايل خم�سني من الأتباع 

الأوفياء.
   وم����ع ذل�����ك، ل��ي�����ش ك���ل ال��ف��ن��ان��ني ال���رو����ش من 
���ا، ي���ح���ّق ال���ت�������س���اوؤل ملاذا  الأول����ي����غ����ار�����ش... واأي�������سً

و�سعناهم جميًعا يف ال�سلة نف�سها .
فاتني،  اإذا  ال  خ��ارج��ه��ا،  اأو  رو�سيا  داخ���ل  ���س��واء     
اأ���س��م��ع ع��ن ف��ن��ان��ني رو�����ش م�ساملني  اأق�����راأ ومل  مل 
اإلغاء  اأو  منعهم  ف��ان  وبالتايل  احل���رب،  مي��ج��دون 
الرو�سي  اجلي�ش  غ��زو  ب�سبب  عرو�سهم  ب��رجم��ة 
لأوكرانيا، با�سم الت�سامن مع هذا البلد املحا�سر، 

خطاأ كبري.

�حلذر من رو�سوفوبيا ثقافية
لأ�سدقائه  امل��خ�����س�����ش  امل�������س���ري  غ������رار  ع���ل���ى     
على  الفنانني  مقاطعة  اقت�سرت  اإذا  الأوليغار�ش، 
امل��ق��رب��ني م��ن ال��رئ��ي�����ش ال��رو���س��ي، ل��ك��ان للر�سالة 
منطق ومعنى، اما اق�ساءهم بطريقة عمياء فهو 

حتيز وحتامل.
باري�ش،  اأو  نيويورك  اأو  اأو مونرتيال  برلني     يف 
عالقة  ل  الذين  الفنانني  مقاطعة  نقرر  عندما 
نقع يف  فاإننا  ال��واح��د،  ال��ف��رد  ح��رب  لهم مبعادلة 
اخللط. وبالتايل، فاإن الر�سالة التي نوّجهها هي 
اإ�سارة متييزية يف بركة العواطف التي ت�ساهم، يف 
النهاية،  الرو�سوفوبيا. يف  تاأجيج  هذه احلالة، يف 
لأن��ه من  الب�سطاء فقط،  الفنانون  ه��وؤلء  ُيعاقب 

“�سوء حظهم” ولدوا يف رو�سيا.
   تريدون اأن يتخذ الفنانون الرو�ش موقًفا معلنا 
ما يرتتب عن مثل هذه  بكل  اأوكرانيا،  �سد غزو 

اخلطوة من خماطر عليهم. هل اأنتم جادون؟

م�ساألة �ت�ساق
    قبل عامني، عندما بداأ عدد الوفيات ي�سل اإىل 
مئات الآلف، حول العامل، ب�سبب الفريو�ش الذي 
اأن��ه ل  ع��ال  اأمل نهتف ب�سوت  ت�سّرب من ووه���ان، 

يجب اأن ن�سم مواطنينا ال�سينيني؟
ب��ني امل�سلمني  ب���األ نخلط  ال��ق��ائ��ل  امل��ن��ط��ق     ه��ل 
وامل��ت��ط��رف��ني مرتكبي ال��ه��ج��م��ات ح���ول ال��ع��امل ل 
يزال قائما؟ اإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ل ينطبق 
امل�ساملني  ال��رو���ش  املواطنني  على  اإذن  املنطق  ه��ذا 

عموًما وفنانيهم ب�سكل خا�ش؟
بحكم  اإن��ه��م  حرب”...  “دعاة  لي�سوا  الفنانون     
اأعمال  وي�����س��ن��ع��ون  ال���ف���ن،  ي��ن��ت��ج��ون  ال��ت��ع��ري��ف 
تلك  والعقل، ولي�ش احلرب. ويف  الروح  م�سدرها 
التي ت�سغل اأذهان الزوايا الأربع من العامل حالًيا، 

فاإن م�ساهمتهم يف ال�سالم قد تكون مفيدة.
اأكرث  األ��ن يكون  ف���داء؟  مل��اذا جنعل منهم كب�ش     
امل����ث����ال، ج��م��ع��ه��م بفنانني  ���س��ب��ي��ل  ف��ع��ال��ي��ة، ع��ل��ى 
اأوكرانيني يف عرو�ش من اأجل خدمة جمال العامل، 
وبالتايل امل�ساهمة يف تغذية قلوب مواطنيهم من 

اجلهتني بر�سالة بناءة؟
الفنانني  املطبق بخ�سو�ش  ال�سمت  ه��ذا  ومل��اذا     
م��ن اأ���س��ل رو���س��ي يف الأو����س���اط ال��ف��ن��ي��ة؟ �سيكون 
مثريا لالهتمام اأن ن�سمع من الفنانني عن م�سري 

هوؤلء املنبوذين اجلدد.
ترجمة خرية ال�سيباين

املنبوذون اجلدد: الفنانون الرو�س...!

*در�ش القانون والعلوم ال�سيا�سية والدراما وال�سينما. ع�سو الربملان الكندي “2004-
2008” -وع�سو برملان كيبيك “2008-2014” -وزير الثقافة والت�سال يف كيبيك 

“2012-2014” -فنان

الأوىل من نوعها لقادة اأجانب اإىل العا�سمة الأوكرانية منذ 
بدء الغزو الرو�سي للجمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة. واأو�سح 
اأطل�سية،  �سالم  بعثة  ت�سكيل  يجب  اأنه  “اأعتقد  كات�سين�سكي 
نطاقا،  اأو�سع  دولية  هيكلية  ذات  لحقا  تكون  اأن  اإمكان  مع 
على اأن تكون بعثة قادرة على الدفاع عن نف�سها وعلى العمل 
اأن  الأوك��ران��ي��ة«. و�سدد على وج��وب  الأرا���س��ي  ميدانيا على 
يكون “وجود البعثة على اأرا�سي البالد )مقرتنا( مبوافقة 
تكون  “األ  وجوب  وعلى  الأوكرانيني”،  واحلكومة  الرئي�ش 
بعثة من دون قدرات دفاعية«. وقال كات�سين�سكي وهو اأي�سا 
اإىل  “�ست�سعى  البعثة  اإن  بولندا  يف  املحافظ  احل��زب  زعيم 
�ستحظى يف  لكنها  اإن�سانية  م�ساعدة  وتوفري  ال�سالم،  اإر�ساء 

الوقت نف�سه بحماية قوات منا�سبة، قوات م�سّلحة«.

•• وار�صو-اأ ف ب

طلبت بولندا ت�سكيل “بعثة �سالم” اأطل�سية حتظى ب�”حماية 
اأعلن  ما  وف��ق  اأوكرانيا،  م�ساعدة  اأج��ل  من  م�سّلحة”  ق��وات 
البولندي  ال���وزراء  رئي�ش  نائب  الثالثاء  الأول  اأم�ش  م�ساء 
البولندية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت  كات�سين�سكي.  ي��ارو���س��الف 
تكون  اأن  ميكن  ل  البعثة  “هذه  اإن  قوله  كات�سين�سكي  ع��ن 
غري م�سّلحة. يجب اأن ت�سعى اإىل توفري امل�ساعدة الإن�سانية 
جانب  اإىل  كات�سين�سكي  و���س��ارك  اأوك��ران��ي��ا«.  يف  وال�سلمية 
روؤ�ساء حكومات بولندا وت�سيكيا و�سلوفينيا م�ساء يف اجتماع 
فولودميري  الأوك�����راين  الرئي�ش  م��ع  كييف  يف  م�ساء  عقد 
هي  وال��زي��ارة  �سميغال«.  ديني�ش  ال���وزراء  ورئي�ش  زيلن�سكي 

•• عوا�صم-وكاالت

اعترب الباحث اآدم لمون اأن ا�ستهداف اإيران الأخري لإربيل الأحد، اأ�ساف 
تداعيات  م��ن  امل��خ��اوف  واأث���ار  ال��ع��راق،  ال�سيا�سية يف  الفو�سى  م��ن  امل��زي��د 
ملجلة  حتليل  يف  لم���ون،  وكتب  الأو���س��ط.  ال�سرق  ح��دود  تتجاوز  خطرية 
اإي��ران تزيد  اأن  اإىل  ت�سري  اجلديدة  ال�سربات  اأن  اإنرت�ست”،  “نا�سونال 
جراأة ورغبة يف الرد املبا�سر بال�سواريخ البالي�ستية على خ�سومها. وياأتي 
ال�ستهداف بينما ي�ستعد العراق لختيار حكومة جديدة، ويف الوقت الذي 

دخل فيه التفاق النووي الإيراين مرحلة “م�سريية«.
اأنها متلك معلومات عن  اإي��ران  وهي لي�ست املرة الأوىل التي تدعي فيها 
اإقليم كرد�ستان العراق، يعد ن�سر تقارير  اإ�سرائيلي يف  وجود ا�ستخباراتي 
راأى  ذل��ك،  وم��ع   .2021 )اأي��ل��ول(  و�سبتمرب  )ني�سان(  اأبريل  يف  مماثلة 
لموند اأن الغارة الأخرية لي�ست �سوى اأحدث ت�سعيد يف املواجهة الإيرانية 

الإ�سرائيلية امل�ستمرة يف كامل ال�سرق الأو�سط.
الوجود  ���س��د  م��ل��ح��وظ  ب�����س��ك��ل  ح�سا�سية”  “اأكرث  اإي������ران  واأ���س��ب��ح��ت   
املتحدة  ال��ولي��ات  اغتيال  منذ  خا�سة  الأخ���رية،  ال�سنوات  يف  الإ�سرائيلي 
قائد فيلق القد�ش قا�سم �سليماين، مب�ساعدة قوات خا�سة كردية عراقية 

وال�ستخبارات الإ�سرائيلية يف يناير)كانون الثاين( 2020.
العراق،  امل��زع��وم يف  الإ�سرائيلي  ال��وج��ود  اإي���ران يف حت��دي  ن��واي��ا  وت�سّكل   

•• كييف-اأ ف ب

�سكنًيا  مبنى  طالت  �سربة  اأ�سفرت 
مقتل  عن  الأوك��ران��ي��ة  العا�سمة  يف 
الثالثاء،  الأق������ل  ع��ل��ى  ���س��خ�����س��ني 
وف��ق ما اأعلنت اأج��ه��زة ال��ط��وارئ يف 
وقت تعّر�ست عدة مناطق يف كييف 

لهجمات رو�سية، قبيل ا�ستئناف املفاو�سات بني طريف النزاع.
اأن  البولندية  احلكومة  اأعلنت  كييف،  �سد  الرو�سي  الت�سعيد  ظل  ويف 
فيال  بيرت  الت�سيكي  ون��ظ��ريه  مورافيت�سكي  ماتيو�ش  وزرائ��ه��ا  رئي�ش 
الثالثاء  الأوك��ران��ي��ة  العا�سمة  ���س��ي��زورون  يان�سا  يانيز  وال�سلوفيني 
الرئي�ش  ���س��ي��ل��ت��ق��ون  ح��ي��ث  الأوروب�������ي  امل��ج��ل�����ش  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ب�سفتهم 

الأوكراين فولودميري زيلين�سكي ورئي�ش الوزراء ديني�ش �سميهال.
انت�سلتا من  اأن جثتني  في�سبوك  الأوك���راين على  الطوارئ  وذك��ر جهاز 
حتت اأنقا�ش مبنى مكّون من 16 طابًقا يف حي �سفياتو�سن�سكي، م�سيًفا 
ا يف ذات املوقع. كما تعّر�ش مبنى �سكني اآخر يف  اأنه مت اإنقاذ 27 �سخ�سً

منطقة بوديل�سك اإىل هجوم، وفق امل�سدر.
واأفاد مرا�سلو وكالة فران�ش بر�ش عن �سماع دوي ثالثة انفجارات قوية 

على الأقل �سباح الثالثاء يف و�سط كييف.
دخان  �سورة  تويرت  عرب  فا�سيلينكو  لي�سيا  الأوكرانية  النائبة  ون�سرت 

يت�ساعد من مبنى �سكني ُمدّمر، بح�سور فرق الإطفاء.
وال�ستمتاع  القهوة  لتناول  مكان  هو  كييف  يف  بوديل  حي  “اإّن  وكتبت 

باحلياة. لكن لي�ش بعد الآن. وقعت انفجارات قبل ثالثني دقيقة«.
 ، وقبل �ساعات قليلة، ن�سر زيلين�سكي مقطع فيديو يقول فيه، بنربة حتدٍّ

اإن رو�سيا بداأت تالحظ اأنها لن تنت�سر يف �ساحة املعركة.
واأ����س���اف “لقد ب�����داأوا ي��ف��ه��م��ون اأن���ه���م ل���ن ي��ح��ق��ق��وا ���س��ي��ًئ��ا م���ن خالل 
لفًتا اإىل اأن جولة املحادثات الأخرية بني املفاو�سني الرو�ش  احلرب”، 
واأو�سح “كانت جّيدة، ح�سبما قيل يل”،  والأوكرانيني كانت “جّيدة”. 

متابًعا “لكن، فلننتظر. �ستتوا�سل غًدا«.
الغرب  عن  بالبتعاد  اأوكرانيا  مو�سكو  تطالب  اإذ  متباعدان  والطرفان 

والعرتاف باملناطق النف�سالية التي تدعمها رو�سيا.
ووقف  “ال�سالم  يريدون  اإنهم  فيقولون  الأوك��ران��ي��ون،  املفاو�سون  اأّم��ا 

اإطالق نار فوري وان�سحاب القوات الرو�سية«.
وبعد قرابة ثالثة اأ�سابيع بعد ح�سد اأعداد كبرية من القوات الرو�سية 
على احلدود مع اأوكرانيا، ق�سفت وحا�سرت قوات مو�سكو العديد من 

البلدات واملدن اأوكرانية.
والعا�سمة الأوكرانية كييف حُما�سرة من ال�سمال وال�سرق، وفّر منها 

ن�سف �سّكانها تقريًبا.
�سلطات  واأقامت  مفتوحة،  فقط  اجلنوب  اإىل  املوؤدية  الطرق  ت��زال  ول 

املدينة نقاط تفتي�ش يف وقت ُيخّزن ال�سكان املواد الغذائية والأدوية.
�سخ�ش  مليون  ب�2،8  اأوكرانيا  من  الفاّرين  عدد  املتحدة  الأمم  وُتقّدر 
حتى ال�ساعة، مع ت�سجيل 636 وفيات يف �سفوف املدنيني، مبن فيهم 

ع�سرات الأطفال. وُيعتقد اأن تكون احل�سيلة الفعلية اأكرب.
مو�سكو  اأن  يبدو  فيما  ومكلًفا  بطيًئا  الرو�سي  الع�سكري  التقدم  وك��ان 

خم�ش   ،2001 منذ  م���رات  �ست  البال�ستية 
املحلل  ق��ال  جهته،  م��ن   .2017 بعد   منها 
الإي������راين ع��ل��ي ر���س��ا اأح���م���دي ل��ل��م��ج��ل��ة، اإن 
مبا�سراً”.  و�سيكون  اأكرث  �سيتكرر  “النتقام 
واأ�سار اإىل اأن “اإيران تعمل على تعزيز تطور 
العمل  ه��ذا  ملثل  ال�ساروخي  اأ�سطولها  ودق��ة 
حتديث  على  ال��ق��درة  ب��دل  بال�سبط  ال����رادع 
لذلك  �سحيح”،  ب�سكل  التقليدي  جي�سها 
فاإن “من املرجح اأن ت�ستمر اإيران يف العتماد 
ومواجهة  ردع  يف  البال�ستية  ال�سواريخ  على 
اأمنها«.  ع��ل��ى  خ���ط���راً  الأك������رث  ال���ت���ه���دي���دات 
واع���ت���ربت امل��ج��ل��ة اأن ه���ذه ال�����س��رب��ات “غري 
ال��ت��ي �سعت منذ  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  جيدة” 
فرتة طويلة اإىل جتّنب الجنرار اإىل ال�سراع 
الذي  الوقت  يف  حتى  الإ�سرائيلي،  الإي���راين 
األقت فيه بثقلها وراء اإ�سرائيل، وق�سفت بني 
احلني والآخر املواقع الع�سكرية الإيرانية يف 
“نيويورك تاميز”  �سوريا. وك�سفت �سحيفة 
الأمريكية اأنه بعد اأن دمرت الغارات اجلوية 
اإي��ران��ي��ة يف  ع�سكرية  اأه���داًف���ا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
اإي��ران غارات  �سنت  ال�سابق،  ال�سهر  �سوريا يف 
ق��اع��دة ع�سكرية  ع��ل��ى  ط��ي��ار  دون  ب��ط��ائ��رات 
الأوىل  “املرة  ���س��وري��ا  ج��ن��وب  يف  اأم��ري��ك��ي��ة 
اإي��ران �سربة ع�سكرية �سد  فيها  توجه  التي 
اإ�سرائيلي«.  الوليات املتحدة رداً على هجوم 
وبالتايل، رّجحت املجلة اأن تتبع ذلك هجمات 

خارجية  ع��وام��ل  لأي  ن�سمح  “لن  اللهيان: 
وطلب  الوطنية”  م�ساحلنا  على  بالتاأثري 

“تو�سيحاً” من رو�سيا.
ورف�ش امل�سوؤولون الأمريكيون ب�سدة مطالب 
وهددوا با�ستبعاد  رو�سيا “غري ذات ال�سلة”، 

مو�سكو من حمادثات النووي.
من  اأ�سهل  “احلديث  اأن  اعتربت  املجلة  لكن 
املتحدة مل حتال  وال��ولي��ات  ف��اإي��ران  الفعل. 
النقاط ال�سائكة النهائية للعودة اإىل التفاق 
الرو�سية.  املطالب  بعد  النووي، قبل توقفها 
ال�ساروخية  ال�����س��رب��ة  زادت  رمب����ا  والآن 
تعقيداً”.وراأت  املفاو�سات  لأربيل،  الإيرانية 
مبحادثات  �سراحة  يرتبط  ل  اأن���ه  رغ��م  اأن���ه 
ال�ساروخي  الهجوم  توقيت  اأن  اإل  ال��ن��ووي، 
اإذ  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  ف��ي��ه  “م�سكوك  اأرب���ي���ل  ع��ل��ى 
يدرك الغرب جيداً اأن اإيران ميكن اأن ُتعطل 
دون  وخ��ارج��ه  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  م�ساحله 
القدرات  على  الدليل  وه��ذا  ن��ووي��ة،  اأ�سلحة 
�سرورة  اإىل  ي��دف��ع  الإي���ران���ي���ة  ال�����س��اروخ��ي��ة 

التو�سل اإىل اتفاق نووي، اأكرث تعقيداً«.
املرحلة  ه����ذه  م��ث��ل  اأن�����ه يف  امل��ج��ل��ة  واأك�������دت 
مفاجاآت  “اأي  فاإن  املفاو�سات،  من  ال�سعيفة 
من  اأ�سهر  على  يق�سي  قد  اإ�سايف  ت�سعيد  اأو 
اجلهد، ولن يرتك خ�سوم الرئي�ش الأمريكي 
ج��و ب��اي��دن، اجل��م��ه��وري��ون وامل��ن��ت��ق��دون، هذه 

الفر�سة لت�سيع«.

امل��ت��ح��دة. وو�سفت  ال���ولي���ات  خم��اط��ر ع��ل��ى 
�سارخ  “انتهاك  ب�  الهجوم  املتحدة  ال��ولي��ات 
نف�سه،  ال��وق��ت  يف  لكنها،  العراق”،  ل�سيادة 
كان  الهجوم  اأن  على  موؤ�سرات  “ل  اإن  قالت 

موجهاً �سد وا�سنطن«.
الأمريكي  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  م�ست�سار  وق���ال   
جيك �سوليفان، لربنامج “واجه الأمة” على 
“مل ي�سب اأي اأمريكي  �سبكة “�سي بي اإ�ش”: 
اأمريكية«.  من�ساآت  اأي  ت�سب  ومل  ب�����اأذى... 
الت�سريحات،  ه����ذه  اأن  امل��ج��ل��ة  واع����ت����ربت 
اأنها  الأول  ل�����س��ب��ب��ني،  ب��امل��الح��ظ��ة  ج���دي���رة 
ال�ساروخية  اإي������ران  ق�����درات  اأن  اإىل  ت�����س��ري 
احلر�ش  اأن  ل��درج��ة  متقدمة  الآن  اأ�سبحت 
اأه��داف على  الثوري الإي��راين ميكنه تدمري 
الت�سبب  دون  بدقة  الأمريكيني  م��ن  مقربة 
من  ال�سواريخ  تدمري  اأو  جانبية،  اأ�سرار  يف 
اإيران  اأن  والثاين  الأمريكية.  الدفاعات  قبل 
النف�ش  م��ن �سبط  م��ل��ح��وًظ��ا  ق����دراً  اأظ��ه��رت 
عند الرد، ما خلق م�ساحة لالنتقام، وخف�ش 
الت�سعيد الالحق. ومع ذلك، اعتربت املجلة 
اأن ال�سربات لأربيل ت�سري اإىل اأن اإيران تزيد 
جراأة وا�ستعداداً لالنتقام املبا�سر بال�سواريخ 
البال�ستية من خ�سومها. ويف هذا الإطار، قال 
جون كرزيزانياك، الباحث امل�سارك يف املعهد 
اإيران  اإن  الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات  ال��دويل 
�سربت اأهدافاً يف العراق، و�سوريا بال�سواريخ 

ال�سرق  منطقة  تتجاوز  عواقب  لها  اإ�سافية، 
ال���ت���وت���رات بني  اأن  امل���وؤك���د  الأو�����س����ط. وم����ن 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، واإي�����ران، واإ���س��رائ��ي��ل اأدت 
وا�سنطن  ج��ه��ود  تعقيد  اإىل  روت��ي��ن��ي  ب�سكل 
النووي.  الت��ف��اق  لإح��ي��اء  امل�سنية  وط��ه��ران 
ول تزال احلكومة الإ�سرائيلية تعار�ش ب�سدة 
اإيران  التزام  يف  وت�سكك  التفاق،  اإىل  العودة 

به.
 وكتب الباحثان حميد ر�سا عزيزي، ونيكول 
التفاق  اإح��ي��اء  ق��رار  اأن  للمجلة  غرايف�سكي 
الوليات  ميول  على  فقط  يعتمد  يعد  “مل 
مطالبة  اأن  واع����ت����ربا  واإي���������ران«.  امل���ت���ح���دة، 
العقوبات  ب��اأن  مكتوبة”  “�سمانات  ب�  رو�سيا 
اأوكرانيا  على  هجومها  بعد  عليها  الغربية 
لن توؤثر على تعاونها التجاري والقت�سادي 
اأثارت  اإي���ران،  م��ع  والع�سكري  وال�ستثماري 
خم����اوف حم���اول���ة  م��و���س��ك��و اأخ����ذ حمادثات 
الفوائد  جلني  “رهينة  ال��ن��ووي  ح��ول  فيينا 
اأو لال�ستفادة من خطة  من خرق العقوبات، 
ورقة  باعتبارها  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل 
م�ساومة للتو�سل اإىل اتفاق مع الغرب حول 

اأوكرانيا«.
لكن وبغ�ش النظر عن دوافع مو�سكو، توقفت 
اإي��ران على جتنيب  املفاو�سات. ورغم حر�ش 
قال  اخل��ط��ر،  رو���س��ي��ا  م��ع  الوثيقة  عالقاتها 
اأم��ري عبد  الإي���راين ح�سني  وزي��ر اخلارجية 

نحو 2200 �سخ�ش بح�سب م�سوؤولني. ومتّكنت اأكرث من 160 �سيارة 
مدنية من املغادرة على طول طريق الإجالء الثنني بعد عدة حماولت 
نظام  على  �سغوطهم  من  اأوكرانيا  حلفاء  زاد  ذل��ك،  غ�سون  يف  فا�سلة. 
بوتني من خالل فر�سهم عقوبات اقت�سادية غري م�سبوقة، فيما يواجه 

الكرملني �سغوًطا داخلية رغم الرقابة املُمار�سة على املعلومات.
امل�سائية الأكرث م�ساهدة يف رو�سيا، دخلت امراأة،  وخالل ن�سرة الأخبار 
خلف مقّدمة الن�سرة، لتظهر اأمام ال�سا�سة وهي حاملة لفتة ُكتب عليها 

“اأوقفوا احلرب. ل ت�سّدقوا الدعاية ال�سيا�سية«.
مارينا  ُت��دع��ى  دي-انفو”،  يف  “اأو  منظمة  بح�سب  امل�����راأة،  اأن  وت��ّب��ني 

اأوف�سيانيكوفا وتعمل كمحّررة اأخبار يف املحطة، ومت اعتقالها لحًقا.
خ�سائر  اإح���داث  يف  الرو�سي  ال��غ��زو  ا�ستمر  اأوك��ران��ي��ا،  اأن��ح��اء  ويف جميع 

دموية، ودّمر املدن، ما ُينذر باأن احلياة لن تعود اإىل ما كانت عليه.
لها  ق��ال  م��ا  متاأّملة  تبكي،  وه��ي  ع��اًم��ا(   83( تيخوف�سا  ليديا  وت��ق��ول 
كييف  على  ق�سف  يف  ق�سى  ال��ذي  فيتايل  ابنها  اأ���س��الء  اإن��ه��ا  امل�سعفون 
التعرف  م��ن  اأمت��ّك��ن  ل��ن  واإن��ن��ي  �سديدة  ب��ح��روق  اإن���ه م�ساب  “يقولون 

اإليه”. 
وتتابع “اأمتّنى لرو�سيا نف�ش احلزن الذي اأ�سعر به الآن«.

اإىل  وُن��ق��ل  ه���ول  بينجامني  نيوز”  “فوك�ش  ل��ق��ن��اة  م��را���س��ل  واأُ���س��ي��ب 

قللت من تقدير قوة املقاومة الأوكرانية.
ويعتقد عدد من اخلرباء الع�سكريني اأن اجلي�ش الرو�سي بحاجة الآن اإىل 
التجّمع واإعادة تزويد قواته مبا يلزم، ما ُيثري احتمال توّقف اأو تباطوؤ 
الرو�سي فيكتور زولوتوف  الوطني  رئي�ش احلر�ش  القتال. واعرتف  يف 
الن�سر  اإن  قال  لكنه  نتمناها”  التي  بال�سرعة  ت�سري  “لن  العملية  ب��اأن 
�سياأتي خطوة بخطوة. وُيقال اإن مو�سكو جلاأت اإىل بكني للح�سول على 

م�ساعدة ع�سكرية واقت�سادية.
ب��دوره، حّذر وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي من اأن بالده ترف�ش اأن 
تتاأثر بالعقوبات الغربية التي ُتفَر�ش على رو�سيا ح�سبما اأفادت و�سائل 
اإعالم �سينية ر�سمية الثالثاء، يف وقت يزداد ال�سغط على بكني لتكّف 

عن دعمها ملو�سكو.
وق���ال وان���غ ي��ي خ���الل ات�����س��ال م��ع ن��ظ��ريه ال���س��ب��اين خو�سيه مانويل 
األباري�ش “اإن ال�سني لي�ست طرًفا يف الأزمة، ول تزال ترغب باأّل تتاأثر 

بالعقوبات«.
واأفاد الناطق با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف ال�سحافيني باأن الرئي�ش 
الرو�سي فالدميري “بوتني اأعطى اأوامر بالمتناع عن اأي هجوم مبا�سر 

على املدن الكربى نظرا اإىل اأن اخل�سائر املدنية �ستكون كبرية«.
ووا�سلت القوات الرو�سية ح�سارها جلنوب مدينة ماريوبول حيث ُقتل 

امل�ست�سفى بعد اأن كان يقّدم تقريًرا 
من �سواحي املدينة، بح�سب القناة، 
الأمريكي  ال�سحفي  م��ق��ت��ل  غ����داة 
برنت رونو يف اإربني، اإحدى �سواحي 

كييف.
واأ�سار النف�ساليون املوالون لرو�سيا 
اإىل اأن �سظايا �ساروخ اأوكراين من طراز “تو�سكا يو” �سقطت يف و�سط 
وو�سفت  ا.  �سخ�سً  23 مقتل  عن  اأ�سفر  ما  ال�سرقية،  دونيت�سك  مدينة 
�سوًرا  املتمردون  النف�ساليون  ون�سر  حرب”،  ب�”جرمية  ذلك  مو�سكو 
جلثث مدّماة منت�سرة يف ال�سوارع، لكن اجلي�ش الأوك��راين نفى اإطالق 

�سواريخ على املدينة.
وقال املتحدث با�سم اجلي�ش الأوكراين ليونيد ماتيوخني يف بيان “اإنه، 

دون �سّك، �ساروخ رو�سي اأو ذخرية اأخرى«.
ويف منطقة لوغان�سك املجاورة، قال القائد الأوكراين �سريغي غايداي 
ب�سكل كامل،  اأوكرانيا تتعر�ش للق�سف  التي ت�سيطر عليها  املنطقة  اإن 
والغاز  امل��ي��اه  و���س��ب��ك��ات  وامل���دار����ش  وامل�ست�سفيات  “املنازل  ذل���ك  يف  مب��ا 

بالإ�سافة اإىل القطارات التي جُتلي املدنيني. والكهرباء”، 
ويف اجلانب الآخر من البلد، يف قرية خارج مدينة ريفنا الغربية، اأعلنت 
ت�سعة  واأ���س��ي��ب  م�سرعهم  لقوا  اأ�سخا�ش  ت�سعة  اأن  املحلية  ال�سلطات 

اآخرون عندما �سربت القوات الرو�سية برج تلفزيون.
)ناتو(  الأطل�سي  �سمال  حلف  زيلين�سكي  الأوك����راين  الرئي�ش  وط��ال��ب 
الثنني بفر�ش منطقة حظر طريان فوق بالده لعتباره اأّن التمّنع عن 

ذلك �سيوؤّدي اإىل هجوم رو�سي على دول احللف.
وقال زيلين�سكي يف مقطع فيديو “اإذا مل ُتغلقوا �سماءنا، �ستكون جمّرد 
على  اأرا�سيكم،  على  الرو�سية  ال�سواريخ  ت�سقط  اأن  قبل  وق��ت  م�ساألة 

اأرا�سي الناتو«.
الأرب��ع��اء عندما يلقي خطاًبا عرب  ال��ن��داء  ي��ك��رر ه��ذا  اأن  امل��ت��وّق��ع  وم��ن 

الفيديو اأمام جمل�سي النواب وال�سيوخ الأمريكيني.
وكّرر الرئي�ش الأمريكي جو بايدن، اإىل جانب حلفاء الوليات املتحدة يف 
حلف �سمال الأطل�سي، رف�سهم فر�ش منطقة حظر جوي فوق اأوكرانيا، 
معتربين اأن اأي حماولة لفر�ش هكذا منطقة �ست�سعهم يف �سراع مبا�سر 

مع رو�سيا امل�سلحة نووًيا.
وب��دًل من ذل��ك، قامت وا�سنطن وحلفاوؤها يف الحت��اد الأوروب���ي ب�سخ 
اأوكرانيا وفر�سوا عقوبات اقت�سادية  الأموال وامل�ساعدات الع�سكرية يف 

غري م�سبوقة على رو�سيا.
“حرًبا  اإن مواجهة حلف �سمال الأطل�سي لرو�سيا �سي�سعل  بايدن  وقال 

عاملية ثالثة«.
وقال الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ش الثنني يف ت�سريح 
�سحفي يف نيويورك اإن “اأوكرانيا ت�ستعل”، م�سيفا “يتم تدمري البالد 
املوقع الإلكرتوين لالأمم  اأورده��ا  وفق ت�سريحات  اأعني العامل”،  اأم��ام 

املتحدة بالعربية.
اأوكرانيا  يف  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  ت�سدير  حظر  اأن  غوتريي�ش  واع��ت��رب 
“الأ�سد فقرا وتزرع  ورو�سيا، من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تداعيات �ست�سيب 

بذور عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سطرابات يف جميع اأنحاء العامل«.
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عربي ودويل

اإج��راءات طارئة تو�سف ب”التحفظية”  لت�سوية النزاعات بني الدول، 
لإ�سدار اأوامر اإىل رو�سيا ب”تعليق العمليات الع�سكرية على الفور«.

وقال ممثل اأوكرانيا اأنطون كورينيفيت�ش يف جل�سة ا�ستماع “يجب وقف 
رو�سيا، وللمحكمة دور تلعبه يف وقف ذلك«.

وخالل ثالثة اأ�سابيع منذ بدء النزاع فر اأكرث من ثالثة ماليني �سخ�ش 
م��ن اأوك��ران��ي��ا. وا���س��ت��اأن��ف ال��وف��دان ال��رو���س��ي والأوك�����راين حمادثاتهما 
الهجوم  الرو�سية على كييف وميتد  ال�سربات  الثالثاء بينما تت�ساعد 
اإىل جميع اأنحاء البالد. ورف�ست رو�سيا ح�سور جل�سات حمكمة العدل 
اآذار/مار�ش.  والثامن من  ال�سابع  الق�سية يومي يف  للنظر يف  الدولية 
لكن يف وثيقة مكتوبة، طعنت مو�سكو باخت�سا�ش املحكمة ب�ساأن مطالبة 

اأوكرانيا.

بعرقلة  مو�سكو  كييف  وتتهم   .1948 يف  املوقعة  اجلماعية  الإب����ادة 
هذه التفاقية. وقالت مارييكي دي هون الأ�ستاذة امل�ساعدة يف القانون 
ت�ستجيب  األ  املرجح  “من غري  اأم�سرتدام  ال��دويل يف جامعة  اجلنائي 
حمكمة العدل الدولية ملطالب اأوكرانيا، على الأقل جزئيا اأو بالكامل”. 
واأ�سافت اأنه قبل النظر يف جوهر النزاع بني البلدين، الأمر الذي قد 
ي�ستغرق �سنوات، �سيكون على حمكمة العدل الدولية اأن حتدد حاليا ما 
اإذا كان هناك خالف حول تف�سري التفاقية املتعلقة بالإبادة اجلماعية.

من  ي��ك��ون  “لن  اأن���ه  ب��ر���ش  فران�ش  لوكالة  ه��ون  دي  مارييكي  وتابعت 
ال�سعب” على املحكمة ان حتكم ب�ساأن حتقيق هذا املعيار.

اأمر  العتبار  يف  احلكم  ه��ذا  رو�سيا  اأخ��ذ  م�ساألة  اأن  اأو�سحت  اأن��ه��ا  اإل 
“خمتلف متاًما«.

•• الهاي-اأ ف ب

ت�سدر حمكمة العدل الدولية حكمها يف ق�سية رفعتها كييف لدى اأعلى 
هيئة ق�سائية تابعة لالأمم املتحدة طلبت منها كييف اأن تاأمر مو�سكو 

بوقف غزوها لأوكرانيا فورا.
و�ست�سدر حمكمة العدل الدولية حكمها يف جل�سة ا�ستماع يف مقرها يف 
لهاي، بعد طلب عاجل قدمته اأوكرانيا بعد اأيام قليلة من بدء الغزو 
ب�سكل  ب��ررت  رو�سيا  اأن  كييف  وت��رى  �سباط/فرباير.   24 يف  الرو�سي 
غري قانوين غزوها عرب ادعاء كاذب بوقوع اإبادة جماعية �سد ال�سكان 

الناطقني بالرو�سية يف منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك الأوكرانيتني.
وتريد اأوكرانيا اأن تتخذ حمكمة العدل الدولية التي تاأ�س�ست يف 1946 

الإبادة  اتفاقية  تطبيق  ت�سمل  ل  املحكمة  �سالحيات  اأن  رو�سيا  وتوؤكد 
اجلماعية املوقعة يف 1948 وت�ستند اإليها كييف يف طلبها.

قالت مو�سكو اإن “حكومة جمهورية رو�سيا الحتادية تطلب بكل احرتام 
من املحكمة المتناع عن الإ�سارة اإىل تدابري حتفظية و�سطب الق�سية 
اأمام الق�ساة لأنه  اأنها مل متثل  واأ�سافت رو�سيا  اأعمالها”.  من جدول 
مل يكن لديها الوقت الكايف لال�ستعداد، موؤكدة اأن غزوها لأوكرانيا هو 

عمل “دفاع عن النف�ش«.
والأح���ك���ام ال�����س��ادرة ع��ن حم��ك��م��ة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة م��ل��زم��ة ومربمة، 
الق�سائية  الهيئة  وت�ستند  لتنفيذها.  و�سائل  متلك  ل  املحكمة  لكن 
املعاهدات  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ا�ستنتاجاتها  يف  املتحدة  لالأمم  الرئي�سية 
والتفاقيات. واأوكرانيا ورو�سيا طرفان يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن 

 العدل الدولية ت�صدر حكمها يف �صكوى لأوكرانيا �صد رو�صيا 

••عوا�صم-وكاالت

مالمح  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل���رب  ك�سفت 
نظام عاملي جديد قيد الت�سكل بعيداً 
تت�سيده  ال���ذي  ال��واح��د  القطب  ع��ن 
امل���ت���ح���دة. ووف�����ق �سحف  ال����ولي����ات 
عربية �سادرة  اأم�ش الأربعاء، ك�سفت 
وانح�سار  تراجع  اأوكرانيا  يف  احل��رب 
ال��ع��ومل��ة، وان��ك��ف��اء ال���دول للبحث عن 
العتماد  وتقليل  ال���ذات���ي،  الك��ت��ف��اء 
من  نف�سها  حلماية  ال���س��ت��رياد  على 

اأي �سغط دويل حمتمل.

نظام عاملي جديد
مالك  ق������ال  “احلرة”  م����وق����ع  يف 
ال�سيا�سية  التحالفات  اإن  العثامنة، 
خا�سًة  اأوك����ران����ي����ا  يف  احل������رب  ب���ع���د 
يف ال�����س��رق الأو�����س����ط، ت��ك�����س��ف حجم 
التحولت ال�سيا�سية اجلديدة املبنية 
على نظام م�سالح اقت�سادية خمتلف 
الذي  التقليدي  ال��ن��ظ��ام  ع��ن  مت��ام��اً 

كان �سائداً.
يتخيل  ك��ان  “من  العثامنة  وت�ساءل 
خليجية  دوًل  اأن  ع���ق���دي���ن  ق���ب���ل 
مثاًل،  ب��و���س��وح  وا�سنطن  �ستعار�ش 
�سمن  م�������س���احل���ه���ا  ع�����ن  وت����ب����ح����ث 
اإقليمية قيد ال��ولدة، نحن  تفاهمات 

�سرق متو�سط جديد،  اأمام منظومة 
يحاول التخفف من الإرث التاريخي 

الثقيل لل�سرق الأو�سط«.
التي  ن��ف�����س��ه��ا،  “اأوروبا  وي�����س��ي��ف 
مل ت��ع��د م���وح���دة م��ن��ذ ���س��ن��وات رغم 
ك���ل حم�����اولت ال��ت��غ��ط��ي��ة الأوروب���ي���ة 
الر�سمية على ذلك، هناك مع�سكران 
اأكرث عمقاً من النزياحات ال�سيا�سية، 
فاأوروبا الو�سطى وال�سرقية متيل اإىل 
املنظومة الجتماعية املحافظة التي 
جتد يف �سيا�سات بوتني مكاناً مريحاً. 
القيم  م��ن  وا���س��ح  نفور  هناك  بينما 
والتي  اأوروب��ا  النيوليربالية يف غرب 
الجتماعي  التغول  من  ح��داً  و�سلت 
بتيارات  تتجلى  مقاومة  يجد  ال��ذي 

اليمني املت�ساعد«.
“باخت�سار،  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��ن��ت��ه��ي 
ع��امل��ي جديدة  اإع����ادة متو�سع  ه��ن��اك 
عاملنا  ع��ن  مت��ام��اً  خمتلفة  مبعطيات 
ت�سمل  م��ع��ط��ي��ات  ع���ه���دن���اه.  ال������ذي 
تكنولوجيا املعلومات والذي اأثبت اأن 
ذات  تعد  مل  مثاًل  ال�سويفت  ح��روب 
م��ع��ن��ى، وح����روب رق��م��ي��ة و���س��ل��ت اإىل 
والبنكنوت،  العملة  مفاهيم  تغيري 
يطيح  يكاد  مرعب  معلوماتي  ودف��ق 
غري  التقليدي،  اجلا�سو�سية  ب��ع��امل 
لي�ش  العابرة  القت�سادية  التحولت 

�سد  ح��رب��ه  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  “يحتاج 
وق����ف تذمر  وي��ح��ت��اج��ه��ا يف  رو����س���ي���ا 
املواطن الأمريكي الذي ارتفع عنده 
عنده  الت�سخم  وزاد  البنزين  �سعر 
اأن  وات�سح  البطالة،  ن�سبة  وارتفعت 
كما  ل  بع�ساً،  بع�سه  يحتاج  ال��ع��امل 
هم  ال�سعوديني  اأن  يعتقدون  ك��ان��وا 
ي��ح��ت��اج هو  ي��ح��ت��اج��ون��ه ول  ال���ذي���ن 
لأح�����د، ه���ذا ال���در����ش ال��ق��ا���س��ي املُ���ذل 
يجب اأن يعيه التيار الي�ساري الواهم 
باأن هذه املنطقة اأو دول اخلليج دول 
ه���م اأوج�����دوه�����ا، وه����م ق������ادرون على 
وح�ش  تاريخي  مدقع  بجهل  اإزالتها 
اأمني  ب���ل وح�������ش  ���س��ي��ا���س��ي م����ع����دوم، 

مفقود متاماً«.

رو�سوفوبيا
قالت  عربية”  “اندبندنت  موقع  يف 
والعقوبات  اإن احل��رب  اأمينة خ��ريي، 
ع��ل��ى م��و���س��ك��و، ج��ع��ل��ت الن��ت��م��اء اإىل 
بالذنب.  لل�سعور  كافياً  وحده  رو�سيا 
واأ�سافت، اأن املوجة اجلديدة املعادية 
م�سطلح  اإح��ي��اء  “اإعادة  هي  لرو�سيا 
ما  ك��ل  كراهية  اأو  ال�”رو�سوفوبيا” 
متلكت  التي  “الفوبيا”  رو���س��ي،  ه��و 
فري�سة  وق��ع��وا  ع��دة  دول  يف  كثريين 
وتوجيه  ال����ع����ام  ال��������راأي  ل��ت�����س��ي��ي�����ش 

للقارات فقط، بل عابرة عرب كب�سة زر 
خلف جهاز كمبيوتر، وعنوانها طاقة 
للنفط، وط��رق جت��ارة جديدة  بديلة 
و�سال�سل توريد حتتاج قوانني دولية 
الطرق  ال�سيطرة على  تنظم  جديدة 

واملعابر والبحار واأماكن العبور«.

نهاية �لعوملة
ويقول ماثيو اإيغليزيا�ش، اإن “الهجوم 
�سراعاً  ميثل  اأوكرانيا  على  الرو�سي 
العاملية  احل����رب  م���ن  ب��ك��ث��ري  اأ���س��غ��ر 
التجارية  وال����س���ط���راب���ات  الأوىل، 
الأمريكي  احل��ظ��ر  ب�سبه  امل��رت��ب��ط��ة 
والأوروب�������ي ع��ل��ى رو���س��ي��ا اأ���س��غ��ر من 
احل�����س��ار ال��ربي��ط��اين ل���دول املحور. 
ال�����س��دام م��ع ذل��ك ميثل خطوة  لكن 

كبرية تبتعد عن العوملة«.
اأن����ه ق��ب��ل ظ��ه��ور جائحة  وي�����س��ي��ف، 
الوطنية  ل��ل�����س��ي��ادة  “كان  ك����ورون����ا 
الأول����وي����ة، ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة احل����رة يف 
اأ�سبح  ت��ق��ري��ب��اً. وف���ج���اأة،  ك���ل م��ك��ان 
واأدوات احلماية  الأقنعة،  اإنتاج  مكان 
ال�����س��خ�����س��ي��ة الأخ�������رى م�����س��األ��ة ذات 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية. وب��امل��ث��ل، مت��ت عملية 

ببع�سها  اق��ت�����س��ادات��ه��ا  ال���ع���امل  دول 
كت�سور  اأو  الت�سلية  مل��ج��رد  البع�ش 
جت��ري��دي ل��ل��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة. فقد 
اأنحاء  جميع  يف  امل�ستهلكون  ح�سد 
ال��ع��امل ف��وائ��د ك��ب��رية م��ن ع���امل من 
وال�سحن  الن�سبية  وامليزة  التخ�س�ش 
التوريد  و�سال�سل  املنا�سب  الوقت  يف 

الدقيقة«.

در�س خليجي قا�س
�سو�سن  ق��ال��ت  ال���وط���ن،  �سحيفة  يف 
هزت  ال���ت���ي  ال�����س��دم��ة  اإن  ال�����س��اع��ر، 
اأم����ري����ك����ا، ب���ع���د ف�����س��ل ال���رئ���ي�������ش جو 
رفع  اإىل  دول اخلليج  دف��ع  بايدن، يف 
ط��اق��ت��ه��ا لإن����ت����اج ال��ن��ف��ط ب��ح��ث��اً عن 
كبرياً  حتوًل  تك�سف  الأ�سعار،  تهدئة 
يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سيا�سة  يف  منتظراً 
املنطقة يف امل�ستقبل القريب، ذلك اأن 
م�سطراً  نف�سه  يجد  بايدن  الرئي�ش 
اأوكرانيا،  يف  ال��رو���س��ي��ة  احل���رب  ب��ع��د 
مرة  “األف  ال�سابقة  قراراته  ملراجعة 
ويعد  خ��ط��اب��ات��ه  يف  ُي�����س��ع��د  اأن  ق��ب��ل 
ال�سعودية دولة  باأنه �سيجعل  ناخبيه 
اأنه  اليوم  وج��د  ال��ذي  منبوذة”،وهو 

اإعطاء اللقاحات يف الوليات املتحدة 
البلدان  ق��ب��ل  ف��ق��ط  ل��ي�����ش  واأوروب�������ا، 
قبل  اأي�����س��اً  لكن  ال��دخ��ل،  منخف�سة 
لديها  لأن  الأخ�����رى،  الغنية  ال����دول 
اأن  ق��درات الإن��ت��اج«. وي��وؤك��د الكاتب، 
امل��ت��الح��ق��ة دفعت  ال���ت���ط���ورات  ه����ذه 
الهند،  مثل  طموحة  اإقليمية  ق��وى 

على  للعمل  ون��ي��ج��ريي��ا،  وال���ربازي���ل، 
“تفادي اأ�سلحة الدمار ال�سامل املالية 
تعديل  اإمكانية  يف  وتفكر  الأمريكية 
الأمر  بها  ينتهي  اأن  خ�سية  دفاعاتها 
اأ�سباب  وه��ن��اك  ال���ن���ريان.  م��رم��ى  يف 
للعوملة،  النح�سار  ه��ذا  لكل  وجيهة 
اأي�������س���اً. ف��ل��م ُتربط  ل��ك��ن ل���ه ك��ل��ف��ة 

ب���روب���اغ���ن���دا ت��ف��اق��م��ت اإب������ان احل���رب 
بانتهاء  ت��ن��ت��ِه  مل  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
احل���رب، اأو مب��وت وزي���ر ال��دع��اي��ة يف 

اأملانيا النازية جوزيف غوبلز«.
التحول  ه���ذا  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  واع���ت���ربت 
اأوروب������ا وال���ع���امل، ب�سب  امل��ت��زاي��د، يف 
العداء املتنامي لرو�سيا، �سيفتح املجال 
ل�����س��راع��ات م��ق��ب��ل��ة حم��ت��م��ل��ة ب�سبب 
الفداء،  ك��ب��ا���ش  ع��ن  ال��ب��ح��ث  �سيا�سة 
التي بداأت ت�سق طريقها اإىل الطبقة 
“ع�سو  م��ث��ل  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�سوالول  اإري��ك  الأمريكي  الكونغر�ش 
اأثناء  م�����س��اع��ره  يف  اجن�����رف  ال�����ذي 
اإن”،  اإن  “�سي  قناة  اأجرته معه  لقاء 
فاقرتح طرد كل الطالب الرو�ش من 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة  لردع 
بوتني. وكذلك اجنرف نائب جمل�ش 
ال�سري  املحافظ  الربيطاين  العموم 
اأن تر�سل  اق��رتح  ال��ذي  روج��ر غايل، 
بريطانيا كل رو�سي مقيم على اأر�سها 
تاأ�سرياتهم،  ك��ل  واإل���غ���اء  ب����الده  اإىل 
لإر�سال  ج��ي��دة  و�سيلة  ذل��ك  م��ع��ت��رباً 
وب�سوؤاله  ب��وت��ني.  اإىل  عنيفة  ر�سالة 
على  كذلك  ي�سري  مقرتحه  ك��ان  اإذا 
مبدار�ش  امللتحقني  الرو�ش  الأطفال 
“هذا  ق�����ال:  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  خ��ا���س��ة يف 

قا�ٍش، لكن على اجلميع الرحيل«.

احلرب يف اأوكرانيا... مقدمة لنظام عاملي جديد

اأن ي��غ��ادر، �سيكون  اأن���ه م��ق��رر  ب��دا 
ال  حا�سم.  دور  ماكرون  للرئي�ش 
ان زعامته ل ميكن اأن تكون فعالة 
وتوازن ثقل بكني اإل اإذا �سار اليد 
�سولتز.  امل�����س��ت�����س��ار  م���ع  ال���ي���د  يف 
التاريخي  اخل��ط��اب  خ���الل  ف��م��ن 
ال����ذي األ���ق���اه يف ال��ب��ون��د���س��ت��اغ يف 
العالقات  وب�سبب  ف��رباي��ر،   27
ال��ت��ي جت��م��ع ب��رل��ني ب��ب��ك��ني، ر�ّسخ 
ك�سخ�سية  ن��ف�����س��ه  الأخ������ري  ه����ذا 
رئي�سية يف ه��ذه الأزم���ة. ويف هذا 
ال�������س���دد، ف�����اإن الج���ت���م���اع ال���ذي 
جمع قادة ال�سني واأملانيا وفرن�سا 
يكون  اأن  مي���ك���ن  م����ار�����ش،   8 يف 
الجتماعات  من  للعديد  مقدمة 

امل�ستقبلية بهذا ال�سكل.
     اإذا كانت هناك عقبات متعددة، 
ا�ستفهام  ع���الم���ات  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ���س��ي��م��ا  -ل  م��ه��م��ة 
التي  ال�سخ�سية  العالقة  بطبيعة 
جتمع �سي ببوتني -والتي �ستجعل 
اأي و�ساطة �سينية اأوروبية �سعبة 
للغاية، اإل اأنه خيار دبلوما�سي ل 

ميكن �سطبه بجرة قلم.
الو�ساطة،  ه��ذه  تنفيذ  مت  واإذا     
للخالفات  ح��������داً  ت�������س���ع  ف����ل����ن 
ال��ع��م��ي��ق��ة، وح��ت��ى لن���ع���دام الثقة 
الغرب  بني  ن�ساأ  ال��ذي  والتناف�ش 
وال�������س���ني، ول��ك��ن��ه��ا، ع��ل��ى امل���دى 
الق�سري، �ست�سمح لبكني بالظهور 
م�سوؤولة  ف��اع��ل��ة  ك��ج��ه��ة  جم����ددا 
ب��ع��د ع����دة ���س��ن��وات ح��ب�����س��ت فيها 
موقف  يف  نف�سها  ال�سينية  القوة 
بالن�سبة  وم���ه���دد.  ب���ل  ع������دواين، 
خطوة  هذه  �ستكون  لالأوروبيني، 
رئي�سية جديدة بحيث ُينظر فيها 
اإىل اأوروبا، وتنظر لنف�سها، اأخريا، 

على اأنها قوة.
*�لع�سو �ملنتدب الأوروبا يف 
�سركة �ال�ست�سار�ت �جليو�سيا�سية 
ماكالرتي �أ�سو�سيت�س. يقوم 
بتدري�س �لق�سايا �لدولية يف معهد 
�لعلوم �ل�سيا�سية بباري�س وقد ن�سر 
للتو هرني كي�سنجر. �الأوروبي 
“غاليمار«.

ال��رئ��ي�����ش الأم��ري��ك��ي ثيودور  اأك���د 
مكانة  ق����اط����ع  ب�����س��ك��ل  روزف�����ل�����ت 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ك��ق��وة عظمى، 
نف�سها،  ت���رى  ت��ك��ن  ال��ت��ي مل  ه���ي 
ح��ت��ى ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ة، ���س��وى قوة 

�ساعدة.
خمتلفة  ال����ظ����روف  اأن  ورغ�����م     
احلقيقة  ت���ظ���ل  ال�����ي�����وم،  مت����اًم����ا 
لل�سني  الآن  م����رتوك  الأم����ر  اأن 
م�ستعدة  ك��ان��ت  اإذا  م���ا  ل��ت��ح��دي��د 
يف  وب�����ّن�����اء  ح���ق���ي���ق���ي  دور  ل���ل���ع���ب 
العقوبات  اأن  بالتاأكيد  الو�ساطة. 
الغرب  فر�سها  التي  القت�سادية 
من  �ست�سّرع  رو�سيا  على  وحلفاوؤه 
ذلك،  وم��ع  لبكني،  مو�سكو  تبعية 
فاإن اختيار الرئي�ش بوتني خو�ش 
معقولة،  وغ����ري  وح�����س��ي��ة  ح����رب 
للنظام  عميقة  ت��ه��دي��دات  ي�سكل 

ال�سيني.
اأن ال��ع��دوان الرو�سي يف  اأول��ه��ا،     
اإنهاء  اإىل  ط��ري��ق��ه  يف  اأوك���ران���ي���ا 
ال���ت���وازن ال��ع��امل��ي ال���ذي ك���ان، من 
ا  اأر�سً الن�سبي،  ا���س��ت��ق��راره  خ��الل 
خ�������س���ب���ة ل���ل���ن���ج���اح الق���ت�������س���ادي 
ال�����س��ي��ن��ي يف ال���ع���ق���ود الأخ������رية. 
ثانًيا، لي�ش من م�سلحة �سي جني 
ينحدر  الدويل  النظام  روؤية  بينغ 
املوؤمتر  اق��رتاب  الفو�سى مع  اإىل 
ال�سيوعي  ل���ل���ح���زب  ال���ع�������س���ري���ن 
 ،2022 ع��ام  خريف  يف  ال�سيني 
تعزيز  اإىل  خالله  يهدف  وال���ذي 
الطويل.  امل������دى  ع���ل���ى  ���س��ل��ط��ت��ه 
اإ�سايف  ح��رب  ي��وم  كل  يعزز  ثالًثا، 
الناتو،  ويقوي  الأوروبية  الوحدة 
بكني  تعتربهما  اجت���اه���ان  وه��م��ا 
�سد م�ساحلها. اأخرًيا، اإذا انهارت 
فقد  وموؤ�س�سًيا،  اقت�سادًيا  رو�سيا، 
ا�ستقرار  زع��زع��ة  اإىل  ذل��ك  ي���وؤدي 
خطري  اأم��ر  وه��و  الو�سطى،  اآ�سيا 
بالن�سبة  به  التنبوؤ  �سعوبة  بقدر 

لل�سني.

لل�سني كل �مل�سلحة
 يف �إنهاء �حلرب

   وبعيًدا عن ال�سرورة الإن�سانية، 

ك���ب���رية ع��ل��ى م��و���س��ك��و، ف�����اإن قوة 
الرو�سية  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
يتعلق  فيما  الت�ساحلي  وامل��وق��ف 
منذ  تبنيه  مت  ال���ذي  بالكرملني 
ال�سني  الأزم�������ة، مي��ن��ع��ان  ب���داي���ة 
من اأن ُينظر اإليها على اأنها حكم 

يجب  ا�سرتاتيجية  اأ�سباب  هناك 
لبذل  ال�سيني  ال��ن��ظ��ام  ت��دف��ع  اأن 
كل ما يف و�سعه، مع احلفاظ على 
�سراكته ال�سرتاتيجية مع جارته 
يف  للحرب  ح��د  لو�سع  الرو�سية، 
اأوكرانيا.  يف  مم��ك��ن  وق���ت  اأ����س���رع 

وم���ع ذل���ك، ه��ن��اك ف���رق ملحوظ 
ب����ني اأم���ري���ك���ا ث����ي����ودور روزف���ل���ت 
بينغ:  جني  �سي  عهد  يف  وال�سني 
دور  تلعب  اأن  ل��الأخ��رية  ميكن  ل 

الو�سيط مبفردها.
تاأثري  اأدوات  ل��ب��ك��ني  ك�����ان  اإذا   

و�ساطة  اأي  ولكي حتظى  حمايد. 
بكني  اأم��ام  لي�ش  النجاح،  بفر�سة 
بال�سرتاك  اإج��رائ��ه��ا  �سوى  خيار 

مع �سريك غربي.
يتجاوز  ال�������ذي  ال�����وق�����ت  ويف     
لل�سني  امل��ن��اه�����ش  ال���ه���و����ش  ف��ي��ه 

النق�سامات احلزبية يف وا�سنطن، 
الدبلوما�سية  القنوات  وت�ساءلت 
كبري  ب�سكل  الأمريكية  ال�سينية 
يف ال�����س��ن��وات الأخ�����رية، ي��ب��دو من 
الوليات  ت��ت��م��ك��ن  اأن  امل�����س��ت��ح��ي��ل 

املتحدة من لعب هذا الدور. 

فر�سة  ت��ف��ت��ح  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
ك���ب���رية ل������الأوروب������ي������ني.    ولأن�����ه 
ك��ان ق���ادًرا، رغ��م الن��ت��ق��ادات، على 
ثابتة  ات�سال  قناة  على  احل��ف��اظ 
م���ع ال��ك��رم��ل��ني واإع��������ادة الحت����اد 
اللعبة عندما  اإىل قلب  الأوروب���ي 

�حلرب يف �أوكر�نيا:

هل ال�صني م�صتعدة للعب دور الو�صيط...؟
�ختيار فالدميري بوتني �سن حرب �سد جاره �الأوكر�ين، ي�سكل تهديد� عميقا للنظام �ل�سيني

الوليات املتحدة خ�سرت الدور�سداقتهما عامل م�ساعد ام عائق؟

ــمــرب  ــت ــب ــس �  5 يف     
1905، �سكلت معاهدة 
بـــورتـــ�ـــســـمـــوث، �لــتــي 
�لرو�سية  �حلرب  �أنهت 
حلظة  �لـــيـــابـــانـــيـــة، 
�لــتــاريــخ  يف  حــا�ــســمــة 
خالل  ومن  �الأمريكي. 
دور  لعب  ــر�ر  ق �تــخــاذ 
و�لتمكن  ــط،  ــي ــس ــو� �ل
لل�سر�ع  حد  و�سع  من 
ـــة  بـــني �الإمـــرب�طـــوري
�لرو�سية و�إمرب�طورية 

�ليابان، 

•• الفجر -ارميا غالون 
ترجمة خرية ال�صيباين

ا خ�صبة للنجاح القت�صادي ال�صيني  التدخل الرو�صي يف اأوكرانيا يف طريقه اإىل اإنهاء التوازن العاملي الذي كان اأر�صً

اإذا انهارت رو�صيا, اقت�صادًيا وموؤ�ص�صًيا, فقد يوؤدي ذلك اإىل زعزعة ا�صتقرار اآ�صيا الو�صطى, وهو اأمر خطي بالن�صبة لل�صني

امل�ست�سار �سولتز، �سخ�سية رئي�سية يف هذه الأزمة�سيكون للرئي�ش ماكرون دور حا�سم

يعزز كل يوم حرب �إ�سايف �لوحدة �الأوروبية ويقوي 
�لناتو، وهما �جتاهان تعتربهما بكني �سد م�ساحلها

لكي حتظى �أي و�ساطة بفر�سة �لنجاح، ال خيار 
�أمام بكني �سوى �إجر�ئها باال�سرت�ك مع �سريك غربي
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كاأكرب م�سّدر يف �لعامل، نّفذت رو�سيا دبلوما�سية 
�لقمـــح، خا�ســـــة جتـــــاه دول �ســـــمال �إفريقيــا

منذ عام 2017، وّقعت �تفاقيات تعاون
 ع�سكري مع 20 دولة يف �إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء

•• الفجر -تيريي فريكولون* -ترجمة خرية ال�صيباين 
   يك�سف �ختيار �لت�سويت )�أو عدم �لت�سويت( خالل قر�ر �الأمم �ملتحدة �لذي 

يدين �لعدو�ن �لرو�سي على �أوكر�نيا موقف �لدول �الأفريقية من رو�سيا.
   يف 2 مار�س، تبّنت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة قر�ًر� ي�ستنكر �لعدو�ن �لرو�سي 

على �أوكر�نيا ويطالب مو�سكو ب�سحب قو�تها فوًر� من �الأر��سي �الأوكر�نية.

حتليل

اغلب الفارقة اختاروا عدم النحيازا�سرتاتيجية رو�سية جديدة يف افريقيا

   مّت تبّني هذا القرار باأغلبّية كبرية: 
و5  ل�ساحله  ���س��ّوت��ت  دول���ة   141
ال�سمالية،  -كوريا  �سده  فقط  دول 
بيالرو�سيا،  اإري������رتي������ا،  �����س����وري����ا، 
اأك��رث من  وبالطبع رو���س��ي��ا. ول��ك��ن، 
فاإن  و”املعار�سني”،  “املوؤيدين” 
الذي  ه��و  الت�سويت  ع��ن  الم��ت��ن��اع 
دولة   34 امتنعت  الن��ت��ب��اه.  يلفت 
ع���ن ال��ت�����س��وي��ت، م��ن��ه��ا 16 دول���ة 

اأفريقية.
ي�سمل  اأن  ي��ج��ب  ي��ك��ت��م��ل،  ول��ك��ي     
���ا ال���ب���ل���دان التي  اأي�������سً ه����ذا ال���ع���ّد 
الكر�سي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخ����ت����ارت 
امل�ساركة  ال�����س��اغ��ر م��ن خ���الل ع���دم 
امتناًعا  ي�سّكل  مم��ا  الت�سويت،  يف 
خ��ف��ًي��ا ع���ن ال��ت�����س��وي��ت. ه�����وؤلء هم 
 8 ب���ي���ن���ه���م،  م����ن  ال�����ع�����دد؛  يف   13
المتناع  وب��اإ���س��اف��ة  اأف��ري��ق��ي��ة.  دول 
املفرت�ش والمتناع اخلفي، ف�سلت 
 54 اأ���س��ل  م��ن  اأفريقية  دول���ة   24
اإدان��ة رو�سيا، اأي ما يقرب من  عدم 

ن�سف القارة.
   يف م��واج��ه��ة ه����ذا ال�������س���راع غري 
امل�سبوق الذي يهدد ال�سالم العاملي، 
الدبلوما�سية  اإفريقيا  ميتنع ن�سف 
هذا  نف�سر  كيف  الت�سويت...  ع��ن 

الختيار؟

ر�فعات �لنفوذ
 �لقدمية و�جلديدة

املوقف  القراءة الأوىل هذا     تعزو 
ال��ذي متار�سه  ال��ق��وي  ال��ت��اأث��ري  اإىل 
اإف���ري���ق���ي���ا، حتى  رو���س��ي��ا ح��ال��ًي��ا يف 
ل���و ظ���ل الحت������اد الأوروب��������ي املانح 
الرئي�سي  ال���ت���ج���اري  وال�������س���ري���ك 
ل���ل���ق���ارة. ه����ذا ال���ت���اأث���ري ه���و نتيجة 
ول�سيا�سة  ال��ت��اري��خ،  لإرث  تراكمية 

عام 2021 كخيار حكيم ومطمئن. 
جمعت ح��رك��ة ع��دم الن��ح��ي��از التي 
عام  ب����ان����دون����غ  م����وؤمت����ر  ول������دت يف 
1955 ال���دول ال��ت��ي مل ت��رغ��ب يف 
اأو  ال�سرقية  الكتلة  اإىل  الن�سمام 
الكتلة الغربية. وهي ل تزال قائمة 
الأخ��ري يف �سربيا  اجتماعها  )ُعقد 
ال�����دول  ت������زال  ول   )2021 ع�����ام 
اأع�سائها.     ت�سكل غالبية  الأفريقية 
عنه  يعرّب  ال��ذي  النحياز،  ع��دم  ان 
المتناع عن الت�سويت يف اجلمعية 
امل���ت���ح���دة، يتجنب  ل�����الأمم  ال��ع��ام��ة 
النحياز لأي طرف يف هذا ال�سراع 
بني القوى العظمى، ويتيح الإبحار 
الباردة  للحرب  امل�سطربة  املياه  يف 
ما  امل�ستقبل  و�سيخربنا  اجل��دي��دة. 
ال�سرتاتيجية  ه���ذه  �ست�سمح  اإذا 
اأو  ا�ستياء  باإثارة عدم  الدبلوما�سية 
ا�ستعل  اإذا  خا�سة  اجلميع،  ا�ستياء 

ال�سراع.
   يف �سياق دويل �سديد ال�ستقطاب، 
كان الت�سويت على القرار �سد غزو 
اأوكرانيا مبثابة لقطة فورية مليزان 
ومع  اجلديد.  الدبلوما�سي  القوى 
ذلك، اإذا كان حلزب املمتنعني عدًدا 
كبرًيا من الأع�ساء يف اإفريقيا، فال 
ينبغي اأن ُينظر اإىل هذا فقط على 
�سعبية  وت��راج��ع  مو�سكو  تاأثري  اأن��ه 
الأوروب����ي����ني والأم��ري��ك��ي��ني، ولكن 
��ا وخ�����س��و���س��ا، ك���رّد ف��ع��ل حذر  اأي�����سً
وحماية من جانب اأفريقيا متعددة 
“عندما  اأنه  تعرف  التي  ال�سراكات 
تتقاتل الأفيال، فاإن النمل هو الذي 

ميوت«.
*من�سق مر�سد �إفريقيا �لو�سطى 
و�جلنوبية �لتابع للمعهد 
�لفرن�سي للعالقات �لدولية، 
وع�سو جمموعة �الأبحاث حول 
حت�سني �لن�سل و�لعن�سرية 
بجامعة باري�س.

مو�سكو الأفريقية اجلديدة. 
   ي��ذّك��رن��ا ت�����س��وي��ت ب��ع�����ش ال���دول 
القدمية  ب�����ال�����ولءات  الأف���ري���ق���ي���ة 
واإنهاء  ال���ب���اردة  احل���رب  حقبة  م��ن 
ال�ستعمار. ذكرى الدعم ال�سوفياتي 
وال�سطفاف  ال���س��ت��ع��م��ار،  لإن���ه���اء 
لبع�ش  ال�سوفياتي  لالحتاد  املوؤيد 
البلدان الأفريقية )اأنغول، اجلزائر، 
حركات  و����س���ع���ود  اإل������خ(  اإث���ي���وب���ي���ا، 
التحرر ال�سابقة اإىل ال�سلطة بدعم 
من الحتاد ال�سوفياتي )موزمبيق، 
ناميبيا، جنوب اإفريقيا، زميبابوي( 
التاريخي  ال�����رتاث  م���ن  ج����زء  ه���ي 

للعالقات الرو�سية الأفريقية.
   وم��ع ذل���ك، ميكن ال��ق��ول اإن هذا 
الإرث التاريخي اأقل اهمية من اإعادة 
تن�سيط ال�سيا�سة الأفريقية لرو�سيا 
الدبلوما�سية  اأن  رغ����م  م����وؤخ����ًرا. 
اإفريقيا منذ نهاية  الرو�سية ن�سيت 
الأزمة  اأن  اإل  ال�سوفياتي،  الحت��اد 
والعقوبات   2014 عام  الأوكرانية 
ت�ستعيد  جعلتها  الأوىل،  الغربية 
اللحظة  ت���ل���ك  وم����ن����ذ  ذاك����رت����ه����ا. 
املحورية، اتبعت ال�سلطات الرو�سية 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اإع����ادة ت��وط��ني قوية 
الرئي�سية:  الرابحة  اأوراقها  بف�سل 
مبيعات الأ�سلحة وتوفري اخلدمات 

الأمنية.
الق��ت�����س��ادي بني  ال���ت���ب���ادل  اإن       
)حوايل  حم���دود  ورو���س��ي��ا  اإفريقيا 
20 مليار دولر يف 2019( مقارنة 
 210 )ال�����س��ني:  الأخ���رى  بالقوى 
مليار؛ اأوروبا: 225 ملياًرا(. ومع 
ذلك، فهي ترتكز يف عدد قليل من 

التعاون يف �سوق  من تعظيم فر�ش 
امل�ساعدة الدولية وا�ستعادة هوام�ش 
اللعب  خ��الل  م��ن  �سيا�سية  م��ن��اورة 
ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة ب���ني ���س��رك��ائ��ه��م. يف 
ب�سكل  اإل��ي��ه��ا  ُي��ن��ظ��ر  بينما  ال���واق���ع، 
فاإن  اقت�سادية،  زاوي��ة  من  اأ�سا�سي 
��ا اأمني  ت��ن��وي��ع ال�����س��راك��ات ه��و اأي�����سً
من  ويت�سح  ب���ارز.  ب�سكل  و�سيا�سي 
الأجنبي  الع�سكري  ال��وج��ود  تكاثر 
القمة حيث تدعو دولة  وموؤمترات 

القارة الأفريقية باأكملها.
ال�سيا�سة  اأ����س���ب���ح���ت  وه�����ك�����ذا،     
اخلارجية لبع�ش البلدان الأفريقية 
جمهورية  م��ع��ق��دة.  ت����وازن  عملية 
الكونغو الدميقراطية بقيادة اإتيان 
ت�سي�سكيدي قريبة جًدا من الناحية 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ن  ال�سيا�سية 
املقام  يف  اق��ت�����س��ادًي��ا  تعتمد  ولكنها 
دول  وت��ت��م��ت��ع  ال�����س��ني.  ع��ل��ى  الأول 
مع  وثيقة  اأمنية  ب�سراكات  اخ���رى 
اأ�سلحة  ت�سرتي  لكنها  غربية  دول 

رو�سية وقمًحا.
   اإن النتقال ال�سريع من التعددية 
اإع���ادة  اإىل  املنظمة  غ��ري  القطبية 
مع�سكرين،  اإىل  ال��ع��امل  ا�ستقطاب 
ال�سراكات  ت���ن���وع  اأن�������س���ار  ي��ع��ّر���ش 
ل�سغوط متعددة ومتناق�سة ميكن 
خيارات  ات���خ���اذ  ع��ل��ى  جت��ربه��م  اأن 
اله�سة  ال��ب��ل��دان  ب��ع�����ش  ���س��ع��ب��ة. يف 
النظام  ب��ق��اء  يعتمد  خ��ا���ش،  ب�سكل 

على حتالفاته اخلارجية.
املع�سلة  ه�����ذه  م����ن  ول����ل����ه����روب     
النحياز  ع��دم  ف��اإن  ال�سرتاتيجية، 
الذي مت اخرتاعه عام 1955 يعود 

رو���س��ال، غازبروم،  األ��رو���س��ا،  اأوي����ل، 
لكنها  اإفريقيا،  يف  اإل��خ(  نوردغولد، 

ل تهيمن وميكن ال�ستغناء عنها.
اأخ���رى، تعترب رو�سيا     م��ن ناحية 
������س�����وق الأم�������ن  لع�����ًب�����ا م����ه����ًم����ا يف 
اإىل   2016 ع���ام  م���ن  الأف���ري���ق���ي. 
باملائة من   30 زّودت   ،2020 عام 
دول  عليها  ح�سلت  التي  الأ�سلحة 
ومنذ  ؛  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا 
عام 2017، وقعت اتفاقيات تعاون 
اإفريقيا  يف  دول��ة   20 م��ع  ع�سكري 
7 دول  ب�  ال�سحراء، مقارنة  جنوب 
 ،2017 اإىل   2010 م���ن  ف��ق��ط 
ورمب����ا وج����دت م���ع ال�������س���ودان دولة 
م�����س��ي��ف��ة ل���ق���اع���دة ع�����س��ك��ري��ة على 

�سواطئ البحر الأحمر.
تعززه  الأم����ن����ي  ال���ن�������س���اط  ه�����ذا     

الغذاء  ال�سرتاتيجية:  القطاعات 
واملوارد الطبيعية والأ�سلحة.

   ك��اأك��رب م�����س��ّدر يف ال��ع��امل، نّفذت 
خا�سة  القمح،  دبلوما�سية  رو�سيا 
التي  اإف��ري��ق��ي��ا،  ���س��م��ال  دول  جت����اه 
الغذاء.  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  تعتمد 
ت�سرتي م�سر ثالثة اأرباع وارداتها 
م��ن رو���س��ي��ا، وع��ل��ى خ��الف باري�ش، 
حت���ول���ت اجل����زائ����ر ال��ع��ا���س��م��ة اإىل 
الآخرون  وزبائنها  الرو�سي.  القمح 
هم ب�سكل اأ�سا�سي نيجرييا وتنزانيا 
وال�سودان،  اإفريقيا  وجنوب  وكينيا 
اأحد قادتها يف مو�سكو لإنهاء  وكان 

ت�سليم القمح عند غزو اأوكرانيا.
   ا�ستثمرت كربى ال�سركات الرو�سية 
اململوكة للدولة يف قطاع ال�سناعات 
ال���س��ت��خ��راج��ي��ة )رو����س���ن���ف���ت، لوك 

الدولة و�سول الكرملني املمّيز اإىل 
له  ي�سمح  حتى  اأو  ال�سلطة،  دوائ���ر 
تكون  عندما  ل��ه  التبعية  بتكري�ش 

الدولة �سعيفة جًدا.

عودة متز�منة للجغر�فيا 
�ل�سيا�سية ذ�ت �لقطبني

 وعدم �النحياز
اإفريقيا لالمتناع     ُيعزى تف�سيل 
ارتهانها  اإىل  ��ا  اأي�����سً الت�سويت  ع��ن 
املتعدد يف جغرافية �سيا�سية ثنائية 
�سياق دويل  القطبية جم��ددا. ففي 
يبدو  الأق��ط��اب،  لتعدد  منظم  غري 
التي  ال�����س��راك��ات  تنويع  �سيا�سة  اأن 
تتبعها العديد من البلدان النامية 

هي ا�سرتاتيجية ناجحة.
   كان ُيفرت�ش اأن متكن تلك الدول 

تعتمدها  التي  املرتزقة  دبلوما�سية 
وجت���������س����ده����ا جم����م����وع����ة ف���اغ���ر 
ليبيا  يف  امل���وج���ودة  الآن  ال�����س��ه��رية 
وجمهورية  وموزمبيق  وال�����س��ودان 

اإفريقيا الو�سطى ومايل.
ملو�سكو  ف���اغ���ر  وج������ود  ي�����س��م��ح     
ال�سرتاتيجية  م�ساحتها  بتو�سيع 
املجموعة  ت�������زود  اأق���������ل.  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
ال�سعيفة  الأف���ري���ق���ي���ة  ال�����س��ل��ط��ات 
وبروباغندا  “مرتزقة  ب��ح��زم��ة 
�ساملة  اإج����راءات  وتتخذ  رقمية”، 
قام  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  ال���ق���ارة.  يف 
رئي�سها، اإفغيني بريغوجني، بالتودد 
بوركينا  يف  لالنقالبيني  �سخ�سًيا 
فا�سو من خالل الإ�سادة بانقالبهم 
يف يناير ومقارنته باإنهاء ال�ستعمار.    
اأمن  ي�سمن هذا الوجود القوي يف 

عودة عدم �النحياز:

رو�صيا-اأفريقيا: كم عدد الأ�صوات...؟
ي�سمح وجود فاغرن ملو�سكو بتو�سيع م�ساحتها �ال�سرت�تيجية بتكلفة �أقل

رو�سيا تك�سب من عداء الفارقة للغربتقدم رو�سيا نف�سها كبديل ل�سيا�سات ال�ستعمار اجلديد

ماكرون  �سمت الق�سور

ت����ع����ت����رب 
رو�����ص����ي����ا 
لع������ًب������ا 
م���ه���ًم���ا يف 
الأمن  �صوق 
الأف��ري��ق��ي

لت 24 دولة اأفريقية من اأ�صل 54 عدم  ف�صّ
اإدانة رو�صيا, اأي ما يقرب من ن�صف القارة

  200 موظف يعملون يف ت�صينوبيل... حتت تهديد ال�صالح
•• عوا�صم-وكاالت

على  الرو�سية  للحرب  ع�سر  ال�ساد�ش  اليوم  من  �سباحاً،  العا�سرة  يف 
النووية، موقع  اأوكرانيا، رن هاتف داخل حمطة ت�سرينوبيل للطاقة 
موؤقتاً  �سجناً  اأ�سبحت  والتي  العامل،  يف  النووية  للطاقة  كارثة  اأ�سواأ 

وخطرياً.
فالنتني  امل�سرف  اإىل  املكاملة  وم��رر  اجلهاز  املناوب  الهاتف  عامل  رف��ع 
ه��ي��ك��و، وه���و م��ن ق��دم��اء امل��ح��ارب��ني يف امل��ن�����س��اأة ال��ب��ائ��دة، اأخ���رب هيكو 
املديرين على الطرف الآخر باأن 210 فنيني وموظف دعم، يف و�سع 
الوقود  ق�سبان  من  الآلف  يراقبون  وه��م  رهائن  ويحتجزون  يائ�ش 

امل�ستهلك.

امل�سوؤولني عن  املرهقني  الفنيني  بني  ال�سابقة مواجهة  الليلة  �سهدت 
يحتجزونهم  ظلوا  الذين  الرو�ش  واجلنود  النووية  النفايات  حماية 

حتت تهديد ال�سالح منذ ال�ساعات الأوىل من احلرب.
املن�ساأة:  ع��ن  م��ي��اًل   30 يبعد  ال���ذي  املكتب  يف  للمديرين  هيكو  ق��ال 
املكاملة  على  مطلعان  �سخ�سان  وي��روي  يتدهور”.  النف�سي  “الو�سع 
اأن بع�ش الفنيني الذين طالبوا بالعودة اإىل بيوتهم، هددوا باخلروج، 

متجاوزين الدبابات الرو�سية يف اخلارج.
الأ�سبوع  الأ�سر يف  ال�ستني يف  بعيد ميالده  احتفل  ال��ذي  امل�سرف  قال 
املا�سي، اإن من واجبه اأن يقاوم بقدر املطلوب “الكل يريد العودة اإىل 

بيته، لكننا نعلم اأن علينا البقاء«.
وم��ن��ذ 23 ف���رباي���ر)����س���ب���اط(، ي��ع��م��ل ال��ف��ن��ي��ون وم��وظ��ف��و ال���دع���م يف 
ت�سرينوبيل دون توقف. وبعد و�سولهم يف ال� 9 م�ساًء من تلك الليلة 

الهيكل  الكهربائي وح��رارة  النقل  لدوام ليلي واحد ملراقبة م�ستويات 
العمالق للمحطة الذي يحتوي على نفايات م�سعة، باتوا يقرتبون من 
500 �ساعة عمل، ويتناوبون على الكرا�سي للنوم اأمام اآلت الت�سفري 

وعلى اأكوام من املالب�ش بجوار حمطات العمل.
ويقت�سر نظامهم الغذائي على الأطعمة املعلبة، التي اأعدها طباخ يف ال� 
70، انهار مرة من الإرهاق. �سودرت هواتفهم ويتبعهم اجلنود الرو�ش 

عرب متاهة املمرات اخلر�سانية امل�سلحة يف املحطة النووية.
اأ�سابيع، كانت الهيئات املظمة للطاقة النووية يف العامل حتاول  طيلة 
املن�ساأة  حالة  كانت  حيث  ت�سرينوبيل،  جممع  داخ��ل  يحدث  م��ا  فهم 

وطاقمها حماطة بروايات مت�ساربة اأوكرانية ورو�سية.
العمال  رواي����ات  اإىل  جورنال”  ���س��رتي��ت  “وول  �سحيفة  وا���س��ت��م��ع��ت 
اأر�سلوها  ون�سو�ساً   فيديو  مقاطع  وراج��ع��ت  ب��ال��داخ��ل،  املحا�سرين 

ومديري  والأ�سدقاء  الأق��ارب  من  ع�سرة  من  اأك��رث  واإىل  اأ�سرهم  اإىل 
الو�سول  من  اأي�ساً  ال�سحيفة  ومتكنت  املحليني.  وامل�سوؤولني  امل�سانع 
اإىل ت�سجيالت ملكاملة هاتفية يومية يف العا�سرة �سباحاً تربط امل�سنع 
مبكتب يف بلدة �سالفوتي�ش، التي بناها الحتاد ال�سوفييتي لإيواء عمال 

ت�سرينوبيل بعد النفجار الكارثي للمفاعل الرقم 4 يف 1986.
اإن ال�سورة تظهر طاقم فنيني نوويني  وتقول ال�سحيفة يف تقريرها 
يعملون حتت الإك��راه منذ ثالثة اأ�سابيع. ويعاين اأحدهم من م�سكلة 
يف الغدة الدرقية، ويحتاج اإىل دواء، كما هو حال العديد من امل�سابني 

بارتفاع �سغط الدم.
للعمال  ال��رو���ش  اجل��ن��ود  �سمح  واح���دة،  دقيقة  ا�ستغرقت  مكاملات  ويف 
اأف��راد من عائالتهم فاأخربهم عن تعب �سديد، ودوار،  اإىل  بالو�سول 

وغثيان، و�سداع رهيب.

القمح الرو�سي م�سريي لعدة دول افريقية
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركه رمز اخلليج للمقاولت العامه - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1145844 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نا�سر طناف �سليمان بالعذر العامرى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / نا�سر طناف �سليمان بالعذر العامرى من 80 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مينه مبخوت عي�سه ارمي�ش العامرى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركه رمز اخلليج للمقاولت العامه - ذ م م
GULF SYMBOL GENERAL CONTRACTING - L L C

اإىل/ �سركه رمز اخلليج للمقاولت العامه - �سركة ال�سخ�ش الواحد ذ م م
GULF SYMBOL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نلكو جلف العقارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1500943 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سالح �سليم احمد حممد %75

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عو�ش ماهر عو�ش البيلى عبدالعزيز  %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خمي�ش حممد على تيمور النقبى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ نلكو جلف العقارية

NELCO GULF PROEPRTIES

اإىل/ نلكو جلف لال�ستثمار ذ.م.م
 NELCO GULF INVESTMENT L.L.C L.L.C. 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ستثمار وتطوير امل�سروعات العقارية و تاأ�سي�سها و ادارتها  6499004
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

لإعالناتكم يف 

يرجى �الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

ف����ى   / امل����������دع����������و  ف�������ق�������د 
اجلن�سية  ال�����س��ني  ���س��ول��ز، 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )E C 7 7 3 3 3 3 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0551025988

فقدان جواز �صفر

امل����دع����و / حم���م���د غل  ف���ق���د 
ب���اك�������س���ت���ان     ، غ������ل  م������ع������راج 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)bp4794692(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505137394

فقدان جواز �صفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
������س�����ي�����ف ال���������ع���������امل حم���م���د 
بنغالدي�ش    ع����ب����دال����ك����رمي، 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )EG0089358(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0557646812    

فقدان جواز �صفر

�ساتي�ش   / امل������دع������و  ف����ق����د 
جاياكوماري  ����س���ات���ي���ن���دران 
ال����ه����ن����د     ، �������س������ات������ي������ن������دران 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )m1133247(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0582669705    

فقدان جواز �صفر
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اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  244/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة ال�سكنية ، الثنية اخلام�سة ، ا�سم املبنى ايكون 2، رقم املبنى 
1، على قطعة الر�ش 983 ، الطابق 16 ، ال�سقة رقم 1604، رقم البلدية 1-393 م�ساحتها 18/123 مرت مربع 

واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ:بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي - عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، �سارع 

ال�سيخ زايد ، داون تاون ، منطقة برج خليفة ، اعمار ا�سكوير ، برج ات�ش ا�ش بي �سي  
وميثله :فاطمة عبداهلل حممد علي املعمري  

املطلوب اإعالنه : عا�سف جافد اقبال جافد - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي ، اإم��ارة دبي ، دبي ، بردبي ، 
الثنية اخلام�سة - ا�سم املبنى ايكون 2، رقم املبنى : 1 ، على قطعة الر�ش 983 ، الطابق 16، ال�سقة رقم 1604، مكاين 

 javed.asif@gmail.com -  0509892708 -  1239573475 :
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سونيه طارق عا�سف جاويد 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/3/30 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 
اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة  وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
 : الطابق  1604 - رق��م   : العقار  2 - رق��م  اي��ك��ون   : املبنى  ا�سم   - 1  : املبنى  : رق��م  املبنى  983 - رق��م  - رق��م الر����ش 

درهم.   1043948.76  : التقييم   - مربع  مرت   121.35  : امل�ساحة   -  16
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70448 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  244/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة ال�سكنية ، الثنية اخلام�سة ، ا�سم املبنى ايكون 2، رقم املبنى 
1، على قطعة الر�ش 983 ، الطابق 16 ، ال�سقة رقم 1604، رقم البلدية 1-393 م�ساحتها 18/123 مرت مربع 

واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ:بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي - عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، �سارع 

ال�سيخ زايد ، داون تاون ، منطقة برج خليفة ، اعمار ا�سكوير ، برج ات�ش ا�ش بي �سي  
وميثله :فاطمة عبداهلل حممد علي املعمري  

املطلوب اإعالنه : عا�سف جافد اقبال جافد - عنوانه :الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي ، اإم��ارة دبي ، دبي ، بردبي ، 
الثنية اخلام�سة - ا�سم املبنى ايكون 2، رقم املبنى : 1 ، على قطعة الر�ش 983 ، الطابق 16، ال�سقة رقم 1604، مكاين 

 javed.asif@gmail.com -  0509892708 -  1239573475 :
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سونيه طارق عا�سف جاويد 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/3/30 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 
اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�سة  وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
 : الطابق  1604 - رق��م   : العقار  2 - رق��م  اي��ك��ون   : املبنى  ا�سم   - 1  : املبنى  : رق��م  املبنى  983 - رق��م  - رق��م الر����ش 

درهم.   1043948.76  : التقييم   - مربع  مرت   121.35  : امل�ساحة   -  16
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70448

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  136/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن الفيال رقم 20 ، الينابيع 8، �سارع 4، على قطعة 
الر�ش 3565، رقم املبنى : 193 ، نوع M4 ، امل�ساحة : 96/1،985 قدم مربع - دبي ، واحلكم لطالب التنفيذ 

بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ:بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي 

عنوانه :الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، داون تاور ، منطقة برج خليفة ، اعمار ا�سكوير ، برج ات�ش ا�ش بي 
�سي ، �ش ب 66، دبي 

املطلوب اإعالنه : في�سل افتخار خان  افتخار احمد خان  
عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - تالل الإم��ارات ، دبي - دبي - �سارع رقم 4 ، الينابيع 8 ، فيال رقم 20، دبي - 

 Faisal@faisalkhan.net -  0506319767 - الإمارات العربية املتحدة
الثالث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/30 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  اأن���ه   : الإع����الن  م��و���س��وع 
ال��ت��ال��ي��ة ان اق��ت�����س��ى احل���ال ���س��ي��ج��رى ب��ي��ع ال��ع��ق��ار امل��و���س��ح��ة اأو���س��اف��ه اأدن�����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ي اأن��ي��ط ب��ه��ا البيع 
 )http://www.emiratesauction.ae الإل���ك���رتوين  موقعها  وع��ل��ى  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���س��رك��ة 
امل��زاي��دة ولكل م��ن لديه  الثمن ال�سا�سي قبل دخ��ول  20% م��ن  ت��اأم��ني ليقل ع��ن  اي���داع  ال�����س��راء  وعلى راغ��ب��ي 
املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ش 
ال��ث��م��ن وامل�ساريف  ك��ام��ل  اي����داع  امل��دن��ي��ة وع��ل��ى م��ن يعتمد ع��ط��اوؤه  الإج������راءات  ق��ان��ون  301 م��ن  ب��امل��ادة  املبينة 
اليام  الثمن خ��الل  اأن يزيد على  امل��زاي��دة  البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام  خ��الل ع�سرة 
الثمن  كامل  ب��اإي��داع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�سر  ال��زي��ادة عن  ه��ذه  تقل  ل  اأن  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم  التالية  الع�سرة 
الثنية   : املنطقة   - �سكنية  فيال    : املمتلكات  اأو���س��اف  ب��ي��ان  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�����س��روف��ات  امل��ع��رو���ش 
 S3 community    : املبنى  رق��م   - م��رب��ع  م��رت   184،50  : امل�ساحة   -  3565  : الر����ش  رق��م   -  ال��راب��ع��ة 

درهم  )1،540،204/36( ب���  املقدرة   -  A/TH/193
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70448 العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 

اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  136/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن الفيال رقم 20 ، الينابيع 8، �سارع 4، على قطعة 
الر�ش 3565، رقم املبنى : 193 ، نوع M4 ، امل�ساحة : 96/1،985 قدم مربع - دبي ، واحلكم لطالب التنفيذ 

بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ:بنك ات�ش ا�ش بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي 

عنوانه :الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، داون تاور ، منطقة برج خليفة ، اعمار ا�سكوير ، برج ات�ش ا�ش بي 
�سي ، �ش ب 66، دبي 

املطلوب اإعالنه : في�سل افتخار خان  افتخار احمد خان  
عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - تالل الإم��ارات ، دبي - دبي - �سارع رقم 4 ، الينابيع 8 ، فيال رقم 20، دبي - 

 Faisal@faisalkhan.net -  0506319767 - الإمارات العربية املتحدة
الثالث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/30 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  اأن���ه   : الإع����الن  م��و���س��وع 
ال��ت��ال��ي��ة ان اق��ت�����س��ى احل���ال ���س��ي��ج��رى ب��ي��ع ال��ع��ق��ار امل��و���س��ح��ة اأو���س��اف��ه اأدن�����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ي اأن��ي��ط ب��ه��ا البيع 
 )http://www.emiratesauction.ae الإل���ك���رتوين  موقعها  وع��ل��ى  ل��ل��م��زادات  الإم�����ارات  )���س��رك��ة 
امل��زاي��دة ولكل م��ن لديه  الثمن ال�سا�سي قبل دخ��ول  20% م��ن  ت��اأم��ني ليقل ع��ن  اي���داع  ال�����س��راء  وعلى راغ��ب��ي 
املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ش 
ال��ث��م��ن وامل�ساريف  ك��ام��ل  اي����داع  امل��دن��ي��ة وع��ل��ى م��ن يعتمد ع��ط��اوؤه  الإج������راءات  ق��ان��ون  301 م��ن  ب��امل��ادة  املبينة 
اليام  الثمن خ��الل  اأن يزيد على  امل��زاي��دة  البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام  خ��الل ع�سرة 
الثمن  كامل  ب��اإي��داع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�سر  ال��زي��ادة عن  ه��ذه  تقل  ل  اأن  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم  التالية  الع�سرة 
الثنية   : املنطقة   - �سكنية  فيال    : املمتلكات  اأو���س��اف  ب��ي��ان  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�����س��روف��ات  امل��ع��رو���ش 
 S3 community    : املبنى  رق��م   - م��رب��ع  م��رت   184،50  : امل�ساحة   -  3565  : الر����ش  رق��م   -  ال��راب��ع��ة 

درهم  )1،540،204/36( ب���  املقدرة   -  A/TH/193
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70448

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  234/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

التنفيذي  باإيقاع احلجز  التنفيذية والمر  اإ�سدار القرار بتذييل عقد الرهن املذكور اعاله بال�سيغة   : مو�سوع الدعوى 
على العقار رقم EP205 بالطابق رقم 2 مببنى ريزدن�ش_E1 رقم 1 البالغ م�ساحته 82.98 مرت مربع واملواقف رقم 
الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد  للبنك  املرهون  باإمارة دبي  192 مبنطقة برج خليفة  L1-970 على قطعة الر�ش رقم 
العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده املقدره مببلغ 1،152،028.24 درهم )مليون ومائة واثنان وخم�سون 
الفاآ وثمانية وع�سرون درهم واربعة وع�سرين فل�سا( من ح�سيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما 

بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ :  البنك العربي املتحد - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بور�سعيد - ديره - دبي-مبنى بناية عبد اهلل حممد 

امل�سعود -�سقة مكتب رقم 802 & 804
وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

املطلوب اإعالنه : تقوير ازهر مالك - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى مبنى ريزدن�ش_E1 رقم 1 -�سقة 
العقار رقم EP205-منطقة برج خليفة - 0559779664 - 0&0

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ش 192 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : ريزدن�ش E1 - رقم 

العقار : EP205 - امل�ساحة : 82.98 مرت مربع - التقييم : 1669002.93
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
اإعالن بالن�شر

)50543/2022(  
)784-1983-71 املعلن : يزن فليب ال�سايب ، �سوري اجلن�سية، هوية رقم )72874-6 

العنوان : دبي، جمريا بيت�ش ريزيدن�ش ، مبنى رمال 1 ، �سقة رقم 506 ، هاتف : 0509064649 
YAZAN_SHAYEB@HOTMAIL.COM : الربيد الإلكرتوين

املعلن اإليه : فينتيج كابيتال لتاجري بيوت العطالت - �ش.ذ.م.م.
VANTAGE CAPITAL VACATION HOMES RENTAL L.L.C

رخ�سة �سياحية رقم )834462( �سادرة عن دائرة التنمية القت�سادية دبي. 
العنوان : دبي ، اخلليج التجاري ، برج برامي ، طابق 14 ، مكتب رقم 1412- هاتف : 043270770

INFO@VANTAGEINN.COM : الربيد الإلكرتوين
املو�س�وع

يعلن املعلن املعلن اإليه ب�سرورة �سداد كامل بدل اليجار امل�ستحق واملتبقي مبلغ )22،000( درهم )اإثنان 
وع�سرون الف درهم( بال�سافة اىل الفائدة التاأخريية )3%( من قيمة ال�سيك املرجتع عمال بالبند )6،6( 
من ملحق عقد اليجار من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام خالل مدة اأق�ساها )30( يوما من تاريخ 
اإ�ستالمكم و/ اأو رف�ش ا�ستالمكم هذا الإعالن حتى ل ي�سطر املعلن اىل اللجوء للق�ساء لألزامكم بدفعه 
رق��م )33(  القانون  امل��ادة )25/اأ( من  بن�ش  امل��ادة  بن�ش  املاجور عمال  العقار  باإخالء  املطالبة  ج��ربا مع 
العالقة بني موؤجري  ب�ساأن تنظيم   2007 القانون رقم )26( ل�سنة  اأحكام  2007 بتعديل بع�ش  ل�سنة 
وم�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي ، مع اإلزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع الإحتفاظ 

بكافة حقوق املنذر بكافة انواعها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
انذار عديل بالن�شر

رقم )2022/50720(
املنذر : بنك دبي التجاري )�ش م ع( 

املنذر اإليه : ماهر حممد جمال - لبناين اجلن�سية
اإنذار عن طريق الكاتب العدل

املو�سوع : انذار بالتنبيه على املنذر اليه باأن ي�سدد للبنك املنذر مبلغ/ 1،652،642.93مليون درهم )مليون و�ستمائة واثنني وخم�سون الفا 
و�ستمائة واثنني واربعون درهما و93 فل�سا( ا�ستحقاق 2021/12/7

"1- املنذر بنك دبي التجاري �سركة م�ساهمة عامة �سادر له الرخ�سة التجارية من دائرة التنمية القت�سادية بدبي بن�ساط م�سرف جتارى جتاري.
يحمل بطاقة الهوية رقم / 784-1961-2414295-9 اجلن�سية  لبناين  اليه  املنذر   -2

البنك املنذر علي ت�سهيالت م�سرفية عبارة عن قر�ش عقاري. وقد مت حترير عقد رهن تاأجري �سقة من الدرجة الويل  اليه من  املنذر  3- حت�سل 
مع البنك بتاريخ 2009/3/4 حيث قام برهن منفعة ال�سكنيه الكائنة يف منطقة املركز التجاري الثانية الر�ش رقم / 51 ورقم ال�سقة / 918 
بالطابق رقم/9 مب�ساحة /1،851 الف قدم مربع نظر مبلغ / 3،000،000 مليون درهم )ثالثة ماليني درهم(. وقد �سدرت �سهادة ملكية 

�سقة من دائرة الرا�سي والمالك بتاريخ 209/3/3 تفيد ان املنذر اليه م�ستاجر لل�سقة من 2008/5/1 اإىل 2107/5/1 
البالغة مبلغ  1،652،642.93مليون درهم )مليون و�ستمائة واثنني وخم�سون الفا  املديونية املرت�سدة بذمته  اليه عن �سداد  املنذر  4- تخلف 

و�ستمائة واثنني واربعون درهما و 93 فل�سا( ا�ستحقاق 2021/12/7 : ورغم التنبيه عليه بال�سداد ال اأنه مل ي�ستجب.
 5- واإعمال لن�ش املادة / 25 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي التي تن�ش علي اأن " للدائن املرتهن رهنا تاأمينيا 
اأو خللفه العام اأو خللفه اخلا�ش ان يبا�سر اجراءات نزع مليكة العقار املرهون وبيعه اذا مل يوؤد الدين يف ميعاده اأو اذا حتقق �سرط يق�سي بحلول 
 الجل قبل انق�ساء ذلك امليعاد . �سريطة انذار املدين اأو حائز العقار اأو الوحدة العقارية املرهونة بوا�سطة الكاتب العدل ملدة ل جتاوز 30 يوم”
املديونية امل�ستحقة البالغة مبلغ / 1،652،642.93 مليون درهم )مليون و�ستمائة واثنني  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر علي  البنك  ينبه  لذلك   -6

وخم�سون الفا و�ستمائة واثنني واربعون درهما و 93 فل�سا( ا�ستحقاق 2021/12/7 
واإل جلاأ البنك املنذر اإيل اإ�ستكمال باقي الإجراءات املن�سو�ش عليها يف القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي وما   -7

ورد بقانون املعامالت املدنية وقانون الجراءات املدنية. 
درهم  مليون   1،652،642.93  / مبلغ  وقدره  بذمته  املرت�سد  الدين  ب�سداد  اإليه  املنذر  على  ينبه  الإنذار  هذا  مبوجب  املنذر  فاإن    ، لذلك 
املوؤرخ  الرهن  2021/12/7 وامل�سمون بعقد  ا�ستحقاق  93 فل�سا(  و  واربعون درهما  الفا و�ستمائة واثنني  )مليون و�ستمائة واثنني وخم�سون 
باإمارة   2008 ل�سنة   14 التاأميني رقم  الرهن  العلني وفقا لأحكام قانون  باملزاد  املرهون وبيعه  العقار  ملكية  نزع  طائلة  حتت   2009/3/4
دبي. متهيدا لطلب احلكم بتذييل عقد الرهن بال�سيغة التنفيذية. وا�سدار المر والقرار بتوقيع احلجز التنفيذي علي العقار املرهون. وذلك 
متهيدا لبيعه باملزاد العلني عمال بن�ش املادتني 25و26 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني بامارة دبي وذلك نظري املديونية 

املرت�سدة يف ذمة املنذر اليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

Date 17/ 3/ 2022  Issue No : 13495
Service of a Judgment Debtor by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
Saving Hyper Supermarket L.L.C owned by Maher Ahmad 

Mohammad Ahmad sole proprietorship LLC 
Payment Notice on Case No. SHCEXCICPL2022/0001077 - Payment Order

To the Judgment Debtors : Saving Hyper Supermarket L.L.C owned by Maher Ahmad 
Mohammad Ahmad sole proprietorship LLC
On ......., a copy of the attached judgment was issued against you in favor of the Plaintiff. 
Execution Applicant: Al RAWABI Dairy CO (L.L.C.)- on the above-mentioned case.
Whereas the mentioned Judgment Creditor has made a request for the execution of the 
judgment and the payment of the specified fees therefor, and whereas the judgement 
to be executed is:
The total including the fees and charges amounting: AED 31,198.
Therefore, you are assigned to execute what was stated in the above mentioned 
executive deed within (15) days from the date of your service of this notice.
Should you fail to do so, the court will take the legal procedures against you to force 
you to execute the same.
Judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70392

Date 17/ 3/ 2022  Issue No : 13495
Defendant's Notification by Publication

The Case Management Office at the Sharjah Federal Court, the Federal Civil Court 
of First Instance, in Case No. SHCFICIREA2022/0000261/ Civil (Partial)

To the Defendant: Sriramu Selvaraj
Residence unknown: Sharjah, Azra Area, Sheikh Salem Bin Sultan AlQasimi, Sharjah Taxi 
Drivers Building, Mobile No. 0523230256
Notification by Publication in English Language
As per the Claimant request : Sharjah Taxi
The above-mentioned case has been filed asking you to:- Obligate the Defendant to pay an 
amount of (33005.06) Thirty-three thousand five dirhams and thirty-three fils, and the legal 
interest at 12% of the date of the claim until full payment.- Obligate the defendant to pay 
fees, expenses and attorney's fees.
You are obligated to attend the session on 29/03/2022 before the Case Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office No. (Case Director Office No. 
2) in person or through an authorized agent, and submit a response memorandum to the 
lawsuit, accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication in order to consider the case mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
Mohamad Hussain Ameen Al-Mulla

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70522

Date 17/ 3/ 2022  Issue No : 13495

Notification of the appeal statement No.: 261/2022 administrative 
(notification by publication)

The Appellant: Elabco for Electronic Appliances Establishment, its 
owner/ Ghassan Subhi Hasan Al Ghusain
The Appellee : Best Corporation Limited
Its address : Notification by publication
Let it be known that the Appeal Judgment No.: 51/2021
sentenced on: 28/12/2021 at the Abu Dhabi Federal Court of Appeal
It was objected for cassation, and you shall deposit a memorandum of 
your defense accompanied by the power of attorney for your attorney and 
the exhibits that you consider submitting to the case management office 
no later than fifteen days from the date of publishing this notification.
Issued on: 09/03/2022.
Case Management Office

UNITED ARAB EMIRATES 
UNION SUPREME COURT

70392

Date 17/ 3/ 2022  Issue No : 13495
Service upon Defendant by Publication

Before Case Management Office - Ajman Federal Court - Federal
Civil Court of First Instance

On Case No. AJCFICIPOR2022/0000844/ Commercial 
(Restricted Jurisdiction)

To: Defendant : AL EKHLAS BUILDING MATERIAL TRADING (L.L.C)
Unknown place of residence: Emirate of Ajman - Al Mowaihat New Industrial, 
Granada Street opposite Al-Hassan Bin Al-Haitham Street. P.O Box: 1005, Tel: 
067487737, Mobile: 0503857123 & 0506322994, Makani No. 0849025780, Email: 
ALEKHLASIlc@yahoo.com
You are requested to attend the hearing of 23/03/2022 before the Case Management 
Office Ajman Federal Court Civil Court of - First Instance - Office No. (Case 
Manager Office No.6) in person or by a legal attorney and submit your answer to 
the case to which you shall attach all the exhibits by no later than ten days from the 
date of publication in order to consider the above-numbered case in your - capacity 
as the Defendant.
Head of Judicial Services Dept. Iman Ahmed Al-Awadi

United Arab Emirates 
Ministry of Justice

70392

العدد 13495 بتاريخ 2022/3/17 
طابق اأر�سي، مبنى 4

جيت دي�سرتيكت
مركز دبي املايل العاملي
�سندوق بريد 211724

دبي، الإمارات العربية املتحدة
هاتف: 97144273333+
فاك�ش: 97144273330+

لئحة ادعاء – املحكمة البتدائية
تاريخ الإ�سدار: 2021/11/4  

CFI-090-2021 :رقم الدعوى
املدعي )املدعون(:

ال�سم: بنك اأى دي بي اآى املحدودة، فرع مركز دبي املايل العاملي
هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة:نعم

رقم بطاقة الهوية الإماراتية: 784-1974-4870975-4
1 4، برج  عنوان 1: 409، طابق 

عنوان 2: الفتان كرن�سي هاو�ش، مركز دبي املايل العاملي، دبي
املوقع: الإمارات العربية املتحدة

رمز بريدي/ �سندوق بريد: 506805
bini@alketbilaw.com :بريد اإلكرتوين

املدعى عليه )عليهم(
ال�سم: فا�ست تيليكوم للتجارة العامة ذ.م.م

هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة: نعم
عنوان 1: طابق ميزانني - مبنى كري�ستال

عنوان 2: �سارع اآل مكتوم، نايف، ديرة
املوقع:الإمارات العربية املتحدة

customer@fasttelecom-uae.com:بريد اإلكرتوين
ال�سم: فا�ست تيليكوم لوجي�ستيك�ش م.م.ح )امل�سماة حالياً اليغان�ش موبايل �سوليو�سنز لوجي�ستيك�ش م.م.ح(

هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة: نعم
D24 عنوان 1: م�ستودع

عنوان 2: املنطقة احلرة مبطار دبي، دبي
املوقع : الإمارات العربية املتحدة

m.eibasi@ems-logistics.ae : بريد اإلكرتوين
ال�سم: فا�ست لينك موبايل م.م.ح )امل�سماة حالياً فا�ست تيليكوم لوجي�ستيك�ش م.م.ح(

هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة: نعم
C21 عنوان 1: م�ستودع رقم

عنوان 2 : املنطقة احلرة مبطار دبي، دبي
املوقع: الإمارات العربية املتحدة

mamoon.fasttelecomgt@gmail.com :بريد اإلكرتوين
ال�سم: ال�سيد/ علي حممد �سامل اأبو عدا�ش

هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة: نعم
عنوان 1: م�ساكن البادية – 2/6 بجانب دبي في�ستيفال �سيتي

عنوان 2 : �سارع بوليفارد البادية
املوقع: الإمارات العربية املتحدة

ali 12964@hotmail.com :بريد اإلكرتوين
ال�سم: //بخط اليد: ال�سيد/ حممد جودت عاي�ش م�سطفى الربغوثي//

هل هو مقيم يف الإمارات العربية املتحدة: نعم
عنوان 1: طابق ميزانني - مبنى كري�ستال -

عنوان 2 : طريق اآل مكتوم، نايف، ديرة
املوقع : الإمارات العربية املتحدة

Hussein@fasttelecom-uae.com :بريد اإلكرتوين
نوع الدعوى

P7 :نوع الدعوى
قيمة الدعوى:

العملة: دولر اأمريكي
املبلغ : 2،291،503.60

ر�سوم املحكمة )دولر اأمريكي(: 36،457.52
جدول �سداد ر�سوم املحكمة:

)35%( دولر اأمريكي واجب �سداده الآن 12،760.13
)35%( دولر اأمريكي واجب �سداده يف  12،760.13

مرحلة اجتماع اإدارة الق�سية
)%30( دولر اأمريكي واجب �سداده يف 10،937.26 

مرحلة املراجعة قبل املحاكمة
تفا�سيل الدعوى - )�سيتبع( 

تفا�سيل موجزة عن الدعوى: املدعي �سركة م�سجلة لدى مركز دبي املايل العاملي مبوجب رخ�سة رقم CL0844. اأبرم 
املدعى عليه الأول/ فا�ست تيليكوم للتجارة العامة ذ.م.م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف دبي وفقاً لقوانني 
دولة الإمارات العربية املتحدة برخ�سة جتارية رقم 533322 اتفاقية ت�سهيالت مع بنك اأي دي بي اأي، فرع مركز دبي املايل 
العاملي. املدعى عليه الثاين/ فا�ست تيليكوم لوجي�ستيك�ش م.م.ح، هي �سركة منطقة حرة م�سجلة مبوجب رخ�سة رقم 366 
يف املنطقة احلرة مبطار دبي. وهي �سركة �سامنة مبوجب اتفاقية الت�سهيالت. املدعى عليه الثالث/ فا�ست لينك موبايل 
�ش.م.ح. هي �سركة منطقة حرة م�سجلة مبوجب رخ�سة 527 يف املنطقة احلرة مبطار دبي، وهي �سركة �سامنة مبوجب 
اتفاقية الت�سهيالت. علي حممد �سامل اأبو عد�ش هو مدير �سركة/ فا�ست لينك موبايل �ش.م.ح. املدعى عليه الرابع، اأردين 
اجلن�سية، هو م�ساهم بن�سبة 49% يف �سركة/ فا�ست تيليكوم للتجارة العامة ذ.م.م وهو �سامن �سخ�سي مبوجب اتفاقية 
الت�سهيالت. املدعى عليه اخلام�ش هو مواطن اإماراتي، وهو �سامن �سخ�سي ح�سب اتفاقية الت�سهيالت. كان املدعى عليه 
الأول املقرت�ش وفقاً لتفاقية الت�سهيالت واملدعى عليهم الثاين والثالث والرابع �سركات �سامنة واملدعى عليهما الرابع 
واخلام�ش �سامنان �سخ�سيان للت�سهيالت. كان ال�سمان غري م�سروط وقطعي وم�سرتك ومتعدد وم�ستمر. وقدم املدعي 
مبوجب اتفاقية الت�سهيالت للمدعى عليه الأول ت�سهيالت �سحب على املك�سوف وت�سهيالت خطاب اعتماد مببلغ اإجمايل 
قدره 12 مليون دولر اأمريكي بتاريخ 4/1/2016. كان الغر�ش من الت�سهيالت تلبية متطلبات راأ�ش املال العامل/ متويل 
ال�سحن ل�سراء ب�سائع جتارية مطلوبة للعمليات اليومية و�سداد الدفعات للموردين مقابل �سراء الب�سائع مبوجب خطاب 
اعتماد وخ�سم كمبيالت/ فواتري م�ستلمة خالل �سياق العمل العتيادي. وقدم املدعى عليه الأول بتاريخ 4/1/2016 �سنداً 
اإذنياً يتعهد فيه ب�سداد املبلغ امل�ستحق اإىل البنك بالإ�سافة اإىل الفائدة، موقعاً ح�سب الأ�سول من قبل املدعى عليه الرابع. 
ومت تخفي�ش حد الت�سهيالت الئتمانية بتاريخ 10 اأبريل 2016 اإىل 6 مليون دولر اأمريكي من 12 مليون دولر اأمريكي 
عن طريق خطاب �سادر من املدعي اإىل املدعى عليه الأول. وعماًل بالبند 10.4 من اتفاقية الت�سهيالت اإذا اأخفق املقرت�ش 
يف �سداد اأي مبالغ م�ستحقة ال�سداد مبوجب اأي من وثائق التمويل اأو اأخفق يف المتثال لأي حكم من وثائق التمويل، يجب 
على املقرت�ش �سداد فائدة على جميع املبالغ امل�ستحقة بن�سبة )اأ( 2% �سنوياً )ب( بال�سعر املعتمد )ج( بالهام�ش. ووفقاً للبند 
15.1 )اأ( اإذا اأخفق املقرت�ش يف �سداد اأي مبلغ ملزم ب�سداده مبوجب اأي وثيقة متويل اأو تقدمي اأي وديعة مطلوبة مبوجب 
هذه التفاقية )يف كل حالة( يف الوقت وبالطريقة املحددة مبوجبه اإل اإذا كان )1( اإخفاقه يف ال�سداد ناجتاً عن خطاأ اإداري 
اأو فني و)2( يتم ال�سداد يف غ�سون ثالثة اأيام عمل من تاريخ ال�ستحقاق مبوجب �سروط التفاقية وموافقة املدعى عليهم 
رهن  اتفاق   2016 يناير  �سراحة على اأنه ملزم بتنفيذ البنود وال�سروط مبوجب وثائق التمويل. اأبرم املدعي بتاريخ 4 
ح�ساب مع املدعى عليه الأول للح�ساب رقم 9001103000002059 يقوم املقرت�ش مبوجبها، ك�سمان ل�سداد الأموال 
امل�سمونة واإبراء الذمة والأداء عند ال�ستحقاق لاللتزامات امل�سمونة، بالرهن قطيعاً ودون قيد ويوافق على اأن يرهن للبنك 
كافة حقوق امللكية وامل�سلحة يف الأر�ش للمانح. ويكون القانون احلاكم واملحاكم �ساحبة الخت�سا�ش وفقاً لالتفاقية هي 
قوانني مركز دبي املايل العاملي وحماكم مركز دبي املايل العاملي. واأ�سدر املدعي خطاب موافقة للمدعى عليه الأول بتاريخ 
10 يوليو 2017 لتجديد اإجمايل حدود راأ�ش املال العامل، يتم مبوجبه جتديد الت�سهيالت اإىل حد اإجمايل قدره 4.50 
مليون دولر اأمريكي. واأخفق املدعى عليه الأول يف اأن ي�سدد للمدعي ق�سط اأ�سل الدين والفائدة امل�ستحقة يف تواريخ خمتلفة 
لقاء الت�سهيالت واأخفق بتجديد الت�سهيالت. وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه مت تقدمي �سيك مببلغ اإجمايل قدره 8،229،760 
درهم اإماراتي م�سحوب على البنك العربي املتحد من قبل املدعى عليه الأول )موقع ح�سب الأ�سول من قبل املدعى عليه 
الرابع( اإىل املدعي ك�سيك �سمان للت�سهيالت املذكورة اأعاله التي مت احل�سول عليها وفق اتفاقية الت�سهيالت ويكون املدعى 
عليهم م�سوؤولني عن فائدة التخلف عن ال�سداد بن�سبة  2% �سنوياً فوق ن�سبة فائدة الت�سهيالت على املبالغ املتعرثة مبوجب 
الت�سهيالت. وتخلف املدعى عليه الأول عن �سداد الدفعات عن الت�سهيالت التي مت احل�سول عليها واأودع املدعي ال�سيك 
مببلغ  8،229،760 درهم اإماراتي م�سحوباً على يونايتد بنك ليمتد، والذي مت رف�سه ب�سبب عدم كفاية الر�سيد بتاريخ 
2019/1/5 وبتاريخ 1 اأكتوبر 2018 بلغ اإجمايل املبلغ امل�ستحق الذي يتعني �سداده من قبل املدعى عليهم ب�سكل م�سرتك 
اإىل املدعي مبا يف ذلك الفائدة والر�سوم اجلزائية 2،291،503.60 دولر اأمريكي. وفيما يتعلق باأحكام اتفاقية الت�سهيالت 
اأر�سل املدعي اإ�سعار مطالبة بتاريخ 3 يناير 2019 اإىل جميع املدعى عليهم مت اإبالغهم مبوجبه اأنه نظراً لعدم �سداد املبالغ 
امل�ستحق يف تاريخ ال�ستحقاق مت اإلغاء الت�سهيالت الئتمانية واأن املبلغ الأ�سا�سي امل�ستحق بالإ�سافة اإىل الفائدة امل�ستحقة 
يبلغ 2،291،503.60 دولر اأمريكي. اأخفق املدعى عليهم حتى تاريخه و/اأو رف�سوا �سداد مبلغ الت�سهيالت. ووفقاً للبند 
فاإن القانون احلاكم لتفاقية الت�سهيالت هو قانون دولة الإمارات العربية املتحدة وميكن رفع اأي اإجراءات قانونية   22
اأمام حماكم دبي، الإمارات العربية املتحدة. وبناء عليه، رفع املدعي الق�سية اأمام حمكمة دبي رقم 2019/829 - جتاري 
كلي، بتاريخ 2019/5/9 خل�ش فيها تقرير اخلبري اإىل اأنه يجب �سداد مبلغ وقدره 2،344،881 دولر اأمريكي ب�سكل 
م�سرتك من قبل املدعى عليهم. ولكن، اأ�سدرت املحكمة حكمها بتاريخ 2020/4/23 برد الق�سية على �سند من القول اأن 
حمكمة مركز دبي املايل العاملي تتمتع بال�سلطة الق�سائية للنظر يف الق�سية والبت فيها. عالوة على ذلك، ين�ش البند 22.2 
من اتفاقية الت�سهيالت على اأنه ميكن للبنك اتخاذ اإجراءات �سد املقرت�ش يف اأي اخت�سا�ش ق�سائي يراه منا�سباً. ونظراً لأن 
املدعي هو كيان م�سجل يف مركز دبي املايل العاملي ومبا اأن للمحكمة البتدائية يف مركز دبي املايل العاملي الخت�سا�ش الأ�سلي 
وفقاً للمادة 5 )اأ( من قانون ال�سلطة الق�سائية لنظر الق�سية، وكذلك فاإن املعاملة جرت يف مركز دبي املايل العاملي. لذلك، 
يرغب املدعي يف حل النزاع اأمام حماكم مركز دبي املايل العاملي. يطلب املدعي 1( �سداد مبلغ 2،291،503.60 دولر 
اأمريكي من املدعى عليهم بالت�سامن والتكافل بالإ�سافة اإىل فائدة بن�سبة 12% وفقاً للمادة 76 من القانون التجاري 
لدولة الإمارات العربية املتحدة من تاريخ اإ�سعار الطلب. 2( اأي تعوي�سات اأ�سرار اأخرى حتددها املحكمة. 3( تكاليف هذه 

الدعوى.
الخت�سا�ش الق�سائي 

مركز دبي املايل العاملي 
القانون

العربية  الإمارات  قانون  الت�سهيالت هو  اتفاقية  القانون احلاكم يف  يكون   22 البند  وفق   : النزاعات  القانون احلاكم يف 
املتحدة.

قانون منح الخت�سا�ش ملحاكم مركز دبي املايل العاملي : املادة 5 )اأ( من قانون ال�سلطة الق�سائية يف مركز دبي املايل العاملي
الطلبات : يطلب املدعي 1( �سداد املدعى عليهم ملبلغ 2،291،503.60 دولر اأمريكي بالت�سامن والتكافل بالإ�سافة اإىل 
فائدة بن�سبة 12% وفقاً للمادة  76 من القانون التجاري لدولة الإمارات العربية املتحدة من تاريخ اإ�سعار املطالبة. 2( اأي 

تعوي�سات اأخرى حتددها املحكمة. 3( تكاليف رفع هذه الدعوى.
موقع املحاكمة : يف دبي

اإقرار : يقر موكلنا باأن احلقائق الواردة يف ا�ستمارة الدعوى هذه �سحيحة.
ال�سم الكامل : بيني �ساروج

التوقيع: يوجد توقيع
املمثل القانوين 

ال�سركة/ ال�سم : خليفة بن هويدن الكتبي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
1204A : رقم ت�سجيل املحكمة

العنوان : 804، �سارع املدينة مبنى بور �سعيد ديرة، دبي
saranya@alketbilaw.com :بريد اإلكرتوين

هاتف : 042943940 
�ست�ستلم مبجرد تقدمي لئحة الدعوى اخلا�ش بك بنجاح تاأكيداً وفاتورة تتم ت�سويتها قبل قبول دعواك وال�سري بها، واإذا مل 
ينجح تقدمي للوثائق املطلوبة ف�ست�ستلم ر�سالة ت�سرح اخلطاأ وكيفية ت�سحيحه. اإذا كان لديك اأي م�ساكل يف ملء الالئحة 
اأو كنت بحاجة اإىل مزيد من امل�ساعدة، فريجى الت�سال بنا على الرقم 97144273333+ اأو عرب الربيد الإلكرتوين 
registry@difccourts.ae. تفتح حماكم مركز دبي املايل العاملي من ال�ساعة 10 �سباحاً اإىل ال�ساعة 4 م�ساء من 
الأحد اإىل اخلمي�ش. يرجى توجيه )غري مقروء(، لدى املحكمة اإىل ال�سجل )registry@difccourts.ae( وذكر 

رقم الدعوى اإذا مل تكن )غري مقروء(.

حماكم مركز دبي املايل العاملي  
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عربي ودويل

����ص���ي���ك���ون 
�ص�اخنا  نق�ا�صً�ا 
دور  ح��������ول 
ال������ق������وات 
امل�������ص���ل���ح���ة 
الأمل��ان��ي��ة يف 
ال���ع���الق���ات 
ال����دول����ي����ة

هل انتهى الرتدد الأملاين, و�صبط النف�س, 
والإميان باحلوار »من يتكلم ل يطلق النار«؟

ك�ّسر �مل�ست�سار �ملحرمات

الدفاع والأمن: اأملانيا ت�صتبدل جلدها وتغّي م�صارها...!
•• الفجر -ديتليف بوهل –ترجمة خرية ال�صيباين

   كانت �ملفاجاأة كاملة -�أو كادت. �إن ما �أعلنه �مل�ست�سار 
�أوالف �سولتز يف 27 فرب�ير من على منرب �لبوند�ستاغ، 
�الأملانية.  و�لدفاع  �الأمــن  �سيا�سة  م�سار  جذرًيا  يغرّي 
تفا�سيل هذ� �لتغيري، �لتي �سرح �مل�ست�سار �أنها �سرورية 

فرب�ير،   24 يف  �لتاريخي”  “�ملنعطف  مو�جهة  يف 
تاريخ �لهجوم �لرو�سي على �أوكر�نيا، مل تكن معروفة 
�أوالف �سولتز  �ملقربني. فقد تخلى  ل�سركائه  بالكامل 
ل�سنو�ت  �أملانيا  عنها  د�فعت  �لتي  �ملو�قف  عن  فجاأة 
عديدة، وخا�سة، من قبل حزبه، �حلزب �ال�سرت�كي 
�لدميقر�طي، وحزب �خل�سر -حتى 25 فرب�ير.    مل 

�لكتل  قادة  وال  �ملالية،  وزير  با�ستثناء  �لــوزر�ء،  يكن 
�ملحددة  باالإعالنات  در�ية  على  للتحالف،  �لربملانية 
�أملانيا  �إ�سد�رها: �تفاق  �مل�ست�سار على و�سك  �لتي كان 
�سويفت  �لدولية  �ملالية  �ملعامالت  نظام  منع  على 
عدد  على  فقط  �لبد�ية  يف  ينطبق  �أنه  رغم  لرو�سيا، 
�إ�سايف  �سندوق  �إن�ساء  �لرو�سية؛  �لبنوك  من  خمتار 

بقيمة 100 مليار يورو لرب�مج ت�سليح �جلي�س �الأملاين؛ 
2 باملائة  �أكرث من  �النفاق بانتظام من �الآن ف�ساعًد� 
من �لناجت �ملحلي �الإجمايل على �لدفاع. كل هذ� بعد 
�ل�سماح ع�سية �تخاذ هذه �لقر�ر�ت بت�سليم �الأ�سلحة 
�إىل �أوكر�نيا. لقد ك�سر �مل�ست�سار �ملحرمات يف �ل�سيا�سة 

�الأملانية بطريقة غري م�سبوقة.

هل هي القطيعة بني �سولتز والرو�ش

اجلي�ش الملاين ي�ستعيد عافيته

املانيا تقطع مع النزوع ال�سلمي

وزيرة الدفاع الملانية واملهمة ال�سعبة

وزير املالية املتق�سف يتبنى قرارات امل�ست�سار

كان �حلزب �ال�سرت�كي �لدميقر�طي د�ئما على قناعة باأن �الأمن يف �أوروبا يجب �أن يتم مع رو�سيا، ولي�س �سدها

�الأغلبية مطالبة بت�سجيع �لنقا�س �ال�سرت�تيجي يف �لبالد بداًل من حماولة تفاديه كما يف �ملا�سي

بناء  ا�ستثنائية  جل�سة  يف  اجتمع     
اأيام  ثالثة  بعد  امل�ست�سار  طلب  على 
الرو�سي  ال��ع�����س��ك��ري  ال���ه���ج���وم  م���ن 
اختيار  الأوك��ران��ي��ة، مت  على اجل���ارة 
م�سرًحا،  ليكون  الفيدرايل  الربملان 
الزعامة  كّر�ست  حيث  اأح���د،  ي��وم  يف 
نف�سها،  �سولتز  لأولف  ال�سيا�سية 
دي�سمرب   8 انتظارها منذ  وقد طال 
على  من�سبه.  توليه  تاريخ   2021
رف�ش  تر�سيخ  مت  الوطني،  امل�ستوى 
“مناطق  اإىل  الأ����س���ل���ح���ة  ت�����س��ل��ي��م 
داخ��ل احل��زب ال�سرتاكي  الأزمات” 
وكان  اخل�سر،  وح��زب  الدميقراطي 

جزًء من حم�سهما النووي. 
    ومت تاأكيد ه��ذا املبداأ م��رة اأخرى 
الرو�سي  ل��ل��ه��ج��وم  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 
ع����ل����ى اأوك������ران������ي������ا م�����ن ق����ب����ل وزي�����ر 
دميقراطي(  )ا���س��رتاك��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
ت��ل��ف��زي��وين. وخ����الل احلملة  ب��ث  يف 
امل��ا���س��ي، تعر�ش  ال��ع��ام  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
امل�سارك  ال��زع��ي��م  ه��اب��ي��ك،  روب������رت 
حل������زب اخل�������س���ر اآن������������ذاك، ون���ائ���ب 
امل�ست�سار الآن، لنتقادات �سديدة من 
قبل اأ�سدقائه لقوله خالل زيارة اإىل 
ال�سعب  يكون من  اأنه رمبا  دونبا�ش 
الأ�سلحة  م��ن  الأوك��ران��ي��ني  ح��رم��ان 
قد  �سولتز  اأولف  وك���ان  ال��دف��اع��ي��ة. 
�سارك يف املوقف الراف�ش هذا. ومنذ 
يوم ال�سبت املا�سي، اأ�سبح هذا املنطق 
من املا�سي.    قرار الناتو، الذي مت 
�سبه  �سم  بعد   2014 ع��ام  ت��اأك��ي��ده 
جزيرة القرم من قبل رو�سيا، والذي 
الأع�ساء  ال����دول  تنفق  ب���اأن  يق�سي 
ناجتها  باملائة من   2 يقل عن  ما ل 
املحلي الإجمايل على الدفاع اعتباًرا 
ل  قبوله  يتم  مل   ،2024 ع��ام  م��ن 
م��ن ق��ب��ل اخل�����س��ر، ك��ان��وا حينها يف 
املعار�سة، ول من قبل عدد كبري من 
الدميقراطي،  ال���س��رتاك��ي  احل���زب 
اخلارجية      وزي������ر  ب��ت��وق��ي��ع  ال�������ذي، 
ف���ران���ك ف���ال���رت ���س��ت��اي��ن��م��اي��ر، واف���ق 
م��ع ذل��ك على ه��ذا الل���ت���زام. ب��ل اأن 
اأولف  املالية  وزير  ميزانية  توقعات 
اأعلنت  �سولتز”2021-2018” 
ع���ن ان��خ��ف��ا���ش ط��ف��ي��ف يف الإن���ف���اق 
زيادات  2022 بعد  ع��ام  م��ن  ب��داي��ة 
ال���ن���اجت  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   1.5 ب���ن���ح���و 

كانت  لطاملا  اخل�سو�ش.  وج��ه  على 
“العالقات  ع��ن  معينة  ف��ك��رة  ه��ن��اك 
وهي  ورو�سيا،  اأملانيا  بني  اخلا�سة” 
من  كما  الي�سار  من  مدعومة  فكرة 
اليمني، وفوق كل �سيء، فاإن احلزب 
املعنّي  هو  الدميقراطي  ال�سرتاكي 

بالأمر.
   ان حزب ويلي براندت ال�سرتاكي 
�ساهمت  ال����ذي  ه���و  ال���دمي���ق���راط���ي، 
����س���ي���ا����س���ة الن�������ف�������راج م�����ع الحت�������اد 
ال�������س���وف���ي���ات���ي ال����ت����ي اع���ت���م���ده���ا يف 
الكتلة  ان����ه����ي����ار  يف  ال�������س���ب���ع���ي���ن���ات 
الباردة،  احل��رب  ونهاية  ال�سوفياتية 
كان  وق��د  وال���ق���ارة.  ال��ب��الد  وتق�سيم 
الدميقراطي،  ال���س��رتاك��ي  احل���زب 
وانهيار  اأمل��ان��ي��ا  ت��وح��ي��د  اإع������ادة  ب��ع��د 
الت�سعينات،  يف  ال�سوفياتي  الحت���اد 
هو من اأن�ساأ ودّعم العديد من اأ�سكال 
م�ستوى  ع��ل��ى  وال���ت���ع���اون  امل��ن��اق�����س��ة 
املجتمعات وال�سركات املدنية الأملانية 
وال��رو���س��ي��ة، وال����ذي ك���ان دائ��م��ا على 
قناعة باأن الأم��ن يف اأوروب��ا يجب اأن 

يتم مع رو�سيا، ولي�ش �سدها.
احلزب  م��ن  م�ست�سار  ي��دي��ن  واأن     
اأولف  ال��دمي��ق��راط��ي،  ال����س���رتاك���ي 
�سولتز، الآن العدوان امل�سلح لرو�سيا 
اأن  اأدرك  ي��ك��ون  ع��ل��ى ج��ارت��ه��ا؛ ف��ق��د 
ال��رئ��ي�����ش ال��رو���س��ي ك���ذب ع��ل��ي��ه، واأن 
العديد من ممثلي احلزب ال�سرتاكي 
ال����دمي����ق����راط����ي، ال����ذي����ن ال���ت���زم���وا 
ل�سنوات بال�سداقة الأملانية الرو�سية، 
اأُجربوا على ترك مهامهم -كل هذا 
اأخالقّي  حت���ّد  اآخ����ر،  حت��دًي��ا  ي�سكل 
لفاعلني �سيا�سيني يف اأملانيا، قريبني 
اأو منتمني اإىل حزب امل�ست�سار �سولتز 
التقليدية  ال�سيا�سة  لتوه  قلب  الذي 
الدميقراطي،  ال���س��رتاك��ي  ل��ل��ح��زب 
اإ�سافة  ال��رو���س��ي.  ال���ع���دوان  ب�سبب 
للحزب  ال�����س��اب��ق  امل�����س��ت�����س��ار  اأّن  اإىل 
غريهارد  الدميقراطي،  ال�سرتاكي 
�سرودر، ل يزال يرف�ش، بعد اندلع 
فالدميري  �سديقه  قبل  من  احل��رب 
نياباته  م����ن  ال����س���ت���ق���ال���ة  ب����وت����ني، 
الرو�سية،  ال��دول��ة  ل�سركات  املربحة 
النقا�ش  ه��ذا  ت��اأث��ري كبري يف  ول��ه��ذا 

العام يف منعطف تاريخي.
م�ست�سار �سابق حللف �لناتو. 

احلزب  وموافقة  الإج��م��ايل.  املحلي 
يوم  منذ  الدميقراطي.  ال�سرتاكي 
الرف�ش  ذاك  امل��ا���س��ي، جتعل  الأح���د 
م����ن امل�����ا������س�����ي.    ه����ل ت�������س���ري ه���ذه 
التفا�سيل بو�سوح اإىل مدى التغيري 
امل�ست�سار.  اأع��ل��ن��ه  ال����ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
الأمل����اين، و�سبط  ال���رتدد  انتهى  ه��ل 
ال��ن��ف�����ش، والإمي�������ان ب���احل���وار “من 
يتكلم ل يطلق النار”؟ على ال�سعيد 
اأملانيا قدمها عن  الدويل، هل رفعت 
الفرامل وقررت و�سعها على امل�سّرع؟ 
ذل��ك، وهو  اأك��رث تعقيًدا من  الو�سع 
اأم����ر ل ي��ث��ري ال��ده�����س��ة ب��ال��ن��ظ��ر اىل 
خ���ط���ورة الأح������داث -ف���احل���رب على 
احلدود، اأطلقتها قوة نووية عظمى. 
وت���ربز ال��ي��وم ث��الث��ة حت��دي��ات ب�سكل 

عاجل.

�إىل �أي مدى �حلكومة
 م�ستعدة للذهاب؟

   من ناحية، يجب ترجمة الإجراءات 
املعلنة اإىل اأفعال. وهذا هو التحدي 
ال�سيا�سات  ت��واج��ه��ه  اأن  يجب  ال���ذي 
اإطار  ت�سكل  ت���زال  ل  ال��ت��ي  احل��زب��ي��ة 
العمل جلميع الإجراءات احلكومية. 
وهذا لن يكون �سهال. فمع العقوبات 
على  املفرو�سة  واملالية  القت�سادية 
ن�سبًيا،  ب�سرعة  الأم��ور  رو�سيا، ت�سري 
املتعلقة  الإج�������راءات  م���دى  ان  غ��ري 
بنظام �سويفت �سيتم تقييمها لحًقا. 
لأن اأملانيا، اأكرث من الدول الأوروبية 
على  ك��ب��ري  ب�سكل  تعتمد  الأخ�����رى، 
رو�سيا  من  الهيدروكربونات  واردات 
باملائة   37 ال��غ��از،  م��ن  باملائة   55“

من النفط، 50 باملائة من الفحم«.
احلكومة  ق�������ررت  ب����ال����ت����اأك����ي����د،      
وب�سرعة  �سيء  بكل  القيام  اجلديدة 
الو�سع،  ه����ذا  م���ن  ال���ب���الد  لإخ������راج 
اإيقاف  ��ا  اأي�����سً ت��ق��رر  ق��د  لأن رو���س��ي��ا 
ه����ذه ال���������س����ادرات. ل���ن حت����دث هذه 

هل ل يزال هذا �ساحًلا؟”؛ جمتمع ل 
يهتم كثرًيا بقواته امل�سلحة وبالذين 
وجد  جمتمع  اجل���ن���ود؛  ي�سكلونها، 
راحته يف موقع بعيد عن ال�سراعات، 
للدفاع  جي�ش  ���س��وى  ُيقبل  ل  حيث 
امل��ج��ت��م��ع ل يرى  الأر�������ش، لأن  ع��ن 
ك��م��ا �سيدور  ل���ل���ب���الد.     ت��ه��دي��د  اأي 
الأمنية  ال�سيا�سة  دور  حول  النقا�ش 
وال��دف��اع��ي��ة لأوروب������ا. ه��ل ي��ج��ب اأن 
اأوروب���ا ق���ادرة وب���اأي �سكل على  تكون 
�سوتها  يجعل  دور جيو�سيا�سي  لعب 
و�سيكون  وحم�����رتًم�����ا؟  م�������س���م���وًع���ا 
ودور  الناتو  م�ستقبل  ح��ول  النقا�ش 
والذي  اأوروب����ا،  املتحدة يف  ال��ولي��ات 
�سي�ستمر يف الرتكيز ب�سكل اأكرب على 
و�ستكون  ال��ه��ادئ،  وامل��ح��ي��ط  ال�سني 
التي  وامل��ك��ان��ة  رو�سيا  ح��ول  مناق�سة 

يجب اأن حتتلها يف اأوروبا.
الطاولة  ع��ل��ى  م���ط���روح  ه����ذا  ك���ل     
اأملانيا اتخاذ قرار  عندما يتعني على 
ب�ساأن اجلهود التي هي على ا�ستعداد 
ل��ب��ذل��ه��ا لإع�����ادة ب��ن��اء ق���وة دف���اع ذات 
اإذا  كذلك،  تعد  مل  وه��ي  م�سداقية، 
قوات  ارك��ان  رئي�ش  ب�سيحات  �سّلمنا 
�سياأخذ  وع��ن��دم��ا  التحذيرية؛  ال��رب 
احللفاء التزامات برلني على حممل 
اقت�ساد  اأك��رب  التزامات  وه��ي  اجل��د، 
يف اأوروب���ا.    من اجليد اأن نعلن، يف 
مواجهة احلرب احلالية يف اأوكرانيا، 
املالية.  اجل��ه��ود  زي���ادة هائلة يف  ع��ن 
اإذا مل تقرتن  كافياً  ه��ذا  يكون  ول��ن 
هذه اجلهود بدعم قوي من املجتمع 
امل�����دين، ال���دع���م ال����ذي ل مي��ك��ن اأن 
من  املجتمع  يتمكن  اأن  دون  يتطور 
ه��و على  مل��ا  “عامة”  روؤي����ة  ت��ك��وي��ن 

املحك.

»عالقات خا�سة” مع رو�سيا
الثالث،  اإىل ذلك التحدي     ي�ساف 
ال���ت���ح���دي ال�������ذي ي���واج���ه���ه الأمل�������ان 

التغيريات بني ع�سية و�سحاها. ويف 
تكون  اأن  اأمل��ان��ي��ا  تريد  ذل��ك،  غ�سون 
ق���ادرة على ال���س��ت��م��رار يف دف��ع ثمن 
لنظام  الكامل  ال��وق��ف  اإن  واردات��ه��ا. 
�سويفت �سيجعل مثل هذه العمليات 
يف غاية ال�سعوبة، ومل ي�ستبعد وزير 
العقوبات  ه��ذه  ت�سديد  ذل��ك.  املالية 
اأوقفت  وق��د  ي���زال ممكنا،  ل  امل��ال��ي��ة 
رو�سيا،  يف  عملياتها  ال�سركات  عديد 
مما �سيرتك ب�سماته على القت�ساد 
الأملاين والأوروبي. مل ن�سل بعد اإىل 
مدى  اأي  اإىل  لكن  الت�سعيد،  نهاية 
م�ستعدة احلكومة الأملانية الذهاب؟ 
ذلك  يبقى  �سيا�سية؟  خماطر  وب��اأي 

للمراقبة.
   يطرح �سندوق الدفاع البالغ 100 
�سيا�سية  م�ساكل  ��ا  اأي�����سً ي���ورو  مليار 
امل�ست�سار.  خطاب  يف  ذك��ره��ا  يتم  مل 
يقرتح اأولف �سولتز دمج اإن�ساء هذا 
يعني  وه��ذا  الد�ستور.  يف  ال�سندوق 
املعار�سة،  اأ���س��وات  اإىل  �سيحتاج  اأن��ه 
الدميقراطي  امل�سيحي  الحت���اد  اأي 
الجتماعي،  امل�����س��ي��ح��ي  الحت������اد   /
يتطلب  ال��د���س��ت��ور  يف  تغيري  اأي  لأن 
الربملان،  الثلثني يف جمل�سي  اأغلبية 

البوند�ستاغ والبوند�سرات. 
   ول��ك��ن، رغ���م ان ف��ري��دري��ك مريز، 
ال��زع��ي��م اجل���دي���د ل��ل��م��ع��ار���س��ة، اأكد 
امل�ست�سارة  ح����زب  دع����م  ل��ل��م�����س��ت�����س��ار 
“�سوتوا  مل�سروعه  مريكل  ال�سابقة 
م����ع اأح��������زاب ال���ت���ح���ال���ف ع���ل���ى ق����رار 
ي�سع  فاإنه  امل�ست�سار”  موقف  يدعم 
يتعلق  فيما  ال�سندوق  لهذا  �سروًطا 
و�ستكون  ال��دول��ة.  مديونية  بقواعد 
املالية  ل��وزي��ر  خ��ا���س��ة  م�سكلة  ه���ذه 
كري�ستيان ليندنر، الذي، من ناحية، 
ك��زع��ي��م ل��ل��ح��زب ال���ل���ي���ربايل، ميثل 
لكنه،  الئ��ت��الف،  يف  التق�سف  جانب 
ت��ب��ّن��ى م�سروع  اأخ������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
امل�ست�سار هذا، واعطاه ا�سما يتما�سى 

كبرية  م�سكلة  ��ا  اأي�����سً ه��ذه  و�ستكون 
لمربخت  كري�ستني  الدفاع  لوزيرة 
“احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي”، 
التي جتد نف�سها يف مواجهة م�سكلة 
الإنفاق  ب��رام��ج  لإدارة  بيتها  تنظيم 
هي  والتي  اأف�سل،  ب�سكل  واملقتنيات 
ان���ت���ق���ادات م��ت��ع��ددة ومنذ  م��و���س��وع 
اأكرث،  ننفق  اأن  فقبل  طويلة.  ف��رتة 

يجب اأن ننفق ب�سكل اأف�سل.

�لتز�م ��سرت�تيجي
   هنا ياأتي التحدي الثاين -التحدي 
يتم  الآن،  ح���ت���ى  ال����س���رتات���ي���ج���ي. 
احل����دي����ث، ك���م���ا ج�����رت ال�����ع�����ادة، عن 
امل���ال. ويف كثري م��ن الأح��ي��ان، كانت 
امل��ن��اق�����س��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��دول��ي��ة يف 
وال�سوؤال:  امل���ال.  ح��ول  ت���دور  اأمل��ان��ي��ا 
املال لفعل م��اذا، ولأي غر�ش، غالًبا 

ما يتم تركه جانًبا.
ُي��ط��رح الآن   غ��ري ان ه���ذا ال�����س��وؤال 
ُتعرف  وق��ت م�سى. ل  اأي  اأك��رث من 
ال�����س��ي��ا���س��ة الأمل���ان���ي���ة ب��ان��خ��راط��ه��ا يف 
�سواء  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  امل��ن��اق�����س��ات 
يف ���س��ي��اق الحت����اد الأوروب������ي وروؤي���ة 
و�سواء  ال���س��رتات��ي��ج��ي،  ال���س��ت��ق��الل 
داخ�������ل ال����ن����ات����و وم�������س���األ���ة اجت���اه���ه 
للم�ستقبل. واليوم، هذه الأ�سئلة تثار 
اللتزامات  اإىل  فبالإ�سافة  نهائيا. 
امل�ست�سار،  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
يجب على احلكومة اأن تف�سح املجال 

للتزام ا�سرتاتيجي.
اأولف  ت�����س��ري��ح��ات  ع��ل��ى  وب���ن���اء     
�سولتز، الأغلبية مطالبة باأن ت�سجع 
النقا�ش ال�سرتاتيجي يف البالد بدًل 
املا�سي.  يف  كما  تفاديه  حماولة  من 
القوات  دور  ح���ول  ن��ق��ا���ًس��ا  و���س��ي��ك��ون 
وهو  الدولية،  العالقات  يف  امل�سلحة 
يف�سل  جمتمع  يف  م��رف��و���ش  نقا�ش 
ك���ل م���ا ه���و ع�سكري  الب���ت���ع���اد ع���ن 
“لأ�سباب تاريخية، هذا �سحيح؛ لكن 

مع اأ�سدقائه لتهدئتهم حيث �سيكون 
�سندوق  مب���ث���اب���ة  ال�������س���ن���دوق  ه�����ذا 
يبقى  اأجل احلرية”.  “ا�ستثمار من 
ع��ن��د تقدمي  ���س��ي��ح��دث  م���ا  ن���رى  اأن 

الن�سو�ش.
باإعالن  م�سروًرا  اجلميع  يكن  مل     
امل�ست�سار زيادة الإنفاق على امليزانية 
 2 ي���زي���د ع����ن  اإىل م����ا  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اأ�ساد  م��ن  اأول  وك���ان  ��ا،  اأي�����سً ب��امل��ائ��ة 
امل�سيحي  احل��زب  املعار�سة  ن��واب  ب��ه 
الليربايل  واجل��ان��ب  ال��دمي��ق��راط��ي، 
ت�ساءل  ح�����ني  يف  الئ������ت������الف،  م�����ن 
وال�سرتاكيني  اخل�سر  ح��زب  ن���واب 
اجلناح  وط���ال���ب  ال���دمي���ق���راط���ي���ني. 

ال����ي���������س����اري ل����ل����ح����زب ال�����س����رتاك����ي 
تلحق  ب��األ  الفور  على  الدميقراطي 
الع�سكرية  امليزانية  يف  ال��زي��ادة  ه��ذه 
بالربامج  ال�سرر  التي يريد دعمها، 
الجتماعية؛ وي�سر اخل�سر على األ 
يوؤثر هذا على امل�ساريع املكلفة للغاية 

لالنتقال البيئي لالقت�ساد.
الثقيلة  امل��ه��م��ة،  ث��ق��ل  ازداد  ل��ق��د     
املطالب  ال���ت���ح���ال���ف،  ل���ه���ذا  ا����س���ال، 
ب��ت��ح��دي��ث ال���ب���الد وال�����س��ي��ط��رة على 
ان�سباط  اح�����رتام  م���ع  امل���ن���اخ  ت��غ��رّي 
نرى  اأن  ويبقى  امل��ي��زان��ي��ة.  يف  معني 
�سيتم احلفاظ على هذه  ك��ان  اإذا  ما 
بها.  الوفاء  �سيتم  وكيف  اللتزامات 
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الأ�سواق  اإىل  ال��دول��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
�سيلعب  املكتب  ان  العاملية، معترباً 
ال�سركات  ت��ع��ري��ف  يف  م��ه��م��اً  دوراً 
ال�ستثمار  ب��ف��ر���ش  الإم����ارات����ي����ة 
ال�سركات  وتعريف  مبوري�سيو�ش، 
ال�ستثمار  بفر�ش  موري�سيو�ش  يف 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  ول���ف���ت  دب������ي.  يف 
اإدارة غرف دبي اإىل اأن جتارة دبي 
موري�سيو�ش  م���ع  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري 
املا�سية  ال��ث��الث  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
حوايل  بلغت   )2020-2018(
اإىل  م�����س��رياً  دره�����م،  م��ل��ي��ار   1.1
بالتبادل  لالرتقاء  اإمكانات  وج��ود 
م�ستويات  اإىل  وتعزيزه  التجاري 
ي�ساهم  اأن  وم���ت���وق���ع���اً  اأف���������س����ل، 
�سادرات  تعزيز  يف  اجلديد  املكتب 
اأ�سواق  اإىل  دب��ي  ���س��ادرات  واإع����ادة 

موري�سيو�ش والقارة الأفريقية.
واأ�سار الغرير اإىل اإلتزام غرف دبي 
والدعم  الت�سهيالت  ك��ل  ب��ت��وف��ري 
ودعم  امل�سرتكة،  ال��ت��ج��ارة  لتعزيز 
جمتمعات الأعمال يف كل من دبي 
اجلهود  اأن  معترباً  وموري�سيو�ش، 
من�سبة على الرتويج لدبي كمركز 
مكانة  وت��ر���س��ي��خ  ع���امل���ي،  جت�����اري 
لال�ستثمارات  ك���ب���واب���ة  الإم��������ارة 

العاملية.
املكتب كذلك معايل  و�سهد افتتاح 
رينجانادين بادايا�سي، وزير املالية 
القت�سادية  والتنمية  والتخطيط 
من  ع��دد  بجانب  موري�سيو�ش  يف 
جتارة  غ��رف��ة  يف  الإدارات  م����دراء 
الوفد من  اأع�ساء  وع��دد من  دب��ي 
امل�سوؤولني  كبار  م��ن  موري�سيو�ش 

احلكوميني.

•• دبي-الفجر:

مكتباً  اأم�ش  موري�سيو�ش  افتتحت 
ل��ه��ا يف م��ق��ر غ����رف دبي  مت��ث��ي��ل��ي��اً 
وذلك لدعم ال�ستثمارات الثنائية، 
وتعزيز التبادل التجاري امل�سرتك، 
القت�سادي  ب��ال��ت��ع��اون  والرت���ق���اء 
موري�سيو�ش  ب���ني  وال���س��ت��ث��م��اري 
ودبي مبا يحقق الأهداف وامل�سالح 

امل�سرتكة للجانبني.
كثمرة  امل���ك���ت���ب  اف����ت����ت����اح  وي�����اأت�����ي 
دبي  غ��رف  ب��ني  امل�سرتك  للتعاون 
يف  القت�سادية  التنمية  وجمل�ش 
املكتب  �سيلعب  حيث  موري�سيو�ش، 
اجلديد دوراً هاماً يف تر�سيخ اأ�س�ش 
التعاون القت�سادي، وتفعيل قنوات 
القت�سادية،  وال�����س��راك��ات  احل���وار 
ال�ستثمارات  ت���دف���ق  وت�����س��ه��ي��ل 
موري�سيو�ش،  اإىل  الإم����ارات����ي����ة 
وا����س���ق���ط���اب ال�����س����ت����ث����م����ارات من 

موري�سيو�ش اإىل دولة الإمارات.  
التمثيلي  امل��ك��ت��ب  اف���ت���ت���اح  وج�����اء 
مل��وري�����س��ي��و���ش ع��ل��ى ه��ام�����ش زي����ارة 
روبون،  بريثفرياج�سينغ  فخامة 
موري�سيو�ش  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ش 
فخامته  �سهد  حيث  ال��غ��رف��ة،  اإىل 
العزيز  ع���ب���د  م����ع����ايل  ب���ح�������س���ور 
الغرير، رئي�ش جمل�ش اإدارة غرف 
دبي توقيع مذكرة تفاهم بني غرف 
دبي وجمل�ش التنمية القت�سادية 
اجلهود  لتوحيد  موري�سيو�ش  يف 

ودعم ال�سراكات القت�سادية.
التي  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ون�������س���ت 
وقعها من جانب غرف دبي ح�سن 
العالقات  اإدارة  م��دي��ر  الها�سمي، 

مع  العالقات  تطوير  اإىل  متطلعاً 
دول���ة الإم������ارات ودب���ي يف خمتلف 

املجالت. 
وب����دوره ق���ال م��ع��ايل ع��ب��د العزيز 
الغرير، رئي�ش جمل�ش اإدارة غرف 

متثيلي  م��ك��ت��ب  ت��اأ���س��ي�����ش  اإن  دب���ي 
الغرفة يدعم  ملوري�سيو�ش يف مقر 
اجلانبني،  بني  الثنائية  العالقات 
وي��ع��زز ج��ه��ود غ���رف دب���ي يف دعم 
لل�سركات  اخل�����ارج�����ي  ال���ت���و����س���ع 

الدولية يف غرفة دبي،  واأما�سيفاين 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  ب��ون��و���س��ام��ي، 
مل��ج��ل�����ش ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
التعاون  تعزيز  على  موري�سيو�ش 
متنوعة  الق��ت�����س��ادي يف جم���الت 

التبادل  ل��ت��ن��م��ي��ة  ج���دي���دة  ق���ن���وات 
التجاري.

املكتب  اف��ت��ت��اح  ك��ل��م��ت��ه يف  وخ����الل 
فخامة  اأ���س��اد  اجل��دي��د،  التمثيلي 
رئي�ش  روب����ون،  بريثفرياج�سينغ 

وتقنية  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  ت�سمل 
والرعاية  وال�����س��ن��اع��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
الطبية والطاقة املتجددة وتطوير 
الأزرق،  والق���ت�������س���اد  ال����ع����ق����ارات 
وت��ب��ادل اخل��ربات وامل��ع��ارف، وخلق 

بالتعاون  موري�سيو�ش  جمهورية 
م��ع غ���رف دب���ي ل��ت��اأ���س��ي�����ش املكتب، 
متقدمة  خ��ط��وة  امل��ك��ت��ب  م��ع��ت��رباً 
قوة  اأكرث  اقت�سادية  نحو عالقات 
القريب،  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  ور����س���وخ���اً 

»م�صدر« تد�صن الأعمال الإن�صائية ملحطة 
كاراداغ للطاقة ال�صم�صية يف اأذربيجان

•• اأبوظبي- وام:

ال�سركات  اإح����دى  “م�سدر”،  امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
لأعمال  الر�سمي  التد�سني  عن  املتجددة،  الطاقة  جمال  يف  عاملياً  الرائدة 
تبلغ قدرتها  التي  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  للطاقة  ك��اراداغ  اإن�ساء حمطة 
�سم�سية  اأول م�سروع طاقة  اأذربيجان، وهو  230 ميجاواط يف  الإنتاجية 

م�ستقل قائم على ال�ستثمار الأجنبي يف الدولة.
يف  اأخ��رى  نظيفة  طاقة  م�ساريع  لتطوير  اتفاقيات  “م�سدر”  وقعت  كما 

اأذربيجان.
فخامة  ح�سور  باكو  العا�سمة  يف  اأقيمت  التي  التد�سني  مرا�سم  و�سهدت 
فرج  حممد  بن  �سهيل  ومعايل  اأذربيجان؛  جمهورية  رئي�ش  علييف  الهام 
فار�ش املزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعايل برويز �سهبازوف، 
وزير الطاقة يف اأذربيجان؛ يف حني تراأ�ش حممد جميل الرحمي، الرئي�ش 
اأي�ساً.  املرا�سم  ح�سر  ال��ذي  ال�سركة  وف��د  “م�سدر”،  ل�سركة  التنفيذي 

بح�سور رئي�س موري�سيو�س وعبد �لعزيز �لغرير

موري�صيو�س تفتتح مكتبًا متثيليًا يف مقر غرف دبي لتعزيز التعاون القت�صادي وال�صتثماري امل�صرتك
- رئي�س موري�سيو�س: �ملكتب خطوة متقدمة نحو عالقات �قت�سادية �أكرث قوة ور�سوخًا يف �مل�ستقبل �لقريب

- �لغرير: 1.1 مليار درهم جتارة دبي غري �لنفطية مع موري�سيو�س خالل �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية )2020-2018( 

الو�ساطة قد  ب�ساأن  �سنغافورة  اتفاقية  اأن  بالذكر  الكثريون«. جدير 
اتفاقيات  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اإط��ار  يف  التنفيذ  حيز  دخلت 
وبعد   .2020 ال��ع��ام  يف  ال��و���س��اط��ة  م��ن  املنبثقة  ال��دول��ي��ة  الت�سوية 
اكتمالها يف منت�سف العام 2018، مت فتح باب التوقيع عليها لأول 
ومنكنت    ..2019 اأغ�سط�ش   7 ي��وم  وحت��دي��داً  �سنغافورة،  يف  م��رة 

حينها من ا�ستقطاب 46 دولة للتوقيع عليه����ا.
العابر  ل��الع��ت��م��اد  ومتنا�س�����قاً  ف��ع��اًل  اإط�����اراً  الت��ف��اق��ي��ة  وتوف�����ر   
اإليها عن طريق  للحدود على اتفاق����ات الت�سوية التي يت���م التو�سل 

الو�ساطة.

الدويل ووزارة العدل و�سوق اأبوظبي العاملي. و�ستبداأ يف تنفيذ اإطار 
املنازعات  يف  الو�ساطات  عن  الناجتة  الت�سوية  اتفاقيات  لإنفاذ  عمل 

التجارية الدولية.
الن�سخة الوىل من  اأعمال  اأم�ش �سمن  الإع��الن عن التفاقية  جاء 
املنتدى الدويل لت�سوية املنازعات الذي ينظمه �سوق اأبوظبي العاملي 

.»RESOLVE 2022« حتت ا�سم
اآل��ي��ة موحدة  ل��دول��ة الإم����ارات  اأن توفر  ���س��اأن ه��ذه التفاقية   وم��ن 
وفعالة لإنفاذ �سروط التفاقيات يف وليات ق�سائية اأخرى. وت�سبه 
ب�ساأن  نيويورك”  “اتفاقية  عملها  طبيعة  يف  �سنغافورة  اتفاقية 

اأحمد  �سعادة  قال  وتنفيذها.  الدولية  التحكيم  بقرارات  الع��رتاف 
جا�سم الزعابي : “يعد الن�سمام اإىل اتفاقية �سنغافورة خطوة بالغة 
خاللها  من  توؤكد  حيث  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  الأهمية 
على م�ساعيها التقدمية وحر�سها للحفاظ على ريادتها، وموا�سلة 
تعزيز مكانتها كمركز جتاري عاملي. وبف�سل الدعم الذي حتظى به 
اأبوظبي  العدل و�سوق  الدويل ووزارة  من وزارة اخلارجية والتعاون 
التجارة  تعزيز  يف  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  على  التوقيع  �سي�سهم  ال��ع��امل��ي، 
وال�ستثمار الدوليني، وت�سجيع ت�سوية املنازعات التجارية من خالل 
يف�سلها  عاملية  اأع��م��ال  كوجهة  ال��دول��ة  ���س��ورة  وتر�سيخ  ال��و���س��اط��ة، 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �سعادة اأحمد جا�سم الزعابي، رئي�ش جمل�ش اإدارة �سوق اأبوظبي 
اتفاقية  اإىل  تن�سم  دول��ة  اأح���دث  �ستكون  الإم����ارات  دول��ة  اأن  العاملي 
التجارة وال�ستثمار  الو�ساطة للم�ساعدة يف ت�سهيل  ب�ساأن  �سنغافورة 
�سمن  الو�ساطة  ج��اذب��ي��ة  لتعزيز  �سعيها  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال��دول��ي��ني 

الآليات املعمول بها لت�سوية النزاعات التجارية العابرة للحدود.
واأ�ساف اأن الإمارات �ست�سبح الدولة املوقعة رقم “56” على اتفاقية 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  ب��دع��م  ال��و���س��اط��ة،  ب�����س��اأن  �سنغافورة 

تعاون بني م�صرف الإمارات وبنك موري�صيو�س املركزيني جهة عار�صة من 70 دولة ب� »جي�صيك 2022«  270
الفعالية اإ�سافة اإىل اجلل�سات التفاعلية وجل�سات الإحاطة 

من اجلهات الراعية وغريها.
وتعتزم العديد من الأجنحة الوطنية عر�ش اأف�سل احللول 
اأهم مزّودي حلول الأمن ال�سيرباين يف  اإليها  ل  التي تو�سّ
باأبرز  املتعلقة  التفا�سيل  اأدق  جي�سيك  وي��ت��ن��اول  ال��ع��امل 
ال�سركات  ت��ع��رت���ش  وال���ت���ي  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ال���ت���ح���دي���ات 
واحلكومات يف فرتة ما بعد جائحة كوفيد-19. وتت�سمن 
اجل��ه��ات ال��ك��ربى امل�����س��ارك��ة ه��ذا ال��ع��ام ك��ج��ه��اٍت ع��ار���س��ة اأو 
�سكيورتي  و�سي�سكو  �سريف�سز  ويب  اأم��ازون  ك��اّلً من  راعية 
وهانيويل وت�سيكبوينت كما ين�سم للمعر�ش عمالقة الأمن 

ال�سيرباين مثل مايكرو�سوفت وهواوي و�سباير �سلو�سنز.
الخرتاق  القادمة من جي�سيك على مفهوم  ال��دورة  ترّكز 
الن�ساطات  من  جمموعة  ا�ست�سافته  خالل  من  الأخالقي 
وال��ف��ع��ال��ي��ات خ���الل اأي����ام امل��ع��ر���ش ال��ث��الث��ة اأب���رزه���ا ن�ساط 
ت�سدي الثغرات “باغ باونتي” والذي يعّد الن�ساط الأكرب 

من نوعه يف تاريخ الإمارات.
“ت�سدي  الوطنية  امل��ب��ادرة  م��ن  ج���زءاً  الن�ساط  ه��ذا  وي��ع��ّد 
ال�����س��ي��رباين يف  اأط��ل��ق��ه��ا جم��ل�����ش الأم����ن  ال��ت��ي  الثغرات” 
الإم��ارات وي�سارك فيه 100 خبري اخرتاق اأخالقي حيث 
تت�سمن مهامهم اخرتاق جمموعة من الثغرات الربجمية 
والتعّرف عليها واإ�سالحها، وذلك �سمن عدة �سيناريوهات 
الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  تت�سمن  خمتلفة  برجمية  واأط���ر 

والهواتف املحمولة وطائرات الدرون.

••دبي- وام:

اآلف من   10 م���ن  واأك�����رث  ع��ار���س��ة  ج��ه��ة   270 ت�����س��ارك 
املخت�سني العاملني يف املجال وقادة الأعمال و�سناع التغيري 
من اأكرث من 70 دولة يف فعاليات معر�ش وموؤمتر اخلليج 
تقام يف مركز دبي  التي   2022 املعلومات جي�سيك  لأم��ن 
مار�ش   23 حتى   21 من  الفرتة  خ��الل  العاملي  التجاري 

اجلاري .
الفعالية الأكرث تاأثرياً يف جمال الأمن  “جي�سيك”  ويعد 
ال�سيرباين يف منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا حيث ميثل 
ل  واخل��ا���ش  العام  القطاعني  بني  التعاون  لتعزيز  من�سة 
�سيما مع �سعي الدول وال�سركات ل�ستك�ساف طرق جديدة 
ملواجهة التحديات العاملية املتزايدة يف هذا املجال يف فرتة 

ما بعد جائحة كوفيد-19.
م املعر�ش بالتعاون مع اأكرث الهيئات ح�سوراً وتاأثرياً  ُينظَّ
ال�سيرباين يف  الأم��ن  اأجندات  اأولويات  لتحديد  الدولة  يف 
الإم���ارات  يف  ال�سيرباين  الأم���ن  جمل�ش  فيها  مب��ا  املنطقة 
الت�سالت  تنظيم  وهيئة  الإلكرتوين  لالأمن  دبي  ومركز 
على  املعر�ش  ويجمع  دب��ي.  و�سرطة  الرقمية  واحل��ك��وم��ة 
ام���ت���داد اأي���ام���ه ال��ث��الث��ة وال�����ذي ُي���ق���ام ب�����س��ي��غ��ة احل�سور 
ال�سخ�سي اأهم العقول والعالمات التجارية يف قطاع الأمن 
الجتماعات  من  مميزة  جمموعة  وي�ست�سيف  ال�سيرباين 
�سركاء  يلقيها  ال��ت��ي  وامل��ح��ا���س��رات  الرئي�سية  وال��ك��ل��م��ات 

جمالت تعزيز الإ�سراف والرقابة، 
وتبادل املعلومات املالية وامل�سرفية 
الأخرى، والتي من �ساأنها اأن تعزز 
م�سالح الطرفني حلماية اأنظمتنا 

املالية«.

الإم��������ارات  م�������س���رف  يف  “ن�سعى 
املركزي اإىل توطيد اأوا�سر التعاون 
مع �سركائنا الإقليميني، مبا فيهم 
بنك موري�سيو�ش املركزي، لتحقيق 
الأه������داف امل��ن�����س��ودة امل�����س��رتك��ة يف 

ال�سيرباين، مبا ي�ساهم يف حتقيق 
امل�سالح امل�سرتكة للبلدين.

وتعليقاً على التوقيع، �سّرح معايل 
ب��ال��ع��م��ى، حمافظ  خ���ال���د حم��م��د 
قائاًل:  املركزي  الإم��ارات  م�سرف 

•• اأبوظبي -وام:

العربية  الإم������ارات  م�����س��رف  وّق����ع 
املتحدة املركزي وبنك موري�سيو�ش 
املركزي اأم�ش الول، مذكرة تفاهم 
ب�������س���اأن ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل 
املجالت  يف  الإ�سرافية  املعلومات 

امل�سرتكة.
جمالت  اأرب��ع��ة  امل��ذك��رة  وت�سمنت 
رئ���ي�������س���ي���ة، ����س���م���ل���ت ال����ت����ع����اون يف 
جمالت الرقابة، وتبادل املعلومات 
اجلوانب  وت��ط��وي��ر  الإ����س���راف���ي���ة، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق�����س��اي��ا امل���ال���ي���ة ذات 
اإىل  بالإ�سافة  امل�سرتك،  الهتمام 
القدرات  بناء  التعاون يف جم��الت 
الفنية.  وامل�����س��اع��دات  وال���ت���دري���ب 
ووقع مذكرة التفاهم كل من معايل 
ب��ال��ع��م��ى، حمافظ  خ���ال���د حم��م��د 
م�سرف الإمارات املركزي، ومعايل 
هارفي�ش كومار �سيغولم، حمافظ 

بنك موري�سيو�ش املركزي.
ومبوجب مذكرة التفاهم املوقعة، 

املركزي  الإم��ارات  �سيقوم م�سرف 
وب����ن����ك م���وري�������س���ي���و����ش امل����رك����زي، 
ب��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات خ��الل عمليات 
امل�ستمر  والإ�����س����راف  ال��رتخ��ي�����ش 
املالية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ب��ن��وك  ع��ل��ى 
البلدين،  العاملة يف كال  الأخ��رى 
عرب  فّعال  اإ���س��راف  لتحقيق  �سعياً 
احل����دود، م��ع احل��ف��اظ ال��ت��ام على 

�سرية املعلومات.
تقوية  على  الطرفان  �سيعمل  كما 
ال����ت����ع����اون وت�����ب�����ادل اخل��������ربات يف 
جمالت تطوير ا�ستقرار الأنظمة 
الدفع  نظم  وتطوير  واأداء  املالية، 
والبتكار  وال��ت�����س��وي��ة،  وامل��ق��ا���س��ة 
ال��رق��م��ي يف اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة مبا 
للبنوك  ال��رق��م��ي��ة  ال��ع��م��الت  فيها 
التكنولوجيا  وح���ل���ول  امل���رك���زي���ة 
التنظيمية والإ�سرافية، واخلدمات 
والتمويل  ال��رق��م��ي��ة،  امل�����س��رف��ي��ة 
التعاون  اإىل  بالإ�سافة  الأخ�����س��ر، 
يف مواجهة غ�سل الأموال ومتويل 
والأمن  الت�سلح،  وانت�سار  الإره��اب 

•• دبي-الفجر: 

ب������داأت امل����ط����ارات ع��م��وم��اً وم���ط���ارات 
ع��ل��ى وجه  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
اخل�����س��و���ش ب��ال��رتك��ي��ز ال�����س��دي��د على 
وذلك  البيئية،  واأهدافها  ا�ستدامتها 
يف ظل توقع جمل�ش املطارات العاملي 
للم�سافرين  ال��ع��امل��ي��ة  احل��رك��ة  ع���ودة 
امل�ستويات  اإىل   2023 العام  بنهاية 

التي كانت عليها يف العام 2019.
ومن املتوقع اأن ي�سهد ال�سرق الأو�سط 
للتغريات  عر�سة  اأك��رث  يعترب  ال��ذي 
املناطق  مب��ع��ظ��م  م���ق���ارن���ة  امل��ن��اخ��ي��ة 
املياه  اإم���������دادات  حم����دودي����ة  ب�����س��ب��ب 
و�سول  ال��ق��ا���س��ي��ة،  ال�سيف  وف�����س��ول 
 23.07 اإىل  ف��ي��ه  ال���ط���ريان  ����س���وق 
حيث   ،2026 ال��ع��ام  يف  دولر  مليار 
املطارات  ا���س��ت��خ��دام  امل��ن��ط��ق��ة  ت�سهد 
للبيئة  ال�سديق  امل�ست�سلح  للخ�سب 
وتقنيات  ال���ن���ه���اري���ة  الإن��������ارة  ون���ظ���م 
تركيز  خ�����س��م  ويف  امل����ي����اه.  م��ع��اجل��ة 
امل�����س��وؤول��ني ع��ل��ى ال���س��ت��دام��ة بهدف 
ل�سناعة  اأف�������س���ل  م�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��م��ان 
ال�سرق  ري���د  ���س��رك��ة  تعمل  امل���ط���ارات، 
الرتكيز  ع��ل��ى  ل��ل��م��ع��ار���ش  الأو����س���ط 
على ال�ستدامة يف خ�سم ا�ستعداداتها 
املن�سة   ، امل���ط���ارات  م��ع��ر���ش  لتنظيم 

القادمة يف امل�ستقبل القريب، وكونها 
فاإن  البيئي،  النظام  من  ج��زءاً  متثل 
يف  اخلا�سة  بطرقها  تعمل  امل��ط��ارات 
جم��ال ال��ت��غ��رّي امل��ن��اخ��ي. وق��د اأ�ساف 
ال�ستدامة  املطارات مو�سوع  معر�ش 
اإىل اأجندته يف ظل تركيز املطارات يف 
كل قارة على طرق ملواكبة التحديات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��غ��رّي امل��ن��اخ��ي وحترك 
ب�سرعة  ال���ع���امل���ي  امل����ط����ارات  جم��ل�����ش 
بالتزامن  وي��ج��ري  م��ه��ام��ه.«  لإجن���از 
املطارات تنظيم فعاليات  مع معر�ش 
احلركة  مراقبة  منتدى  ه��ي  اأخ���رى 
اجلوية، وموؤمتر اأمن مطارات ال�سرق 
املطارات  ق����ادة  وم��ن��ت��دى  الأو�����س����ط، 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  واج���ت���م���اع  ال��ع��امل��ي��ة، 
وموؤمتر  ال��ط��ريان،  يف  ن�ساء  ملنظمة 
وقمة  املطارات،  يف  امل�سافرين  جتربة 

م�ستقبل خدمات املناولة الأر�سية.
�سيتا  ����س���رك���ة  �����س����ادر  ت���ق���ري���ر  وق������ال 
الأهمية  ب��ال��غ  اأم���ر  “ال�ستدامة  اأن 
معظمها  تنفيذ  خ�سم  يف  للمطارات 
ال��ب��ن��ي��ة التحتية  ب��ن��اء  مل���ب���ادرات م��ث��ل 
اخل�سراء،  وامل�����س��اح��ات  ل��ل��م��ط��ارات، 
وا�ستخدام الإنارة الطبيعية والطاقة 
التدوير  اإع�������ادة  ون���ق���اط  امل���ت���ج���ددة، 
املتاحة على نطاق وا�سع، وتكنولوجيا 

املباين الذكية والأمتتة.«

املطارات  ل�سناعة  الأ���س��خ��م  البينية 
ولغاية   17 من  الفرتة  يف  العامل  يف 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  م���اي���و   19
العاملي، حيث �ستوفر الدورة احلادية 
وال���ع�������س���رون ل��ل��م��ع��ر���ش ال���ت���ي يتم 
ال�سيخ  ���س��م��و  رع��اي��ة  حت��ت  تنظيمها 
اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ش هيئة 
املدين، رئي�ش موؤ�س�سة  دبي للطريان 
م�����ط�����ارات دب�������ي، ال���رئ���ي�������ش الأع����ل����ى 
المارات  التنفيذي لطريان  الرئي�ش 
وامل��ج��م��وع��ة، اأف���ك���اراً ث��اق��ب��ة ح���ول ما 
ت��واج��ه��ه امل���ط���ارات م��ن حت��دي��ات ذات 

�سلة مبو�سوع ال�ستدامة.
الوطنية  دب��ي  وك��ال��ة  م��ع  وبال�سراكة 
هذا  دورة  يف  �سيتم  اجل����وي،  لل�سفر 
ال��ع��ام م��ن م��ع��ر���ش امل���ط���ارات اإطالق 
التي  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل����ط����ار  ����س���اح���ة 
لعر�ش  الفر�سة  للعار�سني  �ستوفر 
م���ع���دات امل���ن���اول���ة وال���دع���م الأر����س���ي 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال��ه��ج��ي��ن��ة، ح��ي��ث قال 
دبي  وكالة  رئي�ش  نائب  يون�ش،  رائ��د 
ل�سوؤون  اجل�����وي  ل��ل�����س��ف��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
ت��ط��وي��ر الأع���م���ال يف دول���ة الإم�����ارات 
“احلد  اأن  واملنطقة،  املتحدة  العربية 
هدفاً  ميثل  الكربونية  الب�سمة  م��ن 
لل�سفر  الوطنية  دبي  لوكالة  رئي�سياً 
بو�سفها املزود الرائد عاملياً خلدمات 

كبرية.  ا�ستدامة  حتقيق  نحو  الدفع 
90 مطاراً  م��ن  لأك��رث  املنتظر  وم��ن 
�سفرية  ك��رب��ون��ي��ة  ان��ب��ع��اث��ات  حتقيق 
فيما   ،2030 ال��ع��ام  بحلول  �سافية 
مت ب��ن��ج��اح اع��ت��م��اد اأك����رث م���ن 357 
برنامج  مبوجب  العامل  حول  مطاراً 
اع��ت��م��اد ال���ك���رب���ون ل��ل��م��ط��ارات الذي 
للمطارات،  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����ش  ي��دي��ره 
احلركة  م����ن   46.1% مي���ث���ل  م����ا 
يف  ذل��ك  �ساهم  وق��د  العاملية.  اجلوية 
خف�ش اإجمايل انبعاثات ثاين اأك�سيد 
ال��ك��رب��ون ب��اأك��رث م��ن 322 األ��ف طن 

مطاراً،   129 يف  وال�سفر  ال��ط��ريان 
�ساحة  م��ع��ن��ا يف  ل��ل��ع��ر���ش  ون��دع��وك��م 
امل��ط��ار الإل��ك��رتون��ي��ة والن�����س��م��ام اإىل 
ج���ه���ودن���ا م����ن اأج������ل ع��م��ل��ي��ات اأك����رث 
تركيز  امل��ط��ار  ولعمليات  ا���س��ت��دام��ة.« 
التاأثريات  �سدة  مراجعة  على  �سديد 
الكربون  ان���ب���ع���اث���ات  م���ث���ل  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
الهواء  وت��ل��وث  ال��ط��اق��ة  وا���س��ت��ه��الك 
النفايات  واإدارة  ال�سو�سائي  والتلوث 
والتنوع احليوي، حيث متار�ش حلوًل 
بديلة مبتكرة وغري تقليدية، وتعمل 
على  الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة  خ���الل  م��ن 

�سنوياً، حيث قام حوايل 242 مطاراً 
بالت�سجيل ب�سكل فردي لتحقيق هذا 
اللتزام  و���س��ي��ح��ت��اج  ه����ذا،  ال���ه���دف.  
للمطارات  التحتية  البنية  بتطوير 
اإىل تقنيات وابتكارات جديدة لتعزيز 
البيئية.  اآثارها  من  واحلد  العمليات 
ووفقاً لدرا�سة جديدة نفذها جمل�ش 
املطارات  حت��ت��اج  ال���ع���امل���ي،  امل����ط����ارات 
بنيتها  حت��دي��ث  يف  ال���س��ت��م��رار  اإىل 
واملرونة  ال�ستدامة  لتعزيز  التحتية 
يف حال اأرادت تلبية الطلب امل�ستقبلي 
انبعاثات  وجل��ه��ة  امل�����س��اف��ري��ن  جل��ه��ة 
وتعمل  ال�سافية.  ال�سفرية  الكربون 
واأ�سحاب  احل��ك��وم��ات  م��ع  امل���ط���ارات 
معاجلة  ع��ل��ى  الرئي�سيني  امل�سلحة 
وخف�ش وتخفيف الآثار البيئية التي 
للطريان  امل�ستمر  النمو  عن  �ستنجم 
على امل���دى ال��ط��وي��ل، وم��ن ه��ن��ا، فاإن 
م��ع��ر���ش امل����ط����ارات ي��ع��م��ل ع��ل��ى دعم 
“اخل�سراء”  مبادراتها  يف  امل��ط��ارات 
م��ث��ل احل���د م���ن ب�����س��م��ة ال��ك��رب��ون يف 
براجمها  وم��واءم��ة  العمليات  جميع 
ال�سافية  ال�����س��ف��ري��ة  ان��ب��ع��اث��ات  م���ع 
فرا�ش  وق��ال   .2050 ال��ع��ام  بحلول 
�سركة  يف  املعر�ش  مدير  لطيف،  اأب��و 
املطارات  “حتتاج  ل��ل��م��ع��ار���ش:  ري���د 
اإع������داد ال���ع���دة مل��رح��ل��ة الزده�����ار  اإىل 

ت�ست�سيفه دبي 17 مايو �ملقبل

معر�س املطارات يوفر اأحدث التكنولوجيات املتعلقة بال�صتدامة واملطارات اخل�صراء
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املال والأعمال

يوؤكد جناح جهود   ،2021 املالية 
ال�سركة للتكيف مع واقع الأعمال 
مكانتها  ع��ل��ى  ل��ل��ح��اف��ظ  اجل���دي���د 
التناف�سية معززًة ذلك با�ستثمارات 

جديدة يف جمال التكنولوجيا.
وقال: “مع توا�سل م�سارات تعايف 
تبعات  م����ن  الق���ت�������س���ادات  ومن�����و 
الأزمة ال�سحة العاملية، �سنحر�ش 
بنية  اإر���س��اء  ج��ه��ود  موا�سلة  على 
حتقيق  يف  ت�ساهم  متطورة  حتتية 
اأف�سل قيمة للم�ساهمني والعمالء 

واملوظفني«.
اإدري�ش،  اأح���م���د  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
الرئي�ش التنفيذي ل�سركة اأبوظبي 
هذا  “يعك�ش  ل��ل��ت��اأم��ني:  الوطنية 
اأعمال  حتققه  ال��ذي  املميز  الأداء 
للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �سركة 
جتاه  الرا�سخ  التزامنا  ال��ع��ام  ه��ذا 
وحر�سنا  وم�ساهمينا،  عمالئنا 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج م��ال��ي��ة قوية 
اأنه يربز تركيزنا  وم�ستدامة، كما 
ال�ستثمار  على  واملتوا�سل  الكبري 
يف املبادرات التكنولوجية اجلديدة 
والتطور  التحول  لتطوير م�سرية 
اأعمالنا  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��رق��م��ي 
ال���ع���م���الء يف حمور  ت�����س��ع  ال���ت���ي 

اهتمامها«.

الحتادية لل�صرائب تطلق موقعها الإلكرتوين اجلديد مبعايي ترتقي بكفاءة النظام ال�صريبي
التفاعل املبا�سر على مدار ال�ساعة بني الهيئة وقطاعات الأعمال، 
احلكومي  القطاعني  يف  ال�سريبي  بالنظام  املعنية  واجل��ه��ات 
بهذا  املهتمة  الفئات  والباحثني وجميع  واملتخ�س�سني  واخلا�ش 

املجال داخل الدولة وخارجها.
واأكدت اأنه مت ت�سميم املوقع الإلكرتوين املطور للهيئة الحتادية 
اإىل  الو�سول  من  الهمم  اأ�سحاب  كِّن  مُتَ بخ�سائ�ش  لل�سرائب 
اخلدمات واملعلومات عرب املوقع ب�سهولة تامة، وذلك عرب اإتاحة 
التعامل بلغة الإ�سارة للح�سول على خدمة امل�ساعدة الفرتا�سية 
التي جتيب مبا�سرة على اأ�سئلة زوار املوقع اعتماداً على تقنيات 
على  ب��امل��وؤ���س��ر  امل�ستخدم  ي�سري  فعندما  ال���س��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء 
الذكاء  بتقنية  ال�سريبي  “امل�ساعد  خ��دم��ة  ت��ب��داأ  م��ع��ني،  ن�����ش 

اأف�سل حكومة يف العامل مبوؤ�سرات الثقة والكفاءة«.
“اأن عملية التطوير ا�ستندت اإىل عدة حماور  واأ�ساف �سعادته: 
ال�سنوات  خ��الل  امل��وق��ع  زوار  درا���س��ة مالحظات  اأهمها  م��ن  ك��ان 
اإ�سراك  يف  الهيئة  نهج  و�سمن  الع��ت��ب��ار،  يف  وو�سعها  املا�سية 
دائم  ب�سكٍل  تنفيذها  يتم  ال��ت��ي  التطوير  عمليات  يف  املعنيني 
العديد  مع  الت�ساور  على  الهيئة  حر�ست  ال�سريبية  لالأنظمة 
من املعنيني باجلهات احلكومية واخلا�سة والأف��راد وال�سركات، 
والوكالء ال�سريبيني وغريهم، ومت الأخذ بعني العتبار اآرائهم 
املوقع،  خالل  من  بالتعامل  جتاربهم  واق��ع  من  التطوير  ب�ساأن 
حيث نرحب دائماً مبالحظات املعنيني واآرائهم ونوليها اهتماماً 

كبرياً«.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت الهيئة الحتادية لل�سرائب موقعها الإلكرتوين اجلديد 
املطور، الذي يوفر جتربة رقمية مبتكرة تتميز بتنوع املحتوى 
وو�سوحه و�سهولة الت�سفح باأحدث تقنيات العر�ش الإلكرتونية 
و�سعادة  ر�سا  لتعزيز  املعتمدة،  املعايري  اأف�سل  مع  يتوافق  مبا 
النظام  بكفاءة  الرت��ق��اء  وموا�سلة  الفئات،  جميع  من  عمالئها 
تبويب  اأن  ام�ش  �سحفي  بيان  يف  الهيئة  واأو�سحت  ال�سريبي. 
يتيح   www.tax.gov.ae اجل��دي��د  الإل��ك��رتوين  موقعها 
امل�ساركة الرقمية، وتقدمي اخلدمات باأ�سلوب يالئم كل م�ستخدم 
ح�سب احتياجاته، مبا يلبي متطلبات التوعية والتثقيف وتعزيز 

برتجمته اإىل لغة الإ�سارة، بالإ�سافة اإىل توفري  ال�سطناعي” 
اإىل كالم  الن�ش  اإمكانية تكبري مقا�ش اخلط، وخا�سية حتويل 
وال�ستماع  مكتوب،  ن�ش  اىل  الكالم  حتويل  وخا�سية  م�سموع، 

ا�ستماع اإىل ال�سفحة، وتغيري الألوان، والقراءة الليلية.
الحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  وق��ال 
اإطار  يف  للهيئة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  تطوير  “جاء  لل�سرائب: 
ا�سرتاتيجية الهيئة الهادفة اإىل تقدمي اأف�سل اخلدمات يف �سوء 
املراجعة امل�ستمرة خلططها الت�سغيلية لتحقيق اأف�سل م�ستويات 
الكفاءة يف الأداء، وت�سهيل الإجراءات، مبا يحقق �سعادة عمالئها 
من جميع الفئات، ومبا يتواكب مع خطط التحول الرقمي لرفع 
تكون  باأن  روؤيتها  الدولة يف تقدمي اخلدمات وحتقيق  تناف�سية 

بنك اأم القيوين الوطني يفتتح وحدة اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية مع خدمات م�صرفية ا�صت�صارية

�صارة الأميي تزور الإمارات العاملية لالأملنيوم وتطلع على التكنولوجيا والبتكار ال�صناعي

غرفة اأبوظبي تبحث مع ال�صفي الكازاخي
 تعزيز جمالت التعاون التجاري وتو�صيع الأعمال

�صو�صيتيه جرنال يو�صع قائمة خدماته عرب مركز دبي املايل العاملي

كوجهة تناف�سية رائدة ملمار�سة التجارة ومنوها، ف�ساًل 
العديد  اإىل  للو�سول  الوا�سعة  للخيارات  اإتاحتها  عن 
من الأ�سواق يف اآ�سيا واإفريقيا ب�سبب موقعها اجلغرايف 
ال���ت���ي توفرها  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  وامل����زاي����ا  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

للم�ستثمرين.
واأعرب عن ا�ستعداد غرفة اأبوظبي لدعم بيئة الأعمال 
املعلومات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  يف  وامل�ساهمة  كازاخ�ستان،  يف 
والبيانات التجارية عن امل�سروعات التي ميكن التعاون 
الإم���ارة  وخ��ط��ط  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  فيها  وال�ستثمار 
خا�سة  فيها،  امل��ت��اح��ة  ال�ستثمار  وف��ر���ش  امل�ستقبلية 
القطاعات التي تركز عليها روؤية اأبوظبي القت�سادية.

امل�ستثمرين  م��ي��ن��ي��ل��ب��ي��ك��وف  م���ادي���ار  دع����ا  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ورجال الأعمال يف اأبوظبي اإىل ال�ستفادة من الفر�ش 
ال�ستثمارية والتجارية املتاحة يف كازاخ�ستان خ�سو�سا 
يف جمالت الزراعة وتطوير البنية التحتية والت�سنيع 
العالقات  متانة  ..موؤكداً  والعقارات وال�سياحة والنقل 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة  ب��الده  ب��ني  الثنائية 
ب�سكل عام، واإمارة اأبوظبي على وجه اخل�سو�ش، ورغبة 
بالده يف تطوير وتو�سيع جمالت التعاون التجاري اإىل 
الأعمال  بيئة  ال��ت��زام  على  وم�سدداً  اأف�سل،  م�ستويات 
فيها،  امل�ستثمر  اخلا�ش  القطاع  بدعم  كازاخ�ستان  يف 
يف  ال�ستثمار  على  ال�سركات  لت�سجيع  حوافز  وتوفري 

القطاعات احليوية ذات املنفعة املتبادلة.

املتميز..مهنئا  والتنظيمي  القانوين  اإط��اره  اإىل جانب 
بنك “�سو�سيتيه جرال” الذي يعترب واحداً من اأقدم 
عمالء املركز بح�سوله على هذه الرتقية متطلعاً قدماً 

ملوا�سلته مل�سرية النجاح املتميزة التي ي�سهدها.
ال��رئ��ي�����ش التنفيذي  اأرن�����و  اإمي���ري���ك  م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر 
ال�سرق  جرال  “�سو�سيتيه  لدى  للمجموعة  الإقليمي 
ان ترقية الرتخي�ش يعترب خطوة طبيعية  الأو�سط” 
بعد  الأو�سط”  ال�����س��رق  ج���رال  “�سو�سيتيه  يتخذها 
عاماً   25 ع��ن  ت��زي��د  مل��دة  املنطقة  يف  الفعلي  ح�سوره 
الأمر الذي يعك�ش ن�سج املوؤ�س�سة وطموحاتها للتو�سع 
وم�سر.  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  منطقة  دول  يف 
.منوها ان هذه الرتقية تاأتي ان�سجاماً مع ا�سرتاتيجية 
على  وت��رك��ز  املوؤ�س�سة  تطبقها  ال��ت��ي  الإق��ل��ي��م��ي  النمو 
تقدمي ال�ست�سارات وترتيب �سفقات التمويل ال�سخمة 
وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري، وم����ن ���س��اأن��ه��ا مت��ك��ي��ن��ن��ا م���ن تقدمي 
املنطقة  يف  لعمالئنا  اخل��دم��ة  م��ن  اأف�����س��ل  م�ستويات 

بينما نتجه جميعاً نحو م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة.

•• اأبوظبي - وام:

جمل�ش  رئي�ش  امل��زروع��ي  حممد  ع��ب��داهلل  �سعادة  بحث 
يف  لقائه  خ��الل  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
�سفري  مينيلبيكوف  م��ادي��ار  �سعادة  الغرفة  ب��رج  مبنى 
التعاون  عالقات  ال��دول��ة  ل��دى  كازاخ�ستان  جمهورية 
القت�سادي وال�ستثماري بني دولة الإمارات وجمهورية 

كازاخ�ستان ال�سديقة.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ش تعزيز جمالت التعاون 
ال��ت��ج��اري وت��و���س��ي��ع الأع���م���ال وال��ت��ي ���س��ه��دت تطورات 
املا�سية  القليلة  ال�����س��ن��وات  خ��الل  ملحوظة  اإي��ج��اب��ي��ة 
موؤكدين اأهمية تعزيز جهود فعاليات جمتمع الأعمال 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش ل��ف��ت��ح اآف�����اق وجم���الت 
البلدين  يف  وامل�ستثمرين  الأعمال  رج��ال  اأم��ام  جديدة 

ال�سديقني.
واأك����د امل���زروع���ي اه��ت��م��ام ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف اإم���ارة 
اأبوظبي لتعزيز ا�ستثماراتها وزيادة تواجدها يف اأ�سواق 
كازاخ�ستان، م�سيفاً اأن غرفة اأبوظبي تعمل على تنمية 
املبذولة  اجلهود  ودعم  والقت�سادي  التجاري  التعاون 
لزيادة املبادلت التجارية وتاأ�سي�ش ال�سراكات وتن�سيط 
اأبوظبي  اإم������ارة  الأع����م����ال يف  ب���ني رج����ال  الت�������س���الت 
دعم  اإىل  بالإ�سافة  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  ونظرائهم 
لأبوظبي  وال��رتوي��ج  بيئة حمفزة  الأع��م��ال وخلق  منو 

•• دبي -وام:

اأعلن مركز دبي املايل العاملي عن ترقية ترخي�ش بنك 
“�سو�سيتيه جرال” اإحدى جمموعات اخلدمات املالية 
الأبرز يف اأوروبا والتي تطبق منوذجاً م�سرفياً متنوعاً 
ومتكاماًل يجمع بني القوة املالية واخلربات املثبتة يف 

البتكار وا�سرتاتيجية للنمو امل�ستدام.
برتقية  املالية”  ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي  “�سلطة  وق���ام���ت 
2 التي تتيح  اإىل الفئة  “�سو�سيتيه جرال”  ترخي�ش 
له القيام بعمليات الإقرا�ش حملياً يف خطوة توؤكد على 
التزامه الرا�سخ بتنمية اأعماله الإقليمية انطالقاً من 

مركز دبي املايل العاملي.
ل�سلطة مركز  التنفيذي  الرئي�ش  اأم��ريي،  وقال عارف 
العاملي يوا�سل  امل��ايل  دب��ي  اأن مركز  العاملي  امل��ايل  دب��ي 
توطيد عالقاته القائمة مع املوؤ�س�سات املالية الطاحمة 
اإىل تو�سيع اأعمالها والتي تبدي ثقة را�سخة بخدمات 
املركز وت�ستفيد من منظومته الرائدة للخدمات املالية 

•• اأم القيوين -الفجر:

اأعلن  بنك اأم القيوين الوطني عن 
امل�سرفية  اخلدمات  وح��دة  افتتاح 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة م������ع اخل�����دم�����ات 
منطقة  يف  امل�سرفية  ال�ست�سارية 
القيوين  ب�������اأم  احل�������رة  ال����ت����ج����ارة 
على  اأعمالها  تركز  والتي  موؤخراً، 
توفري اخلدمات امل�سرفية الرائدة 
البنك  خدمات  وت�سهيل  للعمالء، 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ل��ل�����س��رك��ات 
وال��ك��ب��رية ورج���ال الأع��م��ال بدولة 
وياأتى  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
مذكرة  توقيع  بعد  الإط���الق  ه��ذا 
ت���ف���اه���م ب�����ني م���ن���ط���ق���ة ال���ت���ج���ارة 
 UAQ( ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  احل�����رة 
القيوين الوطني  اأم  FTZ( وبنك 
امل�سرفية  العمليات  ت�سهيل  بهدف 

لل�سركات وعمالء البنك. 
امل�سرفية  اخلدمات  وح��دة  وتوفر 
متكاملة  جم��م��وع��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املنتجات واخلدمات  ومتنوعة من 
التي  امل�������س���رف���ي���ة،  واحل���������س����اب����ات 
ال�سركات  اأع��م��ال  متطلبات  تلبي 
ال���ت���ج���ارة  امل�������س���ج���ل���ة يف م��ن��ط��ق��ة 
يف  العاملة  القيوين  اأم  يف  احل���رة 
خمتلف الأن�سطة التجارية واأنواع 
ال��رتاخ��ي�����ش.  واأق��ي��م��ت  فعاليات 
ال�سيد   م��ن  ك��ل  بح�سور  الف��ت��ت��اح 

مذكرة تفاهم مع بنك اأم القيوين 
الوطني والتي ت�ساهم يف دعم منو 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من 
امل�سرفية  اخلدمات  توفري  خالل 
املتطورة ، ما يَعزز عملنا وخططنا 
جلميع  �ساملة  ك��وج��ه��ة  ال���واع���دة  
والتزامنا  الأع����م����ال،  اح��ت��ي��اج��ات 
مثالية  ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري  امل��ت��وا���س��ل 
ال�سركات  ت�����س��ت��ق��ط��ب  وت��ن��اف�����س��ي��ة 
ت�سهيالت  من  توفره  مبا  النا�سئة 

ومزايا وخدمات متكاملة«. 
القيوين  اأم  ب��ن��ك  ن���ال  وق���د  ه����ذا، 
المتثال  �سهادة  م��وؤخ��راً  الوطني 
لبطاقات  ال��ب��ي��ان��ات  اأم����ن  مل��ع��اي��ري 
ومتثل   PCI DSS  - ال���دف���ع 
����س���ه���ادة الم���ت���ث���ال مل���ع���اي���ري اأم����ن 
البيانات لبطاقات الدفع جمموعة 
م�����ن م�����ع�����اي�����ريالأم�����ان ال����ت����ي مت 
تطويرها للموؤ�س�سات التي يتطلب 
حاملي  ب���ي���ان���ات  ت��خ��زي��ن  ع��م��ل��ه��ا 
اأو  اإدارات����ه����ا  اأو  ال���دف���ع،  ب��ط��اق��ات 
ت�سلميها، وهي وفق معايري عالية 
م���ن ق��ب��ل جم��ل�����ش م��ع��اي��ري اأم����ان 
 PCI( س��ن��اع��ة ب��ط��اق��ات ال��دف��ع���
ال�سهادة  ه�����ذه  وت����َع����د   ،)SSC
واحدة من اأكرث ال�سهادات العاملية 
الأمان  معايري  اأع��ل��ى  تطبق  التي 
لبطاقات  وال�����س��م��ول��ي��ة  ال�����س��ارم��ة 

الدفع. 

هذه التفاقية اإىل توفري اخلدمات 
اجلودة  عالية  املوثوقة  امل�سرفية 
التي تدعم منو القت�ساد الوطني 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وم�������س���رية 
امل�����س��ت��دام��ة ب���ال���دول���ة م���ن خالل 
الأعمال  ق��ط��اع  متطلبات   تلبية 
اخلدمات  م��ن  القيوين  اأم  ب��اإم��ارة 

امل�سرفية الرائدة«.  
جورج  جون�سون  علَق  جهته،  ومن 
احلرة  التجارة  منطقة  عام  مدير 
توقيع  “ي�سعدنا  ال��ق��ي��وي��ن:  ب����اأم 

“نحر�ش  ال��وط��ن��ي:  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ت��دع��م  ال��ت��ي 
ب�سهولة  يتميز  ب�سكل  واملتو�سطة 
وموثوق  ف��ع��ال  ب�����س��ك��ل  ال���و����س���ول 
ل��ي��ن��ا���س��ب  اح��ت��ي��اج��ات ه���ذا النوع 
م���ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ، وت�����س��م��ل هذه 
املتكاملة فتح احل�سابات  اخلدمات 
القرو�ش،  ل��ل�����س��رك��ات،  امل�����س��رف��ي��ة 
وخدمات  الئتمانية  الت�سهيالت 
توقيع  ويهدف  التجاري،  التمويل 

عدنان العو�سي الرئي�ش التنفيذي 
لبنك اأم القيوين الوطني وال�سيد  
العام  املدير  م�ساعد  طفيل  مايك 
الوطني، وال�سيد  القوين  اأم  لبنك 
جون�سون جورج مدير عام منطقة 

التجارة احلرة باأم القيوين.
 وح�������ول م�����ذك�����رة ال���ت���ف���اه���م بني 
اأم  احل������رة يف  ال����ت����ج����ارة  م��ن��ط��ق��ة 
وبنك   )UAQ FTZ( القيوين 
اأم القيوين الوطني، اأو�سح عدنان 
العو�سي الرئي�ش التنفيذي لبنك 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ���س��رك��ة  م�����س��اه��م��و  واف����ق 
اجتماع  خ��الل  للتاأمني،  الوطنية 
ال�سنوي الذي  اجلمعية العمومية 
عقد ام�ش على توزيع اأرباح نقدية 
بن�سبة %40 0.40 درهم لل�سهم 
ال��واح��د ب��اإج��م��ايل ت��وزي��ع��ات بلغت 
املالية  لل�سنة  دره��م  مليون   228

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021.

للتاأمني،  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
وا�سرتاتيجية اأعمالها املميزة التي 
النمو  ملوا�سلة  قويًة  اأ�س�ساً  ُتر�سي 
امل�ستدام يف الوقت الذي تدخل فيه 
عاماً  اخلم�سني  م�سرية  ال�سركة 
اجل���دي���دة م��ن اأع��م��ال��ه��ا يف جمال 

التاأمني«.
املميز  الأداء  ه�����ذا  اأن  واأ������س�����اف 
اأرباح  ���س��ايف  بتحقيق  تكلل  ال���ذي 
لل�سنة  دره��م  مليون   401.8 بلغ 

املزروعي، وهناأها كونها اأول �سيدة 
اإدارة  جم��ل�����ش  ل��ع�����س��وي��ة  ت��ن�����س��م 

�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني.
اآل  �سيف  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وق���ال 
�سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  نهيان 
“اإن  للتاأمني:  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
الإع����الن ع��ن ت��وزي��ع اأرب����اح نقدية 
%40 وباإجمايل توزيعات  بن�سبة 
خطوة  دره��م،  مليون   228 بلغت 
ل�سركة  القوي  امل��ايل  الأداء  توؤكد 

البنود  ج��م��ي��ع  م��ن��اق�����س��ة  ومت�����ت 
املدرجة على جدول اأعمال اجتماع 
اجلمعية العمومية ل�سركة اأبوظبي 
الوطنية للتاأمني واملوافقة عليها، 
على  اأي�����س��اً  امل�ساهمون  واف���ق  كما 
لل�سنة  لل�سركة  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021.
واأعلن جمل�ش اإدارة �سركة اأبوظبي 
اجتماعه  يف  ل��ل��ت��اأم��ني  ال��وط��ن��ي��ة 
حممد  حمدان  فتون  ان�سمام  عن 

مع  ال�������س���رك���ة  يف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
واملحلية  ال����دول����ي����ة  اجل����ام����ع����ات 
ال�سناعية  اخل�����ربة  ب���ني  ل��ل��ج��م��ع 
ل�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
واأحدث الأفكار الأكادميية، ف�ساًل 
عن تعزيز البحث العلمي وت�سجيع 

العلماء واملهند�سني ال�سباب.
املحلية  اجلامعات  قائمة  وت�سمل 
التي تتعاون معها �سركة الإمارات 
ال����ع����امل����ي����ة ل����الأمل����ن����ي����وم اجل���ام���ع���ة 
وجامعة  ال�����س��ارق��ة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
العربية  الإم��ارات  وجامعة  خليفة 

املتحدة.

التي  وال����ت����ط����وي����ري����ة  ال���ب���ح���ث���ي���ة 
اإعادة  جم��ال  يف  ال�سركة  حققتها 
تدوير وا�ستخدام بقايا البوك�سيت 

يف منتجات ال�سركة.
ن�سبة  امل�سروع  ه��ذا  اأهمية  وت��اأت��ي   
اإىل اأن اأكرث من 150 مليون طن 
اإنتاجها  يتم  البوك�سيت  بقايا  من 
حول العامل �سنوياً، ويتم ا�ستخدام 
البقايا  ه���ذه  م���ن   2% م���ن  اأق����ل 
وت�سعى  اأخ���رى،  م�ساريع  يف  فقط 
لالأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �سركة 
عملية  ح��ل��ول  اإىل  ال��ت��و���س��ل  اإىل 
بالكامل  البوك�سيت  بقايا  لتحويل 

بالبيئة  �����س����ارة  غ����ري  ت���رب���ة  اإىل 
و�سديقة للنبات يف غ�سون �ساعات 
قليلة، وناق�ش اخلرباء مع معايل 
التطبيقات  جم��م��وع��ة  ال����وزي����رة 
باملنتج  اخلا�سة  الأخرى  اجلديدة 
الك�سف  املقرر  والتي من  الثانوي، 

عنها خالل الأ�سهر املقبلة.
العاملية  الإم���ارات  �سركة  اأن   يذكر 
اأكادمييني  م���ع  ع��م��ل��ت  ل��الأمل��ن��ي��وم 
الغذاء  وع��ل��وم  ال���زراع���ة  كلية  م��ن 
يف جامعة كوينزلند على م�سروع 
وا�ستمعت  ال���ب���وك�������س���ي���ت.  ب���ق���اي���ا 
خرباء  تعاون  كيفية  اإىل  معاليها 

•• اأبوظبي-وام:

يو�سف  ب��ن��ت  ����س���ارة  م���ع���ايل  زارت 
الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
العاملية  الإم��ارات  �سركة  املتقدمة، 
لالأملنيوم، ملناق�سة كيفية ا�ستخدام 
التكنولوجيا  م����ب����داأ  ال�������س���رك���ة 
والبتكار لدفع التناف�سية العاملية.
اأولوية  ال�سناعي  البتكار  وميثل   
 300 “م�سروع  لتحقيق  رئي�سية 
التي  وهي ال�سرتاتيجية  مليار”، 
لتنمية  الإم����ارات  دول��ة  اعتمدتها 
م�����س��اه��م��ة ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي يف 
وزارة  وتهدف  الوطني،  القت�ساد 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
اإىل حتفيز تطوير ومتكني الثورة 
وخمتلف  ال����راب����ع����ة  ال�������س���ن���اع���ي���ة 
عوائد  لتوليد  املتقدمة  التقنيات 
بالإ�سافة  ���س��خ��م��ة،  اق��ت�����س��ادي��ة 
البيئية  ال��ت��اأث��ريات  اإىل احل��د م��ن 
قدرته  وتعزيز  ال�سناعي  للقطاع 

التناف�سية.
 وكان يف ا�ستقبال الوزيرة يف موقع 
الإمارات  ل�سركة  التابع  الطويلة 
اأبوظبي،  يف  ل��الأمل��ن��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة 
املنتدب،  الع�سو  ك��ل��ب��ان،  اهلل  عبد 
اإىل جانب ال�سيد عبد النا�سر بن 
كلبان، الرئي�ش التنفيذي لل�سركة، 

اأهم  م���ن  جم��م��وع��ة  اإىل  اإ����س���اف���ًة 
خرباء التكنولوجيا يف ال�سركة.

العاملية  الإم�������ارات  ���س��رك��ة  وت��ع��د   
ال�سركات  اأك���رث  اإح���دى  ل��الأمل��ن��ي��وم 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ابتكاراً 
املتحدة، وقد طورت تقنيات �سهر 
الدولة  يف  بها  اخل��ا���س��ة  الأمل��ن��ي��وم 
لأكرث من 25 عاماً ..ومن اأحدث 
�سركة  ط���ورت���ه���ا  ال���ت���ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
 DX+« الإمارات العاملية لالأملنيوم
بني  م���ن  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي   ،»Ultra
�سناعة  يف  ك��ف��اءة  التقنيات  اأك���رث 
ا�ستخدمت  وكما  العاملية،  الأملنيوم 
ال�سركة تقنيتها اخلا�سة يف جميع 
تو�سعات م�ساهرها منذ ت�سعينيات 
القرن املا�سي، ومت ا�ستبدال جميع 

خطوط الإنتاج القدمية بها.
اأ�سبحت   ،2016 العام  وبحلول   
لالأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �سركة 
اإم���ارات���ي���ة  ���س��ن��اع��ي��ة  ���س��رك��ة  اأول 
ال�سناعية  ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا  ت���رّخ�������ش 
اخل��ا���س��ة ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال����دويل، 
وذلك من خالل توقيع �سفقة مع 
اإ�سارة  يف  البحرين،  اأملنيوم  �سركة 
وا�سحة على تطور اقت�ساد املعرفة 

يف دولة الإمارات.
وا�ستمعت معايل الوزيرة اإىل نبذة 
ومهند�سي  تقنيي  قيام  كيفية  عن 

الأنظمة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 
واحل���ل���ول ال�����س��ن��اع��ي��ة، م��ن خالل 
مت��ك��ني وحت��ف��ي��ز ال�����س��ن��اع��ات التي 
متلك فيها الدولة ميزة تناف�سية، 
ب�سورة تعزز اجلاذبية ال�ستثمارية 
وت�سكل  ال��ن��وع��ي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
ال�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة واح�����دة من 
اأبرز القطاعات ذات الأولوية التي 
ال�سرتاتيجي  ب��ط��اب��ع��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز 
ل��ل��دول��ة، ن���ظ���راً مل���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه من 
وكفاءة  ع��ال��ي��ة،  ت�سغيلية  ق����درات 
الإماراتية  املنتجات  تناف�سية  تعزز 

يف الأ�سواق العاملية.
وتاأثري  ب��ق��درة  معاليها  ون��وه��ت   
لالأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �سركة 
النوعي  ال�سناعي  القطاع  دعم  يف 
الإم������������ارات،  وامل����ت����ق����دم يف دول��������ة 
وطني  دور  م��ن  ب��ه  ت�سطلع  وم���ا 
ت���ع���زي���ز الإن���ت���اج���ي���ة  وح����ي����وي يف 
والكفاءة ال�سناعية، وا�ستخدامات 
وكذلك  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واملعرفية  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ق���درات  ب��ن��اء 
منوهة  لديها،  الوطنية  للكفاءات 
مب���ا ت��ق��دم��ه دول����ة الإم��������ارات من 
وت�سهيالت  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  ح���واف���ز 
ل��ت��م��ك��ني وحتفيز  م�����س��ب��وق��ة  غ���ري 
ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي، ����س���واء على 
الأولوية،  ذات  ال�سناعات  م�ستوى 

لالأملنيوم  العاملية  الإم��ارات  �سركة 
بق�ساء اأكرث من 6200 يوم عمل 
يف البحرين لتقدمي الدعم يف نقل 
 DX + Ultra تقنية  وت�سغيل 
العاملية  الإم��ارات  ب�سركة  اخلا�سة 

لالأملنيوم يف م�سروعها.
 ك���م���ا جت������ري ����س���رك���ة الإم����������ارات 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم حم���ادث���ات مع 
واإندوني�سية  كولومبية  ���س��رك��ات 
ب�ساأن ا�ستخدام وت�سخري التقنيات 
التي  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  وامل����ع����رف����ة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  متتلكها 

املتحدة اإىل م�سناعها.
العاملية  الإم����ارات  �سركة  وت��ه��دف   
املقبلة  ال��ع��ق��ود  خ���الل  ل��الأمل��ن��ي��وم 
تكنولوجياً  رائ�����دًة  ت��ك��ون  اأن  اإىل 
مبا  العاملية،  الأمل��ن��ي��وم  �سناعة  يف 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  اعتماد  ذل��ك  يف 
ال�سركة  مكانة  وتو�سيع  ال��راب��ع��ة 
كاأحد اأف�سل موردي التكنولوجيا، 
ن��ظ��ام �سناعي  اإن�����س��اء  اإىل  اإ���س��اف��ًة 
متكامل ومبتكر يف دولة الإمارات.

 واأك�����دت م��ع��ايل ����س���ارة الأم�����ريي، 
الر�سيدة،  القيادة  وبتوجيهات  اأنه 
تركز الوزارة �سمن ال�سرتاتيجية 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية 
املتقدمة، على دعم منو ال�سناعات 
وتبني  البتكار  وحتفيز  الوطنية، 

اأو �سناعات امل�ستقبل.
 ومن جهته، قال عبد النا�سر بن 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش  كلبان، 
“كان  العاملية لالأملنيوم:  الإم��ارات 
امل�ستمرين  وال��ت��ط��وي��ر  الب���ت���ك���ار 
اأكرب داعم للقدرة التناف�سية التي 
تتمتع بها �سركة الإم��ارات العاملية 
لالأملنيوم على مدى عقود، ونتطلع 
التطور  ق����ي����ادة  ن���ح���و  ث���ق���ة  ب���ك���ل 
���س��ن��اع��ت��ن��ا على  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف 
ت�سرفنا  وقد  املقبلة،  العقود  مدى 
باطالع معايل �سارة الأمريي على 
العمل الذي نقوم به، وا�ستمعنا اإىل 
اإ�سهامنا  كيفية  ح��ول  توجيهاتها 
ال�سناعي  البتكار  يف  اأك��رب  ب�سكل 
اأهداف  لتحقيق  الإم����ارات  ل��دول��ة 

م�سروع 300 مليار«.
معايل  زارت  ال�����زي�����ارة،  وخ�����الل   
التابع  الأمل��ن��ي��وم  م�سهر  ال���وزي���رة 
ل�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
اأحدث  على  واّطلعت  الطويلة،  يف 
ال�سركة  ط��ورت��ه��ا  ال��ت��ي  التقنيات 
الأملنيوم  اإن���ت���اج  يف  وا���س��ت��خ��دم��ت��ه��ا 
عايل اجلودة والأكرث نقاًء يف اأحد 

اأطول خطوط الإنتاج يف العامل.
 وق������ّدم خ�����رباء ���س��رك��ة الإم�������ارات 
الوزيرة  ملعايل  لالأملنيوم  العاملية 
ع��ر���س��اً ح��ول ع��دد م��ن الإجن����ازات 

عمومية �أبوظبي �لوطنية للتاأمني تو�فق على توزيع �أرباح نقدية بقيمة 228 مليون درهم

حممد بن �صيف: توزيع الأرباح النقدية يوؤكد الأداء املايل القوي لل�صركة
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وق������ال م��ع��ال��ي��ه خ�����الل الإح����اط����ة: 
ال����ربام����ج  ع�����ن  الإع�����������الن  “ياأتي 
للربنامج  اجل����دي����دة  واخل�����دم�����ات 
ال����وط����ن����ي ل���ل���م�������س���اري���ع وامل���ن�������س���اآت 
مع  ان�سجاماً  واملتو�سطة  ال�سغرية 
الر�سيدة،  لقيادتنا  احلكيمة  الروؤية 
وثانياً  اأوًل  امل���واط���ن  و���س��ع��ت  ال��ت��ي 
الأعمال  رواد  على  وعلقت  وث��ال��ث��ا، 
ريادة  اأهمية  ور�سخت  كبرية،  اآم���اًل 
رئي�سياً  حمركاً  باعتبارها  الأع��م��ال 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وحتقيق  اق��ت�����س��اد  ل��ب��ن��اء 
م���زي���د م����ن امل����رون����ة وال����س���ت���دام���ة 
الوطني وفق  والبتكار يف القت�ساد 
مبادئ واأه��داف اخلم�سني، تتوا�سل 
ال�سغرية  ال�سركات  لتنمية  جهودنا 
الريادية  امل�ساريع  ودعم  واملتو�سطة، 
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا ال�����س��ب��اب الإم����ارات����ي 
واأدوات  م��ق��وم��ات  بكافة  وت��زوي��ده��ا 
وال�ستمرارية  ال���ت���ج���اري  ال��ن��ج��اح 
امل�ساريع  اأن  اإىل  م�����س��رياً  والنمو”، 
ال�سغرية واملتو�سطة متثل اليوم ما 
ن�سبته %94 من اإجمايل ال�سركات 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال��ع��ام��ل��ة يف ال���دول���ة، 
من   50% م����ن  ب����اأك����رث  وت�������س���اه���م 

الناجت املحلي الإجمايل للدولة.
املوؤ�سرات  اأب���رز  معاليه  وا�ستعر�ش 
ال��ت��ي ت��ب��ني امل��ك��ان��ة امل��ت��ق��دم��ة التي 
تطوير  يف  الإم�����ارات  دول���ة  حققتها 
ب��ي��ئ��ة ري�������ادة الأع�����م�����ال ل���دي���ه���ا اإىل 
ع���امل���ي���اً، حيث:  رائ�������دة  م�����س��ت��وي��ات 
عاملياً  الأوىل  املرتبة  ال��دول��ة  ت��ب��واأت 
الأعمال  ل��ري��ادة  ال��ع��امل��ي  امل��وؤ���س��ر  يف 
الأول  امل���رك���ز  يف  وح���ل���ت   ،2022
لريادة  ال��ع��امل��ي  امل��ر���س��د  ت��ق��ري��ر  يف 
الأف�سل  اجلهة  باعتبارها  الأع��م��ال 
وبدء  لتاأ�سي�ش  العامل  م�ستوى  على 
الأكرث  والبيئة  التجارية  الأع��م��ال 

دعماً لريادة الأعمال.

•• دبي -وام:

ال���روؤي���ة  الق��ت�����س��اد  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
اجل������دي������دة ل����ل����ربن����ام����ج ال���وط���ن���ي 
ال�سغرية  وامل���ن�������س���اآت  ل��ل��م�����س��اري��ع 
واملتو�سطة، والتي تقدم من خاللها 
لرواد الأعمال من اأ�سحاب امل�ساريع 
امل��ت��و���س��ط��ة م��ن مواطني  ال�����س��غ��رية 
دولة الإمارات العربية املتحدة عدداً 
املتكاملة  واخل��دم��ات  امل���ب���ادرات  م��ن 
اأعمالهم مبزيد من  واملتميزة لرفد 
اإىل  الو�سول  واأدوات  النمو  ممكنات 

ال�سوق.
واأعلن معايل الدكتور اأحمد بالهول 
الفال�سي، وزير دولة لريادة الأعمال 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  وامل�����س��اري��ع 
نظمتها  اإع���الم���ي���ة  اإح����اط����ة  خ����الل 
تد�سني  ع��ن  ام�����ش  الق��ت�����س��اد  وزارة 
م����ب����ادرات م��ت��ن��وع��ة ت���ن���درج حت���ت 3 
من�سة  ت��ق��دم��ه��ا  رئ��ي�����س��ي��ة  ب����رام����ج 
الربنامج الوطني بحلتها اجلديدة، 
ج���دي���دة يف اخلدمات  ن��ق��ل��ة  ومت��ث��ل 
املقدمة لرواد الأعمال من مواطني 
م�ساريعهم  ت��ن��م��ي��ة  ب��ه��دف  ال���دول���ة 
وتعزيز م�ساهمتهم يف النمو والتنوع 
ل��ل��دول��ة وب��ن��اء اقت�ساد  الق��ت�����س��ادي 
وم�ستهدفات  مبادئ  وف��ق  امل�ستقبل 
الربامج:  تلك  وت�سمل  اخلم�سني، 
احلكومية  امل�������س���رتي���ات  ب����رن����ام����ج 
امل���ط���ور، وب���رن���ام���ج دع����م الأع���م���ال، 
التمويلية، م�سرياً  وبرنامج احللول 
اأن الربنامج الوطني للم�ساريع  اإىل 
عقد  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملن�ساآت 
�سراكة   25 م���ن  اأك�����رث  الآن  ح��ت��ى 
القطاعني  يف  رائ���دة  موؤ�س�سات  م��ع 
لتطوير  واخل�������ا��������ش  احل�����ك�����وم�����ي 
حتت  املندرجة  واخلدمات  امل��ب��ادرات 

الربامج الثالثة.

التجارية  ال���رخ�������ش  ع����دد  وارت����ف����ع 
الماراتيني  الأعمال  لرواد  امل�سجلة 
م����ن ح������وايل 23 األ������ف رخ�������س���ة يف 
2019 اإىل نحو 29 األف رخ�سة يف 

2021 بن�سبة منو بلغت 26%.
ال�سركات  م����ن  ع��������دداً  وحت���ت�������س���ن 
وال�سركات  النمو  ال�سريعة  الريادية 
التي انطلقت من الإمارات  املليارية 
لت�سل اإىل العاملية منها �سركة كرمي 
و�سويفل  وكيتوبي  ك��وم  دوت  و�سوق 

وغريها.
الربامج  “من خالل  وقال معاليه: 
التي نعلن عنها  واملبادرات اجلديدة 
قفزات  حت��ق��ي��ق  اإىل  نتطلع  ال���ي���وم، 
ري���ادي���ة ج��دي��دة يف م��ن��ظ��وم��ة ريادة 
تقدمي  خالل  من  بالدولة  الأعمال 
خدمات متكاملة لرواد الأعمال من 
مواطني الدولة وخدمة م�ساريعهم 
وامل��ت��و���س��ط��ة مب���ا يكفل  ال�����س��غ��رية 
ومتكينها  ال�سوقية  ح�ستها  تعزيز 
الربنامج  اأن  م���وؤك���داً  النمو”،  م��ن 
ال����وط����ن����ي ل���ل���م�������س���اري���ع وامل���ن�������س���اآت 
لوزارة  التابع  واملتو�سطة  ال�سغرية 
تر�سيخ  ع��ل��ى  ح��ري�����ش  الق���ت�������س���اد 
لكل  الرئي�سية  املن�سة  ليكون  دوره 
اإم��ارات��ي مب��ا يقدمه من  رائ��د عمل 

خدمات متطورة.
الربامج  ه���ذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 
عمل  ال��ت��ي  للجهود  ا�ستكماًل  ت��اأت��ي 
املرحلة  خ�����الل  ال���ربن���ام���ج  ع��ل��ي��ه��ا 
العمل  فرق  اأن  اإىل  م�سرياً  املا�سية، 
يف ال�����وزارة وب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
الأعمال  رواد  مع  توا�سلت  ال�سركاء 
على  واطلعت  ال��دول��ة  مواطني  م��ن 
وو�سعت  وحتدياتهم،  احتياجاتهم 
وحوافز  خل��دم��ات  متكاماًل  ت�سوراً 
وم���ب���ادرات و���س��راك��ات ب��ح��ي��ث تقدم 
بنظرة  ومدرو�سة  متطورة  خدمات 

ت���واك���ب ت��ط��ل��ع��ات رواد  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الأعمال.

امل�سرتيات  ب��رن��ام��ج  ي��خ�����ش  وف��ي��م��ا 
احلكومية، اأ�سار معاليه اإىل جتديد 
مع  ����س���راك���ت���ه���ا  الق���ت�������س���اد  وزارة 
الأعمال  رواد  لتمكني  املالية  وزارة 
الإم�����ارات�����ي�����ني م����ن ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
املن�سة الحتادية للم�سرتيات ب�سكل 
ان�سيابي واأكرث �سال�سة، كما �سيقوم 
الربنامج الوطني بالتعاون مع وزارة 
املالية بتخ�سي�ش ور�ش عمل خا�سة 
الأعمال  رواد  لتمكني  املن�سة  ع��ن 
الأع�ساء من الو�سول اإىل املعلومات 
والعقود  امل�����س��رتي��ات  ح��ول  املتنوعة 
امل���ت���اح���ة يف احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة. 
جلان  بتفعيل  اجلانبان  �سيقوم  كما 
متخ�س�سة للنظر يف اأي حتدٍّ يواجه 
فيما  الإم����ارات����ي����ني  الأع����م����ال  رواد 

يخ�ش املن�سة الحتادية.
ال���ربن���ام���ج  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأو�������س������ح 
�سيقوم  اأولية،  مرحلة  ويف  الوطني، 
بتن�سيق امل�سرتيات احلكومية مع 3 
الرتبية  وزارة  ه��ي:  احت��ادي��ة  جهات 
وال���ت���ع���ل���ي���م، وم���وؤ����س�������س���ة الإم��������ارات 
املوارد  ووزارة  ال�سحية،  للخدمات 
ال��ب�����س��ري��ة وال���ت���وط���ني، م����وؤك����داً اأن 
ال��ه��دف م��ن ه��ذه املرحلة ه��و و�سع 
الآليات املنا�سبة للتاأكد من التفعيل 
احلقيقي للم�سرتيات الحتادية مبا 
اأ���س��ح��اب الأع��م��ال املواطنني  ي��خ��دم 
وم��ن ث��م تو�سعة ن��ط��اق امل��ب��ادرة مبا 
النتائج  اإىل  النجاح والو�سول  يكفل 
امل��رج��وة وت��وف��ري خ��دم��ات متطورة 
واجلهات  ال�������وزارات  ج��م��ي��ع  ت�����س��م��ل 

امل�ستهدفة.
“ما  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  اأ������س�����ار  ك���م���ا 
مي���ي���ز ه�����ذه الن���ط���الق���ة اجل���دي���دة 
هو  ال��ي��وم،  احل��ك��وم��ي��ة  للم�سرتيات 

امل�ساركة يف هذه  التو�سع يف اجلهات 
املبادرة من وذلك من خالل �سل�سلة 
من ال�سراكات التي وقعها الربنامج 
م���ع م��وؤ���س�����س��ات وط��ن��ي��ة رائ�����دة، ومت 
13 �سراكة �سملت:  اإبرام  حتى الآن 
موؤ�س�سات رائدة يف قطاع الت�سالت 
مب����ا يف ذل�����ك م��وؤ���س�����س��ة الإم��������ارات 
و�سركة  )ات�������س���الت(  ل��الت�����س��الت 
املتكاملة )دو(  الإمارات لالت�سالت 
الوطنية  اجل���ام���ع���ات  ���س��م��ل��ت  ك��م��ا 
ك��ج��ام��ع��ة الإم�������ارات وج��ام��ع��ة زايد 
واأي�ساً  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وك���ل���ي���ات 
م���وؤ����س�������س���ات يف ق���ط���اع امل���وا����س���الت 
ك��ط��ريان الحت����اد وجم��م��وع��ة بريد 
الإم��������ارات وم���وا����س���الت الإم�������ارات، 
اأخرى  رائ���دة  موؤ�س�سات  �سملت  كما 

كاملجل�ش الوطني الحتادي.
هناك  اأن  ال��ف��ال���س��ي  م���ع���ايل  واأك�����د 
اجلهات  جميع  م��ن  وا�سعاً  اهتماماً 
التزاماً  امل��ب��ادرة  ه��ذه  بتنفيذ  املعنية 
كما  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
م���ن القطاع  اإق���ب���اًل وا���س��ع��اً  ن��ل��م�����ش 
اخل���ا����ش وال�������س���رك���ات ال��وط��ن��ي��ة يف 
الدولة على امل�ساركة يف هذه املبادرة 
الأعمال  رواد  ي��خ��دم  مب���ا  ودع��م��ه��ا 
امل�ساريع  اأ����س���ح���اب  م���ن  امل���واط���ن���ني 
م�سيفاً:   ، وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
م�ستمرة،  الجت����اه  ه���ذا  يف  اجل��ه��ود 
حيث �سنوا�سل خالل الأ�سهر املقبلة 
ال�سراكات  م��زي��د م��ن  ع��ن  الإع����الن 
ل��ت��و���س��ي��ع الأف�������اق ل������رواد الأع���م���ال 
املوؤ�س�سات  اأ���س��ح��اب  م��ن  امل��واط��ن��ني 
فر�ش  ورف���ع  واملتو�سطة  ال�سغرية 
كما  الرائدة.  املوؤ�س�سات  مع  التعاقد 
اأي�ساً  املقبلة  املرحلة  خالل  �سنعمل 
على و�سع موؤ�سرات مدرو�سة لقيا�ش 
وامل����ب����ادرات  ال�������س���راك���ات  ه����ذه  اأداء 
للتاأكد  املتبعة  العمل  اآليات  وكفاءة 

من حتقيقها للنتائج املرجوة«.
ا�ستعر�ش  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  ويف 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه 
ال�سغرية  وامل���ن�������س���اآت  ل��ل��م�����س��اري��ع 
واملتو�سطة يف تطوير “برنامج دعم 
خالله  م��ن  ت��ق��دم  ال���ذي  الأعمال” 
م��ن�����س��ة ال���ربن���ام���ج خ���دم���ات مميزة 
ل���رواد الأع��م��ال م��ن خ��الل �سراكات 
م��ت��خ�����س�����س��ة اأب����رم����ه����ا ال���ربن���ام���ج 
وت�سمل  ال�����س��دد،  ه���ذا  يف  ال��وط��ن��ي 
ات�سالت،  خ��دم��ة  اخل���دم���ات:  ه���ذه 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع م��وؤ���س�����س��ة الم�����ارات 
و�ست�ساهم  )ات�سالت(،  لالت�سالت 
يف تقدمي اخلدمات الرقمية املميزة 
وبكفاءة  الماراتيني  الأعمال  لرواد 

عالية.
خدمة املحا�سبة والتدقيق الداخلي، 
عقدها  �سراكات  �سل�سلة  خ��الل  م��ن 
�سركات   7 م��ع  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
املجال،  ه��ذا  يف  متخ�س�سة  وطنية 
بحيث متثل خدمة من رواد الأعمال 

لرواد الأعمال.
املوؤ�س�سية:  امل���وارد  تخطيط  خ��دم��ة 

م���ن خ����الل ����س���راك���ات م��ه��م��ة تتيح 
رقمنة  اإىل  الو�سول  الأعمال  ل��رواد 
باعتبارها  املوؤ�س�سية  للموارد  فعالة 
امل�����وارد يف  لإدارة  الأم���ث���ل  ال��ط��ري��ق 
امل�ساريع، وكذلك خدمات ا�ست�سارات 
عالية امل�ستوى مبا ي�ساهم يف تطوير 
امل�����س��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
قام  ال��ت��اأم��ني، حيث  خ��دم��ات  النمو. 
لتوفري  �سراكات  بتطوير  الربنامج 
برامج  وخ��ا���س��ة  التاأمينية  احل��ل��ول 
املركبات  وت��اأم��ني  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني 
خالله  من  ومت  “حوافز”،  برنامج 
امل����وارد  م���ع وزارة  ال��ت��ع��اون  جت��دي��د 
تخفيف  بهدف  والتوطني  الب�سرية 
تكلفة ا�ستقدام العمالة مبا يتنا�سب 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  ق��������درات  م����ع 
اأكرث مرونة  واملتو�سطة مبا يجعلها 
اأ���س��ار معاليه اىل  اأخ���رى،  م��ن جهة 
الذي  “برنامج احللول التمويلية” 
يقدمه الربنامج الوطني للم�ساريع 
عرب  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملن�ساآت 
املواطنني،  الأع��م��ال  ل���رواد  من�سته 
املتكاملة  ال�سراكة  خالل  من  وذل��ك 

ال��وط��ن��ي وم�سرف  ال��ربن��ام��ج  ب���ني 
الإم��������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وت�����س��م��ل هذه 
اخلا�ش  التطبيق  ح��ال��ي��اً:  الأدوات 
لالأعمال:  امل�����س��رف��ي��ة  ب���اخل���دم���ات 
التكنولوجية  احل���ل���ول  اأح����د  وي��ع��د 
امل��ب��ت��ك��رة ومي��ك��ن رواد الأع���م���ال من 
ف��ت��ح ح�����س��اب��ات��ه��م امل�����س��رف��ي��ة خالل 
ب�سع دقائق وتفعيلها يف غ�سون 48 

�ساعة.
احللول التمويلية: مبا فيها التمويل 
اجل����م����اع����ي، و�����س����م����ان ال����ق����رو�����ش، 

والإقرا�ش املبا�سر.
اخل���دم���ات غ���ري امل���ال���ي���ة: مب���ا فيها 
ال�ست�سارية  واحل���ل���ول  اخل���دم���ات 

املتخ�س�سة.
خ�س�ش  ح��ي��ث  “�سند”:  م����ب����ادرة 
م�������س���رف الإم����������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة من 
خ���الل ه���ذه امل���ب���ادرة ���س��ي��ول��ة مالية 
درهم،  مليون   100 اإجمايل  بقيمة 
وت��ه��دف ل��دع��م ت��ع��ايف وت�����س��ري��ع منو 
اأعمال امل�ساريع الإماراتية ال�سغرية 
واملتو�سطة املتاأثرة بتداعيات جائحة 

كوفيد-19.

»القت�صاد« تطلق الروؤية اجلديدة للربنامج الوطني للم�صاريع واملن�صاآت ال�صغية واملتو�صطة

الإمارات للتنمية يطلق مبادرة »�صند« بقيمة 100 مليون درهم 
••اأبوظبي - وام:

املايل  امل��ح��رك  ب�سفته  للتنمية  الإم�����ارات  م�����س��رف  اأط��ل��ق 
دولة  يف  ال�سناعي  والتحول  القت�سادي  التنويع  لأج��ن��دة 
لت�سريع منو امل�ساريع الإماراتية  “�سند”  الإمارات، مبادرة 

ال�سغرية واملتو�سطة بقيمة 100 مليون درهم.
عملية  وت�����س��ري��ع  ت�سهيل  اإىل  اجل���دي���دة  امل���ب���ادرة  وت���ه���دف 
الو�سول اإىل القرو�ش املرنة لل�سركات التي ميلكها ويديرها 
مواطنون اإماراتيون والتي تتطّلع اإىل ت�سريع منو اأعمالها 

بعد اجلائحة.
مل�سرف  التنفيذي  الرئي�ش  النقبي  حممد  اأح��م��د  وق���ال   

ا�سرتاطات خمففة.
ا�سرتاتيجية  م��ع  تتما�سى  “�سند”  م���ب���ادرة  اأن  واأو����س���ح   
ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��ادي ل��ل��دول��ة وحت��ق��ي��ق من���و م�����س��ت��دام يف 
كما  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وامل�ساريع  لل�سركات  امل�ستقبل 
تندرج �سمن جهود امل�سرف يف تعزيز وت�سريع منو الأعمال 
وم�سرية التحديث يف الدولة خالل اخلم�سني عاماً القادمة 

وما بعدها.
وا�ساف: لقد �سممنا، اإىل جانب مبادرة “�سند”، جمموعة 
التي  ال�����س��رك��ات  مل�����س��اع��دة  املخ�س�سة  امل��ال��ي��ة  احل��ل��ول  م��ن 
يديرها وميلكها مواطنون اإماراتيون. ومتتاز هذه احللول 
التمويلية باأنها �سريعة ومرنة ومنا�سبة ومقدمة مبعدلت 

“�سند”  م��ب��ادرة  نطلق  اأن  ..ي�سعدنا  للتنمية:  الإم�����ارات 
من  دره����م..  م��ل��ي��ون   100 بقيمة  الأع���م���ال  من��و  لت�سريع 
املبادرة  خالل حلول متويلية مبتكرة ومرنة، �ستدعم هذه 
ويديرها  ميلكها  ال��ت��ي  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات 
مواطنون اإماراتيون والتي تعمل على زيادة انتعا�ش اأعمالها 

ومنوها بعد كوفيد ».
 واأ�ساف النقبي اأن طلبات القرو�ش �ستتم معاجلتها خالل 
ب�سكل  التمويل  تقييم  عملية  وتعتمد  ع��م��ل،  اأي���ام  خم�سة 
/  2019 ع��ام  خ��الل  لل�سركات  امل��ايل  الأداء  على  رئي�سي 
اخلا�ش  امل���ايل  الأداء  ب��الع��ت��ب��ار  ت��اأخ��ذ  كما  ك��وف��ي��د/،  قبل 
بتلك ال�سركات لعامي 2020 و2021 مع مراعاة تطبيق 

القرو�ش  ف��ئ��ات  �سمن  تناف�سية  الأك����رث  ب��ني  ت��ع��د  ف��ائ��دة 
امل�سمونة وغري امل�سمونة«.

النوع  ه���ذا  ب��ت��ق��دمي  للتنمية  الإم������ارات  م�����س��رف  وي��ن��ف��رد   
لل�سركات  امل�سبوق  وغ��ري  امل��رن  امل��ايل  الدعم  من  وامل�ستوى 
من  ح��زم��ا  ي��وف��ر  حيث  الإم��ارات��ي��ة،  واملتو�سطة  ال�سغرية 
املالية وفق �سروط واأحكام �سفافة. وحر�ساً منه  اخلدمات 
ع��ل��ى مت��ك��ني ال�����س��رك��ات الإم��ارات��ي��ة وت�����س��ري��ع وت���رية النمو 
للتنمية  الإم����ارات  م�سرف  ُي��ق��دم  ال��وب��اء،  بعد  القت�سادي 
من خالل مبادرة “�سند” القرو�ش مبعدل فائدة يبداأ من 
اأكرث  وهو  املتناق�ش،  الر�سيد  اأ�سا�ش  على  �سنوًيا   ?5.99

معدلت الإقرا�ش تناف�سية يف ال�سوق.

•• اأبوظبي-وام:

التوجيهية  ال����ل����ج����ن����ة  ع�����ق�����دت 
امل�سكلة  وامل��ق��اي��ي�����ش  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
ال�سناعة  وزارة  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 
والتكنولوجيا املتقدمة، اجتماعها 
عمر  �����س����ع����ادة  ب���رئ���ا����س���ة  الأول، 
ال�����س��وي��دي وك��ي��ل ال������وزارة، رئي�ش 
لتحديث  م�������س���ع���ى  يف  ال���ل���ج���ن���ة، 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ل��ج��ان ال��ف��ن��ي��ة وفرق 
وامل�سوؤولة  ع��م��ل��ه��ا  واآل���ي���ة  ال��ع��م��ل 
املوا�سفات  واإع�������داد  ت��ط��وي��ر  ع���ن 
واللوائح  والأن���ظ���م���ة  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
الفنية الإماراتية، والت�ساور ب�ساأن 
الفنية  للجان  الت�سغيلية  اخلطط 
املوا�سفات  لتطوير  العمل  وف��رق 
الفنية  وال�����ل�����وائ�����ح  ال���ق���ي���ا����س���ي���ة 
�سمن   ،2022 للعام  الم��ارات��ي��ة 
ال�سناعي  للقطاع  داعمة  مبادرات 
املنتجات  ت���ن���اف�������س���ي���ة  وت����ع����زي����ز 

الإماراتية داخلياً وخارجياً.
اأحمد  الدكتور  اللواء  اختيار  ومت 
وزارة  ع��ام  مفت�ش  الري�سي،  نا�سر 
اللجنة،  لرئي�ش  نائباً  الداخلية، 
كخطوة  ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا  ي���اأت���ي  وال���ت���ي 
اأ�سا�سية يف حتقيق مبادرة الوزارة، 
الرقابة  جهات  م�ساركة  اأج��ل  م��ن 
منظومة  ت��ط��وي��ر  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

وال�����س��الم��ة وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة. كما 
ت�سكيل  ق��رار  الجتماع  ا�ستعر�ش 
فيها  مب��ا  واخت�سا�ساتها  اللجنة 
اللجان  الإ�سراف واملتابعة لأعمال 
ومراجعة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل  وف����رق 
واع��ت��م��اد اخل��ط��ط وب��رام��ج عملها 
املتبعة والتو�سية  الإج��راءات  وفق 
املوا�سفات  م�������س���اري���ع  ب���اع���ت���م���اد 
الفنية  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
طورتها  التي  الإلزامية  والأنظمة 

اللجان الفنية وفرق العمل.

لإ�سراك  ب���ال���وزارة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
القطاع ال�سناعي يف عملية تطوير 
والأنظمة  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات 
اإمياناً  واللوائح الفنية الماراتية، 
والتنمية  ال�������س�������راك���ة  مب��ن��ه��ج��ي��ة 
القطاعات  خمتلف  مع  والتن�سيق 
الرقابية وال�سناعية املعنية لدورها 
املوا�سفات  الهام يف عملية تطوير 
القيا�سية الوطنية واللوائح الفنية 
واحتياجات  متطلبات  تلبي  التي 
الأ����س���واق داخ��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً وفقاً 

تعزيز  ويف  واملقايي�ش  امل��وا���س��ف��ات 
عرب  ال�سناعي  التمكني  منهجية 
وفرق  للموا�سفات  الفنية  اللجان 

العمل.

- تن�سيق وتكامل 
ال�سويدي، وكيل  �سعادة عمر  واأكد 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة 
اأن  امل���ت���ق���دم���ة، رئ���ي�������ش ال���ل���ج���ن���ة، 
للتن�سيق  ال��������������وزارة  م���ن���ه���ج���ي���ة 
والتكامل مع ال�سركاء من اجلهات 
له  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية 
اآثار مبا�سرة على تطوير ال�سيا�سات 
الداعمة  وال��ربام��ج  والت�سريعات 
وتعزيز  الوطنية  ال�سناعات  لنمو 
الأعمال  بيئة  وتهيئة  تناف�سيتها، 
للم�ستثمرين  واجل��اذب��ة  املنا�سبة 
القطاع  يف  وال���دول���ي���ني  امل��ح��ل��ي��ني 
ال�سناعي، وحتفيز البتكار وتبني 
الأنظمة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 
واحللول ال�سناعية، بال�سورة التي 
الإماراتية  املنتجات  تناف�سية  تعزز 
واخلارجية،  املحلية  الأ����س���واق  يف 
عالية  منتجات  ت��وف��ري  ووت�سمن 

اجلودة يف اأ�سواق دولة الإمارات .
احليوي  ب����ال����دور  ���س��ع��ادت��ه  ون�����وه 
تطوير  ت��وج��ه��ات  دع���م  يف  للجنة 
القطاع ال�سناعي الإماراتي خالل 

القيمة  وت��ع��زي��ز  امل��ق��ب��ل��ة،  ال���ف���رتة 
ب�سورة  للقطاع،  امل�سافة  الوطنية 
مركز  اإىل  ال���دول���ة  حت���ول  ت��دع��م 
اإقليمي وعاملي ل�سناعات امل�ستقبل، 
ال�سرتاتيجية  م����ع  ان�������س���ج���ام���اً 
ال�سناعة  ل������������وزارة  ال����وط����ن����ي����ة 

والتكنولوجيا املتقدمة.

- تطوير �ملو��سفات.
اجتماعها  يف  اللجنة  وا�ستعر�ست 
خطط ومبادرات قطاع املوا�سفات 

لأعلى املعايري.

- خمرجات �ل�سناعة.
وتطرقت اللجنة اإىل خطة الوزارة 
الفنية  اللجان  اإعادة ت�سكيل  ب�ساأن 
وجمالت  للموا�سفات  ال��وط��ن��ي��ة 
عملها، وخططها اخلا�سة بتطوير 
القيا�سية  امل���وا����س���ف���ات  م�����س��اري��ع 
الإم������ارات������ي������ة واخل���ل���ي���ج���ي���ة مبا 
ال�سناعة  خم��رج��ات  ج����ودة  ي��ع��زز 
الوطنية وتلبية متطلبات ال�سحة 

اللجنة التوجيهية للموا�صفات واملقايي�س ت�صتعر�س خالل اجتماعها الأول 
مبادرات داعمة للقط�اع ال�صناعي وتعزي�ز تناف�ص�ية املنتج�ات الإماراتية

مدير مكتب الطوارئ يف الفاو: تقرير 
انعدام الأمن الغذائي اأكرث حدة يف 2022

•• دبي-وام:

منظمة  يف   OER وال�����س��م��ود  ال���ط���وارئ  مكتب  م��دي��ر  ب��ول�����س��ن  ري���ن  ك�سف 
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة الفاو اأن الإ�سدار القادم من التقرير العاملي 
�سي�سدر يف  العاملي  الغذائي احل��اد  الأم��ن  انعدام  ال��ذي يبحث م�ساألة   17 ال� 
اأك��رث ح��دة من  اأب��ري��ل م��ن ال��ع��ام اجل���اري وم��ن املتوقع اأن يظهر من��واً  نهاية 
العام املن�سرم. واأ�ساف يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اأن 
ب�سورة  ارتفع  اإن�سانية  م�ساعدات  يتطلب  الذي  احلاد  الغذائي  الأم��ن  انعدام 
161 مليون  اإىل  املا�سية حيث و�سل  ال�سنوات اخلم�ش  غري م�سبوقة خالل 
اأظهر حالة   2020 �سنة  ال��دويل  التقرير  اأن  ..مو�سحا   2021 يف  �سخ�ش 
الوباء  اأن  التقديرات  العامل حيث ك�سفت  والتغذية يف  الغذائي  الأمن  انعدام 
دفع 132 مليون �سخ�ش اآخرين اإىل اجلوع املزمن مقارنة ب� 108 ماليني 
�سخ�ش يف نهاية عام 2016 ..وقد �سهدنا على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية 

زيادة �سنوية بنحو 20 مليون �سخ�ش.
و�سدد اأن الق�ساء على اجلوع اأمر ممكن حتى يف اأكرث ال�سياقات تعقيًدا ..لكن 
و�ساملة  قوية  و�سراكات  كافية  وم��وارد  �سيا�سياً  التزاماً  يتطلب  بذلك  القيام 
على جميع امل�ستويات العاملية والإقليمية واملحلية مبنية على القيم امل�سرتكة 
اأن هذا  ..معترباً  املركز  والكوكب يف  النا�ش  للم�ستقبل مع  امل�سرتكة  والروؤية 
من  ميكن  التي  الوحيدة  والطريقة  العام  لهذا  “ديهاد”  موؤمتر  جوهر  هو 
الوحيدة  والطريقة   2030 لعام  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  خاللها حتقيق 

التي ميكننا بها بالفعل اإنهاء بالء اجلوع.
منذ  اإذ  �سعب  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  طريق  “اإن  بول�سن:  وق��ال 
نحو ثالث �سنوات اأطلق املنتدى ال�سيا�سي ر�سالة حتذيرية مفادها اأن العامل 
كان خارج امل�سار ال�سحيح يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة” ..م�سرياً اإىل 
اأن منظمة الأغذية والزراعة ب�سفتها املنظمة امل�سوؤولة على 21 موؤ�سراً من 
اأخرى تقوم بر�سد هذه  امل�ستدامة ووكالة م�ساهمة خلم�سة  التنمية  اأه��داف 
املوؤ�سرات بقلق ..فيما يبدو اأن حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة “وهو الق�ساء 
جائحة  اأن  ..كما  اليد  متناول  عن  بعيداً  اأ�سرع  ب�سكل  يتحرك  اجلوع”  على 
الو�سول  املاليني من  منع  التدهور مما  وت��رية  ت�سريع  اإىل  اأدت  كوفيد-19 
اإىل الدخل والغذاء والتعليم كما انها اأثرت على �سال�سل الإمدادات الغذائية 

و�ساهمت يف تباطوؤ القت�ساد على النظم الغذائية يف جميع اأنحاء العامل«.

مبادلة تطلق جمل�س �صبابها يف جناح ال�صباب باإك�صبو 2020 
•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت مبادلة للرعاية ال�سحية جمل�ش �سبابها بح�سور معايل �سّما بنت 
�سهيل فار�ش املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب و ذلك يف جناح ال�سباب 
للرعاية  مبادلة  �سباب  جمل�ش  ويعترب   . دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�ش  يف 
م�ستقبل  ت�سكيل  يف  الإم��ارات��ي  ال�سباب  لإ���س��راك  ج��دي��دة  من�سة  ال�سحية 
الرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ح�سر حفل التد�سني 
النظري  حممد  �سعيد  و���س��ع��ادة  امل��زروع��ي  ف��ار���ش  �سهيل  بنت  �سما  م��ع��ايل 
الرئي�ش  النوي�ش  جا�سم  وح�سن  لل�سباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر 
التنفيذي ملبادلة للرعاية ال�سحية و60 ع�سواً من جمل�ش �سباب مبادلة 
اجلدد  املجل�ش  اأع�����س��اء  م��ن  �ستة  ق���ّدم  احل��ف��ل  وخ���الل  ال�سحية.  للرعاية 
اأفكارهم املبتكرة ومقرتحاتهم لالرتقاء بال�سحة العامة وحت�سني م�ستوى 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ام��ت��داد  على  واأ���س��ره��م  للمر�سى  الرعايةاملقّدمة 
التابعة  املن�ساآت  كافة  يف  اعتمادها  والنظريف  تقييمها  �سيتم  والتي  املتحدة 
ملبادلة للرعاية ال�سحية. وقالت معايل �سما بنت �سهيل املزروعي يف كلمتها 

خالل احلفل: من دواعي فخرنا واعتزازنا اأنرى كربى موؤ�س�سات الرعاية 
ال�سحية يف الدولة، وعلى راأ�سها مبادلة للرعاية ال�سحية، وهي تن�سماإىل 
دعم  اأول��وي��ات��ه��ا  قائمة  على  وت�سع  ال��دول��ة  يف  ال�سباب  جمال�ش  منظومة 
ومتكني ال�سبابالإماراتي ونتطّلع اإىل م�ساركة املزيد من الكفاءات الوطنية 
الواعدة يف قطاع الرعاية ال�سحية،لال�ستثمار يف طاقاتهم وحتفيز اأفكارهم 
وتزويدهم بالأدوات ليكونوا قادة امل�ستقبل. واأ�سافت ان جمل�ش �سباب مبادلة 
للرعاية ال�سحية �سي�سهم يف تعزيز مهارات ال�سباب الإماراتي، مباميّكنهم 
من تاأدية دور حموري يف مواجهة التحديات وقيادة م�سرية النماء يف الدولة. 
م�ستلهمني  كلمته يف احلفل:  خ��الل  النوي�ش  ق��ال ح�سن جا�سم  من جهته 
عزميتنا واإرادتنا من الروؤية احلكيمة لقيادتنا الر�سيدة، مّت تد�سني جمل�ش 
�سباب مبادلة للرعاية ال�سحية لتمكني ال�سباب الإماراتي من اأن ي�سبحوا 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  م��ع  وان�����س��ج��ام��اً  امل��ج��الت.  �ستى  يف  عامليني  ق���ادة 
بامل�ساهمة  التزامنا  �سياق  ويف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  لل�سباب 
من�سة  ال�سباب  جمل�ش  �سي�سكل  ال��ق��ادة  م��ن  ال�ساعدة  الأج��ي��ال  اإع���داد  يف 
ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  العاملني  الإماراتيني  ال�سباب  لإي�سالأ�سوات 

الإبداعية،وبالتايل ترك ب�سمات را�سخة يف م�سرية  اأفكارهم  والتعبري عن 
ال�سحية  للرعاية  مبادلة  يف  نحر�ش  النوي�ش  واأ���س��اف  القطاع.  م�ستقبل 
احلثيثة  امل�ساعي  خودعم  ال�سبابالإماراتي  ق��درات  وتطوير  ا�ستقطاب  على 
ان  وا�ساف  لهم.  املتاحة  الفر�ش  لتعزيز  الر�سيدة  حكومتنا  تبذلها  التي 
جمل�ش �سباب مبادلة للرعاية ال�سحية يهدف اإىل ا�ستثمار طاقات ال�سباب 
الإماراتيالواعد ومهاراته واأفكاره وروؤاه للم�ساهمة يف ر�سم مالمح امل�ستقبل 
ملبادلة للرعاية ال�سحية. ونحنبال �سك ن�ست�سعر امل�سوؤولية الكربى امللقاة 
الراغبني  ال�����س��ب��اب��الإم��ارات��ي��ني  اأع����داد  زي���ادة  يف  تتمثل  وال��ت��ي  عاتقنا  على 
بالعمل يف ميدان الرعاية ال�سحية ونتطلع للتعرف على الأفكار الإبداعية 
والنقالت النوعية واحللول املبتكرة التي �ست�سدر عن املجل�ش خالل الأعوام 
املقبلة. ي�سار اإىل اأن اإدارة التوطني يف مبادلة للرعاية ال�سحية قامت بدور 
حموري يف حتقيق ن�سبةتوطني و�سلت اإىل قرابة %20 يف �سبكة مرافقها. 
ويف العام املا�سي، مّت توظيف وتدريب اأكرث من200 �ساب و�سابة اإماراتيني 
اأنينجح  املتوقع  موهوبني يف العديد من الوظائف الإداري��ة والتقنية ومن 

العديد منهم يف �سغل مراكز قيادية يف امل�ستقبل.
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•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ����س���م���و  وم���ت���اب���ع���ة  ب���رع���اي���ة 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����س��ور 
�سوؤون  ال��وزراء وزي��ر  رئي�ش جمل�ش 
الإم����ارات  "قرية  تختتم  ال��رئ��ا���س��ة، 
مو�سم  الوثبة"،  يف  للقدرة  العاملية 
 3 ب��ت��ن��ظ��ي��م   ،2022  –  2021
�سباقات يف الفرتة من 18 اإىل 20 

مار�ش اجلاري.
زايد  ال�����س��ي��خ  ك���اأ����ش  "�سباق  وُي���ق���ام 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  م��ن�����س��ور  ب����ن 
مل�سافة  اخل����ا�����س����ة  ل���الإ����س���ط���ب���الت 
"�سباق  100 كلم" غدا، ثم ينطلق 
مل�سافة  لل�سيدات  اأبوظبي  مهرجان 
وُيختتم  ال�سبت،  ي��وم  كلم"   100
اأبوظبي  مهرجان  ب�"�سباق  املو�سم 

مل�سافة 120 كلم" يوم الأحد.
 11 ت�سّمن  ال��ذي  املو�سم  ويتزامن 
ومهرجانات  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ���س��ب��اق��اً، 
احتفالت  م���ع  ك�����ربى،  و����س���ب���اق���ات 
لتاأ�سي�ش  اخلم�سني  ب�"العام  الدولة 

عمليات  ���س��ه��دت  ح��ي��ث  الحتاد"، 
ال�سباقات  يف  للم�ساركة  الت�سجيل 
ال���ث���الث���ة اإق����ب����اًل ك����ب����رياً، م���ن قبل 
والإ�سطبالت،  والفار�سات  الفر�سان 
ك���ي ي���ك���ون ح�����س��وره��م م��ت��م��ي��زاً يف 
خ��ت��ام امل��و���س��م. ك��م��ا اأك��م��ل��ت "قرية 
بالوثبة"  للقدرة  العاملية  الإم���ارات 
واللوج�ستية  الفنية  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 
ال�سباقات  وا���س��ت�����س��اف��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
املنا�سبة  الأج���واء  وت��وف��ري  الثالثة، 

للم�ساركني بهدف تقدمي اأف�سل ما 
لديهم من قدرات تناف�سية، يف ظل 
درجات  اأع��ل��ى  اإىل  اخل��ي��ول  و���س��ول 

اجل��اه��زي��ة ال��ف��ن��ي��ة، وارت���ف���اع �سقف 
طموحات الفر�سان لتحقيق الألقاب 

والتتويجات.

ال�سوابط  ع����ن  ال���ق���ري���ة  واأع���ل���ن���ت 
اخلا�سة بامل�ساركة، و�سرورة اللتزام 
ال�سادر  ال�سحي"  ب�"الربوتوكول 

ع���ن اجل���ه���ات امل�������س���وؤول���ة، م���ن اأجل 
"كوفيد19"  جائحة  م��ن  ال��وق��اي��ة 
و���س��م��ان ���س��الم��ة اجل��م��ي��ع، وذل���ك 

الأنف،  م�سحة  فح�ش  اإج����راء  ع��رب 
والتباعد الجتماعي، وحتديد عدد 
الأ���س��خ��ا���ش امل�����س��م��وح ب��وج��وده��م يف 

منطقة الفح�ش البيطري.
العام  املدير  العامري  م�سلم  واأ���س��اد 
للقدرة  العاملية  الإم�����ارات  ل�"قرية 
ومتابعة  ورع��اي��ة  بدعم  الوثبة"  يف 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زاي����د اآل 
ال�سباقات  وجميع  للفعاليات  نهيان 
التي  وامل����ه����رج����ان����ات  وال����ب����ط����ولت 
كل  يف  القرية  وت�ست�سيفها  تنظمها 

مو�سم.
�سمن  بامل�ساركني  العامري  ورح��ب 
املو�سم،  ختام  يف  الثالثة  ال�سباقات 
"اإن  ق��ائ��اًل:  بالناجح،  و�سفه  ال��ذي 
تنظيم  فريق  م��ع  امل�ساركني  ت��ع��اون 
بالتعليمات  والتزامهم  ال�سباقات، 
�ساهم  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
منوهاً  النجاح"،  ه����ذا  حت��ق��ي��ق  يف 
جميع  قبل  من  الإيجابي  بالتفاعل 
امل���ن���اف�������س���ات منذ  اجل����ه����ات خ�����الل 
"اأكمل  امل��و���س��م. واأ����س���اف:  ان��ط��الق 

فريق القرية اإعداد كافة التجهيزات 
�سورة  اأب��ه��ى  يف  ال�سباقات  لإخ����راج 
م��ن خ���الل ت��وف��ري م��ا ي��ح��ت��اج��ه كل 
درج��ات اجلودة  اأعلى  وف��ق  م�سارك، 
اأن  م��وؤك��داً  والتنظيم"،  وال��رتت��ي��ب 
م�ستمر،  عمل  حالة  يف  ظل  الفريق 
وي��وا���س��ل ب��ذل اجل��ه��ود حتى اإجناح 

احلدث.
احل�سرمي  حممد  قال  جانبه،  من 
كل  اإن  القرية  يف  الفعاليات  م��دي��ر 
وا�ست�سافة  لتنظيم  جاهزة  املرافق 
ال�����س��ب��اق��ات ال���ث���الث���ة، م�������س���رياً اإىل 
والتن�سيق  م��ب��ك��راً،  ال��رتت��ي��ب��ات  ب��دء 
املتوا�سل بني فريق العمل واجلهات 

امل�ساركة واملعنية.
��ر كل  واأف����اد ب���اأن ف��ري��ق ال��ع��م��ل ���س��خَّ
القرية  ل��ت��ج��ه��ي��ز  وج����ه����ده  وق����ت����ه 
ل��وج�����س��ت��ي��اً وف��ن��ي��اً م��ن اأج����ل �سمان 
�����س����الم����ة ال�����ف�����ر������س�����ان واخل�����ي�����ول 
وراح���ة احل�����س��ور، ومب��ا يتوافق مع 
والتدابري  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات 

ال�سرورية.

•• اأبوظبي -وام:

انتظم منتخب الإمارات للجودو يف مع�سكره التدريبي الداخلي باأبوظبي مطلع 
للم�ساركة يف  ا�ستعدادا  اجل��اري،  19 مار�ش  ي�ستمر حتى  وال��ذي  الأ�سبوع،  هذا 
وال�سباب  وال�����س��ي��دات  ال��رج��ال  ومنتخبات  لأن��دي��ة  ل��ل��ج��ودو  العربية  البطولة 

والأ�سبال ب�سالة الرينا بجامعة عمان الأهلية يف العا�سمة الأردنية عمان خالل 
الفرتة من 23 اإىل 26 مار�ش اجلاري.

وت�سم قائمة املنتخب الأول 10 لعبني هم اأحمد في�سل النقبي، واأحمد جا�سم، 
وخليفة احلو�سني، وعلي ح�سن الدرمكي، و�سعيد النقبي، وحارب جمعة، بجانب 
الدولية  تون�ش  بطولة  بذهبية  م��وؤخ��را  الفائز  م���اروف  ميدا   4 ال  ال��دول��ي��ني 

املفتوحة وارام جورام، وماجو، ونور جزاري. وي�سرف على برنامج اإعداد الفريق 
يف املع�سكر الطاقم الفني املكون من ا�سيدوا كوكي، وفيكتور، وقد ح�سر التدريب 
امل�سائي اأم�ش حممد جا�سم اأمني ال�سر امل�ساعد، الذي حتدث مع الالعبني ونقل 
لهم  ومتنياته  الحت���اد،  رئي�ش  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  حت��ي��ات  لهم 
بالتوفيق يف كافة امل�ساركات و�سرورة الجتهاد وبذل كل اجلهد من اأجل �سعود 

للبطولة  املع�سكر  الإم��ارات حاليا يف  ا�ستعدادات جودو  وتاأتي  التتويج.  من�سات 
العربية اأول، ثم بطولة انطاليا الدولية برتكيا يف اإبريل املقبل، ودورة الألعاب 
حيث   ،2022 �سبتمرب  يف  ط�سقند  يف  ال��ع��امل  وبطولة  �سبتمرب،  يف  الآ�سيوية 
تتوا�سل التدريبات على فرتتني �سباحية وم�سائية ب�سالة فاطمة بنت مبارك 

يف اأبوظبي حتى موعد ال�سفر للعا�سمة الأردنية عمان.

•• اأبوظبي-الفجر: 

التدريبي  املو�سم  حتّول الرتكيز يف 
�ستار- رايل  "فيا  ل��ربن��ام��ج   الأول 
" اإىل حلبة   FIA Rally Star
مر�سى يا�ش يف اأبو ظبي، حيث �سيتم 
ال�سرق  ال��ن��ه��ائ��ي يف  ال��ف��ائ��ز  ت��ت��وي��ج 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
و�سوف ت�ست�سيف منظمة الإمارات 
لل�سيارات والدراجات النارية خالل 
ال����ف����رتة م����ن ي���وم���ي اجل���م���ع���ة اإىل 
الأح����د ن��ه��ائ��ي ب��رن��ام��ج " ف��ي��ا رايل 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  �ستار" 
اإف��ري��ق��ي��ا وال�����ذي ���س��م��م��ه الحت����اد 
الهيئة  ل��ل�����س��ي��ارات )ف���ي���ا(،  ال����دويل 
ريا�سة  ع���ل���ى  امل�������س���رف���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
ال��ع��امل لكت�ساف  ح���ول  ال�����س��ي��ارات 
اجل��ي��ل ال��ق��ادم م��ن امل��واه��ب. وذلك 
���م���م لهذا  ع���ل���ى م�������س���رح خ���ا����ش ����سُ
�سباق جائزة  الغر�ش يقع يف مركز 
اأب��وظ��ب��ي ال���ك���ربى ل��ل��ف��ورم��ول 1. 
ت�سعة  م��ن  امل��ر���س��ح��ون  و�سيح�سل 
يحلمون  الذين  املنطقة،  يف  بلدان 
باملناف�سة يوماً ما يف بطولة العامل 
للراليات، على فر�سة تغرّي حياتهم 
من  ل�سل�سلة  اخل�����س��وع  خ���الل  م��ن 
املحددة  وال��ت��ق��ي��ي��م��ات  الخ���ت���ب���ارات 
النتائج  ا�ستخدام  و�سيتم  بالوقت. 
الفائز  اإىل  �سين�سم  م��ن  لتحديد 

�ستار"  رايل  "فيا  برنامج  نهائي  يف 
وهو روميت جورغين�سون من دولة 
برنامج  تدريب  مو�سم  يف  اأ�ستونيا 
"فيا رايل �ستار" الفتتاحي يف عام 

.2023
وقال خالد بن �سليم، رئي�ش منظمة 
الإم�������ارات ل��ل�����س��ي��ارات وال���دراج���ات 
نهائي  ا�ست�سافة  " ي�سعدنا  النارية 
ال�سرق  �ستار"  رايل  "فيا  ب��رن��ام��ج 
وتتمثل  اإفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 
مهمتنا يف تطوير ريا�سة ال�سيارات 
والدويل،  الوطني  امل�ستويني  على 
مكاناً  دائ��م��اً  ال��رال��ي��ات  احتلت  وق��د 
ال�سيارات يف  ت��راث ريا�سة  مهماً يف 

بالدنا".
" مت الح���ت���ف���اء ه���ن���ا يف  واأ������س�����اف 
اأف�سل  ب��ب��ع�����ش  امل��ا���س��ي  الأ����س���ب���وع 
رايل  خ���الل  ال��ع��امل  يف  املت�سابقني 
امل�سنف  ال�������س���ح���راوي،  اأب���وظ���ب���ي 
كاجلولة الثانية من بطولة العامل 
الطويلة  ال�����س��ح��راوي��ة  ل��ل��رال��ي��ات 
ل���ل�������س���ي���ارات )ف�����ي�����ا( وال������دراج������ات 
والآن  )ف���ي���م( اجل����دي����دة،  ال���ن���اري���ة 
على  الراليات  اإىل  الرتكيز  يتحول 
امل�ستوى ال�سعبي واجليل القادم من 

الأبطال".
و����س���ي���ت���ن���اف�������ش م����ا جم���م���وع���ه 24 
"فيا  ب��رن��ام��ج  ن��ه��ائ��ي  م��ر���س��ح��اً يف 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  �ستار"  رايل 

و�سمال اإفريقيا، بعد اأن تاأهلوا عرب 
التحديات الرقمية اأو حتديات �سباق 
التعرج التي تقام فعلياً داخل بلدهم 
اأو كبديل مر�سح  اأو عرب الإنرتنت، 

من قبل هيئة ريا�سية وطنية.
 ومت متثيل كل من قرب�ش وم�سر 
ولبنان  والأردن  واإ�سرائيل  والعراق 
وع��م��ان وق��ط��ر والإم�����ارات العربية 
الإقليمي  ال���ن���ه���ائ���ي  يف  امل���ت���ح���دة 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة 
يا�ش.  م��ر���س��ى  ح��ل��ب��ة  يف  اإف��ري��ق��ي��ا 
تدريبية  دورات  الختبارات  وت�سمل 
اأن  ت��ي  ���س��ي��ارات  حم���ددة بالوقت يف 
ليف  "ليف  هيئة  م��ن  مقدمة   5
بطولة  ل�����س��ائ��ق  اأورغاناي�سي�سن" 

العامل للراليات ثريي نيوفيل.
وتعترب الدورة الثانية من نهائيات 
ال�ست  �ستار"  رايل  "فيا  ب��رن��ام��ج 
2022، وتاأتي بعد  القارية يف عام 
النهائي الأوروبي ل�سهر يناير الذي 
اأملانيا.  يف  اي�سريينغ  حلبة  يف  اأقيم 
القارية  اال��ن��ه��ائ��ي��ات  نتائج  وحت���دد 
�ستة من اأع�ساء فريق برنامج "فيا 
 ،2023 لعام  ال�سبعة  �ستار"  رايل 
حيث ياأتي الع�سو ال�سابع من نهائي 
التناف�ش  وي��ت��م  ال��ن�����س��ائ��ي  ال��ف��ري��ق 
عليه يف وق��ت لح��ق م��ن ه��ذا العام 
الن�ساء  املر�سحات  اأف�سل  قبل  م��ن 
القارية  النهائيات  م��ن  ك��ل  يف  اأداًء 
ال�ست. ويت�سمن برنامج "فيا رايل 

 2023 مل��و���س��م  ال��ت��دري��ب��ي  �ستار" 
�سبورت  اأم-  ب�سيارات  �سباقات   �ستة 
اإىل  3، بالإ�سافة  فورد في�ستا رايل 
البدين والذهني، وتدريب  التقييم 
والهدف  واخ��ت��ب��اره��م.  ال�����س��ائ��ق��ني 
الناجحني  املت�سابقني  ت��زوي��د  ه��و 
اأثناء  اإليها  يحتاجون  التي  باملزايا 
بطولة  يف  قيادة  تاأمني  حماولتهم 

العامل للراليات يف امل�ستقبل.
تتم  �سوف   ،2023 ع��ام  نهاية  ويف 
م��ك��اف��اأة اأف�����س��ل اأرب��ع��ة اأع�����س��اء من 
�ستار"   رايل  "فيا  ب��رن��ام��ج  ف��ري��ق 
للراليات  العامل  بطولة  يف  مبو�سم 
وبالن�سبة   .2024 لعام  للنا�سئني 
ثالثة  يتقدم  ���س��وف   2025 ل��ع��ام 

بطولة  يف  ث��اٍن  مو�سم  اإىل  �سائقني 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني، واإذا  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل 
برنامج  ف���ري���ق  اأع�������س���اء  اأح�����د  ف����از 
ف�سيوؤمن  �ستار" باللقب  رايل  "فيا 
م�ساركة يف بطولة العامل للراليات 
 ،2026 ع����ام  يف   2 رايل  ب�����س��ي��ارة 
لهدفه   1 رايل  ���س��ي��ارة  ق���ي���ادة  م���ع 
ال���ت���ايل. وب�����س��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن اأي 
ر�سوم ت�سجيل اأولية، بالإ�سافة اإىل 
تكاليف ال�سفر لالختيارات الوطنية 
���س��ي��ت��م تغطية  ال���ق���اري،  وال��ن��ه��ائ��ي 
قبل  من  الأخ���رى  التكاليف  جميع 
الحتاد الدويل لل�سيارات بدعم من 
���س��ن��دوق الب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع لالحتاد 
�سركاء  م����ع  ل���ل�������س���ي���ارات  ال��������دويل 
برنامج "فيا رايل �ستار". مع الأخذ 
بعني العتبار مو�سم التدريب لعام 
يف  عامني  اإىل  بالإ�سافة   ،2023
للنا�سئني،  للراليات  العامل  بطولة 
مما يعني يف الأ�سا�ش ثالثة موا�سم 
�سائقني.  ل��ث��الث��ة  جم���ان���اً  رال���ي���ات 
اأع�������س���اء فريق  ي�����س��ت��ف��ي��د  و�����س����وف 
اأي�ساً  �ستار"  رايل  "فيا  ب��رن��ام��ج 
واملهارات  وب�سكل كبري من اخل��ربة 
2023، بالإ�سافة  املكت�سبة يف عام 
اإمكاناتهم  اإظ����ه����ار  ف���ر����س���ة  اإىل 
الراعية  واجلهات  الإع��الم  لو�سائل 
ال�سباق  وفرق  املحتملني  وال�سركاء 

وم�سنعي ال�سيارات.

»قرية الوثبة« تختتم مو�صم القدرة بتنظيم 3 �صباقات

بالأردن العربية  البطولة  يف  للجودو  الأول  منتخبنا  ميثلون  لعبني   10

�آمال و��سعة بالفوز بجائزة برنامج »فيا ر�يل �ستار« �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا على م�سرح �سباق جائزة �أبوظبي �لكربى للفورموال 1

املر�صحون النهائيون الإقليميون الذين يحلمون بالقيادة  يف بطولة 
العامل للراليات يواجهون مناف�صة �صديدة يف حلبة مر�صى يا�س

•• بانكوك-وام:

الآ�سيوي  الحت��اد  رئي�ش  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�ش  قام 
للمبارزة رئي�ش الحتادين الإماراتي والعربي، بزيارة الحتاد التايالندي 
الحتاد  رئا�سة  ت�سلمه  بعد  الأوىل  الآ�سيوية  جولته  اإط���ار  يف  للمبارزة، 

الآ�سيوي، والتي ت�سمل اأي�سا زيارة اىل دولة اأوزبك�ستان.
لقاء  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�ش  تايالند عقد  زي��ارة  ويف 
مع رئي�ش الحتاد التايالندي للمبارزة الأدمريال �سومديد تونغبيام، يف 

امل��ب��ارزة يف  واآل��ي��ات تطوير لعبة  مقر الحت��اد، حيث متت مناق�سة برامج 
ميكن  التي  امل��ب��ادرات  واأه��م  العاملية،  امل�ستويات  اإىل  بها  للو�سول  تايالند 
لالحتاد ال�سيوي تقدميها بهدف تطوير الكوادر الريا�سية التايالندية 
وعلى راأ�سها احلكام واملدربون. ووعد رئي�ش الحتاد ال�سيوي بالعمل مع 
الحتادات الوطنية لإطالق حزمة من املبادرات الهادفة اىل و�سع منهج 
تطوير  �سواء يف جم��الت  ال�سبل،  بكافة  الحت���ادات  لدعم  م��درو���ش  عمل 
املنتديات  عقد  اأو  ال�سيوية،  والبطولت  الفعاليات  ا�ست�سافة  اأو  الكوادر، 
وور�ش العمل ذات ال�سلة باللعبة، اأو فتح الآفاق اأمام املدار�ش املختلفة يف 

اللعبة باآ�سيا والعامل للتوا�سل والطالع وتبادل التجارب الناجحة.
املرحلة  اأولوياته يف  اأن  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  ال�سيخ  املهند�ش  واأك��د 
من  واع�سائه  ال��ق��اري  الحت���اد  ب��ني  التوا�سل  تدعيم  على  ت��ق��وم  املقبلة 
الحتادات الوطنية، والت�ساور امل�ستمر معهم لعتماد الربامج التي تخدم 
اللعبة، وت�سهم يف الرتقاء بها لتكون اآ�سيا رقما �سعبا على م�ستوى املبارزة 

العاملية.
ومن ناحيته عرب الأدمريال �سومديد تونغبيام رئي�ش الحتاد التايالندي 
الزيارة  اأنها  اإىل  الآ�سيوي، م�سريا  الحت��اد  برئي�ش  وترحيبه  �سعادته  عن 

الوىل لرئي�ش الحتاد ال�سيوي لتايالند منذ تاأ�سي�ش احتادها للمبارزة 
قبل عدة عقود، واأن تلك اخلطوة متثل بالن�سبة له دعوة للتفاوؤل بانطالقة 
قوية للعبة يف تايالند واآ�سيا ب�سكل عام، من منطلق احلر�ش على اإقامة 

ج�سور من التعاون والتن�سيق بني الحتاد القاري والحتادات الهلية.
تذكارية  هدية  بتقدمي  اللقاء  نهاية  يف  التايالندي  الحت��اد  رئي�ش  وق��ام 
وهو  التايالندية،  امللكية  البارجة  ع��ن  ع��ب��ارة  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  لرئي�ش 
الذين يزورون  الدوليني  وامل�سوؤولني  الزوار  لكبار  تايالندي يقدم  تقليد 

الدولة.

�صامل بن �صلطان القا�صمي يبحث يف تايالند �صبل تطوير املبارزة الآ�صيوية

»الآ�صيوي« يربز تاأهل 
ال�صارقة اإىل املجموعات يف 

دوري الأبطال
•• اأبوظبي-وام:

دوري  اإىل مرحلة  ال�سارقة  نادي  تاأهل  القدم  لكرة  الآ�سيوي  منح الحت��اد 
على  الهتمام  من  كبرية  م�ساحة  الآ�سيوي  الأبطال  دوري  يف  املجموعات 

�سفحته الرئي�سية من موقع الر�سمي.
التي  العراقي  ال���زوراء  مع  ال�سارقة  مل��ب��اراة  تقريرا مو�سعا  الحت��اد  واأف���رد 
انتهى وقتاها الأ�سلي والإ�سايف بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ومت 
بنتيجة  فوزه  واأعلنت عن  ال�سارقة  كافاأت  التي  الرتجيح  لركالت  اللجوء 

.5  /  6
تاأهل ليلعب يف دور املجموعات �سمن  ال�سارقة  اأن  واأك��د الحت��اد الآ�سيوي 
املجموعة الأوىل، التي ت�سم اإىل جانبه كل من الهالل ال�سعودي والريان 
يف  املجموعات  دور  مناف�سات  وتنطلق  الطاجيكي،  وال�ستقالل  القطري 
ال�16  دور  اإىل  يتاأهل  حيث  ال��ق��ادم،  اأب��ري��ل   7 من  اعتباراً  الغرب  منطقة 
�ساحب املركز الأول يف كل جمموعة اإىل جانب اأف�سل 3 اأندية حت�سل على 

املركز الثاين يف جمموعات الغرب اخلم�ش.
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•• اأبوظبي-وام:

ح��ق��ق ف��ري��ق الإم�����ارات ب��ول��و بقيادة 
�سمو ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن 
را�سد اآل مكتوم فوزا مهما اأم�ش على 
 /10 ب��ول��و بنتيجة  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
ببطولة كاأ�ش  مبارياته  افتتاح  يف   9
�ساحب ال�سمو رئي�ش الدولة للبولو 
– 2022 بن�سختها   2021 ملو�سم 
ت��ق��ام مب��الع��ب نادي  ال��ت��ي   ،22 ال���� 
غنتوت، برعاية �سمو ال�سيخ فالح بن 
غنتوت  ن��ادي  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د 
وتختتم  وال���ب���ول���و،  اخل���ي���ل  ل�����س��ب��اق 

مناف�ساتها يوم 27 مار�ش احلايل.
وج������اء ف�����وز ف���ري���ق الإم����������ارات على 
الرغم من تقدم فريق اأبوظبي حتى 

 ،6/7 نهاية ال�سوط الرابع بنتيجة 
ال�سوط  يف  ت���غ���ريت  الأم�������ور  ول���ك���ن 
اخلام�ش احلا�سم، حيث رجحت كفة 
بفارق اخلربة  بولو  الإم���ارات  فريق 
تاأخره  ليحول  والرتكيز  واحلما�ش 
نقطتني  اأول  وي�سع  مثري  ف��وز  اإىل 

يف ر�سيده.
و�سمن مباريات اجلولة الفتتاحية 
اأي�سا ا�ستطاع فريق احلبتور بولو اأن 
يلحق الهزمية بفريق غنتوت حامل 
اللقب الذي كان بعيدا عن م�ستواه، 
املباراة  ويف   .4/10 بنتيجة  وذل��ك 
الثالثة فاز فريق بن دري بولو على 
 ،8/12 بنتيجة  دب���ي  ذئ����اب  ف��ري��ق 
وبهذه النتائج يت�سدر فريق احلبتور 

املناف�سات بفارق الهداف.
وت�����س��ت��اأن��ف م���ب���اري���ات ال��ب��ط��ول��ة يف 
جولتها الثانية يف الرابعة من ع�سر 

مباريات   3 ب��اإق��ام��ة  اخل��م��ي�����ش  غ���د 
فريقي  ب��ني  يجمع  مهم  بلقاء  ت��ب��داأ 

احلبتور مع اأبوظبي.
ع��ن��د اخلام�سة  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  ويف 

والربع يتقابل فريق الإم��ارات بولو 
اأن تختتم  مع فريق ذئاب دبي، على 

الغد بلقاء بن دري مع فريق  جولة 
لتعوي�ش  ي�����س��ع��ى  ال�������ذي  غ���ن���ت���وت 

خ�سارته الفتتاحية ليبقي يف �سلب 
املناف�سة.

•• دبي-وام

اأ�ساد اإيكر كا�سيا�ش، القائد ال�سابق ملنتخب اإ�سبانيا وفريق ريال مدريد باهتمام 
الإمارات برعاية الأطفال املوهوبني كروياً وتوفري كل الأجواء التي ت�ساعدهم 
على اإخراج اأف�سل ما لديهم يف �سن مبكر من اأجل اكت�ساب املهارات واخلربات 
متاألقني مع فرقهم وقادرين  امل�ستقبل كي يكونوا جنوماً  ت�ساعدهم يف  التي 

على اإفادة منتخبات بالدهم.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده جمل�ش دبي الريا�سي، لالإعالن 
والتي  اخلام�سة،  ن�سختها  ع��ام، يف   13 للقارات حت��ت  دب��ي  ك��اأ���ش  بطولة  ع��ن 
اأك��رث من  20 م��ار���ش اجل���اري، مب�ساركة  اإىل   18 ال��ف��رتة م��ن  �ستقام خ��الل 
واإي  16 فريقا عاملياً وحملياً، يف مقدمتهم بر�سلونة،  ميثلون  لعب   300
�سي ميالن وبورتو بالإ�سافة اإىل 5 اأندية متثل الدولة يف املناف�سة هي فرق: 
مالعب  على  يتناف�سون  وعجمان  وال��وح��دة  الأه��ل��ي،  �سباب  الو�سل،  الن�سر، 

مدر�سة جيم�ش وين�س�سرت بدبي.
ح�سر املوؤمتر نا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد اأمني عام جمل�ش دبي الريا�سي، 
والنجم العاملي الإ�سباين اإيكر كا�سيا�ش حار�ش مرمى وكابنت منتخب اإ�سبانيا 
ال�سابق ، ومواطنه مي�سيل �سلجادو، جنم ريال مدريد ومنتخب اإ�سبانيا ال�سابق 
اأي�سا، وعدد من املدراء يف جمل�ش دبي الريا�سي وممثلي اأكادمييات كرة القدم 

يف الدولة.
وعرب كا�سيا�ش، �سفري البطولة، يف ت�سريحات لوكالة اأنباء الإمارات/وام/ عن 
�سعادته بامل�ساركة يف هذا احلدث الكروي وقال:" مثل هذه البطولت فر�سة 
كبرية للتحدي ولكت�ساب اخلربة والحتكاك يف �سن مبكرة، �سيكون من الرائع 
على لعبني �سغار يف فرق حملية مواجهة نظرائهم يف فرق اأوروبية مثل ريال 
مدريد وبر�سلونة وليفربول وغريهم، �ستكون كل املباريات مبثابة حتد كبري، 
وذكريات عظيمة ل تن�سى لهوؤلء ال�سغار، لأن مثل هذه التحديات هي التي 

ت�سنع اأبطال امل�ستقبل".
منا�سبة  فر�سة  تكون  املبكرة  ال�سن  ه��ذه  اأن  ال�سابق  ال���دويل  احل��ار���ش  واأك���د 
 " واأو�سح:  اأو لعبني،  ال�سغرية �سواء كانوا حرا�ش مرمى  املواهب  لكت�ساف 
مثل هذه البطولت تكون فر�سة لكت�ساف جنوم امل�ستقبل والتنبوؤ بهم حيث 
اأن الكثري من الأندية الأوروبية الكربى تعتمد على متابعة املوهوبني يف مثل 
هذه ال�سن املبكر لأنها تظهر املهارات الفطرية واإمكانات الالعبني الأ�سا�سية 

التي ميكن البناء عليها للم�ستقبل".
واأ�سار اإىل اأن �سبب اإعجابه مبثل هذه البطولت كونه بداأ م�سريته الكروية يف 
نف�ش هذه ال�سن ومن بطولة مماثلة م�سرياً اإىل اأن ا�ستمرارية هذه البطولة 

خلم�ش �سنوات متوا�سلة يدل على قوة هذه البطولة واجلهد الكبري املبذول 
لتنظيمها.

املقبلة  القليلة  ال�سنوات  ت�سهد  اأن  اأمنياته  الكبري عن  الدويل  وعرب احلار�ش 
الفرق  ���س��واء  لأنديتهم،�  الأوىل  ال��ف��رق  م��ع  ال��واع��دي��ن  النجوم  ه���وؤلء  ظهور 
من  ع���ددا  اأ���س��اه��د  اأن  املقبلة  ال�����س��ن��وات  يف  "اآمل  وق���ال:  املحلية،  اأو  العاملية 
الالعبني امل�ساركني يف هذ البطولة اأن ي�سبحوا لعبني اأ�سا�سيني يف اأنديتهم 
اأو يف الأندية التي يحرتفون فيها، لأن هذه البطولة متنح الفر�سة لالحتكاك 
مع  رائعة  اأج��واء  يف  والتناف�ش  القدرات  واختبار  املهارات  واكت�ساب  والتطوير 
اأن الو�سول اإىل النجومية يكون  اأندية من عاملية من خمتلف ال��دول واأوؤك��د 

من خالل الفوز يف بطولت م�سابهة".
البطولة  ه��ذه  ت�سل  ب��اأن  �سعادته  عن  رحمة  اآل  اأم��ان  نا�سر  عرب  جانبه  من 
لن�سختها اخلام�سة موا�سلة ا�ستقطاب فرق عاملية من مدار�ش كروية خمتلفة 
قدراتهم  لخ��ت��ب��ار  الفر�سة  ال��الع��ب��ني  ومت��ن��ح  الوطنية  فرقنا  م��ع  تتناف�ش 
ومقارنتها باملوهوبني يف الأندية العاملية التي ت�سارك يف هذه البطولة �سنويا.

واأ�سار اأن التناف�ش واملواجهات املبا�سرة هي الطريق لكت�ساف م�ستوى الالعبني 
ونقاط التطوير وتزويدهم باخلربات الالزمة للتقدم يف م�سريتهم الكروية، 
الأهلي  �سباب  وه��ي  البطولة  يف  اأنديتنا  لعبو  �سيقدمه  مل��ا  نتطلع  وقال:" 
اأندية بر�سلونة  اأمام فرق  والن�سر والو�سل والوحدة وعجمان يف م�ساركتهم 
نحيي  ال��ف��رق،  م��ن  غريهم  اإ�سبانيا،  وفر�سان  والفتح  واآيندهوفن  ميالن  و 
امل�ساركني ونتمنى لهم التوفيق وتعزيز العالقات". فيما عرب مي�سيل  جميع 
�سلجادو عن ثقته بالدور الذي تلعبه هذه البطولة التي ولدت يف دبي منذ 5 
اأعوام وحتديداً يف عام 2017، ومنذ ذلك احلني وهي ت�سهد منًوا متزايًدا كل 
عام �سواء يف عدد الفرق امل�ساركة اأو يف قوة املناف�سة، وهو ما ينبئ بالنجاحات 
مثل  جن��م  "وجود  وق���ال:  اجل��دي��دة.  ن�سختها  يف  للبطولة  املنتظرة  ال��ك��ربى 
والإلهام  الدافعية  من  الكثري  ال�سغار  الالعبني  مينح  البطولة  يف  كا�سيا�ش 
الن�سخة  هذه  جنوًما،  ليكونوا  م�ستقباًل  ذلك  ويوؤهلهم  العطاء  يقدموا  لأن 
نكن  ومل  كثرية  حت��دي��ات  واجهنا  فقد  الأ���س��ع��ب  لأن��ه��ا  الأروع  ه��ي  اخلام�سة 
اإقامتها اإل قبل �سهر واحد من الآن، وهو ما يج�سد الت�سميم  متاأكدين من 
�سلجادو  وتطرق  الإج��راءات الحرتازية".  بعد تخفيف  اإقامتها خا�سة  على 
واملدربني  ال�سغار  تكون مفيدة لالعبني  البطولت  اأن مثل هذه  اإىل جزئية 
ت��درب لعبوه  الفريق من مدربني كبار ومهما  امتلك  " مهما  وق��ال:  اأي�سا، 
ال�سغار يومًيا ول�سنوات لن حتقق الفائدة اإذا مل تلعب بطولت تناف�سية وهذه 
هي الفائدة من هذه البطولة باأن متنح الفر�سة لالعبي الأندية الإماراتية 

الحتكاك مع الالعبني املوهوبني من خمتلف اأرجاء العامل".

•• دبي –الفجر:

جمريا  يف  ال�����س��روق  ���س��اط��ئ  �سيكون   
الدويل  دب��ي  �سباق  لأح���داث  م�سرحا 
الثالثة  -اجل��ول��ة  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
من بطولة الإمارات -2022 والذي 
للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  ينظمه 
�سمن  ال�سبت  غ��د  بعد  ي��وم  البحرية 
روزنامة الفعاليات يف املو�سم الريا�سي 

.2022-2021
وكان النادي قد نظم بنجاح نهاية �سهر 
الأوىل  اجل��ول��ة  �سباق  امل��ا���س��ي  يناير 
انتقلت  وال��ت��ي  الإم�����ارات  بطولة  م��ن 
العا�سمة  اإىل  ال��ث��ان��ي��ة  مرحلتها  يف 
اأبوظبي قبل اأن تعود جمددا اإىل دبي 
والتي  احل��ال��ي��ة  الن�سخة  ت��ق��ام  ح��ي��ث 
العامليني  اأب��ط��ال��ه��ا  م��ن  نخبة  جت��م��ع 
ب��ال��ت��زام��ن مع  ال���ق���ارات  م��ن خمتلف 
لل�سباقات  ال��دويل  الحت��اد  اإحتفالت 
البحرية -يو اآي اأم- مبئوية التاأ�سي�ش 

.2022-1922
ال�سبت  ي��وم  ال�سباق  مناف�سات  وتقام 
وم�سائية  ���س��ب��اح��ي��ة  ف���رتت���ني  ع��ل��ى 
تتنوع بني جال�ش وواقف حيث �ستبداأ 
يف  ال�سبت  ي��وم  �سباح  منذ  الفعاليات 
مكان ال�سباق وت�ستمر حتى م�ساء نف�ش 
اليوم بينما ت�سبق امل�ساركة العديد من 
اخلطوات من بينها ا�ستكمال اإجراءات 
وا�ستالم  الفني  والفح�ش  الت�سجيل 
�سرتات امل�ساركة يف مقر النادي ب�سارع 
امليناء  �سلمان بن عبدالعزيز يف  امللك 
وانعقاد  اجل��م��ع��ة  غ��د  ي���وم  ال�سياحي 
للم�ساركني  ال���ت���ن���وي���ري  الج���ت���م���اع 
واللجنة الفنية امل�سرفة على احلدث. 

يف  امل�����س��ارك��ون  الأب���ط���ال  و�سيتناف�ش 
���س��ب��اق دب����ي ل���ل���دراج���ات امل��ائ��ي��ة على 
10 فئات هي : واق��ف جي بي  األقاب 
بي  جي  وواقف   2 بي  جي  وواقف   1
3.3 وواقف جي بي 3.2 وواقف جي 
بي 3.1 وواقف خم�سرمني وجال�ش 
جي بي 1 وجال�ش جي بي 2 وجال�ش 

جي بي 3 وجال�ش جي بي 4

للريا�سات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  وك���ان 
�سباق  انطالقة  اإ�ستبق  ق��د  البحرية 
ا�ستثنائي  ح��دث  ب��اإق��ام��ة  ال�سبت  ي��وم 
 28 رق��م  ال����دورة  ف��ري��د على هام�ش 
للقوارب  ال��ع��امل��ي  دب����ي  م��ع��ر���ش  م���ن 
العر�ش  م��ن��اف�����س��ات  وه����و   2022
الطائرة  املائية  الأل��واح  الليلي لفئتي 
والإ�ستعرا�سات  -ه����اي����دروف����الي- 

احل���رة -ف���ري ���س��ت��اي��ل- ح��ي��ث تعدان 
الدوىل  ال�سباق  ه��ذا  فئات  م��ن  ج��زءا 
وخ��ا���س��ة الإ���س��ت��ع��را���س��ات احل���رة التي 
الت�سنيف  ���س��م��ن  نتائجها  حتت�سب 

العاملي.
نخبة  ال��دويل  دب��ي  �سباق  وي�ستقطب 
املائية  ال�����دراج�����ات  ري���ا����س���ة  اأب����ط����ال 
جنومنا  ي���ت���ق���دم���ه���م  امل�����ح�����رتف�����ني 
الأبطال را�سد �سهيل الطاير وخليفة 
را�سد  ع��ب��داهلل  وعمر  بال�سالح  خالد 
ال��ع��و���س��ي وعبداهلل  ي��ون�����ش  و���س��ل��م��ان 
حوير  وعامر  احلمادي  عبدالرحمن 
وخالد املازمي ومانع املرزوقي و�سعود 
قائمة  يف  وي�����ربز  وغ���ريه���م.  خ�����وري 
الفرن�سي  مثل  عاملية  اأ�سماء  ال�سباق 
يو�سف  والكويتيون  م��وري��ن  رافائيل 
واأحمد  الدوا�ش  ورا�سد  العبدالرزاق 
ك�����ازا جورجي  وامل���ج���ري  اخل�������س���اري 
وال�����ي�����اب�����اين ���س��ي��ن��ج��ي ك���وج���ي���زاك���ي 
والقطري وليد ال�سر�سني والدمناركي 

ماركو�ش جورجين�سن.

انطالقة قوية لكاأ�س رئي�س الدولة للبولو واحلبتور يت�صدر اجلولة الأوىل

كا�صيا�س ل�»وام«: الإمارات توفر اأجواء 
مثالية اأمام الالعبني املوهوبني 

تناف�س مثري على �ألقاب 10 فئات �ل�سبت

�صاطئ ال�صروق يحت�صن �صباق دبي الدويل للدراجات املائية

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر:

اأع���ل���ن ن�����ادي ال���ظ���ف���رة ل��ل��رم��اي��ة عن 
لبطولة  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب����اب  ا����س���ت���م���رار 
البندقة  للرماية يف  زاي��د  حمدان بن 
�سكتون 0.22 حتى نهاية �سهر مار�ش 
النهائية  الت�سفيات  اجلاري قبل بدء 
مار�ش   31 ي����وم  ال��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  يف 
حتديد  خاللها  �سيتم  والتي  اجل��اري 
ن�سختها  يف   2022 ال��رم��اي��ة  ب��ط��ل 
اإج����راءات  و���س��ط  ت��ق��ام  وال��ت��ي  الثانية 
�سالمة  ت�سمن  ووق��ائ��ي��ة  اح���رتازي���ة 
يف  والعاملني  وامل�ساركني  املت�سابقني 
ال��ب��ط��ول��ة . و���س��ه��دت  ال��ب��ط��ول��ة التي 
لفئة  املقبل  مار�ش   31 حتى  ت�ستمّر 
الرجال و فئة ال�سيدات خالل الفرتة 
قوة  ي��ون��ي��و   15 اإىل  م��اي��و   15 م���ن 
الت�سفيات  امل�����س��ارك��ني يف  ب��ني  ون��دي��ة 
حتقيق  بهدف  الن  حتى  التمهيدية 
العالمة الكاملة التي توؤهلهم خلو�ش 

الت�سفيات النهائية للبطولة 

ال�سبو�سي  ���س��ع��ي��د  ����س���امل  اأو�����س����ح  و 
الظفرة  ل����ن����ادي  امل���ن���ت���دب  ال���ع�������س���و 
للم�ساركة  الت�سجيل  باب  اأن  للرماية 
 30 حتى  مفتوح  �سيظل  البطولة  يف 
م��ار���ش اجل����اري   وه��و امل��وع��د املحدد 
لبدء الت�سفيات النهائية حيث ميكن 
لكل من يرغب يف امل�ساركة بالبطولة 
او  ب��ال��ن��ادي  الت�����س��ال  ع��رب  الت�سجيل 
زايد  مدينة  يف  موقعه  اىل  الو�سول 

وذلك لإتاحة الفر�سة امام اكرب عدد 
من املت�سابقني  الراغبني   يف امل�ساركة 
الت�سجيل وامل�ساركة يف  بالبطولة من 

الت�سفيات التمهيدية .
وبني ال�سبو�سي  ان البطولة تقام على 
م��رح��ل��ت��ني مت��ه��ي��دي��ة ون��ه��ائ��ي��ة حيث 

مت�سابقة    20 اف�����س��ل  اخ��ت��ي��ار  �سيتم 
ب���ن���اء ع���ل���ى ال���ن���ت���ائ���ج ل��ل�����س��ع��ود اإىل 
وذلك  للبطولة   النهائية  الت�سفيات 
ل��ت��ح��دي��د ال��ف��ائ��زي��ن ال��ع�����س��ر الأوائ����ل 
يف ك���ل ف��ئ��ة  واأ����س���اف ال�����س��ب��و���س��ي اأن 
النجاح  بعد  ج��اءت  احلالية  امل�سابقة 

الوىل  الن�سخة  حققته  ال��ذي  الكبري 
من البطولة و�سهدت اإقبال كبري من 
املت�سابقني واملهتمني بريا�سة الرماية 
امل�سوؤولية  م��ا و���س��ع م��زي��د م��ن  وه���و 
ملوا�سلة  املنظمة  اللجنة  ع��ات��ق  على 
النجاح الكبري الذي متيزت به بطولة 

قدر  على  تكون  واأن  زاي��د  بن  حمدان 
موؤ�س�سة  دور  مثمنا  الطموح  م�ستوى 
البطولة  دع���م  يف  للطاقة  الإم�����ارات 
جهود  وكذلك  جناحها  �سبل  وتوفري 
بلدية منطقة الظفرة يف توفري كافة 
الإمكانيات لإجناح بطولة حمدان بن 

زايد للرماية .
الت�سفيات  اأن  ال�������س���ب���و����س���ي   وب�����ني 
اقبال  ���س��ه��دت  للبطولة  التمهيدية 
من  الرماية  ريا�سة  ع�ساق  من  كبري 
عدد  بلغ  الدولة حيث  اأنحاء  خمتلف 
 160 اأك��رث من  الآن  امل�ساركني حتى 

الت�سجيل  ب��اب  ا�ستمرار  مع  مت�سابقا 
الت�سفيات  خ����ت����ام  ح����ت����ى  م����ف����ت����وح 
مزيد  ي�سهد  اأن  ويتوقع  التمهيدية 
القادمة  الفرتة  خالل  امل�ساركني  من 
اأن الت�سفيات  اإىل   . واأ�سار ال�سبو�سي 
التمهيدية حتى الآن اأ�سفرت عن فوز 
اأحمد �سهيل الكثريي باملركز الأول يف 
قدرها  عالمة  حقق  اأن  بعد  النتائج 
 163.5 اأ���س��ل  م��ن  نقطة   157.7
نقطة وهي العالمة الكاملة مو�سحا 
يعك�ش  ال��ن��ت��ائ��ج  يف  ال��ت��ق��دم  ه����ذا  اأن 
البطولة  ت�سهده  الذي  التطور  مدى 
الرماة  اأم���ه���ر  م���ن  امل���زي���د  ج����ذب  يف 
ت�سهد  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف  للم�ساركة 
املت�سابقني  ب���ني  ون���دي���ة  ق����وة  ي��وم��ي��ا 
املفاجاآت  ت�سهد مزيد من  اأن  ويتوقع 
خ���الل امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ق��ب��ل اإعالن 
الفائزين  وحت��دي��د  النهائية  النتائج 
البطولة  يف  الأوىل  الع�سرة  ب��امل��راك��ز 
العام  0.22 يف  وتتويج بطل بندقية 

احلايل

��ستمر�ر �لت�سجيل حتى 30 مار�س

التمهيدية لبطولة حمدان بن زايد للرماية  الت�صفيات  يف  م�صاركًا   160
لعبة �لكر��سي �ملو�سيقية تتو��سل يف �لنتائج �لتمهيدية وتوقعات بنتائج و�أرقام جديدة يف �لبطولة
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يف  ليغ  ي��وروب��ا  بطولة  نهائي  رب��ع  اإىل  التاأهل  عن  اإ�سبيلية  والخت�سا�سي  بر�سلونة  يبحث 
الهيمنة  تاأمل يف متابعة  النهائي وهي  اإ�سبانية ثمن  اأندية  القدم، يف ظل خو�ش ثالثة  كرة 

الأيبريية على البطولة القارية الرديفة يف ال�سنوات الأخرية.
"2014 و2015 و2016 و2020" كما تّوج  األقاب العقد املا�سي  اأربعة  اإ�سبيلية  وح�سد 
اأتلتيكو مدريد عامي 2012 و2018 وفياريال يف الن�سخة الأخرية على ح�ساب مان�س�سرت 
القادم من دوري الأبطال على غلطة  يونايتد الإنكليزي بركالت الرتجيح. ويحّل بر�سلونة 

�سراي الرتكي اخلمي�ش بعد تعادلهما �سلباً الأ�سبوع املا�سي يف ملعب 
بعد  الإنكليزي  ه��ام  و�ست  على  فيحّل  اإ�سبيلية،  اأم��ا  ن��و.  كامب 

فوزه عليه ذهاباً بهدف املغربي منري احلدادي.
وتبدو حظوظ ريال بيتي�ش الأ�سعف بني الإ�سبان، اإذ 

يحل على اأينرتاخت فرانكفورت الأملاين بعد 
خ�سارته على اأر�سه 2-1.

ا�سطنبول  رح��ل��ة  ب��ر���س��ل��ون��ة  وي��خ��و���ش 
10 م���ب���اري���ات م���ن دون  م��ن��ت�����س��ي��اً م���ن 
خ�سارة اأعادت الروح اإىل ت�سكيلته بقيادة 
دي��ن��ام��و خ��ط ال��و���س��ط ال�����س��اب��ق املدرب 

القطري  ال�������س���د  م����ن  ال����ق����ادم 
ت�����������س�����ايف. وارت�����ق�����ى 

املدرب  اأط��اح��ت  ب��داي��ة �سعبة  بعد  الليغا  ترتيب  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  اإىل  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق 
الهولندي رونالد كومان واأعادت اإبن النادي داخل اأ�سواره.

قال مدافعه املخ�سرم جريارد بيكيه بعد خو�ش مباراته ال�600 مع فريقه الأحد خالل الفوز 
العري�ش على اأو�سا�سونا -4�سفر "اجلماهري ت�ستمتع لدى قدومها اإىل ال�ستاد، ونحن اأي�ساً 

داخل امللعب".
تابع "النتائج "اجليدة" تعود وناأمل يف اأن ت�ستمر حتى نهاية املو�سم".

الدوري  يف  يعاين  ال��ذي  �سراي  غلطة  مع  اأر�سها  على  تعادلت  املتجددة  ت�سايف  ت�سكيلة  لكن 
الرتكي، ما يعني انها اأمام رحلة حذرة حلجز بطاقة ربع النهائي. وفيما ا�ستحوذ بر�سلونة 
اأمام  احلا�سمة  الأخ��رية  "للم�سة  افتقدوا  انهم  غار�سيا  اإري��ك  مدافعه  اعترب  الكرة،  على 
الكرة ب�سرعة كافية. كما  "مل نحّرك  ف��راأى  ال��دويل بيدري،  الو�سط  اأما لعب  املرمى". 

افتقدنا للم�ستوى املنا�سب من ال�سغط".
التي  النتيجة  "ح�سدنا  اأكتوراأوغلو  �سراي كرمي  اأ�سار جناح غلطة  املقابل،  الطرف  على 

نرغب فيها. �ستكون مباراة خمتلفة يف الإياب مع جماهرينا وراءنا".
ُيذكر اأن مدرب غلطة �سراي الإ�سباين دومينيك تورنت كان �سمن اجلهاز الفني لرب�سلونة 
الأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  اإىل  غ���واردي���ول  ج��وزي��ب  ب��امل��درب  و2012 وحل���ق   2007 ب��ني 

ومان�س�سرت �سيتي الإنكليزي، قبل اأن يعمل مبفرده بدءاً من العام 2018.
�ست  لوبيتيغي  امل��درب خولن  رج��ال  تعادل  بعد  امل�سابقة  على هذه  اإ�سبيلية  يعّول  املقابل،  يف 
مرات يف اآخر ثماين مباريات، لتتبخر اآماله املنطقية يف مزاحمة ريال مدريد املت�سدر 
5 نقاط عن بر�سلونة الذي لعب  على لقب الليغا، حيث يحتل الو�سافة بفارق 

مباراة اأقل.
 ،)6( امل�سابقة  األقاب  عدد  يف  القيا�سي  الرقم  الأندل�سي  الفريق  ويحمل 
اأولها يف 2006. كما ياأمل يف بلوغ النهائي لال�ستفادة من خو�سه على 

ملعبه رامون �سان�سي�ش بي�سخوان يف 18 اأيار/مايو.
اإىل �سرق لندن  انتقل  اأكونيا،  بدون ظهريه الأي�سر امل�ساب ماركو�ش 

حيث �سيواجه و�ست هام الباحث عن لقب اأول يف اأربعة عقود.
ن�سجل،  اأن  "يجب  �سوت�سيك  توما�ش  الت�سيكي  ه��ام  و�ست  ق��ال لع��ب 
واآمل اأن نظهر نوعيتنا اخلمي�ش اأمام ملعب ممتلئ ون�ستغل الفر�سة 
حالياً  الوحيد  املمثل  هام  و�ست  قائد  راي�ش  ديكالن  وق��ال  متاماً". 
"فقدنا تركيزنا للحظة و�سجلوا هدف الفوز،  لإنكلرتا يف امل�سابقة 

لكني �سعرت باأننا ح�سلنا على الفر�ش الأخطر يف املباراة".
وتبدو طريق رينجرز ال�سكتلندي معبدة لبلوغ دور الثمانية، بعد 
فوزه ذهاباً على اأر�سه بثالثية نظيفة على النجم الأحمر ال�سربي.

اأندية براغا الربتغايل، ليون الفرن�سي واأتالنتا الإيطايل  كما تاأمل 
الدفاع عن فوزها ذهاباً.

يحّل براغا على موناكو الفرن�سي بعد فوزه ذهاباً بثنائية، فيما ي�ستقبل 
فيما  باكيتا،  لوكا�ش  الربازيلي  بهدف  عودته  بعد  الربتغايل  بورتو  ليون 
الفريق  فوز  بعد  م�سوقة  ليفركوزن  باير  م�سيفه  مع  اأتالنتا  مواجهة  تبدو 

الإيطايل 2-3.
الرو�سي  خ�سمه  ا�ستبعاد  بعد  النهائي  رب��ع  اإىل  املتاأهلني  اأول  الأمل���اين  ليبزيغ  وك��ان 

�سبارتاك مو�سكو ب�سبب الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وت�سحب قرعة ربع النهائي ون�سف النهائي اجلمعة يف مقر ويفا يف نيون ال�سوي�سرية، 
ني�سان/اأبريل   28 يف  النهائي  ن�سف  ني�سان/اأبريل،  و14   7 يف  النهائي  ربع  يقام  فيما 
و5 اأيار/مايو والنهائي يف 18 اأيار/مايو. ويف امل�سابقة القارية الثالثة، يوروبا كونفرن�ش 
ليغ، يبدو لي�سرت �سيتي النكليزي يف موقف جيد لبلوغ ربع النهائي بعد تفوقه ذهاباً على 
اأر�سه اأمام رين الفرن�سي -2�سفر. كما يخو�ش مر�سيليا مواجهة م�سيفة بازل ال�سوي�سري 
بعد فوزه 2-1 يف اجلنوب الفرن�سي. وفيما ي�ستقبل روما الإيطايل فيتي�ش الهولندي بعد 
اأيندهوفن الهولندي وم�سيفه كوبنهاغن  تخطيه بهدف ذهاباً، ترتكز الأنظار على مباراة 

الدمناركي بعد تعادل مثري ذهاباً 4-4.

•• ال�صارقة-وام: 

رفع لعبو الأندية الإماراتية غلتهم اإىل 35 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات 
ال�سارقة  اأيام مناف�سات ملتقى  و12 ف�سية، و18 ميدالية برونزية، يف ثاين 
ال�سيخ  �سمو  يرعاها  التي  الهمم،  لأ���س��ح��اب  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  العا�سر  ال���دويل 
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي، ويل عهد ونائب حاكم ال�ّسارقة، على 

مالعب نادي الثقة للمعاقني.
ف�سية،  ميداليات  و4  ذهبيتني،  ميداليتني  للمعاقيني  خورفكان  نادي  وحقق 
و4 ميداليات برونزية، كما حقق نادي العني لأ�سحاب الهمم ميدالية ذهبية، 
اأبوظبي لأ�سحاب  نادي  و3 ميداليات ف�سية، ميداليتني برونزيتني، وح�سد 
فاز  فيما  برونزيتني،  واأخريني  ذهبية، وميداليتني ف�سيتني،  الهمم ميدالية 
نادي الثقة للمعاقني مبيدالية ذهبية، واأخرى ف�سية، و4 ميداليات برونزية.

كما حقق نادي دبي للمعاقني ميداليتني ف�سيتني، و5 ميداليات برونزية، وفاز 
نادي عجمان للمعاقني مبيدالية برونزية.

ويف م�سابقات 200 م رجال جري بالكر�سي املتحرك فئة t34، ح�سد الالعب 
نادي  نواد من  اأحمد  الالعب  وحقق  الذهبية،  امليدالية  كتيال  وليد  التون�سي 
العني لأ�سحاب الهمم امليدالية الف�سية، واقتن�ش لعب نادي دبي للمعاقني 

امليدالية الربونزية.
ويف م�سابقات 200 م رجال جري بالكر�سي املتحرك فئة T54، فاز الالعب 
الكويتي  الالعب  واقتن�ش  الذهبية،  بامليدالية  بريطانيا  من  ماجواير  ماثان 
في�سل ماجواير امليدالية الف�سية، وحقق لعب نادي دبي للمعاقيني امليدالية 

الربونزية.
الالعب  ح�سد   ،F32 فئة  املتحرك  بالكر�سي  رج��ال  اجللة  دفع  م�سابقة  ويف 
اجلزائري وليد فرحان امليدالية الذهبية، وفاز لعب نادي اأبوظبي لأ�سحاب 
الهمم زياد احلارثي بامليدالية الف�سية، وحقق زميله حممد احلملي امليدالية 

الربونزية.
الالعب  حقق   ،F33 فئة  املتحرك  بالكر�سي  رج��ال  اجللة  دف��ع  م�سابقة  ويف 
كامل  اجل��زائ��ري  ال��الع��ب  واقتن�ش  الذهبية،  امليدالية  �سيل  دان��ي��ال  الأمل���اين 

كرجينا امليدالية الف�سية، وفاز لعب نادي الثقة للمعاقيني اأحمد احلو�سني 
امليدالية الربونزية.

ويف م�سابقة دفع اجللة رجال بالكر�سي املتحرك فئة F34، فاز الالعب العراقي 
ح�سني خفاجي امليدالية الذهبية، وحقق لعب نادي دبي لأ�سحاب الهمم علي 

ح�سني امليدالية الف�سية، وفاز زميله طارق عا�سور بامليدالية الربونزية.
حقق   ،54-F 52 ف��ئ��ة  امل��ت��ح��رك  بالكر�سي  رج���ال  اجل��ل��ة  دف���ع  م�سابقة  ويف 
الالعب الكويتي يا�سر امل�سلم امليدالية الذهبية، وا�ستطاع لعب نادي خورفكان 
الثقة  نادي  الف�سية، وفاز لعب  امليدالية  امل�سبحي ح�سد  للمعاقيني عبداهلل 

للمعاقيني را�سد ال�سام�سي بامليدالية الربونزية.
ويف م�سابقة دفع اجللة رجال بالكر�سي املتحرك فئة F55/56، حقق لعب 
الذهبية، وفاز لعب  امليدالية  �سلطان  ال�سام�سي  الهمم  العني لأ�سحاب  نادي 
نادي خورفكان للمعاقيني فهد الزيودي امليدالية الف�سية، وح�سد زميله را�سد 

اأحمد الزيودي امليدالية الربونزية.
الالعب  ح�سد   ،F57 فئة  املتحرك  بالكر�سي  رج��ال  اجللة  دفع  م�سابقة  ويف 
الت�سيكي يارو�سالف برتو�ش امليدالية الذهبية، وفاز الالعب العراقي ح�سني 
امليدالية  للمعاقني  عجمان  ن��ادي  لع��ب  وحقق  الف�سية،  بامليدالية  خ��زاع��ي 

الربونزية.
فازت   ،33/F32 فئة  املتحرك  بالكر�سي  �سيدات  القر�ش  رمي  م�سابقة  ويف 
الذهبية،  بامليدالية  اخلالدي  �سامل  عائ�سة  للمعاقيني  خورفكان  ن��ادي  لعبة 
لعبة  وف��ازت  الف�سية،  امليدالية  غ��ازي  مونيا  اجلزائرية  الالعبة  واقتن�ست 

نادي اأبوظبي لأ�سحاب الهمم �سارة ال�سناين بامليدالية الربونزية.
F34، فازت لعبة  املتحرك فئة  بالكر�سي  �سيدات  القر�ش  ويف م�سابقة رمي 
نادي الثقة للمعاقيني ثريا الزعابي بامليدالية الذهبية، واقتن�ست لعبة نادي 
دبي لأ�سحاب الهمم لطيفة ال�سويدي امليدالية الف�سية، وحققت لعبة نادي 

الثقة للمعاقيني اإميان علي امليدالية الربونزية.
نادي  لعبة  ف��ازت   ،46-40/F37 فئة  �سيدات  القر�ش  رم��ي  م�سابقة  ويف 
نورهني  تون�ش  لعبة  وحققت  الذهبية،  بامليدالية  الزيودي  مرمي  خورفكان 
امليدالية  داتين�سكا  اإيفا  الت�سيك  وف��ازت لعبة  الف�سية،  امليدالية  �سامل  بلحاج 

الربونزية.
و متكنت اجلزائر من احل�سول على ال�سدارة ملناف�سات البطولة لليوم الثاين 
وبرونزية"،  ف�سيات،  و5  ذهبية،  ميداليات   8" ملونة  ميدالية   14 بر�سيد 
بينما جاءت اأملانيا يف املركز الثاين بر�سيد 8 ميدالية "7 ذهبيات، وف�سية"، 
ف�سيات،  و8  ذهبيات،   5" 16ميدالية  بر�سيد  الثالث  املركز  يف  العراق  وحل 

و3 برونزيات".
و وجه الدكتور طارق �سلطان بن خادم رئي�ش اللجنة املنظمة العليا للملتقى 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة، على رعايته للحدث موؤكدا اأن اهتمام ن�سري 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  املعاقني 
من  ي�ساعف   ، الهمم  اأ�سحاب  م��ن  باأبنائه   ، ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ش 
لل�سري  املقبلة،  املرحلة  الهمم خالل  اأ�سحاب  القائمني على ريا�سة  م�سوؤولية 
اأ�سحاب الهمم اإىل مكانة مرموقة  على طريق النجاحات بعد و�سول ريا�سة 

يف اخلريطة العاملية.
وهناأ بن خادم اأبطال "فر�سان الإرادة"، لتحقيقهم 35 ميدالية ملونة يف ثاين 
اأيام مناف�سات ملتقى ال�سارقة الدويل التا�سع لألعاب لأ�سحاب الهمم، موؤكداً 
والعربي  الإم��ارات��ي  الريا�سي  ال�سارع  اح��رتام  ن��ال  كبرياً  اإجن���ازاً  يعد  ه��ذا  اأّن 
والعاملي، وحثهم على بذل مزيد من اجلهد، لرفع علم الإمارات عالياً خّفاقاً، 
من  املزيد  وحتقيق  البطولة،  يف  حتققت  التي  املكت�سبات  يف  التفريط  وع��دم 

امليداليات يف اليوم الأخري للبطولة.
اأن  الإم��ارات��ي��ة  الباراملبية  اللجنة  رئي�ش  الهاملي  فا�سل  حممد  حممد  واأك��د 
هذه البطولة عاملية، وي�سارك فيها عدد كبري من الالعبني العامليني اأ�سحاب 
امل�ستوى العايل جداً، واأ�سحاب اإجنازات ريا�سية عاملية، وهذا يجعل املناف�سات 
يف  الهمم  اأ�سحاب  ريا�سة  حققتها  التي  املكت�سبات  اأّن  اإىل  م�سريا  ج��داً،  قوية 
اإذ تعد ريا�سة  اإل نتاج دعم قيادتنا الر�سيدة لأبنائها،  الآون��ة الأخ��رية ما هي 
ال�سابقة  ال��ف��رتة  ال��دول��ي��ة، خ��الل  الرئي�ش لإجن��ازات��ن��ا  ال��راف��د  الإع��اق��ة  ذوي 
اأن ريا�سة ذوي الإعاقة يف  واملقبلة، وحافزاً لبذل املزيد من اجلهد، خ�سو�ساً 

تطور م�ستمر.

واأ�سار اإىل اأنهم ي�سعون لتقدمي الأف�سل يف ظل الدعم الكبري الذي يحظى به 
فر�سان الإرادة، ومتفائلون باأن اأبناءنا قادرون على العطاء وموا�سلة الإجنازات 
اأّن منتخبنا ميلك طموحات  التي حتققت على مدار ال�سنوات املا�سية، موؤكداً 

كبرية لتحقيق اإجنازات والتواجد على من�سات التتويج.
الأبطال  الباراملبي  اأ�سيا  غ��رب  احت��اد  رئي�ش  ر�سيد  ال��رزاق  عبد  الدكتور  وهناأ 
الإماراتيني من اأ�سحاب الهمم ملا حققوه من اإجنازات ريا�سية مميزة يف هذه 
البطولة، وامليداليات الذهبية والف�سية والربونزية التي تزينوا بها، واأ�سفوها 
اإىل �سجالت دولة الإم��ارات، خا�سة اأن هذه الفئة ل يوجد يف قامو�سها كلمة 
م�ستحيل، م�سرياً اإىل اأّنهم عودونا دائماً على التميز والتواجد يف املقدمة، ورفع 

علم الإمارات عالياً يف جميع املحافل املحلية والدولية والقارية.
واأ�سار اإىل اأّن هذه البطولة تاأتي جزءاً من تطبيق اأهداف روؤية الإمارات التي 
تدعم اندماج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع؛ ليتمكنوا من ممار�سة حياتهم ب�سكل 

طبيعي مثل اأي �سخ�ش عادي.
كما اأكد الدكتور خالد عمر املدفع رئي�ش مدينة ال�سارقة لالإعالم " �سم�ش " اأن 
رعاية مدينة ال�سارقة لالإعالم للحدث نابع من توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش الأعلى حاكم ال�سارقة، يف 
�سرورة الهتمام باأ�سحاب الهمم يف كل املجالت، م�سرياً اإىل اأّن النجاح الذي 
ال�سمعة  نتيجة  العامل  اأبطال  من  الكبري  العدد  هذا  وم�ساركة  امللتقى،  حققه 
الأحداث  ا�ست�سافة وتنظيم  الإم��ارات يف جمال  دولة  بها  تتمتع  التي  الطيبة 

الريا�سية.
واأعربت البطلة الإماراتية ثريا الزعابي عن �سعادتها باحل�سول على امليدالية 
�سخ�سياً  اإجن���ازاً  يعترب  ذل��ك  اأّن  اإىل  م�سريًة  البطولة،  اأي��ام  ث��اين  يف  الذهبية 
واإجنازاً ي�ساف اإىل دولتنا احلبيبة، ويرجع ذلك كله بف�سل الدعم الالحمدود 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ش 
الأعلى حاكم ال�سارقة، الذي يدعمهم بكل قوة من اأجل حتقيق امليداليات يف كل 

املناف�سات الريا�سية �سواء املحلية اأو الدولية اأو القارية.
لتحقيق ميداليات  املقبلة  والبطولت  امل�سابقات  دائما يف  �ست�سعى  اأّنها  واأكدت 

واأرقام قيا�سية تليق ب�سمعة ومكانة دولة الإمارات العربية املتحدة.

الإمارات ترفع ر�صيدها يف ثاين اأيام »ال�صارقة الدويل لألعاب القوى« ل� 35 ميدالية

رحلة حذرة لرب�صلونة اإىل اإ�صطنبول 
يف اإياب يوروبا ليغ 

•• دبي-وام:

اأكدت �سعادة نورة ال�سويدي، رئي�سة احتاد الإمارات لريا�سة 
اإدارة  امل��راأة، على ثقتها الكبرية يف جميع ع�سوات جمل�ش 
الحتاد الإمارات بت�سكيله اجلديد، وقدرتهن على حتويل 
اإىل واق��ع، وذل��ك �سمن فريق عمل  الربامج والطموحات 

واحد وفق اأف�سل الأ�ساليب الداعمة مللف ريا�سة املراأة.
الحتاد  اإدارة  ملجل�ش  الأول  الج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
مبقر  عقد  ال��ذي   ،2024  -  2020 النتخابية  ل��ل��دورة 
اإك�سبو 2020 دبي برئا�سة �سعادة نورة ال�سويدي، والذي 

مت خالله توزيع املنا�سب الإدارية على الع�سوات.
وعربت رئي�سة الحتاد عن متنياتها باأن يحقق الحتاد يف 
اإليه املراأة الإماراتية، وما تتوقعه  دورته الأوىل ما ت�سبو 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  و�سمو  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
الأعلى  املجل�ش  رئي�سة  ال��ع��ام،  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة،  لالأمومة 
الأ�سرية "اأم الإمارات"، الداعم الأول للمراأة الإماراتية يف 
�ستى املجالت. وقالت: ونحن على اأعتاب بدء عمل احتاد 
امللقاة  امل�سوؤولية  باأن  التاأكيد  اأود  امل��راأة  لريا�سة  الإم��ارات 
بريا�سة  للدفع  كبري،  التحدي  واأن  ك��ب��رية،  عاتقنا  على 
م�ستوى  على  ���س��واء  اجل��وان��ب  جميع  يف  القمة  اإىل  امل���راأة 
وال�ست�سرافية،  ال�سرتاتيجية  واخلطط  الدرا�سات  اإعداد 
الك�سف  برامج  يخ�ش  فيما  اأو  القانوين،  ال�سعيد  على  اأو 
الدعم  الريا�سة، وتقدمي  امل�سابقات  املواهب، وتنظيم  عن 
من  ما  كل  دع��م  عن  ف�ساًل  الوطنية،  للمنتخبات  ال��الزم 
جميع  يف  الإماراتية  الريا�سية  امل��راأة  مهارات  �سقل  �سانه 
الألعاب، وذلك بالتعاون مع اجلهات املحلية والدولية مبا 
الريا�سية  والت�سريعات  والأن��ظ��م��ة  القوانني  م��ع  يتوافق 

املعمول بها حملياً ودولياً.
واأو�سحت اأنه بعد توزيع املهام الإدارية على ع�سوات جمل�ش 
الإدارة، �ستقوم كل اإدارة باإعداد خطة عملها للعر�ش على 
جمل�ش الإدارة لالعتماد والنطالق نحو تنفيذها وتقدمي 

الأف�سل ل�سالح الريا�سة الن�سائية.
وكان جمل�ش الإدارة قد قرر خالل اجتماعه الأول اختيار 
موزة ال�سحي ملن�سب نائب الرئي�ش، ومنى ال�سام�سي ملن�سب 
الأمني العام عن طريق الت�سويت، كما مت توزيع احلقائب 
الإدارية، حيث تولت غالية املناعي رئا�سة جلنتي التخطيط 
ال�سرتاتيجي وتقنية املعلومات، وموزة ال�سام�سي لرئا�سة 
جلنة املنتخبات، وهند العليلي لرئا�سة اللجنة القانونية، 
واأ�سيلة الها�سمي لرئا�سة جلنة امل�سابقات، وفاطمة العلي 
لرئا�سة  اآل علي  والرعاية، وخلود  الت�سويق  لرئا�سة جلنة 

جلنة العالقات العامة والإعالم.
و�سددت ال�سويدي على اأهمية تعزيز التعاون بني القيادات 
الريا�سية الن�سائية، لتمكني بطالت الإمارات من الو�سول 
بيئة  وت��وف��ري  والتطوير  امل��ه��ارة  م��ن  امل�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل 
تطلعاتهن  تلبي  وقدراتهن  لإمكاناتهن  وحمفزة  حا�سنة 
يواكب  مبا  اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة  يف  الفاعلة  للم�ساركة 
م�����س��رية اإجن�����ازات وجن��اح��ات امل����راأة الإم���ارات���ي���ة يف جميع 
امل�ستقبل  ب��اأن  الرا�سخة  القناعة  م��ن  ان��ط��الق��اً  امل��ج��الت، 
يف  اأ�سا�سياً  امل��راأة حموراً  واأن  الأف�سل م�سوؤولية م�سرتكة، 

م�ستقبل الإمارات.
اإ�سهار احتاد الإمارات لريا�سة املراأة  جدير بالذكر اأنه مت 
برئا�سة   2021 ع��ام  دي�سمرب  م��ن  ال��ث��اين  يف  م��رة  لأول 
ل�سنة   /61/ رق��م  التعميم  وف��ق  ال�سويدي،  ن��ورة  �سعادة 
الحتادات  اإدارة  جمال�ش  روؤ�ساء  ت�سمية  ب�ساأن   ،2021

الريا�سية الوطنية.

ب��اإل��ه��ام و���س��م الأ���س��د ال���ذي يغطي ظ��ه��ره ب��ال��ك��ام��ل، ياأمل 
ُي�سِمع  اأن  الإ�سابة،  من  العائد  ديباي  ممفي�ش  الهولندي 
زئريه جمدًدا يف بر�سلونة وقيادته اإىل الدور ربع النهائي 
من م�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عندما يحل 

�سيفاً على غلطة �سراي يف اإ�سطنبول اخلمي�ش.
مهاجم  اأ�سبح  املو�سم،  بداية  يف  �ساروخية  انطالقة  بعد 
رحيل  م��ن  قليلة  اأ���س��اب��ي��ع  ب��ع��د  ال�����س��اب��ق،  الفرن�سي  ل��ي��ون 
مبيًعا  الأك��رث  الالعب  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم 

للقم�سان يف بر�سلونة قبل تعّر�سه لالإ�سابة.
كان ذلك يف الثامن من كانون الأول-دي�سمرب الفائت �سد 
اأبطال  ل��دوري  املجموعات  دور  يف  الأمل���اين  ميونيخ  بايرن 
الأي�سر  الفخذ  الراأ�سني يف  ذات  الع�سلة  اأوروب��ا. مت��ّزق يف 

اأبعده عن املالعب ملدة �سهر.
وعند عودته يف بداية كانون الثاين-يناير، اكتفى الهولندي 
بخو�ش مباراتني فقط، �سد غرناطة ثم الكال�سيكو اأمام 
ريال مدريد يف الكاأ�ش ال�سوبر الإ�سبانية يف ال�سعودية، قبل 
اأن ي�ساب مرة اأخرى يف الع�سلة اخللفية للفخذ الأي�سر. 
و�سك  على  ك��ان  بينما  طفيفة  انتكا�سة  م��ن  بعدها  ع��ان��ى 

العودة يف �سباط-فرباير.
مّر الدويل الهولندي )28 عاًما( بنفق مظلم ملدة ثالثة 
اأ�سهر خرج منه يف 27 �سباط-فرباير عندما �سّطر عودته 
بهدف يف املهرجان التهديفي �سد اأتلتيك بلباو )-4�سفر( 

يف مناف�سات الدوري، قادًما من مقاعد الحتياط.
من   1-2 اإلت�سي  �سد  الفوز  ه��دف  �سجل  باأ�سبوع،  بعدها 
نزوله  م��ن  دق��ائ��ق  ت�سع  بعد   84 الدقيقة  يف  ج���زاء  رك��ل��ة 

بديال. �سارك اأ�سا�سًيا للمرة الوىل منذ عودته يف املواجهة 
�سد غلطة �سراي على ملعب كامب نو يف ذهاب الدور ثمن 
النهائي الأ�سبوع املا�سي، اإل اأنه مل ينجح يف ترك ب�سمته 

يف مباراة انتهت بالتعادل ال�سلبي.
كانون  منت�سف  يف  الإ���س��ب��ان��ي��ة  "ماركا"  �سحيفة  ق��ال��ت 
باأكرث  حالًيا  ديباي  ممفي�ش  "مير  الفائت  الثاين/يناير 
ج���وان���ب ك����رة ال���ق���دم م������رارة. ان��ت��ق��ل م���ن ك���ون���ه حمبوب 
للمدرب،  بالن�سبة  به  امل�سا�ش  ميكن  ل  ولعًبا  اجلماهري 

اإىل لعب فقد مكانه يف الت�سكيلة الأ�سا�سية".
امل�سكلة اأنه خالل ثالثة اأ�سهر، تغرّيت اأمور كثرية يف النادي 
الكاتالوين. بعدما كان الوجه البرز يف خط الهجوم، بات 
من  هجومية  وج��وه  ثالثة  و���س��ول  على  �ساهداً  ممفي�ش 
الدوري النكليزي املمتاز خالل �سوق النتقالت ال�ستوية: 
ب��ي��ار- ال��غ��اب��وين  ���س��ي��ت��ي،  ت��وري�����ش م��ن مان�س�سرت  ف����ريان 
اإميرييك اأوباميانغ من اأر�سنال واأداما تراوري على �سبيل 

الإعارة من ولفرهامبتون.
غري  م�ستقبله  بدا  ال��ذي  دميبيليه  عثمان  الفرن�سي  حتى 
وا�سح مع البالوغرانا يف كانون الثاين-يناير، عاد ليتاألق 

وا�ستعاد مركزه الأ�سا�سي يف الرواق الأمين.
يف املجمل، �سجل الالعبون الأربعة 13 هدفاً وقدموا 12 
احلايل.  العام  بداية  منذ  مباراة   15 يف  حا�سمة  متريرة 
ول يجب غ�ش النظر عن الهولندي الآخر لوك دي يونغ 
البدلء وي�سكل خطورة ل  الذي غالًبا ما يدخل من دكة 
برايثويت  مارتن  وال��دمن��ارك��ي  الراأ�سية،  ب�سرباته  �سيما 

الذي عاد اأخرًيا من اإ�سابة خطرية يف ركبته الي�سرى.

توزيع املنا�صب الإدارية يف اأول 
اجتماع لحتاد الإمارات لريا�صة املراأة 

ممفي�س ديباي لُي�صِمع زئيه جمدًدا مع بر�صلونة 



ب�صبب الأزمة.. مدر�صة عريقة 
تقفل اأبوابها يف لبنان

عامني  منذ  بلبنان  تع�سف  ال��ت��ي  القت�سادية  الأزم���ة  ت��رتك  مل 
على  القا�سية  الأزم��ة  هذه  تداعيات  وجديد  و�سربته،  اإل  قطاعا 
املجتمع ه��و اإق��ف��ال اأب����واب م��در���س��ة ع��ري��ق��ة، خ��ّرج��ت ال��ع��دي��د من 
ون�سرتهم  املجالت،  مبختلف  واملتخ�س�سني  واملهند�سني  الأطباء 

يف لبنان واأنحاء العامل.
وعلم موقع "�سكاي نيوز عربية"، اأن اإدارة مدر�سة "لويز فيغمان" 
اخلا�سة، اتخذت قرارها باإقفال فرع ب�سامون يف �سواحي بريوت، 
على اأن يتم توزيع التالميذ والكادر التعليمي على فرعي بدارو يف 

بريوت وجورة البلوط يف جبل لبنان".
ب�سامون،  منطقة  يف  للمدر�سة  الكبري  ال��ف��رع  اإق��ف��ال  خ��رب  وت��رك 
اأثرا بالغا يف نفو�ش املدر�سني واأهايل الطالب والطالب اأنف�سهم، 
"�سكاي  ملوقع  اأحدهم  قال  الذين  املدر�سة،  خريجي  على  وكذلك 
"مل تبق لنا الأزم��ة حتى الذكريات اجلميلة، فقد  نيوز عربية": 
جرفت يف طريقها كل �سيء". وقالت امل�ست�سارة القانونية لحتاد 
ه��ي��ئ��ات جل���ان الأه����ل يف امل���دار����ش اخل��ا���س��ة ب��ل��ب��ن��ان، م��اي��ا جعارة، 
اأن  من  ال�سابقة  املرحلة  يف  "حذرنا  عربية":  نيوز  "�سكاي  ملوقع 
التالميذ  اأع��داد  انخفا�ش  اإىل  �سيوؤدي  املدر�سية  الأق�ساط  ارتفاع 
متزايدة، مع  بوترية  ن�سهده  بداأنا  ما  وه��ذا  املدار�ش اخلا�سة،  يف 
"ما  اأن  ت�ساعد النهيار القت�سادي الذي ي�سيب البالد".  وراأت 
ح�سل يف مدر�سة لويز فيغمان اإ�سارة وا�سحة لهجرة اللبنانيني، ل 
�سيما هجرة الطبقة املي�سورة، وهذا موؤ�سف جدا خا�سة اأنها ت�سكل 
�سمام الأمان للحياة املالية والدورة القت�سادية التي نحن بحاجة 

اإليها، لإعادة العجلة القت�سادية اإىل الدوران".

ب�صبب واقعة ن�صرة الأخبار.. حكم 
ق�صائي بحق ال�صحفية الرو�صية

روبل  األ��ف   30 ام���راأة  بتغرمي  ق�ست  اأنها  رو�سية  حمكمة  ذك��رت 
قانون  مبخالفة  لإدانتها  الثالثاء  الأول  اأم�ش  دولرا"   280"
اأخبار كانت مذاعة على الهواء  الحتجاجات بعدما قطعت ن�سرة 

يف التلفزيون الر�سمي ونددت باحلرب يف اأوكرانيا.
الأوىل  ال��ق��ن��اة  يف  �سحفية  وه��ي  اأوف�سيانيكوفا،  م��اري��ن��ا  ورف��ع��ت 
ن�سرة  ق��راءة  خالل  لفتة  اأون"،  "ت�سانيل  الرو�سي  التلفزيون  يف 
�سعارات  اأم�ش الثنني مرددة  اأول  اأول  الأوىل  القناة  الأخبار على 

تدين الجتياح الرو�سي لأوكرانيا الذي بداأ يوم 24 فرباير.
"ل للحرب.  وُكتب على الالفتة باللغتني الإجنليزية والرو�سية: 
اأوقفوا احلرب. ل ت�سدقوا الدعاية. اإنهم يكذبون عليكم هنا". يف 
حني مل تكن عبارة اأخرى بدا اأنها "الرو�ش �سد احلرب" وا�سحة 

متاما.
ا�سطرت  رو�سيا  ب��اأن  الكرملني  نهج  احلكومي  التلفزيون  ويتبع 
النازيني"،  من  و"تخلي�سها  �سالحها  لنزع  اأوكرانيا  يف  للتحرك 
والدفاع عن املتحدثني بالرو�سية هناك من "الإبادة اجلماعية". 
زائفة  ذريعة  باعتباره  العامل بذلك  اأوكرانيا ومعظم دول  ونددت 

لجتياح بلد دميقراطي. 
من جانبه، قال الرئي�ش الفرن�سي اإميانويل ماكرون اإنه �سيناق�ش 
م��ع ن��ظ��ريه ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ن ت��ق��دمي ح��م��اي��ة قن�سلية 

لل�سحفية الرو�سية.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

انفجار جنم يبعد 500 مليون �صنة �صوئية عن الأر�س
ر�سد علماء فلك انفجار جنم يبعد 500 مليون �سنة �سوئية من الأر�ش، يف م�ستعر اأعظم، اإيذانا بنهاية دورة حياته. 
ويحدث انفجار امل�ستعر الأعظم من النوع الثاين عندما يتعذر على جنم كبري جدا دمج الذرات داخل نواته، ما 
يوؤدي اإىل انفجاره، والتخل�ش من طبقاته اخلارجية. و�سجل النفجار للم�ستعر الأعظم "اإ�ش اإن 2021 اأي اإف دي 
اإك�ش" مبجرة "كارت ويل" الواقعة بالكوكبة التي تعرف با�سم "معمل النحات". ومتكن علماء الفلك من التقاط 
�سورة النفجار يف دي�سمرب 2021 با�ستخدام تل�سكوب تابع للمر�سد الأوروبي اجلنوبي يف ت�سيلي، ح�سبما ذكرت 
�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. ووفق العلماء، فاإنه ميكن لل�سوء الناجم عن انفجار جنم اأن يظل مرئيا لأ�سهر 
وحتى �سنوات، فال�سورة التي التقطت كانت يف دي�سمرب املا�سي، يف حني اأن انفجار امل�ستعر الأعظم حدث قبل 500 
مليون �سنة، ا�ستغرقها ال�سوء للو�سول اإىل الأر�ش. وامل�ستعر الأعظم حدث فلكي يحدث خالل املراحل التطورية 
الأخرية حلياة جنم �سخم، اإذ يحدث انفجار جنمي هائل يقذف فيه النجم بغالفه يف الف�ساء عند نهاية عمره، 
ويوؤدي ذلك اإىل ت�سكل �سحابة كروية حول النجم، وبراقة للغاية من البالزما، و�سرعان ما تنت�سر طاقة النفجار 
يف الف�ساء وتتحول اإىل اأج�سام غري مرئية يف غ�سون اأ�سابيع اأو اأ�سهر، اأما مركز النجم فينهار على نف�سه نحو املركز 
مكونا اإما قزما اأبي�سا اأو يتحول اإىل جنم نيوتروين اأو ثقب اأ�سود ويعتمد ذلك على كتلة النجم. جدير بالذكر اأنه 
مت ر�سد امل�ستعر "اإ�ش اإن 2021 اأي اإف دي اإك�ش" لأول مرة يف نوفمرب 2021 من خالل نظام "اأطل�ش" لالإنذار 

املبكر من ا�سطدام الكويكبات والذي طورته جامعة "هاواي" وبتمويل من وكالة الف�ساء الأمريكية "نا�سا".
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اآي فون 14 قد يحتوي على تقنيات الرتا�صل بالقمر ال�صناعي
تظهر املزيد من الأدلة على اأن هواتف اآي فون 14 برو الراقية لهذا العام 

والنماذج العادية �ستختلف يف نواٍح اأكرث من جمرد �سا�ساتها وكامرياتها.
وقال املحلل املوثوق مينغ �سي كو اأن طرازات برو فقط هي التي �ستح�سل 
الأقمار  ع��رب  ال��ب��ي��ان��ات  نقل  م��ي��زة  ��ا  اأي�����سً وت�سيف  ج��دي��دة،  �سريحة  على 

ال�سناعية التي كان من املتوقع اأن تاأتي اإىل اآي فون 13.
13 ميني لن يح�سل على  اآي فون  ب��اأن جهاز  تفيد  �سائعات  امل�سدر  واأك��د 
خليفة، و�ستحتوي �سل�سلة اآي فون 14 على �سا�سة 6.1 بو�سة، يف حني �سيتم 
 6.1 و  بو�سة،   6.7 قيا�ش  �سا�سة  على  ماك�ش   14 ف��ون  اآي  هواتف  تزويد 
بو�سة و 6.7 بو�سة لهاتفي اآي فون 14 برو واآي فون 14 برو�ش ماك�ش على 
التوايل. ومن املتوقع اأن تتمتع طرز برو بنف�ش الدقة مثل �سابقاتها، مما 
يعني اأن اآي فون 14 برو �سيحتوي على �سا�سة 1170 × 2532، و�ستكون 

�سا�سة برو ماك�ش بدقة 1284 × 2778 بك�سل.
ا على �سا�سات اأطول قلياًل من  ووفقاً للت�سريبات �ستحتوي هواتف برو اأي�سً
الطرز ال�سابقة، مما يعني اأنه �سيكون لها ن�سبة عر�ش اإىل ارتفاع خمتلفة 
مظهًرا  ال��ه��وات��ف  ه��ذا  و�سيعطي  احل��ال��ي��ة،  للهواتف   9  :19.5 ن�سبة  ع��ن 
اأنحف. ومن املحتمل اأن حتتوي الهواتف على ذاكرة و�سول ع�سوائي بحد 
اأدنى 6 جيجابايت، بزيادة من 4 جيجابايت، ولكن من املتوقع اأن ت�ستمل 
 LPDDR 5 RAM طرز برو فقط على تقنية ذاكرة الو�سول الع�سوائي
ال�سناعية  الأقمار  اأن ميزة الت�سال عرب  اإىل  الت�سريبات  الأ�سرع. وت�سري 
التي يقال اإن �سركة ابل تعمل عليها منذ عام 2017 قد ت�سل مع ت�سكيلة 
هواتف هذا العام، وُيعرف النظام داخلًيا با�سم Stewie ويقال اإن ال�سركة 
تخترب منوذًجا اأولًيا ميكنه اإر�سال ر�سالة عرب القمر ال�سناعي، مما يلغي 

احلاجة اإىل اخلدمة اخللوية، بح�سب موقع فون اأرينا.

مهرجان مراك�س ال�صينمائي يعلن عودته
املقبلة بني  ال��دورة  للفيلم مبراك�ش، موعد  ال��دويل  املهرجان  اإدارة  اأعلنت 
دام  ت��وق��ف  امل��ق��ب��ل، وذل���ك بعد  وال��ت��ا���س��ع ع�سر م��ن نوفمرب  احل���ادي ع�سر 

لعامني ب�سبب وباء كورونا.
وقالت اإدارة املهرجان، يف بيان، اإن الدورة التا�سعة ع�سرة "�ستقام وفق ن�سق 

يراعي تطور الو�سع ال�سحي يف املغرب والعامل".
املغرب  ال�سينمائية يف  امل��ه��رج��ان��ات  اأه���م  ُي��ع��د م��ن  ال���ذي  امل��ه��رج��ان،  وك���ان 
واإفريقيا، قد توقف لعامني متتاليني ب�سبب اجلائحة، على غرار عدد من 
"ور�سات  مينع  مل  املهرجان  توقف  اأن  غري  والعاملية.  املحلية  املهرجانات 
وال�سرق  اإفريقيا  يف  ال�سباب  ال�سينمائيني  لدعم  برنامج  وه��و  الأطل�ش" 
الأو�سط من موا�سلة فعالياته لكت�ساف املواهب ال�سينمائية اجلديدة يف 

اأفريقيا والعامل العربي، مدعوما من �سبكة نتفليك�ش.

والد ميغان ماركل 
ي�صهد �صدها يف 

املحكمة 
والد  ميغان  ماركل   اأعلن  توما�ش 
م�سكلة  ل��دي��ه  ل��ي�����ش  اأن����ه  ماركل ، 
وذلك  �سدها،  ب�سهادة  الإدلء  يف 
ب���ع���دم���ا رف���ع���ت اب���ن���ت���ه ال����ك����ربى  
ق�سائية  دع���وى  ماركل   �سامانثا 
�سعيد  اإن��ه  توما�ش  وق��ال  �سدها، 
ميغان  ال�سغرى  ابنته  مبواجهة 

عاماً.  40
اأكرث  "�ساأكون  ت��وم��ا���ش:  وت���اب���ع 
حاولت  بذلك،  للقيام  �سعيد  من 
مقابلة  اأع����������وام  ال�4  حل�������وايل 
لوجه،  وج����ه����اً  وزوج�����ه�����ا  اب���ن���ت���ي 
املحكمة،  يف  مبواجهتهما  �ساأقوم 
عن  اأداف�����ع  اأن  ك��ث��رياً  �سي�سعدين 

ابنتي الكربى".
ميغان  لبنته  ن�سيحة  ق��دم  كما 
بالعمل على ت�سوية الق�سية بعيداً 
�ستخ�سرها،  لأن��ه��ا  امل��ح��ك��م��ة،  ع��ن 

ولن تتمكن من اإثبات اأقوالها.

تيك توك تقيم �صراكة 
مع  كان ال�صينمائي 

اأعلنت �سبكة تيك توك الجتماعية 
الفيديو  م��ق��اط��ع  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
الق�سرية جداً والتي حتظى ب�سعبية 
بني املراهقني يف بيان اأنها اأ�سبحت 
كان  ملهرجان  الر�سمي"  "ال�سريك 
املنا�سبات  اأه���م  اأح���د   ، ال�سينمائي 
العاملية لالأفالم الروائية الطويلة. 
ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�سبكة  واأك�����دت 
بيانها  يف  ال�سينية  دان�ش"  "بايت 
الثقايف  احل��دث  "لهذا  �ستتيح  اأن��ه��ا 
فيه  تعر�ش  التي  الكبري ولالأعمال 
امل�����س��ارك��ة فيه"  امل���واه���ب  وجل��م��ي��ع 
من  "اأكرث  ع��ل��ى  وا����س���ع���ة  اإط����الل����ة 
العامل".  اأن��ح��اء  يف  م�ستخدم  مليار 
اأبرز  اأن م��ن  ت���وك  ت��ي��ك  واأو���س��ح��ت 
الإط����ار متكني  ه��ذا  �ستوفره يف  م��ا 
"من  ي��ت��اب��ع��وا  اأن  م���ن  م�����س��رتك��ي��ه��ا 
"كوالي�ش  اأج�����واء  فريدة"،  زاوي����ة 
امل��ه��رج��ان ، و���س��ع��ود ال��ن��ج��وم درجه 
"مقابالت  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سهري"، 
مع الفنانني" . كذلك تنظم ال�سبكة 
الق�سرية  الفيديو  ملقاطع  م�سابقة 
مُينح الفائزون بها جوائزهم خالل 
املندوب  البيان عن  املهرجان. ونقل 
العام للمهرجان تيريي فرميو قوله 
"باإ�سراك  �ست�سمح  ال�سراكة  اإن هذه 
ج���م���ه���ور اأو������س�����ع وع����امل����ي وي���ه���وى 

ال�سينما يف �سحر املهرجان".
وان�������س���م���ت ت���ي���ك ت�����وك ب���ذل���ك اإىل 
الر�سمية  ال�سريكة  اجل��ه��ات  قائمة 
"�سوبار"  ك����������دار  ل����ل����م����ه����رج����ان 
ت��ت��وىل ت�سنيع  ال��ت��ي  ل��ل��م��ج��وه��رات 
"بي  ���س��رك��ة  اأو  ال��ذه��ب��ي��ة،  ال�����س��ع��ف��ة 
اأو  ال�����س��ي��ارات  ل�����س��ن��اع��ة  دبليو"  اأم 
العمالقة  "كريينغ"  جم���م���وع���ة 

لل�سلع الفاخرة.

تربة  انزلق  يف  مفقودا   15
تربة  ان���زلق  ج��رف  بعدما  الأق���ل  على  �سخ�سا   15 ُفقد 
�سمال  يف  قرية  يف  تل  �سفح  على  امل�سّيدة  امل��ن��ازل  ع�سرات 

البريو.
وقال وزير الدفاع خو�سيه غافيديا خالل زيارة للمدينة 
"هناك ما  12 �ساعة من انهيار التل  م�ساء الثالثاء بعد 
بني 15 و20 �سخ�سا يف عداد املفقودين" من بينهم ثالثة 

اأطفال على الأقل بح�سب م�سوؤولني.
وتظهر  املقبلة.  ال�ساعات  يف  القتلى  ح�سيلة  ترتفع  وقد 
ريتاما�ش كمية هائلة  بلدة  �سكان  مقاطع فيديو �سّورها 
من  العديد  وجتتاح  التل  اأعلى  من  تت�ساقط  الرتبة  من 

املنازل.
وقال حاكم منطقة ليربتاد مانويل ييمبني يف ت�سريحات 
ملحطة اإذاعية حملية اإن "الرتبة غطت ما بني 60 و80 

منزل لقد دفنت متاما".
داخل  حما�سرين  ال�سكان  م��ن  الكثري  "هناك  واأ���س��اف 
منازلهم". من جانبه، اأّكد رئي�ش البريو بيدرو كا�ستّيو اأن 

احلكومة �ست�ساعد العائالت املت�سررة من الكارثة.

بيع حاملة طائرات اأمريكية باأقل من دولر
"يو  الأمريكية  الطائرات  اأن حاملة  ذكرت تقارير �سحفية، 
ك��ان��ت رم���زا م��ن رم���وز القوة  ال��ت��ي  اإ����ش كيتي هاوك"،  اإ����ش 
ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم���ري���ك���ي���ة، ���س��ي��ن��ت��ه��ي ب��ه��ا الأم�����ر ع��م��ا قريب 
يف م��وق��ع ل��ل��خ��ردة ب��ولي��ة ت��ك�����س��ا���ش، ح��ت��ى ي��ج��ري تفكيكها 
وال�ستفادة من قطعها قدر الإمكان. وبح�سب �سبكة "�سي اإن 
رم��زي يقل عن دولر واحد  ب�سعر  بيعت  ال�سفينة  ف��اإن  اإن"، 
ل�سركة "اإنرتنا�سيونال �سيب بريكينغ ليميتيد" املخت�سة يف 
تفكيك ال�سفن. وذكر امل�سدر اأن هذه ال�سفينة احلربية كانت 
م��ه��ام ع�سكرية  ع��دة  وال��ه��ن��دي يف  ال��ه��ادي  املحيطني  متخر 
اأب���رزه���ا ح���رب ف��ي��ت��ن��ام، ك��م��ا جن��ت م��ن ح���ادث ا���س��ط��دام مع 
الطائرات  حاملة  لكن  ال�سوفياتي.  لالحتاد  تابعة  غوا�سة 
تقاعدت قبل فرتة، وبات من املرتقب اأن تقطع اآخر رحلة لها 
بني وليتي وا�سنطن وتك�سا�ش، يف غ�سون اأ�سهر، بعدما بيعت 
من  الناقلة  هذه  ال�سركة  وا�سرتت  بالبال.  يخطر  ل  ب�سعر 
قيادة الوليات املتحدة لأنظمة املالحة البحرية التي ت�سرف 
العمل.  ع��ن  املتوقفة  احل��رب��ي��ة  ال�سفن  م��ن  التخل�ش  على 
وي�سل طول ال�سفينة اإىل نحو 319 مرتا بينما يبلغ العر�ش 
76 مرتا، وهي كبرية اإىل درجة اأنها ل ت�ستطيع اأن تعرب من 
قناة بنما. وحاملة الطائرات هذه، التي اأطلقت �سنة 1960، 
كارولينا، وهي  ا�سم منطقة موجودة يف ولية نورث  حملت 

املوقع التي حلقت منه اأول طائرة تعمل بالطاقة.

مقتل ريا�صي دويل بعد مباراة �صعبية
اأ�سل  م��ن  بريطانيا  ريا�سيا  اأن  �سحفية،  تقارير  ذك��رت 
هندي، لقي حتفه بالر�سا�ش، موؤخرا، يف جرمية ي�ستبه يف 
اأن تكون من تدبري ع�سابات حمرتفة. وبح�سب �سحيفة 
"ديلي ميل"، فاإن الراحل �سنديب �سينغ �ساندو، الذي كان 
دول  "الكبادي" ال�سعبية يف عدة  ريا�سة  جنما من جنوم 
اآ�سيوية، عا�ش يف بريطانيا طيلة عقود وتزعم فريقها يف 
مناف�سات حول العامل. لكن الريا�سي الراحل الذي فارق 
الفينة  ب��ني  ي��ع��ود  ك��ان  �سنة،   40 يناهز  ع��ن عمر  احل��ي��اة 
حملية  ب��ط��ولت  يف  امل�ساركة  لأج��ل  الهند  اإىل  والأخ����رى 
املقتول  الريا�سي  اأن  امل�سدر،  وذك��ر  "الكبادي".  لريا�سة 
تلقى ر�سا�سات يرتاوح عددها بني 8 و10، يف بلدة مليان 
خورد، �سواحي مدينة جاللندار، �سمايل الهند، مع نهاية 
ب�سرعة  الراحل  نقل  وج��رى  "الكبادي".  مباريات  اإح��دى 
اإثر تعر�سه لإطالق النار، لكن �سرعان ما  اإىل امل�ست�سفى 

اأعلنت وفاته، بح�سب ما اأكدته ال�سرطة.
الريا�سي  يكون مقتل  اأن  ت�ستبه يف  اأنها  ال�سرطة  وذك��رت 
الراحل ناجما عن عمل دبرته ع�سابات منظمة، اأو اأن يكون 

ب�سبب املناف�سة الريا�سية ال�سديدة و"غري ال�سريفة".

علو برج اإيفل يرتفع اإىل 330 مرتا
 330 باري�ش،  الفرن�سية  العا�سمة  يف  اإيفل  برج  علو  بات 
اأمتار  �ستة  الإذاع��ي بطول  مرتا بعد تثبيت هوائي للبث 
على قمته، اإثر نقله بوا�سطة مروحية. وحتدى عدد قليل 
اإىل  اأدى  ال��ذي  امل��اط��ر  الطق�ش  وال�سياح  املتفرجني  م��ن 
تاأجيل العملية لنحو ثالث �ساعات، لروؤية املعلم الباري�سي 
ال�سهري، وهو اأحد اأكرث املعامل ا�ستقطابا للزوار يف العامل، 
بتغطية  اجل��دي��د  ال��ه��وائ��ي  ويتيح  ج��دي��د.  ه��وائ��ي  يعلوه 
و�سواحيها"،  "باري�ش  باأكملها  فران�ش  دو  اإي��ل  منطقة 

.)+DAB( بالبث الإذاعي الرقمي الأر�سي

الوليات املتحدة قد ت�صتغني عن التوقيت ال�صتوي 
ال�سيوخ الأمريكي بالإجماع   �سوت جمل�ش 
اأم�ش الأول الثالثاء ل�سالح التخلي ب�سكل 
دائم عن التوقيت ال�ستوي واعتماد التوقيت 

ال�سيفي على مدار ال�سنة.
وقال ال�سنانور ماركو روبيو �ساحب م�سروع 
بات  التوقيت  "تغيري  اإن  امل��ذك��ور  القانون 
واإرباك.  توتر  م�سدر  وه��و  بالياً،  مفهوماً 
ه���ذا اأم���ر غ��ب��ي ب��ب�����س��اط��ة، ل اأج���د طريقة 
الكابيتول  م��ق��ر  يف  ذلك".  ل��ق��ول  اأخ�����رى 
ولية  عن  املنتخب  الع�سو  اأق��ام  الثالثاء، 
تغيري  ب��ني  مبا�سرة  �سببية  �سلة  ف��ل��وري��دا 
القلبية  "النوبات  يف  وال���زي���ادة  ال��ت��وق��ي��ت 
جمل�ش  ع�سو  وق��ال  ال�سيارات".  وح���وادث 
التوقيت  اإن  واي��ت��ه��او���ش  �سيلدون  ال�سيوخ 
اإىل  ح���رف���ي���اً  ح��ي��ات��ن��ا  "يحّول  ال�����س��ي��ف��ي 
ظالم". وميثل وايتهاو�ش ولية رود اآيالند 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ال�سرقي  ال�ساحل  على 
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التوقيت  م���ع  الأول/دي�������س���م���رب  ك���ان���ون  يف 
يكون  ال�سيفي،  ال��ت��وق��ي��ت  وم���ع  ال�����س��ت��وي. 
�سروق ال�سم�ش وغروبها متاأخراً اأكرث. مع 
ذلك، فاإن م�سري هذا القانون غري موؤكد، 
اإقراره  التنفيذ  حيز  لدخوله  �سيتعني  اإذ 
يف جم��ل�����ش ال���ن���واب وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه من 
الذي يتمتع  بايدن  الرئي�ش الأمريكي جو 
الرئي�ش  ي�سّرح  ومل  النق�ش.  ب�سالحية 
بعد مبوقفه من هذا امللف. وكانت الفكرة 
الأ�سل  يف  التوقيت  تغيري  وراء  الرئي�سية 
اإيجاد تطابق بني �ساعات الن�ساط و�ساعات 
�سطوع ال�سم�ش للحد من ا�ستخدام الإ�ساءة 
ياأخذون على  لكن منتقديه  ال�سطناعية. 
ال�سلبية على  اآث��اره  هذا الإج��راء خ�سو�سا 
خ�سو�سا  البيولوجية،  اجل�سم  اإي��ق��اع��ات 

عند الأطفال.

�إميا و�ت�سون لدى و�سولها �إىل حفل توزيع جو�ئز �الأكادميية �لربيطانية لل�سينما و�لتلفزيون يف لندن. رويرتز

و�صم بيال حديد يحدث حالة 
من اجلدل

ن�سرت عار�سة الأزياء العاملية  بيال حديد  جمموعة �سور عرب ح�سابها اخلا�ش على موقع 
التوا�سل الجتماعي من اإحدى عرو�ش الأزياء التي قدمتها. الالفت يف الأمر، كان بروز 

و�سم بيال حديد على ذراعها، والذي كتب باللغة العربية، وعبارة عن كلمة "اأحبك".
كانت  اإذا  وما  وراءه،  ال�سبب  عن  وت�ساءلوا  املتابعني،  بني  اجل��دل  من  حالة  اأح��دث  الو�سم 

تربطها عالقة عاطفية باأحد الأ�سخا�ش.
اخلا�ش،  ح�سابها  عرب  موؤخراً  فن�سرت  العام،  ال�ساأن  بق�سايا  حديد  بيال  تهتم  ما  ودائماً 
جمموعة �سور، عربت من خاللها عن راأيها مبو�سوع منع ارتداء احلجاب يف دولتي فرن�سا 
اأنه براأيها لب�ش املراأة حرية �سخ�سية تامة لها،  والهند، واأدان��ت ب�سدة هذا القرار، موؤكدة 
ومهما كان  وكتبت تعليقاً مرفقاً ب�سورة ملجموعة من الن�ساء يرتدين احلجاب عرب ح�سابها 

اخلا�ش ملوقع التوا�سل الجتماعي: "لب�ش املراأة لي�ش من �ساأنكم".


