تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد

�ص 08

�صندوق خليفة يعلن عن ت�أ�سي�س مركز
لدعم االبتكار وريادة الأعمال يف كينيا

�سفاري ال�شارقة حتاكي
املناطق احلقيقية يف �أفريقيا

•• �أبوظبي-وام:

�ص 09

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة� ..أع��ل��ن ���ص��ن��دوق خليفة لتطوير امل�شاريع
اعتزامه ت�أ�سي�س مركز لدعم االبتكار وري���ادة الأع��م��ال يف جمهورية كينيا بهدف
تنفيذ جمموعة من الربامج واملبادرات اخلا�صة يف جمال االبتكار وتنمية امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة .وقال معايل حممد علي ال�شرفاء احلمادي رئي�س دائرة التنمية
االقت�صادية يف �أبوظبي رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع� ..إن
املركز يهدف �إىل دعم �إن�شاء امل�شاريع املبتكرة وخلق فر�ص عمل لل�شباب �إ�ضافة �إىل
دعم االبتكار وامل�شاريع الواعدة يف جمال التكنولوجيا ومتكني امل�شاريع املبتكرة من
الو�صول �إىل الأ�سواق الإقليمية والعاملية بجانب الإ�سهام يف بناء قدرات رواد الأعمال
(التفا�صيل �ص)3
والهيئات املحلية يف جمهورية كينيا.
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

بعد االن�سحاب الفرن�سي ..هل
تغرق «فاغرن» يف �صحراء مايل؟
�ص 19

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

الفجر الريا�ضي

مان�ش�سرت �سيتي ي�سعى
لتعميق جراح توتنهام اليوم
 20صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رئي�س جنوب ال�سودان ي�صل �إىل البالد

•• �أبوظبي-وام:

و�صل فخامة �سلفاكري ميارديت رئي�س جمهورية جنوب
ال�سودان �إىل البالد ام�س يف زيارة عمل �إىل دولة الإمارات
يح�ضر خاللها احتفاالت جناح ب�لاده امل�شارك يف �إك�سبو
 2020دبي باليوم الوطني جلنوب ال�سودان.
ك��ان يف ا�ستقبال فخامته ل��دى و���ص��ول��ه م��ط��ار الرئا�سة
..معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان وزي��ر دولة
وعدد من امل�س�ؤولني.

�إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف اليوم منتدى
قدوة  PISA -للكفاءة العاملية 2022

عقدا قمة عرب تقنية االت�صال املرئي

•• �أبوظبي -وام:

حممد بن زايد ومودي ي�شهدان توقيع اتفاقية
ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة بني الإمارات والهند
•• �أبوظبي  -نيودلهي  -وام:

عقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ودولة ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية
الهند ال�صديقة �أم�س قمة عرب تقنية االت�صال املرئي  ..بحثا خاللها خمتلف
جوانب ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني البلدين والآفاق اجلديدة لتطويرها.

و تبادل �سموه و رئي�س ال���وزراء الهندي يف بداية االت�صال املرئي التحيات
والتمنيات بدوام التقدم و االزدهار للبلدين ال�صديقني دولة الإمارات والهند
و�شعبيهما.
و بحث اجلانبان خالل القمة ــ التي ح�ضرها �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ـــ م�سارات التعاون يف خمتلف املجاالت
و الفر�ص ال��واع��دة لتنميتها خا�صة التنموية واال�ستثمارية واالقت�صادية

وا�شنطن تن�شر  4500جندي �أمريكي للرد على �أي طارئ

وال�صحة �إ�ضافة �إىل التكنولوجيا املتقدمة والذكاء اال�صطناعي والطاقة
املتجددة والأمن الغذائي والنقل وغريها من اجلوانب التي حتظى ب�أولوية
يف خطط التنمية احلالية وامل�ستقبلة للبلدين..وذلك يف �إط���ار ال�شراكة
اال�سرتاتيجية ال�شاملة التي وقعها البلدان عام  2017واحلر�ص امل�شرتك
على تطويرها وانطالقا من العالقات التاريخية الرا�سخة بينهما.
(التفا�صيل �ص)2

ي�ست�ضيف �إك�سبو  2020دبي اليوم فعاليات منتدى قدوة
  PISAللكفاءة العاملية  ..2022مب�شاركة ما يزيد على 150متخ�ص�صاً يف جمال التعليم � ..إ�ضافة �إىل خرباء
ال�سيا�سات و�صناع القرار من جميع �أنحاء العامل .ويناق�ش
امل�شاركون �أهمية الكفاءة العاملية للعي�ش يف عامل مرتابط،
ف�ض ً
ال عن ا�ستك�شاف �آليات تكيفها مع الف�صل الدرا�سي،
و�آثارها الأو�سع على املجتمع.
وينظم امل��ن��ت��دى ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ..مكتب �ش�ؤون التعليم يف
دي��وان ويل عهد �أبوظبي ،بالتعاون مع منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ومعهد بو�صلة.
وي�شهد املنتدى الإعالن عن تقرير  PISAاجلديد ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية( .التفا�صيل �ص)3

بامل�سيات غرب �صنعاء
تدمري موقع للتحكم
رّ

احل�شود الع�سكرية تتعاظم ..وبوتن ي�شرف على مناورات نووية اليوم التحالف يدمر زورق ًا حوثي ًا مفخخ ًا �أطلق من احلديدة
•• عوا�صم -وكاالت:

�أع�����ل�����ن�����ت رو������س�����ي�����ا ع������ن �إج����������راء
م��ن��اورات ع�سكرية ن��ووي��ة �ضخمة
�سيح�ضرها ال��رئ��ي�����س فالدميري
بوتن بنف�سه اليوم ال�سبت ،للت�أكد
م���ن ف��ع��ال��ي��ة وم��وث��وق��ي��ة ال�سالح
ال����ن����ووي ال���رو����س���ي وجاهزيته.
و�أكدت مو�سكو �أن املناورات هدفها
لي�س الت�صعيد مع الغرب.
وع��ل��ى وق���ع الأزم�����ة ال��رو���س��ي��ة مع
الغرب ب�ش�أن �أوكرانيا� ،أعلن وزير
الدفاع الأمريكي �أن بالده ن�شرت
 4500ج���ن���دي �أم��ي�رك����ي على
الأرا�ضي البولندية للرد على �أي
طارئ ،يف �إ�شارة �إىل احتمال تنفيذ
الرو�س �أي غزو للجارة الغربية.
وق��ال يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
م���ع ن��ظ�يره ال��ب��ول��ن��دي ماريو�س
ب�لا���ش��ت�����ش��اك� ،أم�������س اجل��م��ع��ة من
وار�سو� ،إن الواليات املتحدة �ستعمل
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال���ق���درات الدفاعية
البولندية.
كما �شدد على �أن الواليات املتحدة
بالتعاون مع حلفائها �ست�ستخدم
ك��اف��ة �أدوات ال����ردع اجل��م��اع��ي من
�أج����ل ك��ب��ح ال��ت�����ص��رف��ات الرو�سية،
وذل�������ك ب���ال���ت���زام���ن م����ع اجل���ه���ود
الدبلوما�سية.
من جهته ،دعا بال�شت�شاك املجتمع
الدويل �إىل ال�ضغط على الرئي�س
ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين لوقف
الت�صعيد على احلدود.
كما �أك��د �أن ب�لاده ال ت��زال تف�ضل

وزير الدفاع الأمريكي ونظريه البولندي خالل م�ؤمتر �صحفي يف وار�سو (رويرتز)
اخل��ي��ار الدبلوما�سي للتعامل مع �أم�������س� ،أن ال���رو����س ح�����ش��دوا نحو �أي خطة بهذا االجتاه ،وقد �أعلنت
الأزمة الأوكرانية.
� 149ألف جندي قرب �أوكرانيا ،منذ الثالثاء املا�ضي ( 15فرباير
ي�شار �إىل �أن قرية  Redzikowoفيما من املتوقع و�صول عدة �آالف ��� )2022س��ل�����س��ل��ة ان�سحابات
ال���ب���ول���ن���دي���ة ،ال���ت���ي ت��ب��ع��د ح���وايل �آخرين يف امل�ستقبل القريب.
ل���ق���وات���ه���ا م����ع ع��ر���ض��ه��ا م�شاهد
 100م��ي��ل ف��ق��ط ع��ن الأرا�ضي فيما �أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية لقطارات حمملة عتادا من دون �أن
الرو�سية وبالكاد  800ميل من �سحب دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن قواتها يقنع ذلك الدول الغربية.
مو�سكو نف�سها ،حتت�ضن من�ش�أة و�آل����ي����ات م���ن احل�������دود ،م���ا قوبل وان���ت���ق���د ال���ك���رم���ل�ي�ن ت�صريحات
ع�����س��ك��ري��ة �أم�ي�رك���ي���ة ت��ث�ير غ�ضب بت�شكيك غربي �شامل.
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج���و بايدن،
الكرملني.
يذكر �أنه منذ �أكتوبر املا�ضي تواجه الذي حتدث اخلمي�س عن ا�ستعداد
ت�أتي تلك الت�صريحات فيما ت�شتد مو�سكو انتقادات غربية واتهامات رو�سيا ل�شن هجوم على �أوكرانيا
الأزمة الرو�سية الأوكرانية ،بينما بح�شد �أكرث من � 150ألف جندي خ��ل�ال الأي�������ام ال��ق��ري��ب��ة املقبلة،
تتعاظم احل�����ش��ود الع�سكرية على يف جوار �أوكرانيا ،ما يثري خماوف م����ؤك���داً �أن م��ث��ل ه���ذه التعليقات
احلدود بالقرب من �أوكرانيا.
من احتمال �شن هجوم على اجلارة ت�ؤجج التوتر.
وق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م الرئا�سة
فقد �أك��د وزي��ر ال��دف��اع الأوك���راين الغربية.
�أوليك�سي ريزنيكوف ،يف وقت �سابق يف حني تنفي رو�سيا �أن يكون لديها ال��رو���س��ي��ة دم��ي�تري ب��ي�����س��ك��وف ،يف

م�س�ؤولو ال�صحة يحثون جون�سون
على الرتيث يف قرارات اجلائحة

•• لندن-رويرتز:

ح��ث م�س�ؤولو ال�صحة يف �إجن��ل�ترا� ،أم�����س اجلمعة ،رئي�س ال���وزراء بوري�س
جون�سون ،على الرتيث وعدم الت�سرع يف التحرك لرفع كل القيود الرامية
ملكافحة جائحة كوفيد 19يف �إطار خطته للتعاي�ش مع الأمر.
و�ألغى جون�سون بالفعل كل قيود مكافحة كوفيد 19يف �إجنلرتا ،ومن
املنتظر �أن يعلن ،يوم الإثنني عن خططه لتو�سيع الدائرة ،مما ي�شري
�إىل �أنه يريد التحرك لإنهاء �إلزام النا�س بالعزل الذاتي عند ثبوت
�إ�صابتهم بفريو�س كورونا.
وق��ال ماثيو تيلور رئي�س احت��اد منظمات هيئة ال�صحة العامة يف
�إجن���ل�ت�را :ال ي���زال ال��ك��ث�ير ي��ع�تر���ض خ��ط��ط هيئة ال�صحة العامة
الطموح للتعايف لو �أن احلكومة ت�سرعت يف تنفيذ خططها للخروج
من اجلائحة ،وهذا هو �سبب دعوة م�س�ؤويل ال�صحة للحر�ص واالعتماد على
�أ�سلوب ي�ستند �إىل الأدلة والرباهني.

ت�صريح �صحفي ،رداً على بايدن:
للأ�سف ي�ستمر ت�أجيج التوتر من
خ��ل�ال م��ث��ل ه����ذه الت�صريحات،
ب��ح�����س��ب م���ا �أوردت������ه ق��ن��اة (�آر تي
عربية) الرو�سية.
ك����ان ب���اي���دن �أ�����ش����ار �إىل احتمال
م��رت��ف��ع ل��ل��غ��اي��ة ب����أن ت��غ��زو رو�سيا
�أوكرانيا خالل الأيام املقبلة.
ورغ�����م م���ا ت�����ردده م��و���س��ك��و ب�ش�أن
���س��ح��ب ق��وات��ه��ا م��ن ع��ل��ى احل���دود
الأوكرانية ،قال بايدن لل�صحفيني
�إن مو�سكو حركت بالفعل املزيد
من القوات �إىل هناك.
و�أ�ضاف الرئي�س الأمريكي :لدينا
�سبب لالعتقاد ب�أنهم منخرطون
يف ع��م��ل��ي��ة خ�����داع ل��ت�بري��ر دخ���ول
�أوكرانيا.
وق������ال :ج��م��ي��ع امل�����ؤ�����ش����رات لدينا
ت�شري �إىل �أنهم ج��اه��زون لدخول
�أوك����ران����ي����ا وم��ه��اج��م��ت��ه��ا .وتنفي
رو�سيا اعتزامها غزو �أوكرانيا.
هذا ونقلت وكالة �أنباء �إنرتفاك�س
عن وزارة الدفاع الرو�سية القول،
اجل���م���ع���ة� ،إن ع������دداً م���ن وح����دات
امل�شاة امليكانيكية الرو�سية عادت
�إىل قواعدها يف منطقتي داغ�ستان
وال�������ش���ي�������ش���ان ب���ع���د االن����ت����ه����اء من
تدريبات يف �شبه جزيرة القرم.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ن���ائ���ب رئي�سة
املفو�ضية الأوروبية ،مارغريتي�س
�شينا�س� ،إن��ه من املرجح �أن يكون
ه���ن���اك ت���دف���ق ل��ل��م��ه��اج��ري��ن �إىل
االحت��اد الأوروب��ي يف حالة حدوث
م���زي���د م���ن ال��ت�����ص��ع��ي��د يف الأزم�����ة

•• اليمن -وكاالت:

�أعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن ،ليلة اجلمعة ،عن
تدمري موقع ي�ضم غ��رف عمليات للتحكم بالطائرات
امل�سرية غربي العا�صمة �صنعاء ،تابع مليلي�شيات احلوثي
املدعومة من �إيران.
وق��ال التحالف يف بيان مقت�ضب ن�شرته وكالة الأنباء
ال�سعودية (وا���س) على ح�سابها يف تويرت� ،إن ال�ضربات
اجلوية جاءت ا�ستجابة للتهديد وال�ضرورة الع�سكرية
حلماية املدنيني.
وي��ذك��ر �أن التحالف ،بقيادة ال�سعودية ،كثف عملياته
�ضد ملي�شيات احلوثي املوالية لإي��ران ،خالل الأ�سابيع
املا�ضية ،يف م�سعى لتطويق امللي�شيات التي تواجه خ�سائر
كبرية على الأر����ض من قبل �أل��وي��ة العمالقة واجلي�ش
اليمني.
و�أف���اد حتالف دع��م ال�شرعية يف اليمن� ،أم�س اجلمعة،
بتدمري زورق مفخخ تابع مليلي�شيا احل��وث��ي يف جنوب
البحر الأحمر .و�أو�ضح يف بيان �أن امليلي�شيا ا�ستخدمت
ميناء احلديدة لإط�لاق ال��زورق املفخخ ،م�شرياً �إىل �أن
ا�ستخدام احلوثيني للميناء ع�سكرياً يهدد حرية املالحة
والتجارة العاملية.
وك���ان التحالف ق��دم �أدل���ة تثبت ا���س��ت��خ��دام ميلي�شيات

احلوثي ميناءي احلديدة وال�صليف لأغرا�ض ع�سكرية.
كما عر�ض �صوراً ملنطقة جت��ارب ع�سكرية حوثية قرب
ميناء ال�صليف ،الفتاً �إىل �أن امليلي�شيات تقوم بتجربة
الزوارق املفخخة بالقرب من امليناء.
فيما �أكد املبعوث الأممي �إىل اليمن ،هان�س غروندبرغ،
خالل كلمة �أمام جمل�س الأمن ب�ش�أن تطورات الأو�ضاع
يف اليمن م�ؤخراً� ،أن��ه يتم التحقيق يف ا�ستخدام ميناء
احلديدة لأغرا�ض ع�سكرية من جانب احلوثيني.
وك��ان رئي�س بعثة الأمم املتحدة اجل��دي��د لدعم اتفاق
احلديدة (�أومن��ه��ا) ،اجل�نرال مايكل ب�يري� ،أك��د مطلع
ال�شهر اجل����اري��� ،ض��رورة احل��ف��اظ على مدنية موانئ
احل���دي���دة وت��ك��ث��ي��ف ج��ه��ود �إزال�����ة الأل���غ���ام يف املحافظة
احليوية على البحر الأحمر ،غرب اليمن.
يذكر �أن الأمم املتحدة كانت رعت اتفاقاً بني احلكومة
اليمنية واحلوثيني ،يف العا�صمة ال�سويدية �ستوكهومل،
�أواخر عام .2018
وخ�ص�ص االت��ف��اق ج��زءاً من بنوده الأ�سا�سية للتهدئة
الع�سكرية يف احلديدة ال�ساحلية غرب اليمن ،ا�شتملت
على وق��ف �إط�ل�اق ال��ن��ار ،و�إح�ل�ال ق���وات �أم��ن��ي��ة ،وخفر
ال�����س��واح��ل يف امل��دي��ن��ة وم��وان��ئ��ه��ا ال��ث�لاث��ة ،م��ع ان�سحاب
امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �إىل خ��ارج��ه��ا ون����زع الأل����غ����ام ال��ت��ي قامت
بزراعتها.

طائرة رّ
م�سيةتخرتق�أجواء
�إ�سرائيل وتعود �إىل لبنان
•• القد�س -وكاالت:

بوتني ...انفراج �أم مناورة؟

انفراج قد تتبعه جولة جديدة من ال�صراع

جريوزاليم بو�ست� :إيران تبني
من�ش�أة نووية جديدة ي�صعب تدمريها التوترات مع الغرب :هل �سيكتفي بوتني بالنتيجة؟

•• القد�س -وكاالت:

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ك�شفت �صحيفة جريوزاليم بو�ست الإ�سرائيلية
�إن �إيران تعمل على تطوير تهديد نووي جديد
ق��د ي��غ�ّي�رّ ق��واع��د اللعبة ،و�سي�ستم ّر يف التقدم
ّ
التو�صل �إىل اتفاق مع الغرب
بغ�ض النظر عن
ّ
ب�ش�أن طموحات طهران النووية من عدمه.
ارتفاع اجلبل الذي ي�ؤوي املن�ش�أة اجلديدة ي�صل
�إىل � 1608أم��ت��ار ف��وق �سطح البحر ،فيما ال
يتعدّى ارتفاع اجلبل الذي ي�ؤوي من�ش�أة فوردو
 960م ً
��ت�راوذك����رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة �أن التهديد
الإي��راين يتم ّثل يف من�ش�أة جديدة تبنيها �إيران
حتت الأر����ض يف منطقة نطنز ،و�سيكون �صعباً
على اجلي�ش الإ�سرائيلي ا�ستهدافها وت�ستع�صي
على ال�ضربات اجلوية لتدمريها.

بالن�سبة للباحث مك�سيم �سو�شكوف ،مدير مركز الدرا�سات الأمريكية
يف معهد مو�سكو للعالقات الدولية� ،إن االنفراج الذي بد�أته مو�سكو يوم
الثالثاء ميكن �أن تتبعه جولة جديدة من ال�صراع.
بعد ع��دة �أ�سابيع م��ن التوتر وثمانية �أي���ام م��ن الباليه الدبلوما�سي
املكثف ،ب���د�أت رو�سيا ال��ث�لاث��اء �سحب بع�ض قواتها املنت�شرة بالقرب
من احلدود الأوكرانية .لكت الغرب لئن �أعرب عن ارتياحه فانه غري
مقتنع ،و�ضاعف من ر�سائل االرتياب.
�أكد البيت الأبي�ض يوم الأربعاء� ،أن التهديد الرو�سي ما زال حقيقيا.
واتفق �إميانويل ماكرون ونظريه ال�صيني �شي جني بينغ عرب الهاتف
على �ضرورة موا�صلة اجلهود للحد من التوترات وحل الأزمة من خالل
احلوار ،وخطط ر�ؤ�ساء دول وحكومات ال�سبعة والع�شرون ملناق�شة تطور
التوترات حول �أوكرانيا ،قبل بدء قمة بني االحتاد الأوروب��ي واالحتاد
(التفا�صيل �ص)10
الإفريقي �أم�س اخلمي�س يف بروك�سل.

�أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي يف بيان
ر�سمي ،اجلمعة� ،أن الطائرة امل�سرية
التي اخرتقت الأجواء الإ�سرائيلية
متكنت من العودة لبنان ،مرتاجعا
ع�����ن رواي���������ة �إ�����س����ق����اط ال���ط���ائ���رة
ب�صواريخ القبة احلديدية.
وك���ان اجلي�ش الإ�سرائيلي ق��ال يف
وقت �سابق اجلمعة �إن نظام القبة
احل��دي��دي��ة �أ���س��ق��ط ط��ائ��رة م�سرية
انطلقت من لبنان.
وج����������اء ه��������ذا الإع������ل������ان الأويل
بعدما حت��دث��ت ت��ق��اري��ر ع��ن �سماع
دوي ����ص���ف���ارات الإن���������ذار �شمايل
�إ���س��رائ��ي��ل مل��رت�ين متتاليتني ،قبل
�أن ت��ت��ب��ع��ه��ا �أ������ص�����وات ان���ف���ج���ارات
�ضخمة .وق��ال اجلي�ش �إن��ه بعدما
اخرتقت الطائرة امل�سرية الأجواء
الإ�سرائيلية ،مت تفعيل الإنذارات
و�إط��ل��اق ���ص��واري��خ اع�ت�را����ض من
نظام القبة احلديدية
و�أ���ض��اف �أن��ه مت ا�ستدعاء طائرات
وم����روح����ي����ات ح���رب���ي���ة اىل املجال
اجل��وي .لكن يف وق��ت الح��ق �أ�صدر
اجلي�ش الإ�سرائيلي بيانا �آخر قال
ف��ي��ه �إن ال��ط��ائ��رة امل�����س�يرة متكنت
من العودة �إىل لبنان ،بعد حتليقها
لدقائق يف �أجواء �إ�سرائيل.
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 17.5مليار دوالر �إجمايل ر�صيد اال�ستثمارات
امل�شرتكة بني الإمارات والهند بنهاية 2020
•• �أبوظبي-وام:

02

بلغ �إج��م��ايل جمموع ر�صيد اال�ستثمارات املبا�شرة امل�شرتكة بني
الإم���ارات والهند بنهاية العام  2020نحو  17.5مليار دوالر
( 64.3مليار درهم) موزعة بني  9.54مليار دوالر ( 35مليار
دره��م) �إج��م��ايل ر�صيد اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من الإمارات
�إىل ال��ه��ن��د ،وح����وايل  7.97م��ل��ي��ار دوالر( 29.2م��ل��ي��ار درهم)
�إجمايل ر�صيد اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من الهند �إىل الإمارات

ح�سب بيانات املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء .
و�شكلت الأن�شطة العقارية  % 45.5من �إجمايل اال�ستثمارات
بقيمة  3.62مليار دوالر ( 13.3مليار درهم) ..وا�ستحوذ قطاع
اجلملة والتجزئة على  % 27.5من �إجمايل ر�صيد اال�ستثمارات
املبا�شرة من الهند �إىل الإم���ارات بقيمة  2.2مليار دوالر (8.1
مليار دره��م) ،وقطاع الت�صنيع بن�سبة  11%ومبا قيمته 879
مليون دوالر ( 3.2مليار درهم) واملالية والت�أمني بن�سبة 5.8%
وبقيمة  468مليون دوالر ( 1.7مليار درهم).

وح���از ق��ط��اع اخل��دم��ات الإداري�����ة وال��دع��م الفني ن�سبة  2%من
�إج��م��ايل اال�ستثمارات املبا�شرة م��ن الهند �إىل الإم����ارات وبقيمة
 181مليون دوالر( 664مليون درهم( وتوزعت ن�سبة  % 8من
�إجمايل ر�صيد اال�ستثمارات املبا�شرة من الهند للدولة بني عدد
من القطاعات منها النقل والتخزين ،الأن�شطة املهنية والعلمية
وال��ت��ق��ن��ي��ة ،ال��ت��ع��دي��ن امل��ح��اج��ر ،ال�����ص��ح��ة ،اخل��دم��ات االجتماعية،
التعليم ،الإن�شاءات ،خدمات الإقامة والطعام ،والأن�شطة اخلدمية
الأخرى.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون رئي�س جامبيا بذكرى ا�ستقالل بالده
•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س �آدما بارو رئي�س جمهورية جامبيا
وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س �آدما بارو.

عقدا قمة عرب تقنية االت�صال املرئي

حممد بن زايد ومودي يبحثان ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين و�آفاق تطويرها

ويل عهد �أبوظبي :توقيع اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة ميثل نقلة نوعية يف م�سرية البلدين االقت�صادية والتنموية
•• �أبوظبي  -نيودلهي  -وام:

عقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ودول��ة ناريندرا مودي رئي�س وزراء
جمهورية الهند ال�صديقة �أم�س قمة
عرب تقنية االت�صال املرئي  ..بحثا
خ�لال��ه��ا خمتلف ج��وان��ب ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية بني البلدين والآفاق
اجلديدة لتطويرها.
و ت���ب���ادل ���س��م��وه و رئ��ي�����س ال�����وزراء
ال��ه��ن��دي يف ب��داي��ة االت�����ص��ال املرئي
التحيات والتمنيات بدوام التقدم و
االزده��ار للبلدين ال�صديقني دولة
الإمارات والهند و�شعبيهما.
و ب��ح��ث اجل���ان���ب���ان خ��ل�ال ال��ق��م��ة ــ
التي ح�ضرها �سمو ال�شيخ عبداهلل
بن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
والتعاون الدويل ـــ م�سارات التعاون
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت و الفر�ص
الواعدة لتنميتها خا�صة التنموية
واال�����س����ت����ث����م����اري����ة واالق���ت�������ص���ادي���ة

وال�صحة �إ�ضافة �إىل التكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة وال����ذك����اء اال�صطناعي
والطاقة املتجددة والأم��ن الغذائي
والنقل وغريها من اجلوانب التي
حتظى ب���أول��وي��ة يف خطط التنمية
احلالية وامل�ستقبلة للبلدين..وذلك
يف �إط����ار ال�����ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
ال�شاملة ال��ت��ي وقعها ال��ب��ل��دان عام
 2017واحل��ر���ص امل�����ش�ترك على
تطويرها وانطالقا من العالقات
التاريخية الرا�سخة بينهما.
و ا���س��ت��ع��ر���ض ���س��م��وه ودول�����ة رئي�س
وزراء الهند  ..ع��ددا م��ن الق�ضايا
الإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة وامل���ل���ف���ات
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة حم����ل االهتمام
امل�����ش�ترك وت���ب���ادال وج���ه���ات النظر
ب�ش�أنها.
وق���ال دول���ة ن��اري��ن��درا م���ودي رئي�س
وزراء الهند يف بداية كلمته خالل
ال��ق��م��ة امل���رئ���ي���ة � ..إن�����ه مل���ن دواع����ي
�سروري دائما التحدث مع �سموكم
����س���واء ع�ب�ر ال��ه��ات��ف �أو م���ن خالل
االت�����ص��ال امل���رئ���ي �أو ���ش��خ�����ص��ي��ا ..و

ي�����س��ع��دين �إج�����راء ه���ذا ال��ل��ق��اء املهم
ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى زخ������م ال���ع�ل�اق���ات
الهندية – الإماراتية.
و�أع����رب ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لدور
����س���م���وه و ح���ر����ص���ه ع���ل���ى تر�سيخ
ع�لاق��ات ال�����ص��داق��ة وتنميتها بني
ال��ب��ل��دي��ن  ..م��ث��م��ن��ا ت�����ض��ام��ن دولة
الإم����ارات العربية املتحدة و�شعبها
مع ب�لاده خ�لال ال��ظ��روف ال�صعبة
التي م��رت بها �إث��ر جائحة كوفيد ـ
 19والرعاية التي �أولتها الدولة
للمواطنني الهنود خالل اجلائحة.
و ج��دد دول��ة ن��اري��ن��درا م��ودي �إدانة
ب�لاده القوية والقاطعة للهجمات
الإره�����اب�����ي�����ة الأخ����ي����رة ����ض���د دول����ة
الإمارات العربية املتحدة..ووقوفها
مع الإم��ارات يف مواجهة كل �أ�شكال
الإره������اب  .و ث��م��ن رئ��ي�����س ال����وزراء
ال��ه��ن��دي اخل��ط��وات ال��ت��ي تخطوها
دول������ة الإم�����������ارات ن���ح���و امل�ستقبل
وخ���ط���ط���ه���ا ل���ل�������س���ن���وات اخلم�سني
ال���ق���ادم���ة..م�������ش�ي�را �إىل �أن الهند
ودول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة

ت�شهدان خالل العام اجلاري تزامنا
مهما مل��راح��ل ب���ارزة يف تاريخيهما،
ف��ب��ي��ن��م��ا حت��ت��ف��ل الإم�������ارات بعامها
اخلم�سني وت�ضع ر�ؤيتها للخم�سني
عاما القادمة ،حتتفل الهند مبرور
 75عاما على ا�ستقاللها وت�سعى
�إىل ا�ستغالل الـ  25عاما القادمة
ل��ب��ل��وغ �آف�����اق ج���دي���دة ب��ح��ل��ول �سنة
 2047عندما حتتفل بالذكرى
املئوية ال�ستقاللها وحتقيق ر�ؤية
الهند الذهبية .
م�شريا �إىل �أن العام املقبل �سيكون
مهما لكل من الهند ودولة الإمارات،
حيث ت�ست�ضيف الهند قمة جمموعة
الع�شرين ودولة الإمارات الدورة الـ
 28مل���ؤمت��ر الأط����راف يف اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري
امل��ن��اخ ك��وب  28ومي��ك��ن للقرارات
ال�����ص��ادرة ع��ن ال��ل��ق��اءي��ن �أن ت�سفر
مزيدا من م��ب��ادرات العمل املناخي
لدينا وقال � :آمل �أن ي�ستمر تعزيز
تعاوننا الثنائي يف هذا ال�صدد.
و�أ�ضاف  :يجب �أن نتحد معا مل�ساعدة

�أ�صدقائنا يف �أفريقيا و�أماكن �أخرى
 ..ف���إن التفكري بالآخرين والقيام
مب��زي��د م���ن �أج��ل��ه��م ه���و يف �صميم
القيم التي نادى بها كل من م�ؤ�س�س
دول�����ة الإم���������ارات ال�����ش��ي��خ زاي�����د بن
�سلطان �آل نهيان و املهامتا غاندي،
لذا يجب �أن نفكر يف طرق لتقوية
رواب��ط��ن��ا الثقافية و�ضمان و�صول
حكمتيهما اخل��ال��دة �إىل الإن�سانية
جمعاء.
وجدد دولة ناريندرا مودي يف ختام
كلمته �شكره ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان لإجراء
هذه املحادثة معربا عن تطلعه �إىل
ر�ؤية �سموه �شخ�صيا قريبا.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان:
ي�سعدين �أن التقي بك دول��ة رئي�س
ال����وزراء ع�بر ه��ذا االت�����ص��ال املرئي
و�أ�����ش����ك����رك ل��ل��ك��ل��م��ة ال��ق��ي��م��ة التي
ب�����د�أت ب��ه��ا احل���دي���ث ..و ن��ح��ن من
جانبنا ن�شاركك االهتمام بعالقاتنا
اال�سرتاتيجية  ..و�سعينا امل�شرتك

�إىل تعزيزها وتطويرها �إىل الأف�ضل
خالل الفرتة املقبلة.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن توقيع اتفاقية
ال�����ش��راك��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�شاملة
ب�ين دول���ة الإم�����ارات وال��ه��ن��د خالل
ع�����ام  2017ك�����ان مب���ث���اب���ة حتول
ت��اري��خ��ي يف م�����س��ار ع�لاق��ات��ه��م��ا يف
جم�������االت ال����ت����ج����ارة واال�ستثمار
وال���ط���اق���ة وغ��ي�ره����ا م����ن امل���ج���االت
احل��ي��وي��ة..م��ن��وه��ا �إىل �أن التجارة
غري النفطية بني الإم��ارات والهند
زادت بن�سبة  66%يف عام 2021
مقارنة بعام .2020
و �أ����ض���اف ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان �أن توقيع
ات���ف���اق���ي���ة ال�������ش���راك���ة االقت�صادية
ال�شاملة ال��ي��وم مي��ث��ل نقلة نوعية
يف م�����س�يرة ال��ب��ل��دي��ن االقت�صادية
وال��ت��ن��م��وي��ة وي��ع�بر ع��ن �إرادة قوية
ال����س���ت���ث���م���ار ك����ل ال���ف���ر����ص املتاحة
مل�صلحة �شعبينا.
و �أ����ش���ار ���س��م��وه �إىل �أن االتفاقية
ال��ت��ي ت��ع��د الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا ت�أتي

�ضمن امل�شروعات االقت�صادية التي
حددتها دول��ة الإم����ارات للخم�سني
�سنة ال��ق��ادم��ة وال��ت��ي تت�ضمن عقد
اتفاقيات �شراكة اقت�صادية �شاملة
م��ع � 8أ����س���واق �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة عاملية
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ب���ل���دك���م ال�صديق
ال���ه���ن���د .و�أع��������رب ����ص���اح���ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان عن
�شكره وتقديره لدور رئي�س الوزراء
ناريندرا م��ودي يف تعزيز العالقات
بني البلدين خالل ال�سنوات املا�ضية
وحر�صه على دفعها �إىل الأم���ام يف
خمتلف املجاالت.
و �أك�������د ����س���م���وه �أن حت���ق���ي���ق ه���ذه
النجاحات الكبرية يف م�سار عالقاتنا
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ي�����س��ت��ن��د �إىل ال����رواب����ط
التاريخية والثقافية الوثيقة بني
الإمارات والهند والتي توفر �أ�سا�سا
ق��وي��ا للتحرك �إىل الأم����ام ويو�سع
من قاعدة م�صاحلنا امل�شرتكة مما
يخدم م�صالح ال�شعبني وتطلعاتهما
ن��ح��و ال��ت��ن��م��ي��ة وال�����رخ�����اء .و جدد
���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم��م��د بن

خالل قمة عرب تقنية االت�صال املرئي

زايد �آل نهيان التعبري عن �سعادته
ب����ه����ذا ال����ل����ق����اء ومت���ن���ي���ات���ه للهند
ال�صديقة دوام التقدم واال�ستقرار.
وق��ال �سموه � :أ�شكركم دول��ة رئي�س
ال������وزراء..ك������م������ا �أت�����وج�����ه بال�شكر
والتقدير �إىل جميع فرق العمل من
امل�س�ؤولني يف البلدين الذين �أ�سهمت
جهودهم يف دفع عالقاتنا وو�صولها
�إىل هذا امل�ستوى املتقدم.
و�أع��������رب ����ص���اح���ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان عن تطلعه
�إىل م���راح���ل م���زده���رة م���ن العمل
وال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي ال���ب���ن���اء خالل
املرحلة املقبلة.
وع����ب����ر ع�������ن ث����ق����ت����ه مب������زي������د من
ال��ن��ج��اح��ات والإجن�������ازات امل�شرتكة
للبلدين ال�صديقني.
ح�����ض��ر ال���ق���م���ة ..م���ع���ايل الدكتور
هار�ش �شرينغال وزير خارجية الهند
و معايل الدكتور �سربامنيام جاي
���ش��ان��ك��ار وزي����ر ال�����ش���ؤون اخلارجية
وم���ع���ايل �أج���ي���ت دوف������ال م�ست�شار
الأمن الوطني يف الهند.

حممد بن زايد ومودي ي�شهدان توقيع اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة بني الإمارات والهند

•• �أبوظبي  -نيودلهي-وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ودول���ة ن��اري��ن��درا م���ودي رئي�س وزراء
ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د ال�����ص��دي��ق��ة �أم�����س ــ
خالل القمة التي عقداها عرب ات�صال
م���رئ���ي ـ���ـ ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال�شراكة
االق���ت�������ص���ادي���ة ال�������ش���ام���ل���ة ب��ي�ن دول����ة
الإمارات والهند والتي تد�شن حلقبة
ج���دي���دة م���ن ال���ت���ع���اون االقت�صادي
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�����ص��ال��ح امل��ت��ب��ادل��ة بني
البلدين ال�صديقني وتعزز العالقات
التاريخية بينهما والو�صول املتبادل
�إىل الأ���س��واق وال��ف��ر���ص االقت�صادية
واال�ستثمارية.
ومتهد االتفاقية كذلك لآفاق �أرحب
من التعاون الإ�سرتاتيجي مبا يرفع
ال��ت��ج��ارة ال��ب��ن��ي��ة غ�ي�ر ال��ن��ف��ط��ي��ة �إىل
�أك�ث�ر م��ن  100م��ل��ي��ار دوالر خالل
خم�س �سنوات.
و ج���رى خ�ل�ال االت�����ص��ال امل��رئ��ي بث
م���را����س���م ت���ب���ادل ات��ف��اق��ي��ة ال�شراكة
االق���ت�������ص���ادي���ة ال�����ش��ام��ل��ة CEPA
ب��ح�����ض��ور م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن طوق
املري وزير االقت�صاد ومعايل الدكتور
ث��اين ب��ن �أح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر دولة
للتجارة اخلارجية و�سعادة الدكتور
�أح���م���د ع��ب��د ال���رح���م���ن ال��ب��ن��ا �سفري
الدولة لدى جمهورية الهند ومعايل
بيو�ش غويال وزير التجارة وال�صناعة
يف الهند.
و رحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان بتوقيع اتفاقية
ال�����ش��راك��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال�شاملة بني
دول������ة الإم����������ارات ج���م���ه���وري���ة الهند

ـ االتفاقية تعد الأوىل �ضمن برنامج االتفاقيات االقت�صادية العاملية التي �أعلنتها الدولة خالل �سبتمر املا�ضي حتت مظلة م�شاريع اخلم�سني
ــ االتفاقية تهدف �إىل رفع حجم التجارة البنية غري النفطية �إىل �أكرث من  100مليار دوالر خالل � 5سنوات
ــ القمة املرئية �شهدت توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بني اجلانبني

ال�صديقة التي تعد واح���دة م��ن �أهم
الأ�����س����واق ال��ع��امل��ي��ة ذات �آف�����اق النمو
امل�ستقبلية الواعدة.
وق��ال �سموه بهذه املنا�سبة�..إن دولة
الإم����������ارات ب���ق���ي���ادة ����ص���اح���ب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" توا�صل
تر�سيخ مكانتها العاملية كونها بوابة
لتدفق التجارة بني الأ�سواق الدولية
مبا ي�سهم يف اعادة انتعا�ش االقت�صاد
العاملي ومواجهته التحديات الناجمة
عن جائحة "كوفيد ــ ."19
و �أ�ضاف �سموه �أن االتفاقية التاريخية
بني دولة الإم��ارات وجمهورية الهند
 ..ت���أت��ي ���ض��م��ن ب��رن��ام��ج االتفاقيات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي تربمها
ال�����دول�����ة حت�����ت م���ظ���ل���ة " م�شاريع
اخلم�سني " التي �أعلنتها خالل �شهر
�سبتمرب املا�ضي و التي ت�شكل �إ�ضافة
نوعية �إىل م�سرية تقدمها وازدهارها
و ركيزة لالنطالق خ�لال اخلم�سني
عاما املقبلة نحو مزيد من التطور ملا
فيه اخلري للأجيال القادمة و تعزيز
املكت�سبات وال��ت��ع��ام��ل م��ع التحديات
ب����إي���ج���اب���ي���ة وحت���وي���ل���ه���ا �إىل فر�ص
لالبتكار والإبداع.
و �أ�شار �سموه �إىل �أن هذه االتفاقيات
ت�أتي �ضمن ر�ؤية ا�ست�شرافية ت�ستهدف
حت��ف��ي��ز ال��ن��م��و امل�����س��ت��دام لالقت�صاد
ال��وط��ن��ي ع�بر م�ضاعفة جت���ارة دولة

الإم��ارات مع العامل و زيادة م�ساهمة
ق��ط��اع��ات اقت�صاد امل�ستقبل القائمة
ع��ل��ى امل���ع���رف���ة و االب���ت���ك���ار يف الناجت
املحلي الإجمايل للدولة.
و �أ�ضاف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان� ..أن اتفاقية ال�شراكة
االقت�صادية ال�شاملة التاريخية تنقل
العالقات اال�سرتاتيجية التاريخية
بني دولة الإم��ارات وجمهورية الهند
�إىل �آفاق جديدة من ال�شراكة والنمو
االقت�صادي املتبادل وتوفر مزيدا من
الفر�ص للتو�سع واالزده���ار ملجتمعي
الأعمال يف البلدين ال�صديقني.

من جانبه �أع��رب رئي�س وزراء الهند
عن �سعادته بتوقيع اتفاقية ال�شراكة
االقت�صادية ال�شاملة بني البلدين ..
م�����ش�يرا �إىل �أن م��ث��ل ه���ذه االتفاقية
ال��ه��ام��ة مت �إجن���ازه���ا يف وق���ت قيا�سي
مل يتجاوز ثالثة �أ�شهر فيما ت�ستغرق
ع����ادة م��ث��ل ه���ذه االت��ف��اق��ي��ات �سنوات
حتى توقع..
و �أو����ض���ح �أن االت��ف��اق��ي��ة جت�سد عمق
ال�صداقة وال��ر�ؤي��ة امل�شرتكة والثقة
املتبادلة بني البلدين.
و ع�بر ع��ن ثقته ب����أن حقبة جديدة
ت��ن��ت��ظ��ر ال��ب��ل��دي��ن يف جم���ال التعاون

االقت�صادي  ..متوقعا ارت��ف��اع حجم
التجارة بني البلدين من  60مليار
دوالر �أمريكي �إىل  100مليار دوالر
خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
وت�����ض��م��ن االت�����ص��ال امل��رئ��ي �إط��ل�اق "
الطابع الربيدي التذكاري امل�شرتك "
الذي �أ�صدره كل من وزارة االت�صاالت
يف الهند وجمموعة بريد الإمارات.
و ت�ضمن االت�صال �أي�ضا �إعالن توقيع
مذكرتي تفاهم �شملت مذكرة تفاهم
ب�ي�ن ه��ي��ئ��ة م���راك���ز اخل���دم���ات املالية
ال���دول���ي���ة يف ال��ه��ن��د وه��ي��ئ��ة تنظيم
اخلدمات املالية ل�سوق �أبوظبي العاملي

و مذكرة تفاهم بني موانئ دبي العاملية
وال���ظ���اه���رة ال��ق��اب�����ض��ة وه��ي��ئ��ة تنمية
�صادرات املنتجات الزراعية والغذائية
امل�صنعة يف جمهورية الهند.
ي��ذك��ر �أن ت��وج��ه دول���ة الإم�����ارات نحو
�إب��رام اتفاقيات ال�شراكة االقت�صادية
ال�شاملة مع �أهم ال�شركاء التجاريني
ي�����أت����ي يف �إط�������ار ح���زم���ة امل�������ش���اري���ع و
امل����ب����ادرات الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ���ض��م��ن "
خ��ط��ة اخلم�سني " املتمثلة بت�شكيل
اللجنة العليا لل�شراكات االقت�صادية
ال��ع��امل��ي��ة وال���ت���ي ت���ه���دف �إىل العمل
على برنامج االتفاقيات االقت�صادية

العاملية و�صياغة املواقف التفاو�ضية
للدولة لعقد ال�شراكات االقت�صادية
اجلديدة مبا ي�سهم يف تعزيز االنفتاح
على الأ�سواق العاملية وتنمية التجارة
اخلارجية .
وبناء على �أهمية ه��ذا الأم��ر فقد مت
حت��دي��د ق��ائ��م��ة ال����دول ذات الأولوية
ل���ب���دء ال���ت���ف���او����ض م��ع��ه��ا خ��ل�ال عام
 2021وذلك وفقا لدرا�سات اجلدوى
االق���ت�������ص���ادي���ة ال���ت���ي �أع���دت���ه���ا وزارة
االقت�صاد التي ت�سعى خ�لال املرحلة
الأوىل �إىل عقد  8اتفاقيات �شراكة
�شاملة م��ع � 8أ���س��واق ا�سرتاتيجية و
رفع حجم التبادل التجاري مع هذه
الأ�سواق الذي يبلغ حاليا  257مليار
درهم مبقدار  40مليار درهم �سنويا..
فيما ج��رى اختيار جمهورية الهند
من بني ال��دول ذات الأول��وي��ة لإقامة
اتفاقية �شراكة معها كونها تعد �شريكا
جتاريا كبريا متميزا لدولة الإمارات
و وفقا لإح�صاءات ع��ام  2021فقد
ا�ستحوذت الهند على ن�سبة  9%من
�إج��م��ايل ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة للدولة
حيث �شكلت ال�صادرات غري النفطية
اىل ال��ه��ن��د م���ا ن�����س��ب��ت��ه  % 13من
�إج��م��ايل ه��ذه ال�����ص��ادرات �إىل العامل
حمتلة بذلك املرتبة الأوىل.
ويف جانب الواردات من العامل ،جاءت
الهند الثانية بعد ال�صني بن�سبة بلغت
 % 7.4من �إجمايل هذه الواردات..

فيما احتلت املرتبة الثالثة كوجهة
لإع���ادة الت�صدير �إىل ال��ع��امل بن�سبة
ب��ل��غ��ت  % 8.1م���ن �إج���م���ايل �إع����ادة
الت�صدير .
و �ست�سهم اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية
ال�شاملة مع الهند يف فوائد اقت�صادية
ك���ب�ي�رة ل���ل���دول���ة مب����ا يف ذل�����ك زي�����ادة
وتعميق عالقات التجارة واال�ستثمار
الثنائية م��ن خ�ل�ال خف�ض تكاليف
ال���ت���ج���ارة وخ���ل���ق م�����س��ت��وى متكافئ
ل��ل�����ش��رك��ات الإم���ارات���ي���ة للمناف�سة يف
ال�سوق الهندية مبا ميكن من زيادة
فر�ص الت�صدير وزي��ادة الإنتاجية يف
الدولة ..كما ت�سمح االتفاقية بتغطية
�أو���س��ع مل��ج��االت ال��ت��ع��اون االقت�صادي
والتجاري .
 و ح�����دد اجل���ان���ب���ان ن���ط���اق االت���ف���اق
وف��ق��ا للم�صالح ال��ت��ج��اري��ة امل�شرتكة
ل��ل��ب��ل��دي��ن وب�����ش��ك��ل ي��ت��ف��ق م���ع قواعد
منظمة ال��ت��ج��ارة العاملية ب�ش�أن هذه
االت��ف��اق��ي��ات..ف��ي��م��ا تغطي االتفاقية
ال���ت���ج���ارة يف ال�����س��ل��ع وق���واع���د املن�ش�أ
والإج�����������راءات اجل��م��رك��ي��ة وت�سهيل
ال��ت��ج��ارة وت��داب�ير ال�صحة وال�صحة
ال��ن��ب��ات��ي��ة وال��ع��وائ��ق الفنية للتجارة
وامل��ع��اجل��ات ال��ت��ج��اري��ة � ..إ���ض��اف��ة �إىل
اخل����دم����ات واال����س���ت���ث���م���ار وال���ت���ج���ارة
الرقمية وح��م��اي��ة امللكية الفكرية..
�إىل ج���ان���ب امل�������ش�ت�ري���ات احلكومية
وال�������ش���رك���ات ال�����ص��غ�يرة واملتو�سطة
وال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي و�أح��ك��ام �إدارة
االت��ف��اق��ي��ة وت�سوية امل��ن��ازع��ات  ..كما
ت�����ض��م��ن ع�����ددا م���ن امل�ل�اح���ق �شملت
م��ل��ح��ق��ا ب�������ش����أن ان���ت���ق���ال الأ�شخا�ص
الطبيعيني وملحقا ب�ش�أن التجارة يف
املنتجات ال�صيدالنية وملحقا متعلقا
بخدمات االت�صاالت وغريها.
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تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد

�صندوق خليفة يعلن عن ت�أ�سي�س مركز لدعم االبتكار وريادة الأعمال يف كينيا
•• �أبوظبي-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة� ..أعلن �صندوق
خليفة لتطوير امل�شاريع اعتزامه ت�أ�سي�س مركز لدعم االبتكار وريادة
الأع���م���ال يف ج��م��ه��وري��ة كينيا ب��ه��دف تنفيذ جم��م��وع��ة م��ن الربامج
وامل���ب���ادرات اخل��ا���ص��ة يف جم���ال االب��ت��ك��ار وتنمية امل�����ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة.

وق���ال م��ع��ايل حممد علي ال�����ش��رف��اء احل��م��ادي رئي�س دائ���رة التنمية
االقت�صادية يف �أبوظبي رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق خليفة لتطوير
امل�����ش��اري��ع� ..إن امل��رك��ز يهدف �إىل دع��م �إن�شاء امل�شاريع املبتكرة وخلق
فر�ص عمل لل�شباب �إ�ضافة �إىل دع��م االبتكار وامل�شاريع ال��واع��دة يف
جمال التكنولوجيا ومتكني امل�شاريع املبتكرة من الو�صول �إىل الأ�سواق
الإقليمية وال��ع��امل��ي��ة بجانب الإ���س��ه��ام يف ب��ن��اء ق���درات رواد الأعمال
والهيئات املحلية يف جمهورية كينيا.
و�أ�شار �إىل �أن املركز �سيهتم بدعم امل�شاريع االبتكارية النوعية ومتويلها،

وامل�����س��اع��دة يف مت��ك�ين ال�����ش��ب��اب وال��ن�����س��اء وحت��ف��ي��ز ق��درات��ه��م وتطوير
مهاراتهم ال��ري��ادي��ة للإ�سهام يف تنمية االقت�صاد الكيني وتطويره
وحتقيق الرفاه والتمكني االجتماعي.
و�أكد معايل ال�شرفاء �أن ت�أ�سي�س هذا املركز ي�أتي يف �إطار التزام دولة
الإمارات العربية املتحدة يف جمال امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية للبلدان
الأقل منواً ومتكينها من تعزيز �أدائها االقت�صادي مبا يحقق اال�ستقرار
االقت�صادي واالجتماعي الأمر الذي ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي يف االقت�صاد
العاملي واال�ستقرار الدويل.

و�أ�ضاف �أن فكرة التعاون بني الطرفني تقوم على نقل التجربة الناجحة
ل�صندوق خليفة مبا ي�ضمن امل�ساهمة يف دعم االقت�صاد الكيني و حتقيق
الرفاه والتمكني االجتماعي من خالل �إن�شاء م�ؤ�س�سة حتاكي �صندوق
خليفة من حيث الأهداف واملهام و�آليات العمل  ..مو�ضحا �أن املرحلة
املقبلة �ستت�ضمن �إع��داد الدرا�سات واعتماد ال�شكل القانوين والهيكل
التنظيمي للمركز قبل الو�صول اىل االتفاق النهائي ،والذي يت�ضمن
�إن�����ش��اء م�ؤ�س�سة م�ستقلة ت��ه��دف �إىل دع��م ق��ط��اع امل�����ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة وتنميته وتطويره.

برعاية حممد بن زايد
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�إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف اليوم منتدى قدوة  PISA -للكفاءة العاملية 2022
• منتدى قدوة  PISA -للكفاءة العاملية ي�ستك�شف �أهمية التعليم لتحقيق الكفاءة العاملية
• املنتدى يجمع خرباء دوليني وم�س�ؤويل التعليم املحليني و�صناع القرار واملعلمني يف الإمارات وخارجها

•• �أبوظبي -وام:

ي�ست�ضيف "�إك�سبو  2020دبي"
ال��ي��وم فعاليات "منتدى ق���دوة -
 PISAللكفاءة العاملية "2022
 ..مب�شاركة م��ا يزيد على 150
متخ�ص�صاً يف جم���ال التعليم ..
�إ����ض���اف���ة �إىل خ��ب��راء ال�سيا�سات
و���ص��ن��اع ال��ق��رار م��ن جميع �أنحاء
العامل .ويناق�ش امل�شاركون �أهمية
ال��ك��ف��اءة العاملية للعي�ش يف عامل
م�تراب��ط ،ف�����ض�ل ً
ا ع��ن ا�ستك�شاف
�آليات تكيفها مع الف�صل الدرا�سي،
و�آثارها الأو�سع على املجتمع.
وينظم امل��ن��ت��دى ال���ذي ي��ق��ام حتت
رع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حم��م��د ب���ن زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى

للقوات امل�سلحة  ..مكتب �ش�ؤون
ال���ت���ع���ل���ي���م يف دي���������وان ويل عهد
�أب���وظ���ب���ي ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع منظمة
ال���ت���ع���اون االق��ت�����ص��ادي والتنمية
ومعهد بو�صلة.
وي�����ش��ه��د امل���ن���ت���دى الإع����ل���ان عن
تقرير  PISAاجل��دي��د ملنظمة
ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي والتنمية،
والذي يتمحور حول التعليم من
�أج���ل حتقيق ال��ك��ف��اءة يف �سياقات
خم��ت��ل��ف��ة ،مب���ا يف ذل����ك امل�شاركة
يف ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��امل��ي��ة ومتعددة

الثقافات.
وقال حممد خليفة النعيمي ،مدير
مكتب �ش�ؤون التعليم يف ديوان ويل
عهد �أبوظبي� " ..إن املعلمني اليوم
ميتلكون ثروة هائلة من البيانات
والإ�سرتاتيجيات والفر�ص التي
�أ����ص���ب���ح���ت يف م���ت���ن���اول �أيديهم،
ب���دءاً م��ن التقنيات النا�شئة �إىل
امل���ن���اه���ج م���ت���ع���ددة التخ�ص�صات
 ..ف��ي��م��ا يتمثل ال��ت��ح��دي القائم
ح��ال��ي��اً يف ال���دم���ج امل�����س��ت��م��ر لهذه
املناهج لتمكني ط�لاب ال��ي��وم من

ام��ت�لاك الأدوات ال�لازم��ة ،لي�س
فقط لعي�ش ح��ي��اة ك��رمي��ة ،و�إمنا
لإك�سابهم القدرة على لتو�صل �إىل
احللول الفاعلة لأ�صعب العقبات
التي نواجهها عموماً� ،سواء كانت
مرتبطة بال�صحة العامة العاملية
�أو تغري املناخ".
وت����ل����ق����ي جم����م����وع����ة م������ن ك���ب���ار
امل����ت����ح����دث��ي�ن ك����ل����م����ات رئي�سية،
مب���ن ف��ي��ه��م ع���دد م���ن امل�س�ؤولني
الإماراتيني ،و�أندريا�س �شالي�شر،
م���دي���ر ق�����س��م ال��ت��ع��ل��ي��م وامل����ه����ارات

يف منظمة ال��ت��ع��اون االقت�صادي
والتنمية ،لإث��راء جل�سات املنتدى
على مدار اليوم.
وق���ال �أن��دري��ا���س �شالي�شر " لقد
�أظهر وب��اء كورونا مدى ترابطنا
كمجتمع عاملي يف وقتنا الراهن،
�إذ ميكن �أن تتحول م�شكلة وقعت
يف ب��ل��د م��ا �إىل حت���دٍ ي��واج��ه كافة
ال����دول ب�����س��رع��ة .وي��ن��ط��ب��ق الأم���ر
ذات���ه ع��ل��ى احل��ل��ول ال��ق��ائ��م��ة على
التكنولوجيا ،حيث ميكن لفكرة
ك���ب�ي�رة واح������دة �أن حت����دث ث���ورة

ل��ت��غ��ي�ير ط��ري��ق��ة ع��ي�����ش��ن��ا .لذلك
ف���إن��ه يتحتم علينا توفري الدعم
للطالب ،وم�ساعدتهم على فهم
دوره�����م يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م املحلية
واملجتمعات العاملية على حد �سواء.
وم��ن هنا ت�برز قيمة التعليم من
�أجل حتقيق الكفاءة العاملية".
وق����ال ج���ون دي��ن��ي ،الأم��ي�ن العام
ملعهد بو�صلة " ميتلك املعلمون
ال�����ي�����وم م���������وارد ه���ائ���ل���ة ميكنهم
اال�ستفادة منها .وم��ع ذل��ك ف�إننا
ن���واج���ه حت���دي���اً ح��ق��ي��ق��ي��اً لو�ضع

خ��ري��ط��ة ط���ري���ق ل��ت��م��ك�ين �أف�����راد
وق����ادة ال��غ��د يف ظ��ل وف����رة امل����وارد
ون�����أم����ل ال��ت��و���ص��ل �إىل ح���ل هذه
امل�شكلة م��ع "منتدى قدوة" من
خالل احل��وار مع اخل�براء الذين
ميكنهم اال���س��ت��ف��ادة م��ن البيانات
واخل�برة ،للقيام بدورهم يف ر�سم
معامل الطريق يف امل�ستقبل".
وي�شكل "قدوة" ج���زءاً مهماً من
بيئة الإم���ارات التعليمية متعددة
الثقافات والقائمة على التفكري
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ،وي�����س��ه��م يف تر�سيخ

مكانة الإمارات كدولة رائدة عاملياً
يف جمال التعليم ،لرتكيزها على
تطوير مهارات وممار�سات الكفاءة
ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ف�����ص��ول الدرا�سية،
مب��ا يتما�شى م��ع �أه���داف برنامج
م�سرعات حكومة �أبوظبي "غداً
."21
يذكر �أن املنتدى يعقد كل عامني،
وي��ح��ظ��ى ب��ال��دع��م اال�سرتاتيجي
م��ن ق��ب��ل ع���دد م��ن ال�����ش��رك��اء ،مبا
ف��ي��ه��م وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم،
ودائرة التعليم واملعرفة ب�أبوظبي،
وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية
يف دب��ي ،وهيئة ال�شارقة للتعليم
اخل����ا�����ص .وحل�������ض���ور اجلل�سات
االف�ت�را����ض���ي���ة ل��ل��م��ن��ت��دى ،ميكن
زي����������ارة م����وق����ع����ه الإل�������ك���ت���روين:
.www.qudwa.com

قائد القوات الربية ي�شهد تخريج الدفعة الـ 16من جمندي اخلدمة الوطنية ملدار�س معهد القوات الربية عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزيرة خارجية �أ�سرتاليا
•• �أبوظبي  -وام:

•• �أبوظبي -وام:

�شهد ال���ل���واء ال��رك��ن �سعيد را�شد
ال�������ش���ح���ي ق���ائ���د ال�����ق�����وات الربية
تخريج الدفعة ال�ساد�سة ع�شرة من
جمندي اخلدمة الوطنية ملدار�س
م��ع��ه��د ال����ق����وات ال��ب�ري����ة تدريب
تخ�ص�صي بح�ضور ع��دد م��ن كبار
���ض��ب��اط وزارة ال����دف����اع وال���ق���وات
امل�سلحة .ب��د�أ احلفل ب��ت�لاوة �آيات
من القر�آن الكرمي ،ثم �ألقى قائد
معهد ال��ق��وات ال�بري��ة كلمة �أ�شاد
ف��ي��ه��ا ب��االه��ت��م��ام امل��ت��وا���ص��ل الذي
يحظى ب��ه امل��ع��ه��د م��ن ق��ب��ل قيادة
القوات الربية يف تعزيز دوره املهم
يف تعليم املنت�سبني خالل الدورات
ع��ل��ى �أح�����دث امل���ه���ارات والتقنيات
والعقائد الع�سكرية ،ومتابعاتها
امل�ستمرة ل�سري ال���دورات يف معهد
ال��ق��وات ال�بري��ة وب��الأخ�����ص دورات
جمندي اخلدمة الوطنية.
وق���ال �إن ان�ضمامكم للعمل على
ح��م��اي��ة م���ق���درات ب��ل��دك��م وال�����ذود
ع��ن ت��راب��ة ل��ه��و ���ش��رف عظيم و�إن
م����ا ت��ع��ل��م��ت��م��وه ه���ن���ا خ��ل��ال فرتة
ال���������دورة ي����ؤه���ل���ك���م ب���ال���ع���م���ل على
�أ���س��ل��ح��ة وم��ع��دات وح����دات القوات
ال�بري��ة ع��ل��ى اخ��ت�لاف �صنوفها..
ودع�����ا اخل���ري���ج�ي�ن �إىل موا�صلة
ال��ب��ح��ث وال����درا�����س����ة والتح�صيل
العلمي ،باعتباره ع��م��اد التدريب
ال��ذي يعترب ع�صب اجليو�ش وهو

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل بن
زاي����د �آل ن��ه��ي��ان وزي����ر اخلارجية
وال��ت��ع��اون ال����دويل م��ع��ايل ماريز
باين وزيرة خارجية �أ�سرتاليا.
جرى  -خالل اللقاء الذي عقد يف
�أبوظبي  -بحث العالقات الثنائية
ب�ي�ن دول����ة الإم�������ارات و�أ�سرتاليا
و����س���ب���ل ت���ط���وي���ره���ا يف خمتلف
امل�����ج�����االت مب����ا ي���ح���ق���ق امل�صالح
امل���ت���ب���ادل���ة ل��ل��ب��ل��دي��ن ال�صديقني
و�شعبيهما.
كما بحث اجلانبان خ�لال اللقاء
ع������دداً م���ن ال��ق�����ض��اي��ا الإقليمية
وال�������دول�������ي�������ة حم�������ل االه�����ت�����م�����ام
امل�شرتك.
ورح���ب �سمو ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن

زايد �آل نهيان بزيارة معايل ماريز
باين  ..م�ؤكدا على عمق عالقات

ال�������ص���داق���ة ب�ي�ن دول�����ة الإم�������ارات
و�أ����س�ت�رال���ي���ا واحل���ر����ص امل�شرتك

على تعزيز التعاون بني البلدين
يف خمتلف القطاعات.

قرقا�ش يلتقي وزيرة اخلارجية الأ�سرتالية
•• �أبوظبي -وام:

العن�صر الأك�ثر �أهمية يف حتديد
ك���ف���اءت���ه���ا ال���ق���ت���ال���ي���ة .ويف نهاية
احل��ف��ل ،ك��رم قائد ال��ق��وات الربية
امل��ت��ف��وق�ين وه���ن����أه���م ع��ل��ى التميز

والتفوق ،كما حثهم على موا�صلة
ب���ذل اجل��ه��د وامل��ث��اب��رة ،م����ؤك���داً �أن
ت���ك���رمي امل��ت��ف��وق�ين ���س�� ّن��ة حميدة
تعتمدها دولتنا الرائدة يف تتويج

امل��ت��ق��دم�ين ع��ل��ى م��ن��� ّ��ص��ة الت�ألق
والنجاح ت�ضيء يف قلوبهم دروب
التوق �إىل جناحات �أكرب للذود عن
الوطن وحماية مكت�سباته.

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �أن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���ش امل�ست�شار الدبلوما�سي
ل�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ..وزي���رة ال�����ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة الأ�سرتالية
ماري�س باين،وتبادل معه وجهات النظر ب�ش�أن �آخر امل�ستجدات والتطورات
الثنائية والإقليمية .وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء العالقات املتميزة
بني البلدين ال�صديقني و�سبل تعزيزها ملا فيه امل�صلحة امل�شرتكة ،و�آخر
امل�ستجدات الإقليمية والدولية والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أكد معايل الدكتور �أنور قرقا�ش �أن الإمارات و�أ�سرتاليا ترتبطان بعالقات
�صداقة متميزة يف خمتلف امل��ج��االت االقت�صادية وال��ت��ج��اري��ة �إىل جانب

التوافق الكبري يف الر�ؤى ووجهات النظر املتعلقة بالق�ضايا ال�سيا�سية.
و�أعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للموقف الأ�سرتايل القوي واملندد
باالعتداءات الإرهابية التي ا�ستهدفت االعيان املدنية يف دول��ة الإمارات،
ورف�ضها لهذا ال�سلوك املزعزع ال�ستقرار املنطقة ،بدورها عربت الوزيرة
الأ���س�ترال��ي��ة جم���دداً ع��ن م��وق��ف ا���س�ترال��ي��ا ال��را���س��خ يف ال��وق��وف م��ع دولة
الإمارات يف وجه اال�ستهداف الإرهابي.
من جانبها �أكدت الوزيرة الأ�سرتالية عمق العالقات التي جتمع البلدين
ال�صديقني ،معربة عن تطلعها �إىل مزيد من التعاون وال�شراكة يف خمتلف
املجاالت ،كما قدمت ال�شكر لدولة الإمارات لدعمها الكبري يف عملية �إجالء
الرعايا الأ�سرتاليني من �أفغان�ستان.

جمل�س �شباب الإمارات للخدمات ال�صحية ينظم ور�شة التفكري الت�صميمي لتمكني ودعم ال�شباب معر�ض عجمان الدويل للتعليم والتدريب  2022يف مار�س املقبل
•• دبي -وام:

•• عجمان  -الفجر:

ن��ظ��م ف��ري��ق االب���ت���ك���ار ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�س
ال�شباب مب�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية
وامل���ؤ���س�����س��ة االحت���ادي���ة لل�شباب و"ات�صاالت"
ور����ش���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان "التفكري الت�صميمي
لتمكني ودعم ال�شباب" حول كيفية ا�ستخدام
ال���ت���ف���ك�ي�ر ال��ت�����ص��م��ي��م��ي يف جم�����ال الرعاية
ال�صحية وذلك �ضمن فعاليات "�شهر الإمارات
لالبتكار" .ت�أتي الور�شة �ضمن مبادرة "منو"
ال��ت��ي مت �أط��ل��ق��ه��ا جمل�س ال�����ش��ب��اب بامل�ؤ�س�سة
بهدف تزويد ال�شباب باملهارات الالزمة وخلق
بيئة داع��م��ة ل�لاب��ت��ك��ار ..ويف �إط���ار ح��زم��ة من
اجلل�سات احل��واري��ة ال��ت��ي نظمها املجل�س يف
�إطار �أهداف وا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة الرامية
�إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة يف قطاع خدمات
ال��رع��اي��ة ال�صحية وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة ال��ق��ط��اع يف
ال���دول���ة م���ن خ�ل�ال مت��ك�ين ال�����ش��ب��اب وتعزيز
قدراتهم ومهاراتهم االبتكارية.
ح�ضر الور�شة �سعادة الدكتور يو�سف ال�سركال
م���دي���ر ع����ام م���ؤ���س�����س��ة الإم���������ارات للخدمات
ال�صحية وال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز الزرعوين
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ق��ط��اع امل����ايل واخلدمات
امل�ساندة ومباركة �إبراهيم املديرة التنفيذية
لقطاع املعلومات وال��دك��ت��ورة كلثوم البلو�شي
م���دي���رة م��رك��ز ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر املديرة
التنفيذية لالبتكار وحمبة �آل �صالح رئي�سة
جمل�س �شباب م�ؤ�س�سة الإم�����ارات للخدمات
ال�صحية �إىل جانب �أع�ضاء املجل�س.

�أع���ل���ن���ت غ���رف���ة جت������ارة و�صناعة
ع���ج���م���ان ع����ن ت��ن��ظ��ي��م "معر�ض
عجمان الدويل للتعليم والتدريب
 2022يف ن�����س��خ��ت��ه التا�سعة
خالل �شهر مار�س املقبل ،ب�شراكة
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة م��ع وزارة الرتبية
وال���ت���ع���ل���ي���م وح�������ض���ور ن��خ��ب��ة من
اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية الرائدة يف الدولة.
و�أك��������د ن���ا����ص���ر ال����ظ����ف����ري امل���دي���ر
التنفيذي ل��ق��ط��اع دع���م االع�ضاء
واالب��ت��ك��ار يف غ��رف��ة عجمان ،على
ج���ه���ود غ���رف���ة ع���ج���م���ان ل�ضمان
ا�ستمرارية تنظيم املعر�ض جت�سيداً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ح��م��ي��د ب��ن را���ش��د النعيمي ع�ضو
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان،
و���س��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان ـ رئي�س
املجل�س التنفيذي ،بهدف الإرتقاء
ب��ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي واال�ستثمار
يف ال��ع��ن�����ص��ر ال��ب�����ش��ري وت�سليط
ال�ضوء على جهود �إم���ارة عجمان
ك��واج��ه��ة تعليمية رائ�����دة .و�أ�شار
�إىل �أن م��ع��ر���ض ع��ج��م��ان الدويل
للتعليم والتدريب و�ضع ب�صمته يف
�صناعة معار�ض التعليم يف الدولة

وثمن الدكتور ال�سركال جهود جمل�س �شباب
م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية ،يف تعزيز
�أن��ظ��م��ة االب��ت��ك��ار واالب�����داع لتلبية احتياجات
املتعاملني من خالل توفري بيئة عمل مواتية
تتيح لل�شباب فر�ص االبتكار والكفاءة والفعالية
يف تطوير اخل��دم��ات ال�صحية بالإ�ضافة �إىل
ت��ق��دمي احل��ل��ول االب��ت��ك��اري��ة وتطبيق التفكري
الت�صميمي يف واقع خدمات الرعاية ال�صحية.
و�أ�ضاف �أن الور�شة تتيح لل�شباب فر�صة تبادل
املعارف واخل�برات واكت�ساب املهارات الالزمة
ال���س��ت��خ��دام ال��ت��ف��ك�ير ال��ت�����ص��م��ي��م��ي يف جمال
الرعاية ال�صحية ما ي�سهم يف االرتقاء مبفهوم

االب��ت��ك��ار ال�صحي وي��رف��د منظومة اخلدمات
ال�����ص��ح��ي��ة ب����أف���ك���ار ن���وع���ي���ة وي����ع����زز م����ن دعم
الكفاءات ال�شابة العاملة يف القطاع ال�صحي
وي�صقل مهاراتها ومواهبها.
ك���م���ا ن���ظ���م جم��ل�����س ����ش���ب���اب امل����ؤ����س�������س���ة ن����دوة
افرتا�ضية حت��ت ع��ن��وان " كيف يعيد الذكاء
اال�صطناعي ت�شكيل الرعاية ال�صحية" �سلطت
ال�ضوء على �أحدث التقنيات الطبية يف جمال
الذكاء اال�صطناعي والروبوتات.
و�أط��ل��ع امل�����ش��ارك��ون يف ال��ن��دوة ع��ل��ى ممار�سات
االبتكار يف جمال الرعاية ال�صحية با�ستخدام
ال����ذك����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي م����ن خ��ل��ال تب�سيط

ف��ه��م �أ���س��ا���س��ي��ات��ه وال���ق���درة ع��ل��ى رب���ط الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي ب��ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة..ك��م��ا مت
�إ���س��ت��ع��را���ض �أح����دث التقنيات وت���أث�يره��ا على
�صناعة الرعاية ال�صحية .و�شهد �شهر الإبتكار
منذ انطالقه يف الأول من فرباير حتت �شعار
"الإمارات تبتكر" م�شاركة متميزة للم�ؤ�س�سة
م����ن خ��ل��ال ب���اق���ة م��ت��ن��وع��ة م����ن الفعاليات
والأن�شطة التفاعلية االبتكارية التي �شارك
فيها جمل�س �شباب امل�ؤ�س�سة وفريق االبتكار
مب���ا ي��ت�����س��ق م���ع خ��ط��ط امل���ؤ���س�����س��ة و�أهدافها
ال�ساعية �إىل تعزيز لغة االبتكار �ضمن بيئة
عمل حمفزة ومواتية.

واملنطقة و�أ�صبح داع��م وم�ساهم
رئي�سي يف تطور العملية التعليمية،
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير من�صة �سنوية
جتمع امل�ؤ�س�سات التعليمية بع�ضها
ببع�ض لإ�ستعرا�ض �أحدث الو�سائل
والأدوات التعليمية املتبعة ويفتح
�آف���اق للتعاون وال�����ش��راك��ة وتبادل
اخل�برات بني اجلهات امل�شاركة يف
امل��ع��ر���ض .وث��م��ن نا�صر الظفري،
ج��ه��ود وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم
يف ت��ع��زي��ز جن���اح امل��ع��ر���ض �سنوياً،
وحر�ص الوزارة على تنفيذ �سل�سلة
من ور���ش العمل املتخ�ص�صة على
�أيدي اخلرباء واملخت�صني لتعزيز
�إ�ستفادة الطلبة وزار املعر�ض.
من جانبه �أكد عبداهلل عبداملح�سن

ال��ن��ع��ي��م��ي ـ م��دي��ر �إدارة عالقات
ودع��م االع�ضاء يف غرفة عجمان
ـ رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ملعر�ض
عجمان الدويل للتعليم والتدريب ـ
 ،2022على حر�ص غرفة عجمان
ل��ل��ن��ه��و���ض ب���ال���ق���ط���اع التعليمي
وت��وف�ير من�صة ت��رب��ط اجلامعات
بالطلبة و�أولياء االمور والراغبني
با�ستكمال درا���س��ت��ه��م� ،إىل جانب
ت��ع��ري��ف زوار امل��ع��ر���ض مبجموعة
وا����س���ع���ة م���ن امل���ن���ح واخل�صومات
التي توفرها اجلامعات امل�شاركة،
باال�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على
�أح��دث التخ�ص�صات املتوافقة مع
متطلبات �أ���س��واق العمل احلالية
وامل�ستقبلية.
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ال�صحة جتري  398,902فح�ص ك�شفت عن � 882إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 2,294حالة �شفاء

�سفري الدولة يبحث تعزيز التعاون مع
وزير العلوم والتكنولوجيا الأرجنتيني

••�أبوظبي -وام:

ا�ستقبل معايل دانييل فريناندو فيلمو�س ،وزي��ر العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار الأرجنتيني� ،سعادة �سعيد عبداهلل القمزي� ،سفري الدولة لدى
جمهورية الأرجنتني .و ّ
مت خ�لال اللقاء ال��ذي ج��رى يف مقر ال���وزارة يف
العا�صمة بوين�س �آي��ر���س بحث �سبل تعزيز ال��ت��ع��اون يف جم��االت العلوم
والتكنولوجيا والبحث العلمي ،بالإ�ضافة �إىل موا�ضيع ذات االهتمام
امل�شرتك .و�أكد الطرفان على دفع العمل امل�شرتك قدماً من �أجل النهو�ض
بالعالقات الثنائية وزي��ادة حجم التعاون بني دولة الإم��ارات وجمهورية
الأرجنتني يف املجاالت احليوية مبا يعود بالفائدة على م�صالح البلدين.

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  398,902فح�ص جديد خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج���راءات التق�صي والفح�ص
يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف
عن  882حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،

•• �أبوظبي-وام:

04

وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  873,092حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,292
حالة.و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  2,294حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  813,926حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  21,433جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  21,433جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  23,977,442جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  242.43جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد  "19 -و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد ."19 -

خليفة الرتبوية  :االبتكار ركيزة نهو�ض التعليم يف اخلم�سني املقبلة
• �أمل العفيفي  :االبتكار �أحد الركائز الأ�سا�سية يف ر�سالة اجلائزة لن�شر التميز
• �آمنة ال�ضحاك :دور حيوي لالبتكار يف اكت�شاف ورعاية املواهب الطالبية
• نفلة اخلاطري  :ابتكار حمتوى معريف للطالب يعزز قدراته على مواكبة امل�ستقبل

•• �أبوظبي –الفجر:

�أك������دت الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة جلائزة
خ��ل��ي��ف��ة ال�ت�رب���وي���ة ع���ل���ى �أهمية
االب��ت��ك��ار يف ب��ن��اء امل��ح��ت��وى املعريف
للطالب وتهيئته ملواكبة التطور
ال��ع��ل��م��ي ال�����ذي ي�����ش��ه��ده الع�صر
ال��رق��م��ي ،م�شرية �إىل متيز دولة
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف
ط��رح ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة
ل�لاب��ت��ك��ار تغطي جميع املجاالت
التنموية يف ال��دول��ة وت�ست�شرف
م�ستقبل اخل��م�����س�ين امل��ق��ب��ل��ة عرب
االبتكار .
ج����������اء ذل����������ك خ�����ل����ال اجل����ل���������س����ة
احل���واري���ة ال��ت��ي نظمتها الأمانة
ال��ع��ام��ة للجائزة ع��ن بعد بعنوان
" ا���س��ت�����ش��راف م�ستقبل االبتكار
للخم�سني املقبلة "  ،وحتدث فيها
ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة �آم��ن��ة ال�ضحاك
ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع الرعاية

وب���ن���اء ال���ق���درات ب������وزارة الرتبية
والتعليم ،ونفلة اخلاطري الفائزة
بجائزة خليفة الرتبوية يف جمال
امل�����ش��روع��ات وال�برام��ج التعليمية
املبتكرة ،و�أداره��ا الدكتور حممود
ال��ق��ط�يري ع�ضو جل��ن��ة التحكيم
بجائزة خليفة الرتبوية .
و�أكدت �أمل العفيفي الأمني العام
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال�ت�رب���وي���ة على
�أه��م��ي��ة ه����ذه اجل��ل�����س��ة احل���واري���ة
ال���ت���ي ت�����س��ت��ع��ر���ض ال���ت���ط���ور ال���ذي
�شهدته خ��ارط��ة االب��ت��ك��ار يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة برعاية
القيادة الر�شيدة التي �أول���ت هذا
امل���ح���ور اه��ت��م��ام��اً ك���ب�ي�راً وجعلته
�أح���د ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة لأجندة
ال���ت���ن���م���ي���ة ال����وط����ن����ي����ة ،2021
ومئوية الإمارات  ،2071م�شرية
�إىل �أن ج��ائ��زة خليفة الرتبوية
وان��ط�لاق��اً م��ن ر���س��ال��ت��ه��ا يف ن�شر
ثقافة التميز يف امليدان الرتبوي

ج��ع��ل��ت م���ن حم���ور االب��ت��ك��ار �أحد
امل��ع��اي�ير الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م يف
�ضوءها �إج���ازة الأع��م��ال املر�شحة
للفوز باجلائزة ،وذل��ك �إميانا من
اجل��ائ��زة ب����أن االب��ت��ك��ار ه��و العمود
الفقري ال��ذي ت�ستند �إليه خطط
وبرامج تطور منظومة التعليم يف
الدولة واملنطقة والعامل .
ويف ب��داي��ة اجلل�سة �أ���ش��ار الدكتور
حم���م���ود ال���ق���ط�ي�ري �إىل �أهمية

ودور االب������ت������ك������ار يف العملية
التعليمية ب�شقيها اجلامعي وما
قبل اجلامعي ،وفتح �آف��اق الإبداع
وال��ت��م��ي��ز �أم������ام خم��ت��ل��ف عنا�صر
ال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لإط���ل��اق
امل�شاريع وامل��ب��ادرات املبتكرة التي
تعزز من جودة الأداء التعليمي يف
خمتلف املراحل الدرا�سية .
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���دم���ت الدكتورة
�آمنة ال�ضحاك ر�ؤي��ة �شاملة حول
مناخ االبتكار ال��ذي ت�شهده دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،م�شرية
�إىل حر�ص وزارة الرتبية والتعليم
على �أن يكون االبتكار �أحد الركائز
الأ�سا�سية لتطور م�سرية التعليم
يف ال���دول���ة  ،وق���دم���ت ال�ضحاك
عر�ضاً علمياً حول دور االبتكار يف
تطوير الربامج واملناهج الدرا�سية
وت��ق��دمي حمتوى معريف للطالب
مي��ك��ن��ه م��ن ال��ت��ف��اع��ل م��ع التطور
ال���ع���ل���م���ي وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ال����ذي

ي�شهده ع�صر املعرفة .
و�أ�����ش����ارت د .ال�����ض��ح��اك �إىل دور
االب����ت����ك����ار يف اك���ت�������ش���اف امل����واه����ب
ال���ط�ل�اب���ي���ة ورع���اي���ت���ه���ا وتعزيز
القدرات الإبداعية لدى الطالب يف
خمتلف املراحل الدرا�سية ،م�شرية
�إىل �أن ال�����وزارة وه���ي ت��ع��م��ل على
تر�سيخ االب��ت��ك��ار يف بيئة التعليم
�إمنا ت�ستند �إىل املنظومة الوطنية
لالبتكار ،ويف هذا ال�صدد طرحت
الوزارة برامج عديدة لن�شر ثقافة
االبتكار يف امليدان الرتبوي ومن
بينها  :برنامج �صناع التغيري وهو
برنامج موجه للطلبة وي�ؤهل كل
منهم لالنخراط يف �سوق العمل،
وكذلك املهرجان الوطني للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،وبرنامج
روائ�����ع ال����ذي ي�ستك�شف مواهب
الطلبة الفنية يف امل�سرح والفنون
ب�صورة عامة ،وبرنامج مناهزات
الذي يعترب �أحد الربامج احليوية

يف ت�����ش��ك��ي��ل امل��ن��ت��خ��ب��ات الوطنية
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ت��خ�����ص�����ص��ات العلوم،
وال��ري��ا���ض��ي��ات ،وال��ل��غ��ة العربية،
وغ�ي�ره���ا م���ن ال��ت��خ�����ص�����ص��ات التي
تفتح �آفاقاً وا�سع ًة للطالب وتعزز
ل��دي��ه �أ���س�����س االب��ت��ك��ار يف تطوير
طرق و�أ�ساليب التدري�س والتعامل
مع هذه املواد العلمية .
ك����م����ا ت����ط����رق����ت خ���ل���ال اجلل�سة
�إىل �سل�سلة ال��ذك��اء اال�صطناعي
وال����روب����وت ال��ت��ي ط��رح��ت��ه��ا وزارة
الرتبية والتعليم للطلبة وحظيت
باهتمام كبري من خمتلف عنا�صر
امل��ي��دان ال�ترب��وي ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ب��رن��ام��ج ���س��ف��را�ؤن��ا وال����ذي يعترب
�أح��د الربامج احليوية التي تتيح

ل��ل��ط��ال��ب االط��ل��اع ع��ل��ى التطور
ال��ع��ل��م��ي يف ع���دد م��ن دول العامل
املتقدمة ،وقد مثل هذا الربنامج
�أح����د الأ����س�������س ال����ب����ارزة يف متكني
الطلبة م��ن التوا�صل احل�ضاري
م���ع ك�ب�رى امل���ؤ���س�����س��ات والهيئات
الدولية املتخ�ص�صة وه��و ما عزز
لدى الطالب االطالع على التطور
العلمي والتقني بها.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ا���س��ت��ع��ر���ض��ت نفلة
اخل��اط��ري م�����ش��روع " ج���ودة حياة
الطلبة  ،وما قدمته اخلاطري من
ابتكار يف �صناعة املحتوى التعليمي
ب���ا����س���ت���خ���دام ال���ر����س���وم املتحركة
للطلبة ،م�شرية �إىل �أهمية احتواء
ال�برام��ج التكنولوجية الطالبية

ال�ستكمال م�سرية عمليات التعلم
ح�ضوريا �أو عن بعد ،حيث تلعب
التكنولوجيا احلديثة دوراً فعا ًال
للغاية يف ا�ستمرارية تعلم الطلبة
ع��ل��ى ح�����س��ب م��ي��ول��ه��م واهوائهم
بعمل م�شاريع مدر�سية متكاملة
ب�ين امل���واد يبدع فيها الطلبة من
ج��وان��ب لغوية فيزيائية ريا�ضية
ف��ن��ي��ة ،وه�����ذا م���ا ي��ج��ع��ل الطالب
ه��و �صانع املحتوى ال��ذي يتعلمه
فيك�سبه م��ه��ارات ت��ك��ون �أق����رب له
مما �إذا كانت ملقنه له عرب املعلم،
وم��ن��ه ي��ك��ون ا���س��ت��م��راري��ة التعلم
قائمة ال يحدها زم���ان وال مكان
وت�����س�ير ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة ح��ت��ى وقت
الأزمات .

بالتزامن مع �شهر االبتكار

�أهمها خمترب اجلزري املكون من تقنيات متطورة يف الطباعة ثالثية الأبعاد

مرافق وجتهيزات بيت احلكمة احلا�ضنة للمبتكرين تخطف الأ�ضواء خالل �أ�سبوع االبتكار يف ال�شارقة الأر�شيف واملكتبة الوطنية يفخر مبا مت حتقيقه وي�ست�شرف االبتكار يف امل�ستقبل
•• ال�شارقة-الفجر:

•• ابوظبي-الفجر:

خطفت م��راف��ق "بيت احلكمة"،
منارة العلم واملعرفة التي تفخر
ب��ه��ا �إم������ارة ال�����ش��ارق��ة واحلا�ضنة
للمبتكرين وال��راع��ي��ة لأفكارهم
وم��واه��ب��ه��م الإب���داع���ي���ة ،الأ�ضواء
خالل �أ�سبوع االبتكار يف ال�شارقة،
�ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر
."2022
وخ���ل���ال احل�������دث ال�������ذي حتتفي
ف��ي��ه الإم������ارة ب��ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار يف
ال��ق��ط��اع�ين احل��ك��وم��ي واخلا�ص،
ج���ذب���ت ال��ت��ج��ه��ي��زات واخل���دم���ات
ال���ت���ي ي���وف���ره���ا "بيت احلكمة"
اهتمام املبتكرين ،وب�شكل خا�ص
"خمرب اجلزري" املجهز ب�أحدث
التقنيات والتكنولوجيا املتطورة
يف ال���ط���ب���اع���ة م���ث���ل ال���ط���اب���ع���ات
ثالثية الأب��ع��اد ،وق��واط��ع الليزر،

نظم الأر���ش��ي��ف واملكتبة الوطنية
بالتزامن مع �شهر االبتكار يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،حما�ضرة
افرتا�ضية عرب املن�صات التفاعلية
ب��ع��ن��وان" :دور الأر���ش��ي��ف واملكتبة
الوطنية يف االبتكار" ا�ستعر�ض
فيها ال�سيد حمد املطريي مدير
�إدارة الأر���ش��ي��ف��ات م��ا حت��ق��ق على
�صعيد االبتكار يف املرحلة املا�ضية،
وو�ضع �أ�س�ساً مهمة لالبتكار وحدد
�أبرز مالحمه يف املرحلة املقبلة.
وق���ال امل��ح��ا���ض��ر :ل��ق��د تعلمنا من
قيادتنا الر�شيدة �أن االبتكار لي�س
خ��ي��اراً ب��ل ����ض���رورة ،ول��ي�����س ثقافة
ع���ام���ة ب���ل �أ����س���ل���وب ع���م���ل ،ولي�س
رفاهية و�إمن��ا هو واج��ب .ولذلك
فعلى ك��ل م��وظ��ف وم�����س���ؤول لكي
يح�سن من فر�ص العمل ويرتقي
ّ

و�أج����ه����زة ق�����ص ال��ف��ي��ن��ي��ل ،و�آالت
التحكم الرقمي .وا�ستعر�ض "بيت
احلكمة" جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من
ور�ش العمل التي يحت�ضنها املخرب
والتي ت�ساعد امل�شاركني يف التعرف
ع���ل���ى ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احلديثة
ل�صناعة مناذج �أولية من املنتجات
وامل�شاريع التجريبية.
من جانبها ،قالت مروة العقروبي،

حماكم دبي

م���دي���ر ب��ي��ت احل���ك���م���ة" :يوا�صل
ب���ي���ت احل���ك���م���ة ت���ر����س���ي���خ ثقافة
املعرفة والتعلم لدى جميع �أفراد
امل��ج��ت��م��ع وحت��ف��ي��ز االب���ت���ك���ار لدى
ال�شباب م��ن خ�لال التكنولوجيا
احل���دي���ث���ة وال��������ر�ؤى امل�ستقبلية،
مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع ���س��ع��ي الإم�����ارة
لبناء جمتمع املعرفة ،حيث يوفر
ف���ر����ص���ة ال���و����ص���ول �إىل امل�صادر
التقنية املتطورة الكت�ساب املعارف

الالزمة لتعزيز التفكري والتعلم
النقدي والتجريبي لدى الأجيال
النا�شئة".
و�سلط بيت احلكمة خالل فعاليات
�أ�سبوع االبتكار ال�ضوء على �أنواع
الع�ضوية التي يوفرها للمهتمني
و�آليات الت�سجيل حلجز الكتب� ،أو
حجز خدمة م��ن خ��دم��ات خمترب
اجلزري� ،إىل جانب اخلدمات التي
يقدمها على مدى العام.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  2365/2021/305ا�ستئناف جتاري

70197

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/425جتاري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
م�ست�أنف  :يا�سو ياما�ساكي  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع
االبراج  ،باي �سكوير  ، 1قرب بنك الإمارات دبي الوطني  ،بناية رقم  ، 11مكتب رقم 502
وميثله � :ساره عبداهلل غامن احمد عبدالقادر
املطلوب �إعالنه  - 1 :تاكاهريو كياما � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/425جتاري جزئي.
وح��ددت لها جل�سه ي��وم الإث��ن�ين امل��واف��ق  2022/2/21ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

Invitation
to the First Expert Meeting.
Date 19/ 2/ 2022 Issue No : 13473

70522

)Prosecutor / Sharjah Taxi (L.L.C
announcement to / Defendant/Kelechi kennedy Ugwa.
the Case No. 9743 for the year 2021 Civil Partial - Sharjah
Based on our assignment by the esteemed Sharjah Court for work
of experience in the above case, and to keep pace with the efforts and
rational leadership of the government of the United Arab Emirates to
contain opportunities for the spread of the epidemic, its prevention and
the protection of everyone's health. We decided on Monday 28/02/2022 at
05:00 PM to the video conference of remote expertise meeting,
You can contact us through the office number: 04-2555155
And our email : - Expert@alsharid.com,
to provide you with the link for the video meeting.
Expert / Ahmed Alsharid Alfalasi
Ministry of justice Reg No 493
Dubai Court Reg No 154

��ص��ب يف خدمة
ب���إجن��ازات��ه ال��ت��ي ت��� ّ
ال����وط����ن ،ول���ك���ي ي���ك���ون مم���ي���زاً يف
�أدائ��������ه �أن ي���ك���ون م���ب���ت���ك���راً ،فقد
تعلمنا م���ن ق��ي��ادت��ه��ا �أال نعرتف
بامل�ستحيل ،م�شرياً �إىل �أن االبتكار
يكون يف تطوير املهام وامل�شاريع،
وبا�ست�شراف امل�ستقبل ،وقد و�ضعت
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات العديد
م���ن ال�ب�رام���ج ال���ت���ي ت���ع���زز ثقافة
االب���ت���ك���ار .وا���س��ت��ع��ر���ض املحا�ضر
حمطات مهمة يف تاريخ الأر�شيف
واملكتبة الوطنية ال��ذي ت�أ�س�س يف
ع��ام  ،1968ومنذ ت�أ�سي�سه �أخذ
على عاتقه ال��ه��دف الكبري الذي
�أناطه به ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل نهيان – طيب اهلل ث��راه -وهو
ح��ف��ظ ك���ل م���ا ل���ه ع�لاق��ة بتاريخ
ب���إم��ارة �أب��وظ��ب��ي ،ودول���ة الإم���ارات
العربية املتحدة ،ومنطقة اخلليج،
وقد م ّر بتطورات عديدة �أبرزها:

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1124/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2275نزاع جت��اري ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 12907درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :إكوولد مينا (م م ح)  -عنوانه  :الإم��ارات  ،ال�شارقة  ،املجاز  ، 3بناية العوي�س � -شارع اخلان  -طابق
امليزانني  -هاتف رقم  - 0525878450 - 0504242011 :الربيد االلكرتوين info@frangulf.ae :
وميثله  :ح�سن عا�شور ح�سن عبداهلل املال
املطلوب �إعالنه  - 1 :كيمي تك م د م �س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 112907
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 19/ 2/ 2022 Issue No : 13473

حمكمة التنفيذ

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  637/2011/208تنفيذ مدين

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2008/668مدين كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 250384درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :املكتب الهند�سي املحلي وميثلها ال�سيد /ايهاب احمد فتحي عبداحلميد علي
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -خلف مركز �شرطة بردبي  -بناية ال ثاين  -الطابق ال�ساد�س  -مكتب رقم 615
املطلوب �إعالنه � - 1 :شركة جمموعة �سي �سف اف زد �سي وميثلها رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد /فرانكو
فافيال � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 250384درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70522

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2022/0000740- Civil (Partial
To the defendant : Figi Danial
Unknown Place of residence: Sharjah Al Shuwaihean area next to Fort (Al Hisn ) Museum,
Bank Street, Bank Noor building, Mezzanine Floor no 6 Phone No: 0506592621
Second defendant: Noor al takaful insurance company
Sharjah Al Shuwaihean area next to Fort ( Al Hisn ) Museum, Bank Street, Bank Noor building,
Mezzanine Floor no 6 Phone No: 0506592621
At the request of the Plaintiff / Sharjah Taxi LLC You've been sued and asked for:
1. Registration of case and set a date for the consideration and to declare the defendant.
2. Obligate the defendants of solidarity to pay an amount of (988.56 Dirham) nine hundred
eighty-eight dirham and fifty-six fils
3. Obligate defendants of delay interest by 12% from the date of claim until full payment.
4. Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 01/03/2022 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No.5) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Defendant's notification by publication in both Arabic and English languages
Judicial Services Office / Aisah Ibrahim Al Harmady

����ص���دور ال���ق���ان���ون االحت������ادي رقم
 7ل��ع��ام  2008وال�����ذي حت ّول
مبوجبه �إىل م�ؤ�س�سة احتادية ،ثم
ال��ق��ان��ون االحت���ادي رق��م  13لعام
 2021وال��ذي �ضم �إىل مظلته
م�س�ؤوليته املكتبة الوطنية ،وو�ضع
له �أهدافاً واخت�صا�صات جديدة.
ث�����م ن���اق�������ش���ت امل����ح����ا�����ض����رة امل���ه���ام
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل�ل��أر����ش���ي���ف واملكتبة

ال��وط��ن��ي��ة وه���ي :جتميع الوثائق
وال�سجالت التاريخية ب�أ�شكالها،
وم��ع��اجل��ت��ه��ا ل���ك���ي ت��ع��ي�����ش عمراً
�أط���������ول ،وح���ف���ظ���ه���ا وف�����ق �أح�����دث
املعايري ،ث��م الغاية الأ�سمى وهي
�إت��اح��ت��ه��ا ،وت��ط��رق��ت �إىل االبتكار
يف ال��ع��م��ل��ي��ات والإج��������راءات مثل:
اخلطة امل��وح��دة لتحديد الوثائق
املت�شابهة يف اجل��ه��ات احلكومية،
ورك��������زت يف �أه���م���ي���ة االب����ت����ك����ار يف
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة ،ال���ت���ي تعد
املرتكز الأ�سا�سي للع�صر الرقمي
ال�����ذي ن��ع��ي�����ش��ه ،واال����س���ت���ف���ادة من
ال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف جمال
الأر����ش���ي���ف وامل���ك���ت���ب���ات ،وم����ا بلغه
الأر���ش��ي��ف واملكتبة الوطنية على
هذا ال�صعيد ،ومدى ا�ستفادته من
�إمكانية الت�صنيف ،والتعرف على
البيانات �إلكرتونياً ،وتقنية التقاط
الأحرف ،وعمليات الإتاحة.

Date 19/ 2/ 2022 Issue No : 13473
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Dubai Courts of first Instance
Notification and assignment to fulfill publication
In the Execution No 207/2022 / 1124- Commercial Execution
Presented in Third Execution Circuit No.185
Subject of the Execution Execution of Issued Judgment in Case No. «2275/2021
Commercial Dispute», by paying the amount of (12907 dirhams), inclusive of fees
and expenses.
Applicant of execution ECOWELD MENA FZE
Address UAE- Sharjah- Al Majaz 3- Al Owais Building- Al Khan Road-Mezzanine
floor - Telephone No. 0504242011-0525878450 Email: info@frangulf.ae
Represented by Hassan Ashoor Hassan Abdulla Almulla
Notified party 1- Chemie Tech DMCC, his capacity as: Defendant
Subject of the notice : An above-mentioned executive case has been filed against you
and obligated you to pay the executed amount of 112907 dirhams to the applicant
of execution or the court's treasury. Accordingly, the court will initiate the executive
procedures against you in case of non-compliance with the aforementioned decision
within 15 days from the date of publishing this notice.
Prepared by Shaima Ibrahim

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1360/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
م��و���ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل��ك��م ال�����ص��ادر يف ال��دع��وى رق���م  786/2021ع��ق��اري ج��زئ��ي  ،ب�����س��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وقدره
( 2817982.03درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة تطوير جممع دبي للإ�ستثمار  -ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار  -منطقة جبل على  -مبنى دبي لال�ستثمار  -فاك�س رقم  048851007 :هاتف :
� - 048851188ص ب  - 111485مكاين  - 1521766151 :امييل info@alserkallawfirm.ae :
املطلوب �إعالنه  :املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�س � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  2817982.03درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بالإ�ضافة اىل بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف التداعي
وامل�ؤرخة  2008/2/27وما يرتتب على الف�سخ من اثار والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�ضوع الإتفاقية الكائن يف :
وادي ال�صفا  ، 2رقم االر�ض  - 1430رقم العقار  523 :الطابق اخلام�س  -املبنى رقم  - 2ا�سم املبنى  :مزايا -10ب) واملبني
احلدود والأو�صاف ب�سند امللكية والزامهما بت�سليم العقار امل�ؤجر للمدعية خالية من اال�شخا�ص وال�شواغل وباحلالة التي كان
عليها وقت التعاقد .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 19/ 2/ 2022 Issue No : 13473
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2022/0000487 civil (partial
To the defendant: Aqib Hameed Hameedullah Khan
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street,
Sharjah Taxi Drivers residence building
Notification of Publication in both English & Arabic Language.
As per the request of the Claimant: Sharjah Taxi
Has the files the above-mentioned lawsuit requesting you with the following
- Obligate the defendant to pay an amount of (9108.23) Nine thousand one hundred eight
dirhams and twenty-three fils, with the legal interest at 12% from the date of the judicial claim
until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 02/03/2022 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 2) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Mohammad Hussain Amin Al-Mulla
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�أخبـار الإمـارات

Saturday 19 February 2022 - Issue No 13473

كهرباء ومياه دبي تنظم �أ�سبوع االبتكار 2022
•• دبي -وام:

تنظم هيئة كهرباء ومياه دب��ي فعاليات "�أ�سبوع االبتكار"  2022خالل
الفرتة من � 22إىل  28فرباير يف خيمة االبتكار يف مبنى الهيئة الرئي�سي
وع��دد من �أفرعها .وت�سلط الهيئة ال�ضوء على �أح��دث و�أب��رز ابتكاراتها يف
جماالت الطاقة ال�شم�سية واملتجددة واخلدمات الرقمية الذكية �إ�ضافة �إىل
التقنيات التي طورتها الهيئة اعتماداً على تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة
لرت�سيخ مكانتها بو�صفها واحدة من �أبرز امل�ؤ�س�سات اخلدماتية حول العامل
و�أكرثها متيزاً يف جميع املجاالت.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي" :نعمل وفق توجيهات القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لال�ستثمار يف االبتكار
وت��وف�ير بيئة عمل حم��ف��زة على االب��ت��ك��ار ل��ت��دري��ب وجتهيز ك���وادر وطنية
متخ�ص�صة ملواكبة التغريات وامل�ستجدات العاملية املت�سارعة ور�سم م�ستقبل
الدولة خالل اخلم�سني عاماً املقبلة لتكون �أف�ضل دول��ة يف العامل بحلول
مئويتها يف ال��ع��ام  .2071و�ضمن م��ب��ادرة دب��ي  10Xالتي ت�شكل منهج
عمل حلكومة دب��ي لالنتقال ب��الإم��ارة نحو ري��ادة امل�ستقبل وجعلها ت�سبق
مدن العامل بع�شر �سنوات عرب االبتكار احلكومي و�إع��ادة �صياغة املفاهيم
التقليدية لآليات العمل ويف �إط��ار ر�ؤيتها يف �أن تكون م�ؤ�س�سة رائ��دة عاملياً

م�ستدامة ومبتكرة ت�سهم الهيئة يف االنتقال بدبي نحو ريادة امل�ستقبل عرب
�إعادة �صياغة املفاهيم التقليدية لآليات العمل ".و�أ�شار �إىل �أن �إقامة "�أ�سبوع
االبتكار  "2022بالتزامن مع معر�ض �إك�سبو  2020دبي ي�شكل فر�صة
لإط�لاع ماليني ال���زوار على م��ب��ادرات الهيئة املبتكرة �إىل جانب ابتكارات
اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية وت�سليط ال�ضوء على جهود القيادة
الر�شيدة لرت�سيخ ثقافة االبتكار احلكومي وتعزيز التعاون بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية يف جمال ابتكار حلول م�ستدامة
ل�ضمان م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً للأجيال احلالية والقادمة .وتلتزم الهيئة
بتحقيق مو�ضوعات �إك�سبو  2020دبي يف تعزيز اال�ستدامة واالبتكار ال
�سيما و�أن الهيئة �شريك الطاقة امل�ستدامة الر�سمي للمعر�ض.
يذكر �أن الهيئة �شاركت �أي�ضاً يف معر�ض االبتكار الذي نظمه مركز حممد

بن را�شد لالبتكار احلكومي يف "حديقة املهرجان" يف �إك�سبو  2020دبي
من � 11إىل  16فرباير .وا�ستعر�ضت الهيئة �أبرز م�شروعاتها ومبادراتها
املبتكرة ومنها مركز االبتكار وبرنامج هيئة كهرباء وم��ي��اه دب��ي للف�ضاء
"�سبي�س دي" �إىل ج��ان��ب م�����ش��اري��ع ال�����ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة للهيئة م��ث��ل "ديوا
الرقمية" ومركز البيانات للحلول املتكاملة "مورو" و�إنفرا �إك�س وديجتال
�إك�����س ون��ظ��ام التربيد بال�سائل لتربيد �أج��ه��زة تقنية املعلومات يف مراكز
البيانات وم�شروع الطباعة ثالثية الأبعاد.
كما �أت��اح��ت الهيئة ل���زوار معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ح�ضور ور���ش عمل
متنوعة مت��ح��ورت ح��ول م��و���ض��وع��ات ال��ث��ورة ال�صناعية ال��راب��ع��ة ك�صناعة
امل�ستقبل وا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050والأمتتة الروبوتية
والعديد غريها.
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اختتام �أعمال ملتقى العقوبات املالية امل�ستهدفة  -مكافحة متويل الإرهاب وانت�شار الت�سلح
•• دبي -وام:

اختتمت �أم�����س �أع��م��ال امللتقى ال���ذي ع��ق��ده املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع
اخلا�ضعة لرقابة اال�سترياد والت�صدير بالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�س
ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج العربية واملكتب التنفيذي ملواجهة غ�سل الأم���وال
ومتويل الإرهاب بعنوان العقوبات املالية امل�ستهدفة  -مكافحة متويل الإرهاب
وانت�شار الت�سلح.
�شارك يف امللتقى  -الذي ا�ستمر يومني يف جناح فزعة ب�إك�سبو  2020دبي-
وف���ود م��ن دول جمل�س ال��ت��ع��اون ،وخ�ب�راء م��ن ف��ري��ق ال��ر���ص��د ال��ت��اب��ع للأمم
املتحدة ،واجلهات الوطنية املعنية ،ومن بعثة الواليات املتحدة الأمريكية،
واملعهد امللكي للدرا�سات يف اململكة املتحدة ،ومن القطاع اخلا�ص  -امل�ؤ�س�سات
املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة امل�سجلة �أو املرخ�صة لدى اجلهات
الرقابية يف الدولة.
ويهدف امللتقى �إىل توعية اجلهات امل�شاركة مبعايري جمموعة العمل املايل

"فاتف" و�آليات تطبيق العقوبات املالية امل�ستهدفة وفق قرارات جمل�س الأمن
املتعلقة مبكافحة متويل الإره����اب وانت�شار الت�سلح ،والت�أكيد على �أهمية
التعاون ال��دويل يف تبادل املعلومات واخل�ب�رات و�أف�ضل املمار�سات ،و�أهمية
التن�سيق الوطني بني اجلهات احلكومية املعنية يف هذا اجلانب.
ورحب �سعادة طالل الطنيجي مدير املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع يف الكلمة
االفتتاحية للملتقى ب�سعادة الدكتور جوهر النفي�سي  -رئي�س جمموعة العمل
املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف دورتها احلالية ،وباخلرباء
وامل�شاركني من دول جمل�س التعاون واجلهات احلكومية املعنية يف الدولة،
ومن امل�ؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة ،متمنياً للجميع
التوفيق وحتقيق اال�ستفادة املرجوة من جل�سات امللتقى.
وذكر �سعادته ب�أن امللتقى يعد الأول من نوعه الذي ينظمه املكتب انطالقاً
من دوره كمن�سق وطني للعقوبات املالية امل�ستهدفة ،وي�أتي �ضمن �سل�سلة من
ال�برام��ج لدعم بناء ال��ق��درات وتلبية احتياجات اجلهات الوطنية يف �سبيل
حتقيق االمتثال يف تنفيذ ق��رارات جمل�س الأم��ن ومعايري جمموعة العمل

ً
 128طالبا وطالبة من جامعة الإمارات ي�شاركون يف م�سابقة الرئي�س الأعلى لالبتكار
•• العني-الفجر:

جائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار يف جامعة الإمارات العربية املتحدة هي املن�صة
الرئي�سية لإ�شراك الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني الذين يدعمون
التفكري الإبداعي،التو�سع ،والبحث الذي يعمق االبتكارات احلالية واجلديدة
ل��ت��ق��دمي ح��ل��ول مبتكرة وم��ت��ط��ورة مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات يف الإم�����ارات العربية
املتحدة .تهدف امل�سابقة �إىل زي��ادة الوعي باالبتكار وقدرته على تعزيز النمو
وري���ادة الأع��م��ال وتقدمي حلول للتحديات يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
يف املجاالت التالية :الطاقة املتجددة ،النقل ،التعليم ،ال�صحة ،امل��وارد املائية،
الف�ضاء ،التكنولوجيا ،االبتكار االجتماعي ،واالبتكار الإداري.
وقال الدكتور �أحمد مراد ،النائب امل�شارك للبحث العلمي يف اجلامعة� ،إن اجلائزة
ت�أتي ا�ستجابة لال�سرتاتيجية الوطنية لتعزيز االبتكار والبحث العلمي ،والتي
تهدف بالدرجة الأوىل �إىل تعزيز ثقافة االبتكار امل�ؤ�س�سي والعلمي يف جميع
املجاالت .و�أ�ضاف" :ح�صلت اجلائزة احلالية على  106تر�شيحات يف جماالت
االبتكار املعتمد على اال�سرتاتيجية الوطنية لفئات �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب واملوظفني ب�إجمايل  235م�شاركاً بينهم  128طالباً.
بعد عملية الفرز ،متت املوافقة على  91طلباً للتقييم النهائي من قبل جلنة
التحكيم .و�أ�سفرت نتائج التقييم عن اختيار  13من �أ�صل  27من جوائز
الرئي�س الأع��ل��ى املعتمدة ،حيث ف��ازت  7م�شاريع طالبية يف جم��االت املياه،
الطاقة املتجددة ،النقل ،التكنولوجيا ،االبتكار الإداري ،ال�صحة .وهو ما يعادل
 54باملئة من �إجمايل اجلوائز الفائزة ،فيما فازت  4م�شاريع من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،يف جماالت ال�صحة والتكنولوجيا ،م�صادر املياه ،الطاقة املتجددة،

وفاز م�شروعان للموظفني يف جماالت ال�صحة والتكنولوجيا.
و�أكد النائب امل�شارك للبحث العلمي على �أن �إدارة اجلامعة ومن خالل الدعم
املبا�شر من قبل معايل زكي ن�سيبة -امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة ،الرئي�س الأعلى للجامعة -والإدارة العليا يف اجلامعة ،كان له الأثر
الكبري لالرتقاء بهذه اجلائزة وتو�سيع قاعدة امل�شاركة التي �أتاحت الفر�صة
�أم��ام الباحثني من �أع�ضاء هيئة تدري�س وطلبة وموظفني لإط�لاق �أفكارهم
وابتكاراتهم العلمية نحو ا�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل.
و فاز جائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار يف جامعة الإمارات هذا العام كال من:
�صابرة حار�س� ،أ.د .علي ح�سن املرزوقي" ،م�صادر املياه"،
حم�سن رازا� ،أ.د .با�سم �أبو جدايل" الطاقة املتجددة “
ا�سني ماداثوديكا  ،برا�سانثي �أ�شيكوالت " النقل"،
حنان فكري خربا�ش ،جواهر �سيف الغفلي ،عائ�شة فهد الرئي�سي� ،شم�سة �سلطان
ال�سعدي "التكنولوجيا".
بلقي�س الربيكي ،تيتيانا هبوزا ،د .فكري خربا�ش "االبتكار الإداري"
حممد ذي�شان اخرت ،وقا�ص بابا"ال�صحة"،
حممد عثمان عبد الغني �" ،صحة".
" لبيب علي  ،د.حممد �إقبال  ،د.حممد نور الطراونة " ،الطاقة املتجددة".
�أ.د عبد اهلل حمبوب �" ،صحة".
�أ.د.عمرو �أمني " ،تكنولوجيا".
�أ.د .حكيم �صايبي " ،موارد املياه "
ح�سن حممد ح�سن عبداهلل �" ،صحة".
م .مثنى �أحمد عزيز ود .وليد خليل �أحمد "تكنولوجيا".

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

الت�سويات الودية
العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم  225/2022/460نزاع مدين

70197

املنظورة يف  :الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
مو�ضوع املنازعة  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أقرب جل�سة واعالن املتنازع �ضده بها واحلكم بعد
الثبوت بالزامه بان ي�ؤدي اىل املتنازعة مبلغ وقدره  12,600درهم (اثني ع�شر الف درهم) والفائدة بواقع
 %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املتنازع � :شركة عمان للت�أمني (�ش م ع)  -عنوانه  :دبي  -ديرة � -شارع عمر بن اخلطاب  -بجوار الغرير مول � -ص
ب  5209دبي  -هاتف رقم  - 042227002الربيد الإلكرتوين - info@abdulmaliklaw.ae :
وميثله  :عبداحلميد عبدامللك م�صطفى �أهلي .املطلوب �إعالنه  - 1 :وحيد مادجاي � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أقرب جل�سة
واع�لان املتنازع �ضده بها واحلكم بعد الثبوت بالزامه بان ي���ؤدي اىل املتنازعة مبلغ وق��دره  12,600درهم
(اثني ع�شر الف درهم) والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/2/24ال�ساعة � 9.00صباحا يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  10/2022/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإع�لان  :مركز دبي لتوريد م��واد البناء � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية :
طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهما  -1 :كيو اي كون�سرتكت للمقاوالت �ش ذ م م  -2 ،قا�سم حممد
حممود اجلبايل � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )31512.45دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املايل "فاتف" خا�صة تلك املتعلقة بالعقوبات املالية امل�ستهدفة� ،إ�ضافة �إىل
تبادل اخل�برات والتعرف على م�ستجدات وطرق مكافحة متويل اجلماعات
الإرهابية مبا يف ذلك داع�ش وتنظيم القاعدة.
و�أ���ض��اف � " :سعت دول��ة الإم���ارات خ�لال ال�سنوات املا�ضية �إىل و�ضع الأطر
الت�شريعية الالزمة ل�ضمان تلبية املتطلبات الدولية يف جمال مكافحة متويل
الإره����اب وتطبيق العقوبات املالية امل�ستهدفة بهدف حماية النظام املايل
وامل�صريف من مترير �أي عمليات قد ترتبط ب�أن�شطة �أو عمليات �إرهابية ،حيث
قامت دولة الإمارات ب�إ�صدار جمموعة من الت�شريعات منها القانون االحتادي
رقم  20ل�سنة  2018يف �ش�أن مواجهة جرائم غ�سل الأموال ومكافحة متويل
الإره��اب ومتويل التنظيمات غري امل�شروعة ،وال��ذي و�ضع الأط��ر الت�شغيلية
ال�لازم��ة ملكافحة ه��ذه اجلرمية وتبني ق���رارات جمل�س الأم��ن ذات العالقة
مبكافحة االرهاب ومتويله ،ليتبعه �صدور قرار جمل�س الوزراء رقم  20ل�سنة
 2019والذي مت حتديثه يف عام  2020بقرار رقم  74يف �ش�أن نظام قوائم
الإرهاب وتطبيق قرارات جمل�س الأمن املتعلقة مبنع وقمع الإرهاب ومتويله

ووقف انت�شار الت�سلح ومتويله والقرارات ذات ال�صلة ،والذي ت�ضمن تو�ضيح
�أدوار اجلهات الوطنية والقطاع اخلا�ص ل�ضمان التجميد الفوري للأموال
والأ���ص��ول التي تعود لأف���راد وكيانات م��درج��ة على قائمة الإره���اب املحلية
وقائمة اجلزاءات املوحدة ملجل�س الأمن التابع للأمم املتحدة".
من جانبه �أك��د �سعادة را�شد املناعي مدير �إدارة العقوبات املالية امل�ستهدفة
يف املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع �أن ال�شراكة م��ع الأم��ان��ة العامة ملجل�س
ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة وم�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل امل���ايل ملنطقة
ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا وممثلني عن دول جمل�س التعاون تعترب
�إ�ضافة قيمة للملتقى ،حيث �شهدت جل�ساته تنوعا يف اخل�برات وا�ستعرا�ض
�أف�ضل املمار�سات ،والتي تهدف يف املح�صلة �إىل كيفية رفع ن�سبة الوعي ب�ش�أن
العقوبات املالية امل�ستهدفة واحلد من املخاطر النا�شئة عن متويل الإرهاب
وانت�شار الت�سلح وا�ستخدام الأ�صول االفرتا�ضية يف الأعمال غري امل�شروعة،
بالإ�ضافة �إىل التعرف على النهج املتبع لدى الدول امل�شاركة وتعزيز ال�شراكة
خا�صة يف تقييم خماطر متويل انت�شار الت�سلح.

دعوة �إىل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
ل�شركة الريان لال�ستثمار (�شركة م�ساهمة خا�صة)

وذلك يف متام ال�ساعة  12:00 pmيوم االثنني املوافق  7مار�س  2022يف مبنى �شركة القدرة القاب�ضة  -ب�أبوظبي
يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة الريان لال�ستثمار �ش.م.خ بدعوتكم �إىل ح�ضور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية الذي �سينعقد يف متام ال�ساعة  12:00 pmيوم
االثنني املوافق 7مار�س  2022وذلك يف مبنى �شركة القدرة القاب�ضة الطابق ال�ساد�س ب�أبوظبي للنظر يف جدول الأعمال التايل:
• جدول �أعمال اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية
 -1املوافقة على تق�صري مدة �إعالن الدعوة للجمعية العمومية من  21يوم �إىل  12يوم.
� -2سماع التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة وعن مركزها املايل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2021والت�صديق عليه.
� -3سماع تقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2021والت�صديق عليه.
 -4مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2021والت�صديق عليه.
 -5مناق�شة مقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن عدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب . 2021
 -6مناق�شة مقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن عدم توزيع مكافاة لأع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2021
� -7إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدققي ح�سابات ال�شركة عن امل�س�ؤولية عن �أعمالهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2021
 -8تعيني �أو �إعادة تعيني مدققي احل�سابات لعام  2022وحتديد �أتعابهم.
 -9مناق�شة ا�ستقالة اع�ضاء جمل�س االدارة
� -10إنتخاب اع�ضاء جمل�س ادارة جديد

�إعالن عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الريان لال�ستثمار �شركة م�ساهمة خا�صة.

يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة الريان لال�ستثمار � -شركة م�ساهمة خا�صة  -ب�إعالم ال�سادة امل�ساهمني عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة وذلك خالل
الفرتة من يــــوم االحد املوافق  20فرباير  2022حتـى يــــوم الثالثاء املوافق  1مار�س  2022وعلى كل من يتوافر فيه �شروط الرت�شح(املبينة ادناه) لع�ضوية جمل�س
الإدارة �أن ير�شح نف�سه لع�ضوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم به �إىل �إدارة ال�شركة يف مقرها الرئي�سي الكائن يف� :إمارة ابوظبي �شارع ال�سالم بناية �سرياميك را�س
اخليمة  ،هاتف رقم.026666332 :
وفقا لنموذج الرت�شح املتوفر لدى ال�شركة والذي يت�ضمن نبذة تعريفية عن مقدمه و�صفة الع�ضوية التي يرغب يف تر�شيح نف�سه على �أ�سا�سها.
�شروط عامة للرت�شح:
• عدد الأع�ضاء املطلوب انتخابهم لع�ضوية جمل�س الإدارة ثالثة �أع�ضاء.
• �سيظل باب الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة مفتوحا ملدة (� )10أيام من تاريخ الإعالن وذلك وفقا حلكم املادة رقم ( )13من القرار الوزاري رقم ( )539ل�سنة
 2017ب�ش�أن �ضوابط ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة املنفذة لأحكام قانون ال�شركات التجارية.
• ي�شرتط فيمن ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن تنطبق عليه ال�شروط الواردة يف القانون الإحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية
وتعديالته والقرارات املنفذة له مبا يف ذلك القرار الوزاري رقم ( )585ل�سنة  2018ب�شان حوكمة ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة.
• ال يجوز للمر�شح بعد غلق باب الرت�شح التنازل عن تر�شحه ل�شخ�ص �آخر.
• �ستقوم ال�شركة بن�شر �أ�سماء املر�شحني وبياناتهم اخلا�صة بالرت�شح يف لوحة الإعالنات املوجودة باملقر الرئي�سي لل�شركة بتاريخ  2مار�س .2022
• �سیتم موافاة وزارة االقت�صاد بقائمة �أ�سماء املر�شحني بعد غلق باب الرت�شيح.
مالحظات :
 -1وفقا للمادة ( )178من قانون ال�شركات التجارية رقم ( )32لعام  2021وتعديالته ،يجوز لكم �أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
حل�ضور اجتماع اجلمعية امل�شار �إليه �أعاله مبقت�ضى توكيل .وي�شرتط ل�صحة التوكيل �أن يكون �صادرا على منوذج التوكيل املرقم ال�صادر عن ال�شركة املرفق لكم و�سوف
لن يعتد باي توكيل �آخر ما مل يكن موثقا من قبل الكاتب العدل .ويجب �أال يكون الوكيل حائز ًا بهذه ال�صـفة على �أكرث من ( )% 5من ر�أ�س مال ال�شركة فيما عدا
الأ�شخا�ص االعتبارية (وميثل ناق�صي الأهلية وفاقديها النائبني عنهم قانونا مثل والد القا�صر �أو الو�صي ال�شرعي).
� -2سيكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية �صحيحا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ( )% 50من جمموع ر�أ�س مال ال�شـركة ،و�إذا مل يكتمل الن�صاب القانوين
لهذا االجتماع ف�سـوف ينعقد االجتماع الثاين يوم االثنني املوافق 2022/3/14:يف ذات الزمان واملكان مبن ح�ضر.
 -3ميكن احل�صول على ن�سخة كاملة من التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة ون�سخة من تقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2021يف مكان
انعقاد االجتماع.
� -4سوف يتم ت�سجيل امل�ساهمني من ال�سـاعة  12:00ع�صـر�أ �إىل ال�ساعة  12:45ظهرا وذلك يوم االثنني املوافق 2022/3/7:يف مقر �شركة القدرة القاب�ضة الطابق
ال�ساد�س ب�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
جمل�س االدارة
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�شرطة دبي تنظم دورة يف االقتحام واملداهمة التخ�ص�صية
•• دبي-الفجر:

�شهد �سعادة اللواء عبداهلل علي الغيثي ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون العمليات
بالوكالة يف �شرطة دبي ،تخريج دورة االقتحام واملداهمة التخ�ص�صية ،والتي
عقدتها �إدارة �أمن وحماية ال�شخ�صيات يف الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ش�آت
والطوارئ ،بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ،يف وادي ال�شبك ،التابع
حلر�س الرئا�سة ،بح�ضور العقيد جمعه �أحمد بطي الفال�سي ،نائب مدير
الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ،والعقيد عبيد مبارك بن يعروف ،مدير �إدارة
�أمن وحماية ال�شخ�صيات ،والعقيد نا�صر �سباع ،قائد احلر�س اخلا�ص ،وعدد
من ال�ضباط واملدربني وامل�شاركني يف الدورة.
وق��ال ال��ل��واء الغيثي للم�شاركني يف ال���دورة �إن القيادة العامة ل�شرطة دبي،
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بقيادة معايل الفريق عبداهلل خليفة املري ،تويل الفرق التخ�ص�صية ل�شرطة
دب��ي �أول��وي��ة و�أهمية خا�صة ،وذل��ك من حيث تنظيم ال���دورات وتن�سيبهم لها
وت�أهيلهم علمياً وبدنياً ونف�سياً ليكونوا قادرين على مواجهة الظروف الطارئة
�ساعة حدوثها ،متا�شياً مع تطور الظروف والأحداث يف �شتى النواحي ،وتعتمد
�شرطة دبي على ا�سرتاتيجية العمل اال�ستباقي يف كل املجاالت ،وحث احل�ضور
على تنمية املهارات املكت�سبة يف هذه الدورة واملحافظة عليها.
وب����دوره �أو���ض��ح العقيد عبيد م��ب��ارك ب��ن ي��ع��روف� ،إن ع��دد منت�سبي الدورة
( )18ف��رداً من خمتلف الإدارات التخ�ص�صية يف �شرطة دب��ي ،ومت تدريبهم
على االقتحام واملداهمة ،والعمل حتت �ضغط الغاز امل�سيل للدموع با�ستخدام
الكمامات ودونها ،والإن��زال با�ستخدام املعدات اخلا�صة التي مت توفريها من
الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

�إك�سبو يحلق باالبتكارات الإماراتية نحو العاملية ..
ومباحثات لتعزيز الأمن الغذائي العاملي

•• �أبوظبي -وام:

حت����ول �إك�����س��ب��و  2020دب����ي خالل
الأ����س���ب���وع اجل�����اري �إىل ب���واب���ة عبور
لالبتكارات الإم��ارات��ي��ة نحو العاملية
م���ن خ��ل�ال ا���س��ت�����ض��اف��ت��ه ل��ن��ح��و 60
ف��ع��ال��ي��ة ���ض��م��ن "�أ�سبوع الإم�������ارات
ل�لاب��ت��ك��ار يف �إك�����س��ب��و  2020دبي"،
يف ال��وق��ت ال��ذي ت�صدى فيه احلدث
العاملي لأبرز حتديات الأمن الغذائي
والق�ضاء على اجلوع يف العامل.
وت�����س��ت��ع��ر���ض وك���ال���ة �أن���ب���اء الإم������ارات
"وام" يف تقرير "�إك�سبو يف �أ�سبوع"
�أب������رز ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ن���ا����س���ب���ات التي
���ش��ه��ده��ا احل���دث ال��ع��امل��ي يف �أ�سبوعه
الع�شرين .فقد اختتم مركز حممد
بن را�شد لالبتكار احلكومي� ،أ�سبوع
الإم��ارات لالبتكار يف �إك�سبو 2020
دبي ،الذي �شهد تنظيم �أكرث من 60
فعالية وم�����ش��روع��اً نفذتها �أك�ث�ر من
 25جهة حكومية وخا�صة وعر�ضت
خاللها �أح���دث االب��ت��ك��ارات واحللول
الذكية التي ت�سهم يف تر�سيخ مكانة
الدولة كمركز عاملي لالبتكار.

وخ��ل��ال ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��ر���ض��ت الهيئة
ال���ع���ام���ة ل���ل���ط�ي�ران امل������دين برنامج
ال���ت���خ���ط���ي���ط ب����ا�����س����ت����خ����دام ال�����ذك�����اء
اال����ص���ط���ن���اع���ي ،ف��ي��م��ا ق���دم���ت وزارة
ال���ت���غ�ي�ر امل���ن���اخ���ي وال���ب���ي���ئ���ة م�شروع
"البارجيل الأخ�ضر" وه���و م�شروع
مبتكر ي��ه��دف �إىل ت��وظ��ي��ف تقنيات
الإن���ت���اج امل��ب��ت��ك��رة للطحالب املحلية
التي مت جمعها من التجمعات املائية
يف ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��راوي��ة الإماراتية.
واطلع زوار �إك�سبو  2020دبي على
امل�شروع املبتكر يف جمال "التكنولوجيا
الزراعية" ال���ذي ي��ق��وم ع��ل��ى تطوير
ن��ظ��ام "  "B-THIRال���ذي يتمتع
ب���ق���درات م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ط��ائ��رات بدون
ط��ي��ار وال��ذك��اء اال�صطناعي ،لتلقيح
النخيل ومعاجلة �آفة �سو�سة النخيل
احلمراء ،كما اطلع الزوار على منوذج
ح��ي خل��دم��ات ال�صحة النف�سية عن
بعد ،حيث �ستنفرد م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية با�ستخدام تقنية
"امليتافري�س" لأول مرة على م�ستوى
ال����ع����امل ك��������أول ج���ه���ة ���ص��ح��ي��ة تقدم
خدماتها العالجية عن طريق الواقع

االفرتا�ضي ثالثي الأبعاد.
وا���س��ت��ع��ر���ض��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة �أرب���ع
منتجات مبتكرة ،متثلت يف م�شروع
"قنا�ص الإمارات" و"�صقر الإمارات"
و"روبوت الإطفاء" و"خدمة بن وريقة
الذكية" ،فيما عر�ضت الإدارة العامة
ل�ل��إق���ام���ة و�����ش�����ؤون الأج����ان����ب بدبي
ن��ظ��ام دب���ي الإل���ك�ت�روين للم�ستندات
وال��ذي يعد مو�سوعة رقمية موثوقة
لكافة �أنواع وثائق ال�سفر وامل�ستندات
ملختلف دول العامل� ،إىل جانب م�شروع
"جتديد ج�����واز ال�����س��ف��ر الإم����ارات����ي
باخلدمة اال�ستباقية" ،ال��ذي يعمل
ع���ل���ى جت����دي����د ج��������واز ال�������س���ف���ر قبل
انتهائه بـ� 6أ�شهر.
 �أمن الغذاءويف �إط��ار منف�صل انطلقت يف �إك�سبو
 2020دب��ي فعاليات �أ�سبوع الغذاء
وال��زراع��ة و�سبل العي�ش ال��ذي يهدف
�إىل ت�����س��ل��ي��ط ال�������ض���وء ع���ل���ى النظم
ال��غ��ذائ��ي��ة الأك��ث�ر �إن��ت��اج��ي��ة ،والأك�ث�ر
�شمو ًال للفقراء واملهم�شني ،وامل�ستدامة
بيئياً والقادرة على التحمل والتكيف

وال��ت��ي ت��وف��ر طعاماً �صحياً ومغذياً،
وذل����ك مب�����ش��ارك��ة وا���س��ع��ة م���ن �ص ّناع
ال��ت��غ��ي�ير ،وامل���ب���ت���ك���ري���ن ،والأط�������راف
املعنية ع��ل��ى ام��ت��داد �سل�سلة القيمة
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة .ويت�ضمن �أ�سبوع
الغذاء والزراعة والعي�ش العديد من
اجلل�سات النقا�شية للخرباء ،مبا يف
ذلك منتدى �أعمال الغذاء والزراعة
و�سبل العي�ش وفعالية رئي�سية بعنوان
طعام �صحي للجميع ،وفعالية "بقعة
���ض��وء ع��ل��ى �أف���ري���ق���ي���ا ..ح��ل��ول مرنة
مناخياً لتحقيق �أم��ن غ��ذائ��ي �أف�ضل
يف منطقة ال�ساحل" ،بالإ�ضافة �إىل
م�شروعات �أخ���رى تركز على التغري
امل��ن��اخ��ي والأم�����ن ال��غ��ذائ��ي ويقودها
����ش���ب���اب ون�������س���اء و����ص���غ���ار امل���ل��اك من
امل����زارع��ي�ن وال����رع����اة ورواد الأعمال
االجتماعيني� .إىل ذلك �ساهم برنامج
«�إك�سبو الي��ف» م��ن خ�لال املنح التي
ي��ق��دم��ه��ا ،يف خ��ل��ق ح��ال��ة م��ن الإلهام
للحلول الإب��داع��ي��ة القابلة للتنفيذ
وال��ت��ط��وي��ر ،وان��ب��ث��ق��ت م��ن��ه م�شاريع
اب���ت���ك���اري���ة مي��ك��ن��ه��ا حت��ق��ي��ق ال���ري���ادة
ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال الأم�����ن الغذائي،

و�إت����اح����ة ف���ر����ص ل�لان��ت�����ش��ار وتكوين
عالقات اجتماعية� ،إىل جانب حتفيز
التفكري الإب��داع��ي وال��ت��ع��اون لإيجاد
حلول ملواجهة م�شاكل الدول.
وا�ستعر�ض «�إك�سبو الي��ف» جمموعة
م��ن امل�����ش��اري��ع االب��ت��ك��اري��ة م��ن خالل
م��ن�����ص��ت��ه يف ج����ن����اح " م����ب����دع����ون يف
اخل�ي�ر " ال��ك��ائ��ن يف منطقة التنقل،
وه��ي ابتكار ي�سخر التقنيات لزراعة
الأ�����ش����ج����ار و�إع���������ادة ت���رم���ي���م الرتبة
التالفة ،وم�شروع لـ «نرث البذور اليوم
حل�صاد» ،وم�شروع لرتويج املحا�صيل
الزراعية ،و�آخر ال�ست�صالح ال�صحراء،
وابتكار للتنب�ؤ بحالة الطق�س بدقة
عالية ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع لتزويد
مزارعي كينيا مب�صادر طاقة حرارية
بكلفة �أق��ل .و�شهد منتدى االقت�صاد
ال��رق��م��ي ال��ع��رب��ي  -ال����ذي ان��ط��ل��ق يف
"�إك�سبو  2020دبي" تد�شني من�صة
التجارة الإلكرتونية العربية ،ك�أول
م��ن�����ص��ة ع���رب���ي���ة رق���م���ي���ة يف ت�صدير
املحا�صيل الزراعية ،والتي تعد �سوقاً
رق���م���ي���اً م��ت��ك��ام�ل ً
ا ي��ج��م��ع امل���زارع�ي�ن
وال��ت��ج��ار وامل�����س��ت��وردي��ن وامل�صدرين،

و�سال�سل الإم���داد والتوريد العربية
وال��ع��امل��ي��ة ،وت��ه��دف ل��دع��م امل�����زارع يف
امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة ،وت�����أم��ي�ن ال�سلة
الغذائية يف الوطن العربي.
ورك�����ز امل��ن��ت��دى ع��ل��ى خ��م�����س��ة حماور
رئي�سية وه��ي :حتول ال��ع��امل العربي
�إىل االقت�صاد الرقمي ،و�أثر االقت�صاد
ال��رق��م��ي ع��ل��ى ال��ت��ن��م��ي��ة امل�ستدامة،
واالجتاهات العاملية للتحول الرقمي،
وال��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك��ت��روين ،والتجارة
الإلكرتونية.
 عجائب الطبيعة..اح��ت��ف��ل��ت جم��م��وع��ة م���ن دول العامل
بعجائب الطبيعة ال�سبع اجلديدة يف
الهواء الطلق على من�صة اليوبيل يف

دبي"  13,457,400زي�����ارة منذ
افتتاحه يف الأول من �أكتوبر 2021
حتى  14فرباير اجلاري ،فيما بلغت
�أع������داد ال����زي����ارات االف�ترا���ض��ي��ة عرب
امل��ن�����ص��ات ال��رق��م��ي��ة �أك��ث�ر م���ن 121
مليون زيارة مدفوعة مبجموعة من
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�ترف��ي��ه��ي��ة امل��ت��اح��ة عرب
من�صة «اليف من �إك�سبو».

�إك�سبو  2020دبي.
وت�������ض���م ع���ج���ائ���ب ال��ط��ب��ي��ع��ة ال�سبع
غ���اب���ة م���ط�ي�رة ون���ه���ر الأم�����������ازون يف
�أم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة؛ وخ��ل��ي��ج ه��ا لونغ
يف ف���ي���ت���ن���ام؛ وج����زي����رة "جيجو" يف
كوريا اجلنوبية؛ و�شالالت "�إغوازو"
يف الأرج��ن��ت�ين وال��ب�رازي����ل؛ وجزيرة
"كومودو" يف �إن��دون��ي�����س��ي��ا؛ وجبل
تيبل يف جنوب �أفريقيا؛ ومتنزه نهر
بورتو "برن�سي�سا" اجلويف الوطني يف  -الأيام الوطنية..
الفلبني ،وقد اختريت هذه العجائب احتفلت ع��دد م��ن ال���دول امل�شاركة يف
ال�سبع بنا ًء على ا�ستطالع عاملي للر�أي �إك�سبو  2020دبي ب�أيامها الوطنية،
�أُج�����رى ع�بر الإن�ت�رن���ت ع���ام  2007حيث �شهد احل��دث العاملي االحتفال
ب��ه��دف و���ض��ع ق��ائ��م��ة لأف�����ض��ل املعامل باليوم الوطني لكل م��ن جمهوريات
تركيا ،وكينيا ،و�صربيا وكوبا ،و�سان
الطبيعية على م�ستوى العامل.
 -زي����ارات � ..سجل "�إك�سبو  2020مارينو.

كو�سوفو حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

احتفلت كو�سوفو بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي �أم�س االول ،مبجموعة
من العرو�ض التقليدية املفعمة باحليوية ،التي ُقدمت على من�صة الأمم يف
�ساحة الو�صل ،القلب الناب�ض لإك�سبو  2020دب��ي ،بح�ضور معايل الدكتور
�أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،ومعايل روزت��ا هيدري ،وزي��رة ال�صناعة وري��ادة الأعمال
والتجارة يف كو�سوفو ،وعدد من امل�س�ؤولني.

وقال معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي �إن جناح كو�سوفو ي�ستخدم الفن
كو�سيلة لت�سليط ال�ضوء على ال��رواب��ط التاريخية القائمة ب�ين ال��ب�لاد وبني
الثقافة الإ�سالمية والعربية� ،إىل جانب ا�ستعرا�ضه للمناظر الطبيعية اخلالبة
والهند�سة املعمارية التي تزخر بها البالد� ،إ�ضافة �إىل جهودهم الرامية نحو
حتقيق م�ستقبل م�ستدام.
و�أ�ضاف �أن العالقات الثنائية بني الإم��ارات وكو�سوفو تطورت على مر ال�سنني
لت�صبح قائمة على �شراكة اقت�صادية متكاملة ،حيث متخ�ض عنها �إبرام اتفاقيات
ترنو �إىل فتح �آف��اق جديدة عرب طائفة وا�سعة من املجاالت احليوية ،نحن يف

�إك�سبو  2020دبي نهدف �إىل خلق فر�ص جديدة لتوثيق �أوا�صر التعاون بني
بلدينا من �أجل امل�صلحة امل�شرتكة.
من جهتها قالت معايل روزتا هيدر " :لدينا فر�صة هائلة مل�شاركة ق�صتنا الفريدة
وتعزيز قيمنا امل�شرتكة وتعزيز العالقات مع احلكومات وال�شركات واملنظمات
وال�شخ�صيات مع الدولة امل�ضيفة وال��دول الأخ��رى امل�شاركة يف �إك�سبو 2020
دبي ،ن�شعر بالفخر لأن علمنا يرفرف بني �أعالم الدول الـ  192امل�شاركة؛ وهذه
ق�صة رائعة لأمتنا ول�شعبنا".
وتزخر كو�سوفو بالثقافة والفنون ال�شعبية ،حيث مت تقدمي العر�ض الثقايف

الذي يج�سد هذا اجلانب على نحو جلي على من�صة الأمم .وظهر �أفراد الفرقة
وه��م ي��رت��دون جمموعة م��ن الأزي����اء التقليدية ،وي�����ؤدون م��ن �أمن���اط الرق�ص
املختلفة ،مب��ا فيها رق�صة "�شوتا" ،وه��ي رق�صة �شعبية ُت��ق��دّم يف املهرجانات
ال�شعبية واملنا�سبات ،كما �أُ�ضيئت قبة الو�صل بعر�ض ب�صري غامر بعنوان
"االحتفال بكو�سوفو" .وي�صوّر جناح كو�سوفو ،الواقع يف منطقة التنقل ،الدولة
على �أنها مهد للفر�ص يف قلب البلقان ،ويركز اجلناح على �إظهار كو�سوفو ك�أمة
فتية نا�شئة ،وي�سلط ال�ضوء على الكيفية التي جتعل بها الرتكيبة ال�سكانية
والهوية الدولة الأحدث عهدا يف �أوروبا مكانا مواتيا لفر�ص اال�ستثمار.

بهدف توفري مرافق تدعم اجلوانب الرتفيهية و الريا�ضية واالجتماعية يف �إك�سبو  ... 2020تريندز ي�شارك يف ندوة حول:
بلدية مدينة �أبوظبي ت�ؤهل �أربع مناطق �ألعاب ً
أبوظبي
�
يف
أغرا�ض
ل
ا
متعدد
وملعبا
مفهوم االجتاهات العاملية واالخرتاقات التكنولوجية

•• �أبوظبي -الفجر:

�أجنزت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة
ل����دائ����رة ال���ب���ل���دي���ات وال���ن���ق���ل �أعمال
�إع����ادة ت���أه��ي��ل �أرب����ع م��ن��اط��ق �أل��ع��اب و
ملعبا متعدد الأغ��را���ض يف �أبوظبي،
وذل�����ك ���ض��م��ن �إط������ار احل���ر����ص على
توفري م�ساحات ترفيهية للعائالت
والأطفال وتعزيز التوا�صل بني �أفراد
املجتمع.
وق���د ���ش��م��ل��ت �أع���م���ال �إع�����ادة الت�أهيل
منطقة الأل��ع��اب يف حديقة الأحياء
الواقعة على �شارع املجرة يف احلو�ض
����ش���رق  ،38ب���ال���ق���رب م����ن املدر�سة
الهندية و قد ت�ضمنت �أع��م��ال �إعادة
ال��ت���أه��ي��ل مل��ن��اط��ق الأل���ع���اب � -صيانة
ج��م��ي��ع م���ع���دات الأل����ع����اب ال��ق��ائ��م��ة و
م��ق��اع��د اجل��ل��و���س و ���ص��ب �أر�ضيات
م���ط���اط���ي���ة م����ع ت�����ص��ام��ي��م تفاعلية
وتعليمية جل��ع��ل احل��دائ��ق ومناطق
الأل�����ع�����اب م����ؤه���ل���ة ل���ت���خ���دم اجلانب
ال�ترف��ي��ه��ي و التعليمي والريا�ضي
واالجتماعي.
وت��خ��دم م��ع��دات الأل���ع���اب باحلدائق
خمتلف الفئات العمرية ومبوا�صفات
عاملية و حتقق جميع معايري ال�سالمة
والأمان للم�ستخدمني.
ك��م��ا ت�ضمنت �أع���م���ال �إع�����ادة ت�أهيل

•• ابوظبي-الفجر:

امل���ل���ع���ب امل���ت���ع���دد الأغ������را�������ض �إزال�������ة
الأر���ض��ي��ات ال��ق��دمي��ة و �إع����ادة ر�صف
امللعب بالأ�سفلت وفقاً لأعلى املعايري
واملوا�صفات العاملية ،و�صيانة وت�أهيل
معدات امللعب وت�أهيل �أنظمة الإنارة
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ط��ل��اء و تخطيط
�أر�ضيات املالعب مبواد عالية اجلودة
ومقاومة للظروف الطبيعية ،ويتيح
امللعب املتعددة الأغرا�ض ممار�سة عدة
�أن�شطة مثل كرة القدم اخلما�سية –
ك���رة ال�����س��ل��ة – ال���ك���رة ال��ط��ائ��رة – و
كرة اليد ،وبهدف ت�أمني م�ستخدمي �أر�صفة حول امللعب و ممرات للم�شاة ،تعد �إ���ض��اف��ة ج��دي��دة مل��راف��ق الأحياء
ال�سكنية يف جزيرة �أبوظبي ،وت�ساهم
منطقة امللعب فقد مت تركيب �سياج لربط املالعب باملمرات القائمة.
م��ع��دين ح���ول امل��ل��ع��ب ،ك��م��ا مت �إن�شاء و �أك�����دت ال��ب��ل��دي��ة �أن ه����ذه املنطقة يف حت�سني مظهر املدينة.

�����ش����ارك م���رك���ز ت���ري���ن���دز للبحوث
واال����س���ت�������ش���ارات يف ن������دوة نظمها
اجل���ن���اح الإ����س���رائ���ي���ل���ي يف معر�ض
�إك�سبو  ،2020بالتعاون مع وزارة
اال���س��ت��خ��ب��ارات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة حتت
عنوان "م�سح الأف��ق يف �إ�سرائيل"،
منهجيته ،ومم��ار���س��ات��ه ،و�شبكته
الوطنية والإقليمية ،وذلك يف �إطار
ح��ر���ص "تريندز" ع��ل��ى احل�ضور
الفاعل يف ك��ل م��ا ي��دع��م الباحثني
ال�����ش��ب��اب وي���ؤه��ل��ه��م ،ومي��ك��ن��ه��م من
تقدمي ر�ؤى ا�ست�شرافية للتطورات
اجل��اري��ة ح��ول املو�ضوعات املت�صلة
ب�صنع امل�ستقبل واالبتكار والعطاء.
وم َّثل "تريندز" يف الندوة كل من
ال���ي���ازي���ة احل��و���س��ن��ي م���دي���رة �إدارة
الإع���ل��ام ،وع��ل��ي��اء اجل��ن��ي��ب��ي نائبة
مديرة �إدارة االت�صال اال�سرتاتيجي.
وتناولت الندوة مفهوم االجتاهات
العاملية واالخرتاقات التكنولوجية،
ودور االت��ف��اق الإبراهيمي لل�سالم
يف ت����وح����ي����د اجل������ه������ود مل����واج����ه����ة
التحديات املت�صلة بق�ضايا الزراعة،
وتكنولوجيا امل��ي��اه ،والتكنولوجيا
الطبية ،وتكنولوجيا الف�ضاء.

ك�����م�����ا ت�����ط�����رق�����ت ال���������ن���������دوة �إىل
اال�سرتاتيجيات الوطنية للتقنيات
املتقدمة مثل الأم���ن ال�سيرباين،
ودور م���ع���ر����ض �إك�������س���ب���و كمن�صة
ع��امل��ي��ة ل��ت��ق��دمي الأف���ك���ار اجلديدة،
وا�ستعر�ضت ا�ستمرارية وباء كورونا
يف االنت�شار ،وكيفية التعامل العاملي
املوحد ب�ش�أنه.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���ض��ت ال����ن����دوة ق�ضايا
حتقيق الأم��ن القومي ،من خالل
�أجهزة املخابرات والرتتيبات املدنية
ملواجهة اال�ضطرابات االقت�صادية
واملناخية جنباً �إىل جنب مع الأمن

امل�شروط والقوة الع�سكرية.
و�شددت الندوة على �أهمية حتديد
االجتاهات من �أجل توفري الإنذار
امل��ب��ك��ر ،وك�����س��ب امل���زي���د م���ن الوقت
ل�صناع القرار يف مواجهة الأو�ضاع
ال���ط���ارئ���ة ،م�����ش�يرة �إىل التجربة
الإ�سرائيلية يف �إن�شاء جمل�س وطني
حكومي ،باعتباره ال�شكل الوحيد
للتوجيه الفعلي يف �إ�سرائيل ،ي�ضم
معظم الوزارات احلكومية ،ومعظم
املنظمات الأمنية واال�ستخباراتية
ل��ل��ع��م��ل �����س����وي����اً وو�����ض����ع اخلطط
واال������س��ت��رات�����ي�����ج�����ي�����ات مل����واج����ه����ة

التحديات.
وق��ال��ت ال��ي��ازي��ة احل��و���س��ن��ي مديرة
�إدارة الإعالم مبركز "تريندز"� ،إن
هذه امل�شاركة ت�أتي يف �إط��ار حر�ص
ت���ري���ن���دز ع���ل���ى مت���ك�ي�ن الباحثني
ال�������ش���ب���اب و����ص���ق���ل خ�ب�رات���ه���م مبا
ميكنهم م��ن و���ض��ع ر�ؤى ،و�إج����راء
بحوث تت�صدى للتطورات الراهنة،
م�������ش�ي�رة �إىل �أن م����ك����ان احل����دث
وه��و �إك�سبو  ،2020ي���ؤك��د عاملية
"تريندز" وع���م���ل���ه ال����دائ����م من
�أج���ل ن�شر امل��ع��رف��ة وق��ي��م الت�سامح
والتعاي�ش وال�سالم.
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الفال�سي يزور اجلناح الإ�سباين يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي

–  "19من خالل ا�ستعرا�ض احللول وتي�سري احلوار و�إلهام العمل يف
•• دبي-وام:
املجاالت املهمة التي ت�ساهم يف بناء من��وذج االقت�صاد اجلديد ،م�شرياً
زار معايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة �إىل �أهمية املعر�ض اال�ستثنائية على اقت�صاد دولة الإمارات حيث �سيعمل
لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة  ،جناح مملكة �إ�سبانيا يف على حتقيق طفرة نوعية يف التبادالت التجارية واال�ستثمارية يف كافة
معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،والذي يقع يف منطقة اال�ستدامة ،ويحمل القطاعات ال�سيما املجاالت امل�ستقبلية.
�شعار "الذكاء من �أجل احلياة" ،حيث كان يف ا�ستقباله خوان �أندري�س ،واطلع معايل الفال�سي خالل الزيارة على ت�صميم اجلناح الذي ي�شتق
املفو�ض العام لإ�سبانيا ،وجولييتا كازانوفا ،امللحق التجاري بال�سفارة من �شعاره "الذكاء من �أجل احلياة" ،حيث �صمم من مواد م�ستدامة
ويعمل على ّ
الإ�سبانية لدى الدولة.
تلطيف درجات احلرارة املرتفعة ،بينما زينت جدران بوابته
ً
2020
إك�سبو
�
معر�ض
أن
�
الفال�سي
بالهول
أحمد
و�أكد معايل الدكتور �
بحقائق تاريخية عن الأندل�س ،تعزيزا للروابط امل�شرتكة بني �إ�سبانيا
دب��ي ي�شكل فر�صة مهمة ومم��ي��زة لتنمية االقت�صادات العاملية ،حيث والعامل العربي ،وت�أكيد روح احل�ضارة الإ�سالمية ال�ضاربة بجذورها يف
ي�سهم يف خلق منوذج اقت�صادي م�ستدام ملرحلة ما بعد جائحة "كوفيد تاريخ الدولة الأندل�سية التي مهدت للتقدم والنمو يف كل امل�ستويات.

وي�ستعر�ض اجلناح مفهوم اال�ستدامة بطريقة �شمولية مع تطلعات
م�ستقبلية ت�ستند �إىل تطوير �أف��ك��ار م��ن �ش�أنها حتقيق ال��ت��وازن بني
احتياجات الإن�سان املتزايدة والأنظمة التي تولد احلياة على الأر�ض
وحت��اف��ظ عليها .وي�سلط اجل��ن��اح ال�ضوء على ال��رواب��ط ب�ين �إ�سبانيا
وال��ع��امل العربي؛ وميثل من��وذج��اً ل�ل�إب��داع ال��ذك��ي ال��ق��ادر على توحيد
ال�شعوب حول م�شروعات م�ستدامة يف جماالت العلوم والتقنية والإنتاج
والتعليم والفن.
وق��د حققت ال��ع�لاق��ات االقت�صادية الإم��ارات��ي��ة الإ�سبانية على مدى
ال�سنوات املا�ضية تطوراً متوا�ص ً
ال حيث ُتعد �ساد�س �أكرب �شريك �أوروبي
لدولة الإم��ارات يف  ،2021وت�ستحوذ على  5%من �إجمايل التجارة
الإماراتية غري النفطية للدولة مع دول االحتاد الأوروبي ،كما �أن ال�سوق

الإ�سباين ميثل �أحد �أهم الأ�سواق العاملية ذات الأولوية ملجتمع الأعمال
واال�ستثمار الإماراتي حيث تبلغ اال�ستثمارات الإماراتية ب�إ�سبانيا �أكرث
من  4.3مليار دوالر.
و�شهد حجم التجارة اخلارجية غري النفطية بني البلدين منواً خالل
ع��ام  2021بن�سبة  % 17مقارنة م��ع ع��ام  2020بقيمة مبادالت
جتارية ت�صل �إىل  2.6مليار دوالر.
كما حققت ال�صادرات الإماراتية غري النفطية �إىل �إ�سبانيا قفزة خالل
ع���ام  2021ب��و���ص��ول��ه��ا �إىل  350م��ل��ي��ون دوالر ،وه���و �ضعف حجم
ال�����ص��ادرات ل��ع��ام  ،2020وخا�صة يف منتجات الأمل��ن��ي��وم ،حيث تعترب
�إ�سبانيا ث��اين �أه���م الأ���س��واق الأوروب���ي���ة امل�����س��ت��وردة للأملنيوم م��ن دولة
الإمارات.

م�س�ؤولون عمانيون لـ (وام)� :إك�سبو دبي فر�صة مهمة لطرح �إبداعات وابتكارات ال�شباب العماين
•• دبي-وام:

�أعلن �سعادة هيثم ال�ساملي الرئي�س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ب���ور����ص���ة م�سقط،
ع����ن �إط���ل���اق م�����س��اب��ق��ات رقمية؛
لال�ستفادة من العقول ال�شابة يف
�سلطنة ع��م��ان خا�صة يف الربامج
التقنية احلديثة؛ من �أجل تطوير
الأ����س���واق امل��ال��ي��ة وت��ط��وي��ر املعرفة
يف ال���ت���داوالت ب��الأ���س��واق العاملية،
ون���ق���ل امل���ع���رف���ة ،وزي�������ادة التوعية
اال�ستثمارية فيما يخ�ص �أ�سواق
امل���ال با�ستخدام تقنيات حديثة ،
م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ي م��و���ض��وع��ات معر�ض
�إك�سبو  2020دبي الدويل.
ولفت الرئي�س التنفيذي لبور�صة
م�سقط ،يف ت�صريح لوكالة �أنباء
الإم�����������ارات "وام" ،ع���ل���ى هام�ش

فعاليات منتدى "مكعب ال�شباب
املبتكر" ل�����س��ل��ط��ن��ة ع����م����ان� ،إىل
�أن ال��ع��امل يعي�ش ع�����ص��ر التحول
ال���رق���م���ي وت������أث��ي��ره ع���ل���ي جميع
امل���ج���االت ،ق��ائ�ل ً
ا" :القطاع املايل
ت�����أث����ر ك����ث��ي�راً ب���ه���ذه ال���ت���ق���ن���ي���ات ،
ون����ح����اول يف ع���م���ان �أن ن�ستوعب
تلك التقنيات م��ن خ�لال تطوير
الأع����م����ال ال���ت���ي ت��ن��ا���س��ب الأجيال
القادمة ،التي تعتمد علي تقنيات
وب���رام���ج ج���دي���دة ك��ال��ب��ل��وك��ت�����ش�ين ،
والأدوات اال�ستثمارية املختلفة ،
نريد �أن نواكب الأ���ص��ول الرقمية
وخ��ل��ق �أ����س���واق ج��دي��دة  ،مل��ا تتمتع
به من فر�ص واعدة لال�ستثمار يف
الأ�صول الرقمية ".
وحول توافق ر�ؤية عمان مع �شعار
م��ع��ر���ض �إك�����س��ب��و  ، 2020تابع

�سعادته قائ ً
ال " :التقنية هي عامل
ك��ب�ير م��ت��داخ��ل وت��رك��ي��ز املعر�ض
ال���ع���امل���ي اك�����س��ب��و دب����ي ع��ل��ي �شعار
تالقي الأفكار والعقول؛ هو حمور
م��ه��م ،وب��ال��ف��ع��ل ن��ح��ن ن��ب��ح��ث عن
هذه العقول ونحاول �أن نطورها ،

من خالل تدريبهم على التقنيات
الرقمية وعلى الأنظمة الرقمية
العاملية ،فمث ً
ال نحن ن�ستخدم يف
البور�صة نظام ي��ورو نيك�ست وهو
النظام امل�ستخدم يف �أوروب���ا ب�شكل
�أ���س��ا���س��ي ،وه���و م���ن �أق�����وى �أنظمة

ال���ت���داول امل���وج���ودة عامليا" وحول
���س��ب��ل ج����ذب ال�����ش��ب��اب ال��ع��م��اين يف
جم���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي� ،أردف:
"مت الإع��ل�ان ع��ن م�سابقتني يف
جم���ال الأل���ع���اب امل��ال��ي��ة ،وال��ت�راث
والثقافة والبيئة العمانية مببالغ
مالية ،وم�سابقه يف الفن الرقمي،
ويتناف�س �شباب العامل مع �شباب
ع����م����ان ع���ل���ى ه������ذه اجل�����وائ�����ز من
م��ن��ط��ل��ق ت��وا���ص��ل ال��ع��ق��ول و�صنع
امل�ستقبل واحل��ف��اظ ع��ل��ى الرتاث
وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��امل��ي يف ظ���ل انت�شار
العامل االفرتا�ضي".
ب��دوره� ،أك��د د� .سامل ال�شعيلي من
وزارة النقل واالت�صاالت العمانية،
�أن دعم احلكومات العربية جلانب
االب��ت��ك��ار والإب����داع� ،أ�صبح �ضرورة
مُلحة يف ع�صر الثورة التكنولوجية

ال��راب��ع��ة  ،وجميع ال���دول تتناف�س
م��ن �أج���ل تطبيق تقنيات التحول
الرقمي ،من �أجل ت�سهيل اخلدمات
احلكومية وقطاعات الأعمال � ،أو
اخلا�ص ب�شكل عام.
و�أو����ض���ح "ال�شعيلي" يف ت�صريح
خ��ا���ص ل��ـ " وام "� ،أن �إق��ام��ة مثل
هذه الفعاليات التي ت�شجع ال�شباب
علي االبتكار ،وحت��دي��داً يف من�صة
عاملية مثل �إك�سبو  2020دب��ي ،
ي���أت��ي م��ت��واف��ق��اً م��ع �شعار املعر�ض
العاملي من تالقي الأفكار واملعرفة
 ،وامل�����ش��ارك��ون يف امل��ع��ر���ض يبدون
رغ��ب��ت��ه��م ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ي ثقافات
ال����دول الآخ�����ري ،واال���س��ت��ف��ادة من
التجارب والتقنيات احلديثة والتي
ت���دخ���ل يف ك���ل ق���ط���اع���ات احلياة:
م��ن ال�����ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م والتجارة

والعمليات اللوج�ستية.
وح����ول ال��ف��ر���ص االب��ت��ك��اري��ة التي
يقدمها اجلناح العماين يف �إك�سبو
دبي ،قال ُتعد ال�سلطنة �أر�ض خ�صبة
مل�شاركة الأفكار وطرح �أفكار االبتكار
 ،خ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بالتقنيات
احل��دي��ث��ة ،وال���ذك���اء اال�صطناعي
والف�ضاء  ،وبرامج التحول الرقمي
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والأم������ن ال�����س��ي�براين واخل���دم���ات
االل��ك�ترون��ي��ة  ،ت��زام��ن��اً م��ع الر�ؤية
اال�سرتاتيجية لالقت�صاد الرقمي
التي �أطلقت م�ؤخراً والتي انبثقت
م��ن ر�ؤي���ة ع��م��ان  ، 2040ف�ض ً
ال
ع��ن احت�ضان الأع��م��ال الإبداعية
ب��داي��ة م��ن الت�أ�سي�س و���ص��و ًال �إىل
�سوق العمل وريادة الأعمال.

جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي ي�ستعر�ض دور الن�ساء يف تبني
الأ�ساليب الزراعية احلديثة لتخطي التحديات العاملية للغذاء
•• ..دبي �إك�سبو – الفجر

ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين
ا���س��ت�����ض��اف ج���ن���اح امل�������ر�أة يف �إك�سبو
 2020دب��ي فعالية مميزة بعنوان
"الن�ساء يف �شبه اجل��زي��رة العربية
والإ��������س���ل���ام :امل����������ر�أة خ���ل���ف ازده�������ار
ال�صحراء" وذل����ك ���ض��م��ن فعاليات
و�سبُل العي�ش،
�أ�سبوع الغذاء والزراعة ُ
ح��ي��ث ا�ستعر�ضت رائ�����دات يف جمال
ال��زراع��ة والبيئة م��ن دول��ة الإم���ارات
وم�صر وتون�س وامل��غ��رب دور الن�ساء
يف تبني الأ�ساليب الزراعية احلديثة
لتخطي التحديات العاملية للغذاء،
وال���دور التحفيزي ال��ذي �أدت���ه املر�أة
يف العامل العربي والإ�سالمي يف ن�شر
القيم اجليدة ب�ش�أن الطعام والزراعة
و�سبُل العي�ش.
ُ
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ط��ري��ف��ة عجيف

ال��زع��اب��ي ،م��دي��رة كلية دب��ي التقنية
للطالبات�" :ساهمت املر�أة يف احلفاظ
ع��ل��ى الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي يف منطقتنا.
وي���وف���ر امل����زارع����ون �أ����ص���ح���اب امل����زارع
ال�صغرية ،رجاال ون�ساء ،ما ي�صل �إىل
 80%من جميع املواد الغذائية يف
�آ�سيا و�أفريقيا جنوب ال�صحراء".
و�أ�ضافت" :يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،متثل الن�ساء 21%
ف��ق��ط م��ن �إج��م��ايل ال��ق��وى العاملة،
وت�ساهمن بن�سبة  18%يف �إجمايل
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة .ول����و مت
ت�����ض��ي��ي��ق ال��ف��ج��وة ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين يف
العمل خ�لال ال��ع��ق��ود املا�ضية ،لكان
م��ع��دل من��و ال��ن��اجت املحلي الإجمايل
يف امل��ن��ط��ق��ة ق��د ارت��ف��ع �إىل تريليون
دوالر �أمريكي .هذه فر�صة اقت�صادية
�ضخمة �ضائعة".
ه���ن���اك �أي�����ض��ا ع���واق���ب �أخ������رى لعدم
متثيل امل����ر�أة يف ال��ب��ح��ث والتطوير،

حيث ت�شري الدرا�سات �إىل �أن التوازن
ب��ي��ن اجل���ن�������س�ي�ن ي���ح���� ّ���س���ن االب���ت���ك���ار
والإنتاجية و�أن املر�أة عن�صر حا�سم يف
االبتكار .عالوة على ذلك ،من املرجح
�أي�ضا �أن يخرتق العلم لأن عددا �أكرب
م��ن ال��ب��اح��ث��ات يف ف���رق ع��م��ل ي�سهل
ق�����درا �أك��ب��ر م���ن الإب�������داع والتفكري
االبتكاري.
وقالت الدكتورة وفاء في�صل اليماين،
الباحث امل�ساعد يف ق�سم جودة الرتبة
يف هيئة البيئة يف �أب��وظ��ب��ي" :وفرت
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف دول���ة الإم����ارات
فر�صا مت�ساوية للعمل وامل�شاركة يف
م�����س�يرة ال��ت��ن��م��ي��ة .ون��ح��ن ن��ت��ع��اون يف
هيئة البيئة – �أبوظبي مع يوزيلندا
على تطوير م�شاريع بحثية لتعزيز
الأمن الغذائي واملائي يف جميع �أنحاء
دول���ة الإمارات" ،م�شرية �إىل وجود
 20مليون �شجرة من �أنواع خمتلفة
يف �أبوظبي.

و�أكدت على �أهمية ن�شر الوعي ب�أهمية
ال��ت��ع��اون للت�صدي للتغيرّ املناخي،
قائلة �إن��ه م��ن خ�لال التطوع ،ميكن
للن�ساء امل�ساهمة يف هذا القطاع ،عرب
ال��ب��دء مب�����ش��اري��ع زراع��ي��ة ب�سيطة يف
حديقة املنزل مثال .وتابعت" :ميكن
لهذه املمار�سة �أن تتحول �إىل هواية،
و�أن تنت�شر ب�شكل �أكرب يف املجتمعات.
ويف ال��وق��ت ذات���ه ،م��ن امل��ه��م ا�ستمرار
ال��ب��ح��ث ع���ن ح��ل��ول ج���دي���دة لتوفري
امل��ي��اه واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وتبني
ممار�سات م�ستدامة".
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ���ش�يري��ن فتحي،
الأ�ستاذ امل�ساعد يف الزراعة االقت�صادية
ومكافحة الت�صحر من م�صر" :املر�أة
هي مفتاح التقدم والتطور يف جمال
دع����م م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ط��ع��ام وال����زراع����ة؛
ون��ح��ن ن��ع��م��ل ع��ل��ى متكينها يف هذا
امل��ج��ال ،ون��ق��دم ال��ت��دري��ب للمزارعني
يف ع����دة م��ن��اط��ق يف م�����ص��ر جتعلهم

يحققون املزيد من الأرباح ،ومتكنهم
م����ن ت���ط���وي���ر �أع���م���ال���ه���م م����ن خالل
اعتنائهم باملحا�صيل وزراع���ة حبوب
ال��ك��ي��ن��وا ،ون��ع��ل��م��ه��م ك��ي��ف ي�صنعون
�أغذية متنوعة مثل املعجنات".
وب��خ�����ص��و���ص ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الذكية
ودوره���������ا يف دع�����م ال������زراع������ة ،قالت
الدكتورة مروة ح�سيني ،وهي باحثة
يف املعهد الوطني للبحوث الزراعية
م��ن تون�س" :وفرنا تطبيقا للن�ساء
ي�����س��اع��ده��م يف ت���وف�ي�ر ج�����ودة عالية
ملزروعاتهم؛ وم��ن ال�ضروري توفري
امل��زي��د م��ن التطبيقات بلغتهم الأم
ل��ت��دع��م��ه��م؛ ون��ع��م��ل م���ع امل���زارع�ي�ن
ال���س��ت��خ��دام تطبيقات �سهلة لإيجاد
ق��ن��وات ت�سمح للمزارعني بالرتويج
مل���ن���ت���ج���ات���ه���م وب���ي���ع���ه���ا للم�ستخدم
النهائي".
وعرب ات�صال مرئي ،قالت الدكتورة
ح�سناء احل���راك ،وه��ي خبرية دولية

يف ال�صناعات الغذائية م��ن املغرب:
"نعمل ع���ل���ى حت���ق���ي���ق التح�سني
امل�ستمر جل��ودة املحا�صيل يف املزارع
يف امل��غ��رب؛ و�أن���ا �أول ام���ر�أة يف املغرب
�أع����م����ل يف ه������ذا ال����ق����ط����اع ،وحققت
الكثري من النجاحات من خالل دعم
امل��زارع��ات م��ن خ�لال تقدمي املعرفة
واال���س��ت�����ش��ارات ل��ل��م��زارع�ين ،وه���ذا له
�أكرث اقت�صادي كبري على املجتمع".
�أدارت الفعالية �أم�يرة خالد ،املبدعة
يف جمال الت�سجيل ال�صوتي؛ وقالت:
"�إك�سبو من�صة للتغيري وت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ى دور امل�����ر�أة امل�����س��ل��م��ة يف
حتقيق �أه���داف التنمية امل�ستدامة؛

واملر�أة يف العامل العربي متار�س دورا
حموريا يف رحلة التقدم".
ي��ج��م��ع �أ�����س����ب����وع ال����غ����ذاء وال����زراع����ة
و� ُ���س��� ُب���ل ال��ع��ي�����ش ،ال�����ذي ي��ن��ع��ق��د من
�أم�������س ح��ت��ى  23ف�ب�راي���ر اجل�����اري،
�ص ّناع التغيري واملبتكرين والأطراف
املعنية على ام��ت��داد �سل�سلة القيمة
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،لت�سليط ال�ضوء
على النظم الغذائية الأكرث �إنتاجية
والأك�ثر �شموال للفقراء واملهم�شني،
وامل�����س��ت��دام��ة ب��ي��ئ��ي��ا ،وال����ق����ادرة على
التحمل والتك ُّيف ،والتي توفر طعاما
�صحيا ومغذيا.
وي ّ
ُنظم �أ�سبوع الغذاء والزراعة و�سبل

العي�ش بالتعاون بني �إك�سبو 2020
دب��ي ووزارة التغري امل��ن��اخ��ي والبيئة
ل��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة،
و�شركة بيب�سيكو ،ال�شريك الر�سمي
ل��ل��م�����ش��روب��ات وال���وج���ب���ات اخلفيفة
لإك�سبو  2020دبي؛ وي�ضم الأ�سبوع
ال���ع���دي���د م����ن اجل���ل�������س���ات النقا�شية
للخرباء ،مبا يف ذلك منتدى �أعمال
الغذاء وال��زراع��ة و�سبل العي�ش"21
ف�براي��ر اجلاري" وف��ع��ال��ي��ة رئي�سية
ب��ع��ن��وان ط��ع��ام �صحي للجميع "20
فرباير" .و�ستقام الفعاليتان يف مركز
دب���ي ل��ل��م��ع��ار���ض ،يف �إك�����س��ب��و 2020
دبي.

جنة يجب حمايتها و�أر�ض التنوع والفر�ص وبفيلم يوثق �أول
رحلة بحرية �شعار جناح بابوا غينيا اجلديدة يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

حت��ت ���ش��ع��ار ح��م��اي��ة ال��ق��دمي واح��ت�����ض��ان اجل��دي��د دع���ى ج��ن��اح ب��اب��وا غينيا
اجلديدة يف �أك�سبو  ، 2020زواره �إىل اكت�شاف كيف يعي�ش ما يقرب من
 40%من ال�سكان منط حياة طبيعية ذاتي اال�ستدامة ،ور�ؤية الفر�ص
التجارية واال�ستثمارية يف ال��دول��ة واال�ستمتاع مب�شاهدة كيفية �صيد
الأ�سماك و�أ�شهر املعادن والطاقة امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل اكت�شاف ثالث
�أكرب م�ساحة من الغابات اال�ستوائية املمطرة على كوكب الأر�ض ،معلنة من
جناحها على �أنها دولة متنوعة تفتح �أبوابها للتجارة واال�ستثمار امل�ستدام،
كما �أنها تقع يف جنوب غرب املحيط الهادئ ،وتعترب واحدة من �أكرث بلدان
العامل تنوعا من حيث الثقافة ،و م�شجعة لال�ستثمار يف جمال الزراعة
واملعادن الطبيعية.
ي�سلط جناح ب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة يف �أك�سبو  2020ال�ضوء على مناخ
الدولة وطبيعتها اخلالبة ،والفر�ص املتعددة لال�ستثمار خا�صة و�أنها تتمتع
ببحريات و�أنهار وتنوع يف الرتكيبة ال�سكانية وتعترب من �أقدم احل�ضارات
الب�شرية ،وج��اء الت�صميم اخلارجي مواكباً لطبيعتها حيث �شكل املنظر
اخلارجي للطبيعة ووجوه ال�سكان الأ�صليني ،واعتمد على �أنها تعد �أر�ض
العجائب �أو هكذا ا�شتهرت عرب التاريخ ،وقد ا�ستمد هذا الو�صف لكونها
من الأرا�ضي التى نبتت فيها �أن��واع كثرية من النباتات ومل جترى عليها

لهذا الوقت �أي درا�سة ومل يطلق عليها �أ�سماء تعرفها ،بالإ�ضافة �إىل وجود
�أنواع م�ألوفة من الأ�شجار مثل املانغروف وال�سحلبيات والزنابق ،والنخيل،
والأ�شجار النادرة ،مثل الكويال والأرز وغريهما ،ما ي�شكل الغطاء الأخ�ضر
الذي يك�سو �أر�ضها من جميع االجتاهات ،وتعترب من املناطق التى ال تعاين
من االحتبا�س احلراري �أو التغري املناخي لكثافة �أ�شجارها وتنوع نبتاتها.
وم��ع دخ��ول اجلناح من الداخل يكت�شف الزائر �أن اجلناح قد �صمم على
�شكل غرف من ثالث �أ�ضلع وكل �ضلع احتوى على لوحات وجدريات طعمت
بالبيانات للتعريف بالثقافة والعادات والتقاليد واحل�ضارة القدمية ،وما
ت�سعى لتحقيقه يف امل�ستقبل ،وكل غرفة من تلك الغرف لها عنوان يتما�شى
مع مرحلة من مراحل تطورها ،فمنها ما عنون ب�أر�ض التنوع والفر�ص
وا�شتملت على مناظر طبيعية ل�شواطئ املحيط ،واخرى كتب عليها جنة
يجب حمايتها ،وجاء يف جدارية ب�أن بابوا غينيا اجلديدة ت�ضم كل ما جتود
به الطبيعة من جبال و�سهول وغابات م�ستنقعية وا�ستوائية وجز وبحار،
ف�أقل ما تو�صف به �أنها جنة يف الأر�ض متتد من �أعلى اجلبال �إىل اجلزر
ال�صغرية التى تخلب الباب كل من تقع عليها عيناه ،كما تتميز بطبيعة
جغرافية تت�سم بالتنوع والوافر وبالوعورة ال�شديدة يف بع�ض الأماكن،
عالوة على وجود �أنهار مثل �سيبيك وفالي ي�صنعان بحريات ومنظومات
بيئية عديدة ومتنوعة.
وي��ع��ر���ض اجل��ن��اح يف اح���د ال��غ��رف ل��وح��ة للمحيط دون عليها بالعربي

واالجنليزي� ،أن املحيط ي�ستحق �أن يحظى ببع�ض االهتمام ملا يحتويه من
تنوع بيئي هائل ،وقد فازت بابوا غينيا اجلديدة بجوائز عاملية من خالل
الكم الهائل من ال�صور الفوتوغراف امللتقطة حتت الكاء التى ا�شتهرت
با�سم جنة الت�صوير حتت امل��اء ،خا�صة و�أن يف الأع��م��اق �أك�ثر من �ضعفي
الكائنات البحرية التى ميكن �أن جندها يف البحر االحمر.
ي�ستقطب جناح بابوا غينيا اجلديدة امل�ستثمرين ورجال الأعمال لل�شراكة
والتعاون واال�ستثمار فيها ،حيث �أنها �أر�ض بكر يف حاجة �إىل بنية حتتية،
وت�أ�سي�س م��ط��ارات لالت�صال ج��وي لكافة ال��وج��ه��ات العاملية الرئي�سية،
ومازلت حتتاج �إىل طرق بالإ�ضافة �إىل ات�صال بال�شبكة الدولية لالت�صال.
ل��ذل��ك حت��ت��اج �إىل م�ستثمرين وخ�ب�راء ي�ساعدوها يف تخطيط وتقدمي
نظام بطريقة م�ستدامة ،لتحقيق مكا�سب متبادلة كما حتتاج �إىل خطط
حترتم وتدعم احلفاظ على البيئة حتى تتمكن من اال�ستمرار يف ال�سالم
والتعاي�ش يف توازن مع الطبيعة كجزء من جدول الأعمال العاملي لإنقاذ
كوكب الأر�ض من التدمري الذاتي ،والت�صدي للتغري املناخي الذي ي�سعى
العامل لتفاديه و�إعادة التوازن البيئي مل�ساره ال�صحيح.
كما تروج بابوا غينيا نف�سها عرب جناحها ب�أك�سبو كدولة واعدة ،لها ر�ؤية
لت�صبح يف م�صاف ال��دول الغنية وامل�ستدامة ،وذل��ك من خ�لال نبذة عن
فيلم يوثق �أول رحلة بحرية من نوعها يف العامل ب�شكل تقليدي بهدف
ذك��ر امل���وروث الثقايف وتر�سيخ مفهوم احل�����ض��ارة ،م��ع حتديد رك��ن خا�ص

للم�شغوالت اليدوية وال�صناعات احلرفية املتنوعة ذات الطابع املحلي
وامل�صنعة من اخلامات الطبيعية التى تعود �إىل البيئة اخل�ضراء
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  127ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده

املنفذ �ضده  /مركز ال�شارقة لال�ستثمار ذ.م.م
العنوان :ال�شارقة  -النهدة  -خلف �شارع االحتاد  -مكتب رقم  111طابق رقم  - 1هاتف رقم 0507274076
ل�صالح طالب التنفيذ  /ال�شيخ خالد في�صل خالد �سلطان القا�سمي
تعلن حمكمة ال�شارقة االب��ت��دائ��ي��ة االحت��ادي��ة للجميع ب���أن��ه �سينعقد م���زاد علني وذل���ك على م��وق��ع االم����ارات ل��ل��م��زادات http://www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم اخلمي�س املوافق  ,24/02/2022وذلك لبيع العقارات العائدة ملكيتها
للمنفذ �ضده و�أو���ص��اف العقارات على النحو التايل  :قطعة رق��م  1/22ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب���إم��ارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم
 690,000درهم (�ستمائة وت�سعون �ألف درهم) ،وهو عبارة عن (ار�ض ف�ضاء).
قطعة رقم  38/1ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  1,095,000 :درهم (مليون وخم�سة وت�سعون �ألف درهم)،
وهو عبارة عن (ار�ض ف�ضاء).
قطعة رقم  52/1ملك مبنطقة عرقوب ال�صناعية ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التقييم  1,050,000 :درهم (مليون وخم�سون �ألف درهم) ،وهو
عبارة عن (ار�ض ف�ضاء).
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع
املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

عن /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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�أخبـار الإمـارات
اجلامعة القا�سمية تنظم جل�سة حوارية عن كتاب «ر�سائل جوهرية» لل�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي
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•• ال�شارقة-الفجر:
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نظمت اجلامعة القا�سمية جل�سة ثقافية بعنوان "رحلة يف كتاب" قدمتها
�سعادة الأ�ستاذة �صاحلة غاب�ش املدير العام وامل�ست�شارة الثقافية يف املكتب
الثقايف والإعالمي باملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة .
ناق�شت اجلل�سة كتاب «ر�سائل جوهرية» لقرينة �صاحب ال�سم ّو حاكم
ال�شارقة �سم ّو ال�شيخة ج��واه��ر بنت حممد القا�سمي ،رئي�سة املجل�س
الأع��ل��ى ل�ش�ؤون الأ���س��رة� ،إذ قالت �صاحلة غاب�ش�« :إن �أج��م��ل م��ا يحلم
به كاتب �أن ي�صدر له كتاب ،لكن حلم �سموها هو �أن يتحقق حمتوى
كتابها ،فكل جزء من هذه الر�سائل التي كتبتها وقدمتها �سم ّو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي يقدم قيم ًة جليل ًة وخدم ًة عظيم ًة لكل فئة
من الب�شر ،ويجعل من الأ�سرة حمو ًرا لكل ما جاء فيه نظراً لالهتمام

اخلا�ص الذي توليه �سم ّوها لهذا الكيان املهم يف بناء املجتمعات.
و�أ�ضافت قائلة�« :إنها ر�سائل موجهة للمجتمع بفئاته الب�شرية وبراجمه
اخلدمية ،فهي ر�سائل عن الأ�سرة وللأ�سرة وعن الأطفال وللأطفال،
وكذلك عن ال�شباب والفتيات ولهم ول�� ُه��نَّ جمي ًعا ،وع��ن امل���ر�أة ولها...
وللإن�سان يف كل مكان ،وهي ر�سائل تعك�س حاجة النا�س لل�صحة والفنون
والثقافة وحاجتهم لالنتماء للوطن.
وك�شفت �صاحلة غاب�ش ع��ن �أن �سم ّو ال�شيخة ج��واه��ر وجهت ب���أن يتم
حتويل الكتاب بعد ذلك �إىل كتيبات حتمل الر�سائل اخلا�صة املوجهة لكل
فئة مل�ساعدتها على الرتكيز فيما يخ�صها من ر�سائل ،و�ستكون البداية
مع الر�سائل املوجهة للأجيال ال�صغرية التي حتمل عنوان�" :إىل �أبنائي
وبناتي مع التحية"
وقدمت غاب�شً ،
عر�ضا للمحاور التي ت�ضمنها الكتاب ،م�شرية �إىل بع�ض

النماذج من الر�سائل على اختالف املحاور التي تعرب عنها .وحتدثت عن
�أهمية هذا الكتاب لكل فرد يف املجتمع ،والذي يعد قيمة معرفية وثقافية
وتوعوية يف املكتبة الإماراتية والعربية.
و�أكدت �أهمية الكتاب الذي يحتوي على الكثري من الر�سائل التي كتبتها
�سم ّوها يف ع�شرة حماور للمر�أة والأ�سرة ب�أكملها ،كما يحتوي الكتاب على
الكثري من العبارات واملعاين املوجهة لفرق العمل ،و�أهمية غر�س قيم
ومبادئ العمل القائمة على احلب واالحرتام والعطاء.
و�أو�ضحت �صاحلة غاب�ش �أن املحور الأول وهو «الأ�سرة وحلم اال�ستقرار»
هو حمور ا�سرتاتيجي بينت فيه �سم ّو ال�شيخة جواهر �أن بناء الأ�سرة
امل�ستقرة يبد�أ قبل ال��زواج يف اختيار الزوجة ال�صاحلة واختيار الزوج
ال�صالح  ،فنقر�أ "يجب �أن يعرف كل فرد م�س�ؤوليته جتاه �أ�سرته  ،فال
يكون �سب ًبا للتوتر والقلق فيها؛ بل يكون �سب ًبا للفرح وال�سعادة وال�شعور

بالأمان� ،أريد �أن �أقول اتقوا اهلل يف �أ�سركم.
و�أكدت �صاحلة �أنه مل يفت الكاتبة �سم ّو ال�شيخة جواهر �أن تتحدث عن
دور امل��ر�أة يف املجتمع ،ف�أكدت يف ف�صل عنوانه "املر�أة احل�ضور الأهم":
املر�أة رفيقة يف البناء وحتقيق املكت�سبات ،ور�سم خطط التنمية والنه�ضة
وامل�شاركة يف تنفيذها بكل ما �أوتيت من �إبداع وا�ستعداد وفكر .
وا�ستمرت �سعادة �صاحلة غاب�ش يف ا�ستعرا�ض املحاور الأخ��رى :مناهج
احلياة ،الإم���ارات وطني� ،صحتنا ،امل�ؤ�س�سات وحتديات العمل ،الثقافة
وغريها.
وف��ى نهاية اللقاء ك��رم الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��واد اخللف مدير اجلامعة
القا�سمية �صاحلة غاب�ش مبنحها درع اجلامعة  ،تقديرا مل�شاركتها
الإيجابية و�إث��رائ��ه��ا احلديث باجلل�سة احل��واري��ة التى حظيت بتفاعل
كبري بني الطلبة و�أع�ضاء الهيئتني الأكادميية والإدارية .

على هام�ش امل�ؤمتر الثاين والثالثني لالحتاد الربملاين العربي

�صقر غبا�ش يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع رئي�س جمل�س النواب امل�صري
•• القاهرة-الفجر:

التقى معايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س الوطني االحتادي ،معايل
امل�ست�شار الدكتور حنفي اجلبايل.
رئي�س جمل�س النواب بجمهورية
م�صر العربية علي هام�ش �أعمال
امل�ؤمتر الثاين والثالثني لالحتاد
ال��ب�رمل����اين ال���ع���رب���ي ،اامل���ن���ع���ق���د يف
مدينة القاهرة بجمهورية م�صر
العربية  ،حتت عنوان "الت�ضامن
العربي".
ح�ضر اللقاء �سعادة كل من  :حمد
�أح���م���د ال��رح��وم��ي ال��ن��ائ��ب الأول
لرئي�س املجل�س الوطني االحتادي
و نا�صر حممد اليماحي وعبيد
خلفان الغول ال�سالمي و ناعمة
ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ن�����ص��وري و�أحمد
ع��ب��داهلل ال�شحي وعائ�شة را�شد
ل��ي��ت��ي��م �أع�����ض��اء امل��ج��ل�����س الوطني
االحت���ادي و �سعادة الدكتور عمر

النعيمي الأم�ين العامة للمجل�س
 ،و���س��ع��ادة ع��ف��راء را���ش��د الب�سطي
الأم��ي�ن ال��ع��ام امل�����س��اع��د لالت�صال
الربملاين باملجل�س.
ويف بداية االجتماع رحب معايل

���ص��ق��ر غ��ب��ا���ش ،مب��ع��ايل امل�ست�شار
ال��دك��ت��ور ح��ن��ف��ي اجل���ب���ايل رئي�س
جمل�س النواب امل�صري ،وم�شاركتة
يف �أعمال امل�ؤمتر الثاين والثالثون
لالحتاد الربملاين العربي  ،م�ؤكدا

علي ان جمهورية م�صرالعربية
مت��ث��ل ب��ي��ت ك��ل ال���ع���رب ،ك��م��ا ثمن
ج���ه���ود وت����ع����اون جم��ل�����س النواب
امل�صري يف �إجناح هذ امل�ؤمتر .
ك��م��ا ا����ش���ار م��ع��ايل ���ص��ق��ر غبا�ش،

اىل ق�������دم وع������راق������ة احل���������ض����ارة
امل�صرية ،و�أ�شاد بحجم الإجنازات
والتطورات الوا�سعة التي �شاهدها
وال��وا���ض��ح��ة ل��ل��ع��ي��ان ،مم��ا يعك�س
الإجنازات والقفزات التي حققتها
م�صر يف ظل قيادة فخامة الرئي�س
 /ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����س��ي�����س��ي رئي�س
جمهورية م�صر العربية.
و�أك��د اجلانبان �إىل �أهمية تعزيز
العالقات الربملانية بني البلدين
ال�شقيقني وتن�سيق امل��واق��ف حول
خم��ت��ل��ف ال��ق�����ض��اي��ا ذات االهتمام
امل�������ش�ت�رك ويف م��ق��دم��ت��ه��ا االم���ن
ال����ق����وم����ي ال����ع����رب����ي والت�ضامن
العربي  ،واوج��ه الدعم والتعاون
والتن�سيق ب�ين اجل��ان��ب�ين يف ظل
ال��ع�لاق��ات امل��م��ي��زة واال�ستثنائية
التي جتمع البلدين علي خمتلف
ال�صعد.
من جانبه رحب معايل امل�ست�شار
ال��دك��ت��ورح��ن��ف��ي اجل���ب���ايل بزيارة

معايل �صقر غبا�ش و�أع�ضاء الوفد
جلمهورية م�صر العربية و�إقامة
امل�ؤمتر الثاين والثالثون لالحتاد
الربملاين العربي يف القاهرة .
و�أ������ش�����اد م���ع���ايل رئ���ي�������س جمل�س
ال��ن��واب امل�صري ب��زي��ارت��ه م�ؤخرا
لدولة االمارات وحجم الإجنازات
وال��ت��ط��ور ال��ذي �شهده على ار�ض
دولة االمارات واهتمامها بالإن�سان
وتنميته ،كل ذل��ك بف�ضل القيادة
ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي ا���س��ت��ط��اع��ت نقل

دولة االمارات مكانة متميزة ي�شار
اليها بالبنان علي م�ستوي العامل
ودورها امللهم من ت�شجيع االبتكار
واالب���������داع وم���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات
والتقنيات احلديثة  ،كما �أ�شاد يف
ه���ذا ال�����س��ي��اق اىل زي���ارت���ه ملعر�ض
اك�سبو دبي  2020الذي ت�شارك
به  195دولة.
و�أك������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور .حنفي
اجل����ب����ايل ع��ل��ى ع��م��ق العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت���رب���ط البلدين

ال�����ش��ق��ي��ق�ين ،م���ق���دراً وق����وف دولة
الإم���ارات العربية املتحدة بجانب
م�صر يف �أ�صعب الظروف ،ونوه بان
م�صر تدخل مرحلة ج��دي��دة بعد
الق�ضاء على الإره����اب واالنتقال
اىل التعمري .
ك��م��ا �أك����د م���ع���ايل��� /ص��ق��ر غبا�ش
على ث��ب��ات م��وق��ف دول���ة االم���ارات
الرا�سخ والداعم جلمهورية م�صر
العربية ،فهي ثقل ودعامة ا�سا�سية
للأمن القومي العربي.

�صقر غبا�ش يبحث العالقات الثنائية مع رئي�س جمل�س النواب العراقي
•• القاهرة-الفجر:

التقى معايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س الوطني االحتادي  ،معايل
حممد احللبو�سي رئي�س جمل�س
النواب يف جمهوريه العراق ،علي
ه��ام�����ش �أع����م����ال امل�����ؤمت����ر الثاين
وال���ث�ل�اث�ي�ن ل��ل�احت����اد ال�ب�رمل���اين
العربي ،ااملنعقد يف مدينة القاهرة
بجمهورية م�صر العربية  ،حتت
عنوان "الت�ضامن العربي" .
ح�ضر اللقاء وف��د املجل�س �سعادة

ك��ل م���ن :ح��م��د �أح��م��د الرحومي
النائب الأول لرئي�س املجل�س ،و
ن��ا���ص��ر حم��م��د ال��ي��م��اح��ي و�أحمد
ع��ب��داهلل ال�شحي وعائ�شة را�شد
ليتيم �أع�����ض��اء امل��ج��ل�����س الوطني
االحت��ادي  ،و�سعادة الدكتور عمر
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ن��ع��ي��م��ي الأم��ي�ن
ال��ع��ام للمجل�س ،و���س��ع��ادة عفراء
را�����ش����د ال��ب�����س��ط��ي الأم���ي���ن العام
امل�ساعد لالت�صال الربملاين.
ويف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء رح����ب معايل
���ص��ق��ر غ���ب���ا����ش ب��رئ��ي�����س جمل�س

النواب العراقي مثمنا م�شاركتة يف
امل�ؤمتر الثاين والثالثون لالحتاد
ال�برمل��اين العربي  ،م�شيدة بعمق
ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون التاريخية بني
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني .
و مت خ��ل��ال ال���ل���ق���اء ب���ح���ث �سبل
تعزيز عالقات التعاون يف خمتلف
املجاالت  ،مع الت�أكيد علي �أهمية
ال��ت��ع��اون ال�برمل��اين ب�ين املجل�سني
وت�����ب�����ادل ال�������زي�������ارات واخل���ب���رات
مب����ا ي�����ص��ب يف ����ص���ال���ح البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني يف ظ��ل ما

ت�����ش��ه��ده امل��ن��ط��ق��ة م���ن ت���ط���ورات ،
ك��م��ا ن��اق�����ش اجل���ان���ب���ان ع����ددا من
الق�ضايا ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك
والتي من �أبرزها تطوير وتفعيل
الدبلوما�سية الربملانية  .واهمية
تن�سيق وتوحيد املواقف والت�شاور
خ��ل��ال امل�������ش���ارك���ة يف الفعاليات
ال�ب�رمل���ان���ي���ة ال���دول���ي���ة م���ن خالل
الدبلوما�سية الربملانية.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه �أع�������������رب حممد
احل��ل��ب��و���س��ي ع���ن خ��ال�����ص �شكره
مل��ع��ايل �صقر غبا�ش ع��ل��ي حفاوة

اال�ستقبال وعلي التنظيم املتميز
ل���ل���م����ؤمت���ر ال�����ث�����اين وال���ث�ل�اث�ي�ن
لالحتاد الربملاين العربي  ،م�ؤكدا
حر�ص ب�لاده على تعزيز خمتلف
ال����ع��ل�اق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة م����ع دول����ة
االم��ارات يف املجاالت كافة خا�صة
م��ن��ه��ا ال�ب�رمل���ان���ي���ة .واك�����د معايل
حم���م���د احل��ل��ب��و���س��ي ع����ن ادان���ت���ه
ل�لاع��ت��داءات االره��اب��ي��ة مللي�شيات
احلوثي علي من�شات مدنية داخل
دول��ة االم���ارات ،معربا ع��ن تايدة
الكامل لدولة االمارات.

�سفاري ال�شارقة حتاكي املناطق احلقيقية يف �أفريقيا
•• ال�شارقة-وام:

�أك��دت هنا ال�سويدي رئي�سة هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة
�أن �سفاري ال�شارقة يحتوي على مناطق عدة حتاكي املناطق احلقيقية يف
�أفريقيا.
وقالت يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإمارات "وام" بعد افتتاح �سفاري ال�شارقة
�أم�س االول�..إن املنطقة الأوىل "�إىل �أفريقيا" ،ت�أخذ الزوار يف جتربة م�شي
فريدة ال�ستك�شاف احلياة الربية املتوطنة يف اجلزر والأرخبيالت املنت�شرة
على طول ال�ساحل ال�شرقي لأفريقيا يف املحيط الهندي.
و�أ�ضافت �أم��ا املنطقة الثانية" ،ال�ساحل" ،فتتمثل يف ال�صحراء واملراعي

واحل��ي��اة ال�بري��ة امل��ت��ن��وع��ة ،ومت��ت��د يف �أف��ري��ق��ي��ا م��ن ال�ساحل الأط��ل�����س��ي يف
موريتانيا يف الغرب �إىل �إريرتيا والبحر الأحمر يف ال�شرق ،وهي منطقة
انتقالية غنية باحلياة الربية بني ال�صحراء الكربى يف ال�شمال وال�سافانا
�إىل اجلنوب.
وقالت �إن املنطقة الثالثة" ،ال�سافانا" ،يف �شرق وجنوب �أفريقيا متتد من
ال�ساحل يف ال�شمال ،و�صو ًال �إىل كاالهاري يف اجلنوب الغربي ،وتغطي هذه
الأرا�ضي الع�شبية اال�ستوائية الأفريقية ن�صف م�ساحة القارة الأفريقية
وهي موطن لأكرب تركز للتنوع احليوي على الأر�ض فيما حتتفي املنطقة
الرابعة�" ،سريينقيتي" ،ب�أكرب هجرة للحيوانات يف العامل كل عام ،حيث
تهاجر جمموعات كبرية من احليوانات العا�شبة عرب �سهول �سريينقيتي،

وتعمل على ج��ذب احل��ي��وان��ات املفرت�سة واحل��ي��وان��ات ال��ت��ي تتغذى على
اجليف ،عبوراً بنهر مارا ،حيث تكمن متا�سيح النيل يف املياه العكرة والتي
ت�شكل خطورة على احليوانات العا�شبة املهاجرة.
وذكرت �أن املنطقة اخلام�سة ،حتمل ا�سم "نقورونقورو" ،وت�شكلت من فوهة
بركانية منقر�ضة ،وهي نظام بيئي فريد وموطن لبع�ض الأن��واع الأكرث
�شهرة يف �أفريقيا يف حني ا�ستوحيت املنطقة ال�ساد�سة" ،مورميي" ،من
الأخاديد والوديان يف جنوب غرب �أفريقيا والتي ت�شكلت على مدى قرون
بفعل الأمطار املو�سمية الغزيرة؛ وحتوي جماري الأنهار اجلافة والرملية
هذه على طبقات املياه اجلوفية التي تدعم احلياة طوال مو�سم اجلفاف.
وقالت " ت�ضم �سفاري ال�شارقة �أكرث من � 50ألف حيوان لأكرث من 120

نوعاً من احليوانات التي تعي�ش يف �أفريقيا ،ويعترب وحيد القرن الأ�سود
من �أهم و�أندر احليوانات يف ال�سفاري كما متت زراعة �أكرث من � 100ألف
�شجرة �سمر �أفريقي يف �سفاري ال�شارقة ،وتتنوع النباتات ما بني الأنواع
املحلية والأفريقية".
وت��ق��دم ���س��ف��اري ال�����ش��ارق��ة ل���زواره���ا جت��رب��ة متكاملة الك��ت�����ش��اف �أفريقيا
وجزرها ،ليطلع الزوار على طائر الفالمينجو والطيور الأخرى وليمور
جزيرة مدغ�شقر و�سلحفاة الدبرة العمالقة والقرية الأفريقية� ،إ�ضافة
�إىل املزرعة التقليدية مع ما�شية واتو�سي ،وقرية زجنبار ،وغريها من
املرافق والأق�سام التي ت�شاهد فيها مئات الأنواع من احليوانات والنباتات
الأفريقية.

خريية ال�شارقة تناق�ش خطتها العامة لالرتقاء بالعمل اخلريي والإن�ساين
•• ال�شارقة-وام:

ناق�شت جمعية ال�شارقة اخلريية
خ�ل�ال �إج��ت��م��اع��ه��ا ال�����س��ن��وي الذي
ع��ق��دت��ه ب��رئ��ا���س��ة ال�شيخ �صقر بن
حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س جمل�س
الإدارة ال��ت��غ�يرات امل�ستجدة التي
ت��ت��زام��ن م��ع خ��ط��ة اجلمعية نحو
الإرتقاء بالعمل اخلريي والإن�ساين
وتوفري مناخ �أكرث مرونة يف الأداء
ال��ع��ام مب��ا يعزز م��ن م�ستوى ر�ضا
املتعاملني ويلبي تطلعاتهم.
ح�ضر االج��ت��م��اع �أع�����ض��اء جمل�س
�إدارت���ه���ا و���س��ع��ادة ع��ب��داهلل �سلطان
بن خادم املدير التنفيذي وال�سادة
ر�ؤ�ساء القطاعات ومدراء الإدارات
يف خورفكان.
وث���م���ن ال�����ش��ي��خ ���ص��ق��ر ب���ن حممد

القا�سمي ال��دع��م امل��ت��وا���ص��ل الذي
ي��ق��دم��ه ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
ال�����دك�����ت�����ور ����س���ل���ط���ان ب�����ن حممد
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأعلى
ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة مل�������س�ي�رة العمل
اخل��ي��ري م���ا ك����ان ل���ه ك��ب�ير الأث����ر
يف ت��ب��وء اجل��م��ع��ي��ة م��ك��ان��ة مميزة
و���ض��ع��ت��ه��ا يف م�����ص��اف امل�ؤ�س�سات
اخل�ي�ري���ة ال��ع��ام��ل��ة داخ����ل الدولة
وخارجها والتي �أ�ضحت رقما هاما
فال يخلو املجال من ذك��ر جمعية
ال�����ش��ارق��ة اخل�ي�ري���ة و�إ�سهاماتها
املتعددة عند احلديث عن الأعمال
اخل�يري��ة والإن�����س��ان��ي��ة م�����ش�يرا �أن
ث��ق��اف��ة ع��م��ل اخل��ي�ر ت��رت��ك��ز على
م�����س��اع��دة الأف�����راد ومتكينهم من
الإع���ت���م���اد ع��ل��ى �أن��ف�����س��ه��م وه���و ما
يدعو �إىل مزيد من الرتكيز على

تنفيذ الربامج التي تنمو بالإن�سان
وت�����س��ت��ث��م��ر يف ق����درات����ه ومعرفته
وت��وف�ير الأدوات ال��ت��ي تعينه على
ذل���ك ح��ت��ى ي��ك��ون ع�����ض��وا �إيجابيا
منتجا ولي�س م�ستهلكا فح�سب.
و�أث���ن���ى ال�����ش��ي��خ ���ص��ق��ر ب���ن حممد
ال��ق��ا���س��م��ي ع���ل���ى ج���ه���ود موظفي
اجلمعية ومتطوعيها واملنت�سبني
�إل���ي���ه���ا يف ���س��ب��ي��ل جن����اح اجلمعية
وو�صولها �إىل �أهدافها م���ؤك��دا �أن
امل�ساهمات التي قدمها املتربعون
طيلة ال�سنوات املا�ضية جعلت من
اجل��م��ع��ي��ة م��ن��ارة ل��ل��ع��ط��اء والعمل
الإن�ساين و�صارت لها ن�صيبا بالغ
الت�أثري يف حياة امل�ستحقني والفئات
امل�ستهدفة بالدعم وامل�ساندة.
و�أ������ش�����ار �إىل �أن امل���رح���ل���ة املقبلة
�ستكون �إ�ستكماال للنجاحات التي

مت حتقيقها مع الأخذ يف الإعتبار
متغريات الآلية وفق ما ينا�سب كل
مرحلة ويواكب املتغريات اجلديدة
مبديا ترحيبه بالآراء واملقرتحات
ال���ت���ي م���ن ���ش���أن��ه��ا ت���ع���زز جناحات
اجل��م��ع��ي��ة وت�����ص��ن��ع م��ن��ه��ا خططا
و�أف��ك��ارا جديدة ت�صب جميعها يف
�صالح العمل الإن�����س��اين مو�ضحا
�أن جمل�س الإدارة يتابع عن قرب
وب�شكل دائ��م كافة احلمالت التي
ي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذه��ا م����ع ال���ق���ي���ام على
تفقد �سري العمل ب�شكل منتظم يف
الإدارات الفرعية واملن�ش�أت الوقفية
التابعة لنا.
وا�����س����ت����ع����ر�����ض احل���������ض����ور خ��ل�ال
االجتماع ما مت الو�صول �إليه على
مدار العام املا�ضي و�أجمعوا على �أن
ال��ع��م��ل اخل�ي�ري �شهد ط��ف��رة غري

م�سبوقة على م��دار ال��ع��ام املا�ضي
من حيث كم ون��وع امل�شاريع والتي
بلغت تكلفتها املالية قرابة ن�صف
م��ل��ي��ار دره���م م���ؤك��دي��ن �أن���ه ميكن
حت���ق���ي���ق امل����زي����د م����ن النجاحات
للم�سرية الإن�����س��ان��ي��ة خ�لال العام
اجل����اري م��ن خ�ل�ال تفنيد بع�ض
املعوقات التي واجهت فرق العمل
واال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ل���زي���ادة م���وارد
اجلمعية لينعك�س بدوره على حجم
امل�����ش��م��ول�ين مب�����س��اع��دات اجلمعية
ومبادراتها اخلريية داخ��ل وخارج
الدولة.
و�أك�����دوا �أه��م��ي��ة ر���س��م خ��ط��ة حتدد
م�ل�ام���ح ال���ت���ط���وي���ر يف اجلمعية
بهدف �صقل م��ه��ارات ف��رق العمل
وك���وادر اجلمعية وت�شجعهم على
ت��ب��ن��ي �أف����ك����ار م�����س��ت��ح��دث��ة تواكب

امل��ت��غ�يرات ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا العمل
الإن���������س����اين وال�������ذي �أ����ص���ب���ح �أح����د
الدعائم الرئي�سة يف تقدم املجتمع
�إذ ي��ع�بر ال��ع��م��ل اخل�ي�ري ع��ن قيم
�سامية يتفرد بها جمتمع الإمارات
ع����ن غ���ي��ره وم������ن خ���ل��ال ب���رام���ج
خريية ت�ستثمر يف الإن�سان وتدعم
اح��ت��ي��اج��ات��ه الأ����س���ا����س���ي���ة للحياة
الكرمية �أوجدنا فكر جديد لإدارة
العمل اخل�يري يتمثل يف ت�سخري
ه��ذا ال�سعي ليكون حمطة داعمة

وم�شجعة للم�ستحقني للإعتماد
على �أنف�سهم وع��دم االنتظار �إىل
امل�������س���اع���دات م���ن ق��ب��ل امل�ؤ�س�سات
اخل��ي�ري����ة وذل�������ك ع��ب�ر م�شاريع
ب�سيطة تركز على �أ�صحاب احلرف
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ���ش��ري��ط��ة مت��ك�ين هذه
الفئات تعليميا ورعايتهم �صحيا
لي�صبحوا �أداة �ضمن �أدوات خدمة
جمتمعاتهم.
وت��������ن��������اول االج������ت������م������اع احل���م���ل���ة
الرم�ضانية والآلية الأن�سب لتنفيذ

ب���راجم���ه���ا ب�����ش��ك��ل م����ت����وازي وق���دم
م��دراء الإدارات طرحا برباجمهم
وخ��ط��ط��ه��م ال���ت���ي ت���دع���م احلملة
الرم�ضانية ب�شكل خ��ا���ص و�سائر
حمالت اجلمعية ب�شكل عام بحيث
تقود الآليات املتبعة �إىل الو�صول
للفئة الكربى من امل�ستحقني مع
حتقيق امل�ستهدفات املالية املقررة
ب��ل وتخطيها كما ه��و معهود عن
اجل��م��ع��ي��ة وداع��م��ي��ه��ا خ�ل�ال �شهر
رم�ضان من كل عام.

السبت  19فبراير  2022م  -العـدد 13473

عربي ودويل

Saturday 19 February 2022 - Issue No 13473

توكاييف :بوتني وعد بعدم �إعادة النظر يف حدود كازاخ�ستان
•• نور �سلطان�-أ ف ب

ق��ال رئي�س ك��ازاخ�����س��ت��ان �أن ن��ظ�يره ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير بوتني
�أك���د ل��ه �أن���ه ل��ن يعيد النظر يف ح���دود ه��ذه ال��دول��ة ال��واق��ع��ة يف
�آ�سيا الو�سطى ،بينما تتهم مو�سكو باال�ستعداد ملهاجمة جارتها
الأوكرانية.
وق��ال قا�سم ج��وم��ارت توكاييف يف مقابلة م��ع و�سائل الإعالم
الر�سمية الكازاخ�ستانية �إن فالدميري بوتني وعده ب�أن “ق�ضية
الأرا�ضي لن تطرح �أبدا».
و�أ�ضاف الرئي�س الكازاخ�ستاين “لذلك ال داعي للقلق حدودنا
مر�سومة وحمددة بالكامل».
وكازاخ�ستان جمهورية �سوفياتية �سابقة م�ستقلة منذ 1991

•• تون�س�-أ ف ب

ت�شرتك مع رو�سيا ب��واح��دة من �أط��ول احل��دود يف العامل متتد
على ح��واىل �سبعة �آالف كيلومرت .يف ال�سنوات الأخ�ي�رة �شكك
العديد من النواب الرو�س بينهم ع�ضوان يف حزب بوتني ،يف هذه
احلدود.
وتت�سم الق�ضية بح�سا�سية كبرية يف كازاخ�ستان نظرا لوجود
�أقلية رو�سية كبرية تعي�ش يف �شمال هذا البلد.
ويف �، 2014أث���ار �ضم �شبه جزيرة القرم الأوك��ران��ي��ة من قبل
مو�سكو ث��م ان����دالع ح���رب ب�ين االنف�صاليني امل��وال�ين لرو�سيا
وكييف ،قلقا من احتمال تكرار هذا ال�سيناريو يف كازاخ�ستان.
و�أث��ار ن�شر �أكرث من مئة �ألف جندي رو�سي يف الفرتة الأخرية
عند احل��دود الأوك��ران��ي��ة خم��اوف دول غربية من �أحتمال �شن
هجوم على كييف على الرغم من نفي الكرملني.

لكن قا�سم جومارت توكاييف و�صف يف مقابلته اخلمي�س رو�سيا
ب�أنها “جارة �أت��ت هدية من ال�سماء” وت�صريحات ن��واب رو�س
�شككوا يف حدود كازاخ�ستان ب�أنها “غري معقولة وغري منا�سبة”.
و�أ�شار �إىل �أنه “من الوا�ضح �أن ال�سلطات (الرو�سية) والكرملني
ال ي�ؤيدون موقفا كهذا».
و���ش��ه��دت كازاخ�ستان ال�شهر امل��ا���ض��ي �أع��م��ال �شغب دم��وي��ة بعد
احتجاجات �سلمية ما �أ�سفر عن مقتل �أك�ثر من مئتي �شخ�ص
ودفع قا�سم جومارت توكاييف �إىل طلب تدخل وحدة ع�سكرية
بقيادة رو�سيا للم�ساعدة .وغادرت هذه القوة التي ت�ضم �أكرث من
�ألفي جندي كازاخ�ستان يف منت�صف كانون الثاين-يناير.
وق��د ن�شرت يف �إط���ار حت��ال��ف ع�سكري ب�ين جمهوريات االحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق هو “منظمة معاهدة الأمن اجلماعي».

ال�����ت�����ي حت����ت����ك����ر ق�����ط�����اع�����ات ع����دي����دة
وت�شهد و�ضعا �صعبا وبع�ضها مهدّد
باالفال�س.
وت�����ش�� ّغ��ل ه����ذه امل���ؤ���س�����س��ات م���ا يقارب
� 150أل��ف م��وظ��ف ،وي ّ
ُف�ضل توجيه
م�����ص��اري��ف��ه��ا ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف التعليم
وال�صحة والبنية التحتية ،وف��ق ما
يقول م�س�ؤول النقد الدويل.
وم��ن املرتقب �أن يقدم ال�صندوق مقرتحات ح��ول رفع
الدعم احلكومي عن مواد �أ�سا�سية كاملحروقات وتعوي�ض
ذلك مبنح العائالت املحتاجة م�ساعدات ب�صفة مبا�شرة.
ول��ن يكون م��ن ال�سهل �إق��ن��اع التون�سيني بخف�ض كتلة
الأجور ومراجعة �سيا�سة الدعم ،وهما نقطتان �أ�سا�سيتان
يف عملية الإ�صالح االقت�صادي ،و�سيكون لذلك “حتما
ت�أثري على التون�سيني” ،وفق دبلوما�سي.
وال ي��زال الرئي�س التون�سي قي�س �سع ّيد ال��ذي يحتكر
ال�سلطات التنفيذية منذ ح���وايل �سبعة �أ�شهر يحظى
ب��دع��م �شعبي اىل ح��د ك��ب�ير ،وه��و ي��ق��ود حملة عنوانها
الأبرز “تطهري” البالد والنظام من “الف�ساد».
ويقول امل�س�ؤول يف “املنتدى التون�سي للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية” رم�ضان بن عمر لفران�س بر�س “لي�س يف
م�صلحة �أي طرف �سيا�سي �إلغاء الدعم».
وي�����ش�ير ب��ن ع��م��ر اىل �أن ال��ع��دي��د م��ن امل����واد املدعومة
م��ن ال��دول��ة م��ف��ق��ودة يف الأ����س���واق و�أن ق��ط��اع اخلدمات
احلكومية مير ب�أزمة �صعبة.
وي��ع��ار���ض “االحتاد ال��ع��ام التون�سي لل�شغل” (النقابة
امل��رك��زي��ة) ال�����ش��روط التي ق��د ت��ق��دّم م��ن �صندوق النقد
ال��دويل مقابل احل�صول على قر�ض ،ويدعو ال�سلطات
التون�سية �إىل تقدمي برنامج �إ�صالح اقت�صادي “تون�سي-
تون�سي” ،وعلى �أ�سا�سه يتم الدخول يف مفاو�ضات.
وترى املتخ�ص�صة يف ال�ش�أن التون�سي يف جامعة نيويورك
يف �أب��و ظبي مونيكا مارك�س �أن الرئي�س التون�سي قي�س
�سع ّيد �أمام امتحان �صعب وعليه �أن يعمل على “تهدئة
االحتاد وتفادي التق�شف الذي يدافع عنه �صندوق النقد
الدويل” ،ويف حال رف�ض ذلك “هناك �إمكانية �أال حت�صل
تون�س على القر�ض وتوا�صل انهيارها املايل».

ما هي رهانات تون�س لطلب قر�ض جديد من �صندوق النقد؟

ع����ن ال�������دور اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي للغاز
الطبيعي ،كتب كبري االقت�صاديني
يف م����رك����ز “�سميث ري�سريت�ش
�آن��������د غرايدنغز” ال��������ذي يتخذ
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة م��ق��راً ل��ه� ،سكوت
ب .م���اك���دون���ال���د� ،أن �أ�����س����واق الغاز
�شهدت يف ع��ام  2021مزيجاً من
التقلبات اجليو�سيا�سية ،والطق�س
ال�����س��ي��ئ ،وخ��ط��ط االن��ت��ق��ال ال���رديء
�إىل الطاقة اخل�ضراء .ومن املتوقع
ح�صول الكثري م��ن ه��ذا خ�لال عام
 .2022وع��ل��ى رغ���م �أن الواليات
املتحدة ه��ي منتج وم�صدر رئي�سي
للغاز الطبيعي ،ف���إن ارت��ف��اع �أ�سعار
هذه املادة يظهر يف فواتري التدفئة،
التي تغذي الت�ضخم-الذي بلغ 7.5
يف املئة يف يناير -كانون الثاين ،وهو
امل�ستوى الأعلى يف ال�سنوات الأربعني
املا�ضية.
وقال الكاتب �إن خماطر احلرب بني

االقت�صاد التون�سي تكمن يف ارتفاع الدين العام �أ�سا�سا.
ويقول لوكالة فران�س بر�س “بلغت قيمة الدين العام
م�ستوى غ�ير م�سبوق لي�ساوي �أك�ثر م��ن  100%من
الناجت الداخلي اخل��ام» .ويعترب �سعيدان �أن ذلك يق ّلل
من م�صداقية تون�س كدولة مقرت�ضة دوليا.
وي�ضيف “�سيتعني على تون�س املرور عرب �صندوق النقد
ال���دويل لإع���ادة بناء بع�ض م��ن م�صداقيتها وم��ن �أجل
تعبئة موارد خارجية».
عبرّ �صندوق النقد ال��دويل عن قلقه �إزاء عجز املوازنة
يف ت��ون�����س ب�سبب ث��ق��ل ح��ج��م ك��ت��ل��ة الأج�����ور يف القطاع
احلكومي.

وق���ال مم��ث��ل ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل يف ت��ون�����س جريوم
فا�شيه يف مقابلة ال�شهر املا�ضي م��ع فران�س ب��ر���س �إن
على البلد ال�ساعي للح�صول على م�صادر متويل دولية
القيام “ب�إ�صالحات عميقة جدا” ،ال �سيما خف�ض حجم
قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ “�أحد �أعلى امل�ستويات
وتخ�ص�ص �أكرث من ن�صف النفقات العمومية
يف العامل».
ّ
ل�سداد روات��ب � 650أل��ف موظف حكومي يف بلد ي�ضم
 12مليون ن�سمة.
وقال دبلوما�سي غربي لفران�س بر�س �إن “تون�س تقرت�ض
من �أجل �سداد �أجور املوظفني».
وما بقي من املوازنة يخ�ص�ص لدعم امل�ؤ�س�سات احلكومية

هل ي�صري الغاز الطبيعي �ضحية لل�صراعات اجليو�سيا�سية؟
رو�سيا و�أوك��ران��ي��ا ،وال��ن��زاع املحتمل
ب�ين اجل��زائ��ر “وهي م���زود رئي�سي
لأوروب�����ا بالغاز” وامل���غ���رب ،وتدين
الإ���س��ت��ث��م��ارات يف اكت�شافات جديدة
ويف حت���دي���ث ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ،كل
ذلك ترك الباب مفتوحاً �أم��ام �سنة
�أخ���رى م��ن التقلبات ال��ت��ي �ستتميز
ب���إم��دادات حم��ددة و�أ�سعار مرتفعة.
وبينما جعل العام � ،2021صانعي
ال����ق����رارات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال�شركات
ي�ستنفرون ،ف����إن � ،2022سيكون
ال���ع���ام ال����ذي ت��رب��ط ف��ي��ه الأحزمة
�إلزامياً.
خريطة الطاقة
واح��ت��ل ال��غ��از الطبيعي ح��ي��زاً كبرياً
م��ن خريطة الطاقة العاملية .وهو
مب���ث���اب���ة م�������ص���در ان���ت���ق���ايل رئي�سي
للكثري م��ن ال�����دول� .إذ �إن����ه �أنظف

م��ن ال��ف��ح��م وال��ن��ف��ط و�سي�ساعد يف
االن��ت��ق��ال �إىل ال��ط��اق��ة اخل�ضراء.
وال��غ��از هو ج��زء �أ�سا�سي من م�شهد
الطاقة يف الواليات املتحدة ،وي�شكل
م���ا ي��ف��وق الأرب���ع�ي�ن يف امل��ئ��ة بقليل
م��ن �إم����دادات الكهرباء الأمريكية،
�أي ق��ب��ل ال��ف��ح��م وال��ن��ف��ط والطاقة
النووية وبدائل �أخرى.
وا����س���ت���ن���اداً �إىل ال���وك���ال���ة الدولية
للطاقة ،ف���إن ال��غ��از الطبيعي يولد
ن��ح��و رب����ع ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف
العامل ،ال��ذي يعتمد على الكهرباء
يف ال��ت��دف��ئ��ة امل��ن��زل��ي��ة ،والت�صنيع
و�إنارة البلديات.
ويتمحور �سوق الغاز حول جمموعة
من املنتجني وامل�صدرين واملتعط�شني
�إىل ا���س��ت��خ��دام��ه ،وحت���دي���داً �أوروب����ا
و�آ���س��ي��ا .وك���ون ال�����ص�ين وال��ه��ن��د من
ال��دول امل�ستوردة ح�صراً للغاز ،ف�إن

�آ�سيا هي م�ستهلك كبري ،مبا يقدر
بـ 345.4م��ل��ي��ار م�تر م��ك��ع��ب عام
 ،2020وت����أت���ي �أوروب�������ا يف املركز
الثاين بـ 114.8مليار مرت مكعب.
وال�����دول ال��ث�لاث الأك��ث�ر ا�سترياداً
للغاز ،هي �أملانيا واليابان وال�صني.
ويف عام  ،2022ت�ؤدي الإ�ضطرابات
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة �إىل زي�����ادة التوتر
يف �أ�����س����واق ال����غ����از .وك�����ان ال�ضغط
الأ�سا�سي هو احل�شد الرو�سي على
ح��دود �أوك��ران��ي��ا .وي�سود القلق من
�أنه يف حال تدخلت مو�سكو ع�سكرياً
يف �أوك��ران��ي��ا ،ف����إن م��ث��ل ه���ذا العمل
���س��ي���ؤدي �إىل وق��ف ت��دف��ق ال��غ��از من
رو�سيا �إىل �أوروبا.
 40%من �إمدادات �أوروبا
ونظراً �إىل �أن الغاز الرو�سي ي�شكل
 40يف امل��ئ��ة م���ن �إم�������دادات �أوروب�����ا
من الغاز ،ف�إن �أي مواجهة ع�سكرية

رئ��ي�����س��ي��ة ل���ن ت�����س��اع��د يف ا�ستقرار
الإم����������دادات والأ�����س����ع����ار .ك��م��ا �أنها
�ستت�سبب ب����أزم���ة ط��اق��ة يف �أوروب�����ا،
خ�صو�صاً يف �أملانيا ،التي تعتمد ب�شكل
ك��ب�ير ع��ل��ى ال��غ��از ال��رو���س��ي .وهناك
جدل دائ��ر حول ما �إذا كانت رو�سيا
�ستوقف �ضخ الغاز �إىل �أوروبا يف حال
احل��رب مع �أوكرانيا .وبينما �أوروبا
تعتمد على رو�سيا يف ا�سترياد الغاز
(وال���ن���ف���ط) ،ف�����إن منظمة التعاون
وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف �أوروب�����ا،
تلقت  72يف املئة من �صادرات الغاز
الرو�سي عام “ 2020وفقاً ملنظمة
الطاقة العاملية».
وا����س���ت���وردت �آ���س��ي��ا  11يف امل��ئ��ة من
ال���غ���از ال���رو����س���ي ،ب��ي��ن��ه��ا  5يف املئة
لل�صني “على رغ��م �أن ه��ذه الن�سبة
�ستزداد” .وت��ب��ق��ى �أمل��ان��ي��ا الوجهة
الرئي�سية للغاز الرو�سي.

وقود انتقايل �أ�سا�سي
م��ن امل��م��ك��ن اجل����دال ب����أن ال��غ��از بات
�ضحية النجاح الذي لقيه ،من حيث
كونه وقوداً انتقالياً �أ�سا�سياً ،ولتزايد
الطلب عليه� .إن امل�شكلة الآن هي �أن
الطلب �أق���ل م��ن امل��ع��رو���ض ،وميكن
�أن ي�������س���وء ال���و����ض���ع �أك���ث��ر نتيجة
الطموحات اجليو�سيا�سية لبع�ض
الدول.
ويف ع�صر تت�صاعد ف��ي��ه التوترات
اجليو�سيا�سية يف الأ���س��واق العاملية،
ف������إن ذل����ك ق���د ي��ت�رك ت����أث�ي�رات���ه يف
الداخل الأمريكي ،بينما الهجمات
ال�سيربانية والطق�س ال�سيئ “على
غ��رار العا�صفة ي��وري التي �ضربت
تك�سا�س يف فرباير  ،”2021ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل عرقلة الإمدادات.
وم����ن احل��ك��م��ة �أن ي��ت��ذك��ر �صانعو
القرار يف الواليات املتحدة و�أوروبا
ك��ل��م��ات ب��ن��ي��ام�ين ف��ران��ك��ل�ين“ :من
خالل الإخفاق يف اال�ستعداد ،ف�إنك
ت�ستعد للف�شل».

بعد االن�سحاب الفرن�سي ..هل تغرق «فاغرن» يف �صحراء مايل؟
•• عوا�صم-وكاالت

قلل خ�ب�راء م��ن احتمال �إن تعو�ض �شركة “فاغرن”
ال��رو���س��ي��ة غ��ي��اب ال��ق��وات الفرن�سية ال��ت��ي �أع��ل��ن��ت �أنها
�ستن�سحب من دولة مايل.
ووف���ق ت��ق��دي��رات اخل��ب�راء يف حديثهم مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية” ،ف�إن “فاغرن” غري قادرة على مواجهة
اجلماعات الإره��اب��ي��ة واملتمردين؛ فهي تفتقد الإملام
بالأو�ضاع يف مايل والت�ضاري�س وطبيعة ال�صراع بني
اجلماعات املتمردة والإرهابية وال�سلطات.
و�أعلن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون و�شركا�ؤه
الأوروبيون �أم�س الأول اخلمي�س االن�سحاب من مايل،
وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال���وج���ود يف دول
اجلوار مثل النيجري.
ول����ع����ب����ت ال�������ق�������وات الفرن�سية
م��ن��ذ  2013دورا يف مواجهة
اجلماعات الإرهابية يف مايل ودول
ال�ساحل وال�صحراء ،ب�أن �أ�سقطت
�إم��������ارة “�أزواد” ال���ت���ي �أعلنها
الإره��اب��ي��ون �شمال ال��ب�لاد ،وذلك
بعملية “�سرفال” الفرن�سية ،ثم
حلت حملها عملية “برخان” يف
.2014
غري �أن خالفات بني فرن�سا ومايل
ع��ق��ب االن���ق�ل�اب ال��ع�����س��ك��ري مايو
املا�ضي ،وا�ستمرار انت�شار الإرهاب
يف ال��ب�لاد رغ���م م����رور � 9سنوات
على ال��وج��ود الع�سكري �ساهم يف
قرار االن�سحاب.
طريق غري ممهد
وا���س��ت��ب��ع��د ال���ب���اح���ث يف ال�ش�ؤون

•• مو�سكو-وام:

جت���اوزت ح�صيلة الإ���ص��اب��ات بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد يف رو�سيا
�أم�س حاجز ال��ـ  15مليون �إ�صابة بت�سجيلها � 180071إ�صابة
لريتفع بذلك الإجمايل الكلي �إىل  15مليونا و� 20ألفا و 573
�إ�صابة .و�أعلنت غرفة العمليات اخلا�صة مبكافحة كورونا يف رو�سيا
يف تقريرها اليومي وبح�سب وكالة “ ان�تر فاك�س” للأنباء عن
انخفا�ض عدد الوفيات بالفريو�س  ،حيث مت ر�صد  784حالة وفاة
 ،لي�صل �إجمايل الوفيات �إىل � 343ألفا و 957وفاة  ،مع متاثل
198369مري�ضا لل�شفاء التام منذ �أم�س الأول ،لي�صل �إجمايل
عدد املتعافني �إىل  12مليونا و� 26ألفا و 844حالة �شفاء.

التون�سيون يخ�شون �أن تفاقم الإ�صالحات امل�ؤملة �أو�ضاعهم ال�صعبة

�شرعت تون�س يف حمادثات �أولية من
املرتقب �أن ت���ؤدي �إىل مفاو�ضات مع
�صندوق النقد الدويل الذي تلج�أ �إليه
البالد للمرة الثالثة خالل ال�سنوات
الع�شر الفائتة للح�صول على برنامج
دع��م م��ايل جديد لإن��ق��اذ اقت�صاد يعاين م��ن االنكما�ش
وارتفاع م�ؤ�شرات الت�ضخم والدين العمومي والبطالة.
وبا�شر م�س�ؤولون تون�سيون االثنني املا�ضي “حمادثات
افرتا�ضية” مع ممثلي البنك يف وا�شنطن .ودعا البنك
ت��ون�����س �إىل “�إ�صالحات عميقة ج����داً لإخ�����راج البالد
من الأزمة” .لكن التون�سيني يخ�شون �أن تفاقم هذه
الإ�صالحات امل�ؤملة �أو�ضاعهم املعي�شية ال�صعبة �أ�صال.
مل تنجح ت��ون�����س يف ت���أم�ين ان��ت��ق��ال اق��ت�����ص��ادي مب���وازاة
االنتقال ال�سيا�سي الذي انطلق منذ ثورة  2011التي
�أطاحت بنظام الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علي.
ال ب��ل �شهدت امل���ؤ���ش��رات االقت�صادية تراجعا وتراكمت
الأزمات يف ج ّل القطاعات تقريبا.
وتراجع ن�صيب الفرد من الناجت الداخلي اخلام بالدوالر
بن�سبة  20%خ�لال ال� 11سنة الفائتة ،كما انهارت
ال��ق��درة ال�شرائية بن�سبة  35%ب�سبب ت��راج��ع قيمة
الدينار �أمام العمالت الأخرى بن�سبة .40%
ل��ذل��ك جل����أت احل��ك��وم��ات املتعاقبة �إىل ���ص��ن��دوق النقد
ال��دويل يف منا�سبتني� ،أولهما يف العام  2013بقر�ض
قيمته  1,7مليار دوالر .وك��ان الثاين يف العام 2016
ب��ق��ي��م��ة  2,8م��ل��ي��ار دوالر ،م��ق��اب��ل ال��ت��ع��ه��د بالقيام
ب�إ�صالحات مل تنجح البالد يف تنفيذها.
وزادت ت��داع��ي��ات وب����اء كوفيد 19-م���ن ت������أزم الو�ضع
االقت�صادي خ�صو�صا على امل�ؤ�س�سات ال�صغرى واملتو�سطة
التي �أفل�س �أو غ��ادر البالد قرابة � 80ألفا منها خالل
العام  ،2020وفق املعهد الوطني للإح�صاء (حكومي).
وارت��ف��ع��ت ن�سبة البطالة يف ال��ف�ترة ذات��ه��ا وق��ف��زت من
� 15,1%إىل م�ستوى  ،18,4%وزاد الت�ضخم من
وط�أة املعاناة املعي�شية.
ويرى اخلبري االقت�صادي عز الدين �سعيدان �أن م�شكلة
•• وا�شنطن-وكاالت

رو�سيا تتجاوز حاجز الـ 15
مليون �إ�صابة بـ «كورونا»

الإف��ري��ق��ي��ة بجامعة ب��ام��اك��و ،حممد �أغ �إ�سماعيل� ،أن
تنجح “فاغرن” يف ال��ت�����ص��دي للجماعات الإرهابية
واملتمردة دون تطبيق اتفاق اجلزائر.
ومت توقيع ات��ف��اق ال�����س�لام يف اجل��زائ��ر ب�ين احلكومة
املالية واملتمردين ال�سابقني من الطوارق ،يف ،2015
لكن تطبيقه ما زال �صعبا ،خا�صة مع امتداد �أعمال
العنف من �شمال مايل �إىل مناطق وا�سعة حتى جنوب
البالد.
و�أ����ض���اف ال��ب��اح��ث �أن مم��ا مي��ك��ن �أن يعطل “فاغرن”
كذلك رف�ض ال�سكان املحليني للقوات الأجنبية.
و�سبق �أن اعرت�ضت دول �أوروب��ي��ة ،على ر�أ�سها فرن�سا

و�أمل��ان��ي��ا ،ع��ل��ى م��ا ت���ردد ب�����ش���أن وج���ود مقاتلني تابعني
لـ”فاغرن” ،و�أ���ص��درت  15دول���ة ت�شارك يف حماربة
الإره��اب يف ال�ساحل الإفريقي بيا ًنا يدين بدء انت�شار
�أف��راد “فاغرن» .وو�صلت “فاغرن” م�ؤخرا �إىل مايل
وتتمركز يف ال��ق��اع��دة  101الع�سكرية القريبة من
مطار باماكو وذلك بعد مفاو�ضات بد�أت مع احلكومة
االنتقالية يف �صيف .2021
وي���ؤك��د املحلل ال�سيا�سي الت�شادي الدكتور �إ�سماعيل
حممد طاهر ،بدوره على �أن “فاغرن” ال ُتلم بطبيعة
العالقة بني ال�سكان املحليني واجلماعات الإرهابية
وال�سلطات ،عك�س ما كان من خربة لدى الفرن�سيني.

ورجح �أن “فاغرن” �ستقدم م�ساعدة حمدودة للحكومة
امل���ال���ي���ة ،ودع�����م ال���ق���وات امل��ال��ي��ة يف ال��ع��ا���ص��م��ة وامل����دن
الرئي�سية ،ولكن هذا الدعم ال يوازي الدعم الفرن�سي.
دعاية رو�سية
وت��ع��ت��م��د رو����س���ي���ا يف ان��ت�����ش��اره��ا يف م��ن��ط��ق��ة ال�ساحل
وال�صحراء غــــــرب �إفريقيا على دعايــــــة �إعالميــــــة
ت��ق��دم م��و���س��ـ��ـ��ـ��ك��و ب��دي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�لا “�إيجابيا” ع���ن التدخل
الأوروب���ـ���ي ال���ذي م��ا زال���ت ���ص��دور ال�ســـــكان حتتفظ
بذكريــــــات مريرة لوجوده يف �شكل احتالالت ع�سكرية
القرن املا�ضي.
ولفت الباحث يف “مركز راند” الأمريكي لال�ست�شارات
الأم���ن���ي���ة ،م��اي��ك��ل ����ش���ورك�ي�ن� ،أن “حالة
ال���ع���داء لفرن�سا” ت��ت��زاي��د يف بوركينا
فا�سو وم��ايل ،ومو�سكو ت�ساهم يف هذا
الأم��ر ،وا�صفا “فاغرن” ب�أنها “العدو
الأ�سا�سي” لباري�س يف مايل ،ووجودها
مبثابة �إخبار فرن�سا ب�أن الأمر �أنتهى يف
باماكو.
ويف ا�ستطالع ل��ل��ر�أي �أج��رت��ه م�ؤ�س�سة
الدفاع عن القيم الوطنية ()FZNTs
الرو�سية ،يف �سبتمرب � ،2021أظهر �أن
 87.4%م��ن امل��ال��ي�ين ي���ؤي��دون دعوة
“ال�شركات الع�سكرية اخلا�صة لرو�سيا
للم�ساعدة يف مكافحة الإرهابيني».
ويف وق���ت ���س��اب��ق �أع��ل��ن رئ��ي�����س القيادة
ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم���ري���ك���ي���ة يف �إفريقيا
“�أفريكوم” اجلرنال �ستيفن تاون�سند،
وج���ود امل��ئ��ات م��ن جم��م��وع��ة “فاغرن”
الرو�سية يف مايل.
و�أ�ضاف رئي�س “�أفريكوم” يف ت�صريحات
�صحفية� ،أن “عنا�صر فاغرن ينت�شرون
ب��دع��م م��ن اجلي�ش ال��رو���س��ي ،وتنقلهم
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عوا�صم
ام�سرتدام
قدمت هولندا اع��ت��ذارات بعدما ك�شفت درا���س��ة جل��وء جي�شها ب�شكل
منهجي �إىل “العنف املفرط” �ضد املقاتلني املطالبني با�ستقالل
�إندوني�سيا ب�ين  1945و .1949وق���ال رئي�س ال����وزراء الهولندي
مارك روتي �أم�س الأول اخلمي�س “اليوم با�سم حكومتي �أقدم �أعمق
اعتذاراتي �إىل ال�شعب الإندوني�سي عن العنف املنهجي واملفرط الذي
ارتكبه اجل��ان��ب الهولندي خ�لال ه��ذه ال�سنوات” .وع�بر ع��ن �أ�سفه
“لتعامي احل��ك��وم��ات الهولندية ال�سابقة” ع��ن ذل��ك .وك��ان املوقف
ال��ه��ول��ن��دي ال��ر���س��م��ي يتلخ�ص م��ن��ذ ع��ق��ود ب��ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أن العنف
املفرط مل ي�ستخدم �إال يف ظ��روف ا�ستثنائية �أثناء حرب اال�ستقالل
الإندوني�سية التي جرت من � 1945إىل  .1949لكن درا�سة ا�ستمرت
�أربع �سنوات �أجراها باحثون هولنديون و�إندوني�سيون وجدت �أن القوات
الهولندية �أح��رق��ت ق��رى “ب�شكل منهجي” و�شنت حمالت اعتقال
جماعي وتعذيب وعمليات �إع���دام يف ال�سنوات ال��ت��ي �أعقبت احلرب
العاملية الثانية بدعم �ضمني من احلكومة .وقال الباحثون �إن “معظم
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ت��ول��ون م�س�ؤولية يف اجل��ان��ب الهولندي � -سيا�سيون
و�ضباط وموظفون مدنيون وق�ضاة و�آخرون  -كانوا يعرفون �أو رمبا
كانوا على علم باال�ستخدام املنهجي لهذا العنف املفرط» .و�أ�شاروا �إىل
�أن “هناك �إرادة جماعية لتربيره والت�سرت عليه وتركه بال عقاب ،وكل
هذا حدث خلدمة الهدف الأ�سمى وهو ك�سب احلرب».

نيودلهي
�أ���ص��درت حمكمة هندية �أم�س اجلمعة �أحكاما ب��الإع��دام على 38
�شخ�صا يف �إطار تفجريات �أحمد �آباد يف غرب البالد التي �أ�سفرت عن
�سقوط �أكرث من  56قتيال ومئتي جريح يف  .2008وقال املدعي
العام اخلا�ص �أميت باتيل لل�صحافيني “فر�ض القا�ضي ايه �آر باتيل
عقوبة الإعدام على  38من �أ�صل  49مدانا» .يف الثامن من �شباط-
فرباير املا�ضي� ،أدين � 49شخ�صا بالقتل وت�شكيل ع�صابة �إجرامية يف
�إطار �سل�سلة االعتداءات هذه التي نفذت يف  26متوز-يوليو 2008
يف �أم��اك��ن ت�شهد ح��رك��ة ك��ب�يرة يف ه��ذه املدينة الرئي�سية يف والية
غوجارات .و�أو�ضح باتيل “حكم على  11مدانا �آخر بال�سجن مدى
احلياة» .ومتت تربئة  28متهما �آخر يف هذه الق�ضية لعدم كفاية
الدليل .وكان يحاكم ما جمموعه � 77شخ�صا يف هذه الق�ضية التي
ا�ستمرت ح��وايل ع�شر �سنوات و�أدىل فيها �أك�ثر من � 1100شاهد
ب�إفاداتهم .و�أعلن تنظيم “املجاهدون الهنود” م�س�ؤوليته عن هذه
االعتداءات ردا على مواجهات طائفية يف �أحمد �آباد ت�سببت ب�سقوط
نحو �ألفي قتيل من امل�سلمني خ�صو�صا ،يف  .2002واندلعت �أعمال
العنف تلك �إثر مقتل  59هندو�سيا يف حريق قطار ن�سب يف بادىء
الأم��ر اىل م�سلمني قبل �أن يعلن الحقا �أن��ه عر�ضي .وواج��ه رئي�س
ال����وزراء ن��اري��ن��درا م���ودي ال���ذي ك��ان �آن����ذاك رئي�سا حلكومة والية
غوجارات اتهامات بغ�ض الطرف عن �أعمال العنف هذه.

وا�شنطن
ن ّفذت والية �أوكالهوما الأمريكية حكم �إعدام يف حق رجل يبلغ 35
عاماً حُ كم بالإعدام ل�ضلوعه يف هجوم ُقتل على �إثره �أربعة �أ�شخا�ص يف
�إطار عملية انتقام عائلي .و�أعلن امل�س�ؤولون يف �سجن ماكال�سرت وفاة
غيلربت بو�ستيل ال�ساعة  16,14( 10,14بتوقيت غرينت�ش) بعد
تلقيه حقنة قاتلة داخل ال�سجن .و�شارك بو�ستيل عام  2015يف هجوم
م�س ّلح �ش ّنه مع وال��ده و�شقيقه ورجل رابع بهدف “االنتقام” للوالد
وتوجه الأربعة
الذي �أُ�صيب بجروح خطرة عقب حادث دراجة ناريةّ .
�إىل منزل الرجل ال��ذي اعتربوه م�س�ؤو ًال عن احل��ادث و�أطلقوا نحو
�ستني ر�صا�صة ،وقتل غيلربت نف�سه �شخ�صني كانا يحاوالن الفرار.
وت�سبب الهجوم امل�س ّلح مبقتل ما جمموعه �أربعة �أ�شخا�ص .واع ُترب
الوالد الذي كان يعاين ا�ضطرابات عقلية حادة ،غري م�س�ؤول جنائياً
عام  2006وت��ويف الحقاً .وحُ كم على ال�شقيق بال�سجن امل�ؤبد وعلى
الرجل الرابع بال�سجن �ستة �أعوام بعد �أن �أظهر تعاوناً مع املحققني.
وحُ كم على غيلربت بالإعدام نظراً لكونه املحرك الرئي�سي الذي يقف
خلف اجلرمية .وبعدما ا�ستنفد دعاوى اال�ستئناف ك ّلها ،طلب غيلربت
من جمل�س العفو يف �أوكالهوما �أن يو�صي احلاكم بتخفيف عقوبته.
وقال يف �إحدى جل�سات اال�ستماع �أمام جمل�س العفو يف كانون الأول-
دي�سمرب “�آ�سف للأمل الذي ت�سببت به” ،م�ضيفاً “مل �أعد كما كنت
عندما كان عمري  19عاماً».

وا�شنطن :التو�صل �إىل
اتفاق نووي ممكن مع �إيران

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلنت الواليات املتحدة �إحراز “تقدم كبري” يف مفاو�ضات فيينا ،معتربة
�أن �إمكانية �إبرام اتفاق حول الربنامج النووي الإيراين ممكنة “يف غ�ضون
�أيام” �إذا �أظهرت طهران “جدية” يف هذا ال�ش�أن.
وق��ال متحدث با�سم اخلارجية الأمريكية لوكالة فران�س بر�س �إن��ه “مت
�إحراز تقدم كبري يف الأ�سبوع املا�ضي” ،ولكن “لن يكون هناك اتفاق �شامل
ما مل يتم االتفاق على �أدق التفا�صيل».
و�أ�ضاف “با�ستطاعتنا ،بل ينبغي علينا �أن نتو�صل �إىل تفاهم ب�ش�أن العودة
املتبادلة �إىل التنفيذ الكامل خلطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة يف غ�ضون
�أيام” ،يف �إ�شارة �إىل اتفاق  2015الذي يُفرت�ض �أن مينع �إيران من امتالك
قنبلة نووية .و�شدد املتحدث على �أن �أي ت�أخري “يتجاوز ذلك بكثري ،من
�ش�أنه �أن يعر�ض �إمكانية العودة لالتفاق اىل خطر ج�سيم».
ونفت طهران على الدوام �سعيها �إىل تطوير �سالح نووي ،وهو ما �سبق لدول
غربية يف مقدمها الواليات املتحدة وا�سرائيل� ،أن اتهمتها بالعمل عليه.
وخ�لال املحادثات احلالية لإح��ي��اء اتفاق  ،2015ي�شدد الغربيون على
�ضرورة الإ�سراع يف التفاهم نظرا �إىل ت�سارع الأن�شطة النووية الإيرانية
وتق ّل�ص املدة الزمنية التي حتتاجها طهران لإنتاج كمية من اليورانيوم
العايل التخ�صيب كافية لال�ستخدام يف �إنتاج �سالح ذ ّري.

السبت  19فبراير  2022م  -العـدد 13473

عربي ودويل

Saturday 19 February 2022 - Issue No 13473

لو فيغارو حُت ّذر من فوز حزب اهلل يف االنتخابات
•• باري�س-وكاالت

10

حتت عنوان “زبائن حزب اهلل يف لبنان يزدادون بف�ضل دوالرات العدو”،
�س ّلطت �صحيفة “لو فيغارو” الفرن�سية ال�����ض��وء ،على م��ا اعتربته
تناق�ضاً يف �شعارات احلزب اللبناين الذي يدّعي مُعاداة الواليات املتحدة
بينما يتقا�ضى ح��وايل  60من م�ؤيديه و ُمنا�صريه رواتبهم بف�ضل
دوالرات “العدو الأمريكي” القادمة من طهران ،بينما فقدت اللرية
اللبنانية  100%م��ن قيمتها تقريباً ب�سبب الأزم��ت�ين االقت�صادية
واملالية التي �ضربت البالد منذ نحو عامني.
ور�أت ال�صحيفة اليومية يف حتقيق لها� ،أنّ تلك ال��دوالرات بالإ�ضافة
لل ُم�ساعدات االجتماعية التي بات يتم تقدميها ب�شكل مُ�ضاعف ومكثف

عرب حمالت خا�صة تتبع للحزب ب�أ�سعار خمف�ضة ،هو ما يجتذب �شريحة
كبرية من ه�ؤالء امل�ؤيدين ،حيث يرف�ض احلزب دفع �أيّ �ضرائب على
ال�سلع اال�ستهالكية التي ي�ستوردها من دول حليفة يف طليعتها �إيران
ل ُيقدّمها مل�ؤيديه ب�أقل الأ�سعار ،وذلك وفقاً جلورج مالربونو موفد “لو
فيغارو” اخلا�ص �إىل بريوت.
وح��� ّذرت اليومية الفرن�سية من �أ ّن��ه ونتيجة لهذا الدعم امل��ايل ،ومع
اقرتاب االنتخابات الربملانية احلا�سمة ملُ�ستقبل لبنان بعد نحو � 3أ�شهر،
بد�أت املح�سوبيات لك�سب قلوب الناخبني يف بلد تتم فيه ممار�سة �شراء
الأ�صوات ب�شكل دائم ،وعرب هذه اللعبة ال�سيا�سية الكال�سيكية الرائعة،
تقول “لو فيغارو” ف�إنّ احلزب املوايل لإيران يف طريقه للفوز وتعزيز
�سيطرته بف�ضل ال���دوالرات التي ت�صله من ع��دوه الأمريكي والتي ال

ي��زال ب�إمكانه احل�صول عليها على الرغم من تر�سانة العقوبات التي
فر�ضتها وا�شنطن على طهران مم ّول احلزب.
وخل�صت “لو فيغارو” للقول �إ ّنه يبدو �أنّ “دوالر ال�شيطان الأكرب �صار
حال ًال” ويبت�سم حل��زب اهلل كا�شفاً عن ه��ذا التناق�ض الكبري للحزب
الذي يُهيمن على امل�شهد ال�سيا�سي للبالد بف�ضل �أ�سلحته التي رف�ض
التخ ّلي عنها رغم نهاية احلرب الأهلية عام .1990
م��ن جهته ت��ط�� ّرق ال�صحايف الفرن�سي م��وري��ل روزي��ل�ير� ،إىل ظاهرة
حتذيرات ح��زب اهلل التي ت�صل لدرجة التهديد بالقتل ملن يعتربهم
�أع��دائ��ه يف ال��داخ��ل اللبناين وذل��ك ع�بر م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
وو�سائل الإعالم املُق ّربة منه..
حيث يُريد احلزب �أن يحتكر ال�صوت ال�شيعي مُعترباً �أنّ زعيمه ح�سن

انفراج قد تتبعه «جولة جديدة» من ال�صراع

التوترات مع الغرب :هل �سيكتفي بوتني بالنتيجة...؟

جنح الغرب يف نقل املو�ضوع من �أزمة �أمنية عاملية �إىل �أزمة �إقليمية حول �أوكرانيا

�أكد البيت الأبي�ض يوم الأربعاء� ،أن
التهديد الرو�سي ما زال “حقيقيا”.
وات��ف��ق �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ونظريه
ال�صيني �شي جني بينغ عرب الهاتف
ع��ل��ى “�ضرورة م��وا���ص��ل��ة اجلهود
للحد م��ن ال��ت��وت��رات وح��ل الأزم���ة
من خالل احلوار” ،وخطط ر�ؤ�ساء
دول وحكومات ال�سبعة والع�شرون
مل��ن��اق�����ش��ة ت���ط���ور ال����ت����وت����رات حول
�أوكرانيا ،قبل بدء قمة بني االحتاد
الأوروب��ي واالحت��اد الإفريقي �أم�س
الأول اخلمي�س يف بروك�سل.
م��ن جانبهم ،ا�ستمر ال��رو���س يف
اال�ستهزاء مبا يتم تقدميه الآن على
�أنه “بارونيا” الغرب“ .نطلب من
و�سائل الإع�لام امل�ضللة الأمريكية
والربيطانية ،بلومربج ،ونيويورك
تاميز ،وال�صن� ،إلخ ...الإعالن عن
روزن���ام���ة ‘غزواتنا’ ل��ل��ع��ام املقبل
حتى يت�سنى يل برجمة عطلتي”،
كتبت املتحدثة با�سم وزارة الدفاع
ال���رو����س���ي���ة م���اري���ا زاخ�����اروف�����ا على
و����س���ائ���ل ال���ت���وا����ص���ل االجتماعي.

•• بكني-رويرتز

�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف
ال�صني ي��وم �أم�����س اجلمعة ت�سجيل
� 87إ�صابة جديدة م�ؤكدة بفريو�س
ك����ورون����ا ي����وم اخل��م��ي�����س انخفا�ضا
م��ن  92يف ال��ي��وم ال�����س��اب��ق .وقالت
اللجنة يف بيان �إن  40من الإ�صابات
اجلديدة انتقلت �إليها العدوى حمليا
ارتفاعا من  35قبل ي��وم .و�سجلت
� 45إ�صابة جديدة مل تظهر عليها
�أع��را���ض ارت��ف��اع��ا م��ن  32يف اليوم
ال�����س��اب��ق .وال ت�����ص��ن��ف ال�����ص�ين تلك
احل��االت على �أنها �إ�صابات م�ؤكدة.
ومل ت�سجل �أي وفيات جديدة ليظل
ال��ع��دد ث��اب��ت��ا ع��ن��د  .4636وبذلك
يكون بر ال�صني الرئي�سي قد �سجل
ح���ت���ى ي�����وم اخل��م��ي�����س 107375
�إ�صابة م�ؤكدة بالفريو�س.

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�سرت

بوتني ...انفراج ام مناورة؟
�إعادة عالقتها مع امل�ست�شار اجلديد
�إىل م�����س��ارات �أك��ث�ر ودي����ة -هناك
دائ ًما �أمل� ،أو وهم ،ببداية جديدة.
ث���م ،ع��ل��ى عك�س ال����دول الأوروبية
الأخ����رى ،مل ت�سلم ب��رل�ين �أ�سلحة
�إىل كييف ،رغم �ضغوط وانتقادات
����ش���رك���ائ���ه���ا .م���وق���ف ك����ان مو�ضع
ت��ق��دي��ر يف م��و���س��ك��و ،ل���ذل���ك كانت
فر�صة لبوتني لإظهار كيف يحب
�أن يعامل .والنتيجة ،انتهى الأمر
ب�����ش��ول��ت��ز ،ال����ذي ع��ان��ى م��ن غ�ضب
ال�صحافة الغربية ،بجني الثمار،
ح��ت��ى وان ك��ان��ت ات�����ص��ال��ي��ة فقط:
لقد جن��ح يف مهمته الدبلوما�سية
الأوىل ،ح��ت��ى ،ول���و م��و���ض��وع��ي��ا ،ال
يرتبط ان�سحاب ال��ق��وات الرو�سية
مبا قد يكون قاله �أو فعله .لقد ح ّيا
ال��ك��رم��ل�ين امل��وق��ف ال����ذي ينا�سبه،
والذي يجب على الغرب �أن ي�أخذه
كمثال.
*لكن هــــل حقـــًا ح�صلت

رو�ســـيا على �شــــيء؟
 يف الواقع ،خ�سرت ...متت �إعادة�صياغة ال��و���ض��ع .ك��ان��ت رو���س��ي��ا قد
ب��ا���ش��رت ع��م��ل��ي��ة ت�صفية ح�سابات
ق����دمي����ة م���ن���ذ ث��ل�اث��ي�ن ع����امً����ا مع
ال��غ��رب .لكن يف ال��رواي��ة الغربية،
�أ�صبحت �أزمة رو�سية �أوكرانية .كل
الت�صريحات وامل��ح��ادث��ات الهاتفية
بني ر�ؤ�ساء الدول وبوتني ورحالت
الأوروب�����ي��ي��ن �إىل م��و���س��ك��و ،كانت
موجهة نحو تهدئة التوترات بني
رو�سيا و�أوكرانيا .ومل يتحدث �أحد
عن املطالب التي كانت مو�سكو قد
طرحتها على الطاولة يف دي�سمرب.
يف ر�أيي� ،إنه انت�صار ،من وجهة نظر
ات�صالية على �أي��ة ح��ال ،للغرب ...
نقل املو�ضوع من �أزمة �أمنية عاملية
�إىل �أزمة �إقليمية حول �أوكرانيا.
*هل �سيكتفي بوتني بنتيجة
عملية يل الذراع هذه؟
 -ه��ذا ه��و ال�����س���ؤال الكبري.

ر�سائل ارتياب من ا�ستمرار التوتر

ال�صني ت�سجل � 87إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا

نافذة
م�شرعة

فالدميري بوتني يخف�ض النربة!...

•• الفجر –خرية ال�شيباين
بالن�سبة للباحث مك�سيم �سو�شكوف ،مدير مركز
الدرا�سات الأمريكية يف معهد مو�سكو للعالقات
الدولية� ،إن االن��ف��راج ال��ذي ب��د�أت��ه مو�سكو يوم
الثالثاء املا�ضي ميكن �أن تتبعه “جولة جديدة”
من ال�صراع.
بعد ع��دة �أ�سابيع من التوتر وثمانية �أي��ام من
الباليه الدبلوما�سي املكثف ،بد�أت رو�سيا الثالثاء
�سحب بع�ض قواتها املنت�شرة بالقرب من احلدود
الأوكرانية .لكت الغرب لئن �أع��رب عن ارتياحه
فانه غري مقتنع ،و�ضاعف من ر�سائل االرتياب.
وبالن�سبة ملدير الدرا�سات يف معهد
مو�سكو للعالقات الدولية ،مك�سيم
�سو�شكوف ،ف�إن اللعبة مل تنته لأنه
ال ي��ب��دو �أن ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين قد
ح�صل على ما يطالب به.
*م����اذا ح���دث ح��ت��ى ه���د�أت
ال��ت��وت��رات ،التي ب��دت وك�أنها
بلغت ذروت��ه��ا يف ن��ه��اي��ة هذا
الأ�سبوع ،يف يومني؟
 ب���د�أ ال��ن��ا���س يف ال��غ��رب يهنئون�أنف�سهم ب���أن��ه ك��ان “للدبلوما�سية
املكوكية” ت�أثريها على فالدميري
ب��وت�ين .ورمب��ا ك��ان ت���أث�ير التهديد
ب��ف��ر���ض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ل�����س��ان جو
ب���اي���دن �أك��ب��ر .يف رو���س��ي��ا ،انغم�س
اجلميع يف ت�صيد �ساخر“ ،ما هو
توقيت الغزو؟” .لكن �إذا افرت�ضنا
�أن ما يحدث يف الوقت احل��ايل هو
ت��ه��دئ��ة ،ف��ق��د ب����د�أ ه���ذا ب��ع��د زي���ارة
�أوالف �شولتز الثالثاء ،ولي�س زيارة
م��اك��رون “يوم االث��ن�ين املا�ضي”،
وال حتى زيارة الربيطانيني .من
ناحية ،كانت رو�سيا حري�صة على

ن�صراهلل ومُقاتلي اجلناح الع�سكري املن�ضوي حتت مظلته هم �شخ�صيات
مقد�سة ال يمُ كن امل�سا�س بها �أبداً ،وهو الأمر الذي يُثري ال�ضحك وفقاً
للكاتب ال��ذي �أ���ش��ار �إىل �أنّ م�س�ؤويل احل��زب د�أب���وا على التحذير من
ُمثريي ال�شغب اللبنانيني الذين ي��ج��ر�ؤون على اختبار �صربه ملُج ّرد
توجيه �أيّ انتقاد لهم ،وذلك بينما يتزايد ال�سخط ال�شعبي على �سيا�سات
احلزب الداخلية واخلارجية.
و�أ�شارت “لو فيغارو” �إىل �أنّ الكثري من اللبنانيني باتوا يعتربون حزب
اهلل مجُ�� ّرد ميلي�شيا ُت�سيطر على ال��دول��ة ،لك ّنهم يخافون من انتقام
احلزب الذي ح ّولهم رهائن لإيران و�أداة ل�سيا�ساتها يف املنطقة ،ويُطلق
ت��ه��دي��دات الذع���ة بحق ك��ل م��ن ُي��ح��اول ان��ت��ق��اده ع�بر و�سائل التوا�صل
االجتماعي.

بوتني ،الذي هو حق ًا املحر�ض
على هذه العملية برمتها ،هل
�سيكتفي بالنتيجة� ،أي موا�صلة
احلديث حول املو�ضوعات التي
و�صفها ب�أنها “ثانوية”؟
و�إال ف�إن جولة جديدة من التوترات
�ستكون متوقعة .على �سبيل املثال،
عندما ف�شل الأمل����ان والفرن�سيون
يف ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ك��ي��ي��ف لتطبيق
ات���ف���اق���ي���ات م��ي��ن�����س��ك .ال�سيناريو
الثالث :ا�ستمرار امل���أزق الذي �أردنا
اخل����روج م��ن��ه مت��ام��ا .ل��ك��ن م�شكلة
الأم���ن الأوروب����ي ،وتو�سيع الناتو،
وع�����ض��وي��ة ال���ن���ات���و مل ي��ت��م حلها.
وح��ت��ى ل��و ُط��ل��ب م��ن ب��وت�ين م���را ًرا
وتكرا ًرا �أال يقلق ،و�أن �أوكرانيا لن
ت�صبح �أب�����دًا ع�����ض��وًا يف التحالف،
ف�إنه مل يتلق ال�ضمانات القانونية
ال�شهرية التي طالب بها.
*كيف حتلل دع��وة الدوما
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين ل�لاع�تراف
با�ستقالل جمهوريتي دونيت�سك
ولوغان�سك االنف�صاليتني؟
 هناك عدة ق��راءات حمتملة...مي��ك��ن �أن ت���ك���ون ح��م��ل��ة ات�صالية
ت�ستهدف ال��غ��رب ،ل��ت��ق��دمي بوتني
ك�������ش���رط���ي ج���ي���د �أم���������ام ����ص���ق���وره،
ال��ذي عندما ُطلب منه االعرتاف
باجلمهوريات االنف�صالية� ،أجاب:
“دعونا نعطي فر�صة للدبلوما�سية،
دع��ون��ا ن��ح�ترم ات��ف��اق��ي��ات مين�سك،
يجب �أن يبقى دونبا�س يف �أوكرانيا
ب�شرط اح�ت�رام ح��ق��وق املتحدثني
ب���ال���رو����س���ي���ة ه����ن����اك “ .يف نف�س
الوقت ،هذه فر�صة لتقدمي جوكر
يحافظ عليه بوتني يف جيبه�“ :إذا
مل نتو�صل ح ًقا �إىل اتفاق ،ف�سوف
�أج�بر على الر�ضوخ لإرادة غالبية
زم�ل�ائ���ي ال��وط��ن��ي�ين ،واالع��ت��راف
باجلمهوريات «.
عن ليربا�سيون

قرر بوتني “�سحب قواته جزئ ًيا” من احلدود
مع �أوك��ران��ي��ا .وب��ث التلفزيون الر�سمي الرو�سي
���ص��ورا ل��دب��اب��ات ي��ت��م حتميلها يف ع��رب��ات عائدة
�إىل حامياتها .وتبتعد رو�سيا عن خطاب احلرب
املت�شائم يف الأ�سابيع الأخرية ملتابعة �أهدافها من
خالل املفاو�ضات بد ًال من احلرب.
طالبه امل�شرعون يف الربملان الرو�سي باالعرتاف
باملناطق الناطقة بالرو�سية يف �شرق �أوكرانيا كدول
م�ستقلة .وقد تكون هذه مناورة مل�ساعدة بوتني يف
مفاو�ضاته م��ع ال��غ��رب .ور ّد �إن��ه ل��ن يعرتف على
الفور با�ستقاللهم.
يقول بوتني �إنه م�ستعد للتفاو�ض ب�ش�أن “�ضمانات
�أمنية” يف �أوروب�����ا ال�شرقية وو���ض��ع ال�صواريخ
الق�صرية ومتو�سطة امل��دى يف �أوروب���ا ،وهي فكرة
طرحها جو بايدن يف حمادثات معه .وق��ال وزير
اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي الف����روف� ،إن���ه يف املحادثات
املتعددة اجلارية“ ،كان رد فعل الغرب �إيجابيا على
املبادرات التي رف�ضها منذ فرتة طويلة” ،م�ضيفا
“�سيكون من املمكن التو�صل �إىل نتيجة �إجمالية
الئقة للغاية».
�أداة بوتني لزعزعة ا�ستقرار الغرب
�إننا ن�شهد يف الأزم��ة احلالية عر�ضا لـ “عقيدة
جريا�سيموف” .يف فرباير  ،2013ن�شر اجلرنال
ف��ال�يري ج�يرا���س��ي��م��وف ،رئ��ي�����س الأرك�����ان احلايل
للقوات امل�سلحة الرو�سية ،اً
مقال من  2000كلمة
ي��و���ض��ح ن��ظ��ري��ة ج��دي��دة ل��ل��ح��رب احل��دي��ث��ة حتمل
ا�سمه الآن� ...إنه ي�ضع ال�سيا�سة واحلرب يف نف�س
ال�سل�سلة.
يكتب“ :قواعد احل��رب نف�سها تغريت ...ازداد
دور الو�سائل غري الع�سكرية يف حتقيق الأهداف

ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،وجتاوزت يف كثري من
احلاالت قوة ال�سالح يف فعاليتها».
بالن�سبة �إىل ج�يرا���س��ي��م��وف ،ف�����إن التكتيكات
غري الع�سكرية (العمليات النف�سية وال�سيا�سية
وال��ت��خ��ري��ب��ي��ة) لي�ست ث��ان��وي��ة ال���س��ت��خ��دام القوة،
ولكنها الو�سيلة املف�ضلة للفوز .والفو�ضى هي
اال�سرتاتيجية ال��ت��ي يجب على رو�سيا اتباعها،
والهدف هو خلق بيئة من اال�ضطرابات وال�صراع
الدائمني داخل الدول املعادية .وبف�ضل الإنرتنت
وال�����ش��ب��ك��ات االج��ت��م��اع��ي��ة� ،أ���ص��ب��ح ه���ذا ال��ن��وع من
العمليات ممك ًنا الآن .الواليات املتحدة هي الهدف
الرو�سي الرئي�سي .و�إن وجود عامل �أحادي القطب
تهيمن عليه ال��والي��ات املتحدة �أم��ر غ�ير مقبول
بالن�سبة لرو�سيا.
جريا�سيموف ،بوتني� ،شي و ...
�صن تزو ،نف�س املعركة
هذا املفهوم ،الذي يتجاوز احل��دود بني ال�سالم
واحل��رب ،يلهم نهج فالدميري بوتني يف ال�سيا�سة
اخل���ارج���ي���ة .ال���ه���دف اال���س�ترات��ي��ج��ي ل��ب��وت�ين هو
ت��دم�ير البنية ال��ك��ام��ل��ة للنظام ال��ع��امل��ي احلايل،
وي�شــــاطره ال�����ر�أي ���ص��دي��ق��ه ال�صيني ���ش��ي جني
بينغ.
ا�سرتاتيجية الأع��م��ال العدائية ال�شاملة على
طريقة جريا�سيموف بها عيوب ،وميكن عرقلة
تنفيذها عندما يتم الك�شف علنا عن كيفية عمل
تطبيقاتها التكتيكية وم��ا ت��ه��دف �إىل حتقيقه.
�إنها ا�سرتاتيجية قدمية قدم العامل .وقد �أو�ضح
اجل�نرال ال�صيني �سون ت��زو ،يف كتابه فن احلرب
قبل  2500عام� ،أنه يجب هزم العدو دون قتال
بال ّزور والتج�س�س وو�سائل خادعة �أخرى من �أجل
�ضمان الن�صر ب�أقل تكلفة.

ترجمة خرية ال�شيباين

* كاتب �صحفي ،وم�ؤلف كتب وا�سعة االنت�شار منها “الكتاب الأ�سود لكندا
الإجنليزية” ،و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية” و”�أ�سرار خيار كندا” ،و”ق�ضية
جريار بول” و”�سجني يف بانكوك” “�سرية ذاتية».

�صراع يف ميامنار لنيل اعرتاف حمكمة دولية
•• �أم�سرتدام-بانكوك-رويرتز

ي�شارك جمل�س ميامنار الع�سكري احلاكم يف جل�سات
�إجرائية مبحكمة العدل الدولية يف اله��اي الأ�سبوع
امل��ق��ب��ل ،رغ���م ���ش��ك��وى امل��ع��ار���ض�ين ال�سيا�سيني م��ن �أن
ه��ذا قد يعطيه اعرتافا دوليا دون �أن يكون له و�ضع
قانوين.
وت��ت��ع��ل��ق اجل��ل�����س��ات ب��ن��زاع ق�����ض��ائ��ي ي��رج��ع �إىل دعوى
�أق��ام��ت��ه��ا ج��ام��ب��ي��ا ع���ام � 2019أم����ام حم��ك��م��ة العدل
الدولية التي تنظر يف النزاعات بني الدول تتهم فيها
ميامنار بارتكاب �إب��ادة جماعية مع �أقلية الروهينجا
امل�سلمة.
كان �أكرث من � 730ألفا من الروهينجا قد فروا من
ميامنار بعد حملة قادها اجلي�ش يف  2017وا�ضطروا
للإقامة يف خميمات يف �أو���ض��اع مرتدية عرب احلدود
يف بنجالد�ش .وخل�ص حمققو الأمم املتحدة �إىل �أن
اجلي�ش نفذ حملته “بنية الإبادة اجلماعية”.

وقبل �سقوط حكومة الوحدة الوطنية املدنية بزعامة
�أوجن ���س��ان ���س��و ت�����ش��ي يف ان��ق�لاب ع�����س��ك��ري ق��ب��ل عام،
اعرت�ضت �سو ت�شي على اتهامات الإبادة اجلماعية التي
وجهتها جامبيا ،وهي دولة �أفريقية �أغلب �سكانها من
امل�سلمني وتدعمها يف ه��ذه الق�ضية منظمة التعاون
الإ�سالمي املكونة من  57بلدا.
ومن املنتظر �أن يح�ضر ممثلون للمجل�س الع�سكري
احلاكم جل�سات حمكمة العدل الدولية التي �ستتناول
مبدئيا اعرتا�ضات على الوالية الق�ضائية تقدمت بها
ميامنار يف يناير كانون الثاين  .2021ومن املقرر �أن
تبد�أ اجلل�سات يوم االثنني.
وق��د دع��ت ع��دة هيئات تابعة ل�ل��أمم املتحدة ممثلني
للمجل�س الع�سكري احلاكم لالجتماع معها رغ��م �أن
جي�ش ميامنار لي�س له و�ضع قانوين ر�سمي يف مقر
الأمم امل��ت��ح��دة يف ن��ي��وي��ورك .وق���ررت جلنة االعتماد
التابعة للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة يف دي�سمرب
كانون الأول �إرجاء اتخاذ قرار يف الأمر.

اعتقال اثنني من قادة االحتجاجات يف كندا
••�أوتاوا�-أ ف ب

اعتقلت ال�شرطة الكندية م�ساء
�أم�س الأول اخلمي�س تامارا لين�ش،
�إحدى قادة االحتجاجات املناه�ضة
لإج��������راءات ك��ب��ح كوفيد 19-يف
ال���ب�ل�اد ،ح�����س��ب م���ا �أك����د احل�ساب
ال��ر���س��م��ي ل��ل��ح��رك��ة االحتجاجية
يف ت���غ���ري���دة ع��ل��ى ت���وي�ت�ر مرفقة
ب�شريط فيديو.
واع ُتقلت لين�ش من دون مقاومة.
وق����ب����ل ذل������ك ب���������س����اع����ات ،عندما
�أع���ط���ت ال�����ش��رط��ة �إن�������ذارا نهائيا
للمتظاهرين ،ن�شرت لين�ش مقطع
ف���ي���دي���و ع���ل���ى و����س���ائ���ل التوا�صل
االجتماعي قالت فيه �إن اعتقالها
بات “الآن �أمرا ال مفر منه».
و�أظ����ه����رت ال�����ص��ور ل��ي��ن�����ش مكبلة

يف �����س����ي����ارة ل���ل�������ش���رط���ة ،حماطة
ب�شرطيني اثنني ،وتقول لرفاقها
“ا�صمدوا» .ق��ب��ي��ل ذل����ك ،اع ُتقل
�أي�����ض��ا ك��ري�����س ب���ارب���ر� ،أح�����د قادة
احل��رك��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة ،يف عملية
ج������رت ب�����ه�����دوء ومت ت�صويرها
ون�����ش��ره��ا ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ات التوا�صل
االجتماعي.
وللمرة الأوىل منذ بداية احلركة
االحتجاجية ،متركزت جمموعات
من عنا�صر ال�شرطة يف �شكل كبري
اخلمي�س يف �شوارع �أوتاوا مبواجهة
املتظاهرين ومئات ال�شاحنات التي
تغلق ال�شوارع.
و�أعلن قائد �شرطة �أوتاوا بالإنابة
���س��ت��ي��ف ب��ي��ل يف م����ؤمت���ر �صحفي
اخلمي�س �أن حتركا �أمنيا لإنهاء
احتجاج �سائقي ال�شاحنات الذين

ي����ح����ا�����ص����رون و�����س����ط العا�صمة
الكندية منذ ث�لاث��ة �أ���س��اب��ي��ع بات
“و�شيكا» .وق��ال بيل �إن ال�سلطات
“بد�أت بت�شديد الطوق يف حميط
االحتجاجات” ،مبا يف ذلك و�ضع
ع���وائ���ق �أم��ن��ي��ة وت��ق��ي��ي��د الو�صول
�إىل و���س��ط امل��دي��ن��ة ال���ذي يتجمع
فيه �سائقو ال�شاحنات املعار�ضني
لإجراءات كوفيد.
وب�����د�أت االح��ت��ج��اج��ات م���ع رف�ض
�سائقي ال�شاحنات �شرط �إلزامية
ال���ت���ل���ق���ي���ح �����ض����د ك����وف����ي����د لعبور
احل��دود الأمريكية ،لكنّ املطالب
تزايدت لت�شمل �إلغاء كل التدابري
ال�صحية .و�أدت االحتجاجات اىل
قطع �ستة معابر ح��دودي��ة ،بينها
ط��ري��ق جت����ارة ا���س�ترات��ي��ج��ي عرب
ج�����س��ر �أم��ب��ا���س��دور ب�ين ويند�سور

و�أون�����ت�����اري�����و ودي��ت��روي�����ت .وف ّعل
رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ك��ن��دي جا�سنت
ت�������رودو ق����ان����ون ال�����ط�����وارئ ال����ذي
مينح احلكومة �صالحيات جديدة
وا�سعة لو�ضع ح�� ّد لالحتجاجات،
وه��ي امل��رة الثانية فقط يف تاريخ
ك��ن��دا ال��ت��ي ي��ت��م فيها تفعيل هذا
الإج����راء .واع��ت�بر ت���رودو يف كلمة
اخل��م��ي�����س �أم������ام جم��ل�����س العموم
�أنّ االح��ت��ج��اج��ات ���ض��د التدابري
ال�صحية يف كندا مل تعد “�سلمية”،
م�ضيفا ح��ان ال��وق��ت “ال�سرتجاع
الثقة بامل�ؤ�س�سات».
وق���ال �إن “هدف ك��ل االج�����راءات،
وب��ي��ن��ه��ا االج��������راءات امل��ال��ي��ة التي
ي��ن�����ص ع��ل��ي��ه��ا ق���ان���ون ال����ط����وارئ،
ه����و م���واج���ه���ة ال���ت���ه���دي���د احل����ايل
وال�سيطرة على الو�ضع بالكامل».

و�������ش������دد ع����ل����ى �أن “احلواجز
واالح�������ت���ل���االت ت�������ش���ك���ل تهديدا
القت�صادنا ولعالقاتنا مع �شركائنا

ال��ت��ج��اري�ين» .ويف ر���س��ال��ة وجهها
�إىل ر�ؤ����س���اء ح��ك��وم��ات املقاطعات
م�ساء الأرب���ع���اء ،اع��ت�بر ت���رودو �أن

ال���ت���ح���رك االح���ت���ج���اج���ي “يهدد
الدميوقراطية” ويدمر “�سمعة
كندا يف اخلارج».
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مل ت�سلم من لوثة ال�سيا�سة

بكني� ،ألعاب �أوملبية �شتوية خارج ّ
كل املعايري!...
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت –ترجمة خرية ال�شيباين
بني االحتياطات ال�صحية والرهانات الدبلوما�سية
وامل�سائل املناخية ،يبقى احل��دث الريا�ضي الرئي�سي
يت�سم بتنظيم �صارم للغاية يف بلد حتت ال�سيطرة.
بغ�ض النظر عما يقوله القادة ال�صينيون ،ف�إن دورة

الألعاب الأوملبية ال�شتوية الرابعة والع�شرين هذه كانت
ح ًقا خارج التقاليد .عادة ،بالن�سبة للدولة املنظمة ،يعدّ
هذا احلدث الريا�ضي فر�صة رائعة لالنفتاح على العامل
بينما يف �شهر فرباير هذا ،تبدو ال�صني مغلقة �أكرث من �أي
وقت م�ضى .وبالت�أكيد تف�سّ ر رغبة بكني املعلنة بو�ضوح
يف منع عودة ظهور فريو�س كورونا يف ال�صني االحتياطات

ال�����س��ائ��دة ح��ول ه��ذه الأل���ع���اب .يخ�ضع الريا�ضيون
ومرافقيهم الختبارات يومية ،يقوم بها مقدمو الرعاية
يف بدالت بي�ضاء بالكامل� .أما بالن�سبة للجمهور ،فعدده
جزء منه ،يجب �أن تكون قد �أم�ضيت
قليل .لكي تكون ً
�أربعة ع�شر يو ًما يف بكني على الأقل ،و�أنك تلقيت ثالث
جرعات من اللقاح ،وتوافق على البقاء حتت املراقبة

وان جتري اختبارا يف نهاية امل�سابقات� .إن الذين ُي�صرح
لهم بح�ضور الفعاليات يتم �إبقائهم على م�سافة ،وخا�صة
ال ميكنهم االقرتاب من حوايل  3000ريا�ضي من حوايل
ت�سعني دولة .قد يبدو ال�شعار الر�سمي الذي مت اختياره
لت�أطري هذه الألعاب ال�شتوية“ :م ًعا من �أجل م�ستقبل
م�شرتك” �شا ًذا �إىل حد ما.
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يف كل الأح���وال ،يبدو �أن القيود
امل��ح��ي��ط��ة ب��امل�����س��اب��ق��ات ت�������ؤدي �إىل
ع���دم اه��ت��م��ام ال�����س��ك��ان ال�صينيني
بهذا احل��دث الريا�ضي .بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك� ،سمحت ال�سنة القمرية
اجلديدة -التي ب��د�أت هذا العام يف
 1فرباير -للعديد من �سكان املدن
ب��ال��ذه��اب يف �إج�����ازة �أ���س��ب��وع�ين .يف
بكني ،ميكن للذين بقوا م�شاهدة
ال��ت��م��ائ��م ال��ع��م�لاق��ة والإع��ل�ان����ات
املعرو�ضة يف جميع �أن��ح��اء املدينة
لالحتفال بالألعاب الأوملبية.
ولكن ،على عك�س تلك التي كانت
يف ���ص��ي��ف  ،2008ف������إن ����ش���وارع
العا�صمة لي�ست م���زدان���ة ،ك��م��ا �أن
اجل������دران مل ت��غ��ط��ي��ه��ا ال�شعارات
ذات الأح�������رف احل����م����راء الكبرية
ل�ل�اح���ت���ف���ال ب����الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة
واحل���ل���م ال�����ص��ي��ن��ي .وت����ؤك���د بع�ض
الأرقام �أن حما�س اجلمهور تراجع
عن احلما�س قبل �أربعة ع�شر عامًا:
يف  4ف�براي��ر ،ت��اب��ع حفل االفتتاح
 316م���ل���ي���ون م�������ش���اه���د .يف عام
 ،2008جمع احلدث جمهو ًرا بلغ
 842مليون �شخ�ص.
ريا�ضيون �صينيون يف املقدمة
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل���������ال ،يف ال�صني
حيث ب��د�أت الريا�ضات الثلجية يف
ال��ت��ط��ور ،ت�����س��ل��ط و���س��ائ��ل الإع��ل�ام
ال��وط��ن��ي��ة ال�������ض���وء ب�����ش��ك��ل خا�ص
ع��ل��ى االن���ت�������ص���ارات ال���ت���ي حققها
الريا�ضيون ال�صينيون .وك��ان هذا
هو احلال يف  7فرباير ،خالل حدث
التزلج ال�سريع مل�سافة  1000مرت
ل��ل��رج��ال ،ح��ي��ث ف���از ال�صيني رين
زيوي بامليدالية الذهبية يف دقيقة
واحدة و 26.768ثانية.
يف ن��ف�����س االخ���ت�������ص���ا����ص ،ولكن
يف ت��ت��اب��ع ال��ف��رق املختلطة و�أكرث
م���ن  2000م�ت�ر ،ف����ازت ال�صني
� ً
أي�ضا بامليدالية الذهبية .ويف 12
فرباير ،يف التزلج ال�سريع للرجال
مل�سافة  500مرت ،وجد جاو تينغيو
نف�سه ع��ل��ى ق��م��ة من�صة التتويج،
حم��ط��م��ا ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي لهذه
امل�سافة ب�إنهاء امل��ب��اراة يف 34.41
ث��ان��ي��ة .وي��ب��دو �أن ال��ت��م��ي��ز يف هذا
النوع من الريا�ضة ي�أتي من تقليد
طويل :لقرون ،ميار�س ال�صينيون
التزلج على البحريات املتجمدة �أو
حلبات التزلج يف الهواء الطلق.
ك��م��ا ف���ازت �إي��ل�ين ج��و مبيدالية
ذهبية �أخرى .ح�صلت عليها ،يف 8
فرباير ،يف م�سابقة جديدة ،التزلج
ال��ه��وائ��ي ال��ك��ب�ير ،ع��ل��ى الفرن�سية
تي�س ليديو ال��ت��ي ك��ان��ت ،مبدئيا،
الأف�ضل يف هذا النوع من القفز.
 1.2مليون مرت
مكعب من الثلج
و�إذا كان هناك مو�ضوع واحد يبدو
�أن امل�س�ؤولني الريا�ضيني الدوليني
املوجودين يف بكني يتفقون عليه،
فهو جودة املرافق امل�ستخدمة لهذه
الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة .يف  4فرباير،
�أقيم حفل االفتتاح يف ملعب بكني
الوطني املرتامي الأطراف ،امللقب
ب��ـ “ع�ش الطائر” ب�سبب �شكله،
وال��ذي مت ا�ستخدامه لأول مرة يف
�أوملبياد �أغ�سط�س  .2008و�أقيمت
�أح��������داث ال���ه���وك���ي وال���ت���زل���ج على

من حفل االفتتاح املبهر

الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ يعلن افتتاح الألعاب

حوّل ما يقرب من  400مدفع ثلجي �أكرث من  185مليون لرت من املاء �إىل  1.2مليون مرت مكعب من الثلج
اجلليد يف ق�صر بكني للريا�ضات
املتعددة .ويتم التزلج على اجلليد
احلر والتزلج على اجلليد يف موقع
م�صانع ال�صلب ال�����س��اب��ق��ة ،والتي
ال ت��زال �أرب��ع��ة �أب���راج تربيد كبرية
منها.
ت��ق��ام م�����س��اب��ق��ات ال��ت��زل��ج والقفز
على اجلليد والتزلج على اجلليد
ال����ب����ه����ل����واين �أو ال����ب����ي����ات����ل����ون يف
ت�����ش��ان��غ��ج��ي��اك��و ،وه���ي حم��ط��ة تقع
ع��ل��ى ب��ع��د  180ك���ي���ل ً
���وم�ت�را من
ب��ك�ين وال���ت���ي مي��ك��ن لقطار” تي
ج���ي يف” ال�����ذي مت اف��ت��ت��اح��ه عام
 2019ال���و����ص���ول �إل��ي��ه��ا يف 47
دقيقة .بينما يتم تنظيم �أحداث
التزلج على املنحدرات ،والزالجات
امل��ائ��ي��ة وال����زالج����ات اجل��م��اع��ي��ة يف
ي��ان��ك�ين ،ع��ل��ى ب��ع��د  75كيلوم ً
رتا
م���ن ال��ع��ا���ص��م��ة ،ب���ج���وار ق�����س��م من
���س��ور ال�����ص�ين ال��ع��ظ��ي��م .ويف هاتني
امل��ن��ط��ق��ت�ين ،ح�����وّل م���ا ي���ق���رب من
 400مدفع ثلجي �أكرث من 185
مليون لرت من املاء �إىل  1.2مليون
مرت مكعب من الثلج.
امل�سارات بي�ضاء متامًا ،يف و�سط
بيئة من اجلبال الو�سطى القاحلة
م��غ��ط��اة ب��ن��ب��ات��ات ال�����ش��ت��اء بدرجات
ال����ل����ون ال���ب���ن���ي .ك����ل ه�����ذا يذكرنا
ب���أومل��ب��ي��اد ب��ي��ون��غ ت�����ش��ان��غ يف كوريا
اجل��ن��وب��ي��ة ،ح��ي��ث ك����ان ال��ث��ل��ج عام
 2018ا���ص��ط��ن��اع�� ًي��ا ب��ن�����س��ب��ة 90
باملائة� ،أو يف �سوت�شي عام ،2014
يف رو�سيا ،حيث كان  80باملائة.
�أكرث ما م ّيز �أوملبياد بكني وعمق
ب��ع��ده��ا اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي ه���و ت�ساقط
الثلوج فعال يف �شمال ال�صني .ومما
يزيد ده�شة الظاهرة انها حدثت يف

 12و 13فرباير ،بعد عيد الربيع
بفرتة طويلة .من حيث امل��ب��د�أ ،يف
 1ف�ب�راي���ر ،يف ال��ت��ق��ومي ال�صيني
التقليدي القمري ،يجب �أن ينتهي
ال�����ش��ت��اء .وب������د ًال م���ن ذل�����ك� ،أ�شار
مر�صد بكني للأر�صاد اجلوية يوم
االثنني � 14إىل �أن طبقة تراكمية
م���ن ال��ث��ل��ج ي��ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه��ا ع�شرة
ملليمرتات انت�شرت فوق العا�صمة
واملناطق املحيطة بها.
ويف يوم الأحد  13فرباير� ،سجلت
ب��ك�ين درج����ة ح�����رارة ق�����ص��وى دون
درج��ت�ين مئويتني ،و���ص��در حتذير
م��ن ال�����ض��ب��اب وال���ط���رق اجلليدية
يف جميع �أن��ح��اء املنطقة .وق��د مت
ت�أجيل بع�ض امل�سابقات التي كان
من املقرر عقدها يوم الأحد �إىل يوم
االثنني .يف املالعب الأوملبية ،عمل

ك��ان االفتتاح
مقيدا ب�شدة
ب��ال�����ش��روط
ال�������ص���ارم���ة
ال��ت��ي حتيط
ب��������ه��������ذه
الأل�����ع�����اب

املتطوعون ال�صينيون على ت�سهيل
دورات التزلج با�ستخدام �آالت نفخ
ال��ث��ل��ج وامل���ج���ارف ،و�أ����ص���ر البع�ض
على التقاط �صورهم بجوار رجل
الثلج الذي قاموا ب�صنعه .يف بكني،
مت ت��ن��ظ��ي��ف الأر����ص���ف���ة باملجارف
واملكان�س الكبرية.
التعاون ال�صيني الرو�سي
بالإ�ضافة �إىل العرو�ض الريا�ضية
وال��ت��غ�يرات يف ال��ط��ق�����س ،ت�ضمنت

هذه الألعاب الأوملبية � ً
أي�ضا جوانب
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة .ول���ئ���ن ح�����ض��ر حفل
االف���ت���ت���اح ع����دد ك��ب�ير م���ن زعماء
العامل وغابت عنه قيادات غربية،
ف��ان حفل اال�ستقبال الأك�ث�ر لفتا
خم�ص�صا يف  4فرباير
لالنظار كان
ً
ل��ف�لادمي�ير ب��وت�ين .ه���ذه بالطبع
لي�ست املرة الأوىل التي يلتقي فيها
ب�����ش��ي ج�ي�ن ب��ي��ن��غ :ف���الأم�ي�ن العام
للحزب ال�شيوعي ال�صيني يتوىل
من�صبه منذ ع��ام  ،2012وكانت

غو ايلينج ايلني البطلة ال�صينية

ه��ذه ه��ي امل���رة الثامنة والثالثني
التي يلتقي فيها فالدميري بوتني
يف  4ف��ب��راي�����ر .ل���ق���د ول������ت �أي������ام
امل���او ّي���ة ع��ن��دم��ا ك���ان اخل��ل�اف بني
ال�صينيني وال�����س��وف��ي��ات ع��ل��ى قدم
و���س��اق .ال��ي��وم ،ال�صني ،ث��اين �أكرب
اق��ت�����ص��اد يف ال��ع��امل ،ت��ق��ب��ل ،عندما
حت��ت��اج��ه��ا رو���س��ي��ا �-أق����ل ق���وة منها
بكثري –منحها بع�ض الدعم .ويف
ال��وق��ت احل����ايل ،ت��ع��ار���ض مو�سكو
عل ًنا ان�ضمام �أوكرانيا املحتمل �إىل
الناتو.
�أج�����رى ���ش��ي ج�ي�ن ب��ي��ن��غ مقابلة
مع الرجل االول الرو�سي وتناول
الع�شاء معه .ثم �صدر بيان �صحفي
م�شرتك م���ؤل��ف م��ن � 16صفحة،
ي�����ش�ير �إىل �أن ال�������ص�ي�ن ورو�سيا
تعتقدان �أن “الدميقراطية لي�ست

اج�������م�������اع
ح���ول ج��ودة
امل������راف������ق
ا مل�ستخد مة
ل��������ه��������ذه
الأل�����ع�����اب
الأومل���ب���ي���ة

م��ق��ا� ً��س��ا واح����دًا ينا�سب اجلميع”،
و�أن الأمّ��ة “ميكنها اختيار �أ�شكال
و�أ���س��ال��ي��ب مم��ار���س��ة الدميقراطية
التي تنا�سبها ب�شكل �أف�ضل».
من جهة اخرى� ،أعلن الزعيمان
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف جم���ال الطاقة
بني البلدين .ولكن خا�صة ،يدين
ال���ب���ي���ان “�أيديولوجية احل����رب
ال��ب��اردة حللف �شمال الأطل�سي”،
وي�ؤيد “ال�ضمانات الأمنية” التي
تطلبها رو�سيا.
وه���ك���ذا ،ت���ع���زز ال�����ص�ين مواقف
فالدميري بوتني� .إنها ت�ؤيد �إدانة
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وح���ل���ف �شمال
الأطل�سي ،نظام التحالف الع�سكري
الذي �أن�ش�أه الأمريكيون.
ول���ئ���ن و����ص���ف ال��رئ��ي�����س بوتني
م�������س���ت���وى ال����ع��ل�اق����ات ال�صينية
ال��رو���س��ي��ة ب����أن���ه “غري م�سبوق”،
فقد ال يرغب القادة ال�صينيون يف
الذهاب بعيدًا اىل جانب رو�سيا �إذا
ما ب��ادرت بالهجوم على �أوكرانيا.
مل يرد ذكر كلمة �أوكرانيا يف البيان
ال�صحفي ال�صيني الرو�سي ،وميكن
ت��ف�����س�ير ذل����ك م���ن خ��ل�ال �أهمية
التبادالت االقت�صادية بني ال�صني
و�أوكرانيا.
ع������ام  ،2019ج������اء م����ا يقرب
م���ن  80ب��امل��ائ��ة م���ن ال�����ذرة التي
ا�ستوردتها ال�صني م��ن �أوكرانيا.
وق���د اح��ت��ف��ظ ه���ذا ال��ب��ل��د م��ن عهد
االحت��������اد ال�������س���وف���ي���ات���ي مب����ه����ارات
يف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة مما
جعله يتعاون م��ع ال�صني لتجهيز
العديد من الأ�سلحة ،مثل �صواريخ
م��ق��ات�لات  J-11ل��ل��ق��وات اجلوية
ال�صينية .وباملثل ،كانت لياونينغ،

تابع حفل االفتتاح  316مليون م�شاهد ،ويف عام  ،2008جمع احلدث جمهو ًرا بلغ  842مليون �شخ�ص

علما ال�صني والدورة الأولبية يف �أحد مواقع الألعاب الأوملبية ال�شتوية

موقع الهواء الكبري يف بكني لدورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية

�أول حاملة طائرات تابعة للبحرية
ال�صينية ،من �أ�صل �سوفياتي ومت
����ش���را�ؤه���ا ق��ب��ل ع�����ش��ر ���س��ن��وات من
�أوكرانيا.
بالطبع ،جتري �أوملبياد بكني بعيدًا
ع��ن اع��ت��ب��ارات ال�����س��ي��ا���س��ة الدولية
هذه .يف  5فرباير ،وعندما التقى
�أنطونيو غوتريي�ش ،الأم�ين العام
ل�ل�أمم املتحدة مع �شي جني بينغ،
حر�ص على ت��ن��اول ق�ضية �صينية
داخلية :انتهاكات حقوق الإن�سان
�ضد الأق��ل��ي��ة امل�سلمة الأويغورية
ال���ت���ي ت��ت��ه��م ال�����س��ل��ط��ات ال�صينية
ب��ارت��ك��اب��ه��ا يف منطقة �شينجيانغ.
وقال �أنطونيو غوتريي�س �إنه طلب
م��ن ال�����س��ل��ط��ات ال�صينية ال�سماح
ملي�شيل با�شيليت ،مفو�ضة الأمم
املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان،
ب�إجراء “زيارة ذات م�صداقية” �إىل
ال�صني ،مبا يف ذلك �شينجيانغ.
م��ا وراء ك��ل م��ا ي��ق��ال ح���ول �شي
جني بينغ ،ال تزال الأخبار ال�صينية
تركز على الألعاب الأوملبية الرابعة
والع�شرين.
ومن الوا�ضح �أنه من املهم للقادة
�أن ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن ع��ل��ى تنظيم
ه��ذا احل���دث .وق��د كتبت �صحيفة
ال�����ش��ع��ب ال��ي��وم��ي��ة ،ل�����س��ان احلزب
ال�شيوعي ال�صيني ،يف  4فرباير:
“�إن اجلمع بني ريا�ضيي الريا�ضات
ال�شتوية من جميع �أنحاء العامل يف
بكني هو جمال الريا�ضة الأوملبية،
والوعد اجلاد الذي قطعته ال�صني
املنفتحة على املجتمع الدويل».
يف ال��واق��ع ،االن��ف��ت��اح ك��ان مقيدا
ب�����ش��دة ب��ال�����ش��روط ال�����ص��ارم��ة التي
حتيط بهذه الألعاب.
وع���ل���ى م����ا ي����ب����دو ،مل ي���ك���ن ذلك
جم���رد ن��ظ��ام اح��ت��ي��اط��ات �صحية.
ففي ال�صني اليــــوم ،يحتل تعزيز
م��راق��ب��ة الأف���ـ���ـ���راد م��ك��ان��ة كبرية،
ورمبا �سيتحدث بع�ض الريا�ضيني
ال���ذي���ن مت��ك��ن��وا م���ن ال���ذه���اب �إىل
ال�صني ع��ن ذل��ك مب��ج��رد عودتهم
�إىل بالدهم.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيكا
كوزمك العاملية للوكاالت التجارية
رخ�صة رقم CN 3009628:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كربيانو للع�صائر
الطازجه
رخ�صة رقم CN 2741651:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة علي را�شد مطر �سعيد النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سلطان عبداهلل بن يو�سف ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توال
للوجبات اخلفيفة
رخ�صة رقم CN 2978639:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كيوك بريد للنقليات
واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3011207:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حبيبه عبداهلل ح�سن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هادف �سعيد فالح �سعيد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مو ارك للنتظيفات و ال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 4226511:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حم�سن جافيد جافيد اقبال %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبده على عبداهلل باتون من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبده على عبداهلل باتون من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبده على عبداهلل باتون من مفو�ض بالتوقيع �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبده على عبداهلل باتون من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ارفيند كلجيكار %25
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مو ارك للنتظيفات و ال�صيانة العامة
MOARK CLEANING & GENERAL MAINTENANCE

�إعــــــــــالن

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة اولد تاون للمالب�س � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1896846:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة انيلى الفارو ديال ريفا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف منذر بدر نا�صر عبدالعزيز الكثريى
تعديل مدير  /حذف عادل حممد احمد ال�سعدى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  8*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /مغ�سلة اولد تاون للمالب�س � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
OLD TOWN LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم جاو�سيا
رخ�صة رقم CN 4313765:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم جاو�سيا
GAUSIA RESTAURANT

�إىل /جاو�سيا لل�سكراب
GAUSIA SCRAP

�إعــــــــــالن

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سود�س للنقليات
واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2922562:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احلاج حميد بخيت �صياح املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمه جمعه �سامل املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة النفايات املعدنية احلديدية 4669102
تعديل ن�شاط  /حذف مطعم 5610001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مري
الي�شوز كافيه
رخ�صة رقم CN 3904419:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خط
ديره للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم CN 1702653:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اديبت�س للتجارة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3796803:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد اليان ابراهيم حممد ابراهيم من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد اليان ابراهيم حممد ابراهيم من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل بطى حمد على الدرعى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اديبت�س للتجارة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هف وى كافية  -فرع
رخ�صة رقم CN 3897222:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /منري خليفه �سعيد �سبت اخلييلى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /منري خليفه �سعيد �سبت اخلييلى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عي�سى حممد عبداهلل اخلمريى %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /هف وى كافية  -فرع

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /موارك للتنظيف و املقاوالت العامة و التحكم ذ.م.م

MOARK CLEANING & GENERAL CONTRACTING & AUTOMATION L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املقاوالت امليكانيكية 4220903
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات 8130002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تركيب و�صيانة معدات و�أجهزة القيا�س والتحكم 3320006
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

�إعــــــــــالن

�إىل /مغ�سلة اولد تاون للمالب�س
OLD TOWN LAUNDRY

�إعــــــــــالن

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم م�صل ما�شني
رخ�صة رقم CN 2403826:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مطعم ايكون �ش ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برو بيلدرز الكرتوميكانيكال
رخ�صة رقم CN 2945350:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�شيبانى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد نبيل حممد امني %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /برو بيلدرز الكرتوميكانيكال

تعديل مدير � /إ�ضافة زياد حورانى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �سعيد حممد عبداهلل الرقبانى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم م�صل ما�شني

PRO BUILDERS ELECTROMECHANICAL

MUSCLE MACHINE RESTAURANT

Ikcon Restaurant LLC

�إىل /برو بيلدرز الكرتوميكانيكال ذ.م.م

�إىل /مطعم م�صل ما�شني ذ م م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

PRO BUILDERS ELECTROMECHANICAL L.L.C

MUSCLE MACHINE RESTAURANT L.L.C SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و  /دي���ان���ا بون
ل��وم��اب اج��وج��ا  ،الفلبني
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق���م ()a4837199p
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0545865732

ت فقدان�شهادة�أ�سهم
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة ا���س��م ب��ا���س��م ال�سيد/
ع����ب����داهلل ���س��ع��ي��د ع����ب����داهلل ����ص���ادرة
م����ن ال�������ش���رك���ة ال���ع���امل���ي���ة القاب�ضة
�����ش.م.ع(ا�����س����م����اك) رق�����م ال�شهادة
UAE304000032303
ب���ع���دد ��� 1200س��ه��م ال���رج���اء على
م��ن ي��ج��ده��ا ارج��اع��ه��ا اىل ال�شركة
امل���ذك���ورة او الإت�������ص���ال ع��ل��ى الرقم
0503093093

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /نبيل �سالك
خم���ول ��� ،س��وري��ا اجلن�سية
 ج������������واز ������س�����ف�����ره رق�����م( )n 0 1 3 4 0 2 0 7 2
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0559689604

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و  /م�صعب
اح������م������د زي���������ن ال����ع����اب����دي����ن
م���������ص����ط����ف����ى  ،ال�������������س������ودان
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )PO5986301من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0561151967

�إعــــــــــالن

ADEPTS TRADING L.L.C

�إىل /اديبت�س للتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ADEPTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

HALF WAY CAFE - BRANCH

�إىل /جزل كافيه ذ.م.م

JZL COFFEE L.L.C

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

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معر�ض الفتح لل�سيارات امل�ستعملة -
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2089334:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد عبداملنعم االعرابى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد عبداملنعم االعرابى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابراهيم على احمد حممد الرميثى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /معر�ض الفتح لل�سيارات امل�ستعملة  -ذ.م.م
ALFATEH USED AUTOMOBILES SHOWROOM - L.L.C

�إىل /معر�ض الفتح لل�سيارات امل�ستعملة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALFATEH USED AUTOMOBILES SHOWROOM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة العازي
رخ�صة رقم CN 2359435:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مر�شد حمد مر�شد متيم املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �سعيد مبارك عبداهلل العتيبه
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :ماجنامك تكنولوجي ليمتد
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةVIRO SAK :
بتاريخ2022/172:
املودعة بالرقم 370922 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :ماجنامك تكنولوجي ليمتد
املوطن  :االم���ارات العربية املتحدة �أبوظبي مدينة م�صدر مركز االعمال الطابق االر�ضي  ,بناية
امل�سرعات ,هاتف - 0506222917 :فاك�سMAGNAMIC TECHNOLOGY LIMITED :
�صندوق الربيد - 105791 :امييل t.broughton@pdf.ae:
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5 :
معقمات مطهرات الغرا�ض �صحية مبيدات فطريات م�ستح�ضرات تعقيم و�صف
العالمة  :عبارة عن نقطة ماء ويف و�سطها ا�شارة  +ومكتوب على طرفيها كلمتني VIRO SAK
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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قا�ض �أمريكي ي�أمر ترامب بال�شهادة يف ق�ضية احتيال
•• نيويورك�-أ ف ب

�أمر قا�ض �أمريكي �أم�س الأول اخلمي�س الرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب واثنني من �أوالده بوجوب الإدالء ب�شهادتهم حتت الق�سم
يف ق�ضية مدنية يف ن��ي��وي��ورك تتعلق باحتيال م��زع��وم مرتبط
ب�شركاته.
وي�شكل ه��ذا القرار �أح��دث �صفعة قانونية لرتامب البالغ 75
عاما يف وق��ت ي��واج��ه الرئي�س ال�سابق وقطب الأع��م��ال ق�ضايا
عدة �أخرى تهدد بتعقيد تر�شحه مرة �أخرى للبيت الأبي�ض عام
.2024
وكانت عائلة ترامب قد حاولت مرارا وقف التحقيق الذي جتريه
املدعية العامة يف نيويورك ليتي�سيا جيم�س التي �أعلنت ال�شهر

املا�ضي ك�شفها “�أدلة مهمة” على ممار�سات احتيالية �أو م�ضللة
داخ��ل منظمة ترامب .وبعد �أك�ثر من �ساعتني من امل��داوالت يف
املحكمة رف�ض �آرثر �إنغورون القا�ضي يف والية نيويورك التما�سا
تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور و�إيفانكا لإلغاء مذكرات
اال�ستدعاء التي �أ�صدرتها جيم�س يف كانون الأول-دي�سمرب.
و�أمر القا�ضي ترامب وولديه بالإدالء ب�إفاداتهم يف مكتب جيم�س
يف غ�ضون  21يوما .لكن من املتوقع �أن ت�ست�أنف عائلة ترامب
القرار.
كما رف�ض القا�ضي ادعاء ترامب ب�أن التحقيق الذي جتريه املدعية
العامة الدميوقراطية ليتي�سيا جيم�س له دوافع �سيا�سية.
ويف �أعقاب �صدور القرار ،انتقدت حمامية ترامب حتقيق جيم�س
وو�صفته جمددا ب�أنه “حملة مطاردة �سيا�سية �أخرى ذات دوافع

�سيا�سية” ،وهي واح��دة من املقوالت املف�ضلة التي ي�ستخدمها
الرئي�س ال�سابق .وقالت املحامية �ألينا هابّا يف بيان “وا�ضح �أن
قرار املحكمة متخذ م�سبقا».
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أ�����ش����ادت ج��ي��م�����س ب��احل��ك��م وغ�����ردت “ال �أح�����د فوق
القانون».
وقالت يف كانون الثاين-يناير �إن حتقيقها املدين تو�صل اىل �أن
منظمة ترامب بالغت يف تقدير �أ�صول متعددة ب�شكل احتيايل
لت�أمني قرو�ض ثم خف�ضت قيمتها لتقليل ال�ضرائب .وهناك
حتقيق م�شابه للمدعي العام ملنطقة مانهاتن يف جرائم مالية
حمتملة واحتيال يف الت�أمني.
ويف متوز/يوليو دفع �آالن فاي�سلبريغ املدير املايل ملنظمة ترامب
منذ فرتة طويلة برباءته يف حمكمة بنيويورك بنحو  15تهمة

بارتكاب احتيال وتهرب �ضريبي ،ومن املقرر �أن تبد�أ حماكمته
منت�صف هذا العام.
ويف خ�ضم هذين التحقيقني� ،أعلنت �شركة “مازار” للمحا�سبة
التي تتعامل مع منظمة ترامب �أن بيانات مالية للمنظمة تعود
لنحو عقد غري جديرة بالثقة.
و�أعلنت “مازار” �أنها �ستنهي عالقتها مع ترامب جزئيا ب�سبب
النتائج التي تو�صلت �إليها جيم�س.
و�أبقى ترامب الأمريكيني حتى الآن يف حالة حرية ب�ش�أن ما �إذا
كان ينوي الرت�شح للرئا�سة عن احلزب اجلمهوري مرة �أخرى.
ويف وا�شنطن ح���اول ت��رام��ب منع حتقيق يف الكونغر�س يتعلق
باعتداء ان�صاره يف  6كانون الثاين-يناير على مبنى الكابيتول
من الو�صول �إىل �سجالت البيت الأبي�ض.

قمة االحتاد الأوروبي-االحتاد الأفريقي
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ماذا يف لقاء �سع ّيد بال�سي�سي يف بروك�سيل؟
تون�س وم�صر �ستنتجان لقاحاتهما �ض ّد كورونا و�أمرا�ض �أخرى
•• الفجر -تون�س

�أج�����رى ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي قي�س
�سعيد ،م�ساء اخلمي�س بربوك�سيل،
حم��ادث��ة م��ع ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال�سي�سي،
رئي�س جمهورية م�صر العربية.
ووف����ق ب�ل�اغ ل��ل��رئ��ا���س��ة التون�سية،
فقد �أع��رب الرئي�سان عن ارتياحهما
ال�شديد مل��ا ت�شهده ع�لاق��ات الأخوة
وال���ت���ع���اون ب�ي�ن ت��ون�����س وم�����ص��ر من
ت���ط���ور م�����س��ت��م��ر يف ���ش��ت��ى امل���ج���االت،
وجددا الإعراب عن حر�صهما الرا�سخ
على موا�صلة متتني ه��ذه الروابط
التاريخية وعزمهما امل�����ش�ترك على
مزيد تر�سيخ �سنة احل��وار والت�شاور

اليابان ت�سجل عدد
وفيات غري م�سبوق
بكوفيد 19 -

•• طوكيو-رويرتز

�سجلت اليابان رقما غري م�سبوق
جديدا للوفيات اليومية الناجمة
ع������ن كوفيد 19-يف م���وج���ة
م���ن ال���وف���ي���ات ت��ذك��ي��ه��ا ال�ساللة
�أوميكرون.
وخ��ل�����ص �إح�������ص���اء �أج����رت����ه هيئة
الإذاع������ة ال��ي��اب��ان��ي��ة �إىل �أن عدد
الوفيات امل�سجلة حديثا زاد �إىل
 271يوم اخلمي�س ،يف ثالث يوم
على ال��ت��وايل يتخطى فيه العدد
.200
ومنذ بداية فرباير �شباط ،جرى
ت�سجيل  2446وفاة ،وهو بالفعل
ثاين �أك�ثر ال�شهور وفيات ب�سبب
اجلائحة امل�ستمرة منذ عامني.
وقالت جلنة من اخلرباء يف قطاع
ال�����ص��ح��ة ه���ذا الأ���س��ب��وع �إن زيادة
الإ���ص��اب��ات الناجمة عن ال�ساللة
�أوميكرون �شديدة العدوى بلغت
ذروتها ،لكن من املرجح ا�ستمرار
احل�������االت ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب رعاية
ب��امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وح�����االت الوفاة،
خا�صة بني كبار ال�سن.
و�أ�������ش������ارت ت����ق����دي����رات للأ�ستاذ
بجامعة كيوتو هريو�شي ني�شيورا
�إىل �أن عدد الوفيات بفعل موجة
�أوم��ي��ك��رون يف ال��ف�ترة ب�ين يناير
كانون الثاين و� 20أبريل ني�سان
�سي�صل �إىل  ،4339و�أن يكون
�أكرث من  70باملئة من ال�ضحايا
يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات م���ن ال��ع��م��ر �أو
�أكرب.
ل��ك��ن��ه ق���ال �إن ه���ذا ال���ع���دد ميكن
�أن يقل بتطور ن�شاط التطعيم
بجرعات معززة من اللقاحات.
•• ميونيخ�-أ ف ب

اتهمت �أملانيا �أم�س اجلمعة رو�سيا
بتعري�ض �أمن �أوروب��ا للخطر مع
“مطالب تعود �إىل حقبة احلرب
الباردة” ق��ب��ل م����ؤمت���ر ميونخ
ال�سنوي ل�ل�أم��ن ال��ذي �ست�سيطر
عليه الأزم���ة املرتبطة ب�أوكرانيا
ح��ي��ث ت��خ�����ش��ى ال���والي���ات املتحدة
هجوما رو�سيا “يف الأيام املقبلة».
وقالت وزي��رة اخلارجية الأملانية
�أنالينا ب�يرب��وك اجلمعة يف بيان
“مع ن�شر غري م�سبوق لق ّوات عند
احل�����دود م���ع �أوك���ران���ي���ا ومطالب
ت��ع��ود �إىل حقبة احل���رب الباردة،
تتحدّى رو�سيا املبادئ الأ�سا�س ّية
لنظام ال�سالم الأوروبي” ،داعي ًة
مو�سكو �إىل �إظ��ه��ار “جهود جادّة
خلف�ض الت�صعيد».
ويجتمعقادةدول ّيونودبلوما�س ّيون
رف��ي��ع��و امل�����س��ت��وى يف م��ي��ون��ي��خ يف
ج��ن��وب �أمل���ان���ي���ا ،م���ن اجل��م��ع��ة �إىل
الأح�����د ،لإج�����راء م��ن��اق�����ش��ات حول
ق�ضايا الدفاع والأمن مدة ثالثة
�أيام .وينعقد هذا امل�ؤمتر ال�سنوي
يف ذروة التوتر بني مو�سكو والغرب

من �أجل �إعطاء دفع �أقوى للعالقات
امل��ت��م��ي��زة ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن مل���ا ف��ي��ه خري
وم�صلحة ال�شعبني ال�شقيقني.
وت��ط��رق ال��ل��ق��اء� ،أي�����ض��ا� ،إىل جملة
م���ن امل���ل���ف���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة والإقليمية
ذات االهتمام امل�شرتك ،وكذلك �إىل
املحاور املطروحة على �أنظار الدورة
احل��ال��ي��ة ل��ق��م��ة االحت�����اد الأوروب������ي-
االحت��������اد االف����ري����ق����ي ،ح�������س���ب ن�ص
البالغ .وي�شارك الرئي�سان يف هذه
القمة التي ت�ضم �أكرث من  50دولة
م���ن ال���ع���امل م���ن االحت�����اد الأفريقي
والأوروب���������ي .واخ���ت���ارت ال��ق��م��ة التي
ع��ق��دت �أول م���ؤمت��ر ل��ه��ا يف القاهرة
���س��ن��ة ��� ،2000ش��ع��ارا ج���دي���دا هذه

ال�سنة وهو “�إفريقيا و�أوروب��ا قارتان
بر�ؤي ٍة م�شرتك ٍة حتى .»2030
ون��ظ��رت القمة يف امللفات احلارقة
امل���������ش��ت�رك����ة ع����ل����ى غ����������رار ال����و�����ض����ع
االق����ت���������ص����ادي وال���ت���ن���م���ي���ة والأزم��������ة
ال�صحية ولقاحات فريو�س كورونا.
على �صعيد �آخر ،اختريت �ست دول
�إف��ري��ق��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ون�����س وم�صر
لإن��ت��اج لقاحات خا�صة بهما بتقنية
الرنا املر�سال ،ب�صفتهما م�ستفيدتان
م��ن ب��رن��ام��ج ع��امل��ي لإن��ت��اج اللقاحات
تقوده منظمة ال�صحة العاملية.
وق��ال��ت املنظمة �إن��ه��ا اخ��ت��ارت هذه
ال����دول وه���ي م�صر وت��ون�����س وجنوب
�إفريقيا وكينيا وال�سنغال ونيجرييا

لل�سماح للقارة الإفريقية التي تتلقى
اللقاحات ب�شكل حمدود جدا ،ب�إنتاج
لقاحاتها اخلا�صة ملكافحة اجلائحة
و�أمرا�ض �أخرى.
يُ�شار �إىل �أ ّن الندوة ال�صحفية التي
عُقدت على هام�ش القمة االوروبية
االف��ري��ق��ي��ة ال�����س��اد���س��ة يف العا�صمة
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ك���ان���ت ب��ح�����ض��ور �شارل
م��ي�����ش��ي��ل رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االوروب������ي،
وارو��������س�������وال ف����ان����دي����رالب����ن رئي�سة
امل��ف��و���ض��ي��ة االوروب������ي������ة ،والرئي�س
الفرن�سي امي��ان��وي��ل م��اك��رون رئي�س
جمل�س االحت����اد االوروب�����ي ،ور�ؤ�ساء
ك���ل م���ن م�����ص��ر وت��ون�����س وال�سينغال
ونيجرييا وجنوب افريقيا وكينيا.

ال�سي�سي و�سعيد يف لقاء جديد

البارومرت ال�سيا�سي

�إ�صالح الق�ضاء واال�ستقرار ال�سيا�سي �آخر �أولويات التون�سيني
•• الفجر -تون�س
�أو�ضح �سرب �آراء �سيغما كون�ساي
(ال����ب����اروم��ت�ر ال�����س��ي��ا���س��ي ل�شهر
ف��ي��ف��ري) �أنّ ج��ل الأول���وي���ات التي
ينتظرها ع��م��وم ال��ت��ون�����س��ي�ين من
احل��ك��وم��ة ذات �صبغة اقت�صادية
واج��ت��م��اع��ي��ة .وق����د ك����ان حت�سني
الو�ضعية االقت�صادية يف املرتبة
الأوىل ب��ن�����س��ب��ة  45ب���امل���ائ���ة من
امل�����س��ت��ج��وب�ين ،ف��ت��ح�����س�ين املقدرة
ال�شرائية واحل��د من الفقر (43
باملائة) ،تليهما من حيث الأولوية
النهو�ض بالتعليم ( 38باملائة)
والنهو�ض بالقطاع ال�صحي (37
باملائة).
وب���ّي��نّ ال����ب����اروم��ت�ر ال�سيا�سي
ال����ذي ن�����ش��رت��ه ج���ري���دة امل���غ���رب يف
ع���دده���ا ال�������ص���ادر �أم�������س اجلمعة،
�أنّ م����ن �أول������وي������ات التون�سيني
م��ك��اف��ح��ة ال��ب��ط��ال��ة ( 26باملائة)
ومكافحة الف�ساد ومراقبة الأ�سعار
واملحتكرين ( 11باملائة) ،وجاء يف
املراتب الأخرية للأولويات �إ�صالح
الق�ضاء ( 3ب��امل��ائ��ة) واال�ستقرار
ال�سيا�سي ( 3باملائة).
و�أب���رز ال��ب��اروم�تر ال�سيا�سي �أنّ
ال�سلطة التنفيذية كانت امل�ستفيدة
الأوىل م��ن م� ّؤ�شر الثقة الكبرية
يف ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ،ح��ي��ث رب���ح قي�س
�سعيد خم�س نقاط ليح�صل على
 67باملائة (ح��وايل الثلثني) من
الثقة الكبرية وربحت جنالء بودن
نقطتني ل��ت��ك��ون يف م�����س��ت��وى 34
باملائة (حوايل الثلث).
يف ح�ين ظ��ل ب��اق��ي ال�شخ�صيات

عدم الر�ضا عن �سري الأمور بالبالد

الغنو�شي يت�صدر م�ؤ�شر االنعدام الكلي للثقة يف ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
�سـيغما 53:باملائة من امل�سـتجوبني غري را�ضني عن �سـري الأمور بالبـالد
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة دون ع��ت��ب��ة الع�شرين
باملائة من الثقة الكبرية ،علما و�أنّ
�سجلت تراجعا يف
كل ال�شخ�صيات ّ
ح����دود ث�ل�اث ن���ق���اط .وق���د جاءت
رئي�سة احل���زب ال��د���س��ت��وري احلر
ع��ب�ير م��و���س��ي ب��ع��د ���س��ع��ي��د وب���ودن
بواقع  18باملائة ثم ال�صايف �سعيد
 15باملائة.

وت�����������ص�����دّر رئ����ي���������س ال��ب��رمل�����ان
امل��ع��ل��ق��ة �أ���ش��غ��ال��ه را���ش��د الغنو�شي
م���ؤ���ش��ر االن���ع���دام ال��ك��ل��ي للثقة يف
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة بن�سبة
 89باملائة يليــه رئي�س حزب قلب
تون�س نبيل ال��ق��روي بن�سبة 81
باملائة.
ثم ي�أتي وزير الداخلية الأ�سبق

تعر�ض �أمن �أوروبا للخطر
برلني :رو�سيا ّ

�أجواء حرب باردة قبل م�ؤمتر ميونيخ للأمن
الذي يخ�شى من ا�ستعداد القوات
الرو�سية لغزو �أوكرانيا.
وينتظر م�شاركة نائبة الرئي�س
الأمريكي كاماال هاري�س ووزيرة
اخل����ارج����ي����ة الأم��ي��رك�����ي انتوين
ب��ل��ي��ن��ك��ن والأم���ي���ن ال���ع���ام ل�ل��أمم
امل���ت���ح���دة �أن���ط���ون���ي���و غوتريي�ش
ورئ��ي�����س��ة امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب����ي����ة
�أور���س��وال فون دير اليني والأمني
العام حللف �شمال الأطل�سي ين�س
�ستولتنربغ والرئي�س الأوكراين
فولودميري زيلين�سكي.
ول��ن ت�شارك رو�سيا ال��ت��ي ميثلها
ع�����ادة وزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا �سريغي
الفروف ،يف امل�ؤمتر هذه ال�سنة .
ويلتقي وزي��ر اخلارجية الرو�سي
نظريه الأمريكي �أنتوين بلينكن
الأ�سبوع املقبل “�شرط �أال يكون
ح����دث غ����زو رو���س��ي��ا لأوكرانيا”
ع��ل��ى م��ا �أع��ل��ن��ت وزارة اخلارجية

الأمريكية م�ساء اخلمي�س.
و�أف���اد م�س�ؤول يف البيت الأبي�ض
�أن ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن �سيجري
حمادثات بعد ظهر اجلمعة “مع
م�س�ؤولني اوروبيني ب�ش�أن القوات
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��رو���س��ي��ة املح�شودة
ع��ن��د ح���دود �أوكرانيا” واجلهود
التي ينبغي بذلها لرتجيح احلل
الدبلوما�سي.
وت��وا���ص��ل ح��دي��ث ال��ط��ر���ش��ان بني
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا و�أخذ
منحى ر�سميا يف جمل�س الأمن
الدويل حيث حث بلينكن الرو�س
على “التخ ّلي عن م�سار احلرب”
م�������ؤك������دا “معلوماتنا ُتظهر
بو�ضوح” �أنّ ال���ق���وات الرو�سية
ع��ن��د احل�����دود الأوك���ران���ي���ة“ ،مبا
فيها قوات برية وطائرات ،ت�ستع ّد
ل�شنّ هجوم على �أوكرانيا يف الأيام
املقبلة».

وتفيد اال�ستخبارات الأمريكية �أن
رو�سيا ح�شدت �أكرث من � 150ألف
جندي مع عتادهم قرب �أوكرانيا.
و�أعلنت مو�سكو اجلمعة ان�سحابات
جديدة من حميط �أوكرانيا بعدما
قامت بالأمر نف�سه يومي الثالثاء
والأربعاء.
وج����دد ج���و ب���اي���دن ال��ت���أك��ي��د على
�أن رو���س��ي��ا تعد ل��ذري��ع��ة مرتبطة
ب��ال��ن��زاع ب�ين كييف و�أنف�صاليني
م�ؤيدين لرو�سيا يف �شرق �أوكرانيا،
لتربير تدخلها.
�شهدت منطقة دونبا�س مركز هذا
النزاع املتوا�صل منذ ثماين �سنوات
بني اجلي�ش الأوك��راين واملقاتلني
امل�ؤيدين لرو�سيا ،اخلمي�س تبادال
لإط�لاق النار من �أ�سلحة ثقيلة.
وندد اجلي�ش الأوكراين خ�صو�صا
ب���ه���ج���وم ع���ل���ى ب���ل���دة �ستانيت�سا
ل��وغ��ان�����س��ك��ا ح��رم��ت ن�����ص��ف �سكان

علي العري�ض بـ  80باملائة فالنائب
امل��ج��م��دة ع�����ض��وي��ت��ه ���س��ي��ف الدين
خملوف بـ  78باملائة ثم الرئي�س
الأ���س��ب��ق املن�صف امل��رزوق��ي ب��ـ 76
ب��امل��ائ��ة وف��ق م��ا ك�شفه البارومرت
ال�سيا�سي ل�شهر فيفري اجلاري.
هــــــذا وك�شــــــف ذات البارومتـر
�أنّ حوالـــــــي  53باملائة (52,9

ب��امل��ائ��ة) م��ن امل�ســتجوبني غيـــــر
را���ض�ين ع��ن �سري الأم����ور بالبالد
مقابل  47باملائة من الرا�ضني.
و�أو���ض��ح��ت ن��ت��ائ��ج ���س�بر الآراء �أنّ
�أكرث من الثلث ( 35باملائة) غري
را�ضني بامل ّرة مقابل ُخم�س العينة
( 20باملائة) ع�ّب�رّ وا ع��ن ر�ضاهم
التام.

هذه املدينة من التيار الكهربائي
وخلفت فجوة يف جدار مدر�سة.
وات���ه���م ان��ف�����ص��ال��ي��و ل��وغ��ان�����س��ك يف
امل���ق���اب���ل ك��ي��ي��ف ب����ال����وق����وف وراء
تكثيف عمليات الق�صف “لت�صعيد
ال������ن������زاع» .وت����ب����ادل����ت �أوك����ران����ي����ا
واالنف�صاليون امل���ؤي��دون لرو�سيا
االتهامات بعمليات ق�صف جديدة
اجل���م���ع���ة .ور�أى ال��ك��رم��ل�ين من
جهته �أن “تركز القوات الأوكرانية
الكبرية” م�س�ؤول عن هذا الو�ضع
“اخلطر للغاية».
وع�����ر������ض�����ت رو������س�����ي�����ا اخلمي�س
م����ن ج���دي���د جم���م���وع���ة مطالب
ا�سرتاتيجية تريدها م��ن الدول
الغربية التي رف�ضتها بغالبيتها.
ونبهت وزارة اخلارجية الرو�سية
ان������ه يف ح������ال رف���������ض مطالبها
“�ستكون رو���س��ي��ا م�����ض��ط��رة اىل
ال��ت��ح��رك ،وخ�صو�صا ع�بر تنفيذ
�إج����������راءات ذات ط���اب���ع ع�سكري
وتقني».
و�أع�������رب ال��رئ��ي�����س البيالرو�سي
ال���ك�������س���ن���در ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و حليف
رو���س��ي��ا اخل��م��ي�����س ع���ن ا�ستعداده
ال�ست�ضافة “�أ�سلحة نووية” على

�أرا���ض��ي��ه م��ع �أن���ه مل ي��ع��د ميلكها
منذ انهيار االحت���اد ال�سوفياتي.
وطالبت مو�سكو بـ”ان�سحاب كل
قوات الواليات املتحدة و�أ�سلحتها
املنت�شرة يف و�سط �أوروبا و�شرقها،
يف ج���ن���وب ����ش���رق �أوروب����������ا ودول
البلطيق” ،و”التخلي عن
�أي ت��و���س��ي��ع م��ق��ب��ل حل��ل��ف �شمال

وا�شنطن :بلينكن يلتقي الفروف الأ�سبوع املقبل

••وا�شنطن�-أ ف ب

ي��ل��ت��ق��ي وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي
�أن����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ن ن���ظ�ي�ره الرو�سي
�سريغي الف��روف الأ�سبوع املقبل �إذا
مل تغ ُز رو�سيا �أوكرانيا ،على ما �أعلنت
اخلارجية الأمريكية .
وق������ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م اخلارجية
نيد ب��راي�����س �إن بلينكن ع��ر���ض لقاء
الف��روف “يف �أوروب��ا الأ�سبوع املقبل.
وق��د ر َّد ال��رو���س ب��اق�تراح مواعيد يف
نهاية الأ�سبوع املقبل ،وهو ما وافقنا
عليه ���ش��رط �أال يح�صل غ��زو رو�سي
لأوكرانيا» .و�أ�ضاف “�إذا �أقدموا على
الغزو يف الأي��ام املقبلة� ،سيظهر ذلك بو�ضوح �أنهم مل يكونوا �أب��دا جادين
ب�ش�أن الدبلوما�سية» .من جهته �أ�شار م�س�ؤول يف البيت الأبي�ض �إىل �أن
الرئي�س الأمريكي جو بايدن �سيجري بعد ظهر اجلمعة حمادثات مع قادة
ال��دول عرب الأطل�سي “ب�ش�أن القوات الع�سكرية الرو�سية املحت�شدة على
حدود �أوكرانيا” واجلهود املبذولة لتغليب الدبلوما�سية .ووفقا لربنامج
رئي�س ال���وزراء الكندي جا�سنت ت��رودو� ،سي�شارك يف ه��ذه املحادثات التي
تنظم عن بُعد قادة كل من كندا وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا وبولندا ورومانيا
واململكة املتحدة واالحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي.

وحدات م�شاة رو�سية عادت
من القرم بعد تدريبات

•• مو�سكو-رويرتز

نقلت وكالة �أنباء �إنرتفاك�س عن وزارة الدفاع الرو�سية القول �أم�س اجلمعة
�إن ع��ددا م��ن وح���دات امل�شاة امليكانيكية الرو�سية ع��ادت �إىل ق��واع��ده��ا يف
منطقتي داغ�ستان وال�شي�شان بعد االنتهاء من تدريبات يف �شبه جزيرة
القرم .قالت رو�سيا ه��ذا الأ�سبوع �إنها ب��د�أت يف �سحب بع�ض القوات من
املناطق املتاخمة لأوكرانيا ،لكن كييف ودول غربية ت�شكك يف ذلك وتقول
�إنه يجري ا�ستبدال بع�ض الوحدات واملعدات ب�أخرى على ما يبدو.
وعلى نحو منف�صل ،نقلت �إنرتفاك�س عن ال��وزارة القول �إن قطارا يحمل
دبابات تخ�ص املنطقة الع�سكرية الغربية غادر موقعا مل يتم الك�شف عنه
لإعادتها �إىل قاعدتها يف منطقة نيجني نوفجورود.
ويف بيان �آخر نقلته وكالة تا�س للأنباء ،قالت الوزارة �إن حوايل � 30شاحنة
حتمل جنودا ومعدات من نف�س املنطقة الع�سكرية غادرت مواقع التدريب
يف موقع مل يتم الك�شف عنه ويف طريقها �إىل قاعدتها.

الأطل�سي” ،.وت���وق���ع���ت اي�ضا
اق�ت�راح���ات م��ن ال��غ��رب��ي�ين تهدف
�إىل “التخلي ع���ن �أي تو�سيع
مقبل للحلف” ال �سيما باجتاه
�أوكرانيا.
ودخلت ال�صني النقا�ش اخلمي�س
م���ع���ت�ب�رة خ��ل��ال ج��ل�����س��ة جمل�س
الأم��������ن ال��������دويل �أن “التو�سع

املتوا�صل حللف �شمال الأطل�سي
يتعار�ض مع زمننا هذا».
ويف ان��ع��ك��ا���س ل��ل��ت��وت��ر احلا�صل
ك�شفت وزارة اخلارجية الأمريكية
اخل��م��ي�����س �أن رو���س��ي��ا “طردت”
امل�������س����ؤول ال���ث���اين يف ���س��ف��ارت��ه��ا يف
مو�سكو الدبلوما�سي بارت غورمان
م�ؤكدة �أنها تدر�س “ردا».
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جناح اململكة املتحدة يف �إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف معر�ض الأغذية وامل�شروبات الإ�سكتلندية
•• دبي-الفجر:

ا�ست�ضاف جناح اململكة املتحدة يف �إك�سبو  2020دبي معر�ض الأغذية وامل�شروبات
الإ�سكتلندية ال��ذي �سلط ال�ضوء على قطاع الأغذية وامل�شروبات الإ�سكتلندي
الرائد على م�ستوى العامل ،وزود ال�شركات الإ�سكتلندية بالعديد من فر�ص
الت�صدير �إىل الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�سط.
و�شملت الفعالية ،التي نظمتها وكالة التطوير الدويل الإ�سكتلندي ،حفل ا�ستقبال
خا�ص بكبار ال�شخ�صيات ،وت�ضمنت ت�شكيل ًة وا�سعة من �أف�ضل منتجات الأغذية
وامل�شروبات الإ�سكتلندية التي مت ّثل قطاع ال�صادرات الأكرب �إىل الإمارات.
و�شاركت العديد من ال�شركات الإ�سكتلندية يف املعر�ض ال��ذي وف��ر لها من�صة
لعر�ض منتجاتها املختلفة ،مب��ا فيها ال�سلمون الإ�سكتلندي ال��ط��ازج واملحار
واملنتجات النباتية الإ�سكتلندية ال�شهرية .و�أُقيم املعر�ض بالتزامن مع جلفود
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 ،2022فعالية التوريد ال�سنوية الأكرب من نوعها يف قطاع الأغذية وامل�شروبات
العاملي.
ومي�� ّث��ل ق��ط��اع الأغ���ذي���ة وامل�����ش��روب��ات �أح���د �أك�ب�ر ق��ط��اع��ات ال��ت�����ص��دي��ر بالن�سبة
لإ�سكتلندا ،حيث و�صلت قيمة �صادراته �إىل  5.5مليار ي��ورو يف ع��ام 2020
بح�سب �إح�صاءات هيئة ال�ضرائب واجلمارك الربيطانية.
وت���أت��ي �إق��ام��ة معر�ض الأغ��ذي��ة وامل�����ش��روب��ات عقب توقيع �شراكة ح�صرية بني
وكالة التطوير الدويل الإ�سكتلندي وعالمة �سبينيز ال�شهر املا�ضي ،بهدف طرح
منتجات  19من �أ�شهر العالمات الإ�سكتلندية والرتويج لها ملدة �أ�سبوعني �ضمن
متاجر العالمة يف الإمارات.
و�ألقت مايري جوجون� ،أمينة �سر جمل�س ال��وزراء لل�ش�ؤون الريفية واجلزر يف
�إ�سكتلندا ،كلمة عرب الإنرتنت خالل حفل اال�ستقبال يف املعر�ض ،حيث قالت
تعليقاً على ه��ذا املو�ضوع“ :مي ّثل املعر�ض فر�ص ًة متميزة ال�ستعرا�ض مزايا

اجلودة والأ�صالة التي ي�شتهر بها منتجو الأغذية وامل�شروبات يف �إ�سكتلندا ،وي�أتي
تزامناً مع تنامي اهتمام العمالء بطرق �إنتاج امل�أكوالت التي ي�ستهلكونها.
وتتميز ال�شركات الإ�سكتلندية بالطموح والقدرات واالبتكارات الالزمة لر�سم
مالمح توجهات الأغ��ذي��ة العاملية واالن�سجام معها ،مما جعل قطاع الأغذية
وامل�شروبات �أحد �أ�سرع قطاعات الت�صدير منواً يف �إ�سكتلندا.
ومت ّثل الإم���ارات ومنطقة ال�شرق الأو���س��ط �شريكاً رئي�سياً لإ�سكتلندا ولقطاع
ري خمت�ص بقطاع الأغذية
الأغذية وامل�شروبات فيها ،وهو ما دفعنا العتماد خب ٍ
وامل�شروبات يف املنطقة انطالقاً من دبي.
وتبلغ قيمة �صادرات قطاع الأغذية وامل�شروبات الإ�سكتلندي �إىل ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا �أكرث من  300مليون جنيه �إ�سرتليني �سنوياً ،وكلنا ثقة ب�أن
هذه القيمة �سرتتفع خالل ال�سنوات املقبلة توازياً مع تنامي �شعبية املنتجات
الغذائية الطبيعية الإ�سكتلندية يف املنطقة».

بعد قرار جمل�س الوزراء ال�سماح للتعاونيات بقيد وتداول �أ�سهمها يف الأ�سواق املالية

ابن طوق :التعاونيات رافد مهم لتنوع وتناف�سية االقت�صاد الوطني..
والقرار يعزز البيئة التنظيمية وال�شفافية واملرونة يف القطاع التعاوين بالدولة
•• �أبوظبي -وام:

قال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد �إن القطاع
التعاوين يف دول��ة الإم����ارات ميثل ال��ي��وم راف���د ًا مهم ًا لتنوع
وتناف�سية االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وحتقيق �أه����داف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة للدولة بف�ضل ر�ؤية
وتوجيهات القيادة الر�شيدة وت�أكيدها على �أهمية هذا القطاع
ح��ي��ث ت��ع��د دول���ة الإم�����ارات الأوىل
التي تتخذ هذه اخلطوة اجلديدة
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ،و�سي�سمح
ال��ق��رار ب��ا���س��ت��ف��ادة ال��ت��ع��اون��ي��ات من
اخل��دم��ات امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي تقدمها
الأ������س�����واق امل���ال���ي���ة يف ال����دول����ة من
ح��ي��ث ال�شفافية وامل���رون���ة و�سرعة
الإج�����������������راءات ،ك����م����ا ����س���ي���ع���زز من
ال��ع��ائ��د االق��ت�����ص��ادي ع��ل��ى �أن�شطة
التعاونيات ،ويف الوقت نف�سه يحقق
فوائد وا�سعة للم�ساهمني من حيث
حفظ احل��ق��وق ومتكني املمار�سات
ال�سليمة يف عمليات التداول و�ضمان
�سهولتها وموثوقيتها.
و�أ����ض���اف معاليه �أن ه���ذه اخلطوة
يف تعزيز ثقة امل�ساهمني وتطوير
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والرقابية
ل���ت���داول الأ����س���ه���م ،وت��خ��ل��ق فر�صاً
جديدة للتح�سني والتطوير القائم
ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال����ت����داول بالأ�سهم
ال���ت���ع���اون���ي���ة يف الأ�������س������واق املالية
ومب���ا ي��ح��ق��ق م�����ص��ال��ح التعاونيات
وامل�ساهمني على حد �سواء.
وطبقاً للقرار ،تقوم الأ�سواق املالية
لدى قيد وتداول �أ�سهم التعاونيات
ب���دور �أم�ي�ن ال�سجل ،بحيث تتوىل
م��ه��م��ة م�����س��ك ال�����س��ج��ل ال����ذي يُبني

كمحرك لتنمية االقت�صاد وازده��ار ورفاهية املجتمع ،م�شري ًا
�إىل �أن تنمية منظومة العمل يف القطاع التعاوين متثل �إحدى
م�سارات التطوير الرئي�سية يف النموذج االقت�صادي اجلديد
للدولة وفق م�ستهدفات اخلم�سني ومبادئ اال�ستباقية واملرونة
وتطوير قطاعات امل�ستقبل.
و�أو�ضح �أن قرار جمل�س ال��وزراء رقم  2ل�سنة  2022ال�سماح

للتعاونيات يف الدولة بقيد وتداول �أ�سهم التعاونيات بالدولة
يف من�صات متخ�ص�صة �ضمن �أ�سواق املال بالدولة ،ميثل حمطة
جديدة �ضمن �سل�سلة اجلهود التي تبذلها احلكومة لتطوير
القطاع التعاوين بدولة الإمارات ليحقق الريادة والتناف�سية
على امل�ستوى العاملي ،وهي خطوة �سباقة يف �ش�أن تنظيم �إجراءات
القطاع التعاوين،

 الإمارات الأوىل باملنطقة التي تتخذ هذه اخلطوة  .و�سي�سمح القرار با�ستفادة التعاونيات من اخلدمات املتقدمة التي تقدمها الأ�سواق املالية من حيث ال�شفافية واملرونة و�سرعة الإجراءاتً
 القرار يعزز ثقة امل�ساهمني وتطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأ�سهم وتخلق فر�صا جديدة لتح�سني والتطوير فيما يخ�ص التداول ب�أ�سهم التعاونية ي�صب القرار يف حت�سني �أداء التعاونيات وتطوير �آليات حتديد قيمة ال�سهم احلقيقية واحلفاظ على حقوق امل�ساهمني وعمليات تداول ال�سهم ونقل ملكيته ب�سهولة و�شفافيةع�ضوية م�ساهمي التعاونيات وعدد
الأ���س��ه��م و�أي ت��ف��ا���ص��ي��ل ذات �صلة
مثل الأرب��اح و�أي مالحظات �أخرى
مرتبطة بالقيد والتداول .و�ستقوم
الأ�سواق املالية ،بعد موافقة وزارة
االق��ت�����ص��اد وه��ي��ئ��ة الأوراق املالية
وال�سلع ،ب�إ�صدار القرارات اخلا�صة
ب��ال�����ش��روط والأح���ك���ام وال�ضوابط
اخل���ا����ص���ة ب��ع��م��ل��ي��ات ق��ي��د وت�����داول
�أ�سهم التعاونيات ،تحُ دد فيها كافة
الإج�������راءات وامل��ع��اي�ير واملتطلبات
وال��ن��م��اذج والآل���ي���ات املتعلقة بقيد
وت��داول �أ�سهم اجلمعيات التعاونية
ون��ق��ل ملكيتها وت�����س��وي��ة احلقوق
النا�شئة عنها.
و�سي�ساهم هذا الإجراء ب�إيجاد �آلية

ب�ين ال�����ش��رك��اء امل��ع��ن��ي�ين يف الدولة
ل��ت��ع��زي��ز �أداء ال��ت��ع��اون��ي��ات وتوفري
مم���ك���ن���ات ج����دي����دة ل��ل��ح��ف��اظ على
ح��ق��وق امل�ساهمني وت��ط��وي��ر �آليات
تداول ال�سهم �أو التنازل عنه ونقل
ملكيته ب�����س��ه��ول��ة و���ش��ف��اف��ي��ة ودون
التعر�ض لأي ا�ستغالل ،واحلد من
ال��ت��داوالت الوهمية عرب الو�سطاء
م��ن خ�لال �إت��اح��ة ال��ت��داول ب�صورة
مبا�شرة بني امل�ساهمني �أنف�سهم.
من جانبها� ،أكدت �سعادة الدكتورة
م����رمي ب��ط��ي ال�����س��وي��دي الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة الأوراق املالية
وال�����س��ل��ع ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذا القرار
وامل����زاي����ا ال���ت���ي ���س��ت��ع��ود ع��ل��ى كافة
الأطراف املعنية من جراء تطبيقه.

ولفتت �إىل �أن �صدور القرار ميثل
ب��اك��ورة ال��ق��رارات يف ال��ع��ام اجلديد
التي تتناول مو�ضوعات م�ستحدثة
يف ال�����س��وق امل����ايل ،ومي��ث��ل انعكا�ساً
ال�سرتاتيجية دولة الإم��ارات يف �أن
تكون يف ال�صدارة دائماً� .إذ تعد دولة
الإم������ارات يف طليعة دول املنطقة
التي ت�سمح بقيد �أ�سهم التعاونيات
وتداولها يف الأ���س��واق املالية ،ويعد
ذلك خطوة متقدمة وغري م�سبوقة
حم��ل��ي��اً و�إق��ل��ي��م��ي��اً يف ����ش����أن تنظيم
�إجراءات القطاع التعاوين مبا يتيح
تفعيل وتعميق دور التعاونيات يف
رفد القطاعات االقت�صادية بالدولة
ودعم امل�ساهمني فيها.
وقالت د .م��رمي ال�سويدي �أن قيد

�أ�سهم التعاونيات يف من�صة خا�صة
لهذا الغر�ض ب�أ�سواق املال بالدولة
يتيح الفر�صة مل�ساهمي التعاونيات
لتداول الأ�سهم حتت �إ�شراف جهات
تنظيمية ورقابية وك��ذل��ك حتديد
ال�سعر احلقيقي لل�سهم يف �شفافية
ت��ام��ة وب��ن��اء ع��ل��ى ع��وام��ل العر�ض
وال��ط��ل��ب ب��ع��ي��داً ع���ن �أي ت����داوالت
غ�ي�ر ن��ظ��ام��ي��ة مب���ا ي��زي��د م���ن ثقة
امل�ساهمني.
من ناحيتها ،قالت �سماح الهاجري،
مديرة �إدارة التعاونيات واملخزون
اال�سرتاتيجي يف وزارة االقت�صاد،
�إن����ه ب���ات مب���ق���دور م���ن ي��رغ��ب من
ال���ت���ع���اون���ي���ات يف دول������ة الإم���������ارات
مب��وج��ب ه���ذا ال��ق��رار ق��ي��د وت���داول

�أ�سهمها يف الأ�سواق املالية من خالل
خ��ط��وات مب�سطة مت تو�ضيحها يف
القرار ،تبد�أ بتقدمي جمل�س �إدارة
التعاونية طلباً �إىل ال�����س��وق املايل
املعني م��رف��ق��اً ب��ه ن�سخة م��ن قرار
اجلمعية العمومية ال��ع��ادي��ة و�أية
م�ستندات يُحددها ال�سوق املعني،
و�إر���س��ال ن�سخ م��ن الطلب والقرار
�إىل وزارة االقت�صاد وهيئة الأوراق
املالية وال�سلع ،ويتوىل ال�سوق املايل
ال��ن��ظ��ر ب��ال��ط��ل��ب وف����ق ال�ضوابط
املتبعة وم��ن ث��م �إخ��ط��ار التعاونية
بقراره خ�لال  30يوماً من تاريخ
ا�ستيفاء متطلبات التقدمي.
و�أ����ض���اف���ت ال���ه���اج���ري “ :بح�سب
ال����ق����رار ،ي��ت��ط��ل��ب م���ن التعاونية

ال��راغ��ب��ة يف ق��ي��د وت����داول �أ�سهمها
يف الأ������س�����واق امل���ال���ي���ة ع�ب�ر من�صة
خا�صة �أن ت���أخ��ذ موافقة اجلمعية
العمومية يف اجتماعاتها العادية
ب��الأغ��ل��ب��ي��ة احل��ا���ض��رة لالجتماع،
باعتبار �أن ه��ذا الأم��ر �إج��رائ��ي وال
ي����ؤث���ر يف ح��ق��وق امل�����س��اه��م�ين ،ومت
تنظيمه بقرار من جمل�س الوزراء
وفقاً لأحكام قانون التعاونيات ،وال
حاجة �إىل تعديل النظام الأ�سا�سي
للتعاونية فيما يخ�ص عملية القيد
وال���ت���داول ح��ت��ى ول���و ن�����ص النظام
على ذل��ك� ،أم��ا فيما يتعلق بتعديل
�أي ا���ش�تراط��ات �أخ���رى غ�ير القيد
والتداول ،مثل تنازل الأع�ضاء عن
الأ���س��ه��م لآخ���ري���ن ،ف��ذل��ك يتطلب

امل�����واءم�����ة م����ع ال���ن���ظ���ام الأ�سا�سي
وال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ح�سب الإج�����راءات
املتبعة».
وميثل ق��رار ال�سماح بقيد وتداول
�أ���س��ه��م ال��ت��ع��اون��ي��ات يف �أ����س���واق املال
بالدولة خطوة ا�ستباقية يف �إطار
ال��ق��ان��ون االحت����ادي املتكامل الذي
تعمل وزارة االقت�صاد و�شركا�ؤها
على تطويره يف م��ا يخ�ص تنظيم
ال��ق��ط��اع ال���ت���ع���اوين ب���ال���دول���ة وفق
�إط������ار ج���دي���د وم�����رن ي��ن�����س��ج��م مع
مبادئ اخلم�سني وتطلعات القيادة
الر�شيدة للم�ستقبل ،وي�أتي ان�سجاماً
م����ع ت���و����ص���ي���ات امل��ج��ل�����س الوطني
االحت�����ادي ،ح��ي��ث �سيوفر القانون
اجلديد املرتقب �أداة فعالة لتحفيز
منو التعاونيات و�إعطائها م�ساحة
�أك���ب��ر ل��ل��ع��م��ل وال���ت���و����س���ع وتنويع
الأن�شطة والقطاعات االقت�صادية
التي تعمل بها ،مع توفري احلماية
الكاملة حلقوق امل�ساهمني و�ضمان
�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات ال��ت��ج��اري��ة لدى
التعاونيات ،واحلفاظ على مفهوم
العمل التعاوين كنموذج مواز ملفهوم
الأن�شطة التجارية التقليدية ويف
ال���وق���ت ن��ف�����س��ه راف����د ح��ي��وي لنمو
االقت�صاد وازدهار املجتمع.

�ضمن اجتماعات جمموعة الع�شرين

حممد بن هادي احل�سيني ي�شارك يف االجتماع الأول لوزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية للعام 2022
•• جاكرتا-الفجر:

���ش��ارك م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ه����ادي احل�����س��ي��ن��ي ،وزي����ر دولة
لل�ش�ؤون املالية ،ممث ً
ال عن دولة الإمارات العربية املتحدة،
يف االجتماع الأول لوزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية
لدول جمموعة الع�شرين ( )G20للعام  ،2022والذي
عقد يف العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا ،وذلك يومي 17
و 18فرباير  .2022وناق�ش االجتماع �أولويات جمموعة
الع�شرين لعام  2022والتي حددتها الرئا�سة الإندوني�سية
وهي؛ البنية ال�صحية العاملية ،والتحول االقت�صادي من
خالل الرقمنة ،واالنتقال �إىل الطاقة امل�ستدامة.
وح�ضر االجتماع �إىل جانب معاليه �سعادة �سعيد را�شد
اليتيم ،الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون امل��وارد وامليزانية يف وزارة

دبي كومري�سيتي ت�ستعر�ض حمفظتها
خلدمات ت�أ�سي�س ودعم الأعمال

•• دبي-وام:

ا�ستعر�ضت دب��ي كومري�سيتي � -أول منطقة ح��رة للتجارة الإل��ك�ترون��ي��ة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ..حمفظة اخلدمات املتكاملة
واملتنوعة التي توفرها ل�شركات الأغذية وامل�شروبات الإقليمية والعاملية والتي
من �ش�أنها توفري �أق�صى درج��ات الدعم لهذه ال�شركات التي تطمح لتو�سيع
عملياتها عرب التجارة الإلكرتونية.
وتوفر دبي كومري�سيتي منظومة متكاملة للتجارة الإلكرتونية والتي جتمع
بني خدمات ت�أ�سي�س الأعمال واال�ست�شارات اال�سرتاتيجية والفنية املتخ�ص�صة
بهذا املجال واحلوافز اال�ستثمارية وال�ضريبية واجلمركية وحلول التخزين
التي تلبي احتياجات �شركات الأغذية وخدمات امليل الأخ�ير وبني ال�شركات
واملوردين الذين يوفرون خدمات متنوعة ذات �صلة بقطاع التجارة الإلكرتونية
ف�ض ً
ال ع��ن بيئة حيوية ت�ضم نخبة ال�شركات الإقليمية والعاملية العاملة
ً
بالقطاع الذي ي�شهد منوا م�ضطردا على �صعيد حجم العمليات واملتطلبات.
والتقى ممثلون من دبي كومري�سيتي على هام�ش فعاليات الن�سخة الـ 26من
معر�ض اخلليج للأغذية جلفود  2022والتي �أقيمت يف مركز دبي التجاري
العاملي خالل الفرتة من � 21إىل  25فرباير اجلاري بوفد ر�سمي من غرفة
التجارة الربازيلية حيث تعرف الوفد على منظومة التجارة الإلكرتونية
امل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �إم�����ارة دب���ي وال��ف��ر���ص مي��ك��ن ل��ل�����ش��رك��ات الربازيلية
اال�ستفادة منها �ضمن القطاع على امل�ستوى املحلي والإقليمي انطالقاً من
املنطقة احلرة الأوىل والوحيدة املتخ�ص�صة يف التجارة الإلكرتونية .يذكر �أن
“دبي كومري�سيتي” �أطلقت م�ؤخرا حزمة حتفيزية جديدة متنح املتعاملني
من ال�شركات مبختلف �أنواعها و�أحجامها مرونة عالية يف احل�صول على
العر�ض الأن�سب ملتطلباتها مبا ي�شمل ت�أ�سي�س الأعمال وت�سجيل ال�شركات
وحجز امل�ساحات املكتبية وامل�ستودعات واخلدمات اال�ست�شارية وغريها.

املالية ،وع��دد م��ن كبار امل�س�ؤولني يف ال����وزارة� ،إىل جانب
م��ع��ايل وزراء امل��ال��ي��ة وحم��اف��ظ��ي ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة من
دول جمموعة الع�شرين وال��دول امل��دع��وة ،وامل�س�ؤولني يف
املنظمات الدولية والإقليمية.
و�أك�����د م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه�����ادي احل�����س��ي��ن��ي �أه��م��ي��ة هذا
االجتماع ،الذي يوفر من�صة تتيح لوزراء املالية وحمافظي
ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة مناق�شة ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���ض��ي��ع املالية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ،وي��ق��دم ف��ر���ص��ة تن�سيق اجل��ه��ود ل�ضمان
ا�ستمرارية تعايف االقت�صاد العاملي ب�شكل �شامل وم�ستدام.
وقال معاليه“ :تدرك دولة الإمارات �أهمية تن�سيق اجلهود
الدولية لتطوير �سبل التعاون مع �شركائنا حول العامل
بهدف النهو�ض بخارطة طريق التمويل امل�ستدام .ويف هذا
الإط��ار ،نحر�ص على تر�سيخ �أط��ر التعاون بني جمموعة

عمل التمويل امل�ستدام وم�ؤمتر الأط���راف لدمج وتعزيز
�أول��وي��ات التمويل امل�ستدام ».و�أ���ض��اف معاليه“ :حتر�ص
دولة الإم��ارات على العمل مع �شركائنا يف املجموعة على
تنمية الأولويات املتعلقة يف اال�ستقرار املايل العاملي ،ومنها
تخفي�ض تكلفة التحويالت املالية ،درا�سة الآثار الناجمة
عن العمالت الرقمية ،وتوظيف احللول الرقمية لتعزيز
ح�صول ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية واملتناهية ال�صغر
�إىل التمويل” .و���ش��دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ����ض���رورة التن�سيق
ال��دويل يف تنفيذ الإ���ص�لاح��ات ال�ضريبية“ :جتدد دولة
الإمارات دعمها للمحورين  1و 2ب�ش�أن مواجهة التحديات
ال�ضريبية النا�شئة ع��ن الرقمنة االقت�صادية م�ؤكدين
�أهمية اتباع نهج من�سق دولياً يف تنفيذ الإ�صالح ال�ضريبي
الدويل ».ويف ختام االجتماع الأول لوزراء املالية وحمافظي

البنوك املركزية ،مت االتفاق على خطط عمل جمموعات
العمل ،والتوقيع على بيان امل�سار املايل الأول لهذا العام.
و�سيعقد االجتماع القادم لوزراء املالية وحمافظي البنوك
املركزية يف وا�شنطن ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يومي
 21و� 22أبريل .2022
جتدر الإ�شارة اىل �أن االجتماع الثاين لوكالء املالية ونواب
حمافظي ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة للعام  2022ك��ان ق��د �سبق
اجتماع ال��وزراء واملحافظني ،وال��ذي انعقد يف  15و 16
و 17فرباير والذي مثل فيه دولة االمارات �سعادة �سعيد
را���ش��د اليتيم ،الوكيل امل�ساعد ل�����ش���ؤون امل���وارد وامليزانية
يف وزارة املالية ،وثريا الها�شمي ،مدير م�شاريع يف وزارة
املالية ،حيث مت خالل االجتماع �صياغة البيان اخلتامي
الجتماع الوزراء.

يتطلع لدعم التجربة التنموية ال�شاملة لل�شارقة

�شراع يعر�ض جتربة � 9شركات رائدة خالل م�شاركته يف فعاليات الإمارات تبتكر يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

ي�ستعر�ض مركز ال�شارقة لريادة
الأعمال “�شراع” ،خالل م�شاركته
يف فعاليات الإمارات تبتكر يف �إمارة
ال�������ش���ارق���ة ،جت���رب���ة ت�����س��ع �شركات
رائ����������دة م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف تقدمي
حلول وخ��ي��ارات تقنية يف التعليم،
ال��و���س��ائ��ط ال�����س��م��ع��ي��ة والب�صرية،
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ال���ي���ة ،ومعنية
ب��ا���س��ت��ح��داث �آل���ي���ات ع��م��ل مبتكرة

يف ال��رع��اي��ة ال�صحية ،وال�سياحة
وال�سفر ،والطباعة ثالثية الأبعاد.
وي��ك�����ش��ف “�شراع” الإمكانيات
امل���ت���اح���ة ل������رواد الأع����م����ال يف عدد
م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ،و�أهمية
االبتكار يف �إحداث نقالت نوّعية يف
م�ستقبل الوظائف وتطوير املهارت
وال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة� ،إذ يعر�ض
جتربة كل من �شركتي “�إمير�سيف»
 ،Immersiveو”كي تو �إينيبل»
 Key2Enableاملتخ�ص�صتني

يف احل����ل����ول ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،و”داتا
فري�ست»  ، Datafirstاملتخ�ص�صة
يف تكنولوجيا املعلومات ،بالإ�ضافة
ل���������ش����رك����ة ف����ول���������س����ي Foloosi
للتكنولوجيا املالية ،و�أزور Azure
للطباعة ثالثية الأبعاد ،و”فيفث
وول”  5th wallللو�سائط
ال�سمعية والب�صرية والتفاعلية،
و”مغامر» ، Mughamer
املتخ�ص�صة يف ال�سياحة وال�سفر،
للرعاية
و”كاريرز»Carers

ال�����ص��ح�� ّي��ة ،و “�أوتريل اك�����س ار»
 ، outrealxrوه�������ي من�صة
للفعاليات عرب االنرتنت با�ستخدام
الواقع االفرتا�ضي.
وق�����ال�����ت جن���ل���اء امل�����دف�����ع امل����دي����ر
التنفيذي مل��رك��ز ال�����ش��ارق��ة لريادة
الأع���م���ال (����ش���راع)“ :االبتكار هو
ج���وه���ر ال���ن���ج���اح وط���ري���ق التميز
وال���ت���ن���اف�������س���ي���ة وال����ت����ق����دم �أي�������ض���اً،
ون��ح��ن يف م��رك��ز (����ش���راع) �سعداء
مل�شاركتنا جمدداً يف �أ�سبوع ال�شارقة

لالبتكار ،هذا احلدث الذي يحفز
ع��ل��ى ال��ت��ف��ك�ير الإب����داع����ي وي�سلط
ال�������ض���وء ع���ل���ى الأف�����ك�����ار اجل���دي���دة
وي�����ض��ع��ه��ا �أم�����ام اجل���ه���ات املالئمة
لتنميتها وتطويرها ومتكينها من
اال�ستمرار».
و�أ�ضافت املدفع“ :نركز يف م�شاركتنا
لهذا العام على عدد من القطاعات
احليويّة التي ميثل االبتكار فيها
فر�صة ك��ب�يرة �أم���ام رواد الأعمال
لإحداث تغيري ملمو�س يف م�ستقبل

�سوق العمل ،وقطاع اخل��دم��ات� ،إذ
نتطلع �أن نكون م�ساهمني نوّعني
يف ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال�شاملة
لإمارة ال�شارقة».
ي�����ش��ار �إىل �أن �أ���س��ب��وع االب��ت��ك��ار يف
ال�������ش���ارق���ة ،ي����أت���ي ���ض��م��ن فعاليات
“الإمارات ت���ب���ت���ك���ر ،”2022
احل����دث ال��وط��ن��ي ال����ذي يحت�ضن
ويتبنى الأف��ك��ار اخلالقة الداعمة
لتوجهات الدولة يف تر�سيخ ثقافة
الإبداع واالبتكار.
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بعد مرور �ستة �أ�شهر على �إطالقها

تخريج الدفعة الأوىل من مبادرة م�ضياف لريادة الأعمال بالتعاون مع �أكادميية دبي لريادة الأعمال
•• دبي-الفجر:

خ ّرجت “مبادرة م�ضياف ل��رواد الأعمال”� ،أوىل دفعاتها والتي ج��اءت ثمرة
التعاون امل�شرتك بني كلية دبي لل�سياحة ممثلة ب�إدارة توطني القطاع ال�سياحي
“م�ضياف” و�أك��ادمي��ي��ة دب��ي ل��ري��ادة الأع��م��ال .و�ضمت الدفعة خريجني من
املواطنني واملواطنات ممن يتطلعون للعمل احلر يف عدة جماالت مثل ال�سياحة،
والثقافة والرتفيه ،والأغذية ،والألعاب الإلكرتونية ،وبيع الزهور .وتت�ضمن
“مبادرة م�ضياف ل��رواد الأعمال” التي مت �إطالقها يف �شهر يونيو 2021
العديد من الأن�شطة واخلدمات لدعم �أ�صحاب الأفكار ،لت�أ�سي�س م�شاريعهم
اخل��ا���ص��ة ،وم���ن ه���ذه اخل���دم���ات :ب��رام��ج ت��وع��وي��ة وتعريفية ب��ري��ادة الأعمال

وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وب��رام��ج تدريبية متخ�ص�صة ح�سب حاجة
املتقدمني ،ف�ض ًال عن الدعم الفني والإداري واللوج�ستي خالل مراحل ت�أ�سي�س
امل�شروع و حتى �إطالقه و�إتاحة الفر�صة للم�شاركني لإمكانية احل�صول على
التمويل مل�شاريعهم من خالل طرح �أفكارهم على من�صة دبي نك�ست �أول من�صة
حكومية ورقمية للتمويل اجلماعي بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل الو�صول �إىل كافة
اخلدمات من خالل التوجيه والإر�شاد.
وبهذه املنا�سبة ،قالت مرمي املعيني ،مديرة �إدارة توطني القطاع ال�سياحي يف
كلية دبي لل�سياحة“ :نحن �سعداء بتخريج الدفعة الأوىل من مبادرة م�ضياف
ل��ري��ادة الأع���م���ال ،وذل���ك لإمي��ان��ن��ا ب�أهمية م��ا ميثله العمل احل��ر م��ن �أهمية
و�إ�ضافة نوعية ومرحلة �إنتقالية للكوادر الوطنية للبدء ب�أن�شطتهم التجارية،

�إىل جانب ت�شجيعهم على اال�ستفادة من الفر�ص املتنوعة واملتاحة يف العديد
من امل��ج��االت ،مع حر�صنا يف ذات الوقت على توفري كافة �أ�شكال الدعم لهم
مب��ا فيها اال�ست�شارات وال�برام��ج التدريبية املتنوعة� ،إىل جانب م�ساندتهم
لتنمية م�شاريعهم ،وتطويرها ،والعمل على ا�ستدامتها ،واالرت��ق��اء بها �إىل
�أعلى امل�ستويات .ومن جهتها قالت ابتهال الناجي ،مدير �أكادميية دبي لريادة
الأعمال ،ال��ذراع التعليمي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة�“ :إن الهدف الأ�سا�سي الذي �أطلقت من �أجله �أكادمية دبي لريادة
الأعمال هو ت�شجيع ودعم رواد الأعمال من املواطنني واملواطنات عرب متكينهم
معرفياً ،وزي��ادة خرباتهم يف �سوق العمل ،وتو�سيع قدراتهم و�صقل مهاراتهم
لتجاوز التحديات وحتويلها �إىل فر�ص حقيقية .

الغرفة ملتزمة توفري الدعم للقطاع اخلا�ص مبا يعزز تناف�سية بيئة الأعمال
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جمل�س الأعمال الهندي يطلق بالتعاون مع غرفة جتارة دبي
تقرير العالقات التجارية واال�ستثمارية بني الهند والإمارات
•• دبي-الفجر:

وكيل وزارة الطاقة يطلع على جهود �إيطاليا يف الطاقة النظيفة ب�إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

اط���ل���ع ����س���ع���ادة امل���ه���ن���د����س �شريف
ال���ع���ل���م���اء وك����ي����ل وزارة الطاقة
والبنية التحتية ل�ش�ؤون الطاقة
وال����ب��ت�رول خ��ل�ال زي����ارت����ه جناح
�إيطاليا يف “�إك�سبو  2020دبي”
ع��ل��ى ج��ه��ود �إي��ط��ال��ي��ا يف الطاقة
النظيفة واال�ستدامة.
ح�ضر الزيارة حممد حامد املدير
ال���ت���ج���اري مب��ك��ت��ب ���س��م��و ال�شيخ
فالح بن زايد �آل نهيان وعدد من
م��وظ��ف��ي وزارة ال��ط��اق��ة والبنية

التحتية .وكان يف ا�ستقبال العلماء
يف اجلناح الإيطايل  -الذي يحمل
�شعار اجلمال يجمع النا�س� ..سعادة
ب���اول���و جلي�سنتي امل��ف��و���ض العام
جلناح �إيطاليا وعدد من م�س�ؤويل
كربيات ال�شركات الإيطالية.
واطلع العلماء على جهود �إيطاليا
يف جماالت الطاقة وخا�صة الطاقة
ال��ن��ظ��ي��ف��ة واال����س���ت���دام���ة والتغري
امل���ن���اخ���ي وم�����س��اع��ي��ه��ا الوا�ضحة
لتحقيق الريادة مبختلف املجاالت
ال �سيما ال��زراع��ي��ة الع�ضوية ذات
الطابع امل�ستدام.

ك��م��ا ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت�راث الثقايف
واحل���������ض����اري ال������ذي ات�����س��م��ت به
ايطاليا عما �سواها من دول العامل
وال��ت��ج��ارب ال��ت��ي يعر�ضها اجلناح
التي جت�سد احل�ضارة الإيطالية
ال��غ��ن��ي��ة وال���ت���ط���ور التكنولوجي
الكبري ال��ذي ت�شهده يف املجاالت
ك���اف���ة ب���الإ����ض���اف���ة �إىل الفر�ص
اال�ستثمارية املتوفرة يف القطاعات
امل���رت���ب���ط���ة يف ال���ط���اق���ة مبختلف
�أ�شكالها.
ي���ذك���ر �أن اجل����ن����اح الإي�����ط�����ايل يف
“�إك�سبو  2020دبي” ال���ذي

اق��ت�����ص��ادي��ة عجمان
تطلق �أ���س��ب��وع ري��ادة
الأعمال لدعم امل�شاريع
•• عجمان -وام:

�أطلقت دائرة التنمية االقت�صادية
ب��ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجلهات
احلكومية يف الإم��ارة �أ�سبوع ريادة
الأع���م���ال ال����ذي ي��ه��دف �إىل ن�شر
ال��وع��ي ب���أه��م��ي��ة امل�����ش��اري��ع جلميع
فئات املجتمع ،ودعم �أهداف ريادة
الأع�����م�����ال ،وم���واك���ب���ة التطورات
العاملية.
وي�����س��ه��م �أ����س���ب���وع ري������ادة الأع���م���ال
يف دع���م رواد الأع���م���ال وامل�شاريع
ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة م��ن خالل
�إ�شراكهم يف الفعاليات امل�صاحبة
للأ�سبوع حيث ي�شهد عدة �أن�شطة
خم���ت���ل���ف���ة م���ن���ه���ا ور���������ش العمل،
وجل�سات اال�ست�شارات ،والفعاليات،
وامل�������س���اب���ق���ات ،وم���ع���ر����ض���ا ل�����رواد
الأعمال.
وق�������ال ����س���ع���ادة ع���ب���د اهلل �أح���م���د
احل������م������راين م����دي����ر ع�������ام دائ�������رة
التنمية االق��ت�����ص��ادي��ة �إن �أ�سبوع
ري�����������ادة الأع��������م��������ال ه������و حم���ط��� ٌة
للتحول واالن��ت��ق��ال نحو اقت�صاد
م��ع��ريف مبتكر يف الإم�����ارة ونحن
يف اق��ت�����ص��ادي��ة ع��ج��م��ان نحت�ضن
ال���ع���دي���د م���ن امل�������ش���اري���ع النا�شئة
وامل���ب���ت���ك���رة ون��دع��م��ه��ا م���ن خالل
م��ب��ادرت��ن��ا وق��وان��ي��ن��ن��ا ،ونحفزهم
�أي���������ض����اً ل��ت�����س��ج��ي��ل م�شاريعهم
كم�صنفاتٍ فكرية.

ي���ق���ع يف م��ن��ط��ق��ة ال���ف���ر����ص يتيح
ل���������زواره خ���و����ض جت���رب���ة فريدة
الكت�شاف تاريخ ال��دول��ة وريادتها
يف ال��ع��دي��د م���ن امل����ج����االت ..فيما
ي��ج�����س��د ت�����ص��م��ي��م اجل����ن����اح ال����ذي
ي�������ش���غ���ل م�������س���اح���ة  3500مرت
مربع بارتفاع  25مرتا �صورة 3
هياكل ل�سفن مقلوبة تغطي �سقف
املبنى منت�صبة فوق �أعمدة طويلة
يحمل كل منها لونا من �ألوان علم
�إي��ط��ال��ي��ا ح��ي��ث ي��ه��دف الت�صميم
�إىل االح����ت����ف����اء بامل�ستك�شفني
الإيطاليني.

مع ختام م�شاركتها يف جلفود 2022

•• دبي-الفجر:

اختتمت املنطقة احل���رة مبطار
دب������ي “دافز” م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف
ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����س��خ��ة الـ 27من
م����ع����ر�����ض اخل����ل����ي����ج ل��ل��أغ����ذي����ة
“جلفود  ،”2022والتي �أقيمت
يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري العاملي
خ�لال ال��ف�ترة م��ن � 14إىل 17
ف�براي��ر اجل����اري ،و���ش��ه��دت جناح
املنطقة احل��رة بت�سليط ال�ضوء
على بيئة الأعمال واال�ستثمارات
احليوية التي توفرها ل�شركات
الأغذية الإقليمية والعاملية.
ون��ظ��م��ت “دافز” ع��ل��ى هام�ش
املعر�ض فعالية ترويجية جمعت
مم���ث���ل�ي�ن م�����ن امل���ن���ط���ق���ة احل�����رة
م���ع م�����س��ت��ث��م��ري��ن ورواد �أعمال
و�أ�صحاب �شركات عاملة يف قطاع
الأغذية وامل�شروبات ،حتى �أطلع
ح�����ض��ور الفعالية ع��ل��ى حمفظة
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة م���ن العرو�ض
واخلدمات واحلوافز ال�ضريبية
واال���س��ت��ث��م��اري��ة ودع����م الأعمال
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا امل��ن��ط��ق��ة احل���رة
للم�ستثمرين ،كما وفرت الفر�ص

�أطلق جمل�س الأعمال الهندي �أم�س بدعم وتن�سيق من غرفة جتارة دبي تقرير
العالقات التجارية واال�ستثمارية ب�ين الهند والإم����ارات ،ال��ذي يعترب مرجعاً
موثوقاً ير�صد امل���ؤ���ش��رات االقت�صادية املتنوعة للعالقة الوطيدة التي جتمع
البلدين .وج���اء �إط�ل�اق التقرير خ�لال ل��ق��اء ع��ق��ده وف��د م��ن جمل�س الأعمال
الهندي برئا�سة �سوري�ش ك��وم��ار ،رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س مع �سعادة حمد
مبارك بوعميم ،مدير عام غرف دبي يف مقر الغرفة ،حيث ناق�ش الطرفان كذلك
�سبل تعزيز العالقات االقت�صادية مبا يحقق الأهداف وامل�صالح امل�شرتكة.

ويحتوي التقرير على ملخ�ص للعالقات التجارية التاريخية ب�ين البلدين،
وير�صد منو التجارة البينية على م��دى العقود املا�ضية ،وي�سلط ال�ضوء على
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة بني اجلانبني ،حيث ي�شري التقرير وفقاً لـ” �إف
دي ماركت�س (فاينن�شال تاميز)” �إىل ان قيمة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة بني
البلدين خالل الفرتة  2021-2003تقدّر بـ  57مليار دوالر �أمريكي .كما
ي�سلط التقرير ال�ضوء على الفر�ص اال�ستثمارية يف قطاعات اقت�صادية متنوعة
وبالتحديد يف التقنيات املتقدمة والأحجار الكرمية واملجوهرات وتطوير البنية
التحتية والنفط والغاز والطاقة املتجددة والأ�سواق واخلدمات املالية والتعليم
والتكنولوجيا وامل�شاريع النا�شئة والأمن الغذائي والأدوية واملعدات الطبية.

«دافز» تنظم فعالية ترويجية مل�ستثمرين ورواد �أعمال وقادة �شركات الأغذية وامل�شروبات

احلمادي :دبي �أبرزت مرونة عالية يف التعامل مع حتديات اجلائحة ويف الإدارة الفاعلة ل�سال�سل توريد الأغذية
لعقد اللقاءات اجلانبية وت�شكيل
ال���ع�ل�اق���ات ال��ت��ي ج����رى خاللها
ب��ح��ث ال��ف��ر���ص امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مع
ال�شركاء املحتملني.
و�أك������د ع��ب��د ال���ع���زي���ز احل���م���ادي،
نائب رئي�س �أول الت�سويق وريادة
الأع������م������ال يف امل���ن���ط���ق���ة احل�����رة
مبطار دب��ي� ،أن �شركات الأغذية
وامل�شروبات الإقليمية والعاملية
ت��ت��ط��ل��ع ب�����ش��ك��ل م��ت��وا���ص��ل لنقل
عملياتها �إىل �إم����ارة دب���ي ،نظراً
ملوقعها امل��رك��زي يف ق��ل��ب حركة
التجارة العاملية..
ف�����ض�ل ً
ا ع��ن م�ساعيها لت�سريع
وتعزيــــــز ك��ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اءة �ســـــــال�سل
التوريد من خالل �أن تكون هذه
ال�شركات وعملياتها الإنتاجية

�أق����رب �إىل امل���وزع�ي�ن يف خمتلف
الأ�سواق.
و�أو�����ض����ح احل����م����ادي �أن جائحة
(كوفيد )19-ف��ر���ض��ت العديد
م����ن ال���ت���ح���دي���ات ع���ل���ى �سال�سل
ال��ت��وري��د ع��امل��ي��اً ،م��ا �أ�سهم بدوره
يف من���و ح��ج��م ال�����ش��ح��ن اجل���وي
ب�����ش��ك��ل ع����ام ومل��ن��ت��ج��ات الأغذية
وامل�������ش���روب���ات ب�����ش��ك��لٍ خ��ا���ص �إىل
م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة ،وهو
ما دع��م مكانة �إم��ارة دب��ي يف ظل
امل���رون���ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي �أظهرتها
خ�ل�ال ال��ف�ترة امل��ا���ض��ي��ة مقارنة
ب��الأ���س��واق الأخ�����رى ويف الإدارة
الفعالة لهذه ال�سال�سل ل�ضمان
توا�صل حركة التجارة العاملية،
ي�ضاف �إىل ذلك كفاءة منظومة

ال�شحن اجلوي اال�ستثنائية التي
تتمتع بها ،منوهاً ب���أن احل�ضور
وامل�شاركة الوا�سعتني لفعاليات

“جلفود” ل���ه���ذا ال���ع���ام تعك�س
�إقبال واهتمام ال�شركات العاملية
املتزايد ب�إمارة دبي.

و�����س����ع����ت “دافز” م�����ن خ��ل�ال
م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف امل����ع����ر�����ض �إىل
ا���س��ت��ق��ط��اب ال�������ش���رك���ات العاملية
�ضمن قطاع الأغذية وامل�شروبات
ع�ب�ر �إب�������راز امل����زاي����ا واخل���دم���ات
ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى ال��ت��ي تقدمها،
�إ����ض���اف���ة �إىل ت�����س��ل��ي��ط ال�ضوء
على الفر�ص وامل�شاريع املبتكرة
واملُ��خ�����ص�����ص��ة ل��ق��ط��اع الأغ���ذي���ة،
ف�����ض�ل ً
ا ع��ن احل��واف��ز اجلمركية
وت�����س��ه��ي�لات م����زاول����ة الأع����م����ال
واخل��دم��ات اللوج�ستية واملرافق
والبنية التحتية املتميزة ،ا�ستناداً
�إىل موقع املنطقة احلرة مبطار
دبي بالقرب من واح��دٍ من �أكرث
املطارات حركة حول العامل.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ا�ستعر�ضت

اختتام �أعمال منتدى املناطق االقت�صادية احلرة يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي -وام:

اختتمت �أع��م��ال م��ن��ت��دى “املناطق
االقت�صادية الإبداعية احلرة” الذي
نظمته كليات التقنية العليا على
م��دار ثالثة �أي��ام يف �إك�سبو 2020
دب��ي .وتناف�ست � 10شركات نا�شئة
ل���رواد �أع��م��ال م��ن طلبة وخريجي
كليات التقنية العليا يف امل�سابقة التي
ع��ق��دت يف خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات املنتدى،
ومت��ث��ل ه����ذه ال�����ش��رك��ات خمرجات
املناطق االقت�صادية بالكليات والتي
ت��ق��دم خ���دم���ات وح���ل���ول ومنتجات
ذات ج�����دوى اق��ت�����ص��ادي��ة .و�شارك
�أك��ادمي��ي��ون وممثلو قطاعات عمل
وخم��ت�����ص��ون ،يف امل��ن��ت��دى ملناق�شة
ال��ت��ط��ورات اجل���دي���دة واالجتاهات
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف ق��ط��اع��ات الرعاية
ال�صحية والتعليم والتكنولوجيا
واال�ستدامة فى �ضوء �آثار وتداعيات
جائحة كوفيد ،19-ودور البحوث
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة واالب�����ت�����ك�����ار يف دع���م
التنمية يف تلك القطاعات ،وكيفية
���ض��م��ان ج��اه��زي��ة الطلبة باملهارات
وخ���ا����ص���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة للتعامل
الناجح مع �سوق العمل وحتدياته
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ت��ط��وي��ر �أفكارهم
وت�أ�سي�س �شركاتهم .وثمن �سعادة
الربوفي�سور عبداللطيف ال�شام�سي
مدير جممع كليات التقنية العليا
يف خ��ت��ام �أع���م���ال امل��ن��ت��دى التفاعل
ال���ذي ح��ظ��ي ب��ه ع��ل��ى م���دار يومني
مب�شاركة ال�شركاء وممثلي قطاعات
العمل املختلفة حيث جرى مناق�شة
امل�ستجدات والتطورات يف عدد من

ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة م����ن �صحة
وت��ع��ل��ي��م وا����س���ت���دام���ة وتكنولوجيا
متطورة مبا يدعم تطوير الن�شاط
ال��ب��ح��ث��ي وت��ع��زي��ز ف���ر����ص االبتكار
وخلق الأفكار يف مواجهة التحديات
وامل��ت��غ�يرات يف ���س��وق العمل .و�أ�شار
�إىل �أن كليات التقنية لديها �شراكات
كبرية ومتميزة مع م�ؤ�س�سات القطاع
ال�����ص��ن��اع��ي احل��ك��وم��ي��ة واخلا�صة،
م���ا ان��ع��ك�����س ع��ل��ى ف��ر���ص التدريب
والتطوير والتوظيف للطلبة.
وق����ال �إن ال��ك��ل��ي��ات مل ي��ع��د دوره����ا
حم�صوراً يف تخريج الطلبة فقط،
ب��ل ات�����س��ع اىل ت��خ��ري��ج ال�����ش��رك��ات و
رواد الأعمال من ال�شباب الإماراتي
الذي بات اليوم �أكرث وعياً بال�سوق
وحت����دي����ات����ه وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه و�أك���ث��ر

�شغفاً وط��م��وح��اً لت�أ�سي�س ن�شاطه
ال��ت��ج��اري اخل���ا����ص ،مم���ا ي��ع��زز من
م�����س��اه��م��ة ال���ك���ل���ي���ات امل���ب���ا����ش���رة يف
ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������ص���ادي���ة بالدولة.
و�أك��د �أن الكليات من خالل املناطق
االقت�صادية االبداعية احلرة والتي
عملت عليها منذ العام  2019حتى
اليوم �أ�صبح لديها �أ�سا�س جيد من
املعرفة واخل�برة وال�شراكات لدعم
ال��ط��ل��ب��ة يف ال���ت���وج���ه ن��ح��و حتويل
م�شاريعهم واف��ك��اره��م املبتكرة اىل
���ش��رك��ات نا�شئة م��ن خ�لال برنامج
“تطوير ال�شركات النا�شئة” الذي
ميثل خارطة طريق للفكرة و�صو ًال
ل��دخ��ول��ه��ا ال�����س��وق ك�����ش��رك��ة نا�شئة
ل��دي��ه��ا ف���ري���ق ع��م��ل وخ����ط ان���ت���اج،
م��ن��وه��اً لثقته ال��ك��ب�يرة يف ال�شباب

من جيل اليوم وما يتمتعون به من
مهارات وخا�صة التكنولوجية التي
مت��ك��ن��ه��م م���ن ���ص��ن��اع��ة م�ستقبلهم
ال���وظ���ي���ف���ي .وا���س��ت��ع��ر���ض  10من
ط��ل��ب��ة وخ���ري���ج���ي ك��ل��ي��ات التقنية
ال��ع��ل��ي��ا م���ن رواد الأع����م����ال خالل
امل�سابقة �أفكار �شركاتهم واخلدمات
ال��ت��ي يقدمونها وكيفية ت�أ�سي�سها
يف املناطق االقت�صادية االبداعية
احل����رة يف ال��ك��ل��ي��ات ���ض��م��ن برنامج
“تطوير ال�������ش���رك���ات النا�شئة”.
وق��ام��ت جلنة التحكيم ال��ت��ي ت�ضم
“جا�سم �آل رح���م���ة امل���دي���ر العام
جل��م��ع��ي��ة االم������ارات للم�ستثمرين
املبادرين ،ويعقوب ال�سركال امل�ؤ�س�س
وال��رئ��ي�����س التنفيذي ل�شركة يا�س
لال�ستثمار ،وليلى املرا�شي امل�ؤ�س�س

والرئي�س التنفيذي ل�شركة Cado
 ..”Giftingب��ت��ق��ي��ي��م ال�شركات

املتناف�سة واختيار ال�شركات الفائزة
باملراكز الثالث الأوىل.
وح��ق��ق��ت ���ش��رك��ة “ ”Soraاملركز
االول وهي عبارة عن �شركة تو�صيل
ت�����س��ع��ي �إىل �أن ت���ك���ون واح������دة من
ال�����ش��رك��ات امل�ستقبلية ال���رائ���دة يف
توفري حلول التكنولوجيا املتقدمة
ل��ن��ق��ل وت��و���ص��ي��ل ال��ب�����ض��ائ��ع وتعمل
ال�شركة على تطوير نظام ذكي ذاتي
لإدارة �صناديق الربيد ال�شخ�صية،
مل�ؤ�س�سها خالد ال�صباحي.
يف حني كان املركز الثاين من ن�صيب
�شركة “ ”E-Bakeryوالتي ت�سعى
ل���ع���م���ل ن���ق���ل���ة يف ط���ري���ق���ة ت�سوق
امل�ستهلكني ملنتجات املخبوزات.

امل���ن���ط���ق���ة احل��������رة مب����ط����ار دب���ي
حمفظة الربامج واملبادرات التي
من �ش�أنها دعم عمليات و�شركات
الأغ��ذي��ة وامل�����ش��روب��ات ،م��ن بينها
ب���رن���ام���ج “�سكاليتي” املُبتكر
لدعم ال�شركات عرب م�ساعدتها
يف ت���أ���س��ي�����س وت��ن��م��ي��ة �أع��م��ال��ه��ا يف
امل���ن���ط���ق���ة� ،إذ ي���وف���ر الربنامج
�إمكانية ت�أ�سي�س الأعمال مبرونة
و�سهولة مع حتقيق كفاءة جتارية
ع���ال���ي���ة ،ح��ي��ث ي���وف���ر لل�شركات
ب��رن��اجم��اً قائماً على اال�شرتاك
وال��دف��ع على �أ�سا�س �شهري ،مبا
ي�شمل ر�سوم الإيجار والرتخي�ص
وم�ساحات العمل.
وت�ضم املنطقة احلرة مبطار دبي
�أك�ثر من � 2,200شركة عاملية

م���ت���ع���ددة اجل��ن�����س��ي��ات و�صغرية
ومتو�سطة ،يف حني ت�شكل �شركات
الأغذية وامل�شروبات منها ن�سبة
 ،7%كما �شهدت �شركات القطاع
ال��ت��ي تتخذ م��ن املنطقة احلرة
مب��ط��ار دب���ي م���ق���راً ل��ه��ا من����واً يف
حجم العمليات ب�شكل عام ،وذلك
ب��ح�����س��ب الإح�������ص���اءات الر�سمية
والدرا�سات الدورية ال�صادرة عن
املنطقة احلرة.
وي�شار �إىل �أن م�شاركة “دافز”
يف ف��ع��ال��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ات م��ع��ر���ض اخلليج
ل��ل��أغ����ذي����ة ت�����أت����ي ح���ر����ص���اً على
ال���ت���واج���د يف �أك��ب��ر ف��ع��ال��ي��ة من
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى املنطقة
ل��ق��ط��اع الأغ����ذي����ة وامل�شروبات،
وال���س��ت��ع��را���ض �أف�����ض��ل اخلدمات
ال���ت���ي ت��وف��ره��ا امل��ن��ط��ق��ة احل����رة،
وال��ت��ي ُت�سهم يف تر�سيخ البيئة
اجل��اذب��ة للم�ستثمرين ويف منو
ال���ق���ط���اع ب�����ش��ك��لٍ ع����ام ع�ب�ر دعم
العمليات التي ت�ضمن ا�ستدامة
ال����ن����ظ����م ال����غ����ذائ����ي����ة و����س�ل�ام���ة
الأغ��ذي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ،مب���ا ي��ن�����س��ـ��ج��م مع
�أه�����داف ور�ؤي�����ة ال���دول���ة للأمن
الغذائي.

�ضمن ر�ؤية ر�أ�س اخليمة 2030

ر�أ�س اخليمة للموا�صالت تطلق
م�شروع النقل البحري يف ر�أ�س اخليمة

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

�أطلقت هيئة ر�أ���س اخليمة للموا�صالت م�شروع النقل البحري للركاب املتمثلة
بالعربة الرتاثية يف خور ر�أ�س اخليمة والذي يتم تنفيذه من خالل �أربع حمطات
رئي�سية وه��ي (حمطة الكورني�ش الأوىل ،حمطة الكورني�ش الثانية ،حمطة
هيلتون جاردن �إن ،وحمطة منار مول).
ي�أتي تنفيذ هذا امل�شروع ترجم ًة لر�ؤية حكومة ر�أ���س اخليمة  2030ويهدف
لتحقيق ال�سعادة لل�سكان وللزوار والتحول نحو النقل امل�ستدام وت�شجيع النقل
اجلماعي .كما �أن امل�شروع يهدف �إىل توفري حلول نقل متنوعة تلبي احتياجات
كافة �شرائح املجتمع .و�أ�شار املهند�س �إ�سماعيل ح�سن البلو�شي – مدير عام الهيئة
�إن اطالق م�شروع النقل البحري يف �إمارة ر�أ�س اخليمة يعد �إ�ضافة نوعية حلزمة
م�شاريع البنية التحتية للنقل يف الإم��ارة والتي تنفذها الهيئة لت�شجيع النقل
اجلماعي وت�شجيع الأن�شطة الرتفيهية للإرتقاء مب�ستوى جودة احلياة وت�سهيل
الو�صول والتكامل بني و�سائل النقل املختلفة وربط املناطق مع بع�ضها .وي�أتي
ذلك �ضمن ا�سرتاتيجية وخطة تو�سع لأن�شطة النقل البحري يف الإمارة ت�شمل
ثالث مراحل رئي�سية والتي �سيتم تنفيذها وفقاً للإطار الزمني املعتمد.
و�أ�ضاف �سعادته �أن العربة الرتاثية مزودة بكامريات ذكية تعمل بتقنيات الذكاء
اال�صطناعي ومرتبطة مبركز التحكم والرقابة الذكي ل�ضمان �أعلى م�ستويات
الأم��ن وال�سالمة للم�ستخدمني .كما �أن الكامريات تعمل على ر�صد �سلوكيات
ال�سائقني خالل عمليات الإبحار .واجلدير بالذكر �أن العربة الرتاثية جمهزة
وفقاً لأعلى معايري ال�سالمة املعتمدة والتي ت�شمل �سائقني م�ؤهلني ومرخ�صني،
معدات ال�سالمة البحرية� ،أنظمة التتبع الإلكرتونية  ،GPSالكامريات الذكية،
�إر���ش��ادات ال�سالمة للم�ستخدمني ،الإ���ش�تراط��ات البيئية ،وا���ش�تراط��ات القيادة
ا َالمنة� .إ�ضاف ًة �إىل �أن �أنظمة النقل البحري للركاب تخ�ضع للرقابة والتفتي�ش
من قبل مفت�شي الرقابة يف الهيئة.
وب�إمكان املتعاملني حجز اخلدمة و�شراء التذاكر من خالل زيارة مواقع حمطات
النقل البحري الكائنة يف كورني�ش القوا�سم ،حيث يتيح النظام الإلكرتوين
للحجز �إمكانية الدفع النقدي �أو عن طريق بطاقات الدفع االلكرتوين وذلك
خ�لال �ساعات العمل م��ن ال�ساعة العا�شرة �صباحاً �إىل ال�سابعة م�سا ًء يف �أيام
الأ���س��ب��وع ،وم��ن العا�شرة �صباحاً �إىل التا�سعة م�سا ًء يف عطلة نهاية الأ�سبوع
والإجازات الر�سمية.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004982عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0005028عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004980عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004984عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ليلة القمر ملقاوالت ال�صيانة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية  2رقم مكاين ( )4405508425ت :
065227770 ، 0554463180 ، 0556972757
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9م.

�إىل املدعي عليه  :ليلة القمر ملقاوالت ال�صيانة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية  2رقم مكاين ( )4405508425ت :
065227770 ، 0554463180 ، 0556972757
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/2/23يف متام ال�ساعة � 8.30صباحا �أمام
مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9م.

�إىل املدعي عليه  :ليلة القمر ملقاوالت ال�صيانة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية  2رقم مكاين ( )4405508425ت :
065227770 ، 0554463180 ، 0556972757
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9م.

�إىل املدعي عليه  :ليلة القمر ملقاوالت ال�صيانة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية  2رقم مكاين ( )4405508425ت :
065227770 ، 0554463180 ، 0556972757
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9م.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000483مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  / 2 :ور�شة املورد ل�صيانة ال�سيارات ميثلها �أحمد �شحده عبداهلل �أبوخو�صة
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة �صناعية رقم  4خلف �شارع الول ال�صناعي �شربة رقم  4رقم الهاتف
 - 05096968652بناء على طلب املدعي م�صطفى علی مهدی �سنجری  :قد اقام عليك الدعوى ويطالبك
فيها  :احلكم بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�أن ي�ؤدوا للمدعي مبلغ ( 130.000درهم) مائة
وثالثون الف درهم قيمة ال�سيارة وقت احلريق .احلكم بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�أن ي�ؤديا
للمدعي مبلغ ( 50.000خم�سون الف درهم تعوي�ض) .الزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة
� 2022/03/01أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه يف متام ال�ساعة
� 08:30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/15م.

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد ف�ضل حممد حممد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIBOUNCE2022 /0000232ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :حممد ف�ضل حممد حممد  -العنوان  :عجمان �شارع الكرامة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبدالرحمن بن عبداملح�سن بن عبدالرحمن ال�ضويجي  -اجلن�سية �سعودي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 19074.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة
العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

يف الدعوى رقم  2021/9743مدين جزئي -ال�شارقة
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املدعي � /أجرة ال�شارقة (ذ م م)
املعلن �إليه  /املدعي عليه  /كيلي�شي كينيدي اجوا
يف الدعوى رقم ( )2021/9743مدين جزئي  -ال�شارقة
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�شارقة املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الإثنني
املوافق  2022/2/28يف متام ال�ساعة اخلام�سة ع�صرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم
التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى  ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ
امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

اخلبري � /أحمد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 154
رقم القيد بوزارة العدل 493

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

70197

الدعوى رقم 2021/4806جتاري جزئي
حمكمة دبي االبتدائية
ح�ضور �إجتماع اخلربة يف الدعوى رقم  4806/2021جتاري جزئي
املدعى عليه  :ادريان جوررو كا بی�سرتانو
بناءاً على تكليف حمكمة دبي االبتدائية املوقرة  -بندبي خبرياً م�صرفياً يف الدعوى املذكورة �أعاله
املرفوعه من �شركة  :وارب�س اند ويفت�س (�ش ذ م م)  -عليه يرجى ح�ضوركم يف جل�سة اخلربة �أو
وكيال معتمداً ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�ص الدعوى وذلك يوم االثنني املوافق
 21/02/2022يف متام ال�ساعة  12:00ظهراً يف مقر مكتب اخلبري:عبداملجيد املرزوقي والكائن
مبدينة دبي-ديرة � -شارع بني يا�س  -بناية برج امل�صرف  -الطابق  15-مكتب رقم 1504
يرجي التوا�صل للح�صول علي رابط االجتماع :
هاتف  042555363فاك�س  / 042555433 /هاتف رقم 026222318
بريد �إلكرتوين amao2004@amauae.com
اخلبري امل�صريف
عبداملجيد حممد املرزوقي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()2022/23316

70021

املنذر /الإمارات ريت (�سي اي اي �سي) بي ال �سي
�ضد املنذراليهما  - 1/كرييتف  3دي ديزاين منطقة حره ذ.م.م وميثلها مدیره/هارون بوبل رخ�صة جتارية �صادر عن
�سلطة منطقة دبي احلره للتكنولوجيا واالعالم مقيده حتت الرقم 20700
 - 2هارون بوبل �شاه ويل
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:
ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وقدره =  1,151,668درهـم الـذي ميثـل قـيـمـة بـدل الإيجـار و ر�سوم اخلـدمات و�ضـريبة القيمة
امل�ضافة مف�صـل عـلـي النحـو الـتـايل (ب�ضـرورة �ســـــــــداد مبلـغ وقـــــدره = 252,487/درهـــــم قـيـمــة ال�شيكات املرجتعـة رقـم
 000163، 000162,000166,000164,000165امل�سحوبة علـي بـنـك امل�شـرق التي متثـل بـدل االيجـار مـن
تـاريخ  10/10/2016لغايـة  08/01/2018باال�ضافة ايل مبلـغ وقـدره 663,095 /درهـم الـذي ميثـل قيمـة بـدل
الإيجـار مـن تـاريخ  09/01/2018و حتـى تـــــــاريخ  14/02/2021باال�ضــافـة الــي مبـلـع وقـــــــدره = 181,244.58
درهـم قـيـمـة ر�سـوم اخلـدمـات مـن تـاريخ  01/01/2017وحتـي تـاريخ 14/02/2021باال�ضـافـة الـي مبـلـغ وقـدره
 54,841درهـم �ضـريبة القيمة امل�ضافة عـن مبلـغ املطالبـة) وحيـث ان املنـذر �إليهـا عـلـى الـرغـم مـن عـدم �سـدادهـا بـدل
الإيجار املرت�صد يف ذمتها ال زالت ت�شغل امل�أجور راف�ضه كل الطرق الودية لل�سداد وذلك خالل �شهر واحـد مـن تـاريخ
�إ�ستالمكم هـذا الإخطار و�إال الإخالء وت�سليم العني امل�ؤجره خالية من ال�شواغل وال�شاغلني مع حفظ حق املنذرة يف
املطالبة ببـدل الإيجار عن فرتة �شغل امل�أجور دون �سداد.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050714
تنازل /بيع

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()2022/23309

ليكن معلوما للجميع ب�أنني ال�سيد /حممد غيا�س الدين �صديقي  -بنغالدي�شي اجلن�سية �أرغب
يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )100%إىل ال�سيد  /حممد طفیل احمد عبدالعزيز
ب�شري  -بنغالدي�شي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته ( ،)%100يف الرخ�صـة بـ�إ�سم (امل�صابيـح لت�صليح
عـادم وبراد ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم (- )530622
تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر ،تغيري وكيل اخلدمات،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

املنذر /الإمارات ريت (�سي اي اي �سي) بي ال �سي
�ضد  -املنذر اليهما - 1/فيكتوري انرتنا�شيونال برودك�شن منطقة حره ذ.م.م ومتثلها مديره/هاين مهند عبد ال�صاحب علي
رخ�صة جتارية �صادر عن �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مقيده حتت الرقم 31425
 - 2هاين مهند عبد ال�صاحب  -ب�صفته  :حمرر ال�شيكات
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر الها لإنذارها بالآتي:
ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وقدره =  1,018,465درهم الذي ميثل قيمة بدل الإيجار و ر�سوم اخلدمات و�ضريبة القيمة امل�ضافة
مف�صل علي النحو التايل (مبلغ وقدره 48,350.04 =/درهم قيمة ال�شيك املرجتعة رقم  318808الذي ميثل قيمة
بدل الإيجار من تاريخ  23/01/2017و حتى تاريخ  23/04/2017باال�ضافة مبلغ وقدره 149,406/درهم قيمة
ال�شيكات املرجتعة رقم ( ))318810,318812,318813الذي ميثل قيمة بدل الإيجار من تاريخ 25/07/2017
لغاية  02/05/2018باال�ضافة ايل مبلغ  593,283درهم الذي ميثل قيمة بدل الإيجار من تاريخ 03/05/2018
وحتى تاريخ  14/02/2021باال�ضافة ايل مبلغ وقدره 178,976.16 =/درهم قيمة ر�سوم اخلدمات من تاريخ
 01/01/2017وحتي تاريخ  2021/02/14بناء علي البند رقم  6من �شروط عقد االيجار وباال�ضافة ايل مبلغ وقدره
 48,540درهم �ضريبة القيمة امل�ضافة التي يتمثل قيمة بدل االيجار من تاريخ  01/01/2017لغاية )14/02/2021
وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ �إ�ستالمكم هذا الإخطار و�إال الإخالء وت�سليم العني امل�ؤجره خالية من ال�شواغل وال�شاغلني
مع  -حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل امل�أجور دون �سداد.

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050653
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد حممد نظيم احلق حممد ف�ضل الكرمي ,اجلن�سية :
بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد
 /ن�صراهلل حممد الف�ضل  ,اجلن�سية :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (طريق الواحة لت�صليح
الكهرباء ومكيفات ال�سيارات) ت�أ�س�ست بـامـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()763900
ال�صادرة مـن دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سبكرتام غرافيك�س ذ م م انيل توارمال وادواين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0000768جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :سبكرتام غرافيك�س  -ذ م م  -انيل توارمال وادواين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف الهالل � -ش م ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 1949651
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000487مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :عاقب حميد حميد اهلل خان  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزرة �شارع
ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنبية
بناء على طلب املدعية � :أجرة ال�شارقة قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله تطالبكم ب  :الزام املدعي
عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )9108.23ت�سعة �آالف ومائة وثمانية درهم و  82فل�س والفائدة
القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام .الزام املدعي عليه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/2أمام مكتب
�إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/2/16م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل
70197

الدعوى  2021/991جتاري م�صارف جزئي

�ضد  /املدعي عليه الثاين  :بهوفانا فينكات راماين (وفقا للهوية الإماراتية)
بوفانا فينكات راماين (وفقا ل�شهادة اجلن�سية والإقامة) املقامة من  :بنك
الإمارات دبي الوطني � -ش.م.ع  -مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي
الإبتدائية حتت الدعوى رقم 2021/991جتاري م�صارف جزئي ،وحيث انه
مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون
االثبات ل�سنة  1992م بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور
اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم الأربعاء املوافق
 2022/2/23يف متام ال�ساعة  12.00ظهرا  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة
امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()2022/232283

70021

املنذر /الإمارات ريت (�سي اي اي �سي) بي ال �سي
�ضد  -املنذر اليهما - 1 /كابيتال ماركتينج منطقة حره ذ.م.م وميثلها مديرها  /راجيف �ساوهني رخ�صة جتارية �صادر عن �سلطة
دبي للمجمعات الإبداعية ب�صفته امل�ست�أجر.
 - 2بريك ميديا منطقة حرة  -ذ م م وميثلها مديرها  /بيال راجو كومار ب�صفتها  :حمررة علي بع�ض ال�شيكات
 - 3بيال راجو كومار  -ب�صفته  :حمرر ال�شيكات
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليهم لإنذاره بالآتي:
�أوال  :املنذر اليها الأوىل ب�سداد مبلغ وقدره=  49,448درهم قيمة ال�شيك املرجتع رقم  001634الذي ميثل بدل االيجار من
تاريخ  2017/06-29لغاية  18/09/2017وباال�ضافة ايل �سداد مبلغ وقدره = 123,532/درهم متثل بدل الإيجار
من تاريخ  19/09/2017وحتى تاريخ ت�سليم امل�أجور للمنذرة بتاريخ  19/03/2018وباال�ضافة ايل �سداد مبلغ وقدره =/
 53,042.88قيمة اخلدمات للفرتة من  01/01/2017وحتى  19/03/2018وباال�ضافة ايل مبلغ وقدره 22,167
درهم �ضريبة القيمة امل�ضافة التي بتمثل من تاريخ  18/06/2016لغاية  19/03/2018درهم ر�سوم
ثانياً  :املنذر اليها الثانية والثالثة ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  217323درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة رقم &000101
 000102&000100 &000099وامل�سحوبة علي بنك حبيب بنك اي جي زيوريخ والذي ميثل بدل االيجار من تاريخ
 18/06/2016لغاية  28/06/2017وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار و�إال اللجوء اىل مركز ف�ض
املنازعات الإيجارية لإ�ست�صدار �أمر �أداء لإلزامكم بال�سداد كل منكم ح�سب املرت�صد بذمته.

الكاتب العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000740مدين (جزئي)

�إىل املدعى عليه  :فیجی دانیل  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة ال�شويهني بجوار متحف احل�صن �شارع البنوك
بناية بنك نور الطابق امليزانني رقم  6رقم الهاتف 0506592621
املدعى عليه الثاين � :شركة نور التكافل العام للت�أمني  -ال�شارقة منطقة ال�شويهني بجوار متحف احل�صن �شارع البنوك
بناية بنك نور الطابق امليزانني رقم  6رقم الهاتف 0506592621
بناء على طلب املدعية  /اجرة ال�شارقة (ذ.م.م)  -قد اقام عليك الدعوى وتطاليك فيها :
 .1قيد الدعوى وحتديد موعد لنظره و�إعالن املدعى عليها.
� .2إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره ( 988.56درهم) ت�سعمائة وثمانية وثمانون درهما
و�ستة وخم�سون فل�سا� .3 .إلزام املدعى عليهم بالفائدة الت�أخريية بواقع  12%من تاريخ �إقامة الدعوى وحتى ال�سداد
التام� .4 .إلزام املدعى عليهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/03/01أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية املحكمة االبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
�أعاله  -بو�صفك مدعى عليه ،اعالن املدعى عليهما بالن�شر وبلغتي العربية واالجنليزية.
حرر بتاريخ  2022/2/16م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

70533

�إعالن حل�ضور اجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم  9875/2021مدنى جزئي
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

املدعي عليه � /سرمد عبد الوهاب عبد الكرمي
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�ضية �أعاله واملرفوعة �ضدكم من /وليد
مزعل حمدان وقد حتدد موعد لعقد اجتماع اخلربة يوم اخلمي�س املوافق 24/02/2022
ال�ساعة  4:00الرابعة م�ساءا و�سيكون االجتماع عن بعد عن طريق الفيديو كول  -برنامج
زووم يرجي احل�ضور باملوعد املحدد وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوي علما بانه
يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها
قانوناً على ان يتم التوا�صل مع اخلربة لإر�سال رابط االجتماع وذلك وفقا لالتي  :وات�ساب :
 0556867728بريد الكرتوين .ehabkm2010@yahoo.com :

اخلبري احل�سابي  /ایهاب نریوز معو�ض
رقم قيد 587 :

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050430
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد  /قاري احمد �سعيد ولد حاجي حممد الدين  -افغان�ستاين
اجلن�سية ميلك م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات امل�سماه (خمبز النور البحر) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( ، )606211ويرغب ال�سيد/قاري احمد
�سعيد ولد حاجي حممد الدين  -افغان�ستاين اجلن�سية  -يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته
البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /حممد دين بن عمر الدين  -باك�ستاين اجلن�سية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
70021

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

70522

�إعالن �إجتماع خربة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70522

�إىل  :املحكوم عليه  /حممد خر�شيد عالم حازي نادر علي رار
العنوان 9414109 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/12/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح � /صقر عبداهلل فالح حممد اخلمريي ،
بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري -:
بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ  18000درهم ثمانية ع�شر الف
درهم ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�صاريف.
حكما غري قابال لال�ستئناف.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

االمارات العربية املتحدة
70197

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

العدد  13473بتاريخ 2022/2/19

70021

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009037مدين (جزئي)

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شابون ميا �شوهيد احمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICVS2020 /0000054مدين
�إىل املحكوم عليه � :شابون مياه �شوهيد احمد
العنوان  :ال�شارقة الكفيل وكالة مطار ال�شارقة لل�سفريات وال�سياحة وال�شحن هوية
 0508042000 784198287368322رقم املوحد  35504706ح�سب حتري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد �ساهاجان عبدال�سفور  ،اجلن�سية بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 32597.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

اعــــالن بالن�شـــر
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انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()2022/23328
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املنذر /الإمارات ريت (�سي اي اي �سي) بي ال �سي
�ضد  :املنذر اليهما � - 1/إنوفيتاف ماركتينج �سوليو�شنز منطقة حره ذ.م.م وميثلها مديره  /لبنا نعيم �شيخ
رخ�صة جتارية �صادر عن �سلطة للمجمعات الإبداعية مقيده حتت الرقم  94731ب�صفتها  :امل�ست�أجرة
 - 2لبنا نعیم �شیخ نعيم عظيم �شيخ  -ب�صفته  :حمررة ال�شيكات
اخلدمات تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر الها لإنذارها بالآتي :
ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وقدره= 262,024 /درهم الذي ميثل قيمة بدل الإيجار و ر�سوم مف�صل علي النحو التايل
(مبلغ وقدره =  211,545درهم قيمة ال�شيكات رقم  000011,000010,000009التي بتمثل قيمة
بدل الإيجار من تاريخ  03/07/2018وحتى  02/06/2019تاريخ ت�سليم مفتاح امل�أجور باال�ضافة ايل
مبلغ وقدره = 40,319/درهم جزء من قيمة ر�سوم اخلدمات للفرتة من تاريخ  03/06/2018وحتي تاريخ
 02/06/2019تاريخ ت�سليم مفتاح امل�أجور بناء علي البند رقم  5من �شروط عقد االيجار باال�ضافة مبلغ
وقدره  10,160درهم �ضريبة القيمة امل�ضافة) وذلك خالل خم�سة �إيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار و�إال
�سوف نلج�أ �إيل اتخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل
امل�أجور و �سداد املرت�صدة يف ذمتكم و الر�سوم و امل�صاريف.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

�إخطار عديل ب�إلغاء الوكالة
برقم املحرر 2022/0047862
املخطر  :خليفه مطر �سامل �سامل املهريي  -اماراتي اجلن�سية،
ويحمل بطاقة هوية رقم ()784198241768377
العنوان  :ال�شارقة  -اخلان  -هاتف رقم )0561012829( :
املخطر �إليه  :حممد �شبري باناكاد  -هندي اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم (.)784198014649051
العنوان  :ال�شارقة  -النا�صرية  -هاتف رقم )0503622866( :
املو�ضوع  :عزل من الوكالة
�إ�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلكم بتاريخ ( )22/12/2020و امل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل
ب�إمارة ال�شارقة برقم ( .)SH20201222D57587وعمال لن�ص املادة  )955( :من قانون
املعامالت املدنية رقم  )5( :ل�سنة  )1985( :و املعدل بالقانون رقم  )1( :ل�سنة .)1987( :
لـذلك  :ف�إننا نخطركم مبوجبه بعزلكم من الوكالة امل�شار �إليها �أعاله اعتبارا من تاريخ ت�سلمك االعالن
وعليه فان جميع ال�سلطات وال�صالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز التعامل بهذه
الوكالة و�أن جميع ال�صالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً
من تاريخ ا�ستالمك هذا الإخطار يعترب الغيا،
الكاتب العدل
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�إخطار عديل ب�إلغاء الوكالة
برقم املحرر 2022/0048865
املخطر :عبدالرحمن باجناالث  -هندي اجلن�سية،
و يحمل بطاقة هوية رقم ()784196370694067
العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم )0586847902( :
املخطر �إليه  :حنيفا جميب رحمن  -هندي اجلن�سية
العنوان  :دبي  -هاتف رقم )0557845202( :
املو�ضوع  :عزل من الوكالة
�إ�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلكم بتاريخ ( )25/02/2020و امل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل
ب�إمارة ال�شارقة برقم الت�صديق ( ،)2020/2610وعمال لن�ص املادة  )955( :من قانون املعامالت
املدنية رقم  )5( :ل�سنة  )1985( :و املعدل بالقانون رقم  )1( :ل�سنة ،)1987( :
لذلك :
ف�إننا نخطركم مبوجبه بعزلكم من الوكالة امل�شار �إليها �أعاله اعتبارا من تاريخ ت�سلمك االعالن وعليه
ف�إن جميع ال�سلطات وال�صالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز التعامل بهذه الوكالة
و�أن جميع ال�صالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً من تاريخ
ا�ستالمك هذا الإخطار يعترب الغيا،
الكاتب العدل
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الفجر الريا�ضي
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مغري اخلييلي :طواف الإمارات ير�سخ القيم الريا�ضية واملجتمعية امللهمة
•• �أبوظبي -وام:

�أكد معايل الدكتور مُغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف
�أبوظبي �أن ا�ستمرار طواف الإمارات ب�إقامة الن�سخة الرابعة ،دليل على
النجاحات التي حققها يف الأع��وام املا�ضية ،والتي تعك�س ثقة املنظمات
واالحتادات الدولية يف مكانة وقيمة دولة الإمارات يف تنظيم الفعاليات
الريا�ضية العاملية مبنتهى االحرتافية ،رغم الظروف التي مر بها العامل
ب�سبب جائحة كورونا ،وجنحت فيها الإمارات يف تخطيها والتعامل معها
ب�أعلى معايري ال�سالمة والوقاية.

و�أ�شار معاليه �إىل �أن الن�سخة الرابعة من طواف الإم��ارات ت�ؤكد مكانة
الدولة ،وتعد ا�ستكما ًال للنجاحات التي حققتها الن�سخ الثالث الأوىل
للطواف ،و�سط م�شاركة نخبة من �أبرز دراجي العامل والفرق املحرتفة.
وق���ال " الإم�����ارات جن��ح��ت م��ن خ�ل�ال م��ا ق��دم��ت��ه يف ال�����س��ن��وات املا�ضية
على ت�أكيد جدارتها ومكانتها املرموقة يف ا�ست�ضافة كربى الفعاليات
الريا�ضية ،ومن �ضمنها طواف الإمارات الذي �أ�صبح واحداً من الأحداث
الرئي�سية على الأج��ن��دة العاملية ل�سباقات االحت���اد ال���دويل للدراجات
الهوائية ،وباكورة �سباقات مو�سم ."2022
و�أرجع اخلييلي تلك النجاحات للدعم الالحمدود من القيادة الر�شيدة

ملختلف املجاالت والقطاعات ومنها القطاع الريا�ضي ،م�شرياً �إىل �أن
ال��ط��واف جن��ح يف تر�سيخ العديد م��ن الأ�س�س الريا�ضية النبيلة التي
يحتاج �إليها املجتمع بكامل فئاته حتى �أ�صبحت تتفاعل مع مثل هذه
الأح����داث ال��راق��ي��ة ال��ه��ادف��ة �إىل غ��ر���س القيم ال�سامية يف نفو�س كافة
املتواجدين على �أر�ض الإمارات ،التي �أبهرت العامل بح�ضارتها وتقدمها
ومتيزها يف كل املجاالت.
و�أ�ضاف معاليه " الريا�ضة مُهمة يف �إزالة احلواجز املجتمعية املرتبطة
بالأديان �أو الأعراق ،حيث ت�سهم يف دمج فئات املجتمع كافة ب�شكل �أف�ضل،
وترفع معدالت ج��ودة احلياة ال�صحية عرب دوره��ا يف تقليل التكاليف

وامل��ع��ان��اة االجتماعية الناجتة ع��ن الإ���ص��اب��ات املختلفة ،ف�ض ً
ال ع��ن �أن
الريا�ضة لها ت���أث�ير اقت�صادي جيد م��ن خ�لال االرت��ق��اء باالقت�صاد يف
املجتمع".
و�أع���رب معاليه ع��ن ثقته يف جن��اح الن�سخة املقبلة يف ظ��ل الإج����راءات
الوقائية التي يتخذها جمل�س �أبوظبي الريا�ضي وحر�صه الكبري على
توفري كل عوامل ال�سالمة جلميع امل�شاركني يف الطواف ،مبا يعزز من
جناح الدولة يف التعامل مع ظروف اجلائحة با�ست�ضافة كربى الفعاليات،
م�شريا �إىل �أن الطواف �سيربز للعامل هذا النجاح جمدداً باعتباره واحداً
من �أكرب الأحداث على �صعيد ريا�ضة الدراجات الهوائية يف العامل.
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مب�شاركة قيا�سية بالن�سخة العا�شرة للبطولة الأغلى

 105العبني ين�شدون اليوم الفوز بك�أ�س رئي�س الدولة للجولف
•• دبي -الفجر

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �أل نهيان وزير الت�سامح
وال��ت��ع��اي�����ش حت��ت��ف��ل ك����أ����س �صاحب
ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة للجولف،
ال��ي��وم بانطالق ن�سختها العا�شرة
ع���ل���ى ال�����ت�����وايل ،يف ظ����ل م�شاركة
قيا�سية و�صلت �إىل  105العبني
والعبات من خمتلف �أندية الدولة،
ويتقدمهم رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة االحت���اد �إىل ج��ان��ب ع��دد من
رواد ال��ل��ع��ب��ة ال����ق����دام����ى ،للظفر
ب��ال��ك���أ���س ال��غ��ال��ي��ة ال���ت���ي حت��م��ل يف
ن�سخة " 2022عام اخلم�سني"،
وامل���ق���ام���ة ح��ت��ى م�����س��اء غ����دٍ الأح����د
ع��ل��ى �أر������ض م��ل��ع��ب ن����ادي �أبوظبي
ل��ل��ج��ول��ف ب��ال��ع��ا���ص��م��ة �أب���وظ���ب���ي،
ويرعاها بنك "�إت�ش �إ���س ب��ي �سي"
للخدمات امل�صرفية للعام العا�شر

على التوايل.
كما ت�شهد البطولة ،وللمرة الأوىل
ت���واج���د �أك��ث�ر م���ن  23الع���ب���اً من
منتخبات املراحل ال�سنية ال�صغرية
ال��ع��م��ر ،يف ظ���ل ا���س��ت��ح��داث احتاد
ال��ل��ع��ب��ة م��ن��اف�����س��ة ج����دي����دة �ضمن
م�����س��اب��ق��ات "ك�أ�س رئ��ي�����س الدولة"
على �أن تقام على حفر ذات معدل
ال�ضربات الثالث.
�أبطال اجلرو�س والنت
وحت���م���ل ن�����س��خ��ة � ،2022إق���ام���ة
امل�����ن�����اف�����������س�����ات �����ض����م����ن م�������س���اب���ق���ة
"اجلرو�س" و"النت" بال�صورة
امل��ع��ت��م��دة يف ال���ب���ط���والت العربية
واخل���ل���ي���ج���ي���ة ع�����ام�����ة ،يف خم�س
مناف�سات ولكل من فئات (الرجال
وال���ف���ت���ي���ات ،وال�������ش���ب���اب وال�صغار
و"كبار ال�سن") ،هذا بالإ�ضافة �إىل
تخ�صي�ص احتاد اجلولف مل�سابقات

ت��ن��اف�����س��ي��ة ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة مرتبطة
ب��ال�����ض��رب��ات ل�ل�أف�����ض��ل والأط������ول
والأق����رب �إىل احل��ف��ر على م�ضمار
معلب نادي �أبوظبي للجولف ذو الـ
 18حفرة.
الها�شمي  :عر�س جولف �سنوي
�أك����د ال���ل���واء "م" ع��ب��د اهلل ال�سيد
ال���ه���ا����ش���م���ي ن����ائ����ب رئ���ي�������س احت�����اد
الإم���������ارات ل��ل��ج��ول��ف ع��ل��ى �أهمية
البطولة ،قائ ً
ال �إن "ت�سجيل هذه
الن�سخة م�شاركة قيا�سية بتاريخ
ال��ب��ط��ول��ة ،ت��ع��ك�����س ح���ر����ص العبي
الأن����دي����ة وق��ي��ادت��ه��ا ورواده�������ا على
ال��ظ��ف��ر ب��ل��ق��ب ال��ك���أ���س ال��ت��ي حتمل
ا���س��م��اً غ��ال��ي��اً ع��ل��ى ق��ل��وب مواطني
الدولة.
ووج��ه الها�شمي با�سمه ونيابة عن
رئي�س االحت��اد معايل ال�شيخ فاهم
بن �سلطان القا�سمي و�أع�ضاء �إدارة
االحت�����اد و�أ�����س����رة ال��ل��ع��ب��ة بالدولة

ال�شكر اجلزيل ملعايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح
والتعاي�ش على رعايته للبطولة ،يف
ت�أكيد على الدعم ال��ذي حتظى به
ريا�ضة اجلولف بالدولة.
ك��م��ا وج���ه ال�شكر ملجل�س �أبوظبي
ال���ري���ا����ض���ي مل����ا ي���ق���دم���ه م����ن دع���م
ورعاية واهتمام جلميع الريا�ضات
والريا�ضني مثمنا اجلهود الكبرية

الذي يقوم بها �سعادة عارف العواين
الأم���ي���ن ال����ع����ام مل��ج��ل�����س �أبوظبي
الريا�ضي ،وال�شكر مو�صول لنادي
�أبوظبي للجلف حمت�ضن فعاليات
البطولة.
و�أ������ض�����اف ال��ه��ا���ش��م��ي " :يحر�ص
احت���اد اللعبة لأن ت��ك��ون البطولة
الأغ�����ل�����ى مب���ث���اب���ة ع����ر�����س جولف
���س��ن��وي ،وذل���ك م��ن خ�لال فعاليات
وم�سابقات متنوعة ،وم��ن �ضمنها
تفعيل الربنامج الوطني الكت�شاف
املواهب النا�شئة ،من خالل تنظيم
ب��ط��ول��ة ج���دي���دة ل�لاع��ب��ي منتخب
املراحل ال�سنية ال�صغرى".
واختتم" :توا�صل البطولة ارتباطها
للعام العا�شر م��ع جمموعة "�إت�ش
�إ���س بي �سي" للخدمات امل�صرفية،
ون����ف����خ����ر ب����ال���������ش����راك����ة م������ع ه����ذه
املجموعة ،وذلك لإميانهم الرا�سخ
يف �أهمية توفري �سبل ال��دع��م نحو

بناء �أجيال جديدة للعبة".
�شرف  :واجب وطني
وب�������دورة �أك�����د ع��ب��د ال���ف���ت���اح �شرف
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك
"�إت�ش �إ�س بي �سي" �أن الرعاية ت�أتي
م��ن منطلق واجبنا الوطني جتاه
جميع �شرائح املجتمع يف املنا�شط
الريا�ضية وغ�يره��ا الكثري والتي
ت���ق���ام ع��ل��ى ار������ض دول���ت���ن���ا احلبية
وخ��ارج��ه��ا ،و�أع�����رب ع��ن �سعادتهم
يف ال��ب��ن��ك ل��رع��اي��ة ال��ب��ط��ول��ة التي
حت���م���ل ا�����س����م ،ع����زي����ز وغ�������ال على
ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً ����ص���اح���ب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان
"حفظه اهلل" ،وم�ؤكداً ا�ستمراريته
ل���ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة م��ن��ذ انطالقتها
ع���ام 2002وللم�ستقبل ،معرباً
ع��ن ثقة احت���اد الإم����ارات للجولف
مبنحنا الرعاية والتي نعتز بها.

ك�أ�س دبي الذهبية للبولو ت�ست�أنف اليوم

احلبتور يواجه بنجا�ش وغنتوت �أمام
زيدان و�شعارهم «ال بديل عن الفوز»
•• دبي-الفجر

ت�ست�أنف اجلولة الثانية من مناف�سات ك�أ�س دبي الذهبية  2022يف الثانية
من بعد ظهر اليوم ال�سبت مبباراتني هامتني جتمع ىبني فريق احلبتور
ب��ق��ي��ادة حممد احل��ب��ت��ور وف��ري��ق بنجا�ش دود���س��ون وه��وري��ل ب��ق��ي��ادة حيدر
بنجا�ش والثانية جتمع بني فرق غنتوت بقيادة يو�سف بن د�سمال وفريق
زيدان بقيادة عمرو زيدان .
وحتفل اجلولة الثانية ب�أهمية بالغة للفرق الأرب��ع��ة وتقام و�سط اهتمام
حملي ودويل كبريين �إذ ي�سعى كل فريق منهم بجدية للفوز لأن ن�صفهم قد
فاز يف مباراته االفتتاحية يف اجلولة الأوىل بينما خ�سر الفريقان الآخران
املوقعة ولذلك ف�إن الفائز من فريقي احلبتور وزيدان ف�سي�صبح لديه فوزان
و�سوف يعزز من فر�ص الت�أهل ويخت�صر م�شواره �أما �إذا خ�سرا �أو �أحدهما
ف�إن الأمور تتوقف عند فوز واحد وهو �أمر يدخلهما او �أي منهما يف ح�سبة

�صعبة ويف املقابل ف�إن فريقي غنتوت وبنجا�ش �سريفعان �شعار ال بديل عن
الفوز لأن الفوز ي�ضمن لهما ت�ضميد جراحهما واال�ستمرار يف املناف�سة �أما
خ�سارتهما �أو �أحدهما ف�سوف تتعقد الأمور .
ومن هذا املنطلق ف�إن لقاءات اليوم تعد حا�سمة لهذه الفرق ولعلها تكون
قد التقطت �أنفا�سها و�أعادت ترتيب �أوراقها وتدخل اليوم لتقدم �أف�ضل ما
لديها من جهد ف��ردي وجماعي ففريق احلبتور بقيادة حممد احلبتور
ي�ضم ماتيا�س جونزالي�س ( )4وخوان جوريت�شي ( )6وباوتي�ستا بايوغار
( ) 8وف��ري��ق بنجا�ش ح��ي��در بنجا�ش وفيديريكو ف��ون بوتوب�سكي ()5
ونيكوال�س كورتي مدينا ( )5وبنيامني بانيلو (. )7
ويف الرابعة ع�صرا �سيكون ع�شاق اللعبة على موعد مع لقاء غنتوت وزيدان
ح��ي��ث ي��ق��ود ف��ري��ق غ��ن��ت��وت ن��ا���ص��ر ال�شام�سي ( )1وم��ع��ه ك��ي��ان ه���ول ()3
وبابلو يورينتي ( )7وماركو�س �أرايا ( )7وميثل فريق زيدان عمرو زيدان
وجونزالو فرياري ( )5ومانويل بالزا ( )6وتوما�س بانيلو(  )7جول .

باربورا كرجيت�شكوفا حتفز مواهب التن�س الإماراتية على العمل االحرتايف
•• دبي-وام:

نظمت بطولة �سوق دب��ي احل��رة للتن�س وبالتعاون م��ع احت��اد الإم���ارات
للتن�س ور���ش��ة تدريبية ل��ـ � 14شاباً �إم��ارات��ي��اً م��ن خمتلف الأكادمييات
بالدولة  ،وذل��ك يف �إط��ار الفعاليات امل�صاحبة لبطولة �سوق دبي احلرة
لل�سيدات التي ت�ستمر حتى  19فرباير احلايل.
�شارك يف اجلل�سة عدد من مدربي الأكادمييات الذين �أ�شرفوا على تدريب

الأطفال ما دون الـ  16عاماً ،وحظيت الفعالية بزيارة الالعبة باربورا
كرجت�شيكوفا ،التي �أجابت على �أ�سئلة الأطفال يف قرية البطولة وقدمت
ن�صائح وتوجيهات لتطوير �أداء الأطفال يف لعبة التن�س".
وق��ال��ت كرجت�شيكوفا " ..كانت �أوق���ات ممتعة ،وكنت �سعيدة بالتفاعل
م��ع الأط��ف��ال ،وت��زوي��ده��م ببع�ض الن�صائح ع��ن التن�س وال��و���ص��ول �إىل
االحرتافية ال�ستدامة التطور ،وت�شجيعهم على التقدم دائ��م��اً ،متيزت
الور�شة بالعديد من التدريبات التفاعلية ..وق�ضينا وقتاً ممتعاً معاً".

وق��ال �صالح تهلك ،مدير البطولة " ..نحن �سعداء بعودة الكثري من
الأطفال اىل �أر�ض امللعب و�إتاحة الفر�صة لهم للتفاعل مع جنوم التن�س
امل�شاركني يف البطولة هذا الأ�سبوع ،ونحر�ص با�ستمرار على م�شاركتهم
يف هذه الريا�ضة ،ويف هذه اجلل�سات التدريبية املفيدة لهم".
م��ن جانبه ،ق��ال نا�صر يو�سف امل��رزوق��ي الأم�ي�ن ال��ع��ام الحت��اد الإمارات
للتن�س " ..ريا�ضة التن�س من الريا�ضات العاملية املرموقة ولديها قاعدة
�شعبية ك��ب�يرة يف دول���ة الإم�����ارات ،الأم���ر ال���ذي يدفعنا للموا�صلة على

ت�شجيع الأج��ي��ال املقبلة ملمار�سة الريا�ضية �سعياً منهم للو�صول �إىل
العاملية� ،إذ تعد هذه البطولة من�صة لإلهام جيل الن�شء على �أن ي�صبحوا
العبني دوليني".
وتقام بطوالت �سوق دبي احلرة للتن�س ،التي متلكها وتنظمها �سوق دبي
احلرة ،حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي .وت�ستمر البطولة حتى
 26فرباير.
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ريا�ضات البحر وال�صيد بال�صقور ..موروث �شعبي يعزز الهوية الوطنية

•• �أبوظبي-وام:

حتظى ال��ري��ا���ض��ات ال�تراث��ي��ة يف دول���ة الإم�����ارات ب��دع��م خ��ا���ص م��ن �أجل
احلفاظ على امل��وروث الثقايف وال�شعبي للآباء والأج��داد وتعزيز الهوية
الوطنية ،وعلى الرغم من تنوعها �إال �أن كل ريا�ضة لها مكانتها اخلا�صة
وبطوالتها امل�ستقلة ،ومن �أبرزها بجانب اخليول و�سباقات الهجن كل من
الريا�ضات البحرية وال�صيد بال�صقور.
ويربز ا�سم املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
يف دعم وتطوير خمتلف الريا�ضات الرتاثية والوقوف على كل تفا�صيل
دعمها من �أجل احلفاظ على هذا املوروث املهم ليبقى ويت�سع وي�ستقر يف
الوجدان جيال بعد جيل ،حيث كانت توجيهاته ب�إن�شاء االحتادات والأندية
املتخ�ص�صة لهذه الريا�ضات بداية مرحلة جديدة للحفاظ عليها.
وم��ن بني �أه��م و�أب���رز الريا�ضات البحرية الرتاثية يف الإم����ارات� ،سباق
القفال ال��ذي انطلق ع��ام  1991بتوجيه ودع��م من املغفور له ال�شيخ
ح��م��دان ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ،ال���ذي و���ض��ع ب�����ص��م��ات م�ضيئة يف تاريخ
الريا�ضات البحرية مثل مهرجان القفال و�سباقات ال�سفن والقوارب
املحلية الرتاثية مبختلف فئاتها وغريها الكثري.
ويقيم احتاد الإم��ارات للريا�ضات البحرية العديد من الفعاليات طوال

العام وقد �أعلن املو�سم احلايل عن تنظيم �أكرث من  50حدثا بالتعاون
مع الأندية البحرية يف الدولة وهي نادي �أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية
وال��ي��خ��وت ،ون����ادي �أب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة ،ون����ادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية ونادي الفجرية الدويل للريا�ضات البحرية،
ونادي ال�شارقة الدويل للريا�ضات البحرية ،ونادي ر�أ�س اخليمة الدويل
للريا�ضات البحرية.
وت�أخذ ال�سباقات البحرية الرتاثية ن�صيب الأ�سد يف ح�صة �سباقات املو�سم
الريا�ضي البحري بف�ضل الدعم الكبري الذي جتده من القيادة الر�شيدة
وامل�����س���ؤول�ين م��ن �أج���ل �إح��ي��اء ما�ضي الآب����اء والأج�����داد يف ف��ئ��ات ال�سفن
وال��ق��وارب ال�شراعية املحلية  60و 43و 22قدما ،وق��وارب التجديف
املحلية  40و 30قدم والبواني�ش ال�شراعية ،وغريها.
وبح�سب احتاد الإمارات للريا�ضات البحرية يربز برنامج املو�سم احلايل
العديد من املحطات يف بطوالت ال�سفن ال�شراعية املحلية  60قدما،
ومنها احلدثني الكبريين يف املو�سم احلايل �سباق الن�سخة  30من حدث
�سباق القفال للم�سافات الطويلة من جزيرة �صري بونعري ،وحتى �شواطئ
دبي يف �شهر مايو املقبل و�سباق مهرجان دملا للمحامل ال�شراعية املحلية
 60قدما نهاية �أكتوبر وبداية نوفمرب القادمني.
و ي�شهد املو�سم الريا�ضي البحري �إق��ام��ة ع��دد من الفعاليات الدولية

عرب ثالث جوالت �ضمن مناف�سات بطولة الإم��ارات الدولية للدراجات
امل��ائ��ي��ة وال��ت��ي �أق��ي��م��ت بالفعل يف  6ف�براي��ر احل���ايل بتنظيم ن���ادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية ،على �أن تقام اجلوالت الثانية والثالثة يف 5
مار�س و 18دي�سمرب املقبلني بتنظيم نادي �أبوظبي الدويل للريا�ضات
البحرية.
ومن بني �أبرز الريا�ضات الرتاثية �أي�ضا ريا�ضة ال�صيد بال�صقور �إحدى
�أبرز الريا�ضات الرتاثية التي حتظى ب�شهرة وا�سعة يف دولة الإمارات ،كما
انها اكت�سبت خالل ال�سنوات املا�ضية ح�ضورا كبريا يف خمتلف املحافل.
و�أ�صبحت ه��ذه الريا�ضة هواية وريا�ضة جنبا �إىل جنب ،حيث ترتبط
بالقيم النبيلة التي يفخر بها العرب وهي �إح��دى �أه��م الريا�ضات التي
ترتبط باحلفاظ على الطبيعة البيئية.
ومن املعروف �أن �أهل الإمارات قد �أبدعوا يف خمتلف فنون ال�صيد لرتويد
ال�صقور حتى ي�صبحوا ماهرين ومرافقني جيدين يف �أيام قليلة ،وتقام
�سنويا داخل الإم��ارات وخارجها العديد من البطوالت املخ�ص�صة لهذه
الريا�ضة من بينها مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي وك�أ�س �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة لل�صيد بال�صقور وبطولة فزاع لل�صيد بال�صقور وغريها.
وتعترب ِ
ال�صقارة �أو "البريزة" الأكرث ت�شويقاً� ،إذ كان البدو �أول الأ�شخا�ص
الذين ا�ستخدموا ال�صقور ل�صيد قوت يومهم من الأرانب والطيور ،حتى

تطورت بعد ذلك �إىل ريا�ضة ال�صيد بال�صقور لت�صبح �أ�شهر ريا�ضة يف
الإمارات تتبع �ضوابط �صارمة للحفاظ على احلياة الربية.
ويقام عدد كبري من ال�سباقات والتي ت�سمى بالتلواح ،حيث تبلغ امل�سابقة
 400م�تر ،وم��ن �أ�شهرها برنامج ال�شيخ زاي��د لإط�لاق ال�صقور الذي
ي��ه��دف �إىل �إع����ادة ت���أه��ي��ل ال��ط��ي��ور اجل��ارح��ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف امل�سابقات،
بالإ�ضافة �إىل العديد م��ن املهرجانات التي تخ�ص ِ
ال�صقارة مب��ا فيها
ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لل�صيد بال�صقور التي ت�شمل التلواح
وتدريب ال�صقور بالبالون وبالطريان الال�سلكي ،وغريها.

بح�ضور الفال�سي« ..قمة دبي» حت�سم ت�شكيل جمل�س �إدارة االحتاد العربي لكرة ال�سلة برئا�سة القرقاوي
•• دبي-وام:

ح�سمت اجلمعية العمومية لالحتاد
العربي لكرة ال�سلة ت�شكيل جمل�س
�إدارة االحت���اد يف ال���دورة االنتخابية
اجل���دي���دة ،ب��ع��د ان��ت��ه��اء املناف�سة بني
املر�شحني من منطقة املغرب العربي،
ليتم اال�ستقرار على ت�شكيل جمل�س
الإدارة اجل��دي��د برئا�سة ال��ل��واء "م"
�إ�سماعيل القرقاوي رئي�س االحتادين
الإم��ارات��ي وال��ع��رب��ي ،الفائز برئا�سة
االحتاد بالتزكية ،ومعه جمل�س مكون
م���ن  4ن����واب ه���م امل�����ص��ري الدكتور
جم�����دي اب�����و ف���ري���خ���ة ،وال�سعودي
ع���ب���دال���رح���م���ن امل�������س���ع���د ،واللبناين
ندمي حكيم ،والتون�سي علي بنزرتي،
وم��ع��ه��م الإم���ارات���ي���ة ن���ورة ال�سويدي
ن��ائ��ب��ة ل��رئ��ي�����س االحت����اد ال��ع��رب��ي عن
فئه ال�سيدات بالتزكية� ،أما الأع�ضاء
فهم الكويتي عويد العنزي واليمني
ع��ب��دال�����س��ت��ار ال��ه��م��داين وال�سوداين
ح�سن يو�سف واجل��زائ��ري بوعريفي

راب����ح ،وامل�����ص��ري��ة رح����اب ط��ه الغنام،
و�إبراهيم حب�ش املنتدب من االحتاد
الفل�سطيني.
وك��ان��ت اجلمعية العمومية لالحتاد
العربي لكرة ال�سلة قد عقدت �أم�س
اج��ت��م��اع��ه��ا ،ع��ق��ب خ���ت���ام مناف�سات
البطولة العربية لكرة ال�سلة ،التي
ت���وج ب��ك���أ���س��ه��ا منتخب ل��ب��ن��ان للمرة

الأوىل يف تاريخه ،حيث افتتح معايل
ال��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل حميد
ب���ال���ه���ول ال���ف�ل�ا����س���ي رئ���ي�������س الهيئة
ال���ع���ام���ة ل��ل��ري��ا���ض��ة ،ال���ن���ائ���ب الأول
لرئي�س اللجنة الأومل��ب��ي��ة الوطنية،
�أع���م���ال االج��ت��م��اع ،م��رح��ب��اً ب�أع�ضاء
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة وم��ت��م��ن��ي��اً لهم
التوفيق للخروج بقرارات تخدم كره

ال�سلة العربية.
و�أ������ش�����اد ب���ن���ج���اح ال���ب���ط���ول���ة العربية
ل���ل���م���ن���ت���خ���ب���ات ،وب����ج����ه����ود اللجنة
املنظمة برئا�سة اللواء "م" �إ�سماعيل
القرقاوي رئي�س االحت��ادي��ن العربي الألعاب اجلماعية ،و�أعلن معاليه عن ملعايل رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة
والإماراتي لكرة ال�سلة ،والتي �أف�ضت �صالة ريا�ضية متعددة الأغ��را���ض يف ع���ل���ى م����ا �أب��������داه م����ن دع�����م واهتمام
وت�����ش��ج��ي��ع ،الأم������ر ال�����ذي �سينعك�س
�إىل هذا النجاح الباهر ،م�ؤكداً دعمه القريب العاجل.
ل�ل�احت���اد ال��ع��رب��ي ول��ك��اف��ة احت����ادات فيما ع�بر رئي�س االحت���اد ع��ن �شكره �إيجابا على تطوير كرة ال�سلة والعاب

بخطى ثابتة نحو التعايف من اجلائحة ..مالعبنا
كاملة العدد يف 2022
•• دبي-وام:

قدمت اجلماهري الريا�ضية يف مالعب الإمارات املختلفة ،وعلى مدار الأيام
القليلة املا�ضية ،جت�سيداً حياً للنجاحات التي حققتها الدولة منذ بداية
جائحة كورونا يف التعامل املرن واالحرتايف معها.
وتزامنت التعليمات ال�صادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
وال��ك��وارث بخ�صو�ص �إلغاء القيود على الطاقة اال�ستيعابية وبتدرج على
كافة الأن�شطة والفعاليات يف الدولة ،مع ح�ضور جماهريي منقطع النظري
يف ثالث بطوالت ريا�ضية كربى خمتلفة ،ا�ست�ضافتها الإمارات ،هي بطولة
ك�أ�س العامل للأندية لكرة القدم "الإمارات  ،"2021والبطولة العربية
للمنتخبات لكرة ال�سلة ،وبطولة �سوق دبي احلرة املفتوحة للتن�س.
وانعك�ست �إمكانات ومكانة الإم��ارات بو�ضوح يف ا�ست�ضافتها املتميزة لهذه
البطوالت الريا�ضية الكربى ،وغريها مما �سينظم خالل الأي��ام القليلة
امل��ق��ب��ل��ة ،م��ع ا�ستقبال ملحبي وع�����ش��اق ه���ذه ال��ري��ا���ض��ات م��ن داخ���ل الدولة
وخارجها ،بح�ضور جماهري كامل العدد يف جميع هذه املنا�سبات ،ما ي�ؤكد
املكانة الكبرية التي تتمتع بها الإم���ارات على خمتلف الأ���ص��ع��دة ،والثقة
يف كافة الإج���راءات التي تتخذها حلماية واحلفاظ على �صحة و�سالمة

اجلميع مواطنني ومقيمني و�سائحني.
البداية كانت يف ك�أ�س العامل للأندية ،التي حظيت بح�ضور جماهريي
مكثف يف جميع مبارياتها ،على �ستادي حممد بن زايد بنادي اجلزيرة ،و�آل
نهيان بنادي الوحدة ،يف �أبوظبي ،فقد جت��اوز عدد احل�ضور اجلماهريي
� 135ألف متفرج يف مبارياتها الـ 8التي �أقيمت على مدار � 10أيام فقط،
ح�ضروا من جميع �أنحاء العامل ومن الداخل الدولة  ،وكانت �أكرث املباريات
ح�ضورا يف اليوم اخلتامي الذي �أقيم يوم ال�سبت املا�ضي ،وهو الذي تزامن
مع �صدور قرار الغاء القيود على الطاقة اال�ستيعابية ،الأم��ر الذي �سمح
باحل�ضور ب�أق�صى ن�سبة ممكنة ،حيث �شهد ذل��ك اليوم �إق��ام��ة مباراتني،
الأوىل يف حتديد املركز الثالث بني الأه��ل��ي امل�صري وال��ه�لال ال�سعودي،
والثانية كانت نهائي البطولة التي جمعت فريقي ت�شيل�سي الإجنليزي
وباملريا�س الربازيلي ،و�شهدت مبفردها ح�ضورا جماهريياً قارب على الـ
� 33ألف متفرج.
وت��ك��رر امل�شهد م��ع ن��وع��ي��ة �أخ����رى م��ن ال��ري��ا���ض��ات غ�ير ك���رة ال��ق��دم ،حيث
ا�ست�ضافت دبي البطولة العربية لكرة ال�سلة للمنتخبات على �صالة ال�شيخ
را�شد بن حمدان بنادي الن�صر ،مب�شاركة  7منتخبات عربية ،خالل الفرتة
م��ن � 8إىل  16ف�براي��ر احل���ايل ،و�أي�����ض��ا حفلت جميع امل��ب��اري��ات بح�ضور

جماهري الفت ،وحتديداً مع املراحل احلا�سمة من البطولة وبعد �صدور
القرار ،وتبلورت ال�صورة يف املباراة النهائية التي جمعت املنتخبني اللبناين
والتون�سي ،حيث اكتظت مدرجات ال�صالة املغطاة مبا يزيد عن � 3آالف
متفرج ،وهو رقم غري م�سبوق يف مثل هذه املباريات.
وا�ستمر م�شهد الإبهار مع لعبة ثالثة عاملية وهي التن�س ،حيث ت�ست�ضيف
دبي حالياً بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س ،خالل الفرتة من � 14إىل 26
فرباير والتي د�شنت مناف�ساتها ببطولة ال�سيدات خالل الفرتة من 14
حتى  19من ال�شهر احلايل ،و�شهدت العديد من املباريات ح�ضورا مكثفاً
يف مدرجات مالعب ال�سوق احل��رة بدبي ،يف م�شهد مل يكن م�ألوفا العام
املا�ضي ،والتي �أقيمت فيه البطولة يف ظل ح�ضور جماهريي مقيد ب�سبب
اجلائحة.
وبعدما �أعلنت اللجنة املنظمة للبطولة ع��ن رف��ع الطاقة اال�ستيعابية
حل�ضور امل��ب��اري��ات بن�سبة  % 100متا�شياً م��ع ق���رارات الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،و�إعالن اللجنة العليا لإدارة الأزمات
والكوارث يف دبي ،ت�شجعت اللجنة املنظمة على طرح املزيد من التذاكر ما
�سمح و�سي�سمح لع�شاق هذه الريا�ضة من ح�ضور مناف�سات �أبرز الالعبني
العامليني وامل�صنفني الأوائل عاملياً يف لعبة التن�س.

داف�����ع ل�ل�احت���اد ال��ع��رب��ي ل��ل�����س��ل��ة من
�أجل االرتقاء مب�ستوى اللعبة حمليا
وعربيا خا�صة يف ظ��ل الت�أكيد على
دع��م االحت��ادي��ن الإم���ارات���ي والعربي
لل�سلة ،واي�����ض��ا ك��ل ال��ب��ط��والت التي
تقام على �أر�ض الإمارات".
و�أك�����د �أن االحت�����اد ال��ع��رب��ي تنتظره
حت������دي������ات ك�����ث��ي��رة خ���ل���ال ال���������دورة
اجلديدة ورغم ذلك ف�أنهم حري�صون
على �إقامة براجمهم وم�سابقاتهم يف
مواعيدها وال�سعي لتطوير اللعبة
م���ن اج����ل ال���و����ص���ول �إىل امل�ستويات
القارية والدولية معربا عن تفا�ؤله
مب�ستقبل اللعبة.
وعقب ت�شكيل جمل�س الإدارة اجلديد،
�أ�صدر جمموعة من القرارات �أبرزها
ا���س��ت��ح��داث ث��ل�اث جل����ان ج���دي���دة يف
االحت����اد ،الأوىل للعالقات الدولية
ال���������ص����االت ب�����ص��ف��ة ع����ام����ة وحتقيق ب���رئ���ا����س���ة ال�����ل�����واء /م� /إ�سماعيل
جناحات �أكرب.
القرقاوي ،والثانية فنية برئا�سة عبد
وق����ال " ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل الدكتور الرحمن امل�سعد ،والثالثة للت�سويق
�أحمد بالهول الفال�سي� ،ستكون �أكرب برئا�سة ندمي حكيم.
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الفجر الريا�ضي

�إ�صابة �أنتوين ديفي�س تبعده � 4أ�سابيع
يواجه جنم لو�س �أجنلي�س ليكرز انتوين ديفي�س احتمال الغياب عن املالعب
لفرتة � 4أ�سابيع على الأقل بعد �إ�صابة يف �ساقه كما �أفادت تقارير عدة.
وك�شفت �أكرث من و�سيلة �إعالمية �أمريكية ب�أن ديفي�س الذي خرج خالل مباراة
فريقه �ضد يوتا جاز الأرب��ع��اء ،م�صاب بالتواء يف القدم ،م�شرية اىل ان اعادة
تقييم حلالته ال�صحية مقررة بعد اربعة ا�سابيع ما يعني ب�أن فرتة غيابه �ستكون
�أطول من ذلك.
و�سبق لديفي�س �أن غاب عن ليكرز لـ 17مباراة متتالية بني نهاية كانون الأول-
دي�سمرب و�أواخر كانون الثاين-يناير ب�سبب التواء يف الرابط اجلانبي لركبته
الي�سرى .و�سجل ديفي�س الذي �شارك يف مباراة كل النجوم  8مرات يف م�سريته،
معدال مقداره  23.1نقطة و 9.7متابعات يف املباراة الواحدة هذا املو�سم.

ويعترب غياب ديفي�س �ضربة كبرية لليكرز ال��ذي ي��ح��اول ا�ستعادة ت��وازن��ه يف
املنطقة الغربية هذا املو�سم حيث ميلك  27انت�صارا مقابل  31هزمية ،ليحتل
املركز التا�سع الذي ال ي�ؤهله للم�شاركة مبا�شرة يف الأدوار الإق�صائية "بالي
�أوف" ،بل �سي�ضطر اىل خو�ض ملحق يجمع �أ�صحاب املراكز من  7اىل  10يف
كل من املنطقتني ،للحاق ب�أ�صحاب املراكز ال�ستة الأوىل.
لكن ما زال �أمام ليربون جيم�س ورفاقه يف ليكرز  24مباراة من �أجل حماولة
احل�صول على �أح��د املراكز ال�ستة الأوىل يف املنطقة والت�أهل اىل البالي �أوف
مبا�شرة .ويتوقف ال��دوري ملدة � 10أي��ام اعتباراً من اجلمعة ب�سبب مباراة كل
النجوم "�أول �ستار" ال�سنوية التقليدية التي جتمع فريق ليربون جيم�س بفريق
كيفن دورانت.
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مدرب دورمتوند� :أمامنا «مهمة �صعبة» بعد
اخل�سارة الثقيلة �أمام رينجرز
قال م��درب برو�سيا دورمتوند ماركو روزه� ،إن "فريقه �أمامه "مهمة
�صعبة" يف �إياب ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد خ�سارته 4-2
على �أر�ضه �أمام رينجرز الإ�سكتلندي".
و�صعق رينجرز م�ضيفه وجماهريه ب�إ�ستاد �سيغنال �إدونا بارك لينتزع
تقدماً مريحاً قبل مباراة الإياب الأ�سبوع املقبل.
و�أ�شار روزه �إىل �أن فريقه يعاين من م�شاكل دفاعية وهجومية يجب
حلها .و�أ�ضاف "مل نفعل �شيئاً يف الهجوم يف ال�شوط الأول ومل نعرث
على م�ساحات .ال�سيناريو ملباراة الإياب �أ�صبح �صعباً .خ�سرنا على �أر�ضنا

بفارق هدفني .لكن �إلغاء قاعدة الهدف خارج الأر���ض رمبا ي�ساعدنا.
تعوي�ض فارق الهدفني يف �إبروك�س �سيكون مهمة �صعبة� .سن�ستعد على
�أمل ا�ستغالل الفر�ص التي �ستتاح لنا".
وكال مدرب رينجرز جيوفاين فان برونكهور�ست ،املديح لفريقه لكنه
�شدد على �أن الت�أهل مل يُح�سم بعد.
وقال مدرب الهولندي "كانت ليلة رائعة لكنها ليلة واح��دة فقط .مل
نت�أهل بعد وهو ما نريده .ن��درك �أن��ه يجب تقدمي �أداء جيد الأ�سبوع
املقبل".

مان�ش�سرت �سيتي لتعميق جراح توتنهام
يريد مان�ش�سرت �سيتي تعميق جراح
توتنهام ال�ساعي �إىل �إيقاف �سل�سلة
م���ن ال���ه���زائ���م �أ�����ض���� ّرت ب����آم���ال���ه يف
املناف�سة على �إحدى بطاقات دوري
�أب��ط��ال �أوروب�����ا ،عندما ي�ست�ضيفه
ال�������س���ب���ت يف امل����رح����ل����ة ال�ساد�سة
والع�شرين من بطولة �إنكلرتا لكرة
القدم.
و����س���ق���ط ف����ري����ق ����ش���م���ال ل����ن����دن يف
م���ب���ارات�ي�ن ت���وال��� ًي���ا ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه يف
ال������دوري �أم�����ام ���س��اوث��م��ب��ت��ون 3-2
وولفرهامبتون �صفر ،-2ليبقى يف
امل��رك��ز ال��ث��ام��ن بر�صيد  36نقطة
م���ق���اب���ل  43مل��ان�����ش�����س�تر يونايتد
ال���راب���ع� ،آخ����ر امل���راك���ز امل���ؤه��ل��ة اىل
البطولة القارية الأم ،لكن توتنهام
ميلك ثالث مباريات م�ؤجلة بينها
واحدة مع جاره �أر�سنال ال�ساد�س.
مل يخف م��درب توتنهام الإيطايل
�سخطه من نتائج فريقه يف الآونة
االخ�ي�رة ووج��ه ان��ت��ق��ادًا مبطنًا اىل
��ش�يرا اىل
جمل�س �إدارة ال���ن���ادي م��� ً
�أن����ه مت "�إ�ضعاف" ال��ف��ري��ق يف ما
يتعلق ب�إبرام ال�صفقات خالل فرتة
االنتقاالت ال�شتوية.

وك���ان ت��وت��ن��ه��ام تخلى ع��ن خدمات
الع�����ب و����س���ط���ه ال��ف��رن�����س��ي تانغي
ن��دوم��ب��ي��ل��ي وزم��ي��ل��ه الأرجنتيني
ج���ي���وف���اين ل���و ���س��ل�����س��و ع��ل��ى �سبيل
االع�����ارة ،يف ح�ين ان�����ض��م دي��ل��ي �آيل
ر���س��م�� ًي��ا اىل اي��ف��رت��ون .يف املقابل،
ح�������ص���ل ال����ف����ري����ق ع����ل����ى خ����دم����ات
الأوروغ����وي����اين رودري���غ���و بنتانكور
وال�سويدي ديان كولو�سيف�سكي من
يوفنتو�س االيطايل.
واعترب كونتي يف حديث مع �شبكة
"�سكاي" االي��ط��ال��ي��ة �أن����ه ك���ان يف
ح��اج��ة �إىل الع��ب��ي خ�ب�رة م��ن �أجل
املناف�سة بجدية على مركز يف دوري
االبطال.
لن تكون مهمة كتيبة كونتي �سهلة
على ملعب االحت���اد لإي��ق��اف زحف
مان�ش�سرت �سيتي ن��ح��و االحتفاظ
بلقبه الرابع يف �آخر خم�س �سنوات
وال�����ذي مل ي��خ�����س��ر يف  15مباراة
ت��وال�� ًي��ا يف ال����دوري " 14انت�صا ًرا
وتعادل".
وي��دخ��ل �سيتي ال���ذي خ�سر مباراة
ال���ذه���اب �أم�����ام ت��وت��ن��ه��ام �صفر-1
يف امل���رح���ل���ة االوىل م����ن ال������دوري

امل��ح��ل��ي يف �آب�-أغ�������س���ط�������س املا�ضي
ع����ن����دم����ا ك�������ان ال��ب��رت�����غ�����ايل نونو
�إ�شبرييتو �سانتو مدر ًبا له ،منت�ش ًيا
بعد �أن خطا خ��ط��وة عمالقة نحو
بلوغ ربع نهائي دوري �أبطال اوروبا
ب��ف��وزه ال�����س��اح��ق خ���ارج ملعبه على

���س��ب��ورت��ي��ن��غ ال�برت��غ��ايل بخما�سية
نظيفة الثالثاء.
وي��خ��و���ض ل��ي��ف��رب��ول ال��ث��اين بفارق
 9نقاط مع مباراة م�ؤجلة مباراة
�سهلة ن�سب ًيا �ضد �ضيفه نوريت�ش،
�أح��د فرق الذيل ،ملوا�صلة ال�ضغط

على مان�ش�سرت �سيتي.
وت��ع��ر���ض ل��ي��ف��رب��ول ل�����ض��رب��ة قوية
ب�إ�صابة جناحه الربتغايل ديوغو
ج�����وت�����ا ،ث������اين �أف���������ض����ل ه�������داف يف
ال�����دوري ،خ�ل�ال امل���ب���اراة ���ض��د �إنرت
االي�������ط�������ايل يف دوري االب�����ط�����ال

بالتواء يف كاحله منعه من امل�شاركة
يف ال�شوط الثاين من املواجهة التي
انتهت بفوز النادي الإنكليزي خارج
ملعبه بهدفني نظيفني الأربعاء.
لكن امل���درب الأمل���اين ي��ورغ��ن كلوب
مي��ل��ك ال���ب���دي���ل اجل���اه���ز ب�شخ�ص

ال��ك��ول��وم��ب��ي ل��وي�����س دي��ا���س املنتقل
اىل ال��ف��ري��ق ال�شهر امل��ا���ض��ي قاد ًما
من بورتو الربتغايل مقابل 37.5
مليون جنيه ا�سرتليني.
و�أع��������رب ك���ل���وب ع����ن �إع���ج���اب���ه مبا
�شاهده حتى الآن من ديا�س ،قائ ً
ال
بعد م�شاركته احتياط ًيا �ضد لي�سرت
���س��ي��ت��ي "كانت م���ب���ارات���ه الأوىل،
لكنها كانت �إح��دى �أف�ضل املباريات
ال��ت��ي �أ���ش��اه��ده��ا م���ن الع���ب جديد
بكل ���ص��دق ،لأن���ه ب��دا على �سجيته
متا ًما".
وتابع "لكنها كانت مباراته الأوىل
فقط ويبقى علينا �أن نكت�شف كيف
�سيت�أقلم مع العمل املكثف وكل هذه
الأم���ور اخلا�صة ب��ال��دوري املمتاز.
ل�سنا يف عجلة من �أمرنا".
ويحل ت�شل�سي بطل العامل للأندية
بعد فوزه على باملريا�س الربازيلي
 1-2بعد التمديد اال�سبوع املا�ضي
يف �أب����وظ����ب����ي���� ،ض���ي��� ًف���ا ع���ل���ى ج����اره
كري�ستال باال�س.
و�ستكون امل��ب��اراة التجربة االخرية
لت�شل�سي قبل موقعة ليل يف فرن�سا
���ض��م��ن دوري االب����ط����ال الثالثاء
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امل���ق���ب���ل ،ث����م ن���ه���ائ���ي ك�����أ�����س رابطة
االن��دي��ة امل��ح�ترف��ة يف  27احلايل
�ضد ليفربول على ملعب وميبلي.
وي��ح��ل مان�ش�سرت ي��ون��اي��ت��د �ضي ًفا
على جاره اللدود ليدز ال�ساعي اىل
الث�أر خل�سارته مباراته االفتتاحية
�أم�������ام ال�������ش���ي���اط�ي�ن احل���م���ر ،1-5
بينها ثالثية ل�صانع �ألعاب االخري
الربتغايل برونو فرناندي�ش.
و�أع�����رب ح��ار���س م��رم��ى مان�ش�سرت
يونايتد الإ���س��ب��اين داف��ي��د دي خيا
عن عدم ر�ضاه عن نتائج فريقه يف
الآونة االخرية ،ال �سيما بعد اخلروج
م��ن ك���أ���س �إن��ك��ل�ترا ب��اخل�����س��ارة على
ملعبه �أمام ميدلزبره من امل�ستوى
ال��ث��اين "ت�شامبيون�شيب" بركالت
الرتجيح بقوله "كان يتعني علينا
�أن ن��ح��ارب على �أم���ور �أك�ث�ر �أهمية
مم��ا ن��ق��وم ب��ه يف ال��وق��ت احلايل".
و�أ�����ض����اف "لكن ال���ه���دف املنطقي
حال ًيا هو احتالل املركز الرابع لأنه
يف غاية الأهمية بالن�سبة �إلينا".
وي�ست�ضيف �أر���س��ن��ال ال�����س��اد���س مع
ثالث مباريات م�ؤجلة � ً
أي�ضا جاره
برنتفورد.

امللكي لتدارك الو�ضع قبل �ضياع كل �شيء

اخلط�أ ممنوع للريال �أمام �أالفي�س بالدوري الإ�سباين
بعدما كان يحلم بالثالثية ،بات ريال مدريد مهدداً ب�ضياع كل �شيء يف غ�ضون �أ�سابيع معدودة ما يجعل فريق املدرب الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي
مطالباً بتدارك الو�ضع اعتباراً من مباراته ال�سبت �ضد �ضيفه �أالفي�س يف املرحلة اخلام�سة والع�شرين من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
وقد تكون مباراة ال�سبت يف "�سانتياغو برنابيو" منعطفاً خطرياً يف مو�سم النادي امللكي الذي ودع م�سابقة الك�أ�س يف �أوائل ال�شهر
احلايل بخ�سارته �أمام �أتلتيك بلباو (�صفر ،)-1ثم خ�سر الثالثاء الف�صل الأول من مواجهته مع باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف
ثمن نهائي دوري الأبطال ،وذلك عقب تعادل خميب مع فياريال يف املرحلة املا�ضية.
واملقلق بالن�سبة للنادي امللكي لي�س خ�سارته �أمام �سان جرمان بهدف �سجله الأخري يف الوقت القاتل ،بل الطريقة التي لعب فيها
رجال �أن�شيلوتي والهيمنة املطلقة التي فر�ضها م�ضيفه يف لقاء �أ�ضاع خالله الأرجنتيني ليونيل مي�سي ركلة جزاء لنادي العا�صمة
الفرن�سية لو �سجلها كانت �ستجعل على الأرجح مهمة ريال �شاقة جداً �إياباً.
وبعد تعرثه ال�سلبي يف املرحلة املا�ضية �أمام فياريال ،يجد ريال نف�سه متقدماً يف ال�صدارة بفارق �أربع نقاط فقط عن �إ�شبيلية الثاين،
وبالتايل �سيكون اخلط�أ �أمام �أالفي�س ال�سبت على �أر�ضه مكلفاً جداً لفريق �أن�شيلوتي.
على الورق ،من املفرت�ض �أال يواجه ريال �صعوبة يف تخطي عقبة ٍ
�ضيف مني حتى الآن بـ 14هزمية ما جعله قابعاً يف املركز الثامن
ع�شر بفارق �أربع نقاط عن منطقة الأمان.
وب�إمكان ريال ال�سبت االعتماد على هدافه الفرن�سي كرمي بنزمية الذي عاد اليه الثالثاء �ضد �سان جرمان و�شارك منذ البداية قبل
ا�ستبداله يف الدقائق الأخرية ،وذلك بعد تعافيه من �إ�صابة يف الفخذ تعر�ض لها خالل التعادل مع �إلت�شي ( )2-2يف  23كانون
الثاين-يناير حني �أ�ضاع �أول ركلة جزاء له يف الدوري الإ�سباين.
وعقب الهزمية يف باري�س التي جعلت النادي امللكي حتت وابل انتقادات و�سخرية ال�صحافة الإ�سبانية� ،أقر �أن�شيلوتي �أنه
"عانينا على كافة امل�ستويات .لقد عانى اجلناحان والعبو الو�سط من �ضغط هائل وعجزوا عن مترير الكرات...
القليل من الكرات و�صلت اىل �أ�سين�سيو ،فيني�سيو�س وكرمي".
وتابع "عادة نحن ال نواجه م�شاكل من ه��ذا النوع حني ُي�ض َغ ُط علينا عالياً ،لكن هنا (يف باري�س) مل نكون
موفقني" .و�سيحاول �أن�شيلوتي اال�ستفادة من مباراة ال�سبت �ضد �أالفي�س ال��ذي مل يحقق �سوى فوز وحيد يف
املراحل الـ 14الأخ�يرة وك��ان يف املرحلة املا�ضية �ضد فالن�سيا ( ،)1-2لكي يعيد ال��روح اىل العبيه وحماولة
الإبقاء �أقله على فارق النقاط الأربع بينه وبني �إ�شبيلية الذي ي�سافر بدوره اىل كاتالونيا ملواجهة �إ�سبانيول
الأحد باحثاً عن موا�صلة �صحوته.
وجنح النادي الأندل�سي يف املرحلة املا�ضية يف العودة اىل �سكة االنت�صارات على ح�ساب �إلت�شي (�2-صفر) بعد
�سل�سلة من ثالثة تعادالت متتالية يف الدوري �سبقها خروجه من ثمن نهائي الك�أ�س على يد جاره ريال بيتي�س
( .)2-1و�أتبع فريق املدرب خولن لوبيتيغي الفوز على �إلت�شي بانت�صار يف ذهاب امللحق الإق�صائي الفا�صل
مل�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" اخلمي�س على دينامو زغرب الكرواتي (.)1-3
وبعد لقاء �إ�سبانيول ومن ثم دينامو زغرب �إياباً� ،سيكون �إ�شبيلية �أمام مواجهة هامة الأحد املقبل على �أر�ضه
�ضد ريال بيتي�س الذي يحتل املركز الثالث بفارق  7نقاط عن جاره الأندل�سي الثاين.
ويقدم بيتي�س مو�سماً ا�ستثنائياً بكل ما للكلمة من معنى ،لي�س ب�سبب مركزه الثالث يف الدوري وح�سب ،بل
لأنه بلغ �أي�ضاً ن�صف نهائي الك�أ�س حيث فاز ذهاباً  1-2خارج ملعبه على خ�صمه ملباراة ال�سبت يف معقله رايو
فايكانو .وقطع بيتي�س �أي�ضاً �شوطاً كبرياً نحو الت�أهل اىل ثمن نهائي "يوروبا ليغ" بفوزه اخلمي�س يف ذهاب
امللحق الإق�صائي على م�ضيفه زينيت �سان بطر�سبورغ الرو�سي .2-3
وتبدو الفر�صة قائمة �أم��ام بيتي�س للم�شاركة يف دوري �أبطال �أوروب��ا للمرة الأوىل منذ مو�سم -2005
 2006مبا �أنه يحتل املركز الثالث بفارق  4نقاط عن كل من العمالقني بر�شلونة الرابع و�أتلتيكو مدريد
اخلام�س وحامل اللقب الذي فرط الأربعاء مبباراته امل�ؤجلة من املرحلة  21بخ�سارته على �أر�ضه �أمام
ليفانتي �صفر.-1
وبعد تعرثين يف الدربي �ضد �إ�سبانيول  2-2يف املرحلة املا�ضية واخلمي�س على �أر�ضه �ضد نابويل الإيطايل
 1-1يف ذهاب امللحق الإق�صائي مل�سابقة "يوروبا ليغ" ،يخو�ض بر�شلونة الأحد اختباراً �صعباً خارج ملعبه
�ضد فالن�سيا مع الأمل ب�أن يبقى فريق املدرب ت�شايف هرناندي�س متم�سكاً مبركزه الرابع الأخري امل�ؤهل اىل
دوري الأبطال املو�سم املقبل.
ً
وال يواجه بر�شلونة تهديداً فقط من �أتلتيكو الذي يحل ال�سبت �ضيفا على �أو�سا�سونا التا�سع ،بل �أن ريال
�سو�سييداد املت�صدر ال�سابق و�ساد�س الرتتيب حالياً ال يتخلف عنه �سوى بفارق نقطة قبل خو�ضه الأحد
دربي البا�سك �ضد �أتلتيك بلباو الثامن.
والعودة اىل دوري الأبطال ال��ذي ودع��ه الفريق هذا املو�سم من دور املجموعات ،هو "الهدف الرئي�سي"
لت�شايف بح�سب ما �أف��اد ع�شية التعادل املخيب �ضد نابويل ،م�ضيفاً "وهذه امل�سابقة (يوروبا ليغ) ت�شكل
فر�صة �إ�ضافية لتحقيق ذلك".
و�أردف "هناك طريقان لتحقيق ذلك� ،إما عرب الدوري الإ�سباين �أو عرب م�سابقة يوروبا ليغ" التي يت�أهل
بطلها مبا�شرة اىل دوري الأبطال.
لكن بعد التعادل ذهاباً على �أر�ضه �ضد نابويل ،باتت مهمة بر�شلونة �صعبة يف "يوروبا ليغ" ال�سيما �أن
الفريق الإيطايل يقدم م�ستويات قوية هذا املو�سم ويناف�س على لقب الدوري املحلي ،وبالتايل الفوز عليه يف
معقله لي�س بالأمر �سهل ،ما �سيجعل دوري "ال ليغا" البوابة الوحيدة �أمام "بالوغرانا" للعودة اىل حيث ينتمي،
اىل دوري الأبطال.

اليوم انطالق مناف�سات مهرجان
ال�شيخ زايد للمحامل ال�شراعية
على كورني�ش �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

تنطلق عند الثانية والن�صف بعد ظهر ال��ي��وم ال�سبت مناف�سات �سباق
مهرجان ال�شيخ زايد للمحامل ال�شراعية فئة  22قدماً ،الذي ينظمه نادي
�أبوظبي للريا�ضات البحرية .وي�شارك يف املناف�سات جمموعة من البحارة
ال�شباب على منت ما يقرب من خم�سني حمم ً
ال �شراعياً ،يت�سابقون مل�سافة
ثمانية �أميال بحرية.
ويعد ال�سباق اجلولة الأوىل لهذه الفئة ال�سيما و�أنه ي�أتي كثالث �سباقات
الرتاث البحري للنادي بعد �سباقي مهرجان ال�شيخ زايد فئة  60قدماً،
و"غنا�ضة" لفئة � 60أي�ضاً .و�أغلق نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية باب
الت�سجيل للراغبني يف امل�شاركة ظهر الأربعاء املا�ضي ،فيما تقام املناف�سات
وفق الإجراءات االحرتازية املتبعة للحد من انت�شار فريو�س كورونا .و�شهد
�سباقا "مهرجان ال�شيخ زايد" و"عنا�ضة" لفئة  60قدماً م�شاركة كبرية
من البحارة ال�سيما و�أن ه��ذه الفئة هي الأك�بر والأع��ل��ى من حيث قيمة
اجلوائز املالية ،حيث مت تخ�صي�ص  4ماليني درهم جوائز للفائزين يف كل
�سباق من �سباقات فئة الـ  60قدماً.

نا�سا :كويكبان يقرتبان من الأر�ض خالل �أيام
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

قالت وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) �إن كويكبني �سيمران بالقرب من الأر�ض هذا ال�شهر .و�أكدت �أن �أحدهما هو
كويكب كبري بحجم مبنى �إمباير �ستيت يف مدينة نيويورك ،و�سيمر مع الأر�ض يف  18فرباير.
�أم��ا الآخ��ر ،وهو بحجم ملعب كرة قدم �أمريكية ،ف�سيظهر على م��ر�أى �سكان الأر���ض يف  22فرباير ،وفقا ملوقع
"�ساين�س تاميز".
و�سيحلق الكويكب املعروف با�سم " "BH7 2022بالقرب من كوكبنا يوم اجلمعة ،ب�سرعة تزيد عن � 80ألف كم
بال�ساعة.
و�أ�شارت لنا�سا� ،إىل �أن الكويكب الأول �سيقرتب من الأر�ض يف حوايل ال�ساعة  9:45م�ساء بتوقيت غرينت�ش ،و�سيبعد
ما يقرب من �ستة �أ�ضعاف امل�سافة بني القمر والأر�ض.
ووفقا لتقديرات وكالة نا�سا ،من غري املرجح �أن ت�ضر الكويكبات الكبرية بالأر�ض ،لأنها تبعد مب�سافة �آمنة.
كما �سيمر الكويكب امل�سمى "( "VF22 1999 )455176بالأر�ض يف ال�ساعة � 7:54صباحا بتوقيت غرينت�ش،
يوم الثالثاء  22فرباير.
نظرا لأنه يقرتب من كوكبنا وهو �ضخم نوعا ما ،يُ�صنف الكويكب على �أنه "يحتمل �أن يكون خطريا" ،ولكنه لن
يقرتب من الأر�ض كثريا ب�شكل يهدد الكوكب ،بالرغم من الت�صنيف.
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زفاف يتحول لعزاء بعد �سقوط  13مدعوة يف بئر

احتجاج داخل حو�ض جاكوزي

لقيت  13ام��ر�أة وفتاة م�صرعهن بعد �سقوطهن يف بئر
عند ح�ضورهن حفل زواج يف قريتهن �شمال الهند ،وفق
ما �أعلنت ال�شرطة الهندية �أول �أول �أم�س الأربعاء.
و�أفاد �أخيل كومار امل�س�ؤول يف �شرطة مقاطعة كو�شينجار
ب�أوتار براد�ش لل�صحافيني �أن ال�ضحايا كن يجل�سن على
لوح حديدي يغطي البئر ،قبل �أن يهوي بهن.
وق��ال قا�ضي املقاطعة �أ���س .راجالينغام �إن البئر قدمية
ومل ت��ت��ح��م��ل وزن امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى ال��غ��ط��اء احلديدي
فانهارت ،م�ضيفاً �أن "ال�ضحايا �سقطن و�سحقن حتت
الركام" .وو�صف رئي�س الوزراء ناريندرا مودي احلادث بـ
"يدمي القلب" ،وكتب على تويرت �أن الإدارة املحلية تقدم
كل م�ساعدة ممكنة .وغالباً ما جتمع حفالت الزفاف يف
ال��ه��ن��د �أع�����داداً ك��ب�يرة م��ن ال�����ض��ي��وف ،وب��ع�����ض احلفالت
ميكن �أن ت�ستمر لأيام عدة .ويف  2017لقي � 24شخ�صاً
م�صرعهم يف حفل زفاف براجا�ستان ال�شمالية الغربية
عندما انهار جدار عليهم ب�سبب عا�صفة.

يف درج���ات ح���رارة ���ش��دي��دة ال��ب�رودة وو���س��ط ع��دد م��ن ال�شاحنات
والف��ت��ات حتمل �شعارات احتجاج ،نظم كنديان احتجاجاً داخل
حو�ض ج��اك��وزي ب���أح��د ���ش��وارع �أوت���اوا ي��وم �أم�����س الأول اخلمي�س
للمطالبة ب���إل��غ��اء الإل�����زام بتلقي ال��ل��ق��اح��ات امل�����ض��ادة لكورونا،
وو����ض���ع ال��ك��م��ام��ات ل��ل��وق��اي��ة م��ن��ه .ف��ق��د ج��ل�����س امل��ح��ت��ج��ان ج���ان-
فيليب وجابرييل ،اللذان رف�ضا الك�شف عن ا�سميهما بالكامل،
يف حو�ض م��اء �ساخن قابل للنقل يف و�سط �أوت����اوا ،حيث حذرت
ال�شرطة متظاهرين من اتخاذ �إجراء "و�شيك" لف�ض احتجاجهم
بالعا�صمة وبد�أت عمليات احتجاز لإنهاء �أزمة قال رئي�س الوزراء
الكندي جا�سنت ت��رودو �إنها تهدد ال�سالمة العامة .وق��ال جان-
فيليب "نحن يف جاكوزي ن�صنع ال�سالم� ..سالم لنظهر للعامل
كله كيف �سيحتج الكنديون ..ب�سالم" .و�أ�ضاف "نحن متظاهرون
�سلميون ه��ن��ا ..ب�شكل ق��ان��وين ه��ن��ا .ا�ستعننا بال�شاحنات لدعم
احلرية و�إنقاذ الأطفال من التطعيم ومن و�ضع الكمامات" .وقال
جابرييل "لقد فزنا بالفعل".

وفاة الطفل العالق يف بئر �أفغان�ستان

قر�ش قاتل يفتك بربيطاين ويغلق �شواطئ �أ�سرتاليا

�أُغلقت عدة �شواطئ يف �سيدين �أم�س الأول اخلمي�س بعد
مقتل �شخ�ص يف هجوم �سمكة قر�ش بينما ك��ان ي�سبح،
وذلك يف �أول واقعة من نوعها ت�شهد �سقوط قتلى على
�شواطئ املدينة منذ ما يقرب من  60عاما.
و�شهدت املناطق القريبة من موقع الهجوم ن�شر و�سائل
ال�صطياد �أ�سماك القر�ش ،فيما تنت�شر ط��ائ��رات بدون
طيار مع �سعي امل�س�ؤولون ملعرفة ما �إذا ك��ان القر�ش ال
يزال يف املنطقة.
و�أظهر مقطع فيديو ن�شر على الإن�ترن��ت �سمكة قر�ش
تهاجم �شخ�صا بعد ظهر الأربعاء قبالة �شاطئ ليتل باي
على بعد حوايل  20كيلومرتا من جنوب �أكرب مدينة يف
�أ�سرتاليا وبالقرب من مدخل خليج بوتاين.
وذك���رت و���س��ائ��ل الإع��ل�ام املحلية �أن ���س��امي��ون نيلي�ست،
البالغ من العمر  35عاما ،هو �ضحية الهجوم الفتاك.
وقيل �إن نيلي�ست ،ال��ذي كان ي�سبح بعيدا عن ال�شاطئ،
هاجمه "القر�ش الأبي�ض العظيم" ،وه��و �أخ��ط��ر �أنواع
القر�ش يف العامل ،من الأ�سفل ،عندما كان يتدرب على
ال�سباحة املحيطية ل�سباق خريي يف نهاية هذا الأ�سبوع.

�أع��ل��ن م�����س���ؤول��ون ع���دة يف ح��رك��ة ط��ال��ب��ان �أم�����س اجل��م��ع��ة وفاة
الطفل العالق منذ الثالثاء يف بئر عميقة وجافة يف جنوب �شرق
�أفغان�ستان .وكتب �أن�س حقاين امل�ست�شار الكبري يف وزارة الداخلية
يف تغريدة �أن الطفل حيدر "غادرنا �إىل الأبد� .إنه يوم حداد وحزن
جديد لبالدنا" .و�أكد عبد اهلل عزام �سكرتري نائب رئي�س الوزراء
عبد الغني بارادار يف تغريدة �أي�ضا "رحل حيدر عنا".
و�سقط الطفل الأفغاين حيدر الثالثاء يف قاع هذه البئر الرتابية
يف قرية �شوكاك بوالية زابل على بعد  400كيلومرت جنوب غرب
العا�صمة كابول .وبلغ عنا�صر فرق االنقاذ موقع الطفل �صباح
اجلمعة .وكان ال يزال على قيد احلياة لدى و�صولهم �إليه �إال ان
"الو�ضع مل يكن جيدا" وكان ينبغي �أن "يتلقى العالج يف املوقع"
على م��ا ق��ال متحدث م�ساعد با�سم حكومة طالبان �أح��م��د اهلل
واث��ق .ويذكر احل��ادث مبا حدث مطلع �شباط-فرباير يف املغرب
حيث �سقط الطفل ريان "خم�س �سنوات" يف قاع بئر جافة وعُرث
عليه مي ًتا بعد خم�سة �أيام من جهود �شاقة بذلتها فرق الإنقاذ ،يف
حادثة �أث��ارت تعاطفا كبريا يف املغرب والعامل .وق��ال احل��اج عبد
ال��ه��ادي " 50عاما" ج��د حيدر لوكالة فران�س بر�س �إن الطفل
�سقط يف احلفرة بينما كان يحاول "م�ساعدة" بالغني على حفر
بئر جديدة يف هذه القرية التي تعاين من اجلفاف.

باحثون ي�صممون �إن�سان ًا خارق ًا

النريان حتا�صر  237راكبا يف عر�ض البحر

اندلع حريق على منت �سفينة ترفع العلم الإيطايل وتقل 237
راكبا و�أفراد الطاقم البالغ عددهم  51يف البحر الأيوين ،خالل

رحلة بني ميناء �إيغومينيت�سا اليوناين (�شمال غرب) وبرينديزي
(�شرق �إيطاليا) ،بح�سب ما �أعلنت �شرطة املوانئ اليونانية �أم�س
اجلمعة.
وتفيد املعلومات الأول��ي��ة ب���أن��ه مل ي�سجل �سقوط �ضحايا حتى
الآن.
وق��ال امل�صدر نف�سه �إن قبطان ال�سفينة "يوروفريي �أوليمبيا"
طلب من الركاب مغادرة القارب ،و ّ
مت �إر�سال  3زوارق دور ّي��ة و3
ق��اط��رات خل��ف��ر ال�����س��واح��ل� ،إىل م��وق��ع ال�سفينة .ووق���ع احلادث
حواىل ال�ساعة  01:30( 04:30ت غ) قبالة ال�سواحل ال�شمالية
جلزيرة كورفو اليونانية ،بني اليونان و�ألبانيا ،كما �أو�ضح م�س�ؤول
يف املكتب الإعالمي خلفر ال�سواحل لوكالة فران�س بر�س.

ريهانا باملعطف نف�سه بعد 6
�سنوات ..و�سعره خيايل!
�أع������ادت ال��ف��ن��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة ريهان ا
ارت����داء معطف مميز لها باللون
الأح�����م�����ر ب���ع���د ����س���ت���ة �أع���������وام من
ارتدائه للمرة الأوىل ،وهو جاكيت
م��ن ال��ف��رو وه���و ع��ل��ى �شكل قلب.
وك��ان��ت ق��د ارت���دت ريهانا مالب�س
ريا�ضية م��ن ع��دة �أل���وان ،م��ع �أنها
كانت ارتدته للمرة الأوىل يف عام
 2016م��ع  Hot Shortوتوب
ب��ال��ل��ون الأ����س���ود .وظ��ه��رت ريهانا
وه���ي ذاه��ب��ة ل��ل��ت��ن��اول ال��ع�����ش��اء مع
حبيبها ،وبطنها منتفخ �أمامها،
ون�سقت مع مالب�سها حذاء �صيفي
مفتوح باللون الأب��ي�����ض .املعطف
م��ن  ،Saint Laurentوعندما
قامت ب�شرائه يف عام  ،2016كان
�سعره � 15ألف دوالر �أمريكي.

خوذة جديدة قابلة للطي
�أطلقت �شركة بوزه اخلوذة Rocc
 980اجلديدة القابلة للطي.

و�أو����ض���ح���ت ال�����ش��رك��ة الأمل���ان���ي���ة �أن
اخل��وذة متتاز بج�سم من الألياف
الزجاجية ،وت�شتمل على حاجب
�شم�س مدمج وواق �شفاف مقاوم
للخد�ش ،ميكن ا�ستبداله ب�إجراء
ب�سيط ودون �أدوات �أو معدات.
وت��ت��م��ت��ع اخل������وذة ب��ب��ط��ان��ة قابلة
ل�ل�إزال��ة للغزل �أو التنظيف ،كما
ميكن �إزالة و�سادات اخلد ب�سرعة.
وحتتوي اخلوذة على نظام تهوية
ق���اب���ل ل��ل��ت��ع��دي��ل ع���ل���ى منطقتي
الذقن و�أعلى الر�أ�س.
وتتوفر اخل��وذة ،التي تزن 1590
غراماً ،ب�ألوان عدة ،بـ 260يورو.

ثالث �سيدات يجل�سن يف �شرفة من احلديد الزهر وقما�ش دانتيل للفنان كري�س بوردن  ،يف اليوم الأول من معر�ض
 ، Frieze Los Angelesوهو معر�ض فني دويل رائد يف بيفريل هيلز ،كاليفورنيا.ا ف ب

�شقيقتان تطلقان عالمة مالب�س خا�صة

جنحت �شقيقتان �أ�سرتاليتان ب�إطالق عالمة مالب�س جتارية خا�صة بهما،
يف الفرتة التي �شهدت فيها مدينة �سيدين املوجة الثانية من وباء كورونا،
وحققتا جناحاً باهراً خالل فرتة وجيزة.
�أطلقت ال�شقيقتان را�شيل 30 ،عامًا ،وكاتي فايل 26 ،عامًا ،خدمة فاليانو
يف �أغ�سط�س  2021بينما ك��ان �سكان �سيدين يخ�ضعون لأوام���ر �صارمة
بالبقاء يف املنزل حيث كانت املدينة تكافح ثاين تف�شي لفريو�س كورونا.
وحققت جمموعتهما ال�شتوية التي تتميز بقلن�سوة ب�ألوان جريئة وبدالت
جناحا فور ًيا مع اندفاع ع�شاق املو�ضة �إىل متجرهم على الإنرتنت
ريا�ضيةً ،
ل�شراء منتجات بقيمة  10000دوالر يف اليوم الأول .وقالت را�شيل ل�صحيفة
ديلي ميل �أ�سرتاليا " :لقد فوجئنا بكمية الطلبات التي وردت �إلينا .وكنا
ن�صرخ من الفرح .كنا جنل�س على الكمبيوتر املحمول اخلا�ص بي ن�شاهد
عدد املبيعات التي ازدادت ب�شكل ال ي�صدق”
وقد جاءت ال�شقيقتان اللتان مل يكن لديهما خربة �سابقة يف �صناعة الأزياء،
بفكرة بيع املالب�س يف مار�س بينما كانت را�شيل تعاين من ك�سر يف الفخذ
وتكافح من �أجل العثور على مالب�س مريحة يف ال�شارع .و�سرعان ما ح�صلت
ال�شقيقتان على قاعدة معجبني بني الأ�سرتاليني الذين كانوا يتخلون عن
مالب�س اخلروج من �أجل ارتداء القطع اليومية املريحة يف املنزل.

�شرطان حل�ضور مهرجان �أو�سكار ال�سينمائي
ق��ال م�صدر مطلع� ،أن �أك��ادمي��ي��ة فنون وع��ل��وم ال�سينما �ستلزم احل�ضور
يف الن�سخة  94من جوائز الأو�سكار يف مار�س ،بتقدمي ما يثبت تلقيهم
لتطعيم م�ضاد لفريو�س كورونا ،وما ال يقل عن اختبارين يظهران �سلبية
الإ�صابة به.
وقال امل�صدر �إن امل�ؤدين واملقدمني يف �أرفع حدث مبجال ال�سينما مطالبون
�أي�ضا باخل�ضوع لالختبارات ،لكنهم لن يحتاجوا تقدمي ما يثبت تلقي
التطعيم.
و�ستتباين القواعد اخلا�صة بتغطية الوجه يف حفل توزيع اجلوائز الذي
من املقرر عقده يف  27مار�س وي�ست�ضيفه م�سرح دولبي يف هوليوود.
فاملر�شحون للجوائز و�ضيوفهم الذين �سيجل�سون يف املناطق املنخف�ضة من
امل�سرح لن يُطلب منهم و�ضع كمامات.
وقال امل�صدر �إنهم �سيكونوا جال�سني يف جمموعات �أكرث تباعدا من املعتاد.
وي�سع امل�سرح � 3317شخ�صا ،فيما من املقرر دعوة  2500للح�ضور.
�أم��ا اجلال�سني يف املقاعد الأخ���رى قد يُطلب منهم و�ضع كمامات لأنهم
�سيكونون متقاربني.
ترتاجع حاالت الإ�صابة بكوفيد -19يف لو�س �أجنلي�س ويت�شاوراملنظمون
مع م�س�ؤولني حكوميني وخرباء يف الأمرا�ض املعدية.
كانت �صحيفة نيويورك تاميز هي �أول من ن�شرت عن تلك القواعد.

هدم ق�صر والد بيال
وجيجي حديد
�أ�صدرت حمكمة �أمريكية الإذن بهدم ق�صر البليونري
الأمريكي من �أ�صول فل�سطينية حممد حديد ،ووالد
عار�ض َتي الأزياء جيجي وبيال حديد.
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أنّ حفارات
ميكانيكية ب���د�أت بعملية ه��دم الق�صر ال���ذي بلغت
قيمته  100مليون دوالر �أمريكي.
ونقلت ال�صحيفة ع��ن �أح��د م�����س���ؤويل ال�شركة التي
تتوىل عملية الهدم ب�أمر املحكمة قوله" :ن�أمل �أن
ننتهي بحلول نهاية هذا الأ�سبوع من �إزال��ة الطابق
العلوي للق�صر .و�سي�ستغرق هدم املنزل وقتاً �أطول
بكثري.
وكان جريان حممد حديد قد الحقوه ق�ضائياً ل�سنني
طويلة من �أجل هدم ق�صره املبني على �أعلى �إحدى
التالل ،بعدما �أدى التد ّرج غري القانوين "نقل �أطنان
من الرتاب" �إىل جعل املنحدرات ال�شديدة التي �ش ّيد
عليها غري م�ستقرة وعُر�ضة لالنهيارات.

ت��ع��اون ف��ري��ق ي�����ض��م �أط���ب���اء وف��ن��ان�ين ومتخ�ص�صني يف
ح��وادث ال�سيارات لت�صميم �إن�سان خ��ارق متحور ي�سمى
غ��راه��ام ،وه��و الإن�سان الوحيد ال��ذي ميكنه النجاة من
حادث �سيارة ت�سري ب�سرعة.
ومع عدم وجود رقبة ،وعينني و�أنف مرتخيني ،و "مناطق
جمعدة" يف جمجمته ،وو�سائد هوائية بني كل �ضلعني،
ف���إن �شكل ج�سم غ��راه��ام هو ما يحتاجه الب�شر للنجاة
من ا�صطدام كبري .ومت �إن�شاء غراهام لت�سليط ال�ضوء
على ه�شا�شة ج�سم الإن�سان عند ال�سفر يف ال�سيارات ،وقد
ال يفوز غ��راه��ام ب���أي م�سابقات جمال ،لكنه �سينجو يف
احلوادث .وعلى الرغم من مظهره الغريب ،ف�إن غراهام
لي�س �سايبورغ �أو متحول من فيلم روائي طويل ،بل هو
منحوتة مت �إن�شا�ؤها من خالل تعاون غري متوقع بني
فنانني و�أطباء ووكالة حكومية.

الفريو�سات والبكترييا تهاجمنا ..حتذير من العالج اخلط�أ
حتدث العامل كثريا خالل العامني املا�ضيني
عن الفريو�سات بعد ظهور جائحة كورونا،
حتى بات النا�س يعرفون �أن الفريو�س يكون
غ�ير م��رئ��ي ومي��ك��ن �أن ي�سبب جميع �أنواع
امل�شاكل ال�صحية .لكن ما ال يدركه �أغلبهم
هو �أن البكترييا لها نف�س هذه اخل�صائ�ص.
فما الفرق �إذن بني الفريو�س والبكترييا؟
وقال موقع "هيلث" �إن الفريو�سات كائنات
دق��ي��ق��ة م�صنوعة م��ن م����ادة وراث���ي���ة ت�سمى
احلم�ض ال��ن��ووي (�إم���ا � DNAأو ،)RNA
وهي حماطة بكب�سولة بروتينية ،م�ضيفا �أنها
ت�ستهدف اخلاليا احلية العادية وت�ستخدمها
للتكاثر ،مما قد ي�ؤدي �إىل "تلف اخلاليا �أو
موتها ،وهو ما يقود �إىل مر�ض الإن�سان".
�أم���ا ال��ب��ك��ت�يري��ا ،وف���ق امل�����ص��در ،ف��ه��ي كائنات
حية دقيقة وحيدة اخللية حتتوي على كل
م��ا حتتاجه للقيام بجميع وظ��ائ��ف احلياة

بيت ّ
يقدم دعوى ق�ضائية �ضد جويل
يل ب�سبب �صفقة عمل وقعتها
قدم املمثلبراد بي ت دعوى ق�ضائية �ضد طليقته�أجنيلينا جو 
منذ �أ�شهر.
وكانا قد امتلكا ح�صة غالية يف �شركة  Miravelخلمر اب��ت��دا ًء من ع��ام  ،2008وعقدا
اتفاقية على عدم بيع �أحدهما حل�صته دون �إذن من الآخر.
ويف الدعوى الق�ضائية التي رفعها بيت ،يتهم جويل �أنها باعت ح�صتها يف ال�شركة يف �أكتوبر
 2021دون علمه و�أنها مدينة له بحق املعرفة قبل البيع.
كما �أكد موقع � The Blastأن براد يزعم �أن �أجنيلينا باعت ح�صتها وهي على علم �أن
املالك اجلدد قد ي�سيطرون على ال�شركة ب�أكملها على الرغم من ت�أ�سي�سه لها.
ويزعم � ً
أي�ضا براد �أن بيع الأ�سهم قد ي�سلب منه حق العي�ش يف منزله اخلا�ص،
الذي كان جزءًا من احل�صة الغالبة ،ومينعه من الإ�شراف على ال�شركة التي
ا�ستثمر فيها مباليني الدوالرات حتى بعد �أن توقفت جويل عن اال�ستثمار.

الأ���س��ا���س��ي��ة .وت��اب��ع" :ج�سم الإن�����س��ان مليء
بالبكترييا ،بع�ضها غري �ضار ،وبع�ضها مفيد
"مثل البكترييات التي حتافظ على �صحة
�أمعائك" ،لكن هناك البكترييا ال�ضارة ،التي
قد ت�ؤدي �إىل املر�ض ،مثل الفريو�سات".
و�أو�ضح "هيلث" �أن الفرق بينهما يكمن يف �أن
الفريو�س غري قادر على التكاثر ما مل يكن
داخل خلية حية ،بينما البكترييا قادرة على
العي�ش يف �أنواع خمتلفة من البيئات وتتكاثر
باالعتماد على نف�سها.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ،ق��ال��ت ت�ي�ري���زا فيوريتو،
ط��ب��ي��ب��ة متخ�ص�صة يف الأم����را�����ض املعدية
وم��دي��رة عيادة عائلية يف م�ست�شفى النغون
بجامعة نيويورك" :عندما يت�ساءل النا�س
عن الفرق بني الفريو�س والبكترييا ،يكون
الأمر �شبيها مبقارنة الفرق بني ال�صر�صور
و�سمك القر�ش".

كرثة االعتذار يك�شف
حقيقة �شخ�صيتك
ق�����ال�����ت ج���م���ع���ي���ة ع����ل����م النف�س
الربيطانية �إن الأ�شخا�ص الذين
ي��ع��ت��ذرون ك��ث�يرا ُي��ع��ت�برون "�أكرث
دفئا و�إخال�صا" من غريهم.
وذك��ر موقع "جمعية علم النف�س
الربيطانية" �أن ورق�����ة بحثية
جديدة وجدت كيف يحكم النا�س
على الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعتذرون
ك���ث�ي�را ،وك���ي���ف ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل مع
اعتذاراتهم.
و�أو����ض���ح���ت ك��اري��ن��ا ����ش���وم���ان ،من
ج��ام��ع��ة ب��ي��ت�����س�برغ وزم��ل�ا�ؤه����ا يف
الورقة البحثية� ،أن هناك �أ�شخا�صا
يعتذرون ب�سرعة وب�شكل متكرر،
بينما ي��وج��د �آخ����رون ال يعتذرون
على الإطالق.
و�أ�ضافت" :وجدت نتائج بحثنا �أن
ال�شخ�ص ال��ذي يعتذر با�ستمرار
ينظر له ك�أنه �أكرث دفئا و�إخال�صا
مقارنة م��ع ال��ذي ال يعتذر ..كما
�أن ال�شخ�ص ال���ذي يجيد تقدمي
اع����ت����ذار ج���ي���د وم�����درو������س يعترب
ماهرا يف التفاعل مع الآخرين".
وت��و���ص��ل ال��ب��ح��ث �أي�����ض��ا �إىل �أنه
"يجب على الن�ساء االمتناع عن
االع��ت��ذار ب�شكل م��ت��ك��رر ،لأن هذا
الأم�����ر ي��ق��و���ض ك��ف��اءت��ه��ن ويغيرّ
الطريقة التي ينظر �إليهن بها".
هذا ون�صح اخلرباء بتجنب احل�شو
وتقدمي تف�سريات وم�بررات غري
�ضرورية عند االع��ت��ذار ،لأن ذلك
يقلل من معنى اعتذارك.

