
   

حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه االجتماع اخلام�س ملجل�س دبي   )وام(

منظر عام الأحد امليادين يف مدينة ماريوبول بينما يتوا�سل الق�سف الرو�سي للمدينة    )ا ف ب(

اأمر رئا�سي متعلق بت�سمية اأع�ساء جمل�س الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات

تراأ�س اجتماع جمل�س دبي وزار �سوق ال�سفر العربي 2022

حممد بن را�ضد: هدف التنمية الأ�ضا�ضي هو �ضمان اأف�ضل جودة حياة ملواطنينا يف العامل 
•• دبي- وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تراأّ�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، االجتماع اخلام�س 
ملجل�س دبي، بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل 
دبي، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

دبي.
واأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم خالل االجتماع 
وروؤية  لتوجه  الداعمة  التحولية  وامل�ساريع  ال��ق��رارات  من  حزمة  عن 
االإجنازات  وت�سريع  اجلهود  وم�ساعفة  التنموية  رحلتها  ملوا�سلة  دبي 
واإحداث قفزات تنموية ت�سهم يف توفري اأف�سل حياة ملواطنيها و�سكانها 

وزائريها.
اجتماعاً  اليوم  تراأ�ست   : را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وق��ال �ساحب 
ملجل�س دبي باملكتب التنفيذي يف اأبراج االإمارات .. كان قرارنا االأول فيه 

اإن�ساء جلنة عليا للتنمية و�سوؤون املواطنني برئا�سة حمدان بن حممد.
والتنموية  االجتماعية  اخلدمات  ملفات  تطوير  على  اللجنة  �ست�سرف 

اخلا�سة باملواطنني.
واأ�ساف �سموه : اللجنة العليا للتنمية و�سوؤون املواطنني هدفها الرئي�سي 
رفع جودة حياة مواطنينا لتكون االأف�سل عاملياً .. وتوفري فر�س ل�سبابنا 
على  وال�سكاين  واالأ���س��ري  املجتمعي  ا�ستقرارنا  تر�سيخ  على  والعمل   ..

املدى الطويل.
واأو�سح �سموه : هدف التنمية االقت�سادية يف بالدنا هو توفري احلياة 
باأ�سرع  ال��غ��اي��ة  ه��ذه  حتقيق  اللجنة  وه���دف   .. �سعبنا  الأب��ن��اء  ال��ك��رمي��ة 

واأف�سل الطرق.
)التفا�سيل �س3-2(

رو�سيا: توجيه �سربة نووية تكتيكية لأوكرانيا غري وارد حاليا

اأوكرانيا: اأكرث من األف جندي عالقون يف »م�ضنع املوت«
•• مو�سكو-وكاالت:

اأع����ل����ن����ت ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������س ال���������وزراء 
االأوكراين اإيرينا فريي�ست�سوك، ، اأن 
اأكرث من األف جندي اأوكراين، من 
يزالون  ال  اجل��رح��ى،  م��ئ��ات  بينهم 
اآزوف�ستال  م�سنع  داخ����ل  ع��ال��ق��ني 
اجلنوبية،  م���اري���وب���ول  م��دي��ن��ة  يف 
الرو�سية.  ال�سيطرة  حتت  الواقعة 
بر�س(:  ل�)فران�س  امل�سوؤولة  وقالت 
اأك���رث م��ن األ���ف ج��ن��دي اأوك����راين ال 
يزالون داخل امل�سنع، واملئات منهم 

م�سابون بجروح.
هناك  ف���ريي�������س���ت�������س���وك:  وت���اب���ع���ت 
اإ���س��اب��ات بالغة  اأ���س��خ��ا���س ي��ع��ان��ون 
الو�سع  ط����ارئ.  اإج����الء  وي��ل��زم��ه��م 

يتدهور يوميا.
اآخ��ر جيب  اآزوف�����س��ت��ال ه��و  وم�سنع 
املدينة  يف  االأوك���ران���ي���ة  ل��ل��م��ق��اوم��ة 
يف  كبرية  رمزية  واكت�سب  امل��دم��رة، 
احلرب االأو�سع نطاقا التي ت�سهدها 

اأوكرانيا.
اأن  فريي�ست�سوك  اأع��ل��ن��ت  وال�سبت 
جميع الن�ساء واالأطفال وكبار ال�سن 
كانوا يختبئون مع  الذين  املدنيني 
املوقع  اأقبية  م��ن  اأج��ل��وا  املقاتلني، 

ال�سناعي ال�سخم.
اإىل ذلك، قالت اخلارجية الرو�سية 

اخلارجية لوكالة االإعالم الرو�سية 
ه���ذا ل��ي�����س م��ن ت��ق��ال��ي��دن��ا.. لذلك 
التمثيل  م��ك��ات��ب  ع��م��ل  اأن  ن��ع��ت��ق��د 

الدبلوما�سي مهم.
وك�����ان حم��ت��ج��ون ع��ل��ى احل�����رب يف 
اأوك��ران��ي��ا األ��ق��وا م���ادة ح��م��راء على 
اأثناء  ب��ول��ن��دا  يف  ال��رو���س��ي  ال�سفري 
ت��وج��ه��ه ل��و���س��ع ال��زه��ور يف املقربة 
وار�سو  يف  ال�سوفييتية  الع�سكرية 
ال�77  ب�����ال�����ذك�����رى  ل����الح����ت����ف����ال 
يف  ال��ن��ازي��ة  اأمل��ان��ي��ا  ع��ل��ى  لالنت�سار 

احلرب العاملية الثانية.
مذكرة  ذل��ك  بعد  مو�سكو  واأر�سلت 

احتجاج قوية.
الرو�سي  ال�����س��ف��ري  ت���ع���ّر����س  وق�����د 
ل����دى ب��ول��ن��دا ل��ه��ج��وم م���ن جانب 
وقد  الأوكرانيا  موالني  متظاهرين 
رم��وا عليه م��ادة ح��م��راء ترمز اإىل 
وراأ�سه، يف  قمي�سه  اأ�سابت  الدماء، 
اإكليل من  لو�سع  ي�ستعّد  كان  وقت 
الزهور على مقربة يف وار�سو حيث 
اأثناء  ُقتلوا  �سوفييت  ج��ن��ود  ي��رق��د 

احلرب العاملية الثانية.
وهتف الن�سطاء املوؤيدون الأوكرانيا 
االأوكراين  بالعلم  ولوحوا  فا�سيون 
االأ�سفر واالأزرق واعرت�سوا طريق 
ال�سفري وهو ي�سري باجتاه ال�سريح، 

ومنعوه من و�سع اإكليل الزهور.

ت��وج��ي��ه �سربة  اإن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س 
نووية تكتيكية الأوكرانيا غري وارد 
اأف������ادت وزارة  ح��ال��ي��ا وذل�����ك ف��ي��م��ا 
ال���دف���اع ال��رو���س��ي��ة ب��و���س��ول قوات 
ال�سعبية  ل��وغ��ان�����س��ك  ج��م��ه��وري��ة 
ب��دع��م م���ن ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة اإىل 

احلدود االإدارية للجمهورية.
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
كونا�سينكوف،  اإي���غ���ور  ال��رو���س��ي��ة 

الثالثاء: اخرتقت وحدات ال�سرطة 
لوغان�سك  جل��م��ه��وري��ة  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
ال�سعبية بدعم من القوات امل�سلحة 
اأك��م��ل��ت حترير  اأن  ب��ع��د  ال��رو���س��ي��ة، 
قرية بوبا�سنايا من القوميني، دفاع 
العدو العميق وو�سلت اإىل احلدود 
لوغان�سك  جل��م��ه��وري��ة  االإداري��������ة 
نتيجة  مت  اأن���ه  واأ����س���اف  ال�سعبية. 
اإىل  الق�ساء على ما ي�سل  الهجوم 

مدرعة   13 وتدمري  قوميا   120
و12 مركبة.

الرو�سية،  االإع������الم  وك���ال���ة  ذك����رت 
اأم�س الثالثاء، نقال عن نائب وزير 
تخطط  ال  رو���س��ي��ا  اأن  اخل���ارج���ي���ة 
الإغ�����الق ���س��ف��ارات��ه��ا يف اأوروب������ا ردا 
على اإجراءات غري ودية من الغرب 

وتو�سيع عقوباته على مو�سكو.
وقال األك�سندر جرو�سكو نائب وزير 

الرئي�س التون�سي يعني اأع�ساء جلنة النتخابات اجلديدة

احتاد ال�ضغل: تعيينات قد تطرح اإ�ضكال يف النتخابات القادمة  

م�سادر اأمنية: موانئ احلديدة اأبرز ممرات التهريب 

ميلي�ضيات احلوثي تدير �ضبكات تهريب املخدرات مب�ضاعدة الثوري الإيراين

•• الفجر - تون�س:

لالحتاد  ال���ع���ام  االأم������ني  ان��ت��ق��د 
ال����ع����ام ال���ت���ون�������س���ي ن������ور ال���دي���ن 
الثالثاء، مت�سي  اأم�س  الطبوبي، 
�سعيد  قي�س  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 
عديد  يف  بالتعيينات  ع��الق��ة  يف 
للمجل�س  اإ����س���ارة  يف  ال��ق��ط��اع��ات 
العليا  والهيئة  للق�ساء  االأع��ل��ى 
معتربا  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  امل�ستقلة 
اإ�سكاال  ت��ط��رح  ق��د  التعيينات  اأن 

خالل االنتخابات القادمة.
وعّلق الطبوبي على �سدور االأمر 
اأع�ساء  بت�سمية  املتعلق  الرئا�سي 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  جمل�س 
لالنتخابات بالقول الرئي�س حر 
يف تغيري اأع�ساء هيئة االنتخابات 
تبعات اخلطوات  ي�ستحمل  ولكن 

التي يقوم بها.

•• اليمن-وكاالت:

ت�����س��اع��د ن�����س��اط ت��ه��ري��ب امل����خ����درات يف ال��ي��م��ن اإىل 
ان��ق��الب ميلي�سيات  م��ع  م�����س��ت��وي��ات غ��ري حم�����دودة، 
احلوثي و�سيطرتها على العا�سمة �سنعاء يف �سبتمرب 

.2014
من  اأمنية  م�سادر  ك�سفته  ما  املحلي  االإع���الم  ونقل 
متعددة  �سبكات  تدير  باتت  احل��وث��ي  ميلي�سيات  اأن 
لتهريب املخدرات اإىل اليمن ودول اجلوار، مب�ساعدة 
االإي����راين  ال��ث��وري  للحر�س  ال��ت��اب��ع��ة  امل��اف��ي��ا  �سبكات 

وحزب اهلل اللبناين املوايل الإيران.
قولها،  اأمنية  م�سادر  اإىل  بر�س  م��اأرب  موقع  ون�سب 
اجلماعة  هيمنت  �سنعاء  على  �سيطرتها  منذ  اإن���ه 
واأخ�سعت  باأنواعها،  املمنوعات  جتارة  على  احلوثية 
�سيطرتها  م�ستغّلة  ل�سلطتها  املحليني  املهربني  كل 

على االأجهزة االأمنية والع�سكرية.
ع�سرات  باإطالق  ب��داأوا  احلوثيني  اإن  امل�سادر  وقالت 
املعتقلني على ذّمة تهريب اأو ترويج وبيع املخّدرات، 
ل�سالح اجلماعة، م�سيفة  العمل  م�سرتطني عليهم 
اأنهم تلّقوا بعد اإطالقهم اأموااًل وت�سهيالت ال�ستعادة 

ن�ساطهم يف جتارة املمنوعات.

مغربي  م�����ض��ري  تن�ضيق 
مل��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات

•• الرباط-وكاالت:

ع���ق���ب م���ب���اح���ث���ات ر���س��م��ي��ة على 
اتفقت  م�ستوى وزراء اخلارجية، 
م�������س���ر وامل�����غ�����رب ع���ل���ى �����س����رورة 
كافة  ملواجهة  امل�سرتك  التن�سيق 
العابرة  االأم���ن���ي���ة  ال���ت���ه���دي���دات 
ل���ل���ح���دود وم���ك���اف���ح���ة االإره��������اب 

وحماية االأمن العربي.
فقد التقى �سامح �سكري بنظريه 
املغربي نا�سر بوريطة، يف املغرب 
حتقيق  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى  وات����ف����ق����ا 
كافة  ملواجهة  فاعل  دويل  تعاون 
ال��ت��ه��دي��دات االأم���ن���ي���ة مب���ا فيها 
واجلرائم  وال��ت��ط��رف  االإره������اب 
ال�سيربانية، ف�ساًل عن موا�سلة 
اإط�����ار  ال��ت��ن�����س��ي��ق وال����ت����ع����اون يف 
يعزز  مب�����ا  امل���ت���و����س���ط  م���ن���ط���ق���ة 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  جهود 
ومكافحة  واال���س��ت��ق��رار  واالأم�����ن 
ال�سامل  وال���ت�������س���دي  االإره���������اب 

مل�ساألة الهجرة.

على  اإ���س��راف��ه  هام�س  على  وق���ال 
بح�سور  اإف��ري��ق��ي  نقابي  م��وؤمت��ر 
ودولية:  اإفريقية  نقابية  قيادات 
قبل 25 يوليو كان هناك توظيف 
الإمكانيات الدولة ل�سالح اأحزاب 
واليوم  ال���دول���ة  ل�����س��ال��ح  ول��ي�����س 

م�ساألة  يف  نف�سه  ال�����س��يء  نعي�س 
التعيينات.

�ستكون  ه�����ل  ال�����ي�����وم  واأ�������س������اف 
ومن  الطريقة؟  بتلك  انتخابات 

�سيقبل بنتائجها؟ 
)التفا�سيل �س12(

جتار  ع���ن  احل��وث��ي��ون  اأف�����رج   2016 �سبتمرب  ويف 
املركزي  ال�سجن  م��ن  �سجيًنا   82 منهم  خم����درات، 
اأغلبهم جت��ار خم��درات، و4 جت��ار خمدرات  ب�سنعاء 

اأفرجوا عنهم من مركزي حمافظة حجة.
اأن ميلي�سيات احلوثي اعتقلت  اأمنية ك�سفت  م�سادر 
عددا من جتار احل�سي�س يف �سعدة منهم 950 رجاًل 
التهريب  �سبكات  �سمن  يعملون  ك��ان��وا  ام���راأة  و50 

بغر�س احتوائهم للعمل حتت اإمرتها.
وب��ع��د اأن اأخ�����س��ع��ت جت���ار امل����خ����ّدرات امل��ح��رتف��ني يف 
بتاأهيل  احلوثية  امليلي�سيا  قامت  ل�سلطتها،  البالد 
جّت����ار وم��ه��رب��ني ج����دد م���ن اأت��ب��اع��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
الثوري وحزب اهلل، لتغطية خططها  مافيا احلر�س 

مل�ساعفة االإيرادات عرب اإنعا�س جتارة املخدرات.
واأفادت معلومات اأمنية ووثائق ب�سبط اأجهزة االأمن 
اليمنية والقوات البحرية امل�سرتكة نحو 78 �سحنة 
خمدرات اأثناء تهريبها اإىل اليمن خالل الفرتة بني 

�سبتمرب 2016 واأبريل 2022.
و�سهد العام 2018، �سبط 17 �سحنة، فيما �سبطت 
22 �سحنة يف 2019، و19 �سحنة خالل 2020، 
و8 �سحنات يف 2021، وثالث �سحنات خالل الربع 

االأول من العام اجلاري 2022.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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ال�شارقة القرائي للطفل ينطلق اليوم 
بدورته الـ13 حتت �شعار )كّون كونك(

اأخبار الإمارات

هكذا ت�شتخدم القوى 
الرو�شية مفهوم »نوفورو�شيا«

عربي ودويل

اأنباء رحيل �شاديو ماين تثري 
غ�شب م�شجعي ليفربول

الفجر الريا�شي

كانت �سحوة عنيفة ملنا�سري الليربالية:

هل ينذر غزو اأوكرانيا بنظام عاملي جديد؟
•• الفجر -اآرثر �سيلف* -جوناثان باكني** 

كان الغزو الرو�سي الأوكرانيا مبثابة �سحوة قا�سية وعنيفة ملنا�سري الليربالية.
لقد حتدت بع�س االأفكار ال�سائدة وك�سفت ه�سا�سة النظام الدويل الليربايل. ومنذ 
عاملي  نظام  وج��ود  توّهم  املمكن  من  ك��ان   ،1989 ع��ام  احل��دي��دي  ال�ستار  �سقوط 
الع�سكرية بني  اقت�سادية ب�سيطة، خاٍل من احلروب واملناف�سات  ي�سرت�سد بدوافع 

القوى العظمى.
نظام يكفل داخله القانون املكا�سب االقت�سادية واحلماية املتبادلة وتقرير م�سري 
واال�ستثمار  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  اإن  ال�سلمية.  بالو�سائل  ال��ن��زاع��ات  وح��ل  ال�سعوب 
املتزايدة  التجارة احلرة  واتفاقيات  العاملية،  القيمة  �سال�سل  واإن�ساء  عرب احل��دود، 
االت�ساع، كانت مدفوعة بالتاأكيد بال�سعي لتحقيق الرخاء الفردي واجلماعي. ومع 
ا اأن يكون لها تاأثري يف خلق تبعية متبادلة، وبالتايل  ذلك، كان من املفرت�س اأي�سً

منع النزاعات اأو تخفيفها، وت�سجيع ن�سر القيم الغربية.
)التفا�سيل �س13(
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الوكالة الذرية: اإيران تخفي 
معلومات حول برناجمها النووي

•• فيينا-وكاالت:

العام  املدير  غرو�سي  رافائيل  ق��ال 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة 
اأم�س اإنه ما زال ياأمل يف اإبرام اتفاق 
الإحياء  العاملية  والقوى  اإي��ران  بني 
لكنه   2015 لعام  النووي  االتفاق 
حذر من اأن املحادثات متعرثة وقد 

ت�سيع الفر�سة.
واأ�ساف غرو�سي متحدثا اإىل جلان 
يف الربملان االأوروبي عرب االإنرتنت 
التو�سل  يف  ن��اأم��ل  زلنا  م��ا  بالطبع 
الت��ف��اق م��ا يف غ�����س��ون اإط����ار زمني 
معقول لكن علينا اأن ندرك حقيقة 
ت�سيع  ق��د  ال�����س��ان��ح��ة  ال��ف��ر���س��ة  اأن 
اإن��ه ح��ذر اإيران  يف اأي وق��ت. وق��ال 
اأي�سا من اأنها ال تتحلى بال�سفافية 

الكافية ب�ساأن اأن�سطتها النووية.
ا�ستطعنا  املا�سية  االأ�سهر  يف  وتابع 
حتديد اآثار اليورانيوم املخ�سب يف 
اأنها  اإي��ران مطلقا  تعلن  اأماكن مل 

اأماكن يجري فيها اأي ن�ساط.

ف�ضيحة الهواتف تطيح اأكرب 
راأ�س يف ا�ضتخبارات اإ�ضبانيا

•• مدريد-وكاالت:

اأعلنت وزيرة الدفاع االإ�سبانية مارغاريتا روبل�س، 
اال�ستخبارات  جهاز  م��دي��رة  اأق��ال��ت  احلكومة  اأن 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ف�����س��ي��ح��ة ال��ت��ن�����س��ت على 
هواتف رئي�س الوزراء بيدرو �سان�سيز، وم�سوؤولني 

كتالونيني يدعون لالنف�سال.
وب��ع��د حت��ل��ي��ل ه���وات���ف ج��م��ي��ع ال��������وزراء، ك�سفت 
هاتف  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  التج�س�س  مت  اأن����ه  احل��ك��وم��ة 
برنامج  خ��الل  من  املا�سي  العام  الداخلية  وزي��ر 
بيغا�سو�س االإ�سرائيلية، متاما كما ح�سل لهواتف 

�سان�سيز وروبل�س.
اإي(  اإف  )اإي  االإ���س��ب��ان��ي��ة  االأن��ب��اء  وذك���رت وك��ال��ة 
وو�سائل اإعالم اأخرى، اأن جمل�س الوزراء االإ�سباين 
رئي�س  اإ�ستيبان من من�سب  باز  اإعفاء  وافق على 

جهاز اال�ستخبارات الوطني.
االأ�سبوع  اإ�ستيبان  اع��رتاف  اأن  بعد  ال��ق��رار  ياأتي 
املا�سي يف جل�سة مغلقة للجنة برملانية، باخرتاق 
وك��ال��ت��ه��ا ب�����س��ك��ل ق���ان���وين ه���وات���ف ال���ع���دي���د من 
االنف�ساليني الكتالونيني بعد احل�سول على اإذن 

ق�سائي.
وتخ�سع وكالتها اأي�سا للتدقيق ب�سبب ما ك�سفت 
ع��ن��ه احل��ك��وم��ة م���وؤخ���را م���ن اخ�����رتاق الهواتف 

املحمولة لكل من �سان�سيز ووزير داخليته.
واأ�سبحت اإ�ستيبان ) 64 عاما( اأول امراأة ترتاأ�س 
اال�ستخبارات االإ�سبانية يف يوليو 2019، ب�سورة 
يف  دائ��م  ب�سكل  تعيينها  قبل  ال��ب��داي��ة،  يف  موؤقتة 

فرباير 2020.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

تراأّ�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اخلام�س  االجتماع  اهلل،  رع��اه  دب��ي، 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  دب���ي،  ملجل�س 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دب���ي،  جمل�س 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ح���اك���م دب����ي ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
الثاين  النائب  املالية  وزي��ر  ال���وزراء 

لرئي�س جمل�س دبي.
واأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم خالل االجتماع  بن را�سد 
وامل�ساريع  ال��ق��رارات  من  حزمة  عن 
التحولية الداعمة لتوجه وروؤية دبي 
ملوا�سلة رحلتها التنموية وم�ساعفة 
اجلهود وت�سريع االإجنازات واإحداث 
توفري  ت�����س��ه��م يف  ت��ن��م��وي��ة  ق���ف���زات 
و�سكانها  مل��واط��ن��ي��ه��ا  ح��ي��اة  اأف�����س��ل 

وزائريها.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
اجتماعاً  ال��ي��وم  تراأ�ست   : را���س��د  ب��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف  ب��امل��ك��ت��ب  دب���ي  ملجل�س 
اأب��راج االإم��ارات .. كان قرارنا االأول 
للتنمية  ع��ل��ي��ا  "جلنة  اإن�������س���اء  ف��ي��ه 
حمدان  املواطنني" برئا�سة  و�سوؤون 
على  اللجنة  �ست�سرف   .. حممد  بن 
تطوير ملفات اخلدمات االجتماعية 

والتنموية اخلا�سة باملواطنني.
العليا  "اللجنة   : ���س��م��وه  واأ����س���اف 
املواطنني"  و��������س�������وؤون  ل���ل���ت���ن���م���ي���ة 
حياة  ج���ودة  رف���ع  الرئي�سي  ه��دف��ه��ا 
 .. عاملياً  االأف�سل  لتكون  مواطنينا 
والعمل   .. ل�سبابنا  ف��ر���س  وت��وف��ري 
املجتمعي  ا���س��ت��ق��رارن��ا  تر�سيخ  ع��ل��ى 
واالأ�����س����ري وال�����س��ك��اين ع��ل��ى امل���دى 

الطويل.
التنمية  ه����دف   : ���س��م��وه  واأو�����س����ح 
االق��ت�����س��ادي��ة يف ب��الدن��ا ه��و توفري 
 .. �سعبنا  الأب���ن���اء  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 
الغاية  ه��ذه  حتقيق  اللجنة  وه��دف 

باأ�سرع واأف�سل الطرق.
ال��ي��وم خالل  اأق��ررن��ا   : وق���ال �سموه 
اجتماع جمل�س دبي العمل على اإعادة 
هيكلة �ساملة لبلدية دبي وحتويلها 
ملوؤ�س�سات تخ�س�سية وجهة تنظيمية 
واحدة .. الهيكلة اجلديدة ت�ستهدف 
 10 بقيمة  اقت�سادية  ف��ر���س  خلق 
مليارات درهم ورفع جودة اخلدمات 

الفرتة القادمة. % خالل   20
واأ�����س����اف ���س��م��وه : ب��ل��دي��ة دب����ي هي 
اأق����دم دائ����رة يف دب���ي .. خ��رج��ت لنا 
 .. ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي  ق�����ي�����ادات يف 
واأدارت بنجاح خالل الفرتة املا�سية 
ال�سئون البلدية يف االإمارة .. واليوم 
امل�ستقبل  مل��دن  جديد  من��وذج  لدينا 
نحتاج ملواكبته.. و�سر احلفاظ على 
مواكبة  على  قدرتنا  هو  تناف�سيتنا 
املتغريات وتلبية الطموحات العاملية 

اجلديدة .
اليوم  اأق����ررن����ا  ك��م��ا  ���س��م��وه :  وق����ال 
خ���الل اج��ت��م��اع جم��ل�����س دب���ي اإع����ادة 
واالأم����الك  االأرا����س���ي  دائ����رة  هيكلة 
ب���دب���ي .. وال����ه����دف ت��ر���س��ي��خ ري����ادة 
قطاعنا العقاري عاملياً .. عرب تعزيز 
 .. احل��وك��م��ة  وت��ط��وي��ر   .. ال�سفافية 
هذا  يف  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار  وزي���ادة 
ال���ق���ط���اع االق���ت�������س���ادي احل����ي����وي.. 
االيجابية  بالتغيريات  ومتفائلني 

اجلديدة.
اليوم  واأق����ررن����ا   : ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
جديدة  منظومة  االج��ت��م��اع  خ���الل 
العائلية  ال�سركات  ا�ستدامة  ل�سمان 
اإن�������س���اء مركز  ���س��ي��ت��م  االإم��������ارة..  يف 
على  مل�ساعدتهم  العائلية  لل�سركات 
ل�  ا�ستمراريتهم  ت�سمن  اأنظمة  بناء 
100 عام على االأقل.. ومركزاً اآخر 
اخلا�سة  امل��ن��ازع��ات  وح���ل  للتحكيم 
قانونية  اأنظمة   4 وتطوير   .. بهم 
ت�سريعية  م��رون��ة  ل�سمان  ج��دي��دة 
حتقق ا�ستدامة تنموية طويلة لهذه 

ال�سركات.
اليوم  اأق����ررن����ا  ك��م��ا  ���س��م��وه :  وق����ال 
خالل االجتماع اإن�ساء جلنة برئا�سة 
ح��م��دان ب��ن حممد ل��الإ���س��راف على 
التكنولوجية  ال����ت����ط����ورات  ك���اف���ة 
االقت�ساد  جم�����ال  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
واأول م�سروع   .. االإم��ارة  الرقمي يف 

ا�سرتاتيجية  اإع���داد  �سيكون  للجنة 
ال�سهرين  خ��الل  للميتافري�س  دب��ي 
الرقمي  االق���ت�������س���اد   .. ال���ق���ادم���ني 
يحمل فر�ساً �سخمة مل�ستقبل دبي .. 

ونحن نراهن عليه بقوة.
ال��ي��وم يف  اعتمدنا   : �سموه  واأ���س��اف 
روؤي���ة جديدة  دب��ي  اج��ت��م��اع جمل�س 
يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال�سكنية  ل��الأح��ي��اء 
االإم��������ارة .. ل��ت��وف��ر ه����ذه االأح���ي���اء 
وال�سواحي فر�ساً اقت�سادية الأبنائها 
االجتماعية  ب��ي��ئ��ت��ه��ا  ول���ت���ك���ون   ..
وال�����س��ك��ن��ي��ة االأع���ل���ى ج����ودة ع��امل��ي��اً .. 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ف��و���س  وك��ل��ف��ن��ا 
باإعداد خطة خالل �سهر الأول اأربعة 
ومنطقة  والرب�ساء  اخلوانيج  اأحياء 

املزهر وّحتا ورفعها لالعتماد.
مفو�س  كلفنا  ك��م��ا   : ���س��م��وه  وق����ال 
الطاير  مطر  االأخ  التحتية  البنية 
لتطوير  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���ط���ة  ب���و����س���ع 
اأري������اف وب������راري دب���ي م��ث��ل الهباب 
والل�سيلي والفقع واملرموم وغريها.. 
ووجهات  تنموية  ملناطق  وحتويلها 
واالرتقاء  ب��ارزة..  وثقافية  �سياحية 
واإ�����س����راك   .. مب�����س��ت��وى خ��دم��ات��ه��ا 
الفر�س  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  اأب���ن���اءه���ا 

االقت�سادية التي �ستوفرها.
اأي�ساً  ال���ي���وم  مت   : ���س��م��وه  واأ����س���اف 
م�سار  م���دراء  اأداء  اتفاقيات  توقيع 
البنية  مفو�س  مع  التحتية  البنية 
ودائرة  دب��ي  بلدية  وه��م   .. التحتية 
لديهم  االإ�سكان  وبرنامج  االأرا���س��ي 
اإيجابية  وت��غ��ي��ريات   .. ك��ب��رية  م��ه��ام 
���س��ري��ع��ة ..ون����ع����ّول ع��ل��ي��ه��م الإجن����از 

طموحاتنا خالل الفرتة املقبلة.
ب��ال��ق��ول : جمل�س  ���س��م��وه  واخ��ت��ت��م 
التحولية  امل�ساريع  دبي هدفه قيادة 

باالإمارة .. وقراراتنا اليوم كبرية .. 
ومهمة .. وم�ستقبلية وحتمل اخلري 
ملواطنينا .. واعتمادي بعد اهلل تعاىل 
متابعة  يف  وم���ك���ت���وم  ح���م���دان  ع��ل��ى 
التي  اجلديدة  التحوالت  هذه  كافة 
واأجمل  اأف�����س��ل  م�ستقباًل  �سرت�سم 

الأجيالنا القادمة باإذن اهلل.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
اأف�سل  ���س��ت��ك��ون  دب����ي   : را����س���د  ب���ن 
والعمل  للعي�س  ال��ع��امل  يف  م��دي��ن��ة 
احلكومي  والتطوير   .. واال�ستثمار 
الوحيدة  ال�����س��م��ان��ة  ه���و  امل�����س��ت��م��ر 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا ال���ه���دف وال���ب���ق���اء يف 

�سدارة التناف�سية.
واأك������د ���س��م��وه خ����الل االج���ت���م���اع اأن 
م�ستمر  دب��ي  يف  احلكومي  التطوير 
..ول���ه م�����س��اران م��ت��وازي��ان .. توفري 
العامل  اق��ت�����س��ادي��ة يف  ب��ي��ئ��ة  اأف�����س��ل 
ملواطنينا  ح��ي��اة  اأف�����س��ل  وت��وف��ري   ..
يف ال��ع��امل .. وج��ن��اح��اه ح��م��دان بن 

حممد ومكتوم بن حممد.
التنمية  ه����دف   : ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
اأف�����س��ل جودة  ه��و �سمان  االأ���س��ا���س��ي 
وثقتي   .. العامل  يف  ملواطنينا  حياة 
يقودها  ال���ت���ي  ال��ل��ج��ن��ة  يف  ك���ب���رية 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ل��ت��ح��ق��ي��ق هذا 
قادمنا  ب��اأن  �سعبنا  ونب�سر   . الهدف 

اأف�سل بكثري باإذن اهلل.
وت�سمن اجتماع جمل�س دبي ت�سكيل 
و�سوؤون  للتنمية  العليا  "اللجنة 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��رئ��ا���س��ة  املواطنني" 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت��وم ل��ت��وف��ري ك��اف��ة ���س��ب��ل الدعم 
ل��ل��م��واط��ن��ني، وت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة عليا 
الإعداد  دبي  عهد  ويل  �سمو  برئا�سة 
للميتافري�س  دب����ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

التطورات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  واالإ�����س����راف 
االإمارة،  يف  امل�ستقبلية  التكنولوجية 
�ساملة  ه��ي��ك��ل��ة  اإع����������ادة  واع����ت����م����اد 
امل�ستهدفات  لتحقيق  دب���ي  لبلدية 
لالإمارة،  امل�ستقبلية  وال��ت��وج��ه��ات 
لدائرة  �ساملة  اإعادة هيكلة  واعتماد 

االأرا�سي واالأمالك.
اأجندة  اعتماد  االج��ت��م��اع  �سهد  كما 
العائلية  ال�����س��رك��ات  دب��ي ال���س��ت��دام��ة 
بهدف تعزيز هذه ال�سركات ل� 100 
عام قادمة، واإطالق روؤية حممد بن 
امل�ستقبلية  ال�سكنية  لالأحياء  را�سد 
ل���ل���م���واط���ن���ني ل��ت�����س��م��ل اخل���وان���ي���ج 
وال���رب����س���اء وامل���زه���ر وح���ّت���ا، ك��م��ا مت 
توقيع احلزمة االأوىل من اتفاقيات 
ت�سمل  وال���ت���ي  ل��ل��م�����س��وؤول��ني  االأداء 
وامل�ساريع  الرئي�سية  امل�����س��ت��ه��دف��ات 
تكليف  اإىل  اإ�سافة  اال�سرتاتيجية، 
التحتية  البنية  مل�سار  العام  املفّو�س 
ب���ت���ق���دمي خ���ط���ة ل���ت���ط���وي���ر اأري�������اف 
ملناطق  وحت���وي���ل���ه���ا  دب�����ي  وب���������راري 

تنموية م�ستدامة.
االجتماع  خ�����الل  مت  وت���ف�������س���ي���اًل، 
للتنمية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اع���ت���م���اد 
اإىل  تهدف  التي  املواطنني  و���س��وؤون 
توفري كافة �سبل الدعم للمواطنني 
مبختلف فئاتهم و�سرائحهم العمرية 
عرب ا�سرتاتيجية عمل حمددة تقوم 
على جمموعة من املحاور التي تهتم 
و�سمان  امل��واط��ن��ني  يخ�س  م��ا  ب��ك��ل 
و�سعها  ال��ت��ي  امل�����س��ت��ه��دف��ات  حتقيق 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
امل��ل��ف على  ل��ه��ذا  اآل م��ك��ت��وم  را����س���د 

النحو االأمثل.
ملف  مبتابعة  اللجنة  �ستقوم  ك��م��ا 
اجلهات  م��ع  االجتماعية  اخل��دم��ات 

خدمات  ت���ق���دمي  و����س���م���ان  امل��ع��ن��ي��ة 
للمواطنني،  وم��ت��ك��ام��ل��ة  م��ت��ط��ورة 
عالوة على اإطالق واعتماد جمموعة 

�ساملة من املبادرات.
�ساحب  وج����ه  االج���ت���م���اع،  وخ�����الل 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
باإ�سراف  جلنة  بت�سكيل  مكتوم  اآل 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
لالإ�سراف  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
التكنولوجية  التطورات  كافة  على 
االقت�ساد  جم�����ال  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال��رق��م��ي وال��ت��اأك��د م��ن م��واك��ب��ة دبي 
ل��ك��اف��ة ال���ت���ط���ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة، وكلف 
ا�سرتاتيجية  اللجنة بتطوير  �سموه 
ال�سهرين  خ��الل  للميتافري�س  دب��ي 
القادمني لرت�سيخ دبي مركزاً عاملياً 

لتكنولوجيا امليتافري�س اجلديدة.
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وت���اأت���ي 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ب�����ه�����دف ج����ع����ل دب�������ي م�����ن اأف�������س���ل 
تبني  ح����ي����ث  م������ن  ال������ع������امل  م��������دن 
تقنيات  وتطبيق  وتطوير  واخ��ت��ب��ار 
الفر�س  وا�ست�سراف  "امليتافري�س"، 
والرتكيز  ال����واع����دة،  االق��ت�����س��ادي��ة 
االإيجابية  امل��م��ار���س��ات  حت��دي��د  على 
التحتية  البنية  وتطوير  واملبتكرة، 
الرقمية  التحوالت  ملواكبة  الرقمية 

العاملية.
ال��ل��ج��ن��ة تعزيز  اأه������داف  وت��ت�����س��م��ن 
والت�سريعية  القانونية  اجل��اه��زي��ة 
�سي�سهدها  التي  اجلذرية  للتغريات 
القادمة  ال�����س��ن��وات  خ����الل  ال���ع���امل 
قدرة  ودع���م  التقنيات  ه��ذه  بف�سل 
االإمارة على ا�ستيعابها ب�سكل مت�سق 
ال��ن��م��و يف خمتلف  ل��ت�����س��ري��ع وت����رية 

القطاعات.

واأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم خالل االجتماع  بن را�سد 
لبلدية  و�ساملة  جديدة  هيكلة  عن 
دب�����ي، ت���دع���م اأول����وي����ات اإم�������ارة دبي 
وخططها  امل�ستقبلية  وت��وج��ه��ات��ه��ا 
القطاعات،  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة 
خمتلف  ال����وق����ت  ذات  يف  وت����واك����ب 

امل�ستجدات واملتغريات العاملية.
وترمي الهيكلة اجلديدة اإىل حتقيق 
حتويل  ت�سمل  امل�ستهدفات  من  عدد 
بلدية دبي اإىل موؤ�س�سات تخ�س�سية 
تدار بعقلية القطاع اخلا�س وتقدم 
وتعزيز  ج��������ودة،  ب���اأع���ل���ى  خ����دم����ات 
اجلديدة  العاملية  املتغريات  مواكبة 
املناخي  والتغري  البيئة  جم��االت  يف 
واالقت�ساد الدائري وغريها، وتعزيز 
فر�س ال�سراكة مع القطاع اخلا�س 
 10 بقيمة  اقت�سادية  فر�س  وخلق 
مليارات درهم خالل خم�س �سنوات، 
بن�سبة  الت�سغيلية  التكلفة  وخف�س 
%10 ورفع جودة اخلدمات بن�سبة 

.20%
وجرى خالل االجتماع اعتماد اإعادة 
االأرا�سي  ل��دائ��رة  ال�ساملة  الهيكلة 
دبي  ري���ادة  تعزيز  بهدف  واالأم���الك 
العقاري،  ال��ق��ط��اع  يف  وتناف�سيتها 
ال  بن�سبة  الت�سغيلية  الكفاءة  ورف��ع 

تقل عن 20%.
اأ�سا�سي  كجزء  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الرامية  دب���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��م��ن 
اإىل موا�سلة دورها املحوري كواحدة 
العقاري  التطوير  وجهات  اأه��م  من 
ع��امل��ي��اً واال���س��ت��م��رار يف دع��م القطاع 
ال����ذي ط��امل��ا ك����ان ح���ا����س���راً ب��ق��وة يف 
م�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة احل�����س��اري��ة التي 
ا�سم  خلدت  والتي  االإم���ارة  �سهدتها 

دبي كواحدة من اأجمل املدن العامل 
ملا حتظى بها من ايقونات معمارية 
وعمرانية متتلئ بها مناطق املدينة 

واأحياءها.
كافة  ت��وف��ري  اإىل  االأج���ن���دة  ت��ه��دف 
ا�ستدامة  ل�سمان  الالزمة  العوامل 
عام   100 ل����  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
م�ساهمتها  ي�����س��م��ن  مب����ا  ق����ادم����ة 
م�ستقبل  يف  ال��ف��اع��ل��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
ق���ان���ون موّحد  واإ�����س����دار  االإم��������ارة، 
يلّبي  العائلية  ال�سركات  ال�ستدامة 

كافة املتطلبات الت�سريعية.
تاأ�سي�س  �سيتم  االأج���ن���دة  وب��ح�����س��ب 
العائلية"  ل��ل�����س��رك��ات  دب���ي  "مركز 
غرفة  مظلة  حت��ت  م��رك��زي��ة  كجهة 
با�ستدامة  امل��رك��ز  يعنى  حيث  دب���ي، 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف دب���ي وتوفر  ال�����س��رك��ات 
ت�سمن  ال����ت����ي  اخل������دم������ات  ك����اف����ة 
اأنظمة   4 واع����ت����م����اد  دمي���وم���ت���ه���ا، 
حلوكمة  وعملية  ج��دي��دة  ق��ان��ون��ي��ة 
كالوقف   / وه��ي  العائلية  ال�سركات 
العائلية،  واملوؤ�س�سة  العهدة،  ال��ذري، 
املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  و�سركات 
وتعزيز  ا���س��ت��دام��ت��ه��ا  ي�����س��م��ن  مب���ا 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع خمتلف 
املواقف والظروف االقت�سادية، كما 
تاأ�سي�س  االأج��ن��دة  م��ن  ك��ج��زء  �سيتم 
املنازعات  ل��ت�����س��وي��ة  خ���ا����س  م���رك���ز 

العائلية عرب التحكيم والو�ساطة.
و����س���ه���د االج����ت����م����اع اإط��������الق روؤي�����ة 
ال�سكنية  لالأحياء  را�سد  بن  حممد 
بحيث  ل���ل���م���واط���ن���ني  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأربعة مناطق  االأوىل  املرحلة  ت�سمل 
وحتا،  وامل��زه��ر  وال��رب���س��اء  اخلوانيج 
واالإعالن عن التفا�سيل واملخططات 

خالل �سهر.

وتعتمد الروؤية على تطوير �سراكات 
اأك���رب م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س لتوفري 
الأبناء  وا�ستثمارية  جت��اري��ة  ف��ر���س 
هذه االأحياء بهدف خلق اأف�سل بيئة 
اجتماعية على م�ستوى العامل ل�سّكان 
هذه املناطق حيث تهدف الروؤية اإىل 
و�سواحيها هي  دبي  اأحياء  تكون  اأن 
وقد  العامل،  م�ستوى  على  االأف�سل 
مت تكليف املفّو�س العام مل�سار البنية 
العمراين  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
تقدمي  على  بالعمل  احل��ي��اة  وج���ودة 
عن  واالإع����الن  النهائية  ال��درا���س��ات 

التفا�سيل خالل �سهر.
ووجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اجتماع  خ��الل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
جمل�س دبي باإطالق م�سروع تنموي 
تطوير  ي�ستهدف  ل���الإم���ارة  ج��دي��د 
اأرياف وبراري دبي وحتويلها ملناطق 
و�سياحية  ثقافية  ووج��ه��ات  تنموية 
اإعالمية  ه��وي��ة  وت��ر���س��ي��خ  وب��ي��ئ��ي��ة، 
متفردة لكٍل منها مبا يدعم اأجندتها 

التنموية وفر�سها الكامنة.
ي�سمل امل�سروع عدداً من املناطق مثل 
واملرموم  والهباب  والل�سيلي  الفقع 
وال��ع��وي��ر وم��رغ��م وغ��ريه��ا، و�سيتم 
امل�ساريع  م��ن خ��الل��ه دع���م ومت��ك��ني 
لالرتقاء  دب���ي  اأري����اف  يف  التنموية 
فيها،  وامل��راف��ق  اخل��دم��ات  مب�ستوى 
الفر�س  املناطق يف  اأه��ايل  واإ���س��راك 
االق��ت�����س��ادي��ة ودجم��ه��م يف احلراك 

االقت�سادي لتطوير مناطقهم.
ال�سيخ  �سمو  �سهد  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دب���ي،  جمل�س 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ح���اك���م دب����ي ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
الثاين  النائب  املالية  وزي��ر  ال���وزراء 
هام�س  ع��ل��ى  دب���ي،  جمل�س  لرئي�س 
ت��وق��ي��ع احل���زم���ة االأوىل  االج��ت��م��اع 
العليا  للقيادات  االأداء  اتفاقيات  من 
يف اإم��ارة دبي وذل��ك يف م�سار البنية 
احل�سري  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وجودة احلياة، حيث وقع االتفاقيات 
ب�سفته  ال����ط����اي����ر،  م���ط���ر  م����ع����ايل 
التحتية  البنية  مل�سار  العام  املفو�س 
وال���ت���خ���ط���ي���ط ال����ع����م����راين وج������ودة 
احل����ي����اة، م���ع ك���ل م���ن ����س���ع���ادة عمر 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب�سفته  بو�سهاب، 
لالإ�سكان،  را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة 
ب�سفته  ال��ه��اج��ري  داوود  و���س��ع��ادة 
و�سعادة  دب���ي،  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
املدير  ب�سفته  جم���رن،  ب��ن  �سلطان 

العام لدائرة االأرا�سي واالأمالك.
امل�ستهدفات  االت��ف��اق��ي��ات  وت�����س��م��ل 
املحددة  الزمنية  للفرتة  الرئي�سية 
يتم  التي  اال�سرتاتيجية  وامل�ساريع 
والهيئات  ال���دوائ���ر  م�����دراء  ت��ك��ل��ي��ف 
امل�ساريع  لتنفيذ  ب��ه��ا  وامل��وؤ���س�����س��ات 
والروؤية  االأداء  م��وؤ���س��رات  وحتقيق 
توجيه  بهدف  ل��الإم��ارة،  امل�ستقبلية 
وت��رك��ي��ز وم�����س��اع��ف��ة اجل���ه���ود نحو 
اأف�سل  لتكون  االإم���ارة  روؤي��ة  حتقيق 

مدينة يف العامل.
اأداء  م���ي���ث���اق  االت���ف���اق���ي���ات  ومت���ث���ل 
امل�ساءلة  مل���ب���داأ  ت���ع���زي���زاً  ل��ل��ق��ي��ادات 
وامل�سوؤولية يف حكومة دبي وتر�سيخاً 
ال�سلوك  وم��ع��اي��ري  م���ب���ادئ  الأرق�����ى 
فل�سفة  لرت�سيخ  اأداء  وه��ي  امل��ه��ن��ي، 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم يف العمل احلكومي، 
وتعمل  االإن�����س��ان  حم��وره��ا  كحكومة 
و�سفافيته  اخل��ا���س  القطاع  بكفاءة 

ومرونته وتناف�سيته.
وت�سم االتفاقيات تعهدات للقيادات 
دبي  حكومة  جت��اه  امل�سوؤولية  ح��ول 
وقياداتها و�سعبها، وااللتزام بنموذج 
وال�سفافية،  ال��ن��زاه��ة  يف  اأخ���الق���ي 
ل��ل��م��ال العام  واال���س��ت��خ��دام االأم���ث���ل 
وامل���������وارد، وال���ع���م���ل ك��ف��ري��ق واح����د، 
والتوا�سل مع اجلمهور والنزول اإىل 
واال�ستباقية  املرونة  وتبني  امليدان، 
وال���ت���ط���ور امل�����س��ت��م��ر، وال���ع���م���ل على 
القادة  و���س��ن��اع��ة  امل��وظ��ف��ني  مت��ك��ني 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل، والعمل  اأف�����س��ل  وخ��ل��ق 
وت��ط��وي��ر وحتديث  م��راج��ع��ة  ع��ل��ى 
واأنظمة  وال�����س��ي��ا���س��ات  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
ال��ع��م��ل وت���ق���دمي امل�����ب�����ادرات، ورف���ع 
اإىل  دوري،  ب�����س��ك��ل  االأداء  ت��ق��اري��ر 
با�ستدامة ريادة دبي  جانب االلتزام 

وتناف�سيتها.

اأطلق روؤية جديدة للأحياء ال�سكنية للمواطنني ووجه باإعداد خطط م�ستقلة لتطوير اأرياف وبراري دبي

حممد بن را�ضد يرتاأ�س اجتماع جمل�س دبي .. ويعلن ت�ضكيل »اللجنة العليا للتنمية و�ضوؤون املواطنني« برئا�ضة حمدان بن حممد
واحدة   تنظيمية  وجهة  تخ�س�سية  ملوؤ�س�سات  حتويلها  ت�ستهدف  دبي  لبلدية  �ساملة  هيكلة  اإعادة  • اإعلن 

دبي ت�ستهدف خلق فر�س اقت�سادية بقيمة 10 مليارات درهم خلل خم�س �سنوات  لبلدية  اجلديدة  • الهيكلية 
وخف�س الكلفة الت�سغيلية بن�سبة 10 % ورفع جودة اخلدمات بن�سبة 20 %

• اعتماد اإن�ساء جلنة عليا برئا�سة حمدان بن حممد لتطوير ا�سرتاتيجية دبي للميتافري�س والإ�سراف على كافة التطورات التكنولوجية امل�ستقبلية يف الإمارة
اتفاقيات اأداء للقيادات يف دبي لتنفيذ امل�ساريع ومتابعة امل�ستهدفات الرئي�سية توقيع  ي�سهدان  حممد  بن  ومكتوم  • حمدان 

- اعتماد اأجندة دبي ل�ستدامة ال�سركات العائلية ل�سمان تواجد هذه ال�سركات لـ100عام قادمة

  : را�سد  بن  • حممد 
اأف�سل مدينة يف العامل للعي�س والعمل وال�ستثمار .. والتطوير احلكومي امل�ستمر هو ال�سمانة  �ستكون  • دبي 

الوحيدة لتحقيق هذا الهدف والبقاء يف �سدارة التناف�سية
وتوفري  العامل  يف  اقت�سادية  بيئة  اأف�سل  توفري   .. متوازيان  م�ساران  وله   .. م�ستمر  دبي  يف  احلكومي  • التطوير 

اأف�سل حياة ملواطنينا يف العامل وجناحاه حمدان بن حممد ومكتوم بن حممد
التنمية الأ�سا�سي هو �سمان اأف�سل جودة حياة ملواطنينا يف العامل .. وثقتي كبرية يف اللجنة التي يقودها  • هدف 
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اأخبـار الإمـارات

برعاية من�سور بن زايد

افتتاح موؤمتر اجلمعية العاملية لخت�ضا�ضيي عالج وتاأهيل متعاطي املوؤثرات العقلية غدا يف اأبوظبي
البث من  �ضاعة   150 باإجمايل  ال�ضاعة  مدار  على  افرتا�ضيا  اأيام   7 و  ح�ضوريا   اأيام   5 •

•• اأبوظبي-الفجر

رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية  برعاية 
اأبوظبي  يف  اخلمي�س  غ��دا  تنطلق  الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء،  جمل�س 
اأعمال موؤمتر اجلمعية العاملية الأخ�سائيي عالج وتاأهيل متعاطي املوؤثرات 
العقلية، للمرة االأوىل يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، والذي 
ينظمه املركز الوطني للتاأهيل بالتعاون مع مكتب ال�سوؤون الدولية ملكافحة 
واجلمعية  االأمريكية،  اخلارجية  ل��وزارة  التابع  القانون  واإنفاذ  املخدرات 
�سعار  حتت  العقلية،  امل��وؤث��رات  متعاطي  وتاأهيل  عالج  الأخ�سائيي  العاملية 
مركز  يف  االإدمان" وذلك  حتدي  ملواجهة  الدويل  املجتمع  جهود  "توحيد 
اأبوظبي الوطني للمعار�س "اأدنيك" خالل الفرتة من 12 اإىل 16 مايو 

.2022
للتاأهيل  الوطني  امل��رك��ز  ال��ذي عقده  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الغافري مدير  الدكتور حمد عبداهلل  الثالثاء، وحتدث فيه �سعادة  اليوم 
اآيات  باأ�سمى  ال�سحفي،  املوؤمتر  بداية  يف  �سعادته  تقدم  قد  و   ، املركز  ع��ام 
ال�سكر واالإمتنان، اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان  رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل"، واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة للدعم الالحمدود، 
الذي يخ�ّس به املركز الوطني للتاأهيل، واإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
هذا  راع��ي  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل 

العقلية  امل��وؤث��رات  لتعاطي  ال�سحية  والتاأثريات  للتاأهيل   الوطني  املركز 
وتقييم امل��ن��ه��ج االإر����س���ادي ال�����س��ام��ل ل��ل��ع��الج وال��ت��م��ري�����س يف جم���ال عالج 
االإدمان باملنطقة العربية والو�سمة االجتماعية لتعاطي املوؤثرات العقلية 
ال�سلوكي، واأخريا درا�سة  ا�ستك�سافية تتناول االإدمان  اإىل دار�سة  باالإ�سافة 
التحديات  اأب���رز  على  التعرف  ت�ستهدف  وال��ت��ي  االأ���س��رة  االإدم���ان على  اأث��ر 
اأفرادها والتحديات اخلا�سة التي  التي تواجها االأ�سرة ب�سبب مر�س اأحد 
تواجهها، وذلك بهدف تد�سني برامج ت�ساعد تداخلية االأ�سر على تخطي  

هذه التحديات..
العام  يف  الن�ساأة  منذ  م�سريته  ع��ن  علمي  عر�س  يف  امل��رك��ز  �سي�سارك  كما 
2002 وحتى االآن ويطرح املركز دورة تدريبية تخ�س�سية  باللغة العربية 
وهي " املنهج االإر�سادي ال�سامل للعالج " و ي�سارك اأي�سا  يف اجتماع الفروع 
املوؤثرات  متعاطي  وتاأهيل  ع��الج  الأخ�سائيي  العاملية  للجمعية  الوطنية 
اجلوانب  يتناول  ال��ذي  نوعه  من  الفريد  برناجمه  املركز  ويقدم  العقلية 

الطبية لالأدوية وال�سموم 
اإعالن وتكرمي  الفعاليات مثل  املوؤمتر جمموعة من  اأعمال هذا  ت�ساحب 
متعاطي  وت��اأه��ي��ل  ع��الج  الأخ�سائيي  العاملية  اجلمعية  بجائزة  الفائزين 
امل��رم��وق��ة يف جم���ال خف�س  ت��ع��د م��ن اجل���وائ���ز  امل���وؤث���رات العقلية وال��ت��ي 
حمد  د.  ق��ال  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ختام  ويف  العقلية  امل��وؤث��رات  على  الطلب 
الغافري "يعد املوؤمتر اأول حدث عاملي بهذا احلجم يف جمال علوم وبرامج 
جائحة  ب��داي��ة  منذ  ح�����س��وري  ب�سكل  تنظيمه  يتم  االإدم�����ان،  اإ���س��ط��راب��ات 

للتاأهيل  الوطني  للمركز  ورعايته  احلثيثة  املتابعة  على  الكبري،  احل��دث 
واإ�سهامات �سموه يف قطاع الت�سدي لالإدمان.

واأكد اأن املوؤمتر ي�سعى اإىل بناء �سبكة عاملية من ال�سراكات اال�سرتاتيجية 
بني املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية واملتخ�س�سني واالتفاق على اآليات للتعاون 
امل�ستجدات  ح��ول  املعرفة  لتبادل  فر�سة  وي�سكل  ال�سراكات  ه��ذه  ولتعزيز 
والتدخالت  ال��ع��الج��ات  وك��ذل��ك  االإدم�����ان  جم���ال  يف  وال��ب��ح��ث��ي��ة  العلمية 
واملمار�سات  التجارب  واأف�سل  فاعليتها،  اإثبات  مت  التي  احلديثة  الوقائية 

العاملية يف هذا اجلانب.
ومن املتوقع اأن ي�ستقطب املوؤمتر اأكرث من 1،000 متخ�س�س وباحث يف 
جماالت علوم اإ�سطرابات االإدمان وبراجمه الوقائية والعالجية والتاأهيلية 
من كافة اأنحاء العامل، ويت�سمن املوؤمتر تقدمي 80 ندوة علمية خم�س�سة 
لالأبحاث والدرا�سات احلديثة على مدار ثالثة اأيام  ، وي�ساحب ذلك 25 
ور�سة عمل  و 15 برنامج تدريبي عاملي يف كافة التخ�س�سات ذات ال�سلة 
على مدار خم�سة اأيام، باالإ�سافة اإىل اأعمال املوؤمتر  يف الواقع االإفرتا�سي 
من  للم�ساركني  م��راع��اة  ال�ساعة   م���دار  على  اأي���ام،   7 مل��دة  ت�ستمر  وال��ت��ي 
من  يجعله  مم��ا  البث  م��ن  �ساعة   150 مبجمل  خمتلفة  زمنية  نطاقات 

اأطول املوؤمترات يف جمال الت�سدي لالإدمان يف الواقع ا االإفرتا�سي.
املوؤمتر  اأعمال  يف  للتاأهيل  الوطني  املركز  ي�سارك  العلمية  الناحية  وم��ن 
املركز  د�سنها  التي  العلمية  وال��ع��رو���س  االأب��ح��اث  لتقدمي  ن���دوات  ب�سبعة  
م��وؤخ��را وه���ي: اأمن���اط ال��ت��دخ��ني ل��دى امل��ر���س��ى ال��ذي��ن يتلقون ال��ع��الج يف 

كوفيد 19،  واأن تكون وجهة العامل العلمية بعد ال�سيطرة على اجلائحة 
هي مدينة اأبوظبي، فهذا  يدل على ثقة املجتمع الدويل بدولة االإمارات 
ال�سيطرة  يف  املبهر  بنجاحها  واإعرتافهم  اأبوظبي  واإم��ارة  املتحدة  العربية 
اإقليمياً وعاملياً  على اجلائحة، وكذلك يوؤكد ريادة املركز الوطني لل�تاأهيل 
يف  متخ�س�سة  عاملية  واعتمادات  �سراكات  ذات  احرتافية  وطنية  كموؤ�س�سة 

هذا املجال". 
واأ�ساف :"كما يربز املوؤمتر البنية التحتية املتميزة الإمارة اأبوظبي، والتي 
ال�سيما  القطاعات  خمتلف  يف  العاملية  االأح����داث  ا�ست�سافة  م��ن  متكنها 
وجهة  اأب��وظ��ب��ي  تكون  اأن  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  وي��دع��م  ال�سحي،  القطاع 
مفتوحة لالأن�سطة والفعاليات العلمية، خ�سو�ساً يف مرحلة ما بعد جائحة 
ال�سياحة العالجية  اإىل مقومات  العامل  اأنظار  "كوفيد19-"، وي�ستقطب 
والتقنيات  امل��م��ار���س��ات  اأح���دث  ت��وف��ري  على  االإم����ارة  ح��ر���س  ويعك�س  فيها، 
الطبية القائمة على البحث العلمي واالبتكار يف الوقاية والعالج والتاأهيل 

من االإدمان".

•• دبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي، 
اأن دولة االإم��ارات حري�سة  رعاه اهلل، 
االإيجابي  اإ�سهامها  لها  يكون  اأن  على 
و�سمن  ال��ع��امل��ي  ال�سعيد  على  امل��وؤث��ر 
خمتلف املجاالت، ال�سيما االقت�سادي 
منها، فيما توا�سل دبي تعزيز مكانتها 
جديدة  م��رح��ل��ة  ان���ط���الق  ك��م��ن�����س��ة 
االقت�سادية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  ال��ن��م��و  م��ن 
اجتمع  مب��ا  ال��ع��امل،  ح��ول  الرئي�سية 
لها من خربات ومقومات متيز �سمن 
ات�سمت  ال���ت���ي  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�����س��ريت��ه��ا 
باإجنازات نوعية كان لقطاع ال�سياحة 
وال���ط���ريان ن�����س��ي��ب واف����ر م��ن��ه��ا على 

مدار اخلم�سني عاماً املا�سية.
وق�����ال ���س��م��وه: ن�����س��اف��ر اجل���ه���ود مع 
�سركائنا لتفعيل م�سارات منو جديدة 
وال�����س��ف��ر حملياً  ال�����س��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع 
موقع  من  انطالقاً  ودول��ي��اً  واإقليمياً 
ت��رب��ط �سرق  االإم����ارات كحلقة و���س��ل 
للم�ستقبل  نظرتنا  ب��غ��رب��ه..  ال��ع��امل 
الروؤية  و�سوح  اأ�سا�سها  ت��ف��اوؤل  نظرة 
واملرونة يف مواكبة املتغريات. واأ�ساف 
مدار  على  ال��ع��امل  ا�ست�سفنا  �سموه: 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  اأ���س��ه��ر يف  ���س��ت��ة 

احلدث  ت��اري��خ  يف  دورة  اأك��رب  ونظمنا 
القائمون  يجتمع  وال��ي��وم   .. ال��ع��امل��ي 
العاملي  وال�سفر  ال�سياحة  قطاع  على 
يف دبي لر�سم خارطة طريق مل�ستقبل 
ت�سخري  و����س���ن���وا����س���ل   .. ال����ق����ط����اع 

اإمكاناتنا وخرباتنا يف اكت�ساف فر�س 
والنماء  اخلري  اأ�سباب  حتمل  جديدة 

ل�سعبنا واملنطقة والعامل.
ج���اء ذل���ك خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي قام 
ال�سيخ  �سمو  يرافقه  ام�س،  �سموه  بها 

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دب��ي،  عهد  ويل 
نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  بن حممد 
حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير املالية، اإىل معر�س �سوق ال�سفر 

العربي 2022، الذي ت�ستمر اأعماله 
حتى  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  مركز  يف 
اخلمي�س 12 مايو اجلاري، مب�ساركة 
 158 عار�سة وممثلي  1500 جهة 
ي�ستقطب  اأن  املتوقع  من  فيما  دول��ة، 

احل���دث االأه���م م��ن ن��وع��ه يف املنطقة 
اأك����رث م��ن 20 األ����ف زائ����ر م��ن داخل 

وخارج الدولة.
وحر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل���رور على  اآل مكتوم على  را���س��د  ب��ن 
خم��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق امل��م��ث��ل��ة م���ن حول 
العامل يف دورة هذا العام وهي التا�سعة 
والع�سرين للمعر�س الذي يعد االأبرز 
املنطقة، حيث  ن��وع��ه يف  م��ن  واالأه����م 
اأب��رز ما  اإىل �سرح حول  ا�ستمع �سموه 
مييز هذه الدورة والتي �سهدت زيادة 
نحو  اإىل  ت�سل  ال��ع��ر���س  م�����س��اح��ة  يف 
املا�سي،  العام  بدورة  مقارنة   85%
اأهمية احلدث وحر�س  ما يدلل على 
القائمني على قطاع ال�سياحة وال�سفر 
اال�ستفادة  ع��ل��ى  وال��ع��امل  املنطقة  يف 
االأمان  مقومات  من  دب��ي  توفره  مما 
املبا�سر  باحل�سور  للقاء  وال�����س��الم��ة 
ب��ح��ث��اً ع��ن ف��ر���س و���س��ف��ق��ات جديدة 
للقطاع  اجل��دي��دة  التوجهات  ت��واك��ب 

حول العامل وتدعم فر�س تعافيه.
ال�سمو  ���س��م��ل��ت ج��ول��ة ���س��اح��ب  وق����د 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
امل��ع��ر���س، وال��ت��ي راف��ق��ه فيها �سمو  يف 
مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ط��ريان املدين 
ال��رئ��ي�����س االأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة طريان 
االإم�������ارات، و���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح��م��د بن 

اآل م��ك��ت��وم، رئي�س  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
هالل  و�سعادة  لالإعالم،  دبي  جمل�س 
ال���ع���ام لدائرة  امل���دي���ر  امل�����ري،  ���س��ع��ي��د 
االأجنحة  بدبي،  وال�سياحة  االقت�ساد 
واأوروبا  اآ�سيا  مناطق  �سمن  امل�ساركة 
حيث  واأف��ري��ق��ي��ا،  الالتينية  واأم��ري��ك��ا 
املعنية  اجل����ه����ات  خم��ت��ل��ف  ت���ت���ب���ارى 
بال�سفر وال�سياحة يف طرح منتجاتها 
يف  اجل���ذب  مقومات  واإب����راز  املبتكرة، 
الوجهات ال�سياحية الرئي�سية يف تلك 
املناطق، �سعياً الإبرام �سفقات جديدة 
املجال  وتفتح  النمو،  توجهات  تدعم 
اأن�سطة  تنع�س  جديدة  �سراكات  اأم��ام 
ال�سياحة وال�سفر حول العامل يف �سوء 
القيود  تخفيف  نحو  العاملي  التوجه 

على التنقل عرب احلدود.
العربي  ال�سفر  �سوق  معر�س  وي�سكل 
ال�سفر  اأ���س��ب��وع  م���ن  رئ��ي�����س��ي��اً  م��ك��ون��اً 

التجاري  املُقام يف مركز دبي  العربي، 
19 م���اي���و اجل������اري،  ال���ع���امل���ي ح���ت���ى 
وي�سمل املعر�س العديد من الفعاليات 
ال��ن��ق��ا���س��ي��ة واحل����واري����ة امل��ه��م��ة ومن 
ت�سلط  الوجهات" التي  "قمم  اأبرزها 
رئي�سية  �سياحية  اأ���س��واق  على  ال�سوء 
ال�ستك�ساف  دب���ي  اأراي����ف����ال  وم��ن��ت��دى 
اجل�����ي�����ل ال������ق������ادم م������ن االجت������اه������ات 
يف  ال�سياحية،  لالأن�سطة  واالبتكارات 
فر�سة  احل���دث  ي�سكل  ال���ذي  ال��وق��ت 
قطاعات  بقدرات  للتعريف  منوذجية 
الفندقية  واخل������دم������ات  ال�����ط�����ريان 
ال�سيما  اأ�سكالها  مبختلف  وال�سياحة 
التجزئة، يف حني  الريا�سية و�سياحة 
تت�سمن دورة هذا العام م�ساركة رابطة 
�سفر االأعمال العاملية والتي تقدم من 
�سفر  حمتوى  اأح���دث  املعر�س  خ��الل 

الأغرا�س العمل والتعليم.

خلل زيارته ل�سوق ال�سفر العربي 2022

حممد بن را�ضد : دبي تعزز مكانتها من�ضًة لنطالق مرحلة جديدة من النمو للقطاعات القت�ضادية الرئي�ضية حول العامل

لقطاع ال�سياحة وال�سفر حمليًا واإقليميًا ودوليًا  الزدهار  لتحقيق  �سركائنا  مع  اجلهود  • ن�سافر 
تفاوؤل اأ�سا�سها و�سوح الروؤية واملرونة يف مواكبة املتغريات نظرة  للم�ستقبل  • نظرتنا 

اإمكاناتنا وخرباتنا يف اكت�ساف فر�س جديدة حتمل اأ�سباب اخلري والنماء ل�سعبنا وللمنطقة والعامل ت�سخري  • �سنوا�سل 
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اأخبـار الإمـارات
جمعية ال�ضحفيني الإماراتية تنتقل اإىل مقرها اجلديد باأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�ستلمت جمعية ال�سحفيني االإماراتية مقرها اجلديد لفرعها بالعا�سمة اأبوظبي والكائن يف �سارع �سلطان بن زايد 
االأول "املرور" بالدور االأول يف املركز الثقايف بجانب امل�سرح الوطني التابع لوزارة الثقافة وال�سباب. 

وتقدم حممد احلمادي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سحفيني االإماراتية بال�سكر اإىل معايل نورة بنت حممد الكعبي 
وزيرة الثقافة وال�سباب با�سم جمل�س االدارة وال�سحفيني اأع�ساء اجلمعية على دعمها وتوجيهها بتخ�سي�س املقر 
اجلديد للجمعية من اأجل قيام اجلمعية بدورها يف تنفيذ براجمها واأن�سطتها املختلفة لل�سحفيني واالإعالميني 

بالدولة.
لل�سحافة،  العاملي  اليوم  ندوة مبنا�سبة  االأربعاء  اليوم  اأن�سطتها يف فرعها اجلديد م�ساء  اأوىل  و�ستنظم اجلمعية 
برعاية ات�ساالت حتت عنوان " االجتاهات احلديثة لل�سحافة العربية والعاملية"، يتحدث فيها عدد من االعالميني 

واالأكادمييني.

حمدان بن حممد ي�ضهد اليوم احلفل اخلتامي ملبادرة »مليون مربمج عربي«

ناق�س �سوؤون الرتجمة يف ق�سايا ثقافية اإماراتية وعربية وعاملية

الأر�ضيف واملكتبة الوطنية يوا�ضل يف اليوم الثاين فعاليات موؤمتر الرتجمة الدويل الثاين 

•• دبي-وام:

دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  �سمو  بح�سور 
دبي  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  دب��ي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ملبادرة  اخلتامي  احلفل  اليوم  للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  تنظم  للم�ستقبل.. 
"مليون مربمج عربي" يف "متحف امل�ستقبل" لتكرمي اأف�سل املواهب العربية 
املتميزة يف جمال الربجمة، وت�سليط ال�سوء على اأف�سل امل�ساريع الربجمية 
اأف�سل  املبادرة خلدمة جمتمعاتهم و�سناعة م�ستقبل  التي طورها خريجو 

للب�سرية.
و�سيتم خالل احلفل االإعالن عن الفائزين بتحدي مبادرة "مليون مربمج 
عربي" الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

وتبلغ قيمة  "رعاه اهلل" ،  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
الفائز  �سيح�سل  حيث  اأمريكي،  دوالر   1،350،000 االإجمالية  جوائزه 
يف  لنجاحه  تقديراً  دوالر  مليون   1 قيمتها  تبلغ  جائزة  على  االأول  باملركز 
توظيف اخلربات الربجمية التي اكت�سبها خالل م�ساركته يف املبادرة التي 
ت�سرف عليها موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، وتنظم حتت مظلة موؤ�س�سة مبادرات 

حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية.
جمل�س  ���س��وؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  اأك��د  جانبه  من 
الوزراء نائب رئي�س جمل�س االأمناء الع�سو املنتدب ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل.. 
اأن مبادرة "مليون مربمج عربي" جت�سد روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
م�سرية  يف  للم�ساهمة  العربي  لل�سباب  النجاح  توفري  باأهمية  اهلل" ،  "رعاه 

التقدم التكنولوجي واحل�ساري، وو�سع ب�سمة عربية يف م�ستقبل الب�سرية.
اإىل  رئي�سي  ب�سكل  "مليون مربمج عربي" هدفت  مبادرة  اإن  معاليه  وق��ال 
الفر�سة لهم  امل�ستقبل، وتوفري  ب��اأدوات  العامل  العربي حول  ال�سباب  متكن 
اإىل  اأحالمهم  حتويل  على  ت�ساعدهم  ج��دي��دة  وم��ه��ارات  خ��ربات  الكت�ساب 
يف  اإيجابياً  اأث���راً  وحت��دث  جمتمعاتهم  على  بالنفع  تعود  ناجحة  م�ساريع 
عربي  مربمج  مليون  مبادرة  " �سكلت  القرقاوي  حممد  واأ���س��اف  حياتهم. 
بارقة اأمل لل�سباب العربي يف خمتلف اأنحاء العامل، واأكدت اأن اإميان ال�سباب 
بقرتهم على �سناعة امل�ستقبل ال يعرتف باملكان وال العمر وال ال�سعوبات ... 
امل�ستقبل  التي �سيكون  بل يتطلب االإ�سرار على اكت�ساب اخلربات واملهارات 
بحاجة لها". الفتاً اإىل اأن املبادرة �ساهمت بتحقيق الكثري من ق�س�س النجاح 
ون�سر  الب�سرية،  احل�سارة  يف  اإيجابي  تاأثري  واإح���داث  ال��ربجم��ة،  جم��ال  يف 

ت�سجيع  املبادرة يف  دور  اأهمية  اأكد معاليه  العربية". كما  املنطقة  االأم��ل يف 
العرب على االبتكار واالإب��داع والبدء بتطوير م�ساريع برجمية  املربجمني 
وتغريات  متطلبات  وا�ست�سراف  جمتمعاتهم  احتياجات  تلبية  على  قائمة 
لتعليم  رائ���دة  عاملية  جت��رب��ة  بتطوير  امل��ب��ادرة  جن��اح  اإىل  م�����س��رياً  امل�ستقبل 
الها�سمية  االأردنية  اململكة  يف  تبنيها  ومت  فعال،  باأ�سلوب  الربجمة  مهارات 
"مليون  ال��ك��ربى لتحدي م��ب��ادرة  اإىل اجل��ائ��زة  واأوزب��ك�����س��ت��ان. وب��االإ���س��اف��ة 
مربمج عربي"، �سينال اأ�سحاب امل�ساريع اخلم�سة االأف�سل يف التحدي جوائز 
املدربني  اأف�سل  4 من  �سيتم تكرمي  األ��ف دوالر لكل منهم، كما   50 بقيمة 
امل�ساركني يف املبادرة بجوائزها قدرها 25 األف دوالر لكل مدرب. ومت اختيار 
املتاأهلني اإىل املرحلة النهائية من قبل جلنة حتكيم متخ�س�سة ت�سم العديد 

من اخلرباء يف جماالت ريادة االأعمال وتكنولوجيا امل�ستقبل.

•• اأبوظبي-الفجر:

و�سط متابعة عدد كبري من املهتمني والباحثني تتوا�سل فعاليات موؤمتر 
الرتجمة الدويل الثاين الذي ينظمه االأر�سيف واملكتبة الوطنية افرتا�سياً 
التوايل، حتت �سعار )الرتجمة وحفظ ذاكرة الوطن:  الثاين على  لليوم 
وقد  ال��ع��امل��ي(،  ال��ف��ك��ري  وال����رتاث  واالآداب  الثقافات  االإم����ارات يف  ���س��ورة 
�سلطت االأوراق والبحوث املقدمة للموؤمتر ال�سوء على اأهمية الرتجمة يف 
جوانب ثقافية ومعرفية متعددة، والدور االإماراتي املميز يف اإحياء حركة 
الرتجمة ودورها يف التبادل الثقايف العاملي، والذي يظهر دولة االإمارات 

كمنارة ثقافية �ساخمة تنه�س بالرتجمة على ال�سعيد العربي.  
بحثاً   17 ب���  علمية حفلت  ث��الث جل�سات  امل��وؤمت��ر  اأي���ام  ث��اين  �سهد  وق��د 
باأنها  ال��رتج��م��ة، وق��د ام��ت��ازت ه��ذه البحوث  اأك��ادمي��ي��اً يف خمتلف ف���روع 
مبتكرة يف جمالها، وباأنها مليئة باالأفكار االإبداعية التي مُتيز هذا املوؤمتر 

برثائه الفكري والعلمي املتخ�س�س.
الرتجمة  "حتديات  ب��ع��ن��وان:  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االأوىل  العلمية  اجلل�سة  ففي 
ق�سم  م��ن  النجار  �ساهيناز  ال�سيدة  واأدارت��ه��ا  الوطنية"  الهوية  وتعزيز 
اأدريان دي  الرتجمة والن�سر يف االأر�سيف واملكتبة الوطنية، قدم الدكتور 
مان، رئي�س ق�سم ال�سياحة واالآثار يف جامعة االإمارات العربية املتحدةبحثاً 
بعنوان "ترجمة التاريخ الثقايف االإماراتي"، ثم قدم الدكتور �سهاب غامن 
ال�ساعر واملوؤرخ االإماراتي بحثاً بعنوان "جتربتي يف ترجمة االأدب االإماراتي 

املعا�سر اإىل اللغة االإجنليزية"، ويف اأعقاب ذلك قدم الدكتور ح�سن الزبري 
عبد اهلل املرتجم يف القيادة العامة ل�سرطة اأبو ظبي بحثاً بعنوان: "الن�س- 
ال�سياق يف الرتجمة: احلاجة املا�سة اإىل الكفاءة يف فهم الثقافات" ثم قدم 
�سياء  والدكتورة  الكويت،  جامعة  من  نا�سر  بن  حممد  الدكتور  من  كل 
بور�سلي من جامعة قطر بحثاً م�سرتكاً بعنوان: "ا�ستطالع ثقافة اخلليج 
العربي: امل�سطلحات واالأمثال االإماراتية املرتجمة منوذجاً"، ودار بحث 
الدكتور وليد بليه�س العمري من جامعة طيبة باململكة العربية ال�سعودية 
حول "ترجمة امللحقات الن�سية: ا�ستخدام العتبات الن�سية لتوجيه القراء 
اإىل كيفية االطالع على الن�سو�س احل�سا�سة"، واختتمت فعاليات اجلل�سة 
ببحث الدكتورة �سهام اأ�سامة من كلية اللغات والرتجمة باأكادميية ال�سادات 
الكرتونية  االأف��الم  "مقارنة  العربية  االإداري��ة يف جمهورية م�سر  للعلوم 
املدبلجة باملنتجات االإماراتية املماثلة: حتليل اجتماعي براغماتي للتاأدب 

واالن�سباط يف ال�سياق اللغوي لالأ�سرة واملدر�سة".
اأدارتها االأ�ستاذة فاطمة  هذا وقد ا�ستهلت اجلل�سة العلمية الثانية -التي 
وكانت  الوطنية-  واملكتبة  االأر���س��ي��ف  يف  الن�سر  وح��دة  رئي�س  ال��ه��دي��دي، 
على  االإماراتية  احل�سارية  االإجن���ازات  تعزيز  يف  الرتجمة  "دور  بعنوان: 
ال�سعيد العاملي"، ببحث قدمه الدكتور نا�سر بن �سيف ال�سعدي، من وزارة 
"املجتمع والثقافة والعمران  الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان بعنوان: 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة: مقاربة يف ترجمة كتاب "خمتارات من 
امللية  الدكتور �سهيب عامل من اجلامعة  وثائق حكومة بومباي"، وقدم 

االإ�سالمية يف نيودلهي بالهند اأطروحة بعنوان "ترجمة االأعمال االأدبية 
اللغة العربية:  اإىل  الهندية املعنية بتاريخ االإم��ارات الثقايف واالجتماعي 
ال�سالم  عبد  رح��اب  ال��دك��ت��ورة  االأ���س��ت��اذة  و�سلطت  وم�سكالت"،  اإمكانيات 
من ق�سم اللغة االإ�سبانية بكلية االأل�سن يف جامعة عني �سم�س بجمهورية 
بني  النمرود  ل�سخ�سية  التاريخية  "الرمزية  على  ال�سوء  العربية  م�سر 
امل�سرحية االإمارتية "النمرود" لل�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
وامل�سرحية االإ�سبانية "تكرب النمرود" الأنطونيو اإنريكث جومث. وجاءت 
من  احلبيب  حممد  ح��اج  الدكتور  االأ�ستاذ  قدمها  التي  البحثية  الورقة 
مركز البحث العلمي والتقني لتطوير الّلغة العربية يف تلم�سان باجلزائر 
بعنوان "طبونيمية االإمارات العربية املتحدة" ناق�س فيها عبقرية املوقع 
ذلك  اأع��ق��اب  ويف  والثقافية،  التاريخية  وتداعياته  االإم��ارات��ي  اجل��غ��رايف 
اللغة  يف  متخ�س�س  مرتجم  -وه��و  مر�سي  م�سطفى  وليد  االأ�ستاذ  ق��دم 
العربية من جمهورية م�سر العربية- بحثاً بعنوان: "الروؤية االإ�سرائيلية 
"موران زاغا"". واختتم  االإماراتية: درا�سة حتليلية يف مقاالت  للتجربة 
العربية  اللغة  يف  متخ�س�س  مرتجم  العاطي  عبد  اأ�سرف  اأحمد  االأ�ستاذ 
"الرتجمة  بعنوان:  بحث  بتقدمي  اجلل�سة  العربية  م�سر  جمهورية  من 
ال�سمعية الب�سرية ودورها يف تعزيز �سورة االإمارات واإرثها احل�ساري يف 
وثائقية عن  اأف��الم  والع�سرين: مناذج تطبيقية لرتجمة  احل��ادي  القرن 

دولة االإمارات من اللغة العربية اإىل اللغة العربية".
اإدارة  م��ن  ن�سيم  زي��ن��ة  االأ���س��ت��اذة  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة  وب����داأت اجلل�سة 

"مع�سالت  بعنوان:  وك��ان��ت  الوطنية،  واملكتبة  االأر���س��ي��ف  يف  االأر�سيفات 
قدمه  ببحث  الثقافات".  وتباعد  اللغوية  االأنظمة  اختالفات  الرتجمة: 
الدكتور حممد جمال، م�ست�سار الرتجمة العربية من �سيدين يف اأ�سرتاليا 
قدمت  ث��م  الرقمي".  الع�سر  يف  ال��ذك��ي��ة  ال��رتج��م��ة  "�سيا�سات  ب��ع��ن��وان: 
االأ�ستاذة ريني رو�سيني -وتعمل مرتجمة واأمينة حمفوظات يف االأر�سيف 
واحدة:  ي��د  يف  "عاملان  ب��ع��ن��وان:  بحثاً  اإندوني�سيا-  بجمهورية  الوطني 
من  الفرتة  يف  اإندوني�سيا  يف  الهولندية  اال�ستعمارية  الرتجمة  اأن�سطة 
1820اإىل 1825 كما ورد يف االأر�سيفات الوطنية"، ويف اأعقاب ذلك قدم 
الدكتور اإيفان خيمينيز  ويليامز من فنزويال  -ويعمل يف جامعة اأبوجا يف 
نيجرييا- بحثاً بعنوان: "ترجمة ال�سا�سة للمنتجات الفيلمية االإماراتية 
 ،" واالج��ت��م��اع��ي��ة  اللغوية  ال��ف�����س��اءات  ت�سوير  وكيفية  االإجن��ل��ي��زي��ة  اإىل 
هوفويت  فيليك�س  جامعة  -م��ن  كوناتي  �سيندو  اأح��م��دو  ال��دك��ت��ور  وق��دم 
"التحديات  بعنوان:  بحثاً  العاج  �ساحل  ديفوار  بكوت  اأبيدجان  يف  بوانيي 
االإغبو  لغة  امل�ستقة من  االأمثال  ترجمة  )اإع��ادة(  املرتتبة على  واملخاطر 
الفرن�سية  اإىل  االإجنليزية  يتداعى( من  اأت�سيبي )عامل  ت�سينوا  رواي��ة  يف 

واالإ�سبانية".
 واختتم االأ�ستاذ الدكتور باتريك دي مرييف، من ق�سم اللغة االإجنليزية 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة �سمن  بجامعة و���س��ط والي���ة ف��ل��وري��دا يف ال���والي���ات 
ال�سعبية  الف�سائي  البث  "من�سات  بعنوان  بحثاً  اجلل�سة  ه��ذه  فعاليات 

وحتديات الرتجمة الثقافية يف و�سائل االإعالم املرئية وامل�سموعة". 

»GIA املجل�س العاملي للت�ضامح وال�ضالم يوقع مذكرة تفاهم مع موؤ�ض�ضة »املبادرة العاملية
•• ملقة -وام:

للت�سامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  اجل���روان،  حممد  ب��ن  اأح��م��د  معايل  وق��ع 
"GCTP" مبقر معهد االأمم املتحدة للتاأهيل املهني والبحث  وال�سالم 
مملكة  ج��ن��وب  يف  ملقة  مبدينة   "CIFAL-UNITAR" العلمي 
املجل�س  ب��ني  امل�ستقبلي  للتعاون  اإط���ار  لو�سع  تفاهم  م��ذك��رة  اإ���س��ب��ان��ي��ا.. 
 ،2022 ع��ام  اإن�����س��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي   -  "GIA العاملية  "املبادرة  وموؤ�س�سة 
واملعنية بدعم اأهداف منظمة االأمم املتحدة فيما يخ�س التنمية امل�ستدامة 
وال�سالم  والتعاي�س  وامل�����س��اواة  ال��ك��رمي  العي�س  ودع��م  ال�سن  كبار  ورع��اي��ة 
ع��دد من  م��ع  ���س��راك��ات  خ��الل عقد  م��ن  للم�سنني..  املجتمعية  وامل�����س��ارك��ة 
التعليمية  واملراكز  املدين  واملجتمع  الدولية  واملنظمات  املحلية  احلكومات 

واجلامعية والقطاع اخلا�س يف اإ�سبانيا.
لوي�س  معايل   GIA العاملية  امل��ب��ادرة  موؤ�س�سة  جانب  م��ن  امل��ذك��رة  ووق��ع 
�سعادة  من  كل  بح�سور  للموؤ�س�سة  احل��ايل  الرئي�س  �سرييبوغا  غاييغو�س 
خوليو ان��درادمي��دي��ر امل��رك��ز ال���دويل الإع���داد ال��ق��ادة وال��ق��ي��ادات يف ملقة " 
الربملان  ع�سوة  ريينا  ا�سبانيا  وك��ارول��ي��ن��ا   ،  "  CIFAL M?laga
لبنى  و�سعادة   ، "IPTP" وال�سالم  للت�سامح  ال��دويل  اال�سباين والربملان 
مكتب  لدى  املتحدة  العربية  االم��ارات  لدولة  الدائم  املندوب  نائبة  قا�سم 
الدكتور  و�سعادة  �سوي�سرا،  يف  االأخ��رى  الدولية  واملنظمات  املتحدة  االأمم 
عبد العزيز اأحمد �سرحان امل�ست�سار اخلا�س لالأمني العام لرابطة العامل 
االإ�سالمي ومدير مكتب الرابطة باإيطاليا، اإىل جانب عدد من امل�ست�سارين 

وامل�سوؤولني مبجل�س بلدية ملقة.
املذكرة  ه��ذه  يف  ج��اء  م��ا  على  �سرييبوغا  غاييغو�س  لوي�س  معايل  واأث��ن��ى 
واأجهزته  وال�سالم  للت�سامح  العاملي  املجل�س  مع  للتعاون  اأ�س�س  و�سع  من 
املختلفة، م�سيدا يف الوقت ذاته بجهود املجل�س احلثيثة يف دعم قيم وثقافة 
ال�سالم والتعاي�س والت�سامح يف خمتلف دول العامل من خالل الدبلوما�سية 
خمتلف  مع  �سراكات  وبناء  ال��دويل،  والتعاون  الربملاين  والعمل  واحل��وار 
املراكز التعليمية واجلامعية على م�ستوى العامل، اإىل جانب توقيع املجل�س 
الدولية  واملنظمات  ال��ن��واب،  جمال�س  من  كبري  ع��دد  مع  تعاون  اتفاقيات 
واملجتمع املدين واجلامعات واملراكز البحثية والتعليمية البارزة يف الكثري 

التعاي�س  ثقافة  لتعزيز  الرامية  اأه��داف��ه  دع��م  اأج��ل  من  ال��ع��امل،  دول  من 
ال�سلمي والت�سامح وال�سالم ودعم التنمية امل�ستدامة واملراأة وامل�ساواة.

واأجهزته  وال�سالم  للت�سامح  العاملي  املجل�س  اأن  اجل���روان  اأك��د  جانبه  من 
الربملانات  قوية مع خمتلف  �سراكات  على عقد  العمل  يوا�سلون  املختلفة 
الدولية والتابعة لالأمم  املنظمات  العامل، كذلك مع  املحلية يف �ستى دول 
املتحدة واملجتمع املدين، وذلك لتحقيق االأهداف الرئي�سية للمجل�س من 

دعم ثقافة الت�سامح وال�سالم حول العامل.
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جائزة ال�ضارقة للّتمّيز الرّتبوّي تعّرف بفئاتها لدعم الّتعليم والحتفاء باملتميزين 
•• ال�سارقة –الفجر:

للّتعليم  ال�سارقة  ملجل�س  الّتابعة  الرّتبوّي  للّتمّيز  ال�سارقة  اأكدت جائزة 
الثامنة  ل��دورت��ه��ا  اإط��الق��ه��ا  اأع��م��ال��ه��ا يف ظ���ّل  مل��وا���س��ل��ة  �سعيها احل��ث��ي��ث 
والع�سرين ، والتي انطلقت يف اخلام�س ع�سر من �سهر اإبريل املا�سي لتعرّب 
عن عزمها االأكيد يف موا�سلة ت�سجيع املبدعني وفق روؤية وا�سرتاتيجّية 

جمل�س ال�سارقة للّتعليم .
وتعمل اجلائزة من خالل حتولها الّنوعي اإىل موا�سلة م�ساعيها اجلادة 
ل��الإع��الء م��ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��وّي��ة ال��ت��ي ت��ت��واك��ب م��ع ت��ط��وي��ر منظومة 
الّتعليم  اأج��ل �سمان ج��ودة  العمل من  ب��االأداء بهدف  الّتعليم واالرت��ق��اء 

كاإحدى الغايات التي ت�سعى اإليها،  ف�ساًل عن تعزيز ال�ّسمعة االأكادميّية 
للموؤ�س�سات الّتعليمّية احلكومّية واخلا�سة .

وعرفت اجلائزة بفئاتها اجلديدة والتي تتوزع يف ثالث م�سارات تتكاتف 
واأفراد  الّتعليم  بني  املن�سودة  ال�سراكة  وعك�س   ، املجتمع  رق��ي  اأج��ل  من 
املجتمع وموؤ�س�ساته خللق  التكامل الوطني،  ومتكني املهتمني بالعملية 

التعليمية من الّنجاح والّتطور يف كافة املجاالت .
وت�سمل م�سارات اجلائزة عدد من الفئات موزعة كالتايل:   فئة االأفراد 
املتميزين وت�سم  : فئة الطالب املتمّيز،  فئة املعلم املتمّيز،  فئة القائد 
االأمر  ويل  وفئة   ، املتمّيزة  ال��ّداع��م��ة  الوظائف  فئة  املتمّيز،   ال��رتب��وي 

املتمّيز .

فيما ي�سم م�سار فئة املوؤ�س�سات املتميزة كّل من:  فئة احل�سانات املتمّيزة 
،وفئة املدر�سة املتمّيزة، و فئة املوؤ�س�سات وال�سراكات الداعمة للتعليم .

اأما امل�سار الثالث في�سم فئة فرق العمل املتميزة وت�سمل كال من:  فئة 
فرق  وفئة  املتمّيز،  الطلبة  وفئة جمل�س  املتمّيزة،  املوؤ�س�سية  العمل  فرق 

العمل امل�سرتكة ،وفئة جمل�س اأولياء االأمور املتمّيز.
واأ�سارت علياء احلو�سني مديرة جائزة ال�سارقة للّتمّيز الرّتبوّي  اإىل اأّن 
اجلائزة يف دورتها الثامنة والع�سرين ٌتطلق فئاتها يف عدد من امل�سارات 
التي مل تغفل كافة الفئات ذات ال�سلة بالعملية التعليمية والعمل على 
ت�سجيعها واإثابتها �سمن روؤية جديدة ت�سكل ركيزة عمل جمل�س ال�سارقة 

للتعليم خالل 

رئي�س  الكعبي  م�سبح  �سعيد  الدكتور  �سعادة  متابعة  وفق  الفرتةاملقبلة 
جمل�س ال�سارقة للتعليم ومتابعة �سعادة حممد اأحمد املال االأمني العام 

للمجل�س .
مبا  جميعها  الفئات   معايري  تطوير  على  عملت  اجلائزة  اأّن  واأو�سحت 
االبتكار  دع��م  اجل��ائ��زة يف  ،  وط��م��وح  دولتنا  الّتعليم يف  وت��ط��ّور  ي��واك��ب 
واالإب��داع مع املحافظة على االأ�سالة والعراقة ؛ لذا كان من بني جديد 

اجلائزة اإطالق جائزة اجلوهرة وفق معايري  ا�ستثنائية يف  كّل عام .
ونوهت احلو�سني اإىل اأّن ما مييز دورة هذا العام جلائزة ال�سارقة للّتمّيز 
الرّتبوّي اإطالق امل�سل�سل الكرتويّن اجلديد  اأبطال الّتميز والذي ي�سلط 

ال�سوء على مفهوم الّتميز باأ�سلوٍب ت�سويقّي و مو�سوعات متنّوعة .

�ضلطان القا�ضمي يلتقي مدراء حترير املجالت ال�ضادرة عن دائرة الثقافة بال�ضارقة

ويل عهد ال�ضارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• ال�سارقة-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
يتعلق  فيما  اجل��ه��ود  وتكامل  ت�سافر  اأهمية  على  ال�سارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
بالن�سر الثقايف واالإعالم املتخ�س�س فيه، وو�سع اخلطط الالزمة مما ي�سهم 
من  لالإمارة  حتقق  ما  على  واحلفاظ  الثقافية،  ال�سارقة  ر�سالة  حتقيق  يف 
اإجنازات نوعية متميزة يف خمتلف �سروب املعرفة االإن�سانية، ومن التاأ�سي�س 
الداعم عرب املوؤ�س�سات والهيئات القائمة على اأمر الثقافة واأهلها، وتعريف 

االأجيال اجلديدة بها، وتوثيق التجارب الثقافية ون�سرها.
جاء ذلك خالل لقاء �سموه، �سباح اأم�س الثالثاء، مبديري حترير املجالت 
دارة  وذل��ك يف  ال�سارقة،  الثقافة يف  دائ��رة  التي ت�سدرها  واالأدب��ي��ة  الثقافية 

الدكتور �سلطان القا�سمي.
الثقافة  دائ��رة  تقدمه  باحل�سور، م�سيداً مبا  اللقاء  بداية  �سموه يف  ورحب 
من جهود متوا�سلة يف جمال الن�سر الثقايف، ومبا تطرحه املجالت املتنوعة 
يف خمتلف احلقول من مواٍد واأفكاٍر م�ستنرية، وم�ساهمتها الكبرية يف دعم 
م�سرية الثقافة باالإمارة، موجهاً �سموه بالعمل على املزيد من التطوير عرب 

تفعيل اخلطط امل�ستقبلية ملا فيه من فائدة للقارئ واملتابع.
وا�ستعر�س �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة جتربة االإم��ارة الرائدة يف جمال 
الثقافة عرب �سنوات طويلة، م�ستذكراً �سموه املراحل املختلفة التي مرت بها، 
خا�سة على �سعيد االإ�سدارات الثقافية، وحر�س �سموه على اأن تكون الثقافة 
االإمارة  يف  الثقايف  العمل  تطور  �سموه  متناواًل  االإن�����س��ان،  بناء  مرتكز  ه��ي 
العربية  العوا�سم  خمتلف  يف  خارجها  امتد  وال��ذي  امل�ستويات،  كافة  على 

االأداء  جتويد  يحّتم  مما  واالأدب،  وامل�سرح  ال�سعر  يف  املتنوعة  امللتقيات  عرب 
واالرتقاء به ب�سورة م�ستمرة.

وتناول اللقاء اأهمية جتربة املجالت املتخ�س�سة التي ت�سدرها وت�سرف عليها 
دائرة الثقافة بال�سارقة يف املجاالت واحلقول الثقافية، وهي جملة امل�سرح، 
وال�سارقة الثقافية، واحلرية من ال�سارقة، وال�سرقية، والو�سطى، والرافد، 
وما تعمل عليه من متابعة لل�ساأن الثقايف يف جمال امل�سرح وال�سعر واالأدب 
اإىل جانب االهتمام  داخل وخارج الدولة، وتوثيق لكل االأخبار والفعاليات، 

باحلوا�سر وال�سخ�سيات الفاعلة الثقافية حملياً وعربياً وعاملياً.
موا�سلة  ���س��رورة  اإىل  اللقاء  خ��الل  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��ار 
الثقايف،  االإع��الم��ي  العمل  جم��ال  يف  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  العمل  تطوير 
للكتابة  ال�سباب  من  املوهوبة  ال�سابة  االأق��الم  من  املزيد  بجذب  واالهتمام 

ون�سر  الثقافة،  �سنوف  من  وغريها  والق�سة  وال��رواي��ة  وال�سعر  امل�سرح  يف 
اإىل جانب  ال�سوء على جتاربهم  وت�سليط  وت�سجيعهم،  ودعمهم  اإبداعاتهم 
توفري الفر�سة للمبدعني من خمتلف املناطق، وت�سجيعهم وتوجيههم مبا 

يعمل على تطوير جتربتهم و�سقلها.
واأحمد  الثقافة،  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  .. عبد اهلل بن حممد  اللقاء  ح�سر 
بورحيمة مدير حترير جملة "امل�سرح"، وبطي املظلوم مدير جمل�س احلرية 
االأدبي، وحممد الربيكي مدير حترير جملة "القوايف"، ونواف يون�س مدير 
حترير جملة "ال�سارقة الثقافية"، والدكتور عمر عبد العزيز وعبد الفتاح 
�سكرتري  ال�سميع  عبد  وحممد  "الرافد"،  جملة  حترير  هيئة  من  �سربي 
م��دي��ر حترير  ���س��امل  ول��د  ال�سارقة"، وحم��م��د  م��ن  "احلرية  حت��ري��ر جملة 

جملتي "الو�سطى" و"ال�سرقية".

•• ال�سارقة-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي �سباح اأم�س الثالثاء وبح�سور �سمو 
نائب  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ 
رئي�س املجل�س التنفيذي و�سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي 
الذي  املجل�س  اجتماع  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  نائب  ال�سارقة  نائب حاكم 

عقد يف مكتب �سمو احلاكم.
ناق�س االجتماع العديد من املو�سوعات الهامة املعنية ب�سري العمل احلكومي، 

تطوير  خطط  وو�سع  احلكومية،  والهيئات  الدوائر  لكافة  االأداء  ومتابعة 
القطاعات احليوية يف االإمارة.

املجل�س  ق��رار  بتعديل  م   2022 ل�سنة  رق��م /12/  القرار  املجل�س  واأ���س��در 
التنفيذي رقم /8/ ل�سنة 2018 م ب�ساأن نظام تقييم االأداء ملوظفي حكومة 
اآلية تظلم املوظف من نتيجة  ال�سارقة، ونظمت املواد امل�ستحدثة يف القرار 
تقييم االأداء عرب جلان التظلم يف اجلهات احلكومية، واآلية تقييم موظفي 

احلكومة خالل فرتة االن�سمام اإىل اخلدمة الوطنية.
واعتمد املجل�س مذكرة اال�ستئذان الت�سريعي ب�ساأن تعديل القانون رقم /7/ 
ل�سنة 2015 م ب�ساأن تنظيم جمل�س ال�سارقة للتعليم، وذلك بهدف تطوير 

الت�سريعات القانونية ومواكبة التطور الكبري يف قطاع التعليم.
للعام  االجتماعية  اخلدمات  لدائرة  ال�سنوي  التقرير  على  املجل�س  واطلع 
قدمتها  التي  واخلدمات  االجن��ازات  خمتلف  التقرير  وتناول  م،   2021
الدائرة ملختلف الفئات امل�ستهدفة حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من امل�ساعدات 
 406 قيمتها  بلغت  م�����س��اع��دات  الإج��م��ايل  م�ستفيد   9661 االجتماعية 

ماليني درهم.
االإيواء  دور  يف  املقيمني  عدد  بلغ  االجتماعية  واحلماية  الرعاية  قطاع  ويف 
عاجل  وغري  عاجال  بالغا   2929 مع  التعامل  ومت  العام،  طوال   194
لفاقدي الرعاية االجتماعية، كما قدمت الدائرة خدمات متنوعة ل� 4387 

من كبار ال�سن وذوي االإعاقة.
نفذت  حيث  للدائرة  والتثقيفية  االجتماعية  الربامج  التقرير  ت�سمن  كما 
برامج  اإىل  اإ�سافة  األف م�سارك،   144 ا�ستهدف  تثقيفيا  برناجما   4295
متطوعو  وحقق  امل�ستفيدة،  واالأ���س��ر  ل��الأف��راد  االجتماعي  والتمكني  الدعم 
األفا   265 ل��ل��دائ��رة  التابع  التطوعي  للعمل  ال�سارقة  م��رك��ز  ومتطوعات 

و544 �ساعة تطوعية يف خدمة املجتمع.
و�سمل التقرير جهود الدائرة يف التحول الرقمي وتنفيذ الربط االإلكرتوين 
واملوظفني  املخت�سني  وتاأهيل  تدريب  وخدمات  العالقة،  ذات  اجلهات  مع 

املعنيني بالعمل االجتماعي، والتفتي�س الرقابي على الرتاخي�س املهنية.

جلنة املرافق العامة باملجل�س ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة تطلع على اخلطط الأمنية ال�ضاملة للقيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة 
•• ال�سارقة –الفجر:

االإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  اطلعت 
واالأوق���������اف وال���ب���ل���دي���ات واالأم�����ن 
املجل�س  يف  ال����ع����ام����ة  وامل������راف������ق 
ال�سارقة  الإم��������ارة  اال����س���ت�������س���اري 
ال�ساملة   االأم��ن��ي��ة  اخل��ط��ط  ع��ل��ى 
وا���س��ت��ج��اب��ت��ه��ا ل���ك���اف���ة االأح�������داث 
اإمارة  م��دن  الحتياجات  وتلبيتها 
ال�����س��ارق��ة وم��ن��اط��ق��ه��ا ف�����س��ال عن 
اخلدمات ال�سرطية املقدمة وتعزيز 

زمن اال�ستجابة للبالغات.
جاء ذلك خالل زيارة اللجنة ملقر 
القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة يف 
�سمن  وذل���ك  الرحمانية  منطقة 
العادي  االن��ع��ق��اد  ل����دور  اأع��م��ال��ه��ا 
الت�سريعي  ال��ف�����س��ل  م���ن  ال��ث��ال��ث 
يف  اال�ست�ساري  للمجل�س  العا�سر 
املقبلة  للجل�سة  حت�سريها  اإط���ار 

واملخ�س�سة ملناق�سة القيادة .
�سعادة  اللجنة  من  الزيارة  ح�سر   
رئي�س  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ع���و����س  ع��ب��ي��د 
�سعادة  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�����س��اء  ال��ل��ج��ن��ة 
و�سعادة  النقبي  علي  را�سد  اأحمد 
علي �سيف الندا�س و�سعادة عبداهلل 
عبداهلل  و���س��ع��ادة  مو�سى  اإب��راه��ي��م 
و�سعادة عو�س  الكتبي  اخلا�سوين 

م���ن خدمات  واأ�����س����اد مب���ا حت��ق��ق 
االأمني  االأداء  م�����س��ت��وى  ع��ك�����س��ت 
العامة  للقيادة  وال��ف��اع��ل  املتطور 
ل�سرطة ال�سارقة. بعدها قام القائد 
با�سطحاب  ال�سباط  وكبار  العام 
االطالع  �سملت  ج��ول��ة  يف  اللجنة 
على املبنى اجلديد للقيادة العامة 
والتعرف  املختلفة  اإداراتها  وتفقد 
بعدها  ال��ع��ام.  االأداء  طبيعة  على 
وخ���الل االج��ت��م��اع ق��دم��ت القيادة 
عر�سا  ال�����س��ارق��ة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
املجل�س  من  اللجنة  اأع�ساء  اطلع 
اال���س��ت�����س��اري ع��ل��ى ك��اف��ة  اجلهود 

بداية  االخ��ت�����س��ا���س. يف  و���س��ب��اط 
االجتماع اأبدى اللواء �سيف الزري 
ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ال�سام�سي 
املجل�س  باأع�ساء  ترحيبه  ال�سارقة 
م�سيدا  العامة  امل��راف��ق  جلنة  م��ن 
كل  وم��ع  ال��دائ��م  املجل�س  باهتمام 
القيادة  ب��اأع��م��ال  ت�سريعي  ف�����س��ل 
بعد  ال�سيما  دعمها  على  وال��ع��م��ل 
اإق��رار القوانني الثالثة يف الدورة 
القيادة  اأن  واأك��د  لل�سرطة  املا�سية 
العامة ي�سعدها التواجد حتت قبة 
املجل�س  مع  االآراء  لتبادل  املجل�س 
اأراء  اال���س��ت�����س��اري واالط����الع ع��ل��ى 

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
العهد نائب احلاكم رئي�س املجل�س 

التنفيذي الإمارة ال�سارقة .
االجتماع  خ�����الل  ال���ت���ط���رق  ومت 
امل��ح��اور واملقرتحات  اإىل ع��دد م��ن 
اللجنة والتي  اأع�ساء  التي قدمها 
عربت عن راأي املجتمع يف عدد من 
تقدمها  التي  واخلدمات  الق�سايا 
القيادة والتو�سع يف اإن�ساء الفروع.

ب�����دوره ق���دم ال��ق��ائ��د ال���ع���ام وكبار 
ال�����س��ب��اط ���س��رح��اً واف���ي���اً ع���ن دور 
م�سرية  تعزيز  يف  العامة  ال��ق��ي��ادة 

الدكتور  و�سعادة  الطنيجي   را�سد 
�ساهني املازمي ع�سو املجل�س ومن 
اآمنه  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة 
اجلل�سات  �سوؤون  م�سوؤول  با�سليب 
ال�سيوي  اإ����س���الم  و  ال�����س��ر  اأم��ي��ن��ة 

اخلبري االإعالمي واأمني ال�سر.
كال  اللجنة  اأع�ساء  ا�ستقبل  فيما 
م���ن ���س��ع��ادة ال���ل���واء ���س��ي��ف ال����زري 
ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ال�سام�سي 
���س��ع��ادة العميد  ي��راف��ق��ه  ال�����س��ارق��ة 
ع���ب���داهلل م���ب���ارك ب���ن ع��ام��ر نائب 
ال�سباط  وك����ب����ار  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د 
االإدارات  و  ال��ع��ام��ون  امل�����دراء  م��ن 

العامة  ال����ق����ي����ادة  ب���ذل���ت���ه���ا  ال���ت���ي 
ل�سرطة ال�سارقة يف كافة املجاالت 
من  نالته  وما  اأعمالها  وموؤ�سرات 
املا�سيني  ال���ع���ام���ني  خ����الل  مت��ي��ز 
خمتلف  يف  ال��ت��ح�����س��ني  وف����ر�����س 
العمل  فرق  اأداء  بجانب  خدماتها 
املختلفة والتي �ساعدت على جناح 
االأمن  لب�سط  امل��ر���س��وم��ة  اخل��ط��ة 
واالأم����ان وتعزيز ج���ودة احل��ي��اة يف 
بتوجيهات  عمال  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 

العمل  يخ�س  م��ا  ك��ل  يف  املجتمع 
ال�سرطي يف اإمارة ال�سارقة.

���س��ع��ادة عبيد عو�س  اأ���س��ار  ب����دوره 
املرافق  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
القيادة  اأع��م��ال  اأهمية  اإىل  العامة 
العامة وحر�س املجل�س اال�ست�ساري 
على االطالع على اأدوارها والعمل 
ع��ل��ى دع��م��ه��ا ك��ون��ه��ا ت��ع��ن��ى بكافة 
اخل��ط��ط االأم��ن��ي��ة.  ون��ق��ل حتيات 
الإمارة  اال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س 
ميحد  ع���ل���ي  �����س����ع����ادة  ال���������س����ارق����ة 
ال�سويدي ونائب الرئي�س واالأمني 
والع�سوات  االأع�ساء  وكافة  العام 

لكافة  ا�ستجابتها  و�سرعة  التنمية 
االأمن  ن�سر  يف  ودوره����ا  االأح�����داث 
واالأمان وجهودها يف جعل الطرق 
اأك���رث اأم��ان��اً وم��ا ت��ت��واله م��ن اأدوار 
يف  واجلاهزية  اال�ستعداد  ل�سمان 
مواجهة االأحداث وما تر�سخه من 
املتعاملني  ا�سعاد  تعزيز  يف  توجه 
و�سمان  امل����ق����دم����ة  ب����اخل����دم����ات 
ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل���دم���ات االإداري�����ة 
والكفاءة  اجل������ودة  م��ع��اي��ري  وف����ق 
وال�سفافية بجانب ت�سليط ال�سوء 
ثقافة  ن�������س���ر  يف  ج���ه���وده���ا  ع���ل���ى 

االبتكار يف بيئة العمل املوؤ�س�سي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اإ�سافة  العليا  التقنية  كليات  حققت 
ل���ر����س���ي���ده���ا على  ن���وع���ي���ة ج�����دي�����دة 
ال�����س��ع��ي��د ال���ع���امل���ي ب��ح�����س��ول��ه��ا على 
كيو  موؤ�س�سة  م��ن  جن���وم   5 ت�سنيف 
" العاملية   QS Stars" �ستارز  اإ���س 
ك������اأول   2022 ل����ع����ام  ل���ل���ج���ام���ع���ات 
ال���ع���امل حت�سل  ت��ع��ل��ي��م يف  م��وؤ���س�����س��ة 
على هذا الت�سنيف على م�ستوى فئة 
اىل  باالإ�سافة  البيئية"  "اال�ستدامة 
ت�سنيف خم�س جنوم عن فئة "التعلم 

عن ُبعد".
عامليا  ت�سنيف  ن��ظ��ام   QS وي��ع��ت��رب 
للموؤ�س�سات  مف�سال  تقييما  ي��وف��ر 
لتمكني  ال����ع����امل  ح�����ول  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الت�سجيل  يف  ال����راغ����ب����ني  ال���ط���ل���ب���ة 
م�����ن حت�����دي�����د اأف���������س����ل اجل����ام����ع����ات 
ت�سمل  حمددة  ملعايري  وفقاً  للدرا�سة 
ق����وة ال����ربام����ج االأك����ادمي����ي����ة وج����ودة 
اخلريجني  ت��وظ��ي��ف  ون�سبة  امل��راف��ق 
وال�سمولية  املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
والبيئة واال�ستدامة واالإدارة واأ�سيف 
اجلامعات  ت�سنيف  اجلائجة  بعد  له 

على م�ستوى "التعلم عن ُبعد".
وتقدمت كليات التقنية العليا بطلب 
احل�سول على تقييم "كيو اإ�س �ستارز" 
عن فئتي "اال�ستدامة" و"التعلم عن 
بعد" وح�سلت على تقييم 5 جنوم يف 

كال الفئتني.
الت�سنيف خم�س  �سهادات  ت�سليم  ومت 
اأقيم  حفل  يف  للكليات  العاملية  جن��وم 
مبقرها بدبي للطالب بح�سور �سعادة 
ال�سام�سي  عبداللطيف  الربوفي�سور 
العليا  التقنية  كليات  جممع  م��دي��ر 
اآ���س��وي��ن ف��رن��ان��دي��ز املدير  وال��دك��ت��ور 
 QS STARS ملوؤ�س�سة  االأقليمي 
واأفريقيا  االأو�سط  ال�سرق  يف  العاملية 
الهيئتني  من  واأع�ساء  اآ�سيا  وجنوب 

االإدارية والتدري�سية.
فرنانديز  اآ���س��وي��ن  ال��دك��ت��ور  واأ����س���اد 
 QS Stars املدير االإقليمي ملوؤ�س�سة
العاملية باالإجناز النوعي العاملي الذي 
حققته كليات التقنية العليا على حيث 
ناف�ست الكليات على م�ستوى 4 اآالف 
مت  العامل  حول  عايل  تعليم  موؤ�س�سة 
 QS ت��ق��ي��ي��م��ه��ا م���ن ق��ب��ل م��وؤ���س�����س��ة
عن  الكليات  ونالت  العاملية   Stars
جدارة ت�سنيف خم�س جنوم عن فئة 
اال�ستدامة كاأول موؤ�س�سة حت�سل على 
العاملي  امل�ستوى  على  الت�سنيف  ه��ذا 
خم�سة  على  ح�سولها  اىل  باالإ�سافة 
جنوم عن فئة "التعلم عن ُبعد" التي 
اأ�سيفت للتقييم عقب اجلائحة مهنئاً 
دولة االإمارات على هذا التميز العاملي 

ملوؤ�س�ساتها التعليمية.
 QS م��وؤ���س�����س��ة  ت����اري����خ  واأ������س�����ار اىل 
تقييم  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة   Stars

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  وت�سنيف 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل واأه��م��ي��ة هذا 
ال��ت�����س��ن��ي��ف يف ت��ع��زي��ز ���س��م��ع��ة وري����ادة 
وتاأكيد  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ات 
ح�������س���وره���ا وج��������ودة ت��ع��ل��ي��م��ه��ا وفق 
م��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة م��ت��م��ن��ي��اً امل���زي���د من 

التميز لكليات التقنية.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���س��اد ال��ربوف��ي�����س��ور عبد 
اللطيف ال�سام�سي مدير جممع كليات 
الرائد من  بالت�سنيف  العليا  التقنية 
فئة  م��ن  العاملية   QS Stars قبل 
كليات  عليه  ح�سلت  ال��ذي  جن��وم   5
اال�ستدامة  ف��ئ��ة  ع��ن  العليا  التقنية 
عايل  تعليم  موؤ�س�سة  ك���اأول  البيئية 
التعلم  فئة  وع��ن  عليه  حت�سل  عامليا 
عن بعد مبا ميثل تاأكيداً جديداً على 
اأن  اىل  م�����س��رياً  ع��امل��ي��اً  الكليات  ري���ادة 
ا�سرتاتيجية  بف�سل  حتقق  ذل��ك  ك��ل 
الكليات التي تلتزم باالأجندة الوطنية 
مبوؤ�س�سات  للو�سول  الرامية  للدولة 
التعليم اىل اأعلى م�ستويات التناف�سية 

والريادة العاملية.
على  ال��ك��ل��ي��ات  ح�����س��ول  اأن  واأ�����س����اف 
�سمعتها  يعزز  العاملي  الت�سنيف  ه��ذا 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
العايل اقليمياً وعاملياً ويفتح جماالت 
والتبادل  االأك���ادمي���ي  للتعاون  اأو���س��ع 
على م�ستوى الطالب واأع�ساء الهيئة 

التدري�سية.

اأن احل�سول على خم�س جنوم  وذك��ر 
ب�سكل  البيئية  اال���س��ت��دام��ة  ف��ئ��ة  ع��ن 
الكليات  ج��ه��ود  ن��ت��ائ��ج  يعك�س  خ��ا���س 
البيئية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  يف 
امل�ستدام  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
واالب���ت���ك���ار وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف جمال 
احلياة  وج���ودة  وال�سحة  اال�ستدامة 
واالقت�سادية  االجتماعية  واجلوانب 
ف��اال���س��ت��دام��ة مت��ث��ل اأح����د االأه�����داف 
لدولة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واالأول����وي����ات 
االم������������ارات ح���ي���ث ت����رك����ز االأج�����ن�����دة 
الهواء  ج��ودة  على   2030 الوطنية 
وموارد املياه والبنية التحتية للطاقة 
االأخ�سر  ال��ن��م��و  وخ���ط���ط  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
للتغري  ال���وط���ن���ي���ة  اخل���ط���ة  وحت������دد 
اإط����اراً   "2050-2017" امل��ن��اخ��ي 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 
وك���ل���ي���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ت��ت��م��ا���س��ى م���ع كل 
وقعت  وق��د  الوطنية  التوجهات  ه��ذه 
تعهدا   2020 �سبتمرب  يف  الكليات 
للو�سول لل�سفر الكربوين يف 2030 
خطط  و���س��ع��ت   2020 اأك��ت��وب��ر  ويف 
العمل  وب���داأت  ال��ه��دف  ذل��ك  لتحقيق 
لتحييد  ل��ل��و���س��ول  فعليا  ذل���ك  ع��ل��ى 
احلراراي  االحتبا�س  غازات  انبعاثات 
بحلول 2030 والكليات اليوم لديها 
التزام كامل بهذا املجال لدعم جهود 

الت�سدي لتحدي التغري املناخي.
اإ�سافة اىل العديد من امل�ساريع التي 

اال�ستدامة  لتعزيز  الكليات  نفذتها 
اأف�سل  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد  اخل�������س���راء 
املتطورة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��م��ار���س��ات 
مما حقق كفاءة يف ا�ستهالك الطاقة 
الطاقة  ا���س��ت��ه��الك  وق��ل��ل  واإدارت����ه����ا 
ا�ستهالك  م���ن  وخ��ّف�����س  وال���ك���رب���ون 
انعك�ست  وامل���ي���اه���وال���ت���ي  ال���ك���ه���رب���اء 
انبعاثات  م���ن  احل����د  ع��ل��ى  ب����دوره����ا 
الغازات الدفيئة والب�سمة الكربونية 
اجلانب  على  الرتكيز  اىل  باالإ�سافة 
تنفيذ  التوعوي من خالل  التدريبي 
اأع�ساء  ا���س��ت��ه��دف��ت  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال��ت��دري�����س��ي��ة واالإداري���������ة 
اأكادميية  م�����س��اق��ات  ت��ق��دمي  وك��ذل��ك 
تتعلق باال�ستدامة والتي ا�ستفاد منها 

اآالف الطلبة.
اأي�ساً  ال�سام�سي  الربوفي�سور  واأ���س��ار 
خم�سة  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ات  ح�����س��ول  اىل 
والتي  ُبعد  التعلم عن  جنوم عن فئة 
للكليات  الناجح  التحول  نتيجة  جاء 
خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ن��ح��و التعلم 
ُب��ع��د وم��ن ث��م اإدم����اج التعلم عن  ع��ن 
منوذج  يف  احل�����س��وري  والتعليم  ُب��ع��د 
التعليم  ي���دع���م  "هجني"  ت��ع��ل��ي��م��ي 
الكليات  ب��ه  تتميز  ال���ذي  التطبيقي 
وت���رك���ي���زه���ا ع���ل���ى االب����ت����ك����ار وري������ادة 
وفق  النموذج  ذلك  وتطبيق  االأعمال 
احلديثة  والتقنيات  املمار�سات  اأح��د 
وال��������ذي ح���ظ���ي ب���ج���وائ���ز واإ������س�����ادات 

حملية وعاملية واليوم يتوج ذلك بهذا 
الت�سنيف العاملي.

وذكر اأن الكليات اليوم تقدم ممار�سات 
ومناذج رائدة ميكن اأن يحتذى بها يف 
خالل  من  اأخ��رى  تعليمية  موؤ�س�سات 
ما تقدمه من جتارب ومبادرات وروؤى 
ت�سورها  واآخرها  للتعليم  م�ستقبلية 
حول احلرم "هايرب هجني" الذي يعد 
روؤية متطورة للنموذج الهجني حيث 
احل�سوري  ال��ت��ع��ل��ي��م  ث��الث��ي��ة  ي��ج��م��ع 
الرفاهية  ثقافة  و  ُبعد  ع��ن  والتعلم 
يف بيئة التعليم لتعزيز جذب الطلبة 
ل��ل��ح��رم اجلامعي  ال���ي���وم  ج��ي��ل  م���ن 
وحتويل  التعليمية  حياتهم  وج���ودة 
متكاملة  بيئة  اىل  اجل��ام��ع��ي  احل���رم 
ت�ستويف كافة متطلبات ال�سباب اليوم 
من تعليم وممار�سة واأن�سطة وترفيه 
التعليم  يجعل  مما  للمواهب  وك�سف 
التناف�سية بني  متعة حقيقية ويدعم 
اأن تقييم  التعليمية. يذكر  املوؤ�س�سات 
 QS Stars اال�ستدامة البيئية وفق
يركز على مدى التزام واهتمام كليات 

ال�سيا�سات  بتطوير  العليا  التقنية 
وتقليل  البيئية  لال�ستدامة  الداعمة 
خلطة  طبقاً  الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات 
وا�ستهالك   2030 امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل 
ال��ط��اق��ة وك���ذل���ك م���ن خ���الل توفري 
ب����رام����ج ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���وع���ي���ة ودع����م 
الطاقة  العلمية يف جماالت  البحوث 
كليات  وت���ع���د  وامل���ت���ج���ددة.  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
تعليم  موؤ�س�سة  اأول  العليا  التقنية 
عايل يف العامل حت�سل على تقييم 5 
جنوم �سمن ت�سنيف "كيو اإ�س �ستارز" 
االأ�ستدامة  فئة  يف  للجامعات  العاملي 
فئة  تقييم  معايري  و�سملت  البيئية. 
وعمليات  ���س��ي��ا���س��ات  ال��ب��ي��ئ��ي  االأث������ر 
اال�ستدامة والبحث والتعليم واأن�سطة 

االرتقاء بالوعي البيئي.
كما جاء تقييم خم�س جنوم عن فئة 
على  لريكز  بعد"  عن  التعلم  "بيئة 
االإلكرتونية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��وف��ر  م���دى 
املتطورة واملوارد الب�سربة املدربة على 
وتوظيفها  التقنيات  ه��ذه  ا�ستخدام 
الطلبة  وت���ف���اع���ل  م�����س��ارك��ة  ل����زي����ادة 

م���ع اأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة يف 
جميع  ب��ه��ا  ت��ت��وف��ر  ف��ع��ال��ة  تعلم  بيئة 
واالأن�سطة  ال���ط���الب���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
ل���دع���م عملية  واال���س��ف��ي��ة  ال�����س��ف��ي��ة 
الو�سول  اإت����اح����ة  وك����ذل����ك  ال��ت��ع��ل��م 
وخدمات  املكتبة  ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  اإىل 
املهنيني  وامل��ر���س��دي��ن  املهنية  امل��راك��ز 
واال�ستعانة مب�سادر التعلم اخلارجية 
بدورها  والتي  االإن��رتن��ت.  �سبكة  عرب 
العليا  التقنية  كليات  جاهزية  تدعم 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ع��ل��ي  وق��درت��ه��ا 

ومواجهة كافة التحديات املحتملة.
ُبعد  عن  التعلم  فئة  تقييم  ومعايري 
واأع�ساء  ال��ط��ل��ب��ة  :م�����س��ارك��ة  �سملت 
الطلبة  وت���ف���اع���ل  ال���ت���دري�������س  ه��ي��ئ��ة 
واخلدمات الطالبية والتكنولوجيا و 
خارجية  تعليمية  مب�سادر  اال�ستعانة 
م��ن حيث  والتطبيق  االإن��رتن��ت  ع��رب 
ون�سبة  امل�سجلني  الطلبة  ع��دد  ن�سبة 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  واأع�������س���اء  ال��ط��ل��ب��ة 
واالل����ت����زام ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م ع���ن بعد 

و�سجل االإجناز.

•• دبي-وام:

املقبل  اجل��م��ع��ة  ي���وم  دب���ي  ت�ست�سيف 
موؤمتر االإمارات الثامن ع�سر للعناية 
العاملي  االحت�����اد  وم���وؤمت���ر  احل���رج���ة 
ال�سابع  احل��رج��ة  ال��ع��ن��اي��ة  مل��م��ر���س��ي 
ع�سر اللذان �سيقامان برعاية جائزة 
ال��ط��ب��ي��ة يف فندق  ل��ل��ع��ل��وم  ح���م���دان 

"انرتكونتننتال في�ستيفال �سيتي".
ي�سارك  ال�������ذي   - احل�������دث  ي�����س��ل��ط 
الطبية  ال����ك����وادر  م���ن   1500 ف��ي��ه 
وال���ت���م���ري�������س���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة من 
ال�سوء  ال���ع���امل..  ح���ول  دول����ة   31
امل�ستخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  ع��ل��ى 

يف ال��ت��ن��ف�����س اال���س��ط��ن��اع��ي ال��ت��ي مت 
"كوفيد-  جائحة  م��ن  ا�ستخال�سها 
19" وعالقتها بطب العناية املركزة 

واحلرجة.
وقال الدكتور ح�سني نا�سر اآل رحمة 
ا���س��ت�����س��اري ورئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ات طب 
العربي  الوطن  يف  احلرجة  الرعاية 
اإىل  اإن احلدث يهدف  املوؤمتر  رئي�س 
واملتخ�س�سني  االأط��ب��اء  نخبة  جمع 
جمال  يف  اخل����ربة  ذوي  وال��ب��اح��ث��ني 
ط���ب ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة واحل���رج���ة يف 
والعامل  االأو�����س����ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وم��ن��اق�����س��ة اأح���دث 
التقنيات املتطورة ومواكبة االبتكارات 

واالأبحاث املعمول بها عامليا.
ولفت اإىل اأن فعاليات املوؤمتر تت�سمن 
وبحثية  علمية  ع��م��ل  ورق����ة   239
منها 183 ح�سوريا و48 فرتا�سيا 
من  املتميزة  ال��درو���س  ال�ستخال�س 
"وعالقتها   19  - كوفيد  جائحة" 
ب���ط���ب ال���ع���ن���اي���ة امل����رك����زة واحل���رج���ة 
وطرح طرق العالج واالأدوية الطبية 
اجلديدة ودعم قطاع العلوم والبحوث 
العلمية واالإبداع واالبتكار باالإ�سافة 
العمل  ور�����س  م���ن  ع���دد  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل 

التطبيقية من خمتلف البلدان.
بدعم  ي��ح��ظ��ى  امل���وؤمت���ر  اأن  واأ����س���اف 
ال��ع��امل��ي ملمر�سي  وم�����س��ارك��ة االحت����اد 

 "WFICC" احل���رج���ة  ال��ع��ن��اي��ة 
وجمعية التمري�س االإماراتية و�سعبة 
 ENS – "ممر�سي العناية املركزة
الثالثة  العاملية  ال�سبكة  CCN" و 
 "GNEM" ال�������ط�������وارئ  ل����ط����ب 
للرعاية  الثاين  االإقليمي  واالجتماع 
الع�سبية احلرجة يف ال�سرق االأو�سط 
جمعية  م����ع  وب�������س���راك���ة  واإف���ري���ق���ي���ا 
 NCS" الع�سبية احلرجة  الرعاية 
لتنظيم  بال�س"  اأن���ف���و   " "و�سركة 

املوؤمترات.
بن  ���س��ع��ادة عبد اهلل  ذك��ر  م��ن جانبه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلائزة  امل���دي���ر  ���س��وق��ات 
للعلوم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 

نهج  على  ت�سري  اجل��ائ��زة  اأن  الطبية 
املغفور له ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
مكتوم يف دعم التعليم الطبي امل�ستمر 
خا�سة  اجل����ادة  الطبية  وامل���وؤمت���رات 
اأطباء  على  بالفائدة  تعود  التي  تلك 
املنطقة  واأطباء  ب�سكل خا�س  الدولة 

العربية ب�سكل عام.
واأك������د اأه���م���ي���ة امل����وؤمت����ر خ��ا���س��ة واأن 
�سيناق�سها  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأوراق 
ت��ع��د خ��ال���س��ة اخل�����ربات واالأب���ح���اث 
العناية  اأط����ب����اء  ل���ه���ا  ت���و����س���ل  ال���ت���ي 
احل�سور  م���ع  مل�����س��ارك��ت��ه��ا  احل���رج���ة 
املمار�سات  واأف�سل  اخل��ربات  وت��ب��ادل 
التي  ال���ع���الج���ي���ة  وال�����ربوت�����وك�����والت 

تو�سلوا لها منذ تف�سي اجلائحة.
�ستوا�سل  اجل���ائ���زة  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
ال����ع����م����ل ع����ل����ى حت���ق���ي���ق االأه�����������داف 
املغفور  و���س��ع��ه��ا  ال���ت���ي  وال��ت��ط��ل��ع��ات 
ل���ه ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن را����س���د منذ 
و�ست�ستمر   1999 ع����ام  اإط���الق���ه���ا 
وعملية  الطبية  امل���وؤمت���رات  دع���م  يف 
اأ�سا�سية  تعترب  التي  الطبي  التعليم 
واملتخ�س�سني  االأط�����ب�����اء  الإك�������س���اب 
وتطوير  والعملية  العلمية  اخل��ربات 
وخرباتهم  م�����س��ت��وي��ات��ه��م  وت���ع���زي���ز 

خلدمة املر�سى.
وتقدم عبد اهلل بن �سوقات بالتقدير 
واالم��ت��ن��ان اإىل ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 

القطاع ال�سحي بدولة االإمارات على 
ج��ه��وده��م يف ت��ق��دمي خ��دم��ات طبية 
متميزة وذلك مبنا�سبة يوم االإمارات 
ال��ط��ب��ي وال�����ذي اح��ت��ف��ل��ت ب���ه جميع 
الهيئات واملوؤ�س�سات الوطنية الطبية 

الأول مرة يوم اأم�س االول 9 مايو.

عاملية  �سركة   36 احل��دث  ي�سارك يف 
متخ�س�سة يف اأجهزة العناية احلرجة 
واأجهزة التنف�س اال�سطناعي ..فيما 
املوؤمترين  يف  امل�����س��ارك��ني  �سيح�سل 
من  معتمدة  طبية  �ساعة   20 على 

قبل اجلهات ال�سحية املحلية.

•• عجمان-وام:

اجتماع  اأم�����س،  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
جمل�س اأمناء جامعة عجمان.

ورحب �سموه يف بداية االجتماع الذي عقد يف مقر اجلامعة، بح�سور ال�سيخ را�سد 
املجل�س  باأع�ساء  اأمناء جامعة عجمان  رئي�س جمل�س  نائب  النعيمي  بن حميد 
وتطورها  االأكادميية  وبراجمها  اجلامعة  �سوؤون  بكافة  واهتمامهم  وبجهودهم 
اإليها  و�سلت  التي  العاملية  وبامل�ستويات  واالإداري��ة،  العلمية  املجاالت  يف خمتلف 
اجلامعة كاإحدى موؤ�س�سات التعليم املتميزة والرائدة على م�ستوى املنطقة وذلك 
من اأجل حتقيق ر�سالة اجلامعة لتخريج اأجيال وقيادات على م�ستوى عال من 
التعليم. واأ�ساد �سموه بح�سول كلية اإدارة االأعمال يف جامعة عجمان على االعتماد 
الدويل جلمعية تطوير كليات اإدارة االأعمال "AACSB" وهو اعتماد مينح 
للكليات املتميزة يف العامل ويظهر هذا االعتماد اأن اجلامعة ا�ستطاعت اأن حتقق 
معايري التميز يف التعليم واجلودة يف كافة برامج كلية اإدارة االأعمال كما يهدف 
اإىل تعزيز مكانتنا على خارطة التعليم العايل على امل�ستويني االقليمي والعاملي، 
جديد  جيل  وتخريج  االأعمال،  قطاعات  خمتلف  مع  التعاون  جماالت  وتو�سيع 

من االإداريني املتميزين.
يذكر اأن %6 من كليات اإدراة االأعمال يف العامل قد ح�سلت على هذا االعتماد 
ال��دويل واطلع �سمو ويل عهد عجمان خالل االجتماع، على عدد من اإجنازات 

بجامعة  التعليم  خمرجات  ج��ودة  تعك�س  التي  املختلفة،  امل��ج��االت  يف  اجلامعة 
ث��الث جن��وم عام  بتقدمها من فئة  ب��ارزا  اإجن���ازا  عجمان فقد حققت اجلامعة 
اإ�س  "كيو  تقييم  �سمن  للجامعة،  ع��ام  كتقييم  جن��وم  خم�س  فئة  اإىل   2019
�ستارز" ملوؤ�س�سة كيو ا�س العاملية "QS Stars" وبذلك تكون جامعة عجمان 

اجلامعة اخلا�سة الوحيدة يف الدولة التي حت�سل على 5 جنوم كتقييم عام.
كما ح�سلت اجلامعة يف نف�س الت�سنيف على تقييم خم�س جنوم يف ثماين فئات 
ت�سمل التعليم، التوظيف، امل�ستوى الدويل، التطور االأكادميي، املرافق، التعليم 
عن بعد، امل�سوؤولية املجتمعية، وال�سمولية وبذلك تكون جامعة عجمان اجلامعة 
اإىل  عام  موؤ�س�سي  كتقييم  جنوم  خم�س  تقييم  على  حت�سل  الدولة  يف  الوحيدة 

جانب تقييم خم�س جنوم يف ثماين فئات �سمن تقييم "كيو اإ�س �ستارز".
ويعك�س هذا التقييم اأداء اجلامعة املتميز حيث يعترب معيارا للم�ستوى العاملي 
ال�سمعة  فيها  مبا  امل��ج��االت،  من  كبرية  جمموعة  يف  املوؤ�س�سة  به  حتظى  ال��ذي 
واملتخ�س�سني  الدوليني  االأكادميية  الهيئة  واأع�ساء  املتطورة،  املرافق  املتميزة، 

يف التعليم والبحوث.
و�سنفت جامعة عجمان �سمن اأف�سل 750 جامعة يف العامل، بح�سب موؤ�س�سة 
كيو اإ�س لت�سنيف اجلامعات العاملية "QSWUR" للعام 2022. كما حققت 
فيها،  الدار�سني  الطلبة  جن�سيات  تنوع  فئة  يف  عامليا  الرابعة  املرتبة  اجلامعة 
اأع�ساء هيئة التدري�س. و�سنفت جامعة  وال�ساد�سة عامليا يف فئة تنوع جن�سيات 
عجمان �سمن اأف�سل 30 جامعة يف املنطقة العربية، بح�سب موؤ�س�سة كيو ا�س 

للعام 2022.
يذكر اأن اجلامعة اأطلقت القبول املبكر يف قاعة ال�سيخ زايد مببنى اجلامعة ومن 
منطلق امل�سوؤولية املجتمعية للجامعة وبهدف اإتاحة الفر�سة للعديد من الطلبة 
االأجور  املتقدمني ح�سما على  العلمي، قررت اجلامعة منح  ملوا�سلة حت�سيلهم 

الدرا�سية مع اإعفاء كامل من ر�سوم فتح امللف.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن العديد من الربامج االأكادميية التي تطرحها اجلامعة قد 
ح�سلت على االعتمادات الدولية و�ستعلن اجلامعة قريبا جدا عن ح�سول املزيد 

من براجمها االأكادميية على اعتمادات دولية.
واأثنى �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان على جهود العاملني 
الغربية  ال��راب��ط��ة  قبل  م��ن  االأه��ل��ي��ة  حالة  على  حل�سولهم  عجمان  جامعة  يف 
اأن  االأمريكية موؤكدا  املتحدة  الواليات  "WSCUC" يف  والكليات  للمدار�س 
هذا االإجناز الرائع ميثل حلظة فارقة يف تاريخ اجلامعة وم�ستقبلها وي�ساعدها 

على تطوير وا�ستدامة برامج تعليمية فعالة.
واعتمد جمل�س االأمناء خالل االجتماع اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة للجامعة 
وامل�سوؤولية  العلمي  والبحث  التعليم  م�ستوى  تعزز  التي   2027-2022
املجتمعية. ودعا �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، رئي�س 
اأع�����س��اء جمل�س  جمل�س االأم��ن��اء يف خ��ت��ام اجلل�سة اىل اال���س��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات 
للفرتة  اجلامعة  واإ�سرتاتيجية  وال��ربام��ج  اخلطط  تطوير  عملية  يف  االأم��ن��اء 
املقبلة وامل�ساهمة يف دعمها يف كافة املجاالت العلمية واالجتماعية وال�سعي اإىل 

طرح برامج ومبادرات جديدة تتواكب مع �سوق العمل واإقامة املزيد من عالقات 
التعاون مع موؤ�س�سات اأكادميية علمية على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

من جانبه قال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي اإن توجيهات �سمو رئي�س جمل�س 
االأمناء يف بداية اجلل�سة �ستكون مو�سع تقدير واهتمام و�سيتم االأخذ بها عند 
و�سع الربامج واخلطط االإ�سرتاتيجية للجامعة، موؤكدا اأن اإدارة اجلامعة ت�سعى 
التخ�س�سات وفق احتياجات  االأكادميية يف خمتلف  اإىل حتديث الربامج  دائما 
من  اال�ستفادة  على  والعمل  التعليم  خمرجات  بتطوير  واالهتمام  العمل  �سوق 
االأ�ساليب احلديثة املتبعة يف اجلامعات العاملية وا�ستقطاب اخلربات االأكادميية 
العربية واالأجنبية وو�سع خطط جديدة ال�ستقطاب الطلبة وتوفري جو منا�سب 

لهم من خالل مناهج خا�سة بهم.
املزروعي  اأمناء اجلامعه معايل عبداهلل حميد  اأع�ساء جمل�س  ح�سر االجتماع 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي  حممد  ع��ب��داهلل  و�سعادة 
التنفيذي  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  املطرو�سي  �سيف  �سعيد  الدكتور  و�سعادة  عجمان 
بعجمان و�سعادة الدكتورة رجاء عي�سى القرق الرئي�س التنفيذي ملجموعة عي�سى 
جمل�س  ع�سو  الر�ستماين  عبدالواحد  اأمينة  الدكتورة  و�سعادة  القرق  �سالح 
اإدارة ومدير �سركة عائلة عبد الواحد الر�ستماين و�سعادة الدكتورة داليا املثنى 
الرئي�س واملدير التنفيذي لدى جرنال اإلكرتيك يف منطقة اخلليج و�سعادة را�سد 
حلكومة  الب�سرية  امل���وارد  دائ��رة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  ج��ربان  بن  عبدالرحمن 

عجمان و �سعادة ع�سام التميمي و الدكتور كرمي ال�سغري مدير اجلامعة.

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء جامعة عجمان

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  خطة  مع    متا�سيا 
امل�سابة  احل��االت  املبكر وح�سر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  الفحو�سات يف 
 .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
ال�ساعات  خ��الل  جديدا  فح�سا   366،233 اإج���راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث  ال� 
والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�ساهم  الفح�س  تقنيات 
الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع  ال��دول��ة  يف 

جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   280 عن 
خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، 

حالة. وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 900،764 
   و اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة خالل 
الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  االأرب��ع 
2،302 حالة.    كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 259 حالة جديدة مل�سابني 
اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س 

حالة. وبذلك يكون جمموع حاالت ال�سفاء 884،771 

»ال�ضحة« جتري 366,233 فح�ضا ك�ضفت عن 280 
اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا و259 حالة �ضفاء

كليات التقنية العليا اأول موؤ�ض�ضة تعليم عايل يف العامل حت�ضل 5 جنوم 
QS Starsعن فئة ال�ضتدامة البيئية والتعلم عن بعد وفق نظام

دبي ت�ضت�ضيف املوؤمتر الثامن ع�ضر للعناية احلرجة 13 مايو

ال�ضحة تعلن تقدمي 7,719 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية

•• اأبوظبي - وام:

7،719 جرعة  املجتمع عن تقدمي  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
24 املا�سية وبذلك يبلغ  ال�  من لقاح كوفيد19- خالل ال�ساعات 
 24،765،619 اأم�س  التي مت تقدميها حتى  جمموع اجلرعات 
جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.40 جرعة لكل 100 �سخ�س. 
كوفيد19-  ل��ق��اح  لتوفري  ال����وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
التطعيم  ع��ن  الناجتة  املكت�سبة  املناعة  اإىل  الو�سول  اإىل  و�سعياً 
اأع��داد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س  والتي �ست�ساعد يف تقليل 

"كوفيد19-".

النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة 
المتناع عن تقدمي حمرر للق�ضاء

•• اأبوظبي -وام:

مواقع  يف  ح�ساباتها  على  اأم�س  ن�سرتها  تغريدة  خ��الل  من  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�سحت 
التوا�سل االجتماعي عقوبة االمتناع عن تقدمي حمرر للق�ساء. واأ�سارت النيابة العامة اإىل اأنه 
طبقا للمادة 317 من املر�سوم بقانون احتادي رقم 31 ل�سنة 2021 با�سدار قانون اجلرائم 
والعقوبات والتي ن�ست على انه يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على 6 �ستة اأ�سهر اأو بالغرامة التي 
للقانون بتقدمي حمرر اأو اأي �سيء  اآالف درهم كل من كلف طبقاً  ال تزيد على 5،000 خم�سة 
اآخر يفيد يف اإثبات واقعة معرو�سة على الق�ساء فامتنع يف غري احلاالت التي يجيز له القانون 
لتعزيز  امل�ستمرة  للدولة  العامة  النيابة  حملة  اإط��ار  يف  املعلومات  هذه  ن�سر  وياأتي  ذل��ك.  فيها 
 ، بالدولة  واملحدثة  امل�ستحدثة  الت�سريعات  جميع  ون�سر  املجتمع  اأف��راد  بني  القانونية  الثقافة 

ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�ســــارقة-الفجر:

دولة  ب��ه  الطبي" ال��ذي حتتفل  االإم����ارات  "يوم  م��ع  بالتزامن 
دائ��رة اخلدمات  ت�سيد  م��رة؛  املتحدة، الأول  العربية  االإم���ارات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ج��ه��ود ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ام��ل��ني يف جمال 
الرعاية ال�سحية يف �سبيل تعزيز �سحة املجتمع وجودة احلياة 

على م�ستوى الدولة.
اليوم؛  ه���ذا  مبنا�سبة  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ات  دائ����رة  وتغتنم 
واخت�سا�ساتهم  جماالتهم  مبختلف  الطبية  كوادرها  لتكرمي 
واالحتفاء   ، ملمو�سة  ويقدمونه من جهود  قدموه  ملا  تقديراً 

باإجنازاتهم وتقدير م�ساهماتهم يف خدمة م�ستفيدي الدائرة 
ومنت�سبي دور الرعاية االجتماعية.

الدائرة  �سعي  ب��ال��دائ��رة،  ال�سحية  اخل���دم���ات  اإدارة  واأك�����دت 
والطبية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
املقدمة مل�ستفيدي الدائرة مبختلف فئاتهم العمرية؛ م�سريًة 
عددهم  يبلغ  بالدائرة  العاملني  الطبية  ال��ك��وادر  ع��دد  اأن  اإىل 

نحو 151  
وال �سيما اأن دائرة تقدم خدماتها عرب خمتلف دورها للرعاية 
امل�سنني،  رعاية  دار  يف  مثمثلة  اخلدمية،  واملراكز  االجتماعية 
وواحات  االأم����ان،  ودار  ل��الأط��ف��ال،  االجتماعية  ال��رع��اي��ة  ودار 

االأ�سرة والطفل، ومركز  امل��راأة، ومركز  الر�سد، ومركز حماية 
خ��دم��ات ك��ب��ار ال�����س��ن ع��ل��ى م�����س��ت��وى م���دن اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة يف 
احل��م��ري��ة وال��ذي��د وك��ل��ب��اء وخ��ورف��ك��ان ودب���ا احل�سن ومليحة 

واملدام والبطائح.
الطبيب  زي��ارة  يف؛  املقدمة  الطبية  الرعاية  خدمات  ومتثلت 
للمنازل،  اأدوي���ة  واإي�����س��ال  التمري�س،  وخ��دم��ات  للمنت�سبني، 
الفحو�سات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��راف��ق��ني،  اأو  اجلل�ساء  وت��اأه��ي��ل 
املنزل،  يف  الطبيعي  ال��ع��الج  جل�سات  اإج���راء  وك��ذل��ك  الطبية، 
عالوة على توفري امل�ستلزمات الطبية من اأجهزة و�سرائر طبية 

وغريها من امل�ستلزمات.

تقديرًا لعطائهم الإن�ساين وجهودهم النبيلة 

اجتم���اعية ال�ض����ارقة حتتفل بطاقمها الطبي مبنا�ضبة يوم الإمارات الطبي

•• ال�سارقة -الفجر:

اأم املوؤمنني ام�س ور�سة عمل بعنوان العالج ال�سلوكي  نظمت جمعية 
ال�سارقة  بالتعاون مع مدينة  التوحد،  ا�سطراب طيف  املعريف لذوي 

للخدمات االن�سانية - مركز ال�سارقة للتوحد.
وقدمت املعلمتني نورا �سابر و �سارة عديل خالل الور�سة االفرتا�سية 
بالتوحد،  امل�ساب  منها  يعاين  التي  ال�سلوك  فهم  اآليات  حول  عر�سا 
ال��ت��وح��د وال��ت�����س��خ��ي�����س املتعلق  ���س��رح ا���س��ط��راب ط��ي��ف  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ب��ا���س��ط��راب ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، ك��م��ا مت ���س��رح امل��ه��ام واخلطوات 
الت�سل�سل يف احلوار  يتم  املعريف حيث  ال�سلوكي  العالج  يقدمها  التي 
للو�سول اإىل خطة العالج املنا�سبة لكل حالة، واآليات واأ�ساليب تعزيز 

الور�سة  وتخلل  التوحد،  طيف  با�سطراب  امل�سابني  ل��دى  ال�سلوك 
وا�ستعر�ست  طفلتها  م��ع  جتربتها  فيها  �ساركت  اأم  لتجربة  عر�س 
وتنمية  معها  التعامل  واآليات  للحالة  وت�سخي�سها  اكت�سافها  طريقة 
مهاراتها ال�سلوكية.  وذكرت اأ�سماء �سهداد املدير التنفيذي للجمعية 
خطة  تغطيه  متكامل  �سحي  برنامج  �سمن  ياأتي  الور�سة  تنظيم  اأن 
اجلمعية طوال العام بهدف تعزيز وتقوية برامج التثقيف والتوعية 
والطبية،  ال�سحية  املجاالت  خمتلف  يف  للمجتمع  املوجهة  ال�سحية 
وهدفت ور�سة العالج ال�سلوكي املعريف لذوي ا�سطراب طيف التوحد 
اإىل لفت انتباه كافة �سرائح املجتمع اإىل هذا املر�س و�سرورة معرفة 
اأعرا�سه وعالماته من اأجل التو�سل اإىل ت�سخي�س مبكر لال�سطراب 

وبالتايل التدخل املبكر.

ور�ضة لذوي ا�ضطراب طيف التوحد يف جمعية اأم املوؤمنني

•• اأبوظبي- وام:

باجلرعة  و�سفه  ميكن  م��ا  االإم����ارات  يف  ال��ت��وط��ني  ملف  تلقى 
ن�سبة توطني  برفع  ق��رارا  ال���وزراء  اعتماد جمل�س  بعد  امل��ع��ززة 
الوظائف املهارية بن�سبة %2 �سنوياً يف �سركات القطاع اخلا�س 
ب��ه��دف خلق  وذل���ك  ف��اأك��رث،  م��وظ��ف��اً   50 ال��ت��ي ت�سم من�ساآتها 
للمواطنني يف  األف وظيفة �سنوياً   12 فر�س وظيفية تتجاوز 

القطاع اخلا�س وخمتلف القطاعات االقت�سادية بالدولة.
وت�سعى االإمارات اإىل تعزيز جاذبية القطاع اخلا�س ليكون قادراً 
عرب  وذل��ك  املواطنني  من  العمل  على  املقبلني  ا�ستقطاب  على 
االإمارات  اأنباء  وكالة  وت�ستعر�س  القرارات،  من  متكاملة  حزم 
يف التقرير التايل حزمة من الربامج والقرارات التي �سكلت يف 
جمملها منظومة متكاملة تهدف اإىل تر�سيخ �سيا�سة التوطني. 
االإم��ارات منظومة متكاملة  اأوج��دت  املا�سية  ال�سنوات  وخ��الل 
وتدريب  وتوظيف  االإل��زام  حيث  من  للتوطني  م�سبوقة  وغري 
املواطنني يف �سوء تعديل بع�س الت�سريعات وتوفري دعم مايل 
ا�ستقطاب  على  املوؤ�س�سات  لتحفيز  ام��ت��ي��ازات  واإق���رار  حكومي 

املواطنني.

م�ساريع اخلم�سني 
االإم��ارات احلزمة  اأطلقت حكومة   ،2021 �سبتمرب   12 ففي 
م�سروعا   13 تت�سمن  والتي  اخلم�سني،  م�ساريع  من  الثانية 

تندرج حتت برنامج رئي�سي بعنوان "ناف�س"، وهو برنامج وطني 
للكوادر  التناف�سية  الكفاءة  رف��ع  اإىل  يهدف  متكامل  احت���ادي 
موؤ�س�سات  يف  مم��ي��زة  وظ��ائ��ف  �سغل  م��ن  ومتكينهم  امل��واط��ن��ة، 

القطاع اخلا�س يف الدولة خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
القطاع  لدعم  دره��م  مليار   24 االإم����ارات  حكومة  وخ�س�ست 
القادمة  املرحلة  خ��الل  م��واط��ن  األ��ف   75 ال�ستيعاب  اخل��ا���س 
القطاع  املواطنني يف  "ناف�س" روات��ب  وم�ساريع  برامج  وتدعم 
عالوات  وتخ�س�س  التقاعد،  نظام  يف  وا�سرتاكاتهم  اخل��ا���س، 
مالية خا�سة لبع�س املهن التخ�س�سية، ومتنح عالوات خا�سة 
وتاأهيل  لتدريب  وخططا  برامج  تطرح  كما  املواطنني،  الأبناء 
مل�ساريع  امل��ايل  الدعم  اأي�سا  الربنامج  ويقدم  الوطنية  الكوادر 

طلبة اجلامعات واخلريجني.
القطاع  يف  املواطنني  روات��ب  دع��م  برنامج  "ناف�س"  ويت�سمن 
اخلا�س، وبرنامج مزايا الذي يهدف اإىل دعم املواطنني العاملني 
املربجمني،  م��ث��ل  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف  مم��ي��زة  تخ�س�سات  يف 
عالوة  ومنحهم  وغريها  واملدققني،  واملحا�سبني،  واملمر�سني، 
ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم �سهرياً وملدة خم�س 
احلكومة  مبوجبه  تتحمل  "ا�سرتاك" ال��ذي  وبرنامج  �سنوات، 
القطاع  امل��واط��ن يف  امل��وظ��ف  ع��ن  التقاعد  �سندوق  ا���س��رتاك��ات 
األف   20 رواتبهم عن  تقل  ملن  وذل��ك  �سنوات،   5 مل��دة  اخلا�س 
من  االأك���رب  اجل��زء  اأي�����س��اً  احلكومة  و�ستتحمل  �سهرياً.  دره��م 
ا�سرتاكات جهة العمل يف �سندوق التقاعد للموظفني املواطنني 

خالل ال�سنوات اخلم�س االأوىل من التحاقهم باملوؤ�س�سة.

روؤية الإمارات 
روؤية  يف  الرئي�سية  االأداء  موؤ�سرات  اأه��م  اأح��د  التوطني  و�سكل 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تدريب  2021، وذل����ك م��ن خ���الل  االإم������ارات 
املواطنني يف العديد من املجاالت لتطوير مهاراتهم احلياتية 
ل��ي��ق��ودوا ع��ج��ل��ة التطوير  اإم��ك��ان��ات��ه��م  وال��وظ��ي��ف��ي��ة واإط�����الق 

االقت�سادي الذي ت�سهده الدولة.

قرارات 
ويف �سبتمرب 2019 عقد جمل�س ال��وزراء جل�سة خا�سة اتخذ 
خاللها 10 قرارات اإ�سرتاتيجية لدعم ملف التوطني ت�سمنت 
البنوك  ق��ط��اع��ات  ل��ل��م��واط��ن��ني يف  األ����ف وظ��ي��ف��ة   20 ت��وف��ري 
 3 خ��الل  العقاري  والقطاع  والتاأمني  واالت�ساالت  وال��ط��ريان 
 18 لتدريب  دره��م  مليون   300 ب�  �سندوق  واعتمد  �سنوات، 
األف مواطن، وتخ�سي�س جزء من عوائد ال�سريبة لدعم ملف 
اخلا�س  القطاع  يف  �سنويا  مواطن  اآالف   8 وتدريب  التوطني 

مبكافاآت مدعومة من احلكومة.
القطاع  يف  املواطنني  مل�ساواة  قانونية  تعديالت  املجل�س  واأق��ر 
ويفيِ  التقاعد  رات��ب  احت�ساب  يف  وخا�سة  احلكومي  مع  اخلا�س 
�سم اخلدمة، وق�سر التوظيف يف الوظائف االإدارية واالإ�سرافية 
160 وظيفة يف  يف القطاع احلكومي على املواطنني وحتديد 

القطاع اخلا�س تكون االأولوية فيها للمواطنني.

الجتماعات ال�سنوية 
االإمارات  دول��ة  حلكومة  ال�سنوية  االجتماعات  �سكلت  ب��دوره��ا 
اأجل  املبتكرة م��ن  ال��ربام��ج وامل���ب���ادرات  حمطة ه��ام��ة الإط���الق 

اإحراز املزيد من التقدم يف جمال التوطني.
وزارة  وقعت   2019 ع��ام  يف  عقدت  التي  االجتماعات  وخ��الل 
امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة وال��ت��وط��ني م���ذك���رات ت��ف��اه��م م���ع املجال�س 
وراأ�س اخليمة  وال�سارقة وعجمان  اأبوظبي ودبي  التنفيذية يف 
التكاملية  وامل�����س��وؤول��ي��ات  االأدوار  حت��دي��د  ب��ه��دف  وال��ف��ج��رية 
امل�سرتكة بني احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية وذلك يف 
اإطار حتقيق م�ستهدفات حزمة القرارات اجلديدة الداعمة مللف 
التوطني. ون�ست املذكرات على اأن تتعاون وزارة املوارد الب�سرية 
قرارات  تنفيذ  متابعة  يف  التنفيذية  املجال�س  م��ع  وال��ت��وط��ني 
املن�ساآت  كافة  اإل���زام  حيث  م��ن  املحلي  امل�ستوى  على  التوطني 
احلكومية والقطاع اخلا�س مبنح اأولوية التعيني للمواطنني يف 
160مهنة ومتابعة اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية املحلية 
ن�سب  امل�ساندة من خالل رفع  ب�ساأن توطني وظائف اخلدمات 
التوطني بها بن�سبة 10 باملئة �سنوياً بحيث ت�سل اإىل 50 باملئة 

على االأقل خالل خم�س �سنوات وفقا مل�ستهدفات التوطني.
عقدت  التي  االإم���ارات  حلكومة  ال�سنوية  االجتماعات  و�سهدت 
3 مبادرات متنوعة من حيث االأهداف  يف عام 2017 اإطالق 

ومبادرة  العاملة"  ل��ل��ق��وى  ال��وط��ن��ي  "املر�سد  م��ب��ادرة  وه���ي: 
"برنامج  م��ب��ادرة  اإىل  اإ���س��اف��ة  للتوطني"  االإم�����ارات  "بوابة 

التوطني النوعي".

قطاع امل�سارف والتاأمني 
و���س��ه��دت االإم�����ارات خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ���س��دور ق���رارات 
كالقطاع  حم����ددة،  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ة  للموؤ�س�سات  م��ل��زم��ة 
مبعدالت  املواطنة،  الكوادر  بتوظيف  التاأمني،  وقطاع  امل�سريف 
ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة  %4، وحتفيز  اإىل  �سنوية ت�سل 
على امل�ساركة يف عملية التوطني، من خالل حتّمل الدولة جزءاً 
العاملون  املواطنون  عليها  يح�سل  التي  ال�سهرية  املكافاآت  من 
التدريب  تكاليف  حت��ّم��ل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��وؤ���س�����س��ات،  ت��ل��ك  يف 
املقدمة للموظف املواطن. وفقاً للروؤية اال�سرتاتيجية حلكومة 
قررت  الوظائف،  توطني  معدالت  رف��ع  اإىل  الرامية  االإم���ارات 
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني، زيادة عدد الوظائف املقت�سرة 
على مواطني الدولة يف القطاع اخلا�س، ومن االأمثلة على ذلك 
مهنة  توطني  �ساأن  يف   2016 لعام   710 رقم  وزاري  القرار 
 1000 من  اأك��رث  ت�ستخدم  التي  لل�سركات  البيانات  مدخلي 
موظف. واألزمت الوزارة اأ�سحاب ال�سركات اخلا�سة التي تعمل 
يف جمال البناء واالإن�ساءات ممن ت�ستخدم 500 كادر، اأو اأكرث 
اإم���ارات���ي واح���د على االأق���ل مبن�سب  ب�����س��رورة تعيني م��وظ��ف 

�سابط �سحة و�سالمة مهنية وذلك بدءاً من 2017.

الإمارات تدعم جهود التوطني باجلرعة املعززة
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ال�ضارقة القرائي للطفل ينطلق اليوم بدورته ال�13 حتت �ضعار )كّون كونك(
عرو�س م�سرحية وفنّية وثقافية وور�س اإبداعية وجل�سات حوارّية بني  ما  فعالية   1900

فقدان �ضهادات ا�ضهم
لزراعة  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  عن  �سادرة  اأ�سهم  �سهادات  ُفقدت 

الأ�سماك )اأ�سماك( ASMAK(( بال�سماء التالية:
 1 - حمدان حممد �سقر �سعدون الفلحي 

 رقم ال�سهادة ASMAK174192 بعدد 1200 �سهم.
الفلحي  �سعدون  �سقر  حممد  حمدان  مرمي   -  2

 رقم ال�سهادة ASMAK174193 بعدد 1200 �سهم.
الفلحي �سعدون  �سقر  حممد  حمدان  فاطمه   -  3

 رقم ال�سهادة ASMAK174194  بعدد 1200 �سهم.
الفلحي  �سعدون  �سقر  حممد  حمدان  مهره   -  4

 رقم ال�سهادة   ASMAK174195  بعدد 1200 �سهما.
الت�سال  او  اعله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمهم  يجدهم  ممن  الرجاء 

على تلفون رقم:0509517000  م�سكورا.

العدد 13539 بتاريخ 11/5/2022 

ال�سارقة  "هيئة  م��ق��ر  يف  م��اي��و 
موزع   200 م��ن  للكتاب" اأك���رث 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  كتاب 
يف �سل�سلة جل�سات وور�س مهنية، 
يناق�سون خاللها م�ستقبل قطاع 
تعزيز  و����س���ب���ل  ال���ك���ت���ب،  ت����وزي����ع 
واآليات  ال��ك��ت��اب،  ان��ت��ق��ال  ح��رك��ة 
و�سواًل  ال��ت��وزي��ع،  ق��ن��وات  تطوير 
اأمام  املعرفة  اإت��اح��ة  ت�سهيل  اإىل 

اجلميع. 

م�سابقة  امل���ه���رج���ان  ي��ع��ق��د  ك��م��ا 
"فار�س ال�سعر" ال�سنوية.

يف  الكتب  ملوزعي  موؤمتر  اأول 
العامل 

من  ال����ع����ام  ه�����ذا  دورة  وت�����س��ج��ل 
القرائي  ال�����س��ارق��ة  "مهرجان 
اأول  ان���ع���ق���اد  ت����اري����خ  للطفل"، 
العامل،  يف  الكتب  ملوزعي  موؤمتر 
و16   15 ي��وم��ي  �سيلتقي  حيث 

اآلية  ح��ي��وان��ات   8 م��ن  جمموعة 
يتعرف  ت��ف��اع��ل��ي��اً،  ن�����س��اط��اً  و15 
خ����الل����ه����ا على  م�����ن  االأط�������ف�������ال 
وتفا�سيل  احل���ي���وان���ات  مم���ي���زات 
اأج�سامها،  ع��م��ل  واآل���ي���ة  ح��ي��ات��ه��ا 
الق�س�س  "حمطة  ت���ق���دم  ك��م��ا 
 100 م�����ن  اأك���������رث  امل�سورة" 
من  نخبة  فيها  ي�سارك  فعالية، 
ويخ�س�س  وامل��ب��دع��ني،  الفنانني 
امل�ستك�سفني  "ركن  امل���ه���رج���ان 
اإىل   3 م��ن  ل��الأط��ف��ال  ال�سغار" 
 264 ب�  لي�ستمتعوا  �سنوات،   5
اإبداعياً وتفاعلياً. وي�سهد  ن�ساطاً 
ال�10  ال����دورة  تنظيم  امل��ه��رج��ان 
لر�سوم  ال�����س��ارق��ة  "معر�س  م��ن 
يت�سمن  ال�����ذي  الطفل"  ك��ت��ب 
برناجمه تقدمي 23 ور�سة عمل 
ر�ساماً   296 مب�����س��ارك��ة  ف��ن��ّي��ة، 
واأجنبية،  عربية  دول���ة   48 م��ن 
كتاب  �سناع  من�سة  وي�ست�سيف 
"اأفق" التي ي�سارك فيها  الطفل 
الن�سر  دور  م���ن   50 م���ن  اأك����رث 
االإماراتيني  والر�سامني  العربية 
والعرب واالأجانب من 12 دولة، 

لفيلم  املتحركة  ال��ر���س��وم  ور���س��ام 
Minions ال�سهري، و�سي�سهد 
املهرجان تنظيم حفلة مو�سيقية 
وموؤلف  واملغني  امللحن  يقدمها 
العربي  االأط���ف���ال ط����ارق  اأغ����اين 

طرقان رفقة اأوالده.
املهرجان  �سيوف  الئحة  وت�سم 
واملبدعني  ال���ك���ت���اب  م����ن  ع������ددا 
واالإع������الم������ي������ني االإم�����ارات�����ي�����ني 
وال���ع���رب اأب����رزه����م االأدي������ب عمر 
ه���دي���ل غنيم  وال���ك���ات���ب���ة  ط���اه���ر 
والروائي ع�سام يو�سف، والكاتبة 
ف���ادي���ة دع���ا����س وال���ك���ات���ب حممد 
انطالق  والر�سامة  ج��راغ،  �ساكر 

حممد علي، واآخرين.
وم������ن ����س���ي���وف امل����ه����رج����ان من 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
كري�س غاردنر، وكاثلني األرتمي، 
وتو�سكا يل، ودانيل مالوري، ومن 
اإىل جانب  ك��ن��دا، جن���وى ذب��ي��ان، 
اأخرى من اململكة املتحدة  اأ�سماء 
وايرلندا وفرن�سا واإيطاليا وعدد 
من رواد االأدب من رو�سيا، والقارة 

االإفريقية.

وق�س�س  تفاعلية  اأنــ�ــســطــة 
م�سّورة

تنظيم  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة  وت�سهد 
اأكرث من 1900 فعالية ما بني 
فعاليات م�سرحية وور�س اإبداعية 
وعرو�س فنّية وجل�سات حوارية، 
من  وف��ن��ان��ون  م��ب��دع��ون  يقدمها 
ت�سمل  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
و120  للطفل،  فعالية   1140
عر�ساً  و130  ث��ق��اف��ي��ة،  فعالية 
جانب  اإىل  وم�������س���رح���ي���اً،  ف���ن���ي���اً 
فعاليات اأخرى كمحطة التوا�سل 
ت�ست�سيف  ال���ت���ي  االج���ت���م���اع���ي 
م������وؤث������ري  م�������ن  م�����ب�����دع�����ني   8
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 
واملتخ�س�سني يف �سناعة املحتوى 
 25 االإب��داع��ي وامل��ع��ريف يقدمون 
وركن  م��ت��ن��وع��ة،  وور���س��ة  فعالية 
 30 تنظيم  ي�سهد  ال��ذي  الطهي 
فعالية، مب�ساركة 8 طهاة من 7 

دول، وغريها.
وي������ق������دم امل�����ه�����رج�����ان م���ع���ر����س���اً 
"حديقة  بعنوان  تعليمياً  تفاعلياً 
احليوانات االآلية"، الذي يعر�س 

�سعار "كّون كونك" ومتتد للمرة 
12 يوماً، من  االأوىل على مدار 
اجل��اري، يف  مايو   22 حتى   11
مب�ساركة  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز 
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عربّية واأجنبية. 
ويفتح املهرجان اأبوابه للزّوار من 
ال�ساعة 9 �سباحاً وحتى 8 م�ساًء 
ويوم  اخلمي�س،  اإىل  االإثنني  من 
م�ساًء   4 ال�����س��اع��ة  م���ن  اجل��م��ع��ة 
9 م�ساًء، اأما خالل يومي  وحتى 
املهرجان  فيفتح  واالأح��د  ال�سبت 
اأب����واب����ه ل����ل����زّوار م���ن ال�����س��اع��ة 9 

�سباحاً وحتى 9 م�ساًء. 

اأبرز �سيوف املهرجان
العام  ه���ذا  امل��ه��رج��ان  ي�ست�سيف 
ال���ف���ن وكبار  م����ن جن�����وم  ن���خ���ب���ًة 
املبدعني العرب واالأجانب، بينهم 
هنيدي،  حممد  امل�����س��ري  النجم 
االأعمال  م��ن  العديد  ق��دم  ال��ذي 
االأدب������ي������ة ل�����الأط�����ف�����ال، وخم�����رج 
االأف��������الم االأم����ري����ك����ي وال���ر����س���ام 
ال�������س���ه���ري ك����اي����ل ب�����ال�����دا، خم���رج 

رئي�سة  ال��ق��ا���س��م��ي،  ب��ن��ت حم��م��د 
االأ�سرة،  ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
املوافق  االأرب���ع���اء،  ال��ي��وم  تنطلق 
ال�  ال����دورة  فعاليات  م��اي��و،   11
ال�سارقة  "مهرجان  م���ن   13
تنّظمها  التي  للطفل"،  القرائي 
حتت  للكتاب"  ال�����س��ارق��ة  "هيئة 

•• ال�سارقة-الفجر:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
حاكم ال�سارقة، وتوجيهات قرينة 
ال�����س��ي��خ��ة جواهر  ���س��م��و  ���س��م��وه، 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة للتوعية ب�ضاأن ترك اأو تخزين 
مواد اأو هياكل م�ضبقة التجهيز ب�ضكل غري مطابق للمعايري 

•• اأبوظبي – الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون 
مع هيئة اأبوظبي للدفاع املدين 

اأو  تخزين  اأو  ت��رك  �سملت  العام  املظهر  على  للحفاظ  توعوية  حملة 
و�سع اأي مواد اأو هياكل م�سبقة التجهيز ب�سكل غري مطابق للمعايري 
اأ�سحاب  املواد املختلفة االأن��واع، وا�ستهدفت  املعمول بها ب�ساأن تخزين 
ال�سركات واملالك وامل�ستثمرين وخمتلف فئات املجتمع يف كافة املناطق 
الواقعة يف مدينة اأبوظبي واملناطق الواقعة �سمن اخت�سا�سات مراكز 

باأهمية  التوعية  ب��ه��دف  وذل���ك  الرئي�سي،  ال��رب  يف  الفرعية  البلدية 
املظهر  بخ�سو�س  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  بها  املعمول  بالقوانني  االل��ت��زام 

العام.
وت�����س��م��ن��ت احل��م��ل��ة اإر�����س����ال ر����س���ائ���ل ن�����س��ي��ة ت���وع���وي���ة ب���ث���الث لغات 
والفئات  املجتمع  اأف��راد  واالأوردية" اإىل  واالإجنليزية،   ، هي:"العربية 
التوا�سل  قنوات  توعوية يف  من�سورات  ون�سر   ، احلملة  امل�ستهدفة من 
االجتماعي "ان�ستغرام، وفي�س بوك، و تويرت، و�سناب �سات" بهدف حث 
اأفراد املجتمع على االهتمام باملظهر العام وحمايته من اأي م�سوهات، 
وكذلك االهتمام بامل�سهد اجلمايل للمدن، والبيئة ال�سحية النظيفة.
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العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
�ستيك  :مطعم  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN ماجيك للم�ساوي  رخ�سة رقم : 2749440 
قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مروان نا�سر �سالح هالل احل�سرمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد را�سد �سلطان مبارك املهريي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
 909 :خياط  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للرجال  رخ�سة رقم : 2951635 
قد تقدموا اإلينا بطلب :

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد علي حممد عبداهلل عي�سى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عو�س حممد هويدن ال�سام�سي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
:ا�سراق  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لال�ستثمار �س.م.ع  

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : رخ�سة رقم : 1005631 

تعديل راأ�س املال/من 2325000000 اىل 1426820957

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة  فعلى كل من له حق 

دائرة التنمية االقت�سادية خالل 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا 

االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املاألوف لكوي املالب�س - فرع
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1038830 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/فري  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مان للنقليات وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1201161 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/جيوان  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املاركات الفاخرة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2974123 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/  1005606 

للوجبات اخلفيفة واحللويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3648884 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/  1005877

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3654434 

الغاء رخ�سة

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :جمموعة املا�سة

رخ�سة رقم : CN 1438345 قد تقدموا اإلينا بطلب :
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ جمموعة املا�سة

DIAMOND GROUP

اإىل/ جمموعة املا�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 DIAMOND GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
في�سال  دي   3: ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب  كوزمتك�س رخ�سة رقم : 4350189 

تعديل اإ�سم جتاري من/ 3 دي في�سال كوزمتك�س
3D FACIAL COSMETICS

اإىل/ 3 دي بيوتي مل�ستح�سرات التجميل
3D BEAUTY COSMETICS

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 
اأو دعوى بعد انق�ساء  واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
لبيع  اورانو�س  ال�سادة :موؤ�س�سة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

و�سيانة االلكرتونيات
رخ�سة رقم : CN 1130769 قد تقدموا اإلينا بطلب :

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد عبدالرحيم �سعيد حامد العامرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلفان على جمعه الظاهرى
 - املتحركة  الهواتف  ولوازم  اأك�س�سوارات  بيع  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل 

بالتجزئة  4741013
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعــــــــــلن
اال�سباغ  العمال  الفرن�سي  :موؤ�س�سة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

وتركيب الرخام  رخ�سة رقم : CN 1091618 قد تقدموا اإلينا بطلب :

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ار�ساد على حممد جيدو مياه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سنى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة الفرن�سي العمال اال�سباغ وتركيب الرخام

FRENCH PAINTING WORKS & MARBEL TITES ESTABLISHMENT

اإىل/ الفرن�سي العمال اال�سباغ وتركيب الرخام - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

FRENCH PAINTING WORKS & MARBEL TITES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بى ريت�سى كوليك�سنز للتجارة

رخ�سة رقم : CN 2855161 قد تقدموا اإلينا بطلب :

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سماء ه�سام �سعبان عبداهلل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد عبيد نا�سر خمي�س اليماحى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ بى ريت�سى كوليك�سنز للتجارة

BE RICHI COLLECTIONS FOR TRADING

اإىل/ �سركة بي ريت�سي كوليك�سنز للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BE RICHI COLLECTIONS FOR TRADING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ليمار لتجارة ادوات والعدد احلديدية ذ.م.م
با�سليب  احمد  نا�سر  احمد  ال�سيد  مبنى   0.10 م  ال�سركة:امل�سفح  عنوان 

واخرين
CN 3006025 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/25  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، االدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/5/10  - بالرقم:-2250011074 
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية
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اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:ثنائي االأبعاد للمقاوالت وال�سيانة العامه ذ.م.م
 PLOT 112 -  - دروي�س  بن  بناية/�سيف   -  2 ال�سركة:ميزانني  عنوان 

املرور �سارع  اأبوظبي   E  -  20/1
CN 1183207 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
 - ابوظبي  حمكمة  حمكمة  حكم  على  بناء  وذلك  ال�سركة  وت�سفية  حل   -  1

املحكمة التجارية بتاريخ:2022/2/10 للق�ساء يف امارة ابوظبي
لل�سركة  ق�سائي  كم�سفي  املرزوقي  حممد  ال�سيد/عبداملجيد  تعيني   -  2

بتاريخ:2022/2/10 - تاريخ التعديل:2022/5/9
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

اعالن بيع باملزاد العلني
يعلن امل�سفي الق�سائي/�سامل حممد بالعمى املنتدب يف الدعوى 
ومعدات  اثــاث  بيع  عن  ابوظبي  ب�سيطة  جتــاري   2021-1439

للمقاولت  ارت  كل�سيك  ب�سركة  خا�سة  مكتبية  واجــهــزة 
وال�سيانة العامة ذ.م.م - حتت الت�سفية وتباع ال�سفقة جملة 
واحدة ل�سالح �سركة كل�سيك ارت للمقاولت وال�سيانة العامة 
الثنني  يــوم  بــاملــزاد  جل�سة  تعقد  الت�سفية(.  )حتــت  ذ.م.م 
�سركة  مبقر  �سباحا   11:00 ال�ساعة  املوافق:2022/5/16 
 - C كل�سيك ارت الكائن يف مكتب 1402 - الطابق الـــ 14 - برج
بناية عبداهلل مهري عبداهلل حميان الكتبي - �سارع زايد الول 

)الكرتا �سابقا( - جزيرة ابوظبي.
املعاينة يوميا:

تامني دخول املزاد:200 درهم
للتوا�سل:0556940829

امل�سفي الق�سائي
�سامل حممد بالعمى
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العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اعالن بالن�شر        

 871/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- وليد احمد حممد ال�سمان  - جمهول حمل االإقامة 
ال�سابع للو�ساطة العقارية ملالكها جا�سم اهلي �سركة ال�سخ�س  مبا ان املدعي :القرن 

الواحد �س.ذ.م.م 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
من   %12 القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  الزامه  مع  درهم   )716.285(

تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 
قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2022/5/16 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 70197

اعالن بالن�شر        
 318/2022/460 نزاع مدين 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املتنازع �سده : 1- و�سيم احمد عبد الر�سيد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املتنازع :باب املدينة لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 
امل��دع��ي عليه مبلبلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
)27.322( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2021/9/29 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
قررنا مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ )�سبعة وع�سرون 
ال��ف وث��الث��م��ائ��ة واث��ن��ان وع�����س��رون دره���م وال��ف��ائ��دة القانوينة ب��واق��ع 5% م��ن تاريخ 

اال�ستحقاق احلا�سل يف 2021/9/29 وحتى متام ال�سداد وبالزامه بامل�سروفات. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 00000

اعالن بالن�شر    
                  يف  املنازعة رقم:275/2022/465 نزاع  جتاري 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
مو�سوع املنازعة : مطالبة مببلغ )147062.16( درهم فقط مائة و�سبعة واربعون الف واثنان و�ستون درهما 
و�ستة ع�سر فل�سا والتعوي�س مببلغ )50.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�سداد التام . 
املتنازع:�سركة ال�سيف لتجارة الديزل ذ.م.م

 - ال�سيخة جميلة - بجانب م�ست�سفى يونيفر�سال  املطار -بناية  �سارع  ابوظبي -  امارة  عنوانه:االمارات - 
مكتب 305  - وميثله:فاطمة ح�سن �سليمان احلدبور ال�سحي

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة �س�ستاينبل بلدرز �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع االإعالن :  قرار منهي للخ�سومة قررنا مبثابة احل�سوري بالزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعة 
مبلغ مائة و�سبعة واربعون الف واثنان و�ستون درهم و�ستة ع�سر فل�سا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2022/1/31 وحتى متام ال�سداد وبالزامها باداء مبلغ ع�سر االف درهم تعوي�سا 

عن اال�سرار التي حلقت باملتنازعة وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:505/2022/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
والر�سوم  دب��ي  ج��زئ��ي  م��دين  رق������م:2022/88  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  م��و���س��وع 

وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:�سركة املحور الهند�سية للمقاوالت العامة ذ.م.م - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي اخلالدية - ابوظبي - �سارع زايد االول - مبنى بناية كمالة - �سقة طابق 
14 - مكتب 1042- جا�سم ال�سويدي للمحاماه وم�ساركوه

 وميثله:جا�سم حممد عبدالعزيز حممد ماجد ال�سويدي 
املطلوب اإعالنهم :  1- اودايان كاليكال كيز هاكيثيل �سريدهاران 2- عي�سى االمني عبداهلل حممد 3- علي 

نبهان خ�سر من�سور 4- ب�سارات عزيز احمد  -  �سفتهم: م�ستاأنف �سدهم
مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/88 مدين جزئي. وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2022/5/26  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70392
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بعد  الثالثاء  اأم�س  هايا�سي  يو�سيما�سا  اليابان  خارجية  وزي��ر  قال   
اجتماع يف �سول مع رئي�س كوريا اجلنوبية اجلديد يون �سيوك-يول 
اأن باالإمكان حت�سني  اإن بالده وجارتها كوريا اجلنوبية اتفقتا على 
يف  القانونية  اليمني  ي��ون  واأدى  البلدين.  ب��ني  امل��ت��وت��رة  ال��ع��الق��ات 
مع  الثالثي  االأمني  التعاون  تعزيز  اإىل  وا�سنطن  فيه  ت�سعى  وق��ت 
طوكيو و�سول و�سط تهديدات �ساروخية ونووية متجددة من كوريا 
ال�سمالية. والعالقات بني احلليفني الرئي�سيني للواليات املتحدة يف 
لكوريا  الياباين  املرير لالحتالل  االإرث  ب�سبب  متوترة  اآ�سيا  �سمال 
بني عامي 1910 و1945 باالإ�سافة اإىل خالفات يف االآونة االأخرية 

حول ق�سايا متتد من ال�سخرة وقت احلرب اإىل قيود الت�سدير.
العالقات من خالل  يود حت�سني  باأنه  يون �سرح  اإن  وق��ال هايا�سي 

احلفاظ على ات�ساالت وثيقة.
اجلنوبية  “كوريا  ي��ون  تن�سيب  حفل  ح�سوره  بعد  هايا�سي  وق��ال 
دولة مهمة والتعاون )معها(... ال غنى عنه من اأجل ا�ستقرار هذه 

املنطقة، مبا يف ذلك الت�سدي لكوريا ال�سمالية«.
اليابان  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ن���دع  اأال  ي��ج��ب  اأن��ن��ا  ع��ل��ى  “اتفقنا  واأ����س���اف 
التعاون  التحديد  وجه  على  واأورد  �سوءا”.  ت��زداد  اجلنوبية  وكوريا 
بني اليابان وكوريا اجلنوبية وكذلك التعاون بني اليابان والواليات 

املتحدة وكوريا اجلنوبية.
 

اأم�����س ال��ث��الث��اء يف بحر بي�سمارك  6.3 درج����ات   وق��ع زل���زال ب��ق��وة 
200 كلم قبالة �سواحل بابوازيا-غينيا اجلديدة،  على ُبعد حوايل 

بح�سب ما اأعلن املعهد االأمريكي للم�سح اجليولوجي.
تقريباً،  كيلومرتات  ع�سرة  عمق  على  ال��زل��زال  مركز  املعهد  وح��ّدد 
بوقوع  ت�سّبب  ق��د  ي��ك��ون  ب���اأن  �سئيل”  “االحتمال  اأّن  اإىل  م�����س��رياً 
من  حتذير  اأّي  ي�سدر  مل  كذلك،  مادية.  اأ�سرار  اأو  ب�سرية  اإ�سابات 

خطر ح�سول ت�سونامي من جّراء الزلزال.
الهادي  املحيط  يف  النار  ح��زام  ف��وق  اجلديدة  بابوازيا-غينيا  وتقع 
حيث يوؤّدي احتكاك ال�سفائح التكتونية ببع�سها البع�س اإىل ن�ساط 

زلزايل قوّي.
ويف �سباط-فرباير 2018 �سرب هذا البلد زلزال مدّمر بلغت قوته 
7،5 درجات ت�سّبب بانهيارات اأر�سية واأ�سفر عن مقتل 125 �سخ�ساً 

على االأقّل.
 
 

الثالثاء  اأم�س  املتحدة   الواليات  ال�سينية  وزارة اخلارجية  انتقدت 
لتغيريها ال�سياغة املتعلقة بتايوان على موقع وزارة اخلارجية على 
االإنرتنت، قائلة اإن “التالعب ال�سيا�سي” لن ينجح يف تغيري الو�سع 

القائم يف م�سيق تايوان.
الق�سم  يف  االإنرتنت  على  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  موقع  وحذف 
تايوان  ا�ستقالل  دع��م  ب��ع��دم  اخل��ا���س��ة  ال�سياغة  ب��ت��اي��وان  اخل��ا���س 

واملتعلقة باالعرتاف مبوقف بكني باأن تايوان جزء من ال�سني.
وتعترب احلكومة ال�سينية اجلزيرة، التي تتمتع باحلكم الدميقراطي، 

اأرا�سي �سينية ال ميكن االنتقا�س من �سيادتها عليها.
جيان  يل  ت�����س��او  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
لل�سحفيني يف بكني اإن هناك �سينا واحدة فقط، وتايوان تنتمي اإىل 
ال�سني، وجمهورية ال�سني ال�سعبية هي احلكومة ال�سرعية الوحيدة 

التي متثل البالد باأكملها.
بها  اخلا�سة  احلقائق  لوثيقة  املتحدة  ال��والي��ات  تغيري  اأن  واأ���س��اف 
حول العالقات بني تايوان والواليات املتحدة “عمل تافه من وحي 

اخليال وتفريغ ملبداأ �سني واحدة«.
وقال ت�ساو اإن “هذا النوع من التالعب ال�سيا�سي ب�ساأن ق�سية تايوان 
هو حماولة لتغيري الو�سع الراهن يف م�سيق تايوان، و�سيوؤدي حتما 

اإىل اإ�سعال نار لن حترق �سوى” الواليات املتحدة.
ومل ترد وزارة اخلارجية االأمريكية على الفور على طلب للتعليق يف 

غري اأوقات العمل يف وا�سنطن.

عوا�سم

طوكيو

�شيدين

بكني

ال�ضليب الأحمر يناق�س يف 
اإيران م�ضري الالجئني الأفغان 

•• طهران-اأ ف ب

اأكد املدير العام للجنة الدولية لل�سليب االأحمر روبري مارديني يف مقابلة 
اأ�سا�سي و�سع  اإي��ران �سملت ب�سكل  مع وكالة فران�س بر�س اأن حمادثاته يف 
الالجئني االأفغان الذين فّروا من بالدهم بعد �سيطرة حركة طالبان على 

ال�سلطة.
وقال مارديني يف طهران اإن “اأفغان�ستان كانت حا�سرة جًدا يف حمادثاتنا 
ا بعد التطّورات التي �سهدناها يف اآب-اأغ�سط�س مع تبّدل احلكومة”  خ�سو�سً
يف كابول. واأكد يف ختام زيارة اإىل اإيران ا�ستمّرت 48 �ساعة اأن “املحادثات 
كانت اإيجابية. تطّرقنا اإىل �سبل م�ساعدة الهالل االأحمر االإيراين لتقدمي 
والالجئني  للمهاجرين  اأ�سا�سية  �سحية  وخدمات  اجل��ودة  عالية  خدمات 

االأفغان«.
منذ �سيطرة طالبان على احلكم يف كابول يف اآب-اأغ�سط�س املا�سي، جلاأ نحو 
اأنباء  اإيران، الدول املحاذية الأفغان�ستان، بح�سب وكالة  اأفغاين اإىل  مليون 
اأك��رث من خم�سة  اإي��ران  ت�ستقبل  املجمل،  الر�سمية. ويف  االإيرانية  “اإرنا” 

ماليني اأفغاين، بح�سب وزارة اخلارجية االإيرانية.
وقال مارديني “لقد فعلنا ذلك خالل فرتة تف�سي كوفيد-19 عندما متكن 
الهالل االأحمر االإيراين مع دعمنا، من تقدمي خدمة التلقيح للمهاجرين 

االأفغان وكذلك للمجتمع الذي ي�ستقبلهم«.
واأع��ل��ن اأن���ه حت��دث م��ع م�سوؤولني يف وزارَت����ي اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة حول 
“الو�سع يف اليمن و�سوريا واالأزمة الغذائية التي ت�سرب ال�سكان املدنيني 
كما يح�سل يف اليمن، وتداعيات النزاعات امل�سلحة والتغريات املناخية مع 

زيادة موجات اجلفاف والفي�سانات التي توؤثر على ال�سكان«.

فاينن�ضال تاميز: اأزمة الالجئني ال�ضوريني يف تركيا... تغلي

املح�ضوبيات والتهديدات تخدم حزب اهلل يف النتخابات اللبنانية

اإيران ت�ضتبعد مبادلة �ضويدي حمكوم بالإعدام لفروف ي�ضل اجلزائر يف زيارة غري معلنة 
دبي-رويرتز

قال املتحدث با�سم الق�ساء االإيراين اأم�س اإن حكم االإعدام ال�سادر بحق املواطن ال�سويدي االإيراين 
اأحمد ر�سا جاليل �سينفذ دون اإمكانية مبادلته مع مواطن اإيراين جرت حماكمته يف ال�سويد.

واأ�ساف املتحدث ذبيح اهلل خدائيان “جاليل حمكوم عليه باالإعدام يف عدة اتهامات واحلكم نهائي” 
دون اأن يحدد موعدا لتنفيذ احلكم.

ويف االأ�سبوع املا�سي ذكرت وكالة اأنباء الطلبة االإيرانية �سبه الر�سمية اأن الباحث ال�سويدي االإيراين 
يف طب الكوارث، املحكوم عليه باالإعدام بتهمة التج�س�س ل�سالح اإ�سرائيل، �سيتم اإعدامه بحلول 21 

مايو اأيار. وكان قد اعتقل يف عام 2016.
وتوترت العالقات بني ال�سويد واإيران منذ اأن اعتقلت ال�سويد حميد نوري امل�سوؤول االإيراين ال�سابق 
وبداأت حماكمته يف اتهامات بارتكاب جرائم حرب ب�سبب اإعدامات جماعية واأعمال تعذيب ل�سجناء 

�سيا�سيني يف �سجن اإيراين يف الثمانينيات من القرن املا�سي.

عن الزيارة من قبل كما ان اأجندة الفروف لهذا 
االأ�سبوع مل تت�سمن اأي زيارة للجزائر وال الأي 
اآخر  العربي. وتعود  املغرب  اآخ��ر يف منطقة  بلد 
زي���ارة ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي للجزائر اىل 
اأك��رث من  قبل  اأي   2019 الثاين-يناير  كانون 
�سهرين من ا�ستقالة الرئي�س ال�سابق عبد العزيز 
واحتجاجات  اجل��ي�����س  ���س��غ��ط  حت��ت  بوتفليقة 
الرئي�س اجلزائري  �سعبية غري م�سبوقة. وكان 
ال��رو���س��ي فالدميري  ن��ظ��ريه  م��ع  حت��دث هاتفيا 
على  الرئي�سان  و”اتفق  الفائت  ال�سهر  بوتني 
اأه��م��ي��ة ت���ب���ادل ال����زي����ارات رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى بني 

م�����س��وؤويل ال��ب��ل��دي��ن، واالج��ت��م��اع ال��ق��ادم للجنة 
تاأجلت  التي  االقت�سادي”،  للتعاون  امل�سرتكة، 
ب�سبب جائحة كورونا، بح�سب ما اأفادت الرئا�سة 
عالقات  ومو�سكو  اجلزائر  وتربط  اجلزائرية. 
تاريخية، �سواء على امل�ستوى االقت�سادي بحجم 
اعلن  كما  دوالر  مليار   4،5 اىل  و�سل  ت��ب��ادالت 
الف��روف يف اآخ��ر زي��ارة له للجزائر قبل و�سول 
الرئي�س تبون لل�سلطة يف كانون االأول-دي�سمرب 
ك��م��ا ت��ن�����س��ق اجل���زائ���ر م���ع رو���س��ي��ا يف   .2019
وك��ذل��ك يف  للغاز  امل�سدرة  ال���دول  اإط���ار منتدى 

اجتماعات الدول امل�سدرة للنفط “اأوبك+«.

•• اجلزائر-اأ ف ب

و�سل وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف  
اأم�����س ال��ث��الث��اء، اإىل اجل��زائ��ر يف زي���ارة مل يتم 
االإعالن عنها من قبل، ُيتوقع اأن يلتقي خاللها 
املجيد  عبد  والرئي�س  لعمامرة  رمطان  نظريه 

تبون، بح�سب ما اأفادت قناة اجلزائر الدولية.
وذكرت القناة الر�سمية اأن “الزيارة تاأتي مبنا�سبة 
الذكرى ال�60 لتاأ�سي�س العالقات الدبلوما�سية 
اإ�سافية.  بدون تفا�سيل  بني اجلزائر ورو�سيا” 
اجلزائرية  وال  الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة  تعلن  ومل 

••وا�سنطن-وكاالت

اأزمة الالجئني  اإن  “فاينن�سال تاميز”  قالت �سحيفة 
ال�سوريني يف تركيا و�سلت اإىل “نقطة الغليان”، الفتة 
اإىل اأن زيادة امل�ساعب االقت�سادية واالنتخابات املقررة 

يف يونيو -حزيران 2023 فاقمت الو�سع ال�سعب.
ال��ذي متتع  الوقت  اإن��ه يف  تقرير  ال�سحيفة يف  وقالت 
فيه االأت��راك بعطلة وطنية يف االأ�سبوع املا�سي، انت�سر 
ف��ي��دي��و ع��ل��ى م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ملدينة 
ا�سطنبول يف عام 2043، بدت فيه متهالكة وخطرية، 
�سيطرة  ب�سبب  االأت����راك  ح��ال  اإل��ي��ه  اآل  عما  تعليق  م��ع 

العرب على املدينة.
وا���س��ت��ك��ى ط��ب��ي��ب ت��رك��ي ط��م��وح ول��ك��ن��ه اأ���س��ب��ح منظفاً 
اأ�سبح  بالرتكية  التحدث  اأن  ل��وال��دي��ه  امل�ست�سفى،  يف 
يتحدثون  ال  واملر�سى  امل�ست�سفى  طاقم  الأن  ممنوعاً، 

�سوى العربية.

»الغزو ال�سامت«
ال�سامت”  “الغزو  بعنوان  ك��ان  ال��ذي  الفيلم  و�ساهد 
وكّلف باإعداده وموله ال�سيا�سي املتطرف اأوميت اأوزادع، 

مليونا �سخ�س يف اليوم االأول لبثه.
وتقول ال�سحيفة اإن اهتمام اأوروبا انتقل اإىل الالجئني 
يف  زاد  التوتر  ولكن  بوتني،  ح��رب  ب�سبب  اأوكرانيا  من 
تركيا ب�سبب النزاع الطويل يف �سوريا الذي م�سى عليه 

12 عاماً.
ومئات  �سوري  الج��ئ  ماليني   3.7 تركيا  وا�ست�سافت 
الالجئني  االأفغان. وظل وجود  الالجئني  االآالف من 
م�سدراً للتوتر فيها. ولكن زيادة امل�ساعب االقت�سادية 
واالنتخابات املقررة يف يونيو -حزيران 2023 فاقمت 
اإىل  و���س��ل  اإن���ه  املحللون  ي��ق��ول  ال���ذي  ال�سعب  الو�سع 

•• عوا�سم-وكاالت

ا�سطرت منى، املدر�سة اللبنانية منذ اأكرث من 30 عاماً 
دخلها  لتعزيز  اإ���س��ايف  ب�سكل  �سيارات  موقف  يف  للعمل 

ال�سئيل الذي يقل حاليا عن 150 دوالراً يف ال�سهر.
نفور  تعزز  اأن  اهلل  ح��زب  يقودها  التي  لالأغلبية  ميكن 
يف  ك��ب��رياً  م�ستثمراً  ي��وم  ذات  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اخلليج،  دول 
حتقيق  االإي����راين.ويف  النفوذ  ملواجهة  �سعيها  يف  لبنان 
منى  قالت  ب��ريوت،  من  تاميز”  “فاينن�سال  ل�سحيفة 
اللبنانية  ال��ل��رية  وان��ه��ي��ار  االأزم���ة  م��ن  �سنوات  بعد  اإن���ه 
“الوحيدون الذين ا�ستطاعوا �سراء اأي �سيء للعيد هذا 

العام، هم اأتباع حزب اهلل«.
 ويف ب��ل��د ك���ان م��ع��روف��اً يف ال�����س��اب��ق ب��ال��رتف، ب���ات راأ�س 
امللفوف يباع بالثلث. وعلقت منى قائلة اإن اأتباع احلزب 
بقيمة  اجلديدة  النقدية  االأوراق  من  كميات  ي�سحبون 
اأو  الفكة  ع��ن  فيبحثون  البقية  اأم���ا  ل��رية  األ���ف   100

القطع النقدية ال�سغرية ل�سراء ما يحتاجونه.
مثل  التقليدية،  اهلل  حزب  معاقل  اأن  ال�سحيفة   وترى 
النبطية يف اجلنوب، حيث تعي�س منى، من اأكرث املناطق 
املت�سررة من االأزمة االقت�سادية، ولكن ذلك لن يوؤثر 
املقررة  الربملانية  االنتخابات  يف  احل��زب  حظوظ  على 
االأح����د امل��ق��ب��ل، وه���ي االأوىل م��ن��ذ ان��ه��ي��ار االق��ت�����س��اد يف 
2019 وما تالها من احتجاجات على الف�ساد، وانفجار 

مرفاأ بريوت يف اأغ�سط�س )اآب(2020.
املهمة  �ستواجه  املقبلة  اللبنانية  احلكومة  اأن  وت�سيف 
ال�ساقة لتتفاو�س مع �سندوق النقد الدويل على حزمة 

اإنقاذ وما يرتتب عليه من اإ�سالحات اقت�سادية.
املتزايد  ال�سخط  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�سحيفة   وتلفت 
ح���زب اهلل بني  �سعبية  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر  االأو�����س����اع مل  ع��ل��ى 
الناخبني، ب�سبب املح�سوبية الوا�سعة وا�ستخدام الورقة 

من اأحزاب اليمني املتطرف، والذي ا�ستقطب االنتباه 
ب�سبب لهجته القا�سية �سد املهاجرين ومن�سوراته على 

من�سات التوا�سل التي ت�ستهدف مهاجرين حمددين.

بالقوة اإذا اقت�سى الأمر
ووعد  اجل��دي��د،  ح��زب��ه  املا�سي  ال��ع��ام  اأوزداغ يف  واأع��ل��ن 
ب���اإع���ادة ك��ل امل��ه��اج��ري��ن م��ن ح��ي��ث ج�����اوؤوا وب��ال��ق��وة اإن 

اقت�سى االأمر.
ورغم ا�ستبعاد املحللني فوز “حزب الن�سر” اأو ح�سوله 
على اأ�سوات كثرية، اإال اأن اخلطاب املعادي للمهاجرين 

بات يوؤثر على مواقف االأحزاب الرئي�سية يف تركيا.

الغليان«. وقال عمر كادكوي، املحلل يف معهد  “نقطة 
“تيباف” باأنقرة اإن “الو�سع قد يتطور اإىل عنف بني 

املجتمعات امل�سيفة وال�سوريني«.
 وقال املحلل ال�سوري االأ�سل، اإن املناخ احلايل يف تركيا 
غريباً  ولي�س  الالجئني.  مع  و”متوتر”  “عدواين” 
تزامن املخاوف من الالجئني مع امل�ساكل التي يعاين 

منها االقت�ساد الرتكي.
-ني�سان.  اأب��ري��ل  يف   70% اإىل  الت�سخم  و���س��ل  فقد 
امل�����س��ح��ون، م��ا جعل  وزادت االن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة اجل���و 
اأ�سوات  على  املتناف�سني  لل�سيا�سيني  هدفاً  الالجئني 
عدد  يف  ال�سابق  الع�سو  اأوزداغ،  بينهم  ومن  الناخبني، 

االأو�سط”  ال�سرق  “كارنيغي  مركز  يف  الزميل   ويرى 
اأن االأزم��ة يف لبنان ميكن اأن  ببريوت، مهند حاج علي، 
ائتالفية،  حكومة  يف  اهلل  حزب  نفوذ  بقاء  على  ت�ساعد 

بعيداً عن االتهامات باملح�سوبية.
جدوى االنتخابات

جدوى  ي���رون  ال��ذي��ن  ن�سبة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وت�سري 
 54% وه��ن��اك  قليلة،  تظل  والتغيري،  االنتخابات  يف 
عن  ع���ربوا  “اأوك�سفام”  ملنظمة  ا�ستطالع  يف  ���س��ارك��وا 

رغبة يف الت�سويت.
الذين  لبنان  �ُسّنة  اأو�سح بني  امل�ساركة  ال��رتدد يف  ولعل 
الوزراء  ان�سحاب رئي�س  ال�سيا�سية بعد  فقدوا زعامتهم 

برنامج  م��دي��رة  م��ع��ار���س��ي��ه.  وراأت  واإخ���اف���ة  الطائفية 
لينا  ل��ن��دن  يف  هاو�س”  “ت�ساتهام  يف  االأو���س��ط  ال�سرق 
بني  مكانته  على  اهلل  ح��زب  حفاظ  �سبب  اأن  اخلطيب 
الناخبني ال�سيعة، اأن “املجتمع الذي ي�سوت عادة حلزب 
اأم��ر يعرفه ويغذيه  اهلل ال ميلك بدياًل وا�سحاً، وه��ذا 
كما اأثبت احلزب قدرته على الو�سول اإىل  حزب اهلل”، 

الدوالر االأمريكي اأكرث من غريه.
ي�سيطر  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  �سبكة  خ��الل  فمن 
ب�سخاء  للمجتمع ويقدم  عليها، قدم احلزب م�ساعدات 
اخلدمة  م��وظ��ف��ي  م��ع  م��ق��ارن��ة  �سبكته  يف  للموظفني 

املدنية الذين قلت رواتبهم ال�سهرية عن 100 دوالر.

ال�سوريني  ب��اإع��ادة  تعهدات  ال��ك��ربى  االأح���زاب  واأعلنت 
اإىل بالدهم. ولكن مقرتحاتها لي�ست اأخالقية، وغري 

واقعية اأي�ساً كما يقول اخلرباء.
وزعم كمال كيلت�سدار اأوغلو، زعيم اأكرب حزب معار�س 
يف تركيا، اأن كل الالجئني ال�سوريني �سيعودون “طوعاً” 

اإذا فاز حزب ال�سعب اجلمهوري الذي يتزعمه.
ب�سار  الرئي�س  من  �سمانات  على  �سيح�سل  اإن��ه  ويقول 
االأ���س��د، بتاأمني ال��ع��ودة االآم��ن��ة ل��ه��م، وه��ي ف��ك��رة يرى 

املحللون اأنها خطرية وخيالية.
طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  اأعلن  نف�سه،  الوقت  ويف 
“اإخواننا  اأردوغ��ان الذي دافع عن �سيا�سته وا�ست�سافة 
واأخواتنا” الالجئني ال�سوريني، عن خطة لبناء 100 
�سوري  مليون   1 تقنع  ق��د  �سوريا  �سمال  يف  بيت  األ��ف 

بالعي�س فيها.
���س��وري��ا يف  ب��رن��ام��ج  ن��ي��غ��ار غ��و���س��ي��ك��ل، م���دي���رة  اأن  اإال 
جمموعة االأزمات الدولية، ترى اأن هناك اأماًل �سغرياً 

لعودة هوؤالء اإىل �سوريا.
املجانية  ال�سحية  والرعاية  العمل  وقارنت بني فر�س 
واملدار�س يف تركيا، م�سيفة “من �سيغادر طوعاً اأماكن 
تتوفر فيها االحتياجات االأ�سا�سية اإىل اأماكن معدومة«. 
اإىل بالدهم لي�س  ال�سوريني  باإر�سال  التعهد  اإن  وقالت 
“�سريفع توقعات ال��راأي العام ولكن ال ميكن  حاًل، بل 

الوفاء بها«.
التي  االأوروب����ي  االحت���اد  موقف  ع��ن  الكاتبة  وت�ساءلت 
“خمزن”  بالدهم  باعتبار  تركيا  يف  الكثريون  يتهمه 
اأردوغان  بني  ي��ورو  مليارات  ب�6  اتفاقية  بعد  الجئني 

واأوروبا يف 2016 لوقف تدفق املهاجرين.
ما  اإىل  النظر  على  االأوروب��ي��ة  الكتلة  كادوكوي  وح�س 
3 مليارات يورو جديدة  يجري يف تركيا وت�سريع دفع 

اأُعلنت يف العام املا�سي.

االأ�سبق �سعد احلريري وتياره امل�ستقبل من االإنتخابات 
بذريعة تدخل اإيران يف ال�سيا�سة اللبنانية.

وامل�سيحيني  ال�سنة  حللفائه  حاجة  يف  اهلل  ح��زب  ولكن 
احلزب  ف��از   2018 انتخابات  ففي  االأغلبية.  ل�سمان 

وحلفاوؤه ب� 27 مقعداً من اأ�سل 128 مقعداً.
االنتقاد،  م��ن  حلفائه  يحمي  ح��اج��زاً  اهلل  ح��زب  وعمل 
وي��ت��ع��ر���س ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل����رب ح��ل��ي��ف ح���زب اهلل، 
انتخابات  “هذه  علي:  حاج  ويعلق  بالف�ساد.  التهامات 

الإنقاذ حلفائهم«.
وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ي���رى حم��ل��ل��ون اأن ل���دى ح���زب اهلل 
اأ�سبابه للقلق، فالكثري من اللبنانيني يتهمونه باجلمود 
املرفاأ  انفجار  التحقيق يف  وال���رتدد يف  االإ���س��الح��ات  يف 
وتاأخري ت�سكيل احلكومة 13 �سهراً وهناك من يت�ساءل 
مع  اجلي�س،  وج��ود  يف  الع�سكرية  تر�سانته  ج��دوى  عن 
اأنها �سرورية ملواجهة  اأن احلكومة واحلزب �سددا على 
االح���ت���الل االإ����س���رائ���ي���ل���ي مل��ن��اط��ق ع��ل��ى ط����ول احل����دود 

اللبنانية.
اهلل  ح��زب  لي�س  اليوم  اهلل  “حزب  اإن  تقول  منى  ولكن 
2006 ، م�سرية اإىل حربه �سد اإ�سرائيل، التي و�سفها 

اأن�ساره ذات مرة ب� “ن�سر اإلهي«.
يحتفظوا  اأن  ن��ري��ده��م  امل��ق��اوم��ة.  م��ع  “نحن  وق��ال��ت: 
باأ�سلحتهم للدفاع عنا، لكن من الوا�سح اأنهم ال يقومون 
االجتاه  يف  الدولة  لقيادة  الكفاية  فيه  مبا  جيد  بعمل 
حاج  ويقول  متاماً”.  فا�سدون  حلفائهم  كل  ال�سحيح، 
علي اإن هذا النوع من النقد العلني نادر لكنه يف ازدياد.

ال�سيعية  االنتخابية  الكتلة  تاآكل  اإن  النا�سطون  ويقول 
دف��ع ح��زب اهلل،  التي ك��ان ميكن االع��ت��م��اد عليها ي��وم��اً 
وحركة اأمل، اإىل ا�ستخدام املزيد من اأ�ساليب الرتهيب 
يرغبون  قد  الذين  والناخبني  املعار�سة  مر�سحي  �سد 

يف االنحراف.

حظر جتول يف �ضريالنكا غداة ا�ضطرابات دامية  •• كولومبو-اأ ف ب

االآالف من عنا�سر  �سريالنكا  ن�سرت 
اأم�����س الثالثاء  اجل��ي�����س وال�����س��رط��ة  
ل���ف���ر����س ح���ظ���ر جت�����ول غ������داة مقتل 
هي  عنف  اأع��م��ال  يف  اأ�سخا�س  خم�سة 
االأ�سواأ خالل اأ�سابيع من االحتجاجات 

على اأزمة اقت�سادية غري م�سبوقة.
يف  اأي�����س��ا  �سخ�س   200 نحو  وج���رح 
اأع���م���ال ال��ع��ن��ف االث���ن���ني ت���وازي���ا مع 
ماهيندا  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ا���س��ت��ق��ال��ة 
ت�����س��اع��د كثريا  ال��ت��ي مل  راج��اب��اك�����س��ا 
وتدخل  ال�سعبي.  الغ�سب  تهدئة  يف 
قبيل  ع��م��ل��ي��ة  يف  الإن�����ق�����اذه  اجل���ي�������س 
اقتحم  اأن  ب��ع��د  ال���ث���الث���اء،  ال��ف��ج��ر 
يف  الر�سمي  مقره  املتظاهرين  اآالف 
ال�سرطة  واأط��ل��ق��ت  ل��ي��ال.  ك��ول��وم��ب��و 
ال����غ����از امل�������س���ي���ل ل���ل���دم���وع وع����ي����ارات 

حتذيرية ل�سد احل�سد.
اأم���ن���ي رف��ي��ع لوكالة  وق����ال م�����س��وؤول 
قبيل  عملية  “بعد  اإن��ه  بر�س  فران�س 
الوزراء  رئي�س  اجلي�س  نقل  الفجر، 

ال�سابق وعائلته اإىل مكان اآمن«.
واأكد النجل االأكرب ملاهيندا راجاباك�سا 
لوكالة فران�س بر�س “والدي مباأمن 
وه����و يف م���ك���ان اآم�����ن وي���ت���وا����س���ل مع 

العائلة«.
عاما(   35( راجاباك�سا  نامال  وق��ال 
اإننا  ت��ق��ول  ال�����س��ائ��ع��ات  م��ن  “الكثري 
معتربا  البالد”  ن��غ��ادر  ل��ن  �سنغادر. 
الغ�سب ال�سعبي �سد اأ�سرته “مرحلة 
االأمم  م���ف���و����س���ة  ودان��������ت  ����س���ع���ب���ة«. 
االإن�سان  حل��ق��وق  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ودعت  العنف  اأعمال  با�سليه  مي�سيل 
املزيد  وق��وع  دون  للحوؤول  ال�سلطات 

من اال�سطرابات.
العميق  “القلق  ع��ن  با�سليه  وع��ربت 
يف  ال���ع���ن���ف  اأع�����م�����ال  ت�������س���اع���د  اإزاء 
اأن�سار  ه���اج���م  اأن  ب��ع��د  ���س��ري��الن��ك��ا 
�سلميني  متظاهرين  ال����وزراء  رئي�س 
يف ك��ول��وم��ب��و ي���وم اأم�����س ال��ت��ا���س��ع من 
اأيار/مايو، وما اأعقب ذلك من اأعمال 
اأع�ساء  �سد  ح�سود  جانب  م��ن  عنف 
“اأدين  م�سيفة  من احلزب احلاكم” 
ال�سلطات  واأدعو  العنف  اأعمال  جميع 
ودقيق  م�ستقل  حت��ق��ي��ق  اإج�����راء  اإىل 
التي  ال��ه��ج��م��ات  و���س��ف��اف يف ج��م��ي��ع 

وقعت«.
راجاباك�سا  حكومة  تهز  اأ���س��ه��ر،  منذ 

ال����ت����ي ت�������س���م اأف����������رادا م����ن اأ����س���رت���ه، 
الكهرباء  ان��ق��ط��اع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ات 
ونق�س ال�سلع يف اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية 

منذ ا�ستقالل �سريالنكا يف 1948.
راجاباك�سا  غوتابايا  الرئي�س  اأن  غري 
ال يزال يف من�سبه ويتمتع ب�سالحيات 
وا�سعة ويتوىل قيادة القوات االأمنية.

اأ���س��اب��ي��ع م��ن ت��ظ��اه��رات �سلمية  ب��ع��د 
م��ن��اه�����س��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ب�����س��ك��ل ع����ام، 
االإث��ن��ني عندما  اأع��م��ال عنف  اندلعت 
راجاباك�سا  م��اه��ي��ن��دا  اأن�������س���ار  ن����زل 
ع��ل��ى ال��ع��ا���س��م��ة ع��ل��ى م���ن حافالت 
مناطق  م����ن  ل��ن��ق��ل��ه��م  ا����س���ت���خ���دم���ت 
بالع�سي  املحتجني  وهاجموا  ريفية، 

والهراوت.
ل��وك��ال��ة فران�س  ���س��اه��د ع��ي��ان  وق����ال 
ا�سمه  ع��ن  الك�سف  ع��دم  طالبا  ب��ر���س 
و�سائل  وك��ذل��ك  لل�سرب  “تعر�سنا 

اإعالم ون�ساء واأطفال«.
اأطلقت ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع 
احل�سود،  ل��ت��ف��ري��ق  امل���ي���اه  وخ��راط��ي��م 
واأع��ل��ن��ت ع��ل��ى ال��ف��ور ح��ظ��ر جت���ول يف 
كولومبو، يف اإجراء مت تو�سيع نطاقه 

لي�سمل كل مناطق الدولة الواقعة يف 
 22 اآ�سيا والبالغ عدد �سكانها  جنوب 
اإن  ال�سلطات  وق��ال��ت  ن�سمة.  مليون 
حظر التجول �سرُيفع �سباح االأربعاء، 
امل��ك��ات��ب احلكومية  م���ن  ُط��ل��ب  ف��ي��م��ا 
اإغالق  وامل��دار���س  واملتاجر  واخلا�سة 

اأبوبها الثالثاء.
جويل  االأم��ريك��ي��ة  ال�سفرية  وغ���ردت 
“العنف  ت��دي��ن  وا���س��ن��ط��ن  اأن  ت�سانغ 
ودعت  ال�سلميني”  املتظاهرين  �سد 
“اإجراء  اإىل  ال�سريالنكية  احلكومة 
اعتقال  ذل���ك  يف  مب��ا  ���س��ام��ل،  حتقيق 
على  يحر�س  �سخ�س  اأي  وحم��اك��م��ة 

العنف«.
رغم حظر التجول حتدى متظاهرون 
للرد  ال�سرطة  للحكومة  مناه�سون 
التي  احلكومة  اأن�����س��ار  هجمات  على 

توا�سلت ليل االثنني.
النائب  اأط��ل��ق  كولومبو  ���س��واح��ي  يف 
ع����ن احل�������زب احل����اك����م اأم����ارك����ريث����ي 
اأتوكوراال النار على �سخ�سني، ما اأدى 
اإىل مقتل رجل يبلغ 27 عاما، وذلك 
بعد اأن حا�سره ح�سد من املتظاهرين 

املناه�سني للحكومة، وفق ال�سرطة.
لوكالة  ال�����س��رط��ة  م�����س��وؤول يف  وق����ال 
اإنه  ات�����س��ال هاتفي  ب��ر���س يف  ف��ران�����س 
نف�سه  ع��ل��ى  ال��ن��ار  “اأطلق  ذل���ك  ب��ع��د 
مب�سد�سه وقتل«. وعرث على احلار�س 
م��ي��ت��ا يف مكان  ل��ل��ن��ائ��ب  ال�����س��خ�����س��ي 

احلادث، على ما اأعلنت ال�سرطة.
احلزب  م��ن  اآخ���ر  �سيا�سي  اأط��ل��ق  كما 
النار  ا���س��م��ه،  ع��ن  ُيك�سف  مل  احل��اك��م 
على متظاهرين ف��اأردى اثنني وجرح 
اجل�����زي�����رة، وفق  ج���ن���وب  خ��م�����س��ة يف 

ال�سرطة.
واأ����س���رم���ت ح�����س��ود غ��ا���س��ب��ة ال���ن���ار يف 
ال�سيا�سيني  12 من  اأكرث من  منازل 
عددا  واأح��رق��وا  لراجاباك�سا،  املوالني 
اأي�سا  ا�سُتهدفت  فيما  �سياراتهم،  من 
لنقل  ا�ستخدمت  و�ساحنات  حافالت 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن امل���وال���ني ل��ل��ح��ك��وم��ة، يف 

كولومبو وحميطها.
واأحرقت العديد من املنازل التي تعود 
خمتلف  يف  راجاباك�سا  عائلة  الأف���راد 
اأنحاء البالد فيما مت تخريب متحف 

للعائلة يف قرية اأجداد االأ�سرة.

اأطباء يف م�ست�سفى كولومبو  وتدخل 
موؤيدي  م��ن  ج��رح��ى  ل��ع��الج  الوطني 
احل��ك��وم��ة، ف��ي��م��ا خ��ل��ع ج��ن��ود بوابات 

مو�سدة لنقل اجلرحى.
اأح��د االأط��ب��اء بوجه ح�سد �سد  و�ساح 
“قد  امل�ست�سفى  يف  ال��ط��وارئ  م��دخ��ل 
ل��ن��ا هم  بالن�سبة  ل��ك��ن  ق��ت��ل��ة،  ي��ك��ون��وا 
م��ر���س��ى ي��ت��ع��ني ت��ق��دمي ال��ع��الج لهم 
اأوال«. اأعلن ماهيندا راجاباك�سا )76 
الطريق  ليمهد  ي�ستقيل  اأن���ه  ع��ام��ا( 

اأمام حكومة وحدة.
املعار�سة  كانت  اإذا  ما  يت�سح  لكن مل 
�ستن�سم اإىل اأي حكومة وحدة ي�سارك 

فيها اأي من اأفراد اأ�سرة راجاباك�سا.
ومب�����وج�����ب ال����ن����ظ����ام ال�������س���ي���ا����س���ي يف 
وحدة  حكومة  م��ع  وح��ت��ى  �سريالنكا 
ب�سلطة  ال��رئ��ي�����س  مي�����س��ك  ج����دي����دة، 
وكذلك  واإق���ال���ت���ه���م،  وزراء  ت��ع��ي��ني 
ال��ق�����س��اة، ك��م��ا ي��ت��م��ت��ع ب��ح�����س��ان��ة من 

املالحقة الق�سائية.
ويل�سون  م��رك��ز  ل����دى  امل��ح��ل��ل  وق����ال 
مايكل كوغلمان لوكالة فران�س بر�س 
راجاباك�سا  ال��رئ��ي�����س  ي��ت��ن��حَّ  مل  “ما 
يف  اجلماهري  �سواء  اأح��د،  ير�سى  لن 
امل�����س��ل��ح��ة من  اأ���س��ح��اب  اأو  ال�����س��وارع 

ال�سيا�سيني الرئي�سيني«.
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عربي ودويل

وقال اإنه نتيجة ذلك �ستواجه ماليني االأ�سر �سعوبات مالية ميكن 
غالبية  ت�سم  التي  القارة  اأنحاء  يف  االجتماعي  الغ�سب  تفاقم  اأن 
توترات  ن�سوب  احتمال  غيلبني  رميوند  ورج��ح  العامل.  دول  اأفقر 
والقرن  اإفريقيا  و�سط  من  واأج���زاء  ال�ساحل  مثل  �ساخنة؛  ب��وؤر  يف 
ال��ع��ام لالأمم  االأم���ني  اأو���س��ح��ت م�ساعدة  م��ن جانبها،  االإف��ري��ق��ي. 
املتحدة اأهونا اإيزياكونوا، اأن “بع�س البلدان االإفريقية ي�ستورد ما 
حالة  وتواجه  واأوكرانيا.  رو�سيا  من  القمح  من   80% اإىل  ي�سل 
الوقت  يف  حت��دث  التي  اال�سطرابات  م��ع  بالتزامن  ال��ط��وارئ  م��ن 
بني  حلول  يف  البدء  عن  ال��دول  تلك  عجز  اإىل  م�سرية  الراهن”، 
اإىل  امل�سوؤولة  ولفتت  االأ�سا�سية.  ال�سلع  لتوفري  و�سحاها  ع�سية 
اأهونا  اإفريقية، واأ�سافت  معدالت اقرتا�س �سديدة االرتفاع لدول 
اأ�ستاذ  يرى  العامل«.  يف  اآخ��ر  مكان  اأي  من  اأعلى  “اإنها  اإيزياكونوا 

فاإنها  م��وارده��ا  وف��رة  رغ��م  االإفريقية،  ال��ق��ارة  اأن  العمدة  واأو���س��ح 
تعتمد على كل حاجتها االأ�سا�سية من مواد غذائية اأو اأدوية اأو �سلع 
ا�ستهالكية على اخلارج، �سواء �سادرات اأو اإعانات بالن�سبة اإىل الدول 
الفقرية اأو مناطق النزاع، وبالتايل تقع حتت تاأثري مبا�سر لتداعيات 
احلرب، ف�ساًل عن عدم توافر اأي موؤ�سرات للنمو االقت�سادي لدى 
اأزمات  تلك الدول ب�سبب ما تعانيه على مدار العقود املا�سية من 
وحروب ووقوع حتت �سغط القوى اال�ستعمارية. ويف ال�سياق، ذكر 
اأن هناك نحو  دولية،  اإغاثة  11 منظمة  بيان م�سرتك �سادر عن 
وقد  اإفريقيا،  اجل��وع يف منطقة غرب  يعانون  �سخ�س  27 مليون 
يرتفع هذا العدد اإىل 38 مليون ن�سمة بحلول يونيو املقبل، بزيادة 
ت�سل اإىل %40 عن العام املا�سي، وهو ارتفاع غري م�سبوق يف عدد 

االأ�سخا�س الذين يعانون من نق�س املواد الغذائية.

•• نيويورك-وكاالت

املتحدة االإمنائي، من احتماالت  حذر م�سوؤولون يف برنامج االأمم 
ورمبا  االأ�سهر  خ��الل  االإفريقية  ال��ق��ارة  �ستواجهها  “كارثية”، 
االأ�سابيع املقبلة تاأثًرا بتداعيات االأزمة االأوكرانية، واأهمها ارتفاع 

اأ�سعار الوقود والغذاء والطاقة.
االإمنائي  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��رن��ام��ج  يف  االق��ت�����س��ادي��ني  ك��ب��ري  وق����ال 
جنيف  يف  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل  غيلبني،  رمي��ون��د  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف 
القارة«.  اإىل  بالن�سبة  م�سبوقة  غ��ري  اأزم���ة  “هذه  اإن  ب�سوي�سرا، 
ا يف النمو االقت�سادي يف القارة  وتوقع اخلبري االقت�سادي انخفا�سً
الذي من املفرت�س اأن يرتفع قلياًل هذا العام بعد “كوفيد19-”، 
متوقًعا.  ك��ان  كما   8.3% ولي�س   4% ال�����س��ادرات  منو  و�سيناهز 

االقت�ساد ال�سيا�سي، كرمي العمدة، اأن دول القارة االإفريقية، خا�سة 
االأزمة  بتداعيات  ت�سرًرا  االأك��رث  �ستكون  والنزاعات  ال�سراع  ب��وؤر 
ال�سيا�سي واالأمني،  اأو  امل�ستوى االقت�سادي  �سواء على  االأوكرانية؛ 
للبنية  وت��ره��ل  اأمنية  رخ��وة  م��ن  اأ���س��اًل  تعاين  مناطق  باعتبارها 
يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  اأنها  كما  االأ�سا�سية،  واخل��دم��ات  التحتية 
توفري معظم ا�ستهالكها على الدول الغربية واالأوروبية، وبالتاأكيد 
تاأثر هذا الو�سع مع احلرب.  ويف ت�سريح ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
بني  ح�سره  ميكن  ال  الغربي  ال��رو���س��ي  ال�����س��راع  اإن  العمدة  يقول 
االإفريقية  ال��ق��ارة  قلب  اإىل  ممتد  لكنه  ف��ق��ط،  واأوك��ران��ي��ا  رو���س��ي��ا 
لل�سيطرة على املوارد االقت�سادية واملعادن وموارد الطاقة وكذلك 
اأمر غاية يف  املوارد اال�سرتاتيجية اخلا�سة بالطرق واملوانئ، وهو 

االأهمية وله تاأثري كبري على تفاوت ن�سب النمو يف تلك الدول.

 حتذير اأممي من تداعيات كارثية لالأزمة الأوكرانية على اإفريقيا

اجتماع  اأول  ه���ذا  و���س��ي��ك��ون  )ي��ون��ي�����س��ي��ف(.  للطفولة 
يعقده جمل�س االأمن منذ ُقتل 60 مدنياً على االأقّل، 
بح�سب كييف، يف ق�سف للقوات الرو�سية على مدر�سة 
وتتزامن  املا�سي.  االأ�سبوع  نهاية  يف  اأوكرانيا  �سرق  يف 
هذه اجلل�سة مع اجتماع ا�ستثنائي �سيعقده يف جنيف، 
بطلب من كييف، جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم 
يف  االإن�سان  حقوق  اأو�ساع  “تدهور  يف  للبحث  املتحدة 
اأوكرانيا«. كما اأّن اجلل�سة املقّررة يف نيويورك اخلمي�س 
اجلمعة  اأ����س���در  م��ن��ذ  االأم����ن  ملجل�س  االأوىل  ���س��ت��ك��ون 
باإجماع اأع�سائه بياناً اأّكد فيه “دعمه القوي” لالأمني 
العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س “يف �سعيه اإىل 

حّل �سلمي” للحرب يف اأوكرانيا.
ومّثل هذا البيان اأول موقف موّحد ملجل�س االأمن حول 
�سباط-فرباير،   24 الرو�سي  الغزو  بداأ  منذ  اأوكرانيا 
اأّي حماولة  ال�����دوام  ع��ل��ى  اأح��ب��ط��ت  م��و���س��ك��و  اأّن  ذل���ك 

الإ�سدار قرار اأو بيان يتعّلق بهجومها على جارتها.

•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

يعقد جمل�س االأمن الدويل اخلمي�س بطلب من فرن�سا 
الرو�سي  الغزو  ح��ول  جديدة  علنية  جل�سة  واملك�سيك 
الو�سع  ت��ده��ور  “ا�ستمرار  ���س��وء  وذل���ك يف  الأوك��ران��ي��ا 

بح�سب ما اأفاد دبلوما�سيون . االإن�ساين”، 
يعقدها  التي  ع�سرة  ال�ساد�سة  اجلل�سة  ه��ذه  و�ستكون 
جمل�س االأمن حول اأوكرانيا منذ بداأت القوات الرو�سية 

غزو هذا البلد يف 24 �سباط/فرباير.
وي�سعى الغربيون من وراء عقد اجتماع ملجل�س االأمن 
ال���دويل ب�����س��اأن احل���رب يف اأوك��ران��ي��ا، م��رة واح���دة على 
وزيادة  رو�سيا  ال�سغط على  اإبقاء  اإىل  اأ�سبوعياً،  االأق��ّل 
اإّن  دبلوما�سي  وق���ال  ال��دول��ي��ة.  ال�ساحة  على  عزلتها 
اأن يتّم خالل جل�سة اخلمي�س  فرن�سا واملك�سيك طلبتا 
االإن�سانية  ال�سوؤون  اإحاطات من كّل من مكتب  تقدمي 
املتحدة  االأمم  ومنظمة  )اأو�سا(  املتحدة  لالأمم  التابع 

جل�ضة ملجل�س الأمن حول اأوكرانيا بطلب من فرن�ضا واملك�ضيك 

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م����رك����ز  ي���ن���ظ���م 
واال���س��ت�����س��ارات يف ال��ث��ال��ث ع�����س��ر من 
ال�سهر اجلاري موؤمتراً حتت عنوان: 
الغرب  ب���ني  االإ����س���الم���وي���ة  “درا�سة 
وال���ع���امل ال���ع���رب���ي: ن��ح��و ح����وار بنَّاء 
ال�سيا�سي”  ل��الإ���س��الم  اأف�����س��ل  لفهم 
ال���ك���ن���دي���ة، �سمن  ج��ام��ع��ة الف�����ال  يف 
الفرانكوفونية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن��ت��دى 
وال����ذي    )ACFAS(،للمعرفة
ب��اح��ٍث من   3،500 ن��ح��و  ��رُه  َي��ح�����سُ

خمتلف اأرجاء العامل.
بالتنظيم  ف�����از  ق����د  ت���ري���ن���دز  وك������ان 
امل��وؤمت��ر �سمن هذا  ل��ه��ذا  احل�����س��ري 
اأك�����رب منتدى  ي��ع��د  ال�����ذي  امل���ن���ت���دى 
تقديراً  وذل�����ك  ال����ع����امل،  يف  ل��ل��ع��ل��وم 
جلهوده البحثية الر�سينة وباعتباره 
درا�سات  يف  متخ�س�ساً  عاملياً  مرجعاً 

حركات االإ�سالم ال�سيا�سي.
العلي،  الدكتور حممد عبداهلل  وقال 
تريندز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
منح  اإن  واال����س���ت�������س���ارات،  ل��ل��ب��ح��وث 
املوؤمتر  ه��ذا  تنظيم  فر�سة  ت��ري��ن��دز 
الدويل �سمن هذا املنتدى الذي ُيعد 
وبالتعاون  ع��امل��ي��اً  جم��ال��ه  يف  االأك����رب 
يوؤكد ثقة  الكندية  مع جامعة الف��ال 
ب�  العاملية  البحثية  واملوؤ�س�سات  املراكز 
حمتوى  من  يقدمه  وم��ا  “تريندز” 

بحثي علمي ر�سني.
هذا  ت��ن��ظ��ي��م  “اإن  ق���ائ���اًل:  واأ�����س����اف 
 89 ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  امل��وؤمت��ر �سمن 
للمعرفة  الفرانكوفونية  للجمعية 
 ،1923 ع��ام  ��َئ��ت  اأُن�����سيِ ال��ت��ي  العريقة 
ليكون  ‘تريندز’  �سعي  اإط��ار  يف  ياأتي 
ب���ني املنطقة  ت��وا���س��ل م��ع��ريف  ج�����س��َر 
بالو�سول  اأهدافه  ولتحقيق  والعامل، 

الت�سويت  ن���واي���ا  وف����ق  اأن�����ه  اأك�����د 
باملائة من   35 للت�سريعية، يعتزم 
للد�ستوري  الت�سويت  امل�ستجوبني 
باملائة   19 ي���ن���وي  ف��ي��م��ا  احل������ر، 
الت�سويت ملا يدعى ب� “حزب قي�س 
حركة  تراجعت  ح��ني  يف  �سعيد”، 
النه�سة االإ�سالمية اىل ن�سبة 15 
تليها  الت�سويت  ن��واي��ا  م��ن  باملائة 
حركة ال�سعب ب� 5 باملائة ثم التيار 
بن�سبة  تون�س  واف��اق  الدميقراطي 
4 باملائة، ويتذيل القائمة ائتالف 

مع  بحثي  وت��ع��اون  �سراكات  عقد  اإىل 
املرموقة،  الدولية  واملوؤ�س�سات  املراكز 
وجمموعة من اخل��رباء الدوليني يف 
من  وغريه  ال�سيا�سي  االإ�سالم  جمال 

املجاالت االأخرى املهمة.
“تريندز”  ب�  الباحثة  اأكدت  وبدورها 
املوؤمتر  اأن  ال��ربي��ك��ي  اأم���ل  االأ���س��ت��اذة 
لباحثي  م���ه���م���ة  ف���ر����س���ة  ���س��ي�����س��ك��ل 
“تريندز” ال�سباب الكت�ساب اخلربات 
وتنمية مهاراتهم، وفر�سة للم�ساركة 
للمنتدى  امل�����س��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
“تريندز”  بني  التعاون  �سبل  وبحث 
وخمتلف اجلامعات ومراكز البحوث 
اأن  وي����ذك����ر  امل���ن���ت���دى.  امل�������س���ارك���ة يف 
الفرانكوفونية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن��ت��دى 
اأ�سبوع  ع����ن  ع����ب����ارة  ه����و  ل��ل��م��ع��رف��ة 
البحثية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل 
واملناق�سات  وال�����ن�����دوات  وامل���ع���رف���ي���ة 
العلوم  م���و����س���وع���ات  خم��ت��ل��ف  ح����ول 
اإىل  اإ�سافة  واالإن�سانية،  االجتماعية 
�سي�سارك  التي  امل�ساحبة  الفعاليات 
فيها “تريندز” بوفد ممثل بالدكتور 

وائل �سالح واالأ�ستاذة اأمل الربيكي.

انطالقاً  العاملية  اإىل  املعريف  بنتاجه 
ا�ست�سراف  على  القائمة  روؤي��ت��ه  م��ن 
امل�����س��ت��ق��ب��ل م����ن اأج�������ل امل�������س���ارك���ة يف 
اأن  اإىل  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ار  كما  �سنعه”. 
املنتدى  ���س��م��ن  “تريندز”  ت���واج���د 
 3،500 اأكرث من  ي�سارك فيه  الذي 
باحث من خمتلف اأرجاء العامل ي�سكل 
فر�سة عاملية لتقدمي روؤية ت�ست�سرف 

واقع حركات االإ�سالم ال�سيا�سي.
من  “تريندز”  اخ���ت���ي���ار  اإن  وق�����ال 
يزيد  مرموقة،  عاملية  علمية  جمعية 
املركز ثقة واإ�سراراً على ال�سري قدماً 
يوؤكد  االختيار  هذا  اأن  كما  عمله.  يف 
توُجهه  و���س��واب  “تريندز”،  عاملية 
اعرتافاً  اأهدافه، وميثل  نحو  ونهجه 
بحثياً  وم���رج���ع���اً  م����رك����زاً  ب��و���س��ف��ه 
االإ�سالم  درا���س��ات  يف  م�ستقاًل  ع��امل��ي��اً 

ال�سيا�سي.
تناول  اأن  ال��ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  اأك����د  ك��م��ا 
“االإ�سالموية  مل���و����س���وع  امل�����وؤمت�����ر 
ب���ني ال���غ���رب وال���ع���امل ال��ع��رب��ي: نحو 

اأف�����س��ل لالإ�سالم  ل��ف��ه��م  ���اء  ب���نَّ ح����وار 
اإط�����ار  يف  اأي�������س���اً  ج�����اء  ال�سيا�سي” 
ظاهرة  ب��درا���س��ة  “تريندز”  اه��ت��م��ام 
مبختلف  ال�سيا�سي  االإ���س��الم  حركات 
الداخلية  و����س���ي���اق���ات���ه���ا  اأب�����ع�����اده�����ا 
على  والتعرف  والدولية،  واالإقليمية 
واالأيديولوجية،  ال��ف��ك��ري��ة،  اأُط���ره���ا 
وا�ست�سراف  واحلركية،  والتنظيمية، 
ماآالتها امل�ستقبلية يف �سوء التطورات 
امل��رك��ز بات  اأن  اإىل  ال��راه��ن��ة، م�����س��رياً 
م���رج���ع���اً يف ه����ذا امل���ج���ال ب��ف�����س��ل ما 
ي��ق��دم��ه م���ن حم��ت��وى ب��ح��ث��ي ر�سني 
للمعرفة  وا���س��ت�����س��راف��ه  ب���ه،  وم��وث��وق 
�سنَّاع  وتعني  امل�ستقبل،  ت�سنع  التي 
واملجتمع  واالأك�����ادمي�����ي�����ني  ال�����ق�����رار 

واملهتمني.
ومن جانبه، قال الدكتور وائل �سالح 
الباحث الرئي�سي يف “تريندز”، رئي�س 
يف  املعرفية  االجتاهات  متابعة  وحدة 
االأهمية  من  الرغم  على  اإن��ه  العامل، 
ُت���وىل لظاهرة االإ���س��الم��وي��ة يف  ال��ت��ي 

ال��درا���س��ات االأك��ادمي��ي��ة ح��ول العامل، 
ُتدر�س بعد بعمق وباأبعادها  فاإنها مل 
املتعددة ال�ستك�ساف جوهرها وتفكيك 
االأفكار ال�سائدة التي حتيط بها، مما 
يجعل هذه الظاهرة االإ�سالموية تكاد 
تكون م�سوهة ب�سبب االأدبيات الغربية 
ال�سيا�سي  االإ�����س����الم  م���ع  امل��ت��ع��اط��ف��ة 
ذات  العربية  واالأدب���ي���ات  ج��ان��ب،  م��ن 

التحليل املوؤدلج من جانب اآخر.
كما اأكد اأن  املوؤمتر ي�سعى اإىل اإقامة 
16 من  ح��وار معريف ومنهجي، بني 
الباحثني العرب والغربيني لتح�سني 
خالل  من  االإ�سالموية  ظاهرة  فهم 
تطوير منهج نقدي وتعددي لتجنب 
الفرن�سي  االجتماع  ع��امل  ُي�سميه  ما 
برنار الهري، “االإمربيالية العلمية”  
املتعاطف  ال��ت��ف�����س��ري  ت��ف��ر���س  ال���ت���ي 
اأن���ه احلقيقة،  االإ���س��الم��وي��ة على  م��ع 
خ�سو�ساً  االأخ���رى  التفا�سري  وتنفي 
واملفككة  لالإ�سالموية  منها  الناقدة 
امل��ت��ع��اط��ف��ة م��ع��ه��ا، وكذلك  ل��الأف��ك��ار 

ل  التي تفر�س تقبُّ املتطّرفة  الن�سبية 
ك���ل ال��ت��ف�����س��ريات ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
وذلك  امل�ستخدم،  املنهج  علمية  مدى 
اجلادة  التف�سريات  على  للت�سوي�س 

الناقدة واملفككة لالإ�سالموية.
اإىل  النظر   �سالح  الدكتور  لفت  كما 
نفي�سة  منا�سبة  �سيكون  امل��وؤمت��ر   اأن 
ال�سرديات  ح�����س��ور  ل��ت��ع��زي��ز  ون�����ادرة  
االإ�سالموية،  تناولت  ال��ت��ي  العربية 
والتي  ما زالت �سبه غائبة اأو حمدودة 
العاملي  االأكادميي  الو�سط  التاأثري يف 
وجديتها  اأهميتها  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
امل����وؤمت����ر  اأن   م���ب���ي���ن���اً  واأ�����س����ال����ت����ه����ا، 
اأولها  حم���اور:  ث��الث��ة  اإىل  �سيتطرق 
درا�سة  يف  ال�����س��ائ��دة  “التيارات  ح��ول 
االإ�سالموية يف العامل العربي”، فيما 
“التيارات  �سريكز املحور الثاين على 
ال�����س��ائ��دة يف درا����س���ة االإ���س��الم��وي��ة يف 
ف�سيكون  الثالث  املحور  اأما  الغرب”، 
��اء بني  حت��ت ع��ن��وان: “نحو ح���وار ب��نَّ
الغربية  واملنهجية  العربية  املنهجية 
ال�سيا�سي”.  ل��الإ���س��الم  اأف�سل  لفهم 
و���س��ي�����س��ارك يف امل����وؤمت����ر ���س��ف��وة من 
االأكادمييا  يف  امل��رم��وق��ني  ال��ب��اح��ث��ني 
الربوفي�سور  �سمنهم  م��ن  ال��غ��رب��ي��ة، 
دومينيك اأفون من جامعة ال�سوربون، 
من  ب����رودور  باتري�س  وال��ربوف��ي�����س��ور 

جامعة مونريال.
�سمية  االأ���س��ت��اذة  ق��ال��ت  جانبها  وم��ن 
املوؤمترات  اإدارة  م��دي��رة  احل�سرمي، 
املركز  ت��ن��ظ��ي��م  اإن  “تريندز”،  ب����� 
العاملي  املنتدى  ه��ذا  يف  امل��وؤمت��ر  لهذا 
ي���اأت���ي ���س��م��ن خ��ط��ة العمل  ال��ع��ري��ق 
 ،2022 لعام  “تريندز”  ل�  البحثية 
ومتا�سياً مع توجهات املركز ور�سالته 
العاملية، حيث �سي�سكل املوؤمتر فر�سة 
اإ�سافة  مهم،  عاملي  مو�سوع  ملناق�سة 

طرد  اجلديدة”  “اجلمهورية 
بنائبه...  وتعوي�سه  الهيئة  رئي�س 

ت�سحيح م�سار دون �سك!!!!
وتابعت: “هيئة معينة من احلاكم 
ب���اأم���ره امل��رت���س��ح ل��ل��رئ��ا���س��ة مدى 
ب��ام��ت��ي��از... احل��ي��اة هيئة ذك��وري��ة 
ال���رتك���ي���ب���ة...  ام����������راأة يف  ����س���ف���ر 
اأب�����ه�����ى  يف  ال������ق������ر�������س������اوي  ف�����ك�����ر 

جتلياته!!.”وفق تو�سيفها.
للراأي  ا�ستطالعا  اأن  اإىل  ي�سار     
الثالثاء  اأم�س  ن�سر  امي��رود  ملعهد 

�ستكون  ه���ل  “اليوم  واأ�����س����اف     
ال��ط��ري��ق��ة؟ ومن  بتلك  ان��ت��خ��اب��ات 
�سيتم  اأن��ه  كما  بنتائجها؟  �سيقبل 
الق�سائية م�سي�سة  االأحكام  اعتبار 
وب��ال��ت��ايل دخ��ل��ن��ا يف ن��ف��ق ال ميكن 
اخلروج منه اإال باحلكمة والعقل«.
   وجدد االأمني العام الحتاد ال�سغل 
تاأكيده اإّن االحتاد لن يكون �سريكا 
يف حوار م�سبق املخرجات اأو جمرد 

�سورة اإعالمية، وفق تعبريه.
رئي�س  اأن  “�سمعت  واأ�����س����اف     
�سعيد  ق����ي���������س  اجل������م������ه������وري������ة 
املنظمات  م���ع  ح�����وار  ع���ن  حت����دث 
اأي  ع��ن  اأدري  ول�ست  االجتماعية 
املكتب  ول��ك��ن  ي��ت��ح��دث  م��ن��ظ��م��ات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي االأخ����ري ل��الحت��اد قرر 
اأنه لن يكون �سريكا يف حوار م�سبق 

املخرجات ولن يكون جمرد �سورة 
اإعالمية«.

لديه  “االحتاد  الطبوبي  وتابع     
القادم  االأ�سبوع  بداية  ويف  تاريخه 
مو�سع  تنفيذي  مكتب  لنا  �سيكون 
و�سي�سدر  ق����ط����اع����ات  وجم���ل�������س 

املوقف الر�سمي للمنظمة«.

تركيبة جديدة
التون�سي  الرئي�س  ان  اىل  ي�سار    
االنتخابات  جل��ن��ة  اأع�������س���اء  ع����نّي 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ���س��رياأ���س��ه��ا فاروق 
بوع�سكر، وفقاً ملا جاء يف اجلريدة 

الر�سمية يوم االثنني.
املا�سي  ال�����س��ه��ر  �سعيد  واأ����س���در     
مر�سوماً يق�سي با�ستبدال اأع�ساء 
الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات 

يف تون�س ب�سبعة اأع�ساء جدد.
   وكان فاروق بوع�سكر رئي�س جلنة 
االنتخابات اجلديدة ي�سغل من�سب 
االنتخابية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
العرو�سي   ّ ُع������نييِ ك��م��ا  ال���ق���دمي���ة. 
امل��ن�����س��ري و���س��ام��ي ب��ن ���س��الم��ة يف 
م�سوؤوالن  وهما  اجلديدة،  الهيئة 

يف هيئات انتخابية قدمية.
ال�سنوات  يف  ال�����ربمل�����ان  وك������ان     
اأع�ساء  ي��خ��ت��ار  م���ن  ه���و  امل��ا���س��ي��ة 
�سعيد يف  هيئة االنتخابات. ووّج��ه 
انتقادات  املا�سية  القليلة  االأ�سهر 
الذعة للهيئة، وو�سفها باأنها غري 
م�����س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن فوزه 
باالنتخابات الرئا�سية عام 2019 

حتت اإ�سرافها.
   وكان نبيل بافون، رئي�س اللجنة 

بانتقاد  �سعيد  اأغ�سب  قد  املنحلة، 
خططه الإجراء ا�ستفتاء وانتخابات 
برملانية هذا العام، قائاًل اإن هناك 
فراغاً د�ستورياً يحول دون ذلك يف 

ظل عدم وجود برملان.

جدل ال�ستقللية
���س��ي��ا���س��ي��ة عديدة     وك���ان���ت ق���وى 
ت���ع���دي���ل هيئة  م���ر����س���وم  رف�������س���ت 
ي��اأت��ي يف  اأن����ه  االن��ت��خ��اب��ات، مبينة 
الفردي  احل��ك��م  “تكري�س  ���س��ي��اق 

والعودة حلقبة التزييف«.
اأث�����ار تعيني  ال�����س��ي��اق،     ويف ه���ذا 
���س��ام��ي ب���ن ���س��الم��ة، ع�����س��و هيئة 
لالنتخابات  �سابقة  م�ستقلة  عليا 
التوا�سل  جدال كبريا على مواقع 

االجتماعي. 

�سامي  ت��ع��ي��ني  ال��ب��ع�����س  ان��ت��ق��د     
ب����ن ����س���الم���ة ال������ذي مل ُي����خ����فيِ يف 
االأ�سهر  يف  اإع��الم��ي��ة  ت�����س��ري��ح��ات 
القليلة املا�سية م�ساندته لقرارات 
�سعيد، ودافع ب�سرا�سة عن الرئي�س، 
و�ستم املعار�سة عرب تدويناته على 
التوا�سل  مبوقع  الر�سمي  ح�سابه 
ف��ي�����س��ب��وك، يف حني  االج���ت���م���اع���ي 
اعترب اخرون اأن هيئة االنتخابات 
غري نزيهة وغري م�ستقلة بتعيني 
الرئي�س  على  حم�سوبني  اأع�����س��اء 
قي�س �سعيد.    حزبيا، علقت عبري 
الّد�ستوري  احل��زب  رئي�سة  مو�سي 
ن�����س��رت��ه��ا على  ت���دوي���ن���ة  احل����ر يف 
موقع  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحتها 
في�سبوك  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
قائلة:  ال���رئ���ا����س���ي  االأم��������ر  ع���ل���ى 

 اأ�ضلحة قادرة على حمو مدن 
باأكملها اأخطرها »البخار الثقيل«

•• عوا�سم-وكاالت

مع اندالع احلرب الرو�سية االأوكرانية يف فرباير املا�سي، بات احلديث عن 
االأ�سلحة النووية الفتاكة وتاأثريها على الب�سر �سبه يومي، دون اأن يعرف 
املحتدم،  العاملي  ال�سراع  كوابي�س  اأ���س��واأ  لي�س  النووي  اخلطر  اأن  كثريون 
دول  عكفت  اخل��ف��اء.  يف  حت�سريها  يتم  �سر�سة  ع�سكرية  اأ�ساليب  فهناك 
النادي النووي على تطوير االأ�سلحة الذرية حتى تتحكم يف مدى تاأثريها 
اأهدافها، فطوروا  يخدم  ا�سرتاتيجي  ب�سكل  وذلك ال�ستخدامها  جغرافيا، 
من  خطورة  اأق��ل  يجعلها  ما  التاأثري،  وحم��دودة  متو�سطة  تكتيكية  قنابل 

اأ�سلحة اأخرى قادرة على حمو الب�سرية لو خرجت عن ال�سيطرة.

اأخطر من “الهيدروجينية«
 تظل القنبلة الهيدروجينية، �ساحبة ال�سمعة االأكرث فتكا من بني اأ�سلحة 
الدمار ال�سامل، اإال اأن االأ�سلحة البيولوجية، اأو اجلرثومية، ميكنها اإجناز 
املهمة عرب ن�سر مواد �سامة اأو عوامل معدية ُت�ستخدم للتعطيل اأو القتل، 

مع احتمالية حدوث �سرر هائل، حتى اأكرب من القنبلة الهيدروجينية.
امل�سممة  االأمرا�س،  ميكن مل�سببات  “تكنولوجيا اجلي�س”  وبح�سب موقع 
ب�سكل �سحيح، اأن تنت�سر ب�سرعة اإىل جمموعة �سكانية م�ستهدفة، يف حني 

اأن املعتدين ميكن اأن ي�سنعوا لقاحات لتوفري املناعة ل�سكانهم.
وعلى �سبيل املثال خالل احلرب العاملية الثانية، بنى احللفاء من�ساآت الإنتاج 

اجلمرة اخلبيثة بكميات كبرية، ولكن مل يتم ن�سر اجلراثيم مطلًقا.
اإذا مت  للحكة  م��ث��رية  وت��ق��رح��ات  ب��ث��ور  اخلبيثة  اجل��م��رة  اأع��را���س  وت�سمل 
التقاطها من خالل اجللد، وحمى وتورم. يف حالة ا�ستن�ساقه، �سوف يت�سبب 
ذلك يف �سعال الدم لل�سحية، ثم االإ�سابة بالتهاب ال�سحايا، واأي�سا التهاب 

يف املخ واحلبل ال�سوكي، مما قد يهدد احلياة.

غاز فتاك
النووية  القنبلتني  بكثري من  اأقل  وفيات  الكيميائية يف  االأ�سلحة  تت�سبب   
والهيدروجينية، لكنها ميكن اأن ت�سبب اآثاًرا نف�سية وج�سدية �سديدة االأمل. 
ُيعتقد اأن �سم “نوفيت�سوك« Novichok هو اأحد اأكرث االأ�سلحة الكيميائية 

املعروفة �سمية وقد مت تطويره يف رو�سيا ال�سوفياتية، بح�سب رويرتز.
م�ستهدفا  ا�ستخدامه  ويتم  اجلديد”،  “الوافد  نوفيت�سوك  كلمة  وتعني 
االأع�ساب عرب عوامل �سديدة ال�سمية، وُيعتقد اأن اأكرث فتًكا بثماين مرات 
VX الذي مت تطويره للحرب، على الرغم  اأك�س«  “يف  من غاز االأع�ساب 

من عدم وجود ا�ستخدامات معروفة له قبل عام 2018.

 غاز يف اأك�س
مت تطوير غاز يف اأك�س يف اململكة املتحدة يف اأوائل اخلم�سينيات من القرن 
املا�سي، وهو غاز ثابت، لذلك مبجرد اإطالقه، فاإنه يتبخر ببطء وميكن 
اأثقل من  بخاره  ويعد  الباردة.  الظروف  �سهور يف  الأي��ام وحتى  ي�ستمر  اأن 
يجعله  مما  املنخف�سة،  املناطق  من  بالقرب  يغو�س  �سوف  لذلك  ال��ه��واء، 

ا بعد ثواٍن من التعر�س. �سالًحا �سريع املفعول وي�سبب اأعرا�سً
يحجب عامل “يف اإك�س” اإنزمًيا يف اجل�سم، مما يت�سبب يف حتفيز اجلزيئات 
للع�سالت با�ستمرار، وعندما تت�سنج تتعب، مما يت�سبب يف الوفاة باالختناق 

اأو ق�سور القلب.

القنبلة الفراغية
هي من االأ�سلحة احلرارية املثرية للجدل الأنها اأكرث تدمريا من املتفجرات 
ذات احلجم املماثل، ولها تاأثري رهيب على اأي �سخ�س يقع يف دائرة ن�سف 

قطرها لالنفجار، بح�سب موقع “بي بي �سي«.
وت��ت��ك��ون ال��ق��ن��ب��ل��ة ال��ف��راغ��ي��ة م���ن ح���اوي���ة وق����ود ب�����س��ح��ن��ت��ني متفجرتني 

منف�سلتني.
ميكن اإطالق القنبلة عرب �ساروخ واإ�سقاطها من الطائرات، وعندما ت�سل 
الوقود على نطاق  االأوىل احلاوية وتنرث خليط  العبوة  اإىل هدفها، تفتح 

وا�سع على �سكل �سحابة.
ميكن لهذه ال�سحابة اأن تخرتق اأي فتحات اأو دفاعات غري مغلقة متاًما، 
ثم تقوم �سحنة ثانية بتفجري ال�سحابة، مما يوؤدي اإىل كرة نارية �سخمة 
وموجة انفجار �سخمة وفراغ ميت�س كل االأك�سجني املحيط. هذا ال�سالح 

فتاك لدرجة جتعله قادر على تدمري املباين املح�سنة واملعدات.

ال���ك���رام���ة، وق���ل���ب ت��ون�����س وح���زب 
ال�سايف �سعيد ب� 1 باملائة.

  م��ن ج��ان��ب��ه، ح���ّذر االأم����ني العام 
ل���ل���ت���ي���ار ال�����دمي�����ق�����راط�����ي غ�����ازي 
ال�سوا�سي، يف تعليقه على االإعالن 
لهيئة  اجل����دي����دة  ال��رتك��ي��ب��ة  ع���ن 
هذه  ت�سبح  اأن  م��ن  االن��ت��خ��اب��ات، 
بتزوير  م��ك��ّل��ف��ا  “جهازا  ال��ه��ي��ئ��ة 
الدولة  رئي�س  وب��ق��اء  االن��ت��خ��اب��ات 
ح�سب  بال�سلطة”  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س 

تعبريه.

ACFAS سمن منتدى اجلمعية الفرانكوفونية للمعرفة�

»تريندز« ينظم يف كندا موؤمترًا عامليًا حول الإ�ضالموية بني الغرب والعامل العربي لفهم اأف�ضل لالإ�ضالم ال�ضيا�ضي

الرئي�س التون�سي يعني اأع�ساء جلنة النتخابات اجلديدة

احتاد ال�ضغل: تعيينات قد تطرح اإ�ضكال يف النتخابات القادمة  
اأن  معتربا  للنتخابات،  امل�ستقلة  العليا  والهيئة 
النتخابات  خلل  اإ�سكال  تطرح  قد  التعيينات 
الأمــر  �سدور  على  الطبوبي  وعّلق  الــقــادمــة.    
الهيئة  جمل�س  اأع�ساء  بت�سمية  املتعلق  الرئا�سي 
“الرئي�س  بالقول  للنتخابات  امل�ستقلة  العليا 
ولكن  النتخابات  هيئة  اأع�ساء  تغيري  يف  حــر 

•• الفجر -تون�س

التون�سي  العام  للحتاد  العام  ــني  الأم انتقد      
رئي�س  مت�سي  الثلثاء  اأم�س  الطبوبي  الدين  نور 
بالتعيينات يف  �سعيد يف علقة  اجلمهورية قي�س 
عديد القطاعات يف اإ�سارة للمجل�س الأعلى للق�ساء 

ي�ستحمل تبعات اخلطوات التي يقوم بها«.    وقال 
اإفريقي  نقابي  موؤمتر  على  اإ�سرافه  هام�س  على 
بح�سور قيادات نقابية اإفريقية ودولية: “ قبل 
الدولة  لإمكانيات  توظيف  هناك  كان  يوليو   25
ل�سالح اأحزاب ولي�س ل�سالح الدولة واليوم نعي�س 

ال�سيء نف�سه يف م�ساألة التعيينات«.

اأمر رئا�سي متعلق بت�سمية اأع�ساء جمل�س الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات

الدكتور حممد العلي
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عربي ودويل
كانت �سحوة عنيفة ملنا�سري الليربالية:

هل ينذر غزو اأوكرانيا بنظام عاملي جديد...؟
•• الفجر -اآرثر �سيلف  - جوناثان باكني  

   كان الغزو الرو�سي لأوكرانيا مبثابة �سحوة قا�سية 
وعنيفة ملنا�سري الليربالية.

   لقد حتدت بع�س الأفكار ال�سائدة وك�سفت ه�سا�سة 
النظام الدويل الليربايل.

كان   ،1989 عــام  احلديدي  ال�ستار  �سقوط  ومنذ   
من املمكن توّهم وجود نظام عاملي ي�سرت�سد بدوافع 
واملناف�سات  احلــروب  من  خــاٍل  ب�سيطة،  اقت�سادية 

الع�سكرية بني القوى العظمى.
القت�سادية  املكا�سب  القانون  داخله  يكفل  نظام     
وحل  ال�سعوب  م�سري  وتقرير  املتبادلة  واحلماية 

الدولية،  التجارة  اإن  ال�سلمية.  بالو�سائل  النزاعات 
القيمة  “�سل�سل  واإن�ساء  احلــدود،  عرب  وال�ستثمار 
املتزايدة  ــرة  احل التجارة  واتفاقيات  العاملية”، 
لتحقيق  بال�سعي  بالتاأكيد  مدفوعة  كانت  الت�ساع، 

الرخاء الفردي واجلماعي. 
لهـــا  يكون  اأن  ـــا  اأي�سً املفرت�س  من  كـــان  ذلك،  ومع 

وبالتالــــي  متبادلــــة،  تبعيــة  خلق  يف  تــاأثــري  
القيم  ن�سر  وت�سجيع  تخفيفها،  اأو  النزاعات  منــــــع 

الغربية.
يف  ا�ستقرار  قوة  مبثابة  املعقد  الرتابط  هذا  كان     
العلقات الدولية لأن النمو القت�سادي واأمن الدول 

مرتبطان ارتباطا وثيقا.

حرب جتارية بني ال�سني والواليات املتحدةبايدن -اوباما ومازق اخلطوط احلمر
 ويف مثل ه��ذا ال��ن��ظ��ام ال����دويل، كان 
ميكن االعتقاد اأنه مت احتواء العنف، 
و���س��ارت احل���روب ب��ني ال���دول نادرة، 
وغزو دولة من قبل اأخرى، على وجه 

اخل�سو�س، ال معنى له.
رو�سيا  غ������زو  ف�������اإن  ذل�������ك،  وم������ع     
الأوك���ران���ي���ا ي�����س��ل��ط ال�����س��وء، ك��م��ا لو 
ك���ان ب��ت��ح��رك ت��ك��ت��وين، ع��ل��ى معطى 
اإنه  ال���دول���ي���ة.  ال��ع��الق��ات  ج��دي��د يف 
منذ  تقليدي  ع�سكري  ه��ج��وم  اأك���رب 
احلرب العاملية الثانية، وهو التحدي 
االأكرب للنظام الليربايل الذي يحكم 
العالقات الدولية منذ انهيار االحتاد 

ال�سوفياتي.
   اأ�ستاذان يف كلية العلوم االجتماعية 
ب���ج���ام���ع���ة الف�������ال، وك�����ل م���ن���ا ع�سو 
ل����ل����درا�����س����ات  ال���ع���ل���ي���ا  امل�����در������س�����ة  يف 
البعد  على  بحوثنا  ت��رك��ز  ال��دول��ي��ة، 
الدولية،  ل��ل��ع��الق��ات  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
للتنمية  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة  واجل������وان������ب 

االقت�سادية.

الوعود الكاذبة لليربالية
   اإن هذا الغزو لي�س اأول عالمة على 
النظام  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 

الدويل الليربايل.
ال�سني  ب����ني  ال���ت���ج���اري���ة  احل������رب     
املتزايد  وال�سلل  املتحدة،  وال��والي��ات 
منظمة  م��ث��ل  ال��دول��ي��ة،  للمنظمات 
التي  وال�سعبوية  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
للموؤ�س�سات  ال�سليم  االأداء  ت��ق��و���س 
الدولية، والنمو الكبري يف ميزانيات 
البلدان،  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  ال����دف����اع 
ت��ذك��رن��ا ب����اأن ان���ع���دام ال��ث��ق��ة، وحتى 
ع���ن���ف ال����ع����الق����ات ب����ني ال���������دول، مل 
ي��ع��اود ال��ظ��ه��ور ف��ج��اأة م��ع احل���رب يف 

اأوكرانيا.
املوؤ�سفة،  وتذكرنا هذه االجتاهات     
باأن تاأثري عوملة الليربالية مل ي�سعد 

اجلميع.
النظام  ه����ذا  ت���راف���ق  ذل�����ك،  وم����ع     
ب�����س��ردّي��ة ق��ادم��ة م��ن ال��غ��رب، ت�ستند 
املجاالت  يف  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  ف��وائ��د  اإىل 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية 
جيلنا،  اإن  ال���واق���ع،  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة. 
ب��ع��د �سقوط  ت��ع��ل��ي��م��ه  ت��ل��ق��ى  ال�����ذي 
احلديدي،  وال�����س��ت��ار  ب���رل���ني  ج�����دار 
يجد �سعوبة يف التفكري خارج االإطار 
ل �سكل جمتمع قائم  الليربايل، لتخيُّ

على مبادئ تنظيمية اأخرى.
التي  االق��ت�����س��ادي��ة،  الليربالية  ان     
اأن  يجب  الطلب  اأن  فكرة  على  تقوم 
لالبتكارات  ال��ن��ه��ائ��ي  احل��ك��م  ي��ك��ون 
امل����ف����ي����دة، ه����ي ع���ل���ى االأرج��������ح نظام 
ت��ن��ظ��ي��م االإن�����ت�����اج ال�������ذي ج���ع���ل من 

بايدن ر�سم اأي خط احمر اأثناء غزو 
ففي   .2022 ع��ام  الأوكرانيا  رو�سيا 
احلالتني، تكون عواقب �سوء العملية 

االت�سالية كارثية.
ب��ان��ح��دار �سريع  امل��ه��ددة  ال����دول   )2
ن���زاع  ا����س���ع���ال  اإىل  مل��ك��ان��ت��ه��ا م���وؤه���ل���ة 

م�سلح.
ه��ذه املالحظة يف ذلك     مت تقدمي 
الوقت من قبل موؤيدي نظرية انتقال 
القوة، ومن الوا�سح اأنها ال تزال حّية 
ال��غ��زو الرو�سي الأوك��ران��ي��ا. يثري  م��ع 
عمومية  االأك��رث  ال�سوؤال  الواقع  هذا 
حول التطور ال�سريع لعالقات القوة، 
واحلروب التي تهدف اإىل منع خ�سم 
اليوم من اأن يكون اأقوى غًدا. ُيطلق 
على هذا اأحياًنا “املع�سلة االأمنية”: 
لتاأمني  تت�سّلح  ال��ت��ي  ال��دول��ة  ت�سبح 
ن��ف�����س��ه��ا ع����ام����اًل م����ن ع����وام����ل عدم 
اال�ستقرار العاملي، ويف �سباق الت�سلح، 
ال ي��وج��د ���س��وى خ��ا���س��رون. ومبجرد 
الكبري  امل��ج��ه��ول  ي�سبح  ه���ذا،  اإث��ب��ات 
ه��و رد ف��ع��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة على 
العالقات  يف  كمناف�س  ال�سني  ظهور 

الدولية.
االآن  بعد  الناتو  دول  تتمكن  لن   )3
من ادخار 2 باملائة من ناجتها املحلي 
قواتها  يف  ال���س��ت��ث��م��اره��ا  االإج����م����ايل 

امل�سلحة.
الثالثني  ال�������س���ن���وات  م����دى  ع��ل��ى     
قليلة  غربية  دول  حتملت  املا�سية، 
دور  لعب  على  وواف��ق��ت  اأمنها  تكلفة 
يف احلفاظ على النظام الدويل. ويف 
ال�سعب  من  اأ�سبح  احل��ايل،  ال�سياق 
اأع�ساء  اأن  ت���ربي���ر  م��ت��زاي��د  ب�����س��ك��ل 
معينني يف احللف، ال ي�ساهمون على 
االقت�سادي.  ثقلهم  مب�ستوى  االأق��ل 
ويف هذا ال�سدد، فاإن اإعالن امل�ست�سار 
املا�سي عن  �سولتز يف فرباير  اأوالف 
منو �سريع يف ميزانية الدفاع االأملانية، 

هو خطوة يف االجتاه ال�سحيح.
الدويل  ال��ن��ظ��ام  اإ���س��ع��اف  يعني     ال 
الليربايل بال�سرورة اأنه �سيتعني على 
الغرب التخلي عن منافعه. وبالن�سبة 
التمتع  يف  ي����اأم����ل  م���ن���ا  م��������ازال  مل����ن 
باالزدهار واحلرية اللذين يجلبهما، 
فاإن درو�س االعتدال الثالثة املذكورة 
القرن  اأع��اله حا�سمة، وميكنها جعل 
احلادي والع�سرين يبدو خمتلًفا عن 

القرن الع�سرين -اأو اأ�سواأ.
ترجمة خرية ال�سيباين
*اأ�ستاذ مرّبز يف القت�ساد بجامعة 

لفال
**اأ�ستاذ يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية 

يف جامعة لفال

االإن�سان  ب�����س��ح��ة  ال��ن��ه��و���س  امل��م��ك��ن 
املادية.  احتياجاتنا  وتلبية  والتعليم 
جانبها،  من  ال�سيا�سية،  والليربالية 
لعقوبة  القيادات  اإخ�ساع  خ��الل  من 
ال���ت�������س���وي���ت امل���ن���ت���ظ���م���ة وال����ت����ن����اوب 
ع���ل���ى ال�����س��ل��ط��ة، ك�����ان ُي���ف���رت����س اأن 
ل�سالح  ق��رارات  اتخاذ  على  جُتربهم 
ال�سماح  م��ن  وملنعهم  االأك����رب،  ال��ع��دد 
الأنف�سهم باأن ت�سيطر عليهم امل�سالح 
االقت�سادية الكربى. اأخرًيا، اعتمدت 
االنتقاء  ع��ل��ى  الثقافية  ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
الكبري،  االأف���ك���ار  ���س��وق  يف  الطبيعي 
ظهور  م��ع  ه��ائ��ل  ب�سكل  تو�سع  ال���ذي 

ال�سبكات االجتماعية.
    وي�سهد ت�ساعف االأزمات املالية يف 
على  الت�سعينات  يف  النامية  البلدان 
للغاية.  ال�����س��ري��ع  ال��ت��ح��ري��ر  خم��اط��ر 
الدميقراطية  ت�����س��ح��ي  م���ا  غ���ال���ًب���ا 
بامل�سالح االقت�سادية لالأثرياء، رمبا 
للنخب  االجتماعية  التن�سئة  ب�سبب 
نف�س  واالق��ت�����س��ادي��ة يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
املدار�س، ورمبا الأن نف�س االأفراد هم 
الذين يتولون على التوايل منا�سب 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال���ق���رار  ���س��ن��ع 
التمويل  ب�����س��ب��ب  ورمب�����ا  واخل����ا�����س، 

اخلا�س للحمالت االنتخابية.
   وباملثل، اأدركنا تدريجًيا اأن مناق�سة 
االأف���ك���ار مل ت��ك��ن خ��ال��ي��ة مت���اًم���ا من 
نعلم  كنا  املثال،  �سبيل  على  التحيز. 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��م��ل  ق���واع���د  اأن 
للتالعب  مفتوحة  كانت  االجتماعي 
من قبل العالمات التجارية الكربى، 
قبل  وم���ن  “املوؤثرين”،  ق��ب��ل  وم���ن 
قبل  من  وحتى  الرتول”،  “م�سانع 
ب��ع�����س امل���ر����س���ح���ني ال�����س��ي��ا���س��ي��ني يف 

الدميقراطيات الغربية.
ا     وياأتي نقاد النظام الليربايل اأي�سً
م���ن اخل������ارج. وه���ك���ذا ع��م��دت بع�س 

الكربى بني الدول االأوروبية وكذلك 
اال�ستعمار.

   ومع ذلك، فاإن هذا النظام العاملي 
اجلديد لي�س حتمًيا. ولي�س �سروريا 
اأن تتجه العقود القادمة اإىل تعار�س 
املكانة  اأن  )ي���ب���دو  وال�����س��ني  ال���غ���رب 
املرحلة  ه����ذه  يف  ل��رو���س��ي��ا  ال���دول���ي���ة 

تت�ساءل ب�سكل يتعذر اإ�سالحه(.
ال�ساخنة،  اأو  ال��ب��اردة  النزاعات،  ان     
م��ك��ل��ف��ة ل��ل��غ��اي��ة. ول��ك��ل م�����س��ل��ح��ة يف 
ي�سببه  ال���ذي  ال��ه��ائ��ل  ال��دم��ار  جتنب 
االأرواح  يف  ������س�����واء  م�������س���ل���ح،  ن��������زاع 
الب�سرية اأو يف املعدات. ومينحنا قرار 
فالدميري بوتني بغزو اأوكرانيا بع�س 
م�سارات التفكري يف حماولة منع مثل 

هذه احلروب م�ستقبال.

درو�س احلرب يف اأوكرانيا
العظمى  القوى  تتعلم  اأن  يجب   )1
بع�سها  م��ع  اأف�����س��ل  ب�سكل  التوا�سل 
ك����ل منها  ق��������درات  ال���ب���ع�������س ح������ول 

وطموحاتها.
الفعل، يف عامل  م��ن  اأ�سهل  ال��ق��ول     
باملعلومات  ال���ت���الع���ب  ف���ي���ه  مي���ك���ن 
وال���ب���ي���ان���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة الأغ����را�����س 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة. ت��ب��ق��ى احل��ق��ي��ق��ة، اأّن 
اث��ن��ني م��ن ق���ادة دول يف ح��ال��ة عداء 
اأو يقراآن  لديهما معلومات خمتلفة، 
قراءة  ل�سبكتي  وفًقا  املعلومات  تلك 
اإىل  حتًما  ي��وؤدي��ان  متوافقتني،  غ��ري 

كارثة.
اأف�������س���ل على     ل��ي�����س ه���ن���اك دل���ي���ل 
ا�ستخدام  �سوء  التوا�سل من  �سعوبة 
“اخلطوط احلمراء” ال�سهرية: بني 
اخل���ط االأح��م��ر ال���ذي و���س��ع��ه باراك 
االأ�سلحة  ا�ستخدام  بخ�سو�س  اأوباما 
الكيماوية يف �سوريا، والذي مت جتاوزه 
جو  ورف�س   ،2013 ع��ام  من  بداية 

الدول  ب��ني  ع��دد احل���روب  بتخفي�س 
ومن  املا�سية.  عاًما  الثالثني  خالل 
نرى  اأال  ال�سعب  من  اأخ���رى،  ناحية 
دلياًل   2003 ع���ام  ال��ع��راق  غ���زو  يف 
ظلت  االأمريكية  القوة  ه��ذه  اأن  على 
وراء  ال�سعي  خدمة  يف  �سيء  كل  قبل 

م�ساحلها املادية.
االقت�سادية  االأزم������ة  م��ن��ذ  ل���ك���ن،     
العديد  تغذي   ،2008 لعام  واملالية 
ال��ك��ت��ب اجل����دل ح���ول االنحدار  م��ن 
املفرت�س للقوة االأمريكية. املالحظة 
االأزم����ة  ه���ذه  اأ���س��ع��ف��ت  ل��ق��د  االأوىل، 
العجز  واأج��رب  االأم��ري��ك��ي،  االقت�ساد 
االإنفاق  خف�س  على  وا�سنطن  امل��ايل 
اإدارة  م��ن  ن�سبي  ان�سحاب  يف  وال��ب��دء 
االأزمات الدولية، وهو و�سع يتناق�س 
كو�سوفو  يف  ال�سابقة  التدخالت  مع 

املهددة  الراديكالية،  االأيديولوجيات 
الليربالية،  االأي��دي��ول��وج��ي��ة  ب��ن��ج��اح 
اأ�ساليب  م�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  اىل 
االإرهاب والقمع ال�سيا�سي ملكافحتها. 
اأن نالحظ  ومن ال�سخرية، لالأ�سف، 
باي  تقبل  ال  النقد  ه��ذا  م�����س��ادر  اأّن 
ال��ق��ي��ام باأي  م��راج��ع��ة، وع��اج��زة على 

نقد ذاتي.

نهاية النظام الليربايل 
لي�ست حتمية

وغزو  االن���ت���ق���ادات  ه����ذه  وراء  م���ا     
اأوكرانيا، فاإن ال�سعوبات التي تواجه 
النظام الليربايل تعود ل�سبب واحد: 
النظام  القوة يف  التغيريات يف توزيع 

الدويل.
   من ناحية، �سمحت القوة االأمريكية 

وحتى لو اأظهرت االأزمة االأوكرانية، 
االأمريكية  ال��زع��ام��ة  اأن  ال��ع��م��ق،  يف 
ال ت�����زال ف��ع��ال��ة، ف��م��ن ال���وا����س���ح اأن 
تنازع  مو�سع  االأخ��الق��ي��ة  �سرعيتها 

متزايد.
اليوم  الواقع، كثريون يعلنون     ويف 
جديد،  “واقعي”  ع��امل��ي  ن��ظ��ام  ع��ن 
حتدده عالقات القوة ولعبة املح�سل 

ال�سفري.
   ان غ���زو رو���س��ي��ا الأوك���ران���ي���ا، ميّثل 
املناف�سة  نقطة حتول نحو عامل من 
واإن  ال��ع��امل.  يف  العظمى  القوى  بني 
املعّرفة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��ل��ح��ة  ف���ك���رة 
مب��ف��ردات االأم��ن وال��ق��وة، ولي�س من 
�ست�ستعيد  وال��ن��م��و،  ال��ت��ع��اون  ح��ي��ث 
االأه��م��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ل��ه��ا يف القرن 
ال���ت���ا����س���ع ع�����س��ر يف ت���ربي���ر احل�����روب 

واأفغان�ستان والعراق.
تكاثر  اأن  ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��الح��ظ��ة    
اقطاب القوة االقت�سادية وال�سيا�سية، 
انت�ساًرا يف  اأك��رث  النفوذ  تيارات  جعل 
النظام الدويل. توؤكد دول الربيك�س 
وال�سني  والهند  ورو�سيا  )ال��ربازي��ل 
باإ�سرار  م�ساحلها  اإفريقيا(  وجنوب 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ويف  اأك������رب يف ع���الق���ات���ه���ا 

املنتديات الدولية.
اال�سطرابات  ال��ث��ال��ث��ة،  امل��الح��ظ��ة     
النمو  ع���ن  ن��اج��م��ة  ل��وح��ظ��ت  ال���ت���ي 
وتاأكيد  ال�سيني  لالقت�ساد  امل��ذه��ل 
اآ�سيا  منطقة  يف  الع�سكري  ح�سورها 
ال����ه����ادئ.    وتنعك�س هذه  وامل��ح��ي��ط 
يف  املتعددة  اجليو�سيا�سية  التوترات 
امل��ع��ار���س��ة امل��ت��زاي��دة م��ن ق��ب��ل بع�س 
القادة ال�سلطويني للنظام الليربايل. 

ال�سعوبات التي تواجه النظام الليربايل تعود ل�سبب واحد: التغيريات يف توزيع القوة يف النظام الدويل

ميثل غزو رو�سيا لأوكرانيا نقطة حتول نحو 
عامل من املناف�سة بني القوى العظمى يف العامل

ل يزال رد فعل الوليات املتحدة على بروز 
ال�سني كمناف�س يف العلقات الدولية املجهول الكبري

غزو رو�سيا الأوكرانيا معطى جديد يف العالقات الدوليةعامل ما بعد �سقوط اجلدار ينهار

حرب العراق وقوة امل�سالح االمريكية

تاأثري عوملة الليربالية مل يجعل اجلميع 
�ضعداء, يف كل من الدول الغربية والنامية

اإن هذا الغزو لي�س اأول عالمة على
 ال�ضعوبات التي يواجهها النظام الدويل الليربايل
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ا�ــســتــخــدام    ميــكــن 
لـ  التاريخي  ال�ــســم 
اجلديدة”،  “رو�سيا 
تاريخه  يعود  الــذي 
الثامن  الــقــرن  اإىل 
ــــر، لـــتـــربيـــر  عــــ�ــــس
اأوكرانيا،  يف  احلرب 
القتال  ي�ستمر  حيث 
الــبــلد  جـــنـــوب  يف 

و�سرقها.

•• الفجر -خرية ال�سيباين

تاريخيا, ت�ضري نوفورو�ضيا اإىل رو�ضيا القرن الثامن ع�ضر, زمن القيا�ضرة

اوكرانيا هي نوفورو�سيا

دونبا�س هدف القوات الرو�سية

االنف�ساليون ا�ستعادوا امل�سطلح من املا�سي

ن�سطاء موؤيدون لرو�سيا اجلديدة يف مو�سكو

حجة لإ�سفاء �سرعية تاريخية:

هكذا ت�ضتخدم القوى الرو�ضية مفهوم »نوفورو�ضيا«
مل يعد امل�سطلح �سائع ال�ستخدام منذ قرنني، و�سيا�سًيا، اليوم، مفهوم دونبا�س هو الذي يتم ا�ستخدامه

يتما�سى امل�سار املتوقع من رو�سيا اجلديدة مع اإعادة التمو�سع ال�سرتاتيجي لقوات الكرملني

اجلديدة”  “رو�سيا  فكرة  تهدف     
اإىل تغطية جنوب اأوكرانيا و�سرقها، 
مولدوفا  م��ن��اط��ق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
وغ���اغ���وزي���ا.  ت��ران�����س��ن��ي�����س��رتي��ا  يف 
اجلديدة  رو�سيا  م�سروع  و”يتمثل 
يف اال�ستيالء على كل حميط البحر 
التاريخية  املرجعية  وهذه  االأ�سود. 
تكون  اأن  �سك  واالإداري����ة ميكن بال 
اإ�سفاء  اإىل  ت��ه��دف  ح��ج��ة  مب��ث��اب��ة 
اأهداف  على  التاريخية  ال�سرعية 
يوؤكده  ما  هذا  بوتني”،  فالدميري 
الفرن�سية،  االك�������س���ربي�������س  مل��ج��ل��ة 
جامعة  يف  االأ�ستاذ  نيفري،  اأن��ط��وان 
التاريخ  يف  وامل��ت��خ�����س�����س  ل���وري���ن، 

الثقايف لرو�سيا.
التو�سعي  امل�������س���روع  حت���دي���د  مت    
مينكاييف،  ر�ستم  قبل  من  م��وؤخ��ًرا 
املنطقة  يف  ال����ق����وات  ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
يف  الو�سطى.  الرو�سية  الع�سكرية 
اأه��داف مو�سكو  اأب��ري��ل، عر�س   22
اجلي�س  اأه�����داف  “اأحد  احل��رب��ي��ة: 
كاملة  �سيطرة  ب�سط  ه��و  ال��رو���س��ي 
اأوكرانيا”.  وج��ن��وب  دون��ب��ا���س  على 
على  “ال�سيطرة  ويو�سح اجلرنال: 
اإىل  ا ممر  اأي�سً اأوكرانيا هي  جنوب 
ا  اأي�سً توجد  حيث  تران�سني�سرتيا، 
الناطقني  لل�سكان  ا�سطهاد  حاالت 

بالرو�سية.«
   يتما�سى امل�سار املتوقع من رو�سيا 
التمو�سع  اإع��������ادة  م����ع  اجل����دي����دة 
الكرملني،  ل��ق��وات  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
�سرق  يف  ان���ت�������س���اره���ا  اأع����ي����د  ال���ت���ي 
اأبريل.  مطلع  يف  اأوك��ران��ي��ا  وجنوب 
اجلزء  خ��ري��ط��ة  اإىل  ن��ظ��رن��ا  “اإذا 
القوات  حت��ت��ل��ه  ال�����ذي  االأوك��������راين 

اأوىل نحو رو�سيا اجلديدة العظمى 
“نوفورو�سيا ».

رو�سيا  اأّن  ت����ب����نّي  ذل�������ك،  وم�����ع     
اجلديدة هي “ا�سم تاريخي” اأكرث 
يقول  �سيا�سًيا،  مفهوًما  كونها  من 
ب��ي��ري ل���وري���ن. وب��ع��د ف���رتة وجيزة 
ال��ق��رم، فقد  �سبه ج��زي��رة  م��ن �سم 
“رو�سيا اجلديدة  امل�سطلح بريقه: 
والعنا�سر  ت���اري���خ���ي...  ���س��ي��اق  ه���و 
القومية املتطرفة واملعادية لرو�سيا 
اأ�سا�سا هي التي ت�ستخدم  يف الغرب 

الكلمة االآن«.
ل���الأخ�������س���ائ���ي، تظل  ب��ال��ن�����س��ب��ة     
الذكر.  قليلة  ع��م��وًم��ا  ن��وف��ورو���س��ي��ا 
لل�سلطة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل���ه���م  ال�������س���يء 
تعني  “انها  دونبا�س،  هو  الرو�سية 
ح���ًق���ا ����س���ي���ًئ���ا م����ا م����ن وج���ه���ة نظر 
من  وك��ذل��ك  و�سناعية،  اقت�سادية 

الناحية اجليو�سيا�سية«.
اأن منطقة  اإىل  االإ����س���ارة،     جت���در 
الحتياطي  م���وط���ن  ه���ي  دون���ب���ا����س 
ك��ب��ري م���ن ال���ف���ح���م، وال���ع���دي���د من 

مناجم الفحم. 
عن  بوتني  ف��الدمي��ري  يتحدث  “ال 
نوفورو�سيا، مل يعد امل�سطلح �سائع 
اال�ستخدام منذ قرنني من الزمان، 
و�سيا�سًيا، اليوم، مفهوم دونبا�س هو 
يخل�س  ا�ستخدامه”،  ي��ت��م  ال����ذي 

بيري لورين.
عن لك�سربي�س

مايو(،  )م��ط��ل��ع  ال���ي���وم  ال��رو���س��ي��ة 
اأرا�سي  ف��اإن��ه��ا ت��ت��واف��ق ت��ق��ري��ًب��ا م��ع 
هو  ه��ذا  اأن  يل  وي��ب��دو  نوفورو�سيا 
يفتقدون  زال��وا  ما   )...( املق�سود. 
عا�سمة  ك����ان����ت  ال����ت����ي  اأودي�����������س�����ا، 
عهد  نهاية  يف  اجلديدة”  “رو�سيا 
ك��اث��ري��ن ال��ث��ان��ي��ة، وح��اك��م��ه��ا االأول 
يو�سح  ري�سيليو،  دوق  فرن�سًيا،  كان 
امللقبة  و�ست�سكل  ن��ي��ف��ري.  اأن���ط���وان 
منفًذا  االأ�سود”،  البحر  “لوؤلوؤة  ب� 

بحرًيا مهًما لرو�سيا.

م�سطلح من القرن 
الثامن ع�سر

اإىل  ن��وف��ورو���س��ي��ا  ت��اري��خ��ي��ا، ت�سري    
رو�سيا يف القرن الثامن ع�سر، زمن 
فر�ست   ،1774 ع���ام  ال��ق��ي��ا���س��رة. 

يف  لكييف  ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
فلماذا  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  ع�سرينات 
يعلم”.  وح�����ده  اهلل  ذل�����ك؟  ف��ع��ل��وا 
اأنه  الكرملني  �سّيد  يقرتح  �سمنًيا، 

يجب ا�ستعادة هذه االأرا�سي.
   ي���اأت���ي ه����ذا االإع�������الن ب��ع��د وقت 
ق�سري من اإعالن واليتي دونيت�سك 
منطقة  يف  الواقعتني  ولوهان�سك، 
دون�����ب�����ا������س )������س�����رق اأوك������ران������ي������ا(، 
بافيل  ورح���������ب  ا����س���ت���ق���الل���ه���م���ا. 
جوباريف، الذي ن�سب نف�سه حاكماً 
يف  ال�سعبية  دونيت�سك  جلمهورية 
نوفمرب  اإىل  م���ار����س  م���ن  ال���ف���رتة 
2014، بهذه النتيجة، معلًنا على 
رو�سيا  الرو�سية  القناة  ميكروفون 
24 يف مايو 2014: “هذا الكيان 
دونيت�سك  “جمهورية  اجل���دي���د 
خطوة  ���س��وى  ل��ي�����س   “ ال�سعبية” 

وكجزء من م�سروع بوتني ال�سيا�سي 
اإع������ادة دم���ج كل  ال����ذي ي��ه��دف اإىل 
اأوك���ران���ي���ا يف االحت���اد  اأو ج���زء م���ن 
الرو�سي، عادت هذه الفكرة االإدارية 
الرو�سية  لالإمرباطورية  القدمية 
اإىل الظهور”، يتابع اأنطوان نيفري. 
من  العبارة  نب�س  مت   ،2014 ع��ام 
االنف�ساليني  ق���ب���ل  م����ن  امل���ا����س���ي 
اإثر  اأوك��ران��ي��ا.  يف  لرو�سيا  امل��وال��ني 
عدم التوقيع على معاهدة ال�سراكة 
غرقت  االأوروب�������������ي،  االحت��������اد  م����ع 
ك���ب���رية، وظلت  اأزم�����ة  اأوك���ران���ي���ا يف 
يف ك��م��ا���س��ة ب��ني امل��وؤي��دي��ن الأوروب����ا 

واملوالني للرو�س.

املنطقة  ه��ذه  على  �سلطتها  رو�سيا 
االأ�سود،  البحر  ط��ول  على  الواقعة 
وامتدت  اآزوف،  بحر  ت�سم  وال��ت��ي 
ملولدافيا.  احل��ال��ي��ة  احل�����دود  اإىل 
املنطقة  ه���ذه  ت��ت��ط��اب��ق  وحت���دي���دا، 
واأودي�سا  م��ي��ك��والي��ف  م��ن��اط��ق  م���ع 
احلالية،  وكريوفوغراد  وخري�سون 
دونيت�سك  من  ج��زء  اإىل  باالإ�سافة 
اأوبال�ست. ويف عهد كاترين الثانية، 
ت��ر���س��خ��ت ���س��ي��ا���س��ة ا���س��ت��ع��م��اري��ة مع 
“اختفى  ال�سالفيني.  ال�سكان  زرع 
 ،1874 االإداري عام  التنظيم  هذا 
يعلق  اأخرى”،  م��رة  ب��ه  ن�سمع  ومل 
اأنطوان نيفري.   »منذ عدة �سنوات، 

بيري  ي��ك�����س��ف  اال�ستقالل”،  ي��ك��ن 
لورين، املوؤرخ واملتخ�س�س يف رو�سيا 
ال�سوفياتي،  وع��امل ما بعد االحت��اد 
موؤلف بحث بعنوان اأوكرانيا، تاريخ 

بني قدرين.
  وخ����الل م��ق��اب��ل��ة اأج���ري���ت يف 17 
خط  ب��رن��ام��ج  يف   ،2014 اأب���ري���ل 
عّمق  بوتني،  فالدميري  مع  مبا�سر 
الرئي�س الرو�سي امل�سمار: “اأوكرانيا 
هي ‘رو�سيا اجلديدة’، اأي خاركوف، 
ولوغان�سك، ودونيت�سك، وخري�سون، 
تكن  مل  واأودي�����س��ا...  ونيكوالييف، 
اأوكرانيا  م���ن  ج����زًء  امل��ن��اط��ق  ه����ذه 
اأعطتها  ل��ق��د  ال��ق��ي��ا���س��رة،  زم���ن  يف 

نوفورو�سيا تعاود 
الظهور عام 2014

اإق���ال���ة ال��رئ��ي�����س االأوك�����راين    واإىل 
ان�سافت  ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س،  ف��ي��ك��ت��ور 
املوؤقتة  احل��ك��وم��ة  ���س��د  م��ظ��اه��رات 
اجلديدة املوالية الأوروب��ا يف كييف، 
“عادت  ال�����ب�����الد.  وج����ن����وب  �����س����رق 
نوفورو�سيا للظهور مرة اأخرى عام 
املوالني  2014، الأن االنف�ساليني 
العثور  اإىل  بحاجة  ك��ان��وا  لرو�سيا 
لهم  ي�����س��م��ح  اأن  ا����س���م مي��ك��ن  ع��ل��ى 
حقيقة  اأي  تفردهم،  ع��ن  بالتعبري 
واأنهم  اأوكرانيا،  عن  انف�سلوا  اأنهم 
ي��ري��دون حكما ذات��ًي��ا ك��ب��رًيا، اإذا مل 

جون�ضون ي�ضعى اإىل تن�ضيط حكومته املتعرثة 
•• لندن-اأ ف ب

تغيب امللكة اإليزابيث الثانية عن جل�سة افتتاح الربملان الربيطاين، 
ال��وزراء الربيطاين بوري�س جون�سون تن�سيط  فيما يحاول رئي�س 

حكومته املتعرثة من خالل الك�سف عن خططها للعام املقبل.
الت�سريعي  الربنامج  وتتلو  ال�سنوي،  احل��دث  ع��ادة  امللكة  ت��رتاأ���س 
حلكومتها يف خطاب تلقيه يف جمل�س اللوردات. لكنها لن حت�سر 
االأول  اأم�����س  باكينغهام   ق�سر  اأع��ل��ن  ح�سبما  امل����ّرة،  ه��ذه  امل��را���س��م 

االثنني ب�سبب معاناتها من �سعوبة يف التنقل.
م�ساكل  م��ن  ت��ع��اين  امللكة  ت���زال  “ال  ب��ي��ان  يف  امللكي  الق�سر  وق���ال 
م�س�س  على  ق���ررت  اأطبائها  م��ع  وبالت�ساور  التنقل  يف  عر�سية 
ل��ل��ربمل��ان«. ون����ادًرا م��ا ظهرت  ل��ن حت�سر االف��ت��ت��اح الر�سمي  اأن��ه��ا 

االأول/ ت�سرين  يف  امل�ست�سفى  يف  ليلة  اأم�ست  اأن  منذ  علًنا  امللكة 
اأكتوبر املا�سي وا�ستكت من م�ساكل يف الوقوف والعمل ف�ساًل عن 
جاللة  طلب  على  “بناء  البيان  واأ���س��اف  بكوفيد-19.  ا�سابتها 
امللكة  خطاب  ويلز  اأم��ري  �سيقراأ  املعنية  اجلهات  ومبوافقة  امللكة 
خالل  فقط  مّرتني  الثانية  اإليزابيث  امللكة  وتّغيبت  عنها«.  نيابة 
العام  م��ّرة يف  الربيطاين،  الربملان  افتتاح  ملكها عن جل�سة  فرتة 
1963 حني  اأن��درو، وم��ّرة يف العام  1959 حني حملت باالأمري 
حملت باالأمري اإدوارد. واأثار قرار امللكة االثنني خماوف اإزاء عدم 
متّكن امللكة من ح�سور احتفاالت ال�سهر املقبل مبنا�سبة الذكرى 
اإىل  التاميز  �سحيفة  واأ���س��ارت  ال��ع��ر���س.  اعتالئها  على  ال�سبعني 
اأنه، يف اإطار التغيريات التي طراأت على احلدث، لن ي�سع االأمري 
مع  �سُيح�سره  ك��ان  واإن  االإم��رباط��وري��ة  ت��اج  ع��اًم��ا(  ت�سارلز )73 

منه  تلقي  ال��ذي  العر�س  و�سيبقى  بال�سيارة.  وليام  االأم��ري  جنله 
امللكة عادًة خطابها، فارًغا. وكتب اخلبري يف ال�سوؤون امللكية روبرت 
هاردمان يف �سحيفة “ديلي ميل” اأن امللكة “ال تزال هي املم�سكة 
وا�سًفا ت�سليم املهمة املوؤقت هذا باأنه  بزمام االأمور اإىل حد كبري”، 
اأن هذه اللحظة، بالن�سبة  “ذا تاميز”  “حلظة تاريخية«. وكتبت 
التي �سي�سطلع  املهام  “اأقرب ما يكون الأداء  ت�سارلز، هي  لالأمري 
بها يوًما ما كملك«. وطغى خرب غياب امللكة عن اجلل�سة على خرب 
افتتاح جل�سة برملانية جديدة. وبعد �سل�سلة من الف�سائح والنتائج 
املا�سي،  االأ�سبوع  املحلية  االنتخابات  يف  املحافظني  حلزب  ال�سيئة 
وعد زعيم حزب املحافظني رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون ب�38 

م�سروع قانون الإعادة اأجندته “اإىل امل�سار ال�سحيح«.
االقت�سادي  النمو  تعزيز  على  ه��ذه  ال��ق��وان��ني  م�ساريع  و���س��رُتّك��ز 

واملهارات  العالية  االأج����ور  ذات  “الوظائف  م��ن  مل��زي��د  والتمهيد 
املعي�سة،  تكاليف  ارت��ف��اع  اإىل  ال��ت��ط��ّرق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  العالية”، 

ح�سبما اأفاد املكتب االإعالمي لرئا�سة الوزراء.
وُت�سّكل اجلل�سة الربملانية املقّرر عقدها الثالثاء اإحدى اآخر فر�س 
االنتخابات  قبل  الرئي�سية  ال�سيا�سية  بوعوده  يفي  لكي  جون�سون 

العامة املقبلة املقرر اإجراوؤها يف اأيار/مايو 2024.
يف  الربيطانية  للحكومة  رئي�ًسا  اأ�سبح  عندما  جون�سون،  تعّهد 
االأوروبي  2019، بجني ثمار خروج بريطانيا من االحتاد  العام 

ومعاجلة عقود من عدم امل�ساواة املتزايدة بني املناطق.
باتفاق  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ن  بريطانيا  ان�سحاب  ا�ستكمال  رغ��م 
تطبيقه  اإم��ك��ان��ي��ة  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  زع��زع��ت  ���س��ام��ل،  جت���اري 

لل�سيا�سات املحلية التي كان يت�سّورها.

�ضول تعر�س م�ضاعدات على ال�ضمال للتخلي عن النووي  •• �سيول-اأ ف ب

دعا الرئي�س اجلديد لكوريا اجلنوبية يون �سوك-يول جارته ال�سمالية اإىل 
نزع �سالحها النووي مقابل م�ساعدات اقت�سادية �سخمة، وذلك يف خطاب 
تهديد  يانغ  بيونغ  �سواريخ  اأن  معتربا  الثالثاء  اأم�س  الد�ستوري  الق�سم 

لالأمن االإقليمي والدويل.
يت�سلم يون )61 عاما( الذي با�سر مهامه يف غرفة حم�سنة حتت االأر�س 
باإحاطة اأمنية حول كوريا ال�سمالية، �سدة الرئا�سة يف وقت ت�سهد العالقات 
مع ال�سمال توترات �سديدة مع اإجراء بيونغ يانغ 15 جتربة على اأ�سلحة 

منذ كانون الثاين/يناير بينها جتربتني �ساروخيتني االأ�سبوع املا�سي.
واأعلن يون، املدعي العام ال�سابق الذي حقق فوزا بهام�س �سئيل يف انتخابات 
اقت�سادية  م�ساعدات  الإر���س��ال  م�ستعد  اإن��ه  الق�سم  خطاب  يف  اآذار/م��ار���س، 
اأوال عن  اإىل ال�سمال يف حال تخلت بيونغ يانغ  اإح��داث تغيري،  ق��ادرة على 

اأ�سلحتها النووية.
وقال “يف حال �سرعت كوريا ال�سمالية ب�سدق يف عملية نزع ال�سالح النووي، 
ال��دويل لتقدمي خطة جريئة من  املجتمع  للعمل مع  ا�ستعداد  نكون على 
نوعية احلياة  ب�سكل كبري وحت�سني  ال�سمالية  اقت�ساد كوريا  تعزيز  �ساأنها 

ل�سعبها«.
اتبع �سلفه مون ج��اي-اإن �سيا�سة احل��وار مع بيونغ يانغ، وتو�سط يف عقد 
قمم بني الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون والرئي�س االأمريكي اآنذاك 

الدبلوما�سية  وتوقفت   2019 يف  انهارت  املحادثات  لكن  ترامب.  دونالد 
منذ ذلك احلني.

لكوريا  ال��ن��ووي��ة  االأ�سلحة  ب��رام��ج  ت�سكل  “بينما  خطابه  يف  ي��ون  واأ���س��اف 
�سيظل  فاإن احلوار  اآ�سيا،  �سرق  واأمن  لي�س فقط الأمننا  ال�سمالية تهديدا 

مفتوحا كي نتمكن من حل هذا التهديد ب�سكل �سلمي«.
لكن حمللني يعتربون عر�س م�ساعدة “جريئة” حمكوم 
كبريا  ج��زءا  ت�ستثمر  التي  ال�سمالية  كوريا  واأن  بالف�سل، 
حتظرها  اأ�سلحة  برامج  يف  االإجمايل  املحلي  ناجتها  من 
الواليات املتحدة، واأكدت منذ وقت طويل عدم ا�ستعدادها 

للتخلي عن ال�سالح النووي مقابل م�ساعدات.
ق���ال اال���س��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة اإي���وه���ا ب���ارك ون-غ�����ون لوكالة 
ال�سمالية  ك��وري��ا  اأع��ل��ن��ت   2009 “منذ  ب��ر���س  ف��ران�����س 
حوافز  مقابل  يف  النووية  اأ�سلحتها  عن  تتخلى  لن  اأنها 
اأ�ساف “ت�سريحات يون �ست�ستفز بيونغ يانغ  اقت�سادية”. 

التي �ستعترب ذلك هجوما«.
وراأى ت�ساد اأوكارول من موقع اإن كي نيوز املخت�س ومقره 
�سيول، اإن كيم ال يريد منوا اقت�ساديا كبريا الأن حتقيق 

وكتب  ال�سمالية.  كوريا  يف  للمعلومات  البيئي  النظام  فتح  �سيتطلب  ذلك 
رئي�سي  خطر  وهو  ب�سرعة،  �سينت�سر  االأيديولوجي  “التلوث  تويرت:  على 
على حاكم بيونغ يانغ ... خطط يون لنزع ال�سالح النووي لن تف�سي اإىل 

نتيجة ... الأن +اجلزرة+ �سامة يف الواقع<<.
تواجه  اجلنوبية  ك��وري��ا  اإن  الق�سم  خ��ط��اب  يف  ي��ون  ق��ال 
وم�ساكل  كوفيد  جائحة  منها  ذك��ر  متعددة”  “اأزمات 
والنزاعات  االقت�سادية  وال�سعوبات  ال��ت��وري��د  �سال�سل 
امل�سلحة واحلروب. واأ�ساف اأن “مثل هذه االأزمات املعقدة 
معربا عن  علينا”  قامتة  تلقي بظالل  االأوج��ه  متعددة 
وقال  احلالية.  �سعوباتها  �ستتخطى  البالد  اأن  يف  ثقته 
واأكرث  اأق���وى  اأ�سبحا  اأب����دا،  ي�ست�سلموا  مل  “الكوريون 

حكمة«.
يتوىل  اإذا  �سهلة،  واليته  تكون  اأن  املرجح  غري  من  لكن 
كوري  رئي�س  الأي  االأدن����ى  م��ن  �سعبي  ت��اأي��ي��د  م��ع  مهامه 

جنوبي منتخب دميوقراطيا.
واأظهر ا�ستطالع ملركز غالوب اأجري موؤخرا ن�سبة تاأييد 
الرئي�س  �سعبية  بلغت  فيما  باملئة،   41 اإىل  ت�سل  بالكاد 

اأ�سباب عدم �سعبية يون،  واأك��رب  44 باملئة.  املقابل  املنتهية واليته مون يف 
بح�سب اال�ستطالع، هي قراره نقل املقر الرئا�سي من ق�سر بلو هاو�س اإىل 
املقر ال�سابق لوزارة الدفاع يف و�سط �سيول، متخليا عن تقليد ا�ستمر عقودا. 
واأثارت تلك اخلطوة املت�سرعة واملكلفة ا�ستياء بني العامة، وقال مراقبون 
التوتر مع  ال��ب��الد يف وق��ت يت�ساعد فيه  اأم��ن  وت��ه��دد  اإن��ه��ا غ��ري �سرورية 

ال�سمال.
ك��ان��ت ت�ستخدمه  ال���ذي  امل��ق��ر  ال��واق��ع يف  اإن ق�سر بلو ه��او���س،  ي��ون  وق���ال 
للقوة  “رمز  ه��و   ،1945 لغاية   1910 م��ن  ال��ي��اب��اين  اال�ستعمار  اإدارة 

اال�ستبدادية” معتربا اأن نقل املقر �سي�سمن رئا�سة اأكرث دميوقراطية.
و�سُيفتح حرم الق�سر كحديقة عام، وخالل اإلقاء خطاب الق�سم بثت م�ساهد 
حية اأظهرت عددا من االأ�سخا�س ي�سريون باجتاه املجمع الذي كان حم�سنا 
ذات يوم. ُنظمت مرا�سم التن�سيب الر�سمية يف �ساحة اجلمعية الوطنية يف 

�سيول، وتخللها ا�ستعرا�س جلنود بالزي الر�سمي و21 طلقة مدفعية.
اعتربت  التي  الر�سمية  التن�سيب  مرا�سم  �سخ�س  األ��ف   40 قرابة  ح�سر 
3،3 مليار  اأنها االأكرث تكلفة من نوعها وقد بلغت كلفتها  تقارير حملية 
مون  ال�سابق  الرئي�س  احل�سور  بني  من  وك��ان  دوالر(.  مليون   2،6( وون 
و�سلفه الرئي�سة ال�سابقة بارك غوين-هيي التي خرجت من ال�سجن موؤخرا 
اأن ي��زور �سيول يف وقت  بعفو من م��ون. واأوف��د الرئي�س جو بايدن املتوقع 
راأ�سهم دوغال�س  اأ�سخا�س على  ال�سهر، وفدا رفيعا من ثمانية  الحق هذا 

اإميهوف، زوج نائبته كاماال هاري�س.

عربي ودويل
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اأراد تر�ضي عقدين بقيمة 460 مليون درهم لت�ضييد املرحلة ال�ضكنية الأوىل من »م�ضار« بال�ضارقةاأحمد بن �ضعيد يلتقي وزير ال�ضياحة اجلامايكي
••دبي-وام:

التقى �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات 
واملجموعة اأم�س يف �سوق ال�سفر العربي �سعادة اإدموند بارتليت وزير ال�سياحة يف جامايكا.

ح�سر اللقاء الدكتور حممد الزرعوين الرئي�س التنفيذي ل�سلطة املناطق االقت�سادية املتكاملة يف دبي ودونوفان 
وايت مدير جمل�س ال�سياحة يف جامايكا.

وا�ستك�سف الوفد خالل االجتماع فر�س زيادة حركة ال�سياحة الوافدة من خالل تعزيز االت�سال من دولة االإمارات 
وعرب �سبكة طريان االإمارات اإىل جامايكا عرب الناقالت ال�سريكة بالرمز.

ت�سمل  التي  الكاملة  للعطالت  االإم����ارات  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  عمالئها  لقاعدة  جامايكا  االإم����ارات  ط��ريان  وت���روج 
غاباتها  اإىل  املغامرات  ورح��الت  اجلزيرة  اأنحاء  جميع  يف  الرائعة  ال�سواطئ  على  املنت�سرة  الفنادق  من  جمموعة 

املطرية و�سالالتها ولعب اجلولف باالإ�سافة اإىل ا�ستك�ساف الثقافة اجلامايكية واملو�سيقى الفريدة.

•• ال�سارقة -وام:

بقيمة  رئي�سيني  عقدين   - العقاري  املطور   - اأراَد  اأر�ست 
املرحلة  لت�سييد  دره����م  م��ل��ي��ون   460 ت��ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ة 
ال�سكنية االأوىل يف َم�سار - الوجهة الع�سرية الفاخرة يف 

ربوع الطبيعة اخل�سراء بال�سارقة.
وي�سم هذا املجتمع املتكامل “ حي ال�سنديان “ بني جنباته 
4 اآالف فيال ومنزل ريفي يف ثمانية اأحياء م�سّورة �سمن 
خمطط رئي�سي م�ستوحى من الطبيعة و�سط حميط من 
االأ�سجار الكثيفة و�ستبداأ االأعمال االإن�سائية فوراً و�سيتم 

االنتهاء منها كذلك خالل 14 �سهراً.
يف  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  اخل�سيبي  اأحمد  وقال 

�سركة اأراَد لقد بات َم�سار منذ اإطالقه مطلع عام 2021 
االهتمام  ت��ن��ام��ي  و  ال�����س��ارق��ة  يف  مبيعاً  االأك����رث  امل�����س��روع 
التي  الراقية  احلياة  واأ�سلوب  املميزة  اخلدمية  مبرافقه 
يوفرها للقاطنني فيه. واأ�ساف متثل هذه العقود خطوة 
اتفقنا مع  َم�سار حيث  لت�سييد جمتمع  مهمة يف رحلتنا 
حي  لت�سليم  حمكم  عمل  برنامج  على  املنفذة  ال�سركات 
ودون  عالية  وبكفاءة  ممكن  وق��ت  اأ���س��رع  خ��الل  �سنديان 
ال��ت��ن��ازل ع��ن اأق�����س��ى درج����ات اجل����ودة ح��ي��ث مت ب��ي��ع حي 
�سنديان بالكامل و�سيتم جتهيز جميع الوحدات ال�سكنية 
بالتقنيات القيا�سية للمنازل الذكية كما متتاز بقربها من 
املنطقة الرتفيهية يف قلب َم�سار .. الفتا اإىل اإطالق كايا 
و هي املرحلة ال�سكنية الثانية مَب�سار خالل �سهر اأكتوبر 

َم�سار  من  الثالثة  املرحلة  مبيعات  اأراَد  و�ستطلق  املا�سي 
للطلب  نظراً  العام  ه��ذا  من  الثالث  الربع  خ��الل  الحقاً 

املتنامي على هذا امل�سروع اال�ستثنائي.
َم�سار  زّوار  اف��ت��ت��اح م��رك��ز  امل��ق��ب��ل  ي��ون��ي��و  و���س��ي��ت��م خ���الل 
جذب  نقطة  مبثابة  �ستكون  والتي  به  املحيطة  واملنطقة 
رئي�سية ل�سكان هذا املجتمع الع�سري وجميع املقيمني يف 
�ساحية ال�سيوح على حّد �سواء حيث �ست�سم عند اكتمالها 
وم�سرح  ت��زح��ل��ق  و���س��اح��ة  ل��الأط��ف��ال  م��غ��ام��رات  منطقة 
خارجي وفرعاً لركن زاد للمطاعم .. كما �ست�سم املنطقة 
للدّراجات  م�����س��ارات  ل�سبكة  م��رك��زاً  املن�سقة  اخل�����س��راء 
الهوائية يبلغ طولها 13 كم والتي ت�سم بدورها مرافق 

جتارية واأخرى للتاأجري و�سيانة الدّراجات الهوائية.

حممد بن �سيف: املركز املايل القوي لل�سركة اأ�سهم يف  منو الأق�ساط املكتتبة

درهم اأرباحا �ضافية ل��ضركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني يف الربع الأول من 2022  84.7

�ضلطان اجلابر يبحث تعزيز العالقات ال�ضرتاتيجية مع نائب امل�ضت�ضار الأملاين وعدد من الوزراء وامل�ضوؤولني

ارتفاع اأرباح »البنك العربي املتحد« يف الربع 
% اإىل 30.4 مليون درهم الأول بن�ضبة 198 

خالل  من  كبري  ب�سكل  العمومية  امليزانية  تعزيز  ومت 
الرتكيز على جودة االأ�سول، وب�سبب ذلك �سهدت �سايف 
عام  م��ن  االأول  للربع  القيمة  يف  االن��خ��ف��ا���س  خ�سائر 
2022 انخفا�ساً قدره %55 مقارنة مع م�ستوياتها 
خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق. انخفا�س تكلفة 
الربع  يف  من2.9%  املخاطر 
اإىل  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  االأول 
االأول  ال����رب����ع  يف   %  1.4

 .2022
البنك،  اأداء  ع��ل��ى  تعليقه  يف 
بن  في�سل  ال�سيخ  �سعادة  ق��ال 
القا�سمي،  ���س��امل  ب��ن  �سلطان 
البنك  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
“تعك�س  امل���ت���ح���د:  ال���ع���رب���ي 
النتائج االيجابية للربع االأول 
ا�سرتاتيجية  جناح  العام،  من 
ال��ت��ح��ول ال��ت��ي ي��ق��وده��ا فريق 
دليل  وه���ي  ب��ال��ب��ن��ك،  االإدارة 
وا������س�����ح ع���ل���ى جن������اح من�����وذج 
املخاطر  م��ن��خ��ف�����س  اأع��م��ال��ن��ا 
االأعمال  تعزيز  على  بالرتكيز  ن�ستمر  �سوف  والفعال. 
البنية  وحت��دي��ث  بفعالية  م���واردن���ا  واإدارة  الرئي�سية 
العامل  نحو  ق��دًم��ا  امل�سي  وب��ال��ت��ايل  التقنية  التحتية 

الرقمي مع االلتزام باأف�سل املمار�سات امل�سرفية«

•• دبي – د.حممود علياء

العربي  )البنك  ����س.م.ع  املتحد  العربي  البنك  اأع��ل��ن 
الثالثة  لالأ�سهر  املالية  النتائج  عن  البنك(  اأو  املتحد 

املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2022.
اأرباحاً  املتحد  العربي  البنك  �سّجل 
درهم  مليون   30.4 ق��دره��ا  �سافية 
عام  م���ن  االأول  ال���رب���ع  يف  ام����ارات����ي 
قدرها  اأرب��اح  ب�سايف  مقارنة   2022
يف  اإم�����ارات�����ي  دره�����م  م��ل��ي��ون   10.2
وبارتفاع   ،2021 من  الفرتة  نف�س 
بن�سبة %198. حيث �ساهم التنفيذ 
الناجح ال�سرتاتيجية التحول للعودة 
النتائج  الربحية يف حتقيق هذه  اإىل 
االإيجابية. فيما يوا�سل البنك تعزيز 
وتر�سيخ  النفقات  وتر�سيد  اأع��م��ال��ه 

دعائمه الرئي�سية. 
العربي  املايل للبنك  االأداء  مت تعزيز 
ال���ت���ق���دم الكبري  امل��ت��ح��د م���ن خ����الل 
�سجل  حيث  االأ�سا�سية،  االأن�سطة  يف 

ارتفاعاً بن�سبة %3 على اأ�سا�س ربع �سنوي يف اإجمايل 
ال���دخ���ل ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي، ويف ح���ني وا����س���ل ال��ب��ن��ك اإدارت�����ه 
انخفا�ساً  �سجلت  حيث  الت�سغيلية  للنفقات  الناجحة 

بن�سبة %8 على اأ�سا�س ربع �سنوي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
التاأمني  �سركات  اإح��دى  للتاأمني، 
توفري حلول  باملنطقة يف  الرائدة 
من  لعمالئها  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ت��اأم��ني 
االأف������راد وامل��وؤ���س�����س��ات، اأم�������س عن 
الثالثة  لالأ�سهر  املالية  نتائجها 
مار�س   31 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة  االأوىل 

 .2022
اأب����وظ����ب����ي  �����س����رك����ة      وح����ق����ق����ت 
�سافية  اأرب��اح��ا  للتاأمني  الوطنية 
خالل  دره��م  مليون   84.7 بلغت 
االأ�سهر الثالثة االأوىل املنتهية يف 
31 مار�س 2022 يف حني ارتفع 
اإجمايل االأق�ساط املكتتبة لل�سركة 
اإىل  ل��ي�����س��ل   20.2% ب��ن�����س��ب��ة 
2.28 مليار درهم خالل الفرتة 
مليار   1.90 م��ع  م��ق��ارن��ة  ذات��ه��ا 
دره��م خالل الربع االأول من عام 

 .2021
امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ال�سيخ      وب��ه��ذه 
اآل نهيان، رئي�س  حممد بن �سيف 
اأبوظبي  ����س���رك���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الوطنية للتاأمني: “حققت �سركة 
نتائج  للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي 

و�سركائنا وم�ساهمينا على دعمهم 
تفاين  كذلك  ونقدر  بنا،  وثقتهم 
وال���ت���زام م��وظ��ف��ي ال�����س��رك��ة جتاه 
يف  للم�ساهمة  ون��ت��ط��ل��ع  ال��ع��م��الء 
دعم جهود الدولة خالل م�سريتها 
اخلم�سني  مدار  على  وطموحاتها 

عاماً املقبلة«.

التوزيع  قنوات  عرب  �سيما125. 
له  �سيكون  ال��ذي  االأم��ر  الرقمية، 
اأثر اإيجابي على عدد من خطوط 

االأعمال املختلفة«. 
    و ق��ال ال�سيخ حممد بن �سيف 
عن  ال��ت��ع��ب��ري  اأود   “  : ن��ه��ي��ان  اآل 
عمالئنا  جميع  اإىل  �سكري  عميق 

عالمتها  ومت�����ي�����ز  ل�����ل�����ت�����اأم�����ني، 
ال�سراكات  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة، 
العاملية يف اأ�سواق اإعادة التاأمني يف 
املكتتبة  االأق�ساط  يف  منو  حتقيق 
 2.28 اإىل  لت�سل   20.2% بلغ 
االإدارة  مكنتنا  وقد   . دره��م  مليار 
املدينة  ال����ذمم  ملحفظة  ال��ف��ع��ال��ة 
م��ن خ��ف�����س ال���دي���ون امل�����س��ك��وك يف 
مقارنة  ملحوظ  ب�سكل  حت�سيلها 
املا�سي.  العام  بالفرتة نف�سها من 
العمومية  امل���ي���زان���ي���ة  وح���اف���ظ���ت 
اإجمايل  ارت��ف��ع  حيث  قوتها  على 
10مليار درهم يف  ليبلغ  االأ�سول 
على  املالية  امل���الءة  حافظت  ح��ني 
قوتها لتتجاوز بكثري احلد االأدنى 
وكذلك  التنظيمية  املتطلبات  من 
الت�سنيف  وك��������االت  م���ت���ط���ل���ب���ات 

االئتماين«. 
اأبوظبي      وذكر:”توا�سل �سركة 
اال�ستثمار  ل���ل���ت���اأم���ني  ال���وط���ن���ي���ة 
الرئي�سية  االأع���م���ال  جم����االت  يف 
ح�ستنا  تنمية  م��ن  متكننا  ال��ت��ي 
جغرافية  م��ن��اط��ق  يف  ال�����س��وق��ي��ة 
ومنتجات تاأمينية جديدة. ونعمل 
ق��درات جديدة  ا على تطوير  اأي�سً
ل��ت��ع��زي��ز امل��ب��ي��ع��ات واخل����دم����ات ال 

ا�ستمرار  ظ���ل  ويف  ق���وي���ة،  م��ال��ي��ة 
من  االقت�سادية  الن�ساطات  تعايف 
العمل  وا�سلنا  اجلائحة  تداعيات 
ال�سوقية  ح�����س��ت��ن��ا  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى 
والكفاءة  ب��امل��رون��ة  ات�سم  اأداء  م��ع 
و����س���ب���ط ال���ت���ك���ال���ي���ف وذل�������ك من 
خ�����الل ال���ت���ط���وي���ر امل���ت���وا����س���ل يف 
وا�ستثماراتنا  الت�سغيلية  البنية 
التقنية  وال����ق����درات  امل����ب����ادرات  يف 

اجلديدة«. 
    و تقدم ال�سيخ حممد بن �سيف اآل 
نهيان بالنيابة عن جمل�س االإدارة 
ب��خ��ال�����س ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر على 
التاأمني يف  امل�ستمر لقطاع  الدعم 
الدولة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�سلحة.
     واأ���س��اف :”اأ�سهم املركز املايل 
الوطنية  اأبوظبي  ل�سركة  القوي 

لل�سوؤون  الدولة  وزير  ميكايلي�س 
اخلارجية..

م�ست�سار  ك����وك����ي���������س  وي�����������ورغ   
واملالية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�������س���وؤون 
وتناولت  االأمل�������اين،  ل��ل��م�����س��ت�����س��ار 
���س��ب��ل تعزيز  ه���ذه االج��ت��م��اع��ات 
ومناق�سة  البلدين،  بني  التعاون 
املوا�سيع والق�سايا ذات االهتمام 

امل�سرتك.

••ب رلني-وام:

ال��دك��ت��ور �سلطان  ال��ت��ق��ى م��ع��ايل 
ال�سناعة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة، مع 
نائب  ه����اب����ك،  روب��������رت  م����ع����ايل 
امل�ست�سار االأملاين ووزير االقت�ساد 

والعمل املناخي.
االجتماع  بداية  يف  معاليه  ونقل 

�س������واء يف الدول����ة او خارجها.
التعاون  فر�س  اجلانبان  وبحث 
واال�ستثمار امل�ستدام امل�سرتك مع 
الطاقة والطاقة  اأملانيا يف جمال 
املتجددة مبا يف ذلك طاقة الرياح 

والطاقة ال�سم�سية.
ونائب  م��ع��ال��ي��ه  ع��ق��������������������د  ك��م�����������������ا 
حوارية  جل�سة  االأمل��اين  امل�ست�سار 
مع عدد من الروؤ�ساء التنفيذين 

لكربى ال�سركات االأملانية ورجال 
القطاعات  خمتلف  من  االأع��م��ال 
والطاقة  ك��ال�����س��ن��اع��ة  احل��ي��وي��ة 
وغ��������ريه��������ا.   وال����ت����ق����ى م���ع���ايل 
خالل  اجل��اب��ر  �سلطان  ال��دك��ت��ور 

هذه الزيارة..
 ك���ذل���ك م����ع ع�����دد م����ن ال�������وزراء 
وامل�سوؤولني يف احلكومة االملانية، 
حيث عقد اجتماعاً مع اأندريا�س 

حتيات القيادة الر�سيدة وحكومة 
اإىل نائب  االإم���ارات  و�سعب دول��ة 
اأملانيا  ���س��ع��ب  واإىل  امل�����س��ت�����س��ار 
�سبل  النقا�س  وت��ن��اول  ال�سديق، 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
اال�ستثمار  وف����ر�����س  ال���ب���ل���دي���ن 
املجاالت  يف  امل�����س��رتك  وال��ت��ع��اون 
التي من �ساأنها اأن تعزز العالقات 

اال�سرتاتيجية بني البلدين.

املتقدمة،  وال�سناعات  واملتجددة، 
والبنية  اال���س��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
والزراعة،  وال�سياحة،  التحتية، 
الواعدة  امل���ج���االت  م��ن  وغ��ريه��ا 
النمو  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي 

االقت�سادي امل�ستدام.
ا�ستعدادات  م��ن��اق�����س��ة  مت���ت    كما 
دولة االإمارات ال�ست�سافة موؤمتر 
االأمم  ات���ف���اق���ي���ة  يف  االأط�����������راف 

واأك�����د م��ع��ال��ي��ه خ���الل ل��ق��ائ��ه مع 
نائب امل�ست�سار االأملاين اأن القيادة 
ال���ر����س���ي���دة يف دول������ة االإم���������ارات 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حري�سة 
اأملانيا،  ج��م��ه��وري��ة  م��ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�ستك�ساف  امل��ت��وا���س��ل  وال��ع��م��ل 
واال�ستثمار  ال����ت����ع����اون  ف����ر�����س 
حيوية  جم�������االت  يف  امل�������س���رتك 
التقليدية  ال��ط��اق��ة  �سمنها  م��ن 

املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 
ت�ست�سيفه  ال����ذي   COP28

االإمارات يف عام 2023..
املناخي  ال��ع��م��ل  وك���ذل���ك ج��ه��ود   
حيث ا�س�����تعر�س مع���ايل الدكتور 
���س��ل��ط��ان اجل��اب�����������ر اجل���ه���ود التي 
ت��ب��ذل��ه��������������ا ال�����دول�����ة ل���ل���ح���د من 
وتنفيذ  امل���ن���اخ،  ت��غ��ري  ت���داع���ي���ات 
املتج������ددة  الطاق�����ة  م�س���اريع 

% منو يف حجم مبيعات الوقود   11

مليون درهم �ضايف اأرباح اأدنوك للتوزيع خالل الربع الأول من 2022  671
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت “اأدنوك للتوزيع« )ISIN: AEA006101017(  ، ال�سركة الرائدة على 
م�ستوى دولة االإمارات يف توزيع الوقود وت�سغيل متاجر التجزئة واملدرجة يف �سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية حتت )الرمز: ADNOCDIST(، ام�س عن نتائج قوية 
للربع االأول من عام 2022، حيث ارتفعت االأرباح قبل خ�سم الفائدة وال�سريبة 
واال�ستهالك واالإطفاء بن�سبة %7.8 على اأ�سا�س �سنوي لتبلغ 881 مليون درهم، 
يف حني ارتفع �سايف الربح لنف�س الفرتة بن�سبة %6.3 على اأ�سا�س �سنوي ليبلغ 
671 مليون درهم، وحافظت على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق 
النقدي احلر 1.9 مليار درهم. �سهدت ال�سركة انتعا�ساً قوياً يف اإجمايل كميات 
الوقود املباعة مقارنة بالربع االأول من العام ال�سابق، بزيادة بن�سبة %11 على 
اأ�سا�س �سنوي. وباالإ�سافة اإىل ذلك، �سجلت كميات وقود ال�سركات منواً قوياً بن�سبة 

بتوقيع اتفاقيات مبيعات جديدة مت  اأ�سا�س �سنوي، مدفوعة جزئياً  %19 على 
اإبرامها يف الربع االأخري من عام 2021. كما ارتفع اإجمايل اأرباح اأعمال التجزئة 
2021، مع  %11 مقارنة بالفرتة ذاتها من عام  غري املتعّلقة بالوقود بن�سبة 
زيادة بن�سبة %20 يف عدد معامالت غري الوقود يف جميع اأنحاء الدولة. وخالل 
�سبكة  بتو�سيع  ح�سورها  للتوزيع  اأدن���وك  ع��ززت   ،2022 ع��ام  من  االأول  الربع 
حمطاتها حملياً ودولياً، حيث و�سل اإجمايل عدد حمطاتها اإىل اأكرث من 500 
وافتتحت  ال�سعودية.  العربية  واململكة  االإم���ارات  دول��ة  كل من  حمطة خدمة يف 
ال�سركة 15 حمطة خدمة جديدة يف ال�سعودية لي�سل بذلك اإجمايل حمطاتها 
حمطات  ث��الث  ال�سركة  افتتحت  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�سافة  خدمة  حمطة   55 اإىل 
خدمة جديدة يف دولة االإم��ارات ، لي�سل بذلك عدد حمطاتها داخل الدولة اإىل 
464 حمطة خدمة. وتلتزم اأدنوك للتوزيع بخططها الرامية اإىل افتتاح 20-

30 حمطة جديدة يف دولة االإمارات بنهاية عام 2022.

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 
اعالن بالن�شر 

 3161/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  حممد حممد علي احمد حممد -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري - بنك االحتاد الوطني - �سابقا 

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )2082020.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اعالن بالن�شر        
 345/2022/460 نزاع مدين 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
زن�سانيني  لي�ست 2- فلوردي  : 1- جيوفاين بروفا�سينال هري�ستال  املتنازع �سده  اإىل 

ليزتي با�سي�سر  - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املتنازع :االء يو�سف اأبو عره

وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
ي��وؤدوا للمتنازعة مبلغ )اربعون الف  املتنازع �سده بان  الزام  قررنا مبثابة احل�سوري 
درهم( تعوي�سا عن اال�سرار املادية واالدبية التي حلقت بها والفائدة القانونية بواقع 
بامل�سروفات  والزمتهم  ال�سداد  نهائيا وحتى متام  القرار  تاريخ �سريورة هذا  5% من 

ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:2178/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
والر�سوم  جزئي  جت��اري  رق�����م:102/2021  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:اوج ذ.م.م - واخرون

عنوانه:العنوان املختار مكتب احمد رم�سان وحليمة املرزوقي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية دبي - 
برج املنارة - اخلليج التجاري - الطابق 30 - مكتب رقم 3006 - خلف فندق جي دبليو ماريوت ماركيز

 وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي 
املطلوب اإعالنه :  1- اأ�سول بريكلي  -  �سفتهم: اخل�سم املدخل

مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/102 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2022/8/22  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70448 العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:25/2022/39 جتاري م�شارف كلي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف الكلية رقم 250
درهم   )50583324.01( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:البنك التجاري الدويل �س.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - �سارع الرباط - دبي - في�ستيفال �سيتي برج الفي�ستيفال الطابق الثالث ع�سر 
الدائرة القانونية رقم مكاين:3414190570 - وميثله:فاطمة ح�سني علي احمد

املطلوب اإعالنهم :  1- راجي�س كومار كري�سنا 2- بيفر جلف للمقاوالت �س.ذ.م.م 3- بيفر جلف للخر�سانة اجلاهزة 
م.م.ح - فرع دبي  -  �سفتهم : مدعي عليهم 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2022/3/23 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع االإعالن 
ل�سالح/املدعية بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )50.583.324.01( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهم من الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )1000( درهم 
اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

Date 11/ 5/ 2022  Issue No : 13539
Real Estate -partial 18/2021/1073

Notification by Publication - Publication Judgement 
Details of Notification by Publication
To the Convict / 1- ANDREI BELOV   Unknown residence.
The judgment creditor/Aqaar Corporation. 
Represented by/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al- Matrooshi.
We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session held 
on 31-10-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the 
Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 111,805 (One Hundred 
Eleven Thousand Eight Hundred and Five Dirhams) and legal interest of 
5% annually from the date of the claim 29-08 2021 until full payment and 
obliged the Defendant to pay the fees, expenses and One Thousand dirhams as 
attorneys' fee and rejected other requests. Such judgment is in presence subject 
to appeal within thirty days with effect from the next day of publication of 
this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin 
Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

املال والأعمال
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رئي�س �ضندوق النقد العربي: 8 تريليونات دولر حجم اخلدمات املالية وامل�ضرفية الرقمية يف العامل خالل 2021

و�سركة  ����س���الل،  و����س���رك���ة  ك���ان���و، 
لل�سناعات  “�سركة اخلليج  جلفار 

الدوائية” وغريها.
ثاين  الهند  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
اأكرب �سريك جتاري للدولة خالل 
على  وا����س���ت���ح���وذت   ،2021 ع����ام 
ح��ج��م جتارة  اإج���م���ايل  م���ن   9%
و13%  ال�����ع�����امل،  م����ع  ال�����دول�����ة 
النفطية  غ����ري  ال���������س����ادرات  م����ن 
التجارة  �سجلت  فيما  االإم��ارات��ي��ة، 
اخل���ارج���ي���ة غ����ري ال��ن��ف��ط��ي��ة بني 
ي�سل  م����ا   2021 يف  ال���ب���ل���دي���ن 
حمققة  دره����م،  م��ل��ي��ار   165 اإىل 
مع  م��ق��ارن��ة   66% بن�سبة  من���واً 

.2020

•• اأبوظبي-وام:

امل�ستوى  اإم��ارات��ي رفيع  ي��زور وفد 
طوق  ب��ن  ع��ب��داهلل  معايل  برئا�سة 
ومب�ساركة  االقت�ساد،  وزي��ر  امل��ري 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن عبد 
اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير 
وامل�ساريع  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  دول���ة 
جمهورية  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
تعزيز  �سبل  لبحث  ال��ي��وم  ال��ه��ن��د 
اآفاق التعاون امل�سرتك، وا�ستك�ساف 
ف���ر����س اال����س���ت���ث���م���ار ال�����واع�����دة يف 
اأ����س���واق ال��ب��ل��دي��ن، وذل���ك يف �سوء 
االقت�سادية  ال�����س��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
اأ���س�����س��ت حلقبة  ال���ت���ي  ال�����س��ام��ل��ة 
ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف 
اال�سرتاتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  �ستى 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني خالل 

الفرتة املقبلة.
�سعادة  ال���زي���ارة  ف��ع��ال��ي��ات  يح�سر 
الدكتور اأحمد عبد الرحمن البنا 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
الهند ، وي�سم الوفد �سعادة جمعة 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ي��ت 
وزارة  يف  اخل����ارج����ي����ة  ال����ت����ج����ارة 

االإم��ارات والهند  االقت�سادية بني 
والقطاع  لل�سركات  وا�سع  بح�سور 

اخلا�س من البلدين.
ي�سم وفد الدولة ممثلني عن 41 
جهة حكومية وخا�سة، من بينها: 
وزارة االقت�ساد، ووزارة اخلارجية 
ال�سناعة  وزارة  الدويل،  والتعاون 
والهيئة  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل���دين، ودائرة 
اأبوظبي،  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأبوظبي،  و�سناعة  جت��ارة  وغرفة 
ودائ�����رة االق��ت�����س��اد وال�����س��ي��اح��ة يف 
املتعددة،  لل�سلع  دبي  ومركز  دب��ي، 
لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  وه���ي���ئ���ة 
ومكتب  “�سروق”  وال���ت���ط���وي���ر 

ا�ستثمر يف ال�سارقة، وغرفة جتارة 
و�سناعة ال�سارقة، واملنطقة احلرة 
وهيئة  “جافزا”  ع���ل���ي  ب��ج��ب��ل 
مناطق راأ�س اخليمة االقت�سادية، 
يف  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  ودائ�����رة 
و�سناعة  جتارة  وغرفة  الفجرية، 
و�سناعة  جت��ارة  وغرفة   ، عجمان 
احلرة  املنطقة  وهيئة  ال��ف��ج��رية، 
ب���ال���ف���ج���رية، وجم��ل�����س االإم�������ارات 
للم�ستثمرين باخلارج، وجمموعة 
م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي، و���س��وق اأب��و ظبي 
ال��ع��امل��ي، وم�����س��در، وم���وان���ئ دبي 
العاملية، وويز اإير اأبوظبي، وفالي 
العاملية،  اللولو  وجمموعة  دب���ي، 
وجمموعة  �����س����رف،  وجم���م���وع���ة 

االقت�ساد، و�سعادة في�سل احلمادي 
االأعمال  ل��ري��ادة  امل�ساعد  الوكيل 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  وامل�����س��اري��ع 
حممد  اهلل  عبد  و�سعادة  باالإنابة، 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل����زروع����ي 
اأبوظبي،  و���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت���ارة 
وكيل  ف�سل  اأم��ري  اأ�سامة  و�سعادة 
ل�����س��وؤون وزارة  امل�����س��اع��د  ال������وزارة 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
من  �سخ�ساً   80 اإىل  ي�����س��ل  وم���ا 
امل�����س��وؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني ورج����ال 
اخلا�س  القطاع  وممثلي  االأعمال 

يف الدولة.
اآليات  اإر���س��اء  اإىل  ال��زي��ارة  وتهدف 
جمتمعي  مت����ك����ن  م���������س����ت����دام����ة 

م�سبوق  وغ����ري  ج���دي���د  م�����س��ت��وى 
العمل  م�����������س�����ارات  خم���ت���ل���ف  يف 

االقت�سادي.
وياأتي يف مقدمة قطاعات التعاون 
مناق�ستها  �ستتم  ال��ت��ي  امل�����س��رتك 
خ��������الل ال��������زي��������ارة، ب���اع���ت���ب���اره���ا 
حمركات رئي�سية لتنمية عالقات 
البلدين يف املرحلة املقبلة، االإنتاج 
ال�������س���ن���اع���ي، وال�����ط�����ريان امل�����دين، 
واالت�ساالت  امل��ال��ي��ة،  واخل���دم���ات 
واالأم���ن  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا 
والبنية  وامل���وا����س���الت  ال���غ���ذائ���ي، 
اللوج�ستية،  واخلدمات  التحتية، 
وريادة  ال��زراع��ي��ة،  والتكنولوجيا 
القطاعات  من  وغريها  االأع��م��ال، 

تعظيم  م��ن  البلدين  يف  االأع��م��ال 
ال�سراكة  اتفاقية  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
وقعها  التي  ال�ساملة  االقت�سادية 
امل���ا����س���ي،  ف�����رباي�����ر  ال����ب����ل����دان يف 
التعريف  ال���زي���ارة  �ست�سمل  ك��م��ا 
ب��امل��زاي��ا واخل��دم��ات ال��ت��ي تتيحها 
االتفاقية اأمام ال�سركات وجمتمع 
وفر�س  ال���ب���ل���دي���ن  يف  االأع�����م�����ال 
وم�ستدامة  جديدة  �سراكات  بناء 
بال�سكل  منها  اال�ستفادة  وكيفية 
ي�����س��اه��م يف حتقيق  االأم���ث���ل، مم���ا 
اال�ستفادة الق�سوى من ال�سراكات 
االق��ت�����س��ادي��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن هذه 
واالنتقال  ال��ت��اري��خ��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ة 
ب��ع��الق��ات االإم�������ارات وال��ه��ن��د اإىل 

الداعمة القت�ساد امل�ستقبل.
وي���ل���ت���ق���ي وف�������د ال������دول������ة خ����الل 
ال��زي��ارة ع���دداً م��ن ال����وزراء وكبار 
احل��ك��وم��ي��ني وممثلي  امل�����س��وؤول��ني 
لبحث  الهند،  يف  اخلا�س  القطاع 
وم�ساعفة  التجارة  ت�سهيل  �سبل 
النفطي  ال��ت��ج��اري غ��ري  ال��ت��ب��ادل 
ال�سراكة  ���س��وء  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
و�ست�سمل  ال�ساملة،  االقت�سادية 
ل��ق��اءات مو�سعة مع  ال��زي��ارة عقد 
ورواد  ال��ه��ن��دي  االأع���م���ال  جمتمع 
وال�سركات  ال���ب���ارزي���ن  االأع����م����ال 
الهندية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
الزيارة  �ست�سهد  كذلك  نيودلهي، 
ال�سراكة  ق��م��ة  ع��ق��د  م��وم��ب��اي  يف 

ي�سم 80 م�سوؤول حكوميا وم�ستثمرا يف قطاعات اقت�سادية متنوعة 

برئا�ضة وزير القت�ضاد .. وفد اإماراتي يزور الهند اليوم لإر�ضاء اآليات م�ضتدامة لال�ضتفادة من اتفاقية ال�ضراكة القت�ضادية 

العديد  ت��واج��ه  الرقمية  البنوك  خ��دم��ات  اأن  واأك���د  الرقمية. 
اأه��م��ه��ا ال��ت��و���س��ع يف ن��ط��اق عملها ومدى  م��ن ال��ت��ح��دي��ات م��ن 
الت�سريعية  االأط���ر  اإىل  اإ�سافة  املُ�ستخدمة،  التقنيات  ن�سوج 
ال�سراكة  لزاماً  اأ�سبح  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  احلاكمة،  والتنظيمية 
والتعاون بني ُمقدمي اخلدمات البنكية الرقمية من �سركات 
التقنيات املالية احلديثة وُم�ساركي البيانات واملوؤ�س�سات املالية 
العمالء  م�سالح  يحقق  من��وذج  الأف�سل  للو�سول  التقليدية 
اأن تعمل  اإىل ج��ان��ب م��ن��ا���س��ب��ة  ����س���واء،  وامل��وؤ���س�����س��ات ع��ل��ى ح���ٍد 
ال�سلطات االإ�سرافية على موائمة ومعاجلة هذه التحديات مع 
و�سع االأطر الت�سريعية والتنظيمية املالئمة لتقدمي خدمات 

البنوك الرقمية.

عام  بحلول  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليار   30.1 ح���وايل  اإىل  يرتفع 
اأعمال  من��اذج  متثل  الرقمية  البنوك  اأن  اإىل  الف��ت��اً   ،2026
تطوير  يف  ت�ساهم  حيث  امل��ايل،  ال�سمول  تعزيز  تخدم  جديدة 
اأن  وب���نّي  ال��رق��م��ي��ة.  وامل�����س��رف��ي��ة  امل��ال��ي��ة  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
الودائع  بتلقي  تتعلق  اأعمال جديدة  اأتاح مناذج  املايل  االبتكار 
والو�ساطة االئتمانية وزيادة راأ�س املال، الفتاً اإىل اأن اخلدمات 
امل�سرفية الرقمية وفرت فر�ساً جديدة للو�سول اإىل العمالء 
لهم  منا�سبة  مالية  خدمات  وتقدمي  حظاً،  االأق��ل  الفئات  من 
البنوك  العديد من  اأن  اإىل  احلميدي  واأ�سار  معقولة.  باأ�سعار 
يف العامل، تعمل على تطوير اخلدمات امل�سرفية الرقمية مبا 
قيام عدد من  بنوك رقمية، مبّيناً  اإن�ساء  اإىل  التحول  يف ذلك 

البنوك املركزية على ت�سجيع هذا التوجه لعدة اأ�سباب، اأهمها: 
مواكبة التطورات املالية الرقمية، وتطوير خدمات اأكرث تلبيًة 
اإ�سافة  امل��ايل،  ال�سمول  معدالت  وزي��ادة  العمالء،  الحتياجات 
اإىل اإمكانية مراقبة االأموال التي تتم من حيث اال�ستقبال اأو 

التحويل داخل القطاع امل�سريف ب�سورة حلظية.
وذك���ر اأن ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، خ��ا���س��ًة من���اذج ال��ب��ن��وك الرقمية 
االإطار  ق�سايا  معاجلة  يثري  احل��دي��ث��ة،  بالتقنيات  امل��دع��وم��ة 
البنوك  قيام  مبّيناً  اخلدمات،  هذه  تنظيم  وكيفية  التنظيمي 
حالياً  االأخ���رى  واالإ���س��راف��ي��ة  التنظيمية  وال�سلطات  املركزية 
احلايل  التنظيمي  الرقمية  البنوك  اإط��ار  ك��ان  اإذا  ما  بتقييم 
البنوك  خماطر  تقييم  اأهمية  اإىل  الفتا  تعديل..  اإىل  بحاجة 

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي املدير 
حجم  اإن  ال��ع��رب��ي  النقد  ���س��ن��دوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام 
اخلدمات املالية وامل�سرفية الرقمية على م�ستوى العامل جتاوز 
8 تريليونات دوالر خالل عام 2021، مع تقديرات اأن يتجاوز 

هذا احلجم 10 تريليونات دوالر اأمريكي بحلول 2027.
واأ���س��اف - خ��الل افتتاح اأع��م��ال ور���س��ة عمل ع��ن ُبعد ح��ول “ 
البنوك الرقمية: الفر�س والتحديات واأطر العمل التنظيمية 
من  باأكرث  ُق��در  الرقمية  البنوك  �سوق  حجم  “ اأن  املُ�ساحبة 
اأن  املتوقع  وم��ن   2020 ع��ام  يف  اأمريكي  دوالر  مليار   12.1

مليار درهم اإيرادات »حديد الإمارات اأركان« يف الربع الأول من 2022  2.04 رئي�س »تن�سيط ال�سياحة امل�سرية«: 

التجربة الإماراتية يف النهو�س والزدهار والبتكار م�ضدر فخر لكل عربي
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع احل��ك��وم��ة امل�����س��ري��ة خ��ا���س��ة يف اأزم����ة 
املن�ساآت  جميع  وتعقيم  اإغ���الق  واأهمها   ، كوفيد-19 
الفندقية والتاأكد من �سالمتها، واحلر�س علي �سالمة 
ال�سياحي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني  وت��ط��ع��ي��م  ال�����س��ائ��ح��ني، 
الالزمة  وال�سوابط  اال�سرتاطات  والفندقي، وحتديد 
لتاأمني املنافذ اجلوية والبحرية والربية، واالإجراءات 
االحرتازية، اأدت اإىل الت�سريع من اإجراءات التعايف من 

اآثار اجلائحة.
ع���رب جناح   - ���س��ع��ادت��ه  ودع�������ا 
�سوق  مبعر�س  امل�سارك  ب��الده 
ال�سفر العربي يف دبي - جميع 
حيث  م�سر  لزيارة  ال�سائحني 
ر�سالة  ُتعد  ب��الده  م�ساركة  اأن 
طماأنة للعامل اأجمع، موؤكداً اأن 
جميع االأرقام مطمئنة وهناك 
تفاوؤل كبري بالقطاع ال�سياحي 
اأح��د م�سادر  يعد  خا�سة حيث 
اأن هذه  كما  ال��ق��وم��ي،  ال��دخ��ل 
تنمو بوترية متزايدة،  االأرق��ام 
خ��ا���س��ة م��ع ع���ودة ان��ف��ت��اح دول 
ال��ت��ي رفعت  ال��غ��رب��ي��ة  اأوروب�������ا 
مواطنيها،  ع��ن  ال�����س��ف��ر  ق��ي��ود 
م�سر  زي���ارة  يف�سلون  وال��ذي��ن 
م��ن مناخ  ب��ه  تتميز  مل��ا  االأرب���ع���ة  ال�سنة  ف�����س��ول  ط���وال 

معتدل ومناظر �سياحية خالبة.
ال�سياحة  ل��ع��ودة  اإيجابية  م��وؤ���س��رات  وج���ود  اإىل  واأ���س��ار 
من  تدريجياً  العامل  تعايف  مع  طبيعتها  اإىل  امل�سرية 
ت�ستهدفها  التي  االأ���س��واق  اأن  اإىل  الفتاً  اجلائحة،  اآث��ار 
 ، الغربية  اأوروب���ا  اأ���س��واق  هي  امل�سرية  ال�سياحة  وزارة 
واأوروبا ال�سرقية، والواليات املتحدة االأمريكية، عالوة 
االأ�سواق  اأه��م  من  تعترب  والتي  العربية  االأ���س��واق  على 

امل�ستهدفة.

بدء الكتتاب يف الطرح الأويل 
العام ل�ضركة ADC يف 12 مايو

•• اأبوظبي-وام:

 - »ADC« ADC Acquisition Corporation PJSC اأعلنت �سركة
اأول �سركة يتم تاأ�سي�سها الأغرا�س اال�ستحواذ واالندماج »SPAC« يف دولة 
اأم�س، عن بدء فرتة االكتتاب للطرح العام االأوىل اعتباًرا من  االإم��ارات.. 

12 مايو، وحتى 19 مايو 2022.
و�سيتم طرح اأ�سهم ال�سركة للم�ستثمرين االأفراد وكبار امل�ستثمرين املوؤهلني 
عرب عملية اكتتاب عام يف دولة االإمارات، مع اإدراج ال�سركة يف �سوق اأبوظبي 
قدره  م��ال  راأ���س  جمع   »ADC« �سركة  وتعتزم   .»ADX« املالية  ل���الأوراق 
367 مليون درهم من خالل طرح عام اأويل الإجمايل 36.7 مليون �سهم 
يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ب�سعر عر�س يبلغ 10.00 دراهم لل�سهم 

الواحد.
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو  ال�سويدي،  ح�سن  حممد  �سعادة  وقال 
تلتزم   «  ..»ADC« �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س   ،»ADQ« �”القاب�سة«  ليِ
القاب�سة - ADQ - بتو�سيع نطاق اأ�سواق راأ�س املال يف اإمارة اأبوظبي عرب 
تها اال�ستثمارية  اإتاحة الفر�س اأمام ال�سركات اخّلا�سة لال�ستفادة من من�سّ
الغاية، كما  اإىل دعم حتقيق هذه   ADC �سركة  تاأ�سي�س  الفريدة ويهدف 
ت�سعدنا م�ساركة امل�ستثمرين من االأفراد واملوؤ�ّس�سات من دولة االإماراّت يف 
اإمكانات النمو بالدولة على  هذه اال�سرتاتيجية، �سعًيا للم�ساهمة يف دعم 

املدى البعيد«.

•• دبي-وام: 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  القا�سي  عمرو  �سعادة  اأك��د 
العامة لتن�سيط ال�سياحة امل�سرية اأن دولة االإمارات هي 
م�سدر فخر واعتزاز جلميع العرب، واجلميع يف م�سر و 
العامل العربي يقدرون جتربتها يف النهو�س واالزدهار 
واالب���ت���ك���ار، خ��ا���س��ة م���ع ا���س��ت�����س��اف��ة االإم�������ارات لكربي 
الفعاليات ب�سكل مميز والئق، وب�سورة ُم�سرفة للعامل 

م�ساركة  اأن  مو�سحا  العربي.. 
ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة يف 
العربي  ال�سفر  ���س��وق  م��ع��ر���س 
بهدف  ي����اأت����ي  ب���دب���ي   2022
يف  �سركائها  اإىل  ر�سالة  توجيه 
القطاع ال�سياحي بالعامل اأجمع 
واملنطقة العربية ب�سكل خا�س، 
ل��ل��رتح��ي��ب ب��ال�����س��ي��اح وال������زوار 
ال�����ع�����رب يف م�������س���ر. واأ������س�����اف 
�سعادته يف ت�سريح لوكالة اأنباء 
هام�س  على   / وام   / االإم����ارات 
امل�سري  اجل���ن���اح  يف  م�����س��ارك��ت��ه 
الوطن  ق���ل���ب  ه����ي  م�����س��ر  اأن 
يعتربونها  وال����ع����رب  ال���ع���رب���ي 

اأحد املقا�سد ال�سياحية املف�سلة 
ل��دي��ه��م؛ مل���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن ع���دة مم���ي���زات م���ن اأهمها 
عن  ف�ساًل  اإليها،  ال�سفر  و�سهولة  الفريدة،  احل�سارة 
اأن  اإىل  الفتا  واالأع��ي��اد،  املنا�سبات  بجميع  احتفاالتها 
احلكومة امل�سرية جاهزة ال�ستقبال زوار العامل خا�سة 
اأبرزها  اإج���راءات اح��رتازي��ة وق���رارات مهمة  اتخاذ  مع 
عالوة  خمتلفة،  جلن�سيات  ال�سفر  اإج����راءات  تب�سيط 
على رفع م�ستوي اخلدمة الفندقية وتي�سري اإجراءات 

اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي .
ال�سياحة  وزارة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  االإج������راءات  اأن  وذك���ر 

•• اأبوظبي-وام:

اإي����������رادات جم���م���وع���ة حديد  ب��ل��غ��ت 
2.04 مليار درهم  اأرك��ان  االإم���ارات 
 ،2022 م���ن  االأول  ال���رب���ع  خ����الل 
مقارنة مع 233.5 مليون درهم يف 

عام 2021.
التاأثري  ح���ج���م  ال���ن���ت���ائ���ج  وت��ع��ك�����س 
االإي��ج��اب��ي خل��ط��وة االن���دم���اج التي 
���س��ه��ده��ا ال����رب����ع االأخ�������ري م����ن عام 
اأرك����ان وحديد  ���س��رك��ة  ب��ني   2021

االإمارات.
 72.6 املجموعة  اأرب���اح  �سايف  وبلغ 
م���ل���ي���ون دره������م م���ق���ارن���ة م����ع 1.2 
عام  من  ذاتها  للفرتة  دره��م  مليون 
االأداء  بتح�سن  م��دع��وم��اً   ،2021
املبيعات.  ح��ج��م  وزي�����ادة  الت�سغيلي 
 %  90 حتقيق  املجموعة  وت��ت��وق��ع 
 2022 اإي�����رادات ال��ع��ام  م��ن جممل 
من اأعمال حديد االإم��ارات و10% 

من اأعمال اأركان.
ال�سرفاء  وقال حمد عبداهلل حممد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  احل�����م�����ادي، 
جم��م��وع��ة ح��دي��د االإم�����ارات اأرك����ان: 
الواعدة  االآف��اق  نلم�س  اليوم  “بداأنا 
خل���ط���وة االن����دم����اج ال��ن��اج��ح��ة بني 
���س��رك��ت��ي ح��دي��د االإم������ارات واأرك�����ان، 
االإيجابية  ال���ت���اأث���ريات  ج��ان��ب  اإىل 
اأجريناها،  التي  االإداري��ة  للتغيريات 
النتائج  ب��و���س��وح  ت��ع��ك�����س��ه  م���ا  وه����و 
املالية القوية التي حققتها املجموعة 
 .2022 م��ن  االأول  للربع  امل��وح��دة 
املجموعة  اإدارة  اإن  ال��ق��ول  وميكننا 
م�ساعيها  يف  ك��ب��رياً  ���س��وط��اً  قطعت 

الكربونية  االن���ب���ع���اث���ات  ب���رن���ام���ج 
كما  باملجموعة.  اخلا�س  ال�سفرية 
���س��ت��ب��داأ ���س��رك��ة ح��دي��د االإم������ارات يف 
االأرباع القادمة عملية ت�سويق حديد 
ال��ت�����س��ل��ي��ح اجل���دي���د خ��ف��ي��ف ال����وزن 
م  امل�سمَّ  /ES600/ ال��ق��وة  وف��ائ��ق 
ال�سركة  ع��م��الء  اإم���ك���ان���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
ب��ا���س��ت��خ��دام مواد  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف 
الب�سمة  تقليل  وبالتايل  اأق���ل،  خ��ام 

الكربونية مل�ساريع البناء.
امل��ه��ن��د���س �سعيد  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
غمران الرميثي، الرئي�س التنفيذي 
مل��ج��م��وع��ة ح��دي��د االإم������ارات اأرك����ان: 
القوية  امل���ال���ي���ة  ال���ن���ت���ائ���ج  “توؤكد 
االإيجابي  التاأثري  حجم  للمجموعة 
اال�سرتاتيجي  االن����دم����اج  ل��ع��م��ل��ي��ة 
والتغيريات التنظيمية التي �سهدها 
حت�سن  وب���ج���ان���ب  االأول.  ال����رب����ع 
االأ�سعار،  وارتفاع  الطلب  م�ستويات 
الكفاءة  مكا�سب من حت�سني  حققنا 
ا�ستباقي  نهج  وتطبيق  الت�سغيلية 
و�سنعمل  امل��ب��ي��ع��ات.  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
خ���الل االأرب�����اع ال��ق��ادم��ة ع��ل��ى تلبية 
الوا�سعة  عمالئنا  قاعدة  احتياجات 
ال���ب���ن���اء  ق����ط����اع����ي  وامل����ت����ن����ام����ي����ة يف 
ت��ن��وي��ع جمموعة  ع���رب  وال��ت�����س��ن��ي��ع 
قدراتنا  وتعزيز  املبتكرة  منتجاتنا 
واملبيعات.  ال��ت�����س��وي��ق  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
وع�����ل�����ى ال������رغ������م ت�������س���اع���د وت������رية 
اآفاق  فاإن  اجليو�سيا�سية،  التحديات 
ونتوقع  مب�سرة،  تبدو  الثاين  الربع 
بذلناها  ال��ت��ي  اجل���ه���ود  ت�ستمر  اأن 
اأعمالنا بخلق  اأداء وحدات  لتح�سني 

املزيد من فر�س النمو م�ستقباًل«.

ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة يف ال���ع���امل، مما 
يزيد من تنوع حمفظة اإنتاج الطاقة، 
وي�سهم يف تعزيز اجلهود الرامية اإىل 

اإزالة الكربون من قطاع الطاقة«.
وي�سمل امل�سروع تطوير ومتويل وبناء 
املحطة  و���س��ي��ان��ة ومت���ل���ك  وت�����س��غ��ي��ل 
اجلديدة، باالإ�سافة اإىل اأعمال البنية 
التحتية املرتبطة بها. و�ستكون ح�سة 
الذين  امل��ط��وري��ن  ائ��ت��الف  اأو  امل��ط��ور 
%40 من امل�سروع،  �سيتم اختيارهم 
فيما �ستمتلك حكومة اأبو ظبي ب�سكل 
غ���ري م��ب��ا���س��ر احل�����س��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة من 
الفائز  املطور  يدخل  �سوف  امل�سروع. 
بامل�سروع يف اتفاقية طويلة االأجل مع 
�سركة مياه وكهرباء االإم��ارات ل�سراء 
الوحيد  امل�سرتي  باعتبارها  الطاقة، 
ل��ك��م��ي��ات امل����اء وال��ك��ه��رب��اء امل��ن��ت��ج��ة يف 
و���س��وف يتم تنظيم  اأب��وظ��ب��ي.  اإم����ارة 
تدفع  بحيث  الطاقة،  �سراء  اتفاقية 
فقط  االإم���ارات  وكهرباء  مياه  �سركة 
مقابل �سايف الطاقة الكهربائية التي 

تنتجها املحطة.

ع��ل��ى اأ���س��ا���س م�����س��ت��ق��ل ���س��ايف اأرب����اح 
بزيادة  دره��م  مليون   11.5 بقيمة 
ن�سبتها %942 على اأ�سا�س �سنوي.

برنامج  تنفيذ  االأول  ال��رب��ع  و�سهد 
التنظيمي  ال����ه����ي����ك����ل  ل����ت����ع����زي����ز 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ب��غ��ي��ة ت�����س��ري��ع وت���رية 
جديدة  اأوج��ه  وا�ستك�ساف  التكامل، 
لتوحيد االأعمال، واالرتقاء بجوانب 
كما  للمجموعة.  الت�سغيلية  الكفاءة 
اأرك��ان �سركة  عّينت حديد االإم��ارات 
املتخ�س�سة  ال��دول��ي��ة  اال���س��ت�����س��ارات 
“اإجني  اال�������س������ت������دام������ة،  مب�����ج�����ال 
اإمباكت”، لتقييم الب�سمة الكربونية 
طريق  خ��ارط��ة  وو���س��ع  للمجموعة، 
تنفيذ  وت������رية  ل��ت�����س��ري��ع  م��ف�����س��ل��ة 

ب��ارت��ف��اع �سادرات  م��دع��وم��اً  ال��ق��وي 
االإن�سائية  واملقاطع  الت�سليح  حديد 
مناطق  اإىل  االرت���ك���ازي���ة  واالأل�������واح 

ت�سمل اآ�سيا واأمريكا ال�سمالية.
الت�سليح  ح��دي��د  مبيعات  وارت��ف��ع��ت 
طن   462،000 اإىل   8% بن�سبة 
نظراً  االأول  ال���رب���ع  خ����الل  م����رتي 
لزيادة الطلب يف االأ�سواق االأ�سيوية. 
مبيعات  زادت  ذات�������ه،  ال����وق����ت  ويف 
 104% بن�سبة  االإن�سائية  املقاطع 
نتيجة حت�سن مبيعات الت�سدير اإىل 
اأ�سواق اأمريكا ال�سمالية. ويف غ�سون 
ذل����ك، ا���س��ت��ط��اع��ت ك���ل م���ن وح����دات 
اأعمال اأركان اأن حتقق االأرباح خالل 
ال�سركة  �سّجلت  حيث  االأول،  الربع 

واال�ستفادة  املجموعة  كفاءة  لتعزيز 
وباعتبارها  اإم��ك��ان��ات��ه��ا.  ك��ام��ل  م��ن 
اأكرب �سركة وطنية متخ�س�سة مبواد 
البناء، �ستلعب حديد االإمارات اأركان 
التنمية  دفع عجلة  يف  دوراً حمورياً 
ال�سناعية يف الدولة وتعزيز الهوية 
ودعم  االإمارات‘،  يف  نيِع  ’�سُ املوحدة 
ي�سهد  ال�����ذي  ال���وط���ن���ي  االق���ت�������س���اد 

م�سرية تنويع م�ستمرة«.
�سركة  اأعلنت  م�ستقل،  اأ�سا�س  وعلى 
�سايف  ت�سجيل  ع��ن  االإم����ارات  حديد 
درهم  م��ل��ي��ون   61.1 ق����دره  اأرب������اح 
 ،2022 م���ن  االأول  ال���رب���ع  خ����الل 
الربع  ع��ن   265% ق��دره��ا  ب��زي��ادة 
االأول من 2021. وياأتي هذا النمو 

وكهرباء  م���ي���اه  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املطورين  دع���وة  “ي�سعدنا  االإم����ارات 
واالئ������ت������الف������ات الإب�����������داء االه����ت����م����ام 
العجبان  حم��ط��ة  م�������س���روع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة 
وكهرباء  م���ي���اه  ���س��رك��ة  حت��ت��ل  ح��ي��ث 
ال�����س��دارة يف تطوير  االإم����ارات موقع 
ال�سم�سية على  الطاقة  اإنتاج  م�ساريع 
“�سهدت  واأ���س��اف  ال��ع��امل«.  م�ستوى 
جمال  يف  االإ�سرتاتيجية  ا�ستثماراتنا 
تكلل  ال�سم�سية جناحا كبريا  الطاقة 
اأكرب  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ور  حمطة  بتطوير 
ال�سم�سية  للطاقة  م�ستقلة  حمطة 
الظفرة  ح��ال��ي��ا، وحم��ط��ة  ال��ع��امل  يف 
الكهرو�سوئية،  ال�سم�سية  للطاقة 
م�ستقلة  حمطة  اأك��رب  �ستكون  والتي 
مبجرد  العامل  يف  ال�سم�سية  للطاقة 
التجاري  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ح��ي��ز  دخ���ول���ه���ا 
للطاقة  ال��ع��ج��ب��ان  وب��اإن�����س��اء حم��ط��ة 
�سوف  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة،  ال�����س��م�����س��ي��ة 
اأبوظبي ودولة االإمارات اأكرب  متتلك 
الإنتاج  ا�سرتاتيجية  حم��ط��ات  ث��الث 

العجبان  حم��ط��ة  م�����س��روع  و�سي�سهم 
الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة 
ب�سكل  م����ي����ج����اوات،   1500 ����س���ع���ة 
نقل  ا�سرتاتيجية  حتقيق  يف  اأ�سا�سي 
اأبوظبي،  يف  واال����س���ت���دام���ة  ال��ط��اق��ة 
حتقيق  يف  حيويا  دورا  ت���وؤدي  بحيث 
اأه����داف اال���س��ت��دام��ة وت��ن��وي��ع م�سادر 
اأهداف  وتدعم  بنجاح،  الطاقة  اإنتاج 
للطاقة  االإم�����������ارات  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
اال�سرتاتيجية  وامل����ب����ادرة   ،2050
عام  بحلول  املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق 
2050، من خالل ا�ستخدام الطاقة 

النظيفة واملتجددة.
اإنتاج  على  املحطة اجلديدة  و�ستعمل 
ما يكفي من الكهرباء حلوايل 160 
الدولة،  اأن��ح��اء  م��ن��زل يف جميع  األ���ف 
ومبجرد دخول امل�سروع حيز الت�سغيل 
تنخف�س  اأن  املتوقع  فمن  ال��ت��ج��اري، 
ان��ب��ع��اث��ات ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون يف 
2.4 مليون طن  اأك��رث م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
قال  ال�سياق  ه��ذا  ويف  �سنويا.  م��رتي 
الرئي�س  ع���ل���ي،  اآل  ج��م��ع��ة  ع���ث���م���ان 

•• اأبوظبي- وام:

االإمارات  وكهرباء  مياه  �سركة  اأعلنت 
املتكامل  ال��ت��ن�����س��ي��ق  يف  ال�����رائ�����دة   -
باملياه  واالإم���داد  وال�سراء  للتخطيط 
وال���ك���ه���رب���اء يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول���ة 
الباب  ف��ت��ح  اأم�������س ع���ن  االإم����������ارات.. 
املطورين  ائتالف  اأو  املطورين،  اأم��ام 
لتقدمي طلبات اإبداء االهتمام بتنفيذ 
م�������س���روع ت���ط���وي���ر حم���ط���ة ج���دي���دة 
يف  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  للطاقة 
اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  العجبان  منطقة 

وفقا لنموذج املنتج امل�ستقل.
وب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي حققته 
ك������ل م������ن حم����ط����ة ن�������ور اأب�����وظ�����ب�����ي، 
ال�سم�سية  للطاقة  الظفرة  وحمطة 
ال����ك����ه����رو�����س����وئ����ي����ة، ������س�����وف ت���ك���ون 
ال�سم�سية  للطاقة  العجبان  حمطة 
اأك���رب م�سروع  ث��ال��ث  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
للطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية على 
مياه  �سركة  تنفذه  ال��ع��امل،  م�ستوى 

وكهرباء االإمارات.

- اإطلع جمتمع الأعمال الهندي على املزايا واحلوافز التي توفرها اتفاقية ال�سراكة ال�ساملة وكيفية تعظيم ا�ستفادة ال�سركات منها
- الهند ثاين اأكرب �سريك جتاري للإمارات ومتثل التجارة البينية %9 من اإجمايل حجم جتارتها مع العامل 

% من ال�سادرات غري النفطية الإماراتية وت�ستحوذ  على 13 
- الزيارة تت�سمن اجتماعات مع كبار امل�سوؤولني احلكوميني وممثلي القطاع اخلا�س الهندي يف كل من نيودلهي ومومباي

»مياه وكهرباء الإمارات« تفتح باب تقدمي طلبات الهتمام مل�ضروع تطوير حمطة العجبان

املال والأعمال
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•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �سهيل بن حممد فرج 
الطاقة  وزي����ر  امل���زروع���ي  ف���ار����س 
حجم  اأن  ال���ت���ح���ت���ي���ة،  وال���ب���ن���ي���ة 
اإن�����س��اء حمطات  اال���س��ت��ث��م��ارات يف 
حتلية املياه اجلديدة قيد االإجناز 
اأب��وظ��ب��ي ودبي  م��ن  ك��ل  حاليا يف 
مليار   7.63 يبلغ  القيوين  واأم 
دوالر”  م��ل��ي��ار   2.08  “ دره����م 
ما يتما�سى مع توجيهات القيادة 
حتقيق  على  وحر�سها  الر�سيدة 
م�سرية  وت���ع���زي���ز  امل���ائ���ي  االأم������ن 

التنمية امل�ستدامة يف الدولة.
وق���ال م��ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي يف 
ح���وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات 
املوؤمتر  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن  “وام” 
 “  ..  2022 ل��ل��م��راف��ق  ال��ع��امل��ي 
لقطاع  ال�سنوي  النمو  معدل  اإن 
اإىل  ي�سل  الدولة  يف  املياه  حتلية 
م���ع حجم  وذل�����ك مت��ا���س��ي��ا   3%
االإنتاج واال�ستهالك على م�ستوى 
م�ستهدفات  يحقق  ومب��ا  ال��دول��ة 
لالأمن  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

املائي 2036«.
االإم����ارات  “ اإن  معاليه  واأ���س��اف 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
امل�سروعات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأط��ل��ق��ت 
اال�سرتاتيجية يف قطاع  الوطنية 
ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  والتي  املياه 
يف حتقيق االأمن املائي من خالل 
و�سمان  امل���ي���اه  اإم�������دادات  ت���اأم���ني 

م�ستوى الدولة مقارنة باالإنتاج.. 
قال معاليه اإن حجم املياه املحالة 
املنتجة يف الدولة بلغ442،917 
مليون جالون يف ال�سنة بينما تبلغ 
ال�سعة االإنتاجية ملحطات التحلية 

1590 مليون جالون يف اليوم.
اإدارة  يف  التكنولوجيا  دور  وح��ول 
قطاع الطاقة واملياه.. قال معايل 
�سهيل املزروعي.. “ قطاع الطاقة 
مراحل  جميع  يف  يعتمد  وامل��ي��اه 
االإن��ت��اج وال��ن��ق��ل وال��ت��وزي��ع ب�سكل 
ومن  التكنولوجيا  على  رئي�سي 
اأهم التقنيات ذات العالقة تقنيات 
والتحلية  احل��راري��ة  املياه  حتلية 
العك�سي  ك��ال��ت��ن��ا���س��ح  ب��االأغ�����س��ي��ة 
وحم�����ط�����ات ال�������س���خ ب���االإ����س���اف���ة 
واملراقبة  ال��ت��ح��ك��م  ت��ق��ن��ي��ات  اىل 

والفوترة«.
العمل  “ ي��ت��م  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
تعزيز  ن���ح���و  ال����دول����ة  يف  ح���ال���ي���ا 
التكنولوجيا  م�����ن  جم���م���وع���ة 

التحلية  جم�����االت  يف  احل���دي���ث���ة 
وا�ستخدام  امل��ت��ق��دم��ة  ب��االأغ�����س��ي��ة 
عمليات  يف  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة 
ا�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة  التحلية 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
جماالت  يف  والنمذجة  والبيانات 

االإدارة املائية«.
الطاقة  قطاع  بدور  يتعلق  وفيما 
االنبعاثات  خ��ف�����س  يف  وامل����ي����اه 
ال������ك������رب������ون������ي������ة.. ق���������ال م����ع����ايل 
خمرجات  اإن  امل����زروع����ي  ���س��ه��ي��ل 
ا�سرتاتيجية االأمن املائي 2036 
وبيئية  م��ال��ي��ة  ا���س��ت��دام��ة  مت��ث��ل 
با�ستمرار  م��ق��ارن��ة  امل��ي��اه  ل��ق��ط��اع 
ال��و���س��ع االع��ت��ي��ادي ح��ي��ث �سيتم 
خف�س انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد 
100 مليون  الكربون مبا يعادل 

طن يف حمطات التحلية.
وزارة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ��������س�������اف 
تعمل  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة 
جميع  م��ع  وال��ت��ك��ام��ل  بالتن�سيق 

مناطق  ج��م��ي��ع  يف  ا���س��ت��دام��ت��ه��ا 
الدولة«.

واأ�سار اإىل اأن دولة االإمارات اأولت 
ال���ه���دف ال�������س���اد����س م���ن اأه�����داف 
باملياه  املعني  امل�ستدامة  التنمية 
�سمان  يعزز  مبا  ق�سوى  اأول��وي��ة 
الو�سول  وا�ستمرارية  ا�ستدامة 
ال�����ظ�����روف  خ��������الل  امل������ي������اه  اإىل 

الطبيعية وحاالت الطوارئ.
ولفت معايل وزير الطاقة والبنية 
التحتية، اإىل اأن االأمن املائي ي�سكل 
ركيزة اأ�سا�سية يف حتقيق التنمية 
امل�ستدامة والذي اأدركته االإمارات 
م��ب��ك��را ح��ي��ث ن��ف��ذت ال��ع��دي��د من 
قطاع  يف  ال����ك����ربي  امل�������س���روع���ات 
التكنولوجيا  وا���س��ت��خ��دام  امل���ي���اه 
اإ�سافة  القطاع  اإدارة  يف  احلديثة 
اإىل  الهادفة  املبادرات  اإطالق  اإىل 
تر�سيد ا�ستخدامات املياه وتنمية 

املوارد املائية.
وحول النماذج التي تتبعها وزارة 

لتعزيز  التحتية  والبنية  الطاقة 
والطاقة..  امل���ي���اه  ق��ط��اع  م���رون���ة 
اإن  امل���زروع���ي  �سهيل  م��ع��ايل  ق���ال 
ال��������وزارة اأجن������زت ب���ال���ت���ع���اون مع 
واملياه  الطاقة  قطاع  يف  �سركائها 
كال من ا�سرتاتيجية االأمن املائي 
الوطني  وال����ربن����ام����ج   2036
الإدارة الطلب على الطاقة واملياه 
املعتمدة  ال�سيا�سات  ت�سمل  حيث 
تطوير قطاعات االإمداد والطلب 
اإىل م�ساريع  املياه باالإ�سافة  على 
املياه  قطاع  مرونة  بزيادة  معنية 
الطوارئ  حل����االت  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة 
مثل م�ساريع ربط ال�سبكة املائية 
التخزين  وم�ساريع  الهيئات  بني 
واملبادرات  للمياه  االإ�سرتاتيجي 
ا�ستخدام  ن�سب  ب��زي��ادة  املتعلقة 
اإنتاج  جم��ال  يف  املتجددة  الطاقة 

املياه.
الطاقة  توفر  اأن  معاليه  واأ�ساف 
معقولة  ب���اأ����س���ع���ار  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

وم��وث��وق��ة ي��ع��د م��ن اأه���م عوامل 
جناح االقت�ساد و�سالمة املجتمع 
ال��وزارة بو�سع  وعليه فقد قامت 
 2050 ال��ط��اق��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
خليط  ال�����وزارة  ا�ستهدفت  ح��ي��ث 
الفحم  من  يتكون  ال��ذي  الطاقة 
النووية  والطاقة  والغاز  النظيف 
والطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح 
وال���وق���ود احل��ي��وي ل��رف��ع مرونة 

الطاقة الكهربائية يف الدولة.
ال�����وزارة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 
وتقييم  وحماكاة  بنمذجة  قامت 
الكهربائية  ال���ط���اق���ة  اأن���ظ���م���ة 
م�������زودي خدمة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء ب��ال��دول��ة وذلك 
يف  الكهرباء  اأنظمة  مرونة  لرفع 
خماطر  الأي  واال�ستعداد  الدولة 
ق��د حت���دث ع��ل��ى ق��ط��اع الكهرباء 
ال��ت��ح��ت��ي��ة احليوية  ال��ب��ن��ى  وع��ل��ى 

االأخرى املتعلقة بقطاع الطاقة.
لتاأمني  ال�������وزارة  خ��ط��ط  وح�����ول 

ال���ط���ل���ب امل���ت���ن���ام���ي ع���ل���ى امل���ي���اه 
الدولة..  م�ستوى  على  والطاقة 
اإن  امل���زروع���ي  �سهيل  م��ع��ايل  ق���ال 
خطط الوزارة ت�سمل تطوير قطاع 
االإم�����داد امل��ائ��ي واإجن����از حمطات 
بتقنيات  اجل�����دي�����دة  ال���ت���ح���ل���ي���ة 
اإىل  باالإ�سافة  العك�سي  التنا�سح 
رف���ع ال�����س��ع��ات االإن��ت��اج��ي��ة لبع�س 
القائمة  ال���ت���ح���ل���ي���ة  حم�����ط�����ات 
اإ�سافة اإىل العمل على اال�ستفادة 
ا�ستخدام  اإع������ادة  م���ن  ال��ق�����س��وى 
املعاجلة  ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه 
منها   95% ا����س���ت���خ���دام  ل��ي��ت��م 
ا�سرتاتيجية  م��وؤ���س��رات  بح�سب 
االأمن املائي املعتمدة. كما ت�ساهم 
والرت�سيد  الطلب  اإدارة  ب��رام��ج 
اال�ستهالك  معدالت  خف�س  على 
حتى   21% نحو  للمياه  الكلي 

العام 2036.
الطلب  ب��ح��ج��م  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
على  والطاقة  املياه  على  الفعلي 

املبادرات  من  العديد  يف  ال�سركاء 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
وت��وج��ه��ات دول����ة االإم�������ارات نحو 
الكربونية  ال���ب�������س���م���ة  خ���ف�������س 
الدولة  يف  ال��دف��ي��ئ��ة  وال�����غ�����ازات 
ال���ع���دي���د من  ح���ي���ث مت اط�������الق 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وامل���ب���ادرات ذات 
االأول�����وي�����ة وال���ت���ي ���س��ت��ع��م��ل على 
الكربونية  االن���ب���ع���اث���ات  خ��ف�����س 
والتي  ال���ق���ادم���ة  امل��رح��ل��ة  خ����الل 
االنبعاثات  خ��ف�����س  يف  ���س��ت�����س��ه��م 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��دف��ي��ئ��ة 
اال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرة   “ ومنها 
 2050 بحلول  امل��ن��اخ��ي  للحياد 
 2050 وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ط��اق��ة 
وخارطة طريق الريادة يف جمال 
الوطني  والربنامج  الهيدروجني 
الإدارة الطلب على الطاقة واملياه 
وعدد من املبادرات اال�سرتاتيجية 
خف�س  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  االأخ�����رى 

الكربون«.

% معدل النمو ال�سنوي لقطاع حتلية املياه يف الدولة  3

�ضهيل املزروعي ل� »وام«: 7.63 مليار درهم حجم ا�ضتثمارات حمطات حتلية املياه اجلديدة

وزارة الطاقة والبنية التحتية: الإمارات �ضباقة يف تنويع م�ضادر الطاقة
املتجددة  الطاقة  نحو  التحول   “ للمرافق..  العاملي  امل��وؤمت��ر 
القطاع  دعم  جانب  اإىل  اجلهود،  وت�سافر  الوقت  اإىل  بحاجة 
داعماً  الذي ميثل  املجال احليوي  باال�ستثمار يف هذا  اخلا�س 
لالقت�سادات الوطنية والتنمية ال�ساملة، مدعوماً بحزمة من 
التقنيات اجلديدة باجتاه حتول حا�سم يتمثل بانتقال عاملي يف 
النظيفة، كونها متثل تغيرياً جذرياً يف عملية  الطاقة  جمال 
�سباقة يف تنويع  االإم��ارات  “دولة  االإنتاج واال�ستهالك«. وقال 
م�سادر الطاقة، ال �سيما النظيفة منها، واالعتماد على اأحدث 
امل�ستدامة من حيث م�ساريع الطاقة  املمار�سات والتكنولوجيا 
وم�ساريع  ط��اق��ة،  اىل  النفايات  وحت��وي��ل  العمالقة  النظيفة 
التقاط غاز ثاين اأك�سيد الكربون لتكون اأول دولة يف املنطقة 
الكربون على نطاق  التقاط وتخزين وا�ستخدام  تطبق تقنية 

•• اأبوظبي- وام:

لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  علي  اآل  يو�سف  املهند�س  �سعادة  ق��ال 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  امل�ستقبل  وط��اق��ة  وامل��ي��اه  الكهرباء 
التحتية.. اإن الطاقة النظيفة لديها القدرة على تلبية الطلب 
املتنامي على الطاقة، مبوازاة املحافظة على البيئة، كما تعترب 
لذلك  الطاقة،  اأم��ن  منها  امللحة،  الق�سايا  مواجهة  يف  فعالة 
تتبع دولة االإمارات نهجاً وا�سحاً للتخطيط مل�ستقبل الطاقة 
بدرا�سة   2017 ق��ام��ت يف  ف��ق��د  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ري  وم��ع��اجل��ة 

خياراتها فيما يتعلق بتنويع م�سادر الطاقة.
م�ستقبل  اإىل  اجل�سور  “بناء  جل�سة  �سمن  �سعادته  واأ���س��اف 
هام�س  على  الطاقة”،  تنويع  خ��الل  م��ن  ال��ك��رب��ون  م��ن  خ���اٍل 

�سبكتها  اإىل  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ت�سيف  دول���ة  واأول  ���س��ن��اع��ي، 
اأك����رب حمطات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ك��م��ا حتت�سن ال��ي��وم ث���الث م��ن 
الطاقة ال�سم�سية واأكرثها كفاءة من حيث التكلفة يف العامل«.

واأو�سح �سعادته، اأن دولة االإمارات بداأت باكراً بتحديد املبادرات 
تنويع  عنوانها  جديدة،  ملرحلة  لالنتقال  الطموحة  وال���روؤى 
ا�سرتاتيجية  الدولة  اأطلقت  ذلك  اأج��ل  ومن  الطاقة،  م�سادر 
االإمارات للطاقة 2050 بهدف انتاج %50 من احتياجاتها 
من الطاقة من م�سادر نظيفة، ولدى االإم��ارات جهود جبارة 
التغري  ظ��اه��رة  وم��واج��ه��ة  الكربونية،  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  للحد 
النظيفة، وتعزيز  الطاقة  زيادة االعتماد على  اأبرزها  املناخي، 
كفاءة الطاقة، وتو�سيع القدرة على احتجاز الكربون، وتعزيز 

الزراعة امل�ستدامة، وتنفيذ اإدارة النفايات ال�سديقة للبيئة.

•• دبي-وام:

حمبوب  اأح�����م�����د  �����س����ع����ادة  اأك��������د 
ال���ع���ام جلمارك  امل���دي���ر  م�����س��ب��ح 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  دبي، 
واملنطقة  واجل�����م�����ارك  امل����وان����ئ 
تواكب  دب���ي  ج��م��ارك  اأن  احل����رة، 
مكانتها  وتعزيز  دب��ي  ديناميكية 
تطوير  عرب  للم�ستقبل  كمدينة 
اأن��ظ��م��ة وب���رام���ج ج��م��رك��ي��ة ذكية 
اأيام   7 ال�ساعة  م��دار  على  تعمل 
احتياجات  ل��ت��اأم��ني  االأ���س��ب��وع  يف 
ومتطلبات املتعاملني يف اأي وقت 
جمارك  اأن  اإىل  م�����س��رياً  وم��ك��ان، 
بيانا   381275 اأجن�����زت  دب���ي 
جمركيا خالل عطلة عيد الفطر 

ال�سعيد.
“ اأظ����ه����رت  �����س����ع����ادت����ه:  وق��������ال 
العاملية  االقت�سادية  التحديات 
ال���راه���ن���ة، م����دى اأه���م���ي���ة ال����دور 
العاملية  امل���راك���ز  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي 
االأ�سواق  بني  الربط  يف  للتجارة 
�سال�سل  انتظام  ودع������م  الدولية 

االمداد ..
االإم�������ارات كمركز  دول����ة  ت���ربز  و 
ميلك  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  رئي�سي 
�سعيد  ع��ل��ى  ك���ب���رية  اإم���ك���ان���ي���ات 
واملناطق  واملطارات  املوانئ  تطور 
احل���رة وال��ط��رق ال��ربي��ة ويتميز 
ب�����ك�����ف�����اءة وج�������������ودة اخل������دم������ات 
املرتكزة  واجلمركية  اللوج�ستية 

لنحو  ح��ق��ي��ب��ة   659101 م���ع 
من  ع��ل��ى  م�����س��اف��را   515235
اإىل الدولة  4170 رحلة قادمة 
عرب مطارات دبي، وتقوم الدائرة 
وت�سريع  ت�سهيل  رئي�سي يف  ب��دور 
اتخذت  حيث  مل�سافرين،  ح��رك��ة 
ال��دائ��رة العديد م��ن االإج����راءات 
الثالثة، ومطار  يف مباين املطار 
اآل مكتوم الدويل لت�سهيل دخول 
ال�����زوار وال�����س��ائ��ح��ني، ول��دي��ن��ا يف 
 822 امل�سافرين  عمليات  اإدارة 
�سابطا ومفت�سا جمركيا يعملون 
على حتقيق �سعادة امل�سافرين مبا 
ال�سياحية  ع��ا���س��م��ة  دب���ي  ي��ر���س��خ 
الدائرة  اأجن�����زت  ك��م��ا   ، ال��ع��امل��ي��ة 
19132 �سيارة قادمة  اإجراءات 
حتا  م���ن���ف���ذ  ع����رب  ال�����دول�����ة  اإىل 
ن��ح��و ت�سهيل  احل�����دودي ودف��ع��ت 
لالأ�سقاء  اجلمركية  االإج����راءات 

لتطبيقات  الدائم  التطوير  على 
تقنية املعلومات الذكية«.

جمارك  يف  حر�سنا   “  : واأردف 
دبي على القيام مبهامنا احليوية 
املحوري لالإمارات  الدور  لتعزيز 
يف دع���م ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة حيث 
24 مليون  دب��ي  اأجن��زت جمارك 
معاملة يف العام 2021 م�سجلًة 
%50 مقارنة  بن�سبة  منواً قوياً 
العام  يف  املنجزة  املعامالت  بعدد 
مليون   16 بلغت  والتي   2020
 %  99.6 ن�����س��ب��ة  و  م���ع���ام���ل���ة 
م��ن ه��ذه امل��ع��ام��الت اأجن���زت من 
للدائرة،  الذكية  االأنظمة  خالل 
م�ساحة  م��ن�����س��ة  مت���ك���ن  ح���ي���ث 
البيان  اإجن��از  من  الذكية  العمل 

اجلمركي يف اأقل من 4 دقائق .
واأ�ساف �سعادته : “ خالل عطلة 
عيد الفطر تعاملت جمارك دبي 

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار جهودها لتعزيز مكانة االإمارة كمركز ثقايف رائد الحت�سان الفنانني ورواد 
االأعمال من جميع اأنحاء العامل، ودعم ال�سياحة الثقافية واالقت�ساد االإبداعي يف 
االإمارة، ت�ستعر�س هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي للثقافة” خالل م�ساركتها 
ال�سياحة  ل�سناعة  ال��رائ��دة  العاملية  الفعالية   ،2022 العربي  ال�سفر  �سوق  يف 
دائرة  جناح  �سمن  وذل��ك  االإم���ارة،  يف  والفنية  الثقافية  املعامل  اأح��دث  وال�سفر، 
رقم  العاملي، جناح  التجاري  دبي  يقام يف مركز  الذي  بدبي  وال�سياحة  االقت�ساد 
وحتتفي “دبي  )11( القاعة رقم )3(، يف الفرتة من 9 اإىل 12 مايو 2022. 
مبتحف   ”2022 “�سوق ال�سفر العربي  خالل م�ساركتها يف معر�س  للثقافة” 
ل��زواره رحلة ال�ستك�ساف  يوفر  دبي  تراثي يف  اأك��رب متحف  ُيَعدُّ  ال��ذي  ال�سندغة 
مكنونات تراث املا�سي اجلميل، واالطالع على �سفحات من احلياة االجتماعية 
البيوت  م��ن  جمموعة  ع��رب  العريقة  املنطقة  ه��ذه  يف  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 
العر�س  تقنيات  اأح���دث  ت�سم  املتحف  يف  اأجنحه  اإىل  حت��ّول��ت  ال��ت��ي  التاريخية 
اإ�سافة  اآل مكتوم، وبيت العطور وجناح احلياة البحرية،  التفاعلي، مبا فيها دار 
اإىل جناح االأطفال الذي يقدم لهم جتربة تعليمية م�سوقة تتنا�سب مع اأعمارهم، 
افتتاح  ��ط  امل��خ��طَّ وم��ن  العائلة.  اأف����راد  جلميع  املخ�س�سة  االأخ����رى  والفعاليات 

باإجازتهم  لال�ستمتاع  اخلليجني 
يف دبي خالل عيد الفطر«.

وثمن �سعادة املدير العام جلمارك 
امل���رك���ز االأول  ت�����س��در دب����ي  دب����ي 
عاملياً يف جذب م�ساريع اال�ستثمار 
امل��ب��ا���س��ر وال������ذي ُيعد  االأج���ن���ب���ي 

�سهادة ثقة دولية..
يتحقق  ج���دي���داً  اإجن������ازاً  ي��ع��د  و   
بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
“رعاه اهلل”  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
املركز  ب���ات���ت  دب����ي  اأن  م����وؤك����داً   ،
واالأعمال  للمال  املف�سل  العاملي 
تاأ�سي�س  و  امل�����س��اري��ع  وان��ط��الق   ،
ال�سركات حيث جنحت االإمارة يف 
ا�ستثمارياً  م�سروعاً   418 جذب 
ال�سنوي  للتقرير  وف��ق��اً  ج��دي��داً، 

ملوؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار .

“متحف ال�سندغة” بجميع مراحله يف الربع الرابع من العام اجلاري 2022. 
“دبي  ع��ام  مدير  ب���دري،  هالة  قالت  للمعر�س،  زي��ارت��ه��ا  اأث��ن��اء  لها  ت�سريح  ويف 
للثقافة”: حتر�س “دبي للثقافة” على امل�ساركة يف �سوق ال�سفر العربي انطالقاً 
من اأهمية هذا احلدث، حيث ُيَعدُّ من�سًة مهمًة تتيح للهيئة الرتويج ملعامل دبي 
اأع��داد كبرية من ال��زوار من خمتلف اأنحاء العامل، خا�سة متحف  الثقافية اأمام 
ال�سندغة الذي ُيعترب مركزاً للمحافظة على املوروث الثقايف للمنطقة، ما ي�سهم 
يف اإبراز الوجه احل�ساري لالإمارة وتعزيز مكانتها كمركز عاملي للثقافة، حا�سنة 
االإمارة«.   اإىل  الثقافية  ال�سياحة  ت�سجيع  للمواهب، ف�ساًل عن  وملتقى  لالإبداع 
لالحتفاء  فر�سًة  اأي�ساً  املعر�س  من  للثقافة”  “دبي  “تتخذ  ب��دري:  واأ�سافت 
اال�سرتاتيجية  اأولويتنا  مع  متا�سياً  وذل��ك  واملقيمني،  املواطنني  من  بالفنانني 
بدعم املواهب وتوفري املن�سات املبتكرة لعر�س اإبداعاتها اأمام جمهور عاملي واإتاحة 
اآفاق جديدة اأمامهم للنمو واالزدهار، تاأكيداً على مكانة االإمارة كمركز النطالق 
الفنانني  اأي�ساً جذب  �ساأنه  االأم��ر من  وهذا  املبدعة.  والفنية  الثقافية  الطاقات 
ورواد االأعمال وامل�ستثمرين يف االأعمال االإبداعية من حول العامل لال�ستفادة من 
ب��دوره يف رفد ال�سناعات  فر�س النمو واالزده��ار التي تتيحها املدينة، ما ي�سهم 
االإبداعية يف االإمارة، و�سواًل اإىل حتقيق م�ستهدفات ا�سرتاتيجية دبي لالقت�ساد 

االإبداعي بجعل دبي عا�سمًة لالقت�ساد االإبداعي بحلول 2026«.

جمارك دبي تنجز 381 األف بيان جمركي خالل عطلة عيد الفطر

مطارات اأبوظبي تعلن جتديد وتو�ضعة مدرج مطار البطني
•• اأبوظبي-وام:

مدرج  وتو�سعة  لتجديد  الرامية  خططها  عن  اأبوظبي  مطارات  اأعلنت 
مطار البطني للطريان اخلا�س، وذلك بهدف تعزيز م�ستويات �سالمة 
االأكرب.  ال��ط��ائ��رات  ا�ستيعاب  م��ن  امل��ط��ار  ومتكني  الت�سغيلية  العمليات 
وقالت مطارات اأبوظبي “نظراً الأعمال التجديد والتو�سعة التي ت�ستمر 
الفرتة  املطار خالل تلك  �سي�ستقبل   ،2022 اإىل يوليو  11 مايو  من 
مع  ات�سال  على  �ستظل  اأبوظبي  ومطارات  فقط.  الهليكوبرت  طائرات 
العمالء واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني ل�سمان اأدنى حد من الت�سبب باأي 

تعطيل، مع عودة املدرج للخدمة ب�سكل كامل يف 21 يوليو، 2022.

- منذجة وحماكاة وتقييم اأنظمة الطاقة الكهربائية 
- 442،917 مليون جالون يف ال�سنة حجم املياه املحلة املنتجة يف الدولة 

- 1590 مليون جالون ال�سعة الإنتاجية ملحطات حتلية املياه يف اليوم 
- ا�ستخدام تطبيقات الذكاء ال�سطناعي والبيانات والنمذجة يف الإدارة املائية

املدير العام تزور اجلناح يف اليوم الفتتاحي للمعر�س

»دبي للثقافة« ت�ضتعر�س اأحدث املعامل الثقافية والفنية لالإمارة يف �ضوق ال�ضفر العربي 2022 
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اعالن للدائنني يف الدعوي

رقم: 39-2022 اإجراءات االع�شار-دبي
اخلا�شة بـ / عماد فوؤاد �شليم عازر )حتت اإجراءات االع�شار(

وتعيني  االع�سار  اإج���راءات  افتتاح  تقرر  فلقد  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  دب��ي  حماكم  من  ال�سادر  احلكم  على  بناء 
ال�سيد / عماد  دائ��ن��ي  “، وعليه نطلب م��ن  “ اأم��ني االج����راءات  ل��الإج��راءات  اأمينا   ، ف��رح��ات  اخلبري / حممد 
فوؤاد �سليم عازر ، على خمتلف اأ�سكالهم القانونية -�سواء كانوا من االأ�سخا�س الطبيعيني او االعتباريني من 
القطاع اخلا�س اأو القطاع العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم املالية العالقة – مبا فيها تلك امل�سجلة امام 
واالأدلة  بامل�ستندات  مدعمة  املطالبات  تلك  تكون  ان  على   - املذكور  املدين  مواجهة  يف   – الق�سائية  اجلهات 
تاريخ ن�سر هذا االإعالن.  20 يوم عمل من  ، وذل��ك يف غ�سون  اأم��ني االج���راءات  ال�سلة وتقدميها ملكتب  ذات 
حيث �سيتم اعداد �سجل بالدائنني، وبالتايل تقيم الديون بغية حتديد املقبول منها من قبل اأمني االجراءات، 
اأمام  رفعها  ثم  وم��ن  االإج���راءات  اأم��ني  اأم��ام  تقدموا مبطالباتهم  الذين  بالدائنني  قائمة  اع��داد  ذل��ك  و�سيلي 
يتقدم  ان  املدين  اأم���وال  اى من  له حق يف  االإج���راءات من كل ذي م�سلحة  اأم��ني  االع�سار. كما يطلب  قا�سي 
بطلب ا�سرتداد االأموال املنقولة او غري املنقولة اململوكة له من بني اأموال املدين خالل مدة اأق�ساها �سهرين 
من تاريخ الن�سر وعلى ان يبني يف طلب اال�سرتداد نوع وطبيعة موا�سفات تلك االأم��وال وطبيعة احلق الوارد 
عليها.  كما يطلب اأمني االإجراءات من اأي �سخ�س تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �سله باأموال املدين 
املذكور اأن يتقدم بها ، على مكتب » اأمني االجراءات » الكائن يف مكتب فرحات و�سركاه – دبي – ديرة – �سارع 
/ 2500251-04 املكاتب هاتف رقم  ايبي�س مدخل  5001 بناية فندق  – الطابق اخلام�س مكتب   الرقة 

Email، suha@farahatco.com ولال�ستف�سار يرجى االت�سال ب�سكرتارية اأمني االجراءات االن�سة 
/ منال وعلى الوات�س اب رقم 0507862887

اأمني االجراءات
اخلبري / حممد فرحات

 اإعــــــــــــــــالن

ووركيانتيفو   / امل��دع��و  ف��ق��د 
اثيوبيا     ، زي���ل���ي���ك���ى  ه����اي����ل 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)ep5858064(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0506667015

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل��دع��و / ب��ي��ب��الب دوتا 
بنغالدي�س     ، دوت������ا  ب����اك����ول 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)AF4549368(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0503253733

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل��دع��و / ع��ل��ي��اء على 
االردن   ، ���س��واحل��ه  اح��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)o962802(  رق��������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

    0528009398

فقدان جواز �ضفر

ن���ق���ي���ب اهلل  امل����دع����و /  ف���ق���د 
باك�ستان     ، خ�����ان  اهلل  ����س���ان 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)MF2745491(  رق���م 

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

    0508386365

فقدان جواز �ضفر
ار������س�����الن   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ستان   ، ب����������اوار  ب����������اوار 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)3626951AA(  رق���م 

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

    0508151282

فقدان جواز �ضفر

ف���ق���د امل����دع����و /ع���ب���دال���ب���ارى 
الهند   ، ����س���ي���خ  اب����ي����ل  ����س���ي���خ 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )S0805317(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �ضفر

العدد 13539 بتاريخ 2022/5/11 

اإلغاء اعلن �سابق
الرخ�سة   بخ�سو�س  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN باال�سم التجاري حتا لتاأجري  رقم : 3876678 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  املعدات 

الو�سع كما كان عليه �سابقا. 
االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

املال والأعمال
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•• اأبوظبي-وام:

املنظمة ل�سل�سلة  العليا  اللجنة  اأعلنت 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  �سباقات 
االأ�سيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة 
التا�سعة  الن�سخة  �سباقات  اأجندة  عن 
والتي  ال���ب���ط���ول���ة،  م����ن  وال���ع�������س���ري���ن 
ت��ق��ام يف  دول��ي��ة  15 حم��ط��ة  تت�سمن 
اأعرق املهرجانات وال�سباقات الكربى.

رعاية  حتت  ال�سباقات  �سل�سلة  وتقام 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ك��رمي��ة م���ن ���س��اح��ب 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�سمو  �ساحب  ودع��م  اهلل"،  "حفظه 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 
للقوات امل�سلحة ، ومتابعة �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
الكبري  اه��ت��م��ام��ه��م  م���ن  ان���ط���الق���ا   ،
مب�سرية اخليل العربي واحلفاظ على 
ال�سخي  ودعمهم  االأ�سيل  االإرث  ه��ذا 
ال�ستدامة برامج اإعالء �ساأنه يف كافة 

م�سامري العامل، امتداداً لروؤية ونهج 
ل��ه ال�سيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���س�����س 

�سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه" .
املو�سم  ���س��ب��اق��ات  اأج����ن����دة  وت��ت�����س��م��ن 
 9 ب������واق������ع  حم����ط����ة   15 اجل������دي������د 
جوالت يف امل�سامري االأوروبية و5 يف 
امل�سامري العربية وجولة يف الواليات 
�سباقات  وتنطلق  االأمريكية،  املتحدة 
ي���وم االأح����د املوافق  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ك��اأ���س 
لونغ  م�سمار  م��ن  اجل���اري  مايو   15
�سامب العريق بفرن�سا �سمن �سباقات 
للمهور  الفرن�سي  جينز  "االإمارات 
والذي   "1000 وامل��ه��رات   2000
العاملية،  ال�����س��ب��اق��ات  اأك�����رب  م���ن  ي��ع��د 
املتحدة  ال���والي���ات   : ك��ل م��ن  وي��ل��ي��ه��ا 
 2022 مايو   21 بتاريخ  االأمريكية 
والية   - بالتيمور  بيملكو  م�سمار  يف 
بريكن�س  م��ه��رج��ان  ���س��م��ن  م��ريالن��د 
االأمريكي/  الثالثي  /ال��ت��اج  �ستيك�س 
يف ن�سخته رقم 147 ، وتون�س بتاريخ 
26 يونيو 2022 ،و اإيطاليا بتاريخ 
�سان  م�سمار  يف   2022 يونيو   30

�سريو مبدينة ميالنو �سمن اجلائزة 
 " االإيطالية  ل�سباقات اخليل  الكربى 
جراند بري"، وبولندا بتاريخ 3 يوليو 
2022 ، وال�سويد بتاريخ 17 يوليو 
اأغ�سط�س   1 بتاريخ  ، بلجيكا   2022
2022 ، ورو�سيا بتاريخ 14 اأغ�سط�س 
�سبتمرب   4 بتاريخ  واأملانيا   ،  2022
�سبتمرب   10 وب��ري��ط��ان��ي��ا   ،  2022
ليجر  �سانت  مهرجان  �سمن   2022
العربي  ال��دي��رب��ي  وخ���ت���ام  ال�����س��ه��ري- 

دونك�سرت  م�����س��م��ار  يف  االإجن���ل���ي���زي 
العريق ، وليبيا املحطة اجلديدة التي 
 ،  2022 17 �سبتمرب  �ستقام بتاريخ 
وهولندا بتاريخ 25 �سبتمرب 2022 
، وج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة يف 8 
اأكتوبر 2022 ، واملغرب 20 نوفمرب 
اململكة  يف  للختام  و�سوال   ،  2022
8 دي�سمرب  بتاريخ  ال�سعودية  العربية 
العام  ه����ذا  ي�����س��ه��د  ك��م��ا   .  2022

تنظيم جمموعة من ال�سباقات �سمن 
مونديال كاأ�س رئي�س الدولة للخيول 
العربية االأ�سيلة يف اأمريكا اجلنوبية، 
مبا ت�سمل دول الربازيل واالأورجواي 
ودعما  ت�سجيعا  وت�سيلي،  واالأرجنتني 
اأمريكا  مل��الك وم��رب��ي اخل��ي��ل يف دول 
واقتناء  برتبية  لالهتمام  اجلنوبية 
والعمل  ورع���اي���ت���ه���ا  ال���ع���رب���ي  اخل���ي���ل 
الت�سجيعية  ال�����س��ب��اق��ات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

االإنتاج  م�ستويات  برفع  ت�ساهم  التي 
ونه�سة م�سرية اخليل العربي يف تلك 

الدول.
وقال �سعادة في�سل الرحماين م�سرف 
�ساحب  ك��اأ���س  ���س��ب��اق��ات  �سل�سلة  ع���ام 
ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
: " مع اعتماد اأجندة �سل�سلة �سباقات 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س 
 ،  2022 ل���ع���ام  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��خ��ي��ول 
نتوجه بال�سكر والتقدير ل�سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
العامل/  ال��ع��رب��ي يف  اخل��ي��ل  /جم����دد 
نقلة  اأح���دث  ال��ذي  الكبري  واهتمامه 
ودوره  ع���امل���ي���اً  ���س��ب��اق��ات��ه��ا  يف  ن��وع��ي��ة 
واملربني  امل���الك  ت�سجيع  يف  ال��ري��ادي 
�ساأنه،  واإع���الء  العربي  اخليل  لرفعة 
و�ساهم الدعم ال�سخي ل�سموه بتحقيق 
امل��ك��ان��ة امل��ت��ق��دم��ة ل��ل��ك��اأ���س ال��غ��ال��ي��ة يف 

ال�سباقات العاملية الكربى".
وتابع : "فخورون بزيادة عدد املحطات 
2022 واإ�سافة حمطة ليبيا  يف عام 

اإىل قائمة �سباقات الكاأ�س الغالية هذا 
تطورات  من  ت�سهده  ما  ظل  يف  العام 
ك���ب���رية ع��ل��ى ���س��ع��ي��د زي������ادة االإن���ت���اج 
ال��ع��رب��ي ونوعية  ب��اخل��ي��ل  وااله��ت��م��ام 
الكبري  التفاعل  مع  ال�سباقات  وع��دد 
من املالك واملربني يف ليبيا ، فجاءت 
االإ�سافة بناء على هذه املعطيات التي 
جميع  لت�سمل  خططنا  توا�سل  توؤكد 
العامل".  يف  اخل���ي���ل  وم���رب���ي  م����الك 
وقال : "توؤكد الكاأ�س الغالية مكانتها 
 29 م���دار  على  ال��ري��ادي��ة  وم�سريتها 
ال�سوء  ت�سليط  يف  ت�ساهم  وه��ي  عاما 
امل��غ��ف��ور له  اإرث االإم�����ارات ون��ه��ج  على 
 " نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
ر�سالتها  وام���ت���داد  ثراه"  اهلل  ط��ي��ب 
القيادة  م��ن  ال��دع��م  ظ��ل  يف  ال�سامية 
كبريا  اهتماما  اأول���ت  ال��ت��ي  الر�سيدة 
رئي�سية  من�سة  غدت  حتى  ل�سباقاتها 
ي�سل  وج�سرا  العامل،  �سعوب  لتالقي 
�سباقات  اأع��رق  اإىل  الوطني  مبوروثنا 
اخل���ي���ل ال��ع��امل��ي��ة، ك��م��ا مت��ث��ل حمطة 
واملربني  ل��ل��م��الك  وداع����م����ة  م��ل��ه��م��ة 

اخليول  واقتناء  تربية  على  وحمفزة 
العربية واحلفاظ �ساللتها االأ�سيلة". 
الغالية  الكاأ�س  "ا�ستطاعت  واأ���س��اف: 
اخليل  مل�سرية  املرموقة  املكانة  تاأكيد 
ارت��ق��ت الآفاق  اأن  ب��ع��د  ال��ع��رب��ي ع��امل��ي��ا 
واملحطات  ال�سباقات  ظ��ل  يف  ج��دي��دة 
عام  ك��ل  يف  تقدمها  ال��ت��ي  التناف�سية 
وجنحت يف حتقيق نقلة كبرية وتطورا 
م��ه��م��ا ب���زي���ادة ع���دد اجل�����والت، بداية 
م��ن ع��ام 2016 ب 6 ج��والت و8 يف 
2017 و10 يف عام 2018 و12يف 
يف  و14   2020 يف  ،و13   2019
حمطة  ل�15  و����س���وال   2021 ع����ام 
�سباقات  ب��ج��ان��ب   2022 اأج���ن���دة  يف 
اميانا   ، اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  م��ون��دي��ال 
بر�سالتها الهادفة لدعم جميع مالك 
البلدان  بكافة  العربي  اخليل  ومربي 
النه�سة  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  م���ا  وامل�����س��ام��ري 
امل�سامري  يف  الغالية  للكاأ�س  الكبرية 
العربية واالأوروبية والعاملية، ويج�سد 
ال��ك��ب��ري وال��ن��ج��اح��ات املهمة  ال��ت��ط��ور 

التي حتققها يف كل عام.

•• اأبوظبي-وام:

 332 ����س���ه���دت  م����ب����اراة   114 ب���ع���د 
ال�����س��ت��ار ع��ل��ى فعاليات  اأ���س��دل  ه��دف��ا، 
اآ�سيا  اأب��ط��ال  ب���دوري  املجموعات  دور 
���س��ه��دت العديد  ال��ق��دم وال��ت��ي  ل��ك��رة 
م���ن امل���الم���ح واالأح���������داث واالأرق�������ام 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة من  امل���رح���ل���ة  يف ه�����ذه 
لالأندية يف  واالأه���م  االأك��رب  البطولة 
االإجنازات  بني  وما  االآ�سيوية.  القارة 
اأفعال  ردود  ت��ب��اي��ن��ت  واالإخ����ف����اق����ات، 
م��ا حققته يف  املختلفة خ��الل  ال��ف��رق 
وبرزت  امل��و���س��م،  ه��ذا  املجموعات  دور 
الكثري من االأرقام والظواهر واملالمح 
يف الن�سخة اجلديدة التي اختلفت عن 
�سابقاتها يف ال�سكل وامل�سمون بعد اأن 
من  فيها  امل�ساركة  االأندية  عدد  زادت 
واأق��ي��م��ت م��ب��اري��ات��ه��ا بنظام  ن��اح��ي��ة، 
تلك  اأخ��رى ومن  ناحية  التجمع من 
االحتاد  ن�سره  ما  واالأرق���ام  الظواهر 
االآ�سيوي على موقعه الر�سمي ونورده 

فيما يلي.

�سباق العمالقة..
وجيونبوك  ال�سعودي  الهالل  وا�سل 

�سباقهما  ال��ك��وري  م��وت��ورز  هيونداي 
ع��ل��ى ����س���دارة ق��ائ��م��ة ال���ف���رق االأك���رث 
دوري  يف  االإق�سائية  ل����الأدوار  ت��اأه��ال 
االأبطال االأ�سيوي حيث �سق كل منهما 
طريقه اإىل االأدوار االإق�سائية للمرة 
الثالثة ع�سرة. وي�ستحوذ الهالل على 
ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ع��دد م���رات الفوز 
باللقب االأ�سيوي بر�سيد اأربعة األقاب 
بوهاجن  لفريق  األ��ق��اب  ثالثة  مقابل 
الهالل  ول���ك���ن  ال�����ك�����وري،  ���س��ت��ي��ل��رز 
كليهما  اأن  يف  جيونبوك  مع  ي�سرتك 
احلايل  ب�سكلها  البطولة  لقب  ح�سد 
-2002 مو�سم  يف  حتديثها  "بعد 

منهما  كل  وي�سعى  مرتني   "2003
اإىل الفوز باللقب الثالث يف البطولة 

بنظامها اجلديد.

بداية قوية..
قدم الفي�سلي ال�سعودي �سربة بداية 
م�ساركة  اأول  يف  وت���اري���خ���ي���ة  ق���وي���ة 
ل��ه ب���دوري االأب��ط��ال االأ���س��ي��وي حيث 
دور  اإىل  وع����رب  جم��م��وع��ت��ه  ت�����س��در 
ال�����س��ت��ة ع�����س��ر ل��ي��ك��ون ال��وح��ي��د الذي 
ب��ني خم�سة  ال��ن��ج��اح م��ن  ه���ذا  يحقق 
للمرة  املجموعات  دور  خا�ست  ف��رق 

الفرق  وك��ان��ت  ت��اري��خ��ه��ا.  يف  االأوىل 
�سيتي  ه��ي ملبورن  االأخ���رى  االأرب��ع��ة 
الهندي  �سيتي  ومومباي  االأ���س��رتايل 
�سيتي  ول����ي����ون  ال���رتك���م���اين  واآه��������ال 

�سيلورز ال�سنغافوري.

اأهداف للتاريخ..
اأث����������ار ال�����الع�����ب ب��������ارك ي��������وجن- وو 
ا�ستاد  �ساخبة يف مدرجات  احتفاالت 
دار  جوهور  يف  اإبراهيم"  "ال�سلطان 
التعظيم مباليزيا عندما �سجل هدفا 
الرابعة  الدقيقة  يف  ج��وه��ور  لفريق 

ال�سائع من مباراته  الوقت بدل  من 
اأمام اأول�سان هيونداي الكوري الفائز 
�سابقتني  م���رت���ني  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
ليقود جوهور اإىل الفوز 2-1 وبهذا 
الفوز، اأ�سبح جوهور دار التعظيم اأول 
فريق ماليزي يبلغ االأدوار االإق�سائية 
ل����دوري اأب��ط��ال اآ���س��ي��ا. وك���رر كيت�سي 
اليوم  يف  ذل�����ك  ك�����وجن  ه�����وجن  ب���ط���ل 
التايل عندما اأفلت من الهزمية اأمام 
في�سيل كوبي الياباين وانتزع التعادل 
ال�سائع  بدل  الوقت  يف  بهدف   2-2
للمباراة لينهي دور املجموعات �سمن 

ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  ف��رق احتلت  اأف�سل 
من  فريق  اأول  وي�سبح  جمموعاتها 
املجموعات  دور  يتجاوز  ك��وجن  ه��وجن 

بدوري اأبطال اآ�سيا.

اأول فوز هندي..
يف ال���ع���ام امل���ا����س���ي دخ����ل ف���ري���ق جوا 
ال��ت��اري��خ ك����اأول ن����اٍد ه��ن��دي ي��ظ��ه��ر يف 
الفريق  وح��ق��ق  اآ���س��ي��ا،  اأب���ط���ال  دوري 
ويف  املجموعات.  دور  يف  ت��ع��ادالت   3
مومباي  دور  ج��اء  احلالية،  الن�سخة 
فوزه  مع  اأف�سل،  ب�سكل  وظهر  �سيتي 
يف اجلولة الثانية على القوة اجلوية 
العراقي ليكون الفوز االأول لالأندية 

الهندية يف البطولة.

رقم قيا�سي..
دي������ان  ع��������اد   ،2021 ن�������س���خ���ة  يف 
داميانوفيت�س للمرة االأوىل للبطولة 
ليعادل   ،2018 ع���ام  م��ن��ذ  ال��ق��اري��ة 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي امل�����س��ج��ل ب��ا���س��م يل 
اآ�سيا  اأب���ط���ال  دوري  يف  دوجن-ج������وك 
ويتجاوزه  ه���دف���اً،   37 ب��ل��غ  وال�����ذي 
كيت�سي  مهاجم  اأنهى  حيث  ذلك  بعد 
ف�سل  فيما  ق��اري��اً  هدفاً  ب�40  املو�سم 

ويف  ال�16..  ل��دور  التاأهل  يف  فريقه 
املو�سم احلايل، وبعد بلوغه االأربعني 
املونتنجري  املهاجم  ع��اد  ع��م��ره،  م��ن 
ليثبت عدم وجود حاجز العمر. حيث 
خالل   41 رق���م  ال���ه���دف  اإىل  و���س��ل 
قبل  يونايتد  ت�ساجنراي  على  الفوز 
�سربة  من  داميانوفيت�س  ي�سجل  اأن 
جزاء خالل التعادل مع في�سيل كوبي 
دور  يف  مقعدا  كيت�سي  فريق  ليحجز 

ال�16.

�سدارة الهدافني..
ت�����س��در اإدم��ي��ل�����س��ون ج��ون��ي��ور العب 
دور  ه���دايف  قائمة  القطري  الدحيل 
و�سجل  ال���ب���ط���ول���ة.  يف  امل���ج���م���وع���ات 
اإدم��ي��ل�����س��ون ث��م��ان��ي��ة اأه�����داف يف �ست 
"هاتريك"  ذل����ك  يف  مب���ا  م���ب���اري���ات، 
باختاكور  اأمام  الثالثة  خالل اجلولة 

االأوزبكي.

اأبطال الهاتريك..
باالإ�سافة اإىل اإدميل�سون، �سجل اأربعة 
العبني اآخرين ثالثية "هاتريك" يف 
على  فرقهم  مل�ساعدة  املجموعات  دور 
والتاأكد  حا�سمة،  انت�سارات  حتقيق 

م����ن ح�����س��ول��ه��م ع���ل���ى ك�����رة امل����ب����اراة 
لياأخذوها اإىل املنزل كهدية تذكارية. 
والالعبون هم جنم ال�سباب ال�سعودي 
هتان باهربي واأر�سالمنريات اأمانوف 
دار  "جوهور  وب��ريج�����س��ون  "اآهال" 

التعظيم" وزيكا "دايجو".

الأف�سل هجوما..
دياموندز  ري���د  اأوراوا  ف��ري��ق  ف��ر���س 
الياباين نف�سه على راأ�س قائمة الفرق 
اأهدافا  االأع���ل���ى  ه��ج��وم��او  االأف�����س��ل 
خالل دور املجموعات يف البطولة هذا 
20 هدفا  اأح��رز العبوه  املو�سم حيث 
فيما كان فريق ال�سباب ال�سعودي هو 
االأف�����س��ل ت��ه��دي��ف��ا ب��ني ف���رق منطقة 
اأك����رث ال��ف��رق تهديفا  ال��غ��رب وث����اين 

حيث  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  ع���ام  ب�سكل 
جمموعته  وت�سدر  هدفا   18 اأح���رز 
ه�������ذا، كانت  وب����رغ����م  ع����ن ج����������دارة، 
املجموعة الرابعة هي االأكرث تهديفا 
هذا  ب��ال��ب��ط��ول��ة  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف 
املو�سم بر�سيد 48 هدفا رغم اأنها مل 

ت�سم اأي من الفريقني.

الأف�سل دفاعا..
اأك����د ف��ري��ق ال�����س��ب��اب ال�����س��ع��ودي اأنه 
ب��ني جميع  االأف�����س��ل  ال��دف��اع  �ساحب 
املجموعات  دور  يف  امل�ساركة  االأن��دي��ة 
املو�سم  ه����ذا  اآ����س���ي���ا  اأب����ط����ال  ل������دوري 
ح��ي��ث اه���ت���زت ���س��ب��اك��ه ب���ه���دف واح���د 
التي خا�سها   6 ال  املباريات  فقط يف 

باملجموعة.

•• دبي -وام:

فعاليات  دبي  االأول يف  اأم�س  انطلقت 
القدم  ل��ك��رة  ال�����دويل  االحت�����اد  دورة 
الفيديو  ح���ك���م  ت��ق��ن��ي��ة  مل���ح���ا����س���ري 
امل�ساعد / VAR / التي ي�ست�سيفها 
احتاد االإم��ارات لكرة القدم مب�ساركة 
26 حما�سراً من االحتادات الوطنية 
واأفريقيا  اآ���س��ي��ا  ق��ارت��ي  يف  االأع�����س��اء 
االأوروبي  واالحت��اد  اأورا�سيا  ومنطقة 

لكرة القدم.
ال��دورة حممد عبد اهلل هزام  وافتتح 
الظاهري االأمني العام الحتاد الكرة، 
وامل�ساركني  الفيفا  بوفد  رح��ب  حيُث 
اإدارة  جم��ل�����س  حت���ي���ات  ل���ه���م  ن����اق����اًل 

التوفيق  للجميع  متمنياً   .. االحت���اد 
ال���ت���ي ت�سم  امل��ه��م��ة  ال������دورة  يف ه����ذه 
نخبة من حما�سري الفيفا يتقدمهم 

مايك فان دير رو�ست م�سوؤول تقنية 
بايلي  ومي�سيل  "فيفا"،  يف  الفيديو 
وخورخي  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  م�����س��روع  م��دي��ر 

تقنية  حما�سري  م�����س��وؤول  الري��ون��دا 
الفيديو.

وق��ال االأم���ني ال��ع��ام الحت��اد ال��ك��رة: " 
االحتادين  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 
االإم���ارات���ي وال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم يف 
ا�ست�سافة وتنظيم الدورات التدريبية 
تطوير  ت�ستهدف  التي  العمل  وور���س 
مل  ال��ق��دم  ك��رة  ن�ساط  منت�سبي  كافة 
بل  ال��وط��ن��ي��ة،  ك���وادرن���ا  ع��ل��ى  يقت�سر 
ي�����س��م��ل ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��ارك��ني من 
االحتادات االأع�ساء مبختلف القارات، 
، ون�سعى معاً الكت�ساب اخل��ربات من 
وتبادل  ال����ع����امل،  حم���ا����س���ري  ن��خ��ب��ة 

اخلربات بني جميع امل�ساركني".
واأ�ساف: " احتاد االإمارات لكرة القدم 

م��ن اأوائ�����ل االحت�����ادات يف اآ���س��ي��ا التي 
طبقت تقنية الفيديو، وحر�سنا على 
الرائدة  ال�سركات  كربى  مع  التعاقد 
حري�سون  ون��ح��ن  للتقنية،  وامل��ن��ف��ّذة 
االحتاد  مع  التعاون  ا�ستمرارية  على 
ال���دويل واالحت����اد االآ���س��ي��وي يف كافة 
ال����ربام����ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ذات 
التطويرية، واالعتماد على  االأهداف 
التكنولوجيا احلديثة التي غريت من 
يف  عليها  املتعارف  القدم  كرة  مفهوم 
جديد  ملفهوم  ومُتهد  املا�سي،  الزمن 
ي�سري  العامل  ح��ول  اللعبة  ب��اأن تطور 

بالتوازي مع التطور التكنولوجي".
اأ���س��اد ف��ان مايك ف��ان دير  من جهته، 
رو���س��ت بجهود احت��اد االإم����ارات لكرة 

ال���ق���دم يف ا���س��ت�����س��اف��ة ه����ذه ال�����دورة، 
م�سرياً اإىل اأن الدورة جت�سد التعاون 
االأع�ساء  "فيفا" واحت���ادات���ه  ال���  ب��ني 
الفيديو  حكم  تقنية  يطبقون  الذين 
امل�ساعد يف امل�سابقات املحلية، وكذلك 
الذين يعملون على ا�ستكمال متطلبات 

تطبيقها خالل الفرتة املقبلة، وتاأتي 
اأهميتها يف م�ساركة وتبادل اخلربات 
جمموعات  ويف  امل��ح��ا���س��رات،  خ���الل 
�سمن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �سيتم  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 

فعاليات الدورة التدريبية".
حما�سرات  ال���دورة  برنامج  وي�ستمل 

ت�����س��ت��ع��ر���س وُت��ن��اق�����س كافة  ن��ظ��ري��ة 
بتقنية  املتعلقة  وامل�ستجدات  االأم���ور 
باالإ�سافة  امل�����س��اع��د،  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة وال����ذي 
�سيتم تنفيذه على ملعب ذياب عوانة 

مبقر احتاد الكرة بدبي.

تت�سمن 15 حمطة خارجية

الإعالن عن اأجندة �ضباقات الن�ضخة 29 من كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�ضيلة

دور املجموعات بدوري اأبطال اآ�ضيا.. انت�ضارات تاريخية واأرقام قيا�ضية

انطالق دورة ال� »فيفا« ملحا�ضري تقنية حكم الفيديو امل�ضاعد يف دبي

•• دبي-الفجر

رئي�س  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ط��اي��ر  مطر  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
جمل�س اأمناء "جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي": اإحدى 
"مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية"، ال�سيدة فاطمة �سامورا االأمني 
العام لالحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا"، وجرى خالل اللقاء بحث �سبل 
تعزيز التعاون مع االحت��اد ال��دويل لكرة القدم، خ�سو�ساً يف جمال تطوير 
كرة القدم العاملية، ومتكني ال�سعوب من خالل الريا�سة، و�سناعة م�ستقبل 
الريا�سة االأ�سهر على م�ستوى العامل، مبا يتنا�سب مع التطورات العاملية يف 

جميع املجاالت.

وا�ستعر�س اللقاء واقع كرة القدم العاملية، وجهود الفيفا لتحقيق التطوير 
الذي  الكبري  الدور  امل�ستويات، وكذلك  للعبة، على جميع  وامل�ستمر  املن�سود 
توؤديه "جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي" يف جمال تكرمي 
ودعم االحتادات الريا�سية، التي تقدم مبادرات لن�سر ممار�سة الريا�سة لدى 

اجلميع، وجعلها و�سيلة للتقارب بني ال�سعوب والدول. 
واأكد معايل مطر الطاير، حر�س املجل�س على تنفيذ توجيهات �سمو ال�سيخ 
من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، بتعزيز 
التعاون مع االحتاد الدويل لكرة القدم، وموا�سلة اللقاءات بني امل�سوؤولني 
اإط��الق مبادرات فريدة وفاعلة يف جمال  اأجل  امل�ستويات، من  على خمتلف 

�سناعة م�ستقبل كرة القدم العاملية.

من جانبها اأ�سادت فاطمة �سامورا بالدور الريادي الكبري الذي توؤديه "جائزة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي" يف تطوير الريا�سة واالرتقاء 
مب�ستوى االأداء والنتائج ودعم املبادرات الريا�سية الدولية، كما عرّبت عن 
�سعادتها باللقاء، الذي جرى خالله بحث جماالت التعاون املختلفة انطالقا 
من حر�سهما على كرة القدم، ودورها العاملي وم�ستقبلها باعتبارها الريا�سة 

االأ�سهر يف العامل، واالأكرث تاأثريا يف ال�سعوب.
العام  ل��الأم��ني  تذكارية  هدية  اللقاء،  ختام  يف  الطاير  مطر  معايل  وق��دم 
اآل مكتوم  را�سد  بن  "جائزة حممد  اأ�سدرتها  نقدية  الفيفا، وهي م�سكوكة 
لالإبداع الريا�سي"، بالتعاون مع م�سرف االإمارات املركزي، وحتمل �سورة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س 

الكرة  ملعاليه  �سامورا  ق��ّدم��ت  فيما  اهلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء،  جمل�س 
الر�سمية املعتمدة يف بطوالت االحتاد الدويل لكرة القدم.

اأ�سادت بجائزة حممد بن را�سد للإبداع الريا�سي ودورها يف تطوير الريا�سة 

الطاير يلتقي اأمني عام »الفيفا« ويبحث تعزيز التعاون واملبادرات امل�ضتقبلية 

•• اأبوظبي-وام:

اإيبيزا االإ�سبانية  اإىل جزيرة  اأبوظبي للزوارق ال�سريعة  غادرت بعثة فريق 
للم�ساركة يف اجلولة االأوىل من بطولة العامل للدراجات املائية والتي تقام 

خالل الفرتة من 12 اإىل 15 مايو اجلاري.
وميثل الفريق يف املناف�سة را�سد املال حامل لقب فئة احلركات اال�ستعرا�سية 
الأربع موا�سم متتالية، والذي قفز يف الت�سنيف العام للحركات اال�ستعرا�سية 

نهاية  مع   989 للنقطة  و�سوله  بعد  املا�سي  دي�سمرب  يف  الثاين  للمركز 
املو�سم املا�سي من البطولة.

وت�سهد جولة االفتتاح م�ساركة �سخمة يف فئات البطولة االأربعة حيث يتوقع 
و�سول عدد امل�ساركني اإىل اأكرث من مائة دراجة. ووجه اأحمد ثاين الرميثي 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�سات البحرية الع�سو املنتدب 
ال�سكر اإىل ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
النادي، موؤكدا اأن توجيهاته واحلر�س على التمثيل االإماراتي يف البطوالت 

الدولية ت�سهم يف تعزيز امل�ساركات البحرية الدولية لالإمارات يف مثل هذه 
اأبوظبي القوية هذا املو�سم  البطوالت. واأكد الرميثي على تطلعات فريق 
"ن�سعى هذا ال�سيف  للفوز باالألقاب العاملية يف خمتلف البطوالت، وقال: 
لكي يكون لنا ريادة وتفوق يف كل البطوالت البحرية التي نخو�سها للتاأكيد 
املو�سم  ه��ذا  امل��ال  را���س��د  م��ن  وننتظر  اأب��وظ��ب��ي،  لفريق  القوية  املكانة  على 
الريا�سي  التمثيل  وتقدمي  املناف�سات  والتاألق يف  االإب��داع  نف�س  يوا�سل  اأن 

االأف�سل لالإمارات يف جولة االفتتاح وباق اجلوالت على مدار املو�سم".

»اأبوظبي للزوارق ال�ضريعة« يتوجه اإىل اإ�ضبانيا للم�ضاركة 
يف اجلولة الأوىل من بطولة العامل للدراجات املائية

الفجر الريا�ضي
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•• اأبوظبي-وام: 

تاريخ  ال��ن��ق��اط يف  م��ن  ب��اأق��ل ح�سيلة 
م�ساركاته بالدوري االإجنليزي وبرقم 
التي  االأه���داف  ع��دد  �سلبي يف  قيا�سي 
مان�س�سرت  ���س��ي��ن��ه��ي  م���رم���اه،  ت���دخ���ل 
الدوري  يف  احل���ايل  مو�سمه  يونايتد 
االإجنليزي لكرة القدم ليج�سد بذلك 
امل�ستوى  يف  ال����رتاج����ع  م���ن  ����س���ن���وات 
األيك�س  �سري  اال�سكتلندي  رحيل  منذ 
ف��ريج�����س��ون ع���ن ت���دري���ب ال��ف��ري��ق يف 

.  2013
يف  يونايتد  مان�س�سرت  اأم���ام  يعد  ومل 
الدوري االإجنليزي هذا املو�سم �سوى 
مباراة واحدة �سيخو�سها خارج ملعبه 
يف م��واج��ه��ة ك��ري�����س��ت��ال ب���اال����س، ولن 
الواقع  تغيري  امل��ب��اراة  ه��ذه  ت�ستطيع 
االأل���ي���م ال�����ذي ي��ع��ي�����س��ه ال��ف��ري��ق هذا 
ال�سلبية حتى  االأرق��ام  وتوؤكده  املو�سم 

قبل املباراة االأخرية.
وبغ�س النظر عن نتيجة هذه املباراة، 
املو�سم  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  �سينهي 
للفريق يف  النقاط  باأقل ح�سيلة من 
اأي مو�سم بتاريخ الدوري االإجنليزي 
كما اأن اأف�سل مركز ميكن اأن ينهي به 

الفريق مو�سمه هو ال�ساد�س.
و���س��ج��ل ال��ف��ري��ق 57 ه��دف��ا ف��ق��ط يف 
يف  االآن  ح��ت��ى  خ��ا���س��ه��ا  م���ب���اراة   37
امل�سابقة، وا�ستقبلت �سباكه 56 هدفا 
ل��ي��ك��ون اأك����رب ع����دد م���ن االأه�������داف يف 
اإق��ام��ة بطولة  ب��دء  مو�سم واح��د منذ 
احلايل  بنظامها  االإجنليزي  ال��دوري 
مان�س�سرت  ك���ان  وب��ع��دم��ا   1992 يف 
يونايتد هو الفريق االأبرز يف اإجنلرتا 
ع��ل��ى م���دار اأك���رث م��ن رب���ع ق���رن حتت 
اإىل فريق  ق��ي��ادة ف��ريج�����س��ون، حت���ول 
البطوالت  ح�سابات  خ���ارج  ه��وي��ة  ب��ال 
يف  جت�سد  ما  وه��ذا  والقارية،  املحلية 
برايتون  ل��ف��ري��ق  النظيفة  ال��رب��اع��ي��ة 
االأ���س��ب��وع احل��ايل يف  �سباكه مطلع  يف 

الدوري االإجنليزي.
وتر�سد "وكالة اأنباء االإمارات" / وام/ 

اأبرز االأ�سباب التي لعبت الدور االأكرب 
اإليه احل��ال يف مان�س�سرت  يف ما و�سل 

يونايتد خالل ال�سنوات االأخرية.
عك�س  ع���ل���ى  "جليزر":  ت����وج����ه����ات 
م����ا ف��ع��ل��ه م���ال���ك���و اأن����دي����ة اأخ�������رى يف 
ال�����دوري االإجن��ل��ي��زي م��ث��ل جمموعة 
�سيتي،  مان�س�سرت  جروب" يف  "�سيتي 
وامل��ل��ي��اردي��ر رام����ون اأب��رام��وف��ي��ت�����س يف 
"جليزر"  ت�سيل�سي، مل حتر�س عائلة 
ب�����س��ك��ل منتظم  ع��ل��ى ���س��خ االأم��������وال 
ال�ستثمارها يف تدعيم �سفوف الفريق 

باأبرز الالعبني.
اأن  ويرى م�سجعو مان�س�سرت يونايتد 
النادي  ا�سرتت  "جاليزر" التي  عائلة 
اإىل  اأك���رث  �سعت   2005 يف  ال��ع��ري��ق 
ال���رب���ح م��ن��ه ع���ن م��وا���س��ل��ة اإجن�����ازات 
ال����ن����ادي االأجن������ح يف ت���اري���خ ال�����دوري 

االإجنليزي ب�سكله احلايل.
العائلة  ل����دى  ال��ن��زع��ة  ه����ذه  وب���رغ���م 
امل��ال��ك��ة ل��ل��ن��ادي، ظ��ل ال��ن��ادي �سامدا 
لبع�س ال�سنوات حتت قيادة "جليزر" 
يف ظ���ل وج�����ود امل�����درب اخل���ب���ري �سري 
الفريق  توج  حيث  فريج�سون  األيك�س 
اأع���وام  ال����دوري االإجن��ل��ي��زي يف  بلقب 
2007 و2008 و2009 و2011 

و2013 .

الروؤية الفنية: رمبا كان هذا النجاح 
�سخ�سية  من  نابعا  ال�سنوات  تلك  يف 
فريج�سون القوية وقدرته على فر�س 
يف  خا�سة  ال��ن��ادي  اإدارة  على  مطالبه 
�سوق االنتقاالت حيث كانت التعاقدات 
ب�سكل دقيق طبقا الحتياجات الفريق 

الفعلية.
ول���ك���ن ه����ذا ت��غ��ري ب�����س��ك��ل ك��ب��ري بعد 
رحيل فريج�سون عن تدريب الفريق 
الع�سوائية  خيمت  ح��ي��ث   2013 يف 
الفريق ال�سيما يف ظل  تعاقدات  على 
ب�سكل  الفنية  االإدارة  يف  ال��ت��غ��ي��ريات 
يتعوده  مل  مب����ا  وم���ت���ك���رر  م���ت�������س���ارع 
النادي الكبري على مدار عقود فكانت 
مليار  م��ن  اأك���رث  اإن��ف��اق  ه��ي  النتيجة 
يف  ال��ت��ع��اق��دات  على  ا�سرتليني  جنيه 
فريج�سون  لرحيل  التالية  ال�سنوات 

دون اأي جدوى.
اإدارات  فيه  ال��ذي جنحت  ال��وق��ت  ويف 
اأندية اأخرى يف �سم العبني مميزين 
، ح�سم مان�س�سرت  مبقابل مايل جيد 
الالعبني  ���س��ف��ق��ات  ب��ع�����س  ي��ون��اي��ت��د 
الفعلية،  مببالغ مالية تفوق قيمتهم 
كما ف�سل الفريق يف توظيف اإمكانيات 
العبني كرث بال�سكل ال�سحيح ومنهم 
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال���الع���ب االأمل����اين 

�سفاينت�سيجر  ب��ا���س��ت��ي��ان  ال�������س���اب���ق 
�سان�سيز  األيك�سي�س  الت�سيلي  واملهاجم 
اآن���خ���ل دي م���اري���ا بل  واالأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

والنجم الفرن�سي بول بوجبا نف�سه.
ال���ن���ادي ف�سل  اأن  ه����ذا  م���ن  واالأك������رث 
احلفاظ  يف  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 
ع���ل���ى ال���الع���ب���ني امل���م���ي���زي���ن وه�����و ما 
ال���ف���رتة احلالية  ب��ق��وة ع��ل��ى  ي��ن��ط��ب��ق 
اأي�سا حيث يقرتب بوجبا وخوان ماتا 
كافاين  واإدين�سون  لينجارد  وجي�سي 
يف  الفريق  �سفوف  ع��ن  الرحيل  م��ن 
املو�سم  بنهاية  ع��ق��وده��م  ان��ت��ه��اء  ظ��ل 
النادي جهدا  يبذل  فيما مل  احل��ايل، 
ح��ق��ي��ق��ي��ا ل��ت��م��دي��د ع��ق��وده��م يف وقت 
مغرية  ع��ق��ودا  ق��دم  ب��اأن��ه  علما  مبكر 
الدرجة  بنف�س  ي�ساركون  ال  لالعبني 
ل�سنوات  االنتظام لالإبقاء عليهم  من 

طويلة يف �سفوف الفريق.
االإدارة الفنية: منذ رحيل فريج�سون 
ي��ون��اي��ت��د، مل  مان�س�سرت  ت��دري��ب  ع��ن 
يف  حقيقية  ب�سمة  م���درب  اأي  ي��رتك 
جمال تطوير م�ستوى العبي الفريق 
ع��ل��ى ع��ك�����س م���ا ه���و ع��ل��ي��ه احل�����ال يف 
مان�س�سرت �سيتي حتت قيادة االإ�سباين 
ليفربول  ويف  ج����واردي����وال  ج��و���س��ي��ب 

حتت قيادة االأملاين يورجن كلوب.

ك��ان عليه  م��ا  ال��الع��ب��ون: على عك�س 
العبو  افتقد  طويلة،  ل�سنوات  احل��ال 
املطلوب  احلما�س  يونايتد  مان�س�سرت 
حافال  تاريخا  ميتلك  كبري  فريق  يف 
العديد من  بو�سوح يف  ما ظهر  وه��و 
الفريق  التي مل يظهر فيها  املباريات 
املناف�س  ت���ق���دم  ل�����دى  ف���ع���ل  ردة  اأي 
بع�س  ت�����س��ري  ك��م��ا  اأك������رث.  اأو  ب���ه���دف 
وخالف  انق�سام  وج��ود  اإىل  التقارير 
اإدارة  ت�ستطع  مل  الفريق  العبي  بني 
الت�سدي  ال��ف��ن��ي��ة  االإدارة  اأو  ال���ن���ادي 
له. وت�سري بع�س املوؤ�سرات اإىل وجود 
حدث  مثلما  الالعبني  اإدارة  يف  خلل 
الربتغايل  �سافر  عندما  اأ�سابيع  قبل 
الفريق  مهاجم  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
ا�ستبعاده  اإث����ر  ال��ربت��غ��ال  اإىل  ف��ج��اأة 
مل����ب����اراة ديربي  ال���ف���ري���ق  ق��ائ��م��ة  م���ن 
مان�س�سرت، والتي خ�سرها الفريق اأمام 
جاره مان�س�سرت �سيتي 1-4 يف مار�س 
ع��ان��ى مان�س�سرت  امل���درب���ون:  امل��ا���س��ي. 
يونايتد منذ رحيل فريج�سون ب�سبب 
�سيكون  ح��ي��ث  امل���درب���ني  تغيري  ك���رثة 
ال���ه���ول���ن���دي اإي����ري����ك ت���ن ه����اج ال���ذي 
�سيتوىل امل�سوؤولية عقب انتهاء املو�سم 
احل����ايل ه���و امل�����درب اخل��ام�����س الذي 
3 مدربني  ب��خ��الف  ال���ف���ري���ق،  ي��ق��ود 
موؤقتني مثل راين جيجز بعد ديفيد 
موي�س، ومايكل كاريك بعد �سول�ساير، 
باالإ�سافة اإىل رالف راجنليك املوجود 

حاليا.
مان�س�سرت  ت����دري����ب  ع���ل���ى  وت�����واف�����د 
من  كل  املا�سية  ال�سنوات  يف  يونايتد 
اال�سكتلندي ديفيد موي�س والهولندي 
ف��ان ج��ال وال��ربت��غ��ايل جوزيه  لوي�س 
جونار  اأويل  وال���رنوي���ج���ي  م��وري��ن��ي��و 
املوؤقتني  امل��درب��ني  بخالف  �سول�ساير 
املعطيات،  ولهذه  �سالفا.  اإليهم  امل�سار 
امل������درب اجل���دي���د بحاجة  ي���ك���ون  ق���د 
اإدارة  م���ن  وال�����س��رب  ال���وق���ت  ل��ب��ع�����س 
النجاح  لتحقيق  واجلماهري  ال��ن��ادي 
اإع���ادة  واأن��ه��ا �ستكون م��رح��ل��ة  خ��ا���س��ة 

بناء للفريق.

•• دبي-وام:

وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ������رة  اأع���ل���ن���ت 
لكرة  الوطنية  وال��راب��ط��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ام�س   "NBA" االأم��ري��ك��ي��ة  ال�سلة 
ملباراتني  اأب���وظ���ب���ي  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع���ن 
وديتني قبل انطالق مناف�سات املو�سم 
االأمريكي  ال�سلة  ك��رة  ل��دوري  ال��ق��ادم 

للمحرتفني.
اأتالنتا  املباراتان بني فريقي  وجتمع 
هوك�س وميلووكي باك�س، حامل لقب 
 6 2021، وذلك يف  البطولة ملو�سم 
و8 اأكتوبر املقبل على "االحتاد اأرينا" 
بجزيرة يا�س، وذلك للمرة االأوىل يف 

االإمارات ومنطقة اخلليج العربي.
امل���ب���ارات���ني خالل  ومت االإع�����الن ع���ن 
فعاليات  هام�س  على  ترويجي  حدث 
معر�س �سوق ال�سفر العربي 2022 
يف دبي، والذي اأقيم مبركز دبي العاملي 
���س��ع��ادة �سالح  ب��ح�����س��ور  ال���ت���ج���اري، 
حممد اجلزيري، مدير عام ال�سياحة 
يف دائرة الثقافة وال�سياحة يف بوظبي، 
للرابطة  العام  املدير  ريفريا،  ورال��ف 
يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�سلة  ل��ك��رة  الوطنية 

اأوروب����ا وال�����س��رق االأو����س���ط. وت�سمن 
الفعاليات  ب��ع�����س  اإق����ام����ة  احل������دث 
كرة  ل���دوري  الرتويجية  الرتفيهية 

ال�سلة االأمريكي للمحرتفني.
كرة  دوري  مباريات  ا�ست�سافة  وتاأتي 
للمحرتفني، �سمن  االأمريكي  ال�سلة 
متعددة  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اتفاقية 
امل����ح����اور مت��ت��د ل�����س��ن��وات ع���دي���دة مت 
توقيعها بني دائرة الثقافة وال�سياحة 

لكرة  الوطنية  والرابطة  اأبوظبي  يف 
ال�سلة االأمريكية.

وت�����س��م��ن��ت االت���ف���اق���ي���ة ال���ع���دي���د من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ك����ان م���ن ب��ي��ن��ه��ا اإط����الق 
ال���دائ���رة وال��راب��ط��ة ، خ���الل فرباير 
ال�سلة  لكرة  النا�سئني  دوري  املا�سي، 
اأبوظبي،  يف  اإيه"  ب��ي  اإن  "جونيور 
اأي�����س��ا ل��ل��م��رة االأوىل يف  ال���ذي اأق��ي��م 
دولة االإم��ارات، كما ت�سمنت اتفاقية 

تفاعلية  جت�����ارب  اإق����ام����ة  ال�������س���راك���ة 
ال�سلة  ك��رة  جن��وم  بح�سور  للجمهور 
واملعتزلني،  احل���ال���ي���ني  االأم���ري���ك���ي���ة 

وغريها من الفعاليات.
ورحب �سعادة �سالح حممد اجلزيري، 
دوري  مل��ب��اري��ات  اأب��وظ��ب��ي  با�ست�سافة 
اأن هذه  م���وؤك���داً   ، االأم��ري��ك��ي  ال�����س��ل��ة 
التي  امل�����س��رية  م��ع  تتما�سى  اخل��ط��وة 
ا�ست�سافة  يف  اأب���وظ���ب���ي  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا 
ف���ع���ال���ي���ات ري���ا����س���ي���ة مم����ي����زة جتمع 
وتقدم  بالعا�سمة  ك��ل��ه  ال��ع��امل  فيها 
�سورة  اأب���رز  يف  املف�سلة  ريا�سته  ل��ه 

ممكنة.
والأول  ن�ست�سيف  اأن  "ي�سعدنا  وقال: 
مباراتني  االإم���������ارات  دول�����ة  يف  م����رة 
وديتني قبل بداية مو�سم دوري ال�سلة 
الرتحيب  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  االأم���ري���ك���ي. 
وميلووكي  هوك�س،  اأتالنتا  بفريقي 
ع�ساق  من  املتابعني  وجمهور  باك�س، 
العامل  اأن����ح����اء  م����ن ج��م��ي��ع  ال��ل��ع��ب��ة 
املقومات  ب��اأن��ف�����س��ه��م  ل��ي�����س��ت��ك�����س��ف��وا 
اأبو ظبي  بها  تتمتع  التي  واالإمكانات 
االإماراتية  ال�����س��ي��اف��ة  ك���رم  وجت��رب��ة 

االأ�سيلة".

من  ال�������س���ل���ة  ك�����رة  "تعد  واأ�������س������اف: 
على  بالقدرة  تتميز  التي  الريا�سات 
ذكريات  و���س��ن��ع  ال��ث��ق��اف��ات،  ت��وح��ي��د 
اأبوظبي  مع  احل��ال  هو  كما  ُتن�سى  ال 
ال��ت��ي جت��م��ع ال��ع��امل يف م��ك��ان واحد، 
ف�ساًل عن الروح والطاقة االإيجابية 
اأو�ساط الفرق  التي تبثها اللعبة بني 
وخارج  داخ��ل  وامل�سجعني  والالعبني 

امللعب".
اأن��������ه م�����ن خ���الل  ����س���ك  " ال  وق��������ال 
فرقهم  تناف�س  مب�ساهدة  اال�ستمتاع 
الرتفيهية  وامل���ت���ن���زه���ات  امل��ف�����س��ل��ة، 
ي��ا���س، والتجارب  ال��رائ��ع��ة يف ج��زي��رة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال����رتاث����ي����ة امل���ت���ن���وع���ة يف 
امل�سجعني جتربة  العا�سمة، ما مينح 

فريدة ال ُتن�سى خالل زيارتهم".
هوك�س  اأت����الن����ت����ا  ف���ري���ق���ا  وي�������س���م 
اأف�سل  م��ن  نخبة  باك�س  وم��ي��ل��ووك��ي 
الع����ب����ي ك�������رة ال�������س���ل���ة يف ال��������دوري 
االأم���ري���ك���ي م��ث��ل ت�����راي ي����وجن الذي 
اخ��ت��ري م��رت��ني يف م���ب���اراة ك���ل جنوم 
وجياني�س  االأم�����ري�����ك�����ي  ال�����������دوري 
بجائزة  مرتني  الفائز  اأنتيتوكومنبو 

اأف�سل العب يف البطولة.

•• ال�سارقة -وام:

واللياقة  االأج�سام  لبناء  االإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ي�سعى 
مبختلف  الن�ساء  لدى  البدنية  اللياقة  جانب  لتفعيل  البدنية 
اهلل  ع��ب��د  ال�سيخ  االحت����اد  رئ��ي�����س  لتوجيهات  تنفيذا  االأع���م���ار 
اللجنة  ج��ه��ود  م��ن خ��الل  وذل���ك  ال�سرقي  �سيف  ب��ن  ب��ن حمد 
الن�سائية يف االحتاد بالتعاون مع االأندية وال�ساالت الريا�سية 
اللجنة  رئي�سة  ال�سم�سي  منى  املهند�سة  ق��ال��ت  و   . ال��دول��ة  يف 
البدنية  واللياقة  االأج�سام  لبناء  االإم���ارات  احت��اد  يف  الن�سائية 

ال�ساالت  يف  الريا�سة  ميار�سن  الالعبات  م��ن  الكثري  هنالك 
والر�ساقة  البدنية  اللياقة  زي���ادة  بهدف  واالأن��دي��ة  الريا�سية 
وتخفيف الوزن وهن بحاجة اإىل التوجيهات املتعلقة مبمار�سة 
ريا�سة �سليمة و�سحيحة ومن خالل دورنا يف اللجنة الن�سائية 
لتح�سني  نتطلع  الريا�سية  االأن��دي��ة  م��ع  وبالتن�سيق  ل��الحت��اد 
بيئة ممار�سة ريا�سة اللياقة البدنية لهن من خالل و�سع اآلية 
تت�سمن عددا من التوجيهات العامة التي حتث على ممار�سة 
مثاليا  اأ�سلوبا  لتكون  منتظم  ب�سكل  بها  واال�ستمرار  الريا�سة 

للحياة.

املواهب  ا�ستك�ساف  اأي�سا  امل�ستقبلية  اأهدافنا  من  اأن  واأو�سحت 
الالعبات  من  يتاألف  البدنية  اللياقة  يف  ن�سوي  منتخب  لبناء 
املواطنات للم�ساركة يف خمتلف البطوالت ويف وقت الحق يعمل 

على تنظيم م�سابقات حملية تخ�س اجلانب الن�سائي.
الفعاليات  من  العديد  تنظيم  ب�سدد  اللجنة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
بالتعاون مع ال�سركاء لت�سجيع ال�سيدات على ممار�سة الريا�سة 
ت��اأث��ري هذه  اأه��م��ي��ة  ح���ول  ال��وع��ي  ن�سر  وم��وا���س��ل��ة  املجتمع  يف 
حياة  واأ�سلوب  منط  باعتبارها  العامة  ال�سحة  على  املمار�سات 

�سحي.

يونايتد« وخروجه  »املان  �ضقوط  وراء  رئي�ضية  اأ�ضباب   5
من ح�ضابات البطولت املحلية والأوروبية

اأبوظبي ت�ضت�ضيف مباراتي اأتالنتا هوك�س وميلووكي باك�س 
قبل انطالق املو�ضم اجلديد لدوري ال�ضلة الأمريكي

•• دبي-الفجر:

وا�سلت جلنة �سوؤون التعليم والثقافة وال�سباب والريا�سة 
اجتماعها  الوطني االحت��ادي خ��الل  املجل�س  واالإع���الم يف 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ع��دن��ان ح��م��د احل���م���ادي رئ��ي�����س اللجنة، 
�ساأن  يف  للريا�سة  العامة  الهيئة  �سيا�سة  مو�سوع  مناق�سة 

دعم قطاع الريا�سة بالدولة. 
ح�سر االجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: �سذى �سعيد 
والدكتورة  فلكناز،  حممد  و�سارة  اللجنة،  مقررة  النقبي 
وعفراء  ال��ب��ريق،  ر���س��ا  وعائ�سة  الطنيجي،  عبيد  �سيخة 
املجل�س  اأع�ساء  اليماحي،  حممد  ونا�سر  العليلي،  بخيت 
ال��وط��ن��ي االحت������ادي. وج����رى خ���الل االج��ت��م��اع مناق�سة 
اللجنة  واجتماعات  النقا�سية  احللقة  ونتائج  مالحظات 

املو�سوع  ب�����س��اأن  ال��دول��ة  يف  الريا�سي  ال��ق��ط��اع  ممثلي  م��ع 
التكاملية  والت�سريعات  ال�سيا�سات  حماور:  يت�سمن  الذي 
يف  الهيئة  وم��ب��ادرات  ب��ال��دول��ة،  الريا�سة  وتطوير  ل��دع��م 
ومتكني  ال��دول��ة،  يف  املختلفة  الريا�سات  وتعزيز  تطوير 
املوهوبني  ورع��اي��ة  الريا�سي  القطاع  يف  املواطنة  ال��ك��وادر 
الريا�سيني، ومبادرات وبرامج الهيئة يف �ساأن تطوير البنى 
التحتية لالأندية الريا�سية، ودور الهيئة يف بناء ال�سراكات 
لالحتادات  التمويلية  املالية  ال��ق��درات  وتعزيز  اخلارجية 

الريا�سية.
مو�سوع  ب�����س��اأن  التو�سيات  تقرير  اللجنة  اع��ت��م��دت  كما 
املجل�س  ناق�سه  ال���ذي  وال�����س��ب��اب،  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  �سيا�سة 
اأبريل   5 ب��ت��اري��خ  الثامنة  جل�سته  يف  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 

2022م.

جلنة باملجل�س الوطني الحتادي توا�ضل مناق�ضة 
مو�ضوع �ضيا�ضة دعم قطاع الريا�ضة بالدولة  

•• دبي - وام:

يفقد  اأنه مل  القدم،  لكرة  االأ�سرتايل  التنفيذي لالحتاد  الرئي�س  اأكد جيم�س جون�سون 
2022 ، واملحافظة على  ثقته بقدرة منتخب بالده على التاأهل لنهائيات كاأ�س العامل 
تواجده املنتظم يف املونديال منذ ن�سخة 2002 بكوريا اجلنوبية واليابان، رغم اإخفاقه 
اأم��ام منتخب  االآ�سيوي  امللحق  وا�سطراره خلو�سه   2022 ملونديال  التاأهل مبا�سرة  يف 

االإمارات واملوؤهلة للملحق العاملي.
ويلتقي منتخب االإمارات نظريه االأ�سرتايل يف ال�سابع من يونيو املقبل، على ا�ستاد "اأحمد 
يف  ب��ريو  منتخب  للقاء  الفائز  ويتاأهل   ، االآ�سيوي  امللحق  مباراة  يف  علي" بالدوحة،  بن 

امللحق العاملي املقرر يف 13 يونيو اأي�سا بامللعب نف�سه.

ي�سعر  اأن��ه  االأ�سرتالية،  "FTBL" الريا�سية  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  جون�سون  واأك��د 
باالطمئنان جتاه م�ساركة منتخب اأ�سرتاليا يف املونديال القادم، واأن منتخب بالده قادر 

على قلب كل االحتماالت مل�سلحته والتاأهل اإىل النهائيات للمرة اخلام�سة على التوايل.
وقال " كلنا نعرف مثل هذا ال�سيناريوهات، اإنها ت�سفيات املوت املفاجئ. جراهام اأرنولد 
- املدرب - واملنتخب بحاجة للفوز يف مباراتني يف غاية ال�سعوبة على التوايل للتاأهل. 
املنتخب افتقد بع�س الالعبني املوؤثرين يف املرحلة االأخرية من الت�سفيات، ولكن وجود 

الفريق بكامل قوته يف امللحق ميكن اأن يحدث الفارق".
ا الأنه مكان ماألوف ملنتخب  اأي�سً لنا  اأن يكون مفيداً  الدوحة ميكن  " اللعب يف  واأ�ساف 

اأ�سرتاليا الذي خا�س عدد من مباريات الت�سفيات هناك".
وعرب جون�سون عن كامل ثقته بقدرة املدرب اأرنولد ، للوفاء بالتزامه وتعهداته واجتياز 

م�سوار الت�سفيات حتى نهايته من خالل حتقيق الفوز على منتخب االإمارات ثم منتخب 
بريو.

املونديال.  اإىل  املنتخب  تاأهل  للم�ساهمة يف  �سنوات  اأرب��ع  ملدة  " مت تعيني جراهام  وق��ال 
منح  يف  ن�ستمر  اأن  ويجب   ، ومرهقا  طويال  الت�سفيات  م�سوار  وك��ان  تعاقداتنا،  نحرتم 

جراهام واملنتخب كل الثقة التي يحتاجون اإليها للتاأهل".
توج  بعدما  املا�سي  االثنني  ي��وم  ح�سمت  االأ���س��رتايل  ال���دوري  لقب  على  املناف�سة  وكانت 
ملبورن �سيتي بلقب الدوري للمو�سم الثاين على التوايل بفوزه على ويلنجتون فونيك�س 
اأن يبداأ املنتخب االأ�سرتايل برنامج  ومن املقرر  والع�سرين.  ال�ساد�سة  املرحلة  يف   1-2
ا�ستعداداته  يختتم  اأن  قبل  املقبلة،  القليلة  االأي��ام  غ�سون  يف  االإم���ارات  ملواجهة  اإع���داده 

مبواجهة منتخب االأردن ودياً مطلع ال�سهر املقبل يف الدوحة.

رئي�س الحتاد الأ�ضرتايل يجدد ثقته يف مدرب املنتخب قبل مواجهة الإمارات

ميونيخ  بايرن  فريق  اأجرها  حمادثات  عن  تقارير  اأث��ارت 
االأملاين مع ال�سنغايل ومهاجم ليفربول االإجنليزي غ�سبا 

عارما بني م�سجعي الريدز.
التي  االأخ��ب��ار  على  الغا�سبون  ليفربول  م�سجعو  رد  فقد 
تفيد باأن �ساديو ماين قد ين�سم اإىل بايرن ميونيخ، حيث 
ي�سعر  ال�سنغايل  املهاجم  بجعل  ليفربول  فريق  يتهمون 
رحل"،  "اإذا  ���س��الح  مبحمد  م��ق��ارن��ة  مهما"  "لي�س  ب��اأن��ه 

ويق�سدون �ساديو ماين، "�سن�سعر بالغ�سب".
لي�س من امل�ستغرب اأن يكون م�سجعو ليفربول غري �سعداء 
لبايرن  �سيفية  ان��ت��ق��االت  ك��ه��دف  م���اين  ���س��ادي��و  ب��ظ��ه��ور 
ميونيخ، بح�سب ما ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ال��ري��ا���س��ي لبايرن  امل��دي��ر  اأن  اأمل��ان��ي��ا  ال��ت��ق��اري��ر يف  وت��زع��م 
يف  ماين  مبمثلي  التقى  حميديت�س  �سالح  ح�سن  ميونيخ 
خطوة  ملناق�سة  املا�سي،  اجلمعة  ي��وم  االإ�سبانية،  مايوركا 

حمتملة.
وت�سببت االأخبار يف �سدمة بني م�سوؤويل 

الريدز وامل�سجعني على حد �سواء، 
اأ�سا�سيا  دورا  م���اين  ل��ع��ب  ح��ي��ث 
حت��ت ق��ي��ادة ي��ورغ��ن ك��ل��وب منذ 

يف  �ساوثهامبتون  م��ن  ال��ت��وق��ي��ع 
عام 2016.

وكتب اأحد امل�سجعني على موقع 
"اإن رحيل  االإث��ن��ني:  ي��وم  تويرت 
ميونيخ  بايرن  اإىل  ماين  �ساديو 

�سيوؤملني ب�سدة".
غادر  "اإذا  ���س��دى  اآخ����ر  وردد 

اإىل  م�����اين  ����س���ادي���و 

بايرن ميونيخ، ف�ساأبكي بالفعل".
وقال ثالث: "ال تفعل هذا بي يا رجل.. �سوف األ�سق نف�سي 
باملدرجات اإذا حاول ماين الذهاب اإىل بايرن ميونيخ. لن 

يحدث".
ال��ع��ام االأخ����ري م��ن عقده  ال�����س��ي��ف، �سيدخل م���اين  وه���ذا 
حول  مهمة  مناق�سات  اأي  جتر  مل  االآن  وحتى  اآنفيلد،  يف 

متديد عقده.
وهو يف هذا يف نف�س موقف النجم امل�سري حممد �سالح، 
لكن ليفربول بذل املزيد من اجلهد لتقدمي �سفقة جديدة 

للم�سري.
ُيزعم اأن هذا قد ي�سجع ماين على ال�سعي وراء حتٍد جديد، 

وانتقد اأن�سار الريدز النادي نتيجة لذلك.
"اإذا  تويرت:  موقع  على  تغريدة  يف  امل�سجعني  اأح��د  وكتب 
يكون  اأن  يجب  �سهور،  منذ  ي��ق��ول  ك��ان  لكنه  م���اين،  غ���ادر 
وكاأن  يت�سرفون  الأن��ه��م  واجل��م��اه��ري  ال��ن��ادي  م��ن  غا�سبا 

عقده لي�س مهما مقارنة بعقد �سالح".
بالغ�سب  �ساأ�سعر  م���اين،  ذه��ب  "اإذا  اآخ���ر:  واأ���س��اف 
اأول���وي���ة مثله مثل  ل��ه  ت��ك��ون  اأن  ال�����س��دي��د.. ي��ج��ب 
اأهم  �سالح". ويعترب ك��ل م��ن م��اين و���س��الح م��ن 
رك���ائ���ز ف���ري���ق ل��ي��ف��رب��ول، وي���ب���دو اأن�����ه م���ن غري 
�سهرا   12 م��ن  اأق��ل  لكالهما  يتبقى  اأن  املعقول 
على عقديهما يف بداية املو�سم املقبل. وكتب اأحد 
العقد  "مفاو�سات  تويرت  موقع  على  املعجبني 
مع ماين و�سالح بحاجة اإىل حل يف اأ�سرع وقت 
م�ستعدا  ل�ست  مم��ك��ن.. 
يغادر  حيث  لواقع 

اأي منهما".

اأنباء رحيل �ضاديو ماين تثري 
غ�ضب م�ضجعي ليفربول
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يقتل ت�ضعينية بقطعة حلوى
 مَي��ُث��ل رج���ل اإط��ف��اء ���س��اب��ق يف ب��اري�����س يبلغ ال��ث��ال��ث��ة وال�����س��ت��ني بني 
اأمام حمكمة يف مدينة تور بو�سط فرن�سا تتوىل  االأربعاء واجلمعة 
مبوجب  منزلها  ميلك  ك��ان  ت�سعينية  ام���راأة  قتل  بتهمة  حماكمته 
"�سالح"  لقتلها  ا�ستخدم  اأنه  وُيعتقد  احلياة،  مدى  االأق�ساط  نظام 
ب  اإيفيت  على  ُعرث  فقد  اختناقها.  م�سبباً  املادلني  حلوى  اإطعامها 
)92 عاماً( يف 13 اأيار-مايو 2019 ميتة يف �سريرها يف دار لرعاية 
امل�سنني كانت تقيم فيها �سمن وحدة خم�س�سة للم�سابني مبر�س 
الزهامير، وكان يف فمها قطعة من حلوى املادلني. وكان املتهم زارها 
قبل ذلك بدقائق، واأح�سر معه علبة حلويات من ماركة م�سهورة. 
واأثار اإقفاله باب الغرفة باملفتاح �سكوك طاقم التمري�س الذي كان 
على  تقليدية  حلوى  عن  عبارة  وامل��ادل��ني  يومها.  ال��دار  يف  حا�سراً 
�سكل �سدفة مطبوخة بالبي�س، وغالًبا ما ُتغم�س يف م�سروب �ساخن. 
اإحدى رواياته. واأدىل  الكاتب الفرن�سي مار�سيل برو�ست يف  خّلدها 
اآالن ج. امل�سجون منذ اأيار-مايو 2019 باإفادته بعد نحو ع�سرة اأيام 
من وفاة اإيفيت، وداأب على اإنكار اجلرمية التي يتهمه بها الق�ساء. 
وكتب يف اأيار-مايو 2021 يف ر�سالة وجهها اإىل �سحيفة "ال نوفيل 
ريبوبليك" املناطقية "ل�ست خائفاً من املثول اأمام حمكمة اجلنايات، 

ولكن من اأن اأموت قبل اأن اأمتكن من اإثبات براءتي".

�ضاب يطعن اأمه حتى املوت
االأول  اأم�����س  ع��م��ره  م��ن  والع�سرين  التا�سعة  يف  لبناين  ���س��اب  اأق���دم 
االثنني على طعن والدته ب�سكني حاد يف رقبتها وراأ�سها داخل منزلها 

يف منطقة ال�سياح قرب بريوت، مما اأدى اإىل وفاتها.
العام  ال���راأي  وال��دت��ه،  �سليم بذبح  اإب��راه��ي��م  ه��ادي  ال�ساب  وه��ز قيام 
اإىل  ���س��ارع��وا  ال��ذي��ن  االجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  ورواد  اللبناين 
ب��امل��خ��درات. وق��ال��ت �سيدة  اإن��ه��ا مرتبطة  التي قيل  اإدان���ة اجل��رمي��ة 
ت�سكن قرب موقع ارتكاب اجلرمية، اإن اجلاين يعاين حالة انف�سام 
يف ال�سخ�سية، م�سيفة اأن والدته كانت قد "عر�سته على رجل دين 
معلومات  ت���رددت  وفيما  تتح�سن".  مل  حالته  لكن  اأ�سبوعني  قبل 
اإىل حالة من  اأو�سله  ال�ساب للمخدرات منذ فرتة مما  عن تعاطي 
كان  نيوز عربية" اإن اجلاين  "�سكاي  ملوقع  قالت م�سادر  الهلو�سة، 
قد تلقى عالجا يف اإحدى م�ست�سفيات املنطقة. و�سرح �ساهد عيان 
م�ساكل  ي��ع��اين  ك��ان  ه���ادي  ال�ساب  اأن  عربية"،  ن��ي��وز  "�سكاي  مل��وق��ع 
نف�سية، ويوؤمن مبعتقدات دينية ُو�سفت ب�"غريبة"، وفق ما ورد يف 
جارات  اإح��دى  واأو�سحت  "في�سبوك".  على  اأ�سدقائه  الأحد  من�سور 
ال�سحية ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، اأن ال�ساب كان يعاين انف�ساما 
بال�سخ�سية، بينما كانت والدته تعتربه يف حالة عالج يف امل�ست�سفى اإال 
اأنه مل يتماثل لل�سفاء، فعر�سته على رجل دين من اأجل ما اعتقدته 

الآخر. وقت  من  �سراخ  نوبات  يعاين  كان  دينيا" الأنه  "عالجا 

مركبة �ضحن تلتحم مبحطة الف�ضاء ال�ضينية
التحمت مركبة �سحن ف�سائية �سينية غري ماأهولة بنجاح بوحدة 
 11 من  ال�ساد�سة  الرحلة  يف  الثالثاء  اأم�س  ف�ساء  ملحطة  تابعة 
بحلول  �سينية  ف�ساء  حمطة  اأول  بناء  ال�ستكمال  مطلوبة  رحلة 
نهاية العام. انطلق �ساروخ لوجن مار�س7- يحمل مركبة الف�ساء 
تيانت�سو4- يف ال�ساعة 1:56 �سباحا بتوقيت بكني )1756 بتوقيت 
اإقليم  يف  الف�سائي  وينت�سانغ  االثنني( من مركز  اأم�س  جرينت�س 
هاينان اجلنوبي. وقالت وكالة الف�ساء املاأهول ال�سينية اإن املركبة 
ملحطة  التابعة  تيانخه  الرئي�سية  بالوحدة  التحمت  تيانت�سو4- 
بتوقيت  بكني )0054  بتوقيت  �سباحا   8:54 ال�ساعة  الف�ساء يف 

جرينت�س(
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تتحدى اإعاقتها وتتعلم التزلج ورفع الأثقال 
االأثقال  ورف��ع  اجلليد  على  التزلج  ممار�سة  يف  جنحت  الأنها  االآلية"  "املراأة  لقب  على  هولندية،  ام���راأة  ح�سلت 
با�ستخدام اأطراف �سناعية. ترتدي اإنيا فان اإغموند، 24 عاًما، من اأرنهيم، هولندا، �ساًقا �سناعية منذ اأن كانت يف 
الثانية من عمرها، لكنها مل تدع اإعاقتها تقف حجر عرثة يف طريق طموحاتها اأبًدا. وقالت اإنيا، اإن كل اإجنازاتها 

حتققت بف�سل دعم عائلتها، وخا�سة والدتها، بيبي زوملان، 57 عاًما، التي تعاملها دائًما مثل اأي �سخ�س اآخر.
وقد اأُطلق على ال�سابة التي ولدت بدون يد وبدون قدم ي�سرى ا�سم "املراأة االإلكرتونية الواقعية" بعد اأن تعلمت 

التزلج على اجلليد ورفع االأثقال با�ستخدام االأطراف ال�سناعية.
�سافرت اإنيا اإىل كوريا اجلنوبية يف عام 2018 حل�سور دورة االألعاب الباراملبية بعد اأن اأ�سبحت متزجلة حمرتفة 

يف �سن 14 عاًما.
وحتب اإنيا الذهاب اإىل �سالة االألعاب الريا�سية على الرغم من االختالفات يف اأطرافها حيث ت�ستخدم ثالثة اأرجل 

�سناعية، واحدة للجري والثانية للم�سي والثالثة للمنا�سبات.
وقد ح�سلت اإنيا موؤخراً على ذراع اآلية، مما جعلها اأكرث مقدرة على ممار�سة االألعاب الريا�سية.

الكثري من  اآلية. كوين ول��دت بهذه الطريقة منحني  ام��راأة  اأك��ون  اأن  " اأح��ب  اإنيا متحدثة عن جتربتها:  وقالت 
الفر�س وجعلني اأكرث ت�سميماً" وتدعي اإنيا اأن حالتها مل متنعها اأبداً من ال�سعور باأنها طبيعية، حيث تعاملت مع 

احلياة متاماً كاأي طفل �سغري اآخر.
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انتهاء عملية فرار جمرم خطري مب�ضاعدة من حار�ضته 
اأعلنت ال�سرطة االأمريكية اأّنها األقت القب�س يف والية اإنديانا على جمرم 
"خطري للغاية" فّر يف 29 اأبريل بف�سل م�ساعدة من حار�سة يف �سجنه التي 
اأوقفت بدورها. وقال ال�سريف ريك �سينغلتون لل�سحافيني اإّن "كاي�سي وايت 
موجود جمّدداً بحالة احتجاز". واأ�ساف اأّن احلار�سة يف ال�سجن فيكي وايت 
التي ت�ستبه ال�سلطات باأّنها �ساعدت ال�سجني على الفرار وتوارت مّذاك عن 

االأنظار اأُوقفت بدورها لكّنها اأ�سيبت بجروح خالل عملية توقيفها.
وباهتمام كبري تابع االأمريكيون عملية الهروب هذه ال �سّيما واأّنها اكت�ست 
اأّنها عالقة حّب جمعت  ُيعتقد  رومان�سياً حل�سولها على خلفية ما  طابعاً 
اأّن ال �سلة قرابة  ا�سم عائلتهما مع  �سوى  بينهما  بني �سخ�سني ال يجمع 
اأن حت�سى،  اأكرث من  امل��راأة  بينهما. والتناق�سات بني وايت الرجل وواي��ت 
فهو جمرم خطري يبلغ من العمر 38 عاماً ويزيد طول قامته على املرتين 

وهي موظفة مثالية تبلغ من العمر 56 عاماً وق�سرية القامة.
وبدا وا�سحاً اأّن عملية الفرار ُدر�ست باأدّق تفا�سيلها، وكان عن�سر املفاجاأة 
فيها تاّماً، اإذ مل يكن ليخطر ببال اأح��د وج��وب احل��ذر من واي��ت التي مل 
ال�سغرية يف  اإدارة �سجن مدينة فلورن�س  باأّي م�ساكل �سمن  يوماً  تت�سّبب 

والية اأالباما الواقعة يف جنوب الواليات املتحدة.
املتحدة، مع  الواليات  املطاردين يف  املطلوبني  اأك��رث  واي��ت من  باتت فيكي 
اأن قائد ال�سرطة يف املنطقة و�سفها باأنها "املوظف النموذجي"، واعتربها 
املدعي العام يف املقاطعة "ال�سخ�س االأكرث اأهاًل للثقة يف ال�سجن"، هي التي 
كانت ت�سرف من قبل �سرطة مقاطعة لودرديل على عمليات نقل ال�سجناء.

حرارة الأر�س قد ترتفع 1.5 درجة خالل الأعوام املقبلة
قالت املنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية اإن ثمة احتماال ن�سبته 50 يف املئة 
الثورة  ف��وق م�ستويات ما قبل  1.5 درج��ة مئوية  االأر����س  الرت��ف��اع ح��رارة 

ال�سناعية، ولو لفرتة وجيزة، بحلول عام 2026.
وال يعني ذلك اأن العامل �سيتجاوز م�ستوى ارتفاع حرارة االأر�س على املدى 
الطويل البالغ 1.5 درجة مئوية والذي و�سعه العلماء كحد اأق�سى لتجنب 

تغري املناخ على نحو ينذر بكارثة.
اإال اأن ارتفاع حرارة االأر�س 1.5 درجة مئوية على مدى عام ميكن اأن ي�سي 

بتجاوز ذلك امل�ستوى على املدى الطويل.
تاال�س  ب��ي��رتي  اجل��وي��ة  ل��الأر���س��اد  العاملية  للمنظمة  ال��ع��ام  االأم���ني  وق���ال 
الذي  االأدن��ى  امل�ستوى  اإىل  موؤقتا  الو�سول  من  ملمو�س  ب�سكل  "نقرتب 
ي�ستهدفه اتفاق باري�س"، يف اإ�سارة اإىل اتفاقات املناخ التي جرى اعتمادها 
1.5 درجة  2015، يتزايد احتمال تخطي م�ستوى  2015. ومنذ عام  عام 
مئوية خالل فرتة ق�سرية. فقد قدر العلماء عام 2020 احتمال الو�سول 
العام  الن�سبة  تلك  يرفعوا  اأن  قبل  امل��ئ��ة،  يف   20 بن�سبة  امل�ستوى  ه��ذا  اإىل 

تل�ضكوب نا�ضا يجري 
الختبارات النهائية 

قال علماء فلك اإن تل�سكوب الف�ساء 
ال���ذي  ويب"  "جيم�س  اجل���دي���د 
االأمريكية  الف�ساء  وكالة  اأطلقته 
االختبارات  مرحلة  دخل  "نا�سا" 
تبداأ  اأن  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث  االأخ�������رية، 
يوليو  يف  العلمية  الر�سد  عمليات 
"جيم�س  التل�سكوب  ك���ان  امل��ق��ب��ل. 
اأحدث  ل��الأر���س  اأر���س��ل  ويب" ق��د 
قمرية-  مل���ج���رة  جت��ري��ب��ي��ة  ����س���ور 
جم���رة ���س��غ��رية جم����اورة تتحرك 
الكمون  �سمن  مغلقة  م���دارات  يف 
اأ�سخم  م�سيفة  مل��ج��رة  اجل���اذب���ي 
واأكرث ملعانا- وكانت النتائج مذهلة 
مت  ال��ت��ي  بال�سور  مقارنتها  ل��دى 
االأ�سعة  بوا�سطة مر�سد  التقاطها 
لنا�سا،  ال�����س��اب��ق  احل����م����راء  حت���ت 
"�سبيتزر" الف�سائي. كل  تل�سكوب 
الثمانية ع�سر  املقاطع  مقطع من 
اجلديد  ال��ت��ل�����س��ك��وب  يف  ال��ع��اك�����س��ة 
التل�سكوب  م���راآة  م��ن مقطع  اأك��رب 
ريك  م��ار���س��ا  ق��ال��ت  "�سبيتزر". 
ورئي�س  اأريزونا  بجامعة  االأ�ستاذة 
ال���ف���ري���ق ال��ع��ل��م��ي امل���������س����وؤول عن 
ويب  جيم�س  ال��ت��ل�����س��ك��وب  ك��ام��ريا 
القريبة من االأ�سعة حتت احلمراء 
لالأ�سعة  م��وج��ي  )ط���ول  ال��ق��ري��ب��ة 
حت���ت احل����م����راء خ�����ارج ن���ط���اق ما 
"لن تدرك  روؤي��ت��ه(:  للب�سر  ميكن 
تقدمها  ال����ت����ي  ال���������س����ورة  ج�������ودة 
وجتد  حقا  ت�ستوعبها  حتى  فعليا 
مذهل..  وع��ي  دون  تنطق  نف�سك 
مت  �سنعرفه."  فيما  ف��ق��ط  ف��ك��روا 
ويب"  "جيم�س  التل�سكوب  اإط��الق 
بلغت  بكلفة  امل��ا���س��ي  دي�����س��م��رب  يف 
اأكرب  ويعد  دوالر،  مليارات  ع�سرة 
اإر�ساله  مت  فلكي  مر�سد  واأق����وى 

اإىل الف�ساء على االإطالق.

مقا�ضاة غوغل بتهمة 
ا�ضتغالل املوقع املهيمن 

غروب"  "مات�س  جمموعة  رف��ع��ت 
و"اأوكي  "تيندر"  خلدمتي  املالكة 
�سد  ق�����س��ائ��ي��ة  دع����وى  كيوبيد"، 
املوقع  ا���س��ت��غ��الل  ب��ت��ه��م��ة  غ���وغ���ل 
الذكية،  الهواتف  �سوق  يف  املهيمن 
اأح����دث ح��ل��ق��ات مت���رد مطوري  يف 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات �����س����د جم���م���وع���ات 

التكنولوجيا.
واأو�سحت "مات�س غروب" يف بيان 
غوغل"،  �سريبة  "اإنهاء  عنونته 
"تهيمن  العمالقة  املجموعة  اأن 
وتتحكم ب�سورة �سبه كاملة ب�سوق 
اأندرويد"،  على  التطبيقات  توزيع 
املعتمد  امل��ح��م��ول  الت�سغيل  ن��ظ��ام 
ع���ل���ى االأك�����رثي�����ة ال�������س���اح���ق���ة من 

الهواتف الذكية يف العامل.
يف  املتخ�س�سة  املجموعة  واأ���س��ارت 
غوغل  اأن  اإىل  امل��واع��دة  تطبيقات 
ح�ساب  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  "ا�ستغلت 
امل�ستخدمني ومطوري التطبيقات 

بطرق خمتلفة".
وتاأخذ "مات�س غروب" على غوغل 
على  املهيمن  موقعها  ا�ستغاللها 
���س��وق االأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة لفر�س 
وال  من�سفة  غري  تعتربها  قواعد 
حال  يف  اإال  منها  التمل�س  ميكنها 

تخلت عن اأكرثية م�ستخدميها.
�سكوى  ت��ق��دمي  املجموعة  وق���ررت 
على  ح������دي������ث  ت����غ����ي����ري  ب���������س����ب����ب 
ق��واع��د غ��وغ��ل: فقد ك��ان��ت بع�س 
التطبيقات تتيح اعتماد نظام دفع 
بديل عن ذلك امل�ستخدم يف متجر 
على  للتطبيقات  �ستور"  "بالي 

اأندرويد.

اإلي�ضا حتتفل بنجاح
»من اأول دقيقة«

على  ���س��وراً  اللبنانية  اإلي�سا   ال��ف��ن��ان��ة  ن�����س��رت 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن احتفالها  و���س��ائ��ل 
دقيقة "  اأول  " من  اأغ��ن��ي��ة  ب��ن��ج��اح  فريقها  م��ع 
وهي الديو الذي جمعها بالفنان املغربي  �سعد 
عملها  بفريق  حماطة  اإلي�سا  وظ��ه��رت  ملجرد . 
مزين  الكيك  م��ن  ق��ال��ب  اأم���ام  يحتفلون  وه��م 
حا�سراً  يكن  مل  ال��ذي  ملجرد  مع  اإلي�سا  ب�سور 

يف االحتفال.
وتخطت اأغنية "من اأول دقيقة" ال�20 مليون 

م�ساهدة بعد اأيام من طرحها على يوتيوب.
"توقفت عن  اإلي�سا على ال�سور قائلة:  وعّلقت 
عد االأرقام، لكني بالتاأكيد اأ�ستمر يف االحتفال 
بها". االأغنية من كلمات اأمري طعيمة، واأحلان 
اإبراهيم،  اأحمد  رامي جمال، وتوزيع مو�سيقي 
وم��ك�����س وم��ا���س��رت اإي��ل��ي ب��رب��ر، واإخ������راج كرمي 

بني�س.

يحولن 200 دولر اإىل ثروة يف يوم واحد 
جنح الزوجان االأ�سرتاليان املجدان جوان ونيك كاتلدي، 
يف حتقيق حلم عمرهما بعدما متكنا من ربح ثروة تبلغ 

مئات االآالف من الدوالرات خالل يوم واحد فقط.
يدير الزوجان متجراً الإ�سالح االأحذية ويعي�سان يف �سقة 
ظهرية  ويف  �سيدين.  مدينة  يف  باملتجر  ملحقة  �سغرية 
اأح���د اأي���ام االأح���د، جن��ح ال��زوج��ان يف حت��وي��ل مبلغ 200 
اأ���س��رتايل، بعدما  األ��ف دوالر   690 دوالر اإىل ث��روة بلغت 

راهنا على �سباق خيول اأقيم يف اأ�سرتاليا الغربية.
�سراء  رب��ح��اه، يف  ال��ذي  املبلغ  ا�ستثمار  ال��زوج��ان  وي��ن��وي 
�سيق  امل�ستاأجر  منزلهما  الأن  نظراً  وا�سع،  جديد  منزل 
جداً. وقالت جوان، اإنها وزوجها فوجئا بفوزهما برهان 
باأنهما ح�سال على مبلغ يخولهما  ال�سباق، ومل ي�سدقا 
اخلا�س  االأح��ذي��ة  متجر  وتطوير  ج��دي��د  م��ن��زل  ل�سراء 
ب��ه��م��ا. م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال����زوج ن��ي��ك ك���ال���دي، اإن هنالك 
بع�س التعقيدات يف حت�سيل املبلغ ولكنه ي�سعر بال�سعادة 
الغامرة الأنه �سيحظى بفر�سة لتحقيق جزء من اأحالمه 
ال�ستة،  والأطفاله  ولزوجته  له  يت�سع  منزل  امتالك  يف 

اإ�سافة اإىل تو�سيع متجر االأحذية.
وي�سعى الزوجان االآن لتح�سيل املبلغ باأ�سرع وقت ممكن، 

قبل اأن يبدءا بالبحث عن منزل جديد.
وكان الزوجان جوان ونيك، ي�ساركان يف رهانات ال�سباق 
باأنهما  اعتقدا  وط��امل��ا  ع��ام��اً،   45 م��ن  الأك���رث  با�ستمرار 
�سيفوزان يف نهاية املطاف وهذا ما حدث معهما بالفعل، 

وفق ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ا�ضرتت متثال بثمن بخ�س.. ثم اكت�ضفت املفاجاأة املذهلة
ا�سرتت امراأة متثاال لراأ�س اإن�سان بثمن بخ�س ال يتجاوز 
اأ�سبحت  اأن��ه��ا  اكت�سفت الح��ق��ا  ث��م  ال�����دوالرات،  ع�����س��رات 

متتلك قطعة اأثرية ثمينة من الع�سر الروماين.
وح�سلت لورا يونغ، وهي تاجرة اأمريكية لقطع الديكور 
معر�س  من  دوالرا،   35 ب�سعر  املنحوتة  على  القدمية، 
مل  لكنها  تك�سا�س،  لوالية  التابعة  اأو�سن  مبدينة  حتف 

تكن تعلم اأن تاريخها يعود اإىل نحو األفي عام.
االأبي�س  ال��رخ��ام  م��ن  املنحوت  التمثال  اإن  ل���ورا،  وت��ق��ول 
الذي يزن 23 كيلوغراما، كان على االأر�س حتت طاولة 
وا�سح. ويف  ب�سكل  يبدو قدميا  كان  اأن��ه  عر�س، م�سيفة 
وقت الحق، اكت�سفت لورا عرب البحث اأنها ا�سرتت قطعة 
ال�سيا�سي  الروماين، جت�سد  من ع�سر جوليو كالوديان 

والقائد الع�سكري نريو كالوديو�س درو�سو�س.
التمثال  ���س��ور  ع��ر���س��ت  ع��ن��دم��ا  اكت�سافها  م��ن  وت���اأك���دت 
بلندن،  م����زادات  دار  يف  لها  اأ���س��دق��اء  على  وم��وا���س��ف��ات��ه 
دمه بالفعل. وتبني الحقا اأن متثال  الذين اأكدوا على قيِ
الراأ�س مدرج �سمن �سجل ي�سل عمره اإىل مئة عام، �سدر 
عن متحف الفن االأملاين. ويرجح اخلرباء اأن يكون اأحد 
الذي  هو  الثانية،  العاملية  احل��رب  يف  امل�ساركني  اجلنود 

جلب متثال الراأ�س من اأملانيا اإىل الواليات املتحدة.
ب�سان  ال��ف��ن  م��ت��ح��ف  ال��ت��م��ث��ال يف  ي��ع��ر���س  اأن  وي��رت��ق��ب 

اأنطونيو ل�سنة واحدة، قبل اإعادته اإىل اأملانيا.
ب�"�سيء من احل�سرة"  ب�سعورها  االأمريكية  املراأة  واأقرت 
اأن  اأي�سا  اأك��دت  لكنها  حوزتها،  يف  يظل  لن  التمثال  الأن 

الطبيعي اأن تعود املنحوتة اإىل مكانها االأ�سلي.

اخرتاق  علمي حلماية الر�ضع من املوت املفاجئ
ك��ّر���س��ت اخل��ب��رية االأ���س��رتال��ي��ة ال��دك��ت��ورة كارمل 
متالزمة  يف  للبحث  املهنية  حياتها  هارينجتون 
داميان  ابنها  وف���اة  بعد  امل��ف��اج��ئ  الر�سيع  م��وت 
يف  احلالة  ه��ذه  ب�سبب  عامني  العمر  من  البالغ 
البحث  حقق  ع��اًم��ا،   29 بعد  واالآن   .1991 ع��ام 
عاملًيا  اإجن��اًزا  هارينجتون  الدكتورة  قادته  ال��ذي 

ميكن اأن يوؤدي اإىل الوقاية من املر�س.
وي�ستميد  يف  االأطفال  م�ست�سفى  مع  باال�سرتاك 
يف نيو �ساوث ويلز، حددت الدكتورة هارينجتون 
وفريق من الباحثني اأول عالمة كيميائية حيوية 
موت  م��ت��الزم��ة  جت���اه  ال��ط��ف��ل  �سعف  اإىل  ت�سري 

الر�سع املفاجئ اأثناء وجوده على قيد احلياة.
وجدت الدرا�سة التي ن�سرتها جملة "ذا الن�سيت 
 )BChE( اإي بيوميدي�سن" اأن م�ستويات اإنزمي
يف  اليقظة  م�����س��ار  يف  رئي�سًيا  دوًرا  يلعب  ال���ذي 
االأطفال  عند  ملحوظ  ب�سكل  اأقل  كانت  الدماغ، 
الذين ماتوا ب�سبب مر�س متالزمة موت الر�سيع 

املفاجئ مقارنًة بوفيات الر�سع االأخرى.
م�سار  يف  رئ��ي�����س��ًي��ا  دوًرا   BChE اأن�����زمي  ي��ل��ع��ب 
اال���س��ت��ي��ق��اظ يف ال���دم���اغ وي��ع��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ون اأن 
اليقظة،  اإىل عجز يف  االأرج��ح  ي�سري على  نق�سه 
اأو  مما يقلل من قدرة الر�سيع على اال�ستيقاظ 
الباحثون  ويعتقد  اخلارجية.  للبيئة  اال�ستجابة 
اأن النتائج التي تو�سلوا اإليها لديها القدرة على 
اإمكانية التدخل  تغيري قواعد اللعبة، مما يفتح 
اإجابات  ا  اأي�سً هذا  و�سيوفر  املر�س.  للوقاية من 
متالزمة  ب�سبب  اأطفالهم  فقدوا  الذين  لالآباء 

موت الر�سيع املفاجئ.
م�ست�سفى  ل�سبكة  هارينجتون  الدكتورة  وتقول 
قوية  اآل��ي��ة  االأط��ف��ال  "لدى  ل��الأط��ف��ال:  �سيدين 
عادة،  �سعداء،  يكونون  ال  عندما  الإعالمنا  ج��ًدا 
اإذا واجه الطفل موقًفا يهدد حياته، مثل �سعوبة 
ويبداأ  ي�ستيقظ  ف�����س��وف  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  التنف�س 

بال�سراخ".

ممثلة بوليوود مانو�سي ت�سيلر تقف للتقاط �سور خلل اإطلق املقطع الدعائي لفيلمها القادم بريثفرياج يف مومباي - ا ف ب

ديانا حداد ب�ضور 
من الفلبني

لها،  مميزة  �سور  جمموعة  اجلمهور  حداد   اللبنانية  ديانا  الفنانة  �ساركت 
وثقت من خاللها زيارتها للفلبني لال�ستمتاع بعطلتها ال�سيفية، وذلك عرب 
التوا�سل  موقع  على  اخلا�س  ح�سابها  عرب  الق�سرية"  "الق�س�س  خا�سية 

االجتماعي.
اأك��رث من  من  ف�ستاناً  ترتدي  وه��ي  البحر  �ساطئ  ح��داد على  ديانا  وظهرت 
لون، طوياًل ووا�سعاً ومن دون اأكمام، وظهر لون اإ�سمرار البحر وا�سح عليها، 
ب�سبب اأ�سعة ال�سم�س. اأما من الناحية اجلمالية، فرفعت ديانا حداد �سعرها 
عن وجهها، ومل ت�سع ماكياج على وجهها اأبداً، ما جعل املتابعني يتفاعلون 

مع طبيعيتها وعفويتها.


