
   

»�أبوظبي للتنمية« ي�شارك يف تد�شني 5 كليات جامعية 
حكومية مولها يف �لأردن بقيمة 80.3 مليون درهم

•• اأبوظبي- وام:

�شارك �شندوق �أبوظبي للتنمية يف تد�شني خم�س كليات جامعّية حكومية 
مّولها �ل�شندوق يف �لأردن، بتكلفة بلغت حو�يل 80.3 مليون درهم.

وي���اأت���ي مت��وي��ل ه���ذه �مل�����ش��اري��ع �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �شمن ب��رن��ام��ج تطوير 
�جلامعات �حلكومية �لأردنية و�لذي ي�شمل �إن�شاء 27 م�شروعاً يف قطاع 
466 مليون درهم للم�شاهمة يف دعم  �لتعليم، تبلغ قيمتها �لجمالية 

وتطوير قطاع �لتعليم يف �لبالد.
قطاعات  يف  �لأردن  يف  �لتنموية  �مل�شاريع  من  �لعديد  �ل�شندوق  وم��ّول 
��شر�تيجية، مثل �لطاقة، و�لنقل، و�ملياه و�لزر�عة، و�ل�شحة و�لتعليم 
2012 لالأردن،  �إط��ار �ملنحة �لتي خ�ش�شتها دول��ة �لإم��ار�ت يف عام  يف 
برنامج  �شمن  دولر  مليار   1.25 يعادل  ما  دره��م،  مليار   4.6 بقيمة 
جهود  م�شاندة  يف  �مل�شاريع  �شاهمت  حيث  للتنمية،  �خلليجي  �ل�شندوق 
�حلكومة �لأردنية و�لهادفة �إىل حتقيق �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 

�مل�شتد�مة يف �لبالد.         )�لتفا�شيل �س4(

�لإمار�ت حتدد 15 و�شيلة جلمع �لتربعات 
حمليا .. و�شو�بط على �لتحويل �خلارجي

•• اأبوظبي-وام:
ح��ددت �لإم����ار�ت ع��ر �ل��ق��ان��ون �لحت���ادي رق��م 3 ل�شنة 2021 يف 
�شاأن تنظيم �لترعات 15 و�شيلة جلمع �لترعات بالن�شبة للجهات 

�ملرخ�س �أو �مل�شرح لها بجمع �لترعات يف �لدولة.
�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لإع�����الن يف و���ش��ائ��ل �لإع�����الم �ملختلفة،  و����ش��ت��م��ل��ت 
و�لت�شالت �لهاتفية، و�ملخاطبات و�لر�شائل ب�شاأن طلب �لترعات، 

و�ل�شناديق �أو �لكوبونات مدفوعة �لقيمة.     )�لتفا�شيل �س3(

جنود ي�شاركون يف مناورة ع�شكرية للناتو ت�شمى �ل�شتجابة �لباردة 2022 يف �لرنويج. )رويرز(

�لدبيبة وبا�شاغا.. �إد�رتان متو�زيتان يف �شرق وغرب ليبيا !

�شاروخ طويل �ملدى من نوع كالير �شعر �لوحدة حو�يل 1.5 مليون دولر

حممد بن ر��شد: �لتو�زن بني �جلن�شني 
�أولوية يف ��شرت�تيجية �خلم�شني عاما �لقادمة

•• دبي -وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
�ل��ت��و�زن بني  �أن  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل،  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�جل��ن�����ش��ني �أول���وي���ة يف ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �خل��م�����ش��ني ع��ام��اً �ل��ق��ادم��ة لدولة 
يكون  حتى  متطورة  و�شيا�شات  بت�شريعات  دعمه  و�شيتو��شل  �لإم��ار�ت، 
يف  ثقته  عن  �شموه  معرباً  �لعامل،  م�شتوى  على  فيه  �لريادة  لالإمار�ت 
كفاءة و�إمكانيات فريق عمل �لتو�زن بني �جلن�شني على م�شتوى �لدولة 

وقدرته على �لتعامل مع هذ� �لتحدي �جلديد.  )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد و�ل�شي�شي و نفتايل بينيت خالل �جتماعهم يف �شرم �ل�شيخ     )و�م(

بحثوا تعزيز العالقات وعددا من الق�سايا وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

حممد بن ز�يد يح�شر �جتماعا ثالثيا جمع �ل�شي�شي وبينيت 
•• �رشم ال�شيخ-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س �جتماعاً ثالثياً مع 
فخامة عبد �لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة 

ومعايل نفتايل بينيت رئي�س وزر�ء �إ�شر�ئيل.

وتناول �لجتماع تعزيز �لعالقات بني �لدول و�أهمية �لتعاون و�لتن�شيق 
و�أمن  �ملنطقة،  يف  و�ل�شتقر�ر  �لتنمية  طموحات  يلبي  مبا  و�لت�شاور 

�لطاقة و��شتقر�ر �لأ�شو�ق �لعاملية.
بينيت  نفتايل  وم��ع��ايل  �مل�شري  �لرئي�س  وفخامة  �شموه  ت��ب��ادل  كما 
وجهات �لنظر ب�شاأن عدد من �لق�شايا و�مل�شتجد�ت �لإقليمية و�لدولية 

حمل �لهتمام �مل�شرك.

زيلين�سكي يوؤكد ا�ستعداده التخلي عن الن�سمام للحلف الأطل�سي وبحث ملفي القرم ودونبا�س

رو�شيا حتذر �لناتو من �أي تهور وتوؤكد �أنه ل ر�بح باأي حرب نووية
•• عوا�شم-وكاالت:

يف ر���ش��ال��ة ط��م��اأن��ة ل��ل��غ��رب، بعد 
�حتمال  م���ن  خم����اوف  ���ش��رت  �أن 
حتى  �أو  نووية  �أ�شلحة  ��شتعمال 
�ندلع حرب نووية، �أكدت مو�شكو 
�أنها تتبنى نهجاً م�شوؤول يف مثل 

تلك �مل�شائل �حل�شا�شة.
�خلارجية  وزي������ر  ن���ائ���ب  ور�أى 
�أنه  ري��اب��ك��وف،  �شريغي  �ل��رو���ش��ي 
ر�بحون  �أن يكون هناك  ل ميكن 
ن��ووي��ة، م�شدد� على  �أي ح��رب  يف 
����ش���رورة ع���دم خ��و���س م��ث��ل هذه 

�حلرب �أبد�.
ت�شريحات  يف  �أ�������ش������اف  ك����م����ا 
ب��ح�����ش��ب م���ا نقلت  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
لالأنباء  �ل��رو���ش��ي��ة  ت��ا���س  وك���ال���ة 
م�شوؤول  نهجا  تتبنى  ب���الده  �أن 
بالأ�شلحة  �ملتعلقة  �مل�شائل  جت��اه 
على  �لأم���ور  ت�شعد  ول  �لنووية 

�لإطالق
�لرئي�س  �إب���د�ء  من  �لرغم  وعلى 
�لأوكر�ين فولودميري زيلين�شكي 
��شتعد�ده لتقدمي بع�س �لتنازلت 
�أو �لت�شويات خالل �ملحادثات مع 
م�شتعدة  بالده  �أن  وقال  �لرو�س، 
ل���الل���ت���ز�م ب��ع��دم �لن�����ش��م��ام �ىل 
�لناتو وكذلك بحث ملفي �لقرم 

�لأول، لفتت مو�شكو �إىل خطورة 
�أي خطو�ت ت�شعيدية.

�خلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  و�أع����ل����ن 
ريابكوف،  ���ش��ريغ��ي  �ل���رو����ش���ي، 
�شمال  ح���ل���ف  حت������ّذر  ب������الده  �أن 
�أي خ���ط���و�ت قد  �لأط��ل�����ش��ي م���ن 
�لت�شعيد  م��ن  م��زي��د  �إىل  ت����وؤدي 
�أي  �أن  �أ���ش��اف  �ل��ع��الق��ات. كما  يف 
�لناتو،  م��ن  متهورة"  "خطو�ت 
م��زي��د من  �إىل  ت����وؤدي  �أن  مي��ك��ن 
�خلطوة  �أن  م��ع��ت��ر�ً  �لت�شعيد، 
تاأتي  �حل���ل���ف  م����ن  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة 

بوقف دعم كييف �أوًل.
ك���ذل���ك �أو�����ش����ح ع����دم وج�����ود �أي 
عالقات حاليا بني رو�شيا و�لناتو، 
تلك  م�����ش��ت��ق��ب��ل  �أن  �إىل  لف����ت����اً 
خطو�ت  ع��ل��ى  يعتمد  �ل��ع��الق��ات 

�حللف �لقادمة.
�مل�����ش��وؤول �لرو�شي بعد  �أت��ى ك��الم 
�لأول  �أم�س  �لكرملني  تاأكيد من 
�لثنني، �أن مو�شكو �شتتعامل مع 
�لناتو للتدخل  �أي قر�ر من دول 

يف �أوكر�نيا، كتطور �شلبي جد�
�لرو�شية  �ل��رئ��ا���ش��ة  �أك�����دت  ك��م��ا 
����ش���رورة ت�����ش��دي��د �ل�����ش��غ��ط على 
قابلية  �أك���ر  ت�شبح  حتى  كييف 
للتفاو�س، بهدف جعل �ملحادثات 

�أكر بناءة، وفق �لبيان.

�إجر�ء  لذلك  ودونبا�س م�شرطاً 
��شتفتاء �شعبي، ولقاء مبا�شر� مع 
نظريه �لرو�شي فالدميري بوتني، 
�ملحادثات  �أن  �ل��ك��رم��ل��ني  �أع���ل���ن 
لالأعمال  حد  و�شع  �إىل  �لهادفة 
�لع�شكرية لي�شت جوهرية ب�شكل 

كاٍف.
�لكرملني  با�شم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
لل�شحافيني،  بي�شكوف  دمي��ري 

نقلت  ما  بح�شب  �لثالثاء،  �م�س 
ما  ه��ن��اك عملية  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
نرى  �أن  ن���ري���د  ل��ك��ن��ن��ا  جت������ري، 
مفاو�شات �أكر ن�شاطا، وجوهرية 

بدرجة �أكر"، وفق تعبريه.
�أبطاأ  �مل��ح��ادث��ات  �أن  �أ���ش��اف  ك��م��ا 
ن����ود، م�شيفا  و�أق����ل م��غ��زى مم��ا 
م�شودة  كييف  �شلمت  ب���الده  �أن 
لبع�س �لوثائق، لكن �لأوكر�نيني 

��شتجابو� لبع�شها فقط.
ل  ب�����الده  �أن  �أو����ش���ح  ذل�����ك،  �إىل 
تنوي ن�شر ملخ�س �ملباحثات مع 
�جل��ان��ب �لأوك������ر�ين، م��ع��ت��ر� �أن 
�أن ت�شر  م��ن ���ش��اأن تلك �خل��ط��وة 

بعملية �لتفاو�س.
�لعملية  �����ش���ت���م���ر�ر  وق����ع  وع���ل���ى 
�لع�شكرية �لرو�شية على �لأر��شي 
�شهرها  تطوي  �لتي  �لأوكر�نية، 

حكومة با�شاغا تبا�شر عملها يف �شبها.. و�لدبيبة بطر�بل�س

�ملالكي يرد على �ل�شدر بالتم�شك 
�ل��ع��ر�ق ح��ك��وم��ة  يف  بالثلث 

•• بغداد-وكاالت:

�ل�شدري  �لتيار  بعدما دعا زعيم 
�ل�������ش���در،  �ل�����ع�����ر�ق م���ق���ت���دى  يف 
�لرملان  يف  �مل�����ش��ت��ق��ل��ني  �ل���ن���و�ب 
�لعر�قي �إىل م�شاندته يف ت�شكيل 
م�شدد�ً  وطنية،  �أغلبية  حكومة 
ع��ل��ى ����ش���رورة �خل����روج م��ن عنق 
�لأغلبية،  ف�����ش��اء  �إىل  �ل��ت��و�ف��ق 
�جلل�شات،  ع��ق��د  ت��ع��ط��ي��ل  وع����دم 
�ئتالف  رئي�س  �مل��ال��ك��ي  ن���وري  رد 
دولة �لقانون، متم�شكا مع فريقه 
)�ملو�يل لطهر�ن( بالثلث �ملعطل، 
�حلكومات  عليه  درج���ت  م��ا  على 
�ل�شابقة يف لبنان، �لتي جعلت يف 
يد حزب �هلل وحلفائه ثلث وزر�ء 
�حل���ك���وم���ة، م���ن �أج�����ل وق����ف �أي 
�أغلبية  لت�شويت  يحتاج  م�شروع 

�لوزر�ء دون مو�فقتهم.
�أعلن  ت��وي��ر،  ع��ر  تغريدة  ففي 
�لقانون  دول��ة  �ئتالف  �أن  �ملالكي 
ل�شمان  �حل����ل����ف����اء  م�����ع  ي���ع���م���ل 
�لعملية  ب�������ش���الم���ة  و����ش���ف���ه  م����ا 
�لفو�شى،  وم���ن���ع  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
ت�شكيل  م��ن��ع  �ل��ه��دف  �أن  م���وؤك���د�ً 
حكومة عر�قية �شعيفة تقّلل من 

هيبة �لدولة.

�ل�شعودية: على �ملجتمع �لدويل 
�لتحرك �شد ت�شليح �إير�ن للحوثيني

•• الريا�ض-وكاالت:

�شدد جمل�س �لوزر�ء �ل�شعودي يف جل�شته �أم�س �لثالثاء، على �أهمية �أن يعي 
بال�شو�ريخ  �حلوثيني  تزويد  يف  �إي���ر�ن  ��شتمر�ر  خطورة  �ل��دويل  �ملجتمع 
على  �ملحافظة  يف  مب�شوؤوليته  ي�شطلع  و�أن  �مل�شرية،  و�لطائر�ت  �لبال�شتية 

�إمد�د�ت �لطاقة.
كما حث �ملجل�س �لعامل على �لوقوف بحزم �شد ميلي�شيات �حلوثي وردعها 
عن هجماتها �لتي ت�شكل تهديد� مبا�شر� لأمن �لإمد�د�ت يف هذه �لظروف 

بالغة �حل�شا�شية �لتي ت�شهدها �أ�شو�ق �لطاقة �لعاملية.
�إىل ذلك، �أكد �أن �ململكة لن تتحمل م�شوؤولية �أي نق�س يف �إمد�د�ت �لبرول 
لالأ�شو�ق �لعاملية يف ظل �لهجمات �حلوثية على مو�قع �إنتاج �لبرول و�لغاز 
وم�شتقاتهما كذلك، تطرق �إىل �أهمية �لدور �جلوهري لتفاق )�أوبك+( يف 

��شتقر�ر �أ�شو�ق �لنفط.
�لأم��ري في�شل بن فرحان، ج��دد يف وقت  �ل�شعودية،  وزي��ر �خلارجية  وك��ان 
�أجل  من  �مليلي�شيات  على  �ل�شغط  �شرورة  على  �لتاأكيد  �أي�شا  �أم�س  �شابق 
وقف تهديد�تها للمالحة �لدولية، معتر� �أن ت�شعيد �حلوثيني يهدد �أمن 

و��شتقر�ر �ملنطقة جمعاء.
تتحمل  لن  �ململكة  �أن  �لأول  �أم�س  وز�رة �خلارجية  �أعلنت  بعدما  ذلك،  �أتى 
م�شوؤولية �أي نق�س يف �إمد�د�ت �لبرول لالأ�شو�ق �لعاملية يف ظل �لهجمات 

�لتي تتعر�س لها من�شاآتها �لنفطية من قبل �مليلي�شيات �لإرهابية.
�نتهاكاتها  �شعدت  كانت  ط��ه��ر�ن،  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �مليلي�شيات  �أن  �إىل  ي�شار 
خالل �ليومني �ملا�شيني، �إذ �شّنت هجمات متعددة بطائر�ت م�شرّية حاولت 
منتجات  ت��وزي��ع  حمطة  بينها  م��ن  و�ق��ت�����ش��ادي��ة،  مدنية  �أع��ي��ان  ����ش��ت��ه��د�ف 
وم�شفاة  �لطبيعي  للغاز  ومعمل  �ل�شبت،  م�شاء  �ململكة  جنوب  يف  برولية 
نفط يف ينبع غربا فجر �لأح��د، وحمطة توزيع �ملنتجات �لبرولية �لتابع 

ل�شركة �أر�مكو يف جدة م�شاء �لأحد.

•• طرابل�ض-وكاالت:

�ملكلفة  �ل�شتقر�ر  حكومة  ت�شلمت 
با�شاغا،  فتحي  بقيادة  �لرملان  من 
رئا�شة  دي��و�ن  مقر  �لثالثاء،  �أم�س 
�لوزر�ء مبدينة �شبها جنوب �لبالد، 
متهيد� ملبا�شرة عملها، فيما تو��شل 
عملها  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل��وح��دة  حكومة 

من �لعا�شمة طر�بل�س.
وو�شل وفد من �حلكومة �جلديدة 
�ل��ق��ط��ر�ين، �لنائب  ي��ر�أ���ش��ه ع��ل��ي 
فتحي  �حل���ك���وم���ة  ل��رئ��ي�����س  �لأول 
لت�شلم  �شبها،  مدينة  �إىل  با�شاغا، 

مقر ديو�ن �حلكومة باملدينة .
حكومة  ت�����ش��ل��م��ت  �أ����ش���ب���وع،  وق���ب���ل 
�حل���ك���وم���ة مبدينة  م��ق��ر  ب��ا���ش��اغ��ا 
بينما تعرت  �لبالد،  �شرق  بنغازي 
لدخول  وحم����اولت����ه����ا  ج���ه���وده���ا 
�ملقر�ت  وت�شلم  �لعا�شمة طر�بل�س، 
ظل  يف  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة،  �حل���ك���وم���ي���ة 
��شتمر�ر �لنز�ع بينها وبني حكومة 

�لدبيبة.
وكّلف �لرملان �ل�شهر �ملا�شي، فتحي 
جديدة،  حكومة  بت�شكيل  با�شاغا 
ل��ك��ن رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �حل����ايل عبد 
�شرعية  يف  طعن  �لدبيبة،  �حلميد 

�إير�ن تخّزن �أ�شلحة حتت �لأر�س 
يف �شوريا خوفا من �شربة مفاجئة

•• عوا�شم-وكاالت:

يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �مليلي�شيات  ت���ز�ل  ل 
�شوريا متاأهبة خ�شية من ��شتهد�ف 

�إ�شر�ئيلي ياأتيها على حني غّرة.
فقد بد�أت �لف�شائل بنقل عدد كبري 
من م�شتودعات �لأ�شلحة و�لذخائر 
�لدويل  دم�شق  مطار  حميط  م��ن 
�أطر�ف  على  حم�شنة  م��و�ق��ع  �إىل 
�لغوطة �ل�شرقية ومناطق بجنوب 
�أف���اد به  مل��ا  �لعا�شمة، وذل���ك وف��ق��ا 

�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان.
نقل  عمليات  �أن  �مل��ر���ش��د  و�أ���ش��اف 
�أت������ت بعد  �لأ����ش���ل���ح���ة و�ل����ذخ����ائ����ر 
�لأخري  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل���ش��ت��ه��د�ف 
مل��ح��ي��ط �مل���ط���ار ي����وم �ل�����ش��اب��ع من 
�أنها  مو�شحاً  �جل��اري،  �آذ�ر  مار�س 
حتت  حم�شنة  م��و�ق��ع  �إىل  ُن��ق��ل��ت 
�شمن  تخزينها  مت  حيث  �لأر����س، 
�أقبية �أبنية ��شتولت عليها �مليلي�شيا 
م���ق���ر�ت  �إىل  وح���ول���ت���ه���ا  ����ش���اب���ق���ا 

ع�شكرية.

بحر �ل�شني �جلنوبي يتحول لبوؤرة 
�شاخنة.. وبكني ترد على و��شنطن

•• بكني-وكاالت:

�أعلنت �ل�شني، �أم�س �لثالثاء، �أنها متتلك �حلق يف تطوير جزر ببحر �ل�شني 
�جلنوبي بال�شكل �لذي تر�ه منا�شبا، وذلك يف �أعقاب �تهامات �أمريكية باأنها 
�ملتنازع  �ملائي  �ملمر  �لأق��ل �شمن عدة جزر �شيدتها يف  3 جزر على  ع�شكرت 

عليه، ما �شكل �نتهاكا للتز�م �شابق.
موؤمتر  يف  ب��ني،  وي��ن  و�ن��غ  �ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
حق  �أر��شيها  على  ���ش��روري��ة  دفاعية  ملن�شاآت  �ل�شني  ن�شر  ي��وم��ي:  �شحفي 
لكل دولة ذ�ت �شيادة، ويتما�شى ذلك مع �لقانون �لدويل، وهو �أمر ل يقبل 
�ل�شك. و�أ�شاف �أن �لأن�شطة �لع�شكرية �لأمريكية يف �ملنطقة تهدف �إىل �إثارة 

�ل�شطر�بات و�ل�شتفز�ز�ت.
وقال: هذ� �لأمر يهدد ب�شكل خطري �شيادة و�أمن �لبلد�ن �ل�شاحلية، ويقو�س 

�لنظام و�شالمة �ملالحة يف بحر �ل�شني �جلنوبي.
ك��ان �لأدم�����ري�ل ج��ون �شي �أك��وي��ل��ي��ن��و، ق��ائ��د �ل��ق��و�ت �لأم��ريك��ي��ة يف منطقة 
�أنظمة  �أر�شلت  �ل�شني  �إن  �ملا�شي  �لأح��د  ق��ال  و�ل��ه��ادئ،  �لهندي  �ملحيطني 
�شو�ريخ م�شادة لل�شفن و�لطائر�ت ومعد�ت ت�شوي�س ومقاتالت �إىل �جلزر، 

ما يعد خطوة �شديدة �لعدو�نية تهدد جميع �لدول �ملجاورة.
وذكر �أكويلينو �أن هذه �لأعمال �لعد�ئية تتناق�س ب�شكل �شارخ مع تاأكيد�ت 
�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ �ل�����ش��اب��ق��ة ب����اأن ب��ك��ني ل���ن حت���ول �جلزر 
هذه  �إن  وق���ال  ع�شكرية.  ق��و�ع��د  �إىل  عليها  �مل��ت��ن��ازع  �مل��ي��اه  يف  �ل�شطناعية 

�جلهود جزء من ��شتعر��س �ل�شني لقوتها �لع�شكرية.

�لتخلي عن  ورف�س  هذه �حلكومة 
من�شبه وت�شليم �ل�شلطة، كما تعهد 
�نتخابات  �إج���ر�ء  حني  �إىل  بالبقاء 

بالبالد.
هذ� �لنز�ع بني �لقادة �لليبيني على 
�إىل  يقود  ب��د�أ  �لتنفيذية،  �ل�شلطة 
ت�شكّل �إد�رتني مو�زيتني متناف�شتني 
يف ليبيا يف �ل�شرق و�لغرب، وهوما 
م����ن ح����ّدة  ي���ع���م���ق  �أن  ����ش���اأن���ه  م����ن 
يف  و�ملوؤ�ش�شاتي  �ل�شيا�شي  �لنق�شام 
�لتي  �ل�شالم  عملية  ويبّدد  �لبالد، 
تقودها �لأمم �ملتحدة منذ عامني، 

قد تواجه �سعوبات يف ت�سديدها:
�إىل �أي مدى �شتتمكن رو�شيا من دفع فاتورة حربها؟

•• الفجر -ماتيو كاربا�ض –ترجمة خرية ال�شيباين

تتقدم  ل  �أ�شبقية.  �و  �أف�شلّية  �أي  تقدم  ل  وحدها  �لأرق���ام  �حل��رب،  يف 
بالعتماد على �لقوة �لع�شكرية ح�شرًيا ... عند غزو �أوكر�نيا، رمبا كان 
ينبغي على فالدميري بوتني �تباع ن�شيحة �شن ت�شو، �جلرن�ل �ل�شيني 
عمله  بف�شل  �ل��ذي ظل خالد�  �مليالد،  قبل  �ل�شاد�س  �لقرن  �ل�شهري يف 

�ل�شهري يف �ل�شر�تيجية �لع�شكرية فن �حلرب. )�لتفا�شيل �س12(

وخلق  �لبالد  توحيد  �إىل  تهدف  و 
�شلطة منتخبة ود�ئمة.

�ملتحدة،  �لأمم  ب����د�أت  �لأث���ن���اء،  يف 
�ل����ث����الث����اء، ح������و�ر ���ش��ي��ا���ش��ي��ا، حلل 
حيث  �لتنفيذية،  �ل�شلطة  م�شكلة 
�شتيفاين  �لأممية  �مل�شت�شارة  تعقد 
وي���ل���ي���ام���ز، يف ت���ون�������س، حم���ادث���ات 
�لأعلى  �ملجل�س  جلنة  �أع�����ش��اء  م��ع 
د�شتورية  ق��اع��دة  لإق����ر�ر  ل��ل��دول��ة، 
وق���و�ع���د ل��الن��ت��خ��اب��ات، ع��ل��ى �أمل 
�ل��ت��ح��اق و�ن�����ش��م��ام �ل���رمل���ان لهذه 

�ملحادثات خالل �لأيام �ملقبلة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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 حتقيق اأمنية تر�سم الب�سمة على 
�سفاه طفلني يف اإك�سبو 2020 دبي

اأخبار الإمارات

احلرب الأوكرانية.. هل تدفع 
اأوروبا لال�ستقالل عن الناتو؟

عربي ودويل

ت�سايف هرنانديز.. 134 
ت وجه بر�سلونة يوماً غيرّ

الفجر الريا�سي

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يعزون 
�لرئي�س �ل�شيني يف �شحايا حادث حتطم �لطائرة

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية 
يف  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  رئي�س  بينغ  جني  �شي  �لرئي�س  فخامة  �إىل  تعزية 

�شحايا حادث حتطم طائرة لنقل �لركاب يف مدينة ووت�شو جنوب غرب �ل�شني.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل 

فخامة �لرئي�س �شي جني بينغ.
م��ع جمهورية  وت�شامنها  �ل�شادقة  تعازيها  ع��ن  �لإم����ار�ت  دول��ة  ع��ّرت  وق��د  ه��ذ� 
�ل�شني �ل�شعبية �ل�شديقة يف �شحايا طائرة �لركاب �ملدنية �لتي حتّطمت جنوبي 
�ل�شني. و�أعربت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل عن خال�س تعازي دولة �لإمار�ت 
وذوي  �أه��ايل  و�إىل  �ل�شديق  �ل�شيني  و�ل�شعب  �ل�شينية  �حلكومة  �إىل  ومو��شاتها 

�ل�شحايا يف هذ� �مل�شاب �جللل.
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اأخبـار الإمـارات
�ل�شحة جتري 319,488 فح�شا ك�شفت عن 316 �إ�شابة جديدة 

بفريو�س كورونا و958 حالة �شفاء 
••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 319،488 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات 
�أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  �ملا�شية   24 �ل��� 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
�إ�شابة  316 حالة  �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 888،383 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة 
خالل �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 

�لدولة 2،302 حالة.
958 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  �ل��وز�رة عن �شفاء  �أعلنت    كما 
�أعر��س �ملر�س  19" وتعافيها �لتام من  "كوفيد -  كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 860،074 حالة.

�ل�شحة تعلن تقدمي 10,021 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل �ل� 24 �شاعة �ملا�شية

•• اأبوظبي-وام: 

من  جرعة   10،021 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،433،724 �م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 247.04 جرعة لكل 100 �شخ�س.
�إىل  وياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة لتوفري لقاح كوفيد19- و�شعياً 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

�شرطة �أبوظبي تفتتح مركز� جديد� لإ�شعاد �لعاملني
•• اأبوظبي-وام:

�ملهام  قطاع  يف  �لعاملني  لإ���ش��ع��اد  ج��دي��د�ً  م��رك��ز�ً  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �فتتحت 
�لبيئة  لتوفري  وجهودها  �لعاملي  �ل�شعادة  بيوم  �حتفالتها  �شمن  �خلا�شة 
�ملالئمة لتحقيق �أعلى ن�شب يف �ل�شعادة �لوظيفية ��شتناد�ً للرنامج �لوطني 
قطاع  مدير  �لظاهري  خلفان  علي  �ل��ل��و�ء  و�أك���د  �حل��ي��اة.  ج��ودة  و  لل�شعادة 
�ل�شعادة  قيم  بتعزيز  �هتمامها  على  �أبوظبي  �شرطة  حر�س  �خلا�شة  �ملهام 
�ل�شعادة  �أهد�فها من خالل تر�شيخ مفهوم  و�لإيجابية وو�شعها يف مقدمة 
�شمن �أن�شطتها �لتي تنظمها يف بيئة �لعمل ملنت�شبيها، باعتبار �ل�شعادة �أ�شلوب 
حياة يف جمتمع دولة �لإمار�ت. من جهته لفت �لر�ئد حممد حمد �لزعابي 
مدير مركز �إ�شعاد �لعاملني و�لإيجابية �لوظيفية �إىل حر�س �شرطة �أبوظبي 
على تقدمي جميع �خلدمات و�ملميز�ت �لتي تهم �ملوظف بطريقة �حر�فية 

حتت �شقف و�حد �شمن مر�كز خدمة و�إ�شعاد �لعاملني .

اعتمد ا�سرتاتيجية التوازن بني اجلن�سني يف الدولة 2026-2022 

حممد بن ر��شد: �لتو�زن بني �جلن�شني �أولوية يف ��شرت�تيجية �خلم�شني عاما �لقادمة

•• دبي -وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل��ت��و�زن بني  �أن  "رعاه �هلل"،  دب��ي 
��شر�تيجية  يف  �أولوية  �جلن�شني 
لدولة  �ل��ق��ادم��ة  ع��ام��اً  �خلم�شني 
دعمه  و���ش��ي��ت��و����ش��ل  �لإم�����������ار�ت، 
متطورة  و���ش��ي��ا���ش��ات  ب��ت�����ش��ري��ع��ات 
فيه  �لريادة  يكون لالإمار�ت  حتى 
على م�شتوى �لعامل، معرباً �شموه 
و�إمكانيات  ك���ف���اءة  يف  ث��ق��ت��ه  ع���ن 
فريق عمل �لتو�زن بني �جلن�شني 
وقدرته  �ل����دول����ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذ� �لتحدي  ع��ل��ى 

�جلديد. 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق������ال 
مكتوم،  �آل  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
�لوزر�ء  جمل�س  �عتماد  مبنا�شبة 
��شر�تيجية   " ���ش��م��وه  ب��رئ��ا���ش��ة 
ب���ني �جل��ن�����ش��ني يف دولة  �ل���ت���و�زن 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2022 
– 2026"، �لتي تهدف لتحقيق 
ريادة �لإم��ار�ت وتاأثريها عاملياً يف 
�ملر�أة  ح�شور  وتعزيز  �مل��ل��ف،  ه��ذ� 
و�لقطاع  �ل��ق��ي��ادي��ة  �مل��ن��ا���ش��ب  يف 
�ملر�أة  متكني  " �إن   : �لق��ت�����ش��ادي 
ون��ه��ج �ل���ت���و�زن ب��ني �جل��ن�����ش��ني يف 
دولة �لإم��ار�ت منذ تاأ�شي�شها على 
يد �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، و�لآباء 
�لركائز  �إح�����دى  ك���ان  �مل��وؤ���ش�����ش��ني 
�لأ�شا�شية �لتي ُبنيت عليها نه�شة 
�لإمار�ت وتطورها باملجالت كافة 
على مدى �خلم�شني عاماً �ملا�شية 
م���ك���ان���ة عاملية  م����ن  وم�����ا ح��ق��ق��ت��ه 
�لر�شيدة  �لقيادة  ظل  يف  مرموقة 
لأخي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ملتو��شل  و�لدعم  �هلل"،  "حفظه 
�ل�شمو  �أخي �شاحب  �لذي يقدمه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة للمر�أة.

- مبادرات موؤثرة 
و�أثنى �شموه على �جلهود �ملباركة 
�ل�شيخة  ل�شمو  �مل��وؤث��رة  و�مل��ب��ادر�ت 

و�ملعامالت  و�لأج������ور  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
و�لزو�ج  �لتنقل  وحرية  �مل�شرفية 
و�ملمتلكات  �لأع������م������ال  وري����������ادة 
�شاأنها  م��ن  �ل��ت��ق��اع��دي،  و�مل��ع��ا���س 
ومكت�شبات  مكانة  تعزيز  جميعاً 
�مل����ر�أة و���ش��م��ان وح��م��اي��ة حقوقها 
�جلن�شني،  ب��ني  �ل��ت��و�زن  وتر�شيخ 
�أ���ش��ه��م��ت يف �لرت���ق���اء مبكانة  ك��م��ا 
�لتناف�شية  موؤ�شر�ت  يف  �لإم���ار�ت 

و�لتقارير �لعاملية.
��شر�تيجية  �إن  �شموها  وق��ال��ت 
على  ت���رك���ز   2026  2022-
�لجتماعي،  �لنوع  منظور  تعميم 
مب����ا ي�����ش��م��ل��ه ذل�����ك م����ن م���ر�ع���اة 
ج����و�ن����ب و�ح����ت����ي����اج����ات �ل����ت����و�زن 
ع���م���ل���ي���ات  يف  �جل����ن���������ش����ني  ب�������ني 
و�لت�شريعات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  و���ش��ع 
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط و�إع��������د�د �ل���ر�م���ج، 
ب�شورة  �مل��و�رد  تخ�شي�س  ل�شمان 
تر�عي �لفو�رق بني �جلن�شني، مما 
جمتمعاً  �مل��ط��اف  نهاية  يف  يخلق 
�إىل  ت��ك��اف��وؤً، م��وؤك��دًة �شموها  �أك��ر 
�مل��ن��ظ��ور على  �أه��م��ي��ة تطبيق ه��ذ� 
وز�ر�تها  بكافة  �حلكومة  م�شتوى 
�خلا�س  و�ل��ق��ط��اع  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة �خل���ارج���ي���ة، كما 
تعزيز  على  �ل�شر�تيجية  تركز 
�ل�شر�كات �لعاملية وتبادل �لتجارب 
�ل�شقيقة  �ل�����دول  م���ع  و�خل�����ر�ت 

و�ل�شديقة. 

- اإطار قيا�س للنتائج واملوؤ�سرات 
بنت  منال  �ل�شيخة  �شمو  و�أعلنت 
�أن  �آل م��ك��ت��وم  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
جم��ل�����س �لإم��������ار�ت ل���ل���ت���و�زن بني 
�جلن�شني يعمل حالياً على ت�شميم 
�إطار قيا�س لنتائج �ل�شر�تيجية 
ي��ت�����ش��م��ن �ل���ن���ت���ائ���ج وم����وؤ�����ش����ر�ت 
�لبيانات  ونقاط  �لرئي�شية  �لأد�ء 
حتديدها  ج����رى  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ن��ف��ة 
و�جلهات  �ملجل�س  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
�حلكومي  �لقطاعني  من  ��ملعنية 
�لركائز  و�خلا�س، لكل ركيزة من 
��ل�شر�تيجية، ل�شمان �لتح�شني 
وتقييم  لال�شر�تيجية  �مل�شتمر 
�مل��ت��ح��ق��ق ب�شكل  م�����ش��ت��وى �ل��ت��ق��دم 
�جلن�شني،  ب���ني  �ل����ت����و�زن  يف  ع����ام 
ك���م���ا ���ش��ت��ت��م م����و�ءم����ة م���وؤ����ش���ر�ت 
لال�شر�تيجية  �لرئي�شية  �لأد�ء 

�لإمنائي، ووجهنا �ملجل�س بالعمل 
 25 �أف�شل  لقائمة  �لو�شول  على 
 2021 بن�شخة  �ل��ع��امل  يف  دول���ة 
�ملجل�س  �ل��ه��ام، لكن  �مل��وؤ���ش��ر  ل��ه��ذ� 
وب��ال��ت��ع��اون وت��ك��ات��ف �جل��ه��ود مع 
حققو�  �لدولة  وموؤ�ش�شات  وز�ر�ت 
�مل�شتهدف،  �ل��ت��اري��خ  قبل  �ل��ه��دف 
حيث تقدمت �لإم��ار�ت �إىل �ملركز 
حمققًة   ،2020 عام  عاملياً   18
مركز�ً   31 مب��ع��دل  نوعية  ق��ف��زة 
ع��امل��ي��اً خ���الل 5 ���ش��ن��و�ت .. و�أم���ام 
فريق عمل �لتو�زن بني �جلن�شني 
للريادة  �لو�شول  هو  جديد  حت��ٍد 
و�شيجدون  �مل��ل��ف،  ب��ه��ذ�  �ل��ع��امل��ي��ة 
ق���ي���ادة وحكومة  م���ن  �ل���دع���م  ك���ل 
تكاتف  �أن  �شموه  موؤكد�ً  �لدولة"، 
و�لقطاع  �لدولة  موؤ�ش�شات  جميع 
�خلا�س و�ملجتمع ب�شفة عامة من 
�شاأنه حتقيق هذ� �لهدف �لوطني 
" . - دعم �لقيادة. بدورها، �أ�شادت 
حممد  بنت  م��ن��ال  �ل�شيخة  �شمو 
بن ر��شد �آل مكتوم رئي�شة جمل�س 
�لإم����ار�ت ل��ل��ت��و�زن ب��ني �جلن�شني 
�لقيادة  ت��ق��دم��ه  �ل�����ذي  ب���ال���دع���م 
فاطمة  �ل�شيخة  و�شمو  �لر�شيدة 
ب��ن��ت م���ب���ارك مل��ل��ف �ل����ت����و�زن بني 
�جلن�شني، و�لذي نتج عنه حتقيق 
�ل��دول��ة ه��ذه �لإجن���از�ت �لنوعية، 
�لتو�زن  مفهوم  حتول  عن  ف�شاًل 
م�شتوى  على  موؤ�ش�شي  عمل  �إىل 
�ل������دول������ة، م���ع���رب���ًة ����ش���م���وه���ا عن 
و�جلهات  �ل���وز�ر�ت  لكافة  �شكرها 
حتقيق  يف  ل��ت��ع��اون��ه��ا  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملجل�س  و�أه�������د�ف  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
روؤي�����ة وتوجهات  ع���ن  ت��ع��ر  �ل��ت��ي 
�مللف  �مللف  لهذ�  �لر�شيدة  �لقيادة 
�حليوي ودوره يف حتقيق �لتنمية 
و�لتاأثري  و�مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل�����ش��ام��ل��ة 
�حليوي،  �مل���ل���ف  ه����ذ�  يف  �ل���ع���امل���ي 
�ملر�أة  م�شاركة  �أن  �شموها  م��وؤك��دًة 
ركيزة  مثلت  �لتنمية  م�����ش��رية  يف 
�لدولة  ونه�شة  ب��ن��اء  يف  رئي�شية 
�شوء  يف  عقود  خم�شة  م��دى  على 
ح���ر����س �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ش��ي��دة على 
ي�شتند  �ل��ذي  �لنهج،  ه��ذ�  تر�شيخ 
�إىل مبد�أ تكافوؤ �لفر�س و�لتو�زن 
ب����ني �جل���ن�������ش���ني، م����ع ت���وف���ري كل 
مقومات �لنجاح للمر�أة من خالل 
�لت�شريعات و�ل�شيا�شات و�ملبادر�ت، 

فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����الأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�ل��ت��و�زن بني  تر�شيخ  �لأ���ش��ري��ة يف 
�شموها  �أن  م����وؤك����د�ً  �جل��ن�����ش��ني، 
و�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
قدما  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل 
ر�ئ�������د�ً يف دعم  ل��ل��ع��امل من����وذج����اً 
ومتكني �مل��ر�أة و�إجن��اح دوره��ا على 

نطاق و��شع. 
و�أع�������������رب �����ش����م����وه ع������ن �ع�����ت�����ززه 
ب����اإجن����از�ت �مل������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة يف 
خمتلف �ملجالت مبا فيها �لعلمية 
�ل���دق���ي���ق���ة، وما  و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�جلن�شني  بني  �لتو�زن  �إليه  و�شل 
باملوؤ�شر�ت  وت��ق��دم��ه��ا  �ل���دول���ة  يف 
���ش��م��وه بجهود  �ل��ع��امل��ي��ة، م�����ش��ي��د�ً 
جم��ل�����س �لإم��������ار�ت ل���ل���ت���و�زن بني 
�جلن�شني خالل �ل�شنو�ت �خلم�س 
�ملا�شية، برئا�شة حرم �شمو �ل�شيخ 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة، �شمو �ل�شيخة منال بنت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم وفريق 
عمل �لتو�زن، حيث مثلو� منوذجاً 
�ملخل�س  �ل��وط��ن��ي  للعمل  ���ش��ادق��اً 
لتحقيق �أهد�ف �لدولة بهذ� �مللف 
م���ن خ����الل م�����ش��اري��ع وم����ب����ادر�ت 
نوعية كانت حمل متابعة وتقدير 
من قيادة وحكومة �لإم��ار�ت، كما 
�أث��ن��ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود وتعاون 
يف  �ل����دول����ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  وز�ر�ت 
�لوطنية  �لأه�����د�ف  ه���ذه  حت��ق��ي��ق 
عند  بها  �ملجل�س  توجيه  مت  �لتي 
م���وؤك���د�ً   ،2015 ع����ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 
�جلن�شني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  �أن  �شموه 
للتنمية  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  رك���ي���زة  مي��ث��ل 
و�لتالحم  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل�����ش��ام��ل��ة 

�ملجتمعي.

امل�ستوى  على  نوعية  قفزة   -
العاملي

تاأ�شي�س  ع���ن���د   : ����ش���م���وه  وق�������ال 
جم��ل�����س �لإم��������ار�ت ل���ل���ت���و�زن بني 
كانت   2015 ع������ام  �جل���ن�������ش���ني 
عاملياً   49 �مل���رت���ب���ة  يف  �ل����دول����ة 
�جلن�شني  ب���ني  �مل�������ش���او�ة  مب��وؤ���ش��ر 
�ملتحدة  �لأمم  ل��رن��ام��ج  �ل��ت��اب��ع 

�لرئي�شية  �لأد�ء  م���وؤ����ش���ر�ت  م���ع 
مع  وكذلك  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
للهدف  �لرئي�شية  �لأد�ء  موؤ�شر�ت 
�لتنمية  �أه�������د�ف  م���ن  �خل���ام�������س 

�مل�شتد�مة.

- نقلة نوعية.
من جانبها، قالت �شعادة منى غامن 
�ملري نائبة رئي�شة جمل�س �لإمار�ت 
للتو�زن بني �جلن�شني �إن �ملجل�س، 
بنت  منال  �ل�شيخة  �شمو  برئا�شة 
جنح  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
يف ترجمة �لأهد�ف �لوطنية �لتي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ه��ا  وج���ه 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، ويف 
بني  �ل��ف��ج��وة  تقلي�س  م��ق��دم��ت��ه��ا 
�لدولة،  قطاعات  بكافة  �جلن�شني 
وتعزيز مكانة �لإمار�ت مبوؤ�شر�ت 
�لتناف�شية �لعاملية وجعلها مرجعاً 
لت�شريعات �لتو�زن يف �ملنطقة من 
�ملحلية  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�شاريع  خالل 
طو�ل  عليها  عمل  �لتي  و�لعاملية 
هذه  �أن  موؤكدًة  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت 
�لإجناز�ت و�ملكت�شبات متثل �أ�شا�شاً 
�لنجاح  م�����ش��رية  مل��و����ش��ل��ة  ق���وي���اً 
خالل �لفرة �ملقبلة وحتقيق نقلة 
نوعية مبلف �لتو�زن بني �جلن�شني 
�لإم��ار�ت ملر�تب  و�لو�شول بدولة 
�أكر تقدماً على �ل�شعيد �لعاملي، 
وطموحات  �أه�����د�ف  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
�لقادمة  ع���ام���اً  �خل��م�����ش��ني  خ��ط��ة 
�أف�شل دول  ت��ك��ون  ب���اأن  �ل��دول��ة  يف 
بحلول  �مل��ج��الت  جميع  يف  �لعامل 

عام 2071.

- 5 مبادئ 
�لتو�زن  ��شر�تيجية  �إن  وق��ال��ت 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ني �جلن�شني يف 
ت��ن��ب��ث��ق ع����ن م�����ش��ت��ه��دف��ات خطة 
وتنطلق  �لقادمة،  عاماً  �خلم�شني 
م����ن 5 م����ب����ادئ رئ���ي�������ش���ي���ة ه����ي : 
ت�شتهدف  حيث  و�لتكافوؤ،  �لتو�زن 
و�لنتائج  �ل��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ  حتقيق 
د�ئم.  ب�شكل  و�مل�����ر�أة  �ل��رج��ل  ب��ني 
مبعنى  �مل�شتقبل،  على  و�ل��رك��ي��ز 
وحتويلها  للتحديات  �ل���ش��ت��ع��د�د 
من  ذل���ك  يعنيه  وم���ا  ف��ر���س  �إىل 
توفر عنا�شر �لبتكار و�ل�شتد�مة. 
و�لتناف�شية، حيث تهتم مبو��شلة 

�ل�شر�تيجية  �خل���ط���ط  ���ش��م��ن 
�لإم�����ار�ت  م�شتقبل  ت��ر���ش��م  �ل��ت��ي 
و�لهادفة �إىل �أن ت�شبح �أف�شل دول 

�لعامل يف كافة �ملجالت.
منال  �ل�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و  وق�����ال�����ت 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د  ب��ن��ت حم��م��د 
بني  �ل����ت����و�زن  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �إن 
�لإم����������ار�ت  �جل���ن�������ش���ني يف دول�������ة 
 –  2022 �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
ت�شميمها  مت  �ل���ت���ي   ،2026
كامل  ع��ام  م��دى  على  وتطويرها 
ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع مكتب 
و�لت�شاور  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئا�شة 
�ل�شر�تيجيني  �ل�������ش���رك���اء  م���ع 
�لحتادية  �ل��وز�ر�ت و�جلهات  من 
�خلم�شني  "خطة  من  و��شتلهاماً 
من  �لدولة"،  يف  �ل��ق��ادم��ة  ع���ام���اً 
مبلف  نوعية  نقلة  حتقيق  �شاأنها 
�لتو�زن بني �جلن�شني يف �لإمار�ت 
مل���ر�ت���ب متقدمة  ب��ه��ا  و�ل���و����ش���ول 
وتوجيهات  ل��روؤي��ة  ترجمًة  عاملياً، 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

ر��شد �آل مكتوم.

- الروؤية .. الإمارات منوذج عاملي 
�ل����روؤي����ة  �أن  ���ش��م��وه��ا  و�أ�����ش����اف����ت 
�ل�شر�تيجية  تت�شمنها  �ل��ت��ي 
تكون  �أن  يف  ت��ت��م��ث��ل  �جل�����دي�����دة 
للتو�زن  عاملياً  من��وذج��اً  �لإم����ار�ت 
4 ركائز  بني �جلن�شني، وتت�شمن 
�مل�شاركة  ه��ي:  رئي�شية،  و�أه����د�ف 
�لق���ت�������ش���ادي���ة وري��������ادة �لأع����م����ال 
وجودة  و�ل��رف��اه  �مل���ايل،  و�ل�شمول 
�حل�����ي�����اة، و�حل����م����اي����ة، و�ل���ق���ي���ادة 
من  ن�شعى  �ل��ع��امل��ي��ة،  و�ل�����ش��ر�ك��ات 
خاللها �إىل ��شت�شر�ف �آفاق جديدة 
�لفجو�ت  �شد  مرحلة  م��ن  تنقلنا 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  و�لط���الع 
ِدر  �إىل مرحلة و�شع �لدولة كُم�شّ
لأف�����ش��ل مم��ار���ش��ات �ل���ت���و�زن بني 
مرحلة  على  و�لركيز  �جلن�شني 
ما بعد �لتناف�شية �لعاملية، خا�شة 
�جلديدة  �لت�شريعات  ح��زم��ة  م��ع 
�لتي  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  و�ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات 
�لعامني  خ�����الل  �إ������ش�����د�ره�����ا  مت 
�مل��ا���ش��ي��ني لأك�����ر م���ن 20 م���ادة 
�لعمل  جم����الت  �شملت  ق��ان��ون��ي��ة 
�ل�شيا�شية  و�مل�����ش��ارك��ة  و�حل��م��اي��ة 
و�ل�شلك  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  و�لأح�������و�ل 

�لت�شنيفات  يف  �لت�شاعدي  �مل�شار 
و�لتكامل،  و�ل��ع��امل��ي��ة.  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
حيث مت �إ�شر�ك �جلهات �حلكومية 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س و�ل��ت��ع��اون مع 
م��ن��ظ��م��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات دول���ي���ة يف 
�ل�شر�تيجية  وتطوير  ت�شميم 
�لنوع  م��ن��ظ��ور  م���ر�ع���اة  ل�����ش��م��ان 
ك������ل جم������الت  �لج�����ت�����م�����اع�����ي يف 
�ملمار�شات،  و�أف�����ش��ل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات. 
�ملعارف  �أف�شل  تطبيق  يتم  بحيث 
م��ن م�شادر  �مل��ت��وف��رة  و�ل��ب��ي��ان��ات 
للت�شريعات  ك���اأ����ش���ا����س  م��ت��ن��وع��ة 
و�ل�شيا�شات �جلديدة و�لتح�شينات 

�لت�شريعية و�لقانونية.

- 4 ركائز واأهداف ا�سرتاتيجية.
�ل�شر�تيجية  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
ركائز   4 ع��ل��ى  ت�شتمل  �جل���دي���دة 
و�أهد�ف رئي�شية يتم حتقيقها من 
نوعية يف خمتلف  مبادر�ت  خالل 
�مل�������ج�������الت، ح����ي����ث ت���ت���م���ث���ل ه����ذه 
�لركائز و�لأه��د�ف يف: - �مل�شاركة 
�لق���ت�������ش���ادي���ة وري��������ادة �لأع����م����ال 
�شد  وت�شتهدف  �مل���ايل:  و�ل�شمول 
�لفجوة �لقت�شادية بني �جلن�شني 
م����ن خ������الل �ل���ع���م���ل ع���ل���ى زي������ادة 
�مل��ر�أة وتعزيز وجودها يف  م�شاركة 
�لأعمال  ري���ادة  وق��ط��اع  �لقت�شاد 
ب�شفة  �ل����رق����م����ي  و�لق����ت���������ش����اد 
خا�شة، وذلك من خالل �ملبادر�ت 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��ت��ي ت��ع��زز �لإدم����اج 
�ملمار�شات  ورب����ط  ل��ل��م��ر�أة  �مل����ايل 
باأهد�ف  �حل��ك��وم��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

�أو�شع للتو�زن بني �جلن�شني.
- �ل��رف��اه وج���ودة �حل��ي��اة: مبعنى 
دعم  و�شائل  جميع  �أن  من  �لتاأكد 
و�لنف�شية  �جل�������ش���دي���ة  �ل�����ش��ح��ة 
و�لوقائية متكافئة بني �جلن�شني، 
وتعزيز  ب����ت����دري����ب  ذل������ك  وي����ت����م 
ق��������در�ت �مل���ه���ن���ي���ني �ل���ع���ام���ل���ني يف 

على  �ملبا�شرة  �لأمامية  �خلطوط 
ب���ني �جلن�شني  �ل���ف���و�رق  م���ر�ع���اة 
و�حتياجات  لق�شايا  و�ل�شتجابة 
ب��ني �جل��ن�����ش��ني، و�شمان  �ل���ت���و�زن 
ت���وف���ري �مل�������و�رد و�ل����دع����م �ل����الزم 
يف  مب��ا  ل��ل��م��ر�أة،  �لنف�شية  لل�شحة 
�شيا�شة  يف  �إ�شالحات  �إج��ر�ء  ذلك 
�ل��ت��اأم��ني �ل�����ش��ح��ي. - �حل��م��اي��ة : 
�أوج����ه  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت���ه���دف  ح��ي��ث 
و�لقانونية  �لجتماعية  �حلماية 
جلميع �لن�شاء ومنع �لعنف �لقائم 
على �أ�شا�س نوع �جلن�س من خالل 

�حلمالت �لتوعوية و�لت�شريعات.
- �ل��ق��ي��ادة و�ل�����ش��ر�ك��ات �ل��ع��امل��ي��ة : 
�إىل  �ل�شر�تيجية  ت��ه��دف  حيث 
يف  �جلن�شني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  تعزيز 
�ملنطقة وك��اف��ة �أرج���اء �ل��ع��امل من 
ب��ذل �جلهود  �ل�شتمر�ر يف  خ��الل 
�ملكانة  تعزز  �لتي  �ل�شر�كات  وبناء 
وتاأثريها  ل����الإم����ار�ت  �ل���ري���ادي���ة 
�مللف ودع��م فر�س  �لعاملي يف ه��ذ� 
ت�����ش��ري��ع �ل����ه����دف �خل���ام�������س من 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، وتعزيز 
و�لقت�شادي  �لجتماعي  �لإدم��اج 
�لعامل  �أرج�����اء  ل��ل��م��ر�أة يف ج��م��ي��ع 
لدمج  �شيا�شات  و���ش��ع  خ��الل  م��ن 
�ع��ت��ب��ار�ت �ل��ت��و�زن ب��ني �جلن�شني 
و�ل�شتثمار�ت  �لعاملية  �لتجارة  يف 
�لأج��ن��ب��ي��ة. و�أك������دت ���ش��ع��ادة منى 
�لتي تت�شمنها  �لأه��د�ف  �أن  �ملري 
تتحقق  �جل��دي��دة  �ل�شر�تيجية 
�حلكومية  �جلهود  كافة  بت�شافر 
و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة م����ن خ�����الل زي�����ادة 
�جلن�شني  ب��ني  ب��ال��ت��و�زن  �لتوعية 
ومردوده �لجتماعي و�لقت�شادي 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�إط�������الق م���ب���ادر�ت 
ن��وع��ي��ة يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت مع 
بح�شب  �مل�شنفة  �لبيانات  تطوير 
�ل��ن��وع �لج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى م�شتوى 

�حلكومة و�لقطاع �خلا�س.

ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  ودعم  خليفة  �ل�شيخ  قيادة  ظل  يف  �مللف  هذ�  يف  �لعاملية  للريادة  ون�شعى  ز�يد  �ل�شيخ  �أر�شاها  �أ�شا�شية  ركيزة  �لتو�زن  يوؤكد:  •�شموه 
وعامليًا  حمليًا  و��شع  نطاق  على  �ملر�أة  دور  و�إجناح  دعم  يف  ر�ئدً�  منوذجًا  للعامل  قدمت  مبارك  بنت  فاطمة  • �ل�شيخة 

�شرطة �أبوظبي ت�شعد �أطفال مركز �لنور �أ�شحاب �لهمم
•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شعدت �شرطة �أبوظبي �أطفال مركز �لنور لتاأهيل �أ�شحاب �لهمم من خالل 
تنظيم رحلة ترفيهية �إىل �إد�رة �لدوريات �خلا�شة بقطاع �لأمن �جلنائي.

ت�شمنت �لرحلة توزيع �لهد�يا �لتذكارية وهد�يا حق �لليلة و�لتقاط �ل�شور 
�لتذكارية وذلك تز�منا مع يوم �لطفل �لإمار�تي ويوم �ل�شعادة �لعاملي.

و�أو�شح مركز �شرطة �لرو�شة مبديرية �شرطة �لعا�شمة �أن �لرحلة ت�شمنت 
تعريف �لأطفال مبهام فر�شان �ل�شرطة و�ملتمثلة يف م�شاركة �لدوريات يف 
�لفعاليات، و�ملنا�شبات، �لريا�شية و�ملجتمعية، و�ملزودة باملعد�ت و�لتجهيز�ت 
�لالزمة لتمكني عنا�شرها من �لقيام بو�جبهم لالإ�شهام يف �شمان ��شتمر�ر 
�إمارة �أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن و�ل�شالمة من خالل تقدمي خدمات 

�شرطية عالية �جلودة للمو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر.
و�أخذ  �خل��ي��ول،  على  و�لتعرف  �لفر�شان،  تدريبات  على  �لأط��ف��ال  و�ط��ل��ع 
�شرطة  �شرطة �خلالدية مبديرية  �شارك مركز  فيما  �لبوين،  ج��ولت مع 
�لعا�شمة، يف �إ�شعاد �لطفل �لإمار�تي يو�شف، بالتعاون مع مدر�شة �لإمار�ت 
�لوطنية، و�إدخال �لفرح �إىل قلبه وحتقيق �أمنيته بالقيام بجولة يف �ملركز 
مع �ل�شباط مروًر� باأق�شامه �ملختلفة و�لطالع �جلهود �ملبذولة يف تعزيز 

�لأمن و�لأمان ون�شر �لطماأنينة يف �ملجتمع.

�شرطة �أبوظبي وتنمية �ملجتمع و�لحتاد �لن�شائي و�إيو�ء تطلق حملة توعوية ملكافحة �ملخدر�ت
•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �أط��ل��ق��ت 
و�لحتاد  �ملجتمع  تنمية  د�ئ���رة  م��ع 
�أبوظبي  وم���رك���ز  �ل���ع���ام،  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
�لإن�شانية  و�ل����رع����اي����ة  ل�����الإي�����و�ء 
من  �ل���ث���اين،  �لإ�����ش����د�ر  "�إيو�ء"، 
�حلملة �ل�شاملة، ملكافحة �ملخدر�ت، 
�لتكاتف  باأهمية  �ملجتمع،  وتوعية 
و�جلهات  �لأ�����ش����رة،  ب���ني  �مل�����ش��ت��م��ر، 
�مل��خ��ت�����ش��ة، حل��م��اي��ة �لأب�����ن�����اء، من 
�لوقوع يف بر�ثن �ملخدر�ت، و�لوقاية 

من �آثارها �ملدمرة لل�شباب.
و�أ����ش���اد ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء م��ك��ت��وم علي 
�شرطة  ع������ام  م����دي����ر  �ل�������ش���ري���ف���ي، 
و�ملثمر،  �مل�شتمر  بالتعاون  �أبوظبي، 
�مل�����ش��ارك��ة، يف �حلملة  م���ع �جل���ه���ات 
��شتهدفت  �لتي  �ل�شاملة،  �لتوعوية 
�ملا�شي،  م��ار���س  يف  �نطالقتها  منذ 
�لتبعات  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
�ل�شباب،  على  للمخدر�ت،  �لوخيمة 
كونهم  ك���ك���ل،  و�مل��ج��ت��م��ع  و�لأ�����ش����ر، 
�لعن�شر �لب�شري �لأهم، و�لذي نعلق 
م�شرية  م��و����ش��ل��ة  يف  �لآم�����ال،  عليه 

�لتطوير، و�لريادة، ملجتمعنا.
ولفت �إىل �لتنوع �لو��شع للفعاليات، 
�حلملة،  �شملتها  �ل��ت��ي  و�لأن�����ش��ط��ة، 
�لتوعية  �لأول، ما بني  �إ�شد�رها  يف 
�لإعالمية  �مل��ن�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ر 

فور�،  �لتو��شل  �أهمية  على  م��وؤك��ًد� 
للح�شول  �مل��خ��ت�����ش��ة،  �جل���ه���ات  م���ع 

على �مل�شاعدة و�لدعم.
م����ن ج��ه��ت��ه �أو������ش�����ح ����ش���ع���ادة حمد 
تنمية  د�ئ��رة  وكيل  �لظاهري،  علي 
�ملجتمع يف �أبوظبي، �أن ملف تعاطي 
�مل���و�د �مل��خ��درة و�لإدم����ان يعتر من 
�أجندة  يف  �لأول���وي���ة  ذ�ت  �مل��و����ش��ي��ع 
�إم�������ارة  �ل����ق����ط����اع �لج����ت����م����اع����ي يف 
ن�شعى  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن  �أب��وظ��ب��ي 
منظومة  تفعيل  على  �شركائنا  م��ع 
ت�شمن  م��ت��ك��ام��ل��ة  و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
يف  �ل�شروع  خطر  من  �أبنائنا  وقاية 
�إىل  بالإ�شافة  �ملخدرة  �ملو�د  تعاطي 
توفري �آليات �لك�شف و�لتدخل �ملبكر 
�لتعاطي  ت��ط��ور  م���ن  ل��ل��ح��د  وذل����ك 

تبني  �أو  م�شتمرة  ��شتبانات  �إع���د�د 
مبادر�ت عدة ت�شهم يف ن�شر وتعزيز 
�مل��ج��ت��م��ع��ي ملختلف  �ل���وع���ي  ث��ق��اف��ة 
�لجتماعية  و�مل�����ش��ك��الت  �ل��ق�����ش��اي��ا 
و�آل��ي��ات دعم  �لإدم���ان  ومنها مر�س 
�ملجتمعي،  �ل��دم��ج  و�إع�����ادة  �ل��ت��ع��ايف 
مثمناً �لدور �لكبري و�مللمو�س �لذي 
لل�شرطة  �لعامة  �لقياد�ت  به  تقوم 
�ل���دول���ة يف مكافحة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
باتباع  مروجيها  و�شبط  �مل��خ��در�ت 
يحقق  مب��ا  ومبتكرة  ج��دي��دة  ط��رق 

�لأمن و�لأمان يف �ملجتمع.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا �أك�������دت ����ش���ع���ادة ن����ورة 
لالحتاد  �لعامة  �لأمينة  �ل�شويدي، 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  �ل��ع��ام،  �لن�شائي 
ل������درء خماطر  ب���ك���ل ق�����وة  مت�����ش��ي 

�لتو��شل  و����ش���ب���ك���ات  �حل����دي����ث����ة، 
�لج��ت��م��اع��ي، و�ل���ر�م���ج �لإذ�ع���ي���ة، 
و�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، م��ا ع���زز خمرجات 
�حل���م���ل���ة، م���ن خ����الل �ل���ت���ن���وي���ع، يف 
مما  �مل�شتخدمة،  و�لقنو�ت  �للغات، 
�أ�شهم يف و�شول �لر�شائل �لتوعوية، 

�إىل خمتلف فئات �ملجتمع.
��شطالع  �����ش����رورة  ع���ل���ى   ، و�����ش����دد 
�لرقابي،  ب��دوره��م  �لأم����ور،  �أول��ي��اء 
حلماية  منهم،  �ملنتظر  و�لتوجيهي 
وقوعهم  دون  و�حليلولة  �أب��ن��ائ��ه��م، 
ومتابعة  ل����ل����م����خ����در�ت،  ف���ري�������ش���ة 
�ل���ت���غ���ري�ت، غ���ري �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، �لتي 
ومظهرهم  �شلوكياتهم،  على  تطر�أ 
�لعام، و�لتي ت�شاعد كثري� يف �لك�شف 
�ملبكر، لتورطهم يف تعاطي �ملخدر�ت، 

�إىل مر�س �لإدم��ان. كما نهدف �إىل 
�مل��ه��ار�ت �لأبوية  متكني �لأ���ش��ر م��ن 
�لتي تعتر عامل حماية من خطر 
�لتعاطي وت�شاهم يف �شقل �شخ�شية 
�لأب����ن����اء ل��ي��ك��ون �أف�������ر�د ف��ع��ال��ني يف 
مو�جهة  ع��ل��ى  وق����ادري����ن  �مل��ج��ت��م��ع 

خمتلف �ل�شغوطات.
تنمية  د�ئ������رة  �أن  ����ش���ع���ادت���ه،  و�أك������د 
باأفر�د  ل��ل��و���ش��ول  ت�����ش��ع��ى  �مل��ج��ت��م��ع 
�أعلى  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  جمتمع 
�ل��ر���ش��ا وج����ودة �حلياة،  م�����ش��ت��وي��ات 
�لر�مية  روؤيتها  مع  تتما�شى  و�لتي 
لكافة  ك���رمي���ة  ح���ي���اة  ت���وف���ري  �إىل 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، ع��ر �ل��ت��ع��رف �إىل 
خالل  من  وتطلعاتهم  �حتياجاتهم 
�لتعاون مع �جلهات �ملعنية �شو�ء يف 

و�ملجتمع  �لن�سء  وحماية  �لإدم���ان 
وفق منظومة متكاملة من �لرعاية 
و�حلماية تتبناها جهات عدة وعلى 
�لذين  �ل���د�خ���ل���ي���ة،  وز�رة  ر�أ����ش���ه���ا 
يبذلون جهود�ً كبرية لقتالع هذه 
�أحدث  وف���ق  ج���ذوره���ا  م��ن  �مل�شكلة 
�إل���ي���ه �لعلوم  ت��و���ش��ل��ت  �ل��ن��ظ��م وم���ا 
ر�أ�شها  و�ملو�رد، وعلى  و�لتكنولوجيا 
�ملوؤهلة للت�شدي  �لب�شرية  �لعنا�شر 

لهذه �لآفة بكل جد�رة و�قتد�ر.
�لن�شائي  �لحت������اد  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
بتوجيهات من �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�ل����ع����ام رئ���ي�������ش���ة �مل���ج���ل�������س �لأع����ل����ى 
�لرئي�شة  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية "�أم 
�لعديد  �إط���الق  ب�شدد  �لإمار�ت"، 
للحد  �ل���ت���وع���وي���ة  �مل������ب������ادر�ت  م����ن 
ومكافحتها  �مل���خ���در�ت  �ن��ت�����ش��ار  م��ن 
للجهود  �متد�د�ً  وذلك  وحماربتها، 
�شركائه  بالتعاون مع  بها  قام  �لذي 
�لأول  �لإ���ش��د�ر  يف  �ل�شر�تيجيني 
م��ن �حل��م��ل��ة، م�����ش��ددًة ع��ل��ى �أهمية 
دع��م جميع �جلهود  �لأ���ش��رة يف  دور 
�ملبذولة من �جلهات �ملخت�شة �شو�ء 
�خلا�شة،  �أو  �لأه��ل��ي��ة  �أو  �حلكومية 
حماية  يف  �لرئي�شي  لدورهم  وذل��ك 
على  و�حل���ف���اظ  �مل��ج��ت��م��ع  م�شتقبل 

�لن�شيج �لوطني.

�سعادة نورة ال�سويدي �سعادة �سارة �سهيل �سعادة حمد علي الظاهري �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي
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اأخبـار الإمـارات
جلنة �إمارة �ل�شارقة تبحث مقرتحاتها لليوم �لوطني �ل� 51

•• ال�شارقة -وام:

�إجتماعها يف  �ليوم �لوطني خالل  �ل�شارقة لحتفالت  �إم��ارة  ناق�شت جلنة 
�للجنة  �ل�شارقة بح�شور �شعادة خالد جا�شم �ملدفع رئي�س  فندق �شري�تون 
و طارق �شعيد عالي نائب رئي�س �للجنة و�أع�شاء �للجنة عدد�ً من �لأفكار 
�إعد�د  �لبدء يف  51 وعملت على  �ل�  �لوطني  �ليوم  و�ملقرحات لحتفالت 
�أن يتم �لنتهاء منها مطلع مايو �ملقبل و�لعمل على  خطة �لفعاليات على 
تنفيذها من ِقبل �للجان �ملخت�شة و بالتن�شيق مع �ملجال�س �لبلدية و�جلهات 

�ملعنية.
وتوجه �شعادة خالد جا�شم �ملدفع بال�شكر للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة 
برئا�شة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
 .. �خلم�شني  �لوطني  �ليوم  ودعمه لحتفالت  رعايته  على  �ل�شارقة  حاكم 

يف  �لبلديات  وجمال�س  �للجنة  �أع�شاء  لعبه  �ل��ذي  �لكبري  ب��ال��دور  م�شيد� 
�لإمارة يف �إجناح �لفعاليات على م�شتوى �لإمارة.

�آلية عمل �للجنة �لتي عملت بحر�س على و�شع برنامج مميز  و�أثنى على 
ت�شمن �أكر جدول للفعاليات و�لأن�شطة و�مل�شابقات �لتي �متدت على مد�ر 

. �جلمهور  من  كبرية  �شريحة  و��شتقطبت  يوماً   11
�خلم�شني  �لوطني  باليوم  �ل�شارقة  �إم���ارة  �حتفالت  �أن  �إىل  �مل��دف��ع  ولفت 
فعالية   132 بلغ عددها  �لتي  و�لأن�شطة  بالفعاليات  كانت مميزة وحافلة 
وتوزعت على  �لإم���ار�ت  دول��ة  وت��ر�ث  وتاريخ  �ل�شوء على منجز�ت  �شلطت 
وم�شرح  �لوطني  �ل�شارقة  متنزه  من  �لإم���ارة  يف  �ل�شياحية  �لوجهات  �أب��رز 
�ملجاز و مدّرج خورفكان وجزيرة �حل�شن مبدينة دبا �حل�شن وبلدية �ملد�م 
يف منطقة �ملد�م وقرية �لر�ث باحلمرية وحديقة �ل�شاطئ بكلباء و�لقرية 

�لر�ثية مبدينة �لذيد.

�لنيابة �لعامة للدولة تو�شح جرمية ��شطناع �لربيد و�ملو�قع و�حل�شابات �لإلكرتونية �لز�ئفة
•• اأبوظبي-وام:

ن�شرتها  فيلمية  م��ادة  خ��الل  م��ن  للدولة،  �لعامة  �لنيابة  �أو�شحت 
�م�س على ح�شاباتها يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي جرمية ��شطناع 

�لريد و�ملو�قع و�حل�شابات �لإلكرونية �لز�ئفة.
و�أ�شارت �لنيابة �لعامة �إىل �أنه طبقا للمادة 11 من �ملر�شوم بقانون 
�حتادي رقم 34 ل�شنة 2021 يف �شاأن مكافحة �ل�شائعات و�جلر�ئم 
�لتي  و�لغر�مة  باحلب�س  يعاقب  �أن��ه  على  ن�شت  و�لتي  �للكرونية 
�أو  دره��م،   200،000 تزيد على  دره��م ول   50،000 تقل عن  ل 
باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل من ��شطنع موقعاً �أو ح�شاباً �أو بريد�ً 

�إلكرونياً، ون�شبه زور�ً �إىل �شخ�س طبيعي �أو �عتباري.

وتكون �لعقوبة �حلب�س مدة ل تقل عن �شنتني، �إذ� ��شتخدم �جلاين 
�أو مكن غريه من ��شتخد�م �حل�شاب �أو �لريد �أو �ملوقع �مل�شطنع يف 

�أمر ي�شئ �إىل من ��شطنع عليه.
وتكون �لعقوبة �حلب�س مدة ل تزيد على 5 �شنو�ت و�لغر�مة �لتي ل 
تقل عن 200،000 درهم ول تزيد على 2،000،000 درهم، �إذ� 
وقعت �جلرمية با�شطناع موقع �أو ح�شاب �أو بريد �إلكروين لإحدى 

موؤ�ش�شات �لدولة.
للدولة  �لعامة  �لنيابة  حملة  �إط���ار  يف  �ملعلومات  ه��ذه  ن�شر  وي��اأت��ي 
�ملجتمع ون�شر جميع  �أف��ر�د  �لقانونية بني  �لثقافة  �مل�شتمرة لتعزيز 
وعي  م�شتوى  ورف���ع   ، ب��ال��دول��ة  و�مل��ح��دث��ة  �مل�شتحدثة  �لت�شريعات 

�جلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة �لقانون كاأ�شلوب حياة.

وز�رة �لدفاع ت�شارك يف معر�س وموؤمتر 
�لدوحة �لدويل �ل�شابع للدفاع �لبحري

•• الدوحة-وام:

�آل  حممد  بن  حمد�ن  بن  �شعيد  �ل�شيخ  طيار  بحري  �لركن  �للو�ء  �شارك 
نهيان قائد �لقو�ت �لبحرية ير�فقه وفد من كبار �شباط �لقو�ت �لبحرية 
�لبحري  ل��ل��دف��اع  �ل�شابع  �ل���دويل  �ل��دوح��ة  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات  يف 

دميدك�س 2022.
و�طلع وفد وز�رة �لدفاع خالل جولة �شملت �أجنحة �شركات وطنية وعاملية 
م�شاركة يف معر�س �لدفاع �لبحري على �آخر م�شتجد�ت قطاع �ل�شناعات 

�لبحرية �لع�شكرية.
�شعيد بن حمد�ن بن حممد  �ل�شيخ  �لركن بحري طيار  �للو�ء  �لتقى  كما 
�آل نهيان عدد� من �لعار�شني و�طلع على �آخر �لتقنيات و�لقطع �حلديثة 
�مل�شاركة يف �ملعر�س وكل ما هو جديد ومتعلق باأنظمة �لدفاع و�لت�شالت 
و�لر�د�ر�ت وغريها من �ل�شناعات و�خلدمات �لبحرية �ملعرو�شة من قبل 

�أكر من 200 �شركة حملية و�إقليمية وعاملية.

من�شور بن ز�يد ي�شهد حفل تخريج 174 طالبا وطالبة من معهد �لإمار�ت للدر��شات �مل�شرفية و�ملالية

�لإمار�ت حتدد 15 و�شيلة جلمع �لتربعات حمليا .. و�شو�بط على �لتحويل �خلارجي

•• اأبوظبي- وام:

�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء  �شهد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
وطالبة من معهد  174 طالباً  �أم�س حفل تخرج  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر 

�لإمار�ت للدر��شات �مل�شرفية و�ملالية يف ق�شر �لإمار�ت باأبوظبي.
لهم  متمنياً  و�خل��ري��ج��ات  �خلريجني  م��ن  �جل��دي��دة  �لدفعة  �شموه  وه��ّن��اأ 
�لتوفيق و�ل�شد�د، و�أكد �شموه خالل �حلفل �لدور �ملهم و�لإيجابي �لذي 
يلعبه �لقطاع �مل�شريف �لإمار�تي يف دعم �لقت�شاد �لوطني وتعزيز �لتنمية 

�مل�شتد�مة مبا يحقق �أهد�ف ��شر�تيجية �لتوطني. 
�أهمية �لقطاع �خلا�س  �آل نهيان �إىل  ولفت �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
للخريجني  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ة  ي�شكل  م��ه��م��اً  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��اً  ق��ط��اع��اً  ب�شفته 
ويدعم  �لعمل  �شوق  يف  �لوطنية  �لكو�در  م�شاركة  يعزز  مبا  به  لاللتحاق 
�جلهود �ملبذولة على �مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي لرفع معدلت �لتوطني 

يف �لدولة.
و�أ�شار �شموه �إىل حر�س �لقيادة �لر�شيدة على �إعد�د وتاأهيل جيل و�عد من 
�لطالب �ملتعلم و�لقادر على مو�جهة �لتحديات �مل�شتقبلية ورفد �لدولة 

م�شرية  ملو��شلة  �لعلمية  �مل�شتويات  �أرف���ع  وف��ق  موؤهلة  مو�طنة  ب��ك��و�در 
�لتنمية و�لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها �لدولة.

�لعور  عبد�ملنان  ب��ن  عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  معايل  �لتخرج  حفل  ح�شر 
بالعمى حمافظ  ومعايل خالد حممد  و�لتوطني،  �لب�شرية  �مل��و�رد  وزي��ر 
م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي، ومعايل فار�س حممد �ملزروعي 
�مل�شت�شار يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة، وجمع من مدر�ء �لبنوك و�مل�شارف يف 

�لدولة، �إ�شافة �إىل �أع�شاء جمل�س �إد�رة �ملعهد.
�آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  ل�شمو  �لكرمية  بالرعاية  �ملعهد  �إد�رة  و�أ�شادت 
�ملوؤ�ش�شة  يدفع  وح��اف��ز�ً  و�ع��ت��ز�ز  فخر  م�شدر  باعتبارها  للحفل،  نهيان 

وطالبها نحو �آفاق �أو�شع للنجاح و�لإجناز و�لإبد�ع.
من جانبه، قال �شعادة ه�شام عبد �هلل �لقا�شم، رئي�س جمل�س �إد�رة �ملعهد، 
�إن معهد �لإمار�ت للدر��شات �مل�شرفية و�ملالية ي�شعى �إىل تاأدية دور ر�ئد 
وفعال يف �أجندة �لتوطني �لتي تنفذها �حلكومة �لر�شيدة من خالل مناذج 
�ملهار�ت  حت�شني  يف  ت�شاهم  ومتكاملة  �شاملة  تعلم  جتربة  تتيح  م��ع��ززة 
�لإمار�ت،  يف  �ملتنامية  �مل�شرفية  �ملنظومة  متطلبات  وتلبية  �ملتخ�ش�شة 
�ملهنية".  م�شار�تها  وتو�شعة  �حلالية  �لإمار�تية  �لكفاء�ت  تاأهيل  و�إع��ادة 

بدوره، قال جمال �جل�شمي، مدير عام �ملعهد، �إن �ملعهد ي�شتلهم م�شريته 
من روؤية قيادتنا �لر�شيدة لتطوير �ملو�هب �لإمار�تية �مل�شتعدة للم�شتقبل، 
حيث يعمل �ملعهد على تعزيز منو �لقطاعني �مل�شريف و�ملايل يف �لدولة من 
خالل بر�مج �لبكالوريو�س و�لدبلوم �لتي ت�شاعد على بناء �أجيال جديدة 

من �ملتخ�ش�شني �مل�شرفيني يف �لإمار�ت �لذين يلّبون �حتياجات �ل�شوق.
�أخ����رى م��ن �لطلبة  ت��دري��ب دف��ع��ة  ���ش��ع��د�ء بنجاحنا يف  " ن��ح��ن  و�أ����ش���اف 
وتعزز  وم��ه��ار�ت��ه��م  خر�تهم  ت��ط��ور  �ل��ت��ي  و�مل��ع��رف��ة  �مل��وؤه��الت  و�إك�شابهم 
تقدم �لدولة ب�شفتها مركز�ً عاملياً للخدمات �ملالية و�مل�شرفية". وخالل 
يف  و�لدبلوم  �لبكالوريو�س  �شهاد�ت  وخريجة  خريجاً   154 تلقى  �حلفل 
منهم  �لإ�شالمية،  و�ل�شريفة  و�ملحا�شبة  و�ملالية  �مل�شرفية  �لتخ�ش�شات 
80 مو�طناً ومو�طنة، �إ�شافة �إىل 20 طالباً وطالبة م�شاركا يف برنامج 

�لقادة بالتعاون مع كلية Saïd لإد�رة �لأعمال بجامعة �أوك�شفورد.
وبهذه �ملنا�شبة �ألقى �شعادة حممد �لعبار �ملوؤ�ش�س و�لع�شو �ملنتدب ل�شركة 
�ملهنية،  م�شريته  م��ن  حم��ط��ات  على  فيه  �أ���ش��اء  خطابا  �لعقارية  �إع��م��ار 
�لعمل، يف  �لجتهاد ومو��شلة  �ملعهد على �شرورة  �لطلبة خريجي  وحث 
��شتمع  �حلفل،  فعاليات  وخالل  جمتمعهم.  وخدمة  وطنهم  رفعة  �شبيل 

نورة  قدمته  م��وج��ز  ���ش��رح  �إىل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�إن�شاء  �لتدريب و�لتعليم يف معهد �لإم��ار�ت حول مبادرة  �لبلو�شي مدير 
طرح  يف  �لعمل  و�آل��ي��ات  �لإم����ار�ت،  دول��ة  يف  �لقانونيني  �ملحا�شبني  معهد 
�ل�شهاد�ت �ملهنية �لتي تتعلق مبهنة �ملحا�شب �لقانوين �لإمار�تي باأف�شل 
�ملمار�شات �لعاملية يف جمال �ملحا�شبة �لعاملية جدير بالذكر �أن �ملعهد جنح 
�ل�38 عاماً  �مل�شريف خ��الل  �لقطاع  �أل��ف مهني يف   300 تدريب نحو  يف 
�ملا�شية، ويف عام 2021، دّرب �ملعهد 32317 مهنياً، منهم %36 من 
��شر�تيجية  دع��م  يف  �ل��ه��ام  �ملعهد  دور  يعك�س  م��ا  �مل��و�ط��ن��ني،  �مل�شرفيني 
�لتوطني وزيادة معدلت متثيل �ملو�طنني يف �لقوى �لعاملة. ويف �أكتوبر 
�ملا�شي، ك�شف �ملعهد عن خطة �لتدريب �ل�شنوية 2022، وهي عبارة عن 
بهدف  و�مل�شريف  �ملايل  �لقطاعني  �لعاملني يف  للمهنيني  مهار�ت  خارطة 
�ملتنامية  �مل�شرفية  �ملنظومة  وتلبية متطلبات  �ملتخ�ش�شة  �ملهار�ت  تعزيز 
يف �لدولة. وت�شمل �خلطة عدد�ً من �ل�شهاد�ت �لدولية و�ملهنية، و�لتعلم 
�لإلكروين عر "�إن�شايت"، وبر�مج �لتعلم. وميكن للمتدربني �لن�شمام 
تعلم  خ��ي��ار�ت  �أو  م�شغرة  تعلم  م�شاقات  �أو  كاملة  تعليمية  م�شاقات  �إىل 

تنا�شب �حتياجاتهم �ل�شخ�شية.

•• اأبوظبي-وام:

حددت �لإمار�ت عر �لقانون �لحتادي رقم 3 ل�شنة 2021 يف �شاأن تنظيم 
�لترعات 15 و�شيلة جلمع �لترعات بالن�شبة للجهات �ملرخ�س �أو �مل�شرح 

لها بجمع �لترعات يف �لدولة.
و�لت�شالت  �ملختلفة،  �لإع��الم  و�شائل  يف  �لإع��الن  على  �لقائمة  و��شتملت 
�أو  و�ل�شناديق  �ل��ت��رع��ات،  طلب  ب�����ش��اأن  و�ل��ر���ش��ائ��ل  و�مل��خ��اط��ب��ات  �لهاتفية، 
�لكوبونات مدفوعة �لقيمة �أو �لترعات �لنقدية مقابل �لإي�شالت، و�لر�شائل 
�لن�شية �لق�شرية، و�لإعالنات عر �ملو�قع �لإلكرونية �ملختلفة، و�حلفالت 
و�لأ�شو�ق و�ملعار�س و�ملز�د�ت و�لفعاليات �خلريية، و�ل�شتقطاعات �ل�شهرية 

من �حل�شابات �ل�شخ�شية.
وت�شمنت �لقائمة و�شع �أرقام �حل�شابات �لبنكية على �ملو�قع �لإلكرونية �أو 

على �أي و�شائل تو��شل �أخرى، و�لعرو�س �لت�شويقية و�لرويجية �ملختلفة 
وما ي�شاحبها من طلب �لترعات، و�أجهزة �ل�شر�ف �ليل للبنوك �ملرخ�شة 
�لترعات،  جلمع  �ملخت�شة  �ل�شلطة  تعتمدها  �لتي  و�ملن�شات  �ل��دول��ة،  يف 
وو�شائل �لتو��شل �لجتماعي، �إ�شافة �إىل �لتحويالت �خلارجية، و�لإيد�عات 

�ملبا�شرة يف �حل�شابات �لبنكية.
�ملالية  للتحويالت  ���ش��و�ب��ط  و���ش��ع  على  �ل��ق��ان��ون  ���ش��دد  مت�شل  �شياق  ويف 
�خلارجية من ح�شابات �لترعات، فيما ينظم �لقانون علمية جمع �أو تلقي 
�لترعات من خارج �لدولة حفاظاً على �شمعة ومكانة �لدولة عاملياً، ومنعاً 
من �إ�شاءة ��شتغالل تلك �لترعات �أو توجيهها لدعم �أية �أن�شطة �أو م�شاريع 

غري م�شروعة.
للقانون  �لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  �ل��ق��ان��ون  �أن  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  و�أك����دت 
�شتت�شمن تف�شياًل بتلك �ل�شو�بط و�لإجر�ء�ت بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية 

يف �لدولة. و�أ�شارت وز�رة تنمية �ملجتمع عر موقعها �لإلكروين �أن �إقامة 
من  ت�شريح  �إىل  يحتاج  �لترعات  جمع  بهدف  فعل  �أي  �إتيان  �أو  تنظيم  �أو 
�ل�شلطة �ملخت�شة وفق جمموعة من �ل�شو�بط و�ل�شر�طات، ولكن هناك 
بع�س �لترعات ل تدخل �شمن �إطار �لقانون وهي �لترعات �لتي تتم بني 
�لقانون هو  مل�شاعدة بع�س �حل���الت، فالهدف من  �ل��و�ح��دة  �لأ���ش��رة  �أف���ر�د 

تنظيم عملية جمع �لترعات �لتي تتم ب�شكل ممنهج ومنظم.
�مل�شرح  و�جل��ه��ات  لها  �ملرخ�س  �جل��ه��ات  ب��ني  �ل��ف��رق  �إىل  �ل���وز�رة  وتطرقت 
هي  لها  �ملرخ�س  �جلهات  �أن  مو�شحة  للقانون،  وفقا  �لترعات  بجمع  لها 
�لتي  �جلمعيات �خلريية و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لحتادية و�ملحلية و�لأهلية 
وتقدمي  وتلقي  بجمع  �إن�شائها  ق���ر�ر�ت  �أو  مر��شيم  �أو  ق��و�ن��ني  لها  ت�شمح 
ب��ه��دف جمع  ف��ع��ل  �أي  تنظيم  �أو  �إق��ام��ة  �جل��ه��ات  لتلك  وي��ك��ون  �ل��ت��رع��ات، 
�لترعات دون �حل�شول على ت�شريح من �ل�شلطة �ملخت�شة، وذلك كون �أن 

عملها �لرئي�شي قائم على جمع وتلقي وتقدمي �لترعات.
�أما �جلهات �مل�شرح لها، فهم �لأ�شخا�س �لعتباريون �لذين متنحهم �ل�شلطة 
�ملخت�شة �لت�شريح جلمع �لترعات وفقاً لأحكام هذ� �لقانون، ويتعني على 
�ل�شو�بط  وفق  �ملخت�شة  �ل�شلطة  من  ت�شريح  على  �حل�شول  �جلهات  هذه 

و�ل�شر�طات �ملحددة يف �لقانون ولئحته �لتنفيذية.
ُيعد قانون تنظيم �لترعات و�حد�ً من �لقو�نني �لهامة يف دولة �لإمار�ت، 
�ملتاأ�شلة  �خل��ريي  و�لعمل  �لعطاء  بثقافة  رئي�شي  ب�شكل  لرتباطه  وذل��ك 
مع  بالتن�شيق  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  عملت  هنا  وم��ن  �لإم����ار�ت،  جمتمع  يف 
تنظيم هذ�  �شاأنه  م��ن  �حت���ادي  ق��ان��ون  �إ���ش��د�ر  �ملعنية على  �ملحلية  �جل��ه��ات 
�لعمل يف �إطار جمموعة من �ل�شو�بط و�لأحكام، وذلك حفاظاً على �أمو�ل 
�ملترعني وحمايتها من �أية �شورة من �شور �ل�شتغالل و�شمان و�شولها �إىل 

م�شتحقيها من �مل�شتفيدين �حلقيقيني منها.

الإنرتنت انت�سار  % معدل  و99   .. الدولة  يف  لالنرتنت  م�ستخدم  مليون   9.94

��شتخد�ما  �لأكرث  ويوتيوب  �لإمار�ت..  يف  �لجتماعي  �لتو��شل  على  ح�شاب  مليون   38.6
�لقائمة �آخر  يف  وتويرت   .. توك  للتيك  قفزة  ت�شهد  ��شتخد�مًا  �لأكرث  �ملن�شات  • قائمة 

•• اأبوظبي-وام:

ومن�شات  تطبيقات  على  �لن�شطة  �حل�شابات  ع��دد  بلغ 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي يف دول���ة �لإم������ار�ت ح��ت��ى يناير 
2022 نحو 38.63 مليون ح�شاب، وذلك وفقاً لتقرير 
 »Global Media Insight« موقع  عن  �شادر 

�ملتخ�ش�س.
يف  �لإن��رن��ت  م�شتخدمي  �رت��ف��اع  ع��ن  �لتقرير  وك�شف 
�لإمار�ت ب�ت�شجيل 95 �ألف م�شتخدم جديد بني عامي 
2021 و 2022، فيما بلغ معدل �نت�شار �لإنرنت يف 
�لعام  بد�ية  حتى  �ل�شكان  �إجمايل  % من   99 �لدولة 

.2022
�لتو��شل  من�شات  ترتيب  قائمة  "يوتيوب"  وت�����ش��در 
�ملرتبة  يف  في�شبوك  ثم  �ل�شتخد�م،  ح�شب  �لجتماعي 
و��شح  ب�شكل  توك"  "تيك  من�شة  وت��ق��دم��ت  �ل��ث��ان��ي��ة، 

�لرتيب  يف  �إن"  ثم"لينكد  �ل��ث��ال��ث��ة،  �مل��رت��ب��ة  لتحتل 
�لر�بع، فيما حلت من�شة �ن�شتجر�م يف �ملرتبة �خلام�شة، 
وجاء ترتيب من�شتي �شناب �شات، و"توير" يف �ملرتبتني 

�ل�شاد�شة و�ل�شابعة على �لتو�يل.
وتف�شيال، �شنف �لتقرير تطبيق "يوتيوب" باأنه �لأكر 
��شتخد�ماً بني من�شات وتطبيقات �لتو��شل �لجتماعي 
يف �لدولة مبعدل 91.1 يف �ملائة وبنحو 9.06 مليون 
م�شتخدم، بينما حل "في�شبوك" يف �ملرتبة �لثانية بن�شبة 
72.4 يف �ملائة مع وجود 7.2 مليون ح�شاب ن�شط، و" 
تيك توك" يف �ملرتبة �لثالثة بن�شبة 62.4 يف �ملائة مع 

وجود 6.7 مليون ح�شاب ن�شط.
بن�شبة  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��رت��ب��ة  �إن" يف  " لينكد  تطبيق  وح���ل 
��شتحوذ  ح��ني  يف   ، مليون   5.7 م��ع  �مل��ائ��ة  يف   57.3
بن�شبة  �خل��ام�����ش��ة  �مل��رت��ب��ة  ع��ل��ى  �ن�شتجر�م"   " تطبيق 
وجاء  ن�شط.  ح�شاب  مليون  و5.25  �ملائة  يف   52.8

تطبيق "�شناب �شات" يف �ملرتبة �ل�شاد�شة بن�شبة 32.7 
يف �مل��ائ��ة م��ع 3.25 م��ل��ي��ون ح�����ش��اب ن�����ش��ط، ف��ي��م��ا حل 
تطبيق "توير" باملرتبة �ل�شابعة بن�شبة 24.6 يف �ملائة 

مع 2.45 مليون ح�شاب ن�شط.
قد  �لرقمية  �لت�شالت و�حلكومة  تنظيم  وكانت هيئة 
 2021 �لعام  �ل�شنوية عن  �إجناز�تها  تقرير  ك�شفت يف 
�أن عدد م�شتخدمي �لإنرنت يف دولة �لإم��ار�ت قد بلغ 
بلغ  فيما  م�شتخدم،  مليون   9.94 �ملا�شي  �لعام  نهاية 
متو�شط �لوقت �لذي يق�شيه �شكان �لدولة يف ��شتخد�م 
1.57 �شاعة  7.24 �شاعة يومياً، منها  �لإنرنت نحو 
و2.55  �لأخ��ب��ار،  ق���ر�ءة  يف  �مل�شتغرق  �ل��وق��ت  متو�شط 
�لتو��شل  مو�قع  على  �مل�شتغرق  �لوقت  متو�شط  �شاعة 

�لجتماعي.
وحول �شرعات �لإنرنت خالل �لعام 2021، �أو�شحت 
بلغ  �لهو�تف  على  �لتحميل  �شرعة  متو�شط  �أن  �لهيئة 

يف   104.6 زي���ادة  بن�شبة  ب��اي��ت،  ميغا   177.52 نحو 
�لهو�تف  �إن��رن��ت  با�شتخد�م  �لتحميل  �شرعة  يف  �ملائة 
�لتحميل  �شرعة  بلغت  بينما   ،2020 بالعام  مقارنة 
بايت،  ميغا   130.99 �ل��ث��اب��ت  �لإن���رن���ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

وبن�شبة زيادة بلغت 44.6 يف �ملائة.
�لدولة  توجهات  �ملحوري �شمن  دورها  �لهيئة  وتو��شل 
ت�شريع  تت�شمن  و�لتي  �لقادمة،  عاماً  �خلم�شني  خالل 
ق��ائ��م على  �ل��رق��م��ي، و���ش��ن��ع م�شتقبل  �ل��ت��ح��ول  وت���رية 
�ل�شطناعي  بالذكاء  �ملدعومة  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
يحقق  معريف  و�قت�شاد  جمتمع  وب��ن��اء  �ل��ذك��ي��ة،  و�مل���دن 

�لتنمية �مل�شتد�مة و�ل�شعادة و�لرفاهية للمجتمع.
وي��ع��ت��م��د �ل���ت���ق���ري���ر ع���ل���ى ج��م��ي��ع �ل���ب���ي���ان���ات و�ل�������روؤى 
فهم  على  ت�شاعد  ل��ب��ان��ات  ق��اع��دة  لتوفري  و�لجت���اه���ات 
كيفية ��شتخد�م �لأ�شخا�س لالأجهزة و�خلدمات �ملت�شلة 

يف عام 2022.

�سملت بث فيديوهات ور�سائل توعوية والتوا�سل مع املجتمع

بلدية مدينة �أبوظبي  تنظم – �فرت��شيًا - فعالية �ليوم �لعاملي للمياه
•• اأبوظبي –الفجر:

�لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تفاعلت 
و�ل��ن��ق��ل م���ن خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ز�ي����د م���ع �ليوم 
وتثقيفية  توعوية  فعالية  يف  م�شاركتها  عر  للمياه  �لعاملي 
�فر��شية ��شتهدفت تعزيز �مل�شاركة �ملجتمعية يف �ملحافظة 
على �مل�شادر �لطبيعية و�لتي تاأتي �ملياه يف مقدمتها، وحث 
مع  تن�شجم  �لتي  و�ملمار�شات  �لأ�شاليب  �تباع  على  �ملجتمع 

معايري �ل�شتد�مة و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية من كافة 
�أ�شكال �لهدر، د�عية �إىل �أهمية ��شتثمار �ملياه بال�شكل �لذي 
يحافظ على هذ� �ملورد �لطبيعي وحمايته من �ل�شتنز�ف .

ملدينة  �جل��غ��ر�يف  �ل��ن��ط��اق  م��ن:  ك��اًل  ن��ط��اق �حلملة  و�شمل 
حيث   ، �شخبوط  مدينة  رب���د�ن،  منطقة  ز�ي���د،  ب��ن  حممد 
ورفع م�شتوى  �ل�شكان  �لتو��شل مع  �لفعالية على  حر�شت 
وعيهم باأهمية �حلفاظ على �ملياه، و�تباع �لطرق �ل�شحيحة 

يف ��شتخد�م �ملياه و��شتهالكها بال�شكل �لأمثل.

وت�شمنت �لفعالية بث عر�س تقدميي، وفيديوهات توعوية 
�مل�شابقات  �إىل  بالإ�شافة   ، �جلمهور  مع  تفاعلية  وفقر�ت   ،

�لتحفيزية ، وذلك عر برنامج مايكرو�شوفت تيمز.
�إىل  �أبوظبي �ملجتمع  �لإط��ار دعت بلدية مدينة  �شمن هذ� 
�أهمية تعزيز م�شوؤوليته يف �شون �ملو�رد �لطبيعية، و�لتعاطي 
�ل�شر�تيجية  و�مل���و�رد  �لطاقات  من  كونه  �ملياه  م��ورد  مع 
�لتي يتوجب على �جلميع �مل�شاهمة يف حفظها و��شتخد�مها 

مبا يتو�فق مع معايري �ل�شتد�مة وتر�شيد ��شتهالكها.
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اأخبـار الإمـارات
عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي يرت�أ�س �جتماع �ملجل�س �لتنفيذي

•• ال�شارقة - وام:

�لأ�شبوعي  �جتماعه  �ل�شارقة  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  عقد 
�لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
نائب حاكم �ل�شارقة نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، وبح�شور 
نائب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
يف  �أم�س  �شباح  عقد  �ل��ذي  �لجتماع  وناق�س  �ل�شارقة.  حاكم 
مكتب �شمو �حلاكم عدد�ً من �ملو�شوعات �ملدرجة على جدول 
�حلكومية  �لأعمال  �شري  على  �لط��الع  �شملت  و�لتي  �لأعمال 
و�خلدمية  �لقانونية  �مل�شروعات  ومناق�شة  تطويرها،  وخطط 
م   2022 ل�شنة   11 رقم  �لقر�ر  �ملجل�س  و�أ�شدر  �مل�شتقبلية. 
ب�شاأن تنظيم �ملر��شي �لبحرية يف �إمارة �ل�شارقة، ون�س �لقر�ر 

�لتي  �لبحرية  �لو�شائل  م��الك  على  �أح��ك��ام��ه  ت�شري  �أن  على 
تتخذ من �ملر��شي يف �لإمارة مكان لر�شوها �أو وقوفها.

ووفقاً للقر�ر تتبع �ملر��شي �جلهات �لتالية:
تتبع  لالإمارة  �لبحرية  �ملياه  يف  �ملن�شاأة  �لعامة  �ملر��شي   .1

�لبلديات.
�ل�شارقة  هيئة  تتبع  �لإم���ارة  م��و�ن��ئ  يف  �ملن�شاأة  �ملر��شي   .2

للمو�نئ و�جلمارك و�ملناطق �حلرة.
�لإمارة  حكومة  قبل  من  �ملخ�ش�شة  �ل�شتثمارية  �ملر��شي   .3

تتبع نادي �ل�شارقة �لدويل للريا�شات �لبحرية.
حول  باملر��شي  �ملعنية  �جلهات  �خت�شا�شات  �ل��ق��ر�ر  نظم  كما 

�إن�شاء �ملر��شي و�إد�رتها و�لإ�شر�ف عليها.
وخمرجات  �لعامة  �مل��و�زن��ة  �أد�ء  تقريري  على  �ملجل�س  و�طلع 

�لأن�شطة للربعني �لثالث و�لر�بع من عام 2021 م، وت�شمن 
لقطاعات  وفقاً  �مل��و�زن��ة  �أد�ء  ح��ول  �مل��وؤ���ش��ر�ت  �أب��رز  �لتقرير�ن 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�لتنمية  �حل��ك��وم��ي��ة  �لإد�رة 

و�لتنمية �لقت�شادية.
�ملو�زنة من خالل مقارنة  �أد�ء  �ملجل�س على حتليل  �طلع  كما 
للجهات  �ملعتمدة  للمو�زنة  �لفعلية  و�لإي�����ر�د�ت  �مل�شروفات 

�حلكومية و�مل�شتقلة، ون�شب �إجناز �ملخرجات �مل�شتهدفة.
�لعليا  �للجنة  لأع��م��ال  �ل�شنوي  �لتقرير  على  �ملجل�س  و�طلع 
�جناز�ت  �لتقرير  وت�شمن  م،   2021 للعام  �لب�شرية  للمو�رد 
و�أعمال �للجنة على مد�ر �لعام و�لتي �شملت �إ�شد�ر �لعديد من 
و�لتظلمات  �لقانونية  و�لتعاميم، ومناق�شة �حلالت  �لقر�ر�ت 

و�ل�شكاوى، و�إجر�ء �لدر��شات و�لبحوث.

�سمن برنامج تطوير اجلامعات احلكومية الذي ي�سمل 27 م�سروعًا بقيمة اجمالية تبلغ 466 مليون درهم

�أبوظبي للتنمية ي�شارك يف تد�شني 5 كليات جامعية حكومية مولها يف �لأردن بقيمة 80.3 مليون درهم

كما �شكلت عاماًل مهماً يف حت�شني 
جودة حياة �ل�شكان ودعم �خلدمات 
�لعمل.  فر�س  وتوفري  �لأ�شا�شية 
و�أ�شاف �شعادته �أن �فتتاح �لكليات 
برنامج  خ�����الل  م����ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�حلكومية،  �جل���ام���ع���ات  ت���اأه���ي���ل 
ياأتي  �ل�������ش���ن���دوق،  �ل�����ذي مي���ول���ه 
�لنهو�س  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا  �إط����ار  يف 
بالقطاع �لتعليمي، وتوفري �ملباين 
�لأردنية  �جل��ام��ع��ات  يف  و�مل���ر�ف���ق 
�لعاملية،  �ملو��شفات  �أف�شل  �شمن 
لالرتقاء بو�قع �حلياة �لتعليمية، 
و����ش��ت��ي��ع��اب م��زي��د م��ن �لطلبة يف 
�شوق  ورفد  �لتخ�ش�شات،  خمتلف 

�لعمل باحتياجاته �ملتنوعة.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ���ش��ع��ادة خليفة 
ع���ب���د�هلل �ل��ق��ب��ي�����ش��ي، ن��ائ��ب مدير 
 "  : �أبوظبي للتنمية  عام �شندوق 
�شعد�ء بامل�شاركة يف تد�شني خم�س 
كليات جامعّية حكومّية يف �ململكة 
ت�شاهم  و�لتي  �لها�شمية  �لأردنية 
يف تطوير قطاع �لتعليم يف �لأردن، 
ومت���ك���ني �جل���ام���ع���ات م���ن حتقيق 

�أ�شا�شياً للحكومة، ونتطلع  تنموياً 
للعمل د�ئماً مع �ل�شندوق لتعزيز 
هذه �ل�شر�كة، مبا ي�شهم يف حتقيق 

�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.
دعم  ب���رن���ام���ج  �أن  م��ع��ال��ي��ه  وب����ني 
�جلامعات �حلكومية، هو جزء من 
�ل�شندوق  ميولها  �لتي  �مل�شاريع 
����ش���م���ن م���ن���ح���ة دول�������ة �لإم���������ار�ت 
لالأردن، حيث �شكل �لرنامج نقلة 
نوعّية مهمة يف تطوير �جلامعات 
و�أنه  �شيما  �لأردنية، ل  �حلكومية 
�مل�شاريع  من  �لعديد  على  ��شتمل 
تاأثري�ً  ل��ه��ا  ك���ان  �ل��ت��ي  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
و�ملجتمع  �ل��ط��الب  ع��ل��ى  و����ش��ح��اً 
بناء  يف  دوره  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملحلي، 
�شكلت  �ل���ت���ي  �جل���دي���دة  �ل��ك��ل��ي��ات 
نقلة نوعية للجامعات يف ��شتقبال 
�لطلبة من خمتلف �لتخ�ش�شات.

م����ّول منذ  �ل�����ش��ن��دوق  �إن  وق�����ال: 
�مل�شاريع  م��ن  حزمة   1974 ع��ام 
من  �لأردن،  يف  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملي�ّشرة  �ل��ق��رو���س  ت��ق��دمي  خ���الل 
�مل�شاريع  م����ن  �ل���ع���دي���د  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

من  �جل��ام��ع��ة  مت��ك��ني  يف  �شاهمت 
�لأعمال،  �إد�رة  كلية  مبنى  �إن�شاء 
مت  حيث  �لهند�شة،  كلية  ومبنى 
�أعلى  ���ش��م��ن  �مل�����ش��روع��ني  ت��ن��ف��ي��ذ 
ُيقامان  وهما  �لعاملية،  �ملو��شفات 
�ألف   20 من  تقرب  م�شاحة  على 
�ت�شاع  �شاهم يف  م��رب��ع، مم��ا  م��ر 
يف  للطلبة  �ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  �ل���ق���درة 
 10 �إىل  لت�شل  �لبيت  �آل  جامعة 
�إىل  م�شري�ً  وطالبة،  طالب  �آلف 
�أن �مل�شروعني يت�شمنا �لعديد من 
�ملر�فق كقاعات �لتدري�س و�مل�شارح 
و�ملختر�ت �لفنية. كما ��شتطاعت 
�جلامعة من خالل �مل�شاريع تفعيل 
�لعديد من �لن�شاطات �ملجتمعية.

�لدكتور  �لأ�شتاذ  ق��ال  جانبه،  من 
جامعة  رئي�س  �خلر�ب�شة،  عاطف 
متويل  �إن  ط�����الل،  ب���ن  �حل�����ش��ني 
�شاهم  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق 
��شتكمال  م��ن  �جلامعة  متكني  يف 
�إن�شائها،  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رح���ل���ة 
�لتي  �مل�������ش���اري���ع  �ن��ع��ك�����ش��ت  ح���ي���ث 
رئي�شي  ب�شكل  �ل�����ش��ن��دوق  م��ّول��ه��ا 

مدينة  يف  ط�����الل  ب����ن  �حل�������ش���ني 
 22 بلغت  �إجمالية  بقيمة  معان، 
م��ل��ي��ون دره����م، ويف ج��ام��ع��ة موؤتة 
مب��دي��ن��ة �ل��ك��رك مت �ف��ت��ت��اح مبنى 
 18.3 ب��ت��ك��ل��ف��ة  �ل�����ش��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة 

مليون درهم.
�ل�شريدة،  ن��ا���ش��ر  م��ع��ايل  و�أع����رب 
وزير �لتخطيط و�لتعاون �لدويل 
�لأردين عن �شكره وتقديره لدولة 
�لر�شيدة على  �لإم��ار�ت، وقيادتها 
جانب  �إىل  �ل����د�ئ����م����ة  وق���ف���ت���ه���م 
�لر�ئد  ودوره���م  �لأردين،  �ل�شعب 
يف م�����ش��اع��دة �حل��ك��وم��ة �لأردن���ي���ة 

على حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.
�شندوق  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  وت����ق����دم 
ع��ل��ى جهوده  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�لتنموية،  �مل��ن��ح  و�إد�رة  مت��وي��ل  يف 
�جل���ه���ود  ت���ل���ك  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً 
�خلدمات  ك��ف��اءة  رف��ع  يف  �شاهمت 
�لأردنيني،  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �مل��ق��دم��ة 
ودفع عجلة �لتنمية �لقت�شادية يف 
�أن �لأردن ينظر  �إىل  �لبالد، لفتاً 
�شريكاً  ب��اع��ت��ب��اره  �ل�����ش��ن��دوق  �إىل 

�أهد�فها يف حت�شني مر�فق �لبنية 
�لتعليم  �أ�شاليب  وتطوير  �لتحّية، 
ودع���م �خل��دم��ات �لأ���ش��ا���ش��ي��ة لها" 
�مل�شاريع  �أن  �إىل  �شعادته  م�شري�ً   ،
�جلديدة �شتعمل كذلك على تلبية 
قدرة �ل�شروح �لتعليمّية ل�شتيعاب 
�لزيادة �مل�شتمرة يف �أعد�د �لطالب 
�إ�شافة  �لتخ�ش�شات،  خمتلف  من 
�إىل دوره���ا �ل��ري��ادي يف رف��د �شوق 
من  باحتياجاته  �لأردين  �ل��ع��م��ل 

�خلر�ت و�لكفاء�ت �ملوؤهلة.
كما �أكد عدد من روؤ�شاء �جلامعات 
�حل���ك���وم���ي���ة �لأردن�������ي�������ة �أه���م���ي���ة 
للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  دع���م 
م�شاريع  ومت����وي����ل  ل���ل���ج���ام���ع���ات، 
حتقيق  يف  �شاهمت  ��شر�تيجية 
يف  وتطلعاتها  �جل��ام��ع��ات  �أه���د�ف 
�ملتز�يد  �لطلبة  �أع����د�د  ��شتيعاب 

ب�شكل �شنوي.
وق������ال �لأ�����ش����ت����اذ �ل���دك���ت���ور هاين 
�لبيت،  �آل  جامعة  رئي�س  �ل�شمور 
�لتي  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  م��ن��ح��ة  �إن 
للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  �أد�ره���ا 

�أولوية  ذ�ت  قطاعات  يف  �لتنموية 
للحكومة  و�جتماعية  �قت�شادية 
�لبنية  م�����ش��اري��ع  م��ث��ل  �لأردن����ي����ة 
�لتعليم،  �ل�������ش���ح���ة،  �ل���ت���ح���ت���ي���ة، 
�ل�����ش��ن��اع��ة و�ل���ت���ع���دي���ن، �ل���زر�ع���ة 
و�ل����ري، و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة، كما 
يقوم بتنفيذ منحة دولة �لإمار�ت 
�مل��ق��دم��ة ل������الأردن ب��ق��ي��م��ة 1.25 
حيوية  ق��ط��اع��ات  يف  دولر  م��ل��ي��ار 

ذ�ت �أولوية للحكومة �لأردنية.
من جهته قال �شعادة حممد �شيف 
�شندوق  ع����ام  م���دي���ر  �ل�������ش���وي���دي 
�ل�شندوق  "�إن  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي 
��شر�تيجية  ب��ع��الق��ات  يحتفظ 
�أكر  منذ  �لأردن��ي��ة  �حلكومة  م��ع 
م���ن �أرب���ع���ة ع��ق��ود ون�����ش��ف، حيث 
كان لل�شندوق دور فّعال يف متويل 
�لتنموية  �مل�����ش��اري��ع  م���ن  �ل��ع��دي��د 
لفتاً  �لأردن"،  يف  �ل�شر�تيجية 
�إىل �أن تلك �مل�شاريع �أثرت �إيجابياً 
من  �لأردين  �لق��ت�����ش��اد  من���و  يف 
خ���الل �ل��ت��ح�����ش��ن �مل��ل��ح��وظ �لذي 
�لقت�شادية،  �مل��وؤ���ش��ر�ت  على  ط��ر�أ 

•• اأبوظبي- وام:

للتنمية  �أبوظبي  �شندوق  ���ش��ارك 
جامعّية  كليات  خم�س  تد�شني  يف 
ح��ك��وم��ي��ة م���ّول���ه���ا �ل�������ش���ن���دوق يف 
ح����و�يل  ب��ل��غ��ت  ب��ت��ك��ل��ف��ة  �لأردن، 

درهم. مليون   80.3
�مل�شاريع  ه�����ذه  مت����وي����ل  وي�����اأت�����ي 
برنامج  ���ش��م��ن  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�حلكومية  �جل���ام���ع���ات  ت���ط���وي���ر 
 27 �إن�شاء  ي�شمل  و�لذي  �لأردنية 
تبلغ  �لتعليم،  ق��ط��اع  يف  م�شروعاً 
مليون   466 �لجمالية  قيمتها 
درهم للم�شاهمة يف دعم وتطوير 

قطاع �لتعليم يف �لبالد.
وم�������ّول �ل�������ش���ن���دوق �ل���ع���دي���د من 
�لأردن  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�������ش���اري���ع 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة، مثل  يف ق��ط��اع��ات 
�لطاقة، و�لنقل، و�ملياه و�لزر�عة، 
�ملنحة  �إطار  و�لتعليم يف  و�ل�شحة 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  خ�ش�شتها  �ل��ت��ي 
بقيمة  ل������الأردن،   2012 ع���ام  يف 
يعادل  م���ا  دره������م،  م��ل��ي��ار   4.6
�شمن   " دولر  م��ل��ي��ار   1.25"
�خلليجي  �ل�������ش���ن���دوق  ب���رن���ام���ج 
�مل�شاريع  �شاهمت  حيث  للتنمية، 
�حلكومة  ج����ه����ود  م�������ش���ان���دة  يف 
حتقيق  �إىل  و�ل���ه���ادف���ة  �لأردن����ي����ة 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 
وت�شمنت  �ل��ب��الد.  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
مبنى  �فتتاحها،  مت  �لتي  �مل�شاريع 
لكلية �ملال و�لأعمال، ومبنى لكلية 
يف  �لبيت  �آل  جامعة  يف  �لهند�شة 
�جمالية  بتكلفة  �مل��ف��رق،  م��دي��ن��ة 
ل��ل��م�����ش��روع��ني ب��ل��غ��ت ح����و�يل 40 
�فتتاح  مت  ك���م���ا  دره�������م،  م���ل���ي���ون 
وم�شروع  �لتمري�س،  كلية  مبنى 
�إن�شاء وجتهيز مبنى ملركز بحوث 
جامعة  يف  �ل���ط���اق���ة  ودر��������ش������ات 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
�مكانياتها  وحت�����ش��ني  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
�لعلمي،  و�لبحث  �لطلبة،  خلدمة 
تطوير  وكذلك  �ملحلي،  و�ملجتمع 
�إقليم جنوب  �ل�شناعي يف  �لقطاع 

�لأردن.
و�أ����ش���ار �لأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور عرفات 
�إىل  م��وؤت��ة  جامعة  رئي�س  ع��وج��ان 
للتنمية  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���ن���دوق  �أن 
كليات جامعية،  �إن�شاء ثالث  مّول 
�ل�شيدلة  كلية  مبني  �إىل  �إ�شافة 
وكان  م���وؤخ���ر�ً  تد�شينه  مت  �ل����ذي 
�لكلية  تطوير  يف  �يجابياً  دور�ً  له 
ورف�����ع م�����ش��ت��وى �أد�ئ����ه����ا مم���ا نتج 
ع����ن ذل�����ك ح�������ش���ول �ل��ك��ل��ي��ة على 
�إ�شافة  ���ش��ه��ادة �جل���ودة �لأردن���ي���ة، 
للمحتوى  �ل��ك��ب��ري  �ل��ت��ط��وي��ر  �إىل 
�لدر��شية،  خلططها  �لأك���ادمي���ي 
�ملاج�شتري  برنامج  بطرح  و�ل��ب��دء 
مو�شحا  �ل�شيدلنية،  �لعلوم  يف 
�أرب���ع���ة  م���ن  ي��ت��ك��ون  �مل�������ش���روع  �أن 
ط���و�ب���ق مب�����ش��اح��ة ت��زي��د ع���ن 10 
على  وي��ح��ت��وي  م��رب��ع  م���ر  �آلف 
�لتدري�شية  �ل��ق��اع��ات  م��ن  �لعديد 
و�مل��خ��ت��ر�ت �مل��ج��ه��زة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
وق����د خ�ش�س  م����درج����ات،  ث���الث���ة 
�ملختر�ت  م��ن  ع���دد�  �مل�����ش��روع  يف 
لإجر�ء �لبحوث �لعلمية يف جمال 

�لعلوم �ل�شيدلنية.
جدير بالذكر �أن �شندوق �أبوظبي 
 1974 ع��ام  منذ  �شاهم  للتنمية 
يف متويل مئات �مل�شاريع �لتنموية 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  و�ل���ت���ي  �لأردن  يف 
مليار   6.5 ح�����و�يل  �لج��م��ال��ي��ة 
�مل�شاريع  تلك  مّكنت  حيث  دره��م، 
ذ�ت �لبعد �ل�شر�تيجي، �حلكومة 
�أولوياتها  حت��ق��ي��ق  م��ن  �لأردن���ي���ة 
ودفع  و�لجتماعية  �لقت�شادية 

عجلة �لتنمية �مل�شتد�مة.

متحف امل�ستقبل يوقع �سراكات ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سات وطنية و�سركات عاملية

حممد �لقرقاوي: تبقى �لأولوية ملتحف �مل�شتقبل حتقيق �أثر م�شتد�م على م�شرية �لتطور �لإن�شانية لالأفر�د و�ملجتمعات
•• دبي-وام:

وّقع متحف �مل�شتقبل، �ملعلم �لعلمي 
دبي  تقدمه  �ل��ذي  �جلديد  �لعاملي 
�شر�كات  للعامل،  �لإم����ار�ت  ودول���ة 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م���ع جم��م��وع��ة من 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة وع�����دد من 
ك�����رى �ل�������ش���رك���ات و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل������ر�ئ������دة يف جم�����الت  �ل���ع���امل���ي���ة 
و�لتكنولوجيا  و�لب��ت��ك��ار  �ل��ع��ل��وم 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي لدعم  و�ل���ش��ت�����ش��ر�ف 
�ملتمثلة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �أه���د�ف���ه 
ل�شت�شر�ف  خم���ت���ر�ت  ب���اإط���الق 
وت�شميم �مل�شتقبل يف �شتى �ملجالت 
ليكون  دوره  وت��ف��ع��ي��ل  �حل���ي���وي���ة، 
من�شة ملر�كز بحثية عاملية يف �إطار 
ماأ�ش�شة عملية ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
و�لتفكري و�لتخطيط حلل خمتلف 
�لإن�شانية.  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
�ملتحف  دور  �ل�������ش���ر�ك���ات  وت����ع����زز 
يف  للم�شتقبل  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتابع 
و�مل�شاهمة  للم�شتقبل  �ل�شتعد�د 
�ل���ت���ط���ور�ت خالل  �أه�����م  يف ر����ش���د 
معاجلات  و�بتكار  �ملقبلة،  �لعقود 
مكانته  وتدعم  لها،  تقليدية  غري 
�لعامليني  للم�شت�شرفني  حا�شنة 
و�ملعرفية  �ل���ع���ل���م���ي���ة  ول���ل���ن���خ���ب���ة 
�ملنطقة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ول��ل��ن��و�ب��غ 
لتقنيات  �شامال  و�لعامل وخمتر� 
وم�شتقبل  �مل�شتقبل  وم��دن  و�أفكار 
و��شتد�مة  و�لق��ت�����ش��اد  �ل��ع��م��الت 
ومعر�شا  و�ل��غ��ذ�ء  �لطاقة  م���و�رد 
د�ئما ل�شتعر��س جو�نب خمتلفة 
ومركز�  �ل��ب�����ش��ري��ة  م�شتقبل  م���ن 
جمموعة  م��ع  يعمل  عامليا  فكريا 
من �ل�شركاء �لدوليني و�ملوؤ�ش�شات 

�لبحثية �ملتخ�ش�شة.
ووق���ع م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�مل�شتقبل،  متحف  رئي�س  �ل���وزر�ء، 
�لعلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل 
�ل�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  �ل��رق��م��ي  و�لق��ت�����ش��اد 
�لع�شو  ون���ائ���ب  ب��ع��د  ع���ن  �ل��ع��م��ل 

�لتنقل  ل��ت��ط��وي��ر خ���ي���ار�ت  �ل��ع��امل 
�لذكي يف �مل�شتقبل �لقريب وكذلك 
�لبتكار�ت  م���ن  �ل���ع���دي���د  ع���ر����س 

�ملتعلقة مب�شتقبل �لنقل.

- م�ستقبل الطاقة.
وتت�شمن �ل�شر�كة مع هيئة كهرباء 
وم���ي���اه دب����ي �خ��ت��ب��ار �ل��ع��دي��د من 
وتطبيقات  و�لب��ت��ك��ار�ت،  �ل��ن��م��اذج 
�لتكنولوجيا �ملتطورة �لقادرة على 
و�لنظيفة،  �ملتجددة  �لطاقة  �نتاج 
�مل�شتقبلية  �لح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة 
�ل�شناعية  �ل����ث����ورة  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�لر�بعة، وبناء جمتمعات ح�شرية 
م�شتد�مة منخف�شة �لكربون، �إىل 
جانب تعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة يف 

جمال �لقت�شاد �لأخ�شر.

- ت�سميم املدن بحلول امل�ستقبل.
ب����ني متحف  �ل�������ش���ر�ك���ة  وت�����ش��ه��م 
�لتعرف  يف  دب��ي  وبلدية  �مل�شتقبل 
�لتكنولوجيا  ت���ط���ب���ي���ق���ات  ع���ل���ى 
��شتبد�ل  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة  �مل��ت��ط��ورة 
�ملمار�شات �لتقليدية يف �لتخطيط 
�لتحتية  �لبنية  و�إجن��از  �لعمر�ين 
�حل�شرية  �مل����ن����اط����ق  وت����ط����وي����ر 
م�شتقبلية  بحلول  �مل��دن  وت�شميم 
ت�شتخدم مو�د متقدمة و�آليات بناء 
نف�شه  �لوقت  يف  وتوفر  م�شتد�مة 
لطرق  موؤهلة  ح�شرية  م�شاحات 
�ل�شتفادة  حت��ق��ق  ذك���ي���ة  زر�ع���ي���ة 
�ملثلى من �مل�شاحة وت�شهم يف تعزيز 

�لأمن �لغذ�ئي ل�شكان �لعامل.

- حلول متويل م�ستقبلية اأكرث 
كفاءة.

فيز�  �شركة  م��ع  �ل�شر�كة  وت�شهم 
�إليه  تو�شلت  م��ا  �أح���دث  �إب����ر�ز  يف 
�لتكنولوجيا على �شعيد �خلدمات 
�مل�شتقبلية  �ملالية �لذكية و�حللول 
مبا  �ملالية،  للعمالت  �لكفاءة  ذ�ت 
�إيجابي  تاأثري  يعزز فر�س حتقيق 
ومتكينهم  �ل���ب�������ش���ر  ح����ي����اة  ع���ل���ى 
بالأدو�ت �ملالية �لقادرة على تلبية 

يف  �لتكنولوجيا  دور  ل�شتك�شاف 
و�ل�شتجابات  �مل�شتقبل  ت�شميم 
و�����ش���ع���ة �ل���ن���ط���اق �ل���ت���ي مي��ك��ن �أن 
�حلالية  ل���ل���ت���ح���دي���ات  ت����وف����ره����ا 
كوكب  يو�جهها  �لتي  و�مل�شتقبلية 
�إد�رة  ب��ي��ن��ه��ا  جم����الت  يف  �لأر�������س 
�لنفايات، و�لبيئة، و�لأمن �لغذ�ئي، 
و�لزر�عة و�لري، وتخطيط �ملدن.

العاملي  للتعاون  من�سة  دبي   -
امل�سرتك.

وق��������ال م����ع����ايل حم���م���د ع���ب���د�هلل 
تاأ�شي�س  روؤي��ة  " تقوم   : �لقرقاوي 
متحف �مل�شتقبل على جعله �شرحاً 
�لريادة  ي��ر���ش��خ  وم��ع��رف��ي��اً  ع��ل��م��ي��اً 
�مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف  �لإمار�تية 
و����ش��ت��ح�����ش��ار ح��ل��ول��ه �مل��ب��ت��ك��رة من 
�ل�شت�شر�ف  ماأ�ش�شة عملية  خالل 
ت���وف���ري م��ن�����ش��ة ه���ي �لأوىل  ع���ر 
�مل�شتقبل  ل�شناع  عامليا  نوعها  من 
�أبرز  مع  بال�شر�كة  وم�شت�شرفيه، 
يف  و�لأك��ادمي��ي��ة  �لعلمية  �جل��ه��ات 
�لعامل." و�أ�شاف معاليه : " تبقى 
�لأولوية بالن�شبة للمتحف حتقيق 
�لتطور  م�شرية  على  م�شتد�م  �أث��ر 
و�ملجتمعات،  ل��الأف��ر�د  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
ويف هذ� �لإط��ار، �شتتيح �ل�شر�كات 
مع �أبرز �ل�شركات �ملبدعة و�ملبتكرة 
ع��امل��ي��ا وك�����رى م���ر�ك���ز �لأب���ح���اث 
�أحدث  در��شة  �لدولية  و�جلامعات 
و�ملعارف  �لعلوم  �إل��ي��ه  تو�شلت  م��ا 
�لب�شرية يف كافة �ملجالت لتمكينها 
وحتويلها �إىل و�قع وتقدمي حلول 
كافة  وت����ط����ور  �����ش���ت���د�م���ة  ت���دع���م 
معاليه  وت��اب��ع  �حلياة."  م��ن��اح��ي 
قيم  �مل�شتقبل  متحف  يج�شد   "  :
�لتي  و�لبتكار  و�لتفاوؤل  �لطموح 
متّيز دبي، باعتباره من�شة لعر�س 
�لتقنية  �شركات  �بتكار�ت  و�ختبار 
�ل���ر�ئ���دة �ل��ع��امل��ي��ة، وم��ك��ان��اً لعقد 
�لأبحاث  مر�كز  �أكر  مع  �شر�كات 
�لعاملية  و�مل����ع����اه����د  و�جل����ام����ع����ات 
�لعلوم  �إليه  �آخ��ر ما تو�شلت  حول 
و�ملعارف �لب�شرية يف كافة �ملجالت 

للم�شتقبل  دب���ي  ملوؤ�ش�شة  �مل��ن��ت��دب 
�ت��ف��اق��ي��ات �ل�����ش��ر�ك��ة م���ع ك���ل من 
معايل مطر حممد �لطاير، مدير 
ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س �مل��دي��ري��ن يف 
بدبي،  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة 
�لطاير،  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  وم���ع���ايل 
�لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
و�شعادة  دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 
مدير  �ل���ه���اج���ري،  د�ود  �مل��ه��ن��د���س 
ع����ام ب��ل��دي��ة دب�����ي، و����ش���ع���ادة ع���ادل 
�لتنفيذي  �آل ر�شا، �لرئي�س  �أحمد 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف ط����ري�ن �لإم�������ار�ت، 
و�أميت كو�شال، �لرئي�س �لتنفيذي 
وكار�شنت  �لقاب�شة،  دبي  ملجموعة 
لأودي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  ب���ن���در 
و�شريجيو  �لأو�������ش������ط،  �ل���������ش����رق 
يف  للرئي�س  �لأول  �لنائب  ماكوتا، 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ج��ن��وب  منطقة 
ل�شركة �إ�س �إيه بي �لعاملية، و�أحمد 
�لدفر�وي، رئي�س �لقطاع �لتجاري 
ب�شركة  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ملنطقة 
بيب�شيكو، و�لدكتورة �شعيدة جعفر 
مديرة �إقليمية للمجموعة ونائب 
�لرئي�س �لأول للعمليات يف منطقة 
ب�شركة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�لتفاقيات  وت�شكل  �لعاملية.  فيز� 
�لعلمي  ل��ل��ت��ع��اون  م��ت��ق��دم��ا  �إط�����ار� 
�لر�ئدة يف  و�ل�شركات  �ملتحف  بني 
لر�شالة  جت�شيد�  �لب��ت��ك��ار،  جم��ال 
فكري  ح������ر�ك  خ���ل���ق  يف  �مل���ت���ح���ف 
و��شت�شر�ف  ��شتطالع  ح��ول  عاملي 
�ملجالت  يف  �مل�شتقبلية  �ل��ت��غ��ري�ت 
و�لتنموية  و�لقت�شادية  �لعلمية 

و�لإن�شانية.
وت��ت��ي��ح �لت��ف��اق��ي��ات ك��ذل��ك تعزيز 
جت������ارب �مل���ت���ح���ف وم�����ش��اه��م��ت��ه يف 
ق��ب��ل حدوثه  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  جت�����ش��ي��د 
ومعرفية  معي�شية  جت���ارب  وخ��ل��ق 
متقدماً  موقعاً  متنحه  م�شتقبلية 
وحياة  �مل�شتقبل  م��دن  ت�شميم  يف 
�لأف�������ر�د ف��ي��ه��ا م���ن خ����الل عر�س 
و�لتكنولوجية  �لعلمية  �لبتكار�ت 
معر�س  �شمن  لل�شركاء  �حلديثة 
�ملخ�ش�س  �ليوم"  "�مل�شتقبل 

و�ق���ع  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا 
وتطبيقها على نطاقات عاملية من 
�أجل م�شتقبل �لإن�شان، و�شيو��شل 
�ملقبلة  �ل����ف����رة  خ�����الل  �مل���ت���ح���ف 
تطوير �شر�كاته حملياً ودولياً من 

�أجل حتقيق هذه �لأهد�ف".

- �سركاء ت�سميم امل�ستقبل.
وت�����ش��م��ح �ل�����ش��ر�ك��ات ب��دع��م �ل���دور 
�أف�شل  ج��ذب  يف  للمتحف  �ل��ر�ئ��د 
مفاهيم  وت��ول��ي��د  �لعاملية  �لأف��ك��ار 
ج��دي��دة ت�����ش��اع��د يف �ل��و���ش��ول �إىل 
حلول ��شتباقية ت�شاهم يف �شناعة 
للب�شرية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل���ف���ر����س 
وت��ع��زي��ز �ل���رو�ب���ط �ل��دول��ي��ة عر 
��شر�تيجية  ������ش�����ر�ك�����ات  ب����ن����اء 
�ملتحف  ه��دف  حتقق  كما  ناجحة، 
جتدد�ً‘  �لأك��ر  ’�ملتحف  باعتباره 
يف �ل��ع��امل، م��ن خ��الل م��ا يحتويه 
ومعرفية  ع��ل��م��ي��ة  �ب���ت���ك���ار�ت  م���ن 
م�شتمر  لتطوير  تخ�شع  وفكرية 
�أحدث �لإجن��از�ت �لتقنية  باإ�شافة 
�لعلمية  �لك����ت���������ش����اف����ات  و�آخ���������ر 
�لإجناز�ت  مو�كبة  بهدف  �لعاملية 
و�حلفاظ  �مل�شتقبلية  و�مل��ت��غ��ري�ت 

على ديناميكيته وحيويته.
و�شي�شاهم �شركاء �ملتحف يف �إغناء 
�لتي  �لب���ت���ك���ار  ع���م���ل خم����ت����ر�ت 
ي��ح��ت�����ش��ن��ه��ا �مل���ت���ح���ف يف جم����الت 
�لذكية  و�مل���دن  و�لتعليم  �ل�شحة 
و�ل��ط��اق��ة و�ل��ن��ق��ل، و�ل��ت��ي ت�شاهم 
خا�شة  �لأف��ك��ار  و�ختبار  توليد  يف 
�لتي  �ل���ت���ن���م���وي���ة  �مل������ج������الت  يف 
تو�جهها  �لتي  بالتحديات  تتعلق 

�ملجتمعات.

- م�ستقبل التنقل.
وت�شاهم �ل�شر�كة مع هيئة �لطرق 
و�مل��و����ش��الت ب��دب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�ختبار  در�����ش���ة  يف  �أودي،  ���ش��رك��ة 
�آف����اق و�ب���ت���ك���ار�ت �ل��ت��ن��ق��ل يف مدن 
وت�شليط  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  وجم��ت��م��ع��ات 
و�حللول  �لأف����ك����ار  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء 
�لإب����د�ع����ي����ة م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء 

و�لقت�شادية و�لجتماعية �لأكر 
تاأثري�ً على �لأجيال �لقادمة.

وت��دع��م �ل�����ش��ر�ك��ة �أه����د�ف �ملتحف 
م�شتقبل  ل��ت�����ش��م��ي��م  �ل�����ش��ع��ي  يف 
�ملجتمعات  دعم  �إىل  يهدف  �أف�شل 
�أفر�دها  حياة  م�شتويات  وحت�شني 
من خالل حتقيق �حلياد �لكربوين 
ومتكني  �ملخلفات  م��ن  و�لتخل�س 

جميع �أفر�د �ملجتمع.
و�شت�شهم �ل�شر�كات �ل�شر�تيجية 
�مل��وق��ع��ة يف ت��ع��زي��ز ق����در�ت متحف 
�لعاملية  مكانته  وتكري�س  �مل�شتقبل 
باعتباره من�شة متقدمة ت�شت�شرف 
حتدياته  و�أب����رز  �ل��ع��امل  م�شتقبل 
م����ن خالل  �ل���ق���ادم���ة  �ل���ع���ق���ود  يف 
و�حللول  �لأطروحات  من  �لعديد 
�مل�شتقبلية �ملت�شلة بقطاعات مدن 
و�لتنقل  و�ل���ش��ت��د�م��ة،  �مل�شتقبل، 
�ل����ذك����ي، و�ل���ط���اق���ة وحت���ولت���ه���ا، 
و�لتكنولوجيا بتطبيقاتها و�آفاقها 

�مل�شتقبلية، وغريها.
�أن متحف �مل�شتقبل  جدير بالذكر 
نوعها  م����ن  ف����ري����دة  م����ب����ادرة  ه����و 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 

�حتياجاتهم �ل�شخ�شية و�ملوؤ�ش�شية 
�مل�شتد�م  �لنمو  �أه���د�ف  يدعم  مبا 

و�ل�شمول �ملايل.

م�ستدامة  غذائية  اأنظمة   -
للم�ستقبل.

�شركة  م�����ع  �ل���������ش����ر�ك����ة  وت�������ش���م���ح 
��شر�تيجية  ب��ع��ر���س  ب��ي��ب�����ش��ي��ك��و 
�لتحول �ل�شامل ل�شركة "بيب�شيكو 
وعملها   "/pep+/ �لإي��ج��اب��ي��ة 
�أنظمة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �مل���ت���و�����ش���ل 
نَّاع  �شُ و�إل��ه��ام  م�شتد�مة  غ��ذ�ئ��ي��ة 
تاأثري  وقيادة  �مل�شتقبل  �لتغيري يف 
ب���ع���ي���د �مل�������دى ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د فهم 
�لغذ�ئية  �لأنظمة  توفري  �أولويات 
�مل�شتد�مة وتاأثريها على م�شتقبل 

�لإن�شانية.

حتديات  ملواجهة  ابتكارات   -
البيئة واملناخ.

"�إ�س.  �شركة  م��ع  �ل�شر�كة  وتتيح 
�آي���ه. بي" ب��ن��اء ع��امل �أك���ر مرونة 
بني  �جلمع  خالل  من  و��شتد�مة، 
�لبتكار�ت و�خلر�ت �لتكنولوجية 
�ل�شركة،  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة 
�لبيئية  ل���ل���ت���ح���دي���ات  �����ش���ت���ج���اب���ة 

�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
ب���ه���دف �إل����ه����ام ومت���ك���ني �لأف�������ر�د 
�مل�شتقبل  تخّيل  م��ن  و�ملجتمعات 
�أحدث  و�شناعته. ويوّظف �ملتحف 
تقنيات �لو�قع �لفر��شي و�ملعزز، 
وحتليل �لبيانات �ل�شخمة و�لذكاء 
�ل����ش���ط���ن���اع���ي وت���ق���ن���ي���ات �ل���ث���ورة 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة �ل���ر�ب���ع���ة، ل��ت�����ش��ع يف 
متناول زو�ر �ملتحف جتارب غامرة 
�لأ�شئلة  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ن  جت��ي��ب 
�لإن�شان  مب�شتقبل  �ملتعلقة  �مللّحة 
�لب�شرية  و�مل���ج���ت���م���ع���ات  و�مل��������دن 
و�حل�����ي�����اة ع���ل���ى ك���وك���ب �لأر���������س، 

و�شوًل �إىل �لف�شاء �خلارجي.
على  �مل��ت��ح��ف  جت���ارب  تقت�شر  ول 
�مل�شتقبل،  عليه  �شيبدو  م��ا  ت�شور 
بل تلهم �أي�شاً �لأفر�د للم�شاركة يف 
يتطلعون  �ل��ذي  �مل�شتقبل  ت�شميم 
�إل��ي��ه، ح��ي��ث ي��ق��وم م��ف��ه��وم متحف 
من  �لنا�س  متكني  على  �مل�شتقبل 
�إيجابية  نوعية  تغيري�ت  �إح���د�ث 
و�ملجتمعي  �ل��ف��ردي  �مل�شتوى  على 
و��شت�شر�ف  �أف�������ش���ل  مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�شتحدثها  �لتي  �لنوعية  �لنقالت 
�لب�شرية  و�لإبد�عات  �لتكنولوجيا 

خالل �لعقود �ملقبلة.
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�شان عطا..

ل�����ش��ه��ر رم�شان  �ل��ت��ن��ازيل  �ل��ع��د  ب����د�أ 
�شو�رعها  ت��زي��ني  ب���د�أت يف  و�أب��وظ��ب��ي 
وتقاليد  ع������اد�ت  وه����ي  ل���ش��ت��ق��ب��ال��ه 
�أجو�ء  لت�شفي  عام  كل  عليها  �عتدنا 
�لإمار�تي  للمجتمع  وبهجة  ف��رح��ة 
�أي�شا  ب����د�أت  �ل��ع��رب��ي��ة  �أم����ا �لأ����ش���رة   ،
�لف�شيل  �ل�شهر  لهذ�  �ل�شتعد�د  يف 
ل�شر�ء  �لأ���ش��و�ق   �لإقبال على  ليزيد 
ت�شتعد  �لأ���ش��ر  ،وبع�س  �حتياجاتهم 
تعود  ل��ك��ي  �شعبان  �شهر  يف  ب��ال�����ش��وم 
و�لبع�س  رم�شان  يف  �ملثابرة  نف�شها 
ي�شع خطة لنف�شه تو�زن بني �لعبادة 
�لفجر  و�ل��ت��ل��ف��از وق���ام���ت  و�ل����ت����ز�ور 
�لأ�شر  و�شاألنا  �مل��و���ش��وع   ه��ذ�  ب��ط��رح 
و�لقت�شاد  �ل��دي��ن  ورج���ال  �ملختلفة 
وع��ل��م �لج���ت���م���اع ل��ك��ي ن��ت��ع��رف على 
�لطريقة �ل�شحيحة ل�شتقبال �لبيت 

�لعربي ل�شهر رم�شان..
معلمة   ، عمر�ن"  "هدى  �أ�����ش����ارت 
مبدر�شة زينب للتعليم �لأ�شا�شي ،عن 

�ل�شتعد�د ل�شهر رم�شان قائلة:
ه����ن����اك ت��ق��ل��ي��د يف دول�������ة �لإم���������ار�ت 
�أول يوم  ب��اإف��ط��ار  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
من  �أ�شناف  وتوجد  �لعائلة،  بيت  يف 
منها  يخلو  و�مل��ع��ج��ن��ات ل  �حل��ل��وي��ات 
م��ن��زل م��ث��ل �ل��ق��ر���س �مل��خ��ل��وط��ة مع 
�أخ���رى مثل  �لتمر و�ل��ه��ي��ل. و�أط��ب��اق 

�لهري�س و�لريد.
ك��م��ا ي��ع��د م���دف���ع رم�������ش���ان يف دول���ة 
�أبرز  من  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
حو�يل  م��ن  �شوته  وي�شمع  �لتقاليد 
10كيلومر�ت. ويتكرر هذ� �لتقليد 

منذ �لقرن �لتا�شع ع�شر.
و�أ�شافت هدى �أ�شتعد بال�شيام يف �شهر 
�شعبان و �حلكمة من كرة �ل�شيام �أن 
�لأعمال ترفع فيه �إىل �هلل عز وجل، 
حيث �إن �أعمال �لليل ترفع بعد �شالة 
�ل��ف��ج��ر و�أع����م����ال �ل��ن��ه��ار ت��رف��ع بعد 
�شالة �لع�شر، و�أعمال �لأ�شبوع ترفع 
و�أعمال  و�خل��م��ي�����س،  �لث��ن��ني  ي��وم��ي 

�ل�شنة ترفع يف �شعبان.
من  يلزمنا  ما  ن�شري  ه��دى  وقالت 
�شلع رم�شانية �لتي تتو�فر يف �أ�شو�ق 
�أب��وظ��ب��ي ه��ذه �لأي���ام ، و�لأ���ش��ع��ار بها 
�ل�شلع  زي�����ادة ط��ف��ي��ف��ة ول��ك��ن ج��م��ي��ع 

باأنو�عها متوفرة يف كل مكان.
�أحد  م��دي��ر  يو�شف"  "طارق  وي��ق��ول 

عن  �أبوظبي  يف  �ملجوهر�ت   حم��الت 
��شتعد�د �لبيت �لعربي ل�شهر رم�شان 

:
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يتم 
ففي  قدومه،  قبل  بال�شهر  �لحتفال 
ع�شية �ل�15 من �شعبان، يكون هناك 
�حتفاء ب�"حق �لليلة" ويرتدي �لطفل 
�لإمار�تي �أف�شل ما لديه من مالب�س 
وينتقل من بيت لآخر، ويقوم بالغناء 
و�إلقاء �لق�شائد. وينتظرهم �جلري�ن 
ب��احل��ل��وي��ات، وي��ج��م��ع��ه��ا �لأط���ف���ال يف 
يف  لتحيي  م��ط��رزة.  قما�شية  حقيبة 
ب�شائر  عبق  و�ل��ك��ب��ار  �ل�شغار  نفو�س 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان �ل���ك���رمي، وم���ا يثريه 
م�����ش��اع��ر فيا�شة،  م���ن  ق���دوم���ه  ق���رب 
حيث ت��زد�ن فرجان �لإم��ار�ت وتزهو 
باأ�شو�ت �لأطفال. ومع حلول �ملوعد 
ت�شعد �لأ�شر، وتبتهج ب� »ملة« �لأحباب 
يف  �جلميع  ينخرط  �إذ  و�لأ���ش��دق��اء، 
�إحياء هذ� �لتقليد �جلميل بكل فخر 
و�ع����ت����ز�ز وت��ق��دي��ر ل��ل��ق��ي��م و�ل���ع���اد�ت 
و�ل��ت��ق��ال��ي��د.  وي��ت��ع��ج��ب ي��و���ش��ف من 
حاجات  �لأ�شر  ل�شر�ء  �ل�شديد  �لنهم 
ل ح�شر لها ، من م�شتلزمات رم�شان 
، لي�شبح رم�شان �شهًر�  �أن يبد�أ  قبل 
�لتي تعاين  �ل��دول  ، حتى  �إ�شتهالكيا 
من ظروف �قت�شادية �شعبة حتر�س 
�حتياجات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ب��ه��ا  �لأ����ش���ر 
�أبو  هذ� �ل�شهر. وتوؤكد" جناح �شعيد 
ملدر�شة  �لفنية  �لربية  معلمة  زيد" 
�أبوظبي  منطقة  �لنموذجية  �ل���رمي 

�لتعليمية قائلة:
�ل�شيام،  رم�����ش��ان  �شهر  �أع��م��ال  �أول 
ي��ل��ي��ه �ل���ق���ي���ام، ث����م ق�������ر�ءة �ل����ق����ر�آن، 
رم�شان  ف�شهر  و�ل���دع���اء،  ف��ال��ذك��ر، 
�أن نحوله  وب��اء كورونا ميكن  يف ظل 
�إىل  �لإن�شان  فيها  يرتقي  منحة  �إىل 

مر�تب �لعبودية؛ ليتعلق قلبه باهلل - 
عز وجل و�أن �ل�شتعد�د �لأمثل يكون 

بقلة �لطعام و�لكالم .
وتقول جناح ،بالطبع يف �شهر رم�شان 
ي��ه��ت��م��و� بالطعام  �ل��ن��ا���س  ك��ث��ري� م��ن 
وم�����ش��اه��دة �ل��ت��ل��ف��زي��ون وه���ذه عاد�ت 
خطاأ تتبعها معظم بيوت �مل�شلمني يف 
�أقول ممنوع  هذ� �ل�شهر �لكرمي ،ول 
�لطعام ولكن بالكمية �ملنا�شبة حتى ل 
ي�شبح �إ�شر�فا، فاإن �لإ�شالم ل يحّبذ 
�أن ياأكل �لإن�شان كل ما ي�شتهيه ، حتى 
يجعل  �أل  ل�����ش��ه��و�ت��ه  ع��ب��د�  ي��ك��ون  ل 
�لأ�شا�شية  �لغاية  هي  �مل��ادي��ة  رغباته 
�لتي يعي�س من �أجلها، وكرة �لطعام 
على  فت�شغط   ، د  تتمدَّ �مل��ع��دة  جتعل 
من  �ل��ذي  �حلاجز،  و�حلجاب  �لقلب 

�شاأنه �أن ي�شر �لإن�شان �شحيا . 
و�أ�شافت جناح ن�شتعد ل�شهر رم�شان 
و�ل�شو�رع  �مل��ن��ازل  يف  �ل��زي��ن��ة  بتعليق 
���ش��ع��ور �لبهجة  ت�����ش��ف��ي ع��ل��ي��ن��ا  ف��ه��ي 
و�لفرحة وتعطي �أجو�ء خا�شة ل�شهر 
"عبد  �ملهند�س  وي��ت��ح��دث   . رم�����ش��ان 

لل�شهر  خ��ط��ت��ه  علي" ع��ن  �ل��رح��م��ن 
�أ���ش��رت��ه حيث  ��شتعد�د  وع��ن  �ل��ك��رمي 

يقول:
ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ن��دم��ا ت��ه��ل ب�����ش��ائ��ر �أي���ام 
�لأ�شرة  رب  ي�شاب  �لف�شيل  �ل�شهر 
من  يتوقعه  مل��ا  �لك��ت��ئ��اب  م��ن  بحالة 
هذ�  يف  �لبيت  مل�شتلزمات  م�شاريف 
�ل�����ش��ه��ر ف��ق��ط و�ل���ت���ي ت��ت�����ش��اع��ف عن 
هو  ،و�ل�شبب  �ل�شنة  �آخ��ر يف  �شهر  �أي 
�لعادة �لتي �أ�شابت كل بيت عربي يف 
�ل�شهر و�أ�شبحت مالزمة ل�شهر  هذ� 
رم�����ش��ان م��ن �لإ����ش���ر�ف و�ل��ت��ب��ذي��ر يف 
و�ل�شر�ب و�حللويات متعددة  �لطعام 
على  لز�ما  �أ�شبحت  و�لتي  �لأ�شناف 

كل �شفرة عربية. 
�لأول  �مل�شوؤول  �لرحمن  و�أ�شاف عبد 
ل��ه��ذ� ه���ي �ل���زوج���ة و�ل��ت��ب��ذي��ر يوؤثر 
نعلم  وعلينا  �لأ�شرة  عاتق  على  ويقع 
�أن �شهر رم�شان للدين و�لعبادة فقط 

وعلينا �أن نبتعد عن �لإ�شر�ف. 
�ل��ن��اح��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يقول  وم����ن 
"حممد �ل�شيد �جلمل " حملل مايل 

لال�شتثمار�ت  �ل�شهامة  موؤ�ش�شة  يف 
�ملالية و�لعقارية:

ت���دب يف ���ش��ه��ر ���ش��ع��ب��ان ح��رك��ة ورو�ج 
�لأو�ين  ب���اع���ة  ل�����دى  ك���ب���ري  جت������اري 
�مل���ن���زل���ي���ة و�مل����ف����رو�����ش����ات وحم�����الت 
ي��ام��ي�����س رم�������ش���ان و�ل���ع���ط���ارة ،وه���و 
م���ا ي��خ��ل��ق ح��رك��ة �ق��ت�����ش��ادي��ة مهمة 
�لفرة  ه���ذه  �لأ�����ش����و�ق يف  ت�����ش��ه��ده��ا 
منحنى  يرتفع  �شك  وب��ال  �ل�شنة  من 
وهذ�  �ل�شتهالكية  لل�شلع  �لأ���ش��ع��ار 
جل�شع �لتجار وحتقيق �كر قدر من 
�لنا�س  و��شتغالل حاجة  لهم  �لرب��اح 
�لوقت،وعلى  ه���ذ�  يف  �ل�����ش��ل��ع  ل��ه��ذه 
�جلانب �لآخر يف دول �خلليج �لعربي 
وب��ح�����ش��ب ت��ق��دي��ر�ت خم��ت�����ش��ني فاإن 
�لطعام  على  �خلليجية  �لأُ���َش��ر  �إنفاق 
رم�شان  �شهر  يف  ي��ت��ز�ي��د  �ل��ولئ��م  و 
بن�شبة ترو�ح  بني %30 و 60% 

عنه يف بقية �أ�شهر �ل�شنة.
�لن�شوي  �لت�شوق  باأن  و�أ�شاف �جلمل 
ي�شاهم �إىل حد ما يف عملية �لر�شيد 
لي�س من  �ل���ذي  �لك��ت��ن��از  م��ن  ويقّلل 

�إّن �ل��ك��ث��ري من  ور�ئ����ه ف���ائ���دة، ح��ي��ث 
بعد  للتلف  تتعر�س  �لغذ�ئية  �مل���و�د 
�إن ذلك ي�شاهم يف  تخزينها، يف حني 
�جلمل  وي�شيف  �لأ����ش���و�ق.  يف  ن���درة 
رم�شان  �لجتماعية  �لناحية  م��ن   ،
و�ملحبة  �ل���رح���م���ة  �أج���������و�ء  ي�����ش��ف��ي 
منا�شبة  ب��اأن��ه  ل��ه  ي�شتعد  ف��ال��ب��ع�����س 
و�لبع�س  �ل���ذن���وب  وت��ك��ف��ري  ل��ل��ع��ب��ادة 
يحاول مو�زنة �لأمور ما بني �لعبادة 
و�لرفيه،وعندما �أحتدث عن نف�شي 
�أ�شتغل وقتي يف رم�شان لق�شاء  فاأنا 
�لفرو�س و�لعبادة .  و��شتطرد �جلمل 
ق��ائ��ال : ن��ح��ن ج��م��ي��ع��ا ن��ع��رف ف�شل 
رم�����ش��ان و م���ق���د�ر �ل���ث���و�ب و�لأج����ر 
ولكن  ب��ج��د  يعمل  م��ن  ينتظر  �ل���ذي 
�لأجر يختلف ح�شب مقد�ر �لعمل ، و 
من مل يهيئ نف�شه و ي�شتعد ف�شيفوته 

خري كبري.
*وم����ن �ل��ن��اح��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة يقول 
�شليم"  ك����ام����ل  "حممد  �ل����دك����ت����ور 
باإحدى  و�ل��ق��ان��ون  �ل�����ش��ري��ع��ة  �أ���ش��ت��اذ 
�شهر  �هلل  ف�����ش��ل  ل��ق��د  �جل���ام���ع���ات: 

رم�شان على �شائر �لعام، فهو �ل�شهر 
�لقر�آن  يف  ��شمه  ج��اء  �ل��ذي  �لوحيد 
�لذي  �لوحيد  �ل�شهر  وه��و   ، �ل��ك��رمي 
�أفا�س �هلل فيه نعمه على عباده حيث 
�إب��ر�ه��ي��م، و�ل���ت���ور�ة ،  �أن����زل: �شحف 

و�لإجنيل، و�لزبور، و�لقر�آن فيه .
و�أكد �شليم قائال حتر�س �لأ�شر على 
�شر�ء ما يحتاجونه قبل بد�ية �ل�شهر 
�ملبارك ، وهذ� �أمر حممود �إذ� كان يف 
ب��ع��ي��ًد� ع��ن �لإ�شر�ف  ح���دود �حل��اج��ة 
لأنف�شنا  نوفر  ونحن  لكن  و�لتبذير، 
و�أولدن�������ا م���ا ي��ح��ت��اج��ون��ه ي��ن��ب��غ��ي �أل 
�أر���س �هلل  �إخو�ننا يف  نغفل عن ح��ال 
توفري  ي�شتطيعون  ل  ممن  �لو��شعة، 
رغيف �خلبز ،وعلينا توفري �شدقات 
من �أمو�لنا لنعطيها للجهات �مل�شوؤولة 
مثل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �لذي 
ي�شتطيع �أن ير�شل لإخو�ننا �مل�شلمني 

يف �شتى بقاع �لأر�س.
�ل�شيخ  ف�شيلة  �ل��دي��ن  رج���ل  وي����رى 
يف  و�ع���ظ  عبد�هلل"  �ل��ظ��اه��ر  "عبد 

�لديو�ن �لأمريي، قائال:

ف����ور دخ����ول ���ش��ه��ر ���ش��ع��ب��ان ي��ج��ب �أن 
وقر�ءة  �ل�شيام  على  �أنف�شنا  ن���درب 
�لقر�آن و�لأذكار ولو بال�شيء �لب�شيط 
حتى �إذ� جاء رم�شان ل منل ول نكل 

من �لطاعة".
عليكم  "كتب  ت�����ع�����اىل:  �هلل  ق�������ال 
�ل�����ش��ي��ام ك��م��ا ك��ت��ب ع��ل��ى �ل���ذي���ن من 
�لأوىل  �خللية  هي  قبلكم"،و�لأ�شرة 
تنبت  �ل��ت��ي  �ل���ن���و�ة  وه���ي  للمجتمع 
�أن  �أ���ش��رة  �ل���زرع و�ل��غ��ر���س ،فعلى ك��ل 
�ل�شيام  معنى  لتحقق  نف�شها  ت��ل��زم 
هذه  وتنعك�س  �لأب��ن��اء  وي�شعد  �حل��ق 

�ل�شعادة على �ملجتمع باأثره .
ما  �أه��م  �لظاهر:  عبد  �ل�شيخ  ويقول 
يجب �لتز�م  �لأف��ر�د و�جلماعات  به 
لكي يحققو�  �ل�شوم �ل�شحيح تتبلور 
�لب�شر  غ�����س  �أول  ن���ق���اط  ع����دة  يف 
وع��ل��ى ك���ل م���ا ي�����ش��غ��ل �ل��ق��ل��ب ويلهي 
�أمر��س  ع���ن  و�ل��ب��ع��د  �هلل  ذك����ر  ع���ن 
�لع�شر �حلديث مثل �لكذب و�لنفاق 
و�ل��ن��م��ي��م��ة و�ل��غ��ي��ب��ة، و�حل��ف��اظ على 
�ل��ل�����ش��ان م���ن �خل�������ش���وم���ات و �مل����ر�ء 
�هلل  ب��ذك��ر  و�شغله  �ل�شكوت  و�إل���ز�م���ه 
تكر  �أل  ث��ان��ي��ا   . �ل����ق����ر�آن  وت������الوة 
�لأ�شرة يف وقت �لإفطار من : ما لذ 
وتبذير�  �إ���ش��ر�ف��ا  يعتر  فهذ�  وط��اب 
"�إن  �لكرمية  �لآي���ة  م��ا تظهره  وه��ذ� 
�ل�شياطني".   �إخ���و�ن  ك��ان��و�  �مل��ب��ذري��ن 
�لظاهر،ويجب  عبد  �ل�شيخ  وي�شيف 
على كل �أ�شرة �أن تتعلق قلوب �أفر�دها 
يتجلى  وب���ه���ذ�  و�ل����رج����اء  ب���اخل���وف 
،و�إذ�  �جلانب �لروحاين من �ل�شيام  
تزينت كل �أ�شرة بهذه �لأخالق و�لأدب 
�لرباين و�مل�شلك �لنبوي فهنيئا لهذه 
�لأ�شرة لقتنا�س �حل�شنات و��شتغالل 
هذ� �ل�شهر �لف�شيل وتكون باإذن �هلل 

جتارة ر�بحة مع رب �لعاملني.

•• دبي-الفجر:

�أطلقت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
 " ع��ن��و�ن  �ل�����ش��ن��وي��ة حت��ت  حملتها 

�لت�شول مفهوم خاطئ للر�حم"، 
�لهادفة �إىل تعزيز �لوعي �ملجتمعي 
مبخاطر ظاهرة �لت�شول و�حلفاظ 
و��شتقر�ره،  �مل��ج��ت��م��ع  �أم����ن  ع��ل��ى 

يف  �مل��ت�����ش��ول��ني  �شبط  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
طو�ل  وت�شتمر  �ل��ع��ام��ة،  �لأم��اك��ن 
بالتعاون  �ل��ك��رمي،  رم�����ش��ان  �شهر 

مع �ل�شركاء.
�جلمهور  دب������ي  ����ش���رط���ة  ودع�������ت 
�لذين  �مل��ت�����ش��ول��ني  ع���ن  ل����الإب����الغ 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ح���ل���ول  ي�����ش��ت��غ��ل��ون 
و��شتجد�ء  ل���ش��ت��ع��ط��اف  �مل���ب���ارك 

�ملارة للت�شول وجمع �ملا.
وقال �لعميد جمال �شامل �جلالف 
للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
حملة  �إن  �جل���ن���ائ���ي���ة،  و�مل���ب���اح���ث 
للر�حم"،  خطاأ  مفهوم  "�لت�شول 
�لناجحة  �حل���م���الت  م���ن  ت��ع��ت��ر 
بالتعاون  �لإد�رة  ت��ط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي 
م��ع �ل�����ش��رك��اء، و�ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 
�شنوياً  �مل��ت�����ش��ول��ني  �أع�����د�د  خ��ف�����س 
�ل�شارمة  ل�������الإج�������ر�ء�ت  ن����ظ����ر�ً 

و�حلازمة �ملتخذة حيال �ملت�شولني 
�حلملة  �أ���ش��ف��رت  �إذ  �مل�����ش��ب��وط��ني، 
خ����الل �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي ع���ن �شبط 
من   311 بو�قع  مت�شوًل،   458
�لإن������اث من  م���ن  �ل���ذك���ور و147 
خمتلف �جلن�شيات، م�شري�ً �إىل �أن 
خطة  بو�شع  �شنوياً  تقوم  �لإد�رة 
�لت�شول،  ملكافحة  متكاملة  �أمنية 
م���ن خ����الل ت��ك��ث��ي��ف �ل����دوري����ات يف 
�ملت�شولني  تو�جد  �ملتوقع  �لأماكن 

فيها. 
تهدد  �لت�شول  ظاهرة  �أن  و�أ���ش��اف 
وممتلكات  وح���ي���اة  �مل��ج��ت��م��ع  �أم����ن 
�أفر�ده، وت�شيء �إىل �شورة �لدولة، 
لفتاً  �حل�شاري،  مظهرها  وت�شوه 
ترتبط  �ل��ت�����ش��ول  م�شكلة  �أن  �إىل 
بنتائج خطرية منها �رتكاب بع�س 
و�لن�شل،  �ل�����ش��رق��ة  م��ث��ل  �جل���ر�ئ���م 

و�ملر�شى  �لأط����ف����ال  و�����ش���ت���غ���الل 
�لت�شول،  يف  �ل���ه���م���م  و�أ�����ش����ح����اب 

وحتقيق مكا�شب غري م�شروعة.
�أن هناك  �لعميد �جلالف  و�أو�شح 
وجمعيات  وهيئات  ر�شمية  جهات 
خريية ميكن لأي �شخ�س �للجوء 
�أو  �مل��ال��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة  �إل��ي��ه��ا لطلب 
�شائم  "�إفطار  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
هناك  �أن  �إىل  لف���ت���اً  "وغريها، 
ت�شولهم  �شبب  يعللون  �أ�شخا�شاً 
ل��ل��م��ال، وه����ذ� �لأمر  يف ح��اج��ت��ه��م 
غري قانوين ويعاقب عليه �لقانون 
�لحت��ادي وفق �مل��ادة رقم 5 ل�شنة 
�لت�شول  مكافحة  �شاأن  يف   2018

و�إحالتهم للق�شاء.  
للم�شاهمة  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  ودع����ا 
�لأمنية  �لأج���ه���زة  م��ع  �لإي��ج��اب��ي��ة 
�لت�شول،  ظ���اه���رة  م���ن  �حل�����ّد  يف 

وذل���ك م��ن خ��الل �ل��ت��رع باأمو�ل 
�شدقاتهم �إىل �لهيئات و�جلمعيات 
و�شولها  ي�شمنو�  حتى  �خل��ريي��ة، 
�لفقر�ء  م����ن  م�����ش��ت��ح��ق��ي��ه��ا  �إىل 
�شبباً  ي��ك��ون��و�  و�أل  و�مل��ح��ت��اج��ني، 
يرتكبها  �لتي  �جل��ر�ئ��م  �نت�شار  يف 

�ملت�شولون حتت غطاء �لت�شول.
�شامل  ج����م����ال  �ل���ع���م���ي���د  وت�����ق�����دم 
�حلملة  ل�شركاء  بال�شكر  �جل��الف 
�ملجتمع،  تنمية  هيئة  يف  ممثلني 
و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئرة 
�خلريي بدبي، وبلدية دبي، موؤكد�ً 
بتوجيهات  دب����ي  ���ش��رط��ة  ح���ر����س 
ع���ب���د�هلل خليفة  �ل��ف��ري��ق  م���ع���ايل 
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �مل���ري؛ 
�ملبادر�ت  يف  �ل�شر�كات  تعزيز  على 
�لهدف  لتحقيق  ك��اف��ة،  و�مل�شاريع 
�لأ�شمى وهو حفظ �لأمن و�لأمان 

يف �لإمارة.
من جهته، دعا �لعقيد علي �شامل، 
�لإد�رة  يف  �ملت�شللني  �إد�رة  م��دي��ر 
�ل����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ري���ات و�مل���ب���اح���ث 
�ل�شتجابة  ع���دم  �إىل  �جل��ن��ائ��ي��ة، 
�لتعامل  �أو  �ملت�شولني،  ل�شتجد�ء 
و�لعطف  �ل�شفقة  مب�شاعر  معهم 
�أجهزة  وم�شاعدة  مظهرهم،  على 
�أي  عن  �لفوري  بالإبالغ  �ل�شرطة 
مكان  �أي  يف  ر���ش��ده  ي��ت��م  مت�شول 
 )901( �لت�������ش���ال  م���رك���ز  ع���ل���ى 
عر  �ل�������ش���رط���ة  ع����ني  خ����دم����ة  �أو 
دبي،  ل�شرطة  �لذكية  �لتطبيقات 
لالإبالغ   )E-Crime( وخدمة 

عن �جلر�ئم �لإلكرونية.
وح����ذر �ل��ع��ق��ي��د ع��ل��ي ���ش��امل �أف����ر�د 
�ملجتمع من �لوقوع �شحايا لر�شائل 
�لتعاطف �لإلكرونية �لتي يبعثها 

مت�شولون عر تطبيقات �لتو��شل 
�لإلكروين  و�ل��ري��د  �لجتماعي 
وتت�شمن رو�يات مفركة، مطالباً 
ور�ءها  �لن�شياق  وع��دم  بتجاهلها 
عر  عنها  و�لإب���الغ  ت�شديقها،  �أو 
�ملعنية   E-Crime خ����دم����ة 
�جلمهور  �أف������ر�د  ب���الغ���ات  ب��ت��ل��ق��ي 
�لإلكرونية  ب��اجل��ر�ئ��م  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب�شورة �شل�شلة و�شهلة عر �لعنو�ن 
www.ecrime. �لإلكروين 

 .ae

•• دبي –الفجر:

�ملو�رد  مع  )�بتكر  م��ب��ادرة  دب��ي  مبحاكم  �لب�شرية  �مل���و�رد  �إد�رة  �أطلقت 
فئة  مل�شاركات  ��شتقبالها  ع��ن  و�أعلنت  �خلام�شة،  لدورتها  �لب�شرية( 
�ملوظفني �جلامعيني و�لطلبة و�لطالبات �لد�ر�شني يف خمتلف �جلامعات 
بالإ�شافة �إىل �أ�شاتذة �جلامعات و�لكليات �حلكومية و�خلا�شة بالدولة، 
على  وت�شجيعها  �ملو�هب  جهود  ومكافئة  �لبتكار  ثقافة  لتعزيز  وذلك 
من  �لريادة  وحتقيق  �مل�شتقبلية  دبي  حماكم  مالمح  ر�شم  يف  �مل�شاركة 

خالل خلق �لبتكار �شمن خمتلف ميادين �ملو�رد �لب�شرية.
و�أ�شار عبد �لو�حد كلد�ري مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية مبحاكم دبي، �أنه 
مت تكرمي �لفائزين يف �لدورة �لر�بعة لعام 2021 وذلك بناء على نتائج 

تقييم �لأفكار �لبتكارية �ملعتمدة من قبل جلنة �لتقييم يف حماكم دبي، 
كما مت �إطالق مبادرة "�بتكر مع �ملو�رد �لب�شرية" يف دورتها �خلام�شة  
�شعياً من �لد�ئرة خللق بيئة عمل تناف�شية حتث على �ملبادرة و�لبتكار 
وذلك من خالل تبني �لأفكار و�ملبادر�ت �لتطويرية �لتي من �شاأنها دفع 
عجلة �لتنمية و�لتطوير يف حماكم دبي، بالإ�شافة �إىل حت�شني فر�س 
�حتو�ء و��شتقطاب �ملو�هب من ذوي �لكفاء�ت و�ملوؤهالت �لعلمية، ودعم 
وتطوير تلك �ملو�هب، و�شوًل �إىل ر�شد وتبني �أف�شل �ملمار�شات �ملطبقة 
بالفائزين يف  �لحتفاء  �أن  كلد�ري  و�أ�شاف  �لب�شرية،  �مل��و�رد  يف جمال 
�ل��دورة �لر�بعة يوؤكد على حر�س حماكم دبي على �لهتمام بالبتكار 

كونه عن�شر �أ�شا�شي يف تقدم �أي موؤ�ش�شة
�لتنظيمي- �لتطوير  ق�شم  رئي�س  علي،  �آل  عائ�شة  �أو�شحت  وب��دوره��ا 

�لعام  لهذ�  �لح��ت��ف��اء  �أن  �إىل  �لب�شرية  �مل���و�رد  م��ع  �بتكر  فريق  رئي�س 
يف  و����ش��ح  ب�شكل  �شاهمت  �ل��ت��ي  للجهات  �خل��ا���س  �ل��ت��ك��رمي  فئة  �شمل 
�إد�رة  م��ن  ك��اًل  �لب�شرية وه��م  �مل���و�رد  م��ع  �بتكر  م��ب��ادرة  �إجن���اح تطبيق 
�إىل  بالإ�شافة  �ملعلومات  تقنية  و�إد�رة  �ملوؤ�ش�شي  و�لأد�ء  �ل�شر�تيجية 
و�لكليات �حلكومية  �أ�شاتذة �جلامعات  �لعليا وعدد من  �لتقنية  كليات 
�ملبادرة يف خلق بيئة عمل  �أهمية  �إىل  �أ�شارت  و�خلا�شة يف �لدولة. كما 
حمفزة على �لإبد�ع و�لبتكار حيث بلغ عدد �لأفكار �لبتكارية �لتي مت 
�عتمادها منذ �لبدء بتطبيق �ملبادرة 24 فكرة �بتكارية تتعلق بتطوير 
عمل  خطة  و���ش��ع  مت  كما  �لب�شرية،  �مل����و�رد  �إد�رة  يف  �لعمل  �إج�����ر�ء�ت 
�لفئات  جميع  قبل  من  �ملقدمة  �لبتكارية  �لأف��ك��ار  لتنفيذ  م�شتقبلية 

�مل�شتهدفة على �أن يتم �إ�شر�كهم يف تنفيذها.

ما يلزمنا من �سلع رم�سانية التي تتوفر يف اأ�سواق اأبوظبي هذه الأيام  ن�سرتي  عمران:  • هدى 
والكبار عبق ب�سائر �سهر رم�سان الكرمي ال�سغار  نفو�س  يف  حتيي  الليلة«  »حق  يو�سف:  • طارق 

• جناح اأبو زيد: ن�ستعد ل�سهر رم�سان بتعليق الزينة يف املنازل لت�سفي علينا �سعور البهجة والفرحة
نبتعد عن الإ�سراف   اأن  وعلينا  والعبادة  للدين  ال�سهر  هذا  علي:  الرحمن  • عبد 

الطعام و الولئم يتزايد يف �سهر رم�سان على  اخلليجية  الأُ�سر  اإنفاق  اجلمل:  • حممد 
توفري �سدقات من اأموالنا لنعطيها للجهات امل�سوؤولة علينا  �سليم:  • حممد 

يجب ا�ستغالل ال�سهر الف�سيل لنحقق جتارة رابحة مع رب العاملني عبداهلل:  الظاهر  • عبد 

�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية مبحاكم دبي تطلق �لدورة �خلام�شة ملبادرة »�بتكر مع �ملو�رد �لب�شرية« وحتتفي بالفائزين لعام 2021

�سبطت 458 مت�سوًل يف العام املا�سي

�شرطة دبي تطلق حملتها �ل�شنوية »�لت�شول مفهوم خاطئ للرت�حم«

ال�ستعدادات على قدم و�ساق لل�سهر الف�سيل

�أبوظبي تتزين ل�شتقبال �ل�شهر �لف�شيل ,و�إقبال كبري على �ل�شلع 
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•• اأبوظبي : الفجر 

�أكدت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
�لتي  �لرعاية  �أهمية  على  �لربوية 
�ملبكرة  حتظى بها م�شرية �لطفولة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
هذه �لرعاية �لتي هياأت لتلك �لفئة 
�لتن�شئة  على  حمفزة  بيئة  �لغالية 
�لجتماعية، و �ل�شحية، و�لتعليمية 
�آفاقاً  �أم��ام��ه��ا  تفتح  �ل��ت��ي  �ل�شليمة 
ما  ومو�كبة  و�لنمو  للتعليم  و��شعًة 
علمية  تطور�ت  من  �لع�شر  ي�شهده 

وتقنية يف جميع �ملجالت. 
ذل��ك خ��الل �جلل�شة �حلو�رية  ج��اء 
�لعامة  �لأم�����ان�����ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ل����ت����ي 
�لتعريف  ب��رن��ام��ج  �شمن  ل��ل��ج��ائ��زة 
�لذي طرحته وهو  باملجال �جلديد 

جمال جائزة خليفة �لعاملية للتعليم 
�مل��ب��ك��ر، و�أق��ي��م��ت �جل��ل�����ش��ة ع��ن بعد 
متميز  تعليم  " ن��ح��و  ع��ن��و�ن  حت��ت 
فيها  وحت���دث   ،" �مل��ب��ك��رة  للطفولة 
كل من �لدكتورة �شارة روجرز �ملدير 
يف  �لتعليمية  للخدمات  �لتنفيذي 
د�يركت  وكوي�شت  �ملبكرة  �لطفولة 
�آ���ش��ي��ا فو�شر  و�ل���دك���ت���ورة  دب����ي،  يف 
�ملجل�س  �ملبكر  �لتعلم  برنامج  مدير 
و�أد�ر  �لو�شطى،  لأمريكا  �لإقليمي 
ف��ي��ل��ي��ب كويرك  �ل��دك��ت��ور  �جل��ل�����ش��ة 
بكليات  للربية  �لتنفيذي  �لعميد 

�لتقنية �لعليا . 
�لدكتور  �أ���ش��ار  �جلل�شة  ب��د�ي��ة  ويف 
هذه  �أه���م���ي���ة  �إىل  ك���وي���رك  ف��ي��ل��ي��ب 
تعريفاً  ل���ل���ج���م���ه���ور  ت����ق����دم  �ل����ت����ي 
ح��ول �مل��ج��ال �جل��دي��د مل��ج��ال جائزة 

�ملبكر  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���ع���امل���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
�ملجالت  تعزيز  �إىل  ي��ه��دف  و�ل���ذي 
و�لذهنية  و�ل��ب��دن��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�لنف�شية  و�لإب���د�ع���ي���ة  و�ل��ف��ك��ري��ة 

يف  �ملختلفة  و�ل��ع��اط��ف��ي��ة  و�مل��ع��رف��ي��ة 
و�لطفولة،  �ملبكر  �لتعليم  ���ش��ن��و�ت 
�ملبتكرة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ب���ر�م���ج  و�إث��������ر�ء 
�مل��ت��م��ي��زة، ب���الأب���ح���اث و�ل���در�����ش���ات 
و�ملنهجيات  و�مل���ن���اه���ج  و�ل����ر�م����ج 
�ملتطورة يف جمال  �لتدري�س  وطرق 
�ملعلمني  �مل��ب��ك��ر، وحت��ف��ي��ز  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�أف�شل  خ��الل  م��ن  �لتغيري  مبدعو 
جمال  يف  و�لب����ت����ك����ار  �مل����م����ار�����ش����ات 
�لتعليم �ملبكر، وتفعيل وت�شجيع دور 
�لتعليم  و�شركات  و�ملوؤ�ش�شات  �ملر�كز 
�ملخت�شة يف جمال �لطفولة �ملبكرة، 
�لفردية  �لتجارب  باأجنح  و�لتعريف 
يف جمال �لتعليم �ملبكر، و�ل�شتفادة 
م����ن �أف���������ش����ل �ل�����در�������ش�����ات و�أجن������ح 
و�ملمار�شات  و�مل��ن��ه��ج��ي��ات  �ل���ر�م���ج 
�لطفولة  م��رح��ل��ة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

يف  تطبيقها  على  و�لتحفيز  �ملبكرة، 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية د�خل �لدولة. 

ومن جانبها حتدثت �لدكتورة �شارة 
�لبحوث  �أف�����ش��ل  ف��ئ��ة  روج�����رز ع���ن 
و�ل��در����ش��ات و�أث��ره��ا يف ه��ذ� �ملجال 
قائلة : لطاملا مت �لعر�ف باأهمية 
�لطفولة  يف  �لعالية  �جل��ودة  توفري 
تعليم  ن���ت���ائ���ج  ل��ت��ح�����ش��ني  �مل���ب���ك���رة 
�لربويني  ه���وؤلء  قبل  م��ن  �لطفل 
�أف�شل  ك���ل ط��ف��ل  مل��ن��ح  �مل��ت��ح��م�����ش��ني 

بد�ية ممكنة يف �حلياة. 
و�أ������ش�����اف�����ت : وم�������ع ذل�������ك ه���ن���اك 
�أف�شل  ن��ظ��ري��ات  ب���ني  ت���و�ف���ق  ع����دم 
و�ملمار�شات  و�ل�شيا�شات  �ملمار�شات 
�لف�شل  يف  �لأط��ف��ال  يخترها  �لتي 
�ل�����در�������ش�����ي، وم�����ن خ�����الل �أب����ح����اث 
ودر�������ش�����ات �أف�������ش���ل �مل���م���ار����ش���ات يف 

ل�شانعي  �مل��ب��ك��رة، مي��ك��ن  �ل��ط��ف��ول��ة 
�ل�شيا�شات ومعلمي �لف�شل �لدر��شي 
فهم �شكل �ملمار�شة �لفعالة وتاأثريها 

على نتائج �أف�شل . 
�لدر��شات  تقت�شر  ل  �أن��ه  و�أو�شحت 
�لكامنة  �ل��ن��ظ��ري��ات  ع��ل��ى  �لبحثية 
 ، �مل��م��ار���ش��ات ف��ح�����ش��ب  �أف�����ش��ل  ور�ء 
بيانات  للممار�شني  ا  �أي�شً توفر  بل 
ممار�شاتهم  توجه  �أن  ميكن  جيدة 
تغيري�ت  �إج���ر�ء  وميكن  وحت�شنها، 
�لأد�ء  ج�����ودة  ل��ت��ح�����ش��ني  م�����ش��ت��ن��رية 
�ل����ي����وم����ي.  وت���ط���رق���ت �ل���دك���ت���ورة 
�مل�شروعات  دور  ح��ول  فو�شر  �آ�شيا 
و�ل����ر�م����ج �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �مل��ب��ت��ك��رة يف 
�إىل  م�شرية  �لتعليمي  �مليد�ن  �إث��ر�ء 
�أه��م��ي��ة ه���ذه �جل��ل�����ش��ة �ل��ت��ي ت�شلط 
�لطفولة  �ل�شوء على متيز م�شرية 

�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �مل��ب��ك��رة يف 
�مل��ت��ح��دة، و�ل��ن��م��وذج �ل��ف��ري��د �لذي 
ت��ق��دمي��ه يف هذ�  �ل����دول����ة  ت���و�����ش���ل 
�ل�شدد من خالل �لرعاية �ل�شاملة 
مرحلة  يف  �لطفل  بها  يحظى  �لتي 
عمرية مبكرة.  و�أو�شحت �أن  �ملجال 
�جلديد �لذي طرحته جائزة خليفة 
وهو جمال  �حل��ايل  للعام  �لربوية 
جائزة خليفة �لعاملية للتعليم �ملبكر، 
نوعه على  �لأول من  يعتر  و�ل��ذي 
فئتني:  ويت�شمن  �ل��ع��امل،  م�شتوى 
�ل��ب��ح��وث و�ل����در������ش����ات، وفئة  ف��ئ��ة 
�لر�مج و�ملناهج و�ملنهجيات وطرق 

�لتدري�س .  
�جلديد  �مل���ج���ال  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
�لرئي�شية  �مل����ح����اور  �أح�����د  ي���رج���م 
و�لتي   2071 �لإم��������ار�ت  ل����روؤي����ة 

ترتكز على تعليم موجه للم�شتقبل، 
�آليات  �لروؤية على و�شع  فقد ركزت 
ل�شتك�شاف �ملو�هب �لفردية للطلبة 

منذ �ملر�حل �لدر��شية �لأوىل . 
�مل�شروعات  فئة  �أهمية   �إىل  ولفتت 
و�لر�مج �لتعليمية �ملبتكرة ودورها 
يف فتح �آف��اق �لإب���د�ع و�ل��ري��ادة �أمام 
�لطفولة  خدمة  قطاع  يف  �لعاملني 
لتبادل  �لعامل  م�شتوى  على  �ملبكرة 
�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات و�ل��ت��ج��ارب �لتي 
�إث�������ر�ء �لعمل  مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا 
�ملبكر  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل��ب��ي��ئ��ة  �مل�����ي�����د�ين 
�أي�شاً  ي��ت��ي��ح  �أن�����ه  ك��م��ا  ل��ل��ط��ف��ول��ة، 
للباحثني طرح �لدر��شات �لتطبيقية 
�لطفولة  م�شتقبل  ت�شت�شرف  �لتي 
�ملبكرة ونوعية �لتعليم �ملتميز �لذي 

ينبغي �أن يقدم لها . 

•• دبي-الفجر:

�لعادية  �لعمومية  �جلمعية  عقدت 
�لجتماعي  �ل���ت���ك���اف���ل  ل�������ش���ن���دوق 
�ل�شحفيني،  ج��م��ع��ي��ة  لأع���������ش����اء 
جمل�س  ت��زك��ي��ة  ومت  �ف���ر�����ش���ي���اً، 
 3 م��دت��ه��ا  ج���دي���دة  ل�����دورة  �لإد�رة 
�لقانوين  �لن�شاب  �شنو�ت، باكتمال 
�ل�شندوق،  �أع�شاء  م��ن  لالجتماع 
�خلدمي  �أحمد  وح�شور  وباإ�شر�ف 
ذ�ت  �جل��م��ع��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
�لنفع �لعام يف وز�رة تنمية �ملجتمع 

جمعيات  �إد�رة  من  �شمري  وحممد 
تنمية  وز�رة  يف  �ل��ع��ام  �ل��ن��ف��ع  ذ�ت 
�ملهريي من هيئة  �ملجتمع، و�شعيد 

تنمية �ملجتمع بدبي.
يا�شني  ب���د�ي���ة �لج��ت��م��اع رح���ب  يف 
�لإد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  �����ش����امل 
بالأع�شاء  �ل�����ش��اب��ق��ة،  �ل�������دورة  يف 
لهم  مقدماً  �لجتماع  �حلا�شرين 
يف  جهودهم  على  و�لتقدير  �ل�شكر 
خالل  �ل�����ش��ن��دوق  وب��ر�م��ج  �أن�شطة 
�ل���ف���رة �مل��ا���ش��ي��ة، ون��اق�����س جدول 
�لتي  �لعمومية  �لجتماع للجمعية 

�جلمعية  �جتماع  حم�شر  �عتمدت 
و�لتقريرين  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
 2021 ع���ام  ع��ن  و�مل����ايل  �لإد�ري 
و�مليز�نية  �مل��ج��ل�����س  ع��م��ل  وخ���ط���ة 
�ل���ت���ق���دي���ري���ة ل���ل���ع���ام �حل�������ايل، كما 
فو�شت �جلمعية �لعمومية جمل�س 
�حل�شابات  م��دق��ق  �جل��دي��د  �لإد�رة 
عن �لعام �حلايل من بني �لعرو�س 

�ملقدمة. 
وحت���دث���ت ف�����ش��ي��ل��ة �مل��ع��ي��ن��ى، �أمني 
عن  �ل�شابق،  �ملجل�س  يف  �ل�شندوق 
�ل�شندوق  �إد�رة  جم��ل�����س  ج���ه���ود 

خالل دورته �ملا�شية و�لتي بد�أت يف 
2019، مبنحه 142  مار�س   19
ب���اج���م���اىل مبلغ  ق����رو�����س  ع�������ش���و�ً 
 61 منهم  دره��م،   5.132.000
�ل��ع��ام��ل��ني باجماىل  م��ن �لأع�����ش��اء 
و82  دره��م،   3.050.000 مبلغ 
باجماىل  �ملنت�شبني  �لأع�����ش��اء  م��ن 
كما  دره����م،   2.082.000 مبلغ 
�عانات  ���ش��رف  �ل�����ش��ن��دوق  �ع��ت��م��د 
 225 �أع�شاء مببلغ   3 لأ�شر  وف��اة 
�ألف درهم و�إعانة عالج مببلغ 30 

�ألف درهم.

عدة  �لعمومية  �جلمعية  وناق�شت 
�لتز�م  ����ش���رروه  م��ن��ه��ا  م��ق��رح��ات 
�لأع�شاء �ملمتنعني ب�شد�د �لأق�شاط 
�مل�����ش��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه��م و�ل���ب���ح���ث عن 
و�شائل و�أفكار جديدة لزيادة مو�رد 

�ل�شندوق خالل �لفرة �لقادمة.
�لإد�رة  جمل�س  �ن��ت��خ��اب  ب��ن��د  وف���ى 
وز�رة  م����ن����دوب  �أو�����ش����ح  �جل����دي����د، 
�لع�شاء  ع���دد  �أن  �ملجتمع  تنمية 
�ملر�شحني 5 �أع�شاء وهم نف�س عدد 
�أع�شاء جمل�س �لإد�رة، وعليه يفوز 
�لإد�رة  ملجل�س  بالتزكية  �ملر�شحني 

�جلديد تكون مدته 3 �شنو�ت طبقاً 
�لأ�شا�شي  �ل��ن��ظ��ام  م��ن   18 ل��ل��م��ادة 

�لفائزون  و�لأع�������ش���اء  ل��ل�����ش��ن��دوق، 
�ملعينى،  �شامل، وف�شيلة  يا�شني  هم 

�لكثريي،  ونبيل  �مل��ن��دو���س،  وكلثم 
ولولوة ثاين. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة  �أب��رم��ت 
�شتارت  م��ع  �شر�كة  �تفاقية  "معاً" 
�ل�شركات  ت�����ش��ري��ع  م��ن�����ش��ة  دي  �إي����ه 
�شركة  م�����ن  �مل����دع����وم����ة  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة 
جامعة  م��ن  تتخذ  و�ل��ت��ي  "متكني" 
نيويورك �أبوظبي مقر�ً لها. وتهدف 
مد�ر  على  متتد  �لتي  �ل�شر�كة  ه��ذه 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �إىل  �أع������و�م  ث��الث��ة 
�مل�شرك بني �لطرفني تعزيز�ً ملكانة 
�أبوظبي كمركز عاملي لريادة �لأعمال 

و�لبتكار �لجتماعي.
�ل�������ش���ر�ك���ة على  �ت���ف���اق���ي���ة  وت���ن�������س 
معاً  حا�شنة  من  دور�ت  �شت  تنظيم 
�لجتماعية، و�إن�شاء جمل�س ��شت�شاري 
�أكادميي ي�شم �أع�شاء هيئة �لتدري�س 
�لفكرية  �ل��ري��ادة  لتعزيز  و�خل����ر�ء 
و�لزمالت  �لجتماعي،  �لبتكار  يف 
�ملحلي،  بالنطاق  �ملرتبطة  �لبحثية 

�إىل جانب عقد عدد من ندو�ت �لأثر 
�شتجمع  �لتي  �ل�شنوية  �لجتماعي 
�ملعرفة  وت���ب���ادل  لن�شر  �ل��ف��ك��ر  ق����ادة 

�لقابلة للتطبيق. 
�لبتكار  من�شة  يف  �ل�����ش��ر�ك��ة  ووق���ع 
"�أخذ  �لج��ت��م��اع��ي م���ن ه��ي��ئ��ة م���ع���اً 
�حلمودي،  في�شل  �شعادة  وعطاء" 
�حلا�شنة  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
"معاً"،  بهيئة  �لجتماعية  و�لعقود 
�ملنتدب  �لع�شو  ور�مي�س جاغاناثان، 
�مل�شاعد  و�ل��ع��م��ي��د  دي  �إي����ه  ���ش��ت��ارت 
ن���ي���وي���ورك  ل��ل��ه��ن��د���ش��ة يف ج���ام���ع���ة 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك  �أب���وظ���ب���ي، 
�شالمة �لعميمي، �ملدير �لعام لهيئة 
وجون  "معاً"  �ملجتمعية  �مل�شاهمات 

تيت �لرئي�س �لتنفيذي يف متكني.
وحت����م����ل �ل����دف����ع����ة �ل�������ش���اد����ش���ة من 
�شعار  �لجتماعية  �حلا�شنة  برنامج 
وتهدف  للمجتمع"،  �لأعمال  "ريادة 
�لأعمال  رو�د  و�إع������د�د  مت��ك��ني  �إىل 

�لثقافة  ق��ط��اع��ي  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ني 
حيث  �لتعليم،  وتكنولوجيا  �مل��ال��ي��ة 
على  بركيزها  �لن�شخة  ه��ذه  متتاز 
�لأعمال  ور�ئ��د�ت  �شيد�ت  ��شتقطاب 

للم�شاركة. 
وي���������ش����ع����ى ب������رن������ام������ج �حل����ا�����ش����ن����ة 
�ل�شركات  دع����م  �إىل  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
مر�حلها  يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ملبكرة، مبا ميكنها من تطوير حلول 
�أثر �جتماعي �يجابي  مبتكرة حتقق 
وم�������ش���ت���د�م يف م��ع��اجل��ة �لول����وي����ات 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �مل���ح���ددة وت��ع��م��ل على 
ت��و���ش��ي��ع ق��ط��اع �لع���م���ال مب��ا يحقق 

�ل�شالح �لعام.
�لطلبات  �ل����رن����ام����ج  وي�������ش���ت���ق���ب���ل 
�لجتماعيني  �لع����م����ال  رو�د  م���ن 
�لنا�شئة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل�������ش���رك���ات 
ذ�ت �ل��ت��وج��ه �ل��و����ش��ح و�ل��ق��ادر على 
�لتعليم  �إيجابي حقيقي يف  �أثر  ترك 
مب�شتوى  �لرت���ق���اء  �أو  �لل���ك���روين 

�لثقافة �ملالية يف �ملجتمع، بالإ�شافة 
وحت�شني  �ل�شتثمار�ت،  تب�شيط  �إىل 
و�شيفتح  �ل�شخ�شي.  �لتمويل  ع��اد�ت 
�ل�شاد�شة  �ل����دورة  يف  �لت�شجيل  ب��اب 
م���ن 18 م���ار����س �جل�����اري وح��ت��ى 8 
�لرنامج  وي�شتهدف  �مل��ق��ب��ل.  م��اي��و 
�شركة   12 �إىل  ي�����ش��ل  م���ا  �خ���ت���ي���ار 
ن��ا���ش��ئ��ة ل��الن�����ش��م��ام �ل��ي��ه م���ع نهاية 

مرحلة �لتقدمي. 
�ل�شركات  "معاً"  ه��ي��ئ��ة  و���ش��ت��خ��ت��ار   
�ملطروحة،  �لأه�����د�ف  ذ�ت  �لنا�شئة 
و�ل�شروط،  �مل��ع��اي��ري  ت�شتويف  و�ل��ت��ي 
مدته  ت��دري��ب��ي  ل��رن��ام��ج  للخ�شوع 
�أفكارهم  تطوير  ب��ه��دف  ي��وًم��ا   90
�ملبتكرة وحتويلها مل�شاريع �جتماعية 
ذ�ت عائد �قت�شادي، �شتح�شل �لفرق 
�لالزم  �مل��ادي  �لتمويل  على  �لفائزة 
و�لإر�شاد و�لتوجيه ل�شقل مهار�تهم، 
�ملكتبية  �مل�شاحات  توفري  عن  ف�شاًل 
للعمل و�إتاحة �لفر�شة للتو��شل مع 

�مل�شتثمرين لكت�شاب �خلرة. 
وقال �شعادة في�شل �حلمودي: "نوؤمن 
يف هيئة �مل�شاهمات �ملجتمعية "معاً" 
�مل�شرك  و�لعمل  �لتن�شيق  باأهمية 
لتطوير �لبتكار �لجتماعي، و�إتاحة 
�لفر�شة لرو�د �لأعمال �لجتماعيني 

للتطور يف دولة �لإمار�ت. 
�ل��ه��دف من  �أن  و�أو����ش���ح �حل���م���ودي 
�أثر  هذ� �لرنامج هو رعاية وتعزيز 
من  مكوناته  بكافة  �لثالث  �لقطاع 
و�ملوؤ�ش�شات  �لربحية  غري  �ل�شركات 
�لبتكار  لدعم  �لهادفة  �لجتماعية 
�لجتماعي وتقدمي �أف�شل �ملمار�شات 
�لعاملية لتلبية �لحتياجات �ملجتمعية 

على تنوعها". 
خالل  "من  �حل�����م�����ودي:  و�أ������ش�����اف 
للحا�شنة  �ل���������ش����اد�����ش����ة  �ل������������دورة 
�لجتماعية �لتي حتمل �شعار "ريادة 
�لأعمال للمجتمع"، ت�شتقطب هيئة 
ورو�د  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �ل�����ش��رك��ات  "معاً" 

�لأع���م���ال �مل��ب��ت��ك��ري��ن �ل��ذي��ن ط���ورو� 
ح����ل����وًل و�أف������ك������ار�ً م��ب��ت��ك��رة و�ع������دة، 
وت��ت��م��ح��ور ن��ق��اط �لرت���ك���از ل��دي��ن��ا يف 
جمالت �لثقافة �ملالية، وتكنولوجيا 
�لو�عدة  �ل��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
�لجتماعية  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود  �ل��ت��ي 
تعزيز  يف  و�مل�شاهمة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة، 
نعمل  كما  �لقت�شادية،  �ل�شتد�مة 
�لأعمال  �إث��ر�ء ودع��م بيئة رو�د  على 
ب���ال���ت���ع���اون مع  �أب���وظ���ب���ي  �إم��������ارة  يف 
�شريكنا �ل�شر�تيجي �شتارت �إيه دي 

كمركز  �لإم���ارة  مكانة  لتعزيز  �شعياً 
عاملي لالبتكار �لجتماعي".

بدوره، قال �أ�شار ر�مي�س جاجاناثان، 
�ل��ع�����ش��و �مل��ن��ت��دب ل�����ش��ت��ارت �إي�����ه دي 
جامعة  يف  �مل�شاعد  �لهند�شة  وعميد 
�إم���ارة  "تتمتع  �أب��وظ��ب��ي:  ن��ي��وي��ورك 
عموماً  �لإم�������ار�ت  ودول�����ة  �أب���وظ���ب���ي 
ن���اب���ع���ة م����ن تبني  مب���ك���ان���ة مم����ي����زة 
�لجتماعية  �لأعمال  ريادة  وت�شجيع 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة و�ل����ع����امل، 
وذل����ك ع��ر �ل��ت��ز�م��ه��م��ا ب��دع��م رو�د 

�لأعمال �لذين يتطلعون �إىل حتفيز 
��شتناد�ً  �أع��م��ال��ه��م  من���و  م�����ش��ت��وي��ات 
�مل�شلحة  يحقق  ومب���ا  �لب��ت��ك��ار  �إىل 

�لجتماعية.
"معاً"  هيئة  مع  �شر�كتنا  و�أ���ش��اف:   
هي بادرة جهد م�شرك لرعاية رو�د 
�مل�شتقبل  يف  �لجتماعيني  �لأع��م��ال 
وم�������ش���اع���دت���ه���م ل��ل��م�����ش��ي ق����دم����اً يف 
م�شرية �لتطوير �ملجتمعي وحت�شيل 
فائدة م�شتد�مة ملجتمعاتهم و�لعامل 

�أجمع".

•• اأبوظبي - وام:

�حتفلت جامعة حممد بن ز�يد للذكاء 
�ل�شطناعي، �أم�س يف حرمها مبدينة 
�لأوىل  �ل���دف���ع���ة  ب��ت��خ��ري��ج  م�������ش���در، 
�لتنفيذي،  �ل��رن��ام��ج  منت�شبي  م��ن 
من  م�����ش��ارك��ا   41 ت�����ش��م��ن��ت  و�ل���ت���ي 
�ل��ق��ي��ادي��ة م��ن قطاعي  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
م����ن خمتلف  و�لأع������م������ال  �حل���ك���وم���ة 
�لتخريج  حفل  ح�شر  �ل��دول��ة.  �أنحاء 
رئي�س  زي����ن����غ،  �إري�������ك  �ل���روف���ي�������ش���ور 
�جلامعة، و�لروفي�شور فخري كر�ي، 
�شعادة  ج��ان��ب  �إىل  �جل��ام��ع��ة،  ع��م��ي��د 
من�شور �ملن�شوري، �لرئي�س �لتنفيذي 
للعمليات ملجموعة "جي 42" وع�شو 

جمل�س �أمناء �جلامعة.
و�شمت �لدفعة �لأوىل من �خلريجني 
�لتنفيذيني،  �ل��روؤ���ش��اء  م��ن  جمموعة 
و�مل����در�ء �ل��ع��ام��ني، و�ل�����ش��ف��ر�ء، ونو�ب 

من  جمموعة  م��ن  تنفيذيني  روؤ���ش��اء 
�أكمل  ح��ي��ث   ، �ل���دول���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
�لدور�ت  من  �أ�شبوعا   12 �مل�شاركون 
و�مل�شاريع  و�مل���ح���ا����ش���ر�ت  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�ل���ت���ع���اون���ي���ة �مل���ك���ث���ف���ة ل���ل���ت���خ���رج من 
�لرنامج. وكانت �جلامعة قد �أطلقت 
�شبتمر  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���رن���ام���ج 
دولة  حكومة  مل�شاعي  دعما   2021
باإطالق  �لأعمال  وقطاعات  �لإم��ار�ت 
�لذكاء  ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل��ك��ام��ل��ة  �ل��ط��اق��ات 
تطبيقاته  وت��وظ��ي��ف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�لعملية لإيجاد حلول لأبرز �لتحديات 

�مللحة على �مل�شتوى �لوطني.
�لأوىل  �ل���دف���ع���ة  م��ن��ت�����ش��ب��و  وت����ع����اون 
ل��ت��ط��وي��ر م��ق��رح��ات ت�����ش��م ب��اق��ة من 
من�شة  وم���ن���ه���ا  �مل���ب���ت���ك���رة،  �حل����ل����ول 
�ل�شطناعي  �لذكاء  بقدر�ت  مدعمة 
ل��ت��ع��زي��ز �ل���دق���ة و�ل���ك���ف���اءة م���ن حيث 
�ملوظفني؛  �أد�ء  تقييمات  يف  �لتكاليف 

�لتقدم  دف���ع عجلة  ع��ل��ى  ي��رك��ز  وح���ل 
بالو�شول  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ه���دف  يف 
عام  ب��ح��ل��ول  �ل���ك���رب���وين  �حل���ي���اد  �إىل 
ت�شخي�س  �إىل  يهدف  وحل  2050؛ 
يف  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  �أمر��س 
مرحلة مبكرة بهدف تقلي�س معدلت 

�لوفيات و�حلد من �لتدخالت �لطبية 
حياة  لإنقاذ  �لتكلفة  وعالية  �حلرجة 
�ملر�شى، وهي �أعباء يعانيها �ملو�طنون 

و�ملر�فق �لطبية على حد �شو�ء.
�لتفاعل  بفر�شة  �مل�����ش��ارك��ون  وح��ظ��ي 
م��ب��ا���ش��رة م���ع �أف�����ش��ل �مل���درب���ني حول 

�ل����ع����امل م����ن م���وؤ����ش�������ش���ات �أك���ادمي���ي���ة 
مرموقة، مبا فيها جامعة كاليفورنيا 
يف بريكلي وهارفارد وكارنيجي ميلون 
للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  ومعهد 
�جلامعة  حتر�س  حني  يف  و�أك�شفورد، 
جلعل  �لرنامج  يف  مل�شتها  و�شع  على 

نوعها  من  فريدة  �لتعليمية  جتربته 
على م�شتوى �لعامل.

�لدكتور  معايل  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
����ش���ل���ط���ان ب����ن �أح����م����د �جل����اب����ر وزي����ر 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل�����ش��ن��اع��ة 
حممد  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
"يوؤكد  �ل�شطناعي:  للذكاء  ز�يد  بن 
�ل��رن��ام��ج �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �ل��ت��ز�م جامعة 
�ل�شطناعي  للذكاء  ز�ي��د  بن  حممد 
�لقيادة  روؤي�����ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ب��امل�����ش��اه��م��ة 
ب��ت��اأ���ش��ي�����س جم��ت��م��ع ي�شم  �ل��ر���ش��ي��دة 
�أف�شل �ملبدعني يف �بتكار�ت �مل�شتقبل، 
وت����خ����ري����ج ك�����ف�����اء�ت ق����ي����ادي����ة ق������ادرة 
ع��ل��ى �مل�����ش��اه��م��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق �لأه������د�ف 
�ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة ل����دول����ة �لإم��������ار�ت 

و�أولوياتها �لوطنية".
بالتهنئة  "�أتقدم  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ����ش���اف 
�لإجناز  ه��ذ�  على  �خلريجني  جلميع 
�ملتميز، حيث �شتتيح �ملهار�ت و�ملعرفة 

�ل�شتفادة من  �كت�شبوها فر�شة  �لتي 
�ملبتكرة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل��ذك��اء  ح��ل��ول 
�أد�ئهم  وت��ع��زي��ز  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م  ���ش��م��ن 
دمج  وميثل  �لتناف�شية،  و�إمكاناتهم 
ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل����ذك����اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي يف 
�ل���ع���ام و�خل���ا����س خطوة  �ل��ق��ط��اع��ني 
�لر�شيدة  قيادتنا  روؤي���ة  تدعم  نوعية 
وحتقيق �أهد�ف ��شر�تيجية �لإمار�ت 

للذكاء �ل�شطناعي 2031".
من جانبه قال �لروفي�شور �إريك زينغ: 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  م��ع��ارف  "متثل 
من  �لعديد  لقيادة  جوهريا  عن�شر� 
�ل�شر�تيجية �حلكومية يف  �ملبادر�ت 
�لنجاح و�لتقدم،  �لإم��ار�ت نحو  دول��ة 
�إل �أن معرفة كيفية ��شتخد�م تقنياته 
�ل�شيا�شات  وت�شميم  م�شوؤول  باأ�شلوب 
�لأخالقية  ل���ش��ت��خ��د�م��ات��ه  �ل��د�ع��م��ة 
لذلك   ، �ل��ت��ق��دم  م�شار  يعيق  �أم���ر  ه��و 
�لتنفيذي  ب���رن���اجم���ن���ا  يف  ن���ح���ر����س 

من  مبجموعة  �ل��ط��الب  ت��زوي��د  على 
�لأدو�ت و�ملهار�ت �لعملية �ملفيدة �لتي 
ونقلها  �ل��ي��وم  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  ميكنهم 

للجيل �لتايل يف �مل�شتقبل".
ل�شركة  زي�����ار�ت  �ل��رن��ام��ج  وت�����ش��م��ن 
"�أدنوك"؛  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رول 
وجم������م������وع������ة ب������ري������د �لإم������������������ار�ت؛ 
و�إجناز�ت/"جي 42"؛ وفينتك هايف 
يف م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي؛ و�ملركز 
و�لإح�شاء؛  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �لحت������ادي 
�حليو�ن  حلديقة  �ل��ع��ام��ة  و�ملوؤ�ش�شة 

و�لأحياء �ملائية بالعني.
و��شتهدفت �لزيار�ت �مليد�نية �لتعرف 
على كيفية تطبيق �لذكاء �ل�شطناعي 
ذلك  ب��ع��د  ومت  �مل���وؤ����ش�������ش���ات،  ه����ذه  يف 
لإطالق  منوذجية  در����ش��ات  ��شتخد�م 
جل�شة ع�شف ذهني حول كيف ميكن 
للم�شاركني ��شتخد�م تطبيقات �لذكاء 

�ل�شطناعي يف موؤ�ش�شاتهم.

•• دبي-وام:

وحماية  �لقت�شادية  �ل�شوؤون  وزير  هابيك،  روبرت  ز�ر معايل 
�ملناخ �لأملاين جناح بالده يف �إك�شبو 2020 دبي، حيث جتول يف 
�أروقته، وتعرف �إىل ما فيه من تكنولوجيا متقدمة، وفعاليات 

و�أدو�ت تعليمية تفاعلية.
وت�شاركية  ورقمية  ترفيهية  بتجربة  �لأمل���اين  �جلناح  وميتاز 
مذهلة وقد ��شتوحي ت�شميم �جلناح من حرم جامعي، وي�شم 
نتائج و�قعية وي�شتعر�س �لبتكار�ت  بيئية مبتكرة ذ�ت  �أفكار� 

و�حللول �مل�شتد�مة �لأملانية.
مت�شلة،  متطورة  �أجهزة  ل��ه،  �ملر�فق  و�لوفد  معاليه  و�رت��دى 

خمتر�ت  فيها  مبا  �ملميزة  �جلناح  مناطق  يف  جتولهم  �أث��ن��اء 
و��شتعر�س  �حل��ي��وي،  و�ل��ت��ن��وع  �مل�شتقبل،  وم��دي��ن��ة  �ل��ط��اق��ة، 
�أملانيا« �لذي يعد �جلناح �لوطني، �لبتكار�ت �لأملانية  »ملتقى 

وحلول �ل�شتد�مة.
و�ل��ت��ي لقيت  �لأمل����اين  �ل��ت��خ��رج يف �جل��ن��اح  ق��اع��ة  وز�ر معاليه، 
ت�شم  حيث  �ل��ع��امل��ي،  �حل���دث  زو�ر  قبل  م��ن  ��شتثنائياً  �إق��ب��اًل 
مرة  بع�شه  م��ع  �ل��ع��امل  �جتماع  �إىل  ت��رم��ز  متاأرجحة  مقاعد 
للتعبري  بتناغم  �ملقاعد  �أرجحة  �ل��زو�ر  من  و�شيطلب  �أخ��رى، 
عن �إمكانية حتقيق �لإجناز�ت عر �لعمل �جلماعي وتاأكيد �أن 

ما يجمعنا �أهم و�أكر مما يفرقنا.
ويقدم �جلناح لزو�ر �إك�شبو، �ملعرو�شات �مللمو�شة منها وكذلك 

�لرقمي، �بتكار�ت وحلوًل �أملانية ملو�شوع �ل�شتد�مة، ويعر�شها 
ب�شكل م�شل وترفيهي لل�شغار و�لكبار، كما ي�شتعر�س �لقدر�ت 
غري �ملحدودة �لتي يتمتع بها �لب�شر بف�شل ذكائهم و�إبد�عهم 
�مل�شار �ل�شحيح ومن  �إىل  �لتنمية  �إع��ادة عملية  وقدرتهم على 
و�لقت�شاد  �لعلمي  �لبحث  بقطاع  �لرت��ق��اء  �أهمية  ت��اأت��ي  هنا 
وقطاعات كبرية من �ملجتمع �ملدين بالعمل على �شبيل حتقيق 

م�شتقبل م�شتد�م.
وتعد �أملانيا من �لدول �لر�ئدة عاملياً يف جمال �ل�شتد�مة، حيث 
على  �أملانيا  يف  و�لتنمية  و�ملمار�شة  و�لبحوث  �لتحليل  يعتمد 
�ل�شتد�مة وهي �لر�شالة �لتي ت�شعى �أملانيا �إىل �إي�شالها للعامل 

من خالل جناحها يف �إك�شبو 2020 دبي.

وزير �ل�شوؤون �لقت�شادية وحماية �ملناخ �لأملاين يزور جناح بالده يف �إك�شبو 2020 دبي

عرب جل�سة حوارية مب�ساركة خرباء دوليني

»خليفة �لرتبوية« ت�شت�شرف �آفاق تعليم �لطفولة �ملبكرة

تزكية جمل�س تكافل �ل�شحفيني يف عموميته �لعادية

تر�سيخًا ملكانة اأبوظبي كمن�سة عاملية لالبتكار وريادة الأعمال الجتماعية

هيئة �مل�شاهمات �ملجتمعية )معًا( تربم �شر�كة ��شرت�تيجية مع �شتارت �إيه

بربامج متميزة للطفولة املبكرة  التعليمي  امليدان  اإثراء   : كويرك  • فيليب 
اجلودة العالية لبيئة التعليم للطفل توفري  اأهمية  على  التاأكيد   : روجرز  • �سارة 

الرعاية املتكاملة للطفل يف مراحله العمرية الأوىل من  منظومة  تد�سني   : فو�سرت  • اآ�سيا 

جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ل�شطناعي حتتفل بتخريج �لدفعة �لأوىل من منت�شبي برناجمها �لتنفيذي
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اأخبـار الإمـارات
مترين �لتحالف �لأمني �لدويل �لفرت��شي ينطلق من �إك�شبو 2020 �ليوم

•• دبي-وام:

تنطلق �ليوم �لأربعاء �أعمال مترين �لتحالف �لأمني �لدويل �لفر��شي 
�لعامل  ��شتخد�م  خالل  من  عامليا  نوعه  من  �لأول   ISALEX 2.0
�ل�شير�ين  �لأم��ن  تعزز  خطوة  يف   METAVERSE �لفر��شي 
ومو�كبة  �لأمنية  �جلاهزية  وتعزيز  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  �أهمية  وتوؤكد 
هذ�  وي��اأت��ي  تطلعية.  وروؤى  حلول  با�شتخد�م  و�لتحديثات  �لتغيري�ت 
�لتمرين بعد �لنجاح �ملبهر للتمرين ISALEX19 �لذي ��شت�شافته 
2019، و�شكل حينها خطوة ريادية متقدمة يف  �لعا�شمة �أبوظبي عام 
جمالت �لعمل �لدويل �مل�شرك وتبادل �خلر�ت و�لو�شائل و�ملمار�شات 
على  �لركيز  ومت  للحدود  �لعابرة  �جلرمية  مكافحة  ع��امل  يف  �ملطبقة 

حماربة �لإرهاب و�إد�رة �لأزمات و�لكو�رث و�لدفاع �ملدين.

ISALEX 2.0 �لذي يحاكي عدة  وي�شارك يف �لتمرين �لفر��شي 
�إنفاذ  وق���وى  �لد�خلية  وز�ر�ت  ممثلو  مفر�شة،  �أمنية  �شيناريوهات 
�ل���دويل، مب��ا فيها  �أع�����ش��اء يف �لتحالف �لأم��ن��ي  10 دول  �ل��ق��ان��ون م��ن 
ممثلون عن فرق تكتيكية وتقنية متخ�ش�شة بالأمن �ل�شير�ين ووحد�ت 
�لتدخل �ل�شريع و�لإعالم و�لت�شالت و�لدفاع �ملدين و�إبطال �ملتفجر�ت 
�لقانونيون وفرق  �لإ�شر�تيجي و�خلر�ء  �لتو��شل  ، وخر�ء   EOD
�لقيادة  �لعمليات ومر�كز  �لفرق يف غرف  تتو�جد هذه  �لتحقيق، حيث 
و�ل�شيطرة يف �لبلد�ن �لع�شرة �مل�شاركة، وتتو��شل هذه �لفرق من خالل 
تقنيات �لت�شالت �ملرئية وعر تقنيات �لعامل �لفر��شي، وقد �تخذت 

وز�رة �لد�خلية �لإمار�تية غرفة عملياتها �لكائنة باإك�شبو 2020 دبي.
مفاجئة  �شيناريوهات  على  تعتمد  �فر��شية  جت��رب��ة  �لتمرين  وي��ع��د 
ب��ت��ه��دي��د�ت �أم��ن��ي��ة حت��اك��ي �ل��و�ق��ع وت��ت��و�ج��د �ل��ف��رق �ملخت�شة م��ن دول 

بحيث  �لأع�����ش��اء،  �ل���دول  يف  عملها  مقر  ح�شب  ك��ل  �مل�شاركة  �لتحالف 
�لفرق  وذل���ك لخ��ت��ب��ار ج��اه��زي��ة  �أم��ن��ي��ة خمتلفة،  ن��ظ��ري��ات  وف���ق  تعمل 
�ختبار�ت  مبثابة  �ل�شيناريوهات  وتعد  م�شرك.  ب�شكل  للعمل  �لدولية 
وقدر�ت  �ل��ت��ه��دي��د�ت  وتقييم  �ل��ق��ر�ر  و�ت��خ��اذ  �لتن�شيق  وتتطلب  ت��ع��زز 
و�إد�رة �شيناريوهات �لأزمات و�ل�شتجابة حتت �ل�شغط  خف�س �ملخاطر 
و�لإ�شر�تيجيات  �لأدو�ت  تقييم  وكذلك  و�فر��شية،  فعلية  م�شاهد  يف 
�لدويل  �لأمني  �لتحالف  دول  قبل  من  تطويرها  مت  �لتي  و�لإج���ر�ء�ت 
�لأزمة  �إد�رة  م��ع   ،2017 ع��ام  �لتحالف  �ن��ط��الق  منذ  م�شرك  ب�شكل 
ومو�قع  �ملختلفة  �ملن�شات  وعر  �لإعالمية  فيها  مبا  �أ�شكالها  مبختلف 
�لتو��شل �لجتماعي. ويعمل �لتمرين من خالل توزيع �لفرق يف غرف 
�مليد�نيني،  �ل��ق��ادة  من  �ملكونة  �مليد�نية  و�ل�شيطرة  و�لتحكم  �لعمليات 
�لقر�ر�ت  لتخاذ  حتليلها  بعد  �ملجمعة  �ملعلومات  على  يعتمدون  �لذين 

�لأمنية  و�ل�شيناريوهات  �لفر�شيات  وفق  �ل�شتجابة  وتتم  �ل�شحيحة، 
على  عملت  �لتي  �لأمني  �لتحالف  ف��رق  ور���س  �شمن  �عتمادها  مت  �لتي 
�شمان عمل ت�شاركي لتحقيق �لغايات �ملن�شودة وتعزيز �شرعة �ل�شتجابة 

و�جلاهزية و�لتاأهب ملثل هذه �لأحد�ث �لأمنية.
ي�شار �إىل �أن �لتحالف �لأمني �لدويل �لذي �نطلق يف �أبوظبي2017، يعد 
جمموعة عمل دولية ملو�جهة �جلرمية �ملنظمة �لعابرة للحدود و�لقار�ت 
تبادل �خل��ر�ت يف  تعاونية وعر  �لتطرف من خالل م�شاريع  وجر�ئم 
�لإمار�ت  دول هي   10 �ل��دول، وي�شم حاليا  �ملطبقة يف هذه  �ملمار�شات 
�لعربية �ملتحدة، و�جلمهورية �لفرن�شية، و�جلمهورية �لإيطالية ومملكة 
وجمهورية  �إ�شر�ئيل  ودول��ة  �إ�شبانيا  ومملكة  �ملغربية  و�ململكة  �لبحرين 
�ل�شنغال، وجمهورية �شنغافورة وجمهورية �شلوفاكيا، وت�شت�شيف وز�رة 

�لد�خلية �لإمار�تية �أمانته �لعامة.

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�شتقبل �للجنة �ملنظمة ل�شباق تريي فوك�س وي�شلم ريعه ل� »جامعة �لإمار�ت«
•• راأ�ض اخليمة-وام: 

�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أك��د �شاحب 
حاكم ر�أ�س �خليمة، �أن �إمارة ر�أ�س �خليمة �شتو��شل دعمها للجهود و�ملبادر�ت 
�ل��وع��ي �ملجتمعي،  ب��ج��ودة �حل��ي��اة، وتعزيز  �إىل �لرت��ق��اء  �ل��ه��ادف��ة  �خل��ريي��ة 

�لإن�شان  خري  فيه  ما  لكل  �لعطاء  على  �لقائمة  �لإم���ار�ت  ر�شالة  وتر�شيخ 
و�لإن�شانية .

جاء ذلك خالل ��شتقبال �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، �أع�شاء �للجنة 
وفد  �إىل  ري��ع��ه  �شموه  وت�شليم  �خل���ريي،  فوك�س"  "تريي  ل�شباق  �ملنظمة 
"جامعة �لإمار�ت" يف �لعني، ل�شتكمال بحوثها �لعلمية �خلا�شة باأمر��س 

و�جلهات  �لأف���ر�د  وجميع  �ملنظمة  �للجنة  جهود  �شموه  وثمن  �ل�شرطان. 
و�ملوؤ�ش�شات �لتي �شاهمت يف �إجناح هذه �لفعالية �ملجتمعية �لهادفة �لتي تقام 
�أع��و�م يف ر�أ���س �خليمة. جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �ل�شباق قد ُنظم يف ر�أ�س  منذ 
�خليمة خالل �شهر فر�ير �ملا�شي، برعاية كرمية من �شموه، وبالتعاون مع 
و�شارك  و�لإن�شانية،  لالأعمال �خلريية  �لقا�شمي  بن حممد  �شقر  موؤ�ش�شة 

فيه عدد كبري من �أفر�د �ملجتمع.
وتقديرهم  �شكرهم  جزيل  عن  �ل�شباق  على  �لقائمون  �أع��رب  جانبهم،  من 
و�متنانهم ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، على دعمه ورعايته �ملتو��شلة 
لهذه �ملبادرة �خلريية و�لإن�شانية �لنبيلة �لتي تنظم �إحياًء لذكرى �لريا�شي 

�لكندي تريي فوك�س، وتهدف �إىل جمع �لأمو�ل لدعم �أبحاث �ل�شرطان.

عمار �لنعيمي يرت�أ�س �جلل�شة �لثالثة للمجل�س �لتنفيذي 2022
•• عجمان-وام:

تر�أّ�س �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�ملجل�س  جل�شة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
 2022 ل��ع��ام  �ل��ث��ال��ث��ة  �لتنفيذي 
و�لتي عقدت يف جمل�س "�لأمني" 
�شموه  و�أ���ش��ار  م�شريف.  مبنطقة 
�ىل �أن �جتماع �ملجل�س يف جمال�س 
�لأح���ي���اء ج���اء ت���اأك���ي���د�ً ع��ل��ى عمق 
�لجتماعية  و�لعالقات  �ل��رو�ب��ط 
�ل�����ت�����ي ����ش���ت���ظ���ل حم�������ور �ه���ت���م���ام 
�حل���ك���وم���ة و�ل����ت����ي حت���ر����س على 
م�شاريعها  خ����الل  م���ن  ت��ع��زي��زه��ا 
�ل�شيخ  �شمو  و�ّط��ل��ع  وم��ب��ادر�ت��ه��ا. 
خالل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
�جلل�شة على عر�س حول �لرعاية 
وتقرير  �ملو�طنني  لكبار  �لأول��ي��ة 
لتعزيز  �لأح�����ي�����اء  جم���ال�������س  ع����ن 
بناء م�شتقبل  �ملجتمع يف  م�شاركة 
ع��ج��م��ان ك��م��ا �ّط���ل���ع ���ش��م��وه على 
�لذي  �لتناف�شية  �ل��ق��درة  ت��ق��ري��ر 
�لإم���ارة  ه��دف  حتقيق  يف  ي�شاهم 
يف ت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة ت��ن��اف�����ش��ي��ة جلذب 
و��شتقطاب �ل�شتثمار. و��شتعر�س 
�لرعاية  ح����ول  ع���ر����ش���اً  �مل��ج��ل�����س 
�لأول���ي���ة ل��ك��ب��ار �مل��و�ط��ن��ني و�لذي 

�ملو�طنني  ك���ب���ار  ل��ف��ئ��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ومفهوم  دور  وتفعيل  �لإم����ارة  يف 
�لتطوع يف دعم كبار �ملو�طنني من 
ي�شاهم  مبادر�ت  تخ�شي�س  خالل 
فيها �ملتطوعون يف تقدمي �لرعاية 

و�مل�شاندة لكبار �ملو�طنني.
�ملبادرة  ب��اأه��م��ي��ة  �مل��ج��ل�����س  و�أ����ش���اد 
لتوفري �خلدمات �ملتعلقة بالرعاية 
�حلياة  وتوفري  و�ل�شحية  �لأولية 
تقدير�ً  �ملو�طنني  لكبار  �لكرمية 
وخر�تهم  �مل�����ش��ت��م��ر  ل��ع��ط��ائ��ه��م 
�ملمتدة من خالل متابعة �أو�شاعهم 
و�لجتماعية  و�ملعي�شية  �ل�شحية 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  م�شتوى  ورف��ع 
�أن  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  و�أك���د  �إل��ي��ه��م. 
يتم  �أن  يجب  �ملو�طنني  كبار  فئة 
�ل�شحية  �حلالة  ح�شب  حتديدها 
�حلاجة  وم������دى  و�لج���ت���م���اع���ي���ة 
ل���ل���خ���دم���ات ون���وع���ه���ا ولب������د من 
ل��ك��ل مو�طن  ب��ال��و���ش��ول  �مل���ب���ادرة 
حاجاتهم  وتلم�س  �لفئة  هذه  من 
و�لرعاية  �ملعنوي  �لدعم  وتقدمي 
�لتي  �خلدمات  وت�شميم  �ملنا�شبة 
�أو���ش��اع��ه��م. و�طلع  ت��ت��ن��ا���ش��ب م��ع 
رئي�س و�أع�شاء �ملجل�س على تقرير 
جاءت  �لتي  �لأحياء"  "جمال�س 
�لوطنية  �لهوية  لر�ّشخ  فكرتها 

كبار  مل��ف��ه��وم  ����ش��ت��ع��ر����ش��ا  ت�شمن 
�مل��و�ط��ن��ني يف �ل���دول���ة و�مل���ب���ادر�ت 
خمتلف  يف  ل����ه����م  ت���ن���ظ���م  �ل����ت����ي 
�لو�شع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لإم�����ار�ت 
لكبار  ع��ج��م��ان  �إم�����ارة  �حل����ايل يف 
�مل����و�ط����ن����ني ون���وع���ي���ة �خل����دم����ات 
�ملقدمة لهم و�إح�شائية لعدد كبار 
�إىل  بحاجة  ه��م  �ل��ذي��ن  �ملو�طنني 
ورعاية  خ��ا���ش��ة  �شحية  خ��دم��ات 
�لتوجه  وي�����ش��ت��ن��د  �ج���ت���م���اع���ي���ة. 
على  �ملو�طنني  كبار  لرعاية  �لعام 
توليه  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري  �له���ت���م���ام 
�إمارة عجمان  �لقيادة �لر�شيدة يف 
�لتقدير  حمل  �ملهمة  �لفئة  لهذه 
و�أ���ش��ح��اب �خل��رة �ل��ذي��ن ت�شتمد 
�ملعارف  �جل��دي��دة  �لأج��ي��ال  منهم 

و�لتجارب �مللهمة.
وي����ه����دف �ل���ت���وج���ه ن���ح���و ب���ر�م���ج 
�إىل  �مل��و�ط��ن��ني  لكبار  متخ�ش�شة 
�آليات متابعة لالأو�شاع  ��شتحد�ث 
�ل�شحية و�ملعي�شية ورفع م�شتوى 
لفئة  �مل���ق���دم���ة  �خل�����دم�����ات  �آد�ء 
�مل��و�ط��ن��ني وت��ع��زي��ز وتنظيم  ك��ب��ار 
�ل���������ش����ر�ك����ات م����ع ك����اف����ة م���وف���ري 
�خلدمات �ل�شحية و�ملعي�شية لكبار 
�مل�����ش��ت��وى �ملحلي  �مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى 
بيانات  قاعدة  بناء  �إىل  بالإ�شافة 

ولت�شجيع  �لم�������������ار�ت  ل�����دول�����ة 
�لوعي  ون�شر  �ملجتمعية  �مل�شاركة 
..وتهدف  �لوطني  �حل�س  وتنمية 
�ل���رو�ب���ط  ت��ع��زي��ز  �إىل  �مل��ج��ال�����س 
وبث  �ل��و�ح��د  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني 
معاين �لت�شافر و�لألفة و�لتقارب 
و�إط�������الق م����ب����ادر�ت ت���ت���و�ف���ق مع 
�لعاد�ت �ملحلية و�لقيم �لإمار�تية 
بال�شيا�شات  �مل��ج��ت��م��ع  وت���وع���ي���ة 
و�مل�شتجد�ت �ل�شادرة عن �لهيئات 
�لقيام بدور  �إىل جانب  �حلكومية 
�ل�شحي  �ل��وع��ي  لتعزيز  تثقيفي 
و�ملجتمعي مبختلف �لق�شايا. كما 
�ل�شتخد�مات  �لتقرير  ��شتعر�س 
تتنوع  و�ل��ت��ي  للمجال�س  �مل��ت��ع��ددة 
و�لندو�ت  �ملحا�شر�ت  �إق��ام��ة  بني 
�لأم�شيات  و�إق�����ام�����ة  �ل���ت���وع���وي���ة 
�ل�����ش��ع��ري��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�لأع����ر������س 
�ملجال�س  �إت���اح���ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�حلكومية  �جلهات  ل�شتخد�مات 
�لتي  وخدماتها  ر�شائلها  لإي�شال 
حلقة  وخ��ل��ق  للمجتمع  ت��ق��دم��ه��ا 
وخمتلف  �مل�����و�ط�����ن  ب����ني  و�����ش����ل 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية.
�أهمية  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  و�أك�������د 
�لتي  �لأح�����ي�����اء  وج������ود جم���ال�������س 
تعك�س منوذجا حيويا للممار�شات 

�لجتماعية يف �لإم��ارة ولب��د من 
على  �ملجتمع  ت�شجيع  على  �لعمل 
ل�شمان  منها  و�ل�شتفادة  دعمها 

��شتد�متها وجناحها وتطّورها.
كذلك  �جل���ل�������ش���ة  و�����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
�لذي  �لتناف�شية  �ل��ق��درة  ت��ق��ري��ر 
ي����ق����دم م���ق���ي���ا����س ع�����ن �مل����ج����الت 
و�مل����ح����اور �ل��ت��ي ����ش��ت��ط��اع��ت فيها 
قدر�تها  م��ن  �ل��ت��ح�����ش��ني  �لإم������ارة 
 2021/2020 ع���ام���ي  خ����الل 
موؤ�شر�ت  جم��م��وع��ة  خ����الل  م���ن 
تتمثل يف موؤ�شر �ل�شياحة و�ل�شفر 
�لعام  عن  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات 
در��شة  نتائج  و�أظ��ه��رت   .2019

�لعام  �لإم�������ارة يف  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�ل����ق����در�ت  �إظ�����ه�����ار  يف   2021
�أف�شل  ب�شكل  ل��الإم��ارة  �لتناف�شية 
 2020 �ل��ع��ام  كانت عليه يف  مم��ا 
�لتناف�شي  �لرتيب  حت�شن  حيث 
�لكلي لالإمارة يف �أغلب �ملوؤ�شر�ت.

و�أو����ش���ح �مل��ج��ل�����س يف ه���ذ� �لط���ار 
�أهمية حتقيق �ملزيد من �لتقدم يف 
لإم��ارة عجمان  و�لتطوير  �لبحث 
تعزيز  مي���ك���ن  �ل�������ش���دد  ه�����ذ�  ويف 
و�لخر�عات  �لعلمية  �ملن�شور�ت 
�ل����دول����ي����ة �مل�������ش���رك���ة وب���������ر�ء�ت 
�لتجارية  و�ل��ع��الم��ات  �لخ�����ر�ع 
و�لتطوير  �لبحث  على  و�لإن��ف��اق 

لإم��ارة عجمان  �لتناف�شية  �لقدرة 
لديها  �لإم�����ارة  �أن   2021 ل��ع��ام 
نقطة  ت�����ش��ب��ح  �أن  ع���ل���ى  �ل����ق����درة 
�لإم����ارة  وت�����وؤدي  لل�شياحة  ج���ذب 
بيئة  يف  خ��ا���س  ب�شكل  ج��ي��د�  �أد�ء 
و�شوق  �لب�شرية  و�مل���و�رد  �لأع��م��ال 
�ل�شالمة  وم�����وؤ������ش�����ر�ت  �ل���ع���م���ل 
�أي�شاً  �لإم���ارة  وت�شتفيد  و�لأم���ن. 
ل��وج�����ش��ت��ي��ة جتارية  م���ن خ���دم���ات 
غريها  على  متفوقة  ج��د�  ج��ي��دة 
�ملرتفع  �ل��دخ��ل  ذ�ت  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن 
�لتعاون  �لأع�شاء يف منظمة  غري 
و�شاهم  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لق���ت�������ش���ادي 
�ملوؤ�شر�ت  م��ن  �أك����ر  ع���دد  ت��وف��ري 

ب�شكل عام لتحقيق هذ� �لهدف.
�لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�شاء  و�طلع 
�إد�رة  ف���ري���ق  ������ش����ت����ع����د�د�ت  ع���ل���ى 
�ل����ط����و�رئ و�لأزم��������ات و�ل���ك���و�رث 
ب�����ش��اأن �لأن�����ش��ط��ة �ل��رم�����ش��ان��ي��ة يف 
�شيتم  �لتي  �لإم��ارة و�ل�شر�طات 
توزيع  م����ب����ادر�ت  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
وج���ب���ات �لإف���ط���ار ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�خلريية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �جل����ه����ات 
�لإج��������������ر�ء�ت  �إىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة 
يف  �ملطبقة  و�لوقائية  �لحر�زية 
�ل�شلو�ت  �إقامة  فتح  مع  �مل�شاجد 
م�شاجد  يف  �ل�����ر�وي�����ح  و�����ش����الة 

�لرجال و�لن�شاء.

دوق لك�شمبورغ يزور متحف �مل�شتقبل يف دبي
•• دبي -وام:

�لدوق  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
ل��ك�����ش��م��ب��ورغ �لأك����ر،  ه����رني، دوق 
�لعلمي  �ملعلم  �مل�شتقبل"،  "متحف 
دبي  تقدمه  �ل��ذي  �جلديد  �لعاملي 
ل��ل��ع��امل، ليكون  ودول����ة �لإم������ار�ت 
�مل�شتقبل وت�شميم  لدر��شة  من�شة 
�أفكاره وخلق نقا�شات علمية معّمقة 
حول �جتاهاته يف كافة �لقطاعات 
و�لإن�شانية،  و�لتنموية  �لعلمية 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل���روؤي���ة  جت�����ش��ي��د� 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل".

و�ختبار �لأفكار خا�شة يف �ملجالت 
بالتحديات  تتعلق  �لتي  �لتنموية 

�لتي تو�جهها �ملجتمعات.
و�ختبار  لعر�س  من�شة  ي�شم  كما 
�لر�ئدة  �لتقنية  �شركات  �بتكار�ت 
بحثية  ودور�ت  وي���ق���دم  �ل��ع��امل��ي��ة 
متقدمة حول �آخر ما تو�شلت �إليه 
�ملجالت،  كافة  �لب�شرية يف  �لعلوم 
�إىل جانب ور�س عمل متخ�ش�شة. 
وحت����م����ل و�ج����ه����ة �مل���ت���ح���ف �ل����ذي 
ي��ع��ت��ر �مل��ب��ن��ى �لأج����م����ل و�لأك�����ر 
�لر�شائل  �ل����ع����امل،  يف  �إن�����ش��ي��اب��ي��ة 
له  �لفل�شفية  و�ل��روؤي��ة  �لرئي�شية 
عامليا،  معرفيا  ���ش��رح��اً  ب��اع��ت��ب��اره 
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ث��الث��ة �قتبا�شات 

دوره يف ماأ�ش�شة ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
و�لعلماء  �مل�شت�شرفني  جمع  ع��ر 
و�ملتخ�ش�شني يف موؤمتر�ت ومر�كز 
�مل�شتقبل  ب�����ش��ن��ع  م��ع��ن��ي��ة  �أب���ح���اث 
وحلوله  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  وت�������ش���ور�ت���ه 
رئي�شية  جم�����الت  يف  �لإب���د�ع���ي���ة 
وجمتمعات  م��دن  تخطيط  بينها 
�لزر�عة  حلول  وتعزيز  �مل�شتقبل، 
�لغذ�ئي  �لأم����ن  وت��وف��ري  و�ل�����ري، 
ب�شكل  �ملخّلفات  و�إد�رة  للب�شرية، 

م�شتد�م، وحماية �لبيئة.
فر�شة  �مل�شتقبل  متحف  وي�شكل 
بكل  �مل�شتقبل  لعي�س  لها  نظري  ل 
ج���و�ن���ب���ه و�أب�����ع�����اده، ح��ي��ث يوظف 
�لو�قع  تقنيات  �أح���دث  جت��ارب��ه  يف 

�ل��دوق ه��رني، برفقة عدد  و�طلع 
و�مل�شت�شارين  �مل�شوؤولني  كبار  من 
لوك�شمبورغ  يف  �حل����ك����وم����ي����ني 
يتقدمهم �شعادة روبرت لور �شفري 
�لدولة  ل��دى  لوك�شمبورغ  دوق��ي��ة 
و�أن�شطته  �مل��ت��ح��ف  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
وفكرية  علمية  من�شة  ب��اع��ت��ب��اره 
ت��ن��ط��ل��ق م���ن دب����ي، وم���ق���ر� يجمع 
يف  للم�شاهمة  �مل�شتقبل  م�شت�شريف 

ت�شميم حلول �لغد �ملبتكرة.
و�لوفد  ل��ك�����ش��م��ب��ورغ  دوق  وج�����ال 
�ملتحف  مر�فق  خمتلف  يف  �ملر�فق 
�مل�شتقبلية  جت���ارب���ه  و����ش��ت��ع��ر���س 
�ملتنوعة، كما ��شتمع من م�شوؤويل 
حول  تف�شيلي  ���ش��رح  �إىل  �ملتحف 

وحتليل  و�مل�����ع�����زز  �لف�����ر�������ش�����ي 
�ل����ب����ي����ان����ات �ل�������ش���خ���م���ة و�ل�����ذك�����اء 
�لآيل  و�ل���ت���ف���اع���ل  �ل����ش���ط���ن���اع���ي 
زو�ره  متناول  يف  لي�شع  �لب�شري 
جت�����ارب م���ث���رية ت�����ش��اع��ده��م على 
مب�شتقبل  تتعلق  ح��ل��ول  ��شتلهام 
و�ملجتمعات  و�مل��������دن  �لإن���������ش����ان 
ع���ل���ى كوكب  �ل��ب�����ش��ري��ة و�حل����ي����اة 
�لف�شاء  �إىل  و������ش�����وًل  �لأر����������س 

�خلارجي.
وي�شم متحف �مل�شتقبل خمتر�ت 
و�ملدن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  لل�شحة  �ب��ت��ك��ار 
ومتحفاً  و�لنقل،  و�لطاقة  �لذكية 
د�ئم �لتجدد لبتكار�ت �مل�شتقبل يف 
لتوليد  وخمتر�ت  �ملجالت  كافة 

ي�شتمر  �أن نبدع �شيئاً  ولكن ميكن 
ملئات �ل�شنني"، و"�مل�شتقبل �شيكون 
وت�شميمه  ت��خ��ي��ل��ه  ي�شتطيع  مل���ن 

�ل�شمو  �شاحب  �أق���و�ل  من  ملهمة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
�ل�شنني،  م��ئ��ات  نعي�س  "لن  ه���ي: 

ينتظر..  ل  �مل�شتقبل   .. وتنفيذه 
وبناوؤه  ت�شميمه  ميكن  �مل�شتقبل 

�ليوم". 

رئي�شة �حتاد �لكيميائيني �لعرب: يوم �ملياه دعوة لإذكاء �لوعي لأهمية �ملياه �لعذبة
•• دبي-عبد الرحمن نقي:

�ل�شام�شي  مطر  �شيف  م��وزة  �لكيميائية  �شعادة  �أك���دت 
رئي�شة  �ل��ع��رب  �لكيميائيني  �حت���اد  ع��ام  و�أم���ني  رئي�شة 
�أن  �ليوم �لعاملي للمياه،  �جلمعية �لكيميائية �لمار�ت 
�لذي ُيحتفل به يف 22 مار�س �شنويا منذ عام 1993 

يرتكز على �أهمية �ملياه �لعذبة.
م��ن �جلمعيات  �ل��ي��وم  م��ن  ُي���ر�د   : �ل�شام�شي  و�أ���ش��اف��ت 
�لوعي  �إذك���اء  �لع���الم  وو���ش��ائ��ل  �لكيميائية  و�لنقابات 
ب��ت��ع��ذر ح�����ش��ول م��ا ي��زي��د ع��ن م��ل��ي��اري ف���رد ع��ل��ى �ملياه 
باتخاذ  �ملنا�شبة  ه��ذه  تتعلق  كما   ، لل�شرب  �ل�شاحلة 
�إج��ر�ء�ت ملعاجلة �أزمة �ملياه �لعاملية ، وين�شب �لركيز 
�ل�شاد�س من  �لهدف  دعم  �ملنا�شبة على  لهذه  �لأ�شا�شي 
�إتاحة  م�شاألة  يعالج  �ل��ذي  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف 

�ل�����ش��ح��ي للجميع م��ع حلول  �ل�����ش��رف  �مل��ي��اه وم���ر�ف���ق 
.2030

و�أو���ش��ح��ت رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد �ن���ه ي��رك��ز م��و���ش��وع �ليوم 
حتت  �جلوفية  �ملياه  على   2022 لعام  للمياه  �لعاملي 
�شعار "�ملياه �جلوفية - جتلية ما ل تر�ه �لأعني" و�لتي 
�أن �ملياه �جلوفية ل تظهر للعيان،  تتمحور حول فكرة 

ولكن تاأثريها يظهر يف كل مكان.
و�ن �ملياه �جلوفية هي م�شدر كل �ملياه �لعذبة �جلارية 
يف �ل���ع���امل ك��ل��ي��ا ع��ل��ى �مل���ي���اه �جل��وف��ي��ة  ، وت���وف���ر �ملياه 
�جلوفية ن�شبة كبرية من �ملياه �لتي ً �ملناطق �لقاحلة يف 
�ل�شحي  و�ل�شرف  لل�شرب  ن�شتخدمها  �عتماد� ً  �لعامل 
، وتوؤدي �ملياه �جلوفية دور�  و�إنتاج �لأغذية و�ل�شناعة 
يف �شمان ً �أ�شا�شيا ُ ، وميكن �أن يوؤدي �ل�شتغالل �ملفرط 
للمياه ُظم �لإيكولوجية، مثل �لأر��شي �لرطبة و�لأنهار 

ت�شرب  �إىل  �ل�شاحلية،  �ملناطق  �أي�شا ّ يف  �ل�شليم   �لأد�ء 
و�نهيارها،  �لأر��شي  ��شتقر�ر  عدم  �إىل  �جلوفية  مياه ً 

وميكنه �أن يوؤدي، �لبحر �إىل جوف �لأر�س.
�لعذبة  �مل��ي��اه  ك��ل  �مل��ي��اه ه��ي م�شدر  �مل��ي��اه �جلوفية  و�ن 
جوفية  مياه  بال  حياة  فال  تقريباً.  �لعامل  يف  �جلارية 
، وتعتمد معظم �ملناطق �لقاحلة يف �لعامل �عتماد�ً كليا 
على �ملياه �جلوفية ، وتوفر �ملياه �جلوفية ن�شبة كبرية 
�ل�شحي  و�ل�شرف  لل�شرب  ن�شتخدمها  �لتي  �ملياه  من 
، وتوؤدي �ملياه �جلوفية دور�ً  و�إنتاج �لأغذية و�ل�شناعة 
�لإيكولوجية،  للُنُظم  �ل�شليم  �لأد�ء  �شمان  يف  �أ�شا�شياً 
�أن يوؤدي  �ل��رط��ب��ة و�لأن���ه���ار ، ومي��ك��ن  م��ث��ل �لأر�����ش���ي 
��شتقر�ر  عدم  �إىل  �جلوفية  للمياه  �ملفرط  �ل�شتغالل 
�لأر��شي و�نهيارها، وميكنه �أن يوؤدي �أي�شاً، يف �ملناطق 

�ل�شاحلية، �إىل ت�شّرب مياه �لبحر �إىل جوف �لأر�س.

�جتم���اعية �ل�ش��ارقة: مايقارب ل� 200 مك���املة يوميا لإ�شع��اد �ملتعاملني 
•• ال�شـارقة -الفجر:

تويل د�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف �ل�شارقة، مو�شوع �ل�شعادة �هتماما كبري�ً من خالل �لركيز 
�إ�شعاد �ملتعاملني و�إجناز كافة طلباتهم ب�شهولة وب�شرعة من خالل تطوير �خلدمات �ملقدمة  على 
رئي�س  ها�شم  �شكينة ح�شن  �ملتعامل..وقالت  �إر�شاء  �جلانب   لتحقيق هذ�  وتوفري خدمات جديدة 
ق�شم �شعادة �ملتعاملني يف �إد�رة �لإت�شال �حلكومي، �أن عملنا �لأ�شا�شي هو تقدمي خدمة فريدة تو�زي 
وحتقق ما يتوقعه منا �ملتعامل، وتقدمي خدمة حتوز على ر�شاه، وترك �إنطباعا جيد� لديه، خا�شة 
�أو عر �لإمييالت و�لت�شالت �لو�درة  و�أننا ن�شتقبل جميع �ملر�جعني ، من خالل مقر�ت �لد�ئرة 
للد�ئرة عر �خلط �لرئي�شي 800700 و�لذي يعمل على مد�ر �ل�شاعة وت�شمل �لت�شالت بالغات 
وخدمات  �لجتماعي،  �ل�شمان  خدمات  على  و�لتقدمي  �لجتماعية  �لرعاية  فاقدي  فئات  جلميع 
مركز كبار �ل�شن، و �لتطوع، وي�شتقبل �ي�شا �ل�شكاوى و�ملالحظات و�ل�شتف�شار�ت، حيث مت ��شتقبال 

حو�يل 8399 مكاملة خالل �لربيع �لأخري من �لعام 2021. 
وت�شيف ها�شم، باأن عدد �ملكاملات ي�شل ما يقارب �ىل  200 مكاملة يوميا وتقل يف �لإج��از�ت، حيث 
و�أن  خا�شة  �ملجتمع،  فئات  كافة  من  بالد�ئرة  �ملت�شلني  طلبات  جميع  ل�شتقبال  �لق�شم  ي�شتهدف 

�ل�شيا�شة �ملتبعة يف �إ�شعاد �ملتعاملني هي تلبية طلباتهم باأ�شرع وقت ممكن.
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•• دبي-الفجر: 

من  �أك��ر  دخ��ول  �لهند  جناح  �شّجل 
يف  �فتتاحه  منذ  ز�ئ��ر  مليون   1.5

�لأول من �أكتوبر من �لعام �ملا�شي. 
�ل��ه��ن��د، وزي���ر �لتجارة  �ف��ت��ت��ح ج��ن��اح 
�مل�شتهلك  و�������ش������وؤون  و�ل�������ش���ن���اع���ة 
و�لأغ����������ذي����������ة و�ل�������ت�������وزي�������ع �ل�����ع�����ام 
ورئي�س  جويال،  بيو�س  و�ملن�شوجات، 
جمل�س �لنو�ب يف ر�جيا �شابها، حيث 
حتى  ز�ئ����ًر�   1515637 ��شتقبل 

مار�س.  19
عر  ت�����غ�����ري�����دة  يف  ج������وي������ال  ع�����ّل�����ق 
قائاًل:  �لإجن�������از  ه����ذ�  ع��ل��ى  ت���وي���ر 
دبي  يف  �ملهيب  �لهند  جناح  "ي�شّكل 
 IndiaAtDubaiExpo#
�أح���د �لأج��ن��ح��ة �لأك����ر ���ش��ه��رة يف@
وقد    Expo2020Dubai
 1500000 زّو�ره  ع����دد  جت�����اوز 
ق���ال  �لإط����������ار،  ����ش���خ�������س. ويف ه�����ذ� 
�لهند  ���ش��ف��ري  ����ش���وده���ري،  ���ش��ن��ج��اي 
�ملتحدة:  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ل���دى 
يف  �لهند  بتمثيل  ف��خ��ورون  "نحن 
حيث  دب��ي،   2020 �إك�شبو  معر�س 
��شتثنائية.  باأكملها  �مل�����ش��رية  ك��ان��ت 
ح���ق���ق ج����ن����اح �ل����ه����ن����د، ع���ل���ى م���دى 
من  �لعديد  �ملا�شية،  �ل�شتة  �لأ�شهر 
�جل��و�ئ��ز ك��ون��ه �أح���د �أك���ر �لأجنحة 

�أكر  �أحد  �أّنه  كما  للزّو�ر،  ��شتقطاًبا 
�إك�شبو.  يف  �شهرة  و�أكرها  �لأجنحة 
خمتلفة  وق��ط��اع��ات  دول  ����ش��ت��ف��ادت 
�لتعاون  خ��الل  �ملن�شة من  ه��ذه  من 
�لعاملية،  و�ل�����ش��رك��ات  م��ع �حل��ك��وم��ات 
�أمتنا على حتقيق  وبالتايل م�شاعدة 
�لنمو. �شّكلت م�شريتنا دلياًل على �أن 
�لهند تنمو بوترية �شريعة، وقد برز 
ذلك بنجاح بف�شل ما حّققه �جلناح. 
 1.5 �لز�ئرين  عدد  بلوغ  مع  �ليوم، 
�نتهاء  �ق���ر�ب  وم��ع  �شخ�س  مليون 
ن��اأم��ل يف مو��شلة  �إك�����ش��ب��و،  م��ع��ر���س 
تو�شيع م�شرية �لنمو و�ل�شتفادة من 

بلدنا.  لتحفيز جناح  �لفر�س  جميع 
جميع  لأ�شكر  �لفر�شة  هذه  و�أغتنم 
�ل�������زو�ر و�مل��ن��ظ��م��ني و�أه��ن��ئ��ه��م على 
�لهند."  جناح  حّققه  �ل��ذي  �لنجاح 
و�أ�شاف: "�شّكّل �لعام 2021 عالمة 
�لهند  �حتفلت  ح��ي��ث  م��ه��ّم��ة  ف��ارق��ة 
��شتقاللها  ع��ل��ى  ع��اًم��ا   75 مب����رور 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �حتفلت  كما 
على  ع����اًم����ا   50 مب�������رور  �مل���ت���ح���دة 
توحيدها. نتطلع �إىل تعزيز عالقتنا 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ع 
�لنمو �جلماعي  على �شمان  و�لعمل 

ل�شنو�ت مقبلة."

عبد�هلل بن ز�يد ي�شتقبل �لأمني �لعام ملجل�س 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية

•• دبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
معايل �لدكتور نايف فالح مبارك �حلجرف �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون لدول 

�خلليج �لعربية وذلك يف مقر �إك�شبو 2020 دبي.
�ل�شاحتني  على  �لأو���ش��اع  وت��ط��ور�ت  �ملنطقة  ق�شايا  بحث  �للقاء  خ��الل  ج��رى 
�لإقليمية و�لدولية بالإ�شافة �إىل �شبل تعزيز م�شرية �لعمل �خلليجي �مل�شرك 

يف �إطار جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

كما ��شتعر�س �جلانبان خمرجات م�شاركة �ملجل�س يف �إك�شبو 2020 دبي، ودور 
�لتعاون  ملجل�س  �لتاريخي  �لإرث  على  �ل�شوء  ت�شليط  باإك�شبو يف  �ملجل�س  جناح 
�لتي مت  �لتي قام عليها و�خلطط و�مل�شروعات  �لعربية و�لأ�ش�س  لدول �خلليج 

�لعمل عليها يف خمتلف �ملجالت �إ�شافة �إىل تطلعاته وم�شروعاته �مل�شتقبلية.
ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان مبعايل �لدكتور نايف فالح مبارك 
�حلجرف .. موؤكد� على �لدور �ملهم للمجل�س يف ظل �لتحديات �مل�شركة �لتي 
تو�جهها دول �خلليج �لعربي وكذلك تعزيز �لعالقات �ل�شر�تيجية و�لأخوية 

�خلليجية من �أجل م�شتقبل مزدهر م�شتد�م ل�شعوبنا.

•• دبي - وام: 

دولة  وزي��رة  �ل�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  �لدكتورة  معايل  ز�رت 
جناح �ملر�أة يف �إك�شبو 2020 دبي �لو�قع يف منطقة �ل�شتد�مة 

ويحمل �شعار تزدهر �لب�شرية بازدهار �ملر�أة.
تاأتي زيارة معاليها   يف �إطار �هتمام دولة �لإمار�ت باملر�أة و�لتو�زن 

بني �جلن�شني وتبنيها   لأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 2030.
على  �مل�شرفني  من  �ل�شام�شي  ميثاء  �لدكتورة  معايل    و�طلعت 

�جلناح �لذي يعتر �لأول من نوعه �خلا�س باملر�أة يف تاريخ هذ� 
�حلدث �لعاملي، على �لن�شب �لعاملية للفتيات �مللتحقات يف جمال 
�لتي  �لتحديات  �أه���م  على  وتعرفت  �لعاملة،  و�ل��ق��وى  �لتعليم 

تو�جه �ملر�أة.
و��شتمعت معاليها �إىل �شرح مف�شل عن م�شاهمات �ملر�أة يف بناء 
بنت  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  ر�أ�شهم  �لتاريخ، على  �ملجتمعات عر 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة 

»�أم �لإمار�ت«، ر�ئدة نه�شة �ملر�أة يف �لإمار�ت و�لتي �شخرت كافة 
�لمكانات للمر�أة �لإمار�تية من �أجل م�شاركتها يف كافة قطاعات 

�لتنمية.
  ويف ختام �لزيارة �شكرت معايل �لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي �لفريق 
�جلناح  با�شت�شافة  ���ش��روره��ا  ع��ن  وع���رت  �جل��ن��اح  على  �مل�شرف 
�ملتحدثني  من  نخبة  مب�شاركة  �حلو�رية  �جلل�شات  من  �لعديد 
�أنحاء �لعامل لت�شليط �ل�شوء على �لق�شايا  �مللهمني من جميع 

�ملتعلقة باملر�أة وتبادل �خلر�ت و�ل�شتفادة منها.

••  دبي-الفجر: 

�أمنية"  "حتقيق  م��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ارك��ت 
لدول  �ل��ت��ع��اون  �ح��ت��ف��الت جمل�س  يف 
�خلليج ب��ي��وم �ل�����ش��رف �خل��ا���س ب��ه يف 
حتقيق  ع����ر  دب�����ي   2020 �إك�������ش���ب���و 
�شمن  وذل���������ك  ط����ف����ل����ني،  �أم�����ن�����ي�����ات 
�أمنيات"  "حتقيق  ف��ع��ال��ي��ات  �شل�شلة 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  تنظمها  �ل��ت��ي 
�لتعاون  جمل�س  ج��ن��اح  وي�شت�شيفها 
ل�������دول �خل���ل���ي���ج �ل���ع���رب���ي���ة، و�����ش����وًل 
من  ط���ف���اًل   12 �أم���ن���ي���ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �جلن�شيات  خمتلف 

طو�ل فرة �ملعر�س.
�لطفلة  �أم��ن��ي��ات  حتقيق  ح��ف��ل   �شهد 
���ش��ه��د 5 ����ش���ن���و�ت، و�ل��ط��ف��ل ع��م��ر 4 

�ل�شيخ،  �آل  خ���ال���د  ����ش���ع���ادة  ����ش���ن���و�ت، 
�لتعاون  جمل�س  جلناح  �لعام  �ملفو�س 
�ل��ع��رب��ي��ة يف معر�س  �خل��ل��ي��ج  ل����دول 
حمد�ن  و�شعادة  دب��ي،   2020 �إك�شبو 
�أمناء  �ل��ك��ع��ب��ي، ع�����ش��و جم��ل�����س  ك����رم 

ومب�شاركة  �أم��ن��ي��ة،  حتقيق  موؤ�ش�شة 
�أول����ي����اء �أم�����ور �ل��ط��ف��ل��ني �ل��ل��ذي��ن مّت 
�أجهزة  مبنحهما  �أمنياتهما  حتقيق 

�إلكرونية حديثة.
و�أف��������ر�د  �لأط������ف������ال  �����ش���ت���ق���ب���ال   ومّت 

�ل�شخ�شيات  كبار  ق�شم  يف  عائالتهم 
يف جناح جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعرببة،
�لأمنيات   بعد حفل حتقيق  قامو�   ثم 
ب��ج��ول��ة د�خ����ل �جل���ن���اح و�ملُ�����ش��ارك��ة يف 
�لعديد  �لتي �شّمت  �حتفالت �جلناح 

من �لفعاليات �ل�شّيقة.
حمد�ن  ���ش��ع��ادة  ه��ّن��اأ  �ملنا�شبة   وبهذه 
�لكعبي �حل�شور مبنا�شبة �لذكرى �ل� 
41 لتاأ�شي�س �ملجل�س، ُم�شيد�ً مب�شرية 
�ملُباركة  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
حتقيق  يف  �أ�شا�شية  رك��ي��زة  باتت  �لتي 
�لإجناز�ت و�لنجاحات �ملتو�لية لكافة 
�ملتني  و�ل�شرح  �لتعاون،  جمل�س  دول 
و�ل�شتقر�ر  و�لأم������ان  �لأم�����ن  ل��دع��م 

لكافة �لقاطنني على �أر��شيها.

 كما ثّمن �لكعبي جهود �لقائمني على 
�خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  جناح 
لفعاليات  و����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��م  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لر�مية  �لنبيلة  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة 
�إىل حتقيق �أمنيات �لأطفال �ملُ�شابني 
حياتهم،  ُت���ه���ّدد  خ���ط���رية  ب���اأم���ر�����س 
موؤكد�ً على �أن �إدخال �لفرح و�لأمل يف 
قلوب �لأطفال �ملر�شى مع عائالتهم 
م�شوؤولية  من  يتجز�أ  ل  ج��زء�ً  ُي�شّكل 

جميع �أفر�د �ملجتمع.
بالقول:  ت�شريحه  �لكعبي   و�ختتم 
"نتفاءل مع قرب حلول �شهر رم�شان 
�ل��ف�����ش��ي��ل ب�����اأن ي���ع���ّم �خل����ري و�لأم�����ن 
و�لأم�����ان ع��ل��ى وط��ن��ن��ا �حل��ب��ي��ب وعلى 
جميع بلد�ن �لعامل، و�أن نو��شل �إ�شاءة 

�شمعة �لأمل يف قلوب �جلميع".

•• دبي-عبد الرحمن نقي:

�بتهج ذوو متالزمة د�ون و�أ�شرهم ومنا�شريهم 
و�لعاملني معهم باإ�شاءة برج خليفة )�لأيقونة 
�لعاملية( باللونني �لأزرق و�لأ�شفر جاء ذلك يف 
�حتفال جمعية �لإم��ار�ت ملتالزمة د�ون باليوم 
 21 ي��وم  ي�شادف  �ل��ذي  د�ون  ملتالزمة  �لعاملي 

مار�س من كل عام. 
هذ� وقد بد�أت �لأجو�ء �لحتفالية منذ �ل�شباح 
يف  �أ�شرهم  م��ع  �لأط��ف��ال  ��شتمتع  حيث  �لباكر 
�لكبار  �ل�شباب  ��شتمتع  حني  يف  "كيدز�نيا"، 
م�شاًء بجولة ر�ئعة يف " دبي �أكو�ريوم وحديقة 
مل�شاهدة  �جلميع  توجه  ثم  �ملائية"،  �حليو�نات 
�إ�شاءة برج خليفة �لذي �زد�ن باللونني �لأزرق 
حملت  ف��اخ��رة  �حتفالية  �أج����و�ء  يف  و�لأ���ش��ف��ر 

ر�شالة توعوية حية عاملية بح�شور �آلف �لزو�ر 
و�شط �أجو�ء مليئة بالبهجة و�لفرح و�ل�شرور.

رئي�س  �لدكتورة منال جعرور  �أ�شادت  وقد  هذ� 

د�ون  ملتالزمة  �لإم���ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
بال�شر�كة �ل�شر�تيجية مع �إعمار �لتي ت�شلط 
مبتالزمة  �لتوعية  زي���ادة  �أهمية  على  �ل�شوء 
�إعمار  �شكرها �جلزيل لإد�رة  د�ون وعرت عن 
وذوي  �جل��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع���ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
معهم  و�ل��ع��ام��ل��ني  و�أ����ش���ره���م  د�ون  م��ت��الزم��ة 
�لتي جاءت  �لفر�شة  باإتاحة هذه  ومنا�شريهم 
لدعم  �جلمعية  تبذلها  �لتي  للجهود  متوجة 
ودمج ومتكني ذوي متالزمة د�ون و��شت�شر�ف 

م�شتقبلهم
من جانبها قالت �لأ�شتاذة/ نو�ل �آل نا�شر نائب 
باإعمار  فخورين  نحن  �لإد�رة:  جمل�س  رئي�س 
�ل���وط���ن �جلميل  ن��ق�����ش��و� يف ف�����ش��اء�ت  �ل���ذي���ن 
ر�شائل حتمل يف طياتها فخر�ً بذوي متالزمة 

د�ون و�جناز�تهم

•• ابوظبي-الفجر:

فعاليات  �لثنني  �لأول  �أم�س  �نطلقت 
ملتقى �لريا �لربيعي 2022، �لذي 
ن��ادي ت��ر�ث �لإم���ار�ت بجزيرة  ينظمه 
�إط�����ار �مل��ح��اف��ظ��ة على  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، يف 
وي�شارك  �ل�شعبي،  و�مل����وروث  �ل���ر�ث 
�ملنت�شبون  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل��ط��الب  ف��ي��ه 
بغر�س  ل���ل���ن���ادي،  �ل��ت��اب��ع��ة  ل��ل��م��ر�ك��ز 
على  و�ل��ع��م��ل  �ل��ف��ر�غ  �أوق����ات  ��شتثمار 
قيم  وتر�شيخ  �لوطنية  �لهوية  غر�س 
وي�شتمر  ل��دي��ه��م،  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت 
�مل��ل��ت��ق��ى ح��ت��ى 31 م���ار����س �جل�����اري. 
�ل��رم��ي��ث��ي رئي�س  وق�����ال ر�����ش���د خ�����ادم 
ن����ادي تر�ث  ق�����ش��م ����ش���وؤون �مل���ر�ك���ز يف 
على  ���ش��ريك��ز  �مل��ل��ت��ق��ى  �إن  �لإم���������ار�ت 
�لإمار�تي  و�ل�شنع  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت 

�لأ���ش��ي��ل و�لأخ������الق �ل��ف��ا���ش��ل��ة لأهل 
�لر�ثيني  �ملدربني  باإ�شر�ف  �لإم��ار�ت 
كنوز�ً  »ي��ع��دون  باأنهم  و�شفهم  �ل��ذي��ن 
ر�شالة  ويو�شلون  بيننا  تعي�س  تر�ثية 
و�أبان  �لأبناء«.  �لآب��اء و�لأج��د�د جليل 
�لرميثي �أن فعاليات �مللتقى ت�شم عدد�ً 

منها  �ملتنوعة،  �لر�ثية  �لأن�شطة  من 
تتيح  �لتي  �لبحرية  �لو�جهة  �أن�شطة 
للطلبة �لتعرف على �لر�ث �لبحري 
�لإم��ار�ت��ي ب��اإ���ش��ر�ف م��درب��ني تر�ثيني 
متخ�ش�شني، يقدمون ور�شاً عن �شيد 
�لأ���ش��م��اك و�ل��غ��زل و���ش��ن��اع��ة �لديني، 

�إ�شافة �إىل جولت بال�شفينة �لر�ثية 
�ملوجودة  ب���الأخ���و�ر  �لطلبة  لتعريف 
ح��ول �جل��زي��رة و�أن���و�ع �لأ���ش��م��اك �لتي 
ت�شمل  فيما  �ملنطقة.  تلك  يف  تعي�س 
ن�شائية  ور�����ش����اً  �ل���ط���ال���ب���ات  �أن�������ش���ط���ة 
م��ت��ن��وع��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا �أ���ش��غ��ال �حلرف 
�لتقليدية مثل �ل�شدو، و�لتلي، و�لغزل، 
و���ش��ف �خل���و����س، و�حل���ن���اء، و�لأك����الت 
وتت�شمن  �لعربية.  و�لقهوة  �ل�شعبية، 
تر�ثية  ريا�شات  عدة  �مللتقى  فعاليات 
�إىل  �إ�شافة  و�لفرو�شية  �لهجن  منها 
�لبيئية،  و�لأن�شطة  �ل�شعبية  �لأل��ع��اب 
مبم�شى  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ج������ولت  ب���ج���ان���ب 
�لقرم، كما ت�شمل �أن�شطة �مللتقى �أي�شاً 
بو�شفها  �ل�شمالية  بجزيرة  �لتعريف 
حم��م��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة وم����ا ت��ت�����ش��م��ن��ه من 

حيو�نات وطيور و�أ�شجار.

•• دبي-وام:

ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل 
رئي�س  ك��اري�����س  �ألر  ف��خ��ام��ة  �ل����دويل 
�أ���ش��ت��ون��ي��ا وذل����ك يف مقر  ج��م��ه��وري��ة 

�إك�شبو 2020 دبي.
ونقل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
�شاحب  �ل��ل��ق��اء حت��ي��ات  خ��الل  نهيان 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
"حفظه �هلل"  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
جلمهورية  ومت���ن���ي���ات���ه���م  �مل�����ش��ل��ح��ة 

�أ�شتونيا �ل�شديقة �لتقدم و�لزدهار.

كاري�س  �ألر  فخامة  حمل  جهته  م��ن 
رئي�س جمهورية �أ�شتونيا �شموه حتياته 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل �شاحب 

"حفظه  �آل نهيان رئي�س �لدولة  ز�يد 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل" 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 

للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  ومت��ن��ي��ات��ه  �مل�شلحة 

دو�م �لزدهار و�لنماء.
�لعالقات  بحث  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  ج��رى 
�لثنائية بني دولة �لإمار�ت وجمهورية 
�لتعاون  �آف���اق  تعزيز  و�شبل  �أ�شتونيا 
�مل�شرك يف �ملجالت كافة مبا يحقق 
�مل�شالح �ملتبادلة للبلدين �ل�شديقني 

و�شعبيهما.
�لنظر  ت��ب��ادل �جل��ان��ب��ان وج��ه��ات  كما 
�لإقليمية  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن  ع���دد  جت���اه 
�مل�شرك  �له���ت���م���ام  ذ�ت  و�ل���دول���ي���ة 
ومنها م�شتجد�ت �لأو�شاع يف �أوكر�نيا 
ت�شوية  حتقيق  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل 

�شيا�شية لهذه �لأزمة.
م�شاركة  �جل����ان����ب����ان  و�����ش���ت���ع���ر����س 
 2020 �إك�شبو  يف  �أ�شتونيا  جمهورية 
دبي و�أهمية �ل�شتفادة مما وفره هذ� 
�ل��ع��امل��ي م���ن ف��ر���س لتعزيز  �حل����دث 

�ل��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر و�ل��ب��ن��اء ب��ني �ل���دول 
ودف�����ع ج���ه���ود �ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ت���ق���دم يف 

�ملجتمعات.
ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ورح��ب 
كاري�س،  �ألر  بزيارة فخامة  نهيان  �آل 
�لثنائية  �ل����ع����الق����ات  ع���ل���ى  م�����وؤك�����د� 

�ملتميزة �لتي جتمع بني دولة �لإمار�ت 
ي�شهده  وم����ا  �أ���ش��ت��ون��ي��ا  وج���م���ه���وري���ة 
يف  وتطور  منو  من  �مل�شرك  �لتعاون 

�لعديد من �ملجالت.
�لر�ئد  �أ�شتونيا  بنموذج  �شموه  و�أ�شاد 
�لرقمي  �ل���ت���ح���ول  جم����ال  يف  ع��امل��ي��ا 

جمال  يف  متطور  لقطاع  و�متالكها 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل����ع����ل����وم����ات و�لأم��������ن 
نظام  بناء  يف  وجناحها  �لإل��ك��روين، 
و�حد�  يعد  �لرقمي  للمجتمع  فريد 
م����ن �أك�������ر �لأن����ظ����م����ة ت����ط����ور� على 

م�شتوى �لعامل.

•• دبي-وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ��شتقبل 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل، معايل �لدكتور روبرت هابيك 
�لقت�شادية وحماية  �ل�شوؤون  وزير  �لأمل��اين  �مل�شت�شار  نائب 

�ملناخ وذلك يف مقر �إك�شبو 2020 دبي.
�لثنائية  �لعالقات  تعزيز  �شبل  بحث  �للقاء  خ��الل  ج��رى 
ومنها  كافة  �مل��ج��الت  يف  �لبلدين  ب��ني  �مل�شرك  و�ل��ت��ع��اون 

�لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية و�لطاقة.

كما بحث �جلانبان عدد� من �مللفات ذ�ت �لهتمام �مل�شرك 
�أ�شو�ق  يف  �ل�شتقر�ر  حتقيق  و�أهمية  �لطاقة  ملف  ومنها 
وجهات  تبادل  كما  �لعامل،  م�شتوى  على  و�ل��غ��ذ�ء  �لطاقة 
�لنظر ب�شاأن م�شتجد�ت �لأو�شاع على �ل�شاحتني �لإقليمية 

و�لدولية وتطور�ت �لأزمة يف �أوكر�نيا و�شبل حل �لنز�ع.
و��شتعر�س �شموه ومعايل �لدكتور روبرت هابيك م�شاركة 
جمهورية �أملانيا �لحتادية �ل�شديقة يف �إك�شبو 2020 دبي 
ودوره �ملهم يف ��شتك�شاف �آفاق و�عدة للتعاون �مل�شرك بني 

�لدول يف �لعديد من �لقطاعات �حليوية.

بزيارة  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ورح���ب 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور روب����رت ه��اب��ي��ك، م���وؤك���د� ع��ل��ى �لعالقات 
�ل�شر�تيجية �لإمار�تية �لأملانية و�حلر�س على تعزيزها 
�ملتبادلة  �مل�شالح  يحقق  مب��ا  ك��اف��ة  �مل��ج��الت  يف  وتنميتها 

للبلدين �ل�شديقني و�شعبيهما.
�شعيد حارب  ب��ن��ت حم��م��د  م���رمي  م��ع��ايل   .. �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�مل��ه��ريي وزي����رة �ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة و���ش��ع��ادة حف�شة 
ع��ب��د�هلل �ل��ع��ل��م��اء ���ش��ف��رية �ل���دول���ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة �أملانيا 

�لحتادية.

ميثاء �ل�شام�شي تزور جناح �ملر�أة يف �إك�شبو 2020

 احتفاًء بالذكرى 41 على تاأ�سي�س جمل�س التعاون اخلليجي

 حتقيق �أمنية تر�شم �لب�شمة على �شفاه طفلني يف معر�س �إك�شبو 2020 دبي

�نطالق فعاليات ملتقى �لرثيا �لربيعي 2022برج خليفة )�لأيقونة �لعاملية( يزد�ن باألو�ن �ليوم �لعاملي ملتالزمة د�ون 

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي رئي�س �أ�شتونيا يف مقر �إك�شبو 2020

عبد�هلل بن ز�يد ي�شتقبل نائب �مل�شت�شار �لأملاين يف �إك�شبو 2020

جناح �لهند ي�شتقبل 1.5 مليون 
ز�ئر يف �إك�شبو 2020 دبي
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/عامل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حوى للمالب�س �جلاهز 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2758096 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ر�يز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

باي ر�يا للتجارة �لعامة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2930784 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطبخ 

�أنا و�شلفتي 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3732191 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شر�يا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

د�نه للتجارة 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3003527 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/في�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بوينت لتجارة �ل�شماك 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2356752 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شبية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لريح لت�شليح �ملكيفات و�لثالجات 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1134715 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
�أم  �ل�ش�����ادة/�أ�س  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

تي خلدمات �شف �ل�شيار�ت 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3802537 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�جنن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فاير لقطع غيار �ل�شيار�ت 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3740936 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
�شركة   - �لبناء  ملو�د  هب  �ل�ش�����ادة/بيلد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4343630 

تعديل �إ�شم جتاري من/ بيلد هب ملو�د �لبناء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

BUILD HUB MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ بيلد هب ملو�د �لبناء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

BUILD HUB BUILDING MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرطبات مرحبا

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1027970 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ماجد عبد�هلل �شعيد حممد �ملزروعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل �شعيد حممد �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز ن�شمة �جلمال 

لتجميل �ل�شيد�ت
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2143080 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فهد مبارك علي عبيد �لعزيزي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل عبيد حممد �شعيد �لعفارى

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بي�شت �وتو للنقليات 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة رخ�شة رقم:2689570 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نو�ل �شامل مبارك هادي �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ناديه �حمد ندى
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميز�ن بر�شتيج �للكروين 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN لل�شيارت رخ�شة رقم:2915487 

تعديل وكيل خدمات 

 �إ�شافة �ل�شيد �شالح �حمد مبارك عيظه �لهاجرى

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة غ�شان حممد �شوكت يا�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد ر��شد حممد عزيز �ملن�شورى

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
كون�شيبت�س  �ل�ش�����ادة/�يليت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتاجري �ل�شيار�ت
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1875221 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حروت خادم �حلروت بوهليبه �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد علي عبد�لرحمن �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:مزرعة �لز�وية لالإنتاج �حليو�ين ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لعني - بو كرية - بوح�شن - مزرعة عبد�هلل حممد عبد�لوهاب 

�لنعيمي & نو�ل �حمد حامد
CN 1493893 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون   - �ل�شادة/�لقمة  تعيني   -  2
�لعمومية غري  بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية  بتاريخ:2022/3/15 وذلك 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250007478
تاريخ �لتعديل:2022/3/22

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:جولد لين �ليطالية للتجارة �لعامة ذ.م.م
م�شوى  �ل�شيد  وحدة   -  501 مكتب   -  5 - ط   2-15 �ل�شركة:غرب  عنو�ن 

ياعد بيات �مل�شوى - C12-NO2 - جزيرة �بوظبي
CN 1981768 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

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

قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون  بارترنز  �يه  �ل�شادة/�م  تعيني   -  2
لل�شركة بتاريخ:2022/3/10 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2022/1/64785
تاريخ �لتعديل:2022/3/21

�ملعني  �مل�شفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �لمار�ت  �ل�ش�����ادة/�شموخ  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1143953 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شموخ �لمار�ت للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س 
�لو�حد ذ م م

SHUMOKH AL EMIRATES CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �شموخ �لمار�ت لالإن�شاء و�لتعمري - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SHUMOKH AL EMIRATES CONSTRUCTION DEVELOPMEN - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شي بوبييه ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4116277 
تعديل ن�شب �ل�شركاء / حممد �حمد �بر�هيم بكري�ت من 35 % �إىل %50

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ر�نيا �ني�س د�غر من 14 % �إىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم �حمد عبد�هلل �لبحرى �حلمادى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم �شي بوبييه ذ.م.م

CHEZ BOUBIER RESTAURANT L.L.C
�إىل/ مطعم �شي بوبييه ذ.م.م

CHEZ BOUBIER RESTAURANT  L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمطة �لنهرين لغ�شيل �ل�شيار�ت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1021738 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / عبد�هلل �شالح حممد �ليافعى من مالك �إىل مدير

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / عبد�هلل �شالح حممد �ليافعى من 100 % �إىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد �شالح حممد �ليافعى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 16*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ حمطة �لنهرين لغ�شيل �ل�شيار�ت
AL NAHRAIN CAR WASHING STATION

�إىل/ �لبنيان �لر�قي لال�شتثمار �لعقاري - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ALBUNYAN ALRAAQI PROPERTY INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شتثمار وتطوير �مل�شروعات �لعقارية و تاأ�شي�شها و �د�رتها  6499004

 تعديل ن�شاط / حذف غ�شيل وتنظيف وت�شحيم �ملركبات )حمطة(  4520009
 تعديل ن�شاط / حذف تبديل زيوت �ملركبات  4520010

 تعديل ن�شاط / حذف تنظيف وتلميع �ل�شيار�ت  4520017
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ر ��س �ت�س - �ل�شرق �لو�شط - ذ م م - 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN فرع �أبو ظبي 19  رخ�شة رقم:1853337 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شركة �لفطيم �لتجارية - ذ م م

Al Futtaim Trading - L L C من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شركة �لفطيم �لتجارية - ذ م م

Al Futtaim Trading - L L C  من 51 % �إىل %100
تعديل مدير / �إ�شافة عمر عبد�هلل حمد �لفطيم

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �ر ��س �ت�س ) �ل�شرق �لو�شط ( �س.ذ.م.م
Rsh )Middle East(L.L.C

تعديل �شكل قانوين / من فرع �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ر ��س �ت�س - �ل�شرق �لو�شط - ذ م م - فرع �أبوظبي 19

R S H - MIDDLE EAST - L L C - BRANCH OF ABU DHABI 19
�إىل/ �يه �ف لتجارة �لتجزئة �ل�شرق �لو�شط - فرع �أبو ظبي 1

 AF RETAIL MIDDLE EAST - BRANCH OF ABU DHABI1
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• ماتيو بوك كوتيه

    �إذ� مل تبالغ ��شتطالعات �ل��ر�أي كثرًي�، ف�شيتم 
ب�شكل م��دوي يف  �إميانويل ماكرون  �نتخاب  �إع��ادة 

�لنتخابات �لرئا�شية يف �أبريل 2022.
   �ل���ن���ظ���ام �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل��ف��رن�����ش��ي ه���و ن���ظ���ام من 
جولتني. يف �جلولة �لأوىل، �شيتمكن �لفرن�شيون 
من �لختيار بني �ثني ع�شر مر�شًحا. ويف �جلولة 
�شيختارون  �أ�شبوعني،  بعد  جت��رى  �لتي  �لثانية، 

بني �ملر�شحني �ملت�شّدرين يف �جلولة �لأوىل.
�ل��ق��م��ة يف  �إمي��ان��وي��ل م���اك���رون  ل��ذل��ك �شيحتل     
�لر�أي  ��شتطالعات  متنحه  حيث  �لأوىل  �جلولة 
��شتطالعات  �إنه ي�شيطر على  30 باملائة.  حو�يل 
�لر�أي �إىل درجة �أنه قرر عدم خو�س مناظر�ت مع 

خ�شومه، �لذين يعاملهم كمر�شحني �شغار.

لوبان
ل���وب���ان، مر�شحة  م���اري���ن  �حل�����ايل،  �ل���وق���ت     يف 
�ليمني �لقومي �ل�شعبوي، هي �لتي تبدو �شاحبة 
�لثانية.  ملقابلة ماكرون يف �جلولة  �أف�شل فر�شة 
و19  باملائة   17 بني  ما  �ل�شتطالعات  وتعطيها 
مبار�ة  خ��و���س  حقها  م��ن  �شيكون  ل��ذل��ك  ب��امل��ائ��ة. 

�لعودة �لثاأرية عن عام 2017.
ل���وب���ان قد  �أّن م���اري���ن     لب���د م���ن �لإ�����ش����ارة �ىل 
�إن��ه��ا ت��ف��اج��ئ. فتلك �ل��ت��ي ك���ان ينظر  ت���غ���رّيت... 
�ليها بازدر�ء عرفت ما ي�شّمى يف فرن�شا بالتحّول 
على  “�عتد�ل”  ج��رع��ة  �أدخ��ل��ت  ل��ق��د  �ل��رئ��ا���ش��ي. 
�لهجرة،  ع��ن  تتحدث  ت���ز�ل  ل  ول��ئ��ن  برناجمها. 
حملتها  قادت  فاإنها  �لإ�شالموية،  حماربة  وتريد 
للفئات  �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة  �مل���ق���درة  ح���ول  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
تو��شعا  �لناخبني  �أكر  مر�شحة  �إنها  �ل�شعبية... 

�لذين هّم�شتهم �لعوملة ون�شيتهم.
   ولو مل يكن ��شمها لوبان، وما يثريه هذ� �ل�شم 
من منعك�س بافلويف، لر�أينا فيها مر�شحة �لي�شار 
من �لطر�ز �لقدمي، �لذي كان يهتّم بالعّمال ومل 

يكن مهوو�ًشا بهذ� �لذي ي�شّمى �لآن “�لأقليات«.
�أن  �آخ��ري��ن     وم��ع ذل��ك، ميكن لثالثة مر�شحني 
ياأملو� ب�شكل م�شروع يف �مل�شاركة يف �جلولة �لثانية، 
ب�����ش��رط �أن ي�����ش��ه��دو� دف��ع��ة ���ش��غ��رية. وج���ان لوك 
ميلين�شون و�حد منهم. مر�شح �لي�شار �لر�ديكايل، 
يتميز  �لثقافات،  ومتعدد  للر�أ�شمالية  مناه�س 
�إريك زمور،  مبوهبة خطابية ��شتثنائية.    يبقى 
مر�شح �ليمني �لقومي �ملحافظ، �ملفاجاأة �ملحتملة 
لهذه �حلملة. لقد قلب كل �شيء ر�أ�شاً على عقب 
عندما دخل �حلملة يف �خلريف، تعر عدة مر�ت، 
ليقوم يف كل مرة، لكنه مير حاليا بفرة �شيئة. �إنه 
يدفع ثمن مو�قفه �ملوؤيدة لرو�شيا ذ�ت يوم، رغم 

�إد�نته �ل�شديدة للغزو.
�ليمني  م���ر����ش���ح���ة  ب���ي���ك���ري�������س،  ف����ال����ريي  �أم������ا     
وحتى  بل  لالنهيار،  معّر�شة  فاإنها  �لكال�شيكي، 

�لإذلل. �لنت�شار �لوحيد �ملمكن لها هو �حل�شول 
على درجة �أف�شل من �إيريك زمور، وهذ� من �شاأنه 

�أن ي�شّمى �نت�شاًر� معنوّيا.

اهتمامات
   �إميانويل ماكرون خدمته �لأحد�ث. �لفرن�شيون 
معتادون على �للتفات، يف �لأزمات، �إىل رئي�شهم، 
برد  ي�شمى  روؤي��ت��ه كملك. وه��ذ� ما  �ل��ذي يحبون 
بوتني  فالدميري  مو�جهة  ففي  �ل�شرعي.  فعلهم 
�ل����ذي ي��ج��ع��ل �أوروب������ا و�ل���ع���امل ي��رت��ع�����ش��ان، يقّدم 

ماكرون نف�شه كمالذ �آمن.
ل���و ف���از �إميانويل     ل��ك��ن ه��ن��اك ق���ل���ق... ف��ح��ت��ى 
ماكرون بنتيجة �شاحقة يف �جلولة �لثانية، ب�شبب 
�نق�شامات �ملعار�شة، �شيجد نف�شه، يف �ليوم �لتايل 
لالنتخابات، �أمام بلد ل يز�ل منق�شما. �شُينتخب 

بنتيجة باهرة لي�شبح رئي�ًشا ل حول له ول قوة.
****

اإدانة �سوجلينت�سني؟
�ألك�شندر �شوجلينت�شني هو �أحد �أعظم كتاب �لقرن 
ميثل  �ل���ذي  �ل��غ��ولغ،  ن��ظ��ام  �د�ن  لقد  �لع�شرين. 
�إياه  و��شفا  رو�شيا،  يف  �ل�شيوعية  �ل�شمولية  ذروة 
��شمه،  حتمل  كلية  فرن�شا،  ويف  كلينيكية.  ب��رودة 
لكن ثقافة �لإلغاء ت�شتهدفه �لآن. تريد نقابات �أن 
خالل  �لن�شبي  وقربه  قوميته  ثمن  يدفع  جتعله 
�شوجلينت�شني  تويف  تف�شيل:  بوتني...  مع  حياته 

عام 2008.
****

ماذا يريد بوتني؟
   بعد ق��ر�ب��ة �شهر م��ن �حل���رب، ه��ذ� ه��و �ل�شوؤ�ل 
�لذي نطرحه على �أنف�شنا �لآن ب�شر�حة �شديدة: 
ماذ� يريد بوتني؟ منع �أوكر�نيا من �لن�شمام �إىل 
�لناطقة  �لأبد؟ �شّمها؟ �شّم مناطقها  �إىل  �لناتو 
يتعلق  �لأم����ر  ك���ان  و�إذ�  ت��دم��ريه��ا؟  ب��ال��رو���ش��ي��ة؟ 
ب��اإع��ادة ب��ن��اء �لإم��ر�ط��وري��ة �ل��رو���ش��ي��ة، ف���اإىل �أي 
مدى �شيذهب طموح بوتني؟ بولند� قلقة، ودول 
ا. �أ�شبح نظام بوتني �أكر ر�ديكالية،  �لبلطيق �أي�شً
ويعلن تطهري �لذين �شيقاومونه، ويعرف بن�شف 

كلمة بتجربة �لأ�شو�أ.
****

ماكرون الريا�سي؟
    ل��ت��ق��دمي ب��رن��اجم��ه، �خل��م��ي�����س �مل��ا���ش��ي، �شمح 
م��وؤمت��ر �شحفي  بعقد  لنف�شه  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 
���ش��اع��ات، يف و���ش��ع ريا�شي،  �أرب�����ع  ي��ق��رب م���ن  مل���ا 
ب��دين وفكري يف نظر  �إجن��از  وك��اأن��ه يريد حتقيق 
�لفرن�شيني. وهذه لي�شت �ملرة �لأوىل. خالل �أزمة 
ا  �أي�شً �لتمرين  بنف�س  ق��ام  �ل�����ش��ف��ر�ء،  �ل�����ش��ر�ت 
وبطريقة مماثلة فيما �أ�شماه مناظرته �لكرى... 
مفتونة  �ل�شريك،  يف  ت�شارك  عموما،  و�ل�شحافة، 

باإجناز �مللك.
ترجمة خرية �ل�شيباين

�لنت�شار �ملعلن لإميانويل ماكرون...!

*عامل �جتماع وحما�شر يف �ملدر�شة �لعليا للدر��شات �لتجارية مونريال. من
 موؤلفاته “�مر�طورية �ل�شو�بية �ل�شيا�شية “ و”�لتعددية �لثقافية كدين �شيا�شي«.

و�إغالق  �لإ�شابات  للك�شف عن  �ختبار�ت  و�إج��ر�ء  حجر 
للمرة  بكوفيد،  وف��اة  �ل�شبت عن حالتي  و�أف���ادت  م��دن. 
�أك����ر م���ن ع����ام. وح�����ذرت �ل�����ش��ل��ط��ات من  �لأوىل م��ن��ذ 
خماطر �لإغالق على �لنمو �لقت�شادي يف وقت ت�شعى 
ثاين  ومتطلبات  �ل�شحية  �لأزم���ة  بني  ت��و�زن  لتحقيق 

�أكر �قت�شاد يف �لعامل.
ت�شم  �شناعية  منطقة  وهي  �شيناينغ،  مدينة  و�شجلت 
47 حالة  �إم دبليو،  جممعات مثل م�شّنع �ل�شيار�ت بي 
�إ�شابة بالفريو�س �لثالثاء بينما ت�شعى �ل�شلطات لو�شع 
جميع �ملن�شاآت حتت “�إد�رة مغلقة” ومنعت �لأهايل من 
�إب��ر�ز فح�س كوفيد �شلبي �أج��ري قبل  �ملغادرة من دون 
48 �شاعة. و�شدد �لرئي�س �شي جينبينغ �لأ�شبوع �ملا�شي 

�ملا�شي تد�بري �شارمة على �لتنقل ومنعت �لأهايل من 
من  �لعديد  حجرت  فيما  ومناطقهم،  مدنهم  م��غ��ادرة 
مركز�  تعد  �لتي  �شنجن  مدينة  و�أعلنت  �شكانها.  �مل��دن 
للتكنولوجيا يف جنوب �ل�شني �لإثنني عن �إلغاء تد�بري 
وذلك  منظمة”،  “بطريقة  ��شبوعا  ��شتمرت  �إغ���الق 
للحد  �جلمعة  ل���الإج���ر�ء�ت  �لتدريجي  �لتخفيف  بعد 
وك�شف  و�مل��ر�ف��ئ.  �مل�شانع  على  �لإغ��الق  �نعكا�شات  من 
م�شوؤولو �ل�شحة �لأ�شبوع �ملا�شي �أن فقط قر�بة ن�شف 
�ل�شينيني فوق 80 عاما تلقو� جرعتي �للقاح، يف وقت 
ترخي ن�شبة �لوفيات يف هونغ كونغ، وخ�شو�شا بني كبار 
�ل�شن غري �مللقحني، بظاللها على عملية �تخاذ �لقر�ر 

يف بكني.

•• بكني-اأ ف ب

ت�شم  ليال حجر� على مدينة �شناعية  �ل�شني  فر�شت 
ت�شعة ماليني �شخ�س و�أعلنت عن �أكر من �أربعة �آلف 
تو�جه  وقت  يف  �لثالثاء  �أم�س  بالفريو�س  �إ�شابة  حالة 
�إ�شابات باملتحورة  موجة  “�شفر كوفيد”  ��شر�تيجية 
�إ�شابة   4770 �أوميكرون. و�شجلت �ل�شلطات �ل�شحية 
جيلني  مقاطعة  يف  غالبيتها  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء  يف  ج��دي��دة 
)�شمال �شرق( فيما فر�شت �إغالقا على مدينة �شينيانغ 

مبقاطعة لياونينغ �ملجاورة يف �شاعة متاأخرة �لثنني.
وتبذل �ل�شلطات �ل�شينية منذ �لأ�شابيع �لقليلة �ملا�شية 
جهود� للق�شاء على بوؤر للفريو�س بتد�بري منها فر�س 

على  �ل��وب��اء  تد�عيات”  م��ن  ل”�لتقليل  �حل��اج��ة  على 
“�للتز�م”  على  �مل�شوؤولني  ح�س  لكنه  �ل�شني  �قت�شاد 

با�شر�تيجية “�شفر كوفيد” �ملطبقة حاليا.
�إل �ن �ملتحورة �أوميكرون �شديدة �لعدوى، تطرح حتديا 

لفاعلية و��شتمر�رية �ل�شر�تيجية.
جت��ن��ب��ت ب��ع�����س �مل����دن م��ث��ل ���ش��ن��غ��ه��اي ف��ر���س ح��ج��ر تام 
ح��ت��ى مع  بعينها  م��ب��ان  ع���زل  �إىل  �مل��ق��اب��ل  يف  وع���م���دت 
�رتفاع �لإ�شابات �ليومية �جلديدة �لتي ل تظهر عليها 
جيلني  مقاطعة  م�شوؤولو  و�أع��ل��ن  �مل��ئ��ات.  �إىل  �أع��ر����س 
�لثنني عن و�شول �أول 10 �آلف جرعة من عقار فايزر 
فيها  ي�شتخدم  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل���رة  وه��ي  كوفيد.  ل��ع��الج 
�لأ�شبوع  جيلني  فر�شت  �ل�شني.  يف  باك�شلوفيد  عقار 

�ل�شني تعزل 9 ماليني ن�شمة على وقع تف�س جديد للفريو�س 

•• عوا�شم-وكاالت

دف���ع���ت �أزم�������ة �أوك����ر�ن����ي����ا �لحت�����اد 
�لأوروب�������ي لت���خ���اذ خ��ط��وة ير�ها 
15 عاما نحو  ت��اأخ��رت  �أوروب��ي��ون 
�ل���ش��ت��ق��الل �ل��ع�����ش��ك��ري ع��ن حلف 
�لناتو و�ملظلة �لأمريكية؛ ما يوؤ�شر 
�لقوى  م���و�زي���ن  يف  ك��ب��ري  لتغيري 

�لدولية وخريطة �لتحالفات.
�خلارجية  وزر�ء  �ج��ت��م��اع  و�أق�����ر 
و�ل��دف��اع ب���دول �لحت���اد �لأوروب���ي 
قوة  ت�شكيل  �لث��ن��ني  �لأول  �أم�����س 
وزي����ادة  م��ق��ات��ل،  �آلف   5 ق��و�م��ه��ا 
ميز�نية �لإنفاق �لع�شكري لتنفيذ 
عام  حلول  مع  مبفرده  �لتدخالت 

.2025
ووفق م�شوؤول �ل�شيا�شة �خلارجية 
ب����الحت����اد ج���وزي���ب ب����وري����ل، ف���اإن 
�جلديدة  �لإ�شر�تيجية  �لبو�شلة 
�حلرب  على  للرد  لي�شت  لالحتاد 
�أوروبا  بل جعل  �أوكر�نيا فقط،  يف 

�أقوى ع�شكريا.
وبتعبريه، فاإن �لناتو ل يوفر حال 
�لحتاد  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  للم�شكالت 

�لأوروبي.
وك�شفت �أزم���ة �أوك��ر�ن��ي��ا ث��غ��ر�ت يف 
ومنها  �لأوروب��ي��ة،  �جليو�س  بع�س 
�أع��ل��ن ق��ائ��د جي�شها،  �ل��ت��ي  �أمل��ان��ي��ا 
�جل���������رن�ل �أل����ف����ون���������س م���ي�������س، يف 
“يف  �جلي�س  لأن  �إحباطه  فر�ير، 
و�شع �شيء”، وبعدها باأيام �تخذت 
لتقوية  “ثورية”  ق���ر�ر�ت  برلني 
 100 ��شتثمار  فاأعلنت  �جلي�س، 
�لع�شكرية  �مل��ع��د�ت  يف  ي��ورو  مليار 
هذ� �لعام، وتخ�شي�س 2 باملئة من 
للدفاع  �لد�خلي  �إنتاجها  �إجمايل 

�شنويا.
مار�س،  مطلع  ف��ر���ش��اي،  قمة  ويف 
ح�شل �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل 
ك��ل �لدول  م��اك��رون على م��و�ف��ق��ة 
على تخ�شي�س %2 من ميز�نيتها 
للجانب �لدفاعي يف 2024 لدعم 

تاأ�شي�س جي�س �أوروبي خارج مظلة 
�لناتو و�لتبعية �لأمريكية.

وثيقة الحتاد
وزر�ء  �ج���ت���م���اع  وث��ي��ق��ة  ت�����ش��م��ن��ت 
�ل�����دف�����اع و�خل����ارج����ي����ة ب����الحت����اد 
جمموعات  م��ن  �ل���رد  ق��وة  ت�شكيل 
قتال مت ت�شكيلها 2007، وتتكون 
م��ن ق���و�ت ب��ري��ة وب��ح��ري��ة وجوية 
لإجالء  ت��دخ��الت  لتنفيذ  جمهزة 

�لأوروبيني �لعالقني يف �أوكر�نيا.
وع���ن ه���ذ� �ل��ت��ط��ور، ي��ق��ول خبري 
رجائي  حممد  �لأوروب��ي��ة  �ل�شوؤون 
بركات ملوقع “�شكاي نيوز عربية” 
تتجه  �ل�شر�تيجية  �لبو�شلة  �إن 
من  �لحت���اد  دول  حماية  ل�شمان 
خا�شة  �مل����ت����ز�ي����دة،  �ل���ت���ه���دي���د�ت 
وتطوير  و�ل�����ش��ي��ن��ي��ة،  �ل��رو���ش��ي��ة 
ق��وة تدخل �شريع  ق��در�ت��ه يف ن�شر 
�لأوروب����ي����ة حفاظا  �ل���ر�ي���ة  حت���ت 
و�لبحر  �ل����ر  يف  م�����ش��احل��ه  ع��ل��ى 

�ل��ف�����ش��اء. وي��ج��د �ملحلل  وك���ذل���ك 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي ط����ارق زي����اد وه��ب��ي �أن 
�لأوكر�نية و�شعت �لحتاد  �لأزمة 
�ل���ذي  �لأمني”  “�لعمود  �أم������ام 
يفر�س علي����ه رف����ع ن�شبة �لتمويل 

للدفاع.
نيوز  ل�”�شكاي  وه���ب���ي  وي���و����ش���ح 
�لإ����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة  �أن  عربية” 
باجتاه  ت�شري  ل��الحت��اد  �جل��دي��دة 
وخو�رزميات  �لأ���ش��ل��ح��ة  ت��ط��وي��ر 
�لأن����ظ����م����ة �لإل����ك����رون����ي����ة، ورف����ع 
�لإل���ك���روين من  �ل�شد  م��و�زن��ات 
و�لتج�ش�س  �مل�������ش���رية  �ل���ط���ائ���ر�ت 
�ل�شير�نية،  و�حل����رب  �لف�شائي 
و�إعد�د مو�زنة لهيكل �إد�ري ي�شبه 

�لناتو م�شوؤول عن �ملناور�ت.

 حتديات املهمة
ورغ�����م م�����ش��ارك��ة دول �لحت�����اد يف 
بنحو  �أ�شلحة  تطوير  م�شروعات 
ومتويل  دولر،  م���ل���ي���ار   9.46

�شندوق  �لأوروب������ي������ة  �مل��ف��و���ش��ي��ة 
�لدفاع �لأوروبي بنحو مليار يورو 
�شنويا، فاإن �لدعم �ملايل يظل �أهم 
�لتحديات، خا�شة و�أن %80 من 
م�شدره  للناتو  �لدفاعي  �لإن��ف��اق 
�إ�شافة  �أع�شاء بالحتاد،  دول غري 
�لقدر�ت  �لحت���اد  دول  �فتقار  �إىل 
�ملعلومات  وج����م����ع  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 

و�لقيادة مقارنة بو��شنطن.
ويرجح وهبي �أن �أوروبا �شت�شتطيع 
تخطي �حلو�جز �ملالية، وقد يلجاأ 
ق�����ر�ر تخطي  ل��ت��ج��م��ي��د  �لحت������اد 
%1.5 من ن�شبة �لعجز يف مو�زنة 
جدولة  ت�شتطيع  حتى  �حلكومات 
وت�شويت  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة،  �مل�����ش��اري��ع 
�لأوروبيني  و�ل���رمل���ان  �مل��ف��و���ش��ي��ة 
على مو�زنة �حتادية ت�شتفيد منها 

�لدول يف �لتدريبات.
ع����دد�  �أن  ب����رك����ات  ي���ت���وق���ع  ب��ي��ن��م��ا 
حمدود� من دول �لحتاد ت�شتطيع 

�مل�شاهمة يف �لإنفاق �لع�شكري.

تغيري املعادلة
و�حل��دي��ث ع��ن �جل��ي�����س �لأوروب����ي 
منذ  �لأوروب��ي��ة  �ملناق�شات  يت�شدر 
حثيثة  م��ط��ال��ب  و����ش���ط   2007

باإن�شائه بعيد� عن حلف �لناتو.
و�أحيت �حلرب �لأوكر�نية �لفكرة، 
تكوين  “�إن  ب�����رك�����ات:  وي�����ق�����ول 
�جل��ي�����س �لأوروب���������ي مل ي��ن��ج��ح يف 
�ملالية  �لإمكانيات  لغياب  �ل�شابق 
وبع�س  بولند�  ورغبة  و�لع�شكرية 
حتت  �ل�شتمر�ر  يف  �لبلطيق  دول 

�ملظلة �لأمريكية«.
وب����ح���������ش����ب وه������ب������ي، ف����اجل����ن����دي 
كالعملة  ح��ل��م��ا  �أ���ش��ب��ح  �لأوروب������ي 
�لأوروب��ي��ة لتوفري �لأم��ن، ل�شيما 
و�أن �لأزم��ة �لأوك��ر�ن��ي��ة غ��ريت كل 
ف��ك��رة ماكرون  �مل��و�ث��ي��ق، ودع��م��ت 
يف رم����زي����ة �جل���ي�������س �لأوروب����������ي، 
باري�س  ب��ني  �لع�شكري  و�لتن�شيق 
دع��م��ا ل�شتقالل  �لأك����ر  وب��رل��ني 

�أوروبا ع�شكريا.

بعد اإقرار ت�سكيل قوة اأوروبية من 5 اآلف مقاتل 

�حلرب �لأوكر�نية.. هل تدفع �أوروبا لال�شتقالل عن �لناتو؟

••وا�شنطن - وكاالت

و���ش��ف �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي جو 
بايدن  �أم�س �لأول �لثنني �لهند، 
حلفاء  ب���ني  “��شتثناء”  ب���اأّن���ه���ا 
موقفها  ب�شبب  �ملّتحدة  �لوليات 
�لرو�شي  �ل��غ��زو  م��ن  “�ملرّدد” 

لأوكر�نيا.
�لتي  ب���ال���وح���دة  ب����اي����دن  و�أ������ش�����اد 
�لأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  �أظ��ه��ره��ا 
�لأوروب������ي  و�لحت������اد  “�لناتو” 
و�ل�شركاء �لآ�شيويون �لرئي�شيون 
مو�جهة  يف  �مل���ّت���ح���دة،  ل��ل��ولي��ات 
فالدميري  �ل����رو�����ش����ي  �ل���رئ���ي�������س 
ب������وت������ني، ب���ف���ر����ش���ه���م ع���ق���وب���ات 
�ق��ت�����ش��ادي��ة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة على 

رو�شيا.
ل���ك���ن خ�����الف�����اً ل���ب���ق���ي���ة �أع�������ش���اء 
و�ليابان  )�أ�شر�ليا  “�لرباعي” 
و�لوليات �ملتحدة(، تو��شل �لهند 
وترف�س  �ل��رو���ش��ي  �لنفط  ���ش��ر�ء 

�إد�نة مو�شكو يف �لأمم �ملتحدة.
وخ������الل �ج���ت���م���اع مل�������ش���وؤول���ني يف 
�أ�شاد  و��شنطن  �لأع��م��ال يف  ع��امل 
عر  �مل���وّح���دة  ب�”�جلبهة  ب��اي��دن 
و�ملحيط  �لأط��ل�����ش��ي  �شمال  حلف 

�لهادي«.
وطلب بايدن من �ل�شركات توخي 
�حلذر من �لهجمات �لإلكرونية 
قائاًل  مو�شكو،  قبل  من  �ملحتملة 
�للعبة  قو�عد  ج��زء من  “هذ�  �إن 

�لرو�شية«.
�لتحالف  عن  حديثه  معر�س  يف 
�إىل  ب�����اي�����دن  �أ������ش�����ار  �ل�����رب�����اع�����ي، 
للهند،  �مل��ح��ت��م��ل  “�ل�شتثناء 
بع�س  يف  م���ا  ح���د  �إىل  �مل�������رددة 
�جل���و�ن���ب، ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ّل��ق �لأم���ر 
بوتني”،  ع��������دو�ن  ع���ل���ى  ب�����ال�����رّد 

لليابان و�لوليات �ملتحدة  خالفاً 
مو�قفها  �عتر  �لتي  و�أ�شر�ليا 

“قوية للغاية«.
وقال بايدن �إّن بوتني “يعّول على 
�شمال  حلف  تق�شيم  على  ق��درت��ه 
“مل  �حل��ل��ف  ل��ك��ّن  �لأطل�شي”، 
يكن يوماً �أقوى �أو �أكر وحدة يف 

تاريخه باأكمله«.
بعالقات  ت��رت��ب��ط  �ل��ت��ي  و�ل��ه��ن��د 
�حلرب  م��ن��ذ  مو�شكو  م��ع  وث��ي��ق��ة 
�لنفط  ����ش���ر�ء  ت��و����ش��ل  �ل����ب����اردة، 
�لرو�شي باأ�شعار خمّف�شة، بح�شب 

�ل�شحافة.
ورو�شيا هي �أكر موّرد لالأ�شلحة 
نيودلهي بحاجة  لكّن  �لهند،  �إىل 
����ش���رك���ائ���ه���ا يف  دع�����م  �إىل  �أي���������ش����اً 
�لنفوذ  مل���و�ج���ه���ة  “�لرباعي” 

�ل�شيني �ملتز�يد يف �ملنطقة.

بايدن  ي�����ش��اف��ر  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�لأ���ش��ب��وع لعقد  ه���ذ�  �أوروب�����ا  �إىل 
�حللفاء  زع���م���اء  م���ع  �ج��ت��م��اع��ات 
على  �ل��ع��ق��وب��ات  ت�شديد  ملناق�شة 
�لعقوبات  �إىل  بالإ�شافة  رو�شيا، 
�مل��ال��ي��ة غ���ري �مل�����ش��ب��وق��ة �ل���ت���ي مت 

�لإعالن عنها بالفعل.
وق���������ال �ل����ب����ي����ت �لأب�����ي�����������س �إن������ه 
�لتكتيكات  �ل��رح��ل��ة  ق��ب��ل  ن��اق�����س 
�ت�شال  يف  لرو�شيا  “�لوح�شية” 
�لأوروبيني،  �لزعماء  مع  هاتفي 

�لثنني.
 و�ع����ت����ر �ل���رئ���ي�������س �لأم����ريك����ي 
“�لو��شح”  م��ن  �أّن����ه  ب��اي��دن  ج��و 
�لرو�شي  نظريه  �أّن  �إليه  بالن�شبة 
فالدميري بوتني يفّكر با�شتخد�م 
يف  وبيولوجية  كيميائية  �أ�شلحة 
�أوك���ر�ن���ي���ا، حم������ّذر�ً م��و���ش��ك��و من 

�أقدمت  �إذ� ما  “عو�قب وخيمة” 
على مثل هكذ� خطوة.

“حم�شور  بوتني  �إّن  بايدن  وق��ال 
ب��اأّن مو�شكو  مذّكر�ً  �لز�وية”،  يف 
�لأخ��������رية  �لآون������������ة  �ّت����ه����م����ت يف 
و��شنطن بحيازة �أ�شلحة كيميائية 
وبيولوجية يف �أوروبا، م�شّدد�ً على 
�أّنه “بب�شاطة هذ� لي�س �شحيحاً. 

�أنا �أ�شمن لكم ذلك«.
“يوؤّكدون  �ل���رو����س  �أّن  و�أ����ش���اف 
�أ�شلحة  متتلك  �أوكر�نيا  �أّن  �أي�شاً 
ب��ي��ول��وج��ي��������������ة وك���ي���م���ي���ائ���ي�������ة يف 
�أوك��ر�ن��ي��ا. ه���ذه ع��الم��ة و��شحة 
على �أّنه )بوتني( يفّكر با�شتخد�م 
�ل������ن������وع������ني من  ك��������ال ه�������ذي�������ن 

�لأ�شلحة«.
وكّرر �لرئي�س �لأمريكي �لتحذير 
�ل���ذي وّج��ه��ه �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س يف 

�إىل  �ل�شهر  ه��ذ�  م��ن  �شابق  وق��ت 
�لتي  �لتهامات  �أعقاب  يف  رو�شيا 
�أوكر�نيا  �إىل  �لأخ�����رية  وّج��ه��ت��ه��ا 
�شري  برنامج  على  تت�شّر  باأّنها 
لإنتاج  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تدعمه 

�أ�شلحة كيميائية.
با�شم  �مل��ت��ح��ّدث��ة  ق��ال��ت  وي��وم��ه��ا 
“�أما  �شاكي  جني  �لأبي�س  �لبيت 
�تهاماتها  رو���ش��ي��ا  �أط��ل��ق��ت  وق���د 
�ل��ب��اط��ل��ة، وع���ل���ى م���ا ي���ب���دو ف����اإّن 
�ل�����ش��ني ت��ت��ب��ّن��ى ه����ذه �ل���دع���اي���ة ، 
يجب علينا �أن نر�قب �أّي ��شتخد�م 
رو�شي حمتمل لأ�شلحة كيميائية 

�أو بيولوجية يف �أوكر�نيا«.
ب���اي���دن حتذيره  و�لإث���ن���ني ج����ّدد 
ملثل  ��شتخد�م  �أّي  �أّن  من  ملو�شكو 
�شيعود  �أوكر�نيا  يف  �أ�شلحة  هكذ� 
من  “وخيمة”  ب��ع��و�ق��ب  ع��ل��ي��ه��ا 
دون  م��ن  �لغربية،  �ل��ق��وى  جانب 
�لغربي  �ل����رّد  طبيعة  ي��ح��ّدد  �أن 

�لذي يهّدد به.
�أّنه  “يعلم  بوتني  �إّن  بايدن  وقال 
ع���و�ق���ب وخيمة  ه���ن���اك  ���ش��ت��ك��ون 
ب�����ش��ب��ب �جل��ب��ه��ة �مل����وّح����دة حللف 
من دون مزيد  �شمال �لأطل�شي”، 

من �لتفا�شيل.
�أّنه  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أّك���د  كما 
حّذر نظريه �لرو�شي خالل �لقمة 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  ج��م��ع��ت��ه��م��ا  �ل���ت���ي 
�لوليات  رّد  �أّن  م���ن  ج��ن��ي��ف  يف 
ما  �إذ�  ق���وي���اً  ���ش��ي��ك��ون  �مل���ّت���ح���دوة 
فيها  حيوية  حتتية  بنى  تعّر�شت 
م�شدرها  �إل��ك��رون��ي��ة  ل��ه��ج��م��ات 

رو�شيا.
مطّولة  حم��ادث��ة  “�أجرينا  وق��ال 
يف  �شارك”  �إذ�  �ل���ع���و�ق���ب  ح����ول 
هجمات �إلكرونية �شّد �لوليات 

�ملّتحدة.«

•• بريوت-وكاالت

�لتخريب يف لبنان  �للبنانية عن  �مليلي�شيات  ل تتوقف 
ومناطق �لعامل، ت�شتمر بخطو�تها من غري ح�شاب ملا 
يفعلونه  ما  ت�شع  وتبدلت  تغري�ت  من  �لأي��ام  حتمله 

حتت �ملحا�شبة.
و�إ�شر�ئيل  �ليمن  �إىل  و�فريقيا  �جلنوبية  �أمريكا  من 
ت�شتعجل  �أوك���ر�ن���ي���ا،  �إىل  و����ش���وًل  ول��ب��ن��ان  و�ل����ع����ر�ق 
�مليلي�شيات للح�شول عر عنا�شرها على منافع مالية 

وممر�ت لتهريب �ل�شالح وتبيي�س �لأمو�ل.
يف  �هلل  ح��زب  م�شاركة  �إل  �للبنانيون  ينق�س  يكن  مل 
�جلي�س  �لأرك����ان  يف  هيئة  فاأعلنت  ب��اأوك��ر�ن��ي��ا،  �حل���رب 
�لأوكر�ين، �أن  مرتزقة من حزب �هلل وما ي�شمى خر�ء 
وي�شاركون  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  م��وج��ودي��ن  ب��ات��و�  ع�شكريني 

 بالقتال، على �عتبار �ن لديهم خرة يف حرب �ملدن.
وي�شري م�شدر �أمني لبناين يف حديثه ملوقع 24 �إىل �أن 
حزب �هلل يف�شل �إيجاد موطئ قدم له و�لتمدد مبناطق 
�ل�شالح  تهريب  عمليات  لت�شهيل  �أوروب����ا  ح���دود  على 
ونقل �لأمو�ل و�ملخدر�ت من و�إىل �لقارة �لعجوز، حيث 
�إع��ادة �إحياء خط �لتمويل �لذي قطع  ميكنه ذلك من 
باملالحقات و�لعقوبات �لتي لحقت عنا�شره و�لعاملني 

معهم منذ �شنو�ت يف �لوليات �ملتحدة و�أوروبا.
ت��ب��ني لأج���ه���زة �لأم�����ن �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، ب��ع��د �ع��ت��ق��ال 4 
�أ�شخا�س يف �شهر فر�ير �ملا�شي، بتهمة جتارة خمدر�ت، 

تبني خالل �لتحقيق، �أن �لأربعة يعملون ل�شالح حزب 
�هلل، �شمن خلية يقودها �أحد �لقادة �مليد�نيني �لبارزين 

يف �جلنوب �للبناين، هو �حلاج خليل حرب.
�لإ�شر�ئيلي  �ل����ع����ام  �لأم�������ن  جل���ه���از  ب���ي���ان  وب��ح�����ش��ب 
“�ل�شاباك”، فاإنه خالل �لتحقيق مع �ملعتقلني، تبلورت 
�ل�شورة �لتي مبوجبها عمل حزب �هلل من �أجل جتنيد 
جهات  ل�شالح  و�لعمل  ميد�نية،  حتتية  بنية  وتفعيل 
��شتخبار�تية �إير�نية، بو��شطة جتار خمدر�ت يف لبنان 

يعملون يف �لتهريب �إىل �إ�شر�ئيل.
�هلل  ح��زب  د�خ��ل  �لتجنيد  عن  �مل�شوؤول  �لق�شم  ويعرف 
يف  ل��ه  ويتبع  ح��رب،  وي��ق��وده   ،”133 “�لوحدة  با�شم 
�أربعة  �إ�شر�ئيل  �إىل  و�ل�شالح  �مل��خ��در�ت  تهريب  ملف 
من عائلة “�شيت” يف قرية كفركال �حلدودية بجنوب 
�لإ�شر�ئيلية  �مل��خ��اب��ر�ت  م��ع  �شابقاً  عملو�  وه��م  لبنان، 

خالل تو�جدها قبل عقدين يف جنوب لبنان.
وم��ن��ذ �لن�����ش��ح��اب �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي م��ن ج��ن��وب لبنان دفع 
هوؤلء للم�شوؤولني يف حزب �هلل مئات �ألوف �لدولر�ت 
�أبناوؤهم  �للبناين من �شجنهم، كما يخدم  ملنع �لق�شاء 
فتح  ما  �مليلي�شيات.  يف  ع�شكريني  كعنا�شر  و�أ�شقاوؤهم 
�ملخدر�ت  بتجارة  لت�شغيلهم  باحلزب  �مل�شوؤولني  عني 

وتهريبها، مقابل تاأمني �حلماية لهم.
كما ك�شفت �إ�شر�ئيل عن �آخرين �شركاء لهذه �ملجموعة 
ويعملون باإد�رة حزب �هلل وهم من قرى خمتلفة ت�شم 

�شيعة و�شنة وم�شيحيني ودروز.

اعترب الهند مرتّددة يف موقفها من الغزو الرو�سي لأوكرانيا

بايدن: بوتني يفّكر با�شتخد�م �أ�شلحة كيميائية وبيولوجية 

حزب �هلل يحول عنا�شره �إىل مرتزقة وجتار خمدر�ت
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من  طناً   55 بولند�  عر  �أوك��ر�ن��ي��ا  �إىل  �أر�شلت  �أّن��ه��ا  فرن�شا  �أعلنت 
كومبيوتر  و�أجهزة  طبية  معد�ت  على  ت�شتمل  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 

وحليب �أطفال وموّلد�ت كهرباء.
وقالت وز�رة �خلارجية �لفرن�شية يف بيان �إّن هذه �مل�شاعدة �لعاجلة 
وقيمتها حو�يل 2.4 مليون يورو �أُر�شلت من باري�س �إىل و�ر�شو على 

منت طائرة �شحن.
و�أو�شح �لبيان �أّنه “بالتعاون مع �ل�شلطات �لبولندية، �شيتّم ت�شليم 

هذه �ملو�د �إىل �ل�شلطات �لأوكر�نية بدون تاأخري«.
ت�شتمل على وجه  �أط��ن��ان،   10 وِزنتها  �لطبية،  �مل��ع��ّد�ت  �أّن  و�أ���ش��اف 
�شة لوحد�ت �لعناية  �خل�شو�س على ع�شرة مولد�ت �أوك�شجني خم�شّ

�ملركزة، بالإ�شافة �إىل ت�شعة �أطنان من �لأدوية.
31 مولد كهرباء، من بينها �شّتة موّلد�ت  وت�شمل �مل�شاعد�ت �أي�شاً 
ملن�شاآت  �لكهربائية  �ل�شالمة  تعزيز  �إىل  “تهدف  عالية  ق��درة  ذ�ت 

�شحية �أوكر�نية«.
وت��ت�����ش��ّم��ن ���ش��ح��ن��ة �مل�����ش��اع��د�ت �أي�����ش��اً ث��م��ان��ي��ة �أط���ن���ان م���ن �أجهزة 
و�أجهزة  كومبيوتر  و�أجهزة  ذكية  هو�تف  و�لت�شالت:  �لكومبيوتر 

ر�وتر بالإ�شافة �إىل 60 كيلومر�ً من �لألياف �ل�شوئية.
 
 

�أتهمت رو�شيا �أوكر�نيا بعدم �لتعاون يف �إجالء �ملدنيني عر �ملمر�ت 
�لإن�شانية. وقال رئي�س مركز �لدفاع �لوطني �لرو�شي �مليجور جرن�ل 
�أي  على  يو�فق  مل  �لأوك���ر�ين  “�جلانب  �إن  ميزينت�شيف،  ميخائيل 

ممر �أم�س �لأول �لثنني لإجالء �لأ�شخا�س �إىل رو�شيا«.
“كدروع  �ملدنيني  �لأوك��ر�ين يحتجز ماليني  �أن �جلي�س  �إىل  و�أ�شار 
�أوكر�نيني  بنقل  �أكر من مرة  كييف مو�شكو  �تهمت  وقد  ب�شرية«. 
�إىل رو�شيا على عك�س رغبتهم. وقالت وز�رة �لدفاع �لرو�شية �أي�شاً �إن 
�لنار  �لأوكر�نيني يخططون لإعد�د �شاحات لإطالق  “�لقوميني” 
دليل  يوحد  ول  وت�شرينيهيف.  �أودي�شا  مدينتي  يف  م�شت�شفيات  يف 
على ذلك. وياأتي �لتهام بعدما تعر�شت رو�شيا لإد�نة دولية بهجوم 
�شنته على م�شت�شفى للولدة يف مدينة ماريوبول �ملحا�شرة قبل نحو 
�ملتحدة  �لتابعة لالأمم  �لدولية للهجرة  �ملنظمة  و�أعلنت  �أ�شبوعني. 
يف جنيف، �لإثنني، �أن �لهجوم �لرو�شي على �أوكر�نيا ت�شبب يف نزوح 
��شطر هوؤلء  ب��الده��م، حيث  د�خ��ل  �شخ�س  6.5 مليون  �أك��ر من 
�لهجمات  ب�شبب  ومدنهم  وق��ر�ه��م  منازلهم  ت��رك  �إىل  �لأ�شخا�س 

�ل�شاروخية و�لق�شف.

�أعلن وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن فر�س قيود جديدة 
قمع  بعمليات  م��ت��وّرط��ني  �شينيني  مل�����ش��وؤول��ني  ت��اأ���ش��ري�ت  منح  على 

لالأقليات �لعرقية و�لدينية د�خل �لبالد وخارجها.
ويف بيان مل يقدم تفا�شيل حمددة ب�شاأن �مل�شوؤولني �لذين �شملتهم 
�لإب��ادة �جلماعية  “�إنهاء  �إىل  �ل�شني  بلينكن دعوته  كّرر  �لعقوبات، 
�مل�شتمّرة و�جلر�ئم �شّد �لإن�شانية” يف منطقة �شينجيانغ �ل�شمالية 

�لغربية.
و�أطلقت �ل�شلطات �ل�شينية حملة م�شتمرة منذ �شنو�ت يف �شينجيانغ 
من  �أك����ر  �ح��ت��ج��از  خ��الل��ه��ا  مت  �لإرهاب”  “مكافحة  �ىل  ت��ه��دف 
�أخرى يف مع�شكر�ت ل”�إعادة  و�أقليات  �لأويغور  مليون من م�شلمي 

وفقاً جلماعات حقوقية. �لتثقيف”، 
و�أو�شح بلينكن �أّن قيود �لتاأ�شري�ت �شرّكز على �مل�شوؤولني �ل�شينيني 
و�لعرقية  �لدينية  �لأق��ل��ي��ات  لقمع  ت��رم��ي  �شيا�شات  يف  �ملنخرطني 

ومعار�شني ون�شطاء حقوقيني و�شحافيني.
��شخا�شا  لت�شمل  �ل�شينيني  �مل�شوؤولني  �رتكابات  تو�شع  �إىل  و�أ���ش��ار 

خارج حدود �ل�شني، مبا يف ذلك �لوليات �ملتحدة.
م�شوؤولو  يبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  “ترف�س  وق���ال 
جمهورية �ل�شني �ل�شعبية مل�شايقة �أفر�د �لأقليات �لعرقية و�لدينية 
�لذين  �أول��ئ��ك  ذل���ك  و�خ��ت��ط��اف��ه��م، مب��ا يف  وم��ر�ق��ب��ت��ه��م  وترهيبهم 

يلجاأون �ىل �خلارج طلباً لالأمان«.

عوا�شم

باري�ص

مو�سكو

وا�سنطن

 �ليابان حتتّج على �ن�شحاب 
رو�شيا من حمادثات �ل�شالم 

•• طوكيو-اأ ف ب

�حتّجت �ليابان “ب�شّدة”  �أم�س �لثالثاء على �ن�شحاب رو�شيا من �ملحادثات 
�نتهاء  منذ  �لبلد�ن  يرمها  مل  �شالم  معاهدة  لتوقيع  �لر�مية  �لثنائية 
�حلرب �لعاملية �لثانية ب�شبب خالف حدودي بينهما، يف قر�ر عزته مو�شكو 

�إىل موقف طوكيو “غري �لوّدي” ب�شاأن �حلرب يف �أوكر�نيا.
�إّن  �لرملان يف طوكيو  �أم��ام  كي�شيد�  �لياباين فوميو  �ل��وزر�ء  رئي�س  وق��ال 
“هذ� �لو�شع هو نتيجة �لعدو�ن �لرو�شي يف �أوكر�نيا«. و�أ�شاف �أّن “�ملحاولة 
غري  �ليابانية-�لرو�شية  �لعالقات  �ىل  �لق�شية  هذه  لتحويل  )�لرو�شية( 
مّررة على �لإطالق وغري مقبولة بتاتاً«. و�أّكد كي�شيد� �أّن �ليابان “حتتّج 
ب�شّدة” على قر�ر مو�شكو، جمّدد�ً �إد�نة بالده ملا تقوم به رو�شيا يف �أوكر�نيا 
ويف  �جلانب«.  �أحادية  وب�شورة  بالقوة  �لر�هن  �لو�شع  “تغرّي  �أعمال  من 
عقوبات  فر�س  يف  �لغربية  �ل��دول  �إىل  �ليابان  �ن�شّمت  �لأخ��رية  �لأ�شابيع 
ت�شّنه  �ل���ذي  �لع�شكري  �ل��ه��ج��وم  ب�شبب  مو�شكو  على  ���ش��دي��دة  �قت�شادية 
وز�رة  �أعلنت  مفاجئ  موقف  ويف  �شباط/فر�ير.   24 منذ  �أوكر�نيا  على 
�خلارجية �لرو�شية �لثنني �أّن “�جلانب �لرو�شي ل ينوي يف ظّل �لظروف 
وبّررت  �ل�شالم«.  معاهدة  ب�شاأن  �ليابان  مع  �ملحادثات  مو��شلة  �لر�هنة 
للعالقات  �لأ�شا�شية  �لوثيقة  مناق�شة  ب�”��شتحالة  �مل��وق��ف  ه��ذ�  �ل����وز�رة 
�لثنائية مع دولة �ّتخذت �شر�حة موقفاً غري وّدي وت�شعى جاهدة لإحلاق 
�ل�شرر مب�شالح بلدنا«. ولطاملا كانت �لعالقات بني �ليابان ورو�شيا معقدة، 
ب�شبب  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  بعد  �شالم  على معاهدة  �لبلد�ن  يوقع  ومل 
�جلي�س  و�شيطر  �لكوريل.  �أرخبيل  تكّون  �شغرية  ج��زر  �أرب��ع  ح��ول  خ��الف 
�ل�شوفياتي على هذ� �لأرخبيل يف �لأيام �لأخرية من �حلرب �لعاملية �لثانية 

ومل تعده مو�شكو مّذ�ك �إىل طوكيو.

ا�ستمرار هجمات ميلي�سيا احلوثي الإرهابية على من�ساآت النفط 

�لأذرع �لإير�نية وحرب �أوكر�نيا تعمق �أزمة �لطاقة �لعاملية

خماوف من ت�سعيد ومعارك جديدة يف البالد 

حرب �أوكر�نيا تزيد من �ملاأزق �ل�شيا�شي و�لع�شكري يف ليبيا 

�شنو�ت �شجنًا للمعار�شة ت�شامورو يف نيكار�غو� قلق بريطاين من »خمرج �شهل« لبوتني  8
•• ماناغوا-اأ ف ب

على  ���ش��ن��و�ت  ث��م��اين  بال�شجن  ن��ي��ك��ار�غ��و�  يف  �لق�شاء  حكم 
ف��وزه��ا على  رج��ح��ت  �ل��ت��ي  ت�����ش��ام��ورو  كري�شتيانا  �مل��ع��ار���ش��ة 
�لتي جرت  �لرئا�شية  �لنتخابات  �أورتيغا يف  د�نيال  �لرئي�س 
�أ�شهر  ب�شتة  قبلها  �أوقفت  لكنها  �لثاين/نوفمر  ت�شرين  يف 

وتخ�شع مذ�ك لالإقامة �جلرية.
�آذ�ر/  12 يف  �أُدي���ن���ت  �ل��ت��ي  ع��ام��ا(   68( ت�����ش��ام��ورو  �شتبقى 
مار�س بتهمة غ�شل �أمو�ل، قيد �لإقامة �جلرية، وفًقا ملركز 

نيكار�غو� حلقوق �لإن�شان.
�أورتيغا  د�نيال  �لرئي�س  �لتي وجهتها حكومة  �لتهم  وحالت 
دون م�شاركتها يف �لنتخابات �لرئا�شية وكانت �لأوف��ر حظا 

للفوز فيها.

وقال م�شدر حكومي: “�أي مفاو�شات مع رو�شيا يجب �أن تاأتي من 
موقع �لقوة �لق�شوى. على جمموعة �ل�شبع �إىل �لبقاء متحدة. 
يجب �أل يكون هناك خمرج �شهل لبوتني. ل ينبغي �أن نعمل على 
تقدمي تنازلت مبكرة. نحن بحاجة �إىل �أن نكون �أقوياء لتحقيق 

�ل�شالم«.
ومن �ملقرر �أن يتوجه رئي�س �لوزر�ء �لريطاين بوري�س جون�شون 
�أي�شاً  �إىل قمة �لناتو يف بروك�شل �لتي �شيح�شرها  يوم �خلمي�س 

بايدن.
�ملفاو�شات  �أن  تكون  �أن  وج��وب  ي��رى  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أن  وُيعتقد 

مبا�شرة بني رو�شيا و�أوكر�نيا.
وقال م�شدر حكومي �آخر: “ل توجد طريقة �شهلة للخروج من 
�أن  �ملحادثات. ل ميكنك  ت�شارك يف هذه  �أن  �أوكر�نيا يجب  ه��ذ�. 

تكون طرًفا ثالًثا يف ذلك. نحن بحاجة �إىل توخي �حلذر �ل�شديد 
لو�شع م�شالح �أوكر�نيا �أوًل«. و�أعلنت مو�شكو �أم�س �إن �لتقدم يف 
زيلين�شكي  فولودميري  �لرئي�س  ودع��ا  توقف.  �ل�شالم  حم��ادث��ات 
فيديو  مقطع  يف  وق��ال  رو�شيا.  على  �لعقوبات  ت�شديد  �إىل  �أملانيا 
�أمر  �أن��ه  من  �شيا�شييكم  حذرنا  “لقد  �لأمل���اين:  �ل�شعب  خماطباً 
خطري �أن تقرر مو�شكو نوع �لغاز �لطبيعي �لذي حت�شلون عليه 
من  �حل���رب.  ه��ذه  ملنع  ���ش��روري��ة  �لعقوبات  �إن  قلنا  �شعر.  وب���اأي 
ف�شلكم ل متولو� �آلة �حلرب لرو�شيل. ل يجب �أن يح�شل �ملحتل 
و�أ�شاف: “�أغلقو� جميع مو�نئكم �أمامكم. ل  على يورو و�حد”. 
تزودوهم بال�شلع. �رف�شو� مو�رد �لطاقة �لرو�شية. ��شغطو� على 
ولكن  �ل�شالم ممكن  �أن  و�أعلم  �أوؤم��ن  �أن��ا  �أوكر�نيا.  ملغادرة  رو�شيا 

عليكم �أن تعملو� من �أجلنا لتحقيق �ل�شالم ».

•• لندن-وكاالت

ت�شعر بريطانيا بالقلق من �أن تعر�س فرن�شا و�أملانيا على �لرئي�س 
�لذي  �ل��وق��ت  يف  �شهال”  “خمرًجا  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي 

تدفعان فيه ملزيد من حمادثات �ل�شالم مع رو�شيا.
ب�����ش��اأن �ملناق�شات  وي��ب��دي �ل�����وزر�ء �ل��ري��ط��ان��ي��ون ق��ل��ق��اً م��ت��ز�ي��د�ً 

�لثنائية بني ماكرون وبوتني.
وحذرت وزيرة �خلارجية ليز تر��س، يف عطلة نهاية �لأ�شبوع من 
بالن�شبة لبوتني بينما  “�شتار دخان”  �أن حمادثات �ل�شالم كانت 
�تفاق  تكر�ر  قلقها من  و�أب��دت  “فظائع مروعة”.  قو�ته  ترتكب 
�لقرم،  جزيرة  ل�شبه  �لرو�شي  �لغزو  بعد   2014 لعام  مين�شك 

عندما لعبت �أملانيا وفرن�شا دوًر� ر�ئًد� يف �ملحادثات.

•• عوا�شم-وكاالت

�رتفاعها  �ل��ن��ف��ط  �أ����ش���ع���ار  ت���و�����ش���ل 
�أوكر�نيا،  متاأثرة باحلرب �لد�ئرة يف 
على  �ملفرو�شة  �لغربية  و�ل��ع��ق��وب��ات 
للطاقة،  م��ن��ت��ج  �أك����ر  ث��ال��ث  رو���ش��ي��ا 
�لأوروبية،  ل��الأ���ش��و�ق  م�شدر  و�أك���ر 
ميلي�شيا  هجمات  ل�شتمر�ر  �إ�شافة 
من�شاآت  ع��ل��ى  �لإره����اب����ي����ة  �حل���وث���ي 

�لنفط يف �ل�شعودية.
ووف����ق ���ش��ح��ف ع��رب��ي��ة ����ش���ادرة �أم�س 
�ل��ث��الث��اء، ف��اإن �لرت��ف��اع��ات �مل�شتمرة 
يف �أ�شعار �لطاقة تلقي بظاللها على 
قطاعات �لقت�شاد �لأخرى، مت�شببة 
وم�شتويات  �لأ�شعار  يف  كبري  بارتفاع 

�لت�شخم.

اأزمة اأ�سعار 
�لأو�شط”  “�ل�شرق  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف 
ي��ق��ول �ل��ك��ات��ب ول��ي��د خ������دوري، من 
�أم��ام نز�ع جديد طويل  �أننا  �لو��شح 
�ل��غ��رب��ي��ة ورو�شيا  �ل����دول  �مل���دى ب��ني 

ناحية؛ ومدى  �لطرفني من  على  �لقت�شادية  و�آث��اره 
�لعاملي  و�لقت�شاد  �لنفطية  �لأ���ش��و�ق  على  �نعكا�شاته 
فاإن  �مل�شتقبلي،  �ليقني  �أخ��رى. فرغم عدم  ناحية  من 
�أم���ام مرحلة  �مل��وؤ���ش��ر�ت �مل��ت��وف��رة ت��دل على �أن �ل��ع��امل 
جيو�شيا�شية ع�شيبة يف �مل�شتقبل �ملنظور؛ نظر�ً �إىل دور 

رو�شيا �ملهم يف خمتلف جمالت ت�شدير �لطاقة.
و��شت�شهد خدوري يف حديثه، بتقرير �شادر عن “�أوبك” 
�لأ�شبوع �ملا�شي، ذكر فيه،  �أن �حلرب قد �أدت �إىل بروز 
�لذي  �ل�شلع  لأ�شعار  �لعايل  �لرتفاع  منها  ع��دة؛  �أم��ور 
�لعاملي  �لت�شخم  معدل  زي���ادة  على  بثقله  يرمي  �أخ��ذ 
�ملت�شاعد، و�أدى هذ� �لت�شخم �ملتز�يد �إىل زيادة تكاليف 
�لنقل و�رتفاع �أ�شعار �ل�شادر�ت. كما �أ�شافت �لن�شرة �أن 
من  �شتزيد  ��شتمر�ره،  ح��ال  يف  خ�شو�شاً  �ل��ن��ز�ع،  �آث��ار 
تقل�س  �إىل  �شيوؤدي  �ملت�شاعدة، مما  �لت�شخم  معدلت 

�ل�شتهالك و�ل�شتثمار�ت.
يقول  �ل��ط��اق��ة،  �أ���ش��ع��ار  يف  �مل�شتمرة  �ل��زي��ادة  ولتجنب 
ق��ب��ل منظمة  م���ن  �مل��ع��ط��ي��ات  م��ع��ظ��م  �إن  �خل��������دوري، 
“�أوبك” و�أقطارها �لأع�شاء ت�شري �إىل �شرورة و�أهمية 
على  و�لعمل  �ملجموعة  يف  رو�شيا  دور  على  �ملحافظة 

•• طرابل�ض-اأ ف ب

مع ترّكز �أنظار �لعامل على �حلرب يف �أوكر�نيا، يخ�شى 
�أطر�ف دوليون �أن يوؤدي �ملاأزق �حلايل يف ليبيا �لناجت 
ت�شّلم  با�شاغا  فتحي  برئا�شة  �حلكومة  حماولة  عن 
�لتنّحي، �ىل  �ل�شابقة  �ل�شلطة و�شط رف�س �حلكومة 

ت�شعيد ومعارك جديدة يف �لبالد.
�ل��ق��ذ�يف يف  ن��ظ��ام معمر  �إ���ش��ق��اط  و���ش��ه��دت ليبيا منذ 
على  ون��ز�ع��ات  �نق�شامات  عن  ناجتة  فو�شى   2011
�ل�شلطة وت�شاعد نفوذ جمموعات م�شلحة وتدخالت 
حكومة  ���ُش��ّك��ل��ت   ،2021 �آذ�ر/م����ار�����س  يف  خ��ارج��ي��ة. 
�نتقالية برئا�شة عبد �حلميد �لدبيبة بعد حو�ر بني 
جنيف،  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  رع��ت��ه  �لليبيني  �لأط�����ر�ف 
حتى  �لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  ب��ت��ويل  مهّمة  لها  وح����ّددت 
�لأول/ كانون  وت�شريعية يف  رئا�شية  �نتخابات  �إج��ر�ء 
ب�شبب  حت�شل  مل  �لنتخابات  لكن  �ملا�شي،  دي�شمر 

عقبات �أمنية وق�شائية و�شيا�شية.
يف بد�ية �آذ�ر/مار�س، منح �لرملان �لليبي �لذي يتخذ 
م��ن �ل�����ش��رق م���ق���ّر�، ح��ك��وم��ة ج��دي��دة ب��رئ��ا���ش��ة فتحي 
با�شاغا، �لثقة، لكن حكومة �لدبيبة ترف�س ت�شليمها 
�جلديدة  �حلكومة  �أن  بحجة  طر�بل�س  يف  �ملوؤ�ش�شات 
جتد  وب��ذل��ك،  �نتخابات.  �إج���ر�ء  بعد  ت�شّكل  �أن  يجب 
و2021   2014 بني  كما  �أخ��رى  م��رة  نف�شها  ليبيا 

بني �شلطتني متناف�شتني، ما يعيد �شبح �لقتتال.
و�شّكل با�شاغا حكومته بعد حتالفه مع �لرجل �لقوي 
مو�شكو  ت��دع��م��ه  �ل���ذي  ح��ف��ر  خليفة  ليبيا  ���ش��رق  يف 
�شركة  م��ن  مرتزقة  جانبه  �ىل  يقاتل  كما  ع�شكرًيا، 

“فاغرن” �لرو�شية �خلا�شة �لقريبة من �لكرملني.
ويرى �أ�شتاذ �لعالقات �لدولية يف جامعات ليبيا خالد 
�ملنت�شر �أن “با�شاغا ر�هن على �شيا�شة �لأمر �لو�قع، 
�أن��ه مبجرد نيل حكومته ثقة �لرملان، �شيكون  وظ��ّن 
حكومة  ف��ي��زي��ح  �حل��ك��وم��ة،  تغيري  ت�شريعياً  �مل���خ���ّول 
�شريعاً  تبنّي  لكن  ب�شهولة،  دولياً  �ملدعومة  طر�بل�س 

عدم �شو�ب هذ� �لجتاه«.
ورقًة  ت��ظ��ّل  �ل�شيا�شي”  “�حلو�ر  ف��ر���ش��ة  �أن  وي���رى 

ممكنة عر تقدمي بع�س “�لتنازلت«.
يف  لبا�شاغا  م��و�ل��ي��ة  م�شلحة  جم��م��وع��ات  و�ح��ت�����ش��دت 
�شو�حي غرب و�شرق طر�بل�س مطلع �ل�شهر �جلاري، 

معمعة �لعد�ء لها ولنفطها، نتيجة �خلالفات �لرو�شية 
ذلك:  على  مثال  و�أف�����ش��ل  �لأوروب���ي���ة.   - �لأمريكية   -
�لعامل  دول  �أفقر  من  تعد�ن  و�للتان  و�شورينام  غايانا 

تاريخياً. 

ر�سالة �سعودية
�إن  �ل��ل��ن��دن��ي��ة،  “�لعرب”  ل�شحيفة  م��ر�ق��ب��ون  ي��ق��ول 
بزيادة  �لعامل  �هتمام  فر�شة  ��شتثمار  تريد  �ل�شعودية 
�لتي  �لأمريكية  �ل�شغوط  وخا�شة  �لنفطي،  �ملعرو�س 
�أن  �لإن��ت��اج، لإظ��ه��ار  ي��زي��دو�  �أن  تريد م��ن �خلليجيني 
�لنفط  �إنتاج  حربها على �حلوثيني هي حرب حلماية 
�ملهمة،  هذه  يف  �لعامل  تنوب  و�أنها  ت�شديره،  وم�شالك 
�لتعامل  �ل�شلبية يف  �أن تغادر مربع  و�أن على و��شنطن 

مع ق�شف �ملن�شاآت �لنفطية وكاأنه ل يعنيها.
 وبح�شب �ملر�قبني، فاإن �ل�شعودية وجدت يف �لهتمام 
�إىل  ر���ش��ال��ة  لتوجيه  فر�شة  �لنفط  مب��و���ش��وع  �ل��ع��امل��ي 
م�شمونها  يفيد  و�لأمريكيني  �لأوروب��ي��ني  �ملو�طنني 
باأنهم �إذ� كانو� يريدون من �ململكة �أن تنقذهم يف �لأزمة 
�حلالية مع رو�شيا فعليهم �أن ي�شغطو� على حكوماتهم 
�ليمن وتعديل موقفها  �ملوقف من �حلرب يف  ملر�جعة 

�لعاملية.  ��شتيعاب �لنفوط �لرو�شية يف �لأ�شو�ق  كيفية 
�إذ مل يو�َفق  “دولياً”؛  ولي�س  “غربي”  فاحلظر قر�ر 
عليه من قبل جمل�س �لأمن، كما هي �حلال مع �إير�ن.

�سالح النفط
بن  �أن�س  �لكاتب  يقول  عربية”  “�ندبندنت  موقع  يف 
�لنفط  �شالح  يف  �لأ���ش��ا���س  �مل�شكلة  �إن  �حل��ج��ي،  في�شل 
�لأوروبية  و�ل��دول  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ��شتخد�م  �أن  هي 
�لنفطية  �ل���دول  ك��ل  على  �شلباً  ينعك�س  ل��ه  رو���ش��ي��ا  �أو 
�لأخ������رى، ح��ت��ى �ل��ت��ي ل ع��الق��ة ل��ه��ا ب��امل��و���ش��وع على 
على  ���ش��رك��ز  �مل�شتهلكة  �ل����دول  ف�شيا�شات  �لإط�����الق. 
تخفي�س �لطلب على �لنفط بطرق �شتى، وهذ� بدوره 
�أ�شعاره،  �رت��ف��اع  م��ن  يحجم  �أو  �لنفط  �أ�شعار  يخف�س 

وهذ� يخف�س �إير�د�ت �لدول �ملنتجة كلها.
وي�شيف حجي، كما ح�شل يف �ملا�شي، �شي�شبح �لنفط 
ثم  ومن  �شيا�شتهم،  ف�شل  عليه  يعلقون  �ل��ذي  �مل�شجب 
ي��وؤل��ب��ون �ل����ر�أي �ل��ع��ام ���ش��د �ل��ن��ف��ط و�ل����دول �لنفطية 
و�شعوبها، رغم �أنهم لعالقة لهم باخلالف �لرو�شي - 
�لأوك��ر�ين. �مل�شكلة �لأخ��رى �أن هناك دول فقرية جد�ً 
بد�أت رحلتها مع �لنفط حديثاً، وفجاأة �شتجد نف�شها يف 

�لأيام �ملا�شية. وقال �شفري و��شنطن يف ليبيا ريت�شارد 
ن���ورلن���د �أن����ه �أج����رى حم���ادث���ات ه��ات��ف��ي��ة م��ع با�شاغا 
و�ل��دب��ي��ب��ة �خل��م��ي�����س يف �ل��ي��وم �ل����ذي ���ش��ه��د حتركات 
ت��غ��ري��د�ت عر  و�أث���ن���ى يف  ع�شكرية ح���ول ط��ر�ب��ل�����س. 
�لتوتر،  “لنزع فتيل  با�شاغا  ��شتعد�د  على  “توير”، 
و�شعيه �إىل حل �خلالفات من خالل �لتفاو�س ولي�س 

بالقوة«.
“حماية  للدبيبة، وللتز�مه  تقديره  �أع��رب عن   كما 
بهدف  م��ف��او���ش��ات  ل��دخ��ول  و”��شتعد�ده  �لأرو�ح” 
�أن  �إىل  �لليبي  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وي�شري  ح��ل«.  �إي��ج��اد 
“�خلالف �لقائم بني  باأن  �لأمم �ملتحدة تدرك جيد�ً 
�حلكومتني، ميكن حله عر �لتفاو�س ومنح كل طرف 
مكا�شب، وبالتايل خيار �حلو�ر رمبا يكون متفوقاً على 

خيار �حلرب«.
�لدبيبة  ب��اأن  �ل��دويل على يقني  “�ملجتمع  �أن  ويعتر 
ت�شمن  ب�����ش��روط  ل��ك��ن  ل��ل��ح��و�ر،  م�شتعد�ن  وب��ا���ش��اغ��ا 
ت��و�ج��ده��م��ا يف �ل�����ش��ل��ط��ة، وب��ال��ت��ايل ل��ن ي��ك��ون هناك 
ع��ائ��ق �أم�����ام �ل��ت�����ش��وي��ة، و�مل��ت��ب��ق��ي ت��ف��ا���ش��ي��ل وخارطة 

ما �أثار خماوف من وقوع ��شتباكات مع قو�ت مو�لية 
�أع���ل���ن با�شاغا  ���ش��اع��ة،   24 �أق����ل م���ن  ب��ع��د  ل��ل��دب��ي��ب��ة. 
�إىل  �ملحت�شدة، بعد دعو�ت  �مل�شلحة  �ملجموعات  �شحب 
�لتهدئة من �لأمم �ملتحدة وو��شنطن حتديد�ً، موؤكد� 
��شتعد�ده للحو�ر، ومطمئناً �شكان طر�بل�س باأنه “لن 

تكون هناك حرب«.
�إن �خلالف بني  �ل��د�يل  �ل�شيا�شي فرج  �ملحلل  ويقول 
جتاه  �ل��دويل  �لت�شامن  من  نوعا  �أظهر  �حلكومتني 

�لأزمة �لليبية.
�لأممية  و�لبعثة  “و��شنطن  بر�س  لفر�ن�س  وي�شيف 
تقود�ن بوترية عالية مفاو�شات بني �لدبيبة وبا�شاغا، 
ما يدّل ب�شكل قاطع على عدم رغبة �ملجتمع �لدويل 
و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ب��روؤي��ة م�شهد �حل���رب ي��ت��ك��ّرر يف 
ل��ي��ب��ي��ا، خ�����ش��و���ش��ا م��ع �ل��ت��ط��ور�ت �ل��ع��امل��ي��ة �ملرتبطة 

باحلرب �لرو�شية �لأوكر�نية«.
وحت���ّرك���ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة مل��ن��ع ���ش��د�م م�شلح بني 
وقف  �إن��ه��ا جنحت يف  م��ر�ق��ب��ون  وي��ق��ول  �حلكومتني، 
���ش��وب طر�بل�س خالل  با�شاغا  ق���و�ت  ت��ق��دم  حم��اول��ة 

م����ن �إي���������ر�ن وب���رن���اجم���ه���ا �ل���ن���ووي 
تلك  بع�س  تبديه  �ل���ذي  و�حل��م��ا���س 

�لدول لرفع �لعقوبات عن طهر�ن.
ويف  و��شنطن  �إن  �ل�شحيفة،  وقالت 
�لغ�شب  لم��ت�����ش��ا���س  م��ن��ه��ا  ب������ادرة 
�ل�شعودي �شرعت يف متكني �لريا�س 
ب��ع��د تلكوؤ  ب���ات���ري���وت  م���ن م��ن��ظ��وم��ة 

�شابق.
للح�شول  �ل�شعودي  �لطلب  و�شكل 
�مل���زي���د م���ن وح�����د�ت منظومة  ع��ل��ى 
باتريوت نقطة خالف بني و��شنطن 
و�ل��ري��ا���س م��ن��ذ ف���رة ط��وي��ل��ة، مما 
�ل�شعوديني.  �مل�شوؤولني  ��شتياء  �أث��ار 
و�عتر م�شوؤولون، �أن توفري �شو�ريخ 
ب���ات���ري���وت �لع���ر�����ش���ي���ة ل����ن يحل 
�لبلدين؛  بني  �لعالقة  توتر  م�شكلة 
ح��ي��ث ت���اأم���ل �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �أن 
�لنفط  م��ن  �مل��زي��د  �ل�����ش��ع��ودي��ة  ت�شخ 
�أ�شعار �خلام يف  للتخفيف من �رتفاع 

ظل �لتدخل �لرو�شي يف �أوكر�نيا.

�سرعنة الإرهاب
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، ت��ق��ول �ل��ك��ات��ب��ة ���ش��و���ش��ن �ل�����ش��اع��ر يف 
�لذي  �ل��وق��ت  يف  �إن��ه  �لبحرينية،  “�لوطن”  �شحيفة 
�لثوري  �حل��ر���س  ف��رع  �حل��وث��ي  ميلي�شيا  فيه  �أط��ل��ق��ت 
للنفط  م�شفاة  وعلى  ج��دة،  على  �شو�ريخها  �ليمني 
و�أحدث �أ�شر�ر�ً �شيعطل فيه �لإنتاج لعدة �أيام، فاإن �إد�رة 
بايدن تهنئ �إير�ن وتريد �أن ترفع �حلر�س �لثوري من 
تدرك  �لإد�رة  كانت هذه  �إن  مت�شاءلة  �لإره��اب،  قائمة 

�إىل �أي م�شافة تبتعد عن حلفائها يف �خلليج.
وتقول �ل�شاعر مت�شاءلة، �إن كانت هذه �لإد�رة �لأمريكية 
�شتتحمل ما �شيفعله �حلر�س �لثوري �لإير�ين مب�شيق 
باب �ملندب؟ و�نعكا�س ذلك على �لأمن و�ل�شالم �لدويل 

وعلى �أ�شعار �لطاقة؟
وت�شيف، �أن “بايدن على و�شك �أن يكون حرفياً �ملمول 
�إمن��ا هو تيد  �أن��ا من يقول ذلك  �لأول لالإرهاب، ل�شت 
يف  قالها  لتك�شا�س،  �جلمهوري  �لكونغر�س  نائب  ك��روز 
تغريدة له قبل عدة �أيام وحتديد�ً يف 18 مار�س -�آذ�ر 
�لنووية  �لتفاقية  توقيع  �لأخبار عن قرب  ت��و�رد  بعد 
م��ع �إي�����ر�ن، ورف���ع ق��ائ��م��ة �حل��ر���س �ل��ث��وري م��ن قائمة 

�لإرهاب وفق �ل�شرط �لإير�ين«.

قاباًل  حمددة  مكا�شب  مقابل  �لتنازل  جتعل  �شيا�شية 
للتطبيق«.

حول  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �جتماعا  �لأم��ن  جمل�س  وعقد 
�ملتحدة  و�لأمم  �لكرى  �لقوى  خالله  �لتزمت  ليبيا 
حذر� كبري� حيال �لأزمة �ل�شيا�شية �لتي تهز �لبالد، 
من دون �أن تنحاز لأي من �لطرفني، با�شتثناء رو�شيا 

�لتي �أعلنت �شر�حة دعمها لبا�شاغا.
�لإنتاج  لتعطيل  ه��ذ�  ن��ف��وذه��ا  ت�شتخدم  �أن  وُيخ�شى 
برميل  مليون  ب�1،2  �ل��ي��وم  �مل��ق��ّدر  ليبيا  يف  �لنفطي 
�ل�شوق  ي��ب��ق��ي  �أن  �إذ� ح�����ش��ل،  ���ش��اأن��ه،  م��ن  م��ا  ي��وم��ي��ا، 
�أوك��ر�ن��ي��ا، حتت  �حل��رب يف  ب�شبب  �مل�شطرب  �لنفطي 

�ل�شغط.
حلفر  مو�لية  �ل��ب��الد  �شرق  يف  جمموعات  وطالبت 
مب���غ���ادرة ع��ب��د �حل��م��ي��د �ل��دب��ي��ب��ة �ل�����ش��ل��ط��ة، وه����ّددت 

�لأ�شبوع �ملا�شي باإغالق مو�نئ �لنفط يف �ل�شرق.
وت�شعى �لدول �لأوروبية و�لوليات �ملتحدة �ىل زيادة 
نتيجة  �أزم���ة  لتجّنب  �ل��ع��امل  يف  و�لنفط  �ل��غ��از  �إن��ت��اج 

توقف �لإمد�د�ت �لرو�شية ب�شبب �حلرب و�لعقوبات.
وي��ق��ول �خل��ب��ري يف ���ش��وؤون ليبيا وول���ف���ر�م لت�����ش��ر يف 
معهد “�أ�س دبليو بي” �لأملاين لالأبحاث يف �لعالقات 
�شيخدم  �حل�����ش��ار  ه����ذ�  »م��ث��ل   )SWP( �ل���دول���ي���ة 
�لنفط  �أ�شعار  �شريفع  لأن��ه  رو�شيا  م�شالح  بالتاأكيد 

�أكر«.
وتقول �خلبرية �لقانونية و�لأ�شتاذة �جلامعية �إميان 
جالل “بالرغم من تر�جع رئي�س �حلكومة )با�شاغا( 
ذلك  �أن  �إل  طر�بل�س،  ل��دخ��ول  �لع�شكري  خ��ي��اره  ع��ن 
ل يعني عدم �إع��ادة �لكرة م�شتقباًل. يف حال ��شتمرت 
ير�شى  ل���ن  ق��ط��ع��ا   ،)...( �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �جل���م���ود  ح��ال��ة 
با�شتمر�ر �إبعاد �لدبيبة له عن مركز �لقر�ر �ل�شيا�شي 

يف �لعا�شمة«.
متتلك  �جل��دي��دة  �حلكومة  �أن  �ملنت�شر  خالد  وي��رى 
خيارين: �لقوة �لع�شكرية لإز�حة حكومة �لدبيبة، �أو 

�لتفاو�س و�حلو�ر �ل�شلمي.
وي�شيف “�خليار �لع�شكري ممكن نظرياً مع دعم من 
بع�س �ملجموعات �مل�شلحة �لقوية يف غرب ليبيا، لكن 
جنازة  مر��شم  على  �لقوة  ��شتخد�مه  �شيوّقع  و�قعيا 
حكومته، بدخولها يف �شر�ع م�شلح رمبا ي�شتمر �أ�شهر�ً 

بل �أعو�ماً«.
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 �حلرب باهظة �لثمن ومكلفة, 
ورو�شيا ب�شدد تعلم ذلك على ح�شابها

ل ميكن للكرملني �أن يخاطر برتكيز 
كل قو�ته على �لأر��شي �لأوكر�نية

قد تواجه �سعوبات يف ت�سديدها:

�إىل �أي مدى �شتتمكن رو�شيا من دفع فاتورة حربها...؟
•• الفجر -ماتيو كاربا�ض

ترجمة خرية ال�شيباين
اأو  اأف�سلّية  اأي     »يف احلرب، الأرقام وحدها ل تقدم 
الع�سكرية  القوة  “ل تتقدم بالعتماد على  اأ�سبقية. 
ح�سرًيا “... عند غزو اأوكرانيا، رمبا كان ينبغي على 

اجلــرال  ت�سو،  �سن  ن�سيحة  اتباع  بوتني  فالدميري 
الذي  امليالد،  قبل  ال�ساد�س  القرن  يف  ال�سهري  ال�سيني 
ال�سرتاتيجية  يف  ال�سهري  عمله  بف�سل  خالدا  ظل 

الع�سكرية “فن احلرب«.
24 فرباير، تاريخ بدء  اإنه منذ     جتدر الإ�سارة اىل 
الهجوم الرو�سي على جارتها الأوكرانية، تكبد جي�س 

فالدميري بوتني القوي خ�سائر مادية هائلة.
   بعد 19 يوًما من ال�سراع، فقدت قوات فالدميري بوتني 
لأوريك�س،  وفقـــًا  ع�سكرية،  مركبة   1308 من  اأكرث 
موثـــوق  ب�ســــكل  ي�ســــرد  م�ســـتقل  مراقـــب  وهــو 
الواردة  املعلومــات  الرو�ســــي بف�ســــل  خ�سائر اجلي�س 
تفقـــد  فرباير،   24 منـــذ  مفتوحـــة.      م�ســــادر  من 

رو�ســيا ما ل يقل عن 70 مركبة كل يوم.
عدد الدبابات اأكرث من اجلي�س الكندي باأكمله

دبابة،   217 هناك  الرو�سية،  اخل�سائر  بني  ومــن     
لنقل  مركبة  و116  م�سفحة،  قتالية  مركبة  و138 
 15 )بيانات  مروحية  و15  طــائــرة،  و13  الــقــوات، 

مار�س 2022(.

�شاروخ طويل �ملدى من نوع كالير �شعر �لوحدة حو�يل 1.5 مليون دولر

حطام مركبات رو�شية

��شلحة عالية �لكلفة

ذخرية رو�شيا تنفد ب�شكل جذري �أكر مما توقعت

فاتورة �قت�شادية مرتفعة

اإذا حافظت رو�سيا على اإيقاع اإر�سال ما يقرب من 50 �ساروًخا يومًيا، فقد تنفد ذخريتها ب�سرعة

منذ 24 فرباير، تفقد رو�سيا ما ل يقل عن 70 مركبة كل يوم، وبهذا املعدل �ستكون قد خ�سرت 2400 بنهاية مار�س

قد خ�شرت  �شتكون  �ملعدل،  وبهذ�   
�أن  ومب���ا  م��ار���س.  بنهاية   2400
�ملوثقة  ب��اخل�����ش��ائ��ر  ي��ت��ع��ل��ق  �لم����ر 
ف��ق��ط، و�ل��ت��ي ت��وج��د ل��ه��ا ���ش��ور �أو 
�لتجميع  فاإن هذ�  فيديو،  مقاطع 
هو بالتاأكيد �أقل من �لو�قع، يحذر 
يف  �ملقيم  �لباحث  ر�ب��ني،  �ألك�شي�س 
�لأبعاد  متعددة  �لنز�عات  مر�شد 
من  د�ن���دور�ن���د  ر�وؤول  ك��ر���ش��ي  يف 
ج���ام���ع���ة ك��ي��ب��ي��ك يف م���ون���ري���ال، 
�لدر��شات  م���ن  �ل��ع��دي��د  وم���وؤل���ف 

حول �ملو�شوع.
    هذه �ل� 217 دبابة �لتي دمرتها 
�أكر  ه��ي  ع��ن��ه��ا،  تخلت  �أو  رو���ش��ي��ا 
بكثري من 82 دبابة متتلكها كند� 
�جلي�س  دب��اب��ات  ع��دد  وتقريباً   ...
وفقاً  وح�������دة(،   266( �لأمل�������اين 
باور  فاير  غلوبال  موؤ�شر  لبيانات 

�ندك�س.
يف  جي�س  �أك���ر  ل��ث��اين  بالن�شبة     
ت��ب��دو ه���ذه �خل�شائر  ق��د  �ل���ع���امل، 
حمدودة، على وجه �خل�شو�س لأن 
�ألف   12 من  �أك��ر  متتلك  رو�شيا 
دبابة )و�أكر من 30 �ألف مركبة 
�ل�شيد  ويو�شح  �مل��ح��رر(.  م��درع��ة، 
ر�ب����ني �أن����ه ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء �أن��ه��ا لي�شت 
جميعها �شاحلة لال�شتخد�م، فان 
�لباردة  �حل���رب  �إىل  ي��ع��ود  بع�شها 

ول ميكن ن�شرها يف �مليد�ن.
   عالوة على ذلك، ل ميكن لرو�شيا 
�أن تخاطر بركيز كل قو�تها على 
�لأر��شي �لأوكر�نية، لأنها تخ�شى 
�آخر.  مكان  يف  مك�شوفة  تبقى  �ن 
ببع�شها  حتتفظ  �أن  يجب  لذلك 

يف �لحتياط.

فاتورة متفجرة
�مل�����دى  �ل����ن����ظ����ر ع�����ن     وب����غ���������س 
�حل���ق���ي���ق���ي لح���ت���ي���اط���ي���ات���ه���ا من 
ت���رى رو�شيا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة،  �مل���ع���د�ت 
تت�شخم  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��ف��ات��ورة  �أن 

ب�شكل و��شح.
�شر�ء  ���ش��ع��ر  ف���ك���رة،  ولإع����ط����اء     
طائرة مقاتلة من نوع �شوخوي – 
كندي.  دولر  مليون   46 هو   34
منها.  �أرب��ع��ة  رو���ش��ي��ا  وق��د خ�شرت 
دب���اب���ة من   43 ف��ق��دت  �ن  و���ش��ب��ق 
بنحو  �شعرها  يقدر  تي -80،  نوع 

ل نهاية �سريعة
 يف الأفق

دبلوما�شياً،  م��ع��زول��ة  رو���ش��ي��ا      
وتخ�شع  �ق���ت�������ش���ادي���اً،  وخم���ن���ق���ة 
لحتو�ء ع�شكري، و�شيتعني عليها 
�ل��ع��م��ل م���ن �ج����ل �ل ت���ت���ورط يف 

�مل�شتنقع �لأوكر�ين. 
ت�شاف  �ملادية  �خل�شائر  �أن  خا�شة 
ي�شعب  ب�������ش���ري���ة  خ�������ش���ائ���ر  �إىل 
تقديرها حيث تتفاوت �حل�شيلة: 
للتقرير  وفًقا  �شحية،   498 من 
�ل��ر���ش��م��ي �ل��وح��ي��د ل��رو���ش��ي��ا، �إىل 
وف��ًق��ا للجي�س  �لفا   12 م��ن  �أك��ر 

�لأوكر�ين.
   »ن���ت�������ش���اءل ع���م���ا ����ش���ي���ح���دث يف 
�لك�شي�س  يقول  �ملقبلة،  �لأ�شابيع 
من  �ل��وق��ت  �شيلعبون  ه��ل  ر�ب����ني، 
�ملدن  تطويق  على  �حلفاظ  خالل 
�لتي ل تز�ل تقاوم “ل �شيما كييف 
وق�شفها  وماريوبول”  وخاركيف 
ب�شكل مكثف حتى ت�شقط من تلقاء 
�شيحاولون  �لرو�س  �أن  �أم  نف�شها؟ 
ب������دًل م����ن ذل������ك، يف م���رح���ل���ة ما، 

دخول هذه �ملدن لأخذها؟«.
�ل���ب���اح���ث، ق���د مييل     وب��ح�����ش��ب 
لتفادي  �لن���ت���ظ���ار  �إىل  �ل����رو�����س 
�خل�شائر، حتى ل يكون �ل�شتيالء 
على هذه �ملدن مكلًفا بالن�شبة لهم 

رجاًل ومادًيا.
   »ل��ك��ن ه��ذ� �خل��ي��ار ق��د ي�شتغرق 
جناح  �إىل  رو���ش��ي��ا  و�شتحتاج  وق��ًت��ا 
لتظهر  ق���ري���ًب���ا  ك���ب���ري  ع�������ش���ك���ري 
لل�شعب �لرو�شي �أن جي�شها يتقدم، 
و�أن�����ه ق�����ادر ع��ل��ى ك�����ش��ب �حلرب” 

ي�شرح �لباحث.
توّقع  مي���ك���ن  �حل����ال����ت����ني،  ويف     
ل��ف��رة طويلة  ����ش��ت��م��ر�ر �حل����رب 
قادمة، حيث يبدو �أن �لو�شع على 

�لأر�س مغلق يف �لوقت �حلايل.
    وعلى �أمل �أن يتذكر فالدميري 
ب��وت��ني م��ف��اه��ي��م �أخ����رى م��ن �شن 
عندما  �لنار،  مثل  “�حلرب  ت�شو: 
للخطر  ت���ع���ّر����س  ف���اإن���ه���ا  ت���ط���ول، 
�أي�شا  �أو  �أثاروها”،  �لذين  �أولئك 
�لنت�شار  يف  ي��ك��م��ن  “�لأ�شا�شي 

ولي�س يف �لعمليات �ملطولة«.
يوجد  ل  �حل�����ايل،  �ل���وق���ت  ويف     

ن�شر رو�شي يف �أوكر�نيا.

�أن  ومي��ك��ن��ن��ا  دولر.  م��ل��ي��ون   3.8
�لهليكوبر  ط��ائ��ر�ت  ��ا  �أي�����شً نذكر 
مي- ن��وع  من  �خلم�س  �لهجومية 
24 و�لتي كلفة �لو�حدة منها 46 

مليون دولر.
خ�شرت  “�أوريك�س”،  ل���  ووف��ًق��ا     
دفاع  �أنظمة  ثمانية  ا  �أي�شً رو�شيا 
م�������ش���ادة ل���ل���ط���ائ���ر�ت م����ن ط����ر�ز 
تزيد  �لو�حدة  وتكلفة  توجنو�شكا، 
لأح����دث  دولر  م��ل��ي��ون   20 ع���ن 
�لأن����ظ����م����ة.    �إىل ه����ذه �لأرق�������ام، 
�إ�شافة ما يقرب من  ا  �أي�شً ميكننا 
�مل����دى من  900 ����ش���اروخ ط��وي��ل 
وفًقا  رو�شيا،  �أطلقتها  كالير  نوع 
لأحدث �لأرقام �ل�شادرة عن وز�رة 
�لوحدة  و�شعر  �لأمريكية.  �لدفاع 

حو�يل 1.5 مليون دولر.
     و�إذ� حافظت رو�شيا على �يقاع 
50 �شاروًخا  �إر�شال ما يقرب من 
بنفاد  ت���خ���اط���ر  ف���اإن���ه���ا  ي����وم����ًي����ا، 
�ل���ذخ���رية ب�����ش��رع��ة وت�����ش��ط��ر �إىل 
��شر�تيجياتها،  بع�س  م��ر�ج��ع��ة 
يف  �ل�شاربة  قّوتها  بع�س  وفقد�ن 
نف�س �لوقت.    »هناك �أ�شياء ميكن 
�أن يفعلها �لرو�س يف �لأيام �لأوىل 
لل�شر�ع، لكنهم لن يعودو� قادرين 
�إذ�  �ل��ط��ري��ق��ة  بنف�س  فعلها  ع��ل��ى 
��شتمر �لنز�ع”، يوؤكد �ل�شيد ر�بني 

مرة �أخرى.
�����ش����و�ري����خ  ن����ف����اد  و”مبجرد     
بهذه  ��شتبد�لها  مي��ك��ن  ل  ك����روز، 
تنفيذ  �ل��رو���س  �أر�د  �إذ�  �ل�شهولة. 
�شربات بعيدة �ملدى دون �ملخاطرة 
باإدخال طائر�ت �إىل �ملجال �جلوي 
�لأوكر�ين، ف�شيتعني عليهم �إر�شال 

لطلب جارتها.
   »من وجهة نظر ع�شكرية، هناك 
لتحرك  ل��ل��غ��اي��ة  ���ش��ئ��ي��ل��ة  ف��ر���ش��ة 
يوؤيدون  ه����وؤلء  لأن  �ل�����ش��ي��ن��ي��ني، 
ح������اًل ع���ق���الن���ي���ا م����ن �أج�������ل وق���ف 
حل  �إىل  ويدعون  �ملوقف،  ت�شعيد 
�شلمي. لذلك فاإن �إر�شال �مل�شاعدة 
خطابهم  مع  يتعار�س  �لع�شكرية 
».     ومن خالل �ل�شتجابة ب�شكل 
�إيجابي لرو�شيا، �شيلعب �ل�شينيون 
لل�شيد  وف��ًق��ا  للغاية،  خطرة  لعبة 
�أنف�شهم  �شي�شعون  لأن��ه��م  رو����س، 
يف موقف �لد�عم لطرف يف �لنز�ع 

بطريقة ملمو�شة.
   يف �مل��ق��اب��ل، مي��ك��ن ت��رج��م��ة دعم 
�لقت�شادي،  �مل�شتوى  على  بكني 
ح��ي��ث ت��دي��ن �ل�����ش��ني م��ن��ذ بد�ية 

�ل�شر�ع �لعقوبات �لغربية.
�ملفرو�شة  �لعقوبات  ت���وؤدي  »ق��د     
على �لغاز �لرو�شي �إىل �إعادة هيكلة 
�لإنتاج �لرو�شي جتاه �ل�شني و�آ�شيا 
ب�شكل عام، وهي ظاهرة بد�أت عام 
2014 مع �حلرب يف �شبه جزيرة 

يو�شح يان رو�س. �لقرم”، 
  �ن “فكرة �خلطاب �ل�شيني تقول، 
لن حتلو� �لنز�ع باإجر�ء�تكم، فنحن 
ل ننحاز �إىل �أي طرف، و�شن�شتمر 
�ملثري  رو�شيا”.  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
معرفة  هو  �مل�شتقبل  يف  لالهتمام 
هذ�  �إىل  ���ش��ُي��ن��ظ��ر  م����دى  �أي  �إىل 
�لقت�شادية  �مل��ب��ادلت  يف  �لتو�شع 
ب����ني رو����ش���ي���ا و�ل�������ش���ني ع���ل���ى �أن����ه 
للتخفيف  �ل�����ش��ني  م���ن  حم���اول���ة 
�لقت�شادية  �ل��ع��ق��وب��ات  �آث����ار  م��ن 

�لغربية... �شتكون م�شاألة تاأويل.

ك����ان����دي����ان، �لأ�����ش����ت����اذ �مل�������ش���اع���د يف 
مدر�شة �لدر��شات �لعليا �لتجارية 
رو�شيا  �ن جتر  مونريال، ميكن 
على �لنب�س يف �حتياطيات �لذهب 
�خل��ارج، ويقدر  لديها يف  �ملوجودة 
مليار   75 م��ن  ب��اأك��ر  خم��زون��ه��ا 

دولر.
   و”بو�شع �لبنك �ملركزي �لرو�شي 
�����ش���ت���خ���د�م ج�����زء ك���ب���ري م����ن هذه 
�لح���ت���ي���اط���ي���ات، ع���ل���ى �لأق��������ل يف 
�ل�شبب  ول���ه���ذ�  �ل��ق�����ش��ري.  �مل�����دى 
متويل  يف  م�شكلة  هناك  تكون  لن 

وعدم  فقد�نها  خطر  مع  طائر�ت 
لأنه  �ل�شربة،  تنفيذ  على  �لقدرة 

مت ��شقاطها«. 

ل توجد م�سكلة متويل
 على املدى الق�سري

    ولئن تبدو تكلفة �حلرب باهظة 
�شيكون  ف��ان��ه  ل��رو���ش��ي��ا،  بالن�شبة 
لأن  ت�شديدها،  �ل�شعوبة  غاية  يف 
�ل��ع��ق��وب��ات �ل��دول��ي��ة ت��ت��ه��اط��ل من 
�لهجوم  ب��دء  منذ  �جل��ه��ات  جميع 
�أوك���ر�ن���ي���ا.     ح�شب جياكومو  يف 

م�ساعدات ال�سني اخلجولة
على  �لل����ت����ف����اف  �أج��������ل  وم������ن     
�لعقوبات �لغربية، قد متيل رو�شيا 
وبح�شب  �ل�شني.  �إىل  �للجوء  �إىل 
نيويورك  �شحيفة  م��ن  معلومات 
ا  �أي�شً م���و����ش���ك���و  ط���ل���ب���ت  ت����امي����ز، 
من  وع�شكرية  �قت�شادية  م�شاعدة 
رو�س،  ي��ان  �إىل  بالن�شبة  ب��ك��ني.    
�جليو�شيا�شي  �مل���ر����ش���د  رئ���ي�������س 
و�لأ����ش���ت���اذ يف ق�����ش��م �جل��غ��ر�ف��ي��ا يف 
من  مونريال،  يف  كيبيك  جامعة 
�ل�شني  ت�شتجيب  �أن  �مل��رج��ح  غ��ري 

�لأ�شابيع  يف  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  �حل���رب 
�إذ�  �ملقابل،  يف  �ملقبلة.  �لأ�شهر  �أو 
�لت�شكيك  ميكن  �ل�����ش��ر�ع،  ��شتمر 
�حلرب”،  مت��وي��ل  على  �ل��ق��درة  يف 
�لقت�شاد  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س  ي��ح��ذر 
�لعقوبات  ورغ�����م  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي.    
�ملفرو�شة على رو�شيا �ليوم، �ملوؤكد 
“طاملا  ك���ان���دي���ان:  ل��ل�����ش��ي��د  وف���ًق���ا 
ت�شدير  ع��ل��ى  ق������ادرة  رو����ش���ي���ا  �أن 
�إىل  �ل���ه���ي���دروك���رب���ون���ات، خ��ا���ش��ة 
على  ق���ادرة  �شتكون  فاإنها  �أوروب����ا، 

متويل �حلرب«.
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عربي ودويل
على هام�س احلرب الأوكرانية

�أوجه �ل�شبه و�لختالف بني �شتالني وفالدميري بوتني...!
•• الفجر -جريار غرونربغ  - ترجمة خرية ال�شيباين

   فالدميري بوتني، الذي حتول اإىل القومية الرو�سية، 
يف  مذنب  �سوفياتي  لحتــاد  طويلة  فرتة  منذ  تنّكر 
عينيه لأنه اعتمد، اأوًل مع لينني، �سيا�سة القوميات 
اأوكرانيا.  ا�ستقالل  احلــايل،  الو�سع  اإىل  اأدت  التي 

ت�سكيل  اإعـــادة  ينوي  اأنــه  املراقبني  بع�س  ويعتقد 
هدفه،  هو  هذا  كان  واإذا  الرومانوف.  اإمرباطورية 

فانه ينوي حتقيقه كوريث لل�سمولية ال�ستالينية.
   اإن روؤية بوتني، ال�سابط ال�سابق يف الـ “كي جي بي” 
للعامل، ُبنيت داخل العامل ال�سوفياتي، وعا�س نهاية 
عام  اأكده  ما  وهو  للغاية،  �سيء  ب�سكل  الحتاد  ذاك 

2005، بعد �ست �سنوات من و�سوله اإىل ال�سلطة، اأنها 
كانت “اأكرب كارثة جيو�سيا�سية يف القرن الع�سرين”. 
يف نف�س العام، مت تاأ�سي�س حركة �سبابية بوتينية يف 
�ستحدد نغمة ما  اأبريل، وا�سمها، “نات�سي” “اأهلنا”، 
�سيتبع.    لأنه بعد فرتة من الرتدد يف وليته الأوىل، 
اأوكرانيا  2004 يف  اأن الثورة الربتقالية لعام  يبدو 

رو�سيا  تفّجر  اأخــرى  ثورة  حتدث  اأن  يخ�سى  جعلته 
اأقنع  اأنه  ويبدو  بالأم�س.  ال�سوفياتي  الحتاد  مثل 
اأنه، لعرقلة مثل هذا التطور، يجب  نف�سه بعد ذلك 
اأن يوؤ�س�س �سلطة �سخ�سية قوية، معتقًدا اأن �سقوط 
اأوًل،  ال�سلطة  ال�سوفياتي كان ب�سبب �سعف  الحتاد 

قبل هذا ال�سقوط وبعده. 

��شتعادة �لقوة �لرو�شية �لهدف �ل�شا�س�شتالني �لغائب �حلا�شر

�شيا�شة  ب���ع���د  ل������ه،  ف��ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لالمركزية �لتي �أطلقها بوري�س 
مركزة  �إع�������ادة  ي��ج��ب  ي��ل��ت�����ش��ني، 

�ل�شلطة وبقوة.
ظهرت  �ل���������ش����ن����و�ت،  ت���ل���ك  يف     
�لر�أ�شية”  “�ل�شلطة  مثل  �شيغ 
�لقانون”  و”دكتاتورية 
�ل�شيادية”  و”�لدميقر�طية 
يف  �ملد�رة”  و”�لر�أ�شمالية 
�ل�����ع�����ب�����ار�ت �ل���ر����ش���م���ي���ة. ث�����م مت 
ت��ع��زي��ز �ل�����ش��ل��ط��ة �مل���رك���زي���ة �شد 
�ملناطق  وح���ك���ام  �لأول��ي��غ��ار���ش��ي��ة 

و��شعاف �ملعار�شة. 
وبعد �لتناوب �ل�شكلي يف 2008، 
�ت�شمت عودة بوتني �إىل �لرئا�شة 
يف  ت�شببت  ب��ن��ز�ع��ات   2012 يف 
حتول �شارم جديد... مل يتوقف 
�أ�شبح  ح��ت��ى  �شلطته  ت��ع��زي��ز  ع��ن 

�شلطويا حقيقًيا.

اإعادة كتابة التاريخ
�لأول من  �لعقد     من منت�شف 
�ل��ق��رن �حل���ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن، قام 
�لعتبار  ب���اإع���ادة  و�ح����د  وق���ت  يف 
نظره  يف  من���وذج  وه���و  ل�شتالني، 
م�شروع  �حل���ق���ي���ق���ي؛  ل���ل���ق���ائ���د 
ب�����ش��ك��ل و�������ش�����ح. عام  حت���ري���ف���ي 
�ملدر�شية  �لكتب  �أع��ادت   ،2008
�لإد�رة  بها  �أمرت  �لتي  �جلديدة، 
ل�شّيد  �لع����ت����ب����ار  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة، 
وتتطرق  �ل�������ش���اب���ق.  �ل���ك���رم���ل���ني 
�ل��ن�����ش��و���س ب�����ش��ك��ل خ���ا����س �إىل 
م�����ش��األ��ة �ل��ت��ط��ه��ري، م��وؤك��دي��ن �أن 
هناك �لعديد من �جلناة من بني 
�ل��ذي��ن مت��ت حماكمتهم،  �أول��ئ��ك 
من  م���ّك���ن  �ل��ت��ط��ه��ري  ذل����ك  و�أن 
ك�شب �حلرب من خالل �لتخل�س 

من �لطابور �خلام�س.
   بلغت �إعادة كتابة �لتاريخ �أوجها 
 2020 دي�شمر  يف  ق��ام  عندما 
�حلكومية  غ���ري  �مل��ن��ظ��م��ة  ب��ح��ل 
م��ي��م��وري��ال، �ل��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت عام 
�نتهاكات  �أر�شفة  بهدف   1989
وعلى  �ل�������ش���ت���ال���ي���ن���ي���ة،  �ل�����ف�����رة 
حق���وق  �نتهاك����ات  �أو�ش����ع،  نطاق 

�لإن�شان.
ب�����ش��دة حماكمات  ت��ث��ري  وب�����روح   
�ل���ث���الث���ي���ن���ات، ي���ع���ت���ق���د �مل���دع���ي 
�لق�شية،  مع  تعامل  �ل��ذي  �لعام 
عمليات  ����ش��ت��ح�����ش��ار  جم����رد  �أن 

�لتطهري هو ترير للنازية.
   ج���رى �ل��ت��ن��اوب �ل�����ش��ك��ل��ي لعام 
ك����ام����ل  �ح�������������ر�م  يف   2008
�مل�شا�س  ودون  ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات 

بالد�شتور.
 ،2020 م���ار����س   10 يف  ل��ك��ن   
�شوت جمل�س �لدوما على تعديل 
م�شودة �ملر�جعة �لد�شتورية �لتي 
لفالدميري  ت�شمح  �أن  �شاأنها  من 
لفرتني  ب����ال����ر�����ش����ح  ب�����وت�����ني 
ج��دي��دت��ني م��ت��ت��ال��ي��ت��ني ب��ع��د عام 
�لطريق  مي���ه���د  مم����ا   ،2024
�لرو�شي  �لرئي�س  بقاء  لحتمال 
يف �ل�شلطة حتى عام 2036. ويف 
دي�شمر، �شدر قانون مينح   22
ق��ان��ون��ي��ة م���دى �حلياة  ح�����ش��ان��ة 
و�أقاربهم.  �ل�شابقني  ل��ل��روؤ���ش��اء 
على  �جلديد  �لن�س  ه��ذ�  وين�س 
�ل�شابق  �ل���رو����ش���ي  �ل��رئ��ي�����س  �أن 
�أو  جنائياً  مقا�شاته  ميكن  “ل 
ل  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����الوة  �إد�رياً”. 
�أو  عليه  �لقب�س  لل�شرطة  يجوز 

مفو�شني  ق���ب���ل  م����ن  ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 
���ش��ي��ا���ش��ي��ني(، ت�����ش��ه��د ت��ك��ي��ي��ف��ا مع 
�لوقت �حلا�شر، لأنه �إذ� مت �عتبار 
�لغرب يف حالة حرب �شد رو�شيا، 
�ملقابل  يف  �لأخ��������رية  ه�����ذه  ف������اإن 
فقط،  نف�شها”  ع����ن  “تد�فع 
وغزوها لأوكر�نيا جمرد “عملية 
خا�شة” ولي�شت حرًبا، وهي نوع 
من عمليات �إنفاذ �لقانون. ومثل 
على  نف�شه  بوتني  يقدم  �شتالني، 
�لقادر  �ل��وح��ي��د  �ل�����ش��خ�����س  �أن�����ه 
�لرو�شي من  �ل�شعب  على حماية 

�لعدو�ن �خلارجي.

ال�ستالينية والهتلرية
   ومع ذلك، هناك عن�شر حا�شم 
مي��ي��ز رو���ش��ي��ا ب��وت��ني ع��ن رو�شيا 
�شتالني،  ���ش��ن  ل��ق��د  �ل�شتالينية. 
�ل��ذي كان �أك��ر ده��اًء وح��ذًر� من 
بوتني، حرًبا هجومية فقط عام 
�ل�شغرية،  فنلند�  �شد   1939
وه����ي ح����رب �ن��ت��ه��ت ب���ف���وزه رغم 
و�لعديدة  �ل�����ش��دي��دة  �ل��ن��ك�����ش��ات 
)خ������الل ح�����رب �ل�������ش���ت���اء �خ����رع 
�ملولوتوف  زج��اج��ة  �لفنلنديون 
�لأوكر�نيون  ي�شتخدمها  �ل��ت��ي 
�ل����دب����اب����ات(، و�شد  �ل���ي���وم ���ش��د 
يخ�شى  ي��ك��ن  ح����رب مل  ب���ول���ن���د�، 
يهاجم  ك��ان  هتلر  لأن  خ�شارتها 
هذ� �لبلد من جانبه. يف �ملقابل، 
�أملانيا  ك��ان��ت ح��رًب��ا دف��اع��ي��ة ���ش��د 
منت�شًر�.  ���ش��ن��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل���ن���ازي���ة 
�لأقل  ب��وت��ني،  �أن  �ل��و����ش��ح  وم��ن 
�لنف�س،  ث��ق��ة يف  و�لأك�����ر  ح����ذًر� 
ق���د ����ش��ت��خ��ف ب���ت���و�زن �ل���ق���وى يف 

�أوكر�نيا.
   يف �ل��و�ق��ع، �مل��ق��ارن��ة م��ع هجوم 
ه��ت��ل��ر ع��ل��ى رو���ش��ي��ا ه���ي �لق����رب 
ب��وت��ني �خلاطئ  ه��ج��وم  مل��ق��ارن��ة 

�لفا�شل. 
يجب �أن نتذكر �أن �آخر مرة عانت 
فيها كييف ومدن �أوكر�نية �أخرى 
�لع�شكرية  �ل��وح�����ش��ي��ة  ه���ذه  م���ن 
كانت يف �ل�شاعات �لأوىل من يوم 

22 يونيو 1941.
����ش���ن هتلر  ع���ن���دم���ا  ه������ذ�  ك������ان   
ع��م��ل��ي��ة ب��رب��رو���ش��ا ���ش��د �لحت����اد 

�ل�شوفياتي.
 وق��ب��ل ي��وم��ني م���ن غ����زو بوتني 
�فتتاحية  ظ���ه���رت  لأوك����ر�ن����ي����ا، 
ع��ل��ى ق��ن��اة ري���ا ن��وف��و���ش��ت��ي تعلن 
�لبالد،  غ����زو  ع���ن  �لأو�ن  ق��ب��ل 
“�لعملية  �مل���وؤل���ف  و���ش��ف  ح��ي��ث 
للم�شاألة  “حل  باأنها  �خلا�شة” 

�لأوكر�نية...«.
   �إذ� مل يخ�شر �شتالني حرًبا، فقد 
خ�شر خلفاوؤه حرًبا يف �أفغان�شتان. 
هزمية لعبت دوًر� مهًما يف �نهيار 

�لحتاد �ل�شوفياتي. 
�أوكر�نيا،  يف  ب��وت��ني  ه��زمي��ة  و�إن 
�لطويل،  �مل����دى  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��م��ل��ة 
�شتت�شّبب بالتاأكيد، ولكن بعد �أي 
نهاية  يف  ودم���ار،  �إن�شانية  ك��ارث��ة 
ب��وت��ني ورو���ش��ي��ا �ل��ب��وت��ي��ن��ي��ة، �نه 
�ل�شوفيتي  لالحتاد  �لثاين  �مل��وت 

نوعا ما.

*مدير البحوث املمّيز 
يف مركز الدرا�سات 

الأوروبية يف �ساين�س بو.

��شتجو�به �أو تفتي�شه.

مملكة الدعاية
�لرّبان  ب���وت���ني،  ب����د�أ  م��ن��ذئ��ذ،     
�ل�شفينة،  م����نت  ع���ل���ى  �ل���وح���ي���د 
كان  كم��ا  م�شاعديه  معاملة  يف 
م�شاعديه،  ي���ع���ام���ل  ����ش���ت���ال���ني 
ه��ذ�  �غ��ت��ي��ال��ه��������������م،  ب��ا���ش�����������������ت��ث��ن��اء 

�شحيح.
مر�قبة  يكفي  بذلك  ولالقتناع   
�خلارجية،  �مل����خ����اب����ر�ت  رئ���ي�������س 
خ����الل �ج���ت���م���اع جم��ل�����س �لأم����ن 
�مل�شاألة  ح��ول  ف��ر�ي��ر  يف  �ملنعقد 
ويتلعثم  ي��رجت��ف  �لأوك����ر�ن����ي����ة، 
و�قفا �أمامه، وهو مطالب باإبد�ء 
�إع��الن ��شتقالل  ر�أي��ه بو�شوح يف 
�شرق  يف  �ملعلنتني  �جلمهوريتني 

�لبالد.
   �ع���ت���ر ب��ع�����س �مل��خ��ت�����ش��ني �أن 
نرج�شي.  م���ن���ح���رف  ����ش���ت���ال���ني 
وب��وت��ني، رمب��ا ي��ع��اين م��ن جنون 
برجه  يف  م������ع������زوًل  �ل���ع���ظ���م���ة، 
باآر�ء  �لعاجي، ولي�س مهتًما جًد� 
معاونيه ولكنه يطالبهم بالطاعة 

و�لولء �ملطلقني.
�لعام،  �لف�شاء  �إىل  ه��ذ�  ينتقل   
وكما ك��ان �لم��ر يف عهد �شتالني 
ف����اإن رو�شيا  ث���م خ���ل���ف���اوؤه،  وم����ن 
ب����وت����ني ه�����ي مم���ل���ك���ة �ل����دع����اي����ة 
و�لت�شليل �لعالمي، و�لتي �أ�شار 
عمله  يف  �شيجيال  �أن��ط��و�ن  �إليها 
�ملن�شور عام 1938، ع�شر �شنو�ت 

يف �أر�س �لأكاذيب �ملربكة.
   فن �لكذب هذ� هو طبيعة ثانية 
حيث  �ل�شمولية  �لأن��ظ��م��ة  ل��ه��ذه 
�شخ�س  �أي  �أن  �ل�����ش��ل��ط��ة  ت��ع��ت��ر 
ينحرف عن �خلطاب �لر�شمي هو 
بال  و�شخ�شية  قتله،  يجب  ع��دو 
بالإهانة  معاملتها  يجب  قيمة 

و�لزدر�ء. 
�ل���ذي و���ش��ف فيه  ن��ذّك��ر بالزمن 

�لقومي  �لفكر  �أ�شكال  م��ن  �شكل 
“رو�شيا  من�������وذج  ع����ن  �ل���ب���ع���ي���د 
�إن��ه��ا �شيا�شة عنيفة  �ل��ك��رى«.    
متطرفة تلك �لتي نفذها بوتني 
يف �ل�شي�شان، مع تدمري غروزين، 
ث��م يف ���ش��وري��ا، و�ل��ت��ي ي��ب��دو �أنها 
�ل��ي��وم يف  ت�شري يف نف�س �لجت���اه 

�أوكر�نيا.
 دخ���ول �ل��دب��اب��ات �ل��رو���ش��ي��ة �إىل 
�إىل دخولها  �لكرى ي�شري  �مل��دن 
 ،1956 ع��ام  بود�ب�شت  يف  �أم�����س 
قانون   :1968 ع����ام  ب����ر�غ  ويف 

�لقوة و�شيا�شة �لرهيب.
فعدو  ���ش��ت��ال��ني،  غ������ر�ر  وع��ل��ى     
ب���وت���ني ه���و �ل���غ���رب، �ل���ت���ي يجب 
�ملحتمل  تو�ش�����عه  م��ن  �حل��م��اي��ة 
��شد�ل  جاء  هنا  ومن  و�خلطري. 
�جلديد  �حلديدي”  “�ل�شتار 
�لإمر�طورية  �شكان  عزل  �ل��ذي 
�جلناح  ه���و  �ل���ن���ات���و  �ل���رو����ش���ي���ة. 
ويعتر  �ل��ع��دو،  ل��ه��ذ�  �لع�شكري 
�مل�������ش���وؤول �ل���وح���ي���د ع���ن �ل�����ردود 
�لتي  �لبحتة”  “�لدفاعية 
بعد  �ل��رو���ش��ي��ة.  �ل��دول��ة  تتبناها 
عاد  �ل�����ردد،  م��ن  قليلة  ���ش��ن��و�ت 
�ل�شتالينية  �ل���روؤي���ة  �إىل  ب��وت��ني 

للحرب �لباردة.
   يف هذ� �لعامل هناك مع�شكرين 
غ����ري قابل  ب�����ش��ك��ل  م��ت��ع��ار���ش��ني 
�لكوكب.  ه����ذ�  ع��ل��ى  ل���الخ���ت���ز�ل 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا هما 

�لقوتان �ملهيمنتان.
�لغربي،  �ل���ع���دو  م���و�ج���ه���ة  ويف   
�لرتباط  �إع�����ادة  ب��وت��ني  ي��ح��اول 
زمن  يف  �لوطنية”  “�لتعبئة  ب��� 
�شتالني. وب�شبب �لف�شل يف متكني 
�لتحديث  م��ن  �ل��رو���ش��ي  �ل�شعب 
�لق��ت�����ش��ادي �مل���وع���ود، ف����اإن هذه 
فعاليتها     �أث��ب��ت��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ب��ئ��ة، 
“�حلرب  زم���ن  يف  خ��ا���س  ب�شكل 
مت  )�ل���ت���ي  �لكرى”  �ل��وط��ن��ي��ة 

با�شتخد�م  د�خ���ل���ًي���ا  م�����ش��ح��وب��ة 
�إجر�ء�ت �شمولية لل�شيطرة على 

�ل�شكان �لرو�س.
�أمور  �أول��ي��اء      وب��ال��ت��ايل، تلقى 
�ل��ط��الب حت��ذي��ر�ت م��ن �ملد�ر�س 
��شتخد�م  مر�قبة  �إىل  تر�شدهم 
�لجتماعية.  لل�شبكات  �أطفالهم 
�لطالب  ي��ح�����ش��ر  �مل����د�ر�����س،  ويف 
لغر�س  م�شممة  خا�شة  جل�شات 
و�أ�شبحت  فيهم.  �لر�شمي  �خلط 
�ل���رق���اب���ة ع��ل��ى �لإن����رن����ت �أك���ر 
�ك��ت��م��ال، وي��ت��ع��ل��ق �لأم����ر بف�شل 
�خلارجي.  �ل���ع���امل  ع���ن  �ل���رو����س 
�لكابو�س  ع�����ودة  ن�����ش��ه��د  وه���ك���ذ� 
ل  �ل����ظ����ه����ور.  �إىل  �ل�����ش��ت��ال��ي��ن��ي 
�ل�شمولية  كلمة  �إط����الق  ينبغي 

�ملوؤمتر  يف  فادي�شيف،  �ألك�شندر 
�ل����ع����امل����ي ل��ل��م��ث��ق��ف��ني م����ن �أج����ل 
بول  ج��ان   ،1948 ع��ام  �ل�شالم، 
باأنه  �حلفل،  عن  �ملتغيب  �شارتر، 
باآلة  و”�شبع  بقلم”  �آوى  “�بن 

كاتبة«.
“�أعد�ء  ي���ع���ام���ل  ل  �ل�����ي�����وم،     
كان  مما  �أف�شل  ب�شكل  �لد�خل” 
عليه �لمر بالأم�س، حتى لو مل 
ت��ظ��ه��ر حم��اك��م��ات م��و���ش��ك��و مرة 
�ل�شحفيني،  �غ���ت���ي���ال  �أخ�������رى: 
�أليك�شي  �ملعار�شني مثل  وت�شميم 
بعقوبة  ع��ل��ي��ه  �مل��ح��ك��وم  ن��اف��ال��ن��ي 
�لآلف  و�عتقال  �شديدة،  �شجنّية 
من �ملتظاهرين �شد �حل��رب. �ن 
�أوكر�نيا  يف  �خلا�شة”  “�لعملية 

قيمة للحياة �لب�شرية. 
كتاب  ق������ر�ءة  ن��ع��ي��د  �أن  ي��ج��ب     
�حل�شاد  ك��ون��ك��وي�����ش��ت،  روب������رت 
معاناة  و���ش��ف  �ل����ذي  �ل����دم����وي، 
حقبة  يف  �لأوك�����������ر�ين  �ل�������ش���ع���ب 
�لق�شري  �ل���ت���ج���م���ي���ع  ����ش���ي���ا����ش���ة 
لالأر��شي من قبل �شتالني خالل 
مما   ،1933-1932 ����ش���ت���اء 
وخم�شة  �ملجاعة  �نت�شار  �إىل  �أدى 

ماليني قتيل. 
�ل���ق���م���ع  ع����م����ل����ي����ات  ت���ن���ف���ي���ذ  مت 
و�ل��ت��ط��ه��ري هناك  و�ل���ش��ط��ه��اد 
ع��ل��ى ن��ط��اق �أو���ش��ع م��ن �أي مكان 

�آخر. 
�شتالني،  �إن  �لإ���ش��ارة �ىل  وجت��در 
�أي  يكره  كان  لحًقا،  بوتني  مثل 

هنا  �شرورية  ولكنها  با�شتعجال، 
لو�شف تطور �ملجتمع �لرو�شي.

العدو اخلارجي
�لعدو �خلارجي     يجب معاملة 
م��ث��ل �ل��ع��دو �ل��د�خ��ل��ي. ه��ن��ا مرة 
ت���ذك���ر بزمن  �مل�����ف�����رد�ت  �أخ�������رى 
ف����اإن �حلكومة  ���ش��ت��ال��ني. وه��ك��ذ� 
هي  لبوتني  بالن�شبة  �لأوكر�نية 
�لنازيني  م���ن  جم��م��وع��ة  ف��ق��ط 
يجب  �لذين  �مل��خ��در�ت  ومدمني 

ت�شفيتهم.
��شت�شالم  ه����و  �مل���ط���ل���وب  و�ن   
بالن�شبة  �مل�شروط.  �وكر�نيا غري 
حلق  وج��ود  ل  �لرجلني،  لهذين 
�ل�����ش��ع��وب يف ت��ق��ري��ر �مل�����ش��ري، ول 

اإعادة العتبار ل�ستالني، واإعادة كتابة تاريخه كنموذج للقائد احلقيقي

�عادة كتابة �لتاريخ

�لقي�شر �جلديد

بوتني يف جلد �شتالني

اإن هزمية رو�سيا يف اأوكرانيا، حمتملة على املدى الطويل، �ستوؤدي بال �سك اإىل الوفاة الثانية لالحتاد 

عاد بوتني �إىل �لروؤية �ل�شتالينية للحرب �لباردة 
ففي هذ� �لعامل هناك مع�شكرين متعار�شني

ت�سكلت روؤية بوتني للعامل داخل العامل 
ال�سوفياتي، وعا�س نهاية ذاك الحتاد ب�سكل �سيء 

كان �شتالني يكره �أي �شكل من �أ�شكال �لفكر 
�لقومي �لبعيد عن منوذج »رو�شيا �لكربى«
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�ملالية تعلن بدء �ملر�جعة �ل�شاملة لهياكل ر�شوم �خلدمات يف كافة �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية

•• الفجرية - وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �أهمية �ل�شتد�مة 
�إىل  �لعاملية، م�شرًي�  وتوجهاتها  �لإم��ار�ت  روؤي��ة  �لبيئي ك�شرورة تخدم  �ملجال  يف 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
حاكم �لفجرية بال�شتثمار �لأمثل للمو�رد �لطبيعية مبا ي�شمن �لرتقاء بالعمل 
�لفجرية، يف  �شمو ويل عهد  ��شتقبال  ذل��ك خ��الل  ت��ط��وره.  ج��اء  وي��دع��م  �لبيئي 
مكتبه بالديو�ن �لأمريي، وفد �ملنظمة �لعاملية للنمو �لأخ�شر، برئا�شة �أليخاندر� 
بيفيانا رئي�س جمل�س �إد�رة �ملنظمة. وجرى خالل �للقاء ��شتعر��س فر�س �لتعاون 
�مل�شرك و�مل�شاريع �لقادمة بني هيئة �لفجرية للبيئة و�ملنظمة، مبا يخدم حماور 

�لعمل وخططه �مل�شتقبلية يف جمال �لبيئة و�ل�شتد�مة.
�لعاملية،  �لبيئية  �ل�شتد�مة  معايري  �أرق��ى  تنتهج  �لفجرية  �إم��ارة  �أن  �شموه  و�أك��د 
�ل��دول��ة يف ه��ذ� �لقطاع  ت��دع��م ج��ه��ود  �ل��ت��ي  �مل��م��ار���ش��ات و�مل���ب���ادر�ت  �أف�شل  وتتبنى 
متطلبات  على  �ملحافظة  يف  �لعاملية  �جلهود  مع  متكامل  ب�شكل  وتعمل  �حليوي، 
�لبيئة. بدورهم، تقدم وفد �ملنظمة بال�شكر و�لتقدير �إىل �شمو ويل عهد �لفجرية 
على �ل�شتقبال، و�هتمام �شموه بدعم �مل�شاريع �لبيئية يف �إمارة �لفجرية مبا يخدم 
�ل�شر�تيجيات �لعاملية يف �ملجال �لبيئي. ح�شر �للقاء �شعادة �شامل �لزحمي مدير 

مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية و�شعادة �أ�شيلة �ملعال مدير هيئة �لفجرية للبيئة.

حممد �ل�شرقي ي�شتقبل وفد �ملنظمة �لعاملية 
للنمو �لأخ�شر ويوؤكد دعم �لفجرية للم�شاريع �لبيئية �لعاملية

�شتقوم  �أنها  �ل���وز�رة  �أف��ادت  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على  �ملر�جعة  خمرجات  �ت�شاق  ول�شمان 
بدورها بالتن�شيق مع حكومات �لإمار�ت �ملحلية لتعزيز �لأهد�ف �ملرجوة من �لدر��شة 

على �مل�شتوى �لوطني ودعم تناف�شية بيئة �لأعمال يف �لدولة.
�لوز�ر�ت  قبل  من  �ملقدمة  �خل��دم��ات  ر�شوم  هياكل  مر�جعة  �إىل  �لدر��شة  تهدف  كما 
و�جلهات �لحتادية و�ملرتبطة بالأن�شطة �لتجارية و�لتنظيمية وغريها، وذلك يف ظل 
تخفيف  وبهدف  �لأع��م��ال  على  �لأرب���اح  �شريبة  با�شتحد�ث  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  قيام 
�لأعباء �ملالية على جمتمع �لأعمال يف �لدولة، حيث ت�شعى �لوز�رة �إىل تخفي�س ر�شوم 
�خلدمات �حلكومية �لحتادية ب�شكل تدريجي، مبا يحفز بيئة �لأعمال ويعزز �لقت�شاد 

�ملحلي.

•• دبي- وام:

كافة  يف  �خلدمات  ر�شوم  هياكل  در��شة  م�شروع  يف  ��شتمر�رها  عن  �ملالية  وز�رة  �أعلنت 
�لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية، بهدف �مل�شاهمة يف حتفيز بيئة �لأعمال وتعزيز �لقت�شاد 

ودعم مكانة �لدولة كمقر جاذب لال�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة.
وتهدف �خلطوة لتحقيق �لتو�زن و�لن�شجام بني �ل�شيا�شات �ملالية على م�شتوى �لدولة، 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، وجعلها  وتر�شيخ �ل�شتد�مة �ملالية للحكومة �لحتادية وفق 
�إقليمياً  ومقر�ً  و�ل��دويل،  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  �لأعمال  منو  دعم  يف  حموريا  لعبا 

للعديد من روؤو�س �لأمو�ل و�ل�شركات �لأجنبية.

عمومية »تربيد« تقر توزيع �أرباح ��شتثنائية وتتطلع ملزيد من �لنمو خالل 2022 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�شادق م�شاهمو �ل�شركة �لوطنية للتريد �ملركزي )�س.م.ع.( “تريد” على قر�ر توزيع �أرباح نقدية للم�شاهمني 
عن �لعام �ملايل �ملنتهي يف تاريخ 31 دي�شمر 2021، بقيمة 6 فل�س لل�شهم �لو�حد، بالإ�شافة �إىل �إ�شد�ر �أ�شهم 
منحة بو�قع �شهم و�حد لكل 40 �شهًما مملوًكا مبا يعادل 12 فل�ًشا لل�شهم. وتعتر هذه �لتوزيعات �لأعلى على 
�لالزم  �مل��ال  بر�أ�س  وذل��ك مع �لحتفاظ  �ل�شركة  �أعمال  يعك�س حجم منو  �ملا�شي، ما  �لعام  وبزيادة عن  �لط��الق 
لتنمية ��شتثمار�تها. وقد متت �مل�شادقة على قر�ر توزيع �لأرباح يف �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شنوي �ملنعقد يف 
تاريخ 21 مار�س 2022، و�لذي تر�أ�شه خالد عبد �هلل �لقبي�شي، رئي�س جمل�س �لإد�رة بح�شور عدد من �أع�شاء 
�ملجل�س، و�مل�شاهمني، �إىل جانب فريق �لإد�رة �لتنفيذية لل�شركة. وتعليًقا على �لنجاح �لذي حققته �ل�شركة يف �لعام 
“حققت  �شركة تريد �إجناز�ت متميزة  �إد�رة �شركة تريد:  2021، قال خالد عبد�هلل �لقبي�شي، رئي�س جمل�س 
�مل�شتد�م للمدى  �لنمو  �لأد�ء على خمتلف حماور تطوير خطط  2021؛ حيث �شهدنا تفوًقا يف  �لعام  للغاية يف 

�لبعيد.

% اأرباح نقدية على امل�ساهمني عمومية العني الأهلية للتاأمني تقر توزيع 30 

�لظاهري: 83.2 مليون درهم �شايف �أرباح �ل�شركة يف �لعام 2021

دعم روؤية حتّول الإمارة اإىل جمتمع رقمي كامل

د�ئرة �لقت�شاد و�ل�شياحة و»دو« تفتتحان مركز �لأعمال �لذكي لتوفري خدمات ذ�ت قيمة م�شافة لقطاع �لأعمال بالإمارة
بهدف دعم م�سرية النتقال اإىل احلياد الكربوين

�ل�شركات �لإ�شكتلندية �لر�ئدة ت�شتعر�س �بتكار�تها خالل �إك�شبو 2020 دبي

رئي�س �ملجل�س �لأطل�شي ل� »و�م« : مكانة �إمار�تية مميزة يف م�شهد �لطاقة �لعاملي

•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت �إ���ش��ك��ت��ل��ن��د� ع��ن م�����ش��ارك��ة �أك���ر م��ن 20 �شركة 
�لنظيفة  �لطاقة  جم���الت  يف  عاملياً  ر�ئ���دة  �إ�شكتلندية 
و�لأمن �لغذ�ئي و�لر�شد �لبيئي �شمن فعاليات �ل�شباق 
�لأ�شبوع  ُتقام هذ�  و�لتي  �لكربوين،  �حلياد  �إىل حتقيق 
يف 23 و25 م��ار���س ���ش��م��ن ج��ن��اح �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة يف 
�إك�شبو 2020 دبي.  وت�شهد �لفعالية م�شاركة وفد من 
�لهيدروجني  قطاعات  يف  �لإ�شكتلندية  �ل�شركات  �أب��رز 
و�لتكنولوجيا �لزر�عية و�ت�شالت �لأقمار �ل�شطناعية، 

ب��رئ��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��د �إي���ف���ان م��اك��ي، وزير 
�لأعمال و�لتجارة و�ل�شياحة وتطوير 
�لإ�شكتلندية،  �حلكومة  يف  �مل�شاريع 
فعالية  خ����الل  ك��ل��م��ة  ي��ل��ق��ي  و�ل������ذي 
�ل���ه���ي���دروج���ني ي�����وم �لأرب������ع������اء 23 

مار�س.
ويناق�س رو�د �لقطاع خالل �لفعالية 
�إىل  �لهادفة  �ل���دويل  �لتعاون  فر�س 
م��ع��اجل��ة �أزم�����ة �مل���ن���اخ، �ن��ط��الق��اً من 
ح��ل��ول �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ن��اخ��ي��ة، مثل 
تقنيات �لأقمار �ل�شطناعية و�ملز�رع 
�لعمودية، ملجابهة م�شكالت �لنفايات 
ونق�س �لأغذية �لعاملية، وو�شوًل �إىل 

�لبتكار�ت غري �مل�شبوقة يف قطاع �لهيدروجني و�لقادرة 
على �إحد�ث تغيري جذري يف �لتوجه �لعاملي نحو �لطاقة 
�خل�������ش���ر�ء. ك��م��ا ت�����ش��ت��ع��ر���س �ل��ف��ع��ال��ي��ة جم��م��وع��ة من 
�لتقنيات �ملتطورة من �بتكار �أهم �ل�شركات �لإ�شكتلندية 
�لر�ئدة، مبا فيها �ل�شركة �مل�شغلة لأكر حمطة لإعادة 
و�أول م�شروع  �لعامل  �لهيدروجيني يف  بالوقود  �لتزويد 
خا�س بالفولذ �لأخ�شر يف �لعامل، بالإ�شافة �إىل �شركة 
جمال  يف  �مل��رم��وق��ة  �جل��و�ئ��ز  م��ن  �لعديد  على  حا�شلة 
�لتكنولوجية �لزر�عية، و�أخرى ر�ئدة يف جمال �ت�شالت 

�لأقمار �ل�شطناعية. 
�أو  مبا�شرة  ب�شيغة  �مل�شاركة  �ل�شركات  قائمة  وت�شمل 
�حلياد  حتقيق  �إىل  �ل�شباق  فعالية  يف  �لإن��رن��ت  ع��ر 

•• اأبوظبي -وام: 

�لتنفيذي  �لرئي�س  و  �لرئي�س  كيمب  ف��ري��دري��ك  �أك���د 
�لأمريكية  �لبحثية  �ملوؤ�ش�شة   - �لأط��ل�����ش��ي  للمجل�س 
�أن  ��شتطاعت  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  و����ش��ن��ط��ن،  وم��ق��ره��ا 
تكت�شب مكانة مرموقة عاملياً يف م�شهد �لطاقة �لدويل، 
من خالل �شيا�شتها �لقت�شادية �لتي ترتكز على �إحد�ث 
�لتو�زن بني �ملعايري �لبيئية �خلا�شة مبو�جهة �لتغري 

�ملناخي و�ل�شتفادة من م�شادر �لطاقة �ملتنوعة.
�أنباء  لوكالة  وقال فريدريك كيمب يف ت�شريح خا�س 
حا�شمة  حلظة  حالياً  �لعامل  ي�شهد   ، )و�م(  �لإم���ار�ت 
�ل�شيا�شية من جهة،  �لتطور�ت  لوجود  نظر�ً  تاريخياً، 
و�ل�شباق �لعاملي للو�شول �إىل �حلياد �ملناخي من جهة 
علينا  يتعني  �لتي  �لعاملية  �لقر�ر�ت  تعد  �أخ��رى، حيث 
�لأكر  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ن  �ل��ط��اق��ة،  ب�شاأن  حالياً  �ت��خ��اذه��ا 

�أهمية وح�شماً يف حتديد م�شتقبل �لطاقة.
و�أ�شاف �أن �لقدرة على �جلمع بني مفهوم �لأمن طويل 
�لأمد للعامل، بالتز�من مع حتقيق �أمن �لطاقة ق�شري 
�ملدى، يعد حتدياً يو�جه �لدول، حيث متكنت �لإمار�ت 
من �لو�شول �إىل موقع مميز عاملياً فيهما، من خالل 
منخف�س  �لإن��ت��اج  على  ترتكز  �لتي  �لطاقة  �شيا�شات 

�لكربوين كاًل من:  •هاودن - تتوىل �ل�شركة �إد�رة عدد 
من م�شاريع �لهيدروجني �لكرى وغري �مل�شبوقة حول 
�شغط  جهاز  �أك��ر  وتركيب  ت�شميم  ي�شمل  مبا  �لعامل، 
ت����رددي لإن��ت��اج �ل��ه��ي��دروج��ني يف �ل��ك��وي��ت. ك��م��ا جنحت 
�ل�شغط  تقنيات  �أح���دث  م��ن  جمموعة  بتوفري  ه���اودن 
للم�شاريع يف خمتلف �أنحاء �لعامل، مبا فيها �أول م�شروع 
يف �لعامل للفولذ �لأخ�شر و�لوقود �لكهربائي، بالإ�شافة 
�إىل �أكر حمطة لإعادة �لتزود بالهيدروجني يف �لعامل، 
و�أك����ر م�����ش��روع لإن���ت���اج وت��خ��زي��ن �ل���وق���ود �ل��ع�����ش��وي يف 
�أوروب��ا، ف�شاًل عن م�شروع تطوير خمزن �لهيدروجني 

�لأخ�شر حتت �لأر�س يف �أوروبا.
•وود - ه��ي ���ش��رك��ة ر�ئ����دة ع��امل��ي��اً يف 
جمال �لهند�شة و�إد�رة �مل�شاريع متلك 
م�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ح���اف���اًل  ���ش��ج��اًل 
�لتطوير �لكرى على �متد�د منطقة 
�لأو���ش��ط. و�خ��ت��ريت وود من  �ل�شرق 
�لأعمال  لتنفيذ  �أدن����وك  �شركة  قبل 
�لهند�شية و�لت�شاميم �لأولية مل�شروع 
من�شاأة ت�شنيع �لأمونيا �لزرقاء عاملية 
�إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �مل�شتوى 
دفع جهود تطوير قطاع �لهيدروجني 
يف �ملنطقة. وح�شلت وود موؤخر�ً على 
منطقة  يف  �ل���ع���ق���ود  م���ن  جم��م��وع��ة 
تعيني  �إىل  دفعها  ما  �أفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
ما يقارب 600 موظف جديد لتعزيز قو�ها �لعاملة يف 
 30 �أكر من  �ملنطقة، ومت �ختيار �ل�شركة للعمل على 
�لن�شف  خ��الل  �لعامل  ح��ول  �لهيدروجني  م�شاريع  من 
�لأول من �لعام �ملا�شي. •دو�شان بابوك - توفر �ل�شركة 
خدمات هند�شية متكاملة، وتت�شمن �أق�شاماً متخ�ش�شة 
بالبناء و�خلدمات �لهند�شية و�إد�رة �لأ�شول مع خر�ت 
�ل�شركة  وتعمل  �لطاقة.  قطاع  يف  ع��ام��اً  ل�130  متتد 
من  �لطاقة،  جم��ال  يف  �لتحول  جهود  دع��م  على  حالياً 
خالل توفري �خلدمات �لهند�شية و�أعمال �لبناء مل�شاريع 
�لهيدروجني و�لتقاط �لكربون و��شتخد�مه وتخزينه يف 

�ململكة �ملتحدة وحول �لعامل. 

�لبيئية،  �لأهمية  ذ�ت  �مل�شروعات  و�إط���الق  �ل��ك��رب��ون، 
تعد  كما  للهيدروجني،  �ملتقدم  �ل�شتخد�م  �إىل  �إ�شافة 
�ل�شم�شية  للطاقة  �ملنتجة  �ل���دول  ب��ني  م��ن  �لإم�����ار�ت 

�لأقل تكلفة حول �لعامل.
منتجة  دول���ة  �أول  تعد  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
م�شتهدفها  ع��ن  �أع��ل��ن��ت  �لأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  يف  للنفط 
2050، مبا يعك�س  �إىل �حلياد �ملناخي عام  بالو�شول 
ريادتها يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ملو�جهة �لتحديات 
�لناجمة عن �لتغري �ملناخي، كما ي�شع توجهها معيار�ً 
�أنه  ويوؤكد  و�لغاز،  للنفط  �ملنتجة  للدول  هاماً  حمفز�ً 
ل ميكن �إحد�ث حتول يف �لطاقة دون م�شاركة �لدول 

�ملنتجة للوقود �لأحفوري.
ولفت �إىل �أن ��شت�شافة دولة �لإمار�ت ملوؤمتر �لأطر�ف 
�ملناخ  تغري  ب�شاأن  �لإط��اري��ة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف 
�لعاملية  �جلهود  مع  يتز�من   ،2023 عام   »28 »ك��وب 
�إىل  للو�شول  �ملنا�شبة  �لآل��ي��ة  على  للح�شول  �لر�هنة 
�لتو�شل  ت�شتهدف  �لتي  و�لأب��ح��اث  �لكربوين،  �حلياد 
�إىل �أف�شل �لطرق للبلد�ن و�ل�شركات، موؤكد�ً �أن »كوب 
قابلية  �لأك���ر  �حل��ل��ول  تقدمي  يف  ر�ئ���د�ً  �شيكون   »28
حول  ك��رب��ون  �ن��ب��ع��اث��ات  �شفر  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  للتنفيذ 

�لعامل.

•• اأبوظبي-الفجر:

ل�شركة  �لعمومية  �جلمعية  �أق��رت 
توزيع  ل��ل��ت��اأم��ني  �لأه���ل���ي���ة  �ل���ع���ني 
على   30% بن�شبة  نقدية  �أرب����اح 
�مل�شاهمني عن �لعام 2021، حيث 
حققت �ل�شركة �أد�ًء قوياً ومنو�ً يف 

�لأعمال.
ر��شد  �شعادة حممد جوعان  وق��ال 
جمل�س  رئي�س  �ل��ظ��اه��ري  �ل��ب��ادي 
�جلمعية  �إج��ت��م��اع  خ���الل  �لإد�رة 
�ل��ع��م��وم��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ة �ل�����ذي عقد 
��شتمرت  ل���ق���د  �إفر��شياً:” 
�لإق��ت�����ش��ادي��ة يف دولة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بالتقدم 
و�مل���زي���د م���ن �ل���ق���وة ����ش��ت��ن��اد�ً �إىل 
�ل���دع���م �حل���ك���وم���ي �ل����الحم����دود، 
ون��ت��ي��ج��ة ذل���ك مت حت��ق��ي��ق من���و يف 
لعام   2.1% ب��ن�����ش��ب��ة  �لإق��ت�����ش��اد 
�ح�شائيات  �آخ��ر  وح�شب   ،2021
م�����ش��رف �لإم�����ار�ت �مل��رك��زي ، من 
�لوطني  �لإق��ت�����ش��اد  �مل��ت��وق��ع من���و 

بلغ  ق��د  و   ،2020 ع���ام  دره���م يف 
�شايف �لربح �لذي حققته �ل�شركة 
83.2 مليون درهم يف عام 2021 
مقارنة مع 75.9 مليون درهم يف 

عام 2020«.
جوعان  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  وت����وج����ه 
باأ�شمى  �ل��ظ��اه��ري  �ل���ب���ادي  ر����ش��د 
�آيات �ل�شكر و�لعرفان �إىل �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
حاكم  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�إىل  و  �هلل-  ح��ف��ظ��ه  �أبوظبي– 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�لكرمية  ل��رع��اي��ت��ه��م��ا  �مل�����ش��ل��ح��ة 

ودعمهما للموؤ�ش�شات �لوطنية.
و�أع��رب عن �شكره وتقديره لكافة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني م����ع �ل�������ش���رك���ة د�خ����ل 
�ل�شركة  ولإد�رة  �لدولة وخارجها، 
جهودهم  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ل��ني  وك���اف���ة 
�ملخل�شة �لتي بذلوها خالل �لعام 

�ملن�شرم.

قطاعات  خمتلف  عر  و�ملوؤ�ش�شات 
�لأعمال مبا يتما�شى مع توجيهات 
�ل��ر���ش��ي��دة لتبقى دب���ي يف  �ل��ق��ي��ادة 
طليعة �لوجهات �ملف�شلة لتاأ�شي�س 
وعاملياً.  �إقليمياً  �لأعمال  ومزو�لة 
وي��ت��م��ث��ل ه���دف���ن���ا �ل��رئ��ي�����ش��ي من 
�مل�شاهمة يف مبادرة “مركز �لأعمال 
�لذكي” يف رفد �ل�شركات مبختلف 
�أحجامها بخدمات وحلول �ت�شال 
ذكية م�شممة خ�شي�شاً مل�شاعدتها 
على تعزيز  منو �أعمالها ومتكينها 
�مل�شتقبل  متطلبات  م��و�ك��ب��ة  م��ن 
�لتز�منا  دو  يف  ون���وؤك���د  �ل��رق��م��ي. 
و�ل�شر�كة  �لتعاون  �أوج���ه  بتفعيل 
مع خمتلف �جلهات �حلكومية مبا 
ي�شاهم يف حتقيق �أهد�ف وتطلعات 
�إم���ارة دب��ي ودول��ة �لإم���ار�ت خالل 

�ل�شنو�ت �لقادمة«.

 1.206 بلغت  ق��د   2021 ل��ع��ام 
 1.207 مع  مقارنة  دره��م  مليار 
وبلغ   ،2020 ل��ع��ام  دره���م  م��ل��ي��ار 
�ملكت�شبة  غري  �لأق�شاط  خم�ش�س 
ع���ام  يف  دره��������م  م���ل���ي���ون   69.9
2021 مقارنة مع 99.8 مليون 

�لأه���ل���ي���ة ل��ل��ت��اأم��ني ح��ق��ق��ت زي����ادة 
�لأرب���اح  ���ش��ايف  م��ن   10% بن�شبة 
بالعام  م��ق��ارن��ة   2021 �ل��ع��ام  يف 

.»2020
�إن  بالقول:”  ����ش���ع���ادت���ه  وت����اب����ع 
�لتاأمني  �أق�شاط  �إي���ر�د�ت  �إجمايل 

�لدولة  �لتاأمني يف  �أن ي�شهد �شوق 
����ش��ت��م��ر�ر�ً يف �ل��ن��م��و و�ل��ت��ق��دم مع 
�ملحلي  �ل��وط��ن��ي  �لإق���ت�������ش���اد  من���و 
�خلطط  م��ع  �ن�شجاماً  ع��ام  ب�شكل 
�ملجالت،  جميع  يف  �لإق��ت�����ش��ادي��ة 
�لعني  �شركة  �أن  �إعالمكم  وي�شرنا 

للعام 2022 بن�شبة %4.2، ويف 
ما يتعلق بالقطاعات غري �لنفطية 
فالنمو �ملتوقع بن�شبة %3.9، �ما 
�ملتوقع منوه  �لنفطي من  �لقطاع 

بن�شبة %5 هذ� �لعام«.
�ملتوقع  وم��ن  �شعادته:”  و�أ���ش��اف 

�مل��ت��ع��ام��ل��ني. ون�����ش��ع��ى م���ن خالل 
معاً  نعمل  �أن  “دو”  مع  �ل�شر�كة 
كحا�شنة  دب��ي  مكانة  تعزيز  على 
ل��رو�د �لأع��م��ال وم��رك��ز�ً لل�شركات 
�ملنطقة،  يف  �ل��ع��م��الق��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
جديدة  فر�س  �كت�شاف  م��ن  ب���دء�ً 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�إىل  و�شوًل  �مل�شتقبلية،  خططهم 
للتنمية  مبتكرة  م�شار�ت  حتديد 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق ����ش���د�رة دبي 

عاملياً يف كافة �ملجالت«.
ومن جانبه، قال �أحمد بو رحيمة، 
�لعالقات    - تنفيذي  �إد�رة  مدير 
�حلكومية يف دو: “ي�شرنا �لتعاون 
يف  و�ل�شياحة  �لقت�شاد  د�ئ��رة  مع 
دب��ي لإط���الق ه��ذه �مل��ب��ادرة �ملميزة 
�مل�شرك  ه���دف���ن���ا  ���د  جت�������شّ �ل���ت���ي 
لل�شركات  �ل�����دع�����م  ت����ق����دمي  يف 

ح��ل��ول وخ��دم��ات �ت�����ش��ال متقدمة 
�ل�شركات  متطلبات  م��ع  تتنا�شب 

و�حتياجاتها يف عامل �لأعمال«.
دبي  “متكنت  �ل�����ش��ح��ي:  و�أ����ش���اف 
�لقت�شادية  �أ�ش�شها  تر�شيخ  م��ن 
على  وقدرتها  �مل�شتقبلية  وروؤيتها 
�إىل  وحتويلها  �لتحديات  مو�جهة 
فر�س ف�شاًل عن مو��شلة حتقيق 
معدل منو �شحي وتعزيز �لتحول 
�لرقمي.  �لق���ت�������ش���اد  ع�����ش��ر  �إىل 
يظهرها  �ل����ت����ي  �ل���ث���ق���ة  وت�����وؤك�����د 
�مل�����ش��ت��ث��م��رون ورج����ال �لأع���م���ال يف 
ع����ر خمتلف  �ل���ن���م���و  �إم���ك���ان���ي���ات 
�لإم����ارة على جناح  �ل��ق��ط��اع��ات يف 
و�لنهج  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي�����ة 
�ل����ذي ت��ت��ب��ن��اه �حل��ك��وم��ة يف زي���ادة 
تنويع �لقت�شاد و�عتماد �لتقنيات 
�حلديثة لالرتقاء مب�شتوى �شعادة 

�ملدير  �ل�شحي،  ح�شن  حممد  ق��ال 
�لت�شجيل  ل���ق���ط���اع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
بالإنابة:  �ل��ت��ج��اري  و�ل��رخ��ي�����س 
�إط���ار  يف  دو  م��ع  ���ش��ر�ك��ت��ن��ا  “تاأتي 
�جلهود �ملبذولة لتعزيز �لتميز يف 
تقدمي �خلدمات و�إطالق �ملبادر�ت 
رفع  ���ش��ت�����ش��ه��م يف  �ل���ت���ي  �ل���ذك���ي���ة 
تناف�شية و��شتد�مة �لأعمال باإمارة 
�مل�شتثمرين  ثقة  وم�شتوى  دب���ي، 
ورج���������ال �لأع�������م�������ال، ب���الإ����ش���اف���ة 
و�لب���ت���ك���ار  �لإب����������د�ع  ت���ع���زي���ز  �إىل 
�أح������دث  ������ش����ت����خ����د�م وت�����وف�����ري  يف 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و��شعاد  خ��دم��ة  �مل��ت��اح��ة يف جم���ال 
قطاع  لأن  ون����ظ����ر�ً  �مل���ت���ع���ام���ل���ني. 
�لت�شالت ي�شكل ركيزة �أ�شا�شية يف 
�شي�شهم  �لقت�شادي،  �لتقدم  دعم 
م��رك��ز �لأع���م���ال �ل��ذك��ي يف توفري 

•• دبي-الفجر: 
�فتتحت د�ئرة �لقت�شاد و�ل�شياحة 
ل�شركة  �ل���ت���اب���ع���ة  ودو،  دب�����ي  يف 
�ملتكاملة،  ل��الت�����ش��الت  �لإم������ار�ت 
�أم���������س ر����ش���م���ي���اً، م���رك���ز �لأع����م����ال 
قيمة  ذ�ت  لتقدمي خدمات  �لذكي 
�لأعمال  مل��ز�ول��ة  ت�شهياًل  م�شافة 
�جلمهور  و�شعادة  لر�شا  وت��ع��زي��ز�ً 
يف  ذلك  وياأتي  �شر�ئحه،  مبختلف 
�إطار حر�س �لطرفني على تنفيذ 
م���ب���ادر�ت �حل��ك��وم��ة �ل��ر���ش��ي��دة يف 
�لتحول  خ���ط���و�ت  ت��ط��وي��ر  جم���ال 
�ل��رق��م��ي و�إط����الق م���ب���ادر�ت ذكية 
ت�شهم يف تعزيز تناف�شية و��شتد�مة 
ب����اإم����ارة دبي،  ق��ط��اع��ات �لأع����م����ال 
دبي  مكانة  تعزيز  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
للتو�شع  �ملثالية  �ملن�شة  باعتبارها 
�لإقليمية  �ل�����ش��رك��ات  و����ش��ت��د�م��ة 
للمتعاملني  ومي���ك���ن  و�ل���ع���امل���ي���ة. 
م��ن خ��الل مركز �لأع��م��ال �لذكي 
متنوعة  جمموعة  على  �حل�شول 
من  �لت�شال  وحلول  خدمات  من 
لتمكني  خ�����ش��ي�����ش��اً  م�����ش��م��م��ة  دو 
�شركاتهم  �إط����الق  م��ن  �ل�����ش��رك��ات 
طموحاتهم  ومتابعة  فوري  ب�شكل 
من خالل بو�بة رقمية �شاملة ذ�ت 
و�جهة ��شتخد�م �شل�شة مل�شاعدتهم 
ب�شهولة  م�شاريعهم  �إط���الق  على 
م�شتد�مة.  جن����اح����ات  وحت���ق���ي���ق 
و���ش��ي��وف��ر م��رك��ز �لأع���م���ال �لذكي 
�لذ�تية،  للخدمات  �شا�شات  �أي�شاً 
و�شا�شات تفاعلية، وغرفة لالإبد�ع 
�لتدريبية  و�ل���ر�م���ج  و�لب���ت���ك���ار 
وور�س �لعمل. ومبنا�شبة �لفتتاح، 

غرفة �أبوظبي تبحث جمالت �لتعاون �لقت�شادي 
مع رئي�س موؤ�ش�شة �أول�شكون �ل�شتثمارية �لرتكية

•• اأبوظبي - وام:

�ل�شتثمارية  �أول�شكون  �أبوظبي مع موؤ�ش�شة  بحثت غرفة جتارة و�شناعة 
�لركية �شبل �لتعاون و�إقامة عالقات �شر�كة جتارية و��شتثمارية فيما بني 

�جلانبني.
ع��ام غرفة  �ملهريي مدير  ه��الل  �شعادة حممد  ��شتقبال  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�أبوظبي يف مقر �لغرفة �ل�شيدة نزكت �أمني �أتا�شوي رئي�س موؤ�ش�شة �أول�شكون 
�ل�شتثمارية  �أول�شكون  موؤ�ش�شة  وف��د  زي��ارة  �ملهريي  وثّمن  �ل�شتثمارية. 
�ل�شتثمار�ت  حت�شني  على  تعمل  موؤ�ش�شة  متثل  كونها  �أب��وظ��ب��ي،  لغرفة 
ل�شيما  �ل��ع��امل،  ح��ول  ونظر�ئها  تركيا  يف  �لع��م��ال  قطاع  ب��ني  وتعزيزها 
�لزيارة يف  ت�شهم هذه  باأن  تطلعه  �ل��و�رد�ت و�ل�شادر�ت، ومبدياً  يف جمال 
�لو�شول �إىل �آفاق رحبة من �لتعاون �لتجاري و�ل�شتثماري �مل�شرك، ومت 
�أبوظبي  غرفة  توفرها  �لتي  �خلدمات  جمموعة  ��شتعر��س  �للقاء  خالل 
لأع�شائها عالوًة على �ملبادر�ت �لتي تقدمها �لغرفة لدعم �لقطاع �خلا�س 
يف �إمارة �أبوظبي، وذلك للم�شاهمة يف حتقيق �لروؤية �لقت�شادية لالإمارة، 
من خالل �إيجاد منظومة �قت�شادية ر�ئدة، ترتكز على جمالت �لقت�شاد 

�مل�شتد�مة، وتعزز من تناف�شية �لقطاع �خلا�س على �مل�شتوى �لعاملي.
فر�س  و�إتاحة  �لأعمال  مبجتمع  �لتعريف  �إمكانية  دعم  على  �للقاء  ورك��ز 
وذلك  تركيا،  يف  ونظر�ئهم  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لأع��م��ال  و�شيد�ت  برجال  �للقاء 
�لهتمام  ذ�ت  �مل�شاريع  وعقد  �لتجارية  �ل�شر�كات  تكوين  فر�س  لبحث 
�مل�شرك، و�لتي من �شاأنها �أن ترفع من معدلت �لتجارة �لبينية بني �إمارة 
�أبوظبي وتركيا ل�شيما يف قطاعات �قت�شادية حيوية منها �لطاقة و�لبناء 
و�لزر�عة و�لدفاع و�ملن�شوجات و�مل�شتلزمات �لطبية و�ل�شيدلة، و�خلدمات 

�للوج�شتية.
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املال والأعمال

�شلطة دبي للخدمات �ملالية تفر�س جز�ء�ت على �شركتني و�شخ�شني من جمموعة �أدينيوم
و�إد�رة  با�شتثمار  قامت  �لتي  �أدي��ن��ي��وم،  جمموعة  �إىل  ليميتد”  �أدف��اي��زورز 

�لعديد من م�شاريع �لطاقة �ل�شم�شية يف بلد�ن خمتلفة.
�ل�شابق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�����ش��و�ف،  و����ش��ف  �ل�شيد  هما  �ل�شخ�شان  �أم��ا 
“�أدينيوم  �أدينيوم كاميان و�مل�شوؤول �لتنفيذي �لأول �ل�شابق ل�شركة  ل�شركة 
رئي�س  �شاكر،  ف��وؤ�د  يو�شف  و�ل�شيد  ليميتد”؛  �أدف��اي��زورز  كابيتال  �إنريجي 
�ل�شابق  �ملرخ�س  و�ملدير  �أدينيوم كاميان  ل�شركة  �ل�شابق  �لقانونية  �ل�شوؤون 

ل�شركة “ �أدينيوم �إنريجي كابيتال �أدفايزورز ليميتد«. 
وقامت �شلطة دبي للخدمات �ملالية بفر�س �لغر�مات �ملالية �لتالية:

على   )1،256،224 �أمريكي  )دولر  �إم��ار�ت��ي  دره��م   4،613،483  -
�شركة �أدينيوم كاميان.

�شركة  على  �أم��ري��ك��ي(  دولر   96،484( �إم���ار�ت���ي  دره���م   354،337  -
مبلغ  تخفي�س  مت  وق��د  ليميتد”.  �أدف���اي���زورز  كابيتال  �إن��ريج��ي  “�أدينيوم 

�مل�شاألة. ولول هذه �لتخفي�شات، لكانت  �أ ب�شبب مو�فقته على ت�شوية هذه 
�ل�شلطة قد فر�شت عليه غر�مة مالية وقدرها 484.770 درهم �إمار�تي 

)132000 دولر �أمريكي(.
وكانت �شلطة دبي للخدمات �ملالية قد �كت�شفت �لتايل:

• قيام �شركة �أدينيوم كاميان مبز�ولة �أن�شطة خدمات مالية غري مرخ�شة، 
غري  �جل��م��اع��ي��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ل�شناديق  �ل��ق��ان��وين  غ��ري  �لت�شويق  فيها  مب��ا 

�خلا�شعة للتنظيم؛ و
در�ية  عن  ليميتد”  �أدف��اي��زورز  كابيتال  �إنريجي  “�أدينيوم  �شركة  ت��ورط   •
نف�شها  هي  قامت  كما  كاميان،  �أدينيوم  �شركة  �رتكبتها  �لتي  �لنتهاكات  يف 
بارتكاب �لعديد من �لنتهاكات �ملخالفة لقو�نني �شلطة دبي للخدمات �ملالية 
�ملتعلقة ببدء عالقة �لتعامل مع �لعمالء، ت�شنيف �لعمالء، ومتطلبات ر�أ�س 

�ملال و�لأنظمة و�ل�شو�بط.

•• دبي-الفجر: 

من  �شركتني  �شد  تنفيذية  �إج���ر�ء�ت  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة  �تخذت 
بها  مرتبطني  و�شخ�شني   )Adenium Group( “�أدينيوم«  جمموعة 
دبي  �شلطة  لت�شريعات  �ملخالفة  �لن��ت��ه��اك��ات  م��ن  ع���دًد�  ب��ارت��ك��اب  لقيامهم 
ل��ل��خ��دم��ات �مل��ال��ي��ة مب��ا يف ذل���ك مم��ار���ش��ت��ه��م لأن�����ش��ط��ة خ��دم��ات م��ال��ي��ة غري 

مرخ�شة. 
و�ل�شركتان هما” �أدينوم �إنريجي كابيتال ليمتد” )�أدينيوم كاميان(، وهي 
“�أدينيوم  و�شركة  ح��ال��ي��اً،  �لت�شفية  وقيد  ك��امي��ان  ج��زر  يف  م�شجلة  �شركة 
�شركة  وه��ي  �إل(،  �إي  �شي  �إي��ه  )�إي  ليميتد”  �أدف���اي���زورز  كابيتال  �إن��ريج��ي 
حالياً..  �لت�شفية  قيد  و�أي�شاً  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة  من  مرخ�شة 
تنتمي كل من �شركة “�أدينيوم كاميان” و�شركة “�أدينيوم �إنريجي كابيتال 

�لغر�مة �ملالية ب�شبب مو�فقة �ل�شركة  على ت�شوية هذه �مل�شاألة. ولول هذ� 
غر�مة  عليها  فر�شت  قد  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �شلطة  لكانت  �لتخفي�س، 

مالية وقدرها 506.199 درهم )137.835 دولر �أمريكي(؛ 
�ل�شيد  على  �أمريكي(  دولر   131،600( �إم��ار�ت��ي  دره��م   483،301  -
�لتعاون  ب�شبب   %20 بن�شبة  تخفي�شه  مت  �لغر�مة  مبلغ  �أن  �إل  �ل�شو�ف. 
�لذي �أبد�ه �ل�شيد �ل�شو�ف مع �شلطة دبي للخدمات �ملالية، ثم ح�شل على 
تخفي�س �أخر بن�شبة 30% وذلك ب�شبب مو�فقته على ت�شوية هذ� �مل�شاألة. 
مالية  غ��ر�م��ة  عليه  فر�شت  ق��د  �ل�شلطة  لكانت  �لتخفي�شات،  ه��ذه  ول��ول 

وقدرها 863،037 درهم )235،000 دولر �أمريكي(. و
- 271،471 درهم �إمار�تي )73،920 دولر �أمريكي( على �ل�شيد �شاكر. 
كما مت تخفي�س مبلغ �لغر�مة بن�شبة 20% وذلك ب�شبب تعاون �ل�شيد �شاكر 
مع �شلطة دبي للخدمات �ملالية، ثم ح�شل على تخفي�س �أخر بن�شبة %30 

تعاون بني �لإمار�ت وهولند� للنهو�س بطاقة �لهيدروجني

ملواكبة الت�سريعات احلديثة لت�سوية النزاعات

تريندز ي�شت�شرف يف در��شة حديثة: م�شتقبل �لو�شاطة يف �لنز�عات �لتجارية يف �لعامل �لعربي

حمد�ن بن حممد: بتوجيهات حممد بن ر��شد.. دبي تويل قطاع �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة �هتماما كبري� 

••دبي-وام:

�لتجارة  ووز�رة  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  وق��ع��ت 
تفاهم،  مذكرة  �لهولندية،  �لإمن��ائ��ي  و�لتعاون  �خلارجية 
�مل��ع��ل��وم��ات و�ملعرفة  ت���ب���ادل  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى  �إط�����ار  وذل����ك يف 
لتعزيز  �لهادف  للحو�ر  حقيقة  فر�س  وتوفري  و�خل��ر�ت، 
�لطاقة، ورفع  �لكربون من قطاع  �إز�ل��ة  �ل�شر�كة مب�شاريع 
�لطاقة  م�����ش��ادر  �شمن  �ل��ه��ي��دروج��ني  ����ش��ت��خ��د�م  م�شتوى 

�لنظيفة.
يف  هولند�  جناح  يف  ُوق��ع��ت  �لتي  �لتفاهم،  م��ذك��رة  وت��ه��دف 

�ك�شبو 2020 دبي، كٌل من معايل �شهيل 
ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س �مل��زروع��ي وزير 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية، ومعايل ليزي 
�خلارجية  �لتجارة  وزي��رة  �شرينيماخر، 
�لهولندية، بح�شور  �لإمنائي  و�لتعاون 
وكيل  �لعلماء،  �شريف  �ملهند�س  �شعادة 
ل�شوؤون  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة 
�لطاقة و�لبرول، �إىل تعزيز �لعالقات 
و�لدر��شات  �مل�شرك  و�لتعاون  �لثنائية 
�لنهو�س  ب���ه���دف  �ل���ط���اق���ة،  جم����ال  يف 
بهذ� �لقطاع �حليوي لدوره يف �لتنمية 
�لوطني  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�ل��ت��ز�م �لطرفني  �إىل ج��ان��ب  و�ل����دويل، 
�شيا�شات  تنفيذ  يف  �مل�شتد�مة  بالتنمية 

�ل��ط��اق��ة و�ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ع م���ر�ع���اة �لعتبار�ت 
�لقت�شادية و�لجتماعية و�لبيئية �ملتغرية مثل تغري �ملناخ، 
و�شياغة �لأطر �لتنظيمية �لوطنية و�ل�شيا�شات �لتي حتكم 
�ملرتبطة  �مل��ج��الت  ل�شيما  �ل��ط��اق��ة،  م���و�رد  وتنمية  �إد�رة 
بالهيدروجني.و�أثنى معايل �شهيل �ملزروعي على �لعالقات 
تقدما  ���ش��ه��دت  و�ل��ت��ي  �ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �لثنائية 
�لقيادة  �ملا�شية، بف�شل دعم  �لقليلة  �ل�شنو�ت  كبري�ً خالل 
و�مل�شالح  و�لح����ر�م  �ملتبادلة  و�ل��ث��ق��ة  للبلدين  �حلكيمة 
�مل�شركة، موؤكد�ً �أن �ملذكرة ُتعد �متد�د�ً لل�شر�كة �لتاريخية 

بني �لإمار�ت وهولند� يف خمتلف �ملجالت .

مبادلة و�آري�س جولد تتعاونان لتنفيذ م�شروع »�شوتو نورتي« للذهب يف كولومبيا
•• اأبوظبي- وام:

لال�شتثمار  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
ع��ن �إب��ر�م��ه��ا �ت��ف��اق��ي��ة ن��ه��ائ��ي��ة مع 
لت�شغيل  ج���ول���د«  »�آري���������س  ���ش��رك��ة 
يف  للذهب  ن��ورت��ي«  »�شوتو  م�شروع 

كولومبيا.
وي��ع��د �مل�����ش��روع �أح���د �أك���ر م�شاريع 
�جلدوى  در����ش��ة  مرحلة  يف  �لذهب 

على م�شتوى �لعامل.
�شت�شتحوذ  �ل�����ش��ر�ك��ة،  خ���الل  وم���ن 
ع��ل��ى ح�شة ملكية  ج��ول��د«  »�آري�������س 
 Sociedad« يف   20% بن�شبة 
 Minera de Santander
 Sociedad Minera«و  »SAS
Calvista Colombia« – يطلق 
عليهما معاً ��شم “ميني�شا” – مع 
�إمكانية ��شتحو�ذ �ل�شركة �أي�شاً على 
%30 �إ�شافية من ح�شة �مللكية يف 

»ميني�شا«.
�لوحيد  �مل���ال���ك  »م��ي��ن��ي�����ش��ا«  وت���ع���د 
للذهب  ن����ورت����ي«  »����ش���وت���و  مل�������ش���روع 

و�إ�شد�ر  �مل�����ش��رك  �مل�����ش��روع  لإد�رة 
وتطوير  �ل���ب���ي���ئ���ي���ة  �ل���ر�خ���ي�������س 

�مل�شروع وتنفيذ عمليات �ملنجم.

�مل�شروع �لعاملي “ . جدير بالذكر �أنه 
عند �نتهاء �مل�شروع، �شتدخل »�آري�س 
�شاملة  �تفاقية  يف  ومبادلة  جولد« 

وخرتهم  �ل��ف��ن��ي��ة  ق���در�ت���ه���م  م���ن 
معهم  �لعمل  �إىل  ونتطلع  �ملحلية، 
ومع �ملجتمعات �ملحلية لتنفيذ هذ� 

وي��ت��م��ي��ز �مل�������ش���روع ب���ق���اع���دة م����و�رد 
هذه  لزيادة  هائلة  و�إمكانية  كبرية 
يكون  �أن  �مل��ح��ت��م��ل  وم����ن  �مل��������و�رد، 
و��شعة  عملية  ع��ن  ع��ب��ارة  �مل�����ش��روع 
لتعدين  منخف�شة  بتكلفة  �لنطاق 
�مل�شغلة  �ل�شركة  وب�شفتها  �لذهب. 
�لرئي�س  تعيني  �شيتم  ل��ل��م�����ش��روع، 
جولد«،  »�آري�����س  ل�شركة  �لتنفيذي 
نيل ووديري، كمدير تنفيذي ل�شركة 
»ميني�شا«، و�شيتوىل حت�شري طلبات 

�لر�خي�س �لت�شغيلية لل�شركة.
و���ش��ت��ح��ر���س »�آري���������س ج���ول���د« من 
�ل��ر����ش��خ يف قطاع  خ���الل م��وق��ع��ه��ا 
تطوير  على  �لكولومبي  �لتعدين 
�أعلى  وف��ق  ن��ورت��ي«  »�شوتو  م�شروع 

معايري �ل�شتد�مة �لدولية.
وحدة  رئ��ي�����س  دوي�����ك،  د�ين  وق�����ال 
�ل�شناعات يف �شركة مبادلة ورئي�س 
»ميني�شا«:  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�شركة  م����ع  ب��ال��ع��م��ل  ف����خ����ورون   “
ت�شغيلي  ك�����ش��ري��ك  ج��ول��د«  »�آري�������س 
�مل�شروع  �شي�شتفيد  »ميني�شا«.  يف 

ت�شوية  يف  �ل��ع�����ش��ر  م�����ش��ت��ج��د�ت 
�ل�����ن�����ز�ع�����ات، وخ����ا�����ش����ة ن����ز�ع����ات 

�ل�شتثمار.
�تفاقية  �أن  �ل����در������ش����ة  وت����ب����ني 
تي�شري  ت�����ش��ت��ه��دف  ����ش���ن���غ���اف���ورة 
�نت�شار  ودع����م  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
�ل��و���ش��اط��ة و�ل���روي���ج ل��ه��ا ك����اأد�ة 
�ل����ن����ز�ع����ات  ت�������ش���وي���ة  ف����ع����ال����ة يف 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل���دول���ي���ة، ح��ي��ث تعد 
وفعالة  ب��دي��ل��ة  و�شيلة  �ل��و���ش��اط��ة 
�لتجارية،  �ل���ن���ز�ع���ات  ل��ت�����ش��وي��ة 
�لتي  �لت�شوية  ت�شبح  �أن  وتكفل 
ُمِلزمة  �إل��ي��ه��ا �لأط����ر�ف  ���ش��ل  ي��ت��َوّ
وو�ج���ب���ة �لإن����ف����اذ وف���ق���اً لإج�����ر�ء 
م��ب�����ش��ط وم���وح���د. ك��م��ا ت�����ش��ه��م يف 
�لعد�لة  �إىل  �لو�شول  �شبل  تعزيز 

و�شيادة �لقانون.
رغم  �أن���ه  �إىل  �ل��در����ش��ة  وتو�شلت 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  �ل��و���ش��اط��ة  جن����اح 
�ملحلي يف �لكثري من دول �لعامل، 
يف  ت��ردد  �لدولية  �ل�شركات  ف��اإن 
�لعابرة  �لنز�عات  يف  ��شتخد�مها 
�لقا�شر  �ل��ف��ه��م  ب�شبب  ل��ل��ح��دود 
�تفاقات  وط��ب��ي��ع��ة  ل���ل���و����ش���اط���ة، 
خا�شة  ع��ن��ه��ا،  �ل��ن��اجت��ة  �لت�شوية 
منظومة  ع��ل��ى  ق��ي��ا���ش��ه��م  ظ���ل  يف 
جوهرياً  تختلف  �لتي  �لتحكيم، 

عن �لو�شاطة.

لتموين  �لإم��ار�ت  �شاهمت جمموعة 
�مل�شريات  برنامج  بدعم  �لطائر�ت 
بقيمة  وعقود  مب�شريات  �حلكومية 
و�شل  ت��ل��ت��ه��ا  دره��������م،  م���ل���ي���ون   52
�لعقارية بقيمة 33.5 مليون درهم، 
وتقدر حجم دعم جمموعة �لإمار�ت 
29.2 مليون درهم، ودب�ي �لقاب�شة 
منحت  ك��م��ا  دره�����م،  م��ل��ي��ون   27.1
�شركة �لإمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة 
مليون   26 بقيمة  م�شريات  “دو” 

درهم.
بقيمة  دع����م  �خل����ا�����س..  �ل���ق���ط���اع   -
عام  خ���الل  دره����م  م��ل��ي��ون   169.9

..2021
�لحت��اد مب�شريات  تعاونية  �شاهمت 
 121.5 ت���ت���ج���اوز  ب��ق��ي��م��ة  وع����ق����ود 
م��ل��ي��ون دره�����م، ت��ل��ي��ه��ا ���ش��رك��ة ماجد 
�لفطيم هايرماركت�س بقيمة 18.3 
 16.4 و�إع��م��ار بقيمة  مليون دره��م، 
للطري�ن  و�لحت������اد  دره�����م،  م��ل��ي��ون 
بقيمة 12.9 مليون درهم، ومنطقة 
 547 عجمان �حل��رة مبا يزيد على 

�ألف درهم.

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  تريندز  ي�شت�شرف مركز 
حديثة  در�����ش���ة  يف  و�ل����در������ش����ات، 
“م�شتقبل  ع�������ن�������و�ن:  ح���م���ل���ت 
�لتجارية  �ل��ن��ز�ع��ات  يف  �لو�شاطة 
�تفاقية  �لعربي يف ظل  �لعامل  يف 
م�شتقبل  للو�شاطة”،  �شنغافورة 
�لتجارية  �ل��ن��ز�ع��ات  يف  �لو�شاطة 
دعم  يف  �لو�شاطة  و�أهمية  عربياً، 
بيئة �لأعمال �لعربية وتطويرها.

�أعدتها  �ل��ت��ي  �ل���در�����ش���ة،  وت���وؤك���د 
�لدكتورة �إميان م�شطفى من�شور 
و�لتحكيم  �لو�شاطة  يف  �خل��ب��رية 
�شرورة  على  �ل�شتثمار،  ونز�عات 
�لدول  يف  �لوطني  �ل�ُم�شرع  ح��ث 
ت�شريعات  ��شتحد�ث  �إىل  �لعربية 
بالو�شاطة  �ل��ع��م��ل  تنظم  وط��ن��ي��ة 
و�لتجارة،  �مل��دن��ي��ة  �ل���ن���ز�ع���ات  يف 
�لدولية  �ل��ت��وج��ه��ات  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً 
م�������ش���ددة على  �ل���������ش����اأن،  ه�����ذ�  يف 
�شنغافورة  �تفاقية  و�شع  �شرورة 
�لودية  �لت�شوية  �ت��ف��اق��ات  لإن��ف��اذ 
مو�شع  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���ن���ز�ع���ات  يف 
�ه���ت���م���ام، ح��ي��ث ���ش��ت��و�ج��ه �ل����دول 
�حلادث  بالتطور  �للتز�م  حتمية 
يف �ملجتمع �لدويل �لذي �شيجعل 
�ل��و���ش��اط��ة على ق��دم �مل�����ش��او�ة مع 

•• دبي - وام:

موؤ�ش�شة  ع���ن  ����ش���ادر  ت��ق��ري��ر  �أظ���ه���ر 
�مل�شاريع  لتنمية  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة، �إحدى موؤ�ش�شات 
دبي،  يف  و�ل�شياحة  �لقت�شاد  د�ئ���رة 
�مل�شريات  ع��ق��ود  قيمة  �إج��م��ايل  �أن 
�حل��ك��وم��ي��ة لأع�������ش���اء �مل��وؤ���ش�����ش��ة من 
و�أ�شحاب  �لإمار�تيني  �لأعمال  رو�د 
 8.4 �إىل  و���ش��ل  �لوطنية  �ل�شركات 
م��ل��ي��ار دره�����م �إم����ار�ت����ي وذل�����ك منذ 
وحتى   2002 ع��ام  �ملوؤ�ش�شة  �إن�����ش��اء 
 69 ومب�شاهمة   2021 ع��ام  نهاية 
جهة د�ع��م��ة م��ن �جل��ه��ات �حلكومية 
�حلكومية  و�شبه  و�لحتادية  �ملحلية 
و�خلا�شة.  ويندرج برنامج �مل�شريات 
�حلكومية يف �إطار توجيهات �شاحب 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
من  �لأع�����م�����ال  رو�د  ب���دع���م  �هلل”، 
وتهيئة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  م���و�ط���ن���ي 
�ل��ب��ي��ئ��ة �مل��ن��ا���ش��ب��ة �ل���ت���ي ت�����ش��م��ح لهم 
للقانون  وتنفيذ�ً  �لأ���ش��و�ق،  ب��دخ��ول 
بتخ�شي�س  ���ش��م��وه  �أ�����ش����دره  �ل�����ذي 
�جل���ه���ات  م�������ش���ري���ات  م�����ن   10%
و�ل�شركات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ململوكة حلكومة دبي �أو �لتي ت�شاهم 
من   25% على  ت��زي��د  بن�شبة  فيها 
�لوطنية  لل�شركات  كدعم  ر�أ�شمالها 

من �أع�شاء �ملوؤ�ش�شة. 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  و�أكد �شمو 
م��ك��ت��وم، ويل عهد دبي  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�أن حكومة  �لتنفيذي،  رئي�س �ملجل�س 
دبي و�شعت توجيهات �شاحب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقطاع  ه��ذ�  و�أول���ت  �لتنفيذ  مو�شع 

“�تفاقية  �أن  �ل��در����ش��ة  وت��و���ش��ح 
عرت  للو�شاطة”  ���ش��ن��غ��اف��ورة 
�لرويج  �إىل  �ل��ر�م��ي  هدفها  عن 
لفكر �لو�شاطة و�لعمل على ن�شره 
�ملحاكم  ع����ن  �ل����ع����بء  وت��خ��ف��ي��ف 
�أمام  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �لوطنية، 
�لتجارة �لدولية يف �حل�شول على 
فر�س �أكر رحابة و�شمانات �أكر 

ف��الأم��ر ي�شتحق  ل��ذل��ك  ف��اع��ل��ي��ة، 
�ل���ت���ج���رب���ة وع������دم �لإح�����ج�����ام عن 
مع  �لدولية،  �مل��ب��ادرة  يف  �مل�شاركة 
�لت�شريعات  ��شت�شد�ر  �لعمل على 
�ل��وط��ن��ي��ة �مل��ن��ا���ش��ب��ة و�ل��ع��م��ل على 
مبا  دوري�����اً  وتنقيحها  ت��ط��وي��ره��ا 
�لتجارة  حركة  و�شرعة  يتما�شى 
�لعربي  �مل�شرع  ليو�كب  �لدولية، 

مهمة  �آل��ي��ة  باعتبارها  �لتحكيم؛ 
�ل���ن���ز�ع���ات  ت�������ش���وي���ة  وف���ع���ال���ة يف 
�لتجارية ونز�عات �ل�شتثمار على 

�ل�شعيد �لدويل.
كاآلية  �ل��و���ش��اط��ة،  �أن  �إىل  وت�شري 
مبز�يا  تت�شم  �ل��ن��ز�ع��ات،  لت�شوية 
ع��������دة: ف���ه���ي ت���ت�������ش���م ب����امل����رون����ة، 
�لقو�عد  �لأط�����ر�ف  ي��خ��ت��ار  ح��ي��ث 

م���ن �لإ���ش��ك��ال��ي��ات �ل��ت��ي م���ا ز�لت 
عن  و�لناجتة  للنقا�س،  مطروحة 
�ملتحدة  �لأمم  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
�لدولية  �لت�شوية  �تفاقات  ب�شاأن 
)�تفاقية  �لو�شاطة  م��ن  �ملنبثقة 
�لو�شاطة(،  ب�������ش���اأن  ���ش��ن��غ��اف��ورة 
�لأمم  �أ����ش���درت���ه���ا جل���ن���ة  و�ل����ت����ي 
�ملتحدة للقانون �لتجاري �لدويل، 

�لإج��ر�ئ��ي��ة �خل��ا���ش��ة �ل��ت��ي حتكم 
تعتمد  �لو�شاطة  �أن  كما  �مل�شاألة، 
على �إعالء �شلطان �لإر�دة فيكون 
ح���ق تقرير  لأط���ر�ف���ه���ا وح���ده���م 
كيفية ت�شوية �لنز�ع �لقائم بينهم 
و�شياغة �تفاق و�شاطة ينبثق من 

هذه �لإر�دة وبحرية تامة.
�لعديد  على  �ل��در����ش��ة  ت��ع��رج  كما 

�لتطبيق  �لو�جب  �لقانون  ومنها 
كانت  ف���اإذ�  �لت�شوية،  �ت��ف��اق  على 
�لأط������ر�ف �مل��ت��ن��ازع��ة ت��ن��ت��م��ي �إىل 
فلي�شت  مت�شابهة  قانونية  �أنظمة 
بل  �حلالة،  هذه  يف  م�شكلة  هناك 
�ختلفت  ح��ال  يف  �ل��ن��ز�ع  �شيتعمق 
ولأي  �ملطبقة  �لقانونية  �لأنظمة 

منهما �ل�شيادة.

�أكر من 30 قطاعاً متنوعاً، �لفر�شة 
خالل  من  ومنوها  �أعمالها  لتطوير 
�لتابعة  �جلهات  لحتياجات  �لتوريد 
حلكومة دبي من �لعقود و�مل�شريات 
من  �شل�شلة  �ل��رن��ام��ج  ح��ق��ق  ..وق����د 
�نطالقه يف  منذ  �ملتتالية  �لنجاحات 
�حلايل،  ي��وم��ن��ا  وح��ت��ى   2002 ع���ام 
ي��ع��زز م��ن ق��در�ت��ه��م ومر�كزهم  مم��ا 
ب��و���ش��ف��ه��م م�����ش��اه��م��ني رئ��ي�����ش��ي��ني يف 
�إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار  �ملحلي«.  �ل��ن��اجت 
لتنمية  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �أن 
دعمت  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
�مل�شريات  ب���رن���ام���ج  يف  �أع�������ش���اءه���ا 
921.6 مليون  باإجمايل  �حلكومية 
وبن�شبة   2021 ع���ام  خ���الل  دره����م 
بعام  م���ق���ارن���ًة   3% ق���دره���ا  زي������ادة 
�لدعم  قيمة  و�شلت  حيت   ،2020

�إىل 896.7 مليون درهم.
- حكومة دبي .. دعم بقيمة 461.9 

.. مليون درهم خالل عام 2021 
قائمة  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و  ت�����ش��در 
�جلهات �لد�عمة �حلكومية �ملحلية يف 
�إمارة دبي لأ�شحاب �مل�شاريع �لوطنية 

تليها  دره��م،  مليون   161.7 بقيمة 
بقيمة  و�مل���و�����ش���الت  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
دبي  وب��ل��دي��ة  دره����م،  م��ل��ي��ون   95.2
وهيئة  دره���م،  مليون   44.2 بقيمة 
مليون   36.5 بقيمة  بدبي  �ل�شحة 
دره�����م، وه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 

بقيمة 24.5 مليون درهم.
- �حلكومة �لحت��ادي��ة.. دع��م بقيمة 
عام  خ�����الل  دره������م  م���ل���ي���ون   84.7
�شاهمت موؤ�ش�شة �لإمار�ت   ..2021
�أع�شاء  دع��م  يف  �ل�شحية  للخدمات 
ب��رن��ام��ج �مل�����ش��ري��ات �حل��ك��وم��ي��ة من 
بقيمة  وع����ق����ود  م�������ش���ري���ات  خ�����الل 
35.6 مليون درهم، و�شاهمت وز�رة 
�مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة و�ل��ت��وط��ني بقيمة 
3.43 مليون درهم، ووز�رة �لربية 
درهم،  مليون   9.8 بقيمة  و�لتعليم 
 3.4 بقيمة  �ملجتمع  تنمية  ووز�رة 
مليون درهم، ووز�رة �لطاقة و�لبنية 

�لتحتية بقيمة 2.4 مليون درهم.
.. دعم  ���ش��ب��ه �حل��ك��وم��ي��ة  - �جل���ه���ات 
دره��م خالل  مليون   204.9 بقيمة 

عام 2021..

برنامج  خ��الل  م��ن  ك��ب��ري�ً،  �هتماما 
�مل�������ش���ري���ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل�����ذي يعد 
�لنا�شئة  ل��ل�����ش��رك��ات  ف���ري���دة  ف��ر���ش��ة 
لكت�شاب  �لأع����م����ال  ورو�د  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ل��ث��ق��ة م���ن خ����الل �ل��ت��ن��اف�����س فيما 
حتويل  يف  جناحهم  و�إث��ب��ات  بينهم، 
�إىل م�شاريع جمدية  �لأفكار �ملبتكرة 
منوهاً  �ل����ق����ط����اع����ات،  خم���ت���ل���ف  يف 
م��ن �جلهات  �مل��ت��ز�ي��د  ب��ال��ع��دد  �شموه 
�ل���ت���ي تدعم  �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة 
ري��ادة �لأع��م��ال يف �إم���ارة دب��ي. و�أ�شاد 
ب��ال��دور �حليوي  دب��ي  �شمو ويل عهد 
ر�����ش���د لتنمية  ب���ن  مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
�مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة يف 
�ل�شركات  �لأعمال ومنو  ريادة  تعزيز 
�ملا�شيني،  �لعقدين  خ��الل  �لنا�شئة 
ح���ي���ث مت��ك��ن��ت �مل���وؤ����ش�������ش���ة م���ن���ذ عام 
2002، من دعم �ل�شركات �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة يف دبي وتوفري نظام بيئي 
ق��ادر على خلق فر�س جديدة  �شامل 
ل���ل���م���و�ط���ن���ني، وت���ن�������ش���ي���ط �حل���رك���ة 
�لإمارة  مكانة  وتعزيز  �لقت�شادية، 
وبيئة  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  عاملي  كمركز 

�أع�شاء  بتنمية ري��ادة �لأع��م��ال ودع��م 
ب���ن ر�����ش���د لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
�شمن  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
ب��رن��ام��ج �مل�����ش��ري��ات �حل��ك��وم��ي��ة من 
�ل�شفقات  من  �لعديد  توفري  خ��الل 
بدورها  ت��ف��ت��ح  �ل���ت���ي  و�مل�������ش���ري���ات، 
�أ�شحاب  �أم�����ام  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
يوؤكد  �ل��ذي  �لأم��ر  �لوطنية  �مل�شاريع 
على �لثقة بهذه �لكفاء�ت ودورها يف 
وقال  ومتنوع.  تناف�شي  �قت�شاد  بناء 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  “تعتر  �مل����ري: 
�لتنمية  رو�ف���د  �أه��م  م��ن  و�ملتو�شطة 
�أي  و�لج��ت��م��اع��ي��ة يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
دولة، حيث تلعب دور�ً رئي�شياً وحيوياً 
�ملو�رد  وتنمية  �لقت�شاد  تطوير  يف 
�لعديد  �أن  ل�شيما  و�ملادية،  �لب�شرية 
�لناجحة،  �ل�شخمة  �ل�����ش��رك��ات  م��ن 
و�لقائمة �ليوم يف معظم دول �لعامل، 
كانت نو�تها يف �لأ�شا�س �أفكار�ً فردية 
وم�شروعات �شغرية ..ويعتر برنامج 
�مل�������ش���ري���ات �حل���ك���وم���ي���ة م����ن �أب�����رز 
�ل�شركات  لقطاع  �ل��د�ع��م��ة  �لأدو�ت 
متا�شياً  وذل��ك  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية 

�ملبدعة  �لأف����ك����ار  لأ����ش���ح���اب  ج���اذب���ة 
ت�شهم  �لتي  �لأعمال  لريادة  وعنو�ناً 
يف حتقيق جناحات نوعية لالقت�شاد 
�مل��ت��ن��ّوع و�مل�����ش��ت��د�م. و�أظهر  �ل��وط��ن��ي 
�لتقرير ��شتفادة 362 �شركة وطنية 
تعاقد�ت  بعدد  �ل��ت��وري��د�ت  يف جم��ال 
خمتلف  م�����ع   16934 ت����ت����ج����اوز 
�جلهات �لد�عمة لرنامج �مل�شريات 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة، ك��م��ا تنوعت  �حل��ك��وم��ي��ة 
لت�شمل  و�ل����ت����وري����د�ت  �مل�������ش���ري���ات 
�شّكل  ح���ي���ث  �ل���ق���ط���اع���ات،  خم��ت��ل��ف 
 83% ن�شبته  م��ا  �ل��ت��ج��اري  �لقطاع 
�لد�عمة،  �جل���ه���ات  م�����ش��ري��ات  م���ن 
 ،13% بن�شبة  �ملهني  �لقطاع  تبعه 

و�لقطاع �ل�شناعي بن�شبة 4%.

- دور رئي�سي 
و�أ����ش���اد ���ش��ع��ادة ه���الل ���ش��ع��ي��د �مل���ري، 
مدير عام د�ئرة �لقت�شاد و�ل�شياحة 
و�لتي  �مل��ح��ق��ق��ة  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  دب�����ي،  يف 
�ملقدمة  �جل��ه��ود  ��شتمر�رية  تعك�س 
و�شبه  �حلكومية  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ن 
�لإ�شهام  يف  و�خل���ا����ش���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  مع 
�لر�مية  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�ملبتكرة  �حللول  تقدمي  �شرورة  �إىل 
تعزز  �أن  �شاأنها  م��ن  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
�لوطنية  �مل�����ش��اري��ع  ومن���و  ع��م��ل  بيئة 

�لنا�شئة«.
�ملدرجة  �جل��ه��ات  �مل���ري جميع  ودع���ا 
�إىل  �حلكومية  �مل�شريات  برنامج  يف 
�مل�شاريع  قطاع  �أد�ء  حتفيز  مو��شلة 
م�شتوى  على  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
�إم�������ارة دب����ي و�لإم����������ار�ت ع��ل��ى وجه 

�لعموم.
- تعزيز �لنمو.. من جانبه، قال عبد 
�لتنفيذي  �ملدير  �جلناحي،  �لبا�شط 
ر�����ش���د لتنمية  ب���ن  مل��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
و�ملتو�شطة:  �ل�������ش���غ���رية  �مل�������ش���اري���ع 
منو  تعزيز  يف  ��شر�تيجيتنا  “تركز 
وتناف�شية �مل�شاريع �لوطنية من خالل 
مبتكرة،  �قت�شادية  م��ب��ادر�ت  تقدمي 
رو�د  ملجتمع  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت  و�ل��دع��م 
�مل�شريات  برنامج  ..ويقدم  �لأعمال 
لل�شركات  دب����ي  ب����اإم����ارة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة، و�ل��ت��ي متثل 

- 69 جهة دعمت رواد الأعمال املواطنني من اأع�ساء برنامج امل�سرتيات احلكومية التابع ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع
- هالل املري: ندعو اجلهات املدرجة يف الربنامج اإىل موا�سلة حتفيز اأداء قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى دبي والإمارات عمومًا

- عبدالبا�سط اجلناحي: ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة متثل 30 قطاعًا متنوعًا يف دبي والربنامج مينحها الفر�سة لتطوير اأعمالها وتنميتها
مليار قيمة الدعم املقدم لرواد الأعمال منذ اإن�ساء املوؤ�س�سة وحتى نهاية 2021  8.4 -
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�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2020/2580

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/03/28 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سرين اماتفا و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                         الو�سف  

 1،900                                                       اثاث �سقه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اإعــــــــــالن
لهند�شة  �ل�ش�����ادة/�ملتحدة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �للكروميكانيكال رخ�شة رقم:3947773 
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 20000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �ملتحدة لهند�شة �للكروميكانيكال
UNITED ELECTROMECHANICAL ENGINEERING

�إىل/ �ملتحدة لهند�شة �للكروميكانيكال - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
UNITED ELECTROMECHANICAL ENGINEERING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م   �لغذ�ئية  للمو�د  بتيتو  �ل�ش�����ادة/جاردن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2489171 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �ميتو�لب�شيد فاحت �هلل خاطب �شاد�ت �هلل �شهيب من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء 

 �ميتو�لب�شيد فاحت �هلل خاطب �شاد�ت �هلل �شهيب من 49 % �إىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف معتز �شامل على �حمد �لها�شمى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ جاردن بتيتو للمو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
GARDEN POTATO FOODSTUFF LLC

�إىل/ جاردن بتيتو للمو�د �لغذ�ئية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
GARDEN POTATO FOODSTUFF- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لركيب  �ل�ش�����ادة/�لفرعونية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبو�ب و�لنو�فذ

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2748895 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة �شريفه �شعيد �حمد حممد �لر��شدى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد قناوى ر�شاد حممد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شريفه �شعيد �حمد حممد �لر��شدى

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطريق �ل�شعد للنقليات �لعامة - �شركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م  رخ�شة رقم:4281520 

تعديل ر�أ�س �ملال / من 50000 �إىل 0

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لطريق �ل�شعد للنقليات �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL TAREEQ AL ASAAD GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �لطريق �ل�شعد لتاأجري �لآليات و�ملعد�ت �لثقيلة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL TAREEQ AL ASAAD FOR HEAVY MACHINES EQUIPMENT RENTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ن�شاط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة  4923009

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:45/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثانية ع�شر رقم 859

مو�شوع �لدعوى : �ملو�شوع/دعوى مطالبة مببلغ وقدره )118.405.766( درهم مائة وثمانية ع�شر مليون و�ربعمائة وخم�شة 
�لف و�شبعمائة و�شتة و�شتون درهما - و�لتعوي�س عن �لتاأخري يف �ل�شد�د مبلغ )6.000.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 

12% �شنويا من تاريخ 2022/1/18 وحتى �ل�شد�د �لتام لكامل �ملديونية  . 
�ملدعي:بنك ملي �ير�ن

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �أبوهيل - ديره - دبي - مبنى مركز �شيتي باي لالعمال - �شقة �لر�بع 407
وميثله:�شعد�لدين جعفر عبد�هلل �لنوخذ�

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد ح�شني علي حممد ��شكندري ز�ده  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملو�شوع/دعوى مطالبة مببلغ وقدره )118.405.766( درهم مائة 
مبلغ  �ل�شد�د  يف  �لتاأخري  عن  و�لتعوي�س   - درهما  و�شتون  و�شتة  و�شبعمائة  �ل��ف  وخم�شة  و�ربعمائة  مليون  ع�شر  وثمانية 
)6.000.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ 2022/1/18 وحتى �ل�شد�د �لتام لكامل �ملديونية - وحددت 
لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2022/3/24  �ل�شاعة 09.00 �س ويقت�شي ح�شوركم �مام �د�رة �لدعوى �لبتد�ئية )�لثانية 
ع�شر( بقاعة �لتقا�شي عن بعد �لتي ميكن �لو�شول �ليها من خالل موقع حماكم دبي �للكروين - خدماتنا �للكرونية 
�لعامة - جد�ول جل�شات �لق�شايا ، لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0050287 رقم املعاملة
�إخطار عديل  

�ملخطر : كل �للو�ن لتجارة �حلديد �س ذ م م - فرع �ل�شارقة - وميثلها �ل�شيد/كانويل �شهز�د منري ح�شني ب�شفتة وكيل عن �تينار �يانا مبوجب 
�لتوكيل رقم 2019/1/121799 ب�شفته مدير للرخ�شة كل �للو�ن لتجارة �حلديد

�لعنو�ن �ملختار :- �إمارة �ل�شارقة - دو�ر �ل�شاعة بناية د�ما�س �لطابق �لثامن- مكتب 804- هاتف 065214567 - فاك�س 065214576 
adv،ghuniem@gmal com-: بريد �إليكروين -

�ملخطر �إليها: 1- �لعالء للمقاولت و�لإن�شاء�ت �ملعدنية �س،ذ،م،م 
 13945 �ل�شيخ عمار بن حميد�لطابق �لأر�شي رقم مكاين50792  99/63 من �شارع  �أم��ارة عجمان  وعنو�نها �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - 

�جلرف �ل�شناعية 1، عجمان �س ب، 20835 - هاتف - 067488301 فاك�س 067488302
�ملو�شوع / تكليف �ملخطر �إليها بالوفاء مببلغ )36،404،35( �شتة وثالثون �ألف و�ربعمائة و�أربعة درهم وخم�شة ثالثون فل�شاً

�لرغم من ��شتنفاد كافة �لطرق و�ملحاولت �لودية �ملمكنة من قبل �ملخطرة ، على   ، �ل�شد�د  عن  �إليها  �ملخطر  �إمتنعت   -2
وعليه فاإن �ملخطرة مبوجب هذ� �لإخطار تكلف �ملخطر �إليها ب�شرورة دفع قيمة تلك �لفو�تري و�ل �شوف ت�شطر �أ�شفة �إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لقانونية بحقها ،
لذلك : فاإن �ملخطر ينذر �ملخطر �إليها بالأتي : �أول:- �شد�د مبلغ وقدره )36،404،35( )�شتة وثالثون �ألف و�ربعمائة و�أربعة درهم وخم�شة 
ثالثون فل�شا( قيمة �لدين يف ذمة �ملخطر �إليها و�مل�شتحق �لأد�ء للمخطر مبوجب �لفو�تري �ملبيئة ب�شدر هذ� �لإخطار وذلك يف خالل )5�يام( 
خم�شة �أيام من تاريخ هذ� �لإخطار ، ثانيا :- �شيقوم �ملخطر باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة حلفظ حقوقه قبل �ملخطر �إليها ومنها ��شت�شد�ر 
�مر �أد�ء �ذ� مل ت�شتجيب ملا ورد يف �لبند �أول يف هذ� �لإخطار يف �ملدة �ملحددة قانون ، مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �لأخرى ب�شائر �أنو�عها قبل 

�ملخطر �إليها ،
بالوكالة عن �ملخطر

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007553 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه مطعم و�دي �لزيتون ، �لعنو�ن : 9383472
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/11/17 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 

بالرقم �أعاله ل�شالح / تر�ن�س �لمار�ت لتجارة �ملو��شي ذ م م ، بالتايل :
ن�س �حلكم

قررت �ملحكمة : مبثابة �حل�شوري : �إلز�م �ملدعى عليها باإن توؤدي للمدعية مبلغ 20948.25 
فل�س“و�لفائدة  وع�����ش��رون  وخم�شة  دره���م  و�أرب��ع��ون  وثمانية  وت�شعمائة  �أل���ف  “ع�شرون  دره���م 
�لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 19/9/2021 وحتى متام �ل�شد�د على �أل يجاوز �أ�شل �لدين 
و�إلز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة ورف�شت ما 

عد� ذلك من طلبات. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإجتماع خربة

حمكمة ال�شارقة االبتدائيه التجاريه 
دعوة حل�شور اجتماع اخلربة املحا�شبية

يف الدعوي رقم 902/2022 جتاري جزئي
�ملعلن �ليه / ذبيان ل�شناعة �لملنيوم و�لزجاج - ذ. م. م

�ل��دع��وي رقم  ب��ح��ث  �ل��ت��ج��اري��ه يف مهمة  �لإب��ت��د�ئ��ي��ه  �ل�����ش��ارق��ة  ق��ب��ل حمكمة  ب��ن��اء� ع��ل��ى تكليفنا م��ن 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  حددنا  فقد   394/2022  : رق��م  �لندب  كتاب  ح�شب  ح�شابيا   902/2022
�إجتماع �خلرة �ملحا�شبية  23/3/2022 وذلك يف متام �ل�شاعة �لثانية بعد �لظهر )2:00( لعقد 
قانونا  ميثلكم  من  �أو  ح�شوركم  ويطلب  �لرنامج  تثبيت  يرجى  برنامج  طريق  عن  وذل��ك  بعد  عن 
رقم:-  هاتف   - للتو��شل   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�شتند�ت  كافة  �إرف���اق  م��ع  �مل��ذك��ور  �لجتماع  حل�شور 

0508870300
na_auditing@hotmail.com: بريد �لكرونى

نهال علي ابراهيم / خبري ح�شابي      
رقم القيد 389 

اإعالن اإجتماع خربة 

70392
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اإعالن اإجتماع اخلربة

يف الدعوي رقم 89 ل�شنة 2021 ح�شر تركات - ال�شارقة
�ملقامة من / 1- بتول مهدي �ليا�شمني

وليد خالد   -4  ، �شرمي  �هلل  جاد  حممد  خالد  �ملتويف  ورثة  �شد/ 1- فازليكا �أتانا �شوفا ، 2- نعمة عو�د ، 3- 
�شرمي ، 5- ورثة �ملتويف خالد حممد جاد �هلل �شرمي

نعلن نحن �خلبري �حل�شابي /�أحمد عبيد �شيف �لطاير ، �أنه مت تعيننا من حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
يف   2022-02-23 بجل�شة  �ل�شادر  �ملحكمة  بحكم  �ل��و�ردة  �حل�شابية  �خلرة  مهمة  لتنفيذ  �ملوقرة  �ل�شرعية 
�ملقررله جل�شة  �إجتماع �خلرة  “حل�شور  �أعاله  “�ملذكورين  �ملدعى عليهم  �أعاله - كما نعلن  �ملذكورة  �لدعوى 
2:30 م�شاًء وذلك من خالل �لت�شال �ملرئي بجميع  31-03-2022 يف متام �ل�شاعة  يوم �خلمي�س �ملو�فق 
يرجي  ��شتف�شار�ت  �أي  ، ويف حال  �دن��اه  �لر�بط  علي  بالدخول   )ZOOM( زووم  تطبيق  �لنز�ع عر  �أط��ر�ف 

�لت�شال علي رقم 3413632 04
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/88373391618?pwd=U2dPaTZRTmFhbUoxRnQvZ1FpWFhJdz09
Meeting ID: 883  7339  1618
Passcode: 6ayT4r

خبري ح�شابي / اأحمد عبيد الطاير
قيد وزارة العدل رقم )647(

اإعالن اإجتماع خربة 
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املو�شوع : اعالن بالن�شر

يف ق�شية رقم 2022/581 جتاري جزئي حمكمة ال�شارقة
للمدعي عليه:-

�س م ح فورت  �شتيل  �ل�شادة/   -1
ديفاكار�ن  مانانغاث  كري�ن   / �ل�شيد   -2

جيمي جو�شيف بالر� فارغي�س بابي  / �ل�شيد   -3
فيما يلي �شيغة �لعالن �ملر�د ن�شره

دعوة حل�شور �جتماع �خلرة �مل�شريف
�ملعلن �ليه للمدعى عليه:

STEEL FORT FZC   ل�شادة/ �شتيل فورت �س م ح�
         KIRAN MANANGATH DIVAKARAN    ل�شيد  / كري�ن مانانغاث ديفاكار�ن�

JIMMI JOSEOH PALATHRA VARGHESE PAPP ل�شيد  جيمي جو�شيف بالر� فارغي�س بابي�
�ل�شارقة حمكمة  جزئي  جتاري   2022 ل�شنة  يف �لق�شيه رقم 581 

�أحمد �ل�شبكي من قبل حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية - �ملوقرة لعمال �خلرة �مل�شرفية يف �لدعوى  �أكرم حممد  بناء على تكليفنا نحن �خلبري �مل�شريف 
�عاله فقد حددنا يوم �لثالثاء �ملو�فق:- 2022/03/29 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا لعقد �لجتماع للخرة �مل�شرفية و ذ�لك من خالل �لت�شال �ملرئي 

عر تطبيق) زووم(
 https://us04web.zoom.us/j/7298266073?pwd=V1NMTzFueUd0amFGanU2Mi9kaGpHUT09
Meeting ID : 729 826 6073  ر�بط �لجتماع
Passcode : 2eWTB9

لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع �ملذكور مع �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى
برجاء �لتو��شل على رقم 8248022 - 050 

اخلبري امل�سريف / اأكرم ال�سبكي
رقم القيد بوزارة العدل 637

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

دى  �م   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ل���ي���ت على  ل���ي���اق���ت ح�������ش���ني 
بنغالدي�س     ، ب��ي��ب��ارى  �ك����ر 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
من   )EE0823364(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0504177544 

فقد�ن جو�ز �شفر
م������رمي   / �مل���������دع���������و  ف������ق������د 
�ث����ي����وب����ي����ا    ، �دم  ع�����ث�����م�����ان 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)EP5095945(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0562307587

فقد�ن جو�ز �شفر

�مل��دع��و / حممد حنيف  فقد 
باك�شتان     ، �ل����دي����ن  ج���م���ال 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)de6786921(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0527883506

فقد�ن جو�ز �شفر
�مل��دع��و / �ح��م��د �شامى  ف��ق��د 
م�شر     ، �ب����ر�ه����ي����م  ع���ث���م���ان 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)a20391175(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0543984832

فقد�ن جو�ز �شفر

فقد �ملدعو / نيو�س ما�شو�تي 
�ندوني�شيا   ، طيبى  �ود�ى  بت 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )C6608692(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة �لندوني�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �شفر
�مل��دع��و/ حم��م��د �شهز�د  ف��ق��د 
باك�شتان   ����ش���دي���ق،  حم���م���د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)BQ5158972(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �شفر

�مل���دع���و / ع��ب��ا���س خان  ف��ق��د 
باك�شتان     ، م����ال����ك  ف�������ش���ل 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)DY4146052(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0567471502

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقد�ن جو�ز �شفر
ف����ق����دت �����ش����ه����ادة �ل�����ش����ه����م رق���م 
با�شم   0799104316006
عبد�هلل  �شعيد  �شلطان  عبيد   /
�ل��ظ��اه��ري ، ���ش��ادرة م��ن �ل�شركة 
�ل���ع���امل���ي���ة ل����زر�ع����ة �لأ�����ش����م����اك و 
عددها 200 قبل �لتجز�أة وعلى 
بالرقم  �لت�������ش���ال  ي��ج��ده��ا  م���ن 

 0552511122

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  977/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

�ملنفذ به  �ملبلغ  ، ب�شد�د  �أد�ء  �أمر  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3541/2021  مو�شوع 
وقدره )80359( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �شركة في�شل جا�شم �لتجارية ذ.م.م
عنو�نه:جممع دبي لال�شتثمار 1 - رقم �لقطعة 121-598 �شركة في�شل جا�شم �لتجارية - م�شتودع رقم 

1 - مكاين 1486464786 
�ملطلوب �إعالنه : 1- ه�شام نبيل �أبو �حل�شن    - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)80359( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70459

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1645/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 7944/2021 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)155781.9( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

�ملنفذ �شده : فالكون ويلث لال�شتثمار�ت �س.ذ.م.م
عنو�نه : �لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �شارع بوليفارد �ل�شيخ حممد بن ر��شد مبنى بوليفارد بالز� 2 - طابق 

19 - مكتب رقم 1901 - هاتف متحرك:0506036900 
بريد �لكروين : m3taz2008@hotmail.com - هاتف رقم : 044894448

�ملطلوب �إعالنه : 1- �حمد حممد د�شتي - �شفته : طالب �لتنفيذ 
�ملنفذ به وقدره  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �لإع��الن : قد  مو�شوع 
)155781.90( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70545

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2011/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2022/302 �أمر �أد�ء ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)192007.17( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .

طالب �لتنفيذ : �لأطلية �ملمتازة لتجارة �ل�شباغ ذ.م.م
عنو�نه:�مارة دبي - منطقة �لقوز �ل�شناعية �لثالثة - �شارع 17�أ مبنى رقم 8 - مكاين رقم 2005980225 

- هاتف:048852912 - فاك�س:048852913 - متحرك رقم:0503686287 
�ملطلوب �إعالنه : 1- ر�جي�س كومار كري�شنا    - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�أو خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ ر�شوم خلزينة �ملحكمة ،  )192007.17( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:362/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �خلام�شة رقم 404

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )962.201.80( درهم ت�شعمائة و�ثنني و�شتون 
�خ��رى )�أج��رة متغرية ون�شبة ترع 1%( ترع تنفق يف  �لفا ومائتني وو�ح��د دره��م وثمانون فل�شا وما ي�شتجد من مبالغ 
وجه �لر و�خلري مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د �شم ملف �لمر على عري�شة 
رق��م:227/2022 �أمر على عري�شة جتاري دبي وتثبيت قر�ر منع �ملدعي عليه من �ل�شفر �ل�شادر بتاريخ:2022/3/1 �لز�م 

�ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملدعي:م�شرف عجمان - �شركة م�شاهمة عامة

ر��شد  بن  حممد  �شارع   - دب��ي  ب��ام��ارة  �لكائن   - �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  وم�شاركوه  �ل�شهالوي  عنو�نه:مكتب 
بوليفارد - برج  بوليفارد بالز� 2 - مكتب 1903 - هاتف رقم:042277717 - فاك�س:042277767

وميثله:يو�شف ح�شني حممد �شالح �ل�شهالوي
�ملطلوب �إعالنه :  1- ماجد مو�شى حامد �أبو خاطر  -  �شفته : مدعي عليه

وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع���الن  مو�شوع 
)962.201.80( درهم ت�شعمائة و�ثنني و�شتون �لفا ومائتني وو�حد درهم وثمانون فل�شا وما ي�شتجد من مبالغ �خرى )�أجرة 
متغرية ون�شبة ترع 1%( ترع تنفق يف وجه �لر و�خلري مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام 
�ل�شد�د �شم ملف �لمر على عري�شة رقم:227/2022 �أمر على عري�شة جتاري دبي وتثبيت قر�ر منع �ملدعي عليه من �ل�شفر 
�ل�شادر بتاريخ:2022/3/1 �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  
�ملو�فق  2022/3/28  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن بالن�شر 

 731/2022/209 تنفيذ عمايل 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1-  �شتب ون �ت�س �ر �شولو�شنز -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/عبد�هلل �شاهر �شامل عبيد�ت 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )31038.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 

اعالن بالن�شر 
 453/2021/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  هيوج �يرل كورمتاى -  جمهول حمل �لقامة
)حاليا(  �لم���ار�ت  )م(  ����س.م.ب  �لو���ش��ط(  )�ل�شرق  �لتنفيذ/�ميك�س  �لطالب  �ن  مبا 

�شركة �مريكان �ك�شر�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )�شابقا( 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ر�شوم  مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )84858.63(
�لتنفيذية بحقك يف حالة  �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت  خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:3000/2021/465 نزاع جتاري 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لثامنة رقم 757

مو�شوع �ملنازعة :1- ت�شجيل دعوى وحتديد �قرب جل�شة لنظرها و�عالن �ملتنازع �شدهما 2- �لز�م �ملتنازع �شدهما ب�شد�د 
ل�شالح  قانونية  فو�ئد   %12 �ىل  بال�شافة  درهما  وثمانون  و�ربعمائة  �لف  وثالثون  و�ربعة  مائة  درهم   )134.480( مبلغ 
�ملتنازعة عن تقدمي خدمات تاأجري �ملركبات و�ملخالفات و�لتعرفة �ملرورية من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د 3- �لز�م 

�ملتنازع �شدهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:�شركة �لمار�ت �لعامة للنقل و�خلدمات )مو��شالت �لمار�ت(

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع حممد بن ر��شد بوليفارد - برج  بوليفارد بالز� 2 - مكتب 1903
وميثله:يو�شف ح�شني حممد �شالح �ل�شهالوي

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ليا�س �حمد مقبول �حمد  -  �شفته : متنازع �شده 
�ملتنازع  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها 1- ت�شجيل دعوى وحتديد �قرب جل�شة لنظرها و�ع��الن  مو�شوع �لإع��الن : قد 
درهما  وثمانون  و�ربعمائة  �لف  وثالثون  و�ربعة  مائة  دره��م   )134.480( مبلغ  ب�شد�د  �شدهما  �ملتنازع  �ل��ز�م   -2 �شدهما 
بال�شافة �ىل 12% فو�ئد قانونية ل�شالح �ملتنازعة عن تقدمي خدمات تاأجري �ملركبات و�ملخالفات و�لتعرفة �ملرورية من 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د 3- �لز�م �ملتنازع �شدهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - نعلنكم بالقر�ر 
�ملنهي للخ�شومة قررنا ح�شوريا بالز�م �ملتنازع �شدهما بان يوؤديا بالت�شامن للمتنازعة مبلغ مائة و�ربعة وثالثون �لف 
و�ربعمائة وثمانون درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2020/9/30 وحتى متام �ل�شد�د 

وبالز�مهما بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.
رئي�ض الق�شم
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العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:621/2022/60 امر اداء 
�ملنظورة يف:�و�مر �لد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )218.582/87( درهم 
مائتان وثمانية ع�شر �لف وخم�شمائة و�ثنان وثمانون درهما و�شبعة وثمانون فل�شا - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 

تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2020/2/27 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:كليفالند كيبل تريدجن �س.م.ح  - عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي �مارة دبي - 
info@abdulmaliklaw.:جبل علي - �لر�س رقم ��س 30212 - هاتف رقم:048806185 - �لريد �للكروين

�هلي م�شطفى  عبد�مللك  وميثله:عبد�حلميد   -   ae
�ملطلوب �إعالنهما :  1- �م �يه ئي لالعمال �لكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م 2- �شيبو �شودهار�ن �شودهار�ن  -  �شفتهما : 

مدعي عليهما
�ملدعي  بالز�م   - ب��ت��اري��خ:2022/3/11  �لبتد�ئية  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي  �أمر  ��شت�شد�ر  �لإع��الن :طلب  مو�شوع 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )218.582/87( درهم مائتان وثمانية ع�شر �لف وخم�شمائة و�ثنان وثمانون 
�لز�مهما  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�شا  وثمانون  و�شبعة  درهما 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ )300( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .ولكم �حلق يف �لتظلم �لمر �و ��شتئنافه بح�شب �لحو�ل 

وفق �لحكام �لو�ردة يف �ملادة 66 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية .

رئي�ض الق�شم
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العدد 13500 بتاريخ 2022/3/23 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  3645/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/2333 جتاري كلي، و�ملعدل بالإ�شتئناف رقم 2020/842 ��شتئناف 
جتاري ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3959586.13 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لتنفيذ: �شركة �شي تي �شي �لفاكوم �ك�شي�شوريز ليمتد - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �شارع � ل�شيخ ز�يد - مبنى بناية �لرمي - �شقة 
وميثله : علي �شلطان �شامل �لكندي    - �ل�شالمي  �بوظبي  م�شرف  بناية   -  116

�ملطلوب �إعالنه : م�شطفى حممد ح�شن �حل�شاين - عنو�نه : �إمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مبنى �شكن �لتابع لفندق 
MOSTAFAS72@GMAIL.COM - 0507842252 - لفريمونت - �شقة 1605 - بجو�ر فندق كونر�د دبي�

مو�شوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/3/30 �ل�شاعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى 
http:// لإلكروين� �لإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها  �لبيع )�شركة  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�شافه  �ملو�شحة  �لعقار  بيع 

20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة  ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باإعر��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �أيام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل  وعلى  �ملدنية  �لإجر�ء�ت  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن 

على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�شاف �ملمتلكات :
�لعقار  رق��م   -  1  : �ملبنى  رق��م   -  1 بوتانيكا  ب��رج   : �ملبنى  ��شم   -102 �لر���س  رق��م   - دب��ي  مر�شى   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة   -  1
 - دب��ي  مر�شى   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة   -  2  ، دره��م   )1.484.877/71( ب���  �مل��ق��درة   - مربع  مر   112.10  : �مل�شاحة   -  608  :
ب���  79.59 مر مربع - �ملقدرة  803 - �مل�شاحة :  1 - رقم �لعقار :  1 - رقم �ملبنى :  188- ��شم �ملبنى : باي �شنر�ل  رقم �لر���س 
)1.139.476/82( درهم  ، 3 - �شقة �شكنية - �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �لر�س 188- ��شم �ملبنى : باي �شنر�ل 2 - رقم �ملبنى 
: 2 - رقم �لعقار : 905 - �مل�شاحة : 41.40 مر مربع - �ملقدرة ب��� )630.023/98( درهم  ، 4 - �شقة �شكنية - �ملنطقة : مر�شى 
دبي - رقم �لر�س 188- ��شم �ملبنى : باي �شنر�ل 2 - رقم �ملبنى : 2 - رقم �لعقار : 1408 - �مل�شاحة : 41.39 مر مربع - �ملقدرة 
ب��� )629.067/24( درهم  ، 5 - �شقة �شكنية - �ملنطقة : مر�شى دبي - رقم �لر�س 188- ��شم �ملبنى : باي �شنر�ل 2 - رقم �ملبنى 
: 2 - رقم �لعقار : 1906 - �مل�شاحة : 64.58 مر مربع - �ملقدرة ب��� )931.974/68( درهم ، 6 - �شقة �شكنية - �ملنطقة : مر�شى 
دبي - رقم �لر�س 188- ��شم �ملبنى : باي �شنر�ل 2 - رقم �ملبنى : 2 - رقم �لعقار : 1909 - �مل�شاحة : 60.05 مر مربع - �ملقدرة 

ب��� )866.162/38( درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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الفجر الريا�ضي

•• عمان-وام: 

منتخبنا  بعثة  �لأول  �أم�����س  و�شلت 
�لعا�شمة  �إىل  ل��ل��ج��ودو  �ل��وط��ن��ي 
�لأردن������ي������ة ع����م����ان ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
للمنتخبات  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ب���ط���ول���ة 
�لحتاد  ي�شت�شيفها  �لتي  و�لأندية 
بجامعة  �ل���ي���وم  ل��ل��ج��ودو  �لأردين 

عمان �لأهلية.
وت�����ش��ه��د �ل��ب��ط��ول��ة م�����ش��ارك��ة 15 
وجيبوتي،  �لإم����������ار�ت،  ه���ي  دول�����ة 
و�جلز�ئر،  و�ل�شعودية،  و�لبحرين، 
و�لعر�ق، و�لكويت، وليبيا، و�ملغرب، 
وفل�شطني، وقطر، و�شوريا، وم�شر، 
و�ليمن و�لأردن "�لبلد �مل�شت�شيف"، 

بجانب م�شاركة بع�س �لفرق �ملمثلة 
لالأندية �لعربية.

�شباح   �لبطولة  م��ب��اري��ات  وتنطلق 
�ل�شباب  فئة  م�شتوى  على  �لثالثاء 
مب�شاركة 8 منتخبات هي �لإمار�ت، 
و�����ش����وري����ا،  و�ل�������ع�������ر�ق،  و�لأردن، 
ولبنان،  و�ل����ك����وي����ت،  وف��ل�����ش��ط��ني، 
و�جلز�ئر على �شوء قرعة �لبطولة 
فيما  �لول،  �أم���������س  ج�����رت  �ل���ت���ي 
تقام م��ب��اري��ات ف��ردي �ل��رج��ال غد�ً 
مناف�شات  �شتقام  بينما  �خلمي�س، 

�لفرق يوم �جلمعة �ملقبل.
وت�������ش���م م��ن��اف�����ش��ات ف���ئ���ة �ل���رج���ال 
�لإم����ار�ت، و�لأردن،  دول��ة ه��ي   12
و�لعر�ق،  و�ل��ب��ح��ري��ن،  وج��ي��ب��وت��ي، 

و������ش�����وري�����ا، وف���ل�������ش���ط���ني، وق���ط���ر، 
و�ل����ك����وي����ت، و�ل����ي����م����ن، و�جل����ز�ئ����ر 
قد  منتخبنا  بعثة  وكانت  و�مل��غ��رب. 

غادرت �لبالد �أم�س �لأول عر مطار 
�لتميمي  نا�شر  ر�أ�شها  وعلى  دب��ي، 
�شندوق  و�أم���ني  �ل��ع��ام  �ل�شر  �أم���ني 
�لحت������اد �ل������دويل ل���ل���ج���ودو، �ل���ذي 
�جلمعية  �نتخابات  على  �شي�شرف 
�لعمومية لالحتاد �لعربي للجودو، 

مكلفا من �لحتاد �لدويل.
لفئة  ك��وك��ي  �مل���درب  �لبعثة  وت�شم 
للرجال،  فيكتور  و�مل���درب  �ل�شباب، 
�شليمان  �أح���م���د  �ل������دويل  و�حل���ك���م 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل���ب���ل���و����ش���ي 
�ل�شيد،  �شعبان  و�لإد�ري  �لحت���اد، 
لفئتي  لع���ب���ني   10 ع����ن  ف�����ش��ال 
�أحمد  وه�����م  و�ل�����رج�����ال  �ل�������ش���ب���اب 
ج��ا���ش��م، و���ش��ع��ي��د �ل��ن��ق��ب��ي، وح����ارب 

في�شل  و�أح���م���د  "�ل�شباب"  جمعة 
وعلى  �حلو�شني،  وخليفة  �لنقبي، 
وماجو  وج���ور�م،   ، و�ر�م  �لدرمكي، 

مدومار ونوجز�ري .
�لرجال  منتخب  م�شاركة  و�شتكون 
يف م�شابقتي �لفردي و�لفرق، بينما 
ي�شارك منتخب �ل�شباب يف �لفردي 
�شعيد  �ل���الع���ب  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ف���ق���ط، 

�لنقبي �لذي �شي�شارك يف �لفئتني.
ب��ن ثعلوب  ���ش��ع��ادة حممد  وح��ر���س 
رئ����ي���������س �لحت����������اد على  �ل������درع������ي 
�لبعثة بعد و�شولها  �أح��و�ل  متابعة 
عمان  �لأردن������ي������ة  �ل���ع���ا����ش���م���ة  �إىل 
�لو�شول،  �شالمة  على  و�لطمئنان 

و�جلاهزية خلو�س �ملناف�شات.

•• دبي -وام:

�شباقات  �أفخم  �أحد  �لعاملي،  دبي  كاأ�س  ��شت�شافة  ب�شرف  يحظى م�شمار ميد�ن 
30.5 مليون دولر، منها  �ملالية  �خليول يف �لعامل، و�لذي تبلغ قيمة جو�ئزه 
�ل��زّو�ر يف �شهر مار�س من كل  �آلف  �لرئي�شي، وي�شتقطب  لل�شوط  مليون   12
عام. ومت ��شتلهام فكرة "ميد�ن" من روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" حيث 

�أقيم ملا هو �أكر من جمرد موقع رئي�شي ل�شباقات �خليل، لي�شبح خمطط ملدينة 
�إىل  للبيئة،  �ل�شديقة  �لعامل  �أهم مدن  �إح��دى  دبي  وم�شتد�مة جلعل  متكاملة 

جانب تعزيز مكانتها �لتجارية على �مل�شتوى �لعاملي.
م�شمار  ُيعد  حيث  �لعامل،  �نتباه  �إليه  جذب   ،2010 عام  ميد�ن  �فتتاح  ومنذ 
كاملة  مو��شم  فيه  تقام  و�ل��ذي  �ملتكامل،  للم�شروع  �ملحوري  �ملرفق  هو  �ل�شباق 
من �شباقات �خليل رفيعة �مل�شتوى، �أبرزها كاأ�س دبي �لعاملي، �أحد �أغنى �شباقات 

�خليل يف �لعامل.

ويعد "ميد�ن" �أ�شخم م�شمار ل�شباقات �خليول، حيث ي�شم م�شمارين، �أحدهما 
ع�شبي مبحيط تبلغ م�شافته مياًل ون�شف �مليل " 2400 مر" ، و�لآخر رملي 
��شطناعي مبحيط  1750 مر�ً، �أما من�شة �مل�شمار فهي فريدة يف نوعها ول 

ت�شاهيها �أي من�شة �أخرى يف م�شامري �شباقات �خليل �لعاملية.
ويت�شع مدّرج م�شمار "ميد�ن" ل�80 �ألف متفّرج، وي�شم �مل�شمار �ل�شهري متحفاً 
ل�شباق �خليل ومعر�شاً وفندقاً م�شنفاً من فئة �خلم�س جنوم، وملعباً للجولف، 

ومركز�ً لالأعمال و�ملوؤمتر�ت.

�ل�شباقات  على  ميد�ن  ي�شت�شيفها  �لتي  �لعاملي  دب��ي  كاأ�س  �أم�شية  تقت�شر  ول 
�لفعالية  ه��ذه  ولكن  �ل�شباق،  ه��ذ�  يف  �مل��ن��درج��ة  �لت�شعة  �لأ���ش��و�ط  يف  �ملتنوعة 
يقام  عامليون،  فنانون  يحييه  ��شتثنائي  مو�شيقي  بحفل  �ملميزة  �أن�شطتها  تتّوج 
�ملغنية  لالأم�شية  �خلتامي  �حلفل  حتيي  �أن  �ملقرر  ومن  �ل�شباقات،  نهاية  عقب 
�لريطانية  »رودميينتال«  فرقة  م�شاركة  مع  هيل،  بيكي  �ل�شهرية  �لريطانية 
�ل�شهرية �أي�شا، بالإ�شافة �إىل م�شاركة جنم �لدي جي �لريطاين برو�س فيلدر، 

�ل�شهري با�شم "�شيجال".

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو عن 
مهرجان  من  �لثانية  �لن�شخة  تنظيم 
�حلايل،  للعام  للجوجيت�شو  �لتحدي 
�لتحدي  ب���ط���ول���ة  ت��ت�����ش��م��ن  و�ل����ت����ي 
و�لأ�شبال  �ل��ر�ع��م  لفئات  �ملخ�ش�شة 
 15 �إىل  من"4  �ل�����ش��ن��ي��ة  ل��ل��م��ر�ح��ل 
م���ار����س  و27   26 ي����وم����ي  عاما" 
�جلاري يف جوجيت�شو �أرينا بالعا�شمة 
�لالعبني  م��ئ��ات  مب�شاركة  �أب��وظ��ب��ي، 
و�ل����الع����ب����ات م����ن خم��ت��ل��ف �لأن����دي����ة 

و�لأكادمييات.
ومن �ملنتظر �أن ت�شتثمر هذه �لن�شخة 
�لن�شخة  حققته  �لذي  �لكبري  �لنجاح 
�لأوىل من �ملهرجان يف فر�ير �ملا�شي، 
�لت�شجيل  ع��ل��ى  ك��ث��ي��ف  �إق���ب���ال  و���ش��ط 

�لذي �أغلق م�شاء �أم�س  �لثالثاء.
علي  ف���ه���د  �أك�������د  �ل�������ش���ي���اق  ه������ذ�  ويف 
�ل�����ش��ام�����ش��ي �لأم��������ني �ل����ع����ام لحت����اد 
�أن �لحت��اد يف  �لإم���ار�ت للجوجيت�شو 
حّدد  �لأخ���ري  �إد�رت����ه  جمل�س  �جتماع 
�أب����رز م��الم��ح �مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة، و�لتي 

مرتكز�تها  �أه���م  م��ن  و�ح����دة  �شتكون 
�ل�شتثمار يف فئة �لر�عم و�لأطفال، 
يف  ت�شاهم  وبطولت  بر�مج  وت�شميم 
للدخول  و�إع��د�ده��م  مو�هبهم،  �شقل 
لعامل �لحر�ف عر تنظيم بطولت 
ل��ه��م ووفقا  وم��ه��رج��ان��ات خ�����ش��ي�����ش��ا 

لأف�شل �ملمار�شات. و�أ�شاف �أن بطولة 
روؤية  ت��و�ك��ب  للجوجيت�شو  �ل��ت��ح��دي 
ق��وي، خ�شو�شا  بناء جيل  �لحت��اد يف 
�لبطولة  م���ن  �لأوىل  �ل��ن�����ش��خ��ة  �أن 
�شهدت  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
نالت  للر�عم،  ��شتثنائية  مناف�شات 

�إعجاب و�إ�شادة �جلماهري يف �ملدرجات، 
�ل��الع��ب��ون خ��الل��ه��ا مهار�ت  و�أظ���ه���ر 
�أب�شطة  على  متقدمة  وذهنية  بدنية 
�إىل  �لنز�لت، وهو �لأم��ر �لذي يدعو 
�لو�عد،  بهذ� �جليل  و�لفخر  �لتفاوؤل 
�لإمكانات  جميع  ت�شخري  و�شنو��شل 

�ل����الزم����ة ل��ت��ط��وي��ر ق�������در�ت �أب���ط���ال 
�مل�شتقبل.

�ملتوقع  �أن��ه من  �إىل  �ل�شام�شي  و�أ���ش��ار 
باملئات  ك��ب��رية  �أع�����د�د  �إىل  �ل��و���ش��ول 
�ملهرجان  ب��ه��ذ�  �مل�����ش��ارك��ة  يف  ت��رغ��ب 
�أه��م��ي��ة ومكانة  ي��ع��ك�����س  م���ا  �ل��ك��ب��ري، 

�لبطولة لدى جمتمع �جلوجيت�شو يف 
�لدولة، ولدى �لأ�شر و�لعائالت �لتي 
تلعب دور� مهما يف �مل�شاهمة بتحقيق 
روؤية �لحتاد عر حث وت�شجيع �أبنائها 
على ممار�شة �للعبة و�حر�فها. ومن 
�ملقرر �أن تنطلق �لبطولة يوم �ل�شبت 

�ملو�فق 26 مار�س �جلاري مبناف�شات 
�لأطفال من حملة �لأحزمة �لأبي�س 
ت�شتكمل  فيما  و�لأ���ش��ف��ر،  و�ل��رم��ادي 
�ل��ت��ايل مبناف�شات  �ل��ي��وم  ن��ز�لت��ه��ا يف 
حملة  م��ن  و�لنا�شئني  �لأ���ش��ب��ال  فئتي 
�لأحزمة �لأبي�س و�لرمادي و�لأ�شفر 

و�لرتقايل و�لأخ�شر.
يف  للمتناف�شني  �مليز�ن  مرحلة  وتبد�أ 
�ليوم �لأول من �لبطولة على فرتني 
وه����ي ي����وم �جل��م��ع��ة 25 م���ار����س بني 
�ل�شبت  6 م�شاء، و�شباح   - 4 �ل�شاعة 
�ملو�فق 26 مار�س بني �ل�شاعة 8:30 
- 10 على �أن تبد�أ �ملناف�شات يف متام 

�ل�شاعة 11 �شباحا.
�أم��������ا ب���خ�������ش���و����س م���رح���ل���ة �مل����ي����ز�ن 
ل��ل��م��ت��ن��اف�����ش��ني يف �ل���ي���وم �ل���ث���اين من 
نف�شها  لالآلية  وفقا  فتقام  �لبطولة، 
على  �لأول  �ليوم  مناف�شات  يف  �ملتبعة 
فرتني، وهي �ل�شبت 26 مار�س بني 
�ل�شاعة 4 - 6 م�شاء، �أو �شباح �لأحد 
�ملو�فق 27 مار�س بني �ل�شاعة 8:30 
- 10 على �أن تبد�أ �ملناف�شات يف متام 

�ل�شاعة 11 �شباحا.
�لأن�شطة  باقة من  �ملهرجان  و�شيوفر 
�لتي  لالأ�شر  �لرفيهية  و�لفعاليات 
�ألعاب  فيها  مب��ا  �لبطولة،  �شتح�شر 
و�أن�شطة ترفيهية للعائالت، ومنطقة 
ملجموعة  �ل��ط��ع��ام  مل��ح��الت  خم�ش�شة 

من �أبرز عالمات �ل�شيافة.

بعثة منتخبنا ت�شل �لأردن للم�شاركة يف �لبطولة �لعربية للجودو

»ميد�ن«.. �أيقونة م�شامري �شباقات �خليول يف �لعامل

بطولة �لتحدي للجوجيت�شو تنطلق �ل�شبت يف �أبوظبي

•• دبي-الفجر:

 2022 للبولو   �لذهبية  دب��ي  كاأ�س  �شل�شلة  حققتها  �لتي  �لنجاحات  �أ���ش��د�ء  ز�ل��ت  ل 
�جلديد  �لت�شكيل  م��ع  تز�منت  و�ل��ت��ي  و�لعاملية  �ملحلية  �لريا�شية  �لأو���ش��اط  يف  ت�شمع 
لحتاد �لإمار�ت للبولو لتت�شاعف �لنجاحات ولعل �أبرز هذه �لنجاحات هو رفع �إجمايل 
18 ج��ول خالل  ب��دل من  20 ج��ول  2023 �ىل   �ملقبل  �لعام  �لهانديكاب لكل فريق 

�ل�شنو�ت �ملا�شية وبهذ� �شتكون �لبطولة و�حدة من �أعلى �لبطولت ت�شنيفا يف �لعامل .

وكما هو معروف فاإن �لبطولتني �لرئي�شيتني "�لذهبية و�لف�شية" و�لتي تقامان برعاية 
كرمية من �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 
�أبرز بطولت �ل�شرق �لأو�شط و�ملنطقة  جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية و�للتني تعد�ن من 

�لعربية �شهدت تطور� لفتا يف �ل�شنو�ت �لأخرية .
وقد �أعرب �شعادة حممد خلف �حلبتور موؤ�ش�س ورئي�س �للجنة �ملنظمة ل�شل�شلة بطولت 
تنظيميا  �لبطولتني  حققتها  �لتي  للنجاحات  �لبالغة  �شعادته  عن  �لذهبية  دبي  كاأ�س 
و�لتي  عاما  وفنيا منوها �إىل �أن �ملكانة �لر�ئدة �لتي حققتها �لبطولت على مد�ر 13 

�مل�شاركة  �لفرق  هانديكاب  وزي���ادة  ككل  �ملنظومة  تطوير  �ىل  دفعتنا  �شدورنا  �أثلجت 
20 جول مما ي�شع �لبطولتني يف م�شاف كريات �لبطولت يف �جنلر� و�مريكا  �ىل 

و�لرجنتني لتلبي �حتياجات �لهو�ة وحتى �ملحرفني �لذين يزورون �لبالد.
كما �أعرب �حلبتور عن تفاوؤله بتحقيق جناحات تنظيمية وفنية وترويجية يف �لن�شخة 
�ملقبلة 2023 للدولة عامة ولدبي على وجه �خل�شو�س كوجهة لريا�شة �لبولو عامليا 
و�شن�شعى لر�شيخ هذ� �ملفهوم وتعزيزه بت�شافر ودعم روؤ�شاء �لأندية و�لفرق وجهود كل 

حمبي وع�شاق �للعبة بالإمار�ت .

جناحات جديدة لكاأ�س دبي الذهبية والف�سية 

�حلبتور : جنني ثمار 13 عاما ون�شخة 2023 بهانديكاب 20 جول 

•• دبي-وام:

�لدولية  ف��ز�ع  لبطولة  �لأول  �ليوم  ملونة يف  ميد�ليات   3 ب�  منتخبنا  حلق 
لألعاب �لقوى لأ�شحاب �لهمم �لتي �نطلقت �أم�س �لأول على م�شمار نادي 

دبي لأ�شحاب �لهمم مب�شاركة 500 لعب ولعبة من 43 دولة.
و�شهد �شباق 800 مر �لفئة تي 33 و34 على �لكر��شي �ملتحركة تناف�شا 
لتذهب  �شكيلة  وليد  و�لتون�شي  �لقايد  حممد  �لبار�ملبي  بطلنا  بني  �شاخنا 
�مليد�لية �لذهبية للثاين بزمن 33، 44،1 دقيقة، فيما حل �لقايد و�شيفا 
حمققا �مليد�لية �لف�شية بزمن 47،44،1 دقيقة، وتاله يف �ملرتبة �لثالثة 
و�مليد�لية �لرونزية �لريطاين �أندرو �شمول بزمن 2،52،11 دقيقة، حيث 
قام �ل�شيخ عبد�هلل بن حمد �ل�شرقي رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت لبناء �لأج�شام 

و�للياقة �لبدنية وثاين جمعة بالرقاد رئي�س �للجنة �ملنظمة بتتويج �أبطال 
هذه �مل�شابقة.

ويف رمى �لرمح رجال �لفئة �أف 33 ح�شل لعب منتخبنا �أحمد �حلو�شني 
و�أحمد �ملازمي على �مليد�ليتني �لف�شية و�لرونزية على �لتو�يل بينما كان 

�ملركز �لأول و�مليد�لية �لذهبية من ن�شيب �لأملاين د�نيال �شايل.
وح�شل �لعرب على 7 ميد�ليات ذهبية يف �شربة �لبد�ية عن طريق �ل�شوريني 
حممد خالد حممد يف م�شابقة دفع �جللة رجال �أف 56،57، وعالء عبد 
53 و54، و�لتون�شيني وليد �شكيلة يف م�شابقة  �أف  �ل�شالم يف رمي �لرمح 
33 و34 على �لكر��شي �ملتحركة، و�أحمد بن م�شلح  800 مر �لفئة تي 
800 مر رج��ال تي  �لر�جحي يف  37، و�لكويتيني في�شل  �أف  دفع �جللة 
54، وفي�شل �شرور يف رمي �لقر�س �أف 42 و43 و44، و�جلز�ئري وليد 

فريحة يف م�شابقة �ل�شوجلان �أف 32 و51 .
�لأول  �مل��رك��ز  ك���ان  ���ش��ي��د�ت  و13  و12   11 ت��ي  م��ر   100 م�شابقة  ويف 
و�مليد�لية �لذهبية من ن�شيب �لتايالندية مونق، وتلتها يف �ملرتبة �لثانية 

�لأملانية مول بينما حلت �لتايالندية يانباتب ثالثة.
و�شهد �ليوم �لأول حتطيم �لرقم �لعاملي يف رمي �لرمح عن طريق �لكولومبي 

جوزي.
و�أ�شاد �ل�شيخ عبد �هلل بن حمد �ل�شرقي رئي�س �حتاد �لإمار�ت لبناء �لأج�شام 
�ملهمة  �لعاملية  �لأح��د�ث  "فز�ع" و�لتي تعد من  �لبدنية ببطولت  و�للياقة 
على خارطة ريا�شة "�أ�شحاب �لهمم"، مثمنا �جلهد �لكبري �لذي ظل يبذله 

نادي دبي لأ�شحاب �لهمم كعنو�ن بارز� للتميز.
و�أعرب �ل�شيخ عبد �هلل �ل�شرقي عن �شعادته بح�شور فعاليات �ليوم �لأول ل� 

" دولية " فز�ع لقوى "�أ�شحاب �لهمم" �لتي تعك�س �لهتمام �لكبري ب�شل�شلة 
�لبطولت �لفريدة من نوعها يف �لعامل يف ظل �لرعاية �لكرمية من �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي .

ملثل هذه  �لبدنية  و�للياقة  �لأج�شام  لبناء  �لإم���ار�ت  �حت��اد  دع��م  على  و�أك��د 
�لبطولت �لتي حتقق جميع �لأهد�ف �ملرجوة، �لريا�شية منها و�لجتماعية 
و�لإن�شانية، حيث �إنها تتيح �لفر�شة �أمام ظهور مناذج ملهمة من �أ�شحاب 

�لهمم تبهر �لأ�شوياء وذوي �لحتياجات �خلا�شة.
من جانبه �أكد حممد �لقايد بطلنا �لبار�ملبي �أن م�شاركته يف "دولية فز�ع" 
نتيجة  �لف�شية  �مليد�لية  على  وح�شوله  �لكر��شي  على  مر   800 ب�شباق 
وبطولة  �لآ�شيوية  لالألعاب  حت�شري�ته  �شمن  تاأتي  �أنها  خ�شو�شا  جيدة، 

�لعامل.

رقم عاملي جديد .. و7 ذهبيات للعرب 

�أ�شحاب  لقوى  فز�ع  »دولية  ل�  �لأول  �ليوم  يف  ملنتخبنا  ميد�ليات   3
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•• دبي-الفجر:

�لدولية  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  �شريط  �لأومل��ب��ي،  �لوطني  منتخبنا  يق�س 
�لودية، للمنتخبات حتت 23 عاماً، �لتي ُينظمها �حتاد �لكرة، بالتعاون مع 
�حلايل،  مار�س   29 �إىل   23 من  للفرة   ،IAST SPORTS شركة�
مب�شاركة 10 منتخبات، مبو�جهة نظريه منتخب �ل�شني يف �لثامنة من 
م�شاء  �ليوم �لأربعاء، على ��شتاد مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم، بنادي �شباب 

�لأهلي.

عامر  ر��شد  بح�شور  للبطولة،  �لفني  �لجتماع  عقد  �أم�س  ظهر  وج��رى 
�إد�رة �ملنتخبات و�ل�شوؤون �لفنية، بجانب �إميار ر�شالن ممثل �شركة  مدير 
باملنتخبات  عامر  رحب  حيث  للبطولة،  �ملنظمة   IAST SPORTS

�مل�شاركة يف �لبطولة يف بلدهم �لثاين، متمنياً �لتوفيق للم�شاركني.
و��شتعر�س �لجتماع �جلو�نب �لإد�رية و�لتنظيمية �لفنية للبطولة، �لتي 
�شتقام على ثالثة مالعب يف دبي، ت�شكل �شتاد مكتوم بن ر��شد، ملعب �شباب 
�لأهلي بالعوير، وملعب ذ� �شيفنز، ومن �ملنتظر بث مباريات �لبطولة على 
�أبوظبي �لريا�شية، دبي �لريا�شية، و�ل�شارقة  �لقنو�ت �لريا�شية �ملحلية؛ 

�لريا�شية.
حتت  �لأومل��ب��ي��ة  للمنتخبات  �ل��دول��ي��ة  �ل��ودي��ة  �لبطولة  �ن��ط��الق��ة  وت�شهد 
مباريات يف يومها �لأول، جتمع �إىل جانب مبار�ة "�لأبي�س   5 عاماً،   23
��شتاد  على  ع�شر�ً  �لر�بعة  يف  وقطر  تايالند  �ل�شني،  �لأوملبي" ومنتخب 
ومنتخب  �ل��ي��اب��ان  ذ�ت��ه  �لتوقيت  يف  ويلتقي  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  مكتوم 
كرو�تيا "لل�شباب" على ملعب �لعوير، ويلتقي يف �ملبار�ة �لثانية يف �مللعب 
ذ�ته فيتنام و�لعر�ق يف �لثامنة م�شاء، فيما يو�جه منتخب �ل�شعودية نظريه 

منتخب �أوزبك�شتان يف �خلام�شة م�شاء على ��شتاد ذ� �شيفنز.

وتتو��شل مناف�شات �لبطولة �لودية �لدولية باإقامة �جلولة �لثانية �ل�شبت 
�ملقبل، و�لتي ت�شهد مباريات �لإمار�ت و�أوزبك�شتان، �ل�شني وتايالند، قطر 
و�ليابان، كرو�تيا وفيتنام، و�لعر�ق و�ل�شعودية، على �أن ي�شدل �ل�شتار على 
�لبطولة باإقامة �جلولة �لثالثة و�لأخرية "�لدور �لنهائي" يف 29 مار�س.

9 منتخبات  "دولية دبي �لودية"،  وت�شم قائمة �ملنتخبات �لتي �شتخو�س 
تتاأهب خلو�س نهائيات كاأ�س �آ�شيا حتت 23 وت�شمل �لإمار�ت، �ل�شعودية، 
جانب  �إىل  تايالند،  فيتنام،  �أوزبك�شتان،  �ل�شني،  �ليابان،  �ل��ع��ر�ق،  قطر، 

كرو�تيا �ملنتخب �لأوروبي �لوحيد من بني �مل�شاركني.

•• دبي-الفجر:

�لوطنية  �ملنتخبات  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
�لإمار�ت  باحتاد  �لفنية  و�ل�شوؤون 
�جتماعها  �لأول  �أم�س  �لقدم  لكرة 
�لدوري يف ��شتاد �آل مكتوم برئا�شة 
حميد �أحمد �لطاير ع�شو جمل�س 
وبح�شور   ، �للجنة  رئي�س  �لإد�رة 
�ل���ن���اب���ودة نائب  ���ش��ع��ي��د  ����ش���وي���د�ن 
�لطنيجي  و�أحمد   ، �للجنة  رئي�س 
، ع��ب��د�هلل ���ش��امل ب��ن ط���وق ومطر 
�للجنة  �أع�شاء  �حلو�شني  حممود 
�لبدو�وي  عامر  ر����ش��د  جانب  �إىل 
وح�شان  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  �إد�رة  م���دي���ر 
�ملنتخبات  دع���م  ق�شم  رئ��ي�����س  ف��ه��د 
�لجتماع  م���ن  ج���ان���ب���اً  وح�����ش��ر   ،
رودولفو �أرو�بارينا مدرب منتخبنا 

�لوطني .
و�ط�����ل�����ع�����ت �ل����ل����ج����ن����ة ع����ل����ى �آخ������ر 
بعثة  ب�شفر  �خل��ا���ش��ة  �ل��رت��ي��ب��ات 
�لعا�شمة  �إىل  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
ملو�جهة  �ليوم  �لريا�س  �ل�شعودية 
�خلمي�س  غد  ي��وم  �لعر�ق  منتخب 
�شمن �جل��ول��ة ق��ب��ل �لأخ����رية من 
مونديال  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �لت�شفيات 
، ومناق�شة تقرير �جلهاز   2022
�ل���ف���ن���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ح������ول ف���رة 
�لتجمع �حلايل ، حيث مت �لتاأكيد 

ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل م��ق��وم��ات �لنجاح 
للجهاز �لفني و�لإد�ري و�لالعبني 
��شتعر��س  �لجتماع  خ��الل  ومت   .
للبطولة  �لأخ�����رية  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت 
حتت  للمنتخبات  �ل��ودي��ة  �لدولية 
�ليوم  �شتنطلق  �ل��ت��ي  ع��ام��اً   23
وذلك  منتخبات  ع�شرة  مب�شاركة 
�ملنتخب  �إع�������د�د  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
�آ�شيا  ك���اأ����س  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �لأومل����ب����ي 
�ملقبل  يونيو  �أوزبك�شتان  يف  �ملقررة 
�ل��ب��ط��ول��ة يف  ي��اأت��ي تنظيم  ، ح��ي��ث 
�إط����ار ح��ر���س �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى �عد�د 
للبطولة  مثالية  ب�شورة  �ملنتخب 

�لآ���ش��ي��وي��ة ول��ع��ب م��ب��اري��ات ق��وي��ة ، 
�لفني  للجهاز  �لفر�شة  يتيح  مما 
�لالعبني  م�شتويات  على  للوقوف 
�شمها  مت  �لتي  �لعنا�شر  وجتربة 
موؤخر�ً للقائمة . و�عتمدت �للجنة 
حتت  لل�شباب  منتخبنا  م�����ش��ارك��ة 
�ملوؤهلة  �لت�شفيات  يف  ع��ام��اً   20
 2023 �آ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل 
و�ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام م��ب��اري��ات��ه��ا للفرة 
�ملقبل  �شبتمر   18 �إىل   10 م��ن 
م�شاركة  وكذلك   ، �لتجمع  بنظام 
منتخبنا للنا�شئني حتت 17 عاماً 
نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  يف 

�شتقام  �ل��ت��ي   2023 �آ���ش��ي��ا  ك��اأ���س 
للفرة من 1 على 9 �أكتوبر كذلك 

بنظام �لتجمع .
�لتقرير  �أي�����ش��اً  ون��اق�����س �لج��ت��م��اع 
حول  �ل��ف��ن��ي��ة  �لإد�رة  م���ن  �مل���ق���دم 
�شري عمل برنامج مر�كز �لتدريب 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�لالعبني  �خ��ت��ي��ار  و�آل���ي���ة  �ل���دول���ة 
�لأ�شبوعية  �لتدريبية  و�حل�ش�س 
�لتدريبية  �ل�������دور�ت  ج���ان���ب  �إىل 
عقدها  مت  �ل��ت��ي  �لفنية  ل��الأج��ه��زة 
�لحتادين  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م���وؤخ���ر� 

�لدويل و�لآ�شيوي لكرة �لقدم .

••  عّمان-الفجر

�شارك �أكر من 200 لعب ولعبة 
من خميمات �لالجئني يف �لأردن يف 
بطولة �لأمل و�لطموح للتايكو�ندو 
يف �شالة �لأم���ري ر����ش��د ب��ن �حل�شن 
مب���دي���ن���ة �حل�������ش���ني ل��ل�����ش��ب��اب، من 
ت���ن���ظ���ي���م �مل����وؤ�����ش���������ش����ة �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لحتاد  مع  وبالتعاون  للتايكو�ندو 

�لأردين للعبة. 
�ل���ت���ي تقام  �ل��ب��ط��ول��ة،  ����ش��ت��ق��ط��ب��ت 
�لالعبني  �لأردن،  يف  �لأوىل  للمرة 
�لزعري  م��ن خم��ي��م��ي  �ل��الج��ئ��ني 
من  �لالجئني  �إىل  �إ�شافة  و�لأزرق، 
و�لذين  �لأردن  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
مي��ث��ل��ون �لأن���دي���ة �ل��ت��اب��ع��ة لالحتاد 

ثالث  �شمن  للتايكو�ندو  �لأردين 
فئات عمرية. 

متكني  �ىل  �ل����ب����ط����ول����ة  ه�����دف�����ت 
�لأردن  يف  �ل���الج���ئ���ني  �ل���الع���ب���ني 

بر�مج  �إدر�ج���ه���م �شمن  م��ن خ��الل 
وخ��ط��ط م��ن ق��ب��ل �لحت����اد �لدويل 
�لإن�شانية  و�ملوؤ�ش�شة  للتايكو�ندو 
و�إق��ام��ة �ل��ب��ط��ولت خ��ارج �ملخيمات 
�ملفهوم  ت���ع���زي���ز  يف  ي�������ش���اه���م  مب�����ا 
�لإن�������ش���اين ل��ل��ري��ا���ش��ة ودوره�������ا يف 
ومتكينهم  �ل�����ش��ب��اب  م��و�ه��ب  �شقل 
طاقاتهم  و��شتثمار  جمتمعاتهم  يف 

نحو �لأف�شل. 
و�أ�شار مدير �لبطولة �أجمد �لعتوم  
مبثابة  كانت  �لبطولة  ه��ذه  �أن  �إىل 
ريا�شة  يف  �ملو�هب  لر�شد  �لطريق 
بال�شكل  و��شتثمارها  �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو 
�لأف�شل لتمثيل جمتمع �لالجئني 
�لعاملية  �ل����ب����ط����ولت  خم���ت���ل���ف  يف 

�لقادمة. 

••  بغداد-الفجر

نظريه  م��ع  ثنائي  تفاهم  م��ذك��رة  �لطاولة  لكرة  �لعر�قي  �لحت���اد  وق��ع 
�لفل�شطيني، وذلك على هام�س بطولة �لعر�ق �لدولية يف �للعبة. 

�ل���دور�ت  ت��ب��ادل �خل���ر�ت �لفنية و�لد�ري�����ة و�إق��ام��ة  �مل��ذك��رة   ت�شمنت 
�لتدريبية و�لتحكيمية و�إجر�ء �ملع�شكر�ت �لتدريبية �مل�شركة و�للقاء�ت 
�لثنائية �لتجريبية بني منتخبات �لبلدين بكرة �لطاولة وجلميع �لفئات 

�ل�شنية. 
وق���ع �مل���ذك���رة رئ��ي�����س �لحت����اد �ل��ع��ر�ق��ي ه����ردة روؤوف ورئ��ي�����س �لحت���اد 

�لفل�شطيني ر�شو�ن �شريف. 

النطالقة يف  مباريات   5

»�لأبي�س �لأوملبي« يو�جه �ل�شني يف �فتتاح �لبطولة �لدولية �لودية

جلنة �ملنتخبات �لوطنية تعقد �جتماعها 
�لدوري برئا�شة حميد �لطاير

�لأردن ينظم بطولة يف �لتايكو�ندو لالعبي خميمات �لالجئني 

•• اأبوظبي-وام:

برعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
للخيول  �لإم����ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
نهيان  �آل  بن حمد�ن  بن حمد  ز�يد  �ل�شيخ  ومتابعة  وباإ�شر�ف  �لعربية، 
من  و�لن�شف  �لعا�شرة  يف  تنطلق  �جلمعية،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
�شباح �ليوم �لأربعاء بال�شالة �لكرى لأكادميية بوذيب بطولة �لإمار�ت 

ملربي �خليل �لعربية �ملخ�ش�شة للمر�بط �خلا�شة.
وت�شتمر �ملناف�شات ملدة 3 �أيام بتنظيم جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية 
مب�شاركة 351 خيال تعود �ىل 152 مالكاً ومربطاً، وحتتوي �ملناف�شات 
مبلغ  �ملالية  جل��و�ئ��زه��ا  �لإج��م��ال��ي��ة  �لقيمة  تناهز  فيما  ف��ئ��ة،   20 على 
وقوفها  خ��الل  و�شيتم حتكيم �خليل  دره��م��ا.  �أل��ف  و160  ماليني   4
و�لتنا�شق،  و�جل�����ش��م  و�ل��ع��ن��ق،  و�ل��ر�أ���س  �ل��ن��وع،  تقييمات  على  ورك�شها 

و�لأرجل و�حلركة، وتتاأهل �خليول �حلائزة على �ملركزين �لأول و�لثاين 
يف جميع �أ�شو�ط �لفئات �لعمرية، للم�شاركة يف بطولت �ملهر�ت و�لأمهار 
�لف�شي،  و�لبطل  �ل��ذه��ب��ي،  �لبطل  لقب  لإح���ر�ز  و�ل��ف��ح��ول  و�لأف���ر�����س 

و�لبطل �لرونزي.
و�لن�شف  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  �لبطولة  من  �لأول  �ليوم  فعاليات  وتبد�أ 
�شباحا بالفئة �لأوىل �ملخ�ش�شة للمهر�ت بعمر �شنة، ومت توزيعها على 
5 �أق�شام هي "�أ، ب، ج ، د، ه"، تليها �لفئة �لثانية �ملخ�ش�شة للمهر�ت عمر 

�شنتني ومت تق�شيمها �ىل 3 �أق�شام "�أ، ب ، ج".
وي�شتهل �ليوم �لثاين "�خلمي�س" بالفئة �لثالثة �ملهر�ت عمر 3 �شنو�ت، 
4 �شنو�ت وما فوق وهي  �لر�بعة �ملخ�ش�شة لالأفر��س عمر  �لفئة  تليها 
تتكون من ق�شمني �أي�شا "�أ ، ب"، ثم �لفئة �خلام�شة �لأمهار عمر �شنة، 
وتتكون من 3 �أق�شام " �أ، ب ، ج " ، ثم �لفئة �ل�شاد�شة لالأمهار عمر �شنتني 
"�أ ، ب" .. وتختتم فعاليات �ليوم �لثاين بالفئة �ل�شابعة لالأمهار عمر 3 

�شنو�ت.
بالفئة  للبطولة   " �جلمعة   " و�خلتامي  �لثالث  �ل��ي��وم  فعاليات  وت��ب��د�أ 
�لثامنة للفحول عمر 4 �شنو�ت وما فوق موزعة على ق�شمني " �أ ، ب "، 

وتختتم باأ�شو�ط �لبطولت.
وتتاأهل �خليل �حلائزة على �ملركز �لأول و�لثاين يف جميع �أ�شو�ط �لفئات 
�لعمرية للم�شاركة يف �لبطولت �ل�شت وهي: بطولة �ملهر�ت بعمر �شنة، 
ث��م بطولة  �شنة و�ح���دة،  �لأم��ه��ار بعمر  ث��م بطولة  �مل��ه��ر�ت،  ث��م بطولة 
�لأم��ه��ار، ثم بطولة �لأف��ر����س، ثم بطولة �لفحول لإح��ر�ز لقب �لبطل 
�لذهبي و�لبطل �لف�شي و�لبطل �لرونزي. من جانبه �أكد حممد �أحمد 
�حلربي �ملدير �لعام جلمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية �أن تنظيم بطولة 
�لقيادة  بدعم  ياأتي  �خلا�شة،  للمر�بط  �لعربية  �خليل  ملربي  �لإم���ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ�  و  �لر�شيدة، 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 

ز�ي��د بن حمد  �ل�شيخ  �لعربية، ومبتابعة من  للخيول  �لإم��ار�ت  جمعية 
وحتفيز  لت�شجيع  وذل��ك  �جلمعية،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
مالك �ملر�بط �خلا�شة من �أجل زيادة �لهتمام بالإنتاج �ملحلي وجتويد 

وتطوير �لأد�ء.
�أف�شل  �أكملت كافة �ل�شتعد�د�ت لإخ��ر�ج �لبطولة يف  �أن �جلمعية  و�أك��د 
�عتادت  �ل���ذي  �لح����ر�يف  �لتنظيم  م��ع��اي��ري  م��ع  يتنا�شب  ومب���ا  ���ش��ورة 
�جلمعية �أن جتعلها ممار�شة ي�شهد بها �جلميع يف �لد�خل و�خلارج بكافة 
�للجان  و�أع��م��ال  �للوج�شتية  �لتجهيز�ت  كل  �أن  �إىل  م�شري�  بطولتها، 

�لفنية و�لتنظيمية �كتملت من �أجل �لنطالق �ليوم.
وقال �حلربي: " ما ي�شاعف �شعادتنا يف جمعية �لإمار�ت للخيول �لعربية 
�ل�شرق  �لعاملية على م�شتوى  �لبطولت  �لأخ��رية يف  �لنتائج  باأنه ح�شب 
�لأو�شط و �أوروب��ا، حققت خيول من �إنتاج مر�بط �لإم��ار�ت �لعديد من 

�مليد�ليات �لذهبية و �ملر�كز �لأوىل و �لفوز على م�شتوى �لعامل ".

برعاية من�سور بن زايد

بطولة �لإمار�ت ملربي �خليل �لعربية تنطلق �ليوم يف بوذيب
20 فئة من املناف�سات بالعا�سمة اأبوظبي يف  الإبداع  لوحة  تر�سم  خيال   351

•• اأبوظبي-الفجر

ت�شتاأنف يف �لثالثة و�لن�شف من ع�شر �ليوم �لربعاء مبالعب نادي 
�ل�شمو  كاأ�س �شاحب  و�لبولو مباريات بطولة  �خليل  ل�شباق  غنتوت 
ينظمها  �ل��ت��ي   ،   2022 –  2021 ملو�شم  للبولو  �ل��دول��ة  رئي�س 
غنتوت  ن��ادي  مبالعب  و�ملقامة   ،  22 �ل���  ن�شختها  ن��ادي غنتوت يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ فالح  �شمو  برعاية  و�لبولو  ل�شباق �خليل 
رئي�س �لنادي يف ختام ن�شاط �لنادي �حلافل لهذ� �ملو�شم و�لتي بلغت 
�لدور قبل �لنهائي ، حيث يلتقي يف �ملبار�ة �لأوىل فريق بن دري بولو 

مع فريق ذئاب دبي بعد فوز فريق بن دري يف كل مبارياته يف �لدور 
فريق  على  �ملثري  فوزه  �آخرها  وكان  �مل�شاركة  �لفرق  على  �لتمهيدي 
�لفوز يف  �ملتطور من  ذئ��اب دبي  ، بينما جنح فريق   7/11 �أبوظبي 
�آخر مبارياته على فريق �حلبتور 7/9 ،مما يزيد من �أهمية مبار�ة 
ويودع  �لبطولة  ذهبية  علي  للعب  �لفائز  فيها  يتاأهل  �ل��ت��ي  �ل��ي��وم 

�خلا�شر مناف�شات �لبطولة ..
فريق  يتقابل  و�لن�شف  �خلام�شة  يف  تلعب  �لتي  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�لإمار�ت بولو مع فريق �حلبتور بولو،يف مبار�ة قوية ل تقل �أهميتها 
عن �شابقتها و�لتي يتاأهل فيها �لفائز خلو�س �ملبار�ة �لنهائية لأغلى 

بطولت بولو �لإمار�ت وذلك م�شاء يوم �لأحد �ملقبل �ملو�فق 3/27 يف 
ختام ن�شاط مو�شم نادي غنتوت �لريا�شي �لجتماعي ،و�لتي ت�شبقها 
مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع على برونزية �لبطولة و�لتي 
جتمع بني فريقي غنتوت و�أبوظبي ح�شب لئحة �لبطولة �لفنية .. 
وقد �أعدت �للجنة �لعليا �ملنظمة للبطولة برئا�شة �شعادة حمد عبد 
عند  يبد�أ  حافال  برناجما  للنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شيخ  �لرحمن 
�لو�حدة من بعد ظهر يوم �لأحد �ملقبل ،وفقا لالإجر�ء�ت �لحر�زية 
ببطاقة �ملرور �لأخ�شر يف تطبيق �حل�شن لال�شتمتاع بفقر�ت �حلفل 

�خلتامي �لذي ينتهي عند �ل�شاد�شة و�لربع م�شاء.

كاأ�س رئي�س الدولة للبولو يف غنتوت

بن دري وجها لوجه مع �لذئاب و�لإمار�ت يتحدي �حلبتور �ليوم 

مذكرة تفاهم بني �لحتادين �لعر�قي و�لفل�شطيني لكرة �لطاولة 
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الفجر الريا�ضي

عو�شاً عن �أن يكون مرعوباً من فكرة غياب �إيطاليا عن 
�ملدرب  ر�شم  تو�لياً،  �لثانية  للمرة  �لعامل  كاأ�س  نهائيات 
�مللحق  م��ن تخطي  بكثري  �أب��ع��د  ه��دف��اً  مان�شيني  روب��رت��و 
لقبه  "�أتزوري" �ىل  ق��ي��ادة  ي��ري��د  �إن���ه  ب��ال��ق��ول  �ل���ق���اري، 

�لعاملي �خلام�س.
 2022 قطر  مونديال  عن  كبري  منتخب  غياب  وت��اأك��د 
ب��ع��دم��ا �أ����ش���ف���رت ق���رع���ة �مل��ل��ح��ق �لأوروب��������ي �مل����وؤه����ل �ىل 
�لنهائيات عن و�شع �إيطاليا و�لرتغال، بطلتي �لن�شختني 
�لأخريتني من كاأ�س �أوروب��ا، على �مل�شار ذ�ته ما يعني �أن 

تاأهلهما معاً �أ�شبح م�شتحياًل.
و�لرتغال  �إيطاليا  منتخبي  و�شع  عن  �لقرعة  و�أ�شفرت 
تو�لياً،  وتركيا  �ل�شمالية  مقدونيا  �شد  �لثالث  �مل�شار  يف 
�أن��ه��م��ا، يف ح��ال جت���اوز� �لأخ��ريت��ني، �شيلتقيان  م��ا يعني 
�لثالثاء يف بورتو يف نهائي هذ� �مل�شار لتحديد �أي منهما 

�شيبلغ �لنهائيات.
�لنهائي  ن�شف  مبار�تي  تخو�س  �لتي  للرتغال  وخالفاً 
�إيطاليا  تلعب  �أر�شها،  على  تاأهلها(  ح��ال  )يف  و�لنهائي 
حال  ويف  �ل�شمالية  مقدونيا  �شد  بالريمو  يف  �خلمي�س 
�لنهائي �شيفة على برتغال كري�شتيانو  فوزها �شتحل يف 

رونالدو �أو تركيا وجمهورها �ل�شاخب.
هذ�  نف�شيهما يف  و�لرتغايل  �لإيطايل  �ملنتخبان  وو�شع 
يف  �ملبا�شر  �لتاأهل  بطاقة  حجز  يف  ف�شلهما  بعد  �مل��وق��ف 
دور �ملجموعات، بحلولهما يف �ملركز �لثاين خلف �شوي�شر� 

و�شربيا تو�لياً.
تخطي  على  فريقه  ق��درة  من  و�ث��ق  مان�شيني  �أن  ويبدو 
�لقطري  �مل��ون��دي��ال  بنهائيات  يفكر  �إن��ه  بالقول  �مللحق، 

�ملقّرر نهاية �لعام �حلايل.
وق�������ال م��ان�����ش��ي��ن��ي �ل����ذي 

خالف �لتوقعات �ل�شيف �ملا�شي بقيادة �إيطاليا �ىل لقب 
"هدفنا هو �لفوز بكاأ�س �لعامل. وللفوز  �إن  �أوروب��ا،  كاأ�س 
�مل��ب��ار�ت��ني. ل يوجد  بهاتني  �ل��ف��وز  �ل��ع��امل علينا  ب��ك��اأ���س 

هناك �أي �شيء �آخر لإ�شافته".
�لقارة  عن  �ملبا�شرة  بطاقاتها  منتخبات  ع�شرة  وحجزت 
�لعجوز وتبقى ثالث بطاقات �شتح�شم عن طريق �مللحق 
دوري  م��ن  ق��ادم��ان  �ث��ن��ان  بينها  منتخباً،   12 مب�شاركة 

�لأمم �لأوروبية هما ت�شيكيا و�لنم�شا.
وخالفاً للنظام �لقدمي، لن يقام �مللحق مبو�جهات مبا�شرة 
من مبار�تي ذهاب و�إياب، بل ُق�ِشمت �ملنتخبات �ل�12 على 
دت مبوجب �لقرعة، و�شيتناف�س يف كل  ثالثة م�شار�ت ُحدِّ
منها �أربعة منتخبات بنظام ن�شف نهائي ومبار�ة نهائية، 
ويتاأهل �لفائز فيها �ىل �ملونديال )ثالثة م�شار�ت=ثالثة 

منتخبات متاأهلة عن كل م�شار(.
وت��ق��ام م��ب��اري��ات ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى �أر�����س منتخبات 
�حلال  بطبيعة  �لأف�����ش��ل��ي��ة  ي��ع��ط��ي  م��ا  �لأول،  �مل�����ش��ت��وى 
�أن  كبرية  �إمكانية  هناك  وبالتايل  و�لرتغال،  لإيطاليا 
يتو�جه �ملنتخبان يف نهائي هذ� �مل�شار لتحديد �أي منهما 
�شيبلغ �لنهائيات، ما يعني �أن �إيطاليا مهددة بالغياب عن 
�لأوىل  للمرة  و�لرتغال  تو�لياً  �لثانية  للمرة  �لنهائيات 

منذ 1998.
وغاب �ملنتخب �لإيطايل عن �ملونديال �لأخري �لذي �أقيم 
�أمام  �لقاري  �مللحق  بعد خ�شارته  رو�شيا،  2018 يف  عام 
�لأوىل منذ  �لعاملي للمرة  �لعر�س  �أبعده عن  �ل�شويد، ما 

وحتديد�ً منذ 1958. عاماً،   60
�مل��وق��ف بعد  �لإي���ط���ايل نف�شه يف ه���ذ�  �مل��ن��ت��خ��ب  وو���ش��ع 
�ك��ت��ف��ائ��ه يف �جل��ول��ة �لأخ�����رية م��ن م��ن��اف�����ش��ات �ملجموعة 
�ل�شمالية،  �إيرلند�  �أر���س  على  �ل�شلبي  بالتعادل  �لثالثة 
بلغاريا  �لبطاقة بفوزها على  ل�شوي�شر� بخطف  ما �شمح 

-4�شفر.
وقد دفع �لإيطاليون من دون �شك ثمن �لتعادل يف �جلولة 
1-1 يف لقاء  �أمام �شوي�شر�  �أر�شهم  قبل �لأخرية على 
�أ���ش��اع��و� يف ث��و�ن��ي��ه �لأخ�����رية ركلة 
�أ�شاع  �ل��ذي  ج��ز�ء عر جورجينيو 
"ناتي" يف  �أم���ام  ج��ز�ء  ركلة  �أي�شاً 
�نتهى بالتعادل  لقاء �لذهاب �لذي 

�ل�شلبي يف �شوي�شر�.
�جلز�ء  ركلتي  على  مان�شيني  وعلق 
باإمكاننا  "كان  بالقول  �ل�شائعتني، 
�مل��وق��ف، لكن هذه  ن��ت��و�ج��د يف ه��ذ�  �أل 

هي كرة �لقدم".
وبعد �لتتويج بلقب �لقارة �لأوروبية بالفوز يف �لنهائي 
"وميبلي"،  �إنكلر� يف معقلها  بركالت �لرجيح على 
�عتقد �لإيطاليون �أنهم و�شعو� خلفهم خيبة مونديال 
�أرب������ع من  ب��ت��ع��ادل��ه��م يف  ���دم���و�  ����شُ ل��ك��ن��ه��م   2018
جعل  ما  �لت�شفيات،  يف  �لأخ��رية  �خلم�س  مبارياتهم 

كابو�س �ل�شويد يلوح يف �لأفق جمدد�ً.
جيدين،  لع��ب��ني  �أم��ل��ك  "و�ثق.  مان�شيني  �أن  �إل 
�نت�شار  حتقيق  يف  �شيء  ل  م��ن  جنحو�  حمرفني 
مل يتوقعه �أحد"، يف �إ�شارة �ىل كاأ�س �أوروبا، م�شيفاً 
ر�ئع.  فريق  �ىل  �أنف�شهم  حتويل  يف  جنحو�  "لقد 
يجب علينا �أن نعزز ثقتنا باأنف�شنا �نطالقاً من ذلك، 

�نطالقاً مما حققناه".
ورغم �لأد�ء �ملتو��شع، ل�شيما يف �جلولت �لأخرية 
بنف�س  �شيلتزم  �أن��ه  مان�شيني  �أك��د  �لت�شفيات،  م��ن 
يف  �مل���ج���د  �ىل  "�أتزوري"  ق�����ادت  �ل���ت���ي  �ل��ف��ل�����ش��ف��ة 
"لي�س لدينا �لكثري من �لوقت  "وميبلي"، مو�شحاً 
من �أجل حماولة �ختبار �أمور جديدة يف �لتمارين. 

�لأ�ش�س �شتبقى نف�شها، كما كانت يف كاأ�س �أوروبا".
ومن �ملرجح �أن تفتقد �إيطاليا يف مبار�ة �خلمي�س �شد 
�لأ�شا�شيني،  �لأربعة  �ملد�فعني  �ل�شمالية جميع  مقدونيا 
وليوناردو  كييلني  جورجو  م�شاركة  �إمكانية  ��شتبعاد  مع 
بونوت�شي �لعائدين للتو من �لإ�شابة، و�لتحاق جوفاين 
�ملالعب  �لغائب عن  �شبينات�شول  بليوناردو  لورنت�شو  دي 
منذ متوز/يوليو و�لفوز على بلجيكا 2-1 يف ربع نهائي 

كاأ�س �أوروبا.
�أنه  مان�شيني  ك�شف  �لت�شكيلة،  �ىل  ��شتدعائهما  ورغ��م 
باإ�شر�ك كييليني وبونوت�شي يف  لن يخاطر على �لأرج��ح 

مبار�ة �خلمي�س.
�آذ�ر/ �أو�ئ��ل  منذ  يوفنتو�س  فريقه  عن  بونوت�شي  وغ��اب 
مار�س، فيما عاد زميله يف "�ل�شيدة �لعجوز" �ىل �ملالعب 
�لدوري  م��ب��ار�ة  يف  بامل�شاركة  �شهرين  لقر�بة  غياب  بعد 

�لأحد �أمام �شالرينيتانا )-2�شفر(.
و�أفاد مان�شيني �أن "جورجو يف و�شع جيد، �شرنى �إذ� كان 
�خلمي�س  �لنهائي  )ن�شف  �ملبار�تني  يف  �مل�شاركة  باإمكانه 
و�لنهائي �لثالثاء(، لكني ��شتبعد ذلك. �شنناق�س �مل�شالة 

معاً".
مبار�ة  يف  جمهوره  بدعم  �لإي��ط��ايل  �ملنتخب  و�شيحظى 
�خلمي�س على ملعب "رنت�شو باربري�" يف عا�شمة �شقلية 
حيث �شتكون �ملدرجات ممتلئة بكامل �شعتها للمرة �لأوىل 

يف �إيطاليا منذ تف�شي فريو�س كورونا.
ولن تكون مدرجات �ملالعب �لإيطالية مفتوحة بالكامل 
لكن نظر�ً  ني�شان/�أبريل،  �لأول من  قبل  �مل�شجعني  �أمام 
مت  �ل�شمالية،  مقدونيا  �شد  �خلمي�س  م��ب��ار�ة  لأه��م��ي��ة 
�أج���ل م����وؤ�زرة  ����ش��د�ر ق���ر�ر ��شتثنائي ب��ه��ذ� �ل�����ش��اأن م��ن 
مع  �مل�����ش��ار،  نهائي  ب��ل��وغ  على  وم�شاعدته  �ملنتخب 

�لأمل باأل يتكرر �شيناريو 2018.

•• دبي-الفجر:

عبد�هلل  �ل���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ت�����ر�أ������س 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري،  خليفة 
نادي  �إد�رة  جم��ل�����س  �ج��ت��م��اع  دب����ي، 
�شعادة  بح�شور  دبي  �شرطة  �شباط 
�شعيد حممد حارب، نائب �لرئي�س، 
وهم  �لإد�رة،  جم��ل�����س  و�أع���������ش����اء 
و�شعادة  ب��دري،  يو�شف  هالة  �شعادة 
و�شعادة  دمل��وك،  بن  حمد�ن  عبد�هلل 
�ل�شركال،  ع��ي�����ش��ى  ب���ن  ع��ب��د�مل��ن��ع��م 
عبيد  ع����ب����د�ل����رح����م����ن  و������ش�����ع�����ادة 
و���ش��ع��ادة عمري جمعة  ب��و�ل�����ش��و�رب، 
�ل��ف��ال���ش��ي، و����ش���ع���ادة ع��ب��ري حممد 
علي  عبد�لبا�شط  و�مل��ق��دم  �خل��اج��ة، 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن ع���ب���د�هلل �أم�����ني �شر 
و�حل�شور  معاليه  و�طلع  �ملجل�س. 
�لإيجابية  �لروح  مبادرة  نتائج  على 
�لنقيب  ق��دم��ه��ا  و�ل���ت���ي   ،2021
عو�س مبارك، منوهاً بتحقيق ن�شبة 
عدد  وو����ش���ول   ،96% بلغت  ر���ش��ا 
متطوعني،   806 �إىل  �مل��ت��ط��وع��ني 
يف ح����ني ب���ل���غ ع�����دد �مل�������ش���ارك���ني يف 
�ل��ر�أي لأف��ر�د �ملجتمع  ��شتطالعات 
ح�����ول ب����ر�م����ج و�أه���������د�ف �مل����ب����ادرة، 
وعدد  م�شارك،  �أل��ف   15 �أك��ر من 
�مل�����ش��ارك��ني يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات �أك���ر من 
 121 وُن��ظ��م��ت  �شخ�س،  �أل���ف   17
بر�مج  ف��ع��ال��ي��ة   56 منها  ف��ع��ال��ي��ة، 

دورة  و15  جم��ت��م��ع��ي��ة،  ري��ا���ش��ي��ة 
ثقافية،  م�شابقات  و7  وحم��ا���ش��رة، 

و43 فر�شة تطوعية. 
�لعقيد  م��ن  �حل�شور  و��شتمع  كما 
�شرف  ع����ب����د�ل����رح����م����ن  �ل�����دك�����ت�����ور 
حممد، �إىل نتائج مبادرة "�لريا�شة 
حماية" �لتي ت�شتهدف فئة �ل�شباب، 
�ملقامة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة  ع��ر 
يف  ���ش��و�ء  �ل�شباب،  جتمع  �أم��اك��ن  يف 
�حل��د�ئ��ق �ل��ع��ام��ة �مل����زودة مبالعب 
�لألعاب  �أو  �ل�شلة،  �أو  �ل��ق��دم،  لكرة 
�لأخ�������رى، ���ش��ع��ي��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
�ل�شلوكيات �ل�شوية لل�شباب، �لنابعة 

�إ�شافة  وثقافته،  �ملجتمع  قيم  م��ن 
�ل��رب��وي��ة وخلق  �ل��ق��ي��م  �إىل غ��ر���س 
�لوطن  لهذ�  و�ل���ولء  �لنتماء  قيم 
�مل��ع��ط��اء، و�مل�����ش��اه��م��ة يف �حل���د من 
معدلت  ورف��ع  �ل�شلوكي  �لنحر�ف 

�لوعي �لأمني.
ك��م��ا و�ط���ل���ع �حل�����ش��ور ع��ل��ى نتائج 
بركوب  �لعالجي  �لتدريب  م��ب��ادرة 
�ل���ه���م���م، قدمه  �خل���ي���ل لأ����ش���ح���اب 
�ل�شام�شي،  �شامل  ر��شد  �أول  �مل��الزم 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ح���ر����س  م�����وؤك�����د�ً 
ل�����ش��رط��ة دب����ي ع��ل��ى دع����م خمتلف 
و�أن  �مل��ج��ت��م��ع، وخ���ا����ش���ة  ل�����ش��ر�ئ��ح 

�لأ�شاليب  م���ن  ب���اخل���ي���ول  �ل���ع���الج 
ذوي  ع��الج  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �ملبتكرة 
طيف  با�شطر�ب  و�مل�شابني  �لهمم 
�أنه  �ل��ت��ج��ارب  �أثبتت  وق��د  �ل��ت��وح��د، 
يزيد  كما  �ل��ت��ع��ايف،  على  ي�شاعدهم 
ث��ق��ت��ه��م ب��اأن��ف�����ش��ه��م وب����الآخ����ري����ن، 
وي�شهم يف تطوير �لقدر�ت �لنمائية 
لالأطفال يف حالت �ل�شلل �لدماغي 
و�لإع���اق���ة �جل�����ش��دي��ة، و�ل��ك��ث��ري من 

�ل�شطر�بات �لنمائية �لأخرى.
كما وق��دم �لر�ئد علي م��ر�د ح�شن، 
�لعبيديل،  عبد�هلل  حممد  و�ل��ر�ئ��د 
�لن�شاط  ت���ط���وي���ر  م����ب����ادرة  ن���ت���ائ���ج 

�لتوقيفات  يف  ل��ل��ن��زلء  �ل��ري��ا���ش��ي 
يهدف  و�لذي  �لعقابية،  و�ملوؤ�ش�شات 
�شحية  ري��ا���ش��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  �إىل 
وتاأهيلهم  �مل���ر�ك���ز  د�خ����ل  ل��ل��ن��زلء 
مل��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د �خل������روج، وتوفري 
و�لن�شاط  �لريا�شة  ممار�شة  فر�س 
�لبدين لهم. كما و��شتمع �حل�شور 
�إىل  عبيد،  حممد  عبيد  �ملقدم  من 
بالأك�شجني  �ل��ع��الج  مركز  م�شروع 
HBOT  وهو  ن��ادي �ل�شباط  يف 
�ل�شغط  ع���ايل  ب��الأك�����ش��ج��ني  ع���الج 
�لنقي  �لأك�����ش��ج��ني  تنف�س  يت�شمن 
�أنبوب  �أو  �ل��ت��و�ج��د يف غ��رف��ة  �أث��ن��اء 
غاز  �ملري�س  فيه  يتنف�س  م�شغوط 
بحيث   ،100% بن�شبة  �لأك�شجني 
�ل�شفاء  ع��ل��ى  �جل�����ش��م  ق����درة  ي��ع��زز 
وع��الج �لعديد من �لأم��ر����س منها 
ب����اأول  و�ل��ت�����ش��م��م  ������س(  �ل����ُغ����وَّ )د�ُء 
�ل�شكري  وج���روح  �ل��ك��رب��ون،  �أك�شيد 
وع����دم �ل��ت��ئ��ام �ل��ق��رح��ات و�حل����روق 
�ل�شمع  وف��ق��د�ن  �لر�شية  و�جل���روح 
و�لب�شر و�لتهابات �لعظام و�ل�شكتة 

�لدماغية و�لإ�شابات �لريا�شية.
�شباط  ن���اي  �إد�رة  جم��ل�����س  و�ت���ف���ق 
�شرطة دبي على تو�شيات عدة، منها 
ما يخت�س يف دعم �جلانب �لريا�شي 
و�لثقايف و�ل�شحي للنزلء، هذ� �إىل 
م�شروعات  �ملجل�س  �ع��ت��م��اد  ج��ان��ب 

ريا�شية وترفيهية �أخرى.

عبد �هلل �ملري يرت�أ�س �جتماع �إد�رة نادي �ل�شباط

 ،2021 �لثاين  نوفمر-ت�شرين   6 يف  لر�شلونة  �لفني  �ملدير  مقعد  على  جلو�شه  منذ 
حتى �لأورك�شر� �لفنية �لتي قدمها يف قلب �شانتياغو برنابيو و�لفوز برباعية نظيفة على 
�لغرمي �لتقليدي ريال مدريد يف )كال�شيكو �لأر�س(، جنح ت�شايف هرنانديز يف تغيري وجه 

�لكتيبة �لكتالونية خالل 134 يوماً فقط. وو�شل �أحد �أ�شاطري �لنادي 
�لكاتالوين عر تاريخه �إىل �لكامب نو يف �جلولة �ل�14 لليغا، 

عن  ج��د�ً  وبعيد  �لتا�شع،  �ملركز  حينها  يحتل  �لفريق  وك��ان 
مقاعد دوري �لأبطال، بل و�أقرب �إىل مناطق �لهبوط.
�إل وكان  �ل�����ش��ه��ر،  ون�����ش��ف  �أ���ش��ه��ر   4 ول��ك��ن مل مت���ر 

�ملربع  �شر�ع  يف  فح�شب  متو�جد�ً  "�لر�شا" لي�س 
�ل��ذه��ب��ي، ب���ل و�أي�������ش���اً ع��ل��ى ُب��ع��د 3 ن��ق��اط من 

�لو�شيف �إ�شبيلية، مع مبار�ة �أقل لر�شلونة، 
�لأبطال  دوري  م��ن  مبكر�ً  خ��روج��ه  ورغ��م 

�أ�شبح  �أن���ه  �إل  �مل��ج��م��وع��ات،  م��ن م��رح��ل��ة 
�ل����دوري  ب��ل��ق��ب  �مل��ر���ش��ح �لأب�����رز للظفر 

�لأوروبي.
حت�شن  يف  �لأب��������رز  �جل����ان����ب  وي���ع���د 
�ل���������الوغ���������ر�ن���������ا م��������ع ت�������������ش������ايف يف 
فاز  �لفريق  �أن  حيث  �ل�شتمر�رية، 

4 وخ�شر  وت��ع��ادل يف  م��ب��ار�ة   11 يف 
�شجلها  37 ه��دف��اً  ب��اإج��م��ايل  ف��ق��ط،  و�ح����دة 

لعبوه، مقابل 14 �هتزت بها �شباكه.

هوية ل ميكن التخلي عنها:
من �ل�شعب جد�ً �أل ت�شمع ت�شايف هرنانديز وهو يردد يف �أي موؤمتر �شحفي 

فهو  �ل�شتحو�ذ".  على  "�للعب  �أو  لعب"  "طريقة  "منوذج" �أو  مثل  كلمات 
ل�"هويته"،  �أن يكون وفياً  يتحدث د�ئماً عن كرة قدم ي�شر فيها �لفريق على 
من خالل �ل�شغط �لعايل �ملتقدم، و�لبحث عن �مل�شاحات بني �خلطوط، ف�شال 

عن �ل�شتحو�ذ على �لكرة.
ومل تكن مهمة ��شتعادة �لهوية �لتي �شنعها �لأ�شطورة �لهولندي �لر�حل يوهان 

ت�شايف  تفاجئ  �لإط��الق، حيث  �شهلة على  بيب غو�رديول،  و��شتن�شخها  كرويف، 
�لفريق  �شرب  �لذي  �لتكتيكي  بالر�جع  للفريق  كمدرب  �لأوىل  �أ�شابيعه  خالل 

�آنذ�ك.
وجاءت موقعة �لرنابيو لتوؤكد �أن �لالعبني بدئو� يف فهم �أ�شلوب مدربهم، و�لذي 

كان �شبباً يف �لنجاحات �لتي حققها �لفريق يف �لعقود �لثالثة �لأخرية.

مزيج من ال�سباب واملخ�سرمني:
عندما قرر ت�شايف قبول عر�س �لرئي�س جو�ن لبورتا، مل يخف عالقة "�ل�شد�قة" 
بو�شكيت�س  �شرجيو  �مللعب  �ل�شابقني يف  �لكبار وزمالئه  بالالعبني  تربطه  �لتي 

وجري�رد بيكيه وجوردي �ألبا و�شريجي روبرتو، ومارك �أندريه تري �شتيغن.
و�شع  مع  �أي�شا  ولكن  �لقدمي،  �حلر�س  من  باأي  ب�’�لت�شحية’  ومل يقم ت�شايف 

�لثقة يف �لعنا�شر �لتي متثل م�شتقبل �لفريق �أمثال بيدري ورونالد �أر�وخو.
بالألقاب  �لفوز  خ��رة  �إىل  �فتقرت  �لتي  �ملتفجرة،  �ل�شباب  طاقة  �نتقال  وم��ع 

ع��ل��ى وج����وه �جلماهري  �لب�شمة  �إع�����ادة  �ل��ك��ب��ار يف  �ل���ك���رى، جن��ح  و�مل��و�ع��ي��د 
�لكتالونية، و�لتي كانت قد غابت ب�شبب �لإخفاقات �ملتتالية خالل �ل�شنو�ت 

�شان  وباري�س  ميونخ،  وب��اي��رن  وليفربول  وروم���ا  يوفنتو�س  �أم���ام  �لأخ���رية 
جريمان.

تدعيمات املريكاتو ال�ستوي:
ل ميكن �إغفال دور �ل�شفقات �جلديدة �لتي دعم بها �لفريق �لكتالوين 
بالرغم  �لفنية،  �لطفرة  ه��ذه  يف  �لأخ���ري،  �ل�شتوي  �ملريكاتو  يف  �شفوفه 
من �أزمة �لرو�تب �لتي عانى منها �لفريق �لأول ب�شبب تد�عيات تف�شي 

جائحة كورونا، �إل �أن هذ� مل مينع لبورتا من دخول �شباق �شوق �لنتقالت �ل�شتوية بقوة 
لدعم �خليار�ت �لفنية لت�شايف.

و�أنفقت �إد�رة �لنادي �لكتالوين نحو 55 مليون يورو، بالإ�شافة للمتغري�ت، من �أجل جلب 
�أد�ما  �لنجم  �إىل  لين�شم  �لإجنليزي،  �شيتي  مان�ش�شر  من  توري�س  ف��ري�ن  �لو�عد  �جلناح 
تر�وري �لقادم من وولفرهامبتون على �شبيل �لإعارة، و�لنجمني �لكبريين �لر�زيلي د�ين 

�ألفي�س و�جلابوين بيري �إميريك �أوبامياجن يف �شفقتي �نتقال حر.
�أن���ه �شفقة  �أوب��ام��ي��ان��غ �جلميع و�أث��ب��ت  وحت��دي��د� ف��اج��ئ 
�أر�شنال  عن  بها  رح��ل  �لتي  �لطريقة  رغ��م  ر�بحة، 
�لإ���ش��ب��اين ميكيل  �مل���درب  ب�شبب خ��الف��ات م��ع 
�أرت��ي��ت��ا، ول��ك��ن��ه ���ش��رع��ان م��ا ع��ر ع��ن قدر�ته 
�لتهديفية، لي�شجل 9 �أهد�ف يف 11 مبار�ة 
�لتي  �لتاريخية  �لثنائية  منها  �لفريق،  مع 
�لريال  على  �لكبري  للفوز  بر�شلونة  ق���ادت 

برباعية نظيفة.
بر�شلونة  �شجل  �ل�شتوي،  �لدعم  و�شول  ومنذ 
�لعام،  ه��ذ�  خا�شها  م��ب��ار�ة   17 يف  ه��دف��اً   40
مبعدل 2.3 هدفاً يف كل مبار�ة، مقارنة 
�ملو�شم  م��ن  �لأول  �لن�شف  مبعدل 
و�ل�����ذي ت��وق��ف ع��ن��د 1.2 

هدفاً يف �ملبار�ة. 

ت�شايف هرنانديز.. 134 يومًا غرّيت وجه بر�شلونة

مان�شيني يطمح للقب عاملي خام�س لإيطاليا 

•• اأبوظبي-وام:

على  �ملختلفة  بفئاته  بورد"  "�لفالي  ��شتعر��س  مناف�شات  �ل��ي��وم  تنطلق 
للريا�شات  �أبوظبي  نادي  بتنظيم  �لظفرة،  منطقة  يف  �ملرفاأ  مدينة  �شاطئ 
�لبحرية �شمن �أجندة فعاليات مهرجان �لظفرة �لبحري �لذي ي�شتمر حتى 
يوم 26 من �شهر مار�س �حلايل باإ�شر�ف جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لر�مج 

�لثقافية و�لر�ثية يف �أبوظبي و�لنادي �لبحري.
وفئة  �ملبتدئني  فئة  11 مت�شابقا على فئتني هي  �ل�شتعر��س  وي�شارك يف 
�ملحرفني، يف نطاق �لزمن �ملحدد لكل مت�شابق عر �لتحدي �لذي �شيبد�أ يف 

متام �لر�بعة ع�شر� وي�شتمر حتى �خلام�شة م�شاء وتتويج �لفائزين لحقا.
وي�شم �ل�شتعر��س نخبة من �ملت�شابقني و�لنجوم �ملحرفني �أبرزهم مانع 

�ملرزوقي وعلي �حلمريي وماجد حبيب �ملرزوقي و�شعود �حلمادي، وتعطي 
هذه �ملناف�شة �لفر�شة للمت�شابقني لإبر�ز �أف�شل مهار�تهم من �أجل �إحر�ز 

�لنقاط �لأعلى.
�أبوظبي �لدويل  �إد�رة نادي  و�أكد �أحمد ثاين �لرميثي نائب رئي�س جمل�س 
��شتعر��س  فعاليات  �إدر�ج  �أه��م��ي��ة  �مل��ن��ت��دب  و�لع�شو  �لبحرية  للريا�شات 
�لفالي بورد �شمن �أن�شطة �ملهرجان، كي تعطي بعد� مهما ي�شمن م�شاركة 
�لريا�شات �حلديثة مع �لر�ثية. وقال: "نعمل على �أن يكون هناك تنوع يف 
�لبطولت و�لأن�شطة �لبحرية �لتي تقام يف �ملهرجان ملنح �لفر�شة جلمهور 
هناك  يكون  �أن  على  حر�شنا  وقد  �لبحر،  فعاليات  ملتابعة  �ملنطقة  و�أه��ايل 
�لتي  ب��ورد  �لفالي  بطولة  يف  مثرية  بحرية  ��شتعر��شية  �لفعالية  ح�شور 

حتمل طابعا مميز� عنو�نه �لتحدي و�لإثارة.

•• عّمان -وام:

�لحتاد  بع�شوية  �لإم����ار�ت  مر�شح  �ل�شجو�ين  جا�شم  حممد  �حتفظ 
�ل��ع��رب��ي ل��ل��ج��ودو، يف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ت��ي �أج��ري��ت �أم�����س خ��الل �جلمعية 
�لعربية  �لبطولة  هام�س  على  ع��ّم��ان  �لأردن��ي��ة  بالعا�شمة  �لعمومية 
حمد  بن  خالد  بكلمة  ب��د�أت  قد  �جلل�شة  وكانت  و�لأن��دي��ة.  للمنتخبات 
�لعطية رئي�س �لحتاد �لعربي للجودو، �لرئي�س �جلديد لالحتاد �لذي 
�لتوفيق للمجل�س  بالتزكية رحب فيها مبمثلي �لحت��اد�ت، متمنيا  فاز 

�جلديد، لتحقيق نتائج م�شرفة على �مل�شتوى �لإقليمي و�لدويل.
وتلقى حممد جا�شم �ل�شجو�ين عقب فوزه مبا�شرة تهنئة �شعادة حممد 
بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو �لذي �أكد على قدرة 
�شباب �لإم��ار�ت لرجمة �لوجه �مل�شرق يف خمتلف �ملجالت �لتنظيمية 

و�لإد�رية و�لفنية.
و�أك���د �ل��درع��ي دع��م��ه �ل��ك��ام��ل ل��الحت��اد �ل��ع��رب��ي م��ن خ��الل مر�شحه يف 
�لتي  �لنجاحات  بعد  ث��ال��ث��ة،  ل���دورة  ل��ل��ج��ودو  �ل��ع��رب��ي  �لحت���اد  ع�شوية 
حققها طو�ل �لفرة �ملا�شية، و�لتي �نعك�شت ب�شورة �إيجابية على موقع 

�جلودو �لإمار�تي عربياً وقارياً.
وي�����ش��م �ل��ت�����ش��ك��ي��ل �جل���دي���د ب��ج��ان��ب �ل��رئ��ي�����س خ��ال��د �ل��ع��ط��ي��ة /قطر/ 
�لنائب �لأول مرزوق حممد /م�شر/، و�لنائب �لثاين ح�شني �ملالكي /
/�لإم����ار�ت/،  �ل�شجو�ين  جا�شم  حممد  من  كل  وع�شوية  �ل�شعودية/، 
/ وج��ه��اد مو�شى   ،/ /�ل��ع��ر�ق  ط��ارق  وع��دي   ،/ /�لكويت  �لعنزي  وعيد 

فل�شطني/، وعماد قدورة /�شوريا /، وغامن حممود/جيبوتي /، ومو�شى 
لحتاد  �لعام  �لأم��ني  �لتميمي  نا�شر  �لجتماع  ح�شر   . /ليبيا/  عقيل 

�لإمار�ت �أمني خز�نة �لحتاد �لدويل للجودو ممثاًل لالحتاد �لدويل.

�ل�شجو�ين يحتفظ بع�شوية �لحتاد �لعربي للجودو�ليوم.. �نطالق ��شتعر��س »�لفالي بورد« �شمن مهرجان �لظفرة �لبحري
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