
   

جل�صة عن بعد يف خطوة ت�صعيدية

رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 540 
نزيال مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك

•• اأبوظبي -وام:

اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، بالإفراج عن 540 نزيال من نزلء املن�صاآت الإ�صالحية والعقابية 
حلول  مبنا�صبة  وذل��ك  ق�صايا خمتلفة،  يف  اأحكام  بحقهم  �صدرت  ممن 

�صهر رم�صان املبارك.
وتاأتي هذه املكرمة ال�صامية من �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة حفظه اهلل 
يف اإطار املبادرات الإن�صانية لدولة الإمارات والتي ت�صتند اإىل قيم العفو 
والت�صامح، واإعطاء نزلء املن�صاآت الإ�صالحية والعقابية فر�صة التغيري 
نحو الأف�صل والبدء من جديد يف امل�صاركة الإيجابية باحلياة، بال�صكل 

الذي ينعك�س على اأ�صرهم وجمتمعهم.          )التفا�صيل �س2(

حممد بن را�صد خالل لقائه رئي�س جنوب افريقيا يف جناح بالده باإك�صبو   )وام(

�لتقى رئي�سي جنوب �أفريقيا وليبرييا وز�ر جناحّي �لعر�ق وتون�س يف �إك�سبو

حممد بن را�ضد: القمة العاملية للحكومات ج�ضر لفهم امل�ضتقبل وال�ضتعداد له

�سارك يف قمة �لنقب باإ�سر�ئيل
عبداهلل بن زايد يوؤكد دعم الإمارات كافة اجلهود العاملية 

لتحقيق ال�ضلم والأمن وال�ضتقرار والتنمية يف املنطقة والعامل
•• اإ�رسائيل-وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ���ص��ارك 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل يف )ق��م��ة ال��ن��ق��ب(، التي 
النقب  �صحراء  يف  الأول  اأم�س  م�صاء  اأعمالها  انطلقت 
يائري  لدعوة من معايل  تلبية  وذلك  اإ�صرائيل،  بجنوب 

لبيد وزير اخلارجية الإ�صرائيلي.
كما �صارك يف القمة معايل انتوين بلينكن وزير خارجية 
الوليات املتحدة الأمريكية ومعايل �صامح �صكري وزير 

رغم مقاطعة بع�س �لأحز�ب �لتون�سية

مكتب الربملان يعلن عن جل�ضة عامة لإلغاء الإجراءات ال�ضتثنائية

ت���رك���ي���ا ت���ف���ك���ك ل��غ��م��ا 
الأ������ض�����ود  ال���ب���ح���ر  يف 

•• ا�سطنبول-رويرتز:
اإن  الرتكية  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت 
اأبطل  ع�����ص��ك��ري��ا  غ���و����س  ف���ري���ق 
م���ف���ع���ول ل��غ��م��ا ب���ح���ري���ا اجن����رف 
الغربي  ال�صمايل  ال�صاحل  قبالة 
ل��ل��ب��الد الث��ن��ن، وه���و ث���اين لغم 
ي��ت��م ت��ف��ك��ي��ك��ه يف امل��ن��ط��ق��ة خالل 
اأي�����ام و���ص��ط احل����رب ال���دائ���رة يف 

اأوكرانيا.
وت�����ص��رتك ت��رك��ي��ا، وه��ي ع�صو يف 
حدود  يف  الأطل�صي،  �صمال  حلف 
البحر  عند  واأوكرانيا  رو�صيا  مع 

الأ�صود.

•• عوا�سم-وكاالت:

ال�صراع  خلفية  على  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ن  املت�صاعدة  الكالمية  احل���رب  خ�صم  يف 
الرو�صي الأوك��راين، وجه وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي لفروف انتقادات 

لذعة اإىل وا�صنطن.
واعترب اأن الإدارة الأمريكية التي تنّظر من اأجل ن�صر الدميقراطية يف العامل، 
تنتهج مع الدول الأخ��رى نهجا ديكتاتوريا، حماولة فر�س قيمها وثقافتها، 

م�صيفا اأنها اأعطت ال�صوء الأخ�صر لدول البلقان من اأجل مناوئة مو�صكو.
كما انتقد بقوة ال�صيا�صة الغربية الأوروبية �صد بالده، وقال يف موؤمتر �صحفي 
الثنن اإن امل�صاعر املعادية لرو�صيا موجودة يف دول الغرب منذ �صنوات طويلة. 
واأ�صاف اأن هناك �صغوطا على بالده بهدف عزلها و�صلب ا�صتقاللها، لكنه �صدد 

على اأن ملو�صكو اأ�صدقاء كرث حول العامل.
وراأى اأن هناك نزعة مناوئة لكل ما هو رو�صي يف الدول الأوروبية.

اإىل ذلك، اأكد اأن بالده معتادة على مواجهة العقوبات، واإن كانت تلك املوجة 
غري م�صبوقة يف تاريخ الدول والأمم املتحدة حتى، وفق تعبريه.

وقال اإن الغرب اعتاد فر�س عقوبات على مو�صكو بذرائع خمتلفة، م�صيفاً اأن 
بالده تعر�صت لتهامات باطلة ل�صنوات طويلة.

كذلك، اعترب اأن الغرب ي�صعر باخلزي لأن خططه بتحويل اأوكرانيا اإىل دولة 
معادية لرو�صيا، ف�صلت، لذلك فر�س العقوبات، وفق حتليله.

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

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:00            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   06:40  
الع�صاء......   07:54

الثالثاء  29 مارس  2022  م -   26 شعبان  1443     العدد 13505    
 Tuesday     29   March   2022   -  Issue No   13505

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

�ص 07

�ص 09

�ص 18

نهيان بن مبارك يطرح 5 ق�سايا رئي�سية 
لتعزيز الت�سامح والتعاي�ص عامليا

اأخبار الإمارات

كاتب اأمريكي: التفاق النووي 
الثاين كارثة باأبعاد ملحمية

عربي ودويل

دفاع »الفراعنة« يتحدى ماين 
ورفاقه يف موقعة حا�سمة 

الفجر الريا�سي

وقف تنفيذ تعليمات مبنع بنوك من نقل �أمو�ل �إىل �خلارج 
الربملان اللبناين يف�ضل يف تقييد حتركات روؤو�س الأموال 

•• بريوت-رويرتز:

ف�صل اأع�صاء الربملان اللبناين جمددا يف اإقرار قانون تقييد حتركات روؤو�س الأموال، 
اأوقف  اإن النائب العام يف لبنان  بينما قال م�صدر ق�صائي رفيع امل�صتوى لرويرتز 
اأم�س الثنن تنفيذ تعليمات ق�صائية �صدرت الأ�صبوع املا�صي ل�صلطات اجلمارك 

مبنع �صتة بنوك من نقل اأموال اإىل خارج البالد.
دفع قرار القا�صية غادة عون الأ�صبوع املا�صي جمعية امل�صارف اإىل التحذير من اأن 
البنوك، ومنها بع�س اأكرب البنوك اللبنانية، �صُتعزل عن معامالتها مع نظرياتها 

يف اخلارج، وقالت اإن ذلك �صيمنع التجارة.
وينطبق قرار القا�صية عون على بنوك عوده وبريوت والعتماد امل�صريف و�صو�صيتيه 
جرنال يف لبنان وبلوم وميد. وكانت القا�صية جمدت اأ�صول جميع تلك البنوك هذا 

ال�صهر يف قرارات منف�صلة بينما حتقق يف معامالتها.
كما منعت القا�صية روؤ�صاء جمال�س اإدارة تلك البنوك من ال�صفر.

ومل توجه اتهامات لأي من الأطراف املذكورة بارتكاب اأي جرمية. وقال امل�صدر اإن 
النائب العام التمييزي غ�صان عويدات قرر الرجوع عن تنفيذ هذا القرار.

حممد بن را�ضد ياأمر بالإفراج 
عن 659 نزيال يف دبي مبنا�ضبة 
املبارك رم�ضان  �ضهر  حلول 

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  اأم�������ر 

نائب  اآل مكتوم  را�صد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��وزراء رعاه اهلل، ب�صفته حاكماً 
لإم��ارة دب��ي، ب��الإف��راج عن 659 
الإ�صالحية  امل��ن�����ص��اآت  ن���زلء  م��ن 
اإم��������ارة دب�����ي من  وال���ع���ق���اب���ي���ة يف 
خم���ت���ل���ف اجل����ن���������ص����ي����ات، وذل�����ك 
رم�صان  ���ص��ه��ر  ح��ل��ول  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
امل�صت�ص��ار  �صعادة  واأك���د  امل��ب��ارك.  
النائب  احلميدان،  عي�صى  ع�صام 
الأم�����ر  اأن  دب�����ي  لإم���������ارة  ال����ع����ام 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  ع����ن  ال���������ص����ادر 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
�ص���موه يف  اإط���ار ح��ر���س  ي��اأت��ي يف 
والوطنية  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ص��ب��ات 
على منح جمموعة ممن ابتعدوا 
الفر�صة  القوي���م  الطريق  ع��ن 
اقرتفوه  عما  وال��ت��وب��ة  للع��دول 
هذا  اإىل  ب��ه��م  اأودت  اأف���ع���ال  م���ن 
فر�صة  واإع����ط����ائ����ه����م  امل���������ص����ري، 
ولالنخراط  احل��ي��اة  يف  ج��دي��دة 
جم��دداً يف حميطهم الجتماعي 
كاأ�صخا�س نافعن لأنف�صهم ومن 

حولهم.
)التفا�صيل �س2(

عبد اهلل بن زايد يتحدث خالل املوؤمتر ال�صحفي عقب قمة النقب     )وام(

خارجية جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة ومعايل نا�صر 
اململكة  ال���دويل يف  وال��ت��ع��اون  بوريطة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
املغربية ال�صقيقة و�صعادة الدكتور عبداللطيف بن را�صد 

الزياين وزير خارجية مملكة البحرين ال�صقيقة.
جرى خالل القمة بحث التحديات امل�صرتكة وعدد من 
امل�صرتك  اله��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�صايا 
ال�����ص��الم وال���ص��ت��ق��رار يف  ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ج��ه��ود حتقيق 

املنطقة وتعزيز ال�صلم والأمن الدولين.
)التفا�صيل �س2(

لفروف يوؤكد �أن بالده معتادة على مو�جهة �لعقوبات

مو�ضكو وكييف تقلالن من توقعات التقدم باملفاو�ضات
اأق��وى م�صتوياتها على  اأنها يف  فاأكد  ال�صن،  بالعالقات مع  يتعلق  ما  اأم��ا يف 
الإطالق. ي�صار اإىل اأنه منذ انطالق العملية الع�صكرية الرو�صية ب�24 فربار 
املا�صي على الأرا�صي الأوكرانية، وتقاطر العقوبات على الرو�س، كرر لفروف 
بالنحياز  الغربية  ال��دول  اتهم  كما  العقوبات.  على  اأن بالده معتادة  التاأكيد 

والعداء لبالده.
ومع ترقب جولة جديدة من املفاو�صات بن الرو�س والأوكرانين يف ا�صطنبول 
ام�س، بهدف وقف القتال املندلع منذ 33 يوما بن الطرفن، اأعلن م�صوؤول 

اأوكراين كبري اأنه ل يتوقع حدوث انفراجة كبرية.
وقال فادمي ديني�صينكو م�صت�صار وزارة الداخلية الثنن »ل اأعتقد اأنه �صتكون 
هناك اأي انفراجة ب�صاأن الق�صايا الرئي�صية«، يف اجلل�صة التي يتوقع اأن تعقد 

ما بن 28 و30 مار�س اجلاري يف تركيا.
فيما راأى اإيهور جوفكفا نائب رئي�س مكتب الرئي�س فولودميري زيلين�صكي، اأن 
تركيا ميكن اأن تكون من بن الدول التي تقدم �صمانات اأمنية لكييف يف اإطار 

اأي اتفاق مقبل مع الرو�س لإنهاء احلرب. 
دميرتي  با�صمه  املتحدث  وراأى  اأي�صاً.  التوقعات  من  الكرملن  قلل  ب��دوره 
مفاو�صاتهما  يف  كبري  تقدم  اأي  الآن  حتى  ي��ح��رزا  مل  البلدين  اأن  بي�صكوف 
ال�صابقة. وقال يف موؤمتر �صحفي حتى الآن، ل ميكننا مالحظة اأي تقدم كبري 
ل �صابقا ول متوقعاً، مرجحا اأن ت�صتهل املحادثات اليوم ولي�س اأم�س كما كان 

م�صوؤول تركي اأملح بوقت �صابق.

احلوثي  ميلي�ضا  اإف�ضال  اليمن: 
مبادرة احلوار يربهن اأنها اإرهابية

•• اليمن-وكاالت:

اأكد رئي�س الوزراء اليمني، معن 
اأن عدم  اأم�س الثنن،  عبدامللك، 
اإج�����راءات رادع���ة وحازمة  ات��خ��اذ 
م������ن امل���ج���ت���م���ع ال�����������دويل جت����اه 
املزيد  على  ي�صجعهم  احلوثين 
من اجلرائم واإطالة اأمد احلرب، 
كل  امليلي�صيات  اإف�صال  اأن  موؤكدا 
اأنها  ي��ربه��ن  ال�����ص��الم  م���ب���ادرات 

جماعة اإرهابية.
ج�����������اءت ت���������ص����ري����ح����ات����ه خ�����الل 
م���ب���اح���ث���ات اأج�����راه�����ا م����ع وزي�����رة 
ليندي،  اآن  ال�����ص��وي��د،  خ��ارج��ي��ة 
ح����ول امل�����ص��ت��ج��دات ال���راه���ن���ة يف 
اأف�������ادت وكالة  ال���ي���م���ن، وف����ق م���ا 

)�صباأ( الر�صمية.
الت�صعيد  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 
امل���ت���وا����ص���ل مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ا احل���وث���ي 
احليوية  امل�����ص��ال��ح  وا���ص��ت��ه��داف��ه��ا 
اململكة  يف  ال���ط���اق���ة  وم���������ص����ادر 
ي�صكله  وم��ا  ال�صعودية،  العربية 
ذل�����������ك م��������ن ت������ه������دي������د خ���ط���ري 
لالقت�صاد الدويل، ورف�صها لكل 
دعوات ال�صالم واحل��وار، واآخرها 
دع������وة جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل����دول 
اتفاق  واإف�صالها  العربي،  اخلليج 
املطلوب  وال������دور  ا���ص��ت��وك��ه��ومل، 
لل�صغط  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  م���ن 
يف  وداعميها  امليلي�صيا  ه��ذه  على 

طهران.
الوزراء  رئي�س  طالب  ذل��ك،  اإىل 
بو�صع حد ل�صتمرار تعنت ورف�س 
بتوجيهات  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا 
اإي��ران��ي��ة ل��ل��ح��وار وال�����ص��الم، وما 
�صد  م���وؤخ���را  ت�صعيدها  ي�صكله 
ال�صعودية  يف  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر 
يف  ال��ع��امل  مب�صالح  م�صا�س  م��ن 

بعد �لرف�س �لأوروبي �لدفع بالروبل �لرو�سي 
الكرملني: لن نقدم الغاز لأوروبا باملجان

•• الفجر - تون�س

نواب  جمل�س  رئي�س  م�صاعد  ن�صر 
ال�صعب املجمدة اخت�صا�صاته �صباح 
�صفحته  على  بياناً  الإث��ن��ن،  اأم�����س 
ب���ا����ص���م م��ك��ت��ب ال�����ربمل�����ان اأك������د من 
اأن املكتب اجتمع وقرر عقد  خالله 
30 مار�س لإلغاء  جل�صة عامة يوم 
يف  وج���اء  ال�صتثنائية.  الإج�����راءات 
نواب  جمل�س  مكتب  عقد  ال��ب��ي��ان: 
التون�صية  ب��اجل��م��ه��وري��ة  ال�����ص��ع��ب 
خريجي  را�صد  برئا�صة  اأم�س  �صباح 
ال��غ��ن��و���ص��ي رئ���ي�������س جم��ل�����س ن����واب 

ال�صعب و ح�صور اأغلبية اأع�صاءه.
يف  املجل�س  مكتب  ون��ظ��ر  واأ����ص���اف: 
ط��ل��ب ك��ت��اب��ي م��ق��دم م��ن 30 نائب 
العمل  لإل���غ���اء  ع��ام��ة  جل�صة  ل��ع��ق��د 
ب����الإج����راءات ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، وطلب 
ثان بعقد جل�صة للنظر يف الأو�صاع 

والجتماعية  والقت�صادية  املالية 
اخلطرية للبالد.

النقاط  ه�����ذه  يف  ال�����ت�����داول  وب���ع���د 
قرر  ب��الإج��م��اع.  املجل�س  اق��ر مكتب 
 30 الأربعاء  عقد جل�صة عامة يوم 
اإل��غ��اء الإج����راءات  م��ار���س للنظر يف 
ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وج��ل�����ص��ة ع��ام��ة ثانية 

يوم ال�صبت 02 ابريل القادم للنظر 
والقت�صادية  امل��ال��ي��ة  الأو����ص���اع  يف 
والجتماعية اخلطرية التي تعي�صها 
تون�س وم�صاهمة جمل�س النواب من 
اأج���ل اإن��ق��اذ ت��ون�����س و���ص��م��ان كرامة 

ال�صعب التون�صي العظيم.           
)التفا�صيل �س9(

�سباق �لإليزيه يقرتب:
فرن�ضا: هل يحطم المتناع 
عن الت�ضويت رقما قيا�ضيا؟

•• الفجر -خرية ال�سيباين

باملائة  و71   63 ب��ن  م��ا  م�صاركة  حالياً  ال�صتطالع  موؤ�ص�صات  تقدر 
املنخف�س  امل�صتوى  وه��و  الرئا�صية،  النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  يف 
6 باملائة(. وعادة يف فرن�صا،  2002 )71 فا�صل  امل�صجل عام  تاريخياً 

ل يرتفع هذا الرقم قبل اأ�صبوعن من النتخابات.
الأوىل  اجل�����ولة  من  امل�صت�����فادة  الدرو�س  اأعظ������م  من  هذا  يك������ون  قد 
اأبريل: هل �صيحطم م�صتوى  العا�صر من  الرئا�صية يف  من النتخ��ابات 
اجلمهورية  ت��اري��خ  يف  ج��دي��داً  قيا�صياً  رق��م��اً  الت�صويت  ع��ن  الم��ت��ن��اع 

اخلام�صة؟
)التفا�صيل �س12(

•• مو�سكو-رويرتز:

للتو�صل  ت�صعى  رو�صيا  اإن  الثنن  اأم�س  الكرملن  قال 
اإىل و�صائل و�صبل تقبل من خاللها قيمة �صادراتها من 
الغاز بعملتها املحلية، واإنها �صتتخذ قراراتها يف اللحظة 
الدفع  ع��ن  الأوروب���ي���ة  ال���دول  امتناع  ح��ال��ة  يف  املنا�صبة 

بالروبل.
قال  الرو�صي  بالروبل  ال��دف��ع  الوروب���ي  الرف�س  وبعد 
موؤمتر  يف  الكرملن  با�صم  املتحدث  بي�صكوف  دمي��رتي 
�صحفي عرب الهاتف: لن نقدم الغاز باملجان.. هذا �صيء 
وا�صح.. يف و�صعنا الراهن، من غري املمكن ول املنا�صب 

اأن نقوم باأعمال خريية )مع العمالء الأوروبين(.
ون�صح وزير املالية الأملاين كري�صتيان ليندنر يف مقابلة 

تقدم خدمات  التي  الأملانية  ال�صركات  فيلت  مع حمطة 
الطاقة بعدم دفع ثمن الغاز الرو�صي بالروبل.

قال كبري امل�صت�صارين القت�صادين للحكومة الإيطالية 
الثمن  �صوف تظل تدفع  اإيطاليا  اإن  املا�صي  الأ�صبوع  يف 
الرئي�س  دي�صكالزي  ك��الودي��و  وق���ال  لرو�صيا.  ب��ال��ي��ورو 
التنفيذي ملجموعة الطاقة الإيطالية اإيني اأم�س الثنن 
ورو�صيا  الغاز،  هي  اأوروب��ا  يف  الوحيدة  الكبرية  الق�صية 
ل�صنا منلكه وغري  م��ا  وه��و  ب��ال��روب��ل  ال��دف��ع  تطلب منا 
البولندية  نيج  ج��ي.  ب��ي.  �صركة  وقالت  العقد.  يف  وارد 
التي اأبرمت عقدا مع جازبروم حتى نهاية العام اإنها ل 

ت�صتطيع بب�صاطة التحول لنظام الدفع بالروبل.
وي�صع الحتاد الأوروبي هدفا يتمثل يف خف�س اعتماده 

على الغاز الرو�صي مبقدار الثلثن هذا العام ماكرون يتحدث مع اأحد ال�صكان اأثناء و�صوله لزيارة مدر�صة ثانوية يف ديجون �صمن جولته النتخابية )ا ف ب(

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، 
رامابو�صا،  �صرييل  فخامة  ام�س 
اإفريقيا،  رئي�س جمهورية جنوب 
جورج  فخامة  �صموه  التقى  كما 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ليبرييا،  وي���ا، 
وذل�����ك يف ج���ن���اح���ّي ب��ل��دي��ه��م��ا يف 
حن  يف  دب�����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و 
املعر�س  اإىل  �صموه  زي��ارة  �صملت 
ك���ٍل م���ن العراق  ت��ف��ّق��د ج��ن��اح��ّي 

وتون�س ال�صقيقتن. 
وخ�����الل ال��ل��ق��اء ال�����ذي ج����رى يف 
تبادل  اأف���ري���ق���ي���ا،  ج���ن���وب  ج���ن���اح 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم والرئي�س �صرييل 
رام���اب���و����ص���ا احل������وار ح����ول اآف����اق 
و�صبل  ال���دول���ت���ن  ب���ن  ال���ت���ع���اون 
دفعها قدماً، حيث اتفق اجلانبان 
مزيد  وتفعيل  ر�صد  اأهمية  على 
م��ن ف��ر���س ال��ت��ع��اون يف جمالت 
رفع  كذلك  وال�صياحة  ال�صتثمار 
التجاري،  ال���ت���ب���ادل  م�����ص��ت��وي��ات 

ع������الوة ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال����رواب����ط 
الرتقاء  ذل���ك  يف  مب��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
التبادل  جم�����الت  يف  ب��ال��ت��ع��اون 
والبعثات  وال���ت���ع���ل���ي���م  امل�����ع�����ريف 
ال��درا���ص��ي��ة، ومب���ا ي��خ��دم اأه���داف 
للدولتن  ال�����ص��ام��ل��ة  ال��ت��ط��وي��ر 
التطلعات  م�صتوى  اإىل  وي��رق��ى 
التنموية لل�صعبن ال�صديقن.   

اأك�����د �صاحب  اخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
اأن القمة العاملية  دبي، رعاه اهلل، 
لفهم  ج�����ص��راً  ت�صّكل  للحكومات 
لتعزيز  عاملية  ومن�صة  امل�صتقبل 
التي  واجل����اه����زي����ة  ال����ص���ت���ع���داد 
املتغريات  التعامل مع  متّكن من 
بال�صكل  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل��ال��ي��ة 

الذي ي�صمن خري الإن�صانية.
انطالق  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ذل�����ك  ج�����اء 

للحكومات  العاملية  القمة  اأعمال 
للعام 2022 مب�صاركة نخبة من 
قادة الفكر وم�صوؤويل احلكومات 
املبدعة حول  الأف��ك��ار  واأ���ص��ح��اب 
ال������ع������امل، ح����ي����ث ق�������ال ����ص���م���وه: 
ج�صر  للحكومات  العاملية  »القمة 
يتطلب  له  وفهمنا  للم�صتقبل.. 
ا���ص��ت��ع��داداً وج��اه��زي��ة اأك���رب خلري 

الإن�صانية«.    
 )التفا�صيل �س3-2(

نظاما  يطور  اإماراتي  مبتكر 
ي�ضت�ضعر احلرائق قبل اندلعها

•• راأ�س اخليمه-وام:

جن�������ح اأح�����������د اخل����ري����ج����ن 
ق�صم  م�����ن  الإم������ارات������ي������ن 
هند�صة وعلوم احلا�صوب يف 
اجلامعة الأمريكية يف راأ�س 
نظام  ت���ط���وي���ر  يف  اخل���ي���م���ة 
الظروف  اإ���ص��ت�����ص��ع��ار  ميكنه 
واإ�صدار  ل��ل��ح��ري��ق،  امل���وؤدي���ة 
قبل  ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم  ت��ن��ب��ي��ه 
للحريق،  الفعلي  الإن����دلع 
الأرواح  ح��ف��ظ  يف  لي�صاهم 
امل��م��ت��ل��ك��ات، و قد  وح���م���اي���ة 
اإ�صم  النظام  اأطلق على هذا 
والتي  ج���اردي���ان  ه��او���س  ذا 
تعني باللغة العربية حار�س 

املنزل.
ويقوم هذا الإبتكار كما يقول 
امل��ه��ن��د���س ح��م��د احل��ب�����ص��ي..
بالك�صف املبكر عن الظروف 
ال��ت��ي ق��د ت���وؤدي اإىل حدوث 
تنبيه  واإ������ص�����دار  احل����رائ����ق 
قبل اإندلع احلريق بدقائق 
من  ال�صخ�س  ّكن  مُيً قليلة، 
الالزمة  الإحتياطات  اتخاذ 
وحماية  اخل���ط���ر  ل���ت���ف���ادي 
اأو  ���ص��رر  اأي  م���ن  الأن���ف�������س 

خ�صارة. )التفا�صيل �س8(
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�ضد ياأمر بالإفراج عن 659 نزيال يف دبي مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم��ر 
لإمارة  حاكماً  ب�صفته  اهلل"،  "رعاه  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
والعقابية  الإ�صالحية  املن�صاآت  ن��زلء  659 من  ب��الإف��راج عن  دب��ي، 
�صهر  وذل��ك مبنا�صبة حلول  اجلن�صيات،  م��ن خمتلف  دب��ي  اإم���ارة  يف 
احلميدان،  عي�صى  ع�صام  امل�صت�صار  �صعادة  واأك���د  امل��ب��ارك.  رم�صان 
النائب العام لإمارة دبي اأن الأمر ال�صادر عن �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اإط��ار حر�س �صموه يف املنا�صبات  اآل مكتوم ياأتي يف  حممد بن را�صد 
الطريق  ع��ن  ابتعدوا  مم��ن  جمموعة  منح  على  والوطنية  الدينية 
القومي الفر�صة للعدول والتوبة عما اقرتفوه من اأفعال اأودت بهم 

ولالنخراط  احلياة  يف  جديدة  فر�صة  واإعطائهم  امل�صري،  هذا  اإىل 
ومن  لأنف�صهم  نافعن  كاأ�صخا�س  الجتماعي  حميطهم  يف  جم��دداً 
وال�صرور  البهجة  اإدخ����ال  على  �صموه  ح��ر���س  ع��ن  ف�صاًل  ح��ول��ه��م، 
اأُ�َصِرهم وذويهم يف مثل هذه املنا�صبة العطرة املتمثلة يف  على قلوب 
اقرتاب حلول �صهر رم�صان املبارك الذي تتجلى فيه قيم الت�صامح 
والرتاحم، واحلث على اللتزام باخللق القومي وهو من اأهم ما مييز 
امل�صلم احلق امللتزم بتعاليم الدين احلنيف. واأكد �صعادة النائب العام 
لإمارة دبي اأن النيابة العامة با�صرت على الفور التن�صيق مع القيادة 
ذات  الإج��راءات  كافة  واإنهاء  العفو  اأمر  لتنفيذ  دبي  ل�صرطة  العامة 
ال�صلة لتمكن امل�صمولن بالعفو من الن�صمام اإىل ذويهم يف اأقرب 

وقت ممكن. 

رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 540 نزيال مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك
•• اأبوظبي -وام:

اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، بالإفراج عن 540 نزيال من نزلء املن�صاآت الإ�صالحية والعقابية 
ممن �صدرت بحقهم اأحكام يف ق�صايا خمتلفة، وذلك مبنا�صبة حلول �صهر 

رم�صان املبارك.
"حفظه  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ال�صامية من  املكرمة  هذه  وتاأتي 
اهلل" يف اإطار املبادرات الإن�صانية لدولة الإم��ارات والتي ت�صتند اإىل قيم 
فر�صة  والعقابية  الإ�صالحية  املن�صاآت  ن��زلء  واإعطاء  والت�صامح،  العفو 

التغيري نحو الأف�صل والبدء من جديد يف امل�صاركة الإيجابية باحلياة، 
بال�صكل الذي ينعك�س على اأ�صرهم وجمتمعهم.

على  ع��ام  ك��ل  اهلل" يف  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ويحر�س 
�صهر  يف  والعقابية  الإ�صالحية  املن�صاآت  ن��زلء  من  جمموعة  عن  العفو 
رم�صان املبارك، لتعزيز الروابط الأ�صرية واإدخال ال�صعادة وال�صرور اإىل 

قلوب الأمهات والأبناء.
 ومنح النزلء فر�صة ال�صتفادة من هذا ال�صهر الف�صيل لإعادة التفكري 
اجتماعية  حياة  لهم  ي�صمن  ال��ذي  الطريق  اإىل  وال��ع��ودة  مب�صتقبلهم 

ومهنية ناجحة.

�طلع على م�ساركة �لدولتني يف �إك�سبو وز�ر جناحّي �لعر�ق وتون�س

حممد بن را�ضد يلتقي رئي�ضي جنوب اأفريقيا وليبرييا يف اإك�ضبو

�سارك يف )قمة �لنقب( باإ�سر�ئيل

عبداهلل بن زايد يوؤكد دعم الإمارات كافة اجلهود العاملية لتحقيق ال�ضلم والأمن وال�ضتقرار والتنمية يف املنطقة والعامل باأ�ضره

•• دبي-وام:

التقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اأم�س فخامة �صرييل رامابو�صا، 
اإفريقيا، كما التقى �صموه فخامة جورج ويا، رئي�س  رئي�س جمهورية جنوب 
يف  دب���ي،   2020 اإك�صبو  يف  بلديهما  جناحّي  يف  وذل���ك  ليبرييا،  جمهورية 
وتون�س  العراق  كٍل من  تفّقد جناحّي  املعر�س  اإىل  �صموه  زي��ارة  �صملت  حن 
ال�صقيقتن.  وخالل اللقاء الذي جرى يف جناح جنوب اأفريقيا، تبادل �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم والرئي�س �صرييل رامابو�صا احلوار 
اجلانبان  اتفق  حيث  قدماً،  دفعها  و�صبل  الدولتن  بن  التعاون  اآف��اق  حول 
ال�صتثمار  جم��الت  يف  التعاون  فر�س  من  مزيد  وتفعيل  ر�صد  اأهمية  على 
وال�صياحة كذلك رفع م�صتويات التبادل التجاري، عالوة على تعزيز الروابط 
الثقافية مبا يف ذلك الرتقاء بالتعاون يف جمالت التبادل املعريف والتعليم 
اأهداف التطوير ال�صاملة للدولتن ويرقى  والبعثات الدرا�صية، ومبا يخدم 
اللقاء  ت��ن��اول  كما  ال�صديقن.  لل�صعبن  التنموية  التطلعات  م�صتوى  اإىل 
يف  اإيجابية  نتائج  من  حققته  وم��ا  دب��ي،  اإك�صبو  يف  اأفريقيا  جنوب  م�صاركة 
كوفيد19-،  جائحة  اأعقاب  يف  التنمية  من  جديدة  ملرحلة  ال�صتعداد  طور 

تتمتع  التي  املتطورة  بالإمكانات  للتعريف  فر�صة  من  امل�صاركة  مثلته  وم��ا 
مبا  متطوراً  تنموياً  منوذجاً  تقدم  والتي  ال�صديقة  الأفريقية  الدولة  بها 
�صجلته من اإجنازات منحتها تفوقاً نوعياً يف جمالت ال�صناعة والزراعة مع 
متتعها مبوارد طبيعية غنية من اأهمها الرثوة املعدنية، ف�صاًل عن الإمكانات 
املتقدمة التي تت�صم بها جنوب اأفريقيا كاإحدى الوجهات ال�صياحية الرئي�صية 
يف اأفريقيا، والتي مت ا�صتعرا�صها �صمن اجلهود الرتويجية جلنوب اأفريقيا 
من خالل جناحها القائم يف اإك�صبو دبي. و�صمن جولة يف جناح ليبرييا، رّحب 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم بالرئي�س جورج ويا، والوفد 
املرافق له، حيث ا�صتعر�س اجلانبان جممل العالقات الثنائية، وما حققته من 
تقدم خالل الفرتة املا�صية، وما هو ماأمول لها من مزيد الزدهار م�صتقباًل 
التي  الرئي�صية  احليوية  التطويرية  املجالت  �صمن  التعاون  فر�س  بتعميق 

توليها الدولتان اهتماماً على جدول اأولوياتهما التنموية.
ومت خالل اللقاء تاأكيد الرغبة امل�صرتكة يف دفع م�صرية التعاون الثنائي ُقُدماً 
وال�صتثمار  والتكنولوجية،  التحتية  البنية  تطوير  م�صارات  �صمن  خا�صة 
الظروف ل�صتقطابه مبا ميكنها من  كافة  تهيئة  على  ليبرييا  تعمل  ال��ذي 
ال�صتفادة من قدراتها العديدة التي مل يتم ال�صتفادة منها ب�صورة مثالية 
�صمن قطاعات ال�صياحة والزراعة وم�صائد الأ�صماك، ف�صال عن التعاون يف 

جمال اخلدمات املالية الذي ت�صعى ليبرييا لتكون اأحد مراكزه الرئي�صية يف 
اأك��رب واأه��م املراكز املالية على  اأفريقيا، ل�صيما واأن دول��ة الإم��ارات تعد من 
خالل  الليبريي  والرئي�س  ال�صمو  �صاحب  واطلع  والعامل.  املنطقة  م�صتوى 
جولة يف اجلناح املُقام يف منطقة "الُفر�س"، على ما تعر�س له ليبرييا من 
اقت�صادية وا�صعة  اإك�صبو ملا مييزها من بيئة طبيعية خالبة، وفر�س  خالل 
الغرب  الدولة  بتاريخ  التعريف  كذلك  العاملين،  امل�صتثمرين  اأم��ام  النطاق 

اأفريقية، وح�صارتها وتقاليدها وموروثها الجتماعي .
اإك�صبو،  اآل مكتوم اإىل  و�صملت جولة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
ا�صتمع  الرافدين، واملُقام يف منطقة الفر�س، حيث  العراق بالد  زيارة جناح 
�صموه اإىل �صرح حول الت�صميم املفتوح املميز للجناح والذي يرمز اإىل تاأكيد 
لّية"  مفهوم ال�صتدامة، فيما جاء ت�صميم مدخل اجلناح على هيئة �صبكة "ال�صِّ
التي ي�صتخدمها �صيادو الأ�صماك يف العراق وذلك يف رمزية اإىل �صعي الدولة 

ال�صقيقة على الظفر مبزيد من فر�س التنمية والزدهار.
اأث��ن��اء اجل��ول��ة يف اجل��ن��اح ملحات ح��ول احل��ي��اة يف ال��ع��راق، من  و�صاهد �صموه 
خالل مقاطع فيديو تبثها �صا�صات عمالقة مثبتة على جانبي م�صار الزائر، 
ح�صارة  على  املرتكزة  العراقية  والثقافة  التقاليد  م��ن  ج��وان��ب  ت�صتعر�س 
معر�صاً  اأي�صا  اجلناح  يت�صمن  حن  يف  التاريخ،  عمق  يف  بجذورها  �صاربة 

للفنون ي�صم اأعمال نخبة من رواد الفن العراقي.
كذلك زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم جناح اجلمهورية 
تون�س،  ق�صة  ي��روي  وال���ذي  الفر�س،  منطقة  يف  املُ��ق��ام  ال�صقيقة  التون�صية 
للتنمية  اأم��ل  ر�صالة  وي��وج��ه  متكينهم،  وف��ر���س  �صبابها  لإب��داع��ات  ويعر�س 
امل�صتقبلية، حيث اطلع �صموه على اأهم اأهداف اجلناح يف هذا التجمع الدويل 
اإبراز الهتمام البالغ الذي توليه تون�س لقطاع ريادة  الكبري، ويف مقدمتها 
الأعمال ودعم املوؤ�ص�صات النا�صئة والتي ت�صمن اجلناح جانباً من منتجاتها 
"�صباب ُملَهم.. م�صتقبل  للرتويج لق�ص�س جناحهم حيث جاء �صعار اجلناح 
ا�صتمع  التنمية. كما  ال�صباب يف  باأهمية دور  واعد" معرباً عن قناعة تون�س 
من  لها  وت���روج  تون�س  بها  تتمتع  التي  املميزات  اأه��م  ح��ول  �صرح  اإىل  �صموه 
خالل تواجدها يف اإك�صبو ومن اأبرزها عوامل اجلذب ال�صياحي املتعددة التي 
جتعلها من املقا�صد ال�صياحية بالغة التميز يف منطقة �صمال اأفريقيا، عالوة 
ال�صعبي واحلياة  الغنية وتراثها  التعريف بجوانب عديدة من ثقافتها  على 
التون�صية ب�صفة عامة، من خالل ا�صتخدام التقنيات الذكية والتفاعلية التي 
ت�صتعر�س م�صرية تون�س من املا�صي اإىل احلا�صر، يف حن يتيح اجلناح جولة 
يف  الغنية  الثقافية  احلياة  ومالمح  التاريخية  املواقع  اأه��م  بن  افرتا�صية 

تون�س ال�صقيقة.

•• اإ�رسائيل-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  ���ص��ارك 
الدويل يف )قمة النقب(، التي انطلقت اأعمالها م�صاء اأم�س يف �صحراء النقب 
بجنوب اإ�صرائيل، وذلك تلبية لدعوة من معايل يائري لبيد وزير اخلارجية 

الإ�صرائيلي.
املتحدة  الوليات  بلينكن وزير خارجية  انتوين  القمة معايل  �صارك يف  كما 
العربية  م�صر  جمهورية  خارجية  وزي��ر  �صكري  �صامح  ومعايل  الأمريكية 
ال�صقيقة ومعايل نا�صر بوريطة وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف اململكة 
وزير  ال��زي��اين  را���ص��د  ب��ن  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  و���ص��ع��ادة  ال�صقيقة  املغربية 

خارجية مملكة البحرين ال�صقيقة.
جرى خالل القمة بحث التحديات امل�صرتكة وعدد من الق�صايا الإقليمية 
ال�صالم  ج��ه��ود حتقيق  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�����ص��رتك  اله��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة 

وال�صتقرار يف املنطقة وتعزيز ال�صلم والأمن الدولين.
وتوجه �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بال�صكر اإىل معايل يائري لبيد 

الإمارات  دول��ة  اأن  ..موؤكدا  الدعوة  اإ�صرائيل على هذه  دول��ة  وزي��ر خارجية 
تدعم وت�صاند كافة اجلهود العاملية املبذولة من اأجل حتقيق ال�صلم والأمن 

وال�صتقرار والتنمية يف املنطقة والعامل باأ�صره.
التنمية  ال�صالم ي�صكل جوهر  ب��اأن  الإم���ارات توؤمن  اأن دول��ة  اأك��د �صموه  كما 

ال�صاملة وامل�صتدامة يف املجتمعات.
واأ�صار �صموه اإىل اأهمية العمل امل�صرتك من اأجل اإر�صاء قيم ال�صالم والتعاي�س 
والت�صامح يف العامل اأجمع، تلك القيم التي ت�صكل الركيزة الأ�صا�صية لتحقيق 

تطلعات ال�صعوب وبناء م�صتقبل مزدهر لالأجيال القادمة.
ح�صر القمة اإىل جانب �صموه، �صعادة حممد حممود اآل خاجه �صفري دولة 

الإمارات لدى دولة اإ�صرائيل.
ال�صيخ  ل�صمو  النقب( موؤمتر �صحفي م�صرتك  اأعمال )قمة  وعقد يف ختام 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، ومعايل يائري 
وزي��ر خارجية  بلينكن  انتوين  اإ�صرائيل، ومعايل  دول��ة  وزي��ر خارجية  لبيد 
الوليات املتحدة الأمريكية، ومعايل �صامح �صكري وزير خارجية جمهورية 
والتعاون  اخلارجية  وزير  بوريطة  نا�صر  ومعايل  ال�صقيقة،  العربية  م�صر 

الدويل يف اململكة املغربية ال�صقيقة، و�صعادة الدكتور عبداللطيف بن را�صد 
الزياين وزير خارجية مملكة البحرين ال�صقيقة.

يائري  معايل  اإىل  بال�صكر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  وت��وج��ه 
لبيد على دعوته للم�صاركة يف هذه القمة، وقال �صموه خماطبا معايل وزير 
ونحن ممتنون جدا  بل �صديق  �صريكا  "ل�صتم فقط  الإ�صرائيلي  اخلارجية 

لهذه ال�صت�صافة الطيبة".
 43 اأن اجتماعات )قمة النقب( تعد حلظة تاريخية، فمنذ  واأ�صاف �صموه 
الأ�صف  م��ع  ال�����ص��الم،  معاهدة  ب��اإب��رام  واإ���ص��رائ��ي��ل  م�صر  قامت  عندما  عاما 
خ�صرنا على مدار هذه الأعوام معرفة بع�صنا البع�س ب�صكل اأف�صل والعمل 
معا، وتغيري ال�صردية القائلة باأن العديد من الأجيال من اإ�صرائيل والعرب 

كانوا يعي�صون يف عداوة.
وقال �صموه: ما نحاول حتقيقه اليوم هو تغيري هذه ال�صردية وخلق م�صتقبل 

خمتلف والبناء على اأمل اأف�صل بالن�صبة لنا واأولدنا والأجيال املقبلة.
نا�صر بوريطة و�صعادة  بالن�صبة يل ومعايل  اأمر جديد  اإنه  �صموه:  واأ�صاف 
قمتنا  فهذه  اإ�صرائيل،  يف  نكون  اأن  الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

اإ�صرائيل جزء من هذه املنطقة منذ وقت  الأوىل هنا، م�صرياً �صموه اإىل اأن 
طويل وحان الوقت لنعرف بع�صنا البع�س.

العربية  الإم���ارات  ي��زورون  اإ�صرائيلي  األ��ف   300 اأرى  �صموه: عندما  واأك��د 
املتحدة خالل عام ون�صف، ومليوين زائر يقومون بزيارة جناح دولة اإ�صرائيل 
يف  ورغبتنا  الف�صول  يعك�س  فهذا  فقط  اأ�صهر   6 خ��الل   2020 اإك�صبو  يف 

التعرف على بع�صنا البع�س.
وقال �صموه: اإننا نقف جنبا اإىل جنب، ومن خالل عالقة �صعبينا ن�صعى خللق 
اأف�صل لأعمالنا، ودعا �صموه اإىل حتدي خطاب الكراهية والتحري�س  بيئة 
نقوم مبا  اأن  ون�صتطيع  �صننت�صر،  �صك  املنطقة، م�صيفا بال  العنف يف  على 
اإمكانيات كبرية للتعاون  اأن هناك  اأف�صل يف عدة جم��الت. واأك��د �صموه  هو 
عاما   43 منذ  وقيادتها  م�صر  اأظ��ه��رت  وق��د  لها  متحم�س  والكل  امل�صرتك 

القدرة على ذلك، ف�صكرا لها ونحن نحاول اأن نحذو حذوها.
لنا  يعني  القمة  ه��ذه  يف  بلينكن  ان��ت��وين  معايل  ت��واج��د  اأن  �صموه  واأ���ص��اف 
الكثري فالوليات املتحدة الأمريكية ت�صجعنا على القيام مبا هو اأف�صل وبناء 

م�صتقبل اأكرث ازدهارا و�صلما.

خرباء دوليون يناق�ضون حظر النت�ضار النووي والرقابة على ال�ضترياد والت�ضدير
•• اأبوظبي -وام:

يناق�س خرباء وطنيون ودوليون اجلهود املبذولة حلظر النت�صار 
النووي العاملي واأنظمة الرقابة على الواردات وال�صادرات النووية 
الحتادية  الهيئة  ت�صت�صيفه  اأي����ام  ث��الث��ة  ي�صتمر  م��ن��ت��دى  يف 
للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية املتحدة. وحتت عنوان 
"منتدى حظر النت�صار النووي: التحديات والفر�س يف القرن 
اخلرباء  م��ن  لفيف  امل��ن��ت��دى  يف  ي�����ص��ارك  والع�صرين"،  احل���ادي 
يتعلق  فيما  واخل���ربات  املعرفة  لتبادل  وال��دول��ي��ن  الوطنين 
بحظر النت�صار النووي و�صوابط ال�صترياد والت�صدير. ويقدم 

اخلرباء جتاربهم لتقييم اأنظمتهم ذات ال�صلة ولت�صليط ال�صوء 
على املمار�صات اجليدة وكذلك مناق�صة التعاون والفر�س لتعزيز 
نظام حظر النت�صار النووي. ويف كلمته الفتتاحية �صدد املدير 
فيكتور�صون  كري�صرت  النووية  للرقابة  الحتادية  للهيئة  العام 
اأعلى  بتحقيق  التزاماتها  اإط���ار  يف  الإم����ارات،  "دولة  اأن:  على 
للرقابة  �صارماً  نظاماً  تطبق  النووي،  النت�صار  حظر  معايري 
على الواردات وال�صادرات النووية ب�صفافية للتعامل بفعالية مع 
ا�صترياد وت�صدير املواد النووية واملواد النووية ذات ال�صتخدام 
ملناق�صة  دول��ي��ن  خ��رباء  جتمع  من�صة  املنتدى  وميثل  امل���زدوج. 
الفر�س احلالية وامل�صتقبلية فيما يتعلق بحظر النت�صار النووي 

اإىل  تهدف  تو�صيات  اإىل  للتو�صل  املعرفة  تبادل  اإىل  بالإ�صافة 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  احلالية." وت��ع��ت��رب  ال��ت��داب��ري  ت��ع��زي��ز 
ال��ت��ي ت�صتخدم  ل��ل��دول اجل��دي��دة  ب��ه  امل��ت��ح��دة من��وذج��اً يحتذى 
الطاقة النووية، فهي اأول دولة على م�صتوى العامل منذ ثالثة 
النووية  للطاقة  براكة  حمطة  يف  مفاعالت  اأربعة  تبني  عقود 
اأول دولة عربية ت�صغل حمطة  يف وقت واح��د. وباتت الإم��ارات 
للطاقة النووية. وي�صتند برنامج الإمارات للطاقة النووية على 
يف  ال�صفافية  ت�صمل  والتي  النووية  �صيا�صتها  يف  التزامات  �صتة 
الت�صغيل واأعلى معايري حظر النت�صار واأعلى معايري ال�صالمة 

والأمن وال�صتدامة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 345 نزيال مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان

•• راأ�س اخليمة - وام:

القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم���ر 
راأ�س اخليمة، بالإفراج عن  ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
345 نزيال ممن توافرت ب�صاأنهم �صروط جلنة العفو 
وا�صتكملوا برامج التاأهيل للعودة اإىل امل�صاركة املجتمعية 
املبارك.  رم�صان  �صهر  حلول  مبنا�صبة  وذل��ك  الفعالة، 
تاأتي هذه املكرمة يف اإطار حر�س �صاحب ال�صمو حاكم 
راأ�س اخليمة على توفري كافة ال�صبل للم�صمولن بالعفو 
لبدء حياة جديدة ومتكينهم من العودة اإىل اأ�صرهم يف 

هذه الأيام الف�صيلة واملباركة.

�صعود بن  ال�صيخ حممد بن  �صمو  ال�صياق وجه  ويف هذا 
جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�صمي  �صقر 
العامة  وال��ق��ي��ادة  ب���الإم���ارة  ال��ع��ام��ة  النيابة   .. الق�صاء 
ل�����ص��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ب��ال��ع��م��ل ال���ف���وري ع��ل��ى تنفيذ 
ال�صمو  �صاحب  م��ب��ادرة  حتقيق  ل�صمان  ال�صامي  الأم��ر 
اإ�ص�����عاد  يف  ال�ص��������امية،  لأهدافها  ال�����خيمة  راأ���س  حاكم 
الن������زلء وتاأهي�����لهم للعودة لأ�صرهم وجمتمعهم كاأفراد 

منتجن.
واأكد �صعادة امل�صت�صار ح�صن حميمد، النائب العام لإمارة 
عن  ب��الإف��راج  ال�صامية،  املكرمة  ه��ذه  اأن  اخليمة،  راأ���س 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ح��ر���س  تعك�س  عليهم  امل��ح��ك��وم  بع�س 

امل�صمولن  منح  على  القا�صمي،  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ 
املجتمع،  ن�صيج  يف  الن���دم���اج  مل��ع��اودة  ال��ف��ر���ص��ة  بالعفو 
واإدخ��ال ال�صرور والبهجة، اإىل قلوب عائالتهم وذويهم 

يف هذا ال�صهر الف�صيل.
ال�صيخ  ال�صمو  اإىل �صاحب  بال�صكر  العام  النائب  وتوجه 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود 
البهجة  اأدخ��ل��ت  التي  املكرمة  ه��ذه  على  اخليمة،  راأ����س 
وال�صعادة يف نفو�س الأ�صر التي تنتظر اللتقاء بذويها، 
كما توجه بال�صكر اإىل �صمو ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س 
جمل�س الق�صاء، على متابعته الدائمة وامل�صتمرة، والتي 

يوليها للنيابة العامة والق�صاء يف راأ�س اخليمة.

حاكم ال�ضارقة ياأمر بالإفراج عن 210 نزلء مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك
 •• ال�سارقة-وام: 

اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة، بالإفراج عن 
"210" نزلء، من الذين يق�صون فرتة حمكوميتهم باإدارة املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صالحية بال�صارقة، وانطبقت 
عليهم �صروط العفو، وثبتت اأهليتهم للتمتع بالعفو وفق �صروط ح�صن ال�صرية، وال�صلوك، وذلك مبنا�صبة حلول 
�صهر رم�صان املبارك. ورفع �صعادة اللواء �صيف الزري ال�صام�صي قائد عام �صرطة ال�صارقة - بهذه املنا�صبة - اأ�صمى 
تاأتي  والتي  املحكومن  عن  بالعفو  �صموه  مكرمة  على  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  اإىل  والتقدير  ال�صكر  اآي��ات 
انطالقاً من حر�س �صموه على دعم َكيان الأ�صرة واملحافظة على ا�صتقرارها واإدخال البهجة وال�صرور اإىل نفو�س 

اأ�صر املحكومن وعائالتهم واأبنائهم يف هذه الأيام املباركة.
درو�س  ال�صتفادة من  اإىل  و�صبياًل  املفرج عنهم  نفو�س  للخري يف  باعثا  املكرمة  تكون هذه  اأن  اأمله يف  واأع��رب عن 
نه�صته  م�صرية  يف  وامل�صاركة  وا�صتقراره  اأمنه  تعزيز  يف  ي�صهمون  �صاحلن  اأف��راداً  املجتمع  اإىل  والعودة  جتربتهم 

ال�صاملة التي تتبناها قيادتنا الر�صيدة.

النيابة العامة يف اأبوظبي تبداأ اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار العفو عن ال�ضجناء

ليكند اإن : 5 ماليني م�ضتخدم للموقع يف الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

لتنفيذ قرار  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  اأبوظبي،  العامة يف  النيابة  ب��داأت 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ، 
بالعفو عن عدد من نزلء املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية يف اإمارة اأبوظبي، 
العفو  املعنية، بهدف �صرعة عودة من �صملهم  بالتن�صيق مع اجلهات  وذلك 
اإىل اأ�صرهم بالتزامن مع بداية �صهر رم�صان، ومبا يحقق الهدف الأ�صا�صي 

لهذا القرار ال�صامي باإدخال البهجة اإىل تلك الأ�صر يف هذه الأيام املباركة.
اأبوظبي،  ?واأكد �صعادة امل�صت�صار علي حممد البلو�صي، النائب العام لإمارة 
للم�صمولن  الفر�صة  منح  على  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  حر�س  اأن 
ال�صمولية  الروؤية  يعك�س  حياتهم،  من  جديدة  �صفحة  لبدء  العفو،  بقرار 
لكل ما يحقق احلياة الكرمية وامل�صتقرة لأبناء الوطن وكل من يقيم على 

اأر�س دولة الإمارات، لتظل واحة لالأمن وال�صتقرار يف ظل �صيادة القانون 
وحماية احلقوق. واأ�صار اإىل اأن الفر�صة املمنوحة لنزلء املوؤ�ص�صات العقابية 
برامج  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  وال�صلوك  ال�صري  بح�صن  لاللتزام  والإ���ص��الح��ي��ة، 
التاأهيل والتدريب ليكون لديهم الأولوية يف نيل العفو ال�صامي، ينبغي اأن 
ت�صكل حافزا اإ�صافيا لتباع القوانن وعدم خمالفتها اأو جتاوزها باأي حال 

من الأحوال، مع �صمان عدم العودة اإىل ارتكاب اجلرمية وحتمل تبعاتها.
اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  يوليه  ال��ذي  الهتمام  �صعادته  ?وثمن 
دائرة  رئي�س   ، الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان 
الق�صاء يف اأبوظبي، لأعمال النيابة العامة يف اأبوظبي، لال�صطالع بدورها 
وممثلة  املجتمع  ع��ن  نائبة  باعتبارها  الأم��ث��ل،  ال��وج��ه  على  وم�صوؤولياتها 
للحق العام، وذلك مبا يكفل �صون احلقوق واحلريات جلميع اأفراد املجتمع، 

وحتقيق العدالة الناجزة.

•• دبي -وام:

اأكد رجائي اخلادم، رئي�س �صركة »ليكند ان« ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، 
مالين   5 اإىل  و���ص��ل  الإم������ارات  يف  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  منت�صبي  ع���دد  اأن 

م�صتخدم، منذ انطالق ال�صركة يف الإمارات قبل 10 اأعوام.
وقال يف ت�صريحات خا�صة ل� »وام«: "تتمثل م�صاركتنا يف قمة »اإنف�صتوبيا«، يف 
عرب اإطالق تقرير اخلريطة القت�صادية الرقمية لدولة الإمارات بالتعاون 
عامل  وتغري  الوظائف  م�صتقبل  ع��ن  التحدث  بهدف  القت�صاد،  وزارة  م��ع 
العمل وحتديد الأو�صاع الراهنة لالأعمال وا�صت�صراف الفر�س املتاحة خالل 
اأهمية املهارات املطلوبة للموظفن خا�صة  اإىل بحث  اإ�صافة  الفرتة املقبلة، 
اأي�صاً  يتناول  التقرير  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  امل�صتقبل.  م��ه��ارات  مع  تتنا�صب  التي 

التقرير  ي�صهم  حيث  للموظفن،  بالن�صبة  العمل  اختيار  يف  املرونة  م�صاألة 
يف دعم توجهات دولة الإم��ارات نحو حتديد تخ�ص�صات ووظائف امل�صتقبل، 
"هناك  واأ�صاف:  القت�صادية.  وتطلعاتها  الدولة  توجهات  مع  يتنا�صب  مبا 
املتقدمة  املهارات  اأهمها  امل�صتقبل  لوظائف  املطلوبة  املهارات  من  جمموعة 
من مثل توظيف التكنولوجيا والروبوت وعلوم البيانات، اإ�صافة اإىل املهارات 
ب� »املهارات اخل�صراء« املرتبطة بالبيئة واملناخ، حيث من املهم  التي ن�صفها 
واحل�صول  للم�صتقبل  التح�صر  لأج��ل  امل��دى  بعيدة  بناء خطط  على  العمل 
على الفر�س القت�صادية امل�صتقبلية التي تتنا�صب مع واقع الوظائف املتغري. 
واأ�صار اإىل اأن ال�صركة تعمل على اإ�صدار التقارير النوعية بالتعاون مع اجلهات 
احلكومية يف الدولة، مبا ي�صتهدف تقدمي املعلومات والبيانات الإح�صائية 

التي ت�صهم يف اتخاذ القرارات املرتبطة ب�صوق العمل ومتغرياته.

رئي�س حكومة اإقليم كرد�ضتان العراق يزور متحف امل�ضتقبل يف دبي 
•• دبي -وام:

ب��������ارزاين  م���������ص����رور  م����ع����ايل  زار 
كرد�صتان  اإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
برفقة  امل�صتقبل،  متحف  ال��ع��راق 
اأ����ص���رت���ه ووف������د ي�����ص��م ع������ددا من 
يف  وامل�صت�صارين  امل�����ص��وؤول��ن  ك��ب��ار 

الإقليم.
وج�����ال م���ع���ايل م�������ص���رور ب�����ارزاين 
املرافق  وال���وف���د  اأ����ص���رت���ه  ب��رف��ق��ة 
امل��ت��ح��ف م��ط��ل��ع��ا ع��ل��ى خمتلف  يف 
م��راف��ق��ه وجت���ارب���ه امل���م���ي���زة، كما 
ا�صتعر�س دوره �صمن روؤية �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
يف  احل�������ص���ارة  ل���ص��ت��ئ��ن��اف  اهلل"، 

املنطقة.
بارزاين  م�����ص��رور  م��ع��ايل  وا�صتمع 
دور  ح�����ول  ت��ف�����ص��ي��ل��ي  ����ص���رح  اإىل 
من�صة  ���ص��ي��ك��ون  ال������ذي  امل���ت���ح���ف 

والنقل والقت�صاد امل�صتقبلي عرب 
خمترباته املتخ�ص�صة.

فر�صة  امل�صتقبل  متحف  وي�صّكل 
اآفاقه  مبختلف  امل�صتقبل  لعي�س 
لأف�صل  حا�صنة  وب��ي��ئ��ة  واأب���ع���اده، 
العقول  م��ن  امل�صتقبل  م�صت�صريف 

دبي  م��ن  تنطلق  وف��ك��ري��ة  علمية 
مل�صت�صريف  وم����ق����راً  ال����ع����امل  اإىل 
ي�صاهمون  ال�����ذي�����ن  امل�������ص���ت���ق���ب���ل 
املبتكرة  ح����ل����ول����ه  ت�������ص���م���ي���م  يف 
لل�صحة  الب����ت����ك����ار  جم�������الت  يف 
والطاقة  الذكية  وامل��دن  والتعليم 

وامل���واه���ب امل��ب��ت��ك��رة، وي��ق��دم رحلًة 
اختبار  عربها  يت�صنى  ا�صتثنائيًة 
مت�ّس  م��ث��رية  م�صتقبلية  جت����ارب 
وتطويع  احل��ي��اة  ج��وان��ب  خمتلف 
اأف�صل  واق���ع  خللق  التكنولوجيا 

لالإن�صانية ككل.

النائب العام للدولة: مكرمة رئي�س الدولة بالإفراج عن 
ا�ضتثنائي قائد  من  اإن�ضانية  مبادرة  نزيال   540

•• اأبوظبي- وام:

للدولة  العام  النائب  ال�صام�صي  �صيف  حمد  الدكتور  امل�صت�صار  �صعادة  اأك��د 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  اأن مكرمة �صاحب 
الإ�صالحية  املن�صاآت  نزلء  من  نزيال   540 عن  بالإفراج  اهلل"  "حفظه 
والعقابية املحكوم عليهم يف ق�صايا خمتلفة، مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان 
م�صلحة  على  يحر�س  ا�صتثنائي  قائد  من  اإن�صانية  مبادرة  متثل  املبارك، 
حقيقية  فر�صة  الكرمية  اللفتة  هذه  متنح  كما  والإن�صان،  املجتمع  وخري 
يف  الأم���ل  لهم  وتعيد  حياتهم  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  لبدء  بها  للم�صمولن 
باإيجابية  ي�صهمون  �صاحلن  اأف���رادا  ليكونوا  الطبيعية  حياتهم  ا�صتعادة 
فيما يحقق اخلري وال�صعادة لأ�صرهم ويف بناء املجتمع. واأ�صار �صعادته اإىل 
اأهمية هذه املكرمة يف تعزيز الرغبة يف ال�صتقامة لدى املفرج عنهم بالتزام 
ال�صلوك القومي �صبياًل يف احلياة م�صتقبال، ف�صاًل عن اأثرها الطيب على 
هذه  يف  وال�����ص��رور  البهجة  اإليهم  فتعود  �صملهم  بالتئام  وذوي��ه��م  اأ�صرهم 
الأيام املباركة، وما ت�صكله من حافز لغريهم من النزلء فيلتزمون بح�صن 
ال�صلوك اأماًل يف نيل مثل هذا العفو الكرمي م�صتقباًل. وتوجه الن�ائب الع�ام 
للدولة بخال�س الته�ان�ي والتربيك��ات اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�صد 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  اهلل" و�صاحب  "رعاه 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
مب�نا�صبة  العهود  واأولياء  الإم��ارات  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء 

قرب ح�لول �صهر رم�صان املبارك، �صائاًل املوىل عز وجل اأن يعيد هذا ال�صهر 
الكرمي على �صموهم مبوفور ال�صحة والعافية، وعلى �صعب دولة الإمارات، 

و�صعوب الأمة العربية والإ�صالمية باخلري واليمن والربكات.

ن�سبة �لتوظيف يف دي�سمرب 2021 ترتفع 36 % عن م�ستويات ما قبل �جلائحة

لينكداإن: الإمارات ت�ضهد اأعلى تدفق للمواهب يف العامل ن�ضبة لعدد ال�ضكان 
التوظيف ن�ضب  يف  الرتفاع  تقود  املعلومات  وتكنولوجيا  والربجميات  ال�ضحية  الرعاية  • قطاعات 

•• دبي -وام:

�صجلت دولة الإمارات اإحدى اأعلى ن�صب التوظيف يف العامل خالل العامن 
ال�صكان، وذلك  ن�صبة لعدد  املا�صين، مع تدفق للمواهب يعد الأعلى عاملياً 
كيف  الكبري:  التحول  بعنوان"  حديثاً  لينكداإن  اأع��دت��ه  تقرير  نتائج  وف��ق 

حتت�صن الإمارات عامل الوظائف اجلديد".
ونتج التقرير عن �صراكة بن وزارة القت�صاد الإماراتية ولينكداإن، وي�صعى 
التوظيف،  ن�صب  ذلك  يف  مبا  الدولة،  يف  املتغرية  التوظيف  اجتاهات  لفهم 
والقطاعات  العمل،  م��ك��ان  يف  اجلن�صن  ب��ن  وال��ت��وازن  امل��ه��ارات،  واكت�صاب 

النا�صئة.
يخلق  حيث  الإم���ارات،  اإىل  متزايد  ب�صكل  املواهب  اجن��ذاب  النتائج  وُتظهر 
ذوي  للمهنين  الفر�س اجلديدة، خا�صة  العديد من  القطاع اخلا�س  منو 
�صهر  عن   36% بن�صبة  التوظيف  ارتفع   ،2021 دي�صمرب  ففي  امل��ه��ارات. 
دي�صمرب 2019، مما يوؤكد اأن اقت�صاد الدولة ل يعود اإىل م�صتويات ما قبل 

اجلائحة فح�صب، واإمنا يزدهر ليتفوق عليها.
كما جت��اوزت معدلت التوظيف يف دولة الإم��ارات نظريتها يف القت�صادات 
يف   34% بن�صبة  زي���ادة  امل��ث��ال،  �صبيل  على  �صنغافورة،  �صجلت  اإذ  ال��ك��ربى. 
دي�صمرب 2021 عن دي�صمرب 2019، بينما �صجلت اأ�صرتاليا زيادة بن�صبة 

%9، والوليات املتحدة %5. اأما من حيث تدفق املواهب، فحلت الإمارات 
وفرن�صا،  وكندا  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  بعد  عاملياً  اخلام�صة  املرتبة  يف 

لكنها الأوىل ن�صبة لعدد ال�صكان.
املعلومات  وتكنولوجيا  والربجميات  ال�صحية  الرعاية  قطاعات  و�صهدت 
نتيجة جلائحة  تو�صعها  ت�صارع  التوظيف، حيث  الأعلى يف م�صتويات  النمو 
�صمن  واملهن، خ�صو�صاً  القطاعات  تغيري  ارتفاع يف  كوفيد19-. كما ظهر 
القطاعات التي ازدهرت و�صط الظروف القت�صادية ال�صعبة. و�صهد جمال 
اأ�صعاف يف عدد  بلغ ثالثة  "املهن احلرة" منواً  الرقمي" و  املحتوى  "اإدارة 
منواً  الوظائف  الأعمال" اأ�صرع  "ريادة  كانت  بينما   ،2021 عام  الوظائف 

يف الإمارات.
ت�صمل  التي  الرقمية"،  التغيريية  "املهارات  فئة  منت  امل��ه��ارات،  حيث  وم��ن 
الذكاء ال�صطناعي وعلوم البيانات، بن�صبة %12.4 �صنوياً خالل ال�صنوات 
اخلم�س املا�صية. وتعد الإمارات الآن الرائدة يف املنطقة يف كل فئات املهارات 
الربجميات  وم��ه��ارات  التغيريية،  الرقمية  امل��ه��ارات  ي�صم  مب��ا  ال��رق��م��ي��ة، 

والأجهزة الرقمية، واملهارات الرقمية التطبيقية.
وقال معايل الدكتور ثاين الزيودي، وزير دولة للتجارة اخلارجية والوزير 
املكلف مبلف ا�صتقطاب املواهب، اإن تلك النتائج تعك�س ال�صيا�صات ال�صتباقية 
الهادفة  ال�صيا�صات  اإىل  اإ�صافة  القت�صادي،  والتنويع  التحول  نحو  للدولة 

لإن�صاء جمتمع جذاب للمواهب من كل اخللفيات ومنفتح جتاهها ومت�صامح 
معها.

�صبتمرب  يف  اخلم�صن  م�صاريع  عرب  الدولة  ك�صفت  "كما  معاليه:  واأ���ص��اف 
اقت�صاد ديناميكي  الإم��ارات يف مهمة جريئة لتطوير  املا�صي، �صرعت دولة 
وخلق  اجل��دي��دة  ال�صناعات  من��و  رع��اي��ة  ميكنه  ع��امل��ي��اً،  وتناف�صي  وم�صتدام 
الفر�س للخم�صن �صنة املقبلة وما بعدها. وُتعترب قدرتنا على جذب املواهب 
العاملية الأكرث تفوقاً عاماًل بالغ الأهمية لتحقيق تلك الطموحات. اإذ ميكن 
ملهاراتهم وروؤيتهم وخرباتهم الرتقاء بقدراتنا يف قطاعات الرئي�صية ت�صمل 
وت�صريع  والطاقة،  والنقل  الإلكرتونية  والتجارة  واللوج�صتيات  الت�صنيع 

انتقالنا اإىل اقت�صاد قائم على املعرفة والبتكار".
وتابع معاليه: "طورت حكومة الإمارات ا�صرتاتيجية متكاملة ل�صمان حتول 
الدولة اإىل نقطة جذب للمهنين الطموحن وذوي الكفاءات العالية من كل 
اأنحاء العامل. وقدمنا اأنظمة جديدة وحمدثة للتاأ�صريات والإقامات ل�صمان 
التحول اإىل مركز عاملي للعقول املتاألقة والأفكار اجلريئة. كما ندرك اأهمية 
الأ�صرة واأ�صلوب احلياة، ويوؤكد ترتيبنا املتقدم دوماً يف ا�صتطالعات املقيمن 
على التزامنا بتاأ�صي�س مكان مثايل لل�صكن والعمل والنمو. ونلتزم ب�صمان 
ريادة الإمارات ب�صفتها بيئة الأعمال الأكرث ديناميكية وجاذبية يف العامل، 

وتو�صح هذه النتائج اأننا على امل�صار ال�صحيح".

العاملية  العامة  ال�صيا�صات  ق�صم  ورئي�صة  الرئي�س  نائبة  دي��وك،  �صو  واأ�صارت 
القت�صادية  اخلريطة  بيانات  "تو�صح  لينكداإن:  يف  القت�صادية  والبيانات 
بلحظة،  حلظة  ال��ع��امل  ح��ول  العمل  واأ���ص��واق  القت�صاد  تغري  كيفية  لدينا 
وتكت�صب هذه الروؤى اأهمية اأكرث من اأي وقت م�صى مع خ�صوع عامل العمل 
لتغيريات كبرية. وُتعترب �صراكتنا مع وزارة القت�صاد الإماراتية مثاًل على 
كيفية عملنا مع �صركائنا لال�صتفادة من بياناتنا الفريدة من نوعها وتزويد 
روؤيتنا  بتحقيق  املطاف  نهاية  يف  ي�صهم  مما  باملعلومات،  ال�صيا�صات  �صانعي 
املتمثلة يف خلق فر�س اقت�صادية لكل فرد من اأفراد القوة العاملة العاملية".

واأ�صافت: "ُيظهر تقرير اخلريطة القت�صادية لالإمارات اأن الدولة جتاوزت 
اأق��وى حالت الزده��ار يف  اإح��دى  اجلائحة كمركز عاملي للمواهب، وحققت 
مع  الجت��اه��ات  تتبع  فر�صة  لنا  تتاح  اأن  وي�صعدنا  ال��ع��امل.  ح��ول  التوظيف 

�صركائنا يف الإمارات وتوفري روؤى ت�صاعد يف ر�صم طريق امل�صتقبل".
اإىل  وي�صتند  الإم��ارات��ي��ة،  القت�صاد  وزارة  مع  بال�صراكة  التقرير  اإج��راء  مت 
القوة  م��ن  ف��رد  مالين  خم�صة  م��ن  اأك��رث  ت�صم  التنوع  بالغة  عينة  حتليل 
وبا�صتخدام  ل��ي��ن��ك��داإن.  ع��ل��ى  ح�����ص��اب��اً  الإم�����ارات مم��ن ميتلكون  ال��ع��ام��ل��ة يف 
اخلريطة القت�صادية، التي ت�صكل متثيال رقميا لالقت�صاد العاملي، قدمت 
مالمح  �صكلت  التي  ال�صائدة  لالجتاهات  ومف�صلة  �صاملة  �صورة  لينكداإن 

�صوق العمل الإماراتي على مدى ال�صنوات اخلم�س املا�صية.

رّحب يف ر�سالته بامل�ساركني يف �لقمة �لعاملية للحكومات 2022 ودعاهم للتعاون و�ل�سر�كة لدعم �جلهود �لتنموية عامليًا

حممد بن را�ضد: القمة العاملية للحكومات ج�ضر للم�ضتقبل.. وفهمنا له يتطلب ا�ضتعدادا وجاهزية اأكرب خلري الإن�ضانية
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
اأن  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، 
القمة العاملية للحكومات ت�صّكل ج�صراً لفهم امل�صتقبل ومن�صة 
التعامل  من  متّكن  التي  واجلاهزية  ال�صتعداد  لتعزيز  عاملية 
خري  ي�صمن  ال��ذي  بال�صكل  وامل�صتقبلية  احلالية  املتغريات  مع 
العاملية  القمة  اأعمال  انطالق  مبنا�صبة  ذل��ك  ج��اء  الإن�صانية. 
2022 مب�����ص��ارك��ة ن��خ��ب��ة م��ن ق����ادة الفكر  ل��ل��ح��ك��وم��ات ل��ل��ع��ام 
العامل،  ح��ول  املبدعة  الأف��ك��ار  واأ�صحاب  احلكومات  وم�صوؤويل 
حيث قال �صموه: "القمة العاملية للحكومات ج�صر للم�صتقبل.. 

وفهمنا له يتطلب ا�صتعداداً وجاهزية اأكرب خلري الإن�صانية".
واأك����د ���ص��م��وه ح��ر���س دول���ة الإم������ارات ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة جتربتها 
من  انطالقاً  ال�صديقة،  ال��دول  مع  تفا�صيلها  بكافة  التنموية 
حتقيق  اإىل  الهادفة  امل��ب��ادرات  جميع  مل�صاندة  املتوا�صل  �صعيها 
اخل���ري وال���رخ���اء ل��ل��ج��م��ي��ع، وق����ال ���ص��م��وه: "جتربة الإم�����ارات 
م�صاندة جلميع  دولتنا  و�صتظل  العامل  نت�صاركها مع  التنموية 

املبادرات التي تعود بالنفع على اجلميع".
واأو�صح �صاحب ال�صمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي اأن القمة ت�صكل من�صة �صنوية لتعزيز التعاون البّناء 

والتجارب  اخل��ربات  اأف�صل  م�صاركة  عرب  العامل  حكومات  بن 
اإىل تطوير العمل احلكومي مبختلف م�صاراته، وقال  الرامية 
�صنوية  من�صة  ت��وف��ري  اإىل  القمة  خ��الل  م��ن  "نهدف  ���ص��م��وه: 

لتعزيز التعاون البّناء بن احلكومات".
اإىل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأ���ص��ار 
تطوير  على  احل��ك��وم��ات  ق���درة  ي��ع��زز  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  اأن 
ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات تنموية فعالة ت�صهم يف خري ورفاهية 
ينتظرنا يف  م��ا  اأك����رث  ع��رف��ن��ا  "كلما  ���ص��م��وه:  وق����ال  ال�����ص��ع��وب، 

اأك�����رث تقدماً  ت��ن��م��وي��ة  ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر  ���ص��ن��ن��ج��ح يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
م��ا جنحت احل��ك��وم��ات يف عملها �صرنى  وا���ص��ت��ع��داداً... وم��ت��ى 
اأن  �صموه  واأ�صاف  وجناحاً".  ورفاهية  تقدماً  اأك��رث  جمتمعات 
الوترية  �صريعة  متغريات  م��ن  حتمله  وم��ا  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف 
الواقع  مع  التعامل  على  ق��ادرة  جديدة  اأف��ك��ار  تطوير  تتطلب 
وال�صعوب،  ل��ل��دول  وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وتلبية 
واأ�صاف �صموه: "الظروف الراهنة تتطلب اأفكاراً جديدة تعزز 
عمل احلكومات لتكون اأكرث مرونة وترابطاً مبا يلبي املتغريات 

العاملية". واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
على  وقدرتها  وال�صرتاتيجيات احلكومية  املبادرات  فاعلية  اأن 
وم�صاعدتها  ال�صعوب  دعم  يف  كبري  ب�صكل  ت�صهم  الواقع  تلبية 
متطورة  عمل  منظومة  �صمن  للم�صتقبل  الآم��ن  العبور  على 
ومبتكرة، وقال �صموه: "اآمال املليارات من الب�صر تعتمد على ما 
تقدمه احلكومات من ا�صرتاتيجيات ومبادرات وحلول ا�صتباقية 
تراعي واقعهم وتوفر حلوًل للتحديات احلالية وامل�صتقبلية". 
وت�صّكل القمة العاملية للحكومات جت�صيداً واقعياً لروؤية �صاحب 

تطوير  اإىل  الهادفة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
من�صة عاملية ل�صناعة امل�صتقبل، وتوفري حا�صنة لدعم النماذج 
الواقع  وفهم  البتكار  على  القائم  للعمل احلكومي  امل�صتقبلية 
ويعزز  وال�صعوب  ال��دول  يراعي م�صلحة  وتلبية متطلباته مبا 
من طريقة تعاملها من التحديات احلالية وامل�صتقبلية. وحملت 
القمة منذ بداياتها �صعار "ا�صت�صراف حكومات امل�صتقبل" حيث 
كبرية  جمموعة  الزمن  من  عقد  م��دار  على  فعالياتها  �صهدت 
اأ�صهمت يف فهم  التي  امللهمة  والتجارب  وامل��ب��ادرات  الأفكار  من 
ال��دول عرب  اأعمق وبالتايل تعزيز جاهزية  امل�صتقبل على نحو 
الرتكيز على ت�صخري التكنولوجيا للتغلب على التحديات التي 
تواجه الب�صرية حالياً وم�صتقباًل. و�صهدت القمة منذ انطالقها 
م�صاركة نخبة من قادة العامل واخلرباء واملتخ�ص�صن يف كافة 
اأ�صا�صياً  جمالت العمل احلكومي وو�صعت ن�صب عينيها هدفاً 
الأ�صا�س الذي تنطلق منه كافة  الإن�صان بو�صفه  متحور حول 
امل�����ص��ارات ال��ت��ن��م��وي��ة، وت��ب��ّن��ت ال��ق��م��ة جم��م��وع��ة م��ن التوجهات 
امل�صتقبلية املحورية التي ت�صمّنت م�صتقبل الأفراد واملجتمعات 
امل�صتقبل،  حكومات  على  وتاأثريها  والتكنولوجيا  وال�صيا�صات، 
والتجارة  املناخي،  والتغرّي  والبيئة  احل��ي��اة،  وج��ودة  وال�صحة 
ومهارات  العمل  ب�صوق  وعالقته  والتعليم  ال���دويل،  والتعاون 

امل�صتقبل، والإعالم والت�صال بن احلكومات وال�صعوب.

�سموه يوؤكد: 
مع العامل و�ضتظل دولتنا م�ضاندة جلميع املبادرات التي تعود بالنفع على اجلميع نت�ضاركها  التنموية  الإمارات  • جتربة 
لتكون اأكرث مرونة وترابطًا مبا يلبي املتغريات العاملية احلكومات  عمل  تعزز  جديدة  اأفكارًا  تتطلب  احلالية  • الظروف 

- اآمال املليارات من الب�ضر تعتمد على ما تقدمه احلكومات من ا�ضرتاتيجيات ومبادرات وحلول ا�ضتباقية تراعي 
واقعهم وتوفر حلوًل للتحديات احلالية وامل�ضتقبلية
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اأخبـار الإمـارات
بعد جناحها يف �إمارة �أبوظبي 

انطالق مبادرة �ضر باأمان للتوعية مبخاطر املخدرات على م�ضتوى الدولة
•• اأبوظبي-وام:

" بعد جناحها يف  ب��اأم��ان  "�صر  م��ب��ادرة  ال��دول��ة  انطلقت على م�صتوى 
اأبوظبي  مديرية مكافحة املخدرات بقطاع الأمن اجلنائي يف �صرطة 
 200 يقارب  ما  نحو  اإىل  ر�صالتها  ،وو���ص��ول  عامن  مل��دة  ،وتطبيقها 
األف م�صتفيد يف اإمارة اأبوظبي من املتقدمن لرخ�صة قيادة ال�صيارات 
وتلقيهم التوعية مبخاطر اآفة املخدرات �صمن مادة علمية يف املنهاج 
" ك�صرط لجتياز الختبارات النظرية وبالتعاون مع �صركة الإمارات 

مدير  الظاهري  غريب  طاهر  العميد  واأك��د  ال�صيارات.  قيادة  لتعليم 
مديرية مكافحة املخدرات ب�صرطة اأبوظبي - خالل تروؤ�صه اجتماعاً 
عن بعد مع روؤ�صاء اأق�صام ترخي�س ال�صائقن والآليات الحتادية على 
م�صتوى الدولة - اتفاق اجلميع على الروؤية والهدف والفوائد التي 
حققتها مبادرة �صر باأمان يف توعية الراغبن باحل�صول على رخ�صة 

قيادة ال�صيارات من خماطر املخدرات.
العامة لرتخي�س الآليات وال�صائقن الحتادية  ال�صكر لالإدارة  وقدم 
باأمان على م�صتوى الدولة لتطوير  على الإ�صهام يف دعم مبادرة �صر 

على  املجتمع  اأف��راد  وح��ث  امل��خ��درات،  مكافحة  ال�صرطية يف  املنظومة 
مع  بالتعاون  م�صيداً   ، و�صالمتهم  اأمنهم  اأج��ل  م��ن  ل��الآف��ة  الت�صدي 
ال�صركاء يف تثقيف وحماية فئة ال�صباب من الدخول يف دائرة التعاطي 
املخدرات  تعاطي  الناجتة عن  املركبات  والإدم���ان واحل��د من ح��وادث 
احتادية  روؤي��ة  وف��ق  العمل  تكامل  واأك��د  ال�صباب.  �صريحة  وخ�صو�صاً 
نطاق  على  التوعية  ن�صر  على  والعمل  الهادفة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  لإجن��اح 

وا�صع باللغات العربية والجنليزية والب�صتو والوردو املاليالم .
من جهته قال املقدم حممد �صليم العامري نائب مدير اإدارة مكافحة 

ب��اأم��ان جنحت يف حتقيق  �صر  م��ب��ادرة  اإن  العن  امل��خ��درات يف منطقة 
قطاعات  اإىل  الر�صالة  واإي�صال  اأبوظبي  اإم��ارة  م�صتوى  على  اأهدافها 
تاألو جهداً، يف  اأبوظبي، ل  �صرطة  اأن  اإىل  ، لفتاً  املجتمع  وا�صعة من 
 ، العالية  الب�صرية  وال��ك��ف��اءات  امل��ت��ط��ورة،  الأم��ن��ي��ة  التقنيات  توظيف 
حلماية املجتمع من الآفة. وذكر اأنه من املتوقع ارتفاع عدد امل�صتفيدين 
لتعك�س جهود  املقبلة  الفرتة  الدولة خالل  م�صتوى  املبادرة على  من 
دولة الإمارات يف التوعية من اآفة املخدرات، ومبا يعزز وقاية املجتمع 

على مدار العام، على نحو ي�صهم يف حماية اجلميع من خماطرها.

ويل عهد ال�ضارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س التخطيط العمراين
•• ال�سارقة-وام: 

اأك������د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد 
ال�صارقة رئي�س  عهد ونائب حاكم 
العمراين،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  جم��ل�����س 
�صمولية اخلطط وال�صرتاتيجيات 
واملعنية  ال�����ص��ارق��ة  ت�صعها  ال��ت��ي 
والبنى  احل�������ص���ري  ب���ال���ت���ط���وي���ر 
مكانتها  يف  ل��ت�����ص��ت��م��ر  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
من  متكاملة  ك��اإم��ارة  احل�����ص��اري��ة 
ح��ي��ث ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���راف���ق 
املجتمع،  ���ص��رائ��ح  ل��ك��اف��ة  امل��الئ��م��ة 
الذي  البيئي  ال����دور  م��ن  ول��ت��ع��زز 

الجتماعي وتوفر التنقل املرن.
ح�����ص��ر الج��ت��م��اع ك��ل م��ن ال�صيخ 
امل��ه��ن��د���س ���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د بن 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ع��ود 
التخطيط  جم����ل���������س  وم������دي������ر 
خالد  وامل����ه����ن����د�����س  ال�����ع�����م�����راين، 
ب���ن ب��ط��ي امل���ه���ريي رئ��ي�����س دائ����رة 
واملهند�س  وامل�����ص��اح��ة،  التخطيط 
رئي�س  ال��ع��ث��م��ن��ي  خمي�س  ي��و���ص��ف 
هيئة الطرق واملوا�صالت، و�صعيد 
رئي�س  ال�صويدي  باجليو  �صلطان 
هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة، 
واملهند�س خالد اآل علي اأمن عام 

جمل�س التخطيط العمراين.

ومتابعة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ت��ن��م��وي��ة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
مبا يعود على الإمارة بال�صتقرار 
القت�صادي  والزدهار  الجتماعي 

وال�صياحي.
جمل�س  رئ����ي���������س  ����ص���م���و  ووج���������ه 
ب�صرورة  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
اجلهات  ب��ن  وامل��ت��اب��ع��ة  التن�صيق 
التنموية،  ب��امل�����ص��روع��ات  امل��ع��ن��ي��ة 
ب��ك��اف��ة اخل���دم���ات التي  ل��رف��ده��ا 
تلبي الحتياجات وتواكب التطور 
التطلعات  وت�����راع�����ي  احل�����دي�����ث 

تقوم به يف املحافظة على مكونات 
البيئة.

�صباح  تروؤ�صه  �صموه خالل  واأ�صار 
التخطيط  جمل�س  اجتماع  ام�س 
ال����ذي ع��ق��د يف مكتب  ال��ع��م��راين 
�صمو احلاكم، اإىل العمل بخطوات 
متوازنة يف كافة قطاعات التطوير 
احل�صري وفق الأهداف املو�صوعة 
وامل��ع��اي��ري ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ك��اف��ة مدن 

ومناطق الإمارة.
اأ�����ص����اد ���ص��م��وه ب��ج��ه��ود كافة  ك��م��ا 
الدوائر والهيئات احلكومية التي 
تعمل يف تخطيط وتطوير البنية 
التحتية وتنفيذ اأف�صل امل�صروعات 

امل�صتقبلية.
عدد  مناق�صة  الج��ت��م��اع  وت���ن���اول 
م����ن امل���و����ص���وع���ات امل����درج����ة على 
ب�صيا�صات  واملتعلقة  اأعماله  جدول 
وتنفيذ  احل�������ص���ري  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
امل�صروعات ذات اجلودة العالية يف 
واملرافق  الطرق  �صبكات  جم��الت 

واملباين.
م�صتجدات  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واط��ل��ع 
جم��م��وع��ة م���ن امل�����ص��روع��ات التي 
ال�صورة  ل��ت��ع��زي��ز  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ع��م��ل 
احل�صارية التي تتميز بها ال�صارقة 
متكاملة  م�������ص���روع���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ال�صتقرار  وحتقق  البيئة  تراعي 

�ضندوق الزكاة وجامعة اأبوظبي يطلقان حملة »�ضبابنا اأمانة ...زكاتنا ح�ضانة«
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع����ل����ن ك����ل م����ن ����ص���ن���دوق ال���زك���اة 
وج���ام���ع���ة اأب���وظ���ب���ي ع����ن اإط�����الق 
امل�صرتكة  ال�������ص���ن���وي���ة  احل����م����ل����ة 
زكاتنا  اأم���ان���ة،  "�صبابنا  امل��ت��ج��ددة 
على  ع�صر  الثاين  للعام  ح�صانة" 
التوايل مل�صاعدة الطلبة املواطنن 
الأعباء  وتخفيف  ورف��ع  واملقيمن 

املالية الدرا�صية عنهم. 
اإطالقها  منذ  ال�صراكة  و�صاهمت 
71 مليون درهم  اأكرث من  بجمع 
حلوايل  مالية  م�صاعدات  وقدمت 
وتتطلع  وطالبة.  طالب   3،580
احلملة هذا العام اإىل تقدمي الدعم 
حلوايل 500 طالباً وطالبة ممن 
ومعايري  ���ص��روط  عليهم  تنطبق 

ا�صتحقاق الزكاة.
�صعادة  ق�����ال  ال���������ص����دد،  ه�����ذا  ويف 
اأمن  املهريي،  عقيدة  بن  عبداهلل 
ال���زك���اة: *"حققت  ���ص��ن��دوق  ع���ام 
زكاتنا  اأم�����ان�����ة،  "�صبابنا  ح��م��ل��ة 
ال�صنوات الإحدى  ح�صانة" خالل 
ع�����ص��رة امل��ا���ص��ي��ة اإ���ص��ه��ام��ات كبرية 
امل�صتحقن  ال��ع��ل��م  ط��ل��ب��ة  دع���م  يف 
ت�����رج�����م�����ًة جل�����ه�����ود ال���������ص����ن����دوق 
وجامعة اأبوظبي يف دعم املنظومة 
الإم�����ارات و�صمان  الأك��ادمي��ي��ة يف 
املتميزة  التعليمية  الفر�س  توفر 

�صندوق  ب���ن  امل�����ص��رتك��ة  احل��م��ل��ة 
الزكاة وجامعة اأبوظبي يف ت�صجيع 
وال�صركات  الأف������راد  م���ن  ال��ع��دي��د 
واجلهات  اخل��ا���ص��ة  وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
ب�صخاء؛  امل�صاهمة  على  احلكومية 
لتمكن تربعاتهم وزكاتهم الطلبة 
امل�صتفيدين من موا�صلة درا�صتهم 
الأكادميية  اأه���داف���ه���م  وحت��ق��ي��ق 
والعمل بجد للح�صول على �صهادة 
مرموقة  جامعة  من  بكالوريو�س 

كجامعة اأبوظبي.
وحول طريقة امل�صاهمة يف احلملة 
ي�صتطيع  امل���ت���ربع  ف����اإن  امل�����ص��رتك��ة 
النقدية  ال����ت����ربع����ات  ي����ق����دم  اأن 
وت�صليمها  امل�����ص��رف��ي��ة  وال�����ص��ي��ك��ات 
جلامعة  اأو  ال�����زك�����اة  ل�������ص���ن���دوق 
امل�صرتكة  احلملة  با�صم  اأب��وظ��ب��ي، 
"�صبابنا  لطالب العلم اجلامعين 
اأو  ح�صانة"،  وزك����ات����ن����ا  اأم�����ان�����ة 
�صندوق  ح�صاب  اإىل  املبلغ  حتويل 
ال������زك������اة رق�����������������م16420661، 
رق���م احل�����ص��اب امل�����ص��ريف ال����دويل: 
 AE300500000000016420661
مل�������ص���رف اأب����وظ����ب����ي الإ�����ص����الم����ي، 
طريق  ع��ن  ال��ت��ربع  اإىل  بالإ�صافة 
الق�صرية  ال���ن�������ص���ي���ة  ال���ر����ص���ائ���ل 
"ج" اأو  ال��رم��ز  ب��اإر���ص��ال   )sms(
"U" بقيمة التربعات اإىل الأرقام 

التالية كل ح�صب قيمة التربع:

ح�صب  ال��زك��اة  ���ص��روط  ي�صتوفون 
ب�صندوق  امل���ع���ت���م���دة  ال����الئ����ح����ة 
ال���زك���اة ط����وال م����دة درا���ص��ت��ه��م يف 
تقديري  مببلغ  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
ل��ك��ل طالب  دره���م  األ���ف   60 يبلغ 
ال��واح��دة، حيث  ال��درا���ص��ي��ة  لل�صنة 
من  بالعديد  ال��زك��اة  �صندوق  ق��ام 
ت�صهيل  اإىل  ال��رام��ي��ة  الإج������راءات 
و�صمان  التربعات  تقدمي  عملية 

و�صولها اإىل حمتاجيها."
���ص��ع��ادة الدكتور  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الظاهري،  حرمل  ب��ن  �صعيد  علي 
جامعة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
اأب��وظ��ب��ي اأه��م��ي��ة ه���ذه احل��م��ل��ة يف 
للطلبة  التعليمية  الفر�س  توفري 
املالية  الأعباء  تخفيف  خالل  من 
املواطنن  الطلبة  ع��ن  ال��درا���ص��ي��ة 
�صروط  ي�صتوفون  ممن  واملقيمن 
حر�س  اإىل  م���������ص����رياً  ال�������زك�������اة، 
اجلامعة على الدخول يف �صراكات 
رائدة  مبوؤ�ص�صات  جتمعها  مثمرة 
ال����زك����اة وال���ت���ي تدعم  ك�����ص��ن��دوق 
ر�صالتها يف تاأهيل الكفاءات املتمكنة 
متميزة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري 
مد  على  ال��ط��رف��ان  �صيعمل  حيث 
طلبة  م��ن  للمتعففن  ال��ع��ون  ي��د 
البكالوريو�س يف فروع اجلامعة يف 
الأعباء  وتخفيف  والعن  اأبوظبي 
ذويهم، وهو ما متكنت  املالية عن 

فري�صة  اإحياء  خالل  من  لل�صباب 
�صور  اأب�����ه�����ى  وحت���ق���ي���ق  ال������زك������اة 
الأف���راد  ب��ن  الجتماعي  التكافل 
املنا�صبة  *وب���ه���ذه  وامل��وؤ���ص�����ص��ات.* 
ال�صكر  تقدمي  يف  الفر�صة  ننتهز 
يف  معنا  �صاهم  من  لكل  والتقدير 
للزكاة،  امل�صتحقن  الطلبة  دع���م 
التعليم  م�����ص��روع  اأن  ل��ه��م  ون���وؤك���د 
الزكاة  فيه  ا�صُتثمرت  ما  خري  هو 
وال�����ص��دق��ات، مل���ا ف��ي��ه م���ن حتقيق 
لأموال  وامل�صتدام  الأج��دى  العائد 
املح�صنن، فكل طالب هو م�صروع 
تاأهيله  امل�صتقبل، من خالل  ملزكي 
وجتهيزه مليدان العمل والنتاج"*

اإىل  ال��ع��ام  "نتطلع ه��ذا  واأ���ص��اف: 
اأك����رب ع���دد م��ن الطلبة  م�����ص��اع��دة 
وامل�����ق�����ي�����م�����ن ممن  امل������واط������ن������ن 

منذ  حتقيقه  يف  احلملة  وجنحت 
ان���ط���الق���ه���ا ق���ب���ل اأك������رث م����ن 11 

عاماً. 
واأ�صاف بن حرمل اأن هذه احلملة 
اأو تاأخر امل�صرية  حالت دون توقف 
الطلبة  ل��ل��ع��دي��د م��ن  الأك��ادمي��ي��ة 
ودخل  منهم  الكثري  تخرج  الذين 
اإىل �صوق العمل بكل ثقة وجدارة، 
م�صرياً اإىل اعتزاز جامعة اأبوظبي 
امل��ب��ادرة يف جمع عائد  بنجاح ه��ذه 
الطلبة  م��ن  الآلف  ودع���م  �صخي 
مب���ا ي�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأح����د اأب���رز 
امل�صاهمة  على  القائمة  الأه����داف 
يف م�����ص��رية ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��ور التي 

ت�صهدها الدولة. 
واأعرب �صعادة املهريي وابن حرمل 
اإطالق  ي�صهم  اأن  يف  اأم��ل��ه��م��ا  ع��ن 

باحثون من جامعة الإمارات يطورون اأول اإطار ع�ضوي من معدن املنغنيز  

اقرتان كوكبي لأربعة اأجرام �ضماوية

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�ضانية تنظم معر�س العلماء املبتكرون

•• العني-الفجر: 

العلوم  كلية  يف  الكيمياء  ق�صم  م��ن  بحثي  ف��ري��ق  عمل 
بجامعة الإمارات العربية املتحدة بقيادة الدكتور اأحمد 
الزاملي على تطوير اأول اإطار ع�صوي من معدن املنغنيز 
لعملية   "UAEU-50" ال�����ص��دا���ص��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة  ذو 
ت��ف��اع��ل ث���اين اأك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون م��ع اإي��ب��وك�����ص��ي��دات عرب 
ت�صتخدم  اأولية  مواد  على  للح�صول  ال�صوئي  التحفيز 
الإجن����از يف  ه���ذا  ن�صر  مّت  ح��ي��ث  ���ص��ن��اع��ات خمتلفة،  يف 
جملة ACS Omega العلمية الأ�صبوعية ال�صادرة 
 American “. عن رابطة الكيميائين الأمريكين

  ”Chemical Society
واأ����ص���ار ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��زام��ل��ي، الأ���ص��ت��اذ امل�����ص��ارك يف 
الع�صوية  اأط��رن��ا  اأوىل  ن�صر  "ي�صرين   : الكيمياء  ق�صم 
 ACS جملة  يف   "UAEU-50" بعنوان  املعدنية 

Omega. كما اأود التعبري عن بالغ ال�صكر والمتنان 
ل��ق��ي��ادة اجل��ام��ع��ة وم��رك��ز ال��ب��ح��ث ع��ل��ى ال��دع��م الكبري 

والتمويل ال�صخي الذي قدماه لنا. 
الع�صوية  الأط��ر  من  املزيد  اإنتاج  اإىل  "نتطلع  واأ�صاف 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  يف  الفريدة  املعدنية 
م�صتقبال".  وقال اأن الهدف من هذا املركب هو  ا�صتعمال 
اإىل  وحتويله  للبيئة  ال�صار  الكربون  اأك�صيد  ثاين  غاز 

مواد ت�صتخدم كمدخالت يف الإنتاج ال�صناعي.
وقد اأظهرت عمليات البحث نتائج اإيجابية منذ بدايتها 
م�صريًة اإىل ا�صتقرار حراري وكيميائي فائق يجعل من 
UAEU-50  مر�صًحا جيًدا للتفاعل التحفيزي يف 
منطقة ال�صوء املرئي. كما ك�صفت الدرا�صة قدرته على 
الكربون  اأك�صيد  ث��اين  من   90٪ اإىل  ي�صل  ما  حتويل 
اإىل كربونات حلقية عرب عملية المت�صا�س يف منطقة 

ال�صوء املرئي. 

•• ال�سارقة-وام:

الكوكبي لأربعة  28 مار�س الق��رتان  اأم�س  �صهد فجر 
اأجرام �صماوية نرية يف اجلهة ال�صرقية - القمر، الزهرة 

، املريخ، زحل .
رئي�س  اجل���روان  اإب��راه��ي��م  ي�صفها  التي  الظاهرة  وه��ي 
الأح����داث  اأج��م��ل  م��ن  ب��ان��ه��ا  للفلك  الإم������ارات  جمعية 
خالل  امل��ج��ردة  بالعن  م�صاهدتها  ميكن  التي  الفلكية 
كواكب  ثالثة  ال��ي��وم  فجر  تاألقت  فقد   . الربيع  ف�صل 
نرية فوق الأفق ال�صرقي ب�صكل متقارب يف حدود دائرة 

قطرها ل يتجاوز 5.5 درجة من ال�صماء و يكون القمر 
قريبا منهم و يكون هذا التقارب ظاهريا كما نراه من 
الأر�س. و نوه اجلروان اأن كوكبي الزهرة و املريخ ذلك 
اليوم  ال�صم�س  طلوع  قبل  ال�صرقي  الأف��ق  زينا  الثنائي 
بالعن  ي�صاهد  اق��رتان جميل  و هما يف  �صاعتن  بنحو 
ال�صهر  تبقى من  ملا  هكذا  و�صيظالن  اأي��ام  ُمنذ  املجردة 
التباعد بينهما �صيحدث ببطء لذا  اإن  . وق��ال  اجل��اري 
املُ��ق��ب��ل��ة حيث  الأي����ام  ملتابعتهما  ج��ي��دة  ف��ر���ص��ة  ف��ه��ن��اك 
املميزة والتي  �صيقرتن معهما كوكب زحل ذو احللقات 

تر�صد فقط بالتل�صكوب.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية مبقرها 
املبتكرون"  "العلماء  م��ع��ر���س  م����وؤخ����راً،  اأب��وظ��ب��ي  يف 
العلماء  واجن������ازات  اب���ت���ك���ارات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط 
الب�صرية  ت��ط��ور  �صاهمت يف  وال��ت��ي  ال��ت��اري��خ،  م��ر  ع��ل��ى 
فعاليات  و���ص��ارك يف  امل��ج��الت احليوية.  العديد من  يف 
املعر�س طالب اجلامعة الذين قاموا بتج�صيد ابتكارات 
حملية  م��واد  من  م�صنوعة  جم�صمات  �صكل  يف  العلماء 
قابلة للتدوير.  وياأتي املعر�س �صمن فعاليات اجلامعة 
الثقافية والعلمية يف �صهر القراءة، الذي ي�صادف �صهر 
القراءة  ثقافة  ن�صر  اإىل  وي��ه��دف  ع���ام،  ك��ل  م��ن  م��ار���س 
واإيجاد  ال���روح  تغذية  يف  اأهميتها  واإدراك  املجتمع،  يف 
ج��ي��ل ق����ارئ ���ص��غ��وف ب��امل��ع��رف��ة. وت���ن���اول ال���ط���الب من 
من  لعدد  مهمة  اب��ت��ك��ارات  املعر�س  يف  اأعمالهم  خ��الل 
ماري�صون،  ووارن  العوام،  واب��ن  اجل��زري  منهم  العلماء 
وكري�صتوفر  راي�����ت،  والأخ����وي����ن  ف��رن��ا���س  ب���ن  ع��ب��ا���س 
ال��زه��راوي، ومرمي  الهيثم،  النفي�س واب��ن  �صولز، واب��ن 
والك�صندر  ���ص��ي��ن��ا،  واب����ن  وال���دي���ن���وري،  ال���ص��ط��ولب��ي��ة، 
غراهام بل، وا�صتعر�صوا ابتكاراتهم التي ا�صتفادت منها 

الب�صرية يف جمالت الطب والري والزراعة، واحت�صاب 
والهاتف.  ويف  الكاتبة  الآل��ة  واخ��رتاع  والزمن،  الوقت 
وت�صرح  ت�صاهي  جم�صمات  املعر�س  ت�صمن  اآخر  حمور 
الإماراتين  املبتكرين  م��ن  لعدد  الأ�صلية  الب��ت��ك��ارات 
منهم حممد ال�صام�صي و�صيف اجلنيبي وفاطمة الكعبي 
واأديب البلو�صي وعامر اجلابري وحبيبة ال�صفار وعلي 
النقبي وحميد �صلطان وحواء املن�صوري.   واأكد �صعادة 
اأن  الدكتور خالد اليبهوين الظاهري، مدير اجلامعة، 
للعلوم  زاي��د  بن  اهتمام جامعة حممد  يج�صد  املعر�س 
الإن�صانية بالعلم والعلماء الذين قدموا خدمات جليلة 
املجالت  خمتلف  يف  اب��ت��ك��ارات��ه��م  خ��الل  م��ن  للب�صرية 
احليوية، اإىل جانب ت�صجيع الطالب على ال�صري قدما 
الأف�صل  امل�صار  ميثل  لأن��ه  والبتكار  ال��ري��ادة  طريق  يف 
خالل  م��ن  والع�صور  ال��ت��اري��خ  ع��رب  املجتمعات  لتطور 

الإجنازات العلمية يف املجالت كافة.
توؤثر  ال��ذي��ن  التغيري  �صناع  ه��م  "املبدعون  واأ����ص���اف: 
تهم  ال��ت��ي  الق�صايا  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  امل��ب��ت��ك��رة  حلولهم 
على  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل  ت��وؤث��ر  كما  وم�صتقبلها،  الب�صرية 
جمتمعاتهم وت�صاعد يف احراز تقدم كبري نحو حتقيق 

اأهداف التنمية امل�صتدامة".

ح�ضة بوحميد ل� »وام«: الإمارات منوذج عاملي حلكومات امل�ضتقبلوزيرة مغربية ل� »وام«: متكني املراأة يف احلكومة اأهم حماور القمة العاملية للحكومات
•• دبي-وام: 

اأثنت معايل نادية فتاح علوي، وزيرة ال�صياحة وال�صناعة التقليدية والنقل 
القمة  وجل�صات  مو�صوعات  على  املغرب،  يف  الجتماعي  والقت�صاد  اجلوي 
متكن  منتدي  خا�صة  دب��ي،   2020 اإك�صبو  يف  املُقامة  للحكومات  العاملية 

املراأة يف احلكومة، وهو ما يتوافق مع روؤية اململكة املغربية يف متكن املراأة.
"وام"، على  الإم��ارات  اأنباء  بها وكالة  ودعت معاليها يف ت�صريحات خ�صت 
اإىل �صرورة التم�صك بن�صر  هام�س م�صاركتها يف القمة العاملية للحكومات، 
املدار�س  يف  التعليم  مرحلة  م��ن  ب��داي��ة  املجتمع  اف���راد  ب��ن  ال��وع��ي  ثقافة 
يف  ثقتهن  تعزيز  اأج��ل  من  اإليهن،  والتحدث  الفتيات  خا�صة  واجلامعات، 

اأنف�صهن، لتحقيق النجاح والطموح للو�صول اىل املنا�صب القيادية.
حرج  وق��ت  يف  ج��اءت  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  اإىل  معاليها،  واأ���ص��ارت 
اأن اجلل�صات جميعها تربز التحديات  يعاين فيه العامل من اجلائحة، كما 

العاملية احلالية وامل�صتقبلية، و�صبل الرتقاء بالأداء احلكومي، وتعزيز قدرة 
احلكومات على ا�صتباق التغريات املت�صارعة وال�صتعداد لها وابتكار احللول 

التي ت�صمن توظيفها يف حت�صن حياة املجتمعات.
واأ�صافت اأن املغرب مليئة بالتجارب املهمة يف جمال متكن املراأة، وتواجدهن 
يف حقائب وزارية اأهمها وزارات القت�صاد والقت�صاد الرقمي واملالية، واأي�صا 
ومن  ملحة  �صرورة  اأ�صبحت  لذا  املغربي،  الربملان  يف  كبرية  بن�صبة  متثيل 
امل�صكالت،  كل  وال��ق��ري حلل  امل��دن  القطاعات يف  كل  اأول��وي��ات احلكومة يف 

واإعطاء الن�صاء مكانة مرموقة ومهمة يف املجتمع.
والقت�صاد  اجل��وي  والنقل  التقليدية  وال�صناعة  ال�صياحة  وزي��رة  ولفتت 
اجلامعات،  يف  التوعية  على  الرتكيز  ���ص��رورة  اإىل  امل��غ��رب،  يف  الجتماعي 
اإىل  م�صرية  الن�صاء،  وت�صجيع  املنا�صب  جميع  يف  اجلن�صن  ب��ن  وامل�����ص��اواة 
و�صعهن،  لتح�صن  الت�صريعية  والإ���ص��الح��ات  ال��ق��وان��ن  ت�صمن  ���ص��رورة 

للو�صول اإىل مراكز اتخاذ القرار.

•• دبي-وام:

اأك��دت معايل ح�صة بنت عي�صى بو حميد وزي��رة تنمية 
دولة  م��ن  ال��ر���ص��ي��دة، جعلت  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  اأن  املجتمع 
الإمارات م�صدراً ملهماً للعامل يف بناء حكومة امل�صتقبل 
القادرة على التعامل مع حتدياته وا�صت�صراف الفر�س 
مع  تتواءم  التي  الآليات  اإيجاد  خالل  من  فيه،  املتاحة 
ل�  خا�صة  ت�صريحات  يف  وق��ال��ت  امل�صتقبل.   متطلبات 
على  ق���ادرة  ح��ك��وم��ات  وج���ود  يتطلب  امل�صتقبل  )وام(: 
ال�صليمة، والتحلي باملرونة  ال�صرعة يف اتخاذ القرارات 
اخلطط  يف  تتواجد  ل  التي  امل�صتجدات  ب�صاأن  العالية 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، ح��ي��ث متكنت دول���ة الإم�����ارات م��ن اأن 
توظيف  امل�صتقبل، عرب  مثاًل حقيقيا يف حكومة  تقدم 
التكنولوجيا احلديثة والت�صلح بالعلم واملعرفة واإ�صراك 

خمتلف ال�صرائح املجتمعية يف اخلطط ال�صرتاتيجية. 
واأ�صارت اإىل اأن منتدى املراأة، ناق�س خالل يوم انعقاده 
الأول �صمن اليوم التمهيدي للقمة العاملية للحكومات، 
جمموعة من الإجنازات التي حققتها املراأة يف احلكومات 
حول العامل، من خالل م�صاركة جمموعة متنوعة من 
العمل  يف  جتاربهن  �صاركن  اللواتي  القياديات،  الن�صاء 
املطلوبة  وامل��ه��ارات  املوا�صفات  عن  وحتدثن  احلكومي 
اأن عقد  اإىل  التي ت�صهم يف مواجهة التحديات. ولفتت 
املنتدى ياأتي بالتزامن مع انتعا�س العامل بعد تداعيات 
جائحة »كوفيد19-«، حيث �صهد العامل جمموعة من 
التحديات والتي مل ينح�صر تاأثريها على احلكومات بل 
�صملت خمتلف القطاعات، مبا يربز اأهمية عقد املنتدى 
�صمن القمة العاملية للحكومات، باعتباره من�صة لإيجاد 

احللول امل�صتدامة لأبرز التحديات الراهنة.

مدير عام اأبوظبي للتنمية: القمة العاملية للحكومات ت�ضرع التعايف ال�ضامل عرب اأف�ضل املمار�ضات
•• دبي-وام:

ال�صويدي،  �صيف  �صعادة حممد  اأكد 
مدير عام �صندوق اأبوظبي للتنمية 
القمة  م����ن  ال���ث���ام���ن���ة  ال��������دورة  اأن 
التجمع  ت��ع��د  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
الأكرب من نوعه منذ بداية جائحة 
لدرا�صة  ف��ر���ص��ة  وت�����ص��ك��ل  ك���ورون���ا 
اأف�صل املمار�صات لتجاوز التحديات 
القت�صادية التي فر�صتها اجلائحة 
يف  ال�صامل  التعايف  جهود  وت�صريع 
ال�صويدي  وق��ال  القطاعات.  جميع 
اأن����ب����اء  ل����وك����ال����ة  ت�������ص���ري���ح���ات  يف 
الإمارات "وام" اإن انعقاد القمة مبا 
من�صة  ف��ك��ري  اإب����داع  م��ن  تت�صمنه 
م�صتقبل  ت�صكيل  يف  تبحث  ع��امل��ي��ة 
حتقيق  م��ن  ومتكينها  احل��ك��وم��ات 
تقوم  ل  وه����ي  وال�����ري�����ادة  ال���ت���ف���وق 
بل  للم�صتقبل  بالتخطيط  ف��ق��ط 
ت�صهم من خالل قيادات احلكومات 
والفكر و�صانعي ال�صيا�صات والقطاع 

امل�صتدامة والدور التي تلعبه تقنيات 
تلك  تنفيذ  يف  امل�صتقبل  ا�صت�صراف 
الأه��داف. وقال ال�صويدي: "خالل 
باليوبيل  اح��ت��ف��ل��ن��ا  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام 
اأبوظبي  �صندوق  لتاأ�صي�س  الذهبي 
بالتزامن مع قيام الحتاد  للتنمية 
العديد  ال�������ص���ن���دوق  ح���ق���ق  ح���ي���ث 
ال�صعيدين  ع��ل��ى  الجن�������ازات  م���ن 
اإ�صهامات  له  املحلي والعاملي وكانت 
يف  التنمية  م�����ص��رية  دع���م  يف  ب����ارزة 
العامل  ح����ول  ن��ام��ي��ة  دول   103
التنموية  امل�����ص��اري��ع  ���ص��اه��م��ت  ك��م��ا 
لل�صندوق يف حتقيق  وال�صتثمارية 
يف  امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية 
ُقدماً  نتطلع  ..واإن���ن���ا  ال����دول  ت��ل��ك 
نهج  وف���ق  ع��ال��ي��ة  ب��ع��زمي��ة  لنخطو 
اإجنازاٍت  لتحقيق  الر�صيدة  قيادتنا 
اآف���اق���اً جديدًة  ون��ب��ل��غ  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
لتبقى دولة الإمارات منوذجاً عاملياً 
التنمية  الأمم يف  به  رائ��داً حتتذي 

والتقدم".

العاملية  القمة  للتنمية مع  اأبوظبي 
�صنوات  اإىل خم�س  تعود  للحكومات 
ال�صندوق  ي����وؤم����ن  ح���ي���ث  م�����ص��ت 
اأ�صبحت  ال���ت���ي  ال���ق���م���ة  ب���اأه���م���ي���ة 
ُت�صهم  ب����ارزة  ع��امل��ي��ة  من�صة  ت�صكل 
ملواجهة  املبتكرة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  يف 
والقت�صادية  التنموية  التحديات 
اإىل دوره���ا  اإ���ص��اف��ًة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
العاملي  احل�صور  تعزيز  يف  الريادي 
لدولة الإم��ارات حيث جتمع القمة 

بجميع  امل�صتقبل  �صنع  يف  اخل��ا���س 
اأبعاده وم�صتوياته.

القمة  انعقاد  اأن  ال�صويدي  واأو�صح 
ياأتي   2022 للحكومات  العاملية 
"اإك�صبو  فعاليات  اختتام  مع  تزامناً 
الكبري  احلدث  دبي" هذا   2020
ال�����ذي ب���ره���ن ل��ل��ع��امل جن����اح دول���ة 
الإم�������ارات وامل��ج��ت��م��ع ال�����دويل على 
فر�صتها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  جت����اوز 
اإ�صافة  "كوفيد–19"  ج��ائ��ح��ة 
هذا  يف  ال���ق���م���ة  ف���ع���ال���ي���ات  اأن  اإىل 
ا�صتكمال  مع  بالتزامن  تاأتي  العام 
ع��ام��ه��ا اخلم�صن  الإم�������ارات  دول����ة 
ح���ي���ث ت��ت��ب��ن��ى ح���ك���وم���ة الإم��������ارات 
روؤي��������ة ا����ص���ت�������ص���راف���ي���ة ط���م���وح���ة يف 
القت�صادية  ال���ق���ط���اع���ات  ك����اف����ة 
والجتماعية وترتكز على ا�صتدامة 
ال�����ري�����ادة وال���ت���م���ي���ز وال���ت���ن���م���ي���ة يف 
�صناعة  وحت���اك���ي  الإم�������ارات  دول����ة 
اأن  اإىل  ال�صويدي  واأ���ص��ار  امل�صتقبل. 
ل�صندوق  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 

حت�����ت م��ظ��ل��ت��ه��ا ن���خ���ب���ة م�����ن ق�����ادة 
الدولّية  وامل��ن��ظ��م��ات  احل���ك���وم���ات، 
والوزراء وكبار امل�صوؤولن واخلرباء 
من خمتلف دول العامل وت�صاهم يف 
عقد �صراكات ا�صرتاتيجية واإطالق 
ل�صت�صراف  وتهيئ  نوعّية  مبادرات 
معامل امل�صتقبل مبا يحقق التنمية 

امل�صتدامة ملختلف ال�صعوب.
واأ�صاف ال�صويدي اأن القمة العاملية 
روؤية  ب��ل��ورة  يف  اأ�صهمت  للحكومات 
املالية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  م���ع  م�����ص��رتك��ة 
تاأمن  يف  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  ال���دول���ي���ة 
م�����ص��ت��ق��ب��ل اأف�����ص��ل ل�����ص��ع��وب ال����دول 
ال��ن��ام��ي��ة ك��م��ا حت��ر���س ال��ق��م��ة على 
التحديات  م���ع���اجل���ة  اآل����ي����ة  ب���ح���ث 
الق����ت���������ص����ادي����ة ال�����ت�����ي ت���واج���ه���ه���ا 
احلكومات يف هذا املجال من خالل 
التفاعلية مع املعنن من  اجلل�صات 
الإقليمية  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
التجارب  على  وال��ت��ع��رف  وال��ع��امل��ي��ة 
التنمية  اأه��داف  الدولية يف تطبيق 
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان وويل عهده يقدمان واجب العزاء يف وفاة عذبة الغرير
•• دبي-وام:

املجل�س  النعيمي ع�صو  را�صد  بن  ال�صيخ حميد  ال�صمو  �صاحب  قدم 
الأعلى حاكم عجمان و�صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان واجب العزاء يف وفاة املغفور لها عذبة ماجد اأحمد الغرير 
ماجد  وحممد  واأحمد  وعمر  وحمد  وعلي  وعبداهلل  جمال  �صقيقة 

الغرير.
واأعرب �صموهما خالل زيارتهما جمل�س العزاء مبنطقة املطينة يف 
لأ�صرة  موا�صاتهما  و�صادق  تعازيهما  خال�س  عن  ام�س،  �صباح  دب��ي 
اأن يتغمدها  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  ال���ك���رام، داع��ي��ن اهلل  ال��غ��ري��ر  وع��ائ��ل��ة 

اأهلها ال�صرب  بوا�صع رحمته ور�صوانه وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم 
وال�صلوان.

بن حميد  اأحمد  ال�صيخ   .. �صموهما  اإىل جانب  العزاء  واج��ب  وق��دم 
النعيمي ممثل �صاحب ال�صمو حاكم عجمان لل�صوؤون الإدارية واملالية 
وال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�صياحية 
والتخطيط  البلدية  دائرة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  را�صد  وال�صيخ 
بن  ع��ب��داهلل  وال�صيخ  النعيمي،  ع��م��ار  ب��ن  حميد  وال�صيخ  بعجمان، 
اأحمد بن حميد النعيمي، وال�صيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير 
عام  مدير  النعيمي  حممد  ويو�صف  امل��واط��ن��ن،  ���ص��وؤون  مكتب  ع��ام 

الت�صريفات وال�صيافة وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولن .

حممد ال�ضرقي يكرم املوؤ�ض�ضات احلكومية املتميزة يف نتائج برنامج املت�ضوق ال�ضري وي�ضيد مب�ضتوى اأدائها
•• الفجرية-وام: 

كّرم �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية ، 
يف مكتبه بالديوان الأمريي، عدًدا من الدوائر واملوؤ�ص�صات احلكومية التي 
حققت الن�صب الأعلى يف نتائج برنامج املت�صوق ال�صري حلكومة الفجرية يف 

دورته الرابعة لعام 2021.
واأ�صاد �صمو ويل عهد الفجرية بامل�صتوى املتميز للموؤ�ص�صات يف اأداء اأق�صامها 
توجيهات  على  م��وؤّك��ًدا  خا�صة،  املتعاملن  خدمة  وم��راك��ز  عامة  املختلفة 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  ال�صرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
منظومة  وتطوير  املتعاملن  اإ�صعاد  ثقافة  تعزيز  باأهمية  الفجرية  حاكم 
العمل احلكومي يف الدوائر واملوؤ�ص�صات كافة، عرب تطبيق اأف�صل املمار�صات 

احلكومية مبا يتواءم مع توجهات الدولة يف موؤ�صرات التناف�صية العاملية.
وح�صلت موؤ�ص�صة الفجرية للموارد الطبيعية على املركز الأول واأعلى ن�صبة 
يف حمور الزيارات امليدانية والت�صال الهاتفي، كما ح�صلت دائرة اجلمارك 
بالفجرية على اأف�صل جهة يف تطوير املوقع الإلكرتوين، وح�صلت موؤ�ص�صة 
خمتلف  يف  ت��ط��وًرا  حكومية  جهة  اأف�����ص��ل  على  امل��ن��اط��ق  لتنمية  ال��ف��ج��رية 
املحاور. وت�صلم اجلائزة عن موؤ�ص�صة الفجرية للموارد الطبيعية كاًل من 
املهند�س حممد �صيف الأفخم رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة واملهند�س علي 

حممد قا�صم مدير عام املوؤ�ص�صة، كما ت�صلم اجلائزة عن جمارك الفجرية 
�صعادة را�صد حّماد مدير الدائرة، بينما ت�صلم املهند�س خمي�س علي النون 
ويل  �صمو  ك��رم  كما  موؤ�ص�صته.  عن  اجلائزة  املناطق  تنمية  موؤ�ص�صة  مدير 
عهد الفجرية عدًدا من املوظفن الذين بذلوا جهوًدا فردية متميزة خالل 
املوظفة  ح�صلت  حيث  2021م،  ال��راب��ع��ة  ال�صري  املت�صوق  برنامج  دورة 
اأف�صل  على  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�ص�صة  م��ن  امل�صماري  فرا�صة 
موظفة خدمة، وح�صل املوظف علي عبداهلل �صليمان من بلدية الفجرية 
على اأف�صل موظف ات�صال هاتفي، كما ح�صل املوظف حممد املعمري من 
بلدية دبا الفجرية على اأف�صل موظف ا�صتقبال، وح�صلت املوظفة جميلة 
اأف�صل من�صقة بن  الطبيعية على  للموارد  الفجرية  ال�صحي من موؤ�ص�صة 
بال�صكر  املُ��ك��ّرم��ون  ت��ق��ّدم  جانبهم،  م��ن  ال�صري.  املت�صوق  وبرنامج  اجلهة 
ودعم  والتكرمي،  ال�صتقبال  على  الفجرية  عهد  ويل  �صمو  اإىل  والتقدير 
�صمّوه للدوائر احلكومية يف الفجرية نحو التميز املوؤ�ص�صي، وتقدمي اأف�صل 
�صعادة  اللقاء  ح�صر  املهنية.  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة  ذات  احلكومية  اخل��دم��ات 
حممد �صعيد ال�صنحاين مدير الديوان الأمريي بالفجرية، و�صعادة �صامل 
حممد الزحمي مدير مكتب �صمو ويل عهد الفجرية، واللواء حممد بن 
غامن الكعبي رئي�س برنامج املت�صوق ال�صري، والعقيد خالد عبداهلل الوعل 

الظنحاين امل�صرف العام على برنامج املت�صوق ال�صري.

�ضرطة دبي تطرح الوظائف ال�ضاغرة اأمام جمندي اخلدمة الوطنية

الداخلية ت�ضارك يف معر�س توظيف جمندي اخلدمة الوطنية 2022

•• دبي-الفجر:

اجلابري  غافان  �صعيد  �صامل  الركن  ال��ل��واء  �صعادة  زار 
بوزارة  امل�صاندة  واخل��دم��ات  ل��ل��م��وارد  امل�صاعد  ال��وك��ي��ل 
الدفاع، من�صة القيادة العامة ل�صرطة دبي، يف معر�س 
مركز  يف   2022 الوطنية  اخل��دم��ة  جمندي  توظيف 
 30 لغاية  ي�صتمر  وال��ذي  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي 
بن  امل��ق��دم حمد  م��ن  �صعادته  وا�صتمع  اجل���اري.  م��ار���س 
اإدارة الختيار والتوظيف يف  دعفو�س املن�صوري، مدير 
"م�صتقبل  الب�صرية، عن مبادرة  الإدارة العامة للموارد 
الوطنية  ال���ك���وادر  مت��ك��ن  اإىل  ال��رام��ي��ة  اخلم�صن"، 
واجباتها  اأداء  م��ن  لتتمكن  وعلميا  مهنيا  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 
اإىل ان هذه  وخ��دم��ة ال��وط��ن ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار، لف��ت��اً 
امل��ب��ادرة ت��اأت��ي بالتزامن م��ع اح��ت��ف��الت دول���ة الإم���ارات 
الذهبي،  باليوبيل  الداخلية  ووزارة  املتحدة  العربية 
والحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
خلريجي اخلدمة الوطنية، ملنحهم الفر�صة لالن�صمام 
اإىل الكادر الوظيفي ل�صرطة دبي، وامل�صاهمة يف خدمة 
عمل  فر�س  يوفرون  اأنهم  املن�صوري  واأ�صاف  الوطن. 
ملجندي اخلدمة الوطنية من حملة ال�صهادات الثانوية 

والنخراط  ال��وط��ن  خدمة  يف  للم�صاركة  واجلامعية، 
يف  ال�صباط  ل�صف  املتاحة  ال�صرطية  التخ�ص�صات  يف 
العامة  الإدارات  ت�صمل  وايل  امل��ت��ن��وع��ة  التخ�ص�صات 
والإنقاذ،  والنقل  وال��ط��وارئ،  واملن�صاآت  الهيئات  لأم��ن 
الدوريات،  واأع���م���ال  وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة،  وال��ت��ح��ري��ات 
ولفئة ال�صباط، مت فتح املجال للعمل يف �صواغر مطور 
نظم، ومربمج يف تقنية بلوك ت�صن، وانرتنت الأ�صياء، 
ونظم  الآيل،  احلا�صب  وهند�صة  ال�صطناعي،  والذكاء 
وهند�صة  احلا�صوبية،  والروؤية  الآل��ة،  وتعلم  املعلومات، 
الإح�صائية،  بيانات  تخ�ص�س  جانب  اإىل  الربجميات، 
والريا�صيات التطبيقية، والإح�صاء التطبيقي، وحتليل 
ال�صخمة،  وال��ب��ي��ان��ات  الأع����م����ال،  وحت��ل��ي��ل  ال��ب��ي��ان��ات، 
والأعمال  الإلكرتونية،  واجلرائم  الرقمية،  والعمالت 

املالية وامل�صرفية، واأمن ال�صبكات املعلوماتية.
واأ�صاد �صعادة اللواء الركن �صامل �صعيد غافان اجلابري 
بوزارة  امل�صاندة  واخل��دم��ات  ل��ل��م��وارد  امل�صاعد  ال��وك��ي��ل 
دبي مبجندي  ل�صرطة  العامة  القيادة  باهتمام  الدفاع، 
الذي  امل�صتقبل  كونهم ميثلون جيل  الوطنية،  اخلدمة 
حت��ر���س ع��ل��ى ت��اأه��ي��ل��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م يف ك��اف��ة املجالت 

القت�صادية والتجارية والتعليمية.

•• اأبوظبي -وام:

ت�صارك وزارة الداخلية بجناح خا�س يف معر�س توظيف 
جمندي اخلدمة الوطنية 2022 الذي تنظمه القيادة 
العامة للقوات امل�صلحة، ممثلة يف هيئة اخلدمة الوطنية 
والحتياطية يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س الذي 
الوطنية  الكوادر  ا�صتقطاب  بهدف  اأي��ام،  ثالثة  ي�صتمر 
وال���ك���ف���اءات ال�����ص��اب��ة امل��واط��ن��ة ال��ذي��ن اأن���ه���وا خدمتهم 
الداخلية.  وزارة  قطاعات  خمتلف  يف  للعمل  الوطنية 
التخ�ص�صات  ذات  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  ال��ع��دي��د  ر���ص��د  ومت 
الإدارية وامليدانية املالئمة للعن�صر الرجايل والن�صائي 
يف خمتلف اإمارات الدولة من خالل الت�صجيل يف املوقع 
احل�����ص��ور يف  اأث��ن��اء  الت�صجيل  اأو  ل���ل���وزارة  الل���ك���رتوين 

املعر�س بوا�صطة الأجهزة املوجودة يف من�صة الوزارة.
اإدارة  م��دي��ر  ال�صام�صي  ن��ا���ص��ر  ع��ب��داهلل  العقيد  وق���ال 
ي�صكل  املعر�س  اإن  الداخلية،  ب��وزارة  والتعين  الختيار 
فر�صة كبرية جلذب الكفاءات والكوادر الوطنية ال�صابة 

م���ن خ��ري��ج��ي اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل يف خمتلف 
الوظيفية  الفر�س  على  واطالعهم  ال���وزارة  قطاعات 
البناء  لعملية  الأ�صا�صية  الركيزة  باعتبارهم  املتوفرة 
املتقدمن  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك���رب  وا�صتقطاب  وال��ت��ق��دم 
تتميز  التي  الوطنية،  اخلدمة  منت�صبي  من  للوظائف 
خريج  يكون  بحيث  واملعرفية  التدريبية  الناحية  م��ن 
اخلدمة الوطنية جاهزا لالنخراط يف العمل ال�صرطي 

دون احلاجة اإىل اللتحاق بدورات تاأ�صي�صية.
ك��ب��رياً من  ال����وزارة ا�صتقطب ع���دداً  اأن ج��ن��اح  واأ���ص��اف 
خمتلف  يف  ال�����ص��رط��ي  للعمل  الن��ت�����ص��اب  يف  ال��راغ��ب��ن 
امل��ت��ق��دم��ن بطلبات  ال��ق��ط��اع��ات ح��ي��ث مت���ت م��ق��اب��ل��ة 
اإدارات  خمتلف  يف  ال�صاغرة  ال��وظ��ائ��ف  على  احل�صول 
الوزارة. واأكد اأن م�صاركة الوزارة يف هذا املعر�س تاأتي يف 
اإطار جهودها الرامية للم�صاهمة يف خمتلف الفعاليات 
التي تخدم جمتمع الإم���ارات، خا�صة يف جمال متكن 
ال��ت��ي تلبي  ال��ف��ر���س الوظيفية  ال��وط��ن وت��وف��ري  اأب��ن��اء 

طموحاتهم وت�صاهم يف بناء م�صتقبلهم.

حفاظًا على كفاءتها وجاهزيتها

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال �ضيانة �ضبكات �ضرف مياه الأمطار يف جزيرة اأبوظبي والرب الرئي�ضي

ثالثة و�صتة اأ�صهر وب�صكل �صنوي، 
الأعمال  ه���ذه  ت��ك��رار  ي��ت��م  ح��ي��ث 
ال�صيانة  لربنامج  وف��ق��اً  ع��ام  ك��ل 

املعتمد لدى البلدية.
اأعمال  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����ص���اف���ت 
واإزالة  تنظيف  تت�صمن  ال�صيانة 
�صرف  ���ص��ب��ك��ات  يف  الن�������ص���دادات 
حمطات  و�صيانة  الأمطار،  مياه 
الرفع لنظام �صرف املياه، وكذلك 
�صيانة �صنوية خلزانات املحطات، 

ملدينة اأبوظبي.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأو�صحت 
اأعمال  كافة  من  النتهاء  مت  اأن��ه 
ال�����ص��ي��ان��ة وال��ت��ن��ظ��ي��ف ال�����دوري 
جلميع �صبكات وفتحات ت�صريف 
م��ي��اه الأم����ط����ار ال���واق���ع���ة �صمن 
للبلدية،  اجل�����غ�����رايف  ال���ن���ط���اق 
م�صرية اإىل اأن حمطات ت�صريف 
مياه الأمطار تتم �صيانتها ب�صكل 
اأ���ص��ب��وع��ي و���ص��ه��ري، وك��ذل��ك كل 

•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن����زت 
التابعة لدائرة البلديات والنقل، 
���ص��ب��ك��ات �صرف  اأع���م���ال ���ص��ي��ان��ة 
املناطق  ك��اف��ة  الأم���ط���ار يف  م��ي��اه 
اجلغرايف  النطاق  �صمن  الواقعة 
يف  الفرعية  وم��راك��زه��ا  للبلدية 
الرئي�صي،  والرب  اأبوظبي  جزيرة 
ال�صركاء  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون 

ال�صرتاتيجين. 
احلفاظ  اإىل  الأع���م���ال  وه��دف��ت 
على �صبكات �صرف مياه الأمطار 
ورف���ع ك��ف��اءت��ه��ا، وت��ع��زي��ز املظهر 
يواكب  مب����ا  ال����ع����ام  احل���������ص����اري 
ال����ت����ط����ور وال����ن����م����و ال����ع����م����راين 
وكذلك  اأب��وظ��ب��ي،  ت�صهده  ال���ذي 
حفاظاً  املرورية  احلركة  حت�صن 
ال��ع��ام��ة، وتعزيز  ال�����ص��الم��ة  ع��ل��ى 
معايري جودة احلياة مبا ي�صاهم 
املجتمع  اأف������راد  ك��اف��ة  اإ���ص��ع��اد  يف 
والزوار  واملقيمن  املواطنن  من 

�صرف  �صبكات  متابعة  تتم  حيث 
مبا  املو�صم،  طوال  الأمطار  مياه 
امل���ي���اه ح�صب  ت�����ص��ري��ف  ي�����ص��م��ن 
كميات هطول الأمطار ال�صنوية، 
اإن�صاء  متوا�صل  ب�صكل  يتم  كما 
واإ�صافة �صبكات جديدة يف املناطق 
وكذلك  ت���ط���وي���ره���ا،  ي��ت��م  ال���ت���ي 
ال�صبكات  تلك  وتنظيف  �صيانة 
ب�صكل دوري وم�صتمر للمحافظة 
وتوؤكد  الت�صغيلية.  كفاءتها  على 
اأنها تكثف  اأبوظبي  بلدية مدينة 
كفاءة  ورف�����ع  ال�����ص��ي��ان��ة  اأع����م����ال 
�صبكات �صرف مياه الأمطار قبل 
امل��ط��ري��ة، وكذلك  امل��وا���ص��م  حلول 
التابعة  ال���ف���ن���ي���ة  ال����ف����رق  ق���ي���ام 
اأن���ظ���م���ة �صرف  ل��ف��ري��ق ���ص��ي��ان��ة 
مياه الأمطار يف البلدية بزيارات 
ب�صكل م�صتمر،  ميدانية للمواقع 
وعمل  جاهزية  من  التاأكد  ليتم 
املطلوبة،  بالكفاءة  الأنظمة  هذه 
ال�صتجابة  خ���ط���ط  وحت����دي����ث 

ب�صكل م�صتمر. 

للم�صبات  ال�����ص��ن��وي��ة  وال�����ص��ي��ان��ة 
الرتداد،  عدم  وبوابات  البحرية 
ومراقبة  متابعة  اإىل  بالإ�صافة 
حمطات  يف  وال��ت��ح��ك��م  الت�صغيل 
الأم��ط��ار من خالل  مياه  �صرف 

نظام "ال�صكادا".
اأن  اأبوظبي  واأفادت بلدية مدينة 
ملعايري  اأعمال ال�صيانة تتم وفقاً 
ت��ع��زي��ز ال����ص���ت���دام���ة، ح��ي��ث يتم 
للبيئة،  �صديقه  م��واد  ا�صتخدام 
الكربونية،  الن��ب��ع��اث��ات  وتقليل 
وتطبيق معايري البيئة وال�صحة 
الأرواح  على  حفاظاً  وال�صالمة، 
حماية  وك����ذل����ك  وامل���م���ت���ل���ك���ات، 
التحتية،  والبنية  الطرق  اأ�صول 
عمليات  اأمت���ت���ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
مراقبة حمطات ال�صخ با�صتخدام 
واأ�صارت   ."SCADA" نظام 
ت�صريف  ن��ظ��ام  اأن  اإىل  ال��ب��ل��دي��ة 
اأبوظبي  الأمطار يف مدينة  مياه 
وفقاً  وت���ن���ف���ي���ذه  ت�����ص��م��ي��م��ه  مت 
الدولية،  والنظم  املعايري  لأعلى 

�حلفل �خلتامي جلائزة م�سلم بن حم لالبتكار يف دورتها �لثانية

م�ضلم بن حم: البتكار اأ�ضا�س املجتمعات الطموحة
•• العني  - الفجر

ال�����ص��ي��خ م�صلم  ب��رع��اي��ة وح�����ص��ور 
ب��ن ح��م ال��ع��ام��ري ع�����ص��و املجل�س 
ال����ص���ت�������ص���اري ال���وط���ن���ي لإم�������ارة 
اخلتامي  احل��ف��ل  اأق���ي���م  اأب��وظ��ب��ي 
لالبتكار"  حم  بن  "م�صلم  جلائزة 
ال��ث��ان��ي��ة مب��رك��ز �صامل  يف دورت���ه���ا 
ب��ن ح��م ال��ث��ق��ايف يف م��دن��ي��ة العن 
بح�صور ال�صيخ الدكتور حممد بن 
م�صلم ب��ن ح��م وع��دد م��ن اجلهات 
وبع�س  واخل����ا�����ص����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
الدولة  يف  العتبارية  ال�صخ�صيات 
ترحيبية  بكلمة  احل��ف��ل  ا�صتهل   .
التي  اجل��ه��ود  ت��ن��اول��ت  بال�صيوف 
دعم  ال��ر���ص��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  توليها 
عن  واحلديث  واملبتكرين  البتكار 
اهلل  طيب  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 
ثراه موؤ�ص�س الدولة رائد البتكار 
الدولة  احت�����اد  ف���ك���رة  خ����الل  م���ن 
م��ه��م��اً، عمل  اب��ت��ك��اراً  ت�صكل  ال��ت��ي 
ال��دول��ة، وع��زز دورها  على توحيد 

ال�صرتاتيجي .
وم����ن ث���م ق����ام ال�����ص��ي��خ م�����ص��ل��م بن 
�صخ�صيات  بتكرمي  ال��ع��ام��ري  ح��م 
ه���ام�������س احلفل  ع���ل���ى  اع���ت���ب���اري���ة 
يف  متميزة  اب��داع��ي��ة  ب�صمات  ل��ه��ا 
ال�صيخ  وه�����م  خم��ت��ل��ف��ة  جم������الت 
خالد بن طناف املنهايل يف جمال 
اخل���دم���ات الن�����ص��ان��ي��ة وامل���ب���ادرات 
املجتمعية ، ال�صتاذ الدكتور عالء 
والعلوم،  الثقافة  جمال  يف  نور�س 
وامل�����وؤل�����ف امل�������ص���رح���ي ����ص���ال���ح بن 
الفنون  جمال  يف  العامري  كرامة 
الفئات  ت���ك���رمي  مت  ذل����ك  وب���ع���د   ،

ع�����ام امل��ق��ب��ل��ة وت���ن���وع���ت امل���ج���الت 
املتقدمن  ق���ب���ل  م�����ن  امل����خ����ت����ارة 
والتكنولوجيا،  والعلوم  "ال�صحة 
ال����ع����م����ل الإن�����������ص�����اين واخل��������ريي، 
املقدمة  الأف���ك���ار  ع���دد  والتعليم" 
على  موزعة  فكرة  ال�100  جت��اوز 
خم��ت��ل��ف جم����الت اجل���ائ���زة ،عدد 
املقدمة من قبل اجلهات  امل�صاريع 
،ع���دد  23 م�����ص��روع��ا  احل��ك��وم��ي��ة 
امل�صاريع والأفكار املقدمة من قبل 
الأفكار حوايل 80 م�صروع موزعة 
16 م�صروعا  كالتايل:"ال�صحة": 
 22 والتكنولوجيا":  "العلوم   –
ال�صطناعي":  "الذكاء  م�صروعا 
 14 – "التعليم":  م�صروعا   28

م�صروعا .

يف  �صياحي  با�س  م�صروع  التالية: 
عبداهلل  م��ن  م��ق��دم  ال��ع��ن  مدينة 
���ص��ع��ي��د ال��غ��ف��ل��ي ، م���رك���ز ب���ن حم 
والدرا�صات  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل���الأب���ح���اث 
الإح�صائية املبتكر للدكتورة و�صن 
وموهبة  ال���ط���ائ���ي،  ال���دي���ن  ع����الء 
ال�صام�صي،  �صعيد  لأم���ل  ال���ق���راءة 
و�صوار ذكي ملحاربة التنمر املدر�صي 

لأ�صماء اأحمد ال�صحي .
واأك���������د ال�������ص���ي���خ م�������ص���ل���م ب�����ن حم 
الب��ت��ك��ار يف  اأهمية  ال��ع��ام��ري على 
تعرف  ل  طموحة  جمتمعات  بناء 
فالبتكار  بامل�صتحيل  تعرتف  ول 
امل�صتحيل  مل���ح���ارب���ة  ال�������ص���الح  ه���و 
باملبتكرين  تهتم  التي  واملجتمعات 
هي  وامل�صاندة  ال��دع��م  لهم  وت��ق��دم 

ب���اجل���ائ���زة ح��ي��ث �صمت  ال���ف���ائ���زة 
اأ�صا�صيتن:  فئتن  املكرمة  الفئات 
و�صملت  وامل���وؤ����ص�������ص���ات،  الأف���������راد 
امل�صاريع:  ع��ل��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ف��ئ��ة 
البيئة:  و  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 
 ، النفايات"  تدوير  اإع��ادة  "حملة 
للعلوم  زاي���د  ب��ن  �صيف  اأك��ادمي��ي��ة 
ال�صرطية والأمنية: "�صارع احل�س 
الأمني " قوة املالحظة " يف اإدارة 
مدينة  بلدية  ال�صرطي"،  التاأهيل 
حدائق  �صيانة  "م�صروع  ال��ع��ن: 
ا�صحاب  ت��خ��دم  ال��ع��ن  م��دي��ن��ة  يف 
الهمم وذويهم"، م�صت�صفى العن: 
خا�صة  ال��دار  بركة  برزة  "مبادرة 

بكبار املواطنن" .
امل�صاريع  الأف��������راد  ف��ئ��ة  و���ص��م��ت 

مزدهرة  ت�صتمر  ال��ت��ي  املجتمعات 
امل���راك���ز الأوىل  اأف����راده����ا  وي��ح��ت��ل 
ال����ع����امل يف  دول  ع���ل���ى  م��ت��ف��وق��ن 
احلفل  ختام  ويف   . كافة  امل��ج��الت 
تقدم ال�صيخ م�صلم بن حم بالتهنئة 
جلميع الفائزين باجلائزة ودعاهم 
لأن ي�صتمروا يف تنفيذ م�صاريعهم 
خدمة  اإىل  تهدف  التي  الطموحة 

املجتمع وت�صاهم يف تقدمه .
م�صلم  جائز  ب��اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
بن حم لالبتكار يف دورتها الثانية 
�صهدت اإقباًل كبرياً من قبل اأفراد 
اجلهات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع 
احلكومية حيث حر�س املتقدمون 
ع���ل���ى ط�����رح اأف����ك����ار ت��ت��م��ا���ص��ى مع 
اخلم�صن  خ��الل  الدولة  توجهات 
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اأخبـار الإمـارات

�لتفاقيات تعزز ح�سور »و�م« على م�ستوى �لعامل مزود� �إعالميا موثوقا باللغات �ملختلفة

يف اإك�ضبو 2020 دبي.. »وام« توقع 5 اتفاقيات مع كربيات املوؤ�ض�ضات الإعالمية يف اأمريكا الالتينية 
- حممد �لري�سي: �لتفاقيات ت�سهم يف �إي�سال ر�سالة �لإمار�ت و�إجناز�تها �حل�سارية و�لإن�سانية �إىل �سعوب �لعامل
- جناح �إك�سبو 2020 دبي يف �إبهار �لعامل يج�سد روؤى وتوجيها �لقيادة �لر�سيدة �ل�سائبة وجناعة ��سرت�تيجيات 

�لإمار�ت ل�ست�سر�ف �مل�ستقبل
- م�سوؤولو �ملوؤ�س�سات �لإعالمية يف �أمريكا �لالتينية ي�سيدون مبا حققته �لإمار�ت من جناحات ��ستثنائية خالل 

��ست�سافة �لعامل يف �إك�سبو 2020 دبي

�ضقر غبا�س يبحث مع رئي�ضة برملان موزمبيق �ضبل تعزيز وتفعيل العالقات الربملانية  

لآفاق  امل�صرتك  الربملاين  بالعمل 
اأو�صع، مبا يخدم الأطر الربملانية، 
والرقابية  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  �����ص����واء 

والدبلوما�صية الربملانية.
وق��دم��ت دع��وة اإىل م��ع��ايل  �صقر 
غبا�س لزيارة  جمهورية موزمبيق 

ع��ل��ى راأ������س وف���د امل��ج��ل�����س بهدف 
الق�صايا  خمتلف  بحث  موا�صلة 

ذات الهتمام امل�صرتك.

اوجه التعاون.
م������ن ج����ان����ب����ه����ا ع��������ربت م���ع���ايل 
رئي�صة  بيا�س  لوريندا  اإ�صبريان�صا 
ب��رمل��ان ج��م��ه��وري��ة م��وزم��ب��ي��ق عن 
اليجابية   ل��ل��م��واق��ف  ت��ق��دي��ره��ا 
خمتلف  يف  الم������������ارات  ل�����دول�����ة 
التي  وجهودها  الدولية  الق�صايا 
ت�صهم اإيجابا يف حتقيق ال�صتقرار 
م�صانتدتها  واي���������ص����ا   ال�������دويل 
وتقدمي  م��وزم��ب��ي��ق  جل��م��ه��وري��ة 

خمتلف اأ�صكال الدعم . 
واأكدت معاليها علي اأهمية تعزيز 
خمتلف  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
الربملانية  وخ���ا����ص���ة  امل�����ج�����الت 
املوقعة  التفاهم   مذكرة  وتفعيل 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ب��ن 
وب���رمل���ان م��وزم��ب��ي��ق ، والرت���ق���اء 

الإم����ارات  دول���ة  �صيا�صة  اإن  وق���ال 
ال�صداقة  ج�صور  م��د  على  تعمل 
وت��و���ص��ي��ع ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة دول 
التعاون  مفاهيم  واإر���ص��اء  العامل، 
امل�صرتك وتبادل احلوار والتفاهم 
ونبذ  ال���ت�������ص���ام���ح  اأ�����ص���������س  ع���ل���ى 
طبيعتها،  ك��ان��ت  اأي����ا  اخل���الف���ات 
والتعاي�س  الت�صامح  نهج  وات��ب��اع 
واحللول  الدبلوما�صية  وت��ق��دمي 
على  ال�صراعات  حل  يف  ال�صلمية 

اأية اعتبارات اأخرى.
وا����ص���ار م��ع��ايل �صقر غ��ب��ا���س ايل 
علي  الم����ارات حري�صة  دول���ة  ان 
موزمبيق  ج��م��ه��وري��ة  م�����ص��ان��دة 
يف  التنمية  جم���الت  خمتلف  يف 
وحكومتي  ق��ي��ادت��ي  ح��ر���س  ظ���ل 
ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ي ت��ط��وي��ر خمتلف 

ال�صديقن،  وال�صعبن  البلدين 
موزمبيق  جل��م��ه��وري��ة  م��ت��م��ن��ي��ا 
التقدم  دوام  ال�����ص��دي��ق  و���ص��ع��ب��ه��ا 

والتنمية وال�صتقرار.
واأك��د معايل �صقر غبا�س حر�س 
على  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
وروؤيتها  الدولة  توجهات  مواكبة 
ح����ي����ال خم���ت���ل���ف ال���ق�������ص���اي���ا ويف 
والأمن  ال�صالم  تعزيز  مقدمتها 
املنطقة  �صعوب  لدى  وال�صتقرار 
تفعيل  ع�����ن  ف�������ص���ال  وال������ع������امل، 
ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
واملنظمات  والحت��ادات  الربملانات 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، لأه��م��ي��ة دور 
يف  �صعوبها  متثيل  يف  ال��ربمل��ان��ات 
ال��ع��ام م��ن تطور  ظ��ل م��ا ي�صهده 

على خمتلف ال�صعد.

ل �صيما على �صعيد تفعيل ودعم 
العالقات الثنائية بن البلدين.  

ح�صر اللقاء �صعادة كل من ناعمة 
عبد الرحمن املن�صوري، وحممد 
املجل�س  اأع�����ص��اء  الك�صف  عي�صي 
و�صعادة   ، الحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال��ن��ع��ي��م��ي المن 
العام للمجل�س الوطني الحتادي، 
المن  الب�صطي  ع��ف��راء  و�صعادة 
العام امل�صاعد لالت�صال الربملاين 

باملجل�س.
ال��ل��ق��اء رح���ب معايل  ب��داي��ة   ويف 
اإ�صبريان�صا  �صقر غبا�س  مبعايل 
برملان  رئ��ي�����ص��ة  ب��ي��ا���س  ل���وري���ن���دا 
والوفد   ، م��وزم��ب��ي��ق  ج��م��ه��وري��ة 
امل����راف����ق ل���ه���ا، واأك�������د ع���ل���ى عمق 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي تربط 

•• اأبو ظبي-الفجر:   

غبا�س  ���ص��ق��ر  م���ع���ايل  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
رئي�س املجل�س الوطني الحتادي، 
معايل  باأبوظبي  املجل�س  مقر  يف 
رئي�صة  بيا�س  لوريندا  اإ�صبريان�صا 
موزمبيق،علي  جمهورية  ب��رمل��ان 
اأع���م���ال  ه���ام�������س م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
اجل���ل�������ص���ة ال���ت���ا����ص���ع���ة ل���ل���ربمل���ان 
التي  وال�صالم  للت�صامح  ال���دويل 
امل��ج��ل�����س الوطني  ع��ق��دت مب��ق��ر  
الحتادي، ومت خالل اللقاء بحث 
التعاون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل 
ال����ربمل����اين ب����ن اجل���ان���ب���ن، من 
وتعزيز  ال���زي���ارات  ت��ب��ادل  خ���الل 
والت�صاور حيال خمتلف  التن�صيق 
امل�صرتك  الهتمام  ذات  الق�صايا 

الفكر والإبداع والتقنيات احلديثة ر�ضالة جناح لتفيا يف اأك�ضبو 2020 

العاملي متا�صيا مع قيمها ومبادئها 
ال�صالم  حت���ق���ي���ق  يف  ال���را����ص���خ���ة 
الإن�صاين  والت�صامن  والت�صامح 
ب����ن ب���ن���ي ال���ب�������ص���ر. وع�������ربوا عن 
دولة  الكبري مبا حققته  اإعجابهم 
ا�صتثنائية  جناحات  من  الإم���ارات 
اإك�صبو  يف  العامل  ا�صت�صافة  خالل 
اأ�صهر   6 م��دى  على  دب��ي   2020
واجلهد  ال���ع���م���ل  م����ن  م��ت��وا���ص��ل��ة 
على  القائمة  الإجن����ازات  وحتقيق 
التعاون الدويل ملواجهة التحديات 
وو���ص��ع احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة ل��ه��ا مبا 
ي��ج�����ص��د الإم����ك����ان����ات الإم����ارات����ي����ة 
ا����ص���ت�������ص���اف���ة ك���ربى  ال���ع���ال���ي���ة يف 

الأحداث العاملي.
الإم�����ارات بنجاح  اإن دول���ة  وق��ال��وا 
تكتب  املبهر  دب��ي   2020 اإك�صبو 
م��ن ف�صول  ج��دي��دا  ال��ي��وم ف�صال 
وال�����ذي ي�صاف  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ري���ادة 
نتطلع  حيث  احل��اف��ل  �صجلها  اإىل 
اإىل روؤية مبادرة وم�صروع اإماراتي 
الإن�صانية  م��ن��ه  ت�صتفيد  ج��دي��د 
ترحيبهم  ع��ن  واأع���رب���وا  ج��م��ع��اء. 
ورغبتهم بامل�صاركة يف الكوجنر�س 
ت�صت�صيفه  ال��ذي  لالإعالم  العاملي 
اأبوظبي نوفمرب املقبل للم�صاهمة 
يف دف����ع اجل���ه���ود ال���دول���ي���ة ودع���م 
ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة وامل�����ص��ارك��ة يف 
���ص��ن��اع��ة من������وذج ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي من 
ال��ت��ع��اون الإع���الم���ي ال��ع��امل��ي قادر 
امل�صتدامة  التنمية  م�����ص��رية  دف���ع 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل م���ن اأج���ل 
ال�صعوب  جلميع  م�����ص��رق  م�صتقل 

واملجتمعات.

الأربعة  الغرف  ال��زائ��ر عرب  ومي��ر 
لي�صل اإىل ا�صتك�صاف معاين رمزية 
وهي عبارة عن مرايا و�صعت ب�صكل 
ن�صف قطري حول حميط الغرفة 
ب�صكل  فيها  نف�صه  ال��زائ��ر  وي���رى 
منت�صفها،  يف  ال��وق��وف  عند  كامل 
ال�صوتية  امل�����وؤث�����رات  ب��ع�����س  م����ع 
عن  ف�صاًل  الغرفة،  حميط  ح��ول 
للتقاط  اإك�����ص��ب��و  زوار  اإم��ك��ان��ي��ة 
�صورة لأنف�صهم عن طريق كامريا 
عرب  ا�صتالمها  ثم  وا�صعة،  بزاوية 
ال���ه���وات���ف اجل�����وال�����ة، وه������ذا يعد 
والتى  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م����ن 
ا�صتح�صانهم،  ونالت  الزوار  ابهرت 
التقليدي  اللبا�س  اإىل  بالإ�صافة 
وامل�صغولت  وال�����رج�����ال  ل��ل��ن�����ص��اء 
اإىل  تعود  التى  واحل���رف  ال��ي��دوي��ة 
الثقايف  والرتاث  املحلية  ال�صناعة 

املتناقل بن الأجيال.

حمدان بن حممد ي�ضدر قرارا ب�ضاأن تنظيم مواقف املركبات يف اإمارة دبي
��ستحقاق ر�سوم �ملو�قف �جلانبّية ومو�قف �ل�ّساحات من �لثامنة �سباحًا وحتى �لعا�سرة م�ساًء 

�لر�سوم ُت�ستحق من �لثنني �إىل �ل�سبت و�ملو�قف جمانية يف �لعطالت �لر�سمية و�أّيام �لأحد بدًل من �جلمعة 
القرار على ا�صتبدال املادة ال�صاد�صة من قرار املجل�س 
التنفيذي رقم 5 ل�صنة 2016 ب�صاأن تنظيم مواقف 

املركبات يف اإمارة دبي وتعديالته ..
ر�صم  ا�صتحقاق  اأوق����ات  ال��ن�����س اجل��دي��د  ��ل  ف�����صّ ح��ي��ث 
املواقف  يف  ال��ر���ص��م  ُي�صتحق  اإذ  الإم�����ارة،  يف  ال��وق��وف 
ابتداًء  �صاعة،   14 مل��دة  ال�ّصاحات  وم��واق��ف  اجلانبية 
من الثامنة �صباحاً وحتى العا�صرة م�صاًء، طوال اأيام 

جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ام  للمدير  يجوز  للقرار،  ووف��ق��اً 
تعديل  دب��ي،  يف  وامل��وا���ص��الت  الطرق  بهيئة  املديرين 
اأو عدم  اأو تخفي�صها  املواقف  ر�صوم  ا�صتحقاق  اأوق��ات 
اإخ�صاع بع�س الأ�صخا�س اأو الأماكن اأو الأوقات وفقا 
اأن  على  ال�صاأن،  هذا  يف  اعتمادها  يتم  التي  للمعايري 
من  ب��ه  وُيعمل  الر�صمّية،  اجل��ري��دة  يف  ال��ق��رار  ُين�صر 

تاريخ ن�صره.

•• دبي-وام:

اآل  ب��ن را���ص��د  اأ���ص��در �صمو ال�صيخ ح��م��دان ب��ن حممد 
م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ، 
2022 بتعديل بع�س  18 ل�صنة  ق��رار املجل�س رق��م  
 2016 ل�صنة   5 رقم  التنفيذي  املجل�س  ق��رار  اأحكام 
ون�ّس  دب��ي.  اإم���ارة  يف  املركبات  م��واق��ف  تنظيم  ب�صاأن 

الأ���ص��ب��وع م��ا ع��دا اأي���ام الأح���د وال��ع��ط��الت الر�صمّية. 
فُت�صتحق  الطوابق،  متعددة  املباين  ملواقف  وبالن�صبة 
الأ���ص��ب��وع، ويكون  اأي��ام  24 �صاعة ط��وال  مل��دة  الر�صوم 
 4 ب��واق��ع  العامة  امل��واق��ف  الأق�����ص��ى ل�صتخدام  احل��د 
�صاعة  و24  اجل��ان��ب��ي��ة،  ل��ل��م��واق��ف  بالن�صبة  ُمت�صلة 
ُمت�صلة ملواقف ال�صاحات، و 30 يوماً ُمت�صلة ملواقف 

املباين متعددة الطوابق.

ال�صراكات  خ�����الل  م����ن  ال���ع���امل���ي 
ال���دول���ي���ة ال��ف��اع��ل��ة ان��ط��الق��ا من 

الإمارات اإىل العامل اأجمع.
من جانبهم اأكد م�صوؤولو املوؤ�ص�صات 
التلفزيونية  والقنوات  الإعالمية 
تعزيز  اأن  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم��ري��ك��ا  يف 
اأنباء  التعاون الإعالمي مع وكالة 
الإمارات “وام” ميكن موؤ�ص�صاتهم 
الن�صاط  م�����ن  ال�����ص����ت����ف����ادة  م�����ن 
والإن�صاين  والتنموي  القت�صادي 
ال�صاحة  ع��ل��ى  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
يف  حموريا  مركزا  كونها  الدولية 
متتلكه  مبا  العاملي  القرار  �صناعة 
م��ن ت��اأث��ري وث��ق��ة دول��ي��ن كبريين 
واإجنازاتها  مبادراتها  اإىل  اإ�صافة 
ت�صهم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  وم�صاريعها 
يف ت��ع��زي��ز ال���ص��ت��ق��رار والزده������ار 

ال��ع��امل يعك�س روؤى  اإب��ه��ار  دب��ي يف 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  وت���وج���ي���ه���ات 
ا�صرتاتيجيات  وجن��اع��ة  ال�صائبة 
امل�صتقبل  ل���ص��ت�����ص��راف  الإم�������ارات 
املخل�صن  اأب����ن����ائ����ه����ا  ب�������ص���واع���د 
اأكرث  م�صتدام  م�صتقبل  و�صناعة 
ازدهارا قائم على الإبداع والبتكار 
مبا  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  اأدوات  وام����ت����الك 
امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  ي��ع��زز 
ن��ح��و خ��م�����ص��ن ع��ام��ا ج���دي���دة من 

الإجنازات والريادة.
واأعرب �صعادته عن تطلعه مل�صاركة 
و�صائل الإعالم باأمرييكا الالتينية 
لالإعالم  ال��ع��امل��ي  ال��ك��وجن��ر���س  يف 
الذي ت�صت�صيفه اأبوظبي يف دورته 
للم�صاركة  املقبل  نوفمرب  الأوىل 
الإع���الم  ق��ط��اع  م�صتقبل  ر���ص��م  يف 

تعزيز التعاون ال��دويل يف خمتلف 
ل�صيما  وال���ق���ط���اع���ات  امل����ج����الت 
تعزيز  يف  ي�صهم  ال���ذي  الإع��الم��ي 
بن  والثقايف  احل�صاري  التقارب 
العامل.  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ص��ع��وب 
املوؤ�ص�صات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإن  وق���ال 
اإطار  يف  ياأتي  الدولية  الإعالمية 
الإمارات  اأنباء  وكالة  ا�صرتاتيجية 
انت�صارها  ن��ط��اق  وتو�صيع  “وام” 
العامل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  اجل���غ���رايف 
ب��ه��دف اإي�����ص��ال ر���ص��ال��ة الإم�����ارات 
احل�صارية اإىل �صعوب العامل اأجمع 
وتعزيز قوة الإم��ارات الناعمة من 
خالل قطاع اإعالم موثوق وموؤثر 
امل�صتجدات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ق�����ادرة 

العاملية باحرتافية وكفاءة عالية.
واأ�صار اإىل اأن جناح اإك�صبو 2020 

وحت�����ص��ل وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم������ارات 
الت��ف��اق��ي��ات على  مب��وج��ب  “وام” 
والفيديوهات  اخل����ربي����ة  امل�������واد 
باملوؤ�ص�صات  اخل���ا����ص���ة  وال�������ص���ور 
التلفزيونية  والقنوات  الإعالمية 
والتوزيع  ال����ص���ت���خ���دام  ل���غ���ر����س 
اخلا�صة  الإعالمية  املن�صات  على 
باللغات  و����ص���رك���ائ���ه���ا  ب���ال���وك���ال���ة 

املختلفة.
واأكد �صعادة حممد جالل الري�صي 
اأن عقد هذه التفاقيات املهمة مع 
يف  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ص�صات  ك��ربي��ات 
اإك�صبو  مقر  يف  الالتينية  اأمريكا 
مهمة  دللت  يحمل  دبي   2020
الكبري  النجاح  جلي  ب�صكل  جت�صد 
اأه������م ح�����دث ثقايف  ال������ذي ح��ق��ق��ه 
اأر���س الإم���ارات يف  وح�صاري على 

امل��وؤ���ص�����ص��ات الإع���الم���ي���ة يف دول���ة 
الالتينية  اأمريكا  ودول  الإم���ارات 
وفقاً  امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  مبا 
لالأنظمة والت�صريعات املعمول بها 

يف الدول �صمن التفاقيات.
يتبادل  الت���ف���اق���ي���ات  ومب����وج����ب 
اليومية  جميع الأط���راف الأخ��ب��ار 
والإ�صبانية  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغات 
وال�صور  وال��ع��رب��ي��ة  وال��ربت��غ��ال��ي��ة 
ال�صتخدام  لغر�س  والفيديوهات 
اخلا�صة  املن�صات  على  وال��ت��وزي��ع 
ب����ه����ذه امل����وؤ�����ص���������ص����ات الإع����الم����ي����ة 
و�صركائها حول العامل اإ�صافة اإىل 
ن�صراتهم  يف  امل���واد  ه��ذه  ا�صتخدام 
و�صائل  على  وتوزيعها  الإخ��ب��اري��ة 
بهم يف  اخلا�صة  املختلفة  الإع��الم 

هذه البلدان.

دي���از  روب���رت���و  و   ONCE ل��ق��ن��اة 
ل�صحيفة  ال����ت����ح����ري����ر  م�����دي�����ر 
 FOLHA DE S.PAULO
التنفيذي  الرئي�س  �صامية  وباولو 
لو  وه�����وغ�����و   UOL ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
ج��ن ت��اي، امل��دي��ر ال��ع��ام لتلفزيون 
وممثل   TELECURACAO
ع�����ن م����دي����ر ع�������ام وك�����ال�����ة اأن����ب����اء 
الربازيلية.   FOLHAPRESS
تعزيز  اإىل  الت��ف��اق��ي��ات  وت���ه���دف 
املهني  الإع��الم��ي  التعاون  رواب���ط 
ب��ن وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات “وام” 
والقنوات  الإع��الم��ي��ة  واملوؤ�ص�صات 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمال  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
واملحتوى  الإخ������ب������اري  ال����ت����ب����ادل 
عالقات  وت���اأ����ص���ي�������س  الإع�����الم�����ي 
����ص���داق���ة وت����ع����اون م�������ص���ت���دام بن 

اأي�صا يف  وتتميز  الأب��ح��اث،  جم��ال 
ق��ط��اع  ���ص��ن��اع��ة ال��ط��ائ��رات بدون 
الفرتا�صي  الواقع  وبرامج  طيار، 
وامليكرفونات، والتقنيات احلديثة، 
الأ�صباب  ولهذه  الف�صاء،  ورحالت 
متكنت من اأن تنال املرتبة الأوىل 
ع��ل��ى الحت�����اد الأوروب��������ي، ك��م��ا اأن 
الزوار  اأم��ام  الفر�صة  ات��اح  اجلناح 
وال�صياء  اجل�����دران  يلم�صوا  ب����اأن 
للمقتنيات  وال��ت��اأم��ل   ، لتجربتها 
التى ترجع اإىل األف ال�صنن، فهى 
غنية بق�ص�س ال�صعوب والأ�صاطري 
متت  وكيف  والنباتات،  والأ�صجار 
النقلة النوعية يف جمال ال�صناعة 
الآلت  ت�صييد  ح��ي��ث  امل�����ص��ت��دام��ة، 

و�صنع املنتجات عالية اجلودة.

و�صوًل اإىل �صناعة الزجاج امل�صاد 
اأثمن  ي��ح��م��ي  ال�����ذي  ل��الن��ع��ك��ا���س 
اللوفر  متحف  يف  الفنية  الأعمال 
ن�صبة  اأك��رب  لديها  واأن  باري�س،  يف 
يف  ي�صتغلن  الالتي  للمراأة  متكن 

والفلكلورية. 
ي��ت��ب��اه��ا ج��ن��اح لت��ف��ي��ا ب��اأن��ه��ا مدت 
ان�����واع اخل�صب  ب���اأج���ود  الإم�������ارات 
ال���ب���ت���ول ال���رق���ائ���ق���ي امل����وج����ود يف 
بالعامل،  ب���رج  اأط����ول  خليفة  ب���رج 

حركات تناغمية لأ�صهر اثنن من 
راق�صي الباليه يف لتفيا يتناقلون 
لوحة  م����ن  و����ص���ال����ص���ة  ت���ن���اغ���م  يف 
اأبرز  ل��ع��ر���س  اأخ����رى،  اإىل  رق��م��ي��ة 
التاريخية  واحل��ك��اي��ات  امل��ع��ل��وم��ات 

مبهر  ب�صكل  اجل�����دران  يف  مثبتة 
طبيعتها  روع�����ة  اجل���ن���اح  ي��ع��ر���س 
اخلالبة مب�صهدها البحري املتميز 
وتقاليدها  ال�����ص��ا���ص��ع��ة،  وغ��اب��ات��ه��ا 
ان�صجام  التي متتزج بكل  القدمية 
امل��ع��ا���ص��رة، وهذا  م��دن��ه��ا  روح  م��ع 
وا�����ص����ح����اً م�����ن خ������الل اجل�������دران 
اإىل  بالتكنولوجيا  ت��ت��ح��ول  ال��ت��ى 
خ�صبية  م���واد  م��ن  ع��ر���س  �صا�صات 
احلديثة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات  مم����زوج����ة 
اإمكانات  ق�����ص�����س  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ح��ك��ى 
مع  للم�صتقبلية،  وروؤيتها  الدولة 
اإىل  الإن�صان قدميا وحتوله  اب��راز 
الرتكيز  م���ع  احل����دي����ث،  ال��ع�����ص��ر 
امل����ذه����ل يف جمال  ال���ت���ق���دم  ع���ل���ى 
ويالحظ  املتقدمة،  التكنولوجيا 

البحرية  الأع�صاب  من  م�صتوحى 
كاملح�صول  ت�صتخدم  التي  املبتكر، 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ل��ب��ح��ر ال��ب��ل��ط��ي��ق، وقد 
�صنع من هذه الأع�صاب جمموعة 
بطريقة  امل��ن��ح��وت��ة  الأل�������واح  م���ن 
رائعة، حيث اأن هذه الالأواح �صكلت 
اجلدران  وج�صدت  متوا�صلة   كتل 

املرتا�صة واملزخرفة. 
برزت  ملحمة  لتفيا  ج��ن��اح  �صكل 
ال����ت����اري����خ وم���وق���ع���ه���ا اجل����غ����رايف 
وعر�س العادات والتقاليد والإرث 
ت�صليط  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ث��ق��ايف، 
ب��ي��ئ��ة مثالية  اأن���ه���ا  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
التكنولوجي  يتناغم فيها البتكار 
للطبيعة  امل����ث����ايل  ال���ت���ن���اغ���م  م����ع 
�صا�صات  خ��الل  وم��ن  وال�صتدامة، 

•• دبي-وام:

وقعت وكالة اأنباء الإمارات “وام” 
ات��ف��اق��ي��ات جديدة  خ��م�����س  اأم�������س 
ل���ل���ت���ع���اون الإع�����الم�����ي وال���ت���ب���ادل 
املوؤ�ص�صات  ك��ربي��ات  م��ع  الإخ��ب��اري 
التلفزيونية  والقنوات  الإعالمية 
اأمريكا  يف  الإذاع����ي����ة  وامل���ح���ط���ات 
اإط����ار تعزيز  ال��الت��ي��ن��ي��ة وذل���ك يف 
اجلهود الإعالمية لإي�صال ر�صالة 
والإن�صانية  احل�صارية  الإم����ارات 
اإىل دول العامل وباللغات املختلفة.
و�صملت التفاقيات التي مت توقيعها 
 2020 باإك�صبو  ال�صباب  جناح  يف 
 ONCE ت��ل��ف��زي��ون  �صبكة  دب����ي.. 
 FOLHA و�صحيفة  املك�صيكية 
الربازيلية   DE S.PAULO
 FOLHAPRESS اأنباء  ووكالة 
الربازيلية وال�صحفية اللكرتونية 
 Universo ال�����ربازي�����ل�����ي�����ة 
وتلفزيون   -  Online –UOL
يف   TELECURAçAO

كورا�صاو جنوب البحر الكاريبي.
وتاأتي التفاقيات ا�صتكمال جلهود 
لتعزيز  الإم���������ارات  اأن����ب����اء  وك���ال���ة 
العالقات مع املوؤ�ص�صات الإعالمية 
مزودا  ح�صورها  وتعزيز  الدولية 
املختلفة  باللغات  موثوقا  اإعالميا 
على م�صتوى العامل حيث بلغ عدد 
“وام”  وقعتها  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ات 
اأكرث  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  خ���الل 

من 19 اتفاقية عاملية.
وق����ع الت���ف���اق���ي���ات ���ص��ع��ادة حممد 
وكالة  ع��ام  م��دي��ر  الري�صي  ج��الل 
وكارلو�س  “وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
املنتدب  ال��ع�����ص��و  لف�������ال،  ب���ري���ت���و 

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

حت����ت ����ص���ع���ار ت��و���ص��ي��ل ال����رواب����ط 
لتفيا  ج��ن��اح  ي��دع��و  امل�صتع�صية  
باك�صبو  ال����ف����ر�����س  م���ن���ط���ق���ة  يف 
التعمق  اإىل  اجل���م���ه���ور   2020
الحتديات  و�صل�صلى  ما�صيها  يف 
الزائر  ول�����ريى  واج���ه���ت���ه���ا،  ال���ت���ي 
طبيعي  ج���زء  ال��ت��ج��ارب  اأن  ك��ي��ف 
الكت�صاف  اأن  وكيف  حياتها،  م��ن 
كما  الأح���الم،  حتفيق  من  يّقربك 
اأهتم اجلناح يف ت�صميمه الداخلي 
ال�صمع  بحا�صتي  التجربة  بتعزيز 
الطبيعة  بح�صور  معزز  والب�صر، 
�صممته  ���ص��ور  ملعر�س  ب��الإ���ص��اف��ة 
اأملع عقول لتفيا من اأفكار جديدة 
وف���ر����س ل��ل��ت��ع��اون امل�������ص���رتك مع 
الدول امل�صاركة يف املعر�س الدويل 
اأنه  الت�صميم  يف  واملده�س  اأك�صبو، 
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جل�صاتها  يف  ي�������ص���ارك  ك���م���ا  دول�������ة، 
املتحدثن  م��ن  ن��خ��ب��ة  وم��ن��ت��دي��ات��ه��ا 
احلكومين  امل�صوؤولن  اأب���رز  ت�صمل 
وروؤ�����ص����اء م��ن��ظ��م��ات وه��ي��ئ��ات دولية 
اأعمال  ورواد  عاملية  �صركات  وروؤ�صاء 
ب����ارزي����ن م����ن ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف 

العامل.
لأكرث  جامعة  من�صة  القمة  وت�صكل 
حيث  ع����امل����ي����ة،  م���ن���ظ���م���ة   30 م�����ن 
ال�صتثنائية  ن�صختها  يف  ت�صت�صيف 
هذا العام كبار امل�صوؤولن احلكومين 
ال��ق��ط��اع اخلا�س،  وق����ادة  واخل�����رباء 
احلكومات  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ل���ص��ت�����ص��راف 
جل�صات   110 م����ن  اأك������رث  ���ص��م��ن 

رئي�صية حوارية وتفاعلية.
وركزت القمة العاملية للحكومات منذ 
ت�صكيل  على   ،2013 ع��ام  اإطالقها 
امل�صتقبل  ح���ك���وم���ات  وا����ص���ت�������ص���راف 
للب�صرية،  اأف�����ص��ل  م�صتقبٍل  وب��ن��اء 
منظومة  ت���اأ����ص���ي�������س  يف  و����ص���اه���م���ت 
القائمة  الدولية  لل�صراكات  جديدة 
حكومات  وا���ص��ت�����ص��راف  اإل���ه���ام  ع��ل��ى 
امل�صتقبل. وت�صتعر�س جل�صات القمة 
احلالية  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  اأب�����رز 
بالأداء  الرتقاء  و�صبل  وامل�صتقبلية، 
احلكومات  ق��درة  وتعزيز  احلكومي، 
املت�صارعة  ال��ت��غ��ريات  ا���ص��ت��ب��اق  ع��ل��ى 
واب���ت���ك���ار احللول  ل��ه��ا  وال����ص���ت���ع���داد 
حت�صن  يف  توظيفها  ت�صمن  ال��ت��ي 
حياة املجتمعات، كما تركز على اآفاق 
خمتلف  يف  امل�صتقبلية  ال���ت���ط���ورات 
والتكنولوجية  العلمية  القطاعات 
وكيفية  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة،  وال���ط���ب���ي���ة 
ا���ص��ت��ث��م��اره��ا وت��وج��ي��ه��ه��ا مب���ا ي�صب 
بناء  وي�صمن  املجتمعات،  �صالح  يف 
م�صتقبل م�صتدام لالأجيال القادمة.

�أكدت �أن �لإمار�ت تقوم بدور ريادي يف جمال �لعمل �ملناخي

م�ضوؤولة اأممية ل�»وام«: اإك�ضبو 2020 قدم روؤية عاملية لتحقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة
2020 وهو  اإك�صبو  روؤي��ة  امل�صتدامة ج��زءا من  التنمية  اأه��داف  جعلت 
ما يظهر جليا يف الفعاليات املتنوعة التي مت تنظيمها يف هذا احلدث 
العاملي مثل اأ�صبوع اأهداف التنمية امل�صتدامة«. واأ�صافت اأن جميع اأركان 
اإك�صبو 2020 دبي وكافة مكوناته التي تركز على ال�صتدامة واحلفاظ 
على البيئة، توؤكد للزوار على اأهمية حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة 
واأنه ل ميكن لدولة اأن ت�صل لهذه الأهداف مبفردها فيجب اأن يكون 
اجلهد جماعيا وتكافليا«. ولفتت اإىل اأن دولة الإمارات ا�صتثمرت ب�صكل 
فامتلكت  الن�صائية،  وال��ك��وادر  ال�صباب  يف  الب�صري،  العن�صر  يف  متميز 

•• دبي-وام: 

التابعة  لل�صباب  ال�صت�صارية  املجموعة  رئي�صة  ال�صائم  ن�صرين  اأك��دت 
ميثل  2020 دبي”  اإك�صبو  اأن”  املناخ،  بتغري  واملعنية  املتحدة  ل��الأمم 
ت��ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة ف��ري��دة ت��ع��زز ال��ت��ع��اون ال����دويل وت���ربز ق����درات الدول 
روؤية  بلورة  يف  ي�صهم  كما  املتنوعة،  وبراجمها  وم�صاريعها  وتطلعاتها 

.  « م�صتقبلية تقود اإىل حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة 2030 
اإن دول��ة الإم���ارات  وق��ال��ت يف ح��وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات “وام”، 

اإرادة �صيا�صية ملختلف الدول لتحقيق هذه الغاية«. ونوهت اإىل اأن دولة 
الإمارات جنحت يف التغلب على كافة التحديات وقامت بتنظيم اإك�صبو 
ه��ذا احلدث  رب��ط  واإب��ه��ار كبري وق��د عملت على  بامتياز  دب��ي   2020
اأ�صا�صا  ت�صكل  التي  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  باأهمية  العاملي 
لبناء م�صتقبل مزدهر لالأجيال القادمة«. وتوجهت بالتهنئة اإىل دولة 
الإم��ارات وقيادتها الر�صيدة وحكومتها على جناحها يف ا�صت�صافة هذا 
تنقل  اأن  اأملها  دول��ة، معربة عن   192 نحو  العاملي مب�صاركة  احل��دث 

دولة الإمارات جتربتها يف تنظيم اإك�صبو 2020 اإىل خمتلف الدول.

خطة متكاملة للتنمية امل�صتدامة لن تعود فوائها على الإمارات فح�صب 
اأن دول��ة الإم���ارات تقوم  اإىل  واإمن��ا على العامل العربي ككل«. واأ���ص��ارت 
موؤمتر  ت�صتعد ل�صت�صافة  املناخي حيت  العمل  ري��ادي يف جمال  ب��دور 
“كوب  امل��ن��اخ  ب�����ص��اأن تغري  امل��ت��ح��دة  الأمم  اتفاقية  الأط����راف يف  ال���دول 
ال�صدد  ه��ذا  يف  جتربتها  تنقل  اأن  تريد  ال��دول��ة  اأن  اإىل  م�صريا   ”28
اإىل ال��دول الأخ��رى«. واأك��دت اأن مبادرة دولة الإم��ارات ال�صرتاتيجية 
بتحقيق احلياد املناخي بحلول العام 2050 مبادرة طموحة توؤكد على 
ريادة دولة الإمارات يف العمل املناخي العاملي، م�صرية اإىل اأهمية وجود 

نخبة  خاللها  يجتمع  مظلة  القمة 
من اأف�صل العقول يف العامل ملناق�صة 
و�صياغة  احلكومي  العمل  حتديات 
ال�صيا�صات التنموية مبا يتما�صى مع 

خ�صائ�س ومتطلبات كل دولة«.

- م�ساركة و��سعة
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  وت�صهد 
اأكرث  ت�صم  وا�صعة  م�صاركة   2022
 190 م���ن  ���ص��خ�����ص��ي��ة   4000 م���ن 

النظرية  الأف���ك���ار  دع���م حت��وي��ل  ث���م 
مبا  للتطبيق  قابل  عملي  واق��ع  اإىل 
الأداء  وفاعلية  ا�صتمرارية  ي�صمن 

احلكومي.
القمة  “قدمت  ����ص���م���وه:  واأ�����ص����اف 
العاملية للحكومات على مدار الأعوام 
ال�صابقة جمموعة كبرية من الأفكار 
اأ���ص��ه��م��ت يف دعم  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  احل���ك���وم���ات 
و�صكلت  ال�صرتاتيجية...  وخططها 

التنموية  واخلطط  ال�صرتاتيجيات 
طموحات  ي��ح��ق��ق  مب���ا  امل�����ص��ت��دام��ة 
احلالية  لالأجيال  وي�صمن  �صعوبها 
م�صرقاً”.  م�����ص��ت��ق��ب��اًل  وال����ق����ادم����ة 
“احلكومات  �����ص����م����وه:  واأو��������ص�������ح 
اأنظمتها  بتطوير  مطالبة  اأ�صبحت 
ب�����ص��ك��ل ����ص���ري���ع وم�����ت�����وازن وه�����و ما 
عاملية  م���ن�������ص���ات  وج��������ود  ي���ت���ط���ل���ب 
ل���ت���ب���ادل اخل������ربات وال���ت���ج���ارب من 
ق��ب��ل اخل����رباء وامل��ت��خ�����ص�����ص��ن ومن 

احلديثة  ال��ع��ل��وم  وت�صخري  الب��ت��ك��ار 
واملعرفة املتطورة خلدمة ال�صعوب. 

واأ���ص��اف �صمو ويل عهد دب��ي قائاًل: 
خري  للحكومات  العاملية  القمة  تعد 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي������ة  ع��ل��ى  م���ث���ال 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
والتطوير  الب���ت���ك���ار  اأه���م���ي���ة  ح����ول 
يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي مبا 
وتعزيز  امل��ت��غ��ريات  م��واك��ب��ة  ي�صمن 
تنفيذ  ع����ل����ى  احل�����ك�����وم�����ات  ق���������درة 

وال�صباب  ال����وزراء  “حلقة  ال��وزاري��ة 
العرب«.

كمن�صة  ال����ق����م����ة  اأه�����م�����ي�����ة  وع��������ن 
ا�صت�صرافية، اأكد �صمو ال�صيخ حمدان 
بن حممد اآل مكتوم اأن القمة تقدم 
لتحويل  م��ب��ت��ك��رة  وح���ل���وًل  اأف����ك����اراً 
حتديات الواقع اإىل حلول م�صتقبلية 
ت����دع����م ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي وت���ع���زز 
املتغريات  م��ع  التعامل  على  ق��درت��ه 
على  قائم  علمي  ب�صكل  وامل�صتجدات 

التمهيدي  ل���ل���ي���وم  وال����ف����ع����ال����ي����ات 
للحكومات،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ���ص��م��ن 
جل�صة  من  جانباً  �صموه  �صهد  حيث 
امل�صتقبلية لقادة ال�صتثمار  “الروؤى 
العاملي” والتي حتدث خاللها لري 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  فينك، 
املبارك  خلدون  ومعايل  روك،  بالك 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة مبادلة، 
كما  ديفرتيو�س،  احل��وار جون  واأدار 
م���ن اجلل�صة  ���ص��م��وه ج��ان��ب��اً  ح�����ص��ر 

•• دبي -وام:

بن حممد  ال�صيخ حمدان  �صمو  اأك��د 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
القمة  اأن  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات ت��ع��ك�����س روؤي����ة 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
القائم  احلكومي  للعمل  اهلل،  رع���اه 
على البتكار واجلاهزية وا�صت�صراف 
امل�صتقبل وتطوير الفكر الهادف اإىل 
ت��ن��م��ي��ة م�����ص��ت��دام��ة يف كافة  حت��ق��ي��ق 
�صموه:  وق���ال  احل��ي��وي��ة.  القطاعات 
للحكومات  العاملية  القمة  انعقاد  اإن 
ي�صكل حدثاً مهماً ت�صت�صيف خالله 
دول��ة الإم���ارات جمموعة كبرية من 
من  واملتخ�ص�صن  واخل��رباء  القادة 
اأح����دث  ك��اف��ة دول ال���ع���امل مل��ن��اق�����ص��ة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  وامل��ت��غ��ريات  التوجهات 
خمتلف  يف  احلكومي  العمل  تطوير 
الإمارات  دولة  م�صاراته... وحتر�س 
على ت�صخري كافة الإمكانات لتنظيم 

احلدث العاملي على اأف�صل وجه«. 
ج����اء ذل����ك خ����الل زي�����ارة ���ص��م��و ويل 
العاملية  ال��ق��م��ة  م��ق��ر  اإىل  دب���ي  ع��ه��د 
ت��ق��ام يف  ال��ت��ي   2022 ل��ل��ح��ك��وم��ات 
اطلع  ح��ي��ث   ،2020 دب����ي  اإك�����ص��ب��و 
وتفّقد  ال����ص���ت���ع���دادات  ع��ل��ى  ���ص��م��وه 
ال��ت��ج��ه��ي��زات وم����دى ج��اه��زي��ة فرق 
العمل ل�صت�صافة التجمع احلكومي 
بال�صكل  العامل  م�صتوى  الأكرب على 
والتي  الإم�����ارات  ب��دول��ة  يليق  ال���ذي 
تعد وجهة عاملية واإقليمية يف تنظيم 

الفعاليات واملعار�س الكربى. 
وقد ح�صر �صموه جانباً من اجلل�صات 

نهيان بن مبارك يفتتح موؤمتر دور �لربملانات و�ملنظمات �لعاملية يف تعزيز قيم �لت�سامح و�لتعاي�س باإك�سبو 2020 دبي 

وزير الت�ضامح يطرح اأمام املوؤمتر 5 ق�ضايا رئي�ضية لتعزيز الت�ضامح والتعاي�س عامليا
احلر�س على حماية حقوق الإن�صان، وتعزيز قيم التعاي�س والأخ��وة، معربا عن 
اعتزازه بامل�صاركة يف املوؤمتر، وثقته مبا �صيحقق من جناح يف حتقيق اأهدافه يف 
قيادات،  من  ي�صمه  ما  خالل  من  العامل،  حول  والتعاي�س  ال�صالم  م�صاعي  دعم 

و�صخ�صيات عاملية مهمة وموؤثرة على ال�صعيد الدويل.
له  املغفور  ي��د  على  تاأ�ص�صت  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  »اإن  معاليه  وق��ال 
اآل نهيان » طيب اهلل ثراه« على مبادئ الخوة وال�صالم  ال�صيخ زايد بن �صلطان 
والت�صامح والتعاي�س، الأمر الذي ا�صتمر �صفة مالزمة لهذه الدولة منذ ان�صائها 
وحتى باتت تت�صدر اأعلى مراكز التطور والتقدم يف خمتلف املجالت والت�صنيفات 
الدولية، واأ�صبحت بف�صل قيادتها الر�صيدة منارة عاملية جلهود ن�صر قيم الت�صامح 
والتعاي�س وال�صالم، ومواجهة التطرف والرهاب، الأمر الذي يتج�صد من خالل 
وجود وزارة للت�صامح والتعاي�س، تعنى بكل ما من �صاأنه تعزيز ودعم هذه املبادئ 

الن�صانية ال�صامية«.
هو  ظبي  اأب��و  يف  التاريخية  الن�صانية  الأخ���وة  وثيقة  توقيع  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
خري دليل على هذه اجلهود الدولية لالإمارات يف تعزيز ثقافة الت�صامح والخوة 
الإن�صانية، والعي�س امل�صرتك، كما اأن الدعم الكبري والتعاون امل�صتمر مع املجل�س 
ووزارة  الم���ارات،  حكومة  دور  اأهمية  م��دى  لنا  ي��ربز  وال�صالم،  للت�صامح  العاملي 
ونبه  وال�صالم.  الت�صامح  لتعزيز  الدولية  اجلهود  دع��م  يف  والتعاي�س  الت�صامح 
ونزاعات  خماطر،  من  م��وؤخ��را  العامل  يواجه  ما  اأن  اإىل  اجل���روان  اأحمد  معايل 
وتطرف وتع�صب وارهاب وعنف، مبا يهدد جمتمعات العامل اأجمع، وين�صر احلقد 
الكراهية يزيد من اأهمية هذا املوؤمتر من اأجل توجيه ر�صالة من اأر�س الت�صامح 
اإىل العامل اأجمع، مفادها “اأننا نحب ال�صالم وندعو للت�صامح والتعاي�س ال�صلمي 
بن ال�صعوب، خا�صة ونحن نطلقها من هذا املكان -من اك�صبو 2020دبي -حيث 

يلتقي العامل اأجمع يف حمبة ووئام، لي�صارك ع�صارة اجنازاته وخرباته.
ال�صراكات  وتعزيز  بناء  على  يعمل  للت�صامح  العاملي  املجل�س  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
الدولية يف جمالت الت�صامح وال�صالم يف �صتى املجالت، ولعل اأهمها، هو املجال 
وال�صالم  للت�صامح  ال��دويل  الربملان  دور  يج�صده  ما  وهو  وال��ربمل��اين،  الت�صريعي 
الذي ي�صم برملانين ممثلن ملا يقارب الثمانن دولة من حول العامل، ويخت�س 
ح�صراً، مبناق�صة اآليات رفع قيم الت�صامح وال�صالم حول العامل، معربا عن اعتزازه 
با�صت�صافة ممثليه من خمتلف دول العامل، من واقع اإميانه بالأهمية الق�صوى 
ثقافة  تعزيز  �صاأنها  م��ن  التي  وال��ق��وان��ن،  الت�صريعات  دع��م  يف  ال��ربمل��ان��ات  ل��دور 
الت�صامح، والعمل على غر�صها يف خمتلف املجالت بهدف حت�صن املجتمعات من 

اآفات التطرف والتع�صب والإرهاب.

التي  ال��ع��امل  الوحيدة يف  ال��دول��ة  الإم����ارات ه��ي  اأن  دب��ي، م��وؤك��دا   2020 اإك�صبو 
القانون،  التزاما ب�صيادة  اأكرث الأمم  واأنها من  اأن�صاأت وزارة للت�صامح والتعاي�س، 
معربا عن �صعادته بوجود القيادات الدولية من امل�صرعن وامل�صوؤولن حول العامل 

ملناق�صة دور الربملانات واملنظمات الدولية يف تعزيز الت�صامح ومواجهة التع�صب.
دولة  يف  والتعاي�س  للت�صامح  وزي��راً  ب�صفتي  اليوم،  اأمامكم  “اأقف  معاليه  وق��ال 
الإمارات وهي واحدة من اأكرث دول العامل التي ت�صم تنوًعا عرقًيا ودينًيا وثقافيا، 
وهي يف الوقت نف�صه واحدة من اأكرث دول العامل تعاي�صا وان�صجاًما وازدهارا على 
وجه الأر�س، لقد اآمنت دولة الإمارات العربية املتحدة بالت�صامح، وذلك منذ اليوم 
الأول لتاأ�صي�صها على يد املغفور له الوالد ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان. كان 
ال�صيخ زايد يوؤمن اإميانا يقينيا باأن احرتام الآخرين والقدرة على التعاي�س معهم 
ال�صليم لدولة مدنية و�صلمية مزدهرة، وكان  الأ�صا�س  �صيوفر  اإليهم،  وال�صتماع 
على يقن باأننا يجب اأن نتو�صل اإىل فهم واحرتام خمتلف الثقافات واجلن�صيات 
اهتمام  باإظهار  يتعلق  الت�صامح  اأن  اأي�صاً  وعلمنا  واملعتقدات،  والأدي��ان  والأع��راق 
حقيقي برفاهية جميع الب�صر، وج�صد ذلك يف كافة اأقواله واأفعاله، واأمن رحمه 
اهلل اأن ثمرة الت�صامح تزدهر يف جمتمع ينعم بالنظام واحرتام القوانن، لذلك ل 
بد اأن تكفل القوانن والت�صريعات املتطلبات الالزمة لزدهار الت�صامح والتعاي�س. 
وحر�صت دولة الإمارات العربية املتحدة على توفري كافة الحتياجات القانونية 
والت�صريعية ملجتمع متعدد الثقافات، وهذا هو حجر الزاوية لزدهار البالد التي 
املن�صو�س  النحو  على  القانون  يكفلها  حيث  الفردية  واحلريات  احلقوق  حتمي 
الإمارات  التاريخي يف دولة  اللقاء  انعقاد  “اإن  الد�صتور.” وقال معاليه  عليه يف 
الطيب  اأحمد  الدكتور  وف�صيلة  البابا  قدا�صة  بن   2019 عام  املتحدة  العربية 
الدوؤوبة  واجل��ه��ود  احلكيمة  القيادة  ورع��اي��ة  بدعم  واق��ع��ا،  اأ�صبح  الأزه���ر،  �صيخ 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة، حيث وقع كالهما على وثيقة اأبو ظبي لالأخوة الإن�صانية، 
اأت��اح للعامل التعرف على موقف الإم��ارات العربية املتحدة الداعم  هذا الإع��الن 
وال�صالم  الإن�صان  الكرامة  لرت�صيخ  امل�صرتك  والعي�س  الثقافية  للتعددية  بقوة 
والزدهار للجميع، واين اأدعوكم اإىل النظر لالنعكا�صات الإيجابية لهذا الإعالن 
التاريخي واأنتم تقومون مبهامكم كم�صرعن، حيث توفر وثيقة اأبوظبي لالأخوة 
الت�صريعية  لالأنظمة  تقييم  اإج��راء  اأ�صا�صها  على  ميكن  ممتازة  قاعدة  الإن�صانية 
والق�صائية. واأ�صاف معاليه” كما اإن ا�صتح�صار هذه الروح الإيجابية التي توؤكد 
للغاية،  العاملي مهم  الإن�صانية يف جناح جمتمعنا  والأخ��وة  الت�صامح  اأهمية  على 
فاإننا بحاجة اإىل اأن ننتبه دائًما اإىل تهديدين جدين لعاملنا يف القرن 21، وهما 

•• دبي-وام:

اأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س اأن الأهمية 
العاملية  واملنظمات  الربملانات  “دور  يتناول  الذي  ال��دويل  املوؤمتر  لهذا  الق�صوى 
لتعزيز قيم  يوليه  ال��ذي  الهتمام  تكمن يف  والتعاي�س”  الت�صامح  تعزيز قيم  يف 
والت�صريعات، كما  القوانن  الإن�صانية على م�صتوى  والأخوة  والتعاي�س  الت�صامح 
والفر�س،  التحديات  ملختلف  ق��درة اجلميع على تطوير فهم م�صرتك  يكمن يف 
يكمن كذلك يف القدرة على ابتكار مناهج بناءة ل�صتخدام القانون كاأداة لتعزيز 

الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي.
جاء ذلك خالل اإطالق معاليه جلل�صات املوؤمتر الدويل دور الربملانات واملنظمات 
الت�صامح  وزارة  من  كل  نظمته  ال��ذي  والتعاي�س  الت�صامح  قيم  تعزيز  يف  العاملية 
وال�صالم،  للت�صامح  العاملي  واملجل�س  الحت����ادي،  الوطني  واملجل�س  والتعاي�س 
باإك�صبو 2020 دبي والذي ركز على دور املجال�س والهيئات والربملانات العاملية 
يف الإ�صهام يف ن�صر وتعزيز قيم الت�صامح والتعاي�س والخوة الإن�صانية، وركز على 
عدة حماور ميكنها اأن ت�صهم يف اثراء م�صرية اجلهود الدولية يف الو�صول اىل بناء 
حتالف عاملي قوي فعال، لن�صر وتعزيز قيم الت�صامح والأخوة الإن�صانية والحتفاء 

بالتعددية ، و�صول اإىل عامل اأكرث اأمناً وا�صتقراراً وازدهاراً.
ومعايل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �صقر  معايل  امل��وؤمت��ر  وح�صر 
و�صعادة  وال�����ص��الم  للت�صامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  اجل����روان،  حممد  ب��ن  اأح��م��د 
الحتاد  عن  وممثلون  والتعاي�س،  الت�صامح  ب��وزارة  العام  املدير  ال�صابري  عفراء 
لل�صكان  املتحدة  الأوروب��ي، و�صندوق الأمم  IPU.، والربملان  ال��دويل  الربملاين 
العربية،و  ال��دول  وجامعة   ،  .UNAOC املتحدة  الأمم  ح�صارات  وحتالف   ،
الربملان العربي، وجمل�س حقوق الن�صان يف الإمارات، ومركز الإمارات للدرا�صات 
العامل،  الإ�صرتاتيجية، وممثلون عن جهات برملانية من خمتلف دول  والبحوث 

ا�صافة اىل اأع�صاء هيئة التدري�س باملعاهد واجلامعات يف الدولة والعامل.
املجتمع  “حتديات  عنوان  حملت  والتي  للموؤمتر  املفتوحة  اجلل�صة  يف  حت��دث  و 
املت�صامح” معايل اإ�صبريانكا بيا�س، رئي�صة اجلمعية الوطنية مبوزمبيق، ومعايل 
كوليندا  معايل  ال�صابق،  مدغ�صقر  جمهورية  رئي�س  راجاونارميامبيانينا  هريي 
خري  حممد  املفو�س  الوزير  و�صعادة  ال�صابقة  كرواتيا  جمهورية  رئي�صة  غرابار 
مدير ادارة املنظمات والحتادات العربية، بجامعة الدول العربية، و�صعادة رهام 

�صالمة املدير التنفيذي ملر�صد الأزهر ملكافحة التطرف.
اأح�صان  يقام يف  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  باجلميع يف  بالرتحيب  كلمته  وب��داأ معاليه 

الأكاذيب والت�صجيع  الرقمي ن�صر  العامل  �صّهل  تزييف احلقائق والكراهية، لقد 
على الكراهية اأكرث من اأي وقت م�صى، قد تبداأ الكراهية بالتنمر املهن وتنتهي 
�صركات  اأن  األح��ظ  وهنا  املجتمع،  تدمر  اأن  ميكن  والكراهية  ال��دم��وي،  بالعنف 
التكنولوجيا الفائقة ل تزال تتقدم بفارق كبري عن امل�صرعن، ونعلم جيدا قدرتها 
على ابتكار ا�صرتاتيجيات هدفها حتقيق الأرباح ، وهي هنا ل تركز كثريا على ما 
اأحيان  ت�صهل تلك ال�صرتاتيجيات يف  القانون، حيث  هو مقبول مبوجب مبادئ 
التطور  يف  وتطبيقاتها  التكنولوجيا  وت�صتمر  والكراهية،  الكذب  انت�صار  كثرية 
بوترية اأ�صرع بكثري مما ي�صتطيع القانون مواكبها، وهذا اأمر يحتاج اإىل التغيري 
التزامكم  يج�صد  املوؤمتر،  هذا  واإن ح�صوركم  وت�صاحما،  اأمنا  اأكرث  غد  اأجل  من 
والأخوة  الت�صامح  بتعزيز  املتعلقة  واملبادرات  القوانن  حت�صن  طرق  با�صتك�صاف 

الإن�صانية والكرامة الإن�صانية يف جميع دول العامل.
واأو�صح معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك ت�صوره لدور املوؤمتر قائال “ب�صفتي وزير 
الت�صامح والتعاي�س، ا�صمحوا يل اأن اأ�صاطركم خم�س ق�صايا بالغة الأهمية، واأعتقد 
اأن القانون له دور مهم يف مواجهتها، واأدعوكم جميعا لكي نفكر يف حلها، واأولها 
يتناول كيفية مواجهة ترويج الزيف والكراهية دون تقييد للحقيقة والت�صامح، 
واملحرومن  والتميز،  التنمر  �صحايا  دعم  كيفية  الثانية،  الق�صية  تتناول  فيما 
الثالثة  الق�صية  اأم��ا  القت�صادي،  الو�صع  اأو  الدين  اأو  العرقية  اخللفية  ب�صبب 
الت�صامح  لتعزيز  اإقليمية ودولية قوية  و�صبكات  روابط  بناء  بكيفية  تتعلق  فاإنها 
والتعاي�س ال�صلمي يف العامل، وتعزيز الدور الذي ميكن يلعبه التعاون والتفاقيات 
اأما  بالت�صامح،  املتعلقة  والق�صائية  القانونية  النظم  واإدارة  تطوير  يف  الدولية 
التي  والفكرية  البحثية  ال��ق��درات  تطوير  كيفية  يف  فتبحث  ال��راب��ع��ة  الق�صية 
معا يف  نبحث  واأخ��ريا  املهم،  املجال  ه��ذا  امل�صتمر يف  التقدم  تدعم  اأن  �صاأنها  من 
كيفية حتديد وتطوير القادة املحلين والوطنين والإقليمين امللتزمن بتعزيز 
املحلية  جمتمعاتهم  وتعبئة  الكراهية،  ومكافحة  بالت�صامح،  املتعلقة  الق�صايا 

ليكون لها تاأثري عاملي اإيجابي.
عامل  يف  كبرية  اآم��اًل  ل��دي  “اإن  قائال  للح�صور  حديثه  موجها  معاليه  واختتم 
الب�صري،  ال�صلوك  توجيه  على  ق���ادرون  والأخ���وة  والرحمة  الت�صامح  فيه  يكون 
ولذا فاإين اأعتز كثريا باأن لدينا قوانن �صليمة، ميكنها اأن تر�صدنا وتوجهنا، اإىل 
الت�صريعية املحلية والدولية جلعل تلك الآمال ممكنة”  بذل املزيد من اجلهود 
ومن جانبه تناول معايل اأحمد اجلروان يف كلمته ما ميتلكه النموذج الإماراتي 
من ثراء وتطور يف تعزيز نظم وت�صريعات وقوانن التعاي�س والأخوة الإن�صانية 
حمليا وعامليا ، موؤكدا اأن القيادة الر�صيدة وامل�صرعن الإماراتين حري�صون كل 

�طلع على �ل�ستعد�د�ت وح�سر جانبًا من فعاليات �ليوم �لتمهيدي للقمة �لعاملية للحكومات 2022

حمدان بن حممد: القمة العاملية للحكومات تعك�س روؤية حممد بن را�ضد للعمل احلكومي القائم على اجلاهزية وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل 

�حلكومات �أ�سبحت مطالبة بتطوير �أنظمتها ب�سكل �سريع ومتو�زن وهو ما يتطلب 
وجـود من�سـات عامليـة لتبـادل �خلرب�ت و�لتجـارب من قبل �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني
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اأخبـار الإمـارات
ال�ضحة جتري 229,355 فح�ضا ك�ضفت عن 287 اإ�ضابة 

جديدة بفريو�س كورونا و815 حالة �ضفاء
••   اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 229،355 فح�صا جديدا خالل ال�صاعات 
اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�صية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�صاهم تكثيف اإجراءات التق�صي والفح�س يف الدولة وتو�صيع نطاق 
اإ�صابة  287 حالة  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 890،398 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�صية،  �صاعة  والع�صرين  الأرب���ع  يف 

الدولة 2،302 حالة.
815 حالة جديدة مل�صابن بفريو�س  ال��وزارة عن �صفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�صتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�صفاء 865،229 حالة.

ال�ضحة تعلن تقدمي 8,709 جرعات من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي- وام:

من  ج��رع��ات   8،709 تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�صية   24 ال�  ال�صاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،491،525 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 247.63 جرعة لكل 100 �صخ�س.
" كوفيد19-" و�صعياً  لقاح  لتوفري  ال���وزارة  ذل��ك متا�صيا مع خطة  ياأتي 
للو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�صيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

تعاون بني دبي اخلريية ودبي الإ�ضالمي
•• دبي- وام:

وقعت جمعية دبي اخلريية اتفاقية تعاون م�صرتك مع بنك دبي الإ�صالمي 
لتكوين �صراكة ا�صرتاتيجية تتعلق بالعمل اخلريي والإن�صاين.

وقع التفاقية كل من خالد العلماء اأمن �صر جمعية دبي اخلريية، ونواف 
الري�صي رئي�س وحدة خدمات الدعم املجتمعية لدى بنك دبي الإ�صالمي، 
وذل����ك ب��ح�����ص��ور ك��ل م��ن اأح��م��د ال�����ص��وي��دي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي للجمعية، 
مطر  وع��ادل  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  ���ص��وؤون  من�صق  حممد  وعبدالعظيم 
ع�صو جمل�س الإدارة وحممود �صحلبجي من العقود وال�صراكات يف جمعية 
الطرفن،  بن  تعاون  عالقة  اإقامة  اإىل  التفاقية  وتهدف  اخلريية.  دبي 
اأ�صاليب وطرق للعمل املجتمعي، من  وتعزيزها من خالل تطوير وابتكار 

�صاأنها تعظيم الأثر والدور املجتمعي للطرفن.

امللتقى ال� 16 لل�ضفراء وروؤ�ضاء البعثات التمثيلية للدولة يختتم اأعماله يف اإك�ضبو 2020 دبي 
•• دبي-وام:

اخلارج  يف  للدولة  البعثات  وروؤ�صاء  لل�صفراء  ع�صر  ال�صاد�س  امللتقى  اختتم 
ال��راب��ع واخل��ام�����س يف متحف  ال��ي��وم��ن  ان��ع��ق��دت جل�صات  اأع��م��ال��ه، ح��ي��ث 

امل�صتقبل واإك�صبو 2020 دبي.
واأكدت �صمو ال�صيخة لطيفة بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�صة هيئة 
الثقافة والفنون يف دبي -دبي للثقافة ع�صو جمل�س دبي، يف كلمتها بعنوان 
 2020 اإك�صبو  اأهمية  الإمارات" على  امل�صتقبلية لدولة  الثقافية  "الآفاق 
دول  العاملي  واملعريف، حيث جمع هذا احلدث  الثقايف  للتبادل  دبي كمنارة 
التوا�صل  ج�صور  وبناء  اإمكانياتهم  واأح���دث  ثقافاتهم  مل�صاركتهم  العامل 

واحلوار وف�صح �صبل التعاون يف العديد من املجالت والأ�صعدة.
" لطاملا اآمنت دولة الإم��ارات وقيادتها الر�صيدة باأهمية قطاع  واأ�صافت : 
اإثراء حياة �صعبها منذ بدايات قيام الحتاد، وبالدور  الثقافة والإب��داع يف 
وال�صيا�صي،  والقت�صادي  الوطني  النمو  يف  القطاع  هذا  يلعبه  الذي  املهم 
والذي  القطاع  لهذا  الهائلة  الإمكانات  اإىل  العاملية  الدرا�صات  ت�صري  حيث 
رافدا  يجعله  م��ا  القطاعات،  م��ن  العديد  جن��اح  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زءا  يعد 
اأ�صا�صيا للناجت املحلي للدول، ولعبا اأ�صا�صيا يف تعزيز التنمية امل�صتدامة".

بنية  بناء  يف  عقود  منذ  بكثافة  عملت  الإم����ارات  دول��ة  اأّن  �صموها  واأك���دت 
حتتية قوية وم�صتدامة لزدهار القت�صاد الإبداعي والتي ت�صمنت ت�صييد 
للمبدعن  داعمة  بيئة  وتوفري  والإبداعية  الثقافية  واملوؤ�ص�صات  املتاحف 
والعاملن يف هذا املجال وذل��ك بهدف جعل دول��ة الإم���ارات مركزا علميا 

رائدا يف الإبداع والبتكار ووجهة للعاملن يف هذا املجال.
واأ�صافت : "لقد اأولت احلكومة هذه القطاعات اهتماماً كبريا مثلها مثل 
بقطاع  املعنية  املوؤ�ص�صات  كافة  تعمل  كما  الأخ��رى،  القت�صادية  القطاعات 
الثقافة وال�صناعات الإبداعية يف الدولة على تنفيذ روؤية قيادتها الر�صيدة 
الحتادية  امل�صتويات  على  تطلق  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجيات  دع��م  خ��الل  م��ن 
والإبداعية  الثقافية  لل�صناعات  الوطنية  ال�صرتاتيجية  ومنها  واملحلية، 
منها م�صاعفة  واأه���داف عديدة  معايري  ت�صمل  والتي  الإم���ارات،  دول��ة  يف 
 5% اإىل  لت�صل  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  الإب��داع��ي  القطاع  م�صاهمة 

بحلول عام 2025".
" يف هذا العام املتغري الذي نعي�س فيه  واختتمت �صموها كلمتها بالقول: 
فاإن احلل الأمثل هو التوا�صل وامل�صاركة الثقافية، والتي هي حجر الأ�صا�س 
دورن��ا جميعا  ف��اإن  املنطلق  ال�صعوب، ومن هذا  التوا�صل بن  لبناء ج�صور 
للخارج  ثقافتنا  ُن�صدر  واأن  وثقافتنا،  هويتنا  على  الآخ���ر  ُن��ع��رف  اأن  ه��و 
ون�صارك العامل منوذجنا الناجح يف الت�صامح ويف خلق ن�صيج جمتمع متنوع 

ومتعاي�س، مع ال�صتمرار يف حفاظنا على ثقافتنا وتراثنا وقيمنا الأ�صيلة، 
امل��ج��الت وحتقيق  ال��ق��ادم��ة يف جميع  اإجن��ازات��ن��ا  ل��روؤي��ة  نتطلع معا  حيث 

م�صتقبل م�صرق لدولة الإمارات ل يعرف امل�صتحيل ".
من جهتها، وجهت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون 
التعاون الدويل ، يف كلمة لها بعنوان "ما بعد اإك�صبو 2020 دبي" �صكرها 
وامتنانها لفرق العمل امل�صاركة يف اإك�صبو 2020 دبي على اجلهود الكبرية 
التي قامت بها لإجناح هذا احلدث العاملي، م�صرية اإىل اأن �صعادتها تكمن 
جتمع  اأن  وا�صتطاعت  بفعله،  ال��ت��زم��ت  م��ا  اأجن���زت  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  يف 
192 دولة معاً، حيث جنح اأول معر�س من نوعه ُيقام يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا، يف اإعادة الأمل اإىل املجتمع العاملي، و�صاعد 
الفر�س  املتمثلة يف  ال��دويل  يف جتديد الل��ت��زام جت��اه مو�صوعات احل��دث 

والتنقل وال�صتدامة.
وحتدثت عن اأهمية اإك�صبو 2020 دبي ورمزيته، فقالت: "اإنه يرمز اإىل 
الت�صامن الإن�صاين، والتوا�صل بن الب�صر. ولكن الأهم من ذلك اأن احلدث 
والت�صال  التعاون  خ��الل  م��ن  فقط  اأن��ه  مفادها  بحقيقة  اع��رتاف��اً  ميثل 
القوي وم�صاركة اخلربات، واأف�صل املمار�صات، واملعلومات، ن�صتطيع فعلياً 

اأن نتغلب على التحديات العاملية".
الرتكيز  ف��اإن  دب��ي   2020 اإك�صبو  بعد  مبا  يتعلق  ما  "وحول   : واأ�صافت 
ال�صناعات  جل��ذب  ن�صعى  حيث  وال���ص��ت��دام��ة،  التكنولوجيا  على  �صيكون 
املتعلقة باملناخ والتكنولوجيا اخل�صراء. فهناك جمموعة مثرية لالهتمام 
من القطاعات اجلديدة التي ظهرت والتي ناأمل اأن نتمكن من ال�صتفادة 

منها من خالل تنظيم هذا املعر�س".
واأ�صارت اإىل اأن عدد زيارات اإك�صبو 2020 دبي و�صل اإىل نحو 21 مليون 
زيارة، حيث �صهد الزوار العديد من الفعاليات والربامج املميزة واغتنموا 
الفر�صة لال�صتمتاع بكل ما يقدمه هذا احلدث الذي جمع قيادات الدول 
هذه  يف  ثقافاتهم  اختالف  على  وال�صعوب  الأع��م��ال،  ورج��ال  واحلكومات، 

الن�صخة من اإك�صبو الدويل الذي يعد احتفال بالتعاون الدويل.
من�صة  دب��ي   2020 اإك�صبو  "�صّكل  ب��ال��ق��ول:  كلمتها  معاليها  واختتمت 
لدول العامل وفر�صة للتقاء قيادات دولة الإم��ارات مع روؤ�صاء وم�صوؤويل 
الدول امل�صاركة لتعزيز العالقات، واطالع دول العامل على الإمكانيات التي 
حتظى بها دولة الإمارات يف كافة املجالت، واأن جناحه يعد فر�صة لتعزيز 

العالقات وتوطيدها مع دول العامل قاطبة".
من جهته اأكد معايل عبداهلل بن طوق املري وزير القت�صاد يف جل�صة حوارية 
بعنوان "اقت�صاد مرن و�صراكات اأو�صع" اأدارها �صعادة من�صور عبداهلل خلفان 
الإم��ارات مل�صاعفة  دول��ة  �صعي  املتحدة  اململكة  الدولة لدى  �صفري  بالهول 

حجم القت�صاد من 1.4 تريليون درهم اإىل 3 تريليونات بحلول 2030 
للتنويع القت�صادي  ا�صرتاتيجيات جديدة وغري م�صبوقة  والذي يتطلب 

وبناء القدرات يف قطاعات اقت�صادية جديدة.
واأ�صار معاليه اإىل اأن ذلك يت�صمن احت�صان الثورة ال�صناعية الرابعة ودمج 
وتوظيف التقنيات املتقدمة لدعم منو القت�صاد الوطني وتعزيز القدرات 
ال�صتثمار  ودع���وة  امل�صتقبل  �صناعات  واحت�صان  والتطويرية  البحثية 
الأجنبي املبا�صر لال�صتثمار يف القطاعات التكنولوجية والرقمية اجلديدة، 
اأملع املواهب يف العامل وتطوير ممكنات بيئة الأعمال بالدولة  وا�صتقطاب 

وتعزيز تناف�صيتها واإعادة بناء �صراكاتنا القت�صادية والتجارية.
من جانبها اأكدت معايل �صارة بنت يو�صف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
للتنمية  املتقدمة كمحّرك  التكنولوجيا  "دور  املتقدمة، يف كلمة لها حول 
الر�صيدة  قيادتها  بتوجيهات  ما�صية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  القت�صادية" 
والتنويع  والبتكار  للنمو  رئي�صي  حمرك  اإىل  ال�صناعي  القطاع  لتحويل 
يف  املتقدمة،  التكنولوجيا  من  ال�صتفادة  خالل  من  امل�صتدام  القت�صادي 
�صياق يتما�صى مع روؤية دولة الإمارات للخم�صن عاماً املقبلة، وينظر اإىل 
يف  حم��وري  كاأمر  ال�صناعية  القطاعات  يف  ال�صناعية  ال��ث��ورة  حلول  دم��ج 

تعزيز القت�صاد القائم على املعرفة والبتكار.
ولفتت معاليها اإىل وجود تن�صيق وتعاون وثيق على م�صتوى الدولة، حيث 
اأن التكنولوجيا املتقدمة مل تعد خياراً اإ�صافياً، بل عن�صر اأ�صا�صي يف تعزيز 
القدرة التناف�صية الإماراتية عاملياً، م�صرية اإىل اأن الوزارة تر�صخ م�صاهمة 
التكنولوجيا املتقدمة لدعم ال�صناعات ال�صرتاتيجية وذات الأولوية التي 
الناجت املحلي الإجمايل، و  ت�صهم يف دفع عجلة القت�صاد الوطني وزي��ادة 
زيادة النتاج والكفاءة الت�صغيلية، و حت�صن جودة املنتجات، وتوفري م�صارات 
وال�صركات  للمبتكرين  وفر�س  الوطنية،  العاملة  للقوى  نوعية  وظيفية 
املواهب وال�صتثمارات  والتطوير، وجذب  البحث  النا�صئة، وكذلك حتفيز 

الأجنبية، وخلق ج�صور بن الأو�صاط الأكادميية والقطاع اخلا�س.
العلماء  كلمة ملعايل عمر بن �صلطان  اأي�صاً  امللتقى  اأعمال  وت�صمن جدول 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  والق��ت�����ص��اد  ال�صطناعي  للذكاء  دول���ة  وزي���ر 
بعنوان  للم�صتقبل، يف جل�صة  دبي  ملوؤ�ص�صة  املنتدب  الع�صو  ونائب  بعد  عن 
الإمارات  دولة  جتربة  معاليه  خاللها  ا�صتعر�س  للم�صتقبل"  "الطريق 
من  ع��دد  اإىل  وتطرق  الرقمي،  والقت�صاد  ال�صطناعي  الذكاء  جم��ال  يف 
اأدوات  ا���ص��ت��خ��دام��ات  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  احلكومية  وامل�����ص��اري��ع  امل���ب���ادرات 

التكنولوجيا املتقدمة والذكاء ال�صطناعي.
حا�صنة  بيئة  ت��ر���ص��ي��خ  تتبنى  الإم������ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
تبني  م��ن  ومتكنها  وامل��واه��ب  العقول  ت�صتقطب  املتقدمة،  للتكنولوجيا 

املدعومة  العمل  واآليات  احللول  ابتكار  يف  للم�صاركة  وخرباتها،  مهاراتها 
بالذكاء ال�صطناعي.

وقال معاليه: "تتميز دولة الإمارات باأنها حتت�صن اأكرث من 200 جن�صية 
فاإن  وب��ال��ت��ايل  واأع��راق��ه��م،  ثقافاتهم  باختالف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
ودفعها  التقنيات احلديثة  لتعزيز هذه  الأن�صب  املكان  الإم��ارات هي  دول��ة 
ال��ق��درات وال��ك��وادر القادرة  امل��ال الب�صري وبناء  راأ���س  اإىل الأم���ام، ومتكن 
التكنولوجيا احلديثة يف مواجهة  الرقمي وتوظيف  التطور  على مواكبة 
التحديات وبناء اقت�صاد رقمي معريف م�صتدام خلري املجتمعات وال�صعوب". 
من جهتها، تناولت معايل مرمي بنت حممد �صعيد حارب املهريي وزيرة 
التغري املناخي والبيئة ، "الفر�س النا�صئة يف جمال املناخ والأمن الغذائي" 
واأ�صارت معاليها اإىل اأن دولة الإمارات اعتمدت يف مواجهة التحديات التي 
مناخياً،  ذكية  زراعية  اأ�صاليب  تطبيق  على  العاملية  الغذاء  اأنظمة  تواجه 
وت�صخري البتكار، وبناء ال�صراكات، ودعمت هذا التوجه مبنظومة متكاملة 
الأخ�صر،  القت�صاد  نحو  التحول  ومنها  وامل��ب��ادرات  ال�صرتاتيجيات  من 
التي  للطاقة  الإم��ارات  وا�صرتاتيجية  الدائري  القت�صاد  �صيا�صة  واعتماد 
ال��زراع��ي للمناخ، والتي  ال��ط��اق��ة، واأط��ل��ق��ت م��ب��ادرة الب��ت��ك��ار  تدعم حت��ول 
تعزز جميعها فر�س ال�صتثمار وريادة الأعمال يف كافة املجالت عرب اآليات 

�صديقة للبيئة وذكية مناخياً.
وقالت معاليها: "كانت الإمارات العربية املتحدة الدولة الأوىل يف املنطقة 
الدولية  الوكالة  حتت�صن  كما  للمناخ.  باري�س  ات��ف��اق  على  ت�صادق  التي 
للطاقة املتجددة "اآيرينا" ومدينة م�صدر يف اأبوظبي. كما كانت اأول دولة 
لتحقيق  لل�صعي  ال�صرتاتيجية  مبادرتها  ع��ن  تعلن  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف 

احلياد املناخي بحلول 2050".
ويف ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ذكرت معاليها اأن دولة الإمارات حددت 
49 منطقة حممية متثل 15.5 % من اأرا�صيها، وحتتل الإمارات املرتبة 
ال�صتدامة  "موؤ�صر  يف  البحرية"  الطبيعية  "املحميات  معيار  يف  الأوىل 
البيئية" وهو موؤ�صر عاملي يقي�س تقدم الدول يف هذا املجال، عالوة على 
املهددة  الأن���واع  على  املحافظة  جم��ال  يف  حققتها  التي  املهمة  النجاحات 

بالنقرا�س واإكثارها واإطالقها يف بيئاتها الطبيعية.
وقام اأ�صحاب املعايل وال�صعادة بجولة يف متحف امل�صتقبل، اأجمل مبنى على 
وجه الأر���س، اطلعوا خاللها على معامل املتحف الذي يعد مركزاً علمياً 
وفكرياً، واأكرب من�صة يف املنطقة لدرا�صة امل�صتقبل وا�صت�صرافه وت�صميمه، 
دبي،   2020 اإك�صبو  اأج��ن��ح��ة  على  ج��ول��ة  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  اأج����روا يف  كما 
واطلعوا خاللها على التقاليد الثقافية واحل�صارية التي تتميز بها الدول 

امل�صاركة.

العور يزور جناحي دول »الآ�ضيان« والراأ�س الأخ�ضر يف اإك�ضبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

اطلع معايل الدكتور عبدالرحمن 
الب�صرية  امل���������وارد  وزي�������ر  ال����ع����ور 
والتوطن على التكامل القت�صادي 
وال��ت��ن��م��وي ال����ذي ت��ت��م��ي��ز ب���ه دول 
جنوب �صرق اآ�صيا "الآ�صيان" خالل 
الدول  تلك  زي��ارة معاليه لأجنحة 
دبي.   2020 اك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  يف 

اأمثلة  وي�صتعر�س  التنقل،  منطقة 
على ثقافة رابطة اأمم جنوب �صرق 
اآ�صيا )اآ�صيان( الرثية وال�صتثنائية، 
ومي��ث��ل اجل��ن��اح مب��دخ��ل��ه اخل�صبي 
املقو�س واملزخرف بطريقة حتاكي 
م��داخ��ل ال��ق��رى الآ���ص��ي��وي��ة نقطة 
فهم  للزوار  تتيح  موحدة  خدمات 
منطقة  ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���راب���ط���ة  دور 
معايل  زار  كما  اآ�صيا.  �صرق  جنوب 

اأباد  وتعرف معاليه يرافقه روميو 
اأركا نائب املفو�س العام للجناح على 
والجتماعي  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ن��وع 
والإن�����ص��اين ال��ف��ري��د ل��راب��ط��ة دول 
 10 ت�صم  التي  اآ�صيا  �صرق  جنوب 
واإندوني�صيا  ت��اي��الن��د  وه���ي  دول 
و�صنغافورة  وال��ف��ل��ب��ن  وم��ال��ي��زي��ا 
وبروناي وفيتنام ولو�س وميامنار 
يف  الآ�صيان  جناح  ويقع  وكمبوديا. 

العور  ال���رح���م���ن  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور 
وهي  الأخ�صر  ال��راأ���س  دول��ة  جناح 
10 جزر  ي�صم  اأرخبيل  عبارة عن 
ال�صاحل  م��ن  ك��م   500 ب��ع��د  ع��ل��ى 
وي�صتهر  ال����غ����رب����ي،  الأف�����ري�����ق�����ي 
بطبيعته اخلالبة ومزيجه الثقايف 
الأوروبية  التقاليد  م��ن  احل��ي��وي 
والأفريقية. واطلع معاليه ترافقه 
على  اجل��ن��اح  م��دي��رة  دي�صا  لوهينا 

ملوقع  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه���م���ي���ة 
الأخ�����ص��ر اجلغرايف  ال���راأ����س  دول���ة 
الغربي  الطرف  وال��ذي يقع قبالة 
حافظت  ح��ي��ث  اأف���ري���ق���ي���ا،  ل���ق���ارة 
الدولة لقرون طويلة على مكانتها 
الو�صل  حلقة  باعتبارها  احليوية 
عندها  ت���ت���وق���ف  ال���ت���ي  وامل���ح���ط���ة 
املحيط  ع���ب���وره���ا  اأث����ن����اء  ال�����ص��ف��ن 

الأطل�صي.

مبتكر اإماراتي يطور نظاما ي�ضت�ضعر احلرائق قبل اندلعها
•• راأ�س اخليمه-وام:

وع��ل��وم احلا�صوب  ق�صم هند�صة  م��ن  الإم��ارات��ي��ن  اخل��ري��ج��ن  اأح���د  جن��ح 
اإ�صت�صعار  ميكنه  نظام  تطوير  يف  اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف 
الظروف املوؤدية للحريق، واإ�صدار تنبيه للم�صتخدم قبل الإندلع الفعلي 
للحريق، لي�صاهم يف حفظ الأرواح وحماية املمتلكات، و قد اأطلق على هذا 

النظام اإ�صم ذا هاو�س جارديان والتي تعني باللغة العربية حار�س املنزل.
ويقوم هذا الإبتكار كما يقول املهند�س حمد احلب�صي..بالك�صف املبكر عن 
اإندلع  تنبيه قبل  واإ���ص��دار  اإىل ح��دوث احلرائق  ت��وؤدي  التي قد  الظروف 
الالزمة  الإحتياطات  اتخاذ  من  ال�صخ�س  ّكن  مُيً قليلة،  بدقائق  احلريق 

لتفادي اخلطر وحماية الأنف�س من اأي �صرر اأو خ�صارة.
خالل  من  البيانات  جلمع  الأ�صياء  اإنرتنت  تقنية  النظام  ه��ذا  وَي�صتخدم 
امل�����ص��ت�����ص��ع��رات امل���وزع���ة يف امل��ك��ان وي��ح��ل��ل��ه��ا ب��وا���ص��ط��ة خ���وارزم���ي���ات الذكاء 
الإ�صطناعي، ثم ُي�صدر تنبيهاً للم�صتخدم من خالل تطبيق على الهاتف 
املحمول، وميكنه اأي�صاً اإر�صال تنبيه اإىل اجلهات املخت�صة للتدخل يف حالت 
مما   2020 اك�صبو  من  متويل  مبنحة  امل�صروع  فكرة  وف��ازت  ال��ط��وارئ.  
والإت�صال  ال�صبكات  وابتكار  تعليم  بالتعاون مع فريق مركز  دفع احلب�صي 
واملعلومات يف اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة بتنفيذ الفكرة على اأر�س 
ملبتكري  لي��ف  اإك�صبو  قمة  يف  م�صروعه  احلب�صي  املهند�س  وق��دم  ال��واق��ع. 
اأن�صطة  مع  بالتزامن  ُعقدت يف جناح مبدعون يف اخلري  والتي  امل�صتقبل، 

اإك�صبو 2020.

رئي�س غويانا يزور �سندوق �أبوظبي للتنمية ويبحث تعزيز �لتعاون �مل�سرتك

حممد عرفان علي: �ضندوق اأبوظبي للتنمية �ضريك ا�ضرتاتيجي ميثل منوذجًا عامليًا يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س جمهورية غويانا  زار فخامة حممد عرفان علي 
العالقات  لبحث  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  �صندوق  التعاونية 
يخدم  مب��ا  وتطويرها  تنميتها  وف��ر���س  ال�صرتاتيجية 
امل�صالح امل�صرتكة. كان يف ا�صتقبال فخامته �صعادة حممد 
�صيف ال�صويدي، مدير عام �صندوق اأبوظبي للتنمية يف 
عبداهلل  خليفة  �صعادة  بح�صور  وذل��ك  ال�صندوق،  مقر 
القبي�صي نائب مدير عام ال�صندوق، وعدد من م�صوؤويل 
اجلهود  علي  ع��رف��ان  حممد  فخامة  وث��م��ن  ال��ط��رف��ن. 
ب�صندوق  ممثلة   ، الإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي  الكبرية 
اأبوظبي للتنمية يف م�صاندة خمتلف دول العامل، م�صيداً 
مب���ا ح��ق��ق��ه ال�����ص��ن��دوق م���ن اإجن������ازات يف جم���ال متويل 
التنمية  دع��م  يف  جهوده  اإىل  اإ�صافًة  التنموية،  امل�صاريع 
الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة. واأ����ص���اف : " 
جتاري  ك�صريك  وال�صندوق  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  نتطلع 

وا�صتثماري ا�صرتاتيجي ميتلك منوذجاً عاملياً يف حتقيق 
التنمية امل�صتدامة، واإدخال اأحدث التقنيات والربامج يف 
وحتقيق  والجتماعية،  القت�صادية  القطاعات  تطوير 
اأثبتت  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأك����د  القت�صادي".  ال��ت��ن��وع 
وتاأ�صي�س  القت�صادي  التنويع  يف  جتربتها  جناح  للعامل 
بنية حتتية متطورة. وقال: "هذا ما نطمح اإىل حتقيقه 
يف غ��وي��ان��ا م��ن خ���الل ���ص��راك��ت��ن��ا م��ع ���ص��ن��دوق اأبوظبي 
للتنمية". واأو�صح فخامته اأن غويانا تعمل بالفعل ب�صكل 
وثيق مع ال�صندوق على متويل م�صاريع البنية التحتية، 
امل��ت��ج��ددة، وت�صريع  ال��ط��اق��ة  مب��ا يف ذل��ك تطوير ق��ط��اع 
التحول للطاقة النظيفة للحفاظ للحد من تغري املناخ. 
من جهته اأعرب �صعادة حممد �صيف ال�صويدي عن �صكره 
وتعزيز  تنمية  يف  ت�صاهم  التي  ال��زي��ارة  لهذه  وت��ق��دي��ره 
اآف����اق جديدة،  ب��ه��ا اإىل  امل�����ص��رتك��ة والرت���ق���اء  ال��ع��الق��ات 
تطوير  اإىل  ي�صعيان  وغويانا  ال�صندوق  اأن  اإىل  م�صرياً 

تلك العالقات من اجلوانب التنموية والقت�صادية.
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اأن  الغيط،  اأب���و  اأح��م��د  العربية،  ال���دول  ال��ع��ام جلامعة  الأم���ن  اأك���د 
املفاو�صات  خ��الل  واإي���ران،  املتحدة  ال��ولي��ات  بن  املحتمل  التفاهم 

النووية اجلارية يف فيينا “ل ُينهي” التهديد النووي الإيراين.
وطالب اإيران، خالل حديث ل�صحيفة “ال�صرق الأو�صط” اللندنية 
العربية،  الأر����س  على  “املغامرات”  ب��وق��ف  الث��ن��ن  اأم�����س  ن�صرته 
والكف عن ا�صتخدام امل�صكالت العربية ك�”اأوراق �صغط” على العامل 
الإيرانين  للم�صوؤولن  احلديث  موجهاً  وق��ال،  واإ�صرائيل.  الغربي 
هناك  لأن  اإيجابي؛  ب�صكل  العربي  العامل  مع  تتفاعلوا  اأن  “عليكم 
الطيبة  النيات  اأظ��ِه��روا  ال�����ص��ن��وات..  لآلف  متتد  تاريخية  ع��الق��ة 
هذه  لأن  معكم؛  يتجاوبوا  لكي  العرب  وجت��اه  العربي  العامل  جت��اه 
املنطقة حتتاج اإىل تنمية واقت�صاد ورفع م�صتوى املعي�صة والتطوير 
واإذ  امل�صلحة«.  الع�صكرية  واملواجهات  للتفجريات  والتحديث، ولي�س 
اأ�صار اأبو الغيط اإىل انفتاح بع�س الدول العربية على اإعادة العالقات 
ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  دعوة  اأن م�صاألة  اأكد  ال�صورية،  مع احلكومة 
الأ�صد حل�صور القمة العربية مطلع نوفمرب -ت�صرين الثاين املقبل 
عرب  “اإنقاذ نف�صه”  يف اجلزائر، مل حُت�صم بعد. وح�س لبنان على 
اإجراء  ثم  جديدة،  حكومة  واإط��الق  الت�صريعية،  النتخابات  اإج��راء 
انتخابات رئا�صية، بالتزامن مع التفاو�س مع �صندوق النقد الدويل، 

و�صوًل اإىل “الإفراج عن الأموال املجمدة للمواطنن اللبنانين«.
 

امليلي�صيات  ب��اأن  الإن�صان”،  حلقوق  ال�����ص��وري  “املر�صد  موقع  اأف���اد 
الأخرية  الآون��ة  يف  ب��داأت  ال�صورية،  الأرا���ص��ي  يف  املنت�صرة  الإيرانية 
اخلفيفة  الأ�صلحة  ا�صتخدام  على  منت�صبيها  تدريب  من  بالنتقال 
ا�صتخدام  على  منهم”  “النخبة  املقاتلن  تدريب  اإىل  واملتو�صطة، 

اأ�صلحة نوعية من اإطالق �صواريخ متو�صطة وق�صرية املدى.
ا�صتخدام  اآل��ي��ات  على  يحتوي  ب���داأ  ال��ت��دري��ب  اأن  التقرير  ت��اب��ع  كما 
اإيرانية  املر�صد فاإن ميلي�صيات  امل�صرّية. وبح�صب م�صادر  الطائرات 
ا�صتخدام  على  لعنا�صرها  تدريبات  الأح��د  الأول  اأم�س  ي��وم  اأج��رت 
�صواريخ متو�صطة وق�صرية املدى قرب املحطة الثالثة يف ريف تدمر 
�صرقي حم�س، عند احلدود ال�صورية – العراقية. ولفت املر�صد اإىل 
ا�صتخدام  امليلي�صيات يتدربون على  200 من عنا�صر  ر�صد حوايل 

الطائرات امل�صرّية يف باديتي التبني وامليادين بريف دير الزور.

اإن �صول ووا�صنطن تفكران  اأم�س الثنن  قال م�صوؤول كوري جنوبي  
يف اتخاذ اإجراءات يف حال اإجراء كوريا ال�صمالية جتربة نووية اأخرى، 
و�صط موؤ�صرات على اأن ال�صمال يعمل على ا�صتعادة موقع بوجنكيه-ري 
اأنه مت تدمريه. وتقول م�صادر حكومية جنوبية  ُيزعم  الذي  النووي 
اإنه يبدو اأن اجلارة ال�صمالية تعمل على اإن�صاء “طريق خمت�صر” لنفق 
نووية  لتجربة  ا�صتعداداً  يكون  اأن  فيما ميكن  يف موقع بوجنكيه-ري 
حتت الأر�س. ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية اجلنوبية عن م�صوؤول 
بوزارة الدفاع القول :”موقفنا هو اأننا �صرند مع ترك كل الحتمالت 
مفتوحة«. واأ�صاف “قدرات الردع ذات اأهمية ق�صوى، ومن هذا املنظور، 
يفكر احلليفان يف اخليار الأكرث فعالية«. ونقلت يونهاب عن مراقبن 
اإجراء كوريا ال�صمالية جتربة نووية جديدة، فمن  اإنه يف حال  القول 
يف  م�صرتكة  اأو  فردية  ع�صكرية  تدريبات  احلليفان  يجري  اأن  املتوقع 

ا�صتعرا�س لقوتهما الع�صكرية.

طلب وزير اخلارجية الأمريكية اأنتوين بلينكن من اإ�صرائيل تو�صيع 
الإعالم  ونقل  منها.  الع�صكرية  ل�صيما  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  م�صاعداتها 
الإ�صرائيلي عن قناة »N12« التلفزيونية باأن بلينكن اأعرب اأن بالده 
�صتكون �صعيدة اإن قامت اإ�صرائيل باإر�صال م�صاعدات ع�صكرية لدولة 
“هذا  ب��اأن  الطلب  الإ�صرائيلي على  ال��رد  وك��ان  ال�صرقية،  اأوروب���ا  يف 
الأوكراين  الرئي�س  وك��ان  مبا�صرة«.  ولن يحدث  ب�صيطاً  لي�س  اأم��راً 
ب�صجاعة  حتليه  بعدم  �صابق  بوقت  الغرب  اتهم  زلن�صكي  فولدومري 
الرو�صية،  ال��ق��وات  ل�صد  ب��الده  فيه  حت��ارب  التي  بالوقت  امل�صاعدة 
موجهاً نداءاً غا�صباً للح�صول على مقاتالت حربية ودبابات. وانتقد 
واأ�صلحة  طائرات  ت�صليم  مبو�صوع  الغربية  املماطلة  ب�صدة  زلن�صكي 

بالوقت الذي تقتل فيه الهجمات الرو�صية املواطنن.

عوا�سم

القاهرة

بريوت

�سول

وا�سنطن

اإحراق مقر للحزب الدميقراطي 
الكرد�ضتاين بعد الإ�ضاءة لل�ضي�ضتاين

•• بغداد-وكاالت

الدميقراطي  احل��زب  ال��ن��ريان مبقر  الأح��د-الث��ن��ن  ليل  ناقمون  اأ���ص��رم 
الكرد�صتاين بزعامة م�صعود برزاين على خلفية الإ�صاءة للمرجع ال�صيعي 

الأعلى يف العراق علي ال�صي�صتاين من قبل اأحد قيادات احلزب.
بغداد  و�صط  الكرد�صتاين  الدميقراطي  احل��زب  مبقر  الناقمون  واأح���اط 
ال��ك��ردي م�صعود برزاين  للزعيم  ال��ن��ريان فيه واأح��رق��وا ���ص��وراً  واأ���ص��رم��وا 
وجنله م�صرور برزاين رئي�س حكومة اإقليم كرد�صتان وهم يهتفون ب�صعارات 

تندد بهذا الت�صرف امل�صن �صد املرجع ال�صيعي الأعلى يف العراق.
واأعلنت وزارة الداخلية يف اإقليم كرد�صتان يف �صاعة متاأخرة من ليل الأحد-

اأنها قامت باعتقال نايف كرد�صتاين الذي قام بن�صر تغريدة على  الثنن 
وقامت  املقد�صة  املرجعية  ملوقع  فيها  تعر�س  الإجتماعي  التوا�صل  مواقع 
لغر�س  الق�صائية  للجهات  بت�صليمه  كرد�صتان  اإقليم  يف  الأمنية  ال��ق��وات 
اتخاذ الجراءات القانونية بحقه. و�صدد وزارة داخلية اإقليم كرد�صتان على 
اأن حرية التعبري ل تعني التجراأ على امل�صا�س بالرموز الدينية والوطنية 
ميكن  ول  مقبوًل  لي�س  املرجعية  مقام  وب��الأخ�����س  عليهم  ال��ت��ط��اول  واأن 
اإقليم  اإل نف�صه وموقف حكومة  ال�صكوت عليه واأن هذا ال�صخ�س ل ميثل 
دور  وجتليل  اح���رتام  يف  و�صريح  وا���ص��ح  الكرد�صتاين  وال�صعب  كرد�صتان 

املرجعية الر�صيدة يف العراق والعامل ال�صالمي.

على ماذا يعني تغيري رو�ضيا خططها يف اأوكرانيا؟ مو�صكو  تركيز  اإن  اأمريكي،  ع�صكري  م�صوؤول  وبح�صب  ذل��ك.  اأمكن 
الدونبا�س ياأتي يف الوقت الذي ا�صتعادت القوات الأوكرانية مناطق كانت 
القوات الرو�صية �صيطرت عليها يف بداية الغزو يف 24 فرباير)�صباط(. 
ويف الأيام الأخرية، دفعت القوات الأوكرانية اجلي�س الرو�صي من حميط 
خري�صون  يف  ال��رو���س  تقاتل  وه��ي  م��اري��وب��ول،  غ��رب  ميكوليف  مدينة 

العا�صمة الإقليمية للمقاطعة التي ا�صتولوا عليها يف وقت �صابق.
بفعل  ق���وة  الأ���ص��د  ه��ي  املنطقة  ت��ل��ك  يف  املنت�صرة  الأوك��ران��ي��ة  وال���ق���وات 
من  املدعومن  الإنف�صالين  �صد  الأمامية  اخلطوط  على  مرابطتها 
اأن تغيري رو�صيا خلطتها احلربية، ت�صلط ال�صوء  الكاتب  رو�صيا. ويرى 
اأوكرانيا.  معظم  على  لل�صيطرة  للكرملن  الأو���ص��ع  اجلهود  تعرث  على 
م�صتهدفة  ع��دة،  جبهات  على  ذلك  فعلت  اأوكرانيا،  رو�صيا  غزت  وعندما 
الأيام  الأرا�صي. ويف  اأخ��رى من  واأج��زاء  العا�صمة  ال�صيطرة على كييف 
اإن����زال جوي  الأوىل م��ن ال��ق��ت��ال، متكنت ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة م��ن ���ص��ّد 
لل�صيطرة على املدينة، واأوقفت اأرتال الدبابات املتوجهة نحوها واأوقفت 

تقدم القوات الرو�صية يف مناطق اأخرى.

عملياتها  تق�صر  ل  رو�صيا  ف��اإن  ذل��ك،  رغ��م  وعلى  للدونبا�س«.  الكامل 
الع�صكرية على اأرا�ٍس �صرق اأوكرانيا. و�صربت ال�صواريخ الرو�صية ال�صبت 
املدينة فقط  وتقع  ���ص��ادويف.  اأن��دري  بلديتها  رئي�س  وف��ق  لفيف،  حميط 
40 مياًل من احلدود البولندية. ووقع الهجوم بينما كان  على م�صافة 
اإىل  بالكاد ت�صل  بايدن يزور وار�صو على م�صافة  الأمريكي جو  الرئي�س 
210 اأميال. وقالت القوات الأوكرانية اإن القوات الرو�صية تعيد جتميع 
�صفوفها حت�صرياً لتجديد هجومها على منطقة متنازع عليها متتد من 
لوغان�صك مبحاذاة احلدود الرو�صية مع اأوكرانيا، اإىل الغرب من مدينة 
حتاول  ال��ذي  الوقت  يف  �صوارع  قتال  ت�صهد  التي  اجلنوب،  يف  ماريوبول 

القوات الرو�صية الإ�صتيالء عليها.
وينظر اإىل هذه املنطقة على اأنها مهمة بالن�صبة للكرملن على ال�صعيد 
غرب  بن  بري”  “ج�صٍر  تاأمن  اإىل  تهدف  مو�صكو  لأن  الإ�صرتاتيجي، 

منطقة  اإن  الدونبا�س.  اإىل  �صيطرتها  ومد  القرم،  جزيرة  و�صبه  رو�صيا 
الدونبا�س ال�صناعية متتد على طول احلدود ال�صرقية لأوكرانيا املحاذية 
لرو�صيا. وحتتل رو�صيا منذ مدة اأجزاء من املنطقة، منذ اأن غذت مترداً 
من  رو�صيا  م��ن  امل��دع��وم��ون  الإنف�صاليون  ومت��ك��ن   .2014 ع��ام  ه��ن��اك 
القتال، لكن  اأج��زاء من ماريوبول يف املراحل الأوىل من  ال�صيطرة على 
 8 ملدة  املتقطع  القتال  وا�صتمر  ال��وراء.  اإىل  اأعادتهم  الأوكرانية  القوات 
اأعوام مما اأ�صفر عن مقتل 14 األف �صخ�س قبل اأن ت�صن رو�صيا غزوها 
ملنطقة  الع�صكرية  الإدارة  منطقة  رئي�س  وق��ال  املا�صي.  ال�صهر  ال�صامل 
امل�صتودعات يف  الرو�صية ت�صتهدف  القوات  اإن  لوغان�صك �صريغي هايدي 
اإمدادات الغذاء وال�صروريات الأخرى، يتم  اإىل  �صيفريدونيت�صك. ولفت 
املنطقة.  اأنحاء  يف  النا�س  يختبئ  حيث  واملالجئ  الأقبية  على  توزيعها 
وُتبذل جهود لإجالء املدنين اإىل اأماكن اآمنة واإ�صتعادة الإت�صالت حيث 

•• وا�سنطن-وكاالت

�صرتيت  “وول  �صحيفة  يف  كولز  واإي��زاب��ي��ل  جري�صكوفيت�س  اإي��ف��ان  كتب 
اأوكرانيا،  يف  للحرب  خطتها  تغيري  رو�صيا  قرار  اإن  جورنال”الأمريكية، 
كانت قد  اأرا���ٍس قريبة من حدودها،  تاأمن  اإىل حماولة مو�صكو  يوؤ�صر 
اقتطعتها منذ �صنوات وهياأت الأر�صية لقتال �صاٍر يف منطقة ُدمرت اأ�صاًل 

منذ اأكرث من �صهر بفعل احلرب.
ومع دخول الهجوم الرو�صي �صهره الثاين، ل تب�صط رو�صيا �صيطرة كاملة 
على منطقة الدونبا�س احلدودية معها. وقال الناطق با�صم وزارة الدفاع 
الرو�صية امليجور جرنال اإيغور كونا�صينكوف ال�صبت اإن قوات بالده تقاتل 
لنتزاع قريتن حول دونيت�صك، املدينة التي ي�صيطر عليها النف�صاليون 

املدعومون من مو�صكو منذ 2014.
واجلمعة، اأعلنت مو�صكو اأنها تقرتب من اإنهاء املرحلة الأوىل من عمليتها 
�صريغي  الرئي�صية  العمليات  اأرك��ان  رئي�س  وق��ال  اأوكرانيا.  يف  الع�صكرية 
رود�صكوي اإن “قواتنا وم�صادرنا �صرتكز على الهدف الأ�صا�صي: التحرير 

»اإطاحة بوتن«.. زلة ل�ضان من بايدن اأم رغبة اأمريكية حقيقية؟
••عوا�سم-وكاالت

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ت�صريحات  اأث����ارت 
“اإنهاء حكم  ب��اي��دن الأخ����رية ح��ول  ج��و 
بوتن”،  ف���الدمي���ري  ال��رو���ص��ي  ال��رئ��ي�����س 
اعتربها  وبينما  وا�صعا،  دول��ي��ا  اهتماما 
اأنها  اآخ��رون  اأك��د  ل�صان”،  “زلة  البع�س 
رئي�صيا  وه���دف���ا  ح��ق��ي��ق��ي��ة  رغ���ب���ة  مت��ث��ل 

للوليات املتحدة.
تكاثرت  ع��ام،  قبل  من�صبه  توليه  ومنذ 
زلت ل�صان بايدن ب�صكل وا�صع و�صط قلق 
الأمريكية  ال�صيا�صية  ب��ال��دوائ��ر  متنام 
ب�صاأن احلالة ال�صحية واللياقة الذهنية 
لأكرب رئي�س للوليات املتحدة �صنا )79 

عاما(.
وقال بايدن من القلعة امللكية يف وار�صو، تعليقا على الهجوم 
الع�صكري الرو�صي على اأوكرانيا، اإن بوتن “ل ميكن اأن يظل 
معتربا اأن “حربه على اأوكرانيا مبثابة ف�صل  يف ال�صلطة”، 
�صمن  تكون  “لن  رو�صيا  اأن  واأك���د  ملو�صكو”،  ا�صرتاتيجي 
ب�صبب  امل�صتقبل  يف  اق��ت�����ص��ادي��ا  الأق����وى  ال��ع�����ص��ري��ن  ال����دول 

احلرب يف اأوكرانيا«.
ما  اإن  ال���دويل جا�صم حممد،  الأم���ن  ق�صايا  وي��ق��ول خبري 
اإن��ه��اء حكم بوتن  حت��دث به بايدن من وار���ص��و عن ���ص��رورة 
انتقادات  ولق��ى  والدبلوما�صية  اللياقة  ع��ن  خ��ارج��ا  “كان 

كثرية من قبل مو�صكو«.
اأن “وا�صنطن  واأ�صاف يف حديث ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، 
اخلارجية  وزي���ر  م��ن  تو�صيح  ع��رب  �صريعا  الأم���ر  ت��دارك��ت 

جي�صهم، وكذلك انعكا�صات العقوبات على الداخل الرو�صي«. 
“لول  عربية”:  نيوز  “�صكاي  ملوقع  الكرمي  عبد  واأ���ص��اف 
املتحدة جمع كل  ال��ولي��ات  باإمكان  ك��ان  اأوك��ران��ي��ا ما  ح��رب 
هذا احل�صد الأوروب��ي �صد رو�صيا، ومن ثم تدمري عالقات 
وا�صنطن«.  القارة مبا يحقق م�صالح  واقت�صاد مو�صكو مع 
رو�صيا  فيه  وقعت  “م�صتنقع  اأوكرانيا  ح��رب  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
وتتفرغ  ع��دة جبهات  اأمريكي حتى ل حت��ارب على  بتكتيك 
موؤكدا اأن “مو�صكو حتتاج  وا�صنطن ملواجهة نفوذ ال�صن”، 
�صنوات عدة حتى تعود ملكانتها اقت�صاديا بعدما واجهت اأكرب 

حزمة عقوبات يف تاريخها«.

ماكرون يتن�سل و�سولتز ينفي
الفرن�صي  الرئي�س  دع��ا  ب��اي��دن،  ت�صريحات  على  وتعليقا 

الأمريكي اأنتوين بلينكن، اأنه ل توجد ا�صرتاتيجية لتغيري 
ال�صيا�صة  ت��دخ��ال يف  ذل��ك ميثل  ك��ون  ب��وت��ن  اإن��ه��اء حكم  اأو 
م�صلحة  من  بوتن  اإط��اح��ة  كانت  اإذا  ما  وح��ول  الرو�صية«. 
قدرة  خ����ارج  “الأمر  اإن  حم��م��د  ق���ال  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
الوليات املتحدة، لكن من دون �صك فاإن وجود بوتن ميثل 
اإزعاجا كبريا لالإدارة الأمريكية، لأنه يتخذ �صيا�صات جريئة 
ويوؤمن  وا�صنطن،  اأم���ام  �صلبة  م��واق��ف  ول��ه  ب��الده  ل�صالح 

ب�صيا�صات فر�س الأمر الواقع كما حدث يف اأوكرانيا«.
ويف ال�صياق ذاته، قال املحلل العراقي ها�صم عبد الكرمي، اإن 
“زلة ل�صان بايدن تعك�س نوايا اأمريكا واأهدافها، وما احلرب 
الأوكرانية احلالية اإل اإحدى الأدوات الفعلية لتغيري النظام 
يف رو�صيا عرب هز �صعبية بوتن وتقدمي دعم كبري لكييف، 
قدرات  يف  الرو�صين  ثقة  ويهز  مو�صكو  خ�صائر  يزيد  مما 

ب�صبط  التحلي  اإىل  ماكرون  اإميانويل 
النف�س “قول وفعال” اأثناء التعامل مع 

ال�صراع الأوكراين.
 ”3 “فرن�صا  ملحطة  م��اك��رون  واأ���ص��اف 
“مل  الأح���د:  الأول  اأم�����س  التلفزيونية 
الكلمات  من  النوع  ه��ذا  لأ�صتخدم  اأك��ن 
يف  اأوا����ص���ل احل����وار م��ع بوتن”،  لأن��ن��ي 
“ع�صيبة”  هاتفية  مكاملات  اإىل  اإ���ص��ارة 
ال��رئ��ي�����ص��ن م��وؤخ��را ملناق�صة  ب��ن  ج���رت 

احلرب الدائرة يف اأوكرانيا.
كما قال امل�صت�صار الأملاين اأولف �صولتز، 
اإن تغيري النظام يف رو�صيا “لي�س هدف 
الأطل�صي )ناتو( ول هدف  �صمال  حلف 

الرئي�س الأمريكي«.
دي”  اآر  “اإيه  ل��ق��ن��اة  ���ص��ول��ت��ز  واأ�����ص����اف 
)بايدن(  م��ع��ه  للتحدث  ال��ف��ر���ص��ة  يل  “�صنحت  الأمل��ان��ي��ة: 

مطول يف البيت الأبي�س وناق�صنا هذه الق�صايا اأي�صا«.
وردا على �صوؤال من اأحد املرا�صلن عما اإذا كان يدعو لتغيري 
مغادرته  ل��دى  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��ال  رو���ص��ي��ا،  يف  النظام 
يف ا�صتدراك  كني�صة يف وا�صنطن بعد ح�صور قدا�س: “ل”، 

على ما يبدو ملا �صببته كلماته من لغط.
فر�صت  املا�صي،  فرباير  يف  الع�صكرية  العملية  بداية  ومنذ 
اآ�صيوية  دول  وع���دة  وبريطانيا  واأوروب����ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
بينها  ك��ان من  رو�صيا،  التاريخ على  الأك��رب يف  عقوبات هي 
عزل مو�صكو عن نظام �صويفت وحظر توريد النفط الرو�صي 
اإىل ع��ق��وب��ات ط��ال��ت كافة  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  اإىل 

املوؤ�ص�صات والأفراد من بينهم بوتن ومقربون منه.

كاتب اأمريكي: التفاق النووي الثاين كارثة باأبعاد ملحمية
•• وا�سنطن-وكاالت

تيد  وورلد”  كلري  “ريل  موقع  يف  ال�صيا�صي  الكاتب  اأك��د 
اإيران  مع  النووي  التفاق  من  الثانية  الن�صخة  اأن  ه��اريف 
واحد من  اأ�صاًل  وهو  التفاق اجلديد،  الأوىل.  اأ�صواأ من 
اجليو�صيا�صي،  للعامل  احلديث  التاريخ  يف  الأف��ك��ار  اأ���ص��واأ 
اإىل دول��ة نووية  اإي���ران  ب��اأي �صيء لوقف حت��ول  لن يقوم 

بالتوازي مع تقوي�س امل�صالح الأمريكية.
اأف�صل  اأم��ر �صاذج للغاية يف  اإي��ران هو  حتى التفاو�س مع 
مثري  ب�صكل  الأمريكية  للم�صلحة  ومناه�س  الأح����وال، 

للقلق يف اأ�صوئها.
مواطنن  بقتل  اإيرانيون  اإرهابيون  هدد  قليلة،  اأي��ام  منذ 
احلكومة  تبنت  بينما  الأمريكي،  ال��رتاب  على  اأمريكين 
بالقرب من  وق��ع  ���ص��اروخ��ي  ه��ج��وم  م�صوؤولية  الإي��ران��ي��ة 
القن�صلية الأمريكية يف العراق. وطالب ال�صفري الأمريكي 
على  الإي���راين  النظام  مبحا�صبة  تويلر  ماثيو  ال��ع��راق  يف 
هذا النتهاك ال�صارخ. اأ�صاف هاريف اأن الرئي�س الأمريكي 
ج���و ب���اي���دن ي��خ��و���س م��ف��او���ص��ات م�����ص��ت��م��رة م���ع احلر�س 
امل��ت��ح��دة �صيا�صة  ال���ولي���ات  ال���ث���وري. ط���وال ع��ق��ود، تبنت 
اأمريكين  م�صوؤولن  لكن  اإرهابين،  مع  التفاو�س  رف�س 
موؤلفة  �صبكة  بنت طهران  ال�صيا�صة.   تلك  يتغا�صون عن 
زعزعوا  وقد  ميلي�صيوياً  وكياًل  ع�صر  اثني  يزيد عن  مما 
لوزارة  وف��ق��اً  امل��ج��اورة.  وال���دول  ولبنان  ال��ع��راق  ا�صتقرار 

اإذا ك��ان �صبب  اأوب��ام��ا. ويت�صاءل ه��اريف عما  اإرث  اأج��ل  من 
اإدارة  اأم ولء لأوباما. تزعم  �صيا�صي  ذلك جمرد ت�صامن 
تطوير  عن  الدولة  �صيوقف  اإي��ران  مع  التفاق  اأن  بايدن 
قنبلة نووية.  لكنه يت�صمن بنود غروب ت�صمح با�صتئناف 
امل�����ص��ار ال��ن��ووي ب��ع��د ف���رتة م��ن ال��زم��ن. يف ه���ذه الأثناء، 
جراأة  اأك��رث  الإي���راين  النظام  العقوبات  تخفيف  �صيجعل 
وتعزيز  الوكيلة  الإرهابية  املجموعات  متويل  تو�صيع  يف 
الإيراين  القت�صاد  اأ�صبح  كلما  املنطقة.  يف  جمموعتها 
اأقدر على دعم الإرهاب الذي يح�صد  اأي�صاً  اأ�صبح  اأقوى، 

عدداً ل يح�صى من الأرواح.
على �صبيل اجلدل، يفرت�س الكاتب اأن بالإمكان ت�صديق 
ق���درة الت��ف��اق ع��ل��ى احل���د م��ن ت��ط��وي��ر اإي����ران برناجمها 
النووي يف املدى الق�صري، وهو اأمر خا�صع كثرياً للت�صكيك 

امل�صنف على لئحة  اهلل  ح��زب  اإي����ران  اخل��ارج��ي��ة، مت��ول 
الإرهاب مبا ي�صل اإىل 700 مليون دولر يف ال�صنة. �صنة 
رئي�س  اأول  كلينتون  بيل  الدميوقراطي  اأ�صبح   ،1995
اهلل  ح��زب  م�صتهدفاً  اإي���ران  وك��الء  على  عقوبات  يفر�س 
الإيراين  النظام  يوا�صل  الإ���ص��الم��ي.  واجل��ه��اد  وحما�س 
متويل هوؤلء الوكالء وهو واقع اعرتفت به اإدارة كلينتون 
قد  ه��اريف.  تابع  ال��زم��ن،  تغري  تقريباً.  عقود  ثالثة  منذ 
الثوري  بايدن احلر�س  الدميوقراطي جو  الرئي�س  يرفع 

عن لئحة الإرهاب.
حق.  عن  قلقون   ، الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  وا�صنطن  وحلفاء 
ويطالبون ب�صمانات اأمنية اأمريكية ب�صبب اتفاق حمتمل 
مع اإيران. بينما جمع �صلفه الإ�صرائيلين والعرب يف اتفاق 
الظهر  اإدارة  خمتلف:  م�صار  �صلوك  بايدن  يحاول  �صالم، 

ب�صبب غياب اآليات التنفيذ ووجود عالمات ا�صتفهام ب�صاأن 
الم��ت��ث��ال الإي�����راين. ح��ت��ى م��ع ذل���ك، ل��ن ي��ع��ال��ج التفاق 
بالوكالة  حربها  اأو  البال�صتية  لل�صواريخ  اإي���ران  برنامج 
على امتداد ال�صرق الأو�صط. الأ�صواأ من ذلك اأن الوليات 
املتحدة �صتكون قد وفرت تخفيفاً للعقوبات مقابل ل �صيء 

مبجرد حلول اأجل بنود الغروب.
اإي����ران يرتبطان  م��ع  ن���ووي  ات��ف��اق  م��ع��ار���ص��ة  اأو  اإن دع���م 
ما  يف  ال��ف��اع��ل��ة.  والأط�����راف  الثقة  حيويتن:  بق�صيتن 
الوثوق  الأمريكين  باإمكان  ه��ل  الأوىل،  امل�صاألة  يخ�س 
اتفاق ي�صمن م�صاحلهم  التفاو�س على  بايدن يف  ب��اإدارة 
الكاتب  الأوكرانية؟ وتابع  اأفغان�صتان والأزم��ة  بعد كارثة 
ال���ذي فعله  ���ص��وؤال��ه: بعد خم�صة ع��ق��ود يف وا���ص��ن��ط��ن، م��ا 
اإىل  ب��ال���ص��ت��ن��اد  الأم��ري��ك��ي��ن؟  ل��ط��م��اأن��ة  بال�صبط  ب��اي��دن 
الثقة  غياب  هو  اجل��واب  واأوك��ران��ي��ا،  اأفغان�صتان  جتربتي 

بالإدارة ح�صب هاريف.
يف ما يخ�س الق�صية الثانية، ثمة »ل« اأكرث �صالبة على 
�صوؤال ما اإذا كان الأمريكيون قادرين على الوثوق بخو�س 
الكاتب  يت�صاءل  نية.  بح�صن  املفاو�صات  الإي��راين  النظام 
عن اإمكانية الوثوق بنظام �صبه اإرهابي كي يحرتم امل�صالح 
الأمريكية بعد اأيام قليلة على ا�صتهداف القوات الأمريكية 
يف العراق. اإنه النظام نف�صه الذي عاد اإىل الطاولة بعدما 
وبات  الأم��ري��ك��ي��ة،  القن�صلية  م��ن  ب��ال��ق��رب  ق��ن��اب��ل  األ��ق��ى 

يفرت�س بالأمريكين ادعاء اأن ذلك مل يح�صل قط.
بعد �صنة من الإخفاق واأكرث، تخلت اإدارة بايدن عن حقها 
يكن  مل  الإي���راين  النظام  اأن  كما  ال�صك  م��ن  بال�صتفادة 
ي�صتحق تلك امليزة يف املقام الأول. اإن التفاق النووي �صيئ 

لأمريكا و�صيكون اإمتامه كارثة باأبعاد ملحمية.

رغم مقاطعة بع�س �لأحز�ب �لتون�سية

مكتب الربملان يعلن عن جل�ضة عامة لإلغاء الإجراءات ال�ضتثنائية
 عبري مو�سي: ترفع ق�سية ��ستعجالية لإبطال قر�ر مكتب �ملجل�س

•• الفجر - تون�س
ن�����ص��ر م�����ص��اع��د رئ��ي�����س جم��ل�����س نواب 
�صباح  اخت�صا�صاته  املجمدة  ال�صعب 
اأم�����س الإث���ن���ن، ب��ي��ان��اً ع��ل��ى �صفحته 
ب���ا����ص���م م���ك���ت���ب ال�����ربمل�����ان اأك�������د من 
عقد  وق��رر  اجتمع  املكتب  اأن  خالله 
لإلغاء  م��ار���س   30 ي��وم  عامة  جل�صة 

الإجراءات ال�صتثنائية.
وجاء يف البيان: “عقد مكتب جمل�س 
التون�صية  باجلمهورية  ال�صعب  نواب 
را�صد  برئا�صة  الث��ن��ن  اأم�����س  �صباح 
خ��ري��ج��ي ال��غ��ن��و���ص��ي رئ��ي�����س جمل�س 
اأغلبية  ح�������ص���ور  و  ال�����ص��ع��ب  ن������واب 

اأع�صاءه«.
يف  املجل�س  مكتب  “ونظر  واأ���ص��اف: 
30 نائب  ك��ت��اب��ي م��ق��دم م���ن  ط��ل��ب 
ل��ع��ق��د ج��ل�����ص��ة ع���ام���ة لإل���غ���اء العمل 
ثان  وطلب  ال�صتثنائية،  بالإجراءات 
بعقد جل�صة للنظر يف الأو�صاع املالية 
والقت�صادية والجتماعية اخلطرية 

للبالد«.
النقاط  ه�����ذه  يف  ال�����ت�����داول  »وب����ع����د 
قرر  ب��الإج��م��اع.  املجل�س  مكتب  اق���ر 
 30 الأرب��ع��اء  ي��وم  عقد جل�صة عامة 
الإج�����راءات  اإل���غ���اء  للنظر يف  م��ار���س 
ثانية  ع��ام��ة  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وج��ل�����ص��ة 
القادم للنظر  ابريل   02 ال�صبت  يوم 
والقت�صادية  امل��ال��ي��ة  الأو�����ص����اع  يف 
والجتماعية اخلطرية التي تعي�صها 

تون�س وم�صاهمة جمل�س النواب من 
اأج����ل اإن���ق���اذ ت��ون�����س و���ص��م��ان كرامة 
ال�صعب التون�صي العظيم”، وفق ن�س 

البيان. 
واأكد م�صدر من داخل اجتماع مكتب 
ال���ربمل���ان امل��ع��ّل��ق��ة اخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه، اأّن 
من  ن���واب   8 ا�صتقالة  ع��اي��ن  امل��ك��ت��ب 
كتلة حركة النه�صة. واأ�صاف امل�صدر 
اأّن���ه م��ن املنتظر الإع����الن عن  ذات���ه، 
ب��داي��ة اجلل�صة  ه��ذه ال���ص��ت��ق��الت يف 
الأربعاء  ي��وم  �صتنعقد  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
30 م��ار���س اجل����اري، وف��ق م��ا ين�س 
نواب  ملجل�س  الداخلي  النظام  عليه 

لالأ�صغال،  ن��واب  قاطع  وق��د  ال�صعب. 
وه�����م، خ���ال���د ال��ك��ري�����ص��ي ع���ن حركة 
كتلة  ع��ن  كر�صيد  وم���ربوك  ال�صعب 
كتلة  ممثلة  مو�صي  وعبري  الوطنية 
ال��د���ص��ت��وري احل���ر يف امل��ك��ت��ب.  واأكد 
اجتماع  �صيقاطع  اأنه  الكري�صي  خالد 
“باعتباره  ح��زب��ه،  م��ن  ب��ق��رار  املكتب 
فاقدا لل�صفة والدعوة اإىل الجتماع 
باطلة نظرا لكون اأعمال جمل�س نواب 

وفق تعبريه. ال�صعب جمّمدة”، 
مو�صي  عبري  ان��ت��ق��دت  جانبها،  م��ن   
املن�صتري  بولية  �صعبي  جتمع  خ��الل 
منذ يومن، دعوتها حل�صور اجتماع 

املكتب من ِقبل رئي�س الربملان را�صد 
را�صد  الذكر  ‘’ �صّيء  الغنو�صي قائلة 
ويبعث  وقاحة  بكّل  يتجراأ  الغنو�صي 
مكتب  اجتماع  حل�صور  ا�صتدعاء  يل 
ب��ع��د، م��ن ه��ات��ف��ه، يعني  املجل�س ع��ن 

اليوم الربملان يعمل«.
 ب�����دوره اأك����د ع�����ص��و امل��ك��ت��ب مربوك 
باجتماع  م��ع��ن��ي  غ���ري  اأّن������ه  ك��ر���ص��ي��د 
ا�صتقالته  اأعلن  اأّن��ه  مو�صحا  املكتب، 
رئ��ي�����س اجلمهورية  ق����رار  ق��ب��ل  م��ن��ه 
اخت�صا�صات  ت��ع��ل��ي��ق  ���ص��ع��ي��د  ق��ي�����س 
جمل�س النواب، ومنتقداً يف الآن ذاته 
الدولة”  لرئي�س  الفا�صل  “امل�صروع 

ومعار�صته لتوجهاته.
 ونفى النائب عن التيار الدميقراطي 
ت���دوي���ن���ة له،  ال��ع��ج��ب��وين يف  ه�����ص��ام 
م�صاركة ع�صوة مكتب املجل�س �صامية 
عبو يف الجتماع الذي دعا لُه مكتب 

املجل�س.
ال��غ��ن��و���ص��ي يف  “وجود را���ص��د   وع��ّل��ق 
يعرقل  وال��ربمل��اين  ال�صيا�صي  امل�صهد 
اإم��ك��ان��ّي��ة لإي��ج��اد ح���ّل ق��د يخرج  اأي 
ال��ب��الد م��ن اأزم��ت��ه��ا، وه��و ميّثل اأكرب 

حليف مو�صوعي لقي�س �صعّيد«.
كان  �صعيد  قي�س  الرئي�س  ان  يذكر   
ال�صبت  ي��وم  ا�صتقباله  خ��الل  رد  ق��د 

جنالء  احلكومة  رئي�صة  مار�س   26
الغنو�صي  را����ص���د  دع�����وة  ع��ل��ى  ب�����ودن 
م�صددا  ل��الن��ع��ق��اد  ال����ربمل����ان  م��ك��ت��ب 
ان  وعلى  “املجل�س جمّمد”  ان  على 
“اي قرار �صيّتخذه هو خارج الف�صاء 
وخارج التاريخ واجلغرافيا”، معتربا 
ان “من يحلم بالعودة للوراء واهم«.

 وقال �صعّيد يف فيديو ن�صرته الرئا�صة 
في�صبوك:  م���وق���ع  ع��ل��ى  ب�����ص��ف��ح��ت��ه��ا 
خارج  يجتمع  ان  ي��ري��د  م��ن  “هناك 
الف�صاء… هناك مركبة ف�صائية يف 
ال�صماء فليجتمعوا فيها ان اأرادوا لأن 
�صيتخذه  ق���رار  واأي  جُم��ّم��د  املجل�س 
التاريخ  ال��ف�����ص��اء وخ�����ارج  ه���و خ����ارج 
بالعودة  يحلم  …من  واجل��غ��راف��ي��ا 
للوراء فهو واهم ولن تتحقق اأ�صغاث 
اأحالمه ».  هذا وحّذرت عبري مو�صي 
رئي�صة احلزب الد�صتوري احلر، اأم�س 
الث��ن��ن، م��ن خ��ط��ورة ق���رار اجلل�صة 
ال�صعب  ن���واب  جمل�س  ملكتب  ال��ع��ام��ة 
�صرتفع  اأّنها  كا�صفة  اأ�صغاله  املجمدة 
على  ا�صتنادا  ال��ق��رار  لإب��ط��ال  ق�صية 
انها  ما اعتربته خلال اجرائيا قالت 
ببطالن  للمطالبة  ع��ل��ي��ه  ���ص��رتت��ك��ز 
ات��خ��اذه��ا داعية  ال��ت��ي مت  ال���ق���رارات 
�صحب  اىل  ���ص��ع��ّي��د  ق��ي�����س  ال��رئ��ي�����س 
را�صد  اأق��������دام  م����ن حت����ت  ال���ب�������ص���اط 
مطالبة  الربملان  ح��ّل  عرب  الغنو�صي 
اياه بالجتماع بالنواب للح�صول على 

تواقيع مُتكن من عزل الغنو�صي. 

جل�صة عن بعد يف خطوة ت�صعيدية
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• ماتيو بوك كوتيه

   �صبق اأن اأو�صحت ملاذا يعّد من املعقول توّقع اإعادة 
انتخاب قوية جًدا لإميانويل ماكرون يف اأبريل.

   ول تزال اإعادة النتخاب هذه اأكرث من مرجحة. 
ل��ك��ن ب����داأت ُت�����ص��م��ع م��و���ص��ي��ق��ى ���ص��غ��رية غ��ري��ب��ة يف 
التعليق على النتخابات الرئا�صية: ماذا لو �صنعت 

مارين لوبان املفاجاأة؟
   من اأين ياأتي هذا النطباع؟

اإمي���ان���وي���ل ماكرون  م���ن خ��ط��اب  ال���ب���داي���ة،     يف 
واأن�����ص��اره، ال��ذي��ن ي��ك��ررون اأك���رث ف��اأك��رث اأن هذه 
تفاجئهم  اأن  وميكن  بعد،  حت�صم  مل  النتخابات 
وخلق  القوات  لتعبئة  طريقة  اإنها  لوبان.  مارين 
حالة من الت�صويق يف احلملة، ولإعطاء النطباع 
را�صيا عن  يكون  لن  املنتهية وليته  الرئي�س  ب��اأن 
اإعادة انتخابه ب�صهولة، واأنه �صيتغلب على عقبات 

حقيقية للفوز بوليته الثانية.

ي�سار؟
   لكن �ن�سافت عو�مل �أخرى.

   ع��ل��ى م����دى ���ص��ت��ة اأ����ص���ه���ر، وم��ن��ذ اأن ان��ط��ل��ق يف 
زمور  اإري��ك  �صيطنة  متت  الرئا�صية،  النتخابات 
ب�صكل منهجي. لقد تعر�س اىل من�صوب كبري من 
اأن��ه من خالل مفعول  هذه ال�صيطنة، اىل درج��ة، 
التباين، راأت مارين لوبان �صورتها تنعم، وت�صبح 
كانوا معادين  الذين  املعلقون  بداأ  اأكرث احرتاًما. 
لها تقليدًيا يتحدثون عنها ب�صكل جيد من خالل 
تقدميها ك�صخ�صية �صبه معتدلة، مقارنة بزمور!

ا. نتذكر، عام 2017،     مارين لوبان عملت اأي�صً
خ���الل امل��ن��اظ��رة ب���ن اجل��ول��ت��ن، ك��ي��ف تعر�صت 
ل��الإه��ان��ة م��ن قبل اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون. ث��م دفعت 
الثمن يف �صندوق القرتاع. مل يتخيل اأحد فوزها، 
جتاوز  على  ق���ادرة  اأن��ه��ا  اع��ت��ق��دوا  الكثريين  لكن 
عالمة 40 باملائة يف اجلولة الثانية. وب�صبب تلك 

املناظرة، مل ت�صل حتى 35 باملائة.
ل��وب��ان. وبات  م��اري��ن  ا�صتغلت  امل���رة،     لكن ه��ذه 
كان  مهما  حقيقي،  للملفات  وا�صتيعابها  املامها 

الراأي يف اأفكارها.

   متوقعها �ل�سيا�سي يخدمها 
ا يف هذه �لظروف. �أي�سً

   تاريخيا، مت ت�صكيل التجمع الوطني من خالل 
معركة الهوية �صد الهجرة اجلماعية.

   يظل هذا العن�صر مهًما يف برناجمها، لكنه لي�س 
ب��دًل م��ن ذل��ك حول  ت��دور  التي  يف قلب حملتها، 
حتديًدا،  اأك��رث  وب�صكل  ال�صرائية،  املقدرة  م�صاألة 
ت��ل��ك اخل��ا���ص��ة ب��ال��ط��ب��ق��ات ال��ع��ام��ل��ة، ال��ت��ي تعترب 

مارين لوبان مر�صحتها املف�صلة.
املقبول  ذل���ك يف ���ص��ي��اغ��ة م��ب�����ّص��ط��ة: م��ن     لنقل 
على  القت�صادي  لوبان  مارين  برنامج  اأن  عموًما 
اليمينية  املر�صحة  ب��ه  تتهمها  م��ا  وه���ذا  الي�صار. 
اإىل حد  البع�س ذهب  اأن  بيكري�س. حتى  فالريي 

اتهامها باأنها تطرح برناجما ي�صاريا متطرفا!
   �صيبدو الأمر غريباً بالن�صبة لأولئك الذين، من 
خالل رد فعل بافلويف، ينتف�صون بعنف عند �صماع 

ا�صم لوبان.
اأن��ه��ا طهرت حزبها م��ن عدة     وم��ع ذل��ك، نن�صى 
اأق�صى  اأن تكون يف  واأنها تنفي  عنا�صر راديكالية، 
اليمن، حتى لو ا�صتمر معار�صوها يف تكرار ذلك. 
مع  لتعلن قطيعتها  والدها  انف�صلت عن  اأنها  بل 

التاريخ امل�صطرب حلزبها.
�صيطنة

    فماذا �صيحدث يف اجلولة الثانية اإذا جنحت يف 
عبور الأوىل؟

الأ�صوات  امل�صيطنة  م��اري��ن  �صت�صتقطب  ه��ل     
املناه�صة ملاكرون؟

اإميانويل  ب��ي��ن��ه��ا وب���ن  ال�����راأي  ا���ص��ت��ط��الع��ات       
ماكرون ت�صيق ب�صكل متزايد، واإذا ا�صتمر الجتاه، 

ف�صت�صبح مناف�صة �صر�صة.
م���ن غري  ه���ذا  ي����زال  ال���ف���وز؟ ل  ت�صتطيع  ه���ل     

املرجح... لكنه مل يعد م�صتحيال.

حياة وموت �لأحز�ب �لقدمية
   ل تختبئ الأح��زاب ال�صيا�صية دائًما لتموت، بل 
يحدث اأحياًنا ان تعي�س اآلمها علًنا. هذه هي حال 
احلزب ال�صرتاكي الذي قاد فرن�صا لفرتة طويلة، 
والذي و�صلت مر�صحته اآن هيدالغو اإىل 2 باملائة 
ا  اأي�صً يف ا���ص��ت��ط��الع��ات ال�����راأي. وه���ذا ه��و احل���ال 
الكال�صيكي،  اليمن  حزب  للجمهورين،  بالن�صبة 
القومي  واليمن  اإميانويل ماكرون  امل�صحوق من 
الذي ميثله زمور ولوبان، والذي يخاطر بنتيجة 
م��ن��ه يف غ�صون  �صيتبقى  ف��م��اذا  واح����د.  رق���م  م��ن 

اأ�صبوعن؟

�سعر �لغاز
   ت���اأخ���ذ م�����ص��األ��ة ت��ك��ل��ف��ة ال��ط��اق��ة م�����ص��اح��ة اأكرب 
يعتمد  ول�����ص��ب��ب وج���ي���ه.  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  يف احل��م��ل��ة 
الرو�صي  ال��غ��از  ع��ل��ى  ك��ب��ري  اإىل ح��د  الأوروب����ي����ون 
للتدفئة، رغم اأن ارتهان فرن�صا اأقل، اذ تعتمد على 
ينفجر.  فانه  البنزين  �صعر  اأم��ا  النووية،  الطاقة 
على  اع��ت��ادت  التي  ه��ي  ت��ع��اين،  الو�صطى  الطبقة 
القت�صادية  امل�صاألة  لكن  ال�صعيدة،  الأي��ام  ازده��ار 

�صتعود لزعزعة ال�صيا�صة الغربية.
ترجمة خرية ال�صيباين

َقْر�س اأوكرانيا البطيء...!

*عامل اجتماع وحما�صر يف املدر�صة العليا للدرا�صات التجارية مونرتيال. من موؤلفاته 
“امرباطورية ال�صوابية ال�صيا�صية “ و”التعددية الثقافية كدين �صيا�صي«.

اإ�ضابة رئي�س وزراء اإ�ضرائيل بكوفيد-19 
•• القد�س-رويرتز

اإن  الث��ن��ن  اأم�����س  بينيت  نفتايل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال مكتب 
يرام  م��ا  ع��ل��ى  ب��اأن��ه  ي�صعر  لكنه  بكوفيد-19  اإ���ص��اب��ت��ه  اأث��ب��ت��ت  ال��ف��ح��و���س 

و�صيوا�صل العمل اأثناء عزل نف�صه يف املنزل.
الذي ح�صل على جرعة  زي��ارة بينيت،  الأنباء بعد �صاعات من  جاءت هذه 
اللقاح الأ�صا�صية �صد فريو�س كورونا كما تلقي جرعة معززة، ملوقع اإطالق 
النار يف مدينة اخل�صرية الإ�صرائيلية حيث قتل م�صلحان عربيان �صابطي 
�صرطة قبل قتلهما بالر�صا�س. وذكر مكتب بينيت يف بيان “�صيعقد رئي�س 
واأ�صاف  املا�صية«.  الليلة  اأعقاب هجوم  الأو�صاع يف  لتقييم  ال��وزراء جل�صة 
اأن الجتماع �صيجري مب�صاركة وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئي�س 

اأركان اجلي�س واملفو�س العام لل�صرطة.

عملية  يف  �صارك  ال��ذي  للفريق  قوله  كيم  عن  الوكالة  ونقلت 
هجومية  بقدرات  جمهزا  امل��رء  يكون  عندما  “فقط  الإط��الق 
للبالد  مي��ك��ن  وقفها”  لأح���د  �صاحقة ل مي��ك��ن  وب��ق��وة  ه��ائ��ل��ة 
“احتواء كل التهديدات والبتزاز من الإمربيالين وال�صيطرة 
القدرات  ت��ع��زي��ز  ه���دف  حتقيق  “�صنوا�صل  واأ����ص���اف  ع��ل��ي��ه��ا«. 
�صخم  بال�صتي  �صاروخ  وهوا�صونغ-17  الوطنية«.  الدفاعية 
تطلق عليه ت�صمية “ال�صاروخ الوح�صي” وُك�صف للمرة الأوىل 
يف ت�صرين الأول/اأكتوبر 2020، لكن مل يكن قد اخُترب بعد 
اأي جزء  اإ�صابة  القادر على  البال�صتي  ال�صاروخ  بنجاح. وهبط 
القت�صادية  البحرية  املنطقة  يف  الأم��ريك��ي��ة،  الأرا����ص���ي  م��ن 
اخل��ال�����ص��ة ل��ل��ي��اب��ان. وق���ال ك��ي��م ج��ون��غ اأون وف��ق��ا ل��ل��وك��ال��ة اإن 
“العامل  �صيجعل  للقارات  العابر  اجلديد  البال�صتي  ال�صاروخ 

•• �سيول-اأ ف ب

تعهد الزعيم الكوري ال�صمايل كيم جونغ اأون بناء قوة ع�صكرية 
الإعالم  و�صائل  اأف���ادت  ما  على  وقفها،  ميكن  ول  “�صاحقة” 
الر�صمية  اأم�س الثنن. ياأتي ت�صريح كيم بعد اإطالق �صاروخ 
اأول  اآذار/مار�س، يف   25 بال�صتي طويل املدى عابر للقارات يف 
امل�صّلح  البلد  يجريها   2017 ال��ع��ام  منذ  نوعها  م��ن  جت��رب��ة 
نوويا. وقالت وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�صمالية “اأُجريت 
للقارات  ال��ع��اب��ر  اجل��دي��د  البال�صتي  ال�����ص��اروخ  اإط���الق  جت��رب��ة 
التابع للقوات ال�صرتاتيجية جلمهورية كوريا  هوا�صونغ17- 
الدميوقراطية ال�صعبية يف 24 اآذار/مار�س بتوجيه مبا�صر من 

كيم جونغ اأون«.

م�صددا  ال�صرتاتيجية”،  امل�صّلحة  قواتنا  ق��وة  ي��درك  ب��اأ���ص��ره 
مع  الأم����د  ط��وي��ل��ة  مل��واج��ه��ة  الآن  “م�صتعدة  ال��ب��الد  اأن  ع��ل��ى 
لعقوبات  ي��ان��غ  بيونغ  وتخ�صع  الأم��ريك��ي��ن«.  الإم��ربي��ال��ي��ن 
دولية ب�صبب برناجميها ال�صاروخي والنووي، ال اأنها توا�صل 
رغم ذلك حتديث قدراتها الع�صكرية. وبداأت يف كانون الثاين/

للتجارب،  ال��ذات��ي  ال��وق��ف  ع��ن  تخليها  لإم��ك��ان  التلميح  يناير 
واأجرت هذا العام عددا قيا�صيا من اختبارات الأ�صلحة، مبا فيها 

�صواريخ فرط �صوتية و�صواريخ بال�صتية متو�صطة املدى.
لكن التجارب مل تكن ت�صمل حتى الآن �صواريخ عابرة للقارات، 
الكوري  النظام  اأن  يف  ت�صتبهان  و�صيول  وا�صنطن  اأن  لو  حتى 
ال�صمايل اخترب اأنظمة �صواريخ بال�صتية عابرة للقارات خالل 

جتاربه ال�صابقة.

 كيم يتعهد بناء قوة ع�ضكرية »�ضاحقة« ل ميكن وقفها 

الثالث يف بلدة اأن�صار جنوبي لبنان، اإثر فقدانهن قبل 
25 يوما يف حادث غريب على املجتمع اللبناين �صنف 
يف  م�صتمرة  التحقيقات  ت��زال  ول  امل��دب��رة.  باجلرمية 
اأن  م��وؤخ��را  ق��ي��ادة اجلي�س  واأع��ل��ن��ت  الب�صعة،  اجل��رمي��ة 

دورية من مديرية املخابرات اأوقفت م�صتبها به.
اأمنية،  عن م�صادر  “�صكاي نيوز عربية”  وعلم موقع 
اأن جرمية القتل ح�صلت منذ اأكرث من 20 يوما لأن 
اجلثث كانت متحللة، و”و�صعت يف املغارة و�صب فوقها 

الإ�صمنت لإخفاء معاملها«.
اإنه  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  اأم��ن��ي  م�صدر  وق��ال 
اأخ���ب���ار احل������وادث واجل����رائ����م يف الآون����ة  ك����رثة  “رغم 

الأخرية، فاإنها ل تزال حالت ا�صتثنائية«.
توقيفات  جت��ري  الأم���ن  “جهات  اأن  امل�����ص��در  واأ���ص��اف 
اأن���واع  “اأكرث  واأن  جرمية”،  اأي  وق���وع  ل���دى  �صريعة 
ال���ث���اأر واجلرائم  ت��ن��درج يف خ��ان��ة  ل��ب��ن��ان  اجل���رائ���م يف 

الفورية، با�صتثناء جرمية بلدة اأن�صار كونها مدبرة«.
وديعة  الدكتورة  الجتماع  علم  يف  املتخ�ص�صة  وقالت 
بالأو�صاع  زيادة معدل اجلرمية مرتبط  اإن  الأميوين 

القت�صادية، مع عوامل اأخرى.
“مع  “�صكاي نيوز عربية”:  واأ�صافت يف حديث ملوقع 
انهيار الو�صع القت�صادي �صتزداد اجلرائم اأكرث”، لكن 
القت�صادي  العامل  اإىل  ت�صاف  ع��وام��ل  ع��دة  “هناك 
غرباء”  اأف����راد  انت�صار  منها  اجل��رمي��ة،  اأ���ص��ب��اب  خلف 

ح�صب تعبريها.
ال�صيا�صي،  ال�صتقرار  بعدم  اأي�صا  اجلرمية  و”ترتبط 
الذكورية، وهذا  الفقر والبطالة والثقافة  اإىل  اإ�صافة 
املر�صية  الأ���ص��ب��اب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ل��ب��ن��ان،  يف  �صهدناه  م��ا 

وفق الأميوين. الغرائزية املكت�صبة والوراثية”، 

•• بريوت-وكاالت

مل مير الن�صف الأخري من �صهر مار�س اجلاري ب�صالم 
ع��ل��ى بع�س ال��ع��ائ��الت ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ال��ت��ي ف��ق��دت بع�س 
ملحوظ  ارت��ف��اع  يف  و�صادمة،  ب�صعة  بطريقة  اأف��راده��ا 

بن�صبة اأخبار اجلرائم يف اأنحاء متفرقة من لبنان.
“الدولية  جملة  عن  �صادرة  اأمنية  موؤ�صرات  وك�صفت 
املديرية  اأرق���ام  اإىل  ا�صتنادا  اللبنانية،  للمعلومات” 
ارت��ف��اع يف جرائم  ال��داخ��ل��ي، ع��ن  العامة لقوى الأم���ن 
من  الأوىل  الأ�صهر  خ��الل  واخلطف  والقتل  ال�صرقة 
العام اجلاري داخل لبنان، �صواء مقارنة بالفرتة ذاتها 
من العام املا�صي اأو باأعوام 2018 و2019 و2020. 
و�صجلت يف مناطق خمتلفة من البالد حوادث متعددة، 
منها حالت انتحار وقتل مع العثور على جثث، يف فرتة 
ل تتجاوز اأ�صبوعا، كان اآخرها م�صاء الأحد، حيث قتل 
ال��ب��الد ب�صبب خ��الف على  اأخ��ي��ه �صمايل  رج��ل زوج���ة 

مرياث كما اأوردت و�صائل اإعالم حملية.
ع��ل��ى جثة  ع��رث  بعلبك،  م��دي��ن��ة  ق���رب  نحلة  ب��ل��دة  ويف 
اآلة  من  بطعنات  م�صابة  عاما(   43( �صوري  مواطن 

حادة.
بريوت،  العا�صمة  �صاحية  ال��رباج��ن��ة  ب��رج  حملة  ويف 
وجد �صاب مقتول داخل �صقته، ورجحت معلومات اأنه 

اأقدم على النتحار اإذ كان يعاين الكتئاب.
ويف ميناء مدينة �صور اجلنوبية، عرث على جثة �صاب 
الكلب  نهر  ويف  اإ�صافية،  معلومات  دون  من  ع�صريني 
�صرقي بريوت وجدت جثة ع�صكري م�صابة بطلق ناري، 

و�صط ترجيحات بعملية انتحار.
اأما احلدث ال�صادم، فتمثل بالعثور على جثث اأم وبناتها 

ه��او���س، وهي  ت�صاتام  اأورا���ص��ي��ا يف 
“ميكن  بلندن:  فكرية  موؤ�ص�صة 
توقع ارتفاع الأ�صوات التي تدعو 
لإنهاء  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ت��دخ��ل  اإىل 

املذبحة اإذا لزم الأمر«.
   وي�صيف اجل��رنال ترينكواند: 
ع�صكري  رد  ه���ن���اك  ي���ك���ون  “لن 
يعني  ذل�����ك  لأن  اوت���وم���ات���ي���ك���ي 
رو�صيا،  م���ع  م��ب��ا���ص��رة  م��واج��ه��ة 
الدول  الذي طاملا رف�صته  الأم��ر 

الغربية حتى الآن.
اإذا  يتغري  ق��د  امل��وق��ف  ه��ذا   لكن 
ت�����ص��ب��ب��ت اخل�����ص��ائ��ر الأوك���ران���ي���ة 
با�صتخدام  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ه��ائ��ل��ة 

الأ���ص��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف اإث����ارة 
ال�صعوب الغربية ».

   منذ مطلع مار�س، قالت النائب 
اجل��م��ه��وري��ة ع���ن واي���وم���ن���غ، ليز 
رو�صيا  ا����ص���ت���خ���دام  اإن  ت�����ص��ي��ن��ي، 
ل��الأ���ص��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة ي��ج��ب اأن 
ينظر اإليه على اأنه “خط اأحمر”. 
وقالت ابنة نائب الرئي�س ال�صابق 
�صي،  ب��ي  ان  ل�صبكة  ت�صيني  دي��ك 
“يجب اأن نكون وا�صحن للغاية 
اخليارات،  جميع  ن��در���س  اأن��ن��ا  يف 
واأن ا�صتخدام الأ�صلحة الكيماوية 
�صيغرّي  �����ص����يء  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ه�����و 

ح�صاباتنا«.

   وباملثل، اأعلن الرئي�س البولندي 
اأجرتها  مقابلة  يف  دودا  اأن��دري��ه 
الربيطانية  الإذاع����ة  هيئة  معه 
هذا  ا�صتخدام  اأن  مار�س،   13 يف 
ال���ن���وع م���ن الأ���ص��ل��ح��ة م���ن �صاأنه 
يتعلق  فيما  اللعبة”  “يغرّي  اأن 

مبوقف الناتو. 
اأي�������ام، ح����ذر وك���ي���ل وزارة  وق���ب���ل 
اأن  ال����ربي����ط����اين، م����ن  ال�����دف�����اع 
يفكر  اأن  يجب  بوتن  “الرئي�س 
ا�صتخدمت  اأنه عندما  يف حقيقة 
كيماوية،  اأ���ص��ل��ح��ة  اأخ�����رى  دول 

فاإنها اأثارت رد فعل دولًيا«.
الأ����ص���ل���ح���ة  ا�����ص����ت����خ����دام  »اإن     

يف  قطيعة  �صي�صكل  الكيميائية 
للحلفاء:  بالن�صبة  احل��رب  ه��ذه 
بعد،  وم��ا  قبل  م��ا  ه��ن��اك  �صيكون 
كوينز،  م����ارت����ن  ال���ب���اح���ث  ي�����رى 
وه����ن����اك جم���م���وع���ة ك���ام���ل���ة من 
ال��������ردود امل��ح��ت��م��ل��ة: امل����زي����د من 
ع���م���ل���ي���ات ت�������ص���ل���ي���م الأ�����ص����ل����ح����ة، 
القت�صادية  ال��ع��ق��وب��ات  وزي�����ادة 
القوات  ت�صتهدف  و���ص��رب��ات  ب��ل 

الرو�صية “.
اخلبري،  ه��ذا  يعرتف  كما  لكن،   
لي�س من املمكن يف الوقت احلايل 
�صيتم  ال�������ذي  اخل�����ي�����ار  حت����دي����د 

اختياره.

قد تغرّي قو�نني �للعبة يف �حلريق �لأوكر�ين:

هل �ضيتدخل الغرب اإذا ا�ضتخدمت رو�ضيا اأ�ضلحة كيماوية...؟
��ستخد�م �لأ�سلحة �لكيميائية �سي�سكل قطيعة يف هذه �حلرب بالن�سبة للحلفاء: �سيكون هناك ما قبل وما بعد

هي  الرو�صية  اللغة  “عنا�صر  اأن 
ب�صكل عام نذير ملبادراتهم التالية. 
وب�����ص��ك��ل م���ل���م���و����س، ف������اإن الأم�����ر 
اخل�صم  على  اللوم  باإلقاء  يتعلق 
مل���ا ه���ي ع��ل��ى و���ص��ك ال��ق��ي��ام به”، 
نائب مدير  ي�صري مارتن كوينز، 
مار�صال  ل�صندوق  باري�س  مكتب 
الأملاين للوليات املتحدة، كما اأن 
اأوكرانيا  يتهمون  عندما  الرو�س 
فاإن  كيماوية،  اأ�صلحة  بامتالك 
ي���ك���ون مب���ث���اب���ة و�صف  ه�����ذا ق����د 
لهذه  رو���ص��ي��ا  ل���ص��ت��خ��دام  م�صبق 

الأ�صلحة ».

غياب “�خلطوط �حلمر�ء«
املراقبن  م��ن  العديد      يخ�صى 
ا اأن يندفع رئي�س الكرملن،  اأي�صً
يف عملية ه��روب اإىل الأم��ام، اإىل 
حربه  ف�صل  من  حمبًطا  العنف، 
الأوكرانية.  واملقاومة  اخلاطفة 
اإث���ب���ات���ه  اإىل  مي���ي���ل  م�����ا  وه��������ذا 
مل��������������دن معينة  امل��ك��ث��ف  ال��ق�����ص��ف 
دمرها  ال���ت���ي  م���اري���وب���ول،  م��ث��ل 
تفوق  بن�صبة  الرو�ص��ي  الق�صف 

80 باملائة.
اإىل  مي��ي��ل��ون  ق��د  “الرو�س  اإن     
ت�صديد هجومهم اأكرث من خالل 
كيماوية،  اأ���ص��ل��ح��ة  اإىل  ال��ل��ج��وء 
املدن  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  �صيما  ول 
ال�صعوبة  غ��اي��ة  يف  �صيكون  ال��ت��ي 
اجلرنال  يوؤكد  عليها،  ال�صتيالء 
ت��ري��ن��ك��وان��د، اخلبري  دوم��ي��ن��ي��ك 
ال�صابق  وال���رئ���ي�������س  ال��ع�����ص��ك��ري 
الأمم  ل���دى  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  للبعثة 
التكتيكية،  الناحية  من  املتحدة، 
لكنه  اأ����ص���ب���ق���ي���ة،  ذل�����ك  ���ص��ي��م��ث��ل 
نف�صية  ���ص��دم��ة  ��ا  اأي�����صً �صي�صبب 

للغرب ».
الرئي�س  اع��ت��رب  اأن  �صبق  لقد      
الأم���ري���ك���ي ب������اراك اأوب����ام����ا عام 
النوع  ه����ذا  ا����ص���ت���خ���دام   2013
����ص���وري���ا، على  م���ن الأ���ص��ل��ح��ة يف 
هدد  ح��ي��ث  اأحمر”،  “خط  اأن����ه 
ب�صربات جوية اإذا مت جتاوز هذا 
احلد، غري اأن الرئي�س الأمريكي 
مل يتخذ اأي اإجراء عند ا�صتخدام 

تلك الأ�صلحة.
يحر�س  احل������ايل،  ال���وق���ت  يف     
الغربيون على عدم ر�صم اأي “خط 
اإىل  ي�����وؤدي  ق���د  ج���دي���د،  اأحمر” 
اإميانويل  تدخلهم. باملقابل، قّدر 
م����اك����رون اخل��م��ي�����س امل���ا����ص���ي اأن 
“الغمو�س ال�صرتاتيجي وح�صن 

التقدير اأكرث فعالية”. 
الرئي�س  اأ�������ص������ار  ذل���������ك،  وم�������ع 
ل  ال��ن��ات��و  دول  اأن  اإىل  الفرن�صي 
تريد “اأن ت�صبح طرفا حماربا” 

يف ال�صراع. 
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، اك��ت��ف��ى الأمن 
�صتولتنربغ،  ين�س  للحلف،  العام 
“معدات  ت�صليم  ع��ن  ب���الإع���الن 
اأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى حماية  مل�����ص��اع��دة 
نف�صها من التهديدات الكيميائية 
وال���ب���ي���ول���وج���ي���ة والإ����ص���ع���اع���ي���ة 

والنووية«.

�سغط �سعبي
لالأ�صلحة  رو�صيا  ا�صتخدام  اإن     
على  تاأثري  له  �صيكون  الكيماوية 
ال��غ��رب��ي ل ميكن  ال���ع���ام  ال������راأي 
اإن�����ك�����اره. وت����ق����ول ���ص��ام��ان��ث��ا دي 
بينديرن، الباحثة املتخ�ص�صة يف 

ال������وق������ت  يف 
احل���������������ايل, ل 
ت����زال ال���ولي���ات 
وحلفاوؤها  املتحدة 
»غ����م����و�����س  يف 
ا����ض���رتات���ي���ج���ي«

ي��ح��ر���س ال��غ��رب 
راه��ن��ا ع��ل��ى ع��دم 
اأي  ر��������ض�������م 
»خ������ط اأح����م����ر« 
ي��وؤدي قد  جديد, 
ت���دخ���ل���ه اإىل 

•• الفجر -بول فريونيك –ترجمة خرية ال�سيباين

   هل ميكن لت�سعيد �لعنف �أن يدفع �لغربيني 
�ل�سوؤ�ل  �أ�سبح  �أوكر�نيا؟  للتدخل ع�سكريا يف 
�لناتو  �سرورة ملحة ب�سكل خا�س بعد قمتي 
�خلمي�س  يوم  بروك�سل  يف  �ل�سبع  وجمموعة 

24 مار�س.

��ستخدمت  “�إذ�  ــه  �أن من  بايدن  جو  وحــذر   
�لناتــــو  ــاإن  ف كيميائية،  �أ�سلحة  رو�ســــيا 
�لتفا�سيل،  من  مزيد  دون  م�سيًفا،  �سـريد”، 
طبيعة  عــلــى  �ستعتمد  ـــرد  �ل “طبيعة  �أن 

�ل�ستخد�م”. 
و�أ�ساف م�ست�سار �لأمن �لقومي �لأمريكي جيك 
�سوليفان، يف حال وقوع هجوم من هذ� �لقبيل، 

�أن مو�سكو �ستدفع “ثمنا باهظا للغاية«.
   وو�سف �لرئي�س �لأمريكي ��ستخد�م مو�سكو 
�لقانون  مبوجب  �ملحظورة  �لأ�سلحة  لهذه 
�ل�سبب،  �ملعقول”.  “�لتهديد  بـــ  �لــــدويل 
�ملتكررة يف �لأ�سابيع �لأخرية  �تهامات رو�سيا 
�أ�سلحة كيماوية وبيولوجية”  “برنامج  حول 

�أمريكي مزعوم يف �أوكر�نيا.

ماريوبول �صاهد على ازدياد عنف الهجوم

الرئي�س البولندي ... ا�صتخدام هذا النوع من الأ�صلحة �صيغرّي اللعبة

بايدن يلوح بالرد يف حال ا�صتخدام الكيمياوي

لبنان.. اجلرائم اإىل ارتفاع يف مطلع 2022
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عربي ودويل

ان�ضب تركيز اجتماع الأطل�ضي ب�ضكل خا�س على
 موقف ال�ضني فيما يعترب اأزمة اأوروبية يف الأ�ضا�س

موؤ�ض�ضة �ضينية تعلق املفاو�ضات مع �ضريكها 
الرو�ضي ب�ضاأن ا�ضتثمار كبري يف رو�ضيا يف جمال الغاز

حتليل

�حلريق �لأوكر�ين:

يف مواجهة العقوبات, هل �ضتظل ال�ضني مرتبطة برو�ضيا...؟
•• بيري انطوان دونيت - ترجمة خرية ال�سيباين

لي�س  وقــت  منذ  �ل�سينية  �ل�سلطات  بــدت  بينما     
يبدو  بوتني،  فالدميري  �لرئي�س  تدعم  وكاأنها  ببعيد 
�أن �ل�سني تناأى �لآن بنف�سها تدريجيًا عن رو�سيا �لتي 
�أن  �أوكر�نيا. تدرك بكني خطورة  تخو�س حربًا مع 

ومالية  �قت�سادية  لعقوبات  هدًفا  بدورها  ت�سبح 
فيها،  لب�س  ل  �آخر عالمة  مدمرة لقت�سادها.    يف 
�لعمالقة  �ل�سينية  �سينوبك  جمموعة  �أعــلــنــت 
 25 �جلمعة  يوم  للدولة،  �ململوكة  للبرتوكيماويات 
�لرو�سي  �سريكها  مع  �ملفاو�سات  علقت  �أنها  مار�س، 
ب�ساأن ��ستثمار كبري و�إن�ساء م�سروع م�سرتك يف رو�سيا 

مليون   500 �ل�ستثمار  قيمة  تبلغ  �لغاز.  جمال  يف 
دولر لبناء م�سنع كيماويات. ويبدو �أن هذ� �لإعالن 
من قبل جمموعة �لنفط �لأوىل يف �آ�سيا جاء نتيجة 
�لتايل  �لهدف  ت�سبح  �أن  من  �ل�سينية  �لقيادة  لقلق 
للعقوبات �لغربية �إذ� ��ستمرت بكني يف دعم مو�سكو.    
معار�ستها  �إعالن  �ل�سينية  �حلكومة  تو��سل  ر�سمًيا، 

�ستو��سل  �ل�سني  �إن  وتقول  للعقوبات،  فكرة  لأيــة 
كما  رو�سيا،  مع  و�لتجارية  �لقت�سادية  تبادلتها 
ويف  لأوكر�نيا.  �لرو�سي  �جلي�س  غزو  �إد�نة  ترف�س 
�لآونة �لأخرية، �أعربت بكني عن معار�ستها ل�ستبعاد 
�لوليات  �لع�سرين، كما تطالب  رو�سيا من جمموعة 

�ملتحدة.

ال�صن واخليار ال�صعبيف قمة الطل�صي، ح�صرت ال�صن بقوة

   لكن وراء هذا اخلطاب الر�صمي، 
متزايد  ب�صكل  ال��وا���ص��ح  م��ن  ي��ب��دو 
ال�صلطة  داخ����ل  ن��ق��ا���ًص��ا  ه��ن��اك  اأن 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ح����ول ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ذي 
م�صتوى  اأع��ل��ى  على  اإج����راوؤه  يجب 
امل�����ص��ت��ف��ادة م��ن عواقب  وال���درو����س 
غ��زو اأوك��ران��ي��ا. يف ال��واق��ع، تخ�صى 
ال�صركات  ت�����ص��ب��ح  اأن  الآن  ب��ك��ن 
التي  للعقوبات  �صحية  ال�صينية 
لفر�صها  م�صتعد  اإن��ه  الغرب  يقول 
ا���ص��ت��م��رت يف دعم  اإذا  ال�����ص��ن  ع��ل��ى 

الرئي�س الرو�صي عالنية.
   م��ن��ذ ب���دء غ���زو اأوك��ران��ي��ا يف 24 
ال�صينية  ال�صركات  قامت  فرباير، 
ال����ع����م����الق����ة ل����ل����ط����اق����ة ال����ث����الث 
)����ص���ي���ن���وب���ك، و�����ص����رك����ة ال����ب����رتول 
النفط  و�صركة  ال�صينية،  الوطنية 
البحرية الوطنية ال�صينية( بتقييم 
املحتملة  الغربية  العقوبات  تكلفة 
ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا وال���ت���ي ت�صل  ع��ل��ى 
اإىل ع��دة م��ل��ي��ارات م��ن ال����دولرات، 
���ص��رح��ت م�������ص���ادر م��ط��ل��ع��ة، نقلت 
“ال�صركات م�صممة  عنها روي��رتز. 
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  اّت���ب���اع  ع��ل��ى 
الأزمة”،  ه��ذه  يف  كثب  ع��ن  لبكن 
ق��ال م�����ص��وؤول كبري يف اح���دى هذه 
ول  العمالقة،  ال�صينية  ال�صركات 
“ال�صينية”  ال�صركات  اأم��ام  جمال 
ا�صتثمارات  ب�صاأن  م��ب��ادرات  لتخاذ 
جديدة” يف رو�صيا.    وقالت وكالة 
روي������رتز ي����وم اجل���م���ع���ة، ن��ق��ال عن 
م�صدرين مطلعن على الجتماع، 
ال�صينية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اإن 
ا���ص��ت��دع��ت م���وؤخ���را م�����ص��وؤول��ن من 
الثالثة  الوطنين  الطاقة  اأب��ط��ال 
ال�صركاء  م��ع  ع��الق��ات��ه��م  مل��راج��ع��ة 
ال���رو����س. وب��ح�����ص��ب اأح���ده���م، حثت 
عدم  على  الطاقة  عمالقة  ال���وزارة 
ا�صتثمارات  ب�صاأن  اأي قرارات  اتخاذ 

جديدة حمتملة.
وكالة  م����ن  ������ص�����وؤال  ع���ل���ى  وردا     
هذه  رف�صت  الربيطانية،  الأن��ب��اء 
على  التعليق  ال��ث��الث  امل��ج��م��وع��ات 
فاكتفت  ال��������وزارة،  اأم����ا  امل���و����ص���وع. 
بالرد باأنه ل يوجد �صبب للتحدث 
“حول ما اإذا كانت هناك اجتماعات 
اأم ل” ب�صاأن هذا املو�صوع. “ال�صن 
دولة م�صتقلة كبرية، لدينا احلق يف 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ت���ع���اون ط��ب��ي��ع��ي يف 
خمتلف املجالت مع دول اأخرى يف 
بالتاأكيد يف  ال��وزارة  اكتفت  العامل، 

بيان وجهته لرويرتز«.
   واو����ص���ح اأح����د ه���ذه امل�����ص��ادر، اإن 
�صابًقا  امل��ع��روف��ة  �صينوبك،  ���ص��رك��ة 
والكيماويات  البرتول  �صركة  با�صم 
ب�صاأن  املناق�صات  علقت  ال�صينية، 
ا�صتثمار حوايل 500 مليون دولر 
الغاز  لإن��ت��اج  �صخم  م�صنع  ل��ب��ن��اء 
يف رو���ص��ي��ا. وك���ان ال��ه��دف ه��و ربط 
اأكرب  �صيبور،  ب�  ال�صينية  املجموعة 
منتج للبرتوكيماويات الرو�صية يف 
املخطط  للم�صروع  مماثل  م�صروع 
مليارات   10 ب��ق��ي��م��ة  ���ص��اب��ق��ا  ل���ه 
دولر: جممع اأمور للغاز الكيماوي 
بن�صبة  مملوك  �صيبرييا،  �صرق  يف 
و60  �صينوبك  ل�صركة  باملائة   40
ويفرت�س  �صيبور.  ل�صركة  ب��امل��ائ��ة 
اأن ي��ب��داأ ه���ذا امل��ج��ّم��ع الإن���ت���اج عام 
املجموعات  ه��ذه  “اأرادت   .2024
اأمور  ت��ك��رار من��وذج �صركة  ال��ث��الث 
املختلطة لإن�صاء �صركة اأخرى، وقد 
اختيار  اإىل  بالفعل  املناق�صات  اأدت 
اأحد  لرويرتز  اأو�صح  كما  موقع”، 

هذه امل�صادر.

تايوان لتح�صن قدراتها الع�صكرية 
مع  �صراكات”  اإق��ام��ة  اإىل  وال�صعي 
املتحدة  )ال��ولي��ات  وال��ك��واد  الناتو 
والهند(  واأ�����ص����رتال����ي����ا  وال����ي����اب����ان 
الثالثية  التفاقية  تلك  واأوك��و���س، 
التي اأبرمتها اأ�صرتاليا مع الوليات 
ب�صاأن  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة 
لالأ�صطول  نووية  غوا�صات  ت�صليم 

الأ�صرتايل. 
ويرى جود بالن�صيت ان “املوؤ�صرات 
م�صت�صاري  اأن  ت��ظ��ه��ر  احل���ال���ي���ة 
ب���وت���ن ال��ع�����ص��ك��ري��ن ق�������ادوه اإىل 
بالقوة  يتعلق  فيما  اأخطاء  ارتكاب 
الأوكراين”،  للجي�س  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
بين�����غ يف  �ص�ي جن  يقع  اأن  وميكن 
معلومات  على  ب��ن��اًء  الف����خ  نف����س 
وي�صخ�س  م�������ص���ل���ل���ة.  ون�������ص���ائ���ح 
ب�صكل  ����ص���ي  “�صيحاط  ال���ب���اح���ث 
م��ت��زاي��د ب���ق���ادة اأ���ص��غ��ر ���ص��ن��ا واأق����ل 
خ��ربة، وم��ا يحتاجه �صي هو فريق 
له  تابعة  ولي�س جمموعة  متمر�س 

كما هو احلال حالًيا«.

حلظة �حلقيقة
   م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأخ�����ذت ت���اي���وان يف 
الع��ت��ب��ار ال���ع���دوان ال��رو���ص��ي على 
التي  الإج������راءات  لبحث  اأوك��ران��ي��ا 
ت���اأخ���ري من  ات���خ���اذه���ا دون  ي��ت��ع��ن 
لغزو  اأف�صل  ب�صكل  ال�صتعداد  اأجل 
�صيني حمتمل. وحتى لو بدا ذلك 
غ��ري م��رج��ح، ف��اإن��ه ل ي���زال يطارد 

اأروقة ال�صلطة يف تايبيه.
   ول���ك���ن، يف ���ص��ي��اق ال���ت���وت���رات مع 
ا  اأي�صً ال�����ص��ن  ال��غ��رب، ي��ج��ب ع��ل��ى 
مع  عالقاتها  العتبار  يف  تاأخذ  اأن 
اأ�صال.  املتوترة  الأوروب���ي،  الحت��اد 
ومن املقرر اأن تعقد قمة بن ال�صن 
والحت���اد الأوروب����ي ي��وم اخلمي�س، 
الغزو  و�صي�صكل  اأب��ري��ل،  من  الأول 
مو�صوًعا  حتما  لأوكرانيا  الرو�صي 

ذا اأولوية للمناق�صات القادمة.
ال�صفري  كور�صون�صكي،  �صريجي     
الأوك�����������راين ل�����دى ال����ي����اب����ان، كان 
اأع���م���دة �صحيفة  ج����ًدا يف  وا���ص��ًح��ا 
يدرك  اأن  �صي  “على  اآ�صيا:  نيكاي 
اأن �صراكته مع بوتن �صامة، وعليه 
جديدا  اجت��اه��ا  ب�����ص��رع��ة  ي��ق��رر  اأن 
انتقال  ���ص��م��ان  اأراد  اإذا  لأف���ع���ال���ه 
ناجح لولية ثالثة كرئي�س “خالل 
املوؤمتر الع�صرين للحزب ال�صيوعي 
وي�صمن  اخلريف”  ه��ذا  ال�صيني 
لل�صن.  والزده���ار  الدائم  ال�صالم 
بالتاأكيد �صيكون من الأف�صل لبكن 
اأن تقطع عالقاتها مع مو�صكو بدًل 
بدولة  الرتباط  يف  ال�صتمرار  من 

اأ�صبحت منبوذة«.
احلقيقة  حل���ظ���ة  ح����ان����ت  ل���ق���د     
جن  �صي  ول��دى  لل�صن.  بالن�صبة 
ب�صاأن  ل��ل��ق��ل��ق  الأ����ص���ب���اب  ك���ل  ب��ي��ن��غ 
�صد  املحتملة  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
ت����وّج����ه �صربة  ق����د  لأن����ه����ا  ب������الده 
الذي  ال�صيني،  لالقت�صاد  خطرية 
يعاين �صعوبات منذ اأكرث من عام. 
يت�صبب  فقد  ت��ده��وره،  ا�صتمر  واإذا 
ولكن  اجتماعي،  ا�صتقرار  ع��دم  يف 

ا وخا�صة �صيا�صي. اأي�صً
   وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي �صيكون 
ل��ه ع��واق��ب وخ��ي��م��ة ع��ل��ى الرئي�س 
ال�������ص���ي���ن���ي م�����ع اق���������رتاب امل����وؤمت����ر 
ال��ع�����ص��ري��ن ل��ل��ح��زب. ي��اأم��ل ���ص��ي يف 
بالبقاء  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ل��ه  ي�صمح  اأن 
قادمة.  ل�صنوات  ال�صن  ق��ي��ادة  يف 
ولكن لي�س هناك ما هو اأقل تاأكيًدا 
�صببتها  التي  ال�صكوك  ب�صبب  اليوم 
ال���ك���ارث���ة ال���رو����ص���ي���ة يف اأوك���ران���ي���ا 
للخرائط  الكامل  التوزيع  واإع���ادة 

اجليو�صيا�صية للكوكب.

م�ستنقع
يوم  الناتو  مل�����ص��وؤويل  اجتماع      يف 
ب��روك�����ص��ل، رك���ز قادة  اخل��م��ي�����س يف 
الدول الأع�صاء الكثري من عملهم 
ال�صن  اأن  م����ن  امل�����خ�����اوف  ع���ل���ى 
ت�صمح  م�����ب�����ادرات  يف  ت�������ص���ارك  ق����د 
التي  العقوبات  بتفادي  للكرملن 
واأعلنت  رو�صيا.  �صد  الغرب  قررها 
امل��ف��و���ص��ي��ة الأوروب����ي����ة م���وؤخ���ًرا اأن 
على  ت�صهد  حم��ددة  عنا�صر  لديها 

رغبة بكن يف م�صاعدة رو�صيا.
الناتو  ق�������ادة  ج���م���ي���ع  »حت�������دث     
ال�صن”،  ع���ن  ت��ق��ري��ًب��ا  ال��ث��الث��ن 
هكذا اأ�صار م�صوؤول كبري يف املنظمة 
كان حا�صًرا يف هذا الجتماع نقاًل 
عن جملة بوليتيكو الأمريكية التي 
تتخذ من وا�صنطن مقراً لها. ووفق 
اأحد الدبلوما�صين الذين ح�صروا 
ب�صكل  الرتكيز  “ان�صب  املحادثات، 
خ��ا���س ع��ل��ى م��وق��ف ال�����ص��ن فيما 
الأ�صا�س.  يف  اأوروب��ي��ة  اأزم���ة  يعترب 
وي�صاهم ا�صتمرار الدعاية ال�صينية 
حتى  ال��ن��ات��و،  بتفكيك  املطالبة  يف 
بعد ان��دلع ه��ذه احل��رب الرو�صية، 

يف هذه الظاهرة«.

جتاوز �خلط �لأحمر
تالحظ  اأن  اإل  ب��ك��ن  ي�����ص��ع  ل     
اأ���ص��ب��ح��ت م��ن��ب��وذة على  اأن رو���ص��ي��ا 
ال�صاحة الدولية بعد �صهر من بدء 
هذه احلرب. ويكاد يكون موؤكدا اأن 
القيادة ال�صينية ل تريد اأن ت�صبح 
اإذا ا�صتمرت  ال�صن يف ذات الو�صع 
فالدميري  عن  البتعاد  رف�صها  يف 

بوتن.
   وقد �صرعت الدبلوما�صية ال�صينية 
ج���اه���دة ل��ت��ج��دي��د ال���ع���الق���ات مع 
وقد  الهند.  مثل  لها،  معادية  دول 
اأنهى وزير اخلارجية وانغ يي للتو 
ختامها  يف  ظلت  لنيودلهي،  زي���ارة 
للغاية،  ح���ذرة  الهندية  ال�صلطات 
اأن اخلالفات العميقة بن  معتربة 

البلدين ل تزال قائمة.
   ومل يتاأخر الناتو يف حث ال�صن 
جهود  دع����م  ع���ن  “المتناع  ع��ل��ى 
احل����رب ال��رو���ص��ي��ة ب����اأي ���ص��ك��ل من 
اأي عمل  الأ���ص��ك��ال والم��ت��ن��اع ع��ن 
قالت  رو�صيا”،  ي�صاعد  اأن  مي��ك��ن 
ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة �صانا  ال������وزراء  رئ��ي�����ص��ة 

مارين.
م��ار���س، بعد �صهر   24    اخلمي�س 
واح���د م��ن ال��ي��وم ال���ذي ت��ال اندلع 

متت م�صادرة العديد من الر�صائل 
الرو�صي  ال��ع��دوان  ا�صتنكرت  ال��ت��ي 
وتعاطفها مع  بل  واأب��دت ت�صامنها 

الأوكرانين.
امل�صوؤولن  اأفعال  ردود  تت�صاعف     
ال�صيني  املوقف  على  الأوك��ران��ي��ن 
اأر�صل  وه���ك���ذا  ال�������ص���راع.  ه����ذا  يف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ف��ي��دوروف،  ميخايلو 
الوزراء الأوكراين، خطاًبا مفتوًحا 
م�صنع  اأك��رب  جيانغ،  دا  �صركة  اإىل 
طيار،  ب�����دون  ل���ل���ط���ائ���رات  ���ص��ي��ن��ي 
ي��ط��ل��ب م��ن��ه��ا اإن���ه���اء ع��الق��ات��ه��ا مع 
ال���ع���دوان  ي��ت��وق��ف  “حتى  رو����ص���ي���ا 

الرو�صي يف اأوكرانيا نهائًيا«.

فريق عدمي �خلربة
    من الن، بداأت اآثار التبا�س ال�صن 
يف هذا امللف ترتك ب�صمتها. وهكذا 
ي��ب��دو اأن ال���ص��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي يف 
ال�صركات ال�صينية ينخف�س  ب�صبب 
حمتملة  عقوبات  بفر�س  التهديد 
بور�صتي  اأن  ح���ن  يف  ب��ك��ن،  ع��ل��ى 
بور�صة  وكذلك  و�صنغهاي  �صنت�صن 
ه���ون���غ ك���ون���غ، ت��ت��دح��رج م��ن��ذ عدة 

اأيام.
   ومع ذلك، فاإن القت�صاد ال�صيني 
ال��ع��ق��وب��ات من  ل��ه��ذه  اأك���رث عر�صة 

القت�صاد الرو�صي.
 يف الواقع، تعترب جتارة ال�صن مع 

الغرب اأكرث تنوًعا.
ال�صن  تعتمد  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن   
ب�����ص��ك��ل اأك����رب ع��ل��ى الإي��������رادات من 
الواردات ال�صينية يف قطاعات مثل 

النفط واملعادن واملواد الغذائية.
خ���الل  م�����ار������س،   19 اجل���م���ع���ة     
�صاعتن،  ا�صتمرت  هاتفية  حمادثة 
حذر الرئي�س الأمريكي جو بايدن 
ن���ظ���ريه ال�����ص��ي��ن��ي ���ص��ي ج���ن بينغ 
ال�صيني  امل��ادي  الدعم  بو�صوح من 
لرو�صيا، مو�صًحا اأن ال�صن �صتدفع 

ثمناً باهظاً.
 ووفق دبلوما�صين، نقاًل عن مارك 
ال�صن  م��ن  مو�صكو  طلبت  اأون��ي��ل، 
بطائرات  ت��زوي��ده��ا  يف  ال���ص��ت��م��رار 
وف��ع��ال��ة على  ب���دون ط��ي��ار رخي�صة 
ا�صتخدامها  لأن��ه ميكن  ���ص��واء  ح��د 

ب�صهولة لأغرا�س ع�صكرية.
رئي�س  بالن�صيت،  ج���ود  وح�����ص��ب     
ق�������ص���م ال�����درا������ص�����ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف 
ال�صرتاتيجية  ال���درا����ص���ات  م��رك��ز 
احلرب  ا���ص��ت��داد  “اأدى  وال��دول��ي��ة، 
باجتاه  دع������وات  اإىل  اأوك���ران���ي���ا  يف 

ال����دول����ي����ة يف له��������اي، ����ص���د ق����رار 
الفوري  “الوقف  اإىل  رو�صيا  يدعو 
اأوكرانيا”،  الع�صكرية يف  لعملياتها 
�صاحقة.  ب���اأغ���ل���ب���ي���ة  اأق������ر  وال�������ذي 
ت�صتخدم  مل  ال�صراع،  بداية  ومنذ 
م�صطلح  ال�صينية  الإع��الم  و�صائل 
التي  احل�����رب  ل��و���ص��ف  “الغزو” 
م�صتفيدة  بوتن،  فالدميري  �صنها 
من تعبري “عملية ع�صكرية خا�صة 
ا�صتخدمه  ال�����ذي  اأوكرانيا”  يف 

الكرملن.
   لكن من الوا�صح اأن هناك نقا�ًصا 
موقف  حول  ال�صينية  النخبة  بن 
وموقع ال�صن ب�صاأن هذه الق�صية. 
اأ���ص��ار ه��و وي، ن��ائ��ب رئي�س  وه��ك��ذا 
العامة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  اأب���ح���اث  م���رك���ز 
)ال�صم  ال���دول���ة  امل��ل��ح��ق مب��ج��ل�����س 
يف  ال�صينية(  للحكومة  ال��ر���ص��م��ي 
ُن�صر  الإجن���ل���ي���زي���ة  ب��ال��ل��غ��ة  م���ق���ال 
مر�صد  ق���ب���ل  م����ن  م����ار�����س   5 يف 

العامة  اجل��م��ع��ي��ة  واف���ق���ت  ال���غ���زو، 
�صاحقة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
اإنهاء  اإىل  رو�صيا  يدعو  ق��رار  على 
 140 تاأخري. �صوتت  دون  احل��رب 
القرار، يف حن كانت  دولة ل�صالح 
و���ص��وري��ا وكوريا  ال��ب��ي�����ص��اء  رو���ص��ي��ا 
ال�����ص��م��ال��ي��ة واإري����رتي����ا ه���ي ال����دول 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ���ص��وت��ت ���ص��ده اإىل 
جانب رو�صيا. وامتنعت ال�صن عن 
وجنوب  الهند  وك��ذل��ك  الت�صويت 

اإفريقيا واإيران وكوبا.
املحللن  ال��ع��دي��د م��ن  ن��ظ��ر     ويف 
كلما  اأن�����ه  الآن  ي���ب���دو  ال���غ���رب���ي���ن، 
عن  لالبتعاد  ال�صن  انتظار  ط��ال 
الثمن  دفعها  زادت خماطر  رو�صيا، 

الدبلوما�صي والقت�صادي واملايل.

»خطاأ ل رجعة فيه«
ممثل  �����ص����ّوت  م����ار�����س،   16 يف     
ال���������ص����ن ل�������دى حم���ك���م���ة ال����ع����دل 

اأك����رث م���ن الغرب،  ت��ق��رتب  ال��ن��ح��و 
�صي  ا����ص���م  ي���ذك���ر  اأن  دون  ي�����ص��ي��ف 
جن بينغ. لكن هذه الت�صريحات، 
متثل انتقادا وا�صحا لل�صيا�صة التي 
اتبعها الرئي�س ال�صيني حتى الآن.  
وب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة، ي��ت��اب��ع ه��و وي، 
جتنب  على  ق���ادرة  ال�صن  �صتكون 
نف�صها  وان جت��د  ب��دوره��ا،  ال��ع��زل��ة 
�صتفر�صها  ع��ق��وب��ات  م��واج��ه��ة  يف 
الحتاد  وك��ذل��ك  املتحدة  ال��ولي��ات 
واأ�صرتاليا  وال���ي���اب���ان  الأوروب���������ي 

وبلدان اأخرى.
   متت اإزالة الن�صخة ال�صينية من 
هذا املقال من الإنرتنت يف ال�صن 
بعد �صاعة واح��دة فقط من ن�صره، 
ال�صينية  امل�صائل  يف  اخلبري  يقول 
يف ه���ون���غ ك����ون����غ، م������ارك اأون����ي����ل. 
ال�صبكات  تكن  اإذا مل  اأن��ه  وُيالحظ 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ل��ّي��ن��ة مع 
اأوك���ران���ي���ا ورئ��ي�����ص��ه��ا، ف�����ص��رع��ان ما 

اإىل  ال�صيني،  الأم��ري��ك��ي  الت�صور 
اأثارت  اأوكرانيا  �صد  “العمليات  اأن 
ال�������ص���ن، حيث  ك����ب����رًيا يف  ج������دًل 
انق�صم املوؤيدون واملعار�صون “لهذه 
احلرب” اإىل مع�صكرين متعار�صن 

متاًما«.
ت�صكل  الع�صكرية  العملية  »ه��ذه     
هو  ك��ت��ب  فيه”،  رج���ع���ة  ل  خ���ط���اأ 
��ا م��در���س يف معهد  اأي�����صً وي، وه���و 
ملدر�صة  التابع  املارك�صية  الدرا�صات 
�صنغهاي  يف  ال�������ص���ي���وع���ي  احل������زب 
لأبحاث  �صنغهاي  جمعية  ورئي�س 
الن�صر  اآم��ال  ان  العامة.  ال�صيا�صة 
الغربية و�صلت  �صئيلة، والعقوبات 
اإىل م�صتوى غري م�صبوق. ل ميكن 
رب���ط ال�����ص��ن ب��ب��وت��ن، وي��ج��ب اأن 
اأ����ص���رع وقت،  ال��ع��الق��ات يف  ت��ق��ط��ع 
هذا  م��ن  التخل�س  ال�����ص��ن  وع��ل��ى 
ال��ع��بء يف اأق���رب وق��ت مم��ك��ن، واأن 
وعلى هذا  تتبنى موقًفا حمايًدا”، 

�سي�سكل �لغزو �لرو�سي لأوكر�نيا حتما مو�سوًعا
 ذ� �أولويــة يف قمــة �ل�سني -�لحتــاد �لأوروبي

تدرك بكني خطورة �أن ت�سبح بدورها هدًفا 
لعقوبات �قت�سادية ومالية مدمرة لقت�سادها

يريد جو بايدن دفع �صي جن بينغ اإىل الناأي بنف�صه عن مو�صكو

اجلرح يف اوكرانيا والنزيف يف بكن

وزير خارجية بكن يخطب ود الهند
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 يف ا�ضتطالعات الراأي, مارين لوبان تقل�س الفارق مع ماكرون تظل الرئا�ضية هي النتخابات  التي حتظى باأعلى ن�ضبة م�ضاركة

�سباق �لإليزيه يقرتب:

فرن�ضا: هل يحطم المتناع عن الت�ضويت رقما قيا�ضيا...؟
•• الفجر -خرية ال�سيباين

ما بني  موؤ�س�سات �ل�ستطالع حاليًا م�ساركة      تقدر 
�لنتخابات  من  �لأوىل  �جلولة  يف  باملائة  و71   63
�مل�سجل  تاريخيًا  �ملنخف�س  �مل�ستوى  وهو  �لرئا�سية، 

عام 2002 )71 فا�سل 6 باملائة(. 

وعادة يف فرن�سا، ل يرتفع هذ� �لرقم قبل �أ�سبوعني 
من �لنتخابات.

�مل�ســـــتفادة  �لدرو�س  �أعظم  من  هذ�  يكـــون  قد     
�لرئا�سية  �لنتخابــــات  من  �لأوىل  �جلولــــة  من 
م�ستوى  �ســــــيحطم  هـــل  �أبــريــل:  مــن  �لعا�سر  يف 
جديدً�  قيا�ســـــــيًا  رقمـــــًا  �لت�سويت  عن  �لمتنــــــاع 

يف تاريــــــخ �جلمهوريــــة �خلام�ســة؟
   قبل �أ�سبوعني من فتح مكاتب �لقرت�ع، كانت ن�سبة 
�مل�ساركة �ملقا�سة من قبل خمتلف �ملعاهد تناف�س، يف 
كل �لأحو�ل، تلك �مل�سّجلة يف 22 ني�سان 2002، 71 

فا�سل 6 باملائة. 
بــاملــائــة، وفــًقــا للنطاق   63 مــا بــني  وتــقــدر حــالــًيــا 

�ملنخف�س �لذي �عتمدته “�يب�سو�س” يوم �خلمي�س، 
و71 باملائة، وفًقا ملوجة “بي يف �أ” �ملن�سورة يف نهاية 
مت  �لتي  باملائة   69 بن�سبة  مــرورً�  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
�لتفاعلية”،  “هاري�س  بو��سطة  �لأربعاء،  قيا�سها، 
ُن�سرت يوم  �لتي  “�يفوب”  5 باملائة من  و70 فا�سل 

�خلمي�س. 

اريك زمور لن يفعلها

فالريي بيكري�س مل تقلع

ميلين�صون يحلم بخو�س الدور النهائي

ماكرون يبقى املت�صدر

مارين لوبان توا�صل الزحف

تقييم م�ستوى �لتعبئة، هو �أي�سا �لتحدي �لرئي�سي �لذي يو�جه موؤ�س�سات �ل�ستطالع يف هذه �حلملة

�ضباق جان لوك ميلين�ضون, الرجل الثالث حاليا يف هذه احلملة, لالقرتاب من حد التاأهل مل يتغري

وبالتايل، فاإن ما بن 29 باملائة 
الناخبن  م�����ن  ب����امل����ائ����ة  و37 
املرحلة،  ه���ذه  يف  ه���م،  امل�صجلن 
ي���ن���وون  ل  اأو  م���ت���اأك���دي���ن  غ����ري 

الت�صويت.
   ومع اقرتاب موعد النتخابات، 
اأك��رث، كما  املعدل  قد يرتفع هذا 
حملة  ن���ه���اي���ة  يف  ع������ادة  ل���وح���ظ 
با�صتثناء  ال�صابقة.  الن��ت��خ��اب��ات 
حالًيا  تقدم  النتخابات  ه��ذه  اأن 
����ص���ك���اًل م�����ن اأ�����ص����ك����ال ال���ت���ف���رد: 
م��ع��دل امل�����ص��ارك��ة ل ي��رت��ف��ع، بل 
اإن�����ه ان��خ��ف�����س ق��ل��ي��اًل يف الأي�����ام 
فقد  “ايب�صو�س”،  الأخرية. عند 
ن��ق��اط يف ي��وم��ن، و�صجلت  اأرب���ع 
نقاط  خم�س  خ�صارة  اأ”  يف  “بي 

يف اأ�صبوع واحد.
“ايفوب”  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ام�����ا   
و”هاري�س”، يبدو املنحنى خا�صة 
يف ركود منذ عدة اأ�صابيع. وي�صري 
ب�صكل  ال���ص��ت��ط��الع��ات  م��ن��ظ��م��و 
العامة  ال���الم���ب���الة  اإىل  خ��ا���س 
النتخابات.  ب��ه��ذه  يتعلق  فيما 
“هناك تخدير عام للراأي العام، 
ي��وؤك��د ف��ري��دي��ري��ك داب����ي، املدير 
حملة  اإن��ه��ا  “ايفوب”،  ل���  ال��ع��ام 
زخم”.  ه����ن����اك  ول���ي�������س  مم����ل����ة، 
من  منها  التحقق  ميكن  نتيجة 
اهتمام  ن�صبة  اآخ��ر،  موؤ�صر  خالل 
والتي  احلملة،  بهذه  الفرن�صين 

ا. ل تزال منخف�صة اأي�صً
   وي�����ص��ي��ف ج���ان دان���ي���ال ليفي، 
“هاري�س  م��ع��ه��د  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
تزيد  اأن  “ميكن  التفاعلي”: 
ت��ق��دي��رات امل�����ص��ارك��ة م��ن��ط��ق��ًي��ا يف 
كانت  اإذا  ه����ذا  احل���م���ل���ة،  ن��ه��اي��ة 

هناك حملة”.
هذا،  ال���راأي  اخت�صا�صي  وي�صرد   
اأن  العنا�صر املختلفة التي ميكن 
احلما�س:  يف  النق�س  ه��ذا  تف�صر 
ال�����ص��ي��اق ال����دويل ب��ال��ط��ب��ع، الذي 
ا  يعطل م�صار احلملة، ولكن اأي�صً
�صُتح�صم  الن��ت��خ��اب��ات  اأن  ف��ك��رة 
م�صبًقا، مع جزء من الفرن�صين 
يرون فعال انه متت اإعادة انتخاب 

الأوىل، هذه هي عالمة التحذير 
الذي  امل��رت���ص��ح،  للرئي�س  الأوىل 

يبدو حتى الن هادًئا متاًما.
الرئي�صية  مناف�صته  اأن  خا�صة     
امل���ع���اك�������س.  ت�������ص���ري يف الجت���������اه 
ل�����وب�����ان على  م�����اري�����ن  ح�������ص���ل���ت 
نقطتن يف اأ�صبوع واحد وو�صلت 
اإىل 19 فا�صل 3 باملائة من نوايا 

الت�صويت.
 وهكذا عو�صت مر�صحة التجمع 
ال��وط��ن��ي ج��زء م��ن ت��اأخ��ره��ا على 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون، ب��ف��ارق 14 
الآن  وتراجع  اأق�صى  كحد  نقطة 

اإىل 9 نقاط.
الآن  ح���ت���ى  ي���ك���ف���ي  ل  ت����راج����ع   
للرئي�س،  الأول  امل��رك��ز  لتهديد 
ح���ت���ى م����ع ه���وام�������س اخل����ط����اأ يف 
ال�صتطالعات. لكن مارين اأكدت 
و�صعها كخ�صم رقم واح��د، وهي 
مر�صحة اأكرث من اأي وقت م�صى 
كما  الثانية،  اجلولة  ملواجهته يف 

يف عام 2017.

لوبان �أف�سل 
من ميلين�سون

مارين  ���ص��ّج��ل��ت  وخ�����ص��و���ص��ا،     
ل����وب����ان ت���ق���دم���ا اأك������رث م����ن جان 
الثالث  الرجل  ميلين�صون،  ل��وك 

احلايل يف هذه احلملة.
14 باملائة من نوايا   يحوز على 
خم�صة  بعد  اجلمعة،  الت�صويت، 
الباري�صية  م�����ص��ريت��ه  م���ن  اأي������ام 
زع��ي��م فرن�صا  ي��وا���ص��ل  ال���ك���ربى، 
على  ال  متح�صّ التقدم  امل��ت��م��ّردة 
اأ�صبوع  يف  اإ���ص��اف��ي��ة  نقطة   1.5
واحد، لكن �صباقه لالقرتاب من 

حد التاأهل مل يتغري:
 ل يزال يحتاج اإىل خم�س نقاط 

على الأقل لبلوغ النهائي.
   خ���ل���ف���ه، ي���ظ���ل اإي�����ري�����ك زم����ور 
وف���ال���ريي ب��ي��ك��ري�����س ع��ال��ق��ن يف 
من  باملائة   11 اإىل   10 ح���وايل 
املعاهد  ووجدت  الت�صويت،  نوايا 
يف  بينهما  الخ��ت��ي��ار  يف  ���ص��ع��وب��ة 
الرابع. يف كل  املركز  املباراة على 
م�صتوى  على  يتخّلفان  احل��الت، 
ال�صعف،  بن�صبة  ل��وب��ان  م��اري��ن 
�صهر.  قبل  يناف�صانها  كانا  بينما 
اأي�������ام م����ع����دودة من  يف غ�������ص���ون 
اأي  ت���وج���د  ل  الأوىل،  اجل���ول���ة 
ع���الم���ة ع��ل��ى حت�����ص��ن يف الأف����ق 

لهذين املتناف�صن.
   مل يتغري الو�صع كثرًيا بالن�صبة 
يف  الآخ��ري��ن  ال�صتة  للمر�صحن 
ف��ق��د تراجع  ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات. 
اأقل  ج��ادو-اخل�����ص��ر-اإىل  يانيك 
من 5 باملائة يف بع�س ا�صتطالعات 
فابيان  ال�صيوعي  وا�صتقر  الراأي. 
باملائة.   3 ح��وايل  قلياًل،  رو�صيل 
واأك������د ج����ان ل����ص���ال-امل���ق���اوم���ة- 
تقدمه الطفيف على اآن هيدالغو 
– احلزب ال�صرتاكي-ونيكول�س 
فرن�صا  –حزب  دوب��ون-اآي��ج��ن��ان 
بينما  ال�صتطالعات،  انه�صي-يف 
بوتو-احلزب  فيليب  ي�صهد  مل 
للراأ�صمالية- املناه�س  اجل��دي��د 

الن�صال  –حزب  اأرث����و  ون���ات���ايل 
العمايل-اأي حت�صن.

وغياب جبهة  ماكرون،  اإميانويل 
تفر�س نف�صها �صد رئي�س الدولة 
وت�صجع تر�صيًحا بدياًل، اأو اأي�صا 

غياب التعبئة العامة للي�صار ... 
، ل توجد م�صرحية  ال��واق��ع  “يف 
 ، ذاك  او  الجت�������اه  ه�����ذا  يف  ل   ،
 ، ل��ي��ف��ي  دان���ي���ال  ج����ان  “يلخ�س 
�صيناريو  اأي  ي�صتبعد  ل  ال����ذي 
لالأ�صبوعن املقبلن ، مبا يف ذلك 
املتاأكدين  الناخبن  فتور  مزيد 
وبالتايل  �صي�صوتون،  انهم  اليوم 
امتناع اأقوى مما كان متوقعا ...

�سبح �لنتخابات
 �لقليمية عام 2021

التعبئة،  مل�صتوى  التقييم  ه��ذا     
هو اأي�صا التحدي الرئي�صي الذي 
يواجه موؤ�ص�صات ا�صتطالع الراي 
يف هذه احلملة، بعد عام ون�صف 
على ف�صل النتخابات الإقليمية. 
ن�صبة  كانت  النتخابات،  تلك  يف 
امل�ص������اركة اأق������ل مما كان متوقًعا.

ب��دًء من حزب  الناخبن،  بع�س   
يتحركوا  مل  ال��وط��ن��ي��ة،  اجل��ب��ه��ة 
ال����ق����ائ����م����ون على  اع���ت���ق���د  ك���م���ا 
ال����ص���ت���ط���الع���ات، الأم�������ر ال����ذي 
متاًما  خمتلفة  ن��ت��ائ��ج  اإىل  اأدى 
ال�صتطالعات  ب��ن��ت��ائ��ج  م��ق��ارن��ة 
اأن يحدث  النتخابية. هل ميكن 

هذا ال�ص������يناريو مرة اأخرى؟ 
�صّناع  م����ن  اث����ن����ان  ح�����ذر  ن����ع����م، 
ا�صتمر  اإذا  ال�����ص����ت����ط����الع����ات، 
نيته  اإع���الن  العينة يف  م��ن  ج��زء 

ك��م��ا حدث  ب��امل��ائ��ة،   33 ب��ن�����ص��ب��ة 
خالل النتخابات الإقليمية. 

فاإن  املنخف�س،  امل�صتوى  وب��ه��ذا 
ت��ق��ل�����س ب�����ص��ع ال���ن���ق���اط ي�����وؤدي 
من  م�����زي�����د  اىل  ب�����ال�����������ص�����رورة 

التداعيات«. 

�لفجوة ت�سيق
اإميانويل  ت��راج��ع  الث���ن���اء،     يف 
الراأي،  ا�صتطالعات  يف  م��اك��رون 
قبل اأ�صبوعن من اجلولة الأوىل 

من النتخابات الرئا�صية.
الرئي�س  اأن  ال�����وا������ص�����ح  م�����ن   
يظل  ولي��ت��ه،  املنتهية  الفرن�صي 
لوبان  م��اري��ن  ان  ال  املقدمة،  يف 
زخم  واح���ت���وت  ال��ف��ج��وة،  قل�صت 

جان لوك ميلين�صون.
انتعا�س مطلع مار�س، ثم     بعد 
هي  ها  املا�صي،  الأ�صبوع  ال��رك��ود 

على منحدر زلق.
م��اك��رون على  اإمي��ان��وي��ل   ح�صل 
ب��امل��ائ��ة م��ن نوايا   4 ف��ا���ص��ل   28
وفًقا  ي����وم اجل��م��ع��ة،  ال��ت�����ص��وي��ت 
للمعدل الذي مت حتقيقه خالل 
ال�صتطالعات  من  احلملة  ه��ذه 

اخلم�صة الأخرية. 
املنتهية  ال��رئ��ي�����س  خ�����ص��ر  ل��ذل��ك 
وليته حوايل 3 نقاط من اأ�صل 
5 ف��از بها بعد دخ��ول احل��رب يف 
يف  ال�صيا�صي  ال��ن��ق��ا���س  اأوك��ران��ي��ا 

فرن�صا.
اأهميتها،  ل��ه��ا  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات   
خا�صة قبل اأ�صبوعن من اجلولة 

للت�صويت،  للذهاب  وم�صتعدين 
لكن  املتوقع.  من  اأف�صل  �صيكون 
تعبئة  هناك  تكون  – اأن  العك�س 
اأك���رث مم��ا ت��الح��ظ��ه، رمب��ا بحذر 
-ميكن  ال��ي��وم  املوؤ�ص�صات  �صديد، 

ا ...  اأن يحدث اأي�صً
وهذا ما حدث خالل النتخابات 

الت�صويت دون ان يفعلوا ذلك.
   يف ه��ذه احل��ال��ة، ميكن املبالغة 
الذين  ل��وب��ان،  ناخبي  تقدير  يف 
اأك��رث من  الت�صويت  امتنعوا عن 
2021، يف  ي��ون��ي��و  الآخ���ري���ن يف 
الذي  بيكري�س،  اأن ت�صويت  حن 
يعتمد على ناخبن اأكرب يف ال�صن 

داب�����ي ميّيز:  ف���ري���دي���ري���ك  ل��ك��ن 
هي  الرئا�صية  النتخابات  “تظل 
باأعلى  حتظى  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات 

ن�صبة م�صاركة.
الأ�صهل  م����ن  ل����ذل����ك،  ون��ت��ي��ج��ة 
بن�صبة  ال��ت�����ص��وي��ت  ن��واي��ا  ت��ق��دي��ر 
70 باملائة من الناخبن مقارنة 

هذه   2019 ل���ع���ام  الأوروب�����ي�����ة 
اأعلى  للخ�صر  ت�صويت  مع  امل��رة، 

من املتوقع.
   يف كل الحوال، يف هذه الفر�صية 
اأن تتعار�س نتائج  اأو تلك، ميكن 
نوايا  م���ع  امل�����ص��اء  يف  اأب���ري���ل   10
ال��ت�����ص��وي��ت املُ���ق���ا����ص���ة الأخ������رية. 

هناك تخدير عام للر�أي �لعام، �إنها حملة مملة، ل زخم فيها



الثالثاء   29  مارس    2022  م   -    العـدد   13505  
 Tuesday     29   March   2022   -  Issue No   13505

13

املال والأعمال
جامعة العني تطلق مركز البتكار وتنمية امل�ضروعات ال�ضغرية لتعزيز ريادة الأعمال

وا�صتجابة  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  النا�صئة  الأع��م��ال  الزده���ار يف قطاع  مبا يحقق 
لال�صرتاتيجية الوطنية لالبتكار التي حتت�صنها دولة الإمارات لبناء القدرات 
الوطن.   اأب��ن��اء  يف  وال�صتثمار  ال�صابة  امل��واه��ب  وحتفيز  املتخ�ص�صة  الوطنية 
روح  تعزيز  يف  ال�صغرية  امل�صروعات  وتنمية  الب��ت��ك��ار  مركز  روؤي���ة  وتتلخ�س 
الطلبة  بتزويد  اللتزام  املبتكرة، وذلك من خالل  الأفكار  البتكار واحت�صان 
ال�صروري  ال��ري��ادي  والتفكري  املبتكرة  الأف��ك��ار  بتطوير  الأع��م��ال  وموؤ�ص�صات 
يعزز روح ريادة  اأن يكون مكاناً  اإىل  املركز  لتاأ�صي�س �صركة ناجحة. كما ي�صعى 
جامعة  كليات  جميع  من  واخلريجن  الطلبة  بن  البتكار  وثقافة  الأع��م��ال 
ريادة  ح��ول  العلمية  والأب��ح��اث  والتدريب  التعليم  تقدمي  جانب  اإىل  العن. 
الأعمال وامل�صاريع ال�صغرية، وال�صت�صارات الالزمة لتاأ�صي�س ال�صركات النا�صئة 
ذو م�صدر مثايل  وامل�صاريع ال�صغرية. وانطالقاً من �صعيه لأن ي�صبح مركزاً 

ودعم  البتكار.  جم��ال  يف  عاملياً  الأوىل  املراكز  اإىل  الإم���ارات  بدولة  للو�صول 
مبادرات حكومة اأبوظبي ب�صاأن ت�صجيع ال�صركات النا�صئة وامل�صاريع ال�صغرية. 
ومن اإميانها باأهمية ال�صراكات ال�صرتاتيجية وت�صافر اجلهود لتحقيق الروؤى 
التي  الإمكانيات  كافة  ال�صبل وتقدمي  كافة  بت�صخري  املركز  �صيقوم  الطموحة 
من �صاأنها دعم الأفكار البناءة وامل�صاريع ال�صغرية التي تخدم جمتمع الإمارات 
ب�صكل عام واإمارة اأبوظبي ب�صكل خا�س من خالل مد ج�صور التفاهم وتوطيد 
لتنظيم  املحلي،  املجتمع  وموؤ�ص�صات  العامل  حول  البتكار  مراكز  مع  التعاون 
واأ�صحاب  الأع��م��ال  رواد  يقدمها  توعوية  وجل�صات  دوري���ة  عمل  ور���س  وعقد 
التي  ال�صت�صارات  وتقدمي  ومناق�صتها  الأفكار  بهدفتبادل  الناجحة،  امل�صاريع 
ت�صهم يف تعزيز اأفكار الطلبة وتنمية قدراتهم للبدء بطريقة �صليمة واخلو�س 

يف �صوق الأعمال النا�صئة بنجاح.  

•• العني -الفجر:

اأطلقت جامعة العن مركز البتكار وتنمية امل�صروعات ال�صغرية والذي يهدف 
اجلامعة  وخ��ري��ج��ي  طلبة  م��ن  النا�صئن  الأع��م��ال  ل���رواد  من�صة  ت��وف��ري  اإىل 
من�صة  وت��وف��ري  وتنفيذها،  املبتكرة  اأف��ك��اره��م  لإط���الق  الفر�صة  لإع��ط��اءه��م 
الأفكار  على  القائمة  اخلا�صة  التجارية  الأعمال  لبدء  اأبوظبي  اإم��ارة  ملجتمع 
من  امل�صتقبلين  الأعمال  ل��رواد  النا�صئة  التجارية  الأعمال  وتعزيز  املبتكرة، 
اخلريجن. كما يعمل املركز على تعزيز التوا�صل بن اأ�صحاب الأفكار املبتكرة 
والراغبن باإطالق م�صاريعهم اخلا�صة وبن رواد الأعمال وموؤ�ص�صات املجتمع 
املحلي اجلاهزة لتبني الأفكار.  ياأتي اإطالق مركز البتكار وتنمية امل�صروعات 
ال�صغرية دعماً جلهود اإمارة اأبوظبي يف تعزيز ثقافة البتكار وريادة الأعمال 

وملهم لرواد الأعمال الناجحن وال�صركات النا�صئة الطموحة يف دولة الإمارات 
الأكادميي  اجلانب  بربط  يعنى  متميزاً  مركزاً  يكون  بحيث  املتحدة  العربية 
بالتعاون مع  ال�صغرية  امل�صروعات  وتنمية  البتكار  العمل، يعمل مركز  ب�صوق 
اأع�صاء هيئة التدري�س واملوظفن على بناء وتر�صيخ ثقافة البتكار يف جميع 
عمليات اجلامعة واأن�صطتها التعليمية. وبدء ومتابعة م�صاريع بحثية هادفة يف 
جمالت ريادة الأعمال وتطوير الأعمال ال�صغرية مع الرتكيز على التحديات 
املحلية والإقليمية. اإىل جانب اإ�صراك الوكالت وال�صركات احلكومية واخلا�صة 
لتقدمي برامج تعليمية لتمكن رواد الأعمال النا�صئن من كتابة خطط عمل 
والتعامل مع املوؤ�ص�صات املالية واأ�صحاب روؤو�س الأموال بهدف توجيه طاقات 
وحما�س العقول ال�صابة واخل�صبة يف الجتاه املنا�صب وت�صجيعهم على حتويل 
والزدهار  التقدم  من  املزيد  لتحقيق  ناجحة  م�صاريع  اإىل  ال�صغرية  الأف��ك��ار 

خالل م�ساركة �لغرفة يف �إك�سبو 2020 دبي

غرفة ال�ضارقة توقع مذكرة تفاهم مع غواتيمال لتعزيز
 العالقات التجارية وت�ضهيل التعاون القت�ضادي بني جمتمعات الأعمال

�لعامل يف حاجة ما�سة �إىل �أي �إنتاج نفطي

�ضهيل املزروعي ل� »وام«: نتطلع خالل اجتماع »اأوبك+« اإىل نتائج حتقق التوازن بني العر�س والطلب

وخ�صو�صا  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة،  ب��ال��ف��ر���س 
وامل������ج������الت  اخل�������دم�������ات  ق�����ط�����اع  يف 
منوها  وغريها،  واملالية  اللوج�صتية 
العالقات  ت��ع��زي��ز  م��وا���ص��ل��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
يعك�س  مبا  وغواتيمال  ال�صارقة  بن 
حجم التنامي والزده��ار ال��ذي يلقى 
كل الدعم والرعاية من قيادة و�صعب 

البلدين ال�صديقن.

حرق الغاز يف قطاع الطاقة املحلية 
بن�صبة تزيد عن 90%.

وقال معاليه اإن التكنولوجيا تلعب 
دوراً حيوياً يف جهود اإزالة الكربون 
الكربون  اح���ت���ج���از  ذل�����ك  يف  مب����ا 
وتقنيات  التخزين  يف  وا�صتخدامه 
وحت�صن  الرابعة  ال�صناعة  الثورة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  والعمليات  الإن��ت��اج 
ت��ع��زي��ز الب���ت���ك���ار يف زي������ادة امل�����وارد 
اأداة  اأهم  اإذ يعترب البتكار  والإنتاج 
جمموعة  تعزيز  عملية  يف  ت�صاعد 
امل����ه����ارات وامل�������وارد امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف 
تعبئة  ت�صريع  اأج���ل  م��ن  ال�صناعة 
اأن  ينبغي  كما  املنخف�س.  الكربون 
البحث  تعزيز  على  القطاع  يعمل 
وال���ت���ط���وي���ر وزي�������ادة ال���ك���ف���اءات يف 
وكذلك  وال����غ����از  ال��ن��ف��ط  ���ص��ن��اع��ة 
خف�س  ت����دع����م  ال����ت����ي  ال���ت���ق���ن���ي���ات 

النبعاثات الكربونية.

•• دبي-الفجر:

وقعت غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة، 
جمهورية  حكومة  مع  تفاهم  مذكرة 
الوزارات  من  بعدد  ممثلة  غواتيمال 
القت�صادية وال�صياحة وال�صتثمارية، 
تهدف اإىل تعزيز العالقات التجارية 
عن  ف�صال  املتبادل،  التعاون  وتنمية 
التعاون  وت�صهيل  وت���روي���ج  ت�صجيع 
الأعمال  جمتمعات  ب��ن  القت�صادي 

يف كال البلدين ال�صديقن.
التفاقية  ت��وق��ي��ع  م���را����ص���م  وج�����رت 
موؤخرا يف جناح جمهورية غواتيمال 
�صعادة  ب��ن  دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف 
رئي�س  ال��ع��وي�����س  ���ص��ل��ط��ان  اهلل  ع��ب��د 

••دبي -وام:

فرج  ب��ن حممد  �صهيل  ق��ال معايل 
الطاقة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي  ف����ار�����س 
الإمارات  دولة  اإن  التحتية  والبنية 
حكمة  “اأوبك+” وت���رى  م��ن  ج��زء 
مبا  املنظمة  ب���ق���رارات  الل���ت���زام  يف 
ي�صمن توازن ال�صوق اإذ ي�صكل اأمن 

اإمدادات الطاقة اأولوية.
ت�صريحات  يف  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����اف 
على  “وام”  اأنباء الإم��ارات  لوكالة 
الطاقة  م��ن��دى  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س 
ال���ع���امل���ي ل��ل��م��ج��ل�����س الأط���ل�������ص���ي اأن 
“اأوبك+” �صتعقد اجتماعها بنهاية 
اإىل  ونتطلع  اجل���اري  م��ار���س  �صهر 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حت��ق��ق ال���ت���وازن بن 
العر�س والطلب بعيدا عن الأمور 

ال�صيا�صية.
والبنية  ال���ط���اق���ة  وزي������ر  واأ������ص�����ار 
“اأوبك+” منظمة  اأن  اإىل  التحتية 
العر�س  اإىل  تنظر  �صيا�صية  غ��ري 
معاملة  ن�صتطيع  ل  حيث  والطلب 
الدول املنتجة للنفط داخل املنظمة 
معاملة �صيا�صية والذي من �صاأنه اأن 

يوؤثر على ا�صتقرار ال�صوق.
ال�صروري  م��ن   : امل���زروع���ي  وق����ال 
اأي دولة  ال��ن��ف��ط م��ن  ع���دم ح��ج��ب 
ك���ون ال��ع��امل يف ح��اج��ة م��ا���ص��ة اإىل 

هذه الكميات النفطية«.
اإىل  ال���ع���امل  دول  امل����زروع����ي  ودع�����ا 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  باحلكمة  التحلي 
م��ل��ف ال���ط���اق���ة مب���ا ل ي���وؤث���ر على 

ال�صارقة  غ��رف��ة  ج��ه��ود  اأن���ه���ا جت�����ص��د 
عالقتها  تقوية  يف  م�صاعيها  وجن��اح 
و�صراكاتها الدولية مع الدول امل�صاركة 
يف احلدث العاملي اإك�صبو 2020 دبي، 
�صت�صهم  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  معتربا 
التعاون  م��ن  ج��دي��دة  ج�صور  ب��ن��اء  يف 
املثمر بن جمتمعي الأعمال يف اإمارة 
ال�صارقة وغواتيمال وترتقي بعالقات 

م�صتويات  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ص��ارق��ة 
اأن  اإىل  ال��ع��وي�����س،  ول���ف���ت  م��ت��م��ي��زة. 
الغرفة حتر�س على تعزيز تواجدها 
التي  وال��واع��دة  الأ���ص��واق احليوية  يف 
توفر فر�صا للنمو والتو�صع ل�صركائها 
من جمتمع الأعمال و�صركات القطاع 
اخلا�س يف الإمارة، حيث اأن جمهورية 
غ��وات��ي��م��ال ت��ع��د م��ن ال����دول احلافلة 

و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س 
األفون�صو  ل��وي�����س  و���ص��ع��ادة  ال�����ص��ارق��ة، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  جنجيال  بو�صك 
بح�صور  غ��وات��ي��م��ال،  �صناعة  غ��رف��ة 
م��ع��ايل اأن��اي��ان�����ص��ي رودري��غ��ي��ز وزي���رة 
ليون  دي  ك��اري��ن  وم��ع��ايل  ال�صياحة، 
وزي����رة ال���ص��ت��ث��م��ار، و���ص��ع��ادة �صرييل 
اأغيالر نائب وزير ال�صوؤون اخلارجية، 
اأت�صوم مو�صكو�صو نائب وزير  و�صعادة 
ال�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة، و���ص��ع��ادة لر�س 
بريا �صفري جمهورية غواتيمال لدى 
الدولة، كما ح�صر من جانب الغرفة 
�صعادة نا�صر م�صّبح الطنيجي ع�صو 
و�صعادة حممد  الغرفة،  اإدارة  جمل�س 
اأح���م���د اأم�����ن ال��ع��و���ص��ي م���دي���ر عام 

ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��رة 
التفاهم  ال��غ��رف��ة. ومب��وج��ب م��ذك��رة 
تبادل  الطرفان على ت�صجيع  �صيعمل 

غرفة ال�صارقة، وعبد العزيز �صطاف 
الت�صال  لقطاع  العام  املدير  م�صاعد 
املقرب  خليفة  وف��اط��م��ة  والأع����م����ال، 

ال����وف����ود ال���ت���ج���اري���ة وامل���ب���اح���ث���ات يف 
ودعم  والق��ت�����ص��اد  الت�صدير  جم��ايل 
الغر�س،  ل���ه���ذا  ال�����زي�����ارات  م��ت��اب��ع��ة 
ف�صال عن التن�صيق لتاأ�صي�س وتو�صعة 
فر�س  ت����داول  ت�صهل  جت��اري��ة  �صبكة 
اإىل  البلدين،  ل��دى  املتاحة  الأع��م��ال 
التجارية  ال���ب���ي���ان���ات  ت���ب���ادل  ج���ان���ب 
والإح�صائيات وتفعيل اأن�صطة البحث 
امل�صاركة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�����ص��رتك��ة 
واملوؤمترات  وامل��ع��ار���س  الفعاليات  يف 

القت�صادية لدى كل جانب.

جت�سد جهود �لغرفة
�صلطان  اهلل  ع���ب���د  ����ص���ع���ادة  ورح�������ب 
ال���ع���وي�������س، ب����ه����ذه امل�����ذك�����رة م����وؤك����دا 

ت���ب���اط���وؤ ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط مع 
اأكرث  يتعلق  وال��ذي  الأ�صعار  ارتفاع 
وقد  امل����رن.  غ��ري  امل��ك��ب��وت  بالطلب 
مت �صحب خمزونات النفط العاملية 
ك��ان متوقعا مما  اأ���ص��رع مما  ب�صكل 
الغطاء  نق�س  على  ال�صوء  ي�صلط 

لهذا ال�صيف.
قال   .. ال���ط���اق���ة  ان���ت���ق���ال  وح������ول 
الطلب  ارت����ف����اع  :”مع  امل����زروع����ي 
اإزالة  على  متنامياً  تركيزاً  ن�صهد 
ملكافحة  العاملية  واجلهود  الكربون 
ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 
انتقال �صناعة الطاقة العاملية مما 
الوفاء  كيف  ثالثياً  حتدياً  يفر�س 
بالطلب املتزايد على الطاقة وثانياً 
كيفية �صمان توفري طاقة موثوقة 
وكيفية  م��ن��ا���ص��ب��ة  ت��ك��ل��ف��ة  وذات 
م�صتقبل  ل�صمان  اجلهود  موا�صلة 
باأن  واأف���خ���ر  ال��ك��رب��ون.  منخف�س 
حققت  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
تقدماً ك��ب��رياُ يف ع��دة ن���واح، مب��ا يف 

ذلك الطاقة النظيفة واملتجددة«.
وقال معاليه اإن قطاع الطاقة قادر 

هياكل  بناء  على 
ت������������دع������������م من�����و 
وجهود  ال��ط��اق��ة 
الكربون  خف�س 

يف امل�صتقبل “ مبا 
يف ذلك الطاقة ال�صم�صية، والنووية 
على  ال��دول��ة  تعمل  كما  ال�صلمية” 
التغيريات  ه����ذه  وت�����رية  ت�����ص��ري��ع 
تدعم  �صيا�صات  �صياغة  خ��الل  من 
الإبداعات ذات ال�صلة وتنويع مزيج 
اجتاهاً  ه��ن��اك  اأن  ح��ي��ث  ال��ط��اق��ة. 
“القت�صاد  مفهوم  لتبني  متنامياً 
الدائري” والذي ي�صمن عنا�صره 
خ��ف�����س واإع������ادة ا���ص��ت��خ��دام واإزال�����ة 

الكربون من النظام«.
دولة  ان�صمام  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
ب�صاأن  العاملي  التعهد  اإىل  الإم��ارات 
كواحدة  مكانتها  على  ب��ن��اًء  امليثان 
امليثان  لغاز  اإنتاجاً  ال��دول  اأق��ل  من 
يف ال��ع��امل ، ح��ي��ث حت��ت��ل الإم����ارات 
العربية املتحدة واحدة من اأقل دول 
بن�صبة  امليثان  ل��غ��از  اإن��ت��اج��اً  ال��ع��امل 
0.01?. وجنحت الدولة يف تقليل 

ارتفاع الأ�صعار عامليا اإىل م�صتويات 
قيا�صية جديدة.

الأح�����داث  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���ار 
اجليو�صيا�صية التي ي�صهدها العامل 
الإمداد  �صال�صل  كامل  على  ت��وؤث��ر 
الغذاء  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��اع  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ع��ل��ى م�صتوى  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وال�����ص��ل��ع 
دول  من  الكثري  اأن  م�صيفا  العامل 
اإذا مل يوجد  ت��ت��اأث��ر  ���ص��وف  ال��ع��امل 
حل �صلمي باملفاو�صات والتفاهمات 

جراء الأحداث العاملية الراهنة.
وق���ال امل��زروع��ي اإن دول���ة الإم���ارات 
بف�صل روؤية القيادة الر�صيدة لديها 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأمن 
اأ�صعار  ع��ل��ى  الإم������دادات واحل��ف��اظ 
عن  تنتج  التي  الكهربائية  الطاقة 
الإمارات  حتقق  حيث  الغاز  طريق 
بحلول  الغاز  من  ال��ذات��ي  الكتفاء 
2030 وفقا للخطط املو�صوعة يف 
هذا ال�صاأن.. م�صريا اإىل اأن التحول 
مدرو�س  الطاقة  ق��ط��اع  يف  البيئي 
وهو  م��ت��درج��ة  خطط  وف��ق  وينفذ 
القيادة  ناجت عن روؤي��ة وحكمة من 

وق��ال اإن دول��ة الإم���ارات توؤمن باأن 
م�صادر  اأح��د  �صيكون  الهيدروجن 
لدينا  ح��ي��ث  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���وق���ود 
الهيدروجن  يف  قائمة  ا�صتثمارات 
م����ذك����رات  ت���وق���ي���ع  مت  و  الأزرق 
تعاون مع العديد من الدول حول 
ال���ت���ع���اون يف جمال  ال���ع���امل ح����ول 
الهيدروجن الأخ�صر والبحوث يف 
موؤكدا  ال�صرتاتيجي..  املجال  هذا 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأن 
وا�صحة  ا�صرتاتيجية  ع��ل��ى  تعمل 

للم�صتقبل �صيتم اإطالقها قريبا.
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  اإن  وق����ال 
�صوق  اإن�صاء  حاليا  تدر�س  التحتية 
حم��ل��ي ل��ل��ك��ه��رب��اء داخ�����ل ال���دول���ة 
ل�صوق  للدخول  ب��داي��ة  يعد  وال���ذي 
والعربي  اخل���ل���ي���ج���ي  ال���ت�������ص���دي���ر 

للكهرباء.
يف �صياق مت�صل – قال معايل �صهيل 
جل�صته  يف  كلمته  خ��الل  امل��زروع��ي 
العاملي  الطاقة  ملنتدى  الفتتاحية 
ال�صنوات  اإن  الأط��ل�����ص��ي  للمجل�س 
امل��ا���ص��ي��ة ك��ان��ت م��ل��ي��ئ��ة ب���الأح���داث 

التخطيط  على  اعتمدت  الر�صيدة 
ال�صليم للم�صتقبل.

واأ���ص��اف اأن دول��ة الإم���ارات و�صعت 
اإن��ت��اج��ه��ا م��ن النفط  خ��ط��ة ل��رف��ع 
يوميا  ب���رم���ي���ل  م����الي����ن   5 اإىل 
كنا  ح��ي��ث   2030 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
اإىل  يحتاج  ���ص��وف  ال��ع��امل  اأن  ن��رى 
الروؤية  على  ودل��ي��ل  الكميات  ه��ذه 
فاإننا  ال�����ق�����رار  ل����ه����ذا  ال�������ص���دي���دة 
م�صتمرون يف رفع الكفاءة والقدرة 

الإنتاجية لتعزيز اجلاهزية.
اأه��م��ي��ة زيادة  امل��زروع��ي على  واأك���د 
الطاقة  جم����ال  يف  ال����ص���ت���ث���م���ارات 
ال�صركات  ا����ص���ت���م���رار  وم���وا����ص���ل���ة 
املجال  ه��ذا  يف  بال�صتثمار  العاملية 
عزوفا  �صهدنا  حيث  ال�صرتاتيجي 
من اجلهات املمولة مل�صاريع النفط 
وال����غ����از ع��امل��ي��ا وذل�����ك ب��ع��د “كوب 
العامل  دول  ت��ط��ال��ب  ف��ي��م��ا   ”26
اليوم بزيادة الإنتاج والذي يتطلب 
مت��ك��ن امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن امل�����وارد 
النفط  املالية لال�صتثمار يف جمال 

والغاز.

����ص���واء ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ح��ي��ث �صناعة 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  وال��غ��از  النفط 
اأو تغري املناخ اأو عامل التكنولوجيا 
حيث  الكلي  القت�صاد  اأو  اجلديدة 
عانينا من جائحة كوفيد والأ�صواق 
والعمالت  وال��ع��م��ل��ة  وال��ت�����ص��خ��م 
ال�صيا�صية  اجل��غ��راف��ي��ا  اأو  امل�����ص��ف��رة 
ح��ال��ًي��ا. وي���دل ذل���ك اأن��ن��ا يف خ�صم 
ط��اق��ة جديد  ن��ظ��ام  اإىل  الن��ت��ق��ال 
بدعم من تقنيات الثورة ال�صناعية 
ال�صيناريو  ذلك  كان  وقد  الرابعة. 
ح��ت��م��ي��ا ن���ظ���راً ل��ل��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي اأو 

حدث طارئ مثل اجلائحة.
نتفق  اأن  :”اآمل  معاليه  واأ����ص���اف 
اأ�صا�صين  عاملن  هناك  اأن  جميعاً 
وهما  الأ��������ص�������واق  ع���ل���ى  ي������وؤث������ران 
و”الأحداث  الطاقة”  “انتقال 

اجليو�صيا�صية احلالية«.
واأ�صار اإىل اأن الأحداث اجليو�صيا�صية 
والغاز  النفط  �صناعة  على  ت��وؤث��ر 
وبالتايل على الأ�صواق فقد ارتفعت 
الأحداث  ب�صبب  برنت  نفط  اأ�صعار 
اجليو�صيا�صية احلالية مع ا�صتمرار 

-ندر�س حاليا �إن�ساء �سوق حملي للكهرباء د�خل �لدولة
-�لإمار�ت و�سعت خطة لرفع �إنتاجها من �لنفط �إىل 5 ماليني برميل يوميا بحلول �لعام 2030

- من �ل�سروري عدم حجب �لنفط من �أي دولة كون �لعامل يف حاجة ما�سة �إىل هذه �لكميات �لنفطية 

من �إك�سبو 2020 دبي.. منتدى �لطاقة �لعاملي ي�ست�سرف م�ستقبل �أمن �لطاقة
كبري مديري مركز الطاقة العاملي ل� »وام«: املنتدى يبحث 

تاأثري امل�ضهد اجليو�ضيا�ضي يف نظام الطاقة احلايل وامل�ضتقبلي
•• دبي-وام:

انطلقت اأم�س فعاليات منتدى الطاقة العاملي الذي يتم تنظيمه بال�صراكة 
مدى  على  وي�صتمر  دب��ي   2020 اإك�صبو  يف  وذل��ك  الأطل�صي  املجل�س  م��ع 
اأمن  م�صتقبل  ل�صت�صراف  دولين  وخ��رباء  القطاع  ق��ادة  مب�صاركة  يومن 

الطاقة العاملي.
للحكومات  العاملية  للقمة  التمهيدي  اليوم  اأعمال  �صمن  املنتدى  ويعقد 
2022 التي تعقد برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف مركز 

دبي للمعار�س باإك�صبو 2020 دبي.
جتمع  �صنوية  عاملية  من�صة  ي�صكل  ال��ذي  العاملي  الطاقة  منتدى  وي��رك��ز 
تقليل  على  وال�صناعة  والقت�صاد  والطاقة  احلكومات  يف  ال��ق��رار  �صناع 
الطاقة  وم�صتقبل  ال�صفر  اإىل  للو�صول  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات 
اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور  ملعايل  بكلمات  اأعماله  املنتدى  وافتتح  العاملي. 
للدولة  اخلا�س  املبعوث  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزي��ر  اجلابر 

للتغري املناخي و معايل �صهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
والبنية التحتية وفريدريك كيمب الرئي�س والرئي�س التنفيذي للمجل�س 
الأطل�صي - املوؤ�ص�صة البحثية الأمريكية ومقرها وا�صنطن. وتناق�س جل�صات 
املنتدى تاأثريات اأمن الطاقة على التحول يف قطاع الطاقة يف حن تركز 
جل�صته الثانية على حلول حتديات الطاقة يف اأوروبا وروؤى قطاع الطاقة 
2022. وقال راندي بيل كبري مديري مركز الطاقة العاملي التابع  لعام 
للمجل�س الأطل�صي يف ت�صريحات لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اإن منتدى 
الطلب  لتلبية  امل��ا���ص��ة  ي��رك��ز على احل��اج��ة   2022 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
اإىل �صفر  للو�صول  اأه��داف  الق�صري مع مناق�صة  امل��دى  الطاقة على  على 
املنتدى  اأع��م��ال  ج��دول  اأن  واأ���ص��اف  الكربوين.  احل��ي��ادة  انبعاثات وحتقيق 
 COP27 ي�صهد حمادثات وا�صعة حول الدور احليوي للمنطقة املوؤدية اإىل
ملنتدى  ال�صابقة  الإ�صدارات  العام على  COP28 مع الرتكيز على هذا  و 
الطاقة العاملي والتي اأ�صهمت يف تطور اأجندة الطاقة العاملية يف املو�صوعات 
الرئي�صية مبا يف ذلك انتقال طاقة النفط والغاز والطاقة النووية ال�صلمية 

وكيف ي�صكل امل�صهد اجليو�صيا�صي نظام الطاقة احلايل وامل�صتقبلي.

�لتاريخ: 2021/03/25
�إد�رة )"�ملجل�س"( �سركة دبي للمقاولت �س.م.خ )"�ل�سركة"( بدعوتكم حل�سور �جتماع  يت�سرف جمل�س 
 19 �ملو�فق  �لثالثاء،  يوم  �إنعقادها  و�ملقرر  �لعمومية"(  )"�جلمعية  لل�سركة  �ل�سنوية  �لعمومية  �جلمعية 
 ،13 رقم  �سارع   ،29 رقم  �لبناية  يف  �لكائن  �ل�سركة  مقر  يف  ظهرَ�،   12:00 �ل�ساعة  متام  يف   2022 �أبريل 

�ملنطقة �ل�سناعية 1، ر�أ�س �خلور، دبي، وذلك للنظر يف جدول �لأعمال �لتي:

جدول �لأعمال:
31 دي�سمرب  يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�سنة  عن  �ملايل  ومركزها  �ل�سركة  ن�ساط  عن  �ملجل�س  تقرير  �سماع   .1

2021 و�لت�سديق عليه؛

31 دي�سمرب 2021 و�لت�سديق عليه؛ يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�سنة  عن  �حل�سابات  مدقق  تقرير  �سماع   .2
31 دي�سمرب 2021  �ملنتهية يف  �ملالية  �ل�سنة  �لأرباح و�خل�سائر عن  �ل�سركة وح�ساب  3. مناق�سة ميز�نية 

و�لت�سديق عليها؛
�لأرباح؛  توزيع  على  و�ملو�فقة  �لطالع   .4

31 دي�سمرب 2021؛ يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�سنة  عن  �ملجل�س  ذمة  �إبر�ء   .5
31 دي�سمرب 2021؛  يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�سنة  عن  �حل�سابات  مدقق  ذمة  �إبر�ء   .6

2022 وحتديد �تعابه؛ �ملالية  لل�سنة  ح�سابات  مدقق  تعيني   .7
%10 من �سايف �أرباح �ل�سركة وذلك  يتجاوز  ل  مبا  عدمه  من  �لإد�رة  جمل�س  مكافئة  توزيع  يف  �لنظر   .8
�ل�سركة  ر�أ�سمال  من   )5%( باملائة  خم�سة  عن  يقل  ل  ربح  وتوزيع  و�لإحتياطيات  �لإ�ستهالك  خ�سم  بعد 

على �مل�ساهمني؛

�ملرفقات:
لل�سركة؛ �ملالية  �لبيانات   .1

�خلا�س؛  �لتفوي�س  عن  منوذج   .2
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يف الدعوى رقم )703/2021/18( عقاري جزئي 
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

بالدعوى بذات المانه وبذات  ال�صابق ندبه  امل�صريف  الدعوى اىل اخلبري  اوراق  باعادة   : اأوًل   : الدعوى  مو�صوع 
ال�صالحيات لبحث اعرتا�صات املدعى اجلوهريه على التقرير امل�صريف النهائي واثبات مطالبة البنك املدعى وفق 
املذكرة التعقيبيه املاثله وما ت�صمنته من لئحة بتعديل الطلبات اخلتاميه بالدعوى املاثله. ثانياً: الق�صاء بف�صخ 
اتفاقية الجارة املنتهيه بالتملك ومالحقها املربمة بن طريف التداعي واملوؤرخة 2007/8/9 وما يرتتب على 
اآثار واإلزام املدعى عليه برد حيازة العقار مو�صوع التفاقية ،)واإلزامه بت�صليم العقار املوؤجر للمدعي  الف�صخ من 
باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�صطب كلمة )اج��ارة املقرتنه بعبارة �صهادة ملكية عقار( ال��واردة يف �صهادة 
امللكية و�صطب جدول )ا�صماء امل�صتاأجرين وح�ص�صهم( الواردة يف �صهادة امللكية ،و �صطب عبارة )ومت تطبيق ايجارة 
مليونان   2895695 اليجارة  وقيمة   2035-11-2 تاريخ  اىل   2012-11-2 تاريخ  من  بالتملك  تنتهى 
وثمامنائه وخم�صة وت�صعون الفا و�صتمائه وخم�صة وت�صعون درهما فقط ل غري (الواردة يف �صهادة امللكية(وتكليف 
ي��وؤدى للمدعى مبلغ وق��دره )  ب��اأن  ب��اإل��زام املدعى عليه  : الق�صاء  دائ��رة الأرا���ص��ي والأم���الك بتنفيذ ذل��ك. ثالثاً 
870،829( درهم )ثمامنائه و�صبعون الف وثمامنائه وت�صعه وع�صرون درهم ( قيمة الأجرة املتاأخرة غري املدفوعة 
امل�صتحقه بعد اعادة اجلدوله من تاريخ 3/11 /2019 و حتى تاريخ 2020/8/3 ، وما ي�صتجد من اأجرة منذ 
تاريخ 4-8-2020 و حتى تاريخ الإخالء التام والفعلي بواقع اأجرة 120،000 درهم �صنوياً حتى تاريخ ت�صليم 
الف  ب��اأداء مبلغ وقدره)300،000  املدعي عليه  اإل��زام   : رابعاً  وال�صواغل.  ال�صخا�س  للمدعي خالياً من  العقار 
اإخالل املدعي عليه  اأ�صرار ب�صبب  ملا حلق املدعي من  للمدعي، وذلك جرباً  درهم()ثالثمائه الف درهم(تعوي�صاً 
بالتزاماته التعاقديه. خام�صاً : اإلزام املدعى عليه بتقدمي براءة ذمة تفيد �صداد ر�صوم اخلدمة ور�صوم ا�صتهالك 
الكهرباء واملياه اأو اأية ر�صوم اأخرى والتي مت ا�صتهالكها حتى تاريخ الإخالء التام والت�صليم الفعلي للعقار اىل املدعى 

. �صاد�صاً : اإلزام املدعى عليه بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
املدعى : بنك دبي الإ�صالمي �س.م.ع - عنوانه : الإمارات-امارة دبي - ديرة - �صارع املكتوم - املقر الرئي�صي لبنك 

دبي الإ�صالمي - دوار ال�صاعة - مقابل دناتا
وميثله : نا�صر مال اهلل حممد غامن

املطلوب اإعالنه : 1 - حم�صار عبد اهلل �صعيد عمر التميمي - �صفته : مدعى عليه
اأعاله ل�صالح/ بنك  املذكورة  الدعوى  31-01-2022 يف  بتاريخ  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
2007/8/9ومالحقها و املربمة  اأول :- بف�صخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة  دبي الإ�صالمي �س.م. 
بن طريف التداعي واإلزام املدعى عليه برد حيازة العقار مو�صوع التفاقية املبن احلدود والأو�صاف ب�صهادة امللكية 
العقاري بكافة بياناتها  القيد  اإ�صارة  التعاقد و�صطب  التي كان عليها وقت  العقاراملوؤجر للمدعي باحلالة  وت�صليم 
الواردة يف �صهادة امللكية ل�صالح املدعى عليه بالعقد وملحقاته وتكليف دائرة الأرا�صي والأمالك لتنفيذ ذلك. ثانيا 
- اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 870829درهم ثمامنائة و�صبعون الف وثمامنائة وت�صعة وع�صرون 
درهما اإجمايل الأجرة املتاأخرة املرت�صدة بذمته حتى تاريخ 2020/8/3، وكذلك الزامه باأن يوؤدي للمدعي بدل 
النتفاع بالوحدة حمل التداعي وفقا ملا ي�صدر عن موؤ�ص�صة التنظيم العقاري ب�صاأن اأجرة املثل لها وذلك عن فرتة 
حيازته من تاريخ 2020/8/4حتى تاريخ تخليه عنها وت�صليمها للمدعي. ثالثا - اإلزام املدعى عليه ب�صداد ر�صوم 
الكهرباء واملياه واأي ر�صوم اأخري م�صتحقة عن الوحدة لأية جهة وذلك من تاريخ بدء اليجار حتي تاريخ الإخالء 
اتعاب  وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل  بالر�صوم  واألزمته  الفعلي، ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات  والت�صليم 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي
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النم�ضا ت�ضيء على فر�س ال�ضفر امل�ضتدام للفرتة ما بعد اإك�ضبو

العامل  حاجة  على  معاليه  �صدد   
اإىل موا�صلة ال�صتثمار يف م�صادر 
الطاقة منخف�صة التكلفة وقليلة 
توفري  على  وال��ق��ادرة  النبعاثات 
من  الأ�صا�صية  العامل  احتياجات 
التحول  مرحلة  خ��الل  الكهرباء 
اإىل  داع����ي����اً  ال���ط���اق���ة،  ق���ط���اع  يف 
التحول  ملواكبة  عملي  نهج  اتباع 
اأمن  ي�����ص��م��ن  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
الطاقة العاملي وي�صهم يف ا�صتمرار 
النمو القت�صادي. وقال معاليه: 
ح�صا�صية  م��دى  جميعاً  ن�صهد   “
لال�صطرابات  ال��ط��اق��ة  اأ�����ص����واق 
واإىل  ال��ع��امل.  يف  اجليو�صيا�صية 
ج��ان��ب ه��ذه ال���ص��ط��راب��ات، يعود 
الطاقة  اأ�صواق  يف  التقلبات  �صبب 
اأ�صا�صية،  هيكلية  اخ��ت��اللت  اإىل 
ال�صتثمارات  ت��راج��ع  اأّدى  ف��ق��د 
ال��ن��ف��ط والغاز  الأم����د يف  ط��وي��ل��ة 
عر�صًة  اأك��رث  الأ���ص��واق  جعِل  اإىل 
 : وت��اب��ع  املخاطر”.  م��ن  للعديد 
الدولية،  الطاقة  لوكالة  وفقاً   “
ف�����اإّن ال���ص��ت��ث��م��ارات ال�����ص��ن��وي��ة يف 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از ه��ي اأق���ل مبقدار 
امل�صتوى  م��ن  دولر  مليار   200
الطلب  مواكبة  ل�صمان  املطلوب 
العاملي على الطاقة خالل الفرتة 
 .2030 ال����ع����ام  ح���ت���ى  امل���م���ت���دة 

يومياً بحلول عام 2030، وذلك 
القدرة  م�صاعفة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
يف  م�صاريعنا  ملحفظة  الإنتاجية 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة خم�س 
م����رات. ون��ع��م��ل ك��ذل��ك ع��ل��ى رفع 
الغاز  م����ن  الإن���ت���اج���ي���ة  ال�������ص���ع���ة 
لتعزيز   ،30% بن�صبة  الطبيعي 
ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ت��وف��ري امل���زي���د من 
اإمدادات الغاز الطبيعي امل�صال”. 
تتبنى  “ لتحقيق ذلك،  واأ�صاف: 
ا�صرتاتيجية  الإم����������ارات  دول������ة 
ج����دوى  درا�������ص������ات  اإىل  ت�����ص��ت��ن��د 
اق��ت�����ص��ادي��ة، واإمي������ان را����ص���خ ب���اأّن 
التحّول املدرو�س يف قطاع الطاقة 
لتطوير  م����رن����اً  م�������ص���اراً  ي���ر����ص���م 

املزيد  وتوفري  ج��دي��دة،  �صناعات 
من فر�س العمل، وحتقيق النمو 
املدى  على  امل�صتدام  القت�صادي 

الطويل«.
وق������ال : “ ع���ن���دم���ا ب�������داأت دول����ة 
م�صادر  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  الإم�����ارات 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة قبل اأك���رث من 
حتديد  ك��ان  ع��ام��اً،  ع�صر  خم�صة 
لهذه  الق���ت�������ص���ادي���ة  اجل��������دوى 
ال���ص��ت��ث��م��ارات اأم������راً ���ص��ع��ب��اً، اإل 
روؤية  تبّنت  الر�صيدة  قيادتنا  اأن 
جناحها  اأث���ب���ت���ت  ا����ص���ت�������ص���راف���ي���ة 
ثابتة.  ح��ق��ائ��ق  ع���رب  وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 
وال����ي����وم، ت��ع��ت��رب دول����ة الإم������ارات 
م��وط��ن��اً ل��ع��دد م��ن اأك���رب حمطات 

ال��ع��ر���س مقابل  ون�����ص��ه��د ت��راج��ع 
اأ�����ص����واق ال��ن��ف��ط على  ال��ط��ل��ب يف 
امل�������دى ال����ق����ري����ب، ح���ي���ث ارت���ف���ع 
الطلب بحوايل 3 مالين برميل 
م���ق���ارن���ة ب���ال���ع���ام امل���ا����ص���ي، ومن 
م�صتويات  اإىل  ي��ع��ود  اأن  امل��ت��وق��ع 
م���ا ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د بحلول 
ال��رب��ع الأخ���ري م��ن ه��ذا ال��ع��ام “. 
واأ�صاف معاليه : “ اأّن ال�صغوط 
التي تدعو اإىل خف�س ال�صتثمار 
يف املوارد الهيدروكربونية تواجه 
وم���ن  وا�����ص����ح����ة،  ح��ق��ي��ق��ة  الآن 
ملواكبة  �صيا�صات  تبني  ال�صروري 
ال��ت��ح��ول يف ال��ط��اق��ة ت��ك��ون قادرة 
العامل  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 

ال��ع��دي��د م��ن وا�صعي  اأن  واأو���ص��ح 
حول  اأخ��رى  بلدان  يف  ال�صيا�صات 
العامل، من بينها عدد من الدول 
ب���داأوا بقبول هذا  الأوروب��ي��ة، قد 

الواقع.
واأ�صاف معاليه : “ اأدرك وا�صعو 
قطاع  يف  ال��ت��ح��ّول  اأن  ال�صيا�صات 
اإىل م��زي��د من  ب��ح��اج��ة  ال��ط��اق��ة 
الوقت. وهم يعملون على تعديل 
�صيا�صاتهم ل�صمان اأن اأمن الطاقة 
القريب،  امل����دى  ع��ل��ى  ي��ت��اأث��ر  ل���ن 
ب�����ص��ب��ب اأه�������داٍف ط��وي��ل��ة الأم�����د. 
ا�صتنتاج  اإىل  الآن  ت��و���ص��ل��وا  ل��ق��د 
مماثل ملا تو�صلنا اإليه منذ فرتة، 
ن��ع��م��ل على  اأن  ي��ج��ب  اأن���ن���ا  وه����و 

وقال   .“ ال��ط��اق��ة  م���ن  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
واقعي  غ���ري  ن��ه��ٍج  ات���ب���اع  “ اإن   :
القت�صادية  امل����ب����ادئ  ي��ت��ج��اه��ل 
تراجع  اإىل  ���ص��ي��وؤدي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة، 
العر�س مقابل الطلب، خا�صًة يف 
الأ�صواق الأكرث ُعر�صة لل�صدمات 
ت���راج���ع  لأن  اجل���ي���و����ص���ي���ا����ص���ي���ة، 
ال�صتثمار يف م�صادر الطاقة التي 
العاملي،  القت�صاد  عليها  يعتمد 
اأزم�������ة يف  ح������دوث  اإىل  ����ص���ي���وؤدي 
تراجع  اإىل  ت��وؤدي  العر�س  جانب 
ميكننا  ل  اإذ  الق��ت�����ص��ادي،  النمو 
منظومة  عن  بب�صاطة  نتخلى  اأن 
اإن�صاء  ق���ب���ل  احل���ال���ي���ة  ال���ط���اق���ة 

منظومة جديدة”. 

خف�س النبعاثات، ولي�س خف�س 
واأكد  والتقدم”.  النمو  معدلت 
دول����ة  اأن  ع���ل���ى  ح���دي���ث���ه  خ������الل 
ا�صتباقياً  نهجاُ  تعتمد  الإم����ارت 
واإيجابياً ومتوازناً يركز على دعم 
النمو، وال�صتدامة، ويراعي احلد 
من تداعيات تغري املناخ. وقال: “ 
نعمل يف دولة الإمارات على زيادة 
الطاقة  م�����ص��ادر  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 
واخلالية  الن��ب��ع��اث��ات  منخف�صة 

من الكربون.
ال�صعة  زي������ادة  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  ك��م��ا   
النتاجية لنفطنا الذي يعد الأقل 
كثافة عاملياً يف النبعاثات، لت�صل 
5 مالين برميل  م��ن  اأك��رث  اإىل 

خالل كلمته �لرئي�سية يف منتدى �لطاقة �لعاملي للمجل�س �لأطل�سي 

�ضلطان اجلابر:  بف�ضل روؤية القيادة الر�ضيدة, نظرة الإمارات للم�ضتقبل واقعية واإيجابية وتتعامل مع التحديات مبنهجية ا�ضتباقية
�لإمار�ت تدعو �إىل نهج و�قعي و�سامل ومنطقي و�إيجابي للتحول يف قطاع �لطاقة مبا ي�سمن �لتو�زن بني �أمن �لطاقة و�لنمو �لقت�سادي �مل�ستد�م

بوتيكهوتيل  للبيئة وم�صتدامة مثل فندق  بكونها �صديقة  تتميز  التي 
لهذا  الناب�س  القلب  الإ�صتدامة  ممار�صات  ت�صكل  فيينا.  يف  �صتادتهاله 
الفندق، حيث ا�صتطاع حتقيق مبداأ حيادية الطاقة من خالل ا�صتهالك 
100 % من  الطاقة التي ينتجها با�صتخدام امل�صخة احلرارية للمياه 
اجلوفية، التكنولوجيا الكهرو�صوئية والألواح ال�صم�صية. بالإ�صافة اإىل 
ذلك، يقوم الفندق باإعادة تدوير كافة القمامة الناجتة لديه، وي�صتخدم 
LED، ويقدم لل�صيوف  اإ�صاءة  للبيئة، م�صابيح  روؤو���س د�س �صديقة 
“مكافاآت خ�صراء” لت�صجيعهم على ال�صفر با�صتخدام و�صائل نقل تطلق 
كميات منخف�صة من غاز ثاين اأك�صيد الكربون. بالطبع هذا الفندق هو 
واحد من الآلف من اأماكن الإقامة ال�صديقة للبيئة يف النم�صا والتي 

ُتعترب �صّباقة يف جمال ال�صياحة امل�صتدامة. 

لتعزيز  بن�صاط  تعمل  2040 وهي  بحلول  تكون حمايدة مناخياً  لأن 
مفهوم “التنقل الناعم” الذي يعتمد على و�صائل التنقل التي ل حتتاج 
اإىل حمرك احرتاق، ممار�صات البناء والإقامة امل�صتدامة، اإعادة التدوير 
وتقليل ال�صتخدام، والزراعة الع�صوية مع اإحداث تغيريات �صريعة يف 

قطاع ال�صياحة لتحقيق هدفها الطموح. 
خالل املوؤمتر ال�صحفي قال روبرت غروبالخر، مدير املكتب الوطني 
“يعتمد م�صتقبل العامل على  النم�صاوي ال�صياحي يف ال�صرق الأو�صط: 
اخليارات التي نتخذها اليوم. يعمل كل قطاع و�صناعة يف النم�صا، مبا يف 
ذلك ال�صياحة، جاهداً للحفاظ على البيئة، ونحن فخورون بالإجنازات 
اإىل  العامل  اأنحاء  جميع  من  زواراً  ن�صتقبل  الآن.  حتى  حققناها  التي 
واكت�صاف  الواعية  ال�صياحة  روعة  الدافع لختبار  لديهم  النم�صا ممن 

ال�صياحة  اأن  من  ثقة  على  نحن  البكر.  وطبيعته  بلدنا وجم��ده  جمال 
الأ�صخا�س  الذي �صريغب  ال�صفر  الوحيد من  النوع  �صتكون  امل�صتدامة 

باختباره يف امل�صتقبل«. 
2020 دبي على  اإك�صبو  النم�صا يف  وركز فيليب �صراميل، مدير جناح 
اإىل  ال�صتدامة  ر�صالة  النم�صا  “حملت  بقوله:  ال�صابقة  الر�صالة  نف�س 
لق�صايا  يت�صم مبراعاته  ت�صميم جناح  دبي من خالل   2020 اإك�صبو 
النم�صا  روؤي��ة  الت�صميم  يعك�س  اأيقونية.  بهند�صة  ويتميز  ذك��ي،  املناخ، 
ومهمتها لعتماد ممار�صات م�صتدامة يف خمتلف املجالت - مبا يف ذلك 

قطاع ال�صياحة وال�صفر«. 
�صلط املوؤمتر ال�صوء على اأمثلة عّدة تتناول جناح النم�صا يف تلبية تطلعات 
امل�صافرين الواعين، حيث ت�صم العديد من الفنادق ومن�صاآت الإقامة 

•• دبي-الفجر

عقد املكتب الوطني النم�صاوي ال�صياحي اأم�س بالتعاون مع متحدثن 
موؤمتراً  ف��اغ��ري��ن  �صياحة  وهيئة  ���ص��ال��زب��ورغ  ولي���ة  �صياحة  هيئة  م��ن 
املوؤمتر ال�صوء على  2020. �صّلط  اإك�صبو  النم�صا يف  �صحفياً يف جناح 
ر�صالة الإ�صتدامة التي ركزت عليها الدولة الأوروبية خالل م�صاركتها 
كما  النم�صا  امل�صتدام يف  ال�صفر  دب��ي، وعر�س فر�س   2020 اإك�صبو  يف 
�صدد على الدور الأ�صا�صي الذي تلعبه ال�صياحة الواعية يف احلفاظ على 

املوارد الطبيعية وتخفي�س الب�صمة الكربونية على البيئة. 
تنظر النم�صا اإىل مفهوم الإ�صتدامة يف ال�صياحة وال�صفر على اأنها اأمر يف 
غاية الأهمية حيث اأنها جزء ل يتجزاأ من هذا القطاع. وتهدف الدولة 

تكلفة  واأقلها  ال�صم�صية  الطاقة 
يف العامل«. واختتم معاليه كلمته 
بالقول : “ من موقعنا كم�صوؤولن 
ندفع  اأن  علينا  الطاقة،  قطاع  يف 
واقعية  خطط  تبّني  نحو  ُق��دم��اً 
ومنطقية للتحول يف القطاع، واأن 
خريطة  �صياغة  على  معاً  نعمل 
ط���ري���ق وا����ص���ح���ة وم��ب��ن��ي��ة على 
�صيا�صاٍت  نتبنى  واأن  اأ�ص�س متينة، 
الطاقة،  اأ����ص���واق  ا���ص��ت��ق��رار  ت��ع��زز 
م�صادر  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  ون��وا���ص��ل 
وامل�صتقبلية.  اجل��دي��دة  ال��ط��اق��ة 
ال�صتثمار يف  نوقف  اأن ل  وعلينا 
قبل  احل��ال��ي��ة،  ال��ط��اق��ة  منظومة 
اجلديدة.  الطاقة  منظومة  بناء 
�صنعزز  ال��ن��ه��ج،  ه���ذا  ات��ب��ع��ن��ا  واإذا 
امل��رون��ة، ودفع  زي��ادة  قدرتنا على 
النمو  وحتقيق  الزده�����ار،  عجلة 

امل�صتدام للجميع”. 
العاملي  ال��ط��اق��ة  م��ن��ت��دى  وُي���ع���د 
التابع للمجل�س الأطل�صي جتمًعا 
احلكومات  ي�����ص��م  رائ������داً  دول���ي���اً 
والذي  الفكر،  وق���ادة  وال�صناعة 
الطاقة  اأع���م���ال  ج����دول  ي��ن��اق�����س 
ويعقد  ال�����ع�����ام.  ل����ه����ذا  ال����ع����امل����ي 
وزارة  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة  امل���ن���ت���دى 
بدولة  التحتي���ة  والبنية  الطاقة 

الإمارات.

غرفة اأبوظبي تبحث مع احتاد ال�ضناعة الهندية اآفاق التعاون التجاري
لال�صتثمارات  م�صدر  اأك��رب  عا�صر 
الأجنبية املبا�صرة يف الهند، م�صرياً 
الفر�س  م��ن  ال��ع��دي��د  وج����ود  اإىل 
العديد  يف  امل��ت��وف��رة  ال�صتثمارية 
كقطاع  الرئي�صية  القطاعات  من 
واملوانئ  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  اخل���دم���ات 
وال����ط����رق ال�����ص��ري��ع��ة وال���ع���ق���ارات 
احلديدية  وال�������ص���ك���ك  وال�����دف�����اع 

والأطعمة وال�صياحة وال�صيافة.
ال�صناعات  احت���اد  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
الهندية يعمل على تاأ�صي�س املجل�س 
التقني الإماراتي الهندي لرتويج 
وال�صياحة  ال���ص��ت��ث��م��ار  وت�����ص��ه��ي��ل 
التجارية  العالقات  لتعزيز  وذلك 

وال�صتثمارية بن البلدين.

••اأبوظبي- وام:

و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
اأب��وظ��ب��ي ل��ق��اء اأع���م���ال م���ع احتاد 
ال�صناعة الهندية يف مقر الغرفة، 
تعزيز  ���ص��ب��ل  ل��ل��ت��ب��اح��ث يف  وذل����ك 
اأبوظبي  ب���ن  ال���ف���ع���ال  ال���ت���ع���اون 
ال�صناعة  جم������الت  يف  وال���ه���ن���د 
امل�صالح  ي��خ��دم  مب��ا  وال���ص��ت��ث��م��ار 

والأهداف امل�صرتكة.
املهند�س  ���ص��ع��ادة  الج��ت��م��اع  �صهد 
�صعيد غمران الرميثي، نائب اأمن 
غرفة  اإدارة  جمل�س  يف  ال�صندوق 
و�صعادة  اأبوظبي؛  و�صناعة  جتارة 
حممد ه��الل امل��ه��ريي م��دي��ر عام 
وع��دد من ممثلي  اأبوظبي،  غرفة 
ال�صركات املحلية يف اأبوظبي. ومن 
ال�صيد �صاجنيف  الهندي،  اجلانب 
ال�صناعات  احت����اد  رئ��ي�����س  ب���اج���اج 
�صاندراجيت  وال�����ص��ي��د  ال��ه��ن��دي��ة، 
ب���ان���ريج���ي امل����دي����ر ال����ع����ام لحت����اد 
ال�صناعة الهندية، اإىل جانب عدد 
من ال�صركات الهندية من خمتلف 
القطاعات ال�صناعية. واأكد �صعادة 
الرميثي  غ��م��ران  �صعيد  املهند�س 
الوفد  اأم��ام  األقاها  التي  كلمته  يف 
الإماراتية  العالقات  اأن  يف  ال�صّ
وثيقة،  ب��رواب��ط  حتظى  الهندية 

القطاعات  نحو  وتوجيههم  الهند 
والقدرة  الكبرية  التناف�صية  ذات 
وتوفري  ال���ع���ال���ي���ة،  ال��ت�����ص��دي��ري��ة 
لتنمية  ال��ل��وج�����ص��ت��ي  ال���دع���م  ك���ل 
والقت�صادية  التجارية  العالقات 
الإم��ارات والهند. من جهته،  بن 
اأّكد ال�صيد �صاجنيف باجاج رئي�س 
احت����اد ال�����ص��ن��اع��ات ال��ه��ن��دي��ة، باأن 
ت��ع��ت��رب فقط  دول�����ة الإم��������ارات ل 
للهند،  رئ��ي�����ص��ي��اً  جت���اري���اً  ���ص��ري��ك��اً 
مهماً  م��رك��زاً  اأي�����ص��اً  ت��ع��د  ولكنها 

لال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة .
 ح���ي���ث جت��������اوزت ال����ص���ت���ث���م���ارات 
9 مليارات  اأك���رث م��ن  الإم��ارات��ي��ة 
يجعلها  مم����ا  اأم����ري����ك����ي،  دولر 

اأه��م م�صدر ل��واردات الهند،  ثالث 
وت�����ص��ت��ح��وذ وح���ده���ا ع��ل��ى 40% 
م��ن اإج��م��ايل جت��ارت��ه��ا م��ع العامل 
ال��ع��رب��ي، ك��م��ا ي��ت��م اإع����ادة ت�صدير 
الهند  ���ص��ادرات  م��ن   13% نحو 
اإىل جمل�س  ع��رب دول���ة الإم�����ارات 

التعاون اخلليجي.
كما اأبدى الرميثي ا�صتعداد غرفة 
اأبوظبي لتقدمي كافة اأ�صكال الدعم 
الهندية  ال�����ص��رك��ات  م���ن  ل��ل��م��زي��د 
الراغبة يف ال�صتثمار يف اأبوظبي، 
والدرا�صات  باملعلومات  وتزويدهم 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����ص��اري��ع احل��ي��وي��ة يف 
الإمارة، عالوًة على تقدمي الن�صح 
وامل�صورة لرجال الأعمال من دولة 

امل�����ص��ه��ود يف  ف�����ص��اًل ع��ن متيزهما 
احليوية،  القطاعات  م��ن  العديد 
والتي حتظى باهتمام العديد من 
والعاملية،  الإقليمية  القت�صادات 
الإماراتية  ال��ع��الق��ات  اأن  م�����ص��دداً 
الهندية تعترب منوذجاً يحتذى به 
والإح�صائيات  للموؤ�صرات  نتيجة 
التي تظهر التطور املتنامي حلجم 
التبادلت التجارية بن اجلانبن، 
حيث تعد الهند ثاين اأكرب �صريك 
ل��دول��ة الإم������ارات، بن�صبة  جت���اري 
ح����ج����م جت�����ارة  م�����ن   9% ت���ب���ل���غ 
ال����ع����امل، و13%  الإم��������ارات م���ع 
النفطية  غ����ري  ال���������ص����ادرات  م����ن 
الإمارات  تعترب  ..كما  الإماراتية 

وت���ط���وراً كبرياً  ت��و���ص��ع��اً  و���ص��ه��دت 
القت�صادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
على مدار العقود املا�صية، ل�صيما 
ال��ط��م��وح��ة التي  ال�������ص���راك���ة  ب��ع��د 
ي�����ص��ع��ى ال��ب��ل��دان ال�����ص��دي��ق��ان اإىل 
التعاون  ت��ر���ص��ي��خ  ع��رب  حتقيقها، 
النمو  اإىل حتفيز  الهادف  الثنائي 
وتعزيز  امل�������ص���ت���دام،  الق���ت�������ص���ادي 
وال�صتثماري،  ال��ت��ج��اري  ال��ت��دف��ق 
دولر  م��ل��ي��ار   100 اإىل  و����ص���وًل 
من حجم التبادلت التجارية بن 
ال��ب��ل��دي��ن ب��ح��ل��ول ال��ع��ام 2030. 
املقّومات  اإىل  ال��رم��ي��ث��ي  ول���ف���ت 
الواعدة  القت�صادية  والإم��ك��ان��ات 
والهند،  الإم�����ارات  متتلكها  ال��ت��ي 

- �لتقلبات يف �أ�سو�ق �لطاقة تعود �إىل: �لتوتر�ت �جليو�سيا�سية، و�خلطط غري �لو�قعية للتحول يف �لقطاع، 
و�لختاللت �لهيكلية �لأ�سا�سية �لتي �أدت �إىل تر�جع �ل�ستثمار�ت طويلة �لأمد يف �لنفط و�لغاز

- �لطلب على �لنفط �رتفع بحو�يل 3 ماليني برميل مقارنة بالعام �ملا�سي، ومن �ملتوقع �أن يعود �إىل م�ستويات ما 
قبل �جلائحة بحلول �لربع �لأخري من �لعام �حلال

- من يف�سل يف �لتخطيط، يكون قد خطط للف�سل..ل ميكننا �لتخلي بب�ساطة عن منظومة �لطاقة �حلالية 
قبل �إن�ساء منظومة جديدة

•• دبي-وام:

دعت دولة �لإمار�ت �م�س �إىل تبني نهج و�قعي ومنطقي و�إيجابي 
للتحول يف قطاع �لطاقة، وذلك مبا ي�سمن �أمن �لطاقة ويعزز 
�لتي  �لرئي�سية  �لكلمة  خالل  ذلك  جاء  �لقت�سادي.  �لنمو 
�ألقاها معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر وزير �ل�سناعة 

و�لتكنولوجيا �ملتقدمة �ملبعوث �خلا�س لدولة �لإمار�ت للتغري 
�لذي  “منتدى �لطاقة �لعاملي للمجل�س �لأطل�سي”  �ملناخي، يف 
ينعقد على هام�س “�لقمة �لعاملية للحكومات” �لتي ت�ست�سيفها 
�إمارة دبي. و�أكد معاليه �أن تر�جع �ل�ستثمار�ت طويلة �لأمد 
يف  �لتحول  ملو�كبة  و�قعي  غري  نهٍج  و�تباع  و�لغاز  �لنفط  يف 
لل�سدمات  ُعر�سة  عر�سة  �أكرث  �لأ�سو�ق  يجعل  �لطاقة  قطاع 

�جليو�سيا�سية. وخالل �لكلمة �لرئي�سية �لتي �ألقاها يف �لدورة 
�لذي  �لأطل�سي،  للمجل�س  �لعاملي  �لطاقة  منتدى  من  �ل�ساد�سة 
بن  �سهيل  2020 دبي”، بح�سور معايل  “�إك�سبو  �أم�س يف  �أقيم 
�لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وزيــر  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
و�مل�سوؤولني  �لطاقة  لقطاع  �لتنفيذيني  �لــروؤ�ــســاء  وكــبــار   ،

�حلكوميني <<
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بنغالدي�س     ، ال���دي���ن  ع����الء 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
من   )A01276631(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0505875150    

فقدان جواز �ضفر
ا�����ص����ف   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
جو�صاب  ك����اران����ى  ج���و����ص���اب 
الهند   ، ك����اران����ى  ا���ص��م��اع��ي��ل 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)p5242079( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

    0551525252

فقدان جواز �ضفر
اكرب  ع��ب��ي��د  امل����دع����و /  ف���ق���د 
باك�صتان     ، اك�������رب  حم����م����د 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)NQ1332262(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0522207814

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / عو�صيه مو�صى 
ال�������ص���ودان   ، احل�������اج ح�������ص���ن 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)P07039413( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�����ص��ودان  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 
اإنذار عديل بالن�شر             

رقم )2022/63670(    
مقدم من املنذر/ بنك اأم القيوين الوطني )�س.م.ع( بوكالة املحامي/ خالد كلندر

 )Z3560597( يحم�ل ج�واز �ص�ف�ر رق�م ، )ص�د/ املنذرالي�ه الول/ ب�اف����اجوتو راج��ورام �ص�يتي )هن��دي اجلن�ص�ية�
BAVAGUTHU RAGHURAM   )784-1942-6816109-1( هوية اإماراتية رقم -

املن�ذر الي�ه الث�اين/ بين��اي راغ�ورام �ص�يتي. )هن�دي اجلن�صية( ، يحم�ل ج�واز �ص�ف�ر رق�م ) Z3849995( - هوية 
اإماراتية رقم )784-1983-5171872-5(

امل�و�ص�وع :- اإنذارع�ديل ل�صداد املنذرالي����ه الول/ باف�������اجوتو راج�������ورام �ص�������ي�تي )هندي اجلن�صية( ، يحمل جواز 
�صفر رقم )Z3560597( - هوية اإماراتية رقم ) -784-1942-6816109 

املن��ذر الي�ه ال�ث�اين/ بين�اي راغ�ورام �ص�يتي. )هن�دي اجلن�صية( ، يحم�ل ج�واز �ص�ف�ر رق�م ) Z3849995(- هوية 
اإماراتية رقم )784-1983-5171872-5(

للمبالغ املرت�صدة يف ذمتهم ل�صالح املنذر البالغ قدرها-/ 53،297،653.70 درهم )ثالثة وخم�صون مليون و 
مئتان و �صبعة و ت�صعون الف و�صتمائة وثالثة وخم�صون  درهم و �صبعون فل�صا، بخ�صو�س م�صتحقات عن الت�صهيالت 
واأتفاقي�ه  ع�ر�س  خ�ط�اب  اأخره�ا  م�ص�رفيه  ت�صهيالت  اتفاقي�ات  مبوج�ب   - املمنوحة كما هو 26/01/2022  
�ص�يتي(  راج�ورام  )باف�اجوتو  املقت�ر�س  الول  اإلي�ه  املن�ذر  املن�ذر/  البن�ك  م�ن�ح   2020/01/05 م�وؤرخ  ت�ص�هيالت 
وخم�ص�ة  ثالثمائة  و  ملي�ون  و�ص�تون  )اأربع�ة  دره�م   64،325،000 وق�����دره-/  باإجم�ال�ي  م�ص�رفيه  ت�صهيالت 
ال�رقم  ذو  العق�ار  عل�ى  ل�ه  اململ�وك  املنفع�ة  الأول ح�ق  املطل�وب �ص�ده  - رهن  الت��ي:  وذلك مقابل  ال�ف(  وع�ص�رون 
)807-598( 470 الواق�ع ف�ي جمم�ع دب�ي لال�صتثمار الول - دب�ي ، وم�ص�احته 1005.69 مت�ر مرب�ع وم�ا علي�ه 
م�ن مب�ان رهن�ا م�ن الدرج�ة الأول�ى ل��ص�الح البن�ك الط�ال�ب امل�رتهن مقاب�ل مبل�غ ال�رهن-/8،400،000 دره�م 
)ثماني�ة مالين و اأربعمائة األ�ف دره�م(، م�ص�دق اأ�ص�ول م�ن دائ�رة الرا�صي والمالك حت�ت رق�م )38/2017( 
بتاريخ 31/07/2017. - رهن املطل�وب �ص�ده الأول العق�ار اململ�وك ل�ه ذو ال�رقم 3106 الواق�ع ف�ي ب�رج خليف�ة 
املنطق�ة 2 ب بي ، وم�ص�احته 2،332.97 ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان ره�ن�ا م�ن الدرج�ة الأول�ى ل�ص�الح البن�ك 
األ�ف دره�م(، م�صدق  ال�رهن-/8.500.000 دره�م )ثماني�ة مالين وخم�صمائة  امل�رتهن مقاب�ل مبل�غ  الطال�ب 
اأ�صول من دائرة الرا�صي والمالك حتت رقم )748/2017( بتاريخ 31/07/2017.  - ره�ن املطل�وب �ص�ده 
 2،332.97 ، وم�ص�احته  دب�ي  2 ب  املنطق�ة  ب�رج خليف�ة  ف�ي  الواق�ع   3506 ال�رقم  ذو  ل�ه  اململ�وك  العقار  الأول 
امل�رتهن مقاب�ل مبل�غ ال�رهن- ق�دم مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان ره�ن�ا م�ن الدرج�ة الأول�ى ل�ص�الح البن�ك الط�ال�ب 
/8.500.000 دره�م )ثماني�ة مالين وخم�صمائة األ�ف درهم م�صدق اأ�صول من دائرة الرا�صي والمالك حتت 
ال�رقم  ذو  ل�ه  اململ�وك  العقار  الأول  �ص�ده  املطل�وب  ره�ن   -  .31/07/2017 بتاريخ   )746/2017( رقم 
م�ن  علي�ه  وم�ا  مرب�ع  ق�دم   2،008.01 وم�ص�احته   ، دب�ي  ب   2 املنطق�ة  خليف�ة  ب�رج  ف�ي  الواق�ع   3710
دره�م  ال�رهن-/8.000.000  مبل�غ  مقابل  امل�رتهن  الط�ال�ب  البن�ك  ل�ص�الح  الول�ى  الدرج�ة  م�ن  ره�ن�ا  مب�ان 
بتاريخ  الرا�صي والم��الك حتت رقم )747/2017(  دائ��رة  اأ�ص�ول من  األ�ف دره�م(، م�ص�دق  )ثمانية مالين 
الأول ح�ق املنفع�ة اململ�وك ل�ه عل�ى العق�ار ذو ال�رقم 2122 الواق�ع ف�ي  املطل�وب �ص�ده  31/07/2017. - ره�ن 
املرك�ز جت�اري ال�ع�املي رزيدن�س - دبي - وم�صاحته 162.02  مت�ر مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان ره�ن�ا م�ن الدرج�ة 
األ�ف  دره�م )مليون�ان و خم�صمائة  ال�رهن-/2،500،000  امل�رتهن مقاب�ل مبل�غ  الط�ال�ب  البن�ك  الول�ى ل�صالح 
 -  .2015/09/20 بت�اريخ  رق�م )1209/20(  ت�ح�ت  والم�الك  الرا�ص�ي  دائ�رة  م�ن  اأ�ص�ول  دره�م(، م�ص�دق 
ره�ن املطل�وب �ص�ده الأول و املطل�وب �ص�ده الث�ان�ي ح�ق املنفع�ة اململ�وك لهم�ا عل�ى العق�ار ذو ال�رقم 2905 الواق�ع 
ف�ي املرك�ز التج�اري ال�ع�املي رزيدن�س - دب�ي ، وم�ص�احته 246.01 مت�ر م�رب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان رهن�ا م�ن الدرج�ة 
األ�ف  ومئت�ا  مالين  )خم�ص�ة  دره�م  الول�ى ل�ص�الح البن�ك الط�ال�ب امل�رتهن مقاب�ل مبل�غ ال�رهن /5،200،000 
دره�م(، م�ص�دق اأ�ص�ول م�ن دائ�رة الرا�صي والم�الك حتت رقم )1209/20( بتاريخ 2015/09/20.  - ره�ن 
ال�ع�املي  التج�اري  املركز  ف�ي  الواق�ع   1706 ال�رقم  املطل�وب �ص�ده الأول ح�ق املنفع�ة اململ�وك ل�ه عل�ى العق�ار ذو 
219.99 مت�ر مرب�ع وم�ا علي�ه م�ن مب�ان ره�ن�ا م�ن الدرج�ة الأول�ى ل�ص�الح البن�ك  رزيدن�س - دب�ي ، وم�ص�احته 
الط�ال�ب امل�رتهن مقابل مبل�غ ال�رهن-/3،600،000 دره�م )ثالثة مالين �صتمائة األ�ف دره�م(، م�ص�دق اأ�ص�ول 
م�ن دائ�رة الرا�ص�ي والم�الك ت�ح�ت رق�م )1209/20( بت�اريخ 2015/09/20.  - وحيث اأنه قد �صبق للمنذر 
الطالب  بيع عقارات مرهونة ل�صالح  ببيع عقار مرهون وذلك بغر�س   173/2020 بتقدمي طلب رقم  قام  اأن 
�صداداً ملبلغ املديونية البالغ قدره-/ 65،487،595.69 درهم كما هو الر�صيد بتاريخ 13/12/2020.  وحيث 
اأن البنك املنذر يهمه اإ�صتيفاء كافه حقوقة القانونية والتعاقدية من املنذر اإليهم وفقا لأحكام القانون، وخا ة واأن 
اأقروا يف �صندات الرهن باأحقية البنك ان يطلب من املحكمة حت�صيل الدين املطلوب خالل مدة  املنذر اليهم قد 
الرهن او بعد اإنتهائها بالطرق التي ت�صمح بها املحكمة.  يخط�ر املن�ذر املن�ذر اإل�يهم مبوج�ب ه�ذا الخط�ار الع�ديل، 
)ثالث�ة  دره�م   53،297،653.70 ق�درها-/  والب�الغ  ل�ص�احله  املالي�ة  بذمتهم  امل�صتحق  الدين  �صداد  ب�ص�رعة 
وخم�ص�ون ملي�ون و مئت�ان و �ص�بعة و ت�ص�عون ال�ف و �صتمائة و ثالث�ة وخم�ص�ون دره�م و �ص�بعون فل�صا( بخ�ص�و�س 
الت�صهيالت امل�صرفية املمنوح�ة كم�ا ه�و ف�ي الر�ص�ي�د ح�ت�ى ت�اريخ 26/01/2022، وذل�ك ف�ي م�وع�د اأق�ص�اه 30 
اإل�ى اتخ�اذ  اآ�ص�ف�ا  يوم�ا م�ن ت�اريخ الإع�الن، وف�ي ح�ال�ة ع�دم ال�ص�داد خ�الل الأج�ل �ص�الف البي�ان �صي�ص�ط�ر املن�ذر 
كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة جت�اهكم واملتمثل�ة ف�ي بي�ع العق�ارات امل�ص�ار اإليه�ا ب�ص�در الإنذار بطري�ق امل�زاد العلني مع 

حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
رئي�س الق�شم      

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197



الثالثاء   29  مارس    2022  م   -    العـدد   13505  
 Tuesday     29   March   2022   -  Issue No   13505

19191915

املال والأعمال

ال�صركات  ومتويل  وتطوير  تاأ�صي�س 
ل�صتقطاب  مهماً  وعاماًل  النا�صئة، 
الرقمية.  ال���ن���ا����ص���ئ���ة  ال�������ص���رك���ات 
�صتتو�صع  ج��ه��ودن��ا  ف���اإن  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
حتتاجها  اأخ����رى  جم����الت  لتغطي 
ال�صركات النا�صئة لتعزيز ح�صورها 

وتو�صعها.«
وب�����دوره اأك����د ���ص��ع��ادة ح��م��د مبارك 
اإن  دب��ي  بوعميم، م��دي��ر ع��ام غ��رف 
دبي  احتلتها  ال��ت��ي  املتميزة  امل��ك��ان��ة 
ودولة الإمارات على خارطة امل�صاريع 
املنطقة  يف  النمو  �صريعة  النا�صئة 
العوامل  م����ن  ع�����دد  ب�����ص��ب��ب  ي����اأت����ي 
الر�صيدة  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة  اأب����رزه����ا 

النوع  لهذا  املحفزة  املحلية  والبنية 
الرقمي  وال��ت��ح��ول  ال�����ص��رك��ات،  م��ن 
وا�صتحداث  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�صبب 
جديدة  وح����واف����ز  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
والتاأ�صريات  الذهبية  الإقامة  مثل 
الأعمال  رواد  وتا�صريات  اخل�صراء 
�صكلت  التي  وغ��ريه��ا  احل��ر  والعمل 

عوامل جذب لل�صركات النا�صئة.
وحت��������دث ال����ت����ق����ري����ر ع�����ن ج�����ولت 
جولت  واأه���م  املنطقة،  يف  التمويل 
ال�صركات  وع��م��ر  امل��ع��ل��ن��ة،  ال��ت��م��وي��ل 
اأن  مبيناً  ال��ن��م��و،  �صريعة  النا�صئة 
النا�صئة  ال�������ص���رك���ات  م����ن   61%
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  ال��ن��م��و يف  ���ص��ري��ع��ة 

�صلطان  ع���م���ر  م����ع����ايل  ب���ح�������ص���ور 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العلماء، 
و�صعادة  ال��رق��م��ي،  ل��الق��ت�����ص��اد  دب���ي 
ح��م��د م��ب��ارك ب��وع��م��ي��م، م��دي��ر عام 
50 م�صاركاً  غرف دب��ي، واأك��رث من 
واأع�صاء  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات  م���ن 
امل��ج��ل�����س ال���ص��ت�����ص��اري ل��غ��رف��ة دبي 
لالقت�صاد الرقمي وممثلي القطاع 

اخلا�س بالإمارة.
ال�صرق  منطقة  يف  بالدول  ومقارنًة 
اأفريقيا مبا يتعلق  الأو�صط و�صمال 
النمو  ذات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ب��ال�����ص��رك��ات 
ال�����ص��ري��ع، اح��ت��ل��ت دول�����ة الإم������ارات 
املحلي  الب��ت��ك��ار  ال�����ص��دارة يف  مركز 
النمو  ذات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ب��ال�����ص��رك��ات 
�صركة   251 ت�صم  حيث  ال�صريع، 
)ت�صتحوذ  ���ص��ري��ع  من��و  ذات  ن��ا���ص��ئ��ة 
العدد  اإج����م����ايل  م���ن   43% ع��ل��ى 
587 �صركة نا�صئة ذات منو  البالغ 
بجمع  جمتمعة  وجن��ح��ت  ���ص��ري��ع(، 
دولر  م��ل��ي��ار   5.4 ب��ق��ي��م��ة  مت��وي��ل 
الإج����م����ايل  م����ن   60% )ح��������وايل 

البالغ 9.1 مليار دولر(.
م�صهد  ع����ن  ال���ت���ق���ري���ر  وي���ت���ح���دث 
يف  النمو  �صريعة  النا�صئة  ال�صركات 
باعتباره  الأو���ص��ط،  ال�صرق  منطقة 

•• دبي-الفجر:

اأطلقت غرفة دبي لالقت�صاد الرقمي 
مع  بالتعاون  ام�����س  حديثاً  ت��ق��ري��راً 
و”كران�س  بريدج”  ذا  “مايند 
باي�س” حول امل�صهد العام لل�صركات 
منطقة  يف  النمو  �صريعة  النا�صئة 
اأفريقيا،  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
حيث اأظهر التقرير ريادة دبي ودولة 
الإمارات يف جمال ال�صركات النا�صئة 
ذات النمو ال�صريع، حيث عززت دبي 
تقنية  ع��امل��ي��ة  ك��ع��ا���ص��م��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
���ص��ري��ع��ة النمو  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
 2021 دي�صمرب  با�صتحواذها حتى 
النا�صئة  ال�صركات  من   39% على 
منطقة  يف  ال�������ص���ري���ع  ال���ن���م���و  ذات 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا اأي 
حوايل  وم�صتقطبًة   ، �صركة   229
الذي  التمويل  اإجمايل  من   57%
ح�صلت عليه ال�صركات النا�صئة ذات 
ال�صرق  منطقة  يف  ال�����ص��ري��ع  ال��ن��م��و 
 5.2 اأي  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط 

مليار دولر. 
وج���اء اإ����ص���دار ال��ت��ق��ري��ر ام�����س على 
م�صتديرة  ن��ق��ا���س  ط���اول���ة  ه��ام�����س 
ن��ظ��م��ت يف م��ق��ر غ��رف��ة جت����ارة دبي 

مقارنة  الأول��ي��ة  زال يف مراحله  م��ا 
الأخرى  الأعمال  ري��ادة  مبنظومات 
ال���ع���امل���ي���ة ك���ال���ولي���ات  امل���ن���اط���ق  يف 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة واأوروب�����ا، حيث 
بّن التقرير اأن دولة الإمارات تقود 
ال�صركات يف منطقة  زخم منو هذه 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 
ال�صركات  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأظ�����ه�����ر 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة ب��غ��ر���س احل�������ص���ول على 
لالنتقال  تلجاأ  امل��ط��ل��وب،  التمويل 
اإىل خارج حدود بلدها، مع احلفاظ 
ع��ل��ى وج��وده��ا يف ب��ل��د امل��ن�����ص��اأ، حيث 
�صركة   26 وج�����ود  ال��ت��ق��ري��ر  ب����ّن 
منطقة  يف  �صريعة  من��و  ذات  نا�صئة 
افريقيا  و���ص��م��ال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
نقلت مقرها الإقليمي، حيث جاءت 
الأوىل  امل��رت��ب��ة  الإم�������ارات يف  دول����ة 
با�صتقطابها 8 من هذه ال�صركات ال� 
26، تليها اململكة العربية ال�صعودية 

ب� 7 وم�صر ب� 4 �صركات.
خالل  ل����ه  اف���رتا����ص���ي���ة  ك��ل��م��ة  ويف 
اإط���الق ال��ت��ق��ري��ر، اأك���د م��ع��ايل عمر 
ال��ع��ل��م��اء، رئ��ي�����س جمل�س  ���ص��ل��ط��ان 
اإدارة غرفة دبي لالقت�صاد الرقمي، 
اجلهود  تعك�س  ال��ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  اإن 
روؤي������ة �صاحب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���ب���ذول���ة 

•• دبي-الفجر: 

القاب�صة  اإم جلوري  و�صعت جمموعة 
ام�س الإثنن 28 مار�س اجلاري حجر 
الأ�صا�س لأول من�صاأة �صناع ية اإماراتية 
 )EV(  لت�صنيع ال�صيارات الكهربائية
التابعة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة،  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف 
مل��ج��م��وع��ة ت��ي��ك��وم، وال��ت��ي ت��ع��د اإح���دى 
اأك�����رب م���راك���ز ال��ت�����ص��ن��ي��ع واخل���دم���ات 
املنطقة،  يف  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  اللوج�صتية 
 1.5 تبلغ  اإ�صتثمارية  بتكلفة  وذل���ك 
�صهد احلدث  اإم���ارات���ي.  دره���م  م��ل��ي��ار 
وكيل  ال�صويدي  عمر  ���ص��ع��ادة  ح�صور 
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
اأب����و ال�������ص���وارب، امل���دي���ر العام  و���ص��ع��ود 
والدكتورة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة،  دب���ي  مل��دي��ن��ة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العزعزي  ماجدة 
وعدد  القاب�صة،  جلوري  اإم  جمموعة 
من امل�صوؤولن.   و�صيجري ت�صييد هذه 
املتطورة  امل�صتدامة  ال�صناعية  املن�صاأة 
م�صاحة  على  واإمكانياتها  قدراتها  يف 
امل��ل��ي��ون ق���دم م��رب��ع، و�صتكون  ت��ق��ارب 
الإم����ارات  دول���ة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل 
العربية املتحدة، ومن املتوقع اأن تنتج 
55 األف �صيارة �صنوًيا، وتلبية الطلب 
اخل�صراء  النقل  و�صائل  على  املتزايد 

لتقليل انبعاثات الكربون عاملياً.
التابعة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة،  دب����ي  وم���دي���ن���ة 
املراكز  اأب�����رز  اأح����د  ت��ي��ك��وم،  مل��ج��م��وع��ة 

املنطقة  يف  واللوج�صتية  ال�صناعية 
و750  م�����ص��ن��ًع��ا   280 م���ن  ب���اأك���رث 
����ص���ن���اع���ي���ة  ق������ط������اع������ات  يف  ������ص�����رك�����ة 
م�صاهماً  املدينة  وتعد  ا�صرتاتيجية، 
ال�صرتاتيجيات  حت��ق��ي��ق  يف  رئ��ي�����ص��ي��اً 
ال��وط��ن��ي��ة يف جم����الت ال�����ص��ن��اع��ة مبا 
وقد  مليار”،   300 “م�صروع  فيها 
ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  امل��دي��ن��ة  اأب��رم��ت 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  م���ع 
املتقدمة بهدف تعزيز اجلهود الرامية 
اإىل حتقيق م�صتهدفات ال�صرتاتيجية 
والتكنولوجيا  ل��ل�����ص��ن��اع��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
والأ�صمل  الأك�����رب  اخل��ط��ة  امل��ت��ق��دم��ة، 
الدولة،  ال�صناعي يف  القطاع  لتطوير 
وتعزيز م�صاهمتها يف حتفيز القت�صاد 
خ����الل موائمة  م���ن  وذل�����ك  ال��وط��ن��ي 
اأ�صا�صية  مرتكزات  ث��الث  م��ع  اجل��ه��ود 
هي متكن برنامج برنامج “ال�صناعة 
خالل  من  ال�صتثمار  وج��ذب   ،”4.0
وحتقيق  “ا�صنع يف الإمارات”،  حملة 

احلياد املناخي بحلول 2050. 
واأك����د ���ص��ع��ادة ع��م��ر ال�����ص��وي��دي، وكيل 
والتكنولوجيا  ال�������ص���ن���اع���ة  وزارة 

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
كعا�صمة  دب��ي  مكانة  بتعزيز  اهلل” 
ل��الق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وحت��ول��ه��ا اإىل 
لعب اأ�صا�صي وجوهري يف منظومة 
ري���ادة الأع��م��ال واخل��دم��ات الذكية، 
ال�صركات  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اأن  م��ع��ت��رباً 
النا�صئة ذات النمو ال�صريع، وتوفري 
ب��ي��ئ��ة ح��ا���ص��ن��ة ل��ه��ا ي�����ص��ك��ل خطوة 
على  املكانة  ه��ذه  لرت�صيخ  اأ�صا�صية 

ال�صاحة العاملية.
واأكد العلماء اأن العام 2021 �صكل 
النا�صئة،  لل�صركات  ا�صتثنائياً  عاماً 

خ�����ص��و���ص��اً م��ع ت��اأ���ص��ي�����س غ��رف��ة دبي 
لالقت�صاد الرقمي واإطالق العديد 
الداعمة  وال���ربام���ج  امل���ب���ادرات  م��ن 
دبي   باتت  حيث  النا�صئة،  لل�صركات 
وج��ه��ة م��ف�����ص��ل��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن رواد 
اإىل  بالنطالق  الراغبن  الأع��م��ال 
اإن  دب��ي، معترباً  ب��واب��ة  م��ن  العاملية 
ميكن  متينة  قاعدة  ي�صكل  التقرير 
البناء عليها لتعزيز بيئة ومنظومة 

ريادة الأعمال.
�صت�صهد  قائاًل:”  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
الفرتة املقبلة تكثيفاً جلهودنا، حيث 
والإح�صاءات  ال��ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري  اإن 
اأ���ص��ا���ص��ي��اً م���ن عملية  ي��ع��ت��رب ج�����زءاً 

م�صتقبل  حتقيق  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج���زء 
العاملي،  امل�صتوى  على  ا�صتدامة  اأك��رث 
الإم�����ارات اجنازات  دول���ة  وق��د حققت 
هامة يف جمالت ال�صتدامة والطاقة 
ال��ب��دي��ل��ة وال�����ص��ن��اع��ات امل��رت��ب��ط��ة بها 
خ������الل ال�������ص���ن���وات امل���ا����ص���ي���ة، وذل����ك 
الر�صيدة  ال����ق����ي����ادة  روؤي���������ة  ب���ف�������ص���ل 
وال�صرتاتيجيات احلكومية الطموحة 
يف هذه املجالت«.  واأ�صاف “بدورنا يف 
مدينة دبي ال�صناعية نركز على تعزيز 

منظومة ال�صناعة الداعمة لنمو هذه 
ال�صرتاتيجية  وبال�صراكة  القطاعات 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  م���ع 
ن�صاعد �صركاءنا على تقدمي  املتقدمة 
لتحقيق  وم��ب��ت��ك��رة  م���ت���ط���ورة  ح���ل���ول 
حمورية  ا�صرتاتيجيات  م�صتهدفات 
و�صايف  م��ل��ي��ار    300 م�����ص��روع  م��ث��ل 
واعترب  �صفرية”،  كربونية  انبعاثات 
جلوري  اإم  “م�صنع  اأن  ال�����ص��وارب  اأب���و 
الأعمال  جم��م��ع  اإىل  ن��وع��ي��ة  اإ���ص��اف��ة 

بالتن�صيق  تنفذ  ال���وزارة  اأن  املتقدمة، 
ال���ق���ط���اع  ال���������ص����رك����اء يف  م������ع ك�����اف�����ة 
ال�����دول�����ة، ح���زم���ة من  ال�����ص��ن��اع��ي يف 
�صمن  النوعية  وامل��ب��ادرات  امل�صروعات 
لل�صناعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتعزيز  امل���ت���ق���دم���ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
القطاع  يف  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  اجل���اذب���ي���ة 
تت�صمن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  ال�����ص��ن��اع��ي 
وذات  حيوية  واأخ��رى  قائمة  �صناعات 
تناف�صية  م���زاي���ا  وت���ط���وي���ر  اأول�����وي�����ة، 

جديدة ل�صناعات امل�صتقبل، مبا ير�صخ 
مكانة دولة الإمارات عا�صمة لل�صركات 

وال�صتثمارات واملواهب.
واأ�صار �صعادته اإىل اأن ال��وزارة تركز يف 
امل�صنعن  ت�صجيع  ع��ل��ى  ال�����ص��دد  ه���ذا 
اإنتاجهم  وت��ط��وي��ر  ل��ت��ن��وي��ع  امل��ح��ل��ي��ن 
ال�صرتاتيجي  ال��ه��دف  م��ن  ان��ط��الق��اً 
الوطنية  ال�������ص���ن���اع���ات  من����و  ل����دع����م 
اإن�صاء  اأن  ول�صك  تناف�صيتها،  وتعزيز 
يف  الكهربائية  املركبات  لإنتاج  م�صنع 

ال����وزارة  م��ع ج��ه��ود  يتما�صى  ال���دول���ة، 
جديدة  تناف�صية  م��زاي��ا  ا�صتحداث  يف 
كذلك  وين�صجم  املتقدمة،  لل�صناعات 
يف  “ا�صنع  ح��م��ل��ة  م�����ص��ت��ه��دف��ات  م���ع 
ال��وزارة مع  اأطلقتها  التي  الإمارات”، 
امل�صتقبلية  ال�صناعات  على  ال��رتك��ي��ز 
وامل�����ص��ت��دام��ة. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �صعود 
دبي  ملدينة  العام  املدير  ال�صوارب،  اأب��و 
م�صادر  اإىل  “النتقال  ال�����ص��ن��اع��ي��ة: 
النبعاثات  منخف�صة  ب��دي��ل��ة  ط��اق��ة 

اأف���ري���ق���ي���ا يقل  الأو������ص�����ط و����ص���م���ال 
بالإ�صافة  ���ص��ن��وات،   6 ع��ن  ع��م��ره��ا 
اإىل ا�صتعرا�س املدن التي ت�صت�صيف 
العدد الأكرب من ال�صركات النا�صئة 
منطقة  يف  ال�������ص���ري���ع  ال���ن���م���و  ذات 
اأفريقيا،  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
حيث جاءت دبي يف ال�صدارة باتخاذ 
نا�صئة ذات منو �صريع  229 �صركة 
من الإمارة مقراً رئي�صياً لها، تلتها 
القاهرة ب� 76 �صركة نا�صئة �صريعة 
النمو، والريا�س ب� 72 �صركة نا�صئة 
�صريعة النمو، وبريوت ب� 44 نا�صئة 
نا�صئة   28 ب�  وعّمان  النمو،  �صريعة 

�صريعة النمو.

امل��دي��ن��ة وي��دع��م ج��ه��ودن��ا يف تعزيز  يف 
ال�����ص��ن��اع��ة ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة، ف�����ص��اًل عن 
تقدمي الدعم اللوج�صتي الذي نقدمه 
جلوري  اإم  مثل  املحلين  للم�صّنعن 
اأع��م��ال��ه��م وبالتايل  م��ن اأج���ل ت��ط��وي��ر 
“ا�صنع يف  مت��ك��ن خم��رج��ات م��ب��ادرة 
الدكتورة  قالت  وب��دوره��ا،  الإم����ارات«. 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العزعزي  ماجدة 
جمموعة اإم جلوري القاب�صة:” ن�صع 
من�صاة  لتد�صن  الأ�صا�س  حجر  اليوم 
عاملية،  مبوا�صفات  اإماراتية  �صناعية 
كهربائية  ����ص���ي���ارات  ل��ت�����ص��ن��ي��ع  وذل�����ك 
ت��ك��ون ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وت�����ص��اه��م يف 
ان��ب��ع��اث��ات الكربون،  ج��ه��ود احل���د م��ن 
 .« امل�صتدامة  التنمية  دع��م  يف  وت�صهم 
اإم  “م�صنع  ال��ع��زع��زي:  د.  واأ���ص��اف��ت 
جلوري لت�صنيع ال�صيارات الكهربائية 
هو الأول من نوعه يف دولة الإمارات، 
لإن�صائه  الإ�صتثمارية  التكلفة  وتبلغ 
و�صيعمل  اإم��ارات��ي،  دره��م  مليار   1.5
من خالل دورتن انتاجيتن يف العام 
حيث �صيكون بقدرة امل�صنع انتاج ي�صل 
�صنوياً،  كهربائية  �صيارة  األف   55 اإىل 
تكنولوجيات  م��ن  ب��ال���ص��ت��ف��ادة  وذل���ك 
الرابعة،  ال�صناعية  ال��ث��ورة  وتقنيات 
امل�����ص��ن��ع خ����ط للحام  ���ص��ي�����ص��م  ح���ي���ث 
وخط لل�صبغ وخط للتجميع النهائي 
ال��روب��وت يف  اأجهزة  اأح��دث  باإ�صتخدام 

عمليات الت�صنيع.«

% من اإجمايل ال�ضركات  دبي ت�ضتحوذ على 39 
النا�ضئة �ضريعة النمو بال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

عبد اهلل بن طوق ل� »وام«: امليتافري�س يلهم العامل حلياة امل�ضتقبل
•• دبي -وام:

ق��ال م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق وزي���ر الق��ت�����ص��اد يف 
:” امليتافري�س  اإن  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريح 
يلهم العامل حلياة امل�صتقبل ، م�صرياً اإىل اأن اإطالق 
امليتافري�س  ال��رق��م��ي  ال��ف�����ص��اء  ع��رب  “انف�صتوبيا 
العامل  جاهزية  ي��ربز  عاملي  �صحفي  موؤمتر  لأول 
املحافل  ال��ت��ط��ور يف  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  ل���ص��ت��ق��ب��ال 

الدولية.
من  ن��وع��اً  مينح  امليتافري�س  اأن  معاليه،  واأو���ص��ح 
الإلهام لتجربة ال�صياحة قبل الذهاب اإىل املنطقة 

الفر�س  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  وامل�صتثمرين 
اأم����ام  “امليتافري�س”  ي��خ��ل��ق��ه��ا  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
امل�صتثمرين والتحولت التي �صيفر�صها على مناذج 
الأعمال واجتاهات و�صلوكيات الإنتاج وال�صتهالك 
وتوجهات  اآف���اق  وا�صتعر�صت،  واخل��دم��ات.  لل�صلع 
ال�صتثمارات العاملية حتى عام 2025، والتطورات 
على  وتاأثرياتها  اجلديدة  للتكنولوجيا  املتالحقة 
يف  وال���ص��ت��ث��م��ار  امل�صتثمرين،  وق�����رارات  اجت��اه��ات 
الغذائي  والأمن  الزراعية  والتكنولوجية  الف�صاء، 
وتكنولوجيا الرعاية ال�صحية والوقائية، والجتاه 

الراهن لإعادة �صياغة العوملة.

وم�صاهاتها  والأن�صطة  اخل��دم��ات  على  والط���الع 
نف�س  وت��ك��رار  ال��ت��ج��رب��ة احلقيقية،  ع��ن��د  ب��ال��واق��ع 
اإىل جائحة  واأ���ص��ار  ع��دي��دة.  التجربة يف جم���الت 
اإىل  ال����ع����امل  دخ������ول  م����ن  ����ص���رع���ت  ك���وف���ي���د -19 
يف  ك��ب��رية  ط��ف��رة  ���ص��ي�����ص��ه��د  “امليتافري�س”الذي 
ال�صتثمار يف القطاع احلكومي واخلا�س، لفتاً اإىل 
ي�صكل  اليوم  لال�صتثمار  “انف�صتوبيا”  انطالق  اأن 
فر�س  القمة  تبحث  حيث  الغد  لقت�صاد  تد�صيناً 

ال�صتثمار يف العامل ودعم التو�صع ال�صتثماري.
عرب20  “اإنف�صتوبيا”لال�صتثمار  وا�صتعر�صت 
املخت�صن  مب�صاركة  عمل  وور���ص��ة  ح��واري��ة  جل�صة 

جمارك دبي تبحث تعزيز التبادل التجاري مع البحرين
•• دبي-وام:

التنفيذي  اأحمد حمبوب م�صبح املدير العام جلمارك دبي، الرئي�س  ا�صتقبل �صعادة 
ملوؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة يف مكتبه �صعادة �صعود ح�صن علي الن�صف 

القن�صل العام ململكة البحرين ال�صقيقة يف دبي والإمارات ال�صمالية.
وتبادل  التجارية  امل��ب��ادلت  تنمية  وف��ر���س  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  بحث  اللقاء  وت��ن��اول 
مظلة  اإط��ار  يف  ال�صقيقة  البحرين  ومملكة  دب��ي  بن  اجلمركي  املجال  يف  اخل��ربات 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ورحب �صعادة اأحمد حمبوب م�صبح يف م�صتهل الزيارة بالقن�صل العام اجلديد ململكة 
البحرين، موؤكدا عمق العالقات الأخوية بن البلدين ال�صقيقن، م�صرياً اإىل حر�س 
جمارك دبي على تعزيز العالقات امل�صرتكة يف جمالت ال�صتثمار والتجارة واخلربات 
اجلمركية مع اململكة مبا يتنا�صب والعالقات التاريخية املتميزة التي متثل منوذجاً 

يف العالقات الأخوية.

•• دبي-الفجر: 

ال�صركة الرائدة بالدخار وال�صتثمار  “ال�صكوك الوطنية”  نظمت �صركة 
يف دولة الإمارات والتي تقدم منتجات وبرامج متوافقة مع اأحكام ال�صريعة، 
الإم����ارات،  دول���ة  ملواطني  ال�صخ�صية  التنمية  ح��ول  تتمحور  عمل  ور���ص��ة 

وكيفية تقدمهم يف حياتهم العملية. 
دعم  يف  وم�صاهماتها  امل�صتقبلية،  ال�صركة  خطط  على  ال��ور���ص��ة  ورك���زت 
الكفاءات الإماراتية ال�صابة، ومنحها فر�س الو�صول اإىل املنا�صب القيادية، 

اإمياناً منها بكفاءة ال�صباب الإماراتي وفعاليتهم، و�صرعة تطورهم. 
وبهذه املنا�صبة، قال الرئي�س التنفيذي  للمجموعة حممد قا�صم العلي، اإن 
ثقافة  تعزيز  املجتمع من خالل  تنمية  تقوم على  وروؤيتها  ال�صركة  ثقافة 
دولة  على عموم  وبالتايل  ككل،  القت�صاد  على  فائدة  لها من  ملا  الدخ��ار، 
املواطن  الكادر  بزيادة  الأ�صا�صي  ال�صركة  اهتمام  ياأتي  هنا  ومن  الإم��ارات. 

•• ال�سارقة-الفجر:

اأعلن مكتب ال�صارقة الرقمية اأن حجم املعامالت امل�صتكملة عرب من�صة “ال�صارقة 
اإذ وفر  200 معاملة،  بلغ  املا�صين،  ال�صهرين  الأعمال خالل  لقطاع  الرقمية” 
للم�صتثمرين ورواد الأعمال جمموعة من اخلدمات الأ�صا�صية التي ل غنى ملجتمع 
الأعمال عنها على من�صة واحدة تتيح ت�صجيل م�صتثمر جديد، وحجز ا�صم جتاري، 

اإ�صافة اإىل حزمة من اخلدمات الأخرى رقميا. 

خدمات قطاع �لأعمال
وتوفر من�صة ال�صارقة الرقمية وتطبيقها الذكي جمموعة من اخلدمات املقدمة 
من قبل دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة، ومنها ت�صجيل م�صتثمر جديد، وحجز 
ا�صم جتاري وجتديد ال�صم التجاري والتقدم بطلب اإفادة عن ك�صف الرخ�س. كما 
امل�صتهلك  حماية  ب�صكاوى  والتقدم  جتارية،  رخ�صة  عن  البحث  اخلدمات  ت�صمل 
ووكيل اخلدمة و�صكوى الغ�س التجاري، وتقدير ر�صوم الرخ�س التجارية، والتي 
متكِّن امل�صتثمرين من تقدير ر�صوم اإ�صدار رخ�صة جديدة اأو ر�صوم جتديد رخ�صة 
حالية؛ اأما خدمة احلزمة الجتماعية فهي خدمة توفر للم�صتخدم البحث عن 
ال�صركات واملوؤ�ص�صات العاملة يف القطاعات اخلدمية، كالبنوك والرتفيه والت�صوق 

والتعليم وال�صياحة وال�صحة.

•• عجمان-وام:

والتي  ال�صعيدة«  »عجمان  فعالية  بعجمان  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  اأطلقت 
لت�صبح  للمتعاملن  وتعزيزها  واليجابية  ال�صعادة  تر�صيخ مفاهيم  اإىل  تهدف 
اإم��ارة عجمان وذل��ك من خالل م�صاركة اجلمهور مبن�صة  ممار�صة وثقافة يف 
اجلاري.  مار�س   31 حتى   28 من  عجمان  �صنرت  �صيتي  يف  ال�صعيدة  عجمان 
ا�صافة  للجمهور  طرحها  �صيتم  التي  امل�صابقات  من  ع��ددا  الفعالية  و�صت�صهد 
اىل ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور ب��خ��دم��ات ال���دائ���رة منها ا���ص��دار رخ�����ص��ة ح���ال وجتديد 
الرخ�س وربط ح�صاب امل�صتثمرين وعدد من اخلدمات التي متكنهم من تقدمي 

اأب��ن��اء البلد وي��زي��د من  اأوًل واأخ����رياً  امل��وؤه��ل، ن��ظ��راً لأن ال��ت��وط��ن ي��خ��دم 
قادرة  ويجعلها  الوطنية  ال�صركات  ويدعم  وخرباتهم،  التناف�صية  قدرتهم 

على مناف�صة ال�صركات العاملية. 
واأ�صاف اأن التوطن يندرج يف �صلب روؤية ال�صركة، ، اإذ توؤمن ال�صركة باأن 
ال�صباب الإماراتي قادر على �صغل اأي من�صب، وكل ما يحتاج اإليه فعلياً هو 
تركز  التي  ال�صركة،  تنظمها  التي  العمل  ور�صات  دور  ياأتي  وهنا  اخل��ربة. 
على تزويد ال�صباب الإماراتي باخلربة واملعرفة ومهارات القيادة والتطور 

والتطوير، ليت�صلح بها يف رحلته العملية.
وتابع، اأن ال�صركة توؤمن اأي�صاً بدور املراأة الإماراتية وهو ما يظهر جلياً اأي�صاً 
يف ور�صات العمل التي يغلب على كثري منها العن�صر الن�صائي، خ�صو�صاً اأنها 
اإىل من�صب  واملناف�صة، م�صرياً  امليادين  �صتى  ق��ادرة على دخول  اأنها  اأثبتت 
نائب الرئي�س التنفيذي الذي ت�صغله ال�صيدة رحاب لوتاه، كخري مثال على 

قدرة املراأة الإماراتية على الو�صول اإىل اأعلى املراتب باجلهد واملعرفة. 

حمرك رئي�س
الرقمية،  ال�صارقة  مكتب  مدير  القا�صمي،  �صلطان  بن  �صعود  ال�صيخ  �صعادة  واأك��د 
على  ومعتمد  الرقمنة  على  قائم  جمتمع  ت�صكيل  يف  الأع��م��ال  قطاع  دور  اأهمية 
وال�صركات  القت�صادية  القطاعات  واأن  �صوؤونه،  ت�صيري  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
اأعمال  بيئة  خلق  يف  ت�صهم  التي  والتنمية  التطوير  لعملية  رئي�صاً  حمركاً  متثل 
ناجحة، تقلل ن�صب الهدر يف املوارد التي يتطلبها اإجناز اأعمالها ب�صكله التقليدي. 

مو�طن قوة
واأ�صاف ال�صيخ �صعود القا�صمي اأن “اإجناز املعامالت احلكومية على من�صة رقمية 
اخلدمات  تقدمي  خطة  وف��ق  ونعمل  احل��دي��ث،  الع�صر  �صمات  م��ن  �صمة  م��وح��دة 
مكتب  خ��الل  من  ال�صارقة  تنتهجها  التي  م��وح��دة،  من�صة  على  كافة  احلكومية 
�صيا�صة  يف  القوة  مواطن  وتربز  الع�صر،  �صرورات  مع  تتما�صى  الرقمية  ال�صارقة 
التطوير القت�صادي الذي ت�صري عليه الإمارة بهدف اإفادة جمتمع الأعمال الذي 
اختارها مقراً ل�صتثماراته وتطويرها«.  ويعتمد تطبيق “ال�صارقة الرقمية” على 
حتميله  للم�صتخدمن  وميكن  والت�صالت،  املعلومات  جمال  يف  الأنظمة  اأح��دث 
للح�صول على كافة اخلدمات التي يوفرها ب�صال�صة عرب متاجر الهواتف الذكية 
لأنظمة ت�صغيل IOS واندرويد، كما تتوفر خدمات التطبيق على من�صة ال�صارقة 

ds.sharjah.ae الرقمية على املوقع اللكرتوين

معامالتهم واإجنازها بكل ي�صر و�صهولة. واأكد �صعادة عبداهلل اأحمد احلمراين 
ال�صعيدة رحلة ت�صتهدف كل  باأن عجمان  التنمية القت�صادية  مدير عام دائرة 
تطوير  يف  واإ�صراكهم  املتعاملن  �صوت  �صماع  خ��الل  من  وذل��ك  املجتمع،  فئات 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  ان  اىل  ..م�صريا  احتياجاتهم  تلبي  التي  اخلدمات 
حتر�س على حتقيق الريادة والتميز دائماً من خالل اعتماد اأف�صل املمار�صات 
ومواكبة اأحدث التطورات التكنولوجية التي من �صاأنها تعزيز كفاءة اخلدمات 
املقدمة والرتقاء بجودتها، مبا يعك�س التزام دائرة التنمية القت�صادية بتعزيز 
الدائرة،  تقدمها  التي  اخلدمات  عن  ر�صاهم  م�صتويات  ورف��ع  املتعاملن  ثقة 

ف�صاًل عن دعم وتعزيز اأداء قطاع الأعمال.

وفر للم�ستثمرين ورو�د �لأعمال جمموعة متكاملة من �خلدمات �لأ�سا�سية

قطاع الأعمال ينجز 200 معاملة على من�ضة ال�ضارقة الرقمية

التنمية والرتقي للمواطنني على طاولة ور�ضة عمل ال�ضكوك الوطنية

بهدف �سناعة 55 �ألف �سيارة كهربائية �سنويًا �نطالقًا من مدينة دبي �ل�سناعية

»اإم جلوري القاب�ضة« ت�ضع حجر الأ�ضا�س لأول من�ضاأة لت�ضنيع ال�ضيارات الكهربائية بالدولة بقيمة 1.5 مليار درهم

اقت�ضادية عجمان تطلق فعالية عجمان ال�ضعيدة 
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

CN احمد عبداهلل الكعبي  رخ�صة رقم:1116964 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صكروب لت�صليح ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2197472 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم دار جدي ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2801319 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رند �صوكت ا�صماعيل عبابنه ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صلطان ح�صن احمد احلمادى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صماح �صلطى حران ابو الفوار�س

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم دار جدي ذ.م.م

DAAR JEDDI RESTAURANT L.L.C

اإىل/ مطعم دار جدي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DAAR JEDDI RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مافن انرتنا�صيونال كون�صلتن�س 

- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4232754 

ال�صخ�س  اإ�صم جتاري من/ مافن انرتنا�صيونال كون�صلتن�س - �صركة  تعديل 
الواحد ذ م م

MAVEN INTERNATIONAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مافن انرتنا�صيونال �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MAVEN INTERNATIONAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كيان ات�س دي للمقاولت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4409023 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ كيان ات�س دي للمقاولت العامة

KAYAN H D GENERAL CONTRACTING

اإىل/ كيان ات�س دي للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
KAYAN H D GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوكولته ماكاو ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2685130 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبيد حممد عبيد ثانى البلو�صى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س 
الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صوكولته ماكاو ذ.م.م
MAKAW CHOCOLATE LLC

اإىل/ �صوكولته ماكاو - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MAKAW CHOCOLATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة الربيق الالمع للمقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN - ذ م م  رخ�صة رقم:1081456 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صامه حممد ال�صحاده من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / ا�صامه حممد ال�صحاده من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن على حممد على احل�صرمى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة الربيق الالمع للمقاولت العامة - ذ م م

AL BAREEQ AL LAMAA GEN CONT CO - L L C

اإىل/ الربيق الالمع للمقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
AL BAREEQ AL LAMAA GEN CONT CO - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/داميند ملعدات املطابخ

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4010201 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صارا �صريف خان �صريف اود دين خان ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف م�صروب احمد تاج اهلل
تعديل وكيل خدمات / حذف �صم�صه �صعيد احمد حرمو�س الرميثى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ داميند ملعدات املطابخ

DIAMOND KITCHEN EQUIPMENT

اإىل/ داميند ملعدات املطابخ - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
DIAMOND KITCHEN EQUIPMENT SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بن�صر حممد قربان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1032475 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة طالب �صيف على �صامل القبي�صى ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد قربان حممد �صريف
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل حممد عبداهلل احمد احلو�صنى

تعديل اإ�صم جتاري من/ بن�صر حممد قربان
MOHAMMED QURBAN PUNCTURE

اإىل/ حمل �صيالكوت لالطارات وتبديل والزيوت
 SIALKOT TYRES & OIL CHANGE SHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صينغاك لنقل الركاب باحلافالت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املوؤجرة  رخ�صة رقم:1155336 

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صينغاك لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

SHINGAK PASSENGERS TRANSPORT BY RENTED BUSES

اإىل/ �صينغاك لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

SHINGAK PASSENGERS TRANSPORT BY RENTED BUSES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ريد فاير انرتنا�صونال لتجارة معدات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صالمة رخ�صة رقم:3797560 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد اجمل احمد ثامبى ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حامد م�صلم بخيت العامرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ريد فاير انرتنا�صونال لتجارة معدات ال�صالمة
RED FIRE INTERNATIONAL SAFETY EQUIPMENTS TRADING

اإىل/ ريد فاير انرتنا�صونال لتجارة معدات ال�صالمة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
RED FIRE INTERNATIONAL SAFETY EQUIPMENTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة البحر الغربي 
CN قد تقدموا الينا بطلب للنقليات العامة  رخ�صة رقم:1127872 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة علي عبداهلل �صعيد �صامل الكتبي ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد ا�صالم كرمي بخ�س البلو�صي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة برفا للمقاولت 

وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:4415732 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة عبداهلل حممد احمد كرم الفار�صي ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف ابراهيم خ�صرو ا�صدي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
لغ�صيل  ال�ص�����ادة/�صبال�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات  رخ�صة رقم:2224688 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة عبداهلل م�صاعد ح�صن علي املن�صوري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل عتيق جمعه �صعفار الرميثي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صالون جنم الزياين  تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�صة رقم:1660089 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة غامن جميل غامن علي العلوي ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف مبارك حممد �صيف �صامل املن�صوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:غنوه للو�صاطة العقارية ذ.م.م
 - م�س  �صركة  املالك  وحدة   -  1041 مكتب   -  10 ال�صركة:الطابق  عنوان 

5 غرب  احلو�س   - الكورني�س  �صارع   - ابوظبي  جزيرة   -  C17
CN 1167232 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
املحكمة   - ابوظبي  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�صركة  وت�صفية  حل   -  1

التجارية بتاريخ:2022/2/7 للق�صاء يف اإمارة اأبوظبي
ق�صائي  كم�صفي   ، الفال�صي  ال�صارد  را�صد  حممد  ال�صيد/�صعيد  تعين   -  2

تاريخ التعديل:2022/3/28  - لل�صركة بتاريخ:2022/2/7 
املعن  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
لال�صت�صارات  اأرابيا  اجينت  ال�ص�����ادة/ذا  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صريبيه رخ�صة رقم:2534141 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة معت�صم ابراهيم على تعلب  ٪49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / مبارك حمد مبارك حمد اخلييلى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / مبارك حمد مبارك حمد اخلييلى من 100 ٪ اإىل ٪51

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ذا اجينت اأرابيا لال�صت�صارات ال�صريبيه

THE AGENT ARABIA TAX CONSULTANCY
اإىل/ ذا اجينت اأرابيا لال�صت�صارات ال�صريبية ذ.م.م

THE AGENT ARABIA TAX CONSULTANCY L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تنظيم وم�صك ال�صجالت والدفاتر املحا�صبية  6920003
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/التقنية لإ�صالح كهرباء ال�صيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2617470 

تعديل اإ�صم جتاري من/ التقنية لإ�صالح كهرباء ال�صيارات

ALTEQANIYA AUTO ELECTRICAL REPAIR

اإىل/ كراج التقنية لإ�صالح ال�صيارات

ALTEQANIYA AUTO  REPAIR GARAGE

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صالح ميكانيك املركبات  4520003

تعديل ن�صاط / حذف اإ�صالح كهرباء ال�صيارات  4520005

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
للمقاولت  ال�ص�����ادة/امريكون-المارات  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والتجاره واخلدمات العامه- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1843049 

تعديل مدير / اإ�صافة �صاهيل تايل حممد على تايل
واخلدمات  والتجاره  للمقاولت  امريكون-المارات  من/  جتاري  اإ�صم  تعديل 

العامه- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 EMIRCON -EMIRATES CONTRACTING & TRADING&GENERAL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ فايز رايز للمقاولت واإدارة العقارات �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
WISE RISE CONTRACTING & REAL ESTATE MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�صاط / حذف وكالت جتارية  4610002
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13505 بتاريخ 2022/3/29 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/اللوؤلوؤ  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN املنثور للديكور  رخ�صة رقم:2855128 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم على ا�صتاد 
منتخب  اأم���ام  احلا�صمة  مباراته  الن�صر،  ب��ن��ادي  مكتوم  اآل 
الت�صفيات  م��ن  ال��ع��ا���ص��رة  اجل��ول��ة  اجل��ن��وب��ي��ة �صمن  ك��وري��ا 

الآ�صيوية املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2022.
الفوز  بديال عن حتقيق  الوطني  منتخبنا  اأم��ام  يكون  ولن 
الأوىل  للمجموعة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  احل��ف��اظ على  اج��ل  م��ن 

ليتاأهل اإىل مباراة امللحق ملواجهة منتخب ا�صرتاليا احلا�صل 
على نف�س املركز من املجموعة الثانية للت�صفيات الآ�صيوية 

واملتاأهل اإىل مباراة امللحق.
ويدخل منتخب الإم��ارات اللقاء رافعا �صعار التعوي�س بعد 
اخل�صارة يف لقاء اجلولة التا�صعة اأمام منتخب العراق بهدف 
املا�صي على  الأ�صبوع  اأقيمت  التي  املباراة  دون مقابل خالل 

ا�صتاد امللك فهد يف العا�صمة ال�صعودية الريا�س.
امللعب  على  اليومية  تدريباته  الإم���ارات  منتخب  ويوا�صل 

اأجل موا�صلة  الن�صر، من  بنادي  اآل مكتوم  با�صتاد  الفرعي 
امل�صوار وتعوي�س الفرتة املا�صية يف لقاء الفر�صة الأخرية.

الت�صفيات  م�صوار  يف  الآن  حتى  الإم���ارات  منتخب  وخا�س 
الأخرية 9 مباريات �صمن املجموعة الأوىل فاز يف مباراتن 
الثالث  امل��رك��ز  يف  ليحل  م��ب��اري��ات،   4 وخ�صر   3 يف  وت��ع��ادل 
املت�صدر  9 نقاط، خلف كوريا اجلنوبية  الآن بر�صيد  حتى 
 22 بر�صيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  واي���ران  نقطة،   23 بر�صيد 

نقطة واللذان ح�صمها تاأهلهما اإىل كاأ�س العامل.

الثالثاء  م��ب��اراة  �صعار  ه��و  ال��ف��وز  اأن  املنتخب  لع��ب��و  واأك���د 
لعب  �صالح  علي  وق��ال  التاأهل،  م�صوار  موا�صلة  اأج��ل  من 
اجلولة  يف  اأنف�صنا  على  املهمة  "�صعبنا  الوطني:  منتخبنا 
التطلعات  حتقيق  يف  الكافية  الثقة  منلك  ولكننا  املا�صية، 
اأمام  املرجوة، وننتظر دعم اجلماهري يف املواجهة احلا�صمة 
كوريا اجلنوبية". واأ�صاف: "الفر�صة ما زالت باأيدينا، ولن 
الثالثاء  مواجهة  يف  الأف�����ص��ل  بتقدمي  ونعد  فيها،  نفرط 
انتظار  دون  الآ�صيوي،  امللحق  يف  مقعدنا  وحجز  احلا�صمة، 

عي�صى،  خالد  نا�صد  جانبه  من  املناف�صة".  املنتخبات  نتائج 
منتخب  جماهري  الأول،  الوطني  منتخبنا  مرمى  ح��ار���س 
م��ب��ارات��ه احلا�صمة  امل��ن��ت��خ��ب يف  الإم�������ارات م��وا���ص��ل��ة دع���م 
وامل�صريية، اأمام كوريا اجلنوبية. وقال خالد عي�صى: "نعي 
احلايل  الوقت  ولكن  املنتخب،  على  اجلماهري  عتب  متاما 
هو للدعم وامل�صاندة، ونثق يف ا�صتمرار الوقفة ال�صلبة خلف 
املنتخب، ون�صعى من جانبنا لتقدمي كل ما لدينا لال�صتمرار 

يف م�صوار الت�صفيات بالتاأهل اإىل امللحق الآ�صيوي".

•• اأبوظبي-وام:

اجلمعية  اج��ت��م��اع  اأع��م��ال  الأول  اأم�����س  اختتمت 
اخليول  جلمال  الأوروب��ي��ة  للمنظمة  العمومية 
العربية "ايكاهو"، يف ن�صختها ال� 39 الذي عقد 
اأبوظبي،  العا�صمة  يف  ب��الإم��ارات  الأوىل  للمرة 
زايد  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  رعاية  وذل��ك حتت 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 
الإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�صة 

للخيول العربية.

 32 ال���ذي �صاركت فيه  وج���رى خ��الل الج��ت��م��اع 
دولة ، طرح مناق�صة تغيري د�صتور املنظمة لت�صبح 
تغيري  مناق�صة  ط��رح  اإىل  اإ�صافة  دولية،  منظمة 
ت�صنيف البطولت وعدد من املو�صوعات الأخرى 

املدرجة على جدول اأعمال الجتماع.
اأح��م��د احل��رب��ي مدير عام  �صعادة حممد  وت��وج��ه 
اللجنة  ع�صو  العربية  للخيول  الإم��ارات  جمعية 
اخليول  جلمال  الأوروب��ي��ة  للمنظمة  التنفيذية 
من�صور  ال�صيخ  �صمو  اإىل  بال�صكر  "اليكاهو" 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
الإم������ارات ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى رع��اي��ة �صموه 
للمنظمة  العمومية  اجلمعية  لجتماع  الكرمية 
"ايكاهو" ،  العربية  اخل��ي��ول  جل��م��ال  الأوروب���ي���ة 
وكذلك ال�صيخ زايد بن حمد اآل نهيان نائب رئي�س 
العربية  للخيول  الم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س 
على متابعته و اإ�صرافه امل�صتمر لتنفيذ توجيهات 
�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد ال نهيان، موؤكدا اأن 
بن  اخل��ربات  وت��ب��ادل  تعزيز  يف  ي�صهم  الجتماع 

ممثلي الدول الأع�صاء امل�صاركة.

وقال يف ت�صريحات خا�صة لوكالة اأنباء الإمارات 
عدة  مو�صوعات  طرح  �صهد  الجتماع  اإن  "وام" 
من اأهمها تغيري د�صتور املنظمة الأوروبية جلمال 
اخليل العربية لكي ت�صبح منظمة دولية بدل من 
اأوروبية. واأ�صاف اأنه من املو�صوعات الأخرى التي 
مت طرح مناق�صتها هي تغيري ت�صنيف البطولت 
اإىل ت�صنيف النجوم بحيث تكون البطولة م�صنفة 
بالنجوم ح�صب معايري متنوعة مثل جودة اخليل 

وقيمة اجلوائز املالية.
يف  للتدقيق  جل��ن��ة  اإن�����ص��اء  اإىل  ال��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا 

اللجنة  قبل  من  ت��دار  للحكام  اخلا�صة  القرارات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ت��ع��ن��ى مب��ت��اب��ع��ة الأرق�����ام 
و   /Title/ ت�صنيف  ب��ط��ولت  ك��ل  يف  وال��ن��ت��ائ��ج 
اللجنة  من   /2/ ع��دد  من  تتكون  التي  و   ،/A/

التنفيذية و عدد /2/ من احلكام اخلرباء.
الهتمام  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  اأن  واأك�����د 
مبالك ومربي اخليل العربية وكذلك الفعاليات 
والأن�صطة التي تخ�س اخليل العربية مبا ي�صهم 
يف احلفاظ على �صاللت اخليل العربية الأ�صيلة. 
واأو�صح اأنه من اأهم امللفات التي مت التطرق اإليها 

يف الجتماع تداول ومداورة بطولة العامل بحيث 
يتاح التنظيم جلميع الدول الأع�صاء، ول يقت�صر 
لكافة  الفر�صة  مينح  م��ا  وه��و  حم��ددة  دول  على 
الدول الأع�صاء من اأجل ا�صت�صافة بطولة العامل. 
وتعد منظمة "اليكاهو" هي اجلهة امل�صوؤولة عن 
ال��ع��رب��ي��ة، وتعنى  ب��ط��ولت ج��م��ال اخل��ي��ل  تنظيم 
ب��و���ص��ع ال���ق���وان���ن وال�������ص���روط ل��ع��رو���س جمال 
اخليل العربية، وحتديد منظمي العر�س وفئات 
العناية  اإىل  امل�صاركة و�صالمتها بالإ�صافة  اخليل 

البيطرية بها.

•• دبي - وام:

تعقد جلنة �صوؤون التعليم وال�صباب والإعالم والثقافة والريا�صة يف املجل�س 
وتطوير  " دعم  عنوان  حتت  افرتا�صيًة  نقا�صيًة  حلقًة  الحت��ادي،  الوطني 
عدنان  �صعادة  برئا�صة  املقبل،  اخلمي�س  ي��وم   ،" بالدولة  الريا�صي  القطاع 
مو�صوع  ملناق�صة  اللجنة  عمل  خطة  �صمن  اللجنة،  رئي�س  احلمادي  حمد 

�صيا�صة الهيئة العامة للريا�صة ب�صاأن دعم قطاع الريا�صة بالدولة.
وتناق�س احللقة الإ�صكاليات التي تواجه الت�صريعات وال�صرتاتيجيات املعنية 
بالقطاع الريا�صي، ومتكن الكوادر املواطنة واملدربن والالعبن والك�صف 
التحتية  البنى  تطوير  تواجه  التي  واملعوقات  الريا�صين،  املوهوبن  عن 
ال�����ص��راك��ات اخلارجية  ب��ن��اء  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  الريا�صية،  ل��الأن��دي��ة 

التي  والتحديات  الريا�صية،  لالحتادات  التمويلية  املالية  القدرات  وتعزيز 
تواجه تعزيز الريا�صة الن�صائية واملدر�صية واملجتمعية يف الدولة.

مقررة  النقبي  �صعيد  �صذى  م��ن  ك��ال  �صعادة  ع�صويتها  يف  اللجنة  وت�صم 
وعائ�صة  الطنيجي،  عبيد  �صيخة  والدكتورة  فلكناز،  حممد  و�صارة  اللجنة، 
اأع�صاء  اليماحي،  حممد  ونا�صر  العليلي،  بخيت  وع��ف��راء  ال��ب��ريق،  ر���ص��ا 
املجل�س الوطني الحتادي. وتهدف احللقة النقا�صية اإىل مناق�صة التحديات 
املواطنة  الكوادر  الريا�صي من  القطاع  الريا�صة والعاملن يف  التي تواجه 
اإىل  بالإ�صافة  الريا�صين،  املوهوبن  عن  والك�صف  والالعبن  وامل��درب��ن 
تعزيز توا�صل املجل�س واللجنة مع املجتمع، ور�صد اجتاهات املجتمع حول 
وتعزيز  املناق�صة  واإث��راء  النقا�صية،  احللقة  يف  املطروحة  الق�صايا  خمتلف 

املو�صوعية والدقة يف مناق�صة املحاور الواردة.

منتخب الإمارات يواجه كوريا اجلنوبية يف ت�ضفيات املونديال ب�ضعار ل بديل عن الفوز

ختام ناجح لعمومية »ايكاهو«  يف اأبوظبي .. ومقرتح بتغيري د�ضتور املنظمة لت�ضبح كيانًا دوليًا

جلنة ب� »الوطني« تعقد حلقة نقا�ضية حول دعم وتطوير القطاع الريا�ضي

الأبي�س الأوملبي يختتم الدولية الودية مبواجهة ال�ضني
•• بي-الفجر:

الودية  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ال��ث��الث��اء،  غ���ٍد  م�����ص��اء  تختتم 
الكرة،  احت��اد  ُينظمها  التي  ع��ام��اً،   23 حتت  للمنتخبات 
باإقامة   ،IAST SPORTS ���ص��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
جتمع  "الأخرية"،  الثالثة  اجلولة  �صمن  مواجهات،   5
الإمارات وال�صن يف الرابعة ع�صراً على ا�صتاد مكتوم بن 
اليابان وال�صعودية، قطر  املباريات  را�صد، ويلعب يف بقية 

وكرواتيا، اأوزبك�صتان وفيتنام، تايالند والعراق.
واحتل "الأبي�س الأوملبي" املركز الثالث يف الرتتيب العام 
يف  ف���وزه  م��ن  ن��ق��اط،   4 بر�صيد  الثانية،  اجل��ول��ة  بنهاية 

اجلولة الأوىل على ال�صن 1-0، والتعادل يف الثانية مع 
اأوزبك�صتان 0-0، فيما ت�صدر منتخبا ال�صعودية واليابان 
الرتتيب بر�صيد 6 نقاط لكل منهما، وحل رابعاً منتخب 
اخلام�س،  امل��رك��ز  يف  وك��روات��ي��ا  ن��ق��اط،   3 بر�صيد  ال�صن 
وقطر يف ال�صاد�س بالر�صيد ذاته من النقاط، وحل �صابعاً 
املركزين  يف  واأوزبك�صتان  وفيتنام  نقطة،  بر�صيد  العراق 
الثامن والتا�صع بالر�صيد ذاته، وتايالند يف املركز الأخري 
بدون ر�صيد. وت�صتعد 9 منتخبات، من خالل امل�صاركة يف 
كاأ�س  نهائيات  احلالية، خلو�س  الدولية  الودية  البطولة 
اآ�صيا حتت 23 عاماً، املقررة يف اأوزبك�صتان يف يونيو املقبل، 
العراق،  قطر،  ال�صعودية،  الإم����ارات،  جانب  اإىل  وت�صمل 

اليابان، ال�صن، اأوزبك�صتان، فيتنام، وتايالند.
منتخب  ونظريه  الأوملبي"  "الأبي�س  مواجهة  و�صتكون 
تفوق منتخبنا يف  بعد  ذاتها،  البطولة  الثانية يف  ال�صن 
ال�صن بهدف عيد  الأوىل على مناف�صه منتخب  اجلولة 

خمي�س يف الدقيقة 30.
وتعد امل�صاركة احلالية يف البطولة الودية الدولية املحطة 
اآ�صيا  كاأ�س  الأوملبي" لنهائيات  "الأبي�س  اإع��داد  الأب��رز يف 
اأوزب��ك�����ص��ت��ان، خالل  امل��ق��ررة يف   ،2022 23 ع��ام��اً  حت��ت 
امل��ق��ب��ل، وو���ص��ع��ت قرعة  ي��ون��ي��و   19 اإىل   1 ال��ف��رتة م��ن 
جانب  اإىل  الرابعة،  املجموعة  �صمن  منتخبنا  النهائيات 

منتخبات ال�صعودية واليابان وطاجيك�صتان.

•• دبي-وام: 

بطولة  لقب  القوى،  لألعاب  الن�صر  فريق  اأح��رز 
لألعاب  الدولة  رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  كاأ�س 
األعاب  احت���اد  ال��ت��ي نظمها  ال��ب��ط��ول��ة  ال��ق��وى، يف 
ال��ق��وى على م���دار ي��وم��ن ب��ن��ادي دب��ي لأ�صحاب 
هذه  ترتيب  �صدارة  احتالله  بعد  وذل��ك  الهمم، 
12 ميدالية متنوعة /7 ذهبيات  الفئة بر�صيد 
ب��ي��ن��م��ا ح���ل نادي  و3 ف�����ص��ي��ات، وب���رون���زي���ت���ن/، 
ميداليات   10 بر�صيد  الثاين  املركز  يف  الو�صل 
ثالثاً  وال�����ص��ارق��ة  ب���رون���زي���ات/،  و3  ذه��ب��ي��ات   7/
ف�صيات،  و5  ذهبيات   3  / ميدالية   11 بر�صيد 

و3 برونزيات/.
واأقيمت البطولة �صمن جهود احتاد األعاب القوى 
الألعاب"  ب�"اأم  والرت��ق��اء  الفني  التطور  لتعزيز 
م���ن خ����الل امل�����ص��اب��ق��ات امل��ت��ن��وع��ة ال���ت���ي �صهدت 
ك��ب��رياً يف ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة م��ن الأندية  جت���اوب���اً 

والأكادمييات اخلا�صة.
�صدارة  على  ال�صيطرة  يف  الن�صر  لع��ب��و  وجن��ح 
ت�صمنت  التي  البطولة  يف  ال�صنية  الفئات  جميع 
مناف�صات امل�صمار والوثب والقفز والرمي، والتي 
بنادي  متتالن  يومن  م��دار  على  تق�صيمهم  مت 

دبي لأ�صحاب الهمم.
ف��ف��ي ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب ت�����ص��در ف��ري��ق ال��ن�����ص��ر قمة 
اأي�صا  ال�����ص��دارة  اأي�����ص��ا، حمققا م��رك��ز  ال��رتت��ي��ب 
وف�صية  ذه��ب��ي��ات   10/ م��ي��دال��ي��ة   11 ب��ر���ص��ي��د 
واحدة/ بينما جاء �صباب الأهلي يف املركز الثاين 
بر�صيد 4 ميداليات /ذهبيتن وف�صيتن/، وحل 

بر�صيد  الثالث  امل��رك��ز  يف  ال�صارقة  فريق  لعبو 
و3  واح�����دة  وف�����ص��ي��ة  /ذه��ب��ي��ت��ن  م��ي��دال��ي��ات   6
برونزيات/ ويف فئة النا�صئن، حافظ الن�صر على 
لعبوه  جمع  بعدما  اأي�صا  الفئة  لهذه  �صدارته 
وف�صيتن  ذهبيات   4  / متنوعة  ميداليات   8
وبرونزيتن/، وحل فريق ال�صارقة ثانياً باإجمايل 

5 ميداليات / 3 ذهبيات وف�صيتن/، ثم احلمرية 
يف املركز الثالث باإجمايل 7 ميداليات /ذهبيتن 

و3 ف�صيات وبرونزيتن/.
ويف فئة الأ�صبال ت�صدر لعبو الن�صر املركز الأول 
5 ذه��ب��ي��ات وف�صيتن  8 م��ي��دال��ي��ات /  ب��اإج��م��ايل 
وب���رون���زي���ة واح������دة/، وح���ل خ��ورف��ك��ان يف املركز 

الثاين باإجمايل 5 ميداليات / ذهبيتن وف�صية 
الثالث  امل��رك��ز  يف  ال�صارقة  وج���اء  وب��رون��زي��ت��ن/، 

باإجمايل ميداليتن ذهبيتن.
رئي�س  امل��ر  حممد  الدكتور  ق��ام  املناف�صات  وعقب 
ال��ق��وى وفهد ع��ب��داهلل نائب رئي�س  األ��ع��اب  احت��اد 
الحتاد، بتتويج الفرق الفائزة بكوؤو�س وميداليات 

املراكز الأوىل، بح�صور نا�صر عا�صور الأمن العام 
البطولة،  مدير  علي  اآل  نا�صر  ورا���ص��د  لالحتاد 
اإدارة احتاد  و�صعيد املزروعي نائب رئي�س جمل�س 
ل�صركة  التنفيذي  املدير  اجلناحي  واأحمد  كلباء 

الن�صر لالألعاب الريا�صية.
نائب  بطولة  م��دي��ر  علي  اآل  نا�صر  را���ص��د  واأك���د 
اإدارة  القوى ع�صو جمل�س  الدولة لألعاب  رئي�س 
والأرق���ام  اجل��ي��دة  الفنية  امل�صتويات  اأن  الحت���اد، 
جيدة  اإ����ص���ارات  متثل  البطولة  يف  حتققت  ال��ت��ي 
لتعزيز  اجلارية  اجلهود  ظل  يف  املقبلة  للمرحلة 
من  م�صتمرة  اجل��ه��ود  اأن  م�صيفا  اللعبة،  تطور 
اإدارة الحتاد لتنظيم بطولتي كاأ�س  قبل جمل�س 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة و"اأم الإمارات" قبل 

نهاية املو�صم احلايل.
واأ�صار اآل علي اإىل اأن املناف�صة القوية بن الأندية 
وظ��ه��ور م��واه��ب ال�����ص��اب��ة يف ال��ل��ع��ب��ة م��ن الأم����ور 
الألعاب،  اأم  لريا�صة  باخلري  تب�صر  التي  اجليدة 
التي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود  ال��وق��ت  نف�س  يف  م�صيداً 
ب��ذل��ت م���ن ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة، وال���ت���ع���اون البناء 
والإي��ج��اب��ي م��ن م�����ص��وؤويل ن���ادي دب���ي لأ�صحاب 
امل��الئ��م��ة ل�صت�صافة  الأج�����واء  ت��وف��ري  ال��ه��م��م يف 

البطولة ودعم جناحها.

الن�ضر بطال لكاأ�س نائب رئي�س الدولة لألعاب القوى

اختيار خم�ضة رماة لتمثيل الإمارات يف دورة الألعاب اخلليجية بالكويت
•• اأبوظبي-وام:

للرماية  الإم���������ارات  احت�����اد  اأع���ل���ن 
ب��رئ��ا���ص��ة ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن ح�صر 
رماة  خم�صة  اختيار  ع��ن  مكتوم  اآل 
الألعاب  دورة  يف  الإم����ارات  لتمثيل 
الكويت  يف  �صتقام  والتي  اخلليجية 

خالل �صهر مايو-اأيار املقبل.
وجاء اختيار الرماة من قبل اللجنة 
الفنية بالحتاد، والتي بداأت عملها 
للرماة  احلالية  امل�صتويات  لتطوير 
واآل���ي���ه جديدة  ���ص��واب��ط  وت��ط��ب��ي��ق 
املنتخبات  رم����اة  اخ��ت��ي��ار  اأج����ل  م���ن 

الوطنية.
بالحتاد  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ام���ت 
الرماة  م�صتويات عدد من  بتحديد 
على ميادين نادي العن للفرو�صية 
وال���رم���اي���ة واجل���ول���ف، ح��ي��ث حقق 
ال����رام����ي اأح����م����د ي��ح��ي��ى احل���م���ادي 
ب�187 طبقا، وظاهر  املركز الأول، 

ال��ع��ري��اين امل���رك���ز ال���ث���اين ب���� 185 
الثالث  املركز  املهريي  يحي  طبقا، 
183 طبقا، ثم حمد بن جمرن  ب� 
امل���رك���ز ال���راب���ع ب���� 182 ط��ب��ق��ا، ثم 
ول��ي��د ال��ع��ري��اين امل��رك��ز اخل��ام�����س ب� 

طبقا.  181
وطبقا لالئحة املنظمة لآلية اختيار 
الفريق  ف���ان  ال��وط��ن��ي��ة  منتخباتنا 
الثالثة  ال��رم��اة  �صي�صم  الأ���ص��ا���ص��ي 
الأوائل اأما اأ�صحاب املركزين الرابع 
ب�صفة  ف�����ص��ي�����ص��ارك��ون  واخل���ام�������س 
ال�صيخ  اأ����ص���اد  م���ن ج��ان��ب��ه  ف���ردي���ة. 
اأحمد بن حممد بن ح�صر اآل مكتوم 
رئي�س احتاد المارات للرماية باأداء 
ال����رام����ي اأح���م���د ي��ح��ي��ى احل���م���ادي، 
حيث اأكد انه ي�صري بخطي ثابتة يف 

الفرتة الأخرية.
واأكد ال�صيخ اأحمد بن ح�صر اأن هذه 
يف  اإيجابيا  موؤ�صرا  تعطي  التجارب 
يعزز  ال��ذي  الأم��ر  احلالية،  الفرتة 

من فر�س تطوير م�صتويات الرماة 
يف امل�صتقبل القريب.

الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
باحتاد الإم��ارات للرماية قد قررت 
اإقامة ثالث بطولت جتارب حتديد 
على  طبق   200 منها  كل  م�صتوى 
اختيار  يتم  اأن  على  ي��وم��ن،  م���دار 

500 طبق م��ن الأط��ب��اق ال��� 600 
اف�صلية  لرتتيب  رام  لكل  الأف�صل 
تتم  بحيث  وت�صنيفهم  ال��الع��ب��ن 
امل�����ص��ارك��ات امل��ق��ب��ل��ة لأف�����ص��ل ثالثة 
الدولة  لتمثيل  ال��رتت��ي��ب  يف  رم���اة 
يوليو  بكازاخ�صتان،  اآ�صيا  بطولة  يف 
الإ�صالمية  الأل��ع��اب  ودورة  امل��ق��ب��ل، 

ودورة  امل��ق��ب��ل،  اأغ�����ص��ط�����س  ب��رتك��ي��ا 
�صبتمرب  بال�صن  الآ�صيوية  الألعاب 
لرماية  ال���ع���امل  وب���ط���ول���ة  امل���ق���ب���ل، 
املقبل،  �صبتمرب  بكرواتيا  الأط��ب��اق 
حيث تعد الأخرية البطولة الوحيدة 
الألعاب  دورة  اإىل  املوؤهلة  العام  هذا 

الأوملبية "باري�س 2024".

فريق »بن دري« يتوج بكاأ�س 
رئي�س الدولة للبولو

•• اأبوظبي-وام:

توج فريق "بن دري" بلقب كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س 
نادي  يف  مناف�صاته  اأق��ي��م��ت  وال���ذي  للبولو،  ال��دول��ة 
�صمو  رع��اي��ة  حت��ت  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل  ل�صباقات  غنتوت 
ن��ادي غنتوت  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ف��الح  ال�صيخ 
ل�صباقات اخليل والبولو، وبدعم من جمل�س اأبوظبي 

الريا�صي.
فريق  ع��ل��ى  ال���ف���وز  دري" ب��ع��د  "بن  ت��ت��وي��ج  وج�����اء 
"الإمارات" يف املباراة النهائية بنتيجة 11/6 لينال 
الف�صية،  وامليدالية  الثاين  املركز  "الإمارات"  فريق 
فيما حقق فريق "اأبو ظبي" املركز الثالث وامليدالية 
بنتيجة  "غنتوت"  فريق  على  الفوز  بعد  الربونزية 

خالل مباراة حتديد املركز الثالث.  9/8
مناف�صتها  عن  ال�صتار  اأ�صدل  التي  البطولة  و�صهدت 
يوم اأم�س الأول الأحد م�صاركة 6 فرق، تناف�صت على 
الو�صول اإىل املباراة النهائية من اأجل حتقيق اللقب.

و  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ف��الح  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  وق���ام 
ال�صيخة عائ�صة بنت فالح بن زايد اآل نهيان، بح�صور 
�صعادة �صعيد بن حوفان املن�صوري نائب رئي�س النادي 
التنفيذي  املدير  ال�صيخ  الرحمن  عبد  حمد  و�صعادة 
للنادي بتتويج الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل، كما 
مت تكرمي جنوم البطولة وهم حممد بن دري احلائز 
على جائزة اأف�صل لعب هاو، بعد ت�صجيل 4 اأهداف 
كما توج توما�س بانيلو لعب بن دري بجائزة اأف�صل 

لعب حمرتف بعد ت�صجيله 26 هدفا.
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مب�ضاركة 31 مت�ضابقا.. جناح لفت لتحدي الزوارق الال�ضلكية يف اأبو ظبي
•• اأبوظبي-وام:

اختتمت يف العا�صمة اأبوظبي اأم�س الأول الأحد مناف�صات بطولة الإمارات 
فئات،   3 يف  وم��ث��رية  ق��وي��ة  مناف�صات  �صهدت  وال��ت��ي  الال�صلكية  ل��ل��زوارق 
مياه  على  وذل��ك  مميز  جماهريي  ح�صور  و�صط  مت�صابقا   31 مب�صاركة 

الأمواج". "كا�صر 
 2 البحرية، يف فئات  للريا�صات  اأبوظبي  نادي  بتنظيم من  واأقيم احلدث 

�صل، و3 �صل، و4 �صل.
وحقق املركز الأول يف فئة ال� 2 �صل، �صيف جمعة الطاير، بينما جاء خليفة 
اأحمد مهدي يف املركز الثاين وجاء عبد اهلل اأحمد مهدي يف املركز الثالث.

ح�صن  وعلي  الأول،  باملركز  الطاير  جمعة  ث��اين  ج��اء  �صل   3 ال���  فئة  ويف 

ابراهيم باملركز الثاين وعقيل حممد مهدي باملركز الثالث.
اأق��وى فئات البطولة جاء حممد ث��روت يف املركز الأول  4 �صل  ويف فئة ال� 
باملركز  الفال�صي  حممد  واأح��م��د  ال��ث��اين،  ب��امل��رك��ز  امل��رزوق��ي  �صعيد  وف��ه��د 

الثالث.
عام  م�صرف  ال�صويدي  خليفة  املناف�صات  ختام  يف  الفائزين  بتكرمي  وق��ام 
الرميثي  اأحمد ثاين  التنظيمية. من جهته وجه  اللجنة  واأع�صاء  ال�صباق 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�صات البحرية الع�صو املنتدب 
ال�صكر اإىل ال�صيخ حممد بن �صلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
النادي على دعمه امل�صتمر لكافة البطولت التي يقيمها النادي، موؤكدا اأن 
البطولة اأفرزت العديد من املواهب و�صهدت ارتفاع عدد املت�صابقن الأمر 

الذي يدعو اإىل التفاوؤل ب�صاأن مناف�صات الزوارق الال�صلكية.

رغم فوزه بهدف وحيد يف مباراة الذهاب على ملعبه ، يتطلع 
املنتخب امل�صري لكرة القدم اإىل ا�صتكمال مهمته بنجاح يف 
 2022 العامل  كاأ�س  لبطولة  املوؤهلة  الأفريقية  الت�صفيات 
م��ن خ��الل م��ب��ارات��ه امل��ق��ررة ال��ي��وم ال��ث��الث��اء اأم���ام م�صيفه 

ال�صنغايل يف اإياب الدور النهائي بالت�صفيات.
الذهاب  الفراعنة" مباراة  "اأحفاد  امل�صري  املنتخب  وح�صم 
املا�صي  اجلمعة  ي��وم  ال���دويل  ال��ق��اه��رة  با�صتاد  ملعبه  على 
الفريق  ولكن   ، ال�صديقة  ال��ن��ريان  عرب  ج��اء  نظيف  بهدف 
الإياب  املهمة بنجاح يف مباراة  ا�صتكمال  يثق يف قدرته على 
ح�صاب  على  قطر  يف  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  للعبور  غ��داً 
"اأ�صود تريانغا". وتاأتي ثقة املنتخب امل�صري يف اجتياز هذه 
العقبة من قدرة الفريق على الدفاع ب�صكل جيد يف مواجهة 
حلجز  الفريق  يحتاجه  ما  وه��و  العنيد  ال�صنغايل  املنتخب 
ال��ف��وز يف جمموع  م��ن خ��الل  امل��ون��دي��ال  اإىل  التاأهل  بطاقة 

املباراتن حال انتهاء مباراة الغد بالتعادل ال�صلبي.
اأكرث من  وحافظ الفراعنة على نظافة �صباكهم على مدار 
210 دقائق يف مواجهة املنتخب ال�صنغايل خالل مباراتن 
يف غ�صون اأقل من �صبعة اأ�صابيع حيث تعادل الفريقان �صلبياً 
يف الوقتن الأ�صلي والإ�صايف باملباراة النهائية لكاأ�س الأمم 

الأفريقية، التي ا�صت�صافتها الكامريون موؤخراً.
نظريه  على  امل�صري  املنتخب  ف��از  فقط،  اأي���ام  ثالثة  وقبل 

ال�صنغايل يف ذهاب هذا الدور احلا�صم بت�صفيات املونديال.
والآن، مل يعد الفريق امل�صري بحاجة اإىل هز �صباك املناف�س 
بقدر حاجته اإىل احلفاظ على نظافة �صباكه ملدة 90 دقيقة 

اأخرى يف مباراة الغد.
وكان "الفراعنة" حافظ على نظافة �صباكهم يف خم�س من 
اأفريقيا،  اأمم  الفريق يف كاأ�س  التي خا�صها  ال�صبع  املباريات 
املباراة  اإىل  طريقه  يف  فقط  هدفن  الفريق  �صباك  وتلقت 
اأمام نظريه  التي خ�صرها بركالت الرتجيح فقط  النهائية 

ال�صنغايل.

لركالت  الو�صول  اأن  ج��ي��داً  الآن  امل�صري  املنتخب  وي���درك 
ال�صنغال  ف��وز  ح��ال  الفريق  ل�صالح  ي��ك��ون  ل  ق��د  الرتجيح 
بهدف نظيف ل�صيما واأن "الفراعنة" �صيواجه وقتها اأف�صل 
حار�س مرمى يف العامل وهو اإدوارد ميندي الذي لعب دوراً 
اأفريقيا  اأمم  ك��اأ���س  بلقب  ال�صنغايل  املنتخب  ف��وز  يف  ب���ارزاً 
ال�صهر املا�صي، كما لعب دوراً مهماً يف فوز فريقه ت�صيل�صي 

الإجنليزي بلقب دوري اأبطال اأوروبا يف املو�صم املا�صي.
ولهذا، �صيكون اللعب على التعادل ال�صلبي وحماولة خطف 
"اأ�صود التريانغا" هو الهدف الأ�صا�صي  هدف ي�صعب مهمة 

للفراعنة يف مباراة الغد.
من  فقط  يوماً   50 بعد  الفريقن  بن  الغد  مباراة  وتاأتي 

مباراتهما املثرية يف نهائي كاأ�س الأمم الأفريقية.

من  ال��ث��اأري  بالطابع  الفريقن  بن  املواجهة  تت�صم  ولهذا، 
ناحية اإ�صافة اإىل اأهميتها البالغة، حيث يتاأهل الفائز منها 

اإىل احلدث الأبرز يف عامل كرة القدم.
هذه  نهاية  يف  الفائز  الفريق  بهوية  التكهن  �صعوبة  وم��ع 
امل���واج���ه���ة، ف����اإن ال�����ص��يء امل���وؤك���د اأن ال��ن�����ص��خ��ة امل��رت��ق��ب��ة من 
املونديال �صتفتقد واحداً من اأبرز القوى الكروية يف القارة 
يف  الأفريقي  النهائي  طريف  القرعة  اأوقعت  بعدما  ال�صوداء 

مواجهة حا�صمة على بطاقة التاأهل للمونديال.
الهزائم يف  �صجله خاليا من  امل�صري على  املنتخب  وحافظ 
حيث  املونديال،  بت�صفيات  املجموعات(  )دور  املا�صي  ال��دور 
حقق اأربعة انت�صارات وتعادل يف مباراتن ليت�صدر جمموعته 
بفارق �صبع نقاط اأمام املنتخب اجلابوين، كما �صجل لعبوه 

اأرب��ع م��رات فقط يف  اأه���داف واه��ت��زت �صباك الفريق  ع�صرة 
املباريات ال�صت، كما فاز الفريق ذهاباً على ال�صنغال يف الدور 

النهائي بالت�صفيات يوم اجلمعة املا�صي.
ويف املقابل، حقق "اأ�صود التريانغا" خم�صة انت�صارات وتعادل 
وحيد يف جمموعتهم بالت�صفيات، وت�صدر الفريق املجموعة 
بفارق ثماين نقاط اأمام منتخب توغو، واأحرز الفريق 15 

هدفاً واهتزت �صباكه اأربع مرات فقط يف املباريات ال�صتة.
يوم  ذه��اب��اً  "الفراعنة"  اأم��ام  بالهزمية  مني  الفريق  ولكن 
اجل��م��ع��ة واإن ج���اء ال��ه��دف ع��رب ال��ن��ريان ال�����ص��دي��ق��ة، حيث 
يف  اخل��ط��اأ  طريق  ع��ن  الفريق  لع��ب  �صي�صيه  �صاليو  �صجله 

مرمى فريقه.
وت��و���ص��ح ه��ذه الإح�����ص��ائ��ي��ات م��دى ق��وة ال��ه��ج��وم ال�صنغايل 
بقيادة النجم ال�صهري �صاديو ماين مهاجم ليفربول، والذي 
�صالح  حممد  امل�صري  مواجهة  يف  ج��دي��داً  حتدياً  يخو�س 
ال�صنوات  يف  العامل  لعبي  اأف�صل  واأح��د  ليفربول  يف  زميله 

القليلة املا�صية.
ورغم انتهائها بالتعادل ال�صلبي، كانت املباراة النهائية لكاأ�س 
الأمم الأفريقية اأظهرت مدى التفوق ال�صنغايل على نظريه 
املباراة  يف  ك��رة  التريانغا" 13  "اأ�صود  �صدد  حيث  امل�صري، 
ف�صل  واإن  للفراعنة  ت�صديدات  �صبع  مقابل  امل��رم��ى  ب��اجت��اه 

الفريقان يف هز ال�صباك يف نهاية الأمر.
الآونة  ال�صنغايل يف  التفوق  اإىل  اأخرى  اإح�صائية  كما ت�صري 
عام  بداية  منذ  م��ب��اراة   24 الفريق  الأخ���رية؛ حيث خا�س 
2021 حتى الآن، وخ�صر مباراتن فقط كما حافظ الفريق 
على �صجله خالياً من الهزائم يف اآخر 18 مباراة قبل مباراة 
اجلمعة املا�صية، فيما خا�س الفراعنة يف نف�س الفرتة 23 

مباراة وخ�صروا ثالث مباريات.
ولكن "اأ�صود التريانغا" ف�صل يف الرد خالل مباراة الذهاب 
املا�صي رغم اهتزاز �صباكه يف الدقيقة الرابعة  يوم اجلمعة 

من اللقاء، وهو ما مينح "الفراعنة" مزيداً من الثقة.

امل�صري  املنتخبان  فيها  يلتقي  التي  الثانية  امل��رة  وه��ذه هي 
وال�صنغايل يف ت�صفيات اأفريقيا للمونديال، حيث التقيا من 
قبل يف ت�صفيات مونديال 2002 وتعادل �صلبياً يف ال�صنغال 
دور  �صمن  اإي��اب��اً   0-1 ملعبه  على  امل�����ص��ري  املنتخب  وف���از 
املجموعات، ولكن التاأهل يف النهاية كان من ن�صيب "اأ�صود 
بفارق  املجموعة  ال�صنغايل  املنتخب  ت�صدر  حيث  تريانغا"، 

الأهداف اأمام م�صر.
للمنتخب  الفني  املدير  كارلو�س كريو�س  الربتغايل  ويعول 
الالعبن مثل حممد �صالح  ع��دد من  خ��ربة  امل�صري على 
�صهري  )ب��ا���ص��اك  تريزيغيه  ح�صن  وحم��م��ود  ليفربول  جن��م 
واملهاجم  الإجن��ل��ي��زي(  )اآر���ص��ن��ال  النني  ال��رتك��ي( وحم��م��د 
وعمر  ال��رتك��ي(  ���ص��راي  )غلطة  حممد  م�صطفى  اخلطري 
مرمو�س )�صتوتغارت الأملاين( اإ�صافة حلار�س املرمى حممد 

ال�صناوي قائد فريق الأهلي امل�صري.
فريق برياميدز،  علي جرب مدافع  ا�صتدعاء  وق��رر كريو�س 
بعد  ال��غ��د  مل��واج��ه��ة  لقائمته  الأه��ل��ي  م��داف��ع  ربيعه  ورام���ي 
اإ�صابة حممد عبد املنعم يف الأنف وحاجته جلراحة بجانب 

غياب حممود الون�س عن لقاء الإياب لالإيقاف.
من  مم��ي��زة  كتيبة  ع��ل��ى  �صي�صيه  األ��ي��و  يعتمد  امل��ق��اب��ل،  ويف 
الالعبن املحرتفن خلو�س هذه املواجهة، حيث يتقدم هذه 
الإجنليزي(  اإدوار ميندي )ت�صيل�صي  املرمى  الكتيبة حار�س 
اأف�����ص��ل ح��ار���س م��رم��ى يف ال��ع��امل وك��ذل��ك ك��ل م��ن �صاديو 
)واتفورد  ���ص��ار  واإ�صماعيال  الإجن��ل��ي��زي(  )ليفربول  م��اين 
وحبيب  الفرن�صي(  )مار�صيليا  دي��اجن  وبامبا  الإجن��ل��ي��زي( 
�صان  )باري�س  واإدري�صا جاي  الفرن�صي(  )�صرتا�صبورج  ديالو 
بال�س  )ك��ري�����ص��ت��ال  ك��وي��ات��ي  و�صيخو  ال��ف��رن�����ص��ي(  ج��ريم��ان 

الإجنليزي(.
ويفتقد املنتخب ال�صنغايل يف مباراة الغد جهود املدافع عبدو 
ديالو )باري�س �صان جريمان( الذي اأ�صيب يف مباراة الذهاب 

يوم اجلمعة املا�صي.

دفاع »الفراعنة« يتحدى ماين ورفاقه يف موقعة حا�ضمة 

حماربو ال�ضحراء يرتب�س باأ�ضود الكامريون 
يف غ�صون اأ�صابيع قليلة، اأثبت املنتخب اجلزائري لكرة 
بلما�صي يف  امل��درب جمال  الإب��ق��اء على  ق��رار  اأن  القدم 
رغم  للغاية  �صائباً  ك��ان  للفريق  الفني  املدير  من�صب 
الإخفاق الكبري يف بطولة كاأ�س الأمم الأفريقية 2021، 
التي ا�صت�صافتها الكامريون مطلع العام احلايل. وقاد 
بلما�صي الفريق لالإفاقة ال�صريعة من �صدمة اخلروج 
اأفريقيا، والتي خا�صها الفريق  املبكر من بطولة كاأ�س 
مهماً  ف��وزاً  الفريق  وحقق  الأفريقي،  لقبه  للدفاع عن 
خ����ارج م��ل��ع��ب��ه ع��ل��ى ح�����ص��اب ن��ظ��ريه ال���ك���ام���ريوين يوم 

اجلمعة املا�صي يف ذهاب الدور الفا�صل.
واأ�صبح املنتخب اجلزائري بحاجة اإىل مزيد من اليقظة 
والرتكيز خالل 90 دقيقة فقط يف مباراته اأم�س باإياب 
املونديال  الظهور يف  اإىل  العودة  اأج��ل  ال��دور من  نف�س 
بعد الغياب عن الن�صخة املا�صية التي ا�صت�صافتها رو�صيا 

يف 2018.
ورغم فوزه يف مباراة الذهاب 1-0 يوم اجلمعة املا�صي، 
العتماد  اأن  بلما�صي  بقيادة  اجلزائري  املنتخب  يدرك 
خا�صة  كبرياً  خطراً  �صيكون  النتيجة  ه��ذه  على  كثرياً 
غري  "الأ�صود  ال��ك��ام��ريوين  املنتخب  ه��و  مناف�صه  واأن 
املرو�صة" الذي اأحرز املركز الثالث يف كاأ�س اأمم اأفريقيا 

ال�صهر املا�صي.
و�صبق للفريقان اأن التقيا على ا�صتاد م�صطفى ت�صاكر، 
الذي ي�صت�صيف مباراة الإياب اليوم ،وذلك يف 2016 
ذهاباً �صمن دور املجموعات بالت�صفيات املوؤهلة ملونديال 
الإياب  م��ب��اراة  انتهت  فيما   ،1-1 وت��ع��ادل   2018
 ،0-1 الأر�����س  اأ���ص��ح��اب  ل�صالح  ب��ال��ك��ام��ريون  بينهما 
الت�صفيات  ه���ذه  م��ن  ال��ي��دي��ن  ال��ف��ري��ق��ان �صفر  وخ���رج 
حيث كانت �صدارة املجموعة وبطاقة التاأهل من ن�صيب 

املنتخب النيجريي.
اأم�����ام املنتخب  ال�����ص��ع��ب��ة  امل��واج��ه��ة  وج�����اءت 

بت�صفيات  النهائي  ال���دور  يف  ال��ك��ام��ريوين 
الكبوة  م��ن  قليلة  اأ�صابيع  بعد  امل��ون��دي��ال 
ال�����ص��ح��راء يف بطولة  مل��ح��ارب��ي  ال��ط��ارئ��ة 

كاأ�س الأمم الأفريقية 2021.
وتخل�س املنتخب اجلزائري �صريعاً 

ال�����ص��ي��ئ��ة التي  ال���ذك���ري���ات  م���ن 
البطولة  م���ن  ب���ه  اأط����اح����ت 

مالعب  ع���ل���ى  ال����ق����اري����ة 
الكامريون وحقق الفوز 

ع��ل��ى ن��ف�����س امل��ل��ع��ب يف 
�صهد  ال��������ذي  دوال 
م����ب����اري����ات����ه ال���ث���الث 
الأفريقية  بالبطولة 
)ك����ان����ون  ي����ن����اي����ر  يف 

الثاين( املا�صي.
و�������ص������اف������ر امل���ن���ت���خ���ب 

مطلع  يف  اجل������زائ������ري 
اإىل  احل��������������ايل  ال���������ع���������ام 

الدفاع  ب��ه��دف  ال��ك��ام��ريون 
ال�������ق�������اري، لكن  ل���ق���ب���ه  ع�����ن 
ب�����ص��دة وودع  اأخ���ف���ق  ال��ف��ري��ق 

الأول  ال�������دور  م����ن  ال���ب���ط���ول���ة 
حتقيق  دون  املجموعات(  )دور 

املباريات  م�صل�صل  البطولة  ه��ذه  قطعت  كما  ف��وز  اأي 
خاللها  حافظ  م��ب��اراة   35 بعد  هزمية  دون  املتتالية 
الهزائم  من  خالياً  �صجلهم  ال�صحراء" على  "حماربو 
العاملي بهذا  القيا�صي  الرقم  الفريق يف معادلة  ليف�صل 
مباراة   37( الإيطايل  املنتخب  با�صم  وامل�صجل  ال�صاأن 

متتالية(.
املدرب جمال بلما�صي مديراً  الإخفاق، ظل  ورغم هذا 
اإىل  الفريق  ق��ي��ادة  يف  جن��ح  واأن���ه  ل�صيما  للفريق  فنياً 
اللقب القاري يف 2019 بعد غياب حماربي ال�صحراء 
للمرة  البطولة  بلقب  ف���وزه  منذ  التتويج  من�صة  ع��ن 

الأوىل على ملعبهم يف 1990.
ويلتقي الفريقان اإياباً اليوم يف البليدة، ويتطلع بلما�صي 
اإىل تعوي�س الإخفاق يف رحلة الدفاع عن اللقب القاري 
العاملية من  البطولة  الظهور يف  اإىل  العودة  من خالل 

خالل الن�صخة املقبلة املقررة يف قطر هذا العام.
قطر،  يف  النهائيات  اإىل  اجل��زائ��ري  املنتخب  ع��رب  واإذا 
�صتكون هذه هي امل�صاركة اخلام�صة له يف تاريخ املونديال 
رو�صيا  يف   2018 ن�صخة  ع��ن  غ��اب  ال��ف��ري��ق  ب���اأن  علما 
اأفريقيا  بجنوب   2010 يف  متتاليتن  م�صاركتن  بعد 

و2014 بالربازيل.
بقوة  مرهونة  �صتكون  اجل��زائ��ري  املنتخب  اآم��ال  ولكن 
القيا�صي  الرقم  �صاحب  الكامريوين  املنتخب  فعل  ردة 
بر�صيد  العاملية  بالبطولة  امل�صاركات  الأفريقي يف عدد 

�صبع م�صاركات �صابقة.
املحرتفن  من  مميزة  جمموعة  على  بلما�صي  ويعول 
يف م��ق��دم��ت��ه��م ري���ا����س حم���رز جن���م م��ان�����ص�����ص��رت �صيتي 
الإجنليزي واإ�صالم �صليماين مهاجم �صبورتنج ل�صبونة 
الكامريون  على  الفوز  ه��دف  �صجل  وال��ذي  الربتغايل 
املا�صي، فيما يغيب بغداد بوجناح مهاجم  يوم اجلمعة 
الريان  جنم  براهيمي  ويا�صن  القطري  ال�صد 
يف  اجل��زائ��ري  املنتخب  �صفوف  ع��ن  القطري 
هذه املواجهة. وعلى عك�س ما حدث يف املنتخب 
اجلزائري، وعلى الرغم من احتالل املنتخب 
الكامريوين )الأ�صود غري املرو�صة( للمركز 
الأفريقية،  الأمم  ك��اأ���س  يف  ال��ث��ال��ث 
اأطاح الحتاد الكامريوين للعبة 
اأنطونيو  الربتغايل  باملدرب 
وا�صتبدله  ك��ون�����ص��ي�����ص��او 
ب�����������امل�����������درب ال������وط������ن������ي 

ريجبورت �صوجن.
على  ����ص���ون���غ  وي�����ع�����ول 
جم�����م�����وع�����ة مم����ي����زة 
م��ن ال��الع��ب��ن مثل 
فن�صان  امل��ه��اج��م��ن 
اأبو بكر وك��ارل توكو 
اللذين  اإي����ك����ام����ب����ي 
ت�صدرا قائمة هدايف 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س الأمم 
املا�صية  الأف��ري��ق��ي��ة 
منهما  ك�������اًل  ول�����ك�����ن 
ال�صباك  ه���ز  يف  ف�����ص��ال 
خالل مباراة الذهاب يوم 

اجلمعة املا�صي.

الأفريقية  الأمم  كاأ�س  بطولة  يف  تلقاها  التي  ال�صدمة  رغ��م 
2021 وامل�صاكل التي ي�صهدها الفريق، قطع املنتخب املغربي 
كاأ�س  لبطولة  التاأهل  طريق  على  هائلة  خطوة  ال��ق��دم  لكرة 
الكونغو  منتخب  م��ع   1-1 بتعادله  قطر  يف   2022 ال��ع��امل 

الدميقراطية يف عقر دار الأخري يوم اجلمعة املا�صي.
تقدمي  اإىل  اأطل�س"  "اأ�صود  امل��غ��رب��ي  املنتخب  يحتاج  والآن، 
يف  الثالثاء  اليوم  دقيقة   90 م��دار  على  احلقيقي  م�صتواهم 
مباراة الإياب اأما املنتخب الكونغويل بالدور النهائي احلا�صم 
اأجل  من   2022 ملونديال  املوؤهلة  الأفريقية  الت�صفيات  من 
التوايل  على  الثانية  للن�صخة  العاملية  البطولة  يف  ال��ظ��ه��ور 

وال�صاد�صة يف التاريخ.
الفوز  الذهاب، �صيكون  اإليها مباراة  انتهت  التي  النتيجة  ومع 
باأي نتيجة اأو التعادل ال�صلبي كافياً ليعرب "اأ�صود اأطل�س" اإىل 

النهائيات التي ت�صت�صيفها قطر اأواخر العام احلايل.
الأفريقية  بالت�صفيات  املجموعات  دور  يف  رائعة  م�صرية  وبعد 
امل���وؤه���ل���ة ل��ل��م��ون��دي��ال، ح��ظ��ي امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي ل��ك��رة القدم 
الأمم  ك��اأ���س  ف��ع��ال��ي��ات  خ��و���س  ق��ب��ل  للغاية  ق��وي��ة  برت�صيحات 

الأفريقية، التي ا�صت�صافتها الكامريون قبل عدة اأ�صابيع.
اأمام  بالهزمية  الثمانية  دور  من  البطولة  ودع  الفريق  ولكن 
ال�صتفهام  عالمات  من  العديد  ليثري   2-1 امل�صري  نظريه 
اإ�صافة  ال��ن��ج��وم  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ت��زخ��ر  ���ص��ف��وف��ه  واأن  ل���ص��ي��م��ا 
قيادة  حت��ت  املا�صية  ال�صنوات  يف  للفريق  الفني  لال�صتقرار 

املدير الفني البو�صني وحيد خليلودزيت�س.
يف  املتاحة  ال�18  النقاط  جميع  اأح��رز  املغربي  املنتخب  وك��ان 
فاز  حيث  املونديال،  ت�صفيات  من  املجموعات  ب��دور  م�صريته 
خا�س  الفريق  ولكن  جمموعته،  يف  ال�صتة  امل��ب��اري��ات  بجميع 

جميع هذه املباريات على ملعبه يف الرباط والدار البي�صاء.
اإخفاق الفريق يف اختباره  وقد يكون يف هذا بع�س ال�صر وراء 
على  ق��ادر  اأن��ه  على  الدليل  الآن  ميتلك  ولكنه  الأمم،  بكاأ�س 
انتزع  حيث  اأي�����ص��اً  ملعبه  خ���ارج  ال�صعبة  الخ��ت��ب��ارات  اجتياز 
تعادًل اإيجابياً ثميناً مع نظريه الكونغويل ذهاباً يوم اجلمعة 
بنجاح يف  املواجهة  اأطل�س" ل�صتكمال  "اأ�صود  املا�صي. ويحتاج 
ي�صعى  ال��ذي  الكونغويل  املنتخب  طموح  ل�صرب  الغد  م��ب��اراة 
للظهور الثاين يف املونديال بعد 48 عاماً من ظهوره الوحيد 

ال�صابق يف البطولة العاملية من خالل ن�صخة 1974 باأملانيا.

و�صاعف من �صعوبة املهمة يف هذا الدور احلا�صم من ت�صفيات 
مل  داخلية  م�صاكل  م��ن  ي��ع��اين  املغربي  الفريق  اأن  امل��ون��دي��ال 
ي�صتطع اجتيازها رغم اأنها تفجرت قبل كاأ�س الأمم الأفريقية 
الفريق  جنوم  بع�س  مع  خليلودزيت�س  م�صاكل  ب�صبب  املا�صية 
الذي  الإجنليزي  ت�صيل�صي  جنم  زيا�س  حكيم  مقدمتهم  ويف 
بعد  ال��دويل  اللعب  اعتزاله  املا�صي  )�صباط(  اأعلن يف فرباير 
يف  �صارك  ال��ذي  الفريق  قائمة  من  له  خليلودزيت�س  ا�صتبعاد 

بطولة كاأ�س الأمم الأفريقية.
ورغم ا�صتدعائه من قبل خليلودزيت�س ا�صتعدادا لهذا املواجهة 
مع الكونغو الدميقراطية، رف�س زيا�س وزميله ن�صري مزراوي 
الن�صمام للفريق ليكونا من اأبرز الغائبن عن �صفوف اأ�صود 

اأطل�س يف هذه املواجهة احلا�صمة.
من  بكتيبة  املواجهة  ه��ذه  خليلودزيت�س  يخو�س  ه��ذا،  ورغ��م 
املحرتفن املميزين الذين ميكن العتماد عليهم مثل اأ�صرف 
بونو  ويا�صن  الفرن�صي  جريمان  �صان  باري�س  لع��ب  حكيمي 
واتفورد  جنم  ل��وزا  وعمران  الإ�صباين  اأ�صبيلية  مرمى  حار�س 
الإجن��ل��ي��زي وي��و���ص��ف ال��ن�����ص��ريي وم��ن��ري احل�����دادي مهاجمي 

اأ�صبيلية الإ�صباين. ويف املقابل ، وعلى الرغم من نتيجة مباراة 
الذهاب، ما زال املنتخب الكونغويل يتم�صك بالأمل يف العودة 
ع��ل��ى خ���ربة م��دي��ره ال��ف��ن��ي الأرجنتيني  ل��ل��م��ون��دي��ال م��ع��ت��م��داً 
ه��ي��ك��ت��ور ك��وب��ر ���ص��اح��ب ال��ت��اري��خ ال��ت��دري��ب��ي ال��ك��ب��ري، وال���ذي 
والتي  امل��ون��دي��ال  م��ن  املا�صية  للن�صخة  امل�صري  املنتخب  ق��اد 

ا�صت�صافتها رو�صيا يف 2018.
وت���وىل ك��وب��ر م�����ص��وؤول��ي��ة املنتخب ال��ك��ون��غ��ويل يف م��اي��و -اأي���ار 
2021، ليقود الفريق اإىل ختام ناجح ومثري يف دور املجموعات 
بت�صفيات املونديال خا�صة مع الفوز على منتخب بنن �صاحب 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف امل��ج��م��وع��ة وذل����ك يف اجل��ول��ة الأخ�����رية من 

مباريات دور املجموعات.
اأ���ص��ح��اب اخلربة  الالعبن  م��ن  ك��وب��ر على جمموعة  وي��ع��ول 
مثل  ولع��ب��ن  مبوكاين  ديومري�صي  املهاجم  بقيادة  الكبرية 

�صيدريك باكامبو وتيو بوجنوندا.
ويحتاج املنتخب الكونغويل اإىل حتقيق الفوز باأي نتيجة غدا 
لي�صمن  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  نتيجة  اأك��رب من  بنتيجة  التعادل  اأو 

التاأهل اإىل املونديال.

مباراة  يف  القدم  لكرة  الغاين  للمنتخب  الوا�صح  التفوق  مع 
يوم  النيجريي  �صيفه  �صباك  ه��ز  يف  ال��ف��ري��ق  ف�صل  ال��ذه��اب، 
اجلمعة املا�صي ليلقي بالكرة يف ملعب "الن�صور اخل�صر" الذي 
العامل  كاأ�س  بطولة  اإىل  التاأهل  بطاقة  حلجز  الأق��رب  اأ�صبح 
2022 يف قطر. وتعادل املنتخب الغاين مع نظريه النيجريي 
الدور  بذهاب  كوما�صي  مدينة  يف  املا�صي  اجلمعة  ي��وم  �صلبياً 
النهائي احلا�صم من الت�صفيات الأفريقية املوؤهلة لكاأ�س العامل 
باأي  الفوز  اإىل  بحاجة  نيجرييا"  "ن�صور  لي�صبح   ،2022
اأجل  الثالثاء من  اليوم  الإي���اب  م��ب��اراة  ملعبه يف  على  نتيجة 

التاأهل اإىل املونديال.
وجنح  الذهاب،  لقاء  يف  وقوية  ممتعة  مباراة  الفريقان  وق��دم 
املنتخب النيجريي يف الت�صدي لكل املحاولت الهجومية من 
املنتخب الغاين )النجوم ال�صوداء( الذي كان الأكرث ا�صتحواذاً 

ي�صدد لعبو  فيما مل  والأخ��ط��ر هجومياً  والأك��رث  الكرة  على 
نيجرييا اأي كرة خطرية بن الثالث خ�صبات كما كان الفريق 

اأقل من امل�صتوى املتوقع يف الناحية الهجومية.
الإمكانيات  تظهر  قد  ملعبه،  على  الإي��اب  مباراة  خو�س  ومع 
لعبوه  اأ�صبح  بعدما  ل�صيما  النيجريي  للمنتخب  احلقيقية 

على بعد 90 دقيقة فقط من بلوغ املونديال.
�صجله  موا�صلة  ال��ق��دم يف  ل��ك��رة  ال��غ��اين  املنتخب  اأم���ل  وت��ب��دد 
بالت�صفيات  ملعبه  ع��ل��ى  يخو�صها  ال��ت��ي  ب��امل��ب��اري��ات  ال���رائ���ع 
الأف��ري��ق��ي��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ب��ط��ولت ك��اأ���س ال���ع���امل، ح��ي��ث �صقط يف 
ف��خ ال��ت��ع��ادل ال�صلبي ب��ه��ذه امل��ب��اراة �صمن امل��واج��ه��ة ال��ت��ي تعد 
حيث  الأفريقية،  ال��ق��ارة  يف  العريقة  الدولية  الديربيات  من 
جتمع بن منتخبي الدولتن اجلارتن غانا ونيجرييا. وكان 
اآخر  الهزائم يف  الغاين حافظ على �صجله خالياً من  املنتخب 

الت�صفيات،  ه��ذه  يف  املجموعات  ب��دور  خا�صها  م��ب��اري��ات  اأرب���ع 
وحقق ثالثة انت�صارات يف هذه املباريات الأربع، وكان اأحدثها 
الفوز 1-0 على منتخب جنوب اأفريقيا، ولكنه ف�صل يف حتقيق 
املا�صي لت�صبح  فوز مطمئن على ن�صور نيجرييا يوم اجلمعة 
اآمال الفريق لبلوغ املونديال يف مهب الريح. وحافظ الفريق 
26 مباراة  اآخ���ر  ال��ه��زائ��م يف  م��ن  ال��غ��اين ع��ل��ى �صجله خ��ال��ي��اً 
لبطولت  املوؤهلة  الأفريقية  بالت�صفيات  ملعبه  على  خا�صها 
29 مباراة خا�صها  اآخر  العامل وخ�صر مباراة واح��دة يف  كاأ�س 
هو  يكن  مل  ال��ت��ع��ادل  ول��ك��ن  امل��ون��دي��ال،  بت�صفيات  ملعبه  على 
النتيجة التي يحتاجها الفريق يف مواجهة �صعبة اأمام "ن�صور 
نيجرييا". وقدم املنتخب النيجريي حتى الآن م�صرية مميزة 
يف الت�صفيات احلالية وكانت اآخر نتائجه يف دور املجموعات هي 

التعادل 1-1 مع منتخب كيب فريدي )الراأ�س الأخ�صر(.

اأ�ضود اأطل�س يتطلع للمونديال من بوابة الكونغو

ن�ضور نيجرييا يواجه »النجوم ال�ضوداء« حل�ضم التاأهل 
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الفجر الريا�ضي

اأع����رب امل��ق��ات��ل الإم���ارات���ي حممد 
ي���ح���ي���ى ع�����ن �����ص����ع����ادت����ه ب����اإجن����از 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ل��ق��ب��ه ب���ط���اًل يف 
ا  اأي�صً وقال" �صعيد  اخلفيف  وزن 
الحتاد  حلبة  يف  وال��ف��وز  باللعب 
اإن�����ص��اء ه��ذه ال�صالة  اأري��ن��ا وم��ن��ذ 
واأنا اأمتنى اللعب فيها فهي مكان 

اإلهام املقاتلن والأبطال. 
دولة  اإىل  ال���ف���وز  ي��ح��ي��ى  واأه�����دى 
موؤكًدا  �صقيقه،  واإىل  الإم�����ارات، 

من�صة  خ�������الل  م������ن  وال����ت����م����ي����ز 
منحتهم  التي  الإم���ارات  حماربي 
اأمام  مهارتهم  لإظ��ه��ار  الفر�صة 
حديثة  نهاية  ويف   ، اأجمع  العامل 
وجه ال�صكر اإىل العا�صمة اأبوظبي 
حممد  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ���ص��ع��ادة  واإىل 
الها�صمي واإىل فوؤاد دروي�س واإىل 
ال����ذي دع��م��ه يف �صالة  اجل��م��ه��ور 
النزال  بقية  اأري��ن��ا.  ويف  الحت���اد 
الدبل  ع��ب��داهلل  الإم���ارات���ي  تغلب 

ك�سب �خلرب�ت عرب �لحتكاك
احلمادي  اإب��راه��ي��م  اأع���رب حممد 
ال���ع�������ص���و امل����ن����ت����دب وال���رئ���ي�������س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة الإم��������ارات 
�صعادته  ع���ن  ال���ن���ووي���ة،  ل��ل��ط��اق��ة 
بامل�صتويات التي �صهدتها بطولت 
�صل�صلة حماربي الإم��ارات، موؤكدا 
يكتب  وال���ت���األ���ق  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  اأن 

دائما للعا�صمة اأبوظبي. 
ويقول احلمادي يف ت�صريحات اأن 

امل�صرية  م���وا����ص���ل���ة  ع���ل���ى  ع���زم���ه 
وتطوير م�صتواه يف جمال الفنون 
املزيد  وح�صد  املختلطة  القتالية 
اأمام  النزال  وا�صفاً  الأل��ق��اب،  من 
اأنه  م��و���ص��ح��ا  بال�صعب  اجل��غ��دل 
والفوز  ل��ل��م��ن��اف�����ص��ة  ب��ق��وة  ت����درب 
الإم���ارات  باللقب يف  والح��ت��ف��اظ 
اأكد  وب���دوره،  جمهورها.   وي�صعد 
ال��ب��ط��ل ع��ل��ي ال��ق��ي�����ص��ي ع��ل��ى اأن 
القدرة  اأث��ب��ت��وا  ال��ع��رب  الأب���ط���ال 

وليد  امل�������ص���ري  م���ن���اف�������ص���ه  ع���ل���ى 
وكما  امل���ت���و����ص���ط،  وزن  يف  ���ص��ع��ي��د 
على  جابر  ح�صناء  املغربية  ف��ازت 
وزن  يف  �صنغول  �صربية  الرتكية 
نزال  نتيجة  األغيت  وكما  الذبابة، 
البو�صهري  ع����ب����داهلل  ال���ك���وي���ت���ي 
واملغربي يا�صن ناجد ب�صبب ركلة 
غري قانونية، وفاز الأردين فار�س 
ع�صي على اللبناين فيليب م�صعود 

بقرار احلكام. 

من  ال�صل�صلة  هذه  اإقامة  توا�صل 
البطولة يدعم ب�صكل لفت األعاب 
ال��ف��ن��ون ال��ق��ت��ال��ي��ة يف الإم�������ارات، 
وبالأخ�س اأبوظبي، التي اأ�صبحت 
ريا�صات  ت��اري��خ  يف  ف��ارق��ة  عالمة 
الألعاب القتالية، داعيا الالعبن 
امل��واط��ن��ن اإىل ال��ت��واج��د دائ��م��ا يف 
م��ث��ل ه����ذه ال���ب���ط���ولت م���ن اأج���ل 
الحتكاك  ع���رب  اخل�����ربات  ك�����ص��ب 
ب��اأب��رز ال��ن��ج��وم واحل�����ص��ول منهم 

•• تغطية – رم�سان عطا

حممد  الإم��ارات��ي  البطل  حافظ 
اخلفيف  ال���وزن  لقب  على  يحيى 
للن�صخة  ال���رئ���ي�������س  ال�����ن�����زال  يف 
بطولة  م���ن  ال�����ص��اب��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
للفنون  الإمارات"  "حماربي 
القتالية املختلطة، والتي اختتمت 
اأرينا بجزيرة  على �صالة الحت��اد 
بتنظيم  اأم�������س،  اأول  م�����ص��اء  ي��ا���س 
فيه  توج  وقت  يف  الريا�صية،  باملز 
وزن  بلقب  القي�صي  علي  الأردين 
الري�صة على امل�صري اأحمد فار�س 
يف وزن الري�صة، لي�صبح بذلك اأول 
الن�صخة  لقبي  بن  يجمع  مقاتل 

العربية والدولية. 
وح�صر مناف�صات البطولة ال�صيخ 
ح��م��دان ب��ن ���ص��ل��ط��ان ب��ن حمدان 
�صعادة  الفائزين  وت��وج  نهيان  اآل 
الع�صو  احلمادي  اإبراهيم  حممد 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���ن���ت���دب 
ملوؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية، 
و�صعادة حممد بن دملوك الظاهري 
القتالية  ال��ف��ن��ون  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
امل���خ���ت���ل���ط���ة ب�����احت�����اد الإم�����������ارات 
وفوؤاد   ،MMAو للجوجيت�صو 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  دروي�������س 
باملز  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
الريا�صية، بح�صور طارق املهريي 
الإمارات  لحتاد  التنفيذي  املدير 
للمواي تاي الأمن العام لالحتاد 
"املقاتل  وج����اء جن����اح  ال���ع���رب���ي.  
يف  ي���ح���ي���ى  حم���م���د  الإماراتي" 
نزال  عقب  اللقب  على  احل��ف��اظ 
املقاتل  ق���وي وم��ث��ري يف م��واج��ه��ة 
امل���غ���رب���ي حم��م��د اجل���غ���دل وك���ان 
احل�����ص��م ع���رب ال���ص��ت�����ص��الم لينال 
بذلك حممد يحيى اللقب للمرة 
القدرات  بذلك  وليوؤكد  الثانية  
لي�صري  بها  يتمتع  التي  القتالية 
ال��ب��ط��ل الإم���ارات���ي واث���ق اخلطى 

نحو الدخول لعامل النجومية.

على مزيد من املهارات. 
واأ�صاف احلمادي بالتاأكيد على اأن 
الإمارات  اإقامة بطولت حماربي 
من  ك��ب��ري  وب��ع��دد  م�صتمر  ب�صكل 
دولة  مكانة  على  يحافظ  الن�صخ 
العاملية  اخل��ري��ط��ة  يف  الإم�������ارات 
والتي  القتالية  الألعاب  لبطولت 
لها  مهما  ومكانا  مركزا  اأ�صبحت 

من بن خمتلف دول العامل. 

جناح كبري ،، و�سكر و�متنان
اأك����د ف����وؤاد دروي�س  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
ال��ع��امل��ي��ة يف  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��م��ع��ة  اأن 
ا�صت�صافة الأحداث وما تتمتع به 
اإم��ك��ان��ي��ات يف ك��اف��ة اجلوانب  م��ن 
�صنع الفارق يف جناح الن�صخ التي 
 " الآن حتت مظلمة  نظمت حتى 
 UAE WARRIORS
ال�صورة  اأبوظبي يف  واأن وجود   ،"

اأعطى ثقاًل للبطولة. 
منظمة  اأي  اإن  دروي���������س:  وق�����ال 
ريا�صية يكون هدفها هو الو�صول 
التي  النجاحات  واأن  العاملية،  اإىل 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال��ن�����ص��خ  ���ص��ه��دت��ه��ا 
"حماربي  اأن  اأك�����دت  الآن  ح��ت��ى 
اإىل  ب��ال��ف��ع��ل  و���ص��ل��ت  الإمارات" 
مبكانة  حتظى  واأ�صبحت  العاملية 
ك���ب���رية ل����دى امل���ق���ات���ل���ن.  وح���ول 
با�صت�صافة  حتقق  ال���ذي  ال��ن��ج��اح 
 ،)28(  ،)27( ال���ث���الث  ال��ن�����ص��خ 
وال���دول���ي���ة  الأف����ري����ق����ي����ة   )29(
مدار  على  التوايل  على  والعربية 
اأي�����ام اجل��م��ع��ة وال�����ص��ب��ت والأح����د 
وج����ه ف�����وؤاد دروي�������س ال�����ص��ك��ر اإىل 
رئي�س  الها�صمي  عبداملنعم  �صعادة 
والآ�صيوي  الإم��ارات��ي  الحت��ادي��ن 
الأول  وال���ن���ائ���ب  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و 
ل���الحت���اد ال�����دويل وف���ري���ق فريق 
عمل �صركة باملز الريا�صية الذين 
و���ص��ل��وا ال��ل��ي��ل ب��ال��ن��ه��ار م��ن اأجل 
ال���ث���الث يف حلة  ال��ن�����ص��خ  اإخ�������راج 

زاهية. 

بطل �إمار�تي يحافظ على لقب �لعربية و�لقي�سي بطل وزن �لري�سة 

»حماربي الإمارات« تختتم الن�ضخ الثالث وتخطف اأنظار العامل

فارقة يف �لفنون �لقتالية  عالمة  باتت  �أبوظبي   : �حلمادي  • حممد 
�أعطى ثقاًل للبطولة �ل�سورة  يف  �أبوظبي  وجود  دروي�س:  • فوؤ�د 

 • حماربي �لإمار�ت و�سلت �لعاملية و�أ�سبحت حتظى مبكانة كبرية لدى �ملقاتلني
وهديف حتقيق �ملزيد من �لألقاب �لإمار�ت  دولة  �إىل  �لفوز  �أهدي  يحيى:   • حممد 

�لقدرة و�لتميز من خالل من�سة حماربي �لإمار�ت �أثبتو�  �لعرب  �لأبطال  �لقي�سي:  • علي 

ك�سفت عن مو�هب �ساعدة

جناح كبري ل�ضباق دبي جونيور ريغاتا للقوارب ال�ضراعية احلديثة
•• دبي -الفجر

حقق �صباق دبي جونيور ريغاتا  للقوارب ال�صراعية 
احلديثة والذي نظمه نادي دبي الدويل للريا�صات 
البحرية �صمن فعاليات املو�صم الريا�صي البحري 
2021 2022- جناحا فنيا وتنظيميا كبريين 
يف  امل�صتقبل  اأبطال وبطالت  نخبة من  مب�صاركة 
هذه الريا�صة.  واأقيم ال�صباق يوم اأول من اأم�س 
�صواطئ جمريا يف �صورة متجددة من  الأح��د يف 
للريا�صات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  التعاون بن  �صور 
-دو�صك-  ال�صاطئ  ل���زوارق  دب��ي  ون��ادي  البحرية 
بامل�صاركن حتت  ا�صت�صاف احل��دث ورح��ب  ال��ذي 
حيث  التجديف  ال�����ص��راع  الإم�����ارات  احت���اد  مظلة 
فئتن  األقاب  على  وامل�صاركات   امل�صاركون  تناف�س 
17 �صنة  407 حتت  اثنن الأوىل  ق��وارب ليزر 

والثانية قوارب اوبتم�صت حتت 14 �صنة.
مراحل  خلم�س  ام��ت��دت  التي  املناف�صات  وك�صفت 
اأب��ن��اء وب��ن��ات اجلاليات  ع��ن م��واه��ب �صاعدة م��ن 
املقيمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة والذين 
حر�صوا على خو�س التحدي الذي اأقيم يف اأجواء 

مليئة بالإثارة والت�صويق وفق اأعلى معايري الأمن 
وفرتها  والتي  التنظيمية  وال�صوابط  وال�صالمة 

اللجنة الفنية امل�صرفة على ال�صباق.
والفائزات  الفائزين  بتتويج  وقام  املناف�صات  تابع 
ادارة  احتاد  حممد عبداهلل حارب ع�صو جمل�س 

التنفيذي  امل��دي��ر   والتجديف  لل�صراع  الإم����ارات 
وحممد  البحرية  للريا�صات  ال��دويل  دبي  لنادي 
ل���زوارق  دب���ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال��ك��م��دة 
ال�صاطئ  -دو�صك- ويو�صف الب�صتكي مدير ق�صم 
ال�صراع يف نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية 

واأحمد ال�صويدي رئي�س جلنة احلكام.
�صنة   17 حت��ت   407 ل��ي��زر  مناف�صات  يف  وت��األ��ق 
نوح  اأ�صول مينية   الأملانيان من  ال�صقيقان  ذكور 
الأول  املركزين  اأح��رزا  اللذين  ويعقوب احلمادي 
والثاين على التوايل فيما حل ثالثا  الربيطاين 

جنحت  ن��غ��وريل  الفتيات  ول���دى   كامبيل   ري���ان 
على  احل�صول  يف  راو  ونيمرت  ك��اور  ال�صقيقتان 

املركزين  الأول والثاين.
و�صهدت مناف�صات اوبتم�صت حتت 14 �صنة تناف�س 
اأ�صفرت  حيث  وامل�صاركات  امل�صاركن  ب��ن  �صاخنا 

املراكز  ع��ل��ى  بريطانية  �صيطرة  ع��ن  امل��ن��اف�����ص��ات 
الأوىل وفاز باملركز الأول ويليام بورغ�صي  وحل 
وا�س  الثالث  املركز  ون��ال  ولي�صت  دومنيك  ثانيا 
في�س ولدى الفتيات ح�صلت البولندية كورنيليا  
ال�صرتالية  ون��ال��ت  الأول   امل��رك��ز  ع��ل��ى  ب��اج��اك 

فيلي�صيتي وودرو املركز الثاين.
تعد مناف�صات بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب 
دبي  ن���ادي  وال��ت��ي ينظمها  ال�����ص��راع��ي��ة احل��دي��ث��ة 
واأقدم  اأع���رق  اأح���د  البحرية  للريا�صات  ال���دويل 
�صباقات القوارب ال�صراعية احلديثة اأي انطلقلت 
النادي  اإ���ص��ه��ار  بعد   2000 ع��ام  الأوىل  وللمرة 
وحينها   1999 ع��ام  حديث  �صراع  مدر�صة  لأول 

ا�صتقطبت نخبة من حمبي هذه الريا�صة.
املا�صية  امل��وا���ص��م  وت��وا���ص��ل��ت م�����ص��رية احل���دث يف 
ب��ح��ل��ة م�����ص��ت��ح��دث��ة ل��ت��خ��دم ���ص��ري��ح��ة م��ه��م��ة من 
حمبي الريا�صات البحرية حيث جتمع النا�صئن 
اأم�س  اأول من  ال�صباق  والأ�صبال والرباعم جتمع 
هي  7دول  مثلوا   والنا�صئة  النا�صئن  م��ن  ع��دد 
واأمل��ان��ي��ا وال��ن��م�����ص��ا وت��رك��ي��ا وبولندا  ب��ري��ط��ان��ي��ا   :

واأ�صرتاليا والهند.



ميتلك اإمرباطورية عقارية 
يف �ضن 30

ك�صف م�صتثمر عقاري اأ�صرتايل �صاب ل يتجاوز عمره 30 عاماً عن 
ال�صر وراء جناحه يف امتالك 43 منزًل يف جميع اأنحاء اأ�صرتاليا. 
�صيدين،  ديلن، من مدينة  اإي��دي  ا�صرتى  الثامنة ع�صرة،  �صن  يف 
اأول �صقة مكونة من غرفتي نوم على ال�صاحل الأو�صط مقابل 138 
الأ�صبوع. وعند  220 دولًرا يف  بتاأجريها مقابل  وب��داأ  األف دولر 
 20 اأك��رث من  العقارية  اأمالكه  بلغت قيمة  الثالثن،  �صن  بلوغه 

مليون دولر، بعد اأن ا�صرتى موؤخراً منزله الثالث والأربعن.
الثالث  ال�صمات  اإن  اأ�صرتاليا،  ميل  ديلي  ل�صحيفة  ديلن  وق��ال 
الدخل  ع��ائ��د  ه��ي  ال��ع��ق��ار،  يف  ع���ادة  عنها  يبحث  ال��ت��ي  الرئي�صية 
الذي ميكن اأن يح�صل عليه من العقار، ومنو راأ�س املال، وال�صعر 

املنا�صب.
واأ�صاف: “ ميكن لأ�صي �صخ�س اأن ي�صتثمر يف العقارات، ولكن على 

املرء اأوًل اأن ي�صع اأهدافاً حمددة، والتفكري على املدى الطويل".
عندما ا�صرتى عقاراته الأربعة الأوىل، كان ديلن يك�صب 50 األف 
اأرباح تبلغ  اأخرى دّرت عليه  اأربعة عقارات  دولر �صنوًيا، وا�صرتى 

65 األف دولر يف عام 2016.
اقرتح ال�صيد ديلن �صراء عقارات موجودة م�صبقاً، بدًل من مباٍن 
جديدة، على قطع �صغرية من الأر�س. وي�صجع ديلن “ال�صتثمار 
يف تاأجري العقارات” وهو و�صيلة جيدة للح�صول على دخل �صنوي 

معقول.
ن�صاأ ال�صيد ديلن يف كنف عائلة فقرية، وبداأ يعمل يف ماكدونالدز 
يف �صن الرابعة ع�صرة، وبناء على احل��وارات التي كانت تدور بينه 
هو  العقارات  �صراء  اأن  اأدرك  ما  �صرعان  العمل،  يف  زمالئه  وب��ن 
ال�صرتاتيجية املثالية لبناء ثروة. وب�صبب ظروف حياته ال�صعبة، 

بداأ ديالن يفكر يف ال�صتثمار بالعقارات.

بيع قناع اإفريقي تقليدي 
ب�4,2 ماليني يورو

بيع قناع منحوت من و�صط اأفريقيا يعود تاريخه اإىل القرن التا�صع 
ع�صر، يف فرن�صا مقابل 4،2 مالين يورو رغم مطالبة غابونين 

تظاهروا يف مقر دار املزادات املنظمة للحدث ب�"اإعادة" القطعة.
وحطم قناع "نغيل" اخل�صبي النادر الذي ا�صتخدمه اأبناء عرقية 
األ��ف و   300 ت��راوح بن  ال��ذي  فانغ يف الغابون، ال�صعر التقديري 

400 األف يورو يف مزاد مبدينة مونبلييه يف جنوب فرن�صا.
الغابونية يف  اأف����راد اجل��ال��ي��ة  اأح���د  ب��اأن��ه  وق���ال رج��ل ي�صف نف�صه 
"هذه  مواطنيه  ببع�س  حماطا  امل��زاد  قاعة  موؤخر  من  مونبلييه 

م�صاألة ت�صّلم قطع م�صروقة".
اأ���ص��الف��ن��ا واأج�����دادي من  ب�����ص��ك��وى.  "�صنتقدم  امل��ت��ظ��اه��ر  واأ����ص���اف 
جمتمع فانغ، �صن�صتعيد هذه القطعة"، وا�صفاً القناع باأنه "مك�صب 

ا�صتعماري غري م�صروع".
اإن احلدث على علمه  امل��زاد جان كري�صتوف جوزيبي  وقال مدير 

بالكامل". "قانوين 
لكنهم  بهدوء  امل��زاد  قاعة  املتظاهرون مبواكبة حرا�س من  وخرج 

وا�صلوا احتجاجهم على بيع الأعمال الفنية الإفريقية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طبيب كوري يربط اإ�ضابة كورونا بال�ضداقات
ي�صابوا  مل  الذين  الأ�صخا�س  ب�صاأن  ت�صريحه  ب�صبب  عنيفة،  انتقادات  اجلنوبية  كوريا  يف  مرموق  طبيب  واج��ه 

بفريو�س كورونا امل�صتجد حتى الآن.
الذين مل  البالغن  "الأ�صخا�س  �صانغ هيوك، على ح�صابه مبوقع في�صبوك:  الكوري اجلنوبي، ما  الطبيب  وكتب 

ي�صابوا بكوفيد19- بعد لي�س لديهم اأ�صدقاء ولديهم م�صاكل �صخ�صية".
وبح�صب ما ورد، حذف نائب رئي�س جمعية اللقاحات الكورية، املن�صور، بعد اأن مت تداوله على نطاق وا�صع، مما اأثار 

انتقادات عرب الإنرتنت، ح�صب ما اأ�صار موقع "�صكاي نيوز".
بعد اأيام، قال الطبيب ملوقع "ديلي" الإخباري اإن تعليقاته على في�صبوك كان من املفرت�س اأن تكون "جمازية" واأن 

هناك �صوء فهم.
وقال يف حديث: "�صددت على مدى �صعوبة جتنب اأي �صخ�س للفريو�س يف ظل حالة ت�صود فيها ن�صبة عالية من 

احلالت املوؤكدة يف املنطقة".
و�صجلت كوريا اجلنوبية اأكرث من 400 األف حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف 16 مار�س، وهو اليوم الذي 

ن�صر فيه الطبيب تعليقاته.
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ويل �ضميث ي�ضفع مقدم حفل الأو�ضكار
�صهد حفل توزيع جوائز الأو�صكار 2022 واقعة مفاجئة، حيث �صفع جنم 
هوليوود ويل �صميث املمثل الأمريكي الكوميدي مقدم احلفل كري�س روك، 

بعد اإلقاء الأخرية نكتة عن زوجة الأول.
وجهه  على  روك  ممثل،  اأف�صل  اأو�صكار  جائزة  ت�صلمه  قبل  �صميث  و�صفع 

براحة يده، ووجه له ال�صباب ب�صبب 
���ص��خ��ري��ة الأخ����ري م��ن م��ظ��ه��ر زوجة 
اإىل  ي����وؤدي  امل�����ص��اب��ة مب��ر���س  �صميث 
ب��ك��ث��اف��ة، يف احلفل  ت�����ص��اق��ط ال�����ص��ع��ر 
الأح��د. و�صخر روك من  اأقيم  ال��ذي 
جادا  �صميث،  زوج���ة  �صعر  ت�صريحة 
فيلم  يف  اإليها  امل�صار  �صميث  بينكيت 
فيه  حلقت  ال��ذي  جن"،  اآي  "جي 
راأ�صها. و�صار  املمثلة دميي مور �صعر 
و�صفع  امل�����ص��رح  خ�صبة  ع��ل��ى  �صميث 
اأنه  الأوىل  للوهلة  ب���دا  فيما  روك، 

مزحة مكتوبة م�صبقا.
الكاآبة  اإىل  ال��ع��ام حت���ول  امل����زاج  ل��ك��ن 

تنطق  "ل  اأخ��رى  م��رة  و�صاح  اإىل مقعده  �صميث  ع��اد  بعد حلظات عندما 
احلادثة  وعقب  "رويرتز".  نقلت  ح�صبما  البغي�س"،  بفمك  زوجتي  ا�صم 
القائمة على جوائز  لالأكادميية" )اجلهة  ب�"العتذار  باكيا  �صميث  توجه 
"احلب  القاعة، وق��ال:  اأث��ار ذهول احلا�صرين يف  الأو�صكار(، وذلك بعدما 

يجعلكم تقومون باأمور جمنونة".
وفاز �صميث بجائزة اأو�صكار اأف�صل ممثل عن دوره يف فيلم "كينغ ريت�صارد"، 
حيث يوؤدي �صخ�صية والد ومدرب بطلتي التن�س �صريينا وفينو�س وليامز.

اأبل تتيح ا�ضتخدام خا�ضية في�س اآي.دي بالكمامة
طرحت �صركة الإلكرتونيات الأمريكية العمالقة اأبل الإ�صدار اجلديد من 
نظام ت�صغيل الأجهزة الذكية وهو اآي.اأو.اإ�س 4ر15 ويحتوي على جمموعة 
هواتف  وظائف  اإىل  و�صول  ت�صهل  التي  اجلديدة  اخل�صائ�س  من  كبرية 
الت�صغيل  نظام  من  اجلديد  الإ���ص��دار  ويت�صمن  وزيادتها.  الذكية  اآيفون 
كونرتول"  "يونيفر�صال  با�صم  امل��ع��روف��ة  انتظارها  ط��ال  التي  اخلا�صية 
الوجه ككلمة مرور  ا�صتخدام مالمح  اآي.دي" اأي  "في�س  لت�صغيل وظيفة 
حالة  يف  اآي.دي" حتى  "في�س  ا�صتخدام  تتيح  والتي  اأي��ف��ون،،  هاتف  لفتح 
ارتداء امل�صتخدم للكمامة الواقية. كما يت�صمن الإ�صدار اجلديدة 37 رمزاً 
تعبريياً جديداً. وكما ي�صري ال�صم اآي.اأو.اإ�س 4ر15 فاإن الإ�صدار اجلديد 
ميثل رابع حتديث جديد لالإ�صدار الأ�صا�صي اآي.اأو.اإ�س15 ومت اإطالقه مع 

رامز جالل يك�ضف ا�ضم 
برناجمه اجلديد

ن�صر املمثل ومقدم الربامج امل�صري  
لربناجمه  ب��و���ص��رت  ج����الل   رام�����ز 
اجلديد والذي �صيعر�س يف املو�صم 
ع��رب ح�صابه  امل��ق��ب��ل،  ال��رم�����ص��اين 
التوا�صل  م���وق���ع  ع���ل���ى  اخل����ا�����س 

الجتماعي.
عن  رام����ز  ك�����ص��ف  الأوىل  ول��ل��م��رة 
الربنامج  �صيحمله  ال���ذي  ال���ص��م 
وعلق  �صتار "،  م���ويف  " رامز  وه���و 
اهلل  "ب�صم  ق���ائ���اًل:  امل��ن�����ص��ور  ع��ل��ى 
توكلنا على اهلل واللهم �صل و�صلم 
وعلى  حممد  �صيدنا  على  وب���ارك 
امل�صتعان  واهلل  و�صلم،  و�صحبه  اآله 
ويكملها  خ��ري  ع��ل��ى  يتمها  ورب��ن��ا 
بال�صرت "رامز مويف �صتار" اإن �صاء 
 MBC اهلل يف رم�صان 2022 على
جالل  رام�����ز  وج����ه  ك��م��ا  م�صر". 
ر�صالة لرئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
العامة للرتفيه، امل�صت�صار تركي اآل 
ال�صيخ، وقال: "احلمد هلل وال�صكر 
امل�صت�صار  مل��ع��ايل  ���ص��ك��ر  واأل�����ف  هلل 
تركي اآل ال�صيخ على دعمك الكبري 
وت��رج��ع ب��األ��ف ���ص��الم��ة، ت��رك��ي اآل 

ال�صيخ".

درا�ضة مقلقة: هذا ما 
يفعله بنا �ضخب املدينة

�صلطت درا�صة طبية حديثة ال�صوء 
املرتتبة  ال�����ص��ح��ي��ة  الآث�������ار  ع��ل��ى 
واملناطق  الأح��ي��اء  يف  العي�س  على 
ال�صكنية ال�صاخبة، اأو القريبة من 

و�صائل النقل واملوا�صالت.
وخل�س الباحثون يف كلية "روبرت 
وود جون�صون الطبية" الأمريكية 
يف  العي�س  اأن  اإىل  نيوجر�صي،  يف 
ح���ي ���ص��اخ��ب ق���د ل ي��ك��ل��ف��ك قلة 
اأي�صا من  يزيد  بل  النوم فح�صب، 

احتمالت الإ�صابة بنوبة قلبية.
 20 1 من كل  اإن  وق��ال الباحثون، 
كانت  نيوجري�صي  يف  قلبية  ن��وب��ة 
ال�صادرة  ب��ال�����ص��و���ص��اء  م��رت��ب��ط��ة 
والقطارات  ال�صريعة  ال��ط��رق  ع��ن 

واحلركة اجلوية.
قال  الدرا�صة،  نتائج  على  وتعليقا 
اأ����ص���ت���اذ ال���ط���ب يف ق�����ص��م اأم���را����س 
الرئي�صي  امل��وؤل��ف  بالكلية  ال��ق��ل��ب 
الدكتور اأبيل موريرا، اإنه "عندما 
يتحدث النا�س عن التلوث، فاإنهم 
ع���ن جزيئات  ي��ت��ك��ل��م��ون  م���ا  ع�����ادة 
هناك  اأن  اإل  امل�����اء،  اأو  ال���ه���واء  يف 
اأ���ص��ك��ال اأخ����رى م��ث��ل ال��ت��ل��وث مثل 
ت�صبب  اأن  مي���ك���ن  ال�������ص���و����ص���اء. 
ال�����ص��و���ص��اء ���ص��غ��وط��ا وم�����ص��اك��ل يف 
ال��ن��وم وح���الت قلق واك��ت��ئ��اب، مما 

قد يوؤثر على �صحة القلب".
بعدما  ال���درا����ص���ة  ن��ت��ائ��ج  وج������اءت 
ف��ح�����س ال���ب���اح���ث���ون ����ص���ج���الت ما 
من  �صخ�س  األ����ف   16 م��ن  ي��ق��رب 
���ص��ك��ان ن��ي��وج��ري���ص��ي، ن��ق��ل��وا اإىل 
عام  قلبية  نوبة  ب�صبب  امل�صت�صفى 
الولية  بيانات  جانب  اإىل   ،2018
النقل  ���ص��و���ص��اء  م��ت��و���ص��ط  ح����ول 

اليومية يف اأحيائهم.

B5 اأعرا�س نق�س فيتامني
 B5 فيتامن  اإن  الأمل��اين  ال�صحة  قال مركز 
اإنه يعمل  بفوائد �صحية جّمة؛ حيث  يتمتع 
وتقوية  الأع�������ص���اب  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى حت�����ص��ن 
الهيموجلوبن  وزي��ادة م�صتوى  املناعة  جهاز 
اجل�صم  ومي��د  القلب  �صحة  على  وي��ح��اف��ظ 
النف�صي،  ال��ت��وت��ر  م�صتوى  وي��ق��ل��ل  ب��ال��ط��اق��ة 
اجلروح  �صفاء  وت��رية  ت�صريع  اإىل  بالإ�صافة 

وحماربة �صوائب الب�صرة.
البالغ  ال�صخ�س  ج�صم  اأن  امل��رك��ز  واأ����ص���اف 
يحتاج اإىل 6 غرامات من فيتامن B5 يومياً، 
مو�صحاً اأن امل�صادر الغذائية لهذا الفيتامن 
البانتوثنيك"  "حم�س  با�صم  اأي�صا  املعروف 
والبقوليات  وامل��ل��ف��وف  ال��ربوك��ل��ي  يف  تتمثل 
والأ�صماك  وال��ب��ي�����س  وال��ل��ف��ت  وال�����ص��ل��م��ون 
ال�صوداين.  والفول  ال�صويا  وفول  واملك�صرات 
ال�صتدلل على  اأن��ه ميكن  اإىل  املركز  واأ���ص��ار 
ن��ق�����س ف��ي��ت��ام��ن B5 يف اجل�����ص��م م��ن خالل 
بع�س الأعرا�س مثل ال�صداع والتعب والأرق 
وتنميل  اله�صم  وع�صر  الع�صلي  وال�صعف 

ووخز يف اليدين والقدمن.

املمثل الأ�ضم تروي كوت�ضور يدخل التاريخ 
اأ�صبح  �صنع املمثل الأ�صم تروي كوت�صور تاريخا عندما 
م�صاعد  ممثل  لأف�صل  الأو�صكار  بجائزة  يفوز  اأ�صم  اأول 
اآريانا ديبوز بجائزة  عن دوره يف فيلم )ك��ودا( كما فازت 
الفيلم  اأف�����ص��ل ممثلة م�����ص��اع��دة ع��ن دوره����ا يف  اأو���ص��ك��ار 
املو�صيقي الكال�صيكي )و�صت �صايد �صتوري( "ق�صة احلي 
الغربي".وافتتحت جنمة مو�صيقى البوب بيون�صيه احلفل 

الذي اأقامته اأكادميية فنون وعلوم ال�صور املتحركة.
ويف فيلم )كودا( وهو اخت�صار جلملة "ابنة لبالغن من 
ال�صم" لعب كو�صرت دور فرانك رو�صي، وهو والد مراهقة 
تكافح مل�صاعدة اأ�صرتها يف اأعمال ال�صيد وت�صعى يف نف�س 

الوقت لتحقيق طموحها اخلا�س يف جمال املو�صيقى.
وقال كوت�صور يف كلمة األقاها بلغة الإ�صارة اأثناء ا�صتالمه 
اجلائزة "اإنه لأمر مده�س اأن اأكون هنا يف هذه الرحلة. 
"اأهدي اجل��ائ��زة ملجتمع  واأ���ص��اف  اأن��ن��ي هنا".  اأ���ص��دق  ل 
ال�����ص��م وجم��ت��م��ع ك�����ودا وجم��ت��م��ع امل���ع���اق���ن. ه����ذه هي 
حلظتنا". وكان ال�صخ�س الأ�صم الآخر الوحيد الذي فاز 
بجائزة الأو�صكار هي ماريل ماتلن التي �صاركت كوت�صور 
اأف�����ص��ل ممثلة  ب��ج��ائ��زة  يف بطولة فيلم )ك����ودا(. وف���ازت 
اأف�صل ممثلة  اأو���ص��ك��ار  بجائزة  دي��ب��وز  وف���ازت   .1986 يف 
م�صاعدة عن اأداء دور اأنيتا يف فيلم )و�صت �صايد �صتوري( 

�صبيلربج. �صتيفن  اأخرجه  الغربي" الذي  احلي  "ق�صة 

اإغماء �ضرطية مرور اأثناء العمل
�صرطية  ال�صينية   CGTN وك��ال��ة  ن�صرته  فيديو  وث��ق 
اأ�صحاب  ه���رع  فيما  ال��ع��م��ل،  اأث���ن���اء  عليها  اأغ��م��ي  م���رور 
ال�صيارات لإ�صعافها. ويظهر بالفيديو، �صقوط ال�صرطية 
التقاطعات  اإح��دى  اأث��ن��اء عملها عند  الأر����س فجاأة  على 
امل���روري���ة، وع��ل��ى ال��ف��ور ت��وق��ف اأ���ص��ح��اب ال�����ص��ي��ارات املارة 
واحدا تلو الآخر ونزلوا من �صياراتهم لتقدمي امل�صاعدة.

اإىل  ونقلها  امل��رور  �صرطية  رف��ع  وعمل اجلميع معا على 
امل�صت�صفى لتلقي الرعاية الطبية الالزمة.

الفائزون بالأو�ضكار اأكرث عر�ضة للم�ضاكل النف�ضية
 Paracelsus Recovery ع��ي��ادة  اأج��رت��ه  حتليل  ق��ال 
يجب  "ال�صهرة  اإن  امل�صاهري،  الع�صرات من  التي عاجلت 
اأن تاأتي مع حتذير �صحي" بعد اأن تبن اأن ثلثي املمثلن 
الذين فازوا بجوائز الأو�صكار على مدار الثالثن عاًما 

املا�صية يعانون من ا�صطرابات يف ال�صحة النف�صية.
اأو  ممثل  اأف�صل  بجائزة  اإم���ا  ف���ازوا  فناًنا   60 ب��ن  وم��ن 
اأف�صل ممثلة منذ عام 1992، عانى 41 منهم من م�صكلة 
تتعلق بال�صحة العقلية - وكان الكتئاب والقلق وتعاطي 

املخدرات اأكرث امل�صاكل �صيوًعا بينهم.
وقال الطبيب النف�صي الدكتور بول هوكماير، وهو خبري 
اإن ال�صهرة غالًبا ما  بارز يف ال�صحة العقلية للم�صاهري، 
يوؤدي  اأن  والوحدة"، وميكن  والأمل  "اخلوف  ب�  ارتبطت 

النجاح الكبري اإىل متالزمة ال�صعور املخادع.
امل�صاهري  الذي حققه  النجاح  "م�صتوى  قال هوكماير  و 
حلوايل  فهمه  ميكن  ل  الأو�صكار  جائزة  على  احلائزون 
والتقاء  والعمل  الدافع  اإن  ال�صكان.  من  املائة  يف   99.9
هي  هناك  اإىل  للو�صول  الأم���ر  يتطلبها  التي  ال��ظ��روف 
اأمور اأخرى. لهذا ال�صبب، مبجرد حتقيقه، يبدو النجاح 

فارًغا وخمادًعا. اإنه �صعور غري م�صتحق".

تعرف على القائمة الكاملة للمتوجني بجوائز الأو�ضكار
فاز كودا، الفيلم ذو امليزانية املتوا�صعة عن احلياة 
املعقدة لزوجن من ال�صم وابنتها ال�صليمة ال�صمع، 
اأبرز  طويل،  روائ��ي  فيلم  لأف�صل  اأو�صكار  بجائزة 
التكهنات  خ��ال��ف��ت  ن��ت��ي��ج��ة  يف  امل�����ص��اب��ق��ة،  ج���وائ���ز 
اأ�صهر و�صددت �صربة لأعمال كبرية  املتداولة منذ 
مناف�صة. وجعل فوز هذا العمل املقتب�س من الفيلم 
يف  تي  "اآبل   ،"La Famille Belier" الفرن�صي 
�صمن  الأب���رز  باملكافاأة  تفوز  للبث  من�صة  اأول   "+

جوائز الأو�صكار لأف�صل فيلم روائي طويل.
اأو�صكار  ج��ائ��زة  هيدر  �صان  العمل  خمرجة  ون��ال��ت 
املمثل تروي  اأف�صل �صيناريو مقتب�س، فيما ح�صل 
اأف�صل  اأو�صكار  على  ال���ولدة  منذ  الأ���ص��م  كوت�صور 
مم��ث��ل يف دور م�����ص��اع��د. وف���از جن��م ه��ول��ي��وود ويل 
يف  دوره  عن  ممثل  اأف�صل  اأو�صكار  بجائزة  �صميث 
والد  ي��وؤدي �صخ�صية  ريت�صارد"، حيث  "كينغ  فيلم 

ومدرب بطلتي التن�س �صريينا وفينو�س وليامز.
لالأكادميية"  ب�"العتذار  ب��اك��ي��ا  امل��م��ث��ل  وت���وج���ه 
)اجل��ه��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ج��وائ��ز الأو����ص���ك���ار(، وذلك 
اإثر  القاعة  اأث��ار ذهول لدى احلا�صرين يف  بعدما 

�صفعة  لتوجيه  ا�صتياء  ح��ال��ة  يف  امل�����ص��رح  اع��ت��الئ��ه 
الأخري  اإط����الق  بعيد  روك،  ك��ري�����س  احل��ف��ل  مل��ق��دم 
بينكت  ج��ادا  لزوجته  احلليق  ال��راأ���س  ب�صاأن  دعابة 
ال�صعر  ت�صاقط  اإىل  ي��وؤدي  مبر�س  امل�صابة  �صميث 
باأمور  ت��ق��وم��ون  يجعلكم  "احلب  وق���ال:  بكثافة. 
جمنونة". "برلينايل".. ل فرق بن امراأة ورجل!

بجائزة  ت�صا�صتن  جي�صيكا  الأم��ريك��ي��ة  ف��ازت  كما 
اأوف  اأي��ز  "ذي  دوره��ا يف  اأف�صل ممثلة عن  اأو�صكار 
مب�صرة  �صخ�صية  فيه  ج�صدت  ال��ذي  فاي"،  تامي 
تلفزيونية. وكانت املمثلة التي بلغت اأخريا عامها 
من  اأو�صكار  جلائزة  �صابقا  مرتن  ُر�صحت  ال�45، 
"ذي  اأن يحالفها احل��ظ، بداية من دوره��ا يف  دون 

هلب"، ثم عن اأدائها يف "زيرو دارك ثريتي".
ب��اجل��ائ��زة بعد مناف�صة  ال��ف��وز  اأخ���ريا يف  وجن��ح��ت 
بينيلوبي  هن  �صينمائيات  جنمات   4 مع  حمتدمة 
وكري�صنت  باراليال�س"(  )"مادري�س  ك���رو����س 
)"بيينغ  كيدمان  ونيكول  )"�صبن�صر"(  �صتيوارت 
لو�صت  )"ذي  ك��ومل��ان  واأول��ي��ف��ي��ا  ريكاردو�س"(  ذي 

دوتر"(.

لر� بيكتيت لدى ح�سورها �لعر�س �لأول لــ »�أوتالندر « �ملو�سم �ل�ساد�س للمخرج �ستارزبالي يف لندن. رويرتز

هيفا وهبي ت�ضعل امل�ضرح 
باإطاللتها.. و�ضعر الف�ضتان مفاجاأة

يوم  الذي ح�صرته  ا�صتعرا�صاً خالل احلفل  اللبنانية  هيفا وهبي   النجمة  قدمت 
.Emi Gala اخلمي�س املا�صي يف توزيع جوائز املو�صة والأزياء

 ALEXANDRE VAUTHIER وظهرت هيفا وهبي بف�صتان من ت�صميم دار
من جمموعة �صيف 2021، وو�صل �صعره اإىل 15 األف و561 دولر.

 Emigala غ��ال  اإمي��ي  حفل  يف  املو�صة"،  "اأيقونة  ج��ائ��زة  وهبي  هيفا  وح�صدت 
2022، الذي اأقيم يف اإمارة دبي.

وت�صلمت هيفا وهبي اجلائزة وقد بدا عليها التاأثر ب�صكل كبري، واأهدتها لكل امراأة، 
"الهدية بهديا لكل ام��راأة، حبي �صعرك، حبي ج�صمك، متل ما اإنت حبي  وقالت: 

حالك".


