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

احل�شود الع�شكرية تتعاظم.. وبوتن ي�شرف على مناورات نووية اليوم

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

رئي�س جنوب ال�شودان ي�شل اإىل البالد
•• اأبوظبي-وام:

جنوب  جمهورية  رئي�س  ميارديت  �سلفاكري  فخامة  و�سل 
ال�سودان اإىل البالد ام�س يف زيارة عمل اإىل دولة الإمارات 
اإك�سبو  يف  امل�سارك  بللالده  احتفالت جناح  يح�سر خاللها 

ال�سودان. جلنوب  الوطني  باليوم  دبي    2020
الرئا�سة  مللطللار  و�للسللوللله  لللدى  فخامته  ا�ستقبال  يف  كللان 
دولة  وزيللر  نهيان  اآل  نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  ..معايل 

وعدد من امل�سوؤولني.

اإك�شبو 2020 دبي ي�شت�شيف اليوم منتدى 
قدوة - PISA للكفاءة العاملية 2022 

•• اأبوظبي- وام:

ي�ست�سيف اإك�سبو 2020 دبي اليوم فعاليات منتدى قدوة 
- PISA للكفاءة العاملية 2022.. مب�ساركة ما يزيد على 
اإىل خرباء  اإ�سافة   .. التعليم  150 متخ�س�ساً يف جمال 
ال�سيا�سات و�سناع القرار من جميع اأنحاء العامل. ويناق�س 
امل�ساركون اأهمية الكفاءة العاملية للعي�س يف عامل مرتابط، 
الدرا�سي،  اآليات تكيفها مع الف�سل  ا�ستك�ساف  ف�ساًل عن 

واآثارها الأو�سع على املجتمع.
ال�سمو  رعللايللة �ساحب  يللقللام حتللت  اللللذي  املللنللتللدى  وينظم 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .. مكتب �سوؤون التعليم يف 
التعاون  منظمة  مع  بالتعاون  اأبوظبي،  عهد  ويل  ديللوان 

القت�سادي والتنمية ومعهد بو�سلة.
وي�سهد املنتدى الإعالن عن تقرير PISA اجلديد ملنظمة 

التعاون القت�سادي والتنمية.      )التفا�سيل �س3(

جريوزاليم بو�شت: اإيران تبني
 من�شاأة نووية جديدة ي�شعب تدمريها

•• القد�س- وكاالت:

الإ�سرائيلية  بو�ست  جريوزاليم  �سحيفة  ك�سفت 
اإن اإيران تعمل على تطوير تهديد نووي جديد 
التقدم  يف  و�سي�ستمّر  اللعبة،  قللواعللد  يللغللرّي  قللد 
الغرب  اتفاق مع  اإىل  ل  التو�سّ النظر عن  بغ�ّس 

ب�ساأن طموحات طهران النووية من عدمه.
ارتفاع اجلبل الذي يوؤوي املن�ساأة اجلديدة ي�سل 
ل  فيما  البحر،  �سطح  فللوق  اأمللتللار   1608 اإىل 
يوؤوي من�ساأة فوردو  الذي  ارتفاع اجلبل  يتعّدى 
التهديد  اأن  اللل�للسللحلليللفللة  مللللرًتاوذكللللرت   960
اإيران  تبنيها  من�ساأة جديدة  يتمّثل يف  الإيللراين 
�سعباً  و�سيكون  نطنز،  منطقة  يف  الأر�لللس  حتت 
وت�ستع�سي  ا�ستهدافها  الإ�سرائيلي  اجلي�س  على 

على ال�سربات اجلوية لتدمريها.

وزير الدفاع الأمريكي ونظريه البولندي خالل موؤمتر �سحفي يف وار�سو     )رويرتز(

بوتني... انفراج اأم مناورة؟

حلل�للسللدوا نحو  اللللرو�لللس  اأن  اأمللل�لللس، 
اأوكرانيا،  قرب  جندي  األف   149
فيما من املتوقع و�سول عدة اآلف 

اآخرين يف امل�ستقبل القريب.
فيما اأعلنت وزارة الدفاع الرو�سية 
قواتها  مللن  جللديللدة  دفللعللة  �سحب 
واآللللليللللات ملللن احللللللللدود، ملللا قوبل 

بت�سكيك غربي �سامل.
يذكر اأنه منذ اأكتوبر املا�سي تواجه 
واتهامات  انتقادات غربية  مو�سكو 
بح�سد اأكرث من 150 األف جندي 
يف جوار اأوكرانيا، ما يثري خماوف 
من احتمال �سن هجوم على اجلارة 

الغربية.
يف حني تنفي رو�سيا اأن يكون لديها 

بايدن:  على  رداً  �سحفي،  ت�سريح 
لالأ�سف ي�ستمر تاأجيج التوتر من 
الت�سريحات،  هللللذه  مللثللل  خللللالل 
اأوردتلللللله قللنللاة )اآر تي  بللحلل�للسللب ملللا 

عربية( الرو�سية.
احتمال  اإىل  اأ�للللسللللار  بلللايلللدن  كللللان 
مللرتللفللع للللللغللايللة بلللاأن تللغللزو رو�سيا 

اأوكرانيا خالل الأيام املقبلة.
ب�ساأن  مللو�للسللكللو  تلللللردده  ملللا  ورغلللللم 
�للسللحللب قللواتللهللا مللن علللللى احللللدود 
الأوكرانية، قال بايدن لل�سحفيني 
املزيد  بالفعل  حركت  مو�سكو  اإن 

من القوات اإىل هناك.
واأ�ساف الرئي�س الأمريكي: لدينا 
منخرطون  باأنهم  لالعتقاد  �سبب 
يف عللمللللليللة خلللللداع لللتللربيللر دخلللول 

اأوكرانيا.
لدينا  املللللوؤ�للللسللللرات  جللملليللع  وقللللللال: 
لدخول  جللاهللزون  اأنهم  اإىل  ت�سري 
وتنفي  ومللهللاجللمللتللهللا.  اأوكللللرانلللليللللا 

رو�سيا اعتزامها غزو اأوكرانيا.
هذا ونقلت وكالة اأنباء اإنرتفاك�س 
القول،  الرو�سية  الدفاع  عن وزارة 
ملللن وحللللدات  اإن عللللللدداً  اجللللملللعلللة، 
عادت  الرو�سية  امليكانيكية  امل�ساة 
اإىل قواعدها يف منطقتي داغ�ستان 
والللل�لللسللليللل�لللسلللان بلللعلللد النللللتللللهللللاء من 

تدريبات يف �سبه جزيرة القرم.
رئي�سة  نلللائلللب  قلللللال  جلللانلللبللله  مللللن 
مارغريتي�س  الأوروبية،  املفو�سية 
يكون  اأن  املرجح  من  اإنلله  �سينا�س، 
هلللنلللاك تلللدفلللق للللللمللهللاجللريللن اإىل 
الحتللاد الأوروبللي يف حالة حدوث 
ملللزيلللد ملللن الللتلل�للسللعلليللد يف الأزملللللة 

•• عوا�صم- وكاالت:

اأعلللللللللللنلللللت رو�لللللسللللليلللللا عللللللن اإجللللللللللراء 
�سخمة  نللوويللة  ع�سكرية  مللنللاورات 
فالدميري  الللرئلليلل�للس  �سيح�سرها 
ال�سبت، للتاأكد  اليوم  بوتن بنف�سه 
ال�سالح  ومللوثللوقلليللة  فللعللاللليللة  ملللن 
وجاهزيته.  اللللرو�لللسلللي  الللللنللللووي 
واأكدت مو�سكو اأن املناورات هدفها 

لي�س الت�سعيد مع الغرب.
وعلللللى وقلللع الأزملللللة الللرو�للسلليللة مع 
وزير  اأعلن  اأوكرانيا،  ب�ساأن  الغرب 
ن�سرت  بالده  اأن  الأمريكي  الدفاع 
على  اأمللللريكللللي  جلللنلللدي   4500
اأي  على  للرد  البولندية  الأرا�سي 
طارئ، يف اإ�سارة اإىل احتمال تنفيذ 

الرو�س اأي غزو للجارة الغربية.
م�سرتك  �سحايف  موؤمتر  يف  وقللال 
ماريو�س  الللبللولللنللدي  نللظللريه  ملللع 
بللال�للسللتلل�للسللاك، اأمللل�لللس اجلللمللعللة من 
وار�سو، اإن الوليات املتحدة �ستعمل 
الدفاعية  اللللقلللدرات  تللطللويللر  علللللى 

البولندية.
كما �سدد على اأن الوليات املتحدة 
�ست�ستخدم  حلفائها  مع  بالتعاون 
الللللردع اجلللمللاعللي من  اأدوات  كللافللة 
الرو�سية،  الللتلل�للسللرفللات  كللبللح  اأجللللل 
وذللللللللك بلللاللللتلللزاملللن مللللع اجللللهلللود 

الدبلوما�سية.
من جهته، دعا بال�ست�ساك املجتمع 
الدويل اإىل ال�سغط على الرئي�س 
الللرو�للسللي فللالدميللري بللوتللني لوقف 

الت�سعيد على احلدود.
اأن بللالده ل تللزال تف�سل  اأكللد  كما 

مع  للتعامل  الدبلوما�سي  اخللليللار 
الأزمة الأوكرانية.

 Redzikowo قرية  اأن  اإىل  ي�سار 
اللللبلللوللللنلللديلللة، اللللتلللي تللبللعللد حلللوايل 
الأرا�سي  عللن  فللقللط  ملليللل   100
من  ميل   800 وبالكاد  الرو�سية 
من�ساأة  حتت�سن  نف�سها،  مو�سكو 
اأملللريكللليلللة تللثللري غ�سب  علل�للسللكللريللة 

الكرملني.
تاأتي تلك الت�سريحات فيما ت�ستد 
الأوكرانية، بينما  الرو�سية  الأزمة 
على  الع�سكرية  احللل�للسللود  تتعاظم 

احلدود بالقرب من اأوكرانيا.
فقد اأكللد وزيللر الللدفللاع الأوكلللراين 
اأوليك�سي ريزنيكوف، يف وقت �سابق 

اأي خطة بهذا الجتاه، وقد اأعلنت 
منذ الثالثاء املا�سي )15 فرباير 
ان�سحابات  �للسللللل�للسلللللة   )2022
م�ساهد  عللر�للسللهللا  مللللع  للللقلللواتلللهلللا 
لقطارات حمملة عتادا من دون اأن 

يقنع ذلك الدول الغربية.
ت�سريحات  اللللكلللرملللللللني  وانلللتلللقلللد 
بايدن،  جلللو  الأملللريلللكلللي  الللرئلليلل�للس 
الذي حتدث اخلمي�س عن ا�ستعداد 
اأوكرانيا  على  هجوم  ل�سن  رو�سيا 
املقبلة،  الللقللريللبللة  الأيلللللللام  خللللالل 
التعليقات  هلللذه  مللثللل  اأن  ملللوؤكلللداً 

توؤجج التوتر.
الرئا�سة  بللا�للسللم  امللللتلللحلللدث  وقلللللال 
الللرو�للسلليللة دملليللرتي بلليلل�للسللكللوف، يف 

مواقــيت ال�صالة
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تنفيذ� لتوجيهات حممد بن ز�يد 
�شندوق خليفة يعلن عن تاأ�شي�س مركز 
لدعم البتكار وريادة الأعمال يف كينيا

•• اأبوظبي-وام: 

تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �للسللنللدوق  اأعلللللن  امل�سلحة..  للللللقللوات  الأعلللللى  الللقللائللد  نللائللب 
بهدف  كينيا  جمهورية  يف  الأعللمللال  وريلللادة  البتكار  لدعم  مركز  تاأ�سي�س  اعتزامه 
امل�ساريع  تنفيذ جمموعة من الربامج واملبادرات اخلا�سة يف جمال البتكار وتنمية 
ال�سغرية واملتو�سطة. وقال معايل حممد علي ال�سرفاء احلمادي رئي�س دائرة التنمية 
اإن  امل�ساريع..  لتطوير  خليفة  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي  يف  القت�سادية 
املركز يهدف اإىل دعم اإن�ساء امل�ساريع املبتكرة وخلق فر�س عمل لل�سباب اإ�سافة اإىل 
دعم البتكار وامل�ساريع الواعدة يف جمال التكنولوجيا ومتكني امل�ساريع املبتكرة من 
الو�سول اإىل الأ�سواق الإقليمية والعاملية بجانب الإ�سهام يف بناء قدرات رواد الأعمال 

والهيئات املحلية يف جمهورية كينيا.                             )التفا�سيل �س3(
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�شفاري ال�شارقة حتاكي
 املناطق احلقيقية يف اأفريقيا

اأخبار الإمارات

بعد الن�شحاب الفرن�شي.. هل 
تغرق »فاغرن« يف �شحراء مايل؟

عربي ودويل

مان�ش�شرت �شيتي ي�شعى 
لتعميق جراح توتنهام اليوم

الفجر الريا�شي
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•• اأبوظبي - نيودلهي - وام:

عقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ودولة ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية 
الهند ال�سديقة اأم�س قمة عرب تقنية الت�سال املرئي .. بحثا خاللها خمتلف 

جوانب ال�سراكة الإ�سرتاتيجية بني البلدين والآفاق اجلديدة لتطويرها.

التحيات  املرئي  الت�سال  بداية  يف  الهندي  اللللوزراء  رئي�س  و  �سموه  تبادل  و 
والتمنيات بدوام التقدم و الزدهار للبلدين ال�سديقني دولة الإمارات والهند 

و�سعبيهما.
و بحث اجلانبان خالل القمة لل التي ح�سرها �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل للل م�سارات التعاون يف خمتلف املجالت 
والقت�سادية  وال�ستثمارية  التنموية  خا�سة  لتنميتها  الللواعللدة  الفر�س  و 

والطاقة  ال�سطناعي  والذكاء  املتقدمة  التكنولوجيا  اإىل  اإ�سافة  وال�سحة 
املتجددة والأمن الغذائي والنقل وغريها من اجلوانب التي حتظى باأولوية 
ال�سراكة  اإطلللار  يف  للبلدين..وذلك  وامل�ستقبلة  احلالية  التنمية  خطط  يف 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة التي وقعها البلدان عام 2017 واحلر�س امل�سرتك 

على تطويرها وانطالقا من العالقات التاريخية الرا�سخة بينهما.
)التفا�سيل �س2(

•• اليمن- وكاالت:

اأعلن حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، ليلة اجلمعة، عن 
بالطائرات  للتحكم  عمليات  غللرف  ي�سم  موقع  تدمري 
امل�سرية غربي العا�سمة �سنعاء، تابع مليلي�سيات احلوثي 

املدعومة من اإيران.
الأنباء  وكالة  ن�سرته  بيان مقت�سب  التحالف يف   وقللال 
اإن ال�سربات  ال�سعودية )وا�للس( على ح�سابها يف تويرت، 
الع�سكرية  وال�سرورة  للتهديد  ا�ستجابة  جاءت  اجلوية 

حلماية املدنيني.
عملياته  كثف  ال�سعودية،  بقيادة  التحالف،  اأن  ويللذكللر 
الأ�سابيع  املوالية لإيللران، خالل  �سد ملي�سيات احلوثي 
املا�سية، يف م�سعى لتطويق امللي�سيات التي تواجه خ�سائر 
واجلي�س  العمالقة  األللويللة  قبل  من  الأر�لللس  على  كبرية 

اليمني.
اجلمعة،  اأم�س  اليمن،  يف  ال�سرعية  دعللم  حتالف  واأفلللاد 
جنوب  يف  احلللوثللي  مليلي�سيا  تابع  مفخخ  زورق  بتدمري 
اأن امليلي�سيا ا�ستخدمت  البحر الأحمر. واأو�سح يف بيان 
اأن  اإىل  ميناء احلديدة لإطللالق الللزورق املفخخ، م�سرياً 
ا�ستخدام احلوثيني للميناء ع�سكرياً يهدد حرية املالحة 

والتجارة العاملية.
ميلي�سيات  ا�للسللتللخللدام  تثبت  اأدللللة  قللدم  التحالف  وكلللان 

احلوثي ميناءي احلديدة وال�سليف لأغرا�س ع�سكرية.
ملنطقة جتللارب ع�سكرية حوثية قرب  كما عر�س �سوراً 
بتجربة  تقوم  امليلي�سيات  اأن  اإىل  لفتاً  ال�سليف،  ميناء 

الزوارق املفخخة بالقرب من امليناء.
فيما اأكد املبعوث الأممي اإىل اليمن، هان�س غروندبرغ، 
خالل كلمة اأمام جمل�س الأمن ب�ساأن تطورات الأو�ساع 
ميناء  ا�ستخدام  التحقيق يف  يتم  اأنلله  موؤخراً،  اليمن  يف 

احلديدة لأغرا�س ع�سكرية من جانب احلوثيني. 
اتفاق  لدعم  اجلللديللد  املتحدة  الأمم  بعثة  رئي�س  وكللان 
احلديدة )اأومنللهللا(، اجلللرال مايكل بللريي، اأكللد مطلع 
موانئ  مدنية  على  احلللفللاظ  �للسللرورة  اجلللللاري،  ال�سهر 
اإزاللللللة الأللللغلللام يف املحافظة  احللللديلللدة وتللكللثلليللف جللهللود 

احليوية على البحر الأحمر، غرب اليمن.
اأن الأمم املتحدة كانت رعت اتفاقاً بني احلكومة  يذكر 
اليمنية واحلوثيني، يف العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل، 

اأواخر عام 2018.
للتهدئة  الأ�سا�سية  بنوده  من  جللزءاً  التللفللاق  وخ�س�س 
ا�ستملت  اليمن،  ال�ساحلية غرب  الع�سكرية يف احلديدة 
على وقللف اإطلللالق الللنللار، واإحلللالل قلللوات اأمللنلليللة، وخفر 
اللل�للسللواحللل يف املللديللنللة ومللوانللئللهللا الللثللالثللة، مللع ان�سحاب 
الللتللي قامت  الألللللغللللام  اإىل خللارجللهللا ونللللزع  امللليللللليلل�للسلليللات 

بزراعتها.

م�شوؤولو ال�شحة يحثون جون�شون 
على الرتيث يف قرارات اجلائحة

•• لندن-رويرتز:

بوري�س  اللللوزراء  رئي�س  اجلمعة،  اأملل�للس  اإجنلللللرتا،  يف  ال�سحة  م�سوؤولو  حللث 
جون�سون، على الرتيث وعدم الت�سرع يف التحرك لرفع كل القيود الرامية 

ملكافحة جائحة كوفيد19 يف اإطار خطته للتعاي�س مع الأمر.
واألغى جون�سون بالفعل كل قيود مكافحة كوفيد19 يف اإجنلرتا، ومن 

املنتظر اأن يعلن، يوم الإثنني عن خططه لتو�سيع الدائرة، مما ي�سري 
اإىل اأنه يريد التحرك لإنهاء اإلزام النا�س بالعزل الذاتي عند ثبوت 

اإ�سابتهم بفريو�س كورونا.
العامة يف  ال�سحة  احتللاد منظمات هيئة  رئي�س  تيلور  وقللال ماثيو 

العامة  ال�سحة  هيئة  خللطللط  يللعللرت�للس  الللكللثللري  يلللزال  ل  اإجنلللللللرتا: 
للخروج  خططها  تنفيذ  يف  ت�سرعت  احلكومة  اأن  لو  للتعايف  الطموح 

من اجلائحة، وهذا هو �سبب دعوة م�سوؤويل ال�سحة للحر�س والعتماد على 
اأ�سلوب ي�ستند اإىل الأدلة والرباهني.

�نفر�ج قد تتبعه جولة جديدة من �ل�شر�ع

التوترات مع الغرب: هل �شيكتفي بوتني بالنتيجة؟
••  الفجر – خرية ال�صيباين

الأمريكية  الدرا�سات  �سو�سكوف، مدير مركز  للباحث مك�سيم  بالن�سبة 
يف معهد مو�سكو للعالقات الدولية، اإن النفراج الذي بداأته مو�سكو يوم 

الثالثاء ميكن اأن تتبعه جولة جديدة من ال�سراع.
الدبلوما�سي  الباليه  مللن  اأيلللام  وثمانية  التوتر  مللن  اأ�سابيع  عللدة  بعد 
بالقرب  املنت�سرة  قواتها  بع�س  �سحب  الللثللالثللاء  رو�سيا  بلللداأت  املكثف، 
اأعرب عن ارتياحه فانه غري  من احلدود الأوكرانية. لكت الغرب لئن 

مقتنع، و�ساعف من ر�سائل الرتياب.
الرو�سي ما زال حقيقيا.  التهديد  اأن  الأربعاء،  الأبي�س يوم  البيت  اأكد 
الهاتف  اإميانويل ماكرون ونظريه ال�سيني �سي جني بينغ عرب  واتفق 
على �سرورة موا�سلة اجلهود للحد من التوترات وحل الأزمة من خالل 
احلوار، وخطط روؤ�ساء دول وحكومات ال�سبعة والع�سرون ملناق�سة تطور 
اأوكرانيا، قبل بدء قمة بني الحتاد الأوروبللي والحتاد  التوترات حول 

الإفريقي اأم�س اخلمي�س يف بروك�سل.                 )التفا�سيل �س10(

ة تخرتق اأجواء  طائرة م�شريرّ
لبنان اإىل  وتعود  اإ�شرائيل 

•• القد�س- وكاالت:

بيان  يف  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اأعلن 
ر�سمي، اجلمعة، اأن الطائرة امل�سرية 
التي اخرتقت الأجواء الإ�سرائيلية 
متكنت من العودة لبنان، مرتاجعا 
علللللن روايلللللللللة اإ�للللسللللقللللاط اللللطلللائلللرة 

ب�سواريخ القبة احلديدية.
يف  قللال  الإ�سرائيلي  اجلي�س  وكلللان 
القبة  نظام  اإن  �سابق اجلمعة  وقت 
احلللديللديللة اأ�للسللقللط طللائللرة م�سرية 

انطلقت من لبنان.
الأويل  الإعلللللللللللللالن  هللللللللذا  وجللللللللللاء 
�سماع  عللن  تللقللاريللر  بعدما حتللدثللت 
�سمايل  الإنلللللللللذار  �لللسلللفلللارات  دوي 
قبل  متتاليتني،  ملللرتللني  اإ�للسللرائلليللل 
انلللفلللجلللارات  اأ�لللللسلللللوات  تللتللبللعللهللا  اأن 
بعدما  اإنلله  اجلي�س  وقللال  �سخمة. 
الأجواء  امل�سرية  الطائرة  اخرتقت 
الإنذارات  تفعيل  مت  الإ�سرائيلية، 
واإطلللللالق �للسللواريللخ اعلللرتا�لللس من 

نظام القبة احلديدية
طائرات  ا�ستدعاء  مت  اأنلله  واأ�للسللاف 
املجال  اىل  حلللربللليلللة  ومللللروحلللليللللات 
اجلللوي. لكن يف وقللت لحللق اأ�سدر 
قال  اآخر  بيانا  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
امللل�للسللرية متكنت  الللطللائللرة  اإن  فلليلله 
من العودة اإىل لبنان، بعد حتليقها 

لدقائق يف اأجواء اإ�سرائيل.

�ت غرب �شنعاء تدمري موقع للتحكم بامل�شريرّ

التحالف يدمر زورقًا حوثيًا مفخخًا اأطلق من احلديدة

عقد� قمة عرب تقنية �الت�شال �ملرئي

حممد بن زايد ومودي ي�شهدان توقيع اتفاقية 
ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بني الإمارات والهند 

حممد بن زايد ومودي ي�شهدان توقيع اتفاقية 
ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بني الإمارات والهند 
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عقد� قمة عرب تقنية �الت�شال �ملرئي

حممد بن زايد ومودي يبحثان ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني البلدين واآفاق تطويرها
ويل عهد اأبوظبي: توقيع اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة ميثل نقلة نوعية يف م�شرية البلدين القت�شادية والتنموية

اأ�سدقائنا يف اأفريقيا واأماكن اأخرى 
والقيام  بالآخرين  التفكري  فللاإن   ..
اأجلللللهللم هلللو يف �سميم  مبللزيللد ملللن 
القيم التي نادى بها كل من موؤ�س�س 
دوللللللة الإملللللللللارات اللل�للسلليللخ زايلللللد بن 
�سلطان اآل نهيان و املهامتا غاندي، 
لتقوية  نفكر يف طرق  اأن  لذا يجب 
و�سول  و�سمان  الثقافية  روابللطللنللا 
الإن�سانية  اإىل  اخلللالللدة  حكمتيهما 

جمعاء.
وجدد دولة ناريندرا مودي يف ختام 
كلمته �سكره ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
لإجراء  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حممد 
هذه املحادثة معربا عن تطلعه اإىل 

روؤية �سموه �سخ�سيا قريبا.
ال�سمو  �للسللاحللب  قللللال  جللانللبلله  ملللن 
نهيان:  اآل  زايلللد  بللن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س  دولللة  بك  التقي  اأن  ي�سعدين 
الللللوزراء عللرب هللذا التلل�للسللال املرئي 
التي  الللقلليللمللة  للللللكلللللمللة  واأ�للللسللللكللللرك 
بلللللداأت بللهللا احللللديلللث.. و نللحللن من 
جانبنا ن�ساركك الهتمام بعالقاتنا 
امل�سرتك  و�سعينا   .. ال�سرتاتيجية 

يلل�للسللعللدين اإجلللللراء هلللذا اللللللقللاء املهم 
للللللللحلللفلللاظ علللللللى زخللللللم اللللعلللالقلللات 

الهندية – الإماراتية.
واأعللللرب عللن �للسللكللره وتللقللديللره لدور 
تر�سيخ  علللللللى  حلللر�لللسللله  و  �لللسلللملللوه 
بني  وتنميتها  اللل�للسللداقللة  عللالقللات 
تلل�للسللامللن دولة  مللثللمللنللا   .. الللبلللللديللن 
و�سعبها  املتحدة  العربية  الإمللللارات 
مع بللالده خللالل الللظللروف ال�سعبة 
ل  اإثللر جائحة كوفيد  بها  مللرت  التي 
الدولة  اأولتها  التي  والرعاية   19
للمواطنني الهنود خالل اجلائحة.

و جللدد دولللة نللاريللنللدرا مللودي اإدانة 
للهجمات  والقاطعة  القوية  بللالده 
الإرهلللللابللللليلللللة الأخلللللللللرية �لللسلللد دولللللة 
الإمارات العربية املتحدة..ووقوفها 
مع الإمللارات يف مواجهة كل اأ�سكال 
الإرهللللللاب . و ثللمللن رئلليلل�للس الللللوزراء 
الللتللي تخطوها  الللهللنللدي اخلللطللوات 
امل�ستقبل  نلللحلللو  الإملللللللللللارات  دولللللللة 
اخلم�سني  لللللللل�لللسلللنلللوات  وخلللطلللطلللهلللا 
الهند  اأن  اإىل  اللللقلللادملللة..مللل�لللسلللريا 
املتحدة  الللعللربلليللة  الإمللللللارات  ودولللللة 

التي  القت�سادية  امل�سروعات  �سمن 
للخم�سني  الإمللللارات  دولللة  حددتها 
عقد  تت�سمن  والللتللي  الللقللادمللة  �سنة 
�ساملة  اقت�سادية  �سراكة  اتفاقيات 
اإ�للسللرتاتلليللجلليللة عاملية  اأ�لللسلللواق   8 مللع 
ال�سديق  بلللللللدكلللم  مللقللدمللتللهللا  ويف 
ال�سمو  �لللسلللاحلللب  واأعللللللللرب  اللللهلللنلللد. 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن 
�سكره وتقديره لدور رئي�س الوزراء 
العالقات  تعزيز  مللودي يف  ناريندرا 
بني البلدين خالل ال�سنوات املا�سية 
يف  الأملللام  اإىل  دفعها  على  وحر�سه 

خمتلف املجالت.
هلللذه  حتلللقللليلللق  اأن  �لللسلللملللوه  اأكلللللللد  و 
النجاحات الكبرية يف م�سار عالقاتنا 
الللللروابللللط  اإىل  يلل�للسللتللنللد  اللللثلللنلللائللليلللة 
بني  الوثيقة  والثقافية  التاريخية 
اأ�سا�سا  الإمارات والهند والتي توفر 
ويو�سع  الأمللللام  اإىل  للتحرك  قللويللا 
امل�سرتكة مما  من قاعدة م�ساحلنا 
يخدم م�سالح ال�سعبني وتطلعاتهما 
واللللللرخلللللاء. و جدد  الللتللنللملليللة  نللحللو 
بن  حمللمللد  ال�سيخ  ال�سمو  �للسللاحللب 

التكنولوجيا  اإىل  اإ�سافة  وال�سحة 
ال�سطناعي  والللللذكللللاء  املللتللقللدمللة 
الغذائي  والأمللن  املتجددة  والطاقة 
التي  اجلوانب  من  وغريها  والنقل 
التنمية  خطط  يف  بللاأولللويللة  حتظى 
احلالية وامل�ستقبلة للبلدين..وذلك 
ال�سرتاتيجية  اللل�للسللراكللة  اإطللللار  يف 
عام  الللبلللللدان  وقعها  الللتللي  ال�ساملة 
على  امللل�للسللرتك  واحلللر�للس   2017
العالقات  من  وانطالقا  تطويرها 

التاريخية الرا�سخة بينهما.
�للسللمللوه ودوللللللة رئي�س  ا�للسللتللعللر�للس  و 
الق�سايا  مللن  عللددا   .. الهند  وزراء 
الإقللللللليلللمللليلللة والللللدوللللليللللة وامللللللللفلللات 
الهتمام  حمللللل  ال�لللسلللرتاتللليلللجللليلللة 
النظر  وتلللبلللادل وجلللهلللات  امللل�للسللرتك 

ب�ساأنها.
وقلللال دوللللة نللاريللنللدرا ملللودي رئي�س 
خالل  كلمته  بداية  يف  الهند  وزراء 
الللقللمللة امللللرئللليلللة .. اإنللللله مللللن دواعللللي 
�سموكم  مع  التحدث  دائما  �سروري 
اأو ملللن خالل  الللهللاتللف  �لللسلللواء علللرب 
اأو �للسللخلل�للسلليللا.. و  التلل�للسللال امللللرئلللي 

اإىل تعزيزها وتطويرها اإىل الأف�سل 
خالل الفرتة املقبلة.

اتفاقية  توقيع  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 
ال�ساملة  الإ�للسللرتاتلليللجلليللة  اللل�للسللراكللة 
بللني دوللللة الإملللللارات والللهللنللد خالل 
حتول  مبلللثلللابلللة  كلللللان   2017 علللللام 
تللاريللخللي يف ملل�للسللار عللالقللاتللهللمللا يف 
وال�ستثمار  الللللتللللجللللارة  جملللللللالت 
واللللطلللاقلللة وغللللريهللللا مللللن امللللجلللالت 
التجارة  اأن  اإىل  احللليللويللة..مللنللوهللا 
غري النفطية بني الإمللارات والهند 
%66 يف عام 2021  زادت بن�سبة 

مقارنة بعام 2020.
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  اأ�لللسلللاف  و 
اأن توقيع  اآل نهيان  حممد بن زايد 
القت�سادية  الللل�لللسلللراكلللة  اتلللفلللاقللليلللة 
نوعية  نقلة  ميللثللل  اللليللوم  ال�ساملة 
القت�سادية  الللبلللللديللن  ملل�للسللرية  يف 
قوية  اإرادة  عللن  ويللعللرب  والللتللنللمللويللة 
املتاحة  اللللفلللر�لللس  كللللل  ل�لللسلللتلللثلللملللار 

مل�سلحة �سعبينا.
التفاقية  اأن  اإىل  �للسللمللوه  اأ�لللسلللار  و 
تاأتي  نللوعللهللا  مللن  الأوىل  تللعللد  الللتللي 

ت�سهدان خالل العام اجلاري تزامنا 
تاريخيهما،  يف  بلللارزة  ملللراحللل  مهما 
بعامها  الإملللللللارات  فللبلليللنللمللا حتللتللفللل 
للخم�سني  روؤيتها  وت�سع  اخلم�سني 
الهند مبرور  القادمة، حتتفل  عاما 
وت�سعى  ا�ستقاللها  على  عاما   75
القادمة  عاما   25 الل  ا�ستغالل  اإىل 
لللبلللللوغ اآفلللللاق جلللديلللدة بللحلللللول �سنة 
بالذكرى  حتتفل  عندما   2047
روؤية  وحتقيق  ل�ستقاللها  املئوية 

الهند الذهبية .
�سيكون  املقبل  العام  اأن  اإىل  م�سريا 
مهما لكل من الهند ودولة الإمارات، 
حيث ت�ست�سيف الهند قمة جمموعة 
الع�سرين ودولة الإمارات الدورة الل 
اتفاقية  يف  الأطللللراف  ملللوؤمتللر   28
ب�ساأن تغري  الإطارية  املتحدة  الأمم 
للقرارات  28  وميللكللن  كللوب  املللنللاخ 
ت�سفر  اأن  اللللللقللاءيللن  عللن  اللل�للسللادرة 
املناخي  العمل  مللبللادرات  من  مزيدا 
اأن ي�ستمر تعزيز  اآمل  لدينا وقال : 

تعاوننا الثنائي يف هذا ال�سدد.
واأ�ساف : يجب اأن نتحد معا مل�ساعدة 

•• اأبوظبي - نيودلهي - وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عقد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
وزراء  رئي�س  ناريندرا مودي  ودولللة 
جمهورية الهند ال�سديقة اأم�س قمة 
بحثا   .. املرئي  الت�سال  تقنية  عرب 
ال�سراكة  جللوانللب  خمتلف  خللاللللهللا 
الإ�سرتاتيجية بني البلدين والآفاق 

اجلديدة لتطويرها.
و تلللبلللادل �للسللمللوه و رئلليلل�للس اللللللوزراء 
الللهللنللدي يف بللدايللة التلل�للسللال املرئي 
التحيات والتمنيات بدوام التقدم و 
دولة  ال�سديقني  للبلدين  الزدهللار 

الإمارات والهند و�سعبيهما.
و بللحللث اجللللانلللبلللان خللللالل الللقللمللة لل 
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ح�سرها  التي 
اخلارجية  وزيللر  نهيان  اآل  زايللد  بن 
للل م�سارات التعاون  والتعاون الدويل 
الفر�س  و  املللللجللللالت  خمللتلللللف  يف 
التنموية  خا�سة  لتنميتها  الواعدة 
وال�للللسللللتللللثللللمللللاريللللة والقلللتللل�لللسلللاديلللة 

�سعادته  التعبري عن  نهيان  اآل  زايد 
للهند  ومتلللنللليلللاتللله  اللللللللللقللللاء  بللللهللللذا 

ال�سديقة دوام التقدم وال�ستقرار.
اأ�سكركم دولللة رئي�س   : وقللال �سموه 
بال�سكر  اأتلللللوجللللله  الللللللوزراء..كللللللمللللللا 
والتقدير اإىل جميع فرق العمل من 
امل�سوؤولني يف البلدين الذين اأ�سهمت 
جهودهم يف دفع عالقاتنا وو�سولها 

اإىل هذا امل�ستوى املتقدم.
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �لللسلللاحلللب  واأعللللللللرب 
حممد بن زايد اآل نهيان عن تطلعه 
العمل  ملللن  ملللزدهلللرة  ملللراحلللل  اإىل 
واللللتلللعلللاون الللثللنللائللي اللللبلللنلللاء خالل 

املرحلة املقبلة.
وعلللللللللرب علللللللن ثللللقللللتلللله مبللللللزيللللللد من 
امل�سرتكة  والإجنلللللللازات  الللنللجللاحللات 

للبلدين ال�سديقني.
الدكتور  ملللعلللايل  اللللقلللملللة..  حلل�للسللر 
هار�س �سرينغال وزير خارجية الهند 
جاي  �سربامنيام  الدكتور  معايل  و 
اخلارجية  اللل�للسللوؤون  وزيللللر  �للسللانللكللار 
م�ست�سار  دوفللللللال  اأجللليلللت  وملللعلللايل 

الأمن الوطني يف الهند.

ال�شتثمارات  ر�شيد  اإجمايل  دولر  مليار   17.5
امل�شرتكة بني الإمارات والهند بنهاية 2020

•• اأبوظبي-وام:

بني  امل�سرتكة  املبا�سرة  ال�ستثمارات  ر�سيد  جمموع  اإجللمللايل  بلغ 
دولر  مليار   17.5 نحو   2020 العام  بنهاية  والهند  الإملللارات 
)64.3 مليار درهم( موزعة بني 9.54 مليار دولر )35 مليار 
الإمارات  من  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  ر�سيد  اإجللمللايل  درهللم( 
درهم(  مللللليللار  دولر)29.2  مللللليللار   7.97 وحللللوايل  الللهللنللد،  اإىل 
اإجمايل ر�سيد ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر من الهند اإىل الإمارات 

ح�سب بيانات املركز الحتادي للتناف�سية والإح�ساء .
ال�ستثمارات  اإجمايل  من   %  45.5 العقارية  الأن�سطة  و�سكلت 
بقيمة 3.62 مليار دولر )13.3 مليار درهم(.. وا�ستحوذ قطاع 
اجلملة والتجزئة على 27.5 % من اإجمايل ر�سيد ال�ستثمارات 
 8.1( دولر  مليار   2.2 بقيمة  الإملللارات  اإىل  الهند  من  املبا�سرة 
 879 قيمته  ومبا   11% بن�سبة  الت�سنيع  وقطاع  درهللم(،  مليار 
مليون دولر )3.2 مليار درهم( واملالية والتاأمني بن�سبة 5.8% 

وبقيمة 468 مليون دولر )1.7 مليار درهم(.

%2 من  ن�سبة  الفني  والللدعللم  الإداريلللللة  قللطللاع اخلللدمللات  وحلللاز 
وبقيمة  الإمللللارات  اإىل  الهند  مللن  املبا�سرة  ال�ستثمارات  اإجللمللايل 
181 مليون دولر)664 مليون درهم) وتوزعت ن�سبة 8 % من 
عدد  بني  للدولة  الهند  من  املبا�سرة  ال�ستثمارات  ر�سيد  اإجمايل 
والعلمية  املهنية  الأن�سطة  والتخزين،  النقل  منها  القطاعات  من 
اللل�للسللحللة، اخلللدمللات الجتماعية،  املللحللاجللر،  الللتللعللديللن  والللتللقللنلليللة، 
التعليم، الإن�ساءات، خدمات الإقامة والطعام، والأن�سطة اخلدمية 

الأخرى.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س جامبيا بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س اآدما بارو رئي�س جمهورية جامبيا 

وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايللد  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اآدما بارو.

خالل قمة عرب تقنية �الت�شال �ملرئي

حممد بن زايد ومودي ي�شهدان توقيع اتفاقية ال�شراكة القت�شادية ال�شاملة بني الإمارات والهند 
ــ �التفاقية تعد �الأوىل �شمن برنامج �التفاقيات �القت�شادية �لعاملية �لتي �أعلنتها �لدولة خالل �شبتمر �ملا�شي حتت مظلة م�شاريع �خلم�شني

ــ �التفاقية تهدف �إىل رفع حجم �لتجارة �لبنية غري �لنفطية �إىل �أكرث من 100 مليار دوالر خالل 5 �شنو�ت
ــ �لقمة �ملرئية �شهدت توقيع مذكر�ت تفاهم لتعزيز �لتعاون بني �جلانبني

التفاو�سية  املواقف  و�سياغة  العاملية 
القت�سادية  ال�سراكات  لعقد  للدولة 
اجلديدة مبا ي�سهم يف تعزيز النفتاح 
على الأ�سواق العاملية وتنمية التجارة 

اخلارجية .
الأمللر فقد مت  اأهمية هللذا  وبناء على 
الأولوية  ذات  الللللدول  قللائللمللة  حتللديللد 
للللبلللدء اللللتلللفلللاو�لللس مللعللهللا خللللالل عام 
2021 وذلك وفقا لدرا�سات اجلدوى 
وزارة  اأعلللدتلللهلللا  اللللتلللي  القلللتللل�لللسلللاديلللة 
املرحلة  خللالل  ت�سعى  التي  القت�ساد 
�سراكة  اتفاقيات   8 عقد  اإىل  الأوىل 
و  ا�سرتاتيجية  اأ�للسللواق   8 مللع  �ساملة 
هذه  مع  التجاري  التبادل  حجم  رفع 
الأ�سواق الذي يبلغ حاليا 257 مليار 
درهم مبقدار 40 مليار درهم �سنويا.. 
الهند  جمهورية  اختيار  جللرى  فيما 
من بني الللدول ذات الأولللويللة لإقامة 
اتفاقية �سراكة معها كونها تعد �سريكا 
جتاريا كبريا متميزا لدولة الإمارات 
فقد   2021 عللام  لإح�ساءات  وفقا  و 
ا�ستحوذت الهند على ن�سبة %9 من 
اإجللمللايل الللتللجللارة اخلللارجلليللة للدولة 
النفطية  ال�سادرات غري  �سكلت  حيث 
% من   13 نلل�للسللبللتلله  ملللا  الللهللنللد  اىل 
العامل  اإىل  اللل�للسللادرات  اإجللمللايل هللذه 

حمتلة بذلك املرتبة الأوىل.
ويف جانب الواردات من العامل، جاءت 
الهند الثانية بعد ال�سني بن�سبة بلغت 
7.4 % من اإجمايل هذه الواردات.. 

اأهم  مللن  واحلللدة  تعد  التي  ال�سديقة 
النمو  اآفلللللاق  ذات  الللعللامللليللة  الأ�للللسللللواق 

امل�ستقبلية الواعدة.
دولة  املنا�سبة..اإن  بهذه  �سموه  وقللال 
ال�سمو  �لللسلللاحلللب  بلللقللليلللادة  الإمللللللللللارات 
نهيان  اآل  زايلللللد  بلللن  خللللليللفللة  اللل�للسلليللخ 
اهلل" توا�سل  "حفظه  الللدولللة  رئي�س 
بوابة  كونها  العاملية  مكانتها  تر�سيخ 
الدولية  الأ�سواق  التجارة بني  لتدفق 
مبا ي�سهم يف اعادة انتعا�س القت�ساد 
العاملي ومواجهته التحديات الناجمة 

عن جائحة "كوفيد لل 19".
و اأ�ساف �سموه اأن التفاقية التاريخية 
الهند  الإمللارات وجمهورية  بني دولة 
التفاقيات  بللرنللامللج  �للسللمللن  تللاأتللي   ..
الللتللي تربمها  الللعللامللليللة  القللتلل�للسللاديللة 
م�ساريع   " ملللظلللللللة  حتلللللت  اللللللدوللللللة 
اخلم�سني " التي اأعلنتها خالل �سهر 
اإ�سافة  ت�سكل  التي  و  املا�سي  �سبتمرب 
نوعية اإىل م�سرية تقدمها وازدهارها 
اخلم�سني  خللالل  لالنطالق  ركيزة  و 
عاما املقبلة نحو مزيد من التطور ملا 
فيه اخلري لالأجيال القادمة و تعزيز 
التحديات  مللع  والللتللعللامللل  املكت�سبات 
فر�س  اإىل  وحتلللويلللللللهلللا  بلللاإيلللجلللابللليلللة 

لالبتكار والإبداع.
اأن هذه التفاقيات  اإىل  اأ�سار �سموه  و 
تاأتي �سمن روؤية ا�ست�سرافية ت�ستهدف 
لالقت�ساد  امللل�للسللتللدام  الللنللمللو  حتللفلليللز 
دولة  جتلللارة  م�ساعفة  عللرب  الللوطللنللي 

حجم  ارتللفللاع  متوقعا   .. القت�سادي 
مليار   60 من  البلدين  بني  التجارة 
دولر اأمريكي اإىل 100 مليار دولر 

خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
وتلل�للسللمللن التلل�للسللال املللرئللي اإطللللالق " 
الطابع الربيدي التذكاري امل�سرتك " 
الذي اأ�سدره كل من وزارة الت�سالت 

يف الهند وجمموعة بريد الإمارات.
و ت�سمن الت�سال اأي�سا اإعالن توقيع 
مذكرتي تفاهم �سملت مذكرة تفاهم 
املالية  بلللني هلليللئللة ملللراكلللز اخللللدملللات 
تنظيم  وهلليللئللة  الللهللنللد  يف  اللللدولللليلللة 
اخلدمات املالية ل�سوق اأبوظبي العاملي 

الإمللارات مع العامل و زيادة م�ساهمة 
القائمة  امل�ستقبل  اقت�ساد  قللطللاعللات 
الناجت  يف  البلللتلللكلللار  و  امللللعلللرفلللة  علللللى 

املحلي الإجمايل للدولة.
و اأ�ساف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان.. اأن اتفاقية ال�سراكة 
القت�سادية ال�ساملة التاريخية تنقل 
التاريخية  ال�سرتاتيجية  العالقات 
الهند  الإمللارات وجمهورية  بني دولة 
اإىل اآفاق جديدة من ال�سراكة والنمو 
القت�سادي املتبادل وتوفر مزيدا من 
ملجتمعي  والزدهلللار  للتو�سع  الفر�س 

الأعمال يف البلدين ال�سديقني.

و مذكرة تفاهم بني موانئ دبي العاملية 
الللقللابلل�للسللة وهلليللئللة تنمية  واللللظلللاهلللرة 
�سادرات املنتجات الزراعية والغذائية 

امل�سنعة يف جمهورية الهند.
يللذكللر اأن تللوجلله دوللللة الإملللللارات نحو 
القت�سادية  ال�سراكة  اتفاقيات  اإبللرام 
التجاريني  ال�سركاء  اأهم  ال�ساملة مع 
يللللاأتللللي يف اإطلللللللار حلللزملللة املللل�لللسلللاريلللع و 
املللللبللللادرات الإ�للسللرتاتلليللجلليللة �للسللمللن " 
بت�سكيل  املتمثلة   " اخلم�سني  خللطللة 
القت�سادية  لل�سراكات  العليا  اللجنة 
العمل  اإىل  تلللهلللدف  واللللتلللي  الللعللامللليللة 
القت�سادية  التفاقيات  برنامج  على 

الهند  وزراء  رئي�س  اأعللرب  جانبه  من 
ال�سراكة  اتفاقية  بتوقيع  �سعادته  عن 
 .. البلدين  بني  ال�ساملة  القت�سادية 
التفاقية  هلللذه  مللثللل  اأن  اإىل  ملل�للسللريا 
اإجنلللازهلللا يف وقلللت قيا�سي  الللهللامللة مت 
مل يتجاوز ثالثة اأ�سهر فيما ت�ستغرق 
عللللادة مللثللل هلللذه التللفللاقلليللات �سنوات 

حتى توقع.. 
عمق  جت�سد  التللفللاقلليللة  اأن  اأو�لللسلللح  و 
والثقة  امل�سرتكة  والللروؤيللة  ال�سداقة 

املتبادلة بني البلدين.
جديدة  حقبة  بلللاأن  ثقته  عللن  عللرب  و 
التعاون  جملللال  يف  الللبلللللديللن  تللنللتللظللر 

•• اأبوظبي - نيودلهي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايللد  بن 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
وزراء  رئي�س  ملللودي  نللاريللنللدرا  ودوللللة 
جللمللهللوريللة الللهللنللد اللل�للسللديللقللة اأملل�للس لل 
خالل القمة التي عقداها عرب ات�سال 
ال�سراكة  اتللفللاقلليللة  تللوقلليللع  للللل  ملللرئلللي 
القلللتللل�لللسلللاديلللة الللل�لللسلللاملللللللة بللللني دولللللة 
الإمارات والهند والتي تد�سن حلقبة 
القت�سادي  اللللتلللعلللاون  ملللن  جلللديلللدة 
الللقللائللم علللللى امللل�للسللالللح املللتللبللادلللة بني 
العالقات  وتعزز  ال�سديقني  البلدين 
املتبادل  والو�سول  بينهما  التاريخية 
القت�سادية  والللفللر�للس  الأ�للسللواق  اإىل 

وال�ستثمارية.
اأرحب  التفاقية كذلك لآفاق  ومتهد 
يرفع  مبا  الإ�سرتاتيجي  التعاون  من 
الللتللجللارة الللبللنلليللة غلللري الللنللفللطلليللة اإىل 
دولر خالل  مللللليللار   100 مللن  اأكلللرث 

خم�س �سنوات.
و جلللرى خلللالل التلل�للسللال املللرئللي بث 
ال�سراكة  اتللفللاقلليللة  تلللبلللادل  ملللرا�لللسلللم 
 CEPA اللل�للسللاملللللة  القلللتللل�لللسلللاديلللة 
بللحلل�للسللور ملللعلللايل علللبلللداهلل بلللن طوق 
املري وزير القت�ساد ومعايل الدكتور 
ثللاين بللن اأحللمللد الللزيللودي وزيلللر دولة 
الدكتور  و�سعادة  اخلارجية  للتجارة 
اأحلللملللد عللبللد اللللرحلللملللن الللبللنللا �سفري 
الدولة لدى جمهورية الهند ومعايل 
بيو�س غويال وزير التجارة وال�سناعة 

يف الهند.
و رحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اتفاقية  بتوقيع  نللهلليللان  اآل  زايلللد  بللن 
بني  ال�ساملة  القللتلل�للسللاديللة  اللل�للسللراكللة 
الهند  جلللملللهلللوريلللة  الإمللللللللللارات  دولللللللة 

كوجهة  الثالثة  املرتبة  احتلت  فيما 
بن�سبة  الللعللامل  اإىل  الت�سدير  لإعلللادة 
اإعللللادة  اإجلللملللايل  % ملللن   8.1 بلللللغللت 

الت�سدير .
و �ست�سهم اتفاقية ال�سراكة القت�سادية 
ال�ساملة مع الهند يف فوائد اقت�سادية 
كلللبلللرية للللللللدوللللة مبللللا يف ذللللللك زيلللللادة 
وال�ستثمار  التجارة  عالقات  وتعميق 
تكاليف  خف�س  خلللالل  مللن  الثنائية 
متكافئ  ملل�للسللتللوى  وخلللللللق  اللللتلللجلللارة 
يف  للمناف�سة  الإملللاراتللليلللة  لللللل�للسللركللات 
زيادة  من  ميكن  مبا  الهندية  ال�سوق 
الإنتاجية يف  وزيللادة  الت�سدير  فر�س 
الدولة.. كما ت�سمح التفاقية بتغطية 
القت�سادي  الللتللعللاون  ملللجللالت  اأو�للسللع 

والتجاري .
   و حلللللدد اجللللانلللبلللان نلللطلللاق التلللفلللاق 
امل�سرتكة  الللتللجللاريللة  للم�سالح  وفللقللا 
للللللبلللللديللن وبلل�للسللكللل يللتللفللق ملللع قواعد 
هذه  ب�ساأن  العاملية  الللتللجللارة  منظمة 
التفاقية  تغطي  التللفللاقلليللات..فلليللمللا 
املن�ساأ  وقلللواعلللد  اللل�للسلللللع  يف  اللللتلللجلللارة 
وت�سهيل  اجلللمللركلليللة  والإجلللللللللللراءات 
وال�سحة  ال�سحة  وتللدابللري  الللتللجللارة 
للتجارة  الفنية  والللعللوائللق  الللنللبللاتلليللة 
واملللعللاجلللات الللتللجللاريللة .. اإ�للسللافللة اإىل 
اخلللللدمللللات وال�لللسلللتلللثلللملللار واللللتلللجلللارة 
الفكرية..  امللكية  وحللمللايللة  الرقمية 
احلكومية  املللل�لللسلللرتيلللات  جلللانلللب  اإىل 
واملتو�سطة  اللل�للسللغللرية  والللل�لللسلللركلللات 
اإدارة  والللتللعللاون القللتلل�للسللادي واأحللكللام 
كما   .. املللنللازعللات  وت�سوية  التللفللاقلليللة 
امللللالحلللق �سملت  علللللددا ملللن  تلل�للسللمللن 
الأ�سخا�س  انلللتلللقلللال  بللل�لللسلللاأن  ملللللحللقللا 
التجارة يف  ب�ساأن  الطبيعيني وملحقا 
املنتجات ال�سيدلنية وملحقا متعلقا 

بخدمات الت�سالت وغريها.
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اأخبـار الإمـارات
تنفيذ� لتوجيهات حممد بن ز�يد 

�شندوق خليفة يعلن عن تاأ�شي�س مركز لدعم البتكار وريادة الأعمال يف كينيا
•• اأبوظبي-وام: 

تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
�سندوق  اأعلن  امل�سلحة..  للقوات  الأعلللللى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
خليفة لتطوير امل�ساريع اعتزامه تاأ�سي�س مركز لدعم البتكار وريادة 
الربامج  مللن  جمللمللوعللة  تنفيذ  بللهللدف  كينيا  جللمللهللوريللة  يف  الأعلللملللال 
ال�سغرية  امللل�للسللاريللع  وتنمية  البللتللكللار  اخلللا�للسللة يف جملللال  وامللللبلللادرات 

واملتو�سطة.

التنمية  دائلللرة  رئي�س  احلللمللادي  اللل�للسللرفللاء  علي  مللعللايل حممد  وقلللال 
لتطوير  خليفة  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي  يف  القت�سادية 
وخلق  املبتكرة  امل�ساريع  اإن�ساء  دعللم  اإىل  يهدف  املللركللز  اإن  امللل�للسللاريللع.. 
يف  الللواعللدة  وامل�ساريع  البتكار  دعللم  اإىل  اإ�سافة  لل�سباب  عمل  فر�س 
جمال التكنولوجيا ومتكني امل�ساريع املبتكرة من الو�سول اإىل الأ�سواق 
الأعمال  رواد  قلللدرات  بللنللاء  يف  الإ�للسللهللام  بجانب  والللعللامللليللة  الإقليمية 

والهيئات املحلية يف جمهورية كينيا.
واأ�سار اإىل اأن املركز �سيهتم بدعم امل�ساريع البتكارية النوعية ومتويلها، 

وامللل�للسللاعللدة يف متللكللني اللل�للسللبللاب والللنلل�للسللاء وحتللفلليللز قللدراتللهللم وتطوير 
وتطويره  الكيني  القت�ساد  تنمية  يف  لالإ�سهام  الللريللاديللة  مهاراتهم 

وحتقيق الرفاه والتمكني الجتماعي.
اإطار التزام دولة  اأن تاأ�سي�س هذا املركز ياأتي يف  واأكد معايل ال�سرفاء 
الإمارات العربية املتحدة يف جمال امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية للبلدان 
الأقل منواً ومتكينها من تعزيز اأدائها القت�سادي مبا يحقق ال�ستقرار 
القت�سادي والجتماعي الأمر الذي يوؤثر ب�سكل اإيجابي يف القت�ساد 

العاملي وال�ستقرار الدويل.

واأ�ساف اأن فكرة التعاون بني الطرفني تقوم على نقل التجربة الناجحة 
ل�سندوق خليفة مبا ي�سمن امل�ساهمة يف دعم القت�ساد الكيني و حتقيق 
الرفاه والتمكني الجتماعي من خالل اإن�ساء موؤ�س�سة حتاكي �سندوق 
خليفة من حيث الأهداف واملهام واآليات العمل .. مو�سحا اأن املرحلة 
والهيكل  القانوين  ال�سكل  واعتماد  الدرا�سات  اإعللداد  �ستت�سمن  املقبلة 
التنظيمي للمركز قبل الو�سول اىل التفاق النهائي، والذي يت�سمن 
ال�سغرية  امللل�للسللاريللع  قللطللاع  دعللم  اإىل  تللهللدف  م�ستقلة  موؤ�س�سة  اإنلل�للسللاء 

واملتو�سطة وتنميته وتطويره.

برعاية حممد بن ز�يد 

اإك�شبو 2020 دبي ي�شت�شيف اليوم منتدى قدوة - PISA للكفاءة العاملية 2022

القت�سادي  الللتللعللاون  منظمة  يف 
املنتدى  جل�سات  لإثللراء  والتنمية، 

على مدار اليوم.
" لقد  �سالي�سر  اأنللدريللا�للس  وقلللال 
ترابطنا  كورونا مدى  وبللاء  اأظهر 
الراهن،  وقتنا  يف  عاملي  كمجتمع 
اأن تتحول م�سكلة وقعت  اإذ ميكن 
بلللللد مللا اإىل حتلللٍد يللواجلله كافة  يف 
الللللدول بلل�للسللرعللة. ويللنللطللبللق الأملللر 
ذاتللله علللللى احللللللول الللقللائللمللة على 
لفكرة  ميكن  حيث  التكنولوجيا، 
ثلللورة  اأن حتللللدث  كلللبلللرية واحللللللدة 

الثقافات.
وقال حممد خليفة النعيمي، مدير 
مكتب �سوؤون التعليم يف ديوان ويل 
عهد اأبوظبي.. " اإن املعلمني اليوم 
ميتلكون ثروة هائلة من البيانات 
التي  والفر�س  والإ�سرتاتيجيات 
اأيديهم،  ملللتلللنلللاول  يف  اأ�لللسلللبلللحلللت 
اإىل  النا�سئة  التقنيات  مللن  بلللدءاً 
التخ�س�سات  ملللتلللعلللددة  امللللنلللاهلللج 
القائم  الللتللحللدي  يتمثل  فلليللمللا   ..
امللل�للسللتللمللر لهذه  اللللدملللج  حللاللليللاً يف 
اللليللوم من  طللالب  لتمكني  املناهج 

خللريللطللة طلللريلللق لللتللمللكللني اأفلللللراد 
وقللللادة الللغللد يف ظللل وفللللرة املللللوارد 
هذه  حلللل  اإىل  الللتللو�للسللل  ونللللاأمللللل 
من  قدوة"  "منتدى  مللع  امل�سكلة 
خالل احلللوار مع اخلللرباء الذين 
البيانات  مللن  ال�للسللتللفللادة  ميكنهم 
واخلللربة، للقيام بدورهم يف ر�سم 

معامل الطريق يف امل�ستقبل".
من  مهماً  جلللزءاً  "قدوة"  وي�سكل 
متعددة  التعليمية  الإملللارات  بيئة 
التفكري  على  والقائمة  الثقافات 
تر�سيخ  يف  ويلل�للسللهللم  امللل�للسللتللقللبلللللي، 

�سوؤون  مكتب   .. امل�سلحة  للقوات 
عهد  ويل  ديلللللللللوان  يف  اللللتلللعللللللليلللم 
بللالللتللعللاون ملللع منظمة  اأبلللوظلللبلللي، 
والتنمية  القللتلل�للسللادي  اللللتلللعلللاون 

ومعهد بو�سلة.
ويلل�للسللهللد امللللنلللتلللدى الإعللللللللالن عن 
ملنظمة  اجلللديللد   PISA تقرير 
والتنمية،  القللتلل�للسللادي  الللتللعللاون 
التعليم من  والذي يتمحور حول 
�سياقات  يف  الللكللفللاءة  حتقيق  اأجلللل 
امل�ساركة  ذلللللك  يف  مبلللا  خمللتلللللفللة، 
ومتعددة  الللعللامللليللة  الللقلل�للسللايللا  يف 

لللتللغلليللري طللريللقللة علليلل�للسللنللا. لذلك 
الدعم  توفري  علينا  يتحتم  فللاإنلله 
فهم  على  وم�ساعدتهم  للطالب، 
املحلية  جمللتللمللعللاتللهللم  يف  دورهلللللم 
واملجتمعات العاملية على حد �سواء. 
التعليم من  تللربز قيمة  ومللن هنا 

اأجل حتقيق الكفاءة العاملية".
وقللللال جلللون ديللنللي، الأمللللني العام 
املعلمون  ميتلك   " بو�سلة  ملعهد 
ميكنهم  هلللائلللللللة  ملللللللللوارد  الللللليلللللوم 
فاإننا  ذلللك  ومللع  منها.  ال�ستفادة 
لو�سع  حللقلليللقلليللاً  نلللواجللله حتلللديلللاً 

لي�س  الللالزمللة،  الأدوات  امللتللالك 
واإمنا  كللرميللة،  حلليللاة  لعي�س  فقط 
لإك�سابهم القدرة على لتو�سل اإىل 
العقبات  لأ�سعب  الفاعلة  احللول 
التي نواجهها عموماً، �سواء كانت 
العاملية  العامة  بال�سحة  مرتبطة 

اأو تغري املناخ".
وتلللللللللقللللي جمللللمللللوعللللة مللللللن كلللبلللار 
رئي�سية،  كلللللللللمللللات  املللللتللللحللللدثللللني 
امل�سوؤولني  ملللن  علللدد  فلليللهللم  مبلللن 
�سالي�سر،  واأندريا�س  الإماراتيني، 
ملللديلللر قلل�للسللم الللتللعللللليللم واملللللهللللارات 

•• اأبوظبي- وام:

دبي"   2020 "اإك�سبو  ي�ست�سيف 
 - قلللدوة  "منتدى  فعاليات  اللليللوم 
PISA للكفاءة العاملية 2022" 
 150 على  يزيد  مللا  مب�ساركة   ..
 .. التعليم  جملللال  يف  متخ�س�ساً 
ال�سيا�سات  خلللللرباء  اإىل  اإ�لللسلللافلللة 
اأنحاء  مللن جميع  الللقللرار  و�للسللنللاع 
اأهمية  العامل. ويناق�س امل�ساركون 
عامل  يف  للعي�س  العاملية  الللكللفللاءة 
ا�ستك�ساف  عللن  فلل�للسللاًل  مللرتابللط، 
اآليات تكيفها مع الف�سل الدرا�سي، 

واآثارها الأو�سع على املجتمع.
وينظم املللنللتللدى اللللذي يللقللام حتت 
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  رعلللايلللة 
نللهلليللان ويل  اآل  بلللن زايلللللد  حمللمللد 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

مكانة الإمارات كدولة رائدة عاملياً 
التعليم، لرتكيزها على  يف جمال 
تطوير مهارات وممار�سات الكفاءة 
الدرا�سية،  الللفلل�للسللول  يف  الللعللامللليللة 
برنامج  اأهلللداف  مللع  يتما�سى  مبللا 
"غداً  اأبوظبي  حكومة  م�سرعات 

."21
يذكر اأن املنتدى يعقد كل عامني، 
ال�سرتاتيجي  بللالللدعللم  ويللحللظللى 
مللن قللبللل علللدد مللن اللل�للسللركللاء، مبا 
والتعليم،  الللرتبلليللة  وزارة  فلليللهللم 
ودائرة التعليم واملعرفة باأبوظبي، 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
للتعليم  ال�سارقة  وهيئة  دبللي،  يف 
اجلل�سات  وحلللل�لللسلللور  اخلللللا�للللس. 
للللللمللنللتللدى، ميكن  الفلللرتا�لللسللليلللة 
زيللللللللللارة مللللوقللللعلللله الإللللللللكلللللللرتوين: 

.www.qudwa.com

العاملية الكفاءة  لتحقيق  التعليم  اأهمية  ي�شتك�شف  العاملية  للكفاءة   PISA  - قدوة  • منتدى 
وخارجها الإمارات  يف  واملعلمني  القرار  و�شناع  املحليني  التعليم  وم�شوؤويل  دوليني  خرباء  يجمع  • املنتدى 

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزيرة خارجية اأ�شرتاليا قائد القوات الربية ي�شهد تخريج الدفعة الـ16 من جمندي اخلدمة الوطنية ملدار�س معهد القوات الربية
•• اأبوظبي -وام:

بن  عللبللداهلل  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
اخلارجية  وزيللللر  نللهلليللان  اآل  زايللللد 
الللللدويل مللعللايل ماريز  والللتللعللاون 

باين وزيرة خارجية اأ�سرتاليا.
جرى - خالل اللقاء الذي عقد يف 
اأبوظبي - بحث العالقات الثنائية 
واأ�سرتاليا  الإملللللللارات  دولللللة  بلللني 
خمتلف  يف  تلللطلللويلللرهلللا  و�لللسلللبلللل 
امل�سالح  يلللحلللقلللق  مبللللا  امللللللجلللللالت 
ال�سديقني  للللللبلللللديللن  امللللتلللبلللادللللة 

و�سعبيهما.
اللقاء  خللالل  اجلانبان  بحث  كما 
الإقليمية  الللقلل�للسللايللا  ملللن  عللللللدداً 
واللللللللدولللللللليلللللللة حملللللللل الهلللللتلللللملللللام 

امل�سرتك.
اللل�للسلليللخ عللبللداهلل بن  ورحلللب �سمو 

•• اأبوظبي - وام:

را�سد  �سعيد  الللركللن  اللللللللواء  �سهد 
الربية  اللللللقلللللوات  قلللائلللد  الللل�لللسلللحلللي 
تخريج الدفعة ال�ساد�سة ع�سرة من 
ملدار�س  الوطنية  جمندي اخلدمة 
تدريب  الللللربيللللة  الللللقللللوات  مللعللهللد 
كبار  مللن  عللدد  بح�سور  تخ�س�سي 
واللللقلللوات  الللللدفللللاع  وزارة  �للسللبللاط 
اآيات  بللتللالوة  احلفل  بللداأ  امل�سلحة. 
األقى قائد  من القراآن الكرمي، ثم 
اأ�ساد  كلمة  الللربيللة  الللقللوات  معهد 
فلليللهللا بللالهللتللمللام املللتللوا�للسللل الذي 
قللبللل قيادة  مللن  املللعللهللد  بلله  يحظى 
القوات الربية يف تعزيز دوره املهم 
يف تعليم املنت�سبني خالل الدورات 
والتقنيات  امللللهلللارات  اأحلللللدث  علللللى 
ومتابعاتها  الع�سكرية،  والعقائد 
معهد  يف  اللللدورات  ل�سري  امل�ستمرة 
الللقللوات الللربيللة وبللالأخلل�للس دورات 

جمندي اخلدمة الوطنية.
على  للعمل  ان�سمامكم  اإن  وقلللال 
حللمللايللة ملللقلللدرات بلللللدكللم واللللللذود 
�للسللرف عظيم واإن  لللهللو  تللرابللة  عللن 
مللللا تللعلللللمللتللمللوه هلللنلللا خلللللالل فرتة 
بلللاللللعلللملللل على  اللللللللللدورة يلللوؤهلللللللكلللم 
اأ�للسلللللحللة ومللعللدات وحللللدات القوات 
�سنوفها..  اخللتللالف  علللللى  الللربيللة 
موا�سلة  اإىل  اخللللريلللجلللني  ودعلللللا 
والتح�سيل  والللللدرا�للللسللللة  الللبللحللث 
التدريب  عللمللاد  باعتباره  العلمي، 
وهو  اجليو�س  ع�سب  يعترب  الللذي 

الللل�لللسلللداقلللة بلللني دوللللللة الإملللللللارات 
امل�سرتك  واحللللر�لللس  واأ�لللسلللرتالللليلللا 

زايد اآل نهيان بزيارة معايل ماريز 
باين .. موؤكدا على عمق عالقات 

البلدين  بني  التعاون  تعزيز  على 
يف خمتلف القطاعات.

كما حثهم على موا�سلة  والتفوق، 
بلللذل اجلللهللد واملللثللابللرة، ملللوؤكلللداً اأن 
حميدة  �للسللّنللة  املللتللفللوقللني  تلللكلللرمي 
تتويج  يف  الرائدة  دولتنا  تعتمدها 

حتديد  يف  اأهمية  الأكللرث  العن�سر 
نهاية  ويف  اللللقلللتلللالللليلللة.  كلللفلللاءتلللهلللا 
الللقللوات الربية  احلللفللل، كللرم قائد 
التميز  علللللى  وهلللنلللاأهلللم  املللتللفللوقللني 

التاألق  للة  مللنلل�للسّ علللللى  املللتللقللدمللني 
دروب  قلوبهم  يف  ت�سيء  والنجاح 
التوق اإىل جناحات اأكرب للذود عن 

الوطن وحماية مكت�سباته.

قرقا�س يلتقي وزيرة اخلارجية الأ�شرتالية
•• اأبوظبي -وام:

الدبلوما�سي  امل�ست�سار  قللرقللا�للس  حمللمللد  بللن  اأنللللور  الللدكللتللور  مللعللايل  الللتللقللى 
الأ�سرتالية  اخلللارجلليللة  اللل�للسللوؤون  وزيلللرة  الللدولللة..  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب 
اآخر امل�ستجدات والتطورات  ماري�س باين،وتبادل معه وجهات النظر ب�ساأن 
املتميزة  العالقات  اللقاء  خالل  اجلانبان  وا�ستعر�س  والإقليمية.  الثنائية 
واآخر  امل�سرتكة،  امل�سلحة  فيه  ملا  تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني  البلدين  بني 

امل�ستجدات الإقليمية والدولية والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
واأكد معايل الدكتور اأنور قرقا�س اأن الإمارات واأ�سرتاليا ترتبطان بعالقات 
جانب  اإىل  والللتللجللاريللة  القت�سادية  املللجللالت  خمتلف  يف  متميزة  �سداقة 

التوافق الكبري يف الروؤى ووجهات النظر املتعلقة بالق�سايا ال�سيا�سية.
واأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للموقف الأ�سرتايل القوي واملندد 
الإمارات،  دولللة  يف  املدنية  العيان  ا�ستهدفت  التي  الإرهابية  بالعتداءات 
الوزيرة  عربت  بدورها  املنطقة،  ل�ستقرار  املزعزع  ال�سلوك  لهذا  ورف�سها 
الأ�للسللرتاللليللة جملللدداً عللن مللوقللف ا�للسللرتاللليللا الللرا�للسللخ يف الللوقللوف مللع دولة 

الإمارات يف وجه ال�ستهداف الإرهابي.
البلدين  اأكدت الوزيرة الأ�سرتالية عمق العالقات التي جتمع  من جانبها 
ال�سديقني، معربة عن تطلعها اإىل مزيد من التعاون وال�سراكة يف خمتلف 
املجالت، كما قدمت ال�سكر لدولة الإمارات لدعمها الكبري يف عملية اإجالء 

الرعايا الأ�سرتاليني من اأفغان�ستان. 

معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب 2022 يف مار�س املقبل
•• عجمان - الفجر: 

و�سناعة  جتللللللارة  غلللرفلللة  اأعلللللللنلللت 
"معر�س  تللنللظلليللم  عللللن  علللجلللملللان 
عجمان الدويل للتعليم والتدريب 
التا�سعة  نلل�للسللخللتلله  يف   2022
خالل �سهر مار�س املقبل، ب�سراكة 
الرتبية  وزارة  مللع  اإ�للسللرتاتلليللجلليللة 
واللللتلللعللللللليلللم وحللل�لللسلللور نللخللبللة من 
واملوؤ�س�سات  والللكللللليللات  اجلللامللعللات 

التعليمية الرائدة يف الدولة.
واأكللللللللد نلللا�لللسلللر الللللظللللفللللري امللللديلللر 
الع�ساء  دعلللم  لللقللطللاع  التنفيذي 
غللرفللة عجمان، على  والبللتللكللار يف 
ل�سمان  علللجلللملللان  غلللرفلللة  جلللهلللود 
ا�ستمرارية تنظيم املعر�س جت�سيداً 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
ع�سو  النعيمي  را�للسللد  بللن  حللملليللد 
عجمان،  حللاكللم  الأعلللللللى  املللجللللل�للس 
و�للسللمللو اللل�للسلليللخ علللملللار بلللن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان ل رئي�س 
املجل�س التنفيذي، بهدف الإرتقاء 
وال�ستثمار  الللتللعللللليللمللي  بللالللقللطللاع 
وت�سليط  الللبلل�للسللري  الللعللنلل�للسللر  يف 
عجمان  اإملللارة  جهود  على  ال�سوء 
واأ�سار  رائلللللدة.  تعليمية  كللواجللهللة 
الدويل  عللجللمللان  مللعللر�للس  اأن  اإىل 
للتعليم والتدريب و�سع ب�سمته يف 
�سناعة معار�س التعليم يف الدولة 

عالقات  اإدارة  مللديللر  ل  الللنللعلليللمللي 
عجمان  غرفة  يف  الع�ساء  ودعللم 
املللنللظللمللة ملعر�س  اللللللجللنللة  ل رئلليلل�للس 
عجمان الدويل للتعليم والتدريب ل 
2022، على حر�س غرفة عجمان 
التعليمي  بلللاللللقلللطلللاع  للللللنللهللو�للس 
اجلامعات  تللربللط  من�سة  وتللوفللري 
بالطلبة واأولياء المور والراغبني 
جانب  اإىل  درا�للسللتللهللم،  با�ستكمال 
مبجموعة  املللعللر�للس  زوار  تللعللريللف 
واخل�سومات  امللللنلللح  ملللن  وا�لللسلللعلللة 
امل�ساركة،  اجلامعات  توفرها  التي 
بال�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على 
مع  املتوافقة  التخ�س�سات  اأحللدث 
احلالية  العمل  اأ�للسللواق  متطلبات 

وامل�ستقبلية.

وم�ساهم  داعللم   واأ�سبح  واملنطقة 
رئي�سي يف تطور العملية التعليمية، 
�سنوية  من�سة  تللوفللري  خلللالل  مللن 
جتمع املوؤ�س�سات التعليمية بع�سها 
ببع�س لإ�ستعرا�س اأحدث الو�سائل 
ويفتح  املتبعة  التعليمية  والأدوات 
وتبادل  واللل�للسللراكللة  للتعاون  اآفلللاق 
امل�ساركة يف  اخلللربات بني اجلهات 
الظفري،  نا�سر  وثللمللن  املللعللر�للس. 
والتعليم  الللرتبلليللة  وزارة  جللهللود 
�سنوياً،  املللعللر�للس  جنلللاح  تللعللزيللز  يف 
وحر�س الوزارة على تنفيذ �سل�سلة 
على  املتخ�س�سة  العمل  ور�للس  من 
اأيدي اخلرباء واملخت�سني لتعزيز 

اإ�ستفادة الطلبة وزار املعر�س.
من جانبه اأكد عبداهلل عبداملح�سن 

جمل�س �شباب الإمارات للخدمات ال�شحية ينظم ور�شة التفكري الت�شميمي لتمكني ودعم ال�شباب
•• دبي -وام:

نللظللم فللريللق البلللتلللكلللار بللالللتللعللاون ملللع جمل�س 
ال�سباب مبوؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية 
و"ات�سالت"  لل�سباب  الحتلللاديلللة  واملللوؤ�للسلل�للسللة 
الت�سميمي  "التفكري  بللعللنللوان  عللمللل  ور�لللسلللة 
ا�ستخدام  كيفية  ال�سباب" حول  ودعم  لتمكني 
الرعاية  جملللللال  يف  الللتلل�للسللملليللمللي  اللللتلللفلللكلللري 
ال�سحية وذلك �سمن فعاليات "�سهر الإمارات 
"منو"  الور�سة �سمن مبادرة  تاأتي  لالبتكار". 
باملوؤ�س�سة  اللل�للسللبللاب  جمل�س  اأطلللللقللهللا  مت  الللتللي 
بهدف تزويد ال�سباب باملهارات الالزمة وخلق 
بيئة داعللمللة لللالبللتللكللار.. ويف اإطلللار حللزمللة من 
يف  املجل�س  نظمها  الللتللي  احلللواريللة   اجلل�سات 
الرامية  املوؤ�س�سة  وا�سرتاتيجيات  اأهداف  اإطار 
اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة يف قطاع خدمات 
الللرعللايللة ال�سحية وتللعللزيللز كللفللاءة الللقللطللاع يف 
اللللدوللللة ملللن خلللالل متللكللني اللل�للسللبللاب وتعزيز 

قدراتهم ومهاراتهم البتكارية.
ح�سر الور�سة �سعادة الدكتور يو�سف ال�سركال 
للخدمات  الإملللللللللارات  مللوؤ�للسلل�للسللة  عللللام  ملللديلللر 
الزرعوين  الللعللزيللز  عللبللد  والللدكللتللور  ال�سحية 
املللللايل واخلدمات  للللللقللطللاع  الللتللنللفلليللذي  املللديللر 
التنفيذية  املديرة  اإبراهيم  ومباركة  امل�ساندة 
البلو�سي  كلثوم  والللدكللتللورة  املعلومات  لقطاع 
الللتللدريللب والللتللطللويللر املديرة  ملللديلللرة مللركللز 
رئي�سة  �سالح  اآل  وحمبة  لالبتكار  التنفيذية 
للخدمات  الإملللللارات  موؤ�س�سة  �سباب  جمل�س 

ال�سحية اإىل جانب اأع�ساء املجل�س.

�سباب  جمل�س  جهود  ال�سركال  الدكتور  وثمن 
موؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية، يف تعزيز 
احتياجات  لتلبية  والبلللللداع  البللتللكللار  اأنللظللمللة 
املتعاملني من خالل توفري بيئة عمل مواتية 
تتيح لل�سباب فر�س البتكار والكفاءة والفعالية 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سحية  اخلللدمللات  تطوير  يف 
التفكري  وتطبيق  البللتللكللاريللة  احللللللول  تللقللدمي 
الت�سميمي يف واقع خدمات الرعاية ال�سحية.

واأ�ساف اأن الور�سة تتيح لل�سباب فر�سة تبادل 
الالزمة  املهارات  واكت�ساب  واخلللربات  املعارف 
الللتلل�للسللملليللمللي يف جمال  الللتللفللكللري  ل�للسللتللخللدام 
الرعاية ال�سحية ما ي�سهم يف الرتقاء مبفهوم 

اخلدمات  منظومة  ويللرفللد  ال�سحي  البللتللكللار 
اللل�للسللحلليللة بلللاأفلللكلللار نلللوعللليلللة ويللللعللللزز مللللن دعم 
ال�سحي  القطاع  يف  العاملة  ال�سابة  الكفاءات 

وي�سقل مهاراتها ومواهبها.
كلللملللا نلللظلللم جمللللل�للس �لللسلللبلللاب امللللوؤ�لللسللل�لللسلللة نللللدوة 
الذكاء  يعيد  كيف   " عللنللوان  حتللت  افرتا�سية 
ال�سطناعي ت�سكيل الرعاية ال�سحية" �سلطت 
ال�سوء على اأحدث التقنيات الطبية يف جمال 

الذكاء ال�سطناعي والروبوتات.
الللنللدوة علللللى ممار�سات  امللل�للسللاركللون يف  واأطلللللع 
البتكار يف جمال الرعاية ال�سحية با�ستخدام 
تب�سيط  خلللللالل  مللللن  ال�لللسلللطلللنلللاعلللي  الللللذكللللاء 

فللهللم اأ�للسللا�للسلليللاتلله واللللقلللدرة علللللى ربلللط الذكاء 
ال�للسللطللنللاعللي بللالللرعللايللة اللل�للسللحلليللة..كللمللا مت 
على  وتللاأثللريهللا  التقنيات  اأحللللدث  اإ�للسللتللعللرا�للس 
�سناعة الرعاية ال�سحية. و�سهد  �سهر الإبتكار 
منذ انطالقه يف الأول من فرباير حتت �سعار 
للموؤ�س�سة  متميزة  تبتكر" م�ساركة  "الإمارات 
الفعاليات  مللللن  مللتللنللوعللة  بلللاقلللة  خلللللالل  مللللن 
�سارك  التي  البتكارية  التفاعلية  والأن�سطة 
البتكار  وفريق  املوؤ�س�سة  �سباب  جمل�س  فيها 
واأهدافها  املللوؤ�للسلل�للسللة  خللطللط  ملللع  يللتلل�للسللق  مبلللا 
بيئة  �سمن  البتكار  لغة  تعزيز  اإىل  ال�ساعية 

عمل حمفزة ومواتية.
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اأخبـار الإمـارات

�أهمها خمترب �جلزري �ملكون من تقنيات متطورة يف �لطباعة ثالثية �الأبعاد

مرافق وجتهيزات بيت احلكمة احلا�شنة للمبتكرين تخطف الأ�شواء خالل اأ�شبوع البتكار يف ال�شارقة
بالتز�من مع �شهر �البتكار

الأر�شيف واملكتبة الوطنية يفخر مبا مت حتقيقه وي�شت�شرف البتكار يف امل�شتقبل
•• ال�صارقة-الفجر:

احلكمة"،  "بيت  مللرافللق  خطفت 
تفخر  التي  واملعرفة  العلم  منارة 
واحلا�سنة  اللل�للسللارقللة  اإمللللللارة  بللهللا 
لأفكارهم  والللراعلليللة  للمبتكرين 
الأ�سواء  الإبلللداعللليلللة،  ومللواهللبللهللم 
ال�سارقة،  اأ�سبوع البتكار يف  خالل 
تبتكر  "الإمارات  فعاليات  �سمن 

."2022
حتتفي  اللللللللذي  احللللللللدث  وخلللللللالل 
فلليلله الإمللللللارة بللثللقللافللة البللتللكللار يف 
واخلا�س،  احلللكللومللي  الللقللطللاعللني 
جلللذبلللت الللتللجللهلليللزات واخللللدملللات 
احلكمة"  "بيت  يلللوفلللرهلللا  اللللتلللي 
خا�س  وب�سكل  املبتكرين،  اهتمام 
باأحدث  املجهز  اجلزري"  "خمرب 
املتطورة  والتكنولوجيا  التقنيات 
اللللطلللابلللعلللات  ملللثلللل  اللللطلللبلللاعلللة  يف 
الليزر،  وقللواطللع  الأبللعللاد،  ثالثية 

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر�للسلليللف  نظم 
بالتزامن مع �سهر البتكار يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، حما�سرة 
افرتا�سية عرب املن�سات التفاعلية 
واملكتبة  الأر�للسلليللف  "دور  بللعللنللوان: 
ا�ستعر�س  البتكار"  يف  الوطنية 
مدير  املطريي  حمد  ال�سيد  فيها 
على  حتللقللق  مللا  الأر�للسلليللفللات  اإدارة 
�سعيد البتكار يف املرحلة املا�سية، 
وو�سع اأ�س�ساً مهمة لالبتكار وحدد 

اأبرز مالحمه يف املرحلة املقبلة.
لللقللد تعلمنا من  املللحللا�للسللر:  وقلللال 
لي�س  البتكار  اأن  الر�سيدة  قيادتنا 
خلليللاراً بللل �لللسلللرورة، وللليلل�للس ثقافة 
اأ�لللسلللللللوب علللملللل، ولي�س  بلللل  علللاملللة 
ولذلك  واجللب.  واإمنللا هو  رفاهية 
كللل مللوظللف وملل�للسللوؤول لكي  فعلى 
ويرتقي  العمل  فر�س  من  يح�ّسن 

واآلت  الللفلليللنلليللل،  قلل�للس  واأجللللهللللزة 
التحكم الرقمي. وا�ستعر�س "بيت 
من  وا�للسللعللة  جمللمللوعللة  احلكمة" 
ور�س العمل التي يحت�سنها املخرب 
والتي ت�ساعد امل�ساركني يف التعرف 
احلديثة  اللللتلللكلللنلللوللللوجللليلللا  علللللللى 
ل�سناعة مناذج اأولية من املنتجات 

وامل�ساريع التجريبية.
من جانبها، قالت مروة العقروبي، 

بللاإجنللازاتلله الللتللي تلل�للسللّب يف خدمة 
الللللوطللللن، وللللكلللي يلللكلللون ممللليلللزاً يف 
فقد  ملللبلللتلللكلللراً،  يلللكلللون  اأن  اأدائلللللللله 
نعرتف  األ  قلليللادتللهللا  ملللن  تعلمنا 
بامل�ستحيل، م�سرياً اإىل اأن البتكار 
وامل�ساريع،  املهام  تطوير  يف  يكون 
وبا�ست�سراف امل�ستقبل، وقد و�سعت 
العديد  الإملللللللارات  دولللللة  حللكللومللة 
تلللعلللزز ثقافة  اللللتلللي  اللللرباملللج  ملللن 
املحا�سر  وا�للسللتللعللر�للس  البلللتلللكلللار.  
حمطات مهمة يف تاريخ الأر�سيف 
يف  تاأ�س�س  الللذي  الوطنية  واملكتبة 
اأخذ  تاأ�سي�سه  ومنذ   ،1968 عللام 
الذي  الكبري  الللهللدف  عاتقه  على 
�سلطان  بن  زايللد  ال�سيخ  به  اأناطه 
اآل نهيان – طيب اهلل ثللراه- وهو 
حللفللظ كلللل ملللا لللله عللالقللة بتاريخ 
بللاإمللارة اأبللوظللبللي، ودوللللة الإملللارات 
العربية املتحدة، ومنطقة اخلليج، 
اأبرزها:  وقد مّر بتطورات عديدة 

"يوا�سل  احللللكلللملللة:  بلليللت  ملللديلللر 
ثقافة  تلللر�لللسللليلللخ  احللللكلللملللة  بللليلللت 
اأفراد  والتعلم لدى جميع  املعرفة 
املللجللتللمللع وحتللفلليللز البلللتلللكلللار لدى 
التكنولوجيا  خللالل  مللن  ال�سباب 
امل�ستقبلية،  والللللللللروؤى  احللللديلللثلللة 
مبلللا يللتللمللا�للسللى ملللع �للسللعللي الإملللللارة 
يوفر  املعرفة، حيث  لبناء جمتمع 
امل�سادر  اإىل  اللللو�لللسلللول  فلللر�لللسلللة 
التقنية املتطورة لكت�ساب املعارف 

والتعلم  التفكري  لتعزيز  الالزمة 
النقدي والتجريبي لدى الأجيال 

النا�سئة".
و�سلط بيت احلكمة خالل فعاليات 
اأنواع  على  ال�سوء  البتكار  اأ�سبوع 
للمهتمني  يوفرها  التي  الع�سوية 
واآليات الت�سجيل حلجز الكتب، اأو 
حجز خدمة مللن خللدمللات خمترب 
اجلزري، اإىل جانب اخلدمات التي 

يقدمها على مدى العام.

�لللسلللدور اللللقلللانلللون الحتللللللادي رقم 
حتّول  واللللللذي   2008 لللعللام   7
مبوجبه اإىل موؤ�س�سة احتادية، ثم 
الللقللانللون الحتلللادي رقللم 13 لعام 
مظلته  اإىل  �سم  والللذي   2021
م�سوؤوليته املكتبة الوطنية، وو�سع 

له اأهدافاً واخت�سا�سات جديدة.
ثلللللم نلللاقللل�لللسلللت املللللحللللا�للللسللللرة امللللهلللام 
واملكتبة  للللالأر�لللسللليلللف  الللرئلليلل�للسلليللة 

الوثائق  جتميع  وهلللي:  الللوطللنلليللة 
باأ�سكالها،  التاريخية  وال�سجالت 
عمراً  تللعلليلل�للس  للللكلللي  ومللعللاجلللتللهللا 
اأطلللللللللول، وحلللفلللظلللهلللا وفلللللق اأحلللللدث 
وهي  الأ�سمى  الغاية  ثللم  املعايري، 
البتكار  اإىل  وتللطللرقللت  اإتللاحللتللهللا، 
والإجللللللللراءات مثل:  الللعللمللللليللات  يف 
الوثائق  لتحديد  املللوحللدة  اخلطة 
احلكومية،  اجلللهللات  يف  املت�سابهة 
وركللللللللزت يف اأهلللمللليلللة البللللتللللكللللار يف 
الللتللقللنلليللات احللللديلللثلللة، اللللتلللي تعد 
الرقمي  للع�سر  الأ�سا�سي  املرتكز 
اللللللذي نللعلليلل�للسلله، وال�لللسلللتلللفلللادة من 
جمال  يف  ال�للسللطللنللاعللي  الللللذكللللاء 
الأر�لللسللليلللف وامللللكلللتلللبلللات، ومللللا بلغه 
على  الوطنية  واملكتبة  الأر�للسلليللف 
هذا ال�سعيد، ومدى ا�ستفادته من 
على  والتعرف  الت�سنيف،  اإمكانية 
البيانات اإلكرتونياً، وتقنية التقاط 

الأحرف، وعمليات الإتاحة.

ال�شحة جتري 398,902 فح�س ك�شفت عن 882 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا و2,294 حالة �شفاء
••   اأبوظبي- وام:

وزيللادة نطاق  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  متا�سيا مع خطة 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
19" واملخالطني لهم وعزلهم ..  "كوفيد -  بفريو�س كورونا امل�ستجد 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 398،902 فح�س جديد خالل ال�ساعات الل 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24
والفح�س  التق�سي  اإجلللراءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س  تقنيات 
الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  الدولة  يف 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات  882 حالة  عن 
خمتلفة، وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 873،092 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،292 
حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س تعازيها 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
2،294 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  الللوزارة عن �سفاء  اأعلنت    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 813،926 حالة.

ال�شحة تعلن تقدمي 21,433 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية 

•• اأبوظبي-وام: 

من  جرعة   21،433 تقدمي  عن  املجتمع  ووقللايللة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 الل  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   23،977،442 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلللرعللات 

توزيع اللقاح 242.43 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

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

�شفري الدولة يبحث تعزيز التعاون مع 
وزير العلوم والتكنولوجيا الأرجنتيني

•• اأبوظبي-وام:

والتكنولوجيا  العلوم  وزيللر  فيلمو�س،  فريناندو  دانييل  معايل  ا�ستقبل 
والبتكار الأرجنتيني، �سعادة �سعيد عبداهلل القمزي، �سفري الدولة لدى 
اللللوزارة يف  الللذي جللرى يف مقر  اللقاء  الأرجنتني. ومّت خللالل  جمهورية 
العلوم  جمللالت  يف  الللتللعللاون  تعزيز  �سبل  بحث  اآيللر�للس  بوين�س  العا�سمة 
الهتمام  ذات  موا�سيع  اإىل  بالإ�سافة  العلمي،  والبحث  والتكنولوجيا 
امل�سرتك. واأكد الطرفان على دفع العمل امل�سرتك قدماً من اأجل النهو�س 
بالعالقات الثنائية وزيللادة حجم التعاون بني دولة الإمللارات وجمهورية 

الأرجنتني يف املجالت احليوية مبا يعود بالفائدة على م�سالح البلدين.

خليفة الرتبوية  : البتكار ركيزة نهو�س التعليم يف اخلم�شني املقبلة 

•• اأبوظبي –الفجر: 

جلائزة  اللللعلللاملللة  الأمللللانللللة  اأكللللللدت 
اأهمية  علللللللى  اللللرتبلللويلللة  خللللليللفللة 
البللتللكللار يف بللنللاء املللحللتللوى املعريف 
التطور  ملواكبة  وتهيئته  للطالب 
الع�سر  يلل�للسللهللده  اللللللذي  الللعلللللمللي 
دولة  متيز  اإىل  م�سرية  الللرقللمللي، 
الإمللللللللللارات اللللعلللربللليلللة امللللتلللحلللدة يف 
�ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  طللرح 
املجالت  جميع  تغطي  لللالبللتللكللار 
وت�ست�سرف  الللدولللة  يف  التنموية 
عرب  املللقللبلللللة  اخلللملل�للسللني  م�ستقبل 

البتكار . 
جللللللللللاء ذلللللللللللك خللللللللللالل اجلللللللللل�للللسللللة 
الأمانة  نظمتها  الللتللي  احللللواريلللة 
بعنوان  بعد  عللن  للجائزة  الللعللامللة 
البتكار  م�ستقبل  ا�للسللتلل�للسللراف   "
للخم�سني املقبلة " ، وحتدث فيها 
كللل مللن الللدكللتللورة اآمللنللة ال�سحاك 
الرعاية  لللقللطللاع  امللل�للسللاعللد  الللوكلليللل 

ي�سهده ع�سر املعرفة .
دور  اإىل  اللل�للسللحللاك  د.  واأ�للللسللللارت 
املللللواهللللب  البللللتللللكللللار يف اكلللتللل�لللسلللاف 
وتعزيز  ورعلللايلللتلللهلللا  اللللطلللالبللليلللة 
القدرات الإبداعية لدى الطالب يف 
خمتلف املراحل الدرا�سية، م�سرية 
على  تللعللمللل  وهلللي  اللللللوزارة  اأن  اإىل 
التعليم  بيئة  يف  البللتللكللار  تر�سيخ 
اإمنا ت�ستند اإىل املنظومة الوطنية 
ال�سدد طرحت  لالبتكار، ويف هذا 
الوزارة برامج عديدة لن�سر ثقافة 
ومن  الرتبوي  امليدان  يف  البتكار 
بينها : برنامج �سناع التغيري وهو 
ويوؤهل كل  للطلبة  برنامج موجه 
العمل،  �سوق  يف  لالنخراط  منهم 
للعلوم  الوطني  املهرجان  وكذلك 
وبرنامج  والبتكار،  والتكنولوجيا 
مواهب  ي�ستك�سف  الللللذي  روائلللللع 
والفنون  امل�سرح  يف  الفنية  الطلبة 
مناهزات  وبرنامج  عامة،  ب�سورة 
الذي يعترب اأحد الربامج احليوية 

جللعلللللت ملللن حملللور البللتللكللار اأحد 
املللعللايللري الأ�للسللا�للسلليللة الللتللي يللتللم يف 
املر�سحة  الأعللمللال  اإجلللازة  �سوءها 
اإميانا من  وذلللك  باجلائزة،  للفوز 
اجلللائللزة بلللاأن البللتللكللار هللو العمود 
خطط  اإليه  ت�ستند  الللذي  الفقري 
وبرامج تطور منظومة التعليم يف 

الدولة واملنطقة والعامل . 
الدكتور  اأ�للسللار  اجلل�سة  بللدايللة  ويف 
اأهمية  اإىل  اللللقلللطلللريي  حملللملللود 

الرتبية  بللللللوزارة  اللللقلللدرات  وبلللنلللاء 
والتعليم، ونفلة اخلاطري الفائزة 
بجائزة خليفة الرتبوية يف جمال 
التعليمية  والللربامللج  امللل�للسللروعللات 
حممود  الدكتور  واأدارهللا  املبتكرة، 
التحكيم  جلللنللة  ع�سو  الللقللطللريي 

بجائزة خليفة الرتبوية . 
اأمل العفيفي الأمني العام  واأكدت 
جللللائلللزة خللللليللفللة اللللرتبلللويلللة على 
اأهللملليللة هللللذه اجلللللل�للسللة احللللواريلللة 
اللللتلللي تلل�للسللتللعللر�للس اللللتلللطلللور اللللذي 
دولة  يف  البللتللكللار  خللارطللة  �سهدته 
برعاية  املتحدة  العربية  الإمللارات 
هذا  اأوللللت  التي  الر�سيدة  القيادة 
وجعلته  كلللبلللرياً  اهللتللمللامللاً  امللللحلللور 
الللركللائللز الأ�للسللا�للسلليللة لأجندة  اأحلللد 
 ،2021 الللللوطللللنلللليللللة  اللللتلللنلللمللليلللة 
ومئوية الإمارات 2071، م�سرية 
الرتبوية  خليفة  جللائللزة  اأن  اإىل 
وانللطللالقللاً مللن ر�للسللالللتللهللا يف ن�سر 
الرتبوي  امليدان  يف  التميز  ثقافة 

العملية  يف  البللللللتللللللكللللللار  ودور 
وما  اجلامعي  ب�سقيها  التعليمية 
الإبداع  اآفللاق  قبل اجلامعي، وفتح 
عنا�سر  خمللتلللللف  اأمللللللام  والللتللملليللز 
اللللعلللمللللللليلللة الللتللعللللليللملليللة لإطللللللالق 
التي  املبتكرة  واملللبللادرات  امل�ساريع 
تعزز من جودة الأداء التعليمي يف 

خمتلف املراحل الدرا�سية .
الدكتورة  قلللدملللت  جللانللبللهللا  ومللللن 
حول  �ساملة  روؤيللة  ال�سحاك  اآمنة 
دولة  ت�سهده  الللذي  البتكار  مناخ 
الإمللارات العربية املتحدة، م�سرية 
اإىل حر�س وزارة الرتبية والتعليم 
على اأن يكون البتكار اأحد الركائز 
التعليم  م�سرية  لتطور  الأ�سا�سية 
ال�سحاك  وقلللدملللت   ، اللللدوللللة  يف 
عر�ساً علمياً حول دور البتكار يف 
تطوير الربامج واملناهج الدرا�سية 
للطالب  معريف  حمتوى  وتللقللدمي 
ميللكللنلله مللن الللتللفللاعللل مللع التطور 
اللللعلللللللملللي واللللتلللكلللنلللوللللوجلللي الللللذي 

التطور  علللللى  الطلللللالع  للللللطللالللب 
العامل  دول  مللن  علللدد  يف  الللعلللللمللي 
الربنامج  املتقدمة، وقد مثل هذا 
اأحللللد الأ�لللسللل�لللس الللللبللللارزة يف متكني 
احل�ساري  التوا�سل  مللن  الطلبة 
والهيئات  املللوؤ�للسلل�للسللات  كلللربى  ملللع 
عزز  ما  وهللو  املتخ�س�سة  الدولية 
لدى الطالب الطالع على التطور 

العلمي والتقني بها. 
ا�للسللتللعللر�للسللت نفلة  ومللللن جللانللبللهللا 
اخلللاطللري ملل�للسللروع " جلللودة حياة 
الطلبة ، وما قدمته اخلاطري من 
ابتكار يف �سناعة املحتوى التعليمي 
املتحركة  اللللر�لللسلللوم  بلللا�لللسلللتلللخلللدام 
للطلبة، م�سرية اإىل اأهمية احتواء 
الطالبية  التكنولوجية  الللربامللج 

الوطنية  املللنللتللخللبللات  تلل�للسللكلليللل  يف 
العلوم،   تللخلل�للسلل�للسللات  يف  الللعلللللملليللة 
العربية،  واللللللغللة  والللريللا�للسلليللات،  
وغلللريهلللا ملللن الللتللخلل�للسلل�للسللات التي 
وتعزز  للطالب  وا�سعًة  اآفاقاً  تفتح 
البللتللكللار يف تطوير  اأ�للسلل�للس  لللديلله 
طرق واأ�ساليب التدري�س والتعامل 

مع هذه املواد العلمية . 
اجلل�سة  خلللللللالل  تللللطللللرقللللت  كللللمللللا 
ال�سطناعي  الللذكللاء  �سل�سلة  اإىل 
الللتللي طللرحللتللهللا وزارة  والللللروبللللوت 
الرتبية والتعليم للطلبة وحظيت 
باهتمام كبري من خمتلف عنا�سر 
امللليللدان الللرتبللوي، بللالإ�للسللافللة اإىل 
بللرنللامللج �للسللفللراوؤنللا والللللذي يعترب 
تتيح  التي  احليوية  الربامج  اأحللد 

التعلم  عمليات  م�سرية  ل�ستكمال 
تلعب  حيث  بعد،  عن  اأو  ح�سوريا 
فعاًل  دوراً  احلديثة  التكنولوجيا 
للغاية يف ا�ستمرارية تعلم الطلبة 
واهوائهم  ملليللولللهللم  حلل�للسللب  علللللى 
متكاملة  مدر�سية  م�ساريع  بعمل 
من  الطلبة  فيها  يبدع  امللللواد  بللني 
ريا�سية  فيزيائية  لغوية  جللوانللب 
الطالب  يللجللعللل  ملللا  وهلللللذا  فللنلليللة، 
يتعلمه  الللذي  املحتوى  �سانع  هللو 
له  اأقللللرب  تللكللون  مللهللارات  فيك�سبه 
مما اإذا كانت ملقنه له عرب املعلم، 
التعلم  ا�للسللتللمللراريللة  يللكللون  ومللنلله 
مكان  ول  زملللان  يحدها  ل  قائمة 
وتلل�للسللري بللخللطللى ثللابللتللة حللتللى وقت 

الأزمات .

التميز  لن�شر  اجلائزة  ر�شالة  يف  الأ�شا�شية  الركائز  اأحد  البتكار   : العفيفي  • اأمل 
الطالبية  املواهب  ورعاية  اكت�شاف  يف  لالبتكار  حيوي  دور  ال�شحاك:  • اآمنة 

امل�شتقبل  مواكبة  على  قدراته  يعزز  للطالب  معريف  حمتوى  ابتكار   : اخلاطري  • نفلة 

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1360/2021/211 تنفيذ عقاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

بلله وقدره  املللنللفللذ  املللبلللللغ  بلل�للسللداد   ، عللقللاري جللزئللي   786/2021 رقلللم  الللدعللوى  اللل�للسللادر يف  احلللكللم  تنفيذ   : التنفيذ  مللو�للسللوع 
)2817982.03 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار - ذ م م   
عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - منطقة جبل على - مبنى دبي لال�ستثمار - فاك�س رقم : 048851007 هاتف : 

 info@alserkallawfirm.ae  : امييل   -  1521766151  : مكاين   -  111485 ب  �س   -   048851188
املطلوب اإعالنه : املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�س - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكللل الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 2817982.03 درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بالإ�سافة اىل بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني طريف التداعي 
2008/2/27 وما يرتتب على الف�سخ من اثار والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�سوع الإتفاقية الكائن يف :  واملوؤرخة 
وادي ال�سفا 2 ، رقم الر�س 1430 - رقم العقار : 523 الطابق اخلام�س - املبنى رقم 2 - ا�سم املبنى : مزايا 10-ب( واملبني 
امللكية والزامهما بت�سليم العقار املوؤجر للمدعية خالية من ال�سخا�س وال�سواغل وباحلالة التي كان  احلدود والأو�ساف ب�سند 
عليها وقت التعاقد.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

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

املنظورة يف : دائرة  التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2008/668 مدين كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )250384 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : املكتب الهند�سي املحلي وميثلها ال�سيد/ ايهاب احمد فتحي عبداحلميد علي  

 عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - خلف مركز �سرطة بردبي - بناية ال ثاين - الطابق ال�ساد�س - مكتب رقم  615  
املطلوب اإعالنه : 1 - �سركة جمموعة �سي �سف اف زد �سي  وميثلها رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد/ فرانكو 

فافيال - �سفته : منفذ �سده
اأقام عليكللل الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع الإعالن : قد 

املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   250384
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

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

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم  185  
املنفذ به وقدره  املبلغ  ب�سداد  2021/2275 نزاع جتللاري،  الدعوى رقم  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 

)12907 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : اإكوولد مينا )م م ح( - عنوانه : الإمللارات ، ال�سارقة ، املجاز 3 ، بناية العوي�س - �سارع اخلان - طابق 

 info@frangulf.ae : امليزانني - هاتف رقم : 0504242011 - 0525878450 - الربيد اللكرتوين
وميثله  : ح�سن عا�سور ح�سن عبداهلل املال

املطلوب اإعالنه : 1 - كيمي تك م د م �س - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكللل الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 112907 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(
 يف الإ�شتئناف رقم 2365/2021/305 ا�شتئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة الإ�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87  
2021/425 جتاري جزئي  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : الدعوى  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
م�ستاأنف  : يا�سو ياما�ساكي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع 
البراج ، باي �سكوير 1 ، قرب بنك الإمارات دبي الوطني ، بناية رقم  11 ، مكتب رقم 502  

وميثله : �ساره عبداهلل غامن احمد عبدالقادر  
املطلوب اإعالنه : 1 - تاكاهريو كياما - �سفته : م�ستاأنف �سده   

قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/425 جتاري جزئي.  
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2022/2/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  جل�سه  لها  وحللددت 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

Date 19/ 2/ 2022  Issue No : 13473
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 19/ 2/ 2022  Issue No : 13473
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 19/ 2/ 2022  Issue No : 13473
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

Invitation 
to the First Expert Meeting.

70522Date 19/ 2/ 2022  Issue No : 13473
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 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

خالل  البتكار" 2022  "اأ�سبوع  فعاليات  دبللي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظم 
الفرتة من 22 اإىل 28 فرباير يف خيمة البتكار يف مبنى الهيئة الرئي�سي 
ابتكاراتها يف  واأبللرز  اأحللدث  على  ال�سوء  الهيئة  وت�سلط  اأفرعها.  وعللدد من 
جمالت الطاقة ال�سم�سية واملتجددة واخلدمات الرقمية الذكية اإ�سافة اإىل 
التقنيات التي طورتها الهيئة اعتماداً على تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة 
لرت�سيخ مكانتها بو�سفها واحدة من اأبرز املوؤ�س�سات اخلدماتية حول العامل 

واأكرثها متيزاً يف جميع املجالت. 
وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق توجيهات القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
البتكار  يف  لال�ستثمار  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
كلللوادر وطنية  لللتللدريللب وجتهيز  البللتللكللار  على  بيئة عمل حمللفللزة  وتللوفللري 
املت�سارعة ور�سم م�ستقبل  العاملية  وامل�ستجدات  التغريات  ملواكبة  متخ�س�سة 
بحلول  العامل  يف  دولللة  اأف�سل  لتكون  املقبلة  عاماً  اخلم�سني  خالل  الدولة 
منهج  ت�سكل  التي   10X دبللي  مللبللادرة  و�سمن   .2071 الللعللام  يف  مئويتها 
ت�سبق  وجعلها  امل�ستقبل  ريللادة  نحو  بللالإمللارة  لالنتقال  دبللي  حلكومة  عمل 
املفاهيم  �سياغة  واإعللادة  احلكومي  البتكار  عرب  �سنوات  بع�سر  العامل  مدن 
رائللدة عاملياً  اأن تكون موؤ�س�سة  روؤيتها يف  اإطللار  العمل ويف  التقليدية لآليات 

م�ستدامة ومبتكرة ت�سهم الهيئة يف النتقال بدبي نحو ريادة امل�ستقبل عرب 
اإعادة �سياغة املفاهيم التقليدية لآليات العمل." واأ�سار اإىل اأن اإقامة "اأ�سبوع 
فر�سة  ي�سكل  دبي   2020 اإك�سبو  2022" بالتزامن مع معر�س  البتكار 
ابتكارات  جانب  اإىل  املبتكرة  الهيئة  مللبللادرات  على  اللللزوار  ماليني  لإطللالع 
القيادة  جهود  على  ال�سوء  وت�سليط  واملحلية  الحتادية  احلكومية  اجلهات 
التعاون بني القطاعني  الر�سيدة لرت�سيخ ثقافة البتكار احلكومي وتعزيز 
احلكومي واخلا�س واملوؤ�س�سات الأكادميية يف جمال ابتكار حلول م�ستدامة 
الهيئة  وتلتزم  والقادمة.  احلالية  لالأجيال  اإ�سراقاً  اأكرث  م�ستقبل  ل�سمان 
ل  والبتكار  ال�ستدامة  تعزيز  يف  دبي   2020 اإك�سبو  مو�سوعات  بتحقيق 

�سيما واأن الهيئة �سريك الطاقة امل�ستدامة الر�سمي للمعر�س.
يذكر اأن الهيئة �ساركت اأي�ساً يف معر�س البتكار الذي نظمه مركز حممد 

2020 دبي  اإك�سبو  املهرجان" يف  "حديقة  بن را�سد لالبتكار احلكومي يف 
اأبرز م�سروعاتها ومبادراتها  الهيئة  وا�ستعر�ست  16 فرباير.  اإىل  من 11 
للف�ساء  دبللي  وملليللاه  كهرباء  هيئة  وبرنامج  البتكار  مركز  ومنها  املبتكرة 
"ديوا  مللثللل  للهيئة  الللتللابللعللة  اللل�للسللركللات  ملل�للسللاريللع  جللانللب  دي" اإىل  "�سبي�س 
اإك�س وديجتال  "مورو" واإنفرا  الرقمية" ومركز البيانات للحلول املتكاملة 
مراكز  يف  املعلومات  تقنية  اأجللهللزة  لتربيد  بال�سائل  التربيد  ونللظللام  اإكلل�للس 

البيانات وم�سروع الطباعة ثالثية الأبعاد.
عمل  ور�للس  ح�سور  دبللي   2020 اإك�سبو  معر�س  للللزوار  الهيئة  اأتللاحللت  كما 
ك�سناعة  الللرابللعللة  ال�سناعية  الللثللورة  مللو�للسللوعللات  حللول  متللحللورت  متنوعة 
الروبوتية  والأمتتة   2050 النظيفة  للطاقة  دبي  وا�سرتاتيجية  امل�ستقبل 

والعديد غريها.

كهرباء ومياه دبي تنظم اأ�شبوع البتكار 2022

•• دبي -وام:

ال�سلع  للجنة  التنفيذي  املكتب  عللقللده  اللللذي  امللتقى  اأعللمللال  اأملل�للس  اختتمت 
ملجل�س  العامة  الأمانة  مع  بالتعاون  والت�سدير  ال�سترياد  لرقابة  اخلا�سعة 
الأملللوال  غ�سل  ملواجهة  التنفيذي  واملكتب  العربية  اخلليج  للللدول  الللتللعللاون 
ومتويل الإرهاب بعنوان العقوبات املالية امل�ستهدفة - مكافحة متويل الإرهاب 

وانت�سار الت�سلح.
�سارك يف امللتقى - الذي ا�ستمر يومني يف جناح فزعة باإك�سبو 2020 دبي- 
وفلللود مللن دول جمل�س الللتللعللاون، وخلللرباء مللن فللريللق الللر�للسللد الللتللابللع لالأمم 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  بعثة  ومن  املعنية،  الوطنية  واجلهات  املتحدة، 
واملعهد امللكي للدرا�سات يف اململكة املتحدة، ومن القطاع اخلا�س - املوؤ�س�سات 
املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة امل�سجلة اأو املرخ�سة لدى اجلهات 

الرقابية يف الدولة.
املايل  العمل  جمموعة  مبعايري  امل�ساركة  اجلهات  توعية  اإىل  امللتقى  ويهدف 

"فاتف" واآليات تطبيق العقوبات املالية امل�ستهدفة وفق قرارات جمل�س الأمن 
اأهمية  على  والتاأكيد  الت�سلح،  وانت�سار  الإرهللللاب  متويل  مبكافحة  املتعلقة 
واأهمية  املمار�سات،  واأف�سل  واخللللربات  املعلومات  تبادل  يف  الللدويل  التعاون 

التن�سيق الوطني بني اجلهات احلكومية املعنية يف هذا اجلانب.
ورحب �سعادة طالل الطنيجي مدير املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع يف الكلمة 
الفتتاحية للملتقى ب�سعادة الدكتور جوهر النفي�سي - رئي�س جمموعة العمل 
اأفريقيا يف دورتها احلالية، وباخلرباء  ال�سرق الأو�سط و�سمال  املايل ملنطقة 
الدولة،  يف  املعنية  احلكومية  واجلهات  التعاون  جمل�س  دول  من  وامل�ساركني 
للجميع  متمنياً  املحددة،  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات  ومن 

التوفيق وحتقيق ال�ستفادة املرجوة من جل�سات امللتقى.
انطالقاً  املكتب  ينظمه  الذي  نوعه  الأول من  يعد  امللتقى  باأن  �سعادته  وذكر 
من دوره كمن�سق وطني للعقوبات املالية امل�ستهدفة، وياأتي �سمن �سل�سلة من 
�سبيل  يف  الوطنية  اجلهات  احتياجات  وتلبية  الللقللدرات  بناء  لدعم  الللربامللج 
العمل  الأمللن ومعايري جمموعة  قللرارات جمل�س  تنفيذ  المتثال يف  حتقيق 

اإىل  اإ�سافة  امل�ستهدفة،  املالية  بالعقوبات  املتعلقة  تلك  "فاتف" خا�سة  املايل 
والتعرف على م�ستجدات وطرق مكافحة متويل اجلماعات  اخلللربات  تبادل 

الإرهابية مبا يف ذلك داع�س وتنظيم القاعدة.
الأطر  اإىل و�سع  املا�سية  ال�سنوات  الإملللارات خللالل  دولللة  " �سعت   : واأ�للسللاف 
الت�سريعية الالزمة ل�سمان تلبية املتطلبات الدولية يف جمال مكافحة متويل 
املايل  النظام  حماية  بهدف  امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  وتطبيق  الإرهللللاب 
وامل�سريف من مترير اأي عمليات قد ترتبط باأن�سطة اأو عمليات اإرهابية، حيث 
قامت دولة الإمارات باإ�سدار جمموعة من الت�سريعات منها القانون الحتادي 
رقم 20 ل�سنة 2018 يف �ساأن مواجهة جرائم غ�سل الأموال ومكافحة متويل 
الت�سغيلية  الأطللر  والللذي و�سع  امل�سروعة،  التنظيمات غري  الإرهللاب ومتويل 
العالقة  ذات  الأمللن  قلللرارات جمل�س  وتبني  هللذه اجلرمية  ملكافحة  الللالزمللة 
مبكافحة الرهاب ومتويله، ليتبعه �سدور قرار جمل�س الوزراء رقم 20 ل�سنة 
2019 والذي مت حتديثه يف عام 2020 بقرار رقم 74 يف �ساأن نظام قوائم 
الإرهاب وتطبيق قرارات جمل�س الأمن املتعلقة مبنع وقمع الإرهاب ومتويله 

ووقف انت�سار الت�سلح ومتويله والقرارات ذات ال�سلة، والذي ت�سمن تو�سيح 
الفوري لالأموال  التجميد  والقطاع اخلا�س ل�سمان  الوطنية  اأدوار اجلهات 
املحلية  الإرهلللاب  قائمة  على  مللدرجللة  وكيانات  لأفلللراد  تعود  التي  والأ�للسللول 

وقائمة اجلزاءات املوحدة ملجل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة".
امل�ستهدفة  املالية  العقوبات  اإدارة  مدير  املناعي  را�سد  �سعادة  اأكللد  جانبه  من 
ملجل�س  العامة  الأمللانللة  مللع  ال�سراكة  اأن  ال�سلع  للجنة  التنفيذي  املكتب  يف 
الللتللعللاون للللدول اخلللللليللج الللعللربلليللة وملل�للسللاركللة جمللمللوعللة الللعللمللل امللللايل ملنطقة 
تعترب  التعاون  جمل�س  دول  عن  وممثلني  اأفريقيا  و�سمال  الأو�للسللط  ال�سرق 
وا�ستعرا�س  اخلللربات  تنوعا يف  �سهدت جل�ساته  للملتقى، حيث  قيمة  اإ�سافة 
اأف�سل املمار�سات، والتي تهدف يف املح�سلة اإىل كيفية رفع ن�سبة الوعي ب�ساأن 
الإرهاب  النا�سئة عن متويل  املخاطر  امل�ستهدفة واحلد من  املالية  العقوبات 
امل�سروعة،  الأعمال غري  الفرتا�سية يف  الأ�سول  وا�ستخدام  الت�سلح  وانت�سار 
بالإ�سافة اإىل التعرف على النهج املتبع لدى الدول امل�ساركة وتعزيز ال�سراكة 

خا�سة يف تقييم خماطر متويل انت�سار الت�سلح.

اختتام اأعمال ملتقى العقوبات املالية امل�شتهدفة - مكافحة متويل الإرهاب وانت�شار الت�شلح

•• العني-الفجر: 

جائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار يف جامعة الإمارات العربية املتحدة هي املن�سة 
الرئي�سية لإ�سراك الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني الذين يدعمون 
البتكارات احلالية واجلديدة  يعمق  الذي  والبحث  الإبداعي،التو�سع،  التفكري 
العربية  الإملللللارات  الللتللحللديللات يف  ملللواجللهللة  لللتللقللدمي حلللللول مبتكرة ومللتللطللورة 
النمو  تعزيز  على  وقدرته  بالبتكار  الوعي  زيللادة  اإىل  امل�سابقة  تهدف  املتحدة. 
املتحدة  العربية  الإملللارات  دولللة  للتحديات يف  وتقدمي حلول  الأعللمللال  وريلللادة 
املائية،  املللوارد  ال�سحة،  التعليم،  النقل،  املتجددة،  الطاقة  التالية:  املجالت  يف 

الف�ساء، التكنولوجيا، البتكار الجتماعي، والبتكار الإداري.
وقال الدكتور اأحمد مراد، النائب امل�سارك للبحث العلمي يف اجلامعة، اإن اجلائزة 
تاأتي ا�ستجابة لال�سرتاتيجية الوطنية لتعزيز البتكار والبحث العلمي، والتي 
جميع  يف  والعلمي  املوؤ�س�سي  البتكار  ثقافة  تعزيز  اإىل  الأوىل  بالدرجة  تهدف 
املجالت. واأ�ساف: "ح�سلت اجلائزة احلالية على 106 تر�سيحات يف جمالت 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لفئات  الوطنية  ال�سرتاتيجية  على  املعتمد  البتكار 

والطالب واملوظفني باإجمايل 235 م�ساركاً بينهم 128 طالباً. 
بعد عملية الفرز، متت املوافقة على 91 طلباً للتقييم النهائي من قبل جلنة 
جوائز  من   27 اأ�سل  من   13 اختيار  عن  التقييم  نتائج  واأ�سفرت  التحكيم. 
املياه،  جمللالت  يف  طالبية  م�ساريع   7 فللازت  حيث  املعتمدة،  الأعلللللى  الرئي�س 
الطاقة املتجددة، النقل، التكنولوجيا، البتكار الإداري، ال�سحة. وهو ما يعادل 
54 باملئة من اإجمايل اجلوائز الفائزة، فيما فازت 4 م�ساريع من اأع�ساء هيئة 
املتجددة،  الطاقة  املياه،  م�سادر  والتكنولوجيا،  ال�سحة  جمالت  يف  التدري�س، 

وفاز م�سروعان للموظفني يف جمالت ال�سحة والتكنولوجيا.
واأكد النائب امل�سارك للبحث العلمي على اأن اإدارة اجلامعة  ومن خالل الدعم 
رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  -امل�ست�سار  ن�سيبة  زكي  معايل  قبل  من  املبا�سر 
الأثر  له  كان  اجلامعة،  يف  العليا  والإدارة  للجامعة-  الأعلى  الرئي�س  الدولة، 
الفر�سة  اأتاحت  التي  امل�ساركة   قاعدة  وتو�سيع  بهذه اجلائزة  الكبري لالرتقاء 
اأفكارهم  تدري�س وطلبة وموظفني  لإطللالق  اأع�ساء هيئة  الباحثني من  اأمللام 

وابتكاراتهم العلمية نحو ا�ست�سراف اآفاق امل�ستقبل.
 و فاز  جائزة الرئي�س الأعلى لالبتكار يف جامعة الإمارات  هذا العام كال من:

 �سابرة حار�س، اأ.د. علي ح�سن املرزوقي، "م�سادر املياه"، 
حم�سن رازا، اأ.د. با�سم اأبو جدايل" الطاقة املتجددة “

ا�سني ماداثوديكا ، برا�سانثي اأ�سيكولت " النقل"، 
حنان فكري خربا�س، جواهر �سيف الغفلي، عائ�سة فهد الرئي�سي، �سم�سة �سلطان 

ال�سعدي "التكنولوجيا".
 بلقي�س الربيكي، تيتيانا هبوزا، د. فكري خربا�س "البتكار الإداري" 

 حممد ذي�سان اخرت، وقا�س بابا"ال�سحة"، 
حممد عثمان عبد الغني ، "�سحة".

د.حممد نور الطراونة ، "الطاقة املتجددة".  ، اإقبال  د.حممد   ، علي  " لبيب 
اأ.د عبد اهلل حمبوب ، "�سحة".
 اأ.د.عمرو اأمني ، "تكنولوجيا".

 اأ.د. حكيم �سايبي ، "موارد املياه " 
ح�سن حممد ح�سن عبداهلل ، "�سحة". 

م. مثنى اأحمد عزيز ود. وليد خليل اأحمد "تكنولوجيا".

لالبتكار الأعلى  الرئي�س  م�شابقة  يف  ي�شاركون  الإمارات  جامعة  من  وطالبة  طالبًا   128

دعوة �إىل �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوية
ل�شركة �لريان لال�شتثمار )�شركة م�شاهمة خا�شة(

12:00 يوم �الثنني �ملو�فق 7 مار�س 2022  يف مبنى �شركة �لقدرة �لقاب�شة - باأبوظبي  pm وذلك يف متام �ل�شاعة
12:00 يوم   pm �إد�رة �شركة �لريان لال�شتثمار �س.م.خ بدعوتكم �إىل ح�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوية �لذي �شينعقد يف متام �ل�شاعة  يت�شرف جمل�س 

�الثنني �ملو�فق7 مار�س 2022 وذلك يف مبنى �شركة �لقدرة �لقاب�شة �لطابق �ل�شاد�س باأبوظبي للنظر يف جدول �الأعمال �لتايل:

�ل�شنوية �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  �أعمال  • جدول 
1- �ملو�فقة على تق�شري مدة �إعالن �لدعوة للجمعية �لعمومية من 21 يوم �إىل 12 يوم.

2- �شماع �لتقرير �ل�شنوي ملجل�س �الإد�رة عن ن�شاط �ل�شركة وعن مركزها �ملايل خالل �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 و�لت�شديق عليه.
3- �شماع تقرير مدققي �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 و�لت�شديق عليه.

4- مناق�شة ميز�نية �ل�شركة وح�شاب �الأرباح و�خل�شائر لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 و�لت�شديق عليه.
5- مناق�شة مقرتح جمل�س �الإد�رة ب�شاأن عدم توزيع �أرباح عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2021 .

6-  مناق�شة مقرتح جمل�س �الإد�رة ب�شاأن عدم توزيع مكافاة الأع�شاء جمل�س �الإد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2021.
7-  �إبر�ء ذمة �أع�شاء جمل�س �الإد�رة ومدققي ح�شابات �ل�شركة عن �مل�شوؤولية عن �أعمالهم خالل �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف  31 دي�شمرب 2021

8- تعيني �أو �إعادة تعيني مدققي �حل�شابات لعام 2022 وحتديد �أتعابهم.
9- مناق�شة ��شتقالة �ع�شاء جمل�س �الد�رة

10- �إنتخاب �ع�شاء جمل�س �د�رة جديد

�إعالن عن فتح باب �لرت�شيح لع�شوية جمل�س �إد�رة �شركة �لريان لال�شتثمار �شركة م�شاهمة خا�شة. 
يت�شرف جمل�س �إد�رة �شركة �لريان لال�شتثمار - �شركة م�شاهمة خا�شة - باإعالم �ل�شادة �مل�شاهمني عن فتح باب �لرت�شيح لع�شوية جمل�س �إد�رة �ل�شركة وذلك خالل 
�لفرتة من يــــوم �الحد �ملو�فق 20 فرب�ير 2022 حتـى يــــوم �لثالثاء �ملو�فق 1 مار�س 2022 وعلى كل من يتو�فر فيه �شروط �لرت�شح)�ملبينة �دناه( لع�شوية جمل�س 
�الإد�رة �أن ير�شح نف�شه لع�شوية �ملجل�س مبوجب طلب يتقدم به �إىل �إد�رة �ل�شركة يف مقرها �لرئي�شي �لكائن يف: �إمارة �بوظبي �شارع �ل�شالم بناية �شري�ميك ر��س 

�خليمة ، هاتف رقم: 026666332.

وفقا لنموذج �لرت�شح �ملتوفر لدى �ل�شركة و�لذي يت�شمن نبذة تعريفية عن مقدمه و�شفة �لع�شوية �لتي يرغب يف تر�شيح نف�شه على �أ�شا�شها.

�شروط عامة للرت�شح:
�أع�شاء. ثالثة  �الإد�رة  جمل�س  لع�شوية  �نتخابهم  �ملطلوب  �الأع�شاء  • عدد 

�ملادة رقم )13( من �لقر�ر �لوز�ري رقم )539( ل�شنة  �أيام من تاريخ �الإعالن وذلك وفقا حلكم  • �شيظل باب �لرت�شح لع�شوية جمل�س �الإد�رة مفتوحا ملدة )10( 
�لتجارية. �ل�شركات  قانون  الأحكام  �ملنفذة  �خلا�شة  �مل�شاهمة  �ل�شركات  �شو�بط  ب�شاأن   2017

�لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �الإحتادي  �لقانون  يف  �لو�ردة  �ل�شروط  عليه  تنطبق  �أن  �الإد�رة  جمل�س  لع�شوية  نف�شه  ير�شح  فيمن  • ي�شرتط 
وتعديالته و�لقر�ر�ت �ملنفذة له مبا يف ذلك �لقر�ر �لوز�ري رقم )585( ل�شنة 2018 ب�شان حوكمة �ل�شركات �مل�شاهمة �خلا�شة.

�آخر. ل�شخ�س  تر�شحه  عن  �لتنازل  �لرت�شح  باب  غلق  بعد  للمر�شح  يجوز  • ال 
.2022 مار�س   2 بتاريخ  لل�شركة  �لرئي�شي  باملقر  �ملوجودة  �الإعالنات  لوحة  يف  بالرت�شح  �خلا�شة  وبياناتهم  �ملر�شحني  �أ�شماء  بن�شر  �ل�شركة  • �شتقوم 

�لرت�شيح. باب  غلق  بعد  �ملر�شحني  �أ�شماء  بقائمة  �القت�شاد  وز�رة  مو�فاة  • �شيتم 

مالحظات :
�أع�شاء جمل�س �الإد�رة  �أن تنيبو� عنكم من تختارونه من غري  2021 وتعديالته، يجوز لكم  1- وفقا للمادة )178( من قانون �ل�شركات �لتجارية رقم )32( لعام 
حل�شور �جتماع �جلمعية �مل�شار �إليه �أعاله مبقت�شى توكيل. وي�شرتط ل�شحة �لتوكيل �أن يكون �شادر� على منوذج �لتوكيل �ملرقم �ل�شادر عن �ل�شركة �ملرفق لكم و�شوف 
لن يعتد باي توكيل �آخر ما مل يكن موثقا من قبل �لكاتب �لعدل. ويجب �أال يكون �لوكيل حائزً� بهذه �ل�شـفة على �أكرث من )5 %( من ر�أ�س مال �ل�شركة فيما عد� 

�الأ�شخا�س �العتبارية )وميثل ناق�شي �الأهلية وفاقديها �لنائبني عنهم قانونا مثل و�لد �لقا�شر �أو �لو�شي  �ل�شرعي(.
2- �شيكون �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �شحيحا �إذ� ح�شره عدد من �مل�شاهمني ميثلون )50 %( من جمموع ر�أ�س مال �ل�شـركة، و�إذ� مل يكتمل �لن�شاب �لقانوين 

لهذ� �الجتماع ف�شـوف ينعقد �الجتماع �لثاين يوم �الثنني �ملو�فق:2022/3/14  يف ذ�ت �لزمان و�ملكان مبن ح�شر.
2021 يف مكان  3- ميكن �حل�شول على ن�شخة كاملة من �لتقرير �ل�شنوي ملجل�س �الإد�رة ون�شخة من تقرير مدققي �حل�شابات لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 

�نعقاد �الجتماع. 
4- �شوف يتم ت�شجيل �مل�شاهمني من �ل�شـاعة 12:00 ع�شـر�أ �إىل �ل�شاعة 12:45 ظهر� وذلك يوم �الثنني �ملو�فق:2022/3/7  يف مقر �شركة �لقدرة �لقاب�شة �لطابق 

�ل�شاد�س باأبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
جمل�س �الد�رة

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 10/2022/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : 

طالب الإعللالن : مركز دبي لتوريد مللواد البناء - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : 
طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهما : 1- كيو اي كون�سرتكت للمقاولت �س ذ م م ، 2- قا�سم حممد 
حممود اجلبايل - �سفتهما  بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهللم اىل طالب  وقللدره )31512.45(  به  املنفذ  املبلغ 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

اعالن بالن�شر 
يف املنازعة رقم 225/2022/460 نزاع مدين  

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751  
مو�سوع املنازعة : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واعالن املتنازع �سده بها واحلكم بعد 
الثبوت بالزامه بان يوؤدي اىل املتنازعة مبلغ وقدره 12،600 درهم )اثني ع�سر الف درهم( والفائدة بواقع 

املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  مع  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من 
املتنازع : �سركة عمان للتاأمني )�س م ع( - عنوانه : دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - بجوار الغرير مول - �س 
 - info@abdulmaliklaw.ae : ب 5209 دبي - هاتف رقم  042227002 - الربيد الإلكرتوين
 وميثله :  عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اأهلي. املطلوب اإعالنه : 1 - وحيد مادجاي - �سفته : متنازع �سده   
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكللل الدعوى ومو�سوعها  نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة 
12،600 درهم  املتنازعة مبلغ وقللدره  يللوؤدي اىل  املتنازع �سده بها واحلكم بعد الثبوت بالزامه بان  واعللالن 
الر�سوم وامل�ساريف  ال�سداد مع  املطالبة وحتى متام  تاريخ  9% من  )اثني ع�سر الف درهم( والفائدة بواقع 
9.00 �سباحا يف  ال�ساعة   2022/2/24 املوافق  يوم اخلمي�س  لها جل�سة  وحللددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

الت�شويات   الودية 

70197
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

خالل  دبللللي   2020 اإكلل�للسللبللو  حتللللول 
عبور  بلللوابلللة  اإىل  اجللللللاري  الأ�لللسلللبلللوع 
العاملية  نحو  الإمللاراتلليللة  لالبتكارات 
ملللن خللللالل ا�للسللتلل�للسللافللتلله لللنللحللو 60 
الإملللللللارات  "اأ�سبوع  �للسللمللن  فللعللاللليللة 
دبي"،   2020 اإكلل�للسللبللو  يف  لللالبللتللكللار 
فيه احلدث  ت�سدى  الللذي  الللوقللت  يف 
الغذائي  العاملي لأبرز حتديات الأمن 

والق�ساء على اجلوع يف العامل.
وتلل�للسللتللعللر�للس وكلللاللللة اأنلللبلللاء الإمللللللارات 
اأ�سبوع"  يف  "اإك�سبو  تقرير  يف  "وام" 
التي  الللفللعللاللليللات وامللللنلللا�لللسلللبلللات  اأبللللللرز 
اأ�سبوعه  يف  الللعللاملللي  احللللدث  �للسللهللدهللا 
حممد  مركز  اختتم  فقد  الع�سرين. 
اأ�سبوع  احلكومي،  لالبتكار  را�سد  بن 
 2020 اإك�سبو  الإمللارات لالبتكار يف 
دبي، الذي �سهد تنظيم اأكرث من 60 
من  اأكلللرث  نفذتها  وملل�للسللروعللاً  فعالية 
وعر�ست  وخا�سة  حكومية  جهة   25
واحللول  البللتللكللارات  اأحلللدث  خاللها 
مكانة  تر�سيخ  يف  ت�سهم  التي  الذكية 

الدولة كمركز عاملي لالبتكار.

الهيئة  عللر�للسللت  الللفللعللاللليللة  وخلللللالل 
برنامج  املللللللدين  للللللللطلللريان  اللللعلللاملللة 
اللللتلللخلللطللليلللط بللللا�للللسللللتللللخللللدام اللللللذكلللللاء 
وزارة  قلللدملللت  فلليللمللا  ال�لللسلللطلللنلللاعلللي، 
م�سروع  واللللبللليلللئلللة  امللللنلللاخلللي  اللللتلللغلللري 
م�سروع  وهلللو  الأخ�سر"  "البارجيل 
تقنيات  تللوظلليللف  اإىل  يللهللدف  مبتكر 
املحلية  للطحالب  املللبللتللكللرة  الإنلللتلللاج 
املائية  التي مت جمعها من التجمعات 
الإماراتية.  اللل�للسللحللراويللة  الللبلليللئللة  يف 
على  دبي   2020 اإك�سبو  زوار  واطلع 
امل�سروع املبتكر يف جمال "التكنولوجيا 
تطوير  علللللى  يللقللوم  اللللذي  الزراعية" 
يتمتع  " B-THIR" اللللذي  نللظللام 
بلللقلللدرات مللتللقللدمللة للللللطللائللرات بدون 
لتلقيح  ال�سطناعي،  والللذكللاء  طلليللار 
النخيل  �سو�سة  اآفة  ومعاجلة  النخيل 
احلمراء، كما اطلع الزوار على منوذج 
عن  النف�سية  ال�سحة  خلللدمللات  حللي 
الإمارات  موؤ�س�سة  �ستنفرد  بعد، حيث 
تقنية  با�ستخدام  ال�سحية  للخدمات 
"امليتافري�س" لأول مرة على م�ستوى 
كلللللللاأول جلللهلللة �للسللحلليللة تقدم  الللللعللللامل 
خدماتها العالجية عن طريق الواقع 

الفرتا�سي ثالثي الأبعاد.
اأربلللع  الللداخللللليللة  وزارة  وا�للسللتللعللر�للسللت 
م�سروع  يف  متثلت  مبتكرة،  منتجات 
"قنا�س الإمارات" و"�سقر الإمارات" 
و"روبوت الإطفاء" و"خدمة بن وريقة 
الذكية"، فيما عر�ست الإدارة العامة 
للللالإقلللاملللة و�للللسللللوؤون الأجللللانللللب بدبي 
للم�ستندات  الإللللكلللرتوين  دبلللي  نللظللام 
رقمية موثوقة  يعد مو�سوعة  والللذي 
وامل�ستندات  ال�سفر  وثائق  اأنواع  لكافة 
ملختلف دول العامل، اإىل جانب م�سروع 
الإمللللاراتللللي  اللل�للسللفللر  جلللللواز  "جتديد 
يعمل  الللذي  ال�ستباقية"،  باخلدمة 
علللللللى جتللللديللللد جللللللللواز الللل�لللسلللفلللر قبل 

انتهائه بل6 اأ�سهر.

- �أمن �لغذ�ء 
اإك�سبو  يف  انطلقت  منف�سل  اإطللار  ويف 
الغذاء  اأ�سبوع  فعاليات  دبللي   2020
الللذي يهدف  العي�س  و�سبل  والللزراعللة 
النظم  علللللللى  الللل�لللسلللوء  تلل�للسللللليللط  اإىل 
الللغللذائلليللة الأكللللرث اإنللتللاجلليللة، والأكلللرث 
�سموًل للفقراء واملهم�سني، وامل�ستدامة 
والتكيف  التحمل  على  والقادرة  بيئياً 

ومغذياً،  �سحياً  طعاماً  تللوفللر  والللتللي 
وذلللللك مبلل�للسللاركللة وا�للسللعللة ملللن �سّناع 
الللتللغلليللري، وامللللبلللتلللكلللريلللن، والأطلللللللراف 
القيمة  �سل�سلة  امللتللداد  علللللى  املعنية 
اأ�سبوع  ويت�سمن  الللعللامللليللة.  الللغللذائلليللة 
العديد من  والعي�س  والزراعة  الغذاء 
يف  مبا  للخرباء،  النقا�سية  اجلل�سات 
والزراعة  الغذاء  اأعمال  منتدى  ذلك 
و�سبل العي�س وفعالية رئي�سية بعنوان 
طعام �سحي للجميع، وفعالية "بقعة 
�للسللوء علللللى اأفلللريلللقللليلللا.. حلللللول مرنة 
اأف�سل  غللذائللي  اأمللن  لتحقيق  مناخياً 
اإىل  بالإ�سافة  ال�ساحل"،  منطقة  يف 
التغري  على  تركز  اأخلللرى  م�سروعات 
ويقودها  الللغللذائللي  والأملللللن  املللنللاخللي 
�لللسلللبلللاب ونللل�لللسلللاء و�لللسلللغلللار املللللللالك من 
الأعمال  ورواد  والللللرعللللاة  املللللزارعللللني 
الجتماعيني. اإىل ذلك �ساهم برنامج 
التي  املنح  خللالل  مللن  ليللف«  »اإك�سبو 
يللقللدمللهللا، يف خلللللق حللالللة مللن الإلهام 
للتنفيذ  القابلة  الإبللداعلليللة  للحلول 
م�ساريع  مللنلله  وانللبللثللقللت  والللتللطللويللر، 
ابلللتلللكلللاريلللة ميللكللنللهللا حتللقلليللق اللللريلللادة 
الغذائي،  الأملللللن  جملللال  يف  الللعللامللليللة 

وتكوين  لللالنللتلل�للسللار  فلللر�لللس  واإتللللاحللللة 
عالقات اجتماعية، اإىل جانب حتفيز 
لإيجاد  والللتللعللاون  الإبللداعللي  التفكري 

حلول ملواجهة م�ساكل الدول.
جمموعة  ليللف«  »اإك�سبو  وا�ستعر�س 
مللن امللل�للسللاريللع البللتللكللاريللة مللن خالل 
" مللللبللللدعللللون يف  مللنلل�للسللتلله يف جللللنللللاح 
التنقل،  منطقة  يف  " الللكللائللن  اخللللري 
لزراعة  التقنيات  ي�سخر  ابتكار  وهللي 
الرتبة  تلللرمللليلللم  واإعلللللللللادة  الأ�للللسللللجللللار 
التالفة، وم�سروع لل »نرث البذور اليوم 
حل�ساد«، وم�سروع لرتويج املحا�سيل 
الزراعية، واآخر ل�ست�سالح ال�سحراء، 
بدقة  الطق�س  بحالة  للتنبوؤ  وابتكار 
لتزويد  اإىل م�سروع  بالإ�سافة  عالية، 
مزارعي كينيا مب�سادر طاقة حرارية 
القت�ساد  منتدى  و�سهد  اأقللل.  بكلفة 
الللرقللمللي الللعللربللي - الللللذي انللطلللللق يف 
2020 دبي" تد�سني من�سة  "اإك�سبو 
كاأول  العربية،  الإلكرتونية  التجارة 
ت�سدير  يف  رقلللمللليلللة  علللربللليلللة  مللنلل�للسللة 
�سوقاً  الزراعية، والتي تعد  املحا�سيل 
رقلللمللليلللاً مللتللكللامللاًل يللجللمللع امللللزارعلللني 
وامل�سدرين،  وامللل�للسللتللورديللن  والللتللجللار 

العربية  والتوريد  الإملللداد  و�سال�سل 
والللعللامللليللة، وتللهللدف لللدعللم امللللللزارع يف 
ال�سلة  وتللللاأمللللني  اللللعلللربللليلللة،  املللنللطللقللة 

الغذائية يف الوطن العربي.
وركلللللز املللنللتللدى علللللى خللملل�للسللة حماور 
العربي  الللعللامل  وهللي:  حتول  رئي�سية 
اإىل القت�ساد الرقمي، واأثر القت�ساد 
امل�ستدامة،  الللتللنللملليللة  علللللى  الللرقللمللي 
والجتاهات العاملية للتحول الرقمي، 
والتجارة  الإللللللكلللللرتوين،  والللتللعللللليللم 

الإلكرتونية.

- عجائب �لطبيعة..
العامل  دول  ملللن  جمللمللوعللة  احللتللفلللللت 
ال�سبع اجلديدة يف  الطبيعة  بعجائب 
اليوبيل يف  الطلق على من�سة  الهواء 

اإك�سبو 2020 دبي.
ال�سبع  الللطللبلليللعللة  علللجلللائلللب  وتللل�لللسلللم 
غلللابلللة ملللطلللرية ونلللهلللر الأملللللللللللازون يف 
اأمللريللكللا اجلللنللوبلليللة؛ وخللللليللج هللا لونغ 
يف  "جيجو"  وجللللزيللللرة  فللليلللتلللنلللام؛  يف 
"اإغوازو"  و�ساللت  اجلنوبية؛  كوريا 
وجزيرة  والللللربازيللللل؛  الأرجللنللتللني  يف 
وجبل  اإنللدونلليلل�للسلليللا؛  يف  "كومودو" 
نهر  ومتنزه  اأفريقيا؛  جنوب  يف  تيبل 
بورتو "برن�سي�سا" اجلويف الوطني يف 
العجائب  اختريت هذه  وقد  الفلبني، 
ال�سبع بناًء على ا�ستطالع عاملي للراأي 
اأُجلللللرى عللرب الإنلللرتنلللت علللام 2007 
بللهللدف و�للسللع قللائللمللة لأفلل�للسللل املعامل 

الطبيعية على م�ستوى العامل.
 2020 "اإك�سبو  �سجل   .. زيللللارات   -

منذ  زيلللللارة   13،457،400 دبي" 
افتتاحه يف الأول من اأكتوبر 2021 
حتى 14 فرباير اجلاري، فيما بلغت 
اأعللللللداد الللللزيللللارات الفللرتا�للسلليللة عرب 
املللنلل�للسللات الللرقللملليللة اأكللللرث ملللن 121 
زيارة مدفوعة مبجموعة من  مليون 
الللفللعللاللليللات الللرتفلليللهلليللة املللتللاحللة عرب 

من�سة »ليف من اإك�سبو«.

- �الأيام �لوطنية..
امل�ساركة يف  اللللدول  مللن  عللدد  احتفلت 
اإك�سبو 2020 دبي باأيامها الوطنية، 
الحتفال  العاملي  احلللدث  �سهد  حيث 
جمهوريات  مللن  لكل  الوطني  باليوم 
و�سان  وكوبا،  و�سربيا  وكينيا،  تركيا، 

مارينو.

•• دبي-وام:

احتفلت كو�سوفو بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي اأم�س الول، مبجموعة 
يف  الأمم  من�سة  على  ُقدمت  التي  باحليوية،  املفعمة  التقليدية  العرو�س  من 
الدكتور  معايل  بح�سور  دبللي،   2020 لإك�سبو  الناب�س  القلب  الو�سل،  �ساحة 
اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�ساريع 
الأعمال  وريللادة  ال�سناعة  وزيللرة  هيدري،  روزتللا  ومعايل  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

والتجارة يف كو�سوفو، وعدد من امل�سوؤولني.

الفن  اإن جناح كو�سوفو ي�ستخدم  الفال�سي  بالهول  اأحمد  الدكتور  وقال معايل 
وبني  الللبللالد  بللني  القائمة  التاريخية  الللروابللط  على  ال�سوء  لت�سليط  كو�سيلة 
الثقافة الإ�سالمية والعربية، اإىل جانب ا�ستعرا�سه للمناظر الطبيعية اخلالبة 
نحو  الرامية  جهودهم  اإىل  اإ�سافة  البالد،  بها  تزخر  التي  املعمارية  والهند�سة 

حتقيق م�ستقبل م�ستدام.
واأ�ساف اأن العالقات الثنائية بني الإمللارات وكو�سوفو تطورت على مر ال�سنني 
لت�سبح قائمة على �سراكة اقت�سادية متكاملة، حيث متخ�س عنها اإبرام اتفاقيات 
املجالت احليوية، نحن يف  وا�سعة من  اآفللاق جديدة عرب طائفة  اإىل فتح  ترنو 

2020 دبي نهدف اإىل خلق فر�س جديدة لتوثيق اأوا�سر التعاون بني  اإك�سبو 
بلدينا من اأجل امل�سلحة امل�سرتكة.

من جهتها قالت معايل روزتا هيدر: " لدينا فر�سة هائلة مل�ساركة ق�ستنا الفريدة 
واملنظمات  وال�سركات  احلكومات  العالقات مع  وتعزيز  امل�سرتكة  قيمنا  وتعزيز 
 2020 اإك�سبو  امل�ساركة يف  الأخللرى  والللدول  امل�سيفة  الدولة  وال�سخ�سيات مع 
دبي، ن�سعر بالفخر لأن علمنا يرفرف بني اأعالم الدول الل 192 امل�ساركة؛ وهذه 

ق�سة رائعة لأمتنا ول�سعبنا".
الثقايف  العر�س  تقدمي  مت  حيث  ال�سعبية،  والفنون  بالثقافة  كو�سوفو  وتزخر 

الذي يج�سد هذا اجلانب على نحو جلي على من�سة الأمم. وظهر اأفراد الفرقة 
اأمنلللاط الرق�س  التقليدية، ويللللوؤدون مللن  الأزيللللاء  يللرتللدون جمموعة مللن  وهللم 
املهرجانات  يف  ُتللقللّدم  �سعبية  رق�سة  وهللي  "�سوتا"،  رق�سة  فيها  مبللا  املختلفة، 
بعنوان  غامر  ب�سري  بعر�س  الو�سل  قبة  اأُ�سيئت  كما  واملنا�سبات،  ال�سعبية 
"الحتفال بكو�سوفو". وي�سّور جناح كو�سوفو، الواقع يف منطقة التنقل، الدولة 
على اأنها مهد للفر�س يف قلب البلقان، ويركز اجلناح على اإظهار كو�سوفو كاأمة 
ال�سكانية  الرتكيبة  بها  جتعل  التي  الكيفية  على  ال�سوء  وي�سلط  نا�سئة،  فتية 

والهوية الدولة الأحدث عهدا يف اأوروبا مكانا مواتيا لفر�س ال�ستثمار.

•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي التابعة  اأجنزت بلدية مدينة 
اأعمال  واللللنلللقلللل  اللللبلللللللديلللات  لللللدائللللرة 
اإعللللادة تللاأهلليللل اأربللللع مللنللاطللق األللعللاب و 
اأبوظبي،  يف  الأغللرا�للس  متعدد  ملعبا 
وذللللللك �للسللمللن اإطللللللار احللللر�لللس على 
للعائالت  ترفيهية  م�ساحات  توفري 
والأطفال وتعزيز التوا�سل بني اأفراد 

املجتمع.
التاأهيل  اإعلللللادة  اأعلللملللال  �للسللملللللت  وقلللد 
الأحياء  حديقة  يف  الألللعللاب  منطقة 
الواقعة على �سارع املجرة يف احلو�س 
املدر�سة  مللللن  بلللاللللقلللرب   ،38 �لللسلللرق 
اإعادة  اأعللمللال  ت�سمنت  قد  و  الهندية 
- �سيانة  الأللللعلللاب  ملللنللاطللق  الللتللاأهلليللل 
جللملليللع ملللعلللدات الألللللعللللاب الللقللائللمللة و 
اأر�سيات  �للسللب  و  اجللللللو�للس  مللقللاعللد 
تفاعلية  تلل�للسللاملليللم  مللللع  ملللطلللاطللليلللة 
ومناطق  احلللدائللق  جلللعللل  وتعليمية 
اجلانب  للللتلللخلللدم  ملللوؤهلللللللة  الأللللللعلللللاب 
والريا�سي  التعليمي  و  الللرتفلليللهللي 

والجتماعي. 
باحلدائق  الأللللعلللاب  مللعللدات  وتللخللدم 
خمتلف الفئات العمرية ومبوا�سفات 
عاملية و حتقق جميع معايري ال�سالمة 

والأمان للم�ستخدمني.
تاأهيل  اإعلللللادة  اأعلللملللال  ت�سمنت  كللمللا   

امللللللللعلللب امللللتلللعلللدد الأغللللللرا�للللللس اإزاللللللللة 
الأر�للسلليللات الللقللدميللة و اإعللللادة ر�سف 
املعايري  لأعلى  بالأ�سفلت وفقاً  امللعب 
وتاأهيل  و�سيانة  العاملية،  واملوا�سفات 
الإنارة  اأنظمة  وتاأهيل  امللعب  معدات 
تخطيط  و  طلللللالء  اإىل  بلللالإ�لللسلللافلللة 
اأر�سيات املالعب مبواد عالية اجلودة 
ويتيح  الطبيعية،  للظروف  ومقاومة 
امللعب املتعددة الأغرا�س ممار�سة عدة 
 – القدم اخلما�سية  اأن�سطة مثل كرة 
كلللرة اللل�للسلللللة – اللللكلللرة الللطللائللرة – و 
تاأمني م�ستخدمي  اليد، وبهدف  كرة 
�سياج  تركيب  مت  فقد  امللعب  منطقة 
اإن�ساء  امللللللعللب، كللمللا مت  مللعللدين حلللول 

اأر�سفة حول امللعب و ممرات للم�ساة، 
لربط املالعب باملمرات القائمة.

املنطقة  هللللذه  اأن  الللبلللللديللة  اأكلللللدت  و 

الأحياء  ملللرافللق  جللديللدة  اإ�للسللافللة  تعد 
اأبوظبي، وت�ساهم  ال�سكنية يف جزيرة 

يف حت�سني مظهر املدينة.  

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  تلللريلللنلللدز  ملللركلللز  �للللسللللارك 
نظمها  نللللللدوة  يف  وال�لللسلللتللل�لللسلللارات 
معر�س  يف  الإ�لللسلللرائللليلللللللي  اجللللنلللاح 
2020، بالتعاون مع وزارة  اإك�سبو 
ال�للسللتللخللبللارات الإ�للسللرائلليللللليللة حتت 
اإ�سرائيل"،  يف  الأفللق  "م�سح  عنوان 
و�سبكته  وممللار�للسللاتلله،  منهجيته، 
الوطنية والإقليمية، وذلك يف اإطار 
احل�سور  علللللى  "تريندز"  حللر�للس 
الباحثني  يللدعللم  مللا  كللل  يف  الفاعل 
اللل�للسللبللاب ويللوؤهلللللهللم، وميللكللنللهللم من 
ا�ست�سرافية للتطورات  تقدمي روؤى 
املت�سلة  املو�سوعات  حللول  اجلللاريللة 
ب�سنع امل�ستقبل والبتكار والعطاء.

كل من  الندوة  "تريندز" يف  ومثَّل 
اإدارة  ملللديلللرة  احلللو�للسللنللي  الللليلللازيلللة 
الإعللللللالم، وعللللليللاء اجلللنلليللبللي نائبة 
مديرة اإدارة الت�سال ال�سرتاتيجي. 
الجتاهات  مفهوم  الندوة  وتناولت 
العاملية والخرتاقات التكنولوجية، 
لل�سالم  الإبراهيمي  التللفللاق  ودور 
ملللللواجللللهللللة  اجلللللللهللللللود  تللللوحلللليللللد  يف 
التحديات املت�سلة بق�سايا الزراعة، 
والتكنولوجيا  امللليللاه،  وتكنولوجيا 

الطبية، وتكنولوجيا الف�ساء.

اإىل  اللللللللللنلللللللللدوة  تلللللطلللللرقلللللت  كلللللملللللا 
للتقنيات  الوطنية  ال�سرتاتيجيات 
ال�سيرباين،  الأملللن  مثل  املتقدمة 
كمن�سة  اإكللل�لللسلللبلللو  ملللعلللر�لللس  ودور 
الأفلللكلللار اجلديدة،  لللتللقللدمي  عللامللليللة 
وا�ستعر�ست ا�ستمرارية وباء كورونا 
يف النت�سار، وكيفية التعامل العاملي 

املوحد ب�ساأنه.
ق�سايا  الللللنللللدوة  ا�للسللتللعللر�للسللت  كللمللا 
خالل  من  القومي،  الأمللن  حتقيق 
اأجهزة املخابرات والرتتيبات املدنية 
القت�سادية  ال�سطرابات  ملواجهة 
واملناخية جنباً اإىل جنب مع الأمن 

امل�سروط والقوة الع�سكرية.
اأهمية حتديد  الندوة على  و�سددت 
الإنذار  توفري  اأجل  الجتاهات من 
املللبللكللر، وكلل�للسللب امللللزيلللد ملللن الوقت 
الأو�ساع  القرار يف مواجهة  ل�سناع 
التجربة  اإىل  ملل�للسللرية  اللللطلللارئلللة، 
الإ�سرائيلية يف اإن�ساء جمل�س وطني 
الوحيد  ال�سكل  باعتباره  حكومي، 
للتوجيه الفعلي يف اإ�سرائيل، ي�سم 
معظم الوزارات احلكومية، ومعظم 
وال�ستخباراتية  الأمنية  املنظمات 
اخلطط  وو�للللسللللع  �للللسللللويللللاً  للللللعللمللل 
وال�لللللسلللللرتاتللللليلللللجللللليلللللات ملللللواجللللهللللة 

التحديات.
وقللالللت اللليللازيللة احلللو�للسللنللي مديرة 
اإن  "تريندز"،  اإدارة الإعالم مبركز 
اإطللار حر�س  تاأتي يف  امل�ساركة  هذه 
الباحثني  متلللكلللني  علللللللى  تلللريلللنلللدز 
الللل�لللسلللبلللاب و�لللسلللقلللل خلللرباتلللهلللم مبا 
واإجللللراء  روؤى،  و�للسللع  مللن  ميكنهم 
بحوث تت�سدى للتطورات الراهنة، 
احلللللدث  مللللكللللان  اأن  اإىل  مللل�لللسلللرية 
عاملية  يللوؤكللد   ،2020 اإك�سبو  وهللو 
من  الللللدائللللم  وعلللمللللللله  "تريندز" 
الت�سامح  وقلليللم  املللعللرفللة  ن�سر  اأجلللل 

والتعاي�س وال�سالم.

كو�شوفو حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي-الفجر:

�سهد �سعادة اللواء عبداهلل علي الغيثي، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون العمليات 
بالوكالة يف �سرطة دبي، تخريج دورة القتحام واملداهمة التخ�س�سية، والتي 
عقدتها اإدارة اأمن وحماية ال�سخ�سيات يف الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ساآت 
والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، يف وادي ال�سبك، التابع 
مدير  نائب  الفال�سي،  بطي  اأحمد  جمعه  العقيد  بح�سور  الرئا�سة،  حلر�س 
اإدارة  يعروف، مدير  بن  مبارك  عبيد  والعقيد  والإنقاذ،  للنقل  العامة  الإدارة 
ال�سخ�سيات، والعقيد نا�سر �سباع، قائد احلر�س اخلا�س، وعدد  اأمن وحماية 

من ال�سباط واملدربني وامل�ساركني يف الدورة.
دبي،  ل�سرطة  العامة  القيادة  اإن  اللللدورة  يف  للم�ساركني  الغيثي  اللللللواء  وقللال 

بقيادة معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، تويل الفرق التخ�س�سية ل�سرطة 
لها  وتن�سيبهم  اللللدورات  تنظيم  وذلللك من حيث  واأهمية خا�سة،  اأولللويللة  دبللي 
وتاأهيلهم علمياً وبدنياً ونف�سياً ليكونوا قادرين على مواجهة الظروف الطارئة 
�ساعة حدوثها، متا�سياً مع تطور الظروف والأحداث يف �ستى النواحي، وتعتمد 
�سرطة دبي على ا�سرتاتيجية العمل ال�ستباقي يف كل املجالت، وحث احل�سور 

على تنمية املهارات املكت�سبة يف هذه الدورة واملحافظة عليها.
الدورة  منت�سبي  عللدد  اإن  يللعللروف،  بللن  مللبللارك  عبيد  العقيد  اأو�للسللح  وبللللدوره 
تدريبهم  ومت  دبللي،  �سرطة  يف  التخ�س�سية  الإدارات  خمتلف  من  فللرداً   )18(
على القتحام واملداهمة، والعمل حتت �سغط الغاز امل�سيل للدموع با�ستخدام 
التي مت توفريها من  املعدات اخلا�سة  با�ستخدام  والإنللزال  الكمامات ودونها، 

الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

�شرطة دبي تنظم دورة يف القتحام واملداهمة التخ�ش�شية

 اإك�شبو يحلق بالبتكارات الإماراتية نحو العاملية .. 
ومباحثات لتعزيز الأمن الغذائي العاملي

بهدف توفري مر�فق تدعم �جلو�نب �لرتفيهية و �لريا�شية و�الجتماعية

بلدية مدينة اأبوظبي توؤهل اأربع مناطق األعاب وملعبًا متعدد الأغرا�س يف اأبوظبي
يف اإك�شبو  2020 ... تريندز ي�شارك يف ندوة حول: 

مفهوم الجتاهات العاملية والخرتاقات التكنولوجية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

حتللت �للسللعللار حللمللايللة الللقللدمي واحللتلل�للسللان اجلللديللد دعلللى جللنللاح بللابللوا غينيا 
اجلديدة يف اأك�سبو 2020 ، زواره اإىل اكت�ساف كيف يعي�س ما يقرب من 
الفر�س  وروؤية  ال�ستدامة،  ذاتي  طبيعية  حياة  منط  ال�سكان  من   40%
�سيد  كيفية  مب�ساهدة  وال�ستمتاع  الللدولللة  يف  وال�ستثمارية  التجارية 
ثالث  اكت�ساف  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستدامة،  والطاقة  املعادن  واأ�سهر  الأ�سماك 
اأكرب م�ساحة من الغابات ال�ستوائية املمطرة على كوكب الأر�س، معلنة من 
جناحها على اأنها دولة متنوعة تفتح اأبوابها للتجارة وال�ستثمار امل�ستدام، 
كما اأنها تقع يف جنوب غرب املحيط الهادئ، وتعترب واحدة من اأكرث بلدان 
الزراعة  جمال  يف  لال�ستثمار  م�سجعة  و  الثقافة،  حيث  من  تنوعا  العامل 

واملعادن الطبيعية.
مناخ  على  ال�سوء   2020 اأك�سبو  يف  اجلللديللدة  غينيا  بللابللوا  جناح  ي�سلط 
الدولة وطبيعتها اخلالبة، والفر�س املتعددة لال�ستثمار خا�سة واأنها تتمتع 
ببحريات واأنهار وتنوع يف الرتكيبة ال�سكانية وتعترب من اأقدم احل�سارات 
املنظر  �سكل  حيث  لطبيعتها  مواكباً  اخلارجي  الت�سميم  وجللاء  الب�سرية، 
اخلارجي للطبيعة ووجوه ال�سكان الأ�سليني، واعتمد على اأنها تعد اأر�س 
ا�ستمد هذا الو�سف لكونها  التاريخ، وقد  ا�ستهرت عرب  اأو هكذا  العجائب 
اأنللواع كثرية من النباتات ومل جترى عليها  من الأرا�سي التى نبتت فيها 

لهذا الوقت اأي درا�سة ومل يطلق عليها اأ�سماء تعرفها، بالإ�سافة اإىل وجود 
اأنواع ماألوفة من الأ�سجار مثل املانغروف وال�سحلبيات والزنابق، والنخيل، 
والأ�سجار النادرة، مثل الكويال والأرز وغريهما، ما ي�سكل الغطاء الأخ�سر 
الذي يك�سو اأر�سها من جميع الجتاهات، وتعترب من املناطق التى ل تعاين 

من الحتبا�س احلراري اأو التغري املناخي لكثافة اأ�سجارها وتنوع نبتاتها.
على  قد �سمم  اجلناح  اأن  الزائر  يكت�سف  الداخل  اجلناح من  دخللول  ومللع 
�سكل غرف من ثالث اأ�سلع وكل �سلع احتوى على لوحات وجدريات طعمت 
بالبيانات للتعريف بالثقافة والعادات والتقاليد واحل�سارة القدمية، وما 
ت�سعى لتحقيقه يف امل�ستقبل، وكل غرفة من تلك الغرف لها عنوان يتما�سى 
والفر�س  التنوع  باأر�س  ما عنون  مع مرحلة من مراحل تطورها، فمنها 
وا�ستملت على مناظر طبيعية ل�سواطئ املحيط، واخرى كتب عليها جنة 
يجب حمايتها، وجاء يف جدارية باأن بابوا غينيا اجلديدة ت�سم كل ما جتود 
به الطبيعة من جبال و�سهول وغابات م�ستنقعية وا�ستوائية وجز وبحار، 
فاأقل ما تو�سف به اأنها جنة يف الأر�س متتد من اأعلى اجلبال اإىل اجلزر 
تتميز بطبيعة  الباب كل من تقع عليها عيناه، كما  التى تخلب  ال�سغرية 
الأماكن،  بع�س  يف  ال�سديدة  وبالوعورة  والوافر  بالتنوع  تت�سم  جغرافية 
عالوة على وجود اأنهار مثل �سيبيك وفالي ي�سنعان بحريات ومنظومات 

بيئية عديدة ومتنوعة.
بالعربي  عليها  دون  للمحيط  لللوحللة  الللغللرف  احلللد  يف  اجلللنللاح  ويللعللر�للس 

والجنليزي، اأن املحيط ي�ستحق اأن يحظى ببع�س الهتمام ملا يحتويه من 
تنوع بيئي هائل، وقد فازت بابوا غينيا اجلديدة بجوائز عاملية من خالل 
ا�ستهرت  التى  الكاء  حتت  امللتقطة  الفوتوغراف  ال�سور  من  الهائل  الكم 
اأكللرث من �سعفي  الأعللمللاق  واأن يف  املللاء، خا�سة  الت�سوير حتت  با�سم جنة 

الكائنات البحرية التى ميكن اأن جندها يف البحر الحمر. 
ي�ستقطب جناح بابوا غينيا اجلديدة امل�ستثمرين ورجال الأعمال لل�سراكة 
والتعاون وال�ستثمار فيها، حيث اأنها اأر�س بكر يف حاجة اإىل بنية حتتية، 
الرئي�سية،  العاملية  الللوجللهللات  لكافة  جللوي  لالت�سال  مللطللارات  وتاأ�سي�س 
ومازلت حتتاج اإىل طرق بالإ�سافة اإىل ات�سال بال�سبكة الدولية لالت�سال. 
وتقدمي  تخطيط  يف  ي�ساعدوها  وخلللرباء  م�ستثمرين  اإىل  حتللتللاج  لللذلللك 
نظام بطريقة م�ستدامة، لتحقيق مكا�سب متبادلة كما حتتاج اإىل خطط 
حترتم وتدعم احلفاظ على البيئة حتى تتمكن من ال�ستمرار يف ال�سالم 
العاملي لإنقاذ  والتعاي�س يف توازن مع الطبيعة كجزء من جدول الأعمال 
كوكب الأر�س من التدمري الذاتي، والت�سدي للتغري املناخي الذي ي�سعى 

العامل لتفاديه واإعادة التوازن البيئي مل�ساره ال�سحيح.
كما تروج بابوا غينيا نف�سها عرب جناحها باأك�سبو كدولة واعدة، لها روؤية 
نبذة عن  خللالل  وذلللك من  وامل�ستدامة،  الغنية  الللدول  لت�سبح يف م�ساف 
بهدف  تقليدي  ب�سكل  العامل  يف  نوعها  من  بحرية  رحلة  اأول  يوثق  فيلم 
ركللن خا�س  مللع حتديد  احللل�للسللارة،  وتر�سيخ مفهوم  الثقايف  امللللوروث  ذكللر 

املحلي  الطابع  ذات  املتنوعة  احلرفية  وال�سناعات  اليدوية  للم�سغولت 
وامل�سنعة من اخلامات الطبيعية التى تعود اإىل البيئة اخل�سراء

•• دبي-وام: 

اأعلن �سعادة هيثم ال�ساملي الرئي�س 
م�سقط،  للللبلللور�لللسلللة  اللللتلللنلللفللليلللذي 
رقمية؛  ملل�للسللابللقللات  اإطلللللللالق  عللللن 
يف  ال�سابة  العقول  من  لال�ستفادة 
الربامج  يف  خا�سة  عللمللان  �سلطنة 
التقنية احلديثة؛ من اأجل تطوير 
املللاللليللة وتللطللويللر املعرفة  الأ�لللسلللواق 
العاملية،  بللالأ�للسللواق  اللللتلللداولت  يف 
التوعية  وزيلللللللادة  امللللعلللرفلللة،  ونلللقلللل 
اأ�سواق  يخ�س  فيما  ال�ستثمارية 
 ، حديثة  تقنيات  با�ستخدام  امللللال 
مللو�للسللوعللات معر�س  علللللي  مللثللنلليللاً 

اإك�سبو 2020 دبي الدويل.
لبور�سة  التنفيذي  الرئي�س  ولفت 
اأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  م�سقط، 
هام�س  علللللللى  "وام"،  الإملللللللللللارات 

ال�سباب  "مكعب  منتدى  فعاليات 
اإىل  عللللمللللان،  للل�للسلللللطللنللة  املبتكر" 
التحول  علل�للسللر  يعي�س  الللعللامل  اأن 
علللللللي جميع  وتلللللاأثلللللريه  اللللرقلللملللي 
املايل  "القطاع  قللائللاًل:  امللللجلللالت، 
تللللاأثللللر كللللثللللرياً بلللهلللذه اللللتلللقلللنللليلللات ، 
ن�ستوعب  اأن  علللملللان  يف  ونللللحللللاول 
تطوير  خللالل  مللن  التقنيات  تلك 
الأجيال  تللنللا�للسللب  اللللتلللي  الأعللللمللللال 
تقنيات  علي  تعتمد  التي  القادمة، 
وبلللراملللج جلللديلللدة كللالللبلللللوكللتلل�للسللني ، 
 ، املختلفة  ال�ستثمارية  والأدوات 
الرقمية  الأ�للسللول  نواكب  اأن  نريد 
وخلللللق اأ�لللسلللواق جللديللدة ، ملللا تتمتع 
به من فر�س واعدة لال�ستثمار يف 

الأ�سول الرقمية ".
وحول توافق روؤية عمان مع �سعار 
تابع   ،  2020 اإكلل�للسللبللو  مللعللر�للس 

�سعادته قائاًل : "التقنية هي عامل 
املعر�س  وتللركلليللز  مللتللداخللل  كللبللري 
علللللي �سعار  دبللللي  اكلل�للسللبللو  اللللعلللامللللي 
تالقي الأفكار والعقول؛ هو حمور 
مللهللم، وبللالللفللعللل نللحللن نللبللحللث عن 
اأن نطورها ،  هذه العقول ونحاول 

التقنيات  تدريبهم على  من خالل 
الرقمية  الأنظمة  وعلى  الرقمية 
يف  ن�ستخدم  نحن  فمثاًل  العاملية، 
وهو  نيك�ست  يللورو  نظام  البور�سة 
ب�سكل  اأوروبلللا  يف  امل�ستخدم  النظام 
اأنظمة  اأقلللللوى  اأ�للسللا�للسللي، وهلللو ملللن 

وحول  عامليا"  امللللوجلللودة  اللللتلللداول 
�للسللبللل جللللذب اللل�للسللبللاب الللعللمللاين يف 
اأردف:  الللرقللمللي،  الللتللحللول  جملللال 
يف  م�سابقتني  عللن  الإعللللالن  "مت 
جملللال الأللللعلللاب املللاللليللة، والللللرتاث 
مببالغ  العمانية  والبيئة  والثقافة 
الرقمي،  الفن  مالية، وم�سابقه يف 
�سباب  مع  العامل  �سباب  ويتناف�س 
عللللمللللان علللللللى هللللللذه اجللللللوائلللللز من 
الللعللقللول و�سنع  تللوا�للسللل  مللنللطلللللق 
الرتاث  علللللى  واحلللفللاظ  امل�ستقبل 
انت�سار  ظلللل  يف  الللعللاملللي  والللثللقللافللة 

العامل الفرتا�سي".
ال�سعيلي من  اأكللد د. �سامل  بللدوره، 
وزارة النقل والت�سالت العمانية، 
اأن دعم احلكومات العربية جلانب 
�سرورة  اأ�سبح  والإبللللداع،  البللتللكللار 
ُملحة يف ع�سر الثورة التكنولوجية 

تتناف�س  اللللدول  وجميع   ، الللرابللعللة 
التحول  تقنيات  تطبيق  اأجلللل  مللن 
الرقمي، من اأجل ت�سهيل اخلدمات 
اأو   ، الأعمال  وقطاعات  احلكومية 

اخلا�س ب�سكل عام.
ت�سريح  يف  "ال�سعيلي"  واأو�لللسلللح 
اإقللامللة مثل  اأن   ،" " وام  لللل  خللا�للس 
هذه الفعاليات التي ت�سجع ال�سباب 
من�سة  يف  وحتللديللداً  البتكار،  علي 
 ، دبللي   2020 اإك�سبو  مثل  عاملية 
املعر�س  �سعار  مللع  مللتللوافللقللاً  يللاأتللي 
العاملي من تالقي الأفكار واملعرفة 
يبدون  املللعللر�للس  يف  وامللل�للسللاركللون   ،
ثقافات  علللللي  للللللتللعللرف  رغللبللتللهللم 
الللللدول الآخلللللري، وال�للسللتللفللادة من 
التجارب والتقنيات احلديثة والتي 
احلياة:  قلللطلللاعلللات  كلللل  يف  تلللدخلللل 
والتجارة  والللتللعللللليللم  اللل�للسللحللة  مللن 

والعمليات اللوج�ستية.
وحللللول الللفللر�للس البللتللكللاريللة التي 
اإك�سبو  يف  العماين  اجلناح  يقدمها 
دبي، قال ُتعد ال�سلطنة اأر�س خ�سبة 
مل�ساركة الأفكار وطرح اأفكار البتكار 
بالتقنيات  يللتللعلللللق  فلليللمللا  خللا�للسللة   ،
ال�سطناعي  واللللذكلللاء  احلللديللثللة، 
والف�ساء ، وبرامج التحول الرقمي 

والأمللللللن اللل�للسلليللرباين واخللللدملللات 
مللع الروؤية  تللزامللنللاً   ، اللللكللرتونلليللة 
الرقمي  لالقت�ساد  ال�سرتاتيجية 
والتي انبثقت  اأطلقت موؤخراً  التي 
، ف�ساًل   2040 عللمللان  روؤيلللة  مللن 
الإبداعية  الأعللمللال  احت�سان  عللن 
اإىل  و�للسللوًل  التاأ�سي�س  مللن  بللدايللة 

�سوق العمل وريادة الأعمال.

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

حممد معني �لدين

اإك�سبو  يف  امللللللللراأة  جلللنلللاح  ا�للسللتلل�للسللاف 
بعنوان  مميزة  فعالية  دبللي   2020
العربية  اجلللزيللرة  �سبه  يف  "الن�ساء 
والإ�لللللللسلللللللالم: املللللللللللراأة خلللللللف ازدهلللللللار 
فعاليات  �للسللمللن  وذلللللك  ال�سحراء" 
اأ�سبوع الغذاء والزراعة و�ُسُبل العي�س، 
جمال  يف  رائلللللدات  ا�ستعر�ست  حلليللث 
الللزراعللة والبيئة مللن دولللة الإملللارات 
الن�ساء  دور  واملللغللرب  وتون�س  وم�سر 
يف تبني الأ�ساليب الزراعية احلديثة 
للغذاء،  العاملية  التحديات  لتخطي 
املراأة  اأدتللله  الللذي  التحفيزي  واللللدور 
يف العامل العربي والإ�سالمي يف ن�سر 
القيم اجليدة ب�ساأن الطعام والزراعة 

و�ُسُبل العي�س.  
اللللدكلللتلللورة طللريللفللة عجيف  وقلللاللللت 

التقنية  دبللي  كلية  مللديللرة  الللزعللابللي، 
للطالبات: "�ساهمت املراأة يف احلفاظ 
منطقتنا.  يف  الللغللذائللي  الأملللللن  علللللى 
ويلللوفلللر املللللزارعللللون اأ�لللسلللحلللاب املللللزارع 
ال�سغرية، رجال ون�ساء، ما ي�سل اإىل 
يف  الغذائية  املواد  جميع  من   80%

اآ�سيا واأفريقيا جنوب ال�سحراء".
واأ�سافت: "يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا، متثل الن�ساء 21% 
العاملة،  الللقللوى  اإجللمللايل  فللقللط مللن 
اإجمايل  يف   18% بن�سبة  وت�ساهمن 
اللللنلللاجت املللحلللللي للللللمللنللطللقللة. ولللللو مت 
تلل�للسلليلليللق الللفللجللوة بلللني اجلللنلل�للسللني يف 
لكان  املا�سية،  الللعللقللود  خللالل  العمل 
الإجمايل  املحلي  الللنللاجت  منللو  مللعللدل 
تريليون  اإىل  ارتللفللع  قللد  املللنللطللقللة  يف 
دولر اأمريكي. هذه فر�سة اقت�سادية 

�سخمة �سائعة". 
هلللنلللاك اأيلل�للسللا علللواقلللب اأخللللللرى لعدم 
والتطوير،  الللبللحللث  يف  املللللراأة  متثيل 

حيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن التوازن 
لللن البلللتلللكلللار  بلللللني اجللللنللل�لللسلللني يلللحللل�لللسّ
والإنتاجية واأن املراأة عن�سر حا�سم يف 
البتكار. عالوة على ذلك، من املرجح 
اأي�سا اأن يخرتق العلم لأن عددا اأكرب 
مللن الللبللاحللثللات يف فلللرق عللمللل ي�سهل 
والتفكري  الإبلللللللداع  ملللن  اأكلللللرب  قلللللدرا 

البتكاري.  
وقالت الدكتورة وفاء في�سل اليماين، 
الباحث امل�ساعد يف ق�سم جودة الرتبة 
"وفرت  اأبللوظللبللي:  يف  البيئة  هيئة  يف 
الللقلليللادة الللر�للسلليللدة يف دوللللة الإمللللارات 
يف  وامل�ساركة  للعمل  مت�ساوية  فر�سا 
ملل�للسللرية الللتللنللملليللة. ونللحللن نللتللعللاون يف 
– اأبوظبي مع يوزيلندا  هيئة البيئة 
لتعزيز  بحثية  م�ساريع  تطوير  على 
الأمن الغذائي واملائي يف جميع اأنحاء 
وجود  اإىل  م�سرية  الإمارات"،  دوللللة 
20 مليون �سجرة من اأنواع خمتلفة 

يف اأبوظبي.

واأكدت على اأهمية ن�سر الوعي باأهمية 
املناخي،  للتغرّي  للت�سدي  الللتللعللاون 
التطوع، ميكن  خللالل  مللن  اإنلله  قائلة 
للن�ساء امل�ساهمة يف هذا القطاع، عرب 
الللبللدء مبلل�للسللاريللع زراعلليللة ب�سيطة يف 
حديقة املنزل مثال. وتابعت: "ميكن 
اإىل هواية،  اأن تتحول  املمار�سة  لهذه 
واأن تنت�سر ب�سكل اأكرب يف املجتمعات. 
املللهللم ا�ستمرار  الللوقللت ذاتللله، مللن  ويف 
الللبللحللث علللن حلللللول جلللديلللدة لتوفري 
امللليللاه واحللللفلللاظ علللللى الللبلليللئللة وتبني 

ممار�سات م�ستدامة".  
فتحي،  �للسللرييللن  اللللدكلللتلللورة  وقلللاللللت 
الأ�ستاذ امل�ساعد يف الزراعة القت�سادية 
ومكافحة الت�سحر من م�سر: "املراأة 
هي مفتاح التقدم والتطور يف جمال 
دعللللم ملل�للسللتللقللبللل الللطللعللام والللللزراعللللة؛ 
هذا  يف  متكينها  علللللى  نللعللمللل  ونللحللن 
الللتللدريللب للمزارعني  املللجللال، ونللقللدم 
جتعلهم  ملل�للسللر  يف  مللنللاطللق  عللللدة  يف 

يحققون املزيد من الأرباح، ومتكنهم 
مللللن تلللطلللويلللر اأعلللملللاللللهلللم مللللن خالل 
حبوب  وزراعلللة  باملحا�سيل  اعتنائهم 
ي�سنعون  كلليللف  ونللعلللللمللهللم  الللكلليللنللوا، 

اأغذية متنوعة مثل املعجنات". 
الذكية  الللتللطللبلليللقللات  وبللخلل�للسللو�للس   
قالت  الللللللزراعللللللة،  دعلللللم  يف  ودورهلللللللللا 
باحثة  وهي  ح�سيني،  مروة  الدكتورة 
الزراعية  للبحوث  الوطني  املعهد  يف 
للن�ساء  تطبيقا  "وفرنا  تون�س:  مللن 
عالية  جلللللودة  تلللوفلللري  يف  يلل�للسللاعللدهللم 
توفري  ال�سروري  ومللن  ملزروعاتهم؛ 
الأم  بلغتهم  التطبيقات  مللن  املللزيللد 
لللتللدعللمللهللم؛ ونللعللمللل ملللع امللللزارعلللني 
لإيجاد  �سهلة  تطبيقات  ل�للسللتللخللدام 
بالرتويج  للمزارعني  ت�سمح  قللنللوات 
للم�ستخدم  وبللليلللعلللهلللا  مللللنلللتلللجلللاتلللهلللم 

النهائي".  
الدكتورة  قالت  مرئي،  ات�سال  وعرب 
دولية  خبرية  وهللي  احللللراك،  ح�سناء 

املغرب:  مللن  الغذائية  ال�سناعات  يف 
التح�سني  حتلللقللليلللق  علللللللى  "نعمل 
املزارع  يف  املحا�سيل  جلللودة  امل�ستمر 
يف املللغللرب؛ واأنلللا اأول املللراأة يف املغرب 
وحققت  الللللقللللطللللاع،  هللللللذا  يف  اأعللللمللللل 
الكثري من النجاحات من خالل دعم 
املعرفة  املللزارعللات مللن خللالل تقدمي 
وال�للسللتلل�للسللارات للللللمللزارعللني، وهلللذا له 

اأكرث اقت�سادي كبري على املجتمع". 
املبدعة  خالد،  اأمللرية  الفعالية  اأدارت 
يف جمال الت�سجيل ال�سوتي؛ وقالت: 
وت�سليط  للتغيري  من�سة  "اإك�سبو 
اللل�للسللوء علللللى دور امللللللراأة امللل�للسلللللمللة يف 
امل�ستدامة؛  التنمية  اأهلللداف  حتقيق 

واملراأة يف العامل العربي متار�س دورا 
حموريا يف رحلة التقدم". 

يللجللمللع اأ�للللسللللبللللوع الللللغللللذاء والللللزراعللللة 
لللُبلللل الللعلليلل�للس، اللللللذي يللنللعللقللد من  و�لللسُ
اأمللل�لللس حللتللى 23 فلللربايلللر اجللللللاري، 
والأطراف  واملبتكرين  التغيري  �سّناع 
القيمة  �سل�سلة  امللتللداد  على  املعنية 
ال�سوء  لت�سليط  الللعللامللليللة،  الللغللذائلليللة 
اإنتاجية  الأكرث  الغذائية  النظم  على 
واملهم�سني،  للفقراء  �سمول  والأكللرث 
وامللل�للسللتللدامللة بلليللئلليللا، والللللقللللادرة على 
التحمل والتكيُّف، والتي توفر طعاما 

�سحيا ومغذيا.
وُينّظم اأ�سبوع الغذاء والزراعة و�سبل 

 2020 اإك�سبو  بني  بالتعاون  العي�س 
والبيئة  املللنللاخللي  التغري  ووزارة  دبللي 
املتحدة،  الللعللربلليللة  الإمللللللارات  لللدولللة 
الر�سمي  ال�سريك  بيب�سيكو،  و�سركة 
اخلفيفة  واللللوجلللبلللات  للللللملل�للسللروبللات 
لإك�سبو 2020 دبي؛ وي�سم الأ�سبوع 
النقا�سية  اجلللللللل�لللسلللات  مللللن  اللللعلللديلللد 
اأعمال  ذلك منتدى  للخرباء، مبا يف 
العي�س"21  و�سبل  والللزراعللة  الغذاء 
رئي�سية  وفللعللاللليللة  اجلاري"  فللربايللر 
 20" للجميع  �سحي  طللعللام  بللعللنللوان 
فرباير". و�ستقام الفعاليتان يف مركز 
اإكلل�للسللبللو 2020  دبلللي للللللمللعللار�للس، يف 

دبي.  

م�شوؤولون عمانيون لـ )وام(: اإك�شبو دبي فر�شة مهمة لطرح اإبداعات وابتكارات ال�شباب العماين

جناح املراأة يف اإك�شبو 2020 دبي ي�شتعر�س دور الن�شاء يف تبني 
الأ�شاليب الزراعية احلديثة لتخطي التحديات العاملية للغذاء

•• دبي-وام:

زار معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة 
لريادة الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ، جناح مملكة اإ�سبانيا يف 
معر�س اإك�سبو 2020 دبي، والذي يقع يف منطقة ال�ستدامة، ويحمل 
�سعار "الذكاء من اأجل احلياة"، حيث كان يف ا�ستقباله خوان اأندري�س، 
بال�سفارة  التجاري  امللحق  كازانوفا،  وجولييتا  لإ�سبانيا،  العام  املفو�س 

الإ�سبانية لدى الدولة.
واأكد معايل الدكتور اأحمد بالهول الفال�سي اأن معر�س اإك�سبو 2020 
حيث  العاملية،  القت�سادات  لتنمية  ومملليللزة  مهمة  فر�سة  ي�سكل  دبللي 
ي�سهم يف خلق منوذج اقت�سادي م�ستدام ملرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 

احللول وتي�سري احلوار واإلهام العمل يف  ا�ستعرا�س  – 19" من خالل 
م�سرياً  اجلديد،  القت�ساد  منللوذج  بناء  يف  ت�ساهم  التي  املهمة  املجالت 
اإىل اأهمية املعر�س ال�ستثنائية على اقت�ساد دولة الإمارات حيث �سيعمل 
على حتقيق طفرة نوعية يف التبادلت التجارية وال�ستثمارية يف كافة 

القطاعات ل�سيما املجالت امل�ستقبلية.
واطلع معايل الفال�سي خالل الزيارة على ت�سميم اجلناح الذي ي�ستق 
اأجل احلياة"، حيث �سمم من مواد م�ستدامة  "الذكاء من  �سعاره  من 
ويعمل على تلّطيف درجات احلرارة املرتفعة، بينما زينت جدران بوابته 
اإ�سبانيا  للروابط امل�سرتكة بني  بحقائق تاريخية عن الأندل�س، تعزيزاً 
والعامل العربي، وتاأكيد روح احل�سارة الإ�سالمية ال�ساربة بجذورها يف 

تاريخ الدولة الأندل�سية التي مهدت للتقدم والنمو يف كل امل�ستويات.

تطلعات  مع  �سمولية  بطريقة  ال�ستدامة  مفهوم  اجلناح  وي�ستعر�س 
بني  الللتللوازن  حتقيق  �ساأنها  مللن  اأفللكللار  تطوير  اإىل  ت�ستند  م�ستقبلية 
الأر�س  على  احلياة  تولد  التي  والأنظمة  املتزايدة  الإن�سان  احتياجات 
اإ�سبانيا  بللني  الللروابللط  على  ال�سوء  اجلللنللاح  وي�سلط  عليها.  وحتللافللظ 
الللقللادر على توحيد  الللذكللي  لللالإبللداع  والللعللامل العربي؛ وميثل منللوذجللاً 
ال�سعوب حول م�سروعات م�ستدامة يف جمالت العلوم والتقنية والإنتاج 

والتعليم والفن.
مدى  على  الإ�سبانية  الإمللاراتلليللة  القت�سادية  الللعللالقللات  حققت  وقللد 
ال�سنوات املا�سية تطوراً متوا�ساًل حيث ُتعد �ساد�س اأكرب �سريك اأوروبي 
اإجمايل التجارة  %5 من  2021، وت�ستحوذ على  لدولة الإمللارات يف 
الإماراتية غري النفطية للدولة مع دول الحتاد الأوروبي، كما اأن ال�سوق 

الإ�سباين ميثل اأحد اأهم الأ�سواق العاملية ذات الأولوية ملجتمع الأعمال 
وال�ستثمار الإماراتي حيث تبلغ ال�ستثمارات الإماراتية باإ�سبانيا اأكرث 

من 4.3 مليار دولر.
و�سهد حجم التجارة اخلارجية غري النفطية بني البلدين منواً خالل 
مبادلت  بقيمة   2020 عللام  مللع  % مقارنة   17 بن�سبة   2021 عللام 

جتارية ت�سل اإىل 2.6 مليار دولر.
كما حققت ال�سادرات الإماراتية غري النفطية اإىل اإ�سبانيا قفزة خالل 
حجم  �سعف  وهلللو  دولر،  مللللليللون   350 اإىل  بللو�للسللولللهللا   2021 علللام 
تعترب  حيث  الأملللنلليللوم،  منتجات  يف  وخا�سة   ،2020 لللعللام  اللل�للسللادرات 
دولة  مللن  امللل�للسللتللوردة لالأملنيوم  الأوروبللليلللة  الأ�للسللواق  اأهلللم  ثللاين  اإ�سبانيا 

الإمارات.

الفال�شي يزور اجلناح الإ�شباين يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي

جنة يجب حمايتها واأر�س التنوع والفر�س وبفيلم يوثق اأول 
رحلة بحرية �شعار جناح بابوا غينيا اجلديدة يف اأك�شبو 2020 
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http://www. للللللمللزادات  المللللارات  مللوقللع  على  وذللللك  علني  ملللزاد  �سينعقد  بللاأنلله  للجميع  الحتللاديللة  البللتللدائلليللة  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً يوم اخلمي�س املوافق 24/02/2022، وذلك لبيع العقارات العائدة ملكيتها  emiratesauction.ae يف متام 
التقييم  ب�سعر  ال�سارقة،  بللاإمللارة  ال�سناعية  عرقوب  مبنطقة  ملك   1/22 رقللم  قطعة   : التايل  النحو  على  العقارات  واأو�للسللاف  �سده  للمنفذ 

)ار�س ف�ساء(. عن  عبارة  وهو  درهم(،  األف  وت�سعون  )�ستمائة  درهم   690،000
قطعة رقم 38/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 1،095،000 درهم )مليون وخم�سة وت�سعون األف درهم(، 

وهو عبارة عن )ار�س ف�ساء(.
52/1 ملك مبنطقة عرقوب ال�سناعية باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 1،050،000 درهم )مليون وخم�سون األف درهم(، وهو  قطعة رقم 

عبارة عن )ار�س ف�ساء(.
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

www. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات
emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع 

املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.
عن/ رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 
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اأخبـار الإمـارات
اجلامعة القا�شمية تنظم جل�شة حوارية عن كتاب »ر�شائل جوهرية« لل�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي

•• ال�صارقة-الفجر:

نظمت اجلامعة القا�سمية جل�سة ثقافية بعنوان "رحلة يف كتاب" قدمتها 
�سعادة الأ�ستاذة �ساحلة غاب�س املدير العام وامل�ست�سارة الثقافية يف املكتب 

الثقايف والإعالمي باملجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة .
حاكم  ال�سمّو  �ساحب  لقرينة  جوهرية«  »ر�سائل  كتاب  اجلل�سة  ناق�ست 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد  بنت  جللواهللر  ال�سيخة  �سمّو  ال�سارقة 
يحلم  مللا  اأجللمللل  »اإن  غاب�س:  �ساحلة  قالت  اإذ  الأ�للسللرة،  ل�سوؤون  الأعلللللى 
حمتوى  يتحقق  اأن  هو  �سموها  حلم  لكن  كتاب،  له  ي�سدر  اأن  كاتب  به 
كتابها، فكل جزء من هذه الر�سائل التي كتبتها وقدمتها �سمّو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي يقدم قيمًة جليلًة وخدمًة عظيمًة لكل فئة 
من الب�سر، ويجعل من الأ�سرة حموًرا لكل ما جاء فيه نظراً لالهتمام 

اخلا�س الذي توليه �سمّوها لهذا الكيان املهم يف بناء املجتمعات.
واأ�سافت قائلة: »اإنها ر�سائل موجهة للمجتمع بفئاته الب�سرية وبراجمه 
ولالأطفال،  الأطفال  وعن  ولالأ�سرة  الأ�سرة  عن  ر�سائل  فهي  اخلدمية، 
ولها... امللللراأة  وعللن  جميًعا،  ولللُهللنَّ  ولهم  والفتيات  ال�سباب  عن  وكذلك 

ولالإن�سان يف كل مكان، وهي ر�سائل تعك�س حاجة النا�س لل�سحة والفنون 
والثقافة وحاجتهم لالنتماء للوطن.

يتم  بللاأن  وجهت  جللواهللر  ال�سيخة  �سمّو  اأن  عللن  غاب�س  �ساحلة  وك�سفت 
حتويل الكتاب بعد ذلك اإىل كتيبات حتمل الر�سائل اخلا�سة املوجهة لكل 
فئة مل�ساعدتها على الرتكيز فيما يخ�سها من ر�سائل، و�ستكون البداية 
مع الر�سائل املوجهة لالأجيال ال�سغرية التي حتمل عنوان: "اإىل اأبنائي 

وبناتي مع التحية"
ا للمحاور التي ت�سمنها الكتاب، م�سرية اإىل بع�س  وقدمت غاب�س، عر�سً

النماذج من الر�سائل على اختالف املحاور التي تعرب عنها. وحتدثت عن 
اأهمية هذا الكتاب لكل فرد يف املجتمع، والذي يعد قيمة معرفية وثقافية 

وتوعوية يف املكتبة الإماراتية والعربية.
واأكدت اأهمية الكتاب الذي يحتوي على الكثري من الر�سائل التي كتبتها 
�سمّوها يف ع�سرة حماور للمراأة والأ�سرة باأكملها، كما يحتوي الكتاب على 
قيم  غر�س  واأهمية  العمل،  لفرق  املوجهة  واملعاين  العبارات  من  الكثري 

ومبادئ العمل القائمة على احلب والحرتام والعطاء.
واأو�سحت �ساحلة غاب�س اأن املحور الأول وهو »الأ�سرة وحلم ال�ستقرار« 
الأ�سرة  بناء  اأن  جواهر  ال�سيخة  �سمّو  فيه  بينت  ا�سرتاتيجي  حمور  هو 
الزوج  واختيار  ال�ساحلة  الزوجة  اختيار  يف  الللزواج  قبل  يبداأ  امل�ستقرة 
اأ�سرته ، فال  اأن يعرف كل فرد م�سوؤوليته جتاه  "يجب  ، فنقراأ  ال�سالح 
يكون �سبًبا للتوتر والقلق فيها؛ بل يكون �سبًبا للفرح وال�سعادة وال�سعور 

بالأمان، اأريد اأن اأقول اتقوا اهلل يف اأ�سركم.
واأكدت  �ساحلة اأنه مل يفت الكاتبة �سمّو ال�سيخة جواهر اأن تتحدث عن 
"املراأة احل�سور الأهم":  املللراأة يف املجتمع، فاأكدت يف ف�سل عنوانه  دور 
املراأة رفيقة يف البناء وحتقيق املكت�سبات، ور�سم خطط التنمية والنه�سة 

وامل�ساركة يف تنفيذها بكل ما اأوتيت من اإبداع وا�ستعداد وفكر .
 وا�ستمرت �سعادة �ساحلة غاب�س يف ا�ستعرا�س املحاور الأخللرى: مناهج 
الثقافة  العمل،  وحتديات  املوؤ�س�سات  �سحتنا،  وطني،  الإملللارات  احلياة، 

وغريها.
اجلامعة  مدير  اخللف  عللواد  الللدكللتللور  الأ�للسللتللاذ  كللرم  اللقاء  نهاية  وفللى 
مل�ساركتها  تقديرا   ، اجلامعة  درع  مبنحها  غاب�س  �ساحلة  القا�سمية   
بتفاعل  حظيت  التى  احلللواريللة  باجلل�سة  احلديث  واإثللرائللهللا  الإيجابية 

كبري بني الطلبة واأع�ساء الهيئتني الأكادميية والإدارية .

على هام�س �ملوؤمتر �لثاين و�لثالثني لالحتاد �لربملاين �لعربي

 �شقر غبا�س يبحث تعزيز العالقات الثنائية مع رئي�س جمل�س النواب امل�شري
•• القاهرة-الفجر:

رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  التقى 
املجل�س الوطني الحتادي، معايل 
امل�ست�سار  الدكتور حنفي اجلبايل. 
بجمهورية  النواب  جمل�س  رئي�س 
اأعمال  هام�س  علي  العربية  م�سر 
املوؤمتر الثاين والثالثني لالحتاد 
الللللربملللللاين اللللعلللربلللي، اامللللنلللعلللقلللد يف 
م�سر  بجمهورية  القاهرة  مدينة 
"الت�سامن  عنوان  ، حتت  العربية 

العربي".  
ح�سر اللقاء �سعادة كل من : حمد 
الأول  الللنللائللب  الللرحللومللي  اأحلللملللد 
لرئي�س املجل�س الوطني الحتادي 
وعبيد  اليماحي   حممد  نا�سر  و 
ناعمة  و  ال�سالمي   الغول  خلفان 
واأحمد  املللنلل�للسللوري  عللبللدالللرحللمللن 
را�سد   وعائ�سة  ال�سحي   عللبللداهلل  
الوطني  املللجللللل�للس  اأعلل�للسللاء  للليللتلليللم 
الدكتور عمر  �سعادة  و  الحتلللادي  

احللللل�للللسللللارة  وعللللللراقللللللة  قلللللللدم  اىل 
الإجنازات  بحجم  واأ�ساد  امل�سرية، 
والتطورات الوا�سعة التي �ساهدها  
للللللعلليللان، ممللا يعك�س  والللوا�للسللحللة 
الإجنازات والقفزات التي حققتها 
م�سر يف ظل قيادة فخامة الرئي�س 
رئي�س  اللل�للسلليلل�للسللي  عللبللدالللفللتللاح   /

جمهورية م�سر العربية.
تعزيز  اأهمية   اإىل  اجلانبان  واأكللد 
البلدين  بني  الربملانية  العالقات 
حول  املللواقللف  وتن�سيق  ال�سقيقني 
الهتمام  ذات  الللقلل�للسللايللا  خمللتلللللف 
مللقللدمللتللهللا الملللن  املللل�لللسلللرتك ويف 
والت�سامن  الللللعللللربللللي  الللللقللللومللللي 
الدعم والتعاون  ،  واوجلله  العربي 
ظل  يف  اجلللانللبللني  بللني  والتن�سيق 
وال�ستثنائية  املللملليللزة  الللعللالقللات 
البلدين علي خمتلف  التي جتمع 

ال�سعد.
امل�ست�سار    من جانبه رحب معايل 
بزيارة  اجللللبلللايل  الللدكللتللورحللنللفللي 

امل�ست�سار  مبللعللايل  غللبللا�للس،  �للسللقللر 
الللدكللتللور حللنللفللي اجللللبلللايل رئي�س 
جمل�س النواب امل�سري، وم�ساركتة 
يف  اأعمال املوؤمتر الثاين والثالثون 
لالحتاد الربملاين العربي ، موؤكدا 

للمجل�س  العامة  الأمللني  النعيمي 
، و�للسللعللادة  عللفللراء را�للسللد الب�سطي 
امللل�للسللاعللد لالت�سال  الللعللام  الأمللللني 

الربملاين باملجل�س. 
  ويف بداية الجتماع رحب معايل 

م�سرالعربية   جمهورية  ان  علي 
متللثللل بلليللت كللل اللللعلللرب، كللمللا ثمن 
النواب  جمللللل�للس  وتللللعللللاون  جلللهلللود 

امل�سري يف اإجناح هذ املوؤمتر .
�للسللقللر غبا�س،  مللعللايل  ا�لللسلللار  كللمللا 

دولة المارات مكانة متميزة ي�سار 
العامل  بالبنان علي م�ستوي  اليها 
ودورها امللهم من ت�سجيع البتكار 
والبلللللللللداع وملللواكلللبلللة اللللتلللطلللورات 
يف  اأ�ساد  كما   ، احلديثة  والتقنيات 
زيلللارتللله ملعر�س  اللل�للسلليللاق اىل  هلللذا 
اك�سبو دبي  2020  الذي ت�سارك 

به 195 دولة.
اللللدكلللتلللور .حنفي   واأكللللللد  ملللعلللايل 
العالقات  عللمللق  علللللى  اجلللللبللللايل  
البلدين  تلللربلللط  اللللتلللي  الللثللنللائلليللة 

معايل �سقر غبا�س واأع�ساء الوفد 
واإقامة  العربية  م�سر  جلمهورية 
املوؤمتر الثاين والثالثون لالحتاد 

الربملاين العربي يف القاهرة .
رئللليللل�لللس جمل�س  ملللعلللايل  واأ�لللللسلللللاد   
موؤخرا  بللزيللارتلله   امل�سري  الللنللواب 
لدولة المارات وحجم الإجنازات 
ار�س  على  �سهده  الللذي  والللتللطللور 
دولة المارات واهتمامها بالإن�سان 
القيادة  بف�سل  ذلللك  كل  وتنميته، 
الللر�للسلليللدة  الللتللي ا�للسللتللطللاعللت نقل 

اللل�للسللقلليللقللني، ملللقلللدراً وقللللوف دولة 
بجانب  املتحدة  العربية  الإملللارات 
م�سر يف اأ�سعب الظروف، ونوه بان 
بعد  جللديللدة  مرحلة  تدخل  م�سر 
والنتقال  الإرهللللاب  على  الق�ساء 

اىل التعمري .
اأكللللد ملللعلللايل/ �للسللقللر غبا�س    كللمللا 
على ثللبللات مللوقللف دوللللة الملللارات  
الرا�سخ والداعم جلمهورية م�سر 
العربية، فهي ثقل ودعامة ا�سا�سية 

لالأمن القومي العربي.

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

رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  التقى 
املجل�س الوطني الحتادي ، معايل 
جمل�س  رئي�س  احللبو�سي  حممد 
علي  العراق،  جمهوريه  يف  النواب 
الثاين  املللللوؤمتللللر  اأعللللمللللال  هللاملل�للس 
واللللثلللالثلللني لللللالحتللللاد اللللربمللللاين 
العربي، ااملنعقد يف مدينة القاهرة 
حتت   ، العربية  م�سر  بجمهورية 

عنوان "الت�سامن العربي" .  
�سعادة  املجل�س  وفللد  اللقاء  ح�سر 

النواب العراقي مثمنا م�ساركتة يف 
املوؤمتر الثاين والثالثون لالحتاد 
بعمق  م�سيدة   ، العربي  الللربملللاين 
بني  التاريخية  الللتللعللاون  عللالقللات 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني .
�سبل  بلللحلللث  اللللللللقلللاء  خلللللالل  مت  و 
تعزيز عالقات التعاون يف خمتلف 
املجالت ، مع التاأكيد علي اأهمية 
الللتللعللاون الللربملللاين بللني املجل�سني 
وتلللللبلللللادل اللللللللزيلللللللارات واخللللللللربات 
البلدين  �لللسلللاللللح  يف  يلل�للسللب  مبللللا 
ما  ظللل  يف  ال�سقيقني  وال�سعبني 

اأحللمللد الرحومي  كللل ملللن: حللمللد 
و  املجل�س،   لرئي�س  الأول  النائب 
نللا�للسللر حمللمللد اللليللمللاحللي  واأحمد 
را�سد   وعائ�سة  ال�سحي   عللبللداهلل  
الوطني  املللجللللل�للس  اأعلل�للسللاء  ليتيم 
الدكتور عمر  و�سعادة   ، الحتللادي 
عللبللدالللرحللمللن الللنللعلليللمللي الأمللللني 
عفراء  و�للسللعللادة  للمجل�س،  الللعللام 
العام  الأملللللللني  الللبلل�للسللطللي  را�للللسللللد 

امل�ساعد لالت�سال الربملاين.
معايل  رحللللب  اللللللللقلللاء  بلللدايلللة  ويف 
�للسللقللر غلللبلللا�لللس  بللرئلليلل�للس جمل�س 

تلل�للسللهللده املللنللطللقللة ملللن تلللطلللورات ، 
كللمللا نللاقلل�للس اجللللانلللبلللان عللللددا من 
امل�سرتك  الهللتللمللام  ذات  الق�سايا 
اأبرزها تطوير وتفعيل  والتي من 
واهمية   . الربملانية  الدبلوما�سية 
والت�ساور  املواقف  تن�سيق وتوحيد 
الفعاليات  يف  املللل�لللسلللاركلللة  خلللللالل 
اللللربمللللانللليلللة اللللدولللليلللة ملللن خالل 

الدبلوما�سية الربملانية.
حممد  اأعلللللللللللللرب  جلللللانلللللبللللله  ملللللللن   
�سكره  خللاللل�للس  علللن  احللللللبللو�للسللي 
حفاوة  علللللي   غبا�س  �سقر  ملللعللايل 

املتميز  التنظيم  وعلي  ال�ستقبال 
للللللللملللوؤمتلللر اللللللثلللللاين واللللثلللالثلللني 
لالحتاد الربملاين العربي ، موؤكدا 
بللالده على تعزيز خمتلف  حر�س 
الللللعللللالقللللات اللللثلللنلللائللليلللة مللللع دولللللة 
المللارات يف املجالت كافة خا�سة 
واكلللللد معايل  اللللربمللللانللليلللة.  مللنللهللا 
حملللملللد احللللللبللو�للسللي عللللن ادانلللتللله 
مللي�سيات  الرهللابلليللة  لللالعللتللداءات 
احلوثي علي من�سات مدنية داخل 
تايدة  عللن  ،معربا  دولللة الملللارات 

الكامل لدولة المارات.

�شفاري ال�شارقة حتاكي املناطق احلقيقية يف اأفريقيا
•• ال�صارقة-وام:

بال�سارقة  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�سة  ال�سويدي  هنا  اأكللدت 
اأن �سفاري ال�سارقة يحتوي على مناطق عدة حتاكي املناطق احلقيقية يف 

اأفريقيا.
وقالت يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام" بعد افتتاح �سفاري ال�سارقة 
اأم�س الول..اإن املنطقة الأوىل "اإىل اأفريقيا"، تاأخذ الزوار يف جتربة م�سي 
فريدة ل�ستك�ساف احلياة الربية املتوطنة يف اجلزر والأرخبيالت املنت�سرة 

على طول ال�ساحل ال�سرقي لأفريقيا يف املحيط الهندي.
واملراعي  ال�سحراء  يف  فتتمثل  "ال�ساحل"،  الثانية،  املنطقة  اأمللا  واأ�سافت 

واحللليللاة الللربيللة املللتللنللوعللة، ومتللتللد يف اأفللريللقلليللا مللن ال�ساحل الأطللللل�للسللي يف 
ال�سرق، وهي منطقة  اإريرتيا والبحر الأحمر يف  اإىل  موريتانيا يف الغرب 
انتقالية غنية باحلياة الربية بني ال�سحراء الكربى يف ال�سمال وال�سافانا 

اإىل اجلنوب.
وقالت اإن املنطقة الثالثة، "ال�سافانا"، يف �سرق وجنوب اأفريقيا متتد من 
ال�ساحل يف ال�سمال، و�سوًل اإىل كالهاري يف اجلنوب الغربي، وتغطي هذه 
الأفريقية  القارة  م�ساحة  ن�سف  الأفريقية  ال�ستوائية  الع�سبية  الأرا�سي 
وهي موطن لأكرب تركز للتنوع احليوي على الأر�س فيما حتتفي املنطقة 
العامل كل عام، حيث  باأكرب هجرة للحيوانات يف  "�سريينقيتي"،  الرابعة، 
تهاجر جمموعات كبرية من احليوانات العا�سبة عرب �سهول �سريينقيتي، 

على  تتغذى  الللتللي  واحللليللوانللات  املفرت�سة  احللليللوانللات  جللذب  على  وتعمل 
اجليف، عبوراً بنهر مارا، حيث تكمن متا�سيح النيل يف املياه العكرة والتي 

ت�سكل خطورة على احليوانات العا�سبة املهاجرة.
وذكرت اأن املنطقة اخلام�سة، حتمل ا�سم "نقورونقورو"، وت�سكلت من فوهة 
الأكرث  الأنللواع  بيئي فريد وموطن لبع�س  بركانية منقر�سة، وهي نظام 
من  "مورميي"،  ال�ساد�سة،  املنطقة  ا�ستوحيت  حني  يف  اأفريقيا  يف  �سهرة 
الأخاديد والوديان يف جنوب غرب اأفريقيا والتي ت�سكلت 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�سم �سفاري ال�سارقة اأكرث من 50 األف حيوان لأكرث من 120 

الأ�سود  القرن  اأفريقيا، ويعترب وحيد  التي تعي�س يف  نوعاً من احليوانات 
من اأهم واأندر احليوانات يف ال�سفاري كما متت زراعة اأكرث من 100 األف 
الأنواع  ما بني  النباتات  وتتنوع  ال�سارقة،  �سفاري  اأفريقي يف  �سمر  �سجرة 

املحلية والأفريقية".
اأفريقيا  لكللتلل�للسللاف  متكاملة  للللزوارهلللا جتللربللة  اللل�للسللارقللة  �للسللفللاري  وتللقللدم 
وجزرها، ليطلع الزوار على طائر الفالمينجو والطيور الأخرى وليمور 
اإ�سافة  الأفريقية،  والقرية  العمالقة  الدبرة  و�سلحفاة  مدغ�سقر  جزيرة 
من  وغريها  زجنبار،  وقرية  واتو�سي،  ما�سية  مع  التقليدية  املزرعة  اإىل 
املرافق والأق�سام التي ت�ساهد فيها مئات الأنواع من احليوانات والنباتات 

الأفريقية.

خريية ال�شارقة تناق�س خطتها العامة لالرتقاء بالعمل اخلريي والإن�شاين
•• ال�صارقة-وام:

اخلريية  ال�سارقة  جمعية  ناق�ست 
خلللالل اإجللتللمللاعللهللا اللل�للسللنللوي الذي 
بن  �سقر  ال�سيخ  بللرئللا�للسللة  عللقللدتلله 
حمللمللد الللقللا�للسللمللي رئلليلل�للس جمل�س 
التي  امل�ستجدة  الللتللغللريات  الإدارة 
نحو  خللطللة اجلمعية  مللع  تللتللزامللن 
الإرتقاء بالعمل اخلريي والإن�ساين 
وتوفري مناخ اأكرث مرونة يف الأداء 
ر�سا  مللن م�ستوى  يعزز  الللعللام مبللا 

املتعاملني ويلبي تطلعاتهم.
جمل�س  اأعلل�للسللاء  الجللتللمللاع  ح�سر 
اإدارتلللهلللا و�للسللعللادة عللبللداهلل �سلطان 
وال�سادة  التنفيذي  املدير  بن خادم 
الإدارات  القطاعات ومدراء  روؤ�ساء 

يف خورفكان.
وثلللملللن اللل�للسلليللخ �للسللقللر بلللن حممد 

املا�سي  الللعللام  مللدار  على  م�سبوقة 
امل�ساريع والتي  ونللوع  من حيث كم 
ن�سف  قرابة  املالية  تكلفتها  بلغت 
مللللليللار درهلللم مللوؤكللديللن اأنللله ميكن 
النجاحات  مللللن  املللللزيللللد  حتلللقللليلللق 
العام  خللالل  الإنلل�للسللانلليللة  للم�سرية 
بع�س  تفنيد  خلللالل  مللن  اجلللللاري 
العمل  فرق  واجهت  التي  املعوقات 
وال�للسللتللفللادة مللنللهللا للللزيلللادة ملللوارد 
اجلمعية لينعك�س بدوره على حجم 
اجلمعية  مبلل�للسللاعللدات  امللل�للسللمللولللني 
وخارج  داخللل  اخلريية  ومبادراتها 

الدولة.
واأكلللللدوا اأهللملليللة ر�للسللم خللطللة حتدد 
اجلمعية  يف  اللللتلللطلللويلللر  ملللالملللح 
العمل  فللرق  مللهللارات  �سقل  بهدف 
على  وت�سجعهم  اجلمعية  وكلللوادر 
تواكب  ملل�للسللتللحللدثللة  اأفللللكللللار  تللبللنللي 

تنفيذ الربامج التي تنمو بالإن�سان 
ومعرفته  قللللدراتلللله  يف  وتلل�للسللتللثللمللر 
على  تعينه  الللتللي  الأدوات  وتللوفللري 
اإيجابيا  علل�للسللوا  يللكللون  حللتللى  ذللللك 

منتجا ولي�س م�ستهلكا فح�سب.
واأثلللنلللى اللل�للسلليللخ �للسللقللر بلللن حممد 
موظفي  جلللهلللود  علللللللى  الللقللا�للسللمللي 
واملنت�سبني  ومتطوعيها  اجلمعية 
اجلمعية  جنللللاح  �للسللبلليللل  يف  اإلللليلللهلللا 
اأن  مللوؤكللدا  اأهدافها  اإىل  وو�سولها 
املتربعون  قدمها  التي  امل�ساهمات 
من  جعلت  املا�سية  ال�سنوات  طيلة 
للللللعللطللاء والعمل  مللنللارة  اجلللمللعلليللة 
بالغ  ن�سيبا  لها  و�سارت  الإن�ساين 
التاأثري يف حياة امل�ستحقني والفئات 

امل�ستهدفة بالدعم وامل�ساندة.
املقبلة  امللللرحلللللللة  اأن  اإىل  واأ�لللللسلللللار 
التي  للنجاحات  اإ�ستكمال  �ستكون 

الذي  املللتللوا�للسللل  الللدعللم  القا�سمي 
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  يللقللدملله 
بلللللن حممد  �لللسلللللللطلللان  اللللللدكلللللتلللللور 
الأعلى  املللجللللل�للس  علل�للسللو  الللقللا�للسللمللي 
العمل  ملللل�لللسلللرية  الللل�لللسلللارقلللة  حلللاكلللم 
اخللللللريي ملللا كللللان لللله كللبللري الأثللللر 
تللبللوء اجلللمللعلليللة مللكللانللة مميزة  يف 
املوؤ�س�سات  ملل�للسللاف  يف  و�للسللعللتللهللا 
الدولة  داخللللل  الللعللاملللللة  اخللللرييلللة 
وخارجها والتي اأ�سحت رقما هاما 
جمعية  ذكللر  من  املجال  يخلو  فال 
واإ�سهاماتها  اخللللرييلللة  اللل�للسللارقللة 
املتعددة عند احلديث عن الأعمال 
اخلللرييللة والإنلل�للسللانلليللة ملل�للسللريا اأن 
ثللقللافللة عللمللل اخلللللري تللرتللكللز على 
من  ومتكينهم  الأفلللللراد  ملل�للسللاعللدة 
الإعلللتلللملللاد علللللى اأنللفلل�للسللهللم وهلللو ما 
اإىل مزيد من الرتكيز على  يدعو 

مت حتقيقها مع الأخذ يف الإعتبار 
متغريات الآلية وفق ما ينا�سب كل 
مرحلة ويواكب املتغريات اجلديدة 
مبديا ترحيبه بالآراء واملقرتحات 
تلللعلللزز جناحات  �للسللاأنللهللا  اللللتلللي ملللن 
اجلللمللعلليللة وتلل�للسللنللع مللنللهللا خططا 
يف  جميعها  ت�سب  جديدة  واأفللكللارا 
مو�سحا  الإنلل�للسللاين  العمل  �سالح 
قرب  عن  يتابع  الإدارة  جمل�س  اأن 
التي  احلمالت  كافة  دائللم  وب�سكل 
يلللتلللم تللنللفلليللذهللا مللللع اللللقللليلللام على 
تفقد �سري العمل ب�سكل منتظم يف 
الإدارات الفرعية واملن�ساأت الوقفية 

التابعة لنا.
وا�للللسللللتللللعللللر�للللس احللللل�للللسللللور خللللالل 
الجتماع ما مت الو�سول اإليه على 
مدار العام املا�سي واأجمعوا على اأن 
الللعللمللل اخللللريي �سهد طللفللرة غري 

لالإعتماد  للم�ستحقني  وم�سجعة 
اإىل  النتظار  وعللدم  اأنف�سهم  على 
املوؤ�س�سات  قللبللل  ملللن  املللل�لللسلللاعلللدات 
م�ساريع  عللللرب  وذللللللللك  اخلللللرييللللة 
ب�سيطة تركز على اأ�سحاب احلرف 
الللتللقللللليللديللة �للسللريللطللة متللكللني هذه 
�سحيا  ورعايتهم  تعليميا  الفئات 
اأدوات خدمة  اأداة �سمن  لي�سبحوا 

جمتمعاتهم.
وتللللللللنللللللللاول الجللللللتللللللمللللللاع احللللملللللللة 
الرم�سانية والآلية الأن�سب لتنفيذ 

العمل  يلل�للسللهللدهللا  الللتللي  املللتللغللريات 
الإنلللل�للللسللللاين واللللللللذي اأ�لللسلللبلللح اأحللللد 
الدعائم الرئي�سة يف تقدم املجتمع 
اإذ يللعللرب الللعللمللل اخللللريي عللن قيم 
�سامية يتفرد بها جمتمع الإمارات 
عللللن غللللللريه ومللللللن خللللللالل بلللراملللج 
خريية ت�ستثمر يف الإن�سان وتدعم 
للحياة  الأ�لللسلللا�لللسللليلللة  احللتلليللاجللاتلله 
الكرمية اأوجدنا فكر جديد لإدارة 
ت�سخري  يف  يتمثل  اخلللريي  العمل 
داعمة  حمطة  ليكون  ال�سعي  هللذا 

بلللراجملللهلللا بلل�للسللكللل مللللتللللوازي وقلللدم 
برباجمهم  طرحا  الإدارات  مللدراء 
احلملة  تلللدعلللم  اللللتلللي  وخللطللطللهللم 
و�سائر  خللا�للس  ب�سكل  الرم�سانية 
حمالت اجلمعية ب�سكل عام بحيث 
الو�سول  اإىل  املتبعة  الآليات  تقود 
مع  امل�ستحقني  من  الكربى  للفئة 
املقررة  املالية  امل�ستهدفات  حتقيق 
عن  معهود  هللو  كما  وتخطيها  بللل 
اجلللمللعلليللة وداعللملليللهللا خلللالل �سهر 

رم�سان من كل عام.
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ب�سكل  جي�سها  جلللوء  درا�للسللة  ك�سفت  بعدما  اعللتللذارات  هولندا  قدمت   
با�ستقالل  املطالبني  املقاتلني  �سد  املفرط”  “العنف  اإىل  منهجي 
الهولندي  الللللوزراء  رئي�س  وقلللال  و1949.   1945 بللني  اإندوني�سيا 
اأعمق  اأقدم  “اليوم با�سم حكومتي  اأم�س الأول اخلمي�س  مارك روتي  
اعتذاراتي اإىل ال�سعب الإندوني�سي عن العنف املنهجي واملفرط الذي 
اأ�سفه  عللن  وعللرب  ال�سنوات”.  هللذه  خللالل  الهولندي  اجلللانللب  ارتكبه 
املوقف  وكللان  ذلللك.  عللن  ال�سابقة”  الهولندية  احلللكللومللات  “لتعامي 
العنف  اأن  علللللى  بللالللتللاأكلليللد  عللقللود  مللنللذ  الللر�للسللمللي يتلخ�س  الللهللولللنللدي 
ال�ستقالل  حرب  اأثناء  ا�ستثنائية  ظللروف  يف  اإل  ي�ستخدم  مل  املفرط 
الإندوني�سية التي جرت من 1945 اإىل 1949. لكن درا�سة ا�ستمرت 
اأربع �سنوات اأجراها باحثون هولنديون واإندوني�سيون وجدت اأن القوات 
اعتقال  حمالت  و�سنت  منهجي”  “ب�سكل  قللرى  اأحللرقللت  الهولندية 
احلرب  اأعقبت  الللتللي  ال�سنوات  يف  اإعلللدام  وعمليات  وتعذيب  جماعي 
العاملية الثانية بدعم �سمني من احلكومة. وقال الباحثون اإن “معظم 
�سيا�سيون   - الهولندي  اجلللانللب  يف  م�سوؤولية  يللتللولللون  كللانللوا  الللذيللن 
و�سباط وموظفون مدنيون وق�ساة واآخرون - كانوا يعرفون اأو رمبا 
كانوا على علم بال�ستخدام املنهجي لهذا العنف املفرط«. واأ�ساروا اإىل 
اأن “هناك اإرادة جماعية لتربيره والت�سرت عليه وتركه بال عقاب، وكل 

هذا حدث خلدمة الهدف الأ�سمى وهو ك�سب احلرب«.

 38 على  بللالإعللدام  اأحكاما  اجلمعة  اأم�س  هندية  حمكمة  اأ�للسللدرت 
�سخ�سا يف اإطار تفجريات اأحمد اآباد يف غرب البالد التي اأ�سفرت عن 
وقال املدعي  �سقوط اأكرث من 56 قتيال ومئتي جريح يف 2008. 
العام اخلا�س اأميت باتيل لل�سحافيني “فر�س القا�سي ايه اآر باتيل 
عقوبة الإعدام على 38 من اأ�سل 49 مدانا«. يف الثامن من �سباط-

فرباير املا�سي، اأدين 49 �سخ�سا بالقتل وت�سكيل ع�سابة اإجرامية يف 
اإطار �سل�سلة العتداءات هذه التي نفذت يف 26 متوز-يوليو 2008 
ولية  يف  الرئي�سية  املدينة  هللذه  يف  كللبللرية  حللركللة  ت�سهد  اأمللاكللن  يف 
غوجارات. واأو�سح باتيل “حكم على 11 مدانا اآخر بال�سجن مدى 
اآخر يف هذه الق�سية لعدم كفاية  28 متهما  احلياة«. ومتت تربئة 
الدليل. وكان يحاكم ما جمموعه 77 �سخ�سا يف هذه الق�سية التي 
�ساهد   1100 اأكللرث من  فيها  واأدىل  �سنوات  ع�سر  حللوايل  ا�ستمرت 
باإفاداتهم. واأعلن تنظيم “املجاهدون الهنود” م�سوؤوليته عن هذه 
العتداءات ردا على مواجهات طائفية يف اأحمد اآباد ت�سببت ب�سقوط 
واندلعت اأعمال  نحو األفي قتيل من امل�سلمني خ�سو�سا، يف 2002. 
العنف تلك اإثر مقتل 59 هندو�سيا يف حريق قطار ن�سب يف بادىء 
اأنلله عر�سي. وواجلله رئي�س  اأن يعلن لحقا  الأمللر اىل م�سلمني قبل 
اآنللللذاك رئي�سا حلكومة ولية  كللان  اللللذي  نللاريللنللدرا ملللودي  الللللوزراء 

غوجارات اتهامات بغ�س الطرف عن اأعمال العنف هذه.

 35 نّفذت ولية اأوكالهوما الأمريكية حكم اإعدام يف حق رجل يبلغ 
عاماً ُحكم بالإعدام ل�سلوعه يف هجوم ُقتل على اإثره اأربعة اأ�سخا�س يف 
اإطار عملية انتقام عائلي. واأعلن امل�سوؤولون يف �سجن ماكال�سرت وفاة 
بعد  غرينت�س(  بتوقيت   16،14(  10،14 ال�ساعة  بو�ستيل  غيلربت 
تلقيه حقنة قاتلة داخل ال�سجن. و�سارك بو�ستيل عام 2015 يف هجوم 
للوالد  “النتقام”  رابع بهدف  والللده و�سقيقه ورجل  �سّنه مع  م�سّلح 
الذي اأُ�سيب بجروح خطرة عقب حادث دراجة نارية. وتوّجه الأربعة 
نحو  واأطلقوا  احلللادث  م�سوؤوًل عن  اعتربوه  الللذي  الرجل  منزل  اإىل 
الفرار.  يحاولن  كانا  �سخ�سني  نف�سه  وقتل غيلربت  ر�سا�سة،  �ستني 
واعُترب  اأ�سخا�س.  اأربعة  جمموعه  ما  مبقتل  امل�سّلح  الهجوم  وت�سبب 
الوالد الذي كان يعاين ا�سطرابات عقلية حادة، غري م�سوؤول جنائياً 
وعلى  املوؤبد  بال�سجن  ال�سقيق  على  وُحكم  وتللويف لحقاً.   2006 عام 
الرجل الرابع بال�سجن �ستة اأعوام بعد اأن اأظهر تعاوناً مع املحققني. 
وُحكم على غيلربت بالإعدام نظراً لكونه املحرك الرئي�سي الذي يقف 
خلف اجلرمية. وبعدما ا�ستنفد دعاوى ال�ستئناف كّلها، طلب غيلربت 
من جمل�س العفو يف اأوكالهوما اأن يو�سي احلاكم بتخفيف عقوبته. 
وقال يف اإحدى جل�سات ال�ستماع اأمام جمل�س العفو يف كانون الأول-
اأعد كما كنت  “مل  م�سيفاً  “اآ�سف لالأمل الذي ت�سببت به”،  دي�سمرب 

عندما كان عمري 19 عاماً«.

عوا�صم

ام�شرتدام

نيودلهي

وا�شنطن

 وا�شنطن: التو�شل اإىل 
اتفاق نووي ممكن مع اإيران 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلنت الوليات املتحدة اإحراز “تقدم كبري” يف مفاو�سات فيينا، معتربة 
اأن اإمكانية اإبرام اتفاق حول الربنامج النووي الإيراين ممكنة “يف غ�سون 

اأيام” اإذا اأظهرت طهران “جدية” يف هذا ال�ساأن.
“مت  اإنلله  بر�س  فران�س  لوكالة  الأمريكية  اخلارجية  با�سم  متحدث  وقللال 
ولكن “لن يكون هناك اتفاق �سامل  اإحراز تقدم كبري يف الأ�سبوع املا�سي”، 

ما مل يتم التفاق على اأدق التفا�سيل«.
واأ�ساف “با�ستطاعتنا، بل ينبغي علينا اأن نتو�سل اإىل تفاهم ب�ساأن العودة 
غ�سون  يف  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل  خلطة  الكامل  التنفيذ  اإىل  املتبادلة 
اأيام”، يف اإ�سارة اإىل اتفاق 2015 الذي ُيفرت�س اأن مينع اإيران من امتالك 
قنبلة نووية. و�سدد املتحدث على اأن اأي تاأخري “يتجاوز ذلك بكثري، من 

�ساأنه اأن يعر�س اإمكانية العودة لالتفاق اىل خطر ج�سيم«.
ونفت طهران على الدوام �سعيها اإىل تطوير �سالح نووي، وهو ما �سبق لدول 

غربية يف مقدمها الوليات املتحدة وا�سرائيل، اأن اتهمتها بالعمل عليه.
على  الغربيون  ي�سدد   ،2015 اتفاق  لإحلليللاء  احلالية  املحادثات  وخللالل 
الإيرانية  النووية  الأن�سطة  ت�سارع  اإىل  نظرا  التفاهم  يف  الإ�سراع  �سرورة 
اليورانيوم  من  كمية  لإنتاج  طهران  حتتاجها  التي  الزمنية  املدة  وتقّل�س 

العايل التخ�سيب كافية لال�ستخدام يف اإنتاج �سالح ذّري.

�لتون�شيون يخ�شون �أن تفاقم �الإ�شالحات �ملوؤملة �أو�شاعهم �ل�شعبة  

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

توكاييف: بوتني وعد بعدم اإعادة النظر يف حدود كازاخ�شتان 

•• تون�س-اأ ف ب

اأولية من  تون�س يف حمادثات  �سرعت 
مع  مفاو�سات  اإىل  تللوؤدي  اأن  املرتقب 
�سندوق النقد الدويل الذي تلجاأ اإليه 
ال�سنوات  خالل  الثالثة  للمرة  البالد 
الع�سر الفائتة للح�سول على برنامج 

النكما�س  مللن  يعاين  اقت�ساد  لإنللقللاذ  مللايل جديد  دعللم 
وارتفاع موؤ�سرات الت�سخم والدين العمومي والبطالة.

“حمادثات  املا�سي  الثنني  تون�سيون  م�سوؤولون  وبا�سر 
افرتا�سية” مع ممثلي البنك يف وا�سنطن. ودعا البنك 
البالد  لإخلللللراج  جللللداً  عميقة  “اإ�سالحات  اإىل  تللونلل�للس 
هذه  تفاقم  اأن  يخ�سون  التون�سيني  لكن  الأزمة”.  من 

الإ�سالحات املوؤملة اأو�ساعهم املعي�سية ال�سعبة اأ�سال.
مل تنجح تللونلل�للس يف تللاأمللني انللتللقللال اقللتلل�للسللادي مبلللوازاة 
2011 التي  ال�سيا�سي الذي انطلق منذ ثورة  النتقال 
علي.  بن  العابدين  زين  ال�سابق  الرئي�س  بنظام  اأطاحت 
وتراكمت  تراجعا  القت�سادية  املللوؤ�للسللرات  �سهدت  بللل  ل 

الأزمات يف جّل القطاعات تقريبا.
وتراجع ن�سيب الفرد من الناجت الداخلي اخلام بالدولر 
انهارت  كما  الفائتة،  �سنة  ال11  خللالل   20% بن�سبة 
قيمة  تللراجللع  ب�سبب   35% بن�سبة  ال�سرائية  الللقللدرة 

الدينار اأمام العمالت الأخرى بن�سبة 40%.
النقد  �للسللنللدوق  اإىل  املتعاقبة  احلللكللومللات  جللللاأت  لللذلللك 
بقر�س   2013 العام  يف  اأولهما  منا�سبتني،  يف  الللدويل 
 2016 العام  الثاين يف  وكللان  1،7 مليار دولر.  قيمته 
بالقيام  الللتللعللهللد  مللقللابللل  دولر،  مللللليللار   2،8 بللقلليللمللة 

باإ�سالحات مل تنجح البالد يف تنفيذها.
الو�سع  تلللللاأزم  ملللن  كوفيد-19  وبللللاء  تللداعلليللات  وزادت 
القت�سادي خ�سو�سا على املوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة 
خالل  منها  األفا   80 قرابة  البالد  غللادر  اأو  اأفل�س  التي 
العام 2020، وفق املعهد الوطني لالإح�ساء )حكومي(.
وقللفللزت من  ذاتللهللا  الللفللرتة  يف  البطالة  ن�سبة  وارتللفللعللت 
من  الت�سخم  وزاد   ،18،4% م�ستوى  اإىل   15،1%

وطاأة املعاناة املعي�سية.
ويرى اخلبري القت�سادي عز الدين �سعيدان اأن م�سكلة 

وقلللال ممللثللل �للسللنللدوق الللنللقللد الللللدويل يف تللونلل�للس جريوم 
اإن  بللر�للس  فران�س  مللع  املا�سي  ال�سهر  مقابلة  يف  فا�سيه 
على البلد ال�ساعي للح�سول على م�سادر متويل دولية 
ل �سيما خف�س حجم  القيام “باإ�سالحات عميقة جدا”، 
قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ “اأحد اأعلى امل�ستويات 
�س اأكرث من ن�سف النفقات العمومية  يف العامل«. وتخ�سّ
بلد ي�سم  األللف موظف حكومي يف   650 رواتللب  ل�سداد 

12 مليون ن�سمة.
وقال دبلوما�سي غربي لفران�س بر�س اإن “تون�س تقرت�س 

من اأجل �سداد اأجور املوظفني«.
وما بقي من املوازنة يخ�س�س لدعم املوؤ�س�سات احلكومية 

القت�ساد التون�سي تكمن يف ارتفاع الدين العام اأ�سا�سا.
العام  الدين  قيمة  “بلغت  بر�س  فران�س  لوكالة  ويقول 
من   100% مللن  اأكللرث  لي�ساوي  م�سبوق  غللري  م�ستوى 
يقّلل  ذلك  اأن  �سعيدان  ويعترب  اخلللام«.  الداخلي  الناجت 

من م�سداقية تون�س كدولة مقرت�سة دوليا.
وي�سيف “�سيتعني على تون�س املرور عرب �سندوق النقد 
اأجل  ومللن  م�سداقيتها  مللن  بع�س  بناء  لإعلللادة  اللللدويل 

تعبئة موارد خارجية«.
املوازنة  اإزاء عجز  الللدويل عن قلقه  النقد  عرّب �سندوق 
القطاع  الأجلللللور يف  كللتلللللة  حللجللم  ثللقللل  ب�سبب  تللونلل�للس  يف 

احلكومي.

اللللللتلللللي حتللللتللللكللللر قلللللطلللللاعلللللات عللللديللللدة 
مهّدد  وبع�سها  �سعبا  و�سعا  وت�سهد 

بالفال�س.
وتلل�للسللّغللل هللللذه املللوؤ�للسلل�للسللات ملللا يقارب 
توجيه  ل  وُيف�سّ مللوظللف،  األللف   150
التعليم  يف  لللال�للسللتللثللمللار  ملل�للسللاريللفللهللا 
ما  وفللق  التحتية،  والبنية  وال�سحة 

يقول م�سوؤول النقد الدويل.
رفع  حللول  مقرتحات  ال�سندوق  يقدم  اأن  املرتقب  ومللن 
الدعم احلكومي عن مواد اأ�سا�سية كاملحروقات وتعوي�س 
ذلك مبنح العائالت املحتاجة م�ساعدات ب�سفة مبا�سرة. 
كتلة  بخف�س  التون�سيني  اإقللنللاع  ال�سهل  مللن  يكون  ولللن 
الأجور ومراجعة �سيا�سة الدعم، وهما نقطتان اأ�سا�سيتان 
“حتما  لذلك  و�سيكون  القت�سادي،  الإ�سالح  عملية  يف 

وفق دبلوما�سي. تاأثري على التون�سيني”، 
يحتكر  الللذي  �سعّيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س  يللزال  ول 
يحظى  اأ�سهر  �سبعة  حلللوايل  منذ  التنفيذية  ال�سلطات 
يللقللود حملة عنوانها  وهللو  كللبللري،  حللد  اىل  �سعبي  بللدعللم 

الأبرز “تطهري” البالد والنظام من “الف�ساد«.
ويقول امل�سوؤول يف “املنتدى التون�سي للحقوق القت�سادية 
والجتماعية” رم�سان بن عمر لفران�س بر�س “لي�س يف 

م�سلحة اأي طرف �سيا�سي اإلغاء الدعم«.
املدعومة  املللللواد  مللن  الللعللديللد  اأن  عللمللر اىل  بللن  ويلل�للسللري 
الللدولللة مللفللقللودة يف الأ�لللسلللواق واأن قللطللاع اخلدمات  مللن 

احلكومية مير باأزمة �سعبة.
)النقابة  لل�سغل”  التون�سي  الللعللام  “الحتاد  ويللعللار�للس 
تللقللّدم مللن �سندوق النقد  اللل�للسللروط التي قللد  املللركللزيللة( 
ال�سلطات  ويدعو  قر�س،  على  احل�سول  مقابل  الللدويل 
التون�سية اإىل تقدمي برنامج اإ�سالح اقت�سادي “تون�سي-

وعلى اأ�سا�سه يتم الدخول يف مفاو�سات. تون�سي”، 
وترى املتخ�س�سة يف ال�ساأن التون�سي يف جامعة نيويورك 
قي�س  التون�سي  الرئي�س  اأن  اأبللو ظبي مونيكا مارك�س  يف 
“تهدئة  اأن يعمل على  اأمام امتحان �سعب وعليه  �سعّيد 
الحتاد وتفادي التق�سف الذي يدافع عنه �سندوق النقد 
الدويل”، ويف حال رف�س ذلك “هناك اإمكانية األ حت�سل 

تون�س على القر�س وتوا�سل انهيارها املايل«.

بعد الن�شحاب الفرن�شي.. هل تغرق »فاغرن« يف �شحراء مايل؟
•• عوا�صم-وكاالت

“فاغر”  �سركة  تعو�س  اإن  احتمال  مللن  خلللرباء  قلل 
اأنها  اأعلللللنللت  الللتللي  الفرن�سية  الللقللوات  غلليللاب  الللرو�للسلليللة 

�ستن�سحب من دولة مايل.
“�سكاي  ملللوقللع  اخلللللرباء يف حديثهم  تللقللديللرات  ووفلللق 
فاإن “فاغر” غري قادرة على مواجهة  نيوز عربية”، 
الإملام  تفتقد  فهي  واملتمردين؛  الإرهللابلليللة  اجلماعات 
بني  ال�سراع  وطبيعة  والت�ساري�س  مايل  يف  بالأو�ساع 

اجلماعات املتمردة والإرهابية وال�سلطات.
و�سركاوؤه  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  واأعلن 
الأوروبيون اأم�س الأول اخلمي�س الن�سحاب من مايل، 

والللرتكلليللز علللللى اللللوجلللود يف دول 
اجلوار مثل النيجري.

الفرن�سية  اللللللللقلللللللوات  ولللللعللللبللللت 
مواجهة  يف  دورا   2013 مللنللذ 
اجلماعات الإرهابية يف مايل ودول 
اأ�سقطت  باأن  وال�سحراء،  ال�ساحل 
اأعلنها  اللللتلللي  “اأزواد”  اإمللللللللارة 
الللبللالد، وذلك  �سمال  الإرهللابلليللون 
ثم  الفرن�سية،  “�سرفال”  بعملية 
يف  “برخان”  حلت حملها عملية 

.2014
غري اأن خالفات بني فرن�سا ومايل 
عللقللب النلللقلللالب الللعلل�للسللكللري مايو 
املا�سي، وا�ستمرار انت�سار الإرهاب 
�سنوات   9 مللللرور  رغلللم  الللبللالد  يف 
يف  �ساهم  الع�سكري  الللوجللود  على 

قرار الن�سحاب.

طريق غري ممهد
ال�سوؤون  يف  اللللبلللاحلللث  وا�للسللتللبللعللد 

بلل�للسللاأن وجلللود مقاتلني تابعني  واأملللانلليللا، علللللى مللا تلللردد 
حماربة  يف  ت�سارك  دوللللة   15 واأ�للسللدرت  لل”فاغر”، 
انت�سار  بدء  بياًنا يدين  الإفريقي  ال�ساحل  الإرهللاب يف 
مايل  اإىل  موؤخرا  “فاغر”  وو�سلت  “فاغر«.  اأفللراد 
من  القريبة  الع�سكرية   101 الللقللاعللدة  يف  وتتمركز 
مطار باماكو وذلك بعد مفاو�سات بداأت مع احلكومة 

النتقالية يف �سيف 2021.
اإ�سماعيل  الدكتور  الت�سادي  ال�سيا�سي  املحلل  ويللوؤكللد 
حممد طاهر، بدوره على اأن “فاغر” ل ُتلم بطبيعة 
الإرهابية  واجلماعات  املحليني  ال�سكان  بني  العالقة 

وال�سلطات، عك�س ما كان من خربة لدى الفرن�سيني.

اأن  اإ�سماعيل،  اأغ  حممد  بللامللاكللو،  بجامعة  الإفللريللقلليللة 
الإرهابية  للجماعات  الللتلل�للسللدي  يف  “فاغر”  تنجح 

واملتمردة دون تطبيق اتفاق اجلزائر.
بللني احلكومة  اللل�للسللالم يف اجلللزائللر  اتللفللاق  توقيع  ومت 
املالية واملتمردين ال�سابقني من الطوارق، يف 2015، 
اأعمال  امتداد  مع  خا�سة  �سعبا،  زال  ما  تطبيقه  لكن 
العنف من �سمال مايل اإىل مناطق وا�سعة حتى جنوب 

البالد.
“فاغر”  يعطل  اأن  ميللكللن  ممللا  اأن  الللبللاحللث  واأ�لللسلللاف 

كذلك رف�س ال�سكان املحليني للقوات الأجنبية.
فرن�سا  راأ�سها  على  اأوروبلليللة،  دول  اعرت�ست  اأن  و�سبق 

ورجح اأن “فاغر” �ستقدم م�ساعدة حمدودة للحكومة 
امللللالللليلللة، ودعلللللم اللللقلللوات املللاللليللة يف الللعللا�للسللمللة واملللللدن 
الرئي�سية، ولكن هذا الدعم ل يوازي الدعم الفرن�سي.

دعاية رو�شية
ال�ساحل  مللنللطللقللة  يف  انللتلل�للسللارهللا  يف  رو�لللسللليلللا  وتللعللتللمللد 
اإعالميللللللة  دعايللللللة  على  اإفريقيا  غللللللرب  وال�سحراء 
التدخل  علللن  “اإيجابيا”  بللديللللللللللللللللللللال  مللو�للسلللللللللللكللو  تللقللدم 
حتتفظ  ال�سلللللكان  �للسللدور  زاللللت  مللا  اللللذي  الأوروبلللللللي 
بذكريللللللات مريرة لوجوده يف �سكل احتاللت ع�سكرية 

القرن املا�سي.
ولفت الباحث يف “مركز راند” الأمريكي لال�ست�سارات 
“حالة  اأن  �لللسلللوركلللني،  مللايللكللل  الأملللنللليلللة، 
بوركينا  يف  تللتللزايللد  لفرن�سا”  اللللعلللداء 
هذا  يف  ت�ساهم  ومو�سكو  ومللايل،  فا�سو 
“العدو  باأنها  “فاغر”  وا�سفا  الأمللر، 
لباري�س يف مايل، ووجودها  الأ�سا�سي” 
مبثابة اإخبار فرن�سا باأن الأمر اأنتهى يف 

باماكو.
موؤ�س�سة  اأجللرتلله  للللللراأي  ا�ستطالع  ويف 
 )FZNTs( الدفاع عن القيم الوطنية
الرو�سية، يف �سبتمرب 2021، اأظهر اأن 
يللوؤيللدون دعوة  املللاللليللني  مللن   87.4%
لرو�سيا  اخلا�سة  الع�سكرية  “ال�سركات 

للم�ساعدة يف مكافحة الإرهابيني«.
القيادة  رئلليلل�للس  اأعلللللن  �للسللابللق  وقلللت  ويف 
اإفريقيا  يف  الأملللريلللكللليلللة  الللعلل�للسللكللريللة 
اجلرال �ستيفن تاون�سند،  “اأفريكوم” 
وجلللود املللئللات مللن جمللمللوعللة “فاغر” 

الرو�سية يف مايل.
واأ�ساف رئي�س “اأفريكوم” يف ت�سريحات 
“عنا�سر فاغر ينت�سرون  اأن  �سحفية، 
وتنقلهم  الللرو�للسللي،  اجلي�س  مللن  بللدعللم 

هل ي�شري الغاز الطبيعي �شحية لل�شراعات اجليو�شيا�شية؟ •• وا�صنطن-وكاالت

للغاز  اجللليللو�للسلليللا�للسللي  اللللللللدور  عللللن 
القت�ساديني  كبري  كتب  الطبيعي، 
ري�سريت�س  “�سميث  مللللركللللز  يف 
يتخذ  الللللللللذي  غرايدنغز”  اآنللللللللد 
الللوليللات املللتللحللدة مللقللراً للله، �سكوت 
الغاز  اأ�للللسللللواق  اأن  ملللاكلللدونلللاللللد،  ب. 
من  مزيجاً   2021 عللام  يف  �سهدت 
والطق�س  اجليو�سيا�سية،  التقلبات 
اللل�للسلليللئ، وخللطللط النللتللقللال اللللرديء 
اإىل الطاقة اخل�سراء. ومن املتوقع 
الكثري مللن هللذا خللالل عام  ح�سول 
الوليات  اأن  رغلللم  وعلللللى   .2022
رئي�سي  وم�سدر  منتج  هللي  املتحدة 
اأ�سعار  ارتللفللاع  فللاإن  الطبيعي،  للغاز 
هذه املادة يظهر يف فواتري التدفئة، 
التي تغذي الت�سخم-الذي بلغ 7.5 
يف املئة يف يناير -كانون الثاين، وهو 
امل�ستوى الأعلى يف ال�سنوات الأربعني 

املا�سية.
وقال الكاتب اإن خماطر احلرب بني 

املحتمل  والللنللزاع  واأوكللرانلليللا،  رو�سيا 
رئي�سي  ملللزود  “وهي  اجلللزائللر  بللني 
وتدين  وامللللغلللرب،  بالغاز”  لأوروبلللللا 
جديدة  اكت�سافات  يف  الإ�للسللتللثللمللارات 
الللتللحللتلليللة، كل  الللبللنللى  ويف حتلللديلللث 
�سنة  اأمللام  الباب مفتوحاً  ترك  ذلك 
�ستتميز  الللتللي  التقلبات  مللن  اأخلللرى 
واأ�سعار مرتفعة.  بللاإمللدادات حمللددة 
�سانعي   ،2021 العام  وبينما جعل 
وال�سركات  اللل�للسلليللا�للسلليللة  الللللقللللرارات 
�سيكون   ،2022 فلللاإن  ي�ستنفرون، 
الأحزمة  فلليلله  تللربللط  الللللذي  اللللعلللام 

اإلزامياً.

خريطة �لطاقة
كبرياً  الطبيعي حلليللزاً  الللغللاز  واحللتللل 
وهو  العاملية.  الطاقة  خريطة  مللن 
رئي�سي  انلللتلللقلللايل  مللل�لللسلللدر  مبلللثلللابلللة 
اأنظف  اإنلللله  اإذ  اللللللدول.  مللن  للكثري 

يف  و�سي�ساعد  والللنللفللط  الللفللحللم  مللن 
اخل�سراء.  الللطللاقللة  اإىل  النللتللقللال 
م�سهد  من  اأ�سا�سي  جللزء  هو  والللغللاز 
الطاقة يف الوليات املتحدة، وي�سكل 
املللئللة بقليل  ملللا يللفللوق الأربلللعلللني يف 
الأمريكية،  الكهرباء  اإمللللدادات  مللن 
والطاقة  والللنللفللط  الللفللحللم  قللبللل  اأي 

النووية وبدائل اأخرى.
الدولية  اللللوكلللاللللة  اإىل  وا�لللسلللتلللنلللاداً 
يولد  الطبيعي  الللغللاز  فللاإن  للطاقة، 
نللحللو ربللللع الللطللاقللة الللكللهللربللائلليللة يف 
الكهرباء  على  يعتمد  الللذي  العامل، 
والت�سنيع  املللنللزللليللة،  الللتللدفللئللة  يف 

واإنارة البلديات.
ويتمحور �سوق الغاز حول جمموعة 
من املنتجني وامل�سدرين واملتعط�سني 
اأوروبللللا  اإىل ا�للسللتللخللداملله، وحتلللديلللداً 
واآ�للسلليللا. وكلللون اللل�للسللني والللهللنللد من 
فاإن  للغاز،  ح�سراً  امل�ستوردة  الللدول 

يقدر  مبا  كبري،  م�ستهلك  هي  اآ�سيا 
عام  مللكللعللب  مللرت  مللللليللار  بل345.4 
املركز  يف  اأوروبلللللللا  وتلللاأتلللي   ،2020
الثاين بل114.8 مليار مرت مكعب. 
ا�سترياداً  الأكللللرث  الللثللالث  واللللللدول 

للغاز، هي اأملانيا واليابان وال�سني.
ويف عام 2022، توؤدي الإ�سطرابات 
التوتر  زيلللللادة  اإىل  اجللليللو�للسلليللا�للسلليللة 
ال�سغط  وكلللللان  الللللغللللاز.  اأ�للللسللللواق  يف 
على  الرو�سي  احل�سد  هو  الأ�سا�سي 
من  القلق  وي�سود  اأوكللرانلليللا.  حللدود 
اأنه يف حال تدخلت مو�سكو ع�سكرياً 
يف اأوكللرانلليللا، فلللاإن مللثللل هلللذا العمل 
�للسلليللوؤدي اإىل وقللف تللدفللق الللغللاز من 

رو�سيا اإىل اأوروبا.
%40 من �إمد�د�ت �أوروبا

ي�سكل  الرو�سي  الغاز  اأن  اإىل  ونظراً 
اإملللللللدادات اأوروبلللللا  40 يف املللئللة ملللن 
من الغاز، فاإن اأي مواجهة ع�سكرية 

ا�ستقرار  يف  تلل�للسللاعللد  للللن  رئلليلل�للسلليللة 
اأنها  كللمللا  والأ�للللسللللعللللار.  الإمللللللللللدادات 
اأوروبلللللا،  يف  طللاقللة  بلللاأزملللة  �ستت�سبب 
خ�سو�ساً يف اأملانيا، التي تعتمد ب�سكل 
كللبللري علللللى الللغللاز الللرو�للسللي. وهناك 
اإذا كانت رو�سيا  دائللر حول ما  جدل 
�ستوقف �سخ الغاز اإىل اأوروبا يف حال 
اأوروبا  وبينما  اأوكرانيا.  مع  احلللرب 
الغاز  ا�سترياد  رو�سيا يف  تعتمد على 
التعاون  منظمة  فللللاإن  )واللللنلللفلللط(، 
والللتللنللملليللة القللتلل�للسللاديللة يف اأوروبلللللا، 
تلقت 72 يف املئة من �سادرات الغاز 
“وفقاً ملنظمة   2020 الرو�سي عام 

الطاقة العاملية«.
املللئللة من  11 يف  اآ�للسلليللا  وا�لللسلللتلللوردت 
املئة  5 يف  بلليللنللهللا  اللللرو�لللسلللي،  اللللغلللاز 
الن�سبة  هللذه  اأن  رغللم  “على  لل�سني 
الوجهة  اأملللانلليللا  وتللبللقللى  �ستزداد”. 

الرئي�سية للغاز الرو�سي.

 وقود �نتقايل �أ�شا�شي
مللن املللمللكللن اجلللللدال بلللاأن الللغللاز بات 
�سحية النجاح الذي لقيه، من حيث 
كونه وقوداً انتقالياً اأ�سا�سياً، ولتزايد 
الطلب عليه. اإن امل�سكلة الآن هي اأن 
املللعللرو�للس، وميكن  اأقلللل مللن  الطلب 
نتيجة  اأكللللللرث  اللللو�لللسلللع  يللل�لللسلللوء  اأن 
لبع�س  اجليو�سيا�سية  الطموحات 

الدول.
التوترات  فلليلله  تت�ساعد  ع�سر  ويف 
العاملية،  الأ�للسللواق  يف  اجليو�سيا�سية 
فلللللاإن ذلللللك قلللد يللللرتك تلللاأثلللرياتللله يف 
الهجمات  بينما  الأمريكي،  الداخل 
“على  ال�سيئ  والطق�س  ال�سيربانية 
�سربت  التي  يللوري  العا�سفة  غللرار 
ميكن  تك�سا�س يف فرباير 2021”، 

اأن يوؤدي اإىل عرقلة الإمدادات.
�سانعو  يللتللذكللر  اأن  احلللكللمللة  ومللللن 
واأوروبا  املتحدة  الوليات  يف  القرار 
كلللللمللات بللنلليللامللني فللرانللكلللللني: “من 
فاإنك  ال�ستعداد،  الإخفاق يف  خالل 

ت�ستعد للف�سل«.

العامل متتد  اأطللول احلللدود يف  بللواحللدة من  ت�سرتك مع رو�سيا 
�سكك  الأخلللرية  ال�سنوات  يف  كيلومرت.  اآلف  �سبعة  حللواىل  على 
العديد من النواب الرو�س بينهم ع�سوان يف حزب بوتني، يف هذه 

احلدود.
لوجود  نظرا  كازاخ�ستان  يف  كبرية  بح�سا�سية  الق�سية  وتت�سم 

اأقلية رو�سية كبرية تعي�س يف �سمال هذا البلد.
قبل  الأوكللرانلليللة من  القرم  �سبه جزيرة  ،اأثلللار �سم   2014 ويف 
لرو�سيا  املللوالللني  النف�ساليني  بللني  حلللرب  انللللدلع  ثللم  مو�سكو 

وكييف، قلقا من احتمال تكرار هذا ال�سيناريو يف كازاخ�ستان.
األف جندي رو�سي يف الفرتة الأخرية  اأكرث من مئة  واأثللار ن�سر 
اأحتمال �سن  الأوكللرانلليللة خمللاوف دول غربية من  عند احلللدود 

هجوم على كييف على الرغم من نفي الكرملني.

 رو�شيا تتجاوز حاجز الـ 15 
مليون اإ�شابة بـ »كورونا«

•• مو�صكو-وام:

رو�سيا  يف  امل�ستجد  كللورونللا  بفريو�س  الإ�للسللابللات  ح�سيلة  جتلللاوزت 
اإ�سابة   180071 بت�سجيلها  اإ�سابة  مليون   15 الللل  حاجز  اأم�س 
لريتفع بذلك الإجمايل الكلي اإىل 15 مليونا و20 األفا و 573 
اإ�سابة. واأعلنت غرفة العمليات اخلا�سة مبكافحة كورونا يف رو�سيا 
عن  فاك�س” لالأنباء  “ انللرت  وكالة  وبح�سب  اليومي  تقريرها  يف 
انخفا�س عدد الوفيات بالفريو�س ، حيث مت ر�سد 784 حالة وفاة 
األفا و957 وفاة ، مع متاثل   343 اإىل  اإجمايل الوفيات  ، لي�سل 
اإجمايل  الأول، لي�سل  اأم�س  التام منذ  لل�سفاء  198369مري�سا 

عدد املتعافني اإىل 12 مليونا و26 األفا و844 حالة �سفاء.
    

•• نور �صلطان-اأ ف ب

الللرو�للسللي فللالدميللري بوتني  نللظللريه  اأن  قللال رئي�س كللازاخلل�للسللتللان 
اأكلللد للله اأنللله لللن يعيد النظر يف حلللدود هللذه الللدولللة الللواقللعللة يف 
ملهاجمة جارتها  بال�ستعداد  تتهم مو�سكو  بينما  الو�سطى،  اآ�سيا 

الأوكرانية.
الإعالم  و�سائل  مللع  مقابلة  يف  توكاييف  جللومللارت  قا�سم  وقللال 
الر�سمية الكازاخ�ستانية اإن فالدميري بوتني وعده باأن “ق�سية 

الأرا�سي لن تطرح اأبدا«.
للقلق حدودنا  داعي  ل  “لذلك  الكازاخ�ستاين  الرئي�س  واأ�ساف 

مر�سومة وحمددة بالكامل«.
 1991 منذ  م�ستقلة  �سابقة  �سوفياتية  جمهورية  وكازاخ�ستان 

لكن قا�سم جومارت توكاييف و�سف يف مقابلته اخلمي�س رو�سيا 
رو�س  نللواب  وت�سريحات  ال�سماء”  من  هدية  اأتللت  “جارة  باأنها 
�سككوا يف حدود كازاخ�ستان باأنها “غري معقولة وغري منا�سبة”. 
واأ�سار اإىل اأنه “من الوا�سح اأن ال�سلطات )الرو�سية( والكرملني 

ل يوؤيدون موقفا كهذا«.
بعد  دمللويللة  �سغب  اأعللمللال  املللا�للسللي  ال�سهر  كازاخ�ستان  و�للسللهللدت 
�سخ�س  مئتي  من  اأكللرث  مقتل  عن  اأ�سفر  ما  �سلمية  احتجاجات 
اإىل طلب تدخل وحدة ع�سكرية  ودفع قا�سم جومارت توكاييف 
بقيادة رو�سيا للم�ساعدة. وغادرت هذه القوة التي ت�سم اأكرث من 

األفي جندي كازاخ�ستان يف منت�سف كانون الثاين-يناير.
الحتاد  جمهوريات  بللني  ع�سكري  حتللالللف  اإطلللار  يف  ن�سرت  وقللد 

ال�سوفياتي ال�سابق هو “منظمة معاهدة الأمن اجلماعي«.
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نافذة 
م�شرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة �كت�شاف كيف يفكر �الآخر

•• نورمان لي�صرت

   قرر بوتني “�سحب قواته جزئًيا” من احلدود 
الرو�سي  الر�سمي  التلفزيون  وبللث  اأوكللرانلليللا.  مع 
عائدة  عللربللات  يف  حتميلها  يللتللم  لللدبللابللات  �للسللورا 
احلرب  خطاب  عن  رو�سيا  وتبتعد  حامياتها.  اإىل 
اأهدافها من  املت�سائم يف الأ�سابيع الأخرية ملتابعة 

خالل املفاو�سات بدًل من احلرب.
   طالبه امل�سرعون يف الربملان الرو�سي بالعرتاف 
باملناطق الناطقة بالرو�سية يف �سرق اأوكرانيا كدول 
م�ستقلة. وقد تكون هذه مناورة مل�ساعدة بوتني يف 
لللن يعرتف على  اإنلله  ورّد  الللغللرب.  مللع  مفاو�ساته 

الفور با�ستقاللهم.
  يقول بوتني اإنه م�ستعد للتفاو�س ب�ساأن “�سمانات 
ال�سواريخ  وو�للسللع  ال�سرقية  اأوروبلللللا  يف  اأمنية” 
اأوروبلللا، وهي فكرة  املللدى يف  الق�سرية ومتو�سطة 
وقللال وزير  بايدن يف حمادثات معه.  طرحها جو 
املحادثات  اإنللله يف  الللرو�للسللي لفللللروف،  اخلللارجلليللة 
املتعددة اجلارية، “كان رد فعل الغرب اإيجابيا على 
م�سيفا  املبادرات التي رف�سها منذ فرتة طويلة”، 
“�سيكون من املمكن التو�سل اإىل نتيجة اإجمالية 

لئقة للغاية«.

�أد�ة بوتني لزعزعة ��شتقر�ر �لغرب
   اإننا ن�سهد يف الأزمللة احلالية عر�سا لل “عقيدة 
جريا�سيموف”. يف فرباير 2013، ن�سر اجلرال 
فللالللريي جللريا�للسلليللمللوف، رئلليلل�للس الأركلللللان احلايل 
للقوات امل�سلحة الرو�سية، مقاًل من 2000 كلمة 
يللو�للسللح نللظللريللة جللديللدة للللللحللرب احلللديللثللة حتمل 
ا�سمه الآن... اإنه ي�سع ال�سيا�سة واحلرب يف نف�س 

ال�سل�سلة.
ازداد  نف�سها تغريت...  “قواعد احلللرب  يكتب:     
الأهداف  حتقيق  يف  الع�سكرية  غري  الو�سائل  دور 

ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية، وجتاوزت يف كثري من 
احلالت قوة ال�سالح يف فعاليتها«.

التكتيكات  فللللاإن  جللريا�للسلليللمللوف،  اإىل  بالن�سبة     
وال�سيا�سية  النف�سية  )العمليات  الع�سكرية  غري 
القوة،  ل�للسللتللخللدام  ثللانللويللة  لي�ست  والللتللخللريللبلليللة( 
هي  والفو�سى  للفوز.  املف�سلة  الو�سيلة  ولكنها 
اتباعها،  رو�سيا  على  يجب  الللتللي  ال�سرتاتيجية 
والهدف هو خلق بيئة من ال�سطرابات وال�سراع 
الدائمني داخل الدول املعادية. وبف�سل الإنرتنت 
واللل�للسللبللكللات الجللتللمللاعلليللة، اأ�للسللبللح هلللذا الللنللوع من 
العمليات ممكًنا الآن. الوليات املتحدة هي الهدف 
الرو�سي الرئي�سي. واإن وجود عامل اأحادي القطب 
مقبول  غللري  اأمللر  املتحدة  الللوليللات  عليه  تهيمن 

بالن�سبة لرو�سيا.

جري��شيموف، بوتني، �شي و ... 
�شن تزو، نف�س �ملعركة

   هذا املفهوم، الذي يتجاوز احلللدود بني ال�سالم 
واحلللرب، يلهم نهج فالدميري بوتني يف ال�سيا�سة 
اخللللارجللليلللة. اللللهلللدف ال�للسللرتاتلليللجللي لللبللوتللني هو 
احلايل،  الللعللاملللي  للنظام  الللكللاملللللة  البنية  تللدمللري 
جني  �للسللي  ال�سيني  �للسللديللقلله  اللللللراأي  وي�سللللاطره 

بينغ.
على  ال�ساملة  العدائية  الأعللمللال  ا�سرتاتيجية     
عرقلة  وميكن  عيوب،  بها  جريا�سيموف  طريقة 
تنفيذها عندما يتم الك�سف علنا عن كيفية عمل 
حتقيقه.  اإىل  تللهللدف  ومللا  التكتيكية  تطبيقاتها 
اأو�سح  اإنها ا�سرتاتيجية قدمية قدم العامل. وقد 
اجلللرال ال�سيني �سون تللزو، يف كتابه فن احلرب 
اأنه يجب هزم العدو دون قتال  2500 عام،  قبل 
بالّزور والتج�س�س وو�سائل خادعة اأخرى من اأجل 

�سمان الن�سر باأقل تكلفة.
ترجمة خرية ال�سيباين

فالدميري بوتني يخف�س النربة...!

* كاتب �سحفي، وموؤلف كتب وا�سعة النت�سار منها “الكتاب الأ�سود لكندا 
و”ق�سية  و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية” و”اأ�سرار خيار كندا”،  الإجنليزية”، 

جريار بول” و”�سجني يف بانكوك” “�سرية ذاتية«. 

عرب حمالت خا�سة تتبع للحزب باأ�سعار خمف�سة، هو ما يجتذب �سريحة 
اأّي �سرائب على  كبرية من هوؤلء املوؤيدين، حيث يرف�س احلزب دفع 
اإيران  التي ي�ستوردها من دول حليفة يف طليعتها  ال�سلع ال�ستهالكية 
لُيقّدمها ملوؤيديه باأقل الأ�سعار، وذلك وفقاً جلورج مالربونو موفد “لو 

فيغارو” اخلا�س اإىل بريوت.
ومع  املللايل،  الدعم  لهذا  ونتيجة  اأّنلله  من  الفرن�سية  اليومية  وحلللّذرت 
اقرتاب النتخابات الربملانية احلا�سمة ملُ�ستقبل لبنان بعد نحو 3 اأ�سهر، 
بداأت املح�سوبيات لك�سب قلوب الناخبني يف بلد تتم فيه ممار�سة �سراء 
الأ�سوات ب�سكل دائم، وعرب هذه اللعبة ال�سيا�سية الكال�سيكية الرائعة، 
تقول “لو فيغارو” فاإّن احلزب املوايل لإيران يف طريقه للفوز وتعزيز 
والتي ل  الأمريكي  عللدوه  ت�سله من  التي  اللللدولرات  بف�سل  �سيطرته 

ن�سراهلل وُمقاتلي اجلناح الع�سكري املن�سوي حتت مظلته هم �سخ�سيات 
مقد�سة ل مُيكن امل�سا�س بها اأبداً، وهو الأمر الذي ُيثري ال�سحك وفقاً 
من  التحذير  على  داأبلللوا  احلللزب  م�سوؤويل  اأّن  اإىل  اأ�للسللار  الللذي  للكاتب 
ملُجّرد  �سربه  اختبار  على  يللجللروؤون  الذين  اللبنانيني  ال�سغب  ُمثريي 
توجيه اأّي انتقاد لهم، وذلك بينما يتزايد ال�سخط ال�سعبي على �سيا�سات 

احلزب الداخلية واخلارجية.
واأ�سارت “لو فيغارو” اإىل اأّن الكثري من اللبنانيني باتوا يعتربون حزب 
انتقام  من  يخافون  لكّنهم  الللدولللة،  على  ُت�سيطر  ميلي�سيا  جُمللّرد  اهلل 
احلزب الذي حّولهم رهائن لإيران واأداة ل�سيا�ساتها يف املنطقة، وُيطلق 
انللتللقللاده عللرب و�سائل التوا�سل  ُيللحللاول  تللهللديللدات لذعلللة بحق كللل مللن 

الجتماعي.

•• باري�س-وكاالت

حتت عنوان “زبائن حزب اهلل يف لبنان يزدادون بف�سل دولرات العدو”، 
اعتربته  مللا  على  اللل�للسللوء،  الفرن�سية  فيغارو”  “لو  �سحيفة  �سّلطت 
تناق�ساً يف �سعارات احلزب اللبناين الذي يّدعي ُمعاداة الوليات املتحدة 
بف�سل  رواتبهم  وُمنا�سريه  موؤيديه  من   60 حللوايل  يتقا�سى  بينما 
اللرية  بينما فقدت  القادمة من طهران،  الأمريكي”  “العدو  دولرات 
القت�سادية  الأزمللتللني  ب�سبب  تقريباً  قيمتها  مللن   100% اللبنانية 

واملالية التي �سربت البالد منذ نحو عامني.
بالإ�سافة  الللدولرات  تلك  اأّن  لها،  اليومية يف حتقيق  ال�سحيفة  وراأت 
للُم�ساعدات الجتماعية التي بات يتم تقدميها ب�سكل ُم�ساعف ومكثف 

التي  العقوبات  تر�سانة  من  الرغم  على  عليها  احل�سول  باإمكانه  يللزال 
فر�ستها وا�سنطن على طهران ممّول احلزب.

وخل�ست “لو فيغارو” للقول اإّنه يبدو اأّن “دولر ال�سيطان الأكرب �سار 
للحزب  الكبري  التناق�س  هللذا  عن  كا�سفاً  اهلل  حلللزب  حالًل” ويبت�سم 
التي رف�س  اأ�سلحته  ال�سيا�سي للبالد بف�سل  امل�سهد  ُيهيمن على  الذي 

التخّلي عنها رغم نهاية احلرب الأهلية عام 1990.
ظاهرة  اإىل  روزيلللللري،  مللوريللل  الفرن�سي  ال�سحايف  تللطللّرق  جهته  مللن 
يعتربهم  ملن  بالقتل  التهديد  لدرجة  ت�سل  التي  اهلل  حللزب  حتذيرات 
الجتماعي  التوا�سل  مللواقللع  عللرب  وذلللك  اللبناين  الللداخللل  اأعللدائلله يف 

وو�سائل الإعالم املُقّربة منه..
 حيث ُيريد احلزب اأن يحتكر ال�سوت ال�سيعي ُمعترباً اأّن زعيمه ح�سن 

ر من فوز حزب اهلل يف النتخابات  ذرّ لو فيغارو حتحُ

وقبل �سقوط حكومة الوحدة الوطنية املدنية بزعامة 
اأوجن �للسللان �للسللو تلل�للسللي يف انللقللالب علل�للسللكللري قللبللل عام، 
اعرت�ست �سو ت�سي على اتهامات الإبادة اجلماعية التي 
وجهتها جامبيا، وهي دولة اأفريقية اأغلب �سكانها من 
التعاون  منظمة  الق�سية  هللذه  يف  وتدعمها  امل�سلمني 

الإ�سالمي املكونة من 57 بلدا.
الع�سكري  للمجل�س  اأن يح�سر ممثلون  املنتظر  ومن   
احلاكم جل�سات حمكمة العدل الدولية التي �ستتناول 
مبدئيا اعرتا�سات على الولية الق�سائية تقدمت بها 
ميامنار يف يناير كانون الثاين 2021. ومن املقرر اأن 

تبداأ اجلل�سات يوم الثنني.
ممثلني  املتحدة  للللالأمم  تابعة  هيئات  عللدة  دعللت  وقللد 
اأن  رغللم  معها  لالجتماع  احلاكم  الع�سكري  للمجل�س 
مقر  يف  ر�سمي  قانوين  و�سع  له  لي�س  ميامنار  جي�س 
العتماد  جلنة  وقلللررت  نلليللويللورك.  يف  املللتللحللدة  الأمم 
دي�سمرب  يف  املتحدة  لللالأمم  العامة  للجمعية  التابعة 

كانون الأول اإرجاء اتخاذ قرار يف الأمر.

�شراع  يف ميامنار لنيل اعرتاف حمكمة دولية 
•• اأم�صرتدام-بانكوك-رويرتز

جل�سات  يف  احلاكم  الع�سكري  ميامنار  جمل�س  ي�سارك 
الأ�سبوع  لهللاي  يف  الدولية  العدل  مبحكمة  اإجرائية 
اأن  مللن  ال�سيا�سيني  املللعللار�للسللني  �للسللكللوى  رغلللم  املللقللبللل، 
و�سع  له  يكون  اأن  دون  دوليا  اعرتافا  يعطيه  قد  هللذا 

قانوين.
وتللتللعلللللق اجلللللل�للسللات بللنللزاع قلل�للسللائللي يللرجللع اإىل دعوى 
العدل  اأمللللام حمللكللمللة   2019 اأقللامللتللهللا جللامللبلليللا علللام 
الدولية التي تنظر يف النزاعات بني الدول تتهم فيها 
الروهينجا  اأقلية  مع  جماعية  اإبللادة  بارتكاب  ميامنار 

امل�سلمة.
كان اأكرث من 730 األفا من الروهينجا قد فروا من 
ميامنار بعد حملة قادها اجلي�س يف 2017 وا�سطروا 
اأو�للسللاع مرتدية عرب احلدود  لالإقامة يف خميمات يف 
اأن  اإىل  املتحدة  الأمم  حمققو  وخل�س  بنجالد�س.  يف 

اجلي�س نفذ حملته “بنية الإبادة اجلماعية”.

   اأكد البيت الأبي�س يوم الأربعاء، اأن 
التهديد الرو�سي ما زال “حقيقيا”. 
واتللفللق اإميللانللويللل مللاكللرون ونظريه 
ال�سيني �سي جني بينغ عرب الهاتف 
اجلهود  مللوا�للسلللللة  “�سرورة  علللللى 
للحد مللن الللتللوتللرات وحللل الأزملللة 
من خالل احلوار”، وخطط روؤ�ساء 
والع�سرون  ال�سبعة  وحكومات  دول 
ملللنللاقلل�للسللة تلللطلللور الللللتللللوتللللرات حول 
اأوكرانيا، قبل بدء قمة بني الحتاد 
الأوروبللي والحتللاد الإفريقي اأم�س 

الأول اخلمي�س يف بروك�سل.
الللرو�للس يف      مللن جانبهم، ا�ستمر 
ال�ستهزاء مبا يتم تقدميه الآن على 
اأنه “بارونيا” الغرب. “نطلب من 
الأمريكية  امل�سللة  الإعللالم  و�سائل 
والربيطانية، بلومربج، ونيويورك 
تاميز، وال�سن، اإلخ... الإعالن عن 
املقبل  للللللعللام  ‘غزواتنا’  روزنلللاملللة 
عطلتي”،  برجمة  يل  يت�سنى  حتى 
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدثة  كتبت 
اللللرو�لللسللليلللة ملللاريلللا زاخلللللاروفلللللا على 
الجتماعي.  اللللتلللوا�لللسلللل  و�لللسلللائلللل 

وبالن�سبة ملدير الدرا�سات يف معهد 
مو�سكو للعالقات الدولية، مك�سيم 
�سو�سكوف، فاإن اللعبة مل تنته لأنه 
بللوتللني قد  فلللالدميلللري  اأن  يللبللدو  ل 

ح�سل على ما يطالب به.
   *مــــاذ� حـــدث حــتــى هـــد�أت 
وكاأنها  بــدت  �لتي  �لــتــوتــر�ت، 
هذ�  نــهــايــة  يف  ذروتــهــا  بلغت 

�الأ�شبوع، يف يومني؟
   - بلللداأ الللنللا�للس يف الللغللرب يهنئون 
“للدبلوما�سية  كللان  بللاأنلله  اأنف�سهم 
فالدميري  على  تاأثريها  املكوكية” 
بللوتللني. ورمبللا كللان تللاأثللري التهديد 
بللفللر�للس عللقللوبللات علللللى للل�للسللان جو 
انغم�س  رو�للسلليللا،  يف  اأكلللللرب.  بلللايلللدن 
هو  “ما  �ساخر،  ت�سيد  يف  اجلميع 
لكن اإذا افرت�سنا  توقيت الغزو؟”. 
اأن ما يحدث يف الوقت احلللايل هو 
تللهللدئللة، فللقللد بللللداأ هلللذا بللعللد زيلللارة 
اأولف �سولتز الثالثاء، ولي�س زيارة 
املا�سي”،  الثللنللني  “يوم  مللاكللرون 
ول حتى زيارة الربيطانيني.     من 
على  حري�سة  رو�سيا  كانت  ناحية، 

اإعادة عالقتها مع امل�ست�سار اجلديد 
-هناك  وديللللة  اأكللللرث  ملل�للسللارات  اإىل 
دائًما اأمل، اأو وهم، ببداية جديدة. 
الأوروبية  الللللدول  عك�س  علللللى  ثلللم، 
اأ�سلحة  بللرلللني  ت�سلم  مل  الأخللللرى، 
وانتقادات  كييف، رغم �سغوط  اإىل 
�لللسلللركلللائلللهلللا.   ملللوقلللف كللللان مو�سع 
كانت  للللذللللك  مللو�للسللكللو،  تللقللديللر يف 
يحب  كيف  لإظهار  لبوتني  فر�سة 
الأمر  انتهى  والنتيجة،  يعامل.  اأن 
بلل�للسللولللتللز، الللللذي عللانللى مللن غ�سب 
الثمار،  بجني  الغربية،  ال�سحافة 
فقط:  اتلل�للسللاللليللة  كللانللت  وان  حللتللى 
الدبلوما�سية  مهمته  يف  جنللح  لقد 
وللللو مللو�للسللوعلليللا، ل  الأوىل، حللتللى، 
الرو�سية  الللقللوات  ان�سحاب  يرتبط 
مبا قد يكون قاله اأو فعله. لقد حّيا 
ينا�سبه،  الللللذي  املللوقللف  الللكللرملللللني 
اأن ياأخذه  والذي يجب على الغرب 

كمثال.
ح�شلت  حقـــًا  هــــل  *لكن     

رو�شـــيا على �شــــيء؟
  - يف الواقع، خ�سرت... متت اإعادة 
كللانللت رو�للسلليللا قد  الللو�للسللع.  �سياغة 
ح�سابات  ت�سفية  عللمللللليللة  بللا�للسللرت 
قللللدميللللة ملللنلللذ ثللللالثللللني عللللاًمللللا مع 
الغربية،  الللروايللة  يف  لكن  الللغللرب. 
اأ�سبحت اأزمة رو�سية اأوكرانية. كل 
الهاتفية  واملللحللادثللات  الت�سريحات 
بني روؤ�ساء الدول وبوتني ورحالت 
كانت  مللو�للسللكللو،  اإىل  الأوروبللللليلللللني 
بني  التوترات  تهدئة  نحو  موجهة 
رو�سيا واأوكرانيا. ومل يتحدث اأحد 
عن املطالب التي كانت مو�سكو قد 
طرحتها على الطاولة يف دي�سمرب. 
يف راأيي، اإنه انت�سار، من وجهة نظر 
 ... للغرب  حللال،  اأيللة  ات�سالية على 
نقل املو�سوع من اأزمة اأمنية عاملية 

اإىل اأزمة اإقليمية حول اأوكرانيا.
   *هل �شيكتفي بوتني بنتيجة 

عملية يل �لذر�ع هذه؟
�لكبري.  �لــ�ــشــوؤ�ل     - هــذ� هــو 

�ملحر�س  حقًا  هو  �لذي  بوتني، 
هل  برمتها،  �لعملية  هذه  على 
�شيكتفي بالنتيجة، �أي مو��شلة 
�حلديث حول �ملو�شوعات �لتي 

و�شفها باأنها “ثانوية”؟
 واإل فاإن جولة جديدة من التوترات 
املثال،  �سبيل  على  متوقعة.  �ستكون 
والفرن�سيون  الأملللللان  ف�سل  عندما 
لتطبيق  كلليلليللف  علللللى  اللل�للسللغللط  يف 
ال�سيناريو  ملليللنلل�للسللك.  اتلللفلللاقللليلللات 
اأردنا  الذي  املللاأزق  ا�ستمرار  الثالث: 
اخلللللروج مللنلله متللامللا. لللكللن م�سكلة 
الناتو،  وتو�سيع  الأوروبللللي،  الأملللن 
حلها.  يللتللم  مل  اللللنلللاتلللو  وعلل�للسللويللة 
وحللتللى لللو ُطلللللب مللن بللوتللني ملللراًرا 
لن  اأوكرانيا  واأن  يقلق،  األ  وتكراًرا 
التحالف،  يف  علل�للسللًوا  اأبلللللًدا  ت�سبح 
القانونية  ال�سمانات  يتلق  فاإنه مل 

ال�سهرية التي طالب بها.
�لدوما  ــوة  دع حتلل  *كيف     
ــرت�ف  ــالع ــني ل ــوت فـــالدميـــري ب
با�شتقالل جمهوريتي دونيت�شك 

ولوغان�شك �النف�شاليتني؟
   - هناك عدة قللراءات حمتملة... 
ات�سالية  حللملللللة  تلللكلللون  اأن  ميللكللن 
بوتني  لللتللقللدمي  الللغللرب،  ت�ستهدف 
كللل�لللسلللرطلللي جللليلللد اأملللللللللام �لللسلللقلللوره، 
العرتاف  منه  ُطلب  عندما  الللذي 
اأجاب:  النف�سالية،  باجلمهوريات 
“دعونا نعطي فر�سة للدبلوما�سية، 
اتللفللاقلليللات مين�سك،  نللحللرتم  دعللونللا 
اأوكرانيا  اأن يبقى دونبا�س يف  يجب 
املتحدثني  حللقللوق  احلللرتام  ب�سرط 
نف�س  يف   .“ هللللنللللاك  بلللاللللرو�لللسللليلللة 
الوقت، هذه فر�سة لتقدمي جوكر 
يحافظ عليه بوتني يف جيبه: “اإذا 
اتفاق، ف�سوف  اإىل  نتو�سل حًقا  مل 
غالبية  لإرادة  الر�سوخ  على  اأجللرب 
زملللالئلللي الللوطللنلليللني، والعلللللرتاف 

باجلمهوريات ».
عن ليرب��شيون

�نفر�ج قد تتبعه »جولة جديدة« من �ل�شر�ع

التوترات مع الغرب: هل �شيكتفي بوتني بالنتيجة...؟
جنح �لغرب يف نقل �ملو�شوع من �أزمة �أمنية عاملية �إىل �أزمة �إقليمية حول �أوكر�نيا

••اأوتاوا-اأ ف ب

م�ساء  الكندية  ال�سرطة  اعتقلت 
اأم�س الأول اخلمي�س تامارا لين�س، 
اإحدى قادة الحتجاجات املناه�سة 
يف  كوفيد-19  كللبللح  لإجللللللللراءات 
اأكللللد احل�ساب  اللللبلللالد، حلل�للسللب ملللا 
الحتجاجية  للللللحللركللة  الللر�للسللمللي 
مرفقة  تلللويلللرت  علللللى  تلللغلللريلللدة  يف 

ب�سريط فيديو.
واعُتقلت لين�س من دون مقاومة. 
عندما  بلللل�للللسللللاعللللات،  ذلللللللك  وقللللبللللل 
نهائيا  اإنلللللللذارا  اللل�للسللرطللة  اأعلللطلللت 
للمتظاهرين، ن�سرت لين�س مقطع 
التوا�سل  و�لللسلللائلللل  علللللللى  فللليلللديلللو 
اإن اعتقالها  الجتماعي قالت فيه 

بات “الآن اأمرا ل مفر منه«.
للليللنلل�للس مكبلة  اللل�للسللور  واأظللللهللللرت 

حماطة  لللللللل�لللسلللرطلللة،  �للللسلللليللللارة  يف 
لرفاقها  وتقول  اثنني،  ب�سرطيني 
اعُتقل  ذلللللك،  قللبلليللل  “ا�سمدوا«. 
اأيلل�للسللا كللريلل�للس بلللاربلللر، اأحلللللد قادة 
الحللتللجللاجلليللة، يف عملية  احلللركللة 
ت�سويرها  ومت  بلللللهلللللدوء  جللللللرت 
التوا�سل  �للسللبللكللات  علللللى  ونلل�للسللرهللا 

الجتماعي.
وللمرة الأوىل منذ بداية احلركة 
الحتجاجية، متركزت جمموعات 
من عنا�سر ال�سرطة يف �سكل كبري 
اخلمي�س يف �سوارع اأوتاوا مبواجهة 
املتظاهرين ومئات ال�ساحنات التي 

تغلق ال�سوارع.
واأعلن قائد �سرطة اأوتاوا بالإنابة 
�سحفي  ملللوؤمتلللر  يف  بلليللل  �للسللتلليللف 
لإنهاء  اأمنيا  حتركا  اأن  اخلمي�س 
الذين  ال�ساحنات  �سائقي  احتجاج 

العا�سمة  و�للللسللللط  يللللحللللا�للللسللللرون 
بات  اأ�للسللابلليللع  ثللالثللة  منذ  الكندية 
ال�سلطات  اإن  بيل  وقللال  “و�سيكا«. 
“بداأت بت�سديد الطوق يف حميط 
مبا يف ذلك و�سع  الحتجاجات”، 
الو�سول  وتللقلليلليللد  اأمللنلليللة  علللوائلللق 
يتجمع  اللللذي  املللديللنللة  و�للسللط  اإىل 
املعار�سني  ال�ساحنات  �سائقو  فيه 

لإجراءات كوفيد.
وبلللللداأت الحللتللجللاجللات ملللع رف�س 
اإلزامية  �سرط  ال�ساحنات  �سائقي 
لعبور  كللللوفلللليللللد  �للللسللللد  اللللتلللللللقللليلللح 
املطالب  لكّن  الأمريكية،  احلللدود 
تزايدت لت�سمل اإلغاء كل التدابري 
اىل  الحتجاجات  واأدت  ال�سحية. 
بينها  حللدوديللة،  معابر  �ستة  قطع 
طللريللق جتللللارة ا�للسللرتاتلليللجللي عرب 
ويند�سور  بللني  اأمللبللا�للسللدور  جلل�للسللر 

وفّعل  وديلللللرتويلللللت.  واأونلللللتلللللاريلللللو 
الللكللنللدي جا�سنت  الللللللوزراء  رئلليلل�للس 
تلللللللرودو قللللانللللون اللللللطلللللوارئ الللللذي 
مينح احلكومة �سالحيات جديدة 
لالحتجاجات،  حللّد  لو�سع  وا�سعة 
تاريخ  يف  فقط  الثانية  املللرة  وهللي 
هذا  تفعيل  فيها  يللتللم  الللتللي  كللنللدا 
الإجللللراء. واعللتللرب تلللرودو يف كلمة 
العموم  جمللللل�للس  اأمللللللام  اخلللملليلل�للس 
التدابري  �للسللد  الحللتللجللاجللات  اأّن 
ال�سحية يف كندا مل تعد “�سلمية”، 
“ل�سرتجاع  الللوقللت  حللان  م�سيفا 

الثقة باملوؤ�س�سات«.
الجلللللراءات،  كللل  “هدف  اإن  وقلللال 
املللاللليللة التي  وبلليللنللهللا الجللللللللراءات 
يللنلل�للس عللللليللهللا قلللانلللون الللللطللللوارئ، 
هللللو ملللواجلللهلللة اللللتلللهلللديلللد احلللللايل 

وال�سيطرة على الو�سع بالكامل«.

“احلواجز  اأن  علللللللللى  و�للللللسللللللدد 
تهديدا  تللل�لللسلللكلللل  والحلللللللتلللللللاللت 
لقت�سادنا ولعالقاتنا مع �سركائنا 

وجهها  ر�للسللالللة  ويف  الللتللجللاريللني«. 
املقاطعات  حللكللومللات  روؤ�لللسلللاء  اإىل 
اأن  تلللرودو  اعللتللرب  الأربلللعلللاء،  م�ساء 

“يهدد  الحلللتلللجلللاجلللي  اللللتلللحلللرك 
“�سمعة  ويدمر  الدميوقراطية” 

كندا يف اخلارج«.

اعتقال اثنني من قادة الحتجاجات يف كندا

•• الفجر –خرية ال�صيباين
�شو�شكوف، مدير مركز  للباحث مك�شيم  بالن�شبة     
للعالقات  مو�شكو  معهد  يف  �الأمريكية  �لدر��شات 
يوم  مو�شكو  بــد�أتــه  �لــذي  �النــفــر�ج  �إن  �لدولية، 
جديدة”  “جولة  تتبعه  �أن  ميكن  �ملا�شي  �لثالثاء 

من �ل�شر�ع.
من  ــام  �أي وثمانية  �لتوتر  من  �أ�شابيع  عــدة  بعد     
�لثالثاء  رو�شيا  بد�أت  �ملكثف،  �لدبلوما�شي  �لباليه 
�حلدود  من  بالقرب  �ملنت�شرة  قو�تها  بع�س  �شحب 
�رتياحه  عن  �أعــرب  لئن  �لغرب  لكت  �الأوكر�نية. 

فانه غري مقتنع، و�شاعف من ر�شائل �الرتياب.

ر�سائل ارتياب من ا�ستمرار التوتر

بوتني... انفراج ام مناورة؟

ال�شني ت�شجل 87 اإ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا 

•• بكني-رويرتز

يف  لل�سحة  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 
ت�سجيل  اجلمعة  اأملل�للس  يللوم  ال�سني 
اإ�سابة جديدة موؤكدة بفريو�س   87
انخفا�سا  اخلللملليلل�للس  يللللوم  كللللورونللللا 
اللل�للسللابللق. وقالت  اللليللوم  92 يف  مللن 
اللجنة يف بيان اإن 40 من الإ�سابات 
اجلديدة انتقلت اإليها العدوى حمليا 
و�سجلت  يللوم.  قبل   35 من  ارتفاعا 
عليها  تظهر  مل  جديدة  اإ�سابة   45
32 يف اليوم  ارتللفللاعللا مللن  اأعللرا�للس 
اللل�للسللني تلك  تلل�للسللنللف  اللل�للسللابللق. ول 
موؤكدة.  اإ�سابات  اأنها  على  احلللالت 
ومل ت�سجل اأي وفيات جديدة ليظل 
وبذلك   .4636 عللنللد  ثللابللتللا  الللعللدد 
الرئي�سي قد �سجل  ال�سني  بر  يكون 
 107375 اخلللملليلل�للس  يلللللوم  حلللتلللى 

اإ�سابة موؤكدة بالفريو�س.
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عربي ودويل

اجـــــــمـــــــاع
ــودة   حـــول ج
املــــــرافــــــق 
مة  مل�شتخد ا
لــــــــهــــــــذه 
الألـــــعـــــاب 
الأوملـــبـــيـــة

الفتتاح  كــان 
ب�شدة  مقيدا 
ــروط  ــش ــ� ــال ب
الـــ�ـــشـــارمـــة 
حتيط  ــي  ــت ال
بــــــــهــــــــذه 
الألـــــعـــــاب

مل ت�شلم من لوثة �ل�شيا�شة

بكني, األعاب اأوملبية �شتوية خارج كلرّ املعايري...!
•• الفجر -ريت�صارد اأرزت –ترجمة خرية ال�صيباين

�لدبلوما�شية  و�لرهانات  �ل�شحية  �الحتياطات  بني      
�لرئي�شي  �لريا�شي  �حلــدث  يبقى  �ملناخية،  و�مل�شائل 

يت�شم بتنظيم �شارم للغاية يف بلد حتت �ل�شيطرة.
دورة  فاإن  �ل�شينيون،  �لقادة  يقوله  عما  �لنظر  بغ�س     

�الألعاب �الأوملبية �ل�شتوية �لر�بعة و�لع�شرين هذه كانت 
حًقا خارج �لتقاليد. عادة، بالن�شبة للدولة �ملنظمة، يعدرّ 
هذ� �حلدث �لريا�شي فر�شة ر�ئعة لالنفتاح على �لعامل 
بينما يف �شهر فرب�ير هذ�، تبدو �ل�شني مغلقة �أكرث من �أي 
ر رغبة بكني �ملعلنة بو�شوح  وقت م�شى. وبالتاأكيد تف�شرّ
يف منع عودة ظهور فريو�س كورونا يف �ل�شني �الحتياطات 

�لريا�شيون  يخ�شع  �الألـــعـــاب.  هــذه  حــول  �لــ�ــشــائــدة 
ومر�فقيهم الختبار�ت يومية، يقوم بها مقدمو �لرعاية 
يف بدالت بي�شاء بالكامل.    �أما بالن�شبة للجمهور، فعدده 
�أم�شيت  قد  تكون  �أن  يجب  منه،  جزًء  تكون  لكي  قليل. 
�أربعة ع�شر يوًما يف بكني على �الأقل، و�أنك تلقيت ثالث 
�ملر�قبة  حتت  �لبقاء  على  وتو�فق  �للقاح،  من  جرعات 

و�ن جتري �ختبار� يف نهاية �مل�شابقات. �إن �لذين ُي�شرح 
لهم بح�شور �لفعاليات يتم �إبقائهم على م�شافة، وخا�شة 
ال ميكنهم �القرت�ب من حو�يل 3000 ريا�شي من حو�يل 
ت�شعني دولة. قد يبدو �ل�شعار �لر�شمي �لذي مت �ختياره 
م�شتقبل  �أجل  من  “مًعا  �ل�شتوية:  �الألعاب  هذه  لتاأطري 

م�شرتك” �شاًذ� �إىل حد ما.

الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ يعلن افتتاح الألعاب

موقع الهواء الكبري يف بكني لدورة الألعاب الأوملبية ال�ستويةعلما ال�سني والدورة الأولبية يف اأحد مواقع الألعاب الأوملبية ال�ستوية

غو ايلينج ايلني البطلة ال�سينية

اأن القيود     يف كل الأحلللوال، يبدو 
املللحلليللطللة بللامللل�للسللابللقللات تللللللوؤدي اإىل 
ال�سينيني  اللل�للسللكللان  اهللتللمللام  علللدم 
بالإ�سافة  الريا�سي.  احلللدث  بهذا 
القمرية  ال�سنة  �سمحت  ذلللك،  اإىل 
اجلديدة -التي بللداأت هذا العام يف 
1 فرباير -للعديد من �سكان املدن 
بللالللذهللاب يف اإجلللللازة اأ�للسللبللوعللني. يف 
م�ساهدة  بقوا  للذين  ميكن  بكني، 
الللتللمللائللم الللعللمللالقللة والإعللللالنللللات 
املدينة  اأنللحللاء  جميع  يف  املعرو�سة 

لالحتفال بالألعاب الأوملبية.
   ولكن، على عك�س تلك التي كانت 
�لللسلللوارع  فلللللاإن   ،2008 �للسلليللف  يف 
اأن  كللمللا  ملللزدانلللة،  لي�ست  العا�سمة 
ال�سعارات  تللغللطلليللهللا  مل  اجلللللللدران 
الكبرية  احلللللمللللراء  الأحلللللللرف  ذات 
للللالحلللتلللفلللال بللللالألللللعللللاب الأومللللبللليلللة 
واحللللللللم اللل�للسلليللنللي. وتلللوؤكلللد بع�س 
الأرقام اأن حما�س اجلمهور تراجع 
عن احلما�س قبل اأربعة ع�سر عاًما: 
الفتتاح  تللابللع حفل  فللربايللر،   4 يف 
عام  يف  مللل�لللسلللاهلللد.  مللللللليلللون   316
2008، جمع احلدث جمهوًرا بلغ 

842 مليون �سخ�س.

ريا�شيون �شينيون يف �ملقدمة 
ال�سني  يف  احللللللللللال،  بللطللبلليللعللة     
يف  الثلجية  الريا�سات  بللداأت  حيث 
الللتللطللور، تلل�للسلللللط و�للسللائللل الإعللللالم 
بلل�للسللكللل خا�س  الللل�لللسلللوء  الللوطللنلليللة 
حققها  اللللتلللي  النلللتللل�لللسلللارات  علللللى 
هذا  وكللان  ال�سينيون.  الريا�سيون 
هو احلال يف 7 فرباير، خالل حدث 
التزلج ال�سريع مل�سافة 1000 مرت 
رين  ال�سيني  فلللاز  حلليللث  للللللرجللال، 
الذهبية يف دقيقة  بامليدالية  زيوي 

واحدة و26.768 ثانية.
ولكن  الخلللتللل�لللسلللا�لللس،  نللفلل�للس  يف     
واأكرث  املختلطة  الللفللرق  تللتللابللع  يف 
ال�سني  فللللازت  ملللرت،   2000 ملللن 
 12 ويف  الذهبية.  بامليدالية  ا  اأي�سً
فرباير، يف التزلج ال�سريع للرجال 
مل�سافة 500 مرت، وجد جاو تينغيو 
التتويج،  من�سة  قللمللة  علللللى  نف�سه 
الللقلليللا�للسللي لهذه  اللللرقلللم  حمللطللمللا 
 34.41 يف  املللبللاراة  باإنهاء  امل�سافة 
الللتللملليللز يف هذا  اأن  ويللبللدو  ثللانلليللة. 
النوع من الريا�سة ياأتي من تقليد 
ال�سينيون  لقرون، ميار�س  طويل: 
اأو  التزلج على البحريات املتجمدة 

حلبات التزلج يف الهواء الطلق.
اإيلللللني جللو مبيدالية     كللمللا فلللازت 
ذهبية اأخرى. ح�سلت عليها، يف 8 
فرباير، يف م�سابقة جديدة، التزلج 
الفرن�سية  علللللى  الللكللبللري،  الللهللوائللي 
مبدئيا،  كللانللت،  الللتللي  ليديو  تي�س 

الأف�سل يف هذا النوع من القفز.

مليون مرت   1.2
مكعب  من �لثلج

  واإذا كان هناك مو�سوع واحد يبدو 
اأن امل�سوؤولني الريا�سيني الدوليني 
عليه،  يتفقون  بكني  يف  املوجودين 
فهو جودة املرافق امل�ستخدمة لهذه 
فرباير،   4 يف  الأوملللبلليللة.  الأللللعلللاب 
بكني  الفتتاح يف ملعب  اأقيم حفل 
امللقب  الوطني املرتامي الأطراف، 
�سكله،  ب�سبب  الطائر”  “ع�س  بللل 
والللذي مت ا�ستخدامه لأول مرة يف 
اأوملبياد اأغ�سط�س 2008. واأقيمت 
اأحللللللللداث اللللهلللوكلللي واللللتلللزللللج على 

اأول حاملة طائرات تابعة للبحرية 
ومت  �سوفياتي  اأ�سل  من  ال�سينية، 
�لللسلللراوؤهلللا قللبللل علل�للسللر �للسللنللوات من 

اأوكرانيا.
   بالطبع، جتري اأوملبياد بكني بعيًدا 
الدولية  اللل�للسلليللا�للسللة  اعللتللبللارات  عللن 
5 فرباير، وعندما التقى  هذه. يف 
العام  الأمللني  غوتريي�س،  اأنطونيو 
املتحدة مع �سي جني بينغ،  لللالأمم 
�سينية  ق�سية  تللنللاول  على  حر�س 
الإن�سان  حقوق  انتهاكات  داخلية: 
الأويغورية  امل�سلمة  الأقللللليللة  �سد 
ال�سينية  اللل�للسلللللطللات  تللتللهللم  اللللتلللي 
�سينجيانغ.  منطقة  يف  بللارتللكللابللهللا 
وقال اأنطونيو غوتريي�س اإنه طلب 
ال�سماح  ال�سينية  اللل�للسلللللطللات  مللن 
الأمم  مفو�سة  با�سيليت،  ملي�سيل 
الإن�سان،  حلقوق  ال�سامية  املتحدة 
باإجراء “زيارة ذات م�سداقية” اإىل 

ال�سني، مبا يف ذلك �سينجيانغ.
   مللا وراء كللل مللا يللقللال حلللول �سي 
جني بينغ، ل تزال الأخبار ال�سينية 
تركز على الألعاب الأوملبية الرابعة 

والع�سرين.
املهم للقادة  اأنه من  الوا�سح   ومن 
تنظيم  علللللى  قلللادريلللن  يللكللونللوا  اأن 
كتبت �سحيفة  وقللد  احللللدث.  هللذا 
للل�للسللان احلزب  اللليللوملليللة،  اللل�للسللعللب 
فرباير:   4 يف  ال�سيني،  ال�سيوعي 
“اإن اجلمع بني ريا�سيي الريا�سات 
ال�ستوية من جميع اأنحاء العامل يف 
بكني هو جمال الريا�سة الأوملبية، 
والوعد اجلاد الذي قطعته ال�سني 

املنفتحة على املجتمع الدويل«.
   يف الللواقللع، النللفللتللاح كللان مقيدا 
بلل�للسللدة بللاللل�للسللروط اللل�للسللارمللة التي 

حتيط بهذه الألعاب.
يلللكلللن ذلك  يللللبللللدو، مل  مللللا   وعلللللللى 
احللتلليللاطللات �سحية.  نللظللام  جملللرد 
تعزيز  يحتل  اليللللوم،  ال�سني  ففي 
مللكللانللة كبرية،  الأفلللللللللللراد  مللراقللبللة 
الريا�سيني  ورمبا �سيتحدث بع�س 
اللللذيلللن متللكللنللوا ملللن اللللذهلللاب اإىل 
ذلللك مبللجللرد عودتهم  عللن  ال�سني 

اإىل بالدهم.

للريا�سات  بكني  ق�سر  يف  اجلليد 
التزلج على اجلليد  ويتم  املتعددة. 
احلر والتزلج على اجلليد يف موقع 
والتي  اللل�للسللابللقللة،  ال�سلب  م�سانع 
اأبلللراج تربيد كبرية  ل تللزال اأربللعللة 

منها.
   تللقللام ملل�للسللابللقللات الللتللزلللج والقفز 
اجلليد  على  والتزلج  اجلليد  على 
يف  الللللبلللليللللاتلللللللللون  اأو  الللللبللللهلللللللللواين 
تلل�للسللانللغللجلليللاكللو، وهلللي حمللطللة تقع 
من  كللليلللللللوملللرًتا   180 بللعللد  علللللى 
تي  لقطار”  ميللكللن  واللللتلللي  بللكللني 
افللتللتللاحلله عام  اللللللذي مت  جلللي يف” 
 47 يف  اإللليللهللا  اللللو�لللسلللول   2019
اأحداث  تنظيم  يتم  بينما  دقيقة. 
املنحدرات، والزلجات  التزلج على 
املللائلليللة والللللزلجللللات اجلللمللاعلليللة يف 
كيلومرًتا   75 بللعللد  علللللى  يللانللكللني، 
ملللن الللعللا�للسللمللة، بلللجلللوار قلل�للسللم من 
�للسللور اللل�للسللني الللعللظلليللم. ويف هاتني 
املللنللطللقللتللني، حلللللّول ملللا يلللقلللرب من 
400 مدفع ثلجي اأكرث من 185 
مليون لرت من املاء اإىل 1.2 مليون 

مرت مكعب من الثلج.
امل�سارات بي�ساء متاًما، يف و�سط     
بيئة من اجلبال الو�سطى القاحلة 
اللل�للسللتللاء بدرجات  بللنللبللاتللات  مللغللطللاة 
يذكرنا  هلللللذا  كللللل  اللللبلللنلللي.  اللللللللللون 
تلل�للسللانللغ يف كوريا  بلليللونللغ  بللاأوملللبلليللاد 
اجلللنللوبلليللة، حلليللث كللللان الللثلللللج عام 
 90 بللنلل�للسللبللة  ا�للسللطللنللاعللًيللا   2018
 ،2014 اأو يف �سوت�سي عام  باملائة، 

يف رو�سيا، حيث كان 80 باملائة.
   اأكرث ما مّيز اأوملبياد بكني وعمق 
ت�ساقط  هلللو  ال�للسللتللثللنللائللي  بللعللدهللا 
الثلوج فعال يف �سمال ال�سني. ومما 
يزيد ده�سة الظاهرة انها حدثت يف 

اجلميع”،  ينا�سب  واحللللًدا  مللقللا�للًسللا 
اأ�سكال  اختيار  “ميكنها  الأّمللة  واأن 
الدميقراطية  ممللار�للسللة  واأ�للسللاللليللب 

التي تنا�سبها ب�سكل اأف�سل«.
    من جهة اخرى، اأعلن الزعيمان 
الللتللعللاون يف جملللال الطاقة  تللعللزيللز 
يدين  خا�سة،  ولكن  البلدين.  بني 
احلللللرب  “اأيديولوجية  اللللبللليلللان 
الأطل�سي”،  �سمال  حللف  الللبللاردة 
التي  الأمنية”  “ال�سمانات  ويوؤيد 

تطلبها رو�سيا.
اللل�للسللني مواقف  تلللعلللزز     وهلللكلللذا، 
اإدانة  توؤيد  اإنها  بوتني.  فالدميري 
�سمال  وحلللللللف  املللتللحللدة  الللللوليللللات 
الأطل�سي، نظام التحالف الع�سكري 

الذي اأن�ساأه الأمريكيون.
الللرئلليلل�للس بوتني  وللللئلللن و�لللسلللف     
ال�سينية  الللللعللللالقللللات  مللل�لللسلللتلللوى 
م�سبوق”،  “غري  بلللاأنللله  الللرو�للسلليللة 
فقد ل يرغب القادة ال�سينيون يف 
الذهاب بعيًدا اىل جانب رو�سيا اإذا 
اأوكرانيا.  على  بالهجوم  بللادرت  ما 
مل يرد ذكر كلمة اأوكرانيا يف البيان 
ال�سحفي ال�سيني الرو�سي، وميكن 
اأهمية  خللللالل  ملللن  ذلللللك  تللفلل�للسللري 
ال�سني  بني  القت�سادية  التبادلت 

واأوكرانيا.
يقرب  مللللا  جللللللاء   ،2019 عللللللام    
التي  اللللللذرة  ملللن  بللاملللائللة   80 ملللن 
اأوكرانيا.  مللن  ال�سني  ا�ستوردتها 
وقلللد احللتللفللظ هلللذا الللبلللللد مللن عهد 
الحتللللللللاد الللل�لللسلللوفللليلللاتلللي مبللللهللللارات 
يف الللتللكللنللولللوجلليللا الللعلل�للسللكللريللة مما 
لتجهيز  ال�سني  مللع  يتعاون  جعله 
العديد من الأ�سلحة، مثل �سواريخ 
اجلوية  للللللقللوات   J-11 مللقللاتللالت 
لياونينغ،  كانت  وباملثل،  ال�سينية. 

12 و13 فرباير، بعد عيد الربيع 
املللبللداأ، يف  بفرتة طويلة. من حيث 
ال�سيني  الللتللقللومي  يف  فلللربايلللر،   1
التقليدي القمري، يجب اأن ينتهي 
اأ�سار  ذللللللك،  ملللن  وبللللللدًل  اللل�للسللتللاء. 
مر�سد بكني لالأر�ساد اجلوية يوم 
الثنني 14 اإىل اأن طبقة تراكمية 
ملللن الللثلللللج يللبلللللغ ارتللفللاعللهللا ع�سرة 
ملليمرتات انت�سرت فوق العا�سمة 

واملناطق املحيطة بها.
    ويف يوم الأحد 13 فرباير، �سجلت 
بللكللني درجللللة حلللللرارة قلل�للسللوى دون 
حتذير  و�للسللدر  مئويتني،  درجللتللني 
اجلليدية  واللللطلللرق  اللل�للسللبللاب  مللن 
مت  وقللد  املنطقة.  اأنللحللاء  جميع  يف 
كان  التي  امل�سابقات  بع�س  تاأجيل 
من املقرر عقدها يوم الأحد اإىل يوم 
الثنني. يف املالعب الأوملبية، عمل 

والثالثني  الثامنة  امللللرة  هللي  هللذه 
بوتني  فالدميري  فيها  يلتقي  التي 
اأيللللللام  ولللللللت  للللقلللد  فلللللربايلللللر.   4 يف 
امللللاوّيلللة عللنللدمللا كلللان اخلللللالف بني 
قدم  علللللى  واللل�للسللوفلليللات  ال�سينيني 
اأكرب  ثللاين  ال�سني،  اللليللوم،  و�للسللاق. 
اقللتلل�للسللاد يف الللعللامل، تللقللبللل، عندما 
حتللتللاجللهللا رو�للسلليللا -اأقللللل قلللوة منها 
ويف  الدعم.  بع�س  –منحها  بكثري 
تللعللار�للس مو�سكو  احلللللايل،  الللوقللت 
اإىل  املحتمل  اأوكرانيا  ان�سمام  علًنا 

الناتو.
بلليللنللغ مقابلة  �للسللي جلللني  اأجلللللرى     
وتناول  الرو�سي  الول  الرجل  مع 
الع�ساء معه. ثم �سدر بيان �سحفي 
�سفحة،   16 مللن  مللوؤلللف  م�سرتك 
ورو�سيا  الللل�لللسلللني  اأن  اإىل  يلل�للسللري 
لي�ست  “الدميقراطية  اأن  تعتقدان 

ت�سهيل  ال�سينيون على  املتطوعون 
نفخ  اآلت  با�ستخدام  التزلج  دورات 
البع�س  واأ�لللسلللر  وامللللجلللارف،  الللثلللللج 
رجل  بجوار  �سورهم  التقاط  على 
الثلج الذي قاموا ب�سنعه. يف بكني، 
باملجارف  الأر�لللسلللفلللة  تللنللظلليللف  مت 

واملكان�س الكبرية.

�لتعاون �ل�شيني �لرو�شي
   بالإ�سافة اإىل العرو�س الريا�سية 
ت�سمنت  الللطللقلل�للس،  يف  والللتللغللريات 

ا جوانب  هذه الألعاب الأوملبية اأي�سً
دبلللللومللا�للسلليللة. وللللئلللن حلل�للسللر حفل 
كللبللري ملللن زعماء  عللللدد  الفلللتلللتلللاح 
غربية،  قيادات  عنه  وغابت  العامل 
لفتا  الأكلللرث  ال�ستقبال  حفل  فللان 
ا يف 4 فرباير  لالنظار كان خم�س�سً
بالطبع  هلللذه  بللوتللني.  لللفللالدميللري 
لي�ست املرة الأوىل التي يلتقي فيها 
بلل�للسللي جلللني بلليللنللغ: فلللالأملللني العام 
يتوىل  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب 
وكانت   ،2012 عللام  منذ  من�سبه 

ل ما يقرب من 400 مدفع ثلجي �أكرث من 185 مليون لرت من �ملاء �إىل 1.2 مليون مرت مكعب من �لثلج حورّ

تابع حفل �الفتتاح 316 مليون م�شاهد، ويف عام 2008، جمع �حلدث جمهوًر� بلغ 842 مليون �شخ�س

من حفل الفتتاح املبهر



السبت   19  فبراير    2022  م   -    العـدد   13473  
Saturday   19  February   2022   -  Issue No   1347312

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/كيوك بريد للنقليات 

واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3011207 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حبيبه عبداهلل ح�سن %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف هادف �سعيد فالح �سعيد املن�سوري

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/بقالة العازي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2359435 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة مر�سد حمد مر�سد متيم املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
للنقليات  ال�سلللللادة/�سود�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2922562 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احلاج حميد بخيت �سياح املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف فاطمه جمعه �سامل املزروعي

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
للع�سائر  ال�سلللللادة/كربيانو  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

الطازجه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2741651 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة علي را�سد مطر �سعيد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف احمد �سلطان عبداهلل بن يو�سف ال علي

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/تول  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

للوجبات اخلفيفة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2978639 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/خط  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

ديره للهواتف املتحركة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1702653 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/مري  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

الي�سوز كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3904419 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/�سيكا  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

كوزمك العاملية للوكالت التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3009628 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مو ارك للنتظيفات و ال�سيانة العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4226511 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حم�سن جافيد جافيد اقبال  %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبده على عبداهلل باتون من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبده على عبداهلل باتون من 100 % اإىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبده على عبداهلل باتون من مفو�س بالتوقيع اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبده على عبداهلل باتون من 0% اإىل %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ارفيند كلجيكار  %25
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ مو ارك للنتظيفات و ال�سيانة العامة
MOARK CLEANING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ موارك للتنظيف و املقاولت العامة و التحكم ذ.م.م
MOARK CLEANING & GENERAL CONTRACTING & AUTOMATION L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت امليكانيكية  4220903

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات  8130002
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب و�سيانة معدات واأجهزة القيا�س والتحكم  3320006

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مغ�سلة اولد تاون للمالب�س - �سركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�سخ�س الواحد ذ م م   رخ�سة رقم:1896846 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انيلى الفارو ديال ريفا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف منذر بدر نا�سر عبدالعزيز الكثريى
تعديل مدير / حذف عادل حممد احمد ال�سعدى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*8 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل موؤ�س�سة مهنية

تعديل اإ�سم جتاري من/ مغ�سلة اولد تاون للمالب�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 OLD TOWN LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/هف وى كافية - فرع

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3897222 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / منري خليفه �سعيد �سبت اخلييلى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / منري خليفه �سعيد �سبت اخلييلى من 100 % اإىل %50
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عي�سى حممد عبداهلل اخلمريى %50

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

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ هف وى كافية - فرع

HALF WAY CAFE - BRANCH
اإىل/ جزل كافيه ذ.م.م

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
 - امل�ستعملة  لل�سيارات  الفتح  ال�سلللللادة/معر�س  بان  التنمية القت�سادية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�سة رقم:2089334 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد عبداملنعم العرابى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد عبداملنعم العرابى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم على احمد حممد الرميثى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ معر�س الفتح لل�سيارات امل�ستعملة - ذ.م.م

ALFATEH USED AUTOMOBILES SHOWROOM - L.L.C

اإىل/ معر�س الفتح لل�سيارات امل�ستعملة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ALFATEH USED AUTOMOBILES SHOWROOM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مطعم م�سل ما�سني

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2403826 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مطعم ايكون �س ذ م م

Ikcon Restaurant LLC
تعديل مدير / اإ�سافة زياد حورانى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد �سعيد حممد عبداهلل الرقبانى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم م�سل ما�سني
MUSCLE MACHINE RESTAURANT

اإىل/ مطعم م�سل ما�سني ذ م م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MUSCLE MACHINE RESTAURANT L.L.C SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/برو بيلدرز الكرتوميكانيكال

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2945350 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�سيبانى %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد نبيل حممد امني  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سلطان عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ برو بيلدرز الكرتوميكانيكال
PRO BUILDERS ELECTROMECHANICAL

اإىل/ برو بيلدرز الكرتوميكانيكال ذ.م.م
PRO BUILDERS ELECTROMECHANICAL L.L.C

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/اديبت�س للتجارة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3796803 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد اليان ابراهيم حممد ابراهيم من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد اليان ابراهيم حممد ابراهيم من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل بطى حمد على الدرعى

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

ADEPTS TRADING L.L.C

اإىل/ اديبت�س للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ADEPTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مطعم جاو�سيا

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:4313765 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم جاو�سيا
GAUSIA RESTAURANT

اإىل/ جاو�سيا لل�سكراب
  GAUSIA SCRAP 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة النفايات املعدنية احلديدية  4669102
تعديل ن�ساط / حذف مطعم  5610001

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

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

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ماجنامك تكنولوجي ليمتد

VIRO SAK :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ:2022/172 املودعة بالرقم : 370922 

بيانات الأولوية :
باإ�سم : ماجنامك تكنولوجي ليمتد

بناية   ، الر�سي  الطابق  العمال  مركز  م�سدر  مدينة  اأبوظبي  املتحدة  العربية  الملللارات   : املوطن 
 MAGNAMIC  TECHNOLOGY LIMITED :امل�سرعات، هاتف: 0506222917 - فاك�س

t.broughton@pdf.ae: سندوق الربيد: 105791 - امييل�
�شورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
معقمات مطهرات لغرا�س �سحية مبيدات فطريات م�ستح�سرات تعقيم و�سف

VIRO SAK العالمة : عبارة عن نقطة ماء ويف و�سطها ا�سارة + ومكتوب على طرفيها كلمتني
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  19  فرباير 2022 العدد 13473

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  19  فرباير 2022 العدد 13473

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  19  فرباير 2022 العدد 13473

امللللدعلللو / ديلللانلللا بون  فللقللد 
الفلبني   ، اجللوجللا  لللومللاب 
�سفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للسلليللة 
 )a4837199p( رقلللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللسلللال 

0545865732

فقدان جواز �شفر

م�سعب   / املللللللدعللللللو  فللللقللللد 
احللللللمللللللد زيلللللللللن الللللعللللابللللديللللن 
اللللللل�للللللسللللللودان    ، ملللل�للللسللللطللللفللللى 
�سفره رقم  اجلن�سية - جللواز 
من   )PO5986301(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0561151967    

فقدان جواز �شفر
�سالك  نبيل   / املللدعللو  فقد 
اجلن�سية  �للسللوريللا   ، خملللول 
رقلللللم  �لللللسلللللفلللللره  جللللللللللللواز   -
 )n013402072 (
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللسلللال 

0559689604

فقدان جواز �شفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ال�سيد/ بللا�للسللم  ا�للسللم  �للسللهللادة  فللقللدت 

عللللبللللداهلل �للسللعلليللد عللللبللللداهلل �لللسلللادرة 
القاب�سة  اللللعلللاملللليلللة  الللل�لللسلللركلللة  مللللن 
ال�سهادة  رقلللللم  �للللس.م.ع)ا�للللسللللمللللاك( 
 UAE304000032303
اللللرجلللاء على  �للسللهللم   1200 بلللعلللدد  
ال�سركة  اىل  ارجللاعللهللا  يللجللدهللا  مللن 
الرقم  علللللى  الإتللل�لللسلللال  او  امللللذكلللورة 

0503093093
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عربي ودويل

ال�سي�سي و�سعيد يف لقاء جديد

عدم الر�سا عن �سري الأمور بالبالد

قمة �الحتاد �الأوروبي-�الحتاد �الأفريقي

ماذا يف لقاء �شعيرّد بال�شي�شي يف بروك�شيل؟
تون�س وم�شر �شتنتجان لقاحاتهما �شدرّ كورونا و�أمر��س �أخرى 

�لبارومرت �ل�شيا�شي

اإ�شالح الق�شاء وال�شتقرار ال�شيا�شي اآخر اأولويات التون�شيني

لل�سماح للقارة الإفريقية التي تتلقى 
باإنتاج  جدا،  حمدود  ب�سكل  اللقاحات 
اجلائحة  ملكافحة  اخلا�سة  لقاحاتها 

واأمرا�س اأخرى.
   ُي�سار اإىل اأّن الندوة ال�سحفية التي 
الوروبية  القمة  هام�س  على  ُعقدت 
العا�سمة  يف  اللل�للسللاد�للسللة  الفللريللقلليللة 
�سارل  بللحلل�للسللور  كلللانلللت  الللبلللللجلليللكلليللة 
ملليلل�للسلليللل رئلليلل�للس املللجللللل�للس الوروبللللللي، 
رئي�سة  فللللانللللديللللرلبللللن  وارو�لللللللسلللللللول 
والرئي�س  الوروبلللللليللللللة،  املللفللو�للسلليللة 
رئي�س  مللاكللرون  اميللانللويللل  الفرن�سي 
وروؤ�ساء  الوروبلللللي،  الحتللللاد  جمل�س 
وال�سينغال  وتللونلل�للس  ملل�للسللر  ملللن  كلللل 

ونيجرييا وجنوب افريقيا وكينيا.

الأطل�سي  �سمال  حللف  املتوا�سل 
يتعار�س مع زمننا هذا«.

احلا�سل  للللللتللوتللر  انللعللكللا�للس  ويف 
ك�سفت وزارة اخلارجية الأمريكية 
“طردت”  رو�للسلليللا  اأن  اخلللملليلل�للس 
املللل�لللسلللوؤول اللللثلللاين يف �للسللفللارتللهللا يف 
مو�سكو الدبلوما�سي بارت غورمان 

موؤكدة اأنها تدر�س “ردا«.

غيلللللر  امل�سللتجوبني  مللن  بللاملللائللة( 
بالبالد  الأمللللور  را�للسللني عللن �سري 
الرا�سني.  من  باملائة   47 مقابل 
اأّن  الآراء  �للسللرب  نللتللائللج  واأو�للسللحللت 
اأكرث من الثلث )35 باملائة( غري 
را�سني باملّرة مقابل ُخم�س العينة 
ر�ساهم  عللن  علللرّبوا  باملائة(   20(

التام.

•• الفجر -تون�س
   اأجلللللرى الللرئلليلل�للس الللتللونلل�للسللي قي�س 
بربوك�سيل،  اخلمي�س  م�ساء  �سعيد، 
ال�سي�سي،  الللفللتللاح  عللبللد  مللع  حمللادثللة 

رئي�س جمهورية م�سر العربية.
التون�سية،  للللللرئللا�للسللة  بلللالغ  ووفللللق     
ارتياحهما  عن  الرئي�سان  اأعللرب  فقد 
الأخوة  عللالقللات  ت�سهده  ملللا  ال�سديد 
واللللتلللعلللاون بلللني تللونلل�للس وملل�للسللر من 
تلللطلللور ملل�للسللتللمللر يف �للسللتللى امللللجلللالت، 
وجددا الإعراب عن حر�سهما الرا�سخ 
الروابط  هللذه  متتني  موا�سلة  على 
على  امللل�للسللرتك  وعزمهما  التاريخية 
والت�ساور  احلللوار  �سنة  تر�سيخ  مزيد 

•• ميونيخ-اأ ف ب

اتهمت اأملانيا  اأم�س اجلمعة رو�سيا 
اأوروبللا للخطر مع  اأمن  بتعري�س 
احلرب  حقبة  اإىل  تعود  “مطالب 
ميونخ  ملللوؤمتلللر  قللبللل  الباردة” 
�ست�سيطر  الللذي  لللالأمللن  ال�سنوي 
باأوكرانيا  املرتبطة  الأزملللة  عليه 
املتحدة  اللللوليلللات  تللخلل�للسللى  حلليللث 
هجوما رو�سيا “يف الأيام املقبلة«.

الأملانية  اخلارجية  وزيللرة  وقالت 
بيان  يف  اجلمعة  بللريبللوك  اأنالينا 
“مع ن�سر غري م�سبوق لقّوات عند 
اأوكلللرانللليلللا ومطالب  ملللع  احللللللدود 
الباردة،  احللللرب  حقبة  اإىل  تللعللود 
الأ�سا�سّية  املبادئ  رو�سيا  تتحّدى 
داعيًة  الأوروبي”،  ال�سالم  لنظام 
جاّدة  “جهود  اإظللهللار  اإىل  مو�سكو 

خلف�س الت�سعيد«.
ويجتمع قادة دولّيون ودبلوما�سّيون 
رفلليللعللو امللل�للسللتللوى يف ملليللونلليللخ يف 
جللنللوب اأمللللانللليلللا، ملللن اجلللمللعللة اإىل 
الأحلللللد، لإجلللللراء مللنللاقلل�للسللات حول 
ق�سايا الدفاع والأمن مدة ثالثة 
اأيام. وينعقد هذا املوؤمتر ال�سنوي 
يف ذروة التوتر بني مو�سكو والغرب 

الكهربائي  التيار  املدينة من  هذه 
وخلفت فجوة يف جدار مدر�سة.

واتلللهلللم انللفلل�للسللاللليللو لللوغللانلل�للسللك يف 
وراء  بللللالللللوقللللوف  كلليلليللف  امللللقلللابلللل 
تكثيف عمليات الق�سف “لت�سعيد 
الللللللنللللللزاع«. وتللللبللللادلللللت اأوكللللرانلللليللللا 
لرو�سيا  املللوؤيللدون  والنف�ساليون 
التهامات بعمليات ق�سف جديدة 
من  الللكللرملللللني  وراأى  اجللللملللعلللة. 
جهته اأن “تركز القوات الأوكرانية 
الكبرية” م�سوؤول عن هذا الو�سع 

“اخلطر للغاية«.
اخلمي�س  رو�لللللسللللليلللللا  وعلللللر�لللللسلللللت 
مطالب  جملللملللوعلللة  جلللديلللد  مللللن 
الدول  مللن  تريدها  ا�سرتاتيجية 
بغالبيتها.  رف�ستها  التي  الغربية 
الرو�سية  اخلارجية  وزارة  ونبهت 
مطالبها  رفلللل�للللس  حللللللال  يف  انلللللله 
اىل  ملل�للسللطللرة  رو�للسلليللا  “�ستكون 
تنفيذ  عللرب  وخ�سو�سا  الللتللحللرك، 
ع�سكري  طلللابلللع  ذات  اإجللللللللللراءات 

وتقني«.
البيالرو�سي  الللرئلليلل�للس  واأعلللللللرب 
حليف  لللوكللا�للسلليللنللكللو  اللللكللل�لللسلللنلللدر 
ا�ستعداده  علللن  اخلللملليلل�للس  رو�للسلليللا 
على  “اأ�سلحة نووية”  ل�ست�سافة 

•• الفجر -تون�س
    اأو�سح �سرب اآراء �سيغما كون�ساي 
ل�سهر  اللل�للسلليللا�للسللي  )الللللبللللارومللللرت 
اأّن جللل الأوللللويلللات التي  فلليللفللري( 
من  الللتللونلل�للسلليللني  عللمللوم  ينتظرها 
اقت�سادية  �سبغة  ذات  احلللكللومللة 
كللللان حت�سني  واجللتللمللاعلليللة. وقللللد 
املرتبة  يف  القت�سادية  الو�سعية 
من  بلللامللللائلللة   45 بللنلل�للسللبللة  الأوىل 
املقدرة  فللتللحلل�للسللني  امللل�للسللتللجللوبللني، 
 43( الفقر  واحلللد من  ال�سرائية 
باملائة(، تليهما من حيث الأولوية 
باملائة(   38( بالتعليم  النهو�س 
والنهو�س بالقطاع ال�سحي )37 

باملائة(.
ال�سيا�سي  الللللبللللارومللللرت  وبللللللنّي     
الللللذي نلل�للسللرتلله جلللريلللدة امللللغلللرب يف 
اجلمعة،  اأمللل�لللس  الللل�لللسلللادر  علللددهلللا 
التون�سيني  اأولللللللويللللللات  مللللن  اأّن 
باملائة(   26( الللبللطللالللة  مللكللافللحللة 
ومكافحة الف�ساد ومراقبة الأ�سعار 
واملحتكرين )11 باملائة(، وجاء يف 
املراتب الأخرية لالأولويات اإ�سالح 
وال�ستقرار  بللاملللائللة(   3( الق�ساء 

ال�سيا�سي )3 باملائة(.
اأّن  ال�سيا�سي  الللبللارومللرت  واأبلللرز     
ال�سلطة التنفيذية كانت امل�ستفيدة 
الكبرية  الثقة  موؤ�ّسر  مللن  الأوىل 
يف اللل�للسلليللا�للسلليللني، حلليللث ربلللح قي�س 
على  ليح�سل  نقاط  خم�س  �سعيد 
من  الثلثني(  )حللوايل  باملائة   67
الثقة الكبرية وربحت جنالء بودن 
 34 ملل�للسللتللوى  يف  لللتللكللون  نقطتني 

باملائة )حوايل الثلث(.
بللاقللي ال�سخ�سيات     يف حللني ظللل 

اليابان ت�شجل عدد 
وفيات غري م�شبوق 

بكوفيد - 19 
•• طوكيو-رويرتز

�سجلت اليابان رقما غري م�سبوق 
جديدا للوفيات اليومية الناجمة 
ملللوجلللة  يف  كوفيد-19  عللللللن 
ال�ساللة  تللذكلليللهللا  اللللوفللليلللات  ملللن 

اأوميكرون.
اأجللللرتلللله هيئة  اإحللل�لللسلللاء  وخللللل�للس 
عدد  اأن  اإىل  اللليللابللانلليللة  الإذاعللللللة 
اإىل  زاد  حديثا  امل�سجلة  الوفيات 
271 يوم اخلمي�س، يف ثالث يوم 
العدد  فيه  يتخطى  الللتللوايل  على 

.200
ومنذ بداية فرباير �سباط، جرى 
ت�سجيل 2446 وفاة، وهو بالفعل 
ب�سبب  وفيات  ال�سهور  اأكللرث  ثاين 

اجلائحة امل�ستمرة منذ عامني.
وقالت جلنة من اخلرباء يف قطاع 
زيادة  اإن  الأ�للسللبللوع  هلللذا  اللل�للسللحللة 
ال�ساللة  عن  الناجمة  الإ�للسللابللات 
بلغت  العدوى  �سديدة  اأوميكرون 
ا�ستمرار  املرجح  ذروتها، لكن من 
رعاية  تللتللطلللللب  اللللتلللي  احللللللللالت 
الوفاة،  وحلللللالت  بللامللل�للسللتلل�للسللفلليللات 

خا�سة بني كبار ال�سن.
لالأ�ستاذ  تللللقللللديللللرات  واأ�للللللسللللللارت 
بجامعة كيوتو هريو�سي ني�سيورا 
اأن عدد الوفيات بفعل موجة  اإىل 
اأوملليللكللرون يف الللفللرتة بللني يناير 
ني�سان  اأبريل  و20  الثاين  كانون 
يكون  واأن   ،4339 اإىل  �سي�سل 
اأكرث من 70 باملئة من ال�سحايا 
اأو  الللعللمللر  الللثللمللانلليللنلليللات ملللن  يف 

اأكرب.
اللللعلللدد ميكن  اإن هلللذا  قلللال  لللكللنلله 
التطعيم  ن�ساط  بتطور  يقل  اأن 

بجرعات معززة من اللقاحات.

وا�شنطن: بلينكن يلتقي لفروف الأ�شبوع املقبل
••وا�صنطن-اأ ف ب

الأمريكي  اخلللارجلليللة  وزيللللر  يلللللتللقللي 
الرو�سي  نلللظلللريه  بللللليللنللكللن  اأنللللتللللوين 
اإذا  املقبل  الأ�سبوع  لفللروف  �سريغي 
مل تغُز رو�سيا اأوكرانيا، على ما اأعلنت 

اخلارجية الأمريكية .
اخلارجية  بلللا�لللسلللم  امللللتلللحلللدث  وقللللللال 
لقاء  عللر�للس  بلينكن  اإن  بللرايلل�للس  نيد 
املقبل.  الأ�سبوع  اأوروبللا  “يف  لفللروف 
بللاقللرتاح مواعيد يف  وقللد ردَّ الللرو�للس 
نهاية الأ�سبوع املقبل، وهو ما وافقنا 
رو�سي  غللزو  يح�سل  األ  �للسللرط  عليه 

اأقدموا على  “اإذا  واأ�ساف  لأوكرانيا«. 
اأبللدا جادين  اأنهم مل يكونوا  الغزو يف الأيللام املقبلة، �سيظهر ذلك بو�سوح 
اأن  اإىل  الأبي�س  البيت  يف  م�سوؤول  اأ�سار  جهته  من  الدبلوما�سية«.  ب�ساأن 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن �سيجري بعد ظهر اجلمعة حمادثات مع قادة 
على  املحت�سدة  الرو�سية  الع�سكرية  القوات  “ب�ساأن  الأطل�سي  عرب  الللدول 
واجلهود املبذولة لتغليب الدبلوما�سية. ووفقا لربنامج  اأوكرانيا”  حدود 
التي  املحادثات  هللذه  يف  �سي�سارك  تللرودو،  جا�سنت  الكندي  اللللوزراء  رئي�س 
تنظم عن ُبعد قادة كل من كندا وفرن�سا واأملانيا واإيطاليا وبولندا ورومانيا 

واململكة املتحدة والحتاد الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي.

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

•• مو�صكو-رويرتز

نقلت وكالة اأنباء اإنرتفاك�س عن وزارة الدفاع الرو�سية القول اأم�س اجلمعة 
يف  قللواعللدهللا  اإىل  عللادت  الرو�سية  امليكانيكية  امل�ساة  وحلللدات  مللن  عللددا  اإن 
جزيرة  �سبه  يف  تدريبات  من  النتهاء  بعد  وال�سي�سان  داغ�ستان  منطقتي 
من  القوات  بع�س  �سحب  يف  بللداأت  اإنها  الأ�سبوع  هللذا  رو�سيا  قالت  القرم. 
املناطق املتاخمة لأوكرانيا، لكن كييف ودول غربية ت�سكك يف ذلك وتقول 

اإنه يجري ا�ستبدال بع�س الوحدات واملعدات باأخرى على ما يبدو.
اإن قطارا يحمل  الللوزارة القول  اإنرتفاك�س عن  وعلى نحو منف�سل، نقلت 
دبابات تخ�س املنطقة الع�سكرية الغربية غادر موقعا مل يتم الك�سف عنه 

لإعادتها اإىل قاعدتها يف منطقة نيجني نوفجورود.
ويف بيان اآخر نقلته وكالة تا�س لالأنباء، قالت الوزارة اإن حوايل 30 �ساحنة 
حتمل جنودا ومعدات من نف�س املنطقة الع�سكرية غادرت مواقع التدريب 

يف موقع مل يتم الك�سف عنه ويف طريقها اإىل قاعدتها.

اأقوى للعالقات  من اأجل اإعطاء دفع 
املللتللملليللزة بلللني الللبلللللديللن مللللا فلليلله خري 

وم�سلحة ال�سعبني ال�سقيقني.
   وتللطللرق اللللللقللاء، اأيلل�للسللا، اإىل جملة 
والإقليمية  الللثللنللائلليللة  امللللللللفلللات  ملللن 
اإىل  وكذلك  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 
الدورة  اأنظار  على  املطروحة  املحاور 
احلللاللليللة لللقللمللة الحتلللللاد الأوروبللللللي-

الحتللللللللاد الفللللريللللقللللي، حللل�لللسلللب ن�س 
البالغ.    وي�سارك الرئي�سان يف هذه 
القمة التي ت�سم اأكرث من 50 دولة 
الأفريقي  الحتلللللاد  ملللن  اللللعلللامل  ملللن 
والأوروبلللللللللي. واخلللتلللارت الللقللمللة التي 
القاهرة  يف  لللهللا  مللوؤمتللر  اأول  عللقللدت 
هذه  جلللديلللدا  �للسللعللارا   ،2000 �للسللنللة 

اأنللله مل يللعللد ميلكها  اأرا�للسلليلله مللع 
ال�سوفياتي.  الحتلللاد  انهيار  منذ 
كل  بل”ان�سحاب  مو�سكو  وطالبت 
واأ�سلحتها  املتحدة  الوليات  قوات 
اأوروبا و�سرقها،  املنت�سرة يف و�سط 
ودول  اأوروبللللللللللا  �لللسلللرق  جلللنلللوب  يف 
عن  و”التخلي  البلطيق”، 
�سمال  حللللللف  مللقللبللل  تللو�للسلليللع  اأي 

“اإفريقيا واأوروبللا قارتان  ال�سنة وهو 
بروؤيٍة م�سرتكٍة حتى 2030«.

احلارقة  امللفات  القمة يف  ونللظللرت     
امللللل�للللسللللرتكللللة علللللللللى غللللللللللرار الللللو�للللسللللع 
القللللتلللل�للللسللللادي واللللتلللنلللمللليلللة والأزمللللللللة 

ال�سحية ولقاحات فريو�س كورونا. 
   على �سعيد اآخر، اختريت �ست دول 
اإفللريللقلليللة ملللن بلليللنللهللا تللونلل�للس وم�سر 
بتقنية  بهما  خا�سة  لقاحات  لإنللتللاج 
م�ستفيدتان  ب�سفتهما  املر�سال،  الرنا 
بللرنللامللج عللاملللي لإنللتللاج اللقاحات  مللن 

تقوده منظمة ال�سحة العاملية.
اإنللهللا اخللتللارت هذه     وقللالللت املنظمة 
وتللونلل�للس وجنوب  وهلللي م�سر  الللللدول 
ونيجرييا  وال�سنغال  وكينيا  اإفريقيا 

وتفيد ال�ستخبارات الأمريكية اأن 
رو�سيا ح�سدت اأكرث من 150 األف 
جندي مع عتادهم قرب اأوكرانيا.

واأعلنت مو�سكو اجلمعة ان�سحابات 
جديدة من حميط اأوكرانيا بعدما 
قامت بالأمر نف�سه يومي الثالثاء 

والأربعاء.
وجللللدد جلللو بلللايلللدن الللتللاأكلليللد على 
مرتبطة  لللذريللعللة  تعد  رو�للسلليللا  اأن 
واأنف�ساليني  كييف  بللني  بللالللنللزاع 
موؤيدين لرو�سيا يف �سرق اأوكرانيا، 

لتربير تدخلها.
�سهدت منطقة دونبا�س مركز هذا 
النزاع املتوا�سل منذ ثماين �سنوات 
بني اجلي�س الأوكللراين واملقاتلني 
املوؤيدين لرو�سيا، اخلمي�س تبادل 
ثقيلة.  اأ�سلحة  من  النار  لإطللالق 
وندد اجلي�س الأوكراين خ�سو�سا 
�ستانيت�سا  بلللللللدة  علللللللى  بلللهلللجلللوم 
نلل�للسللف �سكان  لللوغللانلل�للسللكللا حللرمللت 

الذي يخ�سى من ا�ستعداد القوات 
الرو�سية لغزو اأوكرانيا.

الرئي�س  نائبة  م�ساركة  وينتظر 
ووزيرة  هاري�س  كامال  الأمريكي 
انتوين  الأملللللريكلللللي  اخلللللارجلللليللللة 
بللللليللنللكللن والأملللللللني اللللعلللام للللالأمم 
غوتريي�س  اأنلللطلللونللليلللو  امللللتلللحلللدة 
ورئلليلل�للسللة املللفللو�للسلليللة الأوروبلللليللللة 
اأور�للسللول فون دير ليني والأمني 
العام حللف �سمال الأطل�سي ين�س 
الأوكراين  والرئي�س  �ستولتنربغ 

فولودميري زيلين�سكي.
ميثلها  الللتللي  رو�سيا  ت�سارك  ولللن 
خللارجلليللتللهللا �سريغي  وزيلللللر  علللللادة 

لفروف، يف املوؤمتر هذه ال�سنة .
الرو�سي  اخلارجية  وزيللر  ويلتقي 
بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  نظريه 
يكون  األ  “�سرط  املقبل  الأ�سبوع 
لأوكرانيا”  رو�للسلليللا  غللللزو  حللللدث 
اخلارجية  وزارة  اأعلللللنللت  مللا  علللللى 

الأمريكية م�ساء اخلمي�س.
الأبي�س  البيت  يف  م�سوؤول  واأفلللاد 
�سيجري  بللايللدن  جللو  الللرئلليلل�للس  اأن 
“مع  حمادثات بعد ظهر اجلمعة 
القوات  ب�ساأن  اوروبيني  م�سوؤولني 
املح�سودة  الللرو�للسلليللة  الللعلل�للسللكللريللة 
واجلهود  اأوكرانيا”  حلللدود  عللنللد 
احلل  لرتجيح  بذلها  ينبغي  التي 

الدبلوما�سي.
وتللوا�للسللل حللديللث الللطللر�للسللان بني 
الللوليللات املللتللحللدة ورو�للسلليللا واأخذ 
الأمن  جمل�س  يف  ر�سميا  منحى 
الرو�س  الدويل حيث حث بلينكن 
على “التخّلي عن م�سار احلرب” 
ُتظهر  “معلوماتنا  مللللللوؤكللللللدا 
الرو�سية  اللللقلللوات  اأّن  بو�سوح” 
عللنللد احللللللدود الأوكلللرانللليلللة، “مبا 
فيها قوات برية وطائرات، ت�ستعّد 
ل�سّن هجوم على اأوكرانيا يف الأيام 

املقبلة«.

اي�سا  وتلللوقلللعلللت  الأطل�سي”.، 
اقلللرتاحلللات مللن الللغللربلليللني تهدف 
تو�سيع  اأي  علللن  “التخلي  اإىل 
باجتاه  �سيما  ل  للحلف”  مقبل 

اأوكرانيا.
اخلمي�س  النقا�س  ال�سني  ودخلت 
جللللل�للسللة جمل�س  خلللللالل  ملللعلللتلللربة 
“التو�سع  اأن  الللللللللدويل  الأمللللللللن 

علي العري�س بل 80 باملائة فالنائب 
�للسلليللف الدين  املللجللمللدة علل�للسللويللتلله 
الرئي�س  باملائة ثم   78 بل  خملوف 
 76 بللل  املللرزوقللي  املن�سف  الأ�للسللبللق 
البارومرت  ك�سفه  مللا  وفللق  بللاملللائللة 

ال�سيا�سي ل�سهر فيفري اجلاري.
البارومتلر  ذات  وك�سللللللف  هللللللذا     
 52،9( باملائة   53 حواللللللللي  اأّن 

الع�سرين  عللتللبللة  دون  اللل�للسلليللا�للسلليللة 
باملائة من الثقة الكبرية، علما واأّن 
كل ال�سخ�سيات �سّجلت تراجعا يف 
حللللدود ثلللالث نلللقلللاط. وقلللد جاءت 
احلر  الللد�للسللتللوري  احللللزب  رئي�سة 
عللبللري مللو�للسللي بللعللد �للسللعلليللد وبلللودن 
بواقع 18 باملائة ثم ال�سايف �سعيد 

15 باملائة. 

اللللللربمللللللان  رئلللليلللل�للللس  وتللللل�لللللسلللللّدر     
الغنو�سي  را�للسللد  اأ�للسللغللاللله  املللعلللللقللة 
الللكلللللي للثقة يف  مللوؤ�للسللر النلللعلللدام 
بن�سبة  اللل�للسلليللا�للسلليللة  اللل�للسللخلل�للسلليللات 
89 باملائة يليلله رئي�س حزب قلب 
 81 بن�سبة  الللقللروي  نبيل  تون�س 

باملائة. 
   ثم ياأتي وزير الداخلية الأ�سبق 

�لغنو�شي يت�شدر موؤ�شر �النعد�م �لكلي للثقة يف �ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية
�شـيغما:53 باملائة من �مل�شـتجوبني غري ر��شني عن �شـري �الأمور بالبـالد

�س �أمن �أوروبا للخطر برلني: رو�شيا تعررّ

اأجواء حرب باردة قبل موؤمتر ميونيخ لالأمن 

قا�س اأمريكي ياأمر ترامب بال�شهادة يف ق�شية احتيال 
•• نيويورك-اأ ف ب

اأمر قا�س اأمريكي  اأم�س الأول اخلمي�س الرئي�س ال�سابق دونالد 
ترامب واثنني من اأولده بوجوب الإدلء ب�سهادتهم حتت الق�سم 
مرتبط  مللزعللوم  باحتيال  تتعلق  نلليللويللورك  يف  مدنية  ق�سية  يف 

ب�سركاته.
 75 البالغ  لرتامب  قانونية  �سفعة  اأحللدث  القرار  هللذا  وي�سكل 
ق�سايا  الأعللمللال  وقطب  ال�سابق  الرئي�س  يللواجلله  وقللت  يف  عاما 
عدة اأخرى تهدد بتعقيد تر�سحه مرة اأخرى للبيت الأبي�س عام 

.2024
وكانت عائلة ترامب قد حاولت مرارا وقف التحقيق الذي جتريه 
ال�سهر  اأعلنت  التي  ليتي�سيا جيم�س  نيويورك  العامة يف  املدعية 

املا�سي ك�سفها “اأدلة مهمة” على ممار�سات احتيالية اأو م�سللة 
اأكللرث من �ساعتني من املللداولت يف  داخللل منظمة ترامب. وبعد 
املحكمة رف�س اآرثر اإنغورون القا�سي يف ولية نيويورك التما�سا 
تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور واإيفانكا لإلغاء مذكرات 

ال�ستدعاء التي اأ�سدرتها جيم�س يف كانون الأول-دي�سمرب.
واأمر القا�سي ترامب وولديه بالإدلء باإفاداتهم يف مكتب جيم�س 
اأن ت�ستاأنف عائلة ترامب  21 يوما. لكن من املتوقع  يف غ�سون 

القرار.
كما رف�س القا�سي ادعاء ترامب باأن التحقيق الذي جتريه املدعية 

العامة الدميوقراطية ليتي�سيا جيم�س له دوافع �سيا�سية.
ويف اأعقاب �سدور القرار، انتقدت حمامية ترامب حتقيق جيم�س 
وو�سفته جمددا باأنه “حملة مطاردة �سيا�سية اأخرى ذات دوافع 

ي�ستخدمها  التي  املف�سلة  املقولت  من  واحللدة  وهي  �سيا�سية”، 
اأن  “وا�سح  بيان  هاّبا يف  األينا  املحامية  وقالت  ال�سابق.  الرئي�س 

قرار املحكمة متخذ م�سبقا«.
ملللن جللهللتللهللا اأ�للللسللللادت جلليللملل�للس بللاحلللكللم وغلللللردت “ل اأحلللللد فوق 

القانون«.
وقالت يف كانون الثاين-يناير اإن حتقيقها املدين تو�سل اىل اأن 
احتيايل  ب�سكل  متعددة  اأ�سول  تقدير  يف  بالغت  ترامب  منظمة 
وهناك  ال�سرائب.  لتقليل  قيمتها  خف�ست  ثم  قرو�س  لتاأمني 
مالية  جرائم  يف  مانهاتن  ملنطقة  العام  للمدعي  م�سابه  حتقيق 

حمتملة واحتيال يف التاأمني.
ويف متوز/يوليو دفع اآلن فاي�سلبريغ املدير املايل ملنظمة ترامب 
منذ فرتة طويلة برباءته يف حمكمة بنيويورك بنحو 15 تهمة 

تبداأ حماكمته  اأن  املقرر  ومن  �سريبي،  وتهرب  احتيال  بارتكاب 
منت�سف هذا العام.

ويف خ�سم هذين التحقيقني، اأعلنت �سركة “مازار” للمحا�سبة 
التي تتعامل مع منظمة ترامب اأن بيانات مالية للمنظمة تعود 

لنحو عقد غري جديرة بالثقة.
واأعلنت “مازار” اأنها �ستنهي عالقتها مع ترامب جزئيا ب�سبب 

النتائج التي تو�سلت اإليها جيم�س.
واأبقى ترامب الأمريكيني حتى الآن يف حالة حرية ب�ساأن ما اإذا 

كان ينوي الرت�سح للرئا�سة عن احلزب اجلمهوري مرة اأخرى.
يتعلق  الكونغر�س  يف  حتقيق  منع  تللرامللب  حلللاول  وا�سنطن  ويف 
الكابيتول  الثاين-يناير على مبنى  6 كانون  باعتداء ان�ساره يف 

من الو�سول اإىل �سجالت البيت الأبي�س.
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الأ�سا�سي  اللللنلللظلللام  مللللع  امللللللواءملللللة 
والللتللعللديللل علللللى ح�سب الإجلللللراءات 

املتبعة«.
وتداول  بقيد  ال�سماح  قللرار  وميثل 
اأ�للسللهللم الللتللعللاونلليللات يف اأ�لللسلللواق املال 
اإطار  يف  ا�ستباقية  خطوة  بالدولة 
الذي  املتكامل  الحتللللادي  الللقللانللون 
و�سركاوؤها  القت�ساد  وزارة  تعمل 
تنظيم  يخ�س  مللا  يف  تطويره  على 
الللقللطللاع اللللتلللعلللاوين بلللاللللدوللللة وفق 
اإطللللللار جلللديلللد وملللللرن يللنلل�للسللجللم مع 
القيادة  وتطلعات  اخلم�سني  مبادئ 
الر�سيدة للم�ستقبل، وياأتي ان�سجاماً 
الوطني  املللجللللل�للس  تلللو�لللسللليلللات  مللللع 
القانون  �سيوفر  حلليللث  الحتلللللادي، 
اجلديد املرتقب اأداة فعالة لتحفيز 
م�ساحة  واإعطائها  التعاونيات  منو 
وتنويع  واللللتلللو�لللسلللع  للللللعللمللل  اأكللللللرب 
القت�سادية  والقطاعات  الأن�سطة 
التي تعمل بها، مع توفري احلماية 
امل�ساهمني و�سمان  الكاملة حلقوق 
اأفلل�للسللل املللمللار�للسللات الللتللجللاريللة لدى 
مفهوم  على  واحلفاظ  التعاونيات، 
العمل التعاوين كنموذج مواز ملفهوم 
ويف  التقليدية  التجارية  الأن�سطة 
اللللوقلللت نللفلل�للسلله رافللللد حلليللوي لنمو 

القت�ساد وازدهار املجتمع.

 حلليللث تللعللد دوللللة الإملللللارات الأوىل 
اجلديدة  اخلطوة  هذه  تتخذ  التي 
و�سي�سمح  املللنللطللقللة،  ملل�للسللتللوى  علللللى 
الللقللرار بللا�للسللتللفللادة الللتللعللاونلليللات من 
الللتللي تقدمها  املللتللقللدمللة  اخلللدمللات 
الأ�لللللسلللللواق امللللالللليلللة يف الللللدولللللة من 
و�سرعة  وامللللرونلللة  ال�سفافية  حلليللث 
الإجلللللللللللللللللراءات، كللللمللللا �لللسللليلللعلللزز من 
اأن�سطة  علللللى  القللتلل�للسللادي  الللعللائللد 
التعاونيات، ويف الوقت نف�سه يحقق 
فوائد وا�سعة للم�ساهمني من حيث 
املمار�سات  ومتكني  احلللقللوق  حفظ 
ال�سليمة يف عمليات التداول و�سمان 

�سهولتها وموثوقيتها.
اخلطوة  هلللذه  اأن  معاليه  واأ�لللسلللاف 
وتطوير  امل�ساهمني  ثقة  تعزيز  يف 
والرقابية  الللتللنللظلليللملليللة  الللعللمللللليللة 
فر�ساً  وتللخلللللق  الأ�لللسلللهلللم،  للللتلللداول 
جديدة للتح�سني والتطوير القائم 
بالأ�سهم  الللللتللللداول  يللخلل�للس  فلليللمللا 
املالية  الأ�للللللسللللللواق  يف  اللللتلللعلللاونللليلللة 
التعاونيات  ملل�للسللالللح  يللحللقللق  ومبلللا 

وامل�ساهمني على حد �سواء.
وطبقاً للقرار، تقوم الأ�سواق املالية 
لدى قيد وتداول اأ�سهم التعاونيات 
تتوىل  بحيث  ال�سجل،  اأملللني  بلللدور 
مللهللمللة ملل�للسللك اللل�للسللجللل الللللذي ُيبني 

اأ�سهمها يف الأ�سواق املالية من خالل 
يف  تو�سيحها  مت  مب�سطة  خللطللوات 
اإدارة  جمل�س  بتقدمي  تبداأ  القرار، 
املايل  اللل�للسللوق  اإىل  طلباً  التعاونية 
قرار  مللن  ن�سخة  بلله  مللرفللقللاً  املعني 
واأية  الللعللاديللة  العمومية  اجلمعية 
املعني،  ال�سوق  ُيحددها  م�ستندات 
والقرار  الطلب  مللن  ن�سخ  واإر�للسللال 
الأوراق  وهيئة  القت�ساد  وزارة  اإىل 
املالية وال�سلع، ويتوىل ال�سوق املايل 
ال�سوابط  وفللللق  بللالللطلللللب  الللنللظللر 
التعاونية  اإخللطللار  ثللم  ومللن  املتبعة 
تاريخ  من  يوماً   30 خللالل  بقراره 

ا�ستيفاء متطلبات التقدمي.
“بح�سب   : اللللهلللاجلللري  واأ�لللسلللافلللت 
التعاونية  ملللن  يللتللطلللللب  الللللقللللرار، 

اأ�سهمها  وتللللداول  قلليللد  يف  الللراغللبللة 
من�سة  علللرب  امللللالللليلللة  الأ�لللللسلللللواق  يف 
اجلمعية  موافقة  تللاأخللذ  اأن  خا�سة 
العادية  اجتماعاتها  يف  العمومية 
لالجتماع،  احلللا�للسللرة  بللالأغلللللبلليللة 
اإجللرائللي ول  اأن هللذا الأمللر  باعتبار 
يلللوؤثلللر يف حللقللوق امللل�للسللاهللمللني، ومت 
الوزراء  جمل�س  من  بقرار  تنظيمه 
وفقاً لأحكام قانون التعاونيات، ول 
الأ�سا�سي  النظام  تعديل  اإىل  حاجة 
للتعاونية فيما يخ�س عملية القيد 
نلل�للس النظام  واللللتلللداول حللتللى وللللو 
اأمللا فيما يتعلق بتعديل  ذلللك،  على 
القيد  اأخلللرى غللري  ا�للسللرتاطللات  اأي 
والتداول، مثل تنازل الأع�ساء عن 
الأ�للسللهللم لآخلللريلللن، فللذلللك يتطلب 

ع�سوية م�ساهمي التعاونيات وعدد 
�سلة  ذات  تللفللا�للسلليللل  واأي  الأ�للسللهللم 
مثل الأربللاح واأي مالحظات اأخرى 
مرتبطة بالقيد والتداول. و�ستقوم 
وزارة  موافقة  بعد  املالية،  الأ�سواق 
املالية  الأوراق  وهلليللئللة  القللتلل�للسللاد 
باإ�سدار القرارات اخلا�سة  وال�سلع، 
وال�سوابط  والأحلللكلللام  بللاللل�للسللروط 
اخللللا�لللسلللة بللعللمللللليللات قلليللد وتلللللداول 
كافة  فيها  التعاونيات، حُتدد  اأ�سهم 
واملتطلبات  واملللعللايللري  الإجلللللللراءات 
بقيد  املتعلقة  والآلللليلللات  والللنللمللاذج 
التعاونية  اأ�سهم اجلمعيات  وتللداول 
احلقوق  وتلل�للسللويللة  ملكيتها  ونللقللل 

النا�سئة عنها.
و�سي�ساهم هذا الإجراء باإيجاد اآلية 

ميثل  القرار  �سدور  اأن  اإىل  ولفتت 
بللاكللورة الللقللرارات يف الللعللام اجلديد 
التي تتناول مو�سوعات م�ستحدثة 
انعكا�ساً  وميللثللل  املللللايل،  اللل�للسللوق  يف 
اأن  ل�سرتاتيجية دولة الإمللارات يف 
تكون يف ال�سدارة دائماً. اإذ تعد دولة 
املنطقة  دول  طليعة  يف  الإمللللللارات 
التعاونيات  اأ�سهم  بقيد  ت�سمح  التي 
ويعد  املالية،  الأ�للسللواق  يف  وتداولها 
ذلك خطوة متقدمة وغري م�سبوقة 
�لللسلللاأن تنظيم  يف  واإقللللليللملليللاً  حمللللليللاً 
اإجراءات القطاع التعاوين مبا يتيح 
يف  التعاونيات  دور  وتعميق  تفعيل 
رفد القطاعات القت�سادية بالدولة 

ودعم امل�ساهمني فيها.
قيد  اأن  ال�سويدي  مللرمي  د.  وقالت 

الدولة  املللعللنلليللني يف  اللل�للسللركللاء  بللني 
وتوفري  الللتللعللاونلليللات  اأداء  لللتللعللزيللز 
مملللكلللنلللات جللللديللللدة للللللحللفللاظ على 
اآليات  وتللطللويللر  امل�ساهمني  حللقللوق 
التنازل عنه ونقل  اأو  ال�سهم  تداول 
ودون  و�للسللفللافلليللة  بلل�للسللهللولللة  ملكيته 
التعر�س لأي ا�ستغالل، واحلد من 
الو�سطاء  عرب  الوهمية  الللتللداولت 
مللن خللالل اإتللاحللة الللتللداول ب�سورة 

مبا�سرة بني امل�ساهمني اأنف�سهم.
الدكتورة  �سعادة  اأكدت  من جانبها، 
الرئي�س  اللل�للسللويللدي  بللطللي  مللللرمي 
املالية  الأوراق  لللهلليللئللة  الللتللنللفلليللذي 
اأهللملليللة هلللذا القرار  واللل�للسلللللع علللللى 
واملللللزايللللا اللللتلللي �للسللتللعللود علللللى كافة 
الأطراف املعنية من جراء تطبيقه. 

خا�سة  من�سة  يف  التعاونيات  اأ�سهم 
بالدولة  املال  باأ�سواق  الغر�س  لهذا 
التعاونيات  مل�ساهمي  الفر�سة  يتيح 
لتداول الأ�سهم حتت اإ�سراف جهات 
حتديد  وكللذلللك  ورقابية  تنظيمية 
ال�سعر احلقيقي لل�سهم يف �سفافية 
تللامللة وبللنللاء علللللى عللوامللل العر�س 
والللطلللللب بللعلليللداً علللن اأي تللللداولت 
غلللري نللظللاملليللة مبلللا يللزيللد ملللن ثقة 

امل�ساهمني.
من ناحيتها، قالت �سماح الهاجري، 
واملخزون  التعاونيات  اإدارة  مديرة 
القت�ساد،  وزارة  يف  ال�سرتاتيجي 
اإنلللله بلللات مبلللقلللدور ملللن يللرغللب من 
اللللتلللعلللاونللليلللات يف دولللللللة الإملللللللللارات 
مبللوجللب هلللذا الللقللرار قلليللد وتلللداول 

بعد قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ل�شماح للتعاونيات بقيد وتد�ول �أ�شهمها يف �الأ�شو�ق �ملالية

ابن طوق: التعاونيات رافد مهم لتنوع وتناف�شية القت�شاد الوطني.. 
والقرار يعزز البيئة التنظيمية وال�شفافية واملرونة يف القطاع التعاوين بالدولة

2022، فعالية التوريد ال�سنوية الأكرب من نوعها يف قطاع الأغذية وامل�سروبات 
العاملي. 

وميللّثللل قللطللاع الأغلللذيلللة وامللل�للسللروبللات اأحلللد اأكلللرب قللطللاعللات الللتلل�للسللديللر بالن�سبة 
 2020 عللام  يف  يللورو  مليار   5.5 اإىل  �سادراته  قيمة  و�سلت  حيث  لإ�سكتلندا، 

بح�سب اإح�ساءات هيئة ال�سرائب واجلمارك الربيطانية.
بني  ح�سرية  �سراكة  توقيع  عقب  وامللل�للسللروبللات  الأغللذيللة  معر�س  اإقللامللة  وتللاأتللي 
وكالة التطوير الدويل الإ�سكتلندي وعالمة �سبينيز ال�سهر املا�سي، بهدف طرح 
منتجات 19 من اأ�سهر العالمات الإ�سكتلندية والرتويج لها ملدة اأ�سبوعني �سمن 

متاجر العالمة يف الإمارات.
الريفية واجلزر يف  الللوزراء لل�سوؤون  اأمينة �سر جمل�س  واألقت مايري جوجون، 
قالت  حيث  املعر�س،  يف  ال�ستقبال  حفل  خالل  الإنرتنت  عرب  كلمة  اإ�سكتلندا، 
مزايا  ل�ستعرا�س  متميزة  فر�سًة  املعر�س  “ميّثل  املو�سوع:  هللذا  على  تعليقاً 

•• دبي-الفجر: 

ا�ست�ساف جناح اململكة املتحدة يف اإك�سبو 2020 دبي معر�س الأغذية وامل�سروبات 
الإ�سكتلندي  وامل�سروبات  الأغذية  قطاع  على  ال�سوء  �سلط  الللذي  الإ�سكتلندية 
فر�س  من  بالعديد  الإ�سكتلندية  ال�سركات  وزود  العامل،  م�ستوى  على  الرائد 

الت�سدير اإىل الإمارات ومنطقة ال�سرق الأو�سط.
و�سملت الفعالية، التي نظمتها وكالة التطوير الدويل الإ�سكتلندي، حفل ا�ستقبال 
خا�س بكبار ال�سخ�سيات، وت�سمنت ت�سكيلًة وا�سعة من اأف�سل منتجات الأغذية 

وامل�سروبات الإ�سكتلندية التي متّثل قطاع ال�سادرات الأكرب اإىل الإمارات.
من�سة  لها  وفللر  الللذي  املعر�س  يف  الإ�سكتلندية  ال�سركات  من  العديد  و�ساركت 
واملحار  الللطللازج  الإ�سكتلندي  ال�سلمون  فيها  مبللا  املختلفة،  منتجاتها  لعر�س 
جلفود  مع  بالتزامن  املعر�س  واأُقيم  ال�سهرية.  الإ�سكتلندية  النباتية  واملنتجات 

اجلودة والأ�سالة التي ي�ستهر بها منتجو الأغذية وامل�سروبات يف اإ�سكتلندا، وياأتي 
تزامناً مع تنامي اهتمام العمالء بطرق اإنتاج املاأكولت التي ي�ستهلكونها. 

لر�سم  الالزمة  والبتكارات  والقدرات  بالطموح  الإ�سكتلندية  ال�سركات  وتتميز 
الأغذية  قطاع  جعل  مما  معها،  والن�سجام  العاملية  الأغللذيللة  توجهات  مالمح 

وامل�سروبات اأحد اأ�سرع قطاعات الت�سدير منواً يف اإ�سكتلندا.
ولقطاع  لإ�سكتلندا  رئي�سياً  �سريكاً  الأو�للسللط  ال�سرق  ومنطقة  الإملللارات  ومتّثل 
الأغذية وامل�سروبات فيها، وهو ما دفعنا لعتماد خبرٍي خمت�س بقطاع الأغذية 

وامل�سروبات يف املنطقة انطالقاً من دبي.
وتبلغ قيمة �سادرات قطاع الأغذية وامل�سروبات الإ�سكتلندي اإىل ال�سرق الأو�سط 
باأن  �سنوياً، وكلنا ثقة  اإ�سرتليني  300 مليون جنيه  اأكرث من  اأفريقيا  و�سمال 
املنتجات  �سعبية  تنامي  مع  توازياً  املقبلة  ال�سنوات  �سرتتفع خالل  القيمة  هذه 

الغذائية الطبيعية الإ�سكتلندية يف املنطقة«.

يتطلع لدعم �لتجربة �لتنموية �ل�شاملة لل�شارقة

�شراع يعر�س جتربة 9 �شركات رائدة خالل م�شاركته يف فعاليات الإمارات تبتكر يف ال�شارقة

�شمن �جتماعات جمموعة �لع�شرين

حممد بن هادي احل�شيني ي�شارك يف الجتماع الأول لوزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية للعام 2022
البنوك املركزية، مت التفاق على خطط عمل جمموعات 
امل�سار املايل الأول لهذا العام.  العمل، والتوقيع على بيان 
و�سيعقد الجتماع القادم لوزراء املالية وحمافظي البنوك 
يومي  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  وا�سنطن،  يف  املركزية 

21 و22 اأبريل 2022.
جتدر الإ�سارة اىل اأن الجتماع الثاين لوكالء املالية ونواب 
�سبق  قللد  كللان   2022 للعام  املللركللزيللة  الللبللنللوك  حمافظي 
 16 15 و  الللوزراء واملحافظني، والللذي انعقد يف  اجتماع 
و17 فرباير والذي مثل فيه دولة المارات �سعادة �سعيد 
وامليزانية  امللللوارد  للل�للسللوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اليتيم،  را�للسللد 
وزارة  يف  م�ساريع  مدير  الها�سمي،  وثريا  املالية،  وزارة  يف 
اخلتامي  البيان  �سياغة  الجتماع  خالل  مت  حيث  املالية، 

لجتماع الوزراء.

جانب  اإىل  الللللوزارة،  يف  امل�سوؤولني  كبار  مللن  وعللدد  املالية، 
املللركللزيللة من  الللبللنللوك  املللاللليللة وحمللافللظللي  مللعللايل وزراء 
يف  وامل�سوؤولني  املللدعللوة،  والللدول  الع�سرين  جمموعة  دول 

املنظمات الدولية والإقليمية.
واأكلللللد ملللعلللايل حمللمللد بلللن هلللللادي احللل�للسلليللنللي اأهللملليللة هذا 
الجتماع، الذي يوفر من�سة تتيح لوزراء املالية وحمافظي 
املالية  املللوا�للسلليللع  مللن  الللعللديللد  املللركللزيللة مناق�سة  الللبللنللوك 
ل�سمان  اجلللهللود  تن�سيق  فللر�للسللة  ويللقللدم  والقللتلل�للسللاديللة، 
ا�ستمرارية تعايف القت�ساد العاملي ب�سكل �سامل وم�ستدام. 
وقال معاليه: “تدرك دولة الإمارات اأهمية تن�سيق اجلهود 
العامل  حول  �سركائنا  مع  التعاون  �سبل  لتطوير  الدولية 
بهدف النهو�س بخارطة طريق التمويل امل�ستدام. ويف هذا 
التعاون بني جمموعة  اأطللر  الإطللار، نحر�س على تر�سيخ 

•• جاكرتا-الفجر: 

�للسللارك مللعللايل حمللمللد بللن هللللادي احللل�للسلليللنللي، وزيللللر دولة 
لل�سوؤون املالية، ممثاًل عن دولة الإمارات العربية املتحدة، 
يف الجتماع الأول لوزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية 
لدول جمموعة الع�سرين )G20( للعام 2022، والذي 
 17 يومي  وذلك  الإندوني�سية جاكرتا،  العا�سمة  عقد يف 
و18 فرباير 2022. وناق�س الجتماع اأولويات جمموعة 
الع�سرين لعام 2022 والتي حددتها الرئا�سة الإندوني�سية 
من  القت�سادي  والتحول  العاملية،  ال�سحية  البنية  وهي؛ 

خالل الرقمنة، والنتقال اإىل الطاقة امل�ستدامة.
را�سد  �سعيد  �سعادة  معاليه  جانب  اإىل  الجتماع  وح�سر 
وزارة  وامليزانية يف  املللوارد  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اليتيم، 

وتعزيز  لدمج  الأطلللراف  وموؤمتر  امل�ستدام  التمويل  عمل 
“حتر�س  معاليه:  واأ�للسللاف  امل�ستدام.«  التمويل  اأولللويللات 
العمل مع �سركائنا يف املجموعة على  الإمللارات على  دولة 
تنمية الأولويات املتعلقة يف ال�ستقرار املايل العاملي، ومنها 
الناجمة  الآثار  درا�سة  املالية،  التحويالت  تكلفة  تخفي�س 
عن العمالت الرقمية، وتوظيف احللول الرقمية لتعزيز 
ال�سغر  واملتناهية  وال�سغرية  املتو�سطة  ال�سركات  ح�سول 
التن�سيق  �لللسلللرورة  علللللى  مللعللاللليلله  و�للسللدد  التمويل”.  اإىل 
دولة  “جتدد  ال�سريبية:  الإ�للسللالحللات  تنفيذ  يف  الللدويل 
الإمارات دعمها للمحورين 1 و2 ب�ساأن مواجهة التحديات 
موؤكدين  القت�سادية  الرقمنة  عللن  النا�سئة  ال�سريبية 
اأهمية اتباع نهج من�سق دولياً يف تنفيذ الإ�سالح ال�سريبي 
الدويل.« ويف ختام الجتماع الأول لوزراء املالية وحمافظي 

•• ال�صارقة-الفجر:

لريادة  ال�سارقة  مركز  ي�ستعر�س 
خالل م�ساركته  الأعمال “�سراع”، 
يف فعاليات الإمارات تبتكر يف اإمارة 
�سركات  تلل�للسللع  جتلللربلللة  الللل�لللسلللارقلللة، 
تقدمي  يف  مللتللخلل�للسلل�للسللة  رائللللللللللدة 
التعليم،  يف  تقنية  وخلليللارات  حلول 
والب�سرية،  اللل�للسللمللعلليللة  الللو�للسللائللط 
ومعنية  امللللالللليلللة،  والللتللكللنللولللوجلليللا 
مبتكرة  عللمللل  اآلللليلللات  بللا�للسللتللحللداث 

دبي كومري�شيتي ت�شتعر�س حمفظتها 
خلدمات تاأ�شي�س ودعم الأعمال

•• دبي-وام: 

يف  الإلللكللرتونلليللة  للتجارة  حللرة  منطقة  اأول   - كومري�سيتي  دبللي  ا�ستعر�ست 
منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا.. حمفظة اخلدمات املتكاملة 
واملتنوعة التي توفرها ل�سركات الأغذية وامل�سروبات الإقليمية والعاملية والتي 
لتو�سيع  تطمح  التي  ال�سركات  لهذه  الدعم  درجللات  اأق�سى  توفري  �ساأنها  من 

عملياتها عرب التجارة الإلكرتونية.
وتوفر دبي كومري�سيتي منظومة متكاملة للتجارة الإلكرتونية والتي جتمع 
بني خدمات تاأ�سي�س الأعمال وال�ست�سارات ال�سرتاتيجية والفنية املتخ�س�سة 
بهذا املجال واحلوافز ال�ستثمارية وال�سريبية واجلمركية وحلول التخزين 
ال�سركات  الأخللري وبني  امليل  الأغذية وخدمات  �سركات  احتياجات  تلبي  التي 
واملوردين الذين يوفرون خدمات متنوعة ذات �سلة بقطاع التجارة الإلكرتونية 
العاملة  والعاملية  الإقليمية  ال�سركات  نخبة  ت�سم  حيوية  بيئة  عللن  ف�ساًل 
بالقطاع الذي ي�سهد منواً م�سطردا على �سعيد حجم العمليات واملتطلبات. 
والتقى ممثلون من دبي كومري�سيتي على هام�س فعاليات الن�سخة الل26 من 
معر�س اخلليج لالأغذية جلفود 2022 والتي اأقيمت يف مركز دبي التجاري 
العاملي خالل الفرتة من 21 اإىل 25 فرباير اجلاري بوفد ر�سمي من غرفة 
الإلكرتونية  التجارة  منظومة  على  الوفد  تعرف  حيث  الربازيلية  التجارة 
املللتللملليللزة علللللى ملل�للسللتللوى اإملللللارة دبلللي والللفللر�للس ميللكللن لللللل�للسللركللات الربازيلية 
من  انطالقاً  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  القطاع  �سمن  منها  ال�ستفادة 
املنطقة احلرة الأوىل والوحيدة املتخ�س�سة يف التجارة الإلكرتونية. يذكر اأن 
“دبي كومري�سيتي” اأطلقت موؤخرا حزمة حتفيزية جديدة متنح املتعاملني 
على  احل�سول  يف  عالية  مرونة  واأحجامها  اأنواعها  مبختلف  ال�سركات  من 
ال�سركات  وت�سجيل  الأعمال  تاأ�سي�س  ي�سمل  مبا  ملتطلباتها  الأن�سب  العر�س 

وحجز امل�ساحات املكتبية وامل�ستودعات واخلدمات ال�ست�سارية وغريها.

الذي يحفز  لالبتكار، هذا احلدث 
وي�سلط  الإبللللداعللللي  الللتللفللكللري  علللللى 
الللل�لللسلللوء علللللللى الأفلللللكلللللار اجللللديلللدة 
املالئمة  اجللللهلللات  اأملللللام  ويلل�للسللعللهللا 
وتطويرها ومتكينها من  لتنميتها 

ال�ستمرار«. 
واأ�سافت املدفع: “نركز يف م�ساركتنا 
لهذا العام على عدد من القطاعات 
فيها  البتكار  ميثل  التي  احليوّية 
الأعمال  رواد  اأملللام  كللبللرية  فر�سة 
لإحداث تغيري ملمو�س يف م�ستقبل 

اإذ  اخلللدمللات،  وقطاع  العمل،  �سوق 
نّوعني  م�ساهمني  نكون  اأن  نتطلع 
ال�ساملة  الللتللنللمللويللة  الللتللجللربللة  يف 

لإمارة ال�سارقة«.  
البللتللكللار يف  اأ�للسللبللوع  اأن  اإىل  يلل�للسللار 
فعاليات  �للسللمللن  يلللاأتلللي  الللل�لللسلللارقلللة، 
 ،”2022 تلللبلللتلللكلللر  “الإمارات 
يحت�سن  الللللذي  الللوطللنللي  احلللللدث 
الداعمة  اخلالقة  الأفللكللار  ويتبنى 
ثقافة  تر�سيخ  الدولة يف  لتوجهات 

الإبداع والبتكار.

ار«  اكلل�للس  “اأوتريل  و  اللل�للسللحللّيللة، 
من�سة  وهلللللللي   ،  outrealxr
للفعاليات عرب النرتنت با�ستخدام 

الواقع الفرتا�سي.
وقلللللاللللللت جنلللللللالء امللللللدفلللللع املللللديللللر 
لريادة  اللل�للسللارقللة  ملللركللز  التنفيذي 
هو  “البتكار  )�لللسلللراع(:  الأعلللملللال 
التميز  وطلللريلللق  اللللنلللجلللاح  جلللوهلللر 
واللللتلللنلللافللل�لللسللليلللة والللللتللللقللللدم اأيللل�لللسلللاً، 
�سعداء  )�لللسلللراع(  مللركللز  ونللحللن يف 
مل�ساركتنا جمدداً يف اأ�سبوع ال�سارقة 

و”داتا  الللتللعللللليللملليللة،  احللللللللللول  يف 
فري�ست« Datafirst ، املتخ�س�سة 
يف تكنولوجيا املعلومات، بالإ�سافة 
 Foloosi فللللوللللل�للللسللللي  للللل�للللسللللركللللة 
 Azure للتكنولوجيا املالية، واأزور
و”فيفث  الأبعاد،  ثالثية  للطباعة 
للو�سائط   5th wall وول” 
والتفاعلية،  والب�سرية  ال�سمعية 
 ،  Mughamer و”مغامر« 
وال�سفر،  ال�سياحة  يف  املتخ�س�سة 
للرعاية   Carers»و”كاريرز

وال�سياحة  ال�سحية،  الللرعللايللة  يف 
وال�سفر، والطباعة ثالثية الأبعاد.

الإمكانيات  “�سراع”  ويللكلل�للسللف 
لللللللرواد الأعللللمللللال يف عدد  امللللتلللاحلللة 
الللقللطللاعللات احللليللويللة، واأهمية  مللن 
البتكار يف اإحداث نقالت نّوعية يف 
م�ستقبل الوظائف وتطوير املهارت 
يعر�س  اإذ  اخلللدملليللة،  والللقللطللاعللات 
جتربة كل من �سركتي “اإمير�سيف« 
اإينيبل«  تو  و”كي   ،Immersive
املتخ�س�ستني   Key2Enable

•• اأبوظبي -وام:
�لقطاع  �إن  �القت�شاد  وزير  �ملري  طوق  بن  عبد�هلل  معايل  قال 
لتنوع  مهمًا  ر�فـــدً�  �لــيــوم  ميثل  �الإمــــار�ت  دولــة  يف  �لتعاوين 
�لتنمية  �أهــــد�ف  وحتقيق  �لــوطــنــي  �القــتــ�ــشــاد  وتناف�شية 
روؤية  بف�شل  للدولة  �مل�شتد�مة  و�الجتماعية  �القت�شادية 
وتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة وتاأكيدها على �أهمية هذ� �لقطاع 

م�شريً�  �ملجتمع،  ورفاهية  و�زدهــار  �القت�شاد  لتنمية  كمحرك 
�إحدى  �لتعاوين متثل  �لقطاع  �لعمل يف  �أن تنمية منظومة  �إىل 
�جلديد  �القت�شادي  �لنموذج  يف  �لرئي�شية  �لتطوير  م�شار�ت 
للدولة وفق م�شتهدفات �خلم�شني ومبادئ �ال�شتباقية و�ملرونة 

وتطوير قطاعات �مل�شتقبل.
�ل�شماح   2022 ل�شنة   2 رقم  �لــوزر�ء  جمل�س  قر�ر  �أن  و�أو�شح 

بالدولة  �لتعاونيات  �أ�شهم  وتد�ول  بقيد  �لدولة  يف  للتعاونيات 
�ملال بالدولة، ميثل حمطة  �أ�شو�ق  يف من�شات متخ�ش�شة �شمن 
لتطوير  �حلكومة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �شل�شلة  �شمن  جديدة 
و�لتناف�شية  �لريادة  ليحقق  �الإمار�ت  بدولة  �لتعاوين  �لقطاع 
على �مل�شتوى �لعاملي، وهي خطوة �شباقة يف �شاأن تنظيم �إجر�ء�ت 

�لقطاع �لتعاوين،

- �الإمار�ت �الأوىل باملنطقة �لتي تتخذ هذه �خلطوة.. و�شي�شمح �لقر�ر با�شتفادة �لتعاونيات من �خلدمات �ملتقدمة �لتي تقدمها �الأ�شو�ق �ملالية من حيث �ل�شفافية و�ملرونة و�شرعة �الإجر�ء�ت
- �لقر�ر يعزز ثقة �مل�شاهمني وتطوير �لعملية �لتنظيمية و�لرقابية لتد�ول �الأ�شهم وتخلق فر�شًا جديدة للتح�شني و�لتطوير فيما يخ�س �لتد�ول باأ�شهم �لتعاونية

- ي�شب �لقر�ر يف حت�شني �أد�ء �لتعاونيات وتطوير �آليات حتديد قيمة �ل�شهم �حلقيقية و�حلفاظ على حقوق �مل�شاهمني وعمليات تد�ول �ل�شهم ونقل ملكيته ب�شهولة و�شفافية
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املال والأعمال
بعد مرور �شتة �أ�شهر على �إطالقها 

تخريج الدفعة الأوىل من مبادرة م�شياف لريادة الأعمال بالتعاون مع اأكادميية دبي لريادة الأعمال 
حاجة  ح�سب  متخ�س�سة  تدريبية  وبللرامللج  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وامل�ساريع 
املتقدمني، ف�ساًل عن الدعم الفني والإداري واللوج�ستي خالل مراحل تاأ�سي�س 
على  احل�سول  لإمكانية  للم�ساركني  الفر�سة  واإتاحة  اإطالقه  حتى  و  امل�سروع 
التمويل مل�ساريعهم من خالل طرح اأفكارهم  على من�سة دبي نك�ست اأول من�سة 
اإىل كافة  اإىل ت�سهيل الو�سول  حكومية  ورقمية للتمويل اجلماعي بالإ�سافة 

اخلدمات من خالل التوجيه والإر�ساد.  
ال�سياحي يف  القطاع  اإدارة توطني  املعيني، مديرة  املنا�سبة، قالت مرمي  وبهذه 
كلية دبي لل�سياحة: “نحن �سعداء بتخريج الدفعة الأوىل من مبادرة م�سياف 
اأهمية  مللن  احلللر  العمل  مللا ميثله  باأهمية  وذللللك لإميللانللنللا  الأعلللملللال،  لللريللادة 
واإ�سافة نوعية ومرحلة اإنتقالية للكوادر الوطنية للبدء باأن�سطتهم التجارية، 

•• دبي-الفجر: 

ثمرة  جللاءت  والتي  دفعاتها  اأوىل  الأعمال”،  لللرواد  م�سياف  “مبادرة  خّرجت 
التعاون امل�سرتك بني كلية دبي لل�سياحة ممثلة باإدارة توطني القطاع ال�سياحي 
من  خريجني  الدفعة  و�سمت  الأعللمللال.  لللريللادة  دبللي  واأكللادميلليللة  “م�سياف” 
املواطنني واملواطنات ممن يتطلعون للعمل احلر يف عدة جمالت مثل ال�سياحة، 
الزهور. وتت�سمن  الإلكرتونية، وبيع  والثقافة والرتفيه، والأغذية، والألعاب 
 2021 يونيو  �سهر  يف  اإطالقها  مت  التي  الأعمال”  لللرواد  م�سياف  “مبادرة 
م�ساريعهم  لتاأ�سي�س  الأفكار،  اأ�سحاب  لدعم  واخلدمات  الأن�سطة  من  العديد 
بللريللادة الأعمال  تللوعللويللة وتعريفية  بللرامللج  اخلللا�للسللة، وملللن هلللذه اخللللدملللات: 

العديد  واملتاحة يف  املتنوعة  الفر�س  ال�ستفادة من  ت�سجيعهم على  اإىل جانب 
لهم  الدعم  اأ�سكال  كافة  توفري  على  الوقت  ذات  املللجللالت، مع حر�سنا يف  من 
م�ساندتهم  جانب  اإىل  املتنوعة،  التدريبية  والللربامللج  ال�ست�سارات  فيها  مبللا 
اإىل  بها  والرتللقللاء  ا�ستدامتها،  على  والعمل  وتطويرها،  م�ساريعهم،  لتنمية 
اأعلى امل�ستويات. ومن جهتها قالت ابتهال الناجي، مدير اأكادميية دبي لريادة 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  ملوؤ�س�سة حممد بن  التعليمي  الللذراع  الأعمال، 
اأكادمية دبي لريادة  اأجله  اأطلقت من  الأ�سا�سي الذي  “اإن الهدف  واملتو�سطة: 
الأعمال هو ت�سجيع ودعم رواد الأعمال من املواطنني واملواطنات عرب متكينهم 
و�سقل مهاراتهم  قدراتهم  وتو�سيع  العمل،  �سوق  وزيللادة خرباتهم يف  معرفياً، 

لتجاوز التحديات وحتويلها اإىل فر�س حقيقية .

وكيل وزارة الطاقة يطلع على جهود اإيطاليا يف الطاقة النظيفة باإك�شبو 2020 دبي

�لغرفة ملتزمة توفري �لدعم للقطاع �خلا�س مبا يعزز تناف�شية بيئة �الأعمال
جمل�س الأعمال الهندي يطلق بالتعاون مع غرفة جتارة دبي 
تقرير العالقات التجارية وال�شتثمارية بني الهند والإمارات

البلدين،  بللني  التاريخية  التجارية  للعالقات  ملخ�س  على  التقرير  ويحتوي 
على  ال�سوء  وي�سلط  املا�سية،  العقود  مللدى  على  البينية  التجارة  منو  وير�سد 
اإف  لل”  ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة بني اجلانبني، حيث ي�سري التقرير وفقاً 
دي ماركت�س )فاينن�سال تاميز(” اإىل ان قيمة ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة بني 
اأمريكي.  كما  57 مليار دولر  بل  2003-2021 تقّدر  البلدين خالل الفرتة 
ي�سلط التقرير ال�سوء على الفر�س ال�ستثمارية يف قطاعات اقت�سادية متنوعة 
وبالتحديد يف التقنيات املتقدمة والأحجار الكرمية واملجوهرات وتطوير البنية 
التحتية  والنفط والغاز والطاقة املتجددة والأ�سواق واخلدمات املالية والتعليم 

والتكنولوجيا وامل�ساريع النا�سئة والأمن الغذائي والأدوية واملعدات الطبية. 

•• دبي-الفجر: 

اأطلق جمل�س الأعمال الهندي اأم�س بدعم وتن�سيق من غرفة جتارة دبي تقرير 
مرجعاً  يعترب  الللذي  والإمللللارات،  الهند  بللني  وال�ستثمارية  التجارية  العالقات 
جتمع  التي  الوطيدة  للعالقة  املتنوعة  القت�سادية  املللوؤ�للسللرات  ير�سد  موثوقاً 
الأعمال  مللن جمل�س  وفللد  عللقللده  لللقللاء  خللالل  التقرير  اإطلللالق  وجلللاء  البلدين. 
حمد  �سعادة  مع  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كللومللار،  �سوري�س  برئا�سة  الهندي 
مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي يف مقر الغرفة، حيث ناق�س الطرفان كذلك 

�سبل تعزيز العالقات القت�سادية مبا يحقق الأهداف وامل�سالح امل�سرتكة.

يتيح  اللللفلللر�لللس  مللنللطللقللة  يف  يلللقلللع 
فريدة  جتلللربلللة  خلللو�لللس  للللللللللزواره 
وريادتها  الللدولللة  تاريخ  لكت�ساف 
املللللجللللالت.. فيما  الللعللديللد ملللن  يف 
يللجلل�للسللد تلل�للسللملليللم اجلللللنللللاح الللللذي 
مرت   3500 مللل�لللسلللاحلللة  يللل�لللسلللغلللل 
 3 25 مرتا �سورة  بارتفاع  مربع 
هياكل ل�سفن مقلوبة تغطي �سقف 
املبنى منت�سبة فوق اأعمدة طويلة 
يحمل كل منها لونا من األوان علم 
الت�سميم  يللهللدف  حلليللث  اإيللطللاللليللا 
بامل�ستك�سفني  الحللللتللللفللللاء  اإىل 

الإيطاليني.

كللمللا تللعللرف علللللى الللللرتاث الثقايف 
واحللللل�للللسللللاري الللللللذي اتلل�للسللمللت به 
ايطاليا عما �سواها من دول العامل 
اجلناح  يعر�سها  الللتللي  والللتللجللارب 
الإيطالية  احل�سارة  جت�سد  التي 
التكنولوجي  واللللتلللطلللور  الللغللنلليللة 
املجالت  يف  ت�سهده  الللذي  الكبري 
الفر�س  اإىل  بلللالإ�لللسلللافلللة  كلللافلللة 
ال�ستثمارية املتوفرة يف القطاعات 
مبختلف  اللللطلللاقلللة  يف  امللللرتلللبلللطلللة 

اأ�سكالها.
الإيلللللطلللللايل يف  اأن اجلللللنللللاح  يلللذكلللر 
اللللذي  دبي”   2020 “اإك�سبو 

التحتية. وكان يف ا�ستقبال العلماء 
يف اجلناح الإيطايل - الذي يحمل 
�سعار اجلمال يجمع النا�س.. �سعادة 
العام  املللفللو�للس  جلي�سنتي  بلللاوللللو 
جلناح اإيطاليا وعدد من م�سوؤويل 

كربيات ال�سركات الإيطالية.
واطلع العلماء على جهود اإيطاليا 
يف جمالت الطاقة وخا�سة الطاقة 
والتغري  وال�لللسلللتلللداملللة  الللنللظلليللفللة 
الوا�سحة  وملل�للسللاعلليللهللا  امللللنلللاخلللي 
لتحقيق الريادة مبختلف املجالت 
ذات  الع�سوية  الللزراعلليللة  �سيما  ل 

الطابع امل�ستدام.

•• دبي-وام: 

�سريف  امللللهلللنلللد�لللس  �لللسلللعلللادة  اطلللللللع 
الطاقة  وزارة  وكلللليللللل  اللللعلللللللملللاء 
الطاقة  ل�سوؤون  التحتية  والبنية 
زيللللارتلللله جناح  والللللبللللرتول خللللالل 
2020 دبي”  اإيطاليا يف “اإك�سبو 
الطاقة  يف  اإيللطللاللليللا  جللهللود  علللللى 

النظيفة وال�ستدامة.
ح�سر الزيارة حممد حامد املدير 
ال�سيخ  �للسللمللو  مبللكللتللب  اللللتلللجلللاري 
فالح بن زايد اآل نهيان وعدد من 
والبنية  الللطللاقللة  وزارة  مللوظللفللي 

من جيل اليوم وما يتمتعون به من 
التي  التكنولوجية  وخا�سة  مهارات 
م�ستقبلهم  �للسللنللاعللة  ملللن  متللكللنللهللم 
10 من  وا�للسللتللعللر�للس  اللللوظللليلللفلللي. 
التقنية  كللللليللات  وخلللريلللجلللي  طلللللبللة 
خالل  الأعللللمللللال  رواد  ملللن  الللعللللليللا 
اأفكار �سركاتهم واخلدمات  امل�سابقة 
تاأ�سي�سها  وكيفية  يقدمونها  الللتللي 
البداعية  القت�سادية  املناطق  يف  
برنامج  �للسللمللن  الللكللللليللات  احلللللرة يف 
النا�سئة”.  الللل�لللسلللركلللات  “تطوير 
ت�سم  الللتللي  التحكيم  جلنة  وقللامللت 
العام  امللللديلللر  رحلللملللة  اآل  “جا�سم 
للم�ستثمرين  المللللللارات  جلللمللعلليللة 
املبادرين، ويعقوب ال�سركال املوؤ�س�س 
يا�س  ل�سركة  التنفيذي  والللرئلليلل�للس 
املوؤ�س�س  املرا�سي  وليلى  لال�ستثمار، 

ن�ساطه  لتاأ�سي�س  وطللمللوحللاً  �سغفاً 
الللتللجللاري اخللللا�لللس، مملللا يللعللزز من 
ملل�للسللاهللمللة اللللكللللللليلللات امللللبلللا�لللسلللرة يف 
بالدولة.  القلللتللل�لللسلللاديلللة  الللتللنللملليللة 
اأن الكليات من خالل املناطق  واأكللد 
القت�سادية البداعية احلرة والتي 
عملت عليها منذ العام 2019 حتى 
اأ�سا�س جيد من  لديها  اأ�سبح  اليوم 
لدعم  وال�سراكات  واخلللربة  املعرفة 
نللحللو حتويل  اللللتلللوجللله  الللطلللللبللة يف 
اىل  املبتكرة  وافللكللارهللم  م�ساريعهم 
برنامج  خللالل  مللن  نا�سئة  �للسللركللات 
الذي  النا�سئة”  ال�سركات  “تطوير 
ميثل خارطة طريق للفكرة و�سوًل 
نا�سئة  كلل�للسللركللة  اللل�للسللوق  لللدخللولللهللا 
لللديللهللا فلللريلللق عللمللل وخللللط انلللتلللاج، 
ال�سباب  يف  الللكللبللرية  لثقته  مللنللوهللاً 

 Cado والرئي�س التنفيذي ل�سركة
ال�سركات  بللتللقلليلليللم   ..”Gifting
الفائزة  ال�سركات  املتناف�سة واختيار 

باملراكز الثالث الأوىل.
املركز   ”Sora“ �للسللركللة  وحللقللقللت 
الول وهي عبارة عن �سركة تو�سيل 
من  واحللللللدة  تلللكلللون  اأن  اإىل  تلل�للسللعللي 
يف  اللللرائلللدة  امل�ستقبلية  اللل�للسللركللات 
املتقدمة  التكنولوجيا  توفري حلول 
الللبلل�للسللائللع وتعمل  لللنللقللل وتللو�للسلليللل 
ال�سركة على تطوير نظام ذكي ذاتي 
ال�سخ�سية،  الربيد  �سناديق  لإدارة 

ملوؤ�س�سها خالد ال�سباحي.
يف حني كان املركز الثاين من ن�سيب 
�سركة “E-Bakery” والتي ت�سعى 
ت�سوق  طلللريلللقلللة  يف  نلللقلللللللة   للللعلللملللل 

امل�ستهلكني ملنتجات املخبوزات.

مللللن �سحة  احلللليلللويلللة  اللللقلللطلللاعلللات 
وتكنولوجيا  وا�لللسلللتلللداملللة  وتللعللللليللم 
متطورة مبا يدعم تطوير الن�ساط 
البتكار  فلللر�لللس  وتللعللزيللز  الللبللحللثللي 
وخلق الأفكار يف مواجهة التحديات 
واأ�سار  العمل.  �للسللوق  يف  واملللتللغللريات 
اإىل اأن كليات التقنية لديها �سراكات 
كبرية ومتميزة مع موؤ�س�سات القطاع 
واخلا�سة،  احلللكللوملليللة  اللل�للسللنللاعللي 
التدريب  فللر�للس  علللللى  انللعللكلل�للس  ملللا 

والتطوير والتوظيف للطلبة.
يللعللد دورهللللا  الللكللللليللات مل  اإن  وقللللال 
فقط،  الطلبة  تخريج  يف  حم�سوراً 
بللل اتلل�للسللع اىل تللخللريللج اللل�للسللركللات و 
رواد الأعمال من ال�سباب الإماراتي 
بال�سوق  اأكرث وعياً  اليوم  بات  الذي 
وحتللللديللللاتلللله وملللتلللطلللللللبلللاتللله واأكللللللرث 

•• دبي -وام:

“املناطق  مللنللتللدى  اأعللمللال  اختتمت 
القت�سادية الإبداعية احلرة” الذي 
على  العليا  التقنية  كليات  نظمته 
 2020 اإك�سبو  اأيللام يف  مللدار ثالثة 
نا�سئة  �سركات   10 وتناف�ست  دبللي. 
مللن طلبة وخريجي  اأعللمللال  للللرواد 
كليات التقنية العليا يف امل�سابقة التي 
املنتدى،  فللعللاللليللات  خللتللام  عللقللدت يف 
اللل�للسللركللات خمرجات  هللللذه  ومتللثللل 
املناطق القت�سادية بالكليات والتي 
ومنتجات  وحلللللللول  خلللدملللات  تللقللدم 
و�سارك  اقللتلل�للسللاديللة.  جلللللدوى  ذات 
عمل  قطاعات  وممثلو  اأكللادميلليللون 
ملناق�سة  املللنللتللدى  يف  وخمللتلل�للسللون، 
والجتاهات  اجللللديلللدة  الللتللطللورات 
الرعاية  قللطللاعللات  يف  امللل�للسللتللقللبللللليللة 
والتكنولوجيا  والتعليم  ال�سحية 
وال�ستدامة فى �سوء اآثار وتداعيات 
البحوث  ودور  كوفيد-19،  جائحة 
الللتللطللبلليللقلليللة والبلللللتلللللكلللللار يف دعلللم 
القطاعات، وكيفية  تلك  التنمية يف 
باملهارات  الطلبة  جللاهللزيللة  �للسللمللان 
للتعامل  الللتللكللنللولللوجلليللة  وخلللا�لللسلللة 
وحتدياته  العمل  �سوق  مع  الناجح 
اأفكارهم  تللطللويللر  ملللن  ومتللكلليللنللهللم 
�سعادة  وثمن  �سركاتهم.  وتاأ�سي�س 
الربوفي�سور عبداللطيف ال�سام�سي 
العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير 
التفاعل  املللنللتللدى  اأعلللملللال  خللتللام  يف 
اللللذي حللظللي بلله علللللى ملللدار يومني 
مب�ساركة ال�سركاء وممثلي قطاعات 
العمل املختلفة حيث جرى مناق�سة 
من  عدد  يف  والتطورات  امل�ستجدات 

مع ختام م�شاركتها يف جلفود 2022

»دافز« تنظم فعالية ترويجية مل�شتثمرين ورواد اأعمال وقادة �شركات الأغذية وامل�شروبات
�حلمادي: دبي �أبرزت مرونة عالية يف �لتعامل مع حتديات �جلائحة ويف �الإد�رة �لفاعلة ل�شال�شل توريد �الأغذية

و�سغرية  اجلللنلل�للسلليللات  ملللتلللعلللددة 
ومتو�سطة، يف حني ت�سكل �سركات 
ن�سبة  منها  وامل�سروبات  الأغذية 
%7، كما �سهدت �سركات القطاع 
احلرة  املنطقة  مللن  تتخذ  الللتللي 
مبللطللار دبلللي ملللقلللراً لللهللا منللللواً يف 
حجم العمليات ب�سكل عام، وذلك 
الر�سمية  الإحللل�لللسلللاءات  بللحلل�للسللب 
والدرا�سات الدورية ال�سادرة عن 

املنطقة احلرة. 
“دافز”  م�ساركة  اأن  اإىل  وي�سار 
اخلليج  مللعللر�للس  فللعللاللليللللللللللللللات  يف 
لللللالأغللللذيللللة تللللاأتللللي حلللر�لللسلللاً على 
اللللتلللواجلللد يف اأكلللللرب فللعللاللليللة من 
املنطقة  ملل�للسللتللوى  علللللى  نللوعللهللا 
وامل�سروبات،  الأغللللذيللللة  لللقللطللاع 
اخلدمات  اأفلل�للسللل  ول�للسللتللعللرا�للس 
اللللتلللي تللوفللرهللا املللنللطللقللة احلللللرة، 
البيئة  تر�سيخ  يف  ُت�سهم  والللتللي 
منو  ويف  للم�ستثمرين  اجلللاذبللة 
اللللقلللطلللاع بلل�للسللكللٍل عللللام علللرب دعم 
ا�ستدامة  ت�سمن  التي  العمليات 
الللللنللللظللللم الللللغللللذائلللليللللة و�لللسلللالملللة 
الأغللذيللللللللللللللللللللة، مبلللا يللنلل�للسلللللجللم مع 
اللللدوللللة لالأمن  اأهلللللداف وروؤيلللللة 

الغذائي. 

امللللنلللطلللقلللة احلللللللللرة مبللللطللللار دبلللي 
حمفظة الربامج واملبادرات التي 
من �ساأنها دعم عمليات و�سركات 
الأغللذيللة وامللل�للسللروبللات، مللن بينها 
املُبتكر  “�سكاليتي”  بلللرنلللاملللج 
م�ساعدتها  عرب  ال�سركات  لدعم 
يف تللاأ�للسلليلل�للس وتللنللملليللة اأعللمللالللهللا يف 
الربنامج  يلللوفلللر  اإذ  امللللنلللطلللقلللة، 
اإمكانية تاأ�سي�س الأعمال مبرونة 
و�سهولة مع حتقيق كفاءة جتارية 
لل�سركات  يلللوفلللر  حلليللث  علللالللليلللة، 
ال�سرتاك  على  قائماً  بللرنللاجمللاً 
مبا  �سهري،  اأ�سا�س  على  والللدفللع 
ي�سمل ر�سوم الإيجار والرتخي�س 

وم�ساحات العمل. 
وت�سم املنطقة احلرة مبطار دبي 
عاملية  �سركة   2،200 من  اأكللرث 

•• دبي-الفجر: 

مبطار  احللللرة  املنطقة  اختتمت 
يف  مللل�لللسلللاركلللتلللهلللا  “دافز”  دبللللللي 
من  الل27  الللنلل�للسللخللة  فللعللاللليللات 
مللللعللللر�للللس اخلللللللللليللللج لللللالأغللللذيللللة 
والتي اأقيمت  “جلفود 2022”، 
العاملي  الللتللجللاري  دبلللي  مللركللز  يف 
خللالل الللفللرتة مللن 14 اإىل 17 
فللربايللر اجلللللاري، و�للسللهللدت جناح 
ال�سوء  بت�سليط  احلللرة  املنطقة 
الأعمال وال�ستثمارات  على بيئة 
ل�سركات  توفرها  التي  احليوية 

الأغذية الإقليمية والعاملية. 
هام�س  علللللى  “دافز”  ونللظللمللت 
املعر�س فعالية ترويجية جمعت 
مملللثلللللللني ملللللن امللللنلللطلللقلللة احللللللرة 
اأعمال  ورواد  ملل�للسللتللثللمللريللن  ملللع 
واأ�سحاب �سركات عاملة يف قطاع 
اأطلع  حتى  وامل�سروبات،  الأغذية 
حمفظة  علللللى  الفعالية  حلل�للسللور 
العرو�س  ملللن  احللللللرة  املللنللطللقللة 
ال�سريبية  واحلوافز  واخلدمات 
الأعمال  ودعللللم  وال�للسللتللثللمللاريللة 
اللللتلللي تلللوفلللرهلللا املللنللطللقللة احللللرة 
للم�ستثمرين، كما وفرت الفر�س 

لعقد اللقاءات اجلانبية وت�سكيل 
الللتللي جللللرى خاللها  اللللعلللالقلللات 
بللحللث الللفللر�للس امللل�للسللتللقللبللللليللة مع 

ال�سركاء املحتملني. 
واأكللللللد عللبللد اللللعلللزيلللز احللللملللادي، 
نائب رئي�س اأول الت�سويق وريادة 
امللللنلللطلللقلللة احللللللرة  الأعللللللمللللللال يف 
الأغذية  �سركات  اأن  دبللي،  مبطار 
والعاملية  الإقليمية  وامل�سروبات 
بلل�للسللكللل مللتللوا�للسللل لنقل  تللتللطلللللع 
نظراً  دبلللي،  اإمللللارة  اإىل  عملياتها 
حركة  قلللللب  يف  املللركللزي  ملوقعها 

التجارة العاملية..
لت�سريع  م�ساعيها  عللن  فلل�للسللاًل   
�سلللللللال�سل  كللفللللللللللللللللللللاءة  وتعزيللللللز 
التوريد من خالل اأن تكون هذه 
الإنتاجية  وعملياتها  ال�سركات 

ال�سحن اجلوي ال�ستثنائية التي 
احل�سور  بللاأن  منوهاً  بها،  تتمتع 
لفعاليات  الوا�سعتني  وامل�ساركة 

خمتلف  يف  امللللوزعلللني  اإىل  اأقللللرب 
الأ�سواق.

جائحة  اأن  احلللللمللللادي  واأو�للللسللللح 
العديد  فللر�للسللت  )كوفيد-19( 
�سال�سل  علللللللى  اللللتلللحلللديلللات  مللللن 
اأ�سهم بدوره  مللا  عللامللليللاً،  الللتللوريللد 
يف منلللو حللجللم اللل�للسللحللن اجللللوي 
الأغذية  وملللنللتللجللات  عللللام  بلل�للسللكللل 
واملللل�لللسلللروبلللات بلل�للسللكللٍل خللا�للس اإىل 
ملل�للسللتللويللات عللاللليللة للللللغللايللة، وهو 
ما دعللم مكانة اإمللارة دبللي يف ظل 
اأظهرتها  الللتللي  الللعللاللليللة  امللللرونلللة 
املللا�للسلليللة مقارنة  الللفللرتة  خلللالل 
الإدارة  ويف  الأخلللللرى  بللالأ�للسللواق 
ل�سمان  ال�سال�سل  لهذه  الفعالة 
العاملية،  التجارة  حركة  توا�سل 
منظومة  كفاءة  ذلك  اإىل  ي�ساف 

خللللالل  ملللللن  “دافز”  و�للللسللللعللللت 
اإىل  املللللعللللر�للللس  يف  مللل�لللسلللاركلللتلللهلللا 
العاملية  الللل�لللسلللركلللات  ا�للسللتللقللطللاب 
�سمن قطاع الأغذية وامل�سروبات 
علللرب اإبلللللللراز املللللزايللللا واخللللدملللات 
تقدمها،  الللتللي  امللل�للسللتللوى  عللامللليللة 
ال�سوء  تلل�للسللللليللط  اإىل  اإ�لللسلللافلللة 
املبتكرة  وامل�ساريع  الفر�س  على 
واملُللخلل�للسلل�للسللة لللقللطللاع الأغلللذيلللة، 
عللن احلللوافللز اجلمركية  فلل�للسللاًل 
وتلل�للسللهلليللالت مللللزاولللللة الأعللللمللللال 
واملرافق  اللوج�ستية  واخلللدمللات 
والبنية التحتية املتميزة، ا�ستناداً 
املنطقة احلرة مبطار  اإىل موقع 
اأكرث  دبي بالقرب من واحللٍد من 

املطارات حركة حول العامل. 
ا�ستعر�ست  ذلللك،  اإىل  بالإ�سافة 

تعك�س  اللللعلللام  للللهلللذا  “جلفود” 
العاملية  ال�سركات  واهتمام  اإقبال 

املتزايد باإمارة دبي. 

�شمن روؤية ر�أ�س �خليمة 2030اختتام اأعمال منتدى املناطق القت�شادية احلرة يف اإك�شبو 2020 دبي
راأ�س اخليمة للموا�شالت تطلق 

م�شروع النقل البحري يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

املتمثلة  للركاب  البحري  النقل  للموا�سالت م�سروع  راأ�للس اخليمة  هيئة  اأطلقت 
بالعربة الرتاثية يف خور راأ�س اخليمة والذي يتم تنفيذه من خالل اأربع حمطات 
حمطة  الثانية،  الكورني�س  حمطة  الأوىل،  الكورني�س  )حمطة  وهللي  رئي�سية 

هيلتون جاردن اإن، وحمطة منار مول(. 
ويهدف      2030 اخليمة  راأ�للس  حكومة  لروؤية  ترجمًة  امل�سروع  هذا  تنفيذ  ياأتي 
النقل  وت�سجيع  امل�ستدام  النقل  نحو  والتحول  وللزوار  لل�سكان  ال�سعادة  لتحقيق 
اجلماعي. كما اأن امل�سروع يهدف اإىل توفري حلول نقل متنوعة تلبي احتياجات 
كافة �سرائح املجتمع. واأ�سار املهند�س اإ�سماعيل ح�سن البلو�سي – مدير عام الهيئة 
اإن اطالق م�سروع النقل البحري يف اإمارة راأ�س اخليمة يعد اإ�سافة نوعية حلزمة 
النقل  لت�سجيع  الهيئة  تنفذها  والتي  الإمللارة  يف  للنقل  التحتية  البنية  م�ساريع 
اجلماعي وت�سجيع الأن�سطة الرتفيهية لالإرتقاء مب�ستوى جودة احلياة وت�سهيل 
وياأتي  املناطق مع بع�سها.  املختلفة وربط  النقل  والتكامل بني و�سائل  الو�سول 
ذلك �سمن ا�سرتاتيجية وخطة تو�سع لأن�سطة النقل البحري يف الإمارة ت�سمل 

ثالث مراحل رئي�سية والتي �سيتم تنفيذها وفقاً لالإطار الزمني املعتمد.
واأ�ساف �سعادته اأن العربة الرتاثية مزودة بكامريات ذكية تعمل بتقنيات الذكاء 
اأعلى م�ستويات  ل�سمان  الذكي  والرقابة  التحكم  ال�سطناعي ومرتبطة مبركز 
�سلوكيات  ر�سد  على  تعمل  الكامريات  اأن  كما  للم�ستخدمني.  وال�سالمة  الأمللن 
الرتاثية جمهزة  العربة  اأن  بالذكر  واجلدير  الإبحار.  ال�سائقني خالل عمليات 
وفقاً لأعلى معايري ال�سالمة املعتمدة والتي ت�سمل �سائقني موؤهلني ومرخ�سني، 
معدات ال�سالمة البحرية، اأنظمة التتبع الإلكرتونية GPS، الكامريات الذكية، 
القيادة  وا�للسللرتاطللات  البيئية،  الإ�للسللرتاطللات  للم�ستخدمني،  ال�سالمة  اإر�للسللادات 
اأنظمة النقل البحري للركاب تخ�سع للرقابة والتفتي�س  اأن  اإ�سافًة اإىل  اَلمنة. 

من قبل مفت�سي الرقابة يف الهيئة.
وباإمكان املتعاملني حجز اخلدمة و�سراء التذاكر من خالل زيارة مواقع حمطات 
الإلكرتوين  النظام  يتيح  حيث  القوا�سم،  كورني�س  يف  الكائنة  البحري  النقل 
وذلك  اللكرتوين  الدفع  بطاقات  اأو عن طريق  النقدي  الدفع  اإمكانية  للحجز 
اأيام  يف  م�ساًء  ال�سابعة  اإىل  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  مللن  العمل  �ساعات  خللالل 
الأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  م�ساًء  التا�سعة  اإىل  �سباحاً  العا�سرة  ومللن  الأ�للسللبللوع، 

والإجازات الر�سمية. 

عجمان  ــاديــة  اقــتــ�ــش
ــادة  ري اأ�ــشــبــوع  تطلق 
الأعمال لدعم امل�شاريع

•• عجمان- وام:

التنمية القت�سادية  دائرة  اأطلقت 
ملللع اجلهات  بللالللتللعللاون  بللعللجللمللان 
اأ�سبوع ريادة  احلكومية يف الإمللارة 
ن�سر  اإىل  يللهللدف  الللللذي  الأعلللملللال 
الللوعللي بللاأهللملليللة امللل�للسللاريللع جلميع 
اأهداف ريادة  فئات املجتمع، ودعم 
التطورات  وملللواكلللبلللة  الأعلللللملللللال، 

العاملية.
ويلل�للسللهللم اأ�لللسلللبلللوع ريللللللادة الأعلللملللال 
وامل�ساريع  الأعلللملللال  رواد  دعلللم  يف 
اللل�للسللغللرية واملللتللو�للسللطللة مللن خالل 
امل�ساحبة  الفعاليات  يف  اإ�سراكهم 
لالأ�سبوع حيث ي�سهد عدة اأن�سطة 
العمل،  ور�للللللللس  ملللنلللهلللا  خملللتلللللللفلللة 
وجل�سات ال�ست�سارات، والفعاليات، 
واملللل�لللسلللابلللقلللات، وملللعلللر�لللسلللا للللللرواد 

الأعمال.
اأحلللملللد  علللبلللد اهلل  �لللسلللعلللادة  وقلللللللال 
احلللللللمللللللراين مللللديللللر علللللللام دائلللللللرة 
اأ�سبوع  اإن  القللتلل�للسللاديللة  التنمية 
ريلللللللللللادة الأعللللللللمللللللللال هللللللو حملللطلللٌة 
اقت�ساد  نحو  والنللتللقللال  للتحول 
ونحن  الإملللللارة  يف  مبتكر  مللعللريف 
نحت�سن  عللجللمللان  اقللتلل�للسللاديللة  يف 
النا�سئة  املللل�لللسلللاريلللع  ملللن  اللللعلللديلللد 
وامللللبلللتلللكلللرة ونللدعللمللهللا ملللن خالل 
ونحفزهم  وقللوانلليللنللنللا،  مللبللادرتللنللا 
م�ساريعهم  لللتلل�للسللجلليللل  اأيلللل�للللسللللاً 

كم�سنفاٍت فكرية. 
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العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004984 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر ملقاولت ال�سيانة العامة - ذ م م  
 : 2 رقم مكاين )4405508425( ت  النعيمية  الإقامة : عجمان  جمهول حمل 

  065227770  ،  0554463180  ،  0556972757
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0005028 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر ملقاولت ال�سيانة العامة - ذ م م  
 : 2 رقم مكاين )4405508425( ت  النعيمية  الإقامة : عجمان  جمهول حمل 

  065227770  ،  0554463180  ،  0556972757
اأمام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  متام  يف   2022/2/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب 
وتقدمي مذكرة جوابية على   ، وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )4 الدعوى  مدير 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 70533
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004980 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر ملقاولت ال�سيانة العامة - ذ م م  
 : 2 رقم مكاين )4405508425( ت  النعيمية  الإقامة : عجمان  جمهول حمل 

  065227770  ،  0554463180  ،  0556972757
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004982 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر ملقاولت ال�سيانة العامة - ذ م م  
 : 2 رقم مكاين )4405508425( ت  النعيمية  الإقامة : عجمان  جمهول حمل 

  065227770  ،  0554463180  ،  0556972757
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/9 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2021 /0009037 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد خر�سيد عالم حازي نادر علي رار
العنوان : 9414109  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/12/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
  ، اخلمريي  حممد  فالح  عبداهلل  �سقر   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى 

بالتايل :
ن�س احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 
الف  ع�سر  ثمانية  درهم   18000 مبلغ  للمدعي  يدفع  بان  عليه  املدعي  بالزام 

درهم ورف�س ما عدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�ساريف.  
حكما غري قابال لال�ستئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شابون ميا �شوهيد احمد   
مدين     SHCEXCICVS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000054/ 

اإىل املحكوم عليه : �سابون مياه �سوهيد احمد 
هوية  وال�سحن  وال�سياحة  لل�سفريات  ال�سارقة  مطار  وكالة  الكفيل  ال�سارقة   : العنوان 

حتري  ح�سب   35504706 املوحد  رقم   0508042000   784198287368322
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد �ساهاجان عبدال�سفور ، اجلن�سية بنجالدي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 32597.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد ف�شل حممد حممد 
املرجتعة    ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000232/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ف�سل حممد حممد - العنوان : عجمان �سارع الكرامة  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبدالرحمن بن عبداملح�سن بن عبدالرحمن ال�سويجي - اجلن�سية �سعودي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 19074.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  امام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000483 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 2 / ور�سة املورد ل�سيانة ال�سيارات ميثلها اأحمد �سحده عبداهلل اأبوخو�سة
الهاتف  رقم   4 رقم  �سربة  ال�سناعي  الول  �سارع  خلف   4 رقم  �سناعية  ال�سارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 
على طلب املدعي م�سطفى على مهدى �سنجرى : قد اقام عليك الدعوى ويطالبك  بناء   -  05096968652
مائة  درهم(   130.000( مبلغ  للمدعي  يوؤدوا  باأن  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعى  بالزام  احلكم   : فيها 
يوؤديا  باأن  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعى  بالزام  احلكم  احلريق.  وقت  ال�سيارة  قيمة  درهم  الف  وثالثون 
بالر�سوم  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعى  الزام  تعوي�س(.  درهم  الف  خم�سون   50.000( مبلغ  للمدعي 
بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
2022/03/01 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه يف متام ال�ساعة 
الدعوى رقم 5( �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �سباحا   08:30
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/15 م. 

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000740 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعى عليه : فيجى دانيل - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة ال�سويهني بجوار متحف احل�سن �سارع البنوك 
بناية بنك نور الطابق امليزانني رقم 6 رقم الهاتف 0506592621

املدعى عليه الثاين : �سركة نور التكافل العام للتاأمني  - ال�سارقة منطقة ال�سويهني بجوار متحف احل�سن �سارع البنوك 
بناية بنك نور الطابق امليزانني رقم 6 رقم الهاتف 0506592621

بناء على طلب املدعية / اجرة ال�سارقة )ذ.م.م( - قد اقام عليك الدعوى وتطاليك فيها :
واإعالن املدعى عليها. لنظره  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   .1

ب�سداد مبلغ وقدره )988.56 درهم( ت�سعمائة وثمانية وثمانون درهما  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  اإلزام   .2
اإلزام املدعى عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد   .3 و�ستة وخم�سون فل�سا. 

التام. 4. اإلزام املدعى عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/03/01 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية املحكمة البتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�سفك مدعى عليه، اعالن املدعى عليهما بالن�سر وبلغتي العربية والجنليزية.  
حرر بتاريخ  2022/2/16 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
الدعوى رقم 2021/4806جتاري جزئي

حمكمة دبي البتدائية
ح�شور اإجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 4806/2021 جتاري جزئي 

املدعى عليه : ادريان جوررو كا بي�سرتانو
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  م�سرفياً  بندبي خبرياً   - املوقرة  البتدائية  دبي  تكليف حمكمة  على  بناءاً 
اأو  اخلربة  جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجى  عليه   - م(  م  ذ  )�س  ويفت�س  اند  وارب�س   : �سركة  من  املرفوعه 
املوافق  الثنني  يوم  وذلك  الدعوى  تخ�س  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمداً  وكيال 
متام ال�ساعة 12:00 ظهراً يف مقر مكتب اخلبري:عبداملجيد املرزوقي والكائن  يف   21/02/2022

مبدينة دبي-ديرة - �سارع بني يا�س - بناية برج امل�سرف - الطابق -15 مكتب رقم 1504 
يرجي التوا�سل للح�سول علي رابط الجتماع :

هاتف 042555363  فاك�س / 042555433 / هاتف رقم 026222318 
amao2004@amauae.com بريد اإلكرتوين

اخلبري امل�شريف 
عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 70197
 الدعوى 2021/991 جتاري م�شارف جزئي 

الإماراتية(  للهوية  راماين )وفقا  فينكات  بهوفانا   : الثاين  عليه  املدعي   / �سد 
بنك   : من  املقامة  والإقامة(   اجلن�سية  ل�سهادة  )وفقا  راماين  فينكات  بوفانا 
الإمارات دبي الوطني - �س.م.ع - مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي 
الإبتدائية حتت الدعوى رقم2021/991 جتاري م�سارف جزئي، وحيث انه 
مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون 
الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�س اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�سور 
اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك يوم الأربعاء املوافق 
كافة  اح�سار  ،  ويرجى منكم  12.00 ظهرا  ال�ساعة  2022/2/23 يف متام 

امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

70197

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن حل�شور اجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم 9875/2021 مدنى جزئي 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

املدعي عليه / �سرمد عبد الوهاب عبد الكرمي 
وليد  واملرفوعة �سدكم من/  اأعاله  بالق�سية  انتدابنا خبري ح�سابي  انه مت  علما  نحيطكم 
مزعل حمدان وقد حتدد موعد لعقد اجتماع اخلربة يوم اخلمي�س املوافق 24/02/2022 
ال�ساعة 4:00 الرابعة م�ساءا و�سيكون الجتماع عن بعد عن طريق الفيديو كول - برنامج 
زووم يرجي احل�سور باملوعد املحدد وتقدمي امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوي علما بانه 
لها  املخولة  لل�سالحيات  وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  فان اخلربة  تخلفكم عن احل�سور  يف حال 
قانوناً على ان يتم التوا�سل مع اخلربة لإر�سال رابط الجتماع وذلك وفقا لالتي : وات�ساب : 

.ehabkm2010@yahoo.com : الكرتوين بريد    0556867728
اخلبري احل�شابي / ايهاب نريوز معو�س
رقم قيد : 587

اإعالن اإجتماع خربة 

70533 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )2022/232283(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

�سد - املنذر اليهما/ 1 - كابيتال ماركتينج منطقة حره ذ.م.م وميثلها مديرها / راجيف �ساوهني رخ�سة جتارية �سادر عن �سلطة 
دبي للمجمعات الإبداعية ب�سفته امل�ستاأجر.

 2 - بريك ميديا منطقة حرة - ذ م م وميثلها مديرها / بيال راجو كومار ب�سفتها : حمررة علي بع�س ال�سيكات
ب�سفته : حمرر ال�سيكات  - كومار  راجو  بيال   -  3

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليهم لإنذاره بالآتي:
اأول : املنذر اليها الأوىل ب�سداد مبلغ وقدره= 49،448 درهم قيمة ال�سيك املرجتع رقم 001634 الذي ميثل بدل اليجار من 
الإيجار  بدل  متثل  درهم   123،532/= وقدره  مبلغ  �سداد  ايل  وبال�سافة   18/09/2017 لغاية   2017/06-29 تاريخ 
من تاريخ 19/09/2017 وحتى تاريخ ت�سليم املاأجور للمنذرة بتاريخ 19/03/2018 وبال�سافة ايل �سداد مبلغ وقدره =/ 
مبلغ وقدره 22،167  ايل  وبال�سافة   19/03/2018 وحتى   01/01/2017 من  للفرتة  اخلدمات  قيمة   53،042.88

درهم �سريبة القيمة امل�سافة التي بتمثل من تاريخ 18/06/2016 لغاية 19/03/2018 درهم ر�سوم
 &000101 رقم  املرجتعة  ال�سيكات  قيمة  درهم   217323 وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  والثالثة  الثانية  اليها  املنذر   : ثانياً 
اي جي زيوريخ والذي ميثل بدل اليجار من تاريخ  بنك  حبيب  بنك  علي  وامل�سحوبة   000102&000100 &000099
لغاية 28/06/2017 وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار واإل اللجوء اىل مركز ف�س   18/06/2016

املنازعات الإيجارية لإ�ست�سدار اأمر اأداء لإلزامكم بال�سداد كل منكم ح�سب املرت�سد بذمته.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )2022/23309(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

�سد - املنذر اليهما/1 - فيكتوري انرتنا�سيونال برودك�سن منطقة حره ذ.م.م ومتثلها مديره/هاين مهند عبد ال�ساحب علي 
رخ�سة جتارية �سادر عن �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مقيده حتت الرقم 31425

هاين مهند عبد ال�ساحب - ب�سفته : حمرر ال�سيكات  -  2
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر الها لإنذارها بالآتي:

ب�سرورة ب�سداد مبلغ وقدره = 1،018،465 درهم الذي ميثل قيمة بدل الإيجار و ر�سوم اخلدمات و�سريبة القيمة امل�سافة 
قيمة  ميثل  الذي   318808 رقم  املرجتعة  ال�سيك  قيمة  درهم   48،350.04 مف�سل علي النحو التايل )مبلغ وقدره/= 
قيمة  درهم  وقدره/149،406  مبلغ  بال�سافة   23/04/2017 تاريخ  حتى  و   23/01/2017 تاريخ  من  الإيجار  بدل 
 25/07/2017 تاريخ  الإيجار من  الذي ميثل قيمة بدل  املرجتعة رقم  )318810،318812،318813((  ال�سيكات 
 03/05/2018 تاريخ  الإيجار من  الذي ميثل قيمة بدل  593،283 درهم  بال�سافة ايل مبلغ   02/05/2018 لغاية 
تاريخ  من  اخلدمات  ر�سوم  قيمة  درهم   178،976.16 وقدره/=  مبلغ  ايل  بال�سافة   14/02/2021 تاريخ  وحتى 
2021/02/14 بناء علي البند رقم 6 من �سروط عقد اليجار وبال�سافة ايل مبلغ وقدره  تاريخ  وحتي   01/01/2017
48،540 درهم �سريبة القيمة امل�سافة التي يتمثل قيمة بدل اليجار من تاريخ 01/01/2017 لغاية 14/02/2021( 
وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ اإ�ستالمكم هذا الإخطار واإل الإخالء وت�سليم العني املوؤجره خالية من ال�سواغل وال�ساغلني 

مع - حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �سغل املاأجور دون �سداد.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )2022/23316(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

�سد املنذراليهما /1 - كرييتف 3 دي ديزاين منطقة حره ذ.م.م وميثلها مديره/هارون بوبل رخ�سة جتارية �سادر عن 
�سلطة منطقة دبي احلره للتكنولوجيا والعالم مقيده حتت الرقم 20700

هارون بوبل �ساه ويل  -  2
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:

ب�سرورة ب�سداد مبلغ وقدره = 1،151،668 درهلم اللذي ميثلل قليلملة بلدل الإيجلار و ر�سوم  اخللدمات و�سلريبة القيمة 
امل�سافة مف�سلل علللي النحلو اللتلايل )ب�سلرورة �سلللللللللداد مبللغ وقلللللدره =/252،487 درهلللللم قليلمللة ال�سيكات املرجتعلة رقلم 
بلدل اليجلار ملن  التي متثلل  امل�سلرق  بلنلك  عللي  امل�سحوبة   000163،  000162،000166،000164،000165
تلاريخ 10/10/2016 لغايلة 08/01/2018 بال�سافة ايل مبللغ وقلدره/ 663،095 درهلم اللذي ميثلل قيملة بلدل 
الإيجلار ملن تلاريخ 09/01/2018 و حتلى تلللللللاريخ 14/02/2021 بال�سللافلة الللي مبلللع وقلللللللدره = 181،244.58 
اللي مبلللغ وقلدره  14/02/2021بال�سلافلة  تلاريخ  01/01/2017 وحتلي  تلاريخ  درهلم قليلملة ر�سلوم اخللدملات ملن 
املطالبلة(  وحيلث ان املنلذر اإليهلا علللى اللرغلم ملن علدم �سلدادهلا بلدل  علن مبللغ  امل�سافة  القيمة  درهلم �سلريبة   54،841
تلاريخ  ملن  واحلد  �سهر  لل�سداد وذلك خالل  الودية  الطرق  راف�سه كل  املاأجور  ت�سغل  زالت  ذمتها ل  املرت�سد يف  الإيجار 
يف  املنذرة  حق  حفظ  مع  وال�ساغلني  ال�سواغل  من  خالية  املوؤجره  العني  وت�سليم  الإخالء  واإل  الإخطار  هلذا  اإ�ستالمكم 

املطالبة ببلدل الإيجار عن فرتة �سغل املاأجور دون �سداد. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000487 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عاقب حميد حميد اهلل خان - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة منطقة العزرة �سارع 
ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة  

اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنبية 
بناء على طلب املدعية : اأجرة ال�سارقة  قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب :  الزام املدعي 
والفائدة  فل�س   82 و  درهم  وثمانية  ومائة  اآلف  ت�سعة   )9108.23( وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه 
القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.  الزام املدعي عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/2 اأمام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/2/16 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )2022/23328(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

�سيخ  نعيم  لبنا   / ذ.م.م وميثلها مديره  �سوليو�سنز منطقة حره  ماركتينج  اإنوفيتاف   - اليهما /1  املنذر   : �سد 
رخ�سة جتارية �سادر عن �سلطة للمجمعات الإبداعية مقيده حتت الرقم 94731 ب�سفتها : امل�ستاأجرة

لبنا نعيم �سيخ نعيم عظيم �سيخ  - ب�سفته : حمررة ال�سيكات  -  2
اخلدمات تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر الها لإنذارها بالآتي :

ب�سرورة ب�سداد مبلغ وقدره=/ 262،024 درهم الذي ميثل قيمة بدل الإيجار و ر�سوم مف�سل علي النحو التايل 
قيمة  بتمثل  التي   000011،000010،000009 رقم  ال�سيكات  قيمة  درهم   211،545  = وقدره  )مبلغ 
ايل  بال�سافة  املاأجور  مفتاح  ت�سليم  تاريخ   02/06/2019 وحتى   03/07/2018 تاريخ  من  الإيجار  بدل 
مبلغ وقدره =/40،319 درهم جزء من قيمة ر�سوم اخلدمات للفرتة من تاريخ 03/06/2018 وحتي تاريخ 
بناء علي البند رقم 5 من �سروط عقد اليجار بال�سافة مبلغ  املاأجور  مفتاح  ت�سليم  تاريخ   02/06/2019
وقدره 10،160 درهم �سريبة القيمة امل�سافة( وذلك خالل خم�سة اإيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار واإل 
�سوف نلجاأ اإيل اتخاذ الإجراءات القانونية �سدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �سغل 

املاأجور و �سداد املرت�سدة يف ذمتكم و الر�سوم و امل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
MOJAU_2022- 0050430 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوملا للجميع باأن ال�سيد / قاري احمد �سعيد ولد حاجي حممد الدين - افغان�ستاين 
اجلن�سية ميلك موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات امل�سماه )خمبز النور البحر( والتي تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )606211( ، ويرغب ال�سيد/قاري احمد 
�سعيد ولد حاجي حممد الدين - افغان�ستاين اجلن�سية - يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ حممد دين بن عمر الدين - باك�ستاين اجلن�سية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
MOJAU_2022- 0050653 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 : اجلن�سية  الكرمي،  ف�سل  حممد  احلق  نظيم  حممد  ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% وذلك اىل ال�سيد  بنغالدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
/ ن�سراهلل حممد الف�سل ، اجلن�سية: باك�ستان بالرخ�سة امل�سماه )طريق الواحة لت�سليح 
الكهرباء ومكيفات ال�سيارات( تاأ�س�ست بلاملارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )763900( 

ال�سادرة ملن دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : ل يوجد
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
MOJAU_2022- 0050714 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد/ حممد غيا�س الدين �سديقي - بنغالدي�سي اجلن�سية اأرغب 
يف التنازل عن كامل ح�ستي البالغة   )%100( اإىل ال�سيد / حممد طفيل احمد عبدالعزيز 
ب�سري - بنغالدي�سي اجلن�سية لت�سبح ن�سبته )100%(، يف الرخ�سلة بلاإ�سم )امل�سابيلح لت�سليح 
 - رقم )530622(  الرخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات(  وبراد  علادم 

تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر، تغيري وكيل اخلدمات،
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  
برقم املحرر 2022/0048865

املخطر :عبدالرحمن باجنالث - هندي اجلن�سية، 
و يحمل بطاقة هوية رقم )784196370694067(

العنوان : ال�سارقة  - هاتف رقم : )0586847902(
املخطر اإليه : حنيفا جميب رحمن - هندي اجلن�سية

العنوان : دبي - هاتف رقم : )0557845202( 
املو�سوع : عزل من الوكالة

العدل  الكاتب  ال�سيد  من  عليها  امل�سدق  و  اإ�سارة للوكالة املحررة ل�ساحلكم بتاريخ )25/02/2020( 
املعامالت  قانون  من   )955(  : املادة  لن�س  وعمال   ،)2020/2610( الت�سديق  برقم  ال�سارقة  باإمارة 

املدنية رقم : )5( ل�سنة : )1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987(،
لذلك :

تاريخ ت�سلمك العالن وعليه  اعتبارا من  اأعاله  اإليها  امل�سار  الوكالة  فاإننا نخطركم مبوجبه بعزلكم من 
الوكالة  بهذه  التعامل  يجوز  ول  لغية  تكون  مبوجبها  لكم  املمنوحة  وال�سالحيات  ال�سلطات  جميع  فاإن 
واأن جميع ال�سالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً من تاريخ 

ا�ستالمك هذا الإخطار يعترب لغيا،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  
برقم املحرر 2022/0047862

املخطر : خليفه مطر �سامل �سامل املهريي - اماراتي اجلن�سية،
ويحمل بطاقة هوية رقم )784198241768377(

العنوان : ال�سارقة - اخلان - هاتف رقم : )0561012829(
املخطر اإليه : حممد �سبري باناكاد - هندي اجلن�سية

ويحمل بطاقة هوية رقم )784198014649051(.
العنوان : ال�سارقة - النا�سرية - هاتف رقم : )0503622866(

املو�سوع : عزل من الوكالة
العدل  الكاتب  ال�سيد  من  عليها  امل�سدق  و   )22/12/2020( بتاريخ  ل�ساحلكم  املحررة  للوكالة  اإ�سارة 
قانون  من   )955(  : املادة  لن�س  وعمال   .)SH20201222D57587( برقم  ال�سارقة  باإمارة 

املعامالت املدنية رقم : )5( ل�سنة : )1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987(.
للذلك : فاإننا نخطركم مبوجبه بعزلكم من الوكالة امل�سار اإليها اأعاله اعتبارا من تاريخ ت�سلمك العالن 
بهذه  التعامل  يجوز  ول  لغية  تكون  مبوجبها  لكم  املمنوحة  وال�سالحيات  ال�سلطات  جميع  فان  وعليه 
الوكالة واأن جميع ال�سالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً 

من تاريخ ا�ستالمك هذا الإخطار يعترب لغيا،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شبكرتام غرافيك�س ذ م م انيل توارمال وادواين  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000768/ 

اإىل املحكوم عليه : �سبكرتام غرافيك�س - ذ م م  - انيل توارمال وادواين 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف الهالل - �س م ع  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 1949651  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13473 بتاريخ 2022/2/19 
يف  الدعوى رقم 2021/9743 مدين جزئي- ال�شارقة

املدعي / اأجرة ال�سارقة )ذ م م(  
املعلن اإليه / املدعي عليه / كيلي�سي كينيدي اجوا  

يف الدعوى رقم )2021/9743( مدين جزئي - ال�سارقة  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�سارقة املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الإثنني 

املوافق 2022/2/28 يف متام ال�ساعة اخلام�سة ع�سرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم 
expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 

بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 
املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 

اخلبري / اأحمد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 154

رقم القيد بوزارة العدل 493 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

70197
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

نهيان  ال�سيخ  مللعللايل  رعللايللة  حتللت 
بن مبارك األ نهيان وزير الت�سامح 
كلللاأ�لللس �ساحب  والللتللعللايلل�للس حتللتللفللل 
للجولف،  اللللدوللللة  رئلليلل�للس  اللل�للسللمللو 
العا�سرة  ن�سختها  بانطالق  اللليللوم 
م�ساركة  ظللللل  يف  اللللللتلللللوايل،  علللللللى 
لعبني   105 اإىل  و�سلت  قيا�سية 
ولعبات من خمتلف اأندية الدولة، 
جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  ويتقدمهم 
عللدد من  جللانللب  اإىل  الحتلللاد  اإدارة 
للظفر  الللللقللللدامللللى،  اللللللعللبللة  رواد 
بللالللكللاأ�للس الللغللاللليللة اللللتلللي حتللمللل يف 
اخلم�سني"،  "عام   2022 ن�سخة 
وامللللقلللاملللة حللتللى ملل�للسللاء غللللٍد الأحللللد 
اأبوظبي  نللللادي  ملللللعللب  اأر�لللللس  علللللى 
للللللجللولللف بللالللعللا�للسللمللة اأبلللوظلللبلللي، 
�سي"  بللي  اإ�للس  "اإت�س  بنك  ويرعاها 
العا�سر  للعام  امل�سرفية  للخدمات 

على التوايل.
كما ت�سهد البطولة، وللمرة الأوىل 
تلللواجلللد اأكللللرث ملللن 23 لعلللبلللاً من 
منتخبات املراحل ال�سنية ال�سغرية 
ا�للسللتللحللداث احتاد  الللعللمللر، يف ظلللل 
مللنللافلل�للسللة جللللديللللدة �سمن  اللللللعللبللة 
الدولة"  رئلليلل�للس  "كاأ�س  ملل�للسللابللقللات 
معدل  ذات  حفر  على  تقام  اأن  على 

ال�سربات الثالث.

�أبطال �جلرو�س و�لنت 
اإقلللاملللة   ،2022 نلل�للسللخللة  وحتلللملللل 
امللللللنلللللافللللل�لللللسلللللات �للللسللللمللللن مللل�لللسلللابلللقلللة 
بال�سورة  و"النت"  "اجلرو�س" 
العربية  اللللبلللطلللولت  يف  املللعللتللمللدة 
خم�س  يف  علللللاملللللة،  واخلللللللليلللجللليلللة 
مناف�سات ولكل من فئات )الرجال 
وال�سغار  والللل�لللسلللبلللاب  واللللفلللتللليلللات، 
و"كبار ال�سن"(، هذا بالإ�سافة اإىل 
مل�سابقات  اجلولف  احتاد  تخ�سي�س 

مرتبطة  تلل�للسللجلليللعلليللة  تللنللافلل�للسلليللة 
بللاللل�للسللربللات لللالأفلل�للسللل والأطللللللول 
م�سمار  على  احلللفللر  اإىل  والأقللللرب 
معلب نادي اأبوظبي للجولف ذو الل 

حفرة.  18
الها�سمي : عر�س جولف �سنوي  

ال�سيد  اهلل  عللبللد  "م"  اللللللللواء  اأكللللد 
اللللهلللا�لللسلللملللي نللللائللللب رئللليللل�لللس احتلللللاد 
اأهمية  علللللى  للللللجللولللف  الإملللللللللارات 
هذه  "ت�سجيل  اإن  قائاًل  البطولة، 
بتاريخ  قيا�سية  م�ساركة  الن�سخة 
تللعللكلل�للس حلللر�لللس لعبي  الللبللطللولللة، 
الأنللللديللللة وقلليللادتللهللا وروادهلللللللا على 
الللظللفللر بلللللقللب الللكللاأ�للس الللتللي حتمل 
علللللى قلللللوب مواطني  غللاللليللاً  ا�للسللمللاً 

الدولة.
عن  ونيابة  با�سمه  الها�سمي  ووجلله 
فاهم  ال�سيخ  معايل  الحتللاد  رئي�س 
اإدارة  بن �سلطان القا�سمي واأع�ساء 
بالدولة  اللللللعللبللة  واأ�للللسللللرة  الحتلللللاد 

ال�سيخ نهيان  ال�سكر اجلزيل ملعايل 
بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح 
والتعاي�س على رعايته للبطولة، يف 
به  الللذي حتظى  الدعم  تاأكيد على 

ريا�سة اجلولف بالدولة.
اأبوظبي  ملجل�س  ال�سكر  وجللله  كللمللا 
اللللريلللا�لللسلللي ملللللا يلللقلللدمللله مللللن دعلللم 
الريا�سات  جلميع  واهتمام  ورعاية 
الكبرية  اجلهود  مثمنا  والريا�سني 

الذي يقوم بها �سعادة عارف العواين 
اأبوظبي  ملللجللللل�للس  الللللعللللام  الأملللللللني 
لنادي  مو�سول  وال�سكر  الريا�سي، 
فعاليات  حمت�سن  للجلف  اأبوظبي 

البطولة.
"يحر�س   : الللهللا�للسللمللي  واأ�لللللسلللللاف 
البطولة  تللكللون  لأن  اللعبة  احتلللاد 
جولف  عللللر�للللس  مبلللثلللابلللة  الأغلللللللللللى 
�للسللنللوي، وذللللك مللن خللالل فعاليات 
�سمنها  ومللن  متنوعة،  وم�سابقات 
الوطني لكت�ساف  تفعيل الربنامج 
املواهب النا�سئة، من خالل تنظيم 
لللالعللبللي منتخب  بللطللولللة جلللديلللدة 

املراحل ال�سنية ال�سغرى".
واختتم: "توا�سل البطولة ارتباطها 
"اإت�س  جمموعة  مللع  العا�سر  للعام 
امل�سرفية،  �سي" للخدمات  بي  اإ�للس 
ونللللفللللخللللر بللللاللللل�للللسللللراكللللة مللللللع هللللذه 
الرا�سخ  لإميانهم  وذلك  املجموعة، 
نحو  الللدعللم  �سبل  توفري  اأهمية  يف 

بناء اأجيال جديدة للعبة".

�شرف : و�جب وطني
اأكلللللد عللبللد اللللفلللتلللاح �سرف  وبلللللللدورة 
بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
اإ�س بي �سي" اأن الرعاية تاأتي  "اإت�س 
جتاه  الوطني  واجبنا  منطلق  مللن 
املنا�سط  يف  املجتمع  �سرائح  جميع 
والتي  الكثري  وغللريهللا  الريا�سية 
ار�لللللس دوللللتلللنلللا احلبية  تلللقلللام علللللى 
�سعادتهم  عللن  واأعلللللرب  وخللارجللهللا، 
الللبللطللولللة التي  الللبللنللك لللرعللايللة  يف 
حتلللملللل ا�للللسللللم، عللللزيللللز وغلللللللال على 
ال�سمو  �لللسلللاحلللب  جللملليللعللاً  قلللللوبللنللا 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة  ال�سيخ 
ا�ستمراريته  "حفظه اهلل"، وموؤكداً 
انطالقتها  مللنللذ  الللبللطللولللة  للللهلللذه 
معرباً  2002وللم�ستقبل،  علللام 
الإمللللارات للجولف  عللن ثقة احتلللاد 

مبنحنا الرعاية والتي نعتز بها.

•• دبي-الفجر

ت�ستاأنف اجلولة الثانية من مناف�سات كاأ�س دبي الذهبية 2022 يف الثانية 
من بعد ظهر اليوم ال�سبت مبباراتني هامتني جتمع ىبني فريق احلبتور 
بللقلليللادة حيدر  بللقلليللادة حممد احلللبللتللور وفللريللق بنجا�س دود�للسللون وهللوريللل 
وفريق  د�سمال  بن  يو�سف  بقيادة  فرق غنتوت  والثانية جتمع بني  بنجا�س 

زيدان بقيادة عمرو زيدان .
اهتمام  و�سط  وتقام  الأربللعللة  للفرق  بالغة  باأهمية  الثانية  اجلولة  وحتفل 
حملي ودويل كبريين اإذ ي�سعى كل فريق منهم بجدية للفوز لأن ن�سفهم قد 
فاز يف مباراته الفتتاحية يف اجلولة الأوىل بينما خ�سر الفريقان الآخران 
املوقعة ولذلك فاإن الفائز من فريقي احلبتور وزيدان ف�سي�سبح لديه فوزان 
و�سوف يعزز من فر�س التاأهل ويخت�سر م�سواره اأما اإذا خ�سرا اأو اأحدهما 
فاإن الأمور تتوقف عند فوز واحد وهو اأمر يدخلهما او اأي منهما يف  ح�سبة 

�سعبة ويف املقابل فاإن فريقي غنتوت وبنجا�س �سريفعان �سعار ل بديل عن 
الفوز لأن الفوز ي�سمن لهما ت�سميد جراحهما وال�ستمرار يف املناف�سة اأما 

خ�سارتهما اأو اأحدهما ف�سوف تتعقد الأمور .
ومن هذا املنطلق فاإن لقاءات اليوم تعد حا�سمة لهذه الفرق ولعلها تكون 
قد التقطت اأنفا�سها واأعادت ترتيب اأوراقها وتدخل اليوم لتقدم اأف�سل ما 
احلبتور  حممد  بقيادة   احلبتور  ففريق  وجماعي  فللردي  جهد  من  لديها 
بايوغار  وباوتي�ستا  ماتيا�س جونزالي�س )4( وخوان جوريت�سي )6(  ي�سم 
 )5( بوتوب�سكي  فللون  وفيديريكو  بنجا�س  حلليللدر  بنجا�س  وفللريللق    )  8(

ونيكول�س كورتي مدينا )5( وبنيامني بانيلو )7( . 
ويف الرابعة ع�سرا �سيكون ع�ساق اللعبة على موعد مع لقاء غنتوت وزيدان 
نللا�للسللر ال�سام�سي )1( ومللعلله كلليللان هلللول )3(  يللقللود فللريللق غللنللتللوت  حلليللث 
وبابلو يورينتي )7( وماركو�س اأرايا )7( وميثل فريق زيدان عمرو زيدان 

وجونزالو فرياري )5( ومانويل بالزا )6( وتوما�س بانيلو) 7( جول .

مب�شاركة قيا�شية بالن�شخة �لعا�شرة للبطولة �الأغلى

للجولف الدولة  رئي�س  بكاأ�س  الفوز  اليوم  ين�شدون  لعبني   105

كاأ�س دبي �لذهبية للبولو ت�شتاأنف �ليوم 

احلبتور يواجه بنجا�س وغنتوت اأمام 
زيدان و�شعارهم »ل بديل عن الفوز« 

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد معايل الدكتور ُمغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف 
اأبوظبي اأن ا�ستمرار طواف الإمارات باإقامة الن�سخة الرابعة، دليل على 
املنظمات  ثقة  تعك�س  والتي  املا�سية،  الأعللوام  التي حققها يف  النجاحات 
والحتادات الدولية يف مكانة وقيمة دولة الإمارات يف تنظيم الفعاليات 
الريا�سية العاملية مبنتهى الحرتافية، رغم الظروف التي مر بها العامل 
ب�سبب جائحة كورونا، وجنحت فيها الإمارات يف تخطيها والتعامل معها 

باأعلى معايري ال�سالمة والوقاية.

اأن الن�سخة الرابعة من طواف الإمللارات توؤكد مكانة  واأ�سار معاليه اإىل 
الأوىل  الثالث  الن�سخ  حققتها  التي  للنجاحات  ا�ستكماًل  وتعد  الدولة، 
للطواف، و�سط م�ساركة نخبة من اأبرز دراجي العامل والفرق املحرتفة.

وقلللال " الإملللللارات جنللحللت مللن خلللالل مللا قللدمللتلله يف اللل�للسللنللوات املا�سية 
الفعاليات  كربى  ا�ست�سافة  يف  املرموقة  ومكانتها  جدارتها  تاأكيد  على 
الريا�سية، ومن �سمنها طواف الإمارات الذي اأ�سبح واحداً من الأحداث 
للدراجات  اللللدويل  الحتلللاد  ل�سباقات  العاملية  الأجللنللدة  على  الرئي�سية 

الهوائية، وباكورة �سباقات مو�سم 2022".
واأرجع اخلييلي تلك النجاحات للدعم الالحمدود من القيادة الر�سيدة 

اأن  اإىل  م�سرياً  الريا�سي،  القطاع  ومنها  والقطاعات  املجالت  ملختلف 
التي  النبيلة  الريا�سية  الأ�س�س  مللن  العديد  تر�سيخ  يف  جنللح  الللطللواف 
هذه  مثل  مع  تتفاعل  اأ�سبحت  حتى  فئاته  بكامل  املجتمع  اإليها  يحتاج 
كافة  نفو�س  يف  ال�سامية  القيم  غللر�للس  اإىل  الللهللادفللة  الللراقلليللة  الأحللللداث 
املتواجدين على اأر�س الإمارات، التي اأبهرت العامل بح�سارتها وتقدمها 

ومتيزها يف كل املجالت.
واأ�ساف معاليه " الريا�سة ُمهمة يف اإزالة احلواجز املجتمعية املرتبطة 
بالأديان اأو الأعراق، حيث ت�سهم يف دمج فئات املجتمع كافة ب�سكل اأف�سل، 
التكاليف  تقليل  يف  دورهللا  عرب  ال�سحية  احلياة  جللودة  معدلت  وترفع 

اأن  عللن  ف�ساًل  املختلفة،  الإ�للسللابللات  عللن  الناجتة  الجتماعية  واملللعللانللاة 
يف  بالقت�ساد  الرتللقللاء  خللالل  مللن  جيد  اقت�سادي  تللاأثللري  لها  الريا�سة 

املجتمع".
الإجللللراءات  ظللل  يف  املقبلة  الن�سخة  جنللاح  يف  ثقته  عللن  معاليه  واأعلللرب 
الكبري على  الريا�سي وحر�سه  اأبوظبي  التي يتخذها جمل�س  الوقائية 
توفري كل عوامل ال�سالمة جلميع امل�ساركني يف الطواف، مبا يعزز من 
جناح الدولة يف التعامل مع ظروف اجلائحة با�ست�سافة كربى الفعاليات، 
م�سريا اإىل اأن الطواف �سيربز للعامل هذا النجاح جمدداً باعتباره واحداً 

من اأكرب الأحداث على �سعيد ريا�سة الدراجات الهوائية يف العامل.

مغري اخلييلي: طواف الإمارات ير�شخ القيم الريا�شية واملجتمعية امللهمة

•• دبي-وام:

الإملللارات  احتللاد  مللع  وبالتعاون  للتن�س  احلللرة  دبللي  �سوق  بطولة  نظمت 
الأكادمييات  خمتلف  مللن  اإمللاراتلليللاً  �ساباً   14 لللل  تدريبية  ور�للسللة  للتن�س 
دبي احلرة  �سوق  لبطولة  امل�ساحبة  الفعاليات  اإطللار  وذلللك يف   ، بالدولة 

لل�سيدات التي ت�ستمر حتى 19 فرباير احلايل.
�سارك يف اجلل�سة عدد من مدربي الأكادمييات الذين اأ�سرفوا على تدريب 

16 عاماً، وحظيت الفعالية بزيارة الالعبة باربورا  الل  الأطفال ما دون 
كرجت�سيكوفا، التي اأجابت على اأ�سئلة الأطفال يف قرية البطولة وقدمت 

ن�سائح وتوجيهات لتطوير اأداء الأطفال يف لعبة التن�س".
بالتفاعل  �سعيدة  وكنت  ممتعة،  اأوقلللات  كانت   " كرجت�سيكوفا..  وقللالللت 
اإىل  والللو�للسللول  التن�س  عللن  الن�سائح  ببع�س  وتللزويللدهللم  الأطللفللال،  مللع 
متيزت  دائللمللاً،  التقدم  على  وت�سجيعهم  التطور،  ل�ستدامة  الحرتافية 

الور�سة بالعديد من التدريبات التفاعلية.. وق�سينا وقتاً ممتعاً معاً".

من  الكثري  بعودة  �سعداء  " نحن  البطولة..  مدير  تهلك،  �سالح  وقللال 
الأطفال اىل اأر�س امللعب واإتاحة الفر�سة لهم للتفاعل مع جنوم التن�س 
امل�ساركني يف البطولة هذا الأ�سبوع، ونحر�س با�ستمرار على م�ساركتهم 

يف هذه الريا�سة، ويف هذه اجلل�سات التدريبية املفيدة لهم".
الإمارات  الللعللام لحتللاد  الأملللني  املللرزوقللي  قللال نا�سر يو�سف  مللن جانبه، 
للتن�س.. " ريا�سة التن�س من الريا�سات العاملية املرموقة ولديها قاعدة 
على  للموا�سلة  يدفعنا  اللللذي  الأملللر  الإملللللارات،  دوللللة  يف  كللبللرية  �سعبية 

اإىل  للو�سول  منهم  �سعياً  الريا�سية  ملمار�سة  املقبلة  الأجلليللال  ت�سجيع 
العاملية، اإذ تعد هذه البطولة من�سة لإلهام جيل الن�سء على اأن ي�سبحوا 

لعبني دوليني".
وتقام بطولت �سوق دبي احلرة للتن�س، التي متلكها وتنظمها �سوق دبي 
احلرة، حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الللوزراء حاكم دبي. وت�ستمر البطولة حتى 

فرباير.  26

باربورا كرجيت�شكوفا حتفز مواهب التن�س الإماراتية على العمل الحرتايف
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•• اأبوظبي-وام:

حتظى الللريللا�للسللات الللرتاثلليللة يف دوللللة الإملللللارات بللدعللم خللا�للس مللن اأجل 
املللوروث الثقايف وال�سعبي لالآباء والأجللداد وتعزيز الهوية  احلفاظ على 
الوطنية، وعلى الرغم من تنوعها اإل اأن كل ريا�سة لها مكانتها اخلا�سة 
وبطولتها امل�ستقلة، ومن اأبرزها بجانب اخليول و�سباقات الهجن كل من 

الريا�سات البحرية وال�سيد بال�سقور.
ويربز ا�سم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
يف دعم وتطوير خمتلف الريا�سات الرتاثية والوقوف على كل تفا�سيل 
دعمها من اأجل احلفاظ على هذا املوروث املهم ليبقى ويت�سع وي�ستقر يف 
الوجدان جيال بعد جيل، حيث كانت توجيهاته باإن�ساء الحتادات والأندية 

املتخ�س�سة لهذه الريا�سات بداية مرحلة جديدة للحفاظ عليها.
�سباق  الإمللللارات،  يف  الرتاثية  البحرية  الريا�سات  واأبلللرز  اأهللم  بني  ومللن 
ال�سيخ  له  املغفور  من  ودعللم  بتوجيه   1991 عللام  انطلق  الللذي  القفال 
تاريخ  بلل�للسللمللات م�سيئة يف  اللللذي و�للسللع  مللكللتللوم،  اآل  را�للسللد  بللن  حللمللدان 
والقوارب  ال�سفن  و�سباقات  القفال  مهرجان  مثل  البحرية  الريا�سات 

املحلية الرتاثية مبختلف فئاتها وغريها الكثري.
الفعاليات طوال  ويقيم احتاد الإمللارات للريا�سات البحرية العديد من 

العام وقد اأعلن املو�سم احلايل عن تنظيم اأكرث من 50 حدثا بالتعاون 
مع الأندية البحرية يف الدولة وهي نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية 
واللليللخللوت، ونللللادي اأبللوظللبللي الللللدويل للللللريللا�للسللات الللبللحللريللة، ونللللادي دبي 
الدويل للريا�سات البحرية ونادي الفجرية الدويل للريا�سات البحرية، 
ونادي ال�سارقة الدويل للريا�سات البحرية، ونادي راأ�س اخليمة الدويل 

للريا�سات البحرية.
وتاأخذ ال�سباقات البحرية الرتاثية ن�سيب الأ�سد يف ح�سة �سباقات املو�سم 
الريا�سي البحري بف�سل الدعم الكبري الذي جتده من القيادة الر�سيدة 
وامللل�للسللوؤولللني مللن اأجلللل اإحلليللاء ما�سي الآبللللاء والأجلللللداد يف فللئللات ال�سفن 
التجديف  وقللوارب  قدما،  و22  و43   60 املحلية  ال�سراعية  والللقللوارب 

املحلية 40 و30 قدم والبواني�س ال�سراعية، وغريها.
وبح�سب احتاد الإمارات للريا�سات البحرية يربز برنامج املو�سم احلايل 
قدما،   60 املحلية  ال�سراعية  ال�سفن  بطولت  يف  املحطات  من  العديد 
ومنها احلدثني الكبريين يف املو�سم احلايل �سباق الن�سخة 30 من حدث 
�سباق القفال للم�سافات الطويلة من جزيرة �سري بونعري، وحتى �سواطئ 
دبي يف �سهر مايو املقبل و�سباق مهرجان دملا للمحامل ال�سراعية املحلية 

القادمني. نوفمرب  وبداية  اأكتوبر  نهاية  قدما   60
الدولية  الفعاليات  من  عللدد  اإقللامللة  البحري  الريا�سي  املو�سم  ي�سهد  و 

الدولية للدراجات  الإمللارات  عرب ثالث جول   ت �سمن مناف�سات بطولة 
نلللادي دبي  6 فللربايللر احللللايل بتنظيم  اأقلليللمللت بالفعل يف  املللائلليللة والللتللي 
الدويل للريا�سات البحرية، على اأن تقام اجلولت الثانية والثالثة يف 5 
للريا�سات  الدويل  اأبوظبي  نادي  بتنظيم  املقبلني  دي�سمرب  و18  مار�س 

البحرية.
ومن بني اأبرز الريا�سات الرتاثية اأي�سا ريا�سة ال�سيد بال�سقور اإحدى 
اأبرز الريا�سات الرتاثية التي حتظى ب�سهرة وا�سعة يف دولة الإمارات، كما 

انها اكت�سبت خالل ال�سنوات املا�سية ح�سورا كبريا يف خمتلف املحافل.
ترتبط  حيث  جنب،  اإىل  جنبا  وريا�سة  هواية  الريا�سة  هللذه  واأ�سبحت 
التي  الريا�سات  اأهللم  اإحللدى  العرب وهي  بها  يفخر  التي  النبيلة  بالقيم 

ترتبط باحلفاظ على الطبيعة البيئية.
ومن املعروف اأن اأهل الإمارات قد اأبدعوا يف خمتلف فنون ال�سيد لرتويد 
اأيام قليلة، وتقام  ال�سقور حتى ي�سبحوا ماهرين ومرافقني جيدين يف 
لهذه  املخ�س�سة  البطولت  العديد من  الإمللارات وخارجها  داخل  �سنويا 
الريا�سة من بينها مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي وكاأ�س �ساحب ال�سمو 

رئي�س الدولة لل�سيد بال�سقور وبطولة فزاع لل�سيد بال�سقور وغريها.
قارة اأو "البريزة" الأكرث ت�سويقاً، اإذ كان البدو اأول الأ�سخا�س  وتعترب ال�سِ
الذين ا�ستخدموا ال�سقور ل�سيد قوت يومهم من الأرانب والطيور، حتى 

ريا�سة يف  اأ�سهر  لت�سبح  بال�سقور  ال�سيد  ريا�سة  اإىل  ذلك  بعد  تطورت 
الإمارات تتبع �سوابط �سارمة للحفاظ على احلياة الربية.

ويقام عدد كبري من ال�سباقات والتي ت�سمى بالتلواح، حيث تبلغ امل�سابقة 
الذي  ال�سقور  زايللد لإطللالق  ال�سيخ  برنامج  اأ�سهرها  ومللن  مللرت،   400
امل�سابقات،  وتللوظلليللفللهللا يف  الللطلليللور اجلللارحللة  تللاأهلليللل  اإعللللادة  اإىل  يللهللدف 
فيها  مبللا  قارة  ال�سِ تخ�س  التي  املهرجانات  مللن  العديد  اإىل  بالإ�سافة 
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لل�سيد بال�سقور التي ت�سمل التلواح 

وتدريب ال�سقور بالبالون وبالطريان الال�سلكي، وغريها.

•• دبي-وام:

لالحتاد  العمومية  اجلمعية  ح�سمت 
جمل�س  ت�سكيل  ال�سلة  لكرة  العربي 
النتخابية  اللللدورة  يف  الحتلللاد  اإدارة 
بني  املناف�سة  انللتللهللاء  بللعللد  اجللللديلللدة، 
املر�سحني من منطقة املغرب العربي، 
جمل�س  ت�سكيل  على  ال�ستقرار  ليتم 
"م"  اللللللواء  برئا�سة  اجلللديللد  الإدارة 
اإ�سماعيل القرقاوي رئي�س الحتادين 
برئا�سة  الفائز  والللعللربللي،  الإمللاراتللي 
الحتاد بالتزكية، ومعه جمل�س مكون 
الدكتور  امللل�للسللري  هلللم  نللللواب   4 ملللن 
وال�سعودي  فلللريلللخلللة،  ابلللللو  جملللللدي 
واللبناين  املللل�لللسلللعلللد،  علللبلللداللللرحلللملللن 
ندمي حكيم، والتون�سي علي بنزرتي، 
ال�سويدي  نلللورة  الإملللاراتللليلللة  ومللعللهللم 
نللائللبللة لللرئلليلل�للس الحتللللاد الللعللربللي عن 
الأع�ساء  اأما  بالتزكية،  ال�سيدات  فئه 
واليمني  العنزي  عويد  الكويتي  فهم 
وال�سوداين  الللهللمللداين  عللبللداللل�للسللتللار 
بوعريفي  واجلللزائللري  يو�سف  ح�سن 

الغنام،  رابللللح، وامللل�للسللريللة رحللللاب طلله 
الحتاد  من  املنتدب  حب�س  واإبراهيم 

الفل�سطيني.
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  وكللانللت 
اأم�س  عقدت  قد  ال�سلة  لكرة  العربي 
مناف�سات  خلللتلللام  عللقللب  اجللتللمللاعللهللا، 
التي  ال�سلة،  لكرة  العربية  البطولة 
للمرة  لللبللنللان  منتخب  بللكللاأ�للسللهللا  تلللوج 

الأوىل يف تاريخه، حيث افتتح معايل 
الللدكللتللور اأحللمللد بللن عللبللد اهلل حميد 
الهيئة  رئللليللل�لللس  اللللفلللال�لللسلللي  بلللاللللهلللول 
الأول  اللللنلللائلللب  للللللريللا�للسللة،  اللللعلللاملللة 
الوطنية،  الأوملللبلليللة  اللجنة  لرئي�س 
باأع�ساء  مللرحللبللاً  الجللتللمللاع،  اأعلللملللال 
اجلللمللعلليللة الللعللمللوملليللة ومللتللمللنلليللاً لهم 
التوفيق للخروج بقرارات تخدم كره 

ال�سلة العربية.
العربية  اللللبلللطلللوللللة  بلللنلللجلللاح  واأ�لللللسلللللاد 
اللجنة  وبللللجللللهللللود  للللللللملللنلللتلللخلللبلللات، 
"م" اإ�سماعيل  اللواء  املنظمة برئا�سة 
العربي  الحتللاديللن  رئي�س  القرقاوي 
والإماراتي لكرة ال�سلة، والتي اأف�ست 
اإىل هذا النجاح الباهر، موؤكداً دعمه 
للللالحتلللاد الللعللربللي ولللكللافللة احتللللادات 

الألعاب اجلماعية، واأعلن معاليه عن 
يف  الأغللرا�للس  متعددة  ريا�سية  �سالة 

القريب العاجل.
�سكره  عللن  الحتلللاد  رئي�س  عللرب  فيما 

ملعايل رئي�س الهيئة العامة للريا�سة 
واهتمام  دعلللللم  مللللن  اأبللللللللداه  مللللا  علللللللى 
�سينعك�س  اللللللذي  الأمللللللر  وتلل�للسللجلليللع، 
اإيجابا على تطوير كرة ال�سلة والعاب 

وحتقيق  عللللامللللة  بلل�للسللفللة  اللللل�للللسللللالت 
جناحات اأكرب.

الدكتور  مللعللايل  " تللوجلليللهللات  وقللللال 
اأحمد بالهول الفال�سي، �ستكون اأكرب 

دافلللللع للللالحتلللاد الللعللربللي لللللل�للسلللللة من 
اأجل الرتقاء مب�ستوى اللعبة حمليا 
على  التاأكيد  ظللل  يف  خا�سة  وعربيا 
دعللم الحتللاديللن الإملللاراتلللي والعربي 
التي  الللبللطللولت  كللل  وايلل�للسللا  لل�سلة، 

تقام على اأر�س الإمارات".
تنتظره  الللعللربللي  الحتلللللاد  اأن  واأكلللللد 
حتللللللديللللللات كلللللثلللللرية خلللللللالل اللللللللللدورة 
اجلديدة ورغم ذلك فاأنهم حري�سون 
على اإقامة براجمهم وم�سابقاتهم يف 
اللعبة  لتطوير  وال�سعي  مواعيدها 
امل�ستويات  اإىل  اللللو�لللسلللول  اجللللل  ملللن 
تفاوؤله  عن  معربا  والدولية  القارية 

مب�ستقبل اللعبة.
وعقب ت�سكيل جمل�س الإدارة اجلديد، 
اأ�سدر جمموعة من القرارات اأبرزها 
ا�للسللتللحللداث ثللللالث جلللللان جلللديلللدة يف 
الدولية  للعالقات  الأوىل  الحتللللاد، 
اإ�سماعيل  /م/  اللللللللللللواء  بلللرئلللا�لللسلللة 
القرقاوي، والثانية فنية برئا�سة عبد 
للت�سويق  والثالثة  امل�سعد،  الرحمن 

برئا�سة ندمي حكيم.

•• دبي-وام:

قدمت اجلماهري الريا�سية يف مالعب الإمارات املختلفة، وعلى مدار الأيام 
بداية  منذ  الدولة  حققتها  التي  للنجاحات  حياً  جت�سيداً  املا�سية،  القليلة 

جائحة كورونا يف التعامل املرن والحرتايف معها.
وتزامنت التعليمات ال�سادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
على  وبتدرج  ال�ستيعابية  الطاقة  على  القيود  اإلغاء  بخ�سو�س  والللكللوارث 
كافة الأن�سطة والفعاليات يف الدولة، مع ح�سور جماهريي منقطع النظري 
يف ثالث بطولت ريا�سية كربى خمتلفة، ا�ست�سافتها الإمارات، هي بطولة 
العربية  والبطولة   ،"2021 "الإمارات  القدم  لكرة  العامل لالأندية  كاأ�س 

للمنتخبات لكرة ال�سلة، وبطولة �سوق دبي احلرة املفتوحة للتن�س.
لهذه  املتميزة  ا�ست�سافتها  يف  بو�سوح  الإمللارات  ومكانة  اإمكانات  وانعك�ست 
القليلة  الأيللام  خالل  �سينظم  مما  وغريها  الكربى،  الريا�سية  البطولت 
الدولة  داخلللل  مللن  الللريللا�للسللات  هلللذه  وعلل�للسللاق  ا�ستقبال ملحبي  مللع  املللقللبلللللة، 
وخارجها، بح�سور جماهري كامل العدد يف جميع هذه املنا�سبات، ما يوؤكد 
والثقة  الأ�للسللعللدة،  خمتلف  على  الإملللارات  بها  تتمتع  التي  الكبرية  املكانة 
و�سالمة  �سحة  على  واحلفاظ  حلماية  تتخذها  التي  الإجلللراءات  كافة  يف 

اجلميع مواطنني ومقيمني و�سائحني.
جماهريي  بح�سور  حظيت  التي  لالأندية،  العامل  كاأ�س  يف  كانت  البداية 
مكثف يف جميع مبارياتها، على �ستادي حممد بن زايد بنادي اجلزيرة، واآل 
اجلماهريي  احل�سور  عدد  جتللاوز  فقد  اأبوظبي،  يف  الوحدة،  بنادي  نهيان 
التي اأقيمت على مدار 10 اأيام فقط،  الل8  األف متفرج يف مبارياتها   135
ح�سروا من جميع اأنحاء العامل ومن الداخل الدولة ، وكانت اأكرث املباريات 
ح�سورا يف اليوم اخلتامي الذي اأقيم يوم ال�سبت املا�سي، وهو الذي تزامن 
�سمح  الذي  الأمللر  ال�ستيعابية،  الطاقة  القيود على  الغاء  مع �سدور قرار 
مباراتني،  اإقللامللة  اليوم  ذلللك  �سهد  حيث  ممكنة،  ن�سبة  باأق�سى  باحل�سور 
ال�سعودي،  والللهللالل  امل�سري  الأهلللللي  بني  الثالث  املركز  حتديد  يف  الأوىل 
الإجنليزي  ت�سيل�سي  فريقي  جمعت  التي  البطولة  نهائي  كانت  والثانية 
الل  على  قارب  جماهريياً  ح�سورا  مبفردها  و�سهدت  الربازيلي،  وباملريا�س 

األف متفرج.  33
وتللكللرر امل�سهد مللع نللوعلليللة اأخللللرى مللن الللريللا�للسللات غللري كلللرة الللقللدم، حيث 
ا�ست�سافت دبي البطولة العربية لكرة ال�سلة للمنتخبات على �سالة ال�سيخ 
را�سد بن حمدان بنادي الن�سر، مب�ساركة 7 منتخبات عربية، خالل الفرتة 
املللبللاريللات بح�سور  واأيلل�للسللا حفلت جميع  فللربايللر احللللايل،   16 اإىل   8 مللن 

وبعد �سدور  البطولة  املراحل احلا�سمة من  مع  جماهري لفت، وحتديداً 
القرار، وتبلورت ال�سورة يف املباراة النهائية التي جمعت املنتخبني اللبناين 
اآلف   3 عن  يزيد  مبا  املغطاة  ال�سالة  مدرجات  اكتظت  حيث  والتون�سي، 

متفرج، وهو رقم غري م�سبوق يف مثل هذه املباريات.
وا�ستمر م�سهد الإبهار مع لعبة ثالثة عاملية وهي التن�س، حيث ت�ست�سيف 
دبي حالياً بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س، خالل الفرتة من 14 اإىل 26 
 14 الفرتة من  ال�سيدات خالل  ببطولة  مناف�ساتها  د�سنت  والتي  فرباير 
حتى 19 من ال�سهر احلايل، و�سهدت العديد من املباريات ح�سورا مكثفاً 
العام  ماألوفا  يكن  بدبي، يف م�سهد مل  احلللرة  ال�سوق  يف مدرجات مالعب 
املا�سي، والتي اأقيمت فيه البطولة يف ظل ح�سور جماهريي مقيد ب�سبب 

اجلائحة.
ال�ستيعابية  الطاقة  رفللع  عللن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت  وبعدما 
الوطنية  الهيئة  قلللرارات  مللع  % متا�سياً   100 بن�سبة  املللبللاريللات  حل�سور 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واإعالن اللجنة العليا لإدارة الأزمات 
والكوارث يف دبي، ت�سجعت اللجنة املنظمة على طرح املزيد من التذاكر ما 
اأبرز الالعبني  �سمح و�سي�سمح لع�ساق هذه الريا�سة من ح�سور مناف�سات 

العامليني وامل�سنفني الأوائل عاملياً يف لعبة التن�س.

بخطى ثابتة نحو التعايف من اجلائحة.. مالعبنا 
كاملة العدد يف 2022 

بح�شور الفال�شي.. »قمة دبي« حت�شم ت�شكيل جمل�س اإدارة الحتاد العربي لكرة ال�شلة برئا�شة القرقاوي

ريا�شات البحر وال�شيد بال�شقور.. موروث �شعبي يعزز الهوية الوطنية
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الفجر الريا�ضي

بعدما كان يحلم بالثالثية، بات ريال مدريد مهدداً ب�سياع كل �سيء يف غ�سون اأ�سابيع معدودة ما يجعل فريق املدرب الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي 
مطالباً بتدارك الو�سع اعتباراً من مباراته ال�سبت �سد �سيفه األفي�س يف املرحلة اخلام�سة والع�سرين 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 الكاأ�س يف اأوائل ال�سهر 
احلايل بخ�سارته اأمام اأتلتيك بلباو )�سفر1-(، ثم خ�سر الثالثاء الف�سل الأول من مواجهته مع باري�س �سان جرمان الفرن�سي يف 

ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك عقب تعادل خميب مع فياريال يف املرحلة املا�سية.
واملقلق بالن�سبة للنادي امللكي لي�س خ�سارته اأمام �سان جرمان بهدف �سجله الأخري يف الوقت القاتل، بل الطريقة التي لعب فيها 
رجال اأن�سيلوتي والهيمنة املطلقة التي فر�سها م�سيفه يف لقاء اأ�ساع خالله الأرجنتيني ليونيل مي�سي ركلة جزاء لنادي العا�سمة 

الفرن�سية لو �سجلها كانت �ستجعل على الأرجح مهمة ريال �ساقة جداً اإياباً.
وبعد تعرثه ال�سلبي يف املرحلة املا�سية اأمام فياريال، يجد ريال نف�سه متقدماً يف ال�سدارة بفارق اأربع نقاط فقط عن اإ�سبيلية الثاين، 

وبالتايل �سيكون اخلطاأ اأمام األفي�س ال�سبت على اأر�سه مكلفاً جداً لفريق اأن�سيلوتي.
على الورق، من املفرت�س األ يواجه ريال �سعوبة يف تخطي عقبة �سيٍف مني حتى الآن بل14 هزمية ما جعله قابعاً يف املركز الثامن 

ع�سر بفارق اأربع نقاط عن منطقة الأمان.
وباإمكان ريال ال�سبت العتماد على هدافه الفرن�سي كرمي بنزمية الذي عاد اليه الثالثاء �سد �سان جرمان و�سارك منذ البداية قبل 
ا�ستبداله يف الدقائق الأخرية، وذلك بعد تعافيه من اإ�سابة يف الفخذ تعر�س لها خالل التعادل مع اإلت�سي )2-2( يف 23 كانون 

الثاين-يناير حني اأ�ساع اأول ركلة جزاء له يف الدوري الإ�سباين.
وعقب الهزمية يف باري�س التي جعلت النادي امللكي حتت وابل انتقادات و�سخرية ال�سحافة الإ�سبانية، اأقر اأن�سيلوتي اأنه 
"عانينا على كافة امل�ستويات. لقد عانى اجلناحان ولعبو الو�سط من �سغط هائل وعجزوا عن مترير الكرات... 

القليل من الكرات و�سلت اىل اأ�سين�سيو، فيني�سيو�س وكرمي".
نكون  مل  باري�س(  )يف  هنا  لكن  عالياً،  علينا  ُي�سَغُط  حني  النوع  هللذا  من  م�ساكل  نواجه  ل  نحن  "عادة  وتابع   
وحيد يف  فوز  �سوى  يحقق  الللذي مل  األفي�س  �سد  ال�سبت  مباراة  ال�ستفادة من  اأن�سيلوتي  و�سيحاول  موفقني". 
الللروح اىل لعبيه وحماولة  املا�سية �سد فالن�سيا )2-1(، لكي يعيد  املرحلة  الأخللرية وكللان يف  الل14  املراحل 
اإ�سبانيول  اإ�سبيلية الذي ي�سافر بدوره اىل كاتالونيا ملواجهة  النقاط الأربع بينه وبني  اأقله على فارق  الإبقاء 

الأحد باحثاً عن موا�سلة �سحوته.
وجنح النادي الأندل�سي يف املرحلة املا�سية يف العودة اىل �سكة النت�سارات على ح�ساب اإلت�سي )-2�سفر( بعد 
�سل�سلة من ثالثة تعادلت متتالية يف الدوري �سبقها خروجه من ثمن نهائي الكاأ�س على يد جاره ريال بيتي�س 
الفا�سل  الإق�سائي  امللحق  بانت�سار يف ذهاب  اإلت�سي  الفوز على  املدرب خولن لوبيتيغي  واأتبع فريق   .)2-1(

مل�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" اخلمي�س على دينامو زغرب الكرواتي )1-3(.
وبعد لقاء اإ�سبانيول ومن ثم دينامو زغرب اإياباً، �سيكون اإ�سبيلية اأمام مواجهة هامة الأحد املقبل على اأر�سه 

�سد ريال بيتي�س الذي يحتل املركز الثالث بفارق 7 نقاط عن جاره الأندل�سي الثاين.
ا�ستثنائياً بكل ما للكلمة من معنى، لي�س ب�سبب مركزه الثالث يف الدوري وح�سب، بل  ويقدم بيتي�س مو�سماً 
لأنه بلغ اأي�ساً ن�سف نهائي الكاأ�س حيث فاز ذهاباً 2-1 خارج ملعبه على خ�سمه ملباراة ال�سبت يف معقله رايو 
فايكانو. وقطع بيتي�س اأي�ساً �سوطاً كبرياً نحو التاأهل اىل ثمن نهائي "يوروبا ليغ" بفوزه اخلمي�س يف ذهاب 

امللحق الإق�سائي على م�سيفه زينيت �سان بطر�سبورغ الرو�سي 2-3.
-2005 مو�سم  منذ  الأوىل  للمرة  اأوروبللا  اأبطال  دوري  يف  للم�ساركة  بيتي�س  اأمللام  قائمة  الفر�سة  وتبدو 

اأنه يحتل املركز الثالث بفارق 4 نقاط عن كل من العمالقني بر�سلونة الرابع واأتلتيكو مدريد  2006 مبا 
اأمام  اأر�سه  على  بخ�سارته   21 املرحلة  من  املوؤجلة  مبباراته  الأربعاء  فرط  الذي  اللقب  وحامل  اخلام�س 

ليفانتي �سفر1-.
وبعد تعرثين يف الدربي �سد اإ�سبانيول 2-2 يف املرحلة املا�سية واخلمي�س على اأر�سه �سد نابويل الإيطايل 
ذهاب امللحق الإق�سائي مل�سابقة "يوروبا ليغ"، يخو�س بر�سلونة الأحد اختباراً �سعباً خارج ملعبه  يف   1-1
�سد فالن�سيا مع الأمل باأن يبقى فريق املدرب ت�سايف هرناندي�س متم�سكاً مبركزه الرابع الأخري املوؤهل اىل 

دوري الأبطال املو�سم املقبل.
ول يواجه بر�سلونة تهديداً فقط من اأتلتيكو الذي يحل ال�سبت �سيفاً على اأو�سا�سونا التا�سع، بل اأن ريال 
�سو�سييداد املت�سدر ال�سابق و�ساد�س الرتتيب حالياً ل يتخلف عنه �سوى بفارق نقطة قبل خو�سه الأحد 

دربي البا�سك �سد اأتلتيك بلباو الثامن.
الرئي�سي"  "الهدف  املجموعات، هو  دور  املو�سم من  الفريق هذا  ودعلله  الللذي  الأبطال  دوري  والعودة اىل 
ت�سكل  ليغ(  )يوروبا  امل�سابقة  "وهذه  نابويل، م�سيفاً  �سد  املخيب  التعادل  ع�سية  اأفللاد  ما  بح�سب  لت�سايف 

فر�سة اإ�سافية لتحقيق ذلك".
واأردف "هناك طريقان لتحقيق ذلك، اإما عرب الدوري الإ�سباين اأو عرب م�سابقة يوروبا ليغ" التي يتاأهل 

بطلها مبا�سرة اىل دوري الأبطال.
اأن  ليغ" ل�سيما  "يوروبا  بر�سلونة �سعبة يف  باتت مهمة  نابويل،  اأر�سه �سد  على  ذهاباً  التعادل  بعد  لكن 
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 "ل ليغا" البوابة الوحيدة اأمام "بالوغرانا" للعودة اىل حيث ينتمي، 

اىل دوري الأبطال.

يريد مان�س�سرت �سيتي تعميق جراح 
اإيقاف �سل�سلة  اإىل  ال�ساعي  توتنهام 
ملللن اللللهلللزائلللم اأ�للللسللللّرت بلللاآملللالللله يف 
اإحدى بطاقات دوري  املناف�سة على 
ي�ست�سيفه  عندما  اأوروبلللللا،  اأبللطللال 
ال�ساد�سة  املللللرحلللللللللة  يف  الللل�لللسلللبلللت 
والع�سرين من بطولة اإنكلرتا لكرة 

القدم.
و�لللسلللقلللط فللللريللللق �لللسلللملللال لللللنللللدن يف 
ملللبلللاراتلللني تلللواللللًيلللا علللللى ملللللعللبلله يف 
الللللللدوري اأملللللام �للسللاوثللمللبللتللون 3-2 
ليبقى يف  وولفرهامبتون �سفر2-، 
نقطة   36 بر�سيد  الللثللامللن  املللركللز 
يونايتد  ملللانلل�للسلل�للسللرت   43 ملللقلللابلللل 
اللللرابلللع، اآخللللر امللللراكلللز املللوؤهلللللة اىل 
البطولة القارية الأم، لكن توتنهام 
ميلك ثالث مباريات موؤجلة بينها 

واحدة مع جاره اأر�سنال ال�ساد�س.
الإيطايل  توتنهام  مللدرب  يخف  مل 
الآونة  نتائج فريقه يف  �سخطه من 
الخلللرية ووجلله انللتللقللاًدا مبطًنا اىل 
اىل  ملل�للسللرًيا  اللللنلللادي  اإدارة  جمل�س 
ما  يف  الللفللريللق  "اإ�سعاف"  مت  اأنلللله 
يتعلق باإبرام ال�سفقات خالل فرتة 

النتقالت ال�ستوية.

عللن خدمات  تخلى  تللوتللنللهللام  وكلللان 
تانغي  الللفللرنلل�للسللي  و�لللسلللطللله  لعلللللب 
الأرجنتيني  وزملليللللله  نللدومللبلليلللللي 
�للسللللل�للسللو علللللى �سبيل  للللو  جللليلللوفلللاين 
العلللللارة، يف حللني انلل�للسللم ديلللللي اآيل 
املقابل،  يف  ايللفللرتللون.  اىل  ر�للسللمللًيللا 
حللل�لللسلللل الللللفللللريللللق علللللللللى خللللدمللللات 
بنتانكور  رودريلللغلللو  الأوروغللللويللللاين 
وال�سويدي ديان كولو�سيف�سكي من 

يوفنتو�س اليطايل.
�سبكة  مع  كونتي يف حديث  واعترب 
يف  كلللان  اأنلللله  اليللطللاللليللة  "�سكاي" 
حللاجللة اإىل لعللبللي خلللربة مللن اأجل 
املناف�سة بجدية على مركز يف دوري 

البطال.
لن تكون مهمة كتيبة كونتي �سهلة 
لإيللقللاف زحف  الحتلللاد  ملعب  على 
الحتفاظ  نللحللو  �سيتي  مان�س�سرت 
�سنوات  اآخر خم�س  الرابع يف  بلقبه 
مباراة   15 يف  يللخلل�للسللر  مل  واللللللذي 
انت�ساًرا   14" الللللدوري  يف  تللوالللًيللا 

وتعادل".
مباراة  خ�سر  اللللذي  �سيتي  ويللدخللل 
�سفر1-  تللوتللنللهللام  اأملللللام  اللللذهلللاب 
الللللللدوري  مللللن  الوىل  امللللرحلللللللة  يف 

املا�سي  اآب-اأغللل�لللسلللطللل�لللس  يف  املللحلللللي 
نونو  اللللللربتلللللغلللللايل  كلللللللان  عللللنللللدمللللا 
اإ�سبرييتو �سانتو مدرًبا له، منت�سًيا 
نحو  عمالقة  خللطللوة  خطا  اأن  بعد 
بلوغ ربع نهائي دوري اأبطال اوروبا 
خلللارج ملعبه على  اللل�للسللاحللق  بللفللوزه 

بخما�سية  الللربتللغللايل  �للسللبللورتلليللنللغ 
نظيفة الثالثاء.

ويللخللو�للس للليللفللربللول الللثللاين بفارق 
مباراة موؤجلة مباراة  مع  نقاط   9
نوريت�س،  �سيفه  �سد  ن�سبًيا  �سهلة 
ال�سغط  ملوا�سلة  الذيل،  فرق  اأحللد 

على مان�س�سرت �سيتي.
وتللعللر�للس للليللفللربللول للل�للسللربللة قوية 
ديوغو  الربتغايل  جناحه  باإ�سابة 
جلللللوتلللللا، ثللللللاين اأفلللل�للللسللللل هلللللللداف يف 
اللللللدوري، خلللالل امللللبلللاراة �للسللد اإنرت 
البلللللطلللللال  دوري  يف  اليلللللللطلللللللايل 

بالتواء يف كاحله منعه من امل�ساركة 
يف ال�سوط الثاين من املواجهة التي 
انتهت بفوز النادي الإنكليزي خارج 

ملعبه بهدفني نظيفني الأربعاء.
لكن امللللدرب الأمللللاين يللورغللن كلوب 
ب�سخ�س  اجللللاهلللز  اللللبلللديلللل  ميلللللك 

املنتقل  ديللا�للس  لللويلل�للس  الللكللولللومللبللي 
قادًما  املللا�للسللي  ال�سهر  الللفللريللق  اىل 
من بورتو الربتغايل مقابل 37.5 

مليون جنيه ا�سرتليني.
واأعللللللللرب كلللللللوب عللللن اإعلللجلللابللله مبا 
�ساهده حتى الآن من ديا�س، قائاًل 
بعد م�ساركته احتياطًيا �سد لي�سرت 
الأوىل،  ملللبلللاراتللله  "كانت  �للسلليللتللي 
املباريات  اأف�سل  اإحللدى  كانت  لكنها 
الللتللي اأ�للسللاهللدهللا ملللن لعلللب جديد 
�سجيته  بللدا على  لأنللله  �للسللدق،  بكل 

متاًما".
الأوىل  مباراته  كانت  "لكنها  وتابع 
اأن نكت�سف كيف  فقط ويبقى علينا 
�سيتاأقلم مع العمل املكثف وكل هذه 
املمتاز.  بللالللدوري  اخلا�سة  الأملللور 

ل�سنا يف عجلة من اأمرنا".
ويحل ت�سل�سي بطل العامل لالأندية 
الربازيلي  باملريا�س  على  فوزه  بعد 
2-1 بعد التمديد ال�سبوع املا�سي 
يف اأبللللوظللللبللللي، �لللسللليلللًفلللا علللللللى جللللاره 

كري�ستال بال�س.
الخرية  التجربة  املللبللاراة  و�ستكون 
لت�سل�سي قبل موقعة ليل يف فرن�سا 
الثالثاء  البللللطللللال  دوري  �للسللمللن 

رابطة  كللللاأ�للللس  نلللهلللائلللي  ثللللم  امللللقلللبلللل، 
27 احلايل  املللحللرتفللة يف  النللديللة 

�سد ليفربول على ملعب وميبلي.
�سيًفا  يللونللايللتللد  مان�س�سرت  ويللحللل 
على جاره اللدود ليدز ال�ساعي اىل 
الفتتاحية  مباراته  خل�سارته  الثاأر 
 ،1-5 احللللملللر  الللل�لللسللليلللاطلللني  اأملللللللام 
األعاب الخري  بينها ثالثية ل�سانع 

الربتغايل برونو فرناندي�س.
مان�س�سرت  مللرمللى  حللار�للس  واأعلللللرب 
خيا  دي  دافلليللد  الإ�للسللبللاين  يونايتد 
عن عدم ر�ساه عن نتائج فريقه يف 
الآونة الخرية، ل �سيما بعد اخلروج 
مللن كللاأ�للس اإنللكلللللرتا بللاخللل�للسللارة على 
امل�ستوى  اأمام ميدلزبره من  ملعبه 
بركالت  "ت�سامبيون�سيب"  الللثللاين 
علينا  يتعني  "كان  بقوله  الرتجيح 
اأهمية  اأكلللرث  اأملللور  نللحللارب على  اأن 
الللوقللت احلايل".  بلله يف  نللقللوم  ممللا 
املنطقي  اللللهلللدف  "لكن  واأ�للللسللللاف 
حالًيا هو احتالل املركز الرابع لأنه 

يف غاية الأهمية بالن�سبة اإلينا".
مع  اللل�للسللاد�للس  اأر�للسللنللال  وي�ست�سيف 
جاره  ا  اأي�سً موؤجلة  مباريات  ثالث 

برنتفورد.

مان�ش�شرت �شيتي لتعميق جراح توتنهام 

�مللكي لتد�رك �لو�شع قبل �شياع كل �شيء 

اخلطاأ ممنوع للريال اأمام األفي�س بالدوري الإ�شباين

اليوم انطالق مناف�شات مهرجان 
ال�شيخ زايد للمحامل ال�شراعية 

على كورني�س اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�سباق  مناف�سات  ال�سبت  اللليللوم  ظهر  بعد  والن�سف  الثانية  عند  تنطلق 
مهرجان ال�سيخ زايد للمحامل ال�سراعية فئة 22 قدماً، الذي ينظمه نادي 
اأبوظبي للريا�سات البحرية. وي�سارك يف املناف�سات جمموعة من البحارة 
ال�سباب على منت ما يقرب من خم�سني حمماًل �سراعياً، يت�سابقون مل�سافة 

ثمانية اأميال بحرية.
ويعد ال�سباق اجلولة الأوىل لهذه الفئة ل�سيما واأنه ياأتي كثالث �سباقات 
60 قدماً،  الرتاث البحري للنادي بعد �سباقي مهرجان ال�سيخ زايد فئة 
و"غنا�سة" لفئة 60 اأي�ساً. واأغلق نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية باب 
الت�سجيل للراغبني يف امل�ساركة ظهر الأربعاء املا�سي، فيما تقام املناف�سات 
وفق الإجراءات الحرتازية املتبعة للحد من انت�سار فريو�س كورونا. و�سهد 
�سباقا "مهرجان ال�سيخ زايد" و"عنا�سة" لفئة 60 قدماً م�ساركة كبرية 
والأعلللللى من حيث قيمة  الأكللرب  الفئة هي  هللذه  واأن  البحارة ل�سيما  من 
اجلوائز املالية، حيث مت تخ�سي�س 4 ماليني درهم جوائز للفائزين يف كل 

�سباق من �سباقات فئة الل 60 قدماً.

"مهمة  اأمامه  "فريقه  اإن  روزه،  ماركو  دورمتوند  برو�سيا  مللدرب  قال 
�سعبة" يف اإياب ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد خ�سارته 4-2 

على اأر�سه اأمام رينجرز الإ�سكتلندي".
اإدونا بارك لينتزع  باإ�ستاد �سيغنال  و�سعق رينجرز م�سيفه وجماهريه 

تقدماً مريحاً قبل مباراة الإياب الأ�سبوع املقبل.
دفاعية وهجومية يجب  يعاين من م�ساكل  اأن فريقه  اإىل  روزه  واأ�سار 
الأول ومل نعرث  ال�سوط  الهجوم يف  يف  �سيئاً  نفعل  "مل  واأ�ساف  حلها. 
على م�ساحات. ال�سيناريو ملباراة الإياب اأ�سبح �سعباً. خ�سرنا على اأر�سنا 

ي�ساعدنا.  الأر�للس رمبا  الهدف خارج  اإلغاء قاعدة  بفارق هدفني. لكن 
تعوي�س فارق الهدفني يف اإبروك�س �سيكون مهمة �سعبة. �سن�ستعد على 

اأمل ا�ستغالل الفر�س التي �ستتاح لنا".
وكال مدرب رينجرز جيوفاين فان برونكهور�ست، املديح لفريقه لكنه 

�سدد على اأن التاأهل مل ُيح�سم بعد.
"كانت ليلة رائعة لكنها ليلة واحللدة فقط. مل  وقال مدرب الهولندي 
الأ�سبوع  اأداء جيد  اأنلله يجب تقدمي  نللدرك  بعد وهو ما نريده.  نتاأهل 

املقبل".

املالعب  الغياب عن  احتمال  ديفي�س  انتوين  ليكرز  اأجنلي�س  لو�س  يواجه جنم 
لفرتة 4 اأ�سابيع على الأقل بعد اإ�سابة يف �ساقه كما اأفادت تقارير عدة.

وك�سفت اأكرث من و�سيلة اإعالمية اأمريكية باأن ديفي�س الذي خرج خالل مباراة 
اعادة  ان  اىل  القدم، م�سرية  بالتواء يف  الأربللعللاء، م�ساب  يوتا جاز  فريقه �سد 
تقييم حلالته ال�سحية مقررة بعد اربعة ا�سابيع ما يعني باأن فرتة غيابه �ستكون 

اأطول من ذلك.
و�سبق لديفي�س اأن غاب عن ليكرز لل17 مباراة متتالية بني نهاية كانون الأول-

الرابط اجلانبي لركبته  التواء يف  الثاين-يناير ب�سبب  واأواخر كانون  دي�سمرب 
الي�سرى. و�سجل ديفي�س الذي �سارك يف مباراة كل النجوم 8 مرات يف م�سريته، 

معدل مقداره 23.1 نقطة و9.7 متابعات يف املباراة الواحدة هذا املو�سم.

يف  تللوازنلله  ا�ستعادة  يللحللاول  الللذي  لليكرز  كبرية  �سربة  ديفي�س  غياب  ويعترب 
املنطقة الغربية هذا املو�سم حيث ميلك 27 انت�سارا مقابل 31 هزمية، ليحتل 
"بالي  الإق�سائية  الأدوار  يف  مبا�سرة  للم�ساركة  يوؤهله  ل  الذي  التا�سع  املركز 
اأوف"، بل �سي�سطر اىل خو�س ملحق يجمع اأ�سحاب املراكز من 7 اىل 10 يف 

كل من املنطقتني، للحاق باأ�سحاب املراكز ال�ستة الأوىل.
لكن ما زال اأمام ليربون جيم�س ورفاقه يف ليكرز 24 مباراة من اأجل حماولة 
اأوف  البالي  اىل  والتاأهل  املنطقة  الأوىل يف  ال�ستة  املراكز  اأحللد  احل�سول على 
اأيللام اعتباراً من اجلمعة ب�سبب مباراة كل   10 الللدوري ملدة  مبا�سرة. ويتوقف 
النجوم "اأول �ستار" ال�سنوية التقليدية التي جتمع فريق ليربون جيم�س بفريق 

كيفن دورانت.

مدرب دورمتوند: اأمامنا »مهمة �شعبة« بعد 
اخل�شارة الثقيلة اأمام رينجرز

اإ�شابة اأنتوين ديفي�س تبعده 4 اأ�شابيع 



احتجاج داخل حو�س جاكوزي 
يف درجلللات حلللرارة �للسللديللدة الللللربودة وو�للسللط عللدد مللن ال�ساحنات 
داخل  احتجاجاً  كنديان  نظم  احتجاج،  �سعارات  حتمل  ولفللتللات 
حو�س جللاكللوزي بللاأحللد �للسللوارع اأوتلللاوا يللوم  اأملل�للس الأول اخلمي�س 
لكورونا،  امللل�للسللادة  اللللللقللاحللات  بتلقي  الإللللللزام  بللاإلللغللاء  للمطالبة 
وو�لللسلللع الللكللمللامللات للللللوقللايللة مللنلله. فللقللد جللللل�للس املللحللتللجللان جلللان-
بالكامل،  ا�سميهما  عن  الك�سف  رف�سا  اللذان  وجابرييل،  فيليب 
حذرت  حيث  اأوتللللاوا،  و�سط  يف  للنقل  قابل  �ساخن  مللاء  حو�س  يف 
ال�سرطة متظاهرين من اتخاذ اإجراء "و�سيك" لف�س احتجاجهم 
بالعا�سمة وبداأت عمليات احتجاز لإنهاء اأزمة قال رئي�س الوزراء 
جان- وقللال  العامة.  ال�سالمة  تهدد  اإنها  تللرودو  جا�سنت  الكندي 
للعامل  لنظهر  �سالم  ال�سالم..  ن�سنع  جاكوزي  يف  "نحن  فيليب 
كله كيف �سيحتج الكنديون.. ب�سالم". واأ�ساف "نحن متظاهرون 
لدعم  بال�ساحنات  ا�ستعننا  هللنللا.  قللانللوين  ب�سكل  هللنللا..  �سلميون 
احلرية واإنقاذ الأطفال من التطعيم ومن و�سع الكمامات". وقال 

جابرييل "لقد فزنا بالفعل".

وفاة الطفل العالق يف بئر اأفغان�شتان 
اأعلللللن ملل�للسللوؤولللون علللدة يف حللركللة طللالللبللان  اأملل�للس اجلللمللعللة وفاة 
الطفل العالق منذ الثالثاء يف بئر عميقة وجافة يف جنوب �سرق 
اأفغان�ستان. وكتب اأن�س حقاين امل�ست�سار الكبري يف وزارة الداخلية 
يف تغريدة اأن الطفل حيدر "غادرنا اإىل الأبد. اإنه يوم حداد وحزن 
جديد لبالدنا". واأكد عبد اهلل عزام �سكرتري نائب رئي�س الوزراء 

عبد الغني بارادار يف تغريدة اأي�سا "رحل حيدر عنا".
و�سقط الطفل الأفغاين حيدر الثالثاء يف قاع هذه البئر الرتابية 
يف قرية �سوكاك بولية زابل على بعد 400 كيلومرت جنوب غرب 
�سباح  الطفل  موقع  النقاذ  فرق  عنا�سر  وبلغ  كابول.  العا�سمة 
اجلمعة. وكان ل يزال على قيد احلياة لدى و�سولهم اإليه اإل ان 
"الو�سع مل يكن جيدا" وكان ينبغي اأن "يتلقى العالج يف املوقع" 
اهلل  اأحللمللد  طالبان  حكومة  با�سم  م�ساعد  متحدث  قللال  مللا  على 
املغرب  واثللق. ويذكر احلللادث مبا حدث مطلع �سباط-فرباير يف 
حيث �سقط الطفل ريان "خم�س �سنوات" يف قاع بئر جافة وُعرث 
عليه ميًتا بعد خم�سة اأيام من جهود �ساقة بذلتها فرق الإنقاذ، يف 
املغرب والعامل. وقللال احلللاج عبد  اأثللارت تعاطفا كبريا يف  حادثة 
الطفل  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  حيدر  جللد  عاما"   50" الللهللادي 
"م�ساعدة" بالغني على حفر  بينما كان يحاول  �سقط يف احلفرة 

بئر جديدة يف هذه القرية التي تعاين من اجلفاف.

النريان حتا�شر 237 راكبا يف عر�س البحر
 237 وتقل  الإيطايل  العلم  ترفع  �سفينة  اندلع حريق على منت 
راكبا واأفراد الطاقم البالغ عددهم 51 يف البحر الأيوين، خالل 
رحلة بني ميناء اإيغومينيت�سا اليوناين )�سمال غرب( وبرينديزي 
اأم�س  اليونانية  املوانئ  اأعلنت �سرطة  اإيطاليا(، بح�سب ما  )�سرق 

اجلمعة.
حتى  �سحايا  �سقوط  ي�سجل  مل  بللاأنلله  الأوللليللة  املعلومات  وتفيد 

الآن.
اأوليمبيا"  "يوروفريي  ال�سفينة  قبطان  اإن  نف�سه  امل�سدر  وقللال 
3 زوارق دورّيللة و3  اإر�سال  القارب، ومّت  الركاب مغادرة  طلب من 
احلادث  ووقلللع  ال�سفينة.  مللوقللع  اإىل  اللل�للسللواحللل،  خلللفللر  قللاطللرات 
04:30 )01:30 ت غ( قبالة ال�سواحل ال�سمالية  حواىل ال�ساعة 
جلزيرة كورفو اليونانية، بني اليونان واألبانيا، كما اأو�سح م�سوؤول 

يف املكتب الإعالمي خلفر ال�سواحل لوكالة فران�س بر�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�شا: كويكبان يقرتبان من الأر�س خالل اأيام
قالت وكالة الف�ساء الأمريكية )نا�سا( اإن كويكبني �سيمران بالقرب من الأر�س هذا ال�سهر. واأكدت اأن اأحدهما هو 

كويكب كبري بحجم مبنى اإمباير �ستيت يف مدينة نيويورك، و�سيمر مع الأر�س يف 18 فرباير.
22 فرباير، وفقا ملوقع  الأر�للس يف  اأمريكية، ف�سيظهر على مللراأى �سكان  الآخللر، وهو بحجم ملعب كرة قدم  اأمللا 

تاميز". "�ساين�س 
80 األف كم  عن  تزيد  ب�سرعة  اجلمعة،  يوم  كوكبنا  من  BH7" بالقرب  و�سيحلق الكويكب املعروف با�سم "2022 

بال�ساعة.
واأ�سارت لنا�سا، اإىل اأن الكويكب الأول �سيقرتب من الأر�س يف حوايل ال�ساعة 9:45 م�ساء بتوقيت غرينت�س، و�سيبعد 

ما يقرب من �ستة اأ�سعاف امل�سافة بني القمر والأر�س.
ووفقا لتقديرات وكالة نا�سا، من غري املرجح اأن ت�سر الكويكبات الكبرية بالأر�س، لأنها تبعد مب�سافة اآمنة.

7:54 �سباحا بتوقيت غرينت�س،  ال�ساعة  يف  بالأر�س   "VF22  1999  )455176(" كما �سيمر الكويكب امل�سمى 
يوم الثالثاء 22 فرباير.

نظرا لأنه يقرتب من كوكبنا وهو �سخم نوعا ما، ُي�سنف الكويكب على اأنه "يحتمل اأن يكون خطريا"، ولكنه لن 
يقرتب من الأر�س كثريا ب�سكل يهدد الكوكب، بالرغم من الت�سنيف.
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�شقيقتان تطلقان عالمة مالب�س خا�شة
جنحت �سقيقتان اأ�سرتاليتان باإطالق عالمة مالب�س جتارية خا�سة بهما، 
يف الفرتة التي �سهدت فيها مدينة �سيدين املوجة الثانية من وباء كورونا، 

وحققتا جناحاً باهراً خالل فرتة وجيزة.
عاًما، خدمة فاليانو  اأطلقت ال�سقيقتان را�سيل، 30 عاًما، وكاتي فايل، 26 
�سارمة  لأواملللر  يخ�سعون  �سيدين  �سكان  كللان  بينما   2021 اأغ�سط�س  يف 

بالبقاء يف املنزل حيث كانت املدينة تكافح ثاين تف�سي لفريو�س كورونا.
وحققت جمموعتهما ال�ستوية التي تتميز بقلن�سوة باألوان جريئة وبدلت 
ريا�سية، جناًحا فورًيا مع اندفاع ع�ساق املو�سة اإىل متجرهم على الإنرتنت 
ل�سراء منتجات بقيمة 10000 دولر يف اليوم الأول. وقالت را�سيل ل�سحيفة 
ديلي ميل اأ�سرتاليا: " لقد فوجئنا بكمية الطلبات التي وردت اإلينا. وكنا 
ن�سرخ من الفرح. كنا جنل�س على الكمبيوتر املحمول اخلا�س بي ن�ساهد 

عدد املبيعات التي ازدادت ب�سكل ل ي�سدق”
وقد جاءت ال�سقيقتان اللتان مل يكن لديهما خربة �سابقة يف �سناعة الأزياء، 
بفكرة بيع املالب�س يف مار�س بينما كانت را�سيل تعاين من ك�سر يف الفخذ 
وتكافح من اأجل العثور على مالب�س مريحة يف ال�سارع. و�سرعان ما ح�سلت 
ال�سقيقتان على قاعدة معجبني بني الأ�سرتاليني الذين كانوا يتخلون عن 

مالب�س اخلروج من اأجل ارتداء القطع اليومية املريحة يف املنزل.

�شرطان حل�شور مهرجان اأو�شكار ال�شينمائي
احل�سور  �ستلزم  ال�سينما  وعلللللوم  فنون  اأكللادميلليللة  اأن  مطلع،  م�سدر  قللال 
تلقيهم  يثبت  ما  بتقدمي  مار�س،  يف  الأو�سكار  جوائز  من   94 الن�سخة  يف 
لتطعيم م�ساد لفريو�س كورونا، وما ل يقل عن اختبارين يظهران �سلبية 

الإ�سابة به.
وقال امل�سدر اإن املوؤدين واملقدمني يف اأرفع حدث مبجال ال�سينما مطالبون 
تلقي  يثبت  ما  تقدمي  يحتاجوا  لن  لكنهم  لالختبارات،  باخل�سوع  اأي�سا 

التطعيم.
و�ستتباين القواعد اخلا�سة بتغطية الوجه يف حفل توزيع اجلوائز الذي 

من املقرر عقده يف 27 مار�س وي�ست�سيفه م�سرح دولبي يف هوليوود.
فاملر�سحون للجوائز و�سيوفهم الذين �سيجل�سون يف املناطق املنخف�سة من 

امل�سرح لن ُيطلب منهم و�سع كمامات.
وقال امل�سدر اإنهم �سيكونوا جال�سني يف جمموعات اأكرث تباعدا من املعتاد. 

وي�سع امل�سرح 3317 �سخ�سا، فيما من املقرر دعوة 2500 للح�سور.
لأنهم  كمامات  و�سع  منهم  ُيطلب  قد  الأخلللرى  املقاعد  يف  اجلال�سني  اأمللا 

�سيكونون متقاربني.
ويت�ساوراملنظمون  اأجنلي�س  لو�س  بكوفيد19- يف  الإ�سابة  ترتاجع حالت 

مع م�سوؤولني حكوميني وخرباء يف الأمرا�س املعدية.
كانت �سحيفة نيويورك تاميز هي اأول من ن�سرت عن تلك القواعد.

ريهانا باملعطف نف�شه بعد 6 
�شنوات.. و�شعره خيايل!

الللعللامللليللة  ريهانا   الللفللنللانللة  اأعللللللادت 
باللون  لها  مميز  معطف  ارتللللداء 
الأحلللللملللللر بلللعلللد �لللسلللتلللة اأعلللللللللوام من 
ارتدائه للمرة الأوىل، وهو جاكيت 
الللفللرو وهلللو علللللى �سكل قلب.  مللن 
ارتلللدت ريهانا مالب�س  قللد  وكللانللت 
اأنها  األلللوان، مللع  ريا�سية مللن عللدة 
الأوىل يف عام  للمرة  ارتدته  كانت 
وتوب   Hot Short مللع   2016
الأ�لللسلللود. وظللهللرت ريهانا  بللاللللللون 
وهلللي ذاهللبللة للللللتللنللاول الللعلل�للسللاء مع 
اأمامها،  منتفخ  وبطنها  حبيبها، 
ون�سقت مع مالب�سها حذاء �سيفي 
املعطف  الأبلليلل�للس.  باللون  مفتوح 
وعندما   ،Saint Laurent مللن 
كان   ،2016 عام  ب�سرائه يف  قامت 

�سعره 15 األف دولر اأمريكي.

خوذة جديدة قابلة للطي
 Rocc اأطلقت �سركة بوزه اخلوذة

980 اجلديدة القابلة للطي.
واأو�لللسلللحلللت اللل�للسللركللة الأمللللانللليلللة اأن 
الألياف  بج�سم من  اخلللوذة متتاز 
حاجب  على  وت�ستمل  الزجاجية، 
مقاوم  �سفاف  وواق  مدمج  �سم�س 
باإجراء  ا�ستبداله  ميكن  للخد�س، 

ب�سيط ودون اأدوات اأو معدات.
قابلة  بللبللطللانللة  اخلللللللوذة  وتللتللمللتللع 
كما  التنظيف،  اأو  للغزل  لللالإزالللة 
ميكن اإزالة و�سادات اخلد ب�سرعة. 
وحتتوي اخلوذة على نظام تهوية 
منطقتي  علللللللى  للللللتللعللديللل  قلللابلللل 

الذقن واأعلى الراأ�س.
 1590 تزن  التي  اخلللوذة،  وتتوفر 

غراماً، باألوان عدة، بل260 يورو.

كرثة العتذار يك�شف 
حقيقة �شخ�شيتك

النف�س  علللللللللم  جلللملللعللليلللة  قلللللاللللللت 
الذين  الأ�سخا�س  اإن  الربيطانية 
يللعللتللذرون كللثللريا ُيللعللتللربون "اأكرث 

دفئا واإخال�سا" من غريهم.
النف�س  علم  "جمعية  موقع  وذكللر 
بحثية  ورقلللللة  اأن  الربيطانية" 
النا�س  يحكم  كيف  جديدة وجدت 
يعتذرون  الللذيللن  الأ�سخا�س  على 
كلللثلللريا، وكللليلللف يللتللم الللتللعللامللل مع 

اعتذاراتهم.
واأو�لللسلللحلللت كللاريللنللا �لللسلللوملللان، من 
جللامللعللة بلليللتلل�للسللربغ وزمللللالوؤهللللا يف 
الورقة البحثية، اأن هناك اأ�سخا�سا 
متكرر،  وب�سكل  ب�سرعة  يعتذرون 
يعتذرون  ل  اآخللللرون  يللوجللد  بينما 

على الإطالق.
واأ�سافت: "وجدت نتائج بحثنا اأن 
با�ستمرار  يعتذر  الللذي  ال�سخ�س 
ينظر له كاأنه اأكرث دفئا واإخال�سا 
كما  يعتذر..  ل  الللذي  مللع  مقارنة 
تقدمي  يجيد  اللللذي  ال�سخ�س  اأن 
وملللللدرو�لللللس يعترب  اعللللتللللذار جللليلللد 

ماهرا يف التفاعل مع الآخرين".
اأنه  اإىل  اأيلل�للسللا  الللبللحللث  وتللو�للسللل 
عن  المتناع  الن�ساء  على  "يجب 
هذا  لأن  مللتللكللرر،  ب�سكل  العللتللذار 
كللفللاءتللهللن ويغرّي  يللقللو�للس  الأملللللر 
بها".  اإليهن  ينظر  التي  الطريقة 
هذا ون�سح اخلرباء بتجنب احل�سو 
غري  ومللربرات  تف�سريات  وتقدمي 
ذلك   لأن  العللتللذار،  �سرورية عند 

يقلل من معنى اعتذارك.

هدم ق�شر والد بيال 
وجيجي حديد

اأ�سدرت حمكمة اأمريكية الإذن بهدم ق�سر البليونري 
الأمريكي من اأ�سول فل�سطينية حممد حديد، ووالد 

عار�سَتي الأزياء جيجي و بيال حديد .
وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأّن حفارات 
بلغت  اللللذي  الق�سر  هللدم  بعملية  بلللداأت  ميكانيكية 

قيمته 100 مليون دولر اأمريكي.
التي  ال�سركة  ملل�للسللوؤويل  اأحللد  عللن  ال�سحيفة  ونقلت 
اأن  "ناأمل  قوله:  املحكمة  باأمر  الهدم  عملية  تتوىل 
الطابق  اإزالللة  الأ�سبوع من  هذا  نهاية  بحلول  ننتهي 
اأطول  وقتاً  املنزل  هدم  و�سي�ستغرق  للق�سر.  العلوي 

بكثري.
وكان جريان حممد حديد قد لحقوه ق�سائياً ل�سنني 
اإحدى  اأعلى  اأجل هدم ق�سره املبني على  طويلة من 
التالل، بعدما اأدى التدّرج غري القانوين "نقل اأطنان 
من الرتاب" اإىل جعل املنحدرات ال�سديدة التي �سّيد 

عليها غري م�ستقرة وُعر�سة لالنهيارات.

زفاف يتحول لعزاء بعد �شقوط 13 مدعوة يف بئر
بئر  �سقوطهن يف  بعد  امللراأة وفتاة م�سرعهن   13 لقيت 
عند ح�سورهن حفل زواج يف قريتهن �سمال الهند، وفق 

ما اأعلنت ال�سرطة الهندية اأول اأول اأم�س الأربعاء.
واأفاد اأخيل كومار امل�سوؤول يف �سرطة مقاطعة كو�سينجار 
باأوتار براد�س لل�سحافيني اأن ال�سحايا كن يجل�سن على 

لوح حديدي يغطي البئر، قبل اأن يهوي بهن.
البئر قدمية  اإن  راجالينغام  اأ�للس.  املقاطعة  قا�سي  وقللال 
احلديدي  الللغللطللاء  علللللى  املللجللمللوعللة  وزن  تللتللحللمللل  ومل 
حتت  و�سحقن  �سقطن  "ال�سحايا  اأن  م�سيفاً  فانهارت، 
الركام". وو�سف رئي�س الوزراء ناريندرا مودي احلادث بل 
"يدمي القلب"، وكتب على تويرت اأن الإدارة املحلية تقدم 
كل م�ساعدة ممكنة. وغالباً ما جتمع حفالت الزفاف يف 
الللهللنللد اأعلللللداداً كللبللرية مللن اللل�للسلليللوف، وبللعلل�للس احلفالت 
ميكن اأن ت�ستمر لأيام عدة. ويف 2017 لقي 24 �سخ�ساً 
الغربية  ال�سمالية  براجا�ستان  زفاف  حفل  يف  م�سرعهم 

عندما انهار جدار عليهم ب�سبب عا�سفة.

قر�س قاتل يفتك بربيطاين ويغلق �شواطئ اأ�شرتاليا
اأُغلقت عدة �سواطئ يف �سيدين اأم�س الأول اخلمي�س بعد 
ي�سبح،  كللان  بينما  قر�س  �سمكة  هجوم  يف  �سخ�س  مقتل 
اأول واقعة من نوعها ت�سهد �سقوط قتلى على  وذلك يف 

�سواطئ املدينة منذ ما يقرب من 60 عاما.
و�سهدت املناطق القريبة من موقع الهجوم ن�سر و�سائل 
بدون  طللائللرات  تنت�سر  فيما  القر�س،  اأ�سماك  ل�سطياد 
ل  القر�س  كللان  اإذا  ما  ملعرفة  امل�سوؤولون  �سعي  مع  طيار 

يزال يف املنطقة.
قر�س  �سمكة  الإنللرتنللت  على  ن�سر  فيديو  مقطع  واأظهر 
تهاجم �سخ�سا بعد ظهر الأربعاء قبالة �ساطئ ليتل باي 
على بعد حوايل 20 كيلومرتا من جنوب اأكرب مدينة يف 

اأ�سرتاليا وبالقرب من مدخل خليج بوتاين.
نيلي�ست،  �للسللاميللون  اأن  املحلية  الإعللللالم  و�للسللائللل  وذكلللرت 

البالغ من العمر 35 عاما، هو �سحية الهجوم الفتاك.
ال�ساطئ،  عن  بعيدا  ي�سبح  كان  الللذي  نيلي�ست،  اإن  وقيل 
اأنواع  اأخللطللر  وهللو  العظيم"،  الأبي�س  "القر�س  هاجمه 
على  يتدرب  كان  عندما  الأ�سفل،  العامل، من  القر�س يف 

ال�سباحة املحيطية ل�سباق خريي يف نهاية هذا الأ�سبوع.

باحثون ي�شممون اإن�شانًا خارقًا 
وفللنللانللني ومتخ�س�سني يف  اأطلللبلللاء  يلل�للسللم  فللريللق  تللعللاون 
ي�سمى  متحور  خللارق  اإن�سان  لت�سميم  ال�سيارات  حللوادث 
النجاة من  الللذي ميكنه  الوحيد  الإن�سان  غللراهللام، وهللو 

حادث �سيارة ت�سري ب�سرعة.
ومع عدم وجود رقبة، وعينني واأنف مرتخيني، و "مناطق 
جمعدة" يف جمجمته، وو�سائد هوائية بني كل �سلعني، 
للنجاة  الب�سر  يحتاجه  ما  هو  غللراهللام  ج�سم  �سكل  فللاإن 
ال�سوء  لت�سليط  اإن�ساء غراهام  ا�سطدام كبري. ومت  من 
على ه�سا�سة ج�سم الإن�سان عند ال�سفر يف ال�سيارات، وقد 
يف  �سينجو  لكنه  جمال،  م�سابقات  بللاأي  غللراهللام  يفوز  ل 
احلوادث. وعلى الرغم من مظهره الغريب، فاإن غراهام 
لي�س �سايبورغ اأو متحول من فيلم روائي طويل، بل هو 
بني  متوقع  غري  تعاون  خالل  من  اإن�ساوؤها  مت  منحوتة 

فنانني واأطباء ووكالة حكومية.

الفريو�شات والبكترييا تهاجمنا.. حتذير من العالج اخلطاأ
حتدث العامل كثريا خالل العامني املا�سيني 
كورونا،  جائحة  ظهور  بعد  الفريو�سات  عن 
حتى بات النا�س يعرفون اأن الفريو�س يكون 
اأنواع  جميع  ي�سبب  اأن  وميللكللن  مللرئللي  غللري 
اأغلبهم  يدركه  ل  ما  لكن  ال�سحية.  امل�ساكل 
اأن البكترييا لها نف�س هذه اخل�سائ�س.  هو 

فما الفرق اإذن بني الفريو�س والبكترييا؟
كائنات  الفريو�سات  "هيلث" اإن  موقع  وقال 
ت�سمى  وراثللليلللة  مللللادة  مللن  م�سنوعة  دقلليللقللة 
 ،)RNA اأو   DNA )اإملللا  الللنللووي  احلم�س 
وهي حماطة بكب�سولة بروتينية، م�سيفا اأنها 
ت�ستهدف اخلاليا احلية العادية وت�ستخدمها 
للتكاثر، مما قد يوؤدي اإىل "تلف اخلاليا اأو 

موتها، وهو ما يقود اإىل مر�س الإن�سان".
اأملللا الللبللكللتللرييللا، وفلللق امللل�للسللدر، فللهللي كائنات 
كل  على  حتتوي  اخللية  وحيدة  دقيقة  حية 
احلياة  وظللائللف  بجميع  للقيام  حتتاجه  مللا 

الإنلل�للسللان مليء  "ج�سم  وتللابللع:  الأ�للسللا�للسلليللة. 
بالبكترييا، بع�سها غري �سار، وبع�سها مفيد 
�سحة  على  حتافظ  التي  البكترييات  "مثل 
اأمعائك"، لكن هناك البكترييا ال�سارة، التي 

قد توؤدي اإىل املر�س، مثل الفريو�سات".
واأو�سح "هيلث" اأن الفرق بينهما يكمن يف اأن 
الفريو�س غري قادر على التكاثر ما مل يكن 
داخل خلية حية، بينما البكترييا قادرة على 
العي�س يف اأنواع خمتلفة من البيئات وتتكاثر 

بالعتماد على نف�سها.
فيوريتو،  تلللرييلللزا  قللالللت  اللل�للسللدد،  هلللذا  ويف 
املعدية  الأمللللرا�للللس  يف  متخ�س�سة  طللبلليللبللة 
لنغون  م�ست�سفى  يف  عائلية  عيادة  ومللديللرة 
النا�س  يت�ساءل  "عندما  نيويورك:  بجامعة 
يكون  والبكترييا،  الفريو�س  بني  الفرق  عن 
الأمر �سبيها مبقارنة الفرق بني ال�سر�سور 

و�سمك القر�س".

ثالث �شيد�ت يجل�شن  يف �شرفة من �حلديد �لزهر وقما�س د�نتيل للفنان كري�س بوردن ، يف �ليوم �الأول من معر�س 
Frieze Los Angeles ، وهو معر�س فني دويل ر�ئد يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.� ف ب

م دعوى ق�شائية �شد جويل بيت يقدرّ
قدم املمثل  براد بيت  دعوى ق�سائية �سد طليقته  اأجنيلينا جويل  ب�سبب �سفقة عمل وقعتها 

منذ اأ�سهر.
وعقدا   ،2008 عللام  من  ابللتللداًء  خلمر   Miravel �سركة  يف  غالية  ح�سة  امتلكا  قد  وكانا 

اتفاقية على عدم بيع اأحدهما حل�سته دون اإذن من الآخر.
ويف الدعوى الق�سائية التي رفعها بيت، يتهم جويل اأنها باعت ح�ستها يف ال�سركة يف اأكتوبر 

2021 دون علمه واأنها مدينة له بحق املعرفة قبل البيع.
كما اأكد موقع The Blast اأن براد يزعم اأن اأجنيلينا باعت ح�ستها وهي على علم اأن 

املالك اجلدد قد ي�سيطرون على ال�سركة باأكملها على الرغم من تاأ�سي�سه لها.
العي�س يف منزله اخلا�س،  ي�سلب منه حق  الأ�سهم قد  بيع  اأن  براد  ا  اأي�سً ويزعم 

التي  ال�سركة  الإ�سراف على  الغالبة، ومينعه من  الذي كان جزًءا من احل�سة 
ا�ستثمر فيها مباليني الدولرات حتى بعد اأن توقفت جويل عن ال�ستثمار.


