
   

�سعّيد يف اجتماع جمل�س الأمن القومي:
من ُيريد االقتتال الداخلي... هناك ق�ات وم�ؤ�ص�صات �صت�صّده

•• الفجر – تون�س

الت�صعيد  مزيد  باب  للربملان  احلياة  اإع��ادة  حماولة  تفتح  ان  يرجح 
اأّكد  البالد. وقد  بنتائجها على  التكهن  �صيا�صية ال ميكن  ومواجهة 
جمل�س  اجتماع  على  اإ�صرافه  خالل  �صعّيد،  قي�س  التون�صي  الرئي�س 
االأمن القومي م�صاء االإثنني بق�صر قرطاج، على وحدة الدولة وعلى 

اأّن امل�صا�س بوحدتها هو م�ّس باأمنها وباأمن ال�صعب التون�صي.
ة  وتناول هذا االجتماع الو�صع العام يف البالد، كما مّت الرتكيز خا�صّ

على �صرورة احرتام القانون من قبل اجلميع.
واّكد قي�س �صعّيد، اأّن هناك دولة وقوانني وال جمال للتطاول عليهما، 
جمل�س  ملكتب  اف��رتا���ص��ي  اج��ت��م��اع  تنظيم  على  ل��ه  تعليق  يف  وذل���ك 
النواب املجّمدة مهامه. و�صّدد �صعّيد على اأّن تون�س لها �صيادة الدولة 
اأو  اأن يعبث بها  يف اخلارج و�صيادة يف ال�صعب يف الداخل، ومن يريد 
اأن ي�صل اإىل االقتتال الداخلي فهناك قوات وموؤ�ص�صات �صت�صّده عن 

ماآربه، وفق قوله.                                   )التفا�صيل �س13(

اأردوغان يتحدث اىل الوفدين الرو�صي واالأوكراين قبيل بدء مباحثاتهما يف ا�صطنبول برعاية تركية   )رويرتز(

الرئي�س امل�صري خالل اجتماعه مع رئي�س املجل�س الرئا�صي الليبي )رويرتز(

اأكد اأن قمة احلكومات منجم ذهب متاح للجميع 
رئي�س �صي�صل: التغري املناخي يهدد 

باختفاء 50 جزيرة من جزرنا 
•• دبي -وام: 

العاملية  القمة  اإن  �صي�صيل  جمهورية  رئي�س  وان  رامكاال  وافيل  فخامة  قال 
روؤية  اإمكانية  العامل  اأنحاء  جميع  يف  حكومة  لكل  تتيح  من�صة  للحكومات 
االجتاه الذي ي�صري فيه العامل. وو�صف رامكاال وان يف حوار مع وكالة اأنباء 
االإمارات )وام(، اأم�س القمة باأنها منجم ذهب متاح للجميع.. م�صريا اإىل اأنها 

توؤثر ب�صكل كبري على اجتاهات و�صيا�صات العامل يف التعامل مع امل�صتقبل.
و اأو�صح اأن العامل يحاول االنتقال من الوقود االأحفوري اإىل م�صادر الطاقة 
املتجددة امل�صتدامة وقال اإن هذا هو النقا�س االأكرث اإثارة لالهتمام الذي ال 

يزال قائما عندما ننظر اإىل م�صتقبل االقت�صادات والرقمنة.
 .. القمة  ت�صهدها  التي  املختلفة  واملناق�صات  العرو�س  �صت�صاعد  واأ���ص��اف: 
والتحديات  الق�صايا  بع�س  مبعاجلة  ت��ب��داأ  مل  ال��ت��ي  االأخ����رى  احل��ك��وم��ات 

االإن�صانية االأكرث اإحلاًحا.                                    )التفا�صيل �س4(

القمة العاملية للحك�مات 2022 تبحث املتغريات 
العاملية وم�صتقبـل الت�ازنـات اجلي��صرتاتيجيـة 

•• دبي-الفجر: 

اال�صرتاتيجية  التحوالت  عمق  وازدي��اد  املت�صارعة،  العاملية  املتغريات  و�صط 
اجل��دي��دة، وك���رثة ال��ت��ح��دي��ات يف ظ��ل ع��امل م��ا بعد اجل��ائ��ح��ة، ت��ربز اأهمية 
املفاهيم  2022، ودوره��ا يف مراجعة الكثري من  العاملية للحكومات  القمة 
العاملية،  والتوجهات  االأولويات  اأهم  وحتديد  االأعمال،  ومن��اذج  وال�صيا�صات 
لت�صكيل روؤى م�صتقبلية جديدة وحلول اأكرث فاعلية للمرحلة املقبلة، بحيث 
تتوافق مع واقع وظروف العامل لفرتة ما بعد كورونا، وت�صميم حياة اأف�صل 

لل�صعوب واملجتمعات الب�صرية.                                    )التفا�صيل �س3(

حممد بن را�صد خالل ح�صوره و�صعود املعال  اطالق ا�صرتاتيجية اأم القيوين لالقت�صاد االأزرق امل�صتدام 2031    )وام(

نائب رئي�س الدولة يلتقي �سلطان بروناي على هام�س القمة العاملية للحكومات

حممد بن را�صد و�صع�د املعال ي�صهدان اإطالق ا�صرتاتيجية 
اأم القيــ�ين لالقت�صـاد االأزرق امل�صـتدام 2031 

•• دبي-وام:

بح�صور �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، وبتوجيهات �صاحب ال�صمو  رئي�س جمل�س 
ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س االأعلى حاكم اأم القيوين.. مت 

اإطالق »ا�صرتاتيجية اأم القيوين لالقت�صاد االأزرق امل�صتدام 2031«، التي 
»عا�صمة  اإىل  يحولها  مبا  لالإمارة  امل�صتقبلي  للنمو  وا�صحة  اأ�ص�صاً  ت�صع 
ثرواتها  تنمية  مع  اال�صتثمارية  جاذبيتها  من  ويزيد  االأزرق«  لالقت�صاد 
للقمة  االأول  اليوم  فعاليات  وذلك خالل  والب�صرية،  والثقافية  الطبيعية 

العاملية للحكومات املقامة مبقر اإك�صبو 2020 دبي.   )التفا�صيل �س2(

مو�سكو تقل�س ن�ساطها الع�سكري يف حميط كييف وت�سرنيهيف 

اأوكرانيا ت�افق على و�صع احلياد.. وم�صاورات 15 �صنة ح�ل القرم!
•• عوا�صم-وكاالت:

���ص��ت��ق��ل�����س رو����ص���ي���ا ب�����ص��ك��ل ج����ذري 
ن�صاطها الع�صكري يف �صمال اأوكرانيا 
من  القريبة  امل��ن��اط��ق  ي�صمل  ومب��ا 
ك���ي���ي���ف، وذل�������ك ع���ق���ب حم����ادث����ات 
اأعلن  ح�صبما  ا�صطنبول  يف  مفيدة 

وفد مو�صكو الثالثاء.
وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع الرو�صي 
اأن  اإىل  ن���ظ���را  ف���وم���ني  ال��ك�����ص��ن��در 
ب�صاأن  اتفاق  اإع��داد  حول  املحادثات 
وخلوها  امل��ح��اي��د  اأوك���ران���ي���ا  و���ص��ع 
اإىل  انتقلت  النووية  االأ�صلحة  من 
قرار  ات��خ��اذ  مت   ... عملية  مرحلة 
ب��ت��ق��ل��ي�����س ال��ن�����ص��اط ال��ع�����ص��ك��ري يف 
ب�صكل  و�صرنيهيف  كييف  منطقتي 

جذري بعدة مرات.
املفاو�صات  جل�صة  انتهت  �صيا�صيا،ً 
التي ا�صتمرت 4 �صاعات مع فرتات 
اأم�س  االأول،  ي��وم��ه��ا  يف  ا���ص��رتاح��ة 
الرو�صي  ال��وف��دي��ن  ب��ني  ال��ث��الث��اء، 
اإ�صطنبول  م��دي��ن��ة  يف  واالأوك������راين 
ال�����رتك�����ي�����ة. وق����������ال م����ف����او�����ص����ون 
اأوكرانيون اإن كييف اقرتحت تبني 
و�صع حمايد مقابل �صمانات اأمنية، 
يف اأحدث جولة من املحادثات، مبا 
حتالفات  اإىل  تن�صم  لن  اأنها  يعني 
قواعد  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف  اأو  ع�����ص��ك��ري��ة 

ع�صكرية.

كانت  اإ����ص���ط���ن���ب���ول  يف  امل����ح����ادث����ات 
مفيدة.

االأوكراين  الرئي�س  م�صت�صار  وك��ان 
م��ي��خ��ائ��ي��ل��و ب���ودول���ي���اك ق���د ق���ال يف 
�صملت  امل��ف��او���ص��ات  اإن  �صابق،  وق��ت 
م���ن���اق�������ص���ة ال�������ص���م���ان���ات االأم���ن���ي���ة 
واأفاد  النار.  وترتيب وقف الإطالق 
امل�صت�صار بودولياك عرب التلفزيون 
االأوك��راين: جرت م�صاورات مكثفة 
املهمة،  ال���ق�������ص���اي���ا  ب���ع�������س  ح������ول 
دولية  �صمانات  على  ات��ف��اق  اأهمها 
االتفاق  بهذا  الأننا  اأوكرانيا،  الأم��ن 
���ص��ن��ت��م��ك��ن م���ن اإن���ه���اء احل�����رب كما 

حتتاج اأوكرانيا.
وقف  هي  الثانية  الق�صية  واأردف: 
امل�صكالت  ك���ل  ال���ن���ار حل���ل  اإط�����الق 

االإن�صانية املتفاقمة.
واأو�صح اأن م�صكلة اأخرى تتمثل يف 
ما  تت�صمن  التي  احل���رب،  ت�صعيد 
ق���ال اإن���ه ان��ت��ه��اك ل��ق��واع��د احلرب، 

من دون اأن يعطي تفا�صيل.
رجب  ال��رتك��ي  ال��رئ��ي�����س  وا�صتقبل 
ط���ي���ب اأردوغ����������ان امل���ف���او����ص���ني من 
ال��ط��رف��ني، ودع��اه��م اإىل و���ص��ع حد 
الهجوم  اإىل  اإ�صارة  يف  املاأ�صاة  لهذه 
ال���ذي بداأ  اأوك��ران��ي��ا  ال��رو���ص��ي على 
يف 24 فرباير. وبنّي اأردوغ��ان اأن: 
من  م�صروعة،  خم���اوف  للجانبني 
مقبول  ح��ل  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  امل��م��ك��ن 

يف  لل�صحفيني  امل��ف��او���ص��ون  وق����ال 
�صت�صمل  املقرتحات  اإن  اإ�صطنبول، 
 15 مدتها  م�����ص��اورات  ف��رتة  اأي�صا 
���ص��ب��ه جزيرة  ب�������ص���اأن و����ص���ع  ع���ام���ا 
ال����ق����رم، ال���ت���ي ���ص��م��ت��ه��ا رو����ص���ي���ا يف 
حيز  ت��دخ��ل  اأن  ومي��ك��ن   ،2014
التنفيذ فقط يف حالة وقف اإطالق 

النار الكامل.
الوفد  عن  متعددة  م�صادر  ونقلت 
االأوك��������راين، ق���ول���ه: ع��ر���ص��ن��ا على 
ب�صاأن  م��ف��او���ص��ات  اإج������راء  رو���ص��ي��ا 

ي�صتطيع  اأح�������د  ال  ل���ك���ن  ال�����ق�����رم، 
االحتاد  اإىل  االن�����ص��م��ام  م��ن  منعنا 

االأوروبي.
ووفق الوفد االأوكراين، فقد طالبت 
�صامنة  دول   8 ت��ك��ون  ب����اأن  ك��ي��ي��ف 

لالتفاق، من بينها تركيا.
وق�����ال ك��ب��ري امل���ف���او����ص���ني ال���رو����س 
اإن  م����ي����دي����ن���������ص����ك����ي  ف�������الدمي�������ري 
مقرتحات قدمتها اأوكرانيا ملو�صكو 
خالل حمادثات اإ�صطنبول تت�صمن 
اقرتاحا باأال تعار�س رو�صيا ان�صمام 

كييف اإىل االحتاد االأوروبي.
الت�صريح  ب��ه��ذا  ميدين�صكي  اأدىل 
التلفزيون  ب��ث��ه  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  يف 
احل����ك����وم����ي ب���ع���د حم������ادث������ات بني 

البلدين يف اإ�صطنبول.
املفاو�صات  اأن  كييف  وف��د  اأك��د  كما 
الرو�صي  اجلانب  مع  ت�صتمر  �صوف 
خ����الل االأ����ص���ب���وع���ني امل��ق��ب��ل��ني بعد 

جل�صة اأخرى مقررة االأربعاء.
اأخ�����رى، ق���ال مفاو�س  وم���ن ج��ه��ة 
رو���ص��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، اإن 

تعديل �ساعة الوعي على الأمن القومي

تاي�ان تعي�س على وقع �صدمة احلرب االأوكرانية!

بريطانيا تدعو جميع الأطراف للم�ساركة بامل�ساورات 

انطالق م�صاورات مينية - مينية يف الريا�س بدعم خليجي
•• الريا�س-وكاالت:

ال��ت��ع��اون اخلليجي،  ب��رع��اي��ة اأمم��ي��ة ودع����م جم��ل�����س 
تنطلق يف الريا�س اليوم االأربعاء، امل�صاورات اليمنية-
اأبريل  م��ن  ال�����ص��اب��ع  ح��ت��ى  ت�صتمر  اأن  ع��ل��ى  اليمنية، 
حماور،   6 امل�����ص��اورات  تناق�س  اأن  املقرر  وم��ن  املقبل. 
والتعايف  واالإن�صانية  وال�صيا�صية  الع�صكرية  بينها  من 

االجتماعي.
كما تهدف امل�صاورات اليمنية-اليمنية اإىل فتح ممرات 

اإن�صانية وحتقيق اال�صتقرار.
ن��اي��ف احلجرف،  ال��ع��ام للمجل�س  ه��ذا وك���ان االأم���ني 
مبادرة  لي�صت  امل�صاورات  لعقد  املجل�س  دع��وة  اأن  اأك��د 

جديدة، واإمنا تاأكيد على اأن احلل باأيدي اليمنيني.
اأط��راف ال�صراع اليمني للم�صاركة يف  كما دعا جميع 
برعاية  �صالم  والدخول مبفاو�صات  املفاو�صات،  هذه 

االأمم املتحدة وبدعم خليجي.
ال��ي��م��ن ريت�صارد  ال�����ص��ف��ري ال��ربي��ط��اين ل���دى  ورح���ب 
للحوار  اخلليجي  التعاون  جمل�س  مببادرة  اوبنهامي 
يف  االأ���ص��ب��وع  ه���ذا  �صينطلق  ال���ذي  اليمني  ال��ي��م��ن��ي- 

نية  امل�����ص��ارك��ة بح�صن  اإىل  اجل��م��ي��ع  داع��ي��اً  ال��ري��ا���س، 
بطريقة  ال�صعبة  الق�صايا  ملعاجلة  الفر�صة  واغتنام 

�صلمية و�صاملة.
اليمنية  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  اوب��ن��ه��امي  وق���ال 
)�صباأ( اإن اململكة املتحدة تدعم بالكامل جهود املبعوث 
غروندبرج  هانز  اليمن  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  اخلا�س 
اليمنية  النخب  م��ن  وا�صعة  جمموعة  م��ع  للت�صاور 
�صاملة  �صالم  عملية  ب�صاأن  واالجتماعية  ال�صيا�صية 

جديدة.
ال�صنة  نهاية  االأ�صبوع  ال�صفري: ي�صادف هذا  وا�صاف 
اليمن..  يف  للحرب  الثامنة  ال�صنة  واب��ت��داء  ال�صابعة 
اأكرث  العاديني  اليمنيني  على  بظالله  ال�صراع  ُيلقي 
ال  االإن�صانية  املعاناة  اأن  حني  يف  م�صى  وق��ت  اأي  من 
اأدعو جميع االأط��راف اليمنية  ُتطاق.. ولهذا ال�صبب 
اإىل بذل كل جهد ممكن لل�صعي من اأجل حل �صلمي.. 

ال يوجد جمال لت�صييع الفر�س.
واأع��رب عن تطلعه اإىل خف�س الت�صعيد يف اجلبهات 
ق��د���ص��ي��ة هذا  حُت���رتم  واأن  �صهر رم�����ص��ان  ب��داي��ة  م��ع 

ال�صهر، وُتتخذ خطوات جريئة نحو �صالم دائم.

با�ساغا يتعهد بخروج اآمن للدبيبة من طرابل�س
القيادات الليبية تبحث يف 

القاهرة مبادرة الإنهاء االنق�صام
•• القاهرة-طرلبل�س-وكاالت:

با�صاغا عن  الربملان فتحي  املنتخبة من  الليبية  ك�صف رئي�س احلكومة 
م�صاع القناع رئي�س احلكومة يف طرابل�س عبد احلميد الدبيبة بالتخلي 

عن من�صبه، مقابل خروج اآمن واالمتناع عن مالحقته قانونياً.
اجلديدة  الليبية  احلكومة  رئي�س  اأكد  االأو�صط،  ال�صرق  �صحيفة  ووفق 
با�صاغا ا�صتعداده لدخول طرابل�س بعد �صاعات، لكنه �صدد يف املقابل على 
رف�س اإراقة الدماء، وقال: اأ�صتطيع دخول طرابل�س يف اأي حلظة، لكني 
دماء  اإراق��ة  ودون  �صل�صة  بطريقة  العا�صمة  و�صندخل  الرتيث،  ف�صلت 

خالل اأيام.
لبحث  الفاعلة  الليبية  القيادات  امل�صرية،  العا�صمة  وت�صت�صيف  ه��ذا 

االن�صداد ال�صيا�صي وللدفع مببادرة جديدة الإنهاء االنق�صام.
وك�صفت م�صادر عن و�صول رئي�س املجل�س الرئا�صي الليبي حممد املنفي 
اإىل القاهرة، م�صرية اإىل اأن رئي�س جمل�س النواب عقيلة �صالح، وقائد 
اجلي�س خليفة حفرت، ورئي�س احلكومة املكلف فتحي با�صاغا، �صي�صلون 

تباًعا للعا�صمة امل�صرية.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

يرفع الغزو الرو�صي ن�صبة الوعي 
تعي�س حتت  التي  داخل اجلزيرة 
ت��ه��دي��د ه��ج��وم ���ص��ي��ن��ي، ويطرح 

اأ�صئلة حول قدراتها الدفاعية.
ال�����������ص�����وارع  م����ط����اع����م  اأح����������د  يف 
حي  قلب  يف  تايبيه،  يف  العديدة 
التايوانية،  بالعا�صمة  م��زدح��م 
اأوكرانيا  يف  احل��رب  �صور  تنت�صر 
ال��ت��ل��ف��زي��ون. قناة  ���ص��ا���ص��ة  ع��ل��ى 
الرئي�س  ب�صجاعة  ت�صيد  اإخبارية 
االأوكراين فولودميري زيلين�صكي 
النقا�س:  ي����ب����داأ  ث����م  و����ص���ع���ب���ه، 
هاجمت  اإذا  �صنفعل  م��اذا  ونحن، 

ال�صني؟.
ال�صيادية  الرئي�صة  انتخاب  منذ 
ت����اي����وان يف   اإن������غ ون يف  ت�����ص��������اي 
الرئي�س  ����ص���دد   ،2016 ع�����ام 
ال�����ص��ي��ن��ي ���ص��ي ج���ني ب��ي��ن��غ على 

منظمة العف�: فرن�صا بعيدة جدا عن 
النم�ذجية يف جمال حق�ق االإن�صان

•• باري�س-اأ ف ب:

التي  النموذجية  عن  جداً  بعيدة  فرن�صا  اأن  الدولية  العفو  منظمة  اأعلنت 
ميكن توقعها منها، فيما يتعلق باحرتام احلريات العامة وحقوق االإن�صان، 
وذلك يف تقريرها لعام 2021 الذي ُن�صر الثالثاء حيث انتقدت املنظمة 
ب�صكل خا�س �صيا�صات ا�صتقبال املهاجرين، التي تختلف بح�صب اجلن�صيات.
واأكدت مديرة العمليات يف منظمة العفو الدولية يف فرن�صا ناتايل غودار 
اأّن ما راأيناه يف االأ�صابيع  اإىل ا�صتقبال االأوكرانيني  اإ�صارة  لل�صحافيني، يف 
االأخرية يتناق�س ب�صدة مع طريقة حتّدث ال�صلطات العامة العام املا�صي 
عن ا�صتقبال االأفغان الفارين من بالدهم بعد �صيطرة طالبان على ال�صلطة 

يف منت�صف اآب اأغ�صط�س.
احلرب  من  الفارين  لالجئني  واإق��ام��ة  ا�صتقبال  خمطط  ال��دول��ة  و�صعت 
الوزراء  رئي�س  وفق  مكان،   100،000 عن  يقل  ال  ما  يوفر  اأوكرانيا،  يف 

الفرن�صي جان كا�صتك�س.
عن  م��داخ��ل��ة  يف  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�س  دع��ا  اأغ�صط�س،  اآب   16 ويف 
اأفغان�صتان، اإىل توقع تدفقات هجرة غري نظامية كبرية، وحماية )الذات(، 

ح�صبما قالت منظمة العفو الدولية.
دول االحتاد  التي منحتها  املوؤقتة  اأّن احلماية  غ��ودار على  ناتايل  و�صّددت 
االأوروبي لالجئني القادمني من اأوكرانيا، ُطلبت اأي�صاً لالأفغان، ولكن دون 

جدوى. واأ�صافت اأن ذلك يو�صح املعايري املزدوجة املُ�صتنكرة ب�صّدة حالياً.

مبن�صبه  يتم�صك  ميقاتي 
االنتخابات  تعطيل  لتجنب 

•• بريوت-رويرتز:

قال رئي�س ال��وزراء اللبناين جنيب 
ميقاتي اأم�س اإنه �صيبقى يف من�صبه 
لتعطيل  م��ربر  اأي  اإع��ط��اء  لتجنب 
 15 النيابية املقررة يف  االنتخابات 

مايو.
امل���ق���ررة ه���ي االأوىل  واالن��ت��خ��اب��ات 
م��ن��ذ االن���ه���ي���ار امل����ايل ال��ل��ب��ن��اين يف 
التي  وامل����ظ����اه����رات   2019 ع�����ام 
على  احتجاجا  االآالف  فيها  �صارك 
اإليها  ينظر  التي  احلاكمة  النخبة 
الف�صاد  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

والهدر امل�صت�صريني منذ �صنوات.
بثها  ت�صريحات  يف  ميقاتي  وق���ال 
للربملان ال  التلفزيون خارج جل�صة 
ميكن اأن اأن�صاق اإىل اال�صتقالة كي ال 

تكون مربرا لتعطيل االنتخابات.
لن  ال�صبب  ل��ه��ذا  ميقاتي  واأ���ص��اف 
م�صريا  اال�صتقالة"  ع��ل��ى  اأق������دم 
على  بالثقة  لت�صويت  دع��ا  اأن��ه  اإىل 
بري  نبيه  رف�صه  ما  وه��و  حكومته 

رئي�س جمل�س النواب.
بعد  ج���اء  طلبه  اإن  م��ي��ق��ات��ي  وق���ال 
امل�صوؤولني  ب��ع�����س  م���ن  ان���ت���ق���ادات 

حلكومته لكنه لو يو�صح.
وت�����اب�����ع رئ����ي���������س ال�������������وزراء ال�����ذي 
امل�صالح  اإن  ق���ائ���ال  م��ن��زع��ج��ا  ب����دا 
االن���ت���خ���اب���ي���ة ل��ب��ع�����س االأط��������راف 
اإخ���راج  ت�صر حم����اوالت احل��ك��وم��ة 
اأزمة ي�صهدها منذ  اأ�صواأ  لبنان من 
 1975 احلرب االأهلية بني عامي 

للت�ص�����رف  القابل  غري  االنتماء 
وعزمه  ال�����ص��ني،  اإىل  ل��ل��ج��زي��رة 
ل�����زم  اإذا  بالق������وة  ا�صتعادتها  على 
توغل  عمليات  اأ�صبحت  االأم����ر. 
الطائرات الع�صكرية ال�صينية يف 
اجلوي  ال��دف��اع  حت����ديد  منطقة 
 -969 ت��وات��ًرا  اأك���رث  التايوانية 

عام 2021، اأي اأكرث من �صعف 
عدد عام 2020. 

التهديدات  ه�����ذه  ف�����ص��ل��ت  وق�����د 
الذين  ال��ت��اي��وان��ي��ني،  حت��ذي��ر  يف 
يعتربون اأحياًنا غري مبالني اىل 

ان غزت رو�صيا اأوكرانيا.
)التفا�صيل �س15(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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اأ�صغر مربمج يف العامل: كورونا �صكلت فر�صة 
الكت�صاب مهارات الذكاء اال�صطناعي والربجمة 

اأخبار االإمارات

اأملانيا وحرب اأوكرانيا.. 5 اأزمات 

تتفاقم يف »قلب اأوروبا«

عربي ودويل

منتخب االإمارات يفوز على كوريا 
اجلنوبية ويتاأهل للملحق االآ�صيوي

الفجر الريا�صي

رو�صيا تتهم اأمريكا بقيادة 
عدوان اإلكرتوين �صخم عليها 

•• مو�صكو-رويرتز: 

اإلكرتوين  ع���دوان  حملة  بقيادة  ال��ث��الث��اء  ام�س  املتحدة  ال��والي��ات  رو�صيا  اتهمت 
�صخمة عليها �صملت مئات االآالف من الهجمات يوميا منذ دخول القوات الرو�صية 

االأرا�صي الأوكرانية.
وقالت وزارة اخلارجية الرو�صية اإن و�صائل االإعالم والبنية التحتية احل�صا�صة كانت 
اأهدافا للحملة غري امل�صبوقة، م�صرية باإ�صبع االتهام اإىل قوات خا�صة تلقت تدريبا 
من الواليات املتحدة وحلف �صمال االأطل�صي ف�صال عن مت�صللني يعملون حل�صاب 

القوى الغربية الداعمة لكييف.
وقال بيان اأ�صدرته الوزارة �صيتم حتديد م�صادر الهجمات، واملهاجمون �صُيحا�صبون 

حتما عن اأفعالهم وفقا للقانون.
وذكرت قناة اإن.بي.�صي التلفزيونية االإخبارية ال�صهر املا�صي اأن الرئي�س االأمريكي 
جو بايدن تلقى اقرتاحات من بينها تعطيل االإنرتنت والكهرباء وال�صكك احلديدية 

يف رو�صيا. لكن البيت االأبي�س قال اإن ذلك خاطئ متاما.

قي�س �صعيد ي�صرف على اجتماع جمل�س االمن القومي

تايوانيون يعار�صون احلرب يف اوكرانيا
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اأخبـار الإمـارات

بح�سور حممد بن را�سد وبتوجيهات �سعود املعال

اإطالق ا�صرتاتيجية اأم القي�ين لالقت�صاد االأزرق امل�صتدام 2031 
•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بح�صور 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وبتوجيهات   ، اهلل" 
اإطالق  مت  القيوين..  اأم  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  املعال 
امل�صتدام  االأزرق  لالقت�صاد  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  "ا�صرتاتيجية 
امل�صتقبلي  للنمو  وا���ص��ح��ة  اأ���ص�����ص��اً  ت�صع  ال��ت��ي   ،"2031
لالإمارة مبا يحولها اإىل "عا�صمة لالقت�صاد االأزرق" ويزيد 
الطبيعية  ث��روات��ه��ا  تنمية  م��ع  اال�صتثمارية  جاذبيتها  م��ن 
االأول  ال��ي��وم  فعاليات  خ��الل  وذل���ك  والب�صرية،  والثقافية 
للقمة العاملية للحكومات املقامة مبقر اإك�صبو 2020 دبي. 
واأك�����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود ب���ن را����ص���د امل��ع��ال اأن 
ا�صرتاتيجية اأم القيوين لالقت�صاد االأزرق امل�صتدام 2031 
حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  االإم����ارات  دول���ة  توجهات  م��ع  تن�صجم 

التنمية امل�صتدامة واال�صتخدام االأمثل للموارد.
واأ����ص���اف ���ص��م��وه: " ت�صع دول���ة االإم�����ارات امل��واط��ن يف قلب 
اه��ت��م��ام��ات��ه��ا ب��و���ص��ف��ه ال���ه���دف االأ���ص��ا���ص��ي ل��ك��اف��ة اخلطط 
وحتر�س  لتنفيذها...  االأه��م  واالأداة  التنموية  وال�صيا�صات 
�صبل  خمتلف  توفري  على  واال�صرتاتيجيات  اخلطط  كافة 
الأبناء  الكرمية  احل��ي��اة  بتحقيق  الكفيلة  والفر�س  ال��دع��م 
امل�صارات  كافة  الفاعلة يف  امل�صاركة  االإم��ارات ومتكينهم من 

التنموية التي ت�صهدها الدولة يف كافة القطاعات".
ك��م��ا اأك����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود ب���ن را����ص���د املعال 
امل�صتدام  االأزرق  لالقت�صاد  القيوين  اأم  ا�صرتاتيجية  اأن 
االأعمال  ورواد  لل�صباب  الفر�س  من  العديد  توفر   2031
اإىل حر�س  وامل�صتثمرين يف قطاعات حيوية واعدة، م�صرياً 
اإمارة اأم القيوين على توفري الدعم الالزم لنمو اال�صتثمارات 
وا�صتدامتها مبا يحقق امل�صلحة املتبادلة لكافة ال�صركاء يف 

املنظومة االقت�صادية.
ح�صر اإطالق اال�صرتاتيجية �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�صيخ  و�صمو 
املالية، و�صمو  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  حاكم دبي 
الطريان  هيئة  رئي�س  مكتوم،  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ 
االإمارات،  االأع��ل��ى ملجموعة ط��ريان  الرئي�س  دب��ي  امل��دين يف 
و�صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ومعايل 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�صامح والتعاي�س، 
وعدد من الوزراء وكبار امل�صوؤولني و�صيوف الدولة امل�صاركني 

يف اأعمال القمة العاملية للحكومات. وا�صتعر�س ال�صيخ ماجد 
واالآث���ار  ال�صياحة  دائ���رة  رئي�س  امل��ع��ال  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ب��ن 
االأول  ال��ي��وم  فعاليات  �صمن  جل�صة  خ��الل  القيوين،  اأم  يف 
"اإطالق  عنوان  حملت   ،2022 للحكومات  العاملية  للقمة 
ا�صرتاتيجية اأم القيوين لالقت�صاد االأزرق امل�صتدام"، حماور 
القيوين  اأم  لتحويل  االأ�صا�صية  واأه��داف��ه��ا  اال�صرتاتيجية 
على  امل�صتدام  االأزرق  لالقت�صاد  ومركز  متمّيز  من��وذج  اإىل 

م�صتوى املنطقة والعامل بحلول عام 2031.
واأ�����ص����اف ال�����ص��ي��خ م���اج���د ب���ن ���ص��ع��ود ب���ن را����ص���د امل���ع���ال اأن 
اإم����ارة  اإط������اراً م�����ص��ت��دام��اً الق��ت�����ص��اد  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة تتبنى 
والطبيعة معاً،  االإن�����ص��ان  خ��الل��ه  م��ن  ي��زده��ر  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم 
االإجمايل  املحلي  ناجتها  منو  زي��ادة  خالله  من  وت�صتهدف 

ثالثة اأ�صعاف بحلول عام 2031.
وقال رئي�س دائرة ال�صياحة واالآثار يف اأم القيوين " حر�صنا 
اأن تواكب  خالل االأعمال التح�صريية لال�صرتاتيجية على 
االقت�صادية  اال�صرتاتيجيات  لتطوير  العاملية  النماذج  اأرقى 
الوطنية، اإذ متتاز ا�صرتاتيجية اأم القيوين لالقت�صاد االأزرق 
وا�صحة،  تنموية  اقت�صادية  اأهدافاً  و�صعت  امل�صتدام" باأنها 
وتت�صمن  االإم�������ارة،  مت��ي��ز  ال��ت��ي  ال���ق���وة  ن��ق��اط  اإىل  ت�صتند 
ولها  للتطبيق  القابلة  التحويلية  للم�صاريع  وا�صحة  قائمة 

م�صتهدفات قابلة للقيا�س واملتابعة".
واأ�صاف ال�صيخ ماجد بن �صعود بن را�صد املعال " ما نقدمه 
لالإمارة  متكاملة  حتويلية  تنموية  ا�صرتاتيجية  هو  اليوم 
تقوم على ا�صت�صراف الفر�س االقت�صادية الواعدة مبا يواكب 
االجتاهات العاملية"، وك�صف اأن اال�صرتاتيجية ت�صتهدف رفع 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  االأزرق  االقت�صاد  ح�صة  ن�صبة 
%40، م�صرياً  لالإمارة بحيث ال تقل ن�صبة م�صاهمته عن 
القطاعات  م��ن  ع��دد  على  ال��رتك��ي��ز  تعتزم  االإم����ارة  اأن  اإىل 

البيئية  وال�صياحة  البحري  كالنقل  البحرية  االقت�صادية 
واملناطق  امل�صتدامة  ال�صمكية  وال����رثوة  االأزرق  وال��ك��رب��ون 

ال�صناعية امل�صتدامة واملحايدة مناخياً.
املزايا  املعال  را���ص��د  ب��ن  �صعود  ب��ن  ماجد  ال�صيخ  وا�صتعر�س 
عليها  االرت��ك��از  ميكن  التي  القيوين  اأم  الإم���ارة  التناف�صية 
اأم  حتت�صن   " وق�����ال..  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  اأه�����داف  لتحقيق 
االأك���رب  امل��ح��م��ي��ات الطبيعية ه��ي  ال��ق��ي��وي��ن م�����ص��اح��ات م��ن 
ا�صتدامة  لتحقيق  �صعياً  وذل���ك  االإم����ارة،  مل�صاحة  بالن�صبة 
التنوع البيولوجي يف اخلليج العربي، و�صيدعم هذا الواقع 
جعل  يف  يتمثل  اال�صرتاتيجية  اأه���داف  م��ن  اإ���ص��اف��ي��اً  ه��دف��اً 
االإمارة مركزاً للدرا�صات والبحث والتطوير يف جمال احلياد 

املناخي والبيئة".
االقت�صاد  ال�صرتاتيجية  العامة  ال��روؤي��ة  تكامل  على  و�صدد 
االأزرق مع اأهداف التنمية امل�صتدامة، موؤكداً اأن اال�صرتاتيجية 
�صتتيح حتقيق عدد كبري من هذه االأهداف خالل ال�صنوات 
ال��ق��ادم��ة ب��ال�����ص��راك��ة م��ع ���ص��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س املحلية 

والعاملية ورواد االأعمال.
التغريات  االع��ت��ب��ار  ت��اأخ��ذ يف  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأ����ص���اف 
والتطور  ال�������ص���ك���اين  ال���ن���م���و  يف  ال���ط���ف���رة  م���ث���ل  ال���ع���امل���ي���ة، 
الطلب  زيادة  اأبرزها  املت�صارع، يف ظل حتديات  التكنولوجي 
وال�صغوطات  واخل��دم��ات  ال�صلع  على  العاملي  واال�صتهالك 
من  ع��دد  ت�صدر  اإىل  دف��ع  م��ا  املناخي،  التغرّي  ي�صببها  التي 
االأ�صرع منواً،  باعتبارها بني  امل�صهد  االقت�صادية  القطاعات 
املوانئ  وخدمات  للبيئة  ال�صديقة  ال�صناعات  مقدمتها  ويف 

وبناء ال�صفن والطاقة املتجددة وال�صياحة البيئية.
يف  اال�صتثمار  م��ن  حتقيقها  ميكن  ال��ت��ي  املكا�صب  اإن  وق���ال 
القطاعات ال�صديقة للبيئة ال تقت�صر على ال�صحة العامة 
اقت�صادية  ع��وائ��د  اأي�صا  حتقق  ب��ل  والبيئة،  احل��ي��اة  وج���ودة 

ملمو�صة ترتاوح ن�صبة العائد يف الكثري منها ما بني 3 اإىل 
اال�صتثمار. حجم  من  �صعفاً   12

- اأ�سا�س للنمو امل�ستقبلي يف اأم القيوين..
وع���ّدد ال�صيخ م��اج��د ب��ن �صعود ب��ن را���ص��د امل��ع��ال االإجن���ازات 
الفرتة  خ��الل  القيوين  اأم  اإم����ارة  حققتها  ال��ت��ي  التنموية 
اال�صرتاتيجية  اأ���ص�����س  ب��و���ص��ع  ل��ه��ا  �صمحت  وال��ت��ي  امل��ا���ص��ي��ة 
اجلديدة، وقال.. " عملت اإمارة اأم القيوين، بتوجيهات من 
املجل�س  ع�صو  املعال  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
�صمو  القيوين، وويل عهده  اأم  اإم��ارة  االأعلى لالحتاد حاكم 
ال�صيخ را���ص��د ب��ن ���ص��ع��ود ب��ن را���ص��د امل��ع��ال، ع��ل��ى ر���ص��م روؤية 
مع  تتما�صى  املا�صية،  ال�صنوات  مدار  على  لالإمارة  طموحة 
الربامج التنموية النوعية لدولة االإمارات، و�صخرت القيادة 
والتقني لهذه  امل��ادي  الدعم  الر�صيدة لالإمارة كل مقومات 
ال��دول��ة واالإم���ارة  ا�صرتاتيجية  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  التي  ال��روؤي��ة 
معاً، لبناء اقت�صاد م�صتدام، وتعك�س طموح الدولة وتواكب 
القيادة  ا�صرتاتيجية  املجاالت، وفق  �صتى  العاملي يف  التطّور 
يف التنمية امل�صتدامة". واأ�صاف " �صجل اقت�صاد اأم القيوين 
املحلي  الناجت  ارتفع  اإذ  املا�صي،  العقد  خالل  نوعية  قفزات 
3.5 مليار  اإىل  2.6 مليار دره��م  م��ن  ل��الإم��ارة  االإج��م��ايل 
من   35% ي��ع��ادل  م��ا  اأ�صا�صية  قطاعات   4 و�صكلت  دره���م، 
اإجمايل االقت�صاد وهي الزراعة و�صيد االأ�صماك، واالأن�صطة 
كما  والتجزئة،  اجلملة  وجت��ارة  واملياه،  والطاقة  العقارية، 
ارتفعت ال�صادرات بن�صبة %300، وقفز اال�صتثمار االأجنبي 
من 315 مليون درهم عام 2021 اإىل 579 مليون درهم 
عام 2020، ما يوؤكد جاذبية االإمارة للم�صتثمرين االأجانب 

بف�صل ما تتمتع به من مزايا تناف�صية".
للمميزات  املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  ماجد  ال�صيخ  وتطرق 

موؤكداً  مرجانية،  و�صعاب  �صواطئ  من  ل��الإم��ارة  الطبيعية 
اأن حتقيق اال�صتفادة الق�صوى من املوارد الطبيعية واملائية 
ويح�صن  االقت�صادي  النمو  يدعم  م�صتدام  ب�صكل  املتوفرة 
���ص��ب��ل ال��ع��ي�����س وخ��ل��ق ال��وظ��ائ��ف م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى �صحة 
رئي�صية هي  باالعتماد على ثالثة مبادئ  البيئية،  االأنظمة 
البيئة البحرية  امل�صتدام وحماية  النمو االقت�صادي  حتقيق 

واإعادة تاأهيلها واحلفاظ على تراث اأم القيوين وثقافتها.

- 8 قطاعات رئي�سية وم�ساريع حتويلية..
البيئية،  ال�صياحة  هي:  قطاعات   8 اال�صرتاتيجية  وتغطي 
البحري،  النقل  امل�صتدامة،  ال�صناعية  املناطق  االأ���ص��م��اك، 
خدمات  االأزرق،  ال��ك��رب��ون  م�����ص��ارف  وال��ت��ط��وي��ر،  ال��ب��ح��ث 
امل�صافة  القيمة  وُتقدر  االجتماعي،  القطاع  البيئي،  التنوع 

لال�صتثمار يف هذه القطاعات نحو 5 مليارات درهم �صنويا.
اال�صرتاتيجية  تت�صمنها  التي  التحويلية  امل�صاريع  اأبرز  اأما 
لت�صل  االإم�����ارة،  يف  الطبيعية  املحميات  حجم  زي���ادة  فهي 
الكلية،  م�����ص��اح��ت��ه��ا  م���ن   20% ي���ق���ارب  م���ا  اإىل  ن�����ص��ب��ت��ه��ا 
م��ن��اط��ق ح�����ص��ري��ة حم���اي���دة كربونيا،  ث����الث  وت��خ�����ص��ي�����س 
واإطالق مركز الإكثار وت�صدير اأ�صجار القرم عاملياً، وبرنامج 
لنموذج �صناعي  املحلية  ال�صناعات  خم�ص�س لدعم حتويل 

�صديق للبيئة.
القطاع  مع  رئي�صية  �صراكات  اإع��الن  امل�صاريع  تت�صمن  كما 
اخل���ا����س، واإط�����الق م��رك��ز ل��دع��م ري����ادة االأع���م���ال يف قطاع 
خالل  م��ن  ا�صتثمارية  ف��ر���س  وت��وف��ري  االأزرق،  االق��ت�����ص��اد 
100 �صركة وم�صتثمر، وتوفري حزمة  ا�صتقطاب اأكرث من 
لل�صركات  احلكومية  والت�صهيالت  والربامج  ال�صيا�صات  من 

وامل�صتثمرين يف القطاع.

- من�سة عاملية ل�سناعة امل�ستقبل..
وت�صكل القمة العاملية للحكومات املن�صة اجلامعة الأكرث من 
30 منظمة عاملية، حيث ت�صت�صيف يف ن�صختها اال�صتثنائية 
امل�صوؤولني  كبار  م��ن  م�صارك   4000 م��ن  اأك��رث  ال��ع��ام  ه��ذا 
ال�صت�صراف  اخل��ا���س،  القطاع  وق��ادة  واخل���رباء  احلكوميني 
110 جل�صات رئي�صية  اأكرث من  م�صتقبل احلكومات �صمن 

حوارية وتفاعلية.
وركزت القمة العاملية للحكومات منذ اإطالقها عام 2013، 
اأف�صل  م�صتقبٍل  وب��ن��اء  امل�صتقبل  حكومات  ا�صت�صراف  على 
لل�صراكات  جديدة  منظومة  تاأ�صي�س  يف  و�صاهمت  للب�صرية، 

الدولية القائمة على اإلهام وا�صت�صراف حكومات امل�صتقبل.

ال�صحة جتري 300,191 فح�صا ك�صفت عن 301 اإ�صابة 
جديدة بفريو�س ك�رونا و873 حالة �صفاء

•• اأبوظبي-وام:

  متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزيادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم 
ال�  ال�صاعات  اإجراء300،191 فح�صا جديدا خالل  ال��وزارة  اأعلنت 
24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وت��و���ص��ي��ع  وال��ف��ح�����س  ال��ت��ق�����ص��ي  اإج��������راءات  ت��ك��ث��ي��ف     و�صاهم 
اإ�صابة  301 حالة  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 

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

جمموع احلاالت امل�صجلة 890،699 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�صجيل اأية حالة وفاة 
خالل ال�صاعات االأربع والع�صرين املا�صية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 2،302 حالة.
فيما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 873 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س 
اأعرا�س املر�س  19" وتعافيها التام من  "كوفيد -  كورونا امل�صتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك 

يكون جمموع حاالت ال�صفاء 866،102 حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي 7,164 جرعة من لقاح 
ك�فيد- 19 خالل الـ�صاعات الـ24 املا�صية

•• اأبوظبي-وام: 

لقاح  م��ن  جرعة   7،164 تقدمي  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
ومعدل  جرعة   24،498،689 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 247.70 جرعة لكل 100 �صخ�س.
اإىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�صيطرة على الفريو�س.

حملة للتربع بالدم يف ترخي�س الظفرة ومرور العني
•• الظفرة - العني -وام:

نفذت �صرطة اأبوظبي مبادرات للتربع بالدم للمنت�صبني يف اإدارة ترخي�س 
املرور  ملديرية  التابعة  العني  مرور  واإدارة  الظفرة  يف  واملركبات  ال�صائقني 
والوقائية  االح���رتازي���ة  االإج�����راءات  وف��ق  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  وال���دوري���ات يف 

الالزمة، وبالتعاون مع دائرة �صحة خلدمات بنك الدم املركزي.
الن�صح  وت��ق��دمي  للمنت�صبني،  طبية  فحو�س  اإج���راء  امل��ب��ادرات  وت�صمنت 

واالإر�صاد لهم عن الغذاء ال�صحي لتح�صني جودة حياتهم.
واأو�صحت �صرطة اأبوظبي اأن التربع بالدم، ياأتي �صمن الفعاليات املجتمعية 
واملجتمع  ال�صرطة  بني  االجتماعية  امل�صوؤولية  مبداأ  تعميق  اإىل  الهادفة 
اأنه  كما  املجتمع  �صرائح  بني  للتوا�صل  ودعماً  التطوعي،  للعمل  وتعزيزاً 
يعد من االأعمال االإن�صانية التي ت�صهم يف اإنقاذ حياة املر�صى  ويعترب واجباً 

وطنياً، ياأخذ من الوقت دقائق قليلة الإنقاذ حياة االآخرين.

حممد بن را�صد يلتقي �صلطان بروناي على هام�س القمة العاملية للحك�مات 2022 
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
اأم�����س جاللة  "رعاه اهلل" ،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�صلطان ح�صن البلقية معز الدين �صلطان بروناي دار ال�صالم وذلك على 
اإك�صبو  2022 املنعقدة يف مقر  اأعمال القمة العاملية للحكومات  هام�س 

رئي�صة. كلمة  باإلقاء  اأعمالها  يف  جاللته  ي�صارك  والتي  دبي،   2020
وذل��ك يف م�صتهل  املرافق  والوفد  بروناي  �صلطان  �صموه بجاللة  ورّح��ب 
اآل مكتوم،  اللقاء الذي ح�صره �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
ويل عهد دبي، و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 

حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية.
تناول اللقاء بحث العالقات الثنائية و�صبل تطويرها يف خمتلف املجاالت 

انطالقاً من عمق الروابط االأخوية بني البلدين وال�صعبني ال�صديقني، 
واملرتكزة على اأ�صا�س متني من توافق وجهات النظر حول جممل الق�صايا 

احليوية على ال�صعيدين االإقليمي والعاملي.
و اأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم عن اعتزاز دولة 
االإمارات بعالقاتها التاريخية مع �صلطنة بروناي، وحر�صها على تو�صيع 
مبا  والثقافية،  االقت�صادية  ال�صيما  املجاالت  خمتلف  يف  التعاون  قاعدة 
ي�صتدعيه ذلك من ال�صعي امل�صرتك الكت�صاف مزيد من الفر�س التي من 
البلدين نحو مرحلة جديدة من  التعاون بني  �صاأنها االرتقاء مب�صتقبل 

ال�صراكة اال�صرتاتيجية.
و تطرق اللقاء اإىل بحث اأهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري 
بني البلدين، واإ�صراك القطاع اخلا�س وت�صجيع امل�صتثمرين يف اجلانبني 
على تفعيل ج�صور التعاون وبناء املزيد منها، خا�صة يف جماالت ال�صياحة 

ال��ق��ط��اع��ات االقت�صادية  امل��ال��ي��ة وال���زراع���ة وغ��ريه��ا م��ن  واخل��������������������دم��ات 
امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  التعاون يف دعم  اأثر  الرئي�صية، مبا يزيد من 

للبلدين.
العاملية  للقمة  ال��ط��م��وح��ة  االأه�����داف  ال��ل��ق��اء  ن��اق�����س اجل��ان��ب��ان خ���الل  و 
ا�صتقطبتها  التي  النوعية  امل�صاركة  خ��الل  من  ت�صعى  والتي  للحكومات 
هذا العام اإىل اإحداث فارق اإيجابي ملمو�س يف حياة ال�صعوب، من خالل 
احللول  واإيجاد  املقبلة،  املرحلة  مدار  على  التنمية  متطلبات  ا�صت�صراف 
واالأفكار التي ميكن من خاللها تطوير النموذج االأمثل للعمل احلكومي 
اأبرز  ر�صد  خ��الل  م��ن  لالإن�صان،  اأف�صل  م�صتقبل  �صنع  يف  يخدم  ال��ذي 
بها  ميكن  التي  والكيفية  املحتملة،  اأو  الراهنة  �صواء  العاملية  التحديات 
لها  املت�صارعة واال�صتعداد  التغريات  ا�صتباق  تعزيز قدرة احلكومات على 

بابتكار حلول ترقى بحياة املجتمعات.

و اأكد جاللة ال�صلطان ح�صن البلقية معز الدين تطلع بالده اإىل االرتقاء 
بالعالقات النموذجية التي طاملا ربطت الدولتني وال�صعبني ال�صديقني، 
والقائمة على اأ�صا�س را�صخ من االحرتام املتبادل، من خالل دفع التعاون 
قدماً يف خمتلف املجاالت، معرباً عن خال�س التهنئة لدولة االإمارات قيادة 
�صلطنة  وتقدير  للحكومات،  العاملية  للقمة  الناجحة  لالنطالقة  و�صعباً 
بروناي للدور الريادي لدولة االإمارات والذي ت�صعى من خالله، بروؤية 
قيادتها الر�صيدة، اإىل �صنع غٍد اأف�صل لالإن�صانية جمعاء واإيجاد احللول 

التي تكفل لكافة ال�صعوب جتاوز حتديات احلا�صر اإىل فر�س امل�صتقبل.
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 
االإم��ارات ومعايل حممد بن  االأعلى ملجموعة طريان  الرئي�س  للطريان 
عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�س الوزراء ومعايل حممد بن هادي 

احل�صيني وزير الدولة لل�صوؤون املالية .

�سعود بن را�سد املعال:
للم�ارد االأمثل  واال�صتخدام  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  الرامية  االإمارات  دولة  ت�جهات  مع  تن�صجم  •  اال�صرتاتيجية 

لتنفيذها االأهم  االأداة  وه�  التنم�ية  وال�صيا�صات  اخلطط  لكافة  االأ�صا�صي  الهدف  ه�  •  امل�اطن 
واعدة حي�ية  قطاعات  يف  وامل�صتثمرين  االأعمال  ورواد  لل�صباب  الفر�س  ت�فر   2031 امل�صتدام  االأزرق  لالقت�صاد  القي�ين  اأم  •  ا�صرتاتيجية 
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اأخبـار الإمـارات
املدير التنفيذي ملنتدى �صباب العامل يف م�صر: فخ�رون بدور ال�صباب يف العاملية للحك�مات ومتكينهم واقع ملم��س بدولنا العربية

•• دبي -وام:

اأعربت الدكتورة ر�صا راغب مدير االأكادميية الوطنية للتدريب، املدير 
التنفيذي ملنتدى �صباب العامل يف جمهورية م�صر العربية ، عن فخرها 
بالدور الكبري الذي يقوم به ال�صباب يف القمة العاملية للحكومات التي 
تنظم دولة االإمارات دورتها الثامنة يف اإك�صبو 2020 دبي ، موؤكدة اأن 
ال�صباب العربي هم االأمل وامل�صتقبل وركيزة البناء والتنمية يف الدول 

العربية.
هام�س  "وام" على  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ح���وار  يف  معاليها  وق��ال��ت 
اإن متكني ال�صباب بات واقعا   ، م�صاركتها يف القمة العاملية للحكومات 
ملمو�صا يف الدول العربية ، الفتة اإىل وجود عدد من متخذي القرار 

فئة  من  الهيئات  روؤ�صاء  اأو  املحافظني  اأو  ال��وزراء  م�صتوى  على  �صواء 
ال�صباب وخمولني بكامل ال�صالحيات لقيادة دفة العمل يف العديد من 

القطاعات املهمة مبختلف الدول العربية.
اأو�صحت   ، امل�صري  ال�صباب  لتدريب  الوطنية  االأكادميية  دور  حول  و 
عمرية  فئات  ا�صتهدفنا  العربية  م�صر  جمهورية  يف  " اإننا   : الراغب 
متنوعة بداأت من مرحلة عمرية مبكرة يف �صن 13 عاما وقمنا بتنفيذ 

برامج توعوية وتنموية وفكرية وذهنية وثقافية متنوعة ".
التعليم  ع��ل��ى  ك���ان  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ع��ق��ود  ال��رتك��ي��ز خ���الل  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
على  الرتكيز  اأن  مبينة   .. الب�صرية  ال��ق��درات  بتنمية  االه��ت��م��ام  دون 
التعليم جنبا اإىل جنب مع بناء القدرات ي�صهم يف تاأهيل كوادر �صابة 
امل�صتقبل ومواجهة  قادرة على مواكبة تطلعات  �صابة  وقيادات  موؤهلة 

حتدياته.
امل��ت��درب��ني على اأحدث  اإط���الع  " رك��زن��ا يف االأك��ادمي��ي��ة على  وق��ال��ت : 
م�صتجدات االإدارة العامة واالإدارة اال�صرتاتيجية والدول املتقدمة يف 
الدويل  ال�صعيدين  على  �صراكتنا  تعزيز  على  وحري�صون  املجال  هذا 
والعربي وعملنا على توطني اخلربات اخلا�صة بال�صركاء واال�صتفادة 
وعادتنا  ثقافتنا  م��ع  يتما�صى  خ��ربات��ه��م مب��ا  وت��ط��وي��ع  االآخ��ري��ن  م��ن 

وخطة م�صر اال�صرتاتيجية للتنمية".
واأ�صارت اإىل اأن تطوير الكوادر ال�صبابية واحلكومات ملف مهم للتعاون 
بني االإمارات وم�صر وجائزة م�صر للتميز احلكومي تتم بال�صراكة مع 

دولة االإمارات.
للحكومة  العاملية  للقمة  االإم��ارات  دول��ة  بتنظيم  واأعربت عن فخرها 

التي تدار بوا�صطة من جمموعة من ال�صباب االإماراتي الواعد ، م�صيدة 
بجهود معايل �صما بنت �صهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�صوؤون 
ال�صباب يف اإدارة ملف ال�صباب يف الدولة وحتقيق اإجنازات متقدمة يف 

هذا املجال.
واأ�صارت اإىل اأن القمة العاملية للحكومات تعد واحدة من اأهم الفعاليات 
احلكومات  دور  لتعزيز  ملهمة  من�صة  وت��وف��ر  ال��ع��امل  م�صتوى  على 

العربية يف متكني ال�صباب وتعزيز اأدوارهم.
واأكدت يف ختام حديثها اأن منطقتنا العربية فتية وي�صكل ال�صباب فيها 
ن�صبة كبرية من التعداد ال�صكاين .. م�صرية اإىل اأن الدول العربية ت�صري 
م�صتقبل  اأج��ل  ال�صبابية من  ك��وادر  اال�صتثمار يف  نهج �صحيح يف  على 

مزدهر وم�صتدام.

جتمع اأكرث من 4000 م�سارك و500 متحدث يف 110 جل�سات لر�سم التوجهات والروؤى امل�ستقبلية

القمة العاملية للحك�مات 2022 تبحث املتغريات العاملية وم�صتقبـل الت�ازنـات اجلي��صرتاتيجيـة 
•• دبي-الفجر: 

و�������ص������ط امل�������ت�������غ�������ريات ال����ع����امل����ي����ة 
املت�صارعة، وازدياد عمق التحوالت 
وكرثة  اجل��دي��دة،  اال�صرتاتيجية 
ال��ت��ح��دي��ات يف ظ���ل ع���امل م���ا بعد 
القمة  اأه���م���ي���ة  ت�����ربز  اجل���ائ���ح���ة، 
 ،2022 ل���ل���ح���ك���وم���ات  ال���ع���امل���ي���ة 
ودوره������ا يف م��راج��ع��ة ال��ك��ث��ري من 
امل���ف���اه���ي���م وال�������ص���ي���ا����ص���ات ومن�����اذج 
االأولويات  اأه��م  وحتديد  االأعمال، 
روؤى  لت�صكيل  العاملية،  والتوجهات 
اأكرث  وح��ل��ول  ج��دي��دة  م�صتقبلية 
بحيث  امل��ق��ب��ل��ة،  للمرحلة  فاعلية 
تتوافق م��ع واق��ع وظ���روف العامل 
وت�صميم  ك��ورون��ا،  بعد  م��ا  ل��ف��رتة 
واملجتمعات  لل�صعوب  اأف�صل  حياة 

الب�صرية.
اأ���ص��د احلاجة  ال��ي��وم يف  ال��ع��امل  اإن 
اأكرث من اأي وقت م�صى، اإىل تعزيز 
وتن�صيق  العاملي،  والتعاون  احل��وار 
جهود احلكومات والدول، ل�صناعة 
م�صتقبل اأف�صل للب�صرية، من دون 
ال��ت��ف��رق��ة ع��ل��ى اأ���ص��ا���س اجل��ن�����س اأو 
العرق اأو اللون اأو الدين، وتر�صيخ 
مبداأ امل�صاواة والت�صامح والتعاي�س 
املنطقة  ����ص���ع���وب  ب����ني  ال�������ص���ل���م���ي 
وال��ع��امل، وه��و ما يج�صد توجهات 
ح��ك��وم��ة دول���ة االإم������ارات وحماور 
للحكومات  العاملية  القمة  واأجندة 

منظومة  يف  التكنولوجيا  وتبني 
عمل احلكومات

املت�صارعة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ت��غ��ريات  اإن 
الفرتة  خ�����الل  ���ص��ه��دن��اه��ا  ال���ت���ي 
احلكومات  م���ن  ت��ت��ط��ل��ب  امل��ا���ص��ي��ة 
تعزيز عمليات ا�صت�صراف امل�صتقبل 
الرقمي  التحول  عمليات  وت�صريع 
والتقنيات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت��ب��ن��ي 
جميع  يف  وال���رق���م���ن���ة  احل���دي���ث���ة 
والفكر  امل��رون��ة  وت��ب��ن��ى  عملياتها 
�صيا�صات  وو������ص�����ع  اال����ص���ت���ب���اق���ي 
متطورة  وح��ل��ول  وا�صرتاتيجيات 
اآليات  وف����ق  ال���ت���ح���دي���ات  مل��خ��ت��ل��ف 
ما  تقليدية  وغ���ري  م��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل 
ال��ق��م��ة وريادتها  ي��ع��زز م��ن ج��ه��ود 
ك��م��ن�����ص��ة ع��امل��ي��ة رائ�����دة ُت�����ص��ه��م يف 
���ص��ي��اغ��ة م�����ص��ت��ق��ب��ل احل���ك���وم���ات، 
العاملية.   التنمية  م�صرية  وتعزيز 
اإن القمة العاملية للحكومات تلعب 
جاهزية  ت��ع��زي��ز  يف  حم��وري��اً  دوراً 
ل���ل���م�������ص���ت���ق���ب���ل، من  احل�����ك�����وم�����ات 
واخلربات  التجارب  ت��ب��ادل  خ��الل 
الكفيلة  واالأدوات  احللول  وابتكار 
التنمية  ممار�صات  اأف�صل  بتطبيق 
اال�صتجابة  وحت��ق��ي��ق  امل�����ص��ت��دام��ة، 
والتغلب  ل��ل��م��ت��غ��ريات،  ال�����ص��ري��ع��ة 
العوامل  التحديات، ومواكبة  على 
ال�����ط�����ارئ�����ة غ������ري امل����ت����وق����ع����ة من 
التحديات  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  خ���الل 
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا احل��ك��وم��ات خالل 

وال�صحة وغريها.
والدول  للحكومات  ع��امل��ي  م��رج��ع 
ومن�صة متفردة ل�صياغة وت�صميم 

امل�صتقبل
يف �صوء هذا الواقع العاملي اجلديد 
للحكومات  العاملية  القمة  تبحث 
جتمع  اأك��رب  ت�صّكل  التي   2022
ح��ك��وم��ي مل���ا ب��ع��د اجل��ائ��ح��ة وعلى 
مار�س  و30   29 ي���وم���ي  م�����دى 
العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  اأه���م  احل����ايل، 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية،  يف ع��دد م��ن 
م��ن خ��الل اإج����راء ح����وارات فاعلة 
اآالف   4 م��ن  اأك���رث  ي��ت�����ص��ارك فيها 
�صخ�صية من خمتلف دول العامل، 
ون����خ����ب����ة م�����ن ق��������ادة احل����ك����وم����ات 
وال���������������وزراء وك�����ب�����ار امل���������ص����وؤول����ني 
امل�صتقبل  وم�����ص��ت�����ص��ريف  واخل�����رباء 
و�صّناع  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  وق�����ادة 
واملخت�صني  االأف��ك��ار  ورواد  ال��ق��رار 
واالقت�صادية  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وؤون  يف 
ور�صم  ال�صت�صراف  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
�صيا�صات  وو�صع  امل�صتقبل  مالمح 
ا�صتباقية  وبرامج  وا�صرتاتيجيات 
تعزز جاهزية احلكومات ومرونتها 

للمرحلة املقبلة.
اأ�صبحت  ال���ت���ي  ال���ق���م���ة  وت���غ���ط���ي 
والدول،  للحكومات  عاملياً  مرجعاً 
ومن�صة متفردة ل�صياغة وت�صميم 
ت�صغل  التي  االأم���ور  اأه��م  امل�صتقبل 
اأج���ن���دات ال��ع��امل واحل��ك��وم��ات من 

2022 يف ت�صكيل روؤى م�صتقبلية 
ت�صهم يف تعزيز اال�صتقرار العاملي، 
للتحديات،  مبتكرة  حلول  واإيجاد 
وال��ن��ه��و���س ب��ال��ق��ط��اع��ات االأك����رث 
واالقت�صادية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ح��ي��وي��ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��اأ���ص��ي�����س لعقد 
حكومي جديد يتبنى التكنولوجيا 
ل�صناعة  احل���دي���ث���ة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
وازدهاراً  ا�صتدامة  اأك��رث  م�صتقبل 

جلميع �صعوب العامل.
ال�����ت�����وازن�����������ات  م�������ص���ت���ق���ب�������ل  اإن 
اال�صرتاتيجية واجليو�صرتاتيجي�ة 
ظل  يف  املحك،  على  اليوم  العاملية 
ال�صراعات  نتيجة  العاملي  االإرب��اك 
اجل��دي��دة ال��ق��دمي��ة، وع��دم و�صوح 
القريب  امل����دي����ني  ع���ل���ى  ال�����روؤي�����ة 
التوازنات  وط��ب��ي��ع��ة  وامل���ت���و����ص���ط، 
والتبعات  اجل������دي������دة،  ال���ع���امل���ي���ة 
االق���ت�������ص���ادي���ة جل��ائ��ح��ة »ك���ورون���ا 
الت�صخم  وم���و����ص���وع  امل�����ص��ت��ج��د«، 
وت����داع����ي����ات����ه واأ�����ص����ع����ار ال���ف���ائ���دة 
وامل�صتقات  وال�����غ�����از  وال������ب������رتول 
املعادن  وبع�س  االأخ���رى  النفطية 
امل���ه���م���ة وامل���ح���ا����ص���ي���ل ال���زراع���ي���ة 
و����ص���ال����ص���ل االإن������ت������اج وال����ت����وري����د 
وحتديات التغري املناخي، ومعدالت 
وحجم  العاملي  االقت�صادي  النمو 
وال�صيا�صات  ال���دول���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
العاملية وحتديات  املالية والنقدية 
القطاعات االأكرث حيوية كالتعليم 

على  توؤثر  التي  املوا�صيع  خمتلف 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ب�����ص��ر  ح��ي��اة 
وه�����ي امل���رح���ل���ة ال���ت���ي دخ���ل���ت من 
ب���اب ع���امل م���ا ب��ع��د ك���ورون���ا، مثل 
التقدم  ت��ق��ود  ال��ت��ي  "ال�صيا�صات 
وت�صميم  احل��ك��وم��ي��ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
م�صتقبل اأنظمة الرعاية ال�صحية، 
واال������ص�����ت�����دام�����ة ل���ل���ع���ق���د امل���ق���ب���ل، 
االقت�صادي  االن��ت��ع��ا���س  وت�����ص��ري��ع 
امل�صتقبل،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��امل��ي، 
وم�صتقبل  امل�صتقبل،  م��دن  وب��ن��اء 
والوظائف،  التعليمية  االأن��ظ��م��ة 
االجتماعية".  امل���رون���ة  ومت���ك���ني 
للحكومات  العاملية  القمة  وتعترب 
2022 التي جتمع حتت مظلتها 
30 منظمة عاملية، قمة  اأكرث من 
مع  لتزامنها  م��ت��ف��ردة  ا�صتثنائية 
 2020 "اإك�صبو  فعاليات  اختتام 
دبي" احل��دث ال��دويل االأب��رز على 
ال������ذي يجمع  ال����ع����امل،  م�����ص��ت��وى 
حت����ت م��ظ��ل��ت��ه اأك�������رث م����ن 190 
دولة، ونظراً للو�صع الراهن الذي 
مت���ر ب���ه م��ن��ط��ق��ت��ن��ا وال���ع���امل كله، 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي راأي��ن��ا طالئعها 
لنا  اأثبتت  وال��ت��ي  اجلائحة  خ��الل 
�صرورة تعزيز جاهزية احلكومات 
ملواجهة  واالأزم������������ات  ل����ل����ط����وارئ 
للم�صتقبل  واال�صتعداد  املتغريات 

بكل ما يحمله لنا.
الرقمي  التحول  عمليات  ت�صريع 

الإعادة التفكري والنظر يف حتديد 
للمرحلة  العاملية  التوجهات  اأه��م 
م�صتقبلية  م�صارات  وتبني  املقبلة، 
روؤية  وف��ق  اأك��رث  مرونة وفاعلية، 
تقوم على حتقيق تطلعات ال�صعوب 
الفر�س  واإت���اح���ة  اأف�����ص��ل،  ب��ح��ي��اة 
ت�صكيل  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ل��ل��ج��م��ي��ع 
مرونة  اأك���رث  م�صتقبلية  م�����ص��ارات 
اجلائحة،  بعد  م��ا  لعامل  وفاعلية 
ال�صيناريوهات  ر�����ص����م  واإع����������ادة 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  لكيفية  امل�صتقبلية 
وتعزيز  وت���داع���ي���ات���ه���ا،  االأزم��������ات 
ا�صتجابة احلكومات للواقع العاملي 
اجل����دي����د، م����ا ي�����ص��ه��م يف اإح������داث 

توجهات  ل��ت�����ص��ك��ي��ل  اجل����ائ����ح����ة، 
وب��ن��اء منظومة  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة 
تقوم على مبادرات  فر�س جديدة 
ت�����ص��ه��م يف خلق  ب���ن���اءة  وم�����ص��اري��ع 
وازدهاراً  ا�صتدامة  اأك��رث  م�صتقبل 
جلميع �صعوب العامل.  لقد ر�صخت 
مكانتها  للحكومات  العاملية  القمة 
العقول  الأ���ص��ح��اب  جامعة  من�صة 
م�صت�صريف  م��ن  ونخبة  االإب��داع��ي��ة 
القرار  و���ص��ن��اع  وال��ق��ادة  امل�صتقبل 
واملفكرين الذين يجتمعون �صمن 
رئي�صية  جل�صات   110 م��ن  اأك���رث 
يت�صاركون  وت��ف��اع��ل��ي��ة،  ح����واري����ة 
التطويرية  وامل��ق��رتح��ات  ال�����روؤى 

النا�س  حياة  يف  اإيجابية  تغيريات 
اإ�صراقاً  اأك����رث  ل��غ��د  وم�صتقبلهم 
القمة  وت�صكل  القادمة.  لالأجيال 
م��ن�����ص��ة ج��ام��ع��ة الأك�����رث م���ن 30 
م��ن��ظ��م��ة ع���امل���ي���ة، وت�����ص��ت�����ص��ي��ف يف 
العام  ه���ذا  اال�صتثنائية  ن�صختها 
م������دى يومي  ع���ل���ى  ت���ع���ق���د  ال����ت����ي 
اأكرث  احل����ايل  م��ار���س  و30   29
كبار  م���ن  م�������ص���ارك   4000 م���ن 
واخلرباء  احلكوميني  امل�صوؤولني 
بالتزامن  اخلا�س،  القطاع  وق��ادة 
"اإك�صبو  ف���ع���ال���ي���ات  اخ���ت���ت���ام  م����ع 
2020 دبي" ال�صت�صراف م�صتقبل 

احلكومات وحت�صني حياة الب�صر.

�صفري ت�صاد لـ»وام«: القمة العاملية للحك�مات من�صة ملهمة ال�صت�صراف امل�صتقبل

كهرباء دبي ت�صتعر�س اأبرز م�صاريعها ومبادراتها خالل القمة العاملية للحك�مات

•• دبي-وام:

اأكد �صعادة زكريا اإدري�س ديبي �صفري جمهورية ت�صاد لدى الدولة اأن القمة العاملية للحكومات 
ت�صكل من�صة ملهمة ال�صت�صراف م�صتقبل العديد من القطاعات احليوية مثل االقت�صاد والطاقة 

والغذاء وغريها والتي ت�صكل ركيزة اأ�صا�صية يف جهود الدول لتحقيق التنمية امل�صتدامة.
وقال �صعادته يف حوار مع وكالة اأنباء االإم��ارات "وام" على هام�س م�صاركته يف القمة اإن بالده 
واأنها متتلك جتربة  املجاالت خا�صة  االإم��ارات يف خمتلف  دول��ة  تعاونها مع  تعزيز  اإىل  تتطلع 

تنموية فريدة من نوعها وحققت اإجنازات متميزة يف العديد من املجاالت.
وعن تنظيم الدولة الإك�صبو 2020 دبي ، اأكد �صعادته اأن دولة االإمارات جنحت يف تنظيم هذا 
وا�صتطاعت مواجهة   ، بنجاح ومتيز كبريين  دولة   192 نحو  البارز مب�صاركة  العاملي  احلدث 
حتديات جائحة "كوفيد - 19" بكفاءة عالية ووفرت كل �صبل الدعم ال�صت�صافة وفود 192 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل يف هذا احلدث العاملي.
 2020 اإك�صبو  يف  تعقد  التي  للحكومات  العاملية  القمة  يف  ب��الده  م�صاركة  اأهمية  على  و�صدد 
املجاالت  العديد من  ب�صاأن  ال��دويل والتباحث  التعاون  اإط��ار عامليا متميزا لتعزيز  ، وتتيح  دبي 

والقطاعات احليوية التي ت�صكل اأولوية لتحقيق التنمية يف العديد من الدول.

للعمل  مميزا  منوذجا  باتت  احلوكمة  اإن  �صعادته  ق��ال  احلكومي  العمل  مل�صتقبل  روؤيته  وح��ول 
اأن تكون احلكومات تكاملية و�صاملة وتعد دولة االإم��ارات منوذجا متميزا  احلكومي لذا يجب 

يف احلوكمة.
احلكومة  على  يرتكز  ال��ذي  احلكومي  للعمل  االإم����ارات متتلك من��وذج��ا مميزا  دول��ة  اأن  واأك���د 
والتكاملية وال�صمولية وهو ما قادها اإىل تر�صيخ اأ�صا�س اقت�صادي متطور وفريد مع تبني اآليات 

مبتكرة للعمل احلكومي يتم تطويرها ب�صكل م�صتمر.
ن�صخة  تنظيم  لنجاحها يف  و�صعبا  قيادة وحكومة  االإم��ارات  دول��ة  اإىل  بالتهنئة  �صعادته  وتوجه 
مميزة الإك�صبو العاملي الفتا اإىل اأنه للمرة االأوىل يف تاريخ اإك�صبو الدويل يتم متثيل قارة اأفريقيا 

ب�صكل متميز .. فكل دولة اأفريقية �صاركت بجناحها اخلا�س يف اإك�صبو 2020 دبي.
والثقايف  العرقي  والتنوع  ال��رثاء  يعك�س  الفر�س،  الواقع يف منطقة  ت�صاد،  اأن جناح  اإىل  واأ�صار 
والطبيعي للبالد، وفر�س اال�صتثمار يف جمموعة من القطاعات، مبا يف ذلك الطاقة املتجددة، 

واإمكانية حتولها اإىل دولة نا�صئة بحلول عام 2030.
عنها  يعرف  و  ال�صخمة  ال�صخرية  وتكويناتها  الوطنية  ملتنزهاتها  �صوراً  ت�صاد  جناح  ي�صم  و 
لال�صتجمام  ممتعة  جتربة  يزورها  من  ومتنح   ، اإب��ه��اراً  والعامل  اأفريقيا  �صعوب  اأك��رث  من  اأنها 

واال�صتمتاع مبجموعة من اأجمل املناظر الطبيعية �صحراً على وجه االأر�س.

•• دبي -وام:

الدورة  دب��ي يف  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  ت�����ص��ارك هيئة 
ال��ث��ام��ن��ة م���ن ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 
الطاقة  �صريك  ب�صفتها  دب��ي   2020 اإك�صبو 
ال��ه��ي��ئ��ة ال�صوء  ل��ل��ق��م��ة وت�����ص��ل��ط  امل�����ص��ت��دام��ة 
اأب��رز مبادراتها يف جمال التحول الذكي  على 
الكربونية يف  االنبعاثات  للحد من  وجهودها 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة م��ن خ��الل زي���ادة ن�صبة قدرة 
حالياً  تبلغ  التي  والنظيفة  املتجددة  الطاقة 
%11.38 من اإجمايل مزيج الطاقة يف دبي 
بنهاية   13.8% اإىل  ت�صل  اأن  املتوقع  وم��ن 
ا�صرتاتيجية  اإط����ار  يف  وذل���ك  اجل����اري  ال��ع��ام 
وا�صرتاتيجية   2050 النظيفة  للطاقة  دبي 
احلياد الكربوين 2050 الإمارة دبي لتوفري 
للطاقة  االإن��ت��اج��ي��ة  ال���ق���درة  م���ن   100%
العام  بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  م��ن 

.2050

الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  معايل  ويلقي 
كهرباء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 
الثاين  اليوم  ومياه دبي كلمة خالل فعاليات 

فيها  ي�صلط  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  م��ن 
التحول  ال�صوء على ق�صة جناح دبي يف دعم 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  ت�صهده  الذي 

ي��ح��ت��ذى يف التحول  اأ���ص��ب��ح��ت من��وذج��اً  ال��ت��ي 
نحو الطاقة املتجددة والنظيفة.

عليها  ت�صلط  التي  الهيئة  م�صاريع  اأب��رز  ومن 
اآل مكتوم  ال�����ص��وء جم��م��ع حم��م��د ب��ن را���ص��د 
للطاقة  اأك�����رب جم��م��ع  ال�����ص��م�����ص��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ال�صم�صية يف موقع واحد على م�صتوى العامل 
وف����ق ن��ظ��ام امل��ن��ت��ج امل�����ص��ت��ق��ل و���ص��ت��ب��ل��غ قدرته 
عام  ب��ح��ل��ول  م��ي��ج��اوات   5،000 االإن��ت��اج��ي��ة 
 50 اإىل  ت�صل  اإجمالية  با�صتثمارات   2030
املجمع  �صي�صهم  اكتماله  وعند  دره���م.  مليار 
6.5 ماليني طن من  اأك��رث من  يف تخفي�س 
االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ���ص��ن��وي��اً. ك��م��ا تعر�س 
الهيئة "ديوا الرقمية" الذراع الرقمي لهيئة 
الهيئة  كهرباء ومياه دبي والتي تدعم جهود 
للتحّول اإىل اأول موؤ�ص�صة رقمية على م�صتوى 
العامل باأنظمة ذاتية التحكم للطاقة املتجددة 
الذكاء  ا�صتعمال  يف  ال��ت��و���ص��ع  م��ع  وتخزينها 

اال�صطناعي واخلدمات الرقمية.

اجلمعية  حل�صور  امل�صاهمني  ال�صادة  بدعوة  )"ال�صركة"(  ����س.م.خ.  الفنادق  الإدارة  روت��ان��ا  �صركة  اإدارة  جمل�س  يت�صرف 
العمومية ال�صنوية وذلك يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهراً من يوم االثنني املوافق اخلام�س والع�صرين من �صهر  ابريل 

من عام 2022.
امل�صاهمني  لل�صادة  وميكن  ال�صخ�صي  احل�صور  دون  االلكرتونية  امل�صاركة  خ��الل  من  بعد  عن  امل�صاهمني  ح�صور  يكون 
الت�صجيل  اج���راءات  عن  ولالإ�صتعالم   ،)ZOOM( زوم  املتكاملة  الرقمية  املن�صة  باإ�صتخدام  االل��ك��رتوين  الت�صجيل 
او عرب   )+97126994444( الهاتف  رقم  على  ال�صركة  القانونية يف  ال�صوؤون  ادارة  مع  التوا�صل  االلكرتوين ميكن 

 .)head.office@rotana.com( الربيد االلكرتوين

�سوف تناق�س اجلمعية العمومية امل�سائل املدرجة يف جدول الأعمال التايل:
دي�صمرب   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�صنة  عن  املايل  ومركزها  ال�صركة  ن�صاط  عن  االإدارة  جمل�س  تقرير  �صماع   .1

طيه( )مرفق  عليه  والت�صديق   2021
)مرفق  عليه.  والت�صديق   2021 دي�صمرب   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�صنة  عن  احل�صابات  مدققي  تقرير  �صماع   .2

طيه(
 2021 دي�صمرب   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�صنة  عن  واخل�صائر  االأرب���اح  وح�صاب  ال�صركة  ميزانية  مناق�صة   .3

والت�صديق عليهما. )مرفق طيه(
اإدارة ال�صركة وذلك  اإدارة ال�صركة باإعالم ال�صادة امل�صاهمني عن فتح باب الرت�صيح لع�صوية جمل�س  4. يت�صرف جمل�س 
خالل الفرتة من يوم اخلمي�س املوافق 2021/3/31 حتى يوم االثنني املوافق 2021/4/11 ، وعلى كل من يتوافر 
فيه �صروط الرت�صيح لع�صوية جمل�س االإدارة اأن ير�صح نف�صه لع�صوية املجل�س مبوجب طلب يتقدم به اإىل اإدارة ال�صركة 
يف مقرها الرئي�صي الكائن يف �صنرتو كابيتال �صنرت، ار�س املعار�س، اإمارة: ابو ظبي ، هاتف )97126994444+( ، 

الربيد االلكرتوين )head.office@rotana.com(. �صروط عامة:
- عدد االأع�صاء املطلوب انتخابهم لع�صوية جمل�س االإدارة خم�صة اع�صاء.

- �صيظل باب الرت�صيح لع�صوية جمل�س االإدارة مفتوحا ملدة )10( اأيام من يوم اخلمي�س املوافق 2021/3/31 حتى يوم 
االثنني املوافق 2021/4/11 وذلك وفقا حلكم املادة رقم )13( من القرار الوزاري رقم )539( ل�صنة 2017 ب�صاأن 

�صوابط ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة املنفذة الأحكام قانون ال�صركات التجارية
- ي�صرتط فيمن ير�صح نف�صه لع�صوية جمل�س االإدارة اأن تنطبق عليه ال�صروط الواردة يف املر�صوم بقانون اإحتادي رقم 
)32( ل�صنة 2021 ب�صاأن ال�صركات التجارية والقرارات املنفذة له مبا يف ذلك القرار الوزاري رقم )585( ل�صنة 2018 

ب�صاأن حوكمة ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة
- ال يجوز للمر�صح بعد غلق باب الرت�صح التنازل عن تر�صحه ل�صخ�س اآخر .

- �صتقوم ال�صركة بن�صر اأ�صماء املر�صحني وبياناتهم اخلا�صة بالرت�صيح يف لوحة االإعالنات املوجودة باملقر الرئي�صي لل�صركة 
وعلى موقع ال�صركة االإلكرتوين )www.rotana.com( بتاريخ 2022/4/12

- �صيتم موافاة وزارة االقت�صاد بقائمة اأ�صماء املر�صحني بعد غلق باب الرت�صيح .
 31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�صنة  عن  امل�صاهمني  على  نقدية  اأرباح  توزيع  ب�صاأن  االإدارة  جمل�س  مقرتح  يف  النظر   .5

دي�صمرب 2021 والت�صديق عليها.
دي�صمرب   31 بتاريخ   املنتهية  املالية  ال�صنة  امل�صوؤولية عن  االإدارة ومدققي احل�صابات من  اأع�صاء جمل�س  ذمة  اإبراء   .6

.2021
دي�صمرب   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�صنة  االإدارة عن  اأع�صاء جمل�س  ب�صاأن مكافاأة  االدارة  النظر يف مقرتح جمل�س   .7

.2021
اأتعابهم. وحتديد   2022 املالية  لل�صنة  احل�صابات  مدققي  تعيني   .8

مالحظات:
اجلمعية  يف  الت�صويت  يف  احل��ق  �صاحب  هو   2022/4/25 يف  االجتماع  ي��وم  يف  امل�صجل  ال�صهم  مالك  يكون   .1

العمومية.
توكيل  مبوجب  االجتماع،  حل�صور  غريه  يوكل  اأن  لل�صركة  العمومية  اجلمعية  ح�صور  حق  له  م�صاهم  لكل  يجوز   .2
خا�س ثابت بالكتابة يف ال�صيغة املرفقة، علماً باأنه ال يجوز اأن يكون الوكيل من اأع�صاء جمل�س االإدارة، كما ال يجوز اأن 

يحوز الوكيل بهذه ال�صفة على اأكرث من )%5( خم�صة باملئة من راأ�س مال ال�صركة. 
.2022/4/25 يف  االجتماع  يوم  يف  امل�صجل  ال�صهم  مالك  هو  االأرباح  يف  احلق  �صاحب  يكون   .3

4. يف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين يف االجتماع االأول فاإنه �صيتم عقد االجتماع الثاين بتاريخ 2022/5/02 يف 
نف�س املكان والزمان وااللية املعتمدة، ويعترب االجتماع املوؤجل �صحيحاً مبن ح�صر من امل�صاهمني ا�صالة او بالوكالة.

تعترب  االأول  االجتماع  ال�صادرة حل�صور  التوكيالت  فاإن  العمومية  للجمعية  القانوين  الن�صاب  اكتمال  5. يف حال عدم 
اإ�صعار خطي موجه  امل�صاهم املعني مبوجب  اإلغاوؤها �صراحة من قبل  �صحيحة ونافذة الأي اجتماعات الحقة ما مل يتم 
اأي��ام عمل على االأق��ل من موعد  – االإم��ارات العربية املتحدة وذلك قبل ثالثة  اإىل املكتب الرئي�صي لل�صركة يف اأبوظبي 

االجتماع الالحق.
2021 يف مكان  دي�صمرب   31 بتاريخ  املنتهية  لل�صركة  املالية  ال�صنة  املالية عن  البيانات  ن�صخ عن  ار�صال  يتم  �صوف   .6

انعقاد االجتماع، وكذلك ن�صخة عن دعوات امل�صاركة االلكرتونية اىل امل�صاهمني.
�سركة روتانا لإدارة الفنادق �س.م.خ.

         جمل�س الإدارة 

دع�ة حل�ص�ر اجلمعية العم�مية ال�صن�ية  ل�صركة
 روتانا الإدارة الفنادق - �صركة م�صاهمة خا�صة  2022/4/25
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان ياأمر باالإفراج عن 82 �صجينا مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك
•• عجمان- وام:

اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان باالإفراج عن 82 من نزالء املن�صاآت االإ�صالحية والعقابية يف 
اإمارة عجمان من خمتلف اجلن�صيات ممن اأثبتوا اأهليتهم للتمتع بالعفو 
القيادة  يف  والعقابية  االإ�صالحية  املن�صاآت  يف  للعقوبة  تنفيذهم  خ��الل 
واإعفائهم  وال�صلوك  ال�صرية  �صروط ح�صن  وفق  ل�صرطة عجمان  العامة 
من مدة املحكومية املتبقية عليهم واإبعاد من �صدر بحقه حكم االإبعاد عن 
املبارك  ال�صجناء مبنا�صبة �صهر رم�صان  االإف��راج عن  اأمر  البالد. وياأتي 
وحر�صا من �صاحب ال�صمو حاكم عجمان على اإدخال البهجة واالأمل اإىل 

ب�صفة  واأ�صدقائهم  واأقربائهم  وعائالتهم  خا�صة  ب�صفة  النزالء  نفو�س 
عامة لتكتمل فرحتهم وذلك تاأكيدا على رعاية �صموه واهتمامه البالغ 

باأفراد املجتمع على اختالف �صرائحهم واأو�صاعهم االجتماعية .
عودة  عنهم  للمفرج  متنياته  عن  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأع��رب 
�صاحلة وقومية للمجتمع واحلياة العامة بعد اأن اأم�صوا مدة عقوبتهم 
واأن يخل�صوا نياتهم لبذل مقدورهم يف ال�صعي لالأخذ باأ�صباب اال�صتقامة 
وااللتزام واالن�صمام اإىل املجتمع على نحو يحقق لهم وعائالتهم حياة 
اأف�صل ومعاودة اندماجهم يف �صفوف املجتمع اأع�صاء �صاحلني يلتزمون 
وامل�صي  وتنميته  بلدهم  بناء  يف  باإيجابية  وي�صهمون  ال��دول��ة  بقوانني 
والتزام  لال�صتقامة  لديه  احلميدة  ال��دواف��ع  وتعميق  امل�صتقبل  نحو  به 

ال�صلوك القومي �صبياًل اإىل احلياة الكرمية.
من جهته رفع �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعمي قائد عام 
�صاحب  اإىل  والتقدير  ال�صكر  اآي��ات  اأ�صمى  املنا�صبة  بهذه  �صرطة عجمان 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو 
املحكومني والتي تعك�س حر�صه  بالعفو عن  عجمان على مكرمة �صموه 
على منح ال�صجناء الفر�صة ليكونوا اأ�صخا�صا اأ�صوياء وليلتئم �صملهم مع 
عائالتهم. واأو�صح اأن اأمر �صموه يوؤكد اإح�صا�صا عميقا باأهمية اأن يتمتع 
االإن�صان بحريته واأن تظل اأبواب العودة مفتوحة والرتاجع عن االأخطاء 
الفرتة  خ��الل  ال�صجناء  بها  م��ر  التي  وال��ع��رب  ال��درو���س  م��ن  واال�صتفادة 

املا�صية و�صبيال اإىل اال�صتقامة والتوبة الن�صوح يف حياتهم.

وعرب عن اأمله يف اأن ي�صكل هذا العفو حافزاً لباقي النزالء لال�صتفادة من 
فر�س التدريب والتاأهيل التي توفرها املن�صاآت االإ�صالحية بحيث تكون 

لديهم الفر�صة لنيل �صرف العفو يف منا�صبات تالية.
ال��ع��ق��وب��ة كافية  ف���رتة  ت��ك��ون  اأن  ع��ن مت��ن��ي��ات��ه  النعيمي  ال���ل���واء  واأع�����رب 
يف  بدورهم  يقومون  اأ�صوياء  كاأ�صخا�س  للمجتمع  وعودتهم  الإ�صالحهم 
خدمة الوطن .. موؤكدا اأن القيادة العامة ل�صرطة عجمان با�صرت فعلياً 
االإجراءات التنفيذية المر �صموه لالإفراج فورا عن املفرج عنهم لعودتهم 
اإىل اأ�صرهم بالتزامن مع بداية �صهر رم�صان مبا يحقق الهدف الرئي�س 
املباركة على  االأي��ام  باإدخال الفرحة يف هذه  املتمثل  ال�صامي  االأم��ر  لهذا 

قلوب هذه العائالت.

اأكد لـ »وام« : اأن قمة احلكومات منجم ذهب متاح للجميع 

رئي�س �صي�صل : التغري املناخي يهدد باختفاء 50 جزيرة من جزرنا 
املتبادل الحرتام  على  قائمة  الثنائية  وعالقتنا   .. الإماراتية  املنح  من  الكثري  • تلقينا 

•• دبي -وام: 

قال فخامة وافيل رامكاال وان رئي�س جمهورية �صي�صيل اإن القمة العاملية 
للحكومات من�صة تتيح لكل حكومة يف جميع اأنحاء العامل اإمكانية روؤية 

االجتاه الذي ي�صري فيه العامل".
اأم�س  "وام"،  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  ح��وار مع  وان" يف  "رامكاال  وو�صف 
القمة باأنها منجم ذهب متاح للجميع.. م�صريا اإىل اأنها توؤثر ب�صكل كبري 

على اجتاهات و�صيا�صات العامل يف التعامل مع امل�صتقبل.
م�صادر  اإىل  االأح��ف��وري  الوقود  من  االنتقال  يحاول  العامل  اأن  اأو�صح  و 
اإثارة  االأك���رث  النقا�س  ه��و  "هذا  اإن  وق���ال  امل�صتدامة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

االقت�صادات  م�صتقبل  اإىل  ننظر  عندما  قائما  ي��زال  ال  ال��ذي  لالهتمام 
والرقمنة".

القمة  ت�صهدها  التي  املختلفة  واملناق�صات  العرو�س  "�صت�صاعد   : واأ�صاف 
.. احلكومات االأخرى التي مل تبداأ مبعاجلة بع�س الق�صايا والتحديات 

االإن�صانية االأكرث اإحلاًحا".
وردا على �صوؤال حول التحديات الرئي�صية التي تواجه �صيا�صات احلكومة 
خالل الفرتة املقبلة، قال رامكاالوان: "بقدر ما يتعلق االأمر بجمهورية 
ك���دول جزرية  الأن��ن��ا  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ع��ل��ى ق�صية  ن��رك��ز  ف��اإن��ن��ا  �صي�صيل، 
�صغرية نامية، ناأتي يف مقدمة الدول املتاأثرة وما يحدث حاليا يف العامل 
ال�صناعي يوؤثر علينا ب�صكل مبا�صر .. ومع ارتفاع م�صتوى �صطح البحر 

على �صبيل امل��ث��ال ف���اإن اأك���رث م��ن 50 ج��زي��رة م��ن ج��زرن��ا ت��واج��ه خطر 
االختفاء بب�صاطة.. لذلك، فاإن تغري املناخ له اأهمية ق�صوى بالن�صبة لنا 

للتخفيف من التاأثريات ال�صلبية وحماية البيئة.
واأ�صاف رئي�س �صي�صل اأنه "ب�صفتنا دولة غري م�صوؤولة عن االآثار ال�صلبية 
لتغري املناخ الأن انبعاثاتنا قريبة من ال�صفر نريد اأن نرى التزاًما حازًما 
توؤثر على  التي  ال��دول  .. و ينبغي على  ال�صناعية مل�صاعدتنا  ال��دول  من 

التلوث م�صاعدة هوؤالء املتاأثرين بهذه االأ�صرار".
وفيما يتعلق بالعالقة بني االإمارات و�صي�صل، و�صف الرئي�س رامكاالوان 
هذا  لدينا  ك��ان  "لطاملا   : وق��ال   .. متميزة  باأنها  البلدين  بني  العالقات 
االإمارات  دول��ة  من  م�صتثمرين  فقط  ن�صتقبل  مل  فنحن  املمتاز  التعاون 

ا العديد من الزوار وال�صائحني " . ولكن اأي�صً
واأ�����ص����اف: "نريد اأن ن���رى م���ا ه���و اأب���ع���د م���ن ذل���ك ف��ه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 
ويف  قادمة..  جديدة  م�صاريع  وهناك  �صي�صل،  يف  االإماراتية  اال�صتثمارات 
الوقت نف�صه لطاملا �صاعدت االإمارات دولتنا، حيث تلقينا الكثري من املنح 
على �صبيل املثال، يف الوقت احلايل، نقوم ببناء م�صت�صفى يف اإحدى اجلزر 

برعاية دولة االإمارات العربية املتحدة ".
وو�صف العالقات بني االإمارات و�صي�صل باأنها قائمة على االحرتام املتبادل 
اأنه خالل  " هذا ما ن�صعى اإىل موا�صلته م�صتقبال" .. ونوه اإىل  وقال : 
ذروة جائحة كوفيد 19-، اأر�صلت االإمارات الدفعة االأوىل من اللقاحات 

ما �صاعد على تطعيم املواطنني واإعادة فتح اقت�صاد الدولة.

يف كلمة بعنوان  دور احلكومات يف عاملنا املتغري �سمن اأعمال القمة العاملية للحكومات 2022

كالو�س �ص�اب: العامل مير مبنعطف تاريخي وتعاون احلك�مات �صرورة ال�صتعادة الثقة وم�اجهة التحديات
•• دبي-الفجر: 

اأك���������د ال����ربوف����ي���������ص����ور ك����الو�����س 
املنتدى  ورئ��ي�����س  موؤ�ص�س  ���ص��واب 
االقت�صادي العاملي "دافو�س"، اأن 
اأي  العامل اليوم يحتاج اأكرث من 
وقت م�صى اإىل قيادة عاملية تت�صم 
ال�صتعادة  وامل����رون����ة،  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ة 
التي  التحديات  ومواجهة  الثقة 

متر بها منطقتنا والعامل.
كلمة  ����ص���واب يف  ك���الو����س  وق�����ال 
احلكومات  "دور  بعنوان  رئي�صية 
اأعمال  �صمن  املتغري"  ع��امل��ن��ا  يف 

من�سة عاملية ل�سناعة امل�ستقبل
القمة  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر،  اجل�����دي�����ر 
املن�صة  ت�صكل  للحكومات  العاملية 
منظمة   30 م��ن  الأك��رث  اجلامعة 
ن�صختها  يف  وت�صت�صيف  ع��امل��ي��ة، 
اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ه�����ذا ال����ع����ام اأك����رث 
كبار  م���ن  م�������ص���ارك   4000 م���ن 
واخلرباء  احلكوميني  امل�صوؤولني 
وقادة القطاع اخلا�س، ال�صت�صراف 
اأكرث  �صمن  احل��ك��وم��ات  م�صتقبل 
من 110 جل�صات رئي�صية حوارية 
العاملية  القمة  ورك��زت  وتفاعلية. 
ل��ل��ح��ك��وم��ات م��ن��ذ اإط���الق���ه���ا عام 

احلكومات  م��ن  تتطلع  ال�صعوب 
تداعيات  م��ن  ن�صهده  م��ا  ظ��ل  يف 
العاملية،  ال��ق��وى  ب��ني  ال��ت��ج��اذب��ات 
عالية  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ذات  دول  اإىل 
االإدارة  يف  ال���ك���ف���اءة  ح���ي���ث  م����ن 

احلكومية.
امل�صتقبل  اأن  �����ص����واب  واأو������ص�����ح 
احل����ك����وم����ات  واأن  م�������رتاب�������ط، 
الفر�س  اأف�صل  �صمان  م�صوؤولة 
ال��ق��ادم��ة، م��ا يتطلب  ل��الأج��ي��ال 
تعزيز التعاون العاملي، م�صرياً اإىل 
للحكومات  العاملية  القمة  اأهمية 
الدويل  امل�صتوى  على  وري��ادت��ه��ا 

للحكومات  ال����ع����امل����ي����ة  ال����ق����م����ة 
احلالية  االأح����داث  اإن   ،2022
الكبرية  ال��ت��غ��ريات  ت��وؤك��د ح��ج��م 
ال���ت���ي ت��ن��ت��ظ��رن��ا يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل يف 
جم���ال ���ص��ال���ص��ل ال��ت��وري��د وملف 
ت��ع��زي��ز دور  م��ا يتطلب  ال��ط��اق��ة، 
ملواجهة  وج���ه���وده���ا  احل���ك���وم���ات 
اأف�صل  م�صتقبل  وبناء  التحديات 

للمجتمعات.
ال��ع��امل مي��ر اليوم  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
مبنعطف تاريخي مهم وال ميكن 
التنبوؤ بحجم التغريات الهيكلية 
واأن  امل�صتقبل،  يف  �صتحدث  التي 

وتطوير  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  يف 
حلول مبتكرة للتحديات العاملية، 
وتوفري من�صة لتعزيز ال�صراكات 
وال�����ت�����ع�����اون ال����������دويل ال�����ه�����ادف 
واأ�صاد  اأف�صل.  م�صتقبل  ل�صناعة 
وقيادتها  االإم���ارات  بدولة  �صواب 
دبي  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  احل��ك��ي��م��ة، 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  م��رك��ز  اأن�����ص��اأت 
نعي�س  اأن���ن���ا  الإمي���ان���ه���ا  ال���راب���ع���ة 
بالتحوالت  يت�صم  اليوم يف ع�صر 
واملجتمعات  لل�صناعات  ال�صريعة 
التقنية  حتفزها  وال��ت��ي  وال���دول 

واالت�صال واالأمتتة. 
تاأ�صي�س  يف  و�صاهمت  للب�صرية، 
لل�صراكات  ج����دي����دة  م��ن��ظ��وم��ة 

2013، على ا�صت�صراف حكومات 
اأف�صل  م�صتقبل  وب��ن��اء  امل�صتقبل 

اإلهام  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال���دول���ي���ة 
وا�صت�صراف حكومات امل�صتقبل.

رئي�س االأمن ال�صيرباين لـ»وام«: نعر�س يف قمة احلك�مات 
النم�ذج االإماراتي حلماية الف�صاء االإلكرتوين

رئي�صة مف��صية االأمان الن�وي بكندا لـ» وام «: الربنامج الن�وي ال�صلمي االإماراتي ملهم عامليا 

حممد اإبراهيم احلمادي:القمة العاملية للحك�مات ت�صع اأ�ص�صا ق�ية مل�صتقبل م�صتدام

م�صارك�ن يف القمة العاملية احلك�مية: القمة فر�صة ا�صتثنائية لتعزيز 
جاهزية احلك�مات مل�اجهة التحديات وحتقيق التعايف ال�صامل

•• دبي - وام: 

اأكد �صعادة الدكتور حممد الكويتي رئي�س االأمن ال�صيرباين حلكومة دولة 
ال�صت�صراف  ملهمة  من�صة  ت�صكل  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  االإم����ارات 
يف  والتجارب  املمار�صات  اأف�صل  على  االط��الع  و  العامل  حكومات  م�صتقبل 
ازدهارا  اأك��رث  م�صتقبل  �صناعة  يف  ي�صهم  مبا  والقطاعات  املجاالت  خمتلف 

لالإن�صانية جمعاء.
وقال الكويتي يف ت�صريحات لوكالة اأنباء االإمارات "وام" اإن م�صاركة جمل�س 
االأمن  م�صتقبل  �صياغة  ي�صتهدف  القمة  فعاليات  يف  ال�صيرباين  االأم���ن 
ال�صيرباين والوقوف على التحديات وو�صع احللول املبتكرة لها من خالل 
عقد اجلل�صات وور�س العمل مب�صاركة امل�صوؤولني واخلرباء وقادة القطاع من 

حول العامل.
اأن جتربة دول��ة االإم���ارات يف جم��ال االأم��ن ال�صيرباين وحتقيقها  واأ���ص��اف 
مراكز متقدمة يف تقارير التناف�صية العاملية يحظى باهتمام وتقدير دويل 
جتربة  نقل  على  القمة  خ��الل  ال��دول��ي��ني  �صركائنا  م��ع  نعمل  حيث  كبري 
النموذج  واال�صتفادة من  العامل  دول  اإىل  املجال  ه��ذا  ال��رائ��دة يف  االإم���ارات 
االإماراتي املتطور يف حماية الف�صاء االإلكرتوين باحرتافية وكفاءة عالية 

تعززها �صرعة اال�صتجابة يف الت�صدي الأي هجمات �صيربانية طارئة.
واأ�صار اإىل اأن دولة االإمارات لديها ا�صرتاتيجية وا�صحة ومرنة ت�صمل اآليات 
جمال  يف  عامليا  اخلام�صة  املرتبة  اإىل  مكانتها  تعزيز  يف  اأ�صهمت  رئي�صية 
االأمن ال�صيرباين �صمن موؤ�صرات التناف�صية العاملية يف ظل مواكبة التحول 

الرقمي ال�صامل باالأمن الرقمي.
وك�����ص��ف ���ص��ع��ادت��ه ع��ن م�����ص��ارك��ة 25 دول����ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز امل�صرعات 
الدويل  امل��ت��ح��دة واالحت�����اد  اإىل ج��ان��ب االأمم  ك�����ص��ري��ك وط��ن��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
لالت�صاالت املعني مبجال االأمن ال�صيرباين لال�صتفادة من جتربة االإمارات 
ال��ت��ي حققت  امل�����ص��ارك��ة  ال����دول  ل��ه��م واالط����الع ع��ل��ى بع�س جت���ارب  ونقلها 
مراكز عاملية متقدمة.. م�صريا اإىل انعقاد ور�س عمل خالل القمة العاملية 
للحكومات تطرح الكثري من التجارب اإ�صافة اإىل كيفية الت�صدي للهجمات 

االلكرتونية وغريها من التهديدات ال�صيربانية التي قد مت�س اأمن الوطن 
واالت�صاالت  والغاز  والنفط  الطريان  قطاع  ال�صيما  القطاعات  خمتلف  يف 
ال�صامل  الرقمي  للتحول  القطاعات  لهذه  الكامل  التمكني  كيفية  وبحث 

وتاأمني هذا التحول الذي ياأتي على راأ�س االأولويات.
امل�صرعات  مركز  مع  بالتعاون  ال�صيرباين  االأم��ن  جمل�س  اإن  �صعادته  وق��ال 
" ت�صريع  احلكومية واالحت��اد الدويل لالت�صاالت نظم ور�صة عمل بعنوان 
خاللها  مت  دول���ة   25 م��ن  ممثلني  ال�صيرباين" مب�����ص��ارك��ة  االأم����ن  حت���ول 
مناق�صة التحديات التي تواجه تناف�صية الدول يف جمال االأمن ال�صيرباين 
وبناء  والتعاون  والتقنية  واحلوكمة  " القانونية  رئي�صية  حماور   5 �صملت 
القدرات". ت�صمنت الور�صة عدة اأن�صطة وفقا ملنهجية امل�صرعات احلكومية 
منها توليد االأفكار وا�صتخال�س مبادرات مبتكرة ملواجهة التحديات وو�صع 
اخلط الزمني لها وحتديد املمكنات املطلوبة .. فيما قام امل�صاركون بت�صور 

امل�صتقبل من جانب االإجنازات وخمططات ا�صتدامة النتائج.
امل�صرعات  مركز  مدير  الها�صمي  را�صية  الدكتورة  ا�صتعر�س  جانبها  من 
احلكومية اإجنازات املركز وق�ص�س جناح دفعات وفرق امل�صرعات احلكومية 
دفعات   10 اإجن��از  خاللها  مت  والتي  املا�صية  اخلم�س  ال�صنوات  م��دار  على 
للم�صرعات احلكومية مب�صاركة اأكرث من 2000 موظف حكومي وخا�س.

مت  حيث  العامل  دول  اإىل  اخل��ربات  ونقل  التعاون  اأهمية  الها�صمي  واأك��دت 
التعاون مع عدة دول �صمن اتفاقيات ال�صراكة اال�صرتاتيجية التي عقدتها 

دولة االإمارات مع العديد من دول العامل .
 2020 اإك�صبو  وبالتعاون مع  ال�صيرباين  االأم��ن  اأن جمل�س  بالذكر  جدير 
دبي واالحتاد الدويل لالت�صاالت نفذ مترين الدرع الواقي "�صايرب 193" 
على  نوعه  من  االأول  ال��دويل  ال�صيرباين  التمرين  يعد  ال��ذي  االفرتا�صي 

م�صتوى العامل الذي يجمع دول العامل حتت مظلة واحدة.
"متحد  اإىل عامل  العاملي بهدف الو�صول  ال�صيرباين  و جاء مترين االأم��ن 
�صيربانيا" قادر على مواجهة االأزمات الطارئة وو�صع احللول املبتكرة التي 
هجمات  اأي  �صد  العامل  ل��دول  االإل��ك��رتوين  الف�صاء  حت�صن  اأن  �صاأنها  من 

�صيربانية حمتملة.

•• دبي-وام: 

اأكدت رومينا فيل�صي الرئي�صة و املديرة التنفيذية ملفو�صية االأمان النووي 
يف كندا جناح برنامج االإمارات النووي يف تقدمي منوذج ملهم عامليا مبا 

حققه من تقدم نوعي خالل ال�صنوات املا�صية.
 ": /وام/  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�صة  ت�صريحات  يف  فيل�صي  وق��ال��ت 
زرت حمطة براكة قبل عامني و�صاهدت عن قرب ق�صة جناح الربنامج 
باأنه جناح غري م�صبوق  " .. وو�صفته  االإم��ارات  ال�صلمي لدولة  النووي 

�صواء يف التكلفة املالية اأو االلتزام باخلطة والربنامج الزمني املحدد.
و اأ�صارت اإىل اأن متيز برنامج االإمارات النووي جاء نتيجة للجهود الكبرية 
التي تبذلها الهيئة االحتادية للرقابة النووية وموؤ�ص�صة االإمارات للطاقة 
النووية وخمتلف اجلهات املعنية بالقطاع النووي يف الدولة والتي ترتكز 

على ا�صتقطاب اأف�صل الكفاءات من حول العامل.

يف  ورئي�صا  فاعال  عن�صرا  تعد  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اأن  اإىل  فيل�صي  ولفتت 
النووي  العمل  بتواجدها يف جميع م�صتويات  النووي،  االإم��ارات  برنامج 
ومنها املنا�صب القيادية بف�صل توفري البيئة املنا�صبة الداعمة لتميزها 
العلوم  ب��رام��ج  يف  االن���خ���راط  ع��ل��ى  ت�صجيعها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل���ج���ال،  يف 
والتكنولوجيا. واأ�صافت اأن توجهات دولة االإمارات خالل العقود املقبلة 
متثل م�صدرا ملهما لنا جميعا م�صيدة بدعم االإم��ارات اجلهود الدولية 

والتعاون العاملي خا�صة فيما يتعلق بق�صايا املناخ.
النووي  والقطاع  كندا  النووي يف  االأم��ان  التعاون بني مفو�صية  و حول 
بقدرتها على  تتميز  االإم���ارات  دول��ة  اأن  فيل�صي  اأك��دت  االإم����ارات،  بدولة 
بناء عالقات ثنائية مميزة و هو ما يدعم التعاون احلايل بني املفو�صية 
النووية  االإم��ارات للطاقة  النووية وموؤ�ص�صة  والهيئة االحتادية للرقابة 
الربامج  م��ن  جمموعة  اإط���الق  �صهدت  املا�صية  املرحلة  اأن  اإىل  منوهة 

امل�صرتكة.

•• دبي- وام: 

التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�صو  احلمادي  اإبراهيم  حممد  �صعادة  اأك��د 
اأ�صبحت  للحكومات  العاملية  القمة  اإن  النووية  للطاقة  االإم���ارات  ملوؤ�ص�صة 
التي تر�صخ نهج احل��وار والتعاون وت�صع  الدولية  املن�صات  اأهم  واح��دة من 
الق�صايا  يف  املعمق  البحث  خ��الل  من  امل�صتدام  للم�صتقبل  القوية  االأ�ص�س 

امللحة.
و قال �صعادته يف ت�صريحات خا�صة لوكالة اأنباء االإمارات " وام " على هام�س 
م�صاركته يف القمة اإن دولة االإمارات العربية املتحدة مت�صي قدماً يف نهجها 
الدويل القائم على التعاون مع جميع الدول ملا فيه خري الب�صرية من خالل 
اأبرزها القمة العاملية للحكومات التي ت�صت�صيفها �صنوياً  عدة مبادرات من 
التي  امللحة  الق�صايا  جلميع  اجلماعي  الت�صدي  و  النظر  وجهات  لتقريب 

تواجه االإن�صان املعا�صر واآفاق م�صتقبله".
و اأ�صاف احلمادي: بعد نحو عقد من الزمان، اأ�صبح لدينا يف دولة االإمارات 
ال�صلمي  ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف  للغاية  مهمة  جن���اح  ق�صة 
االإماراتي ت�صتحق اأن يطلع العامل على تفا�صيلها بعد اأن اأ�صبحت حمطات 

النووية  الطاقة  مل�صاريع  ُيحتذى  منوذجا  ال�صلمية  النووية  للطاقة  براكة 
ال�صلمية اجلديدة حول العامل، نظراً اللتزامنا بتطوير املحطات وفق اأعلى 
اإىل الدور احليوي  العاملية اخلا�صة بال�صالمة واجلودة، باالإ�صافة  املعايري 
الذي تقوم به يف دعم النمو االقت�صادي واالجتماعي من خالل اإنتاج طاقة 
كهربائية وفرية و�صديقة للبيئة على مدار ال�صاعة، اإىل جانب ت�صريع خف�س 
الب�صمة الكربونية لقطاع الطاقة يف دولة االإمارات، وتعزيز جهود الدولة 

لتحقيق اأهداف مبادرتها اال�صرتاتيجية للحياد املناخي بحلول 2050.
االأج���ل لتنويع حمفظة  اأن���ه م��ن خ��الل اال�صتثمار ط��وي��ل  واأك���د احل��م��ادي 
اأهم  م��ن  للبيئة  ال�صديقة  ال��ك��ه��رب��اء  �صتكون  امل��ن��اخ��ي،  واحل��ي��اد  ال��ط��اق��ة 
الدعائم اجليو�صيا�صية الرئي�صية لدولة االإمارات يف امل�صتقبل والتي حققت 
اإجنازات ا�صتثنائية يف هذا املجال يف ظل امتالكها اإمكانيات كبرية متكنها 
الطاقة  مبحطات  اال�صتثمار  خالل  من  الطاقة  قطاع  قيادة  موا�صلة  من 
الكربونية،  االنبعاثات  من  اخلايل  الهيدروجني  وت�صدير  واإنتاج  النووية، 
لدول  للبيئة  ال�صديقة  الكهرباء  وت�صدير  واالبتكار،  والتطوير  والبحث 
اجلماعية  اجلهود  وقيادة  الطاقة،  اأم��ن  �صمان  اإىل  يقود  ما  وهو  املنطقة، 

وال�صاملة خلف�س الب�صمة الكربونية".

•• دبي-وام:

العامل تطمح يف و�صع  اأن دول  العاملية احلكومية،  القمة  اأكد م�صاركون يف 
م�صتقبل  وت�صت�صرف  امل�صتقبل،  اقت�صاد  مالمح  لر�صم  متوازنة  توجهات 
العاملية  التحديات  ومواجهة   ، احلكومي  للعمل  اجلديد  والعقد  االإن�صان 
اآليات التحول الرقمي  والتغيري املناخي والتفكري فيما بعد اجلائحة عرب 
والتي  العاملية،  احلكومية  القمة  فعاليات  �صمن  وامل���راأة،  ال�صباب  ومتكني 
ُتنظم برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل.
و�صدد عدد من امل�صوؤولني وروؤ�صاء املوؤ�ص�صات التكنولوجية العاملية، وال�صركات 
املجتمعات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للتحديات  احل��ل��ول  بابتكار  تعني  ال��ت��ي  ال���رائ���دة، 
اأن م�صاركاتهم  "وام"، على  االإن�صانية، يف ت�صريحات لوكالة انباء االإمارات 
يف تلك القمة اال�صتثنائية تاأتي من اأجل تعزيز جاهزية احلكومات ملواجهة 
ال�صامل  التعايف  لتحقيق  االبتكارات  واإط��الق  الفر�س،  و�صناعة  التحديات 

وت�صريع وترية النمو، وتعزيز دور التكنولوجيا.
اأنه ي�صارك يف  واأكد مايكل اودين، عمدة مدينة بروارد كاونتي االأمريكية، 
اأجل الرتويج ملقاطعة بروارد يف جنوب �صرق  القمة العاملية احلكومية من 
للتحدث عن  العامل  اأنحاء  ال�صركاء يف جميع  :" اأعمل مع  وق��ال  فلوريدا، 
اإك�صبو ويف  اإنه �صرف كبري للتواجد يف   ، ب��روارد  ق�صة فلوريدا يف مقاطعة 
عن  للتحدث  امل�صاركة،  العاملية  ال�صخ�صيات  مع  والتحاور  العاملية  القمة 
كيفية العمل مًعا جلعل االأمور تتحقق جلميع اأفراد �صعوبنا، و بداأنا نرى 
املزيد من االبتكار و التح�صينات التكنولوجية يف جمال الذكاء اال�صطناعي 

يف فلوريدا".
وتابع : " اأ�صبحت جنوب �صرق فلوريدا عا�صمة لالبتكار االآن يف الواليات 
املتحدة ، حيث نتناف�س مع وادي ال�صيليكون والدفع لالأمام بطريقة تعزز 
وبعد ظروف اجلائحة   ، االقت�صادي  النقل  التكنولوجي يف جمال  االبتكار 
على  العمل  ال�صركات  وب��داأت  اإيل طبيعته،  العودة  يريد  االآن  العامل  اأ�صبح 
امل��اه��رة وال��رج��وع باأن�صطة  ال��ق��وة العاملة  ، م��ع وج���ود  اإي��ج��اب��ي  خلق م��ن��اخ 

ثقافية وترفيهية والبدء بالقيام باأعمال جتارية ، وال�صعي اإىل اقت�صاد اآمن 
وم�صتقر ومتنام ، ومن خالل مثل تلك القمم العاملية ميكن الو�صول اإىل 
، قال ماك�صويل �صامبريز مفو�س مدينة مريامار  �صانعي القرار". بدوره 
البوابة  تعد  وال��ت��ي  فلوريدا  جنوب  لتمثيل  هنا  م�صاركتي   "  : االأمريكية 
اإىل العامل؛ خا�صة اأمريكا اجلنوبية والو�صطى، وناأمل من خالل امل�صاركة 
بالقمة العاملية اأن نتمكن من اإعادة بع�س اال�صتثمار اإىل مدينتي التي تقع 
يف موقع ا�صرتاتيجي، باالإ�صافة اإىل اأن متتعها مب�صاحات كبرية من االأر�س 
اأم��ر مهم،  التواجد  ف��اإن  ل��ذا   ، والتجارية  ال�صناعية  االأع��م��ال  والكثري من 
و�صرورة التطلع اإىل تكوين الروابط الثقافية واالقت�صادية، و فر�صة هائلة 
مع لنا من حيث �صواء كان ذلك يتعلق بتمويل الرعاية ال�صحية اأو الرتفيه 
، وكما قلت ، لدينا الكثري من تقنيات الطائرات وال�صركات هناك ، لذا فهي 

م�صاحة رائعة للتواجد فيها باأ�صخا�س رائعني".
من جهته اأو�صح ب�صار الكيالين املدير التنفيذي ل�صركة اإك�صتن�صر، ال�صريك 
املعريف للقمة احلكومية : " نفخر بكوننا اأحد امل�صاركني وال�صركاء املعرفيني 
ال��ت��ي تهم  التكنولوجيا  ق��ط��اع  م��ن ح��ي��ث   ، ال��ع��امل��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��م��ة  يف 
امل�صتثمرين يف امل�صتقبل ، خا�صة فيما يخ�س مو�صوعات االقت�صاد الرقمي 
، ومنها : امليتافري�س ، الذكاء اال�صطناعي ، البلوكت�صني ، وهي اأمور ت�صاعد 
يف اإيجاد فر�س ا�صتثمارية كبرية يف امل�صتقبل ، يف االإمارات وخارج االإمارات 
، ونحن مقدمون علي اقت�صاد رقمي �صيغري الكثري من االأمور فيما يخ�س 

قطاعات ال�صياحة والتعليم واالقت�صاد".
من  �صيغري  الرقمي  االقت�صاد  على  واعتماده  امل�صتقبل  تغري  اأن   ": وتابع 
رقمية  جتارب  ومنتلك  امليتافري�س  واأهمها   ، الرقمي  �صكلها  يف  احلكومات 
ومعرفية وح�صية ودجمها مع بع�س ، ولها خ�صائ�س كبرية واالأمور �صت�صبح 

اأ�صرع يف التعامل ، والتخطيط ب�صكل اأ�صهل يف القطاعات املختلفة ".
 4 م��ن  واأك���رث  عاملية  منظمة   30 م��ن  الأك��رث  العاملية  املن�صة  القمة  وتعد 
اخلا�س،  القطاع  وق���ادة  واخل���رباء  احلكوميني  امل�صوؤولني  كبار  م��ن  اآالف 
رئي�صية  جل�صات   110 م��ن  اأك��رث  �صمن  احلكومات  م�صتقبل  ال�صت�صراف 

حوارية وتفاعلية.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�صارقة يفتتح م�صجد حي القلعة مبدينة كلباء
•• ال�صارقة-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  اف���ت���ت���ح 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى،  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
ح���اك���م ال�������ص���ارق���ة، ���ص��ب��اح اأم�������س، 

م�صجد حي القلعة مبدينة كلباء.
مف�صل  ���ص��رح  اإىل  �صموه  وا�صتمع 
ع���ن امل�����ص��ج��د وم����ا ي��ت�����ص��م��ن��ه من 
مرافق متعددة من اأماكن ال�صالة 
والن�صاء،  ل���ل���رج���ال  وال����و�����ص����وء 
وغريها من املرافق التي يحتاجها 

مرتادوا امل�صجد.
ال�������ص���م���و حاكم  ����ص���اح���ب  واط����ل����ع 
امل�صجد،  موا�صفات  على  ال�صارقة 
وم�����ص��اح��ت��ه وم��وق��ع��ه امل��ت��م��ي��ز، وما 
ي�صمه من مرافق خلدمة امل�صلني، 
ويتميز امل�صجد مبوقع ا�صرتاتيجي 
على طريق �صاطئ كلباء يف منطقة 

حي القلعة ب�صاحية خور كلباء.
ويتو�صط امل�صجد عدداً من املعامل 
ميدان  مثل  املنطقة،  يف  الرئي�صة 
امل�����ص��ج��د ال����رتاث����ي، وح�����ص��ن خور 
منا�صباً  م��وق��ع  يجعل  مم��ا  ك��ل��ب��اء، 
للكثري من امل�صلني من املواطنني 
واملقيمني وزوار املنطقة لريتادونه 

يف خمتلف االأوقات للعبادة.
وي���ق���ع امل�����ص��ج��د، ال�����ذي ب��ن��ى على 
على  املزخرف،  االإ�صالمي  الطراز 
مربع،  قدم   /10،393/ م�صاحة 
مرتاً،   16.6 قبته  ارت��ف��اع  ويبلغ 
لعدد  ال����رج����ال  م�����ص��ل��ى  وي��ت�����ص��ع 
م�صلى  ي�صع  بينما   ، م�صلٍّ  790
باالإ�صافة  �صيدة،   90 عدد  الن�صاء 
اىل امل�صاحات اخلارجية للم�صلني 
واأم������اك������ن ال�����و������ص�����وء. وال���������رواق 
 200 اخلارجي الذي يت�صع لعدد 

م�صٍل.
ك���م���ا ت���ت���وف���ر ع������دد م�����ن م���واق���ف 
اإىل  ع������دده������ا  ي�������ص���ل  امل�����رك�����ب�����ات 

كربى يف االإ�صالم للتقرب اإىل اهلل 
وقراءة  ال�صلوات  اأداء  خ��الل  م��ن 
القراآن الكرمي والتعرف على كافة 
الدرو�س  ع��رب  امل�صلم  ح��ي��اة  اأم����ور 
الدينية واملحا�صرات التي تنظمها 

دائرة ال�صوؤون االإ�صالمية.
ح�صر افتتاح امل�صجد ال�صيخ هيثم 
رئي�س  ن��ائ��ب  القا�صمي  �صقر  ب��ن 
مكتب �صمو احلاكم مبدينة كلباء، 

امل�صجد  وي�صم  م��وق��ف،   1000
الكتب  خمتلف  بها  تتوفر  مكتبة 
االإ����ص���الم���ي���ة وال�����ق�����راآن ال���ك���رمي، 
ال�صريفة  ال��ن��ب��وي��ة  واالأح�����ادي�����ث 

الطالع امل�صلني.
موعظة  اإىل  ����ص���م���وه  وا����ص���ت���م���ع 
واأهمية  ال��ع��ب��ادات  ت��ن��اول��ت  دي��ن��ي��ة 
احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا، واحل���ر����س على 
ب��ن��اء امل�����ص��اج��د، مل��ا ل��ه��ا م��ن اأهمية 

واملهند�س �صالح بن بطي املهريي 
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ب�����ادرات، 
والدكتور عبدالعزيز امل�صلم رئي�س 
وحممد  ل��ل��رتاث،  ال�صارقة  معهد 
ع���ب���ي���د ال����زع����اب����ي رئ���ي�������س دائ������رة 
وعبداهلل  وال�صيافة،  الت�صريفات 
خ��ل��ي��ف��ة ال�����ص��ب��و���ص��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
ال�������ص���وؤون االإ���ص��الم��ي��ة وع����دد من 

امل�صوؤولني واأعيان املنطقة.

حاكم ال�صارقة يعتمد املخططات التف�صيلية ملتحف كلباء الرتاثي
•• ال�صارقة-وام:

حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتمد 
ال�صارقة، �صباح اأم�س، خالل زيارته ملدينة كلباء املخططات التف�صيلية ملتحف كلباء الرتاثي.

ويعد متحف كلباء الرتاثي معلماً ح�صارياً وتراثياً و�صياحياً �صيندرج �صمن جملة امل�صروعات الثقافية 
الرائدة التي تنفذها ال�صارقة بتوجيهات �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة.

اإجمالية  مب�صاحة  كلباء  بخور  الرتاثية  للمنطقة  املقابل  كلباء  �صاطئ  على  كلباء  متحف  و�صيقام 
���ص��االت عر�س  �صيت�صمن  م��ن طابقني  م��ك��ون  مبنى  م��ن  ويتكون  م��رب��ع،  م��رت  األ���ف   32 اإىل  ت�صل 
اإىل االأن�صطة الثقافية  متنوعة ملختلف االأن�صطة التي �صتعرب عن كافة البيئات الرتاثية باالإ�صافة 

واالجتماعية والفنية واحل�صارية.
و�صيت�صكل املتحف على �صكل ثالثة اأ�صرعة متفاوتة االرتفاع تعرب عن ال�صفينة املبحرة، و�صيوفر املتحف 

الكثري من اخلدمات التعليمية والرتفيهية وخدمات خارجية من مواقف لل�صيارات وحدائق.

حاكم ال�صارقة يتفقد م�صروع ا�صرتاحة احلفية مبدينة كلباء
•• ال�صارقة-وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تفقد 
احلفية  ا�صرتاحة  م�صروع  اأم�س،  �صباح  ال�صارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س 
اإىل م��وق��ع اال���ص��رتاح��ة على  ك��ل��ب��اء. واط��ل��ع �صموه ف��ور و���ص��ول��ه  مبدينة 
املخططات العامة للم�صروع وما �صيحويه من مرافق وخدمات للزوار من 
كافة املدن واملناطق يف الدولة وخارجها. ويعد م�صروع ا�صرتاحة احلفية 
�صيمثل  حيث  كلباء،  مبدينة  والتنموية  ال�صياحية  امل�صروعات  اأه��م  اأح��د 

وجهة خالبة لق�صاء االأوقات املمتعة لكافة االأعمار ووجهة مميزة ملحبي 
الريا�صات اجلبلية، ملا يحيط باال�صرتاحة من مرتفعات جبلية من كافة 
اجلهات و�صتوفر مرافقها اخلدمية اطالالت �صاحرة للبحرية وامل�صاحات 
واطلع  الرائعة.  اجلبلية  الت�صاري�س  خلفها  ومن  بها  املحيطة  اخل�صراء 
"بحرية  اإن�����ص��اء  يف  تتمثل  ال��ت��ي  امل�����ص��روع  م��ن  االأوىل  املرحلة  على  �صموه 
جدار  ارت��ف��اع  ب��زي��ادة  �صموه  موجهاً  كم   1.5 بطول  متتد  احلفية" التي 
ج��ال��ون من  200 مليون  لت�صتوعب  م��رت   4 اإىل  م��رتي��ن  م��ن  ال��ب��ح��رية 
م�صلياً   375 ل���  يت�صع  م�صجد  اإن�����ص��اء  الثانية  املرحلة  و�صت�صمل  امل��ي��اه. 

من الرجال و70 م�صلية من الن�صاء، باالإ�صافة اإىل كافترييا تت�صع لعدد 
واجلبال  البحرية  م�صطح  على  �صاحرة  باإطاللة  تتميز  �صخ�صاً،   175
املحيطة وامل�صطحات اخل�صراء باملنطقة، باالإ�صافة لوجود منطقة العاب 
لل�صيارات  موقف   190 وع��دد  مربعاً،  م��رتاً   240 مب�صاحة  ل��الأط��ف��ال، 
ومناطق  للم�صاة  مم��رات  احلفية  ا�صرتاحة  �صتوفر  كما  ال���زوار.  خلدمة 
خ�صراء وا�صعة حول البحرية توفر للزائرين جتربة فريدة يف اال�صتمتاع 
وم�صطحات  مائية  م�صطحات  م��ن  للمنطقة  ال�صاحر  الب�صري  بالتنوع 
م�صارات  ان�صاء  اإمكانية  اأن��ه  اإىل  اإ�صافة  خالبة،  جبلية  ومناظر  خ�صراء 

جبلية باملناطق املحيطة توفر اإطاللة مبا�صرة على مدينة كلباء خلدمة 
حمبي الريا�صات اجلبلية وامل�صي وت�صلق اجلبال. و�صاهد �صاحب ال�صمو 
املائية  للريا�صات  العرو�س  من  جمموعة  زي��ارت��ه  خ��الل  ال�صارقة  حاكم 
التي قدمها العبي نادي ال�صارقة الدويل للريا�صات البحرية على بحرية 
احلفية. رافق �صموه خالل تفقده ا�صرتاحة احلفية ال�صيخ هيثم بن �صقر 
القا�صمي نائب رئي�س مكتب �صمو احلاكم مبدينة كلباء، واملهند�س �صالح 
الزعابي  عبيد  وحممد  امل��ب��ادرات،  تنفيذ  هيئة  رئي�س  امل��ه��ريي  بطي  ب��ن 

رئي�س دائرة الت�صريفات وال�صيافة وعدد من امل�صوؤولني.

بلدية اأم القي�ين ت�صتعد ال�صتقبال �صهر رم�صان 
•• اأم القيوين - وام: 

كثفت بلدية اأم القيوين حمالت التفتي�س و الرقابة على االأ�صواق وحمالت 
بيع االأغذية يف منطقة فلج املعال ا�صتعدادا ال�صتقبال �صهر رم�صان الكرمي 
واأكدت  العامة و�صالمة اجلمهور.   ال�صحة  البلدية على  اإط��ار حر�س  و يف 
دائرة بلدية اأم القيوين يف فلج املعال اكتمال الرتتيبات واال�صتعدادات بق�صم 

توعوية  ور�صة  عقد  خ��الل  من  الف�صيل  ال�صهر  ال�صتقبال  العامة  ال�صحة 
حول �صالمة االأغذية و�صرورة االإلتزام باال�صرتاطات ال�صحية املعتمدة مت 
تنظيمها بعدة لغات العربية واالإجنليزية واالأوردو، ا�صتهدفت جميع اأ�صحاب 
املطاعم واملن�صاآت الغذائية ، اإىل جانب متابعة الرقابة على االأ�صواق العامة 
و�صالمة مرتادي  ل�صمان �صحة  املنطقة  والفواكه يف  �صوق اخل�صار  �صملت 

ال�صوق.

»حماية الدويل« ب�صرطة دبي ي�ا�صل براجمه الت�ع�ية لـ 725 طالبا 
•• دبي-وام: 

دبي  ب�صرطة  املخدرات  ملكافحة  العامة  ب��االإدارة  ال��دويل  نظم مركز حماية 
والتنمية  املعرفة  وهيئة  املدر�صي،  للتعليم  االإم��ارات  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
�صعار  حت��ت   ،2022 ال��ط��الب��ي  ال��رب��ي��ع  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ب��دب��ي  الب�صرية 
725 طالبا وطالبة،  "ربيعنا مهارة وقيادة" الذي يختتم اليوم، مب�صاركة 
احل�صوري  النظامني  ع��رب  الفعاليات  اأدي���رت  حيث  جن�صية،   35 ميثلون 

وااللكرتوين.
العامة  واالإدارة  دب��ي  �صرطة  اأك��ادمي��ي��ة  ال���دورة،  فعاليات  تنظيم  يف  ���ص��ارك 
دبي،  ب�صرطة  امل��دار���س  واأم��ن  االإيجابية،  ال��روح  وم��ب��ادرة  املجتمع،  الإ�صعاد 
وجمل�س مديري مراكز ال�صرطة بدبي، والعديد من االإدارات واملراكز ذات 

العالقة.
للمكافحة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر  ح���ارب  ث���اين  حم��م��د  ع��ي��د  العميد  وق���ال 
الدويل،  حماية  ملركز  املو�صوعة  اال�صرتاتيجية  اإن  دبي،  ب�صرطة  املخدرات 
ت�صعى لتكثيف برامج التوعية لفئة ال�صباب الطالبية باملقام االأول، ومن ثم 
فئات املجتمع املتنوعة، ولهذا فتكثيف الربامج وخ�صو�صا بفرتة العطالت 
مهاراته  لتنمية  ممت  �صُ وفعاليات  ب��ربام��ج  الطالب  لن�صغل  ملح  مطلب 
ي�صتطيع  حتى  اجل�صدية،  وك��ذل��ك  واحل�صية  والعقلية  الذهنية  وق��درات��ه 

مواجهة التحديات بقوة وج�صارة.
باملجال  �صركائنا  م��ع  ت��ام  بتوافق  نعمل  ونحن  كبرية  التحديات  اأن  واأك���د 
الرتبوي والعلمي من اأجل خلق بيئة تربوية خالقة وتخريج كوادر طالبية 
قادرة على ا�صتيعاب حتديات الواقع ومواجهة املغريات بقوة وجراأة، ولهذا 
فكافة الفرق تعمل لياًل ونهاراً من اأجل ت�صميم برامج مو�صمية و�صهرية 
ولكل  اللغات  بكل  االأم���ور  واأول��ي��اء  ال�صباب  بنفو�س  املفاهيم  لغر�س  ت�صعى 
التغلب على  ن�صتطيع  اأن  وناأمل قريبا  االإم��ارات،  باأر�س  املُقيمة  اجلن�صيات 

التحديات بقوة طالبنا و�صبابنا.
يهدف برنامج الربيع الطالبي اإىل �صغل وقت فراغ الطالب خالل العطلة 
احلالية بربامج مفيدة ومتنوعة تقيهم خماطر وقت الفراغ، والذي كثريا 
عقول  تغذية  اإىل  الربنامج  يهدف  كما  الطالب،  النحراف  �صبباً  يكون  ما 
اال�صتقرار  يزعزع  اأن  �صاأنه  ما  لكل  �صداً  ُت�صكل  معرفية  بربامج  الطالب 
النف�صي واالجتماعي للطالب واأ�صرته، ويوؤثر على م�صتقبله الدرا�صي، كما 

�صيمنح الطلبة فر�صة لتكوين �صداقات اإيجابية مثمرة.
روعي  وقد  امليدانية  وال��زي��ارات  التدريب  مراكز  من  بعدد  الطلبة  والتحق 
يف توزيعهم قربهم من مناطق �صكنهم و�صمن اخت�صا�صات عدد من مراكز 
ال�صرطة، وتتمثل يف مركز �صرطة بر دبي والرا�صدية والرب�صاء والق�صي�س 

ومركز �صرطة اخلوانيج الذي افتتح موؤخرا.

يت�سرف جمل�س اإدارة �سركة دي اإك�س بي اإنرتتينمنت�س م�ساهمة خا�سة )"ال�سركة"( بدعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية 
العمومية لل�سركة )"اجلمعية العمومية"( وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من يوم اجلمعة املوافق 15 اأبريل 2022 يف مقر دبي 

القاب�سة الرتفيهية - فيال مكتب مدينة جمريا، دبي، وذلك للمناق�سة واملوافقة مبوجب قرار خا�س على جدول الأعمال التايل:
لالأ�سوات. جامعًا  قاظي  وعمري  لالجتماع،  مقررًا  دما�سينا،  اإ�سكندر  ال�سيد/  تعيني  على  املوافقة   .1

عليه. والت�سديق   2021 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  املايل  ومركزها  ال�سركة  ن�ساط  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  �سماع   .2
عليه. والت�سديق   2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  احل�سابات  مدققي  تقرير  �سماع   .3

عليها. وامل�سادقة   2021/12/31 املنتهية  املالية  لل�سنة  لل�سركة  املوحدة  املالية  البيانات  مناق�سة   .4
.2021/12/31 املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  للم�ساهمني  اأرباح  توزيع  عدم  ب�ساأن  الإدارة  جمل�س  مقرتح  على  واملوافقة  يف  النظر   .5

.2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  ذمة  اإبراء   .6
الإدارة. جمل�س  اأع�ساء  مكافاأة  �سرف  عدم  ب�ساأن  الإدارة  جمل�س  مقرتح  على  واملوافقة  يف  النظر   .7

.2021/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  ذمتهم  اإبراء  عدم  اأو  احل�سابات،  مدقق  ذمة  اإبراء   .8
.2022 لعام  درهم   140،000 قدرها  اأتعاب  مقابل   2022 لعام  لل�سركة  احل�سابات  كمدققي  ديلويت  ال�سادة/  تعيني  على  املوافقة   .9

القرارات اخلا�صة:
مال  راأ�س  ن�سف  من  اأكرث  بلغت  املرتاكمة  ال�سركة  خ�سائر  ان  رغم  ن�ساطها  مبا�سرة  يف  ال�سركة  باإ�ستمرار  قرار  اإتخاذ  يف  النظر   .10
ال�سركات"(  )"قانون  التجارية  ال�سركات  ب�ساأن   2021 ل�سنة   )3( رقم  اإحتادي  بقانون  املر�سوم  من   309 للمادة  وفقًا  امل�سدر،  ال�سركة 

وذلك يف �سوء تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة يف اإ�ستمرار ن�ساط ال�سركة.
)مرفق خطة اإعادة الهيكلة املعتمدة وتقرير مدقق احل�سابات(

م�ساهمة  �سركة  من  ال�سركة  حتول  على  واملوافقة  يف  النظر  املخت�سة،  واجلهات  الأقت�ساد  وزارة  موافقة  على  احل�سول  �سريطة   .11
خا�سة اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة )"التحول"(، وفًقا لأحكام قانون ال�سركات ولوائح وزارة القت�ساد )"وزارة القت�ساد"( فيما 

يتعلق بال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة.
اإجراء  اأي  اتخاذ  اأو  قرار  اأي  لعتماد  الإدارة،  جمل�س  قبل  من  مفو�س  �سخ�س  اأي  اأو  ال�سركة،  اإدارة  جمل�س  تفوي�س  على  املوافقة   .12
قد يكون �سرورًيا لتنفيذ اأي من القرارات املذكورة اأعاله، مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�سر، )اأ( التقدم بطلب اإىل وزارة القت�ساد 
التنمية الأقت�سادية  التوا�سل مع وزارة القت�ساد ودائرة  اإجراء قد يكون �سرورًيا؛ )ب(  اأي  اأو اتخاذ  ال�سركة  اأي قرار با�سم  لعتماد 
وال�سياحة؛ و )ج( املرا�سلة والتفاو�س مع اأي �سخ�س اأو جهة )ر�سمية اأو غري ذلك( داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها )مبا يف 
ذلك، على �سبيل املثال ل احل�سر، وزارة القت�ساد ودائرة دبي لالقت�ساد وال�سياحة(، اعتماد مثل هذه القرارات واتخاذ اأي اإجراء قد يكون 

�سرورًيا للح�سول على ما يلزم املوافقات لإجراء واإمتام عملية التحول وذلك دون احلاجة لأية موافقات اإ�سافية من م�ساهمي ال�سركة.

اأحكام عامة:
مبوجب  بال�سركة،  العاملني  اأو  الإدارة،  جمل�س  ع�سو  غري  �سخ�س  اأي  تفوي�س  العمومية  اجلمعية  ح�سور  حق  له  م�ساهم  لأي  يجوز   .1
توكيل خا�س ثابت بالكتابة ين�س �سرحة على حق الوكيل يف ح�سور اجلمعية العمومية والت�سويت على قراراتها، ل يجوز لأي وكيل 
متثيل اأكرث من ٪5 من الأ�سهم يف راأ�س مال ال�سركة. يتعني اعتماد توقيع امل�ساهم الوارد يف الوكالة اخلا�سة لدى اإحدى اجلهات التالية: 
)اأ( الكاتب العدل؛ )ب( غرفة التجارة اأو دائرة اقت�سادية بدولة الإمارات العربية املتحدة؛ )ج( بنك اأو جهة مرخ�سة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة؛ اأو )د( اأي جهة اأخرى مرخ�س لها للقيام باأعمال التوثيق.
العمومية. اجلمعية  اجتماع  يف  ممثلة  اأو  ح�سرت  التي  الأ�سهم  من  باملائة(  و�سبعون  )خم�سة   75٪ باأغلبية  اخلا�س  القرار  ي�سدر   .2

املادة  لأحكام  وفقًا  يومًا،   21 عن  تقل  مبدة  الإجتماع  موعد  قبل  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  لإجتماع  الدعوة  عن  الإعالن  مت   .3
)175(  من قانون ال�سركات.

اأع�ساء جمل�س الإدارة
�سركة دي اإك�س بي اإنرتتينمنت�س )�س.م.خ(

دعــــــ�ة حل�ص�ر اجتماع اجلمعية العم�مية ل�صـــركـــــة 
دي اك�س بي انرتتينمنت�س »م�صاهمة خا�صة«
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اأخبـار الإمـارات

اأب�ظبي للتقاعد ينال اعتمادا دوليا يف خدمات اأ�صحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي للتقاعد على �صهادة اعتماد منتدى اأ�صحاب الهمم  ح�صل �صندوق 
منظومة  معايري  تطبيق  يف  لتميزه  الف�صي  الت�صنيف   BDF الربيطاين 
تطبق  التي  للموؤ�ص�صات  ال�صهادة  ه��ذه  ومُت��ن��ح  املوؤ�ص�صية.  الهمم  اأ���ص��ح��اب 
خمتلفة  معايري   10 ل�  وفقاً  الهمم،  الأ�صحاب  خدماتها  تقدمي  يف  اجل��ودة 
منها تطبيق اأف�صل املمار�صات والقدرة على دمج ومتكني اأ�صحاب الهمم يف 
التي حت�صل  الدولة  اأوائ��ل اجلهات يف  ال�صندوق من  ، ويعد  االأعمال  �صياق 
اأبوظبي للتقاعد، بالتعاون مع موؤ�ص�صة  على هذا االعتماد. واأطلق �صندوق 
لها،  التابعة  املكفوفني  رعاية  اإدارة  يف  ممثلة  الهمم،  الأ�صحاب  العليا  زاي��د 
من  عليهم  املوؤّمن  توعية  بهدف  " للمكفوفني  "برايل  بلغة  اإر�صادياً  دلياًل 

ذوي التحديات الب�صرية، بقانون نظام التقاعد يف اإمارة اأبوظبي، وذلك يف 
اإطار جهود ال�صندوق الرامية لتعزيز التعاون مع كافة اجلهات واملوؤ�ص�صات 
املتعاملني،  ف��ئ��ات  خمتلف  ب��ني  التقاعد  ق��ان��ون  ح��ول  ال��وع��ي  ون�صر  املعنية 
على  الهمم  اأ�صحاب  ومتكني  بدعم  الر�صيدة،  القيادة  لتوجيهات  وتنفيذاً 
اآلية التوا�صل معهم  كافة امل�صتويات، عرب توفري كافة الت�صهيالت وتطوير 
املوؤمن  وواج��ب��ات  حقوق  الدليل  ويتناول  لهم.  املنا�صبة  اخل��دم��ات  وتقدمي 
عليهم الواردة يف قانون التقاعد يف اإمارة اأبوظبي، و�صروط ا�صتحقاق املعا�س 
التقاعدي ومكافاأة نهاية اخلدمة، وغريها من املعلومات الهامة التي تعزز 
الدليل  اإ���ص��دار  ي��اأت��ي  كما  االإم����ارة.  التقاعد يف  وق��ان��ون  بنظام  وعيهم  م��ن 
اأ�صحاب  فئات  ملختلف  ال�صندوق  يوفرها  التي  اخلدمات  ل�صل�صة  ا�صتكمااًل 
التوعوية  االإ�صدارات  يف  لل�صندوق  نوعها  من  الثانية  املبادرة  ويعد  الهمم، 

الأ�صحاب الهمم، اإذ اأ�صدر خالل العام املا�صي، �صل�صلة اأفالم توعوية ق�صرية 
اإىل  باالإ�صافة  ال�صم،  فئة  من  الهمم  االإ�صارة" الأ�صحاب  "لغة  ب�  مدعومة 
الت�صهيالت واملزايا الرقمية املتاحة لهم على املوقع االإلكرتوين لل�صندوق. 
اأبوظبي  �صندوق  ع��ام  مدير  احل��م��ادي،  رحمة  اهلل  عبد  خلف  �صعادة  واأك���د 
للتقاعد، حر�س ال�صندوق على تعزيز الوعي بقانون التقاعد يف االإمارة بني 
خمتلف فئات املجتمع، ال �صيما اأ�صحاب الهمم، والذي يعمل ال�صندوق على 
اإىل تخ�صي�س ال�صندوق  تقدمي خدمات ا�صتثنائية وا�صتباقية لهم، م�صريا 
عدداً من اخلدمات احل�صرية لهذه الفئة الهامة من املجتمع بغية ت�صهيل 
لل�صندوق  الرقمية  القنوات  عرب  واخلدمات  املعلومات  على  ح�صولهم  اآلية 
بطرق منا�صبة لظروفهم واحتياجاتهم. من جانبه اأكد �صعادة عبد اهلل عبد 
الهمم حر�س  العليا الأ�صحاب  زايد  ملوؤ�ص�صة  العام  االأمني  العايل احلميدان 

التي تهم  املجتمعية ويف كافة احلمالت  االأن�صطة  امل�صاركة يف  املوؤ�ص�صة على 
اأفراد املجتمع واالإ�صهام من خالل اإدارة رعاية املكفوفني التي متتلك املطبعة 
الوحيدة بالدولة التي تطبع كافة االإ�صدارات بلغة برايل يف تو�صيل الر�صالة 
املطبعة،  ت�صتفيد من عمل  التي  الب�صرية  التحديات  ذوي  لفئات  التوعوية 
الكتب  طباعة  اأن  مو�صحاً  تقدمه  ال���ذي  املجتمعي  ال��دع��م  اإط���ار  يف  وذل���ك 
ياأتي يف  التوعية واالإ�صدارات مبختلف ت�صنيفاتها بطريقة برايل  ون�صرات 
اإطار اجلهود التي ت�صعى موؤ�ص�صة زايد العليا من خاللها اإىل متكني ودمج 
املجتمع،  يف  الب�صرية  التحديات  ذوي  وال�صّيما  كافة،  الهمم  اأ�صحاب  فئات 
للتقاعد  اأبوظبي  و�صندوق  املوؤ�ص�صة  بني  املثمر  بالتعاون  احلميدان  واأ�صاد 
ل�صالح فئات املكفوفني من اأ�صحاب الهمم، وبتلك املبادرة الهامة التي تاأتي 

تتويجاً جلهود ال�صندوق يف خدمة املتعاملني اأ�صحاب الهمم.

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة-وام:

ت���راأ����س ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�صمي  �صلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�صارقة  حاكم  ونائب  عهد 
وبح�صور  ال���ت���ن���ف���ي���ذي،  امل��ج��ل�����س 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن �صامل 
حاكم  نائب  القا�صمي  �صلطان  بن 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�������ص���ارق���ة 
�صلطان  ال�صيخ  و�صمو  التنفيذي، 
القا�صمي  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن 
اجتماع  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�صارقة، 

االأم�����ان االأ����ص���ري وت��وف��ري احلياة 
ال�صارقة،  اإم��ارة  ملواطني  الكرمية 
االأوىل  ال��دف��ع��ة  امل��ج��ل�����س  اع��ت��م��د 
البالغ  ال�صكني  ال��دع��م  مل�صتحقي 
ومببلغ  م�صتفيدا   528 ع��دده��م 
مليون   357 اإىل  ي�صل  اإج��م��ايل 

درهم.
االأوىل  ال�����دف�����ع�����ة  وت����ت���������ص����م����ن 
واملنح  ال��ق��رو���س  فئتي  م�صتحقي 
ال��ب��ن��اء اجلديد،  وذل���ك الأغ���را����س 
واال�صتكمال، واالإ�صافة وال�صيانة، 
حكومي  م�صكن  ع��ل��ى  واحل�����ص��ول 
ال�صكنية  وال�������وح�������دات  ج�����اه�����ز، 

اأم�س، يف مكتب  �صباح  ال��ذي عقد 
�صمو احلاكم.

مناق�صة  االج��ت��م��اع  خ���الل  ج���رى 
املتنوعة،  احل��ك��وم��ي��ة  امل��و���ص��وع��ات 
خاللها  م��ن  املجل�س  ي�صعى  ال��ت��ي 
العمل احلكومي  �صري  اإىل تطوير 
واالرت����ق����اء ب��ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات يف 

اإمارة ال�صارقة.
وتنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي 
لتحقيق  ال��رام��ي��ة  ال�صارقة  حاكم 
وتعزيز  االج��ت��م��اع��ي  اال���ص��ت��ق��رار 

امل�صغرة.
منذ  ال�صكني  الدعم  قيمة  وبلغت 
العام 2012م 7 مليارات و469 
للم�صتفيدين  وذل��ك  دره��م  ميلون 
يف ك���اف���ة م�����دن وم���ن���اط���ق اإم������ارة 

ال�صارقة.
واط�����ل�����ع امل���ج���ل�������س ع����ل����ى اأح�������دث 
الدويل  ال�صارقة  مطار  ت�صنيفات 
ال���ع���امل���ي���ة وف���ق  ال���ت�������ص���ن���ي���ف���ات  يف 
حيث  املعتمدة،  واملوؤ�صرات  املعايري 
ن��ال م��ط��ار ال�����ص��ارق��ة ال���دويل على 
ت�صنيف اأف�صل مطار على م�صتوى 
برنامج  ���ص��م��ن  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق 

جودة خدمات املطارات الذي يقام 
برعاية جمل�س املطارات الدويل.

ون���اق�������س امل��ج��ل�����س جم��م��وع��ة من 
االأن�صطة  مقرتحات دعم وتطوير 
وال�صياحة  ال�صفر  بقطاع  اخلا�صة 
الت�صريعات  حت���دي���ث  خ����الل  م���ن 
بيئتها  يف  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  وت���ع���زي���ز 

االقت�صادية.
ن�����اق�����������س جم�����م�����وع�����ة من  ك�����م�����ا 
منظومة  بدعم  املعنية  املقرتحات 
النقل واملوا�صالت العامة وتوفري 
املدن  ك��اف��ة  يف  املتنوعة  اخل��دم��ات 

واملناطق.

بحث عالقات التعاون الربملانية بني املجل�س ال�طني االحتادي والربملان الني�زيلندي
•• دبي-الفجر:

را�صد  الدكتور علي  التقى معايل 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س جل��ن��ة ����ص���وؤون 
يف  واخلارجية  والداخلية  الدفاع 
املجل�س الوطني االحت��ادي، ام�س 
 2020 اك�صبو  معر�س  مقر  يف 
نائبة  �صالي�صا  جيني  معايل  دبي، 
النيوزيلندي  ال����ربمل����ان  رئ��ي�����س 
ال�صوؤون اخلارجية  ورئي�صة جلنة 
والدفاع والتجارة والوفد املرافق 

لها.
جمموعة  اأع�����ص��اء  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
برملانات  م����ع  ال�������ص���داق���ة  جل���ن���ة 
املجل�س  يف  االأوروب������ي������ة  ال�������دول 

اأهمية تبادل اخلربات الربملانية، 
و�������ص������رورة ا����ص���ت���م���رار ال���ت���ع���اون 
الربملانية  ال�����ص��داق��ة  جل���ان  ب��ني 
لتحقيق اأف�صل م�صتويات التعاون 

وتطوير اجلهود امل�صرتكة. 
واأ�صادت باالإجنازات التي حققتها 
امل���������راأة االإم�����ارات�����ي�����ة م����ن خالل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  ع�����ص��وي��ت��ه��ا 
يف  امل�����راأة  اأن  م�صيفة  االحت�����ادي 
ووا�صح  كبري  دور  لها  االإم�����ارات 
يف جميع القطاعات، منوهة بدور 
دولة االإم��ارات التي تعد منوذجا 
يف التعاي�س والت�صامح، معربة عن 
تقديرها لنجاح دولة االإمارات يف 
تنظيم وا�صت�صافة احلدث العاملي 

التجاري  التبادل  تعزيز  باأهمية 
اإىل  م�صريا  اال�صتثمار،  وت�صجيع 
ت��ع��د منوذجا  االإم�����ارات  دول���ة  اأن 
والتعاي�س  الت�صامح  قيم  تبني  يف 
وال�صالم، حيث حتت�صن اأكرث من 
200 جن�صية على اأر�صها، وتقوم 
بدور فاعل من خالل الت�صريعات 
واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف مواجهة 
والعن�صرية  ال��ت��م��ي��ي��ز  م��ظ��اه��ر 

ومكافحة خطاب التطرف.
التي  االإجن�����������ازات  وا����ص���ت���ع���ر����س 
حققتها املراأة االإماراتية وال�صباب 
احلياة  ويف  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
م��ن خ��الل ع�صويتها  ال��ربمل��ان��ي��ة 
دور  ع���ل���ى  م����وؤك����دا  امل���ج���ل�������س،  يف 

ال���وط���ن���ي االحت�������ادي ����ص���ع���ادة كل 
رئي�صة  فلكناز  حممد  �صارة  م��ن: 
املجموعة، ومروان عبيد املهريي، 
اأع�صاء  ال�صويدي  �صلطان  ومرية 

املجل�س.
���ص��ب��ل تطوير  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
العالقات الربملانية بني املجل�صني 
تعزيز  خ�����الل  م����ن  ال�����ص��دي��ق��ني 
املحافل  يف  وال��ت�����ص��اور  التن�صيق 
ال���ربمل���ان���ي���ة ال����دول����ي����ة، وت����ب����ادل 
املجاالت  يف  وال��ت��ع��اون  اخل����ربات 

ذات االهتمام امل�صرتك.
را�صد  علي  الدكتور  معايل  واأك��د 
العالقات  ع��م��ق  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي 
منوهاً  النيوزلندية،  االإم��ارات��ي��ة 

االإره����اب  مكافحة  يف  ال��ربمل��ان��ات 
والتطرف من خالل التعاون مع 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  احل��ك��وم��ات 
هذا  يف  نيوزلندا  بجهود  م�صيداً 

املجال. 
نيوزلندا  واأ�صاد معاليه مب�صاركة 
2020دبي،  اك�صبو  م��ع��ر���س  يف 
متثل  ن��ي��وزل��ن��دا  ان  اإىل  م�����ص��رياً 
يف  االإم���ارات  لدولة  مهما  �صريكا 

كافة القطاعات.
نائبة  معايل  اأ���ص��ادت  جانبها  م��ن 
مبا  النيوزيلندي  الربملان  رئي�س 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  حققته 
امل���ت���ح���دة م����ن ت����ق����دم وجن�������اح يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت، م���وؤك���دة على 

تظاهرة  مي��ث��ل  احل����دث  ه����ذا  اأن 
اآفاقاً  وي��ف��ت��ح  ع��امل��ي��ة،  اق��ت�����ص��ادي��ة 

رغم  دبي"   2020 "اك�صبوا 
م�صرية  كورونا،  جائحة  تداعيات 

واقت�صادية  ا�صتثمارية  وف��ر���ص��اً 
واعدة ملختلف الدول امل�صاركة.

االإمارات لرعاية وبر ال�الدين حتتفي ب�صهر القراءة يف الفجرية

املا�صي  بني  "القراءة  عنوان  حتت 
الباحثني:  مب�����ص��ارك��ة  واحلا�صر" 
�صامل ال�صالمي، واإبراهيم الالغ�س، 
ال��ظ��ن��ح��اين، وتناولت  ���ص��امل  وع��ل��ي 
التي  امل���ا����ص���ي  ال����ق����راءة يف  ع������ادات 
كانت منت�صرة يف ظل غياب تقنيات 

واملبادئ  ال�صفات  وتنتهج   ،2017
الرفيعة امل�صتمدة من نهج املوؤ�ص�س 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور 
الذي  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل 
اأعطى كل اهتمامه لكبار املواطنني 
ورعايتكم  بهم  باالهتمام  واأو���ص��ى 

و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل احل��دي��ث��ة والتي 
الب�صاط من  لت�صحب  جاءت الحقاً 
عادات القراءة التي كانت را�صخة يف 
قراءة  مثل  النا�س،  من  كثري  حياة 

الكتب واجلرائد الورقية. 
واأك����د امل�����ص��ارك��ون يف اجل��ل�����ص��ة على 

وتقوم  امل�������ص���ت���وي���ات.  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى 
املجتمعية  ب��امل�����ص��ارك��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
التي  واملبادرات  الفعاليات  واإطالق 

تهدف اإىل دعم ورعاية الوالدين.
االأوىل  احل���واري���ة  اجلل�صة  وب����داأت 
التي اأدارها الدكتور حمد املطريي 

•• الفجرية-الفجر: 

لرعاية  االإم������ارات  جمعية  نظمت 
اأم�س  الفجرية،  الوالدين فرع  وبر 
م�صايف  جمل�س  يف  االإث��ن��ني،  االأول 
بعنوان  معرفية  فعالية  املجتمعي، 
احتفاًء  وذل���ك  يقراأون"،  "اآباوؤنا 
الذي يعقد   2022 القراءة  ب�صهر 
"االإمارات  ���ص��ع��ار  ال��ع��ام حت��ت  ه���ذا 

تقراأ".
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  ح�صر 
اأحمد �صامل �صويدين رئي�س جمل�س 
خمي�س  و���ص��ع��ادة  اجل��م��ع��ي��ة،  اإدارة 
ال����زي����ودي مدير  ال������رويل  حم��م��د 
�صيف  و�صعادة  بالفجرية،  اجلمعية 
علي �صيف العطر الظنحاين نائب 
و�صعادة  ال���ف���ج���رية،  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
م�صت�صار  ال��ع��ب��دويل  ع��ب��ي��د  را����ص���د 
و�صعادة  ب��اجل��م��ع��ي��ة،  امل��ت��ط��وع��ني 
موؤ�ص�صة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ن��ح��اين  خ��ال��د 
ال�������ّرخ ل��ل��ن�����ص��ر، وع������دد م����ن رج����ال 
واملثقفني  وامل�������ص���وؤول���ني  االأع����م����ال 

والربامج  امل��ب��ادرات  اإط��الق  اأهمية 
ال��ت��ي ت��ر���ص��خ ع�����ادات ال����ق����راءة مبا 
ي�صهم يف بناء جمتمع قارئ، مت�صلح 
قيادة  على  وق��ادر  واملعرفة،  بالعلم 

م�صرية التنمية. 
ك����م����ا ن����ظ����م����ت اجل����م����ع����ي����ة خ����الل 
يل"  "اقراأ  بعنوان  فقرة  الفعالية؛ 
����ص���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن االأط���ف���ال 
املنت�صبني اإىل موؤ�ص�صة الّرخ للن�صر، 
البو�صميط،  ج��ا���ص��م  ف���اي���زة  وه����م، 
وعهد �صعيد �صيف اليليلي، و�صيخة 
ال����ك����ن����دي، حيث  وع���ل���ي���ا خ��م��ي�����س 
القراءة  اأهمية  الطالب  ا�صتعر�س 
ك������درع ي��ح��م��ي ال����ع����ق����ول، وي���ح���ّرر 
االإن�صان من قيود اجلهل، موؤكدين 
على اأهمية املعرفة التي تزداد كلما 
القراءة  االإن�صان من  زادت ح�صيلة 
وتطور م�صتواها. تلتها فقرة األغاز 
للجمهور  خ�ص�صت  ال��ت��ي  وج��وائ��ز 
حيث تناولت اأ�صئلة �صعبية اإماراتية 
اجل����وائ����ز  ت�����وزي�����ع  خ����الل����ه����ا  ومت 
الكتب  م���ن  وال���ه���داي���ا وجم��م��وع��ة 

وكبار املواطنني.
�صعادة  بكلمة  الفعالية  وافتتحت 
�صويدين  ����ص���امل  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
اأكد  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
فيها على اأهمية القراءة يف تر�صيخ 
االق��ت�����ص��اد امل���ع���ريف وب���ن���اء جمتمع 
واملعرفة،  ب��ال��ع��ل��م  م��ت�����ص��ل��ح  ق�����ارئ 
التنمية يف  قادر على قيادة م�صرية 
الدولة، م�صرياً اإىل حر�س اجلمعية 
على تر�صيخ م�صاعر الوفاء واحلب 
وااله��ت��م��ام ب���االآب���اء واالأم���ه���ات من 

كبار املواطنني.
اجلمعية  اإن  ���ص��وي��دي��ن:  واأ����ص���اف 
املجتمعية  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
التي  واملبادرات  الفعاليات  واإطالق 
التكافل  روح  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف 
والت�صامح  واالجتماعي،  االإن�صاين 
ب������ني خم����ت����ل����ف ف�����ئ�����ات و�����ص����رائ����ح 

املجتمع.
ت���اله���ا ع���ر����س ف��ي��ل��م ق�����ص��ري عن 
ج��م��ع��ي��ة االإم����������ارات ل���رع���اي���ة وبر 
ال����وال����دي����ن ال����ت����ي ت���اأ����ص�������ص���ت ع���ام 

واملوؤلفات االأدبية والرتاثية.
ويف ختام هذه الفعالية كرم �صعادة 
�صويدين  بن  �صامل  اأحمد  الدكتور 
ي���راف���ق���ه ����ص���ع���ادة خ��م��ي�����س حممد 
امل�صاركني  خمي�س الرويل الزيودي 
الراعية،  واجل���ه���ات  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف 
تقديراً جلهودهم يف اإجناح فعاليات 

اجلمعية املتنوعة.
حممد  خمي�س  �صعادة  اأك��د  ب���دوره، 
ال���������رويل ال������زي������ودي م����دي����ر ف���رع 
اإب���راز  اأه��م��ي��ة  ب��ال��ف��ج��رية  اجلمعية 
دور االآباء يف امل�صاهمة بن�صر ثقافة 
وت�صجيعهم  اأب��ن��ائ��ه��م  ب��ني  ال��ق��راءة 
اأدوات  على  احل�صول  على  ال��دائ��م 
اأن  اإىل  الفتاً  منابعها،  من  املعرفة 
على  دائ����م  ب�صكل  ت��ع��م��ل  اجل��م��ع��ي��ة 
مواكبة جميع االأحداث والفعاليات 
مبادراتها  خ���الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اخلالقة مبا يعزز اأوا�صر الرتابط 
بني املجتمع واملوؤ�ص�صات التي تعنى 
ب�صكل  والثقايف  بال�صاأن االجتماعي 

خا�س.

هيئة املعرفة تطلق اإ�صدار الربيع من تقريرها الدوري تعليم لكل الف�ص�ل
•• دبي-وام: 

الدولية  اجل��ام��ع��ات  ف��روع  لت  �صجَّ
يف دب��ي زي���ادة يف م��ع��دالت التحاق 
العام  املئة  يف   3.6 بن�صبة  طلبتها 
 2021- احل��������ايل  االأك�������ادمي�������ي 
بيانات  بح�صب  وذل���ك  2022م، 
اإ�صدار الربيع من التقرير الدوري 
الب�صرية  والتنمية  املعرفة  لهيئة 
ب����دب����ي، ال������ذي اأب�������رز ت���ع���زي���ز دبي 
واإقليمية  دول��ي��ة  كوجهة  موقعها 
والتعلُّم يف قطاع  للتعليم  لة  ُمف�صَّ
ل�  باحت�صانها  اجل��ام��ع��ي،  التعليم 
34 فرعاً جلامعات دولية جتتذب 
األف طالب وطالبة   29 اأكرث من 
ينتمون اإىل 169 جن�صية وثقافة 
برامج   609 م���ن  وي�����ص��ت��ف��ي��دون 
اأكادميية يف خمتلف التخ�ص�صات.

ويتتبع تقرير " تعليم لكل الف�صول 
" م�صتجدات قطاع التعليم اخلا�س 
يف دبي، وذلك �صمن مبادرة هيئة 
التي  الب�صرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
املا�صي،  ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام  انطلقت 
ف�صلية  تقارير  اإط���الق  وتت�صمن 
اإتاحة املعلومات املتعلقة  ت�صتهدف 

القوة  م��ك��ام��ن  ي���زده���ر..  تعليمي 
واآف����اق ال��ن��م��و وال��ف��ر���س يف قطاع 
تنوع  بدبي"  اخل����ا�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م 
توفرها  التي  التعليمية  الفر�س 
ف�������روع اجل����ام����ع����ات ال����دول����ي����ة يف 
باعتبارها وجهة دولية  اإم��ارة دبي 
لة للتعليم والتعلُّم،  واإقليمية ُمف�صَّ
 28% اأن  ال��ت��ق��ري��ر  اأظ��ه��ر  ح��ي��ث 
بفروع  امل��ل��ت��ح��ق��ني  ال��ط��ل��ب��ة  م����ن 
ح�صروا  ال����دول����ي����ة  اجل����ام����ع����ات 
خارج  م��ن  االإم�����ارة  اإىل  خ�صي�صاً 

الدولة من اأجل الدرا�صة.
وق�����ال ���ص��ع��ادة ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 
ال���ك���رم، م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة املعرفة 
وال���ت���ن���م���ي���ة ال���ب�������ص���ري���ة ب����دب����ي: " 
مكانتها  تعزيز  دبي  اإم��ارة  توا�صل 
للدرا�صة  مف�صلة  دول��ي��ة  كوجهة 
قطاع  حت��ق��ي��ق  اأن  ك��م��ا  واحل����ي����اة، 
ف���روع اجل��ام��ع��ات ال��دول��ي��ة يف دبي 
زيادة  �صعيد  على  ملحوظ  لنمو 
وتنوع  ال��دار���ص��ني،  الطلبة  اأع����داد 
العام  املتوفرة  الربامج االأكادميية 
املرونة  يعك�س  احل��ايل،  االأكادميي 
ال���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي ي��ح��ظ��ى ب���ه���ا هذا 
القطاع املهم، وقدرته على التكيف 

ب����ه����ذا ال����ق����ط����اع امل�����ه�����م، وت����زوي����د 
بكافة  واملعنيني  التعليمي  املجتمع 
والتحليالت  ح��ول��ه  ال��ت��ح��دي��ث��ات 
القائمني  ت���ه���م  ال���ت���ي  امل��ن��ه��ج��ي��ة 
ب�صكل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
دوري، وذلك انطالقاً من العناية 
دبي  حكومة  توليها  التي  الكبرية 
عماد  بو�صفها  ال��ب��ي��ان��ات  ل��ت��وف��ري 
للم�صتقبل،  ال��دق��ي��ق  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وعماًل بتوجيهات القيادة الر�صيدة 
واملعلومات  البيانات  مع  بالتعامل 
تدعم  ال���ت���ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب���ال���ط���رق 
خمتلف  �صمن  التنمية  ت��وج��ه��ات 
االإنفوجرافيك  واأب��رز  القطاعات. 
ال���ذي ج��اء حت��ت ع��ن��وان "جمتمع 

مع خمتلف الظروف، كما يربز ثقة 
اجلامعات الدولية يف البلدان االأم، 
والعائالت داخل وخارج الدولة يف 
جودة اخليارات التعليمية املتنوعة 
املتوفرة الأبنائها وبناتها يف دبي ".

" تكنولوجيا  وا�صتقطب تخ�ص�س 
من  االأك�����رب  ال��ن�����ص��ب��ة  املعلومات" 
الطلبة امللتحقني بفروع اجلامعات 
ال�صنوات  خ����الل  ب��دب��ي  ال���دول���ي���ة 
اخلم�س االأخرية، بزيادة بلغت 5.8 
االأكادميي  بالعام  مقارنة  املائة  يف 
كل من  يليها  2018م،   2017-
القانون، والعلوم االإن�صانية بن�صبة 
التوايل.  ع��ل��ى  امل���ائ���ة  يف   1.53
" العلوم  ت��خ�����ص�����س  ���ص��ه��د  ف��ي��م��ا 
الطلبة  ع��دد  يف  زي���ادة  ال�صحية" 
بلغت  بن�صبة  ب��ه  امللتحقني  اجل��دد 
ذاتها.  الفرتة  يف  املائة  يف   1.51
وميكن االطالع على اإنفوجرافيك 
ف�������روع اجل����ام����ع����ات ال����دول����ي����ة يف 
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�صالمة للتدريب ال�قائي يخرج 3000 متدرب على معايري ال�صالمة وال�صحة املهنية
•• ال�صارقة-وام:

متدرب   3000 م���ن  اأك����رث  ح�����ص��ل 
الوقائي  للتدريب  �صالمة  معهد  يف 
باإملامه  تق�صي  معتمدة  �صهادة  على 
ال�صالمة  مب���ت���ط���ل���ب���ات  وت����دري����ب����ه 
ال�����ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة ����ص���ادرة ع��ن هيئة 
الوقاية وال�صالمة بال�صارقة و�صركة 

�صاند الذراع التنفيذي .
و قال ال�صيخ خالد بن �صقر القا�صمي 
وال�صالمة  ال���وق���اي���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الهيئة  التزام  اإط��ار  اإنه يف  بال�صارقة 
ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  بتوجيهات 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة 
ب��ت��ع��زي��ز اأع����ل����ى م�����ص��ت��وي��ات االأم�����ن 
�صالمة  معهد  اإن�صاء  مت  وال�صالمة 
ال�صالمة  اإج�����راءات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب 
املهنية وفق معايري عاملية  وال�صحة 
على  وق���وي  مبا�صر  ب�صكل  ي��وؤث��ر  م��ا 
هو  احلتمية  ونتيجته  ككل  املجتمع 
 .. ملحوظ  ب�صكل  احل����وادث  تقليل 
موؤكدا اأن الوعي املجتمعي باإجراءات 
الوقاية وال�صالمة يوؤدي اإىل الوقاية 
من املخاطر لت�صبح فيما بعد نهجا 

حتويه مهامهم من التعامل املبا�صر 
التدريب  ن�صبة  وتختلف  باالأخطار 
املنخف�صة  اخلطورة  ذات  املن�صاآت  يف 
العالية  اخل����ط����ورة  ذات  ت��ل��ك  ع���ن 
ف���ال مي��ك��ن امل�������ص���اواة وت��وح��ي��د عدد 
اأن  كما  املن�صاأتني  كلتا  يف  املتدريبني 
وتفردها  خ�صو�صيتها  من�صاأة  لكل 
املتدربني  ع���دد  اخ��ت��الف  يعني  مم��ا 
واختالف املحاور التي يتم التدريب 
عليها. و حول الفوائد العائدة على 
اخلمريي  ق����ال   .. ال��ع��م��ل  ���ص��اح��ب 

حياتيا و�صلوكا جمتمعيا دائما مبني 
وا�صتباق  االأخطار  من  الوقاية  على 

احلوادث.
م��ن ج��ه��ت��ه اأو����ص���ح امل��ه��ن��د���س ماجد 
اأن  �صالمة  م�صروع  مدير  اخلمريي 
ملعهد  امل�صتهدفة  التدريبية  الفئات 
ومراقبي  ح��را���س  تت�صمن  �صالمة 
والعمال  ال�صالمة  �صباط  املن�صاآت، 
واملوظفني االإداري��ني اإذ من املهم اأن 
الوظائف  هذه  اأ�صحاب  تدريب  يتم 
ملا  ال�صالمة  معايري  على  احل��ي��وي��ة 

ه��ن��ال��ك ف���وائ���د ع���دي���دة ت���ع���ود على 
�صاحب العمل عند تدريب موظفيه 
وال�صالمة  ال��وق��اي��ة  اإج�����راءات  ع��ل��ى 
حيث اأن �صالمتهم تعني ا�صتمرارية 
ب��ال��ط��اق��ة والقدرة  واالإن���ت���اج  ال��ع��م��ل 
ي�صمن  م����ا  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة  ال���ك���ام���ل���ة 
تاأخري  دون  بوقتها  االأع��م��ال  تنفيذ 
كما  امل��ج��دول  بوقتها  املهام  وت�صليم 
احلوادث  من  بالوقاية  االإهتمام  اأن 
يف مواقع العمل توؤدي للحفاظ على 

املمتلكات.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�صحة تدع� متعامليها لال�صتفادة من خدماتها االإلكرتونية 

لت�صديق االإجازات املر�صية واعتماد التقارير الطبية
•• دبي-الفجر:

دعت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع املتعاملني لال�صتفادة من باقة اخلدمات 
واعتماد  الطبية  والتقارير  االإج��ازات  ت�صديق  تت�صمن  والتي  االإلكرتونية 
اللجنة الطبية، وذلك يف اإطار ا�صرتاتيجية الوزارة لتوفري اأف�صل اخلدمات 

االإلكرتونية الذكية وحتقيق �صعادة املتعاملني.
ت�صديق  خ��دم��ة  على  للح�صول  طلباتهم  ت��ق��دمي  للمتع���املني  ومي�����كن 
اأو يف  ل��ل��وزارة  امل��وق��ع االإل��ك��رتوين  االإج����ازات والتقارير الطبية م��ن خ��الل 
اللجان  من  اعتماداً  االإج��ازات  بع�س  تتطلب  مراكز تقدمي اخلدمة، حيث 

الطبية املعنية.

االرتقاء بجودة املنظومة ال�صحية
لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  الرند  الرحمن  عبد  ح�صني  الدكتور  �صعادة  واأك��د 
اأف�صل التقنيات  ال�صحة العامة �صعي الوزارة ملواكبة اأحدث احللول وتبني 
االلكرتونية والذكية يف اخلدمات احلكومية وفق اأف�صل املمار�صات واملعايري 
ال��وزارة على توفري هذه  العاملية املعتمدة يف هذا املجال، واأ�صار اإىل حر�س 
اخلدمات االإلكرتونية يف اإطار ا�صرتاتيجيتها نحو االرتقاء بجودة املنظومة 
ال�صحية، وابتكار احللول الذكية وااللتزام بتطبيق اجلودة من اأجل تطوير 
�صعادة  لتحقيق  احلكيمة  القيادة  توجيهات  مع  متا�صياً  وذل��ك  اخل��دم��ات، 
ور�صا املتعاملني، وتقليل مدة اإجناز معامالتهم، ف�صال عن مواءمة التطور 

ال�صريع للخدمات الذكية وتعزيزها يف دولة االإمارات.

حممد بن مكت�م يفتتح معر�صا ت�صكيليا لالإماراتية �صعاد ال�صام�صى
•• دبي- وام:

احتاد  رئي�س  مكتوم  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�صيخ  افتتح 
تاميز  مركز  يف  اأقيم  الت�صكيلية  للفنون  معر�صا  للرجبي  االإم���ارات 
اأبدعتها مهند�صة الطريان  اأم�س االأول و �صم لوحات  �صكوير بدبي 
االإماراتية الدكتورة �صعاد ال�صام�صى التي اختارت ملجموعتها الفنية 
 " �صعاره  ليكون  الراهن  الع�صر  يف  الب�صرية  تطلعات  يواكب  عنوانا 
باحلب نحيا ب�صالم ". ت�صارك يف املعر�س - الذي ي�صتمر حتى االأول 
من اأبريل املقبل - املهند�صة املغربية �صاره اح�صو�س بعدد من اللوحات 
الت�صكيلية التى عك�صت الثقافة الهندية وجمال املراأة وا�صرارها على 

مواجهة احلياة والتغلب على �صعوباتها.
ح�صر االفتتاح عدد من ال�صيوخ وال�صيخات واالأمري فهد بن م�صعل 
التعاون  جمل�س  ودول  ال�صعودي  الطريان  جمعية  رئي�س  �صعود  بن 
العلي  ويعقوب  الكندى  �صعيد  حممد  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  اخلليجى 
من  وع���دد  م��ك��ت��وم  اآل  م��ك��ت��وم  ب��ن  جمعة  لل�صيخ  اخل��ا���س  امل�صت�صار 

ال�صخ�صيات املهتمة بالفنون الت�صكيلية.
و قالت الدكتورة �صعاد ال�صام�صى اإن هذا املعر�س يعد االأول لها فى 
فى  اأحدهما  الدولة  خ��ارج  اأقامت معر�صني  اأن  �صبق  فقد  االإم���ارات 
القاهرة والثاين يف لندن .. م�صرية اإىل اأن الهدف من املعر�س دعم 

املراأة لتحيا ب�صالم واأن تربى اأبناءها على الف�صيلة واالأخالق .

ملتقى امل�ارد الب�صرية بدبي يناق�س البل�ك ت�صني وتنمية املهارات
•• دبي -وام:

املوارد  امل�صاركون يف ملتقى  ناق�س 
لعام  االأوىل  دورت����ه  يف  ال��ب�����ص��ري��ة 
2022 الذي نظمته دائرة املوارد 
الب�صرية حلكومة دبي مو�صوعني 
البلوك  ا���ص��ت��خ��دام  ح���ول  م��ه��م��ني 
الب�صرية، وتنمية  امل��وارد  ت�صني يف 

املهارات الب�صرية للم�صتقبل.
واأكد �صعادة عبد اهلل علي بن زايد 
املوارد  دائرة  عام  الفال�صي، مدير 
ال��ب�����ص��ري��ة حل��ك��وم��ة دب����ي، حر�س 
االبتكار،  ع��ل��ى  ال���دائ���م  ال����دائ����رة 
وال��ت��م��ي��ز، وامل�����ص��اه��م��ة يف اإط���الق 
امل�صاريع الذكية التي تخدم املورد 
الب�صري يف دبي، متا�صياً مع روؤية 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل، جل��ع��ل دبي 
�صمو  وتوجيهات  امل�صتقبل،  مدينة 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 

البيانات  على  وحت��اف��ظ  م�صتمر، 
كالبيانات  اآم����ن،  ب�صكل  امل��خ��زن��ة 
قواعد  تتطلب  والتي  احلكومية، 

بياناتها املوثوقية وال�صرية.
واأكد اأن دولة االإمارات كانت �صباقة 
احلديثة؛  التقنيات  لتبني  دائ��م��اً 
التعامالت  ت��ق��ن��ي��ة  ت��ب��ن��ت  ف���ق���د 
ت�����ص��ني يف تنفيذ  ب��ل��وك  ال��رق��م��ي��ة 
واأطلقت  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��ع��ام��الت 
للتعامالت  االإمارات  ا�صرتاتيجية 
التي  دب��ي  واأن   ،2021 الرقمية 
ت��ع��ي�����س دائ���م���اً يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل، فقد 
ا�صرتاتيجية  جانبها  من  اأطلقت 
والتي  الرقمية،  للتعامالت  دب��ي 
اأول  اإىل  دب�����ي  ل��ت��ح��وي��ل  ت���ه���دف 
بوا�صطة  ب��ال��ك��ام��ل  ت����دار  م��دي��ن��ة 
وت�صبح  ت�����ص��ني،  ال��ب��ل��وك  م��ن�����ص��ة 

اأ�صعد مدينة على وجه االأر�س.
البلوك  تقنية  دم���ج  اأن  واأ����ص���اف 
الب�صرية  امل��وارد  ت�صني يف عمليات 
ف���ه���ي تتيح  ل����ه مم����ي����زات م��ه��م��ة 
الو�صول  اإم���ك���ان���ي���ة  ل��ل��م��وظ��ف��ني 

التقنية  ه���ذه  ومت��ّك��ن  م��ك��ان،  اأي 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ن التحقق 
العديد  واإجن��از  اآلياً  البيانات  من 
خا�صة  ودق����ة،  ب�صرعة  امل��ه��ام  م��ن 
واملهارات؛  املواهب  اإدارة  تخطيط 
االأداء؛  وتقييم  الكفاءات  وتطوير 
باالإ�صافة  وال��ت��دري��ب،  والتطوير 
خالل  التغيريمن  عملية  ل��دع��م 
حديثة  رقمية  منهجيات  تطبيق 
ت�صتند اإىل قواعد بيانات موثوقة 
التقليدية  االأ�صاليب  ع��ن  كبديل 
ال���ق���دمي���ة؛ وذل�����ك ل�����ص��م��ان �صري 
ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق االأه�����داف ب�صكل 

�صحيح.
الب�صرية،  امل����وارد  ملتقى  وخ���الل 
الزرعوين،  م���روان  ال��دك��ت��ور  ق��دم 
يف  املعلومات  خدمات  اإدارة  مدير 
االلكرتوين،  ل��الأم��ن  دب���ي  م��رك��ز 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  وامل��وؤ���ص�����س 
تعريفاً  ت�صني،  للبلوك  دب��ي  ملركز 
ل�صجل  ن��ظ��ام  ب��اأن��ه  ت�صني  للبلوك 
اإلكرتوين م�صرتك، م�صفر، وغري 

رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 
املجل�س التنفيذي، لتحويل حكومة 
بالكامل.  ذك����ي  من����وذج  اإىل  دب����ي 
الب�صرية  امل�����وارد  دائ����رة  اإن  وق���ال 
مع  وتتعاون  تن�صق  دب��ي،  حلكومة 
اجلهات احلكومية يف دبي، خا�صة 
دب��ي لالأمن  وم��رك��ز  الذكية،  دب��ي 
اال�صتثمار  ب��ه��دف  االإل����ك����رتوين، 
االأمثل يف املوارد الب�صرية وتطوير 
احتياجات  ي��ل��ب��ي  مب���ا  ال���ك���ف���اءات 
وير�صخ  الذكية،  املدينة  وتطلعات 
البلوك  ا���ص��ت��خ��دام  م��ك��ان��ة دب���ي يف 
ت�صني، وتطبيقاته يف قطاع املوارد 

الب�صرية.
البلوك  تقنية  تطبيق  اأن  واأ�صاف 
الب�صرية  امل��وارد  ت�صني يف عمليات 
العمل  بيئة  ايجابية على  اآثار  لها 
وتعزيز الكفاءة املوؤ�ص�صية، ومتكني 
مب�صتوى  واالرت����ق����اء  امل���وظ���ف���ني، 
بالبيانات  وال��ت��ح��ك��م  جت���ارب���ه���م، 
واأمان  بخ�صو�صية  بهم  اخلا�صة 
ومن  وق��ت  اأي  يف  اإليها  والو�صول 

مركزي ملعاجلة وتدوين املعامالت 
املادية،  املالية، والعقود، واالأ�صول 
واإنه  التوريد،  �صل�صلة  ومعلومات 
مفتوح وميكن للجميع يف ال�صل�صلة 
اأو ما  م�صاهدة تفا�صيل كل �صجل 
يعرف با�صم كتلة، وتتبع املعلومات 
ت�صتدعي  ال  اآم����ن����ة  ���ص��ب��ك��ة  ع����رب 

التحقق من طرف ثالث.
البلوك  ت���ق���ن���ي���ة  اأن  اأو�������ص������ح  و 
ت�����ص��ني ب����رزت يف االآون�����ة االأخ����رية 
رقمية  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
مناذج  تغيري  على  عملت  حديثة 
املوؤ�ص�صات  يف  ال���ق���دمي���ة  ال��ع��م��ل 
وا���ص��ت��ب��دل��ت��ه��ا ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات اأك����رث 
ت���ط���وراً وم���رون���ة ل��ت��واك��ب اأح���دث 
التقنيات واالبتكارات امل�صتندة اإىل 
اال�صطناعي  ال��ذك��اء  خ��وارزم��ي��ات 
ال�صخمة،  ال���ب���ي���ان���ات  وق�����واع�����د 
وت�صتمل تقنية البلوك ت�صني على 
قواعد بيانات خمتلفة تقوم باإدارة 
وال�صجالت  ال���ق���وائ���م  وت��ن��ظ��ي��م 
ب�صكل  ب���ل���وك(  او  )ك��ت��ل  امل�����ص��ّم��اة 

الب�صرية  امل��ه��ارات  تنمية  م�صاألة" 
اأ�صماء  اأك����دت  ح��ي��ث  للم�صتقبل" 
احلامد، اأخ�صائية بناء القدرات يف 
موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، اأن طبيعة 
وم�صتمر،  �صريع  تغري  يف  العمل 
اأمام  الرئي�صي  ال��ت��ح��دي  ويتمثل 
ت�����ص��ل��ي��ح ط���الب  احل����ك����وم����ات يف 
امل����دار�����س مب���ا ���ص��ي��ح��ت��اج��ون��ه من 
مهارات ب�صرف النظر عما �صتكون 
ع��ل��ي��ه م���ه���ارات امل�����ص��ت��ق��ب��ل، بحيث 
ت�صمل هذه املهارات حل امل�صكالت 
مهارات  وكذلك  الناقد،  والتفكري 

الدائم اإىل ر�صائل املوارد الب�صرية 
لهم  واإت��اح��ت��ه��ا  بياناتهم  وحماية 
ميكن  ح����ني  يف  ت����ام����ة،  مب����رون����ة 
ل���ل���ج���ه���ات امل���ع���ن���ي���ة ال���ت���ح���ق���ق من 
ت��ل��ق��ائ��ي ودون  ب�����ص��ك��ل  ال���ب���ي���ان���ات 
ي����دوي����اً،  ال���ت���دخ���ل  اإىل  احل����اج����ة 
ب�صكل  ال��روات��ب  ل�صداد  باالإ�صافة 
احل�صور  ن�����ص��اط��ات  وت��ت��ّب��ع  اآيل، 
والطلبات  واالأج�������ور  وال����روات����ب 

املتعلقة باملطالبة.
ك��م��ا ن��اق�����س امل�����ص��ارك��ون يف ال���دورة 
االأوىل من ملتقى املوارد الب�صرية، 

التفاعل ال�صخ�صي مثل التعاطف 
على  اأن  اإىل  م�������ص���رية  وال������ت������اآزر، 
احلكومات اتخاذ خطوات اأ�صا�صية 
ل��ت��اأه��ي��ل م��وظ��ف��ي��ه��ا ل��ل��ت��ن��اف�����س يف 
ان  اإىل  ولفتت  امل�صتقبل.  اقت�صاد 
دول��ة االإم����ارات ات��خ��ذت وم��ا زالت 
ت���ت���خ���ذ ال���ع���دي���د م����ن اخل����ط����وات 
الب�صرية،  مواردها  يف  لال�صتثمار 
الالزمة  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده���م 
امل�صتقبل  حت�����دي�����ات  مل����واج����ه����ة 
وحتقيق االأهداف االأ�صا�صية ملئوية 

االإمارات 2071 .

مركز عجمان للم�ص�ؤولية املجتمعية ينظم دورة تدريبية بعن�ان )اخت�صا�صي امل�ص�ؤولية املجتمعية(

اأ�صغر مربمج يف العامل لـ»وام«: جائحة ك�رونا �صكلت فر�صة 
الكت�صاب مهارات الذكاء اال�صطناعي والربجمة 

•• عجمان ـ الفجر 

نظم مركز عجمان للم�صوؤولية املجتمعية يف غرفة جتارة و�صناعة عجمان 
مع  بالتعاون  املجتمعية"،  امل�صوؤولية  "اخت�صا�صي  بعنوان  تدريبية  دورة 
جولدن فيجن لالإ�صت�صارات والتدريب، وتهدف الدورة اإىل توعية وتثقيف 
القطاع  موؤ�ص�صات  ودور  املجتمعية  امل�صوؤولية  اإدارة  باأ�ص�س  اخلا�س  القطاع 

اخلا�س يف التنمية املجتمعية واالقت�صادية والبيئية خلدمة جودة احلياة.
قدم الدورة التدريبية يف فندق باهي ق�صر عجمان، الدكتور حممد جراح 
 32 بح�صور  وح��وك��م��ة،  ا�صرتاتيجي  وتخطيط  موؤ�ص�صي  تطوير  خبري 

م�صارك من موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س.
اإدارة  مدير  ال�صام�صي  اإمي���ان  قدمتها  ترحيبية  بكلمة  ال���دورة  واإ�صتهلت 
التطوير واالبتكار يف غرفة عجمان، واأك��دت على اأهمية ال��دورة ودوره��ا يف 
واملن�صاآت  املجتمعية  املبا�صر بني مركز عجمان للم�صوؤولية  التوا�صل  تعزيز 
اخلا�صة من اأع�صاء غرفة عجمان، كما ثمنت جهود املركز يف تنويع فعاليات 
العام،  والنفع  واخلا�صة  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  وتثقيف  توعية  بهدف 
واأفادت اأن املركز حري�س على تنويع �صراكاته مع كافة اجلهات املعنية وبيوت 

اخلربة املحلية والدولية.
واأثرها يف  املجتمعية  امل�صوؤولية  اأهمية تطبيقات  التدريبية  ال��دروة  تناولت 
تعزيز جودة احلياة، اإىل جانب دور ال�صركات واملن�صاآت يف امل�صاهمة مبجال 
امل�صوؤولية املجتمعية واأهمية التحول لتطبيق ممار�صات م�صوؤولة جمتمعياً 

ب�صكل يومي ودائم.
واإ�صتعر�س الدكتور حممد جراح، اأهم واأحدث املمار�صات والتطبيقات العاملية 
يف جمال امل�صوؤولية املجتمعية والهادفة خلدمة الفرد واملجتمع، اإىل جانب 
اأثر تلك التطبيقات يف ربحية املن�صاآت وتعزيز الثقة وال�صمعة املوؤ�ص�صية، كما 
تناول بال�صرح دور االأطراف املعنية يف حتقيق امل�صوؤولية املجتمعية ال�صيما يف 
ظل االأزمات العاملية. و�صملت الدورة التدريبية �صرح حول مبادئ امل�صوؤولية 
املجتمعية والتي تت�صمن "امل�صائلة وال�صفافية وال�صلوك واالأخالق واحرتام 
الدولية وحقوق  والقواعد  القانون  واح��رتام  االأخ��رى  االأط��راف  متطلبات 
قناة  توفره من  وم��ا  ال���دورة،  اأهمية  امل�صاركون على  واأك��د  ه��ذا  االن�صان".  
كما  والعاملية،  املحلية  املمار�صات  اأف�صل  على  واالإط���الع  اخل���ربات  لتبادل 
ثمن احل�صور جهود مركز عجمان للم�صوؤولية املجتمعية املبذولة يف توعية 

املن�صاآت باأهمية تطبيق امل�صوؤولية املجتمعية والت�صجيع على ممار�صتها.

•• دبي-وام: 

�صبع  العمر  م��ن  يبلغ  ال��ذي  كاتاريا"،  "كاوتيليا  الربيطاين  الطفل  اأك��د 
�صنوات فقط و مت االعرتاف به ر�صمياً كاأ�صغر مربمج كمبيوتر يف العامل 
،اأن جائحة كورونا �صكلت فر�صة لتعزيز �صغفه باكت�صاب مهارات الربجمة 

والذكاء اال�صطناعي و اخلوارزميات .
"وام" على  االإم��ارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريحات  يف  كاتاريا  كاوتيليا  واأو�صح 
هام�س م�صاركته يف القمة العاملية للحكومات امُلقامة يف مركز دبي للمعار�س 
املجال  يف  ال��ذات��ي  التعلم  على  على  يحر�س  اأن���ه  دب���ي،   2020 اإك�صبو  يف 
الذي يجذبه و ي�صبع �صغفه مبجال الربجمة والذكاء اال�صطناعي وذلك 

مب�صاعدة وت�صجيع من والديه .
وقال اأ�صغر مربمج بالعامل ، اأنه بداأ مب�صاعدة والديه اأثناء فرتة احلظر 
 IBM ب�صبب انت�صار وباء كورونا، يف قراءة املواد الدرا�صية اخلا�صة ب�صركة

مل�صاعدته على فهم برجمة الكمبيوتر ومفاهيم لغة بايثون.
 ، ال�صعبة واملعقدة منها  االألغاز و خا�صة  اأنه يحب حل  وعن هواياته ذكر 
التعلم  الكتب، منوها بحر�صه على  ال��دراج��ات، وق��راءة  وال�صباحة ورك��وب 
ذاتيا حول كل ما يخ�س الذكاء اال�صطناعي ، والتعلم االآيل ، واخلوارزمية، 
م�صريا اإىل انه قام ببناء برامج خا�صة به جنبا اإىل جنب مع بع�س م�صاريع 
Python مبا  و   ،  IBM Watson با�صتخدام  اال�صطناعي  الذكاء 
اأجل  الب�صري من  ، والتعرف  ال�صوتية  ، وامل�صاعدة   Chatbot يف ذلك 

املتعة واملمار�صة.
 ، ، والرتميز  الريا�صيات  اأمار�س حاليا مهارات حل م�صائل   : وتابع قائال 
واحلو�صبة ، والتعلم االآيل ، والذكاء اال�صطناعي ، واخلوارزمية من خالل 
حل التحديات املتاحة عرب االإنرتنت على من�صات متنوعة، واأدعو اجلميع 

يف �صني لتعلم املزيد من املهارات اال�صا�صية.

واأ�صاف اأنه ا�صتغرق من �صتة اإىل �صبعة اأ�صهر الإتقان لغة الربجمة بايثون، 
البيانات  وعلوم  اال�صطناعي  الذكاء  جم��االت  يف  متعددة  خ��ربات  واأمتلك 
ق�صى  و  امل��ج��االت،  ه��ذه  يف  كثرية  دورات  وح�صر  والريا�صيات،  والهند�صة 

الكثري من الوقت يف تعلم مهارات جديدة.
وقت  على  كوتيليا  : عندما ح�صل  كاوتيليا  الطفل  وال��د  قال  ومن جانبه 
التكنولوجيا  ع���امل  اأب��ح��ر يف  اجل��ائ��ح��ة،  ظ���روف  ب�صبب  امل��ن��زل  يف  اإ���ص��ايف 
الوا�صع الإر�صاء ف�صوله و �صغفه بهذا املجال ، وكنا نبحث عن بع�س دورات 
احلو�صبة املنظمة واملحددة و الدورات اخلا�صة بالذكاء اال�صطناعي املتاحة 
IBM كانت تتوافق مع كل هذه  عرب االإنرتنت جماًنا، وجدنا ان دورات 

املعايري.
كاأ�صغر  ر�صمياً  كاتاريا  كاوتيليا  بالطفل  االع��رتاف  مت  اأن��ه  بالذكر  جدير 
اإك��م��ال��ه ع���دة ك��ور���ص��ات وح�����ص��ول��ه على  م��ربم��ج كمبيوتر يف ال��ع��امل، ب��ع��د 
بايثون  ال��ربجم��ة  ل��غ��ة  IBM يف جم���ال  اإم  ب��ي  اآي  ���ص��رك��ة  ���ص��ه��ادات م��ن 
جماالت  يف  �صهادات  خم�س  "كاوتيليا"على  وح�صل  اال�صطناعي.  والذكاء 
 IBM AI من  اال�صطناعي  والذكاء   Python بايثون  الربجمة  لغة 
 IBM Foundations of دورة  اج��ت��از  كما   ،2020 نوفمرب  يف 
 IBM لعلوم البيانات من Python ودورة edX االحرتافية يف AI

.Cognitive Class
، حمور  الثاين  يومها  ناق�صت خالل  قد  للحكومات  العاملية  القمة  وكانت 
م�صتقبل التعليم واملواهب، عرب عدة جل�صات، االأوىل "ملاذا حتتاج احلكومات 
اال�صتعداد جليل "األفا؟" حتدث فيها جو�س كاملر، رئي�س ال�صيا�صة العامة 
احلوارية  اجلل�صة  بينما   ،" "زووم  �صركة  احلكومية يف  والعالقات  العاملية 
العامل وهو  اأ�صغر مربمج يف  مع  �صهدت ح��واراً  املحور  الثانية �صمن هذا 
يف  مربمج  كاأ�صغر  غيني�س  مو�صوعة  لقب  على  احلائز  كاتاريا،  كاوتيليا 

العامل.

نقل عجمان ي�قع اتفاقية تعاون م�صرتك مع هيئة دعم اخلدمات االأمنية- عجمان
•• عجمان-الفجر:

-عجمان  ال���ن���ق���ل  ه��ي��ئ��ة  اأب����رم����ت 
هيئة  مع  م�صرتك  تعاون  اتفاقيه 
دع���م اخل��دم��ات االأم��ن��ي��ة بعجمان 
بح�صور  للهيئة  الرئي�صي  املقر  يف 
ال�صيدة ر�صا خلف ال�صام�صي املدير 
– عجمان  ال��ن��ق��ل  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام 
عبداهلل  ���ص��ع��ادة حممد  و  ب��ال��ن��دب 
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�صام�صي 
دع���م اخل��دم��ات االأم��ن��ي��ة بعجمان 
املوظفني  و  امل�صوؤولني  ع��دد من  و 
توقيع  مت  و  اجل���ه���ت���ني،  ك���ال  م���ن 
م�صرتك  ت��ع��اون  و  تفاهم  م��ذك��رة 
والتي تهدف اىل تطوير جماالت 
بني  امل�صرتكة  واخلدمات  التعاون 

الطرفني.
و ن�صت املذكرة على تعزيز التعاون 
ب���ني اجل���ه���ت���ني، واال����ص���ت���ف���ادة من 
امل����وارد و اخل����ربات امل��ت��وف��رة لدى 
ب��ه��دف دعم  ذل��ك  ك��ال اجلهتني و 
و تطوير املجاالت التي تخ�س كل 

طرف منهما و امل�صاهمة 
ر�صا  ال�صيدة  �صرحت  جانبه  م��ن 
خلف ال�صام�صي املدير العام لهيئة 

لتحقيق  بفعالية  والعمل  املتوفرة 
االإجنازات"

م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د ����ص���ع���ادة حممد 
اأن مذكرة  ال�صام�صي على  عبداهلل 
اأهمية  من  انطالقاً  تاأتي  التعاون 
والتن�صيق  التعاون  اأوا�صر  توطيد 
امل�����ص��رتك وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بني 
ال���ط���رف���ني ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل يف 
�صراكات  وب��ن��اء  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل 
ا�صرتاتيجية م�صتدامة تعتمد على 

النقل – عجمان بالندب :"نحر�س 
دائماً يف الهيئة على تعزيز التعاون 
امل�����ص��رتك م��ع ال�����ص��رك��اء يف جميع 
ب��ي��د �صمن  ي���داً  و نعمل  اجل��ه��ات، 
ت���وج���ه واه���ت���م���ام ح��ك��وم��ي موحد 
توجهات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وم���������ص����رتك، 
الر�صيدة.  ح��ك��وم��ت��ن��ا  وت��ط��ل��ع��ات 
كفريق  ال����ع����م����ل  اإىل  ون����ط����م����ح 
ح��ك��وم��ي م��ت��ك��ام��ل ي��ح��ر���س على 
وامل�صادر  ال��ق��درات  م��ن  اال�صتفادة 

واال�صتفادة  اخل��ربات  تبادل  مبداأ 
ملا  املطبقة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  م��ن 

يحقق امل�صلحة العامة للطرفني.
الهيئتان  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  وجت���در 
امل���زي���د من  ت��وق��ي��ع  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع��ان 
نظراً  وذل�����ك  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رات 
الأه����م����ي����ة م���ن���ظ���وم���ة ال�������ص���راك���ة 
اال�صرتاتيجية مما يعزز من مبداأ 
الدوائر  تبادل اخل��ربات بني كافة 

احلكومية.

االإمارات للخدمات ال�صحية: ك�ادرنا الطبية ركيزة التعايف وتعزيز ج�دة احلياة ال�صحية 

الطبية وت�صحياتهم التي اأ�صهمت 
ال�صحية  الرعاية  قطاع  قيادة  يف 
وجتارب  مبكت�صبات  اخل���روج  اإىل 

•• دبي-وام:

االإم�����������ارات  "موؤ�ص�صة  ه�����ن�����اأت 
االأط���ب���اء  ال�صحية"  ل��ل��خ��دم��ات 
و ج���م���ي���ع ال������ك������وادر ال���ط���ب���ي���ة يف 
ومراكز  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  و  ال���دول���ة 
التابعة  االأولية  ال�صحية  الرعاية 
للموؤ�ص�صة مبنا�صبة "يوم الطبيب 
مار�س   30 يوافق  العاملي" ال��ذي 

من كل عام.
يو�صف  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  وق�����ال 
حم���م���د ال���������ص����رك����ال م����دي����ر ع���ام 
بهذه  اأم�����س  ت�صريح  يف  املوؤ�ص�صة 
امل��ن��ا���ص��ب��ة : " ت�����ص��ري ب��الدن��ا نحو 
التعايف التام بف�صل جهود كوادرها 

الدفاع  خ���ط  ب��اع��ت��ب��اره��م  ث���ري���ة 
االأول عن �صحة االأفراد يف اأوقات 
ال��رخ��اء واالأزم�����ات ف��ك��ان��وا ركيزة 
اأزمة  مواجهة  ركائز  من  اأ�صا�صية 
�صاحبها  19"وما  "كوفيد- 
م��ن ت��داع��ي��ات ع��دي��دة وال��ي��وم هم 
رك��ي��زة ال��ت��ع��ايف وامل�����ص��ي ق��دم��اً يف 
ال�صحية  احل���ي���اة  ج�����ودة  ت��ع��زي��ز 
ال�صركال  واأ����ص���اف  امل��ج��ت��م��ع.  يف 
احتفال  يف  املوؤ�ص�صة  م�صاركة  اأن 
املنا�صبة  ب��ه��ذه  ال�صحي  ال��ق��ط��اع 
ال�صوء  ت�����ص��ل��ي��ط  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي 
على ال��دور الكبري ال��ذي يقوم به 
املحورية  وم�صاهماتهم  االأط��ب��اء 
للمجتمع  ي���ق���دم���ون���ه���ا  ال�����ت�����ي 

وت���ق���دي���راً جل��ه��وده��م امل��م��ي��زة يف 
اأن  مو�صحاً   .. املجتمع  م�صاعدة 
قطاع الرعاية ال�صحية يف الدولة 
حقق حزمة من املكت�صبات نتيجة 
لل�صيا�صات اال�صت�صرافية والتوجه 
نحو توظيف الذكاء االإ�صطناعي 
وت�����ص��ج��ي��ع االإب����ت����ك����ار وال�����ري�����ادة 
اأكرث  كاأحد  القطاع  ملكانة  اإدراك���اً 
تعتمد  التي  املحورية  القطاعات 
الطبية  ال������ك������وادر  ج����ه����ود  ع���ل���ى 
ل�صمان  االأم��ان  �صّمام  باعتبارها 
م�����ص��ت��ق��ب��ل م�������ص���ت���دام ل���الأج���ي���ال 
احلالية واملقبلة وركيزة من ركائز 
النمو والتطور واالزدهار ملختلف 

القطاعات .
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اأخبـار الإمـارات

حتف فنية وم�صغ�الت ذهبية تزين جناح مالطا يف اأك�صب� 2020 
•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

زواره  م����ال����ط����ا  ج�����ن�����اح  ي�����دع�����و 
�صعب  اأط������ي������اف  اإىل  ل���ل���ت���ع���رف 
واكت�صاف  وج���وه���ره���ا،  م���ال���ط���ا، 
الرا�صخة،  املجتمعية  رواب��ط��ه��ا 
ال�صاعدة،  الفنية  وجمتمعاتها 
مبا  العميقة،  الثقافية  واآث��اره��ا 
والرتاث  والتقاليد  العادات  فيها 
امل�����وروث  اإىل  امل��م��ت��د  االإن�������ص���اين 
الثقايف، من خالل الت�صميم الذي 
وهو  اجل��ن��اح  ���ص��ع��ار  م��ع  يتما�صى 
احلداثة  مع  الكال�صيكية  تالقي 
هوية  ذات  ج���زي���رة  م��ال��ط��ا  ك����ون 
ا�صتثنائية، وجاء اجلناح م�صتوحى 
من زرقة البحر االأبي�س املتو�صط 
الداخلي  وال��ت�����ص��م��ي��م  ال���ه���ادئ���ة، 
ي�صلط ال�صوء على اأف�صل املعايري 
التكنولوجيا  العلمية يف جماالت 
امل�صتقبلية بجزيرة مالطا، فاأهتم 
اجلناح مفتوح  يكون  ب��اأن  امل�صمم 
ال�صا�صات  ع���رب  امل��ع��رف��ة  وي��ن��ق��ل 
يربز  واأن  اجل���دران،  على  املوزعة 
لوحة ترحيبية كبرية  باجلمهور 

يف املدخل الرئي�صي.

ف�����ص��ال ع���ن اج���ت���ه���اد اجل���ن���اح يف 
به  تتميز  مب��ا  دولةملطا  ت��ق��دمي 
�صاهدة  واآث���ار  تراثية  مواقع  من 
ع��ل��ى ت��اري��خ��ه��ا ال���ع���ري���ق، وذل���ك 
عرب جتارب تفاعلية ت�صع الزائر 
الناب�صة  اجل��زي��رة  ه���ذه  ق��ل��ب  يف 

باحلياة، 
ومن اأهم ما جاء يف جناح مالطا 
الفر�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي��ق��ع  ال����ذي 
املحطات  تلك   ،2020 باأك�صبو 
عر�صها  ي��ت��م  ال���ت���ى  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
م�����ص��ورة يف فيلم  م�����ص��اه��د  ع���رب 
ميكن  كبرية  �صا�صاة  على  يعر�س 
باأريحية  ي�����ص��اه��ده��ا  اأن  ل��ل��زائ��ر 
تامة الت�صاع املكان متاماً ومراعاة 
ال����ذي يعر�س  ال��ب�����ص��ري،  ال��ب��ع��د 
عن كل جزيرة من اجلزر املكونة 
اإذ يتاألف اأرخبيل مالطا من  لها، 
ث���الث ج���زر، ه��ي م��ال��ط��ا وجوزو 
مالطا  جزيرة  وتعترب  وكومينو، 
اأكرب اجلزر م�صاحًة، تليها جزيرة 
جوزو الريفية من حيث امل�صاحة، 
وال���ت���اري���خ ال��ع��ري��ق ل��ه��ذه اجلزر 
املتو�صط،  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  امل��ط��ل��ة 
البحرية  مالطا  اإطاللة  وتعترب 

وتقاليد  ث���ق���اف���ة  ع����ن  امل�������ص���ورة 
كرم  جتربة  مع  ال�صعب،  وع���ادات 
مع  املتميز  وال��ت��الق��ي  ال�صيافة 
عر�س  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ع��ب، 
مقتطفات عن احل�صارة املالطية 
�صتى  املتاحة يف  والفر�س  الغنية، 
املجاالت، مثل ال�صياحة واالبتكار 
يف  ي�صهم  مب��ا  التقنية،  واالأم�����ور 

وي���اأخ���ذ ج��ن��اح م��ال��ط��ا ال������زوار يف 
بتاريخ  ت��ع��رف��ه��م  ب��ح��ري��ة  رح���ل���ة 
البحر  يف  ال����واق����ع����ة  اجل�����زي�����رة 
االأب���ي�������س امل��ت��و���ص��ط، م���ن خالل 
�صاأنها  من  عمالقة،  �صا�صات  عدة 
ت�صاري�صها  عن  نبذة  ال��زوار  منح 
م����ع تقدمي  امل���ع���ت���دل  وم���ن���اخ���ه���ا 
م��ع��ل��وم��ات واف���ي���ة ع���رب االأف�����الم 

االأجنبية  اال����ص���ت���ث���م���ارات  ج����ذب 
ت�������ص���اع���د على  ال����ت����ى  امل����ب����ا�����ص����رة 
وارتفاع  ال��ق��وم��ي،  ال��دخ��ل  زي����ادة 
مالطا،  يف  ال��ف��رد  دخ���ل  م�صتوى 
وذل���ك م��ن خ���الل ت��و���ص��ي��ع نطاق 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال���دول امل�����ص��ارك��ة يف 
جماالت  لي�صمل   ،2020 اأك�صبو 
م�صرتك،  اه��ت��م��ام  ذات  ج���دي���دة 

موطن ثقافات  الدول املطلة على 
ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط، ول��ذل��ك �صعت 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ت��ط��وي��ر  ملطا 
ومت��ك��ني ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة يف 
باعتبارها  امل�����ج�����االت  خم���ت���ل���ف 
ملتقى مهم للح�صارات القدمية، 

وقبلة بني ال�صرق والغرب.
االأعمال  رجال  اجلناح  يدعو  كما 
وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
االقت�صادية   من  امل��ج��االت  �صتى 
وامل�صروعات  ال�����ص��ي��اح��ة  ق���ط���اع 

رائعة ومتتاز باأماكن فاتنة تاأ�صر 
لزيارتها،  وت�صتقطبهم  ال�صياح 
كما يعر�س اجلناح طبيعة مالطا 
الزاهية،  االأل�����وان  ذات  اخل��الب��ة 
الطبيعية  ه������ذه  خ������الل  وم������ن 
امل��ل��ه��م��ة ل��ل��ك��ت��اب وال��ب��اح��ث��ني عن 
واملغامرات  واحلكايات  اال�صاطري 
مالذهم املن�صود، ومن بني املواقع 
منهم  ثالثة  العديدة  التاريخية 
اليون�صكو  الئ���ح���ة  يف  م���درج���ني 
ل���ل���رتاث ال��ع��امل��ي، ف��م��ل��ط��ا تعترب 

اال�صطناعي  وال���ذك���اء  ال��ن��ا���ص��ئ��ة، 
والتطبيقات  الرقمي  واالقت�صاد 
املجال  ه���ذا  اأن  ح��ي��ث   ، ب��ع��د  ع���ن 
خ�ص�س  وق������د  امل�������ص���ت���ق���ب���ل،  ه�����و 
املهمة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  رك���ن  اجل���ن���اح 
ال�صنع،  ي��دوي��ة  امل��ج��وه��رات  م��ن 
ومنحوتات،  مزرك�صة  وم�صغوالت 
ول��وح��ات ف��ن��ي��ة، ت��ع��رب ع��ن اتقان 
ال�صعب املالطي واإبداعاته املحلية 
ال����رتاث وهويته  واحل��ف��اظ ع��ل��ى 

الوطنية

كليفالند كلينك تفتتح م�صت�صفى لندن اإيذانا بت��صع ح�ص�رها الدويل
•• اأبوظبي - لندن-وام: 

افتتاح م�صت�صفى  اأم�س  ال�صحية  للرعاية  كلينك  كليفالند  اأعلنت منظومة 
 33" املبنى  يف  وي��ق��ع  ���ص��ري��ًرا،   184 ي�صّم  ال���ذي  ل��ن��دن  كلينك  كليفالند 
غروفرن بلي�س" يف و�صط العا�صمة الربيطانية. ُيعّد هذا امل�صت�صفى اأحدث 
العاملية  ال�صحية  الرعاية  مرافق  من  كلينك  كليفالند  �صبكة  اإىل  اإ�صافة 
الوا�صعة والثاين التابع لها يف لندن، بعد مركز كليفالند كلينك بورتالند 

بلي�س للعيادات اخلارجية، الذي اأفُتتح يف �صبتمرب من العام املا�صي.
و بو�صفه اأحد اأف�صل منظومات امل�صت�صفيات يف العامل ح�صب قائمة نيوزويك 
لندن  كلينك  كليفالند  يتيح   ،2022 للعام  العامل  يف  امل�صت�صفيات  الأف�صل 
واملتخ�ص�صني  االأط��ب��اء  م��ن  عاملية  �صبكة  اإىل  الو�صول  اإمكانية  للمر�صى 
للح�صول على رعاية رفيعة اجلودة، �صمن جتربة عاملية امل�صتوى للمر�صى 
املتبعة يف كليفالند كلينك.  املمار�صات  واأف�صل  االأ�صا�صية  القيم  مبنية على 
اأطباء  يقوده  الطبية  للرعاية  مبتكًرا  منوذًجا  اجلديد  امل�صت�صفى  و�صيقدم 

خرباء ويت�صم بالتعاطف وي�صتند على اأ�ص�س البحث والتعليم.
بها  يعمل  التي  ال�صحية،  للرعاية  كلينك  كليفالند  منظومة  ا�صتطاعت  و 
حتقيق  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الرعاية  مقدمي  من   72،000 من  اأك��رث 
ال�صريان  ال��ب��ارزة، مثل جم��ازة  الطبية  االإجن����ازات  م��ن  العديد  ال��ري��ادة يف 
التاجي، واأول عملية زرع وجه يف الواليات املتحدة، واأول عملية زرع رحم يف 

الواليات املتحدة.
و تعالج املن�صاأة الطبية اجلديدة املكونة من ثمانية طوابق جمموعة وا�صعة 
الدموية،  واالأوع���ي���ة  ال��ق��ل��ب  جم���االت  يف  �صيما  ال  ال�صعبة  االأم���را����س  م��ن 
 184 على  امل�صت�صفى  ي�صتمل  و  والعظام.  واالأع�����ص��اب،  اله�صمي،  واجلهاز 
�صريًرا للمر�صى الداخليني بينها 29 �صريًرا لوحدة العناية املركزة، وثماين 

ويعمل  �صريًرا..   41 ب�صعة  الع�صبي  التاأهيل  الإع��ادة  غرف عمليات، وجناح 
فيه طاقم ي�صم حوايل 1،150 من مقدمي الرعاية املخت�صني.

فهو  للمر�صى،  متفوقة  رع��اي��ة  ب��ق��درات  ل��ن��دن  كلينك  كليفالند  يتمتع  و 
احل��اّدة ووحدة  للحاالت  ا�صتقبال  بوحدة  التقنيات ومدعوم  باأحدث  جمهز 
وذلك  ال�صاعة،  م��دار  على  خ��رباء  متخ�ص�صون  فيها  يعمل  املركزة  للعناية 
امل�صت�صفى  ي��ق��ّدم  و  جتربتهم.  وُي���رثي  املر�صى  �صالمة  يعزز  من��وذج  �صمن 
�صات الفرعية الطبية واخلدمات ال�صاملة  ا جمموعة كاملة من التخ�صّ اأي�صً

تت�صّمن الت�صوير واملختربات واالأ�صعة التداخلية.
توم  الدكتور  كلينك  لكليفالند  التنفيذي  الرئي�س  اأّك���د  املنا�صبة،  بهذه  و 
ميهاليفيت�س، اأن كليفالند كلينك ظّل الأكرث من 100 عام يحتّل ال�صدارة 
واجبنا  "من  اإن  وق��ال  التخ�ص�صية  ال�صحية  والرعاية  الطبي  االبتكار  يف 
ال��ن��ا���س واالرت���ق���اء مب�صتوى  اإي��ج��اب��ي يف �صحة  ت��اأث��ري  اإح�����داث  االأخ���الق���ي 
لندن خطوة مهمة يف  كلينك  كليفالند  افتتاح  "ي�صّكل  واأ�صاف:  حياتهم". 
ي�صمل  لكي  ال�صحية  للرعاية  الفريد  منوذجنا  تو�صعة  نحو  �صعينا  طريق 

اأعداًدا من املر�صى اأكرب من اأي وقت م�صى".
مل�صت�صفى  التنفيذي  الرئي�س  دون��ل��ي  ب��راي��ن  ال��دك��ت��ور  و���ص��ف  ناحيته،  م��ن 
كليفالند كلينك لندن، افتتاح هذا ال�صرح الطبي يف العا�صمة الربيطانية 
عن  معرًبا  كلينك،  كليفالند  عائلة  يف  اجلميع  الهتمام  امل��ث��رية  باللحظة 
�صعوره باحلما�س لتقدمي منوذج كليفالند كلينك الفريد للرعاية ال�صحية 
الطبي احلديث بني خربة  ال�صرح  ه��ذا  "جنمع يف  واأ���ص��اف:  بريطانيا.  يف 
تاريخ  على  القائمة  الطبية  واالأب��ح��اث  العاملية،  ال�صهرة  ذوي  لندن  اأط��ب��اء 
ع��ري��ق مي��ت��د ل��� 100 ع���ام م��ن االإجن������ازات ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة واخل����ربات 
م�صتويات  باأعلى  تت�صم  ُت�صاهى  ال  جتربة  للمر�صى  و�صنقّدم  ال�صريرية، 

اجلودة يف الرعاية الطبية".

الرعاية  نهج  بني  كلينك  كليفالند  مرافق  �صبكة  يف  من�صاأة  اأح��دث  وجتمع 
ال�صحية املتكاملة والريادة يف االبتكار الطبي، لتلبية االحتياجات ال�صخ�صية 
لكل مري�س. وُجّهز امل�صت�صفى باأحدث التقنيات الطبية واجلراحية املبتكرة، 
العمليات  اأح��دث  و�صُيجري  بالليزر..  واجلراحة  الروبوتية  اجلراحة  مثل 
اجلراحية طفيفة التوغل، مثل زراعة ال�صمام االأبهري عرب الق�صطرة والتي 
كان كليفالند كلينك اأحد اأوائل املراكز التي جتريها، حتى اأ�صحى امل�صت�صفى 

الرائد عاملًيا يف هذا العالج املتخ�ص�س.
و ُيعترب كليفالند كلينك لندن من اأوائل امل�صت�صفيات اخلا�صة يف بريطانيا 
التي ميكنها اإجراء الت�صوير الرقابي اأثناء جراحات الدماغ واحلبل ال�صوكي، 
العمليات اجلراحية وجناحها من  رائ��دة يف �صمان دقة  ُيعّد و�صيلة  وال��ذي 
ب�صعة  الع�صبي  التاأهيل  امل�صت�صفى بجناح الإع��ادة  ُجّهز  االأوىل.. كذلك  امل��ّرة 

تقنًيا. متطورة  روبوتية  معدات  على  ي�صتمل  �صريًرا   41
ي�صتخدم  بريطانيا  يف  م�صت�صفى  اأول  ا  اأي�صً لندن  كلينك  كليفالند  ُيعد  و 
ال�صيدالنية  العمليات  اإدارة  يف  ال�صريطي  الرمز  مثل  املتقدمة  التقنيات 
االأم���ان يف  م��ن  اإ���ص��اف��ًي��ا  يتيح م�صتوى  م��ا  ب��ال��روب��وت،  االأدوي����ة  اإدارة  وتتبع 
ت�صليم االأدوية. و �صيتمكن مقدمو الرعاية واملر�صى من الو�صول اإىل نظام 
الرعاية  ملقدمي  ي�صمح  ما  تقدًما،  االأك��رث  االإلكرتونية  الطبية  ال�صجالت 
باتخاذ قرارات اأ�صرع واأكرث فاعلية ب�صاأن رعاية املر�صى، فيما ميّكن املر�صى 

من االطالع على املعلومات املتعلقة بعالجهم.
و ُيعد " كليفالند كلينك " من اأوائل امل�صت�صفيات يف الواليات املتحدة التي 
2004، ُطلب من جميع االأق�صام جمع بياناتها  تن�صر نتائجها فمنذ العام 
ال�صاملة ون�صرها �صنوًيا. و يف العام 2008، كان امل�صت�صفى اأول امل�صت�صفيات 
التي تك�صف عن العالقات التي تربط اأطباءها بالقطاع ال�صحي، كما كان يف 
2015 اأول مركز طبي يعر�س تقييمات املر�صى وتعليقاتهم ب�صاأن الرعاية 

التي يتلقونها. و �صيعمل كليفالند كلينك لندن على رفع تقارير بالبيانات 
و�صين�صر  بريطانيا،  يف  الر�صمية  الوطنية  ال�صجالت  اإىل  الطبية  والنتائج 
احلاليني  امل��ر���ص��ى  م�صاعدة  ب��ه��دف  ال��ع��الج،  نتائج  ع��ن  لة  مف�صّ معلومات 

وامل�صتقبليني على اتخاذ قرارات م�صتنرية ب�صاأن خياراتهم العالجية.
كان املبنى الذي ي�صّم م�صت�صفى لندن قد ُبني يف خم�صينيات القرن املا�صي 
واإعادة  للتجديد  وخ�صع  الطاقة..  �صركات  الإح��دى  مقًرا  االأ�صل  يف  ليكون 
املر�صى  احتياجات  تلّبي  م�صت�صفى  بيئة  خللق  وا�صع  نطاق  على  الت�صميم 
املبنى  �صيتيح  و  بريطانيا.  يف  ال�صحية  الرعاية  م�صتقبل  ���ص��ورة  وتعك�س 
ال��ت��ي تعمل فيه  امل��رم��وق��ة  امل��واه��ب  الت�صاميم واالب��ت��ك��ارات، وم��ع  ب��اأح��دث 
والتميز ال�صريري العاملي الرائد الذي يحرزه، جتربة عالجية ال نظري لها 

ت�صتفيد من اأحدث املعدات والتقنيات.
يف  امل�صتدامة  املمار�صات  ومنذجة  امل�صوؤول  النمو  كلينك  كليفالند  ت��ويل  و 
جمال الرعاية ال�صحية واملجتمعات التي تعمل فيها اأهمية كبرية. وحر�صت 
البيئي  ال��ت��اأث��ري  م��ن  التقليل  على  املبنى  جت��دي��د  عملية  ط���وال  املنظومة، 
االأ�صلية. ونتيجة لذلك،  املبنى  املائة من مواد  98 يف  للعملية، مع تدوير 
�صُينتج املبنى جزًءا من احتياجاته من التدفئة والطاقة الكهربائية مبحطة 
م�صرتكة تهدف اإىل التقليل كثرًيا من انبعاثات الكربون. وُيعترب هذا احلّل 
املوّفر للطاقة اأمًرا غري معتاد يف مبنى قدمي اأعيد ت�صميمه مع االحتفاظ 

بواجهته االأ�صلية، مثل "33 غروفرن بلي�س".
الذين  املوؤهلني  االأع�صاء  من  باحلجوزات  لندن  كلينك  كليفالند  وُيرّحب 
يحظون بغطاء تاأميني من جميع �صركات التاأمني املحلية والدولية الكربى، 
ترعاهم  الذين  وكذلك  اخلا�صة،  نفقتهم  على  ُيعاجلون  الذين  وباملر�صى 
مركز  يف  اخلارجية  العيادات  خدمات  تقدمي  و�صيتوا�صل  دولهم..  �صفارات 

بورتالند بلي�س الكائن يف احلّي الطبي بهاريل �صرتيت.

•• دبي- وام:

حمور  �صمن  جل�صتني   2022 ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ا�صت�صافت 
والتنقل". املدن  "م�صتقبل 

والتنقل..  احل��رك��ة  "م�صتقبل  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  االأوىل  اجل��ل�����ص��ة  �صلطت  و 
ل�صركة  القانوين  املدير  بلي�س  جيف  فيها  و�صارك  واالبتكار"  ال�صيا�صات 
"كروز"، فيما �صارك يف اجلل�صة الثانية التي حملت عنوان "كيف اخرتقت 
ل�  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ص�س  كولومبو  ديفيد  ت�صال؟"  �صركة  اأنظمة 

تكنولوجي". "كولومبو 
امل�صتقبلية  االأول��وي��ات  اإىل  والتنقل"  احلركة  "م�صتقبل  جل�صة  وتطرقت 
الوقت  يف  عليها  ترتكز  التي  الق�صايا  اأه��م  ا�صت�صراف  م��ع  النقل  لقطاع 
ال��راه��ن اأج��ن��دات احل��ك��وم��ات وال�����ص��رك��ات ال��ك��ربى يف ال��ق��ط��اع، اإىل جانب 
االإمارات  ودول��ة  دب��ي  جتربة  خا�صة  عامليا،  الناجحة  التجارب  ا�صتعرا�س 

العربية املتحدة.
دائما  اأتعر�س  وتقدمها..  بتطورها  تده�صني  "دبي  بلي�س:  جيف  وق��ال 
�صهدت  اأق���ول  واأن���ا  امل�صتقبل،  ���ص��اه��دت  كنت  اإن  اجل��م��ه��ور  م��ن  ل��ت�����ص��اوؤالت 
من�صة  القمة  وه��ذه  االبتكار،  حتت�صن  م�صتقبلية  مدينة  دب��ي  امل�صتقبل، 

التقنيات يف العامل انطالقا من  مثالية لنا لعر�س تقنياتنا وتعميم هذه 
هنا".

ولفت بلي�س اإىل التعاون بني حكومة دبي و�صركة "كروز" الإحداث حتول 
على م�صتوى التنقل حيث تتجه دبي نحو تنقل اأكرث اأمانا وا�صتقاللية من 
التي  الب�صرية  واالأخ��ط��اء  اخلطر  عوامل  على  تركز  التي  البحوث  خ��الل 

تعادل ن�صبتها %99 من اأخطاء احلوادث.
و�صدد بلي�س على اأهمية معاجلة حتدي م�صتويات الكربون يف قطاع النقل، 
نظرا حلجم م�صاهمته العاملية يف ظاهرة التغري املناخي وقال : "ال�صيارات 

تتغري كل عام لكننا نتغري اأي�صا.. نحن نعي متاما اأننا اإذا مل نقم بالتغيري 
وغريها  املياه  ت�صمم  وم�صتويات  احل��راري  االحتبا�س  على  �صيوؤثر  فذلك 
من امل�صائل البيئية، واأنا اأعتقد اأن علينا اإلهام العامل ال�صت�صراف امل�صتقبل، 

فالنقل م�صوؤول عن خم�س انبعاثات الكربون يف العامل".
"كروز"  �صركة  قامت  الكوكب،  حماية  يف  م�صاهمتنا  اإط��ار  "يف  اأ���ص��اف:  و 
التي  "�صرتادا"  �صيارة  وه��ي  م��وؤخ��را،  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة  �صيارة  اأول  بت�صغيل 
خ�صعت لتجارب ملدة 30 مليون �صاعة للتاأكد من موافاتها ملعايري االأمن 

وال�صالمة، و�صنو�صلها قريبا اإىل دبي كاأول �صريك ا�صرتاتيجي لنا".

واأ�صار اإىل االأهمية التي توليها �صركة كروز خلف�س االنبعاثات الكربونية 
اإن الهدف هو الو�صول اإىل احلياد الكربوين  الناجتة عن ال�صيارات وقال 
دبي  يف  احل��ي��اة  نوعية  وحت�صني  ال��ف��ردي��ة  ال�صيارات  ع��دد  وتقليل  الكامل 
اأم��ر ال يحدث يف كثري من  وه��و  ورواد..  دب��ي مبتكرون  "قادة   : واأ���ص��اف 
ال��دول.. دبي واالإم��ارات ب�صكل عام �صباقة يف الثورات التقنية، وال تخ�صى 

التغيري، بل تتبناه".
اأنظمة �صركة ت�صال؟"، �صلط ديفيد كولومبو  "كيف اخرتقت  و يف جل�صة 
لتعزيز  احلكومات  بني  ال�صراكات  تعزيز  اإىل  داعيا  جتربته  على  ال�صوء 
االأمن ال�صيرباين اإ�صافة اإىل التعاون مع القطاع اخلا�س.. وقال :" هناك 
هجمات �صيربانية عابرة للحدود واآثارها ت�صمل �صال�صل التوريد واملالحة 

واالأمن الغذائي وغريها الكثري".
واأ�صار كولومبو اإىل اأن العامل يتجه نحو م�صتقبل تدخل فيه الرقمنة كل 
ال�صيرباين  باالأمن  االهتمام  زي��ادة  بال�صرورة  يتطلب  ما  احلياة،  مناحي 
ال��رائ��دة يف ه��ذا االإط��ار وقال  واالإمل���ام بتفا�صيله، وتطرق اإىل جتربة دب��ي 
اإىل مدينة ذكية وتخيلوا دبي يف عام  اإىل دبي وكيفية حتولها  "انظروا   :
2071 حيث ترون طائرات بدون طيار و�صيارات ذكية واأمورا كثرية وهذا 

هو ما اأق�صده باأن هناك حاجة ما�صة الأخذ كل االحتياطات".

خليفة لنخيل التمر تبحث يف ن�اك�ص�ط التح�صري الإطالق املهرجان االأول للتم�ر امل�ريتانية اأغ�صط�س 2022
•• نواك�صوط-وام:

بحث الدكتور عبد الوهاب زايد االأمني العام جلائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمور واالبتكار الزراعي ومعايل ال�صيد �صيدنا ولد اأحمد اعلي وزير الزراعة 
يف اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية يف مكتبه يف نواك�صوط .. التح�صريات 
واملقرر تنظيمه  املوريتانية  للتمور  االأول  الدويل  املهرجان  اجلارية الإطالق 
نهاية �صهر اأغ�صط�س القادم يف العا�صمة نواك�صوط. وقال الدكتور عبد الوهاب 
زايد اإن اللقاء مع معايل وزير الزراعة املوريتاين ياأتي عقب توقيع بروتوكول 
املوريتانية  ال��زراع��ة  ووزارة  للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  بني  امل�صرتك  التعاون 
مار�س   14 ع�صرة  الرابعة  بدورتها  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  خ��الل 
املهرجان  ياأتي تنظيم ه��ذا  واأ���ص��اف  اأبوظبي.  االإم���ارات يف  اجل��اري يف ق�صر 
اآل نهيان نائب رئي�س  تنفيذاً لتوجيهات ودعم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة ، ومتابعة معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س، رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة. ح�صر اللقاء 
.. اآدما باري امل�صت�صار الفني ملعايل الوزير املكلف بحماية النباتات وحممدو 

ولد حممد لغظف من�صق م�صروع تطوير وتنمية الواحات.

�سمن جل�سات القمة العاملية للحكومات 2022 

دبي تط�ر تقنيات مبتكرة للتنقل يف مدن امل�صتقبل
امل�صتقبل   ال�صت�صراف  العامل  اإلهام  وعلينا  االبتكار..  حتت�صن  م�صتقبلية  مدينة  دبي  بلي�س:  •  جيف 
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•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �صندوق الوطن انطالق " برنامج موهبتنا 2022" الذي يهدف اإىل 
اكت�صاف الطالب االإماراتيني املوهوبني ورعايتهم، بدعم من �صركة الدار 
االإماراتيني  املوهوبني  "موهبتنا" على �صقل مهارات  ويعمل  العقارية. 
واالرتقاء باإمكاناتهم نحو م�صتويات اأكرث احرتافية، لتمكينهم من التفوق 
يف امل�صتقبل، من خالل برامج متخ�ص�صة وم�صممة بعناية يقدمها نخبة 
من املتخ�ص�صني واأ�صحاب اخلربة. ت�صتهدف الدورة االأوىل من ن�صخة 
العام اجلاري طالب ال�صف ال�صاد�س حتى ال�صف الثاين ع�صر، بالتعاون 
التكميلي  للتعليم  البارز  امل��زود  االأمريكية"،  كامب�س  "اآيفي  �صركة  مع 
امل�صمم الأي طالب ي�صعى اإىل تو�صيع مداركه ور�صم م�صاره نحو التعليم 
الدورة  متتد  التقليدية.  الدرا�صية  الف�صول  ح��دود  وجت��اوز  النخبوي، 
31 مار�س  اإىل   28 اأ�صبوع واحد من  الواحدة من الربنامج على مدار 
االأن�صب  االأ�صبوع  الطالب  القادم ويختار  اأبريل   7 اإىل   4 اجل��اري ومن 
لهم، لي�صتفيدوا من عدد وا�صع من االأن�صطة املخ�ص�صة وامل�صممة بعناية 

واخلربات، التي ترتقي بقدراتهم االإبداعية والفكرية والعاطفية. وقالت 
هند باقر، مدير عام �صندوق الوطن: "ن�صعى من خالل براجمنا النوعية 
اإىل تاأ�صي�س جيل قيادي متمكن من مهاراته لديه من املعارف والعلوم 
يف  املتخ�ص�صة  والعملية  العلمية  املجاالت  لدخول  يوؤهله  ما  واخل��ربات 
يتما�صى  مبا  وغريها  واحلا�صوب  الربجمة  ولغات  والريا�صيات  العلوم 
وتوجهات قيادتنا الر�صيدة لتن�صئة جيل واِع ومتعلم ومطلع للم�صاهمة 
واالزدهار".  ال��ت��ق��دم  نحو  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م�صرية  يف 
دقيق  وب�صكل  بعناية  التدريبية  ال��دورات  عناوين  اختيار  "مت  واأ�صافت: 
التنويع يف  للغاية، مبا يتنا�صب وكل فئة عمرية واهتماماتها واعتمدنا 
املوا�صيع املطروحة لتو�صيع مدارك واآفاق الطالب، ومن خالل تعاوننا 
الدورات  تكون  اأن  على  حر�صنا  االأمريكية"،  كامب�س  "اآيفي  �صركة  مع 

التدريبية ذات �صلة مبتطلبات العامل احلالية وامل�صتقبلية". من جانبها، 
قالت �صلوى املفلحي، مديرة اال�صتدامة وامل�صوؤولية املجتمعية يف �صركة 
الدار العقارية: "نفخر ب�صراكتنا طويلة االأمد مع �صندوق الوطن، وهي 
اإن�صاء ومتويل العديد من امل�صاريع  مبادرة اجتماعية خريية ت�صاهم يف 
املتخ�ص�صة يف تنمية ال�صباب، ومبادرات رائدة مثل برنامج "موهبتنا".. 
ورعاية  وتنمية  اإث���راء  يف  ت�صاعد  التي  امل�صاريع  بدعم  ملتزمون  نحن 
�صيكون لهم م�صاهماتهم  الذين  االإماراتيني،  مهارات ومواهب الطالب 
الفاعلة يف املجتمع بو�صفهم القوة الدافعة للتغيري االإيجابي لالأجيال 
القادمة". و من خالل الربنامج، �صيتعرف الطالب من ال�صف ال�صاد�س 
اإىل الثامن على احلياة الربية واحل�صرات والنباتات يف منطقتهم، وكيف 
ترتبط حياتهم ارتباًطا وثيًقا بالبيئة املحيطة بهم و كيفية تغذية املياه 

املياه  تنقية  يف  ت�صاعد  اأن  والتكنولوجيا  للهند�صة  ميكن  وكيف  للحياة 
ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  البحر..  من  العذبة  ال�صرب  مياه  على  للح�صول 
النظام  على  التعرف  خ��الل  م��ن  اخل��ارج��ي  الف�صاء  ال��ط��الب  �صيخترب 

ال�صم�صي واالأجرام ال�صماوية يف املجرة.
املهند�صني  دور  ع�����ص��ر  ال���ث���اين  اإىل  ال��ت��ا���ص��ع  ال�����ص��ف  ط���الب  و���ص��ي��خ��ت��رب 
املعماريني عرب التعرف على الت�صاميم الهيكلية، واأبعاد الف�صاء، واأي�صاً 
و�صي�صتك�صفون  امل��ب��اين..  الأح��د  بهم  االأب��ع��اد خا�س  اإن�صاء من��وذج ثالثي 
واأخرياً  املتطورة..  الف�صائية  وال��رح��الت  الطريان  هند�صة  اآف��اق  ا  اأي�صً
اإحداث  العامة وكيف ميكنهم  ال�صحة  ا�صتك�صاف جمال  �صيتمكنون من 

تاأثري اإيجابي على جمتمعهم من خالله.
من  جم��م��وع��ة  اأطلقتها  جمتمعية  م��ب��ادرة  ال��وط��ن  ���ص��ن��دوق  اأن  ي��ذك��ر 
اأ�صحاب االأعمال االإماراتيني بهدف متكني املواطنني واملجتمع يف دولة 
االإمارات من امل�صاهمة يف تنمية الدولة من خالل فر�س النمو واإطالق 
العنان الإمكاناتهم.. اأما برنامج موهبتنا فهو اأحد املبادرات العديدة التي 

�صتمكن ال�صباب االإماراتي الأجيال عديدة مقبلة.

�صندوق ال�طن يطلق »م�هبتنا 2022«

�صقر غبا�س يزور اأجنحة جامعة االإمارات وال�ص�دان وباك�صتان والت�صيك واملك�صيك ولك�صمب�رج يف اإك�صب� دبي 
•• دبي-وام:

جامعة  اأجنحة  االحت���ادي،  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �صقر  معايل  زار 
معر�س  يف  ولك�صمبورج  واملك�صيك  والت�صيك  وباك�صتان  وال�صودان  االم��ارات 

اإك�صبو 2020 دبي. 
وقال معايل �صقر غبا�س خالل الزيارة: اإن "اإك�صبو 2020 دبي" اأكرب حدث 
ثقايف دويل، من�صة عاملية �صاهمت يف جمع العامل حتت �صقف واحد، بهدف 
ا�صت�صراف و �صنع م�صتقبل م�صتدام والتعرف على اإجنازات الدول وثقافات 
ال�صعوب وروؤيتهم من واالأفكار االإبداعية مما �صاهم يف توفري فر�صا جديدة 
اأجل  من  االإن�صاين  التوا�صل  ج�صور  ومد   ، ال�صعوب  بني  والتقارب  للتعاون 
تر�صيخ قيم الت�صامح وال�صالم واالأخوة بكل معانيها، ملا فيه خري االن�صانية 

وتقدمها وازدهارها ومنائها مما ي�صب يف م�صلحة �صعوب العامل.
وا�صتهل معاليه الزيارة مبرافقة �صعادة حمد الرحومي النائب االول لرئي�س 
املجل�س وخلفان النايلي ال�صام�صي وناعمة املن�صوري اأع�صاء املجل�س الوطني 
االحتادي و�صعادة عفراء الب�صطي االمني العام امل�صاعد لالت�صال الربملاين 
باملجل�س ، بجولة داخل جناح جامعة االمارات التي ت�صارك يف معر�س اإك�صبو 

عرب جناح خا�س بها ، وامل�صتوحى من فكرة "جامعة امل�صتقبل" املنبثقة عن 
توجه جديد يف جمال التعليم العايل يركز على جتهيز اجليل ال�صاعد ، من 
العمل عرب  اإىل �صناع لفر�س  باحثني عن عمل  ال�صباب من  خالل حتويل 

برنامج امل�صتك�صفني .
واطلع معاليه على الواجهة الرئي�صية جلناح جامعة االمارات التي ت�صتعر�س 
�صورة مميزة من ناحية ب�صرية مثبتة على اللوحة العلوية تت�صمن ثالثة 
الفر�س  ع��ن  بحًثا  العربية  ال�صحراء  يف  ي�صريون  مغامرين  م�صتك�صفني 
الفكر  على  املبني  والتعليم  واالإب���داع،  بعد،  اكت�صافها  يتم  مل  التي  الدفينة 
نحو  االإن�صاء" �صعياً  " اكت�صف، كن، و�صارك يف  اأكرث عمًقا،  واملنطق، بعبارٍة 
اال�صتدامة  منطقة  يف  الت�صيك  جمهورية  جناح  معاليه  زار  كما   . النجوم 
واطلع ، على التقنيات املبتكرة التي يقدمها جناح الت�صيك يف جمال حلول 
املياه وا�صتخال�س بخار املاء من الهواء با�صتخدام تكنولوجيا جديدة تعتمد 
على الطاقة ال�صم�صية، وتقدم حلواًل ريادية يف مواجهة البيئة ال�صحراوية، 
كما تعرف معاليه على فر�س التنمية امل�صتدامة يف �صتى املجاالت بجمهورية 
جناح  معاليه  زار  و  تاريخياً.  والفني  الثقايف  تطورها  وم��راح��ل  الت�صيك، 
احلياة"  "حياكة  مفهوم  حت��ت  ي��ق��ام  ال���ذي  التنقل"  "منطقة  يف  املك�صيك 

واطلع معاليه علي ت�صميم اجلناح ومايقدمة من ر�صالة جتمع بني مفاهيم 
معاد  بال�صتيكية  بخيوط  مغطي  اجلناح  ان  حيث  واال�صتدامة،  االإن�صانية 

تدويرها وحياكتها على هيئة الكرو�صيه، مما منح اجلناح �صكاًل ا�صتثنائياً.
املك�صيكية  االأزه����ار  ط��واب��ق  ث��الث��ة  م��ن  امل��وؤل��ف  املك�صيك  ج��ن��اح  وي�صتعر�س 
وما�صيها  املك�صيكية،  الثقافة  ويج�صد  اأنحائه،  جميع  يف  امللكية  والفرا�صات 
واأي�صا  منتجعاتها،  على  خا�س  ب�صكل  الرتكيز  مع  الديناميكي  وحا�صرها 
واأماكن  باملك�صيك،  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  الثقافية  العنا�صر  م��ن  ال��ي��دوي��ة  االأع��م��ال 
على  واطلع  ال�صودان  جناح  معاليه  زار  كما  بها.  تتمتع  التي  ال���زوار  ج��ذب 
واملبتكرين  املخرتعني  اأعمال  من   184 من  اأك��رث  ومنها  اجلناح  ماي�صمه 
يف املجال احلكومي وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س واالأفراد واملوؤ�ص�صات البحثية 
والتعليمية ورواد االأعمال وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة بال�صودان، حيث 
ت�صارك ال�صودان يف املعر�س حتت �صعار "ال�صودان بلد الفر�س الالمتناهية" 
الذي يعك�س الفر�س واالإمكانات غري املحدودة للرثوات املختلفة من زراعة 
ومعادن وثروة حيوانية و�صناعات وغاز وبرتول �صعياً منها للدخول اإىل�صوق 

االقت�صاد العاملي.
منطقة  يف  املقام  االإ�صالمية  باك�صتان  جمهورية  جناح  اأي�صا  معاليه  زار  و 

يعر�س  اإذ  اخلفي"  "الكنز  �صعار  حتت  يقدمه  ما  على  واطلع  "الفر�س" 
وال�صمات  الطبيعية  البيئة  اإب��راز  اإىل  اإ�صافة  اأق��دم احل�صارات،  لواحدة من 
يف  جبال  ع�صرة  اأع��ل��ى  اأرا�صيها  ت�صم  التي  لباك�صتان  املتفردة  اجلغرافية 

العامل، ويروج ملا متلكه من فر�س اقت�صادية ومقومات جذب لال�صتثمار .
وا�صتمع معاليه خالل الزيارة، اإىل �صرح حول املجاالت التي يعر�صها اجلناح 
والفنون  والثقافة  وال��ري��ا���ص��ة  والتكنولوجيا  امل�صتدامة  التنمية  وت�صمل 
والرتاث و�صاهد مالمح مما مييز باك�صتان ك�صاحبة اإحدى اأعرق احل�صارات 
يف العامل تعود اإىل نحو 7000 عام م�صت، اإ�صافة اإىل جمموعة من االأعمال 
الفنية ملبدعني من باك�صتان، �صمن رحلة تنقل الزوار بني ما�صي باك�صتان 

وحا�صرها وم�صتقبلها، وحتتفي ب�صناعاتها ومواردها الطبيعية .
واطلع  الفر�س،  منطقة  يف  املقام  لوك�صمبورغ  دوقية  جناح  معاليه  زار  كما 
لك�صمبورغ  جتربتة  ح��ول  كاملة  �صورة  من  اجلناح  يقدمه  ما  على  معاليه 
اأ�صا�صية ت�صمل التنوع، واال�صتدامة،  اأق�صام  نحو امل�صتقبل من خالل خم�صة 
لوك�صمبورغ  تعك�س جميعها مقومات  والتي  واملبادرة،  والتوا�صل، واجلمال، 
الطبيعية وروؤيتها للم�صتقبل، ال�صيما يف جماالت النقل، واالت�صال، والبنية 

التحتية والتنمية امل�صتدامة.

�صرطة اأب�ظبي تناق�س التح�ل الرقمي مبجال الت�عية ال�صحية باإك�صب� 2020 دبي

انطالق معر�س اأب�ظبي للطريان بدورته الـ10 مبطار البطني اأول ن�فمرب

•• دبي-وام: 

املالية  ب��ق��ط��اع  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات  اإدارة   " ن��اق�����ص��ت 
واخلدمات " ب�صرطة اأبوظبي يف فعالية نظمتها بجناح 
فزعة يف اإك�صبو 2020 دبي بالتعاون مع اإدارة املرا�صم 
الرقمي يف جمال  " التحول  العامة م�صاألة  والعالقات 

التوعية ال�صحية ".
يعقوب،  ع��ب��دال��رح��م��ن  ج��م��ي��ل��ة  ال��ن��ق��ي��ب  اأو����ص���ح���ت  و 
حما�صر ومدير فرع التن�صيق الطبي يف �صرطة اأبوظبي 
اأن الفعالية ركزت على اأهمية التحول الرقمي يف عر�س 
الوقت  توفر  حديثة  وبطرق  ال�صحية  التثقيفية  امل��ادة 
واجلهد واملال لتكون يف متناول اجلميع عرب ا�صتخدام 

التقليدية  االأ�صاليب  وا�صتبدال  الرقمية  التكنولوجيا 
القدمية يف التوعية ال�صحية.

الفقهاء حما�صر يف جمال  را�صي  موؤيد  امل��دين  ذك��ر  و 
الور�صة عر�صت جتربة اخلدمات  اأن  ال�صحية  التوعية 
للتثقيف  الرقمي  التحول  يف  اأبوظبي  ب�صرطة  الطبية 
ال�صحي  التثقيف  يف  توع��ية"   " دوري���ة  ودور  ال�صحي 
���ص��ح��ي من  تثقيف  دوري����ة  اأول  ت��ع��د  ال��ت��ي  و  ال��رق��م��ي 
ن��وع��ه��ا يف ال��دول��ة جم��ه��زة ب��اأح��دث ال��و���ص��ائ��ل التقنية 
االأويل  الطبي  الك�صف  وم��ع��دات  والب�صرية  ال�صمعية 
واملعدات التقنية الالزمة لتعزيز الوعي ال�صحي ورفد 
تفاعلية  اأدوات  عرب  ال�صحي  والتثقيف  التوعية  جهود 

جديدة.

•• اأبوظبي-وام: 

" بدورته   2022 اأبوظبي للطريان  " معر�س  ينطلق 
البطني  مبطار  املقبل  نوفمرب  م��ن  االأول  يف  العا�صرة 

للطريان اخلا�س وي�صتمر ثالثة اأيام.
و اأعلنت مطارات اأبوظبي اأم�س اأن املعر�س �صيجمع رواد 
القطاعني  يف  والعاملني  والف�صاء،  ال��ط��ريان  قطاعي 
واملهتمني بقطاع الطريان اإ�صافة اإىل العمالء والطالب 
للتوا�صل وتبادل االأفكار واالطالع على اأحدث التقنيات 
واملعدات يف جمال الطريان العام وتوقعت اأن ي�صتقطب 
األ��ف مرت مربع   80 ال��ذي ميتد على م�صاحة  املعر�س 
 300 اأك��رث من  األ��ف زائ��ر واأن ي�صت�صيف   18 ح��وايل 

م�صنع ومورد.
الرئي�س  الها�صمي،  ها�صم  �صريف  قال  املنا�صبة  بهذه  و 
ا�صت�صافتنا  ا�صتمرار  "اإن  اأبوظبي:  ملطارات  التنفيذي 
لهذا احلدث البارز يف دورته العا�صرة، يعزز مكانة اإمارة 
وير�صخ  العام  للطريان  رئي�صيا  اإقليميا  اأبوظبي مركزا 
اخلا�س عامال حمفزا  للطريان  البطني  اأهمية مطار 

للتطور امل�صتمر للقطاع".
بدور  �صي�صهم  املعر�س  ب��اأن  ثقة  "نحن على   : اأ�صاف  و 
املناق�صات  وتعزيز  القطاع  مل�صتقبل  التخطيط  يف  ب��ارز 

التي تدعم منوه".
اأحدث   2022 للطريان  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  ويت�صمن 
اخلا�صة،  ال��ن��ف��اث��ة  ال���ط���ائ���رات  االب���ت���ك���ارات يف جم����ال 

بطائرات  اخلا�صة  واخل��دم��ات  الهليكوبرت،  وط��ائ��رات 
واالأنظمة  امل����ط����ارات،  وخ����دم����ات  وم����ع����دات  االإي����ج����ار، 
والتاأمني  ال���ط���ريان،  ب��ق��ط��اع  اخل��ا���ص��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

والتمويل.
100 ط��ائ��رة من  اأك���رث م��ن  وت��ع��ر���س من�صة احل���دث 
الوفود  اأمام  والثقيلة  االأعمال اخلفيفة  طائرات رجال 
ت��ب��ح��ث ع���ن جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن الطائرات  ال��ت��ي 

وخدمات الطريان.
باأ�صلوب  ال��ع��ام  ه���ذا  امل��ع��ر���س  يتميز  اأن  املنتظر  م��ن  و 
رئي�صية  مناطق  ثالث  اإىل  تق�صيمه  عرب  جديد  عر�س 
ومنطقة  وال�صاليهات،  ال��ط��ائ��رات،  ح��ظ��رية  يف  تتمثل 

العر�س اخلارجية.
و ي�صاحب املعر�س موؤمتر ومنتدى يتيح لقادة الفكر يف 
هذا القطاع م�صاركة اأحدث االأفكار املتعلقة بالتطورات 

العامة وم�صتجدات قطاعي الطريان والف�صاء.
و بهذه املنا�صبة قال ديدييه ماري، املدير العام ملعر�س 
اأن  ل�����ص��م��ان  ب��ج��ه��د  عملنا  "لقد  ل��ل��ط��ريان:  اأب��وظ��ب��ي 
العا�صرة  الذكرى  يف  كبريا  جناحا  املعر�س  هذا  يحقق 

لتاأ�صي�صه".
القطاع  م�صتوى  على  متزايد  طلب  "هناك  واأ���ص��اف: 
قيا�صية..  اأع���دادا  املعر�س  ي�صتقبل  اأن  ونتوقع  باأكمله 
ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة ب���اأن اأ���ص��ل��وب ال��ع��ر���س اجلديد 
�صرت�صخ  املعر�س  �صيت�صمنها  التي  الرائعة  والعرو�س 
�صورة اأبوظبي مركزا هاما لالرتقاء بقطاع الطريان".

قرقا�س يلتقي وزيرة اخلارجية ال�ص�يدية يف اإك�صب� 2020 دبي
•• دبي-وام: 

قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور  معايل  التقى 
رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  الدبلوما�صي  امل�صت�صار 

اآن ليندي وزي��رة اخلارجية  اأم�س معايل  الدولة 
مبملكة ال�صويد.

اإك�صبو  يف  ع��ق��د  ال�����ذي   - ال��ل��ق��اء  خ����الل  ج����رى 
اآخر  ب�صاأن  النظر  وجهات  تبادل   - دبي   2020

ذات  والق�صايا  والدولية  االإقليمية  امل�صتجدات 
االهتمام امل�صرتك و ا�صتعرا�س العالقات املتميزة 
فيه  ملا  تعزيزها  و�صبل  ال�صديقني  البلدين  بني 
اأنور  الدكتور  معايل  اأك��د  و  امل�صرتكة.  امل�صلحة 

قرقا�س حر�س دولة االإمارات على تعزيز ال�صراكة 
مع مملكة ال�صويد واالرتقاء بالعالقات الثنائية 
خمتلف  يف  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة  م�صتويات  اإىل 

املجاالت خا�صة االقت�صادية واال�صتثمارية.

تفاهم بني جامعتي ال�صارقة واإي�صت اأجنليا الربيطانية 

يف روؤي�����ة واح������دة، و���ص��ن�����ص��ع��ى من 
خ������الل ه������ذه ال�������ص���راك���ة الإث�������راء 
اجلامعتني  يف  البحثية  املنظومة 

ال�صارقة على  ال�صكر جلامعة  قدم 
ح�صن اال�صتقبال، واأكد اأن جامعتي 
تت�صاركان  اأجنليا  واإي�صت  ال�صارقة 

من خالل العمل البحثي امل�صرتك 
�صواء  بالطلبة  االه��ت��م��ام  ب��ج��ان��ب 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ب��ك��ال��وري��و���س اأو 

•• ال�صارقة-وام:

ال�����ص��ارق��ة مذكرة  وق��ع��ت ج��ام��ع��ة 
تفاهم مع جامعة اإي�صت اأجنليا يف 

بريطانيا .
وقعها عن جامعة ال�صارقة االأ�صتاذ 
الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير 
الطبية  الكليات  ل�صوؤون  اجلامعة 
وال��ع��ل��وم ال�����ص��ح��ي��ة وع��م��ي��د كلية 
اأجنليا  اإي�صت  الطب، وعن جامعة 
فرن�س  ت�������ص���ارل���ز  ال���ربوف���ي�������ص���ور 
ل�صوؤون  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  كون�صتانت، 
ال�صحية  والعلوم  الطبية  الكليات 
مبقر  وذل��ك  ال��ط��ب،  كلية  وعميد 
املجمع الطبي يف جامعة ال�صارقة.

ورحب الدكتور قتيبة بوفد جامعة 
اإي�صت اأجنليا، وحتدث عن التعاون 
ب��ني اجلامعتني  وال��ف��ع��ال  ال��ق��ائ��م 
منذ عدة �صنوات ، واأكد اأنه بتوقيع 
الطرفان  ���ص��ي��ع��م��ل  امل���ذك���رة  ه����ذه 
لي�صمل جميع  التعاون  زي��ادة  على 
ال�صحية  والعلوم  الطبية  الكليات 

يف جامعة ال�صارقة .
واأ�صاف اأن جامعة ال�صارقة ترحب 
مع  الفعال  التعاون  اأ�صكال  بكافة 
خدمة  بهدف  املرموقة  اجلامعات 
والتعليمية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
العلماء  م��ن  جيل  تخريج  ب��ه��دف 
نظريا  ت��دري��ب��ه��م  مت  وال��ب��اح��ث��ني 
م�صتوى  اأع�����ل�����ى  ع���ل���ى  وع���م���ل���ي���ا 
تنمية  يف  ب����دوره����م  ل��ي�����ص��اه��م��وا 

اأوطانهم بعد التخرج.
ت�صارلز  ال��ربوف��ي�����ص��ور  جانبه  م��ن 

الدرا�صات العليا.
�صيعمل  امل��������ذك��������رة  ومب�������وج�������ب 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ان 
االأن�صطة  خ���الل  م��ن  االأك���ادمي���ي 
والتعاون  وال��ب��ح��ث��ي��ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
يف ح�����ص��ور وت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات، 
والتعاون يف برامج تطوير اأع�صاء 
تبادل  وبرامج  التدري�صية،  الهيئة 
العملي  ال��ت��دري��ب  ب��ه��دف  ال��ط��ب��ة 
ال�صيفية،  ال����������دورات  وح�������ص���ور 
واملواد  العلمية  املن�صورات  وتبادل 
وال���ت���ع���اون يف جمال  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ال�����درا������ص�����ات ال���ع���ل���ي���ا م�����ن خ���الل 
اأك��ادمي��ي��ة م�صرتكة  ب��رام��ج  ط���رح 
امل�صرتك على طلبتها،  واالإ���ص��راف 
ال��ت��ع��اون يف جم���ال و�صع  واأي�����ص��ا 

املناهج وتطويرها.

ام����������ران   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�صية  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اح��م��د، 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج���������������واز   -
)5 3 7 2 1 5 9 1 6 ( 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0543560667

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو / روخيال خاملراد 
اوزبك�صتان     ، كار�صيفا  كيزى 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)FA2551974(  رق����م 

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

    056356566

فقدان ج�از �صفر
احمد  ال�صيد   / امل��دع��و  ف��ق��د 
م�صر   ، اح��م��د  ع��ب��دال�����ص��الم 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )A20677087(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�صرية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان ج�از �صفر
ا�صماعيل  حم��م��د   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ب��ان��واال حممد  ���ص��ارب��ودي��ن  حممد 
�صاربودين بانوال ، الهند اجلن�صية 
 )V1743258( جواز �صفره رقم
ي��ع��رث ع��ل��ي��ه ت�صليمه  ي��رج��ى مم��ن 
مركز  اق��رب  او  الهندية  بال�صفارة 

�صرطة باالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان ج�از �صفر
ف���ق���دت ����ص���ه���ادة اال����ص���ه���م رقم  
  ASMAK1718209
بن  يو�صف  احمد  ملي�س   / با�صم 
ك��ل��ب��ان ب��ن��ى وائ���ل ، ���ص��ادرة من 
 ال�صركة العاملية القاب�صة �س م ع

)ا�صماك( وعددها 1200 �صهم  
االت�صال  ي���ج���ده���ا  م����ن  وع���ل���ى 

بالرقم 0504416602 
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عربي ودويل
 اأوكرانيا ت�صتاأنف عمليات االإجالء عرب ممرات اإن�صانية 

•• كييف-اأ ف ب

اإن�صانية، خ�صو�صا من مدينة  اأعلنت اأوكرانيا  اأم�س الثالثاء ا�صتئناف عمليات اإجالء ال�صكان عرب ثالثة ممرات 
ماريوبول املحا�صرة، بعد تعليقها يوما خ�صية من “ا�صتفزازات” رو�صية.

وقالت نائبة رئي�س الوزراء االأوكراين اإرينا فريي�صت�صوك يف مقطع فيديو ن�صر على تلغرام “مت االتفاق على ثالثة 
ممرات اإن�صانية لليوم«.

اإن�صاء اأول ممر بني ماريوبول وزابوريجيا با�صتخدام �صيارات خا�صة، ومن بريديان�صك حيث  اأنه �صيتم  واأو�صحت 
اأجلي مدنيون يف االأيام ال�صابقة، اإىل زابوريجيا.

و�صيكون املمر الثاين من بلدة ميليتوبول التي حتتلها رو�صيا اإىل زابوريجيا اأي�صا. والثالث ي�صل اإىل زابوريجيا من 
اإنريغودار، وهي منطقة وقعت يف قب�صة القوات الرو�صية حيث توجد حمطة للطاقة النووية.

“ا�صتفزازات”  من  خ�صية  يوما  املدنيني  اإج��الء  عمليات  �صتعّلق  اأنها  االثنني  اأعلنت  االأوكرانية  ال�صلطات  وكانت 
رو�صية. وعادة ما تنظم ممرات اإن�صانية يوميا من املدن االأكرث ت�صررا بالقتال من اأجل ال�صماح باإجالء مدنيني.

بكوفيد يف �صنغهاي، مقابل 3500 يف اليوم ال�صابق.
لكنها  العاملي  امل�صتوى  االأرق��ام منخف�صة على  وُتعد هذه 
ن��ادًرا ما يتجاوز عدد  اإىل ال�صني حيث  بالن�صبة  مرتفعة 
االإ���ص��اب��ات ال��ي��وم��ي��ة اجل��دي��دة امل��ئ��ة م��ن��ذ رب��ي��ع 2020. 
وُفر�س منذ االثنني اإغالق يف الن�صف ال�صرقي للمدينة 
الن�صف  �صيخ�صع  اجل��م��ع��ة  م��ن  واع��ت��ب��اًرا  اأي����ام.  الأرب��ع��ة 
قررت  اإنها  ال�صلطات  وتقول  للعزل.  املدينة  من  الغربي 
االقت�صادي  التاأثري  ب�صبب  مرحلتني  على  اإغ��الق  فر�س 

الذي �صيرتتب على املدينة اإذا ُفر�س اإغالق تام.
وت�صبب اعالن هذا االإجراء م�صاء االأحد يف تدفق ال�صكان 
اإىل متاجر بيع املواد الغذائية للتب�صع يف الن�صف الغربي 

•• �صنغهاي-اأ ف ب

االإ�صابات  ارتفاًعا جديًدا يف عدد  �صنغهاي  اأعلنت مدينة 
فر�صته  ال����ذي  اجل���زئ���ي  االإغ������الق  رغ����م  بكوفيد-19، 
بتدّفق  ت�صببت  وال����ذي  لل�صني  االق��ت�����ص��ادي��ة  العا�صمة 

ع. ال�صكان اإىل املتاجر للتب�صّ
واأ�صبحت هذه املدينة يف االأيام االأخرية بوؤرة ملوجة اإ�صابات 
جديدة باملتحّورة اأوميكرون من فريو�س كورونا التي بداأ 
تقوي�س  اإىل  اأدى  ما  اآذار/م��ار���س  يت�صارع مطلع  تف�صيها 

ا�صرتاتيجية “�صفر كوفيد” التي تتبعها ال�صني.
جديدة  اإ�صابة   4477 الثالثاء  ال�صحة  وزارة  و�صّجلت 

من املدينة حيث �صتبقى املتاجر مفتوحة حتى اخلمي�س. 
وبدت الرفوف يف عدد كبري من املتاجر فارغة.

وقال يانغ وهو متقاعد مل يرغب يف ك�صف ا�صمه الكامل، 
والنا�س  ترتفع  ال�صلع  “اأ�صعار  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
ت�صعر ب��ال��ه��ل��ع«. ع��ل��ى م�����ص��اف��ة اأك����رث م��ن األ��ف��ي ك��ل��م من 
�صرق  �صمال  يف  للعزل  ال�صكان  ماليني  يخ�صع  �صنغهاي، 

ال�صني.
ومقاطعة جيلني الواقعة على احلدود مع كوريا ال�صمالية، 
هي اإحدى املناطق االأكرث ت�صّرًرا جراء الوباء. وقد اأفادت 
و�صائل اإعالم حملية اأنه مت ت�صييد 19 م�صت�صفى موقتا 

فيها يف االأ�صابيع االأخرية.

ا�صتمرار ارتفاع عدد االإ�صابات بك�فيد-19 يف �صنغهاي

اأ���ص��ف��ر ال��غ��زو ال��رو���ص��ي الأوك���ران���ي���ا منذ 
اأكرث من �صهر، وهو اأكرب �صراع اأوروبي 
اأكرث  ف��رار  الثانية،  العاملية  منذ احل��رب 
اخلارج  اإىل  اأوك����راين  مليون   3.8 م��ن 
م�صابني  اأو  ق��ت��ل��ى  االآالف  و����ص���ق���وط 

وت�صبب يف عزلة لالقت�صاد الرو�صي.
اأن  يجب  العقوبات  اإن  زيلين�صكي  وق��ال 
تكون “فعالة وجادة” بالنظر اإىل اأفعال 

رو�صيا حتى االآن.
�صعيفة  العقوبات  كانت حزم  “اإذا  وقال 
كان  اإذا  اأو  ال��ك��اف��ي��ة  ب��ال��ق��وة  تعمل  ال  اأو 
ميكن التحايل عليها، فهي تخلق اإيحاء خطريا للقيادة 
الرو�صية وكاأنها �صيكون من امل�صموح لها موا�صلة فعل 

ما تفعله حاليا.
من  االآالف  اأرواحهم.  هذا  مقابل  االأوكرانيون  »يدفع 

االأرواح«.
�صحنات  على  حظرا  بالفعل  املتحدة  الواليات  فر�صت 
النفط الرو�صية. لكن اأوروبا، وهي اأكرث اعتمادا بكثري 

على الطاقة الرو�صية، كانت اأكرث ترددا.
اإن فر�س مثل  اأوروب���ا،  اقت�صاد يف  اأك��رب  اأملانيا،  وقالت 

هذا احلظر �صيوؤدي اإىل ركود وبطالة وا�صعة النطاق.

•• كييف-رويرتز

فولودميري  االأوك��������راين  ال��رئ��ي�����س  ح���ث 
ت�صديد  على  الغربية  ال���دول  زيلين�صكي 
ي�صمل  مبا  رو�صيا،  �صد  �صريعا  العقوبات 
احلرية  ملو�صكو  تكون  الأال  النفط،  حظر 

يف ت�صعيد ت�صرفاتها حيال بالده.
وقال زيلين�صكي يف كلمته الليلية امل�صورة 
الغ�صب  عليه  ي��ب��دو  وه��و  ل��الأوك��ران��ي��ني 
اأ�صاء التقدير يف العام  اإن الغرب  بو�صوح 

املا�صي بتاأخره يف العقوبات، وهو ما تاله 
الغزو.

االآن  االأرك���ان.  مكتملة  ح��رب  “بداأت  زيلين�صكي  وق��ال 
التلميحات والتحذيرات عن فر�س  العديد من  هناك 
حظر  مثل  �صرامة،  اأك��رث  تكون  اأن  يفرت�س  عقوبات 
اإذا  اأوروب�����ا،  اإىل  ال��رو���ص��ي��ة  النفطية  االإم������دادات  ع��ل��ى 

ا�صتخدمت رو�صيا اأ�صلحة كيماوية«.
االآن مربرا  الرو�صي حتى  فعله اجلي�س  ما  كل  »األي�س 
حلظر النفط؟ األي�صت قنابل الفو�صفور مربرا؟ األي�س 
طاقة  حمطة  ق�صف  اأو  كيمياوي  اإنتاج  من�صاأة  ق�صف 

نووية مربرا؟«

زيلين�صكي: هناك حاجة لت�صديد العق�بات على رو�صيا
ال��ع��ام، طبع هجوم بوتني  ه��ذا  ويف 
يف اأوكرانيا جتمعات اأن�صار فيكتور 
زاي،  ماركي  بيرت  اأورب��ان وخ�صمه 
ال����ذي ي��ع��ت��زم ح��رم��ان��ه م���ن والية 
االنتخابات  ال��ت��وايل يف  على  راب��ع��ة 

الت�صريعية يف 3 اأبريل.
االن��ت��خ��اب��ات م�صبقا  ه���ذه  ب���دت     
“نظام  ح�����ول  ا����ص���ت���ف���ت���اء  وك����اأن����ه����ا 
�صا�صة  وه���و  الوطني”،  ال��ت��ع��اون 
التي  ال�صلطوية  املحافظة  للثورة 
اأوربان منذ �صعوده لل�صلطة  قادها 
االأمر  يبدو  وال��ي��وم،   .2010 ع��ام 
وك����اأن����ه خ���ي���ار ب���ني ت��ر���ص��ي��خ املجر 
ال�صرق  ن��ح��و  ال��غ��رب واالن��ف��ت��اح  يف 
التنفيذية،  ال�صلطة  -مارتينجال 
اأوروبا؟”  اأم  “بوتني  ح����ني  يف 
�صوارع  يف  املعار�صة  الف��ت��ات  ت�����ص��األ 
�صيطرة  حتت  وال�صبب:  بوداب�صت. 
فيد�س، احل��زب احلاكم الأك��رث من 
اأحد ع�صر عاًما، اأ�صبحت بوداب�صت 

امل��م��ي��زي��ن يف  ���ص��رك��اء مو�صكو  اأح���د 
ك��ان ذلك  ل��و  العجوز، حتى  ال��ق��ارة 
االأوروب����ي  االحت����اد  تقوي�س  يعني 
وحلف �صمال االأطل�صي من الداخل. 
واليته،  املنتهية  للزعيم  بالن�صبة 
اخل�صو�س،  وج���ه  ع��ل��ى  جم����ال،  ال 

للتخلي عن الغاز الرو�صي.

حوارات متواطئة
   »ال����ث����ك����ن����ة االأك����������رث �����ص����ع����ادة يف 
احلقبة  يف  اال�صرتاكي”،  املع�صكر 
اأوربان  فيكتور  جمر  ال�صوفياتية، 
لرو�صيا  املثالية  الن�صخة  اليوم  هي 
ف�������الدمي�������ري ب������وت������ني وجت�������ص���ي���د 
كل  �صباح  يف  ال�صلطة.  ل�صخ�صنة 
 7:30 ال�صاعة  يوم جمعة، حوايل 
العامة  االإذاع���������ة  ع���ل���ى  ����ص���ب���اًح���ا، 
املجري  ال��زع��ي��م  ي��ك�����ص��ف  ك�����ص��وت، 
متواطئة.  مقابلة  خ���الل  ر���ص��ائ��ل��ه 
الرو�صي،  ال��رئ��ي�����س  غ�����رار  وع���ل���ى 
مب�صاعدة  “فيكتور”،  ي�������ص���ادر 
ويعتمد  االقت�صاد،  االأوليغار�صية، 
على اإمرباطورية اإعالمية موالية، 
احلكومية  غ��ري  املنظمات  ويو�صم 
وامل��ث��ل��ي��ني، ال��ذي��ن اأ���ص��ب��ح��وا هدًفا 

ال�صتفتاء على “حماية االأ�صرة«.
ي�صيطر  ال��ك��رم��ل��ني،  �صيد  وم��ث��ل     
واليته  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
يتوقف  ال��دول��ة-احل��زب حيث  على 
“بنى  فقط.  �صخ�صه  على  التوازن 
�صخ�صية  دول�����ة  اأورب��������ان  ف��ي��ك��ت��ور 
مبفرده،  ي���ق���رر  ح��ي��ث  و���ص��ل��ط��وي��ة 
اجلميع  ال���وزراء  رئي�س  و�صع  وق��د 
يف جيبه. وقوي ب�صرعّية الناخبني 
ال�صحفي  يعتقد  امل��وايل،  وبحزامه 
اأن����درا�����س دي�����زو، م���ن ات�����س يف جي 
وي��ك��ل��ي، ان ه��زمي��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة لن 
نومينكالتورا  حتطيم  اإىل  ت���وؤدي 

ذلك،  وم��ع  لفيد�س.  االق��ت�����ص��ادي��ة 
ف���اإن اأورب�����ان ه��و م��رك��ز ال��ث��ق��ل اىل 
ال�صيا�صي  البناء  ه��ذا  كل  اأن  درج��ة 

�صينهار بدونه ».
اأورب����ان على     يف م��وط��ن��ه، ي�صرف 
يحابي  كليبتوقراطي  حكم  ن��ظ��ام 
لورينك  ���ص��دي��ق ط��ف��ول��ت��ه،  ب�����ص��دة 
ميزارو�س، الذي كان يعمل فنًيا يف 
جمال التدفئة �صابًقا، واأ�صبح اأحد 

اأغنى الرجال يف البالد. 
املت�صدد  املحافظ  الد�صتور  و�صكل    
الذي مت تبنيه عام 2012، وال�صياج 
 ،2015 ل��ع��ام  للمهاجرين  امل��ان��ع 
ال�صهرة الدولية ل� “فيكتور”، بطل 
به  اأعجب  ال��ذي  املتطرف،  اليمني 
بول�صونارو  وجايري  ترامب  دونالد 
اخلريف  ف��ف��ي  �صالفيني.  وم��ات��ي��و 
اإريك  الفرن�صيان  تناف�س  املا�صي، 
وّد  زمور ومارين لوبان على ك�صب 
اأوربان يف العا�صمة املجرية. وفازت 
مر�صحة التجمع الوطني باجلائزة 
قر�س  على  ح�صلت  حيث  ال��ك��ربى 
بقيمة 10.6 مليون يورو من بنك 

تابع مليزارو�س.
م�صيانًيا،  واأحياًنا  عائلًيا،  اأحياًنا     
يغوي اأوربان “املجريني العاديني”، 
من خالل متجيده لوطن االعماق، 
التي  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  ال���دع���اب���ة  وب������روح 
االأع���م���ال  رواد  وي��ت��ب��ن��ى  ي��ت��ق��ن��ه��ا. 
املقاطعات  يف  االأرا�����ص����ي  وم�����الك 
الذي  فيلك�صوت”،  “رجل  ب��الغ��ة 
متجيد  خ��الل  م��ن  قطيعه  ي�صحر 
االأ�صرة التقليدية بقدر ما ي�صيطن 
بروك�صل،  على  ويتغلب  املعار�صة، 
وي�صوه ج��ورج ���ص��ورو���س، ال��ذي مع 
ذلك مول فيد�س وجزًء من درا�صاته 
... يانو�س ال�صيا�صة، يطالب اأوربان 
كان  بينما  االأوك��ران��ي��ني  با�صتقبال 

 2015 ع�����ام  ال�������ص���وري���ني  ي�������ص���د 
ب���االأ����ص���الك ال�����ص��ائ��ك��ة. وك����ل هذه 
ال��ت��ن��اق�����ص��ات ال مت��ن��ع اأت��ب��اع��ه من 

اتباعه.
“�صردّية فيد�س منا�صبة جًدا     ان 
3 م��الي��ني جمري  2.5 -ح��ت��ى  ل��� 
املحلل  ي�����ص��ري  ال�صكان”،  “ثلث 
اأورب���ان  ت����وروك. ومينحهم  غ��اب��ور 
وحزبه ما يريدون من خالل طرح 
االأ�صلوب  ه����ذا  ف��ي��ه.  ي��ف��ك��رون  م���ا 
درجة  اىل  ال��ع��ام  ال���راي  ي�صتقطب 
ين�صم  اأن  يف  فر�صة  ت��وج��د  ال  اأن���ه 
املعار�صة...  اإىل  فيد�س  من  ناخب 

ال اأحد يهجر ».

و�سعية العجوز احلكيم
يف  ال���ب���ل���دي���ة  االن���ت���خ���اب���ات  اأدت     
هيمنة  ت��اآك��ل  اإىل   2019 اأك��ت��وب��ر 
10 مدن  ُج���ّرد م��ن  ف��ي��د���س، حيث 
البالد،  23 مدينة رئي�صية يف  من 
م��ن��ه��ا ال��ع��ا���ص��م��ة ب��وداب�����ص��ت. وبعد 
ه�����ذه االن���ت���ك���ا����ص���ة، ك���ث���ف اأورب�������ان 
تواجدهم  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  وم��ع�����ص��ك��ره 
االجتماعي.  التوا�صل  مواقع  على 
“فيكتور”  يغمر  ف��ي�����ص��ب��وك،  ع��ل��ى 
م�����ص��رتك��ي��ه ال��ب��ال��غ ع���دده���م 1.2 
بالفيديوهات.  م�����ص��رتك  م��ل��ي��ون 
العديدة  االإع�����الم  و���ص��ائ��ل  وت���ك���رر 
���ا خطاب  اأي�������صً ل��ل��ن��ظ��ام  ال���ت���اب���ع���ة 
واحد،  يوم  يف  التنفيذية.  ال�صلطة 
ام1 خطاب  ال��ع��ام  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ب��ث 
15 مار�س ت�صع  اأورب��ان يف  فيكتور 
م���رات، يف ح��ني ك��ان م��ن ح��ق بيرت 
دقائق  خ��م�����س  ���ص��وى  زاي،  م��ارك��ي 
�صغرية من البث لتقدمي برناجمه 

...
ك��اف��ي��ا ل�صمان  ه���ذا  �صيكون  ه��ل     
فوز رئي�س الوزراء احلايل؟ اأعطته 

املعهد  اأج��راه��ا  ا�صتق�صائية  درا���ص��ة 
نظر”،  “وجهة  للحكومة  امل���وؤي���د 
الت�صويت  ن���واي���ا  م���ن  ب��امل��ائ��ة   49

مقابل 41 باملائة ملناف�صه.
    وخ��وًف��ا م��ن احل��رب يف اأوكرانيا 
امل�����ج�����اورة، ت�����ص��ع��ى االأغ���ل���ب���ي���ة اإىل 
هذا  ويف  واال�����ص����ت����ق����رار.  ال����ه����دوء 
داعية  دور  اأورب��ان  يرجتل  ال�صياق، 
“مطرقة”  م�������ص���ت���ب���ع���دا  ������ص�����الم، 
ودعا  كييف.  و”�صندان”  مو�صكو 
على مل�صقات ر�صمية اإىل “احلفاظ 
ولكن  البالد”.  واأم���ن  ���ص��الم  على 
هذا،  احلكيم  العجوز  موقف  وراء 
خا�صة، احلفاظ  يعتزم “فيكتور”، 
ع���ل���ى زع����ام����ت����ه. و������ص�����ارت االأم������ور 
فيد�س  ينف�صل  ال   “ ج��ي��د.  ب�صكل 
اأورب������ان، ع��ن �صلطته  ع��ن ف��ي��ك��ت��ور 
هو  اأورب��ان  وانت�صاراته.  وجناحاته 
و�صيبقى  م��ن��ازع  ب��ال  اليمني  زع��ي��م 
يرى اأ�صتاذ  كذلك، حتى لو خ�صر”، 
العلوم ال�صيا�صية جابور فودور، اأحد 

“زوار امل�صاء” للزعيم املجري.
   يف الواقع، اتخذ الزعيم املحافظ 
دي�صمرب  يف  احتياطاته.  املتطرف 
“م�صاعدوه”  ج���م���ع   ،2020
املجرية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  ال�������ص���رك���ات 
املوؤ�ص�صات  م���ن  وا���ص��ع��ة  ���ص��ب��ك��ة  يف 
للحفاظ  -ط��ري��ق��ة  “ال�صديقة” 
حال  يف  حتى  حلفائه،  تعبئة  على 
مار�س،   10 يف  اأخ�����رًيا،  ال��ه��زمي��ة. 
اأ�صبحت كاتالني نوفاك، حمميته، 
ي�صمن  مم��ا  للجمهورية،  رئي�صة 
ال�صيطرة  ب��ع�����س  ف��ي��د���س  ل��زع��ي��م 
عام  حتى  التنفيذية  ال�صلطة  على 
بيرت  خ��ل��ع��ه  ل���و  وح���ت���ى   .2027
ماركي زي يف 3 اأبريل، فاإن اأوربان 
ال�صيا�صة  ف���وق  ���ص��ي��ح��وم��ان  وظ��ل��ه 

املجرية لفرتة طويلة قادمة.

ي�سعى لولية رابعة على التوايل

فيكت�ر اأوربان, فالدميري ب�تني املجري...!
الأوفر حظا خلالفة نف�سه يف 3 اأبريل، بنى رئي�س الوزراء نظاًما م�ستوحى من �سيد الكرملني

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• جوزيف فاكال

   يحدث اأن يكون ل�صخ�صني وجهات نظر متعار�صة 
جذرًيا وكالهما على حق.

   �صتقولون يل: عادي، لكل �صخ�س احلق يف اإبداء 
راأيه.

اإنني  متناق�صني.  راأي���ني  ع��ن  اأحت���دث  ال  لكني     
ت�صتندان  مو�صوعيتني،  حقيقتني  ع��ن  اأحت����دث 
اإىل الوقائع نف�صها، ولكن توؤديان اإىل ا�صتنتاجات 

معاك�صة.
   كيف يكون هذا ال�صيء ممكنا؟

غ�صب
    خذوا اجلدل الدائر حول اأوكرانيا.

   م���ن ن���اح���ي���ة، ه���ن���اك م���ن ي���ق���ول: ن���ع���م، بوتني 
بعقالنية،  تف�صريه  مي��ك��ن  غ���زوه  ل��ك��ن  ���ص��ل��ط��وي، 

وتتحّمل الدول الغربية م�صوؤولية كبرية.
�صقوط  م��ن  اال�صتفادة  اأراد  الناتو  اإن  يقولون     
اإىل احلدود  ب��ي��ادق��ه  ب��دف��ع  ال�����ص��وف��ي��ات��ي  االحت����اد 

الرو�صية.
للناتو  �صبق  الأوك��ران��ي��ا،  الناتو  اأذرع  فتح  وقبل     
كانت  التي  ال�صرقية،  اأوروب���ا  دول  جميع  دم��ج  ان 
تدور يف فلك االحتاد ال�صوفياتي، ودول البلطيق، 

اجلمهوريات ال�صوفياتية ال�صابقة.
   ودمج اأوكرانيا هو اال�صتفزاز الذي اأفا�س الكاأ�س. 
وكان بوتني قد حذر من اأنه لن ي�صمح بذلك على 

االإطالق.
   لقد مت ا�صتفزاز الدب واإثارة غ�صبه.

   تخيلوا رد فعل الواليات املتحدة، كما يقولون، اإذا 
اأرادت كندا اأو املك�صيك االن�صمام اإىل األد اأعدائها.

     لنطلق على هذا املع�صكر مع�صكر غالة الواقعيني: 
فقط توازن القوى وامل�صالح واجلغرافيا ال�صيا�صية 

هو الذي يهم.

    يقول اجلانب االآخر: اإذا كنا جادين يف االدعاء 
باأن اأوكرانيا دولة ذات �صيادة، فاإن لها كل احلق يف 

اختيار امل�صتقبل الذي تريده لنف�صها.
    ولي�س لرو�صيا، �صواء �صاءت ذلك اأم اأبت، احلق 
يف اأن متلي على جريانها ما ميكنهم اأو ال ميكنهم 

فعله.
    اأن ت�صّمم م�صتقبل االآخرين، هو اإمربيالية.

    ولن�صمي هذا املع�صكر مع�صكر املبادئ.
   هنا، ال تقّولوين ما مل اأقله: اإن غالة الواقعيني 

ال يدافعون عن بوتني.
اإنهم ي�صرحون �صلوكه، وهذا لي�س املعنى نف�صه     
اأن ن��ت��ف��اج��اأ. ل��ق��د �صعر  ، وي��ق��ول��ون: م��ن اخل��ط��اأ 
بالتهديد، وكان رد فعله بالطريقة الوحيدة التي 
ي��ع��رف��ه��ا، م��ث��ل ح��ي��وان يف ال��غ��اب��ة ي��ه��اج��م متنزًها 

طائ�صا.
   اأال يقول املثل ال تقف يف طريق االأ�صبال واأمهم؟

   من على حق؟
   املع�صكر الواقعي واملع�صكر املبدئي كالهما على 
معاك�صة  ا�صتنتاجات  اإىل  يتو�صالن  لكنهما  ح��ق، 

الأنهما ي�صكنان عوامل عقلية خمتلفة.
وي�صتخدمان   ... نف�صها  املوجة  يعزفان على     ال 

الكلمات نف�صها ، لكن ال يتحدثان اللغة نف�صها .
وك��ل موقف يدافع  ال�صم...  اإن��ه مطابق حل��وار    

عن نف�صه.
مرونة

   ب��ال��ط��ب��ع، يف ال���وق���ائ���ع، ���ص��ي��ك��ون ال���ع���امل بدون 
مبادئ غابة، والعامل القائم فقط على املبادئ هو 

يوتوبيا.
   بعد قويل هذا، يف الواقع، من باإمكانه اأن يعّقل 
اأوكرانيا  لكن  ال�����ص��ني...  �صوى  يوجد  ال  ب��وت��ني؟ 

�صت�صطر اإىل قبول تنازالت موؤملة.
ترجمة خرية ال�صيباين

اأوكرانيا: املبادئ وامل�صالح...!

* اأ�صتاذ يف مدر�صة الدرا�صات العليا التجارية مونرتيال حيث يقوم بتدري�س علم االجتماع 
و”عام يف اإ�صبانيا«.  واالإدارة. من موؤلفاته: “تراجع الفيدرالية الكندية”، 

جمهر 
الأحداث

هل يطيح بيرت ماركي زاي بالقي�صر اوربان؟فيكتور اوربان نحو والية رابعة

حتى ل� هزمه ماركي زي, �صيظل اأوربان وظله
    يف 15 مار�س من كل  يح�مان ف�ق ال�صيا�صة املجرية لفرتة ط�يلة قادمة

عام، يتزّين املجريون 
ـــارات حــمــراء  ـــس ـــ� ب
وخ�سراء.  وبي�ساء 
الـــعـــيـــد  هــــــــذا  يف 
حتتفل  ـــوطـــنـــي،  ال
بانتفا�سة  املـــجـــر 
�سد   1849-1848
حــكــم هــابــ�ــســبــورغ. 
الثورة  فيينا  قمعت 
الـــــــربجـــــــوازيـــــــة 
اجلي�س  مبــ�ــســاعــدة 

القي�سري ملو�سكو.

•• الفجر -جويل ليبافو�س 
ترجمة خرية ال�صيباين

حتليل

موافقة كييف على احلياد ال�سيا�سي ي�سكل اأ�سا�سًا لتفاق �سالم 

حياد اأوكرانيا حلل النزاع... ال�صياطني تكمن يف التفا�صيل
•• عوا�صم-وكاالت

تطرق االأ�صتاذ املتميز يف كلية الدرا�صات الدولية املتقدمة بجامعة 
اأ�صاروا  جونز هوبكينز هال براندز اإىل روؤية بع�س املحللني الذين 
اإىل اأن موافقة اأوكرانيا على احلياد ال�صيا�صي �صي�صكل اأ�صا�صاً التفاق 

�صالم مع رو�صيا.
اأي  تفا�صيل  يكمن يف  ال�صيطان  اأن  بلومربغ  �صبكة  براندز يف  كتب 
اتفاق، ويف احلالة هذه، اإن التفا�صيل �صيطانية بالفعل. فالتحييد 
الرئي�س  عند  مقيتاً  اأم��راً  �صيكون  اأوكرانيا  من  مقبولة  اأ�ص�س  على 
اأ�ص�س  على  حيادية  ت�صوية  اأن  حني  يف  بوتني،  فالدميري  الرو�صي 

مقبولة من بوتني �صتكون حكماً باالإعدام الأوكرانيا م�صتقلة.
�صغرية  دول  على  اخلالفات  حلل  باجلاذبية  التحييد  متتع  لطاملا 
ذات مواقع ا�صرتاتيجية. �صمن حياد بلجيكا الوليدة بعد معاهدة 
يف  اأمل��ان��ي��ا  تنتهكها  اأن  قبل   ،1839 يف  بلندن  االأط����راف  م��ت��ع��ددة 
على  بقيود  فنلندا  قبلت  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية  احل���رب  بعد   .1914

�صيا�صتها اخلارجية لتفادي االندماج الكامل يف الكتلة ال�صوفياتية. 
يف اخلم�صينات، ُحيدت النم�صا يف �صفقة اإبان احلرب الباردة. مالت 
النم�صا وفنلندا الحقاً، بهدوء اأحياناً، اإىل الغرب اأكرث من ال�صرق. 

لكنهما مل تن�صما اإىل اأي حلف �صطر اأوروبا اإىل اثنتني.
اأن التحييد قد يبدو منطقياً الأوكرانيا، رمبا يكون  اأ�صاف براندز 
الر�صمي  احلياد  مقابل  احل��رب  مبوجبه  بوتني  ينهي  اتفاق  هناك 
القرم،  على  رو�صيا  ب�صيادة  كييف  اع���رتاف  جانب  اإىل  الأوك��ران��ي��ا، 

ودونبا�س.
قبل  رو�صيا  عليها  �صيطرت  التي  االأرا���ص��ي  ع��ن  التنازل  يكون  ق��د 
ي�صرتجع  لن  اأن��ه  يعلم  زيلين�صكي  اأن  يفرت�س  ممكناً،  اأم��راً  النزاع 

القرم اأو دونبا�س يف اأي وقت قريب.
باإمكان الديبلوما�صيني �صياغة لغة خالقة تعرتف ب�صيطرة رو�صية 
على هذه املناطق دون اإجبار اأوكرانيا على االعرتاف ر�صمياً ب�صيادة 

مو�صكو عليها. لكن امل�صكلة احلقيقية يف الروؤى املت�صاربة للحياد.
ح��ني ي��ت��ح��دث ب��وت��ني ع��ن احل��ي��اد، ف��ه��و ال ي�صري ف��ق��ط اإىل و�صع 

اأوكرانيا مع االأحالف. هو يت�صور اأوكرانيا �صعيفة جداً ومنزوعة 
ال�صالح ب�صكل ال ميكنها الدفاع عن نف�صها، ح�صب الكاتب.

اقرتح املفاو�صون الرو�س اأال يتخطى تعداد اجلي�س االأوكراين 50 
األفاً، ما ميثل جزءاً �صغرياً من حجمه احلايل. اإن تنازالت مماثلة 
قد توؤدي على االأرجح اإىل تدمري اأوكرانيا امل�صتقلة عو�س احلفاظ 
اأن  �صيخ�صى  دائ��م  ب�صكل  و�صعيفاً  ال�صالح  م��ن��زوع  ب��ل��داً  اإن  عليها. 
يحاول بوتني جمدداً غزو كل اأوكرانيا حني ي�صبح التوقيت منا�صباً. 
والظروف التي �صيقبل فيها زيلين�صكي اتفاقاً مماثاًل �صتكون رهيبة 

على اأوكرانيا بحيث لن ي�صعر بوتني بحاجة كبرية اإىل التفاو�س.
االأوك��راين قاباًل للحياة  وفقاً لرباندز، حتى يكون م�صروع احلياد 
�صتتمكن  اأواًل،  ب��وت��ني.  يكرههما  ���ص��رط��ني  اأح���د  االأم����ر  �صيتطلب 
اأوكرانيا من الدفاع عن حيادها اإذا ت�صلحت ب�صكل كبري لتواجه اأي 
جي�س غاز كما تواجه اليوم قوات بوتني. وهذا يعني اإما بناء جممع 
�صناعي ع�صكري اأوكراين اأكرث تطوراً اأو احل�صول على الكثري من 

االأ�صلحة املتطورة، وكذلك التمويل والتدريب من الغرب.
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عربي ودويل

اإثر   اأعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية اأن طيارا ُقتل بينما جنا زميله 
حتطم طائرته املقاتلة من نوع “ميغ 29” خالل “مهمة تدريبية” 
يف وهران بغرب البالد. وذكر بيان الوزارة على موقعها االلكرتوين 
اأن احلادث وقع “ب�صبب خلل تقني بعد اإقالع الطائرة مبا�صرة من 
“قائد الطائرة  يف وه��ران. واأ�صار اإىل ان  القاعدة اجلوية بو�صفر” 
احلادث  ه��ذا  اأ�صفر  ولالأ�صف  اأن��ه  “اإال  القفز،  من  متكنا  وم�صاعده 
الع�صكري  بامل�صت�صفى  ال��ط��اه��ر  مبخوت  ب��ن  ال��رائ��د  ا�صت�صهاد  ع��ن 
اجل��ه��وي اجلامعي ب��وه��ران م��ت��اأث��را ب��ج��روح��ه«. واأ���ص��اف ان رئي�س 
“امر بفتح حتقيق ملعرفة  اأركان اجلي�س الفريق ال�صعيد �صنقريحة 
اأ�صباب ومالب�صات احلادث«. وقد وقعت حوادث جوية عدة ملروحيات 
وطائرات مدنية وع�صكرية يف ال�صنوات االأخرية يف اجلزائر. يف كانون 
2020 ُقتل ثالثة �صباط يف البحرية اجلزائرية  االأول/ دي�صمرب 
يف حادث حتطم مروحية قبالة تيبازة قرب اجلزائر العا�صمة. ويف 
ع�صكرية  طائرة  حتطمت  نف�صها   ال�صنة  من  الثاين/يناير  كانون 
مقاتلة خالل طلعة تدريبية ليلية يف �صرق البالد ما اأدى اإىل مقتل 
طياريها االثنني. واأ�صفر حادثا مروحيتني ع�صكريتني يف اأيار/مايو 
اأ�صواأ  وتعود  اأ�صخا�س.  خم�صة  مقتل  عن   2017 وحزيران/يونيو 
حتطمت  عندما   2018 ني�صان/اأبريل  اإىل  حديثة  ج��وي��ة  ك��ارث��ة 
اإقالعها  بعيد  اإليو�صن-76  طراز  من  رو�صية  ع�صكرية  نقل  طائرة 
من قاعدة بوفاريك يف جنوب اجلزائر العا�صمة، ما اأ�صفر عن مقتل 

257 �صخ�صا معظمهم من اجلنود واأفراد عائالتهم.
 
 

القوات  اأّن  مونا�صتري�صكي  ديني�س  االأوك��راين  الداخلية  وزي��ر  اأعلن 
الغربية  ال�صمالية  ال�صاحية  اإرب����ني،  ب��ل��دة  “حّررت”  االأوك��ران��ي��ة 
يف  مونا�صتري�صكي  وق���ال  ال��رو���ص��ي��ة.  ال��ق��وات  م��ن  كييف،  للعا�صمة 
القوات  بالتوازي:  التايل  يجري  احلقيقة،  “يف  متلفزة  ت�صريحات 
ال�صوارع  مت�صيط  ف���وراً  وي��ج��ري  تتقّدم  وال�صرطة  تتقّدم  امل�صّلحة 
ب�صكل كامل.. لذلك، فاإّن البلدة حتّررت االآن، لكن ما زال التواجد 
الرئي�س  قال  االثنني  م�صاء  بّثت  ر�صالة م�صّورة  فيها خطرياً«. ويف 
“املحتّلني ُيطردون من اإربني،  اإّن  االأوكراين فولودميري زيلين�صكي 
اأم��ن يف  ال�صابق الأوان��ه احلديث عن  ُيطردون من كييف. لكن، من 
هذا اجلزء من منطقتنا. املعارك م�صتمرة. القوات الرو�صية ت�صيطر 
واأ�صاف  ب�صرية«.  وق��وى  م��وارد  ولديها  كييف،  منطقة  �صمال  على 
ت�صرينيغيف و�صومي وخاركيف ودونبا�س ويف جنوب  اأّنه يف مناطق 
موؤّكداً  اأوكرانيا “ال يزال الو�صع اأينما كان متوّتراً و�صعباً للغاية”، 
اأّن “القوات الرو�صية مل ت�صمح” باإقامة اأّي “ممّر اإن�صاين” االثنني. 
ودارت معارك اأخرى يف مناطق عّدة حول العا�صمة االثنني. وقالت 
“العدو  اإّن  االأوك����راين  للتلفزيون  ماليار  غانا  ال��دف��اع  وزي��ر  نائبة 
عن  “الدفاع  اأّن  م��وؤّك��دة  الطرق”،  واإغ���الق  كييف  اخ��رتاق  يحاول 

كييف” م�صتمّر.

امل�صتقبلية املحدقة مبا  اإدارة الرئي�س جو بايدن التحديات  مل تخف 
وحتديدا تلك املتمثلة  ي�صميه البنتاغون “مناف�صة القوى العظمى”، 
بال�صني ورو�صيا ب�صكل اأ�صا�صي. ومع ارتفاع املوازنة الدفاعية بن�صبة 8 
يف املئة مقارنة مع تلك التي ُر�صدت العام اجلاري، طلبت وزارة الدفاع 
من  دوالر  مليار   133 ر���ص��د  املقبلة  لل�صنة  اإنفاقها  يف  االأم��ريك��ي��ة 
امل�صرّية، وحتديدا  الع�صكرية  ال�صناعات  لتطوير  ملياراً،   773 اأ�صل 
الطائرات امل�صغلة عن بعد واأي�صا اجليل اجلديد منها، وهي طائرات 
امل�صتقلة املربجمة لتنفيذ مهمة ع�صكرية حمددة والتي قد  ال��درون 
البنتاغون  يف  مل�صوؤول  ووفقا  ال��ق��دم.  ك��رة  وزنتها  حجمها  يتجاوز  ال 
فاإن القادة الع�صكريني االأمريكيني  حتدث اإىل “�صكاي نيوز عربية”، 
اأدركوا يف االأعوام الع�صرين املا�صية اأن م�صتقبل احلروب �صتكون رهن 
قوة  اأو  طيار  مبهارة  املرتبطة  وغري  امل�صرّية  ال�صناعية  التكنولوجيا 
ب�صمت  الهدف  عمق  بلوغ  على  ق��ادرة  �صتكون  التي  تلك  اإمن��ا  جوية، 
اأوكرانيا،  يف  للحرب  االأول��ي��ة  النتائج  اأن  امل�����ص��وؤول،  ويتابع  وب�صرعة. 
بالقوات  واأ�صّرت  املعركة  ح�صابات  غرّيت  امل�صرية  الطائرات  اأن  اأثبت 
اأ�صا�صية ويعني بها طائرات الدرون  اأن تقنياتها كانت  الرو�صية، رغم 
احل�صود  ق�صف  م��ن  متكنت  وال��ت��ي  “بريقدار”  ب���  املعروفة  الرتكية 
اأعوام على  املتحدة تعمل منذ  اإن الواليات  امل�صوؤول  الرو�صية. ويقول 
اأجهزة  جتنب  على  وق���ادرة  لل�صوت  خ��ارق��ة  م�صرّية  ط��ائ��رات  تطوير 
�صبيهة  لت�صري  املبكر،  االإن����ذار  واأن��ظ��م��ة  وال����رادار  وال��ر���ص��د  التعقب 

باجليل اخلام�س من املقاتالت احلربية االأمريكية كال� “اأف-35”.

عوا�صم

اجلزائر

كييف

وا�صنطن

 قا�س اأمريكي يرجح انتهاك ترامب للقان�ن 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

ال�صابق دونالد  الرئي�س  اأن يكون  املرّجح”  “من  اأنه  اأمريكي  اعترب قا�س 
االنتخابات  نتيجة  اإب��ط��ال  اإىل  ال�صعي  ع��رب  ال��ق��ان��ون  انتهك  ق��د  ت��رام��ب 
فيها  وف���از   2020 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�صرين  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الرئا�صية 

الدميوقراطي جو بايدن.
على �صعيد اآخر، ُيفرت�س اأن ميثل �صهر ترامب وم�صت�صاره جاريد كو�صرن 
الهجوم على  برملانية حتقق يف  اأم���ام جلنة  االأ���ص��ب��وع  ه��ذا  االن��رتن��ت  ع��رب 
الكونغر�س الذي وقع يف ال�صاد�س من كانون الثاين/يناير 2021، بح�صب 

و�صائل اإعالم اأمريكية.
مقّر  الكابيتول  مبنى  ت��رام��ب  اأن�صار  م��ن  االآالف  هاجم  ال��ي��وم،  ذل��ك  ويف 
ال�صلطة الت�صريعية، واأثاروا الفو�صى وت�صببوا بعرقلة امل�صادقة على نتيجة 

االنتخابات الرئا�صية على مدى �صاعات.
اأي  منف�صل،  ملف  يف  قّدمه  ال��ذي  كارتر  ديفيد  القا�صي  راأي  ل��دى  لي�س 
التي  العدل  وزارة  على  �صغًطا  ميثل  اأن��ه  اإال  ترامب،  على  ق�صائية  تبعات 

تتمتع وحدها ب�صالحية حتميل ترامب م�صوؤولية الهجوم.
واأو�صح القا�صي كارتر اأن “املحكمة تعترب اأنه من املرّجح اأن يكون الرئي�س 
كانون   6 يف  الكونغر�س  جل�صة  عرقلة  الف�صاد،  طريق  ع��ن  ح��اول  ت��رام��ب 

الثاين/يناير 2021«.

بلينكن: »جّربنا هذه التكتيكات يف املا�سي اإل اأنها مل تنجح«     

»تغيري االأنظمة« ا�صرتاتيجية مل تعد تريد ال�اليات املتحدة تكرارها 

برزاين: كرد�ستان يواجه مقاومة اإيرانية لتطوير القطاع 

الغاز وراء الق�صف االإيراين العنيف على اأربيل

بينيت ي�ؤجل زيارته اإىل الهند بعد اإ�صابته بك�فيد-19  رو�صيا:القدرات الع�صكرية االأوكرانية تراجعت ب�صكل خطري 
اإن رو�صيا لن تلجاأ  با�صم الكرملني دميرتي بي�صكوف 
“تهديد  اإال يف حالة كان هناك  النووية  االأ�صلحة  اإىل 

وجود” لبالده، ال ب�صبب النزاع احلايل مع اأوكرانيا.
نتيجة  “اأي  بي.بي.اإ�س  مقابلة مع  بي�صكوف يف  وق��ال 
للعملية )يف اأوكرانيا(، بالطبع لي�صت �صببا ال�صتخدام 
اأم��ن��ي ين�س بو�صوح  م��ف��ه��وم  ل��دي��ن��ا  ن�����ووي...  ���ص��الح 
�صديد على اأنه عندما يكون هناك فقط تهديد لوجود 

الدولة.
بالفعل،  و�صن�صتخدم  ا���ص��ت��خ��دام،  “ميكننا  واأ����ص���اف: 
االأ���ص��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ل��ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��د لوجود 

بلدنا«.

 •• مو�صكو-رويرتز

ق���ال وزي���ر ال��دف��اع ال��رو���ص��ي ���ص��ريج��ي ���ص��وي��ج��و  اأم�س 
تراجعت  االأوكرانية  الع�صكرية  ال��ق��درات  اإن  الثالثاء 
املهام  ا�صتكملت  رو�صيا  اأن  على  م�صددا  خطري  ب�صكل 
الرئي�صية للمرحلة االأوىل من العملية الع�صكرية التي 

تنفذها يف اأوكرانيا.
وحذر �صويجو خالل حديثه اإىل م�صوؤولني يف اجتماع 
املنا�صب  بال�صكل  �صرتد  رو�صيا  اأن  من  التلفزيون  بثه 
بطائرات  اأوك���ران���ي���ا  االأط��ل�����ص��ي  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  زود  اإذا 
ومنظومات دفاع جوي. من جهة اخرى، قال املتحدث 

اأ�صباب  ب��دون حتديد  لها الح��ق��اً،  موعد جديد 
ن��ف��ت��ايل بينيت  اإ����ص���اب���ة  وت����اأك����دت  ال���ت���اأج���ي���ل. 
للقائه  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  االث��ن��ني، يف  بكوفيد-19 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي اأن��ت��وين بلينكن يف 
القد�س. وقال مكتبه يف بيان اإن “رئي�س الوزراء 
املقررة  مهامه  ت��اأدي��ة  و�صيوا�صل  جيدة  بحالة 
م��ن امل��ن��زل«. ك��ذل��ك اأع��ل��ن مكتب وزي���ر الدفاع 
بيني غانت�س الذي كان من املقرر اأي�صاً اأن يزور 
ال�صناعة  زبائن  اأحد  الهند، وهي  االأ�صبوع  هذا 
تاأجيل  الرئي�صيني،  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  الع�صكرية 

زيارته.

•• القد�س-اأ ف ب

بينيت  االإ�صرائيلي نفتايل  ال��وزراء  اأعلن رئي�س 
االأ�صبوع  نهاية  الهند  اإىل  املقررة  زيارته  اإرج��اء 

بعدما تاأكدت اإ�صابته بكوفيد-19.
يف  ال�صبت  م�صاء  اإ�صرائيل  �صيغادر  بينيت  وك��ان 
زيارة ت�صتغرق ثالثة اأيام اإىل الهند، وهي دولة 
مقّربة من الدولة العربية، حيث كان من املقرر 

اأن يلتقي بنظريه ناريندرا مودي.
لكن مكتبه اأ�صار �صباح الثالثاء اإىل اأن “رحلته 
عن  االإع����الن  �صيتم  واأن���ه  تاأّجلت”  الهند  اإىل 

••وا�صنطن-اأ ف ب

ت�����ص��دد ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى اأنها 

النظام”  “تغيري  اإىل  ت�����ص��ع��ى  ال 
باأن  يك�صف  ت��و���ص��ي��ح  يف  رو���ص��ي��ا،  يف 
يف  رائجة  كانت  التي  اال�صرتاتيجية 
اأو�صاط املحافظني اجلدد  املا�صي يف 
للجدل  م��ث��رية  ق�صية  اإىل  حت��ّول��ت 
بعد جتارب �صلبية يف كل من العراق 

واأفغان�صتان وليبيا.
بايدن  االأمريكي جو  الرئي�س  واأث��ار 
���ص��ج��ة ال�����ص��ب��ت ع��ن��دم��ا اأف�����اد خالل 
ال����رو�����ص����ي خطاب عاطفي يف وار�صو باأن نظريه 

ال�صلطة”.  يف  ال��ب��ق��اء  ميكنه  “ال  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
و�صارع البيت االأبي�س للتقليل من اأهمية العبارة التي 
م�صددا  م�صبقا،  املكتوبة  الت�صريحات  �صمن  تكن  مل 
على اأن الرئي�س مل يكن يتحّدث عن تغيري النظام يف 

مو�صكو.
االثنني،  ت�صريحه  ع��ن  ال��رتاج��ع  رف�����س  ب��اي��دن  لكن 
“غ�صب ي�صعر به  اأنه كان يعرّب عن  اإىل  اإ�صارته  رغم 
من الناحية االأخالقية” ال �صيا�صة لالإطاحة ببوتني.

لكن يبدو اأن حتى التلميح اإىل تكتيك من هذا النوع 
يعد �صمن املحظورات يف وا�صنطن.

كريب�س  �صاره  كورنيل”  “جامعة  يف  اال�صتاذة  وقالت 
اأنه  اإذ  النظام مغريا  يبدو تغيري  “قد  بر�س  لفران�س 
يزيح �صخ�صا مرتبطا ب�صيا�صات ال تروقنا.. لكن ذلك 

يوؤدي دائما تقريبا اإىل عدم ا�صتقرار«.
وحّول وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين بلينكن رف�س 
تغيري النظام اإىل مبداأ اأ�صا�صي يف نهجه الدبلوما�صي، 
“الرتويج  ع���دم   2021 اآذار/م����ار�����س  م��ن��ذ  م��ت��ع��ّه��دا 
اأو من  للدميوقراطية عرب تدّخالت ع�صكرية مكلفة 

••اأربيل-وكاالت

قال رئي�س وزراء اإقليم كرد�صتان العراق 
م�صرور برزاين  اأم�س الثالثاء اإن تطوير 
قطاع النفط والغاز يف االإقليم الواقع يف 
ي��ك��ون يف م�صلحة  ال  ق��د  ال��ع��راق  �صمال 

اإيران املنتجة للطاقة.
واأ�صاف اأن الهجمات التي وقعت موؤخرا على اأربيل عا�صمة 
االإقليم واالإجراءات القانونية للحكومة االحتادية توؤكد اأن 

هناك مقاومة للتطوير يف املنطقة الغنية بالطاقة.
الإقليم  وليدة  خطة  اإن  واأت���راك  عراقيون  م�صوؤولون  وق��ال 
مب�صاعدة  بالغاز  واأوروب����ا  تركيا  لتزويد  ال��ع��راق  كرد�صتان 
اإ���ص��رائ��ي��ل ت��ع��د ج����زءاً مم��ا اأغ�����ص��ب اإي�����ران ودف��ع��ه��ا لق�صف 

العا�صمة الكردية اأربيل ب�صواريخ بالي�صتية هذا ال�صهر.
اأربيل  على  )اآذار(  م��ار���س   13 وق��ع يف  ال��ذي  الهجوم  وك��ان 
مبثابة �صدمة للم�صوؤولني يف جميع اأنحاء املنطقة ل�صرا�صته، 
وكان هجوماً معلناً نادراً من قبل احلر�س الثوري االإيراين. 
“مراكز  اأ�صاب  الهجوم  اإن  االإي��راين  الثوري  احلر�س  وق��ال 
ا�صرتاتيجية” اإ�صرائيلية يف اأربيل وكان رداً على غارة جوية 

�صنتها اإ�صرائيل وقتلت اثنني من اأع�صائها يف �صوريا.
ال��ع��دي��د م���ن امل�صوؤولني  اأث�����ار ح���رية  ال���ه���دف  ل��ك��ن اخ��ت��ي��ار 

واملحللني.
اأعمال  رجل  منزل  ع�صر  االثنى  ال�صواريخ  معظم  واأ�صابت 
اإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان املتمتع  ك���ردي يعمل يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة يف 

باحلكم الذاتي.
وقال م�صوؤولون عراقيون واأتراك حتدثوا اإىل رويرتز ب�صرط 
اأن  اإن��ه��م يعتقدون  االأ���ص��ب��وع  ه��ذا  ع��ن هويتهم  الك�صف  ع��دم 
الهجوم كان مبثابة ر�صالة متعددة اجلوانب حللفاء الواليات 
املتحدة يف املنطقة، غري اأن الدافع الرئي�صي كان خطة ل�صخ 

الغاز الكردي اإىل تركيا واأوروبا مب�صاركة اإ�صرائيل.
وقال م�صوؤول اأمني عراقي “كان هناك اجتماعان يف االآونة 
االإ�صرائيليني  واملتخ�ص�صني  الطاقة  م�صوؤويل  بني  االأخ��رية 
اإىل  كرد�صتان  غ��از  �صحن  ملناق�صة  الفيال  يف  واالأم��ري��ك��ي��ني 

تركيا عرب خط اأنابيب جديد«.
ومل ترد بعد وزارة اخلارجية االإيرانية وال احلر�س الثوري 
اإيراين  اأمني  م�صوؤول  واأبلغ  للتعليق.  طلبات  على  االإي��راين 
االأغرا�س  متعددة  “ر�صالة  ك��ان  الهجوم  ب��اأن  روي��رتز  كبري 
اإليهم يف كيفية  لكثري من النا�س واجلماعات. واالأمر يعود 
تف�صريه. واأيا كان ما تخطط له اإ�صرائيل، من قطاع الطاقة 

اإىل الزراعة، فهو لن يتحقق«.

جورج  اجلمهوري  و�صل  عندما  ال��ع��راق«.  يف  ال�صلطة 
اأحاط   ،2001 ع��ام  االأبي�س  البيت  اإىل  االب��ن  بو�س 
و�صفوا   -- اجل��دد  املحافظني  من  ب�صخ�صيات  نف�صه 
التدّخالت  ع��ودة  ب��اأن  اعتربوا  احل��رب  ب�صقور  اأحيانا 
االأم��ريك��ي��ة ه��ي ال��ط��ري��ق��ة امل��ث��ل��ى ل��ل��رتوي��ج للنموذج 

الدميوقراطي.
وما  التحّول.  اأيلول/�صبتمرب   11 اعتداءات  و�صّرعت 
لبثت “احلرب على االإرهاب” اأن اأدت اإىل �صقوط نظام 

طالبان يف اأفغان�صتان.
ب�صاأن  اأقوالها  وا�صنطن  ج�ّصدت  ق�صرية،  فرتة  وبعد 
�صدام ح�صني اإىل اأفعال يف حرب العراق عام 2003، 
اأ�صلحة  باإخفاء  خطاأ  اّتهمته  بعدما  به  االإطاحة  عرب 

دمار �صامل.
وا�صنطن  لتدخل  الر�صمي  الهدف  فكان  ليبيا،  اأما يف 
املتمّردين  حماية   2011 عام  االأوروبيني  وحلفاءها 
ال���ذي���ن ح��م��ل��وا ال�����ص��الح ���ص��د م��ع��م��ر ال���ق���ذايف خالل 
يف  املهمة  متديد  مت  لكن  العربي.  الربيع  انتفا�صات 

الواقع اإىل اأن قتل الدكتاتور الليبي.
وبدا اأن الهدف االأ�صا�صي املتمّثل باإ�صقاط االأنظمة يف 

اأفغان�صتان والعراق وليبيا حتقق �صريعا.

خالل حماولة االإطاحة باأنظمة ا�صتبدادية بالقوة«.
وقال “جّربنا هذه التكتيكات يف املا�صي. ومهما كانت 

عن ح�صن نية، اإال اأنها مل تنجح«.
اخلارجية  املتحدة  الواليات  �صيا�صة  تاريخ  اأن  ويذكر 
م��ل��يء مب��ح��اوالت م��ن ه��ذا ال��ن��وع -- ���ص��واء ���ص��ّري��ة اأو 
علنية، ناجحة اأم ال -- حلل اأزمة عرب ا�صتبدال قادة 

بلد خ�صم.
اأمريكا الالتينية عندما لعبت  اأول م��ّرة يف  مت االأم��ر 
احلرب  خالل  حتديدا  املركزية،  اال�صتخبارات  وكالة 
لالإطاحة  تهدف  ع�صكرية  انقالبات  يف  دورا  ال��ب��اردة، 

بروؤ�صاء ي�صاريني.
لكن ا�صرتاتيجية تغيري النظام مل تختِف مع “ال�صتار 
احلديدي” اإذ بداأت الواليات املتحدة التي باتت القوة 
العظمى الوحيدة على م�صتوى العامل والواثقة باأنها 
ال مت�س، فر�س �صلطتها ب�صكل اأكرث عالنية مع دخول 

القرن الواحد والع�صرين.
عليه  وّق���ع  للكونغر�س  ن�����س  يف  ج���اء   ،1998 وع���ام 
قانونا  لي�صبح  كلينتون  بيل  الدميوقراطي  الرئي�س 
جهود  تدعم  اأن  املتحدة  ال��والي��ات  �صيا�صة  “على  اأن 
اإزاح������ة ال��ن��ظ��ام ال�����ذي ي���رتاأ����ص���ه ����ص���ّدام ح�����ص��ني من 

اأي اجتماعات مع م�صوؤولني  العراق نيغريفان بارزاين عقد 
اأم��ري��ك��ي��ني واإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني مل��ن��اق�����ص��ة خ��ط اأن��اب��ي��ب يف منزل 
اأو  ع�صكري  اإ�صرائيلي  وج��ود  اأي  االأك��راد  وينفي  الربزجني. 

ر�صمي على اأرا�صيهم.
يف  طالبة،  والغربية  والعراقية  الرتكية  امل�����ص��ادر  حتدثت   
لها  م�����ص��رح  غ��ري  الأن��ه��ا  ع��ن هويتها  الك�صف  ع���دم  اأغ��ل��ب��ه��ا، 

باحلديث لالإعالم.
ت��اأت��ي يف وق��ت ح�صا�س �صيا�صيا  اإن اخل��ط��وة  امل�����ص��ادر  وق��ال��ت 
بالن�صبة الإيران وللمنطقة اإذ اأن خطة ت�صدير الغاز قد تهدد 
اإيران كمورد رئي�صي للغاز للعراق وتركيا يف حني ما  مكانة 
وتعرثت  دول��ي��ة.  عقوبات  وط���اأة  حت��ت  ي���رزح  اقت�صادها  زال 
اإي���ران وال��غ��رب يف االأ�صابيع  اإح��ي��اء ات��ف��اق ن��ووي ب��ني  جهود 
القليلة املا�صية ما اأثار ال�صكوك حول احتمال رفع العقوبات 

عن اإيران مبا يف ذلك قطاعها النفطي.

واأكد م�صوؤوالن تركيان وجود حمادثات �صارك فيها م�صوؤولون 
اأمريكيون واإ�صرائيليون جرت يف االآونة االأخرية لبحث اإمداد 
تركيا واأوروبا بالغاز الطبيعي من العراق، لكنهما مل يك�صفا 

عن مكانها.
وقال امل�صوؤول االأمني   العراقي وم�صوؤول اأمريكي �صابق مطلع 
اأ�صيب منزله  الذي  الكردي  اإن رجل االأعمال  على اخلطط 
يعمل  كان  الربزجني،  باز كرمي  االإيرانية، وهو  بال�صواريخ 

على تطوير خط اأنابيب لت�صدير الغاز.
وي�صع هذا الك�صف هجوم اإيران على اأربيل يف �صياق م�صالح 
االإق��ل��ي��م��ي��ة، ول��ي�����س ه��ج��وم��اً ع�صكرياً  ل���الأط���راف  ال��ط��اق��ة 
ورد  االإي����راين، كما  ال��ث��وري  احل��ر���س  على  واح���داً  اإ�صرائيلياً 
اإنها  االإ�صرائيلية  اخلارجية  وزارة  وقالت  وا�صع.  نطاق  على 
الربزجني  مكتب  بعد  ي��رد  ومل  بامل�صاألة.  دراي��ة  على  لي�صت 
كرد�صتان  اإق��ل��ي��م  رئي�س  مكتب  ون��ف��ى  للتعليق.  طلب  على 

ك���ان م�صري هدف  امل��ق��اب��ل،  ل��ك��ن يف 
“بناء الدولة” اأو بناء دولة م�صتقّرة 
النظام  تخلف  الغرب  مع  متحالفة 

ال�صابق الف�صل يف اأف�صل االأحوال.
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ا���ص��ت��غ��ل  ال���ع���راق،  يف 
االإرهابي عدم اال�صتقرار يف منت�صف 
اأفغان�صتان،  يف  واأم��ا  املا�صي.  العقد 
التواجد  من  عاما  ع�صرون  فانتهى 
الع�صكري املكلف بحالة من الفو�صى 
املتحدة  ال��والي��ات  ان�صحبت  عندما 
اإىل  طالبان  لتعود  املا�صي،  ال�صيف 

ال�صلطة.
يف االأثناء، ما زالت ليبيا غري قادرة 

على تخلي�س نف�صها من عقد من الفو�صى.
اّتفقوا  الذين  االأمريكيون  امل�صوؤولون  ي��رّوج  وال��ي��وم، 
“حروب ال  ال��ذي �صئم من  ال��راأي العام  باالإجماع مع 

تنتهي” ل�صيا�صة خارجية اأقل تدّخال.
الواليات  متلك  ال  الع�صكري،  اخل��ي��ار  غ��ي��اب  يف  لكن 
لتحقيق  ال����الزم����ة  ال���و����ص���ائ���ل  ب���ال�������ص���رورة  امل���ت���ح���دة 
طموحاتها. ويف عهد الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب، 
الفنزويلي  ب��ال��رئ��ي�����س  ل���الإط���اح���ة  وا���ص��ن��ط��ن  ���ص��ع��ت 
ن��ي��ك��وال���س م����ادورو ع��رب جملة ع��ق��وب��ات دول��ي��ة، وهو 

خمطط اأخفق يف نهاية املطاف.
وم��ن��ذ ب����داأت احل���رب يف اأوك��ران��ي��ا، ر���ص��م ب��اي��دن خطا 
اأحمر يقوم على عدم الدخول قط يف مواجهة مبا�صرة 
وبالن�صبة  ث��ال��ث��ة«.  عاملية  “حرب  لتجّنب  رو�صيا  م��ع 
لكريب�س، فاإن “حتى �صانعي ال�صيا�صات االأكرث ت�صددا، 
اخلارجية  ال�صيا�صة  نتائج  من  يبدو  ما  على  تعّلموا 
عدم  “كان  وق��ال��ت  االأخ����رية«.  العقود  يف  بعت  اتُّ التي 
اال�صتقرار يف ليبيا والعراق واأفغان�صتان �صيئا مبا فيه 
ميلك  بلد  يف  ا�صتقرار  ع��دم  حالة  خلق  لكن  الكفاية، 

اآالف االأ�صلحة النووية �صيكون كارثيا«.

وتاأتي كذلك يف وقت تعزز فيه اإ�صرائيل، 
امل��ن��ط��ق��ة، وتركيا  اأك���رب ع���دو الإي����ران يف 
ع��الق��ات��ه��م��ا وت��ت��ط��ل��ع��ان ل��ل��م��زي��د من 
الطاقة يف حني تهدد  التعاون يف جمال 
ب�صبب  رو�صيا،  على  املفرو�صة  العقوبات 
ب��ح��دوث نق�س حاد  غ��زوه��ا الأوك��ران��ي��ا، 
للطاقة يف اأوروبا. وقال الرئي�س الرتكي 
واإ�صرائيل  تركيا  اإن  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  اأردوغ�����ان  طيب  رج��ب 
الأوروب���ا.  االإ�صرائيلي  ال��غ��از  نقل  على  معاً  العمل  ميكنهما 
اأنقرة تريد  اإن  اأردوغ��ان كذلك مع ال��ربزاين وق��ال  واجتمع 
يعط  ال���ع���راق. ومل  م��ع  غ���از طبيعي  ت��وري��د  ت��وق��ي��ع �صفقة 
تفا�صيل حمددة عن خطة  واالأت��راك  العراقيون  امل�صوؤولون 
�صخ الغاز من كرد�صتان العراق اإىل تركيا ومل يحددوا اإىل اأي 

مرحلة و�صلت اأو ما هو دور اإ�صرائيل يف امل�صروع.
وقال اأحد امل�صوؤولني االأتراك “توقيت الهجوم يف اأربيل مثري 
االأك��رب ل�صادرات  بالدرجة  اأنه كان موجها  يبدو  لالهتمام. 
الطاقة من �صمال العراق وللتعاون املحتمل الذي قد ي�صمل 

اإ�صرائيل«.
الغاز الطبيعي من  اأُجريت بع�س املحادثات ب�صاأن �صادرات   
املتحدة  وال���والي���ات  ال��ع��راق  اأن  نعلم  ون��ح��ن  ال��ع��راق  �صمال 

واإ�صرائيل تت�صارك يف هذا العملية. تركيا توؤيد ذلك اأي�صاً«.
االأقل  على  اجتماعني  اإن  ال��ع��راق��ي  االأم��ن��ي  امل�����ص��وؤول  وق���ال 
لبحث ه��ذا االأم��ر مع خ��رباء الطاقة من ال��والي��ات املتحدة 
واإ�صرائيل عقدا يف املنزل الذي ي�صكنه الربزجني وهو ما قال 

اإنه يف�صر اختيار هدف ال�صربة ال�صاروخية االإيرانية.
الفيال  الهجوم لكن  اأحد الإ�صابات خطرية يف  ومل يتعر�س 

اأحلقت بها اأ�صراراً ج�صيمة.
وقال م�صوؤول حكومي عراقي ودبلوما�صي غربي يف العراق اإن 
الربزجني معروف باأنه ي�صت�صيف امل�صوؤولني ورجال االأعمال 

االأجانب يف منزله واإن من بينهم اإ�صرائيليني.
وقال امل�صوؤول االأمني العراقي وامل�صوؤول االأمريكي ال�صابق اإن 
جمموعة كار النفطية اململوكة للربزجني تعمل على ت�صريع 
خط اأنابيب الغاز. ويف نهاية املطاف، قال امل�صوؤول االأمريكي 
ا�صُتكمل  بخط  �صريبط  اجلديد  االأنابيب  خط  اإن  ال�صابق، 

بالفعل على اجلانب الرتكي من احلدود.
كرد�صتان  اإقليم  رئا�صة  دي���وان  رئي�س  ح��ري��رى  ف��وزي  وق��ال 
العراق اإن جمموعة كار هي التي بنت خط االأنابيب املحلي 
ك��ذل��ك ثلث خط  اإدارت����ه ومت��ل��ك  االآن  وت��ت��وىل  يف كرد�صتان 
اأنابيب ت�صدير خام كرد�صتان مبوجب اتفاق تاأجري متويلي 

واحل�صة املتبقية مملوكة لرو�صنفت الرو�صية. 

زعيم ك�ريا ال�صمالية يدع� لزيادة احلمالت االأيدي�ل�جية 
•• �صول-رويرتز

املركزية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  ق���ال���ت 
التابعة للدولة يف كوريا  الكورية 
جوجن  كيم  الزعيم  اإن  ال�صمالية 
اأون دعا اإىل حملة ترويجية لزيادة 
لالأيديولوجية  ال�صعبي  ال��دع��م 
املتمثلة  ال���ب���الد  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
ال�����ذات و�صط  يف االع��ت��م��اد ع��ل��ى 

“اأ�صعب التحديات«.
بعث  ك���ي���م  اإن  ال���وك���ال���ة  وق����ال����ت 
حزب  م���������ص����وؤويل  اإىل  ب���ر����ص���ال���ة 
ال��ع��م��ال احل��اك��م ال��ذي��ن ح�صروا 

ور����ص���ة ع��م��ل ي���وم االث���ن���ني كانت 
الدوافع  تعزي������ز  اإىل  ته�������دف 
وتنمي������ة  اال����ص���رتاك���ي���ة  ن���ح���و 
االأيديولوجي  العمل  يف  االبتكار 

للحزب.
احلزب  اإن  ر�صالته  يف  كيم  وق��ال 
اأ�صعب  م���واج���ه���ة  يف  “يتقدم 
�صرورة  على  و�صدد  التحديات” 
ن�صر روؤيته لالعتماد على الذات.

ونقلت الوكالة عنه القول “يجب 
االأيديولوجية  ال��ق��وة  نعترب  اأن 
املواطنني  جل��م��اه��ري  وامل��ع��ن��وي��ة 
هي ال�صالح االأهم كما هو احلال 

الطرق  ب��ك��ل  ن��رف��ع��ه��ا  واأن  دائ��م��ا 
املمكنة«.

ن��ظ��ري��ة االع��ت��م��اد على  اإن  وق���ال 
هناك  “لي�س  اأن  ت��ع��ن��ي  ال��ن��ف�����س 
م�����ص��ت��ح��ي��ل ع���ن���دم���ا ت���ك���ون لدى 

املواطنني دوافع اأيديولوجية«.
االقت�صادية  امل���ت���اع���ب  ت���ت���زاي���د 
عقوبات  و�صط  ال�صمالية  لكوريا 
لالأ�صلحة  براجمها  خلفية  على 
وك��������وارث ط��ب��ي��ع��ي��ة واإج����������راءات 
بكوفيد-19  م��رت��ب��ط��ة  اإغ�����الق 
التجارة  يف  ح��اد  ت��راج��ع  اإىل  اأدت 
الرئي�صي  ح��ل��ي��ف��ه��ا  ال�����ص��ني  م���ع 

و�صريان احلياة القت�صادها.
وت�����ص��غ��ط ال����والي����ات امل��ت��ح��دة يف 
الدولية  العقوبات  ت�صديد  اجتاه 
كاملة  جت��رب��ة  اأول  خلفية  ع��ل��ى 
ل�صاروخ  ب��ي��وجن��ي��اجن  جت��ري��ه��ا 
االأ�صبوع  للقارات  عابر  بالي�صتي 
يلقى  ذل�����ك  اأن  غ����ري  امل����ا�����ص����ي، 

معار�صة من ال�صني ورو�صيا.
اأي  ال�صمالية  ك��وري��ا  ت��وؤك��د  ومل 
كورونا،  بفريو�س  اإ�صابة  ح��االت 
وفر�صت  احل���دود  اأغ��ل��ق��ت  لكنها 
حظرا �صارما على ال�صفر وقيودا 

اأخرى.

وق��ال��ت ال��وك��ال��ة اإن ك��ي��م ق���ال اإن 
االأي���دي���ول���وج���ي���ة يجب  احل��م��ل��ة 
“االأرواح  ط����رد  ع��ل��ى  ت���رك���ز  اأن 
ال�صريرة املناه�صة لال�صرتاكية” 
والعنا�صر غري اال�صرتاكية التي 

“تنال من موقفنا الثوري«.
ت���ت���خ���ذ ب���ي���وجن���ي���اجن اإج���������راءات 
حمتوى  ت��دف��ق  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 
امل��و���ص��ي��ق��ى وال���رتف���ي���ه ال���ك���وري 
ال�صينية،  احل��دود  عرب  اجلنوبي 
اإنها  ت���ق���ول  ل��ل��ح��د مم����ا  وذل������ك 
موؤثرات غري ا�صرتاكية ومعادية 

لها.

املحتوى  تعزيز  اإىل  كيم  دعا  كما 
املرئي و�صدد على اأن االأفالم “من 
و�صائل التعليم االأيديولوجي ذات 

التاأثري االأكرب«.
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عربي ودويل
 البنتاغ�ن ير�صل طائرات ت�ص�ي�س اإىل اأملانيا  

••  وا�صنطن-اأ ف ب

اأمل��ان��ي��ا �صّت  اأّن����ه ���ص��ري���ص��ل اإىل  اأع��ل��ن ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
طائرات ت�صوي�س تابعة لقوات البحرية االأمريكية 

لتعزيز قدرات حلف �صمال االأطل�صي.
اإّن  كريبي  ج��ون  البنتاغون  با�صم  املتحدث  وق��ال 
لكي  ن�صرها  ي��ت��ّم  ال  اآيه-18جي  اإي  “طائرات 
بل  اأوكرانيا”،  يف  الرو�صية  القوات  �صّد  ُت�صتخدم 
“متا�صياً مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع 
حللف �صمال االأطل�صي على طول اجلناح ال�صرقي«. 
اإىل  الطائرات  ت�صل  اأن  املتوقع  من  اأّن��ه  واأ���ص��اف 
من  االثنني  اأملانيا  يف  اجلوية  �صبانغدامل  قاعدة 

قاعدة ويدبي اآيالند اجلوية يف وا�صنطن.
معدلة  ن�صخة  هي  الطائرات  ه��ذه  اأن  اىل  واأ���ص��ار 
باحلرب  متخ�ص�صة  اأف/اآيه-18  ط��ائ��رة  م��ن 
االلكرتونية وت�صتخدم اأجهزة ا�صت�صعار للت�صوي�س 
على رادارات واأنظمة الدفاع اجلوي التابعة للعدو. 
وقال املتحدث با�صم البنتاغون اإّن 240 من اأفراد 

البحرية �صريافقون هذه الطائرات اإىل اأملانيا.
البيت  ك�����ص��ف  االإث����ن����ني،  ل��ل��م��ي��زان��ي��ة  م��ق��رتح  ويف 
6،9 م��ل��ي��ار دوالر  االأب��ي�����س ع��ن خ��ط��ط الإن���ف���اق 
ودعم  ال��رو���ص��ي  ال��غ��زو  �صد  اأوك��ران��ي��ا يف  مل�صاعدة 
االأطل�صي.  ���ص��م��ال  ح��ل��ف  يف  االأع�������ص���اء  ال������دول 
الأوكرانيا  م�صاعداتها  املتحدة  ال��والي��ات  وكثفت 

امل�صاعدات  ذلك  يف  مبا  الرو�صي،  الغزو  اأعقاب  يف 
االأوكراين  الرئي�س  و�صغط  واالإن�صانية.  االأمنية 
االأطل�صي  دول  ع��ل��ى  زي��ل��ي��ن�����ص��ك��ي  ف���ول���ودمي���ري 
مل��د اأوك��ران��ي��ا مب��زي��د م��ن االأ���ص��ل��ح��ة، مب��ا يف ذلك 
ال����ط����ائ����رات امل���ق���ات���ل���ة واأن���ظ���م���ة ال����دف����اع اجل����وي 
امل�صادة  وال�صواريخ  املدرعة  والعربات  والدبابات 
االآن  حتى  املتحدة  ال��والي��ات  وا�صتبعدت  لل�صفن. 
اأخرى  نوعية  اأ�صلحة  اأنظمة  اأو  ط��ائ��رات  اإر���ص��ال 
اإىل اأوكرانيا. وقال الرئي�س جو بايدن اإنه ال يريد 
جتاوز اخلطوط التي ميكن اأن توؤدي اىل “حرب 
عاملية ثالثة” اأو اأن ت�صع رو�صيا يف مواجهة حلف 

�صمال الطل�صي.

اأمريكا تبداأ حماكمة اأحد اأفراد »البيتلز« الداع�صية
•• وا�صنطن-رويرتز

تبداأ حماكمة جنائية يف الواليات املتحدة ملن ي�صتبه يف اأنه كان �صمن جمموعة من مت�صددي 
تنظيم داع�س االإرهابي قطعت روؤو�س رهائن اأمريكيني يف العراق و�صوريا، وهي املجموعة التي 
كان يطلق عليها ا�صم خلية “البيتلز” ب�صبب اللكنة الربيطانية التي كان يتحدث بها اأفرادها. 
فمن املقرر اأن ميثل ال�صافعي ال�صيخ )33 عاما( للمحاكمة اأمام حمكمة احتادية يف مدينة 
رهائن  احتجاز  ت�صمل  تهم  خلفية  على  وا�صنطن  من  بالقرب  فرجينيا  بوالية  االإ�صكندرية 

وقتلهم والتاآمر الرتكاب جرمية قتل.
كان ال�صيخ ينتمي للخلية املكونة من اأربعة اأع�صاء من م�صلحي التنظيم. وا�صتقطبت اخللية 
فويل  جيم�س  االأمريكيني  ال�صحفيني  مقتل  ت�صور  فيديو  مقاطع  ن�صر  بعد  دوليا  اهتماما 

و�صتيفن �صوتلوف وموظفي االإغاثة كايال مولر وبيرت كا�صيج اإىل جانب �صحايا اآخرين.
واحتجز اجلي�س االأمريكي اثنني من اأع�صاء اخللية االأربعة، وهما ال�صيخ واأليك�صاندا كوتي، يف 

العراق قبل نقلهما اإىل الواليات املتحدة ملحاكمتهما.

اأملانيا وحرب اأوكرانيا.. 5 اأزمات تتفاقم يف »قلب اأوروبا«

•• عوا�صم-وكاالت

االأخري  احل��وث��ي  االع��ت��داء  ك�صف 
ع���ل���ى امل����ن���������ص����اآت ال����ب����رتول����ي����ة يف 
ال�صعودية خطورة هذه الهجمات 
النفط، ما يتطلب  اإم��دادات  على 
الدويل  املجتمع  م��ن  ق��وي��اً  ردع���اً 

لالإرهاب املوايل لنظام املاليل.
ووفق �صحف عربية حذر خرباء 
من �صدمة اإم��دادات نفط عاملية، 
الهجمات  ع��ل��ى  ال�����ص��م��ت  ظ��ل  يف 
امل����ت����ن����ام����ي����ة م�������ن احل�����وث�����ي�����ني، 
وا����ص���ت���ه���داف���ه���ا امل���ن�������ص���اآت وط����رق 

االإمدادات.

�سراع اإقليمي
يف ���ص��ح��ي��ف��ة ال�������ص���رق االأو�����ص����ط 
ق����ال ع��ب��دال��رح��م��ن ال���را����ص���د اإن 
مطارات  احل���وث���ي  “ا�صتهداف 
وم�صتودعات البرتول يف مدينتي 
جيزان وجدة ال�صعوديتني، مدعاة 
فقد  اال���ص��ت��غ��راب،  ولي�س  للتاأمل 
تزامن مع التوقيع الو�صيك على 

اإحياء االتفاق النووي ال�صامل«.
طهران  ت��ط��ال��ب  “ملاذا  وت�����ص��اءل 
العقوبات،  رف����ع  وا���ص��ن��ط��ن  م���ن 
من  ت����دب����ر  ن��ف�����ص��ه  ال����وق����ت  ويف 
هجمات  اليمن  يف  وكيلها  خ��الل 
واأ�صعاره  النفط  اإم�����دادات  ت��ه��دد 
بالدول  ال�����ص��رر  وت��ل��ح��ق  ع��امل��ي��اً، 
عن  ع��دا  وذل���ك  تفاو�صها؟  ال��ت��ي 
�صلوكها  يطرحه  ال��ذي  الت�صاوؤل 

العدواين ب�صكل عام«.
العقرب  ح��ك��اي��ة  “اإنها  واأ����ص���اف 
االإيراين الذي طلب من ال�صفدع 
ع��ل��ى ظهره  ي��ح��م��ل��ه  اأن  ال��غ��رب��ي 

اأو  ���ص��ن��وات،   3 اإىل  ت�صل  باحلب�س 
اإىل غ��رام��ة م��ال��ي��ة ك��ل م��ن يرفع 
تظاهرات  خ�������الل  ال�ص������عار  ه��ذا 
اأو  ����ص���ي���ارات  ط����الء  اإىل  ي��ع��م��د  اأو 

االأبنية.
وق�����ال وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف والي���ة 
بوري�س  ال�������ص���ف���ل���ى  ����ص���اك�������ص���ون���ي���ا 
املفهوم  غ��ري  “من  بي�صتوريو�س: 
ا�صتخدام  ميكن  كيف  يل  بالن�صبة 
اإطار  بلدنا يف  الرمز )Z( يف  هذا 

الت�صامح مع هذه اجلرمية؟«.

ويدفعون  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اأخ����ط����ار 
اإىل  والعربية  اخلليجية  بالدول 
اإقامة عالقات وحتالفات مع دول 

اأخرى فهل و�صلت الر�صالة؟«

�سفقة للتهدئة
�صحيفة  تعر�صت  جهتها،  وم���ن 
ت�صارب  اإىل  ال��ل��ن��دن��ي��ة  ال���ع���رب 
اأ�صخم  م���ن  ال��ي��م��ن  يف  امل���واق���ف 
تف�صي  قد  اأ�صرى  لتبادل  �صفقة 
اإىل اإطالق �صراح مئات املعتقلني، 
و�صقيق  ����ص���ع���ودي���اً   16 ب��ي��ن��ه��م 
من�صور  نا�صر  اليمني  الرئي�س 
اليمني  ال����دف����اع  ووزي������ر  ه������ادي، 
ال�صبيحي،  حم����م����ود  ال�������ص���اب���ق 
امل��ع��ت��ق��الن ل���دى امل��ت��م��ردي��ن منذ  
احلوثيني  ت��اأك��ي��د  ب��ني   ،2015

ونفي احلكومة ال�صرعية.
ويرى مراقبون ح�صب ال�صحيفة، 
على  احل����وث����ي����ني  اإ��������ص�������رار  اأن 
من  يكون  قد  لل�صفقة،  الرتويج 
باب ال�صغط للتو�صل اإىل تهدئة، 
تعر�صوا  ال���ت���ي  ال�������ص���رب���ات  ب��ع��د 
اإل��ي��ه��ا يف ال��ي��وم��ني امل��ا���ص��ي��ني يف 
ك��ل م��ن �صنعاء واحل��دي��دة، على 
خلفية ا�صتهدافهم ملن�صاآت مدنية 
اململكة.  داخ���ل  نفطية  وم�����ص��اف 
اأنهم  ال�صبت  احل��وث��ي��ون  واأع��ل��ن 
ال�صعودية  ا���ص��ت��ه��داف  �صيعلقون 
بال�صواريخ والطائرات دون طيار 

ثالثة اأيام..
 يف م��ب��ادرة ق��ال��وا اإن��ه��ا ق��د ت�صبح 
التحالف  اأوق��ف  اإذا  دائماً  التزاماً 
القيود  ورف�����ع  اجل���وي���ة  غ����ارات����ه 
التي  امل�����وان�����ئ  ع���ل���ى  امل���ف���رو����ص���ة 

ي�صيطرون عليها«.

اأزمة ال�سعار ال�سري
وظ����ه����رت االأزم���������ة اخل���ام�������ص���ة يف 
اأملانيا، ب�صبب غزو الرمز Z، الذي 
الرو�صي  اجل��ي�����س  ي�����ص��������������������ت��خ��دم��ه 
امل�����ص��ارك��ة يف حرب  ق��وات��ه  لرتميز 
ت��اأي��ي��د للعملية  اأوك��ران��ي��ا، الإب����داء 
وبخا�صة  ال��رو���ص��ي��ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
و�صاك�صونيا  ب���اف���اري���ا  والي���ت���ي  يف 
حظرت  ذل��ك  اإث���ر  وع��ل��ى  ال�صفلى. 
الواليتني، يوم االأحد، هذا ال�صعار 
ال�صري، وبات يعّر�س نف�صه لعقوبة 

ليعرب النهر، موؤكداً لل�صفدع اأنه 
لن يلدغه الأنه لو فعل �صيغرقان 
الطريق  م��ن��ت�����ص��ف  ويف  م�����ع�����اً، 
النظام  ه��ذه طبيعة  مل��اذا؟  لدغه، 
اأو مل يوقعه،  االت��ف��اق  وق��ع  �صواء 
ا���ص��ت��وىل ع��ل��ى ل��ب��ن��ان وح��ول��ه اإىل 
املنطقة  ���ص��م��ال  لعملياته  م��رك��ز 
اليمن  ع��ل��ى  ا���ص��ت��وىل  ال��ع��رب��ي��ة، 
ي�صتهدف  ل��ه  ق��اع��دة  اإىل  وح��ول��ه 
منها ال�صعودية واخلليج، و�صيهدد 
امل���الح���ة ال��ت��ج��اري��ة ال���دول���ي���ة يف 
البحر  يف  امل����ن����دب  ب�����اب  م�����ص��ي��ق 
االأحمر، و�صينقل املقاتلني والعتاد 
اإىل دول �صرق اأفريقيا امل�صطربة، 
منظومة  تخريب  يف  و�صي�صتمر 
بنتها  ال���ت���ي  ال���ع���راق���ي���ة  احل���ك���م 
وتهديد  هناك،  املتحدة  الواليات 
وتابع  واإ���ص��رائ��ي��ل«.  اخلليج  دول 
جزء  اليمن  يف  “احلرب  الرا�صد 
من ال�صراع االإقليمي، وا�صتهداف 
ال�صعودية جزء من اخلطة  املدن 
االإقليمية  القوى  �صد  االإيرانية 
نظام  ال��ي��وم،  وجهها.  يف  الواقفة 
طهران �صبه مهيمن على العراق، 
و����ص���وري���ا، ول���ب���ن���ان، وق��ل��م��ا يجد 
التحالف  با�صتثناء  يتحداه،  من 
وال�صعودية يف اليمن. وحتديه يف 
لرفع  جماعية  ���ص��رورة  مكان  كل 
كلفة االح��ت��الل عليه واحل��د من 

�صيطرته على املنطقة.

�صدمة و�صيكة
فهد  ق���ال  ال��ري��ا���س  �صحيفة  يف 

�صيء ملحوظ للحد من هجمات 
احلوثيني على املن�صاآت البرتولية 
التنديد.  ع�����دا  م����ا  ال�������ص���ع���ودي���ة 
ل����ذل����ك ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع ال�����دويل 
و�صمان  م�������ص���وؤول���ي���ات���ه  حت���م���ل 
ال�صعودي  النفط  من�صاآت  �صالمة 
وامل������م������رات ال���ب���ح���ري���ة ال���دول���ي���ة 
مب���ك���اف���ح���ة االإره������������اب احل���وث���ي 
العقوبات  م����ن  امل����زي����د  وف����ر�����س 
ع��ل��ى احل��ر���س ال���ث���وري االإي����راين 
ا�صتقرار  على  املحافظة  اأج��ل  من 
واأمنها وخف�س  الطاقة  اإم��دادات 
ودعم  امل�صتهلكني  على  التكاليف 

منو االقت�صاد العاملي«.

نفذ ال�سرب
البحرينية،  الوطن  �صحيفة  ويف 
قال �صم�صان بن عبداهلل املناعي: 
اإن ال��ه��ج��م��ات احل��وث��ي��ة االأخ���رية 
�صد من�صاآت نفطية يف ال�صعودية، 
كان هدفها “رفع اأ�صعار البرتول 
ي��وؤث��ر على  اأ���ص��واق النفط، م��ا  يف 
دول غرب اأوروب��ا واأمريكا يف ظل 
و�صع غري م�صتقر الأن هذه الدول 
ت�صتورد البرتول من ال�صعودية” 
الناتو  “دول  دور  ع��ل��ى  م�����ص��دداً 
واأم��ري��ك��ا ال��ت��ي جت��اه��ل��ت اخلطر 
املنطقة”  دول  ع���ل���ى  احل����وث����ي 
العامل  دول  ع���ل���ى  اأن  م���ع���ت���رباً 
والغرب واأمريكا اأن تدرك خطورة 
وا�صتقرار  اأم����ن  ع��ل��ى  احل��وث��ي��ني 
العامل  يف  للنفط  منطقة  اأك����رب 
م�صادر  عليهم  “يفتحون  واأن��ه��م 

•• عوا�صم-وكاالت
اأزمات  اإىل  بالتق�صف  املطالبة  من 
تف�صي  وجت�����رمي  وال�����ص��ل��ع  ال���غ���از 
الرموز الرو�صية الغام�صة، تعي�س 
ح����رب مو�صكو  وق����ع  ع��ل��ى  اأمل���ان���ي���ا 

وكييف.
القارة  ق��ل��ب  يف  ال����واق����ع  ف��ال��ب��ل��د 
االقت�صاد  خ��رباء  يخ�صى  العجوز 
واالأجور  االأ�صعار  دوامة  دخوله يف 
ال�����غ�����ذاء وال���ط���اق���ة  واأزم������������ات يف 
الت�صخم جراء احلرب يف  وارتفاع 

اأوكرانيا.
االأمل�������اين، فرانك  ال��رئ��ي�����س  ح����ذر 
بالده  اأن  م��ن  �صتاينماير  ف��ال��رت 
الو�صع  ب�صبب  �صعبٍة  باأياٍم  “مترُّ 

يف اأوكرانيا«.
حفٍل  خ��الل  �صتاينماير،  واأ���ص��اف 
“نعم،  االأح�������د:  ي����وم   ، م��و���ص��ي��ق��يٍّ
اأي�صاً،  اأملانيا  اأي��اٌم �صعبٌة يف  اأمامنا 
رمبا  وُتغرّينا،  العامل  �صُتغرّي  اأي��ام 

اأ�صرع مّما كنا نتخّيله«.
واأّكد �صتاينماير اأنَّ “االأملان بحاجٍة 
�صامدين،  ليكونوا  اال�صتعداد  اإىل 

وليّتخذوا اإجراءاٍت تق�صفية«.
اخل�صائر  اأن  خ���������رباء  وي�����ق�����در 
االقت�صادية الأملانيا من جراء وقف 
الغاز الرو�صي، قد ت�صل لنحو 3 يف 
املائة من ناجتها املحلي االإجمايل 

ال�صنوي.
االقت�صادية  اخلبرية  تقول  وفيما 
فريونيكا غرمي، اإن “خطر دوامة 
ب�صكل  ي���زي���د  واالأ����ص���ع���ار  االأج�������ور 
كاتارينا  امل��ح��ل��ل��ة  ت��ت��وق��ع  كبري”، 
هذا  اق��ت�����ص��ادي��ا  من���واً  اأوترمول” 
فقط،  ب��امل��ائ��ة   1.8 بن�صبة  ال��ع��ام 
باملائة   6 معدله  يبلغ  ت�صخم  مع 
العام”،  ه���ذا  خ���الل  امل��ت��و���ص��ط  يف 

بح�صب وكالة االأنباء االأملانية.
االأملاين  “اإيفو”  معهد  توقع  كما 
ل��ل��ب��ح��وث االق���ت�������ص���ادي���ة، ارت���ف���اع 
 5  .1 معدل الت�صخم اإىل ما بني 
عام  منذ  معدل  كاأعلى   6% و1. 

.1982

اأزمة تعزيز الدفاع الع�سكري
مل تكن اأملانيا تخ�ص�س يف ال�صنوات 
االأخرية ميزانية كبرية للدفاع، اإال 
اأنها قامت بتحول جذري تاريخي 
يف اأواخ��������ر ف����رباي����ر اإث������ر احل����رب 

الرو�صية االأوكرانية.
املا�صي،  فرباير   27 يف  واقتطعت 
من  ي�������ورو  م���ل���ي���ار   100 م���ب���ل���غ 
اإذ  جي�صها،  لتحديث  ميزانيتها، 
نحو  الع�صكرية  النفقات  �صتجاوز 
%2 من الناجت املحلي االإجمايل، 

ما قد ميثل عبئا على اقت�صادها.
“بيلد”  ����ص���ح���ي���ف���ة  وب����ح���������ص����ب 

اإم����دادات  ل�صمان  اأخ���رى  طريقة 
الطاقة يف اأوروبا لتوفري الدفء«

 اأما وزير االقت�صاد االأملاين روبرت 
نح�صل  مل  “اإذا  فيقول:  هابيك، 
على مزيد من الغاز لل�صتاء املقبل 
فلن يكون لدينا ما يكفي من الغاز 
وت�صغيل  امل���ن���ازل  ج��م��ي��ع  ل��ت��دف��ئ��ة 
وكالة  وف���ق  ال�صناعات”،  جميع 

“اأ�صو�صيتد بر�س«.
اال�صرتاكي  احل���زب  ع�صو  وي��ق��ول 
االأملاين ح�صني خ�صر، اإن: “اأوروبا 
وعلى راأ�صها اأملانيا �صتلجاأ اإىل بدائل 
املتجددة،  الطاقة  اأب��رزه��ا  اأخ���رى، 
بدال من الفحم وحمطات الطاقة 

النووية«.
نيوز  ���ص��ك��اي  ل�”موقع  وي�����ص��ي��ف 
عربية” اأن “اأملانيا �صتنّوع م�صادر 
ت�صييل،  حم��ط��ات  وت��ن�����ص��ئ  ال���غ���از، 
وت��ت��وج��ه ل��ل��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، كما 
تهدف اإىل الو�صول للحياد املناخي 

يف عام 2045«.

تخزين املواد الغذائية
ورابع اأزمة باتت تعاين منها اأملانيا 
الغذائية  ال�صلع  تخزين  متثلت يف 
ع��ل��ى غ���رار م��ا ح���دث خ���الل اأزمة 

كورونا.
وبح�صب �صحيفة “بيلد” االأملانية، 
التجزئة  م���ت���اج���ر  ����ص���ه���دت  ف���ق���د 

االأملانية  احلكومة  تعتزم  االأملانية، 
حيازة منظومة اإ�صرائيلية م�صادة 
لل�صواريخ. وقال امل�صت�صار االأملاين، 
بالده  اإن  االأح����د،  ���ص��ول��ت��ز،  اأوالف 
�صاروخي  دف��اع  نظام  �صراء  تبحث 
من  حمتمل  هجوم  من  حلمايتها 

رو�صيا.
وردا على �صوؤال عما اإذا كانت اأملانيا 
احلديدية”  “القبة  ���ص��ت�����ص��رتي 
لهيئة  اأ������ص�����اف،  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة، 
االأملانية:  وال��ت��ل��ف��زي��ون  االإذاع�������ة 
التي  االأم���ور  اأح��د  بالتاأكيد  “هذا 

نناق�صها ول�صبب وجيه«.

اأزمة الغاز الرو�سي
من  امل��ائ��ة  يف   40 اأوروب����ا  ت�صتورد 
رو���ص��ي��ا، وعلى  م��ن  وال��غ��از  النفط 
التي  اأمل���ان���ي���ا  امل�������ص���ت���وردي���ن  راأ�������س 
اأع��ل��ن��ت اإل���غ���اء خ��ط اأن��اب��ي��ب الغاز 
مو�صكو  م���ع   ”2 ���ص��رتمي  “نورد 
البعيد  باملدى  عليها  يوؤثر  قد  ما 

وبخا�صة مع عدم وجود بديل.
االأملاين  امل�صت�صار  اأعلن  اأي��ام،  وقبل 
اإمدادات  ا�صتثناء  �صولت�س،  اأوالف 
الغاز الرو�صي من الئحة العقوبات 

االأوروبية املفرو�صة على مو�صكو.
واأو�صح اأنَّ “اأوروبا اأزالت عن عمد 
اإم�����دادات ال��ط��اق��ة م��ن رو���ص��ي��ا من 
الئ��ح��ة ال��ع��ق��وب��ات، الأن���ه ال توجد 

االأمل��اين جيم اأوزدم��ري، االأمل��ان اإىل 
وت��ك��وي��ن خمزونات  ع���دم اخل����وف 
غ��ري ���ص��روري��ة ب�صبب احل����رب يف 

اأوكرانيا وارتفاع االأ�صعار.
�صوت  ل�”اإذاعة  اأوزدم������ري  وق����ال 
هناك  ل���ي�������س  اإنه”  اأملانيا”، 
بتاأمني  ق��م��ن��ا  ل���ق���د  ل����ذل����ك،  داع 
“ممثلو  اأنه  م�صيفا  االإمدادات”، 
اأن الو�صع  اأكدوا  القطاع التجاري 
لديهم حتت ال�صيطرة، واالإمدادات 

م�صمونة«.

كبري  اإقبال  اأملانيا،  مناطق  ببع�س 
م��ن ج��ان��ب امل��واط��ن��ني ع��ل��ى �صراء 
اأندريه  وي��ق��ول  ال��غ��ذائ��ي��ة.  ال�صلع 
جتزئة  متجر  ف��رع  مدير  �صتيرب، 
الراين  �صمال  يف والي��ة  “اإيديكا” 
يظهر  ي���ح���دث  وي�صتفاليا:”ما 
ي��خ��ب��ئ��ون طعاًما  وك��اأن��ه��م  االأمل�����ان 
الطابق  يف  ال��رب��ي��ع  لف�صل  يكفي 
ال�صفلى، م�صيفا: “االأرفف فارغة 

يف املتاجر نتيجة �صلوك ال�صراء«.
التغذية  وزي��ر  نا�صد  جانبه،  وم��ن 

يوم  ال�صعودية  اأع��ل��ن��ت  اأن  و�صبق 
االثنني من االأ�صبوع املا�صي، اأنها 
نق�س  اأي  من  م�صوؤوليتها  تخلي 
لالأ�صواق  ال���ب���رتول  اإم������دادات  يف 
ال��ه��ج��م��ات التي  ال��ع��امل��ي��ة يف ظ��ل 
تتعر�س لها من�صاآتها البرتولية. 
وبهذا ينبغي على املجتمع الدويل 
وجه  يف  حا�صماً  موقفاً  ي��اأخ��ذ  اأن 
االإره����اب امل��دع��وم اإي��ران��ي��اً ولي�س 
موقف املتفرج ملا يحدث. فاململكة 

اعتداء  “اأدى  جمعة:  بن  حممد 
ع��ل��ى من�صاآت  االإره���اب���ي  احل��وث��ي 
اإىل ارت���ف���اع ح����اد يف  ال��ب��رتول��ي��ة 
اأ�صعار النفط، حيث قفز برنت من 
115.30 دوالراً اإىل 120.65 
من  ت���ك�������ص���ا����س  وغ�������رب  دوالراً، 
112.34 دوالراً اإىل 113.90 
وهذا  املا�صية.  اجلمعة  يف  دوالراً 
يوؤكد مدى خطورة هذه الهجمات 
واأمنها،  ال��ن��ف��ط  اإم�������دادات  ع��ل��ى 

االإرهابية على املن�صاآت ال�صعودية، 
رو�صيا  ب����ني  احل������رب  وا����ص���ت���ع���ال 
واأوكرانيا، واحتمال تراجع ن�صف 
االأ�صواق  اإىل  الرو�صية  ال�صادرات 

النفط العاملية.
 ويف الوقت نف�صه تطلب الواليات 
االأوروبية  ال��دول  ومعها  املتحدة 
اإنتاجها  زي������ادة  ال�����ص��ع��ودي��ة  م���ن 
خل���ف�������س ح������دة ارت�����ف�����اع اأ����ص���ع���ار 
بعمل  ي��ق��وم��ون  ال  بينما  ال��ن��ف��ط، 

هي املالذ االآمن الإمدادات النفط 
واأك����رب م�����ص��در ل��ه يف ال��ع��امل مبا 
يومياً.  برميل  ماليني   7 يقارب 
كما اأنها ت�صتثمر يف زيادة طاقتها 
االإنتاجية اإىل 13 مليون برميل 
2027، يف خطوة  بحلول  يومياً 

ل�صمان االإمدادات م�صتقباًل«.
واأو�صح الكاتب اأن خطر ال�صدمة 
ظل  يف  و�صيك،  العاملية  النفطية 
احلوثية  ال��ه��ج��م��ات  “ا�صتمرار 

تهديد احل�ثييني الإمدادات الطاقة...عقرب اإيراين و�صفدع غربي

خ�سائر كربى يف املركبات وال�ساحنات الرو�سية يف الأ�سبوع الأول من الهجوم 

الطائرات الرو�صية دون طيار تقلب امل�صهد يف احلرب �صد اأوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت

دون  ال��رو���ص��ي��ة  ال���ط���ائ���رات  دور  ع���ن 
طيار يف احل��رب �صد اأوك��ران��ي��ا، كتب 
جملة  يف  كراين-اإيفانز  �صام  اخلبري 
االأمريكية،  اإن��رت���ص��ت  ن��ا���ص��ي��ون��ال  ذا 
يف  التقني  للم�صهد  دقيقاً  تقييماً  اإن 

احلرب الرو�صية االأوكرانية ي�صكل حتدياً للمراقب االأجنبي.
اإ�صفاء مفهوم غري واقعي على  وجنحت احلملة االإعالمية االأوكرانية يف 

النزاع. وكانت املعلومات الرو�صية نادرة، و�صبابية اأو االثنني معاً.
التي  ال��رو���ص��ي��ة دون ط��ي��ار  ال��ط��ائ��رات  ق����درات  ذل����ك، مي��ك��ن تقييم  وم���ع 
جمعت  التي  االأدل��ة  وتفرت�س  خمتلفة.  م�صادر  من  النزاع  يف  ا�صتخدمت 
بناء على اخل�صائر الرو�صية منذ بداية النزاع، اأن القوات الرو�صية مل تدخل 
احلرب بقدراتها يف جمال الطائرات دون طيار لدعم عملياتها الع�صكرية. 
كان  التي  الطائرات  ن�صر هذه  االآن نحو  تتجه  رو�صيا  اأن  يبدو  ذل��ك،  ومع 

املراقبون يتوقعون اإطالقها منذ بداية احلرب.

طائرات اأورويون
اإن الظهور االأول امللحوظ لطائرة رو�صية دون طيار كان من خالل �صربة 
اأعلنتها وزارة الدفاع الرو�صية يف 4 مار�س )اآذار( اجلاري بطائرة دون طيار 

من طراز اأورويون.
واأورويون اأول طائراة دون طيار، م�صلحة تدخل اخلدمة مع القوات اجلوية 

وتفيد  ك��ذل��ك.  ي��ع��د  مل  ال��و���ص��ع  اأن 
اأورالن-10  باأن  تقارير غري موؤكدة 
دعم  رئ��ي�����ص��ي��ة،  اأدوار  ب��ث��الث��ة  ت����وؤدي 
عمليات  ومكافحة  ال��ربي��ة،  القوافل 
وتنفيذ  ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة،  اال���ص��ت��ط��الع 

مهمات ا�صتطالع وق�صف.
اإن الدور االأول وا�صح اإذا قارنا حجم 
اخل�صائر التي تكبدتها القوافل الرو�صية يف بداية الهجوم. وتتحدث بع�س 
امل�صادر عن خ�صائر كربى يف املركبات وال�صاحنات الرو�صية يف االأ�صبوع االأول 
اأمر �صعب،  اإن تقييم هذا التغيري،  اأن تبداأ يف الرتاجع.  من الهجوم قبل 
للجي�س  للقوافل،  الطائرات  هذه  وفرتها  التي  احلماية  اأتاحت  رمبا  لكن 

الرو�صي خف�س خ�صائره بتوجيه �صربات ا�صتباقية للكمائن االأوكرانية.
اأما عن الدور الثاين، فاإن الفيديوهات التي تن�صرها وزارة الدفاع الرو�صية، 
تظهر اأن الق�صف املدفعي ين�صق بالطائرات دون طيار، خا�صة اأورالن-10 
، مبا يف ذلك ا�صتعمال القذائف املوجهة بالليزر من عيار 152 ملليمرتاً 
املواقع  طيار  دون  ال��ط��ائ��رات  وت�صيء  كرا�صنوبول،   25 ك��ي   2 ط��راز  م��ن 

امل�صتهدفة بالليزر.
وبرز الدور الثالث لهذه الطائرت بعد اإحلاق خ�صائر بالقوات االأوكرانية. 
تن�صيق  يف  ت�صتخدم  الرو�صية  الطائرات  هذه  تلتقطها  التي  ال�صور  اأن  اإذ 
ال�صربات ال�صاروخية بعيدة املدى، التي ت�صببت يف تدمري راجمات �صواريخ 
اإن هذه القدرات �صتح�صن �صرعة الرد  اأوكرانية ومراكز تخزين �صواريخ. 

الرد الرو�صي ودقة ا�صتهداف القوات االأوكرانية.

الرو�صية، بعدما ا�صتكملت انت�صارها العملياتي يف �صوريا بحلول 2018.
اأوروي��ون مهمات ا�صتطالعية  اأنظمة الت�صلح الرو�صية، نفذت  ومثلها مثل 
وغارات يف �صياق تطويرها. ورغم جناحها الظاهر، فاإن اأورويون مل تدخل 

اخلدمة اإال يف يونيو )حزيران( 2020، وباأعداد حمدودة.
تلعب  فاإنها مل  رو�صي،  تكنولوجي  تقدم  اإىل  اأوروي��ون  ي�صري ظهور  وفيما 
حتى االآن الدور االأ�صا�صي يف جهود احلرب الرو�صية. وكان دور الطائرات 
وفرت  اإذ  اأه��م��ي��ة،  اأك���رث  واإيلرون-3  اأورالن-10  ط���رازي  م��ن  ط��ي��ار  دون 

معلومات ا�صتخباراتية حيوية ف�صاًل عن اال�صتطالع التكتكي.

ثالثة اأدوار
من  االأخ����رى  واالأن�����واع   10- اأورالن  دور  ع��ن  قليلة  ت��ق��اري��ر  ثمة  وك��ان��ت 
الطائرات دون طيار يف بداية النزاع. وتوحي الطريقة التي كان تتوزع بها 
ت�صتخدم  مل  الطائرات  هذه  باأن  التن�صيق،  اإىل  وافتقارها  الرو�صية  الفرق 

بالطريقة التي كان يفرت�س اأن ت�صتعمل بها.
للغزو،  الثالث  االأ�صبوع  منذ  اأورالن-10  اإ�صقاط  تفادي  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
اإىل  ي�صري  ال��رو���ص��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  تن�صرها  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  وح�صب 

  افتتاح املحادثات بني ال�فدين 
الرو�صي واالأوكراين يف اإ�صطنب�ل 

•• اإ�صطنبول-اأ ف ب
اأم�س  اإ�صطنبول  ب���داأت امل��ح��ادث��ات ب��ني ال��وف��دي��ن ال��رو���ص��ي واالأوك����راين يف 

الثالثاء، كما ذكرت وكالة اأنباء االأنا�صول الرتكية الر�صمية.
امل��رة االأوىل التي يلتقي فيها وف��دا البلدين اللذان و�صال يف اليوم  وه��ذه 

ال�صابق اإىل تركيا، بعد جوالت عدة من املحادثات عرب الفيديو.
اإىل  ودع��اه��م  املفاو�صني  اإردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  وا�صتقبل 
 24 منذ  الأوكرانيا  الرو�صي  الغزو  يف  املتمثلة  املاأ�صاة”  لهذه  حد  “و�صع 
�صباط/فرباير. واأ�صاف اإردوغان “للجانبني خماوف م�صروعة، من املمكن 

التو�صل اإىل حل مقبول لدى املجتمع الدويل«.
و�صدد على اأن “االأمر مرتوك للطرفني لو�صع حد لهذه املاأ�صاة” م�صريا 

اإىل اأن “تو�صع ال�صراع لي�س يف م�صلحة اأحد«.
وكان رومان اأبراموفيت�س  وتابع “العامل كله ينتظر منكم اأخبارا جيدة”. 
يف  اأي�صا  حا�صرا  وكييف  مو�صكو  بني  الو�صيط  ب��دور  القيام  يحاول  ال��ذي 
وهو  تظهره  الرتكية  الرئا�صة  ن�صرتها  �صورة  بح�صب  املفاو�صات  افتتاح 

ي�صتمع لكلمة اإردوغان.
وبعد اجتماع يف العا�صمة االأوكرانية يف اآذار/مار�س اجلاري، اأظهر امللياردير 

عالمات ت�صري اإىل تعر�صه لت�صمم.
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عربي ودويل
وزير اخلارجية االأمريكي يزور املغرب لتعزيز ال�صراكة 

•• الرباط-اأ ف ب

املغرب من  اإىل  بلينكن بزيارة  اأنتوين  يقوم وزير اخلارجية االأمريكي 
اأجل تعزيز �صراكة ا�صرتاتيجية اإقليمية، يف �صياق التوترات يف املنطقة.

و�صل بلينكن اإىل الرباط م�صاء االثنني بعد م�صاركته يف قمة تاريخية 
باإ�صرائيل يف ما اعتربته اإ�صرائيل ر�صالة قوية �صد اإيران.

بالرباط  بوريطة  نا�صر  املغربي  ن��ظ��ريه  م��ع  جم���ددا  بلينكن  يجتمع 
اإ�صافة اإىل رئي�س احلكومة عزيز اأخنو�س. 

اأمنية  ق�صايا  اإىل  املغاربة  امل�صوؤولني  مع  مباحثاته  تتطرق  اأن  يرتقب 
ثنائية واإقليمية ومكافحة االإرهاب يف منطقة ال�صاحل وحقوق االإن�صان، 
اإ�صافة اإىل التداعيات االقت�صادية للحرب يف اأوكرانيا ومنها على وجه 

اخل�صو�س تاأثر واردات القمح، بح�صب م�صوؤولني اأمريكيني.

يتوقع اأن يكون نزاع ال�صحراء الغربية يف مقّدمة الق�صايا التي �صيتم 
التطرق اإليها، وهي الق�صية التي تت�صدر اأولويات ال�صلطات املغربية.

واعترب املوؤرخ املغربي مو�صاوي عجالوي يف ت�صريح ملوقع “لو360” 
هذه  على  جم��ددا  تهيمن  �صوف  الوطنية  “الق�صية  اأن  الر�صمي  �صبه 
2020 ت��ع��رتف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، احلليف  اأواخ�����ر  ال���زي���ارة«. م��ن��ذ 
ال�صا�صعة،  ال�صحراوية  املنطقة  هذه  على  ب�صيادته  للمغرب،  التقليدي 
املتنازع عليها مع جبهة البولي�صاريو وذلك مبوجب اتفاق ثالثي ن�س 

اأي�صا على ا�صتئناف املغرب عالقاته مع اإ�صرائيل.
جددت اخلارجية االأمريكية يف بيان قبيل و�صول بلينكني اإىل الرباط، 
دعم املقرتح املغربي حلل النزاع املتمثل يف منح االإقليم حكما ذاتيا حتت 

�صيادته.
“جاد وذو م�صداقية وواقعي، وهو مقاربة  وو�صفت هذا املخطط باأنه 

حمتملة لتلبية تطلعات �صعب ال�صحراء الغربية«.
توازًيا، اأكدت اخلارجية دعمها ملبعوث االأمم املتحدة لل�صحراء الغربية 
ال�صيا�صية  “العملية  اإط����الق  اإع����ادة  اأج���ل  م��ن  مي�صتورا  دي  ���ص��ت��اف��ان 
مقرتح  مقابل  يف  املتحدة”.  االأمم  رع��اي��ة  حت��ت  الغربية،  لل�صحراء 
ا�صتفتاء  ب��اإج��راء  مطالبتها  بولي�صاريو  جبهة  ت��وؤك��د  ال��ذات��ي،  احل��ك��م 
لتقرير امل�صري باإ�صراف االأمم املتحدة. بينما يدعو جمل�س االأمن كاًل 
ا�صتئناف  اإىل  وموريتانيا  واجل��زائ��ر  البولي�صاريو  وجبهة  املغرب  من 
اأجل  من  م�صبقة”  �صروط  “بدون   ،2019 منذ  املتوقفة  املفاو�صات، 

“حل �صيا�صي عادل ودائم ومقبول«.
اإىل املنطقة بينما ت�صتمر االأزمة الدبلوما�صية بني  تاأتي زيارة بلينكن 
ال��رب��اط يف  االأخ���رية عالقاتها م��ع  اأن قطعت  امل��غ��رب واجل��زائ��ر، منذ 
اأعربت  فيما  عدائية”.  “باأعمال  بالقيام  اململكة  متهمة  اآب/اأغ�صط�س 

هذا  �صياق  الزائفة«. يف  و”رف�س مربراته  للقرار  اأ�صفها  عن  االأخ��رية 
اأي�����ص��ا يف نهاية ت�صرين االأول/اأك���ت���وب���ر عدم  ق���ررت اجل��زائ��ر  ال��ت��وت��ر، 
جتديد عقد ا�صتغالل خط اأنابيب الغاز املغاربي االأوروبي، الذي كانت 

ت�صتخدمه لت�صدير الغاز اإىل اإ�صبانيا عرب املغرب.
االإقليمية  جولته  يختم  حيث  اجل��زائ��ر  يف  بلينكن  ي��ط��رح  اأن  يتوقع 
تقلي�س  �صيتيح  ما  وهو  االأنبوب.  هذا  ت�صغيل  اإع��ادة  االأربعاء، مو�صوع 
املحلل  ي�صتبعد  ال��رو���ص��ي. مل  للغاز  االأوروب����ي  ب��ل��دان االحت���اد  ارت��ه��ان 
“لو360”  ح��واره مع موقع  املغربي مو�صاوي عجالوي يف  ال�صيا�صي 
التعاون  عرب  مير  املنطقة  ا�صتقرار  اأن  ترى  االأمريكية  “املقاربة  كون 
اإقناع  يف  )بلينكن(  �صينجح  “هل  وت�صائل  واجلزائر”.  امل��غ��رب  ب��ني 
النظام اجلزائري بهذا التوجه؟ ذلك ما �صننتظره اأي�صا من زيارته اإىل 

اجلزائر«.

الف�صاد  جم���م���وع���ات  ت���دع���م  ال���ت���ي 
واالإره���������اب ع��ل��ى غ�����رار م���ا ح�صل 
داعيا  �صقيقة”،  ب���ل���دان  ع����دة  يف 
“حتّمل  اإىل  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
م�صوؤوليته ك�صامن لوحدة الدولة 
الف�صاد  القومي �صّد طغمة  واأمنها 
تدمري  على  تعمل  التي  واالإره����اب 
ال���دول���ة وحما�صبة  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا 
ال�صعب  دع��ا  كما  املتورطني”.  ك��ل 
ال��ت��ون�����ص��ي وق�������واه ال���وط���ن���ي���ة اإىل 
لنهج  للت�صدي  �صفوفه  “توحيد 
التخريب والعمالة وحماية للدولة 
ووحدتها”  و���ص��ي��ادت��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة 

ح�صب تعبري البيان.
لل�صغل  ال��ت��ون�����ص��ي  ال���ع���ام   االحت�����اد 
وعلى ل�صان امينه العام نور الدين 
الطبوبي، اعترب ام�س الثالثاء، ان 
الدعوة اىل �صرعية اخرى يف تون�س 
خطر حاثا االطراف التي دعت اىل 
ذلك على مراجعة ح�صاباتها وعدم 
الهروب اىل االمام وذلك يف تعليق 
الربملان  م��ك��ت��ب  ق������رارات  ع��ل��ى  ل���ه 
امل���ج���م���دة ا����ص���غ���ال���ه ال����داع����ي����ة اىل 
التدابري  الإل��غ��اء  عامة  جل�صة  عقد 

اال�صتثنائية.
 وقال الطبوبي يف حوار اذاعي، لي�س 
لنا يف تون�س حكومة �صرق وحكومة 
غرب باإمكان م�صار 25 يوليو رغم 
بع�س االخطاء والهنات امل�صي اىل 
االمام الإ�صالح تون�س اما ان نزيد 
الطني بلة فهذا غري ممكن، وعلى 
من  وك��ذل��ك  ال�صيا�صية  االط����راف 
الدولة  وك��اأن  الت�صرف  يحكم عدم 
م��ل��ك��ه��ا ب���ل ه���ن���اك جم��ت��م��ع مدين 
مقدمتها  ويف  وطنية  قوى  وهناك 
االحتاد العام التون�صي لل�صغل الذي 

انبنى على روح امل�صوؤولية«.
�صعيد عدم  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  وع����اب   
االق���دام على ح��ل ال��ربمل��ان معتربا 
رئي�س  م��ذك��را  املنحل،  حكم  يف  ان��ه 
النواب  م��ن  ع���ددا  ب��ان  اجلمهورية 
كانوا قد مدوا ايديهم له وطالبوه 
بحل الربملان م�صيفا ان احليلة يف 

ترك احليل. 

 اجتماع غري قانوين 
“هناك  اأّن  ���ص��ع��ّي��د،  ق��ي�����س  واّك������د 
للتطاول  دول��ة وقوانني وال جمال 
على  له  تعليق  وذل��ك يف  عليهما”، 
ت��ن��ظ��ي��م اج��ت��م��اع اف��رتا���ص��ي ملكتب 

جمل�س النواب املجّمدة مهامه.
لها  “تون�س  اأّن  على  �صعّيد  و�صّدد   
�صيادة الدولة يف اخلارج و�صيادة يف 
اأن  ال��داخ��ل، وم��ن يريد  ال�صعب يف 
اإىل االقتتال  اأن ي�صل  اأو  يعبث بها 
وموؤ�ص�صات  ق��وات  فهناك  الداخلي 

وفق قوله. �صت�صّده عن ماآربه”، 
اأخ�����رى، ���ص��دد �صعيد،   م��ن ن��اح��ي��ة 
وفق �صريط فيديو ن�صرته الرئا�صة 
االجتماع  اأن  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه��ا،  ع��ل��ى 
ال�����ذي ع���ق���ده مكتب  االف���رتا����ص���ي 
ال������ربمل������ان، امل���ج���م���د اع����م����ال����ه، هو 
نظرا الأن  “اجتماع غري قانوين”، 
اأعماله  جم��م��دة  املجل�س  “مكتب 
اأن������ه مل يتم  ال�����ربمل�����ان، ك���م���ا  م���ث���ل 

جتديد تركيبته«.
 والحظ �صعيد اأن النظام الداخلي 
من  “لي�س  ال���ن���ي���اب���ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
اإنها  ق���ال  ال��ت��ي  الدولة”،  ق��وان��ني 
التي  ال��دم��ي��ة  اأو  “باللعبة  لي�صت 
البالد  حتركها اخليوط من داخل 

وخارجها«.
 وت�صاءل عن �صبب “خوف البع�س 
االقرتاع  �صناديق  اىل  الذهاب  من 
اإىل  املقابل  يف  ويلجوؤون  املقبلة... 

ح�صب و�صفه. حماوالت بائ�صة”، 
 و����ص���دد، يف ه���ذا االإط������ار، ع��ل��ى اأن 
بالدولة  ال���ع���ب���ث  ي����ري����دون  “من 
ومب���وؤ����ص�������ص���ات���ه���ا، وال����و�����ص����ول اىل 
�صيتم �صدهم  الداخلي...  االقتتال 
ع���ن م���اآرب���ه���م ال�����ص��خ��ي��ف��ة م���ن قبل 

وفق تعبريه. موؤ�ص�صات وقوات”، 
عن  احل��دي��ث  �صعيد  قي�س  وج���دد   
االأج����واء ال��ت��ي ك��ان��ت ���ص��ائ��دة داخل 
ال���ربمل���ان ق��ب��ي��ل اإع������الن اإج������راءات 
ي��ول��ي��و امل��ا���ص��ي وم��ط��ال��ب��ات بع�س 
اللجوء  “مت  وق��ال  بحله،  اع�صائه 
اح����رتام����ا  امل���ج���ل�������س  جت���م���ي���د  اإىل 
للد�صتور ومل يتم اللجوء اىل حله 

الأن الد�صتور ال يتيح ذلك«.
 وحت����دث ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ص��ي عن 
ا�صتفتاء  م���ن  امل��ن��ت��ظ��رة  امل���واع���ي���د 
وانتخابات ت�صريعية، وقال اإن نتائج 
اال�صت�صارة الوطنية التي نظمت من 
15 يناير اإىل 20 مار�س اجلاري، 
نتائجها”،  يف  لب�س  ال  “ا�صت�صارة 
حلوار  ق��اع��دة  “�صتكون  ونتائجها 
وط���ن���ي ح��ق��ي��ق��ي، وه����و ل���ن ي��ت��م يف 
وفق  االنقالبية”،  احل����وارات  ظ��ل 

عبارته.

امل�ساركون واملعار�سون
اليوم  ي��ع��ق��د،  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن   
املعلقة  ال�������ربمل�������ان  االأرب����������ع����������اء، 
بعد  عن  عامة  جل�صة  اخت�صا�صاته 

اال�صتثنائية  االإج��������راءات  الإل���غ���اء 
اإث�����ر دع�����وة وّج���ه���ه���ا رئي�س  وذل�����ك 
املجل�س النيابي را�صد الغنو�صي اإىل 

النواب.
املجل�س  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى   
مبقت�صى  يوليو،   25 منذ  جمّمد 
املجل�س  مكتب  اأن  اإال   ، رئا�صي  امر 
مار�س   28 االث��ن��ني  عقد  النيابي 
اجل�������اري ج��ل�����ص��ة ع����ن ب���ع���د وق�����ّرر 
مار�س   30 ي��وم  عامة  جل�صة  عقد 
واأخرى يوم ال�صبت 2 ابريل للنظر 
واالقت�صادية  امل��ال��ي��ة  االأو����ص���اع  يف 

واالجتماعية التي تعي�صها تون�س.
 وع��ل��ى اإث���ر ه��ذه ال��دع��وة، اختلفت 
خمتلف  ب�����ني  وت���ب���اي���ن���ت  االآراء 
من  فمنها  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  االأط���ي���اف 
اأعرب عن رغبته يف امل�صاركة ومنها 
من انتقد اجلل�صة وعرّب عن رف�صه 

النعقادها.
دعا  ال�صيا�صية،  االختالفات  ورغم   
ال��ن��واب يف الربملان  جم��م��وع��ة م��ن 
املعلقة اأ�صغاله، يف بيان لهم، جميع 
م�صوؤولياتهم  حت��م��ل  اإىل  ال���ن���واب 
التاريخية لالإ�صهام يف اإيجاد خمرج 
لالأزمة احلادة التي متر بها البالد 
بعقد جل�صة عامة ت�صاورية لنقا�س 
لو�صع  املمكنة  الد�صتورية  احللول 
حد لالإجراءات اال�صتثنائية املعلنة 

منذ 25 يوليو 2021.
التيار  ع����ن  ال���ن���ائ���ب  اأف��������اد  وق�����د   
ال��دمي��ق��راط��ي ن��ع��م��ان ال��ع�����س باأن 
اأغ��ل��ب ال��ن��واب اأع��رب��وا ع��ن رغبتهم 
الربملانية  اجلل�صة  يف  امل�صاركة  يف 
القادمة با�صتثناء كتلتي الد�صتوري 
مرّجحا  ال�����ص��ع��ب،  وح���رك���ة  احل����ر 
برئا�صة  اجلل�صة  تعقد  اأن  اإمكانية 

�صرب االأمن القومي التون�صي قبل 
فوات االأوان...

اّن  م����و�����ص����ي  ع����ب����ري  واع�������ت�������ربت   
 25 ق��ب��ل  ت��ون�����س  خ���ذل  ‘’الق�صاء 
ال���ق���ان���ون على  ي��ط��ب��ق  ي��ول��ي��و ومل 
وفتح  وال���ت���ك���ف���ريي���ني  امل���ع���ت���دي���ن 
االأو���ص��اع حاليا،  اإليه  اآل��ت  ملا  الباب 
اأم���ره وي��وق��ف تغول  ي��ت��دارك  فهل 
من  م��زي��دا  �صيعطيهم  اأم  االإخ���وان 

االأوك�صجني؟«.
 وطالبت رئي�صة احلزب الد�صتوري 
ب�  احلر عبري مو�صي ممن و�صفته 
اإىل  اإ���ص��ارة  )يف  باأمره”  “احلاكم 

بالتحّرك  ���ص��ع��ّي��د(  قي�س  ال��رئ��ي�����س 
ق��ب��ل ت���اري���خ 30 م���ار����س اجل����اري، 
ودعوة النواب من غري “االخوان” 
وف����ق  التكفري”،  و”ائتالف 
�صحب  عري�صة  الإم�صاء  تعبريها، 
الثقة من را�صد الغنو�صي واملوافقة 
ع��ل��ى ح���ّل امل��ج��ل�����س واإ�����ص����دار قرار 
النتخابات  وال��دع��وة  الربملان  بحّل 

ت�صريعية مبكرة.
“الغنو�صي  اأّن  م��و���ص��ي  واع��ت��ربت   
االأخ�صر  ال�صوء  اأخ��ذوا  وزمرته” 
ل�صرب ا�صتقالل البالد واإدخالها يف 

حالة عدم �صرعية، وفق تعبريها.

الربملان  ل��رئ��ي�����س  ال��ث��اين  امل�����ص��اع��د 
املجمدة اأ�صغاله طارق الفتيتي.

ن�����واب حركة  م�����ص��ارك��ة  وي��ن��ت��ظ��ر   
ال��ن��ه�����ص��ة وك����ل ال��ك��ت��ل ال��ت��ي تدور 
لالإجراءات  املعار�صة  او  فلكها  يف 

اال�صتثنائية.

رفع ق�سية ا�ستعجالية
 يف امل��ق��اب��ل، ي��رف�����س ن���واب اآخ���رون 
ويهّددون باللجوء اإىل الق�صاء. ويف 
احلزب  رئي�صة  اأعلنت  ال�صياق،  هذا 
احل��ر عبري مو�صي يف  ال��د���ص��ت��وري 
احلزب  �صفحة  ع��ل��ى  ن�صر  ف��ي��دي��و 
االجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  مب����وق����ع 
ف��ي�����ص��ب��وك اأم�������س ال���ث���الث���اء، رفع 
ا�صغال  الإيقاف  ا�صتعجالية  ق�صية 
اجل���ل�������ص���ت���ني ال���ع���ام���ت���ني امل���ربم���ج 
30 م���ار����س و2  ي���وم���ي  ع��ق��ده��م��ا 

اأبريل 2022.
الق�صية  ه������ذه  اأّن  واأو�����ص����ح����ت   
للتبعات  تفاديا  تاأتي  اال�صتعجالية 
اجلل�صة  ���ص��ت��ح��ت��وي��ه  مل���ا  اخل���ط���رية 
م������ن ق�������������رارات ت���ت���ع���ل���ق ب�����االأم�����ن 
الوطن  ووح���دة  التون�صي  القومي 
الق�صية  حجزت  وق��د  واملوؤ�ص�صات، 
اجلل�صة،  اإث����ر  ب��احل��ك��م  ل��ل��ت�����ص��ري��ح 

وفق ت�صريحها.
الرئي�س  ت�����ص��ري��ح��ات  اإّن  وق���ال���ت   
وموقف  ‘’االخوان’’  موقف  ق��ّوت 
اأ�صهر   8 بعد  الأن��ه  الغنو�صي  را�صد 
م���ن االج��������راءات اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مل 
يقم بحل ال��ربمل��ان م��ا ت��رك املجال 
للظهور  الغنو�صي  لرا�صد  مفتوحا 

جمددا.
 وقالت مو�صي: ‘’لقد قمنا بواجبنا 
البالد  اإدخ��ال  الت�صدي ملخطط  يف 
ال�صرعيات’’،  ت�������ص���ارب  اأزم������ة  يف 
�صلطة  اإىل  ‘’احتكمنا  م�����ص��ي��ف��ة: 
بال�صلطة  واح���ت���م���ي���ن���ا  ال����ق����ان����ون 
الق�صائية وطلبنا منها وقف نزيف 

اإىل  “الهروب  اأّن  اإىل  واأ�����ص����ارت   
املحاكمات  اإىل  وال���ل���ج���وء  االأم������ام 
�صيزيدهم  اجلزائية  اأو  الع�صكرية 
احلاكم  و���ص��ي��ع��زل  و����ص���الب���ة  ق�����ّوة 
القوى  اإىل حت���رك  وي����وؤدي  ب��اأم��ره 
حّد  ع��ل��ى  تون�س”،  ���ص��ّد  االأمم���ي���ة 

قولها.
لن  ال��وط��ن��ي��ون  “النواب  وق��ال��ت:   
قام  اإن  �صعّيد  قي�س  دع��وة  يرف�صوا 
الغنو�صي  ع���زل  اجت����اه  يف  ب��خ��ط��وة 

وحّل الربملان واإجراء انتخابات«.

 اأ�ساليب خطرية 
 واّتهم االأمني العام حلركة ال�صعب 
زهري املغزاوي اأم�س الثالثاء را�صد 
املعلقة  ال��ربمل��ان  رئ��ي�����س  ال��غ��ن��و���ص��ي 
اخت�صا�صاته، باللجوء اإىل اأ�صاليب 
خ��ط��رية، م��ن خ��الل حم��اول��ة خلق 
اإىل  اإ���ص��ارة  يف  تون�س،  يف  �صرعيتني 

اجتماع مكتب الربملان االإثنني.
احل���رك���ة يف  “تلقى مم��ث��ل  وق�����ال   
م��ك��ت��ب ال����ربمل����ان دع������وة م����ن اأج����ل 
لكننا  االإث��ن��ني  اجتماع  يف  امل�صاركة 
نواب  اأن جم��ل�����س  ون��ع��ت��رب  رف�����ص��ن��ا 
ال�صعب من املا�صي والبالد متجهة 

اإىل انتخابات«.
بعد  الغنو�صي  “را�صد  اأن  واع��ت��رب   
جت�صيد  يف  ذري����ع����ا  ف�������ص���اًل  ف�����ص��ل��ه 
خطرية  اأ�صاليب  اإىل  التجاأ  ال�صارع 
من خالل حماولة خلق �صرعّيتني، 
على غرار ما يحدث يف دولة ليبيا 
وبرملانني  ح��ك��وم��ت��ني  وج�����ود  م���ن 
واحد يف طربق واآخر يف طرابل�س«.

 وقال “ال اأعتقد اأن يكون لقرارات 
رغم  كبري  ت��اأث��ري  ال��ع��ام��ة  اجلل�صة 
البالد،  لتق�صيم  اجل��ادة  امل��ح��اوالت 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  ع���ل���ى  ول���ك���ن 
اأج����ل  م����ن  ب�������ص���رع���ة  ي���ت���ح���رك  اأن 
ات���خ���اذ االإج���������راءات ال����الزم����ة من 
الذهاب  الطريق  بخارطة  االلتزام 

املرحلة  ت���ن���ه���ي  ان����ت����خ����اب����ات  اإىل 
اال�صتثنائية«.

رئي�س  امل�������غ�������زاوي  ان����ت����ق����د  ك����م����ا   
واعتربه  �صعيد  قي�س  اجلمهورية 
امل�صوؤولية  م��ن  مهّما  ج��زء  يتحمل 
“لرتدده وعدم ح�صمه وعدم  نظرا 
ال�صعب  مطالب  اإجن���از  يف  تقدمه 
ومن  يوليو   25 منذ  االجتماعية 
الق�صايا  يف  ح�����ص��م��ه  ع����دم  خ����الل 
كل  ا�صتغاللها  وع���دم  ال��د���ص��ت��وري��ة 
اإعالنه  ب��ع��د  م����رت  ال��ت��ي  االأ����ص���ه���ر 
وفق  اال�صتثنائية”،  التدابري  ع��ن 

تعبريه.
 وقال القيادي بحركة ال�صعب هيكل 
لن  ال�صعب  ح��رك��ة  “نحن يف  امل��ك��ي 
ولع�صابته  الغنو�صي  لرا�صد  ن�صمح 
ال�صعب  مب�صري  للتحكم  ب��ال��ع��ودة 

ومبقدرات الدولة«.
م��ن اجل  التحالف  واع��ت��رب ح��زب   
اأن  ال��ربمل��ان،  يف  املمثل  غ��ري  تون�س 
دعوة را�صد الغنو�صي ب�صفته رئي�س 
اأعماله،  امل��ع��ل��ق��ة  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
املجل�س  م���ك���ت���ب  اج����ت����م����اع  ل���ع���ق���د 
عامتني  جل�صتني  واق����رار  االث��ن��ني 
القادمني،  وال�صبت  االربعاء  يومي 
يف  بامتياز  �صيا�صية  ج��رمي��ة  “هي 

حق الوطن واملواطنني«.
التّيار  ح����زب  اع���ت���رب  ج��ه��ت��ه،  م���ن   
ال�صعبي، اأن “اجتماع بع�س اأع�صاء 
مكتب جمل�س نواب ال�صعب املعّلقة 
ال�صتئناف  ودع����وت����ه����م  اأع����م����ال����ه، 
للمجل�س الإبطال  العامة  اجلل�صات 
ب���اإج���راءات  ال�����ص��ل��ة  امل��را���ص��ي��م ذات 
للتمّرد  خ��ط��وة  ي��ع��ّد  ي��ول��ي��و،   25
على الدولة وفتح باب التنازع على 

ال�صرعية«.
 واأ�صاف يف بيان له اأم�س الثالثاء، 
اأي�صا  ت���ع���ّد  اخل����ط����وة  “هذه  اأن 
و�صلطاتها  الدولة  لتق�صيم  مقدمة 
وا�صتدعاء لتدخل القوى اخلارجية 

�سعّيد يف اجتماع جمل�س الأمن القومي:

من ُيريد االقتتال الداخلي... هناك ق�ات وم�ؤ�ص�صات �صت�صّده

حركة ال�سعب تّتهم الغنو�سي، باللجوء اإىل اأ�ساليب خطرية، من خالل حماولة خلق �سرعيتني يف تون�س

قي�س �صعيد ي�صرف على اجتماع جمل�س االمن القومي

جل�صة عامة للربملان مو�صوع تنازع

الد�صتوري احلر يلجا للق�صاء

الطبوبي يدعو اىل مراجعة احل�صابات

حركة ال�صعب تقاطع

•• الفجر – تون�س
يرجح ان تفتح حماولة اإعادة احلياة للربملان باب 
التكهن  ميكن  ل  �سيا�سية  ومواجهة  الت�سعيد  مزيد 
التون�سي  الرئي�س  اأّكد  وقد  البالد.  على  بنتائجها 
قي�س �سعّيد، خالل اإ�سرافه على اجتماع جمل�س الأمن 
“وحدة  الإثنني بق�سر قرطاج، على  م�ساء  القومي 
باأمنها  م�ّس  هو  بوحدتها  امل�سا�س  اأّن  وعلى  الدولة 
الجتماع  هذا  وتناول  التون�سي«.  ال�سعب  وباأمن 
ة على  الو�سع العام يف البالد، كما مّت الرتكيز خا�سّ

�سرورة احرتام القانون من قبل اجلميع.

التيار ال�سعبي: خطوة للتمّرد على
 الدولة وفتح باب التنازع على ال�سرعية 

الد�ستوري احلر يرفع ق�سية ا�ستعجالية 
لإيقــاف عقــد اجلل�ســــتني املربجمتــني 

احتاد ال�صغل الدع�ة
 اإىل �صرعية اأخرى خطر 
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العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صعيدة 

البلو�صي للمقاوالت وال�صيانة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2859840 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/عونك  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات وال�صيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2185934 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ان�صاف لتجارة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ادوات البناء  رخ�صة رقم:2945717 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة منى ح�صني عبداهلل احلامد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة البحر ال�صرقي 

لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1193813 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة علي عبداهلل �صعيد �صامل الكتبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد ا�صالم كرمي بخ�س البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
العقيلة  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العمال البال�صرت والبا�صكو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1145902 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
العني  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة عيون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لقطع غيار ال�صيارات اجلديده
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1485589 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
الربينه  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة حي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العمال النجاره واحلداده امل�صلحه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1932561 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
خلياطة  املنارة  ال�ص�����ادة/واحة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املالب�س الرجالية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1135155 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل ار�صاد

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1102543 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمبز الرغيف  الراقي 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1111440 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
للرتكيب  كت  ال�ص�����ادة/كلني  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحجر والبا�صكو
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2489060 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة منى ح�صني عبداهلل احلامد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فيك�س �صتايل العمال 

الطابوق والبال�صرت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2689991 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة منى ح�صني عبداهلل احلامد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
الطريق  ال�ص�����ادة/كافترييا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صريع رخ�صة رقم:1103244 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة �صهيل خليفه �صيف �صريع املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف ح�صني ح�صن �صعيد باجمبور ال�صيعري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/رموز ال�صرق لرتكيب 

CN قد تقدموا الينا بطلب احلجر  رخ�صة رقم:2120678 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تي  ال�ص�����ادة/كافترييا ماجيك  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب كاب رخ�صة رقم:3735313 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة احمد جمعه را�صد جمعه �صامل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عفره فريد خليل احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة  
التجاري:�صتاديل  باال�صم   CN رقم:3938521 
طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  امل�صاريع  الدارة  انرتنا�صيونال 

تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/خط االمتياز للحدادة 

والنجارة امل�صلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2297270 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
بلوك  بيلدير  ال�ص�����ادة/كابيتل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العمال تركيب احلجر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2346511 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
للحدادة  ال�ص�����ادة/الروائع  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والنجارة امل�صلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1501013 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/زاز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موروكو للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3957196 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

 اأمن�صتي: الغزو الرو�صي الأوكرانيا »تكرار« للحرب يف �ص�ريا 
•• جوهان�صربغ-اأ ف ب

خالل تقدميها يف جوهان�صربغ  “اأمن�صتي”  الدولية  العفو  حّذرت منظمة 
الرو�صي  ال��غ��زو  اأّن  م��ن   2022-2021 للعام  تقريرها  ال��ث��الث��اء  اأم�����س 
الأوكرانيا هو “تكرار” للحرب يف �صوريا، منددة ب�”تزايد جرائم احلرب” 
اأي موقف حيادي  التخلي عن  اإىل  داعية  ال�صراع  �صهر من  اأك��رث من  بعد 

جتاه مو�صكو.
لوكالة  ك��االم��ار  اأنيي�س  احلكومية  غ��ري  للمنظمة  العامة  االأمينة  وق��ال��ت 

فران�س بر�س اإن “ما يحدث يف اأوكرانيا هو تكرار ملا راأيناه يف �صوريا«.
وم�صاكن”  مدنية  حتتية  بنى  على  متعّمدة  هجمات  اأم��ام  “نحن  واأ�صافت 
“م�صيدة  اإىل  اإن�صانية  مم���رات  بتحويل  رو���ص��ي��ا  مّتهمة  مل��دار���س،  وق�صف 

للموت«.

م�صّبهة ماريوبول مبدينة حلب ال�صورية التي دمرتها فظائع النظام املدعوم 
من مو�صكو يف حرب م�صتمرة منذ 11 عاما، نددت املنظمة ب�”تزايد جرائم 
مديرة  قالت  باري�س،  يف  م��واٍز  �صحفي  موؤمتر  ويف  اأوك��ران��ي��ا.  يف  احلرب” 
“باحثينا  اإّن  �صرتوثرز  ماري  الو�صطى  واآ�صيا  ال�صرقية  اأوروب��ا  يف  اأمن�صتي 
التي  التكتيكات نف�صها  ا�صتخدام  اأي��ام  على االأر���س وّثقوا على مدى ع�صرة 
اّتبعت يف �صوريا وال�صي�صان”، مبا يف ذلك هجمات ت�صتهدف مدنيني وذخرية 

يحظرها القانون الدويل.
واعتربت كاالمار اإن خنوع “نظام دويل” وف�صل موؤ�ص�صات من بينها جمل�س 
الرو�صية  ب�”الوقاحة”  �صمحا  ال�صابقة،  احل��روب  اإدارة  يف  ال��دويل  االأم��ن 
ل�صن الهجوم، مذّكرًة باأن يف وقت اجلائحة، ا�صتمرت النزاعات خ�صو�صا يف 

اإثيوبيا وبورما واأفغان�صتان.
واأعربت اأمن�صتي عن اأ�صفها للموقف الذي اّتخذته حوايل 20 دولة اإفريقية 

اآذار/مار�س وامتنعت فيه عن الت�صويت على قرار  يف االأمم املّتحدة مطلع 
يدعو اإىل ان�صحاب القوات الرو�صية من اأوكرانيا، معتربة اأّنه “يف مواجهة 

رو�صيا، ال ميكن اأن يكون هناك حياد«.
واأ�صارت كاالمار اإىل اأن اأحد اأ�صوات القارة على �صعيد الدبلوما�صية رئي�س 
موقفا  ويتبنى  الو�صاطة  اإىل  يدعو  ال��ذي  رامابوزا  �صرييل  اإفريقيا  جنوب 
“�صعيفا«. وبعد اأكرث من عامني على انت�صار جائحة كورونا، نددت منظمة 
العفو الدولية يف تقريرها اأي�صا بانتهاكات حقوق االإن�صان بذريعة حماولة 

احتواء الفريو�س.
كذريعة  الوباء  ا�صتخدام  اإىل  احلكومات  بع�س  “جلاأت  املنظمة  واأو�صحت 
ملزيد من تقلي�س احليز املدين” داعية اإىل رفع عاجل للقيود التي مل تعد 

مربرة من وجهة نظر �صحية.
الت�صدي  اأ�صاليب  انتقدوا  اأ�صخا�صا  وحاكمت  ال�صلطات  “اعتقلت  وتابعت 

لفريو�س كوفيد-19 اأو �صككوا فيها. وجلاأت حكومات يف �صتى اأنحاء العامل 
اإىل منع وتفريق احتجاجات �صلمية بدون مربر، وا�صتخدمت اأحيانا ذريعة 
القواعد اخلا�صة مبنع انت�صار كوفيد-19، خ�صو�صا يف الكامريون و�صاحل 

العاج وت�صاد.
وقالت املنظمة غري احلكومية “يف مواجهة االحتجاجات، �صهد عام 2021 
اأمنية تطال احليز املدين، وجترمي  تزايد جلوء بع�س احلكومات لتدابري 
�صالحيات  وا�صتخدام  ال�صرطية،  عملياتها  وع�صكرة  ال�صلمية،  التجمعات 
االأم��ن على  ق��وات  رد  وات�صم  الوطني يف وج��ه حركات االحتجاجات  االأم��ن 
ا�صتخدام  اإ�صاءة  على  االأم��ن  ق��وات  وداأب��ت  ال�صديدة  بالق�صوة  االحتجاجات 
امل�صيل  الغاز  عبوات  ذل��ك  يف  مبا  فتكا،  االأق��ل  واالأ�صلحة  النارية  االأ�صلحة 
كثريين  واإ�صابة  مئات  مقتل  اإىل  اأدى  مما  املطاطية،  وال��ع��ي��ارات  للدموع 

اآخرين ب�صكل غري م�صروع«.

لكنني اأ�صعر بالقلق. منذ عامني، كنا 
�صاخن،  م��اء  حمام  يف  ال�صفادع  مثل 
ت�صعر  وال  ه���ن���اك،  ب���ال���راح���ة  ت�����ص��ع��ر 

بارتفاع درجة احلرارة ».
   تتميز العالقة بني ال�صكان واجلي�س 
“لقد حتّملت  املا�صي:  ا بجروح  اأي�صً
ت���اي���وان واح�����دة م���ن اأط�����ول فرتات 
االأحكام العرفية يف تاريخ الب�صرية”، 
وال��ت��ي ام��ت��دت م��ن ع��ام 1949 اإىل 
عام 1987، عندما ان�صحبت القوات 
اجلزيرة،  اإىل  ال�صني  م��ن  القومية 

يذّكر مار�صني جريزيو�صكي.
   ويو�صي هذا االخت�صا�صي بت�صكيل 
قوات دفاع اإقليمية يف 184 كانتوًنا 
توظيف  ه���ي  “الفكرة  ت����اي����وان.  يف 
االأحياء  عن  للدفاع  امل�صلحة  القوات 
ا رجال االإطفاء  اأي�صً ال�صكنية، ولكن 
الوقت  ...”. يف  الطبيني  والعاملني 
احل�����ايل، ي�����ص��ّج��ل اق���ب���ال ك��ب��ري على 
الدورات التدريبية يف حاالت احلرب 
ل��ل��دف��اع عن  وور����س العمل االأخ����رى 

النف�س.
   »اإن ما يحدث يف اأوكرانيا يزيد من 
واال�صتعجال”،  باحلاجة  اإح�صا�صنا 
املنظمة  موؤ�ص�س  وو،  اإينوك  يعرتف 
اإىل  “حتالف  احل����ك����وم����ي����ة  غ������ري 
هذا  اأط��ل��ق   ،2020 ع���ام  االأمام”. 
اخلا�صة،  بالقوات  ال�صابق  ال�صابط 
الرد  كيفية  املدنيني  لتعليم  تدريًبا 
اأطرح  “اأنا ال  ك��ارث��ة.  يف ح��ال وق��وع 
ا�صتعداد  حول  اأ�صئلة  اأي  نف�صي  على 
وم�صاعدة  ل���ل���وح���دة  ال���ت���اي���وان���ي���ني 
االآخ���ري���ن يف ح���ال ح���دوث ن����زاع؛ ما 
كيفية  ه��و  االآن  معرفته  اإىل  نحتاج 

القيام بذلك«.      عن لك�سربي�س

 قناة اإخبارية ت�صيد ب�صجاعة الرئي�س 
زيلين�صكي  ف��ول��ودمي��ري  االأوك������راين 
“ونحن،  النقا�س:  يبداأ  ثم  و�صعبه، 

ماذا �صنفعل اإذا هاجمت ال�صني؟«.
ال�صيادية  الرئي�صة  ان��ت��خ��اب  منذ     
ت�صاي اإنغ ون يف تايوان عام 2016، 
���ص��دد ال��رئ��ي�����س ال�����ص��ي��ن��ي ���ص��ي جني 
القابل  “غري  االن��ت��م��اء  ع��ل��ى  ب��ي��ن��غ 
ال�صني،  اإىل  ل��ل��ج��زي��رة  للت�صرف” 
اإذا  ب��ال��ق��وة  ا�صتعادتها  على  وع��زم��ه 
توغل  عمليات  اأ�صبحت  االأم���ر.  ل��زم 
يف  ال�صينية  الع�صكرية  ال��ط��ائ��رات 
م��ن��ط��ق��ة حت����دي����د ال�����دف�����اع اجل����وي 
ت����وات����ًرا -969  اأك�����رث  ال���ت���اي���وان���ي���ة 
�صعف  م��ن  اأك����رث  اأي   ،2021 ع���ام 
2020. وق��د ف�صلت هذه  ع��ام  ع��دد 
التايوانيني،  حتذير  يف  التهديدات 
اأحياًنا غري مبالني  يعتربون  الذين 

اىل ان غزت رو�صيا اأوكرانيا.
   بداأت و�صائل االإعالم وال�صيا�صيون 
يف م�����ص��اع��ف��ة اأوج������ه ال��ت�����ص��اب��ه بني 
احلرب  “هذه  وت����اي����وان.  اأوك���ران���ي���ا 
جت��ل��ب وع���ًي���ا ح��ق��ي��ق��ًي��ا. اإن���ه���ا تثري 
اأّن  م�صاألة اال�صتقاللية، الأنها ُتظهر 
الواليات املتحدة لن تاأتي بال�صرورة 
مار�صني  يلخ�س  تايوان”،  مل�صاعدة 
“اجليل  ال��ب��اح��ث يف  ج��ريزي��و���ص��ك��ي، 
فكرية  م��وؤ���ص�����ص��ة  وه�����ي  القادم”، 

م�صتقلة مقرها تايبيه. 
  وي�صيف: “هناك تغيري يف طريقة 
ت�صور متخذي القرار لق�صايا االأمن 

االإ�صالح قبل احلرب -مت للتو تعزيز 
زيادة  تدريب جنود االحتياط. متت 
التدريب اإىل اأربعة ع�صر يوًما مرة يف 
ال�صنة، بداًل من �صبعة اأيام كل عامني 
التدريبات  �صت�صبح  كما  االآن.  حتى 

اأن��ف�����ص��ه��م يف ن��ف�����س و�صع  ���ص��ي��ج��دون 
يجعلهم  وه��ذا  اأوكرانيا...  يف  رو�صيا 

يفكرون.«
  وكدليل على الرغبة يف زيادة قدرات 
اإط���الق هذا  امل��ق��اوم��ة -حتى وان مت 

ت�صاي،  الرئي�صة  واأ�صارت  اأكرث حدة. 
اأن  مي��ك��ن  االح��ت��ي��اط  ج��ن��ود  اأّن  اإىل 
عن  ال���دف���اع  يف  م��ه��ًم��ا  دوًرا  ي��ل��ع��ب��وا 
تايوان يف حال ح��دوث غ��زو، م�صرية 

ب�صكل مبا�صر اإىل اأوكرانيا.

ب��ال��ت��وازي، يت�صاعد اجل���دل حول     
مت  التي  الع�صكرية،  اخلدمة  فعالية 
تخفي�صها من �صنة واحدة اإىل اأربعة 
غري  “امل�صتوى   .2013 ع��ام  اأ�صهر 
جريزيوزكي.  مار�صني  يوؤكد  كاف”، 

القومي، وانتعا�س يف االأهمية املعطاة 
ا قفزة حقيقية  للجي�س”. ولكن اأي�صً
يف �صفوف ال�صعب: يقول 70 باملائة 
من التايوانيني االآن اإنهم م�صتعدون 
وفًقا  غ���زو،  ح���دوث  ح���ال  يف  للقتال 
باملائة   40 ب���  م��ق��ارن��ة  ح��دي��ث،  مل�صح 

قبل ال�صراع.

اخلدمة الع�سكرية غري كافية
التايوانيون عن      يراقب اخل��رباء 
للجي�س  اأوك����ران����ي����ا  م���ق���اوم���ة  ك��ث��ب 
الرو�صي. وقال وزير الدفاع التايواين 
ت�صيو كو ت�صينج: “اإن هدف اأي غزو 
ال�صيني  ال�صيوعي  احل��زب  قبل  من 
�صيكون احتالل تايوان. اإنهم قادرون 
واجلزر  كينمن  على  اال�صتيالء  على 
اأرخبيل  “من  االأخ��������رى  ال���ن���ائ���ي���ة 
ذلك؟  يفعلوا  مل  ف��ل��م��اذا  تايوان”، 
الأنهم يجب اأن يتاأكدوا من قدرتهم 
على حتقيق ن�صر �صريع. واإال فاإنهم 

اأوك��ران��ي��ا، دع���ا الكثريون  م��ن��ذ غ���زو 
اإىل عودة اخلدمة طيلة عامني. وما 
يقرب من 70 باملائة من التايوانيني 
وبالن�صبة  مت��دي��ده��ا.  االآن  ي��وؤي��دون 
نظام  يعترب  املواطنني،  من  للعديد 
“اإذا  ل���ل���وق���ت.  م�����ص��ي��ع��ة  ال��ت��ج��ن��ي��د 
ه���اج���م���ت ال�������ص���ني ل����ن ن���ع���رف م����اذا 
نفعل”، يعرتف جوليان، الذي يوؤدي 
خدمته الع�صكرية يف جنوب اجلزيرة 
االأر�صية”  “غ�صل  يف  اأيامه  ويق�صي 

واأعمال اأخرى.

الدفاع عن الأحياء ال�سكنية
احلالية،  االأمنية  ال�صحوة  ورغ��م     
ف������اإن ال����ذع����ر ب��ع��ي��د ك����ل ال���ب���ع���د عن 
ب���اأ����ص���ره.  امل���ج���ت���م���ع  اإىل  ال����و�����ص����ول 
ما  اأو  باأوكرانيا  يهتم  ال  “حميطي 
ت��اي��وان، ه��ذا ما  اأن يحدث يف  ميكن 
ي��الح��ظ��ه ت�����ص��ي��و ه�����ص��ي��او ت�����زو، 28 
تايبيه.  يف  ���ص��ي��ن��ي  م���در����س  ع����اًم����ا، 

تعديل �ساعة الوعي على الأمن القومي

تاي�ان تعي�س على وقع �صدمة احلرب االأوكرانية...!

تايوانيون يعار�صون احلرب يف اوكرانيارئي�صة تايوان ت�صتعد لال�صوا

    يرفع الغزو الرو�سي 
داخل  الوعي  ن�سبة 
اجلزيرة التي تعي�س 
هجوم  تهديد  حتــت 
�ـــســـيـــنـــي، ويـــطـــرح 
اأ�سئلة حول قدراتها 

الدفاعية.
مطاعم  اأحــــد  يف     
يف  العديدة  ال�سوارع 
حي  قلب  يف  تايبيه، 
بالعا�سمة  مــزدحــم 
تنت�سر  التايوانية، 
�ــــســــور احلـــــــرب يف 
�سا�سة  على  اأوكرانيا 

التلفزيون.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

اأثارت احلرب م�ساألة ال�ستقاللية، لأنها اأظهرت اأن 
الوليات املتحدة لن تاأتي بال�سرورة مل�ساعدة تايوان

تعزيز تدريب جنود الحتياط بزيادة التدريب اإىل
 14 يوًما مرة يف ال�سنة، بدًل من �سبعة اأيام كل عامني 

وعي اكرب باهمية اجلي�س يف تايوان

ال�صغط ال�صيني اجلوي يتكثف على اجلزيرة

تدريب ال�صكان على الدفاع املدين

رغم ال�سحوة الأمنية احلالية، فاإن الذعر بعيد كل البعد عن الو�سول اإىل املجتمع باأ�سره

باملائة   70 يق�ل   
ــن الــتــايــ�انــيــني  م
اإنــــهــــم  االآن 
للقتال  م�صتعدون 
يف حال حدوث غزو

هل يتخذ الحتاد الأوروبي موقفًا موحدًا؟

»فزغلياد«: العق�بات على رو�صيا ترتد على اأوروبا
•• عوا�صم-وكاالت

اأن �صيا�صة العقوبات االأوروبية  اأولغا �صاموفالوفا  راأت ال�صحفية الرو�صية 
اإنهم  اأن يقول االأوروب��ي��ون  اأوروب��ا نف�صها. مبجرد  �صد رو�صيا ارت��دت على 
الغاز  ف��اإن  دوالر،   1000 ولي�س  دوالر،   500 م�صروط  ب�صكل  �صيدفعون 
1000 دوالر وكتبت  اآ�صيا، حيث �صيدفعون  الطبيعي امل�صال �صيذهب اإىل 
الرهان  رفعت  رو�صيا  اأن  الرو�صية،  “فزغلياد”  ل�صحيفة  �صاموفالوفا، 
باإعالن الرد اقت�صادياً على العقوبات الغربية، م�صيفة اأن االإجراء الرو�صي 
امل�صاد يف قطاع الغاز، بتحويل املدفوعات االأوروبية اإىل الروبل، ثّبط عزمية 
اأوروبا بالكامل. واأ�صارت اإىل اأن القيود التي فر�صها البنك املركزي الرو�صي 
على حركة االأموال مبقدار 300 مليار دوالر للدول غري ال�صديقة، اأنقذ 

�صوق االأ�صهم والديون الرو�صية من االنهيار.
واأ�صافت اأن رو�صيا غري خائفة من التخلف عن �صداد ديونها، وهي تتجه 
نحو ذلك بهدوء، الأن االقت�صاد الذي يعاين اأ�صاًل من �صغوط العقوبات، 
“االأ�صواأ  اأنتونوف:  امل��ايل فالدي�صالف  املحلل  وق��ال  ذل��ك.  يتاأذى من  لن 
حدث بالفعل، ورغم اأن الغرب لديه احتياطيات رو�صيا من الذهب ل�صداد 
جميع الديون، اإال انه ال يفعل ذلك«. من جهته، قال فالدميري اإيف�صتيفيف، 
رئي�س ق�صم التحليل يف م�صرف “زينيت” الرو�صي، اإن رو�صيا اأمامها على 

ويف هذا االإطار، قال اخلبري يف اجلامعة املالية للحكومة الرو�صية وخبري 
االإنذار  اأه���داف  “اأحد  يو�صكوف:  اإي��غ��ور  الوطني  الطاقة  اأم���ن  �صندوق 
الرو�صي، الغاز هو اإجبار ال�صركات االأوروبية على العي�س يف ظل عقوباتهم، 
االأوروبية  ال�صيا�صية  النخب  ال�صغط على  التجارية  ال�صركات  تبداأ  بحيث 

لرفع العقوبات على رو�صيا، والتي تعرقل عملها ب�صكل كبري«.
واأ�صاف يو�صكوف اأن رو�صيا مررت الكرة االآن الأوروبا وتنتظر قرارها.

وراأت �صاموفالوفا اأن االحتاد االأوروبي مطالب االآن بتطوير موقف موحد 
يف هذه الق�صية، خا�صًة اأن ال�صيا�صيني االأوروبيني يعار�صون ب�صكل اأ�صا�صي 
على  املوافقة  �صيا�صياً  عليهم  ال�صعب  م��ن  الأن  ب��ال��روب��ل،  ال��غ��از  ثمن  دف��ع 

اخل�صوع لالإنذار الرو�صي.
بدوره، اأو�صح يو�صكوف اأن “ثمن امل�صكلة عند العديد من البلدان مرتفع 
“اإذا رف�س االحتاد  م�صيفاً  للغاية، هل تبقى دون كهرباء وتدفئة اأم ال”، 
االأوروبي �صراء الغاز الرو�صي مقابل الروبل، فمن املرجح اأال تعزل مو�صكو 

ال��دول غري  اإذا كانت �صتدفع فواتري �صركات  االأق��ل ثالث �صنوات لتقرير 
ال�صديقة اأو ال«.

مدير  نائب  م��ريون��وف،  فالريي  ق��ال  االنتقامي،  الرو�صي  االإج���راء  وع��ن 
معهد مركز التنمية بالكلية العليا لالقت�صاد يف جامعة االأبحاث الوطنية 
ال��رو���ص��ي��ة: “ميكن ���ص��راء ال��روب��الت اإم���ا م��ن ���ص��وق ال��ع��م��الت ال��دول��ي��ة اأو 
ال  قد  لكننا  افرتا�صًيا.  الذهب  اأو  العملة  ببيع  رو�صيا  بنك  من  مبا�صرة 
على  عقوبات  فر�س  وا�صنطن  ق��ررت  بعدما  االآن  اإ�صايف  ذه��ب  اإىل  نحتاج 

م�صرتيها من رو�صيا«.
اأما االأوروبيني، �صيكون املخرج لهم هو رفع العقوبات عن البنك املركزي 
اأن بروك�صل يف  الرو�صي، و�صراء الروبل منه. لكن حتى االآن، من الوا�صح 
مزاج ال يوؤيد ذلك. لذلك، قد يتعني �صراء الروبل يف البور�صة من بائعني 
خمتلفني. لكن االأمر لن يكون �صهاًل اأي�صاً، �صي�صتغرق وقتاً لفهم ال�صركات 

التي ميكن اأن تعمل معها، وخطورة التعامل معها ب�صبب العقوبات.

االأوروبيني عن الغاز فقط، بل وعن الفحم اأي�صاً. ولن تخ�صر اأوروبا اأحد 
مورديها الرئي�صيني فح�صب، بل �صت�صبح اأ�صعار الغاز من املوردين االآخرين 

باهظة. و�صيكون هناك عجز عاملي حاد واأزمة طاقة عاملية«.
يكون  باالإجماع، فلن  ق��راراً  االأوروب���ي  اأع�صاء االحت��اد  اإذا مل يتخذ  ولكن 
ي�صكوف:  ق��ال  االإط���ار،  ه��ذا  ويف  املطلق.  يف  ال��روب��ل ممنوعاً  اإىل  االنتقال 
هذه  تقرر  التجارية  ال�صركات  دعوا  �صيقولون:  االأوروبيون  “ال�صيا�صيون 
امل�صاألة بنف�صها. فهذا �صاأنها، و�صتوافق ال�صركات على التحول اإىل الروبل 
تكتيكياً،  رو���ص��ي��ا  فتفوز  االأم���ر  ال�صيا�صيون  �صيغري  اق��ت�����ص��ادي��ة.  الأ���ص��ب��اب 
الهيدروكربونات  ترف�س  �صتظل  اأوروب��ا  الأن  ا�صرتاتيجياً،  �صتخ�صر  لكنها 
الطاقة   �صراء  االأوروبية  للمفو�صية  االأوروب��ي  االحتاد  وفو�س  الرو�صية«. 
“تفوي�س  اإن  يو�صكوف  وق��ال  باأكمله.  االأوروب���ي  لالحتاد  م�صرتك  ب�صكل 
باأكمله”،  ال��ع��ق��د احل���ايل  ن��ظ��ام  ت��دم��ري  اإىل  ���ص��ي��وؤدي  ل��ل��غ��از  م�صرت واح���د 
امل�صال،  الطبيعي  ال��غ��از  م���وردي  م��ع  تنجح  ل��ن  احليلة  “هذه  اأن  م�صيفاً 
فبمجرد اأن يقول االأوروبيون اإنهم �صيدفعون ب�صكل م�صروط 500 دوالر، 
اآ�صيا، حيث  اإىل  امل�صال �صيذهب  الغاز الطبيعي  1000 دوالر، فاإن  ولي�س 
“االحتاد االأوروب��ي يعتقد اأن م�صرتياً  1000 دوالر«. واأ�صاف  �صيدفعون 
واحداً �صيكون قادراً على اإمالء �صروطه على �صركة غازبروم. لكن موقف 

مو�صكو حازم، وال تنوي الرتاجع«.
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اإعــــــــــالن
االبي�س العمال  ال�ص�����ادة/برج  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صرياميك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2304318 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة ح�صن عبداهلل ابراهيم حممد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف احمد ابراهيم حممد البلو�صي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يونيك بتويك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3975176 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:ابادر كويف �صوب ذ.م.م
املن�صوري  �صويد  زايد  املالك/�صهيل   - ال�صهامة   - ال�صركة:اأبوظبي  عنوان 

10+9 حمل   -  99 ق   -  5636
CN 1014372 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

2 - تعيني ال�صادة/الهاملي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون ، كم�صفي قانوين 
لل�صركة بتاريخ:2022/3/16 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250007723
تاريخ التعديل:2022/3/28

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:جواندر للو�صاطة التجارية ذ.م.م
ال�صيد �صلطان �صحمي  18-0.1 مبنى  اأبوظبي �صرق  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

جابر مفرح واخرين
CN 2646606 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�صر اجلمعية  بتاريخ:2022/3/28 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205013052
تاريخ التعديل:2022/3/28

املعني  امل�صفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم �صمارت تاال�صريي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3676521 

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم �صمارت تاال�صريي

SMART THALASSERY RESTAURANT

اإىل/ مطعم الفهم للمندي

AL FAHAAM MANDI  RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا تي تينت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3995014 
تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا تي تينت

TEA TENT CAFETERIA

اإىل/ كافترييا ون اند هافويت�س
ONE AND HALFWICH CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
جلراحة  مازن  الدكتور  ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN اليوم الواحد ذ.م.م  رخ�صة رقم:2539574 

 تعديل ن�صب ال�صركاء / امانى ا�صماعيل ابراهيم الدورى من 24 % اإىل %40
 تعديل ن�صب ال�صركاء / مازن توفيق �صلمان من 25 % اإىل %60

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فار�س حممد احمد عاتق الباكرى
تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز الدكتور مازن جلراحة اليوم الواحد ذ.م.م

DR. MAZEN ONE DAY CARE SURGERY L.L.C
اإىل/ مركز بيوتي تريك جلراحة اليوم الواحد ذ.م.م

BEAUTY TRICK ONE DAY CARE SURGERY CENTRE L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة حاالت جراحة اليوم الواحد  8620026

 تعديل ن�صاط / حذف جراحات التجميل  8620016
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/لوكا�س لتجارة قطع غيار ال�صيارات - �صركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�صخ�س الواحد ذ م م   رخ�صة رقم:1013068 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جابر جا�صم �صيف اجلالف املهريى %51

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مايزه �صيد على �صودهري  %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف جابر جا�صم �صيف اجلالف املهريى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*4.00 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ لوكا�س لتجارة قطع غيار ال�صيارات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
LOCUS AUTOMOTIVE PARTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ لوكا�س لتجارة قطع غيار ال�صيارات ذ.م.م
LOCUS AUTOMOTIVE SPARE PARTS TRADING L.L.C.

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
ال�صخ�س  �صركة   - جينيا�س  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م   رخ�صة رقم:2933312 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد خليل ابراهيم فيا�س %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مهند احمد را�صد رحمه احلنطوبى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م اإىل موؤ�ص�صة مهنية

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم جينيا�س - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
GENIUS RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / مطعم �صفورنو للبيتزا و البا�صتا
SFORNO PIZZA & PASTA RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
م    م  ذ   - �صونابور  ال�ص�����ادة/�صوبر ماركت مدينة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1169882 
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صوبر ماركت مدينة �صونابور - ذ م م

SONAPUR AL MADEENA SUPERMARKET - L L C

اإىل/ راينبو هايربماركت ذ.م.م
RAINBOW HYPERMARKET L.L.C

رقم  قطعه   -  34 م   - ال�صناعية  امل�صفح   - ظبي  ابو  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
 10 م�صفح  م�صفح  اأبوظبي  اإىل  نهيان  ال  زايد  بن  حمدان  ال�صيخ   : بناية   -  1

مطر ح�صن  جباره    202200669389  202200669389
تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع االأ�صماك و احليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة  4721006

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
لتجارة   )  25  ( رقم  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اخل�صار والفواكه  رخ�صة رقم:1104148 
تعديل وكيل خدمات / حذف مبارك على مليفى العزيزى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل رقم ) 25 ( لتجارة اخل�صار والفواكه

SHOP NO. )25( VEGETABLE & FRUIT TRADING

اإىل /حمل رقم 25 لتجارة اخل�صار والفواكه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
SHOP NO 25 VEGETABLE & FRUIT TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
ليفل  هاي  ال�ص�����ادة/م�صبغة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االوتوماتيكية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1143034 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة فتحيه ر�صدى توفيق �صعت %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة �صالح منيف عبداهلل حممد اجلابرى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداحلميد حممد عبداحلميد احلو�صنى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ان�صائدر لالنظمة التكنولوجية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2883874 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ر�صوان �صراج �صراج على  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ان�صايدر لتمثيل ال�صركات ذ.م.م
INSIDER REPRESENTATION OF COMPANIES L.L.C.

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان عبداهلل بدر �صيف البو�صعيدى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ان�صائدر لالنظمة التكنولوجية

INSIDER TECHNOLOGY SYSTEMS
اإىل/ ان�صايدر للتكنولوجيا ذ.م.م

INSIDER TECHNOLOGY LLC 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جود داي لتجارة املالب�س اجلاهزة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1034999 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صفري فاديكاندييل �صليمان %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد عبدالرزاق حممد م�صكال العو�صى

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ جود داي لتجارة املالب�س اجلاهزة

GOOD DAY READY MADE TRADING

اإىل/ جود داي لتجارة املالب�س اجلاهزة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

GOOD DAY READY MADE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ان�صايدر للمقاوالت العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:4070896 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ر�صوان �صراج �صراج على  %49

 INSIDER REPRESENTATION OF COMPANIES L.L.C.
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ان�صايدر لتمثيل ال�صركات ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صلطان عبداهلل بدر �صيف البو�صعيدى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ان�صايدر للمقاوالت العامة

INSIDER GENERAL CONTRACTING
اإىل/ ان�صايدر للمقاوالت العامة ذ.م.م

INSIDER GENERAL CONTRACTING  - LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جى فور�س للتجارة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2754613 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يا�صر خان �صم�صري خان  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة ترمي حممد حمد ابراهيم الزعابى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف نورا عبداهلل حممد على املزروعى

تعديل نوع نرخ�صة / من جتارية اإىل حرفية
تعديل اإ�صم جتاري من/ جى فور�س للتجارة

GFORCE TRADING
اإىل/ �صى كي ديزاين للتطريز

 CK DESIGN EMBROIDERY 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة تطريز املالب�س اجلاهزة  1410902
 تعديل ن�صاط / حذف جتارة املالب�س الرجالية اجلاهزة - باجلملة  4641201

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اي يف ا�س جلوبال

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1485100 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة اوجا�صويتاراجى �صاتياجيت �صينه جايكواد ابهاي�صينه راجى بهون�صلى  %60
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 �صاتياجيت �صينغ دوليب �صينغ جائكواد من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صاتياجيت �صينغ دوليب �صينغ جائكواد من 100 % اإىل %40

تعديل وكيل خدمات / حذف فاطمه حممد ا�صماعيل املرزوقى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ اي يف ا�س جلوبال

IVS GLOBAL
اإىل/ اي يف ا�س جلوبال ذ.م.م

IVS GLOBAL L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بومكني للخ�صروات والفواكه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2622074 
تعديل اإ�صم جتاري من/ بومكني للخ�صروات والفواكه
PUMPKIN VEGETABLES AND FRUITS

اإىل/ بومكني لتجارة املواد الغذائية
PUMKIN FOODSTUFF  TRADING

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع االأ�صماك و االأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة  4721013

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة  4721030
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة  4721033

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع البي�س - بالتجزئة  4721003
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع ال�صمن والزيوت النباتية - بالتجزئة  4721029

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع االأرز - بالتجزئة  4721031
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع اخل�صار و الفواكه املجففة - بالتجزئة  4721020

تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع املنكهات ومك�صبات الطعام )املركزات الغذائية( - بالتجزئة 4721035
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع ال�صابون وم�صتح�صرات العناية بال�صعر - بالتجزئة  4772012

تعديل ن�صاط / اإ�صافة م�صروبات باردة و �صاخنة  5630004
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع ال�صجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة  4723001

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/عثمان 

جول لرتكيب االملنيوم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1070293 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13506 بتاريخ 2022/3/30 

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�ص�����ادة/ريدكى  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:2495313 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة خلفان حممد را�صد حممد املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف مرمي خلفان حممد را�صد املن�صوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

جمل�س اأب�ظبي الريا�صي يطلق م�صروع الريا�صات الرتاثية لالأجيال ال�اعدة
•• اأبوظبي -وام:

اأطلق جمل�س اأبوظبي الريا�صي بالتعاون مع اأندية اأبوظبي لل�صقارين، 
واأبوظبي للريا�صات البحرية، واأبوظبي للفرو�صية، م�صروع الريا�صات 
اأبوظبي"،  و"نوخذة  اأبوظبي"،  "�صقار  ال��واع��دة  لالأجيال  الرتاثية 
الرتاثية  الريا�صات  ثقافة  تر�صيخ  بهدف  وذل��ك  اأبوظبي"،  و"فار�س 
وال�صعي  االأ�صيل  الوطني  امل��وروث  مبفاهيم  امل�صتقبل  اأجيال  وتن�صئة 
لغر�صها يف وجدان االأجيال، امتدادا مل�صرية االآب��اء واالأج��داد ورحلتهم 

الرثية يف الريا�صات الرتاثية.
اإ�صراف  حتت  للم�صاركني  وتاأهيلية  تدريبية  برامج  امل�صروع  يت�صمن 
دور  وال��ت��اأك��ي��د على  امل��ع��رف��ة  لنقل  ي�صعون  ال��ذي��ن  امل��درب��ني  م��ن  نخبة 
ومكانة الريا�صات الرتاثية واإ�صهاماتها الفاعلة منذ التاأ�صي�س و�صوال 

للوقت الراهن .
و ي��ق��دم جمموعة ك��ب��رية م��ن ال��ق��واع��د واالأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ت��ي تخ�س كل 
ريا�صة  كل  عن  متكاملة  مبعارف  امل�صاركني  دعم  يف  ي�صهم  ما  ريا�صة، 
واأدواتها وقيمها وفنونها وطرق التعامل مبفاهيمها مبختلف الرحالت 

الربية وال�صباقات البحرية والفرو�صية.
املدار�س،  النا�صئني من طلبة وطالبات  فئة  امل�صروع اجلديد  ي�صتهدف 
وذلك بالتعاون مع موؤ�ص�صة االإمارات للتعليم املدر�صي ويف ظل حر�س 
جمل�س اأبوظبي الريا�صي على دعم م�صرية الطالب من اأجيال املجتمع 
االآباء  وم�صرية  املوؤ�ص�صني  برحلة  وتعريفهم  الرتاثية  الريا�صات  بقيم 
واأ�ص�س  قواعد  وتدريبهم على  لهم  التاريخي  امل��وروث  ونقل  واالأج��داد 

ومهارة كل ريا�صة.
نادي  يف  اأبوظبي  �صقار  ان��ط��الق  امل�صروع  م��ن  االأوىل  املرحلة  �صهدت 

مدير  الرميثي  علي  حممد  اإ���ص��راف  حتت  وذل��ك  لل�صقارين  اأبوظبي 
مميزة  طالبية  م�صاركة  وا�صتقطب   .. ال��ن��ادي  يف  وال��ربام��ج  االأن�صطة 
على مدار �صهرين .. ومن املنتظر ا�صتئناف الربنامج مبرحلته الثانية 

ابتداء من �صبتمرب املقبل وميتد حتى نهاية املو�صم.
بنادي  ال�صراع  مدر�صة  يف  اأبوظبي"  "نوخذة  برنامج  ي��ب��داأ  املقابل  يف 
اأبوظبي للريا�صات البحرية ابتداء من �صهر مايو املقبل وي�صتمر حتى 

نهاية مو�صم االأن�صطة الريا�صية يف النادي.
اأبوظبي  ن����ادي  يف  اأب��وظ��ب��ي  ف��ار���س  ب��رن��ام��ج  ينطلق  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل 
للفرو�صية ابتداء من �صهر مايو اأي�صا على اأن تنطلق املرحلة الثانية يف 

�صبتمرب وت�صتمر حتى نهاية املو�صم الريا�صي يف النادي.
التطوير  لقطاع  التنفيذي  املدير  الها�صمي  ط��الل  اأع��رب  جانبه  من 
م�صروع  باإطالق  �صعادته  عن  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  يف  الريا�صي 

ال��ري��ا���ص��ات ال��رتاث��ي��ة ل��الأج��ي��ال ال��واع��دة و ال���ذي ي�صعى ل��رف��د اجليل 
اجلديد بالقيم االأ�صيلة و مفاهيم املوروث الوطني وتعريفهم باأهمية 

الريا�صات الرتاثية ومكانتها الرائدة يف جمتمع االإمارات.
واأو�صح الها�صمي اأن االإعالن عن "�صقار اأبوظبي"، و" نوخذة اأبوظبي" 
وتبني  توا�صل  ���ص��رورة  على  مهما  تاأكيدا  ميثل   ، اأبوظبي"  و"فار�س 
فيها  مل��ا  واالأج����داد  االآب���اء  ريا�صات  لثقافة وم�صرية  ال��واع��دة  االأج��ي��ال 
من درو�س وعرب ومهارات مهمة يف احلياة.. و يعك�س امل�صروع امتدادا 
حقيقيا للخطط احلكومية الداعمة للحفاظ على الرتاث الوطني من 
بالريا�صات  للتفاعل  امل�صتقبل  واأجيال  النا�صئة  الفئات  اإ�صراك  خالل 
معربا  لالأجيال،  ال�صخ�صية  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات  تنمي  التي  الرتاثية 
عن �صكره لالأندية ودورها املهم يف التعاون الإطالق امل�صروع وبراجمه 

الهادفة.

را�صد بن حميد ي�صتقبل رئي�س الفيفا  يف اإك�صب� 2020 دبي

بدعم مع جمل�س دبي الريا�سي 

فريًقا من خمتلف قارات العامل ي�صارك�ن يف  »كاأ�س مينا لكرة القدم للنا�صئني« بدبي 9 اأبريل  32

•• دبي -وام:

احتدمت املناف�صة بني جنوم العامل للجولف من اأجل حجز البطاقات احل�صرية 
�صهر  دبي يف  الكبري يف  للختام  املو�صم  االأف�صل هذا  االأداء  اأ�صحاب  توؤهل  التي 
نوفمرب القادم، وذلك مع تقدم العديد من االأ�صماء على الرتتيب العام بح�صب 
برعاية جولة  تقام  التي  وورل��د/  بي  /دي  العاملي جلولة  االأ�صبوعي  الت�صنيف 
العامل هذا  ح��ول  دول��ة   24 45 بطولة يف  اإقامة  وت�صهد  العاملية،  دب��ي  موانئ 
وورلد/  بي  /دي  جولة  لقب  حامل  موريكاوا  كولني  االأمريكي  ودخ��ل  ال��ع��ام. 
40، بعدما حقق  ال�  املو�صم املا�صي، املناف�صة بقوة بتقدمه مبا�صرة نحو املركز 
املركز التا�صع يف بطولة ديل تيكنولوجي االأمريكية هذا االأ�صبوع، رافعاً ر�صيده 
اإىل 255.6 نقطة، للتواجد يف املواقع املوؤهلة اإىل بطولة جولة دي بي وورلد 
التي �صتقام يف عقارات جمريا للجولف يف �صهر نوفمرب املقبل، وتعد البطولة 

اخلتامية للجولة العاملية.

وا�صتغل االإجنليزي ترييل هاتون م�صاركته املركز التا�صع مع موريكاوا يف ذات 
682.7 نقطة و�صعته باملركز التا�صع  البطولة، لريفع ر�صيده االإجمايل اإىل 

بح�صب ترتيب /جولة دي دبي وورلد/ لهذا االأ�صبوع.
وكان اال�صكتلندي اإيون فريج�صون الرابح االأكرب هذا االأ�صبوع، بعدما توج بلقب 
 12 املركز  اإىل   67 املركز  من  ليتقدم  ما�صرتز،  قطر  التجاري  البنك  بطولة 

بر�صيد 588.6 نقطة.
ذات  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  ح�صوله  م��ن  ه��ان��ا  ت�صاي�س  االأم��ري��ك��ي  ا�صتفاد  كما 
البطولة، ليقفزة من املركز 153 اإىل املركز 29 يف ترتيب جولة دي بي وورلد 

بر�صيد 325.6 نقطة.
وحافظ الرنويجي فيكتور هوفالند على �صدارة ترتيب جولة "دي بي وورلد"، 
دي��زرت كال�صيك  بلقب بطولة دبي  الذي توج  1،704.5 نقطة، وهو  بر�صيد 
لقب  حقق  ال��ذي  بيرتز  توما�س  البلجيكي  خلفه  وياأتي   ،Slync.io برعاية 

اأبوظبي اإت�س اإ�صي بي �صي، بر�صيد 1،456.2 نقطة.

باالأردن  اجل�دو  عربية  يف  لالإمارات  جديدة  ميداليات   3

•• دبي-وام:

ا�صتقبل ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة احتاد االإمارات 
لكرة القدم، جياين اإنفانتينو رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا"، 
"اإك�صبو 2020 دبي"، بح�صور خلفان جمعة بلهول واإبراهيم �صلمان  يف 
احلمادي ع�صوي جمل�س االإدارة، وحممد عبداهلل هزام الظاهري، االأمني 

العام لالحتاد.

وقام ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي وجياين اإنفانتينو بزيارة جناح دولة 
االإمارات، حيث ا�صتقبلتهم معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
دبي"،   2020 "اإك�صبو  معر�س  يف  ال��دول��ة  جناح  ع��ام  مفو�س  وال�صباب، 
واطلع رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم على ما يقدمه اجلناح، الذي كان 
من الوجهات البارزة، كما زارا اجلناح االإيطايل اإىل جانب عدد من اأبرز 

املعامل يف "اإك�صبو 2020 دبي".
التي  للحكومات،  العاملية  القمة  جل�صات  من  جانباً  اإنفانتينو  ح�صر  كما 

نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برعاية  تعقد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، يف مركز دبي 
املنظمات  من  ع��دد  مع  بال�صراكة  دبي"،   2020 "اإك�صبو  يف  للمعار�س 
الدولية، واملوؤ�ص�صات التكنولوجية العاملية، وال�صركات الرائدة، واملوؤ�ص�صات 
املجتمعات  تواجه  التي  للتحديات  احللول  بابتكار  تعنى  التي  املجتمعية، 

االإن�صانية.
واأكد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي، اأن العالقة التي جتمعنا مع االحتاد 

الدويل لكرة القدم متينة ورا�صخة، وهي نابعة من احل�صور الدويل البارز 
لدولة االإمارات يف كافة املجاالت، وريادتها العاملية، كما اأن زيارة اإنفانتينو 
2020 دبي، الذي حقق جناحات  حتديداً، تعك�س القيمة املهمة الإك�صبو 
نالت �صدى كبرًيا، واأ�صبح مركزاً ل�صناعة امل�صتقبل يف العامل، من خالل 
امل�صاركة،  ال���دول  اأجنحة  قدمته  وم��ا  الب�صر،  ملاليني  القيا�صية  ال��زي��ارة 
االإمارات  الذي يرتجم طموحات  للحكومات،  العاملية  القمة  مع  واخلتام 

الكبرية التي ال حدود لها.

•• دبي-الفجر:

"كاأ�س مينا  اأعلن جمل�س دبي الريا�صي عن تنظيم بطولة 
اإف بريفورمان�س  لكرة القدم" التي تنظمها �صركة �صي بي 
للجولف  علي  جبل  مالعب  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  بدعم 
 2022 اأب���ري���ل   11 اإىل   9 ال��ف��رتة م��ن  وال��رم��اي��ة خ���الل 
32 ف��ري��ًق��ا م���ن خم��ت��ل��ف ق�����ارات العامل  وي��ت��ن��اف�����س ف��ي��ه��ا 
يتقدمهم فريق ولفرهامبتون االإجنليزي وبوماز املك�صيكي 

و�صتورم جراز النم�صاوي.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�صحفي الذي عقد يف مقر جمل�س 
ق�صم  رئي�س  اإبراهيم  اأحمد  خالله  وحت��دث  الريا�صي  دب��ي 
وكري�س  ال��ري��ا���ص��ي،  دب���ي  مبجل�س  املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأول املبيعات  براون موؤ�ص�س كاأ�س مينا، ولوك بلومب مدير 
للجولف  علي  جبل  ومنتجع  ن��ادي  يف  والرتفيه  والريا�صة 
والرماية. وقال اأحمد اإبراهيم: "ي�صر جمل�س دبي الريا�صي 
مع  والتعاون  الكبري  احل��دث  لهذا  الكامل  الدعم  يقدم  ان 
البطولة،  هذه  خالل  من  بريفورمان�س  اإف  بي  �صي  �صركة 
التي تعد منوذجا للعالقة الناجحة التي ن�صعى اإىل تعزيزها 
مع القطاع اخلا�س بهدف ن�صر ممار�صة الريا�صة والن�صاط 
البدين يف جمتمعنا، والتي ت�صجع كافة اأفراد املجتمع على 
نحر�س  التي  الريا�صية  الفعاليات  مع  والتفاعل  امل�صاركة 

الفر�صة  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  وت��وف��ر  ودع��م��ه��ا،  تنظيمها  ع��ل��ى 
النا�صئني خلو�س مناف�صات مع فرق من خمتلف  لالعبني 
املدار�س الكروية واالحتكاك مع مواهب مهارية جديدة مما 
ي�صاهم يف رفع م�صتوى اللعب لدى العبينا، ونوؤكد حر�س 
الريا�صي على تقدمي الدعم وتوفري كل �صبل  جمل�س دبي 

النجاح لهذا احلدث".

واأ�صاف اأحمد اإبراهيم: "�صتقام العديد من الفعاليات على 
بطولة  �صتقام  كما  للمدربني،  دورة  منها  البطولة  هام�س 
ثقايف  ملتقى  تنظيم  و�صيتم  للم�صاركني،  الكرتونية  األعاب 
االإمارات  دولة  لتعريفهم برتاث وثقافة  االأجانب  لالعبني 
ال�صندغة  ال��رتاث��ي��ة يف منطقة  االأم��اك��ن  زي���ارة  م��ن خ��الل 

بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون".

وقال كري�س براون ، موؤ�ص�س كاأ�س مينا: "ي�صعدنا اأن جنمع 
بني بع�س العبي كرة القدم ال�صباب الواعدين يف العامل لبدء 
الرحلة اإىل كاأ�س مينا ، بدًءا من الت�صفيات املحلية، ونحن 
بني  كبرية  مكانة  �صتكت�صب  البطولة  ه��ذه  ب��اأن  يقني  على 
بطوالت كرة القدم باعتبارها امل�صابقة العاملية االأوىل لكرة 
على  كبرًيا  جناًحا  البطولة  هذه  و�صتحقق  لل�صباب،  القدم 
ال�صمالية  اأيرلندا  يف  ال�صوبر  كاأ�س  بطولة  حققته  ما  غرار 
وبطولة كاأ�س جوثيا يف ال�صويد، وذلك بف�صل توفر املن�صاآت 
من  عاملية  ومبوا�صفات  ط��راز  اأعلى  على  امل�صممة  واملرافق 
للثقافة  الوا�صع  االنت�صار  وكذلك  دب��ي،  يف  االأوىل  ال��درج��ة 

الريا�صية بني كافة اأو�صاط املجتمع يف دبي".
ال��ب��ط��ول��ة نقطة  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  "ميكن  ك��ري�����س:  واأ����ص���اف 
الفرق  متنح  فهي  ك��ربى  عاملية  لبطولة  حقيقية  ان��ط��الق 
واالحتكاك  الدوليني  نظرائهم  ملواجهة  الفر�صة  املحلية 
مع خمتلف املهارات واملدرا�س الكروية، واأنا متحم�س لروؤية 
اأراه��م مي�صون يف م�صريتهم  اأن  واآم��ل  الالعبني يتناف�صون 
من  م��ك��ان  ك��ل  يف  امل�صجعون  ي��ق��رتب  واأن  اللعبة  يف  املهنية 
خالل  من  اأنديتهم  يف  ال�صاعدين  النجوم  ويدعم  احل��دث 
وو�صائل  التكنولوجيا  �صركات  الالعبني-  كبار  مع  �صراكتنا 

االإعالم التي ان�صممنا اإليها".
بني  ق��وًي��ا  تناف�ًصا  البطولة  م��ن  االأوىل  الن�صخة  و�صت�صهد 

 32 العاملي حيث ت�صم  ال�صبابية من خمتلف قارات  الفرق 
فريًقا من اأربع فئات عمرية هي: حتت 12 �صنة، وحتت 14 
 24 �صنة، وت�صارك فيها   18 �صنة، وحتت   16 �صنة، وحتت 
التي  املناف�صات  تاأهلت من خالل  اإماراتية خا�صة  اأكادميية 
امل�صاركة  الفرق  اأب��رز  ومن  املا�صي،  نوفمرب  �صهر  يف  اأقيمت 
يف البطولة فريق ولفرهامبتون من اإجنلرتا، وفريق بوماز 
باالإ�صافة  النم�صا  م��ن  ج��راز  �صتورم  وف��ري��ق  املك�صيك،  م��ن 
مقدمتها  ويف  الدولة  يف  العاملية  االأكادمييات  من  عدد  اإىل 

اأكادميية بر�صلونة ومان�ص�صرت �صيتي والليغا االإ�صبانية".
لرعاية  ���ص��ع��داء  "نحن  ب��ل��وم��ب:  ل����وك  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
وا���ص��ت�����ص��اف��ة ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت��ق��ام الأول مرة 
البطولة  ومنظمي  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  م��ع  وبال�صراكة 
نطمح اأن حتقق هذه البطولة اأهدافها املرجوة من تطوير 
ال�صريف مع  التناف�س  النا�صئني من خالل  مهارات العبينا 
الفرق من خمتلف دول العامل، و�صنحر�س يف نادي ومنتجع 
للم�صاركني  وال�صالمة  الراحة  �صبل  كل  نوفر  اأن  علي  جبل 

واملنظمني والوفود القادمة مع الفرق".
اإج����راء م��را���ص��م ق��رع��ة الفرق  امل��وؤمت��ر ال�صحفي مت  وع��ق��ب 
اأ���ص��ف��رت عن  ال��ت��ي  بالبطولة  ال��ف��ئ��ات  امل�����ص��ارك��ة يف خمتلف 
تق�صيم الفرق امل�صاركة يف كل فئة اإىل جمموعتني تتكون كل 

جمموعة من اأربع فرق.

•• عمان-وام: 

ميداليات   3 االإم������ارات  الع��ب��و  اأ����ص���اف 
جديدة بواقع ذهبية وبرونزيتني، �صمن 
للمنتخبات  للجودو  العربية  البطولة 
ال�صتار  عنها  ي�����ص��دل  وال��ت��ي  واالأن�����������دي��ة 
را�صد  االأم���ري  االأرب���ع���اء يف �صالة  ال��ي��وم 
االأردنية  بالعا�صمة  احل�����ص��ني  مب��دي��ن��ة 

عمان.
وا�صعة  عربية  مب�صاركة  البطولة  وتقام 
الأن��دي��ة اجل��ودو ت�صم من االإم���ارات كل 
من اأندية الفجرية والن�صر ، وال�صرطة 
القتالية  للريا�صات  وال�صاعد  وه���ران 
وموؤ�ص�صة  وال�������ص���ي���د  اجل�����زائ�����ر،  م����ن 
اجلي�س  ون��ادي  م�صر،  من  اال�صكندرية 
ونادي  الريا�صي  وال�صباب  ال��ع��راق،  من 

ال��ك��وي��ت م��ن ال��ك��وي��ت، وم��رك��ز نا�صئني 
الفر�صان من ليبيا، ونادي مركز بونني 
بردى  ن��ادي  و  فل�صطني،  من  الريا�صي 
دم�صق م��ن ���ص��وري��ا، ون���ادي ���ص��رارة حلج 
الريا�صي  من��ر  ون���ادي  ال�صرطة  ون���ادي 

من اليمن بجانب اأندية االأردن.
االإم���ارات عن طريق  وج��اءت ميداليات 
الع���ب ال��ف��ج��رية ع��ب��د ال��رح��م��ن اأحمد 
علي بح�صوله على ذهبية وزن حتت 38 
كجم، وزميله عبد اهلل الكياين بح�صوله 
على برونزية وزن حتت 60 كجم، بينما 
برونزية  الن�صر  امل��ري العب  نال ماجد 
عبد  ح�����ص��ل  ك��م��ا  50كجم،  حت���ت  وزن 
ال��رح��م��ن اأح��م��د الع���ب ن���ادي الفجرية 
على جائزة اأف�صل العب يف فئة االأ�صبال 

الأندية اجلودو العربية.

ق��د و�صلت  الفجرية  ن��ادي  بعثة  وك��ان��ت 
العا�صمة  اإىل  االإث����ن����ني  االول  اأم�������س 
االأردنية عمان حيث �صمت كل من املدرب 
موح �صالح املوح، واملدرب ا�صالم عطوة، 
واملعالج   ، الوفد  اداري  ا�صتيته  واإي��ه��اب 
اأب���و خليل و7 الع��ب��ني يف  ال��دي��ن  �صيف 
اأحمد  الرحمن  عبد   : هم  اال�صبال  فئة 
38 كجم، وعبداهلل الكياين 60 كجم، و 
من النا�صئني، �صيف احلمادي 50 كجم، 
ويزن �صومر 55 كجم، وعدنان امل�صماري 
حممد امل�صماري 66 كجم ،  كجم،   60

وحممد ال�صفداين 81 كجم.
بينما �صمت بعثة نادي الن�صر 4 العبني 
ماجد  ك��ج��م،   73 العليلي  حممد  وه��م 
امل����ري 50 ك��ج��م، وع��ي��د ال�����ص��ع��ايل 55 

كجم وعلي املري 60 كجم.

ا�صتداد املناف�صة حلجز البطاقات احل�صرية جل�لة »دي دبي وورلد«
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•• دبي- وام:

اأع��ل��ن م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري العاملي 
اإقامة  ع��ن  الريا�صي  دب��ي  وجمل�س 
ال��دورة الثانية ع�صرة من عامل دبي 
للريا�صة من اأول اأبريل املقبل وحتى 
لتتيح لع�صاق  القادم  �صبتمرب   21 و 
الريا�صة يف االإمارة فر�صة ممار�صة 
القدم  ك��رة  م��ن  املف�صلة  اأن�صطتهم 
التن�س  اإىل  وال��ك��ري��ك��ي��ت  وال����ب����ادل 
والري�صة الطائرة وغريها يف مرافق 
املركز  امل�صتوى �صمن  داخلية رفيعة 

على مدار �صتة اأ�صهر.
الداخلية  الريا�صات  مرافق  وتعمل 
املو�صمية حالياً بطاقتها اال�صتيعابية 
خمتلفاً  ملعباً   42 وت�صمل  الكاملة 
مب��ا فيها ث��الث��ة م��الع��ب ك���رة قدم 
خم�ص�صة للفرق املوؤلفة من خم�صة 

املوؤلفة  ل���ل���ف���رق  وث����الث����ة  الع���ب���ني 
م���ن ���ص��ب��ع��ة الع��ب��ني ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
الكريكيت  لع�صاق  م�صممة  م�صاحة 
رمي  على  للتمرن  ب�صباك  وم����زودة 
ال���ك���رة و ال��ت�����ص��دي ل��ه��ا. ك��م��ا يقدم 
للبادل  ملعبني  للريا�صة  دب��ي  ع��امل 
الريا�صات  اأ����ص���رع  م��ن  ُت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
منواً يف العامل ويتيح لع�صاق ريا�صة 
امل�صرب االختيار بني ملعبني للتن�س 
اإىل  ال��ط��ائ��رة  للري�صة  ملعب  و18 
الطاولة.  ل��ك��رة  م��الع��ب   8 ج��ان��ب 
وت�صمل املرافق كذلك ملعبني للكرة 
الطائرة وثالثة مالعب لكرة ال�صلة 
املجتمع  اأف����راد  جلميع  ي�صمن  مم��ا 
الريا�صية  ب��االأن�����ص��ط��ة  اال���ص��ت��م��ت��اع 
اختالف  ع��ل��ى  وامل���ت���ن���وع���ة  امل���م���ي���زة 

اهتماماتهم.
العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  وينّظم 

جمل�س  مع  بالتعاون  الفعالية  ه��ذه 
اإي���ه  اإف  ال��ري��ا���ص��ي وب���رع���اي���ة  دب����ي 
واأكادميية   360 القدم وتن�س  لكرة 
ديبيكا  واأكادميية  دبي  كيدز  �صوكور 
�صتار  واأك��ادمي��ي��ة  ال��ط��ائ��رة  للري�صة 
لكرة القدم واالحتاد الدويل للري�صة 
بروف�صنال  واأك����ادمي����ي����ة  ال���ط���ائ���رة 
���ص��ب��ورت�����س وي��ون��ي��ك�����س و���ص��ات��ل تامي 
دبي وحمظوظ واإمياريت�س �صناك�س 
ف��اك��ت��وري، وج��واردي��ك�����س، و���ص��ن اند 

�صاند �صبورت�س، وماي دبي.
االأمني  ح���ارب،  �صعيد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
ال���ع���ام مل��ج��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ص��ي اإن���ه 
القيادة  ودع����م  ون��ه��ج  روؤي����ة  بف�صل 
الر�صيدة زاد الوعي باأهمية ممار�صة 
الريا�صة والن�صاط البدين وزاد عدد 
املمار�صني من خمتلف فئات املجتمع 
على  ع��م��وًم��ا  ال��ري��ا���ص��ي��ة  لالأن�صطة 

م��دار العام وه��و االأم��ر ال��ذي جعلنا 
ال��زم��ن��ي��ة الأن�صطة  امل����دة  م���ن  ن��زي��د 
الذي  للريا�صة  دبي  عامل  وفعاليات 
اأ�صبوعا   23 اأ�صبح ميتد الأكرث من 
وه��ي ال��ف��رتة االأط���ول خ��الل جميع 
ن�صخ هذا احلدث الريا�صي ال�صنوي 
تاأتي  ال���ت���ي  ال����زي����ادة  ال��ك��ب��ري وه����ي 
من  للمزيد  جمتمعنا  حلاجة  تلبية 
واملجتمعية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ملمار�صة  ل��ف��ر���ص��ة  مت��ن��ح��ه��م��ا  ال���ت���ي 
هوايتهم الريا�صية وكذلك االلتقاء 
الفعاليات  يف  وامل�����ص��ارك��ة  وال��ت��ع��ارف 
املتنوعة مبا يحقق اأهداف احلدث يف 
اأفراد  وحيوية  و�صعادة  �صحة  تعزيز 
التالقي  ف���ر����س  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع 
هذا  اأن  كما  بينهم  فيما  وال��ت��ع��ارف 
احل����دث اأ���ص��ب��ح ي�����ص��ت��ق��ط��ب زي����ارات 
وح�����ص��ور جن���وم ري��ا���ص��ي��ني عامليني 

من املقيمني بالدولة ومن الزائرين 
الدائمني لها الذين يحر�صون على 
اأنه يقدم  الفعاليات كما  امل�صاركة يف 
ي����زورون  ال��ذي��ن  لل�صائحني  ف��ر���س 
هذه  يف  هوايتهم  وممار�صة  ال��دول��ة 
املن�صاآت الريا�صية الفريدة جنًبا اإىل 

جنب مع خمتلف اأفراد املجتمع.
نائب  جلفار  ماهر  ق��ال  جهته  وم��ن 
قاعات  الإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
امل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات يف م��رك��ز دبي 
الثانية  ال���دورة  اإن  العاملي  التجاري 
للريا�صة  دب�����ي  ع�����امل  م����ن  ع�������ص���رة 
متميزة  داخ���ل���ي���ًة  م�����ص��اح��ات  ت���ق���دم 
اال�صتمتاع  ال��ري��ا���ص��ة  لع�صاق  تتيح 
اأ�صدقائهم  مع  الن�صاطات  مبختلف 
وزم����الئ����ه����م ب���ال���ت���زام���ن م����ع ع����ودة 
الطبيعية  وت���ريت���ه���ا  اإىل  احل����ي����اة 
املفرو�صة  ال���ق���ي���ود  ت��خ��ف��ي��ف  ب���ع���د 

وجنحنا   ، كوفيد19-  اأزم��ة  نتيجة 
جمل�س  م��ع  املتينة  �صراكتنا  بف�صل 
من�صة  ب���ت���وف���ري  ال���ري���ا����ص���ي  دب������ي 
يف  ال��ري��ا���ص��ي  امل�صهد  لتعزيز  رائ���دة 
ا�صتثنائية  م�صاحة  وتقدمي  االإم��ارة 
اأف���راد  امل��وج��ه��ة جلميع  ل��ل��ري��ا���ص��ات 

املجتمع.

اأبوابه  للريا�صة  دب��ي  ع��امل  ويفتح 
األ��ف مرت مربع يف   20 على امتداد 
داخ����ل مركز   6 زع��ب��ي��ل -3  ق��اع��ات 
 8 ال�صاعة  العاملي من  دبي التجاري 
ومن  الليل  منت�صف  وحتى  �صباحاً 
امل��ق��رر االإع�����الن ع��ن جم��م��وع��ة من 
الريا�صات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ب��ط��والت 

جانب  اإىل  القادمة  االأ�صابيع  خالل 
واملجموعة  امل��ن��ت��ظ��م��ة  احل����ج����وزات 
وخيارات  االأكادمييات  من  الوا�صعة 

التدريب.
خيارات  للريا�صة  دب��ي  ع��امل  ويقدم 
اأكادميية وتدريبية ملختلف االأن�صطة 

والريا�صيني من جميع االأعمار.

انطالق اجل�لة الثانية من بط�لة دبي للق�ارب ال�صراعية 22 قدما .. اجلمعة
•• دبي-وام:

ينظم نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية يوم اجلمعة 
للقوارب  دب��ي  بطولة  من  الثانية  اجلولة  �صباق  املقبل 
روزنامة  �صمن  وذل���ك  ق��دم��اً   22 املحلية  ال�����ص��راع��ي��ة 

الفعاليات يف املو�صم الريا�صي 2022-2021.
يف  للم�صاركة  الت�صجيل  ب��اب  فتح  اأعلن  قد  النادي  ك��ان 
ال�صباق الذي ميثل خامتة �صباقات هذه الفئة يف املو�صم 
االأوىل  فئتني  يجمع  وال��ذي   2022-2021 احل��ايل 
لل�صباب  والثانية  �صنة   16 اإىل   8 عمر  من  للنا�صئني 

حتت 21 �صنة و�صيتم تتويج اأ�صحاب املراكز الثالثة يف 
كل فئة وت�صتمر عملية الت�صجيل اإلكرتونيا عرب رابط 
الت�صجيل اخلا�س بامل�صاركة والذي اأر�صل اإىل النواخذة 

واملالك.
وينطلق ال�صباق ع�صر يوم اجلمعة من �صواطئ جمريا، 
ح�صب معطيات االأحوال اجلوية وحركة الرياح وارتفاع 
املتعلقة  اليومية  التقارير  ال��ن��ادي  ي��راق��ب  حيث  امل���وج 
املركز  م��ن  ال�����ص��ادرة  البحرية  والن�صرة  البحر  بحالة 
االإلكرتونية  امل���واق���ع  م��ن  وع����ددا  ل��الإر���ص��اد  ال��وط��ن��ي 

املتخ�ص�صة يف هذا املجال.

عم�مية االحتاد االآ�صي�ي للج�جيت�ص� تقرر ا�صتحداث بط�لة �صن�ية لفئة ال�صباب

بطولة  31 من  الن�صخة  مت�صمنا 
 ،2022 اآ�صيا هانوي  جنوب �صرق 
برمنجهام  العاملية  االألعاب  ودورة 
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة يف 
االألعاب  ودورة   ،2022 ي��ول��ي��و 
زو  ه����اجن  االآ�صياد"   " االآ���ص��ي��وي��ة 
األعاب  ودورة   ،2022 ���ص��ب��ت��م��رب 
ال�������ص���االت وال���ف���ن���ون ال��ق��ت��ال��ي��ة يف 
جنوب  وبطولة   .2023 تايالند 
 ،2023 ك���م���ب���ودي���ا  اآ����ص���ي���ا  ����ص���رق 
واالأل����ع����اب االآ���ص��ي��وي��ة ل��ل�����ص��ب��اب يف 
ط�صقند 2025، واألعاب ال�صاالت 
بالريا�س  ال���ق���ت���ال���ي���ة  وال����ف����ن����ون 

فيلما  ت�����ص��م��ن  ال�����ذي  االج���ت���م���اع 
ت�صجيليا عن اأهم اإجنازات االحتاد 
اأهم  يف ال��ف��رتة االأخ������رية، وك��ان��ت 
�صم�س  عنوان"  حت����ت  ف����ق����رات����ه 
اأبوظبي" حيث  م��ن  ت�����ص��رق  اآ���ص��ي��ا 
االإماراتية  ال��ع��ا���ص��م��ة  ا���ص��ت��ط��اع��ت 
قيادة القارة للتعايف وعودة الن�صاط 
بعد اجلائحة من خالل ا�صت�صافة 
البطوالت  م���ن  ال��ع��دي��د  وت��ن��ظ��ي��م 

القارية والعاملية.
 - كلمته  يف   - بانايوتو�س  واأع���رب 
املتوا�صلة  ب��االإجن��ازات  فخره  ع��ن 
االآ�صيوي  االإحت�����اد  يحققها  ال��ت��ي 

الفائز يف اأواخر يونيو املقبل.
و���ص��ه��د االج���ت���م���اع دق��ي��ق��ة �صمت 
ت���خ���ل���ي���دا ل�����ذك�����رى ت�������ص���و����ص���ارت 
ملنظمة  ال�صابق  الرئي�س  بون�صاي 
نائب  ال��ت��اي��الن��دي��ة  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
ال��رئ��ي�����س االإق��ل��ي��م��ي جل��ن��وب �صرق 
علي  فهد  اأك���د  ناحيته  م��ن  اآ���ص��ي��ا. 
لوكالة  ت�صريحاته  يف  ال�صام�صي 
هناك  اأن   .. وام/  االإم���ارات/  اأنباء 
الكثري من املكت�صبات التي حتققت 
يف ه���ذا االج���ت���م���اع، واأب����رزه����ا روح 
والتكامل  وال��ت��ج��ان�����س  ال����وح����دة 
الكبرية  وال��ث��ق��ة  االأع�������ص���اء،  ب���ني 

�صعادة  حتيات  جوبي  �صوريج  نقل 
عبداملنعم الها�صمي رئي�س االحتاد 
االآ�صيوي لكافة االأع�صاء، ومتنياته 
العميق  و���ص��ك��ره  ب��ال��ت��وف��ي��ق،  ل��ه��م 
للجوجيت�صو  البحريني  ل��الحت��اد 
للبطولة  املميزة  اال�صت�صافة  على 
واجلمعية   ،"2022 "االآ�صيوية 
االآ�صيوي..  ل���الحت���اد  ال��ع��م��وم��ي��ة 
واأكد جوبي اأن دعم رئي�س االحتاد 
للجوجيت�صو  واالإم���ارات  االآ�صيوي 
عالمة فارقة يف منو وتطور اللعبة 
يف كربى قارات العامل. وا�صتعر�س 
اأعمال  ال�صام�صي جدول  فهد علي 

على  امل���واف���ق���ة  ومت�����ت   ،2023
اإق��ام��ة ب��ط��ول��ة ج��ن��وب ���ص��رق اآ�صيا 

للجوجيت�صو يف املالديف.
ثم جرى الت�صويت على ا�صتحداث 
يف  وف�صلها  لل�صباب  اآ�صيا  بطولة 
للكبار،  اآ�صيا  بطولة  عن  التنظيم 
م�صتقل،  ب�����ص��ك��ل  ع����ام  ك���ل  ل��ت��ق��ام 
ب��االإج��م��اع. واأعلن  ال��ق��رار  وات��خ��ذ 
ال���ت���ق���دمي مبلفات  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن 
 2023 اآ�صيا  بطولة  ال�صت�صافة 
 2023 اآ����ص���ي���ا  وب���ط���ول���ة  ل��ل��ك��ب��ار 
لل�صباب على اأن يتم فح�س امللفات 
ل���ل���دول امل��ت��ق��دم��ة واالع�������الن عن 

برئا�صة �صعادة عبد املنعم الها�صمي، 
ال��ذي جعل منها قارة  وه��و االأم���ر 
الالم�صتحيل على امل�صتوى العاملي، 
اندفاعها  اجل���ائ���ح���ة  ت���وق���ف  ف��ل��م 
وحافظت  واالإجن����������از،  ال���ع���م���ل  يف 
ال��ت��ط��ور، واهتمت  ا���ص��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
واأ�صبالها  وح��ك��ام��ه��ا  ب��اأب��ط��ال��ه��ا 
وقدمت النموذج لكل قارات العامل 
يف النمو والتطور واملبادرات املميزة. 
اجلمعية  اط��ل��ع��ت  ف��ق��د  وتف�صيال 
ال��ع��م��وم��ي��ة ل��الحت��اد ال��ق��اري على 
ج�������دول االأن�������ص���ط���ة وال���ب���ط���والت 
 ،2023 و   2022 يف  امل���ق���ب���ل���ة 

•• املنامة-وام:

قررت اجلمعية العمومية لالحتاد 
ا�صتحداث  للجوجيت�صو  االآ�صيوي 
لل�صباب،  �صنوية  اآ���ص��ي��وي��ة  بطولة 
بهدف االهتمام مب�صتقبل اللعبة يف 
هذه  اأمام  الفر�صة  واإتاحة  القارة، 
الفئة للتطور و�صقل املهارات. كما 
على  العمومية  اجلمعية  اطلعت 
اأجندة الن�صاط القاري يف 2022 
اجلوجيت�صو  وم�صاركة   ،2023 و 
يف  ال���ع���امل���ي���ة  االأل������ع������اب  دورة  يف 
املتحدة  ب����ال����والي����ات  ب��رم��ن��ج��ه��ام 
االأم��ري��ك��ي��ة ي��ول��ي��و امل��ق��ب��ل، واآخ���ر 
مبناف�صات  اخل��ا���ص��ة  ال��رتت��ي��ب��ات 
االألعاب  دورة  �صمن  اجلوجيت�صو 
االآ�صيوية" االآ�صياد" مبدينة هاجن 
العام  من  �صبتمرب  يف  ال�صينية  زو 

اجلاري.
ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع الذي 
�صيزون�س  ف��ور  بفندق  اأم�����س  عقد 
املنامة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة 
نائب  ج���وب���ي  ����ص���وري���ج  ب���ح�������ص���ور 
رئي�س االحتاد االآ�صيوي ممثال عن 
رئي�س  الها�صمي  املنعم  عبد  �صعادة 
واالآ�صيوي،  االإم��ارات��ي  االحت��ادي��ن 
االحت����اد  ل��رئ��ي�����س  االأول  ال���ن���ائ���ب 
ال�صام�صي  ع��ل��ي  وف���ه���د  ال�������دويل، 
اأم����ني ع���ام االحت���ادي���ن االإم���ارات���ي 
اجلمعية  ح�صر  ك��م��ا  واالآ���ص��ي��وي. 
بانايوتو�س  م���ن  ك���ل  ال��ع��م��وم��ي��ة 
ث���ي���ودورب���ول���ي�������س رئ��ي�����س االحت����اد 
و����ص���ع���ادة حم��م��د �صامل  ال�������دويل، 
االإمارات  الحت��اد  ممثال  الظاهري 
ثومفارت  وخ��واك��ي��م  جلوجيت�صو، 
م����دي����ر ع�������ام االحت����������اد ال��������دويل، 

وممثلني ل 20 احتادا وطنيا.
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  ب���داي���ة  ويف 

برئا�صة  االآ�����ص����ي����وي  االحت��������اد  يف 
الذي  الها�صمي،  عبداملنعم  �صعادة 
ق���اد ال���ق���ارة ب��اق��ت��دار ن��ح��و حتقيق 
االإجن������������ازات، منها  م����ن  ال���ع���دي���د 
اآث��ار اجلائحة  ال�صريع من  التعايف 
وت��ن��ظ��ي��م ال���ب���ط���ول���ة االآ����ص���ي���وي���ة، 
وا����ص���ت�������ص���اف���ة ب���ط���ول���ة ال����ع����امل يف 
اآ���ص��ي��ا، وال��ت��اأك��د م��ن وج����ود نظرة 
بعد  ب��ال��ت��ف��اوؤل،  مليئة  م�صتقبلية 
اإدراج  االآ���ص��ي��وي يف  جن���اح االحت����اد 
ريا�صة اجلوجيت�صو يف كل االألعاب 
املجل�س  م��ظ��ل��ة  حت���ت  امل��ن�����ص��وي��ة 

االأوملبي االآ�صيوي.
ال��ع��ام يف  ال�صام�صي:" اجل��و  وق���ال 
اإيجابيا  ك��ان  العمومية  اجلمعية 
وج���ه���ود االحت�����اد االآ����ص���ي���وي كانت 
املا�صية،  امل���رح���ل���ة  يف  وا����ص���ح���ة 
بالن�صبة  و�صوحا  اأك��رث  واأ�صبحت 
�صنوات  اأم����ام  ف��ن��ح��ن  للم�صتقبل، 
احل�����ص��اد ل��ل��ك��ث��ري م���ن االجن�����ازات 
الفرتة  ب��ذرت��ه��ا يف  و���ص��ع��ت  ال��ت��ي 
كان  االإم���ارات  دول��ة  ودور  املا�صية، 
وا����ص���ح���ا يف ق����ي����ادة دف�����ة االإحت������اد 
االحتادات  دور  وكذلك  االآ���ص��ي��وي، 
ال��ت��ي حتركت  اآ���ص��ي��ا  ال��وط��ن��ي��ة يف 
وبالن�صبة  ال�����ص��رع��ة،  بنف�س  معنا 
املقبلة متت موافقة  اآ�صيا  لبطولة 
تفوي�س  على  العمومية  اجلمعية 
امل����ك����ت����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����الحت����اد 
املقدمة  امللفات  لدرا�صة  االآ�صيوي 
ال����ص���ت�������ص���اف���ت���ه���ا، وت����اي����الن����د من 
بتقدمي  �صباقة  كانت  التي  ال��دول 
دول   3 ولدينا  لال�صت�صافة،  ملف 
اأخرى اأبدت رغبتها و�صوف ندر�س 
املنا�صب  القرار  واتخاذ  امللفات  كل 
واملناف�صة  عليه،  املتفق  ال��وق��ت  يف 
قيمة  على  تنعك�س  ���ص��وف  ال��ق��وي��ة 

البطولة وجودة تنظيمها".

ملف اإجنازات العام املا�سي يف  الفقرات  اأبرز  اأبوظبي  من  ت�سرق  اآ�سيا  •  �سم�س 
تطور اللعبة بالقارة الآ�سيوية  يف  فارقة  عالمة  الإمارات  دعم  •  �سوريج: 

مرحلة احل�ساد لنتائج مبادراته الرائدة  م�سارف  على  الآ�سيوي  الحتاد  علي:  •  فهد 

مبنا�سبة اليوم العاملي ملتالزمة داون ومب�ساركة 55 لعبا ولعبة من 13 مركزا وناديًا

»متالزمة داون« تنظم بط�لة االإمارات ال�صن�ية الـ 13 للب�ت�صي يف اإك�صب� 2020 دبي 
الأ�صحاب  ع�صرة   الثالثة  "البوت�صي"  بطولة  مناف�صات  كبري  بنجاح  اختتمت 
داون  ملتالزمة  االإم���ارات  نظمتها جمعية  والتي  داون  ذوي متالزمة  الهمم من 
2020 دبي.  اإك�صبو  اأقيمت يف  بالتعاون مع االأوملبياد اخلا�س االإماراتي والتي 
ملتالزمة  االإم��ارات  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  منال جعرور  الدكتورة  وع��ربت 
وذوي  االإدارة  جمل�س  واأع�����ص��اء  وتقديرها  وامتنانها  �صكرها  عميق  ع��ن  داون 
طالل  ب�صعادة  ممثاًل  االإم��ارات��ي  اخل��ا���س  لالأوملبياد   واأ���ص��ره��م  داون  متالزمة 
الها�صمي  املدير الوطني لالأوملبياد اخلا�س االإماراتي م�صيدة بال�صراكة املميزة 
التي تربط اجلمعية مع االأوملبياد اخلا�س االإماراتي جت�صيداً للروؤية النابعة من 
واإ�صعادهم ودجمهم يف  الهمم  باأ�صحاب  الر�صيدة لالهتمام    القيادة  توجيهات 

احلياة العامة والثقافة والريا�صة.
امل��م��ي��زة، كونها حظيت  ال��ب��ط��والت  البطولة م��ن   وق��ال��ت ج��ع��رور: تعترب ه��ذه 
اأف�صل"  غ��داً  لي�صنع  العامل  يلتقي  "فعندما    2020 دبي  اإك�صبو  يف  باإقامتها 
من  الأبنائنا  اأف�صل  غدا  ن�صنع   2020 دبي  اإك�صبو  البطولة يف  تقام  وعندما 
الذي  والتحدي  ومهاراتهم  قدراتهم  اأجمع   العامل  وي��رى  داون  ذوي متالزمة 
اأبهر  ال��ذي   2020 دب��ي  اك�صبو  تاريخ  يف  ب�صمة  ي�صجلون  باإرادتهم  ي�صنعونه 
العامل و�صجل ب�صمة لن تن�صى  مبا حققته وحتققه الدولة يف كافة املجاالت. 
الهمم وتقدمي  اأ�صحاب  قيادتنا احلكيمة على متكني ودمج  واأ�صافت: حتر�س 
فاعلني  اأع�����ص��اًء  ي��ك��ون��وا  اأن   م��ن  ال��ت��ي متكنهم  ال�صبل  ك��اف��ة  وتي�صري  ال��رع��اي��ة 

يتمتعون بكافة احلقوق وي�صهمون يف بناء وتطوير املجتمع.
يلبي  الهمم مب��ا  اأ���ص��ح��اب  رع��اي��ة  اأن اجلمعية حت��ر���س على  واأ���ص��اف��ت ج��ع��رور 
تطلعات الدولة لالرتقاء بخرباتهم ومهاراتهم وحتقيق طموحهم �صمن بيئة 

موؤهلة داجمة.
وقالت االأ�صتاذة/ نوال اآل نا�صر نائب رئي�س جمل�س االإدارة : تهدف البطولة اإىل 
ن�صر التوعية باملجتمع عن ذوي متالزمة داون وحتقيق حياة اأف�صل لهم ودجمهم 
لهم  الكامل  ال��دع��م  تقدمي  خ��الل  م��ن  والريا�صة،  والثقافة  العامة  احل��ي��اة  يف 
و�صمان م�صاركة فاعلة للموؤ�ص�صات العامة واخلا�صة يف دعم امل�صوؤولية املجتمعية 
والعمل على اإبراز و�صقل قدراتهم ومهاراتهم باالإ�صافة اإىل ن�صر الوعي والثقافة 

الريا�صية املفيدة بني اأفراد متالزمة داون ودجمهم يف املجتمع.
متالزمة  ذوي  من  باملوهوبني  واالهتمام  العناية  اأهمية  على  نا�صر  اآل  واأك��دت 
داون والعمل على رفع م�صتوى كفاءتهم البدنية وقدراتهم احلركية خا�صة بعد 

فرتة طويلة من الغياب يف ظل جائحة كورونا
من  واإق��ب��ال  وا�صعة  ب�صعبية  حتظى  البوت�صي  ريا�صة  اأن   بالذكر  اجلدير  وم��ن 
ذوي متالزمة داون على لعبها وت�صهد البطولة با�صتمرار مناف�صة �صديدة من 
كافة الفرق التي يتابعها اجلمهور ب�صغف واالأجواء املحيطة املليئة بالود والفرح 
قبل  من  وامل�صاركني  الفائزين  تتويج  البطولة  ختام  �صهد  وقد  هذا  وال�صعادة. 
الدكتورة منال جعرور رئي�س جمل�س االإدارة   وال�صيدة فاطمة ابراهيم امل�صلمي 
امل�����ص��وؤول��ني واحل�صور  ع��دد م��ن  االإم���ارات���ي بح�صور  االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س  ممثل 
والفرح  التفاعل  من  مميزة  اأج��واء  يف  الهمم  اأ�صحاب  من  غامرة  فرحة  و�صط 

وال�صعادة. 

البوت�سي ريا�سة املهارة والتفكري
بالن�صبة  والهدف  االإدراك��ي،  والتفكري  املهارة  تتطلب  ريا�صة  ه�ي  البوت�صي  كرة 

"بوت�صي" اإىل  اأق�صى عدد من كراته  اأن يتمكن من حتريك  اإىل كل فريق ه��و 
اأقرب نقطة من الهدف كرات "بالينا" وميكن اأن ي�صم الفريق الواحد عدد من 
باأربعة، ويحق لكل العب يف الفريق احل�صول  الالعبني بدءاً من اثنني م��روراً 
على كرتني حيث يتبادل العبو الفريق الواحد االأدوار يف دحرجة الكرة �صوب 
يف  البداية  من  األقيت  قد  تكون  اأن  يفرت�س  والتي  "بالينا"،  ال�صغرى  الكرة 
من  نقطة  اأق��رب  اإىل  حتريكها  يتم  ك��رة  كل  عن  نقاطاً  الالعبون  مينح  امللعب 
الكرة ال�صغرى. وتعد ريا�صة كرة البوت�صي واحدة من اأحدث الريا�صات التي مت 

اإدخالها يف االأوملبياد اخلا�س على م�صتوى االألعاب العاملية عام 1995 

�سري البطولة 
من جهته قال الكابنت حممود عطوان امل�صرف العام على البطولة باجلمعية: 
اإك�صبو  يف  ع�صر   الثالثة  ال�صنوية  للبوت�صي  االإم���ارات  بطولة  مناف�صات  اأقيمت 
2020 دبي مب�صاركة 55 العب والعبة من الفئة العمرية )16 �صنة فما فوق( 
على ثالثة مالعب رئي�صية ميثلون 13 مركز ونادي من اأ�صحاب الهمم من ذوي 
متالزمة داون من جميع اجلن�صيات على م�صتوى الدولة، ومت تق�صيم امل�صاركني 

اإىل )12( جمموعة للذكور  و)6( جمموعات لالإناث بنظام الفردي.
وامل�صرفني من مراكز  البطولة جمموعة متميزة من احلكام  اأ�صرف على  وقد 
واأندية اأ�صحاب الهمم  بلغ عددهم )12(برئا�صة الكابنت حممود عطوان رئي�س 
اللجنة الفنية للبطولة. وقد مت تتويج الفائزين بامليداليات، وقد جاءت نتائج 

البطولة على النحو التايل: 
• فاز  نادي العني الأ�صحاب الهمم بعدد )2( ذهبية و)1( ف�صية للذكور وعدد 

)2( ذهبية و)1( ف�صية لالإناث
نادي دبي الأ�صحاب الهمم بعدد )1( ذهبية و)1( ف�صية و )1( برونزية  • فاز  

للذكور ، وعدد )1( ذهبية 
الثقة للمعاقني بعدد )1( ذهبية و)2( برونزية للذكور، وعدد )1(  نادي  • فاز 

ذهبية و)1( برونزية
بعدد )1( ف�صية و )1( برونزية للذكور  الهمم  الأ�صحاب  اأبو ظبي  نادي  • فاز 

، و)1( ف�صية و)1( برونزية 
بعدد )1( ف�صية  )خورفكان(  االإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  مدينة  ت  فاز   •

و)1( برونزية للذكور ، وعدد )2( برونزية لالإناث
ذهبية   )1( بعدد  )م�صارات(  االإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  مدينة  ف��ازت   •

و)1( ف�صية و)1( برونزية للذكور، وعدد )1( ذهبية لالإناث
و)1(  ذهبية   )1( بعدد  )كلباء(  االإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  مدينة  • فازت 

ف�صية و)1( برونزية للذكور
للخدمات االإن�صانية )الذيد( بعدد )1( ف�صية للذكور   ال�صارقة  مدينة  • فازت 

و)1( برونزية لالإناث
و)3(  ذهبية  ميداليات   )4( بعدد  داون  ملتالزمة  االإم���ارات  جمعية  ف��ازت   •

ف�صية
للذكور،  برونزية  و)1(  ذهبية   )1( بعدد  الهمم  الأ�صحاب  دبي  مركز  فاز   •

وعدد )1( ذهبية و )1( ف�صية و)1( برونزية لالإناث
برونزية  و)2(  ف�صية   )1( بعدد  املعاقني  وتاأهيل  لرعاية  العني  مركز  • فاز 

للذكور

مركز التجارة العاملي ي�صت�صيف الن�صخة االأحدث من عامل دبي للريا�صة
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الفجر الريا�ضي

تاأهل الرو�صي دانييل مدفيديف، امل�صنف ثانياً عاملياً، اإىل الدور ثمن النهائي من دورة ميامي 
االأمريكية الدولية لكرة امل�صرب، اإحدى دورات االألف نقطة للما�صرتز، بفوزه ال�صهل االثنني 
التي  �صفيونتيك  اإي��غ��ا  البولندية  حققت  فيما  و4-6،   3-6 مارتيني�س  ب��درو  اال�صباين  على 

�صتخلف االأ�صرتالية اأ�صلي بارتي يف �صدارة الت�صنيف العاملي فوزها الرابع ع�صر توالياً.
اأخرج  ك��ان  بعدما  اللقب،  الح���راز  املر�صحني  اأب���رز  ال���دورة  يف  اأّول  امل�صنف  مدفيديف  وُيعترب 

الربيطاين اندي موراي من الدور ال�صابق.
ورغم االأداء اجليد ملارتيني�س امل�صنف 47 عاملياً، اإاّل انه مل يتمكن من مقاومة بطل فال�صينغ 
ميدوز 2021 الذي ك�صر ار�صال االإ�صباين اكرث من مرة، ليح�صم اللقاء ل�صاحله يف �صاعة و24 

دقيقة.
م�صيفاً  رائعة"،  بحالة  اأين  و�صعرت  �صاحقاً  ار���ص��ااًل   14 "�صربت  ف��وزه  عقب  مدفيديف  ق��ال 

االداء(". )يف  ا�صتقراري  على  احلفاظ  من  متكنت  لكني  متقاربة  كانت  الثانية  "املجموعة 
املحرتفني  �صي�صتعيد مدفيديف قمة ت�صنيف  النهائي يف ميامي،  ويف حال و�صوله اىل ن�صف 
الذي انتزعه من ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س مطلع ال�صهر احلايل، قبل اأن ي�صرتده االخري يف 

اإنديان ويلز  21 منه اثر خ�صارة الرو�صي يف مباراته االوىل يف دورة 
اأمام الفرن�صي غايل مونفي�س.

و���ص��رب م��دف��ي��دي��ف م��وع��داً يف ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي مع 
على  الفائز   )39( بروك�صبي  جن�صون  االمريكي 
 3-6  )17( اأغ���وت  باوتي�صتا  روب��رت��و  اال���ص��ب��اين 

و5-7 و4-6.
يف  مدفيديف  على  الفائز  اأغ��وت،  باوتي�صتا  وتقدم 

لالأخري  م�صوار  اأف�صل  منهياً   2021 نهائي  رب��ع 
يف هذه ال��دورة )خ��رج من ال��دور الثاين عام 2018 
والرابع يف 2019(، -4�صفر يف املجموعة احلا�صمة، 
6 ا�صواط متتالية امام االمريكي الذي  اإاّل انه خ�صر 

�صبق له اأن و�صل اإىل ثمن نهائي دورة اإنديان ويلز.
مل�����ص��وار م��دف��ي��دي��ف ال�����ص��ه��ل، خ��ا���س االإ�صباين  وخ��الف��اً 

نارية  مواجهة  ع��ام��اً(   18( األ��ك��ارا���س  كارلو�س  ال�صاعد 
عاماً(   33( ت�صيليت�س  مارين  املخ�صرم  الكرواتي  مع 

وهزمه 6-4 و4-6.
النجم  مواطنه  احرج  الذي  الكارا�س 

امل����خ���������ص����رم راف�����اي�����ل 

خام�صاً  امل�صنف  ت�صيت�صيبا�س  �صتيفانو�س  اليوناين  يلتقي  ويلز،  اإنديان  نهائي  ن�صف  يف  ن��ادال 
والفائز على اال�صرتايل األيك�س دي مينور 6-4 و3-6.

النهائي يف  اأن�س جابر امل�صنفة ثامنة عند الدور ثمن  التون�صية  ال�صيدات، انتهى م�صوار  وعند 
ميامي التي ت�صّكل اإحدى دورات االألف لرابطة "دبليو تي اأيه"، وذلك بخ�صارتها اأمام االأمريكية 

دانييل كولينز التا�صعة 2-6 و6-4.
قبل  املفتوحة  اأ�صرتاليا  بطولة  نهائي  اىل  احل��ايل  العام  اأوائ��ل  و�صلت  التي  كولينز  واحتاجت 
الثاين على  دقائق كي حتقق فوزها  �صاعة و6  بارتي، اىل  اآ�صلي  املحلية  البطلة  اأم��ام  اخل�صارة 

جابر من اأ�صل ثالث مواجهات بينهما.
ال�صهر احل��ايل، كانت  اإن��دي��ان ويلز يف وق��ت �صابق من  ل��دورة  ال��دور الثاين  وبعد خروجها من 
جابر متني النف�س يف التعوي�س وحتقيق اأف�صل نتيجة لها يف ميامي من خالل بلوغ الدور ربع 

النهائي.
الثاين  للمو�صم  الرابع  ال��دور  عند  انتهى  عاملياً  عا�صرة  امل�صنفة  عاماً  ال�28  ابنة  م�صوار  لكن 
توالياً، لي�صتمر بحثها عن لقبها الثاين يف دورات "دبليو تي اأيه" بعد الذي اأحرزته العام املا�صي 

يف دورة برمنغهام.
28 عاماً عن لقبها االحرتايف الثالث بعدما  اأما بالن�صبة لكولينز، فتبحث االأمريكية البالغة 
افتتحت ر�صيدها العام املا�صي بلقبي �صان خو�صيه وبالريمو، لكنها �صت�صطدم يف ربع النهائي 
الثاين لها يف ميامي بعد 2018 )و�صلت اىل ن�صف النهائي( باليابانية ناومي اأو�صاكا التي 

تغلبت على االأمريكية االأخرى األي�صون ري�صك ب�صهولة ن�صبية 6-3 و4-6.
وح�صمت اأو�صاكا، القادمة من م�صاركة خميبة يف دورة اإنديان ويلز حيث انتهى م�صوارها عند 
الدور الثاين على يد الرو�صية فريونيكا كودرميتوفا ما اأدى اىل تعر�صها لل�صخرية من قبل 

اأحد املتفرجني، اللقاء مع ري�صك يف �صاعة و32 دقيقة.
وما زالت اليابانية التي تراجعت يف ت�صنيف املحرتفات اىل املركز 77 بعد غيابها لفرتة 
طويلة عن املو�صم املا�صي ب�صبب امل�صاكل النف�صية، تبحث عن لقبها االأول منذ تتويجها يف 

اأوئل 2021 بلقبها الثاين يف بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة والرابع يف الغراند �صالم.
وهذه املرة الثانية فقط التي ت�صل فيها اليابانية حاملة لقب اأربع بطوالت كربى اىل الدور 
ربع النهائي يف ميامي من اأ�صل �صت م�صاركات، واالأوىل كانت العام املا�صي حني انتهى م�صوارها 

على يد اليونانية ماريا �صاكاري.
عرّبت اأو�صاكا عن �صعادتها "العام املا�صي بلغت ربع النهائي يف ميامي بعد التتويج يف اأ�صرتاليا 
يف  متعة  اللحظات  اأك���رث  وه���ذه  ممتنة  لكني  اأي�����ص��اً،  هنا  امل��ب��اري��ات  يف  ال�صنة  ه��ذه  واف���وز 

حياتي".
على  ب�صهولة  فتاأهلت  العاملي،  التن�صيف  �صدارة  اىل  �صرتتقي  التي  �صفيونتيك  اأم��ا 

ح�صاب االأمريكية كوكو غوف 6-3 و6-1 يف �صاعة و16 دقيقة.
عاماً(   20( ل�صفيونتيك  خ�صارة  دون  ع�صرة  الرابعة  املباراة  وه��ذه 
لتت�صدر  بارتي  لالأ�صرتالية  �صادم  اعتزال  من  ا�صتفادت  التي 

الت�صنيف العاملي.
انديان  ث��م   1000 ال��دوح��ة  دورة  يف  �صفيونتيك  وت��وج��ت 

ويلز ال�صهر احلايل.
ويلز  اإن��دي��ان  لقبي  راب���ع الع��ب��ة حت��رز  ت�صبح  اأن  ت�صعى 
غراف،  �صتيفي  االأمل��ان��ي��ة  بعد  واح��د  مو�صم  يف  وميامي 
فيكتوريا  والبيالرو�صية  كالي�صرتز  كيم  البلجيكية 

اأزارنكا.
وترى �صفيونتيك انها اأ�صبحت اأكرث كماال مقارنة مع 
"اأ�صعر   2020 فرتة تتويجها بلقب روالن غارو�س 
اف�صل. هناك  وب��اأين يف موقع  اك��رث جاهزية  ب��اين 

اإثارة اإ�صافية ور�صى اإ�صايف و�صعور اإيجابي".
ليندا  ال���ي���اف���ع���ة  ال��ت�����ص��ي��ك��ي��ة  م�������ص���وار  وو�����ص����ل 
اأ���ص��غ��ر العبة  ع���ام���اً(،   16( ف��روه��ف��ريت��وف��ا 
2004، اىل نهايته،  تبلغ الدور الرابع منذ 
بادو�صا  ب���اوال  االإ���ص��ب��ان��ي��ة  اأم����ام  بخ�صارتها 
�صاعة  6ي  و6-3   6-2 خام�صة  امل�صنفة 

و22 دقيقة.

 انتهاء م�سوار جابر عند الدور ثمن النهائي  

تاأهل �صهل ملدفيديف واأو�صاكا و�صفي�نتيك يف دورة ميامي 
ليقود  نقطة   40 �صّجل الكامريوين با�صكال �صياكام 
�صتة  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  اإي����ق����اف  اإىل  راب����ت����ورز  ت���ورون���ت���و 
بعد   112-115 �صلتيك�س  لبو�صطن  ان��ت�����ص��ارات 
التمديد، فيما ا�صتعاد ميامي هيت توازنه بالفوز على 
ال�صلة  كرة  دوري  يف   100-123 كينغز  �صاكرامنتو 

االأمريكي للمحرتفني.
الغيابات  وج��ه  اأكمل  على  وراب��ت��ورز  �صياكام  وا�صتغّل 
اآمال  يعزز  فوز حا�صم  لتحقيق  �صلتيك�س،  يف �صفوف 
اإىل  موؤهل  مركز  على  احل�صول  يف  الكندي  الفريق 
ت��ورون��ت��و يف  ب��ات  االن��ت�����ص��ار،  وب��ه��ذا  اأوف".  ال�"بالي 
"بالي  اىل  مبا�صرة  امل��وؤه��ل  االأخ���ري  ال�صاد�س  امل��رك��ز 
بولز  �صيكاغو  اأرقام  ال�صرقية، وبنف�س  اأوف" املنطقة 
-104 نيك�س  نيويورك  اأم��ام  �صقط  ال��ذي  اخلام�س 

ديروزن. دميار  من  نقطة   37 رغم   109
32 خ�����ص��ارة هذا  ال��ث��ال��ث واالأرب���ع���ني مقابل  وب��ف��وزه 
املو�صم، بقي رابتورز اأمام كليفالند كافاليريز، الفائز 
على اأورالند ماجيك 107-101، يف ال�صراع للتاأهل 
املبا�صر اىل االأدوار االإق�صائية عو�صاً عن املرور بامللحق 
الذي يخو�صه اأ�صحاب املراكز من 7 اىل 10 لتحديد 
هوية الفريقني اللذين �صيلحقان بركب املتاأهلني يف 

كل من املنطقتني.
ودخل �صلتيك�س اللقاء على خلفية هزمية واحدة فقط 
يف اآخر 12 مباراة، لكنه خرج من مواجهته مع بطل 
مباراة   29 اآخ��ر  يف  فقط  خام�صة  بهزمية   2019

واأوىل يف اآخر خم�س زيارات له اىل ملعب رابتورز.
تاأكيد  مع  امل��ب��اراة  قبيل  �صيئاً  خ��رباً  �صلتيك�س  وتلقى 
التواء  ب�صبب  طويلة  لفرتة  وليام�س  روب���رت  غياب 
االآخرين  امل�صابني  اىل  لين�صم  الي�صرى،  الركبة  يف 

جايلن براون وجاي�صون تايتوم.
وم��ّه��د ذل��ك ال��ط��ري��ق ل�صياكام ل��ت��ويل امل�����ص��وؤول��ي��ة يف 
نقطة   40 باإحراز  تورونتو  يف  اأرينا"  "�صكوتيابنك 

باالإ�صافة اإىل 13 متابعة و�صدتني.
و�صّجل كل من فريد فانفليت واأو جاي اأنونوبي 14 
اأ���ص��اف ث��ادي��و���س ي��ون��غ وغ����اري ترينت  ن��ق��ط��ة، فيما 

جونيور 12 نقطة لكل منهما.
وق���ال ���ص��ي��اك��ام ال���ذي غ���اب ع��ن امل��الع��ب الأ���ص��ه��ر عدة 
"كان  الكتف  يف  جلراحة  خ�صوعه  بعد  املا�صي  العام 
فوزاً كبرياً للفريق. لقد كانت طريقاً طويلة، لذلك 
اأنا متحم�س للعودة اإىل العمل اجلاد، واللعب بكل ما 
الكل  اأن  عقلية  لدينا  فريق.  "نحن  واأ���ص��اف  لدي". 

حا�صر، فقط اذهب اإىل هناك وفز باملباراة".
�صلتيك�س  م�صّجلي  قائمة  �صمارت  ماركو�س  وت�صدر 
وليام�س  غ��ران��ت  اأن��ه��ى  بينما  ن��ق��ط��ة،   28 ب��ر���ص��ي��د 

املباراة مع 17 نقطة.
املو�صم  لهذا  والع�صرون  التا�صعة  الهزمية  وت�صببت 
بتنازل �صلتيك�س عن �صدارة املنطقة ال�صرقية وتراجعه 
للمركز الرابع خلف ميامي هيت وفيالدلفيا �صفنتي 

�صيك�صرز وميلووكي باك�س توالياً.
�صل�صلة هزائم له  الأ�صواأ  ويف ميامي، و�صع هيت حداً 
اآخ��ر خم�س  يف  االأول  ف��وزه  املو�صم وحقق  بداية  منذ 
مباريات، بتغلبه على �صيفه �صاكرامنتو كينغز 123-
باتلر )27 نقطة( وبام  جيمي  جهود  بف�صل   100

اأديبايو )22 مع 15 متابعة( وتايلر هريو )20(.
وحافظ هيت على تقليده هذا املو�صم بخروجه فائزاً 
من 36 مباراة جنح فيها بالو�صول اىل حاجز 110 

نقاط اأو اأكرث من اأ�صل 41.

وكان "ال�صعور رائعاً بالعودة جمدداً اىل االنت�صارات" 
وفق ما اأفاد هريو، فيما راأى باتلر "اأننا عدنا ال�صتعادة 

هويتنا" بعد �صل�صلة الهزائم االأربع املتتالية.
وبات هيت الذي افتتح اللقاء بتخلفه �صفر6- قبل اأن 
يرّد بت�صع نقاط متتالياً لي�صبح يف املقدمة من دون اأن 
يتخلى عنها حتى �صافرة النهاية، يف �صدارة املنطقة 
ال�صرقية التي مل حت�صم فيها حتى االآن اأي بطاقة اىل 
ال�"بالي اأوف" خالفاً للمنطقة الغربية )بطاقتان(، 
بفارق مباراة عن كل من ميلووكي وفيالدلفيا. وكان 
23 نقطة االث��ن��ني االأك���رب لهيت منذ  ب��ف��ارق  ال��ف��وز 
كانون   12 يف   24 بفارق  هوك�س  اأتالنتا  على  تغلبه 

الثاين/يناير.
ويف املنطقة الغربية، عّزز ممفي�س غريزليز ال�صامن 
فينيك�س  املت�صدر  اأوف" ب�صحبة  تاأهله اىل ال�"بالي 
���ص��ن��ز، م���رك���زه ال���ث���اين ب���ف���وزه ال��ك��ب��ري ع��ل��ى �صيفه 
له  ���ص��م��ح  م���ا   ،95-123 ���ص��ت��اي��ت ووري�����رز  غ���ول���دن 
5 مباريات يف �صراعهما  باالبتعاد عن االأخري بفارق 

على الو�صافة.
يف  والتا�صع  توالياً  اخلام�س  بالفوز  غريزليز  ويدين 
نقطة(   22( باين  ديزموند  اىل  مباريات،   10 اآخ��ر 
لكل  ب���روك�������س )21  ودي����ل����ون  م��ي��ل��ت��ون  ودي���ان���ت���وين 

منهما(.
ويف ظل ا�صتمرار غياب النجم �صتيفن كوري للمباراة 
الي�صرى،  ق��دم��ه  يف  اإ���ص��اب��ة  ب�صبب  ت��وال��ي��اً  ال�صاد�صة 
واأوتو  غ��ري��ن  ودرامي��ون��د  توم�صون  ك��الي  وان�صمام 
جوردن  ك��ان  خمتلفة،  الإ�صابات  اليه  جونيور  بورتر 
بول االأف�صل يف �صفوف ووريرز ب�25 نقطة، واأ�صاف 
دون  15 من  كومينغا  18 وجوناثان  م��ودي  موز�س 
�صتيف  امل���درب  ف��ري��ق  لتجنيب  ك��اف��ي��اً  ذل��ك  ي��ك��ون  اأن 
�صبع  اآخ��ر  يف  وال�صاد�صة  توالياً  الثالثة  هزميته  كري 

مباريات.
وبتحقيقه ثالثة اأرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة 
مع  نقطة   26 بت�صجيله  املو�صم  هذا  ع�صرة  التا�صعة 
ال�صربي  ق���اد  ح��ا���ص��م��ة،  مت��ري��رة  و11  متابعة   19
ل��ل��ف��وز على  ن��اغ��ت�����س  دن��ف��ر  ف��ري��ق��ه  ن��ي��ك��وال يوكيت�س 
معززاً   ،109-113 ه��ورن��ت�����س  ت�����ص��ارل��وت  م�صيفه 
مركزه ال�صاد�س االأخري املوؤهل مبا�صرة اىل ال�"بالي 

اأوف" يف املنطقة الغربية.

 هيت ي�ستعيد توازنه وال�سدارة 

�صياكام ورابت�رز ي�صعان حدًا النت�صارات �صلتيك�س 

�صيغيب عن  االإ�صباين مارك ماركي�س  دراجه  اأن  اأعلن فريق هولندا 
جائزة االأرجنتني الكربى للدراجات النارية نهاية االأ�صبوع احلايل، 
احلادث  ب�صبب  الروؤية  يف  ازدواج  مع  م�صكلته  ا�صتمرار  ب�صبب  وذل��ك 

الذي تعّر�س له قبل ثمانية اأيام يف جتارب جائزة اإندوني�صيا.
هوندا  ريب�صول  فريق  دراج  متكن  "لن  الياباين  ال�صانع  بيان  وق��ال 
من امل�صاركة يف اجلولة املقبلة من بطولة العامل لفئة موتو جي بي 
التي تقام نهاية االأ�صبوع احلايل يف االأرجنتني، وذلك بهدف موا�صلة 

عملية تعافيه".
وعادت م�صكلة االزدواج يف الروؤية لتعّكر على الدراج االإ�صباين م�صواره 
بعد تعر�صه حلادث خالل فرتة االإحماء التي �صبقت �صباق موتو جي 

بي يف جائزة اإندوني�صيا.
اإج��راء فحو�س  اأجل  امل�صت�صفى من  وُنقل ماركي�س بعد احلادثة اىل 
احرتازية ومت ا�صتبعاده من امل�صاركة يف ال�صباق بعدما تبني اإ�صابته 

بارجتاج يف املخ.
واأفاد فريق هوندا يف حينها اأن ماركي�س مل يتعر�س الإ�صابات خطرية، 
ال�صابقة  امل�صكلة  ع��ودة  تبني يف  ما  بح�صب  ت�صبب  احل��ادث  ه��ذا  لكن 
التي اأبعدته عن امل�صاركة يف اآخر جولتني من مو�صم 2021 نتيجة 
تعر�صه الرجتاج يف حادث اأثناء التمارين، وهو الذي عانى اأ�صاًل من 

امل�صكلة ذاتها عام 2011 بعد حادث يف فئة موتو 2.
اأمل  ال��ذي مرت عليه جولتان فقط،  املو�صم احل��ايل  وقبيل انطالق 

بطل العامل �صت مرات يف فئة موتو جي بي اأن يكون قد و�صل "اىل 
خو�س  من  حرمته  اأي�صاً  اإ�صابة  بعد  وذلك  املظلم،  النفق"  نهاية 

مو�صم 2020 باأكمله وم�صاكل النظر التي عانى منها.
عودته  ب��داي��ة   2022 مو�صم  ي��ك��ون  ب���اأن  النف�س  االإ���ص��ب��اين  ومي��ن��ي 
احلقيقية اىل دائرة املناف�صة على اللقب الذي ا�صطر للتنازل عنه يف 
احتكره الأربعة موا�صم متتالية، وذلك نتيجة تعر�صه  بعدما   2020
اأدى اىل  ما  البلجيكية  �صبا  االفتتاحي على حلبة  ال�صباق  حلادث يف 
ك�صر يف ذراعه، وهو االأمر الذي فتح املجال اأمام مواطنه جوان مري 

الإحراز اللقب.
وعاد ماركي�س اىل احللبة اعتباراً من اجلولة الثالثة للمو�صم املا�صي 

اأنه عانى من م�صكلة ازدواج يف الروؤية بعد  اإال  وفاز بثالثة �صباقات، 
اأث��ن��اء خو�صه  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين  نهاية  دراج��ت��ه يف  �صقوطه عن 

لتمارين حت�صريية جلائزة األغاريف الكربى يف الربتغال.
ثم  خام�صاً،  ماركي�س  حل  اجلديد،  للمو�صم  االفتتاحي  ال�صباق  ويف 

حرم من خو�س �صباق اإندوني�صيا.
وتبني من الفح�س الثاين الذي خ�صع له الدراج االإ�صباين االثنني 
جائزة  يف  ح��ادث��ه  بعد  ج��داً  م�صجعاً  "حت�صناً  هناك  اأن  بر�صلونة  يف 
م�صيفاً  دامل���او،  �صان�صي�س  طبيبه  اأف��اد  ما  وف��ق  الكربى"  اإندوني�صيا 
عالجي  نظام  اّتباع  ماركي�س  مارك  وعلى  بعد،  تعافيه  يكتمل  "مل 

حمافظ".

ماركي�س يغيب عن �صباق االأرجنتني للدراجات النارية  

•• دبي - وام: 

تاأهل منتخب االإمارات الوطني لكرة القدم اإىل امللحق االآ�صيوي املوؤهل 
اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022، وذلك بعد تغلبه على نظريه الكوري 
اجلنوبي بهدف دون رد اأحرزه عبداهلل حارب يف الدقيقة 54 من املباراة 
التي جمعت بينهما م�صاء ام�س على ا�صتاد اآل مكتوم بنادي الن�صر بدبي، 

يف اجلولة العا�صرة واالأخرية من ت�صفيات املونديال.
وح�صم منتخب االإم��ارات بهذا الفوز املركز الثالث يف ترتيب املجموعة 
املنتخبني  بعد  نقطة،   12 اإىل  ر���ص��ي��ده  رف��ع  بعدما  مل�صلحته  االأوىل 
واللذين  والثاين،  االأول  املركزين  �صاحبا  واالإي��راين  اجلنوبي  الكوري 
هذه  عن  مبا�صرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  مقعديهما  حجزا  قد  كانا 

املجموعة.

ثالث  االأ���ص��رتايل،  االإم���ارات مع نظريه  يلتقي منتخب  اأن  املقرر  وم��ن 
الرتتيب يف املجموعة الثانية يف "امللحق االآ�صيوي"، والفائز منهما يتاأهل 
مللحق اآخر مع �صاحب املركز اخلام�س يف ت�صفيات اأمريكا اجلنوبية، على 

بطاقة نهائيات املونديال.
املباراة، وجنح يف تهديد  "االأبي�س" اأداء طيباً على مدار �صوطي  وقدم 
ان جنح  اإىل  منا�صبة  م��ن  اأك���رث  يف  اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وري  املنتخب  م��رم��ى 

عبداهلل حارب يف اإحراز هدف املباراة الوحيد يف ال�صوط الثاين.
التي  امل��ب��اراة  يف   1-1 و�صوريا  ال��ع��راق  منتخبا  تعادل  الوقت  نف�س  ويف 
جمعت بينهما �صمن مناف�صات نف�س املجموعة، واحت�صنها �صتاد را�صد 
بنادي �صباب االأهلي بدبي، لريفع املنتخب العراقي ر�صيده اإىل 9 نقاط 
اخلام�س،  املركز  يف  نقاط   6 اإىل  ال�صوري  واملنتخب  ال��راب��ع،  املركز  يف 

وبنف�س الر�صيد جاء يف املنتخب اللبناين يف املركز ال�صاد�س.

منتخب االإمارات يف�ز على ك�ريا اجلن�بية ويتاأهل للملحق االآ�صي�ي



رجل يعي�س يف مطار منذ 14 عاما
 14 ك�صفت �صحيفة ديلي ميل عن ق�صة رجل �صيني يعي�س منذ 
عاما يف مطار العا�صمة بكني، حتى يتمكن من االبتعاد عن اأ�صرته 
والتدخني وال�صرب كما يحلو له.  واعترب Wei Jianguo  الذي 
يبلغ ال�صتني من العمر اأن انتقاله للعي�س يف مطار بكني كان احلل 
ب��ق��در مايريد،  ال��ت��دخ��ني وال�����ص��رب  ل��ه، حتى يتمكن م��ن  االم��ث��ل 
اإىل املنزل �صي�صطر اإىل االإق��الع عن ال�صرب  واأن��ه يف حال عودته 

والتدخني وهي عادة يقوم بها مبخ�ص�صاته احلكومية ال�صهرية.
ويقع منزل Wei Jianguo يف وانغجينغ ، على بعد حوايل 12 
مياًل من املطار، حيث انتقل يف عام 2008، وا�صتقر يف املبنى رقم 
 Pear وكانت قد ن�صرت من�صة Wei2، وهو "االأكرث دفئا" بح�صب
اأنه عند  اأخربها  الرجل حيث  �صابقا مع  لقاءا  ال�صينية   Video
خروجه من منزل عائلته بداأ النوم يف حمطات ال�صكك احلديدة 
ومن ثم ا�صتقر يف املطار، وانه ال يحب اخل��روج حتى ولو ا�صطر 

اإىل الت�صوق لكي ال ي�صاب بالربد.
وبح�صب �صحيفة ديلي فقد قال املوظفون يف املطار:"اإن ال�صيد وي 

غري �صار، واإن كان خممورا ويتكلم ب�صوت عال اأحيانا".
Wei على املغادرة عدة مرات،  وقال اأحد العمال:"�صجعنا ال�صيد 

لكنه يف كل مرة يكون خممورا ويفقد اأع�صابه".

مهند�س حما�صر حتت دراجة رباعية ينج� بف�صل قلم
مت اإنقاذ مهند�س بريطاين حما�صر حتت دراجة رباعية يف منطقة 
نائية بعدما حفر حفرة �صغرية با�صتخدام قلمه ليتمكن من طلب 
بحفر  عاماً(  ليند�صي )47  اإي��وان  وق��ام  املحمول.  بهاتفه  النجدة 
اإىل هاتفه ليت�صل  م�صاحة حول جيبه حتى يتمكن من الو�صول 
بالطوارىء، وقال لعامل املق�صم "لقد فقدت ذراعي" قبل اأن يغمى 
تزن  التي  الرباعية  الدراجة  اإي��وان قد حو�صر حتت  وك��ان  عليه. 
كان  عندما  انقلبت  اأن  بعد  �صاعات  ث��الث  م��ن  الأك���رث  كغم   650
يقودها على جزيرة �صكاي يف ا�صكتلندا. و كان اإيوان على بعد 100 
اإليها عن  ميل من اأقرب م�صت�صفى، يف منطقة ال ميكن الو�صول 

طريق الرب، لكن رجال االإنقاذ عرثوا عليه واأنقذوا ذراعه.
اأن��ن��ي هالك  "عندما كنت ه��ن��اك ل��وح��دي، اع��ت��ق��دت  اإي����وان  وق���ال 
بتوقف  االأم��ر  انتهى  زل��ت على قيد احلياة.  ما  لكنني  ال حمالة. 
جميع النهايات الع�صبية يف ذراعي عن العمل، لذا �صتكون بحاجة 
اأ�صكر خدمات  اأن  اأود  املدى الطويل، ولكن  تاأهيل على  اإع��ادة  اإىل 

الطوارئ مبجرد اأن اأ�صبح الئًقا و�صحًيا مرة اأخرى".
وكان اإنقاذ اإيوان ممكًنا بف�صل �صبكة ال�صدمات اال�صكتلندية، التي 
الذين  ال��ط��وارئ الأول��ئ��ك  2017 الإت��اح��ة خدمات  اإطالقها يف  مت 
يعي�صون يف املناطق النائية يف البالد، وت�صتجيب اخلدمة حلوايل 
5000 مكاملة يومياً، مع العديد من املكاملات ال��واردة من املر�صى 
حتدياً،  الطبيعية  املناظر  اأك��رث  يف  ال�صدمات  م��ن  ع��ان��وا  ال��ذي��ن 

بح�صب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.

م�صارعة دي�ك تتح�ل اإىل جمزرة ب�صرية
اأم�س االأح��د يف هجوم على موقع �صري  اأول  اأول  19 �صخ�صا  قتل 

مل�صارعة الديوك، غربي املك�صيك، ح�صبما قالت ال�صلطات.
وهاجم م�صلحون املوقع وفتحوا النار على املتجمعني، فقتلوا 19 

�صخ�صا، واأ�صابوا اآخرين نقلوا اإىل امل�صت�صفى.
النار يف منطقة ال�س تيناجا�س بوالية ميت�صواكان،  اإطالق  ووقع 
نيو جنريي�صن" القوية مع  "غالي�صكو  فيها ع�صابة  تتقاتل  التي 

ع�صابات حملية اأ�صغر، من اأجل ال�صيطرة على طرق املخدرات.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بعد نفاد اخل�صب.. نع��س من ال�رق  
اأودت اأعنف موجة تف�س لفريو�س كورونا بحياة نحو 6 اآالف �صخ�س هذا العام يف هونغ كونغ، فيما بداأت النعو�س 

اخل�صبية التقليدية يف املدينة تنفد.
و�صارعت ال�صلطات لطلب املزيد، وقالت اإن 1200 نع�صا و�صلت االأ�صبوع املا�صي، فيما �صتاأتي اأعداد اأخرى يف وقت 

الحق.
وجعلت قيود مرتبطة بامل�صاحة حرق اجلثث ممار�صة �صائعة للدفن يف اأرا�صي اجلزيرة املكتظة بال�صكان، الواقعة 

قبالة الرب الرئي�صي لل�صني.
وعادة ما تكون النعو�س من اخل�صب اأو بدائله، لكن من اأجل التعامل مع نق�س النعو�س ب�صبب كرثة اأعداد �صحايا 

للبيئة. ال�صديق  املقوى  الورق  من  م�صنوعة  نعو�س  هي  بدائل  االآن  ال�صركات  بع�س  تقدم   ،"19 "كوفيد 
وفرت �صركة "اليف اآرت اآ�صيا" نعو�صا من الورق املقوى امل�صنوع من األياف معاد تدويرها، وميكن نق�س ت�صميمات 

عليها من اخلارج.
وت�صتطيع ال�صركة اإنتاج ما ي�صل اإىل 50 نع�صا يوميا، يف م�صنعها الواقع ببلدة اأبردين جنوبي هونغ كونغ.

و�صجلت هونغ كونغ حوايل 200 حالة وفاة يوميا يف املتو�صط خالل االأ�صبوع املا�صي، حيث يلقى العديد من ال�صكان 
حتفهم ب�صبب الفريو�س، ال �صيما كبار ال�صن الذين مل يح�صلوا على لقاحات. واأدى ارتفاع عدد �صحايا الفريو�س 

اإىل اكتظاظ م�صتودعات اجلثث، وت�صتخدم االآن حاويات مربدة لتخزين اجلثامني موؤقتا.
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ملكة جمال اأوكرانيا: اأ�صبحنا م�صردين
اأوكرانيا  نيوز عربية"، ك�صفت ملكة جمال  "�صكاي  يف حديث خا�س ملوقع 
ويالت  تعاين  التي  بالدها  يف  االإن�صاين  الو�صع  تفا�صيل  بانوفا  اأنا�صتازيا 
احلرب، وحياتها اليومية منذ بداية الهجوم الع�صكري الرو�صي قبل اأكرث 

من �صهر، حيث مل تتمكن من العودة اإىل كييف.
وقالت بانوفا اإنه "منذ الرابع والع�صرين من فرباير، بداأت اأ�صعب اللحظات 

بالن�صبة الأوكرانيا التي تخو�س حربا حقيقية حتى الوقت الراهن".
واأ���ص��ارت اإىل اأنها قبل يومني فقط من ان��دالع احل��رب كانت يف زي��ارة اإىل 
ملكة  م�صابقة  يف  لال�صرتاك  ا�صتعدادها  خ�صم  يف  مالب�س  ل�صراء  تركيا 
جمال العامل لل�صياحة والبيئة التي احت�صنتها م�صر موؤخرا، وعندما حان 
اإلغاء رحلة  اندلعت احلرب، وجرى  كييف  اإىل  اإ�صطنبول  موعد مغادرتها 
الطريان التي �صبق اأن حجزتها. واأ�صافت: "حينها كانت اأمي تت�صل بي كل 
�صاعة تقريبا لتخربين اأنهم ي�صمعون �صفارة االإنذار وعليهم الذهاب اإىل 
امللجاأ. والدي يف املرحلة االأخرية من ال�صرطان وي�صعب عليه امل�صي. اأمي 
�صماعهما �صفارات  اإىل احلمام لالحتماء عند  بيده ويذهبان معا  مت�صك 
االإنذار، رغم اأن الو�صع يف البيت لي�س اآمنا هناك كما هو احلال يف امللجاأ".

ودفعت  الطبيعية،  االأوكرانيني  حياة  "دمرت  احلرب  اأن  بانوفا  واأو�صحت 
اجلوار  دول  م��ن  ع��دد  يف  والج��ئ��ني  م�صردين  وط��ن��ه��م،  مل��غ��ادرة  الكثريين 
و�صط  البقاء  يكن مبقدورهم  لبلدهم مل  الكبري  االأوروب���ي. رغم ع�صقهم 

ت�صاقط ال�صواريخ والر�صا�س الذي اأودى بحياة االأبرياء".

�صفعة ويل �صميث تنع�س عدد م�صاهدي االأو�صكار 
متّكن منّظمو االأو�صكار من حتقيق هدفهم املتمثل يف اإنعا�س ن�صب املتابعة 
التلفزيونية الحتفال توزيع اجلوائز ال�صينمائية بعد الرتاجع الذي �صهده 
يف ال�صنوات االأخرية، اإذ ا�صتقطب م�صاء االأحد اأكرث من 15 مليون م�صاهد 
اأمريكي، وهي اأرقام �صاعدت يف حتقيقها ال�صفعة التي وجهها املمثل ويل 

�صميث للفكاهي كري�س روك.
واأظهرت نتائج اأولية اأوردتها قناة ABC التي وّفرت نقاًل حياً لالحتفال 
اأرقام امل�صاهدين مقارنًة باحتفال العام  ت�صجيل قفزة مهمة على م�صتوى 
 9،85 هو  االإط���الق  على  م�صتوى  اأدن��ى  م�صاهديه  ع��دد  بلغ  ال��ذي  الفائت 
ماليني م�صاهد. ومع اأّن عدد امل�صاهدين بلغ 15،36 مليوناً م�صاء االأحد، 
ال يزال هذا الرقم متدنياً مبقارنة بال�صنوات ال�صابقة، اإذ هو ثاين اأ�صواأ اأداء 

جلوائز االأو�صكار منذ بدء النقل التلفزيوين املبا�صر احلدث.
و�صاهمت �صفعة �صميث لكري�س روك يف زيادة االإقبال على م�صاهدة احلفلة 

عرب ال�صا�صة ب�صكل كبري.
وقال مارك مالكان من جملة "فارايتي" املتخ�ص�صة لوكالة فران�س بر�س 
على  كال،  الدعاية؟  من  النوع  هذا  اإىل  بحاجة  االأو�صكار  اأكادميية  "هل 

االإطالق، ال يرغبون يف دعاية ًتظهر وجود عنف يف االأو�صكار".

من�س �صناعي م�صت�حى 
من ميغان ماركل

حذر اخل��رباء من اجت��اه جتميلي 
اأنه  يعتقد  ت��وك  تيك  على  جديد 
الطبيعي  النم�س  م��ن  م�صتوحى 
مليغان ماركل، مما ت�صبب يف ت�صوه 

وجوه العديد من الفتيات.
مقاطع  م���ن  ال��ع��دي��د  ن�����ص��ر  مت  و 
التوا�صل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ال��ف��ي��دي��و 
االجتماعي لفتيات يحقن احلناء 
اأو احل��رب االأ���ص��ود يف وجوههن يف 
�صا�صك�س.  دوق��ة  لتقليد  حم��اول��ة 
وت������رك ذل�����ك ال���ع���دي���د م��ن��ه��ن يف 
الأنه  طبية  م�����ص��اع��دة  اإىل  ح��اج��ة 
لديهن،  حت�ص�صية  فعل  ردود  اأث��ار 
مع تعر�س بع�صهن لندبات دائمة 

على وجوههن.
االإبر  ا�صتخدام  اإن  وق��ال اخل��رباء 
تعقيمها،  ي���ت���م  مل  رمب�����ا  ال����ت����ي 
خلطر  والفتيات  الن�صاء  يعر�س 
املناعة  نق�س  بفريو�س  االإ���ص��اب��ة 

الب�صرية.
وقالت اأن لورا كاي، فنانة املاكياج 
النم�س  بو�صم  اأن�صح  "ال  لندن  يف 
االأ�صخا�س  وُي��ع��رف  ال��وج��ه،  على 
املنزل  يف  بالو�صم  يقومون  الذين 
وهذا  باخلاد�صون،  ترخي�س  دون 
لي�س قانونًيا. يجب اأن يكون لدى 
والو�صوم  ترخي�س،  الو�صم  فناين 
ت�صكل  ب��ن��ف�����ص��ك  ت�����ص��ن��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
خطًرا حقيقًيا لالإ�صابة بفريو�س 
التهاب  اأو  الب�صرية  املناعة  نق�س 

الكبد الفريو�صي".

مدينتان.. فيلم ميزج 
بني الدراما والت�ثيق

للم�صرح،  العاملي  اليوم  مع  تزامنا 
وموؤ�ّص�صته  املدينة  م�صرح  احتفل 
ن�صال  اللبنانية  واملمثلة  املخرجة 
االأ���ص��ق��ر، ب��اإط��الق ال��ع��ر���س االأول 

للفيلم الوثائقي "مدينتان".
وميزج الفيلم بني التوثيق للم�صرح 
االأ�صقر  حولته  حلم  اإىل  االأق����رب 
والواقعية  ذات���ه  بحد  مدينة  اإىل 
امل��خ��رج عمر  ���ص��ل��ط  اإذ  ال�����ص��ردي��ة، 
ال�صوء  االأ���ص��ق��ر،  نعيم، وه��و جن��ل 
واملوؤثرة  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ع��الق��ة  ع��ل��ى 
اأيامهما  اللذين كر�صا  بني والديه 
ل��ل��م�����ص��رح واالأ������ص�����واء، وم����ع ذلك 
ال  حميمية  �صخ�صية  ح��ي��اة  عا�صا 

اأحد يعرف حيثياتها.
وعن الفيلم اأكدت االأ�صقر ل�"�صكاي 
هذا  يف  "تكلمنا  عربية":  ن��ي��وز 
بالدنا،  وع��ن  وج��ع��ن��ا،  ع��ن  الفيلم 
�صيء،  ك����ل  وع�����ن  خ��ي��ب��ت��ن��ا،  وع�����ن 
يوم  يف  اأعر�صه  اأن  اأحببت  ولذلك 

امل�صرح العاملي".
واأ�صافت ن�صال االأ�صقر: "يف لبنان 
اآالف الفنانني ال تهتم بهم الدولة، 
وال يهتم بهم اأي اأحد، لقد �صنعوا 
الرغم  وع��ل��ى  باأنف�صهم،  اأنف�صهم 
من ذلك فقد اأنع�صوا قلوب النا�س 

واأعطوهم االأمل".
لي�صت  اللبنانية  "الدولة  وتابعت: 
م���وج���ودة يف ح��ي��اة ال��ف��ن��ان��ني، بل 
موجودون  الفنانون  العك�س  على 
ال�صينما،  يف  ال��ن��ا���س،  ك��ل  ح��ي��اة  يف 
واليوم  وامل�������ص���رح،  وال���ت���ل���ف���زي���ون، 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ي���وم امل�����ص��رح اأح���ي���ي كل 
الفنانني لي�س فقط يف لبنان بل يف 

العامل العربي والعامل".

وفاة الفنان امل�صري 
عهدي �صادق

اأع��ل��ن��ت ع��ائ��ل��ة ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري ع��ه��دي �صادق 
وف���ات���ه، ع���ن ع��م��ر 71 ع���ام���ا، ب��ع��د ����ص���راع مع 
جاهني  �صامية  �صقيقه  اب��ن��ة  وك��ت��ب��ت  امل��ر���س. 
اآالم  م��ن  "ارتاح  ال��راح��ل  اأن  "في�صبوك"  على 
االثنني  ع�����ص��ر  ت��ق��ام  اجل���ن���ازة  واأن  املر�س"، 
اجلديدة.  ال��ق��اه��رة  يف  االإجن��ي��ل��ي��ة  بالكني�صة 
املركزة  العناية  اإىل غرفة  ونقل �صادق موؤخرا 
يف اأحد م�صت�صفيات القاهرة، بعد تدهور حالته 
 ،1950 ع��ام  ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان  وول���د  ال�صحية. 
اأنه  علما  امل�صاعدة،  الكوميدية  ب��اأدواره  وعرف 
فنيا.  240 عمال  م��ن  اأك��رث  ب��ه  �صجال  ميتلك 
"اأرابي�صك"  م�صل�صالت  يف  اأدواره  اأب��رز  وكانت 
و"ليايل احللمية" و"بوابة احللواين"، وفيلم 
يف  �صادق  يظهر  اأن  املنتظر  وم��ن  "الكيف". 
م�صل�صل"ال�صر"،  خ��الل  م��ن   2022 رم�����ص��ان 

الذي يلعب بطولته الفنان ح�صني فهمي.

تكت�صف كنزًا ثمينًا اأثناء بحثها عن القمامة
ح�صلت امراأة تهوى جمع القمامة من ال�صاطئ على كنز 
�صغري يف �صندوق خ�صبي يحتوي على ع�صرات العمالت 
النقدية القدمية وبع�س املجوهرات و�صاعة جيب، اإ�صافة 

اإىل بع�س االأ�صياء االأخرى.
�صندوق  على  ع��ام��اً(   38( ج��ريال��د  فيتز  جيني  ع��رثت 
قدمية  نقدية  قطعة   100 ح��وايل  على  يحتوي  خ�صبي 
املجوهرات، و�صاعة جيب �صدئة، وطابع  وجمموعة من 
اأجد  " مل  وقالت جيني متحدثة عن جتربتها:  اأخ��ت��ام. 
�صيئاً كهذا على ال�صاطئ من قبل. عادة ما اأبحث عن اأ�صياء 
مفاجاأة  ذلك  كان  لذا  الزجاجية،  العبوات  مثل  ب�صيطة 
عندما  حم�صة  �صدفة  جم��رد  كانت  يل" "لقد  بالن�صبة 
من  قطعة  جم��رد  باأنه  واعتقدت  خ�صبياً،  �صيئاً  �صاهدت 
العلوي  راأي��ت اجل��زء  اأن  البداية، ولكن بعد  االأخ�صاب يف 
م��ن��ه، اأدرك����ت ب��اأن��ه ���ص��ن��دوق خ�صبي" ك���ان ال�����ص��ن��دوق يف 
اأ�صفل منحدر منخف�س، خلف ر�صيف رملي، وكان مغطى 
بالرمل، وقد يكون ظهوره فجاأة نتيجة انهيار جزء من 
 40 زوجها جيم�س،  �صاعدها  موؤخراً.  ال�صخري  اجلرف 
نقل  يف  امل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا  يف  م�صت�صار  وه��و  ع��اًم��ا، 
بتنظيف  املنزل يف نورويت�س، حيث قامت  اإىل  ال�صندوق 

الرمال عنه با�صتخدام فر�صاة اأ�صنان.

كامريا ت�ثق هج�م كلب على �صاحبته
هجوم  اإىل  كولومبيا،  يف  م�صعد  داخ��ل  �صيدة،  تعر�صت 
"البيتبول"،  ن��وع  م��ن  ال�����ص��ر���س،  كلبها  قبل  م��ن  دم���وي 
�صحيفة  بح�صب  بليغة،  الإ�صابات  تعر�صها  اإىل  اأدى  ما 
 25 ال�صابة،  باأن   ال�صحيفة،  واأف��ادت   ."daily mail"
كانت  بينما  كلبها،  من  املفاجئ  للهجوم  تعر�صت  عاما، 
تربط حذاءها يف غرفة نومها. وقد حاولت الزحف اإىل 
خارج �صقتها لطلب م�صاعدة جريانها ولكنها و�صلت اإىل 

امل�صعد حيث التقطت كامريات املراقبة الهجوم.
واأظهر الفيديو، الذي نعتذر عن ن�صره لق�صاوة م�صاهده، 
ا�صتمر  اأن���ه  اإال  الكلب،  م��ن  ل��الإف��الت  ال�صابة  حم���اوالت 

بهاجمتها وع�صها يف ذراعها الي�صرى.
اأمام  االأخ��رى  يدها  و�صع  بعيداً عرب  دفعه  وق��د حاولت 
وجهه، ومتكنت لثوان فقط من ال�صغط على زر امل�صعد 
للنزول اإىل الردهة حيث هرع املوجودون اإىل م�صاعدتها. 
بك�صور  اأ�صيبت  امل��راأة  اأن  كوكوتا،  مدينة  �صرطة  واأعلنت 
يف اأ�صابع يدها اليمنى وك�صور متعددة يف يدها الي�صرى 

وجروح يف االأطراف العلوية.
واأو�صحت ال�صلطات اأنها �صتجري خالل 10 اأيام درا�صة 

�صلوكية على الكلب لتحديد م�صريه مع اإمكانية قتله.

مذيعة عربية تدخل يف ن�بة من ال�صحك على اله�اء 
دخ���ل���ت م��ذي��ع��ة ع��رب��ي��ة، يف ن���وب���ة م���ن ال�����ص��ح��ك خالل 
تقدميها خربا عن الرئي�س االأمريكي جو بايدن مبا�صرة 
االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  وانت�صر  الهواء.  على 
فيديو لالإعالمية رانيا العطار، املذيعة يف "بي بي �صي" 
عن  خ��ربا  اإلقائها  اأثناء  بال�صحك  ب��داأت  عندما  عربية، 

الرئي�س االأمريكي جو بايدن اأثناء زيارته لبولندا.
واأظهر الفيديو اأن العطار، مل ت�صتطع اأن تتمالك نف�صها 
وا�صتمرت بال�صحك ب�صكل مفرط حتى بعد اإعادة قراءة 

اخلرب مرة اأخرى، واعتذارها من امل�صاهدين.

االكتئاب واالنتحار.. ما الذي يفعله املر�س اخلطري باالإن�صان؟
نبهت درا�صتان طبيتان، موؤخرا، اإىل اأن االأ�صخا�س 
اأو  ال�صرطان  مبر�س  اإ�صابتهم  يكت�صفون  الذين 
لالإ�صابة  عر�صة  اأك��رث  يكونون  تبعاته،  يعانون 
ب��االك��ت��ئ��اب والإق�������دام ع��ل��ى االن���ت���ح���ار، وه����و اأمر 
لدى  النف�صية  ال�صحة  اإىل  االن��ت��ب��اه  ي�صتوجب 
تاميز"  "نيويورك  �صحيفة  وبح�صب  امل��ر���ص��ى. 
على  اعتمدتا  الدرا�صتني  هاتني  ف��اإن  االأمريكية 
اأ�صيبوا  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���س  م��الي��ني  م��ن  عينات 

بال�صرطان.
بجامعة  االأع�������ص���اب  ع��ل��م  يف  ال��ب��اح��ث��ة  وت���ق���ول 
اإن تفادي  اأملانيا، �صيليغر ريهم،  "ريجن�صبورغ" يف 
االأمر،  "اإذا حتدثنا عن هذا  اأمر ممكن  االنتحار 
يف مرحلة مبكرة". وك�صفت اإحدى الدار�صتني، اأن 
املئة  يف   85 بن�صبة  اأعلى  ي�صبح  االنتحار  احتمال 
باالأ�صخا�س  م��ق��ارن��ة  ال�����ص��رط��ان،  م��ر���ص��ى  و���ص��ط 
فيها  �صاركت  التي  الدرا�صة  واعتمدت  االأ�صحاء. 
الباحثة ريهم، على مراجعة بيانات �صخمة وردت 
مليون   22 �صملت  �صابقة،  اأخ���رى  درا���ص��ة   28 يف 

�صخ�س من مر�صى ال�صرطان يف العامل.

االنتحار  على  االإق���دام  تراجع  الدرا�صة  واأظ��ه��رت 
و�صط امل�صابني ببع�س ال�صرطانات االأقل �صرا�صة 
اخل�صية  ���ص��رط��ان  م��ث��ل  ل��ل��ع��الج  قابلية  واالأك����رث 
امل�صابون  اأم���ا  ال��ن��ق��وي��ة.  غ��ري  امليالنية  واالأورام 
فكانوا  والبنكريا�س  املعدة  يف  �صديدة  ب�صرطانات 
االنتحار من  اإقداما على  االأك��رث  االأ�صخا�س  من 
جراء م�صاعفات املر�س. واأوردت الدرا�صة اأن اإقدام 
مر�صى ال�صرطان على االنتحار مرتفع على نحو 
اأو  ب��اأوروب��ا  مقارنة  املتحدة،  الواليات  يف  ملحوظ 
اآ�صيا واأ�صرتاليا. ورجح الباحثون اأن تكون التكلفة 
املر�صى  انتحار  اأ�صباب  �صببا من  للعالج  الباهظة 
ال�صخ�س امل�صاب يختار  يف الواليات املتحدة، الأن 
ع���دم ال��ع��الج ح��ت��ى ي��ت��ف��ادى اإره����اق ك��اه��ل اأ�صرته 

باأعباء القرو�س.
املخت�صة يف  ال��ب��اح��ث��ة  ق��ام��ت  ث��ان��ي��ة،  درا����ص���ة  ويف 
زمالئها،  جانب  اإىل  لندن  بجامعة  االإع��الم��ي��ات 
 460 على  اعتمدت  �صخمة  بيانات  قاعدة  بو�صع 
ب��اأن��واع خمتلفة من  اأ���ص��ي��ب��وا  األ���ف �صخ�س مم��ن 

ال�صرطان يف بريطانيا بني 1998 و2020.

املمثلة الأمريكية زوي دوت�س حت�سر حفل فانيتي فري لالأو�سكار 2022 بعد حفل توزيع جوائز الأو�سكار الـ 94 يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا  - ا ف ب

كاتي بريي ت�صتعر�س 
ر�صاقتها.. وتثري �صجة 

ا�صتعر�صت النجمة العاملية  كاتي بريي  ر�صاقتها ب�صورتني جديدتني ن�صرتهما يف 
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.

واأثارت بريي �صجة كبرية باإطاللتها الكاجوال اإذ ارتدت �صرواال من اجللد وتركت 
�صعرها من�صداًل على كتفيها بت�صريحة ناعمة وماكياج تالئم مع اإطاللتها.

وكانت كاتي بريي ن�صرت قبل اأيام �صوراً لها على و�صائل التوا�صل االجتماعي من 
American Idol حيث تقوم بدور حتكيم يف جلنة الربنامج. ارتدت  برنامج 
كما  املنفوخة  باالأكمام  البلوز  متيزت  الالفندر،  ل��ون  من  وبلوز  تنورة  النجمة 

و�صعت مكياجاً يتنا�صب مع األوان مالب�صها.
هذا اللبا�س االأنيق اأظهر نحافة خ�صر كاتي التي زينت اإطاللتها بخامت خطوبتها 

الذي يتخذ �صكل وردة وال يقل �صعره عن 4.8 مليون يورو.


