
   

احلوثيني  حماولة  تدين  الإم��ارات 
تنفيذ هجوم اإرهابي على ناقالت نفط

•• اأبوظبي-وام:

اأع���رب���ت دول����ة الإم�������ارات عن 
اإدانتها وا�شتنكارها ال�شديدين 
احلوثي  ميلي�شيات  ملحاولت 
هجوم  ت���ن���ف���ي���ذ  الإره�����اب�����ي�����ة 
على  الأح��م��ر  البحر  بجنوب 
ن�����اق�����ات ن����ف����ط م�����ن خ����ال 
اأحبطته  مفخخني،  زورق���ني 
ق��وات التحالف. واأك��دت دولة 
الإم�����ارات يف ب��ي��ان ���ش��ادر عن 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
هذه  ا����ش���ت���م���رار  اأن  ال�������دويل 
الهجمات الإرهابية مليلي�شيات 
حتديها  ي���ع���ك�������س  احل�����وث�����ي 
ال����دويل،  للمجتمع  ال�����ش��اف��ر 
لإنهاء  امل��ب��ذول��ة  ول��ل��م�����ش��اع��ي 
وا�شتخفافها  اليمنية،  الأزم��ة 
والأع����راف  ال��ق��وان��ني  بجميع 
ي��ت��ط��ل��ب رداً  ال���دول���ي���ة، مم���ا 
رادع��������ا ل���ك���ل م����ا ي���ه���دد اأم����ن 

و�شامة وحياة املدنيني.
وحثت الوزارة املجتمع الدويل 
فوريا  م��وق��ف��ا  يتخذ  اأن  ع��ل��ى 
الأعمال  هذه  لوقف  وحا�شما 
ت�شتهدف  ال����ت����ي  امل����ت����ك����ررة 
اإمدادات الطاقة واأمن املاحة 
وا�شتقرار  العاملية،  والتجارة 

القت�شاد العاملي،

قادة حلف �شمال الأطل�شي »الناتو« قبيل اجتماعهم يف بروك�شل اأم�س       )ا ف ب(

�شورة الأقمار ال�شناعية للقتال يف ماريوبول

زار جناحّي الدولتني واأجنحة فل�سطني والنم�سا وكولومبيا
حممد بن را�سد يلتقي رئي�سي ناميبيا وجمهورية 

غويانا التعاونية يف اإك�سبو 2020 دبي

حممد بن زايد خال ا�شتقباله دوق لوك�شمبورغ   )وام(

ا�ستقبل اأع�ساء مركز كارتر وعددا من امل�سوؤولني ومفو�سي الأجنحة امل�ساركة يف اإك�سبو 

حممد بن زايد يبحث مع دوق لوك�سمبورغ 
عالقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

رو�سيا تتحدث عن اأدلة جديدة على تورط البنتاغون بتطوير اأ�سلحة بيولوجية باأوكرانيا

الناتو يعزز قدراته �سرق اأوروبا ويبحث اإر�سال �سواريخ م�سادة لل�سفن اإىل كييف
•• عوا�صم-وكاالت:

ق������ال امل����ت����ح����دث ب���ا����ش���م ال����دف����اع 
اإنه  اإيغور كونا�شينكوف،  الرو�شية 
ح��ق��ائ��ق جديدة  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  مت 
ب�شاأن تورط البنتاغون يف تطوير 
بيولوجية  اأ����ش���ل���ح���ة  م����ك����ون����ات 

باأوكرانيا.
ال���دف���اع  وزارة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
الوثائق  درا�شة  توا�شل  الرو�شية، 
املختربات  م��وظ��ف��ي  م��ن  ال�����واردة 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة الأوك���ران���ي���ة، حول 
الع�شكرية  البيولوجية  الأن�شطة 
ال�������ش���ري���ة ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة يف 
اأوك��ران��ي��ا، وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه رو�شيا 

اليوم اأم�س اخلمي�س.
اكت�شف  ك��ون��ا���ش��ي��ن��ك��وف،  واأ����ش���اف 
الرو�شية  ال����ق����وات  م����ن  خ������رباء 
وال�شاح  الإ���ش��ع��اع  م��ن  للحماية 
اأثناء  وال��ب��ي��ول��وج��ي،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
حقائق  وج��ود  للوثائق،  درا�شتهم 
املبا�شرة  امل�����ش��ارك��ة  تثبت  ج��دي��دة 
لوزارة الدفاع الأمريكية يف تطوير 
يف  البيولوجية  الأ�شلحة  مكونات 

اأوكرانيا.
وتابع اجلرنال، اأن وزارته �شتقدم 
يف امل�شتقبل القريب وثائق اأ�شلية 
البيولوجي  امل�������ش���روع  اأن  ت��ث��ب��ت 

اأف��اد بيان �شادر عن  ويف بروك�شل 
الناتو،  الأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف 
على  رو�شيا  هجوم  ب��اأن  اخلمي�س، 
اأوكرانيا هو اأخطر تهديد لاأمن 
ن�شر  معلنا  عقود،  منذ  الأوروب���ي 
يف  القتالية  الطائرات  من  املزيد 
�شرق اأوروبا، واأن رفع قدرة احللف 

�شت�شتمر يف �شرق اأوروبا.
ال���ب���ي���ان ال������ذي ت�����اه اأم������ني عام 
اإن  قال  �شتولتنربغ،  ين�س  احللف 
اأدت  اأوك��ران��ي��ا  يف  رو���ش��ي��ا  عمليات 
اأوروب����ا،  يف  ال�����ش��ام  تقوي�س  اإىل 
اأوكرانيا  �شنزود  بالقول:  م�شرياً 
باملعدات القتالية واأخرى للتعامل 
مع اأي هجمات كيميائية. واأ�شاف 
لاأ�شلحة  رو�شي  ا�شتخدام  اأي  اأن 
عواقب  اإىل  ����ش���ي���وؤدي  امل���ح���رم���ة 

وخيمة.
كتائب   4 على  املوافقة  اأعلن  كما 
لدى  لي�شبح  ج���دي���دة  ع�����ش��ك��ري��ة 
قتالية،  جم���م���وع���ات   8 احل���ل���ف 
موؤكداً اأن دول احللف قررت زيادة 
ويبحث  ال����دف����اع.  ع��ل��ى  الإن����ف����اق 
�شواريخ  ت��ق��دمي  اإمكانية  ال��غ��رب 

م�شادة لل�شفن اىل اأوكرانيا
خطاب  اإن  ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ  واأك��������د 
الرئي�س الرو�شي ت�شعيدي وغري 

م�شوؤول ومزعزع لا�شتقرار.

U-Pi-2 متت �شياغته واملوافقة 
عليه يف البنتاغون.

اخلزانة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ذل���ك،  اإىل 
فر�س  اخلمي�س  اأم�س  الأمريكية 
ع��ل��ى قطاعات  ج���دي���دة  ع��ق��وب��ات 
راأ�شها  وع���ل���ى  ح�����ش��ا���ش��ة  رو����ش���ي���ة 
الدفاعية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ق���اع���دة 
ال����رو�����ش����ي����ة، وجم���ل�������س ال����دوم����ا 
والرئي�س  واأع�������ش���اوؤه،  ال��رو���ش��ي 

التنفيذي ل�شبريبنك.
ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا ك����ان ق���د اأعلن 
م���������ش����ت���������ش����ار الأم�������������ن ال����ق����وم����ي 
الذي  �شوليفان،  الأمريكي، جيك 
ي��راف��ق ال��رئ��ي�����س ج��و ب��اي��دن اإىل 
الوليات  اأن  الأرب����ع����اء،  اأوروب�������ا، 
جمموعة  ����ش���ت���ف���ر����س  امل����ت����ح����دة 
�شخ�شيات  ت�شمل  العقوبات  م��ن 
على  وذل��ك  واقت�شادية،  �شيا�شية 

الع�شكرية  العملية  توا�شل  وق��ع 
الرو�شية يف اأوكرانيا.

على  لل�شحافيني  �شوليفان  وقال 
دول  اإن  الرئا�شية  ال��ط��ائ��رة  م��ن 
مبادرة  �شتطلق  ال�شبع  جمموعة 
ل�شمان عدم التفاف مو�شكو على 
فر�شت  اأن  �شبق  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات 
عليها اإثر غزوها اأوكرانيا يف 24 

�شباط فرباير.

بعد تبيي�سه حلزب اهلل يف اخلارج

ال�سنيورة لعون: ال�سعب اللبناين لي�س غبيًا
•• بريوت-وكاالت:

انتقد رئي�س احلكومة اللبنانية الأ�شبق فوؤاد ال�شنيورة 
تبيي�شه حلزب اهلل يف  ب�شبب  ع��ون،  الرئي�س مي�شال 
باأي  اهلل  مليلي�شيا حزب  تاأثري  اأن ل  وادعائه  اخل��ارج، 

طريقة على الواقع الأمني للبنانيني يف الداخل.
ل�شحيفة  ع��ون  ملي�شال  ت�شريح  على  ال�شنيورة  ورد 

لريبوبليكا الإيطالية .
واعترب ال�شنيورة اأن عون جتاهل اأن كامه ل ميكن 
اللبناين  ال�شعب  اأن  اإذ  ت�شديقه.  اأو  لبنان  يف  قبوله 
لي�س غبياً، ومل ين�س الويات التي يتعر�س لها من 
�شيا�شة حزب اهلل وممار�شاته، خا�شة حني وجه �شاحه 
واحتل و�شط مدينة بريوت، وعطل احلياة فيها �شنة 
ون�شف �شنة، وغزا بال�شاح بريوت ومناطق لبنانية 

اأخرى، وت�شبب يف قتل وجرح لبنانيني اأبرياء.
واأ�شاف، وفق �شحيفة اجلمهورية اللبنانية غاب عن 
بال الرئي�س عون اأن املحكمة الدولية اخلا�شة بلبنان 
واأدان��ت عنا�شر قيادية يف حزب اهلل  بالإجماع  اأق��رت 
احلزب  ي��زال  ول  احل��ري��ري،  رفيق  الرئي�س  باغتيال 

ميانع يف ت�شليم املتهمني اإىل املحكمة.
وتابع غاب عن بال الرئي�س عون اأي�شاً اأن �شاح حزب 
�شعد  الرئي�س  حكومة  على  الن��ق��اب  يف  اأ�شهم  اهلل 

احلريري عرب القم�شان ال�شود يف 2011.
واأ�شاف اأن عون تعمد جتاهل اأن حزب اهلل عمد اإىل 
والعراق،  �شوريا  لبنان يف حروب خارجية يف  توريط 
واليمن، وما �شببه كل ذلك من تدمري لعاقات لبنان 
على  اأي�شاً  انعك�س  ما  وهو  �شعبه،  ومل�شالح  العربية، 
يعانون  الذين  اللبنانيني  عي�س  وم�شتوى  اقت�شاده 
انعكا�شاته املدمرة عليهم، ول �شيما اأن احلزب اأطبق 
واأ�شبح  اللبنانية،  الدولة  بفعل نفوذه و�شاحه على 
ولنفوذها احل�شري  ل�شلطتها  دون ممار�شتها  يحول 

ولقرارها احلر.
من�شبه  ا�شتغل  ال��ب��اد  رئ��ي�����س  اأن  امل��وؤ���ش��ف  واأ����ش���اف 
املجتمع  اأم���ام  اهلل  ارت��ك��اب��ات ح��زب  ليغطي  وم��وق��ع��ه 
الأوروبي قبل النتخابات النيابية والرئا�شية، قائًا: 
اأي��ام وليته  اآخر  اأن يعمل رئي�س اجلمهورية يف  بدل 
لتعوي�س ما �شببه من ف�شل وويات وم�شائب، ها هو 

ي�شيف اإىل م�شاكلهم م�شكلة جديدة.

ال�سومال  هجومي  �سحايا 
ق��ت��ي��اًل   48 ي����ت����ج����اوز 

•• مقدي�صو-وكاالت:

وق����ع ه���ج���وم���ان م�����ش��اء الأرب����ع����اء 
و�شط  يف  ب��ي��ل��ي��دوي��ن��ي  م��دي��ن��ة  يف 
ع����ن مقتل  اأ����ش���ف���را  ال�������ش���وم���ال، 
��ا، وف���ق ما  اأك���ر م��ن 48 ���ش��خ�����شً
اأعلن م�شوؤول يف ال�شرطة املحلية 

لوكالة فران�س بر�س اخلمي�س.
ح�شل النفجاران بعد �شاعات من 

هجوم اآخر قرب مطار مقدي�شو.
وق���ال امل�����ش��وؤول اإ���ش��ح��ق ع��ل��ي عبد 
اهلل لفران�س بر�س، ما زلنا نحاول 
ر�شمية  اإح�شاءات  على  احل�شول 
اأكدنا  لكننا  ال�شحايا  ع��دد  ب�شاأن 
ا  حتى الآن اأن اأكر من 48 �شخ�شً
وحده،  الثاين  النفجار  يف  ُقتلوا 

الذي جنم عن �شيارة مفخخة.
الهجوم  الإرهابيون  نّفذ  واأ�شاف 
وجّهزوا  انتحاري  بتفجري  الأول 
اأمام  باملتفجرات  حمملة  ���ش��ي��ارة 
املزيد  لإح���داث  امل�شت�شفيات  اأح��د 

من ال�شحايا.

التون�سيون ل يثقون يف هوؤلء ال�سيا�سيني!
الغنو�سي يت�سّدر موؤ�سر النعدام الكلي للثقة

•• الفجر - تون�س

اأجنزته  ال���ذي   ،2022 م��ار���س  ل�شهر  ال�شيا�شي  ال��ب��اروم��ي��ر  يف  ج��اء 
موؤ�ش�شة �شيغما كون�شاي ون�شرت نتائجه جريدة املغرب املحلية الأربعاء، 
ت�شدر  ال�شيا�شية،  ال�شخ�شيات  يف  للثقة  الكلي  لانعدام  بالن�شبة  اأن��ه 
رئي�س حركة النه�شة را�شد الغنو�شي املرتبة الأوىل بن�شبة 88 باملائة، 
باملائة، ويف   79 بن�شبة  ثانيا  القروي  نبيل  ثم رئي�س حزب قلب تون�س 
املرتبة الثالثة كل من القيادي يف حركة النه�شة علي العري�س والنائب 
والرئي�س  باملائة،   75 بن�شبة  خملوف  الدين  �شيف  املجمد  الربملان  يف 

املوؤقت ال�شبق حممد املن�شف املرزوقي خام�شا بن�شبة 74 باملائة.
يف املقابل، جاء يف نف�س البارومير ال�شيا�شي، بخ�شو�س ثقة التون�شيني 
يف ال�شخ�شيات ال�شيا�شية، اأن الرئي�س قي�س �شعيد يت�شّدر املرتبة الوىل 
باملائة،   31 ب���  ب��ودن  جن��اء  احلكومة  رئي�شة  تلته  باملائة،   66 بن�شبة 

ورئي�شة احلزب الد�شتوري احلر عبري مو�شي ثالثة بن�شبة 17 باملائة.
وفيما يتعلق باأولويات عمل احلكومة، يرى 47 باملائة من امل�شتجوبني 
اأن اأهم هدف هو حت�شني املقدرة ال�شرائية واحلد من الفقر، فيما طالب 
اأّن  43 باملائة بتح�شني الو�شاع القت�شادية. هذا واأظهر البارومير، 
اخلاطئ  الطريق  يف  ت�شري  تون�س  يعتربون  التون�شيني  من  باملائة   52
الطريق  يف  ت�شري  ال��ب��اد  ان  امل�شتجوبني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   45 ي��رى  فيما 

ال�شحيح اي براجع بحوايل 5 نقاط عن �شهر فيفري املا�شي.

�سقوطها يزيد من عزلة اأوكرانيا
لهذا تعترب مدينة ماريوبول ا�سرتاتيجية جًدا للجي�س الرو�سي

•• الفجر –خرية ال�صيباين

ال��ب��ال��غ عددهم  ب�شكانها  م��اري��وب��ول،  اأ���ش��ب��ح��ت  اأوك���ران���ي���ا،  ���ش��رق  يف ج��ن��وب 
بداية  منذ  ال��ب��اد  يف  للق�شف  ا  تعر�شً امل��دن  اأك��ر  ن�شمة،   430.000
اأ�شباب ل�شتهدافها من  اأربعة  احلرب. وقد قامت بي بي �شي نيوز، بتحليل 
القرم  جزيرة  �شبه  بني  ا�شراتيجي  ممر  -اإن�شاء   1 الرو�شي.  اجلي�س  قبل 
ودونبا�س توجد ماريوبول على طريق اجلي�س الرو�شي الذي، قادما من �شبه 
جزيرة القرم، يرغب يف الو�شول اإىل منطقة دونبا�س.  )التفا�شيل �س10(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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الربنامج النووي ال�سلمي 
الإماراتي .. روؤية واإجنازات

اأخبار الإمارات

الأزمة الأوكرانية تفر�ص نظاما 
دوليا جديدا.. درا�سة تر�سد مالحمه

عربي ودويل

»حماربي الإمارات« تعاود التاألق 
يف »الحتاد اأرينا« باأبوظبي

الفجر الريا�سي

عالقتهما ل تطالها ال�سيخوخة
ملاذا ل تدين الهند العملية 

الع�سكرية الرو�سية يف اأوكرانيا؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

امتنعت الهند عن الت�شويت يف الأمم املتحدة )2 مار�س( على قرار يدين رو�شيا 
لغزوها اأوكرانيا. وقد قامت فوك�س بفك رموز لعبة التوازن لأكرب دميقراطية يف 

العامل يف مواجهة هذه احلرب.
ت�شعى نيودلهي اإىل احلفاظ على عاقات جتارية مع رو�شيا واحلفاظ على عاقتها 
املتميزة معها، مع القراب دائًما من الوليات املتحدة وحلفائها. فكدولة ما بعد 
التقى  وهكذا،  اخلا�شة.  ال�شراتيجية  الهند حتديد م�شاحلها  تريد  ال�شتعمار، 
رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوايل بالرئي�شني بوتني وزيلين�شكي 
اإىل العودة للحوار، وهو اأمر �شروري اأي�شاً لل�شماح باإجاء اآلف املواطنني  داعياً 

الهنود من اأوكرانيا.                                    )التفا�شيل �س12(

اإجناز وطني ببدء الت�سغيل التجاري لثاين حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: نراهن على �سبابنا ونفخر بكفاءاتنا الإماراتية 
•• دبي- اأبوظبي- الفجر:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، �شعب الإمارات وكوادرها الوطنية مبنا�شبة بدء الت�شغيل 
التجاري لثاين حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية، وقال �شموه يف تغريدة على 

ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )توير(:

نبارك لدولة الإمارات جناحها يف ت�شغيل املحطة الثانية من حمطات الطاقة النووية 
مبنطقة براكة يف اأبوظبي ..  اأبارك جلميع العاملني واأبارك ل�١٨٠٠ من اأبناء الوطن 
من املهند�شني وامل�شغلني واملخت�شني .. اأبارك لأخي حممد بن زايد الإجناز الوطني 

التاريخي.
الطاقة  العاملني يف حمطات  املواطنني  ٧٠٪ من  اأخ��رى:  تغريدة  �شموه يف  واأ�شاف 
النووية حتت �شن ٣٥ �شنة.. نحن دولة �شابة.. تراهن على �شبابها .. ويراهن �شبابها 

على اإي�شالها لآفاق تاريخية غري م�شبوقة.
من جانبه قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف تغريدة على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )توير(:
بدء الت�شغيل التجاري للمحطة الثانية من حمطات براكة .. يعد خطوة جديدة يف 
�شعي دولة الإمارات اإىل حتقيق اأهداف ا�شراتيجية احلياد املناخي 2050 .. نفخر 

بكفاءاتنا الإماراتية و�شعداء باخلربات العاملية التي �شاركتنا هذا الإجناز.

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��ت��ق��ى 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل، 
دبي،   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  ام�����س 
رئي�س  ج��ي��ن��غ��وب،  ه��ي��غ  ف��خ��ام��ة 
ن��ام��ي��ب��ي��ا، ك��م��ا التقى  ج��م��ه��وري��ة 
���ش��م��وه ف��خ��ام��ة ال��دك��ت��ور حممد 
جمهورية  رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  ع��رف��ان 

غويانا التعاونية.
)التفا�شيل �س3(

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
عه�����د اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للق�������وات امل�شلحة يف ق�شر البحر .. 
�شاحب ال�شمو امللكي الدوق هرني 
دوق لوك�شمبورغ الأكرب الذي يزور 
احتفالت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال���دول���ة 
معر�س  يف  الوطني  بيومها  ب��اده 

اإك�شبو 2020 دبي.
من جهة اأخرى ا�شتقبل �شموه عدداً 
من اأع�شاء فريق عمل مركز كارتر 

الأمريكي.     )التفا�شيل �س2(

جعجع  ل�����س��م��ر  ات���ه���ام���ات 
ب���روت  ع��ن��ف  اأح�����داث  يف 

•• بريوت-رويرتز:

قال م�شدر ق�شائي اأم�س اخلمي�س 
اإن حمكمة ع�شكرية لبنانية وجهت 
جعجع  �شمري  لل�شيا�شي  اتهامات 
الدموية  بال�شتباكات  يتعلق  فيما 
اأكتوبر  ب���ريوت يف  وق��ع��ت يف  ال��ت��ي 

ت�شرين الأول املا�شي.
القوات  ح����زب  يف  م�������ش���وؤول  وق�����ال 
اللبنانية اإن التهام املوجه جلعجع 
اأحداث  يف  التحقيق  واإن  م�شي�س، 
العنف م�شي�س اأي�شا منذ البداية.

وُقتل �شبعة اأ�شخا�س، جميعهم من 
وحركة  اهلل  ح��زب  جماعة  اأن�����ش��ار 
اأكتوبر   14 يف  ال�شيعيتني،  اأم���ل 
ت�شرين الأول قرب منطقة �شهدت 
احلرب  اأث��ن��اء  قبل  م��ن  ا�شتباكات 
بني  دارت  التي  اللبنانية  الأهلية 

عامي 1975 و1990.
ق���وي جلماعة  وج��ع��ج��ع م��ع��ار���س 
اتهامات وجهتها  حزب اهلل وينفي 
ل���ه اجل��م��اع��ة م���ن ق��ب��ل ب����اأن حزب 
عن  امل�شوؤول  هو  اللبنانية  القوات 

مقتل من �شقطوا يف ذلك اليوم.
ق�شائي  م�����ش��در  ق����ال  ذل�����ك،  اإىل 
اأم���ر  ل��ب��ن��ان��ي��ا  ق��ا���ش��ي��ا  اإن  م��ط��ل��ع 
اخلمي�س ببقاء رجا �شامة، �شقيق 
حاكم م�شرف لبنان املركزي، قيد 
الأ�شبوع  ات��ه��ام��ه  ب��ع��د  الح��ت��ج��از 
غري  الإث���راء  يف  بالتواطوؤ  املا�شي 

امل�شروع.

اإندوني�سيا تدعو بوتني حل�سور قمة جمموعة الع�سرين
•• جاكارتا-وكاالت

الع�شرين،  ملجموعة  ال��دوري��ة  الرئا�شة  تتوىل  التي  اإندوني�شيا،  تعتزم 
دع���وة ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ني وج��م��ي��ع ال���ق���ادة الآخرين 
الرغم من  العام، على  حل�شور قمة املجموعة يف وق��ت لح��ق من ه��ذا 
ال�شغوط ل�شتبعاده ب�شبب احلرب الرو�شية يف اأوكرانيا. وذكرت وكالة 
بلومربغ لاأنباء اأن امل�شوؤول بوزارة اخلارجية الإندوني�شية، تريان�شياه 
دجاين قال ،رداً على �شوؤال حول خطط بوتني حل�شور الجتماع املقرر 
يف بايل، اإن اإندوني�شيا �شوف تظل حمايدة و�شوف تدعو جميع الأع�شاء 

وفقا لاإجراءات املعمول بها.
وج����اءت ال��ت�����ش��ري��ح��ات ب��ع��د ���ش��اع��ات ف��ق��ط م��ن اإ����ش���ارة رئ��ي�����س ال����وزراء 
الأ�شرايل �شكوت موري�شون اإىل اأنه قد يقاطع القمة اإذا ح�شر الرئي�س 
الرو�شي، قائًا اإن فكرة اجللو�س حول الطاولة مع بوتني بالن�شبة يل 
اإىل  �شابق  وقت  دعت يف  قد  اأملانيا  وكانت  للغاية.  م�شتبعدة  هي خطوة 
اإجراء مناق�شة حول هذه امل�شاألة، حيث ت�شعى اأوروبا والوليات املتحدة 

لعزل بوتني على امل�شرح العاملي رداً على غزو اأوكرانيا.

الكرملني: جون�سون اأكرث زعماء العامل عدائية جتاه رو�سيا
•• مو�صكو-وكاالت:

الرو�شية، اخلمي�س،  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  بي�شكوف،  و�شف دميري 
رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون باأكر زعماء العامل عدائية 

جتاه رو�شيا.
واأ�شاف بي�شكوف اأن ت�شريحات جون�شون العدائية �شد رو�شيا �شتت�شبب 

يف و�شول الدبلوما�شية اإىل طريق م�شدود يف نهاية املطاف.
وقبلها، اأعلن الكرملني اأن وزير الدفاع الرو�شي ناق�س مع بوتني تطورات 
الرو�شي  الأم��ن  جمل�س  اأن  اإىل  واأ�شار  اأوكرانيا.  يف  الع�شكرية  العملية 

برئا�شة بوتني يبدي اأ�شفه من تعطيل اأوكرانيا ملفاو�شات ال�شام.
اليوم  الرو�شي �شريغي لف��روف،  اأك��د وزي��ر اخلارجية  ياأتي ذلك فيما 
اخلمي�س، اأن )القوميني الأوكرانيني( مينعون خروج املدنيني من املدن 

الأوكرانية التي ت�شهد قتاًل عرب املمرات الآمنة.

حممد بن را�شد يتفقد جناح ناميبيا برفقة الرئي�س هيغ جينغوب   )وام(

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: نراهن على �سبابنا ونفخر بكفاءاتنا الإماراتية 
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 315,335 فح�سا ك�سفت عن 390 اإ�سابة جديدة 

بفرو�س كورونا امل�ستجد و800 حالة �سفاء
•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�شيا 
نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�شتجد  امل�شابة بفريو�س كورونا 
وعزلهم ..اأعلنت الوزارة عن اإجراء 315،335 فح�شا جديدا خال 
با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  390 حالة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��ازم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 889،105 حالت.
  واأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف 
الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  2،302
800 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت    كما 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 861،848 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 10,258 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 

•• اأبوظبي-وام: 

 10،258 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح  جرعة من 
اأم�س  حتى  تقدميها  مت  ال��ت��ي  اجل��رع��ات  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك 
24،455،578 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 247.27 جرعة 
لكل 100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري 
لقاح كوفيد19- و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة 
عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة 

على فريو�س كوفيد- 19.

�سرطة اأبوظبي تنظم م�سر جبلي ملنت�سبي 
دورة اإعداد مدربي اللياقة البدنية

•• راأ�س اخليمة-وام:

البدنية  اللياقة  م��درب��ي  اإع���داد  ل���دورة  اجلبلي  امل�شري  مغامرة  اأبوظبي  �شرطة  نظمت 
التاأ�شي�شية الرابعة وملنت�شبي �شرطة اأبوظبي يف جبل جي�س باإمارة راأ�س اخليمة. واأو�شح 
املوارد  بقطاع  الريا�شية  ال�شرطية  الربية  مركز  مدير  علي  اآل  عبداهلل  ع�شام  العقيد 
الب�شرية اأن هذا امل�شري ياأتي �شمن جهود �شرطة اأبوظبي يف ت�شجيع منت�شبيها على خو�س 
ل�شتك�شاف  بالطق�س  التمتع  لهم  وتتيح  اجلبلية  املرتفعات  يف  امل�شي  عرب  ريا�شي  حتد 
اأجمل املناظر الطبيعية اخلارجية واكت�شاب املهارات امليدانية. وت�شهم مغامرة التحدي 
يف حتقيق العديد من الفوائد ال�شحية مثل تقوية الع�شات وخف�س �شغط الدم، فيما 
يتميز امل�شري اجلبلي بقدرته على حت�شني ال�شحة الذهنية والنف�شية واحلّد من التوتر.

حممد بن زايد ي�ستقبل دوق لوك�سمبورغ
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
�شاحب   .. البحر  ق�شر  يف  امل�ش�����لحة  للق�����وات  الأع�����لى  ال����قائد  نائ�����ب 
الدولة  ي��زور  ال��ذي  الأك��رب  ال��دوق هرني دوق لوك�شمبورغ  امللكي  ال�شمو 
للم�شاركة يف احتفالت باده بيومها الوطني يف معر�س "اإك�شبو 2020 

دبي".

زيارته  التوفيق يف  له  بالدوق هرني متمنيا  اللقاء  �شموه خال  ورح��ب 
وطيب الإقامة يف الدولة.

وبحث �شموه ودوق لوك�شمبورغ عاقات ال�شداقة والتعاون بني البلدين 
ال�شتثمارية  خا�شة  امل�شتويات  جميع  على  وتنميتها  دعمها  واأه��م��ي��ة 

والتنموية مبا يحقق م�شاحلهما املتبادلة.
كما ا�شتعر�شا عدداً من املو�شوعات والتطورات الإقليمية والدولية حمل 

الهتمام امل�شرك.

وتناول اللقاء النجاح الذي حققته دولة الإمارات يف " ا�شت�شافتها "اإك�شبو 
2020 دبي"وم�شاركة لوك�شمبورغ التي قدمت خالها جتاربها وروؤيتها 
مقوماتها  بجانب  امل�شتدامة  التنمية  جم��الت  يف  خا�شة  امل�شتقبل  اإىل 

الطبيعية وال�شياحة. 
ح�شر جمل�س ق�شر البحر..�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شعيد  ال�شيخ  و�شمو  العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 

ممثل حاكم اأبوظبي و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
والإن�شانية  لاأعمال اخلريية  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة  اأمناء 
والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية  وزي���ر 
اآل نهيان وزير  اأبوظبي و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد  التنفيذي لإم��ارة 
اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم.

حممد بن زايد ي�ستقبل 
اأع�ساء مركز كارتر امل�ساركني 

يف مبادرة بلوغ امليل الأخر
•• اأبو ظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
"مركز  اأع�شاء فريق عمل  امل�شلحة عدداً من  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

كارتر" الأمريكي امل�شاركني يف "مبادرة بلوغ امليل الأخري".
الأمرا�س  امل�����ش��رك��ة يف مكافحة  ال��ل��ق��اء احل��دي��ث ح���ول اجل��ه��ود  وت��ن��اول 
" خا�شة يف  دودة غينيا  " مر�س  العامل ويف مقدمتها  املهملة يف  امل��داري��ة 
�شوء "اإعان اأبوظبي للق�شاء على مر�س دودة غينيا" الذي �شدر يف ختام 
"القمة العاملية للق�شاء على داء دودة غينيا 2022" التي عقدت موؤخراً 

بالتعاون بني "مركز كارتر" و"مبادرة بلوغ امليل الأخري".

حممد بن زايد ي�ستقبل عددا من امل�سوؤولني ومفو�سي الأجنحة امل�ساركة يف اإك�سبو2020 دبي
•• اأبو ظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة ع���ددا م��ن امل�����ش��وؤول��ني ومفو�شي 

الأجنحة امل�شاركة يف معر�س " اإك�شبو 2020 دبي".
ق�ش�����ر  يف  ج��رى  ال������ذي  ال��ل��ق��اء  خ��ال   ���� وال�شي�����وف  �شم�����وه  وت��ب��ادل 
الدورة  بلدانهم يف هذه  اأهمية م�شاركات  الودية حول  الأحاديث   � البحر 
ال�شتثنائية ملعر�س اإك�شبو التي ا�شت�شافتها الدولة متمنيا لهم التوفيق 

�شعوبهم  ب��ث��ق��اف��ات  ال��ت��ع��ري��ف  يف  وامل��ق��ب��ل��ة  احلالي���ة  م�ش�����اركات������هم  يف 
فيه  ملا  العامل  دول  مع  وتعاونها  �شراكاتها  وتعزيز  بلدانهم  وح�شارات 

اخلري للجميع .
�شكرهم  وج��زي��ل  �شموه  بلقاء  �شعادتهم  ع��ن  ال��وف��د  اأع���رب  جانبهم  م��ن 

 " يف  والعار�شون  امل�شاركون  ب��ه  حظي  مل��ا  الإم����ارات  ل��دول��ة  وتق�����ديرهم 
�شتة  مدى  ع������لى  وت�ش������هيات  وخ������دمات  دع����م  " من   2020 اإك�شب�����و 
وحتقيق  م�شاركاتهم  جن��اح  يف  اأ�شهمت  امل��ع��ر���س  فع�����اليات  م��ن  اأ���ش��ه��ر 

اأهدافهم.

دبي لرعاية الن�ساء ترفع الوعي ب�سلوك التنمر
•• دبي-وام:

والأطفال  الن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  نظمت 
بعنوان  الواحة  مدر�شة  لأطفال  موجهة  فعالية 
املوؤ�ش�شة  مقر  كثرية" يف  قيم   .. ق�شرية  "ق�شة 
يف  التنمر  �شلوك  مواجهة  برنامج  �شمن  وذل��ك 
امل��دار���س وب��ال��ت��زام��ن م��ع �شهر ال��ق��راءة 2022 

والذي جاء حتت �شعار "الإمارات تقراأ".
ت�شمنت الفعالية قراءة ق�شة الدينوراف احلائزة 
الطفل  لأدب  للكتاب  زاي���د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
املهريي  ح�شة  للكاتبة   2018 ع��ام  والنا�شئة 
لتلوين  ل���اأط���ف���ال  ت��ف��ع��ال��ي��ة  وت��خ��ل��ل��ت��ه��ا ور����ش���ة 
جم�شمات �شبيهة ببطل الق�شة الدينوراف حيث 
ق��دم��ت اآم��ن��ة ج���واد اأخ�����ش��ائ��ي ب��رام��ج تثقيف يف 
اجلل�شة  والأط��ف��ال  الن�شاء  لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة 
م�شلية  بطريقة  التفاعلية  وال��ور���ش��ة  القرائية 
الختاف  مفهوم  خالها  من  ناق�شت  ومبتكرة 
وت��ع��زي��ز ق��ي��م امل��ح��ب��ة وال��ت�����ش��ام��ح رغ���م اختاف 

الألوان والأ�شكال والثقافات.
تاأتي هذه الفعالية �شمن برنامج مواجهة �شلوك 
حتت  املوؤ�ش�شة  اأطلقته  ال��ذي  امل��دار���س  يف  التنمر 
 2015 ع��ام  يف  غري"  فزعتنا  خ��ري  �شعار"فينا 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد ال���ور����س امل��ق��دم��ة م��ن��ذ اإط����اق 
الربنامج وحتى نهاية العام املا�شي 186 ور�شة 

�شخ�س  و683  اآلف   6 يقارب  ما  منها  ا�شتفاد 
الربنامج  ويهدف  املجتمع.  �شرائح  خمتلف  من 
اإىل خلق الوعي الكايف ب�شلوك التنمر لدى جميع 
الأط�����راف املعنية وي��و���ش��ح دوره����م الأ���ش��ا���ش��ي يف 
العنف  مظاهر  من  خالية  مدر�شية  بيئة  اإي��ج��اد 
امل�شاعدة  ل��ت��ق��دمي  ي���ه���دف  ك��م��ا  اأن����واع����ه  ب�����ش��ت��ى 
مبا  ومرتكبيه  التنمر  �شحايا  من  لكل  الازمة 
وال�شخ�شي  امل��در���ش��ي  ال��ت��واف��ق  لكاهما  ي�شمن 
امل�شاركة  قيم  تعزيز  اإىل  بال�شافة  والجتماعي 
وتعزيز  الإختاف،  وتقبل  والتوا�شل  والت�شامح 

بني  املتبادلن  والتقدير  الإح���رام  وع���ادات  قيم 
الطلبة يف جمتمع املدر�شة .

توفري  يف  احلثيثة  جهودها  اأن  املوؤ�ش�شة  واأك���دت 
ا�شتكماًل  اإل  ه��و  م��ا  للطفل  وداع��م��ة  اآم��ن��ة  بيئة 
جلهود دولة الإمارات التي و�شعت حقوق الطفل 
وحمايته يف مقدمة اأهدافها حيث تعمل املوؤ�ش�شة 
وب�����ش��ك��ل دائ����م ع��ل��ى الرت���ق���اء ب���ج���ودة اخلدمات 
والربامج التي تقدمها من خال توفري الأدوات 
والبيئة املنا�شبة لابتكار والإلتزام بتطبيق اأف�شل 

املعايري واملمار�شات العاملية اخلا�شة بالطفل.

ا�ستمرارا للج�سر اجلوي الإغاثي

الإمارات تر�سل طائرة خام�سة حتمل 30 طنا من املواد الغذائية اإىل ميكيلي باإقليم تيغراي يف اإثيوبيا
•• اأبوظبي-وام:

اأر�شلت دولة الإم��ارات طائرة خام�شة حتمل 30.3 طن من املواد الغذائية 
 7،100 م��ن  اأك��ر  منها  ي�شتفيد  اإثيوبيا  يف  تيغراي  باإقليم  ميكيلي  اإىل 

�شخ�س منهم 5،700 من الن�شاء والأطفال.
الحتياجات  لتلبية  املبا�شر  الإغاثي  اجل��وي  اجل�شر  �شمن  الطائرة  وتاأتي 
املتزايدة لل�شكان، والعمل على حت�شني ظروفهم املعي�شية من خال تقدمي 

امل�شاعدات مبختلف فئاتها.

اإثيوبيا:  ل��دى  الإم���ارات  دول��ة  ال��را���ش��دي، �شفري  �شامل  �شعادة حممد  وق��ال 
ال�شتجابة  لتعزيز  دع��م ممكن  كل  تقدمي  اإىل  دائماً  الإم���ارات  دول��ة  ت�شعى 
الإغاثية وتلبية الحتياجات العاجلة يف اإقليم تيغراي، وخا�شة يف مثل هذه 

الظروف التي تتطلب الت�شامن والتعاون بجميع اأ�شكاله.

اجلدير بالذكر اأن دولة الإمارات قامت باإر�شال 9 طائرات حتمل 344.2 
الن�شاء  األفا من   65 األف �شخ�س منهم   81 اأكر من  طن، لي�شتفيد منها 
والأطفال، كما تعهدت خال هذا العام 2022، بتقدمي 85 مليون دولر 
اأمريكي لدعم العمليات الإغاثية يف اإثيوبيا بالتعاون مع املنظمات الدولية.

•• اأبوظبي-وام:

جتمع  اأك���رب  اإىل  املتتالية  دورات��ه��ا  ع��رب  للحكومات  العاملية  القمة  حت��ول��ت 
ع�شف ذهني دويل ت�شت�شيفه وتديره دولة الإمارات �شنويا من اأجل مواجهة 
حتديات احلا�شر وامل�شتقبل ور�شم خريطة الطريق مل�شتقبل العمل احلكومي 

وال�شوؤون العامة على م�شتوى العامل.
الإثنني  ي��وم  الثامنة  ن�شختها  اأع��م��ال  ت��ب��داأ  ال��ت��ي   - القمة  اهتمام  ويعك�س 
املقبل - با�شت�شراف امل�شتقبل وتطوير احللول العلمية والعملية يف املجالت 
التنموية كافة، حجم التاأثري الذي باتت ت�شكله على ال�شعيد العاملي، ل�شيما 
4000 م�شارك  ل�  15 منتدى عامليا، وا�شت�شافتها  العام  مع تنظيمها هذا 
من كبار امل�شوؤولني احلكوميني واخلرباء وم�شت�شريف امل�شتقبل وقادة القطاع 
اخلا�س يف اأكر من 190 دولة، ف�شا عن م�شاركة اأكر من 30 منظمة 
عاملية. وجنحت القمة على مدى عقد من الزمن يف تر�شيخ مكانتها كاأحد 
اأبرز املنتديات العاملية تاأثريا وقدرة على �شنع الفارق يف ا�شت�شراف امل�شتقبل 
وطرح املبادرات ال�شتباقية حيث ا�شت�شافت اأكر من 1000 جل�شة وور�شة 
فيها  العامل، وحت��دث  اأنحاء  الآلف من خمتلف  ع�شرات  فيها  �شارك  عمل، 
الدول واحلكومات والوزراء  1000 �شخ�شية عاملية من قادة  ما يزيد عن 
من  التنفيذيني  وال��روؤ���ش��اء  والعلماء  واخل���رباء  ال��ق��رار  و�شناع  وامل�شوؤولني 
للقمة توقيع ما  ال�شابقة  ال��دورات  القطاعني احلكومي واخلا�س. و�شهدت 
يزيد عن 100 اتفاقية تعاون بني احلكومات واملوؤ�ش�شات واجلهات اخلا�شة 
امل�شاركة من خمتلف اأنحاء العامل، اإ�شافة اإىل م�شاركة اأكر من 40 منظمة 
كربى  مع  بالتعاون  التقارير  ع�شرات  القمة  اأطلقت  كما  واإقليمية،  دولية 
تعريف  بهدف  العاملية  البحثية  واملراكز  ال�شت�شارية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
حكومات العامل باأحدث التحولت والتحديات احلالية واملقبلة، وا�شت�شراف 

الأوىل يف عام  دورتها  انطاق  القطاعات احليوية. ومنذ  م�شتقبل خمتلف 
2013 حتت م�شمى "القمة احلكومية" تركت القمة �شدى وطنيا واإقليميا 
مميزا عرب حوار وطني مفتوح بني قيادة ال�شف الأول وخمتلف قيادات العمل 
الإدارة احلكومية  الركيز على قطاعات حيوية يف  احلكومي جرى خاله 
والبتكار وتعميم املعرفة يف املنطقة العربية. وركزت القمة الثانية يف 2014 
على م�شتقبل اخلدمات احلكومية وحتقيق ال�شعادة للمتعاملني وال�شتفادة 
افتتاح متحف اخلدمات  و�شهدت  القطاع اخلا�س،  املتميزة يف  التجارب  من 
احلكومية امل�شتقبلية وهو عبارة عن معر�س تفاعلي للت�شاميم امل�شتقبلية، 
ويحت�شن  والتعليم،  ال�شحية  والرعاية  ال�شفر  خدمات  م�شتقبل  ي�شتك�شف 
اأكر من 80 م�شمما وتقنيا وخمططا م�شتقبليا عامليا من قرابة 20 دولة، 

بهدف و�شع ت�شور لكيفية تطوير هذه اخلدمات يف الأعوام املقبلة.
ومب�شاركة نحو 4000 م�شارك من 93 دولة انتقلت القمة يف العام 2015 
اأكرب جتمع  لت�شبح  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اإىل  ريادة اخلدمات احلكومية  من 
حكومي �شنوي يف العامل .. وناق�شت موا�شيع ت�شكيل احلكومات يف امل�شتقبل، 
وتعزيز اأداء تقدمي اخلدمات، واأطر تعزيز التعاون والتن�شيق بني احلكومات، 
والرويج لتبادل املعرفة واخلربات حول اأف�شل املمار�شات العاملية املبتكرة يف 
القادم  للجيل  اإط��اق جائزتني عامليتني ومتحفا  �شهدت  العام، كما  القطاع 
القطاع  نوعها لابتكار يف  الأك��رب من  ومن�شة هي  امل�شتقبل،  من حكومات 
 2016 ع��ام  يف  الرابعة  دورت��ه��ا  يف  هاما  حت��ول  القمة  و�شهدت  احلكومي. 
لت�شبح "القمة العاملية للحكومات" اأكرب جتمع عاملي متخ�ش�س يف ا�شت�شراف 
حكومات امل�شتقبل، حيث �شارك يف تلك الدورة اأكر من 120 دولة و4500 
الدولة  امل�شتوى من خارج  2000 �شخ�شية حكومية رفيعة  م�شارك منهم 
ومنظمة  ال��دويل  والبنك  املتحدة  الأمم  هي  عاملية  منظمات   4 اإىل  اإ�شافة 

التعاون القت�شادي والتنمية واملنتدى القت�شادي العاملي.

قمة احلكومات .. عقد من ا�ست�سراف م�ستقبل العامل
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اأخبـار الإمـارات

جمارك دبي تعيد تدوير 23 األف قطعة مقلدة بقيمة 1.4 مليون درهم

»�سعود بن را�سد املعال لالأعمال اخلرية« تبداأ 
توزيع بطاقات املر الرم�ساين على 1000 اأ�سرة

�سلطان عمان ي�ستقبل طحنون بن زايد

•• اأم القيوين-وام: 

بداأت موؤ�ش�شة �شعود بن را�شد املعا لاأعمال اخلريية 
والإن�شانية توزيع بطاقات املري الرم�شاين على 1000 
تكفلت  القيوين،  اأم  اإم���ارة  يف  ومقيمة  مواطنة  اأ���ش��رة 
را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حرم  بتوفريها 
ال�شيخة  القيوين  اأم  الأعلى حاكم  املجل�س  املعا ع�شو 

�شمية بنت �شقر القا�شمي.
وقال را�شد حمد احلمر مدير عام املوؤ�ش�شة اإنه مت البدء 
امل�شتحقة  الأ�شر  على  الرم�شاين  املري  بطاقات  بتوزيع 
م�شبقاً  معدة  ك�شوفات  �شمن  واملقيمني  املواطنني  من 
م���ن جلنة  ع��ل��ي��ه��م  امل���واف���ق���ة  الإدارة، ومت����ت  ق��ب��ل  م���ن 
مل�شتفيديها  ت�شمح  البطاقات  اأن  اإىل  لفتاً  امل�شاعدات 
حرية �شراء املواد الغذائية ح�شب احتياج الأ�شرة، وتعد 

�شاحلة لل�شراء يف �شهر رم�شان الف�شيل.
للمحتاجني  املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  امل�شاعدات  اأن  واأك��د 
املعي�شية،  الأ�شر وظروفها  اأح��وال  درا�شة  بناء على  تتم 
من اأجل مد يد العون لهم ح�شب حاجتهم، مثمناً دعم 
وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين ومتابعة ال�شيخ 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  املعا  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  ماجد 
اأم  اإم��ارة  يف  املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي  للم�شاريع  املوؤ�ش�شة، 
القيوين ودورها يف م�شاعدة الأ�شر املتعففة واملحتاجة، 
ملا له من الأثر الإيجابي يف نفو�س امل�شتفيدين، وي�شاهم 

يف تخفيف الأعباء املادية التي تتحملها الأ�شر.
واأ�شار احلمر اأن املوؤ�ش�شة �شتقوم اأي�شاً بتوفري 3000 
يف  العمال  �شكن  على  توزيعها  يتم  يومياً  اإفطار  وجبة 

اإمارة اأم القيوين.

•• �صحار-وام:

�شعيد  اآل  تيمور  ب��ن  ط��ارق  ب��ن  هيثم  ال�شلطان  اجل��ال��ة  �شاحب  ا�شتقبل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ام�����س..  ال�شقيقة  عمان  �شلطان 
.. حتيات  اللقاء  اإىل جالته خال  الوطني. ونقل �شموه  الأمن  م�شت�شار 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
ومتنيات �شموهم جلالته موفور ال�شحة وال�شعادة لعمان و�شعبها ال�شقيق 
ال�شيخ طحنون  التقدم والرفعة والزده��ار. فيما حمل جالته �شمو  دوام 
بن زايد اآل نهيان حتياته اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ونائبه و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان معرباً عن متنياته لدولة الإمارات 

و�شعبها مزيدا من التقدم والرخاء.
ال�شيخ طحنون  و�شمو  تيمور  بن  ط��ارق  بن  ال�شلطان هيثم  وبحث جالة 
البلدين  بني  املتجذرة  التاريخية  الأخ��وي��ة  نهيان..العاقات  اآل  زاي��د  بن 
م�شاحلهما  يحقق  مب��ا  بينهما  امل�����ش��رك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  وم��وا���ش��ل��ة 

املتبادلة وتطلعات �شعبيهما ال�شقيقني نحو التنمية امل�شتدامة والزدهار.

�سرطة اأبوظبي تلقي القب�س على ع�سابة اآ�سيوية يف الن�سب والحتيال
•• اأبوظبي –الفجر:

متكنت �شرطة اأبوظبي متمثلة يف قطاع الأمن اجلنائي 
 24 م��ن  اأق��ل  ويف  اخلارجية  املناطق  �شرطة  مبديرية 
�شاعة يف اإلقاء القب�س على ع�شابة منظمة من اجلن�شية 

الآ�شيوية كانت قد �شرقت مبلغ 460،000 درهم .
والحتيال  الن�شب  اأ�شلوب  الع�شابة  ا�شتخدمت  حيث 
مايل  مبلغ  ب�شرقة  وق��ام��ت  ال�شحايا  على  ال��ت��اأث��ري  يف 
الإجرامية  ال��ظ��واه��ر  ف��ري��ق  ت��وج��ه  عليه  وب��ن��اء   منهم 
من الفرق التخ�ش�شية مبركز �شرطة م�شفح وباإ�شناد 
ودع����م م��ن ق�����ش��م امل��ر���ش��اد ب������اإدارة ال���دوري���ات اخلا�شة 
وبالرغم من عدم توافر اأدلة تدل على هويتهم وبف�شل 
مع  التعامل  يف  التخ�ش�شية  للفرق  التامة  اجلاهزية 
جميع الأح��داث يف خمتلف الأوق��ات وا�شتخدام تقنيات 
الذكاء ال�شطناعي مت التو�شل للجناة يف وقت قيا�شي 
و�شبط املتهمني وا�شتعادة املبلغ امل�شروق . وقال اللواء 
حممد �شهيل الرا�شدي مدير قطاع الأمن اجلنائي اأن 
�شرعة  يف  متكاملة  ا�شراتيجية  تتبع  اأبوظبي  �شرطة 
ال�شتجابة للباغات واحرافية التعامل معها كما اأكد 
اأن ما و�شلت اإليه املراكز والإدارات ال�شرطية من تطور 

وحداثة مكنها من النهو�س بواجباتها والتي ت�شهم يف 
واملتمثلة  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  روؤية  حتقيق 
يف �شمان ا�شتمرار اإمارة اأبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن 

وال�شامة .

•• دبي – الفجر:

 ع���ززت ج��م��ارك دب���ي ج��ه��وده��ا لتطوير ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 
اأ�شحاب العامات التجارية حلماية حقوق امللكية الفكرية مع 
"ا�شراتيجية  ملبادرة  دعما  البيئية  ال�شتدامة  على  املحافظة 
دبي  ج���م���ارك  ب�����ادرت  ح��ي��ث  اخل�شراء"،  للتنمية  الإم�������ارات 
عاملية  األف قطعة مقلدة لعامات جتارية   23 تدوير  باإعادة 
الآثار  دره��م لتجنب  1.4 مليون  اأك��ر من  ت�شل قيمتها اىل 
مميز  بح�شور  وذل��ك  الب�شائع  تلك  لإت��اف  ال�شارة  البيئية 
اإجمان،  ف��ران��ك  �شم  والدبلوما�شية  القن�شلية  الهيئات  م��ن 
قن�شل عام �شوي�شرا يف دبي ، بيت مهرافاري، ملحق الوليات 
الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  الفكرية  للملكية  المريكية  املتحدة 
وزارة  اأبوظبي  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  �شفارة  اأفريقيا،  و�شمال 
التجارة الأمريكية ، جوناثان هوثورن، �شابط ات�شال اجلرائم 
املالية، �شفارة بريطانيا يف دبي ،  جاري ماكفيل، �شابط ات�شال 
املازمي،  م��ع��اذ  و  دب���ي،  بريطانيا يف  ���ش��ف��ارة  امل��ال��ي��ة،  اجل��رائ��م 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  ممثل  اقت�شادي  ���ش��وؤون  اأخ�شائي 
اإدارة  ال��دويل ، ومن جمارك دبي: يو�شف عزير مبارك مدير 
حماية حقوق امللكية الفكرية ،  يو�شف الها�شمي ، مدير اإدارة 
امل��راك��ز اجل��م��رك��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة ، حم��م��د ب��ن ن��ا���ش��ر، م��دي��ر حل 
نزاعات امللكية الفكرية ،  حممد عبداهلل ال�شويدي، مدير اأول 
رئي�شي  �شابط  ذيبان،  بن  حميد  خولة   ، ال�شحن  قرية  مركز 
ال�شراكة والت�شال ، وجمعة املطوع، قائد فريق باإدارة مراكز 

ال�شحن اجلوي.
دبي  ج��م��ارك  بها  تقوم  التي  ال��ت��دوي��ر  اإع���ادة  عمليات  وجت�شد 
للب�شائع املقلدة، التعاون احلقيقي بني جمارك دبي و�شركاوؤها 
وت�شب نتائجها يف دعم ا�شتدامة احلياة اخل�شراء من خال 
الإمارات  دول��ة  من  لتجعل  البيئية،  والتوعية  التدوير  اإع��ادة 
مركزاً عاملياً ومنوذجاً ناجحاً لاقت�شاد الأخ�شر اجلديد، ما 
على  املحافظة  مع  امل�شتدامة  التنمية  ويدعم  تناف�شيتها  يعزز 

البيئة لاأجيال القادمة.
وقال يو�شف عزير مبارك: " اأثمرت جهودنا لتطوير التعاون 
اأف�شل  حتقيق  ع��ن  التجارية  العامات  اأ�شحاب  جمل�س  م��ع 
وفرنا  فقد  املقلدة،  الب�شائع  تدوير  اإع���ادة  جم��ال  يف  النتائج 
للتخل�س من  ب��دي��ًا ج��ي��داً  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات  لأ���ش��ح��اب 
بالبيئة،  ال�شرار  دون  التجارية  لعاماتهم  املقلدة  الب�شائع 
على  قدرتهم  �شمان  يف  تتمثل  اأ�شا�شية  مزايا  لهم  يحقق  ما 
مناف�شة  دون  والعاملية  املحلية  الأ�شواق  اإىل  ب�شائعهم  اإي�شال 
من الب�شائع املقلدة لها، والتي يتم حتويلها من خال اإعادة 
اأخ��رى مفيدة لاقت�شاد  ال�شتخدام يف جمالت  اإىل  التدوير 
الوطني مع �شمان حماية حقوق اأ�شحاب العامات التجارية 

ودعم اقت�شاد دبي".
واأ�شاف: "ن�شهد زيادة كبرية يف اإعادة تدوير الب�شائع املقلدة، 
ال�شتفادة من  على  ال�شركات  اإقبال  يظهر مدى  ال��ذي  الأم��ر 
هذا اخليار، ما يتيح لهم الت�شدي للب�شائع املقلدة لعاماتهم 
املحلية، وذلك من خال  الأ�شواق  اإىل  التجارية قبل دخولها 

مع  والتعاون  دبي  جمارك  لدى  التجارية  عاماتهم  ت�شجيل 
اإىل  املقلدة عند و�شولها  الب�شائع  الدائرة يف مكافحة دخول 
املراكز اجلمركية لإمارة دبي، ما ميكننا من حت�شني م�شتوى 
ال�شبطيات التي ننجزها للب�شائع املتعدية على حقوق امللكية 
الفكرية، حيث بلغ اإجمايل عدد �شبطيات امللكية الفكرية التي 
390 �شبطية ت�شمل  2021 نحو  العام  الدائرة يف  اأجنزتها 
1،764،710 قطعة من الب�شائع املقلدة، ومتت اإعادة تدوير 

جميع  الب�شائع املقلدة ل� 228 عامة جتارية. 
واأو�شح مبارك اأن التعاون مع اأ�شحاب العامات التجارية ل 
يقت�شر على التن�شيق يف جمال اإعادة تدوير الب�شائع املقلدة، 
حيث تعمل اإدارة حماية حقوق امللكية الفكرية يف جمارك دبي 
على تعزيز م�شاركة اأ�شحاب العامات التجارية يف ور�س العمل 
التي تنظمها الإدارة لطاع املفت�شني واملوظفني اجلمركيني 
الب�شائع،  تقليد  يف  ت�شتخدم  التي  اجل��دي��دة  الأ�شاليب  على 
القت�شاد  وح��م��اي��ة  ل�شبطها  عليها  ال��ت��ع��رف  م��ن  ومتكينهم 
الوطني من ا�شرارها و خماطرها، وقد بلغ عدد ور�س العمل 
امللكية  ح��ق��وق  بحماية  للتوعية  دب���ي  ج��م��ارك  نظمتها  ال��ت��ي 
الفكرية للعام املا�شي ، 29 ور�شة عمل وفعالية توعوية مبا�شرة 
وافرا�شية مب�شاركة 2413 م�شاركاً من خمتلف الفئات ومت 

تقييد 437 عامة جتارية و189 وكالة جتارية.
احلقائب  تدويرها  اإع��ادة  متت  التي  املقلدة  الب�شائع  و�شملت 
الن�شائية التي تنتجها كربى ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة بهذا 

املجال و�شاعات اليد وماب�س واك�ش�شوارات ملاركات �شهرية.

زار جناحّي الدولتني واأجنحة فل�سطني والنم�سا وكولومبيا

حممد بن را�سد يلتقي رئي�سي ناميبيا وجمهورية غويانا التعاونية يف اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي -وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، 
2020 دبي، فخامة هيغ جينغوب، رئي�س  اإك�شبو  اأم�س يف 
جمهورية ناميبيا، كما التقى �شموه فخامة الدكتور حممد 
يف  وذل��ك  التعاونية،  غويانا  جمهورية  رئي�س  علي،  عرفان 
اإطار جولة يف احلدث العاملي الكبري حيث قام �شموه كذلك 

بزيارة اأجنحة كل من فل�شطني والنم�شا وكولومبيا. 
وا�شتعر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
وفخامة رئي�س جمهورية ناميبيا جممل العاقات الثنائية 
من خال  دفعها قدماً  امل�شركة يف  والرغبة  البلدين  بني 
اكت�شاف مزيد من فر�س ال�شراكة مبا متثله هذه الروابط 
اخلليج  منطقة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتوثيق  ج��دي��دة  ج�شور  م��ن 
حجم  زي���ادة  يف  ي�شهم  ومب��ا  ع��ام��ة،  ب�شورة  اأفريقيا  وق���ارة 
اخل���ربات يف  ت��ب��ادل  وك��ذل��ك  التجاري  وال��ت��ب��ادل  ال�شتثمار 

خمتلف املجالت التنموية حمل الهتمام امل�شرك. 
اإىل  جينغوب  هيغ  والرئي�س  زي��ارت��ه  خاله  �شموه  واط��ل��ع 
الواقعة  ال�شديقة  ال��دول��ة  تقدمه  م��ا  على  ناميبيا  ج��ن��اح 
الأطلنطي  املحيط  �شواحل  على  واملطلة  اأفريقيا  غ��رب  يف 
ببيئتها  الغنية  الأفريقية  ال��دول��ة  يف  للحياة  مامح  م��ن 
الطبيعية وا�شعة التنوع، ومعلومات حول موروثها الثقايف 
والجتماعي الغني، ف�شا عما تتمتع به ناميبيا من فر�س 

اق��ت�����ش��ادي��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى م��ا حت��ف��ل ب��ه اأرا���ش��ي��ه��ا م��ن موارد 
طبيعية وثروة معدنية، يف حني تروج ناميبيا لقدراتها يف 
بتنفيذه من  تقوم  وما  الأزرق،  والقت�شاد  ال�شياحة  جمال 
طاقة  م��ن  متلكه  م��ا  ع��ن  ف�شا  التحتية،  البنى  م�شاريع 

ب�شرية منتجة وماهرة. 

- جمهورية غويانا التعاونية
 اإىل ذلك التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم فخامة الدكتور حممد عرفان علي، رئي�س جمهورية 
غويانا التعاونية، يف جناح باده يف اإك�شبو 2020 دبي، حيث 
الذي  احل��دث  يف  ال�شديقة  ال��دول��ة  مب�شاركة  �شموه  رح��ب 
جلمهورية  الأوىل  امل�شاركة  و�شمن  دب��ي،  يف  العامل  يجمع 
هذه  قيمة  �شموه  موؤكداً  م�شتقل،  بجناح  اإك�شبو  يف  غويانا 
امل�شاركة يف اكت�شاف م�شاحات جديدة للتعاون بني البلدين، 
يف حني ميثل اإك�شبو ب�شورة عامة من�شة ينطلق منها العامل 
يف مرحلة جديدة من التعاون والتن�شيق من اأجل خلق عامل 
�شموه  وتابع  التحديات.  من  وخ��اٍل  بالفر�س  حافل  اأف�شل 
�شرحاً حول ما ي�شمه اجلناح وما يربزه من عنا�شر متيز 
جمهورية غويانا التعاونية كوجهة رائدة لل�شياحة البيئية، 
اخل�شراء  للتنمية  ا�شراتيجيتها  ح���ول  ل��ه  ي��ع��ر���س  وم���ا 
كم�شار نحو التنمية امل�شتدامة وال�شاملة، وما تتمتع به من 
مقومات اقت�شادية دفعت �شندوق النقد الدويل اإىل و�شعها 

يف م�شاف اأ�شرع الدول منواً خال العام 2021.

الكبري  ب���اده  ع��ن تقدير  ع��رف��ان علي  اأع���رب حممد  وق��د 
للنموذج التنموي امللهم الذي تقدمه دولة الإمارات والذي 
من  العديد  يف  متقدمة  مراتب  ارتقاء  خاله  من  متكنت 
موؤ�شرات التناف�شية العاملية، متمنياً لدولة الإمارات و�شعبها 

الكرمي كل التقدم والرخاء.
حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واجلولة  اللقاءين  ح�شر 
بن را�شد اآل مكتوم، ومعايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن 
مبارك اآل نهيان، وزير دولة وعدد من الوزراء وامل�شوؤولني. 

- فل�سطني..
وقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بزيارة 
عدد من الأجنحة يف معر�س اإك�شبو ت�شمنت جناح فل�شطني 
املُقام يف منطقة "الفر�س"، والذي جاء ت�شميمه وحمتواه 
الفل�شطيني  وال��ت��اري��خ  وال����راث  الثقافة  اأ���ش��ال��ة  ليعك�س 
العريق، اإذ يقدم اجلناح ملحة متكاملة عن اأهم واأبرز معامل 
فل�شطني  به  تتميز  وما  القد�س،  مدينة  ل�شيما  فل�شطني، 
من �شناعات تراثية وحديثة وازدهار لقطاع ال�شياحة هناك 
وما يوفره من فر�س ا�شتثمارية واع��دة. وجت��ّول �شموه يف 
اجلناح الذي يحمل �شعار "اأر�س متجذرة يف اأعماق التاريخ 
وحتت�شن ال�شياحة وال�شتثمار"، حيث اطلع على ما ي�شمه 
من حمتوى مميز ل�شيما ت�شميمه الذي يحاكي ال�شوارع 
�شمن  اجلناح  اأر�شية  جاءت  فيما  التقليدية،  الفل�شطينية 
ال�شهرية  الفل�شطينية  باحلجارة  �شاحته اخلارجية مك�شوة 

ب��ك��ل م���ا ت��ع��رب ع��ن��ه م���ن اأ����ش���ل���ة. و���ش��اه��د ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم خال الزيارة جانباً من 
الفل�شطيني من  ال��ت��اري��خ  ع��راق��ة  تعك�س  ال��ت��ي  امل��ع��رو���ش��ات 
من  خمتلفة  مناطق  من  جلبها  مت  ومعرو�شات  مقتنيات 
الأ�شلية  الف�شيف�شاء  فل�شطني مبا يف ذلك جزء من لوحة 
املتواجدة يف اأريحا وتعد الأكرب من نوعها يف العامل وتعود 
باملعادن  ال��غ��ن��ي  امل��ي��ت  ال��ب��ح��ر  وم��ل��ح  الأم�����وي،  الع�شر  اإىل 
املفيدة، ومنتجات الزجاج واخلزف وهي �شناعات تاريخية 
ا�شتهرت بها مدينة اخلليل، فيما تقدم حمطة "الإدراك" يف 
اجلناح جولة افرا�شية لأهم مناطق اجلذب يف فل�شطني. 
اجلناح من م�شمون  �شاهده يف  اإعجابه مبا  �شموه  واأب��دى 
وي���ربز ج��ه��وده��ا يف جمال  ت��اري��خ فل�شطني  ب��ع��راق��ة  ينطق 
عن  معرباً  القت�شادية،  وامل���وارد  الذاتية  ال��ق��درات  تطوير 
مب�شتقبل  ال�شقيق  الفل�شطيني  لل�شعب  اأمنياته  خال�س 

حافل بال�شتقرار والزدهار والتطور والنمو.

- النم�سا..
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  زار �شاحب   كما 
جناح دولة النم�شا املميز بت�شميم فريد من خال 38 برجاً 
خمروطياً ي�شمها اجلناح يف تعبري عن املزج بني تكنولوجيا 
على  به  متيزت  ال��ذي  التقليدي،  والبناء  النم�شاوية  املناخ 
مدار اآلف ال�شنني والتي حتاكي فكرة الرباجيل التقليدية، 
حيث ت�شتخدم تلك الأ�شكال املخروطية يف البناء من اأجل 

ا�شتخدام مكيفات هواء ما  اإىل  دون احلاجة  املباين  تربيد 
ي�شاعد على توفري نحو %70 من الطاقة، �شعياً للح�شول 

على م�شتقبل اأف�شل واأكر ا�شتدامة.
مبنى  ت�شييد  مت  فقد  ال�شتدامة،  فكرة  تاأكيد  يف  واإمعانا 
جناح النم�شا من مواد اأولية مثل الربة والطمي والرمال، 
والتكنولوجي  العلمي  للتقدم  كذلك  اجلناح  يعر�س  فيما 
حتت  امل��ق��ام  الق�شم  ي�شتعر�شه  م��ا  وه��و  النم�شا،  يف  الكبري 
عنوان "اآي لب" والذي يقدم جمموعة مبتكرة من الأفكار 
اإىل  النم�شا  خالها  من  ت�شعى  التي  واحللول  والإب��داع��ات 

حتقيق غد اأف�شل.
كما �شملت جولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم يف اإك�شبو زيارة جناح دولة كولومبيا، املقام يف منطقة 
"الفر�س"، واملميز بت�شميمه ال�شفاف الذي ي�شمح بالروؤية 
ال��زواي��ا والأرك����ان، وال���ذي يعرب ع��ن النفتاح  م��ن خمتلف 
بالثقافة  اجلناح  يحتفي  حني  يف  الكولومبية،  وال�شفافية 
ما  خا�شة  اجلنوبية،  اأمريكا  يف  الواقعة  للدولة  العريقة 

تتفرد به من اإيقاعات مو�شيقية مميزة.
بالتباينات  اجلناح  احتفاء  ح��ول  �شرح  اإىل  �شموه  وا�شتمع 
بني  جتمع  ال��ت��ي  كولومبيا  اأرا���ش��ي  ت�شمها  ال��ت��ي  الكبرية 
الناب�شة باحلياة والغنية بالبتكار وفر�س  الع�شرية  املدن 
نقية  بطبيعة خابة  ذاته  الوقت  تتمتع يف  بينما  الأعمال، 
وقمم جبال تغطيها الثلوج وم�شاحات وا�شعة من امل�شطحات 

املائية والغابات وال�شهول املرتفعة واأي�شا ال�شحاري.

الإمارات للخدمات ال�سحية تطلق 4 �سيدليات روبوتية واأنظمة ذكية لل�سرف الذاتي لالأدوية
•• دبي -وام:

روبوتية  �شيدليات  اأرب��ع  ال�شحية  للخدمات  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
وال����ولدة  للن�شاء  القا�شمي  وم�شت�شفى  القا�شمي  م�شت�شفى  يف  ذك��ي��ة 
والأطفال يف ال�شارقة وم�شت�شفى اإبراهيم بن حمد عبيد اهلل وم�شت�شفى 
اأمت��ت��ة عمليات  التو�شع يف  بهدف  راأ����س اخليمة  ع��م��ران يف  ب��ن  اهلل  عبد 

تقدمي اخلدمات ال�شيدلنية.
كما اأعلنت املوؤ�ش�شة عن اطاق نظام ال�شرف الذاتي لاأدوية الأول من 
خال  م��ن  امل��راج��ع  ميكن  وال���ذي  بالربوتات  املرتبط  املنطقة  يف  نوعه 
عليها  واحل�����ش��ول  الأدوي����ة  طلب  م��ن  الذكية  الإل��ك��رون��ي��ة  التطبيقات 
مبا�شرة من خال منافذ ال�شرف الذاتية الذكية لت�شهيل وتطوير رحلة 

يف  ال�شيدلنية  اخل��دم��ات  من  امل�شتفيدين  وثقة  ر�شا  وك�شب  املتعامل 
املوؤ�ش�شة. واأو�شح الدكتور عبداهلل اأحمد النقبي املدير التنفيذي لقطاع 
اخلدمات ال�شحية امل�شاندة يف املوؤ�ش�شة اأن م�شروع ال�شيدلية الروبوتية 
حقق نتائج متميزة ويعد اأحد اأهم التحولت ال�شحية لتعميم الأ�شاليب 
اأداء  تعزيز  يف  ف��ع��ال  دورا  ويلعب  ال�شيدلنية  اخل��دم��ات  على  الذكية 

ال�شيدليات وتفعيل دور ال�شيدلين وتقدمي الإ�شت�شارات ال�شيدلنية.
التطور  اأه��م حم��اور  اأح��د  يعد  ال�شحية  اخل��دم��ات  اأمتتة  اأن  اإىل  ولفت 
الإمارات  موؤ�ش�شة  ا�شراتيجية  ويحقق  ال�شحية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
متكاملة  ع��اج��ي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات 
و�شاملة وتطبيق اأف�شل املمار�شات الطبية وال�شحة الرقمية م�شريا اإىل 
�شعي املوؤ�ش�شة لتعزيز تبني تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة يف القطاع 

ال�شيدلين وادخال اأحدث التقنيات لاإرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة.
اخلدمة  تقدمي  قنوات  تنويع  على  قائمة  املوؤ�ش�شة  اأن  النقبي  واأ���ش��اف 
تفعيل  مت  حيث  ال�شيدلنية  اخل��دم��ات  وا�شتدامة  ا�شتمرارية  ل�شمان 
الرعاية  وم��راك��ز  امل�شت�شفيات  يف  امل��ن��ازل  اإىل  الأدوي����ة  تو�شيل  خ��دم��ة 
اإىل  بالإ�شافة  ب�شكل يومي   2020 اإبتداء من مار�س  الأولية  ال�شحية 
تطبيق الإ�شت�شارات ال�شيدلنية الإفرا�شية عن بعد ما عزز من �شعادة 
املتعاملني بخدمات ال�شيدلة . من جانبها بينت الدكتورة موزة ال�شعدي 
ت�شهم  الروبوتات  اأن  ال�شيدلة  ب��اإدارة  التطوير  و  العمليات  رئي�شة ق�شم 
املر�شى  انتظار  وتقليل مدة  العمليات  الفاعلية وكفاءة  رفع م�شتوى  يف 
اإدارة املخزون  لتلقي اخلدمة بالإ�شافة اإىل الدور الفعال للروبوتات يف 
الدوائي وا�شتخدام الباركود لتحقيق ال�شامة الدوائية وتقليل الأخطاء 

الطبية. وذكرت اأن ال�شيدلية الربوتية حتوي اآلية تنبيه ذكية مدجمة 
بالنظام تعمل على مدار ال�شاعة لقيا�س درجات احلرارة ومعدل الرطوبة 
ل�شمان جودة و�شاحية الأدوية كما يحوي برجميات حديثة ومتطورة 

لإعداد التقارير وتنفيذ عمليات اجلرد يف ثوان.
متكاملة  بطريقة  تعمل  الروبوتية  ال�شيدلية  اأن  ال�شعدي  واأو�شحت 
الذكاء  تقنية  خ���ال  م��ن  ال���روب���وت  فيها  يتمكن  ب�����ش��ري  ت��دخ��ل  ودون 
ال�شطناعي من حتديد اأماكن الأدوية والتفرقة بينها عند �شرف علب 
الأدوية الكاملة والأدوية املو�شوفة بحبوب دواء حمددة ف�شا عن متيز 
الو�شفة  و�شرف  لتح�شري  امل�شتوى  فائقة  وتقنيات  ب��ق��درات  ال��روب��وت 
الطبية اآليا خال اأقل من دقيقة واحدة وحتمل �شعة تخزين تفوق اأكر 

من 45 األف علبة دواء يف املوقع الواحد لبع�س ال�شيدليات.
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اأخبـار الإمـارات

جامعة الإمارات تنظم منتدى الجتاهات املهنية لعداد الطالب للم�ستقبل الوظيفي
•• دبي-وام:

ال��ت��وظ��ي��ف يف قطاع  م���رك���ز  ن���ّظ���م 
الإم����ارات  بجامعة  الطلبة  ���ش��وؤون 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة امل������ت������ح������دة م����ن����ت����دى 
للغد  مهارات  املهنية:  "الجتاهات 
" يف جناح اجلامعة مبعر�س اإك�شبو 
زكي  معايل  بح�شور  دبي،   2020
ل�شاحب  الثقايف  امل�شت�شار  ن�شيبة، 
الرئي�س  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
و�شعادة  الإم���ارات،  جلامعة  الأعلى 
غنام بطي امل��زروع��ي، الأم��ني العام 
ملجل�س تناف�شية الكوادر الإماراتية، 
ال��ب��ل��و���ش��ي، وكيل  و����ش���ع���ادة را����ش���د 
دائرة التنمية القت�شادية، و�شعادة 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي،  ح���ارب 
للمقيمني،  اأبوظبي  ملكتب  بالإنابة 
وجم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن الأف�����راد 

ومنح  الب�شرية،  املواهب  وا�شتثمار 
التي  املهنية  ال��ف��ر���س  اخل��ري��ج��ني 

تتاءم مع قدراتهم واإمكانياتهم.
اإىل توحيد جهودنا  " ن�شعى  وق��ال 
للم�شاهمة  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  م��ع 
اإىل  امل���ح���ل���ي  امل��ج��ت��م��ع  ت���ط���وي���ر  يف 
ال��ت��دري��ب والتطوير  اإت��اح��ة  ج��ان��ب 
للخريجني يف �شتى املجالت، ومبا 
امل�شتقبل.  وظائف  متطلبات  يلبي 
مع  "ناف�س"  ب��رن��ام��ج  ���ش��ي��ت��ع��اون 
كفاءة  بتعزيز  ي�شهم  مبا  اجلامعة 
وتوظيفها  الإم����ارات����ي����ة  ال����ك����وادر 
تبادل  ع���رب  اخل���ا����س،  ال��ق��ط��اع  يف 
املعلومات املتعلقة بخريجي جامعة 
م�شاركة  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  الإم������ارات، 
اخلريجني وت�شجيلهم عرب من�شة 
"ناف�س"، اإىل جانب توفري الكوادر 
خمتلف  يف  املتخ�ش�شة  ال��وط��ن��ي��ة 

يخدم اأحد الأغرا�س الأ�شا�شية لأي 
جامعة و�شكر على وجه اخل�شو�س 
�شعادة غنام بطي املزروعي، و�شعادة 
را����ش���د ال��ب��ل��و���ش��ي، و����ش���ع���ادة حارب 
املهريي مل�شاهمتهم يف هذا امللتقى، 
لتقدميهم  للطاقة  توتال  و�شركة 
برنامج القيادة الطابية، وال�شيدة 
التحالف  �شريك  �شروجي،  �شريين 
احلكومي يف لينكدن لروؤيتها حول 

التغيريات يف �شوق العمل.
التوجيهات  الأعلى  الرئي�س  وق��دم 
" ت����ت����ن����اول  وق����������ال  ل����ل����م����ن����ت����دى، 
�شروري  هو  ما  اليوم  مناق�شاتكم 
لإعداد الطاب للعمل يف م�شتقبل 
ي��ت��غ��ري ب��ا���ش��ت��م��رار ، و���ش��ي��ك��ون من 
اأهمية  اعتبارنا  يف  ن�شع  اأن  املفيد 
ال��ع�����ش��رة لدولة  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادئ 

الإمارات للخم�شني عاماً القادمة.

م�شلحة  لديهم  الذين  واملوؤ�ش�شات 
يف اإعداد خريجي اجلامعات لتويل 

اأدوار م�شوؤولة ومنتجة.
ن�شيبة يف كلمة  زك��ي  م��غ��ايل  وق���ال 
الفتتاح " نحن يف جامعة الإمارات، 
توجهات  لتنمية  الأول���وي���ة  نعطي 
ومعارفهم  وم��ه��ارات��ه��م  ال���ط���اب 
ذل���ك،  اإىل  اإ����ش���اف���ة  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م. 
ال���ط���اب من  اإىل مت��ك��ني  ن�����ش��ع��ى 
حتديد نقاط قوتهم وطموحاتهم. 
ك��م��ا ن��رغ��ب يف ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م التي 
مفيدين  ليكونوا  خريجينا  حتفز 
واأمتهم  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  ت��ن��م��ي��ة  يف 

ومنطقتهم وعاملهم".
بال�شكر  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  وت���ق���دم 
املنتدى  يف  وامل�شاركني  للمنظمني 
ملناق�شة الإعداد الوظيفي امل�شتقبلي 
عملهم  اإن  وق��ال  اجلامعة  لطاب 

املبادئ  ه����ذه  " ت��ع��ل��م��ن��ا  واأ�����ش����اف 
ل�شياغة  ال��ط��اب  ن��ع��د  بينما  اأن���ه 
علينا  امل�شتقبلية، يجب  اجتاهاتهم 
وال�شام  الت�شامح  تعليمهم  اأي�شاً 
العامليني  والن�����ف�����ت�����اح  وال������وع������ي 
نعد  بينما  والأم�����ن.  وال���ش��ت��دام��ة 
الطاب ليكونوا مبتكرين ومرنني 
اأي�شاً  ع��ل��ي��ن��ا  ي���ج���ب  وري������ادي������ني، 
والعمل  ال��ت��ن��وع  ت��ق��دي��ر  تعليمهم 
ب�شكل منتج مع الآخرين والتعامل 

مع م�شاعيهم بروح اإن�شانية".
من جانبه اأّكد �شعادة غنام املزروعي 
الكوادر  تناف�شية  جمل�س  ح��ر���س 
مع  عاقته  تعزيز  على  الإماراتية 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة 
مبا  معها،  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  وتو�شيع 
م��ن��ظ��وم��ة وطنية  اإر�����ش����اء  ي�����ش��م��ن 
فعالة دائمة، لدعم الكوادر املواطنة، 

تعريفية  وور�����س  جل�شات  بتنظيم 
تو�شيحية  عمل  وور����س  وتثقيفية 
ل���ت���ع���ري���ف اخل����ري����ج����ني ب�����اأه�����داف 

املجالت من قبل اجلامعة".
جمل�س  اأن  اإىل  امل���زروع���ي  واأ����ش���ار 
تناف�شية الكوادر الإماراتية �شيقوم 

"ناف�س"  ومزايا  وبرامج  ومبادرات 
حلثهم على امل�شاركة والت�شجيل يف 

الربنامج.

الأر�سيف واملكتبة الوطنية يبدي اهتمامه باملراأة يف جميع ن�ساطاته وفعالياته 

ذاكرة الوطن تعر�س لرواد املهرجان جوانب من اهتمام ال�سيخ زايد باملراأة

باملراأة  الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف 
الإماراتية، وقد جتلى هذا الهتمام 
اي�����ش��اً ب���الإ����ش���دارات ال��ت��ي حتفل 
ب��امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي توثق 
الإماراتية  امل����راأة  مت��ك��ني  م��راح��ل 
وبناء قدراتها، وتذليل ال�شعوبات 
الرجل يف  اأمام م�شاركتها �شقيقها 
كل املجالت، لتتبواأ املكانة الائقة 
بها، ولتكون منوذجاً م�شرقاً لريادة 
املراأة الإماراتية يف جميع املحافل، 
ومن اأبرز الإ�شدارات التي قدمها 

والدعم  ال��ث��ق��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ي�شري 
ال��ذي لقته امل���راأة الإم��ارات��ي��ة من 
اهتمامه – طيب اهلل ثراه- وروؤيته 
احلكيمة اإىل واق��ع امل��راأة يف عهده 
امل��ي��م��ون؛ ب��اع��ت��ب��اره��ا اأم����اً وزوج���ة 
تطلعاتها  ل��ه��ا  واإن�����ش��ان��ة  واأخ����ت����اً، 
وبذلك  وواج���ب���ات���ه���ا،  وح��ق��وق��ه��ا 
ا�شتطاعت  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  ف���اإن 
فكراً  ترتقي  اأن  امليمون  عهده  يف 

وعلماً وعمًا ومكانة.
وت�����ش��ري ال�����ش��ور ال��ت��ي حت��ف��ل بها 

الإمارات" رئي�شة  "اأم  مبارك  بنت 
الرئي�س  ال��ع��ام،  الن�شائي  الحت���اد 
الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
وال���ط���ف���ول���ة مل ت���دخ���ر ج���ه���داً يف 
الإماراتية  باملراأة  النهو�س  �شبيل 
ومتكينها، وقد اأ�شفر ذلك الهتمام 
الإماراتية  امل����راأة  ب��ل��وغ  يف  ال��ك��ب��ري 
بالبنان  اإليها  ي�شار  متميزة  مكانة 
بتحويل  اإع��ج��اب  م�شدر  وجعلها 
التحديات اإىل اإجنازات، وقد اأدرك 

الإماراتية وداعمها الأول لتتجاوز 
اإ�شهامها  ولتعزز  تقدمها  معوقات 

يف �شوؤون الوطن.
ويظهر الأر�شيف واملكتبة الوطنية 
يف ال�شور التي يعر�شها يف من�شة 
التاريخي  الدور  الوطن"  "ذاكرة 
غ�������ري امل�����������ش�����ب�����وق وال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال����ش���رات���ي���ج���ي امل���م���ن���ه���ج ال����ذي 
ر�شخه ال�شيخ زايد للنهو�س باملراأة 
وبلوغها  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  الإم����ارات����ي����ة 
مكانة متميزة اإقليمياً وعاملياً؛ مما 

بهذا  الوطنية  واملكتبة  الأر���ش��ي��ف 
ال�������ش���دد: ك���ت���اب )زاي������د وامل�������راأة(، 
وكتاب )هكذا حتدثت فاطمة بنت 
توثق  جم��ل��دات  وخم�س  م��ب��ارك(، 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  )ي��وم��ي��ات 
واليوميات  والكتاب  م��ب��ارك(  بنت 
يوثقان جوانب من الدعم الكبري 
الذي اأ�شدته �شموها -حفظها اهلل- 
من اأجل الرتقاء باملراأة الإماراتية 
اأنحاء العامل  خا�شة وامل��راأة يف كل 
ب�شكل عام؛ ف�شمّو ال�شيخة فاطمة 

اأن  اإىل  الوطن"  "ذاكرة  م��ن�����ش��ة 
ال��ق��ائ��د اخل��ال��د ق��د اه��ت��م بتاأهيل 
املراأة جمتمعياً اإىل جانب اهتمامه 
يف  وذل��ك  بتعليمها،  اهلل-  -رح��م��ه 
���ش��ب��ي��ل ا���ش��ت��ث��م��ار ج��ه��وده��ا -وهي 
ارتفاع  يف  امل��ج��ت��م��ع-  ن�شف  مت��ث��ل 

م�شتوى التنمية.
وتعّد ال�شور التي تعر�شها من�شة 
"ذاكرة الوطن" وتربز جوانب من 
باملراأة وتطوير  زايد  ال�شيخ  جهود 
اإمكاناتها - حلقة يف �شل�شلة اهتمام 

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  يبدي 
الإماراتية  ب��امل��راأة  خا�شاً  اهتماماً 
يف جميع الأوقات واملنا�شبات، ومن 
يزر من�شة "ذاكرة الوطن" يتجلى 
ال�����ش��ور -التي  اإذ ت��وؤك��د  ل��ه ذل���ك؛ 
من  زواره���ا  اأم���ام  املن�شة  تعر�شها 
رواد املهرجان- املكانة التي بلغتها 
املراأة الإماراتية بف�شل روؤية القائد 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
ث��راه- وبدعم  – طيب اهلل  نهيان 
القيادة احلكيمة؛ حيث ا�شتطاعت 
قفزات  حتقق  اأن  الإماراتية  امل��راأة 
وحتولت مهمة متثلت مب�شاركتها 
يف ج��م��ي��ع امل�����ج�����الت، ب��ف�����ش��ل ما 

حظيت به من الثقة والتمكني.
وي��اأت��ي اه��ت��م��ام الأر���ش��ي��ف واملكتبة 
على  الإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة  الوطنية 
مدار اأيام ال�شنة تاأكيداً على دورها 
املجالت  يف  امل���ب���ذول���ة  وج���ه���وده���ا 
كاّفة،  والق��ت�����ش��ادي��ة  الجتماعية 
القائد  لغر�س  ثمرة  ج��اءت  والتي 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
امل������راأة  ن��ه�����ش��ة  ب�����اين  ن���ه���ي���ان،  اآل 

الأر���ش��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة هذا 
ال��دور الكبري، ف��اأراد اأن يجعل من 
�شرية �شموها قدوة للن�شاء الاتي 
خدمة  يف  ال����ري����ادة  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ن 

الوطن.
الكتابني  ه����ذي����ن  ج����ان����ب  واإىل 
ف��ق��د ك���ان ل��ل��م��راأة يف ال��ك��ث��ري من 
حٌظ  الوطني  الأر�شيف  اإ���ش��دارات 
ال�شور  اأر�شيف  يف  ول��ل��م��راأة  واف���ر، 
بالأر�شيف  الرئا�شي  الأر�شيف  ويف 
ال�شور  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  ال��وط��ن��ي 
الوثائقية  والأف������ام  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال���ت���ي ت���وث���ق مل���راح���ل دع����م امل�����راأة 
التعليم  م���راح���ل  ويف  جم��ت��م��ع��ي��اً، 

ومواقع العمل.
وبالإ�شافة اإىل ذلك فاإن الأر�شيف 
وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ي��غ��ت��ن��م جميع 
امل���ن���ا����ش���ب���ات ال���ت���ي ت���خ�������ّس امل������راأة 
الإم����ارات����ي����ة ل��ك��ي مي��ن��ح اخل����رباء 
ف��ي��ه وامل��خ��ت�����ش��ني ف���ر����س تقدمي 
امل��ح��ا���ش��رات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي تربز 
اأهمية جتربة املراأة الإماراتية التي 
النماء  يف  ت�����ش��ارك  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
�شهدته  ال��ذي  والزده���ار  والتطور 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

عمومية ال�سحفيني الإماراتية تعتمد التقارير وتاأجيل العمومية غر العادية اإىل اجتماع قادم
•• دبي-الفجر:

عقدت اجلمعية العمومية العادية 
الإماراتية  ال�شحفيني  جلمعية 
ا�شراف  حت��ت  افرا�شيا  اجتماعا 
وزارة تنمية املجتمع وهيئة تنمية 
من  ع�����ش��واُ  و41  ب��دب��ي،  املجتمع 

الأع�شاء العاملني باجلمعية.
يف ب��داي��ة الج��ت��م��اع رح���ب حممد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  احل����م����ادي 
الإماراتية  ال�����ش��ح��ف��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة 
تنمية  وزارة  م���ن  ب��احل��ا���ش��ري��ن 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع 
احلا�شرين  والأع���������ش����اء  ب���دب���ي 

ال�شحفيني ذوي اخلربة اإىل جيل 
لتمكنهم  ال�شحفيني  من  ال�شباب 
الإع��ام والركيز على  اأدوات  من 
الإع��ام التقليدي يف ظل الإعام 
احلديثة  والتكنولوجيا  اجل��دي��د 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  الإع����ام م��ن  يف 
الج���ت���م���اع���ي ول�����ش��ق��ل اخل�����ربات 
من  ولتمكنهم  ال�شباب  جيل  لدى 
من  ال�شحفية  احل�����وارات  اإج����راء 
خال عقد الدورات التدريبية من 
ال�شحافة  خلريجي  املخ�شرمني 

بكليات الإعام.
وقدم احلمادي ال�شكر ملعايل ح�شة 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  ب��وح��م��ي��د 

ل�شنة   2 رق��م  وللقانون الحت���ادي 
باجلمعيات  اخل����ا�����س   2008
واأن  وتعدياته،  ال��ع��ام  النفع  ذات 
اجلمعية  لنعقاد  ال��ازم  الن�شاب 
 41 اك��ت��م��ل بح�شور  ق��د  ال��ع��ادي��ة 
ع�شواً   80 اإج���م���ايل  م���ن  ع�����ش��وا 
امل�شددين  العاملني  الأع�شاء  من 

لا�شراكات عن عام 2022.
اإىل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وانتقل 
العمومية  اجلمعية  اأعمال  جدول 
ال���ت���ي اع��ت��م��دت حم�شر  ال���ع���ادي���ة 
والتي  ال�����ش��اب��ق  اجلمعية  اج��ت��م��اع 
 ،2021 ي���ون���ي���و   3 يف  ع����ق����دت 
عن  والإداري  امل���ايل  والتقريرين 

الجتماع.
جدول  بنود  احلمادي  واإ�شتعرا�س 
غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
وقال  للجمعية،  والعادية  العادية 
اأن  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ن��دوب 
لنعقاد  ال��ازم  القانوين  الن�شاب 
العادية  غ��ري  العمومية  اجلمعية 
من   75% ب��ح�����ش��ور  ي��ك��ت��م��ل  مل 
امل�شددين  ال���ع���ام���ل���ني  الأع���������ش����اء 
 2022 ع����ام  ل���ا����ش���راك���ات ع���ن 
وعددهم 80 ع�شواً، فتم تاأجيلها 
اإىل اجتماع قادم يعقد يف مدة لتقل 
ي���وم ولت���زي���د ع���ن �شهر   15 ع���ن 
للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  طبقاً 

خطة  اع��ت��م��دت  كما   ،2021 ع��ام 
عن  التقديرية  وامل��ي��زان��ي��ة  العمل 
اجلمعية  وفو�شت  احل���ايل،  ال��ع��ام 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  العمومية 
م����دق����ق احل�������ش���اب���ات  اخ����ت����ي����ار  يف 
ل��ل��ع��ام احل����ايل م���ن ب���ني عر�شني 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اعتمدتهما 

لختيار الأف�شل منهما.
اجلمعية  اأن  احل���م���ادي،  واأ����ش���اف 
العمومية ناق�شت يف بند مقرحات 
الأع�شاء  تفاعل  �شرورة  الأع�شاء 
اأن�شطة وفعاليات، ومت اقراح  مع 
املعرفة  لنقل  ب��رن��ام��ج  ا���ش��ت��ح��داث 
يف اجل��م��ع��ي��ة ل��ن��ق��ل اخل������ربة من 

ج��ه��وده��م يف جن��اح عقد اجلمعية 
العمومية وجتاوبهم مع اجلمعية 
املختلفة  والفعاليات  الأن�شطة  يف 

اأن�شطة وبرامج اجلمعية،  لدعمها 
جمعيات  اإدارة  يف  العاملني  وكافة 
على  ال�����������وزارة  يف  ال����ع����ام  ال���ن���ف���ع 

قدم  كما  اجلمعية،  تنظمها  التي 
ال�شكر للحا�شرين من هيئة تنمية 

املجتمع بدبي.

ت�سمنت زراعة �ستالت الزهور لالرتقاء باملظهر اجلمايل للمدينة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ مبادرة  »مدينتنا خ�سراء«  يف مدينة حممد بن زايد
افتتاح معر�س خزائن املعرفة يف خم�سني عاما مبكتبة زايد 

•• اأبوظبي –الفجر:

ن���ف���ذت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي، 
مدينة  ب���ل���دي���ة  مب����رك����ز  م��ت��م��ث��ل��ة 
البيئية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل����ب����ادرة  زاي����د 
يف  خ�شراء"  "مدينتنا  واجلمالية 
بالتعاون  زاي����د  ب��ن  م��دي��ن��ة حم��م��د 
مع اإدارة البيئة وال�شحة وال�شامة 
اأبوظبي، و كل من  يف بلدية مدينة 
ال�����ش��رك��اء ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني: �شركة 
العامة م�شاندة،  اأبوظبي للخدمات 
من  وع���دد   ، اخلليجيون  امل��ق��اول��ون 
اخلا�شة،  ال��ن��ج��اح  م��در���ش��ة  ط��ل��ب��ة 

واأهايل املدينة.
وت���اأت���ي ه����ذه امل����ب����ادرة ���ش��م��ن اإط����ار 

على  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�س 
تعزيز الوعي البيئي لدى املجتمع، 
خ�شراء  امل������دن  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة 
وم�شتدامة وتكري�س قيم ال�شتدامة 

البيئية.
زراعة  ع��ل��ى  امل���ب���ادرة  ا�شتملت  وق���د 
املختلفة  الزهور  �شتات  من  مئات 
وال�شوارع،  ال�����ش��ك��ن��ي��ة،  الأح���ي���اء  يف 

امل�����ش��ه��د اجلمايل  ب���ه���دف حت�����ش��ني 
لل�شوارع والأحياء ال�شكنية واإ�شفاء 
ال���ب���ه���ج���ة واجل������م������ال، والرت������ق������اء 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة، وت�����ش��ج��ي��ع الأه������ايل على 
تو�شيع  يف  وامل�����ش��اه��م��ة   ، ال����زراع����ة 

الرقعة اخل�شراء.
ب��ل��دي��ة مدينة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
العام  م���دار  اأب��وظ��ب��ي حت��ر���س على 
ال��زه��ور ح�شب  زراع���ة مايني  على 
وال�شتوي  ال�������ش���ي���ف���ي  امل���و����ش���م���ني 
الطبيعة  ج��م��ال  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
وال�����ش��وارع وامل����دن، واإي��ج��اد لوحات 
ج����م����ال����ي����ة ب����دي����ع����ة م������ن ال�����زه�����ور 
اإ�شعاد  بهدف  وال�شتات  والأ�شجار 

املجتمع وحماية البيئة.

 •• العني - الفجر

بن  ال��دك��ت��ور حم��م��د  ال�شيخ  اف��ت��ت��ح 
م�شلم بن حم العامري ع�شو املجل�س 
معر�س  ال�شابق  الحت��ادي  الوطني 
عاما"  خم�شني  يف  املعرفة  "خزائن 
امل���رك���زي���ة مبدينة  زاي����د  م��ك��ت��ب��ة  يف 
وي�شرد  الأول  اأم�����س  ���ش��ب��اح  ال��ع��ني 
يف  املكتبات  ت��ط��ور  م�شرية  املعر�س 
 ، بح�شور  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
�شيخة املهريي، مدير اإدارة املكتبات 
يف دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – 
اأب���وظ���ب���ي وح�����ني اجل��ن��ي��ب��ي مدير 
مكتبة زايد وقام بن حم واحل�شور 
بجولة يف اأرجاء املعر�س اطلع فيها 
�شرح   اإىل  وا���ش��ت��م��ع  اأق�����ش��ام��ه  ع��ل��ى 
داخل  املكتابات  مواكبة  م��دى  على 
الدولة للتطور التكنولوجي الثقايف 
ت�شّليط  ،وك���ذل���ك  ال��ع��امل��ي  وامل���ع���ريف 

الأوائل  ال���رواد  جهود  على  ال�شوء 
العامة  امل��ك��ت��ب��ات  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  يف 
اإم���ارة  يف  والتخ�ش�شية  واخل��ا���ش��ة 
عام  ب�شكل  والدولة  اأبوظبي خا�شة 
.     واأكد ال�شيخ حممد بن حم على 
اأهمية ا�شتمرارية املبادرات الثقافية 
ملا لها من اأثر يف تكوين وعي ثقايف 

جمتمعي يعزز من مكت�شبات الدولة 
على ال�شعيد املعريف التي ت�شعى اإىل 

تر�شيخ اأهمية الثقافة يف املجتمع .
وتابع بن حم: تاأتي اأهمية املعار�س 
اأر����ش���ي���ف وطني  ك��ون��ه��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الدولة  زمنية مرت بها  ي��وؤرخ حقباً 
منارة  وت�شكل  امل�شرق  تاريخها  عرب 

ي�شتنري بها الباحث عن املعرفة 
ال�شيخ  ت���ق���دم  اجل����ول����ة  خ���ت���ام  ويف 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ح��م العامري 
على  للقائمني  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 
التوفيق  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��اً  امل���ع���ر����س 
وقالت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن   . وال���ن���ج���اح 
�شيخة املهريي، مدير اإدارة املكتبات 
يف دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – 
اأبوظبي اإن معر�س "خزائن املعرفة 
ي�شتعر�س  عاما" ال��ذي  يف خم�شني 
اإثراء  يف  ودروره���ا  املكتبات  م�شرية 
الدولة  يف  وامل��ع��ريف  الثقايف  امل�شهد 
ع��ل��ى م����دار خ��م�����ش��ني ع���ام���اً، وذلك 
منطقة  يف  املركزية  زاي��د  مكتبة  يف 
ال�شوء  ت�شّليط  اإىل  �شعياً  ال��ع��ني. 
على ج��ه��ود ال���رواد الأوائ����ل يف بناء 
واخلا�شة  العامة  املكتبات  وتطوير 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  وال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 

والدولة. 

حمدان بن زايد: حمطات براكة تت�سدر اجلهود الهادفة لتحقيق اأهداف املبادرة ال�سرتاتيجية للحياد املناخي 2050
•• اأبوظبي -وام: 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اأك��د �شمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة ر�شخت مكانتها الريادية  الظفرة، 
تقوم على  التي  الإجن���ازات  املتقدمة، من خ��ال حتقيق  ال��دول��ة  بني 
اأر�شى  الذي  النهج  وهو  املُحكمة،  وال�شراتيجيات  املُتقن  التخطيط 
، طيب اهلل  اآل نهيان  زايد بن �شلطان  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد  دعائمه 
ثراه، و�شار على خطاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة ،حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
التي يحققها  واأعرب �شموه عن فخره بالإجنازات الكربى واملتتالية 
الربنامج النووي ال�شلمي الإماراتي، وحمطات براكة للطاقة النووية 
الأ�شا�س  تعد حجر  التي  اأبوظبي  باإمارة  الظفرة  ال�شلمية يف منطقة 
للربنامج، واأحدث هذه الإجنازات الت�شغيل التجاري لثاين حمطات 
ال�شديقة  الكهرباء  ن�شبة  ي��وؤدي لزيادة كبرية يف  ال��ذي  الأم��ر  براكة، 
الب�شمة  خف�س  يف  فعال  ب�شكل  وي�شهم  الدولة،  تنتجها  التي  للبيئة 

الكربونية لقت�شاد الدولة.
ال��دور املحوري  املنا�شبة:" هذا الإجن��از يوؤكد على  وق��ال �شموه بهذه 
ملحطات براكة يف خف�س الب�شمة الكربونية لقطاع الطاقة اإىل جانب 
الإمارات،  دول��ة  امل�شتدامة يف  التنمية  ركائز  اأه��م  من  اأ�شبحت  كونها 

التغري  ظاهرة  تبعات  من  احل��د  اإىل  الرامية  اجلهود  تت�شدر  بينما 
املناخي �شواء يف الدولة اأو العامل العربي، وهو ما ير�شخ الدور الريادي 
اإطاق  يف  �شباقة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  �شيما  ول  ال�شعيد،  ه��ذا  على  ل��ل��دول��ة 

مبادرتها ال�شراتيجية للحياد املناخي 2050".
وا�شاف �شموه:"توؤكد النجاحات ال�شتثنائية التي يحققها الربنامج 
النووي ال�شلمي الإماراتي على نهج قيادي ا�شتثنائي، ي�شتند اإىل و�شوح 
املتخ�ش�شة  ال�شراتيجيات  بلورة  حيث  من  امل�شرية،  و�شواب  امل�شار 
بدقة متناهية وا�شتقاق اخلطط العملية املجدولة زمنياً، الأمر الذي 
التي  دولتنا  به  املرجوة، وهو نهج متيزت  النتائج  اإىل حتقيق  يف�شي 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  احلا�شر  متكني  على  ق��ادرة  بقيادة  اهلل  حباها 

وح�شد كافة اإمكانيات التميز وحتقيق الأهداف الوطنية".

خلف  تقف  التي  الإم��ارات��ي��ة  بالكفاءات  فخ������ره  عن  �ش������موه  واأع���رب 
باملثابرة والإ���ش��رار على حتقيق كل ما من  ه��ذه الإجن���ازات وتت�شف 
�ش������موه:" بزمن  ال�����وطن وتق�����دمه، وق������ال  امل�ش������اهمة برف������عة  �شاأنه 
قي����ا�شي اأثبت اأبناوؤنا وبناتنا مقدرتهم على اخت�شار الزمن وامل�شافات 
والتقني  العلمي  املتميزة يف هذا احلقل  واخل��ربات  املعارف  وامتاك 

املتقدم.
 وباتت تق�����ود بك������ل جدارة واقت������دار ف�����رق ع�����مل تتك�����ون من ع�ش�����رات 
يجعلنا  ال���ذي  الأم����ر  ب��راك��ة،  حم��ط��ات  يف  واخل��������������ربات  اجلن�ش�����يات 
متفردة  وفنية  علمية  ب�شرية  قاعدة  بادنا  امتاك  اإىل  مطمئنني 
اأو يف املنطقة  �شتكون م��ن��ارة ل��اأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ���ش��واء داخ��ل ال��دول��ة 

عموماً".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

 408.151 ال��زك��اة  ل�شندوق  الت�شال  مركز  ق��ن��وات  معامات  اإج��م��ايل  بلغ 
 . 2020 45 يف امل��ائ��ة ع��ن ع��ام  ، ب��زي��ادة ق��دره��ا   2021 معاملة خ��ال ع��ام 
واأكد �شعادة عبد اهلل بن عقيدة املهريي ، اأمني عام �شندوق الزكاة على حر�س 
ال�شندوق منذ ن�شاأته وحتى الآن يف التفرد والريادة يف تقدمي اأف�شل اخلدمات 
اأن اخلدمات  اإىل  .. م�شريا  املتعاملني  الزكاة وخدمة  اأجل خدمة فري�شة  من 
تنوعت و�شملت التوعية بفري�شة الزكاة والفتاوى وح�شاب ودفع و�شرف الزكاة 

اإ�شافة اإىل مركز الت�شال .
لنظام  اأرب��ع جن��وم  ت�شنيف  ذل��ك على  قبل  الزكاة قد ح�شل  اأن �شندوق  يذكر 
النجوم العاملي لت�شنيف اخلدمات، وتنوعت الطلبات على اخلدمة بني حالت 
ال�شتف�شار ومواعيد التقدمي وال�شروط وال�شتف�شار عن الجراءات املطلوبة، اأو 

عن كيفية تقدمي الزكاة، بخاف ال�شتف�شارات الزكوية ال�شرعية، اأو التوا�شل 
الرد  طريق  عن  املعامات  على  الطلب  حجم  وت�شدر  ال�شندوق.  موظفي  مع 
املعامات عرب  343.100 معاملة، ثم تلتها حجم الطلب على  املبا�شر فبلغ 
 698.25 "امل�شاعد الروبتي + املحادثة الفورية" و بلغت  خدمة توا�شل معنا 
نحو  العام  التوجه  مع  تت�شق  ن�شبة  وهي  املائة  126يف  ن�شبتها  بزيادة  معاملة 
طلب اخلدمات الرقمية، وكما بلغت ن�شبة �شعادة املتعاملني عن مركز الت�شال 

.2021 لعام  املتعاملني  جتربة  درا�شة  ح�شب  وذلك   83%
رائ��دة وفق معايري  ال�شندوق يحر�س على تقدمي خدمات  اأن  واأو�شح �شعادته 
اجلودة والكفاءة احلكومية وال�شفافية والركيز على املتعاملني من خال تبني 
الثقة باهلل عز وجل  التي متثلت يف  النجاح  ومتكني وتعزيز قواعد وحمركات 
وبقدرات  باأنف�شنا  والثقة  الر�شيدة  دولتنا  وقيادة  بولتنا  الثقة  ثم  وم��ن  اأول 

عائلتنا وتعزيز روح الأ�شرة الواحدة.

2021 خالل  الزكاة  ل�سندوق  معاملة   408.151

•• اأبوظبي -وام: 

ال�شلمي  ال�����ن�����ووي  ال����ربن����ام����ج  ي���ع���د 
ا�شراتيجياً  ب���رن���اجم���اً  الإم�����ارات�����ي 
الطاقة،  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ي��ة 
ويحظى باأهمية كبرية على امل�شتويني 
املحلي والدويل على حد �شواء، ومتثل 
اأهم ركائز  حمطات براكة واحدة من 
حيث  ال��دول��ة  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
ت��ن��ت��ج ك��ه��رب��اء ���ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة على 
مدار ال�شاعة، وتدعم تطوير قطاعات 
بح�شب  ال��دول��ة،  يف  ج��دي��دة  �شناعية 
يف  ال�شلمي  ال��ن��ووي  ال��رن��ام��ج  تقرير 
الإمارات ال�شادر عن موؤ�ش�شة الإمارات 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة. وت�����ش��ك��ل حمطات 
براكة للطاقة النووية ال�شلمية حجر 
الو�شول  ومبجرد  للربنامج  الأ�شا�س 
اإىل طاقتها الت�شغيلية الكاملة، �شتنتج 
حمطات براكة 5600 ميغاواط من 
للبيئة  ال�شديقة  الكهربائية  الطاقة 
املحطات  و�شتحد  مدارال�شاعة،  على 
من 22.4 مليون طن من النبعاثات 
اإزالة  يعادل  ما  اأي  �شنوياً،  الكربونية 
4.8 مليون �شيارة من طرقات الدولة 
ك���ّل ع����ام. ف����اإن حم��ط��ات ب���راك���ة تنتج 
ال�شديقة  الكهرباء  كميات كبرية من 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وت���وف���ر ح���ًا م��وث��وق��اً للحد 
وعلى  توفر  كما  املناخي.  التغري  من 
مدار ال�شاعة كهرباء احلمل الأ�شا�شي 
املتقطعة،  امل�������ش���ادر  ل��دع��م  ال���ازم���ة 
م���ث���ل ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة م����ع هذه 
وميكن  للبيئة،  ال�شديقة  ال��ك��ه��رب��اء 
من  املزيد  حتقق  اأن  الإم���ارات  لدولة 
كما  البيئة،  على  التاأثري  بدون  النمو 
م�شادر  لتطوير  الطاقة  ه��ذه  متهد 
النبعاثات  منخف�شة  للطاقة  اأخ��رى 
جناح  ق�شة  يف  والإ���ش��ه��ام  الكربونية، 
الدولة يف م�شريتها نحو اقت�شاد خاٍل 

من النبعاثات الكربونية.

-الأثر البيئي.
واو�شح التقرير اأن الطاقة الكهربائية 
تدعم  ب��راك��ة  حم��ط��ات  تنتجها  ال��ت��ي 
جهود دولة الإمارات خلف�س الب�شمة 
جانب  اإىل  الطاقة  لقطاع  الكربونية 
ت��وف��ري ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ملختلف 
براكة  حمطات  اإنتاج  ومع  القطاعات 
انبعاثات  ب�����دون  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل��ط��اق��ة 
ك��رب��ون��ي��ة ع��ل��ى م���دار ال�����ش��اع��ة، فاإنها 
اأهداف  اأ�شا�شي يف حتقيق  ب��دور  تقوم 
ال�شراتيجية  ال�����دول�����ة  م�����ب�����ادرة 
الوفاء  ودعم   2050 املناخي  للحياد 
اتفاقية  ال��واردة يف  الدولة  بالتزامات 

باري�س اخلا�شة بالتغري املناخي.
-ال���دور الق��ت�����ش��ادي. واأف���اد التقرير 
ب���اأن حم��ط��ات ب��راك��ة م��ن اأه���م ركائز 
التنمية امل�شتدامة حيث توفر كهرباء 
ال�شاعة  م����دار  ع��ل��ى  للبيئة  ���ش��دي��ق��ة 
دعم  جانب  اإىل  الأ���ش��ب��وع،  اأي���ام  طيلة 
اإم��داد حملية  و�شل�شلة  قطاع �شناعي 
امل�شاهمة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ج��دي��دي��ن، 

ب��ت��ط��وي��ر ث������روة ع��ل��م��ي��ة وف���ك���ري���ة يف 
اجلديدة  الأج����ي����ال  واإل����ه����ام  ال���دول���ة 
لان�شمام للربنامج النووي ال�شلمي 
والقادة  ال����رواد  لي�شبحو  الإم���ارات���ي 

امل�شتقبليني لقطاع الطاقة.

-م�سار امل�سروع.
الربنامج  تاريخ  التقرير  وا�شتعر�س 
اأنه  اإىل  الإم���ارات���ي، م�����ش��رياً  ال��ن��ووي 
دول���ة  اأ�����ش����درت   ،2008 اأب����ري����ل  يف 
وثيقة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
الإم���ارات  ل��دول��ة  العامة  "ال�شيا�شة 
اإمكانية  تقييم  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���رن���ام���ج  ت��ط��وي��ر 
ال�شلمية يف الدولة". وت�شتند الوثيقة 
فيما  والتزاماً  دقة  املعايري  اأكر  على 
يتعلق بال�شامة وال�شفافية والأمان، 
ال���دول���ة من���وذج���اً ُيحتذى  م��ا ي��ج��ع��ل 
ال���ع���امل يف تطوير  ب���ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة. ورك���زت 
وثيقة ال�شيا�شة على 6 نقاط رئي�شية 
التامة،  الت�شغيلية  ال�شفافية   : �شملت 
حظر  �شيا�شة  معايري  باأعلى  اللتزام 
باأعلى  الل���ت���زام  ال���ن���ووي،  الن��ت�����ش��ار 
معايري ال�شامة والأمان، العمل عن 
ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  ك��ث��ب م��ع 
ال���ذري���ة والل���ت���زام مب��ع��اي��ريه��ا، بناء 
امل�شوؤولة  ال����دول  م��ع  ق��وي��ة  ���ش��راك��ات 
واأب��رز اخل��رباء يف هذا املجال، �شمان 

ال�شتدامة طويلة الأمد.

-الرقابة النووية.
كما ت�شمن الربنامج النووي الإماراتي 
حيث  والتنظيمية  الرقابية  الهيئات 
للرقابة  الحت���ادي���ة  الهيئة  ت��اأ���ش�����ش��ت 
النووية عام 2009 مبوجب القانون 
الحت��ادي ال�شادر عن �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
اهلل"لتكون  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
امل�شوؤولة  امل�شتقلة  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ة 
ال��ن��ووي يف دولة  ال��ق��ط��اع  ع��ن تنظيم 
والإ�شراف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
على الأمان النووي والأمن واحلماية 
عن  ف�شًا  الإ���ش��ع��اع��ي��ة،  وال�شمانات 
دولة  التزامات  تطبيق  على  اإ�شرافها 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مبوجب 
والتفاقيات  وامل���واث���ي���ق  امل���ع���اه���دات 

الدولية املتعلقة بالقطاع النووي.
تنظيم  م�����ش��وؤول��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���ت���وىل 
اأعمال ت�شميم واإع��داد وبناء وت�شغيل 
الطاقة  حم���ط���ات  ت�����ش��غ��ي��ل  واإي����ق����اف 

النووية يف الدولة. وعاوة على ذلك، 
تقوم الهيئة بتنظيم �شوؤون كافة املواد 
امل�شعة وم�شادر الإ�شعاع امل�شتخدمة يف 
املجالت الطبية والبحثية وغريها من 
الرئي�شية  بقيمها  وتلتزم  القطاعات، 
بال�شامة  الوعي  حول  تتمحور  التي 
وال�شتقالية  وال��ك��ف��اءة  وامل�شوؤولية 
الهيئة الحتادية  وُتعترب  وال�شفافية. 
م��وؤ���ش�����ش��ة م�شتقلة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��رق��اب��ة 
عن كل من موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة 
وكافة  للطاقة  ن��واة  و�شركة  النووية 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا ���ش��رك��ات ع��امل��ي��ة، كما 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ح���ر����ش���ت 
املتحدة منذ البداية على التعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب�شاأن 
�شيا�شتها النووية؛ اإذ مل يكن بالإمكان 
الربنامج،  اإجن���ازات  من  ع��دد  حتقيق 
حتظى  اأن  دون  ال��وق��ود،  حتميل  مثل 
الدولية  ال���وك���ال���ة  ب��ت��اأي��ي��د  ال����دول����ة 
العاملية  وال��راب��ط��ة  ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ل��ل��م�����ش��غ��ل��ني ال���ن���ووي���ني، ف�����ش��ًا عن 
احل�شول على املوافقة التنظيمية من 

الهيئة الحتادية للرقابة النووية.

-عمليات التفتي�ش.
م��ن��ذ عام  اأن�����ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����ش����ار 
الإمارات  موؤ�ش�شة  خ�شعت   ،  2009
للطاقة  نواة  و�شركة  النووية  للطاقة 
عملية   380 م��ن  لأك��ر  لها  التابعة 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م��ن  تفتي�س 
اأكر من  اإج��راء  للرقابة النووية. مت 
قبل  من  معيارية  ومقارنة  بعثة   44
النوويني  للم�شغلني  العاملية  الرابطة 
الذرية،  للطاقة  ال��دول��ي��ة  وال��وك��ال��ة 
املراجعات  ك���اف���ة  ح���ر����س  اإىل  لف���ت���اً 
تلبية  �شمان  على  التفتي�س  وعمليات 
اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة ع��ل��ى امتداد 
دولة  برنامج  وتنفيذ  تطوير  عملية 

الإمارات للطاقة النووية ال�شلمية.

-عمل املفاعل.
واأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر اآل��ي��ة ع��م��ل مفاعل 
الطاقة  مفاعل  :يعمل  ق��ائ��ًا  ب��راك��ة 
النووية على اإنتاج الطاقة الكهربائية 
تعتمدها  ال����ت����ي  ال���ط���ري���ق���ة  ب��������ذات 
التقليدية  ال��ط��اق��ة  اإن���ت���اج  حم��ط��ات 
اإنتاج  اأ���ش��ل��وب  يف  الخ��ت��اف  ويتمثل 
الطاقة  من�شاأة  فح�شب.ففي  احل��رارة 
انق�شام  م��ن  احل����رارة  تنتج  ال��ن��ووي��ة، 
ال������ذرات، وه���ي ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ُيطلق 
النووي".  "الن�شطار  ت�شمية:  عليها 

ول تنبعث من هذه العملية اأية غازات 
اأهم  م��ن  واح���دة  يجعلها  م��ا  كربوينة 
م�شادر الطاقة ال�شديقة للبيئة وعلى 
داخل  تن�شطر  بعناية،  من�شبط  نحو 
امل��ف��اع��ل ال��ن��ووي ت��ري��ل��ي��ون��ات ال���ذرات 
التفاعل  عملية  وت�����ش��ه��م  ث��ان��ي��ة،  ك��ل 
الذي  امل��اء  ت�شخني  يف  ه��ذه  املت�شل�شل 
البخار  ينتقل  ثم  ومن  البخار.  ُيولد 
ع��رب جم��م��وع��ة م��ن الأن��اب��ي��ب ليقوم 
وتت�شل  ال��ت��ورب��ني  ���ش��ف��رات  بتحريك 
ا���ش��ط��واين لتقوم  ال�����ش��ف��رات مب��ح��ور 
بتدويره حموًل الطاقة الناجمة عن 

البخار اإىل طاقة ميكانيكية.
حمورالعنفة  ي��ت�����ش��ل  ج��ان��ب��ه،  وم����ن 
مب���ول���د ي���ح���ت���وي ع���ل���ى حم�����ور ي����دور 
داخ���������ل جم����م����وع����ة م������ن الأق������ط������اب 
ال����ك����ه����روم����غ����ن����اط����ي���������ش����ي����ة وت�����ق�����وم 
املغناطي�شات بتوليد التيار الكهربائي 

الذي ُيغذي املنازل وال�شركات.

-التخل�ش من النفايات.
وذك�������ر ت���ق���ري���ر ال����ربن����ام����ج ال����ن����ووي 
الإماراتي اأن اإنتاج الطاقة الكهربائية 
براكة  حم��ط��ات  يف  للبيئة  ال�شديقة 
النفايات  من  ج��داً  قليلة  كميات  ينتج 
على �شكل حزم الوقود امل�شتنفد. وتنتج 
املحطة الواحدة نفايات م�شعة بحجم 
�شخ�س على  ل��ك��ل  ال���ش��ربي��ن  ق��ر���س 
تكنولوجيا  اأن  واأك��د  مدى عام كامل. 
م���وج���ودة  امل�����ش��ت��ن��ف��د  ال����وق����ود  اإدارة 
بالفعل، ومت تخزين حزم الوقود هذه 
ح��ول ال��ع��امل ب��اأم��ان ول��ع��ق��ود، وتعتزم 
دولة الإمارات العربية املتحدة تخزين 
اأحوا�س  يف  ل��دي��ه��ا  امل�شتنفد  ال��وق��ود 
براكة  مياه خا�شة يف موقع حمطات 
اإىل  لح��ق��اً  بنقلها  لتقوم  لتربيدها، 
ُتدعى  وف���ولذي���ة  خر�شانية  ح��اوي��ات 
يتم  اأن  اجلافة".وميكن  ب���رام���ي���ل 
اآم��ن يف  ب�شكل  الرباميل  تخزين هذه 
م��وق��ع حم��ط��ات ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة اأو 
طويلة  اأو  م��وؤق��ت��ة  تخزين  من�شاأة  يف 

الأجل.

ا-اختيار الظفرة.
ومعايري  اأ�شباب  التقرير  وا�شتعر�س 
اختيار منطقة الظفرة بغمارة اأبوظبي 
موقعاً ملحطات براكة للطاقة النووية 
ال�شلمية والتي تقع على بعد نحو 53 
ومت  الروي�س  مدينة  غ��رب  جنوب  كم 
اخ��ت��ي��ار ه��ذا امل��وق��ع ا���ش��ت��ن��اداً اإىل عدة 
وبعد  وجتارية،  وتقنية  بيئية  عوامل 

خرباء  بها  ق��ام  �شاملة  تقييم  عملية 
حمليون ودوليون.

وقال التقرير : متت عملية الختيار 
واملعايري  امل���م���ار����ش���ات  اأف�������ش���ل  وف�����ق 
الهيئة  ِق���َب���ل  ع��ل��ي��ه��ا م���ن  امل��ن�����ش��و���س 
الحت���ادي���ة ل��ل��رق��اب��ة ال��ن��ووي��ة ومعهد 
واللجنة  الكهربائية  الطاقة  اأب��ح��اث 
التنظيمية للطاقة النووية الأمريكية 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واأ����ش���اف : اع��ت��م��دت دول����ة الإم�����ارات 
املوقع  اخ��ت��ي��ار  عند  امل��ت��ح��دة  العربية 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن ال���ع���وام���ل هي؛ 
التاريخ الزلزايل، وامل�شافة من املراكز 
القرب  وم����دى  ال���ك���ب���رية،  ال�����ش��ك��ان��ي��ة 
امل��ي��اه و���ش��ب��ك��ة الطاقة  اإم������دادات  م��ن 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  احل��ال��ي��ة،  الكهربائية 
ال�شناعية  التحتية  البنية  القرب من 
وال���ظ���روف اخلا�شة  ال��ن��ق��ل،  و���ش��ب��ك��ة 
بالأمن والت�شييد والإخاء، واإمكانية 
احل������د م����ن ال����ت����اأث����ري امل����رت����ب على 

البيئة.
التقرير  وت�شمن  الدولية  -ال��وك��ال��ة 
اآليات حتقق الوكالة الدولية للطاقة 
ال����ذري����ة م���ن ع��م��ل��ي��ة اخ���ت���ي���ار موقع 
حمطات براكة قائًا: حتققت الوكالة 
م��ن عملية  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
اخلا�شة  بعثتها  ع��رب  امل��وق��ع  اخ��ت��ي��ار 
ب��امل��وق��ع وال��ت�����ش��م��ي��م ���ش��د الأح�����داث 
اأقّرت   ،2010 يوليو  ويف  اخلارجية، 
النووية  ل��ل��رق��اب��ة  الحت���ادي���ة  الهيئة 
رخ�شتني  اأبوظبي"  البيئة  و"هيئة 
لل�شروع بالأعمال الأولية يف حمطات 

براكة للطاقة النووية ال�شلمية.
الهيئة  م��ن��ح��ت   ،2012 ي��ول��ي��و  ويف 
و"هيئة  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  الحت��ادي��ة 
النهائية  – اأبوظبي" املوافقة  البيئة 
كموقع  ب��راك��ة  منطقة  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى 
التي  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  حم��ط��ة  لأول 
الإم����ارات  موؤ�ش�شة  تطويرها  ت��ت��وىل 
للطاقة النووية. وت�شم حمطة براكة 
4 مفاعات من اجليل الثالث املطور 
اأكر  م��ن  ويعترب   ،  APR1400
املفاعات النووية تطوراً حول العامل 
ويت�شمن  التكنولوجية  الناحية  من 
اأعلى املعايري العاملية لل�شامة والأداء 

الت�شغيلي.
البداية،  م��ن��ذ  ب���اأن���ه  ال��ت��ق��ري��ر  واأف�����اد 
الإم������ارات للطاقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  و���ش��ع��ت 
واملجتمعات  الأف���راد  �شامة  النووية 
والبيئة واملحطات على راأ�س اأولوياتها 
يف جميع الظروف والأوق��ات. وي�شكل 

للطاقة  الإم�������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت���ع���اون 
ال����ن����ووي����ة م�����ع ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
الدولية  وال��وك��ال��ة  ال��ن��ووي��ة  للرقابة 
العاملية  ال���راب���ط���ة  ال����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة 
اأكرب  وغ��ريه��م،  النوويني  للم�شغلني 
ل��ل��ن��ج��اح يف ت��ط��وي��ر حمطات  ���ش��م��ان 
على  تركز  عمل  ثقافة  وتر�شيخ  اآمنة 

ال�شامة باملقام الأول.
امل�شغوط  امل������اء  م���ف���اع���ل  اأن  وذك������ر 
1400 ميغاواط من  ينتج   PWR
الت�شغيلي  ال��ع��م��ر  وي��ب��ل��غ   ، ال��ك��ه��رب��اء 
للمفاعات 60 عاماً وي�شتند ت�شميم 
 + "نظام  اإىل  امل��ت��ط��ور  امل��ف��اع��ل  ه����ذا 
التنظيمية  اللجنة  " املعتمد من   80
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  النووية  للطاقة 
اع��ت��م��اده م���ن قبل  الأم���ري���ك���ي���ة. ومت 
اجلهات الرقابية النووية يف جمهورية 
كوريا ودولة الإمارات العربية املتحدة 

والوليات املتحدة الأمريكية.
-تطوير ال�شناعة واأو�شح التقرير اأن 
الإماراتي  ال�شلمي  النووي  الربنامج 
ي��دع��م ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ���ش��ن��اع��ي يقدم 
م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات ع��ال��ي��ة اجل����ودة، 
حيث منح الربنامج اأكر من 2000 
عقوداً  اللحظة،  حتى  حملية  �شركة 
دولر  م��ل��ي��ار   4.8 قيمتها  جت�����اوزت 
م�شرياً   ، درهم  مليار   17.5 اأمريكي 
للطاقة  الإم�������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل 
لديها  لها  التابعة  وال�شركات  النووية 
اآلف م��وظ��ف م��ن نحو   3 اأك���ر م��ن 
 60% منهم  خمتلفة  جن�شية   50
ن�شبة  امل���راأة  وت�شكل  اإم��ارات��ي��ون  منهم 

العاملني. اإجمايل  من   20%
بالكامل  براكة  حمطة  ت�شغيل  وعند 
���ش��ت��ح��د حم��ط��ات ب���راك���ة الأرب������ع من 
نف�س كمية النبعاثات الكربونية التي 
ميكن اأن متت�شها 370 مليون �شجرة 
اأن كل  10 �شنوات، وهو ما يعني  ملدة 
�شخ�س يف دولة الإم��ارات يتعني عليه 

اأن يزرع 35 �شجرة كل عام.

- م�سغل براكة.
ت���ت���وىل ���ش��رك��ة ن�����واة ل��ل��ط��اق��ة، التي 
تاأ�ش�شت عام 2016 م�شوؤولية ت�شغيل 
والثانية  الأوىل  امل��ح��ط��ات  و���ش��ي��ان��ة 
م����ن حمطات  وال����راب����ع����ة  وال���ث���ال���ث���ة 
ال�شلمية،ما  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة 
امل�شغلة  ال�����ش��رك��ات  اأح������دث  ي��ج��ع��ل��ه��ا 

العامل.  يف  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  ملحطات 
جهودها  للطاقة  ن���واة  �شركة  وت��رك��ز 
ملحطات  وامل�شتدام  الآمن  الت�شغيل  يف 
ب��راك��ة الأرب�����ع، و���ش��م��ان وج���ود فريق 
اخلرباء  من  ومعتمد  وموؤهل  م��درب 
الكبرية  املهمة  ه��ذه  لتويل  النوويني 
املحطات لأكر من  بت�شغيل  اخلا�شة 

عاماً.  60

-م�سغلو املفاعالت النووية.
لدى"نواة" القدرات التقنية وامل�شغلني 
واملهند�شني املوؤهلني لت�شغيل حمطات 
للبيئة  �شديقة  كهرباء  واإن��ت��اج  براكة 
ورغم  قادمة.  لعقود  الإم��ارات  لدولة 
التدريب  م����ن  ����ش���ن���وات  اج���ت���ي���ازه���م 
بانتظام  التدريب  امل�شغلون  �شيوا�شل 
على  للحفاظ  عملهم  توليهم  خ��ال 

م�شتواهم املعريف والعملي.
وي�������ش���م ه������ذا ال����ف����ري����ق ال�����ي�����وم 72 
مديري  م����ن  م���ع���ت���م���داً  م��ت��خ�����ش�����ش��اً 
ت�شغيل وم�شغلي املفاعات بينهم 30 

اإماراتياً.

-اجلاهزية للطوارئ.
املحطات  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  وا�����ش����ار 
احلديثة من مفاعات الطاقة النووية 
ال�شلمية �شمتت ملواجهة اأي تهديدات 
لتفادي  داخ��ل��ي��ة  ح����وادث  اأو  خ��ارج��ي��ة 
وت�شغيلها.  �شامتها  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا 
الإم������ارات للطاقة  واأج�����رت م��وؤ���ش�����ش��ة 
لت�شاميم  �شاملة  مراجعات  النووية 
عن  وك�شفت  ال�شامة،  وا���ش��ت��ع��دادات 
م�����ش��ت��وى ري����ادي م��ن احل�����ش��ان��ة �شد 
الطبيعية  ال���ك���وارث  خم��اط��ر  ج��م��ي��ع 
الن�شاط  ع����ن  ال���ن���اجت���ة  وال������ك������وارث 
الب�شري، كما مت اتخاذ جمموعة من 
الطوارئ  حل��الت  ا�شتعداداً  اخلطط 
حلماية العاملني يف املحطة وال�شكان 
املحليني. ومت تطوير اأنظمة الإخطار 
العام وال�شتجابة حلالت الطوارئ يف 
اأن��ح��اء دول��ة الإم���ارات العربية  جميع 

املتحدة.

-رواد الطاقة.
الطاقة  رواد  برنامج  التقرير  وتناول 
ال�����ذي اأط��ل��ق��ت��ه م��وؤ���ش�����ش��ة الإم�������ارات 
بهدف   2009 ع��ام  النووية  للطاقة 
العلوم  ط����اب  وت���دري���ب  ا���ش��ت��ق��ط��اب 

وامل��ه��ن��ي��ني ذوي اخل����ربة،  امل���وه���وب���ني 
ويلهم اجليل اجلديد من رواد وقادة 
للبيئة.تخرج  ال�����ش��دي��ق��ة  ال���ط���اق���ة 
برنامج  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   380
الإمارات  ملوؤ�ش�شة  التابع  الطاقة  رواد 
طالباً   125 م��ازال  النووية،  للطاقة 

وطالبة على مقاعد الدرا�شة.

-ال�سركاء .
م�شروع  ����ش���رك���اء  ال��ت��ق��ري��ر  ت�����ش��م��ن 
وق��ع الختيار  ب��راك��ة حيث  حم��ط��ات 
للطاقة  ال����ك����وري����ة  ال�������ش���رك���ة  ع���ل���ى 
موؤ�ش�شة  ك��ي��ب��ك��و،اأك��رب  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
كوريا  يف  الكهربائية  للطاقة  ع��ام��ة 
اجل��ن��وب��ي��ة، لإب������رام ع��ق��د م��ب��ا���ش��ر يف 
2009 تتوىل مبوجبه ت�شميم  عام 
الطاقةالنووية  حم���ط���ات  وب����ن����اء 
يف دول������ة الإم����������ارات وامل�������ش���اع���دة يف 
"كيبكو"  ب  الع����راف  ت�شغيلها.مت 
للم�شغلني  العاملية  الرابطة  قبل  من 
ال��ن��ووي��ني ك�����ش��رك��ة رائ�����دة يف جمال 
املحطات  وك��ف��اءة  وموثوقية  �شامة 
تقييم  ب���ع���د  ال�������ش���رك���ة  اخ���ت���ي���ار  .مت 
كامل  ع��ام  م���دار  على  ا�شتمر  �شامل 
75 خ��ب��رياً عاملياً  اأج����راه ف��ري��ق م��ن 
متنوعة  جمموعة  تقييم  خاله  مّت 
م��ن ال��ع��وام��ل، مب��ا يف ذل��ك ال�شامة 
بتنمية  والل����ت����زام  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  وج�����ودة 

املوارد الب�شرية.
كما اأبرمت موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة 
النووية اتفاقية مع الوكالة الوطنية 
امل�شعة  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  الفرن�شية 
 2019 ع�����ام  اأواخ��������ر  يف  "اأندرا" 
ا�شتك�شاف التعاون املحتمل يف جمال 
ف�����ش��ًا عن  امل�����ش��ع��ة،  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 
للطاقة  الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��وق��ي��ع 
ال��ن��ووي��ة م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع �شركة 
اإي��ن��و���ش��ا ان��د���ش��ري��ا���س اأف���ان���زادا����س 
وتبادل  للتعاون  "اإينو�شا" ال�شبانية 
املعارف واخل��ربات يف جمال خدمات 
ال��وق��ود ال���ن���ووي. ك��م��ا وق��ع��ت �شركة 
الأجل  طويلة  اتفاقية  للطاقة  ن��واة 
م��ع ���ش��رك��ة ك��ه��رب��اء ف��رن�����ش��ا ل�شمان 
حمطات  و�شيانة  ت�شغيل  يف  دعمها 
اإ�شافية  خ��دم��ات  ج��ان��ب  اإىل  ب��راك��ة 
الت�شغيلية  ال�����ش��ام��ة  جم�����الت  يف 
واحلماية من الإ�شعاعات واإدارة دورة 

الوقود والر�شد البيئي.

•• اأبوظبي-وام: 

م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س  ب��ح��ث 
املجل�س الوطني الحتادي مع معايل 
اجلمعية  رئ��ي�����س  ان��ي��ا���س  م�����ش��ط��ف��ى 
ال�شنغال  ب���ج���م���ه���وري���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
عاقات  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  "الربملان".. 
اجلانبني، من  الربملاين بني  التعاون 
خال تبادل الزيارات وتعزيز التن�شيق 
والت�شاور حيال خمتلف الق�شايا ذات 

الهتمام امل�شرك.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة ك���ل م���ن حمد 
لرئي�س  الأول  ال���ن���ائ���ب  ال���رح���وم���ي 

النائب  ال�����ش��ره��ان  ون��اع��م��ة  امل��ج��ل�����س 
وخلفان  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ال����ث����اين 
املن�شوري  وناعمة  ال�شام�شي  النايلي 
و�شابرين اليماحي و�شمية ال�شويدي 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال��ع��ل��ي��ل��ي  وع����ف����راء 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  الحت���ادي  الوطني 
للمجل�س  العام  الأمني  النعيمي  عمر 
ال��وط��ن��ي الحت�������ادي. ورح����ب معايل 
نيا�س  �شقر غبا�س مبعايل م�شطفى 
بجمهورية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
ل��ه، موؤكدا  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال�شنغال، 
التاريخية  الأخ���وي���ة  ال��ع��اق��ات  ع��ل��ى 
وال�شعبني  ال���ب���ل���دي���ن  ت���رب���ط  ال���ت���ي 

الثنائية  ال�شديقني وا�شفا العاقات 
باملتانة واحليوية.

واأك����د اجل��ان��ب��ان اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز اأوجه 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال���ربمل���اين بني 
املجل�شني ال�شديقني، وتوحيد املواقف 
وال����روؤى وال��ت��وج��ه��ات ح��ي��ال خمتلف 
يف  امل�����ش��رك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�شايا 
الإقليمية  الربملانية  املحافل  خمتلف 
واملعارف  اخل��ربات  وتبادل  والدولية، 
واملمار�شات الربملانية. وتطرق معايل 
�شقر غبا�س خال اللقاء اإىل جتربة 
متكني امل���راأة الم��ارات��ي��ة ال��ت��ي تعترب 
ع��ل��ى م�شتوى  ال���ت���ج���ارب  اأجن�����ح  م���ن 

الإجن������ازات  اأن  اىل  ،م�����ش��ريا  ال���ع���امل 
النوعية  والنقلة  ال�شاملة  احل�شارية 
املتميزة التي حققتها املراأة الإماراتية 
تعترب ترجمة عملية للروؤية احلكيمة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  الثاقبة 
 " ث��راه  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
امل���راأة احل��ي��وي يف بناء الوطن،  ل��دور 
وهي الروؤية التي تعمقت يف فكر ونهج 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل". 
التاريخي  ال��ق��رار  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
الإماراتية  امل���راأة  متثيل  ن�شبة  برفع 
يف امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي اإىل 

�شكل  ال���ق���رار  اأن  م���وؤك���دا   "50%"
التمكني  ب��رن��ام��ج  يف  م��ه��م��ة  حم��ط��ة 
ال�شيا�شي الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل" يف عام 2005، 
ب���ه���دف ت��ه��ي��ئ��ة ال�����ظ�����روف ال���ازم���ة 
واأكرب  م�شاركة  اأك��ر  لإع��داد مواطن 
ال��ع��ام��ة، وتفعيل  اإ���ش��ه��ام��اً يف احل��ي��اة 
دور املجل�س الوطني الإحتادي. واأثنى 
معاليه علي دور �شمو ال�شيخة فاطمة 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
العام رئي�شة املجل�س الأعلى لاأمومة 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 

الإمارات"  "اأم  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��داع��م��ة للمراأة  ال��ك��ب��رية  وج��ه��وده��ا 
املجتمع  يف  ومكانتها  دوره���ا  وتعزيز 
،ف�شموها جنحت يف تر�شيخ دور املراأة 
املهم يف م�شرية التنمية ال�شاملة التي 
معاليه  وث��م��ن  الإم��������ارات.  ت�����ش��ه��ده��ا 
م�شاركة جمهورية ال�شنغال يف "اإك�شبو 
من اأهمية  ميثله  دبي" وما   2020
والثقافات  احل�������ش���ارات  ت��وا���ش��ل  يف 
املتنوعة، اإ�شافة اإىل تعزيز ال�شتفادة 
امل�شتدامة  واحل���ل���ول  امل����ب����ادرات  م���ن 
يواجهها  ال��ت��ي  امل�شركة  للتحديات 
املعر�س  ي��ط��رح��ه��ا  وال���ت���ي  ال����ع����امل، 

من  التكنولوجيا  اأنتجته  ما  واأح��دث 
م�شتقبل  �شناعة  �شبيل  يف  اب��ت��ك��ارات 

اأف�شل للب�شرية.
من جانبه اأكد معايل م�شطفى انيا�س 
بجمهورية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
ال�شنغال اأهمية العاقات التي تربط 
ال�شديقني،  وال�����ش��ع��ب��ني  ال���ب���ل���دي���ن 
واأه��م��ي��ة تعزيز ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك يف 
بالعاقات  م�شيدا  املجالت،  خمتلف 
الثنائية التي تربط بني دولة الإمارات 
وال�شنغال. واأعرب معاليه عن تقديره 
المارات  لدولة  الإيجابية  للمواقف 
التي  وجهودها  الدولية،  الق�شايا  يف 

ال�شتقرار  حتقيق  يف  اإي��ج��اب��ا  ت�شهم 
الدويل، متمنيا اأن ت�شهم هذه الزيارة 
الثنائية  العاقات  وتطوير  تنمية  يف 
وال�شنغال  الإم��ارات  دولة  تربط  التي 
امل�����ج�����الت وال����ع����اق����ات  يف خم���ت���ل���ف 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ب����ني  ال���ربمل���ان���ي���ة 
فيما  ال�شنغايل  وال��ربمل��ان  الحت����ادي 
وال�شعبني  ال��دول��ت��ني  م�شالح  ي��خ��دم 
معايل  اإىل  دع��وة  ووج��ه  ال�شديقني. 
�شقر غبا�س لزيارة اجلمعية الوطنية 
املجل�س  وف���د  راأ�����س  ع��ل��ى  ال�شنغالية 
بهدف موا�شلة بحث خمتلف الق�شايا 

ذات الهتمام امل�شرك.

الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي .. روؤية واإجنازات

�سقر غبا�س يبحث مع رئي�س الربملان ال�سنغايل �سبل تعزيز العالقات الربملانية

•• اأبوظبي -وام:

اأم�س على  النيابة العامة للدولة، من خال تغريدة ن�شرتها  اأو�شحت 
ح�شاباتها يف مواقع التوا�شل الجتماعي جرمية ك�شف معلومات �شرية 

مبنا�شبة العمل.
بقانون  املر�شوم  من   45 للمادة  طبقا  اأن��ه  اإىل  العامة  النيابة  واأ�شارت 
واجلرائم  ال�شائعات  �شاأن مكافحة  2021 يف  ل�شنة   34 رقم  احت��ادي 
 6 انه يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن  اللكرونية والتي ن�شت على 
األف درهم"  "مائتا   200،000 اأ�شهر والغرامة التي ل تقل عن  �شتة 
ول تزيد على 1،000،000 مليون درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 

كل من ك�شف معلومات �شرية ح�شل عليها مبنا�شبة اأو ب�شبب عمله اأو 
بحكم مهنته اأو حرفته، با�شتخدام اإحدى و�شائل تقنية املعلومات، دون 
اأن يكون م�شرحاً له يف ك�شفها اأو دون اأن ياأذن �شاحب ال�شاأن يف ال�شر 

باإف�شائه اأو ا�شتعماله.
�شخ�س  ملنفعة  اأو  اخلا�شة  ملنفعته  املعلومات  تلك  اجل��اين  ا�شتخدم  اإذا 

اآخر، عد ذلك ظرفاً م�شدداً.
وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�شتمرة 
الت�شريعات  ون�شر جميع  املجتمع  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة  لتعزيز 
امل�شتحدثة واملحدثة بالدولة ، ورفع م�شتوى وعي اجلمهور بالقانون، 

وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

النيابة العامة للدولة تو�سح جرمية ك�سف معلومات �سرية 
مبنا�سبة العمل با�ستخدام اإحدى و�سائل تقنية املعلومات

�سنويًا   الكربونية  النبعاثات  من  طن  مليون   22.4 من  ويحد  ميغاواط   5600 ينتج  لـ)براكة(  الكامل  • ال�ستغيل 
حملية يف امل�سروع  �سركة   2000 عقود  قيمة  درهم  مليار   17.5 •

جن�سية والتوطني يتجاوز 60 % واملراأة ت�ستحوذ على 20 %   50 نحو  من  موظف  اآلف   3 •
الإمارات ال�سفافية الت�سغيلية التامة واأعلى معايري حظر النت�سار النووي  • التزام 
• 380 خريجًا من برنامج رواد الطاقة و 125 طالبًا وطالبة على مقاعد الدرا�سة 

•• ال�صارقة -وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
اأن  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
ثقايف  اإرث  على  اإفريقيا حتتوي  ق��ارة 
وتراثي كبري يف �شقيه املادي واملعنوي، 
والثقافة  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  ����ش���ام���ًا 
الإ����ش���ام���ي���ة وال���ك���ث���ري م����ن امل���ع���ارف 
واملخطوطات  وال���وث���ائ���ق  وال���ف���ن���ون 

التاريخية.
ل�شموه خال  م��داخ��ل��ة  ذل��ك يف  ج��اء 
ال���ق���ارة  يف  ال���ع���رب���ي���ة  "اللغة  ن������دوة 

دارة  يف  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  الإفريقية" 
الدكتور �شلطان القا�شمي �شباح اأم�س 
علماء  م��ن  نخبة  مب�شاركة  اخلمي�س 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ع����دد م���ن ال����دول 

الإفريقية.
يف  ال�شارقة  ج��ه��ود  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
الإفريقي  وال��ت��ع��اون  ال��ث��ق��ايف  ال��ع��م��ل 
ب��داأ منذ زمن طويل، وتاأ�ش�شت  ال��ذي 
ال�شارقة  يف  اإف��ري��ق��ي��ا  ق��اع��ة  خ��ال��ه��ا 
الثقافية  امل��ن�����ش��ات  اأق�����دم  ت��ع��د  ال��ت��ي 
الفعاليات  م��ن  الكثري  فيها  واأق��ي��م��ت 
الإم��ارة، لفتاً  الثقافية يف  والأن�شطة 
يف  اإف��ري��ق��ي��ا  م��ع��ه��د  دور  اإىل  ���ش��م��وه 

تعزيز التعاون مع املوؤ�ش�شات البحثية 
والثقافية املعنية يف التاريخ والثقافة 
الثقايف  الإرث  ل��ت��وث��ي��ق  الإف��ري��ق��ي��ة 

الكبري لإفريقيا.
التعاون مع  �شموه على �شرورة  واأك��د 
املوؤ�ش�شات املعنية بال�شاأن الثقايف ودعم 
الأن�شطة  واإح���ي���اء  وامل��ث��ق��ف��ني  الأدب�����اء 
الثقافية التي تعزز من اللغة العربية 
وت�شهم يف احلفاظ عليها وا�شتمرارها 
وفق اأ�ش�شها وا�شتخداماتها ال�شحيحة، 
والأدباء  الكتاب  بدعم  �شموه  موجهاً 
الأم�شيات  اإحياء  خال  من  الأف��ارق��ة 
والأن�شطة الثقافية وطباعة وترجمة 

اإ�شداراتهم وكتبهم.
تاأهيل  �����ش����رورة  اإىل  ���ش��م��وه  ول���ف���ت 
والنافع  ال�����ش��ح��ي��ح  ب��ال��ع��ل��م  الأف�������راد 
اإىل  وباللغة العربية ال�شليمة، م�شرياً 
التعاون الكبري مع العديد من الدول 
الدار�شني  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف  الإف��ري��ق��ي��ة 
الكثري  وتخريج  القا�شمية  للجامعة 
بالعلم  م���وؤه���ل���ني  ل��ي�����ش��ب��ح��وا  م��ن��ه��م 
بلدانهم  ال��ازم��ة خل��دم��ة  وامل���ه���ارات 

واحلفاظ على تاريخها وثقافتها.
الدعم  ال���ن���دوة  امل�����ش��ارك��ون يف  وث��م��ن 
الكبري ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي وحر�شه 

املتنوعة  الثقافية  املجالت  دع��م  على 
يف كافة البلدان ودعمه لإن�شاء املعاهد 
من  التي  والثقافية  اللغوية  وامل��راك��ز 
�شاأنها تعزيز العمل الثقايف واحلفاظ 
والراث  الثقافة  اأن���واع  خمتلف  على 

املوجودة يف اإفريقيا.
تاريخ  ح��ول  نبذة  امل�شاركون  ق��دم  كما 
الإفريقية  ال����دول  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
والتوا�شل،  للتخاطب  كلغة  واأهميتها 
التحديات  واأب�����رز  ان��ت�����ش��اره��ا  وم����دى 
ح�شورها  ل���ت���ع���زي���ز  وامل�����ق�����رح�����ات 

وا�شتخدامها.
ح�شر الندوة عبداهلل حممد العوي�س 

�شامل  وج��م��ال  الثقافة،  دائ���رة  رئي�س 
القا�شمية،  اجلامعة  رئي�س  الطريفي 
وحم����م����د ح�������ش���ن خ���ل���ف م����دي����ر ع���ام 

والتلفزيون،  ل��اإذاع��ة  ال�شارقة  هيئة 
احلمادي  ���ش��ال��ح  ع��ي�����ش��ى  وال���دك���ت���ور 
العربية  للغة  ال��رب��وي  امل��رك��ز  مدير 

والدكتور  ب��ال�����ش��ارق��ة،  اخل��ل��ي��ج  ل���دول 
عام  اأم��ني  امل�شتغامني  �شايف  اأحم��م��د 

جممع اللغة العربية.

حاكم ال�سارقة ي�سهد ندوة اللغة العربية يف القارة الإفريقية
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العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هزل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كوتور فا�شن 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2713596 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ا�شجنكو للتجارة العامة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2715644 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/والوب  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

لا�شت�شارات والتدريب 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1676235 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فوج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لكجري للتجارة العامة 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3015245 

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
القرباء  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للخياطة رخ�شة رقم:1049234 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عفراء حمود حممد حميد املن�شوري ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عايده ابراهيم علي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
وم�شاوي  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلاره اللبنانيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2077799 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عارف �شامل ح�شن احمد املنهايل ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خليفه حميد كريه املرر

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كرافت للنظارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2908423 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عفراء حمود حممد حميد املن�شوري ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عايده ابراهيم علي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
الواحه  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامره للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2126485 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان نا�شر �شامل نا�شر ال�شاعدي ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد عامر عمر �شالح الكثريي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
املتقدمة  ال�ش�����ادة/املاركات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شاعات والهدايا
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1192383 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل علي حممد ح�شن باطوق ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد علي حممد ح�شن باطوق

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
املا�س  نور  ال�ش�����ادة/ميزان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكروين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1912721 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل خان حممد دو�س البلو�شى ١٠٠٪

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل خان حممد دو�س البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف دم�شاز ولد نور حممد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نور القمر لتنظيم  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 
CN قد تقدموا الينا بطلب احلفات  رخ�شة رقم:2551341 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد حمد خمي�س عبداهلل ال�شرياين ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �شالح م�شبح مبارك الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اأمارانز انفراتيك للمقاولت العامة ذ.م.م ذ.م.م
جوعان  احمد  حممد  ال�شيد   0.16 �شرق  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

را�شد
CN 2610662 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
لل�شركة بتاريخ:2022/3/18 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205011851
تاريخ التعديل:2022/3/23

املعني  امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:بارويندر لتجارة مواد البناء ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي - �شارع الظفرة - بناية - �شيف �شعيد املن�شوري - حمل 

رقم/4
CN 1171663 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

2 - تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/11/24  لل�شركة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:212201845
تاريخ التعديل:2022/3/23

املعني  امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:مركز لندن املللكى الطبي ذ.م.م
را�شد  جوعان  حممد   - بناية   - املويجعي  منطقة   - ال�شركة:العني  عنوان 

البادي
CN 1131204 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

2 - تعيني ال�شادة/الدرة للمراجعة والتدقيق )�شليمان احمد �شامل( ، كم�شفي 
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/3/22 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205012166
تاريخ التعديل:2022/3/24

املعني  امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
�شركة   - ال�شفن  لدارة  كور  ال�ش�����ادة/مارين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم:2677522 
تعديل مدير / اإ�شافة اديب جرج�س عبدامل�شيح

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اديب جرج�س عبدامل�شيح  ٪49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شورى جروب لا�شتثمار �س ذ م م

SHURAA INVESTMENT GROUP L L C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف م�شعود �شعيد حممد العامري

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ مارين كور لدارة ال�شفن - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

MARINE CORE SHIP MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ مارين كور لدارة ال�شفن ذ.م.م

MARINE CORE SHIP MANAGEMENT L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شني �شبورد�س للتجارة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2838825 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على �شعيد �شيف عبود الكعبى ١٠٠٪

تعديل مدير / اإ�شافة عمر فاروق كارنات تيكيتيل كونهيمون
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شعيد �شيف عبود الكعبى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اك�شني �شبورد�س للتجارة

ACTION SPORTS TRADING

اإىل/ اك�شني �شبورد�س للتجارة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ACTION SPORTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اأمنيتي خلدمات الفراح ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2963747 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / امريه فاروق احل�شينى احل�شينى م�شطفى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / امريه فاروق احل�شينى احل�شينى م�شطفى من 49 ٪ اإىل ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فرحان جمعه فرحان جمعه الفاحى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اأمنيتي خلدمات الفراح ذ.م.م

OMNITY WEDDING SERVICES LLC

اإىل/ اأمنيتي خلدمات الفراح - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
OMNITY WEDDING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف تنظيم احلفات واملنا�شبات  9٠٠٠١٠2
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شو�شيتيد ان�شورن�س كون�شلتنت�س - ابوظبي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1005513 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على �شامل حممد العبد النقبى ٥١٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ا�شو�شييتد الين�س انكوربوريتد
Associated Alliance Incorporated

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ا�شو�شيتيد ان�شورن�س كون�شلتنت�س 
تعديل مدير / حذف وليد انطوان نعمه

تعديل وكيل خدمات / حذف �شهيله حممد امل�شطفى
تعديل الدولة - لل�شركات الأجنبية / لبنان اإىل الإمارات العربية املتحدة

تعديل �شكل قانوين / من فرع اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ا�شو�شيتيد ان�شورن�س كون�شلتنت�س - ابوظبي

ASSOCIATED INSURANCE CONSULTANTS - ABU DHABI
اإىل/ ا�شو�شييتد ان�شورن�س بروكرز ذ.م.م

ASSOCIATED INSURANCE BROKERS L.L.C
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  ٠9١٠٠١٨

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فابريكا لت�شميم النتاج ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3872691 
تعديل مدير / اإ�شافة نونو ميجويل بريناردو دى ابريو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ريبل كوللكتيف القاب�شة ذ.م.م
 RIPPLE COLLECTIVE HOLDING L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف نونو ميجويل بريناردو دى ابريو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف برمييوم بارترنز �شوليو�شنز ليميتد

PREMIUM PARTNERS SOLUTIONS LIMITED
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية - وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
رودولفو  م��ع��ايل  الرميلة،  ق�شر  يف  ال��ف��ج��رية،  عهد  ويل 
يرافقه  كو�شتاريكا،  يف  والعبادة  اخلارجية  وزي��ر  �شولنو 
�شعادة فران�شي�شكو �شاكون �شفري كو�شتاريكا لدى الدولة.

قدما  الذين  بال�شيفني  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  ورّح��ب 

توطيد  يف  ال��ت��وف��ي��ق  لهما  متمنيا  ���ش��م��وه،  ع��ل��ى  لل�شام 
الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة كو�شتاريكا.  دول���ة  ب��ني  ال��ع��اق��ات 
وج���رى خ���ال ال��ل��ق��اء، ب��ح��ث ف��ر���س ال��ت��ع��اون والق�شايا 
امل�����ش��رك ب��ني دول���ة الإم�����ارات وجمهورية  ذات اله��ت��م��ام 
كو�شتاريكا يف املجالت املختلفة مبا يعزز امل�شالح امل�شركة 
مدير  الزحمي  �شامل  �شعادة  اللقاء  ح�شر  البلدين.  بني 

مكتب �شمو ويل عهد الفجرية.

•• اإ�صالم اآباد-وام: 

���ش��ارك وف���د دول���ة الإم������ارات، ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل اأح��م��د علي 
والأربعني  الثامنة  ال��دورة  اأعمال  دول��ة، يف  وزي��ر  ال�شايغ، 
يف  الإ���ش��ام��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ملجل�س 
العا�شمة الباك�شتانية "اإ�شام اآباد" الذي عقد حتت �شعار 

من اأجل الوحدة، العدالة والتنمية". "ال�شراكة 
افتتحه  ال��ذي   - املوؤمتر  اأم��ام  كلمة  ال�شايغ  واألقى معايل 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س  خ����ان  ع���م���ران  دول�����ة 
الإ�شامية - اأ�شاد فيها بامل�شاعي اخلريّة واجلهود املخل�شة 
وما  ال�شقيقة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  تبذلها  ال��ت��ي 
تقدمه من دعم يف �شبيل تعزيز اأوا�شر الوحدة والت�شامن 

لتحقيق اأهداف املنظمة.
باأن الأمن  الإم��ارات على ثقة تامة  اإن دولة  وقال معاليه 
وال��ت��ن��م��ي��ة ع��ن�����ش��ران ����ش���رورّي���ان وم��ت��ك��ام��ان ل ميكن 
ف�شلهما، واأو�شح اأّنه يف ظل ما واجهه العامل من حتديات 
�شحية واقت�شادية واجتماعية ب�شبب جائحة كوفيد19- 
والتعاون  امل�شرك  العمل  اأهمية  ال��دويل  للمجتمع  ثبت 
للجائحة،  امل�شاحبة  الآث���ار  تخفيف  على  للعمل  امل�شتمر 
الإمارات  ال��دوؤوب متكنت دول��ة  العمل  اأن��ه بف�شل  م�شيفاً 
من جتاوز الكثري من التحديات على امل�شتويات املختلفة، 
اليوم  اأ�شبحت  حيث  والقت�شادية،  والتنموية،  ال�شحية، 
فيها  تت�شارع  وب���داأت  الق��ت�����ش��ادي  التعايف  مرحلة  تعي�س 
وترية عجلة التنمية والعودة اإىل و�شع ما قبل اجلائحة، 
من  وغ��ريه��ا  دب��ي،   2020 اإك�شبو  فعاليات  ا�شتمرار  م��ع 
اإىل  ال�شايغ  معايل  واأ���ش��ار  الدولية.  واملعار�س  امل��وؤمت��رات 

تعر�س الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيقة للعديد من الهجمات الإرهابية والتخريبية من 
قبل ميلي�شيات احلوثي الإرهابية، والتي مت ت�شنيفها وفقاً 
لقرار جمل�س الأم��ن ال��دويل رقم 2624 وق��رار الحتاد 
انتهاكات  اإرهابيًة ب�شبب ما ارتكبته من  الأوروب��ي جماعًة 
وم�شوؤوليتها  ال��دويل،  واملجتمع  اليمنيني  املواطنني  �شد 
املدنيني  على  ل��ل��ح��دود  ال��ع��اب��رة  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  ع��ن 
امل�شاعدات  و���ش��ول  عرقلة  ع��ن  ف�شًا  التحتية،  والبنية 

الإن�شانية.
واأع��رب معاليه عن �شكر دول��ة الإم���ارات وتقديرها لكافة 
واإدانتها  معها  ت�شامنها  على  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول 
يناير  �شهر  خال  له  تعر�شت  التي  العتداء  وا�شتنكارها 
املا�شي والذي ينتهك كافة القوانني الدولية والإن�شانية، 
مع  تت�شاهل  اأو  تت�شامح  ل��ن  الإم������ارات  دول���ة  اأن  م���وؤك���داً 
القانوين  ال��ك��ام��ل،  احل���ق  معها  واأّن  لأم��ن��ه��ا،  ت��ه��دي��د  اأي 

والأخاقي، للدفاع عن اأرا�شيها و�شعبها و�شيادتها.
�شمان  على  للعمل  والبلدان  ال�شعوب  معاليه جميع  ودعا 
الأم����ن وال���ش��ت��ق��رار يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
جلميع  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  ل�شمان  ال��ب��ل��د  ه���ذا  يف  التنمية 
اأطياف ال�شعب الأفغاين، م�شرياً اإىل تنفيذ دولة الإمارات 
العديد من امل�شاريع التنموية يف اأفغان�شتان خال ال�شنوات 
دولر  مليون   227 ال���  جمموعها  يفوق  املا�شية  القليلة 

اأمريكي.
�شارك يف اجتماعات جمل�س وزراء خارجية منظمة التعاون 
الإ�شامي �شعادة حمد عبيد الزعابي، �شفري الدولة لدى 

جمهورية باك�شتان الإ�شامية.

•• عجمان -الفجر:

 - ال�شباب  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  بعجمان  النقل  هيئة  نظمت 
اللقاء  ه��ذا  يهدف  حيث   ، ال�شنوي  املوظفني  ملتقى  عجمان 
لتعزيز التوا�شل بني املوظفني و الإحتفاء باإجنازات باجنازات 
2021و العمل على ابراز اجن��ازات املوظفني  الهيئة عن عام 
و  للهيئة،  ال�شراتيجية  الأه���داف  حتقيق  يف  وم�شاهماتهم 
واإطاق  وامل�شاريع  الربامج  م�شتمر  ب�شكل  الهيئة  ت�شتحدث 
مبادرات ترتقي مب�شتوى الكوادر الب�شرية، وياأتي هذا امللتقى 

الذي تنظمه الهيئة �شنوياً كاأحد هذه الربامج التي حتث على 
التعاون والعمل بروح الفريق والأ�شرة الواحدة،

مما ي�شكل حافزاً اإ�شافياً للمزيد من العمل والعطاء والإبداع 
والتميز يف اأداء املهام .

اآراء املوظفني و مقرحاتهم  اإىل  اللقاء مت ال�شتماع  و خال 
، و  الهيئة  العمل  يف  بيئة  �شاأنها ال�شهام يف تطوير  التي من 

رفع م�شتوى الر�شا الوظيفي للموظفني .
العام  املدير  ال�شام�شي  خلف  ر�شا  ال�شيدة  قالت  جهتها  وم��ن 
بالندب لهيئة النقل يف عجمان اأن الهيئة حري�شة بكل مكوناتها 

اإىل  تهدف  التي  واللقاءات  والفعاليات  املبادرات  كافة  لتنظيم 
التي  وامللتقيات  امل��ب��ادرات  تنظيم  خ��ال  من  املوظفني  اإ�شعاد 
تهدف اىل توطيد التوا�شل بني العاملني يف الهيئة نعك�س ذلك 

على قدراتهم العملية يف جعلهم اأكر طاقة واإنتاجية .
وخال اللقاء مت اطاق مبادرة " جنوم الولء " والتي تهدف 
اىل تعزيز الولء الوظيفي وحب النتماء اىل العمل ومناق�شة 
ومقرحاتهم  املوظفني  اراء  اإىل  بال�شتماع  املوا�شيع  خمتلف 
لتطبيقها مبا يتنا�شب مع بيئة العمل ، كما تهدف الهيئة اإىل 
تعزيز ومتكني الرابط بني املوظفني والعمل على اإ�شعادهم .

•• دبي -وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  حممد بن 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي 
عمدة  �شواريز،  فران�شي�س  اأم�س  دبي، 
الأم��ري��ك��ي��ة، والوفد  م��دي��ن��ة م��ي��ام��ي 
اإك�شبو  م��ق��ر  يف  وذل�����ك  ل���ه  امل����راف����ق 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  دب��ي،   2020
رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  اأح���م���د 
الأعلى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة 

ملجموعة طريان الإمارات.
التعاون  تعزيز  �شبل  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
ب��ني دب��ي وم��ي��ام��ي م��ع ال��رك��ي��ز على 
قطاعات حيوية تتما�شى مع الأهداف 
التنموية للجانبني وتخدم يف توثيق 
املدينتني،  ب���ني  ال�������ش���راك���ة  ع���اق���ات 
املعريف  ال���ت���ب���ادل  جم����ال  يف  ل���ش��ي��م��ا 
وال�شتثماري  القت�شادي  وال��ت��ع��اون 
ال��ت��ع��اون يف جم���ال احلفاظ  وك��ذل��ك 

البيئي وال�شتدامة.
ا�شتعرا�س  اإىل  ال��ل��ق��اء  ت��ط��رق  ك��م��ا 
التبادل  مب�����ش��ت��وي��ات  الرت���ق���اء  ���ش��ب��ل 
ال�شياحي يف �شوء الإمكانات املتطورة 
التي يتمتع  وعوامل اجلذب العديدة 
املدينتني  م��ن  اجل��ان��ب��ان وجت��ع��ل  بها 

خارطة  ع��ل��ى  رئ��ي�����ش��ي��ت��ني  وج��ه��ت��ني 
ال�����ش��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة، يف ال��وق��ت الذي 
الإم������ارات خم�س  ط���ريان  ف��ي��ه  ت�شري 
رحات مبا�شرة ا�شبوعياً ما بني دبي 

وميامي.
دب���ي توقيع  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  و���ش��ه��د 

مذكرة تفاهم ب�شاأن الرتقاء مب�شتوى 
القطاعات  م��ن  ع��دد  �شمن  ال��ت��ع��اون 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، وق����ام ب��ت��وق��ي��ع��ه��ا معايل 
ع��ب��د اهلل حم��م��د ال��ب�����ش��ط��ي، الأم���ني 
العام للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، 
���ش��واري��ز ع��م��دة مدينة  وف��ران�����ش��ي�����س 

ميامي الأمريكية.
ح�شر اللقاء معايل حممد بن عبداهلل 
القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 
الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل 
الدويل  التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 
دبي   2020 لإك�����ش��ب��و  ال���ع���ام  امل���دي���ر 

ومعايل عمر بن �شلطان العلماء وزير 
والقت�شاد  ال�شطناعي  للذكاء  دولة 
بعد  ع��ن  العمل  وتطبيقات  ال��رق��م��ي 
الأمني  الب�شطي،  ع��ب��داهلل  وم��ع��ايل   ،
العام للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، 
و�شعادة هال املري، مدير عام دائرة 

القت�شاد وال�شياحة يف دبي.
ومت��ه��د امل���ذك���رة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت احل��ي��وي��ة التي 
واأبرزها  للمدينتني،  اأول��وي��ة  ت�شكل 
القت�شادية  ل���ل���ف���ر����س  ال�����روي�����ج 
التبادل  وزي���������ادة  وال����ش���ت���ث���م���اري���ة، 

جمال  يف  ال��ت��ع��اون  ك��ذل��ك  ال�شياحي 
املدن الذكية والتكنولوجيا والبتكار، 
والقت�شاد  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  وال�������ش���رك���ات 
ال���رق���م���ي، والإب������داع������ي، ف�����ش��ًا عن 
التنمية  اأه����داف  حتقيق  يف  ال��ت��ع��اون 
املتحدة  الأمم  اأجندة  على  امل�شتدامة 
تخطيط  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،2030
والرعاية  اجل��م��اع��ي،  وال��ن��ق��ل  امل����دن، 

الأولية وال�شحة والدمج املجتمعي.
ُيذكر اأّن دبي ترتبط مبذكرات تفاهم 
مع العديد من مدن العامل ال�شديقة 
لتوطيد  ال����دائ����م  ���ش��ع��ي��ه��ا  اإط�������ار  يف 
الدولية،  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  رواب���ط���ه���ا 
والتنمية  التطوير  بفر�س  والرتقاء 
اخلربات  ت��ب��ادل  م�شتوى  زي���ادة  ع��رب 
التجارب  اأف�������ش���ل  ع���ل���ى  والط��������اع 
العاملية وال�شتفادة مبا يتنا�شب منها 
مع متطلباتنا املحلية، كذلك م�شاركة 
ال��ن��اج��ح��ة يف خمتلف  دب����ي  جت�����ارب 

املجالت لتعميم الفائدة.

•• الفجرية-وام:

اأول   - الفجرية  يف  الوطنية  الوريعة  وادي  حممية  اأدرج���ت 
الدولة..  م�شتوى  على  وطني  منتزه  واأول  جبلية  حممية 
دولة  يف  ال��ع��امل��ي  ال���راث  مل��واق��ع  التمهيدية  القائمة  �شمن 

الإمارات العربية املتحدة.
العاملي  ال��راث  اإىل مركز  املحمية  ومت تقدمي طلب تر�شيح 
املتميزة  العاملية  القيمة  على  بناًء  لتقييمه  لليون�شكو  التابع 
ل��ل��راث ال��ط��ب��ي��ع��ي ل����وادي ال��وري��ع��ة، وق��ام��ت ه��ي��ئ��ة البيئة 
الثقافة  الثقايف بوزارة  اإدارة الراث  بالتعاون مع  بالفجرية 
وال�شباب باإعداد وثيقة تر�شيح ر�شمية وتقدميها اإىل منظمة 
من  "اليون�شكو"  والعلوم  والثقافة  للربية  املتحدة  الأمم 

قبل اللجنة الوطنية لليون�شكو يف دولة الإمارات.
وتقوم هيئة البيئة حالياً باإعداد �شرح مف�شل لبيئة املحمية 
والتنوع البيولوجي فيها واأهميتها الدولية للتقييم من قبل 

فرق اليون�شكو العلمية.
واأعرب �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل 
عهد الفجرية عن �شعادته بهذا الجناز الوطني املميز الذي 
يوؤكد مكانة املحمية عربيا ودوليا. وقال �شموه " ي�شعدنا اأنه 
مت اتخاذ اخلطوات الأوىل لاعراف مبحمية وادي الوريعة 
كموقع للراث العاملي، كون حممية وادي الوريعة الوطنية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الطبيعية  ال��ك��ن��وز  اأح���د 
وبتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية قدمت حكومة الفجرية 

ن��ظ��ام دائم  ال��ت��ي حت��ت��وي على  ال��دع��م للمحمية  ا���ش��ك��ال  ك��ل 
ومتكامل للمياه العذبة، حيث تعترب موطناً لل�شال الدائم 
الطبيعي الوحيد يف الدولة، وتعترب موئًا مهماً لعدد كبري 
ب��الن��ق��را���س، مم��ا جعلها  امل��ه��ددة  م��ن النباتات واحل��ي��وان��ات 

جزءاً ل يتجزاأ من براجمنا املوجهة حلماية البيئة".
عن  الإع���ان  اأي�شاً  ي�شّرنا  املنا�شبة  بهذه   " �شموه  واأ���ش��اف 
ال��ر���ش��م��ي��ة اجل���دي���دة ملحمية وادي  امل��رئ��ي��ة  ال��ه��وي��ة  اإط����اق 
الراث  مع عنا�شر  تتواءم جمالياً  والتي  الوطنية،  الوريعة 
الهوية على  الغني للمحمية، و�شتعمل  الطبيعي والتاريخي 
موقعاً  ت�شبح  اأن  يف  للمحمية  البيئي  الربنامج  روؤي��ة  اإب��راز 
متميزاً من مواقع الراث العاملي بالإ�شافة اإىل دورها املهم 
يف ن�شر املعرفة والتوعية حول اخل�شائ�س الفريدة للمحمية 
وجهود املحافظة عليها". من جانبها قالت معايل نورة بنت 
اإن هذا الإعان هو  حممد الكعبي، وزيرة الثقافة وال�شباب 
�شهادة على اجلهود اجلماعية حلماية مواقع الراث يف دولة 
البيئة  هيئة  ج��ه��ود  على  عليها،مثنية  واحل��ف��اظ  الإم����ارات 
على  العمل  يف  الأخ���رى  الفجرية  اإم���ارة  وج��ه��ات  بالفجرية 
اأ�شا�شي من  احلفاظ على وادي الوريعة وحمايته، فهو جزء 

التنوع البيولوجي يف الدولة.
القائمة  املميز �شمن  املوقع  " ب��اإدراج هذا  واأ�شافت معاليها 
لدى  وامل�شجلة  الدولة  يف  العاملي  ال��راث  ملواقع  التمهيدية 
دولة  يف  امل�شجلة  للمواقع  الإجمايل  العدد  اأ�شبح  اليون�شكو 
الراث  ذل��ك  يف  مبا  موقعاً،   13 املتحدة  العربية  الإم���ارات 

املادي وغري املادي لاإمارات".

للبيئة  الفجرية  املعا، مدير هيئة  اأ�شيلة  �شعادة  واأو�شحت 
اأن "العمل ما زال م�شتمرا على قدم و�شاق من اأجل اإبراز دور 
اإمارة الفجرية يف احلفاظ على البيئة وحماية تراث الدولة 
الطبيعي، واأن فرق الهيئة تعمل ب�شكل دائم بهدف الو�شول 

اىل اأف�شل املمار�شات البيئية وتعميمها على اجلميع".
�شمو  من  الهيئة  تتلقاه  ال��ذي  املتوا�شل  الدعم  على  واأث��ن��ت 
ويل عهد الفجرية ، الأمر الذي جعل ت�شجيل املحمية �شمن 
وادي  حممية  اأن  ي��ذك��ر  مم��ك��ن��ا.  الطبيعي  ال����راث  م��ن��اط��ق 
مربعا  كيلومرا   220 م�شاحة  تغطي  الوطنية  ال��وري��ع��ة 
واأك��رب حممية  اأول  الفجرية، وهي  البيئة يف  وتديرها هيئة 
جبلية حيث مت تاأ�شي�شها عام 2009 مبوجب القانون رقم 
وال�شادر عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن   2009 لعام   2
ومت  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد 
الرطبة  ل��اأرا���ش��ي  رام�شار  اتفاقية  �شمن  املنطقة  اعتماد 
املحمية  ت�شجيل  2010. كما مت  الدولية عام  الأهمية  ذات 
احليوي  واملحيط  الإن�شان  ملحميات  اليون�شكو  مظلة  حتت 
ابراز  الفاعل يف  ودوره��ا  املحمية  2018 نظرا لأهمية  عام 
واحلفاظ  البيئة  حماية  عملية  يف  املحلي  املجتمع  م�شاركة 
على الأنواع الربية. وحتتوي حممية وادي الوريعة الوطنية 
 860 على تنوع بيولوجي هائل، وتعترب موطنا لأكر من 
هذه  بع�س  النباتات،  من  اأن���واع   208 ت�شمل  خمتلفاً  نوعاً 
الأوركيد  وزه��رة  ثعلب بانفورد،  مثل  ن��ادراً  يعترب  الأن���واع 
ال��ربي، وقط غ��وردن الربي وبع�شها مت اكت�شافه وت�شجيله 

لأول مرة على م�شتوى العامل داخل املحمية.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

يف  القت�شادية  التنمية  دائرة  اأطلقت 
راأ�س اخليمة جمموعة من الفعاليات 
والأن�شطة املعرفية والثقافية يف اإطار 
القراءة  �شهر  يف  الفاعلة  م�شاركتها 
2022 حتت �شعار "الإمارات تقراأ"، 
هذه  خ��ال  م��ن  ال��دائ��رة  وا�شتهدفت 
جمتمعية  ف���ئ���ات  ع�����دة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ل��ت��ن��م��ي��ة ح����ب ال�����ق�����راءة ل���دي���ه���م من 
م��وظ��ف��ي ال����دائ����رة وط��ل��ب��ة امل���دار����س 
وموظفي اجلهات املحلية والحتادية 
و�شائقي  ال���ع���ام،  ال��ن��ف��ع  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
املركبات، واملر�شى يف امل�شت�شفيات من 
من  الهمم  واأ���ش��ح��اب  الأط���ف���ال،  فئة 

فئة املكفوفني. 
واأ�شارت نبيلة عبيد الزعابي – مدير 
م��ك��ت��ب ال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���ش�����ش��ي – ب���اأن 
للدائرة ب�شماتها الإيجابية يف كل عام 
يف دعم القراءة وتعزيز هذه املمار�شة 
الدائرة  ت��وؤم��ن  اإذ  امل��ه��م��ة،  احل��ي��ات��ي��ة 

ال���ق���راءة ����ش���رورة م��ن �شرورات  ب����اأن 
ع��ل��ى مواكبة  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي  احل���ي���اة 
ال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي واحل�������ش���اري. ومن 
�شهر  ال��دائ��رة يف  املنطلق نظمت  ه��ذا 
املبادرات  م��ار���س احل���ايل ح��زم��ة م��ن 
الفرا�شية والواقعية لدعم القراءة، 
منها: اجلل�شة احلوارية مع عدد من 
الكتاب والأدباء بالتعاون مع املوؤ�ش�شة 

الحت����ادي����ة وال�����ش��ب��اب ل��ل��ح��دي��ث عن 
م��ه��ارة ال���ق���راءة ك��اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة لدى 
يف  ال�شمعية  الكتب  واأه��م��ي��ة  الأف����راد 
حياتنا اليومية، وخال هذه اجلل�شة 
اأط��ل��ق��ت ال��دائ��رة م��ب��ادرت��ه��ا اجلديدة  
ت�شمع"  اخل��ي��م��ة  "راأ�س  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 
ب��ح�����ش��ور ك���ا م���ن رئ��ي�����س ال���دائ���رة 
القا�شمي،  ك��اي��د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 

وم�شاعد املدير العام حممد املحمود، 
حيث  والأق�������ش���ام،  الإدارات  وم������دراء 
ج���اءت ه���ذه امل���ب���ادرة ام���ت���داًدا ملبادرة 
نظمتها  ال��ت��ي  تقراأ"  اخليمة  "راأ�س 
املركز  2016 وح�شدت  عام  الدائرة 
للقراءة  داعمة  مبادرة  كاأف�شل  الأول 

على م�شتوى اإمارة راأ�س اخليمة. 
لدى  ال��ق��راءة  �شهر  اأج��ن��دة  وتت�شمن 

ال���دائ���رة ع����ّدة ف��ع��ال��ي��ات م��ث��ل ق���راءة 
من  للم�شتهلكني  ت��وع��وي��ة  ق�����ش�����س 
املر�شى  والأطفال  املدار�س  فئة طلبة 
لبيع  املتنقلة  واحلافلة  امل�شت�شفى،  يف 
ك��ت��ب ت����راوح اأ���ش��ع��اره��ا م��ن 1 درهم 
10 دراه��م، و�شتكون متوفرة يف  على 
اأفينيو"  "�شفن  كافيه  هما  حمطتني 
 )Seventh Avenue(
كورني�س  يف  ع��ن��ر  وك��اف��ي��ه  وم��ط��ع��م 
توزيع  اأي�شاً  الفعاليات  القوا�شم. من 
"ق�شا�شات مبادرة راأ�س اخليمة ت�شمع 
رمًزا  تت�شمن  ال��ت��ي  املركبات"  ع��ل��ى 
الكتب  م��ن  قائمة  يت�شمن  �شريطًيا 
قائدي  لكل  الفر�شة  يتيح  ال�شمعية 
املركبات لا�شتماع للكتب مع حتقيق 
�شرط القيادة الآمنة وعدم الن�شغال 
ب���ال���ه���ات���ف.  وت���دع���و ال���زع���اب���ي كافة 
اأفراد املجتمع يف امل�شاركة يف مبادرات 
الدائرة مبتابعة من�شاتها عرب مواقع 
تفا�شيل  ملعرفة  التوا�شل الجتماعي 

و�شروط كل مبادرة منها.

�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني

حمدان بن حممد يبحث مع عمدة ميامي الأمريكية �سبل تعزيز التعاون وال�سراكة

ويل عهد الفجرة ي�سيد بادراج اليون�سكو حممية وادي الوريعة �سمن القائمة التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي

اقت�سادية راأ�س اخليمة ت�سارك يف �سهر القراءة بحزمة من الفعاليات

•• ال�صارقة -الفجر:

يف  الإم����ارات  ت��راث  ل��ن��ادي  التابع  وال��ب��ح��وث  للدرا�شات  زاي��د  ي�شارك مركز 
التي  الراثية  ال�شارقة  اأي��ام  التا�شعة ع�شرة من مهرجان  الن�شخة  فعاليات 
ينظمها معهد ال�شارقة للراث يف الفرة من 10 اإىل 28 مار�س اجلاري، 
ثقايف  برنامج  تنظيم  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  وامل�شتقبل«،  »ال���راث  �شعار  حت��ت 
امل��ح��ا���ش��رات يف مو�شوعات  م��ن  امل��ه��رج��ان يت�شمن ع���دداً  ال��ن��ادي يف  جل��ن��اح 
تراثية مهمة، اإ�شافة اإىل امل�شاركات يف املقهى الثقايف لأيام ال�شارقة الراثية، 
ال��ذي يعر�س من خاله  ال��ن��ادي  ف�شًا عن رك��ن الإ���ش��دارات �شمن جناح 
واأعداد  النبطي،  وال�شعر  وال��ت��اري��خ  ال���راث  اإ���ش��دارات��ه يف جم��الت  اأح���دث 
جملة »تراث«. ونظم املركز �شمن برناجمه الثقايف امل�شاحب مل�شاركة نادي 
تراث الإمارات يف اأيام ال�شارقة الراثية، حما�شرة يوم 14 مار�س اجلاري 

التقليدية واأهمية  الإماراتية للحرف واملهن وال�شناعات  »املو�شوعة  بعنوان 
اآل  الباحث ح�شن علي  الإم����ارات«، قدمها  دول��ة  احل��ريف يف  ال���راث  توثيق 
مو�شوعة  يف  واملتمثل  املميز  التوثيقي  عمله  فيها  ا�شتعر�س  ال��ذي  غردقة، 
لأكر  وثقت  حيث  نوعها،  من  الأوىل  تعد  التي  التقليدية،  واملهن  احل��رف 
من مائة حرفة اإماراتية عك�شت بيئات الإمارات املختلفة وتنوعها الطبيعي 
النادي  جناح  يف  م��ار���س   15 ي��وم  حما�شرة  امل��رك��ز  نظم  كما  وجغرافيتها. 
وتاريخه«  الوطن  يعك�س هوية  تراث  الإم��ارات  ال�شعبية يف  »الفنون  بعنوان 
حتدث فيها الباحث والفنان الت�شكيلي والناقد علي العبدان، الذي ا�شتعر�س 
ويتوا�شل  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  يف  ال�شعبية  الفنون  م�شهد  فيها 
املتخ�ش�شة  العليلي  خولة  الدكتورة  با�شت�شافة  للمركز  الثقايف  الربنامج 
النادي  جناح  يف  حما�شرة  لتقدمي  غ��داً  الإ�شامية  واحل�شارة  التاريخ  يف 
بعنوان »التمور بني التجارة وال��راث«، تتحدث فيها عن الأهمية الغذائية 

والجتماعية للتمور منذ القدم.
 19 يوم  الراثية  ال�شارقة  لأي��ام  الثقايف  املقهى  ا�شت�شاف  ثانية،  جهة  من 
مار�س، فاطمة املن�شوري مديرة مركز زايد للدرا�شات والبحوث، للحديث يف 
ندوة »املوؤ�ش�شات الثقافية وامل�شتقبل«، حيث تناولت املن�شوري اإجنازات نادي 
يواجهها  التي  الراهنة  والتحديات  تبناها،  التي  وامل��ب��ادرات  الإم���ارات  ت��راث 
وطرق تذليلها، كما اأ�شارت اإىل ا�شراتيجية النادي وخطة عمله التي تت�شق 
اإحكام  اإىل  املن�شوري  الدولة وت�شر�شد مببادئ اخلم�شني. ودعت  روؤية  مع 
التن�شيق بني املوؤ�ش�شات املعنية بالثقافة والراث والتاريخ يف الدولة، م�شددة 
على اأهمية ال�شراكات يف هذا اجلانب. كما ا�شت�شاف املقهى الثقايف ل� »الأيام« 
الثقايف  الن�شاط  م�شوؤولة  النعيمي  لطيفة  الأ�شتاذة  »الأرب��ع��اء«  الأول  اأم�س 
الإماراتي والتعليم يف  »ال��راث  يف مركز زايد للدرا�شات والبحوث يف ندوة 
دولة الإم��ارات« حيث تكلمت عن نادي تراث الإمارات وتاأ�شي�شه واأهدافه يف 

الركيز على النا�شئة والتعليم، وذلك يف اإطار اإميان النادي باأن الراث �شيء 
اأ�شا�شي يف حياة الأفراد ويف املجتمعات واأنه الركيزة التي يرتكز عليها التعليم 
من اأجل بناء ال�شخ�شية الوطنية القوية للطلبة القادرة على التعاطي مع 
الثقافات املختلفة من موقع ثابت. واأ�شارت النعيمي اإىل مبادرات مركز زايد 
التعليم بالركيز على  التي تدعم  واأن�شطته وبراجمه  للدرا�شات والبحوث 
اإىل  داعية  العملية،  والفعاليات  املحا�شرات  والتقاليد عرب  والعادات  ال�شنع 
املوؤ�ش�شات التعليمية. و�شمن الربنامج الثقايف لأيام  املزيد من التعاون مع 
حممد  ال��دك��ت��ور  »اخلمي�س«  الثقايف  املقهى  ا�شت�شاف  امل�شرحية  ال�شارقة 
زايد  الرئي�شي يف مركز  والباحث  »ت��راث«  زغل مدير حترير جملة  الفاحت 
ال�شارقة  الثقافية..  »امل��دن  بعنوان  ن��دوة  يف  للحديث  والبحوث  للدرا�شات 
منوذجاً« يتناول فيها املدينة يف روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.

ح�سور ثقايف بارز ملركز زايد للدرا�سات والبحوث يف الأيام الرتاثية

حممد ال�سرقي ي�ستقبل وزير خارجية كو�ستاريكا

اأحمد ال�سايغ يراأ�س وفد الدولة اإىل الدورة ال� 48 
ملوؤمتر وزراء خارجية منظمة التعاون الإ�سالمي

هيئة النقل يف عجمان تنظم ملتقى املوظفني ال�سنوي
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تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة اك�شول انرنا�شيونال للتجارة العامة ذ.م.م

EXOL INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY L.L.C

اإىل/ �شركة اك�شول انرنا�شيونال للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
EXOL INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايفري�شت كافية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2896088 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / وليد �شامل ا�شماعيل ح�شن املرزوقى من �شريك اإىل مالك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / وليد �شامل ا�شماعيل ح�شن املرزوقى من ٥٠ ٪ اإىل ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد عبدالرحمن ح�شن حممد

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ايفري�شت كافية ذ.م.م

EVERST CAFE L.L.C

اإىل/ بيكولو لوجن كافية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

PICCOLO LOUNGE CAFFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/1367

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�سينعقد  باأنه  دبي  يف  الإيجارية  املنازعات  ف�ش  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  المارات  تعلن 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 
�سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/30 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00

باجراجن �سينج لرتكيب البالط و الرخام �ش.ذ.م.م  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                            الو�سف  

 3,720                                                     اغرا�ش مكتبيه 
التف�سل  املعلومات  من  وللمزيد  �سمان  ب�سيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  له اعرتا�ش  . وعلى كل من   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين  بزيارة 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
للوازم  ال�ش�����ادة/الو�شاح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التدخني رخ�شة رقم:3788510 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مع�شد عبداهلل مع�شد �شيف امل�شغوين ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد �شلطان �شيف �شلطان النيادي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعــــــــــالن
اأقمار  ال�ش�����ادة/خياط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شواحي لل�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4212683 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هيفاء حممد احمد ابراهيم ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عابدين بابكر حممد علي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:ليدي ان ريد اند جي دي ا�س ترادينج ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�شة فورية

CN 2868866 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، احل�شابات  لتدقيق  ال�شادة/�شارتفورد  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/2/16 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2022/3/15
تاريخ التعديل:2022/3/24

املعني  امل�شفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  1143/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2395 جتاري جزئي، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1008879.79 درهم( �شاما للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:�شركة غامى وعابدى للخ�شار والفواكه )ذ م م( واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج ال�شقر لاأعمال - الطابق 15 ؟ 1502  

املطلوب اإعانه : اي ام جى ثيم بارك - �س ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - وادى ال�شفا 4 - 0097143811111 

peer.mohamed@imgworlds.com
05:00:00م ويف اليام الثاث  ال�شاعة   2022/3/30 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�شوع الإع��ان 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرا�شه  التقدم  البيع  على  اعرا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا 4 - رقم الر�س 14 - امل�شاحة : 374249.79 

مر مربع - املقدرة ب���� )520،000،000( درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  194/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

 / البلدية  رق��م   /32 رق��م  الر���س  املنفعة قائم على قطعة  م��ال مرهون عبارة عن حق  بيع  اأذن  : طلب  التنفيذ  مو�شوع 
عليها  القائمة  واملباين   ،  4 �شعيب  �شيح  منطقة   /533-8055

طالب التنفيذ: بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع - واآخرون  
عنوانه : الإمارات - اإمارة اأم القيوين - اأم القيوين - احلزام الخ�شر - �شارع امللك في�شل - مبنى بنك اأم القيوين الوطني  

وميثله : علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن  
املطلوب اإعانه : ط��رواده لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة - �س ذ م م - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - دبي - جبل علي 
ال�شناعية - �شارع �شيح ال�شعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �شارع الإمارات - رقم القطعة 8055-533 - م�شتودع رقم 

 info@tcttransport.com - 050 309 0600 - 1( ملك مدينة دبي ال�شناعية(
مو�شوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/3/30 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - حق منفعة )من تاريخ 2010/8/31 اىل 2056/8/30( رقم الر�س 32 - 

املنطقة : �شيح ال�شعيب 4 - امل�شاحة : 7856.29 مر مربع - القيمة التقديرية  : 8000000 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن حكم بالن�شر 

يف اال�شتئناف رقم 320 / 2021 / 99 - ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث
املنظورة يف دائرة الأحوال ال�شخ�شية الثانية ا�شتئناف رقم 100

مو�شوع ال�شتئناف اأول: يف ال�شكل - قبول ال�شتئناف �شكًا لتقدميه خال القيد الزمني امل�شرح به قانوناً.
ثانياً: يف املو�شوع - اإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به و الق�شاء جمددا ب:

اأول:- اإلغاء احلكم امل�شتانف والق�شاء جمددا للم�شتاأنفة بكافة طلباتها الواردة يف لئحة دعواها.
ثانيا:- اإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.

امل�شتاأنف / امنيه عمر عبداهلل زيد - عنوانه / اإمارة دبي - الورقاء الرابعة ? �شارع رقم D54 ? فيا رقم 93 ? هاتف رقم 
حيدر بن  حيدر  عبداهلل  عي�شى   / وميثله   -  0552045444

املطلوب اإعانه / اكرم �شعد ابراهيم اجلرداوي �شفته: م�شتاأنف �شده
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 27-07-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�شالح / امنيه عمر عبداهلل 

زيد بحكمت املحكمة يف مو�شوع ال�شتئناف /
اول/ بالغاء احلكم امل�شتانف فيما ق�شى به ب�شان طلب التطليق لل�شرر والق�شاء جمددا بتطليق امل�شتانفة على امل�شتانف �شده 

طلقة بائنة لل�شرر وعليها العدة ال�شرعية من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا
ثانيا/ الغاء احلكم امل�شتانف فيما ق�شى به من رف�س النفقة الزوجية ال�شابقة والق�شاء جمددا بالزام امل�شتانف �شده بها مبلغا 

وقدره 3000 درهم �شهريا ابتداء من تاريخ 30-5-2020 وحتى تاريخ رفع الدعوى
ثالثا/ تعديل مقدار النفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى وحتى �شريورة حكم التطليق باتا لت�شبح بعد الزيادة مبلغا وقدره 

�شهريا درهم   3000
 4500 ، والق�شاء جمددا بالزام امل�شتانف �شده دفع مبلغ وقدره  رابعا/ الغاء احلكم امل�شتانف فيما ق�شى به عن نفقة العدة 

درهم نفقة �شكنى العدة لكامل فرة العدة
خام�شا / الغاء احلكم امل�شتانف فيما ق�شى به من رف�س موؤخر ال�شداق والق�شاء جمددا بالزام امل�شتانف �شده دفعه للم�شتانفة 

مبلغا وقدر 30الف درهم من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا
�شاد�شا / تاييد احلكم امل�شتانف فيما عدا مع الزام امل�شتانف �شده بامل�شاريف ومبلغ 500درهم اتعاب املحاماة وم�شادرة التامني

حكما مبثابة احل�شوري قابا للطعن خال �شتني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان. �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

   حمكمة االإ�شتئناف
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  247/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع الدعوى : طلب اأذن بيع العقار الكائن باإمارة دبي - من نوع اأر�س - يف منطقة احلمريه - رقم الأر�س 43 - 
رقم البلدية 450- 313 - امل�شاحة الكلية باملر املربع 1060.21 - امل�شاحة الكلية بالقدم املربع 11،412.01 
والعقار الكائن باإمارة دبي ? من نوع اأر�س - يف منطقة منخول - رقم الأر�س 606 - رقم البلدية 317-466 - 

امل�شاحة الكلية باملر املربع 1486.45 امل�شاحة الكلية بالقدم املربع 16،000.01 واملرهون للبنك املدعى
طالب التنفيذ : م�شرف عجمان / �س .م .ع - عنوانه : الإمارات اإمارة عجمان/ �شارع امليناء / بناية امليناء �شندوق بريد 

: 7770 عجمان. وميثله : حبيب حممد �شريف عبداهلل املا
املطلوب اإعانه : داوود �شيف الدين يعقوب اليعقوب

عنوانه : اإمارة دبي - بر دبي - املنخول �شارع 18 - لندن كراون لل�شقق الفندقية - قطعة رقم 606 )466-317( 
 04/3517711  : فاك�س   050/7666677  -04/3511119 رق��م  هاتف   -  2821893988 مكاين 

-n@e  -  05624562645
05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان  2022/3/30 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعان : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  ار�س يف 
منطقة احلمرية - رقم الر�س 43  - امل�شاحة : 1060.21 مر مربع القيمة التقديرية : 4000000 درهم نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة :منخول - رقم الر�س 606 - رقم البلدية : 446 -317 - امل�شاحة : 

ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.   50،000،000  : التقييم   - مربع  مر   1486.45

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70535

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن للدائنني

يف الدعوي رقم: 22-2022 اإجراءات االع�شار-دبي
اخلا�شة بـ / ح�شام حممود حممد اخلطيب )حتت اإجراءات االع�شار(

الع�شار  اإج���راءات  افتتاح  تقرر  فلقد  امل��ذك��ورة  الدعوى  دب��ي يف  ال�شادر من حماكم  بناء على احلكم 
“ اأم��ني الج��راءات “، وعليه نطلب من دائني  وتعيني اخلبري / حممد فرحات ، اأمينا ل��اإج��راءات 
ال�شيد / ح�شام حممود حممد اخلطيب ، على خمتلف اأ�شكالهم القانونية -�شواء كانوا من الأ�شخا�س 
الطبيعيني او العتباريني من القطاع اخلا�س اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم املالية 
العالقة – مبا فيها تلك امل�شجلة امام اجلهات الق�شائية – يف مواجهة املدين املذكور - على ان تكون 
تلك املطالبات مدعمة بامل�شتندات والأدلة ذات ال�شلة وتقدميها ملكتب اأمني الجراءات ، وذلك يف غ�شون 
20 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعان. حيث �شيتم اعداد �شجل بالدائنني، وبالتايل تقيم الديون 
بغية حتديد املقبول منها من قبل اأمني الجراءات، و�شيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنني الذين تقدموا 
اأمني الإجراءات  اأمام قا�شي الع�شار. كما يطلب  اأمني الإج��راءات ومن ثم رفعها  اأمام  مبطالباتهم 
من كل ذي م�شلحة له حق يف اى من اأموال املدين ان يتقدم بطلب ا�شرداد الأموال املنقولة او غري 
املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خال مدة اأق�شاها �شهرين من تاريخ الن�شر وعلى ان يبني 
يف طلب ال�شرداد نوع وطبيعة موا�شفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها. كما يطلب اأمني 
الإجراءات من اأي �شخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �شله باأموال املدين املذكور اأن يتقدم 
بها ، على مكتب » اأمني الج��راءات » الكائن يف مكتب فرحات و�شركاه – دبي – ديرة – �شارع الرقة 
مكتب 5001 بناية فندق ايبي�س مدخل املكاتب هاتف رقم  2500251 04 اخلام�س  "– الطابق 
اأمني  ب�شكرتارية  الت�����ش��ال  ي��رج��ى  ولا�شتف�شار   Email، suha@farahatco.com  /

الجراءات الن�شة / منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887
اأمني الجراءات 
اخلبري / حممد فرحات

اإعـــــــــــــــــــالن
70590

Date 25/ 3/ 2022  Issue No : 13502
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Lawsuit No. AJCFICIREA2021/0004705 /Civil (Partial)
To Defendant: Wafaa Abdelaziz Said Elkohy
Residence unknown: Ajman, AL MOWAIHAT, Sheikh Ammar Bin Humaid St Al Tallah 2, Tel 
No.97143890000, Saudi German Hospital - Obstetrics and Gynecology Specialist 
We inform you that the plaintiff / Malak Abdul Rashid AbuRaydah, Address / Place of 
Residence: Ajman Al Jurf, Sheikh Ammar Bin Humaid St, Prestige Building 8, First Floor, 
Office No. 103, Tel No. 971563777077, has filed the above-mentioned lawsuit to claim 
(Notification by Publication of a Defendant - in both Arabic and English)
1- Registering the Lawsuit and legally notifying the defendant.
2- Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of DHs 500,000 (Five hundred 
thousand dirhams as compensation for the physical and moral damages which happened to the 
plaintiff, from the date of the lawsuit until the date of full payment.
Therefore, you are required to attend before the First Civil and Commercial Circuit, of Ajman 
Federal Court, on --------29/03/2022 at 09:00 to present your defense and documents, and in the 
event that you do not attend or send an authorized agent to represent you, the court will initiate 
legal procedures in your absence.
Judicial Services Office
Essam Mohammed Al-Osaimi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 25/ 3/ 2022  Issue No : 13502
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

In Lawsuit No. AJCFICIREA2021/0004705 /Civil (Partial)
To Defendant: Nada Avitab
Residence unknown: Ajman, AL MOWAIHAT, Sheikh Ammar Bin Humaid St Al Tallah 2, Tel 
No.97143890000, Saudi German Hospital - General physician
We inform you that the plaintiff / Malak AbdulRashid AbuRaydah, Address / Place of Residence: 
Ajman Al Jurf, Sheikh Ammar Bin Humaid St, Prestige Building 8, First Floor, Office No. 103, 
Tel No. 971563777077, has filed the above-mentioned lawsuit to claim
(Notification by Publication of a Defendant - in both Arabic and English)
1- Registering the Lawsuit and legally notifying the defendant.
2- Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of DHs 500,000 (Five hundred 
thousand dirhams as compensation for the physical and moral damages which happened to the 
plaintiff, from the date of the lawsuit until the date of full payment.
Therefore, you are required to attend before the First Civil and Commercial Circuit, of Ajman 
Federal Court, on------29/03/2022 at 09:00 to present your defense and documents, and in the 
event that you do not attend or send an authorized agent to represent you, the court will initiate 
legal procedures in your absence.
Judicial Services Office
Essam Mohammed Al-Osaimi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 25/ 3/ 2022  Issue No : 13502
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Ajman Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Lawsuit No. AJCFICIREA2021/0004705 / Civil (Partial)
To Defendant: Tinu Maria Eapen
Residence unknown: Ajman, AL MOWAIHAT, Sheikh Ammar Bin Humaid St Al Tallah 2, Tel 
No.97143890000, Saudi German Hospital - Registered Nurse
We inform you that the plaintiff/ Malak Abdul Rashid AbuRaydah, Address Place of Residence: 
Ajman Al Jurf, Sheikh Ammar Bin Humaid St, Prestige Building 8, First Floor, Office No. 103, 
Tel No. 971563777077, has filed the above-mentioned lawsuit to claim 
(Notification by Publication of a Defendant - in both Arabic and English)
1- Registering the Lawsuit and legally notifying the defendant.
2- Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of DHs 500,000 (Five hundred 
thousand dirhams as compensation for the physical and moral damages which happened to the 
plaintiff, from the date of the lawsuit until the date of full payment.
Therefore, you are required to attend before the First Civil and Commercial Circuit, of Ajman 
Federal Court, on-------29/03/2022 at 09:00 to present your defense and documents, and in the 
event that you do not attend or send an authorized agent to represent you, the court will initiate 
legal procedures in your absence.
Judicial Services Office
Essam Mohammed Al-Osaimi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 25/ 3/ 2022  Issue No : 13502

Notice by Publication
For the Appellee to attend before the Case Management Office 

in two newspapers one of them issued in English language
in Appeal No. 299/2022 Civil

Upon request of the Appellant : AL MAHBOOB METAL SMELTING 
& MOULDING LLC, represented by Mr. Ibrahim Ahmed Moahmed 
Al Rais by POA to Mr. Thomas Nessiba
Appellee: Owais Akram Mohammed Akram - Pakistani national
You are required to attend before the Case Management Office No. 
(337) in Sharjah Court - in person or by an authorized attorney; to 
present an answering memorandum to the claim, attaching therewith 
all the documents, on Wednesday corresponding to 30/3/2022 in the 
abovementioned case number- in your capacity as an appellee.
Seal of Federal Appellate Sharjah Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70408

Date 25/ 3/ 2022  Issue No : 13502
Defendant Notification by Publishing 

By the Case Management Office- Sharjah Federal Court 
Federal Civil Court of Appeal- In the Case No. 
SHCAPCICOMS2022/R0000009, Commercial

To: Defendant: 6. Bhatia Mart FZE.
Place of residence is unknown: Port, internal, plot No.-, Service Center, 
shop No. HM-01 & IH-RE-01H Hamriyah Free Zone, Sharjah
You are requested to attend the session on 29.03.2022 before the Case 
Management Office at Sharjah Federal Court- Federal Civil Court of 
Appeal- Office No. (Case Manager Office), personally or through an 
approved attorney and submit a plead note on the case, accompanied by 
all the documents, within a maximum period of 10 days, from the date of 
publishing, to examine the case with the above number- in your capacity 
as Defendant.
Judicial Services Office 
Mira Hassan Al Swuaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535 Date 25/ 3/ 2022  Issue No : 13502
Payment Order 285/2022/60

Published Notice details
To The appellant:
1- Pure Readymix Asphalt Concrete Industries LLC
2- Rajesh Kumar Krishna
Unknown Address
As the plaintiff: National Bank of Fujairah
Represented by: Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
Request to issue Payment order, The Dubai Court of First Instance has decided 
on date 10/02/2022
To obligate all the defendants, jointly and severally and on surety, to pay the 
plaintiff an amount of 14,721,000 dirhams (fourteen million seven hundred 
twenty one thousand dirhams) and the legal interest at 5% from the date of 
maturity until full payment, in addition to obligating them to pay fees and 
expenses and an amount of 300 dirhams in return for lawyer's fees.
You have the right to appeal the matter or to appeal, as the case may be, in 
accordance with the provisions contained in Article 66 of the Regulations of 
the Civil Procedures Law.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 25/ 3/ 2022  Issue No : 13502
Notification by Publication

No. 59712/1/2022
Notifying Party: NTS Middle East FZCO
Advocated by, Khalifa Yusuf bin Omair Advocates and Legal Consultants
Notified Party: Triple A General Trading

Subject: Judicial Notification by Publication
We address and inform you to necessarily pay the payable sums amounting to AED 
112,491.23 within (7) seven days from the receipt of this Notification.

Now therefore
The Notifying Party hereby informs the Notified Party to immediately pay the sums 
payable amounting to AED 112,491.23 (Only one-hundred and twelve thousand, 
four-hundred and ninety-one UAE Dirham and twenty three fils) within (7) seven 
days from the receipt of this Notification. Otherwise, we will have to take all legal 
actions to collect our Client's rights in whole. Moreover, you shall be responsible for 
expenses, charges, attorney's fees and arrears of interest that may arise therefrom. 
We will also claim for a compensation for the damages caused thereto because of 
your delay in payment and our Client shall preserve its all other legal rights. This 
shall be made during (7) seven days from the receipt of this Notification.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 25/ 3/ 2022  Issue No : 13502
Dubai Courts of First Instance

Announcement and Notification of payment by Publication
In Execution No.  209 / 2021/8867 - Labor Execution
Pending before:  Seventh Execution Department No. 228
Execution subject:  Execution of the judgment issued in Labor Case No. 14833-2019, 
amended by Appeal No. 980-2020, Labor Appeal, to pay the executed amount of 
(AED 197090) in favor of the labor. 
Execution applicant: ASOK Kumar Damodaran Nair
His address:  UAE - Dubai - Port Said - Deira - Dubai - Al Maktoum Street-Block B 
Building - Fifth Apartment - Office No. 508 - Business Village - Clock Roundabout 
Represented by:  Fatiha Mohamed Bergo Gurari,
Whom to be announced  1- Chamers Trading, Respondent
Announcement topic: He has instituted the above-mentioned executive lawsuit 
against you to obligate you to pay the executed amount of (AED 197090.) for the 
labor. Accordingly, the court will initiate the executive procedures against you in the 
event of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the 
date of publishing this announcement.
Prepared by   Hajar Mohammed Al Balooshi
Accreditation Date 03-16-2022 09:21:35

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/61020(
املنذر / خليفة عبداهلل اأحمد لوتاه اإماراتي اجلن�شية

املنذر اإليه / منظور عامل خلدمات رجال الأعمال
املو�شوع / النذار العديل رقم حمرر 2021/1/65761 

يخطر املخطر اإليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة اأق�شاها 30 
يوم من تاريخ ا�شتامه هذا الإخطار واإخاء العقار بعد انتهاء العقد لعدم رغبته يف التجديد 
يكون  قد  ما  اإ�شاح  مع  عليه  ت�شلمها  التي  وباحلالة  ال�شواغل  من  خالية  للمخطر  وت�شليمها 
حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم املفاتيح و�شداد م�شاريف ا�شتهاك الكهرباء واملياه حتى تاريخ 
الإخاء الفعلي واأي اأ�شرار اأخرى ترتبت على عدم التزام املخطر اإليه واإل �شي�شطر املخطر اإىل 
وال�شرر  للعطل  اجلابر  التعوي�س  ذكر مع  للمطالبة مبا  الازمه  الق�شائية  الإج��راءات  اتخاذ 

وحتمل املخطر اإليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/61040(
املنذر / خليفة عبداهلل اأحمد لوتاه - اإماراتي اجلن�شية

املنذر اإليه / بريزم انرنا�شيونال �س.ذ.م.م
املو�شوع / النذار العديل رقم حمرر  2022/1/31198 

يخطر املخطر اإليه بتجديد العقد وت�شديد امل�شتحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة اأق�شاها 30 
يوم من تاريخ ا�شتامه هذا الإخطار واإخاء العقار بعد انتهاء العقد لعدم رغبته يف التجديد 
يكون  قد  ما  اإ�شاح  مع  عليه  ت�شلمها  التي  وباحلالة  ال�شواغل  من  خالية  للمخطر  وت�شليمها 
حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم املفاتيح و�شداد م�شاريف ا�شتهاك الكهرباء واملياه حتى تاريخ 
الإخاء الفعلي واأي اأ�شرار اأخرى ترتبت على عدم التزام املخطر اإليه واإل �شي�شطر املخطر اإىل 
وال�شرر  للعطل  التعوي�س اجلابر  ذكر مع  للمطالبة مبا  الازمه  الق�شائية  الإج��راءات  اتخاذ 

وحتمل املخطر اإليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70392
MOJAU_2022- 0057450 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان

حيث اأن ال�شيد : حبيب اهلل حميداهلل - افغان�شتاين اجلن�شية ميلك الرخ�شة التجارية 
مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  الط���ارات(  لت�شليح  الذيد  )ج�شر 
 - افغان�شتاين   - حميداهلل  اهلل  حبيب   : ال�شيد  ان  حيث   )739707( رق��م  رخ�شة 
))ج�شر  التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
 - حممد  خ��ري  خليل  ال�شيد:  اإىل   )%100( البالغة  الط����ارات((  لت�شليح  ال��ذي��د 

باك�شتاين اجلن�شية - تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر،
و عما بن�س املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف 
�شاأن الكاتب العدل ، فقد اقت�شى ن�شر هذا الإع��ان للعلم و انه �شوف يتم الت�شديق 
على الأجراء امل�شار اإليه بعد اأ�شبوعني من تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي اعرا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533
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•• دبي-وام:

زارت معايل عهود بنت خلفان الرومي 
احلكومي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  دول������ة  وزي�������رة 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل، ج��ن��اح ���ش��ل��وف��اك��ي��ا الذي 
 .. امل�����ش��ت��ق��ب��ل  "حركة  ���ش��ع��ار  ي��ح��م��ل 
اجلوي"،  وال��ف�����ش��اء  ال���ه���ي���دروج���ني، 
اإك�شبو  يف  ال��ت��ن��ق��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف  وي��ق��ع 
يف ا�شتقبالها  كان  حيث  دبي،   2020
عام  مفو�س  فالوفيكوفا  مريو�شافا 
جناح �شلوفاكيا يف اإك�شبو 2020 دبي، 
اجلناح،  م��دي��ر  مو�شيت�شك  وروب����رت 
عام  نائبة مفو�س  في�شيلوفا  و�شوزانا 

اجلناح.
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  زارت  ك���م���ا 
احل��ك��وم��ي وامل�����ش��ت��ق��ب��ل ج��ن��اح مملكة 
دبي،   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  اإ���ش��وات��ي��ن��ي 
الواقع يف منطقة التنقل، الذي يحمل 
الثقافة"،  م����اذ  اإىل  "رحلة  ���ش��ع��ار 
ال�شتثمارية  اجل���وان���ب  ع��ل��ى  وي��رك��ز 
تعزز  التي  املختلفة  وال�شراتيجية 

القطاعات  يف  اإ����ش���وات���ي���ن���ي  جت���رب���ة 
ا�شتقبالها  يف  ك����ان  ح��ي��ث  احل���ي���وي���ة، 
ليندا نك�شومالو املفو�س العام جلناح 

اإ�شواتيني يف اإك�شبو 2020 دبي.
واط���ل���ع���ت ع���ه���ود ال����روم����ي ع��ل��ى اأه���م 
امل�شروعات امل�شتقبلية التي ي�شتعر�شها 
مناذج  ت�شمل  ال��ت��ي  �شلوفاكيا،  ج��ن��اح 
النقل،  ق��ط��اع��ات  يف  مبتكرة  وح��ل��وًل 
البيئة،  وح��م��اي��ة  امل���ن���اخ���ي،  وال��ت��غ��ري 
يف  اخل��ا���س  القطاع  م�شاركة  وتعزيز 
ثاث  على  تقوم  امل�شروعات،  تطوير 
الف�شاء،  ال��ه��ي��دروج��ني،  ه���ي:  رك��ائ��ز 
والفر�س  بالتنوع  واأ�شادت  والطريان، 
التي  واملكانة  �شلوفاكيا،  تقّدمها  التي 
و�شلت اإليها لت�شبح واحدة من الدول 
م�شتقبل  ت�شور  على  القادرة  املبتكرة 
�شلوفاكيا  ج��ن��اح  وي�شتعر�س  ج��دي��د. 
ال�شغرية  وال�����ش��رك��ات  الأع���م���ال  اأه����م 
ال�شلوفاكية  والبتكارات  واملتو�شطة، 
ب��ن��اء على  اأ���ش��ب��وع��ي  ب�شكل  اجل��دي��دة 
اإك�شبو،  اأجندة  يف  املحددة  املو�شوعات 

���ش��رك��ة �شغرية   150 ب��اأه��م  وي��ع��رف 
تفاعلية  ���ش��ا���ش��ات  ع���رب  وم��ت��و���ش��ط��ة، 
مي���ك���ن م����ن خ���ال���ه���ا ال����ت����ع����رف اإىل 
يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  ال�����ش��رك��ات،  تخ�ش�شات 

دفع العجلة القت�شادية.
وابتكارات  م�����ش��اري��ع  ي�شتعر�س  ك��م��ا 
الف�شاء  م��و���ش��وع��ات  يف  ���ش��ل��وف��اك��ي��ة، 
والهيدروجني الأخ�شر، ت�شمل طائرة 
نوعني  ت��دم��ج  ال��ت��ي  "جايروكوبر" 
من الطائرات، بحيث تكون اأول ن�شخة 

تطورها ال�شركات من اأجل النقل.
وي��ت��ي��ح اجل��ن��اح ل��ل��زوار الط����اع على 
"اآندروفر" امل�شتخدم  الف�شاء  روبوت 
ف�شائية  م��ه��م��ة  حم��اك��اة  م�����ش��روع  يف 
وكالة  رع����اي����ة  حت����ت  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ومت 
جهاز  اإىل  اإ�شافة  الأوروب��ي��ة،  الف�شاء 
"VRM" الذي  ال��ط��ريان  حم��اك��اة 
املتخ�ش�شة  ال�شركات  اإح��دى  طورته 
الأر�شية  امل���ح���اك���اة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
الطريان  وامل�����ش��ت��خ��دم يف  وال���ط���ريان، 

والتدريب الع�شكري.

تعر�شها  ال����ت����ي  الب�����ت�����ك�����ارات  وم������ن 
اإك�شبو  يف  جناحها  �شمن  �شلوفاكيا 
امل�شتقبلية  ال�����ش��ي��ارة  دب����ي   2020
ت�شميمها  مت  وال����ت����ي   "MH2"
يعد  ال��ذي  امل��اء،  �شكل قطرة  لتحاكي 
ال�شكل الأكر ديناميكية من الناحية 
من  الأول  النموذج  وه��و  الفيزيائية، 
م�شتقبلية  ري��ا���ش��ي��ة  ل�����ش��ي��ارة  ن��وع��ه 
اجلناح  وي��ق��دم  بالهيدروجني.  تعمل 
�شمن  ت���ف���اع���ل���ي���ة  جت����رب����ة  ل������ل������زوار 
 Future Sound of " م�شروع 
جمموعة  يظهر   ،"Breath In
الأف����راد  يعاي�شها  ال��ت��ي  امل��ك��ون��ات  م��ن 
التحديات  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  واأه���م���ي���ة 
ي�شرح  جم�شما  يعر�س  كما  املناخية، 
كيفية عمل النظام التنف�شي لاأر�س، 
واآثاره  عليه،  التلوث  انعكا�شات  واأه��م 
يوفر اجلناح  كما  الإن�شان،  على حياة 
ال�شوء  ي�شلط  درج����ة   360 ع��ر���س 

على الطبيعة واأهم معامل �شلوفاكيا.
اإ�شواتيني  زي��ارة جناح مملكة  وخ��ال 

اط���ل���ع���ت ع���ه���ود ال����روم����ي ع���ل���ى اأه����م 
اإجنازات اململكة بني املا�شي واحلا�شر، 
والثقافية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  والأه����م����ي����ة 
والجتماعية التي يحملها تغيري ا�شم 
الت�شمية  اململكة من �شوازياند وهي 
التي  اإ�شواتيني  اإىل  ال�شابقة  الغربية 

ت�شف ال�شكان املحليني للدولة.
واأ����ش���ادت ع��ه��ود ال���روم���ي مب��ا يقدمه 
اجلناح من معلومات وعرو�س تتناول 
للم�شتقبل  وروؤاه��������ا  امل��م��ل��ك��ة  ت���اري���خ 
وتطلعاتها لتعزيز ال�شتثمار يف موارد 
الطاقة املتجددة، مبا ي�شهم يف تعزيز 
اجلناح  وي��ق��دم  البيئية.  ال���ش��ت��دام��ة 
الفر�س  اأه������م  ح�����ول  ���ش��ام��ل��ة  ن���ظ���رة 
العديد  يف  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
التي  ال�شراتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
ت�شمل ال�شناعات الزراعية والغذائية، 
والعلوم  وال���ت���ج���م���ي���ع،  وال���ت�������ش���ن���ي���ع 
والرعاية ال�شحية، واخلدمات املالية، 
املعدنية،  وال�������ش���ن���اع���ات  وال���ت���ع���دي���ن 
والتطوير  وال���رف���ي���ه،  وال�����ش��ي��اح��ة 

ال��ط��اق��ة، وي�شلط  ال��ع��ق��اري، وت��ول��ي��د 
مبطار  املحيطة  املنطقة  على  ال�شوء 
التي  ال���دويل  ال��ث��ال��ث  م�شواتي  امل��ل��ك 
متخ�ش�شة  اق��ت�����ش��ادي��ة  منطقة  ت��ع��د 
جل�����ذب امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وامل�������ش���روع���ات 
احل����ي����وي����ة ل���ت���ع���زي���ز من�����و ال���ف���ر����س 
وي�شتعر�س  امل��م��ل��ك��ة.  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة 
اجل����ن����اح ت���ط���ور ال����دول����ة ع���ل���ى مدى 
هويتها  على  حفاظها  وكيفية  عقود، 
وثقافتها وعاداتها، وطبيعتها الغنية، 
متطورة،  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  وام���ت���اك���ه���ا 
العلوم  م��ت��ن��زه  اإط�����اق  م���ن  م��ك��ن��ت��ه��ا 

والب����ت����ك����ار ال������ذي ي�����ش��ت��ع��ر���س اأه����م 
اإ�شواتيني.  ململكة  املحلية  البتكارات 
باملنتجات  اإ���ش��وات��ي��ن��ي  �شعب  وي��ت��م��ي��ز 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، مب��ا يف ذلك 
املعاد  وال��زج��اج  ال��زج��اج��ي��ة،  املنتجات 
غنية  جتربة  اجلناح  ويوفر  ت��دوي��ره، 
تنتقل بالزوار بني الثقافة والطبيعة، 
املتنوعة  الإم���ك���ان���ات  ع��ل��ى  وت��ع��رف��ه��م 
من  ت��راوح  والتي  للباد،  والفريدة 
ال���ش��ت��ث��م��ار يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة اإىل 
التجارة والتقنية والبتكار وال�شياحة 
و�شول  والطاقة،  والتعدين  وال�شفر 

اإىل ال��زراع��ة واإن��ت��اج ال��غ��ذاء، ويتطرق 
تعزيز  يف  اإ�شواتيني  جناح  اإىل  اجلناح 
ا�شتخدامات الطاقة املتجددة، وتوليد 
70 ميغاواط من الكهرباء با�شتخدام 
ن�شبة  يغطي  مب��ا  ال�شم�شية  الأل�����واح 
ك���ب���رية م���ن اح���ت���ي���اج���ات ال���ب���اد من 
بالذكر،  جدير  الكهربائية.  الطاقة 
تعرف  ك���ان���ت  اإ���ش��وات��ي��ن��ي  مم��ل��ك��ة  اأن 
وهي  �شوازياند  مملكة  با�شم  �شابقا 
مم��ل��ك��ة اإف��ري��ق��ي��ة داخ��ل��ي��ة حت��ي��ط بها 
ال�شمال واجلنوب  اأفريقيا من  جنوب 

والغرب.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

التطلع  اإىل   ،2020 باأك�شبو  التنقل  منطقة  يف  زواره  مولدوفا  جناح  يدعو 
ال�شتثمار  ف��ر���س  لكت�شاف  ت��ه��دف  حم���اور،  اأرب��ع��ة  م��ن  امل�شتوحى  ل�شعاره 
وعر�س  والرفيهية،  املحلية  الفولكلورية  بالأن�شطة  وال�شتمتاع  وال�شياحة، 
تعد  التى  مولدوفا،  ا�شتك�شاف  وه��و  ال�شعار  يحقق  مما  اليدوية،  امل�شغولت 
اأحد الدول الأوروبية الغري مكت�شفة، حيث انها اأر�س تذخر بالآثار القدمية 
ومن  وال�شتثمار،  الأعمال  وفر�س  اجلديدة  للتقنيات  مركز  وهي  والتاريخ، 
خال ت�شميمها اخلارجي الذي ي�شم تعريف ب�شعبها وملحة  عامة عن التاريخ 
احلديث ورحلة اإىل امل�شتقبل، وتباين بني التقنيات احلديثة واحلياة الريفية، 
الإر�شادية  وال��ل��وح��ات  الوا�شعة  امل��م��رات  على  رك��ز  الداخلي  الت�شميم  بينما 
املقتنيات على اجل��دران ويف �شناديق زجاجية على  العر�س وتوزيع  و�شا�شات 

قاعدة خ�شبية.
فتبداأ رحلة الزائر يف جناح مولدوفا يف منطقة التنقل، بنقطة النطاق التى 
تعترب بوؤرة اجلناح ومركزه، وهى القطعة الفنية على �شكل �شجادة م�شنوعة 
يدوياً تعبرياً عن �شجرة احلياة، وتعترب هذه التحفة الفنية مبا ت�شمه من 
فكرة عامة جتارية للهوية الوطنية، حيث اأن كل غ�شن من غ�شون ال�شجرة 
يرمز ل�شئ معني، ورمبا جاءت هذه الفكرة من متتع مولدوا بالأر�س اخل�شبة، 
وال�شجرة مر�شومة بخطوط م�شتقيمة ولي�شت متعرجة كعادة ر�شم ال�شجر، 
حتددها  التى  الب�شيطة  التف�شيات  عن  تنم  التحديد  يف  ال�شتقامة  ولكن 
العادات  الدولة وغريها من  الطرق واملعابر ومركز  الفنية، فمنها  اللتحفة 

والتقاليد، واملوروث الثقايف للدولة وتراثها القدمي.
تاريخياً، يعتربوا  ل��زواره اكر من مائة واأربعون موقعاً  وفر جناح مولدوفا 
م��ن اأه���م الإرث ال��ث��ق��ايف والأث�����ار، وت��ع��ت��رب ه���ذه الأم���اك���ن ذي اأه��م��ي��ة كربى 

املواقع احل�شون والقاع  ال�شياحة والرويج لها، ومن هذه  بالن�شبة لقطاع 
النباء من القرنني  الكهوف وق�شور  واأدي��رة  الرومانية، واملجمعات الأثرية 
اجلذب  مناطق  من  متنوعة  جمموعة  توفر  والتي  والع�شرين،  ع�شر  التا�شع 
للزوار يف العا�شمة بالإ�شافة اإىل عدد كبري من املتاحف واملباين ذات العمارة 
الفنية، وهذه املعلومات قد كتبت للزوار على اللوحات املنت�شرة يف اجلناح، كما 
ي�شتعر�س يف ذات العاقة الثقافية جدارية فنية بعنوان ملتقى ال�شرق بالغرب 

فهى واحدة من الدول التى تربط القارتني اأ�شيا واأوروبا ببع�شهما.
ال�شا�شة  ع��ل��ى  ح��ي��ة  اف���ام  وب��ع��ر���س  الطبيعية  ب��ال��ل��وح��ات  ال����زوار  وي�شتمتع 
حما�شيلها  م��ن  ون��وع��ي��ة  اخل�����ش��راء،  حقولها  وام��ت��داد  اخل�شبة  لطبيعتها 
الزراعية التى ا�شتهرت بها، مما اأهلها لإنتاج ع�شل النحل بكميات كبرية على 
بالزراعة،  املتعلقة  املنتجات  وغريها  املربى  �شناعة  عن  ف�شًا  ال��ع��ام،  م��دار 
حملياً  امل�شنوعة  والوطنية  الفلكلورية  ل��ازي��اء  رك��ن  اجل��ن��اح  خ�ش�س  وق��د 

وتعترب الزي الر�شمي املعروفة به، كما ت�شتعر�س املطبخ املولدويف التقليدي، 
بالإ�شافة لعر�س الألت املو�شيقية الفريدة من نوعها، حيث متتلك اأرث فني 

كبري   
مبا�شر  موقع  تخ�شي�س  من   2020 اأك�شبو  يف  مولدوفا  دول��ة  جناح  متكن 
واملتو�شطة  الكربى  امل�شروعات  عن  وال�شتف�شار  ال�شتثمار  بهيئة  لات�شال 
وال�شغرية، جلذب امل�شتثمرين ورجال الأعمال املتوافدين على اجلنح بهدف 
درا�شة امنكانيات توقيع اتفاقيات عمل، ويف اجلناح مت تخ�شي�س ركن لتو�شيح 
و�شرح بيئة العمل واإمكانية تنمية امل�شروعات وال�شتثمار كون الدولة يف موقع 
اأوروب��ا، خ�شو�شاً يف قطاع الزراعة والتطوير و�شناعة ال�شيارات،  متميز من 
التحتية،  املعلومات والبنية  الإلكرونيات وقطاعات تقنية  املعدات  وم�شنعي 
عن  ف�شًا   ، الفيديو  واأل��ع��اب  اجلرافيكية  وال��ر���ش��وم  والأزي����اء  واملن�شوجات 

جمالت البحث وتطوير املنتجات وال�شناعات الثقيلة

•• دبي-الفجر:

التقى �شعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�س 
جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية وال�شناعية يف 
املجل�س الوطني الحتادي، يف مقر الأمانة العامة 
اإ�شتونيا  جمهورية  برملان  وف��د  بدبي،  للمجل�س 
رئي�س جلنة  نائب  �شي�شر  �شفني  �شعادة  برئا�شة 
ال�شوؤون القت�شادية. ح�شر اللقاء �شعادة كل من 
�شعيد را�شد العابدي، والدكتورة حواء ال�شحاك 

املن�شوري ع�شوا املجل�س الوطني الحتادي.
اللقاء بحث �شبل تعزيز العاقات  وجرى خال 
اأهمية  والتاأكيد على  ال�شديقني،  الربملانني  بني 
خال  م��ن  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  والتن�شيق  ال��ت��وا���ش��ل 

جلان ال�شداقة الربملانية يف خمتلف الفعاليات.
اأهمية  على  الطاير  ط��ارق  الدكتور  �شعادة  واأك��د 

تطوير م�شرية التعاون القت�شادي وال�شتثماري 
بني دولة الإمارات وجمهورية اإ�شتونيا، واأن ي�شمل 

التعاون جميع املجالت ذات الهتمام امل�شرك.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ����ش���ع���ادة ���ش��ف��ني ���ش��ي�����ش��ر على 

والبلدين  الربملانني  بني  اخل��ربات  تبادل  اأهمية 
ال�شديقني يف خمتلف املجالت خا�شة يف جمال 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ح��ي��ث ت��ع��د اإ���ش��ت��ون��ي��ا م��ن ال���دول 

املتقدمة يف هذا املجال.

جناح مولدوفا ي�ستعر�س �سجرة احلياة وجدارية فنية بعنوان ملتقى ال�سرق بالغرب يف اإك�سبو 2020 

الدكتور طارق الطاير يلتقي وفدًا من برملان اإ�ستونيا 

تعرفت على روؤاهما امل�ستقبلية واأهم امل�ساريع ال�ستثمارية

عهود الرومي تزور جناحي �سلوفاكيا واإ�سواتيني يف اإك�سبو 2020 دبي

•• اأبوظبي -وام: 

اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  ا�شتقبل 
وال��ت��ع��اون ال����دويل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ف��ي��ف��ي��ان ب��الك��ر���ش��ن��ان وزير 
عقد  ال��ذي  اللقاء،  خ��ال  ج��رى  �شنغافورة.  جمهورية  خارجية 
والتعاون  ال�شداقة  عاقات  تنمية  �شبل  بحث  اأبوظبي،  يف  اأم�س 
الثنائي بني البلدين يف املجالت كافة. كما بحث اجلانبان جممل 
وتبادل  امل�����ش��رك  اله��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�شايا 

وجهات النظر ب�شاأنها.
م�شاركة  بالكر�شنان  فيفيان  الدكتور  ومعايل  �شموه  وا�شتعر�س 
ج��م��ه��وري��ة ���ش��ن��غ��اف��ورة يف اإك�����ش��ب��و 2020 دب���ي، وخم��رج��ات هذا 
احلدث العاملي البارز، ودوره يف بلورة حلول مبتكرة تدعم جهود 

حتقيق التنمية امل�شتدامة يف املجتمعات.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل الدكتور 
فيفيان بالكر�شنان، موؤكدا على قوة ومتانة العاقات التي تربط 
بني دولة الإمارات وجمهورية �شنغافورة، وما �شهدته من تطور يف 
املجالت كافة. من جانبه اأكد معايل الدكتور فيفيان بالكر�شنان 
تطلع باده اإىل تعزيز التعاون امل�شرك مع دولة الإمارات يف ظل 

العاقات املتميزة التي تربط بني البلدين ال�شديقني.
واأقام �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ماأدبة غذاء تكرميا 
�شنغافورة  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ب��الك��ر���ش��ن��ان  فيفيان  ال��دك��ت��ور  مل��ع��ايل 

والوفد املرافق.
ح�شر اللقاء �شعادة جمال عبداهلل ال�شويدي �شفري الدولة لدى 

جمهورية �شنغافورة.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية �سنغافورة

•• بايل -وام:

واف���ق امل�����ش��ارك��ون يف اج��ت��م��اع مكتب 
الذي  ال��ربمل��ان��ي��ات،  الن�شاء  منتدى 
اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  ���ش��م��ن  ع��ق��د 
الربملاين  144 لاحتاد  ال�  العامة 
الدويل، يف جزيرة بايل باإندوني�شيا، 
�شلطان  م��رية  �شعادة  انتخاب  على 
ال�شعبة  جمموعة  ع�شو  ال�شويدي 
ال��ربمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف الحت���اد، 
 "34" ال����  ل��ل��دورة  للمكتب  م��ق��ررا 
املقبل  اأكتوبر  �شهر  يف  �شتعقد  التي 

2022م.

لرئا�شة  �شعادتها  ان��ت��خ��اب  مت  ك��م��ا 
التي  امل��ن��ت��دى  يف  الأوىل  املجموعة 
م�شروعات  ل���درا����ش���ة  ت�شكيلها  مت 
على  املعرو�شة  واملوا�شيع  القرارات 
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  اأع����م����ال  ج�����دول 

القادمة لاحتاد.
املكتب  اج��ت��م��اع��ات  خ����ال  وج�����رى 
للدورة  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  وامل��ن��ت��دى 
على  والط���اع  وال��ث��اث��ني  الثالثة 
الأن�شطة الأخرية للنهو�س بامل�شاواة 
بني الرجال والن�شاء، والطاع على 
الربملانيات  ال��ن�����ش��اء  مكتب  اأع��م��ال 
ومداولته يف الدورتني ال�شابقتني، 

واأع����م����ال جم��م��وع��ة ال�����ش��راك��ة بني 
ا�شطلع  التي  والأن�شطة  اجلن�شني، 
امل�شاواة  لتعزيز  بها الحت��اد موؤخرا 
وامل�شاهمة  وال��ن�����ش��اء،  ال��رج��ال  ب��ني 
ال�  ال���ع���ام���ة  اجل���م���ع���ي���ة  اأع�����م�����ال  يف 
والتجارب  املنظور،  هذا  وفق   144
ال��ربمل��ان��ي��ة يف جم���ال ت��ع��زي��ز �شحة 
خال  والأط��ف��ال  والفتيات  الن�شاء 
تزال  ل  حيث  كوفيد19-،  جائحة 
ترد اأوجه عدم م�شاواة بارتفاع اأعداد 
الأمهات الاتي يتوفني يف البلدان 
امل��ن��خ��ف�����ش��ة ال���دخ���ل وال���ب���ل���دان ذات 
الأدنى ول يح�شل  املتو�شط  الدخل 

على  واملر�شى  املواليد  ن�شف  �شوى 
رعاية عالية اجلودة.

انتخاب مرة ال�سويدي مقررا ملكتب منتدى الن�ساء الربملانيات لالحتاد الربملاين الدويل

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شارقة  لإم����ارة  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  م��ن  ب��دع��وة 
لبى جمل�س ال�شعادة الطابي باجلامعة القا�شمية 
املجل�س  جل�شة  انعقاد  يف  ك�شيف  للح�شور  الدعوة 
ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة والتي خ�ش�شت ملناق�شة 
�شيا�شة دائرة التخطيط وامل�شاحة بحكومة ال�شارقة 

من يوم اخلمي�س املا�شي.
و�شارك خم�شة اأع�شاء من جمل�س ال�شعادة الطابي 
املناق�شة  يف ح�شور اجلل�شة واطلعوا على جمريات 
ال�شارقة  اإم���ارة  ب��رمل��ان  باعتباره  املجل�س  قبة  حت��ت 
وا�شتمعوا اإىل املناق�شات وامل��داولت التي جرت بني 
اأع�شاء املجل�س وممثلي حكومة ال�شارقة من دائرة 
التخطيط وامل�شاحة  وكانت الفر�شة �شانحة ملجل�س 
املبا�شر  باطاعهم  عدة  مهارات  لكت�شاب  ال�شعادة 

واحرام  البناء  احل��وار  واأ�شلوب  اإدارة اجلل�شة  على 
ال������راأي وال�������راأي الآخ�����ر خ����ال جم���ري���ات اجلل�شة 
لإمارة  ال��رائ��دة  الربملانية  التجربة  تعك�س  وال��ت��ي 
ال�شارقة بجانب اآلية املناق�شة واحلوار واأ�ش�س العمل 

الربملاين 
بتلك  فخرهم  ال��ط��اب��ي  ال�����ش��ع��ادة  جمل�س  واأب����دى 

ال��ت��ج��رب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي اأ���ش�����س اأرك��ان��ه��ا �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة موؤكدين على 
يعك�س  مب��ا  منها  والإف�����ادة  عليها  الط����اع  اأه��م��ي��ة 
اأدواره�����م ال��ط��اب��ي��ة وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى خ��دم��ة طلبة 
اجلامعة القا�شمية يف حياتهم الأكادميية والعملية 

جمل�س ال�سعادة الطالبي للجامعة القا�سمية يح�سر انعقاد جل�سة املجل�س ال�ست�ساري
العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/1/59712(

املنذرة : �شركة ان تي ا�س ال�شرق الو�شط �س م ح
بوكاله املحامي : خليفه يو�شف بن عمري للمحاماة وال�شت�شارات القانونية.

املنذر اليها : تربل اآية للتجارة العامة
املو�شوع/ انذار عديل بالن�شر

 112،491،23 وق��دره  والبالغ  للمنذرة  بذمتكم  املر�شدة  املبالغ  كامل  �شداد  ب�شرورة  وتنذركم  نخاطبكم 
درهم وذلك خال )7( ايام من تاريخ اعامكم مب�شمون هذا النذار.

لذلك ، فان املنذرة ومبوجب هذا الإنذار تنبه على املنذر اإليها املبادرة اإىل �شداد املبالغ امل�شتحقة بذمتكم فورا 
مببلغ وقدره 112،491،23 درهم )مائة واثنا ع�شر الف و اأربعمائة و واحد و ت�شعون درهم و ثاثة و ع�شرون 
فل�شاً( خال 7 اأيام من تاريخ النذار حتى ل ن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتح�شيل كامل حقوق 
موكلنا، وحتميلكم جميع ما قد ين�شاأ عن ذلك من م�شاريف ور�شوم واأتعاب حماماة وفوائد تاأخريية ، ف�شا 
بكافة حقوقه  موكلنا  احتفاظ  مع  ال�شداد  يف  تاأخركم  نتيجة  اأ�شرار  من  اأ�شابه  عما  بالتعوي�س  املطالبة  عن 

القانونية الأخرى وذلك يف خال 7 اأيام من تاريخ اعامكم بهذا الإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
جلانب الكاتب العدل - بدبي 

رقم )60449/2022(
املخطرة : بروبريتي فايندرز للعقارات - بوكالة املحامي /اأحمد ح�شن املازمي

�ش�د املخطر اإليها : بي تي اف ا�س للخدمات الفنية ملالكها عبيد املري، �شركة ال�شخ�س الواحد �س.ذ.م.م
قيمتها  تبلغ  والتي  املخطرة  ل�شالح  بذمتكم  املر�شدة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املخطر  فيه  ننذر  العديل  الإخطار  هذا  مبوجب 
تاريخ اعانكم  اأي��ام عمل من   5 وذل��ك خال  اثنان و خم�شون فل�ش�اً  و  الف و ت�شعمائة  اثنان و ت�شعون  )92،952.50( دره��م - 
بالإخطار احلايل، بالإ�شافة اإىل الفائدة القانونية مبعدل 12% من تاريخ الإخطار احلا�شر، واإل �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية بحقكم، والتي من �شمنها ما يلي:
بحقكم. ال�شفر  من  املنع  اإ�شدار   -1

حلني �شداد املبلغ املر�شد. واإح�شار  �شبط  اأمر  اإ�شدار   -2
للمخطر اإليه. العائدة  البنكية  الأر�شدة  جميع  على  احلجز   -3

�شواء ال�شيارات اأو الأرا�شي اأو العقارات الأخرى. اإليهم  للمخطر  العائدة  املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4
التي تتعامل معكم للحجز على ما لديكم لديها من اأموال. اجلهات  كافة  خماطبة   -5
احلجز على ما تقرره املحكمة من الراتب ال�شخ�شي اخلا�س بكم لدى جهة عملكم.  -6

بحقكم. ق�شوة  اأكر  اأخرى  اإجراءات  اإىل  بالإ�شافة   -7
مع العلم اأن كل تلك الإجراءات �شتكون على م�شوؤوليتكم ونفقتكم،

حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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عربي ودويل

وزير اخلارجية ال�سيني ي�سل اإىل كابول 
•• كابول-اأ ف ب

وفق  كابول،  اإىل  اأم�س اخلمي�س  يي   وان��غ  ال�شيني  وزي��ر اخلارجية  و�شل 
للقاء  ا�شت�شافة بكني  اأ�شبوع من  اأعلن م�شوؤول يف حركة طالبان، قبل  ما 
بني جريان اأفغان�شتان للبحث يف �شبل م�شاعدة الباد بعد ا�شتياء طالبان 
على احلكم. وكتب امل�شوؤول يف احلكومة اأحمد يا�شري يف تغريدة اأن “وزير 
اخلارجية ال�شيني و�شل اإىل كابول للقاء م�شوؤولني من الإمارة “، اأي من 
نظام طالبان. وو�شل الوزير اإىل كابول قادًما من اإ�شام اأباد حيث �شارك يف 

اجتماع ملنظمة التعاون الإ�شامي على مدى يومني.
 76 اأفغان�شتان جزًءا �شغرًيا من حدودها ميتّد على  تت�شارك ال�شني مع 
كيلومًرا على علو مرتفع جًدا، اإل اأن بكني تخ�شى منذ وقت طويل من اأن 

ت�شبح جارتها قاعدة لانف�شاليني من اتنية الأويغور.
15 اآب-اأغ�شط�س املا�شي، �شعت بكني  قبل �شيطرة طالبان على احلكم يف 
القوات  ك��ان��ت  وق��ت  املت�شددة يف  م��ع احل��رك��ة  رواب��ط��ه��ا  اإىل احل��ف��اظ على 

الأمريكية وقوات حلف �شمال الأطل�شي تن�شحب من اأفغان�شتان.

 رئي�س وزراء باك�ستان يرف�س ال�ستقالة
•• اإ�صالم اباد-رويرتز

ي�شتقيل من من�شبه  لن  اإن��ه  الباك�شتاين عمران خان  ال��وزراء  رئي�س  قال 
اأ�شعب  الثقة منه يف  للتنحي قبل ت�شويت ل�شحب  املعار�شة  دع��وات  راف�شا 
الربملان  ويجتمع   .2018 ع��ام  ال�شلطة  اإىل  و���ش��ول��ه  منذ  ي��واج��ه��ه  حت��د 
قد  وال��ذي  الثقة  �شحب  اق��راح  اإج���راءات  لبدء  اجلمعة  اليوم  الباك�شتاين 
ي�شتغرق �شبعة اأيام قبل الت�شويت عليه. وتهدد خطوة حجب الثقة باأزمات 
د�شتورية واإدارية واقت�شادية و�شط مراجعة يجريها �شندوق النقد الدويل 
قبل اإ�شدار ال�شريحة التالية من حزمة الإنقاذ البالغة �شتة مليارات دولر 
اأحزاب  وق��دم��ت  بعد.  ُت�شرف  لكنها مل  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  م��ق��ررة  كانت  وال��ت��ي 
بعد  الربملانية  اأغلبيته  فقد  خ��ان  اإن  قائلة  ال�شهر  ه��ذا  الق���راح  املعار�شة 

ان�شقاق حوايل 20 من نواب حزبه ودعت رئي�س الوزراء اإىل التنحي.
اأ�شتقيل مهما  “لن  املا�شية  الليلة  بيان �شدر يف وقت متاأخر  وق��ال خان يف 
حدث”. واأ�شاف اأنه لن ي�شت�شلم دون قتال وت�شاءل ملاذا يجب عليه ال�شتقالة 
حتت �شغط “املحتالني«. وف�شا عن ان�شقاق نحو من 20 من نواب حزبه، 
اأ�شار بع�س �شركائه يف احلكومة الئتافية اإىل اأنهم قد ين�شمون اإىل �شفوف 

املحللني  ب��ع�����س  وي���ق���ول  امل���ع���ار����ش���ة. 
اإن  امل��ع��ار���ش��ني  وال���ن���واب  ال�شيا�شيني 
ب���ني خ���ان واجلي�س  دب���ت  اخل���اف���ات 
اإليه  ُينظر  ال��ذي  القوي  الباك�شتاين 
�شعود  يف  اأ�شا�شيا  دورا  لعب  اأن��ه  على 
الكريكيت  ل��ن��ج��م  ال���ن���ا����ش���ئ  احل������زب 
ال�شابق قبل اأربع �شنوات. وينفي خان 
من�شبه.  ت��ويل  يف  �شاعده  اجلي�س  اأن 
وي���ق���ول اجل��ي�����س اإن�����ه ل ي��ت��دخ��ل يف 
املعار�شة خان ب�شوء  ال�شيا�شة. وتتهم 
اخلارجية  وال�شيا�شة  القت�شاد  اإدارة 
وهو اتهام ينفيه. ومل يكمل اأي رئي�س 
التي  ولي��ت��ه  ف���رة  ب��اك�����ش��ت��اين  وزراء 

تبلغ خم�س �شنوات.

فوق اأوكرانيا. وكما قال الرئي�س جو بايدن يف 11 مار�س -اآذار :”لن نخو�س 
هي  ورو�شيا  الناتو  بني  املبا�شرة  املواجهة  اإن  اأوكرانيا.  يف  رو�شيا  �شد  حرباً 
�شليمة،  �شيا�شة  وه��ذه  ذلك”.  لنمنع  نكافح  اأن  ويجب  ثالثة،  عاملية  ح��رب 
امل�شاألة.  ه��ذه  حيال  بايدن  ح�شا�شية  حيال  ال�شك  اإىل  يدعو  ما  ثمة  ولي�س 
وكان  انتهكوها.  ثم  مماثلة،  تعهدات  قطعوا  اآخرين  روؤ�شاء  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 
والناتو  اأمريكا  ح�شه  حيث  من  ناجحاً  الكونغر�س  اأم��ام  زيلين�شكي  خطاب 
على مواجهة مبا�شرة. وظهر ذلك يف مقال كتبته جنيفر روبن يف “وا�شنطن 
حداً  ت�شع  كي  املتحدة  للوليات  زيلين�شكي  “مبنا�شدة  فيه  اأ�شادت  بو�شت” 
و”للدميقراطيات الغربية املرجتفة كي  لرددها وتثبت زعامتها الدولية” 
تفي بالتزاماتها حيال اأمم دميقرطية اأخرى” “على رغم اأن اأوكرانيا لي�شت 
اإغناتيو�س  ديفيد  “وا�شنطن بو�شت”  العامود يف  ودعا كاتب  دميقراطية”. 
احلرب  يف  وال��ي��اب��ان  اأملانيا  غ��رار  على  برو�شيا  كاملة”  “هزمية  اإحل���اق  اإىل 

-ت�شرين الأول 1962 عندما تواجه الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق والوليات 
املتحدة ب�شبب اأزمة ال�شواريخ الكوبية. ويف وا�شنطن و)اأوروبا(، فاإن الذين 
يدعون اإىل دعم ع�شكري غري حمدود لكييف يفر�شون اأن الكرملني �شيبقى 
املتحدة  الوليات  باأ�شلحة وذخائر م�شدرها  يقتلون  غري مباٍل فيما جنوده 
والناتو. هذه مقامرة كبرية وخطرية. اإن ال�شيا�شة الأكر حكمة بالن�شبة اإىل 
وراأى  ديبلوما�شي.  حل  عن  والبحث  الت�شعيد  خف�س  هي  املتحدة  الوليات 
احلرب  يف  بهزمية  يقبل  ل  قد  فقط(  بوتني  )ولي�س  الكرملني  اأن  الكاتب 
الأوكرانية. وكلما طال اأمد احلرب، كلما زادت حوافز مو�شكو للذهاب خلف 
خطوط الإمداد الع�شكرية التي توفرها الوليات املتحدة والناتو لأوكرانيا. 
وهذا يعني فر�شة اأكرب ل�شدام ع�شكري مبا�شر بني الوليات املتحدة والناتو 
اأن���ه كلما ط��ال��ت احل���رب، كلما زاد  ث��ان��ي��ة. كما  م��ن جهة ورو���ش��ي��ا م��ن جهة 
ال�شغط ال�شيا�شي على بايدن لزيادة امل�شاعدة لأوكرانيا. ولن يقت�شر الأمر 
على اإر�شال الأ�شلحة، واإمنا �شتوا�شل كييف ال�شغط من اأجل اإقامة منطقة 
حظر للطريان واأن تتحول احلرب �شد اأوكرانيا اإىل تدخل ع�شكري مبا�شر 

للوليات املتحدة والناتو.

•• وا�صنطن-وكاالت

رو�شيا  �شد  بالوكالة  حرباً  الأطل�شي  �شمال  وحلف  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�شن 
ال�شتخباراتية،  واملعلومات  بالذخائر  كييف  تزويد  خال  من  اأوكرانيا،  يف 
روبرت  كر�شي  ورئي�س  الدولية  العاقات  يف  املميز  الأ�شتاذ  كتب  ما  بح�شب 

غيت�س يف الأمن القومي بجامعة اأي اآند اأم بتك�شا�س كري�شتوفر لين.
ونا�شد الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�شكي يف خطابه اأمام الكونغر�س 

وهذا من اأجل زيادة التدخل الأمريكي. الوليات املتحدة “لتفعل املزيد”. 
اإىل  لأوك��ران��ي��ا  بدعمهما  يدفعان  فعًا  هما  والناتو  املتحدة  ال��ولي��ات  لكن 
منطقة خطرة حيث ترتفع فيها خماطر ن�شوب مواجهة بني اأمريكا والناتو 
من جهة ورو�شيا من جهة ثانية. ويف الوقت نف�شه، فاإن املفاو�شات بني كييف 
ومو�شكو، تفر�س اأن حًا ديبلوما�شياً للحرب، هو يف املتناول. ولهذه الناحية 
يف  ع�شكرياً  تتورط  األ  على  جهودها  تركز  اأن  املتحدة  الوليات  على  يتعني 
النزاع، علماً باأن امل�شوؤولني الأمريكيني قد اأكدوا يف منا�شبات خمتلفة على اأن 
الوليات املتحدة لن تر�شل قوات قتالية ول �شتفر�س منطقة حظر للطريان 

العاملية الثانية، مبا يوؤدي اإىل “اإعادة بناء دميقراطي يف رو�شيا«. وحتى قبل 
خطاب زيلين�شكي، فاإن ثمة مزاجاً يف الوليات املتحدة يوؤيد دعوات اأع�شاء يف 
الكونغر�س اإىل تبني خطط جذرية-من تغيري النظام يف مو�شكو اإىل اغتيال 
بايدن كي  ال�شغط على  اأن ذلك من قبيل  الرئي�س فادميري بوتني- وبدا 
يقر م�شاعدة اأكرب لأوكرانيا. وتتزايد هذه ال�شغوط من الكونغر�س وو�شائل 
الإعام “و�شمناً” الراأي العام، اإىل حد ي�شعف قرار اإدارة بايدن البقاء خارج 
النزاع. وكتبت بيغي نونان يف �شحيفة “وول �شريت جورنال” الأمريكية اأن 
“مهمة زيلين�شكي الأ�شا�شية هي حماية باده ...ولنقولها بفجاجة، اأنه لي�س 
�شيئاً بالن�شبة له اإذا ت�شاعدت احلرب، طاملا اأن الت�شعيد يعني اإعطاء اأوكرانيا 
وحان  ما حتتاجه. لكن حلفاءه هم من يجب اأن يخ�شوا من تو�شع النزاع”. 
اأوكرانيا  ال��وراء لنزع فتيل الأزم��ة يف  اإىل  الوقت لوا�شنطن كي تعود خطوة 
اأكتوبر  الأخطر منذ  الدولية  الأزم��ة  الأرج��ح  الآوان. فهذه على  ف��وات  قبل 

هل ميكن لأمريكا والناتو تفادي حرٍب اأو�سع يف اأوكرانيا؟

1 -اإن�ساء ممر ا�سرتاتيجي 
بني �سبه جزيرة القرم 

ودونبا�ش
   ت��وج��د م���اري���وب���ول ع��ل��ى طريق 
قادما  ال������ذي،  ال���رو����ش���ي  اجل��ي�����س 
يف  يرغب  القرم،  جزيرة  �شبه  من 
دونبا�س.  منطقة  اإىل  ال��و���ش��ول 
وحتاول القوات التقدم نحو �شمال 
�شرق اأوكرانيا، ويبدو اأن املدينة يف 
طريقها لالتحاق بحلفاء الرو�س 
وي��ع��ت��رب اجلرنال  الن��ف�����ش��ال��ي��ني. 
ريت�شارد بارونز، القائد الإجنليزي 
ال�������ش���اب���ق، ال����ش���ت���ي���اء ع��ل��ى هذه 
امل��دي��ن��ة اأم����ًرا ح��ي��وًي��ا م��ن الناحية 
ي�شقطها  “عندما  ال�شراتيجية: 
ل��دي��ه��م ج�شر  ���ش��ي��ك��ون  ال����رو�����س، 

وهناك اأهمية تاريخية لفادميري 
�شواحل  على  ال�شيطرة  يف  ب��وت��ني 
التي  الأوك��ران��ي��ة،  الأ���ش��ود  البحر 
ك����ان����ت ت���اب���ع���ة ل����اإم����رباط����وري����ة 
الرو�شية يف القرن الثامن ع�شر. يف 
بالن�شبة لاأوكرانيني، لن  املقابل، 
يكون للهزمية يف ماريوبول تكلفة 
فح�شب:  واق��ت�����ش��ادي��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
خا�شة  نف�شية،  ��ا  اأي�����شً �شتكون  ب��ل 
بالن�شبة للمقاومة يف بقية الباد. 
ا�شراتيجية  مدينة  اأول  �شتكون 

كبرية ُتخ�شر يف احلرب.
   ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ري��ت�����ش��ارد ب���ارون���ز، 
من  الرو�شي  اجلي�س  يتمكن  “مل 
ال���دخ���ول ب��دب��اب��ات��ه، ل���ذا دّم����ر كل 
اأن نتوقع  ���ش��يء... وه��ذا ما يجب 

ب���ني رو����ش���ي���ا و���ش��ب��ه جزيرة  ب����ري 
اأنه  على  هذا  اإىل  و�شينظر  القرم، 
عاوة  كبري”.  ا�شراتيجي  جناح 
ماريوبول،  �شقطت  اإذا  ذل��ك،  على 
 80 على  ال��رو���س  ي�شيطر  ف�شوف 
الأ�شود  البحر  �شاحل  م��ن  باملائة 
يف اأوكرانيا، مما ي�شاعد على عزل 

الباد عن بقية العامل.
   يف ه��ذه امل��دي��ن��ة، ك��ان��ت املقاومة 
وفعالة  ج��دا  تلقائية  الأوك��ران��ي��ة 
اأن  غري  ال��غ��زو،  بداية  منذ  للغاية 
ه����ذا دف����ع ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة اإىل 
ا�شتخدام ن�شخة حديثة من تقنيات 

الو�شطى:  ال��ع�����ش��ور  يف  احل�����ش��ار 
والغذاء  والتدفئة  الكهرباء  قطع 
ويتهم  ال���ط���ب���ي���ة.  والإم��������������دادات 
الكرملني اأوكرانيا بامل�شوؤولية عن 
برف�شها  الإن�شانية  الكارثة  ه��ذه 
املدينة،  اإذا �شقطت  ال�شت�شام.    
رو�شي  ج��ن��دي  الف   6 �شيتمكن 
اجلبهات  تعزيز  م��ن  ح�شدهم  مت 
اأو  دون��ب��ا���س  جبهة  مثل  الأخ����رى، 

اأودي�شا اأو دنيربو.

القت�ساد  -خنق   2
الأوكراين

   م���اري���وب���ول ه���و م��ي��ن��اء يف غاية 
ال���ذرة  ب��ت�����ش��دي��ر  ي�شمح  اله��م��ّي��ة 
ال�شرق  اإىل  وال�����ش��ل��ب  وال���ف���ح���م 
�شم  وم��ن��ذ  وراءه.  وم���ا  الأو����ش���ط 
 ،2014 ع��ام  ال��ق��رم  �شبه ج��زي��رة 
ك���ّم���ا����ش���ة بني  امل����دي����ن����ة يف  ك����ان����ت 
اجلزيرة  �شبه  يف  الرو�شية  القوات 
النف�شالية  واجل�����م�����ه�����وري�����ات 

لوغان�شك ودونيت�شك.

الرو�سية للدعاية  -فر�سة   3
   ماريوبول هي موطن جلزء من 
التي  الأوك��ران��ي��ة  اآزوف  ميلي�شيا 

املتطرف  ال��ي��م��ني  ن�����ش��ط��اء  ت�����ش��م 
�شفوفها.  يف  اجل�����دد  وال���ن���ازي���ني 
من  ���ش��غ��رًيا  ج����زًء  ي�شكلون  اإن��ه��م 
القوات القتالية الأوكرانية، لكنهم 
اأداة دعاية جيدة ملو�شكو التي تريد 
الفا�شية.  مبحاربة  جنودها  اإقناع 
اأي��دي��ول��وج��ي��ة لتربير  اإن��ه��ا ح��ج��ة 

اإر�شال ال�شباب اإىل اجلبهة.

اجلانبني ملعنويات  -رهان   4
     �شي�شمح القب�س على ماريوبول 
للكرملني باإظهار تقدم الغزو من 
الإع��ام احلكومية.  و�شائل  خال 

�سقوطها يزيد من عزلة اأوكرانيا

لهذا تعترب مدينة ماريوبول ا�سرتاتيجية جًدا للجي�س الرو�سي
اإذا �سقطت ماريوبول, �سي�سيطر الرو�ش على 80 باملائة من �ساحل البحر الأ�سود يف اأوكرانيا

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد ال�شيد فرانك ملول الرئي�س 
اأخبار  حترير  رئي�س  التنفيذي، 
قناة »i24NEWS« الإ�شرائيلية 
لل�شام،  اإبراهيم«  »اتفاقيات  اأن 
فتحت اآفاقاً، ومنحت فر�شاً كثرية 
والبحثي  الإع����ام����ي  ل��ل��ت��ع��اون 
خلدمة املعرفة ولإي�شال اأ�شوات 
ال�شرق  تعك�س  ومتنوعة  متعددة 
معرفية  بروؤية  اجلديد  الأو�شط 

واعية. 
جاء ذلك خال زي��ارة الإعامي 

الأربعاء  الأول  اأم�س  الإ�شرائيلي 
للبحوث  تريندز  مركز  مقر  اإىل 
اإىل  ت��ع��رف  وال���ش��ت�����ش��ارات، حيث 
املتنوعة.  واإدارات����������ه  ق��ط��اع��ات��ه 
البحثية  اجلهود  على  لع  اطَّ كما 
يقوم  ال��ت��ي  وامل��ع��رف��ي��ة  والعلمية 

بها. 

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  م�����ع 
به  يحظى  ملا  نظراً  وال�شت�شارات 
من �شمعة بحثية ر�شينة، م�شرياً 
تتطلب  الإع���ام  �شناعة  اأن  اإىل 
لتحقيق  ا�شراتيجية  ���ش��راك��ات 
املنتج  ج��ودة  وتعزيز  ال�شتدامة 
لاإ�شهام  وخمرجاته،  الإعامي 

الدكتور حممد عبداهلل  ورح��ب  
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  العلي 
وبحث  م��ل��ول،  بال�شيد  ت��ري��ن��دز، 
امل�شتقبلي  ال��ت��ع��اون  اأوج�����ه  م��ع��ه 
 »i24 و”قناة  “تريندز”   ب��ني 
البحثية والإعامية  املجالت  يف 
مب����ا ي���ع���زز ن�����ش��ر امل���ع���رف���ة وقيم 

حلق�����ة  يف   »i24 “قناة  ق���ن���اة 
وباحثات  ب��اح��ث��ي  م���ع  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب،  ت���ري���ن���دز 
البحث العلمي يف انت����اج حمتوى 
يواكب  متميز  ر���ش��ني  اإع���ام���ي 
واهتماماته،  اجلمهور  تطلعات 
للتعاون  ت��ط��ل��ع��ه  ع����ن  م����ع����رب����اً 

اإىل  م�شرياً  وال�شتقرار،  ال�شام 
للم�شتمع  امل��وج��ه��ة  ال��ق��ن��اة  اأن  
متميزة  ب�شمعة  حتظى  ال��ع��رب��ي 
من خال ما تقدمه من حمتوى 

معريف. 
واأ�شار العلي اإىل اأن مركز تريندز 
ي�شعى اإىل تعزيز �شراكات جديدة 

وف��ت��ح��ه��ا م��ع ج��ه��ات ع��امل��ي��ة عدة 
واإي�شال  البحثي  عمله  لتعزيز 
اأبعد  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  امل���ع���رف���ة 
ال�شام  ق��ي��م  ي���وؤك���د  م����دى مب���ا 
الإن�شانية  والأخ�����وة  وال��ت�����ش��ام��ح 

وينبذ الكراهية والتطرف.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك����د رئ��ي�����س حترير 

يف ن�ش���ر قي�����م ال�ش�������ام.
 ”i24NEWS“ قناة   اأن  يذكر 
اإخبارية  �شبكة  هي  الإ�شرائيلية 
العربية  ب��ال��ل��غ��ات  ت��ب��ث  دول���ي���ة 
والفرن�شية والإجنليزية انطاقاً 
انطلقت  وق�����د  اأب�����ي�����ب،  ت����ل  م����ن 
من  ك���ج���زء   2013 ي���ول���ي���و  يف 
التي  األتي�س”  “جمموعة 
باتريك  الأع��م��ال  رج��ل  ميتلكها 
يونيو  يف  افتتحت  وق���د  دراه����ي، 
املا�شي  مكتبا دائما لها يف دبي يف 
اإعام  خطوة هي الأوىل لو�شيلة 

اإ�شرائيلية.

»تريندز« وقناة »i24 « الإ�سرائيلية يبحثان التعاون امل�سرتك 

رئي�س »قناة  i 24« يوؤكد لباحثي »تريندز« اأن اتفاقيات ال�سالم فتحت اآفاقًا كثرة للتعاون

�شورة الأقمار ال�شناعية للقتال يف ماريوبول

اإنها يف قلب طموحات الكرملني الع�سكرية لأربعة اأ�سباب على الأقل

�سرق  ــوب  ــن ج يف     
اأ�سبحت  اأوكــرانــيــا, 
ب�سكانها  ماريوبول, 
ـــم  ـــدده الــــبــــالــــغ ع
ن�سمة,   430.000
ا  تعر�سً املـــدن  اأكـــر 
البالد  يف  للق�سف 
احلرب.  بداية  منذ 
وقد قامت بي بي �سي 
اأربعة  بتحليل  نيوز, 
ل�ستهدافها  اأ�سباب 
مــــن قـــبـــل اجلــيــ�ــش 

الرو�سي حالًيا.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

الأزمة الأوكرانية تفر�س نظاما دوليا جديدا.. درا�سة تر�سد مالحمه •• عوا�صم-وكاالت

والبحوث،  لا�شت�شارات  “تريندز”  مركز  عن  �شادرة  حديثة  درا�شة  قدمت 
ال��دويل اجلديد؛  النظام  اأن تطراأ على  التي يتوقع  ق��راءة دقيقة للتحولت 
من جراء الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، فيما تتوا�شل حدة ال�شراع بني رو�شيا 
اجلواد،  عبد  جمال  ال�شيا�شية  العلوم  يف  املخت�س  اخلبري  وبح�شب  والغرب. 
والتي  الأوك��ران��ي��ة،  احل��رب  ولدتها  التي  املهمة  الجت��اه��ات  م��ن  ع��دد  هناك 
ال��دويل يف املرحلة  ال�شيا�شي والأمني  اأج��زاء من الواقع  اأن متثل  يرجح لها 
التالية، م�شددا على اأهمية التغريات الهيكلية التي متثل عنا�شر اأ�شا�شية يف 
النظام.  اإيذانا بتغريات يف هذا  الراهن، والتي ميثل تغريها  النظام الدويل 
ويف درا�شته املن�شورة حتت عنوان “احلرب الأوكرانية.. �شربة جديدة للنظام 
اآثارا  “احلرب الأوكرانية �شترك  اأن  يرى عبد اجلواد  الدويل الليربايل”، 
“الأحداث بهذا احلجم ويف هذه  اأن  مو�شحا  النظام الدويل”،  عميقة على 
اجلغرافيا ل بد اأن يكون لها اأثر حتويلي على عاقات القوى الكربى، التي 

متثل املحدد الأهم لطبيعة النظام الدويل.«

وتابع “الأهم من ذلك اأن الدول الأوروبية، التي تعتمد ب�شدة على وارداتها 
من الطاقة الرو�شية، قد �شرعت يف البحث عن نظام جديد لتاأمني م�شادر 
الطاقة، وقد مت و�شع هذه الق�شية ر�شميا على جدول اأعمال الحتاد الأوروبي 
بعد اأن كانت ق�شية الطاقة خارج نطاق اهتمام الحتاد؛ اإذ كانت ق�شية الطاقة 
زادت  وقد  تنا�شبها،  التي  بالطريقة  بها  لتهتم  دولة على حدة  لكل  مروكة 
ال�شغوط الواقعة على اأوروبا لإعادة النظر يف �شيا�شات الطاقة، بعد اأن قامت 
اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن مبنع ا�شترياد م�شادر الطاقة من رو�شيا«. 
واأ�شاف “اأن التغري الأهم يف جمال القدرات يتعلق بالقرارات التي اتخذتها 
امل�شلحة،  ال��ق��وات  ال��دف��اع��ي وزي����ادة حجم  الإن��ف��اق  ل��زي��ادة  ح��ك��وم��ات غربية 
ويتجه الغرب اإىل اتباع �شيا�شات تعبئة، وح�شد موارده من اأجل تعزيز قوته 
الع�شكرية، والأرجح اأن يخرج الغرب من هذه الأزمة ولديه قدرات ع�شكرية 
اأكرب مما كان لديه قبل احلرب«. واأ�شار عبد اجلواد اإىل اأن احلرب الأوكرانية 

الدول  ا�شتنفار  اإىل  اأدت  اأوكرانيا  يف  الرو�شية  العمليات  اأن  الدرا�شة  واأوردت 
واملوؤ�ش�شات الغربية ذات ال�شلة، “وتعزيز التما�شك يف اأهم تنظيمني تنتظم يف 

ع�شويتهما الدول الغربية: حلف الأطل�شي والحتاد الأوروبي«.
ويرى اخلبري يف ال�شوؤون ال�شيا�شية اأن “التاأزم يف العاقة بني رو�شيا والغرب 
الغربية  ال��دول  اأن  اإىل  م�شريا  املتبادل،  القت�شادي  لاعتماد  ح��دا  �شي�شع 
امل�شريف،  النظام  بالأ�شا�س  وا�شتهدفت  رو�شيا،  على  �شارمة  عقوبات  وقعت 
الذي من خاله يتم تنفيذ �شفقات التجارة واملال بني رو�شيا والعامل، فتمت 
م�شادرة اأ�شول لبنوك رو�شية رئي�شية، كما مت اإخراج رو�شيا من خدمات نظام 
م�شادر  من  وغريها  والفحم  والغاز  النفط  ���ش��ادرات  وبا�شتثناء  ال�شويفت، 
الطاقة، فاإن قدرة رو�شيا على موا�شلة التعاون التجاري مع العامل قد تاأثرت 
ب�شدة، خا�شة ب�شبب وقف رحات الطريان، وبع�س ال�شعوبات التي تواجهها 

�شفن رو�شية يف مواين العامل«.

منحت  فر�شة للغرب حتى يبث احليوية والتما�شك يف موؤ�ش�شاته الع�شكرية 
التعر  من  �شنوات  فبعد  الأوروب���ي(،  والحت��اد  الناتو  )حلف  والقت�شادية، 
وتراجع الفاعلية، وجدت الدول الغربية يف املوؤ�ش�شتني اإطارا منا�شبا لتنظيم 
من  اأوكرانيا،  يف  الرو�شي  التحرك  �شد  امل�شرك  الغربي  الفعل  رد  وتن�شيق 
الت�شامن  التي جت�شد هذا  املوؤ�ش�شات  الغربي، ودعم  الت�شامن  تعزيز  خال 
وتقوية قدرة الدول الغربية على التن�شيق بينها. ووفق الدرا�شة، ت�شهم كل 
املتحدة  الوليات  تقودها  التي  الغربية  الكتلة  قوة  تعزيز  التطورات يف  هذه 
ورو�شيا،  ال�شني  قوتهما؛  تتزايد  اللذين  ال��دول��ي��ني  القطبني  مواجهة  يف 
والتحدي الأه���م ال��ذي ي��واج��ه ال��غ��رب يف ه��ذا امل��ج��ال ه��و م��دى ال��ق��درة على 
اأن الختافات  احلفاظ على هذا القدر من الوحدة لفرة طويلة. واأ�شاف 
لتوفري  الأوروب��ي��ة  ال��دول  تتبعها  التي  املختلفة  ال�شيا�شات  بني  املو�شوعية 
التحالف  �شريعة يف  انق�شامات  اإىل ظهور  توؤدي  الطاقة لن  احتياجاتها من 
الغربي، و�شيكون من املمكن توزيع اأعباء التحرك الرو�شي يف اأوكرانيا وتكلفة 
مواجهته ب�شكل عادل بني الدول الغربية، بحيث ميكن احلفاظ على متا�شك 

الكتلة الغربية وفعاليتها لفرة اأطول.
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عربي ودويل

بحثت اأطقم الإنقاذ حتت اأمطار خفيفة عن ال�شندوق الأ�شود الثاين 
لطائرة الركاب التابعة ل�شركة طريان ت�شاينا اإي�شرن التي حتطمت 
يف منطقة جبلية وعلى متنها 132 �شخ�شا، يف حني ورد املزيد من 

الأنباء عن طياري الرحلة.
اأنه مت  اإدارة الطريان املدين ال�شينية لل�شحفيني  وذكر م�شوؤول يف 
العثور على ال�شندوق الأ�شود الأول اأم�س الأول الأربعاء الذي ي�شم 
ت�شجيات مق�شورة الطيارين ا�شتنادا لتقييم مبدئي. وجنت مادة 
واأ�شار  ن�شبيا.  جيدة  حالة  يف  التحطم  من  يبدو  ما  على  الت�شجيل 

امل�شوؤول اإىل اأنها اأر�شلت اإىل بكني لتحليلها.
عا�شمة  كومنينغ  مدينة  من  متجهة   5735 اإم.ي���و  الرحلة  كانت 
يوم  ال�شاحل  على  قوانغت�شو  اإىل  ال�شني  بجنوب غرب  يونان  اإقليم 
على  كانت  بينما  التحليق  ارتفاع  الطائرة من  الثنني عندما هوت 

و�شك البدء يف خف�س الرتفاع ا�شتعدادا للهبوط وحتطمت.
وقالت ال�شلطات اإن الطيارين مل ي�شتجيبوا لات�شالت املتكررة من 

م�شوؤويل املراقبة اجلوية خال الهبوط ال�شريع.
ومن ال�شابق لأوانه حتديد �شبب حتطم الطائرة الذي يقول خرباء 

اإنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ومل يتم العثور على ناجني.
ومل ترد �شركة ت�شاينا اإي�شرن على طلب للتعقيب من ال�شحفيني.

 

قالت وزارة اخلارجية الركية اإن اأنقرة تاأ�شف لإعان حركة طالبان 
اأن املدار�س الثانوية يف اأفغان�شتان لن تفتح اأبوابها للفتيات، ونا�شدت 
يوم  طالبان  وتراجعت  بالتعليم.  للجميع  ال�شماح  املت�شددة  احلركة 
اإنها  قائلة  للفتيات،  الثانوية  امل��دار���س  فتح  اإعانها  ع��ن  الثاثاء 
�شتظل مغلقة حلني �شياغة خطط وفقا لل�شريعة الإ�شامية لإعادة 
الطالبات  اأبكى  مما  للكثريين،  مفاجئا  التحول  هذا  وك��ان  فتحها. 
واأثار اإدانات من وكالت اإن�شانية وجماعات حقوقية ودبلوما�شيني يف 

وقت ت�شعى فيه حكومة طالبان للح�شول على اعراف عاملي.
وذكرت وزارة اخلارجية الركية يف بيان اأن ال�شعب الأفغاين يتوقع 
اأن يكون التعليم جلميع الطاب مبا يف ذلك الفتيات، م�شيفة اأنها 
تاأ�شف لقرار طالبان. وقالت “ندعو احلكومة املوؤقتة يف اأفغان�شتان 
على  التعليم  يف  بالنخراط  الأعمار  كافة  للفتيات من  ال�شماح  اإىل 
نحو �شامل ويف اأقرب وقت ممكن اأول وقبل كل �شيء من اأجل منفعة 
ال�شعب الأفغاين، ونوؤكد اأننا �شنوا�شل م�شاندة ال�شعب الأفغاين يف 

هذه الأيام ال�شعبة«.
ومنذ �شيطرة طالبان على اأفغان�شتان يف اأغ�شط�س اآب املا�شي، تعمل 
الدويل،  ك��رزاي  ا�شتمرار عمليات مطار حامد  تركيا مع قطر على 
اإذا حتققت  امل��ط��ار وغ���ريه  يف ح��ني جت��ري حم��ادث��ات لت�شغيل ه��ذا 

�شروطها الأمنية.

 
الذي  املقذوف  اأن  ج��اي-اإي��ن  م��ون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  اأعلن 
�شاروخ  هو  اخلمي�س  اأم�س  �شابق  وق��ت  يف  ال�شمالية  كوريا  اأطلقته 
يانغ  بيونغ  ا�شتخدام من قبل  اأول  ي�شّكل  للقارات، ما  بال�شتي عابر 

ل�شاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.
اأكر من ع�شرة اختبارات قامت  وياأتي الط��اق �شمن �شل�شلة من 
بها كوريا ال�شمالية منذ مطلع العام، وتنهي عمليا التزامها الذاتي 

بوقف جتارب ال�شواريخ البال�شتية البعيدة املدى.
وقال مون يف بيان اإن اخلطوة التي قامت بها جارة باده ال�شمالية 
للقارات  العابرة  البال�شتية  ال�شواريخ  اإطاق  لتعليق  “خرقا  ت�شكل 
املجتمع  اأون  كيم جونغ  ال�شمايل(  )ال��ك��وري  الزعيم  به  وع��د  ال��ذي 
ل�شبه  تهديدا خطريا  “ي�شّكل  ال�شاروخ  اإط��اق  اأن  وراأى  ال��دويل«. 
“خرقا  اأي�شا  ويعّد  الدويل”،  واملجتمع  واملنطقة  الكورية  اجلزيرة 

فا�شحا” لقرارات جمل�س الأمن الدويل.
والتزمت بيونغ يانغ بوقف ذاتي لختبار ال�شواريخ العابرة للقارات 
خطوات  �شل�شلة  اأون  جونغ  كيم  زعيمها  ب��داأ  مذ  النووية  والأ�شلحة 
الأمريكي  الرئي�س  لقاء  اأبرزها  من  ع��اٍل،  م�شتوى  على  دبلوما�شية 
ال�شابق دونالد ترامب يف العام 2018. ال اأن املباحثات انهارت لحقا 
وتعّرت اجلهود الدبلوما�شية، على رغم حماولة اإدارة الرئي�س جو 
بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، اأن تعر�س على بيونغ يانغ 

خو�س جولت جديدة من امل�شاورات.

عوا�صم

بكني

اأنقرة

�سيول

 �سقوط مقذوف كوري �سمايل يف منطقة اليابان 
•• طوكيو-اأ ف ب

اأنه �شاروخ  اأن مقذوفا كوريا �شماليا ُيرّجح  اأم�س اخلمي�س  اأعلنت اليابان 
على  اخلال�شة،  القت�شادية  منطقتها  يف  �شقط  ل��ل��ق��ارات،  عابر  بال�شتي 
م�شوؤولني  وف��ق  ال�شمالية،  �شواحلها  من  الغرب  اىل  كلم   150 نحو  بعد 

حكوميني.
وقال وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع ماكوتو اأونيكي “حتليلنا الراهن يوؤ�شر 
اىل اأن �شاروخا بال�شتيا حّلق مدة 71 دقيقة و�شقط قرابة ال�شاعة 15:44 
)06:44 ت غ( يف املياه �شمن املنطقة القت�شادية اخلال�شة لليابان يف بحر 

اليابان، على م�شافة نحو 150 كلم �شرق �شبه جزيرة هوكايدو اأو�شيما«.
يفوق  املرة على علو  البال�شتي حّلق هذه  ال�شاروخ  اأن  اىل  “نظرا  واأ�شاف 
البال�شتي  هوا�شونغ-15  ���ش��اروخ  م��ن  بكثري  اأع��ل��ى  وه��و  م��ر،  اآلف  �شتة 
العابر للقارات الذي مت اإطاقه يف ت�شرين الثاين-نوفمرب 2017، يعتقد 
اأن �شاروخ اليوم هو نوع جديد من ال�شواريخ البال�شتية العابرة للقارات«.

واأ�شار امل�شوؤول الياباين اىل اأن وزارته مل تتلَق تقارير ب�شاأن تعّر�س �شفن 
لأمن  “تهديدا خطريا”  ي�شّكل  الإط��اق  اأن  اأو طائرات لأ�شرار، معتربا 

اليابان.
واأ�شاف اأونيكي “بينما ين�شغل العامل يف التعامل مع غزو رو�شيا لأوكرانيا، 
مت�شي كوريا ال�شمالية قدما يف عمليات الطاق التي تعّمق ب�شكل اأحادي 

من ال�شتفزازات جتاه املجتمع الدويل، وهو اأمر ل يغتفر على الطاق«.
ويف وقت لحق، اأكد الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي-اإن اأن بيونغ يانغ 

اأطلقت �شاروًخا بال�شتًيا عابًرا للقارات.
 

حتالف ثالثي ي�سمي »مر�سحي الرئا�ستني« يف العراق.. هل فك العقدة؟

خريطة احلرب يف اأ�سبوعها اخلام�س.. كيف حتول املوقف على اجلبهات؟

اليونان ت�سرتي فرقاطات ومقاتالت رافال فرن�سية 
نيكو�س بانايوتوبولو�س اأول عقدا يتعلق بالفرقاطات الثاث 
�شت�شنعها “املجموعة البحرية” يف لوريان بغرب فرن�شا على 
اأن ت�شلم للبحرية اليونانية يف 2025 و 2026. هناك خيار 

ل�شراء فرقاطة رابعة.
ح�شر اأي�شا مدير عام جمموعة دا�شو للطريان اإريك ترابيه 
جديدة  راف��ال  طائرات  �شت  بت�شليم  يتعلق  ث��ان  عقد  لتوقيع 
املقاتات  هذه  من   18 لبيع  �شفقة  توقيع  مت  كان  اإ�شافية. 

ال�شنة املا�شية بينها �شبع مت ت�شليمها اىل اليونان.
ثاثة  من  اأك��ر  وحدها  تبلغ  التي  العقود  ه��ذه  توقيع  ياأتي 
اليونان  بني  تهداأ  العاقات  اأن  يبدو  وق��ت  يف  ي��ورو  مليارات 
وتركيا اللتني وعدتا بالتعاون ب�شكل اإ�شايف يف مواجهة احلرب 

يف اأوكرانيا.

يف  الع�شكري  تعاونهما  بتعزيز  بداأتا  وفرن�شا  اليونان  وكانت 
عن  للتنقيب  الركية  للمحاولت  للت�شدي   2020 �شيف 

الغاز يف املناطق املتنازع عليها ب�شرق البحر املتو�شط.
يف اأيلول-�شبتمرب املا�شي، اأبرم البلدان “�شراكة ا�شراتيجية” 

يف باري�س موؤكدين عزمهما على تعزيز اأوروبا الدفاعية.
انتقدت اأنقرة التفاق الفرن�شي-اليوناين عدة مرات معتربة 

انه يهدد “ال�شام وال�شتقرار الإقليميني«.
اأكد  ميت�شوتاكي�س  كريياكو�س  اليوناين  ال���وزراء  رئي�س  لكن 
اأن حتديث اجلي�س  اليوناين  الربملان  اأمام  �شباط/فرباير  يف 

اليوناين يهدف اإىل “تعزيز تر�شانة الباد«.
لكن قمة “غري متوقعة” يف ا�شطنبول بني الرئي�س الركي 
“�شاهمت يف  اليوناين  ال���وزراء  ورئي�س  اردوغ���ان  رج��ب طيب 

حت�شني العاقات الثنائية ب�شبب احلرب يف اوكرانيا” كما قال 
الأوروبية حلقوق  املحكمة  رئي�س  نائب  روزاكي�س  خري�شتو�س 

الن�شان �شابقا لوكالة فران�س بر�س.
الرافال  وم��ق��ات��ات  ب��ال��ف��رق��اط��ات  اخل��ا���ش��ة  ال��ع��ق��ود  �شتوقع 
اليوناين  الوطني  العيد  بعد ظهر اخلمي�س ع�شية  ال�شافية 
التاريخ  �شفينة متحف ترمز اىل  اآف��ريوف، وهي  �شفينة  على 
بحرية  منطقة  وه��ي  ف��ال��ريون،  يف  تر�شو  اليوناين  البحري 

ب�شواحي اثينا.
يحتفل اليونانيون يف 25 اآذار-مار�س ببداية حرب ال�شتقال 
املنا�شبة  ول��ه��ذه   ،1821 ع��ام  العثمانية  الإم��رباط��وري��ة  ع��ن 
توقفت حاملة الطائرات الفرن�شية �شارل ديغول قبالة مرفاأ 

بريايو�س.

•• اأثينا-اأ ف ب

وقعت وزيرة اجليو�س الفرن�شية فلورن�س باريل  اأم�س اخلمي�س 
يف اأثينا عقدا لبيع اليونان ثاث فرقاطات للدفاع والتدخل 
و�شت مقاتات راف��ال، �شمن عقدين ي�شكان تعزيزا جديدا 

للتعاون الع�شكري بني البلدين.
ال�شنة  اليونان  ق��ررت  امل��ج��اورة،  تركيا  م��ع  توتر  خلفية  على 
 24 فرن�شا  م��ن  وطلبت  الع�شكرية  ق��درت��ه��ا  تعزيز  املا�شية 
مقاتلة رافال وثاث فرقاطات بقيمة اإجمالية بلغت اأكر من 

5،5 مليار يورو.
بح�شور مدير عام املجموعة البحرية “نافال غروب” بيار-
اريك بوميليه، �شتوقع الوزيرة الفرن�شية ونظريها اليوناين 

•• بغداد-وكاالت

ت���ن���ع���ق���د ي�������وم ال�������ش���ب���ت يف ال����ع����راق 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  جل�شة 
اجل���دي���د، و���ش��ط خم���اوف م��ن عقدة 
القانوين،  لن�شابها  امل��ع��ط��ل،  ال��ث��ل��ث 
ب���غ���ي���اب ك���ت���ل مثل  ت���وق���ع���ات  يف ظ����ل 
الوطني  والحت���اد  التن�شيقي  الإط���ار 

الكرد�شتاين.
واأعلن اأركان التحالف الثاثي وهم؛ 
ال�شيادة  وحت��ال��ف  ال�����ش��دري��ة  الكتلة 
الكرد�شتاين  الدميقراطي  واحل���زب 
ت�شكيل  ع���ن  الأرب����ع����اء  الأول  اأم�������س 
حتالف موحد با�شم “اإنقاذ الوطن”.
وق�����ال رئ��ي�����س ال��ك��ت��ل��ة ال�����ش��دري��ة يف 
ال��ع��ذاري، يف موؤمتر  ال��ربمل��ان، ح�شن 
“اإنقاذ  حتالف  اإن  م�شرك،  �شحفي 
مر�شحه  اأح��م��د  ري��رب  يعلن  وطن” 
وحممد  اجلمهورية،  رئي�س  ملن�شب 
جعفر ال�شدر ملن�شب رئي�س الوزراء.

الوطن”  “اإنقاذ  حتالف  اأن  واأ�شاف 
ع����ددا وه���و منفتح على  الأك����ر  ه��و 

القوى ال�شيا�شية التي يح�شن الظن بها، كما اأنه ما�س 
نحو ت�شكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

وب��ع��ي��د ذل����ك، ن�����ش��ر زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال�������ش���دري، مقتدى 
ال�شدر، تغريدة جاء فيها: “اإذ اأبارك لل�شعب العراقي 
ع��ن مر�شحي  والإع�����ان  ع���ددا  الأك����رب  الكتلة  اإع����ان 
ال��وزراء من خال  ورئا�شة جمل�س  رئا�شة اجلمهورية 
فريدا  اإجن���ازا  ذل��ك  اأع��د  فاإنني  الوطني”،  “الف�شاء 

يبدو  الثاثي  التحالف  اأن  مراقبون  وي��رى  ال��وط��ن«. 
وقد ح�شم اأمره، نحو امل�شي قدما يف حماولته ت�شكيل 
حكومة اأغلبية رغم اعرا�شات قوى الطار التن�شيقي 
يف  م�شاركتها  على  ت�شر  التي  ط��ه��ران،  م��ن  امل��دع��وم��ة 
عرقلة  على  تعمل  اأن  يتوقع  وال��ت��ي  توافقية،  حكومة 

انعقاد جل�شة ال�شبت.
ب����اأن ال�����ش��در ي��ع��ول ع��ل��ى ا�شتمالة  وي�����ش��ود الن��ط��ب��اع 
الطار  داخل قوى  اأع�شاء من  امل�شتقلني وحتى  بع�س 

حكومة  ت�شكيل  اإمت���ام  متمنيا  ال��وط��ن،  لإن��ق��اذ  ومهما 
اأغلبية وطنية با ت�شويف وتاأخري«.

وتابع “كل اأملي اأن تكون حكومة قادرة على النهو�س 
وب�شقوف  وا���ش��ح،  وب��ربن��ام��ج حكومي  امل��ري��ر  ب��ال��واق��ع 
اأب��ق��ى مكتوف  ل��ن  و���ش��وف  ال�����ش��ع��ب،  يرت�شيها  زم��ن��ي��ة 
الأيدي اإذا ما تكررت املاأ�شاة، واإن كان ذلك ممن ينتمي 
يل، ف�����ش��ا ع���ن غ���ريه���م، ف��اإن��ن��ي م���ع ال�����ش��ع��ب فقط، 
لأر�شي ربي و�شمريي، ولن اأحيد عن الإ�شاح وهيبة 

الثامن  ال���ي���وم  ع��ل��ي��ه��ا، يف  ال�����ش��ي��ط��رة  م���ن  ال��رو���ش��ي��ة 
قال  باملقابل،  اأوكرانيا.  على  هجومها  من  والع�شرين 
امل�شوؤول اإن البنتاغون مل يلحظ اأي تغيري على الأر�س 

•• عوا�صم-وكاالت

م��ع دخ���ول ال��ه��ج��وم ال��رو���ش��ي ع��ل��ى اأوك��ران��ي��ا اأ�شبوعه 
اخلام�س، اأعلن م�شوؤول كبري يف وزارة الدفاع الأمريكية 
“بنتاغون” اأم�س الأول الأربعاء اأن الأوكرانيني اأجربوا 
الأربع  ال�شاعات  الراجع خال  الرو�شية على  القوات 
�شرقي  كلم   30 عن  تزيد  مل�شافة  املا�شية  والع�شرين 
كييف، واأن اجلي�س الرو�شي با�شر باإقامة مواقع دفاعية 

يف عدد من جبهات القتال.
اإن  ا�شمه  ن�شر،  ع��دم  طالبا  لل�شحفيني  امل�شوؤول  وق��ال 
اإىل  ل��ل��راج��ع  ال��رو���س  دف��ع  يف  جن��ح��وا  “الأوكرانيني 
مو�شحا  ���ش��رق كييف”،  و���ش��م��ال  ���ش��رق  ك��ل��م   55 ُب��ع��د 
امليداين حول  الو�شع  “تغيريا يف  الأم��ر ميثل  اأن هذا 
اإن  يقول  البنتاغون  ك��ان  الثاثاء  وحتى  العا�شمة«. 
القوات الرو�شية تتمركز على ُبعد 15 اإىل 20 كلم من 

و�شط املدينة.
“بداأنا  الأمريكية:  الدفاع  وزارة  يف  امل�شوؤول  واأ���ش��اف 

نراهم يتح�شنون ويقيمون مواقع دفاعية«.
وتابع: “امل�شاألة لي�شت اأن الرو�س ل يتقدمون، بل اأنهم 

ل يحاولون التقدم. اإنهم يتخذون مواقع دفاعية«.
ووف��ق��ا ل��ت��ق��دي��رات ال��ب��ن��ت��اغ��ون، ف���اإن ال��ق��وات الرو�شية 
ك��ي��ل��وم��رات م��ن و�شط   10 ُب��ع��د  ع��ل��ى  ت����راوح مكانها 

واأو�شح  ك��ي��ي��ف.  ���ش��رق��ي  ���ش��م��ال  ال��واق��ع��ة  ت�شرينيهيف 
امل�شدر الع�شكري الأمريكي اأن القوات الرو�شية يف هذه 
املنطقة “تتخلى عن اأرا�س وتتحرك يف اجتاه معاك�س، 

لكن لي�س كثريا«.
يزال  اأوكرانيا، حيث ل  �شرقي  اأم��ا يف مدينة خاركيف 
ُبعد  على  الرو�شية  القوات  ت��زال  فا  حمتدما،  القتال 
وتواجه  امل��دي��ن��ة،  و���ش��ط  م��ن  ك��ي��ل��وم��را   20 اإىل   15

مقاومة “�شديدة جدا” من الأوكرانيني.
فاإن  الأم��ريك��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  يف  امل�����ش��وؤول  وبح�شب 
اجلي�س الرو�شي “يعطي الآن، على ما يبدو، الأولوية 
النف�شاليتني  ودونيت�شك”  ل��وغ��ان�����ش��ك  مل��ن��ط��ق��ت��ي 
“اإنهم  اأوك���ران���ي���ا.وق���ال:  ���ش��رق  مل��و���ش��ك��و يف  امل��وال��ي��ت��ني 
لوغان�شك  الطاقة يف  م��ن  بكثري  اأك��رب  ق��درا  ي��وف��رون 

ودونيت�شك، خا�شة حول لوغان�شك«.
القوات  ت��ث��ب��ي��ت  ي���ح���اول���ون  اأن���ه���م  “نعتقد  واأ�����ش����اف: 
خط  ط��ول  على   2014 منذ  “املنت�شرة  الأوك��ران��ي��ة 
ل  حتى  مكانها،  يف  النف�شالية”  املناطق  مع  اجلبهة 

ميكن ا�شتخدامها يف مكان اآخر«.
اإن البحرية  امل�����ش��وؤول  اأوك��ران��ي��ا، ف��ق��ال  اأم���ا يف ج��ن��وب 
الرو�شية ت�شتخدم ميناء بريديان�شك الواقع على بحر 

اآزوف للتزود باملوؤن والوقود.
وبريديان�شك اإحدى املدن القليلة التي متكنت القوات 

جل�شة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي، 
ال�شبت، كي يتحقق ن�شابها القانوين، 
مر�شحيه  مت����ري����ر  م�����ن  وي���ت���م���ك���ن 

لرئا�شتي اجلمهورية واحلكومة.
واملحلل  الكاتب  ال��ب��ي��در،  علي  يقول 
اإىل  ح��دي��ث  يف  ال��ع��راق��ي،  ال�شيا�شي 
“هذا  عربية”،  نيوز  “�شكاي  موقع 
التحالف املعلن اليوم ميثل الفر�شة 
الأخرية لإنقاذ العملية ال�شيا�شية يف 
الباد، بعد و�شول الأزمات فيها حد 
النفجار، ويف هذا ال�شياق فاإن اإعان 
اإ�شمي مر�شحي حتالف انقاذ الوطن، 
واحلكومة  اجل��م��ه��وري��ة  ل��رئ��ا���ش��ت��ي 
يعول  اأنه  مفادها  ر�شالة  العراقيني، 
اأكر  الن�شاب عرب جمع  تاأمني  على 
بتمرير  ي�شمح  م��ا  ن��ائ��ب   220 م��ن 

مر�شحيها«.
فعلى  :”وهكذا  امل���ت���ح���دث  وي���ت���اب���ع 
مفاجاآت،  حت�����ش��ل  مل  اإن  الأغ����ل����ب 
�شيتمكن التحالف الثاثي وباأريحية 
اجلمهورية،  رئ���ي�������س  ان���ت���خ���اب  م����ن 
وه�����و ري�����رب اأح����م����د م���ر����ش���ح احل����زب 
ال��ك��رد���ش��ت��اين، وم��ن ث��م تر�شيح حممد  ال��دمي��ق��راط��ي 
الكتلة  مر�شح  وه��و  احلكومة  لت�شكيل  ال�شدر  جعفر 
ال�شيا�شية  “الأطراف  ال��ب��ي��در  وي�شيف  ال�����ش��دري��ة«. 
خارج هذا التحالف، على الأغلب �شتلعب دور معار�شة 
ت��ق��ومي��ي��ة حت��ت ق��ب��ة ال���ربمل���ان، وه����ذه ���ش��ت��ك��ون جتربة 
اأغلبية، وتبلور  ت�شكيل حكومة  العراق عرب  جديدة يف 

معار�شة برملانية قوية لها«.

يف اأودي�شا. واأ�شاف اأنه خافا ملا ح�شل مطلع الأ�شبوع، 
فاإن ال�شفن الرو�شية التي ق�شفت اأودي�شا مرات عدة مل 

تطلق عليها اأي �شاروخ يومي الثاثاء والأربعاء.

الربملان الليبي يعلن ان�سمامه مل�ساورات تون�س.. ب�سرط •• طرابل�س-وكاالت

اأعلن جمل�س النواب الليبي قبوله 
التي  احل���وار  جل�شات  يف  امل�شاركة 
امل��ت��ح��دة يف  ب��ع��ث��ة الأمم  ت��رع��اه��ا 
بخريطة  ال��ت��م�����ش��ك  م���ع  ت��ون�����س، 
ال�شهر  اأع���ل���ن���ه���ا  ال���ت���ي  ال���ط���ري���ق 
ال�شلطة  تعديل  و�شملت  املا�شي، 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة وحت������دي������د م���وع���د 

النتخابات.
وج������اء ه�����ذا ب���ع���د ي�����وم م����ن لقاء 
لل�شاأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  م�شت�شارة 
الليبي، �شتيفاين وليامز، بوفد من 
اأع�شاء جمل�س الدولة ال�شت�شاري 
حول  م�شاورات  لإج���راء  تون�س  يف 
املمهدة  ال���د����ش���ت���وري���ة  ال���ق���اع���دة 
يف  النائب  وبح�شب  لانتخابات. 
الربملان الليبي عبد املنعم العريف، 
اختارها  ال����ت����ي  “اللجنة  ف�������اإن 
حمادثات  يف  للم�شاركة  ال��ربمل��ان 
تنفيذ  �شتناق�س  بتون�س  احل����وار 
خ��ري��ط��ة ال��ط��ري��ق ال��ن��ي��اب��ي��ة وفقا 

للتعديل الد�شتوري ال� 12«.
هذه  �شكَّل  “الربملان  اأن  واأو���ش��ح 
منا�شفة  ع�شوا   12 م��ن  اللجنة 
القانون  وخ�������رباء  ال����ن����واب  ب����ني 
الد�شتوري حلل النقاط اخلافية 
ومعاجلة  د�شتورية  قاعدة  واإيجاد 
اأن  موؤكدا  النتخابية”،  القوانني 
وفق  اإل  جت��رى  ل��ن  “النتخابات 
اأي  الأخ���ري،  الد�شتوري  التعديل 

بعد نحو 14 �شهرا«.
 ويف ال�شياق، اأ�شارت ع�شو الربملان 

ال��ل��ي��ب��ي ع��ائ�����ش��ة ال��ط��ب��ل��ق��ي اإىل 
جلنة  ت�شكيل  ق���رر  “الربملان  اأن 
حتى  الد�شتورية  القاعدة  لإجن��از 
م�شروع  لأي  م��ع��رق��ا  ي���ك���ون  ل 

ينهي الأزمة«.
اأن  �شحفي  ت�شريح  يف  واع��ت��ربت 
النواب  جم��ل�����س  ب���ني  “امل�شاركة 
و�شع  يف  للدولة  الأعلى  واملجل�س 
ال���ق���اع���دة ال���د����ش���ت���وري���ة ه���و اأح���د 
واأن  ال�شيا�شي”،  الت��ف��اق  ن��ت��ائ��ج 
�شيدعم  املجل�شني  ب��ني  “التفاق 

فتحي  برئا�شة  ال�شتقرار  حكومة 
ال�شيا�شي  املحلل  با�شاغا«. وينتقد 
امل�شت�شارة  ق��ي��ام  ال��ه��م��ايل  ج��اب��ر 
�شتيفاين وليامز باإجراء م�شاورات 
القاعدة  ت��ون�����س ح���ول  ج��دي��دة يف 
الربملان  ق����رار  رغ���م  ال��د���ش��ت��وري��ة 
ال�����دول�����ة ع���م���ل جلنة  وجم���ل�������س 
اأن  م��ع��ت��ربا  ملناق�شتها،  م�����ش��رك��ة 
واأن موعد  وليامز تتجاوز دورها، 
اأن ي��ل��ت��زم مبا  الن��ت��خ��اب��ات ي��ج��ب 
جاء يف تعديل الإعان الد�شتوري 

وبح�شب  ال����ربمل����ان.  اأق������ره  ال�����ذي 
نيوز  ل�شكاي  حديثه  يف  الهمايل، 
النتخابات  م��ل��ف  ف�����اإن  ع���رب���ي���ة، 
ميكن اإجن��ازه اإذا جنح الربملان يف 
اإمتام ت�شكيل جلنة تخت�س باإجناز 
القاعدة الد�شتورية دون معار�شة 
املجل�س  مثل  وكيانات  �شخ�شيات 
الأع���ل���ى ل��ل��دول��ة، ورئ��ي�����ش��ه خالد 
القيادات الخوانية  امل�شري وبقية 

وامللي�شياوية يف الغرب الليبي.
وت�شببت معار�شات املجل�س الأعلى 

اإف�شال  يف  وامليلي�شيات  وامل�����ش��ري 
موعدها  يف  الن��ت��خ��اب��ات  اإج������راء 

ال�شابق 24 دي�شمرب املن�شرم.
�شاح  ال��ق��ان��وين  امل�شت�شار  ووف���ق 
رئي�س  ف������اإن  ع����م����ار،  ب����ن  ال����دي����ن 
الربملان، عقيلة �شالح، يتجه نحو 
على  ال��دول��ي��ة  ال�شغوط  تخفيف 
الربملان، حتى ل يتهم باأن الربملان 

ورئا�شته يعرقل التوافق.
ويليامز  ���ش��ت��ي��ف��اين  اأن  واع���ت���رب 
ت�����ش��اب��ق ال����زم����ن لإي����ج����اد خمرج 

احلكومة  �شببتها  التي  امل��اآزق  من 
ع��ب��د احلميد  ب��رئ��ا���ش��ة  ال�����ش��اب��ق��ة 
بيان  ب���ع���د  ال���دب���ي���ب���ة، خ�����ش��و���ش��ا 
التابعة  الع�شكرية  اللجنة  اأع�شاء 
للقيادة العامة لتي اتهمت الدبيبة 
باأنه ل يكرث لنهيار اتفاق وقف 
اإط����اق ال��ن��ار م��ن ع��دم��ه، واتهام 
ال�شلطة”  ب�”اغت�شاب  لها  با�شاآغا 
النتخابات،  ت��ع��ط��ي��ل  وحم���اول���ة 
معتربا اأن هذه الت�شريحات تلقي 
الربملان  ع��ل��ى  ج���دي���دة  ب�����ش��غ��وط 
الأممية  والبعثة  الدولة  وجمل�س 
لإيجاد حلول �شريعة. من جانبه، 
قالت امل�شت�شارة الأممية �شتيفاين 
وي��ل��ي��ام��ز، يف ل��ق��ائ��ه��ا ب��ت��ون�����س مع 
اأع�����ش��اء م���ن جم��ل�����س ال���دول���ة اإن 
اأ�شئلة  اإىل  �شتتطرق  “امل�شاورات 
النظام  ح����ول  و���ش��ع��ب��ة  ح�����ش��ا���ش��ة 
ومعايري  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
النتخابي  والإط���������ار  الأه����ل����ي����ة، 
لإج����راء الن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى قاعدة 
د�شتورية وقانونية متينة، والعمل 
اجلاد للتو�شل اإىل توافق يف الآراء 
اأن  �شاأنه  د�شتوري من  اإط��ار  ح��ول 
وطنية  ان��ت��خ��اب��ات  ب��اإج��راء  ي�شمح 

�شاملة ونزيهة و�شفافة«.
ال�شفري  اع�����ت�����رب  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 
ريت�شارد  ليبيا،  ل���دى  الأم���ريك���ي 
نورلند، الذي تدعم باده املبادرة 
امل�شاورات  “انطاق  اأن  الأمم��ي��ة، 
خ��ط��وة م��ه��م��ة وع��م��ل��ي��ة يف اجتاه 
والربملانية  الرئا�شية  النتخابات 

التي ي�شتحقها الليبيون«.
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مظاهرة يف نيودلهي لدعم رو�شيا
التقارب  الو�شع:  هذا  تغيري  على 
منذ  ال�شني  م��ع  لرو�شيا  املت�شارع 
ب��داي��ة احل����رب، لأن����ه ي��ع��ن��ي زي���ادة 
مكانة وقيمة دعم الوليات املتحدة 

يف ال�شراتيجية الهندية.

وال�����ش��ع��ري يف ال���ع���امل حم��ا���ش��ر يف 
احلرب،  ب�شبب  واأوك��ران��ي��ا  رو���ش��ي��ا 
من  اأك���������رب  ن�������ش���ب���ة  اأن  ح�����ني  يف 
الأ�شمدة يف العامل عالقة يف رو�شيا 
وب��ي��ارو���ش��ي��ا. وال��ن��ت��ي��ج��ة ه���ي اأن 
والأ�شمدة  الغذائية  امل���واد  اأ���ش��ع��ار 
فمنذ  الرت���ف���اع،  يف  اآخ���ذة  العاملية 
اندلع احلرب الرو�شية الأوكرانية 
بن�شبة  ال���ق���م���ح  اأ����ش���ع���ار  ارت���ف���ع���ت 
 ،37% بن�شبة  وال�شعري   ،25%
 44% جت��اوزت  الأ�شمدة  وبع�س 
ب�شبب ارتفاع اأ�شعار الطاقة. الأمر 
الأ�شعار  ارتفاع  لي�س  هو  اخلطري 
فقط لأن رمبا بع�س الدول الغنية 
قادرة على دفع مبالغ ا�شترياد تلك 
تدعم  رمب��ا  وحتى  الغذائية  امل��واد 
ت��ل��ك امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ع���ن طريق 
الإعانات للمواطنني، لكن اخلطر 
ال��دول �شعوبة  رمب��ا تواجه بع�س 
م����وردة على  ع��ل��ى دول  ال��ع��ث��ور  يف 

الإطاق.
اأي�شاً  ت��ت��اأث��ر  ال��ت��ي  ال�شعودية  ويف 
احلازمي،  يقول  العاملية،  ب��الأزم��ة 
بع�س مزارع  باأم عيني يف  �شاهدت 
جازان كيف يقوم املزارعون برمي 
ب�شبب  اأن��واع��ه��ا،  بكل  اخل�����ش��روات 
اأ�شعار البيع  النخفا�س الكبري يف 
باجلملة. بع�س املزارعني يرى اأن 
تكلفة رمى تلك املحا�شيل اأرخ�س 
تتخيل  اأن  ل���ك  ب��ي��ع��ه��ا،  م���ن  ل��ه��م 
اخليار  ك��رت��ون  اأن  ال��ق��ارئ  �شيدي 
بثاثة  اأح��ي��ان��اً  يباع  الطماطم  اأو 
ري�����الت! ه���ذا ل��ي�����س خ�����ش��ارة على 
امل���زارع فقط واإمن���ا ه��در للروات 
واأنا  اجل��وف��ي��ة.  ك��امل��ي��اه  الطبيعية 
من  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  اأن  م���ت���اأك���د 
مناطق  م����ن  ع�����دد  يف  امل�����زارع�����ني 

اململكة يقومون بذات الأمر.

•• الفجر -خرية ال�صيباين
الت�شويت  ع��ن  ال��ه��ن��د  ام��ت��ن��ع��ت     
مار�س”   2“ امل���ت���ح���دة  الأمم  يف 
ع��ل��ى ق����رار ي��دي��ن رو���ش��ي��ا لغزوها 
“فوك�س”  ق��ام��ت  وق���د  اأوك��ران��ي��ا. 
ب��ف��ك رم����وز ل��ع��ب��ة ال���ت���وازن لأكرب 
مواجهة  يف  العامل  يف  دميقراطية 

هذه احلرب.
احلفاظ  اإىل  ن��ي��ودل��ه��ي  ت�����ش��ع��ى     
ع��ل��ى ع��اق��ات جت��اري��ة م��ع رو�شيا 
املتميزة  عاقتها  على  واحل��ف��اظ 
م��ع��ه��ا، م���ع الق������راب دائ���ًم���ا من 
الوليات املتحدة وحلفائها. فكدولة 
م��ا ب��ع��د ال���ش��ت��ع��م��ار، ت��ري��د الهند 
ال�شراتيجية  م�شاحلها  حتديد 
ال��ت��ق��ى رئي�س  اخل��ا���ش��ة. وه���ك���ذا، 

•• عوا�صم-وكاالت

اأوكرانيا بظالها  األقت احلرب يف 
واأثقلت  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى 
كاهله، ب�شبب تاأثريها الكبري على 
الأمن الغذائي، خا�شة واأن رو�شيا 
م�شدري  اأك�����رب  م���ن  واأوك����ران����ي����ا 

احلبوب والطاقة يف العامل.
اأم�س  ووف��ق �شحف عربية �شادرة 
اخل��م��ي�����س، ف����اإن ال��ت��وق��ع��ات ت�شري 
اإىل ارتفاع ن�شب الت�شخم وتراجع 
العربية  الأ����ش���واق  يف  النمو  ن�شب 

والعاملية.

ارتفاع الأ�سعار 
�شحيفة “ال�شرق الأو�شط” تقول 
نقًا عن الوكالة الدولية للطاقة 
النمو  تباطوؤ  اإن  املا�شي،  الأ�شبوع 
ع��ق��ب احل���رب ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا، قد 
ال�شتهاك  خ��ف�����س  اإىل  ي������وؤدي 
مليون  ب�1.3  ال��وق��ود  م��ن  العاملي 
الف�شول  يف  ال����ي����وم  يف  ب���رم���ي���ل 
ال��ث��اث��ة الأخ����رية م��ن ال��ع��ام، كما 
ت��وؤث��ر على  التي  ال���ش��ط��راب��ات  اأن 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ش��دي��ر ال��رو���ش��ي��ة قد 
للعر�س”،  عاملية  “�شدمة  حُتدث 
م���ا ���ش��ي��ح��رم ال�����ش��وق ال��ع��امل��ي��ة من 
اليوم،  ب��رم��ي��ل يف  ث��اث��ة م��اي��ني 
اإذا  ال���ك���م���ي���ة  ه������ذه  ت���رت���ف���ع  وق������د 
على  املفرو�شة  العقوبات  اأ�شبحت 

مو�شكو اأكر �شرامة. 
تزايد  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة،  واأك��������دت 
الطلب على النفط م�شحوباً بنمو 
ت�شببا يف هبوط  الإنتاج  مكبوح يف 
خم��زون��ات اخل��ام مب��ق��دار مليوين 
برميل يومياً اإىل اأدنى م�شتوياتها 
�شحاً  اأن  م�شيفة  اأع�����وام،  ع���دة  يف 
الطاقة  اأ�����ش����واق  يف  امل���ع���رو����س  يف 

ال����وزراء ال��ه��ن��دي ن��اري��ن��درا مودي 
ع��ل��ى ال���ت���وايل ب��ال��رئ��ي�����ش��ني بوتني 
العودة  اإىل  داع����ي����اً  وزي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي 
اأي�شاً  ���ش��روري  اأم��ر  وه��و  للحوار، 
املواطنني  اآلف  ب��اإج��اء  لل�شماح 
الهنود من اأوك��ران��ي��ا.    مت جتهيز 
كبري  ح���د  اإىل  ال���ه���ن���دي  اجل��ي�����س 
65 و85  “بني  ق��ب��ل رو���ش��ي��ا  م��ن 
اإىل تعّهد  الباد  وحتتاج  باملائة”، 
عاقتها معها لردع القوة املتنامية 
ل��ل�����ش��ني، اأق�����رب ع���دو ل��ه��ا. ولكن 
ن��ف�����س ال�شبب  ب��ال�����ش��ب��ط  ه���ذا ه��و 
من  الق����راب  اإىل  يدفعها  ال���ذي 
حتالف  واأع�شاء  املتحدة  الوليات 
الرباعي غري الر�شمي. جتد الهند 
نف�شها يف موقف غري مريح، لكنها 
الباردة  احل��رب  اع��ت��ادت عليه منذ 

ال�شام وال�شداقة والتعاون” عام 
 .1971

اأ�شتاذ  جاجنويل،  �شوميت  وح�شب 
العلوم ال�شيا�شية يف جامعة اإنديانا 
يف  للقوتني  ك���ان  بلومنجتون،  يف 
م�شركة:  م�شلحة  ال��وق��ت  ذل���ك 
كانت،  التي  ال�شني  �شد  التحالف 
مب�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان، ت��ق��رب من 

الوليات املتحدة. 
“عدم  زعيمة  كانت  التي  والهند، 
النحياز” يف ذلك الوقت، ت�شتظل 

مبو�شكو عندما تخدم م�شاحلها.
رو�شيا  ب����داأت  ال�شبعينات،  وم��ن��ذ   
الهندي  اجل��ي�����س  بتجهيز  ��ا  اأي�����شً
الهند  بتكلفة منخف�شة، ول تزال 
الرو�شية  لاأ�شلحة  م�شتورد  اأك��رب 
حتى يومنا هذا. ومنذئذ، حاولت 

و���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى عدم 
ال�شتقالية  ت���زال  ل  الن��ح��ي��از: 
ل�شيا�شتها  الرئي�شي  امل��ح��رك  ه��ي 

اخلارجية.
   ناندان اأونيكري�شنان، الذي يعمل 
يف  لاأبحاث  اأوب��زرف��ر  موؤ�ش�شة  يف 
الهند  م��وق��ف  يلخ�س  ن��ي��ودل��ه��ي، 
بع�س  نتفهم  “نحن  الآن:  ح��ت��ى 
جوانب ومواقف الوليات املتحدة، 
م��ث��ل ب��ع�����س خم����اوف رو���ش��ي��ا، ول 
اأي منها... الو�شع  نريد معار�شة 
الو�شع  ولكن هذا هو  �شها  لي�س 

.«

�سركاء منذ فرتة طويلة
البلدين  ب���ني  ال�����ش��داق��ة  ت��ع��ود     
“معاهدة  ت���وق���ي���ع  اإىل  ر����ش���م���ًي���ا 

�شديقة،  واأم�����ة  ك���ب���رية،  “�شلطة 
�شداقة ل تطالها ال�شيخوخة«.

م�����ش��ل��ح��ة فورية  ل��ل��ه��ن��د  ل��ي�����س     
ب�شدة.  ال��رو���ش��ي  ال���غ���زو  اإدان�����ة  يف 
قادر  تف�شيل  ه��ن��اك  ي���زال  ل  لكن 

�ش�ابقة لاإمرباطورية  م�ش����تعمرة 
ا  اأي�شً يف�شر  قد  مما  الربيطانية، 
الغربيني.  ات����ب����اع  يف  ت��ردده�����������������ا 
عاقاتها مع مو�شكو ودية للغاية، 
ح��ي��ث و���ش��ف ب��وت��ني ال��ه��ن��د باأنها 

ولكن  التزّود  هذا  تنويع  نيودلهي 
مواجهة  ويف  ك���ب���ري،  جن�����اح  دون 
���ش��ع��ود ال�����ش��ني وب��اك�����ش��ت��ان، يبدو 
اختيارها  مت  ق����د  ال���ل���ح���ظ���ة  اأن 
ا  اأي�شً ال��ه��ن��د ه��ي  ���ش��ي��ئ.     ب�شكل 

تفجر  قبل  بالفعل  م��وج��وداً  ك��ان 
الأزم������ة ب���ني رو���ش��ي��ا واأوك���ران���ي���ا. 
واأ�شافت اأن اأ�شواق الغاز والكهرباء 
مثيل  لها  ي�شبق  مل  تقلبات  عانت 
يف اأوائ�����ل اخل��ري��ف يف اأوروب�����ا ويف 
ب�شبب  الأول  دي�������ش���م���رب-ك���ان���ون 
املعرو�س.  يف  نق�س  م��ن  خم���اوف 
الدمناركية  ال�شحن  �شركة  وتوؤكد 
ارتفاع  اأن  “مري�شك”،  العماقة 
اأ�شعار الوقود �شيوؤثر على �شناعة 
ال�����ش��ح��ن وي���زي���د م���ن ال��ت��اأخ��ري يف 
والتي  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��وري��د  �شا�شل 
وقالت  اخ��ت��ن��اق��ات.  بالفعل  ت�شهد 
تكلفة  ارت���ف���اع  “مع  اإن����ه  ال�����ش��رك��ة 

ال�شيا�شات  اتبعت  الأخ���رية  ف��ه��ذه 
على  اأمكن  ما  للحفاظ  التقليدية 
معدلت النمو بعيداً عن ال�شغوط، 
ورفع الفائدة لكبح جماح الت�شخم، 
مع �شرورة التاأكيد على ال�شعوبات 
القت�شادية التي تواجهها، وترتفع 
القت�شادات  �شاحات  على  حدتها 
بحكم  م��ت��ع��ددة،  لأ���ش��ب��اب  النا�شئة 
لأي  الق��ت�����ش��ادات  ه���ذه  ح�شا�شية 
م����وؤث����رات ط����ارئ����ة، ف��ك��ي��ف احل���ال 
اأحد  يتوقعها  مل  عاملية  بجائحة 

على الإطاق؟
فاإن  هنا،  من  ال�شحيفة،  وت�شيف 
امل�����ش��اع��ب اأك���رب م��ن ج���راء تباطوؤ 

تكلفة  ت��رت��ف��ع  اأن  مي��ك��ن  ال���وق���ود، 
حركة الب�شائع وتت�شبب يف املزيد 
م�����ن ال�����ت�����اأخ�����ريات وال����راك����م����ات 
اإىل حدوث  يوؤدي  لل�شناعات، مما 
التوريد  �شا�شل  عرب  ا�شطرابات 
حركة  ����ش���ا����ش���ة  ع����ل����ى  وي������وؤث������ر 

الأعمال«.

ارتفاع الت�سخم 
�شحيفة  ت�����ق�����ول  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 
ال�شغوط  اإن  “القت�شادية”، 
توؤثر  العاملي،  النمو  على  احلالية 
القت�شادات  على  خطرية  ب�شورة 
املتقدمة.  م����ن  اأك������ر  ال���ن���ا����ش���ئ���ة 

ال�شغوط القت�شادية التي نتجت 
عن كورونا، واحلرب يف اأوكرانيا.

اأرقام غري م�سبوقة
يقول  “عكاظ”  ����ش���ح���ي���ف���ة  يف 
اإن  احل��ازم��ي،  حممد  علي  الكاتب 
الت�شخم يف اأ�شعار ال�شلع الغذائية 
م�شبوقة  غري  اأرقاماً  ي�شهد  عاملياً 
اأزمة  الثانية.  العاملية  منذ احلرب 
الأف��ق منذ  تلوح يف  غذائية عاملية 
العامل،  كورونا  جائحة  �شربت  اأن 
الأوكرانية  الرو�شية  احلرب  فاأتت 
ل��راك��م ك��ارث��ة ف��وق ك��ارث��ة. اليوم 
ج�����زء م���ه���م م����ن ال���ق���م���ح وال������ذرة 

هذه الدول وبقية دول العامل التي 
متفاوتة  باأ�شكال  الت�شخم  نالها 
بالطبع. لكن ل توجد دولة ميكنها 
الدع��اء باأنها ظلت خ��ارج املخاطر 
اإطالة  ال��ن��اجت��ة ع��ن  الق��ت�����ش��ادي��ة 
اأمد احلرب الدائرة حالياً يف القارة 
ب�شورة  متاأثرة  فكلها  الأوروب��ي��ة. 
خم��ت��ل��ف��ة. وق��ال��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة، اإن 
متعلقاً  دائما  يبقى  الأه��م  ال�شوؤال 
مب�شتقل النمو القت�شادي يف ظل 
اإىل  يحتاج  فالنمو  الظروف.  هذه 
وهذا  تنتجه،  كي  له  حا�شنة  بيئة 
الأم���ر لي�س م��ت��واف��راً ح��ال��ي��اً على 
الدولية، مع وجود بع�س  ال�شاحة 

النا�شئة،  ال����دول  بع�س  يف  ال��ن��م��و 
ال��ت��ي ل ت���زال ت��واج��ه م�شكات يف 
القت�شادية  الآث���ار  م��ن  التخل�س 
كورونا.  م��ن  عليها  ت��رت��ب��ت  ال��ت��ي 
وع�����ل�����ى راأ������������س ه�������ذه امل�������ش���ك���ات 
خميف  ب�شعود  التكاليف  ارت��ف��اع 
الأ�شابيع  يف  خ�شو�شاً  للت�شخم، 
زي�����ادات يف  ال��ت��ي �شجلت  امل��ا���ش��ي��ة 
احلبوب،  ول�شيما  ال��غ��ذاء  اأ���ش��ع��ار 
تفاقم  ب�شبب  ال��ط��اق��ة،  وب��ال��ط��ب��ع 
الأزمة بني رو�شيا واأوكرانيا، وعدم 
ت��دل على حل  اأي موؤ�شرات  وج��ود 
�شيا�شي قريب لها. كل هذا ياأتي يف 
يف  النقدية  ال�شيا�شة  ت�شديد  ظل 

عالقتهما ل تطالها ال�سيخوخة

ملاذا ل تدين الهند الغزو الرو�سي لأوكرانيا...؟
 يبدو اأن لنيودلهي م�سالح يف تف�سيل عالقتها الطويلة مع رو�سيا

نيويورك تاميز: التفاق مع اإيران انت�سار ديبلوما�سي وهزمية ا�سرتاتيجية ••وا�صطن-وكاالت

�شاأل الكاتب بريت �شتيفنز يف �شحيفة 
يعتقد  م������اذا  تاميز”:  “نيويورك 

الرئي�س بايدن اأنه �شيح�شل من اتفاق نووي مع اإيران؟
قبل عام، بدت الإجابة معقولة ل��اإدارة. فقد ردت طهران على قرار الرئي�س 
بتخ�شيب  الأ���ش��ل��ي   2015 ات��ف��اق  م��ن  بالن�شحاب  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�شابق 
ب�شكل متزايد من  اأو جعله قريباً  النقاء،  اأعلى من  اإىل م�شتويات  اليورانيوم 
وبا�شتثناء  ب�شرعة.  واح��دة  بناء  على  القدرة  الأق��ل  على  اأو  النووية،  القنبلة 
�شفقة جديدة ت�شع قيوًدا على التخ�شيب، بدا اأن اإيران متجهة اإىل عبور خط 

النهاية النووي عاجًا، ومن هنا برزت ال�شرورة امللحة ل�شفقة..

عامل خمتلف
اإن��ه عامل فيه  اليوم”.  “اأننا نعي�س يف عامل خمتلف  اإىل  الكاتب يلفت  ولكن 
رو�شيا وال�شني اللتني ل تتمنيان لنا اخلري، وعامل ل ترد فيه اململكة العربية 
اأكرب  بايدن يف خ�شم  املتحدة على مكاملات جو  العربية  والإم��ارات  ال�شعودية 
اأزمة جيو�شيا�شية يف القرن احلادي والع�شرين. لذلك، قد حتتاج الإدارة اإىل 
التفكري يف التداعيات الأو�شع ل�شفقة جديدة بعناية اأكرب قبل اأن توقع عليها 

مرة اأخرى.
با�شتثناء  ال��غ��ال��ب،  يف  اأجن���زت  ال�شفقة  اإن  يقال  ي��ح��دث.  مل  ه��ذا  الآن،  حتى 
�شت�شطب  املتحدة  ال��ولي��ات  كانت  اإذا  ما  ح��ول  الأخ���رية  اللحظة  يف  امل�شاومة 

اأو من دونه، �شتكون  اأوليانوف يبالغ براأي الكاتب، ولكن مع اتفاق  رمبا كان 
العقوبات  النظر عن  بغ�س  اي���ران،  يف  ن��ووي  بناء م�شنع  على  ق��ادرة  مو�شكو 
املفرو�شة على احلرب يف اأوكرانيا. و�شتكون بكني - التي وقعت يف عام 2021 
على �شراكة اإ�شراتيجية مدتها 25 عاًما مع طهران بقيمة 400 مليار دولر 
- قادرة على اإدارة اأعمال مربحة يف اإيران مع القليل من الهتمام بالعقوبات 
الأمريكية. ومع اتفاق ال�شداقة “”غري املحدودة” املوقع يف فرباير -�شباط 
بني فادميري بوتني و�شي جني بينغ، متثل �شفقة اإيران خطوة اأخرى نحو 

اتفاق ثاثي جديد مناه�س للدميقراطية.

اجلانب الإيجابي
املاذي  العام  بلينكن  النووي؟ وعد  الإيجابي لاتفاق  ولكن ماذا عن اجلانب 
اأحكام  بع�س  متديد  اإىل  �شي�شعى  اأن��ه  اإىل  ملمحاً  واأقوى”،  “اأطول  باتفاق 
انتهاء �شاحية خطة العمل ال�شاملة امل�شركة التي كانت مقررة العقد املقبل 

بالإ�شافة اإىل و�شع قيود على اختبار اإيران ال�شواريخ البالي�شتية.
لي�س وا�شحاً اأن ال�شفقة اجلديدة �شتحقق اأياً من الهدفني ، لكنها على الأقل 
لإي��ران - الوقت الذي حتتاجه للح�شول على ما  “وقت الخراق”  �شتمدد 
يكفي من اليورانيوم املخ�شب ل�شنع قنبلة، من ثاثة اأ�شابيع اإىل حوايل �شتة 
امل�شتقبلية  الدبلوما�شية  وتعطي  تدخلي  ن��ووي  تفتي�س  نظام  وتن�شئ  اأ�شهر، 

“احلر�س الثوري” الإيراين- الذي قالت وا�شنطن اإنه م�شوؤول عن قتل مئات 
الأمريكيني، من قائمة املنظمات الإرهابية الأجنبية اخلا�شعة للعقوبات.

بلينكن حا�سمًا!
وعندما �ُشئل يف وقت �شابق من هذا ال�شهر عما اإذا كان الغزو الرو�شي لأوكرانيا 
�شيوؤثر على املفاو�شات النووية كان وزير اخلارجية الأمريكي حا�شماً: “هذه 
الأ�شكال«.  من  �شكل  ب��اأي  ببع�شها  مرتبطة  ولي�شت  متاماً،  خمتلفة  الأ�شياء 
الأم��ور مرابطة بطريقة كبرية و�شغرية،  اإن هذه  الكاتب  ومع ذلك، يقول 
ب�شكل مبا�شر مع  تتفاو�س حتى  املتحدة ل  الوليات  وا�شراتيجية.  تكتيكية 
املفاو�شات،  غرفة  اإىل  بالدخول  لاأمريكيني  الإيرانيون  ي�شمح  ول  طهران، 

لكنها تعتمد بدًل من ذلك على و�شطاء.

اإيران ح�سلت على اأكر مما ميكن اأن تتوقعه
اأوليانوف  ميخائيل  ب��اأن  ليذكر  الو�شطاء،  ه��وؤلء  يقوله  عما  الكاتب  وي�شاأل 
كبري الدبلوما�شيني الرو�س يف املفاو�شات قال   يف وقت �شابق من هذا ال�شهر 
اإي��ران ح�شلت  اإن  اأق��ول  ال�شدد عندما  ه��ذا  يف  “اأنا �شادق متاماً  يف مقابلة: 
اأ�شدقاوؤنا  “كان  بكثري”.  ذلك  واأك��ر من  تتوقعه،  اأن  اأك��ر مما ميكن  على 

ا مفاو�شني م�شاركني فعالني ومفيدين للغاية.« ال�شينيون اأي�شً

م����زي����ًدا م���ن ال���وق���ت ل��ل��ع��م��ل وحتبط 
اأزم��ة نووية يف ال�شرق  ح�شول حدوث 
بينما  احل������ايل  ال����وق����ت  يف  الأو������ش�����ط 
ين�شب اهتمام العامل على مكان اآخر. 
هذا لي�س اأمراً ب�شيطاً بح�شب الكاتب، ويف حالة اإمتام ال�شفقة، �شتعمل الإدارة 
جاهدة لإثبات اأن هذه اإجابة جيدة مبا فيه الكفاية مل�شكلة يكون كل حل اآخر 
لها اأ�شواأ. كما �شتوؤكد على اأن “جميع اخليارات مطروحة على الطاولة” اإذا 
اختارت اإيران �شنع قنبلة. ويلفت الكاتب اإىل اأن ل اأحد يف املنطقة ي�شدق ذلك 

اأو اأي �شمانات اأمنية اأمريكية اأخرى، ومن هنا جاء رف�س املكاملات الهاتفية.

مثابة انت�سار ولكن
وي�شيف الكاتب اأن التفاق قد يبدو مبثابة انت�شار دبلوما�شي لوزارة اخلارجية. 
لكنها هزمية ا�شراتيجية عندما ل يفعل اأكر من تاأخري اأزمة م�شتقبلية يف 
مقابل تعزيز خ�شومنا حا�شراً. هاجمت طهران العراق ب�شواريخ بالي�شتية يف 
وقت �شابق من هذا ال�شهر و�شنت “من خال وكائها من احلوثيني” �شربات 
الذي  الثاين. ما  “كانون  يناير  اأبوظبي يف  �شاروخية وطائرات م�شرية على 
بع�شرات  معززة  خزائنها  تكون  عندما  منها  اإي���ران  ج��ريان  يتوقعه  اأن  ميكن 

املليارات من عائدات النفط وحرة من العقوبات؟
وخل�س الكاتب اإىل اأن اإدارة بايدن بحاجة ما�شة اإىل اإظهار القوة. “ال�شفقة 
الإيرانية التي جتعلنا اأ�شعف واأكر خنوعاً من ال�شفقة ال�شابقة حتقق العك�س 

يف حلظة ل ن�شتطيع فيها انتكا�شة اأخرى«.

�سحف عربية: القت�ساد العاملي يرزح حتت �سغط احلرب وكورونا

الهند توبخ وزير خارجية ال�سني ب�سبب ك�سمر 
•• نيودلهي-رويرتز

وب���خ���ت ال��ه��ن��د وزي�����ر خ���ارج���ي���ة ال�����ش��ني وان���غ 
املوؤكدة،  غ��ري  ل��ك��ن  امل��ت��وق��ع��ة،  زي��ات��ه  قبيل  ي��ي 
ل��ن��ي��ودل��ه��ي ال��ي��وم اجل��م��ع��ة وذل����ك ب��ع��دم��ا اأث���ار 
اأدىل  بت�شريحات  املحتملني  م�شيفيه  ا�شتياء 
بها يف باك�شتان هذا الأ�شبوع حول اإقليم ك�شمري 

املتنازع عليه.
وهما  وباك�شتان،  الهند  بني  العاقات  و���ش��اءت 
ا�شتباكات  بعد  ع��ام��ني  منذ  ن��ووي��ت��ان،  دول��ت��ان 
دامية على احلدود يف منطقة لداخ يف ك�شمري، 

و�شيكون وانغ اأول م�شوؤول �شيني رفيع امل�شتوى 
يزور نيودلهي منذ ذلك الوقت.

وقال وانغ يوم الثاثاء خال ح�شوره موؤمترا 
مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون الإ����ش���ام���ي يف ب��اك�����ش��ت��ان اإن 
منظمة  م��ع  الأمل”  نف�س  “ت�شارك  ال�����ش��ني 
وهي  لك�شمري،  بالن�شبة  الإ���ش��ام��ي  ال��ت��ع��اون 
كل  وحت��ك��م  م�شلمة  اأغ��ل��ب��ي��ة  ت�شكنها  منطقة 
من  كا  لكن  منها  ج��زءا  والهند  باك�شتان  من 

الدولتني تطالب بها كاملة.
منذ  ك�شمري  يف  م�شلحا  مت���ردا  الهند  وت��ق��ات��ل 
منذ  الإ�شامي  التعاون  منظمة  وتوؤيد  عقود، 

تقرير  يف  ال��ث��اب��ت  ك�شمري  “حق  ط��وي��ل  وق���ت 
الهندية يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت  امل�����ش��ري«. 
بيان �شدر يف وقت متاأخر اأم�س الأول الأربعاء 
الهند  اإىل  لها  التي ل مربر  الإ���ش��ارة  “نرف�س 

من جانب وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي«.
واأ�شاف البيان “الأمور املتعلقة باأرا�شي احتاد 
جامو وك�شمري �شوؤون داخلية هندية بالكامل. 
ال��دول الأخ���رى، وم��ن بينها ال�شني، لي�س لها 
اأن تدرك  احلق قانونا يف التعليق عليها. يجب 
)هذه الدول( اأن الهند متتنع عن اإ�شدار اأحكام 

عامة على ق�شاياها الداخلية«.

 ترامب »مذنب« بارتكاب خمالفات مالية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

قال مدع ا�شتقال من حتقيق ال�شهر املا�شي حول ممار�شات دونالد ترامب التجارية، اإن الرئي�س ال�شابق 
“ارتكب العديد من املخالفات” ل �شيما الحتيال املايل، ح�شبما جاء يف ر�شالة ا�شتقالته التي ن�شرتها 
الذي  التحقيق  تراأ�س  الذي  بومريانتز  مارك  ا�شتقال  الأربعاء.  الأول   اأم�س  تاميز  نيويورك  �شحيفة 
جتريه �شلطات نيويورك يف ال�شوؤون املالية لرامب، يف 23 �شباط/فرباير اإىل جانب كاري دان املدعي 
الآخر يف الق�شية. وجاء يف ر�شالة بومريانتز اإنه ا�شتقال على خلفية قرار مدعي منطقة مانهاتن األفني 
ال�شحيفة  ن�شرت  التي  الر�شالة  امللياردير اجلمهوري ق�شائيا. وكتب يف  امل�شي يف ماحقة  ب��راغ، عدم 
“فريق  اإن  بومريانتز  واأ�شاف  العامة«.  امل�شلحة  مع  “يتعار�س  القرار  اإن  بالكامل،  ن�شها  الأمريكية 
التحقيق الذي يطال ال�شيد ترامب، ل ي�شاوره اأي �شك يف اأنه ارتكب خمالفات«. وكان التحقيق ينظر 
الأ�شول ل�شمان احل�شول على  العديد من  اإذا كان ترامب قد �شخم عن طريق الحتيال قيمة  فيما 

قرو�س ثم قلل قيمتها خلف�س ال�شرائب.

تركيا حتث ليبيا على جتنب جتدد ال�سراع  •• اأنقرة-رويرتز

�شاأنها  م��ن  خ��ط��وات  اأي  ع��ن  الم��ت��ن��اع  على  ليبيا  تركيا  حثت 
امل�شار  اتباع  اإىل  ال�شلطات  ودع��ت  ال�شراع  اإىل جتدد  ت��وؤدي  اأن 
ال��دمي��ق��راط��ي و���ش��ط اأزم�����ة ب�����ش��اأن ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ال�شلطة 

التنفيذية يف الباد.
النتخابات  انهيار  منذ  ليبيا  يف  ال�شيا�شية  الأزم��ة  وت�شاعدت 
الأول كجزء  كانون  دي�شمرب  اإج��راوؤه��ا يف  املقرر  ك��ان من  التي 
من عملية �شام ترمي لإع��ادة توحيد الباد بعد �شنوات من 
الفو�شى واحلرب يف اأعقاب انتفا�شة عام 2011 التي دعمها 

حلف �شمال الأطل�شي.

الوفاق  حلكومة  وال��ت��دري��ب  الع�شكري  ال��دع��م  تركيا  وق��دم��ت 
الوطني الليبية ال�شابقة املعرف بها دوليا، و�شاعدتها يف �شد 
قوات  �شنته  طرابل�س  العا�شمة  على  اأ�شهر  عدة  ا�شتمر  هجوم 
ع�شكريون  لديها  ي��زال  ول  حفر.  خليفة  بقيادة  ليبيا  �شرق 

ومقاتلون �شوريني يف ليبيا.
حد  اإىل  ال�شمت  التزمت  لكنها  ال�شام  عملية  اأنقرة  ودعمت 
كبري منذ ال�شطرابات الأخرية يف ليبيا بعد ت�شكيل حكومتني 

متناف�شتني.

الرئي�س  برئا�شة  �شاعات  اأرب��ع  نحو  ا�شتمر  اجتماع  اأعقاب  ويف 
القومي  الأم���ن  ق��ال جمل�س  الأرب���ع���اء،  اأردوغ�����ان  رج��ب طيب 
الركي اإن “الهدوء يف ليبيا الذي حتقق من خال الت�شحيات 

الكبرية” فر�شة لتحقيق ال�شام.
عن  “المتناع  اإىل  ليبيا  يف  املعنية  الأط����راف  املجل�س  ودع���ا 
وحث  ا�شتباكات جديدة”  لن���دلع  ت���وؤدي  ق��د  التي  اخل��ط��وات 
ال�شلطات هناك على “اتباع العمليات الدميقراطية على اأ�شا�س 

ال�شرعية لتحقيق ال�شام وال�شتقرار الدائمني«.

العام  اأن��ق��رة  تدعمها  موؤقتة  وطنية  وح���دة  حكومة  وت�شكلت 
واإعادة  النتخابات  ت�شبق  التي  الفرة  على  لاإ�شراف  املا�شي 

توحيد موؤ�ش�شات الدولة املنق�شمة.
ال�شرق  ال��ن��واب يف  ق��ال جمل�س  الن��ت��خ��اب��ات،  ان��ه��ارت  وعندما 
ومقره طربق، اإن ولية احلكومة انتهت وعني حكومة جديدة 

وقرر اإجراء انتخابات العام املقبل.
وم���ع ذل���ك ق���ال رئ��ي�����س وزراء ح��ك��وم��ة ال��وح��دة اإن���ه ل��ن يرك 
التي  امل�شلحة  القوات  واحت�شدت  النتخابات  بعد  اإل  ال�شلطة 
تدعم كل جانب حول طرابل�س مما اأثار خماوف من �شراع اآخر 
اأو عودة النق�شام يف ليبيا. ومل يتم حتديد موعد لنتخابات 

جديدة.
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عربي ودويل
التقارب لي�ش جمرد »زواج م�سلحة«

ال�سني ورو�سيا تريدان تهمي�س الوليات املتحدة وحلفائها
•• الفجر -خرية ال�صيباين

   بعد قرابة �سهر من بدء هجوم فالدميري بوتني على 
اأوكرانيا, ما زالت ال�سني ترف�ش انتقاد رو�سيا, بعد اأن 
اأوملبياد  يف  “الالحمدودة”  �سداقتهما  البلدان  اأعلن 
ونظريه  ال�سيني  الرئي�ش  ي�سرتك  ـــرية.  الأخ بكني 

عاملي  نظام  “ت�سكيل  يف  املتمثل  الهدف  يف  الرو�سي 
وحلفائها,  املتحدة  الوليات  تهمي�ش  فيه  يتم  جديد 
ا كدميقراطيات, كما توؤكد  اأي�سً كقوة ع�سكرية, ولكن 
معهد  يف  اآ�سيا  عن  امل�سوؤولة  الباحثة  اإيكمان,  األي�ش 

الحتاد الأوروبي للدرا�سات الأمنية.
   * قد يكون غزو اأوكرانيا خمالًفا ملبداأ احرتام ال�سيادة 

لكن  ال�سني,  اإليه  دعــت  الــذي  الإقليمية  وال�سالمة 
الأخرية مل تدن الهجوم يف الأمم املتحدة, بل اأعادت 
التاأكيد على اأن مو�سكو “اأكرب �سريك ا�سرتاتيجي لها”. 
هل اختارت ال�سني بو�سوح اأن تنحاز اإىل مو�سكو اأم اأنها 

ل تزال مرتددة؟
اليوم, ومل  وا�سح  لي�ست مرتددة. موقعها  اإنها  - ل,     

الغزو  اأبــًدا  تدن  مل  احلــرب.  بداية  منذ  كثرًيا  يتغري 
اأن  نن�سى  اأن  ينبغي  ل  املدنيني.  ق�سف  ول  الرو�سي 
كبري  ب�سكل  تعززت  قد  الرو�سية  ال�سينية  العالقات 
منذ �سم �سبه جزيرة القرم عام 2014. وغالًبا ما مت 
“زواج م�سلحة”,  اأنه جمرد  التقارب على  تف�سري هذا 

عملي وظريف, يقت�سر على التعاون يف جمال الطاقة.

تباين يف وجهات النظر بني  وا�شنطن وبكني�شراكة تزعج الغرب
ا تعاونهما  لكن البلدين عززا اأي�شً
تدريبات  “اإجراء  ال��ع�����ش��ك��ري 
البحر  يف  م�����ش��رك��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
بحر  يف  اأو   ، امل��ت��و���ش��ط  الأب��ي�����س 
البلطيق، وبحر ال�شني اجلنوبي، 
اإنذار  لنظام  امل�شرك  والتطوير 

م�شاد لل�شواريخ«.
   ك��م��ا ع�����ززا ت��ن�����ش��ي��ق��ه��م��ا داخ���ل 
وامل����ن����ظ����م����ات  امل�����ت�����ح�����دة  الأمم 
م���ت���ع���ددة الأط����������راف الأخ��������رى، 
للتعاون.  �شنغهاي  منظمة  مثل 
�شابة  ال����ت����ق����ارب  ه�����ذا  وت����زي����د 
العاقات ال�شخ�شية املتميزة بني 
فادميري بوتني و�شي جني بينغ، 
املفاهيمية  التقاربات  وخ�شو�شا 
والأيديولوجية الكربى: ي�شرك 
الرئي�شان يف ال�شتياء ال�شديد جدا 
ال��ن��ات��و وال���ولي���ات املتحدة  جت���اه 
الهدف  ورع����اي����ة  وح��ل��ف��ائ��ه��م��ا؛ 
نظام  ت�شكيل  يف  املتمثل  امل�شرك 
ع��امل��ي ج��دي��د ح��ي��ث ي��ت��م تهمي�س 
ع�شكرية  كقوى  املقابل،  املع�شكر 

ا كنموذج �شيا�شي. ولكن اأي�شً

   *األ تخاطر ال�سني 
بتعري�ش نف�سها للعقوبات؟

   - قالت وزارة اخلارجية ال�شينية 
علنا اإن ال�شني �شتوا�شل التجارة 
ال��ع��ادي��ة م��ع رو���ش��ي��ا. و���ش��واء على 

الثنائية  ت��زاي��د  ال��ب��اردة:  احل���رب 
والتناف�س  ال���ع���امل،  يف  القطبية 
الأي��دي��ول��وج��ي ال����ذي مي��ي��ز هذا 
ال�شتقطاب الثنائي. غالًبا ما تتم 
الإ�شارة، ل �شيما منذ تنظيم اإدارة 
الدميقراطية”  “لقمة  ب���اي���دن 
��ا ال��ت�����ش��ري��ح��ات الأخ����رية،  واأي�����شً
ال���دف���اع عن  اإىل  ح����ول احل���اج���ة 
العامل احلر، الذي تعترب اأوكرانيا 
جزًء منه، اىل ان الوليات املتحدة 
مع  املناف�شة  يت�شورون  وحلفائها 
ال�شني ورو�شيا مبفردات التناف�س 

بني الأنظمة ال�شيا�شية.
   هذا �شحيح، لكن العك�س �شحيح 
ا: منذ عام 2013، اأظهرت  اأي�شً
ال�����ش��ني يف ع��ه��د ���ش��ي ج��ني بينغ، 
طموحها  ووا����ش���ح،  علني  ب�شكل 
ل��ت��ع��زي��ز ن��ظ��ام��ه��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
جميع اأنحاء العامل والتناف�س مع 
ما ي�شمى بالدول “الراأ�شمالية”. 
ك��م��ا ت��ت��وا���ش��ل و����ش���ائ���ل الإع�����ام 
للغاية  منتظم  ب�شكل  ال�شينية 
املفر�س  “النحدار”  ب�������ش���اأن 
وطريقة  وق��ي��م��ه  “الغرب”  ل���� 
ماو  منذ  ق��ط  يحدث  مل  حياته. 
اأن كانت الدبلوما�شية  ت�شي تونغ 
�شد  ال�����ش��راوة  �شديدة  ال�شينية 

“الغرب«.
عن لك�سربي�ش

اأو ال��ط��وي��ل، ل  امل����دى امل��ت��و���ش��ط 
وارداتها  خلف�س  ب��ك��ني  تخطط 
من النفط والغاز الرو�شي، والتي 
�شتظل با �شك �شخمة. ويف هذا 
ال�شلطات  موقف  يختلف  املعنى، 
ال�������ش���ي���ن���ي���ة جت��������اه ال����ع����ق����وب����ات 
اختاًفا كبرًيا عن موقف الدول 
املوقف  ي�����ش��م��ح  ل���ن  الأوروب�����ي�����ة. 
ال�شيني لرو�شيا بتعوي�س تقّل�س 
ا�شتمّر  اإذا  اأوروب��ا،  اإىل  ال�شادرات 
على املدى الطويل، لكنه مع ذلك 

�شيخفف من تاأثري العقوبات.
ت��خ��اط��ر فقط  ل  ال�����ش��ني  اإن      
لعقوبات  ن���ف�������ش���ه���ا  ب���ت���ع���ري�������س 
عام،  وب�شكل  ا  اأي�شً ولكن  ثانوية، 
القت�شادية  ع��اق��ات��ه��ا  ل��ت��ده��ور 
م�������ع �����ش����رك����ائ����ه����ا ال����ت����ج����اري����ني 
املتحدة  ال���ولي���ات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني، 
املتقدمني  الأوروب�������ي،  والحت�����اد 
بفارق كبري على رو�شيا. وبالنظر 

الق��ت�����ش��اد ال�����ش��ي��ن��ي ع��ل��ى املدى 
لل�شلطات  مي��ك��ن  ل��ك��ن  ال��ق�����ش��ري، 
ال��ب��ح��ث عن  ت��ق��رر  اأن  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
اأق�����ش��ى ال�����ش��ب��ل ل��ال��ت��ف��اف على 
تنفيذ  ت�شريع  مع  العقوبات  هذه 
ع�شرة،  الرابعة  اخلم�شية  اخلطة 
النهاية يف  ان تنجح يف  اأم��ل  على 
تعزيز ا�شتقاليتها يف القطاعات 

التي تعتربها ا�شراتيجية.
    *هل ن�سهد ولدة حرب 

باردة جديدة بني الوليات 
املتحدة وحلفائها وثنائي 

ال�سني ورو�سيا؟
الباردة  الت�شابه مع احل��رب   -    
الزمن،  ع��ل��ي��ه  ع��ف��ا  ذات����ه  ح���د  يف 
ال�شحيح  ب��امل��ع��ن��ى  احل�����رب  لأن 
للم�شطلح جارية. ومع ذلك، فقد 
الأ�شابيع  يف  ظ��اه��رت��ان  ت��وط��دت 
اإىل  ُي����ذّك����را،  اأن  الأخ�����رية مي��ك��ن 
ح����د م�����ا، ب���ج���وان���ب م��ع��ي��ن��ة من 

رئي�شيني  ك��م�����ش��وؤول��ني  امل��ت��ح��دة 
اأكر  مو�شكو  روؤي���ة  م��ع  -تتقارب 

من روؤية وا�شنطن.
   *األن ت�سعى ال�سني 

للحفاظ على عالقاتها 
القت�سادية مع الغرب؟ 

وباملنا�سبة, هل يجروؤ 
الغرب على معاقبتها اإذا 
جتاوزت اخلط الأحمر؟

   - لقد هددت الوليات املتحدة، 
ب������ني جيك  الج�����ت�����م�����اع  خ�������ال 
جلو  الأمني  )امل�شت�شار  �شوليفان 
ب���اي���دن( وي���ان���غ ج��ي��ت�����ش��ي )كبري 
الدبلوما�شيني يف احلزب ال�شيوعي 
ال�شيني( يف روما، ال�شني بفر�س 
حال  يف  عليها  ���ش��دي��دة  ع��ق��وب��ات 
لكن  لرو�شيا.  دعمها  بكني  عززت 
حتول  الجتماع  اأن  الوا�شح  م��ن 
ح��ت��ى جدول  ل��ل�����ش��م:  ح����وار  اإىل 
الأع���م���ال ك���ان م��و���ش��وع خافات 

القت�شادي  ال���ق���وى  ت�����وازن  اإىل 
املنطقي  م���ن  ���ش��ي��ك��ون  احل������ايل، 
من  ال�شني  موقف  تعديل  توقع 
اإدارة العاقات مع �شركائها  اأجل 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ني. لكن  ال���ت���ج���اري���ني 
ال��ع��ام��ل الق��ت�����ش��ادي ال��ي��وم لي�س 
ه���و ال��ع��ام��ل ال����ذي ي��وج��ه ب�شكل 
ال�شراتيجية  �شراكتها  اأ�شا�شي 
مع رو�شيا، ول موقفها يف مواجهة 

حرب اأوكرانيا.
ال�شيني  ال��ت��ن��اف�����س  ي�����زال  ل      
للغاية.  ومنظًما  قوًيا  الأمريكي 
الأيديولوجية  والخ����ت����اف����ات 
عميقة جدا وتوؤدي اإىل اختافات 
تف�شري  اإع����������ادة  اأو  ت���ف�������ش���ري  يف 

النزاعات.
 اننا اليوم امام روؤيتني متعار�شتني 
مت��اًم��ا ل��ل��ح��رب يف اأوك���ران���ي���ا. اإن 
-التي  الر�شمية  ال�شينية  الروؤية 
والوليات  ال��ن��ات��و  ح��ل��ف  ت�شنف 

العمل  ا�شتمرت يف  التي  ال�شينية 
مع اإيران اأو كوريا ال�شمالية.

اأخ������رى، مثل  دول  اأ�����ش����ارت  ك��م��ا   
اأ�شراليا، اإىل ا�شتعدادها لفر�س 

عقوبات.
اأن  ن���ن�������ش���ى  األ  ي����ج����ب  ل����ك����ن     
ال�����ش��ني ت��واج��ه ع��ق��وب��ات جتارية 
وتكنولوجية اأمريكية، واأن هدفها 
على املدى املتو�شط والطويل هو 
الإمكان  قدر  اعتمادها  من  احلد 
على ال�شوق واملنتجات الأمريكية 
وعلى وجه  اأع��ّم،  ب�شكل  والغربية 
اخل�شو�س يف قطاع التكنولوجيا 
-كما يت�شح من اخلطة اخلم�شية 
املن�شورة يف مار�س  الرابعة ع�شرة 
2021 وتغطي الفرة 2021-

 .2025
للعقوبات  ���ش��ك  ب���ا  ���ش��ي��ك��ون     
ال���ث���ان���وي���ة ال���ت���ي ���ش��ت��ف��ر���س على 
على  ����ش���ل���ب���ي  ت������اأث������ري  ال���������ش����ني 

املتحدة  -ف�����ال�����ولي�����ات  ك����ب����رية 
ترغب خ�شو�شا يف معاجلة امللف 
ال�شني من  الأوك�����راين، حم���ذرة 
لرو�شيا،  امل��ح��ت��م��ل  ال��دع��م  زي����ادة 
تناول  ت��ري��د  ال�����ش��ني  ان  يف ح��ني 
الوليات  داع��ي��ة  ت���اي���وان،  ق�شية 
الأ�شلحة.  مبيعات  لوقف  املتحدة 
املتحدة  الوليات  ال�شني  وهددت 
فر�س  ح��ال  يف  م�شادة  بعقوبات 

عقوبات اأمريكية ثانوية.
تلت  ال��ت��ي  املناق�شة  اأك���دت  لقد     
ذل���ك ب��ني ج��و ب��اي��دن و���ش��ي جني 
ب��ي��ن��غ، الأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي، وجود 
اختافات كبرية يف الراأي. ومنذ 
ت��ت��ع��ّه��د ال�شني  ذل���ك احل����ني، مل 

باأي التزامات.
املتحدة  ال����ولي����ات  اأن  ���ش��ك  ل   
هذه  م��ث��ل  تطبيق  يف  ت����ردد  ل��ن 
العقوبات -فقد فر�شت وا�شنطن 
البنوك  على  عقوبات  املا�شي  يف 

تزايد الثنائية القطبية يف العامل, والتناف�س 
الأيديولوجي الذي مييز هذا ال�ستقطاب الثنائي

مل يحدث قط منذ ماو ت�سي تونغ, اأن كانت 
الدبلوما�سية ال�سينية �سديدة ال�سراوة �سد »الغرب«

ل العامل القت�سادي ول موقفها من احلرب, 
يوجهان �سراكة ال�سني ال�سرتاتيجية مع رو�سيا 

يختلف موقف ال�سلطات ال�سينية جتاه العقوبات اختالًفا كبًرا عن موقف الدول الأوروبية

احلرب الوكرانية م�شدر خاف جديدتظل تايوان حمور ال�شراع ال�شيني المريكي

البنتاغون: اجلي�س الرو�سي »يّتخذ مواقع دفاعية« يف اأوكرانيا مو�سكو تطرد دبلوما�سيني اأمركيني  بريطانيا: قد نفر�س �سغوطا 
على احتياطيات بوتني من الذهب 

•• لندن-رويرتز

قال رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون اإن بريطانيا وحلفاءها الغربيني 
�شيزيدون ال�شغوط القت�شادية على رو�شيا وينظرون فيما اإذا كان بو�شعهم فعل 
املزيد ملنع الرئي�س فادميري بوتني من ا�شتخدام احتياطيات رو�شيا من الذهب. 
تبلغ  التي  الرو�شي  املركزي  البنك  اأر�شدة  الكثري من  الغربية  العقوبات  وجمدت 
640 مليار دولر، وحجبت عددا من البنوك الرو�شية عن نظام املدفوعات العاملي 
اإل.بي.�شي،  لإذاع��ة  جون�شون  وقال  الروبل.  الرو�شية  العملة  و�شحقت  )�شويفت( 
خطا  بالفعل  جت��اوز  بوتني  اإن  بروك�شل،  يف  الأطل�شي  �شمال  حللف  اجتماع  قبيل 
لفعل  “نحتاج  وق��ال  الدولية.  اجلنائية  املحكمة  اأم��ام  اأن ميثل  واإن��ه يجب  اأحمر 
املزيد  فعل  ن�شتطيع  هل  القت�شادية.  الناحية  من  باملزيد  القيام  علينا  املزيد... 
ملنعه من ا�شتخدام احتياطياته من الذهب مثا، اإ�شافة اإىل احتياطياته النقدية؟« 
مثل  اأ�شياء  على  خا�شة  الآن،  اإ�شافية  �شغوطا  فر�شنا  كلما  اأن��ه  “اأعتقد  واأ�شاف 
الذهب، ا�شتطعنا تقلي�س زمن احلرب«. وقال جون�شون اإن الرئي�س الأمريكي جو 
بايدن كان على حق يف قوله اإن رو�شيا مذنبة بارتكاب جرائم حرب. وم�شى قائا 

“�شحيح اأنه يجب مقا�شاة رو�شيا اأمام حمكمة العدل الدولية.

•• مو�صكو-اأ ف ب

طرد  على  رداً  اأمريكيني  دبلوما�شيني  ط��رد  رو�شيا  ق��ررت 
وا�شنطن 12 ع�شوا يف البعثة الدبلوما�شية الرو�شية لدى 
الأمم املتحدة، وفق ما اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�شية يف 
بيان . وذكر بيان اخلارجية “يف 23 اآذار-مار�س، مت ت�شليم 
الأمريكيني  الدبلوما�شيني  با�شماء  لئحة  ت�شم  مذكرة 
“ اأ�شخا�س غ��ري م��رغ��وب فيهم” اإىل  اأن��ه��م  اأع��ل��ن  ال��ذي��ن 
رئي�س البعثة الدبلوما�شية الأمريكية الذي مت ا�شتدعاوؤه 
ال��ق��رار رداً  ال��رو���ش��ي��ة«. وي��اأت��ي ه��ذا  اإىل وزارة اخل��ارج��ي��ة 
على طرد وا�شنطن دبلوما�شيني من البعثة الدبلوما�شية 
الرو�شية لدى الأمم املتحدة يف نيويورك، بح�شب امل�شدر.

وا�شاف البيان اأن “اجلانب المريكي اأُبلغ ب�شكل حازم اأن 
اأي عمل عدائي تقوم به الوليات املتحدة �شد رو�شيا �شيقابل 
برد حازم ومنا�شب«. واأكد متحدث با�شم وزارة اخلارجية 
الأمريكية تلقي قائمة الأ�شماء التي اأعدتها مو�شكو. وقال 
مفيدة  غري  خطوة  “اأحدث  هو  التدبري  ه��ذا  اإن  امل�شوؤول 
وغري بناءة تّتخذها رو�شيا على �شعيد عاقاتنا الثنائية. 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلن م�شوؤول كبري يف البنتاغون اأّن الأوكرانيني اأجربوا 
الأربع  ال�شاعات  خال  الراجع  على  الرو�شية  القوات 
�شرقي  كلم   30 ع��ن  تزيد  مل�شافة  املا�شية  والع�شرين 
كييف واأّن اجلي�س الرو�شي با�شر باإقامة مواقع دفاعية 

يف عدد من جبهات القتال يف اأوكرانيا.
اإّن  ا�شمه  ن�شر  ع��دم  طالباً  لل�شحفيني  امل�����ش��وؤول  وق��ال 
“الأوكرانيني جنحوا يف دفع الرو�س للراجع اإىل ُبعد 
هذا  اأّن  مو�شحاً  كييف”،  �شرق  و�شمال  �شرق  كلم   55

الأمر ميّثل تغيرياً يف الو�شع امليداين حول العا�شمة.
وحتى الثاثاء كان البنتاغون يقول اإّن القوات الرو�شية 

تتمركز على ُبعد 15 اإىل 20 كلم من و�شط كييف.
“بداأنا  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  امل�����ش��وؤول يف وزارة  واأ���ش��اف 

نون ويقيمون مواقع دفاعية«. نراهم يتح�شّ
بل  يتقّدمون،  )الرو�س( ل  اأّنهم  لي�شت  “امل�شاألة  وتابع 
اأّنهم ل يحاولون التقّدم. اإّنهم يّتخذون مواقع دفاعية«. 
ووفقاً لتقديرات البنتاغون فاإّن القوات الرو�شية تراوح 

الطرد  لعمليات  ح��ّد  بو�شع  الرو�شية  احل��ك��وم��ة  نطالب 
وقال  اأمريكيني«.  وموظفني  لدبلوما�شيني  امل���رّبرة  غري 
ال�شروري  اأي وقت م�شى من  واأك��ر من  “الآن  املتحّدث 
اأجل  م��ن  ال���ازم  الدبلوما�شي  الطاقم  لبلدينا  يكون  اأن 
ت�شهيل التوا�شل بني حكومتينا«. وكانت الوليات املتحدة 
اأزمة مفتوحة مع  اآذار- مار�س، على خلفية  طردت مطلع 
البعثة الدبلوما�شية  12 ع�شوا يف  اأوكرانيا،  رو�شيا ب�شاأن 
الرو�شية لدى الأمم املتحدة، بتهمة “التج�ش�س«. وجاء يف 
بيان للمتحدثة با�شم البعثة الأمريكية لدى الأمم املتحدة 
اأوليفيا دالتون اأّن “الوليات املتحدة اأبلغت الأمم املتحدة 
والبعثة الرو�شية الدائمة لدى الأمم املتحدة باأّنها با�شرت 
الرو�شية  البعثة  ا�شتخبارات يف  12 عميل  اإج��راءات طرد 
املتحدة لكي  الوليات  الدبلوما�شية يف  �شفتهم  ا�شتغلوا” 
ونّدد  ال��ق��وم��ي«.  اأم��ن��ن��ا  على  جت�ّش�س  “اأن�شطة  مي��ار���ش��وا 
اأنطونوف حينها  اأناتويل  ال�شفري الرو�شي لدى وا�شنطن 
“خيبة  م��ب��دي��ا  ب�����اده،  ���ش��د  اأم���ريك���ي  عدائي”  ب�”نهج 
و”رف�شا  الأمريكية  الإدارة  ممار�شات  اإزاء  كبرية”  اأم��ل 

مطلقا” لها.

مكانها على ُبعد 10 كيلومرات من و�شط ت�شرينيهيف 
الواقعة �شمال �شرق كييف.

واأو�شح اأّن القوات الرو�شية يف هذه املنطقة “تتخّلى عن 
اأرا�س وتتحّرك يف الجّتاه املعاك�س، لكن لي�س كثرياً«.

اأما يف خاركيف )�شرق(، حيث ل يزال القتال حمتدماً، 
ُب��ع��د 15 اإىل 20  ف��ا ت����زال ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى 
“�شديدة  مقاومة  وتواجه  املدينة  و�شط  من  كيلومراً 
وزارة  يف  امل�����ش��وؤول  وبح�شب  الأوك���ران���ي���ني.  جداً” م��ن 
الآن،  يعطي  الرو�شي  اجلي�س  ف��اإّن  الأمريكية،  الدفاع 
على ما يبدو، الأولوية ملنطقتي لوغان�شك ودونيت�شك 

النف�شاليتني املواليتني ملو�شكو يف �شرق اأوكرانيا.
الطاقة  م��ن  بكثري  اأك���رب  ق���دراً  ين�شرون  “اإّنهم  وق���ال 
يف م��ن��ط��ق��ة ل��وغ��ان�����ش��ك-دون��ي��ت�����ش��ك، وب��خ��ا���ش��ة حول 

لوغان�شك«.
القوات  ت��ث��ب��ي��ت  ي���ح���اول���ون  اأّن����ه����م  “نعتقد  واأ�����ش����اف 
خط  ط���ول  ع��ل��ى   2014 م��ن��ذ  املنت�شرة  الأوكرانية” 
ل  حتى  مكانها  “يف  النف�شالية  املناطق  م��ع  اجلبهة 

ميكن ا�شتخدامها يف مكان اآخر«.
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م�سوؤولون : الربنامج النووي الإماراتي ي�سرع خف�س الب�سمة الكربونية للدولة

حمد احلمادي : القاب�سة ت�ستثمر يف تطوير 
وتنمية م�سادر الكهرباء ال�سديقة للبيئة

•• اأبوظبي-وام:

 - “القاب�شة«  واملرافق يف  الطاقة  التنفيذي ملحفظة  املدير  قال حمد احلمادي، 
ADQ - اإن “القاب�شة” ب�شفتها �شركة ا�شتثمارية قاب�شة مقرها اإمارة اأبوظبي، 
ت�شتثمر يف تطوير وتنمية م�شادر الكهرباء ال�شديقة للبيئة، للم�شاهمة يف ازدهار 
اأخرى  و�شركات  النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  خ��ال  من  املجتمع  وتقدم 

تنتمي ملحفظة الطاقة واملرافق اخلا�شة بنا. 
الإم��ارات عرب  النووية على تعزيز تقدم دولة  الإم��ارات للطاقة  وتعمل موؤ�ش�شة 
مبادرتها  اه���داف  حتقيق  يف  ال��دول��ة  جهود  لدعم  الطاقة  اإن��ت��اج  م�شادر  تنويع 

ال�شراتيجية للحياد املناخي بحلول عام 2050.
التابعة لها على  النووية وال�شركات  الإم��ارات للطاقة  “ نهنئ موؤ�ش�شة   واأ�شاف 
الكهرباء اخلالية  براكة وم�شاعفة كمية  الثانية يف  التجاري للمحطة  الت�شغيل 
يوم  ذلك من  وما ميثله  براكة  تنتجها حمطات  التي  الكربونية  النبعاثات  من 

تاريخي لدولة الإمارات«.

وكيل دائرة الطاقة: ت�سغيل حمطة براكة 
الثانية عالمة فارقة يف م�سرة الإمارات

•• اأبوظبي -وام: 

وكيل  الرميثي  اأحمد  املهند�س  �شعادة  اأك��د 
الت�شغيل  اأن بدء  اأبوظبي  دائ��رة الطاقة يف 
ال��ت��ج��اري ل��ث��اين حم��ط��ات ب��راك��ة للطاقة 
الإم�����ارات  ن��ه��ج  يج�شد  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة 
الطاقة  مزيج  لتنويع  امل�شتقبلية  وروؤيتها 
ا�شراتيجية  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م  وال������ذي 
الإم���������ارات ل��ل��ح��ي��اد امل���ن���اخ���ي ب��ح��ل��ول عام 
ت�شريحات  يف  ال��رم��ي��ث��ي  وق����ال   .2050
ي�شكل  اليوم  الإع��ان  اإن  املنا�شبة  بهذه  له 
عامة فارقة يف م�شرية الدولة احل�شارية 

مدعاة للفخر والعتزاز ومعلم بارز يف م�شريتنا نحو نظام كهرباء م�شتدام 
ومنخف�س الكربون.

•• دبي-وام:

برئا�شة  التنفيذي  املجل�س  وج���ه 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
موؤ�ش�شة  ب��اإن�����ش��اء  املجل�س،  رئي�س 
متخ�ش�شة ُتعنى بحماية امل�شتهلك 
مقومات  لدعم  العادلة  والتجارة 
بها  تزخر  التي  القت�شادي  النمو 
البيئة القت�شادية يف دبي ل�شمان 
الأعمال،  ون�����ش��ج  وا���ش��ت��ق��رار  من��و 
وجديدة  رائ������دة  ف���ر����س  وت���وف���ري 

لقطاع الأعمال. 
ج��اء ذل��ك خ��ال اج��ت��م��اع املجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي الذي تراأ�شه 
���ش��م��وه اأم�������س، يف ج��ن��اح امل������راأة يف 
اإك�شبو 2020 دبي، بح�شور �شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
نائب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل 
رئي�س ال��وزراء وزير املالية النائب 
التنفيذي،  املجل�س  لرئي�س  الأول 
ح��ي��ث اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ح��زم��ة من 
القطاعات  خمتلف  يف  ال���ق���رارات 
ال�شراتيجية املدرجة على جدول 
باإن�شاء  التوجيه  وي��اأت��ي  الأع��م��ال. 
�شاحب  ل��روؤي��ة  جت�شيداً  املوؤ�ش�شة 

الأعمال  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ف��ك��ري��ة، 
وت����ط����وي����ر جت����رب����ة ال����ت���������ش����وق يف 
املجتمع  تطلعات  لتواكب  الإم���ارة 
اعتمد  ك���م���ا  وال����ع����امل����ي.  امل���ح���ل���ي 
احلد  �شيا�شة  التنفيذي  املجل�س 
م��ن ال��ت��ع��اط��ي وم��ع��اجل��ة الإدم����ان 
تقييم  على  ت�شتند  والتي  دب��ي،  يف 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���اج وال��ت��اأه��ي��ل من 
الإدم�����ان ور���ش��د م��وؤ���ش��رات الأداء 
الأفراد،  بني  التعايف  معدلت  من 
الوقائية  التوعية  برامج  وتكثيف 
املخت�شة،  اجل��ه��ات  م��ع  بال�شراكة 
واأدوار  مل�����ش��وؤول��ي��ات  وف���ق���اً  وذل����ك 
املجتمع  حماية  ل�شمان  اجل��ه��ات 

بكافة فئاته.
وتعتمد اإمارة دبي �شيا�شة الوقاية 
املقومات  كافة  وتوفري  املجتمعية 
والإم��ك��ان��ي��ات للحد م��ن الإدم����ان 
والآث�������ار امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ذل����ك من 
ال�شحية  ال�����ن�����واح�����ي  خم���ت���ل���ف 
والج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ش���ادي���ة، 
املتعافني  دع�����م  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ودجم���ه���م يف امل��ج��ت��م��ع م���ن خال 
تعمل  متكاملة  و�شيا�شات  ب��رام��ج 
�شمن  ومتكينهم  ت��دري��ب��ه��م  ع��ل��ى 

بيئة مائمة لهم.

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
مكانة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة   ، اهلل” 
اأه���م امل��ح��اور الرئي�شة  دب��ي ك��اأح��د 
ل��اق��ت�����ش��اد ال���ع���امل���ي ل ���ش��ي��م��ا يف 
جم���ال ال��ت��ج��ارة والأع���م���ال الذي 
اقت�شاد  لنمو  اأ�شا�شياً  راف���داً  يعد 
ب�شكل مبا�شر  يعتمد  وال��ذي  دب��ي، 
العادلة  وال��ت��ج��ارة  امل��ن��اف�����ش��ة  ع��ل��ى 

تكافوؤ  ت��دع��م  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة 
م�شالح  حماية  و�شمان  الفر�س 
الأع���م���ال وك���ذل���ك ح��م��اي��ة حقوق 
الإمكانات  وت��وظ��ي��ف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك، 
باأ�شلوب  وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال�شتعداد  ي�شمن  متميز  تكاملي 
ل��ل��م��ت��غ��ريات وخ���ل���ق ال���ف���ر����س يف 
القت�شادية”.  القطاعات  خمتلف 
اأهداف  التنفيذي  املجل�س  واعتمد 
احلد  على  �شركز  التي  املوؤ�ش�شة 

وحماية حقوق امل�شتهلكني ويرتكز 
جتربة  خلق  على  اأ�شا�شية  ب�شورة 
ال�شيخ  �شمو  لهم. وقال  ا�شتثنائية 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
التجارة  ق��ط��اع  “ مي��ث��ل  م��ك��ت��وم.. 
ع�شباً رئي�شاً لقت�شادنا، واأ�شواقنا 
وغنية  نوعية  خيارات  تقدم  اليوم 
العامل  اأ���ش��واق  اأ���ش��رع  م��ن  جتعلها 
ونوا�شل  لاأعمال،  وجاذبية  منواً 
ت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ن��ا ال����ري����ادي����ة عرب 

باملناف�شة  ال�����ش��ارة  املمار�شات  م��ن 
وت����وع����ي����ة امل����ن���������ش����اآت ال���ت���ج���اري���ة 
بحقوقهم وواجباتهم، والتاأكد من 
تعزيز الرقابة الذاتية يف املوؤ�ش�شات 
بقوانني  التجارية  املن�شاآت  والتزام 
الكوادر  بتطوير  الأع��م��ال  مزاولة 
امليداين  وال���ت���وا����ش���ل  ال���رق���اب���ي���ة، 
امل��ب��ا���ش��ر م���ع اأ����ش���ح���اب الأع����م����ال، 
ومراجعة وتطوير �شيا�شات حماية 
امللكية  حقوق  وحماية  امل�شتهلكني 

برئا�سة حمدان بن حممد 

املجل�س التنفيذي لإمارة دبي يوجه باإن�ساء موؤ�س�سة حلماية امل�ستهلك والتجارة العادلة
ويل عهد دبي: بروؤية حممد بن را�سد التجارة كانت و�ستظل ع�سبًا رئي�سًا لقت�ساد دبي

تطوير  خ��ال  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  ومبا�شر  وثيق  ب�شكل 
املمار�شات  اأف�شل  بتطبيق  والتزمت  الإماراتي،  ال�شلمي  النووي  الربنامج 
ال��دول��ي��ة واأع��ل��ى معايري اجل���ودة وال�����ش��ام��ة. واأ���ش��ب��ح ال��ربن��ام��ج النووي 
ال�شلمي الإمارات منوذجاً ُيحتذى به على ال�شاحة الدولية لإنتاج الطاقة 
ال�شديقة للبيئة، ويقوم بدور ريادي لتحقيق اأهداف املبادرة ال�شراتيجية 
للحياد املناخي 2050. ونتطلع اإىل م�شاركة جتربتنا مع املجتمع الدويل 
اإ�شافة  اإىل  الأوىل  للمرة  ت�شعى  التي  امل�شوؤولة  ال��دول  دعم  للم�شاهمة يف 
النبعاثات  من  اخل��ايل  الأ�شا�شي  احلمل  كهرباء  من  الوفري  امل�شدر  هذا 

الكربونية ملزيج الطاقة لديها«.
الوليات  ل���دى  ال��دول��ة  �شفري  العتيبة  م��ان��ع  ي��و���ش��ف  م��ع��ايل  ق���ال  ب����دوره 
املتحدة الأمريكية :” بدء الت�شغيل التجاري للمحطة الثانية يف براكة هو 
اإجناز كبري لدولة الإمارات العربية املتحدة، التي تعاونت مع العديد من 

وتخلت  النووي  النت�شار  بعدم  اللتزامات  اأق��وى  طوعي  ب�شكل  الإم���ارات 
عن التخ�شيب املحلي واإعادة معاجلة املواد النووية. كما اأثبتت التفاقية 
الأمريكية ومع  الإماراتية  العاقات  واأك��دت على متانة  الكبرية  مرونتها 
�شركائنا التجاريني ». ويف ذات ال�شياق ، قال جا�شم ح�شني ثابت، الرئي�س 
التنفيذي للمجموعة والع�شو املنتدب يف �شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة 
املنطقة،  النووية يف  باأول حمطة للطاقة  بالفخر  ن�شعر جميعاً  )طاقة(: 
وي�شعدنا يف “طاقة” تقدمي التهنئة اإىل فريق العمل يف موؤ�ش�شة الإمارات 
للطاقة النووية مبنا�شبة بدء الت�شغيل التجاري للمحطة الثانية يف براكة. 
كما اأين فخور اأي�شاً باأن �شركة اأبوظبي للنقل والتحكم )تران�شكو(، التابعة 
قد �شاهمت بدورها يف هذا الإجن��از من خال عملية الربط  “طاقة”  ل� 
منخف�شة  الكهرباء  تو�شيل  ميكن  بحيث  الإم����ارة،  يف  الكهرباء  ب�شبكة 

الكربون من “براكة” اإىل امل�شتخدمني يف اأبوظبي وخارجها.”

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شبح  الإم��ارات��ي  ال�شلمي  ال��ن��ووي  الربنامج  اأن  امل�شوؤولني  من  ع��دد  اأك��د 
منوذجاً يحتذى دولياً لإنتاج الطاقة ال�شديقة للبيئة، حيث يقدم منهجاً 
عن  ف�شًا  الدولة  يف  الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�شمة  خلف�س  �شريعاً 
مواجهة  يف  وامل�شاهمة  ال�شبكات  مرونة  يف  وامل�شاهمة  الطاقة  اأم��ن  تعزيز 
التغري املناخي. وقال �شعادة حمد علي الكعبي، ال�شفري فوق العادة واملفو�س 
لدولة  ال��دائ��م  وامل��ن��دوب  النم�شا،  ل��دى  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
املحطة  ب��روؤي��ة  الذرية.”فخور  للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى  الإم���ارات 
الثانية من حمطات براكة للطاقة النووية تبداأ الت�شغيل التجاري، وتوفر 
كهرباء موثوقة وخالية من النبعاثات الكربونية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة على مدار ال�شاعة وطوال اأيام الأ�شبوع. لقد تعاونت دولة الإمارات 

ال�شركاء الدوليني على مدار العقد املا�شي ل�شمان توفري كهرباء وفرية 
واآمنة وموثوقة وخالية من النبعاثات الكربونية. ويعد الربنامج النووي 
ال�شلمي الإماراتي منوذجاً يحتذى به على �شعيد املجتمع الدويل، حيث 
دولة  يف  الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�شمة  خلف�س  �شريعاً  منهجاً  يقدم 
الإم��ارات، عاوة على تعزيز اأمن الطاقة وامل�شاهمة يف مرونة ال�شبكة، يف 
موازاة قيادة اجلهود الرامية لتحقيق مبادرة الدولة ال�شراتيجية للحياد 
الت�شغيل  ويعد  املناخي«.  التغري  مواجهة  يف  وامل�شاهمة   ،2050 املناخي 
التجاري للمحطة الثانية يف براكة اإجناز يف غاية الهمية خال م�شرية 
�شنوات،   10 اأك��ر من  منذ  الإم��ارات��ي  ال�شلمي  النووي  الربنامج  تطوير 
الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع   123 اتفاقية  توقيع  خالها  �شهدت 
والتي تعترب اأقوى اتفاقية ثنائية للتعاون النووي ال�شلمي يف التاريخ. ومن 
خال التعاون مع كا احلزبني واإدارتني يف الوليات املتحدة، قدمت دولة 

وزير الأعمال والتجارة ال�سكتلندي يزور جامعة هريوت وات دبي ملناق�سة امل�ساريع واإزالة الكربون

�سلطان بن �سليم : دول اأمريكا الالتينية ركيزة اأ�سا�سية لنمو عمليات موانئ دبي العاملية �سراكة عاملية بني »�سيتي« والحتاد 
للطران لتحويل اأعمال وخدمات اخلزينة

•• دبي-الفجر:

للطريان  الحت��اد  �شركة  قبل  من  تفوي�شها  جتديد  عن  “�شيتي”  اأعلنت 
اإىل  الدعم  لها تقدمي مزيد من  �شيتيح  النقد، وهو ما  اإدارة  لتويل مهام 
الحتاد للطريان خال رحلتها الرامية اإىل حتويل اأعمال اخلزينة لديها، 
مما �شي�شاعدها على النتقال مبهام الأمتتة والتحول الرقمي وكفاءة الأداء 
العام اإىل امل�شتوى التايل. وبف�شل هذه ال�شراكة، �شتحظى الحتاد للطريان 
من خال  “�شيتي”  ل�  باإمكانية ال�شتفادة من القدرات الرقمية الوا�شعة 
والت�شويات،  والتح�شيات  واملدفوعات  ال�شيولة،  واإدارة  العامل  املال  راأ�س 
بالإ�شافة اإىل العمل عن كثب مع خمترب “�شيتي” لابتكار لتطبيق عدد 
من احللول الرقمية املبتكرة يف اإدارة اخلزينة با�شتخدام تقنية قائمة على 
اأن  اإىل  الإ�شارة  . وجتدر  التطبيقات  وواجهة برجمة  ال�شطناعي  الذكاء 
الأكر  اجلديدة  ال��ق��درات  من  ت�شخريعدد  من  متّكنت  للطريان  الحت��اد 
كفاءة وفاعلية با�شتخدام تقنيات اأمتتة العمليات الروبوتية والتعلم الآيل 
يف  الرقمي  لابتكار  الداخلي  خمتربها  خال  من  ال�شطناعي  والذكاء 
الب�شري،  التدخل  �شاعة من  �شاهم يف توفري73،000  2021، مما  عام 
مما يعك�س م�شتوى عالياً من مزايا الإنتاجية، وهو النهج الذي �شتوا�شل 
ت�شتك�شف  جهتها  م��ن  ال�����ش��راك��ة.  اإط��اره��ذه  يف  وات��ب��اع��ه  تطبيقه  ال�شركة 
الحتاد الفر�س املواتية لر�شيخ ريادتها العاملية يف جمال اخلدمات املالية 
التعاون عن كثب مع فريق  وذل��ك من خال  الطريان،  امل�شتدامة لقطاع 
احلوكمة البيئية والجتماعية واحلوكمة املوؤ�ش�شية يف “�شيتي«. وقال اآدم 
بوقديدة، الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون املالية مبجموعة الحتاد للطريان، 
“تلتزم الحتاد بتحفيز البتكاروتطوير اأف�شل املمار�شات العاملية، وتبحث 
التقنيات  وتبني  ل�شتخدام  الأن�شب  الفر�س  با�شتمرارعن  املالية  فرقنا 

اجلديدة من اأجل اإدخال مزيد من التطويرعلى عملياتنا.

عمائنا.  م��ع  التفاعل  على  اأك��رب 
وقد اأتاحت املن�شات الرقمية التي 
مت اإطاقها التوا�شل مع العماء، 
احلجوزات  اإج���راء  من  ومتكينهم 
وتلقي  ال��ت��ج��اري  التمويل  وطلب 

الكثري من اخلدمات امل�شافة«.

تلبي تطلعاتهم. لذا، وعو�شاً عن 
اللتزام باخلدمات الأ�شا�شية التي 
ال�شحنات،  وتعقب  مناولة  ت�شمل 
اخلدمات  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  وا���ش��ل��ن��ا 
تف�شي  ب���ع���د  ل����ش���ي���م���ا  ال���رق���م���ي���ة 
اجلائحة، الأمر الذي اأتاح لنا قدرة 

3.5 تريليون دولر من الب�شائع 
ع��رب موانئنا  ع��ام  ك��ل  تنقل  ال��ت��ي 
 400 ي�شاوي  وهذا  العامل.  حول 
األف دولر من الب�شائع كل �شاعة. 
�شمان  ع��ل��ي��ن��ا  ذل�����ك،  ���ش��ب��ي��ل  ويف 
ت��زوي��د ال��ع��م��اء ب��اخل��دم��ات التي 

•• دبي- وام:

ا�شتعر�س �شعادة �شلطان بن �شلّيم، 
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
دبي  م���واينء  ملجموعة  التنفيذي 
تر�شيخ  يف  املجموعة  دور  العاملية، 
عاملي  جت���اري  كمركز  دب��ي  مكانة 
ذل��ك على �شا�شل  وت��اأث��ري  رائ���د، 

التوريد العاملية.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال م�������ش���ارك���ت���ه يف 
يف  ن��اج��ح  “منوذج  ب��ع��ن��وان  جل�شة 
فعاليات  ���ش��م��ن  التجارة”،  من��و 
ثاين اأيام املنتدى العاملي لاأعمال 
بن�شخته  الاتينية  اأمريكا  ل��دول 
الرابعة الذي تنظمه غرفة جتارة 
 2020 اإك�شبو  مع  بالتعاون  دبي 

دبي.
واأك����د ���ش��ع��ادت��ه؛ ح��ر���س دب���ي على 
بالعتماد  م�����ش��رية من��وه��ا  ت��ع��زي��ز 
ذلك،  ���ش��ب��ي��ل  ال���ت���ج���ارة، ويف  ع��ل��ى 
ركزت الإم��ارة على م�شاريع البنى 
واإن�شاء  امل��راف��ق  وت�شييد  التحتية 

وتو�شعة املرافئ.
اأم���ري���ك���ا  دول  ت�������ش���ك���ل   “ وق��������ال 

طبيعة  مع  ين�شجم  ومبا  والنقل. 
لت�شمل  ت���غ���ريت  ال���ت���ي  ع��م��ائ��ن��ا 
وحول  التوريد”.  �شل�شلة  ك��ام��ل 
بي  “دي  ا���ش��ت��ث��م��ارات  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
الاتينية  اأمريكا  دول  يف  ورلد” 
�شلطان  ق��ال  ال��ك��اري��ب��ي،  ومنطقة 
ب��ي ورلد  “ ب���داأت دي  �شلّيم..  ب��ن 
واليوم  للموانئ،  كم�شغل  العمل 
اأ���ش��ح��ت امل��ج��م��وع��ة م�����زوداً رائ����داً 
والعمليات  اللوج�شتية  للخدمات 
من  وغريها  املوانئ  يف  الت�شغيلية 
امل�����ش��اف��ة ع��رب �شا�شل  اخل��دم��ات 
كفاءة  تعزيز  �شبيل  ويف  التوريد. 
وفاعلية �شا�شل التوريد، حر�شت 
ال�شتثمار يف  على  ورلد‘  بي  ’دي 
العامل،  ح��ول  امل��وان��ئ  م��ن  العديد 
والنخراط يف الأن�شطة الداخلية 
الب�شائع  ان��ت��ق��ال  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 

ب�شا�شة عرب املرافئ«.
“ ق���ام���ت م������واينء دبي  واأ�����ش����اف 
ال���ع���امل���ي���ة مب���ن���اول���ة ح������وايل 75 
م��ل��ي��ون ح��اوي��ة ح���ول ال���ع���امل، اأي 
اإجمايل  م���ن   11% ي���ق���ارب  م���ا 
ت�شاوي  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

لنمو  م��ه��م��ة  رك����ي����زة  ال��ات��ي��ن��ي��ة 
عملياتنا، حيث بداأنا العمل يف عام 
جمهورية  م��ن  ان��ط��اق��اً   2002
كان  ال���واق���ع،  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان، ويف 
ميناء �شحن هناك غري ذي اأهمية، 
الأمر الذي تطلب منا الكثري من 
ل��ت��ط��وي��ره، ون��ح��ن �شعداء  ال��ع��م��ل 
امليناء جزءاً من  للغاية بكون هذا 

املوانئ التي نديرها«.
واأ�����ش����اف “ ن��ح��ر���س يف م����واينء 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ال���ت���ي تلبي  امل��ن��اط��ق واخل����دم����ات 
عمائنا  وت���وق���ع���ات  اح���ت���ي���اج���ات 
ولذا  للنمو.  اأو�شع  اآفاقاً  ومتنحنا 
اأمريكا  يف  م����ت����واج����دون  ف��ن��ح��ن 
جمهورية  ذل��ك  يف  مب��ا  الاتينية 
�شانتو�س  يف  ال����دوم����ي����ن����ي����ك����ان 
والبريو.  والأرج��ن��ت��ني  ب��ال��ربازي��ل 
املجموعة  ت����دي����ر  ت�������ش���ي���ل���ي  ويف 
مرفاأين وعمليات تعترب الأكرب يف 
ويف  اللوج�شتية،  اخلدمات  جمال 
اأكرب  اأي�����ش��اً  م��وان��ئ ال��ب��ريو، ندير 
ع��م��ل��ي��ات يف جم�����الت اخل���دم���ات 
والتوزيع  والتخزين  اللوج�شتية 

•• دبي-الفجر: 

اإ���ش��ت��ق��ب��ل��ت ج��ام��ع��ة ه���ريي���وت وات 
، وزي��ر الأعمال  اإي��ف��ان ماكي  دب��ي 
يف  وامل�شاريع  وال�شياحة  والتجارة 
اجلامعي  ح��رم��ه��ا  يف   ، ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا 
التقى  ل��ل��م��ع��رف��ة.  دب���ي  يف جم��م��ع 
ملناق�شة  ب��ق��ي��ادة اجل��ام��ع��ة  ال��وزي��ر 
لت�شريع  ال���ت���ع���اون  اأوج������ه  وب���ح���ث 
حت��ق��ي��ق اأج�����ن�����دة ال����ش���ت���دام���ة يف 
اململكة املتحدة والإم��ارات العربية 
امل�شركة  وامل���������ش����ال����ح  امل����ت����ح����دة 
الزيارة  كانت  وامل�شاريع.  لاأعمال 
جولة  يت�شمن  برنامج  من  ج��زًءا 
للجامعة  التابع  البتكار  مركز  يف 
اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املوؤ�ش�شات  ج��ن��اح  و 
التطورات  اآخ����ر  ح���ول  م��ن��اق�����ش��ات 
م���ن م���رك���ز اب��ت��ك��ار اأب���ح���اث اإزال�����ة 
ال�شناعية  الأن�شطة  من  الكربون 
ال�شيد  �شرح  وق��د   .)IDRIC(
ال����وزي����ر ع���ل���ى ه���ام�������س ال����زي����ارة: 
“كانت زيارة حرم جامعة هرييوت 
وثاقبة  ملهمة  ال��ي��وم  دب��ي  يف  وات 
فيما يتعلق باإحراز تقدم يف فر�س 
التعاون وبالأخ�س فى الطموحات 
للو�شول  البلدين  ب��ني  امل�شركة 

ل�شافى الإنبعاثات ال�شفرية.«
�شبكة  ا�شكتلندا  “متتلك  واأ���ش��اف 
دولية من موؤ�ش�شات التعليم العايل 
وجامعة  ال���ع���امل���ي  امل�����ش��ت��وى  ذات 
طليعة  يف  ُت����ع����د  وات  ه����ريي����وت 

اجلامعة  وق���ي���ادة  ال���وزي���ر  ن��اق�����س 
اآخر التطورات يف IDRIC ، وهو 
للبحث  ب��ري��ط��اين ج���دي���د  م���رك���ز 
و�شناع  ال�شناعة  يدعم  والبتكار 
الكربون  اإزال����ة  ت�شريع  يف  ال��ق��رار 
من الأن�شطة ال�شناعية. وحتدثوا 
ا عن كيفية توافق عمل املركز  اأي�شً
والبيئية  الهند�شية  امل��ج��الت  يف 
اململكة  اأه���������داف  م����ع  وال���ت���ق���ن���ي���ة 
املتحدة والإمارات العربية املتحدة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  يف  ل��اإ���ش��ت��ث��م��ار 
واإقت�شاد الهيدروجني لدعم اإزالة 

الكربون من الأن�شطة ال�شناعية.
ت��ع��د امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة والإم������ارات 
العربية املتحدة �شريكني جتاريني 
رئ��ي�����ش��ي��ني ، ح��ي��ث ت��ع��د الإم������ارات 
العربية املتحدة اأكرب �شوق ت�شدير 
للمملكة املتحدة يف ال�شرق الأو�شط 
وحتل فى املرتبة 13 على م�شتوى 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  العامل. 
ا طريق الدخول اإىل دول  هي اأي�شً
للمملكة  بالن�شبة  الأخرى  اخلليج 
موقًعا  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم�����ا  امل����ت����ح����دة 
قامت  ل���ل���ت���ج���ارة.  ا����ش���رات���ي���ج���ًي���ا 
الربيطانية  الأع���م���ال  جم��م��وع��ة 
بتجارة متبادلة للخدمات وال�شلع 
18.2 مليار  بني الدول باإجماىل 
املنظمة  تتوقع  اإ�شرليني.  جنيه 
ا اأن يرتفع هذا الإجمايل اإىل  اأي�شً
25 مليار جنيه اإ�شرليني يف عام 

.2022

ا  اأي�شً وح�شرت  الطاب.  جمل�س 
ماروتو  مر�شيد�س  ال��ربوف��ي�����ش��ور 
)ال�شتدامة  امل��دي��ر  نائب   ، فالري 
اأبحاث  م��رك��ز  ورئ��ي�����س  ال��ع��امل��ي��ة( 
وابتكار اإزالة الكربون ال�شناعي يف 

.)IDRIC( اململكة املتحدة
ال���وزي���ر ج���ن���اح الأع���م���ال  ك��م��ا زار 
 ، دب����ي  وات  ه���ريي���وت  ج��ام��ع��ة  يف 
ريادة  لدعم  خم�ش�س  مكان  وه��و 
النا�شئة  وال�������ش���رك���ات  الأع�����م�����ال 

اإدن�����ربة لاأعمال  ك��ل��ي��ة  ق��ب��ل  م���ن 
)EBS(. ي�شمل اجلناح م�شاحات 
مكتبية  ومن�شاآت   ، م�شركة  عمل 
بالإ�شافة   ، ع���ر����س  وم��ن��ط��ق��ة   ،
وال���ن���دوات  ل��ل��ت��دري�����س  غ����رف  اإىل 
للتعليم  ���ا  خ�������ش���ي�������شً م�������ش���م���م���ة 
جناح  ت�����ش��م��ي��م  مت  ال���ت���ن���ف���ي���ذي. 
البتكار  ب��ه��دف حت��وي��ل  الأع���م���ال 
لدفع  جتارية  فر�س  اإىل  البحثي 
والتجارة.  ال��داخ��ل��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار 

املدير ، التعلم والتعليم ؛ د. ماثيو 
التنفيذي  الرئي�س   ، �شوكوماران 
بول  ال���ربوف���ي�������ش���ور  ؛  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
هوبكن�شون ، رئي�س م�شارك ، كلية 
اإدنربة لاأعمال ؛ كرمية حماين ، 
والتاأثري  ال�شتدامة  جلنة  رئي�س 
 )SSIMCO( الج���ت���م���اع���ي 
املعرفة  لتبادل  الأكادميي  والقائد 
هرييوت  ج��ام��ع��ة  يف   )CESC(
رئي�س   ، ع���زي���ر  ���ش��ي��د  ؛  دب����ي  وات 

الإ���ش��ت��ث��م��ار ال��داخ��ل��ي وال��ت��ج��ارة ؛ 
يلعب IDRIC و جناح املوؤ�ش�شات 

دوًرا رئي�شًيا يف دعم هذه اجلهود«
خ��ال ال��زي��ارة ، ق��ام اإي��ف��ان ماكي 
بجولة يف مرافق اجلامعة والتقى 
يف  القيادة  فريق  برفقة  بالطاب 
جامعة هرييوت وات دبي ، مبا يف 
اأودونوفان  تادج  الربوفي�شور  ذلك 
الأكادميية  القيادة   ، املدير  ، نائب 
نائب   ، نورثواي  فاني�شا  ال�شيدة  ؛ 

لدعم البتكار وال�شتدامة. قدمت 
زيارة الوزير ماكي فر�شة ملناق�شة 
ط���م���وح���ات اجل���ام���ع���ة واأه���داف���ه���ا 
ن��ح��و ���ش��ايف ال�����ش��ف��ر ودع����م م�شار 
حكومتي اململكة املتحدة والإمارات 
الكربون  لإزال���ة  املتحدة  العربية 
هرييوت  جامعة  اإن  وال�شتدامة. 
وات كموؤ�ش�شة تعليمية عاملية قادرة 
تتناول  التي  البحوث  اإج���راء  على 
حت���دي���ات ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة ودفع 

دف���ع اأج��ن��دة ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة اإىل 
اأبحاثها الرائدة  الأمام من خال 
وف��ر���س ال�����ش��راك��ة والب��ت��ك��ارات يف 
جم����ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.« واأ����ش���اف 
ال��ربوف��ي�����ش��ور ت����ادج اأودون����وف����ان ، 
الأكادميية  ال��ق��ي��ادة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
 ، دب����ي  وات  ه���ريي���وت  ج��ام��ع��ة  يف 
بالوزير  ال���رح���ي���ب  “ي�شعدنا 
اجلامعي  حرمنا  يف  م��اك��ي  اإي��ف��ان 
مرافقنا  اأح����دث  وع��ر���س  دب���ي  يف 
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املال والأعمال

 10 اإجنازات يف اأقل من عام ون�سف العام 

براكة.. ق�سة جناح ايجابية جماعية حمليا وعامليا

لزيادة التعاون القت�سادي وا�ستعرا�ش الفر�ش ال�ستثمارية

غرفة عجمان تنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الأ�ستوين

جمل�س �ساحية الرحمانية بال�سارقة يبحث مع هيئة كهربا ومياه ال�سارقة تعزيز الرت�سيد 

مبادرات التوطني بهدف خلق فر�س وظيفية جديدة ملواطني الدولة ودعم 
الروؤ�شاء  اأ�شاد  اآخر،  امل�شريف. من جانب  القطاع  الوطنية يف  املواهب  تنمية 
ال�شاملة  القت�شادي  الدعم  خلطة  الوا�شعة  بالتدابري  للبنوك  التنفيذيون 
القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  و�شمحت  كوفيد-19  جائحة  لتداعيات  وامل��وّج��ه��ة 
املح�ّشنة للم�شرف املركزي باإكمال املرحلة الأوىل من ا�شراتيجية ال�شحب 
امل�شرف  واأ�شار   .2021 العام  نهاية  ب�شا�شة مع  الدعم  التدريجي خلطة 
التدريجي خلطة  ال�شحب  الثانية من ا�شراتيجية  اأن املرحلة  اإىل  املركزي 
التدابري  من  العديد  و�شتظل   ،2022 العام  منت�شف  يف  �شتنتهي  الدعم 

الأخرى التي تدعم التعايف �شارية يف الوقت احلايل. واأكد امل�شرف املركزي 
اأنه يراقب عن كثب تطورات الو�شع القت�شادي على م�شتوى العامل، وهو 
خالد  معايل  و���ش��ّرح  الأم���ر.  ل��زم  اإذا  اإ�شافية  تدابري  لتخاذ  ا�شتعداد  على 
حممد بالعمى، حمافظ م�شرف الإمارات املركزي، قائا.. يهدف امل�شرف 
الإم������ارات، ح��ي��ث يتمّثل  ل��دول��ة  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  تناف�شية  دع���م  اإىل  امل��رك��زي 
امل�شريف  القطاع  دفع  اإىل  الدولة  يف  العاملة  البنوك  مع  امل�شرك  طموحنا 
الإماراتي لي�شبح �شمن الأف�شل على م�شتوى العامل، وهو ما مت مناق�شته 

خال اجتماعنا اليوم مع الروؤ�شاء التنفيذيني.

•• اأبوظبي-وام:

م�شرف  حم��اف��ظ  التميمي  بالعمى  ���ش��امل  حممد  خ��ال��د  م��ع��ايل  ا�شت�شاف 
العاملة يف  للبنوك  التنفيذيني  الروؤ�شاء  املركزي  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
دولة الإمارات. ويهدف الجتماع الذي ُينّظم ب�شكل ربع �شنوي اإىل تعزيز منو 
التنفيذيون  املركزي والروؤ�شاء  القطاع امل�شريف يف الدولة. وناق�س امل�شرف 
للبنوك العاملة يف الدولة التعايف القت�شادي العاملي والإماراتي خال عام 
2021، والتوقعات لعام 2022. كما �شّلط امل�شرف املركزي ال�شوء على اأهم 

•• اأبو ظبي-وام:

ت�����ش��ك��ل جت����رب����ة حم����ط����ات ب���راك���ة 
ق�شة  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
التعاون  خ��ال  م��ن  ايجابية  جن��اح 
املثمر والعمل اجلماعي مع العديد 
املختلفة،  واجل��ه��ات  املنظمات  م��ن 
وك����ان ل��ت��ع��اون م��وؤ���ش�����ش��ة الإم�����ارات 
ال�شركاء  كافة  النووية مع  للطاقة 
يف  اأ�شا�شيا  عامًا  املعنية  واجلهات 
�شلمي عاملي  ن��ووي  برنامج  تطوير 

امل�شتوى تفخر به الإمارات.
موؤ�ش�شة  اأ���ش��درت��ه  تقرير  واأظ��ه��ر 
الإمارات للطاقة النووية اأن الهيئة 
راجعت  النووية  للرقابة  الحتادية 
اأكر من 15 األف �شفحة من طلب 
الت�شغيل  رخ�����ش��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
قبل منحها للمحطة الأوىل يف عام 
 .2021 ع��ام  يف  والثانية   2020
اأكر  الآن  حتى  الهيئة  اأج��رت  كما 
360 عملية تفتي�س يف براكة  من 
امل��ح��ط��ة لكافة  ا���ش��ت��ي��ف��اء  ل�����ش��م��ان 
امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ، ك��م��ا مت 
براكة  يف  م��راج��ع��ة   44 ا���ش��ت��ك��م��ال 
كالرابطة  دوليني  خ��رباء  قبل  من 
العاملية النوويني والوكالة الدولية 

•• ال�صارقة-الفجر:

الرحمانية  �شاحية  جمل�س  بحث 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
وال��ق��رى خ���ال اج��ت��م��اع م�شرك 
م����ع ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه وغ����از 
الأدوار  ت��ك��ام��ل  ف��ر���س  ال�����ش��ارق��ة 
ل��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ر���ش��ي��د يف 
ا���ش��ت��ه��اك ال���ط���اق���ة ع�����اوة على 

ال�شتخدام الر�شيد للموارد.
وت���ن���اول الج��ت��م��اع ف��ر���س توعية 
واٍع  اتباع منط حياة  املجتمع على 
الكهرباء  ا�شتهاك  يف  وم�����ش��وؤول 
واملياه اإ�شافة اإىل تعزيز ح�شيلتهم 

املعرفية حول اأحدث التقنيات.
ج����اء ذل����ك خ����ال زي������ارة جمل�س 
�شاحية الرحمانية برئا�شة �شعادة 
اأح��م��د ع��ب��داهلل امل��ط��رو���ش��ي رئي�س 
املجل�س ملقر الهيئة يرافقه كا من 
ماجد اأحمد ال�شام�شي نائب رئي�س 
املجل�س وعبداهلل عي�شى احلمادي 
الرحمانية  �شاحية  جمل�س  ع�شو 
وخمي�س خليفة ال�شويدي م�شوؤول 

جمل�س �شاحية الرحمانية
املهند�شة  ال��وف��د  ا�شتقبلت  ف��ي��م��ا 
الر�شيد  ادارة  مدير  جمعه  غ��اده 
رئ���ي�������س ق�شم  امل���ح�������ش���ار  واأح����م����د 
مراقبة ال�شتهاك و�شيف النقبي  

الطاقة  م����ن  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����ش��دي��ق��ة 
براكة  وت���ع���د حم���ط���ات  ال���ن���ووي���ة. 
رئي�شيا  م�شاهما  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
للدولة  املناخي  احل��ي��اد  م��ب��ادرة  يف 
اأكرب  تعترب  كما   ،2050 بحلول 
ال�شديقة  للكهرباء  منفرد  م�شدر 
براكة  وت���وف���ر  امل��ن��ط��ق��ة  يف  للبيئة 
توفر %25 من احتياجات الدولة 
األف   570 ت��ك��ف��ي  ال��ك��ه��رب��اء  م���ن 

منزل �شنوياً.
اإماراتي   2000 من  اأك��ر  اأن  كما 
ب���راك���ة على  ����ش���ارك���وا يف م�������ش���روع 
املا�شية.  ال��ع�����ش��ر  ال�����ش��ن��وات  م���دي 
األ������ف وظيفة  م����ن  اأك������ر  وه����ن����اك 
لقطاع  امل�شتقبليني  القادة  لتطوير 
امل�شارات  م���ن  وال���ع���دي���د  ال���ط���اق���ة 
املهنية اجلديدة لل�شباب الإماراتي 
اأ�شحاب الكفاءات، كما تدعم براكة 
عالية  ج��دي��دة  �شناعية  ق��ط��اع��ات 
الطريق  ب���راك���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة، ومت��ه��د 
لتطوير م�شادر اأخرى للطاقة ذات 
مثل  منخف�شة  كربونية  انبعاثات 

الهيدروجني الأخ�شر.

الهيئة  وت���ن���اول���ت   . ال���ش��ت��ه��اك 
قيامها  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م��ب��ادرت��ه��ا 
�شاحية  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
الرحمانية يف قيام بركيب اأجهزة 
املتعففة  الأ���ش��ر  ل�شريحة  تر�شيد 
اخت�شا�س  اأح����ي����اء  يف  ال���ق���اط���ن���ة 
ال�شاحية دون حت�شيل ر�شوم منها 
يف   امل�شرك  ال�شهام  من  انطاقا 
املالية  الأع��ب��اء  م��ن  ج��زء  تخفيف 
فر�س  ت���ع���زي���ز  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��م 

العي�س الكرمي.

 2021 اإبريل  �شهد  فيما  الوقود، 
الأول  ال��ت��ج��اري  الت�شغيل  اإع����ان 
وبدء  ب���راك���ة  يف  الأوىل  للمحطة 
اإنتاج الطاقة الكهربائية ال�شديقة 
2021، حققت  للبيئة. ويف يوليو 
 100 ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم�����ارات 
براكة.  يف  اآمنة  عمل  �شاعة  مليون 
 2021 اأغ�����ش��ط�����س  ���ش��ه��ر  و���ش��ه��د 
الثانية  للمحطة  الت�شغيل  ب��داي��ة 

يف براكة.
�شبتمرب2021،  ���ش��ه��ر  و����ش���ه���د 
رب��ط ث��اين حم��ط��ات ب��راك��ة ب�شبكة 
فيما  الأوىل،  ل���ل���م���رة  ال���ك���ه���رب���اء 
اكتملت الأعمال الإن�شائية للمحطة 
ب���راك���ة خ���ال نوفمرب  ال��ث��ال��ث��ة يف 
 ،2021 دي�شمرب  2021.وخال 
العام  املدير  اطلع رافائيل غرو�شي 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة 
التقدم  على  للدولة  زي��ارت��ه  خ��ال 
 24 ب����راك����ة.وال����ي����وم  اجل�������اري يف 
عن  الإع������ان  مت  مار�س2022، 
الت�شغيل التجاري للمحطة الثانية 
الكهرباء  اإنتاج  وت�شاعف  براكة  يف 

ومياه  كهرباء  هيئة  برامج  خ��ال 
يف  وا�شراتيجيتها  ال�شارقة  وغ��از 

هذا املجال .
اأجهزة  ت��وف��ري  الج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
لا�شر  امل��ي��اه  ا�شتهاك  لر�شيد 
ال�شاحية  اأه������ايل  م���ن  امل��ت��ع��ف��ف��ة 
انطاقا من ال�شراكة الرامية اإىل 
م��ن خال  الأ���ش��ر  تلك  دور  تعزيز 
املياه  ك�شنابري  مل��ع��دات  امتاكها 
املوفر يف ا�شتهاك املياه مما يقلل 
التكلفة املالية ال�شهرية من حجم 

ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة. واأجن�����زت �شركة 
ك��م من   952 ي��ع��ادل  م��ا  تران�شكو 
خطوط النقل الهوائية لربط براكة 
الدولة،كما  يف  ال��ك��ه��رب��اء  ب�شبكة 
يف  اأبوظبي  البيئة-  هيئة  تعاونت 
لل�شعاب  م�شتوطنة   7300 زراع��ة 
 22300 زراع��ة  واإع���ادة  املرجانية 
امتداد  على  املرجانية  ال�شعاب  من 
حمطات  ���ش��م��ال  م����را  ك��ي��ل��و   17

براكة.
ال�شلمي  النووي  الربنامج  و�شجل 
منذ  اإجن����������ازات   10 الإم�������ارات�������ي 
مار�س  وح���ت���ى   2020 دي�����ش��م��رب 
 2020 اجل������اري، ف��ف��ي دي�����ش��م��رب 
و�شلت املحطة الأوىل اإىل 100% 
يناير  ويف  الإنتاجية،  طاقتها  م��ن 
امل�شتقلة  امل��راج��ع��ة  اأك���دت   ،2021
للرابطة النووية العاملية للم�شغلني 
الثانية  املحطة  جاهزية  النوويني 

يف براكة لبدء الت�شغيل.
اأ�شدرت   ،2021 م��ار���س  وخ���ال 
ت�شغيل  ال��ن��ووي��ة رخ�����ش��ة  ال��رق��اب��ة 
حتميل  وب�������دء  ال���ث���ان���ي���ة  امل���ح���ط���ة 

حم���ا����ش���ر م����ن ال��ه��ي��ئ��ة . وج����رى 
خ���ال الج��ت��م��اع امل�����ش��رك تناول 
الدور الذي يقع على عاتق جمل�س 
ا�شتقبال  يف  ال��رح��م��ان��ي��ة  �شاحية 
تنظيم  يف  وامل�����ش��ارك��ة  املحا�شرين 
امل��ح��ا���ش��رة وال���ربام���ج ال��ت��ي متثل 
منطقة  م��ن  املجتمع  ل��دى  اأهمية 
ال���ق���ي���ام ب������دور جم��ت��م��ع��ي ع����اوة 
الر�شيد  اإدارة  فر�س  تناول  على 
ب��ت��ن��ظ��ي��م احل���م���ات وال���ت���ي تعنى 
من  يف  والر�شيد  التوعية  بن�شر  

حر�س  ومدى  العمال.،  ممار�شة 
منطقة عجمان احلرة على توفري 
بيئة اأعمال تت�شم باملرونة و�شرعة 
اجن���از امل��ع��ام��ات. وق��دم��ت دائرة 
حول  ع��ر���س  ال�شياحية  التنمية 
ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ت���ط���ور  م����دى 
ال�شنوات  خ��ال  وخا�شة  ل��اإم��ارة 
ال�شابقة بدعم ومتابعة من القيادة 
لإبراز  ال��دائ��رة  وجهود  الر�شيدة، 
املعامل ال�شياحية يف اإمارة عجمان، 
الإ�شراتيجية  اخل��ط��ط  وو���ش��ع 
للرويج ال�شياحي حملياً واإقليمياً 
ال�شتعرا�س  وت����ن����اول  ودول�����ي�����اً، 
المارة  ال�شياحي يف  القطاع  تنوع 
وال����������راث،  وال�����ف�����ن  “الثقافة 
الريا�شة  ال���ت�������ش���وق،  ال���رف���ي���ه، 
البيئية  وال�����ش��ي��اح��ة  وامل���غ���ام���رة، 
وال�شياحة  الأع�����م�����ال  و����ش���ي���اح���ة 
العر�س  ت��ن��اول  كما  العاجية”، 
“م�شفوت،  م��ن��اط��ق  ح����ول  ن��ب��ذة 
به  تتميز  وم��ا  الزوراء”  امل��ن��ام��ة، 

من مقومات �شياحية.
ه������ذا وق�������دم ال����وف����د الإ�����ش����ت����وين 
اإ�شتعرا�س حول جمال تكنولوجيا 
التدوير،  اإع��ادة  وجمال  املعلومات 
وفر�س ال�شتثمار املتاحة واأهمية 
ال����ت����ع����اون وت�����ب�����ادل اخل��������ربات يف 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����ايل 
و�شمل  ه�����ذا  ال����ت����دوي����ر.  واإع���������ادة 
امللتقى جل�شة للتعارف والتوا�شل 
وتبادل الأف��ك��ار واخل��ربات وبحث 
ال�شراكات  التعاون وتكوين  فر�س 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  م���ن�������ش���اآت  ب����ني 
م����ن ال���ط���رف���ني واإم���ك���ان���ي���ة عقد 
واإ�شتعرا�س  املحتملة،  ال�شفقات 
التي  ال�شتثمارية  الفر�س  لب��رز 

ميلتكها البلدين.

•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
الأع������م������ال  “ملتقى  ع����ج����م����ان 
بهدف  ال�شتوين”،  الإم����ارات����ي 
وال�شراكة  ل��ل��ت��ع��اون  اآف������اق  ف��ت��ح 
البلدين  ب���ني  اخل�����ربات  وت���ب���ادل 
البينية،  ال��ت��ج��ارة  ح��ج��م  وزي�����ادة 
واإيجاد من�شة لتعزيز التعاون بني 
اأ�شحاب العمال وت�شليط ال�شوء 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  اب���رز  ع��ل��ى 
واملقومات القت�شادية يف البلدين. 
غرفة  ج��ه��ود  �شمن  امللتقى  ي��اأت��ي 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان لتعزيز 
ت��ع��اون��ه��ا الق��ت�����ش��ادي م��ع ال���دول 
امل�شاركة يف معر�س اإك�شبو 2020 
توا�شل مبا�شرة  قنوات  وفتح  دبي 
الع��م��ال يف عجمان  اأ�شحاب  ب��ني 

ونظرائهم من الدول.
ح�������ش���ر امل���ل���ت���ق���ى ال�������ذي ع���ق���د يف 
ف��ن��دق ف��ريم��ون��ت ع��ج��م��ان �شعادة 
غرفة  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شامل 
اأحمد  اهلل  عبد  و���ش��ع��ادة  عجمان، 
احل������م������راين، م����دي����ر ع������ام دائ������رة 
بعجمان  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
عام  ال�شويدي مدير  علي  و�شعادة 
وحممد  احل���رة،  عجمان  منطقة 
التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن��اح��ي  ع��ل��ي 
والعاقات  التجارة  تنمية  لقطاع 
وعدد  عجمان،  غرفة  يف  الدولية 
احلكومية  اجل��ه��ات  م�شوؤويل  م��ن 
التنمية  “دائرة  عجمان  اإم��ارة  يف 
الق���ت�������ش���ادي���ة ب���ع���ج���م���ان، دائ�����رة 
بعجمان،  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل�����رة، مدينة 
احلرة”  الإع�����ام�����ي�����ة  ع���ج���م���ان 
العمال  اأ�شحاب  من  وجمموعة 

اأ�شحاب  مُتكن  متكاملة  وخدمية 
اعمالهم  ت��ط��وي��ر  م���ن  الع����م����ال 
اأن  ال����ع����ر�����س  ومن�����وه�����ا، واأ�������ش������ار 
عجمان ت�شم  اأكر من 38500 
 ،2021 ال����ع����ام  خ�����ال  م���ن�������ش���اأة 
ال�شناعة  قطاع  م�شاهمة  وبلغت 
البناء  %19 وق��ط��اع  ب��اأك��ر م��ن 
 19% ب����اأك����ر م����ن  وال��ت�����ش��ي��ي��د 
وقطاع اجلملة والتجزئة مبا يزيد 
%17 والقطاع العقاري مبا  عن 
املحلي  ال��ن��اجت  %12من  ي��ق��ارب 
 ،2020 الج��م��ايل خ���ال ال��ع��ام 
عجمان  اإم���ارة  اأن  العر�س  واأ���ش��ار 
قطاعات  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
وال�شياحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ش��ن��اع��ة 

ب�شكل مبا�شر. 
عجمان   م��ن��ط��ق��ة  واإ����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
املتوفرة  التناف�شية  امل��زاي��ا  احل��رة 
اأكر  ت�شم  بحيث  للم�شتثمرين، 
من 9000 من�شاأة متثل خمتلف 
القطاعات، كما تناول ال�شتعرا�س 
�شهولة  ل�شمان  املبذولة  اجل��ه��ود 

وف���د جمهورية  ت��راأ���س  وال��ت��ج��ار. 
�شافي�شار  اإرك���ي  م��ع��ايل   اإ�شتونيا 
وزير البيئة يف جمهورية اإ�شتونيا، 
و����ش���ع���ادة ج����ان ري���ن���ه���ول���د  �شفري 
الدولة،  ل���دى  اإ���ش��ت��ون��ي��ا  ج��ه��وري��ة 
وع�������دد م����ن م���������ش����وؤويل اجل���ه���ات 
من  العمال  واأ�شحاب  احلكومية 

جمهورية اإ�شتونيا. 
�شعادة  رح���ب  امل��ل��ت��ق��ى  م�شتهل  يف 
غرفة  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شامل 
ع��ج��م��ان ب��احل�����ش��ور، واأك������د على 
اأهمية “ملتقى الأعمال الإماراتي 
ال�شتوين” وت�شليطه ال�شوء على 
القت�شادية  املقومات  واأب���رز  اأه��م 
املتاحة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وال��ف��ر���س 
م�شوؤويل  ب��ح�����ش��ور  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
بال�شاأن  املعنية  اجلهات احلكومية 
بقطاعات  للتعريف  الق��ت�����ش��ادي 
وال�شياحة  وال��ت��ج��ارة  “ال�شناعة 
والت�شييد  وال���ب���ن���اء  وال����ع����ق����ارات 
وغريها”،  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����ش��ح��ة 
القوية  العاقات  ظل  يف  وخا�شة 

اإ�شتونيا  �شفري جهورية  رينهولد  
ب��ال��ع��اق��ات املتينة  ال��دول��ة،  ل��دى 
واإ�شتونيا،  الإم���ارات  بني  والقوية 
فتح  يف  امللتقى  اأهمية  على  واأك���د 
وتكثيف  امل��ب��ا���ش��ر  ل��ل��ت��ع��اون  ق���ن���اة 
اأ�شحاب  ب��ني  امل��ب��ا���ش��رة  ال��ل��ق��اءات 
البلدين،  م��ن  وال��ت��ج��ار  الع���م���ال 
وامل�شاركة يف الحداث والفعاليات 
الق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��ت��ع��رف ع���ن كثب 
ح����ول ف���ر����س ال���ش��ت��ث��م��ار يف كا 
من عجمان واإ�شتونيا، واإ�شتهداف 
جمالت للتعاون ومنها تكنولوجيا 

املعلومات والتعليم وال�شحة.
نبذة  وق��دم��ت غرفة عجمان  ه��ذا 
عجمان  اإم��������ارة  م���ق���وم���ات  ح�����ول 
القت�شادية ومنها املوقع املتو�شط 
ت�شريعية  بيئة  ووج����ود  ل���اإم���ارة 

�شراكاتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  
اخلارجية ب�شكل عام وتقدمي كافة 
الت�شهيات واملزايا املُمكنة لرجال 
الأعمال وامل�شتثمرين من اإ�شتونيا 
الراغبني بال�شتثمار يف عجمان«.

ال�شويدي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  واأو����ش���ح 
بيئة  ت���وف���ر  ع���ج���م���ان  اإم��������ارة  اأن 
لنمو  وحم��ف��زة  ج��اذب��ة  اإقت�شادية 
ومواكبة  الع����م����ال  واإ����ش���ت���دام���ة 
ل���ت���ط���ل���ع���ات اأ�����ش����ح����اب الع����م����ال 
مزايا  تتنوع  بحيث  وامل�شتثمرين، 
و����ش���م���ات اإق���ت�������ش���اد ع���ج���م���ان من 
مناطق حرة، ميناء بحري، �شبكة 
ط���رق وم��وا���ش��ات وب��ن��ي��ة حتتية 
ا�شراتيجي  م���وق���ع  م��ت��ك��ام��ل��ة، 
مناخ  ج���ان���ب  اإىل  ه�����ذا  م��ت��م��ي��ز، 
يتميز  تناف�شي  وخدمي  ت�شريعي 

وجمهورية  الإم��ارات  بني  واملتينة 
�شرورة  اإىل  واأ�����ش����ار  اإ����ش���ت���ون���ي���ا. 
ال�شتفادة  وزي��ادة  التعاون  تكثيف 
م����ن ال���ت���ن���وع الق���ت�������ش���ادي لكا 
اإجماىل  وان  ل���ش��ي��م��ا  ال��ب��ل��دي��ن 
الإمارات  بني  اخلارجية  التجارة 
 300 يقارب  مبا  تقدر  واإ�شتونيا 

مليون درهم.
بقيادة  ع���ج���م���ان  “اإمارة  وق������ال 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
و�شمو  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
اإقت�شادية  ببيئة  متتاز  التنفيذي، 
وتو�شع  الأع����م����ال  ل��ن��م��و  داع���م���ة 
عجمان  اإم�����ارة  اأن  ك��م��ا  امل��ن�����ش��اآت، 

ك��اف��ة اجل��ه��ات احلكومية  ب��ت��ع��اون 
املعنية بال�شاأن القت�شادي.  

ه�����ذا واإ����ش���ت���ع���ر����س م���ع���ايل اإرك�����ي 
�����ش����اف����ي���������ش����ار وزي����������ر ال����ب����ي����ئ����ة يف 
ج��م��ه��وري��ة اإ���ش��ت��ون��ي��ا، ن��ب��ذة حول 
التناف�شية  وامل��زاي��ا  املقومات  اب��رز 
لاإقت�شاد الإ�شتوين، ومدى تنوع 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة الم���ر 
التعاون  ف��ر���س  م���ن  ي��ع��زز  ال����ذي 
وي�شاهم  البلدين  ب��ني  وال�شراكة 
امل�شتويني  يف تبادل اخلربات على 
ت�شمن  كما  واخل��ا���س،  احلكومي 
تقدمي  يف  ال��دول��ة  جهود  العر�س 
ت�شريعة  بيئة  وتوفري  الت�شهيات 
العمال  اأ���ش��ح��اب  وت�شجع  حتفز 

وامل�شتثمرين.
م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����ش����اد ����ش���ع���ادة جان 

حمافظ امل�سرف املركزي يناق�س مع الروؤ�ساء التنفيذيني للبنوك الآفاق امل�ستقبلية للقطاع امل�سريف لعام 2022 

»ديوا« تعلن النطاق ال�سعري وبدء فرتة الكتتاب لطرحها العام الأويلعوي�سة املرر: ت�سغيل حمطة براكة الثانية �سهادة تاريخية بنجاح ا�سرتاتيجية مزيج الطاقة
•• اأبوظبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س ع��وي�����ش��ة م��ر���ش��د امل����رر رئي�س 
الطاقة  اإنتاج  م�شاعفة  اإن  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ��رة 
ل��ل��و���ش��ول اإىل  ال��ن��ووي��ة  ب��راك��ة للطاقة  م��ن حم��ط��ات 
هي  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  خالية  ك��ه��رب��اء  اإن��ت��اج 
خطوة ا�شتباقية تتخذها دولة الإمارات لتنويع مزيج 
النظيفة  الطاقة  املزيد من  الإم��ارات نحو  الطاقة يف 
وامل�شتدامة. واأ�شاف معاليه يف ت�شريحات له مبنا�شبة 
حمطات  لثاين  التجاري  الت�شغيل  ب��دء  ع��ن  الإع���ان 
اخلطوة  ه���ذه  اإن  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ب��راك��ة 

بدعم  ال��ت��زام��ن��ا  على  ج��دي��دة  ���ش��ه��ادة  تعد  التاريخية 
مبادرة الإمارات الإ�شراتيجية للحياد املناخي بحلول 
الجتماعي  النمو  لتعزيز  توؤهلنا  اأن��ه��ا  كما   2050

وحماية البيئة والتنمية ال�شناعية.
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب��راك��ة  اأن حم��ط��ات  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
ح�شة  لإ�شافة  ال�شحيح  امل�شار  على  مت�شي  ال�شلمية 
مزيج  اإىل  للبيئة  ال�شديقة  الطاقة  من   50% نحو 
الطاقة يف اإم��ارة اأبوظبي بحلول 2025 ما يوؤكد اأن 
حتقيق  يف  اأ�شا�شي  م�شاهم  ال�شلمية  النووية  الطاقة 
القت�شادية  والتنمية  الطاقة  واأم���ن  الطاقة  حت��ول 

امل�شتدامة يف الإمارة.

•• دبي-وام:

اأعلن معايل �شعيد حممد الطايرالع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” عن حتديد النطاق ال�شعري لأ�شهم 
الطرح يف �شوق دبي املايل من 2.25 اإىل 2.48 درهم لل�شهم على اأن 
يتم اإتاحة 3.25 مليار �شهم لاكتتاب العام متثل ما ن�شبته 6.5% 
راأ�س مال هيئة كهرباء ومياه دبي  امل�شدرة يف  الأ�شهم  اإجمايل  من 
مع احتفاظ امل�شاهم البائع بحق زيادة حجم الطرح يف اأي وقٍت قبل 
نهاية فرة الكتتاب بعد احل�شول على موافقة هيئة الأوراق املالية 
وال�شلع ..م�شريا اإىل اأن جميع الأ�شهم التي �شيتم طرحها لاكتتاب 

متثل عملية بيٍع لاأ�شهم احلالية اململوكة حلكومة دبي.
مليار   7.31 الطرح بني  اإجمايل حجم  ي��راوح  اأن  الطاير  وتوقع 

 2.19 دره���م  مليار   8.06 و  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   1.99 دره���م 
للهيئة �شتراوح  ال�شوقية  القيمة  اأن  اأمريكي ما يعني  مليار دولر 
مليار   30.63 اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   112.50 بني  الإدراج  عند 
دولر  م��ل��ي��ار   33.76 دره���م  م��ل��ي��ار   124.00 و  اأم��ري��ك��ي  دولر 
امل��ايل من  دب��ي  �شوق  م��درج��ة يف  �شركة  اأك��رب  اأمريكي مم��ا يجعلها 
�شيكون  �شابقا  عنه  الإع���ان  مت  ما  ووف��ق  ال�شوقية.   القيمة  حيث 
الكتتاب يف الأ�شهم املطروحة متاحاً ل�شرائح للمكتتبني من الأفراد 
كهرباء  هيئة  �شركات  جمموعة  وموظفي  الآخ��ري��ن  وامل�شتثمرين 
وم��ي��اه دب��ي امل��وؤه��ل��ني كجزء م��ن اكتتاب الأف����راد يف دول��ة الإم���ارات 
العربية املتحدة؛ وللم�شتثمرين املوؤهلني وامل�شتثمرين الآخرين يف 
عدد من الدول مبا فيها دولة الإمارات وبا�شتثناء الوليات املتحدة 

الأمريكية كجزء من اكتتاب امل�شتثمرين املوؤهلني.

براكة.. ع�سر جديد للطاقة ال�سديقة للبيئة

عبداملطلب   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بنجادي�شي     ، اح���م���د  وىل 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)EH0354812(  رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0525542269

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / مرمي التاقى ، 
املغرب اجلن�شية - جواز �شفره 
 )8686085QY( رق���م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  
0567754358  او وات�س 
اب رقم 0508183543  

فقدان جواز �سفر
ن�����وزمي�����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ايزماتوليفا  ايزماتوليفنا 
اجلن�شية  اوزب����ك���������ش����ت����ان     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )0311211FA(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0509185738    

فقدان جواز �سفر
����ش���ي���ا   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
نيكول�س،  ف���ران�������ش���ي�������ش���ك���و 
ال�������ف�������ل�������ب�������ني   اجل����ن���������ش����ي����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )p1626359b(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0545689418    

فقدان جواز �سفر
خان  روزى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ول������د حم���م���د ج������ان ول���دي���ت 
افغان�شتان     ، خ�����ان  ����ش���ج���اع 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )oa1075007(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  055775291    

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل����������دع����������و /م����������رمي 
اجلن�شية  اوغ���ن���دا   ، م��ب��ال��ي��ا 
 ج��������������������واز ���������ش��������ف��������ره رق��������م

يرجى   -  )B1663638(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
خ���دي���ج���ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�شية  امل���غ���رب   ، ال��ق��م�����س 
 ج��������������������واز ���������ش��������ف��������ره رق��������م

يرجى   )VS2307020(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  امل��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

امل���دع���و / ح��ل��ي��م��ه بنت  ف��ق��د 
ع����ب����دال����رح����م����ان ال�����ه�����اىل ، 
�شفره  ج��واز  اجلن�شية  تون�س 
رقم )H393964( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�شفارة تون�س او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و /ج����ا�����ش����ب����ال 
الهند   ، �شينغ  ���ش��ن��ك��ار  �شينغ 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )S4674029(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر

ن����وب����و   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اوغ�����ن�����دا   ، ن�����اك�����ان�����واج�����ى 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
)B1711893( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
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•• اأبوظبي-وام:

للطاقة  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت 
الت�شغيل  ب�����دء  Hم�س  ال���ن���ووي���ة 
براكة  حم���ط���ات  ل���ث���اين  ال���ت���ج���اري 
واإ�شافة  ال�شلمية،  النووية  للطاقة 
الكهرباء  م���ن  م���ي���غ���اواط   1400
الكربونية  النبعاثات  من  اخلالية 
ل�����ش��ب��ك��ة ك���ه���رب���اء دول������ة الإم��������ارات 
املتحدة، لي�شل جمموع ما  العربية 
تنتجه املحطتان الأوىل والثانية يف 
مما  ميغاواط،   2،800 اإىل  براكة 
ودعم  الطاقة  اأم��ن  تعزيز  ي�شهم يف 
لتحقيق  ال���رام���ي���ة  ال���دول���ة  ج���ه���ود 

اأهداف ال�شتدامة.
وب���ه���ذا الإجن�������از اجل����دي����د، قطعت 
النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ش�شة 
وال�شركات التابعة لها ن�شف الطريق 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا اخلا�شة  ال��وف��اء  ن��ح��و 
بتوفري ما ي�شل اإىل ربع احتياجات 
دول��ة الإم��ارات من الكهرباء، ودعم 
النمو القت�شادي على نحو موثوق 
من خال اإنتاج الكهرباء ال�شديقة 
طوال  ال�����ش��اع��ة  م����دار  ع��ل��ى  للبيئة 
وامل�����ش��اه��م��ة ب�شكل  الأ����ش���ب���وع،  اأي�����ام 
مبادرة  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  يف  ك��ب��ري 

للحياد  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة  ال����دول����ة 
الت�شغيل  وم����ع   .2050 امل��ن��اخ��ي 
اأ�شبحت  الثانية  للمحطة  التجاري 
حمطات براكة اأول م�شروع للطاقة 
النووية ال�شلمية متعدد املحطات يف 
العربي،  العامل  الت�شغيل يف  مرحلة 
وت��ق��ود اأك���رب اجل��ه��ود م��ن ب��ني كافة 

خلف�س  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ال���ق���ط���اع���ات 
الب�شمة الكربونية، حيث توفر اآلف 
امليغاواط من الكهرباء اخلالية من 

النبعاثات الكربونية يومياً.
حممد  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
املنتدب  الع�شو  احل��م��ادي،  اإبراهيم 
ملوؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال���رئ���ي�������س 
الإم���������������ارات ل���ل���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة: 
اأه����م  م����ن  ب����راك����ة  حم���ط���ات  “ُتعد 
دولة  يف  امل�شتدامة  التنمية  رك��ائ��ز 
الت�شغيل  ب��دء  وي�شاعف  الإم����ارات. 
التجاري للمحطة الثانية من اإنتاج 
اخلالية  للكهرباء  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
وُي�شرع  الكربونية،  النبعاثات  من 
الب�شمة  خف�س  عملية  م��ن  كذلك 
الكربونية لقطاع الطاقة يف الدولة 
املناخي  للحياد  ال��و���ش��ول  اأج��ل  م��ن 

بحلول 2050«.
الت�شغيل  احلمادي:” ياأتي  واأ�شاف 
الثانية يف براكة  التجاري للمحطة 
الت�شغيل  ع��ل��ى  ع����ام  م���ن  اأق����ل  ب��ع��د 
ما  وه��و  الأوىل،  للمحطة  التجاري 
لدولة  املميزة  ال��ق��درات  على  ي��وؤك��د 
اإدارة امل�شاريع الكربى،  الإم��ارات يف 
موؤ�ش�شية،  معرفية  قاعدة  وتطوير 

م���ن اأج�����ل ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ة الإجن�����از 
منوذج  وتقدمي  املعايري،  اأعلى  وفق 
يحتذى به للدول الأخرى الراغبة 
الطاقة  م�شادر  حمفظة  تنويع  يف 
بها  موثوق  تقنية  با�شتخدام  لديها 

وم�شتدامة«.
للطاقة  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  وت��دع��م 
ال������ن������ووي������ة ع����ل����ى ن����ح����و م����ت����زاي����د 
لتنويع  ال�����دول�����ة  ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
م��ن خال  ال��ط��اق��ة  م��ن  حمفظتها 
ال�شديقة  امل�����ش��ادر  ن��ح��و  الن��ت��ق��ال 
قيادة اجلهود  ت�شهم يف  للبيئة، كما 
مبادرة  اأه�����داف  لتحقيق  ال��رام��ي��ة 
للحياد  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة  ال����دول����ة 
م��ن خ���ال احلد   ،2050 امل��ن��اخ��ي 
من مايني الأطنان من النبعاثات 
مواجهة  يف  وامل�شاهمة  الكربونية 
وتوفر  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري  ظ����اه����رة 

احللول لهذه الظاهرة.
�شتوفر  ب��ال��ك��ام��ل  ت�شغيلها  وع��ن��د 
حمطات براكة الأرب��ع ما ي�شل اإىل 
%25 من احتياجات دولة الإمارات 
من الطاقة الكهربائية، و�شتحد من 
النبعاثات  من  طن  مليون   22.4
ال��ك��رب��ون��ي��ة ���ش��ن��وي��اً، وه���و م��ا يعادل 

�شيارة  مليون   4.8 من  النبعاثات 
كل عام. كما ت�شهم حمطات براكة يف 
�شمان اأمن الطاقة يف دولة الإمارات 
من خال اإنتاج الكهرباء ال�شديقة 
للبيئة، اإىل جانب تعزيز ال�شتقرار 
الجتماعي،  والزده���ار  القت�شادي 
من   85% امل��ح��ط��ات  �شتنتج  حيث 
النبعاثات  م��ن  اخل��ال��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء 
اأبوظبي بحلول  اإمارة  الكربونية يف 
اأك���رب  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم���ا   ،2025 ع����ام 
م�������ش���اه���م يف خ���ف�������س الن���ب���ع���اث���ات 
الكربونية يف اأبوظبي بن�شبة 50% 
بحلول منت�شف العقد. وقال نا�شر 
النا�شري الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
امل�شالح  متثل  التي  الأوىل،  ب��راك��ة 
حمطات  مل�شروع  والتجارية  املالية 
الإجن���از مبثابة  ه��ذا  “ُيعد  ب��راك��ة: 
مل�شرية  وم��ك��م��ل��ة  ج���دي���دة  حم��ط��ة 
للطاقة  ب���راك���ة  حم���ط���ات  ت��ط��وي��ر 
التجاري  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  م���ع  ال���ن���ووي���ة، 
ل��ث��اين امل��ح��ط��ات، ح��ي��ث ن����زود الآن 
والكهرباء  ل��ل��م��اء  الإم�����ارات  ���ش��رك��ة 
ب��ك��م��ي��ة اإ���ش��اف��ي��ة م���ن ال��ك��ه��رب��اء يف 
املوقعة  الطاقة  �شراء  اتفاقية  اإط��ار 
ب���اإن���ت���اج  م���ل���ت���زم���ون   .2016 يف 

ل�����ش��م��ان ح�شول  ب��ك��ف��اءة  ال��ط��اق��ة 
اأنحاء  جميع  يف  القطاعات  خمتلف 
دول��ة الإم���ارات على كهرباء احلمل 
وملدة  م�شتمر،  نحو  على  الأ�شا�شي 
�شتني عاماً. كما يدعم بيع الكهرباء 
التي تنتجها حمطات براكة برنامج 
للبيئة  ال�شديقة  الطاقة  ���ش��ه��ادات 
مل��زي��د من  اأب��وظ��ب��ي، مم��ا ي�شمح  يف 
اعتماد  اأوراق  ب��ح��ي��ازة  ال�����ش��رك��ات 
اقت�شاد  من��و  وحت��ف��ي��ز  ال���ش��ت��دام��ة 
النبعاثات  م����ن  اخل������ايل  ال����دول����ة 
التجاري  الت�شغيل  الكربونية«. ومت 
بدعم  ب��راك��ة  يف  ال��ث��ان��ي��ة  للمحطة 
وكهرباء  م��ي��اه  ���ش��رك��ة  م��ن  م�شتمر 
اأب��وظ��ب��ي للنقل  الإم������ارات و���ش��رك��ة 
تتوليان  اللتان  تران�شكو،  والتحكم 
ال�شديقة  الكهرباء  تو�شيل  �شمان 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة م����ن حم���ط���ات ب����راك����ة اإىل 
الإم������ارات على  اأن��ح��اء دول���ة  جميع 
جانب  اإىل  وم�������ش���ت���دام،  اآم�����ن  ن��ح��و 
حتتية  بنية  على  ال�شركتني  حفاظ 
يف  الكهرباء  ل�شبكة  امل�شتوى  عاملية 
املوثوق  ال��ت��وزي��ع  ت�شمن  ال���دول���ة، 
املحطات.  تنتجها  ال��ت��ي  للكهرباء 
وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال امل��ه��ن��د���س علي 

التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  احل�����م�����ادي، 
ل�شركة نواة للطاقة التابعة ملوؤ�ش�شة 
واملكلفة  النووية  للطاقة  الإم���ارات 
براكة:  حم��ط��ات  و�شيانة  بت�شغيل 
التجاري  الت�شغيل  ب��داي��ة  “تاأتي 
نتيجة  ب��راك��ة  يف  الثانية  للمحطة 
امل�شتوى  عاملية  الت�شغيلية  للخربة 

الكفاءات  م��ن  املكونة  العمل  لفرق 
العاملية،  واخل��������ربات  الإم����ارات����ي����ة 
ال���ذي���ن ام��ت��ل��ك��وا م���ه���ارات وخ���ربات 
مر  على  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  قطاع  يف 
ل��ت��وف��ري ك��ه��رب��اء موثوقة  ال�����ش��ن��ني، 
على  وم�شتدامة  للبيئة  و�شديقة 
ال�شاعة، من  م��دار  اآم��ن وعلى  نحو 
تعمان  م��ت��ط��اب��ق��ت��ني  حم���ط���ت���ني 
ملتزمون  ون���ح���ن  واح�����د.  وق����ت  يف 
بت�شغيل حمطات براكة وفق اللوائح 
امل���ع���م���ول ب��ه��ا يف دول�����ة الإم��������ارات، 
العاملية،  املمار�شات  لأف�شل  وطبقاً 
امل�شتمرة  م�����ش��ريت��ن��ا  خ����ال  وذل����ك 
للتميز الت�شغيلي. “ وتن�شم املحطة 
الثانية يف براكة اإىل املحطة الأوىل 
يف  ال��ت��ج��اري  الت�شغيل  ب����دات  ال��ت��ي 
و�شل  وق�����ت  يف   ،2021 اإب�����ري�����ل 
والرابعة  ال��ث��ال��ث��ة  اإجن��ازامل��ح��ط��ت��ني 
جتري  حيث  النهائية،  مراحله  اإىل 
للمحطة  الت�شغيلية  ال���ش��ت��ع��دادات 
الن�شبة  و���ش��ل��ت  ح���ني  يف  ال��ث��ال��ث��ة، 
الأربع  املحطات  يف  لاإجناز  الكلية 
بعدما   ،96% م�����ن  اأك��������ر  اإىل 
منذ  ثابت  ب�شكل  فيها  العمل  تقدم 
العام  يف  الإن�����ش��ائ��ي��ة  العمليات  ب��دء 

.2012

ركيزة اأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة يف دولة الإمارات 

حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية ت�ساعف اإنتاجها من الكهرباء ال�سديقة للبيئة ببدء الت�سغيل التجاري للمحطة الثانية
املحطة الثانية تنتج 1400 ميغاواط 

اإ�سافية من الكهرباء اخلالية من 
النبعاثات الكربونية ل�سبكة الكهرباء يف 
الدولة لي�سل جمموع ما تنتجه املحطتان 

الأوىل والثانية اإىل 2,800 ميغاواط

�سقر غبا�س : ت�سغيل املحطة الثانية يف براكة اإجناز تاريخي يعزز مكانة الإمارات يف قطاع الطاقة
يف  ال��ري��ادة  ف�شول  م��ن  ج��دي��دا  وف�شا  تاريخيا  اإجن����ازا  يعد 
م�شرية الإمارات امللهمة نحو م�شتقبل م�شرق م�شتدام لأجيال 
الغد. وقال معاليه - يف كلمة بهذه املنا�شبة - اإن بدء الت�شغيل 
يف  ال�شلمية  النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطات  لثاين  التجاري 
العربي  العامل  يف  للطاقة  �شلمي  ن��ووي  برنامج  اأول  اأبوظبي 
اإىل �شل�شلة  ي�����ش��اف  ت��اري��خ��ي��ا وح�����ش��اري��ا  ي��ع��د اإجن�����ازا وط��ن��ي��ا 
كافة  الإم���ارات يف  التي حققتها  واملتفردة  ال��رائ��دة  الإجن���ازات 
بها  نفاخر  وطنية  وكفاءات  وباأيدي  الطاقة  �شيما  ل  املجالت 
والنجاحات  الإجن����ازات  اأن  معاليه  واأ���ش��اف  وال�شعوب.  الأمم 
تاريخ  يف  مهمة  مرحلة  جت�شد  الإم����ارات  دول���ة  حتققها  ال��ت��ي 
دولة الإم��ارات با�شتكمال امل�شرية التي بداأها املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” و�شارت على نهجه 

واأكدوا  واقع  اإىل  �شعب الحتاد  القيادة وتطلعات  روؤية  حتقيق 
اأنهم قادرون على العمل والإبداع والبتكار لكونهم القوة التي 
ت�شنع امل�شتقبل و�شركاء فاعلني يف م�شرية النه�شة احل�شارية 
لثاين  الت�شغيل  ب��دء  اأن  معاليه  واأك���د  ال��دول��ة.  ت�شهدها  التي 
نوعية  خطوة  يعد  ال�شلمية  النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطات 
اأن��ه مت  م��زده��ر، وم��ا يدعو للفخر والع��ت��زاز  باجتاه م�شتقبل 
اإماراتية تبذل كل جهودها يف م�شروع تاريخي يخدم  ب�شواعد 
اأن كل  اإىل  اأبنائه والإن�شانية جمعاء، م�شريا  وطنها وم�شتقبل 
وق���ادرة على حتمل  ك���وادر وطنية موؤهلة  نفذته  الإجن���از  ه��ذا 
امل�شوؤولية الوطنية لرفع راية الإمارات عالياً كما اأرادها املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وت�شري 

على نهجه الرا�شخ القيادة الر�شيدة للدولة.

•• اأبوظبي-وام:

رفع معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي اأ�شمى 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل القيادة احلكيمة برئا�شة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب  اهلل” 
“رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام الإمارات  ال�شمو ال�شيوخ 
الت�شغيل  ب���دء  ع��ن  الإع�����ان  مبنا�شبة  الإم������ارات  �شعب  واإىل 
التجاري لثاين حمطات براكة للطاقة النووية ال�شلمية الذي 

المارات  دول��ة  يف  م�شتدامة  بيئة  حتقيق  يف  احلكيمة  القيادة 
نتيجة  وه��و  تبووؤها  اإىل  تطمح  التي  املرموقة  املكانة  وتعزيز 
اأول  امل��واط��ن  و�شعت  التي  ال�شتثنائية  قيادتنا  لنهج  طبيعية 
اليوم  الإع���ان  وم��ع  وامل�شتقبلية،  احلالية  اخلطط  جميع  يف 
عن ت�شغيل املحطة الثانية من حمطات براكة للطاقة النووية 
ال�شلمية مت�شي دولة الإمارات قدماً نحو يف حتقيق الإجنازات 
مبادرتها  يعزز  مبا  للبيئة  ال�شديقة  الطاقة  بقطاع  النوعية 
 2050 العام  بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق  ال�شراتيجية 
باإيجابية يف  الإ���ش��ه��ام  اإىل  الهادفة  الإم��ارات��ي��ة  اجل��ه��ود  وي��ت��وج 

ق�شية التغري املناخي على م�شتوى العامل.
الوطن من  ل�شباب  وتقدير  اعتزاز وفخر  ووج��ه معاليه حتية 
املهند�شني وامل�شغلني واملخت�شني الذين جنحوا بكل اقتدار يف 

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
 اعالن بالن�شر

274/2022/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /١- عمر للنقليات �س.ذ.م.م - جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / بنك اأبوظبي التجاري وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  قد   - ال�شام�شي  العمران 
ال�شاعة  املوافق ٣/٣٠/2٠22  الربعاء  لها جل�شه يوم  ،  وحددت   2٠2١/49٧
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   ١٠.٠٠

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
 اعالن بالن�شر

205/2022/361 ا�شتئناف اأمر اأداء  
مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /١- عادل �شالح حممد الناطور - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / ك�شارات بن لحج �س.ذ.م.م - نبلغكم بقيد امل�شتاأنف بقيد 
املقيد من  الأداء  اأمر  ال�شادر يف  املذكورة اعاه ل�شتئناف احلكم  الق�شية 
قبلكم ،  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2٠22/٣/٣٠ ال�شاعة ١٠.٠٠ 
او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  �شباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن بالن�شر 

 8390/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/١-  ارون نارين جاندي -   جمهول حمل القامة

)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����س.م.ب  الو���ش��ط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )�شابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)229١9.٥( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن بالن�شر 

 1899/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/١-  فولت فلو لاعمال الكهروميكانكية �س.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بن من�شور ملواد البناء

وميثله:بدر حممد علي القرق 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)٥94٨6.4٧( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70021

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:191/2022/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثالثة رقم ٨٣
مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:١466/2٠2١ مدين جزئي والر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:راجي�س �شاتيا نارايانان �شاتيا نارايا

عنوانه:العنوان عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - بناية دانكو هاو�س - مقابل 
مكاين  رق���م   - ال��ف��ك��ري��ة  وامل��ل��ك��ي��ة  احل��ق��وق  لدارة  مينا�شا  ���ش��رك��ة   - �شنر  �شيتي  دي���رة  حم��ط��ة 

٣١٧٧٥94٠٧4 - وميثله:حممد عبيد خلفان الر�شة ال�شويدي 
املطلوب اإعانه :  ١- بير �شتيفيل  -  �شفته : اخل�شم املدخل

مو�شوع الإعان :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2٠2١/١466 مدين جزئي. 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2٠22/٣/٣١  ال�شاعة ١٠.٠٠ �س بقاعة التقا�شي عن بعد 

، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:352/2022/320 ا�شتئناف اأحوال �شخ�شية ومواريث 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي ال�شتئنافية احلادية ع�شر  رقم ٨49

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:22٧٠/2٠2١ اأحوال نف�س م�شلمني 
،  والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:نازيا هو�شنك نادري
 - ح�شة  �شارع   - دب��ي  ب��ام��ارة  الكائن  قرقا�س  املحامية/�شمرية  مكتب  املختار  عنوانه:وحملها 

19E1 الرب�شاء بر�شا هايت�س - برج اآي رايز الطابق التا�شع ع�شر - مكتب رقم
 وميثله:�شمرية عبداهلل علي قرقا�س 

املطلوب اإعانه :  ١- اأوجلا برييز هيجينا  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعان :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2٠2١/22٧٠ اأحوال نف�س م�شلمني. 
وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2٠22/٣/29  ال�شاعة ٠9.٠٠ �س بقاعة التقا�شي عن بعد 
يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:18/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم ١٥6

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٥١6٣9( درهم والر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة 
والفائدة ١2٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 

املدعي:الزرار لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة �س.ذ.م.م
اآر ٠4 -  اآر - بناية فرن�شا  عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة ور�شان الوىل - احلي الفرن�شي - �شارع فرن�شا 

الطابق الر�شي املحل رقم 6 - بالقرب من دبلومات فون رقم رقم مكاين:٣٨٧٠9٨٣٨26 - فاك�س:٠4٠٠٠٠٠٠٠
املطلوب اإعانه :  ١- روز كاودي لل�شياحة �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

بالزام  ب��ت��اري��خ:2٠22/١/١9 مبثابة احل�شوري  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم    : الإع��ان  مو�شوع 
وثاثون  وت�شعة  و�شتمائة  ال��ف  وخم�شون  واح��د  دره��م   )٥١.6٣9( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي 
درهما اماراتي - درهم والفائدة القانونية بواقع ٥٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف ٣٠/2٠2١/١2 
احل�شوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  امل�شاريف  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4128/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية التا�شعة رقم ١46

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )26١9٨٣٥( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة ١2٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام �شم ملف النزاع رقم 22٣/2٠2١ تعيني خربة جتاري . 

املدعي:�شركة حلول �شبكات امل�شتقبل لتقنية املعلومات
رقم  - مكتب  الثامن  الطابق   - للتامني  الوطنية  دبي  - مبنى  بور�شعيد   - دي��رة   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

٨٠4 - رقم مكاين:٣١٧٣٠94٠٣١
املطلوب اإعانه :  ١- ان�س �شبيب  -  �شفته : مدعي عليه 

مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ت��اري��خ:2٥/١/2٠22  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع���ان  مو�شوع 
ح�شوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )١.9٠٠.٠٠٠( مليون وت�شعمائة الف درهم اماراتي 
، والفائدة التاأخريية بواقع ٥٪ �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2٠2١/١٠/٣٠ وحتى ال�شداد التام 
والزمته بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 70533

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:33/2021/125 ادخال واخراج وارث م�شلمني 

املنظورة يف:دائرة العامات والركات الرابعة رقم 64
مو�شوع الدعوى : دعوى مطالبة باخراج املدعي عليها من ا�شهاد ح�شر ارث م�شلمني رقم 9٨2 ل�شنة 2٠2١ وتعيني املدعية 

و�شية علي املح�شونة امييليا لدارة �شوؤونها مع الزام املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:نازيا هو�شنك نادري

عنوانه:وحملها املختار مكتب وكيلتها القانونية/املحامية �شمرية قرقا�س - الكائن بامارة دبي - مدينة - دبي - بردبي - 
مبنى برج اأي رايز - الطابق ١9 �شقة 19E1 - وميثله:�شمرية عبداهلل علي قرقا�س

املطلوب اإعانه :  ١- اأوجلا برييز هيجينا  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت مبثابة احل�شوري ١- اخراج املدعي عليها/اأوجلا برييز هيجينا من ال�شهاد 
رقم 2٠2١/9٨٠ ح�شر اإرث م�شلمني وتعديله لينح�شر اإرث املتويف/علي هو�شنك نادري يف ابنته القا�شر امييليا على هو�شنك 
واختيه ال�شقيقتني نازيا هو�شنك نادري وكيتا نادري دون وارث �شواهم وعليه يكون ن�شيب البنت الن�شف فر�شا والباقي 
اأخت �شقيقة 2- تعيني  اأ�شهم منها �شهمان للبنت و�شهم واحد لكل  اأربعة  لاأختني ال�شقيقتني تع�شيبا وت�شح امل�شاألة من 
املدعية نازيا هو�شنك نادري و�شيا على البنت القا�شر اإمييليا على هو�شنك لدارة اأموالها و�شوؤونها وتعديل ال�شهاد رقم 
اإرث م�شلمني فيما خالف ذلك ٣- التاأ�شري بذلك يف ملف ال�شهاد �شالف الذكر  4- الزام املدعي عليها  9٨٠/2٠2١ ح�شر 
، حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني  بالر�شوم وامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب احلاماة 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب  يوما اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1350/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 9١

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد اجمايل مبلغ وقدره )٣.١٨٥.42.2( درهم املبلغ املر�شد يف ذمته حتى 
تاريخ 2٠2١/١٠/١٠ وما ي�شتجد من تاريخ:2٠2١/١٠/١١ وحتى ال�شتام وال�شداد التام وفقا لن�شو�س املواد اأرقام 4-4 و 
٣-٥ من العقد - احتياطيا:الزام املدعي عليه ب�شداد الفوائد القانونية على املبلغ املتبقي من قيمة الوحدة بواقع ٥٪ من 

تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام ويف جميع الحوال الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
املدعي:بزن�س تاور لا�شتثمار �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع مر�شى درايف - وي�شت بريي تاور ١ - الطابق ١9 - 
مكتب ١9٠١ - ١9٠9 - وميثله:احمد علي �شالح نا�شر املازمي

املطلوب اإعانه:  ١- دنزيل لويلني دوجا�س  -  �شفتهم : مدعي عليه 
اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب�����ش��داد اج��م��ايل مبلغ وقدره  م��و���ش��وع الإع����ان :  ق��د 
)٣.١٨٥.42.2( درهم املبلغ املر�شد يف ذمته حتى تاريخ 2٠2١/١٠/١٠ وما ي�شتجد من تاريخ:2٠2١/١٠/١١ وحتى ال�شتام 
وال�شداد التام وفقا لن�شو�س املواد اأرقام 4-4 و ٣-٥ من العقد - احتياطيا:الزام املدعي عليه ب�شداد الفوائد القانونية على 
املبلغ املتبقي من قيمة الوحدة بواقع ٥٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام ويف جميع الحوال الزام املدعي 
عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2٠22/4/٧  ال�شاعة ٠٨.٣٠ �س يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:392/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 2٠٣

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام امل�شتدعي �شده بان يوؤدي للم�شتدعية مبلغ وقدره )26١9٧( درهم �شتة وع�شرون 
الف ومائة و�شبعة وت�شعون درهم ، والفوائد القانونية بواقع ١2٪ من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2٠2٠/4/22 وحتى 

متام ال�شداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة مع الزامه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شنرون لالكرونيات - موؤ�ش�شة فردية

ال��ق��رن 2١ - م��ك��ت��ب 4٠٣ - ه��ات��ف ٠42٣٨٨٧6٣ -  ب��ن��اي��ة  ال�����ش��دي��ق -  اب��وب��ك��ر  ���ش��ارع  دي����ره -  دب���ي -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
متحرك:٠٥٠١6٥9١69 - رقم مكاين:٣١٨269٥٣9٥ - وميثله:�شيخه احمد عبداهلل �شلطان

املطلوب اإعانه :  ١- جا�شم حممد علي خمي�س العلوي  -  �شفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2٠22/٣/٧ - بالزام املدعي  اأداء فقد ق��ررت حمكمة دبي البتدائية  اأم��ر  ا�شت�شدار  مو�شوع الإع��ان :طلب 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )26١9٧( درهم �شتة وع�شرون الف ومائة و�شبعة وت�شعون درهم ، والفائدة بواقع 
٥٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ٣٠٠ درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف التظلم المر او ا�شتئنافه بح�شب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 

66 من الائحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13502 بتاريخ 2022/3/25 
اعالن بالن�شر        

 285/2022/60 امر اأداء 
اإعالن اأمر اأداء بالن�سر

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : ١- بيور ل�شناعة اخلر�شانة اجلاهزة وا�شفلت ذ.م.م 2- راجي�س كومار كري�شنا   

-  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك الفجرية الوطني �س.م.ع
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�شف ال�شركال 

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2٠22/2/١٠ بالزام املدعي عليهم 
اربعة  للمدعية مبلغ وقدره )١4.٧2١.٠٠٠( درهم  ي��وؤدوا  بان  والكفالة  والت�شامم  بالت�شامن  جميعا 
تاريخ  م��ن   ٪٥ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة   ، دره��م  ال��ف  وع�����ش��رون  واح���دى  و�شبعمائة  مليون  ع�شرة 
اتعاب  مقابل  دره��م   ٣٠٠ ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامهم  مع  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق 

املحاماة  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال ١٥ يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان. 
رئي�ض الق�شم
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اخل�شم املدخل الثاين:حممد ح�شن عبداهلل الزعابي
من/ال�شرق  املقامة  كلي  عقاري   2021/171 رقم  املو�شوع:الدعوى 
اىل  بالإ�شارة  بوج�شيم  خالد  الأ�شتاذ  املحامي  بوكالة  لا�شتثمار 
مع  التوا�شل  يرجى   ، اأعاه  اليها  امل�شار  الدعوى  يف  خبريا  تعييني 
الربيد  طريق  عن  اأو   ، املوبايل:0508449115  رقم  على  اخلبري 
اأيام  �شبعة  مدة  خال  وذلك   ehsanfc@hotmail.com:اللكروين
من تاريخه من اأجل ت�شليمكم م�شتندات الدعوى لتقدمي ردكم عليها. 
اخلبري املهند�ض
اإح�شان ف�شل اهلل القنطار
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املخطر : با�شل مو�شى �شليم اأيوب - بوكالة املحامي /احمد ح�شن املازمي
عبدالفتاح حممد �شاحلية غ�شان   -2  ، م  م  ذ  �س  لوجي�شتك�س  ليفل  هاي  �شد : املخطر اإليهما : 1- 

مبوجب هذا الإخطار العديل تنذر فيه املخطر اإليهما ب�شرعة �شداد املبالغ املر�شدة بذمتكم ل�شالح املخطر والتي تبلغ 
قيمتها )545،500( درهم - خم�شمائة و خم�شة و اأربعون األف درهم وذلك خال 5 اأيام عمل من تاريخ اعانكم بالإخطار 
احلايل، بالإ�شافة اإىل الفائدة القانونية مبعدل 12% من تاريخ الإخطار احلا�شر، واإل �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية بحقكم، والتي من �شمنها ما يلي:
بحقكم. ال�شفر  من  املنع  اإ�شدار   -1

حلني �شداد املبلغ املر�شد. واإح�شار  �شبط  اأمر  اإ�شدار   -2
للمخطر اإليه. العائدة  البنكية  الأر�شدة  جميع  على  احلجز   -3

�شواء ال�شيارات اأو الأرا�شي اأو العقارات الأخرى. اإليهم  للمخطر  العائدة  املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4
التي تتعامل معكم للحجز على ما لديكم لديها من اأموال. اجلهات  كافة  خماطبة   -5
احلجز على ما تقرره املحكمة من الراتب ال�شخ�شي اخلا�س بكم لدى جهة عملكم.  -6

بحقكم. ق�شوة  اأكر  اأخرى  اإجراءات  اإىل  بالإ�شافة   -7
مع العلم اأن كل تلك الإجراءات �شتكون على م�شوؤوليتكم ونفقتكم،

حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الفجر الريا�ضي

•• بر�صلونة-وام:

قدم خوان اأيو�شو من فريق الإمارات 
يف  ق���وي���اً  اأداء  ال��ه��وائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات 
كاتالونيا،  جولة  من  الثالثة  املرحلة 
��ن الإ����ش���ب���اين ال�����ش��اب من  ح��ي��ث مت��كَّ
اأكرب  م�شجًا  ال��ث��اين،  باملركز  ال��ف��وز 
اإجناز له يف م�شريته الريا�شية حتى 

الآن.
اأعقاب  ان��ط��ل��ق يف  ق���د  اأي��و���ش��و  وك����ان 
م��ن��اف�����ش��ه م����ارك زول����ر ال����ذي ت�شدر 
الكيلومرات  يف  املتقدمة  املجموعة 
الأخرية من ال�شباق، قبل اأن يراجع 
ل�شالح مناف�شه بن اأوكونر الذي فاز 

باملركز الأول يف �شباق املرحلة.
النهاية،  خ��ط  م��ن  م��ر   500 وقبل 
جانب  اإىل  التقدم  من  اأيو�شو  متّكن 
زميله جواو اأمليدا، الذي حل يف املركز 
اخل��ام�����س يف امل��رح��ل��ة اجل��ب��ل��ي��ة على 
انطاقاً  161.1كم،  ب��ط��ول  م�شار 
ل  اإىل  و�������ش������وًل  ب����ريب����ي����ن����ان،  م�����ن 

مولينا.
وبف�شل فوزه، تقدم اأيو�شو اإىل املركز 
العام،  الت�شنيف  ت��رت��ي��ب  يف  ال��ث��اين 
متاأخراً بفارق 10 ثواٍن عن مناف�شه 
 .. الت�شنيف  يت�شدر  ال���ذي  اأوك��ون��ر 
الرابعة  املرحلة  يف  اأيو�شو  و�شي�شارك 
ال��ي��وم ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى م�����ش��ار بطول 
القمي�س  م���رت���دي���اً  ك����م   166.7

الأبي�س لأف�شل دراج �شاب.
وتعليقاً على فوزه، قال جوان اأيو�شو 
: ك����ان ال�����ش��ب��اق ����ش���اق���اً، ول���ش��ي��م��ا يف 
م�شافة الت�شلق الأخرية حيث واجهنا 
مناف�شي  اأن  اأع��ت��ق��د   .. ق��وي��ة  ري��اح��اً 
اأوك��ون��ر قد انطلق يف وق��ت مثايل يف 
اللحاق  حاولت  حيث  ال�شرعة،  �شباق 
ب��ه وجت�����اوزه ن��ح��و ث���اث م����رات، اإل 

الفارق  م��ن تقلي�س  اأمت��ك��ن  اأن��ن��ي مل 
امل�شتحق  ف��وزه  على  اأهنئه  ل��ذا  بيننا، 
.. �شاأركز الآن على املراحل املقبلة من 
اجلولة، و�شاأبذل ق�شارى جهدي غداً 
�شعوبة  برغم  الفوز  حتقيق  ملحاولة 

املرحلة.
اأن��د بارتايل، فقد  اأم��ا يف �شباق كوبي 
مارك  وزميله  اأولي�شي  دييغو  متكن 
قائمة  اإىل  الن�����ش��م��ام  م��ن  ه��ري���ش��ي 
الع�شرة الأوائل، حيث فازا باملركزين 
ال�����ش��اد���س وال�����ش��اب��ع ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 
كاميلو  ان��ط��اق  �شهد  ال��ذي  ال�شباق 
م��ن��ف��رد يف  ه��ج��وم��ي  اأداء  اأردي�����ا يف 
ال�شباق  الأخ����رية م��ن  ال��ك��ي��ل��وم��رات 
م�������ش���ار بطول  ع���ل���ى  اأق�����ي�����م  ال��������ذي 
انطاقاً من ريت�شيوين  كم   169.9
اأن تتمكن  و�شوًل اإىل لونغيانو، قبل 
املجموعة الرئي�شية من اللحاق به يف 
500 مر الأخرية من خط النهاية، 
ل���ي���ف���وز اإي����ث����ان ه���اي���ر -اإي���ن���ي���و����س-

غريناديريز- باملركز الأول.

•• دبي-وام:

العاملي  دبي  كاأ�س  �شباق  يف  للتاألق  لومري  كري�شتوف  الفرن�شي  الفار�س  ي�شعى 
بعد  ال�شعودية  كاأ�س  موؤخرا يف  ال��ذي حتقق  الجن��از  وتكرار  احلالية،  بن�شخته 
األقاب �شمن   5 5 جياد يناف�س بها على  القاب، وذلك حينما يقود   4 حتقيقه 

اأ�شواط احلدث العاملي الأكرب الذي ينطلق غدا ال�شبت على م�شمار ميدان.
ويقود لومري خال مناف�شات كاأ�س دبي العاملي كل من الفحل "ا�شتون توري�س" 
يف  اليابان  من الإمارات يف �شوط كحيلة كا�شيك، واملهر "ريوا هوماري" من 
اأمريكا يف  " �شروجن كون�شتيتيو�شن" من  "ديربي الإم��ارات، واحل�شان  �شوط 
�شوط " دبي جولدن �شاهني" واملهر �شينل ماي�شر من اليابان يف �شوط " دبي 

تريف" والفحل "اأوثوريتي" من اليابان يف �شوط "�شيماء كا�شيك".
ملزيد  اأنها تدعو  دبي وم�شمار ميدان موؤكدا  اأج��واء مدينة  واأثنى لومري على 
من التفاوؤل بتحقيق الألقاب والإجنازات، خا�شة واأن املناف�شات بني اأقوى واأكرب 

اخليول ترفع من معدلت احلما�س".
وقال الفار�س يف ت�شريحات قبل انطاقة م�شاركته يف �شباقات الكاأ�س العاملية :" 
طموحي كبري يف الن�شخة احلالية من كاأ�س دبي العاملي، اأبحث عن القاب جديدة 

دائما، معي اأف�شل اخليول يف العامل و�شاأكون قادرا على التاألق".
"اأوثوريتي"  الفحل  من  كل  على  لومري  كري�شتوف  الفرن�شي  الفار�س  ويعول 
والذي ي�شعى دائما للفوز يف جميع م�شاركاته بف�شل قوته وبنيته القوية، واملهر 
"�شينل ماي�شر" الذي يطمح بتحقيق األقاب جديدة ت�شجل يف تاريخه احلافل، 
انه ل  اأكد  الياباين" ريوا هوماري" وال��ذي  يف الوقت الذي يتفاءل فيه باملهر 

يزال يوا�شل اكت�شاف قدراته ويف حديث م�شتمر مع مدربه بهذا ال�شاأن.
والأمريكية  واليابانية  الإم��ارات��ي��ة  اخليول  مناف�شة  اأن  لومري  الفار�س  واأك��د 
الفائز يف  اأن توقع  اإىل  الأ���ش��واط، لفتا  الأب��رز والأق���وى يف جميع  �شتكون هي 
ال�شوط الرئي�شي اأمرا �شعبا للغاية يف ظل املناف�شة احلامية بني �شفوة اجلياد 

يف العامل.

•• دبي- وام:

�شيكون الفار�س الإيطايل املخ�شرم فرانكي ديتوري، اأكرب الفر�شان �شناً عندما 
ميتطى �شهوة اجلواد كاونري جرامر، الذي ينطلق من البوابة اخلام�شة يف 
م�شمار ميدان، �شعيا للمناف�شة على لقب ال�شوط الرئي�شي لكاأ�س دبي العاملي يف 
ن�شخته ال�شاد�شة والع�شرين، ال�شباق الأهم والأفخم يف العامل، يف اأم�شية ال�شبت 
املقبل، والذي يبلغ جمموع جوائزه 30.5 مليون دولر، منها 12 مليون دولر 

لل�شوط الرئي�شي.
احلالية  الن�شخة  يف  العاملي  دبي  كاأ�س  يف  ديتوري  ي�شارك  اأن  الظروف،  و�شاءت 
بال�شدفة بعد تعر�س الفار�س مارتن دواير لاإ�شابة يف اململكة املتحدة الأ�شبوع 
املا�شي، الأمر الذي دفع ويليام موير امل�شرف على كاونري جرامر، لا�شتعانة 

بجهود املخ�شرم ديتوري الذي وافق على الفور.
لعائلة   ،1970 دي�شمرب   الإيطالية يف  ديتوري يف مدينة ميان  ولد فرانكي 
اأ�شهر  من  دي��ت��وري،  جانفرانكو  وال���ده،  ك��ان  فقد  اخليل،  �شباقات  يف  متمر�شة 
فر�شان ال�شباقات يف اإيطاليا، وهو من حبب هذه املهنة اإىل ابنه منذ كان يف ال� 

عبارة عن "ح�شان �شغري". كانت  مياد  عيد  هدية  له  ا�شرى  حني   ،12
هذا  وهو يف  ي�شعى  فهو  ذلك  ورغ��م  عاماً،  ال�51  حاليا  ديتوري  ويتجاوز عمر 

العمر اإىل حتقيق لقبه الرابع يف كاأ�س دبي العاملي، وهو الإجناز الذي �شبق واأن 
حققه يف ثاث ن�شخ �شابقة، �شاعياً ملعادلة الرقم القيا�شي امل�شجل با�شم الفار�س 
الأمريكي املتقاعد جريي بايلي، الذي كان قد حقق الفوز يف كاأ�س دبي العاملي 
4 مرات. و�شبق لديتوري، الذي يو�شف باأنه اأحد اأف�شل الفر�شان املحرفني يف 
العامل واأكرهم �شهرة، اأن حقق كاأ�س دبي العاملي يف ثاث ن�شخ �شابقة، جميعها 

مع خيول جودلفني، واملدرب العاملي �شعيد بن �شرور.
"دبي  الأ���ش��ط��ورة  ال���ذي حققه م��ع  التاريخي  امل���رة الأوىل م��ع الإجن���از  وك��ان��ت 
اأف�شل  �شجل  عندما   2000 ع��ام  للكاأ�س  اخلام�شة  الن�شخة  يف  ميلينيوم" 
اأو خيل حتطيمه حتى  اأي فار�س  زمن يف تاريخ كاأ�س دبي العاملي، ومل ي�شتطع 
الآن وهو 1:59:50 دقيقة، ومل ينجح اأي ح�شان اآخر يف حتطيمه على مدار 
املرتني التاليتني فحققهما مع كل املهر الإيرلندي مون بالد  اأما  عاما.   21
مل  وقتها  وم��ن   ،2006 "اإلكركيو�شني�شت" ع��ام  اجل���واد  وم��ع   ،2003 ع��ام 
يوفق يف اإحراز لقبه الرابع علماً اأنه امتطى �شهوة اأكر من 500 جواد فائز، 
انت�شار يف   100 اأك��ر من  العامل، منها  انت�شار ح��ول   900 اأك��ر من  وحقق 
�شباقات الفئة الأوىل. ويتعاون ديتوري مع فريق اجلواد كاونري جرامر، الذي 
5 �شنوات، ويدربه بوب بافرت و�شارك اآخر مرة يف �شباق كاأ�س  يبلغ من العمر 

ال�شعودية وح�شل على املركز الثاين.

•• اأبوظبي -وام:

بال�شالة  الأول  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
الكربى لأكادميية بوذيب مبنطقة 
الإمارات  بطولة  باأبوظبي،  اخلتم 
املخ�ش�شة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل  مل��رب��ي 
وحفلت  اخل�����ا������ش�����ة،  ل����ل����م����راب����ط 
اأ�شواط اليوم الأول التي خ�ش�شت 
لفئات املهرات بعمر �شنة و�شنتني، 

مبناف�شات قوية ومثرية.
ومت�����ي�����زت امل����ن����اف���������ش����ات ب���ت���ق���ارب 
امل�شاركة  اخل��ي��ول  ب��ني  امل�����ش��ت��وي��ات 
األقاب  امل����راب����ط  ت��ق��ا���ش��م��ت  ح��ي��ث 
التاأهيلية،  الأ���ش��واط  يف  ال�����ش��دارة 
بدور"  دي  "اي  امل���ه���رة  وح��ق��ق��ت 
حلمد عدنان ال�شحي، اأعلى معدل 

بلغ 92.20 نقطة، عندما اعتلت 
مناف�شات  "ه" اآخر  الق�شم  �شدارة 

املهرات عمر �شنة.
اليوم  تختتم  التي  البطولة  وتقام 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب���رع���اي���ة  اجل���م���ع���ة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���رئ���ا����ش���ة 
جمعية الإمارات للخيول العربية، 
وباإ�شراف ومتابعة ال�شيخ زايد بن 
نائب  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن  حمد 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.
فهد"  اآل  "مريا  امل���ه���رة  وك���ان���ت 
ملحمد �شعيد الهاجري، قد ا�شتهلت 
الأول  ال�شوط  ب�شدارة  الفعاليات 
حمققة  "اأ"،  �شنة  عمر  للمهرات 

"بينونة  ون��ال��ت  نقطة،   90.60
عبيد  حم��م��د  ل���غ���امن  الهواجر" 

الق�شم  يف  الأول  املركز  الهاجري، 
نقطة،   91.80 حم��ق��ق��ة  "ب" 

ف��ي��م��ا ذه��ب��ت ����ش���دارة ال��ق�����ش��م "ج" 
"ا�س جي حلوه" ملربط  املهرة  اىل 

 90.95 ح�شدت  حيث  النخيل، 
نقطة.

خلليفة  رفيقة"  زد  "ام  واأح�����رزت 
املركز  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ث����اين  اهلل  ع��ب��د 

حمققة  "د"،  ال��ق�����ش��م  يف  الأول 
دي  "اي  ون��ال��ت  نقطة،   91.36

بدور" حلمد عدنان ال�شحي.
"اأ"  وذه��ب��ت ال�����ش��دارة يف ال��ق�����ش��م 
"باهية  اىل  �شنتني  عمر  للمهرات 
ال��ع��زي��ز حممد  ام" لعبد  ب��ي  ا����س 
نقطة،   91.50 حم��ق��ق��ة  ل���وت���اه، 
وانتزعت �شدارة الق�شم "ب" املهرة 
النخيل،  ملربط  �شمة"  جي  "ا�س 

وح�شلت على 91.20 نقطة.
ال��ي��وم الأول  واخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات 
ملحمد  جوري"  اآر  ال  "ايه  امل��ه��رة 
املركز  ب��اإح��رازه��ا  الر�شيد،  يو�شف 
اأ�شواط  "ج" اآخ��ر  الق�شم  الأول يف 
حققت  حيث  �شنتني،  عمر  املهرات 

نقطة.  91.66

•• عمان-وام:

بلقب  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ت������وج 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ج��ودو لفئة 
ميداليات   3 ب��ر���ش��ي��د  ال�����ش��ب��اب 
م�شبوق  غ����ري  اإجن�������از  يف  ذه���ب���ي���ة 
ت��اري��خ��ه، وذل���ك مع  لأول م���رة يف 
البطولة  م���ن���اف�������ش���ات  ان���ط���اق���ة 
العربية للمنتخبات والأندية اأم�س 

الول.
حارب  الإم���ارات���ي  البطل  وح�شل 
ذهبية  علي  جمعة  ال��رح��م��ن  عبد 
اأن  ب��ع��د  ك���ج���م،   100 ف����وق  وزن 
وال�شعودية،  الأردن  اأبطال  تخطى 

اأحمد  ال�����ش��اع��د  زم��ي��ل��ه  ن���ال  فيما 
حتت  وزن  ذهبية  الثمريي  جا�شم 
ابطال  ع��ل��ى  ب���ف���وزه  ك���ج���م،   60
ثم  وال����ع����راق،  والأردن  اجل���زائ���ر 
���ش��وري��ا يف ال��ن��ه��ائ��ي، وت���وج البطل 
حتت  وزن  بذهبية  النقبي  �شعيد 
العراق  اأبطال  متخطيا  كجم   73
ثم  وفل�شطني،  والكويت،  و�شوريا، 

الأردن يف النهائي.
امل��ن��اف�����ش��ات حت���ت رعاية  ان��ط��ل��ق��ت 
ب�شالة  بن ط��ال  الأم��ري احل�شن 
الأردنية  عمان  جامعة  يف  الأري��ن��ا 
لعبا   315 مب�����ش��ارك��ة  الأه���ل���ي���ة، 
ولعبة من 17 دولة هي الإمارات، 

وجيبوتي، والبحرين، وال�شعودية، 
والكويت،  وال����ع����راق،  واجل����زائ����ر، 
وفل�شطني،  وامل�����غ�����رب،  ول���ي���ب���ي���ا، 

واليمن  وم�شر،  و���ش��وري��ا،  وق��ط��ر، 
البلد  الأردن  ج��ان��ب  اإىل  ول��ب��ن��ان 
منتخب  واح�����ت�����ل  امل�������ش���ت�������ش���ي���ف. 
ال��ث��اين بذهبيتني  امل��رك��ز  ال��ك��وي��ت 
الأردن ثالثا  ال�شباب، وحل  يف فئة 
املنتخبني  وم��ع��ه  واح����دة،  بذهبية 
ويخو�س  وال�������ش���وري.  اجل���زائ���ري 
اجلمعة  ال��ي��وم  ل��ل��رج��ال  منتخبنا 

مبارياته على م�شتوى الفرق.
وتلقت البعثة تهنئة �شعادة حممد 
احتاد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 
الم�������ارات ل��ل��م�����ش��ارع��ة واجل�����ودو 
ال�شاب  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��ا  ب����الإجن����از، 
يف اإح����راز ل��ق��ب غ���اٍل وم��ه��م وغري 

�شيكون  اأن���ه  اإىل  م�شريا  م�شبوق، 
من  املنتخب  اأع�شاء  لبقية  حافزا 
النتائج  م���ن  امل���زي���د  اأج����ل حت��ق��ي��ق 
مناف�شات  خ�������ال  الإي����ج����اب����ي����ة 
من  ال��ع��دي��د  ت�شم  ال��ت��ي  البطولة 

املنتخبات القوية.
املنتخب  "تتويج  وقال بن ثعلوب: 
والرعاية  ل��ل��دع��م  ت��رج��م��ة  ي���اأت���ي 
املبا�شرة من قبل القيادة الر�شيدة 
ويعك�س  وال��ري��ا���ش��ي��ني،  للريا�شة 
والربامج  اخلطط  �شامة  اأي�شا 
ال����ت����ي و����ش���ع���ه���ا الحت��������اد وت����ويل 
املراحل  ب��ق��ط��اع  ك���ب���ريا  اه��ت��م��ام��ا 

ال�شنية".

•• اأبوظبي-وام:

ت��اأه��ل ف��ري��ق ب��ن دري مل��اق��اة فريق 
الإمارات يوم الأحد املقبل يف املباراة 
ك���اأ����س �شاحب  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ملو�شم  للبولو  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
ينظمها  التي   ،2022 –  2021
 ،22 ال����  ن�شختها  يف  غ��ن��ت��وت  ن����ادي 
زايد  بن  ف��اح  ال�شيخ  �شمو  برعاية 

اآل نهيان رئي�س النادي.
دري على  ب���ن  ف���ري���ق  ت���اأه���ل  وج�����اء 
الفوز  بعد  دب��ي  ذئ��اب  فريق  ح�شاب 

عليه بنتيجة 11/15.
ف��ي��م��ا ج����اء ت���اأه���ل ف���ري���ق الإم������ارات 
ب��ق��ي��ادة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة م��ي��ث��اء بنت 
للنهائي  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
احلبتور  ف��ري��ق  ع��ل��ى  فريقها  ب��ف��وز 
مواجهة  و�شتكون   ،  8/11 بنتيجة 
فريقا الإمارات وبن دري هي الأوىل 
التي جتمع بينهما يف نهائي البطولة 

ناجح  م�����ش��وار  ب��ع��د  م�شريتها،  ع��رب 
فاز  حيث  الأدوار  ك��ل  م��واج��ه��ات  يف 
ال�شابقة  مبارياتهما  بكل  الفريقان 

يف الأدوار التمهيدية والإق�شائية.
مباراة  اخلتامية  امل��ب��اراة  و�شت�شبق 
والرابع  ال��ث��ال��ث  امل��رك��زي��ن  حت��دي��د 

على برونزية البطولة، والتي جتمع 
بني فريقي غنتوت واأبوظبي ح�شب 

لئحة البطولة الفنية.

املهرة »اآي دي بدور« حتقق اأعلى معدل يف افتتاح بطولة الإمارات ملربي اخليل العربية

بالأردن العربية  البطولة  افتتاح  يف  امل�سهد  ل�سدارة  الإمارات  جودو  تقود  ذهبيات   3

كري�ستوف لومر: انتظروا املناف�سة اإماراتية اأمريكية يابانية يف اأغلب فئات كاأ�س دبي العاملي»الإمارات للدراجات« يحرز املركز الثاين يف جولة كاتالونيا

فرانكي ديتوري .. فار�س »خم�سيني« يتطلع للقبه الرابع يف كاأ�س دبي العاملي

»منران« يحلق بلقب »�سالحه« للمحامل ال�سراعية يف مهرجان الظفرة البحري
•• اأبوظبي-وام: 

توج "منران" لعمر عبد اهلل حممد املرزوقي بطًا ل�شباق "�شاحه" للمحامل 
ال�شراعية فئة 22 قدماً، الذي اأقيم �شمن مهرجان الظفرة البحري ونظمه 
نادي اأبوظبي للريا�شات البحرية وجلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
والراثية يف اأبوظبي. وح�شل البطل على 30 األف درهم جائزة مالية، فيما 
وجائزة  ال�شباق  و�شافة  على  ح��ارب  حممد  �شعيد  "�شمردل" ل�شلطان  ح�شل 
مالية 29 األف درهم، اأما املركز الثالث فكان من ن�شيب "خزام" لأحمد �شعيد 
�شامل الرميثي، وح�شل على 27 اأ لف درهم، ورابعا جاء "مهاجر" ملاجد اأحمد 
"لزاز"  املركز اخلام�س حل  دره��م، ويف  األ��ف   26 الرميثي وح�شل على  خ��ادم 
"الرقم  ح��ل  و�شاد�شاً  دره���م،  األ��ف  على24  وح�شل  امل��زروع��ي،  �شعيد  خلليفة 
واحد" لإدارة اأمن املوا�شات دبي وح�شل على 22 األف درهم، اأما املركز ال�شابع 

األ��ف درهم،   20 "تواق" مل�شعل حممد معيوف وح�شل على  فكان من ن�شيب 
وثامناً جاء "هداف" لإبراهيم حممد عبد العزيز احلمادي، وح�شل على 18 
األف درهم فيما حل تا�شعاً "العديد" ملحمد را�شد حممد را�شد الرميثي وح�شل 
على 16 األف درهم، وحل عا�شراً "زفان" ملحمد علي يو�شف الب�شر وح�شل على 
14 األف درهم توج الفائزين باملراكز الأوىل عبيد خلفان املزروعي مدير اإدارة 
والراثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  وامل�شاريع  التخطيط 
يف  والراثية  ال�شراعية  ال�شباقات  م�شرف  الرميثي  را�شد  وخليفة  باأبوظبي، 
اأي�شاً.  النادي  من  الظاهري  �شامل  ونا�شر  البحرية  للريا�شات  اأبوظبي  نادي 
باإقامة  البحري  الظفرة  مهرجان  فعاليات  غ��دا  تتوا�شل   .. اآخ��ر  جانب  على 
�شباق "جنانة" للمحامل ال�شراعية فئة 22 قدماً اجلولة الثالثة لهذه الفئة 
املرفاأ  �شباق  ع�شراً  ال��راب��ع��ة  عند  ينطلق  فيما  ظ��ه��راً،  الثانية  عند  وينطلق 

للتجديف الراثي.

الإمارات وبن دري يتاأهالن لنهائي كاأ�س رئي�س الدولة للبولو

•• الظفرة -وام:

الإمارات  الأول على مناف�شات بطولة  اأم�س  ال�شتار م�شاء  اأ�شدل 
منطقة  يف  املرفاأ  �شاطىء  على  اأقيمت  التي  بورد" ،  ل�" الفاي 
جلنة  م��ن  بتنظيم   ، البحري  الظفرة  مهرجان  �شمن  الظفرة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والراثية يف اأبوظبي ونادي 

اأبوظبي للريا�شات البحرية.
وتفوق يف فئة املحرفني البطل مانع املرزوقي، حيث قدم اأف�شل 
ا�شتعرا�س، واأحرز املركز الأول، يف حني حل ثانيا �شعود احلمادي، 

وثالثا ماجد املرزوقي.
ا�شتعرا�شا  الرميثي و قدم  اأحمد �شامل  املبتدئني تفوق  ويف فئة 
ال��ث��اين �شيف  امل��رك��ز  امل��رف��اأ، يف ح��ني ح��ل يف  مبهرا على �شاطىء 

�شلطان عبد العزيز، وثالثا مروان حبيب املرزوقي.
وعرب اأحمد ثاين عن التميز الكبري للفعاليات واأن�شطة املهرجان 
ه���ذا امل��و���ش��م خ��ا���ش��ة م��ع ت��ن��اغ��م ال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة احلديثة 
"مناف�شات الفاي  اأيام املهرجان وقال :  والراثية معا ، خال 
بورد حملت طابعا مثريا وتفاعلت اجلماهري معها ب�شكل لفت، 

ونتوجه بال�شكر لكل من �شاهم يف اإجناح احلدث".

مانع املرزوقي بطال للمحرتفني يف  الإمارات 
فالي بورد مبهرجان الظفرة البحري
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•• دبي -الفجر

ال�شاعة  عند  جمريا  �شواطئ  ت�شهد   
الواحدة من ظهر يوم بعد غد الأحد 
اإنطاق مناف�شات �شباق "دبي جونيور 
احلديثة  ال�شراعية  للقوارب  ريغاتا" 
املو�شم  يف  الفعاليات  روزن��ام��ة  �شمن 
الريا�شي البحري 2022-2021.

وينظم احلدث املجتمعي الكبري الذي 
والبطات  الأب����ط����ال  ن��خ��ب��ة  ي��ج��م��ع 
ريا�شة  يف  وال�����ش��اع��دات  ال�شاعدين 
الدويل  دبي  نادي  ال�شراعي،  الإبحار 
بالتعاون  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
وال�������ش���راك���ة م���ع ن�����ادي دب����ي ل�����زوارق 
ال�������ش���اط���ئ -دو������ش�����ك- وحت�����ت مظلة 
والتجديف  لل�شراع  الإم����ارات  احت���اد 

احلديث.
�شباق  يف  امل�شاركة  ال��ق��وارب  و�شتن�شر 
يوم   2022 ري��غ��ات��ا  ج��ون��ي��ور  دب����ي 
�شقيم  واأم  جمريا  �شواطئ  يف  الأح���د 
والذي  ال�شباق  وم�شار  كور�س  ح�شب 
على  امل�شرفة  الفنية  اللجنة  �شتقرره 
البحر  وحالة  ظ��روف  ح�شب  ال�شباق 
وال���ذي حتدد  املناف�شات  م��وع��د  وق��ت 
ب���ني ال�����ش��اع��ة ال����واح����دة ظ���ه���را اإىل 

الرابعة ع�شرا.
وامل�شاركات   امل�������ش���ارك���ون  وي��ت��ن��اف�����س 
ريغاتا  ج����وي����ن����ور  "دبي  ����ش���ب���اق  يف 
 6 الأحد على  2022" يوم بعد غد 

األ���ق���اب زك����ور واإن�����اث يف 3 ف��ئ��ات هي 
مناف�شات القوارب ال�شراعية احلديثة 
"اوبتم�شت" حتت 14 �شنة والقوارب 
 "4.7 "ليزر  احل��دي��ث��ة  ال�����ش��راع��ي��ة 
ال�شراعية  وال��ق��وارب  �شنة   17 حت��ت 
 18 حت��ت  ريدايال"  "ليزر  احلديثة 

�شنة.
وح��دد ن��ادي دب��ي ال���دويل للريا�شات 
اأم�س اخلمي�س كاآخر موعد  البحرية 
على  وامل�شاركات  امل�شاركني  لت�شجيل 

اأن تبداأ الإجراءات يوم ال�شباق مبكرا 
�شيعقد  فيما   ، �شباحا  التا�شعة  م��ن 
العا�شرة  متام  يف  التنويري  الجتماع 
الواحدة  ال�����ش��اع��ة  وت��ك��ون  وال��ن�����ش��ف 
و�شل�شلة  ل���ل���ب���داي���ة  م����وع����دا  ظ���ه���را 
امل��ن��اف�����ش��ات وال���ت���ي ق���د مت��ت��د خلم�س 
مراحل ح�شب حالة اجلوية و�شرعات 
املناف�شات  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  ع��ل��ى  ال����ري����اح 
ذلك  يعقب  ع�شرا  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة 

مرا�شم التتويج.

•• دبي-وام:

ل�شباعيات  وال�شيدات  للرجال  الإم���ارات  منتخب  ي�شتعد 
اإقامتها مبدينة  اآ�شيا املزمع  الرجبي للم�شاركة يف بطولة 
بوكيت يف تاياند يومي 9 و 10 اأبريل املقبل، وذلك بعد 
بالعنا�شر  وال�شيدات  للرجال  الوطني  املنتخب  م�شاركة 
ال�شابة املواطنة بالبطولة العربية ل�شباعيات الرجبي التي 
املا�شي،  فرباير  �شهر  خال  التون�شية  بالعا�شمة  اأقيمت 
وظهورهم ب�شكل مميز من اأجل تاأهيلهم واعطائهم املزيد 

من اخلربات يف املناف�شات القارية.
وعلى �شوء توجيهات جمل�س اإدارة الحتاد برئا�شة ال�شيخ 
املنتخب  ���ش��ارع   .. مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد 
الوطني للتجمع من اأجل اخل�شوع للتدريبات بعد انتهاء 
التدريبات  وت��ق��ام   ،2022  -  2021 ال��ري��ا���ش��ي  امل��و���ش��م 
ب�شفة م�شتمرة بواقع مرتني ا�شبوعيا باملاعب، بالإ�شافة 
اإىل جدول مكثف للياقة البدنية يتم تنفيذه ب�شالة ريا�شة 

مت التعاقد معها ملزاولة التمارين الريا�شية.

وي�شرف على تدريب فريق الرجال املدرب ابولو بريليني 
يتدرب  بينما  ���ش��اك��ر،  يو�شف  ال��وط��ن��ي  امل���درب  وم�����ش��اع��ده 
منتخب ال�شيدات على يد الكينية فيادلفيا اأولندو التي 
اإىل حتقيق  املنتخب  وق���ادت  م��وؤخ��ًرا  الحت���اد  تعاقد معها 
العربية  بالبطولة  ال��ربون��زي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 

ل�شباعيات الرجبي.
�شكره  العام لاحتاد عن  الأم��ني  الزعابي  واأع��رب حممد 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  وتقديره 
دعمه  على  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
واإىل  ال��رج��ب��ي،  ريا�شة  وخا�شة  والريا�شيني،  للريا�شة 
معايل الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفا�شي 
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
الدعم  اأوج��ه  كل  لتقدمي  للريا�شة،  العامة  الهيئة  رئي�س 
اأنه  اإىل  م�شريا  للرجبي،  الوطنية  املنتخبات  مل�����ش��ارك��ات 
املدربني  م��ن  امل��ب��ذول  للجهد  الكبري  احلجم  بنف�شه  مل�س 
وال��اع��ب��ني وال��اع��ب��ات رج���ال و���ش��ي��دات واإ���ش��راره��م على 

حتقيق مراكز متقدمة ببطولة اآ�شيا.

•• اأبوظبي-الفجر:

 اختتم منتجع الفر�شان الريا�شي 
الدويل م�شابقة "القو�س وال�شهم" 
والتي  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  م��ه��رج��ان  يف 
18 فرباير  انطلقت فعالياتها يف 
امل���ا����ش���ي، ب���ه���دف ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
الريا�شية الفردية وتقدمي الألعاب 

الرفيهية لزوار املهرجان.
القو�س  م�����ش��اب��ق��ة  يف  ����ش���ارك  وق���د 
تاأهل  م��ت�����ش��اب��ق��اً،   55 وال�����ش��ه��م  
للتناف�س  مت�شابقني   10 م��ن��ه��م 
على املراكز الثاثة الأوىل؛ حيث 
وقيمتها  الأوىل  ب���اجل���ائ���زة  ف����از 
علي مبارك عمر  درهم  الآف   10
���ش��امل ال��ع��م��ري، اأم���ا ج��ائ��زة املركز 
الآف   5 قيمتها  والبالغة  ال��ث��اين 

بها عبداهلل �شالح  فاز  دره��م فقد 
امل��ن��ه��ايل، ك��م��ا ف���از ب��ج��ائ��زة املركز 
 2،500 قيمتها  والبالغة  الثالث 
فيما   ، اهلل  ع���و����س  رام�����ي  دره�����م 
الرابع  املركز  الفائزون من  ح�شل 
جائزة  على  العا�شر  امل��رك��ز  وحتى 

بقيمة 500 درهم.
وقال �شعادة �شلطان حممد الكعبي، 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
هذه  "اإن  ال��ق��اب�����ش��ة:  ال��ف��ر���ش��ان 
منتجع  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ات 
تاأتي  بالرماية  واملتعلقة  الفر�شان 
املهارات  و���ش��ق��ل  ال�����راث  لإث�����راء 

وتنظيمها ب�شبب خماطرها".
"منتجع  �����ش����ع����ادت����ه:  واأ��������ش�������اف 
الفر�شان يلعب دوراً رئي�شياً كاأكرب 
م��ن��ت��ج��ع مي��ت��ل��ك اأف�������ش���ل واأك�����رب 

ميادين رمايات يف املنطقة، ولذلك 
ل�شقل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��دي��ن��ا 
امل��ه��ارات واإح�����ش��ار ال��ف��رق املهتمة 

بهذه الريا�شات، وتدريبها واإقامة 
الأكادمييات املتخ�ش�شة وامل�شاركة 
والإقليمية  املحلية  البطولت  يف 

والعاملية".
واأ�شار �شعادة �شلطان حممد الكعبي 
يف  ال��ف��ر���ش��ان  "م�شاركة  اأن  اإىل 

مهرجان ال�شيخ زايد لقت جناحاً 
كبرياً؛ فالكثري من ال�شباب لديهم 
الفر�شان  ن����ادي  دخ����ول  يف  رغ��ب��ة 
اإل��ي��ه ول��دي��ن��ا العديد  والن�����ش��م��ام 
ال�شراتيجية  ال���ت���وج���ه���ات  م���ن 

لإثراء هذه الريا�شات".
باملركز  ال��ف��ائ��ز  اأع���رب  جهته،  م��ن 
مبارك  ع��ل��ي  امل�����ش��اب��ق��ة   يف  الأول 
ع��م��ر ���ش��امل ال��ع��م��ري ع��ن �شعادته 
بامل�شاركة يف البطولة والتي تعترب 
هي امل�شاركة الأوىل من نوعها له، 
حيث  ال��ن��اج��ح  بالتنظيم  م�����ش��ي��داً 
كانوا  وامل�شرفني  "املدربني   : ق��ال 
معنا خطوة بخطوة واأي�شاً اأتوجه 
التنظيم  على  للمهرجان  بال�شكر 
يف  املهمة  امل�شابقات  ل��ه��ذه  ال��رائ��ع 
تنمية مهارات الاعبني والهواة". 

باملركز  ال���ف���ائ���ز  ق�����ال  ذل������ك،  اإىل 
الثاين من امل�شابقة عبداهلل �شالح 
كبرية  ف��رح��ت��ن��ا  "اإن  امل����ن����ه����ايل: 
بامل�شاركة يف هذه امل�شابقة الراثية، 
واأدع����و ال�����ش��ب��اب الإم���ارات���ي���ني اإىل 
ه���ذه  ال�����ش����ت����م����رار يف مم����ار�����ش����ة 
الهوايات لدورها يف احلفاظ على 

الراث وتنمية مهاراتهم".
رامي  الثالث  باملركز  الفائز  وق��ال 
الريا�شة  ه���ذه  "اإن   اهلل:  ع��و���س 
لها تاريخ عريق وبالن�شبة يل هي 
اإىل تركيز  ري��ا���ش��ة مم��ي��زة حت��ت��اج 
لذلك كانت لدي رغبة بامل�شاركة يف 
بالحراف  رغبة  ول��دي  البطولة 

فيها م�شتقبًا."
وي����ع����د م���ن���ت���ج���ع ال����ف����ر�����ش����ان من 
املهرجان،  يف  الرئي�شني  امل�شاركني 

روؤي�����ت�����ه  حت���ق���ي���ق  اإىل  وي������ه������دف 
املتمثلة باإثراء احلياة الجتماعية 
والرفيهية للمقيمني واملواطنني 
على  وامل�شاعدة  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف 
املواهب  وتن�شئة  وتنمية  اكت�شاف 
دولة  لتمثيل  املحلية  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

الإمارات اإقليمياً ودولياً.
كما اأن م�شاركته يف املهرجان تتمثل 
الفعاليات،  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ب��ب��اق��ة 
الأ�شرة،  اأفراد  جلميع  والريا�شات 
م���ث���ل رم������ي ال�����ف�����اأ������س، واأج�����ه�����زة 
حُم���اك���اة ال�������ش���ي���ارات، وال���ط���ريان، 
وق���ف���ز ال���ب���ن���ج���ي، وت���رام���ب���ول���ني، 
و�شيارات التحكم عن بعد، و�شاحة 
وامل�����ش��ار النزلقي  رك���وب اخل��ي��ل، 
من  الكثري  وغريها   ،Zipline

الأن�شطة الريا�شية.

•• ال�صارقة -وام:

لريا�شات  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ينظم 
مع  بالتعاون  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
غدا وحتى 31 من مار�س اجلاري 
رعاية  حت���ت  ال��رب��ي��ع��ي  امل��ع�����ش��ك��ر 

جمل�س ال�شارقة الريا�شي .
وي�شارك يف املع�شكر الربيعي الذي 
يقام مبقر النادي اجلديد يف نادي 
�شباط ال�شرطة يف ال�شارقة اأكر 
من 100 م�شارك يف الأعمار من 
"8-12" �شنة ويت�شمن فعاليات 
ريا�شات  منها  خمتلفة  ريا�شية 
التايكواندو  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
واجلوجيت�شو والكاراتيه واجلودو 
وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
ودرو�س  تن�س  وال��ب��ادل  ال�شباحة 
الر�شم  يف  م���ت���ن���وع���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
توعوية  ع��م��ل  وور�������س  وال���ف���ن���ون 
بتقدمها ادارة ال�شرطة املجتمعية 
الثقافية  امل�شابقات  من  والعديد 

والتي تتزامن مع فعاليات النادي 
واأخ���رى  ال���ق���راءة  �شهر  مبنا�شبة 

تتعلق بالر�شيد.
ب��وخ��ل��ف ع�شو جلنة  اأك���د ع��م��ر  و 
املدير  الإ�شراتيجي  التخطيط 
التنفيذي بالإنابة اإن فريق العمل 
الربيعي  امل��ع�����ش��ك��ر  ع��ل��ى  امل�����ش��رف 
اأكمل كافة ال�شتعدادات لنطاق 
لاإجراءات  وفقا  وذل��ك  فعالياته 
املع�شكر  ي��ح��ق��ق  ب��ح��ي��ث  امل��ت��ب��ع��ة 

الأهداف املر�شومة له .

••  الريا�س-الفجر

زار رئي�س املجل�س الأوملبي الآ�شيوي 
�شينغ  ران�����دي�����ر  راج�������ا  ب���ال���ن���ي���اب���ة 
يف  ال��ري��ا���س  ال�����ش��ع��ودي��ة  العا�شمة 
ورافقه  اجلاري،  مار�س  و22   21
العام  امل��دي��ر  امل�شلم  ح�شني  ال�شيد 
ت�����ي�����واري مدير  ف���ي���ن���ود  وال�������ش���ي���د 
والعاقات  ال���دول���ي���ة  ال���ع���اق���ات 
م��ع ال��ل��ج��ان الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
املجل�س  وف����د  وال���ت���ق���ى  امل��ج��ل�����س.  
اأع�شاء  م����ع  ال����ش���ي���وي  الومل����ب����ي 
اللعاب  ل�����دورة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
 –  2034 – ال��ري��ا���س  ال�شيوية 
من  ال�شتعدادات  اآخ��ر  على  واطلع 
اأمني عام اللجنة �شمو الأمري فهد 
عر�س  وبعد  �شعود.   اآل  جلوي  بن 
اآخ����ر امل�����ش��ت��ج��دات اخل��ا���ش��ة ب���دورة 
رئي�س  وق����ع  ال����ش���ي���وي���ة،  الأل����ع����اب 
بالنيابة  ال�شيوي  الوملبي  املجل�س 
ونائب اأمري منطقة الريا�س �شمو 
عبدالرحمن  ب���ن  حم��م��د  الأم�����ري 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز و����ش���م���و الم����ري 

عبدالعزيز بن تركي الفي�شل وزير 
الوملبية  اللجنة  رئي�س  الريا�شة 
املدينة  عقد  ال�شعودية  والباراملبية 
ال�شيوية  الل��ع��اب  ل��دورة  امل�شيفة 
والفنون  املغلقة  لل�شالت  ال�شابعة 
الريا�س  حتت�شنها  التي  القتالية 
جممع  يف  وذل�������ك   ،2025 ع�����ام 

المري في�شل بن فهد الوملبي. 
الأم��ري عبدالعزيز بن تركي  ون��وه 

احلرمنِي  خ�����ادم  ب���دع���م  ال��ف��ي�����ش��ل 
ال�������ش���ري���ف���ني امل����ل����ك ����ش���ل���م���ان بن 
ومتابعة  ���ش��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
واهتمام �شمو ويل العهد، بالريا�شة 
ال�����ش��ع��ودي��ة وال��ت��ق��دم ال��ع��امل��ي الذي 
متثل با�شت�شافة عدد من الأحداث 
العاملية؛ ومن  الريا�شية  والدورات 
الآ�شيوية  الأل���ع���اب  دورة  اأب���رزه���ا 
العاملية  الأل���ع���اب  ودورة   2034

للفنون القتالية 2023. 
الألعاب  دورة  ا�شت�شافة  اأن  واأك���د 
الآ�شيوية لل�شالت املغلقة والفنون 
القتالية بن�شختها ال�شابعة 2025 
ت��ع��د ن����واة لح��ت�����ش��ان ال��ع��دي��د من 
خا�شًة  املقبلة،  الآ�شيويِة  املناف�شاِت 
حققتها  التي  النوعية  النقلة  بعد 
جعلها  مم�����ا  ري����ا�����ش����ي����ا،  امل���م���ل���ك���ة 
حم��ط اأن��ظ��ار ال��ع��امل، م�����ش��ريا اإىل 

الن�شخة  ه��ذه  خ��ال  م��ن  تطلعهم 
بني  م��ث��رية  مناف�شة  م�شاهدة  اإىل 
امل��ت�����ش��اب��ق��ني.  م��ن ج��ان��ب��ه،  اأو�شح 
اأن اململكة العربية ال�شعودية  �شينغ 
ت��ق��وم ب��دف��ع ع��ج��ل��ة ال��ري��ا���ش��ة اإىل 
واملجل�س  م���ذه���ل،  ب�����ش��ك��ل  الأم�������ام 
بقوة كل  الآ���ش��ي��وي يدعم  الأومل��ب��ي 
الأوملبية  وال��ل��ج��ن��ة  امل��م��ل��ك��ة  ج��ه��ود 

والباراملبية ال�شعودية. 
وت���اب���ع: ن��ح��ن واث���ق���ون م���ن جناح 
الألعاب  دورة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل��م��ل��ك��ة 
الآ�شيوية لل�شالت املغلقة والفنون 
الألعاب  ودورة   2025 القتالية 
وح�شلت    .2034 الآ����ش���ي���وي���ة 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة دورة  ع���ل���ى  ال���ري���ا����س 
املغلقة  لل�شالت  ال�شيوية  اللعاب 
اجلمعية  يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة  وال���ف���ن���ون 
للمجل�س   40 ال�������  ال���ع���م���وم���ي���ة 
ب�شهر  دب���ي  ال���ش��ي��وي يف  الومل���ب���ي 
وت�شت�شيف  امل����ا�����ش����ي.   ن���وف���م���رب 
تاياند الن�شخة ال�شاد�شة من هذه 
بانكوك  يف   2023 ع���ام  الأل���ع���اب 

وت�شونبوري. 

»ريا�سات الدفاع عن النف�س« و »�سرطة ال�سارقة« تنظمان املع�سكر الربيعي غدا

املجل�س الأوملبي يوقع مع الريا�س عقد املدينة امل�سيفة
ل�ست�سافة دورة الألعاب الآ�سيوية لل�سالت والفنون القتالية

•• اأبوظبي-وام: 

�شهد �شعادة مطر �شامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع بح�شور اللواء الركن را�شد 
عبيد املزروعي رئي�س الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع.. اليوم 
اخلتامي لدرع التفوق لبطولة حممد بن زايد اآل نهيان اخلام�شة للجوجيت�شو 
يف  ال�شباط  كبار  وبح�شور  الع�شكري  الريا�شية  الربية  مركز  بقيادة  وذل��ك 

وزاره الدفاع والقوات امل�شلحة.
اأن�شطة مركز الربية  وبداأ الحتفال بال�شام الوطني ثم م�شاهدة فيديو عن 

الريا�شية الع�شكري.
الدفاع  ب��وزارة  دليل تدريب اجلوجيت�شو  الإنتهاء من  واأعلن خال احلفل عن 
وعملية جلميع مدار�س  علمية  درا�شة  بعد  �شنوات  اأرب��ع  اإع��داده  ا�شتغرق  ال��ذي 
تدريب  دل��ي��ل  ليخرج  ال��ع��امل  م�شتوى  على  اجلوجيت�شو  ت��دري��ب  واأك��ادمي��ي��ات 
الدفاع  وزارة  تخ�س  القتال  يف  متفردة  تدريبية  ومدر�شة  مبنهج  اجلوجيت�شو 

بدولة المارات العربية املتحدة.
وهو الدليل الأول من نوعة على م�شتوى العامل والذي يحتوي على منهج علمي 

تدريبي ويحتوي الدليل على 5 ف�شول.

احلزام  مناف�شات  على  اخلام�شة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  بطولة  وا�شتملت 
الأزرق، والأحزمة امللونة لفئة البالغني من 18-29 �شنة، وفئة الأ�شاتذة 30 

�شنة فاأكر مب�شاركة 10قيادات.
لبطولة حممد  التفوق  بدرع  الربية  القوات  قيادة  تتويج  النتائج عن  واأ�شفرت 
بن زايد اآل نهيان اخلام�شة للجوجيت�شو ودرع التفوق العام لاأن�شطة الريا�شية 

للعام التدريبي 2021.
وهناأ �شعادة مطر �شامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع الفائزين متمنًيا لهم دوام 
التوفيق والتميز معربا عن �شعادته بح�شور املناف�شات لبطولة حممد بن زايد 

اآل نهيان اخلام�شة، للجوجيت�شو 2021 واأ�شاد مب�شتوى املناف�شات التي اأظهرت 
يف  لريا�شة اجلوجيت�شو  الكبري  والتطور  للم�شاركني،  والذهنية  البدنية  القوة 

الإمارات.
باإ�شتخدام  القريب  الع�شكري  القتال  يف  فني  ا�شتعرا�س  تقدمي  ذل��ك  بعد  ومت 
مهارات اجلوجيت�شو بغر�س الدفاع عن النف�س، اأو الهجوم على اخل�شم وتت�شمن 
هذه املهارات عدة تقنيات تظهر مدى فاعلية اجلوجيت�شو لدى اجلندي املقاتل 
الفائزة  والقيادات  الاعبني  تكرمي  على اخل�شم. ومت  وال�شيطرة  الإخ�شاع  يف 

واأخذ ال�شور التذكارية مع راعي احلفل.

تتويج قيادة القوات الربية بدرعي التفوق لبطولة حممد بن زايد اآل نهيان اخلام�سة للجوجيت�سو و»الأن�سطة الريا�سية«

»منتجع الفر�سان« يختتم فعاليات م�سابقة »القو�س وال�سهم« مبهرجان ال�سيخ زايد

امل�ساركون وامل�ساركات يتناف�سون يف 3 فئات

»دبي جونيور ريغاتا« للقوارب ال�سراعية احلديثة الأحد

الإمارات ت�سارك يف بطولة اآ�سيا 
للرجبي مبدينة بوكيت التايالندية
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الفجر الريا�ضي

العامل  كاأ�س  ال�شحراء" يف  "حماربي  ا�شتعادة موقع  بلما�شي  ينوي مدرب منتخب اجلزائر جمال 
لكرة القدم، عندما يواجهون الكامريون يف مباراتني فا�شلتني اجلمعة يف دوال والثاثاء يف البليدة 
كاأ�س  يف  لقبها  عن  بالدفاع  اأخفقت  ت�شكيلة  حول  �شكوك  برغم  �شمن ت�شفيات مونديال 2022، 

اأمم اإفريقيا الأخرية اإثر خروٍج مدٍو من دور املجموعات.
بلغت  عندما  و2014  �شاركت اجلزائر اأربع مرات يف كاأ�س العامل اأعوام 1982، 1986، 2010 

دور ال�16 وخ�شرت بعد التمديد اأمام اأملانيا التي اأحرزت اللقب لحقاً، علماً اأنها حققت 
مفاجاأة مدوية يف ن�شخة 1982 عندما فازت مع جنميها رابح ماجر وخل�شر بلومي 

يف دور املجموعات على اأملانيا الغربية التي كانت تعّج بالنجوم وحّلت و�شيفة.
قادها بلما�شي الذي يتميز ب�شخ�شيته العنيدة، بعد اأعوام عجاف، للفوز بكاأ�س اأمم 
املدرب  عاد  ما  �شرعان  لكن   .1990 بعد  الثانية  للمرة  وذلك   ،2019 اإفريقيا 
البالغ 45 عاماً اإىل اأر�س الواقع بتعر�شه لنتقادات �شديدة وت�شكيك يف قدراته، 
عقب خروج اجلزائر من دور املجموعات يف الن�شخة الأخرية من البطولة القارية 

يف الكامريون حتديداً، بعدما كانت اأبرز املر�شحني لاحتفاظ باللقب.
رف�س بلما�شي الت�شكيك بخياراته على خلفية ا�شتبعاده بع�س ال�شماء 

اإىل  تاأهل اجل��زائ��ر  اأن  املا�شي  الأح��د  واأّك���د  اآخ��ري��ن  وا�شتدعاء 
العر�س الكروي �شيكون "ح�شيلة ثاثة اأعوام من العمل".
اآب-اأغ�شط�س  يف  الفنية  مهامه  ت�شلم  ال��ذي  بلما�شي  قال 

املونديال  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ح�شم  ه��و  "الهدف  اإن   2018
كاأ�س  يف  لنا  ح��دث��ت  ال��ت��ي  امل�شكات  بع�س  نن�شى  لكي 

اإفريقيا".
الفرن�شي  م��ر���ش��ي��ل��ي��ا  و�����ش����ط  لع������ب  ا����ش���ت���غ���ن���ى 

مهاجمه  ع��ن  ال�شابق  الإنكليزي  و�شاوثمبتون 
عاماً(،   30( بوجناح  بغداد  �شنوات  لعدة  الأول 
دول���ي���ة،  م����ب����اراة   57 يف  ه����دف����اً   24 ����ش���اح���ب 
نادي  مبهاجم  القطري  ال�شد  مهاجم  وا�شتبدل 
ال����وك����رة ال���ق���ط���ري امل��خ�����ش��رم حم��م��د ب���ن يطو 

مرة.  لأّول  الت�شكيلة  يدخل  ال��ذي  ع��ام��اً(،   32(
�شعيد  الإنكليزي  ه��ام  و�شت  مهاجم  ا�شتبعد  كما 
يا�شني  القطري  ال��ري��ان  و�شط  ولع��ب  رحمة  ب��ن 

املخ�شرم عدلن قديورة  ا�شتدعى جمدداً  براهيمي. 
األبيون من الدرجة  )36 عاماً( متو�شط ميدان بورتن 

الإن��ك��ل��ي��زي��ة ال��ث��ال��ث��ة، وم��ع��ه م��ه��اج��م ه��رت��ا ب��رل��ني اإ�شحاق 
بلفو�شيل )30 عاماً( الغائب عن املنتخب منذ 2018.

الدعوة  لتوجيه  دفعته  التي  الأ���ش��ب��اب  ع��ن  بلما�شي  ك�شف 
لقديورة رغم تقدمه يف ال�شن "ميلك اإمكانات كبرية وخربة 

الإ�شابة  الاعبني.  بني  الأخ��ّوة  ين�شر  الوطني.  املنتخب  مع 
هي من اأبعدته عن املنتخب فقط �شابقاً". وعن الإ�شافة املرجّوة 
التي �شيقّدمها "الدبابة" قال "كاأ�س العامل هي هدفنا الر�شمي 
ولهذا اأعدت قديورة لأين احتاجه يف الدور الفا�شل" وهو "ي�شنع 

الفارق خا�شة يف ال�شراعات الفردية".

وعن الأ�شباب التي دفعته ل�شتدعاء بن يطو قال "هو يتاألق منذ ثاثة موا�شم، من خال التهديف 
واإبراز فعاليته اأمام املرمى، وهذا ما نبحث عنه".

وتابع معلًا قراره "راأيت اأنه ميلك فعالية، وُيح�شن التعامل اأمام خطوط دفاعية قوية، لذا اأعترب 
اأنه ا�شتحق هذه الدعوة". كما اأّكد ا�شتعداد مهاجم اخل�شر �شفيان فيغويل للدور الفا�شل وتطّرق 
"اأ�شيب فيغويل وخرج من قائمة فريقه  "املحارب" قائًا  ب�  ملو�شوع الإ�شابة الأخ��رية التي حلقت 
الركي موؤخراً. لكن اأوؤكد اأنه جاهز ملباراتنا اأمام الكامريون وعن اإمكانية اللعب من عدمه، 
�شنقّرر يف الوقت املنا�شب". وحتّدث بلما�شي عن الوافد اجلديد املدافع يو�شف لعوايف 
اإمكانات الاعب جّيداً. تكّون ب�شكل جّيد واأ�شبح يلعب يف  "قبل ا�شتدعاء لعوايف در�شت 

مركز الظهري الأي�شر ونقطة قوته اأنه ي�شتطيع اللعب يف مراكز اأخرى".
ل�شحاق  جديد  من  الدعوة  لتوجيه  دفعته  التي  الأ�شباب  الوطني  الناخب  واأب��رز 
بلفو�شيل لعب اإنر الإيطايل ال�شابق، موؤكداً ثقته يف اإمكاناته واأن "لديه الكثري 
ل��ي��ون، ومت��ت مقارنته  م��در���ش��ة  م��ع  واع����داً  ك��ان  ال��وط��ن��ي،  للمنتخب  لتقدميه 

ببنزمية يف بداياته".
اإفريقيا  اأمم  ك��اأ���س  يف  معنا  ال��ت��واج��د  على  ق����ادراً  "كان  واأردف 
اأبدى  تعر�س لإ�شابة". وفيما  احلظ  ل�شوء  لكن   ،2019
الثنائي ريا�س حمرز  اإمكانية  الكبرية يف  بلما�شي ثقته 
"مان�ش�شر �شيتي الإنكليزي" ويو�شف بايلي "بري�شت 
الفرن�شي"، اأ�شاف "اجلميع م�شتعد للموت من اأجل 
العامل، �شعرت برغبة لديهم، وبع�س  التاأهل لكاأ�س 
يف  بامل�شاركة  م�شوارهم  اإن��ه��اء  ي��ري��دون  ال��اع��ب��ني 

املونديال".
املنا�شبة،  ل��ه��ذه  اأ�شهر"  "منذ  بلما�شي  ر  يح�شّ
وتطرق اإىل قوة املنتخب الكامريوين الذي حّل 
ثالثاً يف كاأ�س اأمم اإفريقيا والذي "ميلك لعبني 
ممتازين، وهو منتخب قوّي واجلميع تابعه. 

ميلك طريقة لعب جّيدة وخا�شة به".
ملنتخب  الفني  الطاقم  تغيري  "رغم  واأ�شاف 
�شيبدلون  اأن��ه��م  اأت��وق��ع  ال��ك��ام��ريون، لكن ل 
اإىل  م�شرياً  اأيام"  اأرب��ع��ة  يف  لعبهم  طريقة 
ري���غ���وب���ري �شونغ  ال�����ش��اب��ق  ال������دويل  ت��ع��ي��ني 
املرو�شة"  غ��ري  "اأ�شود  ل��ل���  ج���دي���داً  م���درب���اً 
واأبرز  كون�شي�شاو.  الربتغايل توين  بدًل من 
اجلزائر  يف  الإي����اب  م��ب��اراة  اأه��م��ي��ة  بلما�شي 
م�شطفى  ملعب  ع��ل��ى  احل���ايل  ال�شهر   29 يف 
وعزمه  اجل��م��ه��ور،  بح�شور  بالبليدة  ت�شاكر 
الذهاب  يف  لأنف�شهم  الثاأر  على  لعبيه  برفقة 
25 احلايل،  دوال يف  "جابوما" يف  على ملعب 
م�شتغًا معرفتهم اجليدة لهذا امللعب حيث خا�س 
م��ب��اري��ات قبل ح��وايل �شهرين  ث��اث  منتخب اجل��زائ��ر 

�شمن نهائيات كاأ�س اأمم اإفريقيا.

•• اأبوظبي -  رم�صان عطا

لبطولت  املنظمة  اللجنة  اأك��م��ل��ت 
"حماربي الإمارات" للفنون القتالية 
اكتمال الرتيبات للن�شخ  املختلطة 
 )29(  ،)28(  ،)27( ال���ث���اث 
على  والعربية  والدولية  الأفريقية 
ال�شاد�شة  يف  �شتنطلق  التي  التوايل 
م����ن م�������ش���اء ال����ي����وم اجل���م���ع���ة على 
يا�س  بجزيرة  اأري��ن��ا  الحت���اد  �شالة 
الدولية  تليها  الإفريقية  بالن�شخة 
املناف�شات  وت��خ��ت��ت��م  ال�����ش��ب��ت  غ����دا 
بالن�شخة العربية ال�شابعة الأحد.  

للبطولة  املنظمة  اللجنة  وك�شفت 
يف موؤمتر �شحفي عقد يف اأبوظبي 
دروي�س  ف��وؤاد  بح�شور  الأول  اأم�س 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة باملز 
الريا�شية منظم احلدث وعدد من 
اأن  البطولة،  امل�شاركني يف  املقاتلني 
نزال   38 �شت�شهد  ال��ث��اث  الن�شخ 
76 مقاتًا ومقاتلة من  مب�شاركة 
البطولة  ت�شهد  حيث  جن�شية،   45
والبطولة  ن����زال،   13 الأف��ري��ق��ي��ة 

 12 والعربية   ، ن��زال   13 الدولية 
�شيتنافون على  املقاتلني  واأن  نزال، 

األقاب.    5

واإجناح  البطولة  اأهمية  اإبراز 
احلدث

"حماربي  �شل�شلة  اأن  دروي�س  واأك��د 
جديدة  حلقبة  ت�شتعد  الإمارات" 
النجاح  ع��وام��ل  واأن  م�����ش��واره��ا  يف 
3 بطولت  التي �شاهمت يف تنظيم 

اأن  راأت  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  دف��ع��ة 
لتنظيم  والإمكانيات  القدرة  لديها 
اأننا  املتتالية، خ�شو�شا  الن�شخ  هذه 
وا�شتطعنا  ك���ورون���ا  ف���رة  اج��ت��زن��ا 
هذه  يف  ع��دي��دة  ب��ط��ولت  نقيم  اأن 
اأجمع  ال��ع��امل  يف  الع�شيبة  ال��ف��رة 
حتٍد  اأي  اج��ت��ي��از  ن�شتطيع  والآن 
اأكر من  اأن ننظم  بنجاح ون�شطيع 

بطولة يف اأ�شبوع واحد 
وج�����ود حمرفني  ظ���ل  خ��ا���ش��ة يف 

اإبراز  على  القدرة  لديهم  مميزين، 
اأهمية البطولة واإجناح احلدث.  

واأعلن دروي�س اأن الن�شخة الإفريقية 
اأوىل مناف�شاتها على لقب  �شت�شهد 
ال��ب��ط��ول��ة ب��ني امل��غ��رب��ي ب���در الدين 
الهمامي يف  دياين والتون�شي و�شام 
وزن املتو�شط، اأما الن�شخة الدولية 
فت�شهد نزالني على األقاب البطولة 
الرئي�شي  احل����دث  خ����ال  اأول���ه���م���ا 
امل�شرك �شمن وزن الذبابة يف فئة 

الن�شاء بني الكندية .
والفنزويلية  لف���رام���ب���واز  ك��وري��ن 
ك��ارول��ي��ن��ا ه��ي��م��ي��ن��ي��ز، ويف احل���دث 
�شليمان  ط����ارق  ي���داف���ع  ال��رئ��ي�����ش��ي 
�شد  لقبه  ع��ن  املتو�شط  وزن  بطل 

الأيرلندي ويل فلوري.  
ويدافع البطل الإماراتي مناف�شتني 
يدافع  حيث  البطولة  األ��ق��اب  على 
البطل الإماراتي حممد يحيى عن 
امل�شري حممد اجلغدل  اأم��ام  لقبه 

الأردين  وال��ب��ط��ل  اخلفيف  وزن  يف 
علي القي�شي يدافع اأي�شا عن لقبه 
اأمام اأحمد فار�س يف وزن املتو�شط.  
ب�شبب  الدخول  باآلية  يتعلق  وفيما 
اأنه  اأك����د  الإج��������راءات الح����رازي����ة 
الإم�����ارات  يف  للمقيمني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ي��ت��ط��ل��ب ال�����دخ�����ول اإب���������راز امل������رور 
احل�شن،  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  الأخ�������ش���ر 
اأم��ا القادمني م��ن خ��ارج الإم���ارات، 
نتيجة  اإب������راز  دخ��ول��ه��م  ف��ي��ت��ط��ل��ب 

�شاعة.     48 خ���ال  �شلبية  فح�س 
متابعتها  ال��ب��ط��ول��ة  ملحبي  ومي��ك��ن 
اأي�شا على قنوات اأبوظبي الريا�شية 
ال���������ش����ري����ك الإع�������ام�������ي وم����وق����ع  
  UFC FIGHT PASS
اأخبار  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  وك��م��ا مي��ك��ن 
 UAE  ال��ب��ط��ول��ة ع���رب ت��ط��ب��ي��ق

   .WARRIORS
ف��وؤاد دروي�س  ويف ختام حديثه رفع 
اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  اآي���ات  اأ���ش��م��ى 
�شاحب  واإىل  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة راعي 
الريا�شة والريا�شيني، واإىل �شعادة 
احتاد  رئي�س  الها�شمي  عبداملنعم 
 MMA الإم��ارات للجوجيت�شو و
الأول  والنائب  الآ���ش��ي��وي  والحت���اد 
وال�شركاء  ال��دويل  الحت��اد  لرئي�س 
اأبوظبي  جمل�س  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني 
الطوارئ  اإدارة  وجل��ن��ة  ال��ري��ا���ش��ي، 
والكوارث والأزمات باأبوظبي وهيئة 

ال�شياحة والثقافة يف اأبوظبي.  

واأع���ل���ن امل��ق��ات��ل الإم����ارات����ي حممد 
يحيى عن رفعه راية التحدي موؤكدا 
الرئي�شي  للنزال  اجليد  ا�شتعداده 
عليه  واملحافظة  لقبه  عن  والدفاع 
من خال رغبته وتطلعه اإىل الفوز 
الألعاب  م��ع��ق��ل  اأري���ن���ا  الحت�����اد  يف 

القتالية يف العامل.  
القي�شي  علي  الأردين  اأع���رب  وكما 
العا�شمة  اإىل  بالعودة  �شعادته  عن 
اأب��وظ��ب��ي جم����ددا و����ش���دد ع��ل��ى اأنه 
جاهز للنزال الرئي�شي والدفاع عن 

لقبه يف البطولة العربية. 
واأبدت الفنزويلية كارولينا هيمينيز 
عاملية  من�شة  يف  بالقتال  �شعادتها 
ورغبتها  الإم���ارات  كمحاربي  قيِّمة 
الكندية  مناف�شتها  على  ال��ف��وز  يف 
البطولة  األ����ق����اب  ب�������اأول  وال���ظ���ف���ر 

الدولية.  

دولة  45 من  ومقاتلة  مقاتال  تت�سمن 38 نزال مب�ساركة 76 

»حماربي الإمارات« تعاود التاألق يف »الحتاد اأرينا« باأبوظبي

بلما�سي لإي�سال اجلزائر »بعد 3 اأعوام من العمل« 

فوؤاد دروي�ش:  
وعوامل النجاح وراء تنظيم 3 بطولت دفعة واحدة جديدة  حقبة  دخلت  • البطولة 

حممد يحيى
يف العامل القتالية  الألعاب  معقل  اأرينا  الحتاد  يف  الفوز  اإىل  • اأتطلع 

علي القي�سي
يف البطولة العربية لقبي  عن  والدفاع  الرئي�سي  للنزال  • جاهز 

•• دبي-وام:

برونزيتان"  و  ف�شيات   3" ميداليات   5 منتخبنا  اأ�شاف 
لر�شيده يف بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأ�شحاب 
وامليدالية  الثاين  باملركز  الزيودي  مرمي  فوز  بعد  الهمم 
الف�شية يف م�شابقة رمي القر�س الفئة "اإف 40، 41، 44 
ف�شية دفع اجللة "اإف 33"،  احلو�شني  اأحمد  وانتزاع   ،"
"32" بينما  اإف  اجللة  دف��ع  بف�شية  ح�شن  مو�شى  وف��وز 
ح�شد اأحمد املازمي برونزية دفع اجللة يف فئة "اإف 33 "، 

وعبداهلل امل�شباحي برونزية دفع اجللة اأف 53، 54.
الأبرز  العنوان  القيا�شية  الأرق���ام  وحتطيم  الإث���ارة  وتعد 
2022 حمطة  الكربى  اجلائزة  اأن  دب��ي، خا�شة  لن�شخة 
تاأهيلية مهمة للن�شخة اجلديدة لدورة الألعاب الباراملبية 

."2024 "باري�س 
وكان حمد اأحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س 
الثالث قد  اليوم  �شهد م�شابقات  الذي  الوطني الحت��ادي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  جلفار  عبدالكرمي  م��ع  ���ش��ارك 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  الهمم  لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي 
 ،40 اأف  القر�س  رم��ي  م�شابقات  يف  الفائزين  تتويج  يف 
52 و57 و400 مر رج��ال تي  واأف  �شيدات   44  ،41
وبرونزية  وف�شية  بذهبية  تاياند  وحلقت   .53  ،52
بياو  الثاثي  بتوقيع   "53  ،52 "تي  الفئة  مر   400
وما�شابريي، و�شويا انتا�شني، فيما فازت اجلزائر باملركزين 
الأول والثاين مل�شابقة رمي القر�س اأف 56 و57 �شيدات 

فيما  و�شفية جال،  نادية جمماج  الاعبتني  عن طريق 
ذهبت امليدالية الربونزية اإىل قوجي عام من نيجرييا.

الأول  املركز  20 �شيدات كان  400 مر تي  ويف م�شابقة 
من ن�شيب تاياند عن طريق اأوراوان فيما ذهب املركزان 
الثاين والثالث اإىل تركيا بتوقيع الاعبتني قزير واإ�شراء 
ح�شل   20 ت��ي  رج���ال  م��ر   400 م�شابقة  ويف  ب���اي���راك. 
املركز  تاركا  الذهبية،  امليدالية  على  كولمبا  الربيطاين 
ذهب  فيما  ن��وى  الكندي  اإىل  الف�شية  وامليدالية  ال��ث��اين 
املركز الثالث وامليدالية الربونزية اإىل التاياندي ناتابون. 
وو�شف حمد اأحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س 
الوطني الحتادي بطولت فزاع الدولية لأ�شحاب الهمم 
 " الأل��ع��اب  "اأم  ل�  الح���رايف  بالتنظيم  ..م�شيدا  باملفخرة 
" دبي  الكربى  واأن اجلائزة  اأ�شعد اجلميع خا�شة  وال��ذي 

."2024 باري�س  " باراملبية  ل�  " موؤهلة   2022
وق���ال ال��رح��وم��ي : بطولة " ف���زاع ال��دول��ي��ة " ث��م��رة عمل 
كبري ودوؤوب مما كان له املرود الإيجابي على هذه امل�شاركة 
الإمارات  يف  التواجد  على  ال��دول  حر�س  ظل  يف  امل�شرفة 
ودبي، ول �شك اأن الدعم الذي حتظى به ريا�شة "اأ�شحاب 
بكل  اهتمامها  على  الر�شيدة" يدل  "القيادة  الهمم" من 
�شرائح املجتمع مما كان له الأثر الكبري يف و�شول اأبطالنا 
فرق  اإىل  ال�شكر  الرحومي  ووج��ه  التتويج.  من�شات  اإىل 
عززوا  الذين  املتطوعني  واإىل  بالبطولة  املختلفة  العمل 
الحرايف  ال�شكل  ب��ه��ذا  ال��ب��ط��ولت  واإدارة  التطوع  ف��ك��رة 

الذي يثلج ال�شدور بح�شب راأيه.

ميداليات جديدة ملنتخبنا الوطني يف   5
»دولية« فزاع ل� »قوى« اأ�سحاب الهمم

دوري  م��ب��اري��ات  ح�����ش��ور  م��ن  ت�شل�شي  م�شجعو  �شيتمكن 
اأبطال اأوروبا وكاأ�س اإنكلرا لبقية املو�شم، مبوجب �شروط 
للنادي  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س  املمنوح   اجلديد  الرخي�س 

من قبل احلكومة الربيطانية.
اأن فر�شت  القيود منذ  اأوروب��ا ل�شل�شلة من  وتعر�س بطل 
احلكومة الربيطانية عقوبات على مالكه الرو�شي رومان 
اأبراموفيت�س يف اأعقاب غزو باده اأوكرانيا، ب�شبب �شاته 

املزعومة بالرئي�س فادميري بوتني.
ومن بني تلك القيود، كان احلظر على بيع التذاكر التي 
اآذار-مار�س   10 يف  العقوبات  فر�س  قبل  �شراوؤها  يتم  مل 
احلايل. ي�شت�شيف ت�شل�شي ريال مدريد الإ�شباين يف ذهاب 
6 ني�شان- اأوروب��ا يف  ال��دور ربع النهائي من دوري اأبطال 

نهائي  ن�شف  يف  ب��ال���س  كري�شتال  وي��واج��ه  املقبل  اأب��ري��ل 

وميبلي. يف  ذاته  ال�شهر   17 اأو  الكاأ�س يف 16 
واأي  املباريات  تلك  تذاكر  ببيع  الرخي�س اجلديد  ي�شمح 
الدوري  اأو  الكاأ�س  اأو  القارية  امل�شابقة  يف  اأخ��رى  مباريات 
اإىل منظم  ال��ع��ائ��دات  ت��ذه��ب  اأن  ل��ل�����ش��ي��دات، ع��ل��ى  امل��م��ت��از 
�شراء  من  الفريق  م�شجعو  �شيتمكن  كما  املعنية.  امل�شابقة 
تذاكر للمباريات خارج اأر�شهم يف الدوري ومل�شجعي الفريق 

الزائر على اأر�شه يف ملعب "�شتامفورد بريدج".
ولكن احلظر ما زال قائًما على بيع تذاكر جديدة مل�شجعي 
الريا�شة  وزير  قال  البيتية.  املباريات  يف  اللندين  الفريق 
اليوم  احل��ك��وم��ة  "اأجرت  ه��ودل�����ش��ت��ون  ن��اي��غ��ل  ال��ربي��ط��اين 
حتى  ال��ق��دم  لكرة  ت�شل�شي  ن��ادي  ترخي�س  على  تعديات 
يتمكن امل�شجعون من احل�شول على تذاكر املباريات خارج 

اأر�شهم ومباريات الكاأ�س ومباريات ال�شيدات".

ال�سماح لت�سل�سي ببيع التذاكر جمدًدا مبوجب ترخي�س جديد 



اإزالة اأجزاء من جمجمته بعد 3 �سكتات دماغية
اأجزاء  اإزال���ة  اإىل  اأدت  دماغية  �شكتات  ث��اث  م��ن  اأ���ش��رايل  عانى 
من  الأي�شر  اجل��ان��ب  يف  بال�شلل  واإ�شابته  جمجمته،  م��ن  ع��دي��دة 
اأبريل  دماغية غريت حياته يف  ب�شكتة  نيل جونز  اأ�شيب  ج�شمه. 
-ني�شان 2021، ثم �شكتتني بعدها بوقت ق�شري، ودخل يف غيبوبة 
واأزال  ج�شده،  م��ن  الأي�����ش��ر  اجل��ان��ب  يف  بال�شلل  واأ���ش��ي��ب  �شهرين 

اجلراحون اأجزاء من جمجمته لتخفيف التورم يف دماغه. 
وقال جونز متحدثاً عن جتربته: "كان دماغي منتفخاً ما ت�شبب 
م��ن جمجمتي.  اأج���زاء  الأط��ب��اء  اأزال  لذلك  الأمل،  م��ن  امل��زي��د  يف 
جلراحة  وخ�شعت  ذل��ك،  بعد  ال��دم��اغ  يف  لنزيف  اأي�شاً  وتعر�شت 

لثقب اجلمجمة لت�شريف الدم".
وعندما �ُشمح له بالعودة اإىل املنزل يف 23 دي�شمرب -كانون الأول 
املا�شي بعد 8 اأ�شهر يف امل�شت�شفى، فقد جونز مقدرته على احلركة 
الوقوف ملدة  ق��ادراً على  اأ�شبح الرجل  اأ�شهر،  ب�شكل طبيعي وبعد 

ع�شر ثوان تقريباً، وا�شتعاد احلركة يف �شاقه الي�شرى.
الأم����وال  غيفينع" جل��م��ع  "ج�شت  م��وق��ع  ع��ل��ى  �شفحة  واأق��ي��م��ت 
للم�شاعدة يف �شراء كر�شي كهربائي ل�جونز بحوايل 5 دولر اآلف، 

وفق موقع ميرو. 

اإنقاذ قط من اأعلى برج ات�سالت
اإن���ق���اذ ق���ط ع��ال��ق ع��ل��ى ب���رج ل��ب��ث اإ�شارات  جن���ح رج���ل اإط���ف���اء يف 
و�شائل  تداولته  فيديو  مقطع  اأظهر  ح�شبما  املتحركة،  الهواتف 
اإعام هندية. ويف الفيديو يظهر رجل قالت �شحيفة "ذا اإنديان 
اإك�شرب�س" اإنه اإطفائي، وهو يت�شلق برجا لات�شالت يبلغ ارتفاعه 
ال�شحيفة فقد  ووف��ق  الأعلى.  لإنقاذ قط عالق يف  اأمتار،   9 نحو 
اأناندا�س لباغ من �شكان منطقة  ا�شتجاب الإطفائي �شاندراكنت 

بوين غربي الهند، يفيد بتواجد القطة اأعلى الربج املرتفع.
من  اأناندا�س  متكن  بالقط،  لاإم�شاك  فا�شلتني  حماولتني  وبعد 

الو�شول اإليه اأخريا، وو�شعه يف �شلة ثم اأنزله.
و�شكرت العائلة املالكة للقط اأناندا�س على اإنقاذه احليوان الأليف، 

وا�شفة ما قام به ب�"العمل البطويل".

�سعر قيا�سي خلدمات �سالون جتميل
تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي يف م�شر، �شورة لفاتورة 

تابعة ل�شالون جتميل، تبلغ قيمتها 43350 جنيها م�شريا.
وحتتوي الفاتورة على بع�س اخلدمات التجميلية الن�شائية، اإل اأن 

�شورة الفاتورة انت�شرت ب�شرعة الربق، نظًرا لرتفاع ثمنها.
قائًا:  امل��ت��داول��ة،  ال��ف��ات��ورة  حقيقة  التجميل،  ���ش��ال��ون  وك�����ش��ف 

اأ�شعارنا". ودي  حقيقة،  "الفاتورة 
اإعام م�شرية:  واأ�شافت مديرة ال�شالون يف ت�شريحات لو�شائل 
بتجلنا". م�شر  بتنزل  ملا  طول  وعلى  ال�شعودية،  من  زبونة  "دي 

املرة دي،  "الزبونة كانت مب�شوطة جًدا باخلدمة عندنا  وتابعت: 
وعملت حاجات كتري، زي ما هو وا�شح يف الفاتورة".

عرب  الفاتورة  بن�شر  تفاجاأنا  "قررت  ال�شالون:  مديرة  واأ�شافت 
مواقع التوا�شل الجتماعي".

وحتتوي الفاتورة على: "ق�س �شعر و�شي�شوار بيبي لي�س و�شبغة، 
وليت، وميكروبليدينج الأملاين، وتركيب هري باي هريجرام 90، 
م��ع جل�شة عاج  اخل���دود،  ت��وري��د  اإىل جانب  ال�شفايف،  وحت��دي��د 
ب�شرة مبا�شك"، حتى قدر املبلغ املدفوع ب� 43350 جنيها م�شريا.
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يح�سل على ال�سهادة الثانوية يف عمر 101 عام
متكن رجل ا�شطر لرك املدر�شة يف ثاثينيات القرن املا�شي، من احل�شول على ال�شهادة الثانوية وهو يبلغ من 

العمر 101 عام.
وقالت هيئة التعليم يف مقاطعة جيفر�شون بولية فرجينيا الغربية، اإن مرييل بيتمان كوبر البالغ من العمر 101 
عاما، كان منتظما يف مدر�شة "�شتورر"، لكنه ا�شطر اإىل ترك التعليم �شنة 1938 يف اأعقاب انتقاله ووالدته لأ�شباب 

مالية اإىل فيادلفيا.
ووفقما ذكرت وكالة "يونايتد بر�س اإنرنا�شونال" الأمريكية لاأنباء، فقد اأعرب كوبر عن اأ�شفه لعدم تخرجه من 
الثانوية، خال زيارة قام بها �شنة 2018 اإىل حرم مدر�شته ال�شابقة، وهو ما جعل اأفرادا من عائلته تتوا�شل مع 

مدار�س املقاطعة.
وتكللت هذه اجلهود يف مار�س اجلاري، مبنح كوبر �شهادة ثانوية فخرية من مدار�س مقاطعة جيفر�شون، يف حفل 

تخرج ح�شرته عائلته.
وخال احلفل، قال مدير مدار�س مقاطعة جيفر�شون بوندي لرين: "تلتزم مدار�س مقاطعة جيفر�شون مب�شاعدة 

كل طالب، �شغريا كان اأم كبريا، على حتقيق اأحامه".
واأ�شاف لرين: "بالن�شبة لل�شيد كوبر، كان ذلك يعني احل�شول على �شهادة الثانوية العامة. ي�شرفنا امل�شاعدة يف 

جعل هذا احللم يتحول اإىل حقيقة".
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اكت�ساف قرب جلّراح عا�س قبل األف عام
اأعلن علماء اآثار اأنهم اكت�شفوا قرب جّراح يعود اإىل ما يزيد عن األف عام، اأي 

قبل ظهور ح�شارة الإنكا، يف معبد يف �شمال بريو.
"جنحنا يف ك�شف  بر�س  لوكالة فران�س  اإل��ريا  كارلو�س  الآث��ار  ع��امل  وق��ال 
اأدت وظيفة ج��ّراح يف الثقافة  األ��ف عام ل�شخ�شية  اأك��ر من  قرب يعود اإىل 
2021 يف معبد �شريح ل�س  نهاية عام  الكت�شاف يف  ال�شيكانية". وحدث 
مبنطقة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب��وم��اك  دي  ب��و���ش��ك��ي  حممية  يف  ال���واق���ع  فينتانا�س 
لمباييكي على بعد 800 كيلومر �شمال العا�شمة ليما. وقال اإلريا، وهو 
مدير املتحف الوطني للثقافة ال�شيكانية "كانت ال�شخ�شية متخ�ش�شة يف 
نقب اجلمجمة وكانت اأدواته اجلراحية خم�ش�شة لكل ما يتعلق بجراحة 
اأي�شا با�شم  اجلمجمة الب�شرية". وقد ظهرت الثقافة ال�شيكانية املعروفة 
ب��ع��د املياد   750 اإىل   700 ب��ني ع��ام��ي  ال��ف��رة م��ا  ث��ق��اف��ة لم��ب��اي��ي��ك، يف 
نقب  كان  الكولومبي،  الع�شر  قبل  البريو  1375. يف  عام  وا�شتمرت حتى 
عظام  اإزال��ة  اأو  الدموية  الأورام  من  للتخل�س  �شائعة  ممار�شة  اجلمجمة 
واحتوى  احل��رب��ي��ة.  ال�شتباكات  اأث��ن��اء  الأرج���ح  على  املك�شورة،  اجلمجمة 
النع�س على قناع ذهبي وقطعة �شدرية برونزية كبرية وقطع اأخرى ت�شهد 
على مكانة ال�شخ�س املدفون الذي وجده علماء الآثار جال�شا القرف�شاء. 
واأو�شح اإلريا "يف �شمال البريو، لي�س من املعتاد العثور على هذا النوع من 
ذات  �شكاكني  هناك  املكت�شفة،  اجلراحية  الأدوات  بني  من  ال�شخ�شيات". 

�شفرات ن�شف دائرية واأخرى مبقاب�س خ�شبية وخمرز واإبر.

�سوزوكي تطلق �سيارة طائرة بحلول عام 2025
اأعلنت �شوزوكي عن �شراكة مع �شركة الطريان �شكاي درايف لتطوير مركبة 
طويل  لوقت  النتظار  علينا  يكون  ول��ن  عمودية.  كهربائية  وهبوط  اإق��اع 
لروؤية ال�شيارة الطائرة اجلديدة من �شوزوكي وهي حتلق يف اجلو، مع وجود 
خطط حمتملة لإطاق ال�شيارة كجزء من خدمة �شيارات الأجرة الطائرة يف 
اأو�شاكا بحلول عام 2025. وبالن�شبة ل�شوزوكي، �شت�شيف ال�شراكة "ال�شيارات 
النارية  وال��دراج��ات  ال�شيارات  اإىل  بالإ�شافة  للتنقل،  راب��ع  الطائرة" كعامل 
واملحركات اخلارجية، ح�شب بيان م�شرك. وتعمل �شكاي درايف حالًيا على 
تطوير �شيارة طريان مدجمة ذات مقعدين تعمل بالكهرباء مع خطط لاإنتاج 
على هذه  �شتعمل  �شوزوكي  كانت  اإذا  ما  البيان  يذكر  وا�شع، ومل  نطاق  على 
ا على تطوير طائرات  اأي�شً التي تعمل  ال�شركة،  بالتحديد. وتهدف  ال�شيارة 
اأو�شاكا يف عام  "ال�شيارة الطائرة" يف  اإط��اق خدمة  اإىل  ال�شحن بدون طيا، 
2025 عندما ت�شت�شيف املدينة اليابانية معر�س اإك�شبو العاملي. ويف بيانهما 
ا على فتح اأ�شواق جديدة مع  امل�شرك، قالت ال�شركتان اإنهما �شتعمان اأي�شً
الركيز الأويل على الهند، حيث متتلك �شوزوكي ما يقرب من ن�شف ح�شة 
 1.37( روبية  مليار   104.4 ل�شتثمار  �شوزوكي  وتخطط  ال�شيارات،  �شوق 

مليار دولر( يف م�شنعها بالهند لإنتاج ال�شيارات الكهربائية والبطاريات.

توفيق عكا�سة ُيعلن 
اإ�سابته بالكتئاب

امل�شري  توفيق  الإع��ام��ي  ف��اج��اأ 
عن  ب��ك�����ش��ف��ه  امل��ت��اب��ع��ني  عكا�شة  
كتب  اإذ  اك��ت��ئ��اب،  بحالة  اإ���ش��اب��ت��ه 
موقع  على  اخلا�س  ح�شابه  على 
"عندي  الج��ت��م��اع��ي:  ال��ت��وا���ش��ل 
ح��ال��ة م��ن الك��ت��ئ��اب ���ش��دي��دة مل 
حتدث من قبل يف حياتي واأ�شاأل 
اأن���ا ف��اع��ل غ���داً ل�شيء  نف�شي م��ا 
اأتخيل  مل  ج��ه��ل  و����ش���ط  اأع��ي�����س 
وفل�س مل  دنيتي  م��وج��ود يف  اأن���ه 
اأتخيل  ومل  ح��ي��ات��ي  يف  اأت���وق���ع���ه 
ه���ذه احل��ال��ة من  اإىل  اأ���ش��ل  اأين 

الفل�س".
وكانت اأّيدت حمكمة جنح مدينة 
توفيق  ح��ب�����س  ح�����ش��وري��اً  ن�����ش��ر 
على  وذل��ك  اأ�شهر،  ثاثة  عكا�شة 
اأق���ام���ت���ه���ا �شده  دع�����وى  خ��ل��ف��ي��ة 
طليقته واتهمته فيها بعدم �شداد 

نفقة قدرها 180 األف جنيه.

الن�سيب.. جتربة فريدة 
للفنان عماد اأرن�ست 

يف معر�س فريد.. جتتمع فيه من 
اأعمال  تطل  �شتى،  األ���وان  الفنون 
اأرن�شت حيث  الفنان امل�شري عماد 
بني  وت�شميمه  اإع������داده  يف  مي���زج 
والت�شوير  الر�شم  فنون مثل  عدة 

والتجهيز يف الفراغ واملو�شيقى.
 48 ي�����ش��م  "الن�شيب"  م��ع��ر���س 
من  بعناية  الفنان  اختارها  قطعة 
بني 186 قطعة اأجنزها على مدى 
اإ���ش��اف��ة اإىل لوحة  ث��اث ���ش��ن��وات، 
ورقة  ���ش��ك��ل  ع��ل��ى  �شممها  ك��ب��رية 
الفتتاح  ل��ع��ر���س  وم��ن�����ش��ة  ���ش��ج��ر 
اأم  اأغنية  مو�شيقى  على  الراق�س 

كلثوم "األف ليلة وليلة".
ُعر�شت اللوحات يف مركز حممود 
املقام  ال��ق��اه��رة،  يف  الثقايف  خمتار 
على الق�شر التاريخي الذي عا�س 
فيه النحات امل�شري �شاحب متثال  
نه�شة م�شر"  ال�شهري.    املعر�س 
�شجر  ورق��ة  ت�شور  التي  ولوحاته 
ا�شتخدام  م���ع  اأح���وال���ه���ا  ت��ب��دل  يف 
بع�س  خ��ل��ف��ي��ة  يف  ����ش���ي���ارة  اإط�������ار 
�شاهدها  ح��ادث��ة  وراءه  ال��ل��وح��ات، 
بالقاهرة  �شهري  ميدان  يف  الفنان 
�شدمتها  ف���ت���اة  ���ش��ح��ي��ت��ه  ك���ان���ت 
�شدة  م��ن  لت�شقط  م�شرعة  �شيارة 
ج�شدها.  ت�����ش��ظ��ى  وق���د  ال�����ش��دم��ة 
ذاكرته  يف  الواقعة  اأرن�شت  اختزن 
ح��ت��ى ح���ان���ت حل��ظ��ة ت��ف��ج��ره��ا يف 
املعر�س  يف  بع�شها  عر�س  لوحات 
ويختتم  اأ���ش��ب��وع��ني  ي�شتمر  ال���ذي 
ي��وم الأح��د ال��ق��ادم، لينتقل بعدها 
اإىل العا�شمة الأردنية عمان واإىل 

اإ�شبانيا وفرن�شا.

هند �سربي حتتفل بعيد 
ميالد اأحمد رزق

على  �شربي   التون�شية  هند  املمثلة  ح��ر���ش��ت 
اأحمد  امل�����ش��ري  امل��م��ث��ل  الح��ت��ف��ال بعيد م��ي��اد 
�شفحتها  على  ن�شرتها  �شورة  عرب  وذل��ك  رزق 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى  اخل��ا���ش��ة 

م�شتخدمة خا�شية الق�ش�س الق�شرية.
وظهرت هند �شربي برفقة اأحمد رزق، وعلقت 
قائلة: "كل �شنة و اأنت اأ�شدق �شديق يا حمادة 
هند  التون�شية  املمثلة  اأن  بالذكر  اجلدير   ."
���ش��ربي ك��ان��ت ق��د اأع��ل��ن��ت ع��ن م��و���ش��م ث���اٍن من 
م�شل�شلها "البحث عن عا" بعد اأن لقي اأ�شداء 

اإيجابية وجناحات كبرية.
"البحث عن عا" بطولة هند �شربي، �شو�شن 
مو�شى،  ن��دا  الليثي،  حممود  عادل ،  ب��در،  هاين 
وع���دد م��ن ���ش��ي��وف ال�����ش��رف، اأب���رزه���م: ي�شرا، 
من  والعمل  عبدالوهاب،  فتحي  النبوي،  خالد 

اإخراج هادي الباجوري.

فنجان قهوة يك�سف قاتاًل بعد 30 عامًا
26 عاما  ام��راأة، بال�شجن  اأدي��ن بقتل  اأ�شرايل  ُحكم على 
على الأقل، بعد اأن قب�شت عليه ال�شرطة بف�شل مطابقة 
اآث��ار تركها هو على فنجان  احلم�س النووي ل�شقيقه مع 
ماثيو  على  ال�شرطة  وقب�شت  اجلرمية.  م�شرح  يف  قهوة 
دونالد تيلي يف فيكتوريا الأ�شرالية، بف�شل حم�شه النووي 
التي تركها على فنجان قهوة احت�شاه قبل اجلرمية، ومثل 
اأمام املحكمة العليا يف جنوب اأ�شراليا، التي حكمت عليه 
بال�شجن املوؤبد. وعر على ال�شحية �شوزان بول يف 1993، 
غارقة يف دمائها يف متجر كانت تعمل به، بعد اأن تعر�شت 
النووي  احلم�س  مقارنة  وبعد  طعنة.   18 عن  يقل  ل  ملا 
املتهم،  ل�شقيق  النووي  احلم�س  مع  القهوة  فنجان  على 
توجه فريق من املحققني اإىل فيكتوريا ل�شتجوابه. ورغم 
ثبوت التهمة عليه واحلكم ب�شجنه، اأ�شر تيلي على براءته، 
بعد ثاثني  الأدل��ة  �شكك حماميه يف م�شداقية  يف حني 
املراأة يف  اإنه قتل  النيابة  عاماً. وح�شب التحقيقات، تقول 
اإغاقه، حيث تناول فنجان قهوة معها قبل  املتجر قبيل 

قتلها، وفق ديلي ميل الربيطانية. 

غرامة باملاليني لمراأة األقت كلبًا من النافذة
وون  م��اي��ني   3 ك��وري��ة جنوبية  ام����راأة  غ��ّرم��ت حمكمة 
نافذة  من  باإلقائه  زوجها  كلب  لقتلها  دولراً"   2470"
املنزل بعد اأن طلب الطاق منها. وذكرت وكالة يونهاب 
اأن الواقعة تعود اإىل مار�س -اآذار من العام املا�شي، حيث 
اإلقاء الكلب من النافذة بعد اأن خرج  اأقدمت امل��راأة على 
اأن  زوجها لتدخني �شيجارة عقب م�شاجرة معها. و�شبق 
مرجعة  للتبني،  الكلب  عر�س  زوج��ه��ا  م��ن  امل���راأة  طلبت 
ال�شبب اإليه يف ولدتها املبكرة، لكن زوجها رف�س وطلب 
اإىل منزلها  امل��راأة  ع��ادت  الواقعة  الطاق منها. ويف يوم 

خممورة وت�شاجرت مع زوجها ب�شبب حبه للكلب.

يتهمان بقتل ابنتهما عرب اإهمال مراقبة وزنها
ابنتهما  قتل  بتهمة  املحكمة  اأم��ام  ويلز  زوج��ان من  مثل 
مراقبة  اأه��م��ا  بعدما  ع��ام��اً،   16 العمر  م��ن  تبلغ  ال��ت��ي 
نظامها الغذائي الذي اأدى اإىل اإ�شابتها بال�شمنة املفرطة 
املراهقة  توفيت  ع��دي��دة.  �شحية  مب�شاكل  ت�شببت  التي 
بوزنها،  مرتبطة  �شحية  م�شاكل  ب�شبب  تيتفورد  كايليا 
وعر عليها ميتة يف الفرا�س من قبل والدتها يف منزل 
2020. ومت  اأكتوبر  العائلة يف نيوتاون، بوويز، ويلز، يف 
لويد  ���ش��ارة  والأم  ع��اًم��ا،   44 تيتفورد،  األ���ون  الأب  ات��ه��ام 
وفاة  يف  والت�شبب  العمد  غري  بالقتل  ع��اًم��ا،   39 جونز، 
واإخفاقهما  اإهمالهما  نتيجة  �شعيف،  �شخ�س  اأو  طفل 
اإىل  ب��دوره  ادى  ال��ذي  الغذائي  ابنتهما  نظام  يف مراقبة 
اأن  على  التهمة  ن�شت  كما  املر�شية.  بال�شمنة  اإ�شابتها 
للتمارين  ابنتهما  اإخ�����ش��اع  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��ا  مل  الأب���وي���ن 
الريا�شية الكافية، وتوفري بيئة اآمنة و�شحية لها، اإ�شافة 
اإىل تاأخرهما يف طلب امل�شاعدة الطبية املنا�شبة لها. مثل 
الوالدان اأمام حمكمة ال�شلح يف ويل�شبول اليوم ملواجهة 
التهم، حيث وقفا جنًبا اإىل جنب يف قف�س التهام وهما 
احلجز  من  اإخراجهما  مت  وق��د  ال��وج��ه.  اأقنعة  يرتديان 
بكفالة م�شروطة وطلب منهما عدم الت�شال باأي �شخ�س 
اأمام  الزوجان  ميثل  اأن  املزمع  ومن  عاماً.   18 �شن  دون 
حمكمة كراون يف الرابع ع�شر من اأبريل -ني�شان القادم.

هل يتحكم قانون اجلذب يف �سخ�سية الإن�سان؟
ي�شق  الع�شبية،  اللغوية  الربجمة  علم  ب��داأ  حني 
قانون  باإحياء  علماوؤه  �شرع  ال��ع��امل،  اإىل  طريقه 
من�شي يف العامل، األ وهو "قانون اجلذب" الذي 
يف  وال��ي��ون��ان��ي��ون  ال��ق��دام��ى  امل�����ش��ري��ون  ا�شتعمله 

حياتهم اليومية.
على  الع�شبية  اللغوية  ال��ربجم��ة  علماء  وي�شر 
اأو  �شيئا مهما يف حياتهم،  اأجن��زوا  اأن جميع من 
بلغوا م�شتويات عالية من النجاح، قد طبقوا هذا 

القانون يف حياتهم ب�شكل اأو باآخر.
جمريات  اأن  على  الفكري  اجل��ذب  ق��ان��ون  ين�س 
الآن هو  اإىل  اإليه  اأو ما تو�شلنا  اليومية،  حياتنا 
ناجت لأفكارنا يف املا�شي، واأن اأفكارنا احلالية هي 
لها  امل��رء  اأف��ك��ار  ق��وة  لأن  م�شتقبلنا،  ت�شنع  التي 

خا�شية جذب كبرية جدا.
معتقداتنا  لنظام  توافقا  اجل��ذب  قانون  ويعترب 
التكرار  خال  من  ونوايانا،  وم�شاعرنا  واأفعالنا 
م�شارات  دماغنا  يخلق  حيث  اللفظي،  اأو  املرئي 
ع�����ش��ب��ي��ة ج���دي���دة، ف��ن��ظ��ام��ن��ا ال��ع�����ش��ب��ي مربمج، 

ملواءمة عاملنا اخلارجي مع حالتنا الداخلية.

اكت�شف العلماء العاملون يف مركز ويلكوم تر�شت 
يف  الأع�����ش��اب  ط��ب  معهد  يف  الع�شبي  للت�شوير 
يت�شورون م�شتقبًا  الذين  الأ�شخا�س  اأن  لندن، 
اأف�شل، هم اأكر عر�شة ليكونوا قادرين على خلق 

هذا امل�شتقبل ونقله اإىل حيز الوجود.
�شيناريو افرا�شي يف خيال  بناء  القدرة على  اإن 
اأكرب  املرء قبل حدوثه يف الواقع، قد يوفر قدًرا 

من الدقة يف التنبوؤ بنتائجه النهائية.
النف�شية يف  الأب���ح���اث  ت��وؤك��د  اأخ�����رى،  م��ن ج��ه��ة 
الإيجابيني  الأ����ش���خ���ا����س  اأن  اإك�������ش���ر  ج��ام��ع��ة 
زاد  وكلما  اإليهم،  الآخ��ري��ن  يجذبون  واملتفائلني 
عدد الأ�شخا�س الذين يوؤمنون بهم وبق�شيتهم، 
اإىل  الكبرية  اأحامهم  حتويل  يف  فر�شهم  زادت 

حقيقة.
التاأكيدات  ا�شتخدام  النف�س  علماء  يدعم  لهذا 
الإيجابية، كاأداة رئي�شية يف تر�شانة قانون اجلذب. 
فقد وجدوا اأن الأ�شخا�س الذين يخربون اأنف�شهم 
با�شتمرار، اأنهم قادرون على حتقيق هدف ما، هم 

اأكر قدرة على تاأمني نتيجة اإيجابية.

كيل�سي لمب لدى ح�سورها العر�ش الأول لـ م�سابقة الأغنية الأمريكية على �سبكة اإن بي �سي يف هوليوود. ا ف ب

مايلي �ساير�س تتعر�س 
لعا�سفة قوية

تعر�شت الفنانة الأمرييكية  مايلي �شاير�س  اأثناء �شفرها لعا�شفة برق قوية 
اأ�شون�شيون  مدينة  يف  املو�شيقي  اأ�شون�شيونيكو  مهرجان  ح�شور  بغية  وذلك 

عا�شمة باراجواي.
يف  اخلا�شة  �شفحتها  عرب  للحادث  فيديو  مقطع  �شاير�س  مايلي  و�شاركت 
من  ي�شرخون  وهم  الركاب  اأ�شوات  �شمع  حيث  الجتماعي  التوا�شل  موقع 

اخلوف.
اإىل  رحلتي  عن  �شمعوا  اأن  بعد  القلقني  املحبني  من�شورها:""اإىل  يف  وكتبت 
اأ�شون�شيون، حيث تعر�شت طائرتنا لعا�شفة �شديدة غري متوقعة، طاقم العمل 
والفرقة والأ�شدقاء والعائلة الذين كانوا ي�شافرون معي باأمان بعد الهبوط 

ال�شطراري، لكن لاأ�شف مل نتمكن من ال�شفر جًوا اإىل باراجواي".


