
   

رئي�س  النتخاب  اليوم  جل�سة 
للعراق.. وكلمة ال�سر يف الن�ساب

•• بغداد-وكاالت:

ال�سيا�سية  ال��ن��خ��ب��ة  اأن  ي���ب���دو 
ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى م��وع��د جديد 
ال�سبت، بعد  اليوم  مع الرتقب 
حت���رك���ات وم�������س���اع ع��ل��ى م���دار 
الأ�سابيع القليلة املا�سية بهدف 
اإحداث الخرتاق املنتظر، وك�سر 
ح��ال��ة اجل��م��ود امل�����س��ي��ط��رة على 
النتخابات  اإج��راء  منذ  امل�سهد 
الربملانية املبكرة قبل اأكرث من 

خم�سة اأ�سهر.
جل�سة  م����وع����د  ه����و  ف��ال�����س��ب��ت 
رئي�س  لختيار  املقررة  الربملان 
ال�سر  وك���ل���م���ة  اجل����م����ه����وري����ة، 
بح�سور  الن�ساب  اك��ت��م��ال  ه��ي 
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ل�سيما  املجل�س،  منهم  يتاألف 
يف  املا�سي  ال�سهر  اإخفاقه  بعد 
ا���س��م مر�سح،  ع��ل��ى  ال��ت�����س��وي��ت 
القوى  معظم  مقاطعة  ظل  يف 

ال�سيا�سية للجل�سة.
ال��ت��اأج��ي��ل وقتها  ه����ذا  وع��ك�����س 
خ��اف��اً ح���ول امل��ر���س��ح��ن �سواء 
ل���رئ���ا����س���ة اجل���م���ه���وري���ة اأوم������ا 
رئي�س  اخ��ت��ي��ار  م���ن  ي�����س��ت��ت��ب��ع��ه 
ل���ل���ح���ك���وم���ة، وي���ت���ن���اف�������س 40 
ع��ل��ى م��ن�����س��ب رئي�س  م��ر���س��ح��اً 

اجلمهورية.

حممد بن را�سد خال اطاق حتدي الغذاء العاملي   )وام(

ل�شتك�شاف الأفكار الأكرث ابتكارًا مبجال الزراعة

حممد بن را�سد ي�سهد انطالق الن�سخة 
الثانية من حتدي تكنولوجيا الغذاء العاملي 

•• دبي-وام:

اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سهد �ساحب 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل، اإطاق الن�سخة الثانية من »حتدي تكنولوجيا 
الغذاء العاملي« الذي ي�سعى اإىل البحث عن حلول مبتكرة 
ممار�سات  وت��ط��وي��ر  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  منظومة  لتعزيز 

الغذائية يف  ا�ستدامة للموارد  اأكرث  واإدارة  اإنتاج  واأنظمة 
دولة الإمارات. جاء ذلك خال فعالية �سهدها �سموه يف 
توظيف  اإىل  التحدي  يهدف  دب��ي، حيث   2020 اإك�سبو 
تتميز  وتقنيات  اأدوات  اإي��ج��اد  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 
بالكفاءة والفعالية للتغلب على حتديات القطاع الزراعي، 

مبا يحقق ا�ستدامة الإنتاج الغذائي يف دولة الإمارات.
)التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خال اللقاء الأخوي مع ملك الأردن والرئي�س امل�سري ورئي�س الوزراء العراقي )وام(

حممد بن زايد يح�سر لقاء اأخويا يف العقبة مع
ملك االأردن والرئي�س امل�سري ورئي�س وزراء العراق

•• العقبة-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأم�س.. لقاًء اأخوياً بن �سموه وجالة 
الها�سمية  الأردن���ي���ة  اململكة  ع��اه��ل  احل�سن  ب��ن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  وفخامة  ال�سقيقة 

جمهورية  وزراء  رئي�س  الكاظمي  م�سطفى  الدكتور  معايل  و  ال�سقيقة 
العراق ال�سقيق.

وتناول اللقاء الذي ح�سر جانباً منه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي 
ال���وزراء يف  بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزي��ر دول��ة ع�سو جمل�س 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة تعزيز العاقات الأخوية بن الدول 

ال�سقيقة.           )التفا�سيل �س2(

بوتني يتحدث عن حماولت غربية ملحو الهوية الرو�شية

رو�سيا: اأهداف املرحلة االأوىل حتققت والرتكيز االآن على دونبا�س 

عملية نوعية لل�شرعية يف ماأرب حترر 8 كلم من احلوثيني مبنطقة العكد

التحالف يدمر 9 م�سريات حوثية مفخخة اأطلقت باجتاه ال�سعودية

هجمات  م��ن  ي��ح��ذر  �سعّيد 
���س��ي��ران��ي��ة ���س��د ت��ون�����س

•• تون�س-وكاالت:

حّذر الرئي�س التون�سي قي�س �سعّيد، 
حمتملة،  �سيربانية  هجمات  م��ن 
موؤ�س�سات  ����س���رب  ت�����س��ت��ه��دف  ق���د 
الدولة بتون�س، وذلك عقب تعر�س 
البنك املركزي اإىل هجوم �سيرباين 

وحماولة اخرتاق لنظام خدماته.
و��������س�������ّدد خ��������ال ل����ق����ائ����ه ب����وزي����ر 
تكنولوجيات الت�سال، على �سرورة 
اتخاذ كل الإجراءات الازمة ل�سد 
ه��ج��م��ات ���س��ي��ربان��ي��ة ت��ت��ع��ر���س لها 
من  ن��وع  اأن��ه��ا  على  م�سددا  تون�س، 
هناك  اأّن  م�سيفا  الإره����اب،  اأن���واع 
ترتدد  ل  موجودة  اإرهابية  �سبكات 
موؤ�س�سات  ���س��رب  اإىل  ال��ل��ج��وء  يف 

الدولة.

زيلين�شكي ي�شكر ال�شي�شي ل�شت�شافة ال�شائحني الأوكرانيني 
م�سر تدعم ت�سوية االأزمة االأوكرانية بطرق دبلوما�سية

•• القاهرة-كييف-وكاالت:

امل�سري  لنظريه  ال�سكر  زيلين�سكي  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�س  وّج��ه 
عبد الفتاح ال�سي�سي، على جهود م�سر ل�ست�سافة اأوكرانين يف منتجعاتها 
الرئا�سة  با�سم  املتحدث  الدائرة ببادهم. وقال  ال�سياحية يف ظل احلرب 

امل�سرية ب�سام را�سي، اإن ال�سي�سي تلقى ات�سال هاتفيا من زيلين�سكي.
واأ�ساف را�سي اأن زيلين�سكي اأعرب عن خال�س التقدير والمتنان ملا قامت 
به م�سر من جهود ملوا�سلة ا�ست�سافة ال�سائحن الأوكرانين يف املنتجعات 
ال�سياحية مب�سر، وتقدمي كافة �سبل العون لهم منذ اندلع الأزمة، وكذلك 

تي�سري اإجراءات عودتهم اإىل الدول املجاورة لأوكرانيا.
يف  الأوكرانية  ال�ساحة  على  التطورات  باآخر  ال�سي�سي  زيلين�سكي  واأح��اط 
اجلانب  م��ع  املفاو�سات  م�سار  م�ستجدات  وك��ذل��ك  احلالية،  الأزم���ة  اإط���ار 
�سرورة  على  �سدد  ال�سي�سي  اأن  را�سي  واأو�سح  للمتحدث.  وفقا  الرو�سي، 
تغليب لغة احلوار واحللول الدبلوما�سية، موؤكدا دعم م�سر لكافة امل�ساعي 
التي من �ساأنها �سرعة ت�سوية الأزمة �سيا�سيا من خال املباحثات وم�سار 

املفاو�سات.

•• اليمن-وكاالت:

احلوثي  ميلي�سيا  حم��اول��ة  م��ن  العربي  التحالف  ح��ذر 
اجلاري  مار�س   29 املقررة  امل�ساورات  اإف�سال  الإرهابية 
يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س بن اأطراف ال�سراع يف 
اليمن. ونوه يف بيان اأم�س، با�ستمرار الأعمال العدائية 
الأمن  ت��ه��دي��د  ت��وا���س��ل  امليلي�سيا  اأن  م��وؤك��دا  احل��وث��ي��ة، 

الإقليمي والدويل.
م�ساورات  لإجن���اح  اخلليجي  امل��وق��ف  دع��م��ه  على  و���س��دد 

الريا�س على الرغم من حماولة احلوثين اإف�سالها.
با�سم قيادة حتالف دعم  املتحدث  اأعلن  ياأتي ذلك فيما 
اأن  امل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي  ال��رك��ن  العميد  اليمن  يف  ال�سرعية 
م�سرية  طائرات   9 دم��رت  ال�سعودية  اجلوية  الدفاعات 
املنطقة  ب��اجت��اه  امليلي�سيا  اأطلقتها  مفخخة  طيار  دون 

اجلنوبية فجر اأم�س اجلمعة.
العدائية  املحاولت  ب��اأن  التحالف  با�سم  املتحدث  واأف��اد 
اأع���ي���ان م��دن��ي��ة وم��ن�����س��اآت للطاقة،  ت��ع��م��دت ا���س��ت��ه��داف 
الأمن  يهدد  احلوثية  العدائية  الأعمال  ا�ستمرار  وب��اأن 

الإقليمي والدويل.
ال�سرعية  ق��وات  ب��ن  اليمن،  يف  امل��ع��ارك  وتتوا�سل  ه��ذا 
اإي����ران.  م��ن  امل��دع��وم��ة  الإره���اب���ي���ة  احل��وث��ي  وميلي�سيا 
اأ���س��ر���س واأو���س��ع حم��اولت��ه��ا الهجومية  ويف واح���دة م��ن 
امليلي�سيا  ف�سلت  ع��دة حم��اور،  م��اأرب من  على حمافظة 
م�سارح  يف  ع�سكرية  م��ك��ا���س��ب  اأي  حت��ق��ي��ق  يف  احل��وث��ي��ة 

العمليات القتالية.
ويف عملية ع�سكرية نوعية متكن اجلي�س الوطني اليمني 
8 كيلومرتات يف منطقة  باملقاومة من حترير  م�سنوداً 
جنوب  ال�سرقي  البلق  جبل  امتداد  على  الرملي  العكد 

يحتاج  االأوروبي  االحتاد  بوريل: 
لتغيري جذري يف �سيا�ساته الدفاعية

•• بروك�سيل-وكاالت:

اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  مم��ث��ل  اأك����د 
والأم����ن����ي����ة ب�����الحت�����اد الأوروب���������ي 
جوزيب بوريل على حاجة الحتاد 
اأمنه ودفاعه  اإىل تغيري جذري يف 
اأوك��ران��ي��ا، موؤكدا  ب��ع��د احل���رب يف 
�سرورة تنفيذ هذا ب�سرعة وب�سكل 

كامل.
وقال بوريل يف بيان ن�سره الحتاد 
�سد  احل��رب  اأثبتت  اجلمعة  اأم�س 
اأكرب  اأوروب���ا يف خطر  اأن  اأوك��ران��ي��ا 
اأ�سهر  ب�سعة  ق��ب��ل  ن��ظ��ن  ك��ن��ا  مم��ا 
"خطة  اإىل وج���ود  م�����س��ريا  ف��ق��ط، 
تغيري حقيقي  اأج���ل  م��ن  ل��ل��ذه��اب 
الحت�����اد  وال�����دف�����اع يف  الأم�������ن  يف 
اأن احلرب  و���س��دد على  الأوروب����ي. 
يف اأوكرانيا "تعزز ب�سكل اأكرب هذه 
احلاجة اإىل تغيري ج��ذري يف اأمن 
الحت���اد الأوروب����ي ودف��اع��ه. وقال 
اأن��ن��ا بحاجة  اأح����د ي��ن��ك��ر ال��ي��وم  ل 
وال�ستعداد  ق���وي���ة  ق�������درات  اإىل 
ل�ستخدامها �سد جمموعة كاملة 

من التهديدات التي نواجهها.

اأردوغان يعتر ملف الغاز من اأهم 
اخلطوات امل�سرتكة مع ا�سرائيل

•• اأنقرة-وكاالت:

ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�س  ق��ال 
رئي�س  اإن  اجلمعة  اأم�����س  اأردوغ����ان 
بينيت  نفتايل  الإ�سرائيلي  ال��وزراء 
ل��ك��ن��ه مل يحدد  ب������اده،  ي�����زور  ق���د 
وكالة  ون���ق���ل���ت  ال������زي������ارة.  م���وع���د 
الأن���ا����س���ول ال��رتك��ي��ة ل��اأن��ب��اء عن 
الزيارة،  ه���ذه  م��ع  ق��ول��ه  اأردوغ������ان 
مي��ك��ن اإط����اق م��رح��ل��ة ج��دي��دة يف 

العاقات الرتكية الإ�سرائيلية.
الغاز  م��ل��ف  اأن  اأردوغ�������ان  واأو����س���ح 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ق����د ي�����س��ب��ح م����ن اأه����م 
اخلطوات امل�سرتكة التي �ستتخذها 

باده يف عاقاتها مع اإ�سرائيل.
اإنه  اأردوغ�����ان  ق��ال  �سابق  وق��ت  ويف 
يعتقد اأن زيارة الرئي�س الإ�سرائيلي 
ل��رتك��ي��ا ���س��ت��ك��ون ن��ق��ط��ة حت����ول يف 

العاقات املتوترة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان
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اإك�سبو يف اأ�سبوع .. قمة احلكومات و مو�سم 
الإجازات يقفزان باأعداد الزيارات اإىل الذروة

اأخبار الإمارات

جون بولتون: بايدن رمبا 
قدم تنازلً انتحارياً لإيران

عربي ودويل

اإيطاليا حتت ال�سدمة..  
» وداعاً نات�سيونايل « 

الفجر الريا�سي

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون ملك البحرين 
بوفاة ال�سيخة �سيخة بنت �سلمان بن حمد اآل خليفة

•• اأبوظبي-وام:

اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلالة  �ساحب  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية 
موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س  عن  �سموه  فيها  عرب  ال�سقيقة  البحرين  مملكة 
�سائا   .. اآل خليفة  بن حمد  �سلمان  بنت  �سيخة  ال�سيخة  �سمو  لها  املغفور  بوفاة 

املوىل تعاىل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنها ف�سيح جناته.
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
تعزية  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  ب��ن  حمد  امل��ل��ك  اجل��ال��ة  �ساحب  اإىل  مماثلتن 

البحرين ال�سقيقة. 

•• عوا�سم-وكاالت:

عمليتها  من  الأوىل  املرحلة  معظم  اإن  ام�س  رو�سيا  قالت 
حترير  على  �سرتكز  واإن��ه��ا  اكتمل  اأوك��ران��ي��ا  يف  الع�سكرية 

منطقة دونبا�س ب�سرق اأوكرانيا ب�سكل كامل.
وي�سري هذا الإعان على ما يبدو اإىل اأن رو�سيا رمبا تتحول 
اإىل اأهداف حمدودة اأكرث بعد اأن واجهت مقاومة اأوكرانية 

�سر�سة يف ال�سهر الأول من احلرب.
املدعومن  النف�سالين  اإن  الرو�سية  الدفاع  وزارة  وقالت 
منطقة  م��ن  املئة  يف   93 على  الآن  ي�سيطرون  رو�سيا  م��ن 
لوجان�سك الأوكرانية و54 يف املئة من منطقة دونيت�سك. 

وت�سكل املنطقتان معا اإقليم دونبا�س.
الرئي�سية  العمليات  اإدارة  رئي�س  رود�سكوي  �سريجي  وق��ال 
الرئي�سية  الأه���داف  اإن  الرو�سية  العامة  الأرك���ان  هيئة  يف 

للمرحلة الأوىل من العملية قد حتققت ب�سكل عام.
الأوكرانية  امل�سلحة  للقوات  القتالية  ال��ق��درات  تقلي�س  مت 
ب�سكل كبري مما يجعل من املمكن تركيز جهودنا الأ�سا�سية 

على حتقيق الهدف الرئي�سي وهو حترير دونبا�س.
يف  الع�سكرية  عمليتها  اأن  الرو�سية  الأرك���ان  هيئة  وذك���رت 
اأوكرانيا �ست�ستمر اإىل اأن تكمل القوات الرو�سية املهام التي 

مت حتديدها، دون اأن حتدد ما هي تلك املهام.

جاء هذا يف الوقت الذي اأكد فيه الرئي�س الرو�سي فادميري 
اأن هناك حماولت غربية ت�ستهدف  اأم�س اجلمعة،  بوتن، 

حمو الهوية الرو�سية.
ب�ساأن  التاريخية  احلقائق  تغيري  يحاول  البع�س  اإن  وق��ال 

النت�سارات الرو�سية.
الثقافة  اأن ح��ك��وم��ت��ه حت����اول ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ب��وت��ن  و����س���دد 

الرو�سية والتاريخ الرو�سي.
مع  الفرتا�سي  اجتماعه  خ��ال  بوتن  ت�سريحات  ج��اءت 

جمموعة من املثقفن والكتاب وامل�سرحين الرو�س.
ومع مرور �سهر على العملية الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا، 
التحتية  البنية  بتدمري  الرو�سي  اجلي�س  ي�ستمر  اجلمعة، 
الع�سكرية الأوكرانية و�سط حماولت غربية لل�سغط على 

الرئي�س الرو�سي فادميري بوتن لوقف الت�سعيد.
طبيعية  �سبه  حركة  بوجود  متعددة   م�سادر  واأف���ادت  ه��ذا 
و�سط العا�سمة كييف، فيما اأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية 
اإن�ساء ممر بري بن  الرو�سية جنحت جزئياً يف  القوات  اأن 

القرم ومنطقة دونيت�سك.
لتدريب  مع�سكر  بتدمري  الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  واأف����ادت 
اأوكرانيا  يف  الغربية  لأ�سلحتهم  وخم��زن  الأجانب  املرتزقة 
ب�ساروخ بالي�ستي اأطلقته منظومة ال�سواريخ اإ�سكندر، كما 
اأكدت تدمري اأكرب قواعد اإمدادات الوقود الأوكرانية قرب 

كييف ب�سواريخ كروز.
اإفادة  اإيجور كونا�سينكوف، يف  ال��وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
با�ستخدام  اخلمي�س  م�ساء  وق��ع��ت  ال�سربة  اإن  �سحفية، 
اأن  كونا�سينكوف  واأ����س���اف  ال��ب��ح��ر.  م��ن  اأط��ل��ق��ت  ���س��واري��خ 
الأوكرانية  امل�سلحة  القوات  لإم��داد  ي�ستخدم  كان  امل�ستودع 

يف و�سط الباد.
من  خ�سيتها  عن  ماريوبول  بلدية  اأعربت  اآخ��ر،  تطور  ويف 
الذي  ال��رو���س��ي  الق�سف  يف  قتلوا  �سخ�س   300 ي��ك��ون  اأن 
16 مار�س فيما  ا�ستهدف م�سرح هذه املدينة ال�ساحلية يف 

كان املئات يحتمون يف املبنى.
ياأتي ذلك فيما اأفادت �سلطات مدينة دنيربو بتعر�س قاعدة 
ع�سكرية لتدمري كبري جراء ق�سف رو�سي بال�سواريخ. وقال 
التوا�سل  مواقع  على  دنيربو،  حاكم  ريزن�سينكو،  فالنتن 
الج��ت��م��اع��ي، اإن رج���ال الإن���ق���اذ ي��ب��ح��ث��ون ع��ن ن��اج��ن بن 
الأنقا�س بعد اأن اأ�ساب �ساروخان وحدة ع�سكرية اأوكرانية 

يف �سواحي املدينة مما ت�سبب يف دمار كبري. 
كما قال حاكم ت�سرينيهيف اإن القوات الرو�سية تعزل املدينة 

حاليا.
وتزامن ا�ستهداف �سفينة اإنزال حربية رو�سية اأم�س، يف بحر 
اآزوف، مع زيادة خماوف مو�سكو من حرب األغام قد ت�سمل 

البحر الأ�سود كله.

املجر ترف�س نداء زيلين�سكي ملده باالأ�سلحة
•• بوادبي�ست-وكاالت:

اجلمعة  اأم�����س  امل��ج��ر  وزراء  رئي�س  رف�����س 
ن������داًء م����وؤث����راً م���ن ال��رئ��ي�����س الأوك�������راين 
اأوكرانيا  لتزويد  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري 
ب��الأ���س��ل��ح��ة ودع����م ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى قطاع 

الطاقة الرو�سي.
فيكتور  امل���ج���ري  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وق�����ال 
اأورب��ان يف مقطع م�سور ُن�سر على و�سائل 
التوا�سل الجتماعي اإن طلبات زيلين�سكي 
تتعار�س مع م�سالح املجر، واإن العقوبات 
على الطاقة الرو�سية �ستعني اأن القت�ساد 

املجري �سيتباطاأ ثم يتوقف يف غ�سون حلظات.
وجاء الرف�س بعد اأن خاطب زيلين�سكي اجتماعاً لزعماء الحتاد الأوروبي 
يف بروك�سل، وتوّجه باحلديث اإىل اأوربان، الذي يعترب على نطاق وا�سع 

اأقرب حليف للرئي�س الرو�سي فادميري بوتن يف الحتاد الأوروبي.
ماريوبول؟..  يف  يحدث  ما  تعرف  هل  فيكتور،  ا�سمع،  زيلين�سكي:  وقال 
اأريد اأن اأكون منفتحاً مرة واحدة واإىل الأبد: يجب اأن تقرر بنف�سك، ما 

هو موقفك.
ورف�ست املجر، وحدها من بن دول الحتاد الأوروبي املتاخمة لأوكرانيا، 
بعبور  الأ�سلحة  ل�سحنات  ال�سماح  ورف�ست  بالأ�سلحة  جارتها  ت��زوي��د 
%85 من الغاز  اإن  اأورب��ان  اأوكرانيا. وام�س اجلمعة، قال  اإىل  حدودها 
املجري واأكرث من %60 من نفطها ياأتي من رو�سيا، واأن منع �سادرات 

الطاقة الرو�سية �سيجرب املجرين على دفع ثمن احلرب.

ماأرب، وا�ستعاد اأ�سلحة وذخائر خفيفة ومتو�سطة.
العملية  اأن  اأك���دت  واحل���دث  للعربية  ع�سكرية  م�سادر 
ال�سرعية  دع��م  حت��ال��ف  مقاتات  م��ن  باإ�سناد  م�ستمرة 
نحو عمق مديرية اجلوبة، وقد تكبدت فيها امليلي�سيات 

خ�سائر كبرية.
ملحافظة  الغربية  اجلبهات  املا�سية  ال�ساعات  و�سهدت 
ال�����س��رق��ي م��ع��ارك عنيفة  اإىل اجل��ن��وب  م����اأرب ام���ت���داداً 
املدرعة  ال��ع��رب��ات  م��ن  رت��ا  امليلي�سيا  فيها  ا�ستخدمت 

واأن�ساق متتالية من عنا�سرها.
ففي جبهة الك�سارة غرب ماأرب، حاول احلوثيون وبعد 
ق�سف مدفعي مكثف التقدم اإىل مواقع اجلي�س الوطني 
ال��رتاج��ع حت��ت نريان  اأُج����ربوا على  وامل��ق��اوم��ة، لكنهم 
قتيل  ب��ن  ت�سللت  ال��ت��ي  عنا�سرهم  خملفن  املدفعية، 

واأ�سري.
وقال م�سدر ع�سكري اإن امليلي�سيا ق�سفت اأطراف البلق 
لت�ستيت  وامل�سجح  �سرواح  بن  املمتدة  واملواقع  الغربي 
لعريف  منطقة  من  والهجوم  الوطني  اجلي�س  دفاعات 
جنوباً. واأ�ساف امل�سدر اأن 4 اأن�ساق متتالية من عنا�سر 
امليلي�سيا مت التعامل معهم وتدمري عتادهم املدرع باإ�سناد 
يف  ال�سرعية  دع��م  حتالف  مقاتات  من  وفاعل  مبا�سر 
اليمن، التي ا�ستهدفت جتمعات وتعزيزات احلوثين يف 

مواقع متفرقة من اجلبهتن الغربية واجلنوبية.
وت�سدت قوات العمالقة ملحاولة ت�سلل حوثية يف �سائلة 
الهجوم ترافق مع حترك  ملعاء �سرق مديرية حريب. 
ال�سحراوية  املناطق  نحو  ري�س  اأم  مع�سكر  من  امللي�سيا 
املفتوحة التي ي�سيطر عليها اجلي�س الوطني يف معارك 
تلقى فيها احلوثيون خ�سائر مادية وب�سرية كبرية بينهم 

القيادي اأبو حرب العماد.

احلرب يف اأوكرانيا:
اإىل متى ميكن للجي�س االأوكراين اأن ي�سمد؟

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

احلرب اخلاطفة التي كان بوتن ياأملها مل تنجح، لكن احلرب ل تزال 
بعيدة عن نهايتها. بعد �سهر من غزو اأوكرانيا، يبدو اأن اجلي�س الرو�سي 
يف�سل الآن �سن حملة من ال�سربات اجلوية والق�سف املدفعي الثقيل 
تكون طويلة  ب��اأن  تعد  التي  ه��ذه،  ال�ستنزاف  ح��رب  للمدن. ويف ج��وف 
على  ال�سمود  على  الأوكرانية  القوات  قدرة  ال�سوؤال عن  يربز  ومميتة، 

املدى الطويل يف مواجهة ال�سغط الرو�سي.     )التفا�سيل �س10(

النووي  ل�سد  اأمريكية  خطة 
والكيميائي وال��ب��ي��ول��وج��ي 

•• وا�سنطن-وكاالت:

���س��ح��ف��ي��ة غربية  ت���ق���اري���ر  ك�����س��ف��ت 
للرد  خ��ط��ة  و���س��ع��ت  وا���س��ن��ط��ن  اأن 
ا�ستخدامها  ح����ال  م��و���س��ك��و،  ع��ل��ى 
اأو  البيولوجي  اأو  ال��ن��ووي  ال�ساح 
واخلمي�س  اأوك��ران��ي��ا.  يف  الكيميائي 
تعهد الرئي�س الأمريكي  بالت�سدي 
لرو�سيا حال اأقدمت على ا�ستخدام 
خماوف  و�سط  الكيميائي،  ال�ساح 
احلرب  ان��زلق  من  متزايدة  دولية 
طريق  اإىل  اأوك���ران���ي���ا  يف  ال����دائ����رة 
ال�����اع�����ودة. وي����ق����ول حم���ل���ل���ون اإن 
بيولوجية  خمتربات  تبني  اأمريكا 
خارج اأرا�سيها، ولديها تاريخ موثق 
النووية  الأ����س���ل���ح���ة  ا����س���ت���خ���دام  يف 

والكيميائية خال حروبها.

فيكتور اأوربان

املدد الغربي حا�سم
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اأخبـار الإمـارات

ل�شتك�شاف الأفكار الأكرث ابتكارًا مبجال الزراعة

حممد بن را�سد ي�سهد انطالق الن�سخة الثانية من حتدي تكنولوجيا الغذاء العاملي

م�سار  على  و"�سال"   /ADQ
موؤ�س�سة  تركز  فيما  ال��غ��ذاء،  اإن��ت��اج 
الإم������ارات ع��ل��ى م�����س��ار ف��ق��د وهدر 

الأغذية.
وبهذه املنا�سبة، قالت معايل مرمي 
املهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت 
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزي������رة 
اليوم  ال��غ��ذائ��ي  الأم�����ن  ي��ح��ظ��ى   :
اأي وقت  م��ن  اأك���رث  ك��ب��رية  باأهمية 
م�سى، فلم يعد العامل كما نعرفه، 
حيث يواجه العديد من التحديات 
يف خمتلف مراحل �سل�سلة الإمداد، 
املناخية  التغريات  تاأثريات  اأن  كما 
من  ال���ك���ث���ري  اإىل  ت��ف�����س��ي  ال����ت����ي 

وال���ت���ط���وي���ر، وت�����س��ري��ع من���و هذه 
التجارية،  واحل���واف���ز  ال�����س��رك��ات، 
املفاهيم  لنقل  ال����ازم  وال��ت��وج��ي��ه 
الختبار  م���رح���ل���ة  م����ن  ال���ف���ائ���زة 
من  الطلبات  وتقبل  ال�����س��وق.  اإىل 
ال��ع��امل، مع الرتكيز  اأن��ح��اء  جميع 
امل���ت���م���ي���زة مبجال  ال���ب���ل���دان  ع���ل���ى 

التكنولوجيا الزراعية.
تكنولوجيا  حت���دي  ت��ن��ظ��ي��م  وي��ت��م 
التغري  وزارة  ق���ب���ل  م����ن  ال����غ����ذاء 
الإم����ارات  ب��دول��ة  والبيئة  امل��ن��اخ��ي 
مقرها  ���س��رك��ة  وه����ي  و"متكن"، 
اإط�������اق  اإىل  ت����ه����دف  اأب�����وظ�����ب�����ي 
امل�سهد  ازده����ار  يف  ت�سهم  م�ساريع 

املهريي، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
طموحات  مواكبة  اإن  "متكن": 
دول�����ة الإم��������ارات ب��ع��ي��دة امل�����دى يف 
يتطلب  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن  جم����ال 
الأفكار  ت��دع��م  ج��ري��ئ��ة  منهجيات 
الإبداعية ومناذج العمل اجلديدة، 
امل��ك��ث��ف مع  ال���ت���ع���اون  ج���ان���ب  اإىل 
الزراعية  التكنولوجيا  منظومة 
ال����ع����امل����ي����ة. وي�������س���ت���ق���ط���ب حت����دي 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����غ����ذاء ك��وك��ب��ة من 
اأقوى ال�سركاء متعددي القطاعات 
امل�����س��اه��م��ة بدفع  ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى 
ال��ت��ق��دم وحت��ق��ي��ق الزده����ار  عجلة 
يف دول��ة الإم����ارات م��ن خ��ال دعم 

حيث ي�ستق�سي البتكارات املتعلقة 
مب�����س��اري��ن ه���ام���ن ه��م��ا " اإن���ت���اج 
توافر  حت����دي  مل��ع��اجل��ة  الغذاء" 
ووفرة الغذاء واأ�سعار الأغذية، من 
"اجليل  خال متكن التحول اإىل 
القادم" من بدائل الأغذية الغنية 
وهدر  و"فقد  الغذائية،  بالعنا�سر 
يف  ال���س��ت��دام��ة  ل�سمان  الأغذية" 
ب�سكل  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��وري��د  �سل�سلة 

عام.
الفائزين  اأو  ال��ف��ائ��ز  م��ن��ح  ���س��ي��ت��م 
يف  اأعماله  من��وذج  لتطوير  فر�سة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
البحث  مب���������س����اري����ع  م�����دع�����وم�����اً 

مرونة  م���ن  حت���د  ال����س���ط���راب���ات 
�سا�سل الإمداد وا�ستدامتها، ومن 
م�سوؤولية  عاتقنا  ع��ل��ى  ت��ق��ع  ه��ن��ا، 
قطاع  مب�ستقبل  ال��ت��ف��ك��ري  اإع������ادة 
غذائية  ممار�سات  وابتكار  ال��غ��ذاء 
وزراع����ي����ة م���رن���ة ب���الع���ت���م���اد على 
التكنولوجية.  ال��ت��ط��ورات  اأف�����س��ل 
الغذاء  تكنولوجيا  حت��دي  يقربنا 
وتطوير  اك���ت�������س���اف  م����ن  خ����ط����وة 
ب��ع�����س ه���ذه احل���ل���ول، ف��ه��و ي�سلط 
الذي  احلا�سم  ال���دور  على  ال�سوء 
ملواجهة  يلعبه  اأن  لابتكار  ميكن 

حتدياتنا امل�سرتكة.
املقرب  ق���ال���ت رمي����ا  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 

والتعليمي  وال��ث��ق��ايف  الج��ت��م��اع��ي 
يف دول�������ة الإم�������������ارات م�����ن خ���ال 
ع��ق��د ���س��راك��ات م��ع ج��ه��ات حملية 
اإليهما  وان�����س��م��ت  رائ����دة.  ودول��ي��ة 
التحدي  م��ن  احلالية  الن�سخة  يف 
اأبحاث  جمل�س  ذراع  "اأ�سباير"، 
�سة  واملخ�سّ املتطورة  التكنولوجيا 
والتي  التكنولوجيا،  برامج  لإدارة 
ت�سرف على متويل م�ساريع البحث 
اإمارة  يف  التكنولوجي  والتطوير 
الإمارات  ودولة  خ�سو�ساً  اأبوظبي 
كذلك  م�سار  كل  ويحظى  عموماً. 
الرائدة،  الوطنية  ال�سركات  بدعم 
" القاب�سة" / �سركتا  تركز  حيث 

•• دبي-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الن�سخة  اإط����اق  اهلل،  رع����اه  دب����ي، 
تكنولوجيا  "حتدي  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
اإىل  ي�سعى  ال���ذي  العاملي"  ال��غ��ذاء 
لتعزيز  مبتكرة  حلول  عن  البحث 
وتطوير  الغذائي  الأم��ن  منظومة 
واإدارة  اإن���ت���اج  واأن��ظ��م��ة  مم��ار���س��ات 
اأكرث ا�ستدامة للموارد الغذائية يف 

دولة الإمارات.
ج���اء ذل���ك خ���ال ف��ع��ال��ي��ة �سهدها 
�سموه بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم 
مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�س  ن���ائ���ب  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
جمل�س الوزراء وزير املالية، و�سمو 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة، وم��ع��ايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون 
جمل�س الوزراء، وعدد من الوزراء 
يف اإك�سبو 2020 دبي، حيث يهدف 
التكنولوجيا  اإىل توظيف  التحدي 
وتقنيات  اأدوات  اإيجاد  يف  املتقدمة 
للتغلب  والفعالية  بالكفاءة  تتميز 
على حتديات القطاع الزراعي، مبا 
يحقق ا�ستدامة الإنتاج الغذائي يف 
دولة الإم��ارات لتكون مركزاً عاملياً 

رائداً لاأمن الغذائي.
كما يهدف حتدي تكنولوجيا الغذاء 
العقد  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اك��ت�����س��اف  اإىل 
والتقنيات  الب��ت��ك��ارات  م��ن  ال��ق��ادم 
الزراعة  مم��ار���س��ات  ���س��ت��غ��رّي  ال��ت��ي 
وا�ستدامة.  ب���ك���ف���اءة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
امل�ساريع  ال���ت���ح���دي  وي�������س���ت���ه���دف 
مثل  الأوىل  مراحلها  يف  النا�سئة 
الدولية  اجلامعية  الأب��ح��اث  ف��رق 
ورواد الأعمال وال�سركات ال�سغرية، 

احللول امل�ستدامة واملجدية جتارياً 
والقائمة على التكنولوجيا.

وبدوره �سدد معايل في�سل البناي، 
اأبحاث  ل�����م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ن 
اأهمية  املتطورة، على  التكنولوجيا 
املتطورة؛  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�سخري 
حيث قال: تعد دولة الإمارات اليوم 
من اأكرث دول العامل متيزاً مبجال 
التكنولوجيا  وت�����س��خ��ري  الب��ت��ك��ار 
امل��ت��ط��ورة لإي��ج��اد ح��ل��ول ل��ع��دد من 
ويقدم  املجتمعية.  التحديات  اأه��م 
دليًا  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا  حت���دي 
اإ���س��اف��ي��اً ورائ���ع���اً ع��ل��ى ذل���ك، حيث 
اأذك���ى  الإم�������ارات  دول����ة  ت�ست�سيف 
للتعاون  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن  العقول 
وا���س��ت��ك�����س��اف احل���ل���ول والرت����ق����اء 

مبجال التكنولوجيا الزراعية.
اأبوظبي  ���س��وق  م��ن  ك��ل  يعترب  كما 
العاملي، ومكتب اأبوظبي للمقيمن 
اأك�سيلرييتور"،  و"كتالي�ست 
امل�ساريع  لتطوير  و�سندوق خليفة 

داعمن رئي�سين للم�سابقة.
حتدي  يف  امل�����س��ارك��ة  ب���اب  و�سيبقى 
حتى  مفتوحاً  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا 
���س��ه��ر ي��ون��ي��و، ح��ي��ث ���س��ي��ت��م و�سع 
القائمة النهائية باأ�سماء امل�ساركن 
فر�سة  ف����رق   10 اأف�������س���ل  وم���ن���ح 
اأع���م���ال���ه���م خال  ع���ر����س من������اذج 
�سيقام  ال��ذي  اجلوائز  توزيع  حفل 
للم�ساركن  ومي��ك��ن  ن��وف��م��رب.  يف 
ت����ق����دمي ط���ل���ب���ات���ه���م ع�����رب امل���وق���ع 
http://www. الإلكرتوين: 
foodtechchallenge.

الن�سخة  اأن  اإىل  ي�����س��ار   /com
تكنولوجيا  حت�����دي  م����ن  الأوىل 
م�ساركة  طلب   437 تلقت  الغذاء 
ت���ك���رمي  ومت  دول������������ة،   68 م������ن 
اأ���س��رتال��ي��ا واململكة  ال��ف��ائ��زي��ن م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة والإم��������ارات 

العربية املتحدة واململكة املتحدة.

ال�سحة جتري 275,579 فح�سا ك�سفت عن 347 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و882 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 275،579 فح�سا جديدا خال ال�ساعات 
اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  347 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

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

جمموع احلالت امل�سجلة 889،452 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
خال الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

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

يكون جمموع حالت ال�سفاء 862،730 حالة.

ال�سحة تقدم 7,976 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 7،976 جرعة 
من لقاح "كوفيد19-"خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية .

ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك 
 247.35 اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  جرعة   24،463،554
جرعة لكل 100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة 
املناعة  اإىل  الو�سول  اإىل  19"و�سعياً   - " كوفيد  لقاح  لتوفري 
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد 

احلالت وال�سيطرة على فريو�س" كوفيد - 19".

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�سة اليونان بذكرى ا�ستقالل بالدها

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل فخامة اإيكاترييني �ساكياروبولو رئي�سة اجلمهورية اليونانية وذلك مبنا�سبة 
ذكرى ا�ستقال بادها. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة 
اإيكاترييني �ساكياروبولو. وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ  مماثلتن اإىل فخامة الرئي�سه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتن اإىل معايل كريياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س وزراء اجلمهورية اليونانية.

الزراعية التكنولوجيا  مبجال  املتميزة  االأفكار  متكني  خالل  من  الغذائي  االأمن  لتحديات  تكنولوجية  حلول  الإيجاد  يهدف  • التحدي 
نوفمر يف  �سيقام  الذي  اجلوائز  توزيع  حفل  خالل  اأعمالهم  مناذج  فرق   10 اأف�سل  • �ستعر�س 

 /http://www.foodtechchallenge.com  : االليكرتوين  املوقع  عر  التقدمي  ميكن  و   2022 يونيو  حتى  مفتوح  امل�ساركة  • باب 

حممد بن زايد يح�سر لقاء اأخويا يف العقبة جمع �سموه مع 
ملك االأردن والرئي�س امل�سري ورئي�س وزراء العراق

•• العقبة-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة اأم�س.. لقاًء اأخوياً بن �سموه وجالة امللك 
الأردنية  اململكة  الثاين بن احل�سن عاهل  عبد اهلل 
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  وفخامة  ال�سقيقة  الها�سمية 
ومعايل  ال�سقيقة  العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س 

الدكتور م�سطفى الكاظمي رئي�س وزراء جمهورية 
العراق ال�سقيق.

وتناول اللقاء الذي ح�سر جانباً منه �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز 
وزير دولة ع�سو جمل�س الوزراء يف اململكة العربية 
بن  الأخ��وي��ة  العاقات  تعزيز  ال�سقيقة  ال�سعودية 

الدول ال�سقيقة.
وك���ان ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 

نهيان قد و�سل يف وقت �سابق اأم�س اإىل مطار امللك 
احل�سن الدويل يف العقبة .. حيث كان يف ا�ستقبال 
احل�سن  الأم��ري  و�سمو  الأردن  ملك  جالة  �سموه 
بن عبداهلل الثاين ويل عهد اململكة الأردنية. رافق 
�سموه خال الزيارة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�سيخ حممد بن حمد بن 
طحنون اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف وزارة 

�سوؤون الرئا�سة.

ل�شتك�شاف الأفكار الأكرث ابتكارًا مبجال الزراعة

حممد بن را�سد ي�سهد انطالق الن�سخة الثانية من حتدي تكنولوجيا الغذاء العاملي

م�سار  على  و"�سال"   /ADQ
موؤ�س�سة  تركز  فيما  ال��غ��ذاء،  اإن��ت��اج 
الإم������ارات ع��ل��ى م�����س��ار ف��ق��د وهدر 

الأغذية.
وبهذه املنا�سبة، قالت معايل مرمي 
املهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت 
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزي������رة 
اليوم  ال��غ��ذائ��ي  الأم�����ن  ي��ح��ظ��ى   :
اأي وقت  م��ن  اأك���رث  ك��ب��رية  باأهمية 
م�سى، فلم يعد العامل كما نعرفه، 
حيث يواجه العديد من التحديات 
يف خمتلف مراحل �سل�سلة الإمداد، 
املناخية  التغريات  تاأثريات  اأن  كما 
من  ال���ك���ث���ري  اإىل  ت��ف�����س��ي  ال����ت����ي 

وال���ت���ط���وي���ر، وت�����س��ري��ع من���و هذه 
التجارية،  واحل���واف���ز  ال�����س��رك��ات، 
املفاهيم  لنقل  ال����ازم  وال��ت��وج��ي��ه 
الختبار  م���رح���ل���ة  م����ن  ال���ف���ائ���زة 
من  الطلبات  وتقبل  ال�����س��وق.  اإىل 
ال��ع��امل، مع الرتكيز  اأن��ح��اء  جميع 
امل���ت���م���ي���زة مبجال  ال���ب���ل���دان  ع���ل���ى 

التكنولوجيا الزراعية.
تكنولوجيا  حت���دي  ت��ن��ظ��ي��م  وي��ت��م 
التغري  وزارة  ق���ب���ل  م����ن  ال����غ����ذاء 
الإم����ارات  ب��دول��ة  والبيئة  امل��ن��اخ��ي 
مقرها  ���س��رك��ة  وه����ي  و"متكن"، 
اإط�������اق  اإىل  ت����ه����دف  اأب�����وظ�����ب�����ي 
امل�سهد  ازده����ار  يف  ت�سهم  م�ساريع 

املهريي، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
طموحات  مواكبة  اإن  "متكن": 
دول�����ة الإم��������ارات ب��ع��ي��دة امل�����دى يف 
يتطلب  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن  جم����ال 
الأفكار  ت��دع��م  ج��ري��ئ��ة  منهجيات 
الإبداعية ومناذج العمل اجلديدة، 
امل��ك��ث��ف مع  ال���ت���ع���اون  ج���ان���ب  اإىل 
الزراعية  التكنولوجيا  منظومة 
ال����ع����امل����ي����ة. وي�������س���ت���ق���ط���ب حت����دي 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����غ����ذاء ك��وك��ب��ة من 
اأقوى ال�سركاء متعددي القطاعات 
امل�����س��اه��م��ة بدفع  ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى 
ال��ت��ق��دم وحت��ق��ي��ق الزده����ار  عجلة 
يف دول��ة الإم����ارات م��ن خ��ال دعم 

حيث ي�ستق�سي البتكارات املتعلقة 
مب�����س��اري��ن ه���ام���ن ه��م��ا " اإن���ت���اج 
توافر  حت����دي  مل��ع��اجل��ة  الغذاء" 
ووفرة الغذاء واأ�سعار الأغذية، من 
"اجليل  خال متكن التحول اإىل 
القادم" من بدائل الأغذية الغنية 
وهدر  و"فقد  الغذائية،  بالعنا�سر 
يف  ال���س��ت��دام��ة  ل�سمان  الأغذية" 
ب�سكل  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��وري��د  �سل�سلة 

عام.
الفائزين  اأو  ال��ف��ائ��ز  م��ن��ح  ���س��ي��ت��م 
يف  اأعماله  من��وذج  لتطوير  فر�سة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
البحث  مب���������س����اري����ع  م�����دع�����وم�����اً 

مرونة  م���ن  حت���د  ال����س���ط���راب���ات 
�سا�سل الإمداد وا�ستدامتها، ومن 
م�سوؤولية  عاتقنا  ع��ل��ى  ت��ق��ع  ه��ن��ا، 
قطاع  مب�ستقبل  ال��ت��ف��ك��ري  اإع������ادة 
غذائية  ممار�سات  وابتكار  ال��غ��ذاء 
وزراع����ي����ة م���رن���ة ب���الع���ت���م���اد على 
التكنولوجية.  ال��ت��ط��ورات  اأف�����س��ل 
الغذاء  تكنولوجيا  حت��دي  يقربنا 
وتطوير  اك���ت�������س���اف  م����ن  خ����ط����وة 
ب��ع�����س ه���ذه احل���ل���ول، ف��ه��و ي�سلط 
الذي  احلا�سم  ال���دور  على  ال�سوء 
ملواجهة  يلعبه  اأن  لابتكار  ميكن 

حتدياتنا امل�سرتكة.
املقرب  ق���ال���ت رمي����ا  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 

والتعليمي  وال��ث��ق��ايف  الج��ت��م��اع��ي 
يف دول�������ة الإم�������������ارات م�����ن خ���ال 
ع��ق��د ���س��راك��ات م��ع ج��ه��ات حملية 
اإليهما  وان�����س��م��ت  رائ����دة.  ودول��ي��ة 
التحدي  م��ن  احلالية  الن�سخة  يف 
اأبحاث  جمل�س  ذراع  "اأ�سباير"، 
�سة  واملخ�سّ املتطورة  التكنولوجيا 
والتي  التكنولوجيا،  برامج  لإدارة 
ت�سرف على متويل م�ساريع البحث 
اإمارة  يف  التكنولوجي  والتطوير 
الإمارات  ودولة  خ�سو�ساً  اأبوظبي 
كذلك  م�سار  كل  ويحظى  عموماً. 
الرائدة،  الوطنية  ال�سركات  بدعم 
" القاب�سة" / �سركتا  تركز  حيث 

•• دبي-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الن�سخة  اإط����اق  اهلل،  رع����اه  دب����ي، 
تكنولوجيا  "حتدي  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
اإىل  ي�سعى  ال���ذي  العاملي"  ال��غ��ذاء 
لتعزيز  مبتكرة  حلول  عن  البحث 
وتطوير  الغذائي  الأم��ن  منظومة 
واإدارة  اإن���ت���اج  واأن��ظ��م��ة  مم��ار���س��ات 
اأكرث ا�ستدامة للموارد الغذائية يف 

دولة الإمارات.
ج���اء ذل���ك خ���ال ف��ع��ال��ي��ة �سهدها 
�سموه بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم 
مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
رئي�س  ن���ائ���ب  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
جمل�س الوزراء وزير املالية، و�سمو 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة، وم��ع��ايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون 
جمل�س الوزراء، وعدد من الوزراء 
يف اإك�سبو 2020 دبي، حيث يهدف 
التكنولوجيا  اإىل توظيف  التحدي 
وتقنيات  اأدوات  اإيجاد  يف  املتقدمة 
للتغلب  والفعالية  بالكفاءة  تتميز 
على حتديات القطاع الزراعي، مبا 
يحقق ا�ستدامة الإنتاج الغذائي يف 
دولة الإم��ارات لتكون مركزاً عاملياً 

رائداً لاأمن الغذائي.
كما يهدف حتدي تكنولوجيا الغذاء 
العقد  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اك��ت�����س��اف  اإىل 
والتقنيات  الب��ت��ك��ارات  م��ن  ال��ق��ادم 
الزراعة  مم��ار���س��ات  ���س��ت��غ��رّي  ال��ت��ي 
وا�ستدامة.  ب���ك���ف���اءة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
امل�ساريع  ال���ت���ح���دي  وي�������س���ت���ه���دف 
مثل  الأوىل  مراحلها  يف  النا�سئة 
الدولية  اجلامعية  الأب��ح��اث  ف��رق 
ورواد الأعمال وال�سركات ال�سغرية، 

احللول امل�ستدامة واملجدية جتارياً 
والقائمة على التكنولوجيا.

وبدوره �سدد معايل في�سل البناي، 
اأبحاث  ل�����م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ن 
اأهمية  املتطورة، على  التكنولوجيا 
املتطورة؛  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�سخري 
حيث قال: تعد دولة الإمارات اليوم 
من اأكرث دول العامل متيزاً مبجال 
التكنولوجيا  وت�����س��خ��ري  الب��ت��ك��ار 
امل��ت��ط��ورة لإي��ج��اد ح��ل��ول ل��ع��دد من 
ويقدم  املجتمعية.  التحديات  اأه��م 
دليًا  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا  حت���دي 
اإ���س��اف��ي��اً ورائ���ع���اً ع��ل��ى ذل���ك، حيث 
اأذك���ى  الإم�������ارات  دول����ة  ت�ست�سيف 
للتعاون  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن  العقول 
وا���س��ت��ك�����س��اف احل���ل���ول والرت����ق����اء 

مبجال التكنولوجيا الزراعية.
اأبوظبي  ���س��وق  م��ن  ك��ل  يعترب  كما 
العاملي، ومكتب اأبوظبي للمقيمن 
اأك�سيلرييتور"،  و"كتالي�ست 
امل�ساريع  لتطوير  و�سندوق خليفة 

داعمن رئي�سين للم�سابقة.
حتدي  يف  امل�����س��ارك��ة  ب���اب  و�سيبقى 
حتى  مفتوحاً  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا 
���س��ه��ر ي��ون��ي��و، ح��ي��ث ���س��ي��ت��م و�سع 
القائمة النهائية باأ�سماء امل�ساركن 
فر�سة  ف����رق   10 اأف�������س���ل  وم���ن���ح 
اأع���م���ال���ه���م خال  ع���ر����س من������اذج 
�سيقام  ال��ذي  اجلوائز  توزيع  حفل 
للم�ساركن  ومي��ك��ن  ن��وف��م��رب.  يف 
ت����ق����دمي ط���ل���ب���ات���ه���م ع�����رب امل���وق���ع 
http://www. الإلكرتوين: 
foodtechchallenge.

الن�سخة  اأن  اإىل  ي�����س��ار   /com
تكنولوجيا  حت�����دي  م����ن  الأوىل 
م�ساركة  طلب   437 تلقت  الغذاء 
ت���ك���رمي  ومت  دول������������ة،   68 م������ن 
اأ���س��رتال��ي��ا واململكة  ال��ف��ائ��زي��ن م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة والإم��������ارات 

العربية املتحدة واململكة املتحدة.

ال�سحة جتري 275,579 فح�سا ك�سفت عن 347 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و882 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 275،579 فح�سا جديدا خال ال�ساعات 
اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال��� 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  347 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

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

جمموع احلالت امل�سجلة 889،452 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
خال الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

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

يكون جمموع حالت ال�سفاء 862،730 حالة.

ال�سحة تقدم 7,976 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 7،976 جرعة 
من لقاح "كوفيد19-"خال ال�ساعات ال� 24 املا�سية .

ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك 
 247.35 اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  جرعة   24،463،554
جرعة لكل 100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة 
املناعة  اإىل  الو�سول  اإىل  19"و�سعياً   - " كوفيد  لقاح  لتوفري 
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد 

احلالت وال�سيطرة على فريو�س" كوفيد - 19".

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�سة اليونان بذكرى ا�ستقالل بالدها

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل فخامة اإيكاترييني �ساكياروبولو رئي�سة اجلمهورية اليونانية وذلك مبنا�سبة 
ذكرى ا�ستقال بادها. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة 
اإيكاترييني �ساكياروبولو. وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ  مماثلتن اإىل فخامة الرئي�سه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتن اإىل معايل كريياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س وزراء اجلمهورية اليونانية.

الزراعية التكنولوجيا  مبجال  املتميزة  االأفكار  متكني  خالل  من  الغذائي  االأمن  لتحديات  تكنولوجية  حلول  الإيجاد  يهدف  • التحدي 
نوفمر يف  �سيقام  الذي  اجلوائز  توزيع  حفل  خالل  اأعمالهم  مناذج  فرق   10 اأف�سل  • �ستعر�س 

 /http://www.foodtechchallenge.com  : االليكرتوين  املوقع  عر  التقدمي  ميكن  و   2022 يونيو  حتى  مفتوح  امل�ساركة  • باب 

حممد بن زايد يح�سر لقاء اأخويا يف العقبة جمع �سموه مع 
ملك االأردن والرئي�س امل�سري ورئي�س وزراء العراق

•• العقبة-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة اأم�س.. لقاًء اأخوياً بن �سموه وجالة امللك 
الأردنية  اململكة  الثاين بن احل�سن عاهل  عبد اهلل 
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  وفخامة  ال�سقيقة  الها�سمية 
ومعايل  ال�سقيقة  العربية  م�سر  جمهورية  رئي�س 

الدكتور م�سطفى الكاظمي رئي�س وزراء جمهورية 
العراق ال�سقيق.

وتناول اللقاء الذي ح�سر جانباً منه �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز 
وزير دولة ع�سو جمل�س الوزراء يف اململكة العربية 
بن  الأخ��وي��ة  العاقات  تعزيز  ال�سقيقة  ال�سعودية 

الدول ال�سقيقة.
وك���ان ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 

نهيان قد و�سل يف وقت �سابق اأم�س اإىل مطار امللك 
احل�سن الدويل يف العقبة .. حيث كان يف ا�ستقبال 
احل�سن  الأم��ري  و�سمو  الأردن  ملك  جالة  �سموه 
بن عبداهلل الثاين ويل عهد اململكة الأردنية. رافق 
�سموه خال الزيارة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�سيخ حممد بن حمد بن 
طحنون اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف وزارة 

�سوؤون الرئا�سة.
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اأخبـار الإمـارات
قناة اأبوظبي تعلن عن دورتها الراجمية اجلديدة ل�سهر رم�سان 

•• اأبوظبي- وام: 

اأعلنت قناة "اأبوظبي" التابعة ل�سبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي 
عن دورتها الرباجمية اجلديدة ل�سهر رم�سان املبارك، والتي 
الجتماعية  الأع��م��ال  ب��ن  تتنوع  ع��م��ًا   11 م��ن  ب��اق��ًة  ت�سم 
الدينية  ال���ربام���ج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال���درام���ي���ة 

والإن�سانية املتميزة التي تنا�سب اأجواء ال�سهر الف�سيل.
ال������دورة الرباجمية  ك��اف��ة م�����س��ل�����س��ات وب���رام���ج  و���س��ُت��ع��ر���س 
الإلكرتوين  موقعها  عرب  جماناً  اأبوظبي  لقناة  الرم�سانية 
وتطبيق "ADTV" املتوفر على من�سات "اآندرويد تي يف" 
و"اآبل تي يف" و"اآبل �ستور" و"جوجل باي"، اإىل جانب خدمة 

البث املبا�سر .

وقال هيثم الكثريي، املدير التنفيذي ل�سبكة قنوات تلفزيون 
املبارك  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  خ����ال  "ن�سعى  ب���الإن���اب���ة:  اأب���وظ���ب���ي 
العربي  العامل  واملتابعن يف  امل�ساهدين  املزيد من  ل�ستقطاب 
عرب تقدمي حمتوى غني وح�سري على �سا�سة اأبوظبي وتطبيق 
ADTV الرقمي، وتوفري خيارات ترفيهية ودرامية جديدة 
تتنوع بن اإنتاجات اأبوظبي لاإعام اخلا�سة واأبرز الإنتاجات 
مكانتها  يف  اأبوظبي  تلفزيون  قنوات  �سبكة  لت�ستمر  العربية 
خمتلف  تلبي  ومتنوعة  متكاملة  اإعامية  كمن�سة  الريادية 

تطلعات اجلمهور العربي".
�سيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأك��رب  الإم��ام  ف�سيلة  وي�سارك 
والفقه مع  الدين  املتعمقة يف علوم  ال�سريف، معارفه  الأزه��ر 
امل�ساهدين من خال برنامج "حديث الإمام الطيب"، والذي 

�سرحاً  للم�ساهدين  ليقدم  الكرمي  ال�سهر  اأي��ام  ط��وال  ُيعر�س 
وافياً عن مو�سوع اأ�سماء اهلل احل�سنى .

فيما ي�سلط برنامج "الدنيا بخري )عونك(" من تقدمي اأحمد 
اليّماحي ال�سوء على جهود دولة الإمارات والهال الأحمر يف 
م�ساعدة الآخرين يف خمتلف دول العامل، حيث يتنكر الو�سيط 
عن  بحثاً  عربي  بلٍد  �سوارع  يف  لي�سري  حمتاج،  رج��ل  مباب�س 
بع�س  على  احل�سول  مثل  ال��ع��ون  ي��د  م��د  ي�ساأله  اآخ��ر  حمتاج 
الطعام اأو املال اأو املاأوى. ويغلب احلوار الإن�ساين العميق على 
اأمام  احلقيقي  واملحتاج  رّث��ة  بهيئٍة  املتنكر  املمثل  بن  امل�سهد 
عد�سة فريق الإعداد الذي يختبئ يف حافلة خا�سة، ثم يك�سف 
الأحمر  الهال  من  هديًة  املحتاج  ليتلقى  هويته  عن  املمثل 

الإماراتي .

�سرطة اأبوظبي تفتتح مركز فح�س املركبات اخلفيفة يف الباهية
•• اأبوظبي-وام:

افتتح العقيد حممد الربيك العامري مدير مديرية ترخي�س ال�سائقن والآليات بقطاع العمليات 
اأدنوك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اللمكي،  �سعيد  بدر  املهند�س  اأبوظبي بح�سور  �سرطة  املركزية يف 
اأبوظبي يف منطقة  ديرفيلدز  للمركبات اخلفيفة يف مركز  الفني  الفح�س  للتوزيع، مركز خدمات 
الباهية. ويقدم املركز خدمات فح�س املركبات من العا�سرة �سباحاً وحتى 6 م�ساء، من ال�سبت اإىل 
اخلمي�س . وقال مدير مديرية ترخي�س ال�سائقن والآليات يف �سرطة اأبوظبي اإن املركز يقدم خدمات 
حر�س  موؤكداً   .. اأدن��وك  �سركة  مع  بال�سراكة  التقنيات  اأف�سل  با�ستخدام  اخلفيفة  املركبات  فح�س 

القيادة على تعزيز ر�سا املتعاملن باخلدمات املقدمة لهم وك�سب ثقتهم واإ�سعادهم .
الإم��ارة ويقدم خدمات  الفح�س مبناطق  املهمة يف تقدمي خدمات  املراكز  املركز يعد من  اأن  وذك��ر 
احلياة  جل��ودة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  تطبيق  يف  احلكومية  التوجهات  �سمن  للمتعاملن  متميزة 
مبتكرة  خ��دم��ات  بتوفري  املجتمع،  متطلبات  م��راع��اة  يف  الر�سيدة  اأبوظبي  حكومة  وا�سرتاتيجية 

والو�سول اإىل جميع الفئات يف اأقرب مقر اإليهم.

احلكام يعزون ملك البحرين بوفاة ال�سيخة �سيخة بنت �سلمان بن حمد اآل خليفة

املجاالت خمتلف  يف  العامل  م�ستقبل  تر�سم  االإمارات  يف  �ساعة   72

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، برقية تعزية اإىل اأخيه �ساحب اجلالة امللك 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة عرب فيها �سموه  حمد بن عي�سى 
عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته بوفاة املغفور لها �سمو ال�سيخة �سيخة 
بوا�سع  يتغمدها  اأن  املوىل عز وجل  �سائًا  اآل خليفة،  �سلمان بن حمد  بنت 

رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته.
كما بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم 
نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم 
امللك حمد بن  اإىل �ساحب اجلالة  ال�سارقة، برقيات تعزية مماثلة  حاكم 

عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان برقية تعزية اإىل اأخيه �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة بوفاة املغفور لها ال�سيخة �سيخة 

بنت �سلمان بن حمد اآل خليفة.
واأعرب �سموه يف برقيته عن خال�س عزائه وموا�ساته جلالة ملك البحرين 
.. �سائا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح 

جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.
كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�سيخ 
اإىل  تعزية مماثلتن  برقيتي  نائب حاكم عجمان  النعيمي  را�سد  بن  نا�سر 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��ال��ة  �ساحب 
ال�سقيقة.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا ع�سو املجل�س الأعلى 
بن  حمد  امللك  اجلالة  �ساحب  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  القيوين  اأم  حاكم 
خال�س  عن  فيها  عرب   ، ال�سقيقة  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 
تعازيه و�سادق موا�ساته بوفاة �سمو ال�سيخة �سيخة بنت �سلمان بن حمد اآل 
خليفة .. �سائا املوىل تعاىل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته وي�سكنها 

ف�سيح جناته.
اأم القيوين  كما بعث �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعا ويل عهد 
اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  اإىل �ساحب اجلالة  برقية تعزية مماثلة 

ملك مملكة البحرين ال�سقيقة.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة ، برقية تعزية اإىل اأخيه �ساحب اجلالة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة، عرب فيها �سموه عن خال�س 
تعازيه و�سادق موا�ساته بوفاة املغفور لها �سمو ال�سيخة �سيخة بنت �سلمان 
بن حمد اآل خليفة، �سائا املوىل تعاىل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته ومغفرته 

واأن ي�سكنها ف�سيح جناته.
راأ�س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 
اخليمة ، برقية تعزية مماثلة اإىل �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة.

•• اأبوظبي- وام:

العامل م�ستقبله ويعلن عن م�ساراته اجلديدة  72 �ساعة ير�سم  على مدار 
اإك�سبو  يف  تنطلق  التي   2022 للحكومات  العاملية  القمة  فعاليات  خ��ال 
2020 دبي، يومي 29 و30 مار�س اجلاري حتت �سعار "ا�ست�سراف حكومات 
امل�ستقبل"، على اأن ي�سبقها و�سمن منتدياتها يوم 28 مار�س انطاق قمة 

الإمارات العاملية لا�ستثمار "انف�ستوبيا" و"منتدى الطاقة العاملي".
ال�سمو  �ساحب  برعاية  تعقد  التي  للحكومات  العاملية  القمة  وت�ست�سيف 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، يف مركز دبي للمعار�س، 15 منتدى عاملياً بال�سراكة 
مع عدد من املنظمات الدولية، واملوؤ�س�سات التكنولوجية العاملية، وال�سركات 
التي  للتحديات  احللول  بابتكار  تعنى  التي  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  الرائدة، 

تواجه املجتمعات الإن�سانية.
وتعد القمة املن�سة العاملية لأكرث من 30 منظمة عاملية واأكرث من 4 اآلف 
من كبار امل�سوؤولن احلكومين واخلرباء وقادة القطاع اخلا�س، ل�ست�سراف 
حوارية  رئ��ي�����س��ي��ة  ج��ل�����س��ات   110 م���ن  اأك����رث  ���س��م��ن  احل��ك��وم��ات  م�ستقبل 

وتفاعلية.
ملواجهة  احلكومات  جاهزية  تعزيز  القمة  من  احلالية  ال���دورة  وت�ستهدف 
ال�سامل  التعايف  لتحقيق  البتكارات  واإط��اق  الفر�س  و�سناعة  التحديات 

وت�سريع وترية النمو وتعزيز دور التكنولوجيا.

وي�سكل القت�ساد قاطرة التوجهات العاملية امل�ستدامة لتوفري العي�س الكرمي 
لل�سعوب وحتقيق الرفاه الجتماعي وم�ستقبل اأكرث ازدهاراً.

بداية  منذ  العامل  يعي�سها  �سعبة  مرحلة  يف  الفعاليات  ه��ذه  اأهمية  وتاأتي 
عن  ف�سًا  املا�سين،  العامن  م��دار  على  كوفيد19-وحتوراتها  اجلائحة 
مبادرات  م��ن  ع���دداً  الفعاليات  ه��ذه  تد�سن  ..ك��م��ا  اجليو�سيا�سية  الأح���داث 
م�سار  يف  الإم���ارات  ا�ستدامة  عن  وتك�سف  الإم����ارات،  يف  القادمة  اخلم�سن 
الإجنازات املتنوعة واملت�سارعة معاً، لي�سجل اإك�سبو 2020 دبي يف اأ�سبوعه 

الأخري نقطة انطاق جديدة لاإمارات والعامل.

- توطئة القمة..
"انف�ستوبيا"  لا�ستثمار  العاملية  الإم��ارات  قمة  من  الأوىل  ال��دورة  وت�سكل 
الأطل�سي  للمجل�س  التابع  العاملي  الطاقة  "منتدى  من  ال�ساد�سة  وال��دورة 
العاملية  القمة  من  الثامنة  ال��دورة  لفعاليات  ومتهيداً  توطئة  الأمريكي"، 
للحكومات ..وجتمع"انف�ستوبيا" التي تعقدها وزارة القت�ساد، �سناع القرار 
والقادة احلكومين، ورواد الأعمال يف القطاع اخلا�س، واملنظمات املجتمعية، 
العاملية  املوؤ�س�سات  من  وغريها  ال�ستثمار  و�سناديق  ال�ستثمارية  والبنوك 

لإطاق اأفكار خاقة تعزز ال�ستثمارات العاملية.
عنها  الإع��ان  التي مت  ال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرات  "انف�ستوبيا" اإح��دى  وتعد 
ف�ساء  تقدمي  وت�ستهدف  اخلم�سن"  "م�ساريع  من  الأوىل  احلزمة  �سمن 
جديد للحوار حول فر�س ال�ستثمار امل�ستقبلية وتتبنى ت�سريع وترية جذب 

الوارد  الأجنبي  ال�ستثمار  من  درهم  مليار   550 وا�ستقطاب  ال�ستثمارات 
اإىل الدولة خال ال�سنوات الت�سع القادمة وا�ستقطاب حوايل تريليون درهم 
بحلول 2051. وتر�سخ "انف�ستوبيا" مكانة الدولة كمركز عاملي ل�ستقطاب 
الأعمال وروؤو�س الأموال وال�ستثمارات الأجنبية وتطرح اأول من�سة لتوحيد 
اإمارات  خمتلف  من  التنموية  وامل�ساريع  الوطنية  ال�ستثمار  فر�س  جميع 

الدولة مبا ين�سجم مع روؤية ومبادئ اخلم�سن.
امل�سوؤول  ال�ستثمار  تتناول  متخ�س�سة  اأج��ن��دة  على  "انف�ستوبيا"  وترتكز 
يف  خا�سة  التكنولوجية  والثورة  الرقمي  التحول  يف  وال�ستثمار  وامل�ستدام، 
مناذج  يف  التحول  ودرا�سة  الرقمية،  الإم��داد  و�سا�سل  واخلدمات  التجارة 
م�ساحة  يفتح  ما  وه��و  بعد  عن  والتعلم  بعد  عن  والت�سوق  بعد  عن  العمل 
اجليل  وخ��دم��ات  ت�سن  وال��ب��ل��وك  وال��روب��وت��ات  ال�سطناعي  للذكاء  اأو���س��ع 
اخلام�س لات�سالت والتي �سيكون لها اأولوية ل�سمان ا�ستقرار حياة الأفراد 

وال�سركات واحلكومات م�ستقبًا.

- الطاقة العاملي..
تنظيمه  يتم  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  منتدى  م��ن  ال�ساد�سة  ال����دورة  وت��رك��ز 
مار�س  و29   28 يومي  خ��ال  الأم��ريك��ي  الأطل�سي  املجل�س  مع  بال�سراكة 
الطاقة  م�سادر  اإىل  التقليدية  الطاقة  م�سادر  من  النتقال  على  اجل��اري، 
اإىل  للو�سول  الكربون  اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  وتقليل  واملتجددة،  النظيفة 
اإطاق  الأطل�سي  منتدى  ي�سهد  ..كما  العاملي  الطاقة  وم�ستقبل  ال�سفر، 

مركز  ع��ن  ال�����س��ادرة  العاملية«  الطاقة  »اأج��ن��دة  ال�سنوية  الرئي�سية  الن�سرة 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اإ�سافة  الأطل�سي،  للمجل�س  التابع  العاملي  الطاقة 
خمتلف امل�سارات املوؤدية اإىل املح�سلة ال�سفرية، ومناق�سة دور الهيدروجن 

يف تاأ�سي�س نظام للطاقة خاٍل من النبعاثات الكربونية.

- امليتافري�س  و الأ�شول الفرتا�شية..
وتنظم القمة العاملية للحكومات للمرة الأوىل "منتدى امليتافري�س العاملي" 
�سمن  املقبل،  العقد  ال�"ميتافري�س" خ��ال  معامل  اأه��م  على  يركز  وال��ذي 
جل�سات حوارية، وور�س عمل معرفية، واأ�سحاب العقول واملهارات املتخ�س�سة 

يف التكنولوجيا، والذكاء ال�سطناعي، وتقنيات الواقع الفرتا�سي.
ويهدف "ميتافري�س" اإىل التعريف بالعوامل الفرتا�سية، وتقنيات الواقع 

املعزز، التي متكن الأفراد من عي�س حياة جديدة يف عامل رقمي متكامل.
يركز  العاملي" ال��ذي  امل�سفرة  الأ�سول  "منتدى  احلكومات  قمة  تنعقد  كما 
على دعم اجلهود العاملية يف تبني العمات الرقمية وتطوير منظومة عمل 

وا�سحة ل�ستخداماتها على امل�ستويات الإقليمية والعاملية.
نظام  و�سع  �سرورة  الأوىل،  للمرة  عقد  امل�سفرة" ال��ذي  "الأ�سول  ويناق�س 
وا�سحة  عمل  اأول��وي��ات  وحتديد  الرقمية  العملة  ا�ستخدامات  ينظم  عاملي 
ت�سن"  ال�"بلوك  تكنولوجيا  تفعيل  بهدف  اخل��ا���س،  والقطاع  للحكومات 
امل�سفرة، واإط��اق حوار عاملي �سامل لت�سميم  ا�ستخدامات العملة  يف تعزيز 

�سيا�سات ومبادرات مبتكرة.

�سقر غبا�س يرتاأ�س اجتماع جلنة ال�سوؤون االجتماعية 
للمجل�س الوطني ملناق�سة م�سروع قانون تنظيم دور العبادة 

•• دبي-الفجر:

تراأ�س معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحت��ادي، اجتماع جلنة 
ال�سوؤون الجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد الب�سرية يف املجل�س الوطني 
الحتادي الذي عقد اخلمي�س 24 مار�س 2022م يف مقر الأمانة العامة 

بدبي، ملناق�سة م�سروع قانون احتادي يف �ساأن تنظيم دور العبادة.
عبدالرحمن  ناعمة  م��ن:  ك��ل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  يف  ���س��ارك   
مقررة  املن�سوري  ال�سحاك  ح��واء  وال��دك��ت��ورة  اللجنة،  رئي�سة  املن�سوري 

اللجنة، وحممد عي�سى الك�سف، ومرمي ماجد بن ثنيه.

الأول  النائب  الرحومي  اأحمد  حمد  م��ن:  كل  �سعادة  الجتماع  ح�سر  كما 
الدكتور  و  ال��ع��اب��دي،  را���س��د  و�سعيد  الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س  لرئي�س 
اأع�ساء املجل�س، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي  طارق حميد الطاير 
الأمن العام للمجل�س، و الدكتور �سيف �سعيد املهريي الأمن العام امل�ساعد 

للت�سريع والرقابة.
ووفق بنود املادة )33( من الائحة الداخلية للمجل�س الوطني الحتادي 
ال�سادرة بقرار رئي�س الدولة رقم )1( ل�سنة 2016، "يتوىل رئي�س املجل�س 
ورئا�سة  لاجتماع،  املجل�س  جل��ان  من  جلنة  اأي��ة  دع��وة  الحت���ادي  الوطني 

اجتماعات اللجان التي يح�سرها".

نظمت ور�شة عمل وطنية بالتن�شيق مع منظمة ال�شحة العاملية

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تبداأ االإعداد ل�سياغة ال�سيا�سة الوطنية ملكافحة املخاطر ال�سحية
•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
منظمة  م���ع  بالتن�سيق  امل��ج��ت��م��ع 
على  عمل  ور�سة  العاملية  ال�سحة 
م����دى ي���وم���ن م��ت��ت��ال��ي��ن، حول 
تعزيز القدرات الوطنية يف جمال 
والإع����داد  ل��ل��ط��وارئ،  ال�ستجابة 
الوطنية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ل�����س��ي��اغ��ة 
ملكافحة املخاطر ال�سحية، بهدف 
والتنبوؤ  ال��ت��اأه��ب  ق����درات  ت��ع��زي��ز 
والإن�������ذار امل��ب��ك��ر حل��م��اي��ة �سحة 
حماور  وناق�ست  املجتمع.  اأف���راد 
ال�سحية  املخاطر  الور�سة مفهوم 
يف ح�����الت ال����ط����وارئ وال����ك����وارث 
وم�ستوى  الوطني  امل�ستوى  على 
ق���ط���اع ال�����س��ح��ة، والت����ف����اق على 
لقطاع  العامة  ال�سيا�سة  توجهات 
الطوارئ  خماطر  لإدارة  ال�سحة 
خمطط  و����س���ي���اغ���ة  ال�������س���ح���ي���ة، 
مبدئي لل�سيا�سة الوطنية ملكافحة 

املخاطر ال�سحية.
ال��ور���س��ة ح�����س��ور �سعادة  و���س��ه��دت 
الرحمن  ع��ب��د  ح�����س��ن  ال���دك���ت���ور 
امل�����س��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  ال���رن���د 
ال�سحة  ب����وزارة  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 
ووق�����اي�����ة امل���ج���ت���م���ع وال����دك����ت����ورة 

تعزيز القدرات
رحب  ال������ور�سة  اف��ت��ت��اح  وعن�����د 
الرند  ح�����س��ن  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة 
القائم  التعاون  بامل�ساركن مثمناً 
العاملية،  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
الور�سة  انعقاد  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
لتخطيط اإدارة املخاطر ال�سحية 
التوجهات  ظ���ل  يف  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
ال����ع����امل����ي����ة، مل����واك����ب����ة امل����ت����غ����ريات 
املت�سارعة يف التعامل مع الطوارئ 
توؤثر  التي  وال�سحية  الطبيعية 

على خمتلف الدول.
�سعادته  اأك�����د  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  ويف 
اأه��م��ي��ة احل���د م��ن املخاطر  ع��ل��ى 
ال��سيا�سات  خ��ال  م��ن  ال�سحية 
وتعزيز  امل�����س��ت��دام��ة،  واخل��ط�����ط 
املوؤ�س�سات ملواجه�ة  واآليات  قدرات 
عملية  واإدراج  ال�سحية،  املخاطر 
ال�سحية ب�سكل  مكافحة املخاطر 
مدرو�س يف تنفي�ذ التاأه�ب حل�الت 
ال�ستجابة  وب���رام���ج  ال����ط����وارئ، 
الازمة. مو�سحاً اأن اأهم حماور 
وت�سنيف  حت���دي���د  امل���ن���اق�������س���ات؛ 
وتقييم املخاطر ال�سحية املحتمل 
باملخاطر  وال���ت���ن���ب���وؤ  ح����دوث����ه����ا، 
وحتديد  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
احل����ل����ول واخل�����ط�����وات ال���واج���ب 

اإدارة  م����دي����رة  ال�������س���ع���ايل  ل��ب��ن��ى 
ال�سحية،  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
العطار مديرة  والدكتورة فاطمة 
الدولية  ال�سحية  اللوائح  مكتب 
مديرة  املرزوقي  ندى  والدكتورة 
والوقاية  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اإدارة 
م�ست�سار  �سامة  ر�سا  والدكتورة 
ال�������س���ح���ة ال����ع����ام����ة ب�������ال�������وزارة، 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ح�����س��ور ع���دد من 
املوظفن يف الإدارات املعنية، ومن 
العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  ج��ان��ب 
�ساركت الدكتورة داليا ال�سمهوري 
لا�ستعداد  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل���دي���رة 
ال�سحية  وال���ل���وائ���ح  ل���ل���ط���وارىء 
والدكتورة  املهل  عثمان  والدكتور 

ريانا اأحمد.

بالإ�سافة  حدوثها.  ملنع  اتباعها 
للوقاية  حم���������اور  و������س�����ع  اإىل 
ال�سحية  امل��خ��اط��ر  ح�����دوث  م���ن 
بكفاءة،  اإدارت���ه���ا  عملية  وت��ع��زي��ز 
املعلومات  حت�سن  م��وا���س��ل��ة  م��ع 
ال�سحية،  ب���امل���خ���اط���ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
املبكر،  الإن�����ذار  عمليات  وت��ع��زي��ز 
والقدرة  لل�سامة  ثقافة  وب��ن��اء 
ال�سحية  املخاطر  مواجهة  على 

يف الدولة.

�شيا�شات وت�شريعات مبتكرة
ومن جهتها اأكدت الدكتورة لبنى 
ال�سيا�سات  اإدارة  مديرة  ال�سعايل 
اأن  ال�������س���ح���ي���ة،  وال���ت�������س���ري���ع���ات 
بتوجيهات  ح��ر���س��ت  ق��د  ال�����وزارة 
للدولة،  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ودع��م 
من  ال��ع��دي��د  واإط����اق  تبني  على 
والت�سريعات  ال�سحية  ال�سيا�سات 
املبتكرة،  وال����ربام����ج  وامل����ب����ادرات 
ال���ت���ي ت���ه���دف م����ن خ���ال���ه���ا اإىل 

احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ج��دة ال��ت��ي تهدد 
ال�سحة العامة.

وجدير بالذكر باأن هناك العديد 
املجال، منها  ه��ذا  من اجلهود يف 
و����س���ع واإن����ف����اذ ال��ت�����س��ري��ع��ات ذات 
القوانن  ذل����ك  يف  مب���ا  ال�����س��ل��ة، 
وتطبيق  التنفيذية  وال���ق���رارات 
امل���ب���ادرات وال���ربام���ج ال��ت��ي تدعم 
احلد من املخاطر ال�سحية، ومن 
ال�سحية  اللوائح  تنفيذ  �سمنها 

ت��ع��زي��ز ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة، واإي���اء 
اأه���م���ي���ة كبرية  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد 
تطبق  منهجية  وف��ق  وحم��وري��ة، 
وانطاقا  التميز.  معايري  اأعلى 
من ذلك فقد عزمت الوزارة على 
ملكافحة  الوطنية  ال�سيا�سة  و�سع 
امل���خ���اط���ر ال�����س��ح��ي��ة يف ال���دول���ة 
املجتمع،  اأف������راد  ح��م��اي��ة  ب���ه���دف 
الت�سدي  على  القدرة  ي�سمل  مبا 
ال�سحية  وامل��خ��اط��ر  ل��ل��ت��ه��دي��دات 

الدولية واإجراءات مراقبة ال�سحة 
وي�سمل  لها،  وال�ستجابة  العامة 
ت�سمن  ال���ت���ي  الإج���������راءات  ذل����ك 
اأفراد املجتمع يف جمالت  حماية 
الوقاية من املخاطر البيولوجية 
و�سامة  املعدية،  الأم��را���س  مثل 
الأغذية، والوقاية من الأمرا�س 
املخاطر  وم��ن  املن�ساأ،  احليوانية 
امل�سعة،  وال���ن���ووي���ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

وال�سامة البيئية.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد راأ�س اخليمة : الت�سغيل التجاري لثاين 
حمطات براكة اإجناز وطني بارز يف م�سرية اخلم�سني

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
راأ�س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن 
التجاري  الت�سغيل  ب��دء  اأن  اخليمة 
للطاقة  ب����راك����ة  حم���ط���ات  ل���ث���اين 
اإجن����ازا  ي�سكل  ال�����س��ل��م��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة 
وط��ن��ي��ا ب�����ارزا ل���دول���ة الإم�������ارات يف 
للخم�سن  م�������س���ريت���ه���ا  م�����س��ت��ه��ل 
بالتهنئة  متوجها  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��ا 
ال��ر���س��ي��دة على  ال���دول���ة  ق��ي��ادة  اإىل 
ال����ذي ج���اء جت�سيدا  ه���ذا الإجن�����از 
امل�ستنرية  وروؤي���ت���ه���ا  ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
ودع���م جهود  ال��ط��اق��ة  اأم���ن  لتعزيز 
واأ�ساد  امل�ستدامة.  التنمية  حتقيق 
�سموه - يف ت�سريح بهذه املنا�سبة - 
بجهود فريق عمل م�سروع حمطات 
ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب��راك��ة 

الأ�سعدة.
براكة  م�����س��روع حم��ط��ات  اإن  وق����ال 
ي�سكل  ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
الدولة  روؤي��ة  �سمن  اأ�سا�سية  ركيزة 
الب�سمة  خل���ف�������س  ال����ط����م����وح����ة 
املناخي  احلياد  وحتقيق  الكربونية 
بحلول العام 2050 ، وذلك يف اإطار 
املناخي  ال��ت��غ��ري  مل��واج��ه��ة  ج��ه��وده��ا 
امل�ستدام يف خمتلف  النمو  وحتقيق 
دولة  اأن  �سموه  واأ�ساف  القطاعات. 
بارزا  الإم��ارات تقدم منوذجا عامليا 
امل���ن���اخ���ي وجن���ح���ت مع  ال���ع���م���ل  يف 
حمطات  لثاين  التجاري  الت�سغيل 
ب���راك���ة يف م�����س��اع��ف��ة اإن��ت��اج��ه��ا من 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة خ���ال اأق����ل من 
لأوىل  ال��ت��ج��اري  الت�سغيل  م��ن  ع��ام 
م�ساريعها  اإىل  اإ���س��اف��ة   ، امل��ح��ط��ات 

البارزة يف جمال الطاقة املتجددة.

الكفاءات  م���ن  ك��وك��ب��ة  ���س��م  ال����ذي 
مهمة  ب���اأدوار  ا�سطلعوا  الإماراتية 
امل�سروع  ه���ذا  م�����س��رية  يف  ورئي�سية 
الوطني الرائد، وجنحوا يف تقدمي 
الوطني  ل��ل��ع��م��ل  م��ت��م��ي��ز  من������وذج 
تعزيز  ي�����س��ت��ه��دف  ال�����ذي  امل��خ��ل�����س 
ري���ادة وت��ق��دم ال��دول��ة على خمتلف 

انطالق موؤمتر �سحة الدويل ال�ساد�س ع�سر لطب االأطفال يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام: 

فعاليات  انطاق  عن  "�سحة"،  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
موؤمتر �سحة الدويل ال�ساد�س ع�سر لطب الأطفال. ي�سهد احلدث الذي يقام 
حمليًة  م�ساركًة   ، اجل��اري  مار�س   27 حتى  ي�ستمر  و  وافرتا�سياً  ح�سورياً 
املوؤمتر  ويتخلل  الأطفال،  واملخت�سن يف طب  اخل��رباء  متميزة من  وعامليًة 
رعاية  يف  التطورات  اأح��دث  مناق�سة  بهدف  الهادفة  احل���وارات  من  العديد 
وي�سهد  الأط��ف��ال.  باأمرا�س  ال�سلة  ذات  الطبية  البحوث  ونتائج  الأط��ف��ال 
احلدث حوارات غنية للخرباء من خمتلف التخ�س�سات الطبية التي تت�سل 
بالأطفال مثل: طب الأطفال العام، اأمرا�س الروماتيزم، طب الغدد ال�سماء، 
الرئة،  اأمرا�س  اله�سمي،  اجلهاز  اأمرا�س  الغذائي،  والتمثيل  الوراثة  علم 
اأمرا�س الدم والأورام، العدوى، اأمرا�س القلب، طب الأع�ساب، احل�سا�سية، 

املراهقن،  طب  النف�سي،  الطب  الأط��ف��ال،  ط��وارئ  الُكلى،  طب  املناعة،  علم 
الأ�سعة، والتخ�س�سات اجلراحية. وي�سارك يف املوؤمتر 1500 خبرياً وخمت�ساً 
من دولة الإمارات وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، واأوروبا والوليات 
املتحدة، وتلقى الدعم وامل�ساركة الفعالة من 6 من اأهم م�ست�سفيات الأطفال 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، وهي: م�ست�سفى الأطفال يف فيادلفيا، املركز 
الطبي مل�ست�سفى �سين�سيناتي لاأطفال يف اأوهايو، م�ست�سفى الأطفال يف لو�س 
ت�سيلدرن  واي��د  "ني�سن  م�ست�سفى  لاأطفال،  بو�سطن  م�ست�سفى  اأجنلو�س، 
املدير  �سام،  اأن��ور  الدكتور  واأك��د  �سيغاغو.  اأوهايو، وجامعة  كولومبو�س"يف 
ال�ساد�سة  املوؤمتر يف دورته  "�سحة" اأن  التنفيذي لل�سوؤون الطبية يف �سركة 
ع�سرة ميثل فر�سة مهمة لأطباء الأطفال املمار�سن وغريهم من العاملن 
التطورات  يف  امل�ستجدات  اآخ���ر  على  للتعرف  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف 
اأخ�سائيي  لتزويد  املوؤمتر يهدف  ان  اأ�ساف  و  الأطفال.  رعاية  العاجية يف 

طب الأطفال والعاملن يف رعاية الأطفال باأحدث الأدلة واأف�سل املمار�سات 
الأطفال،  رعاية  يف  التميز  وحتقيق  الأط��ف��ال،  عند  ال�سحية  امل�ساكل  لعاج 
الأولية  الأط��ف��ال  رع��اي��ة  جل���ودة  العاملية  باملعايري  الرت��ق��اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
واحلادة، م�سرياً اإىل اأن الهدف هو الرتكيز على احتياجات املر�سى وحت�سن 
الت�سخي�سية  الأ�ساليب  يف  اجلديدة  املعارف  وتطبيق  ال�سريرية،  املمار�سات 
لعيادة  الفخري  املدير  جولد،  جيفري  الدكتور  وق��ّدم  املقدمة.  والعاجية 
طّب الأمل عند الأطفال يف م�ست�سفى الأطفال يف لو�س اأجنلو�س، جل�سة حول 
ا�ستخدام الواقع الفرتا�سي لتقليل احلاجة اإىل التخدير اأو م�سكنات الأمل 
لاأطفال الذين يخ�سعون لإجراءات عاجية. و نّوه الدكتور جمال اجلعبة 
رئي�س ق�سم طب الأطفال وال�سوؤون الطبية يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية 
املرموقة �سمن  الأطفال  اأب��رز موؤمترات طب  اأحد  باعتباره  املوؤمتر  باأهمية 
ت�سليط  اإىل جانب  والدولية،  الإقليمية  ال�سحية  املوؤمترات  فعاليات  برامج 

ال�سوء على متيز اأطبائنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وي�سهد املوؤمتر 
عامليون  وخمت�سون  خ��رباء  قّدمها  التي  العلمية  العمل  ور���س  من  العديد 
لاأطفال،  الدقيقة  التخ�س�سات  م��ن  وا���س��ع��ة  جمموعة  خالها  ويناق�س 
والبحوث الأ�سلية وم�ساريع حت�سن اجلودة، اإىل جانب العديد من العرو�س 
التفاعلية،  واجلل�سات  العاملية،  وامل��ع��ار���س  املل�سقات  وع��رو���س  التقدميية، 
وغريها الكثري من الأحداث التي تعزز الربنامج العلمي للموؤمتر. و تناق�س 
ال�سمنة  ع��اج  مثل  املهمة  الطبية  املو�سوعات  من  العديد  املوؤمتر  جل�سات 
عند الأطفال واليافعن والتطورات احلديثة يف عاج ال�سمنة عند الأطفال، 
ه��ذه احلالت،  التعامل مع  وكيفية  ال��دم��اغ،  وف��اة  ح��الت  ت�سخي�س  وكيفية 
واحلالت الطارئة خا�سة حالت الت�سمم عند الأطفال ومر�سى ال�ستقاب 
واحلالت الناجمة عن الف�سل الكلوي احلاد، ومر�س الكلى املزمن، وال�سعال 

املزمن واملتكرر، ا�سطراب اجلهاز اله�سمي، التعب املزمن عند اليافعن.

ويل عهد عجمان يعتمد موازنة موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية لعام 2022 بقيمة 50 مليون درهم
•• عجمان -وام:

اعتمد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
رئي�س  النعيمي ويل عهد عجمان 
جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 
را�سد  ب��ن  حميد  م��وؤ���س�����س��ة  اأم��ن��اء 
النعيمي اخلريية موازنة املوؤ�س�سة 
لل�سنة املالية 2022 والتي تقدر 

ب 50 مليون درهم.
ت���روؤ����س �سموه،  ج���اء ذل���ك خ���ال 
املوؤ�س�سة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع 
حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  بح�سور 

املجل�س على اأهم اخلطط وبرامج 
ون�سب اإجناز امل�ساريع التي تنفذها 
املوؤ�س�سة على اأر�س الواقع لتعزيز 
ودعم اجلهود اخلريية والإن�سانية 
واملعوزة  املتعففة  املواطنة  لاأ�سر 
وت������وف������ري الإم������ك������ان������ي������ات ك���اف���ة 
اإجمايل  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  لإجن��اح��ه��ا، 
ق��ي��م��ة امل�������س���اع���دات امل���ق���دم���ة 44 
2021م،  ع����ام  يف  دره����م  م��ل��ي��ون 
توزعت على اأربعة قطاعات رئي�سة 
ه�����ي: الج���ت���م���اع���ي - ال���دي���ن���ي - 

املجتمعي - التعليمي.

الجتماع  م�����س��ت��ه��ل  يف  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�������ذي ع���ق���د يف دي��������وان احل���اك���م 
واأ�ساد  الأم���ن���اء  جمل�س  ب��اأع�����س��اء 
ب��ج��ه��ود امل��وؤ���س�����س��ة وح��ر���س��ه��ا على 
بالأ�سرة  ل��ارت��ق��اء  دوره���ا  تفعيل 
املواطنة املتعففة واملعوزة يف اإمارة 
وتلبية  الهمم  واأ���س��ح��اب  عجمان 
اجلوانب  جميع  من  احتياجاتهم 
وت����وف����ري احل����ي����اة ال���ك���رمي���ة لهم 
واملعوقات  ال��ق�����س��اي��ا  يف  وال��ب��ح��ث 
ال��ف��ئ��ة واإيجاد  ت��واج��ه ه���ذه  ال��ت��ي 

احللول املنا�سبة لها.

رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي 
بن  عبدالعزيز  وال�سيخ  الأم��ن��اء، 
ال��ن��ع��ي��م��ي، وال�����س��ي��خ را�سد  ح��م��ي��د 
و�سعادة  ال���ن���ع���ي���م���ي،  ح��م��ي��د  ب����ن 
ال�سام�سي،  ت���رمي  ع��ب��داهلل  ح��م��د 
و�سعادة اأحمد اإبراهيم الغما�سي، 
وط����ارق ع��ب��داهلل ال��ع��و���س��ي مدير 
ب���ن را�سد  ع����ام م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د 
النعيمي اخلريية حيث مت خاله 
املو�سوعات  م��ن  ع��دد  ا�ستعرا�س 
امل����درج����ة ع��ل��ى ج�����دول الع���م���ال. 
ورحب �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 

واأكد �سموه �سرورة تبني م�ساريع 
الفئات  ت��دع��م  جمتمعية  خدمية 
ال�سراكة  وت���ع���زي���ز  امل�����س��ت��ف��ي��دة، 
املجتمعية مع اجلمعيات والهيئات 

اخلريية.
وا���س��ت��ع��ر���س الج��ت��م��اع ع����ددا من 
امل��درج��ة على جدول  امل��و���س��وع��ات 
اخلريي  املجال  يف  املجل�س  اأعمال 
امل�ساعدات  �سيا�سة  �سموه  واعتمد 
ال�سرتاتيجية  واخلطة  الداخلية 
عام  2022ايل  للعام  للموؤ�س�سة 
واأع�ساء  �سموه  واطلع   .2025

حممد ال�سرقي ي�ستقبل اأحمد اليماحي حل�سوله على الدكتوراه يف القانون اجلنائي
•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية 
اأحمد م�سبح اليماحي، حل�سوله  ، يف مكتبه بالديوان الأم��ريي، الدكتور 
على �سهادة الدكتوراه يف القانون اجلنائي من جامعة املن�سورة بجمهورية 
م�سر العربية. وا�ستمع �سمو ويل عهد الفجرية من الدكتور اأحمد اليماحي 
"اخت�سا�سات  التي حملت عنوان  الدكتوراه  ر�سالة  �سرٍح عن حمتوى  اإىل 
ماأمور ال�سبط الق�سائي يف مرحلة البحث والتحري وال�ستدلل – درا�سة 
مقارنة بن جمهورية م�سر العربية ودولة الإمارات". وهّناأ �سموه الدكتور 
دعم  اإىل  �سموه  م�سرًيا  العلمي،  الإجن���از  ه��ذا  لتحقيقه  اليماحي  اأح��م��د 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
لهم  �سموه  وت�سجيع  العليا  ال�سهادات  الفجرية من حَملة  لأبناء  الفجرية 
الدكتور  قّدم  الوطن. من جانبه،  واملعرفة وخدمة  العلم  ملوا�سلة م�سرية 
اأحمد اليماحي ال�سكر والتقدير ل�سمو ويل عهد الفجرية على ال�ستقبال 
ودعم �سموه لل�سباب لهم يف م�سرية التح�سيل العلمي والإجنازات امل�سرفة. 

ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

»مت« تطلق الن�سخة الثانية من حتدي »�سائد الثغرات الرقمية«

متطلباتهم  لتلبية  الع��ت��ب��ار  بعن 
"مع   : واأ������س�����اف  واح���ت���ي���اج���ات���ه���م. 
التي  تزايد عدد اجلهات احلكومية 
تتجه نحو تبني الرقمنة يف تقدمي 
اأن  املهم ج��داً  اخلدمات، ي�سبح من 
نبقي قنوات التوا�سل مع اجلمهور 
هنا  وم��ن  م�ستمر،  ب�سكل  مفتوحة 
من  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  اإط����اق  ج���اء 
الرقمية"  الثغرات  "�سائد  حت��دي 
بهدف العثور على اأي ثغرات حمتملة 
للم�ساهمة يف  مبكر  وق��ت  وحلها يف 
وحت�سن  امل�ستخدم،  جتربة  تعزيز 
اأداء تطبيق "مت" الذكي". ولت�سهيل 
للتطبيق،  امل�ستخدم  تقييم  عملية 
الهتزاز"  "خا�سية  ا�ستحداث  مت 
وال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��م�����س��ت��خ��دم الإب����اغ 
الفوري عن وجود ثغرات رقمية قد 
التطبيق،  ا�ستخدامه  عند  يواجهها 
من  املحمول  الهاتف  �سيقوم  حيث 
خ���ال ه���ذه امل��ي��زة ب��ال��ت��ق��اط �سورة 
ال�سا�سة تلقائياً مع اإمكانية اإر�سالها 

على الفور اإىل منظومة "مت".
وي�����ت�����وج�����ب ع����ل����ى امل�����������س�����ارك�����ن يف 
اإدخال الربيد الإلكرتوين  التحدي 
يقومون  م��رة  اأول  يف  بهم  اخل��ا���س 
ف��ي��ه��ا ب�����الإب�����اغ ع����ن ث����غ����رة، حيث 
الربيد  تاأكيد على  ر�سالة  �سيتلقون 
امل�����س��ّج��ل يف ك���ل مرة  الإل����ك����رتوين 
ي���ق���وم���ون خ���ال���ه���ا ب�����الإب�����اغ عن 
امل�ساركة  وميكن  الرقمية.  الثغرات 
الن�سخة  خ����ال  م���ن  ال���ت���ح���دي  يف 
الذكي  "مت"  تطبيق  م��ن  الأح����دث 
على  جم��اًن��ا  حتميله  ميكن  وال���ذي 
 "Apple Store" م���ت���ج���ري 

."Google Play Store"و
���س��ع��ادة عائ�سة  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت 
التنفيذي  املدير  املرزوقي،  اإبراهيم 
لقطاع اخلدمات احلكومية يف هيئة 
اأي  ق���وة  " اإن  ال��رق��م��ي��ة:  اأب��وظ��ب��ي 
عدد  يف  بب�ساطة  تكمن  رقمي  نظام 
ن��ظ��روا ودققوا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 
فيه خال فرتة زمنية معينة، وهو 
الثانية  الن�سخة  لتنظيم  يدفعنا  ما 
اأف��راد املجتمع  من التحدي، ودع��وة 
اأي  ل��ر���س��د  ال��ت��ح��دي  يف  للم�ساركة 
اأن  اإىل  لف���ت���ة  حم��ت��م��ل��ة،  ث����غ����رات 
مل�ستخدميها  تتيح  "مت"  منظومة 
حالياً اأكرث من 700 خدمة رقمية 

عرب تطبيق "مت" الذكي ".
الأوىل من  الن�سخة  ���س��ارك يف  وق��د 
500 األف  ال��ت��ح��دي م��ا ي��زي��د ع��ن 
م�����س��ارك ج���رى خ��ال��ه ر���س��د اأكرث 
756 ثغرة رقمية غري مكررة  من 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  خ��دم��ات  منظومة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�س  "مت"  امل����وح����دة  احل���ك���وم���ي���ة 
من  الثانية  الن�سخة  اإط��اق��ه��ا  ع��ن 
الرقمية"،  الثغرات  "�سائد  حت��دي 
اأمام  والذي يهدف لإتاحة الفر�سة 
لاإباغ  "مت"  تطبيق  م�ستخدمي 
التي  الرقمية  الثغرات  عن  الفوري 
ا�ستخدامهم  خ��ال  تعرت�سهم  ق��د 
معاماتهم  اإمت�������ام  يف  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق 

احلكومية.
من  الثانية  الن�سخة  اإط��اق  وياأتي 
ومتابعة  اإ�����س����راف  حت���ت  ال���ت���ح���دي 
الرقمية  للحكومة  العليا  اللجنة 
اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك يف �سياق  اإم����ارة  يف 
اإطار  تفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة  جهودها 
ال���رق���م���ي على  ال���ت���ح���ول  ح���وك���م���ة 
وحتقيق  اأبوظبي،  حكومة  م�ستوى 
تقدمي  م���ف���ه���وم  يف  ن���وع���ي���ة  ن���ق���ل���ة 
اخلدمات احلكومية والنتقال نحو 
هذا  يندرج  كما  الرقمي.  امل�ستقبل 
التحدي يف اإطار ا�ستكمال منظومة 
اإ�سراك  "مت" جلهودها الرامية اإىل 
التطوير  عمليات  يف  املجتمع  اأف��راد 
خال  من  "مت"  لتطبيق  امل�ستمرة 
وتقدمي مقرتحاتهم  اآرائ��ه��م  اإب��داء 
اإىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة  ال����ت����ط����وي����ري����ة، 
اأكرث  جتربة  تقدمي  اإىل  م�ساعيها 
عند  للمتعاملن  و�سا�سة  �سهولة 
جناح  ب��ع��د  التطبيق  ا���س��ت��خ��دام��ه��م 
التحدي  ه��ذا  م��ن  الأوىل  الن�سخة 

العام  م��ن��ت�����س��ف  يف  اأق����ي����م  وال�������ذي 
املا�سي.

الثغرات  "�سائد  حت����دي  وي��ع��ك�����س 
التفاعل  يف  جديداً  الرقمية" نهجاً 
م���ع امل��ت��ع��ام��ل��ن، ح��ي��ث ي���ق���وم على 
ف����ت����ح ق�����ن�����وات ت����وا�����س����ل م���ت���ع���ددة 
واملقيمن  املواطنن  مع  الجتاهات 
اأفكارهم  ع��ل��ى  للح�سول  وال�����زوار، 
وم����ق����رتح����ات����ه����م ال����ت����ط����وي����ري����ة يف 
احلكومي،  العمل  م��راح��ل  خمتلف 
القادم من  اإىل طرح اجليل  و�سوًل 
اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة ع���رب طرق 
للمتعاملن  ت��ت��ي��ح  واآم���ن���ة  ���س��ل�����س��ة 
اإجن�����از اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة عرب 
وبطريقة  م���وح���دة  رق��م��ي��ة  ق���ن���وات 

�سل�سة و�سريعة وفعالة.
ال����دك����ت����ور حممد  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
العام  امل��دي��ر  الع�سكر،  عبداحلميد 
" اإن  ال��رق��م��ي��ة :  اأب���وظ���ب���ي  ل��ه��ي��ئ��ة 
الرقمية"  الثغرات  "�سائد  حت��دي 
يعك�س روح املبادرة والنفتاح والنهج 
منظومة  تتبناه  ال���ذي  ال�ستباقي 
اخلدمات  تقدمي  طريقة  يف  "مت" 
يج�سد  مبا  للمتعاملن،  احلكومية 
ويلبي  ال���ر����س���ي���دة،  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة 
ت��ط��ل��ع��ات م��واط��ن��ي و���س��ك��ان اإم�����ارة 
اإجراء  اأهمية  اإىل  لفتاً  اأبوظبي"، 
ه����ذا ال���ت���ح���دي ب��ا���س��ت��م��رار ل����دوره 
رقمية  ث���غ���رات  اأي  ع���ن  ال��ك�����س��ف  يف 
املن�سات  ج���ودة  اأو  نوعية  وحت�سن 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���رق���م���ي���ة، واأخ������ذ 
اجلمهور  وم��اح��ظ��ات  م��ق��رتح��ات 

"مت" الذكي، وق��د جرى  يف تطبيق 
اختيار  مت  كما  بالكامل.  اإ�ساحها 
عدد  اأكرب  بر�سد  قاموا  فائزين   5
التطبيق.  يف  الرقمية  الثغرات  من 
التحدي  م����ن  ال��ن�����س��خ��ة  ه�����ذه  ويف 
الذي �سيتم تنظيمه على مدار �سهر 
فائزين   5 اخ��ت��ي��ار  �سيتم  ون�����س��ف، 
بالإ�سافة  التحدي،  نهاية  يف  ج��دد 
اختيارهم  �سيتم  فائزين  ع�سرة  اإىل 
ع�����س��وائ��ي��اً ت���ق���دي���راً مل�����س��ارك��ت��ه��م يف 
ال���ت���ح���دي ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن عدد 

الثغرات التي قاموا بر�سدها.
يذكر اأن منظومة "مت" تعترب اأحد 
الركائز الأ�سا�سية لتحقيق تطلعات 
خدمات  تقدمي  يف  اأبوظبي  حكومة 
م��ت��ط��ورة وفعالة  رق��م��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
للمواطنن واملقيمن والزوار، حيث 
توفر قنوات رقمية تفاعلية �سممت 
الإم�����ارة  ���س��ك��ان  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
بطريقة �سل�سلة و�سريعة، اإذ ي�ساعد 
واملتكامل،  اجل���دي���د  "مت"  ت��ط��ب��ي��ق 
على �سبيل املثال، امل�ستخدمن على 
املعامات  م��ن  كبري  ع��دد  ا�ستكمال 
واحل�سول  احل��ك��وم��ي��ة  واخل���دم���ات 
ب�سيطة  ب��خ��ط��وات  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
هواتفهم  ع����رب  ع���ال���ي���ة  وم�����رون�����ة 
املحمولة. وتتيح "مت" اأي�ساً اإمكانية 
عرب  امل�ستخدم  مع  املبا�سر  التفاعل 
بدوره  ي�سمح  ال���ذي  ال��دع��م،  م��رك��ز 
يف  والق����رتاح����ات  الآراء  مب�����س��ارك��ة 
امل�ستمرة  امل��ن��ظ��وم��ة  م�ساعي  اإط����ار 

لتطوير اخلدمات احلكومية.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف 
فعاليات اأيام ال�سارقة الرتاثية

•• ال�سارقة-وام:

ب�سرطة  العامة  والعاقات  املرا�سم  ب���اإدارة  ال�سرطي  امل��وروث  ق�سم  �سارك 
اأبوظبي يف الدورة التا�سعة ع�سرة من اأيام ال�سارقة الرتاثية يف مدينة كلباء 
وامل�ستقبل"،  "الرتاث  �سعار  حتت  ل��ل��رتاث،  ال�سارقة  معهد  ينظمها  التي 
م��زي��د من  ال���رتاث يف حتقيق  اأدوات  وت��وظ��ي��ف  باحلا�سر،  امل��ا���س��ي  ل��رب��ط 

الإجنازات يف امل�ستقبل.
اإقامة معر�س  وت�سمنت  ال�سامل  كلباء  �سرطة  امل�ساركة مع مركز  وجاءت 
�سور تاريخية عن بدايات قيام ال�سرطة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�سارقة  ابوظبي و�سرطة  ل�سرطة  الأول  الزي  ، وعر�س  الرماية  وميدان 
للجمهور للتعرف على بدايات ال�سرطة من معلومات واأزياء تاريخيه . ومت 

توزيع الهدايا التذكارية وكتيب املوروث ال�سرطي للجمهور والطفال .

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: االإمارات قدمت 
منوذجا عامليا للقادمني اجلدد اإىل قطاع الطاقة النووية ال�سلمية

•• اأبوظبي-وام:

هناأ رافائيل ماريانو غرو�سي مدير 
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
دولة الإمارات العربية املتحدة على 
اخلالية  الكهرباء  كمية  م�ساعفة 
م����ن الن���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون���ي���ة من 
الت�سغيل  ب���دء  ب��راك��ة م��ع  حم��ط��ات 

التجاري لثاين حمطاتها. 
بهذه   - ل�����ه  ت�������س���ري���ح  يف  وق��������ال 
املنا�سبة - اإن دولة الإم��ارات قدمت 
ل���ل���ق���ادم���ن اجل������دد اإىل  من�����وذج�����اً 

م��ن خال  ال��ن��ووي��ة،  الطاقة  قطاع 
النووية  للطاقة  برناجمها  تطوير 
التخطيط  اأهمية  واإب���راز  ال�سلمية 
ال�سرتاتيجي والروؤية، عاوة على 
واملمار�سات  امل��ع��اي��ري  وف���ق  الإجن����از 
"لقد ك���ان من  ال��ع��امل��ي��ة. واأ����س���اف: 
التقدم يف  اأ�سهد  اأن  دواع��ي �سروري 
حمطات براكة، والتي تدعم جهود 
اأه���داف  الإم�����ارات يف حتقيق  دول���ة 
للو�سول  ال�سرتاتيجية  مبادرتها 
عام  ب��ح��ل��ول  امل���ن���اخ���ي  احل���ي���اد  اإىل 

."2050

عبدامللك بن كايد يعزي عبداهلل املو�سى يف �سقيقته

انطالق موؤمتر احل�سارة والفنون االإ�سالمية يف دبي

••  را�س اخليمة -الفجر: 

قدم معايل ال�سيخ عبدامللك بن كايد القا�سمي امل�ست�سار 
تعازيه  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو  ل�ساحب  اخل��ا���س 
واأجنال  املو�سى  اإبراهيم  بن  عبداهلل  ل�سعادة  وموا�ساته 
املو�سى  اإبراهيم  بنت  خديجة  �سقيقته  وف��اة  يف  املو�سى 

والتي ووريت الرثى مبقابر الكويت .
العزاء يف مدينة  زي��ارة معاليه ملجل�س  جاء ذلك خال 

خزام برا�س اخليمة . كما قدم العزاء ال�سيخ ماجد بن 
ملجل�س  �سموه  زي��ارة  خال  القا�سمي  �سقر  بن  �سلطان 

العزاء وعدد من الأعيان والأهايل واأقرباء الفقيدة.
دروي�س  حممد  جا�سم  ���س��ع��ادة  ال��ع��زاء  جمل�س  وح�سر 
واإبراهيم  املو�سى  حممد  واحمد  ابوليلة  علي  و�سلطان 
يو�سف املو�سى وحممد احمد ال�سام�سي ويو�سف احمد 
وعبدالعزيز  املو�سى  حممد  وعبدالرحمن  ال�سام�سي 

عبداهلل املو�سى واحمد عبداهلل املو�سى.

•• دبي-وام:

الدويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات  الأول  اأم�����س  دب��ي  يف  انطلقت 
العا�سر للجمعية العربية للح�سارة والفنون الإ�سامية 
مب�ساركة حوايل 100 باحث متخ�س�س يف املو�سوعات 

املختلفة املتعلقة بالفن واحل�سارة .
�سهد الفتتاح معر�س " ماآثر املغفور له ال�سيخ حمدان 
" وال����ذي ت�����س��ادف م��ع الذكرى  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال�سنوية الأوىل لرحيله وفاًء ملا قدمه من دعم للمحافل 
اجلمعية  ن�ساطات  لكافة  ورعايته  والثقافية  العلمية 
الكثري  وكذلك  الإ�سامية  والفنون  للح�سارة  العربية 

من املوؤمترات العلمية للجامعات املختلفة.
ال����ذي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه ج��ام��ع��ة الو�سل  امل���وؤمت���ر -  ح�����س��ر 
بدبي - �سماحة ال�سيد علي الها�سمي م�ست�سار ال�سوؤون 
وحممد  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  يف  والثقافية  الدينية 
للمجتمعات  العاملي  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ن  الب�ساري 
امل�سلمة والدكتورحممد زينهم رئي�س املوؤمتر والدكتور 
اأم���ن���اء موؤ�س�سة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اجل���ع���ف���راوي  ���س��اح 
اأب���و عوف  ال��ع��دوي و���س��م��اح  م�����س��وار التنموية وحم��م��د 
بالتعاون  للحدث  املنظمة  لند"  "بريفكت  �سركة  من 
ال�ساح  الدكتور  واأك��د  الإمارات" .  "باحثي  بوابة  مع 
اجلعفراوي اأن املوؤمتر نال �سهادة التميز منذ اللحظات 

ال�سيخ حمدان بن  املغفور له  الأوىل ل�سيما مع ذكرى 
وال��ذي قدم  البي�ساء  الأي��ادي  اآل مكتوم �ساحب  را�سد 
من  ال�سابقة  الن�سخ  ك��ل  جن��اح  ل�سمان  الكبري  ال��دع��م 
هذا احل��دث حيث مت تكرميه يف املوؤمتر ال��ذي اأقيم يف 
جمهورية م�سر العربية مبدينة "�سرم ال�سيخ" تقديراً 
خالدة  وم��واق��ف  طويلة  ب��اع  لها  ك��ان  التي  ل�سخ�سيته 
موؤثرة يف املجالت كافة. واأو�سح اأن الإهتمام املتوا�سل 
يف  يتمثل  حتديات  من  يواجه  وما  احل�ساري  بالرتاث 
من  يعك�سه  وم��ا  واحل��داث��ة  ب��ال��رتاث  املعروفة  الثنائية 
حتقيق  اأهمية  اإىل  تنبه  خمتلفة  اأيديولوجية  مواقف 
حتمية  مع  وامل�ستقبل  واحلا�سر  املا�سي  بن  التوا�سل 
والإختاف  بالتنوع  الإع��رتاف  املا�سي و�سرورة  جتاوز 
واح���رتام ال���راأي الآخ��ر من اأج��ل م�سايرة رك��ب التقدم 
وال��ت��ط��ور احل�����س��اري. ب���دوره���ا ق��ال��ت ���س��م��اح اأبوعوف 
امل�ساركة  اإن  للفعاليات  لند"  "بريفكت  �سركة  مديرة 
اأنها  يف املوؤمتر جاءت تتويجاً لنجاحات �سابقة معتربة 
اإىل  ال�سكر  موجهة   .. عندها  نتوقف  لن  التي  البداية 
وتوفري  ال�ست�سافة  على  الو�سل  جامعة  اإدارة  جمل�س 
كافة الإمكانات التي اأدت اإىل جناح تلك الن�سخة املواكبة 
الإم�����ارات  دول���ة  2020" يف  دب���ي  "اإك�سبو  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وتتجاوزها  دوم���اً  التحديات  تقبل  ال��ت��ي  دب��ي  ومدينة 

لت�سبح اأمراً واقعاً معرتفاً به ..
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

العرب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ن  احت�����اد  اأع���ل���ن 
للكيميائين  اخل��ل��ي��ج��ي  والحت�������اد 
واجلمعية الكيميائية المارات اليوم 
ال�سنوي  ال��ع��امل��ي  احل���دث  يف  ال�سبت 
����س���اع���ة الأر���������س م����ن خ�����ال اإط���ف���اء 
�ساعة  مل��دة  ال�سرورية  غري  الإ���س��اءة 
واحدة، من ال�ساعة الثامنة والن�سف 
وحتى ال�ساعة التا�سعة والن�سف من 
للم�ساهمة  وذل��ك  ال�سبت  ي��وم  م�ساء 
بهدف  الطاقة  ا�ستهاك  تر�سيد  يف 
مواجهة ظاهرة الحتبا�س احلراري، 
التوعية  اهمية  اإىل  الأنظار  وتوجيه 
و�سرورة  ال���ظ���اه���رة  ه����ذه  مب��خ��اط��ر 
باأهمية  ال����ك����ربى  ال��������دول  اق���ت���ن���اع 
لتلقى  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  �سيا�ستها  م��راج��ع��ة 
امل�سروعات  ع��ن  الناجتة  النبعاثات 

ال�سناعية .
ووجهت �سعادة الكيميائية موزة �سيف 
الحتادين  رئي�سة  ال�سام�سي  مطر 
رئي�س  للكيمياء  واخلليجي  العربي 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة الإم���ارات���ي���ة 
الكيمياء  ونقابات  جمعيات  مب�ساركة 
احلدث  ه��ذا  يف  واع�سائها  العربية 
اخلارجية  الإن������ارة  ب��اإط��ف��اء  ال��ع��امل��ي 
ع�������دد من  ال�����������س�����روري�����ة يف  وغ�������ري 
املن�ساآت ، لدعم م�ساركة الكيميائين 
ال��ع��رب ل��دول ال��ع��امل يف ه��ذا احلدث 
معظم  فيه  ت�سارك  ال��ذي  احل�ساري 
ال������دول ع��ل��ى ك���وك���ب الر�������س، حيث 
الغازات  ب���اأ����س���رار  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ت��ه��دف 

الكهرباء،  ا���س��ت��ه��اك  م���ن  امل��ن��ب��ع��ث��ة 
والعمل على جمع العامل معا ملواجهة 
ع��وام��ل واآث����ار ت��غ��ري امل��ن��اخ، ح��ي��ث اأن 
مل�سلحة  واجل��ه��ات  الأف����راد  ت�سامن 
هو  بيئية  �سلوكيات  وال��ت��زام  كوكبهم 

الهدف.
ال�سبت  يف  ال��ع��امل  دول  حتتفل  حيث 
الخ��ري من �سهر مار�س من كل عام 
ب�»�ساعة الأر�س«، باإطفاء ال�ساءة يف 
دولة  كل  يف  ال�سياحية  املعامل  اأ�سهر 
 60 8:30 م�ساء، وملدة  من ال�ساعة 
العامل  �سعوب  توحيد  بهدف  دقيقة 
ع��ن خم��اط��ر ظاهرة  الن��ت��ب��اه  للفت 
ال�سبت  اخ���ت���ي���ار  ومت  امل����ن����اخ،  ت���غ���ري 
الأخ�����ري م���ن ���س��ه��ر م���ار����س ك���ل عام، 
الّربيعي،  لقربه من موعد العتدال 
ل�سمان  وال��ّن��ه��ار،  الليل  ت�����س��اوي  اأّي 

وقت  العامل يف  م�ساركة معظم مدن 
متقارب من الليل يف هذه املدن، حيث 
املناطق  ع��رب  الأر������س  ���س��اع��ة  تنتقل 
ال���زم���ن���ي���ة ع���ل���ى ال�����ت�����وايل. وا�����س����ادت 
ودوائ����ر  وزارات  ب��ج��ه��ود  ال�����س��ام�����س��ي 
وهيئات وموؤ�س�سات الطاقة والكهرباء 
هذا  مواكبة  يف  والماراتية  العربية 
العرب  الكيميائين  ودع��ت   . احل��دث 
خال  من  فيها  امل�ساركة  واجلمهور 
امل���وق���ع الل����ك����رتوين ال��ق��ط��ري لكل 
دول��ة يف هذا احل��دث الداعم لتوفري 
الطاقة واحلفاظ على البيئة. ودعت 
المارات  يف  واجلمهور  الكيميائين 
م�ساركاتهم  وت��وث��ي��ق  ت�����س��ج��ي��ل  اىل 
م��ن خ���ال م��وق��ع الم������ارات ل�ساعة 
https://www. : الأر���س وهو

/earthhour.ae/ar

•• اأبوظبي-وام:

"معاً" م���ن خال  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��اه��م��ات  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
"اأخذ وعطاء" ور�سة عمل ركزت على  من�ستها البتكارية 
لأ�سحاب  ميكن  وك��ي��ف  الأم���د،  طويلة  ال�����س��راك��ات  اأهمية 
لتعزيز ا�ستدامة ال�سركات النا�سئة  العاقة التعاون �سعياً 
ال��ت��ي حتظى بها  م��ن الأه��م��ي��ة الق�سوى  ان��ط��اق��اً  وذل���ك 
الجتماعية  املوؤ�س�سات  لتحفيز  رئي�سي  كعن�سر  ال�سراكات 
مبتكرة  من�سة  "اأخذ وعطاء"  والفعالة؛ وتعترب  الهادفة 
"معاً"،  املجتمعية  امل�ساهمات  هيئة  بوا�سطة  اطاقها  مت 
والق�س�س  الأف���ك���ار  مل�����س��ارك��ة  للجميع  ال��ف��ر���س��ة  لت��اح��ة 
من  تعزز  جديدة  ات�سال  قنوات  وفتح  لإلهامهم  امللهمة، 

التعاون البناء يف خدمة املجتمع.
مع  "ال�سراكة  دور   ، اأقيمت  ال��ت��ي  العمل  ور���س��ة  وناق�ست 
املوؤ�س�سات الجتماعية لتقدمي حلول جمتمعية"، وبحثت 
اإج���راءات  ات��خ��اذ  يف  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  دور 
عاقات  بناء  خ��ال  من  مبتكرة،  حلول  لتقدمي  حقيقية 

تعاون مع املوؤ�س�سات الجتماعية.
الربوفي�سور  األقاها  رئي�سية  بكلمة  العمل  ور�سة  انطلقت 
املوؤ�س�سي  الت�سميم  مركز  اأ�ستاذ  نيكيفوراكي�س،  نيكو�س 
ال�سلوكي يف جامعة نيويورك- اأبوظبي، والذي �سارك 11 
التي يجب تبنيها لت�سكيل  ال�سلوكية  التقنيات  در�سا حول 

�سراكات ناجحة.
الإمارات  دولة  نيكيفوراكي�ساإن  نيكو�س  الربوفي�سور  وقال 
يتم  حيث  النا�سئة،  بال�سركات  معنية  فريدة  ببيئة  تتمتع 
امل�ستثمرين  ت�ستقطب  التي  امل��ب��ادرات  من  العديد  اإط��اق 

كيان  فيه  العامل  مكان يف  يوجد  ول  دوري،  ب�سكل  اجل��دد 
مثل هيئة "معاً" التي حتاول اإحداث اأثر داعم للموؤ�س�سات 

الجتماعية.
ت�سي-هوونغ  بالدكتور  وعطاء"  "اأخذ  من�سة  رحبت  كما 
�سن، مدير البتكار وال�ستثمار الجتماعي يف ترافري�س، 
ا�سرتاتيجيات  لتطوير  اأبوظبي  اإم��ارة  بجهود  اأ�ساد  ال��ذي 
ر�سالة  ع��رب  وذل���ك  الجتماعية،  املوؤ�س�سات  بنمو  خا�سة 

مرئية م�سجلة.
وذكر الدكتور ت�سي-هوونغ �سن ان املوؤ�س�سات الجتماعية 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  التنمية  واأ�سا�س  ال�سدارة  موقع  حتتل 
القرن  �سبعينيات  منذ  هائًا  اقت�سادياً  من��واً  ت�سهد  التي 
رائعة  ف��ر���س��اً  "معاً" ت��ق��دم  ه��ي��ئ��ة  ان  واأ����س���اف  امل��ا���س��ي. 
وتتحول  تفاعًا  اأك��رث  لت�سبح  الجتماعية،  للموؤ�س�سات 
اخلا�س،  القطاع  مع  العمل  خال  ومن  الهادف،  للتعاون 
ميكننا امتاك مهارات وموارد اإ�سافية لتو�سيح املخرجات 
وبالن�سبة  ف��ق��ط.  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ت��ق��وده��ا  ل  ال��ت��ي  وال��ن��ت��ائ��ج 
لا�ستثمار الجتماعي، ل يبحث الأفراد عن عائدات مالية 
اأي�ساً عن عوائد اجتماعية، وهذه هي جميع  فقط، ولكن 
الجتماعي  النظام  يف  بنجاح  للعمل  الرئي�سية  امل��ك��ون��ات 
باأبوظبي. واختتمت ور�سة العمل بجل�سة "خمترب الأفكار" 
التي قدمها اآكانك�سا تاجنري موؤ�س�س �سركة "ري:�ست" يف 
دولة الإمارات، والتي هدفت اإىل ا�ستك�ساف خارطة طريق 
وتقدمي  الجتماعية،  الول��وي��ات  معاجلة  "معاً" يف  هيئة 
وكيفية  فعالة  �سراكات  ل�سمان  لل�سركات  جديدة  حلول 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ب��ن  للتعاون  ج��دي��دة  اأط��ر  تطوير 

الجتماعية.

•• دبي- وام: 

اأك����د ال��دك��ت��ور ط����ارق حم��م��د القرق، 
رئي�س  ون���ائ���ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
جمل�س اإدارة دبي العطاء، اأن املوؤ�س�سة 
وه���ي ج���زء م���ن م���ب���ادرات حم��م��د بن 
ت�سري  ال���ع���امل���ي���ة؛  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د 
الإن�ساين  ال��ع��ط��اء  م�����س��رية  يف  ق��دم��اً 
املا�سية،  التجارب  وال�ستفادة من كل 
، �سمن  الإم���ارات  دول��ة  بنهج  التزاماً 
خلطة  اجل�����دي�����دة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
اإىل  ال��ق��ادم��ة، لف��ت��اً  ع��ام��اً  اخلم�سن 
يف  بالعمل  م�ستمرة  ال��ع��ط��اء  دب��ي  اأن 
ن��ام��ي��ة، وتوفر  60 دول����ة  م���ن  اأك����رث 
طفل  مليون   21 من  لأك��رث  التعليم 
، كما جتاوزت ا�ستثمارات اخلري اأكرث 
من مليار درهم، بال�سراكة مع وزارات 
الرتبية والتعليم يف الدول امل�ستهدفة. 
اأنباء  لوكالة  القرق يف ح��وار  واأو���س��ح 
الإمارات )وام( ، اأنه منذ عام 2016 
ات��خ��ذت دب��ي ال��ع��ط��اء ق����راراً بت�سليط 
والطفولة  ال���رتب���ي���ة  ع���ل���ي  ال�������س���وء 
املبكرة، وذلك بال�سرتاك مع منظمة 
برنامج  ت�سميم  اأج��ل  من  اليون�سكو، 

م���ن خ����ال ال���ب���دء يف ت��ن��ف��ي��ذه يف 4 
لو�س  و  وروان���دا  اإ�سواتيني  ه��ي  دول 
واأطر  �سيا�سات  وو���س��ع  وال��ك��ام��ريون، 
حمددة ترعي الطفولة املبكرة، خا�سة 
م���ع ال��ت�����س��ارع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي احلايل 
اجلائحة،  وظ��روف  فيه  نعي�س  ال��ذي 
عاوة على �سرورة ا�ستبدال الأنظمة 
ال��ق��دمي��ة ب��اأن��ظ��م��ة ج��دي��دة م��ن اأجل 
تخريج جيل جديد من الأطفال اأكرث 
مرحلة  قبيل  جاهزية  واأك���رث   ، ذك���اء 
تلك   " واأردف:   . الأ���س��ا���س��ي  التعليم 
تتطلب  العمر  من  ال�سغرية  املرحلة 
العامل  دول  وم��ع��ظ��م  خ��ا���س��ة،  رع��اي��ة 
ت��دخ��ل��ه��ا يف امل���دار����س اخل��ا���س��ة، لكن 

النظام  ذل���ك  اإدخ����ال  ب��ه ه��و  م��ا قمنا 
التعليمي يف املدار�س احلكومية ، هي 
م�ساألة �سعبة جدا وواجهنا �سعوبات 
اجلديد  ال��ن��ظ��ام  ذل���ك  ب�سبب  ك��ث��رية 
اليون�سكو  منظمة  م��ع  و���س��راك��ت��ن�����ا   ،
الدول  واأي�ساً  املتحدة  لاأمم  التابعة 
امل�ساركة، تاأتي من اأجل ال�ستفادة من 
التجارب  تلك  يف  امل�ستفادة  ال��درو���س 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واإم���ك���ان���ي���ة ال���ع���م���ل علي 
التو�سع،  اأج��ل  من  جديدة  منهجيات 
" وحول  عاملياً  النطاق  وهي نقطة 
امل����ب����ادرات واجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة جلناح 
تابع   ، دبي  اإك�سبو  العطاء" يف  "دبي 
اإك�سبو  افتتاح  وقبيل  البداية  "منذ   :

2020 دبي ، كان الهتمام بامل�ساركة 
باحلدث الدويل، وقدمنا امللف ومتت 
اجليد  ال�ستعداد  يف  وب��داأن��ا  املوافقة، 
ال��ت��ي مت��ت خال  امل��ب��ادرات  لكل تلك 
ال�����س��ت ���س��ه��ور امل��ا���س��ي��ة، وال���ت���ي تربز 
نفذناها  العطاء،  دبي  موؤ�س�سة  جهود 
جميعاً من خال ا�سرتاتيجية حمددة 
وطرح  امل�سكات  لتلك  ح��ل��ول  ل��ط��رح 
الرئي�س  واأ���س��اف  املختلفة".  ال���روؤي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دب���ي ال��ع��ط��اء: " 
نثمن ا�ست�سافة اإك�سبو دبي ملبادراتنا، 
العام  نهاية  ُعقدت  قمة  اأهمها  وك��ان 
املا�سي "قمة ريوايرد" العاملية، والتي 
جمعت اأكرث من 2800 �سخ�س من 
موؤثرة،  و�سخ�سيات  ووزراء  روؤ����س���اء 
ت��ع��ال��ج م�سكلة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��و���س��ع 
واأنظمة  ���س��ي��ا���س��ات  وو����س���ع  ال��ت��ع��ل��ي��م 
جديدة للتعليم ، تواكب التكنولوجيا 
املت�سارعة ، وتائم جميع الفئات من 
 ، ال�سن  الهمم وكبار  واأ�سحاب  فتيات 
 ، مبكرا  التعليم  من  خرجوا  واأطفال 

و�سوًل اإىل تدريب املعلمن" .
باأنه  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  وو����س���ف، 
اأر�س  ع��ل��ي  م���وج���ودة  ُم��ل��ه��م��ة  من�سة 

 192 اأك��رث من  الإم���ارات ، مب�ساركة 
دولة يف منطقة واحدة ، لفتاً اإىل اأن 
 400 م��ن  يقرب  م��ا  عقدت  املوؤ�س�سة 
كل  يف  امل��ح��اور  واأه����م  نقا�سية،  حلقة 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ا���س��ت�����س��اف��ه��ا احلدث 
املحاور  اأح����د  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ه���و  ال�����دويل 
العامل  تخ�س  ال��ت��ي  املهمة  الب�سرية 

اأجمع ، واأ�سا�س تنمية الن�سان.
لو�سع  املنهجية اجلديدة  وك�سف عن 
"�سوف   : وق��ال  تعليمي حديث،  نظام 
التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ع���ن  ال��ك�����س��ف  ي��ت��م 
القادم،  اجلديد، خال �سهر �سبتمرب 
العامة  اجلمعية  ان��ع��ق��اد  م��ع  ت��زام��ن��اً 
اأن  كما  ن��ي��وي��ورك،  املتحدة يف  ل��اأمم 
�سوف  اجلديد  التعليمي  النظام  ذلك 
ت�����س��ت��ف��اد م��ن��ه دول�����ة الإم���������ارات عرب 
التوا�سل  خ����ال  م���ن  ب���ه  الن���ط���اق 
الأمم  ومنظمة  املختلفة  ال���دول  م��ع 
الب�سرية،  م�ساعدة  اأج��ل  من  املتحدة 
وي�ساعد النظام التعليمي دول العامل 
م�ستقبلية  حت��دي��ات  اأي  تخطي  علي 
مثلما ح��دث خ��ال ظ��روف اجلائحة 
امل��دار���س والطاب  اأج��ل حماية  ، من 

يف الدول".

•• العني-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث 
التابع لنادي تراث الإمارات يف مقره 
مبدينة العن اأم�س الأول اخلمي�س ، 
جل�سة حوارية �سمن مو�سمه الثقايف 
بعنوان »رم�سان يف الإمارات.. تقاليد 
الأجيال«،  تتوارثها  وع����ادات  اأ�سيلة 
الباحث  الكعبي  خليفة  �سرور  قدمها 
يف ت�����راث وت����اري����خ دول�����ة الإم��������ارات، 
اأبو الأديب الأمن العام  وندى زهري 

جلمعية الإمارات للتغذية.
املن�سوري  م�����س��ع��ود  ف��اط��م��ة  ون��وه��ت 
م�����دي�����رة م����رك����ز زاي��������د ل���ل���درا����س���ات 
الفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  وال���ب���ح���وث 
ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��ا���س��رة ال���ت���ي ت�����س��ب يف 
اأه��داف ور�سالة ن��ادي ت��راث الإمارات 
يف حفظ الرتاث والعادات والتقاليد، 
واإبراز كافة جوانب احلياة الإماراتية 
املوروث  ا�ستذكار  ل�سيما  الأ���س��ي��ل��ة، 

الأ�سيل يف �سهر رم�سان الف�سيل.
�سهر  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  ����س���رور  اأك�����د  ف��ي��م��ا 

الدينية  مكانته  من  بالرغم  رم�سان 
ت���راث���اً عظيماً  اأي�����س��اً  ي��ح��م��ل  اأن����ه  اإل 
وخمزوناً �سخماً من الثقافة والعادات 

والتقاليد. 
وق����دم ال��ك��ع��ب��ي ع��ر���س��اً ل��ت��اري��خ �سهر 
رم�������س���ان يف م��رح��ل��ة اجل��اه��ل��ي��ة ثم 
م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل ب��ع��ث ال��ن��ب��ي �سلى 
�سهر  اأ�سماء  متناوًل  و�سلم،  عليه  اهلل 

رم�سان قدمياً عند العرب.
الإمارات  يف  رم�سان  عن  حت��دث  كما 
م��ا ق��ب��ل ال��ن��ف��ط، وامل�����س��ق��ة ال��ت��ي كان 
يجدها النا�س من حرارة اجلو، وقال 
ال��رغ��م م��ن تلك الظروف  اإن��ه��م على 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة ظ��ل��وا حري�سن  امل��ن��اخ��ي��ة 
على اأداء �سهائرهم الدينية على اأكمل 

وجه.
ل�سهر  التجهز  ع��ن  الكعبي  وحت���دث 
�سهر  يبداأ منذ دخ��ول  ال��ذي  رم�سان 
�سعبان، حيث يعمد النا�س اإىل توفري 
وم�سرب،  ماأكل  من  ال�سهر  متطلبات 
الداخلية،  التجارية  احلركة  فتزدهر 
اإن املجتمع الإم��ارات��ي يعد من  وق��ال 

بالعادات  مت�����س��ك��اً  امل��ج��ت��م��ع��ات  اأك����رث 
وا�سحاً  ي��ب��دو  ذل���ك  واإن  وال��ت��ق��ال��ي��د، 
رم�سان،  ب�سهر  املرتبطة  ال��ع��ادات  يف 
واأجوائه  ووداع��ه،  ا�ستقباله  ومرا�سم 

الروحية.
 وذك��������ر ال���ك���ع���ب���ي ب���ع�������س ال�����ع�����ادات 
الكرمي  بال�سهر  املرتبطة  والطقو�س 
الليلة«  »ح�����ق  م���ث���ل  الإم������������ارات،  يف 
التي  �سعبان  م��ن  الن�سف  ليلة  وه��ي 
اأهل  عند  خا�سة  منزلة  لها  اأن  اأك���د 
ويطلق  ع��ام،  ب�سكل  واخلليج  املنطقة 
»حق  مثل  الت�سميات  من  ع��دد  عليها 
و»القرنقعوه«  و»ال��ق��رق��اع��ون«  اهلل« 
وتقت�سي  وغ���ريه���ا،  و»ال��ك��رك��ي��ع��ان« 
اأن يجتمع  الإم�����ارات  ال��ع��ادة يف  ه���ذه 
الأطفال بعد �ساة املغرب مباب�سهم 
رقابهم  ع��ل��ى  ي��ح��م��ل��ون  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
اخلريطة،  ي�سمى  القما�س  من  كي�ساً 
برتديد  وي��ب��داأون  جماعات  ومي�سون 
الأه������ازي������ج حل����ث اأه������ل ال���ب���ي���ت على 
وبع�س  واحللويات  املك�سرات  منحهم 
النقود التي اأعدتها العوائل خ�سي�ساً 

لهم. كما تناول الكعبي طقو�س حتري 
وبوطبيلة  رم�سان،  ومدفع  الهال، 
القدر،  ليلة  واأه��م��ي��ة  »امل�����س��ح��رات��ي«، 
الجتماعية  ال����ع����ادات  اإىل  اإ����س���اف���ة 
»رم�سان  اأن  اأك���د  ح��ي��ث  رم�����س��ان،  يف 
اكت�ساب  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س  ف��ي��ه  ي��ح��ر���س 
والإح�سان،  امل��ع��روف  وفعل  اخل���ريات 
ويعود  امل��ت��خ��ا���س��م��ون  يت�سامح  ففيه 
الغائب ويت�سدق املح�سن على الفقري 
وتدفع الزكاة، ويعمل اجلميع جاهداً 

لكت�ساب احل�سنات«.
القدمية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ع���ادات  وم���ن 
اأ�سار  رم�����س��ان،  �سهر  يف  الإم�����ارات  يف 
الكعبي اإىل اجتماع الرجال يف القرية 
واحدة  �سفرة  على  جميعاً  ال��واح��دة 
يوؤدون  حيث  القرية،  م�سجد  بجانب 
�ساة املغرب، وي�سهم اجلميع بحمل 
الكبرية كل  ال�سفرة  تلك  اإىل  الطعام 
التجمع  ه��ذا  اأن  كما  ق��درت��ه،  ح�سب 
يقوم  حيث  الع�ساء  �ساة  بعد  يتكرر 
املطوع بالتذكري بالفرائ�س واحلدود 
النا�س  وحتبيب  وال�سنن،  والواجبات 

اأحياًنا  يتم  كما  وال��ت��اأخ��ي،  للتقارب 
ال�ستماع للق�سائد واملدائح والألغاز. 
ك��م��ا حت����دث ال��ك��ع��ب��ي ع���ن امل���اأك���ولت 
ال�سعبية حيث تعمد الن�ساء  يف رم�سان 
وت�ستغل  ال��ط��ع��ام،  م��ائ��دة  تنويع  اإىل 
الأمهات هذه املنا�سبة لتدريب البنات 
اإن من  وق��ال  وم��ه��ارات��ه،  الطبخ  على 
الهري�س  رم�������س���ان  م�����اأك�����ولت  اأه������م 
واخلمري،  ال��رق��اق  وخ��ب��ز  واللقيمات 
ال�سائعة كالربياين  الأطعمة  وكذلك 
واجل�سيد،  وال�����س��ي��اين  وامل��ج��ب��و���س 
ال�ساقو  م��ث��ل  احل��ل��وي��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والباليط.  واخل��ب��ي�����س  وال��ع�����س��ي��د 
وت����ن����اول ال��ك��ع��ب��ي اأج��������واء ال���ع���ي���د يف 
ال�سابق واحلر�س على لب�س اجلديد، 
ت��ع��د من  ال��ع��ي��دي��ة  اأن  اإىل  اأ���س��ار  ك��م��ا 
يحر�س  التي  الجتماعية  املمار�سات 
تقدمي  وهي  النا�س،  ا�ستمرارها  على 
لاأطفال  ال��ب�����س��ي��ط��ة  ال��ن��ق��ود  ب��ع�����س 
لإ�سفاء البهجة والفرح عليهم، وقال 
اإن بع�س الآباء قدمياً كانوا يفرحون 
اأبناءهم الذين يقومون ب�سيام ال�سهر 

مثل  قيمة  م��رة مبنحهم هدية  لأول 
هدية  اأو  )ن���اق���ة(،  ب��ك��رة  اأو  ب��ن��دق��ي��ة، 
ا  اأي�سً وذل��ك  عليها  باحل�سول  يرغب 

ح�سب مقدرة كل �سخ�س.
الأديب  اأب��و  ن��دى  تناولت  جهتها  من 
اأ�ساليب التغذية ال�سليمة يف رم�سان، 
موؤكدًة على اأهمية التنوع الغذائي ملا 
كما  الإن�سان،  �سحة  يف  تاأثري  من  له 
املعدة  اإىل �سرورة يجب تنبيه  نوهت 
لرتتاح  وت��رك��ه��ا  الأك����ل  م��ن  بالقليل 
ا�ستعداد للوجبة الرئي�سية، داعية اإىل 

اللتفات اإىل الأكل ال�سحي. 
 وحذرت اأبو الأديب من نتائج الإفراط 
والأماح  الد�سمة  الأطعمة  تناول  يف 
واحللويات وال�سكريات، وم�سددة على 
���س��رورة جتنب الأك��ل ال��زائ��د حتى ل 
بالإ�سافة  بالتخمة،  الإن�سان  ي�ساب 
ال���ري���ا����س���ة،  مم���ار����س���ة  اأه���م���ي���ة  اإىل 
الطبيعية  الأغ���ذي���ة  ع��ل��ى  والع��ت��م��اد 

لإمداد اجل�سم مبا يلزمه.
اإىل  اأي�������س���اً يف ح��دي��ث��ه��ا  وت���ط���رق���ت 
ال�����س��ح��ي��ة، وقدمت  ال�����س��ح��ور  وج��ب��ة 

تاأخريها  اأهمها حماولة  عدة ن�سائح 
فرتة  خ��ال  منها  اجل�سم  لي�ستفيد 
ال�����س��ي��ام، وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى الأغ���ذي���ة 
ال��غ��ن��ي��ة ب����الأل����ي����اف، والب����ت����ع����اد عن 
والأم���اح  وال��ت��واب��ل  املعجنات  ت��ن��اول 
املقايل  ع���ن  واحل���ل���وي���ات، والب���ت���ع���اد 

والكافين وامل�سروبات الغازية.
كما ن�سحت اتباع نظام غذائي �سحي 
متوازن للتغلب على ال�سداع، بجانب 
تناول ما يكفي من املاء وال�سوائل بن 

فرتتي الإفطار وال�سحور.

نادي تراث االإمارات ينظم جل�سة حوارية عن رم�سان يف االإمارات

جائزة اأبوظبي تطلق �سل�سلة فيديوهات احتفاء بعام اخلم�سني .. 
وت�سلط ال�سوء على اإجنازات مكرمي دوراتها ال�سابقة

الرئي�س التنفيذي ل� )دبي العطاء(: م�سريتنا م�ستمرة يف 60 دولة نامية وفر�س تعليم الأكرث من 21 مليون طفل

•• اأبوظبي-وام:

التي  الفيديوهات  مقاطع  من  "�سل�سلة  اأبوظبي  "جائزة  اأطلقت 
للجائزة  ال�سابقة  ال�����دورات  م��ك��رم��ي  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�ستعر�س 

وتطلعاتهم نحو اخلم�سن عاماً املقبلة.
وتكرم اجلائزة التي تقام حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
بتفانيهم  اأ�سهموا  ال��ذي��ن  اخل���رية  الأع��م��ال  اأ���س��ح��اب   ، امل�سلحة 
جهودهم  وكر�سوا  الإم���ارات  دول��ة  جمتمع  خدمة  يف  والتزامهم 

مل�ساعدة الآخرين، وكان لإجنازاتهم تاأثري اإيجابي يف املجتمع.
"احلاملون"  اإط���اق �سل�سلة  اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��ال  وت��ه��دف ج��ائ��زة 
والتعريف  ال�سابقة،  ال���دورات  مكرمي  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 

مب�ساهماتهم اجلليلة وتطلعاتهم نحو اخلم�سن عاماً املقبلة.
وتركز �سل�سلة فيديوهات "احلاملون" التي حتتفي بعام اخلم�سن 
من  الأوىل  احللقة  ت�ستعر�س  اإذ  اأ�سا�سية،  ج��وان��ب  ثاثة  على 
ال�سلمي  وت�سامن" التعاي�س  �سام  يف  "العي�س  بعنوان  ال�سل�سلة 
اإبراز  والندماج املجتمعي يف جمتمع دولة الإم��ارات، من خال 
املهريي، وفرح  وذيبان  اأحمد خمي�س،  كٍل من زعفرانة  اإجن��ازات 

القي�سية.
الرتاث"  على  احل��ف��اظ   " بعنوان  الثانية  احللقة  حتتفي  فيما 
وبيرت  والدكتورة جيانتي ميرتا،  فالح حنظل،  كل من  مب�سرية 
هيلري، ودورهم الفعال يف توثيق تاريخ دولة الإم��ارات وثقافتها 

وتراثها على مدار ال�سنوات اخلم�سن املا�سية.
وت�سلط احللقة الثالثة والأخرية بعنوان "م�سوؤوليات اجتماعية" 

ال�����س��وء ع��ل��ى اإجن�����ازات ال��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة ال��رف��اع��ي، والدكتور 
منوذجاً  كونهم  ال�سماع،  ع�سام  والدكتور  الزبيدي،  املجيد  عبد 
يف  املهنية  م�سريتهم  خ��ال  م��ن  ب���رزت  ال��ت��ي  العاملية  للمواطنة 

قطاع الرعاية ال�سحية.
وتعد "جائزة اأبوظبي " اأرفع تكرمي مدين يف اإمارة اأبوظبي، وهي 
حتتفي باأ�سحاب الأعمال اخلرية ممن اأ�سهموا يف اإحداث تاأثري 
اإيجابي يف املجتمع، بغ�س النظر عن اأعمارهم اأو جن�سياتهم ومنذ 
92 �سخ�سية  اأبوظبي  2005، كرمت جائزة  املبادرة يف  اإط��اق 

من 16 جن�سية.
التوا�سل  "احلاملون"، عرب من�سات  فيديوهات  م�ساهدة  ميكنكم 
الن�ستغرام،  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي،  ب���ج���ائ���زة  اخل���ا����س���ة  الج���ت���م���اع���ي 

والفي�سبوك و التويرت.

•• دبي-وام:

قيادة  اأن  املجتمع  تنمية  وزي���رة  بوحميد  عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل  اأك���دت 
الجتماعي  ال�ستقرار  تعزز  م�ستقبلية  م�ساريع  على  روؤيتها  تركز  الدولة 
تاأكيد  من  انطاقا  املجتمع  اأف��راد  لكافة  الكرمية  احلياة  ا�ستدامة  وتدعم 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اأولوية حكومة  "رعاه اهلل" اأن جودة احلياة هي  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
اأف�سل  �سيتم توفري  اأجله  بو�سلة احلكومة ومن  املواطن هو  واأن  الإم��ارات 
الأول ملجل�س جودة  واأك��رم حياة. جاء ذلك خال تروؤ�س معاليها الجتماع 
احلياة للعام اجلاري 2022 والذي عقده الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة 
اأبرز  ملناق�سة  املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  افرتا�سياً  ل��ل��وزارة  التابع  احلياة 

امللفات واملبادرات املعززة جلودة احلياة وفقاً لتطلعات قيادة الدولة وتوجهات 
وكاء  من  احلياة  ج��ودة  جمل�س  اأع�ساء  بح�سور  وذل��ك  الإم���ارات  حكومة 
املجال�س  يف  وامل�سوؤولن  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  وم�سوؤويل  ال��وزارات 
التنفيذية على م�ستوى اإمارات الدولة اإ�سافة اإىل القائمن على ملف جودة 

احلياة يف وزارة تنمية املجتمع.
وقالت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد اإن جودة احلياة هي الأ�سا�س الداعم 
واملظلة الآمنة واملحفزة مل�سرية التنمية امل�ستدامة يف دولتنا نظرا لأهميتها 
اأع�ساء  ..داعية معاليها  والوظيفية  املهنية  اليومية ويف مواقعنا  يف حياتنا 
التي  النوعية  والأفكار  الإبداعية  املبادرات  انتقاء  اإىل  احلياة  جمل�س جودة 
تواكب طلعات ومتطلبات الأفراد واملجتمع يف خمتلف املجالت والقطاعات 

وذلك يف ظل واقع التعايف والعودة اإىل احلياة الطبيعية.

واأ�سارت معايل وزيرة تنمية املجتمع اإىل اأن املوقع التناف�سي لدولة الإمارات 
اأف�سل املبادرات والإجن��ازات الداعمة مل�سرية التنمية  الذي يحفزنا لتقدمي 
منطقة  بلدان  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  للعام  الإم���ارات  تت�سدر  حيث  ال�ساملة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية 
الدول الأكرث  بن  عامليا  التا�سعة  املرتبة  يف  الدولة  �سنف  والذي   2020
التي  الوحيدة  العربية  ال��دول��ة  الإم����ارات  بذلك  لتظل  ال��ع��امل  يف  تناف�سية 
جنحت يف حجز موقعها �سمن نادي الع�سر الكبار يف تقرير الكتاب ال�سنوي 

للتناف�سية العاملية.
فهي  رئي�سية  موؤ�سرات   4 يف  حتقق  الدولة  اأداء  متيز  اأن  معاليها  واأ�سافت 
الثالثة عاملياً يف الكفاءة احلكومية والرابعة يف الأداء القت�سادي وال�سابعة 
يف كفاءة الأعمال ويف املركز 28 يف البنية التحتية وهناك حت�سن م�ستمر يف 

عدد من املوؤ�سرات وريادة عاملية يف عدد كبري من املوؤ�سرات الفرعية.
اجل����اري اجلهود  ل��ل��ع��ام  الأول  احل��ي��اة  ج���ودة  اج��ت��م��اع جمل�س  وا���س��ت��ع��ر���س 
احلكومية وت�سليط ال�سوء على النماذج الرائدة واملبادرات الهادفة يف جمال 
القائمة  التجارب  وال�ستفادة من  اخل��ربات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  احلياة  جودة 

على امل�ستوين الحتادي واملحلي.
و�سمن جدول اأعمال اجتماع جمل�س جودة احلياة اأكد �سعادة �سعيد النظري 
ال�سباب  امتيازات  درا�سة  على  العمل  لل�سباب  الحتادية  املوؤ�س�سة  عام  مدير 
الإم���ارات���ي وامل��ق��ي��م يف دول���ة الإم����ارات وال��ت��ي ت��ع��زز م�ستوى ج���ودة حياتهم 
ي�سمل  وا�ستبيان  الإم��ارات  �سباب  امتيازات  ير�سد  تقرير  اإط��اق  وتت�سمن 
وفيديوهات  الإم����ارات  دول��ة  يف  حياتهم  ج��ودة  ح��ول  ال�سباب  املقيمن  راأي 

ق�سرية توثق امتيازات �سباب الإمارات مبختلف اللغات.

ح�سة بوحميد: قيادة الدولة تركز على م�ساريع م�ستقبلية تعزز اال�ستقرار االجتماعي واحلياة الكرمية

•• اأبوظبي -وام: 

التقى اللواء ثاين بطي ال�سام�سي مدير اأكادميية �سيف بن 
ل�سرطة  العامة  بالقيادة  والأمنية  ال�سرطية  للعلوم  زاي��د 
ب�سفارة  امل�ست�سار  طلعت  ه��اين  العميد  مكتبه  يف  اأبوظبي 

جمهورية م�سر العربية لدى الدولة . وجرى خال اللقاء 
بحث فر�س تعزيز التعاون و التن�سيق مع اأكادميية ال�سرطة 
واملعارف  اخل����ربات  وت��ب��ادل  ال��ع��رب��ي��ة  ج��م��ه��وري��ة م�سر  يف 
والأ�ساليب  والتقنيات  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  على  والط����اع 

واملنهجيات املتبعة يف التدريب والتعليم والتاأهيل.

 الكيميائيون يدعون اجلمهور امل�ساركة يف �ساعة االأر�س 

من�سة )اأخذ وعطاء( ت�سلط ال�سوء 
على ال�سراكات طويلة االأمد 

�سرطة اأبوظبي تبحث التعاون التدريبي 
مع اأكادميية ال�سرطة امل�سرية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي– الفجر

ا�ست�ساف جمل�س جناح املراأة يف اإك�سبو 
كارتييه،  مع  بالتعاون  دبي،   2020
الأوىل  ال�سيدة  فيها  �ساركت  حمادثة 
درو�سها  غينغو�س،  مونيكا  لناميبيا 
م���ن احلياة  املُ�����س��ت��خ��ل�����س��ة  وجت��ارب��ه��ا 
للن�ساء  بها  التي ميكن  الكيفية  ب�ساأن 
دعم اأنف�سهن وبع�سهن بع�سا، والعمل 
امل�ساواة  لتحقيق  الرجال  بيد مع  يدا 
بن اجلن�سن.   وتكرميا للعمل البارز 
الذي قام به جناح املراأة على م�ستوى 
قالت  امل�����راأة،  بتمكن  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز 
دخويل  "اأثناء  غ��ي��ن��غ��و���س:  ال�����س��ي��دة 
اأول الأ���س��ئ��ل��ة التي  امل����راأة، ك��ان  ج��ن��اح 
طرحها اجلناح: ’ما وجهة نظرك؟‘، 
وه��و ���س��وؤال ق��وي، نظرا لأن��ن��ا جميعا 
ن��ت��ح��دث م��ن وج��ه��ات ن��ظ��ر خمتلفة، 
ين اأن اأحتدث يف "جل�سة" جناح  وي�سرُّ
اجلناح  ه���ذا  ي�ستعر�س  ه���ذه.  امل�����راأة 
دبي،   2020 لإك�سبو  الباهر  النجاح 
اإك�سبو  من  امل�ساحة  ه��ذه  وتخ�سي�س 
بهذه  للن�ساء  وتكري�سها  ه��ذا  الفريد 
اأهنئ  اأن  اأود  اإجن��از  املمتازة  الطريقة 
دبي   2020 اإك�سبو  وقيادة  قيادتكم 
ن�سائح  و���س��م��ل��ت  حتقيقه."  ع���ل���ى 
ال�سعيدين  لنامبيبا  الأوىل  ال�سيدة 
واأو�سحت  وال�����س��ي��ا���س��ي،  ال�����س��خ�����س��ي 

اإزاء  ال��ت��غ��ي��ري  اإح�������داث  ك��ي��ف مي��ك��ن 
امل�ستوى  على  اجلن�سن  بن  امل�ساواة 

والجتماعي  وامل���ه���ن���ي  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
وامل����ح����ل����ي وال�������س���خ�������س���ي. وت���ن���اول���ت 

ا�ستحداث  جن���اح  م��ة  امل��ق��دَّ ال���درو����س 
زيادة  ُبغية  الن�سبية  احل�س�س  نظام 

مقاعد  ي�سغلن  ال��ات��ي  الن�ساء  ع��دد 
ن�سبتهن  رف��ع  ما  ناميبيا،  يف  برملانية 
من 17 يف املئة قبل اإقرار النظام اإىل 
نوهت   .2022 ع��ام  يف  امل��ئ��ة  يف   45
اأهمية  اإىل  اأي�����س��ا  غينغو�س  ال�سيدة 
مت�سك املرء بهويته وتبنيها، وبالتايل 
اأن لكل جمتمع ولكل  احرتام حقيقة 
امراأة تعريفا خا�سا للم�ساواة. وعلقت 
الآخرين  ���س��د  اأحت���ي���ز  "لن  ق��ائ��ل��ة: 
لأنني اأحرتم هويتي. وتعلمت احرتام 
الأمر  يتعلق  عندما  الآخ��ري��ن.  هوية 
بتحديد اأي الن�ساء يتمتعن بالتمكن، 
األ  اأرجو منكن  واأيهن يعانن القمع، 
الأخريات  الن�ساء  ع��ن  نيابة  ت��ق��ررن 
للمنا�سلة  واأدع���وك���ن  ال��ق��م��ع.  معنى 
لها،  فهمكن  بطريقة  حقوقكن  لنيل 
اأجل  م��ن  بالكفاح  لغريكن  وال�سماح 

حقوقهن ح�سب فهمهن لها".
الرئي�س  فخامة  احل�سور  وا�ستقبل 
جمهورية  رئ��ي�����س  غ��ي��ن��غ��وب،  ه���اغ���ي 
احلدث  موقع  يف  ك��ان  ال��ذي  ناميبيا، 
الوطني  ب���ال���ي���وم  اح���ت���ف���ال  ال�������دويل 
دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ل��ن��ام��ي��ب��ي��ا 
ب��ال��ت�����س��ف��ي��ق احل�����ار لن�����س��م��ام��ه اإىل 
والإ�سغاء  ل��زوج��ت��ه  ل��دع��م  امل��ج��ل�����س 
اأنه  اإىل  الفعالية  واأ���س��ارت  حلديثها،  
جناح  يف  جل�سة  يح�سر  رئ��ي�����س  اأول 

املراأة دعما ل�سيدته الأوىل.

•• دبى-وام: 

م�ساركة  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  املياه  اأ�سبوع  ي�سهد 
جمموعة كبرية من خرباء اإدارة املياه من ا�سرتاليا، 
الذين �سي�ستعر�سون اأ�سباب ت�سنيف اأ�سرتاليا كرائد 
من  ت�سمله  وم��ا  امل��ي��اه،  اإدارة  حلول  تقدمي  يف  عاملي 
اأ�سرتاليا  حلول تقنية وحوكمة، حيث تعتمد قدرات 
يف هذا املجال على الهند�سة والتكنولوجيا وت�ساعد يف 

حل حتديات اإدارة املياه حول العامل.
وقال جو�سنت ماكغوان ، املفو�س العام لآ�سرتاليا فى 
اإدارة املياه متجذرة  2020 دبى ،اإن حتديات  اإك�سبو 
البيئية  النظم  وا�ستعادة  البيئية وحماية  العدالة  يف 
اجلناح  ي��ربز  و  املحلية.  املجتمعات  وحقوق  لاأنهر 
يف  الناجحة  وتقنياتها  ا�سرتاليا  خ��ربات  ال�سرتايل 
ال�سرق  مبنطقة  ذل��ك  اإرت��ب��اط  وكيفية  امل��ي��اه،  اإدارة 
التوجهات  امل��ت��خ�����س�����س��ون  ي��ن��اق�����س  ح��ي��ث  الأو����س���ط، 
ذلك  امل��ائ��ي، مب��ا يف  الأم���ن  تعمل على �سمان  ال��ت��ي 
العربية  الإم���ارات  لدولة  املائي  الأم��ن  ا�سرتاتيجية 
املتحدة 2036 ومناذج حتلية املياه، وجهود ا�ستمطار 

ال�سحب، وا�ستعادة املياه اجلوفية الأحفورية.
روؤيتها  ت��ط��وي��ر  ا���س��ت��ط��اع��ت  ���س��رتال��ي��ا  ان  واأ����س���اف 
وخرباتها التي مت اختبارها على مدى عقود طويلة 
لكونها باد قاحلة  املياه وال�ستدامة، نظراً  اإدارة  يف 
بدرجة كبرية ومعر�سة للجفاف وتعاين من ظروف 

ال�سرق  يف  �سا�سعة  م��ن��اط��ق  م��ن��ه  ت��ع��اين  مل��ا  م�سابهة 
امل�سارك  الفريق  و�سيعمل  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط 
على م�ساركة هذه الروؤى واخلربات مع امل�ساركن يف 

اأ�سبوع املياه.
و ذكر ان الإدارة امل�ستدامة للمياه تعترب اأولوية لدى 
حيث  املتحدة،  العربية  والإم���ارات  ا�سرتاليا  من  كل 
تعاين اأ�سرتاليا من كون %70 من م�ساحة الياب�سة 
الأرا�سي  ت�سّكل  بينما  قاحلة،  �سبه  اأو  قاحلة  لديها 
دولة  م�����س��اح��ة  اإج���م���ايل  م���ن   80% ال�����س��ح��راوي��ة 
الق�سوى  الأهمية  البلدان  ي��درك  ولذلك  الإم���ارات، 
للمياه بالن�سبة مل�ستقبل القت�ساد واملجتمع والبيئة.

ولفت اإىلان ا�سرتاليا تدرك اأن الق�سايا الرئي�سية يف 
مو�سوع اإدارة املياه تتعلق باأهداف التنمية امل�ستدامة 
ي����دور الهدف  امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث  ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا الأمم 
الن�ساء  امل�ساواة بن اجلن�سن ومتكن  ح��ول   5 رق��م 
وال��ف��ت��ي��ات، وال��ه��دف رق���م 6 ح���ول اإت��اح��ة احل�سول 
توؤكد  للجميع.  ال�سحي  ال�سرف  وتوفري  املياه  على 
وتوفري  اجلن�سن  ب��ن  امل�����س��اواة  اأن  الأه�����داف  ه���ذه 
ال�����س��رف ال�سحي م��رتاب��ط��ان، كما  امل��ي��اه وخ��دم��ات 
تقر بحاجة العامل اإىل التعاون من اأجل حتقيق هذه 
ال�سرف  وخدمات  املياه  توفري  ان  منوها  الأه���داف، 
ال�سحي والنظافة ال�سحية مطالب رئي�سية لتحقيق 
ه���دف مت��ك��ن ال��ن�����س��اء وال��ف��ت��ي��ات لأن���ه���ا ت���وؤث���ر على 

تعليمهن و�سحتهن ودخلهن و�سامتهن.

•• دبي-وام:

ناق�س خرباء وخمت�سون م�سكلة ندرة املياه يف البيئات القاحلة واأكدوا �سمن 
"اإك�سبو  يف  الإم���ارات  جناح  اأطلقها  املنجزين" التي  احلاملن  "حوار  �سل�سلة 
التحّلي باملزيد من امل�سوؤولية يف اإدارة املياه، وامل�ساهمة  دبي" اأهمية   2020
ال�سلبية على الطبيعة والنظام  يف حتقيق النمّو الزراعي، مع خف�س الآث��ار 

البيئي.
"الأمن املائي يف ال�سحراء: م�ستقبل  اجلل�سة النقا�سية التي حملت عنوان: 
املياه  بتوفري  الكفيلة  احلديثة  وال�سبل  الب��ت��ك��ارات  ا�ستعر�ست  واحاتنا"، 
العذبة باعتماد و�سائل اأكرث ا�ستدامًة، وكيفية م�ساهمة مثل هذه اجلهود يف 
تكري�س  اإىل  �سعيها  ومواكبة  الإم��ارات،  لدولة  ال�ست�سرافية  البيئية  الروؤية 

املزيد من امل�سوؤولية اجلماعية يف اإدارة م�سادر املياه.
"اإك�سبو  اأدارت اجلل�سة النقا�سية دينا �ستوري، مديرة عمليات ال�ستدامة يف 
الكيمياء  اأ�ستاذ  �سيتي،  ديني�س  الدكتور  خالها:  وح��اورت  دبي"،   2020
"منحت"،  موؤ�س�س  احل�سن،  �سعيد  والدكتور  خليفة"،  "جامعة  يف  امل�ساعد 

والدكتورة لينا يو�سف، رائدة الأعمال والأ�ستاذة امل�ساعدة بق�سم الكيمياء يف 
خليفة". "جامعة 

البيئة  يف  امل��ي��اه  ن��درة  مب�ساألة  اهتمامهم  وراء  ال��دواف��ع  ت��ن��اول��وا  امل�ساركون 
منها  يفيدون  مبتكرة  اأف��ك��اٍر  ط��رح  على  للعمل  ال��ذي حّفزهم  وم��ا  القاحلة، 
الأجيال القادمة ودولة الإمارات والدول ذات الطبيعة امل�سابهة. كما �سّلطوا 
يف  وجن��اح��ات  اإي��ج��اب��ي��ات  م��ن  حّققته  وم��ا  املبتكرة  م�ساريعهم  على  ال�����س��وء 
جمال ا�ستدامة املياه، واأثنوا على جهود دولة الإمارات ومبادراتها وخططها 
عليها،  احل��ف��اظ  و�سبل  بيئتنا  م�ستقبل  وناق�سوا  امل��ي��اه،  اإدارة  يف  الطموحة 
واأهمية اإ�سراك اجلميع يف اعتماد اأ�سلوب حياة اأكرث م�سوؤوليًة، مل�ستقبٍل اأكرث 

ا�ستدامًة.
للمياه  الأ�سا�سية  القيمة  البع�س  ي��درك  "ل  �سيتي:  ديني�س  الدكتور  وق��ال 
املياه  ن��درة  يعنيه، فا حت�سر  اأم��ٌر ل  كاأّنها  امل�ساألة  ويتعامل مع  يف حياتنا، 
نواجه  مرحلٍة  اإىل  �سن�سل  اليومية.  اهتماماته  �سمن  اجلّدية  وتداعياتها 
اأم نبا�سر العمل على  فيها واقع ندرة املياه، فهل نكتفي بانتظار ذلك اليوم، 
مواجهته من الآن؟ علينا نحن الأهل، ومعنا جيل ال�سباب، العمل على تثقيف 

اأطفال اليوم حول قيمة املياه ودورها احليوي حا�سراً وم�ستقبًا، مع اأهمية 
حقيقة  على  والرتكيز  والأكادميية،  التعليمية  املناهج  يف  امل�ساألة  هذه  اإدراج 
واأثمن  اأف�سل  امل��اء، ما مل نقم بواجباتنا.  اأّن��ه لن يكون لدينا ما يكفي من 
وهذا  النظيف،  وال��ه��واء  النقّي  امل��اء  هو  امل�ستقبل  لأجيال  تقدميه  ميكن  ما 
اأبحاثي". وا�ستعر�س الدكتور  اأ�سعى اإىل امل�ساهمة يف حتقيقه من خال  ما 
تقنيٍة  تطوير  على  "نعمل  "منحت":  خال  من  به  يقوم  ما  احل�سن  �سعيد 
تعتمد دورة املياه يف الطبيعة، فبدًل من ترك بخار مياه البحر تكّون �سحابًة 
حتمل املطر، نلتقط هذا البخار ونعمل على تكثيفه للح�سول على ماٍء نقّي. 
هذه العملية ل حتتاج اإىل طاقة، ما يعني �سفر ثاين اأك�سيد الكربون. لقد 
جنحنا يف تنويع م�سادر التعامل مع الأمن الغذائي، من خال اإن�سائنا مزارع 
عائمة ن�ستخدم فيها املياه النقية لرّي املحا�سيل. نحن حمظوظون لوجودنا 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث متنح احلكومة م�ساألة ا�ستدامة املياه 
امل�ساريع ذات ال�سلة، بعك�س واق��ع احل��ال على  الأول��وي��ة، مبا يف ذلك متويل 
امل�ستوى العاملي، وهنا يربز دور القطاع اخلا�س يف دعم احللول املبتكرة التي 

ميكن اأن ت�ساهم يف مواجهة م�سكلة ندرة املياه".

اإىل  الطاحمن  لل�سباب  ن�سيحًة  يو�سف  لينا  الدكتورة  وّجهت  جانبها،  من 
"ن�سيحتي  وقالت:  املياه،  اإدارة  مثل  حيوية،  جم��الٍت  يف  والبتكار  ال��ري��ادة 
لكم هي اأن ت�سغوا لأحامكم وحتيطوا اأنف�سكم باأ�سخا�ٍس يدعمونكم. كونوا 
دائماً منفتحن على كل جديد وجاهزين متاماً للعب الدور املطلوب منكم، 
وتذكروا اأّنكم �ستتعّلمون من الإخفاقات اأكرث من النجاحات، فا ت�ست�سلموا 
"احلاملن  املوؤ�س�سن  ال�سّباقة لاآباء  الروؤية  النقا�سية  اأبرزت اجلل�سة  اأبداً". 
للحياة يف  اأ�سا�سية  �سكلت حاجًة  التي  للمياه  اإدارتهم  الأوائل"، يف  املنجزين 
للتزّود  "الفلج" التقليدية  اأنظمة  واعتمادهم  ع��ّدة؛  لقروٍن  الإم���ارات  دول��ة 
اإرًثا  ُتعترب  التاريخية  الأولوية  املزروعات. هذه  لل�سرب ورّي  باملياه الازمة 
التقنيات  اأح��دث  اعتماد  ينبغي حفظه، مع موا�سلة  الإم��ارات  ثقافًيا لدولة 
"احلاملن  م��ن  وال��ت��ي يبتكرها اجل��ي��ل احل���ايل  امل��ائ��ي��ة،  ال���س��ت��دام��ة  لتحقيق 
والذين  الإم���ارات  دول��ة  اأبناء  من  الطموح  واأ�سحاب  املنجزين" واملبتكرين 
احلكومية  الهيئات  وم���ب���ادرات  ج��ه��ود  ج��ان��ب  اإىل  ل��ه��م،  م��وط��ن��اً  يعتربونها 
واملوؤ�س�سات العلمية البحثية املحلية يف جمال الأمن املائي، وتر�سيد ا�ستخدام 

مواردنا املائية احلالية، وتوفري املياه العذبة باعتماد و�سائل اأكرث ا�ستدامًة.

م�ستقبل املياه يف حوار احلاملني املنجزين باإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

وزارة  اإك�سبو"  اأج��واء  "اإدارة  يف  ممثا  دبي"   2020 "اإك�سبو  كرم 
لتن�سيق  قدمته  ال��ذي  والدعم  بذلتها  التي  للجهود  تقديرا  الدفاع 
وت��اأم��ن ال��ع��رو���س اجل��وي��ة امل��ب��ه��رة ف���وق اإك�����س��ب��و اإىل ج��ان��ب تاأمن 
الأج��واء ما اأ�سهم يف ق�ساء العار�سن وال��زوار على حد �سواء اأوقاتا 
له  امل�ساحبة  والعرو�س  العاملي  احل��دث  فعاليات  متابعة  يف  ممتعة 
مب�ساركة خمتلف فرق العرو�س اجلوية العاملية وخروجه مبا يليق 
باملكانة الرائدة التي تتبواأها الدولة على ال�سعد العربية و الإقليمية 

والدولية بف�سل توجيهات القيادة الر�سيدة وروؤاها الثاقبة.

اإ�سحاق �سالح حممد  الركن طيار  اللواء  �سعادة  التكرمي  درع  ت�سلم 
خال  ال��دف��اع  ل�سوؤون  ال��دول��ة  لوزير  الع�سكري  امل�ست�سار  البلو�سي 

حفل اأقيم بهذه املنا�سبة مبوقع اإك�سبو 2020 دبي.
يف  البلو�سي  حممد  �سالح  اإ�سحاق  طيار  الركن  اللواء  �سعادة  واأك��د 
جهود  من  ال��دف��اع  وزارة  به  قامت  ما  اأن  املنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح 
تاأمن  ج��ان��ب  اإىل  اإك�سبو  ف��وق  اجل��وي��ة  ال��ع��رو���س  وت��اأم��ن  لتن�سيق 
وجميع  ب��ال��وزارة  املنوطة  الوطنية  الأدوار  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  الأج����واء 
كافة مبا ي�سب  املجالت  املظفرة يف  الوطن  مل�سرية  منت�سبيها دعما 
يف �سون مقدراته وحماية مكت�سباته عرب دعم الفعاليات والأحداث 
ال����وزارات  م��ع  ال�����س��راك��ة  وت��ع��زي��ز  ال��دول��ة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  العاملية 

واجلهات و الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية كافة من اأجل رفعة وطننا 
الغايل.

وعرب عن �سكره ل� "اإك�سبو 2020 دبي" ممثا يف اإدارة اأجواء اإك�سبو 
على هذا التكرمي الذي ياأتي يف ختام دورة ناجحة بكل املقايي�س لهذا 
لدولة  الهائلة  التنظيمية  ال��ق��درة  جم��ددا  يوؤكد  ما  العاملي  احل��دث 
الإم��ارات لكل الأح��داث العاملية التي ت�ست�سيفها يف �سوء ما متتلكه 
القيادة  من مقدرات وبنى حتتية قل نظريها وذلك وفق توجيهات 
الر�سيدة وروؤاها ال�سرتاتيجية التي اأ�سهمت عرب 5 عقود يف حتقيق 
لقيادته  ال��ويف  و�سعبه  املعطاء  البلد  لهذا  النجاحات  تلو  النجاحات 

الر�سيدة وت�سدره جميع املوؤ�سرات العاملية يف جميع املجالت.

اإك�سبو 2020 دبي يكرم وزارة الدفاع جلهودها يف تن�سيق وتاأمني العرو�س اجلوية يف اأجوائه

ا�سرتاليا ت�ستعر�س خراتها مبجال 
االإدارة امل�ستدامة للمياه فى اإك�سبو دبي

•• دبي -وام:

 2020 اإك�سبو  حققها  التي  العاملية  النجاح  م�سرية   2020 د�سرتكت  ُتكمل 
من  النا�سئة  ال�سركات  با�ستقطاب  وذل��ك  دبي"،   2 "�سكيل  برنامج  عرب  دب��ي، 
املدينة،  لهذه  التحتية  البنية  من  ال�سركات  هذه  و�ست�ستفيد  والعامل؛  الدولة 

التي تتمحور حول الإن�سان وُتوّفر كل مقومات النجاح والنمو.
الإعامي  املركز  ُعقد يف  دبي" خال موؤمتر �سحفي  واأعلن برنامج "�سكيل 2 
ال�سركات،  من  جمموعة  اأول  ا�ستقبال  عن  الول؛  اأم�س  دب��ي،   2020 لإك�سبو 
د�سرتكت  يف  للعمل  دول���ة،   27 م��ن  و���س��غ��رية  نا�سئة  �سركة   85 ت�سم  وال��ت��ي 
املوؤ�س�سات  اإىل  لتن�سم بذلك  احلايل،  العام  من  الأخري  الربع  خال   2020
وال�سركات املتنوعة التي �ستعي�س وتعمل يف جمتمع ما بعد اإك�سبو 2020 دبي، 
الذي  ال��دائ��م  والأث���ر  ال��دويل  احل��دث  ملوقع  امل�ستقبلية  �سمن حتقيق اخلطط 

يهدف اإىل اإحداثه.
وجرى اختيار املجموعة الأوىل من بن 628 طلباً، و�سلت للمراحل النهائية 
يف الت�سفيات؛ وخ�سع كل طلب لتقييم �سارم، و�سيلعب امل�ستاأجرون الرئي�سيون 
– وهم موانئ دبي العاملية، و�سيمن�س، و�سيمن�س للطاقة،   2020 يف د�سرتكت 
على  تعتمد  التي  احللول  تطوير  يف  رئي�سياً  دوراً   – تكنولوجي  وتريمينو�س 
التكنولوجيا كقادة عاملين يف ال�سناعة؛ و�سيتعاونون مع ال�سركات النا�سئة التي 

دبي لن�سمام   2020 وت�ستعد د�سرتكت  2 دبي"،  "�سكيل  برنامج  �ستاأتي عرب 
اإبريل  ال��ث��ان��ي��ة ب��ح��ل��ول  جم��م��وع��ة ج��دي��دة ك��ل ع���ام، ح��ي��ث �ستن�سم امل��ج��م��وع��ة 

.2023
اأكرث  م��ن  واح���دة  "دبي   :2020 د�سرتكت  رئي�س  نائب  م��ه��رة،  ندمية  وق��ال��ت 
ملوا�سلة  دب��ي   2 �سكيل  برنامج  م��ن خ��ال  ال��ع��امل؛ ونتطلع  ات�����س��اًل يف  ال���دول 
ال�سركات النا�سئة ابتكاراتها من خال وجودها يف بيئة حمّفزة للعمل والبتكار 
ال�سحر  واختبار  ال�سركات  ل�ستقبال  متحم�سون  ونحن   ،2020 د�سرتكت  يف 

الذي �سيولده التعاون العاملي يف هذا املكان".
واأ�سافت مهرة: " حوايل 95 يف املائة من ال�سركات يف دولة الإمارات هي �سركات 
املائة من عمالها ومتثل  42 يف  اأو �سركات نا�سئة؛ وتوظف  �سغرية ومتو�سطة 
اأكرث من 40 يف املائة من ناجتها املحلي الإجمايل، باعتبارها واحدة من اأكرث 
املدن ات�سال يف العامل، والتي تقود املنطقة العربية يف ت�سنيفات البتكار. وتوفر 
عن  ف�سا  التكنولوجيا،  على  تعتمد  التي  القطاعات  يف  لابتكار  فر�سا  دب��ي 

التوا�سل مع ال�سركاء والعماء املحتملن على م�ستوى العامل".
من جهته قال اأوليفر كرافت، نائب الرئي�س التنفيذي لربنامج اإك�سبو 2020 
يف �سيمن�س: "خال الأ�سهر ال�ستة املا�سية يف اإك�سبو 2020 دبي، اأجرينا العديد 
من التجارب مع ال�سركات؛ وقد كان مكانا منا�سبا للعمل مع 192 دولة م�ساركة. 
النجاح؛ نحن نوؤمن  الكثري من مقّومات  2020 مكان رائع، ويوفر  د�سرتكت 

النا�سئة  ال�سركات  مع  للعمل  ا�ستعداد  وعلى  والنجاح،  النمو  لتحقيق  بالتعاون 
يتحقق  وذل��ك  اأنف�سنا؛  بابتكار  نوؤمن  فنحن  امل��وق��ع؛  يف  م��وج��ودة  �ستكون  التي 

بالتعاون مع ال�سركات النا�سئة، لأن هذه ال�سركات �ستزودنا بالبتكارات".
 2 و"�سكيل  البتكار  منظومة  اإدارة  مديرة  الأن�ساري،  تالة  قالت  ناحيتها  من 
دبي": "�سُتكمل د�سرتكت 2020 م�سرية اإك�سبو يف اإن�ساء فر�س اأعمال جديدة، 
واإيجاد فوائد دائمة، ودعم ال�سركات النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة، التي تعترب 
جزءا ل يتجزاأ من اقت�ساد دولة الإمارات. كما ت�ستمر د�سرتكت 2020 يف دعم 
اإىل جانب حتفيز   ، الإم����ارات  الطويل يف  امل��دى  والقت�ساد على  الأع��م��ال  من��و 
التعاون عرب ال�سناعات بن ال�سركات ال�سخمة والنا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة. 
التو�سع  من  وال�سغرية  النا�سئة  ال�سركات  دبي"   2 "�سكيل  برنامج  و�سُيمّكن 

حمليا وعامليا عرب ان�سمامها اإىل د�سرتكت 2020".
من ناحيتها قالت الدكتورة �سوزان اأمات، املدير التنفيذي ل�سبكة ريادة الأعمال 
العاملية: " يوفر برنامج �سكيل 2 دبي من�سة مثالية عاملية لبناء عاقات اأعمال 
مبنية على الثقة املتبادلة بن ال�سركات و�سمان حتقيق الفائدة املتبادلة؛ وهذا 
هو املكان املثايل لتحقيق النمو، والدخول اإىل الأ�سواق اجلديدة، وبناء �سراكات 

جديدة، والتعلُّم من التجارب املتنّوعة – وهذا ميّثل فر�سة كبرية للجميع".
وبعد �سبعة اأيام، �سيتم اإغاق اأبواب موقع اإك�سبو 2020 دبي، البالغة م�ساحته 
اإعادة توظيفه؛ حيث �ستتم  4.38 كيلومرتا مربعا، ليبداأ العمل الدوؤوب على 

اإعادة توظيف %80 من مباين اإك�سبو خللق بيئة متعددة ال�ستخدامات ومرنة، 
اإىل  ميكن للنا�س العي�س فيها والعمل وال�ستك�ساف. وبالتايل، �سيتحول املوقع 
مركز لابتكار التقني والعلمي، ملواكبة رحلة النمو والتطور التي ت�سهدها دولة 
الإقليمية  النا�سئة  ال�سركات  متكن  اإىل   2020 د�سرتكت  وت�سعى   . الإم���ارات 
للو�سول  وبوابة  مثالية  انطاق  من�سة  وتوفري  دب��ي،  يف  التو�سع  من  والعاملية 
النا�سئة  ال�سركات  متكن  عرب  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  اإىل 
د�سرتكت  وتعتمد  دبي".   2 "�سكيل  برنامج  خ��ال  م��ن  ال�سغرية  وال�����س��رك��ات 
2020 على جهود اإك�سبو 2020 لتمويل ال�سركات النا�سئة املبتكرة ومتكينها، 

مع القدرة على اإحداث اأثر اقت�سادي واجتماعي اإيجابي طويل الأجل.
دورا رئي�سيا  العمل؛ و�ستلعب  لتوفري فر�س  النا�سئة م�سدراً  ال�سركات  وتعترب 
الأعمال  منو  وحتفيز  القطاعات،  عرب  التعاون  على  القائم  البتكار  تعزيز  يف 
الأعمال يف  البيئي لريادة  النظام  التجارية وال�سناعية اجلديدة، مع دعم منو 

الإمارات العربية املتحدة واملنطقة.
مما  دولة،  واجتذب برنامج "�سكيل 2 دبي" اأكرث من 3200 طلب من 129 
تو�سيع  اإىل  تتطلع  ال��ت��ي  النا�سئة  لل�سركات  مف�سل  كموقع  دب��ي  مكانة  ي��ربز 
العامل ملجموعة وا�سعة  اأكرث بيئات الأعمال ماءمة يف  وجودها يف واحدة من 
بيئيا  نظاما  باعتبارها  طيبة،  �سمعة  الإم���ارات  دول��ة  واكت�سبت  القطاعات.  من 

واعدا ب�سكل خا�س لل�سركات النا�سئة.

د�سرتكت 2020 تكمل م�سرية جناح اإك�سبو 2020 دبي عر برنامج �سكيل 2 دبي

خالل جل�شة  يف جناح املراأة باإك�شبو 2020 دبي...

�سيدة ناميبيا االأوىل ت�سارك درو�سا حياتية تدعم حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الب�سرية  امل����وارد  بق�سم  ال��وط��ن��ي مم��ث��ا  الإ���س��ع��اف  ن��ّظ��م 
جامعة  ج��ن��اح  يف  ت��دري��ب��ي��ة  ور���س��ة  املوؤ�س�سية  واخل���دم���ات 
الإمارات مبعر�س اإك�سبو 2020 دبي بعنوان "بناء الفرق 
املتناغمة". تاأتي الور�سة بهدف تعزيز التناغم بن الفرق 
ل�سمان  واملرنة  الهجينة  العمل  بيئات  متطلبات  لتواكب 
ع��ن اختاف  النظر  الأع��م��ال بغ�س  وا���س��ت��م��راري��ة  ج���ودة 
اأمناط بيئات العمل. وطرحت الور�سة التدريبية جمموعة 
للخم�س  لونكوين  باتريك  من��وذج  ت�سمنت  املفاهيم  من 

العوامل  اأب��رز  ومناق�سة  املتناغمة  الفرق  لبناء  �سلوكيات 
التي ت�سهم يف حتقيق الن�سجام يف مكان العمل مما يعزز 
من انتاجية املوظفن والتعاون املتبادل فيما بينهم ويخلق 
بيئة عمل اإيجابية. كما مت م�ساركة منافع الفرق املتناغمة 
امل�ستفادة  الدرو�س  بع�س  وعر�س  واملوؤ�س�سات  الفرد  على 
من تطبيق النموذج على م�ستوى �سركات عاملية وحملية. 
واأكدت مدير املوارد الب�سرية واخلدمات املوؤ�س�سية ورئي�س 
يف  النموذج  اأهمية  على  ع��ب��داهلل،  ن��وف  التوطن،  ب��رام��ج 
بناء الفريق املتناغم ومتكينه لتحقيق الأهداف، انطاقا 
من بناء الثقة بن اأع�ساء الفريق والتي تعد حمورية يف 

اخلافات  مع  تتعامل  اآمنة  بيئة  وتخلق  التناغم  حتقيق 
اأع�ساء  ي�سعر  فعندما  الح���رتام،  على  مبني  بّناء  ب�سكل 
مرحب  واأفكارهم  املختلفة  نظرهم  وجهات  ب��اأن  الفريق 
بتحقيق  تلقائيا  يلتزمون  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  عملية  يف  بها 
الهدف و�سول اإىل فريق متناغم يتحلى بروح امل�سوؤولية 
وي�سعر بالنتماء وال�سعادة كون اجلميع جزءا من النتائج 
امل����دراء التنفيذين  امل��ح��ق��ق��ة. و���س��ه��دت ال��ور���س��ة ح�����س��ور 
املوؤ�س�سية،  واخل��دم��ات  الب�سرية  امل����وارد  اإدارة  وم��وظ��ف��ي 
والأ�سطول، حيث تفاعلوا مع الأن�سطة العملية والفقرات 

التي قدمتها الور�سة.

االإ�سعاف الوطني يعزز مفاهيم الفرق املتناغمة يف اإك�سبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام: 

يدخل اإك�سبو 2020 دبي اأ�سبوعه 
اإيجابية  ت��وق��ع��ات  و���س��ط  الأخ����ري 
اأع��داد زي��ارات ا�ستثنائية  بت�سجيل 
بالنظر اإىل انعقاد فعاليات "القمة 
اإىل  اإ�سافة  للحكومات"  العاملية 
ورغبة  الربيع  اإج���ازة  مو�سم  ب��دء 
العديد من الأ�سر يف زيارة احلدث 

العاملي قبيل اختتامه.
دبي خال   2020 اإك�سبو  و�سهد 
الأ������س�����ب�����وع اجل���������اري حم����ادث����ات 
لتعزيز  خاقة  وم��ب��ادرات  ه��ادف��ة 
التعاون الدويل يف جمال احلفاظ 
وا�ستدامتها  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  ع��ل��ى 
ال�سكانية  ال��زي��ادة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
ال���ذي ي�سهده  ال��ت��ط��ور  وم��واك��ب��ة 

العامل، 2022.
الإمارات  اأنباء  وكالة  وت�ستعر�س 
يف  "اإك�سبو  ت���ق���ري���ر  يف  "وام" 
اأ�سبوع" اأبرز الفعاليات واملنا�سبات 
ال��ت��ي ���س��ه��ده��ا احل���دث ال��ع��امل��ي يف 
والع�سرين.  اخل��ام�����س  اأ���س��ب��وع��ه 
»اإك�سبو  ا�ست�ساف  امل��ي��اه..  اأ�سبوع 
اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  دب����ي«   2020
التغيري  ���س��ّن��اع  مب�����س��ارك��ة  امل���ي���اه 
واخلا�س،  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ن  م��ن 

لتعزيز  ط���رٍق  ا�ستك�ساف  ب��ه��دف 
حماية واحد من املوارد الطبيعية 
التهديد  اأم��ام  والثمينة  املحدودة 
ال������ذي ي���ح���دق ب���ه���ذا امل��������ورد، مبا 
ي�����س��م��ن ا����س���ت���دام���ة احل���ي���اة على 

كوكب الأر�س.

مبادرات..  4
ب��ن حممد  م��ع��ايل �سهيل  واأط��ل��ق 
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 4 م����ب����ادرات 
با�ستدامة  ت��ع��ن��ى  رائ�����دة،  وط��ن��ي��ة 
امل�����وارد امل��ائ��ي��ة يف ال���دول���ة، وذلك 
يف  ال����وزارة  م�ساركة  هام�س  على 
تنظمه  ال��ذي  العاملي  املياه  اأ�سبوع 
دبي«،   2020 »اإك�سبو  يف  الدولة 
املنظومة  م��ب��ادرة  ت�سمنت  وال��ت��ي 
اأ�سول  يف  امل��ي��اه  لإدارة  ال��رق��م��ي��ة 
الإدارة  وم��ب��ادرة  التحتية،  البنية 
امل���ت���ك���ام���ل���ة ل���ل�������س���دود وامل���ن�������س���اآت 
املائية، وم�سروع اخلريطة املائية، 
وهاكاثون م�ستقبل املياه يف اأ�سول 

البنية التحتية.
ك�سفت  جهتها  من   .. املياه  توليد 
م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د �سعيد 
التغري  وزي�������رة  امل����ه����ريي  ح������ارب 
امل���ن���اخ���ي وال���ب���ي���ئ���ة ع����ن اإط������اق 

برنامج جتريبي لرتكيب 15 اآلة 
اجلوي  ال��غ��اف  يف  امل��ي��اه  لتوليد 
بجميع  وال�����س��واط��ئ  املنتزهات  يف 
اأن���ح���اء ال���دول���ة، ك��م��ا مت ط��ل��ب ما 

ي�سل اإىل 700 اآلة اإ�سافية.
الرئي�سية  اجلل�سة  خ��ال  وق��ال��ت 
للمياه  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اأ���س��ب��وع امل��ي��اه يف 
العادات  اإن  دب��ي:   2020 اإك�سبو 
وا�ستهاك  امل���ت���زاي���دة  ال�����س��ك��ان��ي��ة 
تفر�س  امل���������س����ت����دام  غ�����ري  امل�����ي�����اه 
املائية  امل��وارد  �سغوطاً كبرية على 

جاهدين  ن�سعى  ل��ذل��ك  امل��ح��دودة 
املياه.  على  املجتمع  طلب  لإدارة 
 2020 اإك�سبو  ونظم   .. منتدى 
الذي  املياه"  اأعمال  "منتدى  دبي 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  اأه�������م  ن���اق�������س 
العامل،  يف  امل���ي���اه  ق���ط���اع  ت���واج���ه 
املنتدى  امل��ت��ح��دث��ون يف  اأك���د  وق���د 
اأهمية اتخاذ خطوات عاجلة  على 
املائية،  امل���وارد  ل�ستدامة  وفاعلة 
رئي�ساً  امل��ائ��ي ج����زءاً  الأم����ن  ك���ون 
ويحظى  التنمية،  منظومة  م��ن 
ب����اأول����وي����ة ل������دى ح���ك���وم���ة دول����ة 

الإم�������ارات. ا���س��ت��ب��ي��ان ال�����س��ع��ادة .. 
لل�سعادة،  العاملي  اليوم  مع  تزامناً 
عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  اأطلقت 
 ، املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو 
"ال�ستبيان الوطني جلودة احلياة 
الثانية،  بن�سخته   ،"2022  –
وال�������ذي ي����اأت����ي ���س��م��ن م����ب����ادرات 
ال��وط��ن��ي جل���ودة احلياة،  امل��ر���س��د 
وينفذه الربنامج الوطني لل�سعادة 
وجودة احلياة التابع لوزارة تنمية 
الهيئة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة  امل��ج��ت��م��ع، 
والإح�ساء،  للتناف�سية  الحتادية 

ب�سفة دورية كل عامن. جاء ذلك 
يف اإطار حزمة فعاليات ومبادرات 
نظمتها الوزارة يف اك�سبو 2020 
العاملي  ب���ال���ي���وم  اح����ت����ف����اًء  دب������ي، 
لل�سعادة الذي يوافق "20 مار�س 
جانباً  ���س��ه��د  وق���د  عام"،  ك��ل  م��ن 
اأنور  زك��ي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  منها، 
ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة، 
الرئي�س  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س  ال�سمو 
اإ�سافة  الإم��ارات،  الأعلى جلامعة 
اإىل عدد من امل�سوؤولن واخلرباء 

من داخل الدولة وخارجها.

فار�شات".. "اأمهات 
انعقاد  دبي   2020 اإك�سبو  �سهد 
»اأمهات  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  جل�سات 
الذي  الإن�سانية«،  الأخوة  فار�سات 
الإم����ارات  اح��ت��ف��اء  مبنا�سبة  ج���اء 
ب��ي��وم الأم الذي  ال��ع��رب��ي  وال��ع��امل 

ي�سادف 21 مار�س من كل عام.
وت��ن��اول��ت ج��ل�����س��ات امل���وؤمت���ر، عدة 
م��و���س��وع��ات رئ��ي�����س��ة، ه���ي: مكانة 
الأم��وم��ة يف ع��امل متغري، والدور 
الأ�سرة  تكوين  يف  ل���اأم  امل��ح��وري 
امل��ت��م��ا���س��ك��ة، وج���ه���ود واإجن�������ازات 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
العام،  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة الحت����اد 

لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
وال���ط���ف���ول���ة، ال��رئ��ي�����س��ة الأع���ل���ى 
مل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����س���ري���ة »اأم 

الإمارات« يف هذه املجالت.

يوم ال�شرف..
اح����ت����ف����ل����ت امل����ن����ظ����م����ة ال����دول����ي����ة 
ال�سرف  ب���ي���وم  ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة، 
اخلا�س بها يف اإك�سبو 2020 دبي، 
وذلك بح�سور لويز مو�سيكيوابو، 
الدولية  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم���ن 
تقدمي  مت  حيث  للفرنكوفونية، 
القوا�سم  اأظ����ه����ر  ف���ن���ي،  ع���ر����س 
الأع�ساء  الدول  لبع�س  امل�سرتكة 
 88 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ  املنظمة،  يف 

دولة.
زيارات.. و�سل عدد الزيارات التي 
اإىل  دب���ي  اإك�سبو2020  �سجلها 
و155  األفا  و819  مليوناً   20
منذ  يوماً  زيارة على مدار 172 
ال��ع��امل��ي يف الأول  اف��ت��ت��اح احل���دث 
م���ن اأك���ت���وب���ر امل���ا����س���ي ح��ت��ى 21 
م���ار����س اجل�������اري، ف��ي��م��ا جت����اوزت 
الفرتا�سية عرب  الزيارات  اأع��داد 
مليون   197 ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ات 
زي�����ارة م��دف��وع��ة مب��ج��م��وع��ة من 
الفعاليات الرتفيهية املتاحة عرب 

من�سة "ليف من اإك�سبو".
اإك�سبو  ���س��ه��د  م���ي���ان..  ���س��ي  اإي����ه 
حافا  ي�����وم�����ا  دب���������ي،   2020
زيارة  خ��ال  ال��ك��روي��ة  بالأن�سطة 
املت�سدر   - م��ي��ان  �سي  اإي���ه  ن���ادي 
الدرجة  الإيطايل  ال��دوري  حاليا 
للحدث  اآ"  "�سريي  الأوىل 

الدويل.
�ستيفانو  ال��ف��ري��ق  م����درب  وق����دم 
الأول  ال���ف���ري���ق  ولع����َب����ا  ب���ي���ويل، 
اإب��راه��ي��م دي���از وف��ي��ك��اي��و توموري 
ح�������س���ة ت����دري����ب����ي����ة ل����اأط����ف����ال، 
اأ�سئلة  ج��ل�����س��ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
مئات  بح�سور  مبا�سرة  واأج��وب��ة 

امل�سجعن.

اأيام وطنية..
�سهد اإك�سبو اإحياء عدد من الدول 
حيث  الوطنية  باأيامها  امل�ساركة 
الحتفال  ال��ع��امل��ي  احل����دث  ���س��ه��د 
باليوم الوطني لكل من جمهورية 
الت�سيك،  وج��م��ه��وري��ة  اإ���س��ت��ون��ي��ا، 
وجمهورية  ال�سودان،  وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية، وجمهورية 
كما  ناميبيا،  وجمهورية  اليونان، 
بيومه  الر�سويل  الكر�سي  احتفل 

الوطني يف اإك�سبو 2020.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

�سارك جناح جمهورية �سلوفاكيا يف اأك�سبو ٢٠٢٠ ويقع مبنطقة التنقل، 
الهيدروجن والطريان  الثاث  بركائزه  التنقل  ليج�سد مفهوم حركة 
اأحرزته  الذي  التقدم  عن  ليعرب  اختاره  الذي  �سعاره  ويربز  والف�ساء، 
زراعي  بلد  تتحول من  ان  وهو  امل�ستقبل،  �سناعات  �سلوفاكيا يف جمال 
والطريان،  التنقل  اأن�سطة  يف  ج��دا  وا�سح  وه��ذا  �سريع،  تقني  منو  اإىل 
وتوظيفها  وتقنياتها  الهيدروجينية  الطاقة  على  ال�سوء  ي�سلط  حيث 
وه��و ما  وامل��وا���س��ات  النقل  امل��ج��الت، ول�سيما جم��ال  م��ن  العديد  يف 
اأولويات �سلوفاكيا، وامللفت للنظر عند  اأولوية ا�سرتاتيجية �سمن  ُيعد 
اأمام اجلناح، وجود خميم متنقل من املعدن، ي�سم غرفة نوم  الوقوف 
ومطبخ وحمام، وهذا املنظر يخطف نظر الزوار ول يهتموا بتفا�سيل 
ال�سناعة  الإب��داع يف عامل  اأم��ام هذا  الوقوف  الت�سميم اخلارجي بقدر 

والبتكار.
امل�ستقبل  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي  ت�سميمه  يف  �سلوفاكيا  ج��ن��اح  ي��رت��ك��ز 

ومعار�س  ال��ه��ي��دروج��ن،  بتقنيات  اجل��وي  الف�ساء  م��ن  ال��ه��ي��دروج��ن، 
الطريان، والف�ساء اجلوي، كما يدعو اجلناح زواره  ل�ستك�ساف الأ�سكال 
وقود  ب�سفته  الهيدروجن  دفع  الرتكيز على  الدفع، مع  لقوة  املبتكرة 
امل�ستقبل، فاملغامرة غامرة بنطاق 360 درجة تعر�س م�سار دولة فريدة 
مبعار�س مرحة ومن�سة توا�سل جم�سمة، كما يعر�س ق�س�س فريدة، 
�سا�سات  خ��ال  م��ن  هائلة،  تقنية  واإم��ك��ان��ات  جميلة،  طبيعية  ومناظر 
معظمه  وجعل  ال�سناعية  بالتقنية  اهتم  الداخلي  فالت�سميم  عر�س، 
مفتوح لعر�س ال�سناعات احلديثة والتكنولوجيا امل�ستقبلية، كما يعر�س 
اجلناح من خال �سا�سات العر�س، املناظر اخلاب، و قممها ال�ساخمة 
اإىل الع�سور  وغاباتها الكثيفة وقاعها احل�سينة التي يرجع تاريخها 
الو�سطى، ويعترب مكانا خياليا م�ستوحى من الأ�ساطري، يكت�سف الزائر 
هذه  جانب  اإىل  املبتكرة  بالطاقة  تنب�س  حديثة  �سناعية  ق��وة  وج��ود 
متنوعة  جم��الت  يف  البتكار  وي�ساهد  ال�ساحرة،  ال�سلوفاكية  الطبيعة 

مثل اأبحاث الوقود الهيدروجيني وت�سميم التقنيات احلديثة.
الآليات  فو�سعت  احلديثة،  لل�سناعات  معر�س  يعترب  �سلوفاكيا  جناح 

على زاوية ٣٦٠ درجة مما تتيح للزائر روؤيتها من جميع اجلهات، ومن 
ريا�سية  ل�سيارة  اأويل  من���وذج  املبتكرة  ال�سناعية  املقتنيات  ه��ذه  ب��ن 
وقدرتها  �سلوفاكيا،  اإليها  و�سلت  ما  يعك�س  مما  بالهيدروجن،  تعمل 
على البتكار وت�سور م�ستقبل التنقل امل�ستدام، كما اأطلق على النموذج 
ال�سيارة الريا�سية امل�ستقبلية »MH2«، التي تعد الأوىل من نوعها ، 
وقام بت�سميمها ال�سلوفاكي براني�ساف موك�س الذي �سارك يف ت�سميم 
جميع طرازات �سيارات فراري، حيث اأن ال�سيارة الريا�سية م�ستوحاة من 
قطرة املياه، وهو ال�سكل الأكرث ديناميكية من الناحية الفيزيائية، خا�سة 
واأن ال�سيارات الريا�سية تعترب الديناميكية عن�سرا ا�سا�سيا يف �سناعتها، 
فال�سيارة من الأعلى على �سكل القطرة، اأما الأجزاء الأخرى فم�ستوحاة 
من ج�سم الريا�سين املثايل من الناحية الع�سلية والت�سريح اجل�سدي 
ل��ه، وه���ذا الب��ت��ك��ار ك��ان نتيجة ت��ع��اون ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ع املوؤ�س�سات 
الأكادميية، ما اأظهر قدرة دولة �سلوفاكيا على التخطيط ال�سليم وبناء 
يعر�س اجلناح  كما  التكنولوجيا احلديثة،  العامل يف جمال  ج�سور مع 
ا�ستخدم يف حماكاة مهمة  الذي  الف�ساء  روبوت  اأك�سبو،  ال�سلوفاكي يف 

بالإ�سافة  الأوروب��ي��ة،  الف�ساء  وكالة  رعاية  حتت  تنفيذها  مت  ف�سائية 
�سركة حملية متخ�س�سة يف  ال��ذي طورته  الطريان  اإىل جهاز حماكاة 
اأعمال الطريان  تكنولوجيا املحاكاة الأر�سية والطريان، وامل�ستخدم يف 
ال�سلوفاكي من خال م�ساركته يف  الع�سكري. يدعو اجلناح  والتدريب 
ملا  �سلوفاكيا،  يف  لا�ستثمار  الأعمال  ورج��ال  امل�ستثمرين   ٢٠٢٠ اأك�سبو 
اعطته من حزمة ت�سهيات اقت�سادية لرواد الأعمال وال�سناعة، مركزا 
على خمتلف القطاعات، وهو اأمر مهم لل�سركات التي تبحث عن فر�س 
وغريها  حتتية  بنية  من  اخلدمات  توفر  �سلوفاكيا  اأن  كما  ا�ستثمارية، 
حيث  ال�سناعة،  جم���الت  �ستى  يف  املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  ل�ستقطاب 
والقطاع  املعلومات  تقنية  يف  ال�ستثمارية  الفر�س  من  العديد  ويوجد 
ال�سناعي، ومع الرتويج للجانب ال�سناعي، عر�س اجلناح فيلم عن اأهم 
معامل �سلوفاكيا من عمارة قدمية ومتاحف، مع املناظر اخلابة لقمم 
ال�سا�سعة  ال��زراع��ي��ة  والأرا���س��ي  واملحميات  املمتدة  وال�سحراء  اجل��ب��ال 
من اأجل جذب ال�سياح لا�ستمتاع بالت�ساري�س املبهرة واملتميزة يف هذا 

املجال احليوي.

••..دبي اإك�سبو – الفجر
ر�شالة اإك�شبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

ح�������س���ر م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ث�����اين بن 
اأح��م��د ال��زي��ودي، وزي��ر دول��ة للتجارة 
جمهورية  اح����ت����ف����ال  اخل�����ارج�����ي�����ة، 
اإك�سبو  يف  الوطني  بيومها  غواتيمال 
2020 دبي، والذي �سارك فيه معايل 
ال�سياحة  وزي��ر  رودري��غ��ي��ز،  اأنايان�سي 
امل�سوؤولن  م��ن  وع���دد  غ��وات��ي��م��ال،  يف 
واأع�������س���اء ال�����س��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���س��ي من 
الحتفال  م��را���س��م  ب�����داأت  ال��ب��ل��دي��ن. 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��رف��ع علمي 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة غ��وات��ي��م��ال على 
الو�سل،  ����س���اح���ة  يف  الأمم  م��ن�����س��ة 
دبي،   2020 لإك�سبو  الناب�س  القلب 
من  لكل  الوطني  ال�سام  ع��زف  ت��اه 
ثاين  الدكتور  معايل  وق��ال  البلدين. 
ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي يف ك��ل��م��ت��ه التي 
األقاها بهذه املنا�سبة: "تروي م�ساركة 

غواتيمال ق�سة بلد يزخر بالإمكانات 
كما  والتجارية؛  وال�سياحية  الثقافية 
النا�سئة  ال�سركات  ال�سوء على  ت�سلط 
ورواد الأعمال وكرثة الفر�س املتاحة 
والطاقة  ال����س���ت���ث���م���ار  جم�������الت  يف 
"ن�سعد  معاليه:  واأ�ساف  والزراعة". 
ب��ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل���زده���رة التي 

ت��رب��ط��ن��ا ب��غ��وات��ي��م��ال؛ ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
بن  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اآف���اق  ا�ستك�ساف 
الهتمام  ذات  امل����ج����الت  يف  ب��ل��دي��ن��ا 
امل�سرتك، لكي يدعم كٌل مّنا الآخر يف 

حتقيق اأولوياتنا الوطنية".
اأنايان�سي  م���ع���ايل  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
الرئي�س  اإدارة  "لقد عززت  رودريغيز: 

الدبلوما�سية  ج��ي��ام��ات��ي  األ��ي��خ��ان��درو 
خري  دبي   2020 واإك�سبو  الثقافية؛ 
و�سل  الآن،  فحتى  ذل���ك؛  على  م��ث��ال 
 400 اإىل  غواتيمال  جناح  زّوار  عدد 
العاقات  تعزيز  اأت���اح  م��ا  زائ���ر،  األ���ف 

التجارية والتبادل الثقايف".
مليئة  دول����ة  معاليه"نحن  واأ����س���اف 

تاريخنا  اأن  ل�سيما  الثقايف،  ب��ال��رثاء 
وكانت  ع��ام.  اآلف  ثاثة  لنحو  ميتد 
الأ�سهر ال�ستة املا�سية التي افتتح فيها 
جناح غواتيمال يف اإك�سبو 2020 دبي 
ببلدنا.  للتعريف  ا�ستثنائية  فر�سة 
احلالية  ال��ن��ت��ائ��ج  م���ع  ن��ع��ي�����س  ن��ح��ن 
خا�سة  الغواتيمالية،  الثقافة  لعر�س 

واقت�سادية  �سياحية  وجهة  بلدنا  اأن 
اأم���ري���ك���ا  يف  الأوىل  ال�����درج�����ة  م�����ن 
ت�سليط  م��ن  متكنا  ول��ق��د  ال��و���س��ط��ى. 
يف  املائم  الأعمال  مناخ  على  ال�سوء 
غواتيمال ب�سكل رائع".  وتابع قائا: 
يف  العا�سرة  املرتبة  الإمارات  "احتلت 
خال  لغواتيمال  ال�����س��ادرات  جم��ال 

الرتتيب  زي��ادة  ونتوقع  2020؛  عام 
بعد م�ساركة الدولة يف اإك�سبو 2020 
الفر�س  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط  دب���ي 
للم�ستثمرين".  املتاحة  ال�ستثمارية 
ويف ختام احلفل، قّدمت اإحدى الفرق 
وال���س��ت��ع��را���س��ي��ة جمموعة  ال��غ��ن��ائ��ي��ة 
ال�سعبية  والأغ�������اين  ال��رق�����س��ات  م���ن 

وال���رتاث���ي���ة ال���ت���ي جت�����س��د امل���وروث���ات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال�����ع�����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د يف 
غواتيمال  ُتعد  غواتيمال.  جمهورية 
اإن��ت��اج الفاكهة  من ال��دول ال��رائ��دة يف 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���س��ت��وائ��ي��ة 
تعود  وال��ت��ي  اأر���س��ه��ا،  خ�سوبة  بف�سل 
ع��ل��ى ال���دول���ة ب��ع��وائ��د م��ال��ي��ة كبرية. 
 2020 اإك�����س��ب��و  وي�����رّوج ج��ن��اح��ه��ا يف 
قطاع  يف  ال�ستثمار  اأه��م��ي��ة  اإىل  دب��ي 
ُخم�س  ت�سغل  التي  الرثوة احليوانية، 
اأي�سا  اجلناح  يعر�س  الدولة.  اأرا�سي 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ع���وام���ل احل���ي���وي���ة يف 
اقت�ساد غواتيميا، والتي مّكنته من 
امل�ستمر،  النمو  مرحلة  اإىل  الو�سول 
اإح��داث طفرة �سناعية  �ساهم يف  مما 
وي��ع��ر���س اجلناح  ال���ب���اد.  ه��ائ��ل��ة يف 
ن��ب��ذة ع���ن ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي، حيث 
ُتعد غواتيمال واحدة من اأبرز الدول 
وال�سفر،  ال�سياحة  عامل  يف  ملعت  التي 
وي��ت��واف��د اإل��ي��ه��ا ال�����زوار م��ن خمتلف 

اجلن�سيات من اأنحاء العامل.

اإك�سبو يف اأ�سبوع .. قمة احلكومات و مو�سم االإجازات يقفزان باأعداد الزيارات اإىل الذروة

احتفال جمهورية غواتيمال بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

وزير ال�سياحة يف غواتيماال: اإك�سبو فر�سة ا�ستثنائية للرتويج لبلدنا

جناح �سلوفاكيا يعر�س اأول منوذج ل�سيارة تعمل بالهيدروجني وتروج لل�سياحة بقمم اجلبال واملناظر الطبيعية يف اك�سبو 2020
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العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفندي 

CN للمحا�سبة رخ�سة رقم:3943029 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
موؤ�س�سة  التجاري  بال�سم   CN رقم:1032412 
احلمراء التجارية بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/روزي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

داميوند للو�ساطة العقارية 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3901600 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/دلة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الربكة للخ�سروات والفواكة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4021438 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الواعد 

CN لأعمال الديكور رخ�سة رقم:4002688 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املنازل  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN اخل�سراء للعقارات  رخ�سة رقم:4325332 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ان�سباير للديكور

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4036474 
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ ان�سباير للديكور 
INSPIRE DECORE 

اإىل /ان�سباير للديكور 
INSPIRE DECORATION 

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

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

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سوار افاميا للمقاولت وال�سيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2697106 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ا�سوار اأفاميا للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م 
 ASWAR Afamia general contracting and maintenance L.L.C 

اإىل/ا�سوار اأفاميا للمقاولت العامة ذ.م.م 
ASWAR AFAMIA GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين 4٣٢99٠1
تعديل ن�ساط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 81٢1٠٠1

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

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

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتبة اليقن ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1033427 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سن حممد �سعيد احل�سنى %1٠٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سناء احمد مبارك �سالح احلارثى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد احمد مبارك �سالح احلارثى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه احمد ربيع احلارثى
تعديل راأ�س املال / من ٢٠٠٠٠٠ اإىل 15٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مكتبة اليقن ذ.م.م 

AL YAQEEN BOOKSHOP L.L.C
اإىل /مكتبة اليقن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 

AL YAQEEN BOOKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
�سركة  لالكرتونيات-  ال�س�����ادة/الغاجيت�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:1199405 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / افتاب احلق حممد حنيف جاجنوا من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / افتاب احلق حممد حنيف جاجنوا من 49 % اإىل %1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماجد عبداهلل حممد ماجد املهريى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الغاجيت�س لالكرتونيات ذ.م.م 

AL GADGETS ELECTRONICS L.L.C

اإىل /الغاجيت�س لالكرتونيات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
AL GADGETS ELECTRONICS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/روبي فيتن�س- فرع 2 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1743168-2 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / طارق خلفان عبيد الغول ال�سامى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / طارق خلفان عبيد الغول ال�سامى من 1٠٠ % اإىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة في�سنو فيجايان بان فيجايان %49

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ روبي فيتن�س - فرع 2 

RUBY FITNESS - BRANCH 2 

اإىل /روبي فيتن�س ذ.م.م - فرع
 RUBY FITNESS L.L.C. - BRANCH 

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

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

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جوري با�س لل�سكراب

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:4349219 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل �سامل �سيف حميد ال�سام�سى %1٠٠

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل عبدالعزيز �سامل الكثريى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جوري با�س لل�سكراب 

JOURY PLUS FOR SCRAP 

اإىل /جوري با�س لل�سكراب - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
JOURY PLUS FOR SCRAP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:جيواو�سن انرتيبوز ميدل اي�ست ملقاولت النفط والغاز ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 0.14 مبنى ال�سيد حممد بخيت حممد 

بخيت واخرين
CN 2960701 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

ابوظبي  فرع  احل�سابات-  وتدقيق  ملراجعة  برينز  ال�سادة/برميري  تعين   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/01/01  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،  1
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/3/25  22C1612CF67DDE8B1F:بالرقم
املعن  امل�سفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

 اإعـــالن �شطب قيد
�سي  اي  كيه  ابروجن  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
انك )اجلن�سية: كوريا، جمهورية )اجلنوبية(( قد تقدمت بطلب 
م�سفح  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب 
الكتبي-  �سعيد  �سلطان  بناية  بي-   1 وحدة   8-٣4 م  ال�سناعية- 
رقم  واملقيدة حتت   )1٣٣549 اأبوظبي �س.ب:  ال�سناعية-  م�سفح 
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )4٦45(
القانون الحتادي رقم )٢( ل�سنة ٢٠15 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
�ساأن  يف  ٢٠1٠م  ل�سنة   )٣77( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)9٠1( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات 
�س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الربعاء املوافق 30 مار�س 2022 والثاث الأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة 
العرتا�س  و يف حالة   WWW.EmiratesAuction.COM اللكرتوين  املوقع  بزيارة  اأو  املزاد  بزيارة موقع  ال�سيارات 

مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

     
2015  1083/2022   20398 4 45000    
2020  1215/2022   74432 W 50000 .  

2019  1214/2022   94729 8 150000      
2013  1203/2022   80273 M 20000   
MKX 2013 1202/2022   96265 P 18000    
2016   1211/2022   48027 12 37000    
GS 350 2015 1218/2022   10432 15 50000     
2017  1217/2022   23284 11 23000      
2014  300 1121/2022   20216 11 30000     
2014  1122/2022   58638 R 20000    
2013  1153/2022   63721  22000    
2018  1146/2022   30071 D 16000 . . .    
2012  1145/2022   38286 B 6000 . .     
Q7 2015 1235/2022   3185 p 50000     

S 500 2015 1233/2022   81790 D 110000       
2016  1245/2022   92336 V 16000        
2016  1144/2022   16524 12 47000     
2015  1238/2022   753791 2 23000     
2018   1232/2022   59443  A 46000 1000361580      
2018  1139/2022   81894 W 45000       
2014  1240/2022   83413 B 7000     
2018  1138/2022   36320 W 38000    
2015  1237/2022   60817 F 25000     

2017 460   1230/2022   32464 U 115000     
2018  1148/2022   86451 k 22000       
2017  1244/2022   96007 S 27000     
A 250 2015 1147/2022   3403 B 37000     
2015   1239/2022   45399 Q 100000 . . . .      

2018  1149/2022   24105 H 43000     
2014  1241/2022   57872 P 28000       
2016  1225/2022   87981 M 21000         
2013  1141/2022   98803 M 21000       
2016 0 1219/2022   83102 5 20000      

2012  535   1143/2022   74514 R 19000        
2014  1140/2022   57514 O 15000          
QX56 2013 1220/2022   8292 C 30000      
2014  1224/2022   83414 B 7000     
2015  1221/2022   35569 1 30000   
2017  1231/2022   58694 E 27000    
BMW 530I 2017 1229/2022   63721 11 95000    
L 200 2016 1223/2022   86416 U 18000         
2015  1137/2022   86318 Q 14000    
2016  1227/2022   21143 T 14000  
2016  1228/2022   57715 K 55000   
Q7 2015 1142/2022   51234 8 45000    

L 200 2015 1226/2022   32397 B 15000        
ASX 2017 1222/2022   59886 10 30000    
2014  1136/2022   75332 9 13000   
2012   1248/2022   12238 V 8000      

2017  1179/2022   87807 T 30000    
2017  1200/2022   35499  C 38000   

C200 2019 1209/2022   26631 14 140000     
2012  13071/2019   53957 7 33000       
2018 6 962/2022   83272 9 52000   

2018  1201/2022   24312  75000    
2015  1199/2022   96776 Q 55000      
2012  12621/2019   80313 L 10000 . . .     

2019  1213/2022   48592 A 70000 .  
2015  13314/2018   28957  85000      

2013  1207/2022   74907 E 32000     
2020  1212/2022   72390 10 55000       
2014  3546/2019   52269 8 30000   

2017  1205/2022   96287 W 21000 (    )   
2015   3545/2019   72451 14 33000    

2015  9158/2019   15265 10 18000   
2017  1204/2022   96758 W 19000 (    )   
2011   9130/2019   53814 1 33000        
2015  1210/2022   5080 10 60000    
2015  12620/2019   39943 G 14000         
2013  10580/2020   63872 O 13000     
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•• ال�سارقة-الفجر: 

العربية  ال��ل��غ��ة  "جممع  ا���س��ت��ق��ب��ل 
اإفريقياً  اأكادميياً  وف��داً  بال�سارقة" 
ومتخ�س�سن  ب����اح����ث����ن  ي�������س���م 
واملعجمية،  ال��ّل�����س��ان��ي��ة  ب��ال��درا���س��ات 
ح��ي��ث اط���ل���ع ع��ل��ى اخل���دم���ات التي 
اإجناز  يف  وج��ه��وده  املجمع،  يقدمها 
للغة  ال��ت��اري��خ��ي  "املعجم  م�����س��روع 
�سبل  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث  العربية"، 
ت����ع����زي����ز ال�����ع�����اق�����ات ب�����ن امل����راك����ز 

البحثية الإفريقية واملجمع.
و�سم الوفد كًا من الدكتور اأحمد 
اأب����و ال��ف��ت��ح ع��ث��م��ان، الأم�����ن العام 
ملجمع اللغة العربية، وعميد جامعة 
عبد  والدكتور  بت�ساد،  في�سل  امللك 
اللغة  ق�سم  رئي�س  اإدري�������س،  ال��ق��ادر 
مدير  الوطنية،  باجلامعة  العربية 
معهد ال�سيخ زايد مبايل، والدكتور 
عمران كابا، نائب عميد كلية الآداب 
ال��ل��غ��وي��ة، وم��دي��ر برنامج  وال��ع��ل��وم 
العربية  واحل�����س��ارة  اللغة  دك��ت��وراه 
بغينيا،  ال���وط���ن���ي���ة  اجل����ام����ع����ة  يف 
الروؤية  �سركة  م��دي��ر  �سياكا،  بامبا 

�ساحل  ل��ل��ت��دري��ب وال���س��ت�����س��ارات يف 
اأ�ستاذ  قاي  حممد  والدكتور  العاج، 
كلية احت��اد علماء  امل��ق��ارن يف  الفقه 
امل�����س��ل��م��ن، امل�����س��ت�����س��ار ال��ق��ان��وين يف 
وزارة العدل يف دولة جنوب ال�سودان، 

وحممد الهادي من ال�سنغال.
قال  ال�����زي�����ارة،  ح�����ول  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
امل�ستغامني،  �سايف  احممد  الدكتور 
العربية  اللغة  ملجمع  ال��ع��ام  الأم���ن 
هذا  خ��ال  م��ن  "ن�سعى  بال�سارقة: 
الأكادميين  م��ن  نخبة  م��ع  ال��ل��ق��اء 
اللغوي  احل����ق����ل  يف  وال����ب����اح����ث����ن 
التجارب  م���ع  خ��ربات��ن��ا  ت���ب���ادل  اإىل 
الإفريقية التي لها ب�سمات وا�سحة 
العربية،  ال��ل��غ��ة  ن�����س��ر  يف  ورائ�������دة 
جمتمعات  يف  ح�����س��وره��ا  وت���ع���زي���ز 
اإثراء  يف  منا  رغبة  ال�سمراء،  القارة 
ال���ت���ن���وع ال���ث���ق���ايف ال�����ذي ت��ت��م��ي��ز به 
املناطق الإفريقية، حيث تعرفنا من 
خ��ال كوكبة من الأك��ادمي��ي��ن من 
اللغة  و�سع  على  اإفريقية  دول  عدة 
الإفريقية  املجتمعات  يف  ال��ع��رب��ي��ة 

ومدى انت�سارها فيها".
من  "ن�سعى  امل�ستغامني:  واأ���س��اف 

ال���وف���د ال�سيف  ل��ق��ائ��ن��ا م���ع  خ���ال 
اللغة  جم��م��ع  جت�����ارب  ت��ع��م��ي��م  اإىل 
العربية بال�سارقة الرائدة يف خدمة 
والإ�سهام  ال��ع��رب��ي،  وت��راث��ن��ا  لغتنا 
العربية  املجامع  توا�سل  تعزيز  يف 
الأخ���رى،  ال��ق��ارات  يف  نظرائها  م��ع 
مبوؤ�س�سات  اإف��ري��ق��ي��ا  حت��ظ��ى  ح��ي��ث 
املجال  يف  رائ������دة  وب��ح��ث��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
اللغوي واملعجمي، والتي نتطلع اإىل 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه��ا يف متابعة 
"املعجم  م�����س��روع  لإمت���ام  م�سريتنا 
خا�سًة  العربية"،  للغة  ال��ت��اري��خ��ي 
الألفاظ  ت��اري��خ  يتتبع  املعجم  واأن 
والقارة  تطورها،  ومراحل  العربية 
الإفريقية ت�سكل حمطًة مهمًة من 
عرب  العربية  اللغة  رحلة  حمطات 
الزمن، وهذا ما يجعل من لقاءاتنا 
م�سدراً لإثراء واإغناء املادة العلمية 

مل�سروعنا العربي الأكرب".
 

العربي  الرتابط  اأوا�شر  تعزيز 
الإفريقي

ب������دوره������م، ع�����رب اأع���������س����اء ال���وف���د 
�سعادتهم  ع���ن  ال����زائ����ر  الإف���ري���ق���ي 

الكبرية  احل����ف����اوة  ب���ه���ذه  ال��ب��ال��غ��ة 
بقيادة  ال�سارقة  اإم���ارة  توليها  التي 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
القا�سمي، ع�سو  �سلطان بن حممد 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
القارة  يف  وواق��ع��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة 
الإف���ري���ق���ي���ة، وم�����س��ع��ى ���س��م��وه اإىل 
الرت���ق���اء ب��ح�����س��وره��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا يف 
القارة ال�سمراء، ما يعزز من اأوا�سر 
الرتابط بن اأبناء العرب واإخوانهم 
يف القارة الإفريقية، وي�سهم يف خلق 
العامل  ت��رثي  �ساملة  لغوية  نه�سة 
وتعرفه  ال�������س���اد،  ل��غ��ة  ب��ج��م��ال��ي��ات 
بالإرث العريق للغة العربية واأثرها 

يف تكوين احل�سارات العاملية.
اأب�����و الفتح  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
اإم����ارة  يف  ل��ق��اوؤن��ا  "يحمل  ع��ث��م��ان: 
ال�سارقة اأهمية كربى، حيث اأ�سحت 
الإمارة وجهًة عامليًة للعلم والثقافة 
وامل��ع��رف��ة، ونتطلع م��ن خ��ال هذه 
�ساحب  ي����ق����وده����ا  ال����ت����ي  اجل����ه����ود 
اخلروج  اإىل  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
ت�سمن  وا�سرتاتيجيات  بتو�سيات 
اإفريقيا،  يف  العربية  اللغة  متكن 

واإيجاد لبنة م�سرتكة لتاأ�سي�س جهة 
قطرها  يف  العربية  للغة  تن�سيقية 
للتوا�سل  ج�سر  وتكوين  الإفريقي، 
العربية يف  اللغة  مع احت��اد جمامع 

العامل العربي".
ب�����دوره، ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��د القادر 
يف  بالإخوة  لقاءاتنا  "تعزز  اإدري�س: 
جتمع  التي  ال��رواب��ط  م��ن  ال�سارقة 
بيننا، وتر�سخ العاقات التي جتمع 
بن املنطقة العربية والإفريقية من 
بالإجنازات  ح��اف��ل  م�سرتك  ت��اري��خ 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي اأمدت 
واملفكرين  بالعلماء  العاملية  الثقافة 
ال��ع��رب والأف��ارق��ة، واإن��ن��ا نتطلع اأن 
تكون ال�سارقة مكاناً لحتاد ثقافاتنا 
ن�ستفيد  واأن  اأر�سها،  على  وتاريخنا 
اللغة  ملجمع  ال��رائ��دة  التجربة  م��ن 

العربية فيها".
�سياكا،  ب���ام���ب���ا  ال����دك����ت����ور  واأ������س�����ار 
الذي  ال��ع��م��ي��ق  ال��ث��ق��ايف  ال��ب��ع��د  اإىل 
حت��م��ل��ه ه����ذه ال����دع����وة م���ن جممع 
ب��ال�����س��ارق��ة لكوكبة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
بعلوم  واملتخ�س�سن  اخل���رباء  م��ن 
متعددة،  اإفريقية  دول  من  العربية 

الثقافية  الروابط  تعزيز  واأثرها يف 
العربية  ال�������دول  ب����ن  وامل���ع���رف���ي���ة 
بحاجة  ه����ي  ال���ت���ي  والإف����ري����ق����ي����ة، 
الثقايف  الم���ت���داد  دع���م  اإىل  م��ا���س��ة 
بينها وبن الأم��ة العربية، واأك��د اأن 
بالعلماء  حتفل  الإف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة 
هذه  واإن  ال��ع��رب��ي��ة،  يف  وال��ب��اح��ث��ن 
العربي  ال���ع���امل  ت���ع���رف  ال���ل���ق���اءات 
والثمار  يبذلونها،  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
لدعم  م�����س��اع��ي��ه��م  ع����ن  ال����ن����اجت����ة 

جمتمعاتهم.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���دك���ت���ور عمران 
جممع  ج��ه��ود  ع��ال��ي��اً  "نقدر  ك��اب��ا: 

ب��ال�����س��ارق��ة، الذي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
طيبة  اأخبار  وو�سلتنا  كثرياً  �سمعنا 
العربية،  خ��دم��ة  يف  اإجن���ازات���ه  ع��ن 
وه���ذا م��ا ي��دع��ون��ا اإىل امل�����س��ارك��ة يف 
ال��ل��ق��اءات لتقدمي ���س��ورة عن  ه��ذه 
واقع العربية يف املنطقة الإفريقية، 
�سعياً اإىل دعم جهود املجمع يف و�سع 
اخل��ط��ط والأف����ك����ار ال��ت��ي ت�����س��ب يف 
خدمة العربية يف القارة الإفريقية، 
ال��ت��ي ه��ي ب��اأم�����س احل��اج��ة اإىل مثل 
ح�سور  ل���ت���ع���زي���ز  امل������ب������ادرات  ه�����ذه 

العربية بن اأبناء قارتنا".
وت����اأت����ي زي�������ارة ال����وف����د الأك����ادمي����ي 

ع��ل��ى هام�س  ل��ل��م��ج��م��ع  الإف���ري���ق���ي 
ال���ن���دوة ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا حت���ت عنوان 
القارة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  "واقع 
الإفريقية"، بتوجيهات من �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
ال�������س���ارق���ة، ووقفت  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
اللغة  تهم  التي  الق�سايا  اأه��م  على 
العربية يف القارة الإفريقية، وواقع 
والتحديات  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
العربية  اللغة  تعليم  تعرت�س  التي 
يف  بتدري�سها  املعنية  وامل��راك��ز  فيها، 

اإفريقيا و�سبل تطويرها.

•• دبي-وام: 

الب�سرية  امل��������وارد  دائ�������رة  ن��ظ��م��ت 
والتن�سيق  بالتعاون  دب��ي،  حلكومة 
من  ال�سرتاتيجين  ال�سركاء  م��ع 
"خمترب  بدبي،  احلكومية  اجلهات 
الدرا�سي"  ل���اب���ت���ع���اث  الب���ت���ك���ار 
بهدف اإعداد اإطار عمل موحد على 
لابتعاث  دب����ي  ح��ك��وم��ة  م�����س��ت��وى 
احللول  اأف�سل  واإي��ج��اد  ال��درا���س��ي، 
الدرا�سي،  ل��اب��ت��ع��اث  امل�����س��ت��دام��ة 
وظائف  ل��ت��ح��دي��د  اآل����ي����ة  واإع���������داد 
امل�ستقبل، وذلك يف جناح موانئ دبي 
دبي.   2020 اإك�سبو  العاملية مبقر 
واأك��د �سعادة عبد اهلل علي بن زايد 
املوارد  دائ��رة  ع��ام  مدير  الفا�سي، 
الدائرة  اأن  دبي،  حلكومة  الب�سرية 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق���اً  ت��ع��م��ل 
الر�سيدة لإعداد الكوادر الإماراتية 
الإع������داد امل��ن��ا���س��ب وت��اأه��ي��ل��ه��م على 
املوهوبن  وت�سجيع  م�ستوى،  اأعلى 
التي  التخ�س�سات  ل��درا���س��ة  منهم 
يحتاجها �سوق العمل، ل�سيما التي 
حتتاجها اجلهات احلكومية يف دبي 
املقبلة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����س��ن��وات  خ���ال 
م�سرت�سدين بروؤية �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
"رعاه اهلل" ،  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 

اإىل  الإم�����ارات  ب�سباب  ال��و���س��ول  يف 
الكفاءة  واأك��رث متيزاً يف  اأبعد  اآف��اق 
والأداء احلكومي لكي تكون حكومة 

الإمارات الأف�سل يف العامل.
وقال اإن ابتعاث الطاب الإماراتين 
اجلامعات  يف  ل��ل��درا���س��ة  املتميزين 
ال��ع��ري��ق��ة ����س���واء داخ����ل ال���دول���ة اأو 
املهمة  ال��ربام��ج  م��ن  ُيعد  خارجها، 
التي تلقى كل الدعم والت�سجيع من 
ب��ه��دف اكت�ساب  ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، 
العلم واملعرفة، اإذ تقوم دائرة املوارد 
وبالتعاون  دب��ي  حلكومة  الب�سرية 
دبي،  حكومة  دوائ���ر  م��ع  والتن�سيق 
لتوجيه  وا����س���ح���ة  خ��ط��ط  ب��و���س��ع 
للتخ�س�سات  واإر����س���اده���م  ال��ط��ل��ب��ة 
املطلوبة، كون البتعاث من الو�سائل 
املهمة للتطوير والتعلم من خال 
التحاق الطاب باجلامعات �ساحبة 
اخلربات  لنقل  واجل�����ودة،  اخل���ربة 

واملعارف والتقنيات.
املوارد  دائ��رة  اأن  الفا�سي  واأ���س��اف 
الب�سرية حلكومة دبي، حتر�س على 
وال�سرتاتيجيات  اخل��ط��ط  و���س��ع 
للعمل  املواهب  ا�ستقطاب  اأجل  من 
يف القطاع احلكومي يف دبي، خا�سة 
تغريات  ي�سهد  الوظائف  �سوق  واأن 
يزداد  اأن  املتوقع  من  اإذ  مت�سارعة، 
الطلب على وظائف هند�سة الذكاء 
ال����س���ط���ن���اع���ي وم���ه���ن الإ�����س����راف 

ال����ذك����اء  اأج�����ه�����زة  اأداء  وم���ت���اب���ع���ة 
جانب  اإىل  العمل،  يف  ال�سطناعي 
الدقيقة،  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ال���وظ���ائ���ف 
ووظائف الأمن ال�سيرباين، م�سرياً 
اإىل اأن الدائرة ت�سري وفق توجيهات 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة ال���رام���ي���ة اإىل 
واعطائهم  الإم����ارات  اأب��ن��اء  متكن 
يف  دوره��م  ملمار�سة  كاملة  الفر�سة 
قيادة العمل احلكومي يف دبي، كما 
الدائرة  يف  التوطن  ق�سم  يحر�س 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة امل����واه����ب وال����ق����درات 
املحورية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  امل��واط��ن��ة 
الإمارات  اأبناء  وتاأهيل  وال�سيادية، 
واأو�سح  امل�ستقبل.  وظ��ائ��ف  ل�سغل 
اأن الدائرة بداأت العمل منذ �سنوات 
ول تزال تعمل على مبادرة "مواهب 
متكاملة  منظومة  وهي  امل�ستقبل" 
الأول  م�������س���اري���ن،  ع���ل���ى  ت�����س��ت��م��ل 
درا�سية  منح  يف  ويتمثل  الأكادميي 
اأكادميية للتخ�س�سات احليوية، يف 
امل�ستقبلية  التخ�س�سية  القطاعات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات دول����ة 
الم������ارات يف ع���دة جم����الت تدعم 
تطبيقات الثورة ال�سناعية الرابعة، 
الربامج  ويتمثل يف  املهني  والثاين 
املهنية املركزية كالدبلومات املهنية 
التخ�س�سية  امل��ه��ن��ي��ة  وال����ربام����ج 
املواطنن  امل��وظ��ف��ن  ت���وؤه���ل  ال��ت��ي 
ل��ل��ق��ي��ام مبهامهم  دب���ي  ح��ك��وم��ة  يف 

الوظيفية على اأكمل وجه، موؤكداً اأن 
خمترب البتكار لابتعاث الدرا�سي 
ي��اأت��ي ا���س��ت��ك��م��اًل مل��ا ب��داأت��ه الدائرة 
بالإ�سافة لتبادل الأفكار واخلربات 
م��ن اأج��ل اإع���داد اإط���ار عمل موحد 
على م�ستوى حكومة دبي لابتعاث 
احللول  اأف�سل  واإي��ج��اد  ال��درا���س��ي، 
الدرا�سي،  ل��اب��ت��ع��اث  امل�����س��ت��دام��ة 
واإعداد اآلية لتحديد وظائف خا�سة 
بامل�ستقبل. ويف بداية اأعمال خمترب 
�سّلط  الدرا�سي،  لابتعاث  البتكار 
املقدم من�سور البلو�سي، مدير اإدارة 
�سرطة  وال���س��ت��ق��ط��اب يف  ال��ب��ع��ث��ات 
اإيفاد،  م���ب���ادرة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  دب���ي 
والتي تعد اأول من�سة ذكية تت�سمن 
خ�سائ�س �سمولية وتفاعلية ت�سهم 
الطابية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
بطريقة ذكية ومبتكرة، وت�سعى اإىل 
توظيف التطبيقات الذكية لتفعيل 
والتقييم  واملتابعة  التوا�سل  عملية 
وخ���ارج  داخ����ل  ال���دار����س���ن  للطلبة 
ال�سراكات  وتعزيز  الإم���ارات،  دول��ة 
التوا�سل  قنوات  تفعيل  خ��ال  من 
واجلهات  ال�������س���رك���اء  خم��ت��ل��ف  م���ع 
يف  تعنى  التي  واملحلية  احلكومية 

منظومة التعليم والبتعاث.
الدكتور  النقيب  ق��ال  جانبه  وم��ن 
حامد عبد اهلل، رئي�س ق�سم البعثات 
والإي��ف��اد يف �سرطة دب��ي، اإن من�سة 

"اإيفاد" تهدف كذلك لتحقيق املزيد 
مبادرات  بتفعيل  الإجن������ازات  م��ن 
الدرا�سة  وا���س��ت��ك��م��ال  ال���س��ت��ق��ط��اب 
اأن من�سة  اإىل  املن�سة، م�سرياً  عرب 
�سخ�ساً،   180،618 زاره��ا  اإي��ف��اد 
طالباً،   31،646 وي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
وا�ستفاد منها 17،664 من طلبة 
و12،767  وامل��دار���س،  اجل��ام��ع��ات 
وتوفر  دب���ي،  �سرطة  منت�سبي  م��ن 
وباإمكان  اإل��ك��رتون��ي��ة،  خ��دم��ة   90
التدريب  يف  ال���راغ���ب���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
عرب  الت�سجيل  دب���ي  ���س��رط��ة  ل���دى 
خال  من  وذل��ك  ايفاد"،  "من�سة 
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اجلل�سة  خ����ال  ال��ن��ق��ا���س  وت���رك���ز 
احل���������واري���������ة مل����خ����ت����رب الب�����ت�����ك�����ار 
الدرا�سي، حول م�ستقبل  لابتعاث 
دبي  روؤي��ة  على  الدرا�سي،  البتعاث 
للم�ستقبل، و�سوق العمل امل�ستقبلي 

وتخ�س�سات  ع��م��ل��ي��ة  م���ه���ام  م����ن 
واجهت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  علمية، 
اأزمة  ب�سبب  امل�ستقبلي  العمل  �سوق 
املمار�سات  واأف�����س��ل  كوفيد19-، 
العمل  ���س��وق  م���واءم���ة  ال��ع��امل��ي��ة يف 
العلمية،  والتخ�س�سات  امل�ستقبلي 
و�����س����ارك����ت ف���ي���ه���ا ال�������س���ي���دة م���رمي 
ال�سيا�سات  م�����س��ت�����س��ار  ال���ف���اح���ي، 
للتنمية  وال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات 
التنفيذي  املجل�س  يف  الجتماعية، 
الدكتور  �سارك  كما  دب��ي،  حلكومة 
البعثات،  اإدارة  الكعبي، مدير  حمد 

يف وزارة الرتبية والتعليم.
وخ�������ال اجل���ل�������س���ة، ق����ال����ت م���رمي 
يف  التعليمي  امل�����س��ار  اإن  ال��ف��اح��ي 
اإم��ارة دبي  م�ستقبل �سوق العمل يف 
املواهب  درا����س���ة  ع���رب  تهيئته  ي��ت��م 
الب�سرية من خال املراحل ال�سنية 
املرحلة  وح���ت���ى  الب���ت���دائ���ي���ة  م����ن 
املجل�س  ي��ك��ث��ف  ح��ي��ث  اجل��ام��ع��ي��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة دب���ي ج��ه��وده يف 
للم�ستقبل  املواهب  وتهيئة  ت�سهيل 

وفق درا�سات واح�سائيات.

واأ���س��اف��ت اأن���ه خ��ال ف��رتة جائحة 
بعد  ع���ن  وال���درا����س���ة   19 ك��وف��ي��د 
وكذلك  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  امل����راح����ل  يف 
الوظائف  بع�س  بعد يف  العمل عن 
اإىل  اإم��ارة دبي  ا�ستندت  احلكومية، 
جاهزيتها  ل�سمان  ا�سرتاتيجيات 
ت��وق��ف عن  لأي ظ��رف ط���ارئ دون 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���م���ل ع����رب الط�����اع 
ال��ع��امل��ي��ة يف هذا  ال��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى 
ل�ست�سراف  خطط  وو���س��ع  امل��ج��ال 
الدكتور  اأك��د  جانبه  من  امل�ستقبل. 
البعثات  اإدارة  مدير  الكعبي،  حمد 
على  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 
العلمية  اأهمية درا�سة التخ�س�سات 
الإم�����ارات  دول����ة  �ستحتاجها  ال��ت��ي 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  امل�ستقبل  يف 
وتقنية  وال��ف�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ال�سطناعي،  وال���ذك���اء  امل��ع��ل��وم��ات 
اأن حت���دد مواد  ���س��اأن��ه��ا  وال��ت��ي م��ن 
تفاعلية يف املرحلة الدرا�سية لتكون 
يف  جاهزية  على  الب�سرية  م��واردن��ا 
املحلي،  ال�����س��وق  يف  مواقعها  حجز 
ت�سابق  الإم����ارات  دول��ة  واأن  خا�سة 

اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  ال���ع���امل  دول 
من  ب���داأت  التي  الذكية  احلكومية 
الب�سرية  امل�������وارد  وع���ق���ول  اأف����ك����ار 
تثبت  اأن  ا�ستطاعت  ال��ت��ي  ال�����س��اب��ة 
املقرتحات  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ج���دارت���ه���ا 
بتفكري  �سنع  واق���ع  اإىل  وحت��ول��ه��ا 
دولة  ل��ت��ك��ون  م�ستقبلية،  وب���روؤي���ة 
الإمارات �سباقة يف خمتلف املجالت 
من املرحلة التعليمية يف بناء جيل 
حتى  احل��دي��ث��ة  ل��ل��درا���س��ات  م�ستعد 
توطن الوظائف واملهن امل�ستقبلية 

.
خ�������ال ج���ل�������س���ات خمترب  ومت�������ت 
الدرا�سي والذي  البتكار لابتعاث 
الب�سرية  امل��������وارد  دائ�������رة  ن��ظ��م��ت��ه 
حماور  عدة  مناق�سة  دبي  حلكومة 
الدرا�سي  البتعاث  مو�سوع  تخ�س 
البتكارية  الأف��ك��ار  ا�ستنباط  مثل 
احللول  وت���ق���دمي  وال����س���ت���ب���اق���ي���ة، 
واملقرتحات، وطرح التحديات التي 
مب�ساركة  املجتمع،  مواهب  تواجه 
ف����رق م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

اإمارة دبي .

•• دبي-الفجر: 

والطاقة  للمياه  الوطني  املركز  نّظم 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  بجامعة 
وحتت رعاية معايل �سهيل بن حممد 
املزروعي، وزير الطاقة والبنية التحية 
البيئة  وزي��ر  �سبريز،  ديفيد  معايل  و 
املوؤمتر  اأ���س��رتال��ي��ا،  وامل��ي��اه يف ج��ن��وب 
م�سادر  وا���س��ت��دام��ة  "اإدارة  ال�����دويل 
امل��ن��اط��ق اجلافة"  امل���ي���اه- احل��ل��ول يف 
مار�س   24 –  22 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
اأ�سرتاليا  جناح  مع  بالتعاون   2022
لأبحاث  اأ����س���رتال���ي���ا  ج���ن���وب  وم��ع��ه��د 
املياه يف اإك�سبو 2020 دبي، بح�سور 
امل�ست�سار  ن�����س��ي��ب��ة،  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل 
الثقايف ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، 
ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى جل��ام��ع��ة الإم�����ارات، 
عبدالرحمن  ب���دران  ال�سيد  وم��ع��ايل 
ال��ع��م��ر، رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة امل��ل��ك �سعود، 
وم��ع��ايل ���س��وزان ك��ل��وز، وزي���رة البيئة 
و�سعادة  اأ����س���رتال���ي���ا،  ب��ج��ن��وب  وامل���ي���اه 
اإي��زب��ي�����س��رت، �سفري  ال�����س��ف��ري ج��ي��م��ي 
اأ�سرتاليا للبيئة، ونخبة من الباحثن 
جمال  يف  واملتخ�س�سن  واملخت�سن 

املياه من داخل وخارج الدولة.
واأكد معايل زكي اأنور ن�سيبة يف كلمته 
الفتتاحية " اأن املوؤمتر يتما�سى اأي�ساً 
الإمارات  لدولة  الوطنية  امل��ب��ادئ  مع 
التنمية  اأج����ل  امل��ت��ح��دة م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
الأمم  ه��دف  يتناول  كما  امل�ستقبلية. 
للمياه  امل�����س��ت��دام��ة  للتنمية  امل��ت��ح��دة 
�سيما  ل  ال�سحي.  وال�سرف  النظيفة 
واأن����ه ب����دون ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م��ن املياه 

العالية اجلودة، 
حتقيق  م��ن  نتمكن  ل  "قد  واأ����س���اف 
ت���اأم���ن الإم��������دادات ال��غ��ذائ��ي��ة، حيث 
ال���ي���وم مم��ث��ل��ن م���ن خم�سة  ي��ج��ت��م��ع 
وخ��م�����س��ن دول������ة، مي��ث��ل��ون ال���ق���ارات 
م���و����س���وع حيوي  مل��ن��اق�����س��ة  اخل���م�������س 
للتنمية امل�ستدامة وازدهار الب�سرية يف 
امل�ستقبل، م�سرياً اإىل اأن حقيقة التنوع 
ل��ل��دول املمثلة يف  ال���دويل  والن��ت�����س��ار 

هذا املوؤمتر تو�سح اأن الإدارة الفعالة 
مل�����س��ادر امل��ي��اه ه��ي م�����س��در ق��ل��ق عاملي 

وحتدي م�سرتك.
اأح��م��د علي  الدكتور  اأك��د  وم��ن جهته 
للبحث  امل���������س����ارك  ال���ن���ائ���ب   - م������راد 
املوؤمتر  اأن  امل��وؤمت��ر،  ورئي�س  العلمي، 
ياأتي متا�سياً مع روؤية اجلامعة لدعم 
الإم�����ارات،  دول����ة  واأول����وي����ات  التنمية 
الإمارات  دول��ة  اأج��ن��دة  مع  وان�سجاماً 

للعلوم املتقدمة 2031 وا�سرتاتيجية 
الأم���ن امل��ائ��ي ل��دول��ة الإم�����ارات للعام 
املوؤمتر  ه����ذا  مي��ث��ل  ح��ي��ث   ،2036
م���ن�������س���ة م���ه���م���ة ل����ت����ب����ادل الأف�����ك�����ار 
تقنيات  واإدخ���ال  وتقدميها  اجل��دي��دة 
تقليدية من  مبتكرة وممار�سات غري 
املياه  اإدارة  م�ستقبل  حت�سن  �ساأنها 
وا�ستدامتها يف املناطق القاحلة و�سبه 
�سي�ساعد  كما  ال��ع��امل.  ح��ول  القاحلة 

املنا�سبة  احل��ل��ول  اكت�ساف  يف  امل��وؤمت��ر 
اإدارة  جمال  يف  امل�ستقبلية  للتحديات 

املوارد املائية وا�ستدامتها."
م��ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح ال��دك��ت��ور حم�سن 
للمياه  الوطني  املركز  مدير  �سريف، 
املوؤمتر يت�سمن  برنامج  اأن  والطاقة، 
6 ور�س عمل تفاعلية يقدمها خرباء 
دول���ي���ون، ح���ول ع���دة م��وا���س��ي��ع منها 
تطبيقات تقنيات املياه احلديثة، ونظم 

وال�ست�سعار  اجل��غ��راف��ي��ة.  امل��ع��ل��وم��ات 
ال�سطناعي،  وال������ذك������اء  ب���ع���د  ع����ن 
وتاأثريات تغري املناخ وا�ستدامة املياه. 
تقدميًيا  ا  عر�سً  132 اإىل  بالإ�سافة 
ا  رئي�سًيا و�سفهًيا، مّت تقدمي 32 عر�سً
ت��ق��دمي��ًي��ا ل��ل��م��ل�����س��ق��ات ح����ول جتميع 
امل��ي��اه اجلوفية،  تغذية  واإع����ادة  امل��ي��اه، 
مياه  ومعاجلة  املياه،  حتلية  وتقنيات 
ا�ستخدامها،  واإعادة  ال�سحي  ال�سرف 

وت��غ��ري امل���ن���اخ. ك��م��ا مّت ب��ال��ت��ع��اون مع 
وزارة الطاقة والبنية التحتية، تنظيم 
يف  الرفي�سة  �سد  اإىل  ميدانية  زي���ارة 

خورفكان.
املوؤمتر  م���و����س���وع���ات  ت�����س��ّم��ن��ت  ك��م��ا 
الجتماعية  امل���ي���اه  درا�����س����ات  اأي�������س���اً 
املتقدمة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  والق��ت�����س��ادي��ة، 
املناخ  ت��غ��رّي  امل��ائ��ي��ة،  امل�����وارد  اإدارة  يف 
واإدارة  تنمية  املائية،  امل���وارد  وم��رون��ة 
املياه،  )حتلية  التقليدية  غ��ري  امل��ي��اه 
واإع��ادة تدوير املياه، واإع��ادة ا�ستخدام 
املياه(، ا�ستدامة م�سادر املياه )اأهداف 
التنمية امل�ستدامة، والعاقة بن املياه 
الجتماعي  والنمو  والطاقة،  والغذاء 
البيئية  والق��ت�����س��ادي،وال���س��ت��دام��ة 
املائية  امل�����وارد  اجل���اف���ة(،  امل��ن��اط��ق  يف 
)جتميع  الهيدرولوجية  والعمليات 
بالفي�سانات  والتنبوؤ  الأم��ط��ار  م��ي��اه 
املفاجئة واإدارتها(، بالإ�سافة اإىل اإدارة 
املناطق ال�ساحية وم�سادر املياه، اإدارة 
ونظم  املكانية  والتقنيات  املياه  ج��ودة 
وال�ست�سعار  اجل��غ��راف��ي��ة،  امل��ع��ل��وم��ات 
عن بعد، وا�ستخداماته يف اإدارة املوارد 

املائية

نظمته جامعة المارات يف اإك�شبو 2020 دبي

املوؤمتر الدويل الإدارة وا�ستدامة م�سادر املياه يف املناطق اجلافة ي�سع حلواًل للتحديات امل�ستقبلية يف اإدارة املياه

بهدف بحث �شبل تعزيز العالقات بني الباحثني واللغويني الأفارقة

جممع اللغة العربية بال�سارقة ي�ستقبل وفدًا اأكادمييًا من اإفريقيا

دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي تنظم خمترب البتكار لالبتعاث الدرا�شي

عبداهلل الفال�سي يوؤكد على متكني اأبناء االإمارات واإعطائهم 
الفر�سة كاملة ملمار�سة دورهم يف قيادة العمل احلكومي يف دبي

•• عجمان -الفجر:

موؤ�س�سة  يف  ممثلة  ع��ج��م��ان  يف  ال��ن��ق��ل  هيئة  ا���س��ت��م��رار  اإط����ار  يف 
اإىل  الهادفة  امل�ساريع  اجن��از  يف  والرتاخي�س  العامة  املوا�سات 
حت�سن جتربة متعامل النقل العام يف الإمارة واهتمامها الدائم 
بتطوير اخلدمات التي تتما�سى مع اأهدافها ال�سرتاتيجية التي 
ت�سهم يف توفري نقل اآمن وم�ستدام لتحقيق روؤية عجمان 2021 
اإم��ارة عجمان مدينة م�ستقبلية  اأخ�سر لت�سبح  اقت�ساد  بناء  يف 

وذكية وم�ستدامة ولتعزيز الريادة يف جمال التنقل.
العام  النقل  حافات  اأ�سطول  يف  عجمان   – النقل  هيئة  فعلت 
بدوره  وال��ذي  واملرئية  ال�سوتية  التنبيهات  خدمة  لها  التابعة 

ينبه الركاب مبحطات التوقف القادمة للحافلة، و تعتمد الهيئة 
النقل  م�ستخدمي  متطلبات  تراعي  التي  التقنيات  اأح��دث  على 
العام و جتعل جتربة املتعامل اأكرث �سهولة ؛ الأمر الذي ي�ّسهل 
التعرف على خط �سري الرحلة بهدف توفري املعلومات الفورية 

مل�ستخدمي النقل العام.
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��اف  علي  �سامي  املهند�س  واأف���اد 
املوا�سات العامة والرتاخي�س اأن الهيئة ت�سعى اإىل توفري هذه 
اخلدمة يف كافة حافات النقل العام التابعة لها �سمن خططها 
توظيف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإم����ارة  يف  النقل  ملنظومة  امل�ستقبلية 
العام  النقل  خدمات  تطوير  يف  ي�سهم  وال��ذي  الرقمي  التحول 
وتعزيز التحول نحو القنوات الذكية ، كما ميكن ا�ستخدام هذه 

اخلدمة يف تنبيه م�ستخدمي احلافات يف حال وجود اأي حدث 
مفاجئ ، كما  يتم برجمة �سا�سات حافات النقل العام لعر�س 
بالإ�سافة  العام  النقل  مل�ستخدم  املهمة  البيانات  من  جمموعة 
املتعامل  ل��ت��زوي��د  الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل  خ��دم��ة  على  الع��ت��م��اد  اإىل 
ورفع  املقدمة  ي�سهم يف جودة اخلدمة  الهامة مما  بالتحديثات 

م�ستوى ر�سا اجلمهور .
ال�سوتي  التعليق  نظام  ا�ستحدثت  الهيئة  اأن  اجل��اف  اأك��د  كما 
ملحطات توقف احلافات و التي من خالها يتم تقدمي خدمة 
مميزه لكافة اجلن�سيات املختلفة من خال توفره بلغتن العربية 
حيث  الهمم  اأ�سحاب  فئة  اخلدمة  ه��ذه  تخدم  و  الإجنليزية،  و 

متكنهم من التعرف على م�سار الرحلة ب�سكل �سهل و�سريع.

هيئة النقل بحكومة عجمان تفعل التنبيهات ال�سوتية واملرئية يف حافالت النقل العام
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عربي ودويل
   الرازيل تعار�س اإق�ساء رو�سيا من جمموعة الع�سرين 

•• برازيليا-اأ ف ب

“تعار�س  بول�سونارو  جايري  الرئي�س  حكومة  اأّن  اخلمي�س  الأول  اأم�س  فران�سا   كارلو�س  الربازيلي  اخلارجية  وزير  اأعلن 
بو�سوح” اإق�ساء رو�سيا من جمموعة الع�سرين، وهي فكرة طرحتها على وجه اخل�سو�س الوليات املتحدة. وقال فران�سا 
اأمام جمل�س ال�سيوخ خال نقا�س ب�ساأن عواقب الغزو الرو�سي لأوكرانيا “لقد راأينا بروز مبادرات يف هيئات دولية خمتلفة 
تهدف اإىل طرد رو�سيا من هذه الكيانات اأو تعليق م�ساركتها فيها. الربازيل عار�ستها بو�سوح ان�سجاماً مع موقفنا التقليدي 

املوؤّيد للتعددّية والقانون الدويل«.
واأ�ساف اأّن “امل�ساألة الأهّم يف الوقت الراهن هي اأن تكون جميع هذه املنتديات: جمموعة الع�سرين ومنظمة التجارة العاملية 
ذلك  البلدان، مبا يف  تكون جميع  اأن  يجب  كامل،  ب�سكل  تعمل  ولكي  كامل.  ب�سكل  وال��زراع��ة، عمانية  الأغذية  ومنظمة 
رو�سيا، حا�سرة فيها«. وكان الرئي�س الأمريكي جو بايدن يوم دعا اخلمي�س اإىل اإق�ساء رو�سيا من جمموعة الع�سرين. و�سبق 
لرو�سيا اأن طردت يف 2014 يف اأعقاب �سّمها �سبه جزيرة القرم الأوكرانية، من جمموعة الدول ال�سناعية الثماين الكربى 

)جمموعة ال�سبع حالياً(. لكّن الوزير الربازيلي اأقّر باأّن الف�سل يف هذه امل�ساألة يعود اإىل جمموعة الع�سرين نف�سها.

يتم التفاق عليها مع رو�سيا لإنهاء احلرب �ستحتاج اإىل 
الت�سويت عليها يف ا�ستفتاء. و�سرح اأردوغان باأنه �سيجري 
يف  والرو�سي  الأوك���راين  نظرييه  مع  منف�سلة  ات�سالت 

الأيام املقبلة لتقييم القمة.
ت�����س��رتك ت��رك��ي��ا ال��ع�����س��و يف ح��ل��ف ���س��م��ال الأط��ل�����س��ي يف 
الأ�سود  البحر  يف  ورو���س��ي��ا  اأوك��ران��ي��ا  م��ع  بحرية  ح���دود 
التو�سط  وعر�ست  البلدين  كا  مع  ولها عاقات جيدة 
اأوكرانيا وتنتقد رو�سيا،  اأنقرة  ال�سراع. وبينما تدعم  يف 

عار�ست فر�س عقوبات على مو�سكو.
الغاز  ن�����س��ف  م���ن  ي��ق��رب  م���ا  “ن�سرتي  اأردوغ�������ان  وق����ال 
حمطة  نبني  كما  رو�سيا.  من  ن�ستهلكه  ال��ذي  الطبيعي 

•• اأنقرة-رويرتز

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان اإن ت�سريحات 
ا�ستفتاء  اإج����راء  اإىل  ب�����س��اأن احل��اج��ة  ن��ظ��ريه الأوك�����راين 
“قيادة ذكية”،  اإىل حلول و�سط مع رو�سيا هي  للتو�سل 
ح�سبما نقلت عنه حمطة اإن.تي.يف وو�سائل اإعام اأخرى 
اأثناء عودته  لل�سحفين،  اأردوغ��ان  وق��ال  اأم�س اجلمعة. 
اإن تركيا ل  من قمة حلف �سمال الأطل�سي يف بروك�سل، 
احتياجاتها  ب�سبب  رو�سيا  على  عقوبات  فر�س  ت�ستطيع 
الأوكراين  الرئي�س  كان  امل�سرتك.  والتعاون  الطاقة  من 
تنازلت  اأي  اإن  الثنن  ي��وم  ق��ال  زيلين�سكي  فولودميري 

اأكويو للطاقة النووية مع رو�سيا. ل ميكننا تنحية ذلك 
به  القيام  �سيء ميكن  يوجد  “لذلك ل  واأ�ساف  جانبا«. 
بح�سا�سية  تعاملنا  على  نحافظ  اأن  يجب  ال�سدد.  بهذا 
برد  �سعبي يف  ترك  اأول، ل ميكنني  الق�سية.  جتاه هذه 
ال�ستاء. ثانيا، ل ميكنني اإيقاف �سناعتنا. يجب اأن ندافع 

عن هذا«.
متكنوا  والرو�س  الأوكرانين  املفاو�سن  اإن  اأي�سا  وق��ال 
���س��ت ق�سايا رئي�سية  اأ���س��ل  اأرب����ع م��ن  م��ن الت��ف��اق ع��ل��ى 
جتري مناق�ستها خال حمادثات ال�سام، لكن اخلافات 
ال�سرقية و�سبه جزيرة  ب�ساأن منطقة دونبا�س  الإقليمية 

القرم ل تزال قائمة.

اأردوغان يعتر دعوة زيلين�سكي لال�ستفتاء »قيادة ذكية« 

ب�سبب  ت��غ��ريت  ب��وت��ن  اآراء  اأن  للناتو  الأ���س��ب��ق  ال��ع��ام 
فيها  راأى  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الربتقالية”  “الثورة 
ب�سبب  وك��ذل��ك  احل��ل��ف،  م��ن  وماليا  �سيا�سيا  ت��دخ��ا 

تو�سع الناتو �سرقا.
و�سلوفينيا  و�سلوفاكيا  وب��ل��غ��اري��ا  روم��ان��ي��ا  اأن  ي��ذك��ر 
ولت��ف��ي��ا واإ���س��ت��ون��ي��ا ول��ي��ت��وان��ي��ا ق���ررت الن�����س��م��ام اإىل 
احللف عام 2004، تليها كرواتيا واألبانيا بعد خم�س 

�سنوات.
ع�سوية  ع���ن   2008 ع����ام  م��ن��ذ  احل���دي���ث  دار  ك��م��ا 
اأوكرانيا املحتملة يف احللف اأي�سا، لكنها ل تزال خارج 

اأبوابه حتى الآن.
ال��رئ��ي�����س الأوك�������راين فولودميري  اأي������ام، ق���ال  وم��ن��ذ 
زيلين�سكي، اإنه “يجب العرتاف اأن كييف لن تن�سم 
لرو�سيا قبل  بو�سع حد  العامل  مطالباً  الناتو”،  اإىل 
يف  ال��رو���س��ي��ة  الع�سكرية  بعمليتها  اأك���رث  ت��ت��م��ادى  اأن 

اأوكرانيا.
واأ�ساف: “كييف اأدركت اأنها يجب اأن تقوم هي بحماية 

اأجوائها وا�ستقالها ولي�س الناتو«.

•• لندن-وكاالت

والأم���ن  ال��ربي��ط��اين  ال�سيا�سي  روب��رت�����س��ون،  ج���ورج 
العام حللف الناتو بن عامي 1999 و2004، قال 
اإن الرئي�س الرو�سي بوتن يف بداية وليته كان يتوقع 
اأن تن�سم رو�سيا اإىل حلف �سمال الأطل�سي، بح�سب ما 

نقلت و�سائل اإعام رو�سية.
 One Decision م��وق��ع  روب��رت�����س��ون  و����س���ارك 
مع  اأج��راه��ا  حم��ادث��ات  ح��ول  ذكرياته   Podcast
الزعيم الرو�سي، وقال اإنه خال لقائهما الأول اأعرب 
اأوروبا  م��ن  ج���زءا  رو�سيا  بجعل  اهتمامه  ع��ن  ب��وت��ن 
الغربية. وح�سب روبرت�سون، فقد قال بوتن: “متى 
ل  “نحن  ف��اأج��اب  الناتو؟”،  ع�سوية  اإىل  �ستدعوننا 
ندعو لان�سمام اإىل الناتو، يفرت�س اأن يتقدم )البلد 

املعني( بطلب ان�سمام اإىل الناتو«.
واحدة  جم��رد  ل�سنا  نحن  ال��واق��ع،  “يف  بوتن:  فقال 
م��ن ال����دول ال��ع��دي��دة الأخ����رى ال��ت��ي لي�س ل��ه��ا نف�س 
الأمن  واعترب  روبرت�سون.  لرواية  وفقا  الأهمية”، 

�سيا�سي بريطاين: بوتني فكر يف ان�سمام رو�سيا للناتو

   »ن��رى اأن��ه يف اأج���زاء معينة من 
اجلبهة، وخا�سة يف ال�سمال، تعمل 
ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة ع��ل��ى حت�سن 
يوؤكد  اخلنادق”،  وحفر  مواقعها 
م���دي���ر مركز  ت��ي��ن��ي��ن��ب��اوم،  اإي���ل���ي 
املعهد  يف  الأم����ن����ي����ة  ال����درا�����س����ات 
الدولية،  ل��ل��ع��اق��ات  ال��ف��رن�����س��ي 
وال�����ه�����دف ه�����و مت�������س���ك ال����رو�����س 
وموا�سلة  الإقليمية،  مبكا�سبهم 
لإعادة  ال��وق��ت  وت��وف��ري  ال�سغط، 
التنظيم قبل �سن الهجوم جمددا 

عندما يجددون قواتهم ».
   ورغم املقاومة ال�سر�سة للقوات 
الأوكرانية، ل يبدو اأن مو�سكو قد 
ال�سرتاتيجية.  اأهدافها  خف�ست 
ول���ئ���ن ق����ال ال��رئ��ي�����س الأوك������راين 
ف����ول����ودمي����ري زي���ل���ي���ن�������س���ك���ي، اإن�����ه 
مع  “حل و�سط”  م�ستعد ملناق�سة 
ب�����س��اأن دونبا�س  ب��وت��ن  ف��ادمي��ري 
و�سبه جزيرة القرم لإنهاء الأعمال 
مل  ال��ذي  الكرملن،  رد  العدائية، 
املحادثات اجلارية  باأن  يكن مرًنا، 
مبا  “جدّية”  تكن  مل  كييف  م��ع 

يكفي.

التهديد بالتطويق
 يف دونبا�س

جهودها  مو�سكو  ت��رك��ز  راه��ن��ا،     
يف اجل���ن���وب، ح��ي��ث ح��ق��ق اجلي�س 
ال����رو�����س����ي، ع���ل���ى ع��ك�����س ال���رك���ود 
بع�س  ال�سمالية،  للجبهة  الن�سبي 
ال���ن���ج���اح���ات م����ن خ�����ال اإدارت��������ه 
خري�سون  مدينتي  على  لل�سيطرة 
اأن هدم ميناء  ومليتوبول. ويبدو 
ال�سرتاتيجي -املحاط  ماريوبول 
ميكن  م��ا  -ب��اأ���س��رع  �سديد  بق�سف 

الآن هو هدف ذو اأولوية.
   »يريد الرو�س تقلي�س املقاومة 
الع�سكرية يف املدينة بالكامل، حتى 
يتمكنوا بعد ذلك من �سن الهجوم 
اإىل القتال  �سماًل دون ال�سطرار 
كيمبف،  اأوليفييه  ي�سري  خلفهم، 
م���دي���ر امل��ك��ت��ب ال���س��رتات��ي��ج��ي ل 
ف���ي���ج���ي، وال����ب����اح����ث امل���������س����ارك يف 
ال�سرتاتيجي،  ال��ب��ح��ث  موؤ�س�سة 
وق����د ي���ك���ون ال���ه���دف ه���و حتقيق 
الرو�سية  ال�����ق�����وات  م����ع  ت���ق���اط���ع 
اأجل  ال�����س��م��ال، م���ن  امل����وج����ودة يف 
تطويق، يف مناورة كما�سة، القوات 

الأوك���ران���ي���ة امل���وج���ودة ب��ك��ث��اف��ة يف 
دونبا�س.

   و�سع من �ساأنه اأن يوؤدي، بحكم 
الوجود  قطع  اإىل  ال��واق��ع،  الأم���ر 
يف  الكثيف  الأوك�����راين  الع�سكري 
امل��ن��ط��ق��ة ع���ن ب��ق��ي��ة ال����ب����اد، مما 
ي��ح��رم��ه م��ن الإم������دادات يف نف�س 
حما�سًرا،  تكون  “عندما  الوقت. 
مبخزونك.  ت��ت��م�����س��ك  اأن  ع��ل��ي��ك 
وميكن اأن ت�ستمر، لكن يف النهاية، 
جتد نف�سك يف و�سع غري م�ستقر 
يقول  متزايد”،  ب�����س��ك��ل  ورّث 

اأوليفييه كيمبف.
اأن��ه ب��ال��ت��وازي م��ع ذلك،     خا�سة 
يعمل الرو�س على تدمري �سناعة 
ا�ستهدفت  الأوك���ران���ي���ة.  ال���دف���اع 
الغارات اجلوية الرو�سية م�سنعي 
طائرات اأنتونوف واأرتيم لاأ�سلحة 
بالقرب من كييف الأ�سبوع املا�سي. 
ويف نف�س الوقت، مت تدمري ور�سة 
����ا يف  لإ�����س����اح ال����ط����ائ����رات اأي���������سً

لفيف، بينما ا�ستهدفت ال�سواريخ 
التي  ال�����س��وت،  �سرعة  تفوق  التي 
مرة  لأول  م��و���س��ك��و  ا�ستخدمتها 
قبل اأيام قليلة، م�ستودًعا للذخرية 
للجي�س الأوكراين يف غرب الباد، 

واحتياطي وقود يف اجلنوب. 

اإعادة تزويد حا�شمة
املوارد  ا�ستنفاد  خلطر  واإدراًك����ا     
ال��ع�����س��ك��ري��ة، دع����ا رئ��ي�����س اأرك�����ان 
ال��رئ��ي�����س الأوك������راين ال��غ��رب اإىل 
“قواتنا  الأ�سلحة:  �سحنات  زي��ادة 
يت�سبثون  وم��واط��ن��ي��ن��ا  امل�����س��ل��ح��ة 
ميكننا  ل  لكن  خ��ارق��ة،  ب�سجاعة 
اأ�سلحة  ب��دون  ننت�سر يف ح��رب  اأن 
هجومية، بدون �سواريخ متو�سطة 
املدى، والتي ميكن اأن تكون و�سيلة 
ُن�سر  فيديو  مقطع  يف  قال  ردع”، 

على تلغرام.
ميزانية  ت����زال  ل  ال������ورق،  ع��ل��ى    
مليار   61( ال���رو����س���ي  اجل���ي�������س 

بع�سر  اأع��ل��ى   )2020 ع��ام  دولر 
م���رات م��ن ت��ل��ك اخل��ا���س��ة باجلار 

الأوكراين.
   بعد خطاب فولودميري زيلين�سكي 
اأعلن  الأمريكي،  الكوجنر�س  اأمام 
ج����و ب����اي����دن ع����ن اإر������س�����ال 800 
مليون دولر كم�ساعدات ع�سكرية 
اإ�سافية اإىل كييف. وت�سمل عملية 
اأر�س  ���س��واري��خ  اأن��ظ��م��ة  الت�سليم 
-جو رو�سية، و100 طائرة بدون 
و800  “كاميكاز”،  ت�سمى  طيار 
من  للطائرات  م�ساد  دف��اع  نظام 
نظام  و9000  ���س��ت��ي��ن��غ��ر،  ط����راز 
م�ساد للدبابات، وحوايل 7000 
�ساح خفيف و20 مليون ذخرية.
   »اح���ت���ي���اط���ي م����ع����دات ال���ق���وات 
الأوك����ران����ي����ة اأ����س���ع���ف ب��ك��ث��ري من 
الرو�سي.  اجلي�س  يف  املوجود  ذاك 
وبالتايل فاإن قدرتها على جتديد 
الغربي  دع��م��ه��ا  م���ن  الإم���������دادات 
القتال  يف  ح��ا���س��ًم��ا  دوًرا  �ستلعب 

اإيلي  يرى  القادم”،  الأم��د  طويل 
تينينباوم.

   يف الوقت احلايل، ل تعطي الروح 
امل��ع��ن��وي��ة ب����اأي ح���ال م��ن الأح����وال 
ال�سكان.  ل��دى  بال�سعف  ال�سعور 
اأجرته  ل��ل��راأي  ل�ستطاع  ووف��ًق��ا 
جم��م��وع��ة رات��ي��ن��غ، ُن�����س��ر الأح����د، 
الأوكرانين  م��ن  باملائة   93 ف��اإن 
يوؤمنون بقدرتهم على �سد الغزو 
الرو�سي. واإ�سافة اإىل ذلك، يعتقد 
ي�سري  ال���و����س���ع  اأن  ب���امل���ائ���ة   77

بالجتاه ال�سحيح.
الب�سرية  اخل�����س��ائ��ر  ت��ظ��ل  ل��ئ��ن     
احلرب،  اأزم��ن��ة  يف  ت�ساوؤل  مو�سع 
يدفع  ال��رو���س��ي  اجلي�س  اأن  ي��ب��دو 
التقديرات  ووف����ق  ب��اه��ظ��ا.  ث��م��ن��ا 
الأمريكية، مات اأكرث من 7000 
اأ�سابيع.  ث��اث��ة  رو���س��ي يف  ج��ن��دي 
فولودميري  اأ�����س����ار  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
اأن  اإىل  م��ار���س   12 يف  زيلين�سكي 
اخل�سائر الأوكرانية بلغت “حوايل 
الع�سكرين.  ب�����ن   ”1300
اإىل  كيمبف  اأول��ي��ف��ي��ي��ه  وي��خ��ل�����س 
ا�ستنزاف،  “نحن ندخل حرب  اأنه 
ي�ستطيع  ل  حتى  �ست�ستمر  والتي 
العقوبات  ال�سمود”...  اأحدهما 
���س��د رو����س���ي���ا ���س��ت��دخ��ل اأي�������س���ا يف 

املعادلة.

احلرب يف اأوكرانيا:

اإىل متى ميكن للجي�س االأوكراين اأن ي�سمد...؟
ل تزال ميزانية اجلي�س الرو�شي اأعلى ع�شر مرات من تلك اخلا�شة باجلار الأوكراين

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• رينو فوكارت

   القت�ساد الرو�سي يف حالة يرثى لها... كل يوم 
عليه  العقوبات  وت��وؤث��ر  باهظا  ثمنا  يكلفه  ح��رب 

ب�سدة.
اإىل حافة  اأوك���ران���ي���ا رو���س��ي��ا  ل��ق��د دف����ع غ����زو      
واأغلقت  ال��ف��ائ��دة،  اأ���س��ع��ار  ت�ساعفت  الإف���ا����س: 
البور�سة، وانخف�س الروبل اإىل اأدنى م�ستوى له 

على الإطاق.
ب�سبب  للحرب  الع�سكرية  التكلفة  وتفاقمت      
يدعمها  التي  امل�سبوقة،  غ��ري  الدولية  العقوبات 
الرو�س،  امل��واط��ن��ون  ال���دول.  م��ن  حت��ال��ف عري�س 
ال���ذي���ن ���س��ه��دوا الإغ������اق ال�����س��ري��ع ل��ل��ع��دي��د من 
العامات التجارية الأجنبية الكربى، غري م�سرح 
لهم بتحويل الأموال التي بحوزتهم بالروبل اإىل 
الأكرث  للتحليات  ووف��ًق��ا  الأج��ن��ب��ي��ة.  ال��ع��م��ات 
 7 بن�سبة  ال��رو���س��ي  القت�ساد  �سينكم�س  ت��ف��اوؤًل، 
البالغة  النمو  بدًل من توقعات  العام،  باملائة هذا 
2 ب��امل��ائ��ة ق��ب��ل ال��غ��زو. يف ح��ن ي��ق��ّدر اآخ����رون اأّن 

النخفا�س قد ي�سل اإىل 15 باملائة.
ذاك  م��ن  اأك��رب  النخفا�س  ه��ذا  و�سيكون مثل      
الذي نتج عن انهيار �سوق الأوراق املالية الرو�سية 
لقت�ساد  ك��ب��رية  ���س��دم��ة  ومب��ث��اب��ة   ،1998 ع���ام 
املا�سي،  ال��ع��ق��د  خ���ال  من��و  اأي  ف��ع��ل��ًي��ا  ي�سهد  مل 
يعتمد  ل  بحيث  كافية  بدرجة  التنويع  يف  وف�سل 
علما،  ال��غ��از.  و���س��ادرات  النفط  على  كبري  ب�سكل 
كبري  ب�سكل  للحد  يخطط  الأوروب����ي  الحت���اد  ان 
م��ن اع��ت��م��اده يف جم���ال ال��ط��اق��ة ع��ل��ى رو���س��ي��ا، يف 
املتحدة،  واململكة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأطلقت  حن 
عملية للق�ساء متاًما على وارداتهما املحدودة من 

الهيدروكربونات الرو�سية.
واإذا  ق��امت��ة.  الطويل  امل���دى  على  التوقعات  اإن     
ا���س��ت��م��رت ال���ع���ق���وب���ات، ف�����س��ي��ت��م ع����زل رو���س��ي��ا عن 
�سركائها التجارين الرئي�سين، با�ستثناء ال�سن 
وب��ي��ارو���س��ي��ا. وت��ت��وق��ع وك�����الت ال��ت�����س��ن��ي��ف الآن 
ال�سداد  على  ق��ري��ًب��ا  ق���ادرة  ت��ك��ون  ل��ن  مو�سكو  اأّن 
هائلة  تداعيات  له  �سيكون  ال��ذي  الأم��ر  لدائنيها، 
�سمعتها  وام��ام  الباد.  اقت�ساد  املدى على  طويلة 
كمقرت�س �سيئ، �سيكون من ال�سعب عليها جذب 
�سخمة  �سمانات  تقدمي  دون  الأجنبي  ال�ستثمار 

له، مما يجعلها تعتمد كلًيا على ال�سن.

تكلفة هائلة لنت�شار رو�شي حمتمل
   ومن املفارقات، اأن الو�سع القت�سادي قد ي�سهد 
تطوًرا اأكرث كارثية اإذا متكن فادميري بوتن من 
حتقيق الن�سر يف اأوكرانيا. من املوؤكد، اأن احتال 
بالن�سبة  يعني  موالية،  حكومة  وتن�سيب  الباد، 
ب���اإع���ادة ب��ن��اء ال��ب��ن��ى التحتية  ل��رو���س��ي��ا ال��ت��زام��ه��ا 
اأن��ه حتى قبل احل��رب، كان  املدمرة. وبالنظر اىل 
ب�سكل متزايد  م��وؤي��دي��ن  الأوك��ران��ي��ون  امل��واط��ن��ون 
ل��احت��اد الأوروب������ي، ف���اإن احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�سام 
على  بوتن  �سيجرب  املعادية  البيئة  ه��ذه  مثل  يف 
والتي   ... لأوك���ران���ي���ا  ه��ائ��ل��ة  م�����وارد  ت��خ�����س��ي�����س 

�سيتحّتم حينها اقتطاعها من امليزانية الرو�سية.
   ولت�سكيل فكرة عن عواقب مثل هذا ال�سيناريو، 
ن�سبًيا.  للمقارنة  قابلة  �سابقة  فح�س  املفيد  من 
والتي  ال�سي�سان،  يف  الثانية  احل���رب  نهاية  منذ 

���س��ه��دت ع��ل��ى وج����ه اخل�����س��و���س ال���ت���دم���ري �سبه 
 ،2000-1999 يف  ج��روزين  للعا�سمة  الكامل 
تنفق رو�سيا ما ي�سل اإىل 3.8 مليار دولر �سنوًيا 
اجلمهورية.  ه��ذه  على  �سيطرتها  على  للحفاظ 
�سيعّر�س  النقدية  التحويات  يف  انخفا�س  واأي 
اأخرى. ومنذ �سمها عام  انتفا�سة  مو�سكو خلطر 
2014، كّلفتها �سبه جزيرة القرم مبلًغا م�سابًها.

40 مليون  ح���وايل  اأوك��ران��ي��ا  �سكان  ع��دد  يبلغ     
ال�سي�سان  �سكان  م��ن  م��رة  ب��اأرب��ع��ن  اأك���رب  ن�سمة، 
واأكرب بع�سرين مرة من �سكان �سبه جزيرة القرم. 
اأوكرانيا هي ثاين اأك��رب دول��ة يف اأوروب��ا من حيث 
دائم  احتال  على  البقاء  رو�سيا(:  )بعد  امل�ساحة 

هناك �سيكون مكلًفا للغاية.
ال��رو���س��ي��ة م��غ��ط��اة بال�سرية  اأخ�����رًيا، اخل�����س��ائ��ر     
اأن  ت��ق��در  الأوك��ران��ي��ة  ال�سلطات  لكن  الع�سكرية، 
ت��دم��ري دب��اب��ات��ه��ا وط��ائ��رات��ه��ا وم���ع���دات ع�سكرية 
اأخ��رى خ��ال اليومن الأول��ن من احل��رب، كلف 
زادت  ومنذئذ،  دولر.  مليارات   5 ح��وايل  رو�سيا 

كمية هذه املعّدات املدّمرة ب�سكل ملحوظ.

الّثمن الّنهائي
   لكن لي�ست املعدات الع�سكرية وحدها هي التي 
ب��ل مزعًجا،  امل���ال. ق��د يبدو الأم���ر غ��ري��ًب��ا،  تكلف 
قيمة  يخ�س�سون  والقت�سادين  احلكومات  لكن 
فاإن  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ب�سرية.  حياة  لكل  نقدية 
الأدوية  التي حتدد  النوع هي  احل�سابات من هذا 
التاأمن  نظام  يوفرها  التي  الطبية  العاجات  اأو 

ال�سحي الربيطاين مبيزانيته املحدودة.
   حتى الآن، وفًقا لتقديرات خمتلفة، ُقتل ما بن 
اأوكرانيا  يف  رو���س��ي  ج��ن��دي  و12000   7000
-اأع��ل��ن��ت رو�سيا  ف��رباي��ر   24 ال��ن��زاع يف  ب��دء  منذ 
اأي  تقدم  مار�س ومل   2 يف  قتيًا   498 رق��م  عن 
م��ع��ل��وم��ات اأخ����رى ح���ول ه���ذا امل��و���س��وع م��ن��ذ ذلك 
احلن. للمقارنة، ُقتل حوايل 15000 جندي يف 
الغزو ال�سوفياتي لأفغان�ستان، و8000 يف احلرب 
غري  )لكن  قليًا  اأك��رب  وع��دد  الأوىل،  ال�سي�سانية 

موؤكد( يف احلرب الثانية.
اإىل  ت�ستند  التي  التقريبية  التقديرات  وت�سري     
م��ع��ّدل احل��ي��اة ون�سيب ال��ف��رد م��ن ال��ن��اجت املحلي 
رو�سي  جندي   10000 مقتل  اأن  اإىل  الإجمايل، 
دولر.  مليارات   4 عن  تزيد  تكلفة  مع  �سيتوافق 
اإىل ذلك العواقب الوخيمة على  اأن ي�ساف  يجب 
ال�سحة العقلية لعائاتهم وجميع اجلنود الذين 
���س��ارك��وا يف احل���رب. يف الأي���ام والأ���س��اب��ي��ع املقبلة، 
الإجابة على �سوؤالن حا�سمن �ستحدد ما اإذا كانت 

تكلفة احلرب باهظة بالن�سبة لبوتن.
اأوًل، هل ميكن لل�سناعة الع�سكرية والدفاعية     
الواردات  ب��دون  احلياة  قيد  على  البقاء  الرو�سية 
والروبوتات  الإل��ك��رتون��ي��ات  م��ث��ل  التكنولوجية 
الغربية؟ ثانًيا، هل �سيكون  الدول  ال�سناعية من 
الراأي  لتحويل  كافيا  واخل�سائر  العقوبات  تاأثري 
�ستكون  ال��ك��رم��ل��ن  ���س��ل��ط��ة  اأن  درج����ة  اإىل  ال���ع���ام 
مهددة؟ لن يكون لل�سعوبات القت�سادية الأخرى 
التي تواجهها رو�سيا تاأثري على تداعيات ال�سراع 
اإل اإذا كان الزعيم يهتم حًقا بالتاأثري طويل المد 

للحرب على مواطنيه ...
ترجمة خرية ال�سيباين

هل �ستوؤدي احلرب االأوكرانية اإىل انهيار االقت�ساد الرو�سي؟

* اأ�ستاذ حما�سر اأول يف القت�ساد، كلية الإدارة بجامعة لنك�سرت

جمهر 
الأحداث

الدخول يف حرب ا�شتنزاف �شت�شتمر حتى ل ي�شتطيع اأحدهما ال�شمود

الفجر -بول فريونيك 
ترجمة خرية ال�سيباين

   احلرب اخلاطفة التي كان بوتني ياأملها مل تنجح، 
لكن احلرب ل تزال بعيدة عن نهايتها. بعد �شهر من 
غزو اأوكرانيا، يبدو اأن اجلي�س الرو�شي يف�شل الآن 
املدفعي  والق�شف  اجلوية  ال�شربات  من  حملة  �شن 
هذه،  ال�شتنزاف  حرب  جوف  ويف  للمدن.  الثقيل 
ال�شوؤال  يربز  ومميتة،  طويلة  تكون  باأن  تعد  التي 
على  ال�شمود  على  الأوكرانية  القوات  قــدرة  عن 

املدى الطويل يف مواجهة ال�شغط الرو�شي.

 قدرة القوات االأوكرانية على احل�سول على اأ�سلحة من الغرب �ستكون حا�سمة

املقاومة الوكرانية اىل متى؟

امكانيات الوكرانين حمدودة

املدد الغربي حا�سم

يعمل الرو�س على تدمري �سناعة الدفاع االأوكرانية

الق�سف واحل�سار ا�سرتاتيجية رو�سية
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عربي ودويل

اأم�س الأول  “قلقها”   الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن  اأعربت 
اأوكرانيا من ق�سف القوات الرو�سية لبلدة  اأن حّذرت  اخلمي�س بعد 

يعي�س فيها تقنيون يعملون يف حمطة ت�سرينوبيل النووية.
اأبلغتها  اأوكرانيا  اأّن  بيان  املتحدة يف  التابعة لاأمم  الوكالة  وذك��رت 
مدينة  يف  اأوك��ران��ي��ة  تفتي�س  نقاط  تق�سف  الرو�سية  ال��ق��وات  “باأّن 
�سافوتيت�س حيث يعي�س العديد من العاملن يف حمطة ت�سرينوبيل 
وقال  للخطر«.  يعّر�سهم  ق��د  م��ا  منها،  القريبة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
اأيام  “بعد  جاء  احل��ادث  اإّن  الذرية  الوكالة  مدير  غرو�سي  رافاييل 
اأخرياً  ت�سرينوبيل  حمطة  يف  الفنين  املوظفن  متّكن  م��ن  قليلة 
من التناوب والذهاب اإىل منازلهم يف �سافوتيت�س لأخذ ق�سط من 
الراحة بعد عملهم نحو اأربعة اأ�سابيع متوا�سلة«. و�سيطرت القوات 
من  فريقاً  لكّن  �سباط-فرباير،   24 يف  ت�سرينوبيل  على  الرو�سية 
كما  ال��ن��ووي��ة.  املن�ساأة  يف  عملهم  وا�سلوا  اأوك���راين  فني   100 نحو 
التي  املن�ساأة  الغابات يف حميط  اإىل حرائق  الأممية  الوكالة  اأ�سارت 
ووفقاً لل�سلطات   .1986 اأ�سواأ كارثة نووية يف التاريخ عام  �سهدت 
كبرية”،  اإ�سعاعية  خماوف  “اأّي  احلرائق  هذه  ت�سّكل  ل  الأوكرانية 
بدء  ومنذ  ال��ذري��ة.  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  معه  تّتفق  راأي  وه��و 
للطاقة  الدولية  الوكالة  رئي�س  ح��ّذر  الرو�سي  الع�سكري  الهجوم 
الذرية ب�سكل متكّرر من خماطر احلرب الأوىل من نوعها يف دولة 

ت�سّم 15 مفاعًا نووياً، بالإ�سافة اإىل ت�سرينوبيل.

الحّتاد  الأع�ساء يف  ال�27  ال��دول  ق��ادة  اأّن  الأوروب���ي  املجل�س  اأعلن 
انتخبوا خال قمة يف بروك�سل اأم�س الأول اخلمي�س البلجيكي �سارل 

مي�سال رئي�ساً لولية ثانية مّدتها �سنتان ون�سف.
 46 العمر  من  البالغ  الأ�سبق  البلجيكي  ال���وزراء  رئي�س  ومي�سال، 
روؤ���س��اء دول وح��ك��وم��ات الحتاد  م��ن قبل  ب��الإج��م��اع  انتخب  ع��ام��اً، 
لبحث  �ست  وخ�سّ بروك�سل  يف  عقدت  التي  قّمتهم  خ��ال  الأوروب���ي 

الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
وك���ان ه���ذا ال��ت��ج��دي��د م��ت��وّق��ع��اً ومل ي��رت���ّس��ح اأح���د ���س��ّده. ومي�سال، 
والو�سول  ال��زواي��ا  ت��دوي��ر  يف  واملتمّر�س  والفرنكوفوين  الليربايل 
كانون  م��ن  الأول  يف  الأوروب����ي  املجل�س  رئا�سة  ت��وىّل  و�سط  حللول 
30 ت�سرين  2019. و�ستنتهي وليته اجلديدة يف  الأول-دي�سمرب 

الثاين-نوفمرب 2024.
واأ�سبح من�سب رئي�س املجل�س الأوروبي دائماً بعد معاهدة ل�سبونة يف 
2009، وقد �سغله للمرة الأوىل البلجيكي هريمان فان رومبوي ثم 
البولندي دونالد تا�سك. وكا هذين الرجلن توىّل املن�سب لوليتن 
متتاليتن. ويتمّثل دور رئي�س املجل�س الأوروبي يف التح�سري لقمة 

روؤ�ساء دول وحكومات الحتاد الأوروبي واإدارتها.

وفرن�سا  وبريطانيا  الأوروب����ي  والحت���اد  املتحدة  ال��ولي��ات  نا�سدت 
طالبان  حركة  اخلمي�س  م�سرتك  بيان  يف  وال��روج  وكندا  واإيطاليا 

“العودة” عن قرار اإغاق مدار�س البنات الثانوية يف اأفغان�ستان.
باأن  املت�سّددة  احلركة  تطالب  اإنها  بيانها  يف  الغربية  القوى  وقالت 
واأغلقت  الأربعاء  اّتخذته  الذي  القرار  عن  عاجلة”  ب�سورة  “تعود 
مب��وج��ب��ه امل���دار����س ال��ث��ان��وي��ة يف وج���ه ال��ف��ت��ي��ات الأف��غ��ان��ي��ات. وحّذر 
البيان من اأّن عدم الرتاجع عن هذا القرار �سيقّو�س اآمال احلركة 
“ت�سبح  اأن  يف  اأفغان�ستان  وط��م��وح  دول��ي��ة  �سرعية  على  باحل�سول 
يف  الغربية  ال��ق��وى  واع��ت��ربت  الأمم«.  جمتمع  يف  حم��رتم��اً  ع�سواً 
ارتياد  م��ن  الفتيات  منع  على  امل��ت�����س��ّددة  احل��رك��ة  اإ���س��رار  اأّن  بيانها 
املدار�س الثانوية “�ستكون له تداعيات حتمية على فر�س طالبان يف 
احل�سول على دعم �سيا�سي و�سرعية، �سواء يف الداخل اأو يف اخلارج”، 
و”النمو  الجتماعي”  “التما�سك  على  اأي�ساً  عواقب  من  حم��ّذرة 
اأفغاين،  مواطن  “كّل  اأّن  على  البيان  و���س��ّدد  للباد«.  القت�سادي 
اأكان فتى اأم فتاة ، ذكراً اأم اأنثى، له حّق مت�ساو يف التعليم على جميع 
امل�ستويات ويف جميع مقاطعات الباد«. ومنذ ا�ستولت طالبان على 
ممنوعات  والفتيات  الفائت  اآب-اأغ�سط�س  يف  اأفغان�ستان  يف  ال�سلطة 
باإعادة  �سمحت  املت�سّددة  احلركة  لكّن  الثانوية.  املدار�س  ارتياد  من 
فتح هذه املدار�س الأربعاء يف قرار ما لبثت اأن تراجعت عنه يف اليوم 

نف�سه  ،  دون اأن تو�سح اأ�سباب هذا الت�سارب يف القرارات.

عوا�سم

فيينا

بروك�سل

وا�سنطن

بايدن يزور بولندا قرب احلدود االأوكرانية 
•• بروك�سل-اأ ف ب

يزور مدينة قريبة  بولندا حيث  اإىل  بايدن  الأمريكي جو  الرئي�س  توجه 
من احلدود الأوكرانية مت�سدرا اللتزام الغربي مبواجهة الغزو الرو�سي 

لأوكرانيا الذي يتخذ منحى حرب ا�ستنزاف.
ويف اأوكرانيا ي�سهد الو�سع املزيد من التدهور يف مدينة ماريوبول املدمرة 
“جماعي”  الرو�س برتحيل  الأوكرانيون  اإذ يتهم  الرو�سي،  الق�سف  جراء 

لآلف من �سكان املدينة اإىل رو�سيا.
بوي�سنكو م�ساء  اآزوف فادمي  الواقعة على بحر  املدينة  بلدية  رئي�س  وافاد 
اخلمي�س على تلغرام عن اقتياد 15 األفا من �سكان ماريوبول “ق�سرا” اإىل 
من �سكان  “م�سادرة جوازات ال�سفر الأوكرانية”  رو�سيا يف حافات وعن 
مل يتمكنوا من مغادرة املدينة. من جهته اأعلن زعيم جمهورية ال�سي�سان 
الرو�سية رم�سان قديروف اخلمي�س اأن قواته التي تقاتل اإىل جانب اجلي�س 
من  الإ�سرتاتيجية،  ال�ساحلية  املدينة  بلدية  مبنى  على  �سيطرت  الرو�سي 
اأن يكون من املمكن التثبت من ذلك من م�سدر م�ستقل، فيما يوؤكد  دون 

اجلي�س الأوكراين اأن ماريوبول مل ت�سقط بعد.
مهدمة  مبانيها  ملدينة  جوية  م�ساهد  الرو�سي  التلفزيون  بث  جانبه،  من 

قال اإنها ماريوبول، نا�سبا الدمار اإىل “القومين” الأوكرانين.
اأم�س  ميدفيديف   دم��ي��رتي  الرو�سي  الأم���ن  جمل�س  رئي�س  نائب  واأع��ل��ن 
تتوا�سل  اأن  “يجب  نوفو�ستي  ري��ا  وكالة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  اجلمعة 
�ساح  بنزع  القا�سي  هدفها  حتقق  اأن  اإىل  الباد”  جممل  “يف  العملية 
مرددا بذلك خطاب الرئي�س فادميري  اأوكرانيا واجتثاث النازية فيها”، 

بوتن.

ا�شرت�شاء طهران �شي�شدم اإ�شرائيل 

جون بولتون: بايدن رمبا قدم تنازاًل انتحاريًا الإيران

احلكومة الإثيوبية اأعلنت »هدنة اإن�شانية مفتوحة«

متمردو منطقة تيغراي االإثيوبية يلتزمون وقف اإطالق النار 

عقوبات اأمريكية جديدة على بيونغ يانغ  ••وا�سنطن-اأ ف ب

اأعلنت الوليات املّتحدة  اأم�س الأول 
عقوبات  ف��ر���س��ت  اأّن����ه����ا  اخل��م��ي�����س 

يانغ  بيونغ  اإط���اق  بعد  �سمالية  وك��وري��ة  رو�سية  كيانات  على  ج��دي��دة 
�ساروخاً بال�ستياً عابراً للقارات �سقط يف املنطقة القت�سادية اخلال�سة 

لليابان.
والأ�سخا�س  الكيانات  اإّن  بيان  يف  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وق��ال��ت 
اإىل  ح�ّسا�سة  م��واد  “بنقل  مّتهمون  العقوبات  ه��ذه  ا�ستهدفتهم  الذين 

برنامج كوريا ال�سمالية ال�ساروخي”. 
واأ�سافت اأّن “هذه الإجراءات تندرج يف اإطار جهودنا امل�ستمّرة لتقوي�س 
كوريا  “جمهورية  ال�سعبية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة  ق���درة 

على تطوير برناجمها ال�ساروخي وت�سليط  ال�سعبية الدميوقراطية” 
العاملي”  امل�����س��رح  رو���س��ي��ا على  تلعبه  ال���ذي  امل����وؤذي  ال���دور  ال�����س��وء على 

بتقدميها مثل هكذا م�ساعدة لبيونغ يانغ.
واأطلقت كوريا ال�سمالية اخلمي�س �ساروخاً بال�ستياً عابراً للقاّرات �سقط 

يف املنطقة البحرية القت�سادية اخلال�سة لليابان.
واأو�سحت الوزارة اأّن العقوبات اجلديدة ا�ستهدفت كيانن رو�سين هما 
اإىل رجل  بالإ�سافة  بروفبود�سيبنيك”،  كي  اإف  وبي  “اآردي�س غروب” 

رو�سي يدعى اإيغور األك�سندروفيت�س ميكورين.
اأما يف كوريا ال�سمالية، فقد ا�ستهدفت العقوبات الأمريكية �سخ�ساً يدعى 

ال�سوؤون  وم��ك��ت��ب  ���س��ول  ���س��ون��غ  ري 
لاأكادميية  ال���ت���اب���ع  اخل���ارج���ي���ة 
الثانية للعلوم الطبيعية. ومل حتّدد 
اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة ال���رواب���ط 
ال�ساروخي.  ال�سمالية  ك��وري��ا  وب��رن��ام��ج  الكيانات  ه��ذه  ب��ن  املفرت�سة 
وبح�سب و�سائل اإعام ر�سمية يف بيونغ يانغ فاإّن الزعيم الكوري ال�سمايل 
كيم جونغ-اأون اأ�سرف �سخ�سياً اخلمي�س على اختبار “نوع جديد” من 

ال�سواريخ البال�ستية العابرة للقارات.
وقالت وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�سمالية “اأُجريت جتربة اإطاق 
التابع  هوا�سونغفو-17  للقارات  العابر  اجل��دي��د  البال�ستي  ال�����س��اروخ 
للقوات الإ�سرتاتيجية جلمهورية كوريا الدميوقراطية ال�سعبية يف 24 

اآذار-مار�س بتوجيه مبا�سر من كيم جونغ-اأون«.

يف اأ�سواق لبنان.. ال م�سرتين واخل�سراوات »للت�سوير فقط«
ي�ساألون عن  اأم��ام �سناديق اخل�سراوات  النا�س مي��رون من  اآخ��ر.  ي�سبه عاما 
لرية  األ��ف   50 يكلف  ب��ات  ال��واح��د  التبولة  �سحن  �سريهم،  ويكملون  ال�سعر 

لبنانية«.
واأو�سح: “بالن�سبة للمواطن �ساحب الدخل العادي الأمر بات �سبه م�ستحيل 
وغري مقبول. الأ�سعار تختلف من يوم اإىل اآخر”، وت�ساءل: “اإىل اأين �سن�سل؟ 

ومن امل�سوؤول؟ ل نعلم«.
األ��ف لرية   120 اإىل  اللوبياء و�سل  “�سعر كيلو  املتاجر:  اأح��د  وق��ال �ساحب 
لبنانية. املارة يلتقطون ال�سور لاأ�سعار مع اللوبياء ويعر�سونها على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي. هم يكتفون بذلك«.
ويف ال�سياق ذاته، قال ع�سو اللجنة الوطنية الزراعية يف الهيئات القت�سادية 
مربر  الوقت  هذا  يف  والورقيات  اخل�سراوات  اأ�سعار  “ارتفاع  اإن  ج��راح،  خري 
رئي�سيا  م�����س��درا  ي�سكل  ال���ذي  ال��ب��ق��اع  �سهل  يف  تنبت  ل  لأن��ه��ا  ن�سبي،  ب�سكل 

للخ�سراوات يف لبنان قبل اأوا�سط �سهر اأبريل«.
هو  للخ�سار  احل��ايل  “امل�سدر  عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ج��راح  واأ���س��اف 
ال�سهول ال�ساحلية القريبة من البحر، واخليم البا�ستيكية، اأو ال�سترياد من 
�سوريا. كلفة الإنتاج مرتفعة حاليا ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الأ�سمدة واملحروقات 
لت�سغيل املولدات وامل�سخات مع النقطاع �سبه الكلي للتيار الكهربائي، لكن يف 
املح�سلة هناك ا�ستغال امل�ستهلك لاأ�سف، يف غياب الرقابة من قبل الوزارات 

املعنية«.
ومن جهة اأخرى، قال رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك زهري برو اإنه “عندما 
انخف�س �سعر الدولر من 34 األف لرية حتى 20 األفا، كان هذا النخفا�س 
املقبلة  النيابية  النتخابات  مرحلة  ل�ستباق  لبنان  م�سرف  نفذه  م�سطنعا 
ومترير املرحلة ببع�س ال�ستقرار، وقد كلف هذا الأمر م�سرف لبنان مئات 
ماين الدولرات متدخا يف ال�سوق النقدي لكبح �سعر الدولر من دون اأي 

تغيري حقيقي ملعاجلة الو�سع القت�سادي املتدهور اأ�سا يف لبنان«.
“يبدو مع حترك امل�سارف  واأ�ساف برو يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: 
وال�سغط على حاكم م�سرف لبنان، عاود الدولر الرتفاع، وهذا ما توقعناه 
القت�سادية  للم�ساكل  ج��ذري��ة  معاجلة  اإىل  بحاجة  الأم���ر  اإن  حينها  وقلنا 

والو�سع املتاأزم«.
تتغري،  اقت�سادية مل  �سيا�سات  ناجت عن  امل�سار  “هذا  بالقول:  امل�سوؤول  وختم 
وما جرى لعبة بالدولر خلف�س �سعره ب�سكل حمدود، وقد انخف�ست اأ�سعار 
باملئة،   42 ال��دولر حينها  �سعر  تراجع  باملئة فقط يف حن   4 بن�سبة  ال�سلع 
وهذا يعني اأن كبار التجار اأبقوا على الأ�سعار مرتفعة ب�سكل كبري لأنهم لن 
يدركون  وهم  الغذائية،  وامل��واد  ال�ستهاكية  ال�سلع  اأ�سعار  بخف�س  يغامروا 
جيدا اأن النخفا�س م�سطنع ولن يدوم ليعود الدولر اإىل الرتفاع فيدفعون 

الثمن من اأر�سدتهم«.

•• بريوت-وكاالت

قبل اأيام من قدوم �سهر رم�سان، �سجلت اأ�سعار اخل�سراوات يف لبنان ارتفاعا 
الأزمات  خلفية  على  واملحروقات  ال��دولر  قفزات  مع  ب��امل��وازاة  م�سبوق،  غري 

املحلية واحلرب الدائرة يف اأوكرانيا.
املثال  �سبيل  على  اخليار  كيلو  �سعر  بلغ  نوعها،  من  الأوىل  هي  ظاهرة  ففي 
30 األف لرية لبنانية، اأما �سعر كيلو الطماطم فو�سل اإىل 25 األف لرية يف 

بع�س املتاجر.
ويتخوف اللبنانيون من تبعات انعكا�س احلرب واأزمة املحروقات العاملية من 
امل��وازي��ة من جهة  ال�سوق  ال���دولر يف  �سعر �سرف  ال�ستقرار يف  وع��دم  جهة، 

اأخرى.
“هذا العام ل  يف �سوق اخل�سراوات بالعا�سمة، قال يو�سف وهو من بريوت: 

•• وا�سنطن-وكاالت

الأمن  ل�سوؤون  الأ�سبق  امل�ست�سار  �سدد 
القومي جون بولتون على اأن الإميان 
املتعمد  ب��اجل��ه��ل  امل���ق���رتن  الأع����م����ى 
ل��ي�����س معادلة  ب��ال��غ��ط��ر���س��ة  وامل��ح��ن��ك 
قريباً  ذل���ك  �ستكت�سف  ك��م��ا  ل��ل��ن��ج��اح، 
“وا�سنطن  يف  وك��ت��ب  ب���اي���دن.  اإدارة 
التنازلت  ع��ام على  بعد  اأن��ه  بو�ست” 
الأمريكية املذلة اإىل الدولة الإرهابية 
ينه�س  الأر����س،  الأك��رث فظاعة على 
الت��ف��اق ال��ن��ووي م��ن امل���وت. �سي�سعد 
ال�سمالية  ك����وري����ا  وي�����س��ج��ع  اإي��������ران 
وير�سي ال�سن ورو�سيا. كما �سي�سدم 
ويعر�س  وا�سنطن  وحلفاء  اإ�سرائيل 

الوليات املتحدة والعامل للخطر.

بايدن يعر�س ا�شت�شالمه
امل�سوؤولن  املفاو�سات، قلة من  خال 
اأ�سا�سية  بتفا�سيل  علمت  الإدارة  يف 
املراقبون  ع��رف  بينما  الت��ف��اق،  ع��ن 
العري�سة  اخل���ط���وط  اخل���ارج���ي���ون 
ف��ق��ط. مل ت��ك��ن ه���ذه ال�����س��ري��ة تهدف 
معلومات  م��ن  الأع�����داء  ح��رم��ان  اإىل 
اأدرك��ت عر�س  اإي��ران  اأن  ح�سا�سة، مبا 
بال�ست�سام،  ب��اي��دن  الرئي�س  ف��ري��ق 
بل لإبقاء م�سمونه الكامل بعيداً من 
الراأي العام الأمريكي. اخلوف من رد 
فعل �سيا�سي �ساطع �سد التفاق متتع 
بعد  الفعل  رد  �سيثور  جيد؛  باأ�سا�س 
ف��رتة، مع الإع��ان عن اتفاق و�سيك 
اللحظة،  ت��ل��ك  يف  ل��ل��ت��ق��اري��ر.  وف���ق���اً 
حقوقه  تاأكيد  ال�سيوخ  جمل�س  على 

الد�ستورية يف اإبرام املعاهدات.

�شربة مميتة
 2015 ات���ف���اق  اأن  ب��ول��ت��ون  اأ����س���اف 

•• اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اإقليم تيغراي الذين يخو�سون �سراعا  تعهد املتمردون يف 
منذ 17 �سهرا مع اجلي�س الإثيوبي، احرتام وقف اإطاق 
“هدنة  الإثيوبية  احلكومة  اإع��ان  من  �ساعات  بعد  النار، 

اإن�سانية مفتوحة«.
وقال املتمردون يف بيان �سدر �سباح اأم�س اجلمعة اإن حكومة 
تيغراي تلتزم تنفيذ وقف الأعمال العدائية ب�سكل فوري” 
ملمو�سة  اإج���راءات  “اتخاذ  اإىل  الإثيوبية  احلكومة  ودع��وا 
لت�سهيل الو�سول غري املقيد اإىل منطقة تيغراي” الواقعة 

يف �سمال اإثيوبيا حيث يواجه مئات الآلف خطر املجاعة.
مفتوحة”  اإن�سانية  “هدنة  الإث��ي��وب��ي��ة  احلكومة  واأع��ل��ن��ت 
يف  اأملها  مبدية  ت��ي��غ��راي،  يف  ف��وري  ب�سكل  املفعول  �سارية 
الإ�سراع باإي�سال امل�ساعدات الطارئة اإىل املحتاجن يف هذه 
عن  اإن�سانية  م�ساعدات  قافلة  اأي  ت�سل  مل  حيث  املنطقة 

طريق الرب منذ 15 كانون الأول-دي�سمرب.
اإطاق  وق��ف  اإجن��اح  اأنهم عازمون على  املتمردون  واأو���س��ح 
بامل�سائل  ال�سيا�سية  امل�����س��ائ��ل  “ربط  اأن  م��ع��ت��ربي��ن  ال��ن��ار 
لكنهم اأكدوا اأنهم “�سيبذلون  الإن�سانية اأمر غري مقبول”، 

ق�سارى جهدهم ملنح ال�سام فر�سة«.
تتواجه القوات املوالية للحكومة ومتمردو تيغراي يف �سمال 
ت�سرين  اأح��م��د يف  اأب��ي��ي  ال���وزراء  رئي�س  اأر���س��ل  اإثيوبيا منذ 
املحلية  ال�سلطات  الفدرايل لطرد  الثاين-نوفمرب اجلي�س 
التابعة اآنذاك جلبهة حترير �سعب تيغراي التي كانت حتتج 

على �سلطته منذ اأ�سهر.
�سعب  حترير  جلبهة  التابعة  املتمردة  القوات  ا�ستعادت  ثم 
ذلك  منذ  النزاع  وامتد  تيغراي  اقليم   2021 يف  تيغراي 

احلن اىل منطقتي اأمهرة وعفر املجاورتن.
وت�سبب النزاع الذي ا�ستمر 17 �سهرا تقريبا باأزمة اإن�سانية 
خطرة يف �سمال اثيوبيا حيث هناك اأكرث من ت�سعة ماين 

املواد  اي�سال  “دون  النزاع حال  اإن  الوكالة الأممية  وقالت 
الغذائية والوقود اإىل تيغراي منذ منت�سف كانون الأول/

دي�سمرب«.
امل�ساعدات  ق��واف��ل  م���رور  عفر  منطقة  يف  امل��ع��ارك  وتعيق 
الغذائية والوقود على الطريق الربي الوحيد الذي يربط 

بن �سيمريا، عا�سمة عفر، وميكيلي عا�سمة تيغراي.
على  فعلي”  اإن�����س��اين  ب”ح�سار  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت���ن���دد 
ت��ي��غ��راي، ت��ت��ب��ادل احل��ك��وم��ة وامل��ت��م��ردون الت��ه��ام��ات ب�ساأن 

امل�سوؤولية عنه.
ويحاول دبلوما�سيون اأجانب بقيادة اأولو�سيغون اأوبا�ساجنو، 

برنامج  بح�سب  اإن�سانية  م�ساعدة  اإىل  ح��اج��ة  يف  �سخ�س 
الأغذية العاملي.

يف تيغراي، قدر برنامج الأغذية العاملي يف كانون الثاين-
من  امل��ئ��ة  يف   83 ميثلون  �سخ�س  م��اي��ن   4،6 اأن  يناير 
البالغ عددهم حواىل �ستة ماين، يعانون  �سكان املنطقة 
“نق�سا  مليونان  ي��ع��اين  فيما  الغذائي”  الأم���ن  “انعدام 

�سديدا يف الطعام«.
اأن  ت��ي��غ��راي، كما  األ���ف �سخ�س م��ن   400 اأك���رث م��ن  ون���زح 
الأمم  و�سف  بح�سب  فعلي  حل�سار  اأي�سا  تخ�سع  املنطقة 

املتحدة.

اأ�سدقاء  عليها  يح�سل  مم��ا  اأف�����س��ل 
الذين  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  وح���ل���ف���اء 
تخ�سيب  ع��ن  التخلي  عليهم  ي��ج��ب 
تراخي�س  على  للح�سول  اليورانيوم 
لاأغرا�س  الأمريكية  التكنولوجيا 
املدنية. عرب ال�سماح لإيران بتخ�سيب 
مت  امل��ف��اع��ات،  لت�سغيل  ال��ي��وران��ي��وم 
%70 من  اإي����ران م��ن اإمت���ام  متكن 
اأج����ل تخ�سيب  ال��ع��م��ل امل��ط��ل��وب م��ن 
اليورانيوم لأغرا�س الت�سليح. وكانت 
التاأكيدات ب�ساأن تقلي�س “زمن اخلرق 
النووي” لإي��ران غري منا�سبة ب�سكل 
الوليات  ام��ت��اك  م��دع��ي��ة  ط��ف��ويل، 
امل���ت���ح���دة م���ع���ل���وم���ات ج���وه���ري���ة عن 
�سا�سل  الفعلية وعن تطور  الأع��داد 
اأجهزة الطرد املركزي الإيرانية. اأبعد 
اأي�ساً  كانت هنالك  العيوب،  من هذه 
انتهاكات اإيران اخلا�سة التي فاقمت 

عيوب التفاق.

تنازل انتحاري
 تق�شعر له الأبدان

مع بروز تفا�سيل حمددة عن التفاق 
ب�سكل  �سوءاً  ال�سورة  �ستزداد  املجدد، 
حتمي. اأحد اجلوانب اخلطرية ب�سكل 

التحول  م��ن  اإي����ران  م��ن��ع  اإزاء  ج��دي��اً 
بان�سحاب  فالتهديد  ن��ووي��ة  ق��وة  اإىل 
الوليات املتحدة من التفاق النووي 
تامة  �سدقية  وذا  ق��وي��اً  ردع����اً  ي��وف��ر 
التفاق  ت��ق��وي�����س  اإي������ران  مل���ح���اولت 

جمدداً.

هدف مثايل
اأ�سار بولتون اإىل اأنه مع اإمتام التفاق 
اأ�سا�سي، تربز م�سائل د�ستورية  ب�سكل 
لتو�سيف و�سعه املنا�سب. مبوجب اأي 
من  الثانية  للمادة  متجان�سة  ق���راءة 
الد�ستور، يجب على بايدن اإحالة هذا 
الإجراء اإىل جمل�س ال�سيوخ كمعاهدة 
مقرتحة ملعرفة ما اإذا كان ثلثا اأع�ساء 
ال�سيوخ احلا�سرين يوافقون  جمل�س 
عليه. لقد تفرج جمل�س ال�سيوخ على 
تاآكل �ساحياته ب�ساأن امل�سادقة على 
املعاهدات طوال عقود، اإن مل يكن قد 

مكنها اأي�ساً.
يعك�س هذا  اأو  �سيوقف  �سيء  لكن ل   
التاآكل ما مل يقرر القتال للدفاع عن 
مقا�سد وا�سعي الد�ستور. اإن التفاق 
النووي، وخ�سو�ساً على �سوء ق�سية 
هدف  ه��و  املتاأ�سلة”،  “ال�سمانات 

ب�سكل قاتل. لقد جتاهل  كان معيوباً 
اإي��ران كذبت  اأن  الدليل الوا�سح على 
الأ�سلحة  ت�سنيع  اأه��داف  ب�ساأن  دوم��اً 
ال��ن��ووي��ة وق���د دع��م��ت��ه لح��ق��اً بيانات 
الإ�سرائيلي  الق��ت��ح��ام  م��ن  ���س��اح��ق��ة 
النووي.  ط���ه���ران  لأر����س���ي���ف  امل���ذه���ل 
اإيران  نوايا  اأهمية  من  التفاق  وقلل 
ال�سرتاتيجية للح�سول على اأ�سلحة 
نووية ب�سفتها اأوهاماً مما �سكل �سربة 
مميتة لأي فر�سة هادفة اإىل الق�ساء 
مل  ال��ن��ووي.  النت�سار  تهديدات  على 
ت��وؤ���س�����س م��ف��او���س��ات م��ا ق��ب��ل التفاق 
الت�سليحية  اإيران  اأ�سا�س جلهود  خط 
اأن  ع��ن  م����راراً  الك�سف  ومت  ال�سابقة 
غري  بالتفاق  اخلا�سة  التحقق  بنود 
منا�سبة. وبعيداً من جتاهل ا�ستمرار 
التقليدية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ت��ه��دي��دات��ه��م 
والإرهابية، عزز اتفاق 2015 و�سع 
الأ�سول  الإيرانين عرب فك جتميد 
لقدرات  امل��ق��ي��دة  ال��ع��ق��وب��ات  واإل����غ����اء 

احلر�س الثوري.

الأكرث خطورة
تابع بولتون اأن الأخطر من ذلك هو 
اأمريكية  معاملة  على  اإي��ران  ح�سول 

خا�س هو “ال�سمانات املتاأ�سلة” التي 
حتدثت عنها وكالة رويرتز يف فرباير 
ب�سمانات  ط��ه��ران  طالبت  -���س��ب��اط. 
حيال عدم اإمكانية ان�سحاب اأي رئي�س 
امل�ستقبل.  يف  الت���ف���اق  م��ن  اأم��ري��ك��ي 
د�ستوري  غ��ري  ال��ت��ن��ازل  ه���ذا  �سيكون 
ورمب���ا ان��ت��ح��اري��اً. ذك���رت ال��وك��ال��ة اأن 
وا�سنطن  تاأكيدات  بعد  ه��داأت  اإي���ران 
وهي  املتاأ�سلة”،  “ال�سمانات  ع��ن 
اأن  ميكن  الأب����دان  لها  تق�سعر  جملة 

يتمحور حولها النقا�س املقبل.

ق�شر نظر
ما  مبقدار  برئا�سته  بايدن  �سيخاطر 
اإيران.  ل�سالح  خلفائه  تقييد  يحاول 
امل�ستقبلين  الروؤ�ساء  اأيدي  تكبيل  اإن 
م���ن اأج�����ل اإع���ط���اء اأف�����س��ل��ي��ة لإي�����ران 
للغاية  �سيكون غري م�سبوق وخطرياً 
الأمريكية.  املعاهدات  اإب��رام  تاريخ  يف 
لي�س ه��ذا الأم��ر جم��رد خ��اف حول 
مزايا اأحد جوانب التفاق، اأو التفاق 
بيت  ا�ستعداد  م��دى  ح��ول  ب��ل  نف�سه، 
لتعري�س  ال���ن���ظ���ر  ق�����س��ري  اأب���ي�������س 
اأجل  م��ن  للخطر  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اإب����رام ات��ف��اق وح�����س��ب. ل��و ك��ان بايدن 

م��ث��ايل ل��ت��اأك��ي��د م�����س��وؤول��ي��ات جمل�س 
ال�سيوخ الد�ستورية.

ما الذي ميكنه فعله؟
اإىل جمل�س  اإر���س��ال الت��ف��اق  اإن ع��دم 
موقع  يف  ب���اي���دن  ���س��ي�����س��ع  ال�����س��ي��وخ 
املزدري لدور املجل�س يف امل�سادقة على 
ف�سيتوجب  اإذا حدث ذلك  املعاهدات. 
على جمل�س ال�سيوخ ا�ستخدام �سلطته 
ال��د���س��ت��وري��ة حل��ج��ب امل���واف���ق���ة على 
املنا�سب  اإىل  بايدن  مر�سحي  جميع 
يغري  اأن  اإىل  والتنفيذية،  الق�سائية 
���س��ت��دف��ع خطوة  ق��������راره.  ال���رئ���ي�������س 
النتباه  تركيز  اإىل  ال�سيوخ  جمل�س 
ال��ع��ي��وب اجل��وه��ري��ة يف التفاق  ع��ل��ى 
على  واأخطارها  اإحياوؤه  املعاد  النووي 
الباد  وع��ل��ى  امل�ستقبلين  ال��روؤ���س��اء 
الغالبية  حت��ق��ق  مطلب  اإن  ع��م��وم��اً. 
امل��و���س��وف��ة لإب����رام امل��ع��اه��دات يعك�س 
الد�ستور  لوا�سعي  ال��را���س��خ  الإمي���ان 
باأن املعاهدات هي خطوات ا�ستثنائية 
عن  ج��داً  وخمتلفة  املتحدة  للوليات 

الت�سريعات العادية.

لي�شت ق�شية �شيا�شية
حزبياً،  يكون  األ  النقا�س  على  يجب 
ي�ستبعد  ب���ول���ت���ون  اأن  م���ن  ب���ال���رغ���م 
ال�سيوخ  جمل�س  اأن  وي�����س��ي��ف  ذل���ك. 
ق���د ي��ك��ون م��ن��ق�����س��م��اً ب��ال��ت�����س��اوي بن 
لكن  والدميوقراطين،  اجلمهورين 
اللحظة؛  ان��ت��ه��از  ع��ل��ى اجل��م��ه��وري��ن 
على  واح��د  هنالك دميوقراطي  رمبا 
الأقل يهتم باإجبار الإدارة على اإر�سال 
وفقاً  الت�سويت  اإىل  ال��ن��ووي  الت��ف��اق 
الد�ستور. هذه ق�سية ح�سن  ملقت�سى 
�سيا�سية،  العام ل ق�سية  لل�ساأن  اإدارة 

يختم بولتون.

منذ  الإفريقي،  للقرن  اخلا�س  الإفريقي  الحت��اد  مبعوث 
اأ�سهر تنظيم حمادثات �سام، دون اإحراز تقدم ملمو�س.

وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية يف وقت مبكر اجلمعة اإن 
وا�سنطن التي كان مبعوثها اخلا�س للقرن الإفريقي ديفيد 
�ساترفيلد يف اإثيوبيا هذا الأ�سبوع “حت�س جميع الأطراف 
اإعان الهدنة بهدف التو�سل اإىل وقف  اإىل  على ال�ستناد 
الرتتيبات  ي�سمل  ودائ����م  عليه  م��ت��ف��او���س  ال��ن��ار  لإط����اق 

الأمنية ال�سرورية«.
اإن  اأبابا  اأدي�س  من جانبه، قال ممثل الحت��اد الأوروب��ي يف 
اأقرتها  “الحتاد الأوروب��ي يرحب بالهدنة الإن�سانية التي 
ح��ك��وم��ة اإث��ي��وب��ي��ا ووق���ف الأع���م���ال ال��ع��دائ��ي��ة ال���ذي قررته 

�سلطات تيغراي«.
الأزم���ات  جمموعة  ل��دى  املحلل  داف��ي�����س��ون  ول��ي��ام  ويعتقد 
الدولية يف اإثيوبيا اأن “اإي�سال امل�ساعدات بدون �سروط اأو 
بناء ثقة كافية لتمهيد الطريق  اأي�سا يف  قيود قد ي�ساعد 
اأم����ام حم��ادث��ات ل��وق��ف اإط����اق ال��ن��ار، ويف ن��ه��اي��ة املطاف، 

للحوار«.
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة اأع��ل��ن��ت “وقف اإط���اق ال��ن��ار م��ن جانب 
بعدما  املا�سي،  حزيران-يونيو   28 يف  تيغراي  يف  واحد” 
ع�سكرية  ان��ت�����س��ارات  ت��ي��غ��راي  �سعب  حت��ري��ر  جبهة  حققت 

مفاجئة وا�ستعادت املنطقة من القوات الفدرالية.
 ،2021 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف  ا�ستد  القتال  لكن 
وادع����ى امل��ت��م��ردون يف وق���ت م��ا اأن��ه��م ع��ل��ى م�����س��اف��ة 200 

كيلومرت من العا�سمة اأدي�س اأبابا.
وتراجعوا يف نهاية كانون الأول-دي�سمرب اإىل تيغراي، بعد 
هجوم م�ساد للجي�س الإثيوبي الذي اأ�سار اإىل اأنه لن يدخل 

املنطقة.
اأنها  اإل  مفاو�سات  فر�س  يف  اآم���ال  الن�سحاب  ه��ذا  واأث���ار 
تبددت مع اإعان جبهة حترير �سعب تيغراي اأنها ا�ستاأنفت 

القتال يف عفر نهاية كانون الثاين- يناير.
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عربي ودويل

ال�سني هي الدولة الوحيدة التي ميكن اأن متار�س 
�سغًطا كافًيا على رو�سيا للتو�سل اإىل وقف الإطالق النار

من خالل لعب دور الو�ساطة وامل�ساعدة يف اإنهاء 
ال�سراع, ميكن لل�سني اأن ت�سرب ع�سفورين بحجر واحد

عيون العامل كله موجهة اإليها:

هل ت�ستطيع ال�سني »وهل تريد« اإنهاء احلرب يف اأوكرانيا...؟
•• الفجر -غابرييل اأوميت - ترجمة خرية ال�سيباين

الدويل  املجتمع  من  متزايدة  ل�شغوط  ال�شني  تتعر�س      
عيون  ملاذا  لكن  اأوكرانيا.  يف  احلرب  من  موقفها  لتو�شيح 
تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  هو  ما  بكني؟  على  كله  العامل 

ال�شني يف اأعقاب ال�شراع وما هي عالقتها برو�شيا؟ 

يف ما يلي حماولة للتو�شيح:
هل ميكن لل�شني التدخل ع�شكريا يف اأوكرانيا؟

القادة  زيلين�شكي  فولودميري  ــراين  الأوك الرئي�س  دعا     
اإىل  الن�شمام  اإىل  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  يف  ال�شينيني 
ي�شتمر  حيث  الرو�شية”  الهمجية  “اإدانة  يف  الغربيني 
كل  الأوكرانيني  املدنيني  اأرواح  اإزهــاق  يف  مو�شكو  هجوم 

جون�شون  بوري�س  الربيطاين  الــوزراء  رئي�س  وحذا  يوم. 
حذوه يف اليوم التايل.

    يف وقت �شابق، حذر الرئي�س الأمريكي جو بايدن نظريه 
املحتمل  التدخل  “عواقب”  من  بينغ،  جني  �شي  ال�شيني، 

ل�شالح رو�شيا بالن�شبة لل�شني.
   يف غ�شون ذلك، تنفي بكني التفكري يف دعم رو�شيا. ويتفق 

خرباء حتدثنا اإليهم على اأن لل�شني الكثري مما �شتخ�شره 
اإذا تدخلت ع�شكرًيا يف ال�شراع الذي ميزق اأوكرانيا.

تتدهور  اأن  ا�شتمرت احلرب، هناك خطر كبري يف  »اإذا     
الأو�شاع وتنزلق، وتعلم ال�شني اأنه يف تلك احلال، �شت�شّر 
التداعيات بالقت�شاد العاملي، وبالتايل باقت�شادها، يو�شح 

ال�شفري الكندي ال�شابق لدى ال�شني، غي �شان جاك.

بايدن حذر ال�سن من التورط يف ال�سراعالرئي�س الوكراين زيلين�سكي طالب بكن بالتو�سطمتانة العاقة تربر الو�ساطة

ا�ستمرار احلرب يهدد القت�ساد العاملي وبالتايل ال�سيني

تطرح نف�شها القوة العظمى القادمة، لكنها ل متلك خربة على امل�شرح الدويل للعب دور الو�شيط

ي�شرتكان يف اإدانة الهيمنة الغربية على العالقات 
الدولية، ويريدان و�شع حد للنظام العاملي الليربايل 

للعب  ال���دويل  امل�سرح  على  اخل��ربة 
���س��ي��ك��ون من  ك��م��ا  ال���و����س���ي���ط.  دور 
ال�سعب عليها اأن تتوىل هذا الدور، 
لأن اأحد املبادئ الأ�سا�سية ل�سيا�ستها 
اخلارجية هو عدم التدخل يف �سوؤون 

دولة اأخرى.

ال�سن، وخا�سة، هل ت�ستطيع حًقا 
ال�سراع؟  هذا  كو�سيط يف  تعمل  اأن 
�سيكون الأمر معقًدا، وفق جي �سان 

جاك.
   »اإنها تقدم نف�سها على اأنها القوة 
متلك  ل  لكنها  ال��ق��ادم��ة،  العظمى 

عن انتقادنا يف �سينجيانغ، وتوقفوا 
عن انتقادنا ب�ساأن الو�سع يف التبت 
ال�سن  ب��ح��ر  واإن  ك���ون���غ،  وه���ون���غ 

اجلنوبي ملكنا«.
ن��ع��رف ك��ل هذا،  اأن     لكن مب��ج��رد 
������س�����وؤال واح��������د: ه����ل تريد  ي��ب��ق��ى 

والحتاد  “الأمريكيون  ويتابع:     
جتاريون  ����س���رك���اء  ه���م  الأوروب���������ي 
ال�سن  تخاطر  حتى  ج��دا  مهمون 
�سبيهة  عليها  عقوبات  ُتفر�س  ب��ان 

بتلك املفرو�سة على رو�سيا«.
رو�شيا  بــني  حتالف  هناك  هــل 

وال�شني؟
   على عك�س القوى الغربية، رف�ست 
ال�سن فر�س عقوبات على رو�سيا، 
يذّكر يان رو�س، امل�سرف على كر�سي 
مر�سد  ورئي�س  دان��دوران��د،  راوؤول 
يف  والأ�ستاذ  ال�سيا�سية،  اجلغرافيا 
كيبيك  جامعة  يف  اجلغرافيا  ق�سم 

يف مونرتيال.
بالعاقة  ال��رف�����س  ه���ذا  ويف�سر     
عدة  على  البلدين  ب��ن  التاريخية 
جبهات. ففي مواجهة الغرب، على 
وال�سن  رو�سيا  تقدم  املثال،  �سبيل 

ا�سرتاتيجين،  كحليفن  نف�سيهما 
املتخ�س�س  ���س��ان��ت��ال،  روروم  ي��ق��ول 
والق�سايا  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  يف 
ال�سيا�سية  العلوم  واأ�ستاذ  ال�سينية 
العمومية  العليا  الدرا�سات  كلية  يف 

بجامعة مونكتون.
   ويو�سح “هناك حتالف بداأ يت�سكل 
ب���ن رو����س���ي���ا وال�������س���ن م��ن��ذ ب�سع 
الختافات،  بع�س  ورغ��م  �سنوات. 
ما  مواجهة  يف  م��ت��ح��ّدان  اأنهما  اإل 
ت��ه��دي��ًدا غ��رب��ّي��ا وخا�سة  ي��ع��ت��ربان��ه 
من الوليات املتحدة. اأنهما يدينان 
العاقات  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ه��ي��م��ن��ة 
الدولية، ويريدان و�سع حد للنظام 
ي�سكل  ال������ذي  ال���ل���ي���ربايل  ال���ع���امل���ي 

تهديًدا ل�سيا�ساتهما الداخلية«.
   ورغ��م غياب وثيقة ر�سمية توؤكد 
اأّن  اإل  البلدين،  بن  التحالف  ه��ذا 

ميكن اأن متار�س �سغًطا كافًيا على 
لإطاق  وق��ف  اإىل  للتو�سل  رو�سيا 

يوؤكد �سان جاك. النار”، 
    ي�ساطره يان رو�س الراأي، ويعتقد 
اأن التحكيم ال�سيني �سيكون و�سيلة 
مهمة لفادميري بوتن حلفظ ماء 
واجتهت  ال�سراع  ا�ستمر  اإذا  الوجه 

رو�سيا نحو طريق م�سدود.
احلرب  ا���س��ت��م��رت  “اإذا  وي�����س��ري     
وتعرثت رو�سيا لتحقيق ن�سر حا�سم 
“...”، فقد ت�سطر اإىل الت�سعيد اأو 
بوتن  تفاو�سي. ول يريد  اإىل حل 
زيلين�سكي  م��ع  مبا�سرة  التفاو�س 
الأوروبين،  اأو  الأمريكين  م��ع  اأو 
وبدل اللجوء اإليهم، اأراه يتجه اأكرث 

اإىل ال�سن«.
ال�شني  بها  ت�شتعيد  طريقة 

�شورتها دوليا؟

وبوتن  بينغ  ج��ن  �سي  الرئي�سن 
عّززا هذه ال�سراكة باإعان “�سداقة 
با حدود” يف 4 فرباير، ي�سري غي 

�سان جاك.
الفر�سة  ان��ت��ه��زا  “لقد  وي�سيف     
ل�������اإع�������ان ع������ن ج����م����ي����ع اأن����������واع 
اجلديدة،  وامل�����س��اري��ع  الل���ت���زام���ات 
النفط  اأن��اب��ي��ب  وخ��ا���س��ة خ��ط��وط 
من  الرو�سية  امل���وارد  جللب  وال��غ��از 

�سيبرييا اإىل ال�سن«.
ب��اأدب انتهاء     وقد انتظرت رو�سيا 
اأوملبياد بكن، التي اأقيمت يف فرباير 
يف  هجومها  ت�سن  اأن  قبل  امل��ا���س��ي، 

اأوكرانيا، يوؤكد ال�سيد �سان جاك.
لإنهاء  �شلطة  ال�شني  لــدى  هل 

ال�شراع؟
   نظًرا لقربها من الكرملن، فاإن 
“ال�سن هي الدولة الوحيدة التي 

الو�ساطة  دور  ل��ع��ب  خ���ال  م���ن     
وامل�������س���اع���دة يف اإن����ه����اء ال�������س���راع يف 
ت�سرب  اأن  لل�سن  ميكن  اأوكرانيا، 
ا�ستعادة  واح��د:  بحجر  ع�سفورين 
�سورتها الدولية، مع فر�س �سروط 

معينة على الغربين.
   »لقد تلطخت �سورة ال�سن ب�سدة 
ال�سنوات  يف  ال���دويل  ال�سعيد  على 
الإب����ادة اجلماعية يف  م��ع  الأخ����رية 
الدميقراطية  ونهاية  �سينجيانغ، 
بحر  وع�������س���ك���رة  ك����ون����غ،  ه���ون���غ  يف 
اإدارة كوفيد-19 يف  ال�سن، و�سوء 
على  نف�سها  وتقدمي  الوباء.  بداية 
�سيكون  ال�سام،  اأج��ل  من  حل  اأنها 
فر�سة ل�ستعادة �سورتها والرتويج 

لنموذجها “، يوؤكد غي �سان جاك.
ا حماولة  ل، “وميكنها اأي�سً     ويف�سّ
توقفوا  الغرب:  تنازلت من  انتزاع 

•• عوا�سم-وكاالت

اأرخت احلرب الرو�سية الأوكرانية 
القت�ساد  على  القامتة  بظالها 
�سفعة  و�سكلت  املتهاوي  ال�سوري 
الذين  ل��ل�����س��������������������وري��ن  اإ����س���اف���ي���ة 
ي����رزح����ون حت����ت وط�����������������������اأة اأزم�����ة 
توايل  مع  خانقة  ومعي�سية  مالية 
ال����ت����ح����ذي����رات ب���ال���ن���ق�������س احل�����اد 
مبخزون القمح وم�ستقات الزيوت 
املواد  لأ�سعار  اجلنوين  والت�ساعد 

الغذائية.
القمح واخلبز يف  اأزمة  وت�ساعفت 
�سوريا التي قفزت اأ�سعارها مرتن 
خال ثاثة اأيام لتباع ربطة اخلبز 
ب�4500 لرية �سورية يف العا�سمة 
لرية   3880 “الدولر  دم�����س��ق 
القت�ساديون  ويتوقع  �سورية”. 
ب�سكل  اخل���ب���ز  اأ����س���ع���ار  ت�����س��اع��ف 
لرية   7000 اإىل  ل��ت�����س��ل  اأك�����رب 
ل�سيما  ال��واح��دة،  للربطة  �سورية 
بالقمح  دم�سق  ت��زود  مو�سكو  واأن 
ل�سترياد  �سيدفعها  مما  وال�سعري 
حاجتها من املادتن باأ�سعار عاملية 
رغيف  �سعر  على  ذل��ك  و�سينعك�س 

اخلبز واملواد الغذائية.

اأ�شعار ملتهبة وفقدان املواد
ت���ع���اين الأ������س�����واق م���ن ���س��ح امل����واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وارت���ف���اع امل��ت��وف��ر منها 
ب�سكل يومي. وبح�سب من حتدثوا 
املدنين  م��ن  عربية  نيوز  ل�سكاي 
�ساعات  خال  ترتفع  الأ�سعار  فاإن 

مع تغيب الرقابة وج�سع التجار.
تقول فاتنة اجلّمال وهي مهند�سة 
زراع���ي���ة ل�����س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة اإن 
علبة ال�سمنة التي كانت تباع ب�25 
األ����ف ل����رية و���س��ل��ت خ����ال ثاثة 
وفقدانها  ل���رية  األ���ف   85 ل���  اأي����ام 
الزيت  ع��ب��وة  و�سلت  فيما  اأي�����س��ا، 
لرية   4000 من  اللرت”  “بوزن 

�سورية اإىل 18 األفا وفقدانها من 
فاتنة  واأ����س���ارت  الأ����س���واق.  معظم 
امل����واد  ال���ع���دي���د م���ن  اخ���ت���ف���اء  اإىل 
الغذائية من �سالت البيع واملحال 
التجارية وعلى راأ�سها مادة ال�سكر 
ب�  ي��ب��اع  ك��ان  ال�سكر  “كيلو  قائلة: 
اليوم  اأ���س��ب��وع،  قبل  ل��رية   1700
وهو   4500 اإىل  ���س��ع��ره  ارت���ف���ع 
غري متوفر كمادة الزيت واحلليب 
وال����رز وامل��ع��ك��رون��ة وغ���ريه���ا. كما 
ورف��ع اجل��زارون �سعر اللحمة من 
األ��ف��ا ويف   40 اإىل  ل��رية  األ���ف   22
ال�50  ب�سعر  تباع  امل��ح��ات  بع�س 
الفاكهة  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  األ��ف��ا كما 

واخل�سار ثاثة اأ�سعاف«.
وبح�سب متابعة �سكاي نيوز عربية 
لاأ�سعار فقد ارتفع كيلو الفريكة 
ل� 15 األفا و�سفيحة زيت الزيتون 
لرية  األ�������ف   350 ل�����  ك���ي���ل���و   20
ف��ي��م��ا ت��خ��ط��ى ���س��ع��ر ك��ي��ل��و العد�س 

ال�8000 لرية �سورية.

ال���غ���از  ����س���ع���ر  اأن  ل���ه���ا  ت���ق���ري���ر  يف 
جنوين،  ب�����س��ك��ل  ارت����ف����ع  امل����ن����زيل 
الغاز  اأ�سطوانة  �سعر  �سجل  حيث 
املنزيل 130األف لرية ويف ال�سوق 
ال�����س��وداء ت��ب��اع ال���س��ط��وان��ة مببلغ 

180 األف لرية.

اأ�شعار �شاعدة
اخلبري  ق�����ال  ال�������س���ي���اق  ذات  ويف 
الق���ت�������س���ادي جم����دل ن��ع�����س��ان اأن 
يومي�����ا  ترتفع  امل�������واد  اأ�س�������عار 
وتوق�����ع  باملئ�������ة   10 بن�س�������بة 
ل�س�������كاي  حديثه  خ����ال  نع�سان 
منظم����ة  تخف�س  اأن  عربية  نيوز 
الأمم املتحدة من دعمه�ا للمناطق 
ومنها  احل�����رب  �س���������هدت  ال��ت��ي 

�سوريا.
باملئة   80 “حوايل  واأ�������س������اف: 
يعي�سون  ال�������س���وري  ال�����س��ع��ب  م���ن 
ع��ل��ى امل�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة ومع 
ب����دء احل����رب الأوك���ران���ي���ة وجلوء 

اختفاء الزيت النباتي
ُف��ق��دت م����ادة ال��زي��ت ال��ن��ب��ات��ي من 
ال���ب���ق���الت والأ�����س����واق مم���ا زاد يف 
م��ع��ان��اة امل��واط��ن ال�����س��وري منذ ما 
لأ�سباب  وال��ن�����س��ف  ال�����س��ه��ر  ي��ق��رب 
يرجعها اأبو علي الدومري �ساحب 
�سوبرماركت يف مدينة احل�سكة اإىل 
اأزمة احلرب الرو�سية الأوكرانية. 
واأ����س���ار ل�����س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة اإىل 
ارتفاع اأ�سعار الزيت وندرة وجودها 
التي  ال���ب���ل���دان  م����ن  ����س���وري���ا  لأن 

ت�ستورد الزيت من اأوكرانيا.

طوابري الزدحام
و�سهدت العا�سمة دم�سق اأزمة �سح 
وانت�سار طوابري  الغاز  ملادة  خانقة 
الزدح�����ام ع��ل��ى م��ن��اف��ذ ب��ي��ع جرار 
اجل��رة منها  �سعر  قفز  التي  ال��غ��از 
من  20 األفا اإىل 130 األف لرية 

�سورية.
املحلية  ال��وط��ن  �سحيفة  وك�سفت 

املجاورة  البلدان  اإىل  الأوكرانين 
عاجلة  مل�����س��اع��دات  ب��ح��اج��ة  وه����م 
وطارئة وهو ما قد يوؤثر على كمية 
لل�سورين  املخ�س�سة  امل�����س��اع��دات 

و�سيدفعهم ل�سفري املجاعة«.
و�سجلت اإح�سائية برنامج الأغذية 
تقريرها  يف  )ال������ف������او(  ال����ع����امل����ي 
الغذائية  ال�����س��ل��ة  اأن  ال�������س���ه���ري 
الفائت  ال�سهر  ���س��ه��دت  ال�����س��وري��ة 
لت�سل  ب��امل��ئ��ة   2 ب��ن�����س��ب��ة  ارت��ف��اع��ا 
جميع  يف  دولراً   92 اإىل  تكلفتها 

املحافظات ال�سورية.
امل��ن��ظ��م��ة ح����ذرت يف ت��ق��ري��ره��ا من 
مليون   12.4 م��واج��ه��ة  خ��ط��ورة 
الغذائي،  الأم����ن  لن��ع��دام  ���س��وري 
الأ�سا�سية  الأغ��ذي��ة  تكلفة  فبلغت 
لإطعام عائلة ملدة �سهر ما ل يقل 
األ��ف لرية �سورية، وهو   350 عن 
ما يتجاوز بكثري متو�سط الرواتب 
الذي ل يتجاوز ال� 200 األف لرية 

�سورية.

مع توايل التحذيرات بالنق�س احلاد مبخزون القمح 

رياح احلرب االأوكرانية تزيد من تفاقم اجلوع يف �سوريا

هجوًما   64 م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  وحت��ق��ق��ت 
على مراكز الرعاية ال�سحية مبا يف ذلك امل�ست�سفيات 

والعيادات و�سيارات الإ�سعاف منذ بداية الغزو.
اأ�سرار  بت�سجيل  اأوك��ران��ي��ا  يف  التعليم  وزارة  واأف����ادت 
اأخرى،  تعليمية  ومن�ساآت  مدر�سة   500 من  اك��رث  يف 

بح�سب اليوني�سيف.
يفتقر  للطفولة،  املتحدة  الأمم  اأرق��ام منظمة  بح�سب 
نحو 1،4 مليون �سخ�س اإىل املياه ال�ساحلة لل�سرب، يف 
حن اأن 4،6 مليون �سخ�س لديهم و�سول حمدود اإىل 

املياه اأو معر�سون خلطر النقطاع عن املياه.
وقالت اليوني�سيف “يحتاج اأكرث من 450 األف طفل 
اإىل دعم  اأ�سهر و23 �سهًرا  �ستة  اأعمارهم بن  ترتاوح 

غذائي تكميلي«.
ا يف ن�سب التلقيح  ا من ماحظتها انخفا�سً وحّذرت اأي�سً
الروتينية لاأطفال، مبا يف ذلك التلقيح �سد احل�سبة 
و�سد �سلل الأطفال، ما قد “يوؤّدي ب�سرعة اإىل تف�سي 
يف  ا  خ�سو�سً بلقاحات  منها  ال��وق��اي��ة  ميكن  اأم��را���س 
مناطق مزدحمة بال�سكان حيث جلاأ ال�سكان هرًبا من 

اأعمال العنف«.
اأجل وقف فوري  وجددت الوكالة الدولية نداءها من 

لإطاق النار وحماية الأطفال من الأذى.
م��ل��ّح��ة لل�سام  ب��ح��اج��ة  الأط���ف���ال  “اإن  را���س��ل  وق��ال��ت 

واحلماية. هم بحاجة حلقوقهم«.

•• جنيف-اأ ف ب

اأوك��ران��ي��ا م��ن منازلهم  اأط��ف��ال  اأك���رث م��ن ن�سف  ن���زح 
�سباط-  24 يف  لبادهم  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  ب��داي��ة  منذ 
فرباير، ح�سبما اأعلنت منظمة الأمم املتحدة للطفولة 
اليوني�سيف يف  وقالت  اخلمي�س.  اأم�س  “يوني�سيف”  
بيان “اأّدى �سهر من احلرب يف اأوكرانيا اإىل نزوح 4،3 
الذين  البلد  اأط��ف��ال  ن�سف  م��ن  اأك���رث   - طفل  مليون 

ُيقّدر عددهم ب�7،5 مليون طفل«.
الباد  م��ن  ت��ه��ّج��روا  مليون طفل   1،8 اأن  واأو���س��ح��ت 
داخل  ن��زح��وا  طفل  مليون  و2،5  لج��ئ��ن،  واأ�سبحوا 

اأوكرانيا.
را�سل  كاثرين  لليوني�سف  التنفيذية  امل��دي��رة  وق��ال��ت 
اأ�سرع عمليات نزوح الأطفال  “ت�سببت احلرب باإحدى 

على نطاق وا�سع منذ احلرب العاملية الثانية«.
ل��ه تداعيات  “قد يكون  اأن ح��دوث ذل��ك  وح���ّذرت م��ن 

دائمة على الأجيال املقبلة«.
واإمكانية  ورف��اه��ي��ت��ه��م  الأط���ف���ال  اأم���ن  “اإن  واأ���س��اف��ت 
من  مهددة  كلها  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  على  ح�سولهم 

العنف املروع امل�ستمر«.
الغزو  خ���ال  ط��ف��ًا   81 مقتل  اليوني�سيف  واأّك�����دت 
الرو�سي لأوكرانيا واإ�سابة 108 بجروح، م�سددة على 

اأن احل�سيلة احلقيقية اأعلى بكثري.

ن�سف اأطفال اأوكرانيا نزحوا منذ بدء احلرب
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عربي ودويل

يعتمد اخلطاب الرو�سي احلايل على »�سيا�سة 
االأبدية« التي نّظر لها املوؤرخ تيموثي �سنايدر

�سوركوف املثال النموذجي مل�سرحة ال�سيا�سة, يعتر 
اأن التق�س�يمات الكال�س�يكية ي�س�ار ميني ال معنى لها

خطاب يوؤكد وحدة رو�شيا اخلالدة:

لهذا, الدعاية الرو�سية �سديدة املحافظة وما بعد احلداثة
•• الفجر -اآنا �سي زيلين�سكا –ترجمة خرية ال�سيباين

الذين  قبل  من  لرو�شيا  التاريخية  ال�شردية  بناء  اإن     
هي  الآخرين،  وتاريخ  بتاريخها  والتالعب  ي�شو�شونها، 
عنا�شر ثابتة يف تاريخ هذا البلد، من اإيفان الرهيب اإىل 
والأمناء  القيا�شرة  من  بالعديد  مرورا  بوتني  فالدميري 
العامني الأوائل. العمليات املعا�شرة، مبا يف ذلك احلرب 

التي تخو�شها رو�شيا يف اأوكرانيا منذ 24 فرباير 2022، 
تتّم تغذيتها من خالل هذه الإن�شاءات التي تطورت على 
على  ــايل  احل الرو�شي  اخلــطــاب  ويعتمد  قـــرون.  مــدى 
“�شيا�شة الأبدية” التي نّظر لها املوؤرخ تيموثي �شنايدر، 
وعلى الفعالية التقنية للدعاية التي طورها فالدي�شالف 

�شوركوف، العقل املفكر للنظام حتى عام 2020.

�شردّية �شيا�شة البدّية
   يف كتابه “الطريق اإىل عدم احلرية: رو�شيا، واأوروبا، 
رو�شيا  غزو  “كان  �شنايدر:  تيموثي  يالحظ  واأمريكا”، 
لالحتاد  اإنـــذار  جر�س  مبثابة   2014 عــام  لأوكــرانــيــا 
على  اأخذ  منا  وكثريون  املتحدة.  والوليات  ــي  الأوروب
التي  مو�شكو  دعاية  ن�شقته  الــذي  ال�شك  اجلــد  حممل 

�شمحت اأخالقيا بالتقاع�س عن التحّرك«.
عن  دفاع  عملية  اأم  غزًوا  دونبا�س  غزو  كان  حًقا  هل     
يكفي  ذاتــه؟  حد  يف  بلد  اأوكرانيا  حقا  وهــل  النف�س؟ 
حتى  الزائفة  النقا�شات  بهذه  العام  الف�شاء  احتالل 
بالنظام  -املتعلقة  بديهية  انها  -مع  امل�شائل  اإخالء  يتم 

القانوين الدويل املطلوب.

الوليغار�س الرو�سي الأكرث اناقة، ميخائيل خودوركوف�سكي الدعاية الرو�سية خطاب حمافظ باأدوات حديثة
   يوؤكد �سنايدر، اأنه عند مواجهة 
اختبارها  مت  ال����ت����ي  ال����ظ����واه����ر 
ع��ل��ى اأن��ه��ا م��ف��اج��اآت ك���ربى )غزو 
ا�ستفتاء  اأو   2014 عام  اأوكرانيا 
فعل  رد  ك�������ان  ال����ربي����ك���������س����ي����ت(، 
اإنكار  خ��ال  م��ن  اإم��ا  الأمريكين 
املزعوم  )احل���دث  احل��دث  حقيقة 
الذي مت ت�سييده على هذا النحو 
او ع��ن طريق  ت��ل��ق��ائ��ًي��ا(،  ���س��ي��ح��ّل 
القدرية  اأ�سكال  من  �سكل  تكييف 
والذي  املطلق،  ال�سر  مواجهة  يف 
���ا ب��ال��ت��ق��اع�����س عن  ي�����س��م��ح اأي�������سً

الفعل:
دفاعية  اآل��ي��ة  ه��و  الأول  »ال����رد     
هو  وال���ث���اين  احل��ت��م��ي��ة.  ل�سيا�سة 
ال���ذي حت��دث��ه احلتمية  ال�����س��ري��ر 
املجال  وت��ف�����س��ح  تتحطم  اأن  ق��ب��ل 
احلتمية  �سيا�سة  ت��ب��داأ  ل��اأب��دي��ة. 
املدنية، ثم تنهار  امل�سوؤولية  بنخر 
يف �سيا�سات الأبدية عندما تواجه 

حتدًيا خطرًيا«.
اأّمة  “ت�سع      فكرة البدية هذه 
اىل  للتحول  دوري  تاريخ  قلب  يف 
مل يعد للزمن اخلطي  �سحية”: 
الدائري  امل�����س��ار  ون��ّت��ب��ع  �سلة،  اأي 
تهديدات  ب��ن��ف�����س  ي����ذّك����ر  ال������ذي 

املا�سي.
ال�سردية  اإن  ���س��ن��اي��در،  ي���ق���ول     
الرو�سية ترتكز على اأفكار فل�سفية 
قابلة للتحديد. وهي الغاية التي 
ي�ستخدمها  ال��ت��ي  الو�سائل  ت��ربر 
ال��ن��ظ��ام. وت��ع��ود ه���ذه الأف���ك���ار يف 
اإيفان  اأفكار  جانب كبري منها اإىل 

اإيلن )1954-1883(.
مناه�س  رو�����س����ي  ف���ي���ل�������س���وف     
لل�سيوعية ويتعاطف مع الفا�سية، 
الحت������اد  يف  ك���ت���اب���ات���ه  ح���ظ���ر  مت 
 .1991 ع����ام  ق��ب��ل  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
بالن�سبة لبوتن، الذي نظم اإعادة 
 ،2005 ع����ام  م��و���س��ك��و  يف  دف���ن���ه 
اأن  ي��ب��دو  رئ��ي�����س��ي.  فيل�سوف  ف��ه��و 
وميله  ال��ق��رب��ان��ي��ة  اأرث��وذك�����س��ي��ت��ه 
رو�سيا  يف  بقوة  حا�سران  ال�سايف 

بوتن.
عمله  على  التعليق  يتم  عندما     
املقربة  الإع���ام  و�سائل  قبل  م��ن 
اإيلن  اإيفان  من الكرملن، يظهر 
الذين  لأول��ئ��ك  مثايل  كفيل�سوف 
التي  الليربالية  يف  الثقة  ف��ق��دوا 

العقوبات  مقارنة  حد  اإىل  بوتن 
“املذابح  ب����  ال���غ���رب  ق���رره���ا  ال��ت��ي 
النازية يف الثاثينات �سد اليهود. 
ال�سامية،  م��ع��اداة  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل، 
الكرملن  م��ع��ه��ا  ي��ت�����س��ام��ح  ال���ت���ي 
موؤيديه  م��ن  تنبع  عندما  مت��اًم��ا 
بطريقة  اإدانتها  يتم  التقليدين، 

موظفة يف الدعاية اخلارجية.
   تلقى العن�سرية  املعاملة نف�سها  
. اإن مناه�سة العن�سرية الر�سمية 
يف رو�سيا هي اأداة دعاية، ت�ستغلها 
تقنية  -وه��ي  “الواتابوتيزمية” 
النتباه  تتمثل يف حتويل  باغية 
ع���ن ع���ي���وب امل������رء: م�����اذا ع���ن ... 
ولكن ماذا عن ...؟ “الأوكرانيون 
عن�سريون، �ساهدوا هذا الفيديو! 
“. وغني عن القول، اأن هذا النوع 
من اجلدل الزائف ل يرتجم باأي 
حال من الأحوال معركة حقيقية 
جًدا  قوية  وه��ي  العن�سرية،  �سد 
زيادة  يف رو�سيا، ولكنه يعمل على 
املقابل،  امل��ع�����س��ك��ر  يف  الن���ق�������س���ام 
وليجعل من الرتباك هو طريقة 
للف�ساء  الف��رتا���س��ي  ال���س��ت��غ��ال 

العام.
  هل من العبث فح�س الرهانات 
�سياق  يف  -والأل��ع��اب-ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة 
عديد  ت���ت���ط���ل���ب  ال����ت����ي  احل���������رب، 
اإحلاًحا  اأك��رث  الأخ��رى  التدخات 
�سنايدر  ي���ذّك���ر  واق���ع���ي���ة؟  واأك�����رث 
لل�ساعر  م���ق���ل���ق���ة  مب����اح����ظ����ة 

البولندي ت�سي�ساو ميتو�س:
ال��ع��دي��د من  ���س��ك��ان  ي��ف��ه��م    »مل 
البلدان الأوروبية، اإل يف منت�سف 
ع��ل��ى ح�ساب  ال��ع�����س��ري��ن،  ال���ق���رن 
الكتب  اأن  ع������ادًة،  ك��ب��رية  م��ع��ان��اة 
لها  وال�سعبة  امل��ع��ق��دة  الفل�سفية 

تاأثري مبا�سر على م�سريهم«.
   وعلى ه��ذا النحو، ل يبدو هذا 

الفح�س غري لئق.

متت كتابة املقال بالتعاون مع 
نيكال�س ماريوت، الطالب يف جامعة 

برلني احلرة.
اآنا �شي زيلين�شكا، اأ�شتاذة حما�شرة 
يف الفل�شفة الأخالقية والفل�شفة 

ال�شيا�شية وفل�شفة القانون،
 ع�شو يف اأر�شيف هرني بوانكاريه، 

جامعة لورين.

الت�سعينات،  يف  تلقائًيا  تبنيها  مت 
���ا جتنب  ول��ك��ن��ه��م ي����ري����دون اأي�������سً
“ملكًيا  ����س���ي���ك���ون  ال�������س���م���ول���ي���ة. 
تقريظ  يف  ي�����س��ق��ط  ل  معتدل” 
ومعجًبا  املقد�سة”،  “رو�سيا 
تغريه  اأن  دون  مب���و����س���ول���ي���ن���ي 

ال�سرتاكية القومية.
   يف املقابل، عندما يقوم �سنايدر 
الحتاد  اأن  نفهم  اإي��ل��ن،  بتحليل 
املتحدة  وال�����ولي�����ات  الأوروب����������ي 
واأوكرانيا ما بعد امليدان، يج�سدون 
ال�سيا�سية التي يزدريها  الف�سائل 
ب�سكل  ال��ف��ي��ل�����س��وف  وي��ح��ت��ق��ره��ا 
خ����ا�����س: ال����ف����ردي����ة، الن�����دم�����اج، 

واجلدة، واحلقيقة، اأو امل�ساواة.
     اليوم، مت تطوير فل�سفة اإيلن 
األك�سندر  ي����د  ع���ل���ى  وحت���دي���ث���ه���ا 
املعار�س  امل��ف��ك��ر  ف��ه��ذا  دوغ���وي���ن. 
 ،1962 امل���ول���ود ع���ام  ل��ل��ح��داث��ة، 
يوؤكد  خ���ط���اب  خ���ل���ق  يف  ي�����س��اه��م 
وح������دة رو����س���ي���ا اخل�����ال�����دة. وه����ذا 
ينبغي  ول  ج��دي��ًدا،  لي�س  اجل��ه��د 
اعتباره جمرد رد فعل على خطايا 
الغرب الأخرية، كما ي�سرح موؤلف 
�سرية �ستالن والأ�ستاذ يف جامعة 

برين�ستون �ستيفن كوتكن.
   »ق���ب���ل وق����ت ط���وي���ل م���ن وجود 
ال��ت��ا���س��ع ع�سر،  ال��ق��رن  ال��ن��ات��و، يف 
كانت رو�سيا تبدو على هذا النحو: 
اأوتوقراطي،  ح��اك��م  ل��دي��ه��ا  ك���ان 
وت���ع���اين م���ن ال��ق��م��ع، ول��ه��ا نزعة 
ب���الأج���ان���ب  ت���ث���ق  ع�����س��ك��ري��ة، ول 

والغرب«.

الإخراج املعا�شر 

التعاون  ب��ع��د  ال���ن���ازي���ة.  حم���ارب���ة 
التفاقية  اإط��������ار  يف  ه���ت���ل���ر  م����ع 
يف  امل��وق��ع��ة  ال�سوفياتية  الأمل��ان��ي��ة 
اأغ�سط�س 1939، اخرتع الحتاد 
بعد  لنف�سه  ع��ذري��ة  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
 22 يف  الثالث  ال��راي��خ  “خيانة” 
تطور  يف      .1941 ي���ون���ي���و 
�سنايدر  اكت�سف  الأ���س��ط��ورة،  ه��ذه 
ي�سف  حيث  �سيزوفا�سية،  ظهور 
خ�سومهم  احلقيقيون  الفا�سيون 
خال  م���ن  “فا�سين”،  ب���اأن���ه���م 
ا�ستغال ارث ذاكرة احلرب العاملية 
خطوة  ال��ع��ن��ف...  لتربير  الثانية 

اأخرى يف “�سيا�سة الأبدية«.
فا�سية  كلمة  اإن  �سنايدر،  يقول    
ت��غ��رّي م��ع��ن��اه��ا يف خ��ط��اب��ات قادة 
رو�سيا ال�سوفياتية. مل تعد انبثاًقا 
من الراأ�سمالية، ميكن بالتايل اأن 
تغيري  بف�سل  النهاية  يف  تختفي 
ال��ن��م��وذج الق��ت�����س��ادي، اإن��ه��ا الآن 

“تهديد اأبدي من الغرب«.
  ي��ظ��ه��ر ه���ذا الن��ع��ك��ا���س ب��ق��وة يف 
و���س��ائ��ل الإع������ام ال��رو���س��ي��ة منذ 
الرو�س   :2022 ف���رباي���ر   24
مثل “يهود برلن عام 1940”، 
لينينغراد،  ف��رق��ة  اأغ��ن��ي��ة  بح�سب 
مذنبون  الأوك�����ران�����ي�����ون  ب��ي��ن��م��ا 

بارتكاب “اإبادة جماعية«.
احل���ايل يف  الرئي�سي  ال��دع��ائ��ي     
الكرملن، فادميري �سولوفييف، 
اأرثوذك�سي ممار�س،  وهو م�سيحي 
ي�ستغل اأ�سوله اليهودية ويرد على 
العقوبات الأوروبية املفرو�سة عليه 
من خال الدعاء باأنه “م�ستهدف 
ويذهب فادميري  لأنه يهودي”. 

ل��ق��ط ال�����س��ي�����س��اي��ر، ح�����س��ب رواي����ة 
ب����ي����رت ب���وم���ريان���ت�������س���ي���ف، ع����امل 
الدعاية الرو�سية احلديثة. تتلمذ 
“الوليغار�س  ي��د  على  �سوركوف 
ميخائيل  الرو�سي الأكرث اناقة”، 

خودوركوف�سكي. 
ف���ق���د ق������اد احل���م���ل���ة الإع����ان����ي����ة 
راأينا  حيث   ،1992 ع��ام  مل�سرفه 
كيف  ع��ق��ود،  منذ  الأوىل  ول��ل��م��رة 

تقدم الرثوة على انها ف�سيلة.
الكرملن،  اإىل  ان�سمامه  وبعد    
عن  م�سوؤوًل  نف�سه  �سوركوف  كان 
بالطابع  اجل��م��ه��ور  اإق���ن���اع  ح��م��ل��ة 
الإجرامي لأفعال خودوركوف�سكي، 
للمغمور  م��ق��ن��ع��ة  ����س���ورة  وخ���ل���ق 
ال��ذي يجب ان يحل حمل  املثايل 

يلت�سن، فادميري بوتن.
الواقع  واإنكار  الكذب  اأفكار  اإىل     
القدم،  م��ن��ذ  رو���س��ي��ا  امل��ع��روف��ة يف 
اأ����س���اف ب���ع���ًدا ف��ل�����س��ف��ًي��ا: م���ا بعد 
ا�ستحالة  تفرت�س  التي  احلداثة، 
واحل�سور  امل���زع���وم���ة  احل��ق��ي��ق��ة 
وهذا بناء  الطاغي ل� “املحاكاة”. 
اأن��ه لي�س جمهول  اب��ت��ك��اري، رغ��م 
ال�سيا�سية:  ال���وق���اح���ة  ت���اري���خ  يف 
ت�ساحب  ال��ت��ي  املطلقة  الن�سبية 
ال����ن����زع����ة امل���ح���اف���ظ���ة وال���رف�������س 
نف�سها.  الن�سبية  ل��ه��ذه  ال��وا���س��ح 
ا  اأي�سً اأغ�����رى  م��ت��ن��اق�����س  م��وق��ف 
اليمن الأوروبي، خا�سة يف و�سط 
القارة، ولكن كما يظهر يف منوذج 

جلهاز الإغواء
    ت�سكلت رو�سيا كما نعرفها اليوم 
اإىل حد كبري من قبل العقل املفكر 
�سنوات،  ع����دة  ط��ي��ل��ة  ل��ل��ك��رم��ل��ن 
فادي�ساف �سوركوف. �سوركوف، 
الفن  او������س�����اط  يف  ع���م���ل  ال�������ذي 
اأفكاًرا  جلب  اإن���ه  ي��ق��ال  الطليعي، 
من الفن املفاهيمي -مبا يت�سمنه 
والتبا�س  مفرت�سة  تناق�سات  من 
وم�سكوت عنه -اإىل قلب ال�سيا�سة. 
الليربالية  ومنظر  م���وؤرخ  وي���رى 
يف  مريوف�سكي  فيليب  اجل��دي��دة 
�سوركوف املثال النموذجي مل�سرحة 
مفادها  بر�سالة  منقادا  ال�سيا�سة، 
بن  الكا�سيكية  التق�سيمات  اأن 

الي�سار واليمن ل معنى لها:
   »اأن�ساأ �سوركوف حتالفات مع كل 
واملعار�سة،  اجل���دد  ال��ن��ازي��ن  م��ن 
ب�سكل ل  يفعله،  ك��ان  ما  �سّرب  ثم 
ك��ان �سحيًحا  اإذا  م��ا  اأح���د  ي��ع��رف 
الإبقاء على  اأم خطاأ. ومن خال 
امل��ع��ار���س��ة يف ح��ال��ة ارت��ب��اك دائم، 
دائمة  حالة  خلق  على  ق���ادًرا  ك��ان 
م��ن ع���دم ال���س��ت��ق��رار، مم��ا يجعل 

ال�سيطرة اأ�سهل«.
ا،  اأي�سً �سوركوف  فادي�ساف      
اإيلن  اأف��ك��ار  ق��ام بتكييف  ه��و م��ن 
م�����ع ع�������امل الإع�����������ام احل����دي����ث، 
كاريزما  �سنايدر.  لتيموثي  وفًقا 
اأ�سطورية،  فادي�ساف �سوركوف 
ال�سهرية  اب��ت�����س��ام��ت��ه  م��ث��ل  مت��ام��ا 

مع اجلماعة اخلا�سعة لقائد.
ك����ان منذ  ����س���ورك���وف  اأن  ي��ب��دو     
اأع����م����ال  ق���ل���ب  يف   2014 ع������ام 
احلكومة  ع����ن  ال�������س���رع���ي���ة  ن������زع 
على  ال�سيادة  وتعزيز  الأوك��ران��ي��ة 
دونيت�سك  م��ن  ال�سرقية  امل��ن��اط��ق 

ولوغان�سك.
الرغبة  ع��ل��ى  ك��ت��اب��ات��ه  وت�����س��ه��د   
ال����ذات����ي  الك�����ت�����ف�����اء  اإظ������ه������ار  يف 
التي  ل���رو����س���ي���ا،  الأي����دي����ول����وج����ي 
تعر�ست لاإذلل يف نظر �سوركوف 
يف كل مرة حاولت فيها القرتاب 
م���ن ال���غ���رب. ك���ان ي���وؤم���ن بذلك: 
ح���ت���ى ع���ن���دم���ا ت�����رك م��ن�����س��ب��ه يف 
2020، �سكك جمددا يف  فرباير 

وجود اأوكرانيا كدولة منف�سلة.
  اأ�سباب رحيله غري معروفة -نحن 
نعلم فقط اأن امل�سالة تتعلق بنزاع 
اأوكرانيا.  يف  الو�سع  تطور  ح��ول 
زعزعة  م���ن  ح����ذر   ،2021 ع����ام 
ال�سغوط  ب�سبب  رو�سيا  ا�ستقرار 
خا�س  ب�سكل  املرتبطة  الداخلية 

بتقلي�س احلريات العامة.

التالعب والأكاذيب
   عندما تعمل ب�سكل جيد، تعرف 
م��ا هو  الرو�سية  ال��دع��اي��ة  اأج��ه��زة 
عزيز على الراأي العام يف اخلارج، 
ت��ث��ب��ي��ت، ب�سكل  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  م���ع 
���س��ط��ح��ي، الأ����س���اط���ري ال��ت��ي تبني 
عليها الهوية الرو�سية. الأ�سطورة 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة ل��ل��ق��رن امل��ا���س��ي هي 

ا يف فرن�سا. مارين لوبان، اأي�سً
   منذ عام 2004، النظام ال�سيا�سي 
)وب�سوركوف(  ب��ب��وت��ن  امل��ح��ي��ط 
“دميقراطية  ك������  ن���ف�������س���ه  ع������ّن 
موجودان  م��ف��ه��وم��ان  �سيادية”. 
الرو�سي،  ال��د���س��ت��ور  دي��ب��اج��ة  يف 
لكن مت حتويل وجهتهما. حقيقة 
دميقراطي  ال��رو���س��ي  ال��ن��ظ��ام  اأن 
ت�����س��ب��ح ه���ن���ا ح��ق��ي��ق��ة ل ج����دال 
منها  للتحقق  حماولة  واأي  فيها، 
ال�سوؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  اإىل  ت��رق��ى 
الداخلية للباد، تقول ال�سحفية 
واملتخ�س�سة يف ال�سوؤون ال�سيا�سية 
اإدوارد  ع���ن  ن��ق��ًا  ل��ي��ب��م��ان  م��ا���س��ا 
لوكا�س. وهذا الأخري، وهو خبري 
من  يقتب�س  ال�سرقية،  اأوروب����ا  يف 
�سوركوف قوله اإن “الوعي الثقايف 
ال��رو���س��ي م��ن ال��وا���س��ح اأن���ه كلي و 
و  امليكانيكية  وي��ع��ار���س  ح��د���س��ي، 

الختزالية«.
الدميقراطية  اأن ت�سمن     يجب 
ال�����س��ي��ادي��ة ا���س��ت��ق��رار رو���س��ي��ا زمن 
وفق  النتقالية،  والفرتة  التحول 
نظاًما  اأ�سبحت  وق��د  ���س��ورك��وف. 
بحكم العادة، وذلك بف�سل الدعم 
بالن�سبة  ل����دوغ����ن.  ال��ف��ل�����س��ف��ي 
لإيلن  بالن�سبة  ك��م��ا  ل�����س��ورك��وف 
من قبله، “يجب اأن يتمتع ال�سعب 
الرو�سي بنف�س القدر من احلرية 
التي يكون م�ستعًدا ل�ستيعابها”. 
الندماج  ه��ي  هنا  احل��ري��ة  وه���ذه 

ت�شكلت رو�شيا كما نعرفها اليوم من قبل العقل املفكر للكرملني طيلة عدة �شنوات، فالدي�شالف �شوركوف

  ين�شر خطاب الكرملني روؤية »لرو�شيا الأبدية« بطرق ما بعد احلداثة متاًما

�سوركوف مهند�س النظام الرو�سياليوم، مت تطوير فل�سفة اإيلن وحتديثها على يد األك�سندر دوغوين املوؤرخ تيموثي �سنايدر منظر �سيا�سة الأبدية

 ترتكز ال�سردية الرو�سية على اأفكار فل�سفية قابلة للتحديد

رو�سيا البدية ت�سكن روؤية الكرملن
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النفطية بن دولة الإمارات والهند 
درهم  م��ل��ي��ار   165 اإىل  ي�����س��ل  م��ا 
عام  ب��ن��ه��اي��ة  دولر/  م��ل��ي��ار   45/
2021، وهو ما يعك�س منواً بن�سبة 
 ،2020 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة   %  60
بعام  % م��ق��ارن��ة   8 بن�سبة  ومن���واً 
ت�سل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   .2019
البلدين  ب��ن  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
اإىل 367 مليار درهم 100 مليار 
بحلول  �سنوات  �سبعة  خ��ال  دولر 

عام 2030.

•• اأبوظبي-وام: 

اأك��د معايل عبد هلل بن طوق املري 
اخلطوات  اأهمية  القت�ساد،  وزي��ر 
العاقات  حققتها  ال��ت��ي  املتقدمة 
قدمت  والتي  الهندية،  الإماراتية 
الثنائي  ل��ل��ت��ع��اون  متميز  من��وذج��اً 
موا�سلة  يف  امل���ت���ب���ادل���ة  وال���رغ���ب���ة 
نحو  ال�����س��راك��ة  مب�ستوى  الرت���ق���اء 

اآفاق غري م�سبوقة.
اتفاقية  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة التي 
وقعها البلدان ال�سهر املا�سي �سكلت 
التعاون  تاريخ  يف  مف�سلية  حمطة 
يف  حم��وري��اً  دوراً  و�ستلعب  الثنائي 
حت��ف��ي��ز ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي وخلق 
ف���ر����س اأع�����م�����ال ج����دي����دة وت���ب���ادل 
املعرفة وجذب املواهب يف القطاعات 
امل�ستوى  على  �سواء  ال�سرتاتيجية 
ال��ث��ن��ائ��ي ل��ل��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ن اأو 
حيث  ك��ك��ل،  املنطقة  م�ستوى  على 
ي��ف��ت��ح من����وذج ال��ت��ع��اون الإم���ارات���ي 
لتو�سيع  وا����س���ع���ة  اآف����اق����اً  ال���ه���ن���دي 
اأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��ارة وال���س��ت��ث��م��ار مع 
ال�سركاء من الأ�سواق اخلارجية يف 

املنطقة والعامل.
ج��اء ذل��ك خ��ال لقاء معاليه ، مع 
رئي�س  �ستالن”  ك��ي.  “اإم.  معايل 
الهندية،  ن��ادو  تاميل  ولي��ة  وزراء 
بن  ث��اين  الدكتور  معايل  بح�سور 
اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
اخلارجية. وناق�س اجلانبان خال 

الواعدة.  التنموية  القطاعات  من 
لزيارة  ال����وزي����ر  م���ع���ايل  دع����ا  ك��م��ا 
اقت�سادي  وف��د  راأ����س  ال��ولي��ة على 
الفر�س  ل����س���ت���ك�������س���اف  وجت��������اري 
الولية  يف  والتجارية  ال�ستثمارية 

واإمكانيات التعاون امل�سرتك.
وتعد اتفاقية ال�سراكة القت�سادية 
والهند  الإم��������ارات  ب���ن  ال�����س��ام��ل��ة 
توقعها  ث���ن���ائ���ي���ة  ات���ف���اق���ي���ة  اأول 
لربنامج  ت��ن��ف��ي��ذاً  الإم������ارات  دول����ة 
ال�ساملة  القت�سادية  الت��ف��اق��ي��ات 

اخلم�سن،  م�����س��اري��ع  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
توقعها  ات��ف��اق��ي��ة  اأول  اأي�����س��اً  وه���ي 
ال�سرق  منطقة  يف  دول��ة  مع  الهند 
اإف��ري��ق��ي��ا. وُتعد  الأو����س���ط و���س��م��ال 
دول���ة الإم�����ارات اأك���رب دول���ة عربية 
ت�ستحوذ  حيث  الهند  يف  م�ستثمرة 
%2 من  ت��ت��ج��اوز  ن�سبته  م��ا  ع��ل��ى 
اإجمايل ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
جتاوزت  بقيمة  الهند  اإىل  ال����وارد 

12 مليار دولر لنهاية 2021.
غري  البينية  ال��ت��ج��ارة  �سجلت  كما 

امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  ج���ه���ود  ال��ل��ق��اء 
والتجارية  القت�سادية  والفر�س 
اأمام جمتمعي الأعمال والقطاعات 
الأجندة  تخدم  التي  الأول��وي��ة  ذات 

التنموية للجانبن.
واتفق معاليهما على اأهمية تكثيف 
العمل امل�سرتك بن البلدين خال 
ا�ستفادة  لتعظيم  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
جم��ت��م��ع��ي الأع�����م�����ال الإم�����ارات�����ي 
اتفاقية  م��ن خم��رج��ات  وال��ه��ن��دي 
ال�سراكة القت�سادية ال�ساملة التي 

ت�ستهر بها هذه الولية.
ب���ن طوق  وق�����ال م���ع���ايل ع��ب��د اهلل 
املري، اإن املرحلة املقبلة من �ساأنها 
حجم  يف  م�ساعفاً  من��واً  ت�سهد  اأن 
وال�ستثمارات  ال��ب��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
الم�����ت�����ي�����ازات  امل����ت����ب����ادل����ة يف ظ�����ل 
ال��ت��ي وفرتها  ال��وا���س��ع��ة  واحل���واف���ز 
القت�سادية  ال�������س���راك���ة  ات��ف��اق��ي��ة 
املقومات  وبال�ستفادة من  ال�ساملة 
الوا�سعة  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

التي يتمتع بها البلدان.

مت توقيعها موؤخراً. وركز اجلانبان 
التوا�سل  قنوات  تعزيز  على  اأي�ساً 
وال�سراكات بن القطاع اخلا�س يف 
دولة الإمارات واأ�سواق ولية تاميل 
التجارية  ال�سراكات  لتطوير  ن��ادو 
الطرفن،  ب����ن  وال����س���ت���ث���م���اري���ة 
ال�سناعة  جم������الت  يف  وخ���ا����س���ة 
وال��ت�����س��ن��ي��ع امل���ت���ق���دم واخل����دم����ات 
وال��زراع��ة والأم��ن الغذائي وجتارة 
من  باعتبارها  الغذائية  املنتجات 
اأب����رز الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة التي 

كي.  “اإم.  معايل  اأك��د  جانبه  وم��ن 
الثنائية  ال���رواب���ط  ق���وة  �ستالن” 
اإىل  م�سرياً  البلدين،  جتمع  ال��ت��ي 
ح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ا���س��ت��ك�����س��اف فر�س 
التجاري  ال��ت��ع��اون  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع 
اجلانبن،  بن  فيما  وال�ستثماري 
لبناء  امل�ستثمرين  وت�سجيع  ودع��م 
القطاعات  يف  ج���دي���دة  ����س���راك���ات 
جمالت  يف  خ��ا���س��ة  الول���وي���ة  ذات 
وال�سناعات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سناعات 
التحويلية والبنى التحتية وغريها 

وزير االقت�ساد يبحث مع رئي�س وزراء والية تاميل نادو الهندية جهود التعاون امل�سرتك 

طريان االإمارات تعيد رحالتها اإىل ال�سركاء يقدمون حلوال لتطوير خريطة الطريق ل�سيا�سة االقت�ساد الدائري
الهند مل�ستويات ما قبل اجلائحة

•• دبي -وام:

قبل  م��ا  م�ستويات  اإىل  الهند  اإىل  خدماتها  �ستعيد  اأن��ه��ا  الإم����ارات  ط��ريان  اأعلنت 
جائحة “كوفيد-19” اعتبارا من الأول من ابريل املقبل حيث �ست�سغل 170 رحلة 
اأ�سبوعيا اإىل ت�سع مدن هندية. تاأتي هذه اخلطوة يف اأعقاب قرار احلكومة الهندية 
التفاقيات  م��ع  يتما�سى  الهند مب��ا  واإىل  م��ن  ال��دول��ي��ة  ال��رح��ات اجل��وي��ة  ب��اإع��ادة 
الُثنائية ال�سارية وذلك اعتبارا من نهاية مار�س اجلاري. وتبعا لذلك �ستبداأ طريان 
اإىل مومباي  اأ�سبوعيا  35 رحلة  املقبل ت�سيري  اأبريل  اعتبارا من مطلع  الإم��ارات 
رحلة  و21  بنغالورو  اإىل  اأ�سبوعيا  رحلة  و24  نيودلهي  اإىل  اأ�سبوعيا  رحلة  و28 
اأ�سبوعيا اإىل ت�سيناي و21 رحلة اأ�سبوعيا اإىل حيدر اأباد و14 رحلة اأ�سبوعياً اإىل 
اأب��اد و7  اأحمد  اإىل  اأ�سبوعيا  اإىل كولكاتا و9 رحات  اأ�سبوعيا  كوت�سي و11 رحلة 
اأ�سبوعيا اإىل ثريوفانانثابورام. واأعادت طريان الإمارات ت�سغيل طائراتها  رحات 
الطراز  هذا  ليعود  اجل��اري  مار�س  خال  ومومباي  دبي  بن   A380 الإيربا�س 
املف�سل لدى املُ�سافرين للعمل على رحات الناقلة اإىل الهند وذلك لأول مرة منذ 

مار�س 2020 عندما اأوقفت الناقة ت�سغيله بعد تف�سي “كوفيد-19«. 

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي يف اأ�سبوع  6.8
•• دبي -وام:

الأ�سبوع  خ��ال  بدبي  والأم���اك  الأرا���س��ي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�سرفات  بلغت 
احلايل اأكرث من 6.8 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 1983 مبايعة 
بقيمة 5.07 مليار درهم منها 330 مبايعة لاأرا�سي بقيمة 1.65 مليار درهم 
و1653 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 3.42 مليار درهم. وجاءت اأهم مبايعات 
بقيمة  مبايعة  تليها  ح�سة  ند  منطقة  يف  دره��م  مليون   190 بقيمة  الأرا���س��ي 
90 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم 
اخلام�سة  احلبية  منطقة  وت�سدرت  را�سد.  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  يف 
املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 164 مبايعة بقيمة 336 مليون درهم 
وتلتها منطقة املركا�س بت�سجيلها 43 مبايعة بقيمة 324 مليون درهم وثالثة 
يف وادي ال�سفا 5 بت�سجيلها 26 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم. وفيما يتعلق 
مبنطقة  دره��م  مليون   49 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم 
درهم يف منطقة  35 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  املبايعات  كاأهم  الثانية  جمريا 

نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 34 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.

جمموعة ملتيبالي ت�ستثمر 367 مليون 
درهم يف الطرح العام االأويل ل� »ديوا« 

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  اأبوظبي،  ومقرها  القاب�سة  ال�سركة  “ملتيباي”  جمموعة  اأعلنت 
كهرباء  لهيئة  الأويل  العام  الطرح  دره��م يف  مليون   367 ا�ستثمارها  عن 

ومياه دبي “ديوا” كم�ستثمر اأ�سا�سي.
ال�سرتاتيجية  ال�ستحواذ  عمليات  من  �سل�سلة  عقب  ال�ستثمار  هذا  ياأتي 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا امل��ج��م��وع��ة، وت��ت��ط��ل��ع م��ن خ��ال��ه��ا اإىل اإن�����س��اء منظومة 
ا�ستثمارية ممّكنة بالتكنولوجيا لغتنام فر�س النمو عرب خم�س قطاعات 
رئي�سية هي: الت�سال والإعام، وخدمات املرافق، وامل�ساريع ال�ستثمارية، 

وخدمات اللياقة البدنية وال�سحة واجلمال، والقت�ساد الرقمي.
العديد من  يف  على ح�س�س  املا�سي  العام  ا�ستحوذت  قد  املجموعة  وكانت 
“بال”  الأرب��اح مثل  اإمكانات كبرية لتحقيق  التي متتلك  املحلية  الأ�سول 
وفيول  ال�����س��ي��ارات،  ق��ي��ادة  لتعليم  الإم�����ارات  و���س��رك��ة  ال��ق��اب�����س��ة،  للتربيد 
كوميونيكي�سنز؛ اإ�سافة اإىل �سركات عاملية عالية النمو مثل من�سة الو�سائط 
الرقمية “فايرفاي”، و�سركة املحتوى املرئي “جيتي اإميجز”، والعامة 
التجارية العاملية “�سافاج X فينتي” للفنانة ال�سهرية ريانا واملتخ�س�سة 

ات التجارة الإلكرتونية. يف قطاع الأزياء عرب من�سّ
وق��ال��ت ���س��ام��ي��ة ب���وع���زة، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل���دي���رة ال��ع��ام��ة ملجموعة 
»ملتيباي«: » ينبع اهتمامنا بالطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبي من 
برت�سيخ  الهيئة  جنحت  وق��د  الإم���ارات���ي.  القت�ساد  ب��ق��وة  الكبرية  ثقتنا 
اإىل ركائزها  املتكاملة بال�ستناد  املرافق  اأبرز �سركات  مكانتها كواحدة من 

الأ�سا�سية القوية وبنيتها التحتية املتطورة ».

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  ال�����س��ي��ا���س��ات  جل���ن���ة  ن��ظ��م��ت 
ملجل�س الإمارات لاقت�ساد الدائري، 
بن  اهلل  عبد  معايل  وح�سور  برئا�سة 
ط��وق امل���ري، وزي���ر الق��ت�����س��اد، ور�سة 
ا�ستكمال  اإط������ار  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��م��ل 
متطلبات املرحلة الأوىل من خريطة 
دولة  الدائري يف  الطريق لاقت�ساد 

الإمارات.
����س���ارك يف ال���ور����س���ة م�������س���وؤول���ون من 
املعنية،  اجل��ه��ات احلكومية  م��ن  ع��دد 
�سملت وزارات التغري املناخي والبيئة، 
والقت�ساد، و ال�سناعة والتكنولوجيا 
التحتية،  والبنية  والطاقة  املتقدمة، 
للتناف�سية  الحت������������ادي  وامل������رك������ز 
احلكومية  وال�����دوائ�����ر  والإح���������س����اء، 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ة  ذات  امل��ح��ل��ي��ة 
عن  مم��ث��ل��ن  ج���ان���ب  اإىل   ، ال����دول����ة 
املتعددة  وال�سركات  اخل��ا���س  القطاع 
وكيانات  ال��ع��اق��ة  ذات  اجل��ن�����س��ي��ات 

التمويل وال�ستثمار امل�ستدام.
وق��ال معايل عبد اهلل بن طوق املري 
جديدة  خ���ط���وة  مت��ث��ل  ال���ور����س���ة  اإن 
يف  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ���س��م��ن  وم��ه��م��ة 
جلنة  تنفذها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �سل�سلة 
ال�سيا�سات وباإ�سراف جمل�س الإمارات 
لاقت�ساد الدائري، لإطاق خريطة 
�سمان  اإىل  ت��ه��دف  متكاملة  ط��ري��ق 
ل�سيا�سة  وال��ن��اج��ح  ال��ك��ام��ل  التطبيق 
الدائري  بالقت�ساد  اخلا�سة  الدولة 
والتجارب  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وف���ق 

•• دبي-وام: 

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي اأفراد 
“�ساعة  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل  املجتمع 
�سعار  حت����ت   2022 الأر�س” 
وذلك  “نر�سم مامح م�ستقبلنا” 
ع���رب اإط���ف���اء الأ�����س����واء والأج���ه���زة 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة غ�����ري ال�������س���روري���ة 
 9:30 اإىل   8:30 ال�����س��اع��ة  م��ن 
م�����س��اء ال��ي��وم ال�����س��ب��ت امل���واف���ق 26 
الهيئة  دع��ت  كما   .2022 م��ار���س 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة اإىل 
ال�سرورية  غ��ري  الأ����س���واء  اإط��ف��اء 
خال “�ساعة الأر�س” تعبرياً عن 
البيئة  حماية  جهود  مع  ت�سامنها 

ج���رال  ل��ع��م��ل��ي��ات  الإداري  وامل����دي����ر 
موتورز يف اإفريقيا وال�سرق الأو�سط: 
اأحد  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  “تعد 
اأهم الأ�سواق الدولية التي ت�ستهدفها 
ال�سركة  وت��ت��ب��ن��ى  م����وت����ورز،  ج�����رال 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ن�����س��ج��م م���ع اأه�����داف 
وال�ستدامة  ال����دائ����ري  الق���ت�������س���اد 
ال���ت���ي مت���ث���ل ق���ا����س���م���اً م�������س���رتك���اً مع 
روؤي��ة دول��ة الإم���ارات يف ه��ذا ال�سدد، 
ال�سركة  منتجات  خ��ال  م��ن  ونعمل 
ال�سيارات  جمال  يف  جهودها  وخا�سة 
تطبيقات  دع�����م  ع���ل���ى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الق��ت�����س��اد ال���دائ���ري، ول��دي��ن��ا توجه 
جديدة  كهربائية  مركبة   13 لطرح 
تبني  و���س��ن��وا���س��ل   ،2025 ب��ح��ل��ول 
اأن  �ساأنها  م��ن  التي  املبتكرة  احل��ل��ول 
تغري العامل، ونوؤمن باأن امل�ساركة مع 
اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات 
�سرورية للو�سول اإىل حتقيق روؤيتنا 

امل�سرتكة«.
�سوفن،  �سيبا�ستيان  قال  جانبه،  من 
فيوليا  ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اأن  “ل ���س��ك يف  ال�����س��رق الأو����س���ط:   -
القت�ساد الدائري يعد اأحد امل�سارات 
القت�ساد  وق��وة  تناف�سية  تعزز  التي 
الإم����������ارات. وقد  ال���وط���ن���ي يف دول�����ة 
قوياً  زخ��م��اً  ال�سيا�سات  جلنة  اأع��ط��ت 
من التعاون وال�سراكة بن القطاعن 
العام واخلا�س لتطوير جمموعة من 
املعايري واملبادرات اجلديدة التي من 
اإىل منظومة  الو�سول  ت�سريع  �ساأنها 

القت�ساد الدائري. 

على  الر�سمية  و�سفحاتها  الذكي 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 
الداخلية  ال����ق����ن����وات  وخم���ت���ل���ف 
الهيئة  اأن  اإىل  ولفتت  واخلارجية. 
القطاعات  يف  للمتعاملن  ت��ت��ي��ح 
وال�سناعية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سكنية 
“كتيب  على  الط��اع  واحلكومية 
ا�ستهاك  تر�سيد  وتقنيات  اأنظمة 
على  ل��ل��ت��ع��ّرف  واملياه”  ال��ك��ه��رب��اء 
ميكنهم  التي  والأنظمة  التقنيات 
ا�ستهاك  ل��رت���س��ي��د  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
الكهرباء واملياه ..وميكن احل�سول 
الكتيب  م���ن  ن�����س��خ��ة رق��م��ي��ة  ع��ل��ى 
املوقع  يف  ال���س��ت��دام��ة  ق�سم  �سمن 

الإلكرتوين للهيئة.

اأف�سل  ت��ق��دمي  امل��ح��ل��ي��ة يف  واجل���ه���ات 
القابلة  وال��ع��م��ل��ي��ة  امل��م��ك��ن��ة  احل���ل���ول 
لإن�ساء  الإم�����ارات  دول���ة  يف  للتطبيق 
ن��ظ��ام ���س��ام��ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الوطني 
دولية،  مبعايري  ال��دائ��ري  لاقت�ساد 
وذل���ك م��ن خ��ال جم��م��وع��ات العمل 
عليها  تتوزع  التي  الأرب��ع��ة  الرئي�سية 
قطاعات   4 وتخاطب  ال�سركات  هذه 
الرئي�سية  ال��رك��ائ��ز  ت�سكل  رئ��ي�����س��ي��ة 
ملنظومة القت�ساد الدائري، وت�سمل: 
الت�سنيع، والبنية التحتية اخل�سراء، 
والنقل، واإنتاج الأغذية وا�ستهاكها.

ممثلي  م���ن  ل���ع���دد  ت�����س��ري��ح��ات  ويف 
وال�سركات  اخل��ا���س  القطاع  �سركات 
امل���ت���ع���ددة اجل���ن�������س���ي���ات امل�������س���ارك���ة يف 
الرئي�س  ال�سرفاء،  لوؤي  قال  الور�سة، 

ال����دائ����ري وم����ا ب��ع��ده��ا ب��ح��ي��ث تكون 
اأن�سطة وتقنيات  �سراكة م�ستدامة يف 
وح���ل���ول الق���ت�������س���اد ال����دائ����ري ومبا 
ي���خ���دم م�����س��ال��ح ج��م��ي��ع الأط�������راف. 
القطاع  م���وؤ����س�������س���ات  ج���م���ي���ع  ودع�������ا 
من  الور�سة  يف  امل�ساركة  اإىل  اخلا�س 
ال�سركات الوطنية وال�سركات املتعددة 
الإمارات  دولة  يف  العاملة  اجلن�سيات 
والدعم  اله���ت���م���ام  م���ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة 
ل���ل���ت���ح���ول نحو  ال���ك���ب���ري  احل���ك���وم���ي 
القت�ساد الدائري وا�ستك�ساف فر�س 
جديدة  ا�سرتاتيجية  �سراكات  اإقامة 
بالقت�ساد  املرتبطة  عملياتها  وزيادة 

الدائري يف كافة اإمارات الدولة.
اأك���رث من  ال��ور���س��ة م�ساركة  و���س��ه��دت 
58 �سركة وطنية ومتعددة اجلن�سيات 

القت�ساد الدائري يف الدولة، واليوم 
الثانية  ال���ور����س���ة  خ����ال  م���ن  ن���رك���ز 
من  جمموعة  وط��رح  ا�ستك�ساف  على 
املقرتحة  واملرئيات اجلديدة  احللول 
للتحديات  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  م����ن 
ال��راه��ن��ة وامل��ح��ت��م��ل��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
القت�ساد  ���س��ي��ا���س��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ت����واج����ه 
لبلورة  متوا�سلة  وجهودنا  الدائري، 
بخريطة  واخل������روج  امل��ع��ط��ي��ات  ه���ذه 
طريق متكاملة وفعالة من �ساأنها اأن 
تعزز تناف�سية دولة الإمارات عاملياً يف 

القت�ساد الدائري«.
ا�ستمرارية  اأه���م���ي���ة  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
القطاعن  ب���ن  ال���ق���وي���ة  ال�������س���راك���ة 
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س خ����ال جميع 
لاقت�ساد  الطريق  خريطة  مراحل 

القيادة  ي��خ��دم روؤي����ة  ال��ع��امل��ي��ة، ومب���ا 
الإم������ارات مركزاً  ال��ر���س��ي��دة يف ج��ع��ل 
الدائري  الق��ت�����س��اد  يف  رائ�����داً  ع��امل��ي��اً 
اأك���رث دول ال��ع��امل دع��م��اً لهذا  واأح����د 
خال  احليوي  القت�سادي  النموذج 

العقد املقبل.
منهجيتنا  “ركزت  معاليه:  واأ���س��اف 
على �سمان  الطريق  بناء خريطة  يف 
اخلا�س  للقطاع  احلقيقية  امل�ساركة 
�سراكاتنا  من  وال�ستفادة  ال��دول��ة  يف 
ال�سركات  م�����ن  ع������دد  م�����ع  ال����ق����وي����ة 
الرائدة  اجلن�سيات  واملتعددة  العاملية 
يف ت��ط��ب��ي��ق��ات الق��ت�����س��اد ال���دائ���ري، 
ال�سهر  الأوىل  ال��ور���س��ة  خ���ال  ومت 
القائمة  التحديات  ت�سخي�س  املا�سي 
�سيا�سة  ت��ط��ب��ي��ق  اأم�������ام  وامل���ح���ت���م���ل���ة 

والت�سال  ال�سرتاتيجية  لقطاع 
الهيئة  اأن  اإىل  الهيئة  احلكومي يف 
اأفراد  لت�سجيع  بالغة  اأهمية  تويل 
املجتمع على تبني �سلوكيات يومية 
الطاقة  ا���س��ت��خ��دام  م��ث��ل  ب�����س��ي��ط��ة 
ا�ستخدام  وت���ر����س���ي���د  ال�����س��م�����س��ّي��ة 
ال�سيارات  وا����س���ت���خ���دام  ال���ط���اق���ة 
العاّمة  وامل��وا���س��ات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الكربونية  ال���ب�������س���م���ة  خل���ف�������س 
اإ�سراقاً  اأك����رث  م�ستقبل  و���س��م��ان 

لاأجيال القادمة.
ت��ط��ل��ق على  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����س���اف���ت 

ت�����س��اف��ر اجل��ه��ود م��ن اأج����ل اتخاذ 
اإي��ج��اب��ي��ة وج������ادة للحد  خ���ط���وات 
م���ن م���ع���دلت ال���س��ت��ه��اك ووقف 
ال��ه��در يف امل����وارد ..م�����س��ريا اإىل اأن 
– دب��ي حققت منذ  �ساعة الأر����س 
انطاقها عام 2008 وحتى العام 
بلغت  ت��راك��م��ي��ة  وف�����ورات   2021
اأ�سهمت  ���س��اع��ة  ج��ي��ج��اوات   3.12
1607 ط��ن من  ن��ح��و  ت��ف��ادي  يف 

النبعاثات الكربونية.
املهريي  خ��ول��ة  لفتت  جانبها  م��ن 
للرئي�س  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����ن����ائ����ب 

مدار العام باقة كبرية من الربامج 
الرت�سيدية  والفعاليات  واملبادرات 
حتقيق  يف  اجل����م����ه����ور  لإ�������س������راك 
اأثمرت  ..وق���د  امل�ستدامة  التنمية 
هذه اجلهود عن وف��ورات تراكمّية 
امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  ���س��م��ن  ك��ب��رية 
و2021   2012 ع�����ام�����ّي  ب�����ن 
���س��اع��ة من  ت������رياوات   2.2 ب��ل��غ��ت 
5.6 مليار جالون من  الكهرباء و 
1.2 مليار  املياه مبا يعادل توفري 
1.1 م��ل��ي��ون طن  دره����م وت��ق��ل��ي��ل 
الكربونية. وميكن  النبعاثات  من 
ا�ستخدام  املجتمع  �سرائح  جلميع 
#توا�سل_مع_الأر�س  الأو�سمة 
و  #�ساعة_الأر�س_دبي  و 
ت  ا ر ما لإ ا _ �س ر لأ ا _ عة �سا #
كوكب  مع  ت�سامنهم  عن  للتعبري 
باملحافظة  وال���ت���زام���ه���م  الأر��������س 
الطبيعية  وامل�������وارد  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
..ك���م���ا ب��و���س��ع��ه��م ال����س���ت���ف���ادة من 
ن�سائح  م����ن  وا����س���ع���ة  جم���م���وع���ة 
الرت�سيد التي توفرها الهيئة عرب 
وتطبيقها  الإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا 

ا�ستباقية  خطوات  اتخاذ  و�سرورة 
ت�����س��ه��م يف احل������د م����ن ت���داع���ي���ات 
والتغري  احل���������راري  الح���ت���ب���ا����س 
املناخي اإ�سافة اإىل الرتويج للحدث 
عرب ح�سابات التوا�سل الجتماعي 

التابعة لهذه املوؤ�س�سات.
واأ�سار معايل �سعيد حممد الطاير 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
اأن  اإىل  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
دعم  يف  رائ����داً  دوراً  ت����وؤدي  الهيئة 
اجلهود الوطنية والعاملية يف جمال 
من  ان��ط��اق��اً  البيئية  ال���س��ت��دام��ة 
رائدة  موؤ�س�سة  تكون  اأن  يف  روؤيتها 
عاملياً م�ستدامة ومبتكرة وان�سجاماً 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
وفقاً  م�ستدامة  مدينة  دبي  جلعل 
ال��ع��امل��ي��ة بتعاون  امل��ع��اي��ري  لأف�����س��ل 
جميع فئات املجتمع. وقال ان دبي 
ت�سارك  ع��رب��ي��ة  م��دي��ن��ة  اأول  ك��ان��ت 
يعك�س  مم��ا  الأر�س”  “�ساعة  يف 
رف��ع م�ستوى  الإم���ارة على  حر�س 
ال������وع������ي ح�������ول ح�������دة وخ�����ط�����ورة 
و�سرورة  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات 

كهرباء ومياه دبي تدعو اأفراد املجتمع للم�ساركة يف �ساعة االأر�س

اإك�سبو ال�سارقة يبحث مع وفد اإيطايل تعزيز امل�ساركة يف ال�سرق االأو�سط لل�ساعات واملجوهرات
ب��ح�����س��ور ����س���اورو ���س��ريف��ادي م��دي��ر الت�����س��ال ال�����دويل يف جم��م��وع��ة ارتك�س 
الثنائي يف جمال  التعاون  اآف��اق  اجلانبان  وبحث  املعار�س،  لتنظيم  الإيطالية 
تنظيم فعاليات م�سرتكة وتوفري خدمات ومزايا للم�ستثمرين وزوار املعار�س 
ال�سركات  مل�ساركة  الأول��ي��ة  النتائج  ا�ستعرا�س  جانب  اإىل  البلدين،  ك��ا  م��ن 
الإيطالية يف معر�س “ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات” ودوره يف اإتاحة 
ال�ستثمارية  الفر�س  ال�سراكات واكت�ساف  ال�سفقات وبناء  الفر�س لهم لعقد 
الواعدة يف قطاع الذهب واملجوهرات يف منطقة ال�سرق الأو�سط.   واأكد �سعادة 
�سيف حممد املدفع، اأن اللقاء ياأتي يف اإطار اخلطة ال�سرتاتيجية ملركز اإك�سبو 
وتطويرها  والدولية  الإقليمية  عاقاته  �سبكة  تو�سيع  اإىل  الرامية  ال�سارقة، 
وتعزيز التعاون مع خمتلف الفعاليات القت�سادية، واإقامة �سراكات دائمة من 
بوابة املعار�س واملوؤمترات، م�سرياً اإىل اأن امل�ساركة املتنامية لل�سركات الإيطالية 
ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  وي�ست�سيفها  ينظمها  التي  الفعاليات  من  العديد  يف 

اإمكانات وقدرات تنظيمية وترويجية متكن  ال�سارقة ي�ستطيع مبا لديه من 
ال�سركات والعار�سن الإيطالين من تو�سيع خريطتهم الت�سويقية من خال 
معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات، الذي ي�ست�سيفه وينظمه املركز 
اأنطونيو فران�سي�سكيني بتجربة مركز  �سعادة  اأ�ساد  �سنوياً. من جانبه  مرتن 
اإك�سبو ال�سارقة يف �سناعة املعار�س، وباملمار�سات التنظيمية والتقنية الرائدة 
للمركز والتي مكنته من تنظيم عدد كبري من املعار�س الدولية املتخ�س�سة، 
اأهمية  اإىل  اأبرزها معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات، م�سرياً  من 
هذا اللقاء يف تعزيز م�ساركة ال�سركات الإيطالية يف هذا احلدث املهم وخا�سة 
الافت  الإقبال  امل�ساركن وحجم  العار�سن  التي يحققها  النجاحات  يف ظل 
من الزوار، ف�سا عن الت�سهيات املمنوحة للعار�سن من قبل املركز ومكانة 
العامات  اإي�سال  يف  واأهميته  امل��ج��وه��رات  �سناعة  ع��امل  يف  ال��رائ��دة  املعر�س 

التجارية العاملية اإىل دولة الإمارات.

•• ال�سارقة-الفجر:

بحث مركز اإك�سبو ال�سارقة مع وفد اإيطايل م�سارك يف فعاليات الن�سخة ال� 49 
من “معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات”، املنعقدة فعالياته يف املركز 
حتى يوم 27 مار�س اجلاري، �سبل تعزيز التعاون بن اجلانبن وتطوير اآفاق 
العمل امل�سرتك، ف�سا عن تبادل اخلربات والتجارب على �سعيد اتباع اأف�سل 
املمار�سات التنظيمية والرتويجية ل�ستقطاب املزيد من العار�سن الإيطالين 
يف الدورات القادمة للمعر�س. جاء ذلك خال الجتماع الذي ُعقد )اخلمي�س( 
بن  واملجوهرات”،  لل�ساعات  الأو�سط  “ال�سرق  معر�س  فعاليات  هام�س  على 
و�سعادة  ال�سارقة،  اإك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع  حممد  �سيف  �سعادة 
يف  التجاري  والرتويج  ال��دويل  ال�سوق  مكتب  رئي�س  فران�سي�سكيني،  اأنطونيو 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  وال�سركات  اليدوية  احل��رف  لتجار  الإي��ط��ايل  الحت��اد 

وخا�سة معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات يدفعنا لبذل املزيد من 
اجلهود لتعزيز التعاون بن اجلانبن لتبادل الآراء حول كيفية ال�ستفادة من 
املتاحة لدى كل جانب، لتعزيز جهودهما  الإمكانيات واخلربات والت�سهيات 
الفعاليات  وا�ست�سافة  تنظيم  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  تبني  �سعيد  على 
عدد  زي���ادة  �سعيد  على  اأو  والتنظيم  الت�سويق  �سعيد  على  ���س��واء  وامل��ع��ار���س، 
املدفع،  واأ���س��ار  اجلانبان.  ي�ست�سيفها  التي  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  يف  امل�ساركات 
واملجوهرات”  لل�ساعات  الأو���س��ط  “ال�سرق  ملعر�س  ال�سابقة  ال���دورات  اأن  اإىل 
ت�سميم و�سناعة  املتخ�س�سة يف  الإيطالية  لل�سركات  �سجلت م�ساركة متميزة 
العديد  خاله  من  حققت  والتي  الذهبية،  وامل�سغولت  واملجوهرات  ال�ساعات 
من النجاحات من اأبرزها تعزيز ن�سبة مبيعاتهم، ول �سيما اأن منتجات الذهب 
من  للعديد  خ��ي��اراً  وت��ع��د  ال��ع��ال��ي��ة،  بجودتها  تتميز  الإي��ط��ال��ي��ة  وامل��ج��وه��رات 
امل�ستهلكن على م�ستوى منطقة اخلليج والإمارات، م�سرياً اإىل اأن مركز ك�سبو 
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املال والأعمال

ال�سارقة تبحث تعزيز التعاون يف قطاعي اال�ستثمار والثقافة مع كو�ستاريكا وغواتيماال 
والثقافية والعلمية والتعليمية وال�سياحية والتي و�سعتها �سمن 
والإقامة على م�ستوى  والعمل  املدن اجلاذبة لاإ�ستثمار  اأوائ��ل 
ال�سمو  �ساحب  يقوده  وثقايف  ح�ساري  م�سروع  اإط��ار  يف  العامل 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال�سيخ  واأك���د  ع��ام��اً.  خم�سن  نحو  منذ  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
مع  ال�سارقة  اإم��ارة  تربط  التي  العاقات  عمق  القا�سمي  فاهم 
لتبادل  ركائز  من  متثله  وم��ا  وغواتيمال  كو�ستاريكا  جمتمعي 
والقت�سادي  ال��ث��ق��ايف  ال���ت���ع���اون  جم����الت  وت��و���س��ي��ع  اخل�����ربات 
عمادها  العاقات  هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  وال�ستثماري  والتجاري 
التعاون املتوا�سل والإحرتام املتبادل وامل�سلحة امل�سرتكة خا�سة 
اأن كو�ستاريكا وغواتيمال متتلكان قدرات كبرية يف العديد من 

القطاعات احليوية كالتجارة والزراعة.

•• ال�سارقة -وام:

احلكومية  العاقات  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  فاهم  ال�سيخ  بحث 
وزاري��ن من جمهورية  بوفدين  ام�س  لقائه  ال�سارقة خال  يف 
وزير  ك��وي��رو���س  ���س��ولن��و  رودول��ف��و  م��ع��ايل  برئا�سة  كو�ستاريكا 
اأنايان�سي  معايل  برئا�سة  غواتيمال  جمهورية  ومن  اخلارجية 
الثقايف  التعاون  تعزيز  �سبل  ال�سياحة  وزيرة  رودريغيز  كارولينا 

والعلمي والتكنولوجي والقت�سادي.
احلكمة” بال�سارقة  “بيت  يف  عقدا  اللذين  الجتماعن  ح�سر 
يف  احلكومية  ال��ع��اق��ات  دائ���رة  م��دي��ر  القا�سمي  م��اج��د  ال�سيخ 
فران�سي�سكو  و���س��ع��ادة  الكو�ستاريكي  ال��وف��د  اأع�����س��اء  و  ال�سارقة 
�ساكون اإيرناندي�س �سفري كو�ستاريكا لدى الدولة و من اجلانب 

وزير  ن��ائ��ب  م��ورغ��ان  فرانثي�سكا  م��ن  ك��ل  ح�سر  ال��غ��وات��ي��م��ايل 
الثقافية  لل�سوؤون  اخلارجية  وزير  نائب  اأريفالو  واآفا  القت�ساد 
القت�سادية  لل�سوؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب  اأغ��ي��ار  و���س��رييل 
و���س��ع��ادة لر����س ب���ريا ب��ريي��ز �سفري ج��م��ه��وري��ة غ��وات��ي��م��ال لدى 
ال���دول���ة. وت���ن���اول الج��ت��م��اع��ان الآل���ي���ات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا دعم 
ال�سارقة  اإم���ارة  بن  التجاري  والتبادل  القت�سادية  ال�سراكات 
ومدن كل من كو�ستاريكا وغواتيمال و�سبل تعزيز التوا�سل بن 
يف  امل�سرتكة  الإ�ستثمارات  وحتفيز  الأعمال  ورجال  امل�ستثمرين 
القطاعات احليوية لكل منهم مبا فيها الأمن الغذائي وال�سياحة 

والرعاية ال�سحية والبيئية.
وا���س��ت��ع��ر���س ال�����س��ي��خ ف��اه��م ال��ق��ا���س��م��ي اأم�����ام ال��وف��دي��ن م�سرية 
النه�سة التي ت�سهدها اإمارة ال�سارقة يف القطاعات القت�سادية 

الطاقة والبنية التحتية ت�ست�سيف فعالية اأيام بحرية فرن�سية

بهدف حتقيق نقالت نوعية جديدة يف تناف�شية بيئة الأعمال يف الدولة

جلنة التكامل االقت�سادي ت�ستعر�س م�ستجدات اجلهود احلكومية يف تطوير عدد من اللوائح والت�سريعات االقت�سادية
ابن طوق: اللجنة تتابع تن�شيق اجلهود الوطنية ومعاجلة الق�شايا وو�شع اخلطط
 التكاملية ل�شمان ا�شــتقرار ومنو القت�شـاد الوطني وفق مبادئ واأهـداف اخلم�شـني

اأبوظبي للتنمية ميول 
ا�سرتاتيجية  م�ساريع 
بقيمة  بنغالدي�س  يف 
دره��م مليون   692

اأبوظبي للتنمية حكومة و�سعب بنغادي�س، م�سرياً اإىل 
منوذجاً  ي�سكل  وبنغادي�س  ال�سندوق  بن  التعاون  اأن 
ال�سندوق  ي�سعى  التي  للعاقات ال�سرتاتيجية  متميزاً 

اإليها مع الدول ال�سريكة.
اأو  التنموية  امل�����س��اري��ع  خ��ال  م��ن  “ نتطلع   : واأ���س��اف 
ال�ستثمارات القائمة يف بنغادي�س اإىل امل�ساهمة يف دفع 
املجتمعات  على  ينعك�س  مب��ا  الق��ت�����س��ادي  النمو  عجلة 

املحلية، ويحقق التنمية امل�ستدامة يف الباد«.
تنمية وتعزيز  ع��ل��ى  ال�����س��ن��دوق  ���س��ع��ادت��ه ح��ر���س  واأك����د 
عاقات التعاون مع بنغادي�س ك�سريك تنموي اأ�سا�سي، 
حيث تعترب بنغادي�س من الدول الآ�سيوّية التي حتظى 
باهتمام كبري من قبل ال�سندوق، لفتاً اإىل اأن ال�سندوق 
عام  منذ  بنغادي�س  يف  التنموية  م�ساريعه  اأوىل  م��ّول 
العامل  على  ال�سابعة  الدولة  بنغادي�س  وُتعد   .1976
من حيث الكثافة ال�سكانية اإل اأن الناجت الإجمايل املحلي 
للفرد قد ارتفع اإىل اأكرث من ال�سعف منذ عام 1975. 
الإح��دى ع�سر  ال��دول  قائمة  بنغادي�س يف  كما و�سعت 

املتوقع تفوقها اقت�سادياً.

•• اأبوظبي-وام:

حكومة  م�ساندة  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  �ساهم 
حيث  التنموية،  وبراجمها  خططها  ودع��م  بنغادي�س 
 8 املا�سية  الأرب��ع��ة  العقود  م��دى  على  ال�سندوق  م��ّول 
 692 ح���وايل  بلغت  اإجمالية  بقيمة  تنموية  م�ساريع 

مليون درهم.
قطاعات  على  ال�سندوق  مّولها  التي  امل�ساريع  وتركزت 
حيوية مثل ال�سناعة والطاقة، وم�ساريع البنّية التحتّية، 
اإ�سافة اإىل م�ساهمة ال�سندوق يف تاأ�سي�س �سركة الإمارات 
ميتلك  قاب�سة  ���س��رك��ة  وه���ي  لا�ستثمار  وب��ن��غ��ادي�����س 
راأ�سمالها، وتعمل على  %60 من  ال�سندوق ما ن�سبته 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  لتمويل  املي�سرة  ال��ق��رو���س  ت��ق��دمي 
واملتو�سطة، حيث �ساهمت ال�سركة منذ تاأ�سي�سها يف عام 
1987 يف دعم النمو القت�سادي، وتوفري العديد من 

فر�س العمل ل�سكان بنغادي�س.
هناأ  بنغادي�س،  ل�ستقال  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ومبنا�سبة 
���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ي��ف ال�����س��وي��دي، م��دي��ر ع���ام �سندوق 

••دبي-الفجر: 

التعاون  لتعزيز  م�ساعيها  �سمن 
الوطني  ال���ب���ح���ري  ال���ق���ط���اع  ب���ن 
البحرية  ال���ق���ط���اع���ات  وخم��ت��ل��ف 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة 
والبنية  الطاقة  وزارة  ا�ست�سافت 
فعالية  الإم����ارات  ب��دول��ة  التحتية 
والتي  فرن�سية”،  ب��ح��ري��ة  “اأيام 
وكالة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ان���ط���ل���ق���ت 
التابعة  فران�س”  “بيزن�س 
جراند  فندق  يف  فرن�سا،  حلكومة 
اإىل  الفعالية  وتهدف  بدبي.  حياة 
تعزيز التعاون بن القطاع البحري 
البحري  وال����ق����ط����اع  الإم������ارات������ي 
الفرن�سي، من اأجل تبادل اخلربات 
وت��ع��زي��ز ال���ق���درات ال��ب��ح��ري��ة لكا 
احللول  تبني  وزي���ادة  القطاعن، 
املبتكرة والتكنولوجيا احلديثة يف 

ال�سناعة البحرية.
وق����د ح�����س��ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ع����دد من 
البحري  ال��ق��ط��اع  م�����س��وؤويل  ك��ب��ار 
ال�����������وزارة وخم���ت���ل���ف اجل���ه���ات  يف 
واملوانئ  البحري  بالقطاع  املعنية 
اإىل جمموعة  اإ���س��اف��ة  ال��دول��ة،  يف 
الوطنية  البحرية  ال�سركات  م��ن 

والدولية.
عبد  الكابنت  ق��ال  املنا�سبة  وبهذه 
اإدارة  مدير  الهيا�س،  دروي�����س  اهلل 
ال��ب��ح��ري يف وزارة  ال��ن��ق��ل  ����س���وؤون 
بدولة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
يف  دورن����ا  يقت�سر  “ل  الإم������ارات: 
ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري الإم���ارات���ي على 
املراكز  اأه����م  اأح����د  وت�سغيل  اإدارة 

نخبة فريدة من املهارات واملعارف 
تطوير  يف  امل�����س��ارك��ة  ميكنها  ال��ت��ي 
الكثري من امل�ساريع عالية التقنية، 
الطموحة  الطريق  خارطة  لدعم 
ل���دول���ة الإم��������ارات م���ن اأج����ل بناء 

قطاع بحري اأكرث ا�ستدامة.«
بحرية  “اأيام  ف��ع��ال��ي��ة  وت���ع���ت���رب 
�سمن  اأوىل  خ���ط���وة  فرن�سية” 
ل��ت��ع��زي��ز ح�سور  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��ط��ة 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الإق���ل���ي���م���ي 
الأو�����س����ط ل��ل�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
الفرن�سي،  ال����ب����ح����ري  ال����ق����ط����اع 
الدولين  امل�ستثمرين  وا�ستقطاب 
التجمع  يف  الأع�����م�����ال  ل���ت���ط���وي���ر 
ت�سعى  ك��م��ا  ال��ف��رن�����س��ي،  ال��ب��ح��ري 
عرب  ال��ق��ي��ادي��ة  الفرن�سية  امل��وان��ئ 
م�ستوى  رف���ع  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه 
اللوج�ستية  ال�سركات  مع  التعاون 
وزيادة  الإم�����ارات،  ب��دول��ة  العاملة 
م�ستوى التبادل التجاري وت�سيري 
خ���ط���وط ال�����س��ح��ن ال��ب��ح��ري��ة بن 

موانئ الدولة واملوانئ الفرن�سية.
وعلى مدار الأيام الثاثة للفعالية، 
الفرن�سية  ال�������س���رك���ات  ���س��ت��ح��ظ��ى 
بفر�سة لقاء اأبرز اجلهات الفاعلة 
املحلية، ويف مقدمتها دي بي ورلد، 
وجمموعة موانئ اأبوظبي ومدينة 
اأدنوك  و�سركة  ال�سناعية،  خليفة 
ومدينة  واخل�����دم�����ات،  ل����اإم����داد 
اجلافة  والأحوا�س  املاحية،  دبي 
العاملية، اإ�سافة اإىل �سركة اأبوظبي 
جراندويلد  و�سركة  ال�سفن،  لبناء 
بو�سيدون  و�سركة  ال�سفن،  لبناء 

ل�سناعة اليخوت.

دبي مت ت�سليط ال�سوء على القطاع 
البحري الفرن�سي خال اأ�سبوعن 
كاملن، واليوم بف�سل تعاوننا مع 
التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة 
ن�ستعر�س قدرات املوانئ الفرن�سية 
للتنمية  وا�سرتاتيجيتها  الرئي�سة 
املتبادل،  ال�ستثمار  ف��ر���س  واأه���م 
التعاون  اأوج��ه  ا�ستك�ساف  وكذلك 
القت�سادية  ال���ع���اق���ات  وت��ع��زي��ز 
البحرية بن القطاعن الفرن�سي 
فرن�سا  مت��ت��ل��ك  اإذ  والإم������ارات������ي. 
مليون   11 تبلغ  بحرية  م�ساحة 
�ساحل  واأك������رب  م���رب���ع،  ك��ي��ل��وم��رت 

م��ا يعد م��ن اأه���م اأه����داف احلزمة 
الأوىل من م�ساريع اخلم�سن التي 
تركز على رفع م�ستوى ال�سادرات 

الوطنية دولًيا.«
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت راف���اي���ي���ا 
ال�ستثمارات  م���دي���ر  ���س��ي��ل��ف��ي��ت��ي، 
الداخلية يف بيزن�س فران�س ال�سرق 
رعاية  حتت  تعمل  التي  الأو���س��ط، 
دولة  “تعترب  الفرن�سية:  ال�سفارة 
الإمارات مركًزا بحرًيا رائًدا، نظًرا 
ال�سرتاتيجي  اجل��غ��رايف  ملوقعها 
ب��ن اأوروب����ا واإف��ري��ق��ي��ا واآ���س��ي��ا، ويف 
 2020 باإك�سبو  الفرن�سي  اجلناح 

املوانئ  “تعد  الهيا�س”  واأ���س��اف 
ال��ف��رن�����س��ي��ة م����ن اأه������م ال���ب���واب���ات 
الفرن�سية  ل���اأ����س���واق  ال��ت��ج��اري��ة 
والقارة الأوروب��ي��ة ب�سكل ع��ام، مبا 
ا�سرتاتيجي  ب��ه م��ن م��وق��ع  مت��ت��از 
الأبي�س  البحر  ���س��واح��ل  يتو�سط 
�سك  من  وم��ا  ال�سمالية،  املتو�سط 
زيادة  يف  �سي�سهم  معها  تعاوننا  اأن 
و�����س����ول م��ن��ت��ج��ات��ن��ا ال���ت���ي حتمل 
اإىل  الإمارات”  يف  “�سنع  عامة 
الأ�سواق الأوروبية، والتي تعد من 
عالية  ال�ستهاكية  الأ���س��واق  اأه��م 
وهو  العامل،  م�ستوى  على  القيمة 

م�ساحة  اأك������رب  وث������اين  اأوروب����������ي، 
العامل. ويلتزم قطاعها  بحرية يف 
التقنيات اجلديدة  البحري بتبني 
واحللول اخل�سراء، ما يعد عامًا 
عاملية  مرافقها  تطوير  يف  اأ�سا�ًسا 
امل�ستوى، والتي تعتمد على الذكاء 
البيانات  وح���ل���ول  ال���س��ط��ن��اع��ي، 
تدعم  اأن  ميكنها  التي  ال�سخمة، 
البحرية  ال�سناعة  كفاءة  وحت�سن 

يف كا البلدين.«
ب��اب��ي��ت، رئي�س  ���س��ان��درا  واأ���س��اف��ت 
والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ات  ق�����س��م 
ال�سركات  عن  وامل�سوؤولة  النظيفة، 

واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  الفرن�سية 
البحري:  القطاع  يف  املتخ�س�سة 
ودع������م  ت����ع����زي����ز  اإىل  “نتطلع 
ال�����س��ن��اع��ة ال��ب��ح��ري��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
دول��ة الإم���ارات، من خ��ال تقدمي 
التقنية،  واخلربة  امل�سافة  القيمة 
ال�سركات  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  وت��ع��زي��ز 
الفرن�سية  واللوج�ستية  البحرية 
ومنتجات  خ��دم��ات  متتلك  وال��ت��ي 
م��ب��ت��ك��رة، ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���ائ���دة عرب 
التقنيات  ون��ق��ل  امل��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون 
حتويل  على  تعمل  التي  املتطورة 
روؤية  مع  ال�سحن. متا�سياً  �سناعة 
“م�ساريع اخلم�سن” التي اأعلنت 
عنها حكومة دولة الإمارات، حيث 
يعمل يف القطاع البحري الفرن�سي 

ع��ل��ى �سعيد  ال���ع���امل  ال��ب��ح��ري��ة يف 
اللوج�ستية  واخل���دم���ات  ال�����س��ح��ن 
وت�سدير  ال�����س��ف��ن  وق����ود  وت���زوي���د 
��ا مركًزا  اأي�����سً ن��ع��ت��رب  ال��ن��ف��ط، ب��ل 
التجمعات  بن  التعاون  ج�سور  ملد 
وامل������راك������ز ال���ب���ح���ري���ة ال���ق���ي���ادي���ة 
البتكارات  ت��ب��ادل  وحتفيز  ع��امل��ًي��ا، 
من  ل�سيما  امل��ت��ط��ورة،  وامل��ن��ت��ج��ات 
الذي  الفرن�سي،  البحري  القطاع 
عاملًيا  الأوىل  القطاعات  م��ن  يعد 
التكنولوجيا  تطوير  �سعيد  على 
املمار�سات  اأف�سل  وتبني  احلديثة 
يف  ت�سهم  ال��ت��ي  ال��ذك��ي  والأدوات 
ورفع  ال��ب��ح��ري��ة  ال�سناعة  رق��م��ن��ة 
والتجارية  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 

للقطاع.«

الناجت  ي�سب يف منو  ال�سكانية، مبا 
املحلي الإجمايل للدولة.

اجتماع  خ���ال  الت���ف���اق  ك��ذل��ك مت 
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل ف��ري��ق عمل 
القت�ساد  وزارة  م��ن  م�سرتك  فني 
ووزارة  القت�سادية  التنمية  ودوائ��ر 
املالية والهيئة الحتادية لل�سرائب 
وهيئة تنظيم الت�سالت واحلكومة 
الرقمية، من اأجل التوعية ب�سرورة 
ترخي�س الأفراد العاملن بالتجارة 
والتزامهم  اأن�سطتهم،  الإلكرتونية 
بالمتثال ال�سريبي وفق الت�سريعات 

املُطبقة يف الدولة.

اإم��ارات الدولة  الأجنبية اإىل جميع 
الذي  ال�سناعي  القطاع  يف  خا�سة 

ي�ستهدف تلك الأ�سواق.
اللجنة  ح�����ددت  اآخ������ر،  حم����ور  ويف 
خ�����ط�����وات ل���ل���ع���م���ل امل���������س����رتك بن 
التنمية  ودوائ�����ر  الق��ت�����س��اد  وزارة 
القت�سادية واجلهات املعنية الأخرى 
ب���ه���دف ����س���م���ان ا����س���ت���ق���رار اأ�����س����واق 
امل�ستهلكن  وتوفري كافة احتياجات 
واخلدمات  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����س��ل��ع  م��ن 
ال�ستهاكية  ال���ث���ق���اف���ة  وت���ع���زي���ز 
متوازنة  عاقة  وتر�سيخ  ال�سليمة، 
يعزز  مب��ا  وامل�ستهلكن  التجار  ب��ن 

متكن املمار�سات التجارية ال�سليمة 
يف جميع اأ�سواق الدولة.

اللجنة  ا����س���ت���ع���ر����س���ت  ذل�������ك،  اإىل 
ن��ت��ائ��ج ف���ري���ق ال��ع��م��ل امل��ع��ن��ي برفع 
القطاعات  مب��خ��ت��ل��ف  الإن���ت���اج���ي���ة 
الناجت  منو  يعزز  ومبا  القت�سادية، 
مت  حيث  للدولة،  الإج��م��ايل  املحلي 
يهدف  اق��ت�����س��ادي  من����وذج  ت�سميم 
القطاعات  اإن���ت���اج���ي���ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
والتقنية  الب�سرية  باملوارد  املرتبطة 
وال���س��ت��ث��م��اري��ة وف��ق م��وؤ���س��رات اأداء 
ودرا�سات قطاعية حمددة بالتن�سيق 
للرتكيبة  الحت������ادي  امل��ج��ل�����س  م���ع 

•• اأبوظبي- وام:

القت�سادي  التكامل  جلنة  ع��ق��دت 
 ،2022 ل��ع��ام  ال��ث��ال��ث  اج��ت��م��اع��ه��ا 
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق 
وبح�سور  الق��ت�����س��اد،  وزي����ر  امل����ري 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وع�����س��وي��ة 
ب���ال���ه���ول ال���ف���ا����س���ي، وزي�������ر دول����ة 
ال�سغرية  وامل�ساريع  الأعمال  لريادة 
ثاين  الدكتور  ومعايل  واملتو�سطة، 
ب���ن اأح���م���د ال�����زي�����ودي، وزي�����ر دول���ة 
ل���ل���ت���ج���ارة اخل����ارج����ي����ة، واأ����س���ح���اب 
التنمية  دوائ������ر  مم��ث��ل��ي  ال�������س���ع���ادة 
اإمارات  القت�سادية املحلية يف كافة 

الدولة.
ون����اق���������س����ت ال����ل����ج����ن����ة ع������������دداً من 
تطوير  يف  ت�سهم  التي  املو�سوعات 
والتن�سيق  التعاون  وم�سارات  اآليات 
واملحلي  الحت����ادي  امل�ستوين  على 
م�سرية  لدفع  املقبلة  املرحلة  خال 
من���و الق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي، ورك����زت 

ع����ل����ى م����و�����س����وع����ات ح����ي����وي����ة من 
الت�سريعية  البيئة  تطوير  اأب��رزه��ا 
القت�سادية للدولة، و�سمان حماية 
متطلبات  وا���س��ت��ي��ف��اء  امل�����س��ت��ه��ل��ك، 
الأموال،  غ�سل  مواجهة  ت�سريعات 

وتنظيم التجارة الإلكرتونية.
واأك��������د م���ع���ايل ع����ب����داهلل ب����ن طوق 
موا�سلة  الق��ت�����س��اد،  وزي����ر  امل�����ري، 
التكامل  للجنة  امل�سرتكة  اجل��ه��ود 
تنمية  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع  الق���ت�������س���ادي 
القت�ساد الوطني وفق روؤية القيادة 
اخلم�سن  مبادئ  مع  ين�سجم  ومب��ا 
وم�������س���ت���ه���دف���ات م���ئ���وي���ة الإم��������ارات 
اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ،2071
وتطوير  اخل���ط���ط  و����س���ع  ت���وا����س���ل 
ل�����س��م��ان كفاء  الآل����ي����ات اجل����دي����دة 
معاجلة جميع الق�سايا القت�سادية 
ت�سهدها  التي  وامل�ستقبلية  الراهنة 
الأع����م����ال بحلول  وب��ي��ئ��ة  الأ�����س����واق 
ا���س��ت��ب��اق��ي��ة وع��م��ل��ي��ة وف���ع���ال���ة، مبا 
القت�ساد  وازده��ار  ا�ستقرار  ي�سمن 

املوؤلف  وحقوق  التجارية  العامات 
املن�ساأ  و�سهادات  ال�سناعية  وامللكية 
م�سرياً  وغريها،  التجاري  وال�سجل 
لتطوير  م�ستمرة  اجل��ه��ود  اأن  اإىل 
حزمة جديدة من الت�سريعات املهمة، 
ال�سركات  ت�����س��ري��ع��ات  اأب����رزه����ا  م���ن 
ومدققي  وال���ت���ع���اون���ي���ات  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
جميعها  ت�سب  وال��ت��ي  احل�����س��اب��ات، 
نوعية جديدة يف  يف حتقيق نقات 
القت�سادي وجاذبية  املناخ  تناف�سية 

بيئة الأعمال يف الدولة.
اإىل ذلك، اأثنت اللجنة على اجلهود 
ات��خ��ذت��ه��ا اجلهات  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
الأع�ساء وجميع ال�سركاء املعنين يف 
الدولة يف تطوير منظومة مواجهة 
غ�����س��ل الأم�������وال وم��ك��اف��ح��ة متويل 
غري  التنظيمات  ومت��وي��ل  الإره����اب 
للقوانن  وفقاً  الدولة  يف  امل�سروعة 
ين�سجم  الوطنية ومبا  والت�سريعات 

مع املعايري الدولية.
واأك�������د م���ع���ايل رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة اأن 

الوطني وازدهاره وفق مبادئ املرونة 
وا�ست�سراف  والبتكار  وال�ستدامة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة دول���ة 
الإمارات كوجهة اقت�سادية تناف�سية 

وجاذبة اإقليمياً وعاملياً.
تطوير  “ميثل  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
اأحد  القت�سادية  الت�سريعية  البيئة 
القت�سادي  النموذج  مرتكزات  اأه��م 
اجل��دي��د يف ال���دول���ة، وو���س��ع��ن��ا من 
القت�سادي  ال��ت��ك��ام��ل  جل��ن��ة  خ���ال 
جمموعة من اأطر العمل الحتادي 
املحلي لدفع اجلهود الوطنية قدماً 
اإط����ار  يف ه����ذا الجت�������اه، وذل�����ك يف 
الأ�سخم  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال��ت��ع��دي��ات 
اأع����ل����ن����ت عنها  ال����ت����ي  ن���وع���ه���ا  م�����ن 
دول���ة الإم����ارات ت��زام��ن��اً م��ع تد�سن 

اخلم�سن اجلديدة من عمرها«.
اإجن���ازه  م��ا مت  معاليه  وا���س��ت��ع��ر���س 
امل��ا���س��ي��ة ل�ستكمال  امل��رح��ل��ة  خ���ال 
بعدد  اخلا�سة  واللوائح  الت�سريعات 
مثل  القت�سادي  العمل  ملفات  من 

اجلهود يف هذا الإطار م�ستمرة وفق 
وبالتن�سيق  الوطنية  العمل  خطة 
مع جميع اجلهات املعنية وال�سركاء 

الدولين.
ا�ستعر�ست  اأخ�����������رى،  ج���ه���ة  م�����ن 
ال���ل���ج���ن���ة م�������س���ت���ج���دات ال���ع���م���ل يف 
القت�سادية  الت��ف��اق��ي��ات  ب��رن��ام��ج 
دولة  حكومة  اأطلقته  الذي  العاملية 
اإط���ار احل��زم��ة الأوىل  الإم�����ارات يف 
�سبتمرب  يف  اخلم�سن  م�ساريع  من 
2021، وما مت التو�سل اإليه حتى 
الآن من اتفاقيات �سراكة اقت�سادية 
���س��ام��ل��ة يف ه����ذا ال�������س���دد، ح��ي��ث مت 
اإجن����از وت��وق��ي��ع ه���ذه ال�����س��راك��ة مع 
جمهورية الهند، ومت اإطاق �سل�سلة 
ل�سراكات  ال��ت��و���س��ل  م��ب��اح��ث��ات  م��ن 
من  متنوعة  جمموعة  مع  م�سابهة 
الدول والأ�سواق الإقليمية والدولية 
ي��ف��ت��ح فر�ساً  ال����ذي  امل��ه��م��ة، الأم����ر 
ال�سادرات  اأم�����ام  ووا���س��ع��ة  ج���دي���داً 
ال�ستثمارات  وجت����ذب  الإم���ارات���ي���ة 

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

اأعلنت جائزة �ستيفي ال�سرق الأو�سط 
الفائزين  ع����ن  اأف���ري���ق���ي���ا  و����س���م���ال 
والف�سية  ال���ذه���ب���ي���ة  ب����ج����وائ����زه����ا 
للعام  الثالثة  والربونزية عن دورتها 
٠ ، وك���ان م��ن ب��ن ال��ف��ائ��زي��ن الذين 
اأك����رث م��ن ج���ائ���زة  بفئاتها  ح�����س��دوا 
من   ، والربونزية  والف�سية  الذهبية 
اأب���و ظبي  دول���ة الم����ارات ف��از مكتب 
لدائرة  ت��اب��ع  ق�����س��م  وه���و  للمقيمن 
؛  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
كما فازت موؤ�س�سة المارات للخدمات 
�سركة  اأي�ساً  وف��ازت  ؛  بدبي  ال�سحية 
فرح اإك�سبريين�سز باأبو ظبي ؛ وكذلك 
وامل�سغل  املطور  م  م  ذ  املقطع®  بوابة 
لنظام جمتمع املوانئ الأول باأبو ظبي 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  ف���ازت  ك��م��ا  ؛ 
الإدارة  واأي�������س���ا   ؛  ب���دب���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ومن   ، ظبي  ب��اأب��و  للجمارك  ال��ع��ام��ة 
اململكة العربية ال�سعودية فازت �سركة 
اجل��ف��ايل ل��ل�����س��ي��ارات ب��ج��دة ، وف���ازت 
 «  Ooredoo  « اأي�����س��ا جم��م��وع��ة  
فاز  م�سر  وم���ن   ، خمتلفة  دول  م��ن 

مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ، 
كما فازت من م�سر اأي�ساً با�سن بوينت 
�س م م ؛  ومن تركيا فازت �سوديك�سو. 
غالغر،  م��اج��ي  ك�سفت  جهتها  وم��ن 
رئي�سة جوائز �ستيفي ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا ،  عن اأن هناك العديد 
دورتها  ب��اجل��ائ��زة يف  ال��ف��ائ��زي��ن  م��ن 
الثالثة للعام 2022 ، �سيتم العان 
احلفل  خ��ال  بهم  والح��ت��ف��اء  عنهم 
الكبري الذي �سيقام بفندق والدورف 
املقبل  ٢1مايو  اخليمة  راأ���س  اأ�ستوريا 

منطقة  يف  ال����دول����ة  ام����ت����داد  ع��ل��ى   ،
ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ، 
حر�سوا جميعاً على امل�ساركة وح�سد 
الذهبية  ال���ث���اث  ب��ف��ئ��ات��ه��ا  اجل���وائ���ز 
اىل  م�سرية   ، وال��ربون��زي��ة  والف�سية 
الأو�سط  ال�����س��رق  �ستيفي  ج��وائ��ز  ان 
و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ، ���س��ت��ق��وم  بتكرمي 
تعمل  والتي  الفائزة  املوؤ�س�سات  تلك 
ب���دول منها الإم����ارات  اأ���س��واق   10 ب��� 
العربية  واململكة   ، امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة ، وم�����س��ر ، وال��ب��ح��ري��ن ، 

اخليمة  راأ����س  جت��ارة  غرفة  برعاية   ،
من  ب���دءاً  ت��ذاك��ر احلفل  تتوفر  ، كما 
www. ال��ي��وم ع��ل��ى م��وق��ع اجل���ائ���زة
معربة   ،  .StevieAwards.com
الفائزين  ح��ق��ق��ه  ���س��ع��ادت��ه��ا مب���ا  ع���ن 
باجلائزة من اإجنازات ا�ستحقوا عنها 

الفوز بها بجدارة وا�ستحقاق.
وا���س��اف��ت غ��الغ��ر ان ج��ائ��زة �ستيفي 
ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ، 
خم�س�س  ج��وائ��ز  ب��رن��ام��ج  اأول  ت��ع��د 
الأعمال  ق��ط��اع  الب��ت��ك��ار يف  ل��ت��ك��رمي 

واجلزائر  والأردن  وق��ط��ر   ، وع��م��ان 
ان دورة  . م�سرية اىل  ولبنان وتركيا 
اجلائزة �ستيفي للعام 2022 �سهدت 
للرت�سيح  تقدم  ، حيث  ك��ب��رياً  اإق��ب��ال 
700 مر�سح من  اأك��رث من  للجائزة 
وخا�سة  حكومية  وموؤ�س�سات  �سركات 
واجنازاتهم  اأع��م��ال��ه��م  وخ�����س��ع��ت   ،
للتقييم وفق اعلى املعايري العاملية من 

قبل اأكرث من 1٠٠ خبري خمت�س.
املر�سحن  ت��ق��ي��ي��م  ان  اىل  وا�����س����ارت 
باللغتن  املُقدمة  لاعمال  للجائزة 
اكرث  �سمل   ، والجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
على  ، منها  للجائزة   فئة   150 من 
الإجن���ازات   ، احل�سر  ل  امل��ث��ال  �سبيل 
والعاقات  واملوؤ�س�سات  والتطبيقات 
العامة والت�سالت املوؤ�س�سية ، وفئات 
وفئات   ،  19  - كوفيد  ل���   ال�ستجابة 
الب�سرية  وامل�������وارد  ال��ع��م��اء  خ��دم��ة 
املبا�سرة  وال���ع���رو����س  وال��ف��ع��ال��ي��ات   ،
والفرتا�سية ، وفئات و�سائل التوا�سل 
والتكنولوجيا  والإدارة  الج��ت��م��اع��ي 
وال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ئ��ات الخ����رى التي 
ت�سملها اجلائزة واملتوفرة على املوقع 

اللكرتوين.

برعاية غرفة راأ�س اخليمة الإعالن عن الفائزين بجوائز �شتيفي  2022

موؤ�س�سات حكومية وخا�سة بدبي واأبوظبي حت�سد العديد من الذهبية والف�سية  



السبت   26  مارس    2022  م   -    العـدد   13503  
 Saturday     26   March   2022   -  Issue No   1350316

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : ابراهيم حممد عبدالرحيم اكربي العو�سي - اجلن�سية 
 %100 : الإمارات العربية املتحدة ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
امل�سماة  الرخ�سة  يف  :الهند  اجلن�سية   - كومار  فيجايا  كيزاكافالبيل  ال�سيد:  اىل  وذلك 
)روبي لتوزيع الغاز( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )121738( ال�سادرة 
القانوين من  ال�سكل  : تغيري  ، تعديات اخرى  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من 

)موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : مداتيل عبدالرحمن كالييل - اجلن�سية : الهند 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ 
اجلبل(  )بقالة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  الهند   : اجلن�سية   - بونيت  باجاج  هول  �سونيا 
دائرة  من  ال�سادرة   )602276( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. تعديات اخرى : 
ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
MOJAU_2022- 0057803 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بن الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : حممد حنيفه فالياكات ، اجلن�سية : الهند )ن�سبة : %99( 

ومن الطرف الثاين : هدى احمد نور الدين ، اجلن�سية : �سورية )ن�سبة : %01( 
اإىل الطرف الثالث : �سياد موثوداث عبدالرزاق موثوداث ، اجلن�سية : الهند )ن�سبة %100( 

بال�سم التجاري )فاين للخياطة والتطريز(  ن�ساط الرخ�سة )خياطة املاب�س الن�سائية - تطريز 
املاب�س الن�سائية( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 

23219 ال�سادرة بتاريخ 1981/11/14  
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 70349

تغيري ا�شـم /�شيماء عبداهلل احمد عبدربه امل�شعبي 
تقدمت املواطنة )�سيماء عبداهلل احمد عبدربه امل�سعبي( 
التوثيقات  ق�سم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 
بتغيري ا�سمها من )�سيماء( اىل)�سما( وتقرر خماطبتكم 
جزائية  قيود  اأو  �سوابق  عليها  كان  اإذا  عما  لاإفادة 

ومطلوبة لأية جهة متنع من تغيري ا�سمها
قا�شي تركات الدائرة الثالثة  

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001280/ 

اإىل املحكوم عليه : موزه احمد عبيد خم�سب   
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سامي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 133970  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ابايومي اوالنيبكون كوليد   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001838/ 

اإىل املحكوم عليه : ابايومي اولونيبكون كوليد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبري بنت اأنور بن حمزة مري ال�سليماين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 21209 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001104/ 

اإىل املحكوم عليه : عامر عبيد �سامل علي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقةال�سامي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 132950  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000622/ 

اإىل املحكوم عليه : رامى ر�سا نظري خليل �سعيد
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ر�سا لطفي فتوح ال�سيد الكومي - اجلن�سية : م�سري  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 288074.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /00001392 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�سماعيل علي احمد ح�سن املازمي  
جمهول حمل الإقامة : 0505999523 ال�سارقة رقم املوحد 208201  

بناء على طلب املدعية ركن الفاربابي للمفرو�سات - ذ م م 
الزام املدعي لعيه بدفع مبلغ )12000( درهم 

الزام املدعلي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة 
اعان املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الإدعاء 

�سمو احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
يف متام ال�ساعة 9.30 -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/22 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000569 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سذى لتف�سيل املاب�س الن�سائية العربية - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرميلة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/4/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/24 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006504 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سريا�سان فيتيل ماليكال حممد جنيب - العنوان : 9324382  
الفجر لتجارة الدوات ال�سحية - العنوان : 9324383

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/16 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاه ل�سالح / �سركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م  بالتايل :

ن�س احلكم 
قررت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه الأول - مالك املدعى عليها الثانية - بان يوؤدي 
107870.45 درهم )مائة و�سبعة الف وثمامنائة و�سبعون درهم  املدعية مبلغا مقداره  لل�سركة 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  5% �سنويا من  بواقع  قانونية  بفائدة  وبالزامه  فل�س(  واربعون  وخم�سة 
املق�سى به والزمته  الدين  اأ�سل  األ جتاوز  ال�سداد ب�سرط  2021/7/11 وحتى متام  احلا�سل يف 

بامل�سروفات والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�شة    على  امر   SHCFICIPTO2022 /0001265 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / باب املليحة ملقاولت التك�سية والر�سيات
العنوان : 94٦55٦8 

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاه ل�سالح / موكي�س كومار كنبت رام ، بالتايل :

ن�س احلكم 
اأنه بتاريخ 15/٢٠٢٢/٢ 

بعد الإطاع على ملف العري�سة رقم 1٢٦5 ل�سنة ٢٠٢٢ عرائ�س م�ستعجل ومرفقاتها 
لذلك ،  ناأمر بالزام املقدم �سدها ان ت�سلم الطالب جواز ال�سفر اخلا�س به.  

حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ممدوح احمد او�شطه 
اداء    اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000500/ 

اإىل املحكوم عليه : ممدوح احمد او�سطه 
1 الطابق الرابع �سقة  1 مقابل ا�سواق الإمارات بناية الإمارات  اإمارة عجمان منطقة النعيمية  العنوان : عنوان 

  4574308604 مكاين   402
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ علي �سامل اعبداهلل النعيمي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 17624.0 
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعانكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70472 العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإ�شتئنافية املدنية
مدين     SHCAPCICIVS2022 /0000086 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جورميندر �سينغ جوجا �سيمغ 
العنوان : 945٦951  

هذه  عليك  حكمت  قد   ٢٠٢٢/٣/15 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاه 

ل�سالح / اأجرة ال�سارقة  التايل : ن�س احلكم 
حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية ...... يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االإ�شتئنافية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 689/2022/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414  

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1،923،688.32( درهم مليون وت�سعمائة وثاثة وع�سرون 
الفا و�ستمائة وثمانية وثمانون درهما اإماراتيا ، واثنان وثاثون فل�سا.  الزام املدعي عليها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
رفع الدعوى حتى تاريخ ال�سداد التام.  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )100،000.00( مائة الف درهم ، تعوي�سا 
عما اأ�سابها من �سرر مادي واأدبي جراء الإمتناع عن �سداد املديونية امل�ستحقة لها ، واإخال املدعى عليها باإلتزاماتها التعاقدية. الزام 

املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
املدعى : جمموعة النعيمي - ذ م م  

عنوانه : الإمارات - اإمارة راأ�س اخليمة - الق�سيدات - راأ�س اخليمة - �سارع  بعد دوار الفانو�س - بجوار كلية طب ال�سنان  
املطلوب اإعانه :1- توب لينك للمقاولت والنقليات العامة ذ م م - فرع دبي - �سفته : مدعى عليه 

ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )1،923،688.32(  ال��زام املدعي عليها بان  اأق��ام عليك��� الدعوى ومو�سوعها  -  مو�سوع الإع��ان : قد 
املدعي عليها  الزام  فل�سا.   واثنان وثاثون   ، اإماراتيا  و�ستمائة وثمانية وثمانون درهما  الفا  درهم مليون وت�سعمائة وثاثة وع�سرون 
بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ ال�سداد التام.  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)100،000.00( مائة الف درهم ، تعوي�سا عما اأ�سابها من �سرر مادي واأدبي جراء الإمتناع عن �سداد املديونية امل�ستحقة لها ، واإخال 
املدعى عليها باإلتزاماتها التعاقدية.  الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق 
2022/3/28 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70408

العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
اعالن بالن�شر        

 338/2022/38 جتاري م�شارف جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ربينة عبدالروؤف  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : بنك ابوظبي التجاري  

وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  
يوؤديا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  وال��زام  التجاري  العقد  انفاذ  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
فل�سا(  وارب��ع��ون  واربعة  دراه��م  و�ستة  ال��ف  وارب��ع��ون  اربعة  )�سبعمائة  دره��م   )744.٠٠٦.44( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. ٣- وحيث ان مو�سوع هذه 
الدعوى يتعلق مبادة جتارية ، فاإن البنك املدعي يلتم�س �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بفا كفالة وذلك بح�سب ن�س 

املادة )٢٢9/1( من قانون الإجراءات املدنية. 4- الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
اإدارة  ال�ساعة 9.٠٠ �سباحا ف�سدكم ويقت�سي ح�سوركم امام  املوافق ٢٠٢٢/٣/٣٠  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
الدعوى الإبتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي مكن الو�سول اليها من خال موقع حماكم دبي 
اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا. لذا فاأنت مكلف باحل�سور او من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 391/2022/60 امر اداء  

املنظورة يف : اأوامر الداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203  
اإج��م��ايل وقدره  ي��وؤدي للطالبة مببلغ  ب��ان  ب��ال��زام املطلوب �سده  اإ���س��دار الم��ر   : ال��دع��وى  مو�سوع 

)10600( والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
املدعى : خيول لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - ديرة - هور العنز - 

ابوهيل حمل رقم 47 مبلك ال�سيخة فاطمة بنت را�سد ال مكتوم - بجوار رويال للبلياردو  
املطلوب اإعانه : 1 - ح�سن بن حميد العطار - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع الإعان : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2022/2/22 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 10600 درهم )ع�سرة الف و�ستمائة درهم( والفائدة 
وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه  مع  ال�سداد،  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية 
اليوم  15 يوم من  الأم��ر خال  اإ�ستئناف  املحاماة. ولكم احلق يف  اتعاب  300 درهم مقابل  ومبلغ 

التايل لن�سر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
 اإعالن بالن�شر

املخطر ينبه على املخطر اليهم ب�سروعه يف اتخاذ اجراءات حل وت�سفية �سيدلية رمي 
الرولة ذم م 

و�سيدلية المان ذم م
والغاء الرخ�ستن رقمي 707480& 608774

الفقرة  لن�س  نفاذا  وذلك  ال�سارقة  بامارة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرتن 
اخلام�سة من املادة 15 والفقرة الثانية من املادة 19من عقدي التا�سي�س وعلى املعرت�س 

ابداء اعرتا�سه خال ع�سرة ايام من تاريخ هذا الخطار
املخطر اليهم :

ماثيو ماثيو  �سيبو   -1
توما�س كورفا�سان   -2

�سيلفاراجو كومار  �سارافانا   -3

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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Date 26/ 3/ 2022  Issue No : 13503

Public Notice Memorandum
Issued from Sharjah Federal Court, Civil Appeal Court

In the case No. (SHCAPCICIVS2022/0000086), Civil
To : The Defendant Gurminder Singh Joga Singh, 
Address: 9456951
We would like to inform you that on 15/03/2022, this court 
decided its ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi 
as follows:
The ruling text:
Judgment subject to appeal within the legal period - days from 
the day following its publication.
Judge / Abdul Rahman Sultan Muhammad bin Taliah
Sharjah Federal Court - Civil Appeal Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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Date 26/ 3/ 2022  Issue No : 13503
Publication Notice

In the case no.16/2022/689-commercial partial
Heard in: Thirteen Department of case management no. 414
Subject of the case: The defendant shall be obliged to pay AED 1,923,688.32 (AED one million, nine 
hundred and twenty-three thousand, six hundred and eighty-eight, and thirty-two pennies)
The defendant shall be obliged to pay the legal interest of 12% from the date of filling the case 
until the full payment. The defendant shall be obliged to pay AED 100,000.00 (one hundred 
thousand dirhams) to the plaintiff for material and moral damages caused by defendant's failure to 
pay plaintiff's debt, which breaches the defendant's contractual obligations. The defendant shall be 
obliged to pay fees, expenses and attorney's fees. Plaintiff : AL NUAIMI GROUP LLC
Plaintiff's address : UAE - Ras Al Kamiah - Qussaidat -Ras Al Kamiah-pass on fanos Dowar street- 
next to the dentistry collage. Required to be notified : 1 Top Link Contracting & General Transport 
LLC- Dubai branch as the defendant. Subject of the notice: The plaintiff filled the case and required 
to issue the judgment as follows: The defendant shall be obliged to pay AED 1,923,688.32 (AED 
one million, nine hundred and twenty-three thousand, six hundred and eighty-eight, and thirty-two 
pennies). The defendant shall be obliged to pay the legal interest of 12% from the date of filling the 
case until the full payment. The defendant shall be obliged to pay AED 100,000.00 (one hundred 
thousand dirhams) to the plaintiff for material and moral damages caused by defendant's failure 
to pay plaintiff's debt, which breaches the defendant's contractual obligations. The defendant shall 
be obliged to pay fees, expenses and attorney's fees. The case is scheduled to be heard on Monday, 
March 28, 2022 at 09:00 AM in the remote trial room, so you or your representatives shall attend and 
submit your briefs and documents 3 days prior to the session. 
Prepared by : Hamad Jasem Al Sarah

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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العدد 13503 بتاريخ 2022/3/26 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0046482
اخطار عديل للوفاء مببلغ 575،35 درهم

مقدم من : املنذر / ا�سحق فا�سل ب�سفته املدير و�سريك ووكيا عن املدير ابراهيم العلي يف �سركة �سودانثيل للتجارة، ذ.م.م يف الرخ�سة التجارية 
ال�سرق - مكتب )105( ملك علي ح�سن - تلفون ار�سي  ال�سارقة - بوطينة خلف �سارع  اإمارة  العنوان وحملها املختار /  بالرقم )119356( - 

0527888820 متحرك   -  042221450
�سد : املنذر اليه الول / علي عبا�س ح�سن ح�سن املزوقي ب�سفته املمثل القانوين ل�سركة تال �سويحان لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م رقم هاتف 

متحرك 05005952344 - 0555156148 
املنذر اليه الثاين / عبد اهلل حميده احمد ب�سفته املخول بالتوقيع بال�ستام - العنوان/دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد -مكتب رقم )502( ملك 

عبد الظاهر حممد ب�سري،
املو�سوع : انذار قانوين بالتكليف بالوفاء مببلغ )5،752،35(درهما  )خم�سة الف و�سبعمائه واثنن وخم�سن درهم وخم�س وثاثن فل�س 

�سودانثيل  العلي �سركة  ابراهيم  املدير  املدير و�سريك ووكيا عن  املنذر/ا�سحق فا�سل ب�سفته  اأن  املو�سوع اعاه، وحيث  بال�سارة اىل   : الوقائع 
للتجارة ذ م م ، وهي �سركة مرخ�سة وفقا لا�سول القانونية يف الدولة وتزاول ن�ساطها املدرج برخ�ستها التجارية لتجارة املواد الغذائية املعلبة 

واملحفوظة باجلملة وجتارة التوابل والبهارات والنباتات الع�سبية والع�ساب العطرية وجتارة امل�ستح�سرات باجلملة.
املنذر اليه / علي عبا�س ح�سن ح�سن املزوقي ب�سفته املمثل القانوين ل�سركة تال �سويحان لتجارة املواد الغذائية ذ،م،م وهي �سركة خمت�سة بتجارة 
املنتجات الغذائية ، - حيث بناء على تعامات جتارية �سابقة بن املنذرة وال�سركة املنذر اإليها قامت ال�سركة املنذرة بالتفاق مع املنذرة بت�سليمها :-  
اول: مت ت�سليم عدد ع�سرون كرتون زعفران باملبلغ املتفق عليه وقيمته )1120( درهم مت �سداد )560( درهم واملتبقي )560( وذلك وفقا لقرار 

املديونية )مامت ت�سميته بن الطراف( بتاريخ 2020/7/28 والفاتورة بالرقم )0629( بكامل املبلغ والفاتورة )0627(  باملبلغ املتبقي 
ثانيا: مت ت�سليم طلبية من 10 كراتن من الزعفران بو�سال 1جرام وذلك بالثمن املتفق عليه وهو )3320( درهم مت دفع مبلغ الف و�سبعمائه 
وباقي املبلغ الثاثاء املوافق 2020/8/25 وذلك مبوجب القرار باملديونية )مامت ت�سميته بن الطراف مب�سمي عقد بيع بتاريخ 2020/8/4 
عليه  املتفق  الثمن  مقابل  وذلك  �ستار  �سي  نوع  من  خملل  خيار  كارتون   )100( عدد  من  طلبية  ت�سليم  ثالثا:مت   .)0635( بالرقم  والفاتورة 
مبوجب القرار باملديونية )مامت ت�سميته بن الطراف مب�سمي عقد بيع بتاريخ 2020/8/10 والفاتورة بالرقم بالفاتوره )0212( بتاريخ 
2020/8/10.  رابعا :مت ت�سليم طلبية من عدد )12( �سندوق خملل م�سكل وذلك مقابل الثمن املتفق عليه مبوجب القرار باملديونية )مامت 
ت�سميته بن الطراف مب�سمي عقد بيع( وهو مبلغ )532،35( درهم غري مدفوع منها ، حيث قامت املنذرة بت�سليم الطلبيات بالكميات املطلوبة 
من قبل املنذر اإليه ب�سفته املمثل القانوين وعليه ترتب بذمته مبلغ وقدره )5،752،35( درهماً )خم�سة الف و�سبعمائه واثنن وخم�سن درهم 
وخم�س وثاثن فل�س، وعليه قام املنذر اليه بتحرير القرار باملديونية )مامت ت�سميته بن الطراف مب�سمي عقد بيع والفواتري التية باأجمايل 

مبلغ املطالبة ولكن مل يتم �سداد الفواتري امل�ستلمة من قبل املنذر اليه ب�سفته املمثل القانوين وبياناتها كالتايل :

مبلغ الفاتورة او القرار  باملديونية
)عقد البيع(

تاريخ الفاتورة او القرار باملديونية
)عقد البيع(

رقم الفاتورة او القرار باملديونية 
)عقد البيع( 

مبلغ الإقرار باملديونية )عقد البيع( )1120( درهم مت �سداد )560( 
درهم ومتبقي )560(  

تاريخ الإقرار باملديونية )عقد البيع( 
 2020/7/28

-

تاريخ الإقرار باملديونية )عقد البيع( مبلغ الفاتورة )1120( درهم مت �سداد )560( درهم ومتبقي )560( 
2020/7/28

فاتورة )0627( 

مبلغ الإقرار باملديونية )عقد البيع( )3320( درهم مت �سداد 
)1700( متبقي )1620( درهم 

تاريخ الإقرار باملديونية )عقد البيع( 
2020/8/4

-

فاتورة )0635(تاريخ الفاتورة 2020/8/4 )0635(  مببلغ 1820

مبلغ الإقرار باملديونية )عقد البيع( )6080( درهم مت �سداد 
)3040( متبقي )3040( درهم

تاريخ الإقرار باملديونية )عقد البيع( 
2020/8/10

-

--مبلغ الإقرار باملديونية )عقد البيع( )532،35( درهم مل يتم ال�سداد

اجمايل املبالغ املطلوبة)5،752،35( درهما

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك ، فان املنذرة اأذ تبادر بتكليف املنذر اليها ومن ميثلها مبوجب هذا النذار القانوين ب�سداد املبلغ وقدره )5،752،35( درهما )خم�سة الف 

و�سبعمائه واثنن وخم�سن درهم وخم�س وثاثن فل�س( املرت�سد بذمتكم للمنذرة والثابت مبوجب الفواتري املو�سحة
ب�سدر هذا النذار وذلك خال مدة خم�سة ايام من تاريخ ا�ستامكم واأخطاركم بهذا النذار وال �ست�سطر املنذرة اللجوء اإىل الق�ساء بالجراءات 

القانونية �سد املنذر اليها ومن ميثلها باداء املبلغ املرت�سد بذمتكم ل�سالح املنذرة ،  
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

فقد املدعو / حممد مقد�س 
باك�ستان   ، احمد  نذير  نذير 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)cy9828663(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0543916746

فقدان جواز �سفر

ح����اف����ظ   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
خو�سي  ا�����س����ح����اق  حم����م����د  
اجلن�سية  باك�ستان     حممد 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )1849452GJ(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0504317141    

فقدان جواز �سفر

دوان�����ب�����ن   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ت����اي����ان����د     ، ب�����راث�����اي�����ذي�����ب 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)ab1170036(  رق�����م 

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

    0544800532

فقدان جواز �سفر

�سامويل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ك���ريوب���ا����س���ي���ن���غ اب������������ادوراى 
الهند     ، اب�����ادوراى  بنجامن 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )K7974533(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 0509830485    

فقدان جواز �سفر

ج���م���ي���ل���ه   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
اثيوبيا   ، اب����اج����وج����ام  اب���اب���ي���ا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   )EP36499046(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الث��ي��وب��ي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

الإعالناتكم ف����ي 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 
 فاك�س:024489891

Email:advt@alfajrnews.ae
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

اآل مكتوم  قال ال�سيخ را�سد بن دملوك 
اإدارة نادي دبي ل�سباق  رئي�س جمل�س 
اخل��ي��ل م���ع و���س��ول��ن��ا لأع���ت���اب نهاية 
التي  ال�����س��ري��ع��ة  ال�����س��ب��اق��ات  م��و���س��م 
افتتحت بكرنفال كاأ�س دبي العاملي يف 
"ميدان"  يف  ع�سرة  التا�سعة  ن�سخته 
وت��ب��ع��ه ح��ف��ل ال�����س��وب��ر ���س��ات��رداي يوم 
ه��و جت��رب��ة حت�سريية  و  م��ار���س   5
ختامية لكاأ�س دبي العاملي الذي يقام 
اليوم ال�سبت وهو اليوم الأخري و يوم 
التتويج بالكاأ�س .. حاولنا و�سع اأفكار 
ج��دي��دة منذ ب��داي��ة امل��و���س��م ع��ن تلك 
ال�سابقة منها  ال�سنوات  التي كانت يف 
مزاد " دبي بريز اأب " والذي اأقيم يف 

حلبة ال�ستعرا�س مب�سمار ميدان.
امل��زاد حقق جناحا مميزا  اأن  واأ���س��اف 
اخليول  م���اك  و  للم�ساركن  ���س��واء 
و امل��ب��ي��ع��ات و ج�����ودة اخل���ي���ول ك����اأول 

ح���دث م��ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ذي 
"غوفز"  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمه  مت 
وهي �سركة عاملية معروفة يف املزادات 
ت�سريفا  وزاده  حلة  اأب��ه��ى  يف  ليظهر 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  ح�سور �ساحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
الأول  ال��داع��م  "رعاه اهلل" وه��و  دب��ي 
لهذا  تقييمه  وع��ن  ال��ري��ا���س��ة.  ل��ه��ذه 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ق���ال   .. امل��و���س��م 
ت�سريح  اخل��ي��ل يف  ل�سباق  دب��ي  ن���ادي 
لوكالة اأنباء الإمارات" وام " : " نحن 
را�سون على ما مت تقدميه وهذا كان 
املو�سم  ب��داي��ة  م��ع  التخطيط  نتيجة 
مميز  بتنظيم  ث��م��اره  نح�سد  وال��ي��وم 
العاملي كحدث مميز  دبي  بكاأ�س  يليق 
تزدان به دبي والإمارات يف كل عام، و 
اأهم ما ميزه هو النتقاء اجليد  لعل 
التي  لأف�سل اخليول يف العامل �سواء 
قدمت من اأمريكا اأوروبا اأو اأ�سرتاليا 

�سهدنا  وغ��ريه��ا حيث  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  اأو 
ت�سجيل فوق 750 خيا مت اختيار ما 
بن 14 اإىل 16 خيا لكل �سوط ". 
واأ�ساف : " هذا اإن دل اإمنا يدل على 
وحر�سهم  للماك  الكبري  التناف�س 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف اأ����س���واط ك��اأ���س دبي 
العاملي " .. لفتا اإىل اأن ما مميز هذا 
والتي جرى تنظيمها  القرعة  املو�سم 
على غري العادة يف دار الوبرا يف دبي 
اإىل  القادمن  ال��زوار  تعريف  بغر�س 

الدولة مبعامل دبي ال�سياحية وهو ما 
العاملي لأول مرة  دب��ي  كاأ�س  ح��دث يف 
الإيجابية  الأف���ع���ال  ردود  مل�سنا  وق���د 
والتي  القرعة  اأم�سية  عن  اأم��ا  للزوار 
رائعة من  تابعها اجلميع فقد ج��اءت 
الذي  وال��راق��ي  املميز  التنظيم  حيث 
�ساهد له كل احل�سور وهو ما �سعينا 
م�ساركة  وع����ن  ال���ب���داي���ة.  م��ن��ذ  اإل���ي���ه 
اخليول الإماراتية .. قال ال�سيخ را�سد 
اإنها م��وج��ودة يف  اآل مكتوم  دمل��وك  بن 

م�ساركة  وت�سمنت  الرئي�سي  ال�سوط 
خيلن جلودلفن بقيادة املدرب �سعيد 
بن �سرور بن �سرور و املدرب �سامل بن 
ل�سمو  واح����دة مم��ل��وك��ة  بخيل  غ��دي��ر 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي وهو �سباق �سعب 
اأبطال  فيه  امل�ساركة  اخليول  باعتبار 
وذات م�ستوى عايل جدا والرت�سيح يف 

هذه احلالة يكون اأ�سعب.
 : ق��ال   .. وع��ن احل�سور اجلماهريي 

هذه  خال  مميزا  يكون  اأن  " نتوقع 
 19 ال�سنة مع تراجع جائحة كوفيد 
وب���ال���ت���ايل ن��ت��وق��ع ح�����س��ورا مم���ي���زا و 
ونرحب  الريا�سة  هذه  لع�ساق  كبريا 
التحفة  ت��ل��ك  "ميدان"  يف  باجلميع 
الأم�سية  خ���ال  ال��رائ��ع��ة  امل��ع��م��اري��ة 
و�سعيدون  العاملي  دب��ي  بكاأ�س  املميزة 
الطبيعي  مكانه  اإىل  اجلمهور  بعودة 
ووجود اجلمهور يف الأ�سواط كلها هو 
عن  و  للكاأ�س".  اآخ��ر  طعم  يعطي  م��ا 

تتم  اأنه  اأو�سح   .. امل�ستقبلية  امل�ساريع 
لتطبيقها  مميزة  كثرية  اأفكار  درا�سة 
ل��ل��م��و���س��م ال����ق����ادم و���س��ي��ت��م الإع�����ان 
ع��ن��ه��ا لح��ق��ا ح��ي��ث ح��ر���س��ن��ا يف هذا 
املاحظات  ا�ستخا�س  على  امل��و���س��م 
وا�ستنتاج  تطبيقها  مت  التي  والنقاط 
ردود الأفعال و�سيتم درا�ستها وانتقاء 
القادم  املو�سم  يف  لتطبيقه  الأف�����س��ل 
ون��ح��ن ن��ع��د ع�����س��اق وم����اك اخليول 
وج���م���اه���ريه مب��و���س��م ج���دي���د ومميز 
وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي ���س��ع��ي��ا م���ن���ا دائ����م����ا اإىل 
الأف�سل  اإىل  الأف�����س��ل  م��ن  ال��ت��ط��ور 
تدعم  التي  بالأفكار  نرحب  زلنا  ول 
را�سد  ال�سيخ  وق���ال  ال��ري��ا���س��ة.  ه���ذه 
بن دملوك اآل مكتوم : " اأنا را�سي كل 
ال��ر���س��ا ع��م��ا مت ت��ق��دمي��ه خ���ال هذا 
املو�سم للفرق جميعا التي اأكملت �سنة 
واعتربه  مهامها  ا�ستام  بعد  كاملة 
فريق عمل مميز جدا اأدى اأداء رائعا، 
ونحن ن�سعى من خاله تطبيق روؤية 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وا�سرتاتيجية 
وهي  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
دائما،  التميز  رقم واح��د، فهدفنا هو 
اأن املكان امل��وج��ود فيه هو  اأوؤم���ن  واأن��ا 
م��ن اأف�����س��ل الأم��اك��ن يف ال��ع��امل التي 
حت��ت�����س��ن ه���ذه ال��ري��ا���س��ة ����س���واء من 
الأر�سيات  اأو  امل�ساركة  اخليول  حيث 
نقف  نحن  ال��ت��دري��ب،  اأو  التن�سيق  اأو 
على قاعدة قوية نفتخر بها يف اأرجاء 
العاملي  دبي  كاأ�س  نهاية  بعد  و  العامل 
و نهاية املو�سم يبداأ العمل لدينا عن 
طريق زيارة لعدد من امل�سامري حول 
التجارب  اأف�سل  ا�ستخا�س  و  العامل 
اإنتقاء املميز و الإيجابي  وتطبيقها و 
القادم  للمو�سم  تطبيقه  ليتم  منها 
ف��ري��ق ع��م��ل��ن��ا ���س��ي��وا���س��ل ال��ع��م��ل بعد 
ملو�سم  للتح�سري  ال��ع��امل��ي  دب���ي  ك��اأ���س 
قادم ا�ستثنائي و نعدكم باأفكار مميزة 
عليها  الإع��ان  �سيتم  القادم  العام  يف 

يف منا�سبات لحقة ".

ال�شيخ را�شد بن دملوك :  
• جناح كبري ملزاد »دبي بريز اأب« بالتعاون مع »غوفز« لأول مرة يف املنطقة

• تنظيم القرعة لأول مرة يف دار الأوبرا يف دبي لتعريف الزائرين من العامل مبعامل دبي ال�شياحية
• �شعداء بعودة اجلمهور اإىل مكانهم الطبيعي ووجود اجلمهور يف الأ�شواط كلها يعطي طعمًا اآخر للكاأ�س

•• دبي-الفجر:

امللتقى  ال�سنية يف  امل���راح���ل  م��درب��ي  م��ن  م���درب   100 م��ن  اأك���رث  ���س��ارك 
دبي  جمل�س  نظمه  ال��ذي  القدم،  لكرة  دبي  اأندية  ملدربي  الثامن  ال�سنوي 
الريا�سي للعام الثامن على التوايل حتت اإ�سراف املدراء وامل�سرفن الفنين 
الأهلي  �سباب  ن��ادي  يف  فعالياته  واأقيمت  دب��ي،  يف  القدم  ك��رة  لأكادمييات 
ونادي الو�سل ونادي الن�سر، ويهدف اإىل تطوير الكوادر الفنية والإدارية 

باأندية دبي.
م��دار ثاثة  على  اأقيمت  تدريبية  دورات  تنظيم ثاث  امللتقى  ومت خال 
اأيام، وت�سمنت اإقامة حما�سرات وور�س عمل نظرية وعملية يف مو�سوعات 
13 اإىل  ال��دورة الأوىل ملدربي املراحل العمرية لفئة  خمتلفة، وخ�س�ست 

18 �سنة يف نادي �سباب الأهلي، كما خ�س�ست الدورة الثانية ملدربي املراحل 
الدورة  تخ�سي�س  ومت  الو�سل،  ن��ادي  يف  �سنة   12 اإىل   6 لفئة  العمرية 
امللتقى  الن�سر، وح�سر  ن��ادي  يف  واأق��ي��م��ت  امل��رم��ى  ح��را���س  مل��درب��ي  الثالثة 

مدربو خمتلف اأكادمييات كرة القدم بدبي.
الإمارات  الفني يف احتاد  امل�ست�سار  يان فينكل  امللتقى كل من:  وحتدث يف 
لكرة القدم، وه�سام بومبار املدير الفني لأكادميية حتا لكرة القدم، ووائل 
ومي�سيل  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الأه��ل��ي  �سباب  لأك��ادمي��ي��ة  الفني  امل��دي��ر  ال�سي�سي 
م��وم��ارت��ز امل�����س��رف ال��ف��ن��ي مل��در���س��ة ال��و���س��ل ل��ك��رة ال���ق���دم، ودان���ي���ال لوباز 
بوزيان  وي�سري  ال��ق��دم،  لكرة  الن�سر  ملدر�سة  الفني  امل�سرف  رودري��ج��ا���س 

امل�سرف الفني ملدر�سة �سباب الأهلي لكرة القدم.
وقام بتقدمي ور�س عمل حرا�س املرمى كل من: اإيريك ويجور�ست امل�سرف 

طلعا  ب��ن  ليا�سن  ال��ق��دم،  لكرة  الن�سر  باأكادميية  امل��رم��ى  حل��را���س  الفني 
امل�سرف الفني حلرا�س املرمى باأكادميية الو�سل لكرة القدم، وكمال جابر 

امل�سرف الفني حلرا�س املرمى باأكادميية حتا لكرة القدم.
الأوىل  ال���دورة  ت�سمنت  حيث  خمتلفة،  مو�سوعات  ع��دة  امللتقى  وت��ن��اول 
حما�سرات عملية ونظرية ملدربي فئة 13-18 �سنة، وناق�ست مو�سوعات: 
التمرين،  يف  ودوره  امل��ب��اراة  يف  امل���درب  ودور  التكتيكية،  وال��ط��رق  امل��ب��ادئ 
والتدريبات اخلا�سة، والألعاب امل�سغرة، فيما تناولت الور�س التي قدمت 
لاعبن،  الفني  التطوير  مو�سوعات:  �سنة   12 اإىل   6 فئة  مدربي  اإىل 
وال�سرتاتيجيات  وال��ط��رق  التعلم  ومفاهيم  النا�سئن،  ت��دري��ب  فل�سفة 
للتدريب، والتدريب يف مدر�سة كرة القدم، كما ت�سمنت ور�س العمل التي 
قدمت اإىل مدربي حرا�س املرمى مو�سوعات: ا�ستخدام حتليل الأداء خال 

الأ�سا�سية  املهارات  تعليم  وكيفية  النتقاء  التدريبات،  يف  وتطبيقه  املباراة 
حل��را���س امل��رم��ى، ال��ع��اق��ة وال��ت��ع��اون ب��ن ح��ار���س امل��رم��ى وال��ف��ري��ق خال 
املباراة. وياأتي تنظيم هذا امللتقى �سنوياً يف اإطار تنفيذ برنامج جمل�س دبي 
الريا�سي اخلا�س بتطوير النا�سئن وال�سباب، فيما يتعلق بتاأهيل الكوادر 
الفنية، ورفع درجة كفاءة املدربن العاملن يف املراحل ال�سنية واأكادمييات 
اأندية و�سركات كرة القدم بدبي، ويعترب امللتقى ا�ستمراراً لربامج املجل�س 
التطويرية يف جمال اإعداد مدربي كرة القدم، التي ت�سمنت تنظيم دورات 
دبي،  ب��اأن��دي��ة  ال��ق��دم  ك��رة  ب�سركات  امل��درب��ن  مل�ساعدي  خ��ارج��ي��ة  تدريبية 
بالتعاون مع الحت��ادات الريا�سية الدولية، حيث مت التعاون مع احتادات 
اإىل  اإ�سافة  القدم،  لكرة  واإ�سبانيا  والربتغال،  واإيطاليا،  واأملانيا،  فرن�سا، 

جمموعة كبرية من الدورات التدريبية املتخ�س�سة.

•• اأبوظبي-وام:

����س���ه���دت ف���ع���ال���ي���ات ال�����ي�����وم ال���ث���اين 
مل���رب���ي اخليول  الإم���������ارات  ل��ب��ط��ول��ة 
العربية 2022، التي تقام بال�سالة 
الكربى لأكادميية بوذيب للفرو�سية، 
م����ن����اف���������س����ات ق�����وي�����ة ب������ن اخل����ي����ول 

امل�ساركة.
رنيم" ملربط  ���س  "ج  امل��ه��رة  وحققت 
 91.90 بلغ  معدل  اأعلى  اجل��واه��ر، 
نقطة، خال املناف�سات التي ا�ستملت 
تخ�سي�سهم  مت  اأ������س�����واط   9 ع���ل���ى 
للمهرات والأف��را���س والأم��ه��ار، وجاء 
ت�سدرت  رنيم" عندما  ���س  "ج  تفوق 
الق�سم  ���س��ن��وات   3 عمر  امل��ه��رات  فئة 
�سمو  ب��رع��اي��ة  البطولة  وت��ق��ام  "اأ". 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�سوؤون الرئا�سة ، رئي�س جمل�س اإدارة 
العربية،  للخيول  الإم����ارات  جمعية 
زايد  ال�سيخ  م��ن  مبا�سر  وب��اإ���س��راف 
نائب  نهيان  اآل  حمدان  بن  حمد  بن 
اإدارة اجلمعية، رئي�س  رئي�س جمل�س 
واأ�سافت  للبطولة.  العليا  اللجنة 
�سريعة  ثنائية  اجلواهر"  "باري�س 
ت�سدرت  ع���ن���دم���ا  اجل����واه����ر  مل���رب���ط 
ال��ق�����س��م "ب" ل��ف��ئ��ة امل���ه���رات ع��م��ر 3 

نقطة،   91.40 حم��ق��ق��ة  ����س���ن���وات، 
فيما ت�سدرت "لبنى الفرا�س" ملربط 
الأفرا�س  لفئة  "اأ"  الق�سم  ال��ف��را���س 
4 ���س��ن��وات وم���ا ف����وق، وحققت  ع��م��ر 
ونالت املركز الأول  نقطة.   91.30
يف الق�سم "ب" الفر�س "روح الحتاد" 
لإب��راه��ي��م ج��ا���س��م ال��ن��وي�����س، حمققة 
"معتز  واأك����م����ل  ن���ق���ط���ة،   91.60
الفرا�س  مل��رب��ط  الفرا�س"الثنائية 
�سنة  الأمهار عمر  عندما ت�سدر فئة 
91.45 نقطة. وح�سد  "اأ"، حمققا 
"اف دي رافال" ملربط الفاح، املركز 

الأول يف الق�سم "ب" حمققا 91.55 
"ج"  الق�سم  ���س��دارة  وذه��ب��ت  نقطة، 
العز،  مل��رب��ط  العز"  "حبيب  للمهر 
وحقق 90.65 نقطة، واأحرز "اإم اأو 
املركز  العتيبة،  خلف  ملحمد  عنرت" 
�سنتن  ع��م��ر  الأم���ه���ار  ف��ئ��ة  يف  الأول 
"اأ"، م�سجًا 91.15 نقطة. واختتم 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ث��اين امل��ه��ر "منري 
للخيول  الكحيلة  مل��رب��ط  ات�س"  ك��ي 
العريبة، بعد ان اأحرز املركز الأول يف 
فئة الأمهار عمر �سنتن الق�سم "ب"، 

وحقق 91.60 نقطة.

•• دبي -وام:

و�سط مناف�سة كبرية وتر�سيحات كثرية ت�سب يف 
امل�ساركة  واليابانية  الأمريكية  اخليول  م�سلحة 
يف كاأ�س دبي العاملي، يف ن�سخته رقم 26، حل�سم 
ال�سباق  يف  الت�سع  الأ���س��واط  م��ن  الكثري  األ��ق��اب 
املرتقب انطاقته اليوم يف اأم�سية ال�سبت، يربز 
ح�����س��ان ق���ادم م��ن اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة مي���زج بن 
احل�سان  وه��و  هناك  اخليول  معاقل  من  اثنن 
اأوروجواي،  يف  املقيم  الربازيلي   " ترمي  "ايرو 
والفائز  فريندز"،  "اولد  مزرعته  علم  وي��رف��ع 
بلقب اأهم �سباق يف اأمريكا الاتينية ، وهو �سباق 
"برمييو لتينو امريكانو" بقيادة الفار�س فاجنر 

ليل واإ�سراف املدرب ال�سهري انطونيو �سنرتا.
ويخو�س "ايرو ترمي" الذي يعني ا�سمه باللغة 
ال�سوط  م��ن��اف�����س��ات  ايرو"  "قطار  ال��ربت��غ��ال��ي��ة 
 2000 مل�سافة  العاملي،  دب��ي  كاأ�س  يف  الرئي�سي 
مرت "الفئة الأوىل على امل�سمار الرملي برعاية 
 12 البالغة قيمة ج��وائ��زه  الإم����ارات«  »ط���ريان 
رقم  ال��ب��واب��ة  م��ن  ينطلق  ح��ي��ث  دولر،  م��ل��ي��ون 
اللقب  ع��ل��ى  اأخ����رى  خ��ي��ول   10 م��ن��اف�����س��ا   /2/
اآخ��ر م�ساركة  العامل. وكانت  الأه��م والأع��ل��ى يف 
�سهر  ال�سعودية،  كاأ�س  �سباق  يف  ل�"ايرو ترمي" 
م�ساركه  يف  خام�ساً،  ح��ل  حيث  املا�سي  ف��رباي��ر 
املدربن  اأكرث  �سنرتا،  اأنطونيو  مدربه  اعتربها 

خربة ودراية مب�سمار ميدان، باأنها كانت جتربة 
مفيدة وفر�سة للتجهيز لتحقيق نتيجة اأف�سل 
ترمي"،  "ايرو  اأن  الغريب  العامل.  دب��ي  كاأ�س  يف 
اأن يتوقف  ك���اد  ���س��ن��وات،   6 ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م��ن 
اخليول  ���س��ب��اق��ات  مناف�سات  خ��و���س  ع��ن  مت��ام��ا 
اأثر  يفقد حياته،  اأن  كاد  بل  �سنوات،  منذ ثاث 

باأول  ف��وزه  بعد  خ��ط��ريه،  مغ�س  بنوبة  اإ�سابته 
اأوروجواي  يف  الثاثي  التاج  بطولة  يف  �سباقن 
قبل ثاث �سنوات، فقد على اأثرها حوايل 150 
اإيجابي  كيلو جراما من وزن��ه، وهو موؤ�سر غري 
الكثري من  التي تفقد  ال�سباق،  بالن�سبة خليول 

وزنها خال رحات الطريان.

تاألقه  رحلة  ترمي" ب��داأ  "ايرو  اأن  املفاجاأة  لكن 
ال�سحية،  الأزم��ة  اث��ار  من  مبا�سرة  تعافيه  بعد 
كان  مم��ا  بكثري  اأف�����س��ل  ب�سكل  م�ستواه  وت��ط��ور 
اأف�سل  لي�سبح  الآلم  لهذه  تعر�سه  قبل  عليه 
عليه  وي��راه��ن  بل  اجلنوبية،  اأمريكا  يف  ح�سان 
اإم��ك��ان��ي��ة حتقيقه  اأن��ط��ون��ي��و ���س��ن��رتا يف  م��درب��ه 
امل��زي��د م��ن الإجن�����ازات خ��ا���س��ة ان���ه ي��ت��درب على 
م����دار ال�����س��ه��ور ال���ث���اث امل��ا���س��ي��ة يف دب����ي، بعد 
طريان  رحلة  يف  اأوروج����واي  من  قادما  و�سوله 
ومنها  اأملانيا  اإىل  اأوروج����واي  م��ن  قطعها  �ساقة 
يف  للم�ساركة  ال��ري��ا���س  اإىل  �سافر  ث��م  دب��ي،  اإىل 
كاأ�س ال�سعودية والعودة جمدداً اإىل دبي ملوا�سلة 
جت��ه��ي��زات��ه خل��و���س م��ن��اف�����س��ات ال�����س��ب��اق الأه���م 
والأف��خ��م يف ال��ع��امل. ورغ��م اأن اخليول ع��ادة ما 
تفقد وزنها اثناء رحات الطريان اإل ان "ايرو 
مل  �سيًئا  اأن  لو  كما  بدا  مدربه  ترمي" وب�سهادة 
يحدث. وقبل و�سوله اإىل دبي كان ايرو ترمي"، 
اب��ن �سنغهاي ب��وب��ي، ق��د ف��از ب��اأه��م واأك���رب �سباق 
يقام يف اأوروجواي وهو برمييو بيدرو بيروا يف 
اأكتوبر املا�سي للعام الثاين على التوايل، قبل اأن 
يحقق بعدها لقب اأهم �سباق يف اأمريكا الاتينية 
لتكون  اأك��ت��وب��ر،  يف  اأم��ري��ك��ان��و«  لتينو  "برمييو 
هذه املرة الثانية على مدار 38 عاماً كاملة التي 
يف  اأوروج����واي  يف  تدريبه  مت  ح�سان  فيها  يفوز 

اأعظم �سباق يف اأمريكا اجلنوبية.

را�سد بن دملوك ل� »وام« : را�سون على ما مت حتقيقه املو�سم احلايل والتخطيط اجليد ال يرتك �سيئا للم�سادفة

دبي اأندية  ملدربي  الثامن  الريا�سي  دبي  جمل�س  ملتقى  يف  م�سارك   100

املهرة »رنيم« االأجمل يف اليوم الثاين 
لبطولة االإمارات للخيول العربية

»ايرو ترمي«.. فقد 150 كجم من وزنه و يتحدى 
اجلميع للفوز باللقب يف كاأ�س دبي العاملي

•• عمان-وام:

اأ����س���اف م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ل���رج���ال اجل�����ودو اإجن������ازا جديدا 
البطولة  بلقب  الأول  اأم�����س  م�ساء  ب��ف��وزه  الإم����ارات  لريا�سة 
العربية للجودو لفئة الرجال، بر�سيد 3 ميداليات عبارة عن 
ذهبيتن وبرونزية، ف�سا عن املركز اخلام�س لوزن حتت 73 
امليداليتن  واأحرز الاعبان ماجو معروف ونو جزاري  كجم. 
الربونزية،  امليدالية  احلو�سني  خليفة  وال�ساعد  الذهبيتن، 

فيما احتل الاعب ال�ساب �سعيد النقبي املركز اخلام�س، وذلك 
لفئة  73 كجم  بذهبية وزن حتت  الأول  قبل  اأم�س  ف��وزه  بعد 
العربي على  واللقب  الذهبي اجلديد  الإجن��از  وياأتي  ال�سباب. 
التي  العربية  البطولة  يف  ���س��ارك��ت  عريقة  منتخبات  ح�ساب 
الأردنية  عمان  جامعة  يف  الأري��ن��ا  ب�سالة  مناف�ساتها  تتوا�سل 
 31 ي��وم  الأم��ري احل�سن بن ط��ال حتى  الأهلية حتت رعاية 
الدرعي  ب��ن ثعلوب  ���س��ع��ادة حممد  اجل����اري. وح��ر���س  م��ار���س 
رئي�س احتاد المارات للم�سارعة واجلودو على الت�سال بنا�سر 

اأم��ن خزانة الحتاد  الإم���ارات  العام لحت��اد  الأم��ن  التميمي 
البطولة، وحممد  ال��دويل يف  الحت��اد  للجودو ممثل  ال��دويل 
جا�سم ال�سجواين اأمن ال�سر امل�ساعد لحتاد الإمارات للجودو 
ع�سو الحتاد العربي رئي�س البعثة لتهنئتهم بهذا الإجناز غري 
نتيجة  امل�سرفة ج��اءت  النتائج  تلك  اأن  الدرعي  واأك��د  امل�سبوق. 
ال���س��ت��ع��داد اجل��ي��د واجل��ه��د ال��ك��ب��ري م��ن امل��درب��ن والاعبن 
والتحدي،  والإ���س��رار  بالعزمية  اجلميع  وت�سلح  والإداري�����ن، 

م�سريا اإىل اأنه �سيتم تكرمي البعثة بعد عودتها اإىل الدولة.

منتخب الرجال للجودو يحرز املركز االأول يف 
البطولة العربية باالأردن

بيل ال يزال يحدث الفارق مع ويلز
ل يزال غاريت بيل قادراً على اإحداث الفارق مع منتخب ويلز، رغم اأنه رمبا مل يكن كذلك دائماً يف بع�س املوا�سم على 
م�ستوى الأندية. اأثبت بيل )32 عاماً( مرة اأخرى اأنه ل يزال الهداف الأول ملنتخب باده، بعد اأن منحت ثنائيته 
الفريق الفوز 2-1 على النم�سا، يف ن�سف نهائي ملحق الت�سفيات الأوروبية املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2022. 

وبهذا الفوز اقرتب املنتخب الويلزي خطوة من التاأهل للنهائيات العاملية للمرة الأوىل منذ 1958.
ويعني الفوز على النم�سا اأن ويلز �ستلعب يف النهائي على اأر�سها يف مواجهة اإ�سكتلندا اأو اأوكرانيا يف يونيو )حزيران(، 
ليح�سل الفائز على مكان يف النهائيات التي �ستقام بقطر، يف وقت لحق من العام اجلاري. و�سارك بيل يف عدد قليل 
من املباريات مع فريقه ريال مدريد خال املو�سم احلايل، وانتقد لغيابه عن املواجهة الكربى مع بر�سلونة مطلع 
الأ�سبوع احلايل، لكنه من جديد قدم اأداء متميزاً متاماً على امل�ستوى الدويل. ويف مباراة الأم�س، اأحرز بيل الهدف 
الأول لباده يف الدقيقة 25 من ركلة حرة من م�سافة بعيدة )35 مرتاً(. وجتاوزت الكرة حائطاً دفاعياً من لعبي 
النم�سا، لتمر بن القائم وحار�س املرمى اإىل داخل ال�سباك. وقال روب بيدج: "هذه هي اأف�سل ركلة حرة راأيتها طوال 
حياتي". ومل يتوقف دور بيل يف مباراته الدولية رقم 101 عند هذا احلد. وبعد ركلة ركنية يف بداية ال�سوط الثاين، 
ا�ستغل بيل بع�س الرتدد يف �سفوف اخل�سوم، و�سدد كرة قوية يف ال�سباك، ليعزز تقدم فريقه وت�سبح النتيجة 0-2.
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•• دبي-وام:

لأ�سحاب  القوى  لألعاب  الدولية  ف��زاع  بطولة  يف  م�ساركته  منتخبنا  اختتم 
الهمم التي اُ�سدل ال�ستار عليها م�ساء اأم�س الأول " مب�سمار نادي دبي لأ�سحاب 
الهمم بح�سد 6 ميداليات ملونة 4 ف�سيات وبرونزيتن حيث جاءت الف�سة 
بتوقيع نورة الكتبي " يف ال�سوجلان" والتي حققت رقما اآ�سيويا جديدا، و�سارة 
" يف رم��ى القر�س،" ومرمي  " وعباد خالد عباد  " رم��ى الرمح،  اجلنيبي يف 
املطرو�سي" يف رمى الرمح "، فيما ح�سلت عائ�سة اخلالدي على برونزية رمى 
الرمح، وذكرى الكعبي على برونزية ال�سوجلان لي�سبح ر�سيد منتخبنا 19 
ميدالية ملونة " عبارة عن ذهبية واحدة، و11 ف�سية و7 برونزيات "خال 
4 ذهبيات يف  م�ساركته يف احلدث. وجنح ال�سوي�سري مار�سيل هوك �ساحب 
الن�سخة الأخرية لدورة الألعاب الباراملبية التي اأقيمت بطوكيو ، يف حتطيم 
�سديد  اإن���ذارا  موجها   54 تي  الفئة  مرت   5000 م�سابقة  يف  العاملي  الرقم 
امل�سموعة يف  كلمته  قال  اأن  بعد  دب��ي،  العامل من  النخبة يف  اللهجة لاعبي 
طوكيو وهو ي�سعى لتكرار ال�سيناريو نف�سه يف الن�سخة اجلديدة لدورة الألعاب 
ب��راوات وداي��ن على  التايانديان  2024" ، فيما ح�سل  الباراملبية" باري�س 

ف�سية وبرونزية امل�سابقة نف�سها. وابت�سمت م�سابقة 5000 مرت �سيدات تي 
فيما ذهب املركز  باتري�سا  ال�سوي�سرية  تلتها  مينجي،  مرييل  لاأملانية   54
الفرن�سي  وح�سل  موري�سيو�س.  من  مريي  اإىل  الربونزية  وامليدالية  الثالث 
12 تاه يف املرتبة الثانية الكيني   ،11 رونان على ذهبية الوثب العايل تي 
بريان فيما ذهب املركز الثالث وامليدالية الربونزية اإىل املاليزي حممد �سيف 
1500 مرت رجال  الدين. واحتكرت كينيا املراكز الثاثة الأوىل يف �سباقي 
تي 11، 12 رجال و�سيدات عن طريق ويل�سون وروقر واإيري وماري ونا�سي 
 ،44  ،42 تي  رج��ال  العايل  الوثب  وف�سية  بذهبية  الهند  ومنيالو. وحلقت 
التاياندي  اإىل  الثالث  املركز  ذه��ب  فيما  و�سيلي�س  رامن�سنق  بتوقيع   ،46
الكويتي في�سل �سرور على ذهبية دفع اجللة رجال يف فئة  اأنقكارن. وح�سل 
 ،  38 100 مرت رج��ال تي  ، والربيطاين توما�س على ذهبية   46  ،42 اأف 
 ،  13 تي  رج��ال  100 مرت  م�سابقة  الأول يف  املركز  على  والكولومبي جن 
والفرن�سي كليف على ذهبية 100 مرت رجال تي 37، 42، 44 ، والأملانية 
على املركز الأول يف م�سابقة 100 مرت تي 35، 36، والكيني روجر�س على 
ذهبية 5000 مرت تي 11، 12، 13، والعراقي جراح ن�سار على ذهبية دفع 
اجللة اأف 40، 41 ، والرويجية مي�سي على ذهبية رمى الرمح اأف 13، 45، 

اإىل بريتن من الوليات   47  ،46 200 مرت تي  ذهبية  ذهبت  فيما   .46
املتحدة الأمريكية. واأثنى ثاين جمعة بالرقاد رئي�س اللجنة املنظمة وماجد 

الع�سيمي مدير البطولة على دور املتطوعن ، موؤكدين اأن اجلميع ت�سابق من 
اأجل اإبراز الوجه امل�سرق لاإمارات ودبي.

•• اأبوظبي - وام:

التحدي  م��ه��رج��ان  ال���ي���وم  ي��ن��ط��ل��ق 
بطولة  تتخلله  ال��ذي  للجوجيت�سو 
الرباعم  لفئات  املخ�س�سة  التحدي 
– 15 عاما"، حيث   4" والأ���س��ب��ال 
يف  غد  م�ساء  حتى  فعالياته  ت�ستمر 
اأرينا باأبوظبي مب�ساركة  جوجيت�سو 

قيا�سية من الاعبن والاعبات.
وقال �سعادة يو�سف عبد اهلل البطران 
الإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
التحدي  مهرجان  اإن  للجوجيت�سو 
يف  مهما  ح��ي��زا  يحتل  للجوجيت�سو 
اأجندة الحتاد للمو�سم احلايل، وقد 
حر�س الحت��اد على تنظيم 4 ن�سخ 
ال��ت��ح��دي يف مناطق  م��ن م��ه��رج��ان 
خمتلفة من الدولة يف خطوة تعك�س 
اهتمام الحتاد بتاأ�سي�س قاعدة قوية 
ينطلق منها الأطفال والرباعم اإىل 
تطوير  وموا�سلة  الح���رتاف  ع��امل 
من�سات  اإىل  و����س���ول  م�����س��ريت��ه��م 
البطران  واأ�ساف  العاملية.  التتويج 
على  ك��ان  والأ���س��ر  العائات  دور  اأن 
ال������دوام داع���م���ا جل���ه���ود الحت�����اد يف 
تاأهيل  ب��خ�����س��و���س  روؤي���ت���ه  حت��ق��ي��ق 

ج��ي��ل ج��دي��د م��ن الأب���ط���ال، وميثل 
الأ�سا�سية،  لبنته  وال�سغار  الأطفال 
بف�سل  ال���������دور  ه������ذا  ت�����ع�����ّزز  وق������د 
باجلوانب  واإمل��ام��ه��م  وع��ي��ه��م  زي����ادة 
لريا�سة  ال����ع����دي����دة  الإي����ج����اب����ي����ة 
توؤثر  ال��ت��ي  وق��ي��م��ه��ا  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
�سخ�سية  تنمية  على  مبا�سر  ب�سكل 
امل�ستمرة  اإط��ار جهوده  ويف  الأب��ن��اء. 
ال��ل��ع��ب��ة وت��ق��دي��ر جميع  ت��ط��وي��ر  يف 
بريا�سة  الرت����ق����اء  يف  امل�����س��اه��م��ن 

اجلوجيت�سو يف الدولة اأعلن الحتاد 
ولدك"  "توج  م���ب���ادرة  اإط����اق  ع��ن 
وال���ت���ي ���س��ت��ّم��ك��ن الآب������اء والأم���ه���ات 
اأبنائهم  ت��ت��وي��ج  يف  امل�������س���ارك���ة  م���ن 
يف  التكرمي  من�سات  على  الفائزين 
مناف�سات البطولة باعتبارهم جزءا 
من الإجن��از وال��داع��م الأول مل�سرية 

اأبنائهم الناجحة.
وعرّب الأهايل واأولياء اأمور الاعبن 
املتميزة  املبادرة  بهذه  �سعادتهم  عن 

من  واح��دة  يف  بامل�ساركة  وفرحتهم 
مع  جتمعهم  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ات  اأروع 
امليداليات  يتقلدون  وه��م  اأب��ن��ائ��ه��م 
الذهبية ويتلقون املكافاآت والت�سجيع 
نظري اأدائهم البطويل على الب�ساط 
اأ�سرة  اإىل  بال�سكر  ت��ق��دم��وا  ..ك��م��ا 
احتاد الإم��ارات للجوجيت�سو مقابل 
البيئة  توفري  يف  امل�ستمرة  جهودها 
اجليل  لتطوير  وال��داع��م��ة  املثالية 
اجل��دي��د م��ن الأب��ط��ال. م��ن جانبها 

ق��ال��ت ن��ي��ف��ن ���س��ب��اه��ي��ه، ن��ائ��ب اأول 
رئي�س الرعاية وامل�سوؤولية املجتمعية 
اأب��وظ��ب��ي الأول  ب��ن��ك  ل��ل�����س��رك��ات يف 
ال�سريك املا�سي لاحتاد: "اأ�سبحت 
دول��ة الإم����ارات م��ن امل��راك��ز العاملية 
اجلوجيت�سو،  ل���ري���ا����س���ة  ال�����ب�����ارزة 
وا�سعة  ل��ق��اع��دة  احت�سانها  بف�سل 
من الاعبن وامل�سجعن ..وي�ستند 
ت����ع����اون����ن����ا م�����ع احت���������اد الإم������������ارات 
للجوجيت�سو اإىل اأ�س�س قوية، ن�سعى 

من خالها اإىل امل�ساهمة يف الرتقاء 
م�ستويات  اإىل  ال���ري���ا����س���ة  ب���ه���ذه 
ج��دي��دة م��ن ال��ت��م��ي��ز، ع��رب ت�سجيع 
جيل جديد من الاعبن الواعدين 
..وي�ساهم  م���واه���ب���ه���م  وت���ط���وي���ر 
للجوجيت�سو  ال��ت��ح��دي  م��ه��رج��ان 
مهارات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�����س��ل��ي��ط  يف 
ترك  وم�����س��اع��دت��ه��م يف  ال���اع���ب���ن 
جانب  اإىل  وعاملياً،  حملياً  ب�سمتهم 
الح��ت��ف��اء ب��امل��ه��ارات امل��ت��م��ي��زة وقيم 

التناف�س والروح الريا�سية ..ويلتزم 
بنك اأبوظبي الأول من جانبه بدعم 
املواهب ال�سابة ومهاراتهم يف ريا�سة 

اجلوجيت�سو يف الدولة".
ال�سادر  ب��ي��ان��ه  يف  الحت�����اد  واأع���ل���ن 
اليوم  �ستنطلق  البطولة  اأن  اأم�����س 
م����ن حملة  الأط�����ف�����ال  مب��ن��اف�����س��ات 
الأح������زم������ة الأب����ي���������س وال�����رم�����ادي 
نزالتها  ت�ستكمل  فيما  والأ���س��ف��ر، 
الأ�سبال  ف��ئ��ت��ي  مب��ن��اف�����س��ات  الأح����د 

وال��ن��ا���س��ئ��ن م���ن ح��م��ل��ة الأح���زم���ة 
الأب����ي���������س وال������رم������ادي والأ����س���ف���ر 
وال����ربت����ق����ايل والأخ���������س����ر. وت���ب���داأ 
مرحلة امليزان للمتناف�سن يف اليوم 
فرتتن  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  الأول 
و�سباح  م�����س��اء،  و6   4 ال�ساعة  ب��ن 
ال��ي��وم ب��ن ال�����س��اع��ة 8:30 – 10 
متام  يف  امل��ن��اف�����س��ات  ت���ب���داأ  اأن  ع��ل��ى 
ال�ساعة 11 �سباحا. اأما بخ�سو�س 
مرحلة امليزان للمتناف�سن يف اليوم 
ال��ث��اين م��ن ال��ب��ط��ول��ة، ف��ت��ق��ام وفقا 
مناف�سات  يف  املتبعة  الآل��ي��ة  لنف�س 
وهي  ف���رتت���ن،  ع��ل��ى  الأول  ال���ي���وم 
ال�ساعة  ب���ن  م���ار����س   26 ال�����س��ب��ت 
اأو �سباح الأحد املوافق  4-6 م�ساء، 
 –  8:30 ال�ساعة  بن  مار�س   27
اأن تبداأ املناف�سات يف متام  على   10
ناحية  م���ن  ���س��ب��اح��ا.   11 ال�����س��اع��ة 
ب��اق��ة من  امل��ه��رج��ان  اأخ���رى �سيوفر 
الرتفيهية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����س��ط��ة 
البطولة،  �ستح�سر  ال��ت��ي  ل��اأ���س��ر 
ترفيهية  واأن�سطة  األ��ع��اب  فيها  مب��ا 
خم�س�سة  وم��ن��ط��ق��ة  ل���ل���ع���ائ���ات، 
اأبرز  م��ن  ملجموعة  الطعام  لعربات 

عامات ال�سيافة.

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم ال�سبت مناف�سات اجلولة الأوىل من بطولة الإم��ارات للتزلج 
على املاء "الويك بورد "على كورني�س القرم يف العا�سمة اأبوظبي، مب�ساركة 
4 فئات يف املناف�سة ال�ستعرا�سية بح�سور متوقع لع�سرين مت�سابقاً يف فئات 

البطولة الأربع.
بنظام  البحرية  للريا�سات  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  ينظمها  التي  البطولة  وت��ق��ام 
الثانية  مت��ام  يف  اليوم  �ستنطلق  التي  امل�سائية  والت�سفية  ال��واح��دة  املرحلة 
من بعد الظهر حيث �ستعطى امل�ساحة لكل مت�سابق من اأجل القيام باأف�سل 
ا�ستعرا�س خال 5 دقائق متنح له يف م�سار ال�سباق، وتعد هذه الريا�سة من 
املناف�سات البحرية احلديثة يف الإم��ارات، وحتظى مب�ساركة وا�سعة واإقبال 

من جمتمع ال�سباب وحمبي ريا�سة التزلج على املاء.

فيما  املت�سابق،  بها  يقوم  حركة  لكل  النقاط  بنظام  الت�سفيات  و�ستنطلق 
التي متنح  الزمنية  املدة  لل�سقوط مرتن يف  اأي مت�سابق يتعر�س  ي�ستبعد 
الع�سو  النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الرميثي  ث��اين  اأحمد  ووج��ه  ل��ه. 
رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  بن  حممد  ال�سيخ  اإىل  ال�سكر  املنتدب 
الرتاثية  كانت  �سواء  النادي  �سباقات  لكل  دعمه  على  النادي  اإدارة  جمل�س 
النادي. وقال  ا�سرتاتيجية  اأهم مرتكزات  اأو احلديثة، كمرتكز رئي�سي من 
" نوا�سل تنظيم خمتلف الأح��داث البحرية يف كافة الواجهات البحرية   :
وال�سواطيء يف العا�سمة اأبوظبي، والويك بورد من املناف�سات احلديثة ذات 
الطابع الإ�ستعرا�سي التي تتطلب تكتيكا ولياقة من امل�ساركن ، وتتميز هذه 
الفر�سة  يعطي  ال��ذي  هو  امل�ساركن  جانب  من  ال�ستعرا�س  ب��اأن  الريا�سة 
للفوز والو�سول للنقاط الأعلى، وهي من املناف�سات املحبوبة للجمهور يف 

متابعة فوا�سل ال�ستعرا�س املختلفة ".

•• دبي-الفجر:

تربز قمة البطائح والعربي، يف واجهة مباريات اجلولة 25، من دوري الدرجة 
البطائح  جتمع  لقاءات،  بثاثة  مار�س،   26 الأوىل، التي تفتتح اليوم ال�سبت 
والعربي، ويحل دبا احل�سن �سيفاً على الرم�س، فيما يلتقي التعاون مع �سيتي، 
27 مار�س، باإقامة اأربع مباريات، حيث ي�ست�سيف  وتختتم اجلولة غداً الأحد 
دبا جلف اإف �سي، ويواجه احلمرية اجلزيرة احلمراء، فيما ي�ستقبل الفجرية 
م�سايف، ويلتقي الذيد مب�سفوت، ويغيب حتا "ال�ساد�س" بر�سيد 40 نقطة عن 
اجلولة.  �سيكون ملعب البطائح حمط الأنظار اليوم حيث ي�ست�سيف مباراة من 
"العيار الثقيل"، جتمع البطائح "ثالث الرتتيب" بر�سيد 52 نقطة، والعربي 
الو�سيف بر�سيد 53 نقطة، وحتدد املواجهة م�سري الفريقن يف �سراع ال�سعود 
بدرجة كبرية، ويدخل البطائح املباراة املرتقبة بطموح الفوز للتقدم اإىل مركز 
لانت�سار،  احلاجة  اأم�س  يف  "الو�سيف" احلايل  العربي  يبدو  فيما  الو�سافة، 
اأرا�سيه  ول�ستعادة  موؤثرتن،  خ�سارتن  بعد  جهة  من  النقاط  نزيف  لإيقاف 

وال�ستمرار يف الو�سافة من جهة اأخرى.
"الثاين  47 نقطة �سيفاً على الرم�س  "اخلام�س" بر�سيد  ويحل دبا احل�سن 
لانت�سارات  الأر�س" العودة  "�ساحب  وي�ستهدف  نقطة،   17 ع�سر" بر�سيد 
اأمام  يكون هناك خيار  لن  بينما  �سيتي،  اأم��ام  املا�سية  اخل�سارة يف اجلولة  بعد 
دبا احل�سن �سوى الفوز لاإبقاء على حظوظه ناب�سة باحلياة بعد خ�سارته اأمام 

البطائح يف اجلولة ال�سابقة.
 16 "الثالث ع�سر" بر�سيد  و�ستكون رغبة الفوز قا�سماً م�سرتكاً بن التعاون 
9 نقاط، مع اختاف الأه��داف، ف�سيتي  نقطة، و�سيفه �سيتي الأخري بر�سيد 
بينما  الرم�س،  على   24 يرغب يف متابعة انت�ساراته بعد فوز مهم يف اجلولة 

ياأمل التعاون ا�ستعادة ذاكرة الن�سر يف اأعقاب اخل�سارة من اجلزيرة احلمراء.
اإىل موا�سلة  دبا  الأح��د، حيث يخطط  غ��داً  باأربع مباريات   وت�ستكمل اجلولة 
حتقيق الأرقام عند ا�ست�سافة جلف اإف �سي بالو�سول اإىل 21 انت�ساراً، بينما 
 61 ولدبا  22 هدفاً،  اإىل  ر�سيده  رف��ع  وال���دوري  الفريق  ه��داف  دياجو  ياأمل 
22 نقطة يف املركز التا�سع، وهو يرفع  نقطة يف املركز الأول، وجللف اإف �سي 

�سعار الفوز ويتطلع اإىل اإحلاق الهزمية بدبا.
"الثامن"  نقطة، اجلزيرة احلمراء   47 "الرابع" بر�سيد  وي�ستقبل احلمرية 

بر�سيد 23 نقطة، يف مباراة لها اأهمية كبرية للم�سيف، ومتثل مفرتق طرف 
اجلزيرة  يرغب  فيما  الأخ���رية،  اجلولة  يف  التعادل  بعد  ورف��اق��ه  لفيني�سيو�س 

احلمراء يف فوز يقربه من فرق املقدمة.
م�سايف  مع  مباراته  نقطة   36 "ال�سابع" بر�سيد  الفجرية  يخو�س  جهته  من 
يرغب  فيما   ،39 النقطة  لبلوغ  الن�سر  بطموح  نقطة  ب�18  ع�سر"  "احلادي 
م�سايف يف العودة ل�سكة النت�سارات، ويحاول الذيد من جهته اخلروج من مراكز 
املوؤخرة بالفوز على م�سفوت الطامح يف التقدم اإىل مراكز الو�سط، وللذيد 15 

نقطة يف املركز "الرابع ع�سر"، ومل�سفوت 20 نقطة يف املركز العا�سر. 
مباريات ال�سبت 26 مار�س

البطائح – العربي، 17:40
الرم�س - دبا احل�سن، 17،40

التعاون – �سيتي، 17،40 
مباريات الأحد 27 مار�س 

دبا - جلف اإف �سي، 17،40
احلمرية - اجلزيرة احلمراء، 17،40

الفجرية – م�سايف، 17،40
الذيد - م�سفوت، 17،40

البطران: 4 مهرجانات للرباعم والأطفال يف اأجندة املو�شم احلايل ل�شقل املواهب

»تو ج ولدك« اأبرز مبادرات احتاد االإمارات للجوجيت�سو يف مهرجان التحدي باأبوظبي اليوم

انطالق مناف�سات الويك بورد على 
كورني�س القرم يف اأبوظبي

البطائح والعربي يف واجهة مباريات اجلولة 25 ل� »دوري االأوىل«

يف  ملنتخبنا  وبرونزيتان  ف�سيات   4
ختام »دولية فزاع الأ�سحاب الهمم«
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الفجر الريا�ضي

•• عّمان-الفجر

ال��وط��ن��ي لرجال  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  اأ����س���اف 
لريا�سة  ج���دي���دا  اإجن�������ازا  اجل������ودو 
البطولة  ب��ل��ق��ب  ب���ف���وزه  الإم���������ارات 
العربية للجودو لفئة الرجال بر�سيد 
وبرونزية(  )ذهبيتن  ميداليات   3
وامل���رك���ز اخل��ام�����س ل����وزن حت���ت 73 
كجم، بفوز الاعبن ماجو معروف 
الذهبيتن  بامليداليتن  ون��وج��زاري 
وال�ساعد خليفة احلو�سني بامليدالية 
الاعب  اح���ت���ل  ف��ي��م��ا  ال����ربون����زي����ة، 
ال�ساب �سعيد النقبي املركز اخلام�س 
الأول  اأم�������س  م���ن  اأول  ف������وزه   ب��ع��د 
لفئة  ك��ج��م   73 وزن حت��ت  ب��ذه��ب��ي��ة 
الذهبي  وي���اأت���ي الإجن�����از  ال�����س��ب��اب.. 
اجلديد واللقب العربي الذهبي على 
يف  �ساركت  عريقة  منتخبات  ح�ساب 
للجودو  العربية  البطولة  مناف�سات 
والتي  وال�سيدات،  الرجال  ملنتخبات 
تتوا�سل مناف�ساتها ب�سالة الأرينا يف 
الأهلية حتت  الأردنية  جامعة عمان 
رعاية الأمري احل�سن بن طال حتى 
 16 مب�ساركة  احل���ايل،   3/31 ي��وم 
الإم���ارات،  منتخبات  دول��ة ممثلة يف 
ال�سعودية،  ال���ب���ح���ري���ن،  ج��ي��ب��وت��ي، 
ليبيا،  ال��ك��وي��ت،  ال���ع���راق،  اجل���زائ���ر، 
�سورية،  ق��ط��ر،  ف��ل�����س��ط��ن،  امل���غ���رب، 

جانب  اإىل  ول��ب��ن��ان  ال��ي��م��ن  م�����س��ر، 
الأردن البلد امل�ست�سيف.

وح��ر���س ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
ال����درع����ي رئ���ي�������س احت������اد الم�������ارات 
الت�سال  على  واجل���ودو  للم�سارعة 
الأمن  التميمي  نا�سر  بال�سيدين 
ال��ع��ام لحت��اد الإم����ارات اأم��ن خزانة 
ل���ل���ج���ودو ممثل  ال��������دويل  الحت��������اد 
البطولة  الدويل للجودو يف  الحتاد 
، وحم��م��د ج��ا���س��م ال�����س��ج��واين اأمن 
العربي  امل�ساعد ع�سو الحت��اد  ال�سر 
مهنئا   ، ال���ب���ع���ث���ة   رئ���ي�������س  ل���ل���ج���ودو 
ال��ب��ع��ث��ة ف�����ردا ف�����ردا ب���ه���ذا الإجن�����از 
ال��ري��ا���س��ي ال��ع��رب��ي اجل��دي��د والذي 
ي�ساف ل�سل�سلة النتائج املتميزة التي 
م�ساركاته  خ���ال  امل��ن��ت��خ��ب  حققها 

بلقب  ب����ف����وزه  احل����ال����ي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
والرجال  لل�سباب  العربية  البطولة 
التي  امل�سرفة  النتائج  تلك   ، كذلك 
الكبري  الفني  امل�ستوى  جاءت بف�سل 
ال�����ذي ظ��ه��ر ب���ه اأف�������راد ال���ف���ري���ق يف 
بالعزمية  مت�سلحن  البطولة،  هذه 
والإ���س��رار والتحدي، لإح��راز اللقب 
ورفع ا�سم بادهم عاليا خفاقا خال 
الريا�سية  العربية  التظاهرة  تلك 
،متمنيا للمنتخبن للرجال وال�سباب 
املزيد من  لإح��راز  والنجاح  التوفيق 

النجاحات لريا�سة الإمارات .
�سكرها  ع������ن  ال����ب����ع����ث����ة  واأع�������رب�������ت 
بالت�سال،  و���س��ع��ادت��ه��ا  وت��ق��دي��ره��ا 
واأك�����دوا اأن م��ا حت��ق��ق م��ن اإجن����از يف 
هذه البطولة، ياأتي بف�سل ما حظي 
به الفريق من رعاية ودعم من قبل 
ال��ر���س��ي��دة وج��ه��ود ومتابعة  ال��ق��ي��ادة 
م�سيفن  �سخ�سيا،  الحت���اد  رئي�س 
ح�سد  مل��وا���س��ل��ة  يتطلع  ال��ف��ري��ق  اأن 
الإجنازات يف البطولت القادمة، مبا 
يعزز ما و�سلت اإليه ريا�سة الإمارات 
خمتلف  يف  وازده������������ار  ت����ق����دم  م�����ن 
امل�����ج�����الت.. ووج������ه ����س���ع���ادة حممد 
ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي رئ��ي�����س الحتاد 
بتكرمي اأب��ط��ال ج��ودو الإم����ارات مبا 
العربي  الريا�سي  والإجن��از  يتنا�سب 

الذهبي.

•• دبي –الفجر:

ت�����س��ه��د ���س��واط��ئ دب����ي ظ��ه��ر اليوم 
ال�����س��ب��ت ت��ظ��اه��رة ري��ا���س��ي��ة بحرية 
ت��راث��ي��ة ك��ب��رية م��ع ان��ط��اق �سباق 
اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة دبي 
لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما 
الدويل  دب���ي  ن���ادي  ينظمه  وال����ذي 
للريا�سات البحرية �سمن روزنامة 
الريا�سي  امل��و���س��م  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

.2022-2021
حمطة  اليوم  الكبري  ال�سباق  ويعد 
مهمة للماك والنواخذة والبحارة 
التجهيزات  اآخ�����ر  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف 
والتح�سريات للم�ساركة يف ال�سباق 
الأغلى والأهم يف املو�سم الريا�سي 
�سباق   2022-2021 احل�����ايل 
جزيرة  م��ن  ينطلق  ال���ذي  ال��ق��ف��ال 
دبي  ���س��واط��ئ  وح��ت��ى  بونعري  �سري 
والثاثون  ال����واح����دة  ن�����س��خ��ت��ه  يف 
�سهر  اجل��م��ي��ع يف  ي��رتق��ب��ه��ا  ال���ت���ي 
مايو القادم كم�سك ختام لفعاليات 

املو�سم.
ال�سباق  ينطلق  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
الظهرية  ف����رتة  يف  ال�����س��ب��ت  ال���ي���وم 
على  امل�سرفة  اللجنة  ق���رار  ح�سب 
الن�سرة  ت���ع���ط���ى  ح���ي���ث  ال�������س���ب���اق 
املركز  م����ن  ال���������س����ادرة  ال���ب���ح���ري���ة 
جيدة  موؤ�سرات  لاإر�ساد  الوطني 
بحالة البحر حيث ترتاوح �سرعات 
ودرجة  12 عقدة  ب��ن -8  ال��ري��اح 
م��ئ��وي��ة مما   24 اىل  ت�سل  ح����رارة 
الإبحار  امل�ساركة يف  ال�سفن  ي�ساعد 
النهاية  ن��ق��ط��ة  اىل  وال����و�����س����ول 
حيث  ال�سباق  م�سار  ح�سب  ب��اأم��ان 
باإحداثيات  النواخذة  اإخطار  �سيتم 
التجمع  ونقطة  والنهاية  البداية 
مكان  اإىل  ال��ت��ح��رك  ق��ب��ل  الأوىل 

البداية.
ما  ال�سبت  ال��ي��وم   ال�سباق  ويجمع 
�سرت�سم  ���س��ف��ي��ن��ة   70 اىل  ي�����س��ل 
بن  اجلميل  املا�سي  لوحات  اأجمل 
املنطقة  يف  املائية  الواجهات  اأجمل 
ب��امل��رور على م��ع��امل دانة  واخل��ل��ي��ج 

ال��دن��ي��ا دب��ي م��ن نقطة ال��ب��داي��ة يف 
وحتى  ال��ع��رب��ي  اخلليج  م��ي��اه  عمق 
من  بالقرب  النهاية  خط  ع��وام��ات 

�سواطئ جمريا واأم �سقيم.
امل�سرفة  ال�����ن�����ادي  جل������ان  وت�����ب�����دا 
امل�ساركة  اإج�������راءات  وال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة 
ال�سبت  ال���ي���وم  م��ب��ك��را  ال�����س��ب��اق  يف 

عند  اخل���ل���ي���ج  م����ي����اه  ع����ر�����س  ويف 
امل�ساركة  لل�سفن  ال��ت��ج��م��ع  ن��ق��ط��ة 
م���ن اإج�����ل ال��ت��ف��ت��ي�����س امل���ع���ت���اد قبل 
البداية يف حن  التوجه اىل نقطة 
الفح�س  اإج�������راءات  ت��ت��م  اأن  ت��ق��رر 
على  احلا�سلة  ال�سفن  على  الفني 
العا�سر يف  الأول وحتى  املراكز من 

مرا�سي بي اآند اأو ماريناز يف جمريا 
مكان تتويج اأبطال ال�سباق.

199
ال��دويل للريا�سات  وكان نادي دبي 
�سهر  نهاية  م��ع  نظم  ق��د  البحرية 
فرباير املا�سي �سباق اجلولة الأوىل 

ال�سراعية  لل�سفن  دبي  بطولة  من 
املحلية 60 قدما الذي نظمه نادي 
البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي 
يوم 27 فرباير املا�سي الذي �سهد 
 199 ح�سيم  ال�سفينة  طاقم  ف��وز 
باملركز الأول واإحتل طاقم ال�سفينة 
زي��وري��خ 120 امل��رك��ز ال��ث��اين ونال 
املركز   183 ب��رق  ال�سفينة  ط��اق��م 

الثالث

30
ال�سفن  ����س���ب���اق���ات  وحت���ت���ف���ل  ه�����ذا 
هذه  قدما   60 املحلية  ال�سراعية 
عامها  ب��و���س��ول��ه��ا   2022 ال�����س��ن��ة 
الثاثن منذ اإنطاقتها وظهورها 
الن�سخة  يف   1993 ع����ام  الأول 
الثالثة من �سباق القفال للم�سافات 
بونعري  �سري  جزيرة  من  الطويلة 
وحتى  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج  ع��م��ق  يف 

�سواطئ دبي.
ال�سراعية  ال�سفن  �سباقات  و�سجلت 
املحلية 60 قدما، على مدار ثاثة 

ع��ق��ود م��ن ال���زم���ان م�����س��رية رائعة 
الدويل  دبي  لنادي  مميزا  وتاريخا 
اأ�س�س  ال���ذي  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
هذه الفئة تنفيذا لروؤية املغفور له 
را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن 
الذي  ث��راه-  اهلل  -طيب  مكتوم  اآل 
تاريخ  يف  م�سيئة  ب�����س��م��ات  و���س��ع 
ال���ري���ا����س���ات ال��ب��ح��ري��ة واأ����س���ه���م يف 
تطوير ال�سباقات الرتاثية من اأجل 
اإ�ستمراريتها وزيادة اإهتمام الأجيال 

املتعاقبة باإرث الآباء والأجداد.
وحتتفظ ذاكرة �سباق القفال الذي 
الن�سختن  باأن   1991 انطلق عام 
 1991 ع���ام���ي  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل 
فئة  يف  ت��ن��اف�����س��ا  ���س��ه��دت��ا  و1992 
ال���ق���وارب ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 
اأن ي�سهد �سباق الن�سخة  قدما قبل 
�سباق  اإق��ام��ة   1993 ع��ام  الثالثة 
القوارب  الأوىل  لفئتن  م�سرتك 
قدما   43 امل���ح���ل���ي���ة  ال�������س���راع���ي���ة 
ال�سفن  ح��ج��م��ا  الأك������رب  وال��ث��ان��ي��ة 
ال�سراعية 60 قدما وتتويج اأبطال 

كل فئة على حدة.
لتجربة  ال���ك���ب���ري   ال���ن���ج���اح  ودف������ع 
ال�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما 
القفال  ل�سباق  الثالثة  الن�سخة  يف 
 1993 ع���ام  ال��ط��وي��ل��ة  للم�سافات 
"املحامل" على حتمل  وق��درة تلك 
اأم��واج اخلليج العربي، دفع لتخاذ 
ق����رار ب��اع��ت��م��اده��ا ف��ئ��ة ال�����س��ب��اق يف 
 1994 ع�����ام  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
لت�ستمر بعد ذلك يف احلدث والذي 
اإقامة  املا�سي  يونيو  �سهر  يف  �سهد 

الن�سخة 30.

36
ال�سراعية  لل�سفن  �سباق  اأول  اأقيم 
مايو   26 ي���وم  ق��دم��ا   60 املحلية 
الن�سخة  مناف�سات  خال   1993
الثالثة من �سباق القفال للم�سافات 
بونعري  �سري  جزيرة  من  الطويلة 
 16 مب�ساركة  دب��ي  �سواطئ  وحتى 
طاقم  حينها  باللقب  وت��وج  �سفينة 

ال�سفينة من�سور 36.

»بروفة« التح�شري لأغلى ال�شباقات »القفال 31«

ال�سراعية 60 قدما تبحر يف �سواطئ دبي اليوم
ال�شفن تر�شم لوحة تراثية جميلة احتفاًل بثالثة عقود

• الدرعي: ما حتقق يدعو لالعتزاز والتطلع ملرحلة جديدة  

بعدما  ال�سدمة  من  حالة  على  اجلمعة  اأم�س  اإيطاليا  ا�ستفاقت 
من  الوطني  املنتخب  بخروج  بالريمو  يف  ���س��وداء  اأم�سية  عا�ست 
للمرة  العامل  كاأ�س  لنهائيات  التاأهل  يف  وف�سله  الأوروب��ي  امللحق 

الثانية توالياً.
النهائيات  ال��غ��ي��اب ع��ن  اأع����وام خيبة  اأرب��ع��ة  وب��ع��دم��ا ع��ا���س��وا قبل 
املدرب  الإيطاليون مع  تفاءل  عاماً،   60 منذ  لأول مرة  العاملية 
اأوروب����ا  ب��ك��اأ���س  ف��وزه��م  ب��ع��د  مان�سيني ل�سيما  روب��رت��و  اجل��دي��د 

ال�سيف املا�سي.
لكن املفاجاأة حتققت اخلمي�س على يد مقدونيا ال�سمالية بهدف 
�سجله مهاجم بالريمو ال�سابق والفيحاء ال�سعودي حالياً األك�سندر 
بطاقة  ب��اده  ليمنح   ،)90+2( القاتل  الوقت  يف  ترايكوف�سكي 
قطر  ملونديال  املوؤهل  الأوروب���ي  امللحق  من  الثالث  امل�سار  نهائي 
بورتو. وبح�سرة  يف  الربتغال  مع  الثاثاء  تلتقي  حيث   2022
الوطنية  اخليبة  غ��داة  ريبوبليكا"  "ل  �سحيفة  عنونت  كبرية، 
اخلمي�س  ح�سل  م��ا  اأن  معتربة  املنزل"،  اىل  "اجلميع  الكبرية 
الوطني"  ل�"نات�سيونايل""املنتخب  "وداعاً  ي�سكل  بالريمو  يف 

خ�سرناه اىل الأبد".
يف  اكتفائه  بعد  املوقف  ه��ذا  يف  نف�سه  الإي��ط��ايل  املنتخب  وو�سع 
للت�سفيات  الثالثة  املجموعة  مناف�سات  م��ن  الأخ����رية  اجل��ول��ة 
الأوروبية بالتعادل ال�سلبي على اأر�س اإيرلندا ال�سمالية، ما �سمح 

ل�سوي�سرا بخطف البطاقة بفوزها على بلغاريا -4�سفر.
وقد دفع الإيطاليون من دون �سك ثمن التعادل يف اجلولة قبل 
يف  اأ�ساعوا  لقاء  يف   1-1 �سوي�سرا  اأم��ام  اأر�سهم  على  الأخ���رية 
اأي�ساً  اأ���س��اع  ال��ذي  ع��رب جورجينيو  ج��زاء  ركلة  الأخ���رية  ثوانيه 
بالتعادل  انتهى  ال��ذي  ال��ذه��اب  لقاء  "ناتي" يف  اأم��ام  ركلة ج��زاء 

ال�سلبي يف �سوي�سرا.
وع�سية ا�ست�سافة مقدونيا ال�سمالية التي لعبت دوراً اأي�ساً يف جر 
بعدما  ال�سويد(  )اأق�ستها   2018 مونديال  ملحق  اىل  اإيطاليا 
يف   1-1 اأر���س��ه  على  بالتعادل  الكتفاء  "اأتزوري" على  اأج��ربت 
الت�سفيات، علق مان�سيني على ركلتي  الأخ��رية من  اجلولة قبل 
هذا  يف  نتواجد  األ  باإمكاننا  "كان  بالقول  ال�سائعتن،  اجل���زاء 

املوقف، لكن هذه هي كرة القدم".
وكرة القدم قا�سية بقدر ما هي جميلة، وهذا الأمر يدركه املدافع 
ال�سوط  لقاء اخلمي�س يف  الذي دخل  كييليني  املخ�سرم جورجو 
الثاين لي�سهد على الكارثة الوطنية لبلد توج باللقب العاملي اأربع 

مرات.
وقال كييليني "نحن الآن يف حالة ذهول. من ال�سعب �سرح ذلك. 

اأعتقد اأننا قدمنا مباراة جيدة مرة اأخرى ومل ن�سجل الهدف".
اإننا كنا مغرورين.  اأي �سخ�س ميكنه القول  اأن  اأعتقد  "ل  وتابع 
اىل  الت�سفيات(  اأيلول-�سبتمرب )خال  من  اأخطاء  ارتكبنا  لقد 
الآن ودفعنا ثمنها. اأنا فخور بزمائي يف الفريق وبهذه املجموعة. 

من الوا�سح اأننا يف حالة ذهول. يجب اأن نبداأ من جديد".
القوة  مينحنا  اأن  ون��اأم��ل  الآن  بداخلنا  كبري  ف��راغ  "يوجد  واأق��ر 
قدم  "الذي  مان�سيني  ببقاء  اآم��ًا  امل�ستقبل"،  يف  قدماً  للم�سي 

الكثري للمنتخب الوطني".
كما  لي�س  "الأمر  يوفنتو�س  مدافع  قال  الهجومي،  العقم  وعن 
32 ت�سديدة على املرمى.  اأننا مل ن�سنع الفر�س. كان لدينا  لو 
ال�سعب  من  يكون  رمب��ا  دفاعياً.  �سيء  ب��اأي  جازفنا  بالكاد  نحن 
علينا قراءة املوقف من م�سافة قريبة جداً، لكن الاعبن بذلوا 

ق�سارى جهدهم وكنا ناأمل يف احل�سول على نتيجة خمتلفة".
اأجاب  اإيطاليا،  بقمي�س  له  الأخ��رية  املباراة  هذه  كانت  اإذا  وعما 

بذلك". للبحث  املنا�سب  الوقت  لي�س  هذا  "�سرى. 
لكن وخافاً لكييليني، راأت �سحيفة "ل �ستامبا" اأن املنتخب قدم 

كارثياً". "اأداًء 
الوا�سعة النت�سار والتي ت�سدر من ميانو،  وبالن�سبة ل�سحيفة 
و"اإعادة  اجليل"  يف  "تغيري  ع���ن  ي��ع��ل��ن  اإي��ط��ال��ي��ا  اإق�����س��اء  ف����اإن 

تاأ�سي�س".
ح�سل  مب��ا  متفاجئة  تكن  مل  �سبورت"  دي��ل��و  "غازيتا  �سحيفة 
اأمام  �سقلية  عا�سمة  يف  باربريا"  "رنت�سو  ملعب  على  اخلمي�س 
تف�سي  م��ن��ذ  م���رة  لأول  ال�ستيعابية  ط��اق��ت��ه��ا  ب��ك��ام��ل  م���درج���ات 

فريو�س كورونا يف اأوائل عام 2020.
مبثابة  كان  اأوروب��ا  بكاأ�س  "الفوز  اأن  الريا�سية  ال�سحيفة  وراأت 

فا�سل �سعيد بن اأعوام من خيبة الأمل يف املنتخب والأندية"، 
اإِ�سارة اىل انتهاء م�سوار اإيطاليا عند الدور الأول  يف 

التاأهل  يف  وف�سلها  و2014   2010 ملوندياليي 
الأندية  اإ�سافة اىل خيبة   2018 اىل نهائيات 
الإيطالية ونتائجها املتوا�سعة يف دوري اأبطال 

اأوروبا.
زالت  م��ا  ب��اه��ظ��اً:  ثمناً  ت��دف��ع  "كرتنا  وت��اب��ع��ت 
�سجاعة...  ه��ن��اك  ول��ي�����س  ال���روؤي���ة  اىل  تفتقر 
نظام  اإن���ه  خ��ط��اأ،  ���س��ت��ك��ون  مان�سيني  حم��اك��م��ة 
الذي  باأكمله  الإيطالية(  )الكرة  ال�+كالت�سو+ 

يحتاج اىل مراجعة".
"اإيل  الأخ���رى  الريا�سية  ال�سحيفة  اأم���ا 
اأنها  يبدو  ف��ا  �سبورت"،  ديلو  ك��وري��ريي 

م��ق��ت��ن��ع��ة ب���ف���ك���رة ب���ق���اء م��ان�����س��ي��ن��ي يف 
من�سبه حتى نهاية عقده الذي جدد 
القاري  التتويج  بعد   2026 حتى 

ال�����س��ي��ف امل���ا����س���ي، م�����س��ددة على 
امل�سوؤولية". حتمل  �ساعة  "اإنها 

ورغ��������م اأن��������ه م�����ن اأ�����س����دق����اء 
مدير  اع���ت���رب  م��ان�����س��ي��ن��ي، 

ال���������س����ح����ي����ف����ة اإي�������ف�������ان 
زات�ساروين اأن "مان�سيني 

كان مهند�س النت�سار 
الأوروبي ومان�سيني 

مقدونيا  اأم��ام  ح�سل  وم��ا  الف�سل".  ه��ذا  عن  الأول  امل�سوؤول  هو 
مي�ساجريو"،  "اإل  ل�سحيفة  مفاجاأة"  اأي  ي�سكل  "ل  ال�سمالية 
لأنه "نتيجة اأعوام من ال�سقوط احلر )التدهور("، مو�سحة "مل 
نفز على �سعيد الأندية بامل�سابقات الأوروبية منذ 2010 "حن 
اأحرز اإنرت دوري الأبطال". هذا اجلفاف الطويل غري م�سبوق يف 
ال�15  الأع��وام  مدار  "على  وتابعت  الأوروبية".  الكوؤو�س  تاريخ 
املا�سية، انهار دوري الدرجة الأوىل. من �سقوط يوفنتو�س "اإىل 
"كالت�سوبويل" "التاعب بالنتائج  الثانية" بعد ق�سية  الدرجة 
"التخلي  بريلو�سكوين  "�سيلفيو"  ان�سحاب  اىل   ،"2006 ع��ام 
عن ملكية ميان" و"ما�سيمو" موراتي "التخلي عن 
ملكية اإنرت"، كل ذلك اأدى اىل اإ�سعاف الأندية 
مما  التوازن،  وتقوي�س  العظيمة  التاريخية 
لرئي�س  بالن�سبة  باأكمله".  ال���دوري  اأ�سعف 
رابطة الدوري الإيطايل لورنت�سو كا�سيني، 
يجب اأن يكون هناك "تفكري جاد وتغيري 
عميق يف النظام"، بح�سب ما قال يف بيان 

عقب الليلة الظلماء يف بالريمو.

اأ�شوات اإيطالية تنادي بتغيري عميق

اإيطاليا حتت ال�سدمة..  »وداعًا نات�سيونايل« 

اإجناز جديد لريا�شة الإمارات

منتخب الرجال للجودو يحرز 
اللقب الذهبي يف عربية االأردن

•• دبي-الفجر:

يف  اأوزب��ك�����س��ت��ان،  منتخب  ن��ظ��ريه  الأومل���ب���ي  منتخبنا  ي��واج��ه 
بنادي  العوير  ملعب  على  ال�سبت،  اليوم  م�ساء  من  ال�ساد�سة 
الدولية  للبطولة  الثانية  اجلولة  �سمن  دب��ي،  الأهلي  �سباب 
الودية للمنتخبات حتت 23 عاماً، التي ُينظمها احتاد الكرة، 
 10 مب�ساركة   ،IAST SPORTS �سركة  مع  بالتعاون 

منتخبات.
ال��ث��ان��ي��ة، غ����ًدا، م��واج��ه��ات ق��ط��ر واليابان،  وت�����س��ه��د اجل��ول��ة 
"لل�سباب"  وكرواتيا  وتاياند،  ال�سن  وال�سعودية،  ال��ع��راق 
29 مار�س  اأن تختتم البطولة يف  اأم��ام منتخب فيتنام، على 
وتدخل  والأخ��رية.  الثالثة  اجلولة  مباريات  باإقامة  احل��ايل، 

 9 حت�����س��ريات  �سمن  ال��ودي��ة  البطولة  يف  احل��ال��ي��ة  امل�ساركة 
منتخبات، ت�سمل الإمارات، ال�سعودية، قطر، العراق، اليابان، 
اأوزبك�ستان، فيتنام، وتاياند، خلو�س نهائيات كاأ�س  ال�سن، 
خال  اأوزبك�ستان،  يف  امل��ق��ررة   ،2022 عاماً   23 حتت  اآ�سيا 

الفرتة من 1 اإىل 19 يونيو املقبل، مب�ساركة 16 منتخباً. 
و�سهدت اجلولة الأوىل للبطولة الودية اأول اأول اأم�س الأربعاء 
اأوزبك�ستان  اأمام  1-0، وال�سعودية  فوز منتخبنا على ال�سن 
كرواتيا  منتخب  على  الأوملبي  اليابان  منتخب  وتغلب   ،0-2
1-0، بدوره تفوق منتخب قطر الأوملبي  "لل�سباب" بنتيجة 
على نظريه منتخب تاياند 1-0، فيما ح�سم التعادل ال�سلبي 
مواجهة العراق وفيتنام على �ستاد مكتوم بن را�سد اآل مكتوم 
بنادي �سباب الأهلي. وو�سعت قرعة كاأ�س اآ�سيا حتت 23 عاماً 

منتخبنا الوطني الأوملبي، �سمن املجموعة الرابعة، اإىل جانب 
منتخبات ال�سعودية واليابان وطاجيك�ستان، واأ�سفرت القرعة 
اإي��ران، قطر،  "امل�ست�سيف"،  اأوزبك�ستان  عن تواجد منتخبات 
الثانية  وتركمان�ستان يف املجموعة الأوىل، و�سمت املجموعة 
اأ�سرتاليا، الأردن، العراق، والكويت، واملجموعة الثالثة كوريا 
النهائيات  يف  وي�سارك  وماليزيا.  فيتنام،  تاياند،  اجلنوبية، 
منتخبات   4 بينها  م��ن  منتخباً،   16 باأوزبك�ستان  املرتقبة 
 ،2016 اليابان   ،2013 "العراق  باللقب  التتويج  لها  �سبق 
جانب  اإىل   ،2020 اجلنوبية  ك��وري��ا   ،2018 اأوزب��ك�����س��ت��ان 
من قبل، يف  النهائي  قبل  الدور  بلوغ  لها  �سبق  منتخبات   9
يف  الأوىل  للمرة  وتركمان�ستان  طاجيك�ستان  ت�����س��ارك  ح��ن 

النهائيات.

منتخبنا االأوملبي يلتقي اأوزبك�ستان يف »البطولة الدولية الودية«



حمالة �سدر ذكية الكت�ساف االأورام
اأن  اإنها ميكن  طور باحثون يف نيجرييا حمالة �سدر ذكية، يقولون 
على  الأويل  النموذج  ويحتوي  مبكر.  ب�سكل  الثدي  �سرطان  تكت�سف 
اأجهزة ا�ست�سعار �سغرية تعمل باملوجات فوق ال�سوتية تقوم بفح�س 
الثدي، وتك�سف عن مكان اأي اأورام. وياأمل الفريق اأن يتمكن اجلهاز 
من حت�سن ت�سخي�س �سرطان الثدي يف اأفريقيا، حيث جُترب الن�ساء 
حالًيا على القيام برحات طويلة للو�سول اإىل خدمات الفح�س. ومت 
 Nextwear Technology تطوير حمالة ال�سدر الذكية بوا�سطة
اأبوجا  يف  مقرها  ل��ارت��داء،  القابلة  بالأجهزة  خمت�سة  �سركة  وه��ي 
التي  الروبوتات  مهند�سة  بولرينوا،  كيمي�سول  وقالت  نيجرييا.   ،
طورت حمالة ال�سدر الذكية "توفيت والدتي احلبيبة ب�سبب �سرطان 
الثدي يف عام 2017 يف م�ست�سفى الكلية اجلامعية يف اإبادان، نيجرييا 
بامل�ست�سفى،  جناحها  ويف  متاأخر،  وقت  يف  حالتها  ت�سخي�س  مت  لأن��ه 
راأيت ن�ساء من خمتلف الفئات العمرية، حتى املراهقات يعانن من 
بدوري  امل�ساهمة  اإىل  بحاجة  باأنني  ف�سعرت  ال��ث��دي،  �سرطان  اآلم 
�سغرية  ا�ست�سعار  باأجهزة  مبطنة  ال�سدر  حمالة  املر�س".  ملحاربة 
باملوجات فوق ال�سوتية تعمل بالبطارية وتتزامن مع تطبيق الهاتف 
ال��ث��دي ملدة  ال��ذك��ي��ة على  ال�����س��در  ال��وي��ب، وي��ج��ب ارت����داء حمالة  اأو 
ا على  اأق�ساها 30 دقيقة حتى تظهر النتيجة، ويحتوي التطبيق اأي�سً

واجهة لإحالة النتيجة اإىل الطبيب.

 نامو�سيات جديدة ملكافحة املالريا 
نامو�سيات م�ساف  اأن  اإىل  دوري��ة لن�سيت  ن�سرتها  درا�سة  خل�ست 
الإ�سابة  ح��الت  قل�ست  احل�سرية  املبيدات  من  جديد  ن��وع  اإليها 
باملاريا لدى الأطفال للن�سف تقريبا خال جتربة كبرية اأجريت 
يف تنزانيا، وهو ما يزيد الآمال يف �ساح جديد يف مكافحة املر�س 
الذي يح�سد اأرواحا منذ زمن طويل. �ساهمت النامو�سيات ب�سكل 
فعال يف التقدم الهائل الذي اأحرزه العامل يف مكافحة املاريا خا 
اأنقذ ماين الأرواح. لكن التقدم تعرث يف  العقود الأخ��رية، مما 
ال�سنوات القليلة املا�سية، ويرجع ذلك لأ�سباب منها تزايد تطور 
احل�سرية  للمبيدات  ال���ع���دوى،  ينقل  ال���ذي  ال��ب��ع��و���س،  م��ق��اوم��ة 
امل�ستخدمة يف النامو�سيات املوجودة حاليا. ويف 2020، تويف 627 
الأط��ف��ال يف منطقة  م��ن  امل��اري��ا، معظمهم  ب�سبب  �سخ�س  األ��ف 
اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى. لكن هذه املرة، خل�س باحثون 
من كلية لندن لل�سحة والطب ال�ستوائي يف اململكة املتحدة، واملعهد 
الوطني للبحوث الطبية وكلية كليمنجارو كري�ستيان الطبية يف 
وهو  جديدا،  ح�سريا  مبيدا  اأن  اإىل  بكندا  اأوت��اوا  وجامعة  تنزانيا 
اأجريت  وفعال يف جتربة حقيقية  اآمنا  كان  عاما،   40 الأول منذ 
بالكلورفينابري  املزودة  النامو�سيات  وقللت  ع�سوائية.  عينات  على 
اإىل جانب البريثرويد، وهي املادة الكيميائية املعتاد ا�ستخدامها، 
 43 بن�سبة  املوجودة  النامو�سيات  باملقارنة مع  املاريا  انت�سار  من 

باملئة يف ال�سنة الأوىل و37 باملئة يف ال�سنة الثانية من التجربة.

�سم احللزون م�سكن لالأمل
يعرف العلماء اأن �سم القواقع املخروطية، التي جتوب قاع املحيط، 

يحتوي على مركبات ميكن تكييفها كاأدوية لعاج الآلم املزمنة.
لكن �سم احللزون املخروطي لديه املزيد من الأ�سرار التي مل يتم 
دورية  الأرب��ع��اء يف  ُن�سرت  ج��دي��دة،  درا���س��ة  بعد، ويف  الك�سف عنها 
كوبنهاجن  جامعة  من  الباحثون  اأف��اد  اأدفان�سي�س"،  "�ساين�س 
تنتج مركباً  املخروطية  احللزونات  اأن جمموعة من  بالدمنارك، 
له  ال���ذي  ال��ب�����س��ري،  ال�سوماتو�ستاتن  ل��ه��رم��ون  م�سابهاً  ���س��ام��اً 

خ�سائ�س م�سكنة لاآلم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خارطة خفية لكل مكان تزوره على هاتف اآي فون
يتتبع جهاز اآي فون اخلا�س بك حتركاتك يف العامل احلقيقي وميكنه عر�س املكان الذي كنت فيه على خريطة 

خمفية.
امليزة غري املعروفة مدفونة بعمق يف الإعدادات اخلا�سة بالهاتف، وتعر�س املواقع التي تزورها ب�سكل متكرر خال 
الأ�سهر القليلة املا�سية. مت اإطاق امليزة قبل ب�سع �سنوات وكانت مو�سوع فيديو حظي ب�سعبية كبرية على تيك 

توك.
ولفت امل�ستخدم Techhackguy انتباه اآلف الأ�سخا�س اإىل امليزة، مدعًيا اأن اأجهزة اآي فون تتج�س�س على جميع 
امل�ستخدمن. يحتوي جهاز اآي فون اخلا�س بك على ميزة ت�سمى خدمات املوقع، والتي ت�ستخدم موقعك لتح�سن 
امليزات املختلفة على اجلهاز، ويت�سمن ذلك املواقع املهمة، وهو �سجل متجدد لتحركاتك يف العامل احلقيقي، والتي 

ُت�ستخدم بعد ذلك لتقدمي خدمات اأخرى.
على �سبيل املثال، اإذا كان جهاز اآي فون اخلا�س بك يعرف عن تنقاتك اليومية، فيمكنه توفري معلومات توقيت 
خم�س�سة حول رحلتك. قد ت�سعر بالذعر لأن اأبل حتتفظ ب�سجل لكل حتركاتك، لكن هذا لي�س هو احلال متاًما. 
ووفًقا ل�سركة اأبل يتم ت�سفري املواقع املهمة ول ميكن لل�سركة قراءتها، و هذا يعني اأن معلومات املوقع خمزنة على 
اإىل مغادرة اجلهاز، ول ميكن لأي �سخ�س  اإذا احتاجت  اآي فون اخلا�س بك، ويتم ت�سفريها وف�سلها عنك  جهاز 

خارجي روؤية مواقعك املهمة.
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املُحليات امل�سنعة مرتبطة مبر�س قاتل
ك�سفت درا�سة طبية حديثة "نتائج �سادمة" تتعلق بالتاأثري ال�سلبي للُمحليات 
امل�سنعة، التي ت�ستخدم بديا لل�سكر يف بع�س الأطعمة وامل�سروبات. وقالت 
ميدي�سن"،  "بلو�س  جملة  يف  اخلمي�س  الأول  اأم�س  ن�سرت   التي  الدرا�سة 
يزيد  قد  امل�سنعة،  املُحليات  ت�ستخدم  التي  وامل�سروبات  الأطعمة  تناول  اإن 
بالدرا�سة  اخل��ا���س��ة  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ��ه��رت  بال�سرطان.  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن 
مثل  ال�ستخدام  �سائعة  امل�سنعة  املُحليات  على  حتتوي  التي  املنتجات  اأن 
الأ�سبارتام واأ�سي�سولفام "كي"، زادت من خطر الإ�سابة بال�سرطان بالن�سبة 
يتناولها.  مل  مب��ن  مقارنة  باملئة،   13 بن�سبة  ا�ستهلكوها  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك 
على  الثدي  ل�سرطان  بالن�سبة  اأعلى  كان  اخلطر  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�سار 
"مرتبطة بال�سمنة" مثل  وجه التحديد بن�سبة 22 باملئة، واأن��واع �سرطان 

�سرطان املعدة والكبد والقولون وامل�ستقيم، بن�سبة ت�سل اإىل 15 باملئة.
مديرة  عن  الأمريكية  اإنرتنا�سونال"  بر�س  "يونايتد  اأنباء  وكالة  ونقلت 
املوؤلفة  بباري�س  ال�سوربون  جامعة  يف  الغذائية  الأوبئة  علم  اأبحاث  فريق 
الرئي�سية للدرا�سة ماتيلد توفري، قولها: "تقدم نتائجنا معلومات مهمة 
للُمحليات  املحتملة  ال�سارة  ال�سحية  الآث��ار  ب�ساأن  اجل��دل  حول  وجديدة 
امل�سنعة. ل متثل تلك املنتجات بديا اآمنا لل�سكر يف الأطعمة وامل�سروبات. 
علينا التعمق اأكرث واإجراء املزيد من الدرا�سات لك�سف معلومات اإ�سافية".

حتذير : لي�س كل �سعال كورونا.. فت�س عن االأخطر
يف  العامة  ال�سحة  اأطباء  كبرية  ح��ذرت  عامليا،  كورونا  انت�سار فريو�س  مع 
بريطانيا من تراجع الهتمام ببع�س الأمرا�س الأخرى، وجتاهل عامات 

يعتقد اأ�سحابها اأنها ت�سري اإىل اإ�سابتهم ب�"كوفيد 19".
وقالت الدكتورة جيني هاريز يف ت�سريحات نقلتها هيئة الإذاعة الربيطانية 
اأعرا�س الإ�سابة  اإن ال�سعال واحلمى امل�ستمرين، وهما من  "بي بي �سي"، 
اأخرى  معدية  باأمرا�س  الإ�سابة  اإىل  اإ�سارة  يكونان  قد  كورونا،  بفريو�س 
مثل ال�سل. وياأتي حتذير كبرية اأطباء ال�سحة العامة يف الباد مع بيانات 
تتحدث عن ت�سجيل اأكرث من 4400 اإ�سابة بال�سل يف اإجنلرتا خال العام 
املا�سي فقط، باملقارنة مع 4125 حالة عام 2020، لكن من املحتمل وجود 
اخلريية  اجلمعيات  وتدعو  حالت غري م�سجلة اأثناء وباء "كوفيد 19". 
اأنحاء  يف  ال�سل  مر�س  ملواجهة  التمويل  من  مزيد  جمع  اإىل  الربيطانية 
العامل، فيما اأعاق وباء كورونا وال�سراعات التقدم يف �سده. ويف عام 2020، 
يف  عامليا،  كورونا  بعد  الثانية  املرتبة  ال�سل  مر�س  ب�سبب  الوفيات  احتلت 

قائمة الوفيات من جراء الأمرا�س املعدية.
وقالت هاريز، الرئي�سة التنفيذية لوكالة الأمن ال�سحي يف اململكة املتحدة، 
يزيد  كورونا، قد  وباء  اأثناء  لل�سل، خا�سة  املتاأخر  والعاج  الت�سخي�س  اإن 
من عدد احلالت غري املكت�سفة. واأ�سافت: "من املهم اأن نتذكر اأنه لي�س كل 

احلاجز املرجاين 
�سحية موجة ابي�سا�س  
العظيم  امل��رج��اين  احل��اج��ز  ي�سهد 
"ابي�سا�س  م��وج��ة  اأ���س��رتال��ي��ا  يف 
الرابعة  للمرة  وا�سع"  نطاق  على 
2016، ب�سبب درج��ات حرارة  منذ 
اأعلى من املعدل يف املحيط، على ما 
املوقع  عن  امل�سوؤولة  الهيئة  اأعلنت 

اجلمعة.
وك�����س��ف��ت رح����ات م��راق��ب��ة جوية 
املرجانية  ال�سعاب  ل��ون  تغري  ع��ن 
يوؤكد  "ما  املوا�سع،  من  الكثري  يف 
ح�����س��ول ظ���اه���رة اب��ي�����س��ا���س على 
ن���ط���اق وا����س���ع ه���ي ال���راب���ع���ة منذ 
اأ�سدرته  تقرير  بح�سب   ،"2016
اأكرب نظام  التي تدير  الهيئة  هذه 

لل�سعاب املرجانية يف العامل.
واب���ي�������س���ا����س امل������رج������ان ظ���اه���رة 
بهتان  اإىل  ت��������وؤدي  ا����س���م���ح���ال 
ال��ل��ون. وه���و ن��اج��م ع��ن ارت��ف��اع يف 
تنفري  اإىل  ي�������وؤّدي  امل���ي���اه  ح������رارة 
املرجان  ت��ع��ط��ي  ال��ت��ي  ال��ط��ح��ال��ب 
اأن ال�سعاب  لونه ومغّذياته. ورغم 
تتعر�س  امل���ب���ي�������س���ة  امل����رج����ان����ي����ة 
ل���اإج���ه���اد، ف��اإن��ه��ا ل ت����زال ق����ادرة 
اإذا حت�سنت الظروف،  على التعايف 
اأ�سار  ال��ذي  نف�سه  امل�سدر  بح�سب 
على  اجل���وي���ة  "الظروف  اأن  اإىل 
حا�سمة  املقبلن  الأ�سبوعن  مدار 
يف حتديد مدى ابي�سا�س املرجان 

و�سدته يف املوقع البحري".
ال��درا���س��ة ح���ول ظاهرة  و����س���درت 
بعد  النطاق  ال��وا���س��ع  البي�سا�س 
املتحدة  اأيام على بدء الأمم  اأربعة 
العظيم  املرجاين  احلاجز  فح�س 
لتقومي ما اإذا كان املوقع املدرج يف 
من  العاملي حممياً  ال��رتاث  قائمة 

تغري املناخ.

حفل جوائز االأو�سكار 
ي�سمل تكرميا الأوكرانيا 
يف  الأول  ال�����س��ف  جن����وم  ي��ت��ج��م��ع 
هوليوود يوم  غد الأحد يف احلفل 
وعلوم  ف��ن��ون  لأك��ادمي��ي��ة  ال�سنوي 
ال�سور املتحركة الأمريكية املانحة 
ل���ك���ن احلفل  اأو�����س����ك����ار،  جل����وائ����ز 
بتداعيات  اإق����رارا  اأي�����س��ا  �سي�سمل 

الغزو الرو�سي لأوكرانيا.
�سوى  احل��ف��ل  منظمو  ي��ذك��ر  ومل 
الأول  اأم�س  املعلومات  من  القليل 
اإنه �ستكون  اخلمي�س، لكنهم قالوا 
ه��ن��اك حل��ظ��ة خ���ال ح��ف��ل توزيع 
جوائز اأو�سكار تقر بتداعيات الغزو 
الذي اأ�سفر عن مقتل الآلف ودفع 
البالغ عددهم  اأوكرانيا  �سكان  ربع 

44 مليونا اإىل النزوح.
وقال املنتج ويل بيكر خال موؤمتر 
اخلمي�س  الأول  اأم�������س  ���س��ح��ف��ي 
الليلة  نريد  اأننا  الرغم من  "على 
والأج���واء  ب��امل��رح  مفعمة  تكون  اأن 
تكون  اأن  ون��ري��ده��ا  الح��ت��ف��ال��ي��ة، 
م���اذا، ف���اإن ه��ذا وق��ت ع�سيب يف 
اأن جائحة  اأنحاء العامل"، م�سيفا 

كوفيد19- ما زالت م�سدر قلق.
وذك������رت وان������دا ���س��اي��ك�����س، واح����دة 
كوميديات  مم���ث���ات  ث����اث  م���ن 
املنتجن  اأن  احل���ف���ل،  ���س��ي��ق��دم��ن 
�سيئا نحبه" فيما يتعلق  "يرتبون 

بالو�سع يف اأوكرانيا.
ويف الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ق��ال��ت اإميي 
احلفل  تقدمي  يف  امل�ساركة  �سومر 
الرئي�س  دع��وة  فكرة  طرحت  اإن��ه��ا 
زيلين�سكي  فولودميري  الأوك���راين 
الأقمار  ع��رب  احل��ف��ل  يف  ل��ل��ظ��ه��ور 
ال�����س��ن��اع��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا اأ����س���اف���ت اأن 

املنتجن رف�سوا الفكرة.

م�ست�سعرات الهواتف الذكية 
الكت�ساف اأمرا�س القلب والعني 

الهواتف  اأح��دث خطط ل�ستخدام  �سركة جوجل عن  اأعلنت 
اإنها  قائلة  مل�ستخدميها،  ال�سحية  احل��ال��ة  مل��راق��ب��ة  ال��ذك��ي��ة 
�سور  والتقاط  القلب  نب�سات  ت�سجيل  ك��ان  اإذا  ما  �ستخترب 
م�سكاتهم  اكت�ساف  يف  النا�س  ي�ساعد  اأن  ميكن  العن  ملقلة 
الذكاء  ك��ورادو، رئي�س ق�سم  املنزل. وقال جريج  ال�سحية يف 
اململوكة  ج��وج��ل  �سركة  يف  ال�سحة  جم��ال  يف  ال�سطناعي 
اخبارات  جت��ري  ال�سركة  اإن  األ��ف��اب��ت،  التكنولوجيا  لعماق 
ميكنه  الذكي  بالهاتف  املدمج  امليكروفون  كان  اإذا  ما  ملعرفة 
قراءة دقات القلب وهمهماته عند و�سعه على ال�سدر. وقال 
ا�سطرابات  ع��ن  املبكر  الك�سف  تتيح  اأن  ميكن  ال��ق��راءات  اإن 
ي��ك��ون بدقة  ل���ن  "الأمر  ك�����ورادو  وق����ال  ال��ق��ل��ب.  ���س��م��ام��ات 
الت�سخي�س الطبي لكنه يتيح معرفة ما اإذا كان هناك خطر 
العيون  على  التي جترى  الأبحاث  وتركز  التفاقم".  اآخذ يف 
مبر�س  املتعلقة  تلك  بينها  م��ن  اأم��را���س  ع��ن  الك�سف  على 
ال�سكري من ال�سور. وقالت جوجل اإنها �سجلت "نتائج مبكرة 
واعدة" با�ستخدام كامريات احرتافية يف العيادات و�ستبحث 

الآن ما اإذا كان ميكن ا�ستخدام �سور الهاتف الذكي اأي�سا.

اأغرب �سكوى طارئة  لل�سرطة.. وجبتي ناق�سة
ات�سال  الأم��ريك��ي��ة  اأوه��اي��و  ولي��ة  �سرطة يف  تلقى مركز 
ه��ات��ف��ي��ا ع��ل��ى خ��ط احل����الت ال��ط��ارئ��ة، م��ن ���س��ي��دة اأب���دت 

ا�ستياءها من وجبة و�سلتها من مطعم دجاج "كنتاكي".
وك�سفت �سرطة اأوهايو عن تلقيها ات�سال على رقم الطوارئ 
911، من �سيدة "كانت غا�سبة للغاية"، وتقدمت ب�سكوى 
بينما  4 قطع،  "كنتاكي" حتتوي  باأنها تلقت وجبة دجاج 
ال�سرطي  ووف��ق  قطع.   8 ت�سم  التي  الوجبة  ثمن  دفعت 
الذي تلقى املكاملة، فقد بدت ال�سيدة غا�سبة وهي تقول: 
اأري��د باقي الدجاج". ورغم  4 قطع فقط.  على  "ح�سلت 
تاأكيد ال�سرطي لل�سيدة باأن م�سكلتها لي�ست م�سنفة على 
فاإن  مدنية،  �سكوى  رف��ع  عليها  وب���اأن  ط��ارئ��ة،  حالة  اأن��ه��ا 
طلبها  على  اأ���س��رت  ا�سمها  ع��ن  يك�سف  مل  ال��ت��ي  ال�سيدة 
لطلب  وا�ستجابة  للتحقق.  ملنزلها  �سرطة  عن�سر  باإر�سال 
ل�سكوى  لا�ستماع  ف��ردا  ال�سرطة  مركز  اأر���س��ل  ال�سيدة، 
ال�سيدة، لكنه اأخربها اأن الق�سية لي�ست طارئة، واأن عليها 
الواقعة،  اإث��ر  وعلى  املدنية.  للمنازعات  ب�سكوى  التقدم 
املواطنن  م��ن  فيه  طلبت  بيانا  اأوه��اي��و  �سرطة  اأ���س��درت 
المتناع عن الت�سال باأرقام الطوارئ اإل يف احلالت التي 
تقت�سي تدخل ال�سرطة، وفقما نقلت وكالة اأنباء "يونايتد 

بر�س اإنرتنا�سونال" الأمريكية.

لهذا ال�سبب تلقب مدينة تورينو باري�س ال�سغرية
الإي��ط��ال��ي��ة بف�سل متتعها  امل���دن  اأ���س��ه��ر  م��ن  ت��وري��ن��و  تعترب 
"باري�س  بلقب  ت�ستهر  جعلها  ما  �ساحرة،  باري�سية  ب��اأج��واء 
الأل��ب، ول  �سفح جبال  ال�سغرية". تقع مدينة تورينو عند 

تبعد عن احلدود الفرن�سية اأكرث من �ساعة بال�سيارة.
ونقل اأع�ساء طبقة النباء يف مملكة �سافوي العا�سمة من 
"�سامبريي" اإىل "تورينو" يف عام 1563. وجلب حكام �سافوي 
روعة فن الباروك اإىل مدينة تورينو واملنطقة املحيطة بها، 
10 ق�سور من ه��ذه احلقبة �سمن  اأك��رث من  اإدراج  وق��د مت 
�سبيل  على  ومنها  اليون�سكو،  ملنظمة  العاملي  ال��رتاث  قائمة 
املثال ق�سر "فيناريا ريال"، والذي مت اإن�ساوؤه ملحاكاة روعة 
الق�سر  الأنيق يف هذا  الغالريي  ي�سبه  ق�سر فر�ساي؛ حيث 
معامل  اأه��م  من  وتعترب  فر�ساي.  بق�سر  امل��راي��ا  قاعة  امللكي 
على  رائعة  باإطالة  ال�ستمتاع  لل�سياح  ميكن  حيث  تورينو، 
املدينة باأكملها، وقد قام دوق �سافوي فيكتور اأماديو�س الثاين 
ببناء كني�سة البازيليكا كنوع من ال�سكر للرب ل�سد هجمات 
ع�سر  ال��راب��ع  لوي�س  امللك  اأر�سلها  التي  الفرن�سية،  ال��ق��وات 
واملعروف با�سم "ملك ال�سم�س". ويعود اأ�سل مدينة تورينو 
اإىل زمن الإمرباطورية الرومانية، ولكن يرجع الف�سل اإىل 
الوا�سعة  الطرقات  وتد�سن  املدينة  تنظيم  �سافوي يف  حكام 
ال�سكل  على  امل��دي��ن��ة  تخطيط  ويعتمد  ال��ك��ب��رية،  وامل��ي��ادي��ن 

املركزي على غرار النظام املتبع يف فرن�سا.

عر�س اأكرث من 600 قطعة من اأفالم حرب النجوم
اأقيم معر�س »من املعجبن واإىل املعجبن« الذي ي�سمل 
ال�سهرية »حرب  العلمي  اأفام اخليال  قطعاً من �سل�سلة 
الأمريكية. وي�سم معر�س  نيويورك  النجوم« يف مدينة 
»ذا فانز �سرتيك اأجن«؛ )املعجبون ي�سربون من جديد( 
املقام يف مانهاتن، اأكرث من 600 قطعة من �سل�سلة اأفام 
باحلجم  �سخ�سيات  ت�سمل  ال��ن��اج��ح��ة؛  العلمي  اخل��ي��ال 
الطبيعي، ومناذج ومنحوتات ومتاثيل ومل�سقات واأزياء.

الطيور ت�سع بي�سها قبل االأوان ب�سبب تغري املناخ 
الربيع يف  ق��دوم  اأن  درا�سة جديدة  ك�سفت 
وقت �سابق لأوانه يف معظم اأنحاء اأمريكا 
الكثري  دف��ع  امل��ن��اخ  تغري  ب�سبب  ال�سمالية 
الأوان  اإىل و�سع بي�سها قبل  الطيور  من 
خال العام، الأمر الذي ي�سيف اإىل اأدلة 
على اأن ارتفاع درجة حرارة الأر�س يقلب 

عادات احلياة الربية راأ�سا على عقب.
وذكر الباحثون يف الدرا�سة املن�سورة اأم�س 
اجلمعة يف دورية علم البيئة احليوانية اأنه 
من بن 72 �سالة طيور جرى فح�سها يف 
اأنحاء �سيكاجو و�سع ثلثها تقريبا البي�س 
مبا  مقارنة  يوما   25 بنحو  م��وع��ده  قبل 
وت�سمل  ع��ام.  مئة  قبل  الو�سع  عليه  ك��ان 
ال�����س��الت امل��ت��اأث��رة ح��م��ام احل���داد وطائر 

العا�سوق الأمريكي وباز كوبر.
�سمات  اأي  الآن  ح��ت��ى  ال��ع��ل��م��اء  ي��ج��د  ومل 
م�سرتكة وا�سحة بن هذه ال�سالت مثل 
تغري  تف�سر  قد  الهجرة  و�سع  اأو  احلجم 

موعد و�سع البي�س.
لكن جون بات�س امل�سرف على ق�سم الطيور 
الطبيعي  ل��ل��ت��اري��خ  امل���ي���داين  امل��ت��ح��ف  يف 
اإن  ق��ال  البحث  فريق  وق��ائ��د  �سيكاجو  يف 
تتغذى  در�سناها  التي  الطيور  "غالبية 
على احل�سرات التي تغري �سلوكها املو�سمي 

بدورها بفعل املناخ".
النباتات  ح���ي���اة  دورات  "تاأثر  واأ�����س����اف 
وال�سطرابات  امل��ن��اخ  بتغري  واحل��ي��وان��ات 
اأولوية  اأك���رث  اأ�سبحت  م�ساألة  املو�سمية 

واأهمية يف اأذهان النا�س".
ويعتقد علماء اأن تلك التغريات قد تكون 
احلاد  لانخفا�س  ك��ث��رية  اأ���س��ب��اب  �سمن 
يف ع����دد ال��ط��ي��ور م��ن��ذ ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات، اإذ 
 2019 ك�سفت درا�سة يف دورية �ساين�س يف 
قرابة  فقدتا  وكندا  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن 
نحو ثاثة ماين  اأو  بهما  الطيور  ثلث 

طائر.

�شامي حرناتي خالل ح�شورها العر�س اخلا�س لفيلم Moonshot يف وي�شت هوليود ، كاليفورنيا. ا ف ب

نان�سي عجرم ت�سل اإىل م�سر
ن�سرت الفنانة اللبنانية  نان�سي عجرم  �سورة حديثة لها عرب خا�سية ال�ستوريز 
عرب ح�سابها اخلا�س على موقع التوا�سل الجتماعي، وثقت من خالها و�سولها 

اإىل مطار العا�سمة امل�سرية القاهرة.
وخطفت نان�سي اأنظار املتابعن باإطالتها الكاجوال، حيث ارتدت �سرواًل باللون 
الأ�سود، مع توب �ستوية طويلة باللونن الأ�سود والأبي�س، وفوقها معطفاً طويًا 

باللون الأ�سود.
اجلمهور تفاعل ب�سكل كبري مع اإطالة نان�سي هذه، موؤكدين اأن كل ما ترتديه 

يليق بها.
وكانت نان�سي قد طرحت كليب اأغنيتها اجلديدة "ما تعتذر"، عرب قناتها اخلا�سة 

على يوتيوب.
املمثل  دوره  لعب  وال���ذي  لها،  عجرم  نان�سي  زوج  خيانة  ق�سة  الكليب  ويحكي 

اللبناين رودين حداد، والذي ترف�س اأن ت�ساحمه بعد غلطته.


