بدء �إلغاء وتخفي�ض  % 90من
الر�سوم على ال�سلع بني الإمارات والهند

�ص 07

جامعة �أبوظبي وكلية دبلن اجلامعية

•• نيودلهي-وام:

يف �إيرلندا تعقدان �رشاكة �أكادميية

�أك��د معايل عبداهلل بن ط��وق امل��ري وزي��ر االقت�صاد �أن تطبيق بنود اتفاقية ال�شراكة
االقت�صادية ال�شاملة بني الإم��ارات والهند التي وقعها البلدان يف  18فرباير 2022
دخل حيز التنفيذ يف الأول من �شهر مايو اجلاري وذلك مع و�صول �أوىل الواردات املعفاة
من الر�سوم اجلمركية بني البلدين �إىل هيئة املنطقة احلرة مبطار دبي يف الثاين من
ال�شهر ذاته .وقال معاليه يف حوار مع وكالة �أنباء الإمارات (وام) بالتزامن مع زيارة وفد
الدولة �إىل الهند لإر�ساء �آليات م�ستدامة لال�ستفادة من اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية
ال�شاملة � ..إن االتفاقية بني الإم��ارات والهند ت�سهم يف حتفيز التدفق التجاري بني
ال�سوقني ع�بر �إل�غ��اء وتخفي�ض الر�سوم اجلمركية ال��ذي ي�صل �إىل  90%م��ن بنود
التعرفة املطبقة على ال�سلع والب�ضائع امل�ستوردة بني كال البلدين كما �أنها تغطي نحو
 95%من قيمة ال�سلع احلالية التي ت�ستوردها كل دولة من الأخرى ما ي�سهم يف ت�سريع
منو التجارة البينية غري النفطية من  45مليار دوالر بنهاية عام � 2021إىل 100
(التفا�صيل �ص)14
مليار دوالر �سنوياً خالل الأعوام اخلم�سة املقبلة.
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كييف تتحدث عن مكا�سب يف خاركيف ..واتفاقية دفاع م�شرتك بني ال�سويد وبريطانيا

منطقة �أوكرانية جديدة تطلب االن�ضمام لرو�سيا

ح����م����دان ب����ن حم��م��د
ي���ت���وج ال���ف���ائ���ز بلقب
�أف�����ض��ل م�برم��ج عربي

قال م�س�ؤول يف خري�سون� ،أم�س الأربعاء� ،إن
�إدارة الإقليم �ستطلب من الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتن �ضم الإقليم الأوكراين.
و�� �ص ��رح ن��ائ��ب رئ �ي ����س الإدارة الرو�سية
يف خ�ي�ر�� �س ��ون ،ك�ي�ري ��ل �سرتميو�سوف،
لل�صحفيني� ،أن��ه ال ت��وج��د خطط لإن�شاء
جمهورية خ�ير��س��ون ال�شعبية على غرار
�إقليمي دونيت�سك ولوغان�سك يف �أوكرانيا،
لكنه �أ� �ش��ار �إىل �أن ه�ن��اك خططا ملطالبة
بوتن ب�ضمه.
ونقلت وك��ال��ة ري��ا نوفو�ستي ل�ل�أن�ب��اء عن
� �س�ترمي��و� �س��وف ق��ول��ه �إن خ�ي�ر� �س��ون هي
رو� �س �ي��ا ،م���ش�يرا �إىل �أن ��ه ل��ن ت �ك��ون هناك
(ج �م �ه��وري��ة خ�ي�ر� �س��ون ال �� �ش �ع �ب �ي��ة) على
�أرا� � �ض� ��ي �إق �ل �ي��م خ�ي�ر� �س ��ون ،ول� ��ن جترى
ا��س�ت�ف�ت��اءات .ب��ل �سيكون ال �ق��رار ب�ن��اء على
ن��داء ال�ق�ي��ادة الإقليمية يف خري�سون �إىل
ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي ،و��س�ي�ك��ون ه�ن��اك طلب
لإدراج الإقليم �ضمن منطقة منا�سبة من
االحتاد الرو�سي.
ويقول مراقبون �إن ال�سيطرة على مدينة
خ�ي�ر�� �س ��ون ،يف ج� �ن ��وب �أوك� ��ران � �ي� ��ا وج ��زء
كبري م��ن املنطقة املحيطة يف وق��ت مبكر
م��ن احل ��رب ،ك��ان �أه��م مك�سب لرو�سيا يف
احلرب.
وتوقع امل�س�ؤولون الأوكرانيون �أن تخطط

ك� ّرم �سمو ال�شيخ حمدان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي رئ �ي ����س جمل�س
�أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل،
�أم� �� ��س يف م �ت �ح��ف امل�ستقبل
ب��دب��ي ،امل�برجم�ين واملدربني
ال �ف��ائ��زي��ن ب �ت �ح��دي مبادرة
م�ل�ي��ون م�برم��ج ع��رب��ي الذي
تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية
 1,350,000دوالر �أمريكي
خالل احلفل اخلتامي ملبادرة
مليون مربمج عربي" ،وذلك
ت ��أك �ي��داً ل��ري��ادة دب ��ي كمركز
رئي�سي الحت�ضان وت�شجيع
املبدعني ال�ع��رب .وق��ال �سمو
ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم يف هذه
امل �ن��ا� �س �ب��ة ..ن� �ب ��ارك لل�شاب
ال�سوري حممود �شحود فوزه
ب �ج��ائ��زة امل �ل �ي��ون دوالر عن
م���ش��روع  Habit 360فوز
م�ستحق ملبدع عربي نفتخر
به وب�إجنازه.
(التفا�صيل �ص)5

•• عوا�صم-وكاالت:

رئي�س الدولة مينح عي�سى ال�سويدي
و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• �أبوظبي-وام:

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل �سعادة عي�سى حممد غ��امن ال�سويدي الرئي�س التنفيذي ملجل�س
�أبوظبي لال�ستثمار و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل وذلك بتو�صية
من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،تقديراً جلهوده و�إ�سهاماته يف خدمة الوطن خالل
(التفا�صيل �ص)2
توليه م�س�ؤولياته ومهامه املختلفة.

رو�سيا لإج��راء ا�ستفتاء يف الإقليم لإعالن
ا�ستقالله ،على غ��رارم��ا فعلت يف �إقليمي
دونيت�سك ولوغان�سك عام  .2014وقال
الكرملني �إن الأم��ر يرجع ل�سكان منطقة
خري�سون يف حتديد ما �إذا كانوا يريدون
االن�ضمام لرو�سيا �أم ال.
واعرتفت مو�سكو بجمهوريتي دونيت�سك
ول��وغ��ان �� �س��ك ق �ب��ل ي ��وم�ي�ن م ��ن العملية
الع�سكرية يف �أوك��ران�ي��ا ،وا�ستخدمت ذلك
ذريعة لإر�سال قوات �إىل جارتها ال�سوفيتية
ال�سابقة.
ميدانيا ،دخلت العملية الع�سكرية الرو�سية
يف �أوكرانيا� ،أم�س الأرب�ع��اء ،يومها الـ،77
ف�ي�م��ا ي��وا� �ص��ل اجل �ي ����ش ال��رو� �س��ي تدمري
املواقع الع�سكرية الأوكرانية وحترير مدن
وبلدات دونبا�س من قوات كييف.
ويف �آخر التطورات امليدانية ،حققت القوات
الأوكرانية مكا�سب �ضد نظريتها الرو�سية،
بح�سب بياناتها الع�سكرية ،ح�ي��ث ت�ؤكد
ك�ي�ي��ف ا� �س �ت �ع��ادة �أرب� ��ع ق ��رى يف خاركيف،
ث��اين �أك�بر امل��دن الأوك��ران�ي��ة ،فيما �أعلنت
وزارة الدفاع الرو�سية �إ�سقاط  9طائرات
م�سرية �أوكرانية وتدمري ع�شرات الأهداف
الع�سكرية خالل يوم.
و�أ�� �ش ��ارت ال �ق��وات الأوك ��ران �ي ��ة �إىل وجود
حم � � ��اوالت م ��ن ق �ب��ل ال � �ق� ��وات الرو�سية
ل�ت�ط��وي�ق�ه��ا يف دون �ب��ا���س � �ش��رق �أوكرانيا،
م�ستخدمة م��دي�ن��ة �إي ��زي ��وم ب��ال �ق��رب من

الأمم املتحدة تتهم الدولة اللبنانية ب�إفقار ال�سكان
•• بريوت�-أ ف ب:

اع�ت�برت الأمم املتحدة �أم����س �أن ال��دول��ة اللبنانية وامل���ص��رف املركزي
م� ��� �س� ��ؤوالن ع ��ن �أزم� � ��ة م��ال �ي��ة غ�ي�ر م �� �س �ب��وق��ة �أدت اىل �إف� �ق ��ار غري
��ض��روري لغالبية ال�سكان الذين يتخبطون لت�أمني احل � ّد الأدن��ى من
احتياجاتهم.
وقالت املنظمة الدولية يف تقرير �صادر عن املقرر اخلا�ص املعني مب�س�ألة
الفقر املدقع وحقوق الإن�سان �أوليفييه دي �شوتر ،بعد زيارته لبنان يف
ت�شرين الثاين نوفمرب � ،2021إ ّنه يتعينّ �أن يغيرّ لبنان م�ساره".
و�أ�ضاف التقرير ميكن عك�س اجتاه الب�ؤ�س الذي ح ّل بال�سكان بقيادة
ت�ضع العدالة االجتماعية وال�شفافية وامل�ساءلة يف �صميم �أعمالها".
وبح�سب التقرير ،ف�إن الدولة اللبنانية ،مبا يف ذلك م�صرفها املركزي،
م�س�ؤولة عن انتهاكات حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك الإفقار غري ال�ضروري
لل�سكان ،ال��ذي نتج عن ه��ذه الأزم��ة التي هي من �صنع الإن�سان وكان
ميكن جتاوزها بالكامل".
ومنذ بدء الأزمة االقت�صادية التي �ص ّنفها البنك الدويل من بني الأ�سو�أ

يف العامل منذ  ،1850ارتفع عدد من يعي�شون حتت خط الفقر �إىل
ثمانني يف املئة ،وارتفعت الأ�سعار بن�سبة جت��اوزت مئتني يف املئة .كما
خ�سرت اللرية �أكرث من ت�سعني يف املئة من قيمتها �أمام الدوالر.
وبح�سب التقرير ،يجد ت�سعة من كل ع�شرة �أ�شخا�ص �صعوبة يف احل�صول
على دخل ،وما يزيد على �ستة �أ�شخا�ص من كل ع�شرة �سيغادرون البلد
لو ا�ستطاعوا �إىل ذلك �سبي ً
ال" .ور�أت الأمم املتحدة �أنه ميكن للمجتمع
ال��دويل ،بل وينبغي له� ،أن يقدّم الدعم ،ولكنّ هذا الدعم لن يكون له
�أثر �إال �إذا اعتمدت �إ�صالحات هيكلية لو�ضع ح ّد لعملية التفقري".
وجاء تقرير الأمم املتحدة قبل �أي��ام من االنتخابات الربملانية املقررة
الأحد وهي الأوىل منذ بدء االنهيار االقت�صادي يف البالد .لكن حمللني
ال يتوقعون �أن حت��دث االنتخابات تغيرياً يف امل�شهد ال�سيا�سي العام،
رغم نقمة وا�سعة على الطبقة ال�سيا�سية التي يح ّملها لبنانيون كرث
م�س�ؤولية االنهيار و�سوء �إدارة الأزمات املتالحقة.
وي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل��ى ال�ب�رمل��ان اجل��دي��د �إق� ��رار م���ش��اري��ع ق��وان�ين و�إ�صالحات
ي�شرتطها �صندوق النقد الدويل من �أجل تنفيذ خطة م�ساعدة بقيمة
ثالثة مليارات دوالر على �أربع �سنوات ،وفق ما �أعلن ال�صندوق.

جراء اعتداءات تطال حزبها:

عبري مو�سي تلج�أ �إىل حمكمة اجلنايات الدولية!

•• الفجر  -تون�س

�أعلنت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر عبري مو�سي �أم�س الأربعاء �أن عدد
امل�ضربني عن الطعام بلغ � 10أ�شخا�ص م�شرية اىل �أن العدد قابل لالرتفاع.
و�أ�ضافت مو�سي خالل ندوة �صحفية عقدتها �أم�س الأربعاء مبقر اعت�صام
حزبها امام مقر فرع تون�س الحتاد العلماء امل�سلمني بالعا�صمة �أن احلالة
ال�صحية لكل امل�ضربني متدهورة وخطرية مبينة �أن احلزب متجه لتقدمي
ق�ضية �أم��ام املحكمة الدولية اجلنائية بخ�صو�ص كل �أعمال العنف التي
تعر�ض اليها احلزب بقياداته وان�صاره ح�سب قولها( .التفا�صيل �ص)10

ميدفيدف يتهم �أمريكا ب�شن
حرب بالوكالة على رو�سيا
•• مو�سكو-رويرتز:

ات�ه��م الرئي�س ال��رو��س��ي ال�سابق
دم �ي�ت�ري م �ي��دف �ي��دف الواليات
املتحدة �أم�س الأربعاء ب�شن حرب
بالوكالة على رو�سيا وذل��ك بعد
موافقة جمل�س النواب الأمريكي
على حزمة م�ساعدات لأوكرانيا
بقيمة  40م�ل�ي��ار دوالر ،وقال
�إن االقت�صاد الأمريكي �سيعاين
تبعات ذلك.
وكتب على تطبيق تيليجرام �أن
م�شروع القانون الذي وافق عليه
جمل�س ال�ن��واب الأم��ري�ك��ي �أم�س
ال �ث�ل�اث��اء ه��و حم��اول��ة لإحل ��اق
ه��زمي��ة ك �ب�ي�رة ب�ب�ل��دن��ا وتكبيل
تنميتها االق�ت���ص��ادي��ة ونفوذها
ال�سيا�سي يف العامل".
و�أ�ضاف �أن هذا لن ينجح.
وي�شغل ميدفيدف من�صب نائب
رئ�ي����س جمل�س الأم ��ن الرو�سي
بعد ا�ستقالته من رئا�سة الوزراء
يف يناير كانون الثاين .2020

ا�ضراب جوع الد�ساترة م�ستمر

•• دبي-وام:

رئي�سا وزراء بريطانيا وال�سويد خالل م�ؤمترهما ال�صحفي يف هارب�سوند (رويرتز)
خ��ارك �ي��ف ،يف ال �� �ش �م��ال ال �� �ش��رق��ي ،قاعدة الأوك � ��ران� � �ي � ��ة ،رمب � ��ا ل ��ن ي �ن �ه��ي الهجوم
انطالق لها.
الع�سكري الرو�سي.
وات �ه �م��ت ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة الأوك ��ران� �ي ��ة اىل ذل��ك �أعلن رئي�س ال��وزراء الربيطاين
رو�سيا با�ستهداف ميناء �أودي�سا ومناطقِها ب��وري ����س ج��ون���س��ون ون �ظ�يرت��ه ال�سويدية
بال�صواريخ واملدفعية ،فيما ك�شفت هيئة ماغدالينا �أندر�سون الأربعاء �إبرام اتفاقية
الأركان الأوكرانية عن م�ؤ�شرات تدل على دفاع وحماية متبادلة يف حالة وقوع عدوان،
ا��س�ت�ع��داد رو��س�ي��ا ل�شن عمليات هجومية قبل قرار ال�سويد ب�ش�أن االن�ضمام لع�ضوية
مب �ن��اط��ق يف دون �ب��ا���س و�أخ� � ��رى حميطة ،حلف �شمال الأطل�سي (الناتو).
بهدف �إطالة �أمد احلرب.
وقال رئي�س احلكومة الربيطانية بوري�س
املخابرات الأمريكية كانت ح��ذرت من �أن جون�سون خ�لال م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ي�ستعد يف ال�سويد� :إذا تعر�ضت ال�سويد للهجوم
حلرب طويلة يف �أوكرانيا ،و�أن �أي انت�صار وتطلعت �إلينا للح�صول على الدعم ف�سوف
رو�سي يف منطقة دونبا�س� ،شرقي الأرا�ضي نقدمه لها.

الرئي�سالكورياجلنوبياجلديد
يفتح �أب���واب الق�صر للعامة
•• �سيول�-أ ف ب:

ت��دف��ق �آالف ال �ك��وري�ين اجلنوبيني
الأربعاء �إىل جممع الق�صر الرئا�سي
الذي وعد رئي�س البالد اجلديد يون
�سوك يول ب�إعادته �إىل ال�شعب.
ويحت�ضن هذا املبنى امل�سمى البيت
الأزرق بفعل وج ��ود م��ا ي�ق��رب من
� 150أل� ��ف ق�ط�ع��ة ب�ل�اط زرق ��اء
م�صنوعة يدوياً على �سطحه ،مقر
الرئا�سة منذ عام .1948
ل �ك��ن ي� ��ون � �س��وك ي � ��ول ،وه� ��و مدع
ع��ام �سابق �أدى اليمني الد�ستورية
كرئي�س ال�ث�لاث��اء ،رف����ض االنتقال
�إىل املوقع.
ويعترب يون �أن هذا الق�صر الواقع
على قمة ه�ضبة �شمال ،ي�شجع على
�أداء م�ه��ام رئا�سية �شبيهة باحلكم
الإمرباطوري بعيداً من ال�سكان ،ما
ي�ضر باحلوار مع ه�ؤالء.
وق ��د ب ��د�أ ي ��ون مم��ار� �س��ة م�ه��ام��ه يف
م �ب �ن��ى م� ��ؤل ��ف م ��ن ع �� �ش��ر طبقات
يف و��س��ط �سيول ي�ضم �أ��س��ا��س��ا مقر
وزارة ال��دف��اع و�أُحل� ��ق ع�ل��ى عجالة
بالرئا�سة.
وي �ع �ت�بر م�ن�ت�ق��دو ه ��ذا ال �ق ��رار �أنه
مكلف للغاية ويع ّر�ض �أم��ن البالد
للخطر ،يف وقت ت�شهد كوريا توترات
متجددة مع جارتها ال�شمالية التي
متلك �أ�سلحة نووية.

ال�سلطة الفل�سطينية ترف�ض عر�ض ًا �إ�سرائيلي ًا بتحقيق م�شرتك

اجلي�ش الإ�سرائيلي يقتل ال�صحفية �شريين �أبوعاقلة
•• رام اهلل-وكاالت:

ح �م ��ل ال ��رئ �ي �� ��س الفل�سطيني
حم�م��ود ع�ب��ا���س� ،أم����س الأربعاء،
ال �ق��وات الإ�سرائيلية امل�س�ؤولية
ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن وف � ��اة ال�صحفية
الفل�سطينية �شريين �أب��و عاقلة،
ف�ي�م��ا ع��ر��ض��ت �إ� �س��رائ �ي��ل �إج ��راء
حت �ق �ي��ق م �� �ش�ترك م ��ع ال�سلطة
الفل�سطينية لك�شف املالب�سات
لكنها رف�ضت.
وو�� � � �ص � � ��ف وزي � � � � ��ر اخل� ��ارج � �ي� ��ة
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ي��ائ�ير الب �ي��د خرب
م�ق�ت��ل ال�صحفية الفل�سطينية
��ش�يري��ن �أب ��و ع��اق�ل��ة ب ��أن��ه حزين
ويعر�ض �إج��راء حتقيق م�شرتك
مع ال�سلطة الفل�سطينية.
و�أع � � �ل � � �ن� � ��ت وزارة ال� ��� �ص� �ح ��ة
الفل�سطينية م�ق�ت��ل ال�صحفية
ب��ر��ص��ا���ص اجل�ي����ش الإ�سرائيلي
خالل هذه اال�شتباكات يف جنني

الفل�سطينيون ي�شيعون �شهيدة ال�صحافة �شريين �أبو عاقلة (ا ف ب)
م�ع�ق��ل ال�ف���ص��ائ��ل الفل�سطينية ال�صحفي علي ال�سمودي.
امل�سلحة �شمايل ال�ضفة الغربية م� � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ،ذك� � � ��ر اجل� �ي� �� ��ش
الإ�سرائيلي �أن مرا�سلني �أ�صيبوا
املحتلة.
و�أو�ضحت �أن القوات الإ�سرائيلية خ� �ل ��ال ا�� �ش� �ت� �ب ��اك ب �ي��ن ق ��وات ��ه
�أ� � �ص ��اب ��ت �� �ش�ي�ري ��ن �أب � � ��و عاقلة وم�سلحني يف ال�ضفة الغربية.
ب��ر� �ص��ا� �ص��ة يف ال � ��ر�أ� � ��س �أث� �ن ��اء وق � ��ال ال �ن ��اط ��ق ب��ا� �س��م اجلي�ش
متابعتها اق �ت �ح��ام ت�ل��ك القوات الإ� �س��رائ �ي �ل��ي �أف �ي �خ��اي �أدرع � ��ي:
مدينة جنني ،كما �أفادت ب�إ�صابة ت�شري التقديرات الأولية وخال ًفا

مل ��ا ي�ن���ش�ـ�ـ��ر يف و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام
ال�ع��رب�ي��ة �أن ��ش�يري��ن �أب ��و عاقلة
ق �ت �ل��ت � �ص �ب��اح الأرب � �ع� ��اء نتيجة
ن�ي��ران م���س�ل�ح�ين فل�سطينيني
يف خم�ي��م ج�ن�ين اث �ن��اء تغطيتها
الإخبارية.
وت��اب��ع :تظهر م�ق��اط��ع الفيديو
التي مت تداولها ون�شرها من قبل
خم��رب�ين فل�سطينيني يف جنني
على مواقع التوا�صل� ،إطالقهم
ال �ن��ار ب�شكل ع���ش��وائ��ي متباهني
ب�أنهم �أ�صابوا جند ًيا وهو ملقى
على الأر�� ��ض ،رغ��م �أن ال�ضحية
ال� ��وح � �ي� ��دة يف احل � � � ��ادث كانت
ال�صحفية �أبو عاقلة".
و�أ�� �ض ��اف :ن��دع��و الفل�سطينيني
�إىل �إج � � � ��راء حت �ق �ي��ق م�شرتك
للحادثة ورغ��م التوجه �إىل �أنه
وح�ت��ى ك�ت��اب��ة ه��ذه ال���س�ط��ور ،مل
ي�ل��ق طلبنا �أذا ًن � ��ا ��ص��اغ�ي��ة ،رمبا
حماولة لإخفاء احلقيقة.

�سلطنة ُعمان ت�ستقبل الفروف وت�ؤكد التزامها باتفاق «�أوبك»+
•• ُعمان -رويرتز:

ذك � ��رت و� �س��ائ��ل �إع� �ل��ام عُمانية
�أن وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة الرو�سي
�سريجي الف ��روف زار ال�سلطنة
ام����س الأرب �ع��اء حيث اجتمع مع
ال �� �س �ل �ط��ان ه�ي�ث��م ب ��ن ط � ��ارق ،يف
حني �أكدت عُمان التزامها باتفاق
�أوبك +لإنتاج النفط.
ورو�� �س� �ي ��ا و ُع � �م� ��ان ع� ��� �ض ��وان يف
تكتل �أوب ��ك +ال��ذي ي�ضم الدول
الأع� ��� �ض ��اء يف م�ن�ظ�م��ة البلدان
امل � �� � �ص� ��درة ل� �ل� �ب�ت�رول (�أوب� � � ��ك)
وم� �ن� �ت� �ج�ي�ن م �� �س �ت �ق �ل�ي�ن منهم
رو�سيا.
وح �ث ��ت ال �� �س �ل �ط �ن��ة ع �ل��ى �ضبط
النف�س وال�ل�ج��وء للدبلوما�سية

�سلطان عمان خالل اجتماعه مع الفروف يف م�سقط( .رويرتز)
الإن �ت��اج اخل��ا��ص��ة بتكتل �أوب ��ك+
حلل الأزمة الأوكرانية.
و�أب �ل��غ وزي��ر اخل��ارج�ي��ة العماين وت��دع��م اجل�ه��ود ال��دول�ي��ة لإنقاذ
بدر البو�سعيدي نظريه الرو�سي ات �ف��اق �إي � ��ران ال �ن��ووي امل �ب�رم يف
ب� ��أن م�سقط م�ل�ت��زم��ة باتفاقات .2015

التحالف ال���دويل يبحث يف
امل��غ��رب الت�صدي لداع�ش
•• الرباط-وكاالت:

متظاهرون مناه�ضون للحكومة بالقرب من مكتب الرئي�س يف كولومبو (ا ف ب)

البنك املركزي :اقت�صاد �سريالنكا �سينهار يف غ�ضون �أ�سبوع

•• كولومبو�-أ ف ب:

حذر حاكم البنك املركزي يف �سريالنكا الأربعاء من �أن اقت�صاد البالد �سينهار
�إىل حد ال ميكن �إ�صالحه ما مل ُت�شكل حكومة جديدة يف غ�ضون يومني
لإع��ادة �إر�ساء اال�ستقرار ال�سيا�سي .و�أف��اد �أن موجة العنف الأخ�يرة تخرج
خطط امل�صرف للتعايف االقت�صادي عن م�سارها ،بينما تع ّقد ا�ستقالة رئي�س
ال��وزراء االثنني وغياب بديل له حتى الآن الأم��ور .وق��ال احلاكم ناندالل
ويرا�سينغه لل�صحافيني يف كولومبو م��ا مل تت�شكل حكومة يف اليومني
ال�ق��ادم�ين ،ف�سينهار االقت�صاد متاما ول��ن يكون م��ن املمكن �إن �ق��اذه .وقال
�سينهار االقت�صاد متاما يف غ�ضون �أ�سبوع �إىل �أ�سبوعني .لن يكون ب�إمكان
�أحد �أن ينقذ �سريالنكا يف هذه املرحلة .وجودي هنا كحاكم لن ي�ساعد.

حتت�ضن املغرب ،االجتماع الوزاري
للتحالف املناه�ض لتنظيم داع�ش،
م ��ن �أج � ��ل ال �ت �ب��اح��ث ح� ��ول �سبل
التن�سيق وا�ستمرار االلتزام الدويل
ملحاربة التنظيم املتطرف يف �شمال
�إف��ري �ق �ي��ا وال �ت �� �ص��دي ل �ع��ودت��ه يف
ال�شرق الأو�سط.
وا�ستعر�ض وزراء التحالف املبادرات
املتخذة ،يف ما يتعلق بجهود �ضمان
اال�ستقرار يف املناطق التي ت�أثرت
يف ال�سابق بهجمات داع�ش ،بح�سب
بيان لوزارة اخلارجية املغربية.
ك �م��ا مت ال �ت �ط ��رق �إىل مواجهة
الدعاية �إىل التطرف التي ينهجها
ه��ذا التنظيم الإره��اب��ي و�أتباعه،
وم�ك��اف�ح��ة امل�ق��ات�ل�ين الإرهابيني
الأج��ان��ب .وت��رك��ز �أع �م��ال امل�ؤمتر
�أي�ضا على القارة الإفريقية ،حيث
يبدو �أن التنظيم املتطرف ي�سعى
�إىل ت�ع��زي��ز ت��واج��ده يف منطقتي
ال�ساحل وخليج غينيا.

هجوم �إرهابي يودي بحياة  5جنود م�صريني يف �سيناء
•• القاهرة-وكاالت:

قال م�صدران �أمنيان �إن خم�سة على الأقل من �أفراد
ق��وات الأم��ن امل�صرية قتلوا �صباح �أم�س الأرب�ع��اء يف
هجوم �شنه م�سلحون يف �شمال �شبه جزيرة �سيناء.
وقالت امل�صادر� :إن �أربعة �آخرين �أ�صيبوا عندما فتح
م�سلحون النار على نقطة متركز �أمنية يف املنطقة
ال�ساحلية ب�شمال �شرق �سيناء املتاخمة لقطاع غزة.
ومل ي�صدر تعليق بعد من ال�سلطات امل�صرية.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق�ت��ل اجل�ي����ش امل���ص��ري  10عنا�صر من

تنظيم داع�ش خالل مداهمات يف �سيناء.
ووفق ما ذكرته م�صادر لقناة العربية" ،ف�إن اجلي�ش
�شن مداهمات على عدة مناطق ب�سيناء ،ومتكن من
ت�صفية  10داع�شيني خ�لال ا�شتباكات ج��رت عند
�ساحل البحر مبدينة رفح ،ويوا�صل اجلي�ش عمليات
مت�شيط وا�سعة النطاق يف مناطق رفح وال�شيخ زويد
ملالحقة كافة العنا�صر امل�سلحة.
وي ��أت��ي ذل��ك ب�ع��د �أي ��ام م��ن �إح �ب��اط اجل�ي����ش لهجوم
�إرهابي على �إحدى حمطات رفع املياه مبنطقة غرب
القناة.
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قمة امل�ستقبل لالبتكار بدبي تطرح حلوال مبتكرة يف الف�ضاء واال�ستدامة وامليتافري�س
•• دبي-وام:

02

�شدد ع��دد م��ن املخت�صني امل�شاركني يف ملتقى قمة امل�ستقبل لالبتكار
بدبي يف ن�سختها الثانية ،على �أهمية االبتكار لدفع احللول امل�ستدامة يف
مواجهة التحديات امللحة الراهنة وامل�ستقبلية.
و�أكدوا  -يف ت�صريحات خا�صة لوكالة �أنباء الإمارات "وام"  -على العالقة
الإيجابية بني االبتكار والأداء امل�ستقبلي للأجيال القادمة يف املجاالت
ك��اف��ة ،ع�ل�اوة على � �ض��رورة متكني وت��وظ�ي��ف تلك ال �ق��درات يف تطوير
جماالت معرفية ومهارات م�ستقبلية فعالة يف مواجهة تلك التحديات.
وق��ال ع��دن��ان ال �ن��وراين ،م�ؤ�س�س قمة امل�ستقبل ل�لاب�ت�ك��ار� ،إن امل�سرية
م�ستمرة بف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة يف جماالت الإبداع واالبتكار،
م�ضيفاً �أن الن�سخة الثانية لقمة م�ستقبل االبتكار هي من �أجل ت�شجيع

ودع��م ابتكارات �أبناء الإم ��ارات يف اجلامعات وم��ا ميتلكونه من حما�س
و�شغف للنجاح والإب��داع .و�أردف النوراين� ،أن القمة ت�ستهدف بالأ�سا�س
ت�سليط ال�ضوء على �إبداعات ال�شباب الإماراتي وتعريف ال�شركات العاملية
بهم ،خا�صة يف جماالت الف�ضاء واال�ستدامة و"امليتافري�س" ،م�ؤكداً �أن
الدولة ت�سري بخطى ثابتة يف جمال الف�ضاء خا�صة مع �إر�سال م�سبار
الأمل وغريها من امل�شاريع الف�ضائية العاملية التي تعمل عليها الدولة .
وقال م�ؤ�س�س قمة امل�ستقبل لالبتكار� ،إن الوزارات املعنية يف الدولة قدمت
الدعم ال�لازم وعلى ر�أ�سها وزارة الرتبية والتعليم� ،إىل جانب مراكز
دب��ي للم�ستقبل وحممد بن را�شد للف�ضاء ،ووكالة الإم ��ارات للف�ضاء،
و�شركات عاملية �أبرزها جوجل ونا�سا ولينكد�إن والأمم املتحدة ،م�شدداً
على �ضرورة �إبراز تلك امللتقيات املعرفية لدعم ال�شباب العربي وخا�صة
الإماراتي ودعم قطاعي التعليم وال�صحة وت�شجيعهم ال�شباب اجلامعي

على النظر �إىل مناهج امل�ستقبل .و�أو�ضحت الدكتورة �سمرية املال مدير
�إدارة معادلة ال�شهادات بوزارة الرتبية التعليم� ،إن الوزارة تويل اهتماماً
كبريا مو�ضوع االبتكار من خ�لال ت�سليح املعلمني والطالب باملهارات
الالزمة ملواكبة االبتكار يف كافة املجاالت ،وت�أهيله مبا�شرة يف �سوق العمل
�سواء كان يف قطاع ال�صحة �أو االقت�صاد �أو باقي القطاعات املختلفة.
وقالت� ،إن حماور االبتكار مهمة يف املناهج التعليمية والأن�شطة الرتبوية،
ول��دى ال ��وزارة ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات والعمليات التعليمية والإداري ��ة
واملناهج وتغذية اجليل اجلديد بالأفكار اجل��دي��دة ملواكبة التغيريات
العاملية ،م��ؤك��دة على ��ض��رورة الرتكيز على البحث العلمي وم�ضاعفة
اجلهود املبذولة التي تواكب م�سرعات العامل.
ولفتت �شيخة املهريي �شريك م�ؤ�س�س ل�شركة  RMCلال�ست�شارات،
و�إحدى امل�شاركات بقمة امل�ستقبل لالبتكار� ،إىل �ضرورة م�شاركة القطاع

اخلا�ص بالتوازي مع القطاع احلكومي لتنفيذ ر�ؤي��ة الدولة من �أجل
بذل املزيد من اجلهود يف جميع القطاعات املختلفة ،م�شرية �إىل �أن دولة
الإمارات ت�شجع رواد الأعمال وال�شركات النا�شئة وتوفر البيئة اخل�صبة
امل�لائ�م��ة ل�ل�ن�ج��اح ل�ل�اب��داع واالب �ت �ك��ار .وق ��ال في�صل ��س�ج��واين �شريك
م�ؤ�س�س يف �إحدي �شركات اال�ستدامة� ،إن الدولة رائدة يف املبادرات التي
تدعم امل�شاريع االبتكارية املحلية والعاملية ،والتي تدعم ر�ؤية الدولة يف
اال�ستدامة واملحافظة على البيئة ،الفتاً �إىل �أن العامل يواجه حتديات
عدة منها نق�ص الغذاء والتغيريات املناخية والت�صحر عن طريق حلول
مبتكرة وتكنولوجية .و�أ�ضاف �سجواين� ،أن قمة امل�ستقبل لالبتكار متثل
من�صة هامة من �أجل تعزيز مفاهيم اال�ستدامة ،مع الت�أكيد على �ضرورة
ا�ستخدام تكنولوجيا حديثة واالعتماد عليها يف جم��االت عديدة مثل
قطاعي الزراعة والطاقة ال�شم�سية وغريها.

رئي�س الدولة مينح عي�سى ال�سويدي و�سام اال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• �أبوظبي-وام:

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" �سعادة عي�سى حممد
غامن ال�سويدي الرئي�س التنفيذي
ملجل�س �أبوظبي لال�ستثمار "و�سام
اال�ستقالل" م��ن الطبقة الأوىل
وذل ��ك بتو�صية م��ن �سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئ �ي �� ��س جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
��ش��ؤون الرئا�سة ،تقديراً جلهوده
و�إ� �س �ه ��ام ��ات ��ه يف خ ��دم ��ة الوطن
خالل توليه م�س�ؤولياته ومهامه
املختلفة.
و�سلم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان �سعادته ال��و��س��ام خالل
م��را� �س��م �أق �ي �م��ت ام ����س يف ق�صر
الوطن.
و�أث �ن��ى ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور بن
زايد خالل الفعالية على اجلهود
ال� �ك� �ب�ي�رة ال � �ت� ��ي ب ��ذل� �ه ��ا عي�سى
ال�سويدي يف العديد من حمطات

الأع� � �م � ��ال وامل � �� � �س � ��ؤول � �ي ��ات التي
ت�ق�ل��ده��ا خ�ل�ال م���س�يرت��ه املهنية
وال�ت��ي مت�ي��زت بالعطاء املتوا�صل
والإخ�ل�ا���ص وامل �ث��اب��رة ع�ل��ى مدى
�أكرث من �أربعني عاماً .
وق � � � ��ال � � �س � �م ��وه  :ن � �ح ��ن نفخر

بال�شخ�صيات الوطنية الطموحة
التي ت�سهم يف حتقيق الإجن ��ازات
املتميزة وت�ترك ب�صمات ب��ارزة يف
خ��دم��ة جمتمعنا ووط�ن�ن��ا الغايل
وم �� �س�ي�رت��ه ال �ت �ن �م��وي��ة ونه�ضته
وت�ق��دم��ه ..م�� �ش�يراً �سموه �إىل �أن

رحلة العطاء ال تتوقف لدى �أبناء
الإم��ارات �إمنا تتوا�صل بهمة �أكرب
وطموح ال حدود له.
و�أكد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان �أن منهج دول��ة الإمارات
بقيادتها الر�شيدة را�سخ و�أ�صيل يف

تكرمي �أبنائها املخل�صني وتقدير
ع�ط��ائ�ه��م و�أع �م��ال �ه��م اجل�ل�ي�ل��ة يف
خمتلف امليادين واملجاالت.
م��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب عي�سى حممد
غ � � ��امن ال � �� � �س� ��وي� ��دي ع � ��ن �شكره
وتقديره ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ

خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال� � ��دول� � ��ة "حفظه اهلل" لهذا
التقدير وال�ت�ك��رمي ..م���ش�يرا �إىل
�أنها لفتة كرمية من قيادتنا والتي
تعد تتويجاً للعطاء واجلهود التي
ت �ب��ذل م��ن �أج� ��ل م �� �س�يرة الوطن

وت �ق��دم��ه .ك�م��ا �أع� ��رب ع��ن �شكره
ل�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل
نهيان لتوجيهات �سموه وجهوده
احل�ث�ي�ث��ة وم�ت��اب�ع�ت��ه امل �ب��ا� �ش��رة يف
�سبيل ت��وف�ير بيئة عمل منا�سبة
ل �ل ��إب � ��داع وال� �ت� �م� �ي ��ز وموا�صلة

حت �ق �ي��ق الإجن� � � � � ��ازات النوعية.
وي���ش�غ��ل ع�ي���س��ى غ ��امن ال�سويدي
حالياً من�صب الرئي�س التنفيذي
ملجل�س �أبوظبي لال�ستمثار ،وهو
ع���ض��و جم�ل����س الإدارة يف جهاز
الإمارات لال�ستثمار ،وتولىّ �سابقاً
العديد من املنا�صب ال�ب��ارزة مثل
رئي�س جمل�س �إدارة بنك �أبوظبي
ال �ت �ج ��اري ،وم ��ؤ� �س �� �س��ة الإم� � ��ارات
لالت�صاالت ،ونائب رئي�س جمل�س
�إدارة "�شركة ات�صاالت املغرب" ،كما
�شغل ع�ضوية جمال�س �إدارة �شركة
ب�ترول �أبوظبي الوطنية للتوزيع
"�أدنوك" ،و��ش��رك��ة اال�ستثمارات
ال �ب�ترول �ي��ة ال��دول �ي��ة "�آيبيك"،
و�� �ص� �ن ��دوق �أب ��وظ� �ب ��ي للتنمية،
و� �ش��رك��ة الإم � � � ��ارات لالت�صاالت
املتكاملة "دو" ،وامل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية .ويحمل �سعادة عي�سى
غامن ال�سويدي �شهادة بكالوريو�س
يف االق�ت���ص��اد م��ن "جامعة نورث
�إي�سرتن" يف بو�سطن يف الواليات
املتحدة الأمريكية.

برئا�سة من�صور بن زايد

املجل�س الوزاري للتنمية ي�ستعر�ض عدد ًا من املبادرات والت�شريعات لدعم املنظومة احلكومية
•• �أبوظبي-وام:

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة ..
اجتماع املجل�س ال��وزاري للتنمية
ال � ��دوري ال ��ذي مت ع �ق��ده �أم�س،
يف ق �� �ص��ر ال ��وط ��ن يف العا�صمة
�أب ��وظ� �ب ��ي ح �ي ��ث ج � ��رى خالله
م�ن��اق���ش��ة ع ��دد م��ن الت�شريعات
وال�سيا�سات واملبادرات الهادفة �إىل
دع��م منظومة العمل احلكومي
واال�ستمرار يف تطويرها مبا يلبي
متطلبات املرحلة امل�ستقبلية.
وت�ضمنت �أجندة االجتماع مناق�شة
ت �ط ��وي ��ر ت �� �ش��ري �ع��ات املنظومة
ال�ق���ض��ائ�ي��ة و��س�ي��ا��س��ات لتطوير
م�ن�ظ��وم��ة ال���ض�م��ان االجتماعي
يف ال ��دول ��ة ،وم �ق�ترح��ات لفئات
جديدة من الأ�سهم يتم طرحها
من قبل �شركات امل�ساهمة العامة
يف ال��دول��ة ..كما ناق�ش املجل�س

�آليات حت�صيل �إي��رادات احلكومة
االحت ��ادي ��ة وو� �س��ائ��ل تطويرها،
ونتائج تطبيق الرخ�صة املهنية
للعاملني يف جمال التعليم.
وناق�ش املجل�س �آليات و�إجراءات

تطبيق االتفاقية الدولية ب�ش�أن
امل �� �س ��ؤول �ي��ة امل��دن �ي��ة ع��ن �أ�ضرار
ال�ت�ل��وث ال�ن�ف�ط��ي ل �ع��ام ،1969
وب��رت��وك��ول ات�ف��اق�ي��ة امل�س�ؤولية
امل��دن�ي��ة ل�ع��ام  ،1992واتفاقية

� �ص �ن��دوق ال�ت�ع��وي���ض��ات الناجمة
ع��ن �أ� �ض��رار التلوث الزيتي لعام
.1992
ويف ال�ش�ؤون احلكومية ا�ستعر�ض
املجل�س الوزاري للتنمية تو�صيات

املجل�س الوطني االحت��ادي حول
مو�ضوع "�سيا�سة وزارة االقت�صاد
يف �ش�أن دعم قطاع ال�سياحة".
ك �م��ا ن��اق ����ش امل�ج�ل����س مقرتحات
ح� ��ول �إع � � ��ادة ت �� �ش �ك �ي��ل ع� ��دد من

ال�ل�ج��ان االحت��ادي��ة منها اللجنة
العليا خل��دم��ات �أ��ص�ح��اب الهمم
يف ال ��دول ��ة ،وال �ل �ج �ن��ة الوطنية
لأه� � � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستدامة
واللجنة الوطنية لدولة الإمارات

لدى جمل�س الطاقة العاملي.
م��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ،ن��اق����ش واطلع
املجل�س على ع��دد م��ن التقارير
احل �ك��وم �ي��ة ،م�ن�ه��ا ت �ق��ري��ر حول
م� ��� �ش ��روع اع� �ت� �م ��اد رق � ��م الهوية

ال��وط�ن�ي��ة ك��رق��م تعريفي موحد
ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن وامل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن،
وتقرير �إجن��ازات وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ،وتقرير
ب�ش�أن اجتماعات ال��دورة الرابعة
مل ��راج �ع ��ة ال �� �س �ي��ا� �س��ة التجارية
للدولة يف �إط��ار منظمة التجارة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،امل �ن �ع �ق ��دة يف م ��ار� ��س
.2022
كما اطلع املجل�س وناق�ش تقارير
ح��ول �إجن��ازات ع��دد من املجال�س
االحتادية لعام  2021من بينها
تقرير �أعمال جمل�س �إدارة الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل�م�ع��ا��ش��ات والت�أمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وت �ق��ري��ر �أع �م ��ال
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإم ��ارات
ل �ل �خ��دم��ات ال �� �ص �ح �ي��ة ،وتقرير
�أع�م��ال جمل�س الإم ��ارات للتغري
املناخي والبيئة ،وتقرير �أعمال
جمل�س الإمارات للأمن الغذائي،
وت �ق��ري��ر �أع� �م ��ال ال�ل�ج�ن��ة العليا
للم�س�ؤولية الطبية.

امل�ؤمتر العاملي للمرافق يختتم �أعمال ن�سخته الأوىل يف �أبوظبي بنجاح
•• �أبوظبي -وام:

اختتم امل�ؤمتر العاملي للمرافق  2022ن�سخته الأوىل بنجاح الفت والتي
�أقيمت يف �أبوظبي وا�ستمرت ملدة � 3أيام مب�شاركة دولية وا�سعة وعقدت حتت
رعاية �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي.
و�شهد امل�ؤمتر واملعر�ض امل�صاحب له الذي ت�ست�ضيفه �شركة �أبوظبي الوطنية
للطاقة "طاقة" ،بتنظيم من �شركة "دي �إم جي �إيفنت�س" ،م�شاركة �أكرث من
� 10آالف متخ�ص�ص يف قطاع املرافق ،و� 120شركة عار�ضة من خمتلف
�أنحاء العامل ،بهدف ت�سليط ال�ضوء على الإجراءات اال�ستباقية الرامية �إىل
رقمنة �أنظمة الطاقة واملياه ،واحلد من االنبعاثات وا�ستقطاب اال�ستثمارات
طويلة الأمد .كما جمع امل�ؤمتر ما يزيد عن  200متحدث من املتخ�ص�صني
يف قطاع املرافق و�أكرث من �ألف من ممثلي اجلهات امل�شاركة يف امل�ؤمتر الذي
ي�ست�ضيف �أكرث من  50جل�سة نقا�شية ا�سرتاتيجية وفنية.
وا�ستقطبت الفعالية العاملية الرائدة باقة من �أبرز قادة وخرباء القطاع من
خمتلف �أنحاء املنطقة والعامل على مدى ثالثة �أيام ،لبحث ومناق�شة �أهم
الق�ضايا وا�ستك�شاف �أن�سب احللول التي من �ش�أنها دعم اجلهود الرامية
ملوا�صلة ال�سعي لر�سم مالمح حا�ضر وم�ستقبل �أكرث ا�ستدامة ،وذلك من
خ�لال جمموعة م��ن اجلل�سات املتنوعة التي �سلطت ال�ضوء على �أهمية
وتكري�س ا�سرتاتيجيات التحول الرقمي التي تركز على امل�ستقبل مبا ين�سجم
مع التطورات التي ي�شهدها ال�سوق واحتياجات العمالء على حد �سواء.
وتطرقت فعاليات اليوم الثالث من امل�ؤمتر ملو�ضوعات عدة ،تت�ضمن "الدمج

الفعال للطاقة املتجددة يف �شبكات الكهرباء" ،و"دخول مرحلة جديدة من
عملية �إع ��ادة ر�سم مالمح قطاع امل��راف��ق  -دور التحول الرقمي يف �إعادة
�صياغة من��اذج الأعمال يف قطاع املرافق" ،و"ا�سرتاتيجيات الطاقة واملياه
املتكاملة لتطوير املدن الذكية" ،وغريها الكثري.
من جانبه ،قال جا�سم ح�سني ثابت ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو
املنتدب يف "طاقة" ،ال�شركة امل�ست�ضيفة للن�سخة الأوىل للم�ؤمتر العاملي
للمرافق " ..حققت الن�سخة الأوىل للم�ؤمتر العاملي للمرافق جناحا باهرا،
الأم��ر ال��ذي ال يقت�صر على �إب��راز �أهمية ال��دور احليوي ال��ذي يلعبه قطاع
امل��راف��ق يف بناء م�ستقبل م�ستدام فح�سب ،ب��ل �أي�ضا تر�سيخ مكانة �إمارة
�أبوظبي املتميزة على ال�صعيد العاملي و�إ�سهامها يف حتقيق التحول املن�شود
يف قطاع الطاقة" .و�أ�ضاف " جنحنا من خالل ال�شراكة مع �شركة دي �إم جي
�إيفنت�س ،املتخ�ص�صة بتنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض ،با�ست�ضافة �أكرث من 10
�آالف زائر خمت�ص ،وتنظيم جل�ستي حوار على امل�ستوى الوزاري� ،إىل جانب
حلقات نقا�ش رفيعة امل�ستوى ولقاءات تقنية هدفت ب�شكل رئي�سي لتبادل
الر�ؤى واخلربات وامل�شاركة يف ر�سم معامل م�ستقبل قطاع املرافق ..و�أود �أن
�أغتنم هذه الفر�صة لأتقدم بجزيل ال�شكر �إىل �شركائنا وزمالئنا يف القطاع
واجلهات الراعية ،مل�ساهمتهم يف �إجناح هذا امل�ؤمتر عرب التعاون وااللتزام
الرا�سخ بتبادل املعارف واخلربات".
وت�ضمنت قائمة امل�شاركني يف اجلل�سات النقا�شية لليوم الأخري من امل�ؤمتر
كال من الدكتور عفيف �سيف اليافعي ،الرئي�س التنفيذي لـ"تران�سكو"،
رئي�س اللجنة الفنية وع�ضو اللجنة التنفيذية للم�ؤمتر العاملي للمرافق؛
وريجي كومار بيالي ،رئي�س االحت��اد العاملي للطاقة الذكية؛ وفريدريك

جودمييل ،نائب الرئي�س التنفيذي لأنظمة وخدمات الطاقة لدى �شنايدر
�إلكرتيك؛ ومثنى بهجت قطي�شات ،املدير الإداري ل�شركة "جينكو للطاقة
ال�شم�سية"؛ وحممود �سليماين ،املدير التنفيذي ل�شركة �سيمن�س للطاقة
ال�سعودية؛ وموهيت �شرميال ،م�ساعد نائب الرئي�س يف �شركة هواوي؛
ودانيلو موري�سكو نائب الرئي�س واملدير العاملي لقطاعات الطاقة واملياه يف
�شركة "�إيه بي بي"؛ وماركو يان�سن ،نائب الرئي�س للتميز الت�شغيلي لدى
�شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"؛ ودينا ت�سيامباو� ،شريك يف �شركة
ديلويت؛ وث��اق��ب حم�م��ود ،مدير ق�سم التحول الرقمي ل��دى �شركة املياه
الوطنية؛ ومارتن بي�سكر ،مدير الرقمنة يف �شركة �سيمن�س للطاقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا؛ ومايكل نابر ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة
�سيمر�س .وعلى هام�ش م�شاركته يف اجلل�سات النقا�شية لليوم الثالث من
امل�ؤمتر ،قال الدكتور عفيف �سيف اليافعي " تتنوع م�صادر الطاقة املتجددة
يف خ�صائ�صها وموا�صفاتها ،ولهذا ف ��إن هنالك �أهمية كبرية للتخطيط
و�إج��راء الدرا�سات الالزمة و�إ�شراك الأط��راف املعنية ،وذلك بهدف حتقيق
الربط الفعال و ال�سل�س بني حمطات �إنتاج الطاقة املتجددة و�شبكات نقلها،
بالإ�ضافة �إىل �ضمان ا�ستقرار ال�شبكات وموثوقيتها .ن�شهد يف الإمارات
العربية املتحدة منطا للتوافق ب�ين ذروة ا�ستهالك الطاقة وذروة �إنتاج
الطاقة املتجددة ،مما يتيح توظيف الطاقة املتجددة يف عدد من الأغرا�ض
املختلفة ،منها توليد الكهرباء ،والتربيد و غريها".
من جانبه ،قال دانيلو موري�سكو ،خالل م�شاركته يف �أحد جل�سات امل�ؤمتر" ..
تتمحور �أهداف �شركة �إيه بي بي على بناء م�ستقبل �أكرث �إنتاجية وا�ستدامة،
�إذ �أننا ن�ؤمن ب�أهمية اعتماد خطط اال�ستدامة والكفاءة يف خمتلف عملياتنا".

و�أ��ض��اف " تلعب الرقمنة دورا حموريا يف ه��ذا القطاع لتحقيق الأهداف
امل�ستدامة واحل��د االنبعاثات الكربونية� ،إذ تتطلب عملية �إزال��ة الكربون
معاجلة �أكرث ذكاء لإنتاجات وموارد الطاقة .وميكن ل�شركات املرافق جمع
البيانات وحتليلها وو�ضعها يف ال�سياق املنا�سب با�ستخدام �أح��دث التقنيات
الرقمية للو�صول �إىل �أع�ل��ى م�ستويات ال�شفافية وحتقيق نتائج قابلة
للقيا�س ،حيث ت�ساهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الالزمة هذه الإمكانات
بتعزيز كفاءة الطاقة وتتبع انبعاثات الغازات الدفيئة ب�شكل دقيق ،ف�ضال
عن مراقبة عمليات احلد من االنبعاثات ب�شكل �أكرث فاعلية".
وقال كري�ستوفر هد�سون ،رئي�س �شركة "دي �إم جي �إيفنت�س" ،ال�شركة املنظمة
للم�ؤمتر العاملي للمرافق " ..ي�سرنا �أن ن�شهد جن��اح الن�سخة الأوىل من
امل�ؤمتر العاملي للمرافق يف �أبوظبي ،الفعالية الرائدة التي تنظمها �شركتنا،
�إذ عملنا على دعم �شركاء الفعالية وخمتلف اجلهات امل�شاركة ومتكينهم من
تبادل املعرفة واخلربات و�إتاحة الفر�صة للعمل �سويا للو�صول �إىل م�ستقبل
�أك�ثر ا�ستدامة للجميع ،حيث �أت��اح امل�ؤمتر العاملي للمرافق من�صة مثالية
لل�شركات واجلهات املتخ�ص�صة ال�ستعرا�ض باقة من الأفكار واحللول و�أف�ضل
املمار�سات يف جمال املرافق �أمام جمهور من �أبرز خرباء القطاع وقادته".
و�أقيمت الن�سخة الأوىل من امل�ؤمتر واملعر�ض بدعم من وزارة الطاقة والبنية
التحتية  ،ودائرة الطاقة يف �أبوظبي ،ودائرة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي،
وم�ؤ�س�سة الإم��ارات للطاقة النووية ..كما ت�ضمنت قائمة �شركاء احلدث
كال من ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي "تربيد" ،و�شركة مياه وكهربا
الإم ��ارات ،و�شركة بيكر هيوز خل��دم��ات الطاقة ،وفرو�ست �آن��د �سوليفان،
وجمموعة بو�سطن اال�ست�شارية ،و�إندر�س+هاوزر ،و�شنايدر �إلكرتيك.

�أبوظبي العاملي يدعو لتقدمي طلبات االن�ضمام �إىل الدورة اخلام�سة من املخترب التنظيمي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �أم�س �سلطة تنظيم اخلدمات املالية يف �سوق �أبوظبي العاملي ،عن فتح
ب��دء ا�ستقبال طلبات االن�ضمام للدورة اخلام�سة من املخترب التنظيمي /
 ، /RegLabوالذي ي�ستمر يف تل ّقيها حتى  15يوليو  .2022و�سرت ّكز هذه
املجموعة على االبتكار يف قطاع اخلدمات املالية من خالل دعم من التطبيقات
والربوتوكوالت الالمركزية .و�صمم املخترب التنظيمي  RegLabيف �سوق

�أبوظبي العاملي خ�صي�صاً للم�شاركني يف جمال التكنولوجيا املالية لتعزيز
االبتكار يف قطاع اخل��دم��ات املالية يف دول��ة الإم ��ارات ،وي�ستهدف ال�شركات
املالية النا�شئة و امل�ؤ�س�سات التي تخ�ضع �إىل تنظيم م��ايل .وت�ق��ام الدورة
اخلام�سة من املخترب التنظيمي حتت عنوان "التمويل الالمركزي" ،وهو
جانب واعد وي��زداد رواج�اً يف القطاع املايل العاملي ويُتوقع �أن يقدّم خدمات
مالية �أكرث كفاءة وتخ�صي�صاً.
واكت�سب التمويل الالمركزي رواج �اً يف ال�سنوات الأخ�ي�رة و�أح��دث حتوالً

يف اخلدمات املالية .فهو يتيح الو�صول املبا�شر �إليها من دون احلاجة �إىل
م�ؤ�س�سة مالية و�سيطة ،وذلك من خالل التفاعل مع العقود الذكية القائمة
على تقنية دفرت احل�ساب املوزع والأ�صول االفرتا�ضية ،مما يح ّد من تكاليف
الو�ساطة .وميكن مث ً
ال �أن تكون امل�ؤ�س�سة امل�ستقلة الالمركزية التي ت�شرف
على حمفظة متعددة التوقيعات لإدارة اخلزائن املجتمعية �أحد �أ�شكال التمويل
ال�لام��رك��زي .كما ميكن �أن ي�ساهم تطوير خ��دم��ات التمويل الالمركزية
الفعالة يف �إر�ساء �أ�سا�س متني للجيل الثالث للويب  3.0من خالل �إن�شاء

�آلية فعالة لإدارة نقل القيمة بني خدمات الويب  3.0الالمركزية .ورغم � ّأن
التمويل الالمركزي قادر على الت�أثري �إيجاباً على قطاع اخلدمات املالية� ،إال
�أنه ينطوي على بع�ض املخاطر .فقد �أ�صدرت �سلطة تنظيم اخلدمات املالية
م�ؤخراً ورقة ا�ست�شارية بهدف تعزيز احلوار مع القطاع ،وهي تو ّفر معلومات
ق ّيمة لها لتطوير خيارات ال�سيا�سة امل�ستقبلية ملعاجلة هذه املخاطر من خالل
التنظيمات املنا�سبة .ويجب �أن ي�ضمن �أيّ �إطار تنظيمي م�ستقبلي احل ّد من
املخاطر ذات ال�صلة لال�ستفادة من كامل �إمكانيات التمويل الالمركزي.

اخلميس  12مايو  2022م  -العـدد 13540

�أخبـار الإمـارات

12 May 2022 - Issue No 13540

نادي ال�شارقة لل�سيارات القدمية ي�ستعر�ض �أهم م�شاريعه التطويرية يف �سوق ال�سفر العربي
•• ال�شارقة -وام:

ي�ستعر�ض نادي ال�شارقة لل�سيارات القدمية خالل م�شاركته
يف �سوق ال�سفر العربي  2022املقام حاليا يف مركز دبي
التجاري العاملي جدول فعالياته و�أهم امل�شاريع التطويرية
لتعزيز اجل��ذب ال�سياحي وذل��ك �ضمن جناح هيئة الإمناء
التجاري وال�سياحي وحتت مظلة جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
وذلك يف �إطار اجلهود املبذولة لتعزيز مكانة النادي كوجهة
للمهتمني يف جمال ريا�ضة ال�سيارات القدمية .وحظي جناح
النادي ب�إقبال كبري من جانب املهتمني يف ريا�ضة ال�سيارات

القدمية �إىل جانب ال�شركات ال�سياحية املنظمة للفعاليات
الريا�ضية وال�ت��ي ناق�شت �سبل التعاون ال��دائ��م م��ن خالل
امل�شاركة يف الأج�ن��دة املعتمدة للفعاليات والتي تعد ركيزة
�أ�سا�سية وهامة لل�سياحة الريا�ضية.
و�أكد �سعادة الدكتور علي �أحمد �أبو الزود رئي�س جمل�س �إدارة
نادي ال�شارقة لل�سيارات القدمية حر�ص النادي على امل�شاركة
يف ه��ذا احل��دث العاملي للرتويج ع��ن �إه�ت�م��ام وتبني �إمارة
ال�شارقة هذا النوع من الريا�ضات جلذب املهتمني والباحثني
عن ال�سيارات القدمية والنادرة حول العامل باعتبارها عامل
جذب �سياحي هام وتعد نقطة التقاء ومن�صة للرتويج عن

�أن�شطة وفعاليات النادي لبناء ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع
اجلهات الداعمة.
وك�شف �أبو الزود خالل احلدث عن �إطالق م�شروع م�شرتك
ق��ادم مع اجلهات احلكومية املتخ�ص�صة من خالل تطبيق
جت��ري��ة م�ب�ت�ك��رة تعتمد ع�ل��ى �أح� ��دث ال�ب�رام��ج التفاعلية
وتقنيات ال��واق��ع امل�ع��زز ل��زي��ارة امل��واق��ع ال�سياحية يف �إمارة
ال�شارقة من خالل جوالت افرتا�ضية تتيح للزوار معاي�شة
ال��واق��ع احلقيقي بال�صوت وال���ص��ورة وال�ت�ج��ول يف �شوارع
�إمارة ال�شارقة وزيارة �أهم املعامل ال�سياحية وذلك من خالل
جمموعة متنوعة ونادرة من ال�سيارات القدمية.

Thursday

ال�صحفيني الإماراتية تدين مقتل
الإعالمية �شريين �أبوعاقلة

•• �أبوظبي-الفجر:

�أدانت جمعية ال�صحفيني الإماراتية مقتل ال�صحفية الفل�سطينية �شريين �أبوعاقلة بر�صا�ص اجلي�ش
الإ�سرائيلي م�ساء �أم�س ،وطالب حممد احلمادي رئي�س اجلمعية بحماية ال�صحفيني وحما�سبة كل
من يعتدي عليهم �أو يت�سبب يف قتلهم �أثناء �أداء عملهم.
و�أر�سلت جمعية ال�صحفيني الإم��ارات�ي��ة برقية ع��زاء �إىل نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني قدمت
فيها خال�ص التعازي و�صادق املوا�ساة �إىل جمل�س نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني ،وكافة الزمالء
ال�صحفيني والإعالميني يف دولة فل�سطني ال�شقيقة ،و�إىل �أ�سرة �أبوعاقلة يف وفاة الزميلة الإعالمية
�شريين �أبوعاقلة ،التي ُقتلت بر�صا�ص اجلي�ش الإ�سرائيلي وهي متار�س عملها الإعالمي يف ميدان
ال�شرف �أثناء تغطية الأحداث يف اقتحام القوات الإ�سرائيلية ملخيم جنني.
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جلنة ال�صداقة الربملانية الإماراتية الفنلندية تبحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائية
•• ابوظبي-الفجر:

بحثت جلنة ال���ص��داق��ة الربملانية
الإم ��ارات� �ي ��ة ال �ف �ن �ل �ن��دي��ة برئا�سة
� � �س � �ع ��ادة � � �س � ��ارة ف �ل �ك �ن ��از رئي�سة
جم �م��وع��ة جل �ن��ة ال� ��� �ص ��داق ��ة مع
ب ��رمل ��ان ��ات ال � � ��دول الأوروب � � �ي� � ��ة يف
املجل�س الوطني االحت��ادي ،خالل
االج�ت�م��اع االف�ترا��ض��ي ال��ذي عقد
�أم�س الأربعاء  11مايو 2022م،
م ��ع جل �ن��ة ال �� �ص��داق��ة الربملانية
الفنلندية الإم��ارات �ي��ة يف الربملان
الفنلندين برئا�سة �سعادة ح�سني
ال� �ط ��ائ ��ي� � ،س �ب��ل ت �ع��زي��ز عالقات
التعاون بني املجل�سني ال�صديقني.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء جمموعة
جلنة ال�صداقة مع برملانات الدول
الأوروب� � �ي � ��ة يف امل �ج �ل ����س الوطني
االحت� ��ادي�� ،س�ع��ادة ك��ل م��ن� :ضرار
ب��ال �ه��ول ال �ف�لا� �س��ي ن��ائ��ب رئي�س
املجموعة ،والدكتورة ح��واء �سعيد
ال���ض�ح��اك امل�ن���ص��وري ،والدكتورة
�شيخة عبيد الطنيجي ،وم ��روان
ع �ب �ي��د امل � �ه �ي�ري ،وم �ي��رة �سلطان

ال�سويدي.
وج ��رى خ�ل�ال االج �ت �م��اع الت�أكيد
على عمق العالقات اال�سرتاتيجية
ال � �ت� ��ي ت� ��رب� ��ط دول� � � ��ة الإم� � � � � ��ارات
وج �م �ه��وري��ة ف �ن �ل �ن��دا يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية،
وال �ت��ي ت�شهد ت �ط��ورا م�ل�ح��وظ��ا يف

القطاعات املختلفة ،وحتظى بدعم
من قبل قيادتي البلدين.
كما �أك��د اجلانبان على �أهمية دور
جلان ال�صداقة الربملانية ،يف تعزيز
التعاون حيال خمتلف الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك ،خالل امل�شاركة
يف الفعاليات الربملانية الإقليمية

والدولية.
و�أ��ش��ار �أع�ضاء جلنة ال�صداقة مع
برملانات الدول الأوروبية يف املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � � ��ادي� ،إىل �أهمية
دف��ع م�سرية ال�ت�ع��اون االقت�صادي
واال��س�ت�ث�م��اري ،وال��و��ص��ول بها �إىل
�أف�ضل امل�ستويات ،وتعزيز التبادل

التجاري وت�شجيع اال�ستثمارات يف
القطاعات كافة.
وا�ستعر�ضوا جهود دول��ة الإمارات
التنموية وحر�ص القيادة الر�شيدة
ع�ل��ى م��د ج���س��ور ال�ت�ع��اون م��ع دول
ال �ع ��امل ،وت��ر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة الدولة
ع��امل�ي�اً ف�ضال ع��ن ت�ع��زي��ز مكانتها

يف امل �ج��االت الثقافية والتعليمية
لتحقيق مئوية الإمارات 2071م،
م ��ؤك��دي��ن �أن دول ��ة الإم � ��ارات تعد
من ��وذج ��ا يف ت�ب�ن��ي ق �ي��م الت�سامح
والتعاي�ش وال�سالم ،حيث حتت�ضن
�أك �ث ��ر م� ��ن  200ج �ن �� �س �ي��ة على
�أر�ضها مما جعلها حتقق م�ؤ�شرات

عاملية متقدمة يف مفهوم التالحم
واال��س�ت�ق��رار املجتمعي .وتطرقوا
�إىل امل�سرية الربملانية يف الدولة،
ودور املجل�س الوطني واخت�صا�صاته
الد�ستورية الت�شريعية والرقابية
والدبلوما�سية الربملانية ،وم�شاركة
امل��ر�أة وال�شباب يف العمل الربملاين

خ�لال الف�صل الت�شريعي احلايل.
م��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب ال�ن��ائ��ب ح�سني
الطائي عن تقديره لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،م�ؤكداً �أن اللقاءات
تفتح �آفاقا كبرية لتعزيز العالقات
ال�برمل��ان�ي��ة ب�ين امل�ج�ل���س�ين .و�أ�شاد
مب ��ا ح�ق�ق�ت��ه دول� ��ة الإم� � � ��ارات من
تقدم وجن��اح يف خمتلف املجاالت،
م�شريا اىل �أهمية تبادل اخلربات
ال�ب�رمل ��ان �ي ��ة ،و� � �ض� ��رورة ا�ستمرار
ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن جل � ��ان ال�صداقة
الربملانية لتحقيق �أف�ضل م�ستويات
التعاون وتطوير اجلهود امل�شرتكة.
كما �أعرب عن تقديره لنجاح دولة
الإم � � ��ارات يف ت�ن�ظ�ي��م وا�ست�ضافة
احل ��دث ال�ع��امل��ي "اك�سبوا 2020
دبي" خ �ل��ال ج ��ائ� �ح ��ة ك� ��ورون� ��ا،
والآثار الإيجابية لهذا احلدث على
التعاون التجاري واالقت�صادي بني
جمهورية فنلندا ودول��ة الإمارات،
م�ؤكدا �أن هذا احلدث مثل تظاهرة
اق �ت �� �ص��ادي��ة ع��امل �ي��ة ،وف �ت��ح �آف ��اق� �اً
وف��ر� �ص �اً ا��س�ت�ث�م��اري��ة واقت�صادية
واعدة ملختلف الدول امل�شاركة.

الإمارات تدعم العمل العاملي ملواجهة تدهور الرتبة

الإمارات ت�ست�ضيف فعاليات �ضمن احلملة العاملية «كوكب واع – �أنقذوا الرتبة»
•• �أبوظبي-وام:

ت��واج��ه الأرا�� �ض ��ي امل�ن�ت�ج��ة للغذاء
ال � �ع ��امل ��ي حت � ��دي � ��ات و�� �ض� �غ ��وط ��ات
ع ��دة ،ومي�ث��ل ت��ده��ور ال�ترب��ة �أحد
ه ��ذه ال �ت �ح��دي��ات ال �ه��ام��ة ،ووفقاً
ل�ل�إح���ص��اءات العاملية ف ��إن 52%
من الرتبة ال�صاحلة للزراعة عامليا
حالياً تدهورت بدرجات متفاوتة.
وم� ��ن �أ�� �س� �ب ��اب ت ��ده ��ور الأرا� � �ض� ��ي
الن�شاطات الب�شرية غري امل�ستدامة
يف زي��ادة ال�ضغوط التي تواجهها
ال�ترب��ة م��ا ي��زي��د م��ن نق�ص املواد
ال�ع���ض��وي��ة ب�ه��ا وب��ال �ت��ايل تتدهور
ب�شكل تدريجي مت�سارع ما يت�سبب
يف تفاقم نق�ص الغذاء ،وندرة املياه،
وخ�سارة التنوع البيولوجي ،وتغري
املناخ ،وخ�سارة �سبل العي�ش ،ونزوح
ال�سكان.
وحالياً ي��واج��ه ثلث ال�ع��امل حتدي
اجن � � � ��راف ال �ت��رب � ��ة ،وث � �ل ��ث ق� ��ارة
�أفريقيا وح��ده��ا وال�ت��ي متثل �أحد
�أهم املناطق الزراعية عاملياً مهددة
بالت�صحر.
وبح�سب التقديرات العاملية يت�سبب
اجن��راف الرتبة يف خ�سائر �سنوية
ت�ت�راوح ب�ين  6.3و 10.6مليار
دوالر ،ناجمة ع��ن ان �ع��دام الإنتاج
ال��زراع��ي و�إن �ت��اج الأدوي � ��ة وتوافر
املياه العذبة ودورات املواد املغذية �أو
امت�صا�ص انبعاث الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري.
وي�ت�م�ث��ل احل��ل الأف �� �ض��ل ملواجهة
حت ��دي ت��ده��ور ال�ت�رب��ة يف تعزيز
العمل العاملي ال�ستعادة الرتبة عرب

تظليل الأر�� ��ض ب��ال�غ�ط��اء النباتي
و�إثراء الرتبة باملواد الع�ضوية.
وهذا ما تركز عليه دولة الإمارات
ب�شكل دائ ��م ع�بر دع�م�ه��ا توجهات
احل � �ف� ��اظ ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة و�ضمان
تعزيز �أمن وا�ستدامة الغذاء عاملياً،
و�سعيها ال��دائ��م لتحقيق �أه ��داف
التنمية امل���س�ت��دام��ة  2030على
امل���س�ت��وى امل�ح�ل��ي يف امل �ق��ام الأول،
وامل�ساهمة يف حتقيقها على امل�ستوى
العاملي ب�شكل عام ،مبا ي�ضمن �إيجاد
م�ستقبل �أف�ضل م�ستدام.
و�ضمن دعمها للحمالت الدولية
الهادفة �إىل تعزيز حماية الرتبة
والعمل على ا�ستعادتها ،ت�ست�ضيف
دول��ة الإم ��ارات خ�لال مايو املقبل
جم �م��وع��ة م ��ن ف �ع��ال �ي��ات احلملة
ال �ع��امل �ي��ة " ك��وك��ب واع – �أنقذوا
الرتبة" وال� �ت ��ي ت �� �س �ت �ه��دف رفع
وتعزيز الوعي العاملي لكافة مكونات
وف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ب��أه�م�ي��ة التعاون
وامل���ش��ارك��ة يف ج�ه��ود احل�ف��اظ على
الرتبة ل�ضمان ا�ستمرارية احلياة
و�إيجاد م�ستقبل �أف�ضل.
ومت � �ث� ��ل دول� � � ��ة الإم � � � � � � ��ارات �أح � ��د
املحطات الرئي�سية للحملة التي
�أطلقها النا�شط واحلكيم العاملي
" �سادغورو" ،ومي��ر خاللها عرب
 24دولة ،بد�أت من اململكة املتحدة
ومت ��ر ب��ال�ع��دي��د م��ن دول االحت ��اد
الأوروب � � ��ي م �ث��ل ه��ول �ن��دا وفرن�سا
و�أمل��ان �ي��ا ،لتنتهي رح�ل��ة احلملة يف
الهند.
ومتر احلملة خالل رحلتها بدولة
الإمارات كمحطة رئي�سية ومركزية

يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط خالل
ال� �ف�ت�رة م ��ن � 18إىل  20مايو
اجلاري ،وخالل هذه الفرتة �سيتم
تنظيم جم�م��وع��ة م��ن الفعاليات
وال ��زي ��ارات ال�ت��ي ت�ستهدف تعزيز
الوعي املجتمعي وحتفيز م�شاركة
ك ��اف ��ة م� �ك ��ون ��ات وف� �ئ ��ات املجتمع
وبالأخ�ص الأف ��راد يف جهود �إنقاذ
الرتبة.
و� �ض �م��ن ال � ��زي � ��ارة � �س �ي �ت��م تنظيم
فعالية جماهريية توعوية للحملة
بال�شراكة مع وزارة التغري املناخي
وال�ب�ي�ئ��ة ،وم��ن امل�ت��وق��ع �أن جتتذب
� 10آالف �شخ�ص.
وت �� �س �ت �ه��دف احل �م �ل��ة ب���ش�ك��ل عام
حت �ف �ي��ز ال� �ت� �ح ��رك ال� �ع ��امل ��ي نحو
جمموعة من الإج��راءات الرئي�سة
املطلوبة تتمثل يف �إيجاد منظومة
متكاملة م��ن ال�سيا�سات الداعمة
ال� �س �ت �ع��ادة ال�ت�رب ��ة يف ك ��ل دول� ��ة،
وت �ع��زي��ز م �� �ش��ارك��ة ك��اف��ة مكونات
وف�ئ��ات املجتمع يف ج�ه��ود ا�ستعادة
ال�ترب��ة ومكافحة الت�صحر ،ورفع

ما يزيد عن  3مليارات فرد حول
ال �ع��امل ب ��أه �م �ي��ة ال�ت�رب��ة و�أهمية
العمل من �أجل ا�ستعادتها واحلفاظ
عليها.
من جهتها قالت معايل مرمي بنت
حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة
التغري امل�ن��اخ��ي والبيئة  " :متثل
حماية الأرا�ضي من التدهور �أحد
�أركان نهج دولة الإمارات يف حماية
ال�ب�ي�ئ��ة واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى م��وارده��ا
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وت�ن��وع�ه��ا البيولوجي
و�ضمان ا�ستدامتها ،منذ ت�أ�سي�سها
مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي".
و�أ�ضافت"  :خالل العقود اخلم�س
امل��ا� �ض �ي��ة �أق� � ��رت دول � ��ة الإم � � ��ارات
م �ن �ظ��وم��ة ت �� �ش��ري �ع �ي��ة متكاملة
ت�ضمن ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،و�أطلقت
ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�رام��ج وامل� �ب ��ادرات،
يف جم � ��ال ال� �ت� �ن ��وع البيولوجي
ومكافحة الت�صحر حيث اعتمدت
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة للتنوع
ال �ب �ي ��ول ��وج ��ي ،واال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الت�صحر  ،والتي
ت���س�ت�ه��دف حت �� �س�ين ح��ال��ة النظم
البيئية امل �ت ��أث��رة ،وت�ع��زي��ز الإدارة
امل���س�ت��دام��ة لل��أرا� �ض��ي ،والرتكيز
على دور برامج مكافحة الت�صحر
يف ح� �ف ��ظ ال� �ت� �ن ��وع البيولوجي
واحل� ��د م��ن ت� ��أث�ي�رات ت �غ�ير املناخ
وزي ��ادة م�ساحات امل�ن��اط��ق املحمية
وامل�ساحات اخل�ضراء ،وزيادة الوعي
املجتمعي بق�ضايا الت�صحر وتدهور
الأرا�ضي واجلفاف ،وبناء القدرات
والتطوير امل�ؤ�س�سي والت�شريعي،
ومواكبة التطور العاملي والتقني

وامل�ع��ريف يف ه��ذا املجال ".وتابعت:
"كما �أطلقت العديد من امل�شاريع
ال��داع �م��ة لتحقيق ه��ذه الأه ��داف
وم�ن�ه��ا م���ش��روع ال �ك��رب��ون الأزرق،
وم���ش��روع امل���س��ح اجل ��وي للمناطق
الزراعية ،ومبادرة نخيلنا ،وبرامج
دع��م ال��زراع��ة الع�ضوية والتو�سع
يف م�ساحات و�إع��داد املزارع العاملة
بنظم ال��زراع��ة احل��دي�ث��ة املعتمدة
على التكنولوجيا وال�ت��ي تتعامل
مع م��وارد البيئة ب�شكل م�ستدام".
و�أو�ضحت معاليها �أن دولة الإمارات
عملت �أي���ض��ا على زي ��ادة م�ساحات
مناطق املحميات الطبيعية ،لي�صل
ال�ع��دد الإج �م��ايل �إىل  49حممية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��دول ��ة م ��ا ميثل
 15.5%م��ن �إج �م��ايل م�ساحة
الدولة.
و�أ�� �ض ��اف ��ت � � " :ض �م��ن تقريرها
الثاين للم�ساهمات املحددة وطنياً
رف� �ع ��ت دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات هدفها
ال �ط �م��وح ل ��زراع ��ة �أ� �ش �ج��ار القرم
م��ن � 30إىل  100مليون �شجرة
بحلول  ،2030م��ا �سيعزز ب�شكل
كبري م��ن حماية ال�ترب��ة واملوائل
الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل دور هذه
الغابات امل�ستهدف زراعتها يف تعزيز
ق� � ��درات م��واج �ه��ة حت ��دي ��ات تغري
امل�ن��اخ وخف�ض م�سبباته ".وقالت
 " :نحن ملتزمون بحماية البيئة
واحل �ف��اظ على النظم الطبيعية،
وت �ع��زي��ز الأم � ��ن ال �غ��ذائ��ي حمليا
وع��امل �ي �اً مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع �أه ��داف
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ال �ت��ي تطمح
ل�ب�ن��اء م�ستقبل �أف���ض��ل للب�شرية

بالتعاون مع هيئة �أبوظبي الرقمية

جمعاء ".وع �ل��ى اجل��ان��ب ال ��دويل
ان���ض�م��ت دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الت�صحر يف عام .1998
وللإيفاء مبتطلبات اتفاقية الأمم
امل �ت �ح��دة يف ه� ��ذا ال� ��� �ش� ��أن ،قامت
وزارة ال �ت �غ�ي�ر امل �ن��اخ��ي والبيئة
يف ال �ع��ام  ،2002ب��ال �ت �ع��اون مع
امل�ك�ت��ب الإق�ل�ي�م��ي ل�برن��ام��ج الأمم
امل�ت�ح��دة للبيئة ل��دول غ��رب �آ�سيا،
ب � ��إع� ��داد وث �ي �ق��ة اال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الت�صحر والتي
مت اع�ت�م��اده��ا م��ن جمل�س ال ��وزراء
املوقر يف  2003كما مت حتديثها
ع��ام  2014لتكون من�سجمة مع
اال�سرتاتيجية الع�شرية لالتفاقية
الدولية ملكافحة الت�صحر.
وتهدف اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق
�أهدافها الرئي�سية �سعياً يف احلفاظ
ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وح�م��اي�ت�ه��ا لتحقيق
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ومكافحة
ال�ت���ص�ح��ر ودرء �أ� �س �ب��اب اجلفاف
وا� �س �ت��دام��ة الأم� ��ن امل��ائ��ي وتعزيز
الأم��ن البيئي وتبني نهج متكامل
لتخطيط و�إدارة م��وارد الأرا�ضي
واالرت �ق��اء باحل�س البيئي وت�أهيل
الكوادر الوطنية وزيادة كفاءتها يف
جمال مكافحة الت�صحر .ولتحقيق
ذل � ��ك ت �� �ض �م �ن��ت اال�سرتاتيجية
الوطنية جمموعة م��ن املوجهات
اال�سرتاتيجية.
وت�شمل املوجه اال�سرتاتيجي الأول
ل�ت�ح���س�ين ح��ال��ة ال �ن �ظ��م البيئية
امل �ت ��أث��رة ،ويف ه��ذا الإط� ��ار �أطلقت
ع ��ددا م��ن امل���ش��اري��ع م�ث��ل م�شروع

زراع � � ��ة ن� �ب ��ات ال �� �س �م��ر ،وتر�شيد
ا�ستخدام امل�ي��اه ب��زراع��ة املحا�صيل
ذات االح �ت �ي��اج��ات امل��ائ �ي��ة القليلة
واملقاومة للجفاف وامللوحة وخا�صة
املحا�صيل العلفية.
وامل� ��وج� ��ه اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي الثاين
للرتكيز على دور برامج مكافحة
ال� �ت� ��� �ص� �ح ��ر يف ح � �ف� ��ظ ال � �ت � �ن ��وع
ال �ب �ي��ول��وج��ي واحل � ��د م ��ن التغري
املناخي ،ومت يف هذا الإطار �إطالق
م�شاريع �إن�شاء املحميات الطبيعية
ب� �ه ��دف امل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل ��ى التنوع
البيولوجي.
وامل ��وج ��ه اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي الثالث
ل ��زي ��ادة ال �ت��وع �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م على
امل� ��� �س� �ت ��وى ال ��وط� �ن ��ي وااله� �ت� �م ��ام
بق�ضايا الت�صحر وتدهور الأرا�ضي
واجل�ف��اف :تنفيذ ن�شاطات تهدف
�إىل ن �� �ش��ر امل� �ع ��رف ��ة والتثقيف
والإر�شاد البيئي بق�ضايا الت�صحر
وتدهور الأرا�ضي واجلفاف .
وامل ��وج ��ه اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي ال ��راب ��ع
لبناء القدرات والتطوير امل�ؤ�س�سي
والت�شريعي ،واملوجه اال�سرتاتيجي
اخل��ام����س مل��واك�ب��ة ال�ت�ط��ور العاملي
ال �ع �ل �م ��ي وال� �ت� �ق� �ن ��ي وامل� � �ع � ��ريف يف
جم��ال مكافحة الت�صحر وتدهور
الأرا� � �ض � ��ي وال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن �آث� ��ار
اجلفاف ،ومت يف هذا الإطار �إجراء

تقييم ل�لاح�ت�ي��اج��ات ال��وط�ن�ي��ة يف
جم ��ال ن �ق��ل ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات ذات
ال�صلة باحلد من الت�صحر والإدارة
امل�ستدامة للأرا�ضي ،و�إن�شاء قاعدة
بيانات خا�صة بالت�صحر واجلفاف
وربطها بقواعد البيانات الوطنية.
ومت �إعداد خرائط تدهور الأرا�ضي
 ،2015-2000والغطاء النباتي
 ،2015/2000وديناميكية
�إنتاجية الأرا�ضي ،2013-2000
وخم � � � ��زون ال � �ك� ��رب� ��ون الع�ضوي
والتغريات .2015-2000
وح ��ر�� �ص ��ت ال � � � ��وزارة ع �ل��ى تعزيز
ال�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سات القطاعني
احل �ك��وم��ي واخل��ا���ص ب�غ��ر���ض رفع
ال��وع��ي بالتحديات التي تواجهها
امل��وائ��ل الطبيعية والأن� ��واع احلية
نتيجة التمدن وحت��وي��ل الأرا�ضي
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وال� ��زح� ��ف العمراين
وم�شاريع البنية التحتية ،كم�شاريع
� �ش ��ق ال � �ط� ��رق و�إق � ��ام � ��ة امل�صانع
واملن�ش�آت والأن�شطة التجارية وما
ينتج عنها م��ن م�ل��وث��ات ،واع ُتمد
م��و��ض��وع البيئة وحمايتها �ضمن
�أول� ��وي� ��ات ال �ع �م��ل احل �ك��وم��ي مما
و�ضع حداً لتدهور الرتبة والغطاء
النباتي الطبيعي ،وحماية الكثري
من الأن��واع احلية من االنقرا�ض،
وحت�سني جودة الرتبة وخ�صوبتها.

بهدف حت�سني حركة املرور وتعزيز �شبكة الطرق

دار زايد للثقافة الإ�سالمية تنقل جميع خدماتها الرقمية �إىل منظومة «مت» بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ طريق ًا رابط ًا للقطع ال�سكنية وامل�ساجد يف مدينة خليفة
•• العني -الفجر

انتهت دار زايد للثقافة الإ�سالمية
من نقل جميع خدماتها الرقمية
�إىل م�ن�ظ��وم��ة خ��دم��ات �أبوظبي
احلكومية امل��وح��دة " مت" ،والتي
ت�ه��دف �إىل متكني جمتمع �إمارة
�أبوظبي من الو�صول �إىل و�إجناز
جم�م��وع��ة ��ش��ام�ل��ة م��ن اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة ال��رق �م �ي��ة و�إجن ��ازه ��ا
عرب نقطة ات�صال واحدة ب�سهولة
وي�سر.
وت�أتي هذ اخلطوة الرائدة �ضمن
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ح �ك��وم��ة �أبوظبي
الرقمية ،والتي تقوم على تطوير
وحت �� �س�ين اخل ��دم ��ات احلكومية
وت � �ق� ��دمي � �ه� ��ا ب� � �ط � ��رق و�آل � � �ي� � ��ات
مبتكرة لت�سهيل احل�ي��اة اليومية

مل�ج�ت�م��ع �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،وتلبية
احتياجاتهم.
وت� �ت ��وف ��ر ح ��ال� �ي� �اً �� �س ��ت خ ��دم ��ات
رقمية رئي�سية لدار زايد للثقافة
الإ� �س�لام �ي��ة ع�ل��ى من�صة " مت "،
حيث �ستتيح للمتعاملني �إمكانية

ال �ت �ق��دم ب�ط�ل��ب ج�ل���س��ة للتعريف
بالإ�سالم وطلب �إ�صدارات الثقافة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة وط� �ل ��ب ا�ست�شارة
اج�ت�م��اع�ي��ة والت�سجيل يف دورات
ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ال �ت �� �س �ج �ي��ل يف دورات الثقافة
الإ��س�لام�ي��ة والت�سجيل يف دورات
اللغة العربية للناطقني بغريها.
و�أو�ضحت �سعادة الدكتورة ن�ضال
حممد الطنيجي املدير العام لدار
زايد للثقافة الإ�سالمية �أن الدار
�إىل امل���ش��ارك��ة ال�ف� َّع��ال��ة يف م�سرية
التحول الرقمي يف �إمارة �أبوظبي
م � ��ن خ �ل ��ال ت � �ق� ��دمي اخل� ��دم� ��ات
ع�بر من�صة رقمية واح ��دة تعمل
على ت��وف�ير ال��وق��ت واجل�ه��د على
املتعاملني ،مم��ا ي�ساهم يف تعزيز
رف ��اه� �ي ��ة امل� �ج� �ت� �م ��ع .وان� �ط�ل�اق� �اً

م��ن ذل ��ك ،ي�سرنا �أن ن�ك��ون جزءاً
م��ن م�ن�ظ��وم��ة خ��دم��ات �أبوظبي
احلكومية املوحدة «مت» من خالل
�إت ��اح ��ة خ��دم��ات �ه��ا ال��رق �م �ي��ة عرب
املنظومة .
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن ل � ��دى ال � � ��دار �ست
خ ��دم ��ات رئ �ي �� �س �ي��ة ع �ل��ى من�صة
"مت" و��س�ت�ع�م��ل ب��ا��س�ت�م��رار على
دف��ع ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي خلدماتها
ل�ل�ارت� �ق ��اء ب �ت �ج��رب��ة املتعاملني،
وبالتايل تقدمي خدمات ذات كفاءة
عالية و�سرعة فائقة تتوافق مع
التوجهات احلكومية القائمة على
توظيف �أحدث التقنيات واحللول
الرقمية لتوفري جت��ارب خدمية
��س�ل���س��ة ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين مم ��ا ي�سهم
يف تعزيز ج��ودة احل�ي��اة وم�ستوى
املعي�شة يف �إمارة �أبوظبي.

•• �أبوظبي –الفجر:

�أجن � ��زت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي
التابعة ل��دائ��رة البلديات والنقل
م��ن خ�لال قطاع البنية التحتية
و�أ�� �ص ��ول ال �ب �ل��دي��ة �إن �� �ش��اء طريق
راب� � ��ط ( حل ��و� ��ض ج� �ن ��وب غ��رب
 )17يف م��دي �ن��ة خ �ل �ي �ف��ة ،بني
� �ش��ارع امل���س�ت�ق�ب��ل و� �ش ��ارع م ��ردف،
وذل��ك �ضمن �إط��ار �سعي البلدية
ل�ت�ط��وي��ر وحت �� �س�ين ورف� ��ع كفاءة
مكونات البنية التحتية والطرق،
ومب��ا يحقق االن�سيابية املرورية
الآم �ن ��ة ،وب��ال���ش�ك��ل ال ��ذي يج�سد
ه��دف البلدية يف �إ�سعاد املجتمع،
ودع��م النمو والنه�ضة امل�ستمرة
يف �أبوظبي و�ضواحيها ،كما يندرج
امل� ��� �ش ��روع � �ض �م��ن ه� ��دف حت�سني

املظهر ال�ع��ام مب��ا ي��واك��ب التطور
العمراين واالقت�صادي يف مدينة
خ �ل �ي �ف��ة ،وت �ع��زي��ز م �ع��اي�ير ج ��ودة
احلياة.
ا�شتمل امل�شروع تنفيذ �أعمال طريق

�إ�سفلتي م��زدوج  ،بطول تقريبي
ب �ل��غ � 610أم � �ت� ��ار ب� �ه ��دف ربط
الطريق القائم باحلو�ض جنوب
غ ��رب  17ب��ال�ط��ري��ق الرئي�سي،
مع �إن�شاء دوار عند التقاطع مع

م�شروع (وط �ن��ي) �شام ً
ال �أعمال
�إن��ارة ال�ط��رق ،وع�لام��ات الطريق
 ،وت��رك�ي��ب ال�ل��وح��ات التحذيرية
والتنظيمية.
وح��ر� �ص��ت ال�ب�ل��دي��ة �أث �ن��اء تنفيذ
امل �� �ش��روع ع �ل��ى ح �م��اي��ة اخلدمات
ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة ح� ��� �س ��ب متطلبات
وتوجيهات الدوائر والهيئات ذات
ال���ص�ل��ة ،ون �ظ��راً ل��وج��ود العديد
م��ن اخل��دم��ات القائمة (خطوط
ه��ات��ف ،ك��واب��ل ك�ه��رب��ائ�ي��ة� ،شبكة
ت�صريف مياه الأم�ط��ار  ،و �شبكة
مياه ال�شرب ) و ا�ستناداً ملتطلبات
م ��وف ��ري اخل� ��دم� ��ات مت تركيب
ط �ب �ق��ات ال ��ر� �ص ��ف م ��ن البالط
املت�شابك يف تلك املناطق لتتنا�سب
م��ع �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات واملعايري
العاملية يف ر�صف الطرق.
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ال�صحة جتري  358,982فح�صا ك�شفت عن � 312إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا و 264حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  358,982فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  312حالة �إ�صابة

04

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  901,076حالة.
 و �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,302حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  264حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  885,035حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  17,472جرعة من حميد النعيمي ي�صدر مر�سوما �أمرييا
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية بتعيني حمد عبداهلل بن غليطة
�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  17,472جرعة من الغفلي رئي�سا ملكتب حاكم عجمان

•• �أبوظبي -وام:

لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  24,783,091جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  250.58جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

•• عجمان-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان املر�سوم الأم�يري رقم  / 6 /ل�سنة  2022م ب�ش�أن تعيني
رئي�س ملكتب حاكم �إمارة عجمان.
ون�ص املر�سوم على �أن ُيعينّ �سعادة حمد عبداهلل بن غليطة الغفلي رئي�ساً
ملكتب حاكم �إمارة عجمان بدرجة رئي�س دائرة وذلك اعتباراً من تاريخه.

حميد النعيمي ي�صدر مر�سوما ب�ش�أن تعديل قانون املوارد الب�شرية يف حكومة عجمان

•• عجمان-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان مر�سوما �أمرييا بتعديل املر�سوم رقم  4ل�سنة  2017ب�ش�أن
�إ�صدار قانون املوارد الب�شرية يف حكومة عجمان.
ون�صت املادة الأوىل من املر�سوم رقم  5ل�سنة  2022على �أن تبدل بن�صو�ص
املواد  ، 11و، 32و ، 33و ، 40و 60من املر�سوم الأم�يري رقم  4ل�سنة
 2017املُ�شار �إليه ،بالن�صو�ص  - :املادة � 11شروط توظيف الأقارب وذلك
ب�أن يحظر على اجلهة احلكومية تعيني �أو نقل �أو ندب �أو �إعارة موظفني
تربطهم عالقة زوجية �أو م�صاهرة �أو �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية يف
الوحدة التنظيمية ذاتها داخل اجلهة احلكومية� ،أو �أن تكون هناك عالقة
�إ�شرافية مبا�شرة بينهم ،كما يُحظر على �أي موظف �أن يُ�صدر �أو ي�شارك يف
�أي قرارات تتعلق بتعيني �أو ترقية �أو نقل �أو ندب �أو �إعارة �أي موظف تربطه
به عالقة زوجية �أو م�صاهرة �أو �صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
 وح��دد املر�سوم يف امل��ادة  32ت�صنيف �إج��ازات املوظفني التي متنح لهموهي:
 - 1الإجازة ال�سنوية.
 - 2الإجازة املر�ضية.
� - 3إجازة الو�ضع.
� - 4إجازة الأبوة.
� - 5إجازة احلداد.
� - 6إجازة العدة.
� - 7إجازة احلج.
� - 8إجازة مرافقة مري�ض.
 - 9الإجازة الدرا�سية.
 - 10الإجازة اال�ستثنائية.
 - 11الإجازة بدون راتب.
� - 12إجازة مرافق زوج خارج الدولة.
� - 13إجازة اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
 وحدد املر�سوم يف املادة  33مُدد الإجازات ح�سب نوع الإجازه وا�ستحقاقاتهاكاالتي :
 1-33ي�ستحق املوظف املُعني بقرار �أم�يري� ،أو ال��ذي ي�شغل وظيفة
ق�ي��ادي��ة �أع �ل��ى م��ن ال��درج��ة الأوىل� ،إج ��ازة �سنوية م��دف��وع��ة ع�ل��ى �أ�سا�س
الراتب الإجمايل ،وفقاً لأحكام النظام اخلا�ص ب�شاغلي الوظائف القيادية
العليا ال��ذي ُي���ص��دره ممثل احل��اك��م ،مبوجب �أح�ك��ام امل��ادة  68م��ن هذا
القانون.
 2-33فيما عدا املوظفني املُ�شار �إليهم يف املادة � /1/33أعاله ،ي�ستحق
املوظفني �إجازتهم ال�سنوية ،املدفوعة على �أ�سا�س الراتب الإجمايل ،على
الوجه الآتي:
 - 1ثالثون يوم عمل ملوظفي الدرجة الأوىل والثانية.
 - 2خم�سة وع�شرون يوم عمل ملوظفي الدرجة الثالثة والرابعة.
 - 3اثنان وع�شرون يوم عمل لباقي الدرجات.
 3-33يمُ �ن��ح امل��وظ��ف �إج ��ازة مر�ضية ،م��دف��وع��ة على �أ��س��ا���س الراتب
الإج� �م ��ايل مب��وج��ب ت�ق��ري��ر ط�ب��ي ُم�ع� ّت�م��د م��ن ج�ه��ة ط�ب�ي��ة ر��س�م�ي��ة ملدة
ال تتجاوز خم�سة �أي��ام عمل متوا�صلة يف امل��رة ال��واح��دة� ،أو مل��دة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم عمل منف�صلة يف ال�سنة الواحدة ،و�إذا زادت مُدة الإجازة
املر�ضية عن ذلك يجب �أن يكون الرتخي�ص لهذه الإجازة مبوجب اعتماد
من اللجنة الطبية.

 4-33ت�ستحق املوظفة املعينة بوظيفة دائمة� ،إج��ازة و�ضع مدفوعة
على �أ�سا�س الراتب الإجمايل ثالثة �أ�شهر ،ويجوز لها اجلمع بني �إجازة
الو�ضع والإج ��ازة ال�سنوية ،ب�شرط �أال تتجاوز امل ُ��دة الكلية الناجتة عن
اجلمع بني هاتني الإجازتني  120يوماً من تاريخ بداية �إجازة الو�ضع.
 5-33متنح املوظفة بعد �إنتهاء �إج��ازة الو�ضع �ساعتني يومياً خالل
��س��اع��ات ال�ع�م��ل ال��ر��س�م�ي��ة ،لإر� �ض��اع طفلها ومل ��دة �أرب �ع��ة �أ��ش�ه��ر متتالية،
وتندرج هذه املُ��دة من �ضمن �ساعات العمل املدفوعة على �أ�سا�س الراتب
الإجمايل.
 6-33ي�ستحق املوظف ال��ذي ُرزق مبولود ح� ّ�ي� ،إج��ازة �أب��وة مدفوعة
على �أ�سا�س الراتب الإجمايل ،مدة ثالثة �أيام عمل ،مت�صلة �أو منف�صلة،
خالل ال�شهر الأول من تاريخ والدة طفله.
 7-33يمُ نح املوظف �إجازة حداد مدفوعة على �أ�سا�س الراتب الإجمايل،
على النحو الآتي:
 - 1مدة خم�سة �أيام عمل لوفاة �أي من �أقاربه من الدرجة الأوىل :الأب،
الأم ،الزوج ،الزوجة ،االبن ،االبنة.
 - 2مدة ثالثة �أيام عمل لوفاة �أي من �أقاربه من الدرجة الثانية اجلد،
اجلدة ،الأخ ،الأخت.
 8-33تمُ نح املوظفة امل�سلمة التي يُتوفى عنها زوج�ه��ا� ،إج ��ازة عدّة
مدفوعة على �أ��س��ا���س ال��رات��ب الإج �م��ايل ،مل��دة �أرب�ع��ة �أ�شهر وع�شرة �أيام،
تبد�أ من تاريخ وفاة الزوج.
: 9-33ي�ستحق املوظف امل�سلم �إجازة ملدة خم�سة ع�شر يوم عمل مت�صلة
مدفوعة على �أ�سا�س الراتب الإج�م��ايل لأداء فري�ضة احل��ج ،م��رة واحدة
فقط خالل مدّة خدمته لدى حكومة الإمارة.
 :10-33يجوز منح املوظف املواطن �إجازة ملدة ال تزيد على �شهرين
ملُرافقة مري�ض من �أقاربه حتى الدرجة الثانية للعالج خارج الدولة بناء
على تو�صية من جهة طبية ر�سمية ،ويجوز متديدها ملُدد مماثلة.
 :11-33يجوز منح املوظف املواطن �إجازة ملُرافقة مري�ض من �أقاربه
حتى ال��درج��ة الثانية مل��دة ال تزيد على �شهر يف ح��ال تلقي العالج داخل
ال��دول��ة �إن ك��ان��ت ح��ال��ة امل��ري����ض ت�ستدعي ب�ق��اءه يف امل�ست�شفى ب�ن��ا ًء على
تو�صية من جهة طبية ر�سمية ،ويجوز متديدها ملُدد مماثلة.
 :12-33يجوز منح املوظف املواطن امل�سجل يف �أي من برامج التعلم
ع��ن بعد داخ��ل �أو خ��ارج ال��دول��ة �أو املنتظم يف ال��درا��س��ات امل�سائية داخل
ال��دول��ة يف �إح ��دى اجل��ام�ع��ات �أو امل��دار���س التعليمية امل�ع�ترف بها �إجازة
درا�سية مدفوعة على �أ�سا�س الراتب الإجمايل لأداء االمتحانات الف�صلية
وال�سنوية تحُ ��دد مدتها وفقاً للأيام الفعلية لالمتحانات ،ويجوز منحه
�إجازة �إ�ضافية ت�سبق بدء االمتحان بيوم واحد داخل الدولة وال تزيد عن
ثالثة �أيام خارج الدولة على �أال تتجاوز خم�سة ع�شر يوماً يف ال�سنة دون
�أن تدخل �ضمنها الأيام الفعلية لالمتحان وذلك وفقاً لل�شروط والأحكام
الواردة يف الالئحة التنفيذية.
 :13-33يجوز لل�سلطة املخت�صة ،بنا ًء على طلب �أي جهة حكومية �أو
جهة ر�سمية �أخ��رى معنية ،منح املوظف املواطن �إج��ازة تفرغ ا�ستثنائية
مل��دة  22ي��وم عمل كحد �أق�صى يف ال�سنة ،مدفوعة على �أ��س��ا���س الراتب
الإج�م��ايل ،وذل��ك لتمكينه من القيام ب��أي �أع�م��ال �أو مهام تتعلق بتمثيل
الدولة �أو الإمارة يف الفرق الوطنية �أو الن�شاطات الريا�ضية �أو الثقافية �أو
االجتماعية� ،أو لأي �أ�سباب �أخرى مماثلة.
 :14-33يجوز لل�سلطة املخت�صة منح املوظف �إجازة بدون راتب ،مدة
ال تتجاوز �شهرين يف ال�سنة ال��واح��دة ،وذل��ك وف�ق�اً لل�شروط ال ��واردة يف
الالئحة التنفيذية.

 :15-33يجوز بقرار من ال�سلطة املخت�صة منح املوظف املواطن �إجازة
بدون راتب ملُرافقة زوجه للإقامة معه خارج الدولة.
 :16-33يمُ �ن��ح امل��وظ��ف امل��واط��ن �إج � ��ازة ل �ت ��أدي��ة اخل��دم��ة الوطنية
واالحتياطية تحُ ت�سب على �أ�سا�س الراتب الإجمايل.
 كما حدد املر�سوم يف املادة  40الأفعال املحظورة على املوظف وهي :� :1أن يرتكب �أي عمل مخُ ّل بال�شرف والأمانة� ،أو �أن ي�س ُلك م�سلكاً يتنافى
مع كرامة وظيفته ،ومقت�ضيات االحرتام الواجب للوظيفة العامة� ،أو مع
الأخالق العامة� ،أو م�صالح حكومة الإمارة� ،أو اجلهة احلكومية التي يعمل
فيها.
� - 2أن يقوم مبمار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي� ،أياً كان نوعه� ،أثناء خدمته
لدى حكومة الإمارة.
� - 3أن يُف�شي �أ�سراراً خا�صة بعمله� ،أو �أن ينقل معلومات ّ
اطلع عليها
بحكم عمله� ،إىل �أي �شخ�ص �آخ��ر� ،إال وفقاً لأح�ك��ام الت�شريعات ال�سارية
يف الإمارة.
� - 4أن يبيع �أو ي�شرتي �أو ي�ست�أجر عقارات �أو ممتلكات من �أو �إىل اجلهة
احلكومية التي يعمل فيها� ،أو ي�ستغل عقاراته �أو ممتلكاته الأخرى نظري
مقابل م��ادي من اجلهة احلكومية امل��ذك��ورة ،دون احل�صول على موافقة
خطية م�سبقة من الرئي�س.
� - 5أن يُزاول بنف�سه� ،أو بالو�ساطة� ،أو �أن يكون له �أو لأحد �أقاربه حتى
ال��درج��ة الرابعة م�صلحة يف �أي ن�شاط م��ايل �أو مهني �أو جت��اري يت�صل
باخت�صا�صات اجلهة احلكومية التي يعمل فيها.
� - 6أن ي��ؤدي للغري �أع�م��ا ًال ،ب�أجر �أو ب��دون �أج��ر ،ولو يف غري �ساعات
العمل الر�سمية� ،إال ب��إذن من املدير العام ،ولكن يجوز �أن يتوىل املوظف
�أعمال القوامة والو�صاية واحلرا�سة الق�ضائية والوكالة ،براتب �أو ب�أجر،
�إذا كان امل�شمول بالقوامة �أو الو�صاية� ،أو احلرا�سة الق�ضائية� ،أو كان املوكل،
من �أقارب املوظف املعني.
� - 7أن يجمع بني وظيفته لدى اجلهة احلكومية التي يعمل فيها و�أي
وظ�ي�ف��ة �أخ ��رى يف ال��دول��ة �أو الإم � ��ارة  ..وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،يجوز
اجلمع بني الوظيفة العامة وع�ضوية جمال�س الإدارات التي ت�ساهم فيها
حكومة الإمارة �أو جمال�س �إدارات اجلمعيات ذات النفع العام� ،أو �أي جمال�س
�أخرى يف الدولة ..
ويجوز �أي�ضاً للرئي�س ا�ستثناء املوظف املواطن من هذا احلظر بقرار خطي
ي�صدره� ،إذا ت��أك��د لديه �أن عمل امل��وظ��ف امل��واط��ن املعني يف جهة �أخرى،
بخالف اجلهة احلكومية التي يعمل فيها ،لن تكون له �آثار �سلبية يف ت�أديته
مهام وظيفته يف اجلهة احلكومية التي يعمل فيها� ،أو �أنه لن يت�ضارب ،ب�أي
�شكل ،مع م�صالح اجلهة احلكومية التي يعمل فيها.
� - 8أن يحتفظ لنف�سه ب�أ�صل �أي وثيقة ر�سمية خا�صة باجلهة احلكومية
التي يعمل فيها.
� - 9أن ي�ستغل وظيفته ب�صورة تع�سفية �ضد �أي موظف تابع له �أو
للت�أثري يف �أي �إج��راءات حتقيق �أو حما�سبة �إداري��ة �أو �إج��راءات �أي معاملة
تتم يف اجلهة احلكومية التي يعمل فيها �أو يف �أي جهة حكومية �أخرى.
 وتناولت املادة  60تفا�صيل م�ستحقات �إنهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة :� - 1إذا تويف املوظف خالل مدة خدمته وفاة طبيعية� ،أو نتيجة حلادث
خ��ارج مكان العمل ،غري نا�شئ عن انتحار ،فيجب على اجلهة احلكومية
التي كان يعمل فيها� ،أن تدفع دفعة واح��دة لل�شخ�ص ال��ذي ح��دده خطياً
قبل وفاته الراتب الإج�م��ايل امل�ستحق للموظف املعني عن ال�شهر الذي
حدثت فيه الوفاة كام ً
ال ،بالإ�ضافة �إىل الراتب الإج�م��ايل املُ�ستحقّ عن
ثالثة �أ�شهر ،وذل��ك مع ع��دم امل�سا�س ب ��أي مبالغ مالية �أخ��رى مُ�ستحقّة

للموظف املُتو ّفى عن خدمته لدى اجلهة احلكومية املعنية.
� - 2إذا مل يقم امل��وظ��ف بتحديد ال�شخ�ص املفو�ض بقب�ض الرواتب
امل��ذك��ورة يف الفقرة  /1/60م��ن ه��ذه امل ��ادة ،فت�صرف تلك ال��روات��ب ملن
كان يعولهم عند وفاته بالت�ساوي فيما بني الذكور والإناث.
ُ - 3تعترب املبالغ املن�صو�ص عليها يف الفقرة 60 1-من ه��ذه املادة
منحة ،وال يجوز اعتبارها جزءاً من مُ�ستحقّات نهاية اخلدمة �أو خ�صمها
منها ب�أي �شكل من الأ�شكال ،كما ال يجوز احلجز عليها �أو �إجراء املقا�صة
بينها وبني �أي��ة مبالغ قد تكون مُ�ستحقّة للجهة احلكومية على املوظف
املُتو ّفى.
 - 4ال يجوز للجهة احلكومية �إجراء �أي حجز �أو اقتطاع �أو مقا�صة على
مُ�ستحقّات نهاية خدمة امل��وظ��ف امل ُ�ت��و ّف��ى حتى يف ح��ال ا�ستحقّاق مبالغ
عليه للجهة احلكومية التي كان يعمل فيها �أو لأي جهة حكومية �أخرى،
�إال مبوجب �أمر من حمكمة ق�ضائية خمت�صة.
 - 5يف حال رغبة ذوي املوظف غري املواطن املُتو ّفى بدفنه يف موطنه،
يجب على اجلهة احلكومية التي كان يعمل فيها� ،أن تتحمل تكاليف نقل
جثمانه مع �أفراد �أ�سرته �إىل موطنه ،و�إذا مل تكن لديه عائلة مقيمة معه
يف الدولة ،تتحمل اجلهة احلكومية املع ّنية تكاليف مرافق للجثمان �إىل
موطن املوظف املُتو ّفى.
وت�ضمن املر�سوم �أي�ضا �إ�ضافة مادة جديدة �إىل املر�سوم الأم�يري رقم 4
ل�سنة  2017املُ�شار �إليه ،وهي املادة  /64/مكرر والتي تخ�ص مكت�سبي
جن�سية الدولة حيث ي�ستحق املوظف الذي يكت�سب جن�سية الدولة جميع
املُ�ستحقّات املالية واملزايا الأخرى املُقّررة للمواطنني مبوجب هذا القانون
واللوائح والأنظمة والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويُعدل و�ضعه ّ
الوظيفي
من تاريخ اكت�سابه اجلن�سية .كما يُ�صرف للموظف الذي اكت�سب جن�سية
ال��دول��ة ُم�ك��اف��أة نهاية اخل��دم��ة وجميع مُ�ستحقّاته املالية الأخ ��رى عند
اكت�سابه اجلن�سية ،وذلك عن فرتة خدمته التي ق�ضاها بكونه غري مواطن،
وحتت�سب مُكاف�أة نهاية اخلدمة وباقي املُ�ستحقّات على �أ�سا�س املُ�ستحقّات
املالية لغري املواطنني .وجاء يف املر�سوم ب�أن يُلغى �أي ن�ص ورد يف �أي ت�شريع
�آخ��ر �إىل امل��دى ال��ذي يتعار�ض فيه مع �أحكام هذا املر�سوم و�أن ين�شر هذا
املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية للإمارة ويعمم على كافة اجلهات احلكومية
املعنية به للعمل مبوجبه كل يف ما يخ�صه.

مركز البحوث والتطوير و�إنفرا  Xيطوران �أجهزة �إر�سال �إنرتنت الأ�شياء اخلا�صة بالقمر اال�صطناعي ديوا �سات 1
•• دبي-وام:

ط ��ور م��رك��ز ال �ب �ح��وث والتطوير
التابع لهيئة كهرباء وم�ي��اه دبي
بالتعاون مع �شركة "�إنفرا  "Xذراع
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
لـ "ديوا الرقمية" التابعة للهيئة
و�شريكهما التقني �شركة "وايلد-
 "Wyldم��ن امل�م�ل�ك��ة املتحدة
�أج �ه��زة �إر� �س��ال �إن�ت�رن��ت الأ�شياء
 LoRA IoTاخلا�صة بالقمر
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ال �ن��ان��وي م��ن نوع
" /3U/ديوا �سات "1ال ��ذي
�أطلقته الهيئة �ضمن برناجمها
ل�ل�ف���ض��اء "�سبي�س دي" لت�صبح
بذلك �أول م�ؤ�س�سة خدماتية على
م�ستوى العامل ت�ستخدم الأقمار
اال�صطناعية النانوية لتح�سني
عمليات و�صيانة وتخطيط �شبكات
الكهرباء واملياه.
و� �ص �م��م امل��رك��ز �أج� �ه ��زة الإر�� �س ��ال
ل��رب��ط �أ� �ص��ول الهيئة م��ع القمر
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ب �� �ش �ك��ل مبا�شر
ول�ت�ت�ن��ا��س��ب م��ع ت�ط�ب�ي�ق��ات �شبكة
الهيئة ورب��ط ح�سا�سات �إنرتنت

الأ�� � �ش� � �ي � ��اء م � ��ع �أق � � �م � ��ار الهيئة
اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة ال�ن��ان��وي��ة وتوفري
ات���ص��ال هجني م��ع ك��لٍ م��ن �شبكة
االت���ص��ال مثل «»LoRa IoT
الأر��ض�ي��ة القائمة بالفعل والتي
تديرها �شركة �إنفرا  Xمن جهة
والأق �م��ار اال�صطناعية النانوية
ال�ت��اب�ع��ة للهيئة م��ن ج�ه��ة �أخرى
وب��ال �ت��ايل ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق تغطية
��ش�ب�ك��ة حمطاتLoRA IoT
امل �� �ص �م �م��ة خ �� �ص �ي �� �ص �اً للتوا�صل
مبا�شرة م��ع القمر اال�صطناعي
دون احلاجة �إىل حمطات �أر�ضية.
و�أ�شاد معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي

لهيئة كهرباء ومياه دب��ي بجهود
ال� �ب ��اح� �ث�ي�ن يف م ��رك ��ز البحوث
والتطوير  ..مثنياً على جناحهم
يف ابتكار تقنيات متقدمة وتطوير
ح�ل��ول با�ستخدام تقنية �إنرتنت
الأ�شياء للأقمار اال�صطناعية.
ول �ف��ت �إىل �أه �م �ي��ة دور البحوث
والباحثني يف �إيجاد نظم ا�ستخدام
متخ�ص�صة لعمليات �إن�ت��اج ونقل
وتوزيع الكهرباء واملياه وحت�سني
�إدارة ��ش �ب �ك��ة ال �ط��اق��ة و�شبكات
نقل وت��وزي��ع امل�ي��اه .و�أك��د �أن هذا
النجاح ي��أت��ي نتيجة دع��م الهيئة
امل�ت��وا��ص��ل مل��وظ�ف�ي�ه��ا وحتفيزهم
على االب�ت�ك��ار وال�ب�ح��وث وتطوير

جتاربهم وتدريب الكوادر املواطنة
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ك��وك�ب��ة م��ن الأقمار
اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة ال �ن��ان��وي��ة خلدمة
�أع �م��ال الهيئة و� �س��وق امل�ؤ�س�سات
اخلدماتية حول العامل.
و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه" :نهدف من
خالل برنامج "�سبي�س دي" الذي
�أط �ل �ق��ه � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف
يناير � 2021إىل �أن تكون تقنية
الأق �م ��ار اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة النانوية
مكملة ل�شبكة ات���ص��االت �إنرتنت
الأ�شياء الأر�ضية لتح�سني كفاءة

وف�ع��ال�ي��ة ع�م�ل�ي��ات ال�ه�ي�ئ��ة ودعم
رق �م �ن��ة � �ش �ب �ك��ات ال �ط��اق��ة واملياه
مبا يزيد كفاءة وفعالية عمليات
التخطيط والت�شغيل وال�صيانة
ال ��وق ��ائ� �ي ��ة ل� �ق� �ط ��اع ��ات الإن � �ت� ��اج
وال� �ن� �ق ��ل وال� �ت ��وزي ��ع وال�شبكات
الذكية وحمطات �شحن ال�سيارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل خف�ض
التكاليف وحت�سني ا�ستثمار �أ�صول
ال�ه�ي�ئ��ة ف���ض� ً
لا ع��ن ن�ق��ل املعارف
واخل� � �ب� ��رات وت � ��دري � ��ب ال � �ك� ��وادر
املواطنة يف الهيئة .وبنهاية العام
اجل� � ��اري ن �خ �ط��ط لإط� �ل��اق قمر
ا��ص�ط�ن��اع��ي ن��ان��وي �آخ ��ر م��ن نوع
 /6U/ل�ت�ط�ب�ي�ق��ات اال�ست�شعار
عن بعد ي�ستخدم تقنيات ت�صوير
عالية ال��دق��ة ال��زم��ان�ي��ة واملكانية
يتم ت�صميمها خ�صي�صاً حلاالت
اال�ستخدام اخلا�صة بالهيئة.
من جانبه قال املهند�س وليد بن
�سلمان النائب التنفيذي للرئي�س
لقطاع تطوير الأع �م��ال والتميز
يف ال�ه�ي�ئ��ة ت���س�ت�ف�ي��د ال�ه�ي�ئ��ة من
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة
م �ث��ل �إن�ت�رن ��ت الأ� �ش �ي ��اء وحتليل

البيانات وال��ذك��اء اال�صطناعي /
 /AIوال �ب �ل��وك ت���ش�ين لتوفري
قيمة م�ضافة للبيانات الواردة من
حمطات �إنرتنت الأ�شياء اخلا�صة
ب �ه��ا ع�ب�ر ��ش�ب�ك��ة ك��وك �ب��ة الأقمار
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة .وت �� �س �ت �خ��دم الهيئة
من�صة �إن�ترن��ت الأ�شياء الرقمية
التي ي�ست�ضيفها مركز البيانات
اخل��ا���ص بها وال��ذي ي��دي��ره مركز
ال �ب �ي��ان��ات ل �ل �ح �ل��ول امل �ت �ك��ام �ل��ة /
مورو /وهو العمود الفقري لديوا
الرقمية.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور علي
را� � �ش� ��د ال �ع �ل �ي �ل��ي ن ��ائ ��ب رئي�س
البحوث والتطوير قطاع تطوير

الأعمال والتميز يف الهيئة �صمم
مركز البحوث والتطوير �أجهزة
�إر��س��ال �إنرتنت الأ�شياءLoRA
 IoTلتكون قادرة على التوا�صل
ب ��ا�� �س� �ت� �خ ��دام ت �ق �ن �ي��ة االت� ��� �ص ��ال
الأر��ض�ي��ة Infra-X LoRA
وك � ��ذل � ��ك �� �ش� �ب� �ك ��ات االت � �� � �ص ��االت
الف�ضائية .-LoRA Space
وم��ن خ�لال ه��ذا �ستتمكن �شركة
�إنفرا  Xمن تقدمي تغطية وا�سعة
لالت�صاالت ملتعامليها مبا يف ذلك
هيئة كهرباء ومياه دبي و�أ�صولها
امل ��وج ��ودة يف امل��واق��ع ال �ت��ي ق��د ال
توجد بها تغطية �أر�ضية.
وت �� �س �ت �خ��دم � �ش �ب �ك��ات االت�صاالت

ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة لإن �ت�رن� ��ت الأ� �ش �ي ��اء
ت�ق�ن�ي��ة االت �� �ص��ال م�ث��ل «LoRa
 »IoTوهي نوع من الربوتوكول
ال�ل�ا�� �س� �ل� �ك ��ي اجل � ��دي � ��د امل�صمم
ل �ل��ات � �� � �ص � ��االت ط� ��وي � �ل� ��ة امل� � ��دى
وم �ن �خ �ف �� �ض��ة ال� �ط ��اق ��ة لتو�سيع
تغطية �شبكة االت�صاالت الأر�ضية
احلالية ومبجرد ت�شغيل الأقمار
اال�صطناعية ميكن جمع بيانات
الأ�صول عن بعد بتكلفة �أقل بكثري
ويف وقت �أ�سرع كثرياً مقارنة مع
تو�سيع تغطية ال�شبكة الأر�ضية ال
�سيما يف املناطق ذات الت�ضاري�س
الوعرة مثل اجلبال �أو الغابات �أو
ال�صحاري

نزيل رعاية الأحداث يحكي ق�صته ل�شرطة �أبوظبي ويوجه ر�سالة لأولياء الأمور
•• �أبوظبي-الفجر:

ب�ث��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ�ب��ي ف�ي��دي��و لل�شاب خ��ال��د � 17سنة من
نزالء �إدارة رعاية الأحداث بقطاع �أمن املجتمع �ضمن حملة
التوعية الأ�سرية املجتمعية والأمنية حتت �شعار "نحتويهم
لنحميهم" بالتعاون مع �شركائها اال�سرتاتيجيني الداعمني
للأ�سر يف خمتلف املجاالت وجه من خاللها ر�سالة لأولياء
الأم ��ور وللمجتمع ح��ول �أهمية اح�ت��واء الأب�ن��اء حلمايتهم
ق��ائ�لا يف ك�ل�م��ات م ��ؤث��رة بالفيديو " نحتاجكم ونريدكم

ت�سمعوننا و تفهمونا و�إذا غلطنا علمونا و احتوونا".
و�أو�ضح خالد �أن �سبب تواجده يف �إدارة رعاية الأح��داث هو
تهوره وارتكابه جنحة ال�سرقة م�شريا �إىل �أن االخت�صا�صيات
االج�ت�م��اع�ي��ات ع��رف��وين بخطئي يف ارت �ك��اب ه��ذه اجلنحة
مو�ضحا �أن��ه الي�ل��وم �أ��س��رت��ه ب�شكل ك��ام��ل ف�ق��د ك��ان��وا �أحد
الأ� �س �ب ��اب يف و� �ص��ول��ه �إىل ه ��ذه احل��ال��ة وع� ��دم اكرتاثهم
واهتمامهم باحتوائه .
و�أ�ضاف مل اكن �أج��د �أذن��ا �صاغية ال �أح��د ي�سمع مني ماذا
�أري��د وم��اه��ي احتياجاتي حتى عندما كنت �أرغ��ب بق�ضاء

وقتي مع �أ�صدقائي و�أحتاج �إىل املال مل يكن �أحد من �أ�سرتي
ي�سمع يل ولطلباتي ومبعنى �أ�صح مل يكن هناك �أح��د من
الأ��س��رة متفرغ لي�سمعني ولهذا ال�سبب حينما خرجت مع
�أ�صدقائي ولي�س يف حوزتي �أي �أم��وال قمت بال�سرقة ومت
�إحالتي �إىل رع��اي��ة الأح��داث وبعد خروجي منها اهتمت
�شرطة �أب��وظ�ب��ي بالتوا�صل معي ملعرفة �أح ��وايل ومتكنت
من ا�ستكمال درا�ستي والتحقت بالتجنيد فتغريت معاملة
�أهلي للأف�ضل وطموحاتي �ستتوا�صل للدخول �إىل املرحلة
اجلامعية.
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مركز بحوث املواد املتقدمة ي�ستعر�ض م�ستقبل الطباعة ثالثية الأبعاد
•• �أبوظبي-وام:

تنظم جمموعة الت�صنيع مب��رك��ز ب�ح��وث امل ��واد املتقدمة ال�ت��اب��ع ملعهد
االبتكار التكنولوجي  -ذراع الأبحاث التطبيقية التابع ملجل�س �أبحاث
التكنولوجيا املتطورة ..يف  19مايو احلايل ندوة حتت عنوان " طباعة
ثالثية الأبعاد للم�ستقبل " ت�ستعر�ض خاللها جمموعة من الر�ؤى حول
التكنولوجيا الرائدة التي تدفع وت�سرع عجلة الثورة ال�صناعية الرابعة.
و�ستقام ال�ن��دوة يف فندق وفلل ب��ارك حياة �أبوظبي ،لت�صبح �أول ندوة
ح�ضورية ينظمها ف��ري��ق الت�صنيع ب��الإ��ض��اف��ة �ضمن املعهد و�ستكون
مفتوحة للجمهور عرب الت�سجيل املجاين.
و�ستجمع ال�ن��دوة خ�براء عامليني لتناق�ش �أح��دث التطورات ال��رائ��دة يف

جمال الت�صنيع وتطبيقاتها احلالية وامل�ستقبلية كما �سيكت�سب احل�ضور
ر�ؤى ق ّيمة حول التكنولوجيا املتطورة واحللول الرائدة التي تقود قطاع
ال�صناعة حاليا وتوفر الندوة من�صة مثالية للتوا�صل ،و�ستن�شئ مركزا
للخرباء املتخ�ص�صني يف جمال الت�صنيع داخل دولة الإمارات وخارجها.
وقالت الدكتورة ن�سمة �أبو اخلري ،قائدة جمموعة الت�صنيع مبركز بحوث
املواد املتقدمة " تعيد تكنولوجيا الت�صنيع ت�شكيل مالمح م�ستقبل قطاع
الت�صنيع ومتكننا من اغتنام فر�ص جديدة يف خمتلف امل�ج��االت ،مبا
ي�شمل قطاعات الطريان والف�ضاء ،وقطاع ت�صنيع ال�سيارات ،واملجاالت
الطبية واحليوية ،من بني قطاعات عديدة �أخ��رى و�إىل جانب الر�ؤى
حول امل�شهد العام للت�صنيع اليوم� ،ستوفر الندوة منظوراً داخلياً حول
�أن�شطة خمترب الت�صنيع الذي �أُن�شئ م�ؤخراً ،مع الرتكيز على عمليات

الت�صنيع املعدنية الرائدة �ضمنه".
و�ستغطي الندوة عدداً كبرياً من املجاالت النا�شئة الأهم يف هذا القطاع،
حيث �ستت�ضمن  10جل�سات رئي�سية يقدمها قادة فكر وخرباء عامليون
م�شهورون يف جمال الت�صنيع و�ستلقي الكلمة االفتتاحية الدكتورة ن�سمة
�أبو اخلري ،التي �صنفتها جامعة �ستانفورد م�ؤخراً �ضمن "�أف�ضل 2%
من العلماء يف  2021من حيث االقتبا�سات خالل عام واحد" ،للعام
الثاين على التوايل.
و�سيقدم الربوفي�سور ريت�شارد هيغ ،مدير مركز الت�صنيع لدى جامعة
نوتنغهام ،حما�ضرة بعنوان "ما بعد البنية  -متكني منتجات القرن
احل��ادي والع�شرين عرب الرت�سيب ثالثي الأب�ع��اد للمواد الوظيفية".
بينما يت�صدر الدكتور مانياليبو ج .ماثيوز ،رئي�س ق�سم علوم املواد لدى

خمترب لورن�س ليفرمور الوطني يف كاليفورنيا ،جل�سة خا�صة حول
"تطوير عمليات الت�صنيع بالإ�ضافة للمعادن".
و�سيتحدث الربوفي�سور معتز عطا اهلل ،مدير خمترب امل��واد املتقدمة
وامل�ع��اجل��ة ل��دى جامعة برمنغهام ،ح��ول الت�صنيع ب��الإ��ض��اف��ة للمواد
املعدنية الوظيفية.
و�ستقدم ماريا �أجنيال لومباردي ،الربوفي�سورة لدى جامعة البوليتكنيك
يف تورينو يف �إيطاليا ،ر�ؤى �أ�سا�سية ح��ول الت�صنيع ل��دى اجلامعة يف
املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل و�ستتناول الدكتورة ماريا ترييزا برييز
ب��رادو ،كبرية العلماء ورئي�سة ق�سم علم املعادن امل�ستدامة ل��دى معهد
مدريد للدرا�سات املتقدمة ،مو�ضوع الت�صميم الهيكلي املجهري عرب
الت�صنيع بالإ�ضافة.
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�سلطان القا�سمي يفتتح الدورة الـ  13من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل
•• ال�شارقة-وام:

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة �أم�س ،بح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة ،ال��دورة الـ  13من مهرجان ال�شارقة القرائي
للطفل ،ال��ذي تنظمه هيئة ال�شارقة للكتاب حتت �شعار "كوِّن كونك" ،خالل
الفرتة من  11وحتى  22مايو احلايل ،يف مركز �إك�سبو ال�شارقة.
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الت�سامح والتعاي�ش ،وال�شيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي رئي�س مكتب
�سمو احل��اك��م ،وال�شيخ �سلطان ب��ن عبد اهلل ب��ن ��س��امل القا�سمي م��دي��ر دائرة
الإح�صاء والتنمية املجتمعية ،وعدد من ال�سادة ر�ؤ�ساء الدوائر املحلية ،وكبار
امل�س�ؤولني واملعنيني بال�ش�أن الثقايف ،والأدب ��اء والكتاب والنا�شرين ،وممثلي
و�سائل الإعالم .وعقب ق�ص �شريط االفتتاح �شاهد �سموه عر�ضاً غنائياً قدمه
جمموعة من �أطفال ال�شارقة ،بعدها جتول �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف
�أروق��ة و�أرك��ان املهرجان املتنوعة ،حيث تع ّرف �سموه على ما يقدمه املهرجان
من �أن�شطة وفعاليات متنوعة للأطفال� ،إىل جانب �أجنحة اجلهات التعليمية
والرتبوية والثقافية امل�شاركة يف املهرجان.
وا�ستمع �سموه خ�لال اجلولة التي رافقه فيها الطفلني حممد �سامي �سيف

احلاج ،وفاطمة �أحمد عبيد �صندل� ،إىل �شروحات مف�صلة مل�شاركات اجلهات يف
املهرجان ،والتي تعك�س االهتمام الكبري بالطفل يف �إمارة ال�شارقة.
وتف�ضل �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة بزيارة جناح م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم
املدر�سي ،وجمل�س ال�شارقة للتعليم وهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ،ووزارة
الرتبية والتعليم ،حيث تعرف �سموه على اجلهود املبذولة لتطوير وترقية �أدوات
وو�سائل تعليم الأطفال� ،إىل جانب الإ��ص��دارات املختلفة الرتبوية والتعليمية
التي تعمل عليها اجلهات لرتقية وتعزيز التعليم والتعلم ،وحب القراءة لدى
الأطفال .كما زار �سموه ع��دداً من الأجنحة للم�ؤ�س�سات احلكومية العاملة يف
جمال الن�شر ودعم ورعاية وتثقيف الأطفال ،امل�شاركة يف املهرجان ،حيث اطلع
�سموه على جناح م�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين وجمل�س احلرف
املعا�صرة "�إرثي" ،والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ،ودائرة الثقافة ،وجمموعة
كلمات ،ومعهد ال�شارقة للرتاث ،ودائ��رة الإح�صاء والتنمية املجتمعية ،و�إدارة
التثقيف ال�صحي و�إدارة �سالمة الطفل التابعتني للمجل�س الأع�ل��ى ل�ش�ؤون
الأ��س��رة ،واملجل�س الإم��ارات��ي لكتب اليافعني� ،إىل جانب جناح هيئة ال�شارقة
للإذاعة والتلفزيون وعدد من الأجنحة للجهات املختلفة.
وت��وق��ف ��س�م��وه ع�ن��د ع��دد م��ن الأن���ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي يقدمها املهرجان
للأطفال ،وذلك �ضمن برنامج الور�ش والفعاليات املخ�ص�صة لتنمية مهارات
الأطفال يف خمتلف املجاالت العلمية والإبداعية.

واختتم �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة جولته يف املهرجان بزيارة معر�ض ال�شارقة
لر�سوم كتب الأطفال ،حيث تعرف �سموه على ما ي�ضمه املعر�ض من ر�سومات
مل�شاركني من دولة الإمارات العربية املتحدة ،ومن خمتلف دول العامل.
وت�ستقطب ن�سخة هذا العام من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل 139 ،دار
ن�شر من  15دولة عربية و�أجنبية ،ت�شمل  76دار ن�شر من داخل دولة الإمارات،
و 15م��ن لبنان ،و 7دور ن�شر م��ن ك��ل م��ن ��س��وري��ا ،والأردن ،وم�صر ،و 5دور
ن�شر من الواليات املتحدة� ،إ�ضافة �إىل دور ن�شر من الكويت ،وقطر ،وال�سودان،
واملغرب ،والهند ،وكندا ،واململكة العربية ال�سعودية ،والعراق وغريها.
وت�شمل فعاليات امل�ع��ر���ض �أك�ث�ر م��ن  1900ن�شاط بينها ع��رو���ض م�سرحية
ومو�سيقية وور���ش عمل �إبداعية وفنية وجل�سات حواريّة حافلة مبناق�شة �أبرز
ق�ضايا الثقافة والإب��داع والن�شر اخلا�صة بالأطفال� ،إىل جانب فعاليات �أخرى
كمحطة التوا�صل االجتماعي ،التي ت�ست�ضيف  8مبدعني من م�ؤثري مواقع
التوا�صل االجتماعي ،واملتخ�ص�صني يف �صناعة املحتوى الإب��داع��ي واملعريف،
ليقدموا  25فعالية وور��ش��ة متنوعة ،ورك��ن الطهي ال��ذي ي�شهد تنظيم 30
فعالية ،مب�شاركة  8طهاة من  7دول ،وغريها.
وي�ست�ضيف املهرجان هذا العام نخب ًة من املبدعني وال ُك ّتاب والفنانني الإماراتيني
والعرب والأجانب ،حيث ي�شارك � 43ضيفاً من  21دولة حول العامل يف تقدمي
 120فعالية ثقافية ،بينهم الفنان امل�صري حممد هنيدي ،وخمرج الأفالم

الأمريكي والر�سام ال�شهري كايل بالدا ،وامللحن واملغني وم�ؤلف �أغاين الأطفال
طارق العربي طرقان� ،إىل جانب عدد من امل�ؤلفني وال ُك ّتاب من كل من الواليات
املتحدة الأمريكية وكندا واململكة املتحدة وايرلندا وفرن�سا و�إيطاليا ورو�سيا،
وغريها .و�ضمن فعاليات املهرجان هذا العام ،تنظم الدورة الـعا�شرة من معر�ض
ال�شارقة لر�سوم كتب الطفل  23ور�شة عمل فنية ي�شارك فيه  296ر�ساماً من
 48دولة عربية و�أجنبية ،منهم  77م�شاركاً من املنطقة العربية ،و 219من
دول �أجنبية .وت�شارك �ضمن جناح معر�ض الر�سوم �أكرث من  50من دور الن�شر
العربية والر�سامني الإماراتيني والعرب والأجانب من  12دولة يف من�صة �صناع
كتاب الطفل "�أفق" التي تهدف �إىل دعم املحتوى الب�صري لكتاب الطفل العربي
واالرتقاء ب�صناعة كتاب الطفل يف املنطقة العربية.
وت�ضم قائمة رعاة املهرجان ك ً
ال من �شركة "ات�صاالت" ،الراعي الر�سمي ،وهيئة
ال�شارقة ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون ،ال�شريك الإع�لام��ي الر�سمي ،وم��رك��ز �إك�سبو
ال�شارقة ،ال�شريك اال�سرتاتيجي .وي�شهد املهرجان انعقاد �أول م�ؤمتر ملوزعي
الكتب يف ال�ع��امل ،خ�لال يومي  15و 16مايو يف مقر هيئة ال�شارقة للكتاب
وال��ذي يجمع �أكرث من  200موزع كتاب من خمتلف �أنحاء العامل ،يناق�شون
ع�بر ع��دة جل�سات وور���ش عمل م�ستقبل قطاع ت��وزي��ع الكتب ،و�آل �ي��ات تطوير
قنوات التوزيع لتحقيق نقلة يف جمال ت�سويق الكتاب وتوزيعه وا�ستك�شاف �أ�سواق
جديدة للكتاب.

ت�أكيد ًا ملكانة دبي كمركز رئي�سي الحت�ضان املبدعني العرب

حمدان بن حممد يتوج الفائز بلقب �أف�ضل مربمج عربي
•• دبي-وام:

ك� ّرم �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دبي
رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي رئي�س
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل،
�أم����س يف "متحف امل�ستقبل" بدبي،
امل �ب�رجم �ي�ن وامل � ��درب �ي��ن الفائزين
ب �ت �ح��دي م� �ب ��ادرة "مليون مربمج
عربي" ال� ��ذي ت�ب�ل��غ ق�ي�م��ة جوائزه
الإج �م��ال �ي��ة  1,350,000دوالر
�أم ��ري� �ك ��ي خ�ل��ال احل �ف ��ل اخلتامي
مل� �ب ��ادرة "مليون م�ب�رم��ج عربي"،
وذل ��ك ت ��أك �ي��داً ل��ري��ادة دب ��ي كمركز
رئي�سي الحت�ضان وت�شجيع املبدعني
العرب .وقال �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم يف هذه
املنا�سبة " ..ن�ب��ارك لل�شاب ال�سوري
حممود �شحود ف��وزه بجائزة املليون
دوالر عن م�شروع ""Habit 360
ف��وز م�ستحق ملبدع عربي نفتخر به
وب� ��إجن ��ازه ون�ه� ّن��ئ ج�م�ي��ع الفائزين
وامل�شاركني يف مبادرة مليون مربمج
عربي الذين جنحوا يف توظيف لغة
الع�صر املعرفية يف تطوير م�شاريع
رائدة �ست�سهم يف حتقيق نقلة نوعية
يف جمتمعاتهم" .و�أك� ��د ��س�م��وه �أن
مبادرة مليون مربمج عربي �أتاحت
الفر�صة ملليون عربي لدخول العامل
ال��رق�م��ي ...وحققت �أح�ل�ام ع�شرات
�آالف امل�برجم�ين ال�ع��رب يف خمتلف
�أنحاء العامل ...و�ستكون خمرجاتها
وجن� ��اح� ��ات � �ه� ��ا رك� � �ي � ��زة ل� �ك� �ث�ي�ر من
الإجن��ازات العربية القادمة يف عامل
التكنولوجيا والربجمة.
و�أ� � �ض� ��اف � �س �م��وه " م� �ب ��ادرة مليون
م �ب�رم ��ج ع ��رب ��ي ف �ت �ح��ت الطريق
�أم � ��ام ال �� �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي ن �ح��و �آف� ��اق
الن�ه��ائ�ي��ة م��ن االب �ت �ك��ار والإب � ��داع يف
جمال التكنولوجيا املتقدمة لو�ضع
الوطن العربي على خريطة التميز
والإجناز" .و�أكد �سمو ويل عهد دبي
�أن مبادرة مليون مربمج عربي التي

حمدان بن حممد ي�ؤكد:
•(مليون مربمج عربي) فتحت الطريق �أمام ال�شباب العربي نحو �آفاق النهائية من االبتكار والإبداع
•  257م�شروع ًا طورها خريجو املبادرة من  50دولة �شاركت يف حتدي (مليون مربمج عربي) و�أثرت يف حياة ماليني الب�شر حول العامل
• نبارك لل�شاب ال�سوري حممود �شحود فوزه بلقب (�أف�ضل مربمج عربي) عن م�شروع ( .. )Habit 360فوز م�ستحق ملبدع عربي نفتخر به وب�إجنازه
• مبادرة مليون مربمج عربي �أتاحت الفر�صة ملليون عربي لدخول العامل الرقمي ..وحققت �أحالم ع�شرات �آالف املربجمني العرب يف خمتلف
�أنحاء العامل ..و�ستكون خمرجاتها وجناحاتها ركيزة لكثري من الإجنازات العربية القادمة يف عامل التكنولوجيا والربجمة
• نه ّنئ جميع الفائزين وامل�شاركني يف مبادرة مليون مربمج عربي الذين جنحوا يف توظيف لغة الربجمة يف تطوير م�شاريع رائدة �ست�سهم يف حتقيق نقلة نوعية يف جمتمعاتهم
• مليون و� 58ألف عربي وعربية من  80بلد ًا �شاركوا يف  5ماليني �ساعة درا�سة وعمل �ضمن مبادرة مليون مربمج عربي منذ �إطالقها
�أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب ��ي "رعاه اهلل"  ،يف ع ��ام 2017
جنحت يف �أن تكون بوابة لكثري من
ال�شباب العربي للعبور �إىل مرحلة
ج ��دي ��دة ي ��وظ �ف ��ون ف �ي �ه��ا امل� �ه ��ارات
الربجمية التي اكت�سبوها يف حتقيق
�أحالمهم وتطلعاتهم .و�أ�ضاف �سموه
" نتطلع �إىل �أن يوا�صل مربجمونا
العرب ابتكاراتهم الرائدة وم�ضاعفة
�إجن� ��ازات � �ه� ��م ..ون �ت��وق��ع �أن ت�ضيء
�أ� �س �م��ا�ؤه��م و�إجن��ازات �ه��م امل�ستقبلية
�سماء العاملية" .واختتم �سموه قائال
" ر�ؤي ��ة حممد ب��ن را��ش��د مل�ستقبل
املنطقة ترتكز على دع��م اال�ستثمار
يف الإن�سان العربي ..ولغة الربجمة
م��ن رك��ائ��ز اق�ت���ص��اد امل�ع��رف��ة وج�سر
رئي�سي للعبور �إىل م�ستقبل �ستكون
الكلمة العُليا فيه ملن ميلك التفوق
العلمي".
 �أف�ضل مربمج عربي..وجنح مهند�س الربجميات ال�سوري
حممود �شحود البالغ من العمر 33
ع��ام�اً يف ح�صد لقب �أف�ضل مربمج

عربي وجائزة املليون دوالر لتحدي
م �ب ��ادرة م �ل �ي��ون م�برم��ج ع��رب��ي عن
م �� �ش��روع " "Habit 360الذي
مي � ّك��ن الأ� �ش �خ��ا���ص م��ن ب �ن��اء ع ��ادات
جديدة يف حياتهم ومتابعة �إجنازاتهم
وحتفيز م�شاعرهم ،وق��دم التطبيق
خ��دم��ات��ه لأك �ث��ر م ��ن 200,000
م�ستخدم ح��ول ال �ع��امل .كما ح�صل
�أ�صحاب امل�شاريع اخلم�سة الأف�ضل يف
حتدي مبادرة "مليون مربمج عربي"
ع�ل��ى ج��وائ��ز بقيمة � 50أل ��ف دوالر
لكل منهم ،و�شملت قائمة امل�شاريع
اخلم�سة الأف�ضل يف التحدي برنامج
م�ؤهل " "Muaahalالذي طوره
املربمج امل�صري حممد اال�سكندراين،
وهو تطبيق تعليمي مب�سط لت�أهيل
الأف� ��راد يف جميع امل �ج��االت وت�سهل
ع�ل��ى ال���ش��رك��ات ت��وظ�ي��ف املوهوبني.
وجن� �ح ��ت امل �� �ص��ري��ة �إمي � � ��ان وج ��دي
بالو�صول �أي�ضاً للقائمة النهائية من
خالل تطبيق عالفرازة ""3lfraza
لتو�صيل الطعام الطازج واملجهز من
قبل �سيدات املنازل.
وان�ضم العراقي عمار �سامل ،الأ�ستاذ
اجلامعي يف كلية الهند�سة املعمارية
ب�ج��ام�ع��ة ب �غ��داد ل�ق��ائ�م��ة املربجمني

امل �ت �م �ي��زي��ن ب �ع��د ت �ط��وي��ر برنامج
اال� �ص��اب��ع ال �ن��اط �ق��ة "Qeraaty
 "Alnateqaوهو م�شروع يهدف
�إىل ت���ص�م�ي��م ل �غ��ة �إ� � �ش� ��ارة جديدة
م� ��ع ا�� �س� �ت� �خ ��دام ب ��رن ��ام ��ج لتحويل
تلك الإ� �ش��ارات �إىل ح��روف وكلمات
منطوقة .فيما ط �وّر امل�صري �أندرو
مكرم برنامج جنيب ":"Najeeb
بهدف ت�سهيل وتوحيد عملية تقدمي
االخ�ت�ب��ارات وت�صحيحها .كما طوّر
امل �ه �ن��د���س امل� ��� �ص ��ري ح �� �س��ن حممد
برناجماً للدرد�شة املرتجمة ليتيح
ل�ل�م���س�ت�خ��دم�ين �إم �ك��ان �ي��ة التحدث
م��ع بع�ضهم بلغاتهم الأم وترجمة
امل�ح��ادث��ة ف��وري �اً ،وه��و متوفر ب�أكرث
م ��ن  36ل �غ��ة .ومت خ�ل�ال احلفل،
تكرمي �أف�ضل  4مدربني يف مبادرة
"مليون م�ب�رم��ج عربي" بجائزة
ق��دره��ا � 25أل ��ف دوالر ل�ك��ل منهم،
تقديراً جلهودهم املميزة يف متكني
منت�سبي امل �ب��ادرة ب��امل�ه��ارات الالزمة
وت �ق��دمي الن�صح ل�ه��م وم�ساعدتهم
على توظيف اخل�برات الربجمية يف
تطوير م�شاريع قائمة على توظيف
تكنولوجيا امل�ستقبل .و�شملت قائمة
امل� ��درب �ي�ن ال �ف ��ائ ��زي ��ن ع �ب��د امل� ��ؤم ��ن

ديجري" لأ�صحاب امل�شاركات املتميزة
واملواهب الواعدة ،كما �شارك يف هذه
املبادرة الأوىل من نوعها يف املنطقة
وال �ع ��امل �أك �ث�ر م��ن  3600مدرب
معتمد من خمتلف �أنحاء العامل.

 �شراكات لبناء القدرات..وجن �ح ��ت م � �ب� ��ادرة "مليون مربمج
عربي" يف حتقيق �أهدافها بدعم من
"م�ؤ�س�سة ح�سني �سجواين – داماك
اخلريية" التي تركز على دعم فر�ص
ال �ت �ع �ل��م وت �ط��وي��ر امل � �ه ��ارات لتحفيز
امل���ش��ارك��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واالقت�صادية
املربحة ،ومت ّكني املجتمعات يف العامل
العربي من حتقيق م�ستقبل م�ستدام.
ك �م��ا ق ��دم ��ت م �ن �� �ص��ة "يودا�سيتي"
التعلمية الرقمية دعمها عرب توفري
امل �ح �ت��وى ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وال �ت��دري��ب على
املهارات ال�ضرورية لوظائف امل�ستقبل.
ك �م��ا ��ش�م�ل��ت ق��ائ �م��ة � �ش��رك��اء امل �ب ��ادرة
ال�ع��دي��د م��ن ال���ش��رك��ات التكنولوجية
العاملية مبا يف ذل��ك "مايكرو�سوفت"
و"في�سبوك" و"�أوراكل" و"كرمي"
وغريها.

بومالية من اجل��زائ��ر ،ور�شا بحبوح الأج � �ه� ��زة امل �ح �م��ول��ة ،ومت اختيار
من �سوريا� ،إ�ضافة �إىل م�صطفى عبد �أف�ضلها وف��ق جمموعة من املعايري
ال��رئ�ي���س�ي��ة ت���ش�م��ل ف �ك��رة امل�شروع،
الفتاح و�أبو بكر فاروق من م�صر.
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عمل متكنهم من توظيف مهاراتهم،
خالل م�شاركتهم يف املبادرة.
م�شحور نائب رئي�س �شركة "�أمازون" العربية با�ستخدام العلوم واملهارات وامل�ساهمة يف تطوير االق
أو�سط.
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وجت�سد
م�ب�رم ��ج �أوزبكي" ب��ال �� �ش��راك��ة بني
 50دول��ة ح��ول ال�ع��امل يف خمتلف عربي" ال� � �ت � ��ي ت � �� � �ش� ��رف عليها ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،حكومتي دول��ة الإم� ��ارات وجمهورية
ال �ق �ط ��اع ��ات امل��رت �ب �ط��ة بالربجمة م��ؤ��س���س��ة دب ��ي للم�ستقبل م�شاركة ب ��أه �م �ي��ة مت �ك�ي�ن ال �� �ش �ب��اب العربي �أوزبك�ستان ،يف نوفمرب  ،2019بهدف
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وري� � � ��ادة الأع� �م ��ال � 1,058,265شخ�ص م��ن حول ب� ��أدوات امل�ستقبل خلدمة الإن�سانية �إت ��اح ��ة ال�ف��ر��ص��ة ل�ل���ش�ب��اب الأوزب �ك ��ي
يف خم� �ت� �ل ��ف جم � � � ��االت ال �ب�رجم� ��ة العامل افرتا�ضياً يف ماليني �ساعات وبناء م�ستقبل �أك�ثر �إ��ش��راق�اً للعامل الكت�ساب م�ه��ارات ال�برجم��ة والذكاء
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وري� � � ��ادة الأع� �م ��ال ال��درا� �س��ة وال �ع �م��ل ،وع �� �ش��رات �آالف ال� �ع ��رب ��ي ،م ��ا ي �ع �ك ����س ج� �ه ��ود دول ��ة اال� �ص �ط �ن��اع��ي وال �ت �ق �ن �ي��ات النا�شئة،
وت �ط �ب �ي �ق��ات �ه��ا يف جم � ��االت تطوير ال ��ور� ��ش ال �ت��دري �ب �ي��ة ،وم �ن �ح��ت منذ الإم� ��ارات املتوا�صلة لإح ��داث ت�أثري لي�سهموا يف تطوير ح�ل��ول وخدمات
امل ��واق ��ع الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة وتطبيقات �إط�ل�اق� �ه ��ا � � 1500ش �ه ��ادة "نانو �إيجابي يف احل�ضارة الب�شرية.
مبتكرة قائمة على التكنولوجيا.
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بلدية مدينة العني تطلق فعاليات «حدائق مدينتي »خالل مايو احلايل
•• العني-وام:

�أن�ه��ت بلدية مدينة العني ا�ستعداداتها لإط�ل�اق فعالية
"حدائق مدينتي" للتعرف على جمال ح��دائ��ق مدينة
العني يف جميع مناطق املدينة خ�لال �شهر مايو احلايل
 ،من خالل جمموعة من الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية
وال�صحية والرتفيهية والثقافية ،بهدف تفعيل حدائق
ومما�شي املدينة وت��وف�ير فعاليات ت�ساهم يف زي��ادة ر�ضا
املجتمع و ممار�سة الهوايات املختلفة.
وت�ق��ام فعاليات "حدائق مدينتي" يف  8ح��دائ��ق رئي�سية
م��وزع��ة على م�ستوى مدينة ال�ع�ين �إىل ج��ان��ب ع��دد من

06

احل��دائ��ق امل�صغرة وبع�ض ال��ور���ش االفرتا�ضية ،ل�ضمان
م���ش��ارك��ة اجل�م�ه��ور واال��س�ت�م�ت��اع ب��الأن���ش�ط��ة امل�ت�ن��وع��ة مع
ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى الإج� � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة
والوقائية اخلا�صة بفريو�س كوفيد . 19
وقال �سعيد اجلابري رئي�س ق�سم تطوير املرافق والفعاليات
املجتمعية يف البلدية� ،إن فعاليات حدائق مدينتي تبد�أ
من  12وحتى  30مايو احل��ايل  ،وتت�ضمن  21فعالية
م�ت�ن��وع��ة ب�ي�ن االفت��را� �ض �ي��ة واحل �� �ض��وري��ة م��ع االل �ت��زام
بالإجراءات الوقائية ،حيث ت�شمل الفعاليات احل�ضورية،
ال �ي��وم ال�ترف�ي�ه��ي وج�ل���س��ات ال�ع���ص��ف ال��ذه �ن��ي وجل�سات
الت�صوير الفوتوغرايف وال�سوق ال�شعبي وور���ش التلوين

والأل �ع��اب للأطفال كما �سيتم توفري رك��ن ملكتبة �أجيال
امل�ستقبل وم�سابقات وفقرات متنوعة على امل�سرح ومن�صة
متخ�ص�صة للأ�سر املنتجة .و�سيتمكن الزائرون للفعاليات
من معرفة م�شاريع البلدية املنفذة وامل�ستقبلية  ،وكذلك
امل�شاركة بحملة التربع بالدم والأن�شطة ال�صحة الأخرى،
�إىل جانب تنظيم ور���ش افرتا�ضية عن تن�سيق احلدائق
املنزلية .و�أ�ضاف اجلابري تتميز مدينة العني بعدد من
احل��دائ��ق واملما�شي امل�م�ي��زة ال�ت��ي حت�ت��وي على خ�صائ�ص
جتعلها ذات ح�ضور وا�سع من اجلمهور ،و�إ�ضافة جمموعة
من الفعاليات املتنوعة ت�ساعد على جذب �أف��راد املجتمع ،
وت�سهم يف التعريف �أكرث باحلدائق و مميزاتها.

الدورة الـ 12للجائزة �شملت  140م�شاركة موزّعة على  5فئات رئي�سية و 7فئات خا�صة

يكرم الفائزين يف جائزة دبي للنقل امل�ستدام 2021
حتت رعاية حمدان بن حممد � ..أحمد بن حممد ّ
•• دبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم،
ويل ع �ه��د دب� ��ي رئ �ي ����س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ..ك � � ّرم ��س�م��و ال�شيخ
�أح �م��د ب��ن حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م � �ك � �ت ��وم ،رئ� �ي� �� ��س جم �ل �� ��س دب ��ي
ل�ل�إع�لام ،امل��ؤ��س���س��ات وال�شركات
والأف� � � ��راد ال �ف��ائ��زي��ن يف ال� ��دورة
الثانية ع�شرة جلائزة دبي للنقل
امل�ستدام � ،2021إحدى مبادرات
هيئة الطرق واملوا�صالت لتحفيز
ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� � �ع � ��ام واخل� ��ا�� ��ص
ع�ل��ى امل���س��اه�م��ة يف ت�ب�ن��ي احللول
امل���س�ت��دام��ة لتقليل االزدح ��ام ��ات
امل��روري��ة وامل�ح��اف�ظ��ة على البيئة
ورفع م�ستويات �سالمة التنقل.
وك ��ان يف ا��س�ت�ق�ب��ال � �س �م��وه ،لدى
و�صوله �إىل مقر احلفل يف مركز
دبي التجاري العاملي ،معايل مطر
ال �ط ��اي ��ر ،امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ورئي�س
جمل�س املديرين يف هيئة الطرق
وامل��وا� �ص�لات ،وع��دد م��ن مديري
الدوائر وامل�ؤ�س�سات يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص.
و�شاهد �سموه واحل���ض��ور ،خالل
احل �ف��ل ،ف�ي�ل�م�اً ع��ن ج��ائ��زة دبي
ل�ل�ن�ق��ل امل �� �س �ت��دام�� ،س� ّل��ط ال�ضوء
ع �ل��ى ج �ه��ود اجل ��ائ ��زة يف تعزيز
احل �ف��اظ ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وال �ث�روات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة م ��ن خ�ل��ال تر�شيد
الطاقة واال�ستخدام الأمثل لها،
وتطبيق مبادئ التنمية امل�ستدامة
باعتبارها ت�شكل م�ستقبل الإن�سان
وب �ي �ئ �ت��ه ال �� �ص �ح �ي��ة ،م ��ع تر�سيخ
مفهوم النقل اجلماعي للحد من
الب�صمة الكربونية.
و�ألقى جيف �سبيك ،مدير �شركة

الت�صميم واال�ست�شارات العمرانية
"،"Speck & Associates
وه� � ��و خم� �ط ��ط م� � ��دن وم�صمم
معماري ،كلمة ا�ستعر�ض خاللها
م��وا� �ص �ف��ات م��دي�ن��ة امل �� �ش��اة ،التي
تت�ضمن عنا�صر �أ�سا�سية لتحقيق
ب �ي �ئ��ة � �ص��دي �ق��ة ل �ل �م �� �ش��اة ،ت�شمل
امل ��زج يف ا��س�ت�خ��دام��ات الأرا�ضي،
لتكون الأحياء ال�سكنية متكاملة
اخل ��دم ��ات ،وت�خ���ص�ي����ص مواقف
ل�ل�م��رك�ب��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إىل عنا�صر
تعزيز خدمة املوا�صالت العامة،
وت��وف�ير م���س��ارات خا�صة للم�شاة
تكون �آمنة ومريحة.
ولفت �سبيك �إىل �ضرورة ت�شجيع
امل �� �ش��ي ك� ��أح ��د خ � �ي� ��ارات التنقل
امل� ��� �س� �ت ��دام ��ة و�إع � � � � ��ادة تخطيط
وت �� �ص �م �ي��م امل � � ��دن مب� ��ا يتوافق
م� ��ع ال� �ت ��وج ��ه احل� ��دي� ��ث للمدن
امل �� �س �ت��دام��ة ،م �� �ش�يراً �إىل بع�ض
ال� �ن� �م ��اذج ال � ��رائ � ��دة يف ت�شجيع
ال���س�ك��ان ع�ل��ى امل���ش��ي ،وم��ن بينها

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /ح�ضرت بالل
ف �� �ض �ل��ي راب � � ��ي  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )3709061يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /م�صطفى
عبدالرحمن ع�ب��داهلل داود ،
م�صر اجلن�سية  -جواز �سفره
رق ��م ()A20218207
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0543734354

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و �� /ش�يرم��ات اهلل
خان عيد نواز خان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )4115872يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ن �ع �م��ت اهلل
� �س �ل �ط��ان ج � ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )AB9276442يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /هرياواتى بت
ح�سني مياك  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()c7180089
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0504178735

فقدان جواز �سفر

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
 89251444ب ��ا�� �س ��م/
عبداهلل حفيظ �سعيد حفيظ
امل��زروع��ي �� ،ص��ادرة م��ن �شركة
م� �ن ��ازل ال� �ع� �ق ��اري ��ة وع ��دده ��ا
�� 161,629س�ه��م  ،وعلى
م��ن يجدها االت���ص��ال بالرقم
0504429193

ف�ق��د امل��دع��و  /عبدالرحمن
اب��ا��ش�ي�ت��و اب � ��اوارى  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP4922280يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ا� �س ��رائ �ي ��ل
خ��ان حم�م��د اب ��از  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )4139342يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

م��ا �شهدته مدينة ن�ي��وي��ورك من
حتويل بع�ض اجل�سور �إىل حدائق
طولية خم�ص�صة للم�شاة.
وقام �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،يرافقه معايل
مطر الطاير ،بتكرمي الفائزين
يف ف�ئ��ات اجل��ائ��زة املختلفة ،وبلغ
�إج� �م ��ايل ع ��دد امل �� �ش��ارك��ات 140
م �� �ش��ارك��ة ،م ��و ّزع ��ة ع �ل��ى خم�س
فئات رئي�سة ،و�سبع فئات خا�صة،
حيث فازت هيئة النقل يف حكومة
عجمان باملركز الأول يف فئة �إدارة
التنقل ،وذل��ك عن خدمة حافلة
حت ��ت ال �ط �ل��ب ،وح � ّل ��ت يف املركز
الثاين �شركة "طراموي الرباط
 �سال" ،وذل��ك ع��ن نظام الرتاميف مدينة ال��رب��اط ،وف��ازت �ضمن
امل��رك��ز ال �ث��ال��ث م�ن��ا��ص�ف��ة �أمانة
ع � ّم��ان ال �ك�برى ع��ن خ��دم��ة با�ص
ع� ّم��ان ،وم��وان��ئ دب��ي العاملية ،عن
نظام الوقت الفعلي يف املوقع.
ويف فئة ال�سالمة للتنقّل ،فازت

ب �ل��دي��ة دب� ��ي ب��امل��رك��ز الأول عن
م���ش��روع ا��س�ت��دام��ة �أم��ن و�سالمة
التنقل لأ�سطول مركبات البلدية،
وج� ��اءت يف امل��رك��ز ال �ث��اين �شركة
تطوير النقل التعليمي يف اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،ع��ن مبادرة
تعزيز الأمن وال�سالمة يف عملية
النقل التعليمية ،وح�صل مركز
النقل املتكامل يف �أب��وظ�ب��ي ،على
امل��رك��ز الثالث ع��ن م�ب��ادرة تقليل
ع��دد احل ��وادث الناجتة ع��ن ترك
م�سافة �أم��ان كافية �أث�ن��اء تقاطر
املركبات.
ك�م��ا ك��رم �سمو ال�شيخ �أح �م��د بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،موانئ
دبي العاملية ،الفائزة باملركز الأول
يف فئة احلفاظ على البيئة ،عن
م �ب��ادرة حت��وي��ل ال���ش��اح�ن��ات التي
تعمل بالوقود �إىل �شاحنات تعمل
ب��ال �ب �ط��اري��ات ،وح���ص�ل��ت االحت ��اد
ل �ل �ق �ط��ارات ،ع�ل��ى امل��رك��ز الثاين،
ع��ن م �ب��ادرة ا��س�ت��دام��ة ال�ب�ي�ئ��ة يف

امل �� �ش��روع ،وذه� ��ب امل��رك��ز الثالث
ل�شركة برتول الإم��ارات الوطنية
"�إينوك" ،وذل � ��ك ع ��ن مبادرة
امل �ح �ط��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ملحطات
الوقود.
ويف ف� �ئ ��ة امل� � � �ب � � ��ادرات املتعلقة
ب ��أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م ،ف� ��ازت �شركة
"كي ج ��ي ال" خل ��دم ��ات نقل
الركاب ،باملركز الأول عن مبادرة
ت�سهيل النقل امل�ج��اين لأ�صحاب
الهمم ،وللم�سنني ،والأطفال دون
��س��ن ال �ع��ا� �ش��رة ،كقيمة م�ضافة،
والت�سهيالت املقدمة يف احلافالت
لأ� � �ص � �ح� ��اب ال � �ه � �م ��م ،وح�صلت
م��وا� �ص�ل�ات م �� �ص��ر ،ع �ل��ى املركز
ال �ث��اين ،ع��ن ال�ت���س�ه�ي�لات املادية
لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م يف احلافالت،
وجاءت النيابة العامة يف دبي ،يف
امل��رك��ز الثالث ع��ن م�ب��ادرة توفري
جميع متطلبات �أ�صحاب الهمم،
يف امل �ب��اين وو� �س��ائ��ل ال�ت�ن�ق��ل ،ويف
ف �ئ��ة امل��دي �ن��ة ال ��رائ ��دة يف جمال

النقل امل�ستدام ،فازت �أمانة ع ّمان
ال� �ك�ب�رى ،ب��امل��رك��ز الأول ،حيث
ق��دم��ت وث�ي�ق��ة من��وذج�ي��ة تو�ضح
العنا�صر املختلفة جلعلها مدينة
رائدة عاملياً يف النقل امل�ستدام.
وك� � � ّرم � �س �م��وه ال �ف��ائ��زي��ن يف فئة
اجل��وائ��ز اخل��ا��ص��ة ،حيث ف��از كل
من ميثاء املهريي ،ويارا تيالوي،
و�سارة نعمان ،من جامعة ال�شارقة
ب �ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل م �� �ش��روع بحث
طالبي ،وذلك عن بحث متميز يف
جمال ا�ستدامة النقل ،قدم حلوال
ع�ل�م�ي��ة واق �ع �ي��ة ،ل�ت�ق�ل�ي��ل الأث� ��ر
ال�ب�ي�ئ��ي للنقل ال�ب�ح��ري يف دبي،
ويف املركز الثاين جاء كل من �شما
ع�ل��ي ال �� �س��وي��دي ،وف��اط �م��ة بطي
ال�سويدي ،من جامعة ال�شارقة،
ع��ن ب�ح��ث ت��وف�ير ال�ط��اق��ة لإن ��ارة
ال�شوارع من حركة املركباتّ ،
وحل
ث��ال�ث�اً ك��ل م��ن :حممد الكثريي،
وع� �ب ��د اهلل ال �ي��ا� �س��ي ،وع� �ب ��داهلل
الكعبي ،من معهد ال�شارقة للعلوم

وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وذل ��ك ع��ن بحث
لت�سهيل وق��وف مركبات �أ�صحاب
الهمم ،ويف فئة �أف�ضل م�شروع/
بحث �أك��ادمي��ي ،ف��از خ��ال��د حمد،
ولبنى عبيد ،من جامعة ال�شارقة
ب��امل��رك��ز الأول ،وج� ��اء يف املركز
الثاين �سي�شان حميد من كليات
التقنية العليا يف ال�ف�ج�يرة ،ويف
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ،جوليت مارتنيز،
من جامعة "ميدل�سك�س ـ دبي".
و��ش�م��ل احل�ف��ل ت�ك��رمي الفائزين
يف ف�ئ��ة �أف���ض��ل ��ش��ري��ك يف جمال
اال� �س �ت��دام��ة ،وف � ��ازت ب �ه��ا �شركة
ق �ط��ار االحت� � ��اد ،وف � ��ازت بجائزة
�أف � � �� � � �ض� � ��ل م� � � �ق � � ��اول يف جم � ��ال
اال��س�ت��دام��ة�� ،ش��رك��ة "�أك�سيونا"،
وذلك عن دوره��ا �ضمن التحالف
املنفذ مل�شروع م�سار  2020ملرتو
دب ��ي ،فيما ذه�ب��ت ج��ائ��زة �أف�ضل
ا� �س �ت �� �ش��اري يف جم� ��ال ال�سالمة
اال�ستدامة� ،إىل �شركة "بار�سونز
�سي�سرتا".

وف��ازت الإعالمية منال �إبراهيم
حممد من �إدارة الإع�لام الأمني
يف ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دبي،
بجائزة �أف�ضل �إعالمي ،وذلك عن
دوره��ا يف نقل املعرفة والرتويج
ل ل��أف �ك ��ار واال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ات يف
تطبيق مبادئ ال�سالمة املرورية
وال �ت �ع��ري��ف ب �ج��ائ��زة دب ��ي للنقل
امل�ستدام.
ك �م��ا ك � � ّرم � �س �م��وه �أع �� �ض��اء جلنة
حتكيم اجلائزة برئا�سة الدكتور
ح� �م ��دان ال �� �ش��اع��ر ،وامل�ؤ�س�سات
وال� ��� �ش ��رك ��ات ال ��راع� �ي ��ة ل� �ل ��دورة
الثانية ع�شرة جلائزة دبي للنقل
امل�ستدام.
و�أك��د معايل مطر الطاير ،املدير
ال �ع��ام ورئ�ي����س جمل�س املديرين
لهيئة الطرق وامل��وا��ص�لات جناح
جائزة دبي للنقل امل�ستدام ،خالل
دوراتها ال�سابقة يف ن�شر وتر�سيخ
الوعي ل��دى الأف��راد وامل�ؤ�س�سات،
وح ّثهم على ابتكار حلول عملية
لإث ��راء منظومة النقل امل�ستدام
وتعميمه داخ��ل املجتمع ،وزيادة
�إن� �ت ��اج� �ي ��ة الأف � � � � ��راد واحل � �ف ��اظ
ع�ل��ى امل ��وارد الطبيعية والبيئية
للأجيال املقبلة.
وق ��ال " ��ش�ه��دت اجل��ائ��زة تطوراً
م �� �س �ت �م��راً يف �آل � �ي ��ة ال �ع �م��ل مبا
ي �ن �� �س �ج��م وال� �ت� �ط ��ور ال� �ه ��ائ ��ل يف
م�شاريع ومبادرات الهيئة ،ف�ضال
ع��ن تو�سيع امل�شاركة يف اجلائزة
لإت��اح��ة الفر�صة لأك�بر ع��دد من
ال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤ��س���س��ات احلكومية
و�شبه احلكومية و�شركات القطاع
اخلا�ص للإ�سهام يف تطوير النقل
امل�ستدام يف دول��ة الإم ��ارات جنباً
�إىل جنب مع اجلهود التي تبذلها
الهيئة يف هذا املجال".

عبدالرحمن العوي�س :يوم التمري�ض العاملي منا�سبة لالحتفاء ب�أبطال خط دفاعنا الأول من كوادر التمري�ض
•• دبي-وام:

�أك � � ��د م� �ع ��ايل ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن بن
حم �م��د ال �ع��وي ����س وزي � ��ر ال�صحة
ووقاية املجتمع �أن يوم التمري�ض
العاملي منا�سبة لالحتفاء ب�أبطال
خ ��ط دف ��اع �ن ��ا الأول م ��ن ك� ��وادر
التمري�ض ،والتعبري عن م�شاعر
ال �ف �خ��ر واالع� � �ت � ��زاز مب ��ا قدموه
م��ن ت���ض�ح�ي��ات وت� �ف ��انٍ  ،جت�سيداً
لإخ�ل�ا� �ص �ه��م ل�ل�م�ه�ن��ة يف خدمة

الإن�سانية والوطن  ..م�شرياً �إىل
�أن �إجن� ��ازات ك ��وادر التمري�ض يف
الدولة حمفوظة يف ذاكرة القيادة
واملجتمع وم� ّث�ل��ت ج���س��راً �أو�صلنا
�إىل التعايف بثقة و�أمان.
وقال معاليه  -يف ت�صريح مبنا�سبة
"يوم التمري�ض العاملي" الذي
ي�صادف  12م��اي��و م��ن ك��ل ع��ام -
�إن ر�ؤي��ة قيادتنا احلكيمة باعتبار
ال � �ك ��وادر ال�ت�م��ري���ض�ي��ة الوطنية
"ال�سند احلقيقي للدولة" �شكل

م �ن �ط �ل �ق �اً حل��زم��ة م ��ن امل� �ب ��ادرات
والربامج الوطنية لتعزيز جاذبية
مهنة التمري�ض و�ضمــان دميومتها
وح �م��اي �ـ �ـ��ة امل �ج �ت �م��ع ا�ســتجابة
لالحتياجات والأولويات ال�صحية
ال��وط �ن �ي��ة ت� ��أك� �ي ��داً ع �ل��ى �أهمية
املهنة يف خدمة ال��وط��ن ويف �إطار
التوجهات اال�سرتاتيجية للدولة
نحو ا�ست�شراف امل�ستقبل والريادة
وتبني �أف�ضل املمار�سات الإقليمية
والعاملية يف تعزيز النظام ال�صحي

وم�ساهمته يف دفع م�سرية التنمية
امل�ستدامة التي انتهجتها قيادتنا
احل �ك �ي �م��ة ل�ل�ارت� �ق ��اء مب�ستوى
القطاعات واخلدمات كافة ،يف ظل
م�ن�ظ��وم��ة ع�م��ل م�ت�ك��ام�ل��ة� ،ضمن
ر�ؤي� ��ة الإم � ��ارات للخم�سني عاماً
القادمة.
و�أ�ضاف �أن �إطالق "الإ�سرتاتيجية
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت�م��ري����ض والقبالة
خ��ارط��ة الطريق للعام " 2025
يف دولة الإمارات ميثل نقلة نوعية

يف تعزيز ق��درات النظام ال�صحي
باالعتماد على احلوكمة واجلودة
والإب�ت�ك��ار يف التعليم التمري�ضي
والتطوير املهني والبحث العلمي
ك�م��ا ت��دع��م ال�ت��وج�ه��ات احلكومية
با�ستقطاب الكفاءات التمري�ضية
الوطنية ت��وف�ير �أدوات امل�ستقبل
لإ� �س �ت �ب��اق امل �ت �غ�ي�رات وا�ستدامة
الإجن � � ��از واالرت � �ق� ��اء مب�ستويات
الأداء والإنتاجية حيث �أن الرهان
احلقيقي ل�صناعة امل�ستقبل يرتكز

على الكوادر الوطنية القادرة على
بناء تنمية �شاملة وم�ستدامة تعود
باخلري على املواطن واملجتمـع.

حممد العلماء :يوم التمري�ض العاملي ر�سالة �شكر وتقدير عاملية لت�ضحيات الكوادر التمري�ضية
•• دبي -وام:

ق��ال ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور حممد �سليم
العلماء وكيل وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع �إن ي��وم التمري�ض العاملي
مي�ث��ل ر��س��ال��ة �شكر وت�ق��دي��ر عاملية
ل�ت���ض�ح�ي��ات ال� �ك ��وادر التمري�ضية
وجل�ه��وده��م املخل�صة وتفانيهم يف
تعزيز امل�ستوى ال�صحي يف املجتمعات
وت� �ق ��دمي ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة بكل
�إن�سانية ومهنية وت�أكيد دويل على

�أهمية مهنة التمري�ض باعتبارها
رك �ي��زة �أ��س��ا��س�ي��ة يف ن�ظ��م الرعاية
ال�صحية وتلعب دورا هاما وحيويا
يف دعم التغطية ال�صحية ال�شاملة.
و�أ�شار يف ت�صريح ام�س مبنا�سبة "يوم
التمري�ض العاملي"الذي ي�صادف
 12مايو من كل عام �إىل �أن احتفال
دول��ة الإم ��ارات بهذه املنا�سبة ي�أتي
يف ظ��ل ج�ه��وده��ا ال��رائ��دة ع��امل�ي��ا يف
دعم وم�ساندة الكوادر التمري�ضية
وت��وف�ير ك��اف��ة م�ت�ط�ل�ب��ات احلماية

املهنية لهم واالرتقاء ب�أدائهم.
و�أ�ضاف �أن دولة الإمارات وانطالقا
من توجيهات القيادة احلكيمة كانت
�سباقة يف �إطالق املبادرات وامل�شاريع
ل��دع��م م�ه�ن��ة ال�ت�م��ري����ض وتر�سيخ
مكانتها يف النظام ال�صحي ل�ضمان
اجل��اه��زي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع خمتلف
التحديات ال�صحية حيث اعتمدت
ال � ��دول � ��ة خ �ط �ط ��ا ا�سرتاتيجية
وا� �ض �ح��ة امل� �ع ��امل ل �ت �ع��زي��ز املكانة
الهامة التي بلغها الكادر التمري�ضي

على م�ستوى ال�سيا�سات ال�صحية
ال��وط �ن �ي��ة وا� �س �ت �� �ش��راف م�ستقبل
ال �ت �م��ري ����ض وم �ت �ط �ل �ب��ات حتقيقه
والإ� �س �ت �ث �م��ار يف ال �ك ��وادر ال�صحية
ب�شكل م�ستدام كمنهجية �أ�سا�سية يف
توفري خدمات الرعاية التمري�ضية
م�ؤكدا �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية
للتمري�ض والقبالة  2025ت�شكل
جت���س�ي��دا حقيقيا ملنهجية العمل
ال � ��رائ � ��دة ل ��دول ��ة الإم� � � � ��ارات على
ه ��ذا ال���ص�ع�ي��د .وق� ��ال ال �ع �ل �م��اء �إن

تعزيز مهنة التمري�ض يعترب من
الأول ��وي ��ات الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل ��وزارة
ال �� �ص �ح��ة ووق� ��اي� ��ة امل �ج �ت �م��ع حيث
�أطلقت الوزارة العديد من الربامج
ال��س�ت�ق�ط��اب وا� �س �ت �ب �ق��اء الكفاءات
امل��ؤه�ل��ة واملتخ�ص�صة م��ن الكوادر
التمري�ضية ورفع م�ستواهم املهني
ب� �ه ��دف ت� �ق ��دمي �أع� �ل ��ى م�ستويات
الرعاية ال�صحية..وتوجه بال�شكر
وال�ت�ق��دي��ر ل �ك��وادر التمري�ض على
ما قدموه من جهود �إن�سانية نبيلة

وت �� �ض �ح �ي��ات ك� �ب�ي�رة � �ض �م��ن مهام
خ��ط ال��دف��اع الأول ل�ضمان �صحة
و�سالمة �أفراد املجتمع.

الإمارات للخدمات ال�صحية :اليوم العاملي للتمري�ض من�صة مهمة لت�سليط ال�ضوء على جهود الكوادر التمري�ضية
•• دبي -وام:

�أكد �سعادة الدكتور يو�سف حممد
ال �� �س��رك��ال م ��دي ��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
الإم� ��ارات للخدمات ال�صحية �أن
ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�ت�م��ري����ض الذي
ي�صادف  12مايو من كل عام يعد
من�صة مهمة لإبراز جهود الكوادر
التمري�ضية ودوره ��ا امل �ح��وري يف
توفري الرعاية ال�صحية الالزمة
جلميع املتعاملني وخ���ص��و��ص�اً يف
�أوق� � ��ات الأزم � � ��ات ال���ص�ح�ي��ة التي

ر��س�خ��ت ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
يف ال��دول��ة وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى تعزيز
واق��ع التمري�ض باعتبارها مهنة
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ت �� �ش �ك��ل ك ��وادره ��ا
خط ال��دف��اع الأول حلماية �صحة
و� �س�ل�ام��ة �أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع الفتاً
�إىل دوره ��م ال �ب��ارز وامل ��ؤث��ر خالل
م��واج�ه��ة ج��ائ�ح��ة "كوفيد"-19
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل دوره� ��م الريادي
خ�ل�ال م��رح�ل��ة ال�ت�ع��ايف ال�ت��ي متر
بها الدولة.
و�أع� � ��رب يف ت���ص��ري��ح ام ����س بهذه

املنا�سبة عن فخر م�ؤ�س�سة الإمارات
ل �ل �خ��دم��ات ال���ص�ح�ي��ة وتقديرها
جلهود جميع املمر�ضني يف الدولة
وح��ول ال�ع��امل مثمناً ت�ضحياتهم
وتلبيتهم لنداء الواجب الإن�ساين
والوطني وقيامهم مب�س�ؤولياتهم
بكفاءة ومهنية واق�ت��دار مقدمني
ب��ذل��ك من��وذج �اً ملهماً م��ن مناذج
ال �ع �م��ل الإن �� �س��اين ال� ��ذي يتطلب
ت ��وف�ي�ر �أع � �ل ��ى م �ع��اي�ي�ر خدمات
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة مب��ا يتما�شى
مع تطلعات وطموحات احلكومة

الر�شيدة وتوجهاتها نحو االرتقاء
مبهنة التمري�ض من خالل رفدها
ب ��أح��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات التكنولوجية
وت ��زوي ��ده ��ا ب ��أف �� �ض��ل املمار�سات
العاملية املطبقة يف جمال القطاع
التمري�ضي.
و�أو�� �ض ��ح ال �� �س��رك��ال �أن امل�ؤ�س�سة
حري�صة على ت�سليط ال�ضوء على
مهنة التمري�ض واالرتقاء بكفاءة
و�أداء كوادرها �إىل جانب ا�ستقطاب
ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة ال���ش��اب��ة عرب
ال�ب�رام��ج التعليمية والتدريبية

التي تزخر بها جميع امل�ست�شفيات
ومراكز الرعاية ال�صحية التابعة
ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ة مب � ��ا ي �ن �� �س �ج��م مع
ا�سرتاتيجيتها ال�ه��ادف��ة �إىل رفد
قطاع الرعاية ال�صحية بكفاءات
وط� �ن� �ي ��ة مت��ري �� �ض �ي��ة متمر�سة
ويواكب توجهاتها بتنمية القطاع
التمري�ضي وزيادة �أعداد منت�سبيه
مم��ن مي�ت�ل�ك��ون م �ه��ارات وق ��درات
ت�ستند �إىل �أح��دث العلوم الطبية
وال�ت�م��ري���ض�ي��ة وي���س�ه��م يف تلبية
ط �م��وح��ات �ه��ا و�أه ��داف� �ه ��ا بتوفري

خ��دم��ات �صحية متكاملة ت�شمل
خمتلف امل �ج��االت والتخ�ص�صات
الطبية.
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جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني االحتادي تطلع على � 25شكوى
•• دبي-الفجر:

اطلعت جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني االحت��ادي خالل
اجتماعها ال ��ذي ع�ق��دت��ه �أم ����س الأرب �ع��اء امل��واف��ق  11مايو
2022م يف مقر الأم��ان��ة العامة للمجل�س بدبي ،برئا�سة
��س�ع��ادة �سمية ع�ب��داهلل ال���س��وي��دي رئي�سة اللجنة ،على 25
�شكوى واردة للمجل�س ،واتخذت القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
ح�ضر االج�ت�م��اع �أع���ض��اء اللجنة ��س�ع��ادة ك��ل م��ن� :صابرين
ح�سن اليماحي مقررة اللجنة ،وحميد علي العبار ،و�ضرار
حميد بالهول الفال�سي ،وعلي جا�سم ،وهند حميد العليلي
�أع���ض��اء املجل�س ال��وط�ن��ي االحت � ��ادي .وب�ح�ث��ت اللجنة 25
�شكوى مقدمة �إىل املجل�س الوطني االحت��ادي ،وا�ستعر�ضت

ال ��ر�أي ال�ق��ان��وين اخل��ا���ص بها وردود اجل�ه��ات ذات العالقة
بال�شكاوى املعرو�ضة واتخذت ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة ،كما
وجهت مبخاطبة بع�ض اجلهات املعنية بال�شكاوى ملزيد من
اال�ستي�ضاح .وتخت�ص جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني
االحتادي مبتابعة وبحث ال�شكاوى الواردة �إىل املجل�س لبيان
م��دى �صحتها وال�سعي ب�ين �أط��راف�ه��ا للو�صول �إىل �أن�سب
احللول ،وتلقي الإجابات الالزمة عليها ،و�إعداد تقرير �سنوي
عن ال�شكاوى ،لبيان ما اتخذ من �إجراءات حيالها ،وم�ؤ�شرات
االجت��اه��ات ب�ش�أنها .وم��ن �شروط تقدمي ال�شكوى �أن تكون
موجهة �ضد جهة احت��ادي��ة ،و� ْأن ت�ك��ون مكتوبة (ورق �ي��ة �أو
الكرتونية) و�صادرة عن مقدم �شكوى موجود فع ً
ال وحمدد
حتديداً قاطعاً (ا�سمه وحمل �إقامته وعمله) وموقعة منه،

و�أن يكون ملقدمها م�صلحة �شخ�صية ومبا�شرة وقائمة يف
تقدميها ،و� ْأن تكون وا�ضحة وحمددِة للهدف املق�صود منها،
و�أال تت�ضمن ع�ب��ارات م�سيئة للجهة امل�شكو �ضدها �أو لأي
جهات �أخرى ،و�أن يكون مُقدِ م ال�شكوى قد جل�أ للجهة املن�سوب
�إليها ال�شكوى حلل مو�ضوعها ،ومل يجد منها ح ً
ال ،قبل �أن
يتقدم ب�شكواه للمجل�س .وي�شرتط �أي�ضا �أال يكون �سبق للجنة
النظر يف مو�ضوع ال�شكوى ،ومل يَج ّد جديد ي�ستدعي �إعادة
النظر فيها مرة �أخ��رى ،و�أن يقدم ال�شاكي مع �شكواه �صورة
من بطاقة الهوية ال�سارية املفعول� ،أو ما يقوم مقامها من
�أدلة ثبوتية مماثلة ،و�أال يكون مو�ضوع ال�شكوى قد �صدر فيه
حكم ق�ضائي نهائي من �إحدى املحاكم بالدولة� ،إال �إذا جدّت
وقائع جديدة مل تكن مطروحة على املحكمة.
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جامعة �أبوظبي وكلية دبلن اجلامعية يف �إيرلندا تعقدان �شراكة �أكادميية
•• �أبوظبي-الفجر:

ع �ق ��دت ج��ام �ع��ة �أب ��وظ� �ب ��ي �شراكة
�أكادميية مع "كلية دبلن اجلامعية"
تتيح للطلبة فر�صة متم ّيزة للدرا�سة
والتخرج من "كلية دبلن اجلامعية"
التي تعترب من �أهم و�أرقى امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف �إيرلندا ،وذلك يف �إطار
جهود اجلامعة امل�ستمرة لالرتقاء
بتجربة الطلبة ،حيث �أع�ل�ن��ت عن
توقيع �شراكة جديدة مع كلية دبلن
اجلامعية� ،إحدى اجلامعات الرائدة
يف جم��ال الأب �ح��اث يف �أوروب� ��ا ومن
بني �أف�ضل  1%من اجلامعات على
م���س�ت��وى ال �ع��امل .و��س�ي�ت��م مبوجب
االتفاقية تقدمي برنامج م�شرتك
ي�سمح للطلبة بااللتحاق بجامعة
�أبوظبي والدرا�سة فيها خالل �أول
ع��ام�ي�ن م ��ن درا� �س �ت �ه��م اجلامعية
وم��ن ث��م متابعة درا�ستهم لعامني
يف كلية دب�ل��ن اجل��ام�ع�ي��ة والتخرج
منها ليح�صلوا بذلك على �شهادتهم
اجلامعية من كلية دبلن اجلامعية.
ويعك�س هذا التعاون التزام جامعة
�أب��وظ�ب��ي بالتميز يف ت��وف�ير جتربة
�أك��ادمي �ي��ة ع��امل�ي��ة امل���س�ت��وى للطلبة
وهيئة التدري�س من خالل جهودها
امل���س�ت�م��رة ل�ت�ع��زي��ز �سجلها احلافل
ب���ش��راك��ات دول �ي��ة مهمة م��ع كربى
امل�ؤ�س�سات الأكادميية حول العامل.

وج��رى الإع�ل�ان ع��ن ه��ذه ال�شراكة
عرب توقيع مذكرة تفاهم من قبل
ال�بروف�ي���س��ور ت��وم��ا���س هو�ستيتلر،
ن� ��ائ� ��ب م� ��دي� ��ر ج ��ام� �ع ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
والربوفي�سور دون بريدن ،العميد
امل �� �ش��ارك يف ك�ل�ي��ة �إدارة الأع �م ��ال
بكلية دب �ل��ن اجل��ام�ع�ي��ة ،وبح�ضور
� � �س � �ع ��ادة �أي � � � � ��دان ك � ��رون �ي��ن �سفري
�إيرلندا ل��دى دول��ة الإم ��ارات .وتال
ح �ف��ل ال �ت��وق �ي��ع ،ق �ي��ام اجلامعتني
ب�ت�ن�ظ�ي��م م �ع��ر���ض ت�ع�ل�ي�م��ي لطلبة
جامعة �أبوظبي والطلبة املحتملني
م ��ن ع� ��دد م ��ن م� ��دار�� ��س الإم � � ��ارة،
ح �ي��ث ج ��رى ا� �س �ت �ع��را���ض تفا�صيل
ال�برن��ام��ج والإج��اب��ة ع�ل��ى الأ�سئلة
واال��س�ت�ف���س��ارات املتعلقة بالدرا�سة
يف دبلن.
و� �س �ت��وف��ر ك�ل�ي��ة �إدارة الأع� �م ��ال يف
ج��ام �ع��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �ط �ل �ب��ة خطة
درا�سية متخ�ص�صة وفر�صة ملتابعة
درا� �س �ت �ه��م يف �إي��رل �ن��دا ،واحل�صول
على �شهادة جامعية من كلية دبلن
اجلامعية ،بعد الدرا�سة يف جامعة
�أب��وظ �ب��ي خ�ل�ال �أول ع��ام�ي�ن .كما
ي��وف��ر ال�ب�رن��ام��ج ف��ر� �ص��ة للطلبة
للح�صول على تدريب داخلي يف �أي
مكان يف �أوروبا .وتعترب مدينة دبلن
موطناً لت�سعة من �أ�صل ع�شرة من
�أكرب �شركات التكنولوجيا يف العامل
مبا يف ذلك "جوجل" و"في�سبوك"

و"�أبل" ،الأم��ر ال��ذي ي�شكل حافزاً
للطلبة ال��راغ�ب�ين باحل�صول على
التدريب واكت�ساب معرفة �أعمق يف
جماالتهم بعد التخرج .كما تقدم
�إيرلندا ت�أ�شريات عمل للطلبة من
اخلريجني الدوليني لتمكينهم من
اكت�ساب خ�برة مهنية دول�ي��ة ق ّيمة
ت�ساهم يف حت�سني مهاراتهم.
ويف ه��ذا ال�صدد ،ق��ال الربوفي�سور
ب��اري �أوم��اه��وين ،عميد كلية �إدارة
الأعمال يف جامعة �أبوظبي" :نعتز
ب�ت�ط��وي��ر ��ش��راك��ات�ن��ا امل���س�ت��دام��ة مع
م ��ؤ� �س �� �س��ات �أك ��ادمي� �ي ��ة �إيرلندية
م��رم��وق��ة ع �ل��ى غ � ��رار ك �ل �ي��ة دبلن

اجل ��ام �ع �ي ��ة .وي �� �س �ع��دن��ا �أن نقدم
لطلبتنا ه��ذه التجربة الأكادميية
الفريدة التي تتيح لهم االنطالق يف
م�سريتهم التعليمية هنا يف جامعة
�أب��وظ�ب��ي مل��دة ع��ام�ين ،ث��م موا�صلة
درا��س�ت�ه��م فيما ب�ع��د يف كلية دبلن
اجلامعية التي تعد من بني �أف�ضل
 200جامعة على م�ستوى العامل،
واحل �� �ص��ول منها ع�ل��ى �شهاداتهم.
وت ��ؤك��د ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة ع�ل��ى جودة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال ��ذي ت�ق��دم��ه ك�ل�ي��ة �إدارة
الأعمال يف جامعة �أبوظبي ومكانتها
الرفيعة بني �أقرانها ح��ول العامل.
وال تفوتني هنا الإ�شارة �إىل �أن كال

امل�ؤ�س�ستني الأكادمييتني حا�صلتان
ع� �ل ��ى االع � �ت � �م� ��ادي� ��ن EQUIS
(النظام الأوروبي لتطوير اجلودة)
و( AACSBاحت��اد كليات �إدارة
الأع � �م� ��ال اجل��ام �ع �ي��ة امل �ت �ق��دم��ة يف
الواليات املتحدة الأمريكية) ،علماً
�أن  1%ف �ق��ط م ��ن ك �ل �ي��ات �إدارة
الأعمال على م�ستوى العامل جتمع
بني هذين االعتمادين".
و�أ�ضاف الربوفي�سور ب��اري" :نحن
ن�سعى على ال��دوام �إىل التعاون مع
امل��ؤ��س���س��ات ال �ت��ي ت���ش��اط��رن��ا ر�ؤيتنا
يف ت ��زوي ��د ال �ط �ل �ب��ة ب�ت�ع�ل�ي��م عاملي
امل�ستوى .وال �شك ب�أن هذه ال�شراكة،

ع �ل��اوة ع �ل��ى � �ش��راك��ات �ن��ا الأخ � ��رى،
�ست�شجع الطلبة على التعامل مع
خربات جديدة ،وتتيح لهم اكت�ساب
معرفة قيمة وف�ه��م �أع�م��ق ملجاالت
تخ�ص�صهم".
م��ن جانبه ،ق��ال الربوفي�سور دون
بريدن ،العميد امل�شارك لكلية �إدارة
الأع �م��ال يف كلية دب�ل��ن اجلامعية:
"ت�سلط ال�شراكة اجلديدة ال�ضوء
على جهود كل من جامعة �أبوظبي
وك �ل �ي��ة دب� �ل ��ن اجل��ام �ع �ي��ة لتعزيز
ال�ت�ع��اون وال�ت���ش��ارك ال�ع��امل��ي ،كجزء
م��ن ب��رام��ج �إدارة الأع �م��ال املبتكرة
ال�ت��ي تقدمها امل��ؤ��س���س�ت��ان .وي�ؤكد

هذا التعاون على مكانة كلية دبلن
اجلامعية كجامعة �إيرلندية عاملية،
متلطعني �إىل ا�ستقبال طلبة كلية
�إدارة الأع�م��ال بجامعة �أبوظبي يف
كلية كوين للأعمال التابعة لكلية
دبلن اجلامعية يف �سبتمرب املقبل".
و�أ� �ض��اف ب��ري��دن" :تعد كليتا �إدارة
الأعمال يف اجلامعتني من بني عدد
حم ��دود م��ن ك�ل�ي��ات �إدارة الأعمال
ح��ول العامل احلا�صلة على اعتماد
احتاد كليات �إدارة الأعمال اجلامعية
املتقدمة ( ،)AACSBواعتماد
( ،)EQUISال �ت��اب��ع للمنظمة
الأوروب �ي��ة للتنمية الإداري� ��ة ،حيث
ُتعد ال�شراكة اجل��دي��دة مع جامعة
رائ ��دة يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا� ،إ�ضافة مميزة �إىل
حم�ف�ظ�ت�ن��ا امل�ت�ن��ام�ي��ة م��ن عالقات
ال�ت�ع��اون ال ��دويل ال�ت��ي ت��رك��ز ب�شكل
خ��ا���ص ع�ل��ى ب��رام��ج �إدارة الأعمال
اجلامعية لدينا".
كلية �إدارة الأعمال يف جامعة �أبوظبي
ه��ي كلية �إدارة �أع�م��ال معرتف بها
دول �ي �اً وح��ا��ص�ل��ة ع�ل��ى االعتمادين
الأك� � ��ادمي � � �ي� �ي��ن  ،AACSBو
 .EQUISوتقدم الكلية جمموعة
وا� �س�ع��ة م��ن ب��رام��ج البكالوريو�س
وب��رام��ج ال��درا��س��ات العليا املعتمدة
دولياً ،والتي ت�ستهدف بناء وتعزيز
ف��ر���ص ط�ل�ب�ت�ه��ا يف ��ش�غ��ل منا�صب

�إدارية وقيادية وجتارية.
وت ��وف ��ر ال �ك �ل �ي��ة ل�ط�ل�ب�ت�ه��ا فر�صة
امل�شاركة يف برامج التبادل مع معهد
ك��وي�ن��زالن��د للتكنولوجيا وجامعة
م��ون��ا���ش يف �أ� �س�ت�رال �ي��ا ،بالإ�ضافة
�إىل برامج ق�صرية امل��دى للدرا�سة
ب��اخل��ارج يف ك��لٍ من فرن�سا ،وكوريا
اجل�ن��وب�ي��ة ،وال�ب�رازي ��ل ،و�إيرلندا.
وقد �سجلت جامعة �أبوظبي �إجنازاً
�أك��ادمي �ي �اً ج��دي��داً م ��ؤخ ��راً بح�سب
ت�صنيف كوكاريللي �سيموند العاملي
امل��رم��وق وف��ق امل ��وا ّد امل �ح��ددة ،حيث
ج��اءت درا��س��ات الأع�م��ال والإدارة يف
جامعة �أب��وظ�ب��ي يف املرتبة -501
 550ع��امل�ي�اً ويف امل��رت�ب��ة الرابعة
حملياً.
وت �� �ش �ت �ه��ر ك �ل �ي��ة دب� �ل ��ن اجلامعية
بتميزها يف اثني ع�شر مادة ،وحتتل
املركز  177على م�ستوى العامل وفق
ت�صنيف كيو �إ�س للجامعات العاملية
ح�سب املو�ضوع لعام  .2021وتعد
كلية كوين للأعمال التابعة لكلية
دبلن اجلامعية م�ؤ�س�سة �أكادميية
مرموقة ،وهي حا�صلة على اعتماد
ث�ل�اث ��ي ،وجت�م�ع�ه��ا رواب � ��ط وثيقة
ب�أهم ال�شركات الدولية يف �إيرلندا.
وحت � �ت� ��ل ك �ل �ي ��ة دب � �ل� ��ن اجلامعية
املرتبة الأوىل يف �إيرلندا من حيث
معدالت توظيف خريجيها منذ عام
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حتت �شعار «�شراكات حتقق احلماية»

«اجتماعية ال�شارقة» ت�ستعد لتنظيم م�ؤمتر اخلدمة
االجتمـــاعية يف دورته الـ 13
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ستعد دائرة اخلدمات االجتماعية
يف ال�شارقة ،النعقاد م�ؤمتر اخلدمة
االجتماعية الثالث ع�شر ،حتت �شعار
"�شراكات حتقق احلماية" وذلك
�ضمن خططها يف تطوير �سيا�سات
احل �م��اي��ة وال ��رع ��اي ��ة ال �ت ��ي حتمي
املعر�ضني للعنف تلبية للتغريات
املت�سارعة يف املجتمع.
و�ستنطلق فعاليات امل ��ؤمت��ر خالل
ال � �ف �ت�رة م ��ن  25و�إىل  26من
�شهر مايو اجل��اري بقاعة اجلواهر
للمنا�سبات وامل�ؤمترات يف ال�شارقة،
وي �ق��ام امل ��ؤمت��ر ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من
�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل العهد ونائب
حاكم ال�شارقة ،وي�شارك يف فعالياته
�شخ�صيات وقيادات �إماراتية وعربية
ك �م��ا ي �� �ش �ه��د م �ن��اق �� �ش��ات وجل�سات

االجتماعية امل�ستدامة.

ك��الأط �ف��ال وال �ن �� �س��اء وك �ب��ار ال�سن
وامل� �ع ��اق�ي�ن وامل ��ر�� �ض ��ى النف�سيني
�ضمن �أط��ر �شراكات مرنة ملواجهة
التحديات.
كما يهدف امل�ؤمتر �إىل خلق فر�ص
ل� �ل� �ت� �ب ��ادل امل � �ع� ��ريف وال � �ث � �ق� ��ايف بني
م ��ؤ� �س �� �س��ات احل �م��اي��ة االجتماعية
م��ن خ�ل�ال اال� �س �ت �ف��ادة م��ن جتارب
ال� � � ��دول امل� �ت� �ق ��دم ��ة وا�ستثمارها
لو�ضع ت�صورات ج��دي��دة ل�سيا�سات
احلماية.

اليومية للم�س�ؤولني والأخ�صائيني
يف الإدارات واملراكز التابعة لدائرة
اخلدمات االجتماعية.
ونوهت ،ب�أن امل�ؤمتر عقد �إفرتا�ضيا
خ�لال ال��دورت�ين املا�ضيتني ب�سبب
جائحة كورونا و�شهد م�شاركة كبرية
فاقت الـ 900م�شاهد ،وه��ذا العام
�سيتم عقده واقعيا ونتوقع م�شاركة
كبرية من الأفراد وامل�ؤ�س�سات املعنية
ب��ال���ش��أن االج�ت�م��اع��ي ع�ل��ى م�ستوى
الدولة.
الرائدة يف جمال احلماية.

متنوعة.
وح � � ��ول اخ� �ت� �ي ��ار �� �ش� �ع ��ار امل � ��ؤمت� ��ر،
�أهداف
ق��ال��ت مها من�صور �آل ع�ل��ي ،مدير
و�أ� �ض ��اف ��ت م �ه��ا م�ن���ص��ور ؛ �إىل �أن
االت �� �ص��ال احل �ك��وم��ي يف ال ��دائ ��رة،
امل�ؤمتر يهدف �إىل عر�ض البحوث
�إن �أ�سلوب احل�ي��اة الع�صري فر�ض
وال ��درا�� �س ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة وامل � �ب� ��ادرات
نف�سه على الواقع ،حيث �أن التغيري
ال ��رائ ��دة ال�ت��ي �سيكون ل�ه��ا �أث ��ر يف
ال �� �س��ري��ع وال �ت �ط��ور التكنولوجي
ت �ط��وي��ر � �س �ب��ل احل �م��اي��ة لت�ساهم
والتقني و�سهولة املوا�صالت وثورة
يف ت��وف�ير ح �ي��اة م���س�ت�ق��رة لأف� ��راده
االت�صاالت جعلت من الأمم تعي�ش
وهي ،تبادل اخلربات واملعرفة نحو
يف � �ش �ب��ه ق ��ري ��ة � �ص �غ�ي�رة متقاربة
ا�ست�شراف نظم احلماية ،ومتطلبات
الأحياء مما زاد الإحلاح على تغيري
ت�ط��وي��ره��ا امل���س�ت�ق�ب�ل��ي يف مواجهة
� �س �ي��ا� �س��ات احل �م��اي��ة مل��واك �ب��ة تلك
حماور امل�ؤمتر
ال �ت �غ�ي�رات .وب��ال �ت��ايل ح ��ان الوقت لتح�سني الظروف املعي�شية ل�ضحايا ال �ت �غ�يرات االج�ت�م��اع�ي��ة املحتملة ،فعالية �أ�سا�سية
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن جت ��ارب الآخرين ،ال�ع�ن��ف وامل �� �س��اء �إل �ي �ه��م وف ��ق �أ�س�س �إ�ضافة �إىل تبني ن�سق حماية وقائي و�أ�� � �ش � ��ارت م ��دي ��ر �إدارة االت�صال وي �� �ش �م��ل امل� ��ؤمت ��ر ع �ل��ى  3حم ��اور،
وم ��ا ت��و��ص�ل��ت �إل �ي ��ه ال �ب �� �ش��ري��ة من ع�ل�م�ي��ة م �� �س �ت �م��دة م ��ن ال ��درا� �س ��ات للتقليل م��ن م��واج�ه��ة امل�خ��اط��ر �أو احل �ك��وم��ي ،ب � ��أن م� ��ؤمت ��ر اخلدمة حيث يناق�ش املحور الأول مو�ضوع
ت�ق��دم ،وم��ن هنا كانت احل��اج��ة �إىل والأب �ح ��اث امل�ق��دم��ة ال�ت��ي ن ��أم��ل �أن الإنتهاكات املهددة للفئات املعر�ضة االج �ت �م��اع �ي��ة ي �ع��د م��ن الفعاليات "احلماية بني التحديات واحللول"
عقد هذا امل�ؤمتر ملناق�شة التحديات تتالءم مع متطلبات الع�صر الذي للخطر �أو الإ�ساءة ،وت�ضافر جهود ال �� �س �ن��وي��ة الأ� �س ��ا� �س �ي ��ة يف �أج� �ن ��دة ع�بر م��ائ��دة م���س�ت��دي��رة� ،أم ��ا املحور
يف جم ��ال احل �م��اي��ة و�آف � ��اق تطوير ت �ع �ي ����ش ف� �ي ��ه ،غ �ي�ر م �ت �ن��ا� �س�ين ما امل�ه�ت�م�ين يف و� �ض��ع ر�ؤي� ��ة ملتطلبات ال��دائ��رة ،كونه يناق�ش ق�ضايا على ال �ث��اين ف�ي�ن��اق����ش ن �ظ��م و�سيا�سات
�سيا�ساتها ل�ن�خ��رج م�ن��ه بتو�صيات ن�ص عليه ديننا وعقيدتنا وقيمنا الإرتقاء مبنظومة احلماية للفئات متا�س مع جمتمعنا� ،إذ يتم اختيار احلماية ل�ل�أ��س��رة ،وامل�ح��ور الأخري
ت�ساعد املخت�صني يف جمال احلماية وعاداتنا وتقاليدنا لتحقيق التنمية الأك �ث�ر ع��ر��ض��ة للعنف والإع �ت ��داء �شعار امللتقى من القراءات الواقعية يطرح ع��دد من امل�ب��ادرات والربامج

امل�ستهدفون
وي���س�ت�ه��دف امل ��ؤمت ��ر امل�ع�ن�ي�ين من
امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات يف جم� � ��ال احلماية
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة م � ��ن امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة باحلماية
واجل � �ه� ��ات ال �� �ش��رط �ي��ة والأم� �ن� �ي ��ة
والق�ضائية وال�صحية وامل�ؤ�س�سات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م��ن امل ��دار� ��س واملراكز

ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة والأن ��دي ��ة الريا�ضية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اجلمعيات الأهلية
املعنية باحلماية كما يتخلل جل�سات
امل ��ؤمت��ر ان �ع �ق��اد  8ور� �ش �اَ تدريبية
م �ن �ه��ا :ور�� �ش ��ة ال �ت �ق �ي �ي��م النف�سي
ل�ل�أط�ف��ال �ضحايا ال�ع�ن��ف ،وور�شة
يف القانون تناق�ش مو�ضوع احلماية
يف ال �ت �� �ش��ري��ع الإم � ��ارات � ��ي ،وور�شة
دور ال�ط��ب ال���ش��رع��ي يف ت�شخي�ص
االعتداءات على الأطفال.

«تريندز» وقناة « »i24NEWSالإ�سرائيلية يوقعان اتفاقية تعاون بحثي م�شرتك
•• ابوظبي-الفجر:

و ّق � � � � � � � � ��ع "مركز ت� � ��ري � � �ن� � ��دز
واال�ست�شارات"،
ل � �ل � �ب � �ح� ��وث
وق � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � ��اة""I24NEWS
الإخ �ب��اري��ة ال��دول�ي��ة الإ�سرائيلية
ات �ف��اق �ي��ة ت �ع��اون م �� �ش�ترك بهدف
ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ال �ب �ح �ث��ي ،تتيح
ل �ل �ج��ان �ب�ي�ن ال �ع �م ��ل م� �ع� �اً لإن� �ت ��اج
حمتوى �إعالمي وتبادل البيانات
واخل �ب��راء ك���ض�ي��وف وم�ع�ل�ق�ين يف
�أن�شطة املركز وبرامج القناة.
و ّق� � � � ��ع االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة م� � ��ن ج ��ان ��ب
م� ��رك� ��ز "تريندز " ال ��دك � �ت ��ور
حم�م��د ع �ب��داهلل ال �ع �ل��ي ،الرئي�س
التنفيذي ،فيما و ّقعها من جانب ال �ت �ع��اون ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين وتزويد لقناة " "i24NEWSببيانات
" "i24NEWSفرانك ملول ،القناة بدرا�سات بحثية ،وامل�ساهمة حم��دث��ة ع��ن ن �ت��ائ��ج �أب �ح��اث��ه ،مبا
الرئي�س التنفيذي للقناة ،بح�ضور يف م�سعى م�ستمر لتوفري �إجابات يف ذل ��ك ال�ق���ض��اي��ا الدبلوما�سية
ر�ؤ� � �س� ��اء ق �ط��اع��ات �إدارات املركز ع�ل�م�ي��ة وم��و� �ض��وع �ي��ة للتوجهات وال� ��� �س� �ي ��ا�� �س� �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
ومديريها ،وذلك يف مقر املركز يف العاملية بطريقة تعزز فهم جميع واالقت�صادية وغريها ،مع الرتكيز
�أب� �ع ��اده ��ا .ك �م��ا ت �ن ����ص االتفاقية ع �ل��ى ال �ت �غ �ي�يرات ال �ت��ي حت ��دث يف
�أبوظبي.
وت �ن ����ص االت �ف ��اق �ي ��ة ع �ل��ى تعزيز ع �ل ��ى ت� ��زوي� ��د م ��رك ��ز "تريندز" ال�شرق الأو�سط ودول اخلليج بعد

اتفاقات �إبراهيم لل�سالم.
و�أك� � ��د ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د عبداهلل
ال� �ع� �ل ��ي ،ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لـ
"تريندز" �أن ت��وق�ي��ع االتفاقية
م� ��ع "قناة ""i24NEWS
الإ�سرائيلية يف امل�ج��االت البحثية
والإعالمية �سي�سهم يف تعزيز ن�شر

املعرفة وقيم ال�سالم واال�ستقرار،
م �� �ش�يراً �إىل �أن �ه��ا ت ��أت��ي يف �سياق
التوجه العام لـ "تريندز" املتعلق
بتعزيز ال�شراكات مع العديد من
امل�ؤ�س�سات الإعالمية والبحثية يف
املنطقة والعامل �أي�ضاً ،وذلك بهدف
الإ��س�ه��ام يف تعزيز م�سرية البحث
العلمي وتطويرها ون�شر املعرفة
ال �ت��ي ت���س�ه��م يف ��ص�ن��ع امل�ستقبل،
منوهاً �إىل �أن القناة حتظى ب�سمعة
ط�ي�ب��ة م��ن خ�ل�ال م��ا ت�ن���ش��ره من
حمتوى مو�ضوعي ومعريف.
م� � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه� ،أع� � � � � ��رب ف� ��ران� ��ك
م �ل��ول ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لقناة
" "i24NEWSع��ن �سعادته
ب�ت��وق�ي��ع ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ،م�ؤكداً
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ت �ل �ق��ي معلومات
�شاملة ع��ن ال�ت�غ�ي�يرات يف ال�شرق
الأو��س��ط ،وم�شرياً �إىل �أن التعاون
وال���ش��راك��ة م��ع "تريندز" �سترثي
املحتوى الإع�لام��ي ببيانات تقوم
ع �ل��ى ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي الر�صني

وامل � ��وث � ��ق ،وت � �ع� ��زز ن �� �ش��ر املعرفة
وال �ت �ف �ك�ي�ر امل �ت �ع �م��ق ،م � ��ؤك� ��داً �أن
"تريندز " يقدم ر�ؤى م�ستنرية
ح��ول الق�ضايا ال��راه�ن��ة ،ويحظى
ب�سمعة بحثية ر�صينة.
ب��دوره��ا ق��ال��ت ال�ي��ازي��ة احلو�سني،
م ��دي ��رة �إدارة الإع �ل ��ام يف مركز
"تريندز"� :إن امل ��رك ��ز ي�سعى
�إىل ت� � �ق � ��دمي حم� � �ت � ��وى بحثي
م �ت �ن��وع ي�ت�م�ت��ع ب ��أع �ل��ى م�ستويات
امل �ه �ن �ي��ة وال � �ك � �ف ��اءة ،م �� �ش�ي�رة �إىل

�أن ات �ف��اق �ي��ة ال� �ت� �ع ��اون م ��ع قناة
" "i24NEWSالإ�سرائيلية
ت�أتي ت�أكيداً للحر�ص على �إي�صال
ر�� �س ��ال ��ة "تريندز" ودرا� � �س� ��ات� ��ه
و�أعماله �إىل �أبعد مدى ومبا ي�سهم
يف ن���ش��ر امل �ع �ل��وم��ات امل��وث �ق��ة التي
تعزز قيم التعاي�ش والت�سامح ونبذ
الكراهية ،م�ضيفة ب�أن التعاون بني
مراكز البحث والإع�لام من �ش�أنه
ت�ع��زي��ز ال��وع��ي ل ��دى ال� ��ر�أي العام
مبعلومات ومعارف ذات م�صداقية

وج � � ��ودة ع ��ال� �ي ��ة .ي ��ذك ��ر �أن قناة
" "i24NEWSالإ�سرائيلية
�شبكة �إخبارية دولية تبث باللغات
العربية والفرن�سية والإجنليزية
انطالقاً من تل �أبيب ،وقد انطلقت
يف ي ��ول� �ي ��و  2013ك � �ج� ��زء من
"جمموعة �ألتي�س" التي ميتلكها
رجل الأعمال باتريك دراهي ،وقد
افتتحت مكتباً دائماً لها يف دبي يف
خطوة ه��ي الأوىل لو�سيلة �إعالم
�إ�سرائيلية.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2977/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1907جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )334447درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م��ودرن فيتريينارى كلينيك م.د.م���.س وميثلها/من�صور بن عبدالعزيز بن براهيم
ال�شيحه
عنوانه:االمارات  -دبي  -بردبي � -أبراج بحريات اجلمريا  -فورت�شن تاور  -الوحدة BR3
املطلوب �إعالنه � -1 :أوفي�شن لينغوتو لتجارة االثاث ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )334447درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 762/2022/460:نزاع مدين
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756
مو�ضوع املنازعة  :ال��زام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب�سداد مبلغ وق��دره ( )194.000دره��م مائة واربعة
وت�سعون ال��ف دره��م املبالغ التي تكبدتها املدعية من اج��ل ا�صالح جم��رى ال�صرف واملناهيل مو�ضوع الدعوى
باال�ضافة اىل التعوي�ض والفوائد القانونية  %9من تاريخ ايقاف الرخ�صة ب�سلطة دبي للتطوير ب�سب �شكوى املدعي
عليهم �ضد املدعية بال�سلطة املخت�صة .
املتنازع:دلتا االمارات ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الرب�شاء االوىل  -بردبي  -دبي � -شارع ال�سيداف  -خلف مول االمارات  -مبنى -
دو�سلدورف لالعمال ملك عبداهلل � -شقة  705و  706و 707
املطلوب �إعالنه  -1 :كينغفيلد اونر �أ�سو�سياي�شون ماجنمنت �سريفي�سز م.د.م�.س � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره
( )194.000درهم مائة واربعة وت�سعون الف درهم املبالغ التي تكبدتها املدعية من اجل ا�صالح جمرى ال�صرف
واملناهيل مو�ضوع الدعوى باال�ضافة اىل التعوي�ض والفوائد القانونية  %9من تاريخ ايقاف الرخ�صة ب�سلطة دبي
للتطوير ب�سب �شكوى املدعي عليهم �ضد املدعية بال�سلطة املخت�صة  -وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2022/5/17ال�ساعة � 09.00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
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�إىل املحكوم عليه  :و�سام عزت حممد ابراهيم املحالوي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ور�شة بيت اخلربة ل�صيانة ال�سيارات
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  6670درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0001933جتاري (جزئي)
املدعي عليه  :رينجو انتوين بوروثوكاران فایر  -جمهول حمل الإقامة
�أوال  :عر�ض ملف الدعوى على القا�ضي امل�شرف.
املخت�ص لإبداء الر�أي حول مدى خ�ضوع تلك الدعوي ب�شروط ا�ست�صدار �أمر الأداء فيها من عدمة ويف حالة توافرت
تلك ال�شروط �إحالة ملف الدعوي �إىل قا�ضي �أمر االداء املخت�ص للف�صل فيها ،بقرار �إحالة نهائي وغري قابل للطعن
 ،وذلك ا�ستنادا للمن�صو�ص عليه يف الفقرة  8من املادة  17من قرار جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة  2018ب�ش�أن
الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية .ثانيا � :إلزام املدعي علية ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدرة 58,352.06
حتى تاريخ  .2021/08/04ثالثا � :إلزام املدعي علية ب�أن ي�ؤدي للمدعية الفائدة الإتفاقية وقدرها  %18من تاريخ
 2020/08/05وحتى ال�سداد التام .ثالثا � :إلزام املدعي علية بالر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماه بحكم م�شمول
بالنفاذ املعجل وبال كفالة� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/05/19أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه
الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )9شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
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وزارة العدل
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املو�ضوع  :التوثيقات واال�شهادات � /إ�ضافة ا�سم قبيلة
مقدم الطلب  :قي�س عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�ضي

يطيب ملحكمة خورفكان االحتادية االبتدائية �أن تقدم ل�سعادتكم �أطيب حتياتها
ووافر �شكرها
للطلب املقدم من ال�سيد (قي�س عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�ضي) �إ�ضافة
ا�سم قبيلة احلمادي يف جواز �سفره و خال�صة القيد رقم ()304/3112
لي�صبح الإ�سم الكامل  :قي�س عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�ضي احلمادي.
فمن لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم �إىل حمكمة خورفكان االحتادية
االبتدائية خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
ولكم وافـر االحرتام والتقدير ،،،

القا�ضي � /سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية
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70535

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064338
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /لك�شمي براديب كومار في�سوانات  ،اجلن�سية الهند
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه  % 100و ذلك اىل ال�سيد  :ماداوان
مانوج ماداوان  -اجلن�سية الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (القاد�سية ملقاوالت �صيانة الطرق)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة امل�سماه رقم ( )543988ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة  ,تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

70533

�إعالن للح�ضور
يف الدعوى  - 34/2022جتاری كلی

يتعني على ال�سيد  /رامي غ�سان نهاد احلالب (املدعى عليه) او من
ميثله ،احل�ضور �إىل مقر �إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات مببني
احل�ضيبة للجوائز � -شارع الثاين من دي�سمرب مبني  Cطابق امليزانني
ملقابلة اخلبري املحا�سبي � /أحمد حمدي حممود و�إح�ضار الوثائق
التي ت�ؤيد موقفه يف الدعوى اعاله وذلك خالل �أ�سبوع من ن�شر هذا
الإعالن .راجني التوقيع على هذا الإخطار �إ�شعارا باال�ستالم و�إر�ساله
�إلينا على الفاك�س 043537783

عن �إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
خبري حما�سبي � /أحمد حمدي حممود

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

تغيري ا�سـم � /شكرو عثمان عبداهلل احلمادي

تقدمت املواطنة (�شكرو عثمان عبداهلل احلمادي)
بطلب اىل ق�سم التوثيق � -أبوظبي بتغيري ا�سمها من
(�شكرو) اىل(�شقرة)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
رئي�س ق�سم التوثيق العام

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002157مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد اليا�س  -جمهول حمل الإقامة
نعلمكم ان املدعية اجرة ال�شارقة (ذ م م) قد �أقامت الدعوىاملذكورة �أعاله وتطالب فيها باالتي :
 .1قيد الدعوى وحتديد موعد لنظره واعالن املدعي عليها .2 .الزام املدعي عليهم بالت�ضامن
والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره ( 1647.59درهم) الف و�ستمائة و�سبعة واربعون درهما وت�سعة
وخم�سون فل�سا .3 .الزام املدعي عليهم بالفائدة الت�أخريية بواقع  12%من تاريخ �إقامة الدعوى
وحتى ال�سداد التام .4 .الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .انت مكلف
باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/16أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/9م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  286/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال �� �ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2021/947ع �ق��اري ج��زئ��ي  ,ب���س��داد امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وقدره
( )1.097.385.00درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ليلى لني
عنوانه:امارة دبي  -اخلليج التجاري باي �سكوير مبنى رقم  13مكتب 205
املطلوب �إعالنه  -1 :اورينتال بريلز للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )1097385درهم
اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  -1الق�ضاء ببطالن او ف�سخ اتفاقيتي البيع وال�شراء امل�ؤرختني يف  2019/4/17ب�ش�أن
الوحدتني رقمي  C1 -313مبنى  Fellaمب�ساحة  118.23مرتمربع ملحق بها عدد  1موقف والوحدة رقم  C1- 1106مبنى
 Fellaمب�ساحة  142.69مرت مربع ملحق بها عدد  1موقف يف امل�شروع رويال بريلز لعدم ت�سجيلهما بال�سجل العقاري
لدى دائرة االرا�ضي واالمالك واخالل املدعي عليها بعدم اجنازها الوحدتني او ت�سليمهما يف املوعد املتعاقد عليه مع الزام
املدعي عليها ان ت�ؤدي اىل املدعية املبلغ املدفوع وقدره ( )1.014.961.00درهم ك�أثر من �آثار بطالن او ف�سخ التعاقد والفائدة
القانونية  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  -2الق�ضاء بالزام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره
( )150.000.00درهم على �سبيل التعوي�ض املادي واالدبي اجلابر لل�ضرر الذي �أ�صاب املدعية نتيجة فوات املنفعة من ت�أجري
الوحدة عني التداعي واحل�صول على عائدها  -3الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/90948
املنذر  :فواز ر�شيد �أحمد ( -اجلن�سية بنجالد�ش)
املنذر اليه  :حممد �سعيد عدنان يا�سني ( -اجلن�سية �سوري)
ويحمل هوية �أماراتية رقم ()784196613654043
ف�أن املنذر ينذر املنذر �إليه مبوجب هذا الأنذار ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته
وقدره ( )17.800درهم (�سبعة ع�شر �ألف وثمامنائة درهم) وذلك خالل خم�سة �أيام
من و�صول ذلك الأنذار �إليه و�أ�ستالمه والعلم مبا فيه واملبادرة اىل ت�سديد املبلغ كام ً
ال
خالل املدة القانونية املمنوحة لكم و ذلك �إعتباراً من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار و�إال
ف�سوف يتم ا�ست�صدار �أمراً بالأداء �ضد املنذر �إليه وفقاً للقانون مع حتميله كافة الر�سوم
وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

اعالن بالن�شر
حيث �أن ال�سيد  :احمد حممد را�شد اخليال الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
التجارية (ور�شة املحرك الثامن ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )779625حيث ان ال�سيد  :احمد حممد را�شد اخليال الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((ور�شة املحرك الثامن ل�صيانة ال�سيارات))
البالغة ( � )%100إىل ال�سيدة  :موزه �سامل عبداهلل بن طري�ش الكعبي  -اماراتية اجلن�سية ،
تنازل �صاحب الرخ�صة ال�سابق ل�صاحبها احلايل  ،وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه
�سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008362مدين (جزئي)

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009699مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه ار�شاد احمد عامل دين  ,العنوان 9405749 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/02/22قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة ذ م م  ,بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره (3673.82
درهم) ثالثة �آالف و�ستمائة وثالثة و�سبعون درهما واثنان وثمانون فل�سا مع
الفائدة القانونية بن�سبة  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد
على �أال تزيد عن �أ�صل الدين ،وب�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ويرف�ض ما زاد على
ذلك من طلبات.

�إىل املحكوم عليه اويدملوال �سامویل اولونادي  ,العنوان 9428531 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/01/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة ذ.م.م  ,بالتايل :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري  :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغا قـدره
 13901.87درهم (ثالثة ع�شر �ألف و ت�سعمائة و واحد درهم و 87فل�س) مع الفائدة
بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على
�أ�صل املبلغ املق�ضي به وبالر�سوم وامل�صاريف .حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0003017جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه � :شركة مزون ملقاوالت البناء ذ م م برقم رخ�صة  19202وميثلها ناند كي�شور ناجدیف
ب�صفته مدیر  -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعية  :اجل�سور لتجارة مواد البناء
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:
 الزام ااملدعى عليها ب�أن ت�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغ وقدره  111.665.66درهما مائة واحدى ع�شرة الفو�ستمائة خم�سة و�ستون درهما والفائدة القانونية مبقدار  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام
ال�سداد� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/05/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا ا كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من
تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/10م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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وزارة العدل  -حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية
ق�سم التنفيذ
تنفيذ مدين جزئي رقم  1156ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

عن  /رئي�س ق�سم التنفيذ
حمكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0001171مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :طريق امل�ستقبل ال�ستقدام االيدي العاملة
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ جا�سم حممد علي حممد اجلابري  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 4237.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة عجمان الإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13540بتاريخ 2022/5/12
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0061839
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0000828جتاري (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007810مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد طاهر عبدالروف
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )8
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
مالحظة  :اعالن ن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
حرر بتاريخ  2022/5/10م.

�إىل املحكوم عليه ادیل احمد حممد ار�شاد  ,العنوان 9395101 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/04/26قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة و بالتايل  :احلكم
 حكمت املحكمة  :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 11534.81درهم� ،أحد ع�شر �ألفا وخم�سمائة و�أربعة وثالثون درهم
وواحد وثمانون فل�سا  ،مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ،ورف�ض ما عدا ذلك
من طلبات.

مدير اخلدمات الق�ضائية

املخطـر� /شاكر داود �شری داود  -اجلن�سيه باك�ستان  -احمل هويه رقم 784198882984804
العنـوان  /دبي  -حمي�صنه  - 3هاتف رقم 0558429786 /
املخطر �إليه  /حممد يون�س عبدالعزيز -اجلن�سيه باك�ستان
العنـوان /ال�شارقه  -ان�صار مول  -طابق رقم  - 6مطعم وهان  -هاتف رقم 0567333978 - /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  8750درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  8750درهم (ثمانيه االف و�سبعمائة وخم�سون درهم اماراتي) عالقة جتاريه
بني الطرفني وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لغلق احل�ساب
حيث ان املخطر اليه قام بدفع مبلغ و قدره ( 14250درهم) اىل املخطر و تبقى يف ذدمته مبلغ ( 8750درهم)
وبيانه كالتايل :
ال�شيك  000049مببلغ  23000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/3/5وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني
وحيث �إن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون
جدوى ,لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0056244

املحكمة االبتدائية املدنية

70533

�إخطار عديل
املخطـر  :ال�سل�سلة العظمي للمقاوالت الفنية و متثلها  /تي�سى �شيبي زوجة �شيبي انت�شـاجنيليموتيـل  -هندية اجلن�سية ب�صفتها
املالك يف الرخ�صة املذكورة �أعاله و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة برقم برقم ( )564173ورقم ال�سجل
( ،)21777العنوان  :ال�شارقة  -احلمرية � -سوق احلمرية  -مكتب رقم  G6ملك �سعيد عبداهلل حممد بن حارب املهريي
هاتف رقم  ، )971505719312( :الربيد االلكرتوين Gibennellissery@gmail.com :
املخطر �إليهم  :م�شروعات تاتا املحدودة  -العنوان  :الفجرية  ،الفي�صل  ،الفي�صل  ،ا�سم املبني �سلطان خلفان مطر الرميثي �شقة رقم
 103و ميثلها � /سا�شني دينكار بادجهان  -هندي اجلن�سية (املدير) هاتف رقم ( ، )971508410261براكا�ش جوزيف  -هندي
اجلن�سية (املدير العام) هاتف رقم ()971506323465
مو�ضوع الإخطار  :اخطار بدفع قيمة الفواتري،
الوقائع  :حيث ان املخطر يطالب ب�سداد املبلغ امل�ستحق على �شركة م�شروعات تاتا املحدودة ( )1،718,035درهم
درهم للمخطر اليه وذلك مبوجب فواتري غري مدفوعة ومل يتم دفع املبالغ للمخطر حتى تاريخ اليوم،
حيث �إن املخطر طالب بعدة مرات بدفع قيمة املبالغ عن طريق الهاتف والر�سائل ولكن دون جدوى
وحيث �إن املخطر �إليه ممتنع عن دفع املبالغ للمخطر دون مربر قانوين
و عليه يعلن املخطر املخطر �إليهم بال�ضرورة دفع قيمة املبالغ يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم
ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك،
و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.

الكاتب العدل

اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7881/2021/207تنفيذ جتاري

�إىل  :املحكوم عليه معید خان �شرین الل ,العنوان 9406210 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/02/08قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة ذ.م.م  ،بالتايل ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري -:
�أوال � :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي �إىل املدعية مبلغ وقدره (18971.23درهم)
ثمانية ع�شر �ألفا وت�سعمائة وواحد و�سبعون درهم وثالثة وع�شرون فل�سا والفائدة بواقع
%4من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد على �أال تزيد عن �أ�صل املبلغ املق�ضي به.
ثانيا � :إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات
حكما غري قابل لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70522

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008396مدين (جزئي)

حماكم دبي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70533

املدعي  /خان�صاحب لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
املدعي عليه  -1/دولت حممود حممد (زوجة املرحوم عبدالغفور علي قرقا�ش)  -2 ،طارق عبداهلل قرقا�ش  -3عبداجلبار
عبداهلل قرقا�ش  -4عبدالرحیم ح�سنی قرقا�ش -5مرمي علي قرقا�ش  -تعلن حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية
للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االمارات للمزادات http://www.emiratesauction.
 aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً يوم اخلمي�س املوافق  ,26/05/2022وذلك لبيع العقار العائد ملكيته
للمنفذ �ضدهم و�أو�صاف العقارعلى النحو التايل  :العقار رقم  2-2138مبنطقة كدنة ,الفجرية � ،سعر التثمني
 4,881,156درهم (�أربع ماليني وثمامنائة وواحد وثمانون �ألفا ومائة و�ستة وخم�سون) .يتوجب على الراغب
بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار .فعلى
من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

االمارات العربية املتحدة
70522

70533

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064473
تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة

70522

70392

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إعالن �إجتماع خربة
العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70472

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -و�سام عزت حممد ابراهيم املحالوي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2022 /0002504عمايل (جزئي)

االمارات العربية املتحدة

70533

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/6018امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 36,797,320درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ�:سريطاويت �شوياليجول
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية الو�صل � -شقة الطابق الثالث  - 303بجوار مزايا �سنرت
وميثله  :يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب �إعالنه  :كارل �سيبا�ستيان جرينوود  -عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -مدنية دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -فندق مونارك  -برج
املكاتب  -الطابق  - 32على وكيله القانوين بن حيدر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الثنية الرابعة  -رقم االر�ض  - 3628رقم
البلدية  394-3780 :امل�ساحة  1604.71 :مرتمربع  -مببلغ  20000000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

70392

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0001171مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :مزنه لتوريد االيدي العاملة
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حمد عبداهلل ع�سمان باملر العامري  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 17757.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة عجمان الإحتادية
حمكمة التنفيذ املدنية
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« ِلن ُكن َ
ح�سنني» تنفق  47,5مليون لإ�سعاد  671,847م�ستفيد ًا
من املُ ِ
•• دبي –الفجر:

�أعلنت الإدارة العامة لـ "بيت اخلري" �أن حملة "لِن ُكن َ
من املُح�سِ نني" قد
حققت �أه��داف�ه��ا ،و�أن جمموع ما �أنفقته اجلمعية خ�لال حملة رم�ضان
بلغ  47,549,771دره��م ،ا�ستفادت منه � 671,847أ��س��رة وحالة
حمتاجة.
و�صرح �سعيد مبارك املزروعي ،نائب مدير عام "بيت اخلري" �أن جمل�س
�إدارة اجلمعية توجه باالمتنان والعرفان لل�شركاء واملتعاونني مع حملتها،
و�أنه فخور بعطاء �أهل اخلري يف الإمارات من املح�سنني والداعمني ،منوهاً
بدورهم يف دعم م�سرية النمو الإن�ساين الذي حققته اجلمعية يف ال�سنوات
الأخرية ،و�أحدث طفرة يف عطائها اخلريي وعدد امل�ستفيدين منه.
و�أ�ضاف املزروعي" :با�سم الإدارة العامة لـ "بيت اخلري" �أتوجه بخال�ص

ال�شكر والتقدير لكل من �أعطى و�أنفق من خاللنا ويف مقدمتهم بنك
دبي الإ�سالمي ،ال�شريك اال�سرتاتيجي للجمعية ،الذي تربع مببلغ 20
مليون درهم ،كما �أتقدم بال�شكر جلمعية الإح�سان اخلريية التي �شاركناها
يف مبادرتها الرائدة "�أفطر" ،و�شركة "غاز الإمارات" التي تربعت بتعبئة
�أ��س�ط��وان��ات ال�غ��از امل���س��ال ل��دع��م � 1000أ� �س��رة متعففة ،وهيئة الطرق
واملوا�صالت التي �أطلقت بالتعاون معنا مبادرة "با�ص اخلري" ،واللجنة
الدائمة للعمال يف دبي التي كانت �شريكتنا يف �إ�سعاد مئات �آالف العمال
املقيمني على مدار ال�شهر الكرمي ،وغريهم من ال�شركاء والداعمني".
وق��دم��ت اجلمعية خ�ل�ال �شهر رم���ض��ان  19.791,644دره ��م دعماً
للحاالت الطارئة ،ا�ستفادت منه � 3,500أ�سرة وحالة ،كما �سددت مبلغ
مليون دره��م عن الغارمني ،م�ساهمة منها يف حملة "ياك العون" التي
�أطلقتها حماكم دبي و�صحيفة الإمارات اليوم و"�إ�سالمية دبي" ،وا�ستفاد

منه �سبعة من املواطنني امل�سجونني ب�سبب ذمم مالية ،مت �إطالق �سراحهم
قبيل العيد ليفرحوا به مع �أ�سرهم وذويهم ،كما قامت بتوزيع زكاة الفطر
على � 1000أ�سرة م�سجلة من خالل مبالغ نقدية ،بالإ�ضافة �إىل 10
�آالف كي�س �أرز وزعت على الأ�سر امل�ستحقة ،لي�صل جمموع ما �أنفق على
زك��اة الفطر  1,812,900دره��م ،ع��ززت بها بهجة امل�ستفيدين يف عيد
الفطر املبارك.
وتابعت اجلمعية م�شاريعها الداعمة للأ�سر املتعففة ،حيث قدمت م�ساعدات
نقدية لعدد � 3200أ�سرة ب�شكل �شهري بقيمة  10,673,000درهم،
بالإ�ضافة م�ساعدات عينية وغذائية بقيمة  2,028,227درهم ا�ستفادت
منها � 2,041أ�سرة ،كما وا�صلت الدعم عرب البطاقات ال�شهرية التي
ت�صرف �شهرياً لدعم الأ�سر حم��دودة الدخل ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين
� 194أ�سرة ،تلقت دعماً بقيمة �إجمالية بلغت � 944ألف درهم.

عبد اهلل املري يتفقد من�صة �شرطة دبي يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي 2022
•• دبي -وام:

تفقد معايل الفريق عبد اهلل خليفة
امل � ��ري ،ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل���ش��رط��ة دبي،
من�صة القيادة العامة ل�شرطة دبي،
امل���ش��ارك��ة يف ف�ع��ال�ي��ات م�ع��ر���ض �سوق
ال�سفر ال�ع��رب��ي ،املٌ�ق��ام يف م��رك��ز دبي
ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي ،ب�ح���ض��ور العقيد
خلفان اجل�لاف مدير �إدارة ال�شرطة
ال�سياحية يف الإدارة العامة للتحريات
وامل �ب��اح��ث اجل�ن��ائ�ي��ة ،وال���س�ي��دة منى
العامري ،رئي�س جلنة بطاقة �إ�سعاد،
وع��دد م��ن ��ض�ب��اط وم��وظ�ف��ي �شرطة

دب� ��ي .واط �ل��ع م �ع��ايل ال �ف��ري��ق املري
على اخل��دم��ات والتطبيقات الذكية
التي تعر�ضها كل من الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية ،والإدارة
ال �ع��ام��ة لإ� �س �ع��اد امل �ج �ت �م��ع ،والإدارة
العامة للذكاء الإ�صطناعي ،ومبادرة
ال� � ��روح الإي �ج ��اب �ي ��ة ،وجل �ن��ة بطاقة
�إ� �س �ع��اد ،م��ن �أج ��ل �إ� �س �ع��اد زوار �إم ��ارة
دب ��ي وال�ت�ي���س�ير عليهم يف احل�صول
ع �ل��ى خم�ت�ل��ف اخل ��دم ��ات ال�شرطية
بكل �سهول وي�سر .و�أثنى معاليه على
جهود فريق العمل امل�شارك يف معر�ض
�سوق ال�سفر العربي ،م��ؤك��داً حر�ص

ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة دب��ي الدائم
على امل�شاركة يف الفعاليات واملعار�ض
امل �ه �م��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى �إم � � ��ارة دب ��ي،
وخا�صة التي ترتبط بقطاع ال�سياحة
وعر�ض اخلدمات والتقنيات احلديثة
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ��ش��رط��ة دب ��ي ،لتحقيق
توجهاتها اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف تعزيز
الأمن والأمان و�إ�سعاد �أفراد املجتمع.
وت �ع��ر���ض ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
دب ��ي ع�ب�ر من�صتها يف � �س��وق ال�سفر
ال�ع��رب��ي امل �ي��زات املهمة امل�ت��وف��رة على
تطبيقها الذكي وموقعها الإلكرتوين
خلدمة و�إ��س�ع��اد �سياح الإم ��ارة وكافة

املواطنني واملقيمني� ،إىل جانب عر�ض
تفا�صيل خدمة احل�صول على �شهادة
ف �ق��دان ج ��واز ال�سفر ع�بر ا�ستخدام
تقنية "البلوك ت�شني" .كما تعر�ض
اخل ��دم ��ات امل �ت �ن��وع��ة ال �ت��ي يقدمها
مركز ال�شرطة الذكي " " SPSالأول
م��ن ن��وع��ه يف ال �ع��امل ،بطريقة ذكية
وعلى م��دار ال�ساعة ،ودون �أي تدخل
ب�شري ،حيث يقدم املركز باقة متعددة
م��ن اخل ��دم ��ات اجل �ن��ائ �ي��ة وامل ��روري ��ة
واملجتمعية و�إمكانية تقدمي طلبات
احل�صول على ت�صاريح ب�سهولة وي�سر
�شديدين دون احلاجة �إىل التوجه �إىل
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مركز ال�شرطة .وتقدم من�صة �شرطة
دبي يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي،
�شرحاً ح��ول ال�ع��رو���ض واخل�صومات
التي توفرها بطاقة �إ�سعاد واملبادرات
التي تقدمها مبادرة الروح الإيجابية
للمجتمع� ،إىل جانب عر�ض العديد
م ��ن اخل ��دم ��ات ال �� �ش��رط �ي��ة كخدمة
"الإبالغ ع ��ن احل � � ��وادث امل ��روري ��ة
الب�سيطة" وال �ت��ي مت�ك��ن ال�سائقني
م��ن الإب�ل�اغ ع��ن احل ��وادث م��ن تلقاء
�أن�ف���س�ه��م دون احل��اج��ة �إىل انتظار
� �س �ي��ارة ال �� �ش��رط��ة ،وخ ��دم ��ة الإب�ل��اغ املجهولة" ،وخ��دم��ة "كلنا �شرطة" امل ��روري ��ة� ،إىل ج��ان��ب خ��دم��ة " عني املجتمع يف حفظ الأم ��ن واحل��د من
ع��ن "احلوادث امل ��روري ��ة واحل� ��وادث ل�ل�إب�لاغ ع��ن ال�ت�ج��اوزات واملخالفات ال�شرطة" الهادفة �إىل م�ساهمة �أفراد اجلرمية.

مطارات دبي ت�ستقطب املواطنني للعمل �ضمن خط الدفاع الأول ملكافحة احلرائق �سفري الإمارات يلتقي الأمني العام لرابطة الدول الكاريبية
•• دبي  -وام:

•• هافانا-وام:

حت��ر���ص م�ؤ�س�سة م�ط��ارات دب��ي على
ت�ع��زي��ز دور امل��واط �ن�ين الإماراتيني
��ض�م��ن خ��ط ال ��دف ��اع الأول ملكافحة
احل��رائ��ق م��ن خ�لال تخريج دفعتها
الأوىل م ��ن ال�ب�رن ��ام ��ج املخ�ص�ص
ل �ت �ط��وي��ر وت � ��دري � ��ب امل ��واط � �ن �ي�ن يف
ق���س��م خ��دم��ات الإط �ف��اء يف مطارات
دب��ي وت��أه�ي�ل�ه��م ل���س��رع��ة اال�ستجابة
وال �ت� �ع ��ام ��ل م ��ع �أي ح ��ال ��ة ط � ��وارئ
باحرتافية وكفاءة عالية.
ك�م��ا وي���ش�م��ل ال�برن��ام��ج ت�ع�ي�ين 23
م�ت��درب��ا للعمل يف م �ط��ارات دب��ي مع
م��وا��ص�ل��ة ج �ه��وده��ا ن�ح��و ا�ستقطاب
املزيد من املواطنني لالن�ضمام �إىل
ف��ري��ق م�ك��اف�ح��ة احل��رائ��ق ال�ع��امل��ي يف
املرحلة املقبلة.
ويهدف الربنامج �إىل تدريب ومتكني
املواطنني الإم��ارات�ي�ين من االندماج
يف احل�ي��اة العملية وتعزيز قدراتهم
وك �ف��اءت �ه��م امل�ه�ن�ي��ة يف جم ��ال قطاع
ال� �ط�ي�ران خ��ا� �ص��ة يف ق���س��م خدمات
الإطفاء وذل��ك بعد انتهاء مرحلتهم
اجلامعية.
كما خ�ضع اخلريجون اجلدد لعملية
تعليمية مكثفة ا��س�ت�م��رت مل ��دة 14
�أ� �س �ب��وع��ا و� �ش �م �ل��ت دورات تدريبية

ال�ت�ق��ى � �س �ع��ادة ب ��در ع �ب��داهلل �سعيد
امل �ط��رو� �ش��ي � �س �ف�ير ال� ��دول� ��ة لدى
جمهورية كوبا وممثل الدولة لدى
راب �ط��ة ال � ��دول ال �ك��اري �ب �ي��ة ،معايل
ردول � �ف� ��و �� �س ��اب ��وجن الأم� �ي ��ن العام
لرابطة الدول الكاريبية.
و�أك� � ��د � �س �ع��ادت��ه خ�ل��ال ال �ل �ق��اء �أن
ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن دول� � ��ة الإم � � � ��ارات
ودول منطقة الكاريبي واملنظمات
الإقليمية يف تقدم م�ستمر ،م�شريا
�إىل �أن��ه على الرغم من التحديات
التي فر�ضتها جائحة كوفيد-19
�إال �أن ال �ت �ع��اون والتن�سيق ا�ستمر
بوترية متنامية.
وتطرق �سعادته �إىل عدد من امل�شاريع
امل�شرتكة بني دول��ة الإم ��ارات ودول
ومنظمات رابطة ال��دول الكاريبية،
مب� ��ا يف ذل� � ��ك م� ��� �ش ��اري ��ع الطاقة
امل� �ت� �ج ��ددة ال �ت ��ي مت �إجن� ��ازه� ��ا من
خالل ال�صندوق الإماراتي الكاريبي
للطاقة املتجددة ومن خالل الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة "�آيرينا"
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع � �ص �ن��دوق �أبوظبي
للتنمية ،ع�ل�اوة على ال �ن��دوة التي

متخ�ص�صة باللغة الإجن�ل�ي��زي��ة ملدة
��س�ت��ة �أ� �س��اب �ي��ع ب��ال���ش��راك��ة م��ع كليات
التقنية العليا ./HCT/
و� �ش �م��ل ال�ب�رن��ام��ج �أي �� �ض��ا التدريب
الأ�سا�سي يف مكافحة احلرائق مع /
 / IFTC-Sercoيف �ساحة مطار
�آل مكتوم ال��دويل  /DWC/بعد
تخطيهم تدريبات اللغة بنجاح.
وتتمتع مطارات دبي بواحدة من �أكرب
�إدارات خدمات الإط�ف��اء يف املطارات
ع��امل�ي�اً وامل �ت��واج��دة يف ك��ل م��ن مطار
دب ��ي ال � ��دويل  DXBوم �ط ��ار دبي
ورلد �سنرتال  /DWC/حيث يتم
تزويد فريق عمل �إدارة الإطفاء بكافة
امل �ع��دات ال�ل�ازم��ة مل�ك��اف�ح��ة احلرائق
مب��ا ي�شمل �أ� �س �ط��ول ي���ض��م مركبات
من طراز "روزنبور" املجهزة ب�أحدث

تقنيات مكافحة احلرائق يف الطائرات
و�أف�ضل �ضوابط ال�سالمة ومركبات
اخل ��دم ��ة ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل وح � ��دات
متنقلة متخ�ص�صة يف ال�سيطرة على
احل��وادث و�صهريج املياه ف�ضال عن
مركبة م��زودة ب�سالمل الإنقاذ يف كل
مطار .وق��ال ماجد اجلوكر الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ع�م�ل�ي��ات يف م�ؤ�س�سة
مطارات دبي �إن هذه املبادرة ت�أتي يف
�إط��ار دعم جهود التوطني يف الدولة
وجهودنا امل�ستمرة نحو تعزيز قدرات
الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتهم
ل �ق �ي��ادة امل���س�ت�ق�ب��ل ح�ي��ث ي���ش�ك��ل هذا
الربنامج خطوة هامة نحو تطوير
ق��درات اخلريجني املواطنني وتعزيز
تناف�سيتهم م��ن خ�لال العمل �ضمن
واحد من �أهم مطارات العامل.

�سفري الإمارات لدى الأرجنتني
يلتقي بحاكم حمافظة «�سانتا يف»
•• رو�ساريو-وام:

مت تنظيمها م��ع ال��راب �ط��ة للدول
الأع�ضاء و�شركة موانئ دبي العاملية
وال�ت��ي مت م��ن خاللها �شرح �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات وال��درو���س امل�ستفادة يف
قطاع النقل واخلدمات البحرية.
م��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��اد م �ع��ايل �سابوجن
بجهود دولة الإمارات على امل�ستوى
ال� �ع ��امل ��ي والإق� �ل� �ي� �م ��ي يف منطقة
الكاريبي ،وتركيزها على ال�شراكات
ال �ت��ي ت �خ��دم �أول ��وي ��ات املجتمعات،
وخ�صو�صا يف جم��االت اال�ستدامة
وال � �ط� ��اق� ��ة امل � �ت � �ج� ��ددة وم �� �ش ��اري ��ع
التنمية.
ووج � � ��ه م �ع��ال �ي��ه ال � ��دع � ��وة ل ��دول ��ة

الإم � � � ��ارات ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف م�ؤمتر
ال �ت �ع��اون ال ��ذي �ستقيمه الرابطة
يف ن��وف �م�ب�ر م ��ن ه� ��ذا ال � �ع ��ام .كما
ت �ق ��دم ب��ال �� �ش �ك��ر ل ��دول ��ة الإم � � ��ارات
ال�ست�ضافته يف �إك�سبو  2020دبي،
وعرب عن �سعادته بامل�ستوى العايل
م��ن التنظيم ،والإجن ��ازات الكبرية
ال�ت��ي حتققت وال �ت��ي �أف� ��ادت جميع
امل�شاركني.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء م� ��دراء الإدارات يف
راب �ط��ة ال ��دول ال�ك��اري�ب�ي��ة و�سفراء
ال � � ��دول الأع� ��� �ض ��اء وامل ��راق� �ب�ي�ن يف
ال ��راب� �ط ��ة وع � ��دد م ��ن امل�س�ؤولني
واملخت�صني.

التقى �سعادة �سعيد عبداهلل �سيف جوله القمزي �سفري الدولة لدى جمهورية
الأرجنتني � ،سعادة عمر بريوتي حاكم حمافظة �سانتا يف الأرجنتينية يف الق�صر
احلكومي مبدينة رو�ساريو التابعة للمحافظة .وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
العالقات املتميزة واملتطورة بني البلدين ال�صديقني ،وبحث �سبل تعزيز التعاون
وال�صداقة ،مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

فقدان �شهادة �أ�سهم

ت فقدان �شهادات �أ�سهم

ف�ق��د ال���س�ي��د/ع�ب��داهلل ح���س��ن احمد
ع �ب��داهلل � �ش �ه��ادة ا��س�ه��م � �ص��ادرة من
(ا� �س �م��اك) ��س��اب�ق��ا ال���ش��رك��ة العاملية
ال �ق��اب �� �ض��ة ح ��ال � �ي � �اً ع � ��دد اال�سهم
( � � 1200س �ه ��م) رق� ��م ال�شهادة
( )1712164ي��رج��ى م��ن يعرث
ع�ل�ي�ه��ا ت���س�ل�ي�م�ه��ا ال �� �ش��رك��ة العاملية
القاب�ضة او االت�صال علي رقم الهاتف
( 0508999968ابو فار�س)

فقد ال�سيد/حممد عبدالعزيز
علي عبداهلل العوي�س � -شهادة
�أ�سهم �صادرة عن موارد للتمويل
�شركة م�ساهمة خا�صة بعدد
� 2.250.000سهم.
على من يجدها االت�صال على
هاتف رقم0559194421:

دار الرب وجمعية املخرتعني الإماراتية توقعان اتفاقية تعزيز االبتكار يف العمل اخلريي
•• دبي-وام:

وقعت جمعية دار الرب وجمعية املخرتعني الإماراتية
اتفاقية ت�ه��دف �إىل تعزيز االب�ت�ك��ار والأب �ع��اد العلمية
والإبداعية للعمل اخلريي الإماراتي حول العامل.
وقع االتفاقية الدكتور حممد �سهيل املهريي الرئي�س
التنفيذي والع�ضو املنتدب يف دار الرب و�أحمد عبد اهلل
حممد جمان رئي�س جمل�س الإدارة يف اجلمعية.
وتق�ضي االت�ف��اق�ي��ة ب��رع��اي��ة ب ��راءات االخ�ت�راع املفيدة
للعمل اخلريي واال�ستفادة من املخرتعني يف الإمارات
مثل �أحمد جم��ان يف التفكري خ��ارج ال�صندوق يف �إطار
م�شاريع اجلمعية و�إط�ل�اق رح�لات خارجية م�شرتكة
للوقوف على التحديات يف �أر���ض الواقع ورعاية �أيتام
اجلمعية وت��دري�ب�ه��م و��ص�ق��ل م�ه��ارات�ه��م وتنمية ح�س
الإب��داع ومواهبهم يف حقل االبتكار وب��راءات االخرتاع
ودع� ��م ج�م�ع�ي��ة دار ال�ب�ر يف جم ��ال "الوقف المُ بتكر"
واخل��روج ب�أفكار جديدة وفعالة تخدم فئات مجُ تمعية
�أكرب بتكلفة �أقل.
ون �� �ص��ت االت �ف��اق �ي��ة ع �ل��ى ال �ت �ع��اون يف �إق ��ام ��ة من�صات

وفعاليات تهدف �إىل ا�ستقطاب الدعم ل�صالح جمعية
دار ال�ب�ر وم�شاريعها اخل�بري��ة والإن���س��ان�ي��ة والتبادل
امل�ع��ريف والبحثي ب�ين اجلانبني وتبني ب��رام��ج مبتكرة
لت�أهيل ال�شباب على �إجناز اخرتاعاتهم وابتكاراتهم مبا

حماكم دبي

اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  404/2020/207تنفيذ جتاري

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ملحمة وم�شاوي ركن االعتماد  -فرع 6
رخ�صة رقم  CN 1125121-7 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ماجد خليل احمد الباي�ض من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ماجد خليل احمد الباي�ض من � % 100إىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ر�شاد خليل احمد الباي�ض %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعدى خليل احمد الباي�ض %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة في�صل خليل احمد الباي�ض %25
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد خمي�س �سعيد املوي�سى ال�شام�سى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل فرع
تعديل �إ�سم جتاري من /ملحمة وم�شاوي ركن االعتماد  -فرع 6
ROUKN AL ATEMAD GRILLS & BUTCHERY - BRANCH 6

�إىل /ملحمة وم�شاوي ركن االعتماد ذ.م.م  -فرع

ROUKN AL EATEMAD GRILLS & BUTCHERY L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعـــــــــــــــــــــالن

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13540بتاريخ 2022/5/12

و�أك��د الدكتور حممد املهريي �أن جمعية دار الرب التي
ت�أ�س�ست ع��ام  1979متلك ر�ؤي��ة ا�ستباقية تتمثل يف
ابتكار �أع�م��ال نفعية تر�سيخا لال�ستدامة والتناف�سية
العاملية يف �سبيل تقدمي خدمات �إن�سانية خريية لل�شرائح
املُحتاجة داخل الدولة .وال�شرائح الفقرية يف العديد من
املُجتمعات يف دول العامل وتعزيز التنمية واال�ستدامة يف
الإمارات ويف املناطق الأقل حظا من التنمية والرخاء يف
العديد من مناطق العامل.
و�أو� �ض��ح �أن اجلمعية تتطلع م��ن وراء االت�ف��اق�ي��ة �إىل
اال�ستفادة من �أفكار ور�ؤى املُخرتعني يف الدولة لتقليل
تكاليف م�شاريعها اخلريية ومبادراتها الإن�سانية مع
تنفيذها بجودة عالية وت�سخري االخرتاعات اجلديدة يف
حل املُ�شكالت والتحديات التي ُتواجه اجلمعية يف عملها
اخلريي والإن�ساين املحلي والإقليمي والعاملي.
من جانبه �أ�شار �أحمد جمان �إىل �أن اجلمعية جهة ذات
يخدم املجتمع والدولة يف خمتلف القطاعات وت�سهيل نفع ع��ام معنية بالعمل التطوعي يف جم��ال االخرتاع
ت�سجيل براءات االخرتاع مع وزارة االقت�صاد والتعاون وتوفري كافة ال�سبل التي تدعم املخرتعني واملبتكرين
يف تطوير ال�سيا�سات والإجراءات الداعمة حلفظ حقوق من مُواطني الدولة واملُقيمني على �أر�ضها نحو �إبراز
امللكية الفكرية.
خمرتعاتهم ودعم ابتكاراتهم يف جميع احلقول.
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70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3384/2019امر �أداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 303818.14درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :شركة نا�شيونال ل�سحب االملنيوم (�ش ذ م م)
عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -جبل علي  -بردبي  -جبل علي � -شارع زايد بن حمدان ال نهيان  -مبنى
م�صنع ملك جممع دبي لال�ستثمار
املطلوب �إعالنه  :حممد �سامر بركات  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -جبل علي  -بردبي  -جبل علي -
�شارع جممع دبي لال�ستثمار  -مبنى م�صنع ملك الومكو  -مكاين 0506955705 - 1580863005
 alumco@alumco.ae - 048852908املنفذ �ضده � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان
اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي
ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه اي��داع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام
الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن
املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :مكتب  -املنطقة :
الثنية اخلام�سة  -رقم االر���ض  - 845امل�ساحة  117.75 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى :
مزايا بزن�س افينيوا بي بي  - 2رقم الوحدة  - 2308 :مببلغ ( )481.188.39درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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جمموعة من�صور �أهلي
اميانـا منـا بـمبـد�أ ال�شفافية وحر�صـا منـا عـلى امل�صـداقية وتو�ضيح احلقـائق
جلميع عمالئنا الكرام ت�ؤكد
 -1جمموعة من�صور �أهلي �ش.ذ.م.م.
 -2م�صنع من�صور �أهلي لربادات املياه �ش.ذ.م.م.
ملالكهما ال�سيد  /من�صور م�صطفى ح�سن �أهلي
ننـوه ونحيطكم علمـا بـان املجموعـة لـيـ�س لـهـا ايـة فـروع اخرى داخـل دولـة
االمـارات العربيـة املتحـدة ونخـلى م�سـ�ؤليتنا عـن اي منتجـات تقـدمها �شركات
�أخرى تدعي انها فروع لنا.
ونـذكـر بـان ا�سـم و�شــعار جمموعـة من�صـور �أهـلى عالمـة جتاريـة م�سـجلة
وا�ستخدامهما او ا�ستغاللهما بـاي �شـكل مـن اال�شـكال يعـد خمالفـا للنظـام
وتعدي على العالمة واال�سم التجاري.
قنوات االت�صال احل�صرية لنا :
هاتف 600500300 ,97143333369 /
متحرك 971555502050 /
بريد الكرتوين mansoorahligroup@gmail.com /
مقرنا  /منطقة الطي ال�صناعية ,دبي ,الإمارات العربيه املتحدة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اللم�سة املعمارية االيطالية
رخ�صة رقم  CN 1180467 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سعيد عبداحلميد عبداهلل حممد اخلزرجى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اللم�سة املعمارية الإيطالية
ITALIAN ARCHITECTURE TOUCH

�إىل /اللم�سة املعمارية االيطالية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ITALIAN ARCHITECTURE TOUCH SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بي بي ات�ش لالعمال الكهربائية وال�صيانة
العامة رخ�صة رقم  CN 3967482 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممود احل�سن عبدالرزاق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد زاهر حممد مطر الطائى من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد زاهر حممد مطر الطائى من � % 100إىل %0
تعديل �إ�سم جتاري من /بي بي ات�ش لالعمال الكهربائية وال�صيانة العامة
B B H SQUARE ELECTRICAL & GENERAL MAINTENANCE

�إىل /حممود احل�سن للطباعة
MAHMUDUL HASAN TYPING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات 8219001
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية4329904 .
تعديل ن�شاط  /حذف �صيانة املباين 4329901
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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اال�ستقطاب الدويل يهدد بعودة احلروب يف �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت

10

تتزايد املخاطر �أمام عودة احلروب ب�شكل وا�سع �إىل الأرا�ضي ال�سورية بظل
عوامل خمتلفة ،تبد�أ مبلف احلرب االوكرانية وتوجيه رو�سيا اهتمامها
لتلك املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل زي��ادة �إي��ران لتحركات قواتها وامليلي�شيات
التابعة لها على الأر���ض حماولة �أخ��ذ دور مو�سكو ،بالإ�ضافة �إىل الدور
ال�ترك��ي امل�ت��زاي��د مب��واج�ه��ة ال �ق��وات ال�ك��ردي��ة وك��ذل��ك ب��دع��م جمموعات
معار�ضة تقود ا�شتباكات وا�سعة بال�شمال �ضد قوات النظام.
�أحد الت�أثريات على حترك القوات الرو�سية ومتوقعها يف املناطق ال�سورية،
ق��رار تركيا �إغ�لاق جمالها اجل��وي �أم��ام الطائرات الرو�س ّية العابرة �إىل
��س��وري��ا ،حيث ينت�شر �أك�ث�ر م��ن � 60أل��ف ج�ن��دي رو� �س��ي ،ي�ق��وم��ون مبنع
اال�شتباكات وحماية مناطق بكاملها من امليلي�شيات واحل��روب .منع جوي

ي�أتي من �ضمن التزام �أنقرة بقرار وا�شنطن ال�ضغط على مو�سكو ب�ش�أن
حربها يف �أوكرانيا.
هذا فيما ت�شهد مناطق اجلنوب ال�سوري ازدياداً بعمليات االغتيال والفلتان
الأمني من درع��ا و�سهلها �إىل ال�سويداء ،وهي مناطق و�ضعت فيها القوة
الرو�سية �أ�س�س لوقف احلرب منذ �سنوات ،حيث �سمحت ب�إبقاء �أبناء املنطقة
من دون تهجريهم ،على الرغم من رف�ض طهران وميلي�شياتها.
ويلفت م�صدر �أمني �إىل �أن �أكرب امل�ستفيدين من االنفالت هو ميلي�شيات
حزب اهلل اللبناين ،التي �أ�س�ست يف اجلنوب ال�سوري مواقع بع�ضها علني
وغريها �سري ،تدير منها عمليات تهريب ال�سالح �إىل �إ�سرائيل ،وتهريب
املخدرات نحو الدول العربية ،بالإ�ضافة �إىل تفجري الأو�ضاع مع ال�سوريني
من وقت لآخر .وفيما يتغيب العامل االقت�صادي الرو�سي �أي�ضاً عن الداخل
ال�سوري ب�سبب توجيه مو�سكو كل جهودها للحرب على حدودها ،ت�ستعجل

طهران و�ضع يدها على مراكز مهمة تدر عليها �أرباحاً وحتولها �إىل العب
�أ�سا�سي ب��الأ��س��واق وال�سيا�سة �أي�ضاً ،حيث ت�صدر النفط وال��وق��ود واملواد
الغذائية عرب العراق ولبنان ،وتتحكم ب�أ�سعارها يف الأ�سواق ،حماولة ت�أكيد
دورها ك�صاحبة قرار مقابل االنهماك الرو�سي باحلرب يف �أوكرانيا.
قبل �أ�شهر كانت مو�سكو تزود �سوريا مبادة البنزين ،وهي كانت متنع طهران
من التحرك يف مناطق اجلنوب ،وتن�سق مع الإ�سرائيليني لتفادي توجيه
�ضربات ول��و باخلط�أ للجي�ش ال���س��وري ،ومتنع تركيا م��ن التمدد �شما ًال
وحماوالتها حلل الو�ضع يف �شمال �سوريا مبا يخدم م�صلحتها ،وت�ضغط
على حزب اهلل ملنع عنا�صره من التمدد قرب منطقة اجلوالن ،حيث �سعت
مو�سكو لتهدئة الأو� �ض��اع يف �سبيل �إب�ق��اء ال�سوريني ب�أر�ضهم بعيداً عن
ال�صراع .مرحلة انق�ضت ،لتبد�أ مرحلة جديدة يتقاطع فيها امل�ستفيدين
من غياب رو�سيا ،لإ�شعال احلروب وحماولة التمدد جمدداً.

ا�ضراب جوع الد�ساترة م�ستمر

وك�شفت مو�سي ان ممثلة مكتب
ت��ون ����س ل �ل �م �ف��و� �ض �ي��ة ال�سامية
حل �ق��وق االن �� �س��ان ملنظمة االمم
امل �ت �ح��دة ادت �أم� �� ��س زي� � ��ارة اىل
م� �ق ��ر االع � �ت � �� � �ص� ��ام ب� �ع ��د تلقي
امل �ف��و� �ض �ي��ة ال �� �ش �ك��اي��ة ال �ت��ي كان
احل ��زب ق��د رف�ع�ه��ا م ��ؤك ��دة انها
ا�ستمعت للم�ضربني عن الطعام
وعاينت الظروف التي و�صفتها
بالالن�سانية وعملية التعذيب
•• مو�سكو-وكاالت

ا�ستغرب مرا�سل الق�سم ال�سيا�سي يف �صحيفة “كوم�سومول�سكايا برافدا”
الرو�سية �ألك�سندر كوت�س الأ�سئلة واالدع��اءات عن �ضعف اجلي�ش الرو�سي
وبطء تقدمه يف �شرق �أوكرانيا ،والت�سا�ؤل عن عجز ثاين �أق��وى جي�ش يف
العامل على التعامل مع �آلة ع�سكرية �أوكرانية من الدرجة الثانية ،وي�شري
�إىل �أن رو�سيا تواجه حلف �شمال الأطل�سي ،ال اجلي�ش الأوكراين وحده.
يف البداية ،مل يعد اجلي�ش الأوك��راين ،كما كان يف  .2014على امتداد
الأعوام الثمانية ،ك�سبت القوات الأوكرانية خربة قتالية يف منطقة دونبا�س،
حيث انخرطت كل وحداتها تقريباً يف احلرب هناك مرات عدة.
يف �أوك��ران�ي��ا ،وحت��ت �ستار مراكز التدريبُ ،ن�شرت �أك�ثر من اثنتي ع�شرة
من�ش�أة للحلف الأطل�سي ،يعمل فيها مدربون بريطانيون ،و�أمريكيون،
وبولنديون ،و�آخ ��رون على ت��دري��ب الأوك��ران�ي�ين ،م��ع تركيز على احلرب

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية �شبه الر�سمية للأنباء �أن وزارة املخابرات
�أعلنت �أم�س الأرب�ع��اء القب�ض على مواطنني �أوروب�ي�ين “ل�ضلوعهما يف
تنظيم �أعمال �شغب».
ون�ق�ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن ال � ��وزارة ق��ول�ه��ا �إن الإث �ن�ي�ن اع�ت�ق�لا ل�ضلوعهما يف
“�إثارة ال�ف��و��ض��ى واال� �ض �ط��راب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ه��دف زع��زع��ة ا�ستقرار
البالد” باال�شرتاك مع �أجهزة خمابرات �أجنبية ،دون �أن تقدم املزيد من
التفا�صيل.
وواج�ه��ت امل�ؤ�س�سة الدينية الإي��ران�ي��ة ،التي تدير اقت�صادا �أ�صابه ال�شلل
ب�سبب العقوبات الأمريكية ،احتجاجات �شبه م�ستمرة من قبل العمال
واملوظفني احلكوميني يف الأ�شهر القليلة املا�ضية ب�سبب ارتفاع معدالت
البطالة والت�ضخم الذي جتاوز  40باملئة و�سوء الإدارة.

جراء اعتداءات تطال حزبها:

�أعلنت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر عبري مو�سي �أم�س الأربعاء �أن عدد امل�ضربني عن الطعام بلغ � 10أ�شخا�ص م�شرية اىل �أن
العدد قابل لالرتفاع .و�أ�ضافت مو�سي خالل ندوة �صحفية عقدتها �أم�س الأربعاء مبقر اعت�صام حزبها امام مقر فرع تون�س
الحتاد العلماء امل�سلمني بالعا�صمة �أن احلالة ال�صحية لكل امل�ضربني متدهورة وخطرية مبينة �أن احلزب متجه لتقدمي ق�ضية
�أمام املحكمة الدولية اجلنائية بخ�صو�ص كل �أعمال العنف التي تعر�ض اليها احلزب بقياداته وان�صاره ح�سب قولها.
ال �ت��ي ق��ال��ت ان اع �� �ض��اء حزبها
يتعر�ضون لها.
واعتربت مو�سي �أن �أبناء احلزب
ل �ي �� �س��وا يف و�� �ض ��ع �آم � ��ن قائلة:
‘’نتعر�ض لهر�سلة ممن و�صفتهم
بـ ‘’ميلي�شيات قي�س �سعيد’’...
�أن ��ا �شخ�صيا م �ه��ددة بالت�صفية
اجل�سدية ...وما يح�صل لنا هو
ب� � ��إرادة م�ت�ع�م��دة م��ن ال�سلطة’’
وفق قولها.

•• دبي-رويرتز

عبري مو�سي يف ندوة �صحفية

•• الفجر -تون�س

وقالت رئي�سة الد�ستوري احلر �أن
حزبها يتعر�ض اىل عملية تعذيب
ممنهجة وان “ال�سلطة تخريهم
ب�ين ال�ت�ن��ازل ع��ن ق�ضية الوطن
والدفاع عن الدولة املدنية وبني
حقهم يف احلياة” م�شرية اىل �أن
حزبها �سبق وان قدم  20ق�ضية
يف جم� ��ال ال �ع �ن��ف ل �ك��ن مل يتم
النظر يف اي ق�ضية منها.
ُي �� �ش��ار اىل �أنّ �أع �� �ض ��اء احل ��زب

�إيران تعتقل �أوروبيني «ل�ضلوعهما يف �أعمال �شغب»

ال��د��س�ت��وري احل��ر يف اع�ت���ص��ام ”
الغ�ضب  2منذ � 5أ�شهر تقريبا
ب�شارع خري الدين با�شا للمطالبة
بغلق مق ّر احتاد العلماء امل�سلمني
فرع تون�س
واع�ت�برت مو�سي �أن م��ا يقوم به
�سعيد عملية اختطاف وا�ستيالء
على الدولة و�أن تعيينات الهيئة
العليا امل�ستقلة لالنتخابات ي�ؤكد
عدم وجود نية للإ�صالح.

عبري مو�سي تلج�أ اىل حمكمة اجلنايات الدولية!...
ع�ضوات الديوان ال�سيا�سي للد�ستوري احل ّر يف �إ�ضراب جوع

و� �ش��ددت مو�سي على �أن احلزب
ي ��رف� �� ��ض امل � �� � �س� ��ار االن� �ت� �خ ��اب ��ي
م �ع �ت�برة �أن اال� �س �ت �ف �ت��اء عملية
ت��زوي��ر لإرادة ال���ش�ع��ب معتربة
�أن ه�ي�ئ��ة االن �ت �خ��اب��ات ال تتميز
باال�ستقاللية واحلياد.
واعتربت عبري مو�سي �أن العملية
االنتخاببة دون متثيل للمر�أة هي
�إق�صاء م�شرية اىل �أن الد�ستوري
احلر لن يقبل بذلك وفق قولها.

و�أكدت رئي�سة احلزب الد�ستوري
احلر �أن �إق�صاء املر�أة من تركيبة
هيئة االنتخابات يعترب �إق�صاء
ل �ك��ل ام� � ��ر�أة ت��ون���س�ي��ة ت��رغ��ب يف
امل�شاركة يف االنتخابات �أو امل�شاركة
يف الإ�شراف عليها.
و�أع� �ل� �ن ��ت ع �ب�ي�ر م��و� �س��ي دخ ��ول
ع� ��� �ض ��وات ال� ��دي� ��وان ال�سيا�سي
وال �ق �ي��ادة ال�ســـــيا�سية للحزب
يف �إ��ض�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��راب ج ��وع ت �ن��دي��دا مبا

كوم�سومول�سكايا برافدا :الأطل�سيون م�ستعدون ملحاربة رو�سيا حتى �آخر �أوكراين

�ضدرو�سيا .وهناك ن�شر ه�ؤالء املدربون بنية حتتية �أطل�سية وب�شكل �أ�سا�سي
بنية حتتية ا�ستخبارية.
بالتوازي مع ذل��ك ،تابع كوت�س�ُ ،ضخت �أ�سلحة حديثة يف �أوكرانيا ،مثل
ال�صواريخ ال�شهرية من طراز جافلني امل�ضادة للدبابات ،والطائرات دون
ط�ي��ار م��ن ط��راز ب�يرق��دار ،و�أن�ظ�م��ة االت �� �ص��االت ،واحل ��روب الإلكرتونية
وغريها.
ومع اندالع القتال ،تدفق املقاتلون من جميع �أنحاء العامل �إىل �أوكرانيا،
وبينهم جنود �سابقون من دول حلف ناتو .وال ت�ساور الكاتب �أوه��ام عن
وج��ود مراكز �صناعة القرار على اجلانب الأوك��راين يف لندن ووا�شنطن،
ال يف كييف.

االعتقاد �أن رو�سيا تقاتل �أوكرانيا �ساذج وف��ق كوت�س .يدفع حلف �شمال
الأطل�سي بنيته التحتية الكاملة �إىل �أوك��ران�ي��ا ملواجهة رو�سيا .و�سلمت
�أ�سلحة خمتلفة مبا فيها الثقيلة منها �إىل مناطق القتال.
وقرب مدينة �إيزيوم ،لوحظ ا�ستخدام ال�صواريخ الربيطانية ،ومدفعية
هاوتزر �أم  777الأمريكية القادرة على �إ�صابة �أه��داف بعيدة امل��دى ،مع
قذائف �إك�سكاليرب املوجهة بدقة ،كما لوحظ ا�ستخدام طائرات دون طيار
من طراز �سويت�شباليد الأمريكية ال�صنع.
ويف خدمة القوات الأوكرانية امل�سلحة كوكبة الأقمار اال�صطناعية للحلف
الأطل�سي والبيانات اال�ستخبارية التي ينقلها الأمريكيون� ،إىل كييف.
ذك��ر الكاتب �أن��ه لي�س واث�ق�اً �إذا ك��ان ناطقون بالإجنليزية �أو على الأقل

اع �ت�ب�رت ��ه اق �� �ص ��اء ل� �ل� �م ��ر�أة من
املحطــــــات االنتخابية القادمة
بعد خلو تركيبة الهيئة العليا
امل �� �س �ت �ق �ل��ة ل�لان �ت �خ��اب �ـ �ـ �ـ �ـ��ات من
متثيلية املر�أة.
ك�م��ا ك�شفت ع�ب�ير م��و��س��ي �أي�ضا
خ�ل��ال ه� ��ذا ال �ل �ق��اء �أنّ حزبها
ب� ��� �ص ��دد ت � �ق� ��دمي ق �� �ض �ي��ة �أم� � ��ام
املحكمة الإداري � ��ة لإل �غ��اء الأمر
ال��رئ��ا� �س��ي ال ��ذي ت���ض� ّم��ن تعيني

بالرو�سية جال�سني يف من�صات �أنظمة احلرب الإلكرتونية عالية التقنية
و�أنظمة البطاريات امل���ض��ادة .ففي نهاية امل�ط��اف ،متلك �أوك��ران�ي��ا موارد
ب�شرية ال تن�ضب ،حيث �أعلنت بالفعل املوجة الرابعة من التعبئة.
تواجه رو�سيا عدواً جيد الإعداد وجمهزاً جتهيزاً جيداً مع دعم من كامل
القوة الهجينة للحلف الأطل�سي ،ت�شمل النطاق الع�سكري واالقت�صادي
والدعائي.
و�أ�ضاف كوت�س �أنه لو مل توجه رو�سيا �أول �ضربة ،لتوجهت القوات التي
يواجهه اجلي�ش الرو�سي حالياً �إىل دونيت�سك والقرم ،ولكان القتال الآن
على الأرا�ضي الرو�سية.
�إن مديري هذه احلرب الفا�شلة منزعجون الآن من �إحباط مو�سكو لتلك
اخلطط ،ووفق الكاتب ،ف�إن الأطل�سيني م�ستعدون للقتال �ضد رو�سيا حتى
�آخ��ر �أوك ��راين ،م�شرياً �إىل �أن ه��ذه العبارة لي�ست ��ص��ورة بالغية ب��ل هي
الواقع.

ا�ستخدم العر�ض الع�سكري لعر�ض قوة جي�شه والك�شف عن �أ�سلحة جديدة

خالف التوقعات ..خطاب بوتن يهاجم الغرب ويربر حرب �أوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت

ر� �س��ائ��ل ع� ��دة ل �ل��داخ��ل واخل� � ��ارج،
ت�ضمنها خطاب الرئي�س الرو�سي
ف�لادمي�ير ب��وت��ن ،خ�ل�ال العر�ض
الع�سكري الكبري الذي �أقيم �أم�س
الأول االثنني يف ال�ساحة احلمراء
مبو�سكو مبنا�سبة ال��ذك��رى الـ77
لالنت�صار على النازية يف احلرب
العاملية الثانية.
فالرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن
ال ��ذي ك ��ان خ�ط��اب��ه مب�ث��اب��ة تعبئة
�شعبية للعملية الع�سكرية الرو�سية
الدائرة يف �أوكرانيا وحتذير للدول
الغربية ،ق��ال �إن اجلي�ش الرو�سي
ي �ق��ات��ل ح��ال �ي��ا يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا من
�أجل” �شعب دون �ب��ا���س وم��ن �أجل
�أم��ن وطنه” ،و�أن ب�لاده ا�ضطرت
ل �ت �ح��رك ا��س�ت�ب��اق��ي ل���ص��د ع ��دوان
غربي حمتوم عليها.
ح�شد للداخل
وخالل ال�سنوات املا�ضية ،ا�ستخدم
ب��وت��ن العر�ض الع�سكري ،لعر�ض
ق ��وة جي�شه وال�ك���ش��ف �أح �ي��ان��ا عن
�أ��س�ل�ح��ة ج��دي��دة ف��ائ�ق��ة القدرات،
�إال �أن موكب هذا العام جاء و�سط
�أزم��ة كبرية ب�ين رو�سيا و�أوكرانيا
املدعومة من الغرب.
كما جاء اخلطاب اجلديد للرئي�س
الرو�سي مناق�ضا للتوقعات الغربية
ال�ت��ي و�ضعت  3خ �ي��ارات �سيعلنها
بخطابه الذي ترقبه العامل �أجمع،
وفق مراقبني.

وت� ��راوح� ��ت ت �ل��ك ال�سيناريوهات
ال � �ث�ل��اث ب�ي��ن ال �ت �ع �ب �ئ��ة العامة
وال�ع���س�ك��ري��ة ل�ت�ع��وي����ض اخل�سائر
ال��رو� �س �ي��ة يف �أوك ��ران� �ي ��ا ب�صفوف
القوات� ،أو �إع�لان احلرب ال�شاملة
على �أوكرانيا ،و�أي�ضا �إعالن الن�صر
يف احل��رب ال��دائ��رة ،طبقا لتكهنات
تقارير غربية.
لكن بوتن خالف ذلك وحتدث عن
حماوالت الغرب تق�سيم رو�سيا ،كما
�سعى م��ن �أج ��ل تعبئة جماهريية
و�شعبية بالداخل واملناطق املوالية
لرو�سيا ،ح��ول احل��رب يف �أوكرانيا
و�إر� �س��ال ر��س��ائ��ل لالنف�صاليني يف
دون �ب��ا���س ،و�أه�م�ي��ة حت��ري��ره��م مما
و�صفه بـ” ال�ن��ازي��ة الأوكرانية”،
وفق اخلرباء.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد� ،أك� ��د ب��وت��ن �أن
“مقاتلي دونبا�س وجنود اجلي�ش
ال ��رو�� �س ��ي ي �ق ��ات �ل ��ون يف �أر� �ض �ه ��م
ح �ي��ث ح� � ��ارب �أ�� �س�ل�اف� �ه ��م مع�شر
الأعداء” ،وق��ال خماطبا �إياهم:
“�أنتم ت�ق��ات�ل��ون م��ن �أج ��ل الوطن
وامل�ستقبل ،كي يكون العامل خاليا
من اجلالدين والنازيني».
ويف م �غ��ازل��ة ل �ع��ائ�ل�ات ال�ضحايا
ال��رو���س خ�ل�ال ال�ق�ت��ال ب�أوكرانيا،
� �ش��دد ال��رئ �ي ����س ال��رو� �س��ي ع �ل��ى �أن
“م�صرع كل جندي م�أ�ساة بالن�سبة
لنا جميعا ،متعهدا ببذل كل اجلهد
مل�ساعدة �أ�سر و�أط�ف��ال الع�سكريني
الذين �سقطوا يف �أوكرانيا” ،كما
�أعلن دقيقة �صمت تكرميا لأرواح
ال �ق �ت �ل��ي ال� ��رو�� ��س خ �ل��ال احل ��رب

ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة .ك�م��ا وق ��ع بوتن
على مر�سوم ب�ش�أن فر�ض تدابري
�إ�ضافية لدعم عائالت الع�سكريني
وموظفي بع�ض الوكاالت احلكومية
ال � �ف � �ي ��درال � �ي ��ة .وك � �ل� ��ف امل ��ر�� �س ��وم
احل �ك��وم��ة ال��رو� �س �ي��ة ب � ��أن ت�ضمن
لأبناء الع�سكريني وموظفي هيئات
ال���س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة الفيدرالية
وال�ه�ي�ئ��ات احل�ك��وم�ي��ة الفيدرالية
الذين �شاركوا يف فعاليات العملية
ال�ع���س�ك��ري��ة اخل��ا� �ص��ة يف منطقتي
دونيت�سك ولوغان�سك و�أوكرانيا،
مب��ا يف ذل ��ك �أول �ئ��ك ال��ذي��ن قتلوا

�أث�ن��اء توفري منح درا�سية للقبول
يف ب��رام��ج التعليم ال �ع��ايل بن�سبة
 10%م� ��ن احل� �ج ��م الإج � �م� ��ايل
ل�ل�م�ن��ح امل �ق��دم��ة م ��ن خم�ص�صات
امليزانية االحتادية.
ك �م��ا ه �ن ��أ ب��وت��ن ك ��ل الع�سكريني
وامل � �ح� ��ارب�ي��ن ال � �ق ��دام ��ى بـ”عيد
الن�صر” ،قائال“ :نحن فخورون
بجيل الن�صر الأبي البا�سل وواجبنا
ه��و احل �ف��اظ ع �ل��ى ذك� ��رى �أولئك
الذين �سحقوا النازية».
ويف حم��اول��ة لرفع ال��روح املعنوية
�أنهي حديثه ب�صيحة قوية للجنود

املحت�شدين “من �أج��ل رو�سيا ،من
�أجل الن�صر».
وق��ال املخت�ص يف ال���ش��أن الرو�سي
نبيل ر�شوان� ،إن خطاب بوتن جاء
خمالفا لكافة ال�سيناريوهات التي
حتدثت عن �إعالن احلرب ال�شاملة
وا�ستدعاء املجندين والدفع مبزيد
من القوات لل�سيطرة الكاملة على
�إقليم دونبا�س».
و�أ� � � �ض� � ��اف مل ��وق ��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن ع�ي��د الن�صر يحظى
مبكانة خا�صة لدى الرو�س ،حيث
يجمع عليها ك��ل م�ك��ون��ات ال�شعب

ال� ��رو� � �س� ��ي ،ب �ق��وم �ي��ات��ه امل �ت �ع ��ددة
وتوجهاته املختلفة” ،الفتاً �إىل �أن
بوتن “حاول عمل ح�شد جماهريي
ب��ال��داخ��ل ال��رو� �س��ي ورف� ��ع ال ��روح
ال�ق�ت��ال�ي��ة ل�ل�ج�ن��ود ع�ل��ى اجلبهات
ب��احل��دي��ث ع��ن ال�ق�ت��ال يف بالدهم
والدفاع عن �أمنها ،كما غازل �أ�سر
�ضحايا احلرب الأوكرانية.
و�أردف �أن “اخلطاب ف �ت��ح باب
ال�سالم يف �أوك��ران�ي��ا ،وق��دم تربير
لل�شعب الرو�سي والعامل اخلارجي
ح� � ��ول ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ع �� �س �ك ��ري ��ة يف
�أوكرانيا ،حني �أكد �أن حلف الناتو

�أع���ض��اء الهيئة العليا امل�ستقلة
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي و��ص�ف�ت�ه��ا بـ
“الالم�ستقلة” ،م ��ع ار�� �س ��ال
طلب ا�ستعجايل لإيقاف التنفيذ
وت�أجيله لرئي�س الأول للمحكمة
الإدارية.
ومن املنتظر ان تقوم عبري مو�سي
ب��ال�ت�ظ�ل��م �أم� ��ام جل�ن��ة البندقية
حول تزوير االنتخابات وتنظيـم
ا�ستفتاء غري قانوين.

خطط ل�شن حرب على �شبه جزيرة
ال� �ق ��رم ودون� �ب ��ا� ��س و�أن مو�سكو
ا� �ض �ط��رت �إىل � �ض��رب��ات ا�ستباقية
ل�صد هذا العدوان».
ر�سائل للغرب
ك�م��ا ح�م��ل اخل �ط��اب ال��رو��س��ي عدة
ر��س��ائ��ل للغرب بينها� ،أن “رو�سيا
كانت تدعو الغرب �إىل ح��وار نزيه
لكن دول حلف الناتو مل ترغب يف
�سماعها ،كما احل�ل��ف ب��د�أ الزحف
ع�سكريا �إىل مناطق ج��وار رو�سيا،
وك ��ان ��ت ه �ن��اك ا� �س �ت �ع��دادات ل�شن
هجوم على �شبه جزيرة القرم».
ك �م��ا �أل �ق��ى ال �ل��وم ع �ل��ى وا�شنطن،
ق��ائ�لا“ :بد�أت ال��والي��ات املتحدة
ب�ع��د ان�ه�ي��ار االحت� ��اد ال�سوفياتي،
تتحدث عن فرادتها ،مهينة لي�س
ال �ع��امل ب ��أ� �س��ره ف�ح���س��ب ب��ل ومن
يدور يف فلكها ومن قبل اخلنوع”،
م �� �ض �ي �ف��ا“ :نحن ب� �ل ��د خمتلف
ع��ن ال �غ��رب ول��ن نتخلى �أب ��دا عن
ح ��ب ال ��وط ��ن والإمي � � � ��ان والقيم
التقليدية واحرتام جميع ال�شعوب
والثقافات».
وقال بوتن �إن رو�سيا �صدت العدوان
ب�شكل ا��س�ت�ب��اق��ي ،و�أن “ذلك كان
ق ��رارا ا��ض�ط��راري��ا ات�خ��ذ يف الوقت

املنا�سب وه��و ك��ان ال�ق��رار ال�صائب
الوحيد» .ويف خطابه الذي ترقبه
الرو�س داخليا والعامل اخلارجي،
ق��ال ب��وت��ن �إن “اجلي�ش الرو�سي
يدافع عن الوطن الأم يف �أوكرانيا».
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ق ��ال اخل �ب�ير يف
الِ�ش�أن الرو�سي� ،أندرية بالكانوف،
�إن“ :خطاب بوتن ف�ضح حماوالت
ال �ن��ازي��ة اجل��دي��دة ال���س�ي�ط��رة على
�أوك ��ران� �ي ��ا ،ك �م��ا ك���ش��ف خمططات
ال�غ��رب ال��ذي ح��اول ت�شويه �صورة
رو�سيا و�شيطنتها».
وا�ضاف ل�سكاي نيوز عربية�“ :أن
اح�ت�ف��االت عيد الن�صر ه��ذا العام
خمتلفة عن �سابقتها ج��راء ظهور
ال �ت��وت��رات ال �ت��ي �أث ��اره ��ا النازيني
اجل � ��دد يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا ع �ل��ى غ ��رار
ال �ن��ازي��ة الأمل ��ان� �ي ��ة خ �ل�ال احل ��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة وال �ت��ي اجتاحت
�أوروب ��ا وق ��ادت اجلي�ش الأمل ��اين ما
ت�سبب يف ان ��دالع احل ��رب العاملية
الثانية” ،م�ضيفا“ :رو�سيا حتارب
ال�ن��ازي��ة اجل��دي��دة يف �أوك��ران�ي��ا كما
حاربتها �سابقا يف �أملانيا قبل 77
عاما».
و�أردف“ :قواتنا امل�سلحة الرو�سية
وك�م��ا حققت امل �ه��ام امل��وك�ل��ة ل�ه��ا يف
احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة �ستنفذ
خططها يف �أوك��ران�ي��ا بنجاح ل�صد
�أي ع��دوان من الغرب على رو�سيا
الذي يتعمد ت�شويه �صورتها خلداع
ال���ش�ع��وب وج��ر ال �ع��امل �إىل حركة
النازية اجلديدة».
وت � ��اب � ��ع �أن “الغرب ف� ��� �ش ��ل يف
ت �ق �� �س �ي��م رو� �س �ي ��ا ب �ع��د حم ��اوالت ��ه
منذ الت�سعينيات توجيه �ضربات
ل��زع��زع��ة �أم ��ن ب�لادن��ا ع�بر �إر�سال
�أ��س�ل�ح��ة �إىل ال� ��دول ال�سوفياتية
ال�سابقة لإث��ارة القالقل بالداخل
الرو�سي وتعري�ض �أمننا للخطر».
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جلنة انتخابات جديدة يف تون�س ..الرئي�س يطيح ب�أتباع «النه�ضة»
•• تون�س-وكاالت

تعيينات جديدة يف جلنة االنتخابات �أق� ّره��ا الرئي�س التون�سي،
قي�س �سعيد ،عدها حمللون “خطوة �إيجابية نحو م�سار انتخابي
نزيه بعيدا عن الهيئة ال�سابقة املخرتقة من قبل حركة النه�ضة
التي كانت تهيمن على الربملان وقراراته».
ووفق اجلريدة الر�سمية يف تون�س ،ف�إن رئي�س البالد عينّ �أول �أول
�أم�س االثنني �أع�ضاء جددا يف جلنة االنتخابات ،حيث ن�ص الأمر
الرئا�سي على ت�سمية فاروق بوع�سكر ،رئي�سا للهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات ،بينما كان ي�شغل �سابقا من�صب نائب رئي�س الهيئة.
ك�م��ا مت��ت ت�سمية ك��ل م��ن ��س��ام��ي ب��ن ��س�لام��ة وحم �م��د التليلي
من�صري (ع�ضوان �سابقان يف الهيئة) ،واحلبيب الربعي (قا�ضي

ع ��ديل) ،وم��اه��ي اجل��دي��دي (ق��ا��ض��ي �إداري) ،وحم �م��ود الواعر
(قا�ضي م��ايل) ،وحم�م��د ن��وف��ل الفريخة (مهند�س خمت�ص يف
جمال املنظومات وال�سالمة املعلوماتية) �أع�ضاء يف الهيئة.
ومنذ �أ�سبوعني� ،أ�صدر الرئي�س التون�سي مر�سوما رئا�سيا يق�ضي
با�ستبدال �أع�ضاء الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات ،وتتكون
الهيئة اجلديدة وفقا للمر�سوم الرئا�سي من � 7أع�ضاء من بينهم
 3من هيئات االنتخابات ال�سابقة يختارهم الرئي�س نف�سه و3
ق�ضاة تقرتحهم جمال�س الق�ضاء العديل والإداري واملايل� ،إ�ضافة
�إىل مهند�س تكنولوجيا ي�ق�ترح��ه امل��رك��ز ال��وط�ن��ي للإعالمية
(التكنولوجيا) على �أن تكون “والية كل ع�ضو يف تركيبة الهيئة
تدوم � 4سنوات غري قابلة للتجديد».
وتعقيبا على ذل��ك ،ق��ال ال�صحفي التون�سي ،جمال بن عمر� ،إن

اختيار الهيئة و�أع�ضائها كان يقع �سابقا على عاتق الربملان ،ومع
ق��رارات يوليو التي ا�ستندت للمادة رق��م  80من الد�ستور التي
متنح رئي�س اجلمهورية �صالحية اتخاذ تدابري ا�ستثنائية ،ومن
ثم مت جتميد املجل�س ،ف�إن “عويل الأحزاب الفا�سدة التي حكمت
البالد طوال �سنوات عجاف ال �صدى له».
و�أ�ضاف بن عمر ،لـ”�سكاي نيوز”� ،أنه “ال �شك لدى �أي تون�سي
�أن اللجنة خ�ضعت على مدار عقد كامل ل�ضغط واخرتاق �إخواين
لكون حركة النه�ضة كانت ت�سيطر على الربملان الذي كان يقوم
باختيار �أع�ضائها».
واعترب �أن “القرار مهم جدا ،خا�صة �أن هيئة االنتخابات �ست�شرف
على اال�ستحقاق الت�شريعي املقرر يف  17دي�سمرب املقبل” ،م�ضيفا
�أن “الرئي�س يكمل قرارات  25يوليو من �أجل تنظيم انتخابات

نزيهة ولي�ست على غرار  2011و 2014و.»2019
والأح��د املا�ضي� ،شهدت تون�س مظاهرات م�ؤيدة لقرارات رئي�س
ال �ب�لاد يف خمتلف امل�ح��اف�ظ��ات ،حملت � �ش �ع��ارات “�إنقاذ البالد
وت�أ�سي�س جمهورية ثانية والدفاع عن الدولة».
وجتمع الآالف من �أن�صار �سع ّيد يف �شارع احلبيب بورقيبة و�سط
العا�صمة ،راف�ع�ين �أع�ل�ام تون�س و��ش�ع��ارات “قي�س �سع ّيد ل�ست
وحدك” و”ال�شعب يريد نظام رئا�سي” ،و”تون�س حرة والإخوان
بره” ،و”�أوفياء �أوفياء وال عودة للوراء».
ورف ��ع الآالف �أي���ض��ا � �ش �ع��ارات �أخ ��رى ت��دع��و ملحا�سبة الأط ��راف
ال�سيا�سية امل�س�ؤولة عن تدهور الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
وامل�ت��ورط��ة يف الف�ساد ،وعلى ر�أ��س�ه��ا حركة النه�ضة ،وذل��ك قبل
�إجراء ا�ستفتاء وانتخابات.

و�سط الأو�ضاع ال�سيا�سية الفا�سدة واالقت�صادية املرتدية

يف انتظار �أ�صوات الداخل...لبنانيو اخلارج يريدون التغيري
ح��دي�ث��ا ال ��ذي ا� �ض �ط��روا �إىل هجرة
ق�سرية وط��ارئ��ة يف ال�سنوات الأربع
الأخ� � �ي� ��رة» .و�أ�� �ض ��اف ��ت ال�صحيفة
“هذه امل�شاركة الوا�سعة واحلما�سية
م��ن جانب املغرتبني وجهت ر�سالة
اىل امل �ج �ت �م��ع ال� � ��دويل ال � ��ذي تابع
ع��ن كثب ه��ذه العملية االنتخابية،
وفحواها �أن اللبنانيني يتوقون �إىل
تغيري و�إ�صالح حياتهم واقت�صادهم
ونظامهم ال�سيا�سي” ،م�شرية �إىل �أن
الر�سالة الأبلغ كانت �إىل اللبنانيني يف
الداخل ب�أن عليهم �أن ي�شاركوا بكثافة
ويف االجت��اه ال�صحيح� ،أما املقاطعة،
�ستكون خط�أ ج�سيماً و�إهداراً لفر�صة
ال تعو�ض وال تتكرر.

•• عوا�صم-وكاالت

�أظهرت امل�شاركة الوا�سعة للمغرتبني
اللبنانيني يف الت�صويت يف االنتخابات
ال �ن �ي��اب �ي��ة مت �� �س �ك �ه��م ب��ال �ت �غ �ي�ي�ر ،يف
ظ��ل الأو� �ض��اع ال�سيا�سية الفا�سدة،
واالقت�صادية املرتدية يف لبنان ب�سبب
�سيطرة حزب اهلل على الدولة.
و� �س �ل �ط��ت � �ص �ح��ف ع��رب �ي��ة �� �ص ��ادرة
�أم�س الثالثاء ،ال�ضوء على مالمح
امل�شهد االنتخابي يف لبنان قبل �أيام
م��ن ان �ط�ل�اق االن �ت �خ��اب��ات النيابية
داخ��ل الأرا��ض��ي اللبنانية ،يف انتظار
م��ا �سيفرزه ت�صويت الللبنانيني يف
الداخل يوم الأحد املقبل.
�سقوط طعون
يف هذا ال�سياق قالت �صحيفة “ال�شرق
الأو�سط” �إن لبنان مر�شح لتطورات
�سيا�سية �أبرزها نهاية عهد الرئي�س
مي�شال ع��ون ،و�إع ��ادة النظر يف دور
وم�ك��ان��ة رئي�س ال��دول��ة ،بعد �إخفاق
الرئي�س عون يف �أداء دوره الد�ستوري
باعتباره حكماً يف النظام ال�سيا�سي
اللبناين ،وهو الذي كان يُعد ب�سبب حتالفه مع حزب
اهلل �أحد �أب��رز امل�س�ؤولني عن تدهور الو�ضع ال�سيا�سي
واملايل واالقت�صادي للبنان ،حتى حلظة انهياره.
واع �ت�برت ال�صحيفة ،ن�ق� ً
لا ع��ن �أو� �س��اط لبنانية� ،أن
الرئي�س عون �سقط “بال�ضربة القا�ضية عندما و�ضع
ُن�صب عينيه ،منذ انتخابه رئي�ساً� ،إع�ط��اءه الأولوية
النتقال الرئا�سة لوريثه ال�سيا�سي رئي�س التيار الوطني
احل��ر النائب ج�بران با�سيل ،لت�أمني ا�ستمرارية �إرثه
ال�سيا�سي ،متهماً خ�صومه ب�أنهم ي�ش ّنون حمالتهم
عليه لوقوفه على ر�أ�س ال�سباق �إىل الرئا�سة .وهذا ما
�أف�ق��ده ،كما يقول مرجع حكومي �سابق دوره اجلامع
للبنانيني وتع ّذر عليه التوفيق بينهم لأنه تخلى مبلء
�إرادته عن دور ا َ
ُّ
التدخل يف الوقت
حل َكم الذي يتيح له
املنا�سب ملنع تدحرج البلد من ال�سيئ �إىل الأ�سو�أ».
و�أ� �ض��اف امل��رج��ع احل�ك��وم��ي �أن ت�ي��ار ع��ون وحليفه لن
يت�سنى له فر�ض رئي�س جديد على البالد� ،أو حكومة
موالية “لي�س ب�سبب ا�ستحالة ح�صوله على �أكرثية
الثلثني يف الربملان املنتخب ،و�إمن��ا لأن الرئا�سة هذه
امل� ��رة ��س�ت�ك��ون م��و��ض��ع اه �ت �م��ام دويل و�إق �ل �ي �م��ي ،ولن
••مو�سكو-وكاالت

�أ� �ش��ارت جم�ل��ة “�إيكونومي�ست” يف
م�ط�ل��ع �أب ��ري ��ل (ن �ي �� �س��ان) �إىل �أدل ��ة
على �أن االقت�صاد الرو�سي يتحدى
توقعات انهياره ،رغ��م فر�ض الدول
ال �غ��رب �ي��ة ع �ق��وب��ات غ�ي�ر م�سبوقة.
ويف ت �ق��ري��ر �أم� �� ��س ،ل �ف �ت��ت �إىل �أن
البيانات الأخ�ي�رة تدعم ه��ذا الر�أي
ب�شكل �أك�ب�ر .ولفتت املجلة �إىل �أنه
مب���س��اع��دة ال �ق �ي��ود ع�ل��ى ر�أ�� ��س املال
و�أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة امل��رت�ف�ع��ة ،ا�ستعاد
الروبل قيمته ما قبل الغزو الرو�سي

يكون احلزب طليقاً يف فر�ض مر�شحه .ويعزو املرجع
احلكومي ال�سابق ال�سبب �إىل �أن لبنان الذي �أُدخل �إىل
غرفة العناية املركزة باملعنى ال�سيا�سي للكلمة مل يعد
يحتمل متديد الأزم��ة بعد �أن انهار كلياً على خلفية
تراكم الأزمات التي يتخبط فيها ،و�أن �إنعا�شه ي�شرتط
ت��زوي��ده بجرعات اقت�صادية ومالية تبقيه على قيد
احلياة».
التغيري واملحا�سبة
ويف �صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية يت�ساءل �سامي
ن ��ادر ك�ي��ف مي�ك��ن ل�ه��ذه االن�ت�خ��اي��ات �أن ت�شكل رافعة
النت�شال لبنان من الأزم��ة االقت�صادية غري امل�سبوقة
التي يعي�شها؟
ويجيب الكاتب قائ ً
ال� ،إن نظام احلكم يف لبنان ،القائم
“على نظام املحا�ص�صة �أط��اح مببد�أ املحا�سبة بعدما
ه ّم�ش دور م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ال��رق��اب�ي��ة وع�ل��ى ر�أ�سها
جمل�س النواب ،وح�صر كل الأدوار يف حكومات وحدة
وطنية ت�أخذ القرارات وفق منطق “م ّرقلي مت ّرقلك”
دون ح�سيب �أو رقيب».

وعليه يُ�ضيف ال�ك��ات��ب “ ُترتكب �أك�ب�ر اجل��رائ��م ،من
جرمية انفجار املرف�أ �إىل جرمية تبخر ال��ودائ��ع ،وما
من �أحد يُقا�ضى �أو يُحا�سب .و�إن جتر�أ �أحد ،من نائب �أو
قا�ض ،على رفع ال�صوت �أو القيام بدوره يُه ّم�ش ويعر َقل.
ٍ
فال�سلطة امل�شرفة على نظام املحا�ص�صة �أطاحت مببد�أ
املحا�سبة وال�شرط امل�ؤ�س�س له :التوازن بني ال�سلطات».
ويختم نادر “�إذا كان من دور لهذه االنتخابات ،فهو �أنها
تعيد �شيئاً من هذا التوازن املطلوب ،وتعيد االعتبار
�إىل القاعدة الذهبية للدميقراطيات :املحا�سبة...هذا
طبعاً �إذا �أح�سن الناخبون االقرتاع».
االنتقام من طوابري الذل
م��ن جهتها �صحيفة “الأنباء” �إن “املرحلة الأوىل
من االنتخابات النيابية التي ج��رت يف دول االنت�شار
اللبناين ،انتهت بنجاح ف��اق التوقعات ،و�أن امل�شاركة
الكثيفة واحلما�سية من جمهور يف �أكرثيته ال�ساحقة
اىل فئة ال�شباب وقف يف طوابري التغيري ،يف رد انتقامي
على طوابري ال��ذل يف لبنان ،خا�ص ًة �أن ن�سبة ال ب�أ�س
بها م��ن الناخبني يف اخل��ارج ه��ي م��ن فئة املهاجرين

خط�أ �سعد
من جانبها ،قالت �صحيفة “العرب”
�إن “النتائج الأول ��وي ��ة النتخابات
امل �غت��ربي��ن �أظ� �ه ��رت �أن اللبنانيني
ي ��ري ��دون ال �ت �غ �ي�ير وال �ت �خ �ل ����ص من
الطبقة ال�سيا�سية التي قادت البالد
�إىل �أزمات معقدة» .و�أ�ضافت “ي�شري
املراقبون �إىل �أن احلاجة �إىل التغيري
و�إن �ه��اء �سيطرة ح��زب اهلل وح�ل�ف��ائ��ه ع�ل��ى امل�شهد قد
�أظهرت �إىل �أي حد كان قرار رئي�س الوزراء ال�سابق �سعد
احلريري خاطئاً بالدعوة �إىل املقاطعة ،وف�سح املجال
�أم��ام ا�ستمرار �سيطرة ح��زب اهلل ب�إ�ضعاف دور ال�سنة
وتقلي�ص فر�ص ح�صولهم على م��واق��ع يف الربملان».
وتابعت ال�صحيفة “وقال مراقبون حمليون� ،إن ر�سالة
التغيري الأوىل جاءت من اخلارج ،و�أن ن�سبة هامة من
اللبنانيني تريد حتويل االحتجاجات �إىل فعل �سيا�سي،
حتى �ضمن القانون االنتخابي احلايل املرتبك .و�أ�شار
املراقبون �أنف�سهم �إىل �أن الكثري من ه��ؤالء املغرتبني
م�ؤيدون حلزب اهلل ،ولكن حتى ه ��ؤالء �صارت لديهم
�شكوكهم» .ونقلت ال�صحيفة عن �إبراهيم اجلوهري
املحلل ال�سيا�سي الذي كان م�ست�شارا للحريري خالل
توليه رئا�سة الوزراء� ،أن “ان�سحاب احلريري �أثر كثرياً
على ال�شارع ال�سني و�أج��واء االنتخابات .على الأقل يف
املدن الكبرية الثالث طرابل�س ،وبريوت ،و�صيدا ،وفيها
�أغلبية �سنية” ،م�شريا �إىل �أن حزب اهلل يتطلع الآن �إىل
احل�صول على ثلثي مقاعد الربملان ،وهو احلد الذي
يحميه وحلفاءه من االعرتا�ض على قراراتهم.

�إيكونومي�ست :لهذا �صمد اقت�صاد رو�سيا رغم العقوبات...حتى الآن
لأوكرانيا يف �أواخر فرباير(�شباط).
ويبدو �أن رو�سيا توا�صل دفع �سنداتها
بالعمالت الأجنبية.
وقالت املجلة �إن االقت�صاد احلقيقي
مرن ب�شكل مده�ش �أي�ضاً� .صحيح �أن
�أ�سعار اال�ستهالك الرو�سي ارتفعت
ب�أكرث من  10%منذ بداية العام،
حيث �أدى انخفا�ض ال��روب��ل الأويل
�إىل زي��ادة كلفة ال ��واردات وان�سحاب
ال �ع��دي��د م ��ن ال �� �ش��رك��ات الغربية،

•• خاركيف-رويرتز

ت��وق��ف ت��دف��ق ب�ع����ض ال �غ��از الرو�سي
�إىل �أوروب��ا عرب نقطة عبور رئي�سية
يف �أوكرانيا �أم�س ،بينما زعمت كييف
حت�ق�ي��ق م�ك��ا��س��ب يف ��س��اح��ة املعركة
على القوات الرو�سية الغازية �شملت
ا�ستعادة �أربع قرى يف ثاين �أكرب مدنها خاركيف.
وال ت��زال �أوك��ران�ي��ا طريقا رئي�سيا للغاز الرو�سي �إىل
�أوروب� ��ا ح�ت��ى ب�ع��د �أن �أم ��ر ال��رئ�ي����س ف�لادمي�ير بوتني
مبا �أ�سماه “عملية ع�سكرية خا�صة” يف  24فرباير
�شباط .وي�سعى الغرب من خالل ت�شديد عقوباته �إىل
حظر ا�ستخدام الطاقة الرو�سية �أو التخل�ص التدريجي
منها ،خا�صة و�أنها م�صدر رئي�سي لتمويل جهود بوتني
احلربية ونقطة �ضعف لأوروبا ،وخا�صة �أملانيا.
ويف وقت مبكر من �صباح الأربعاء� ،أظهرت بيانات من
ال�شركة امل�شغلة ل�شبكة الغاز عدم وجود �أي تدفق للغاز
الرو�سي عرب نقطة العبور.
و�ألقت �شركة الغاز الأوكرانية باللوم يف تعليق تدفق
ال �غ��از على ت��دخ��ل ق ��وات االح �ت�لال ال��رو��س�ي��ة ،وقالت
�إنها �ستعيد توجيه الغاز من نقطة عبور �سوخرانيفكا،
الواقعة يف منطقة حتتلها القوات الرو�سية� ،إىل نقطة
�أخ��رى يف منطقة ت�سيطر عليها �أوك��ران�ي��ا .وم�ن��ذ �أن
ا��ض�ط��رت رو��س�ي��ا للتخلي ع��ن ه�ج��وم ع�ل��ى العا�صمة
كييف يف نهاية م��ار���س �آذار ،حت��اول قوتها الرئي�سية
تطويق القوات الأوكرانية يف منطقة دونبا�س ال�شرقية،
م�ستخدمة مدينة �إي��زي��وم ب��ال�ق��رب م��ن خ��ارك�ي��ف ،يف
ال�شمال ال�شرقي ،قاعدة انطالق لها.
و�صمدت القوات الأوكرانية يف الغالب �أم��ام الهجمات
من ثالثة اجت��اه��ات ،ويقول كبار م�س�ؤويل املخابرات
الأمريكية �إن احلرب و�صلت الآن �إىل طريق م�سدود.
وق��ال��ت م��دي��رة امل�خ��اب��رات الوطنية الأمريكية �أفريل
هاينز يف وا�شنطن �أم�س الثالثاء �إن بوتني ي�ستعد فيما
ي�ب��دو ل�صراع ط��وي��ل و�إن الن�صر ال��رو��س��ي يف منطقة
دون �ب��ا���س ق��د ال ُي�ن�ه��ي احل� ��رب .ل�ك��ن ال�ه�ج��وم امل�ضاد

م��ا ق�ل��ل امل �ع��رو���ض .وي �ب��دو �أن عدد
ال�شركات التي ت�أخرت يف دفع رواتبها
يف ارتفاع.
ل�ك��ن امل�ق��اي�ي����س “الآنية” للن�شاط
االقت�صادي الرو�سي ال تزال �صامدة
�إىل ح��د ك�ب�ير .وان�خ�ف����ض �إجمايل
ا�ستهالك الكهرباء مب�ق��دار �ضئيل
فقط.
ب�ع��د ف�ت�رة ه ��دوء يف م��ار���س (�آذار)،
ي �ب��دو �أن ال ��رو� ��س ي�ن�ف�ق��ون بحرية

�إىل حد ما على املقاهي ،واحلانات،
وامل�ط��اع��م ،وف��ق تتبع الإن �ف��اق الذي
ي ��دي ��ره � �س �ب�يرب �ن��ك� ،أك �ب��ر ب �ن��ك يف
رو�سيا.
ويف � 29أب��ري��ل (ن �ي �� �س��ان) ،خف�ض
البنك املركزي �سعر الفائدة الرئي�سي
م��ن � 17إىل  ،14%يف �إ� �ش��ارة �إىل
تراجع حدة الذعر املايل الذي بد�أ يف
فرباير (�شباط) ب�شكل طفيف .وال
�شك �أن االقت�صاد الرو�سي يتقل�ص،

ل�ك��ن ت��وق�ع��ات ب�ع����ض االقت�صاديني
ب��ان�خ�ف��ا���ض �إج �م��ايل ال �ن��اجت املحلي
بن�سبة ت�صل �إىل  15%ه��ذا العام،
تبدو مبالغا فيها.
ق�ب��ل ال �غ��زو ك��ان��ت رو� �س �ي��ا اقت�صاداً
مغلقاً �إىل حد ما ،ما حد من ت�أثري
ال �ع �ق ��وب ��ات .ل �ك��ن ال �� �س �ب��ب الأك�ب��ر
يف م� ��رون� ��ة االق� �ت� ��� �ص ��اد و ال ��وق ��ود
الأح � �ف ��وري .ف�م�ن��ذ ال �غ��زو� ،صدرت
رو�سيا ما ال يقل عن  65مليار دوالر

كييف تزعم حتقيق مكا�سب ع�سكرية

منطقة خاركيف وحت��اول ال�سيطرة
ب�شكل كامل على بلدة روبيجني.
و�أف��اد حر�س احل��دود الأوك��راين ب�أن
ال �ق��وات ال��رو��س�ي��ة ق�صفت منطقتي
��س��وم��ي وت�شرينيهيف ب��ال�ق��رب من
احلدود.
وق � ��ال ع �ل��ى ق �ن��ات��ه ع �ل��ى تيليجرام
“طائرات العدو �أطلقت مرتني �صواريخ غري موجهة
على املناطق احل��دودي��ة ل�سومي .ووقعت �أي�ضا حالتا
ق�صف بقذائف املورتر يف منطقة ت�شرينيهيف».
ويف اجل�ن��وب ،ق��ال��ت ال�ق��وات امل�سلحة الأوك��ران�ي��ة �إنها
ق�صفت ت�سعة �أه��داف للعدو ،مما كبده خ�سائر بلغت
 79جنديا و 12قطعة من العتاد ،منها عربات مدرعة
ومدافع هاوتزر.
وتركزت النريان الرو�سية يف منطقة ميكواليف ،حيث
ت�ضررت منازل خا�صة وكذلك مزارع وخطوط كهرباء.
وق��ال��ت هيئة الأرك� ��ان ال�ع��ام��ة الأوك��ران �ي��ة �إن القوات
الرو�سية وا�صلت ق�صف م�صنع ال�صلب يف �آزوف�ستال
باملدفعية والدبابات والطائرات يف حماولة لل�سيطرة
على �آخر معقل للمقاومة الأوكرانية مبدينة ماريوبول
ال�ساحلية اجلنوبية املدمرة.
وت�ق��ول �أوك��ران �ي��ا �إن ع���ش��رات الآالف م��ن الأ�شخا�ص
قتلوا يف املدينة خالل احل�صار الرو�سي امل�ستمر منذ
�شهرين.
ومل يت�سن لرويرتز التحقق ب�شكل م�ستقل من �أنباء
القتال.
و�أُج�ل��ي ع�شرات املدنيني من م�صنع ال�صلب يف الأيام
القليلة امل��ا��ض�ي��ة ،لكن ب�ي�ترو �أندريو�شينكو م�ساعد
رئي�س بلدية م��اري��وب��ول ق��ال �إن م��ا ال يقل ع��ن 100
�شخ�ص ما زالوا بالداخل.
ويقرتب عدد الأوكرانيني الذين فروا من بالدهم من
�ستة ماليني ،وفقا للأمم املتحدة ،التي تقول �إن �أزمة
الالجئني هناك هي الأ�سرع منوا منذ احلرب العاملية
ال�ث��ان�ي��ة .وتنفي رو��س�ي��ا ا��س�ت�ه��داف امل��دن�ي�ين وترف�ض
املزاعم الأوكرانية والغربية بارتكاب جرائم حرب.

�أوكرانيا توقف تدفق بع�ض الغاز الرو�سي لأوروبا
بالقرب من خاركيف ميكن �أن ي�شري �إىل مرحلة جديدة
مع دخول �أوكرانيا يف الهجوم� ،إذ من املحتمل �أن تكون
خطوط الإمداد �إىل رو�سيا الآن معر�ضة للخطر .وقال
الرئي�س فولودميري زيلين�سكي �إن النجاحات الأوكرانية
تدفع القوات الرو�سية تدريجيا للخروج من خاركيف
التي تتعر�ض للق�صف منذ بدء احلرب.
و�أ�ضاف يف خطاب م�صور “لكنني �أري��د �أي�ضا �أن �أحث
جميع �أف��راد �شعبنا ...على عدم الإف��راط يف امل�شاعر.
ينبغي �أال نوجد جوا من ال�ضغط املعنوي الزائد عن

احل��د� ،إذ من املتوقع حتقيق االنت�صارات �أ�سبوعيا بل
ويوميا».
جمع اجلثث
ويف قريتي �ستاري �سالتيف وفيلخيفكا بالقرب من
خاركيف ،ذكر �شهود من روي�ترز �أن جنودا �أوكرانيني
جمعوا جثث جنود رو�س لقوا حتفهم يف القتال.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية يف �ساعة مبكرة
من �صباح �أم�س الأرب�ع��اء �إن ال�ق��وات الرو�سية حتاول
منع ال�ق��وات الأوك��ران �ي��ة م��ن التقدم نحو احل ��دود يف

من الوقود الأحفوري عرب ال�شحنات
وخ �ط��وط الأن��اب �ي��ب ،ح���س��ب مركز
�أبحاث الطاقة والهواء النظيف ،يف
فنلندا.
ويف ال� ��رب� ��ع الأول م� ��ن ،2022
ارت �ف �ع ��ت �إي� � � � ��رادات احل �ك ��وم ��ة من
الهيدروكربونات ب�أكرث من 80%
على �أ�سا�س �سنوي .يف  4مايو(�أيار)،
اق �ت�رح� ��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة الأوروب� � �ي � ��ة
حظر ا��س�ت�يراد جميع �أن ��واع النفط
الرو�سي بحلول نهاية العام .وحتى
ذل��ك ال��وق��ت ،من املتوقع �أن ي�ستمر
االقت�صاد الرو�سي ،يف ال�صمود.
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عوا�صم
بريوت
يرتكز النظام ال�سيا�سي يف لبنان ال��ذي ي�شهد انتخابات برملانية
جديدة منت�صف �أيار-مايو يف خ�ضم انهيار اقت�صادي ،على توازنات
طائفية ّ
ه�شة جتعله عر�ضة ل�سل�سلة �أزمات �سيا�سية وغالباً �ضحية
لتوترات �إقليمية .يُع ّد لبنان واح��داً من �أ�صغر البلدان يف ال�شرق
الأو�سط مع م�ساحة تبلغ  10452كيلومرتاً مربعاً ،ويعي�ش فيه
نحو �ستة ماليني ن�سمة ،بينهم  4,5ماليني لبناين .وي�ض ّم لبنان
الذي يُعد نظامه ليربالياً حراً ن�سبياً يف منطقة حمافظة يف الغالب،
 18م��ذه�ب�اً م�ع�ترف��ا ب�ه��ا 12 ،م��ن ال �ط��وائ��ف امل�سيحية وخم�سة
�إ�سالمية و�أقلية يهودية مل تعد موجودة .وتتو ّزع الرئا�سات الثالث
الأوىل على قاعدة مذهبية :رئا�سة اجلمهورية للموارنة ،ورئا�سة
املجل�س النيابي لل�شيعة ،ورئا�سة جمل�س الوزراء لل�سنة .كذلك ،توزع
وظائف الفئة الأوىل على �أ�سا�س طائفي .ولبنان جمهورية برملانية.
يف عام  ،1990ومبوجب اتفاق الطائف ال��ذي و�ضع ح��داً للحرب
الأهلية (ُ ،)1990-1975ع��دل الد�ستور لي�صبح ع��دد �أع�ضاء
الربملان  128موزعني منا�صفة بني امل�سلمني وامل�سيحيني .كذلك
عُدلت �صالحيات رئي�س اجلمهورية امل�سيحي و�أعطيت �صالحيات
�أك�بر لـ”جمل�س ال ��وزراء جمتمعاً» .بعد احل��رب الأه�ل�ي��ة ،خ�ضعت
ال�ب�لاد لهيمنة �سورية يف ظ��ل وج��ود للجي�ش ال���س��وري يف البالد.
وحت ّكمت دم�شق بكل مفا�صل احلياة ال�سيا�سية .وا�ستمر ذلك حتى
ني�سان�/أبريل  ،2005تاريخ خروج القوات ال�سورية من لبنان بعد
اغتيال رئي�س الوزراء الأ�سبق رفيق احلريري.

بكني
قال اجلي�ش ال�صيني �أم�س الأربعاء �إنه راقب �سفينة حربية �أمريكية
كانت قد �أبحرت عرب م�ضيق تايوان وح��ذره��ا ،وه��ي واقعة حدثت
بعد قليل من تنفيذ ال�صني تدريبات بالقرب من اجلزيرة .و�أفاد
الأ�سطول ال�سابع بالبحرية الأمريكية ب�أن املدمرة (ب��ورت رويال)
امل� ��زودة ب���ص��واري��خ م��وج�ه��ة ق��ام��ت �أم ����س الأول ال �ث�لاث��اء “برحلة
روتينية” ع�بر م�ضيق ت��اي��وان يف امل�ي��اه ال��دول�ي��ة “وفقا للقانون
الدويل” ،وه��ي ث��اين مهمة م��ن نوعها خ�لال �أ��س�ب��وع�ين .وتقوم
الواليات املتحدة مبثل هذه الرحالت مرة واحدة تقريبا يف ال�شهر،
مما يثري غ�ضب ال�صني� ،إذ تعترب ذلك عالمة على دعم تايوان التي
تقول بكني �إنها �أر�ض �صينية .وقالت قيادة املنطقة ال�شرقية باجلي�ش
ال�صيني يف بيان �إن قواتها راقبت ال�سفينة طوال الوقت و”حذرتها».
و�أ�ضافت “الواليات املتحدة كثريا ما تقدم على مثل هذه الأعمال
وتثري القالقل وتر�سل �إ�شارات خاطئة لقوى ا�ستقالل تايوان وتزيد
التوتر عمدا عرب م�ضيق ت��اي��وان» .وم�ضت تقول “حتافظ قوات
املنطقة على حالة ت��أه��ب ق�صوى يف ك��ل الأوق ��ات وتت�صدى بحزم
جلميع التهديدات واال�ستفزازات وتدافع بحزم عن ال�سيادة الوطنية
و�سالمة �أرا�ضي البالد».

وا�شنطن
�أ ّك��دت الواليات املتحدة �أنّ �سيا�ستها ب�ش�أن تايوان مل تتغيرّ  ،وذلك
�إثر ن�شرها حتديثاً لـ”بطاقة تعريف” للجزيرة �أثارت غ�ضنب بكني
ب�سبب خل ّوها من العبارة ال�شهرية التي ت�ؤ ّكد فيها وا�شنطن ب�صورة
ال لب�س فيها �أ ّنها “ال تدعم ا�ستقالل” تايوان.
وق ��ال امل �ت �ح �دّث ب��ا��س��م وزارة اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة ن�ي��د براي�س
لل�صحافيني “ال تغيري يف �سيا�ستنا .ك� ّل ما فعلناه هو �أ ّننا حدّثنا
�صحيفة وقائع� ،إ ّن��ه �شيء نقوم به على �أ�سا�س منتظم ب�ش�أن جميع
عالقاتنا يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل» .ودع��ا براي�س ال�صني “لإظهار
امل�س�ؤولية وع��دم خلق ذرائ��ع من �أج��ل زي��ادة ال�ضغط على تايوان».
وبطاقة التعريف مو�ضع اجلدل ن�شرتها وزارة اخلارجية الأمريكية
على موقعها الإلكرتوين الأ�سبوع املا�ضي بعد �أن حدّثتها .وت�ؤ ّكد
وا�شنطن يف هذا التحديث �أ ّنها ت ّتبع منذ �أمد بعيد �سيا�سة “ال�صني
ال��واح��دة» .و�سيا�سة “ال�صني الواحدة” ت�ستند ب�شكل خا�ص �إىل
بيانات �أمريكية�-صينية م�شرتكة تعود �إىل الوقت الذي �أقامت فيه
وا�شنطن ،على ح�ساب تايوان ،عالقات دبلوما�سية ر�سمية مع بكني
ال�شيوعية .وت�ض ّمنت الن�سخة القدمية من ه��ذه الوثيقة فقرات
ب�أكملها من البيان امل�شرتك ال�صيني-الأمريكي لعام  ،1979مبا يف
ذلك عبارة تقول �إنّ وا�شنطن �أخذت علماً مبوقف بكني الذي يعترب
تايوان جزءاً ال يتج ّز�أ من ال�صني وعبارة �أخرى ت�ؤ ّكد فيها الواليات
امل ّتحدة �أ ّنها “ال تدعم ا�ستقالل” اجلزيرة.

املن�سق الأوروبي ملفاو�ضات
ّ
النووي يبد�أ مباحثاته يف طهران

•• طهران�-أ ف ب

من�سق االحتاد الأوروبي للمباحثات الهادفة
بد�أ الدبلوما�سي انريكي مورا ّ
اىل �إحياء االتفاق ب�ش�أن برنامج طهران النووي ،زيارته للعا�صمة الإيرانية
بلقاء كبري مفاو�ضي اجلمهورية الإ�سالمية علي باقري الأرب�ع��اء ،وفق
الإعالم الر�سمي.
و�أف ��ادت وك��ال��ة “�إرنا” الر�سمية �أن م��ورا وب��اق��ري التقيا يف مقر وزارة
اخلارجية و�سط طهران ،من دون تقدمي تفا�صيل �إ�ضافية.
وق�ب��ل �أك�ث�ر م��ن ع ��ام ،ب ��د�أت �إي ��ران وال �ق��وى املن�ضوية يف ات �ف��اق 2015
(فرن�سا ،بريطانيا� ،أملانيا ،رو�سيا ،وال�صني) ،مباحثات يف فيينا �شاركت فيها
ب�شكل غري مبا�شر الواليات املتحدة التي ان�سحبت �أحاديا من االتفاق عام
 2018يف عهد رئي�سها ال�سابق دونالد ترامب.
وتهدف املفاو�ضات اىل �إعادة وا�شنطن ملنت االتفاق ورفع عقوبات فر�ضتها
على طهران بعد ان�سحابها ،مقابل امتثال الأخرية جمددا اللتزاماتها التي
تراجعت عنها بعد اخلطوة الأمريكية.
وع ّلقت املباحثات ر�سميا يف �آذار/مار�س ،مع ت�أكيد املعنيني �أن التفاهم بات
�شبه منجز ،لكن مع تبقّي نقاط تباين بني وا�شنطن وطهران� ،أبرزها طلب
الأخ�يرة �شطب ا�سم احلر�س الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات
“الإرهابية” الأجنبية.
و�أكدت اخلارجية الإيرانية االثنني �أن مورا �سيزور طهران هذا الأ�سبوع،
وذلك للمرة الثانية منذ توقف املباحثات يف فيينا .وتعود الزيارة الأخرية
للدبلوما�سي اىل � 27آذار/مار�س.
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ميدفيدف يتهم �أمريكا ب�شن حرب بالوكالة على رو�سيا دراغي وبايدن يعلنان من وا�شنطن وحدتهما يف مواجهة رو�سيا
•• مو�سكو-رويرتز

12

ات� �ه ��م ال��رئ �ي ����س ال ��رو�� �س ��ي ال �� �س��اب��ق دميرتي
ميدفيدف الواليات املتحدة �أم�س الأربعاء ب�شن
“حرب بالوكالة” على رو�سيا وذلك بعد موافقة
جمل�س النواب الأمريكي على حزمة م�ساعدات
لأوك��ران �ي��ا بقيمة  40م�ل�ي��ار دوالر ،وق ��ال �إن
االقت�صاد الأمريكي �سيعاين تبعات ذلك.
وكتب على تطبيق تيليجرام �أن م�شروع القانون
الذي وافق عليه جمل�س النواب الأمريكي �أم�س
الأول ال �ث�لاث��اء ه��و حم��اول��ة “لإحلاق هزمية

ك �ب�يرة ب�ب�ل��دن��ا وت�ك�ب�ي��ل ت�ن�م�ي�ت�ه��ا االقت�صادية
ونفوذها ال�سيا�سي يف العامل».
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا ل��ن ينجح.وي�شغل ميدفيدف
من�صب ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س الأم� ��ن الرو�سي
بعد ا�ستقالته من رئا�سة الوزراء يف يناير كانون
الثاين .2020
كما اتهم فيات�شي�سالف فولودين رئي�س جمل�س
النواب (ال��دوم��ا) على تليجرام �أي�ضا وا�شنطن
ب��ا� �س �ت �خ��دام ح��زم��ة امل �� �س��اع��دات لإث� �ق ��ال كاهل
�أوك��ران �ي��ا ب��ال��دي��ن وم �� �ص��ادرة احتياطياتها من
احلبوب يف املقابل.

•• وا�شنطن-وكاالت

�أع�ل��ن رئي�س ال� ��وزراء الإي �ط��ايل م��اري��و دراغ ��ي وال��رئ�ي����س الأم��ري�ك��ي جو
بايدن وحدتهما �ضد رو�سيا يف �إطار دعم �أوكرانيا خالل اجتماع يف البيت
الأبي�ض.
وقال جو بايدن لدراغي وهو يجل�س بجانبه يف املكتب البي�ضاوي بح�ضور
ال�صحافيني “كنت �صديقاً جيداً وحليفاً عظيماً».
و�أ� �ض��اف ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي �أم ��ام ال �ك��ام�يرات ق�ب��ل ب��دء امل �ح��ادث��ات بني
الزعيمني “اعتقد فالدميري بوتني �أن ب�إمكانه �أن يفرقنا .لكن �ضاعفنا
جهودنا جميعاً».
و�أكد رئي�س احلكومة الإيطالية �أن غزو رو�سيا لأوكرانيا “عزز” الروابط

احتفالية يوم الن�صر:

لهذا ي�شدد فالدميري بوتني على التهديد النازي!...

•• الفجر -غابرييل �أوميت

جماعة ازوف اليمينية املتطرفة

–ترجمة خرية ال�شيباين

وعلى عك�س ما كان متوقعا ،مل
يعلن بوتني �أي ت�صريحات قوية
خ�لال اح�ت�ف��االت ي��وم الن�صر ،اال
ان ر�سالته كانت وا�ضحة :جنوده
“يقاتلون من �أج��ل ال�شيء نف�سه
الذي حاربه الآباء والأجداد”� ،أي
النازية.
بالن�سبة لرجل الكرملني القوي،
كانت الذكرى فر�صة لتعبئة الر�أي
العام من خالل التذكري ببطوالت
املحاربني القدامى الرو�س ،الذين
ق ��اوم ��وا ال �ن��ازي�ين خ�ل�ال احلرب
العاملية الثانية.
ك �م��ا ا� �س �ت �غ��ل ب ��وت�ي�ن املنا�سبة
لإع��ادة الت�أكيد على �أن ال�سلطات
الأوكرانية ،بدعم من الناتو ،كانت
ت�ستعد الم�ت�لاك �أ�سلحة نووية،
و�أن �ه��ا ك��ان��ت تخطط ل�شن هجوم
�ضد االنف�صاليني املوالني لرو�سيا
يف �شرق البالد.
ووف��ق الرئي�س ال��رو��س��ي ،متثل
�أوك��ران �ي��ا -وال �ن��ازي��ة ”-تهديدًا
غري مقبول على الإطالق” تعهد
مب�ك��اف�ح�ت��ه م��ن خ�ل�ال “فعل كل
�شيء حتى ال يتكرر رع��ب احلرب
العاملية».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه� ،أك� � � ��د الرئي�س
الأوكراين ،فولودميري زيلين�سكي،
�أن ب �ل��اده ل ��ن ت���س�م��ح مل��و� �س �ك��و بـ
“احتكار االنت�صار على النازية».

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

احلرب يف �أوكرانيا� :إرباكات ال�سيد �شولتز!...

ك�����رر ف�ل�ادمي�ي�ر
بوتني �أن��ه ملحاربة
ال��ن��ازي��ة ،توا�صل
رو�����س����ي����ا غ���زوه���ا
لأوك���ران���ي���ا .ج��اء
ذل����ك �أم������ام �آالف
اجلنود امل�شاركني يف
ا�ستعرا�ض ال�ساحة
احل��م��راء مبو�سكو
اح��ت��ف��اء بالتاريخ
ال��رم��ز التا�سع من
مايو.

حتليل اخباري

بني الواليات املتحدة و�إيطاليا ،وعلى نطاق �أو�سع بني الواليات املتحدة
و�أوروب��ا .وتوقع حدوث “تغيريات جذرية” يف االحت��اد الأوروب��ي ،م�شرياً
�إىل �أنه �سيتعني عليه تعزيز عالقاته.
وقال بايدن “�إن وجود احتاد �أوروبي قوي هو يف م�صلحة الواليات املتحدة”،
حتى لو �ش ّكل ذلك “مناف�سة».
�أي��دت حكومة ماريو دراغ��ي العقوبات �ضد رو�سيا بقوة ،على الرغم من
اع�ت�م��اد �إي�ط��ال�ي��ا ع�ل��ى ال �غ��از ال��رو��س��ي وع�لاق��ات�ه��ا التقليدية ال��ودي��ة مع
مو�سكو.
وعلى غرار حلفائها الغربيني� ،سلمت روما �أ�سلحة �إىل �أوكرانيا على الرغم
من ت�صاعد القلق ب�ش�أن ذلك يف �صفوف االئتالف احلكومي الوا�سع الداعم
لدراغي ،والذي ميتد من �أق�صى اليمني �إىل الي�سار.

•• ماريون فان رنرتغم

يقاتل جنود اليوم الظاهرة نف�سها التي حاربها الآباء والأجداد� ،أي النازية
ال�سلطات مبجموعات من املقاتلني
امل�ت�ط��وع�ين ،ينتمي بع�ضهم �إىل
�أق�صى اليمني ،منها كتيبة �آزوف.
ومنذئذ ،ميزت اجلماعة نف�سها
ع �ل��ى الأر� � � � ��ض وع� �ل ��ى ال�شبكات
االج �ت �م��اع �ي��ة ب��ال��دف��اع ع��ن �شرق
ال � � �ب� �ل��اد ،مب � ��ا يف ذل � � ��ك مدينة
م��اري��وب��ول ال �ت��ي دم ��رت بالكامل
تقري ًبا قبل �أن متر حتت ال�سيطرة
الرو�سية.
ومبا �أن هذه املعارك يف املناطق
املوالية لرو�سيا يف �شرق �أوكرانيا
�أودت ب� �ح� �ي ��اة م � �ئ� ��ات امل ��دن �ي�ي�ن
وامل �ق ��ات �ل�ي�ن ال � ��رو� � ��س ،ي�ستخدم
فالدميري بوتني �صورة املجموعة
لإق� �ن ��اع ��ش�ع�ب��ه ب � ��أن ه �ن��اك �إب � ��ادة
ج �م��اع �ي��ة ج ��اري ��ة � �ض��د ال�سكان
الناطقني بالرو�سية.

ما هي �أهمية فوج �آزوف؟
وعلى الرغم من كرثة احلديث
ع ��ن ف� ��وج �آزوف ،ال � �س �ي �م��ا على
ال �� �ش �ب �ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة� ،إال �أن ��ه
ال ي� ��زال ح���س��ب ب�ع����ض التقارير
هام�ش ًيا�� ،س��واء داخ��ل اجلي�ش �أو
بني ال�سكان الأوكرانيني.
�صحيح �أن الأوك��ران�ي�ين لديهم
ب�ع����ض االح �ت��رام ل �ه��ذه اجلماعة
ال�ي�م�ي�ن�ي��ة امل �ت �ط��رف��ة ،ل �ك��ن لي�س
لأف� �ك ��اره ��ا ال�ي�م�ي�ن�ي��ة املتطرفة،
ب��ل لأن�ه��ا ت��داف��ع ع��ن وطنهم �ضد
الغازي الرو�سي ،يو�ضح دومينيك
�آري � � ��ل ،رئ �ي ����س ق �� �س��م ال ��درا�� �س ��ات
الأوكرانية يف جامعة �أوتاوا.
والدليل :احلزب ال�سيا�سي الذي
�أن�ش�أته اجلماعة ،الفيلق الوطني،
�سفّ الرتاب يف انتخابات .2019

مل حت �� �ص��ل الأح � � � ��زاب القومية
اليمينية املتطرفة املختلفة ،التي
ك ��ان ع�ل�ي�ه��ا �أن جت�ت�م��ع م � ًع��ا على
�أمل حتقيق اخ�تراق ،حتى على 2
باملائة من الأ�صوات.
ل��ذل��ك م ��ن اخل� �ط� ��أ ال� �ق ��ول �إن
ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف مي �ت �ل��ك ق� ��د ًرا
ريا من ال�سلطة يف �أوكرانيا.
كب ً
كلفت النازية االحتاد
ال�سوفياتي غالي ًا
ال�سبب الآخ ��ر ل�ظ�ه��ور النازية
ب ��ا� �س �ت �م ��رار يف اال�سرتاتيجية
االت���ص��ال�ي��ة للحكومة الرو�سية،
ه��و �أن��ه عندما ا�ست�سلم الأمل ��ان يف
ب��رل�ين يف  9م��اي��و  ،1945مات
ما يتجاوز  26مليون �سوفياتي،
�أكرث من ن�صفهم من املدنيني.

وه��ذا ي�ف��وق �أي دول��ة �أخ ��رى يف
احلرب العاملية الثانية.
م� �ن ��ذئ ��ذ ،ي �ح �ت �ف��ل ال� ��رو�� ��س بـ
“انت�صار احل � � � ��رب ال ��وط �ن �ي ��ة
العظمى” يف  9م��اي��و ،وه��و عيد
ي ��رم ��ز �إىل ال �ت �� �ض �ح �ي��ات وق� ��وة
امل�ح��ارب�ين ال�ق��دام��ى و�صالبتهم.
اح �ت �ف ��االت م �ه �م��ة ب���ش�ك��ل خا�ص
ل �ف�ل�ادمي�ي�ر ب ��وت�ي�ن م �ن��ذ توليه
ال�سلطة ع��ام  .2000يف مثل
ه ��ذا ال �ت��اري��خ م��ن ال �ع��ام املا�ضي،
ان�ت�ه��ز ��س� ّي��د ال�ك��رم�ل�ين الفر�صة
للت�أكيد على �أن رو�سيا “�ستدافع
ب �ح��زم ع ��ن م���ص��احل�ه��ا الوطنية
وت�ضمن �أمن �شعبها” ،وكرر � ً
أي�ضا
�أن �أفكار النازية عادت �إىل الظهور
يف �أوروبا� ،إىل جانب عر�ض �أحدث
�أ�سلحة اجلي�ش الرو�سي.

«اقتالع النازية من �أوكرانيا » ،ي�شري �إىل فوج �آزوف اجلماعة اليمينية املتطرفة

ملاذا يتهم بوتني
�أوكرانيا بالنازية؟
عندما يقول فالدميري بوتني� ،أن
هدف القتال يف �أوكرانيا هو “نزع
النازية من البالد” ،ف�إنه ي�شري
�إىل جماعة ميينية متطرفة :فوج
�آزوف ،الذي قاتل رو�سيا نيابة عن
�أوكرانيا.
ع�ن��دم��ا ان��دل��ع ال�ق�ت��ال الأول يف
منطقة دونبا�س ع��ام  ،2014مل
ي�ك��ن اجل�ي����ش الأوك � � ��راين جاهزا
وم �� �س �ت �ع �دًا ل �ل �ق �ت��ال .وملواجهة
ال �ت �ه��دي��د ال ��رو�� �س ��ي ،ا�ستنجدت

قدّرت املنظمة الدولية للهجرة ،فرار �أكرث  5.6ماليني �أوكراين
�إىل خ��ارج ال �ب�لاد ،منذ ان ��دالع العمليات الع�سكرية ب�ين مو�سكو
وكييف ،يف فرباير املا�ضي.
و�أ� �ش��ارت املنظمة يف تقريرها ال���ص��ادر ال�ي��وم� ،إىل �أن �أك�ثر م��ن 8
ماليني �شخ�ص نزحوا داخل �أوكرانيا نف�سها بعد �أكرث من �شهرين
من بداية االجتياح الرو�سي.
وح � ّذر امل��دي��ر ال�ع��ام للمنظمة �أنتونيو فيتورينو م��ن �أن “حاجات
النازحني وجميع من ت�أ ّثروا باحلرب يف �أوكرانيا تزداد �ساعة بعد
�ساعة».
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي بد�أت الأمم املتحدة عملية وا�سعة النطاق
ت�ه��دف �إىل ت�ق��دمي امل���س��اع��دة ل�سكان �أوك��ران �ي��ا ال�ن��ازح�ين والذين
�أجربوا على الفرار على وقع ال�ضربات الع�سكرية ،وترتيب جدول
عملها وتفعل كل �شيء لتو�سيع نطاق براجمها الأكرث فاعلية ،مبا
يف ذلك برامج امل�ساعدة النقدية.

�أوامر متناق�ضة
غ�ي�ر ان حل �ظ��ة ��ش��ول�ت��ز ان �ح �� �س��رت .فالأملاين
اجلديد ،الذي وعد بـ “تغيري احلقبة” ،ظل �أ�سري
املماطلة وال ّت�سويف :لئن وافق على �إر�سال معدات
ثقيلة �إىل الأوك��ران �ي�ين (ع��رب��ات م��درع��ة وقطع
مدفعية) ،ف��ان ذل��ك �سيتم من خ�لال و�سيط من
دول الناتو الأخرى -خو ًفا من �إثارة رد نووي من
الرئي�س الرو�سي ،كما قال.
ويف ال�سابع من �أبريل ،كر�س اخلبري االقت�صادي
بول كروغمان عموده يف �صحيفة نيويورك تاميز،
النتقاد �أملانيا ب�شدة ،التي كانت ذات يوم �شر�سة يف
مطالبة اليونان بت�ضحيات قبل عقد من الزمن،
يف حني نراها اليوم “مرتددة يف تقدمي ت�ضحيات
م�ع�ت��دل��ة ،ح�ت��ى يف م��واج�ه��ة ج��رائ��م حرب” .ويف
� 27أب��ري��ل ،منعطف ج��دي��د :ب�ضغط م��ن الر�أي

ترجمة خرية ال�شيباين

*حائزة على جائزة �ألربت لوندر ،وم�ؤلفة ال�سرية الذاتية لأجنيال مريكل.

ال�صني حتذف ت�صريحات ملدير «ال�صحة العاملية»
•• بكني-رويرتز

دفع االحتاد ال�سوفياتي اكرب عدد من ال�ضحايا

ب�سبب حرب �أوكرانيا ..خطة �أوروبية لتفادي «كارثة غري م�سبوقة»
•• عوا�صم-وكاالت

م� ��اذا ح ��دث لأوالف � �ش��ول �ت��ز؟ يف  8دي�سمرب
 ،2021يف نهاية حملة حتدى فيها كل التوقعات،
مت انتخابه م�ست�شا ًرا لأملانيا الفيدرالية ،حيث ظهر
كمنقذ غ�ير متوقع لال�شرتاكية الدميقراطية
يف �أوروب ��ا ،بعد �ستة ع�شر عامًا من حكم �أجنيال
م�يرك��ل وت��راج��ع احل��زب�ين ال��رئ�ي���س�ي�ين ،لليمني
والي�سار ،االحتاد امل�سيحي الدميقراطي واحلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي.
ت � ��وىل ق � �ي� ��ادة حت ��ال ��ف م� �ت� �ن ��وع ،م� ��ع اخل�ضر
وال �ل �ي�برال �ي�ين ،ر ّج ال �ت �ح��ال �ف��ات امل �ع �ت��ادة ،ووعد
ب��دخ��ول �أملانيا حقبة ج��دي��دة تركز على التحول
البيئي والتما�سك االجتماعي وااللتزام ال�سيا�سي
على ال�ساحة الدولية ال��ذي لن تقوده م�ستقبال
م�صاحلها االقت�صادية فقط.
بعد مريكل ،التي �أ�س�ست ازدهار القوة االقت�صادية
االوىل يف �أوروب��ا كان ثمنها حلول و�سط وت�سوية
م��ع رو��س�ي��ا ب�ق�ي��ادة ف�لادمي�ير ب��وت�ين وال���ص�ين يف
ع�ه��د ��ش��ي ج�ين ب�ي�ن��غ�� ،س�ي�ك��ون ��ش��ول�ت��ز ال�شريك
الن�شط لـ “ال�سيادة الأوروبية” والدفاع امل�شرتك،
الذي تريده فرن�سا �إميانويل ماكرون وتنتظره،
وكان ال بد ان تكون حرب بوتني يف �أوكرانيا حلظة
هذا الت�أكيد.
و�إثر بداية �صعبة ،كان خطابه يف  27فرباير يف
البوند�ستاغ ،الذي �أعلن فيه �إر�سال �شحنة �أ�سلحة
�إىل �أوكرانيا ،وتعزي ًزا هائ ً
ال للميزانية الع�سكرية
للجمهورية الفيدرالية ،مبثابة تغيري تاريخي يف
ال�سيا�سة الأملانية .وكان التخلي عن م�شروع خط
�أنابيب الغاز ن��ورد �سرتمي  2ال��ذي يربط رو�سيا
ب�أملانيا ،جز ًء من هذا التحول اجلذري.

العام وو�سائل الإع�ل�ام ،ق��ررت احلكومة الأملانية
فج�أة الإع�لان عن ت�صدير حوايل خم�سني دبابة
غيبار �إىل �أوكرانيا ،ومدرعات عالية الأداء م�ضادة
للطائرات  ...ول�ك��ن ي�صعب ا�ستخدامها ،وك�أن
�شولتز اراد تهدئة ائتالفه وعدم �إغ�ضاب بوتني.
ا��س�ت�م�ت�ع��ت امل �ع��ار� �ض��ة امل �ح��اف �ظ��ة ب �ه��ذا “ال�ستار
الدخاين” ،ومل ي��رح�م��ه الأوك��ران �ي��ون .ف�ف��ي 3
مايو ،مت توبيخ امل�ست�شار ب�شكل �صريح من قبل
ال���س�ف�ير الأوك � � ��راين ال��وق��ح يف ب��رل�ي�ن� ،أندريه
ميلنيك�“ :صنع النقانق ال يليق برجل دولة”،
�سخر ال��دب�ل��وم��ا��س��ي م��ن امل�ست�شار ال ��ذي رف�ض
الذهاب �إىل كييف بعد رف�ض ال�سلطات الأوكرانية
ا� �س �ت �ق �ب��ال رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة ف ��ران ��ك فالرت
�شتاينماير -لت�شري الحقًا �إىل �سوء تفاهم ...كم
من املتعرجات!
كيف ميكن جت�سيد “�أملانيا اجلديدة” عندما
مت �ث��ل ،ع�ل��ى غ ��رار ��ش�ت��اي�ن�م��اي��ر ،ح��ز ًب��ا ا�شرتاكيا
دميقراط ًيا م�شب ًعا ب�إيديولوجية �سلمية قوية،
و��س�ي��ا��س��ة ال �ي��د امل� �م ��دودة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق برو�سيا،
ال�ن��اب�ع��ة م��ن ��س�ي��ا��س��ة امل���س�ت���ش��ار اال��س�ب��ق للحزب
اال� �ش�ت�راك��ي ال��دمي �ق��راط��ي وي �ل��ي ب��ران��دت جتاه
االحتاد ال�سوفياتي؟ وكيف اخلروج من املريكلية
وقد كنت وزيرا ونائبا للم�ست�شارة �أجنيال مريكل،
و�شاركت يف نف�س احللم مع بوتني ،كما هو احلال
مع �شي ،حول التحول من خالل التجارة)؟ وكيف
ميكن التخل�ص من االعتماد على الغاز الرو�سي
بينما �أي ��دت بنف�سك ق��رار التخل�ص التدريجي
من الطاقة النووية ،ودعمت بقوة م�شروع نورد
�سرتمي 2؟ وكيف تعار�ض �سيد الكرملني بينما
مع ّلمك غريهارد �شرودر ،امل�ست�شار ال�سابق للحزب
اال��ش�تراك��ي الدميقراطي ،يتقا�ضى ال�ي��وم راتبه
من الدولة الرو�سية؟
�إن �أوالف �شولتز يجد �صعوبة يف العثور على
�رج��ا م��ن الأوام � ��ر امل�ت�ن��اق���ض��ة .فمن
م�ك��ان��ه ،حم� ً
ناحية ،يدفع �شركا�ؤه الأوروب�ي��ون والأطل�سيون،
وكذلك اخل�ضر والليرباليون يف ائتالفه ،باجتاه
مطالب كييف .ومن ناحية �أخرى ،يدفعه ما�ضي
�أملانيا وما�ضي احل��زب اال�شرتاكي الدميقراطي
الأملاين �إىل احلذر .لقد خف�ض فعال واردات��ه من
الغاز الرو�سي من  55باملائة �إىل  35باملائة من
الإج �م��ايل ،لكن امل�ست�شار ال��ذي وع��د ب�ـ “تغيري
احلقبة” مل يعد ب�إمكانه اال�ستمرار يف كونه �أحد
املمولني الرئي�سيني يف �أوروبا حلرب بوتني .لقد
كانت �سنوات مريكل �سنوات عامل بال حرب ،ل ّينته
ال �ت �ج��ارة ،وحت��ت احل�م��اي��ة الأم��ري �ك �ي��ة .و�سنوات
�شولتز ،يجب �أن تقطع مع هذا احللم الأملاين.

وخالل زيارته الأخرية ،حر�ص الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�ش على زيارة ملج�أ لالجئني الأوكرانيني يف مولدوفا.
وقال غوتريي�ش �إنه “مل يكن من ال�سهل على الأمم املتحدة �إعادة
التكيف مرة �أخ��رى مع �أزم��ة �إن�سانية يف �أوروب��ا .هنا ،لي�ست لدينا
الأ�شكال التقليدية للدعم الإن�ساين مثل ما هو موجود يف مناطق
الأزم��ات يف العامل النامي ،والدول اله�شة ،لذا فقد ا�ستغرق الأمر
بع�ض الوقت لتنظيم عملنا بالكامل والتوافق متامًا مع احتياجات
التعاون» .ودفع تزايد �أعداد الفارين من �أوكرانيا �إىل تفعيل االحتاد
الأوروبي لقانون احلماية اخلا�ص به لتخفيف ال�ضغوط املفرو�ضة
على نظم اللجوء الوطنية وال�سماح جلميع الفارين بالتمتع بحقوق
من�سقة يف خمتلف �أنحاء االحتاد.
ي��أت��ي ذل��ك يف ال��وق��ت ال��ذي ي��واج��ه ب��رن��ام��ج ا�ست�ضافة الالجئني
الأوكرانيني يف بريطانيا انتقادات حادة ،ب�سبب املعوقات الإجرائية
الكثرية التي تواجه امل�شاركني فيه ،بالإ�ضافة �إىل البُطء ال�شديد
يف �إجن��از املعامالت .وق��ال املتحدث با�سم االحت��اد الأوروب��ي لوي�س
ميغيل بوينو يف حديث خا�ص لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إ َّن االحتاد

ا�ستقبل -وحده� -أكرث من  4,6ماليني الجئ من �أوكرانيا عربوا
بكل ب�ساطة �إىل الدول الأع�ضاء املجاورة ،بالنظر �إىل �أن �أوكرانيا
مت�ل��ك ح� ��دودًا م���ش�ترك��ة م��ع  4دول �أوروب� �ي ��ة :ب��ول�ن��دا ورومانيا
و�سلوفاكيا وهنغاريا.
و�أ�شار بوينو �إىل �أن��ه منذ بداية االجتياح الرو�سي ،ح�شد االحتاد
الأوروب��ي موارد هائلة مل�ساعدة الفارين من احلرب ،من مواطنني
�أوكرانيني �أو مقيمني ب�صورة �شرعية� ،إذ جرى تخ�صي�ص �أكرث من
 20مليار ي��ورو مل�ساعدة ه��ؤالء الالجئني للح�صول على الإعانة
وامل�أوى والطعام.
كما جرى منح الفارين الإذن للمكوث داخل االحتاد الأوروبي ملدة
�سنة واح��دة ،واحل�صول على التعليم املجاين و�إمكانية العمل يف
خالل هذه الفرتة ،وفق املتحدث با�سم االحتاد الأوروبي.
و�أ�ضاف“ :مبا �أن املواطنني الأوكرانيني ا�ستفادوا قبل اندالع احلرب
من الإع�ف��اء من الت�أ�شرية لدخول االحت��اد الأوروب ��ي ،فب�إمكانهم
� ً
أي�ضا التنقل بحرية �ضمن حدوده ،و�سوف ي�ستمر االحتاد يف �إظهار
ت�ضامنه الكامل مع الالجئني من احلرب».

حذفت ال�صني من�شورا ل�ل�أمم املتحدة من على موقع
وي �ب��و ل �ل �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ال �ت��اب��ع ل �ه��ا وردت فيه
ت�صريحات ملدير منظمة ال�صحة العاملية ق��ال فيها �إن
�سيا�سة �صفر كوفيد التي تطبقها ال�صني غري م�ستدامة
وذلك بعد فرتة وجيزة من ن�شره الأربعاء.
كما عطل وي�ت���ش��ات ،وه��و م��وق��ع �صيني �آخ��ر للتوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ،خا�صية م���ش��ارك��ة من�شور مم��اث��ل للأمم

امل �ت �ح��دة .ك��ان ت �ي��درو���س �أده ��ان ��وم ج�ي�بري���س��و���س مدير
املنظمة قد ذكر يف �إفادة �صحفية �أم�س الأول الثالثاء “ال
نعتقد �أنها م�ستدامة نظرا ل�سلوك الفريو�س وما نرتقبه
الآن يف امل�ستقبل» .ون�شرت الأمم املتحدة ت�صريحاته
على ح�سابات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بها باللغة
ال�صينية .ومل ت��رد الأمم املتحدة وال موقع ويبو حتى
الآن ع�ل��ى ط�ل�ب��ات للتعقيب ،يف ح�ين �أ� �ض��اف ويت�شات
تو�ضيحا مع املن�شور قال فيه “حتظر م�شاركة هذا املقال
نظرا النتهاكه القوانني واللوائح ذات ال�صلة».
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فرديناند ماركو�س يعلن فوزه برئا�سة الفلبني
•• مانيال�-أ ف ب

�أعلن فرديناند ماركو�س جنل الديكتاتور الفلبيني الراحل الذي
يحمل اال�سم نف�سه �،أم�س الأربعاء فوزه يف االنتخابات الرئا�سية،
متعهدًا ب�أن يكون رئي�سا “جلميع الفلبينيني” ،كما �أعلن املتحدث
با�سمه .وقال املتحدث فيك رودريغيز يف بيان “�إىل العامل يقول:
علي بنا ًء على �أفعايل ،ولي�س بناء على ا�ساليف».
احكموا ّ
وبعد اكتمال الفرز الأويل تقري ًبا ،ح�صل فرديناند ماركو�س االبن
امللقب “بونغ بونغ” على �أكرث من  56باملئة من الأ�صوات� ،أي �أكرث
من �ضعف الن�سبة التي ح�صدتها مناف�سته الرئي�سية نائبة الرئي�س
احلايل ليني روبريدو.
و�أع��اد ه��ذا ال�ف��وز ال�ساحق ملاركو�س االب��ن بالرئا�سة ،عائلته �إىل

جرمية جنني
م��ع ال���س��اع��ات الأوىل م��ن �صباح
الأرب� �ع ��اء ،ا�ستيقظ ال �ع��امل على
ن �ب ��أ م �ق �ت��ل ال���ص�ح�ف�ي��ة �شريين
�أب��و عاقلة ،و�إ��ص��اب��ة زميلها علي
ال� ��� �س� �م ��ودي ،خ �ل��ال ا�شتباكات
يف ج � �ن �ي�ن م� �ع� �ق ��ل ال� �ف� ��� �ص ��ائ ��ل
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل���س�ل�ح��ة �شمايل
ال�ضفة الغربية املحتلة.
وقالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية
�إن القوات الإ�سرائيلية �أ�صابت �أبو
عاقلة بر�صا�صة يف الر�أ�س �أثناء
م�ت��اب�ع�ت�ه��ا اق �ت �ح��ام ت�ل��ك القوات
مدينة جنني.
وخ�لال �سنوات عديدة ،كان لأبو
عاقلة دور ف ّعال يف تغطية الكثري
م��ن ف���ص��ول ال �ن��زاع الإ�سرائيلي
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ع �ل��ى م � ��دى ربع
ق ��رن ،وك��ان��ت تتهمها ال�سلطات
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ب�ت���ص��وي��ر مناطق
�أم� �ن� �ي ��ة .و� �س �ب��ق �أن ق ��ال ��ت �إنها
ت�شعر با�ستمرار ب�أنها م�ستهدفة
م��ن ق ��وات اجل�ي����ش الإ�سرائيلي
•• كييف�-أ ف ب

حتتدم املعارك يف جنوب �أوكرانيا
و� �ش ��رق �ه ��ا ،يف ح�ي�ن ُي �ت ��وق ��ع �أن
تت�سارع عمليات �إي�صال الأ�سلحة
الأمريكية �إىل كييف بعدما ف ّعل
ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ج��و بايدن
�آلية رمزية يعود تاريخها للحرب
العاملية الثانية.
وا�� �س� � ُت� �ه ��دف ��ت م��دي �ن��ة �أودي� ��� �س ��ا
ب��ال �� �ص��واري��خ ،و�أح �� �ص��ى اجلي�ش
الأوكراين �سبع �ضربات ما ت�سبب
ب�سقوط قتيل وخم�سة جرحى.
وا�ضطر رئي�س املجل�س الأوروبي
� �ش��ارل م�ي���ش��ال ل�لاح�ت�م��اء �أثناء
زيارة مفاجئة له �إىل هذه املدينة
الواقعة يف جنوب البالد.
وت ��وج ��ه م �ي �� �ش��ال للأوكرانيني
ب��ال �ق��ول “�أنتم ل���س�ت��م وحدكم.
االحت��اد الأوروب��ي �إىل جانبكم”،
م�ستنكرا “العدوان الرو�سي”
على �أوكرانيا.
�أعلنت هيئة الأرك��ان الأوكرانية
�� �ص� �ب ��اح ال� �ث�ل�اث ��اء �أن ال ��رو� ��س
“يوا�صلون حت �� �ض�ير عمليات
ه �ج��وم �ي��ة يف م �ن �ط �ق � َت��ي ليمان
و�سيفريودونيت�سك” الواقعتني
يف دون �ب��ا���س (�� �ش ��رق) ،م�ضيف ًة
�أن ع �م �ل �ي��ات ال �ق �� �ص��ف املدفعي
وال �غ��ارات اجل��وي��ة تتوا�صل على
م �� �ص �ن��ع �آزوف� ��� �س� �ت ��ال يف مدينة
ماريوبول.
و�أف ��اد ح��اك��م منطقة لوغان�سك
(�� �ش ��رق) � �س�يرغ��ي غ ��اي ��داي عن
“معارك ك �ث �ي �ف��ة ج� � � �دًا ت� ��دور
ح��ول روبيجني وبيلوغوريفكا”
الواقعتني �ضمن نطاق منطقته.
وي�ع�ت�م��د الأوك ��ران� �ي ��ون �إىل ح ّد
ك�ب�ير ع�ل��ى امل���س��اع��دة الع�سكرية
الأم�يرك �ي��ة ال �ت��ي ب�ل�غ��ت قيمتها
نحو  3,8مليارات دوالر منذ بدء
النزاع.
و ُي � �ف �ت�ر�� ��ض �أن ُت� ��� �س� � ّه ��ل �أك�ث��ر
ب �ت��وق �ي��ع ال��رئ �ي ����س ج ��و بايدن

فوز مر�شح يدعمه ترامب وهزمية �آخر يف انتخابات منت�صف الوالية

•• وا�شنطن�-أ ف ب

اختار الناخبون اجلمهوريون يف والية فرجينيا الغربية م�ؤيدًا لدونالد ترامب لتمثيلهم يف انتخابات منت�صف الوالية
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،لكن �أحد املوالني للرئي�س ال�سابق هُ زم يف االنتخابات التمهيدية يف نربا�سكا.
ومتيل هاتان الواليتان ،ب�شكل علني �إىل اجلانب اجلمهوري .واملر�شحون الذين يفوزون يف هذه االنتخابات التمهيدية
لديهم فر�صة كبرية للفوز يف انتخابات اخلريف .وبالتايل ،لتعزيز الدعم الذي يتمتع به ترامب �أ�سا�سا يف الكونغر�س
�أو يف ال�سلطات التنفيذية املحلية �سيحتاج �إىل زيادة عدد م�ؤيديه �إذا �أراد الرت�شح للرئا�سة من جديد يف .2024
يف نربا�سكا ،كان دونالد ترامب ر�سميا وراء تر�شيح ت�شارلز هرب�سرت ال�ستيني الذي �صنع ثروته من تربية املا�شية.
واتهمت ثماين ن�ساء الرجل املر�شح ملن�صب احلاكم باعتداءات جن�سية بينهن نائبة حملية ،وهي تهم ينفيها كلها.
لكن الناخبني اختاروا يف النهاية خ�صمه جيم بيلن ح�سب تقديرات �صحيفة نيويورك تاميز و�شبكة �سي �إن �إن بعد
فرز  93باملئة من الأ�صوات .وبيلن م�س�ؤول جامعي كبري حمافظ يتمتع بدعم احلاكم احلايل بيت ريكيت�س ،الذي ال
ميكنه الرت�شح بعد واليتني يف املن�صب.

اجلامعة العربية تدين ب�أ�شد العبارات اجلرمية الب�شعة

•• عوا�صم-وكاالت

�أع � � � � � ��اد اغ� � �ت� � �ي � ��ال ال �� �ص �ح �ف �ي ��ة
الفل�سطينية �شريين �أب��و عاقلة،
يف خم� �ي ��م ج � �ن�ي��ن ،الأرب� � � �ع � � ��اء،
احل��دي��ث ع��ن ق��ائ�م��ة ط��وي�ل��ة من
ال�صحفيني والإع�لام�ي�ين الذي
ج� ��رى ا� �س �ت �ه��داف �ه��م يف مناطق
احلروب والنزاعات خالل الأعوام
املا�ضية.
و�أثار اغتيال �أبو عاقلة ردود فعل
و�إدان��ات وا�سعة� ،إذ �أدان��ت جامعة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب��أ��ش��د العبارات
“اجلرمية الب�شعة” ،بينما دعت
ال���س�ف��ارة الأم�يرك �ي��ة يف القد�س
�إىل �إجراء حتقيق جدي.
و�أ�� � �ش � ��ارت �إح �� �ص��ائ �ي��ات مر�صد
اليون�سكو لل�صحفيني املغتالني،
�إىل حدوث  79عملية قتل طالت
ال �� �ص �ح �ف �ي�ين م� ��ا ب �ي�ن 2020
حتى منت�صف  ،2021من بني
 1452جرمية مت ر�صدها منذ
عام .1993

ال�سلطة بعد  36عاماً من الثورة ال�شعبية التي �أطاحتها .و�شهدت
احلملة االنتخابية لفرديناند ماركو�س جونيور ( 64عاما) حملة
ت�ضليل وا�سعة جتاهلت ع�شرات الآالف من املعار�ضني الذين مت
اعتقالهم �أو تعذيبهم �أو قتلهم� ،أو حتى مليارات ال��دوالرات التي
�سرقتها عائلة ماركو�س يف خزائن البلد لإثرائه ال�شخ�صي.
ول�سنوات غزت احل�سابات امل�ؤيدة ملاركو�س االبن �شبكات التوا�صل
االجتماعي لتقنع ال�شباب خا�صة ب�أن ع�شرين عاما من نظام والده
( )1986-1965ك��ان��ت ع���ص��را ذه�ب�ي��ا م��ن ال���س�لام واالزده ��ار
للأرخبيل.
و”بونغ بونغ” هو �أول مر�شح للرئا�سة يفوز ب�أغلبية مطلقة منذ
�إط��اح��ة وال ��ده يف  1986ال�ت��ي �أج�ب�رت عائلته على ال�ه��رب �إىل
الواليات املتحدة.
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�آخرهم �شريين �أبو عاقلة� ..صحفيون يف مواجهة النار مبناطق النزاع
ويف ع��ام ُ ،2018قتل ال�صحفي
ال�ل�ي�ب��ي م��و��س��ى ع�ب��د ال �ك��رمي يف
م��دي �ن��ة � �س �ب �ه��ا ،ب �ع��د اختطافه
قبل �أن ُيعرث عليه ميتاً يف اليوم
نف�سه.
و�سبق عبدالكرمي مقتل امل�صور
علي ح�سن اجلابر يف كمني قرب
مدينة بنغازي �شرقي ليبيا.

هي �أول
وامل�ستوطنني .و�أبو عاقلة ّ
�صحفية عربية ي�سمح لها بدخول
�سجن ع�سقالن يف العام ،2005
حني قابلت الأ�سرى الذين �صدرت
بحقهم �أحكاما طويلة بال�سجن،
كما �سبق وقامت بتغطية �أحداث
االن �ت �ف��ا� �ض��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة منذ
 ،2000ثم العمليات الع�سكرية
امل�خ�ت�ل�ف��ة يف ق �ط��اع غ� ��زة خالل
ال�سنوات املا�ضية.
احلرب يف �أوكرانيا
مل ت � �ك� ��ن ن� � �ي � ��ران احل � � � � ��رب يف
�أوك��ران�ي��ا بعيدة ع��ن ال�صحفيني
والإع �ل��ام� � �ي �ي��ن ،ف �م �ن��ذ ب ��داي ��ة
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة للقوات
الرو�سية �أواخ��ر فرباير املا�ضي،
لقي � 5صحفيني على الأقل لقوا
حتفهم ،كما �أ�صيب �أكرث من 30
�آخرين.
وقتل ال�صحفي الأمريكي برينت
االثنني قانونًا من �ش�أنه ت�سريع
�إي �� �ص��ال الأ��س�ل�ح��ة �إىل �أوكرانيا
(Ukraine Democracy

Lend-Lease

Defense

 .)Actي�سرتجع ه��ذا القانون
�آل�ي��ة تبنّاها الرئي�س الأمريكي
الأ��س�ب��ق ف��ران�ك�ل�ين روزف �ل��ت عام
 1941وكان يرمي �إىل م�ساعدة
�أوروب��ا يف مقاومة هتلر ،ويعطي
ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي �صالحيات
مو�سعة ل��دع��م ج�ه��ود احل��رب يف
ّ
�أوروبا.
وق��ال بايدن يف وق��ت الح��ق �أثناء
عملية ��ص��رف �أم� ��وال �سيا�سية،
“�أنا م �ق �ت �ن��ع ب � � ��أن (الرئي�س
الرو�سي فالدميري) بوتني يعتقد
�أنه ب�إمكانه حتطيم حلف �شمال
الأطل�سي ،و�أن��ه ب�إمكانه حتطيم
االحتاد الأوروبي».
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ر�أى ال ��رئ �ي �� ��س
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي
�أن ت �ب �ن��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون ي�ش ّكل
“مرحلة تاريخية” .وك�ت��ب يف
تغريدة “�أنا مقتنع ب�أننا �سرنبح
م � ًع��ا م��ن ج��دي��د .و��س�ن��داف��ع عن

رينو يوم  13مار�س املا�ضي ،بعد
�إ� �ص��اب �ت��ه يف ب �ل��دة �إي ��رب�ي�ن خارج
العا�صمة كيف.
ك� ��ان ري� �ن ��و ي� �ح ��اول ع� �ب ��ور �أح ��د
اجل �� �س��ور يف �إي� ��رب �ي�ن م ��ن �أج ��ل
ت �� �ص��وي �ـ �ـ �ـ��ر الج � �ئ �ي�ن ي � �غ� ��ادرون
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،ح� �ي ��ث ع� ��ر�� ��ض �أح� ��د
الأ� �ش �خ��ا���ص �إي���ص��ال��ه م��ع زمالء
�آخرين ب�سيارته ،قبل �أن يجري
�إط �ل��اق ال �ن��ار ع�ل�ي�ه��م ،لي�سقط
قتيلاً .
وعمل رينو ( 50عاما) ،ك�صحفي
وخم ��رج �أف �ل��ام ،و��س�ب��ق �أن كتب
ل���ص�ح�ي�ف��ة “نيويورك تاميز”
ح�ت��ى ع��ام  ،2015واع �ت�بر �أول
�صحفي �أج�ن�ب��ي ي�سقط يف هذه
احل� � ��رب ،ك �م��ا ع �م��ل ل� ��دى �أك�ث�ر
من م�ؤ�س�سة �إعالمية �أمريكية،
مرا�سال من �أفغان�ستان والعراق
وهايتي.
وح � �� � �ص� ��ل ري� � �ن � ��و ع � �ل� ��ى ج� ��ائ� ��زة

“بيبودي” ع��ن �سل�سلة تقارير
�أع��ده��ا ع��ن امل��دار���س يف �شيكاغو
عام .2014
ومل يقف الأم��ر عند ه��ذا احلد،
ف �ب �ع ��د م �ق �ت ��ل ري � �ن� ��و ب �ي ��وم�ي�ن،
ت� �ع ��ر� ��ض � �ص �ح �ف �ي�ي�ن م� ��ن قناة
“فوك�س نيوز” ،ه �م��ا امل�صور
ب�ي�ير زاك��ري�ف���س�ك��ي ( 55عاما)
و�أوليك�ساندرا كوف�شينوفا (24
ع� ��ام� ��ا) لإط� �ل ��اق ن �ي ��ران داخ� ��ل
�سيارتهما.
ال�ن�يران طالت � ً
أي�ضا ال�صحفية
الرو�سية �أوك�سانا باولينا ،التي
كانت تقدم تقاريرها من العا�صمة
ك�ي�ي��ف ،وم��دي�ن��ة لفيف الغربية
ملوقع ذي �إن�سايدر اال�ستق�صائي،
يف  24مار�س املا�ضي.
وت��وف�ي��ت ب��اول�ي�ن��ا �أث �ن��اء ت�صوير
الأ�ضرار التي حلقت بحي بوديل،
جراء الق�صف الرو�سي للمدينة،
و� �س �ب��ق �أن ع�م�ل��ت م ��ع م�ؤ�س�سة

م�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد ال �ت��ي ير�أ�سها
�أل �ي �ك �� �س��ي ن ��اف ��ال� �ن ��ي ،امل �ع ��ار� ��ض
الرو�سي ،ثم غادرت رو�سيا.
يف �أوائ � � ��ل م ��ار� ��سُ ،ق �ت��ل يفيني
�ساكون ،م�شغل الكامريا يف القناة
التلفزيونية الأوك��ران�ي��ة ،والذي
كان يعمل �أي�ضا يف وكالة الأنباء
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،خ�ل�ال ق���ص��ف برج
الإر�سال التليفزيوين يف كييف.
وقائع متفرقة
ك��ان م��ن ب�ين ال��ذي��ن قتلوا �أثناء
ال �ع �م��ل ك���ص�ح�ف�ي�ين يف الأع � ��وام
امل��ا� �ض �ي��ة ،ال���ص�ح�ف��ي الأمريكي
دان� � �ي � ��ال ب� �ي ��رل ،م ��را�� �س ��ل وول
��س�تري��ت ج��ورن��ال ،ال ��ذي ق�ت��ل يف
باك�ستان عام .2002
و�شغل بريل من�صب رئي�س مكتب
جنوب �آ�سيا ل�صحيفة وول �سرتيت
ج � ��ورن � ��ال ،وم� �ق ��ره ��ا مومباي،
وك��ان يف طريقه لإج ��راء مقابلة

يف ك��رات���ش��ي ،ل�ك��ن مت اختطافه،
وط� ��ال� ��ب خم �ت �ط �ف��وه مبعاملة
�أف �� �ض��ل مل ��ن حت �ت �ج��زه��م القوات
الأمريكية يف معتقل غوانتانامو،
وبعودة الباك�ستانيني املحتجزين
هناك ،قبل �أن يتم ذبحه يف وقت
الح��ق يف خ�ضم �إع� ��داده حتقيقا
�صحفيا ح��ول جماعات مت�شددة
يف باك�ستان.
�أم��ا ال�صحفية الأم�يرك�ي��ة ماري
كولفني ،وه��ي مرا�سلة �صحيفة
ال �ت��امي��ز ال �ل �ن��دن �ي��ة ،ف �ق��د ُقتلت
�أث �ن �ـ �ـ �ـ��اء ت�غ�ط�ي��ة ح �� �ص��ار حم�ص
خ �ل��ال احل� � ��رب يف �� �س ��وري ��ا عام
 ،2012بجانب مرا�سل فرن�سي
�آخر.
وك� ��ول � �ف�ي��ن ت � �ع� ��د واح � � � � ��دة من
امل��را��س�ل�ين احل��رب�ي�ين الرائدين
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل ،وعملت
مرا�سلة من مناطق احل��روب يف
ثالث قارات على مدار م�سريتها

املعارك حتتدم يف �شرق �أوكرانيا وجنوبها

بايدن يف ّعل �آلية لت�سهيل �إي�صال الأ�سلحة لكييف
الدميوقراطية يف �أوك��ران�ي��ا ويف
�أوروب � � � ��ا ،ك �م��ا ح �� �ص��ل م �ن��ذ 77
عا ًما».
وج��اء �إ�صدار القانون يف التا�سع
م��ن �أي ��ار/م ��اي ��و ،ب��ال �ت��زام��ن مع
�إق ��ام ��ة رو� �س �ي��ا ع��ر� ً��ض��ا ع�سكر ًيا
ك � �ب�ي� ً�را يف ال� ��� �س ��اح ��ة احل� �م ��راء

يف م��و� �س �ك��و مب�ن��ا��س�ب��ة الذكرى
ال���س��اب�ع��ة وال���س�ب�ع�ين لالنت�صار
على �أمل��ان�ي��ا ال�ن��ازي��ة ،ك��رر خالله
ب ��وت�ي�ن ح �ج �ج��ه ل �ت�ب�ري��ر غ ��زوه
لأوك� ��ران � �ي� ��ا ال� � ��ذي ب� � ��د�أ يف 24
�شباط/فرباير.
وق � ��ال �إن ك �ي �ي��ف ك��ان��ت ت�ستعد
ملهاجمة االن�ف���ص��ال�ي�ين املوالني
ل��رو��س�ي��ا يف ��ش��رق ال �ب�لاد و�سعت
للح�صول ع�ل��ى القنبلة الذرية
وتتلقى ال��دع��م م��ن حلف �شمال
الأطل�سي (ناتو).
�أ�ضاف “كان يت�ش ّكل تهديد غري
مقبول على الإط �ل�اق ،مبا�شرة
على حدودنا».
بعد خطابه ،م ّر � 11ألف جندي
وع���ش��رات امل��رك�ب��ات ،مب��ا يف ذلك
ق��اذف��ات � �ص��واري��خ ا�سرتاتيجية
ودب ��اب ��ات ،يف ال���س��اح��ة احلمراء،

وم ��ن بينها وح� ��دات ع��ائ��دة من
اجل �ب �ه��ة الأوك � ��ران � �ي � ��ة .و�أُل� �غ ��ي
ال �ع ��ر� ��ض اجل � ��وي ب �� �س �ب��ب �سوء
الأح� � � � � � ��وال اجل� � ��وي� � ��ة ،بح�سب
الكرملني.
يرف�ض الغربيون حجج بوتني.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الفرن�سي
ج� ��ان �إي � ��ف ل� ��ودري� ��ان ع �ل��ى قناة
ب��ي �إف �إم ت��ي يف التلفزيونية
(� )BFMTVإن ال��رئ �ي ����س
الرو�سي “يقوم بتربير حتريفي
ك ��ام ��ل ل� ��دواف� ��ع احل� � ��رب .لديه
خ �ط ��اب م �ل ��يء ب ��الإن� �ك ��ار وقلب
امل�س�ؤوليات».
ويف مقطع فيديو ُن�شر قبل �ساعة
من خطاب الرئي�س الرو�سي قال
زيلين�سكي “لن ندع �أحداً ي�ست�أثر
بهذا االنت�صار ،وي�ستويل عليه».
و�أ�ضاف زيلين�سكي يف ر�سالة فيديو

ظهر فيها وه��و ي�سري يف اجلادة
املركزية يف العا�صمة كييف “يف
يوم الن�صر ،نحن نقاتل من �أجل
ن�صر �آخ��ر ،والطريق �إىل الن�صر
طويل ولكن لي�س لدينا �شك يف
انت�صارنا” .و�أ��ض��اف “انت�صرنا
�آنذاك و�سننت�صر الآن».

امل �ه �ن �ي��ة .وق �ب��ل وف��ات �ه��ا ،فقدت
ك��ول �ف�ين �إح � ��دى ع�ي�ن�ي�ه��ا ج ��راء
ان�ف�ج��ار قنبلة ي��دوي��ة ال�صنع يف
�سريالنكا عام  ،2001لرتتدي
�شارة �سوداء حتى مماتها.
ويف ��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وري��ا �أي���ض�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ً�اُ ،قتــــــل
ال�صحفي الأمريكي جيم�س فويل
منت�صف  2014على يد تنظيم
داع ����ش الإره ��اب ��ي ،ب�ع��د تغطيات
متنوعة لعـــدد من مناطــــق النزاع
يف العراق وليبيا و�سوريا.
�أم � ��ا �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،ف �ق��د �شهدت
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ح � � � ��االت القتل
ل �� �ص �ح �ف �ي�ين و�إع �ل�ام � �ي �ي�ن على
م � ��دار الأع� � � ��وام امل��ا� �ض �ي��ة ،ومن
بينهم م�صور الإذاع� ��ة الوطنية
العامة الأمريكية ديفيد جيلكي
وم�ت�رج� �م ��ه ذب � �ي� ��ح اهلل متنى،
ال � �ل ��ذان ق�ت�ـ�ـ�ـ�لا يف ه�ج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وم يف
�أفغان�ستان عام  2016على يـــــد
قوات طالبان.
لكنّ الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
م��اك��رون دع ��ا االث �ن�ين �إىل عدم
“�إذالل” رو�سيا لأن “غدًا �سيكون
هناك �سالم يجب �أن نبنيه».
ب � � اً
�دل م ��ن ان �� �ض �م��ام ك �ي �ي��ف �إىل
االحت� ��اد الأوروب� � ��ي وه ��ي عملية
ت �� �س �ت �غ��رق “عقودًا” ،اق �ت�رح
ماكرون �إن�شاء “منظمة �سيا�سية
�أوروبية” ل� ��� �ض� � ّم �أوك� ��ران � �ي� ��ا
خ���ص��و� ً��ص��ا �إ� �ض��اف��ة �إىل “الأمم
الأوروب �ي��ة الدميوقراطية التي
ت�ؤمن بقيمنا الأ�سا�سية».
ت��راق��ب وا� �ش �ن �ط��ن �أي �� ً��ض��ا قطاع
�صناعة الأ�سلحة الرو�سي ،الذي
ب ��د�أ بح�سب ال�ب�ن�ت��اغ��ون ،يعاين
م��ن ال�ع�ق��وب��ات ال��دول�ي��ة ويواجه
�� �ص� �ع ��وب ��ات يف احل� ��� �ص ��ول على
املوجهة
�إم��دادات من ال�صواريخ ّ
امل�ستخدمة يف �أوك��ران �ي��ا ب�سبب
احل� �ظ ��ر امل � �ف ��رو� ��ض وال �سيما
على املك ّونات الإلكرتونية ،وفق
م���س��ؤول طلب ع��دم الك�شف عن
ا� �س �م��ه .و�أع� �ل ��ن امل �ت �ح��دث با�سم
وزارة ال��دف��اع الأم�يرك �ي��ة جون
كريبي �أن “هناك �أوكرانيني يتم

مطالب بالتحقيق
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أدان االحت ��اد العام
ل �ل �� �ص �ح �ف �ي�ين ال � �ع� ��رب ،اغتيال
ال�صحفية الفل�سطينية �شريين
�أب � ��و ع��اق �ل��ة ب��ر� �ص��ا���ص ال� �ق ��وات
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،حم�م�ًل اً ت��ل �أبيب
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن هذه
اجل ��رمي ��ة ال�ب���ش�ع��ة ب �ح��ق حرية
ال� ��� �ص� �ح ��اف ��ة يف ال � ��وق � ��ت ال � ��ذي
يحيي فيه ال�ع��امل وك��ل الزمالء
ال�صحفيني اليوم العاملي حلرية
ال�صحافة ويوم حرية ال�صحافة
العربية.
وط��ال��ب الأم�ي��ن ال �ع��ام لالحتاد
خ ��ال ��د م �ي ��ري ،ب �ت �ح �ق �ي��ق دويل
يح�ضره وف��د م��ن االحت��اد العام
ل �ل �� �ص �ح �ف �ي�ين ال � �ع� ��رب للك�شف
ع ��ن م�ل�اب �� �س��ات ه� ��ذه اجلرمية
امل ��روع ��ة ..م ��ؤك �دًا ت�ضامنه مع
ال �� �ش �ع��ب ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ونقابة
ال �� �ص �ح �ف �ي�ين الفل�سطينيني،
منا�شدا كل املنظمات الإعالمية
الدولية ومنظمات حقوق الإن�سان
ب ��إدان��ة ه��ذه اجل��رمي��ة وحماكمة
م��رت�ك�ب�ي�ه��ا وع� ��دم �إف�ل�ات �ه��م من
العقاب.
�إر�سالهم رغ ًما عنهم �إىل رو�سيا”،
ب � ��دون �أن ي �ت �م �ك��ن م ��ن حتديد
ع ��دده ��م ،ف�ي�م��ا ت �ق��ول ك�ي�ي��ف �إن
 1,2مليون �شخ�ص �أُر�سلوا �إىل
رو�سيا و ُو�ضعوا يف خميمات.
ي�ع�ق��د جم�ل����س ح �ق��وق الإن�سان
التابع ل�ل�أمم املتحدة اخلمي�س
ج�ل���س��ة ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب �ط �ل��ب من
كييف وب�ت��أي�ي��د ع���ش��رات ال ��دول،
للنظر يف “تدهور �أو�ضاع حقوق
الإن �� �س��ان يف �أوك��ران �ي��ا م��ن جراء
العدوان الرو�سي».
يف ال �ي��وم ن�ف���س��ه ،ي�ع�ق��د جمل�س
الأمن الدويل بطلب من فرن�سا
واملك�سيك جل�سة علنية جديدة
ه��ي ال���س��اد��س��ة ع���ش��رة م�ن��ذ بدء
الغزو الرو�سي لأوكرانيا .وي�أتي
ه � ��ذا االج � �ت � �م� ��اع ب� �ع ��د تع ّر�ض
مدر�سة يف �شرق �أوكرانيا يف نهاية
الأ�سبوع املا�ضي �إىل ق�صف رو�سي
ما �أدى �إىل مقتل  60مدن ًيا على
ال ّ
أقل بح�سب كييف.
يف مدينة ماريوبول ال�ساحلية يف
جنوب �شرق �أوكرانيا التي �سيطر
عليها الرو�س ب�شكل �شبه كامل،
ا�ستبعد الع�سكريون الأوكرانيون
ال� ��ذي� ��ن ي �� �س �ت �م��رون باملقاومة
يف م���ص�ن��ع �آزوف �� �س �ت��ال ال�ضخم
لل�صلب ،اال�ست�سالم.
ون �ظ��م االن �ف �� �ص��ال �ي��ون امل ��وال ��ون
ً
عر�ضا ع�سكر ًيا ملنا�سبة
لرو�سيا
التا�سع من �أيار/مايو.
يف بلغراد و�صوفيا وفيينا ،تظاهر
مئات الأ�شخا�ص حاملني الأعالم
الرو�سية.
يف وار�� � �س � ��و ،ت� �ع� � ّر� ��ض ال�سفري
الرو�سي لدى بولندا لهجوم من
م�ت�ظ��اه��ري��ن م��وال�ين لأوكرانيا
رموا عليه مادة حمراء ترمز �إىل
ال��دم��اء ّ
لطخت قمي�صه ور�أ�سه،
يف وقت كان ي�ستع ّد لو�ضع �إكليل
من الزهور على مقربة يف وار�سو
حيث يرقد جنود �سوفيات ُقتلوا
�أثناء احلرب العاملية الثانية.
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«اينوك» تطلق �أحدث حمطات «اي لينك» يف املنطقة احلرة جلبل علي
•• دبي-وام:

14

�أعلنت “اينوك لينك”  -ال�شركة الرقمية التابعة ملجموعة اينوك
 ع��ن �إط�ل�اق �أح��دث حمطات “اي لينك»  /kniLe/للوقود يفامل�ن�ط�ق��ة احل � � ّرة جل�ب��ل ع�ل��ي /ج��اف��زا /الأم ��ر ال ��ذي ي�ت�ي��ح ل�سائقي
امل��رك�ب��ات وال�ع�م�لاء يف � 007,8شركة �ضمن جمتمع الأع �م��ال يف
“جافزا” �إمكانية الو�صول �إىل خدمات التز ّود بالوقود بكل �سهولة.
وجهّزت حمطة “�أي لينك” اجلديدة ب�سعة تخزينية  005,11لرت
ُ
متكنها من حتميل وتزويد نوعني من الوقود وميكنها تزويد �أربع
مركبات بالوقود يف الوقت نف�سه وبالتايل تقليل وق��ت االنتظار ..
ويقوم ت�صميم املحطة على تلبية احتياجات العمالء الأف��راد داخل

املنطقة احل � ّرة كما ُجهّزت املحطة ب�ع�دّادات ذكية مبتكرة وخيارات
دفع متعدّدة .وقال �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي
ملجموعة اينوك :ي�سعدنا �إط�لاق حمطة “اي لينك” لعمالئنا يف
جافزا فقد ُ�صممت حمطتنا اجلديدة واملبتكرة لتو ّفر خدمة �سهلة
وم��ري�ح��ة ل�سائقي امل��رك �ب��ات ال�ع��ام�ل�ين يف املنطقة احل� � ّرة الرائدة
واملناطق املجاورة لها  ..وال �شك ب�أننا ما�ضون قدماً يف تقدمي حلول
رقمية مبتكرة تلبي تطلعات العمالء لتعزيز البنية التحتية املتطورة
يف دولة الإمارات وت�ساهم يف اخلطط ال�شاملة للخم�سني عاماً املقبلة.
يذكر �أن حمطات “اي لينك” املتنقلة تتميز بت�صميمها امل�ستقبلي
واملبتكر والذي يجعل عملية تن�صيبها وجتميعها تتم ب�سرعة و�سهولة
مما ميكنها من االنتقال اىل مواقع خمتلفة ح�سب م�ستويات الطلب

على الوقود دون �أي ت�أخري  ..وت�ض ّم املحطة �أنظمة ا�ستعادة الأبخرة
التي ت�سهم يف تقلي�ص االنبعاثات �أثناء تعبئة الوقود من خزانات
الوقود  ..وتو ّفر �أحدث حمطات “�أي لينك” للعمالء وقود البنزين
“خ�صو�صي  ”95ووق ��ود ال��دي��زل بنف�س �سعر حم�ط��ات اخلدمة
التقليدية.
وك��ان��ت “اينوك” افتتحت �أرب ��ع حم�ط��ات “اي لينك” خ�لال عام
 2021وذل ��ك يف جم�م��ع “تاون �سكوير” ون�خ�ل��ة ج�م�يرا يف دبي
وكذلك يف منطقة الريف وقرية هيدرا يف �أبوظبي .جتدر الإ�شارة
�إىل �أن جمموعة اي�ن��وك �أطلقت “اينوك لينك” يف ال�ع��ام 2019
كمن�ص ٍة رقمي ٍة مبتكرة تو ّفر خدمات تو�صيل وقود املركبات مبا�شر ًة
�إىل ال�شركات ومالكي الأ�ساطيل يف خمتلف �أنحاء الإمارات.

تطبيق بنود اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة دخل حيز التنفيذ يف الأول من مايو اجلاري

وزير االقت�صاد لـ « وام » :بدء �إلغاء وتخفي�ض  % 90من الر�سوم على ال�سلع بني الإمارات والهند
•• نيودلهي-وام:

�أك��د معايل عبداهلل بن طوق املري
وزي ��ر االق �ت �� �ص��اد �أن ت�ط�ب�ي��ق بنود
ات �ف��اق �ي��ة ال �� �ش��راك��ة االقت�صادية
ال �� �ش��ام �ل��ة ب�ي�ن الإم� � � ��ارات والهند
التي وقعها البلدان يف  18فرباير
 2022دخل حيز التنفيذ يف الأول
م��ن �شهر م��اي��و اجل��اري وذل��ك مع
و��ص��ول �أوىل ال ��واردات املعفاة من
ال��ر��س��وم اجل�م��رك�ي��ة ب�ين البلدين
�إىل ه�ي�ئ��ة امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة مبطار
دبي يف الثاين من ال�شهر ذاته.
وقال معاليه يف حوار مع وكالة �أنباء
الإمارات “وام” بالتزامن مع زيارة
وفد الدولة �إىل الهند لإر�ساء �آليات
م�ستدامة لال�ستفادة من اتفاقية
ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة ..
�إن االتفاقية بني الإم��ارات والهند
ت�سهم يف حتفيز التدفق التجاري
بني ال�سوقني عرب �إلغاء وتخفي�ض
الر�سوم اجلمركية الذي ي�صل �إىل
 90%من بنود التعرفة املطبقة
ع�ل��ى ال�سلع وال�ب���ض��ائ��ع امل�ستوردة
ب�ين ك�لا البلدين كما �أن�ه��ا تغطي
ن �ح��و  95%م ��ن ق �ي �م��ة ال�سلع
احلالية التي ت�ستوردها ك��ل دولة
م��ن الأخ ��رى م��ا ي�سهم يف ت�سريع
منو التجارة البينية غري النفطية
م��ن  45م�ل�ي��ار دوالر بنهاية عام
� 2021إىل  100م �ل �ي��ار دوالر
� �س �ن��وي �اً خ�ل�ال الأع � � ��وام اخلم�سة
املقبلة.
و�أو��ض��ح �أن اختيار دول��ة الإمارات،
جمهورية الهند ال�صديقة ،لتوقيع
�أول ات �ف��اق �ي��ة � �ش��راك��ة اقت�صادية
�شاملة معها يرتجم عمق العالقات
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ب�ي��ن البلدين
ال�صديقني �إذ ُتعد الهند واحدة من
�أهم حلفاء و�شركاء الإمارات جتارياً

�أول �شحنة معفاة من الر�سوم اجلمركية من الهند �إىل الإمارات و�صلت �إىل الدولةيف الثاين من مايو اجلاري
 الإمارات ثالث �أكرب �شريك جتاري للهند وت�ستحوذ على  % 40من جتارتها عربياوا� �س �ت �ث �م��اري �اً وت ��رب ��ط الدولتني
عالقات تاريخية متجذرة.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ات �ف��اق �ي��ة ال�شراكة
االقت�صادية ال�شاملة مع الهند تعد
الأوىل من نوعها التي تربمها دولة
الإمارات �ضمن برنامج االتفاقيات
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة امل�ع�ل��ن حتت
مظلة م�شاريع اخلم�سني كما تعد
ه��ذه االتفاقية �أي�ضاً الأوىل التي
تربمها الهند مع دول��ة يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا
وال� �ت ��ي ت� ��أت ��ي � �ض �م��ن ج �ه��ود دول ��ة
الإم � � ��ارات ل�ل�م���س��اه�م��ة يف �إنعا�ش
االقت�صاد العاملي يف مرحلة ما بعد
جائحة “كوفيد .»19
و�أ�شار معاليه �إىل �أنه منذ الإعالن
عن برنامج االتفاقيات االقت�صادية
العاملية �ضمن م�شاريع اخلم�سني
�أط�ل�ق��ت دول ��ة الإم � ��ارات حمادثات
للتو�صل �إىل ات�ف��اق�ي��ات لل�شراكة
االقت�صادية ال�شاملة مع ع��دد من
الدول ذات الأهمية اال�سرتاتيجية
�إقليمياً وع��امل�ي�اً ون�ستهدف خالل
� 2022إجن��از  8اتفاقيات �شراكة
اق�ت���ص��ادي��ة �شاملة و�سيتم توقيع
ات� �ف ��اق� �ي ��ات مم ��اث �ل ��ة م� ��ع ك� ��ل من
�إندوني�سيا و�إ�سرائيل قريباً .كما �أن
االتفاقيات الأخ ��رى م��ا زال��ت قيد
املحادثات.
وح ��ول �أب ��رز م�لام��ح ال���ش��راك��ة مع
ال �ه �ن��د ل �ت �ح �ق �ي��ق ت � �ب ��ادل جت ��اري

ي�صل لنحو  100مليار دوالر ..
ق ��ال وزي ��ر االق�ت���ص��اد �إن اتفاقية
ال �� �ش��راك��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ال�شاملة
بني دول��ة الإم ��ارات والهند تد�شن
ان � � �ط� �ل��اق ح� �ق� �ب ��ة ج� � ��دي� � ��دة من
ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي ال�ق��ائ��م على
امل���ص��ال��ح امل �ت �ب��ادل��ة ب�ي�ن الدولتني
ال���ص��دي�ق�ت�ين وت�ت�رج��م العالقات
وحت�سن الو�صول
التاريخية بينهما ّ
امل � �ت � �ب ��ادل �إىل الأ� � � �س� � ��واق وت �ع ��زز
الفر�ص االقت�صادية واال�ستثمارية
ومت�ه��د لآف ��اق �أرح ��ب م��ن التعاون
اال�سرتاتيجي .وحول منو التبادل
ال�ت�ج��اري للبلدين �سنويا والرقم
امل�ستهدف خالل ال�سنوات اخلم�س
املقبلة ..ق��ال �إن اتفاقية ال�شراكة
االقت�صادية ال�شاملة بني الإمارات
وال�ه�ن��د ت�سهم يف �إن�ع��ا���ش التجارة
ال �ب �ي �ن �ي��ة وت �� �س��اع��د ع �ل��ى �إ�ضافة
� 1.7%أو  9م�ل�ي��ارات دوالر �إىل
ال �ن��اجت امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل لدولة
الإم � � ��ارات ب �ح �ل��ول ال �ع��ام 2030
وزيادة ال�صادرات الإماراتية بن�سبة
 1.5%ب �ح �ل��ول ال� �ع ��ام 2030
وزي��ادة ال��واردات الإماراتية بن�سبة
 3.8%بحلول العام  2030كما
�أن �ه��ا ت�سهم يف ت��وف�ير ن�ح��و 140
�أل��ف وظيفة للموهوبني و�أ�صحاب
امل �ه��ارات املتخ�ص�صة يف قطاعات
واع��دة �ضمن االقت�صاد الإماراتي
بحلول  .2030وح��ول املجاالت

تعيني ال�شيخ �سعود بن حممد القا�سمي رئي� ًسا ً
تنفيذيا
لقطاع العقارات يف «ال�شارقة لإدارة الأ�صول»

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت “ال�شارقة لإدارة الأ�صول” الذراع اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة،
عن تعيني ال�شيخ �سعود بن حممد القا�سمي رئي�ساً تنفيذياً لقطاع العقارات
يف ال���ش��رك��ة ال�ت��ي ت�ضم �أ� �س��واق اجل�ب�ي��ل�� ،س��وق احل ��راج وواح ��ة ال�صجعة
ال�صناعية وم�شاريع التطوير اال�سرتاتيجية بال�شركة ،وي�أتي ذلك �ضمن
ا�سرتاتيجية ال�شركة التي تهدف �إىل تنمية وتطوير هذا القطاع احليوي،
والو�صول به �إىل �أعلى امل�ستويات يف
عامل اال�ستثمار و�إدارة الأ�صول.
و�أو�ضح �سعادة وليد ال�صايغ ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة ال���ش��ارق��ة لإدارة
الأ�صول ،ب�أننا نعمل يف ظل توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ،ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،ال�ت��ي تركز
على �أهمية و� �ض��رورة اال��س�ت�م��رار يف
ت�أهيل وتدريب و�صقل اخلربات التي
متتلكها القيادات املواطنة ،م�ؤكداً ب�أن
ن�سبة التوطني �ضمن فئة القيادات
يف ��ش��رك��ة ال���ش��ارق��ة لإدارة الأ�صول
بلغت  .100%و�أ�ضاف ال�صايغ ”:لعبت “ال�شارقة لإدارة الأ�صول” دوراً
�أ�سا�سياً يف حتقيق ر�ؤية ال�شارقة اال�سرتاتيجية طويلة الأجل ،الهادفة �إىل
تطوير مفهوم النمو امل�ستدام وتعزيز تطوير االقت�صاد املحلي والعاملي،
كما �أنها متكنت من امل�ساهمة يف دفع عجلة النمو االقت�صادي يف الإمارة،
من خالل ما �أجنزته على �صعيد ت�أ�سي�س �شراكات ا�سرتاتيجية مع �شركاء
عامليني وم�شاريع ريادية وا�ستثمارات جمزية»

��س�ل�ط��ت وزارة ال �ط��اق��ة والبنية
التحتية � -ضمن من�صتها امل�شاركة
يف امل � ��ؤمت ��ر ال �ع��امل��ي ل �ل �م��راف��ق -
ال�ضوء على اجلهود التي تبذلها
دولة الإمارات يف ا�ستدامة قطاعي
الطاقة واملياه ،وجهودها اجلبارة
يف ت� �ط ��وي ��ر امل � ��راف � ��ق املرتبطة
ب �ه ��ذي ��ن ال �ق �ط ��اع�ي�ن احليويني
ب��اع�ت�ب��اره�م��ا حم��رك�ين رئي�سيني
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،وداع �م�ي�ن
ل�لاق �ت �� �ص��ادات ال��وط �ن �ي��ة والبناء
والتطوير واالزدهار .وا�ستعر�ضت
الوزارة  -خالل امل�ؤمتر الذي عقد
يف م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ل�ل�م�ع��ار���ض “
�أدنيك” حتت رعاية �سمو ال�شيخ
خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم ��ارة
�أب��وظ �ب��ي رئ�ي����س م�ك�ت��ب �أبوظبي
ال�ت�ن�ف�ي��ذي  -امل �� �ش��اري��ع الريادية
و�أح��دث املمار�سات والتكنولوجيا
امل�ستدامة ،التي متثل نهجاً �شام ً
ال
ال�ستدامة قطاعي الطاقة واملياه،
والتي بدورها تعد �أحد م�ستهدفات
حكومة الإم��ارات للخم�سني عاماً
ال �ق��ادم��ة ،ورك �ي��زة رئي�سية �ضمن

•• ال�شارقة-الفجر:

اجل � ��دي � ��دة ال � �ت� ��ي ت� ��دخ� ��ل �ضمن
ال �� �ش��راك��ة الإم ��ارات� �ي ��ة الهندية..
�أو�� � �ض � ��ح �أن ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال�شراكة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال���ش��ام�ل��ة ب�ي�ن دولة
الإم� � � ��ارات وال �ه �ن��د حت �ق��ق فوائد
اقت�صادية كبرية للبلدين من خالل
خف�ض الر�سوم اجلمركية و�إلغائها
وحت���س�ين ال��و� �ص��ول �إىل الأ�سواق
و�إتاحة الفر�ص يف قطاعات حيوية
مثل ال�ط�يران والبيئة وال�ضيافة
واخلدمات اللوج�ستية واال�ستثمار
والبناء والت�شييد واخلدمات املالية
والتجارة الرقمية.
و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن االتفاقية
�ستعود بفوائد كبرية على ال�شركات
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة يف القطاع
اخلا�ص يف كل من الإمارات والهند
ح �ي��ث ي �� �ص �ب��ح م ��ن الأ�� �س� �ه ��ل على
ت�ل��ك ال���ش��رك��ات ال�ت��و��س��ع ب�أعمالها
عاملياً مع تعزيز الو�صول للتمويل
و� �ش �ب �ك��ات ال �ع �م�ل�اء اجل � ��دد وفتح
جماالت جديدة للتعاون مع �شركاء
يف الدولتني �أو خارجهما.
وح� � ��ول امل � �ج� ��االت امل � �ق� ��رر توقيع
ات �ف��اق �ي��ات ت� �ع ��اون م �� �ش�ت�رك بني
اجلانبني لتعزيز �أهداف ال�شراكة ..
ذكر معايل عبداهلل بن طوق املري
�إن اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية
ال�شاملة تعد خطوة ا�سرتاتيجية
تاريخية لرت�سيخ التعاون والتكامل
االقت�صادي بني الدولتني كما تعد

قاعدة �صلبة النطالق �آفاق جديدة
من �إب��رام ال�شراكات بني جمتمعي
الأع �م��ال يف ال��دول�ت�ين يف خمتلف
امل�ج��االت وك��اف��ة �أن�شطة الأعمال،
ومب ��ا ي � ��ؤدي �إىل ا� �س �ت��دام��ة النمو
االقت�صادي امل�شرتك للدولتني.
وح� � ��ول ال� �ق� �ط ��اع ��ات امل�ستهدفة
لتعزيز اال��س�ت�ث�م��ارات يف البلدين
 ..ق��ال وزي��ر االقت�صاد �إن اتفاقية
ال �� �ش��راك��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ال�شاملة
ب �ي��ن الإم � � � � � � ��ارات وال � �ه � �ن� ��د ت �ع��زز
ال�ن�ف��اذ �إىل الأ�� �س ��واق وا�ستقطاب
ا��س�ت�ث�م��ارات ج��دي��دة وخ�ل��ق فر�ص
يف قطاعات رئي�سية مثل الطاقة
وال�ب�ي�ئ��ة وال �ت �ج��ارة ال��رق�م�ي��ة كما
ت��وف��ر ف��ر���ص من��و ج��دي��دة لقطاع
البرتوكيماويات يف دولة الإمارات،
وتتيح االت�ف��اق�ي��ة �أي���ض�اً لل�شركات
النفاذ �إىل عقود حكومية يف �أ�سواق
م�شرتيات القطاع احلكومي بكل
م��ن الإم � ��ارات وال �ه �ن��د ،ك�م��ا توفر
االت�ف��اق�ي��ة �أط� ��راً ج��دي��دة حلماية
ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ،وي�شمل
ذل��ك جم��االت ج��دي��دة مثل املوارد
اجلينية ل�ل�أغ��ذي��ة وال��زراع��ة كما
ت�شجع �أي �� �ض �اً ال �ت �ع��اون يف ق�ضايا
حقوق امللكية املرتبطة بال�شركات
ال �� �ص �غ�ي�رة وامل �ت��و� �س �ط��ة والعلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واالب �ت �ك��ار وابتكار
التقنيات ونقلها وتوزيعها.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن االت �ف��اق �ي��ة تغطي

 11ق �ط��اع �اً خ��دم �ي �اً و�أك �ث��ر من
 100ق � �ط� ��اع ف� ��رع� ��ي تت�ضمن
خ� ��دم� ��ات الأع� � �م � ��ال “اخلدمات
امل �ه �ن �ي��ة وامل �ح��ا� �س �ب��ة وال� �ع� �ق ��ارات
والإع�ل�ان ��ات وغريها” وخدمات
االت� ��� �ص ��االت وال� �ب� �ن ��اء والت�شييد
واخل��دم��ات ذات ال�صلة واخلدمات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واخل� ��دم� ��ات البيئية
واخل� � ��دم� � ��ات امل ��ال� �ي ��ة وال� �ت� ��أم�ي�ن
واخلدمات االجتماعية وال�صحية
وخدمات ال�سفر وال�سياحة ومنها
“خدمات وكاالت ال�سفر والفنادق”
واخل��دم��ات الرتفيهية والثقافية
وال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة ،وخ� ��دم� ��ات النقل
“النقل البحري واجلوي ،وخدمات
املطارات والإ�صالح».
وح� ��ول الأه �م �ي��ة ال�ن���س�ب�ي��ة للهند
يف االق �ت �� �ص��اد الإم � ��ارات � ��ي حالياً
وم�ستقب ً
ال� ..أكد �أن جمهورية الهند
ت�ع��د �أك�ب�ر ��ش��ري��ك جت ��اري لدولة
الإم��ارات من حيث ال�صادرات غري
النفطية مب��ا ي �ع��ادل  % 14من
�إجمايل �صادرات الدولة �إىل العامل
كما تعد دولة الإم��ارات ثالث �أكرب
��ش��ري��ك جت ��اري للهند وت�ستحوذ
على  % 40من جتارتها مع الدول
العربية ومن املتوقع �أن ت�ؤدي هذه
االت �ف��اق �ي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة �إىل زي ��ادة
التجارة الثنائية غري النفطية �إىل
 100مليار دوالر �سنوياً يف غ�ضون
الأع ��وام اخلم�سة املقبلة كما تعد

ال�ه�ن��د واح ��دة م��ن �أك�ب�ر ال�شركاء
اال� �س �ت �ث �م��اري�ين ل��دول��ة الإم� � ��ارات
�سواء يف اال�ستثمارات ال�صادرة من
الدولة �أو الواردة �إليها.
وت�ت��رك� ��ز ال �� �س �ل ��ع امل � �� � �ص� ��درة من
الإمارات �إىل الهند وال�سلع الواردة
م ��ن ال �ه �ن��د يف ال ��ذه ��ب والأمل ��ا� ��س
واحللي واملجوهرات وكذلك الآالت
والأج �ه ��زة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة و�أجزائها
وال � ��زي � ��وت ال �ن �ف �ط �ي��ة وال� �ل ��دائ ��ن
وم�صنوعاتها واملعادن التي ت�شمل
احلديد وال�صلب والألومنيوم.
وت�شري بيانات وزارة االقت�صاد �إىل
�أن الهند �ضمن قوائم �أه��م �شركاء
الإم � ��ارات ال�ت�ج��اري�ين يف ع��دد من
امل �ج �م��وع��ات ال���س�ل�ع�ي��ة �أب ��رزه ��ا“ :
ال�ه�ن��د والإم � ��ارات م���س��ؤول�ت��ان عن
�أك �ث��ر م ��ن  16%م ��ن التجارة
العاملية للأملا�س وال��ذه��ب واحللي
واملجوهرات” ..و”  20%من
جت � ��ارة ال ��ذه ��ب يف ك�ل�ا البلدين
ت�ست�أثر بها الدولة الأخ��رى �أي �أن
 20%م��ن جت ��ارة ال��ذه��ب للهند

تتم م��ع الإم� ��ارات وك��ذل��ك 20%
م��ن جت ��ارة الإم� � ��ارات م��ن الذهب
تتم مع الهند» .وتو�ضح البيانات
�أن”  3%م ��ن جت� ��ارة الإم� � ��ارات
م ��ن ال �� �س �ل��ع امل��رت �ب �ط��ة بجائحة
“كوفيد  ”19يتم م��ع الهند”..
وتعد “الهند �ضمن �أهم  15دولة
م �� �ص��درة ل�ل���س�ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة على
م�ستوى ال�ع��امل والإم� ��ارات �ضمن
�أه��م م�ستقبلي �صادراتها من هذه
املجموعة ال�سلعية حيث ت��أت��ي يف
امل��رت �ب��ة ال�ث��ال�ث��ة وب�ن���س�ب��ة تتجاوز
 % 5م ��ن �إج � �م� ��ايل �صادراتها
�إىل ال �ع��امل ب �ع��د ك��ل م��ن �أمريكا
وال�صني».
كما ت�أتي الهند يف املرتبة الثانية
من حيث �إجمايل جت��ارة الإمارات
من ال�سلع الغذائية وم�صنوعاتها
وال �ه �ن ��د يف ق��ائ �م��ة �أه � ��م م� ��وردي
ال� ��� �س ��وق الإم� � ��ارات� � ��ي م ��ن ال�سلع
الغذائية وبن�سبة م�ساهمة 10%
م��ن �إج�م��ايل واردات الإم ��ارات من
ال�سلع الغذائية وم�صنوعاتها.

«الطاقة والبنية التحتية » :الإمارات تتبع نهجا طويل الأمد لتعزيز كفاءة قطاعات الطاقة واملياه والبنية التحتية
“م�شاريع اخلم�سني” ،وجهود
ال � � ��وزارة يف ال �ع �م��ل ع �ل��ى �إط �ل�اق
امل�شاريع واملبادرات النوعية الأكرث
ا� �س �ت��دام��ة وامل��رت �ب �ط��ة بقطاعات
الطاقة والبنية التحتية.
ورك ��زت ال ��وزارة خ�لال م�شاركتها
على جهودها يف دع��م م�ستهدفات
ال��دول��ة ن�ح��و حتقيق اال�ستدامة
يف قطاعي الطاقة وامل�ي��اه ،و�إدارة
الطلب عليهما ،و�أب��رزه��ا �إطالق
الئ�ح��ة ال�ب�ن��اء الأخ���ض��ر امل�ستدام
امل��وف��ر للطاقة وامل�ي��اه  /الالئحة
ال��وط �ن �ي��ة االخ �ت �ي��اري��ة ل�شروط
وموا�صفات الأبنية اخل�ضراء /على
م�ستوى الدولة ،والتي تعد �إطاراً
لتوحيد الت�صنيفات واال�شرتاطات
على امل�ستوى االحت ��ادي واملحلي،
ب�ه��دف م�ساعدة ك��اف��ة املعنيني يف
الدولة على اعتماد �أ�س�س موحدة
ت���ض�م��ن ت�ط�ب�ي��ق م�ع��اي�ير جديدة
م� � �ط � ��ورة م� ��� �س� �ت ��دام ��ة للمباين
و�صديقة للبيئة وفقاً للم�ستويات
ال�ع��امل�ي��ة ،الأم ��ر ال ��ذي ي���س��اه��م يف
ت��وح�ي��د م�ع��اي�ير ك �ف��اءة ا�ستهالك
ال �ط ��اق ��ة وامل � �ي� ��اه ع �ل��ى امل�ستوى
الوطني و�إن���ش��اء مباين ذات كفاء
عالية� ،إىل جانب حتديث الأدلة

احل��ال �ي��ة ل�ل�ب�ن��اء ع �ل��ى امل�ستويني
االحتادي واملحلي.
كما �أب��رزت جهود دول��ة الإم ��ارات،
يف تعزيز مكانة ال��دول��ة كم�صدر
ل �ل �ه �ي��دروج�ي�ن ،وذل � ��ك يف �إط� ��ار
تر�سيخ توجهات القيادة الر�شيدة
ب� �ت� �ع ��زي ��ز احل � �ل � ��ول امل�ستقبلية
لتحديات املناخ العاملية ،ب�إطالقها
خ ��ارط ��ة ط��ري��ق حت�ق�ي��ق ال ��ري ��ادة
يف جم� ��ال ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن� ،أث �ن ��اء
م�شاركتها يف القمة العاملية للتغري
املناخي « »COP26يف غال�سكو،
التي جمعت دول العامل لاللتزام
بخف�ض االنبعاثات للمرة الأوىل

منذ توقيع اتفاقية باري�س ،والتي
بدورها متثل خطة وطنية �شاملة
تهدف �إىل دعم ال�صناعات املحلية
منخف�ضة ال �ك��رب��ون ،وامل�ساهمة
يف حت � �ق � �ي ��ق احل � � �ي� � ��اد امل � �ن ��اخ ��ي
وت �ع��زي��ز م�ك��ان��ة ال��دول��ة كم�صدر
للهيدروجني.
كما ركزت الوزارة �ضمن م�شاركتها
ع�ل��ى ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأم� ��ن املائي
لدولة الإم��ارات  ،2036الهادفة
�إىل �ضمان ا�ستدامة وا�ستمرارية
الو�صول �إىل املياه خالل الظروف
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وظ � � ��روف ال� �ط ��وارئ
ال�ق���ص��وى ،مب��ا ي�سهم يف حتقيق

رخ��اء وازده��ار املجتمع وا�ستدامة
من ��و االق �ت �� �ص��اد ال ��وط �ن ��ي ،حيث
تتمثل م�ستهدفات اال�سرتاتيجية
يف خ�ف����ض �إج �م ��ايل ال�ط�ل��ب على
امل � � ��وارد امل ��ائ �ي ��ة ب �ن �� �س �ب��ة ،21%
وخف�ض م�ؤ�شر ندرة املياه مبقدار
 3درج � ��ات ،وزي � ��ادة ن���س�ب��ة �إع� ��ادة
ا�� �س� �ت� �خ ��دام امل � �ي ��اه امل� �ع ��اجل ��ة �إىل
 ،95%فيما �سيتم تنفيذها من
خ �ل�ال ال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى  3برامج
ا�سرتاتيجية رئي�سية ت�شمل برنامج
�إدارة الطلب على املياه ،وبرنامج
�إدارة الإم � � ��داد امل ��ائ ��ي وبرنامج
الإنتاج والتوزيع للطوارئ� .إ�ضافة

�إىل حماور م�شرتكة ت�شمل تطوير
ال�سيا�سات والت�شريعات وحمالت
ال�ت��وع�ي��ة وال�تر� �ش �ي��د وا�ستخدام
التقنيات املتقدمة واالبتكار وبناء
القدرات يف جمال املياه.
بدوره �أكد �سعادة املهند�س يو�سف
�آل ع�ل��ي ال��وك�ي��ل امل���س��اع��د لقطاع
الكهرباء واملياه وطاقة امل�ستقبل،
�أن ال� ��وزارة ت�ستهدف يف قطاعي
ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه العمل امل�ستقبلي
امل� �ب� �ن ��ي ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ع ��اون
ال��س�ت��دام��ة القطاعني م��ن خالل
تطبيق نظم حت�سني كفاءة الطاقة
وامل �ي��اه ،و��س��ن ق��وان�ين وت�شريعات
حمفزة ،ومتكني وتطوير الكوادر
ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف القطاعني،
م��ن خ�ل�ال امل �ع��اه��د التخ�ص�صية
وم � ��راك � ��ز ال� �ب� �ح ��ث وال� �ت� �ط ��وي ��ر،
وت�شجيع ال�ك��وادر املواطنة للعمل
ب�ه��ذا ال�ق�ط��اع احل �ي��وي ،والتوجه
نحو طاقة نظيفة م�ستدامة.
وق��ال “ :نحن يف دول��ة الإم ��ارات
نتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط
للم�ستقبل ،وتعزيز كفاءة قطاعات
الطاقة وامل�ي��اه والبنية التحتية،
مب � ��ا ي � �خ� ��دم ت� ��وج � �ه� ��ات حكومة
الإمارات وتطلعاتها للم�ستقبل .

القمة العاملية ل�صناعة الطريان تعلن عن عودة برنامج قادة اجليل القادم
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت القمة العاملية ل�صناعة ال�ط�يران التي ت�ست�ضيفها �شركة
مبادلة لال�ستثمار يف ق�صر الإمارات يف �أبوظبي خالل الفرتة بني
 26 – 24مايو  ،2022ع��ن ع��ودة برنامج ق��ادة اجليل القادم
ب�ه��دف ت�ط��وي��ر ق ��درات وم �ه��ارات ال�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة امل�ستقبلية مبا
يتوافق مع منو قطاع الطريان والف�ضاء للنمو يف امل�ستقبل.
وج��رى �إط�ل�اق ال�برن��ام��ج ا�ستجابة مل��ا ي�شهده ال�ع��امل م��ن نق�ص
متزايد يف الكفاءات واخل�ب�رات يف جم��االت العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات ،الأم��ر ال��ذي يتطلب العمل على تطوير
اخل�برات يف ه��ذه املجاالت احليوية وردم الفجوة التي من �ش�أنها
�أن تعيق تطور ومن��و قطاعات و�صناعات ع��دة ،مبا فيها قطاعات
الطريان والف�ضاء والدفاع ،ما مل تتعاون احلكومات وال�شركات معاً
ملعاجلة هذه امل�شكلة .ويُع ّد برنامج قادة اجليل القادم من الربامج

امل��وج�ه��ة لتمكني ال �ق��درات وتنمية م �ه��ارات الطلبة واخلريجني
واملهنيني ال�شباب .و�سيمتد ال�برن��ام��ج على م��دار الأي ��ام الثالثة
للقمة ،و�سي�شمل منتديات حوارية وفر�ص للتوا�صل وبناء العالقات
و�أن�شطة لتقدمي الإر��ش��اد والتوجيه وور���ش عمل و�إقامة معار�ض
للجامعات .و�صُ مم الربنامج لتعزيز قدرات �أ�صحاب امل�صلحة على
تقدمي امل�ساعدة يف تطوير امل�ه��ارات يف قطاع ال�ط�يران و�أن يكون
مبثابة من�صة لت�سليط ال�ضوء على ال�شباب املتميزين �أمام �أ�صحاب
العمل املحتملني بهدف م�ساعدتهم على تطوير م�سريتهم املهنية.
ووفقاً لتقرير �صادر عن م�ؤ�س�سة “جينريي�شن �أنليميتد” و”براي�س
ووتر هاو�س كوبرز” واليوني�سف ،تراجع م�ستوى توظيف ال�شباب
بن�سبة  12%ع�ل��ى م ��دار ال�ع�ق��دي��ن امل��ا��ض�ي�ين ب�سبب ع��دم قدرة
ال�شباب على معرفة واكت�ساب املهارات الالزمة ل�سوق العمل اليوم.
ونظراً لتطلب �سوق العمل بقدر ع��الٍ من املهارات الأك�ثر تعقيداً
وتنوعاً من �أي وقت م�ضى ،حتتاج احلكومات وال�شركات �إىل التعاون

فيما بينها لتزويد ال�شباب باملهارات والفر�ص التي يحتاجون �إليها
للح�صول على عمل ذو قيمة عالية .وتخطط �شركات الطريان
والف�ضاء لتوظيف املزيد من الأ�شخا�ص خ�لال ال�سنوات الع�شر
القادمة ،مما �سيوفر العديد من فر�ص العمل يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة وال��ري��ا��ض�ي��ات .وم��ع ذل��ك ،يتعني على
ال�شركات التعامل مع ه��ذا النق�ص الهائل ال��ذي تعاين منه �سوق
العمل لناحية امل�ه��ارات واخل�برات الالزمة ل�شغل ه��ذه الوظائف.
ووف �ق �اً لأح ��د ال�ت�ق��اري��ر ال ��ذي ُي�ع�ن��ى ب��درا��س��ة امل��واه��ب واخل�ب�رات
يف ق�ط��اع ال �ط�يران ،ق��ال��ت �شركة “�إرن�ست ويونغ” �إن امل�شاركني
امل�شمولني بالدرا�سة من ال�شركات �أ�شاروا �إىل �أن املهارات الأكادميية
التي يبحثون عنها بالدرجة الأوىل بني خريجي اجلامعات خالل
ال�سنوات الأربع �أو اخلم�س القادمة هي املهارات الهند�سية (81%
من امل�شاركني) وعلوم البيانات ومهارات التحليل ( )41%واملهارات
الرقمية (.)% 28
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«بوابة الدرعية» يف ال�سعودية تواكب فعاليات �سوق ال�سفر العربي بخطط تطوير نوعية �شاملة
•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية باململكة العربية ال�سعودية ،عن جملة
م��ن ال�برام��ج واخل�ط��ط التطويرية النوعية يف �إط��ار ا�سرتاتيجيتها
ال�شاملة� ،ضمن م�شاركتها يف فعاليات �سوق ال�سفر العربي 2022
بدبي ،حيث تنوعت هذه اخلطط لت�شمل اجلوانب البيئية والثقافية
والرتفيهية والإبداعية.
و�أع�ل�ن��ت الهيئة ،ع��ن خطتها لتحويل وادي حنيفة� ،أح��د �أه��م و�أكرث
الأودي��ة �شهر ًة يف اململكة �إىل وجهة طبيعة خالبة ،حيث �ستتم �إعادة
ت�أهيل  2كيلومرت مربع من ب�ساتني النخيل التي حتتوي على مئات
الآالف م��ن الأ��ش�ج��ار م��ن البيئة املحلية� ،إ��ض��اف��ة �إىل �إن���ش��اء حدائق
جديدة وممرات للم�شي وم�سارات لركوب الدراجات الهوائية ،ومناطق

ينطلق يف دبي  17مايو اجلاري مع دعم �أو�سع من �صناعة الطريان

•• دبي-الفجر:

ت �ن �ط �ل��ق يف دب � ��ي ب� �ق ��وة ال� � ��دورة
ال �� �س �ن��وي��ة احل ��ادي ��ة والع�شرين
ملعر�ض امل�ط��ارات �أك�بر ح��دث من
ن��وع��ه يف ال �ع��امل ،يف ال �ف�ترة من
 17ول �غ��اي��ة  19م��اي��و 2022
يف م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري العاملي
يف ال �ق��اع��ات ( )4- 3- 2حيث
ت�تراف��ق �أع �م��ال ه��ذه ال ��دورة مع
ت�ن�ظ�ي��م م �ن �ت��دى ق� ��ادة امل �ط ��ارات
ال�ع��امل�ي��ة ،وم ��ؤمت��ر �أم��ن مطارات
ال�شرق الأو�سط ،ومنتدى مراقبة
احل ��رك ��ة اجل ��وي ��ة� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل
اجلمعية العامة ملنظمة ن�ساء يف
الطريان فرع ال�شرق الأو�سط.
و� �ص��رح ��س�م��و ال���ش�ي��خ �أح �م��د بن
�سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي
للطريان امل��دين ،رئي�س م�ؤ�س�سة
م �ط��ارات دب ��ي ،ال��رئ�ي����س الأعلى
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لطريان
االم� � ��ارات وامل �ج �م��وع��ة“ :ي�شكل
م �ع��ر���ض امل� �ط ��ارات والفعاليات
املتزامنة معه قوة دافعة ل�صناعتنا
لكي تربز ب�شكل �أٌقوى بعد جائحة
الفريو�س التاجي ،حيث يعر�ض
�أح ��دث احل �ل��ول م��ن ك��اف��ة �أنحاء
العامل ،والتي من �ش�أنها �أن ت�ش ّكل
م�ستقبل هذه ال�صناعة».
وك� ��ان جم�ل����س امل� �ط ��ارات العاملي
قد توقع تعايف حركة امل�سافرين
ال �ع��امل �ي��ة ب �ح �ل��ول ن �ه��اي��ة العام
 2023وعودتها �إىل امل�ستويات
التي كانت عليها يف العام ،2019
وقد بد�أت املطارات بالفعل رحلتها

�ألعاب يف الهواء الطلق و�أماكن للتنزه ،مبا يعزز جودة احلياة لل�سكان
املحليني والزوار .ويتميز وادي حنيفة مبوقعه اجلغرايف ،حيث يتواجد
على الطرف الغربي من الدرعية التاريخية ،مهد انطالقة الدولة
ال�سعودية الأوىل ،ويقع على مقربة من حي “الطريف” التاريخي
املدرج على قائمة “اليوني�سكو” للرتاث العاملي.
ويت�ألف املخطط الرئي�سي ل��وادي حنيفة ،من �أرب��ع مناطق تفاعلية:
ه��ي منطقة ال�ت�راث والثقافة وت��وج��د بالقرب م��ن ح��ي “الطريف”،
حيث ين�صب االه�ت�م��ام هنا على ابتكار م�شهد طبيعي ي�ثري جتربة
ال��زائ��ر ،ومنطقة وادي ليفينج زون التي على احلافة الغربية لبوابة
الدرعية وت�شمل على العديد من التجارب و�سط حميط ال��وادي ،مع
ت��واف��ر جمموعة م��ن امل�ساحات الرتفيهية ،م��روراً مبنطقة ال�سياحة
البيئية التي تقع �إىل اجلنوب من بوابة الدرعية ،وت�ضم مركز “براري

الدرعية” حلماية احل�ي��اة الفطرية وم��رك��ز ت��راث النخيل للبحوث
والتطوير ،انتهاء مبنطقة الريا�ضة والأن�شطة ،حيث مت اختيار املنطقة
اجلنوبية الغربية لتكون موقعاً للأن�شطة الريا�ضية واملغامرات ال�شيقة
ح�ضري معا�صر.
بطابع
ٍ
كما جددت هيئة تطوير بوابة الدرعية ،ت�أكيد عزمها على افتتاح “مطل
البجريي” الوجهة اجلديدة الرئي�سية للمطاعم واملقاهي بالدرعية،
خ�ل�ال ال �ع��ام اجل � ��اري ،ح�ي��ث يتميز ب� ��إط�ل�االت م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى موقع
“الطريف التاريخي” ،و�ستكون وجهة املطاعم التي تبلغ م�ساحتها 15
�ألف مرت مربع مكاناً مالئماً لنجوم الطهي املحليني لإبراز �إبداعاتهم،
من خالل من�صة لعر�ض �أطباقهم والك�شف عن فنون الطهي ال�سعودية
للعامل.
و�أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية ،خالل اليوم الثالث لفعاليات “�سوق

ال�سفر العربي” ،ع��ن م��رك��ز ال��درع�ي��ة لفنون امل�ستقبل Diriyah
� ،Art Futuresأول مركز تعليمي فني يف اململكة خم�ص�ص للفنون
الرقمية .و �أط�ل��ق امل��رك��ز كم�شروع م�شرتك ب�ين هيئة تطوير بوابة
الدرعية ووزارة الثقافة ،ومن املتوقع افتتاحه العام القادم� ،إذ تدعو
من خالله مبدعي الفنون الرقمية لتنظيم فعاليات رقمية م�شرتكة
“هاكاثون”� ،إ�ضاف ًة �إىل تقدمي مناهج تعليمية ُتد ّر�س على مدى عام
كامل وتتناول ال�سمات واجلوانب الرقمية للم�شهد الفني.
من جانبه� ،أع��رب ج�يري �إنزيريلو الرئي�س التنفيذي لهيئة تطوير
بوابة الدرعية عن �سعادته الغامرة بامل�شاركة الفاعلة للهيئة يف فعاليات
�سوق ال�سفر العربي يف دبي ،وما �أعلن خاللها من خطط ،داعياً العامل
امل�شارك يف املعر�ض لزيارة الدرعية ،يف �إطار م�ساهمتها لإن�شاء وجهات
ذات منط حياة متميز ومعايري عاملية داخل اململكة.

معر�ض املطارات بدبي يكر�س الزخم امل�ستقبلي لنمو �صناعة الطريان

للتعامل مع االن��دف��اع امل�ستقبلي
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د احل ��رك ��ة�� ،س�ي�م��ا يف
منطقة اخلليج العربي وال�شرق
الأو�سط التي من املتوقع لقيمة
� �س��وق ال� �ط�ي�ران ف�ي�ه��ا �أن ت�صل
�إىل عتبة  23.07مليار دوالر
�أمريكي يف العام .2026
و� �س��وف ي��وف��ر م�ع��ر���ض الأعمال
والت�شبيك الذي ميتد لثالثة �أيام
وال��ذي يتم تنظيمه حتت رعاية

�سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل
مكتوم ،ر�ؤى ثاقبة حول �صناعة
ال� � �ط �ي��ران ،ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى بحث
ال �ط��رق ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��ال�ت�غ�ل��ب على
ال �ت �ح��دي��ات وا� �س �ت �غ�لال الفر�ص
اجلديدة جلهة النمو.
وك ��ان ��ت � �ش��رك��ة ري� ��د اكزبي�شنز
ال�شرق الأو��س��ط ،اجلهة املنظمة
ل �ل �ح��دث ق� ��د � �ص �م �م��ت معر�ض
امل �ط��ارات ل�ي�ك��ون مب�ث��اب��ة من�صة

توفر فر�صاً لأ��ص�ح��اب امل�صلحة
ل �ل �ت �ع��اون وت ��وق �ي ��ع ال�صفقات،
وتعزيز الأع�م��ال ،وعر�ض �أحدث
ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ات واخل � ��دم � ��ات،
وحت � �� � �س �ي�ن خ � ��دم � ��ات وم� ��راف� ��ق
امل �ط��ارات مل��واك�ب��ة النمو املتوقع،
ح�ي��ث م��ن امل�ن�ت�ظ��ر لأع �م��ال هذه
ال��دورة �أن ت�شهد عر�ضاً مذه ً
ال
للمنتجات واخل��دم��ات م��ن �أكرث
م��ن  150عار�ضاً م��ن �أك�ثر من

 20دولة ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة
�أك�ث�ر م��ن  4,500م��ن املهنيني
املتخ�ص�صني يف �صناعة الطريان.
و�� �س ��وف مت �ث��ل “�ساحة املطار
الإلكرتونية” التي يتم تنظيمها
بال�شراكة مع دناتا  -وكالة دبي
ال��وط�ن�ي��ة لل�سفر اجل ��وي -ميزة
جديدة يف معر�ض املطارات لهذا
ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث ��س�ت���ش�ك��ل منطقة
خم�ص�صة توفر للزوار الفر�صة

مل�شاهدة عر�ض حي ملعدات املناولة
الأر�ضية ومعدات الدعم الأر�ضي
الإلكرتونية والهجينة.
وت�ستمد دورة ه��ذا ال�ع��ام دعمها
م� ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة م � �ط � ��ارات دب� ��ي،
و� � �ش� ��رط� ��ة دب � � � ��ي ،وه � �ي � �ئ ��ة دب ��ي
ل �ل �ط�ي�ران امل � ��دين ،ودن ��ات ��ا التي
متثل جزءاً من جمموعة طريان
الإم��ارات ،وم�ؤ�س�سة دبي مل�شاريع
ال �ط�يران الهند�سية ،وم�ؤ�س�سة

من خالل ا�ست�ضافتها ملعر�ض وم�ؤمتر ال�شرق الأو�سط لل�سكك احلديدية 2022

االحتاد للقطارات تر�سم خارطة الطريق نحو االرتقاء مبنظومة النقل واخلدمات اللوج�ستية يف املنطقة
••�أبوظبي-الفجر:

تلعب �شركة االحتاد للقطارات ،املطور وامل�شغل ل�شبكة ال�سكك احلديدية
الوطنية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،دوراً حمورياً يف ر�سم خارطة
الطريق نحو االرت�ق��اء مبنظومة النقل وتطوير اخل��دم��ات اللوج�ستية،
وذلك من خالل �إن�شاء قطاع حيوي جديد يقدم حلول نقل متطورة عرب
ال�سكك احلديدية يف ال��دول��ة .و�ست�ستعر�ض ال�شركة خدماتها وحلولها
من خالل ا�ست�ضافتها للدورة  16من معر�ض وم�ؤمتر ال�شرق الأو�سط
لل�سكك احلديدية ،الذي يعقد حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة وبالتعاون مع وزارة
الطاقة والبنية التحتية ودائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي ،يومي 17
و 18مايو  2022يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ب�أبوظبي.
ي�شارك يف امل�ؤمتر ال��ذي يعد �أك�بر فعالية متخ�ص�صة بقطاع النقل على
م�ستوى منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ،و�شمال �أفريقيا وج�ن��وب �آ��س�ي�اً نخبة
م��ن ق��ادة قطاع النقل وك�ب��ار امل�س�ؤولني التنفيذيني و�أب��رز �ص ّناع القرار
واملمثلني عن الهيئات واجلهات احلكومية ،ملناق�شة املوا�ضيع الأكرث �إحلاحاً
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت مطارات �أبوظبي �أم�س عن
منو حركة امل�سافرين خالل الربع
الأول م��ن ال �ع��ام اجل� ��اري بن�سبة
 % 218ح �ي��ث ا� �س �ت �ق �ب��ل مطار
�أب��وظ �ب��ي ال � ��دويل  2.56مليون
م���س��اف��ر  ،ع��ازي��ة ه ��ذا ال�ن�م��و ذلك
لقيام املطار بزيادة عدد الرحالت
والوجهات� ،إ�ضافة �إىل �إطالق عدد
من اخلدمات اجلديدة.
و�أ� �ش��ارت ب�ي��ان��ات ال��رب��ع الأول �إىل
�أن ع��دد امل�سافرين ال��ذي��ن ُقدمت
ل� �ه ��م خ� ��دم� ��ات ع�ب��ر امل � �ط� ��ار بلغ
 2,563,297م�سافراً مقارنة بـ
 807,310م�سافرين خالل الربع
الأول م��ن ع ��ام  ،2021حمققة
زي��ادة  218%نتجت عن تخفيف
قيود ال�سفر املرتبطة بكوفيد 19
يف جميع �أنحاء العامل و�إع��ادة فتح
�أ�سواق الطريان اجلوي .كما �سجل
امل� �ط ��ار  22,689رح� �ل ��ة خالل
ال ��رب ��ع الأول م �ق��اب��ل 16,351
رحلة يف عام  2021محُ ققاً زيادة
بن�سبة .38.8%
وق � ��ال � �ش��ري��ف ه��ا� �ش��م الها�شمي،
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي مل � �ط� ��ارات
�أب��وظ �ب��ي“ :تعك�س ن �ت��ائ��ج الربع
الأول ا�ستمرار تعايف حركة ال�سفر
التي �شهدناها خالل الربع الأخري
م��ن ع��ام  ،2021وال �ت��ي اقرتنت
بتخفيف قيود ال�سفر ،و�إع��ادة فتح
الأ� �س��واق ،وق�ي��ام �شركات الطريان
برفع قدرتها اال�ستيعابية لتلبية
الطلب املتنامي».
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يف م�شهد قطاع النقل وال�سكك احلديدية العاملي وت�سليط ال�ضوء على
�أحدث االبتكارات يف القطاع .و�سيح�ضر امل�ؤمتر �أكرث من  600من كبار
ال�شخ�صيات والوزراء واملخت�صني يف قطاع النقل والبنية التحتية من دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،و�سيجمع �أكرث من  6000م�شاركاً وما يزيد
عن  200متحدثاً و 250جهة عار�ضة .وي��أت��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر يف �أعقاب
�إع�لان دول��ة الإم ��ارات عن �إط�لاق الربنامج الوطني لل�سكك احلديدية
يف دي�سمرب املا�ضي� ،أك�بر منظومة من نوعها للنقل ال�بري على م�ستوى
�إم��ارات الدولة كافة ،فهو ي�شكل من�ص ًة لدعم منو امل�شاريع الطموحة يف
قطاع النقل وتعزيزها مبا ي�شمل ال�سكك احلديدية والبنية التحتية ونقل
الب�ضائع واخلدمات اللوج�ستية .ويتخلل امل�ؤمتر جمموعة من العرو�ض
التقدميية واالجتماعات واملقابالت حول عد ٍد من املوا�ضيع ،مثل �أنظمة
ال��رب��ط ال��ذك�ي��ة والعمليات امل��ؤمت�ت��ة والآم �ن��ة و�إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء وحتليل
البيانات والعمليات امل�ستدامة وغريها ،بهدف �إر�ساء منظومة قطاع نقل
ذكي وم�ستدام .كما يُعد بواب ًة ال�ستعرا�ض �أحدث االبتكارات والتقنيات يف
القطاع وجما ًال للفر�ص التجارية يف قطاع ال�سكك احلديدية واخلدمات
اللوج�ستية والنقل ،من خالل ت�سهيل فر�ص التوا�صل وتعزيز العالقات

واحلوارات الب ّناءة بني احل�ضور .ويحت�ضن م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط لل�سكك
احلديدية على مدار يومني جمموع ًة من امل�ؤمترات املخ�ص�صة الأخرى،
التي ت�شمل تقدمي �أكرث من � 50ساعة حول موا�ضيع اال�ستدامة واالبتكار
الرقمي و�أ�ساليب النقل املبتكرة ،بالإ�ضافة �إىل ما يتجاوز � 50ساعة �أي�ضاً
من الندوات وور���ش العمل املعتمدة حول التطوير املهني امل�ستمر ،والتي
ت�سلط ال�ضوء على �أح��دث حت��دي��ات العمل التي يواجهها املهند�سون يف
املنطقة خ�لال �سعيهم لبناء م�شاريع عاملية امل�ستوى .كما يوفر امل�ؤمتر
فر�صة للح�ضور للتوا�صل م��ع م��ا يزيد ع��ن � 100شركة نا�شئة �ضمن
منظومة قطاع النقل ال��ذك��ي واالط�ل�اع على �آخ��ر منتجاتها وخدماتها
واب�ت�ك��ارات�ه��ا .وب �ه��ذا ال���ص��دد ق��ال ��س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س ح�سن حم�م��د جمعة
املن�صوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية ل�ش�ؤون البنية التحتية
والنقل ”:يحظى قطاع النقل الربي ،ال �سيما ال�سكك احلديدية باهتمام
القيادة الر�شيدة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،و�إن ا�ست�ضافة الدولة
معر�ض وم�ؤمتر ال�شرق الأو�سط لل�سكك احلديدية � ،2022سري�سخ تفوق
الإمارات العاملي يف جمال البنية التحتية للنقل واملجال اللوج�ستي ويحقق
التنمية ال�شاملة ،كما �سيخلق فر�صاً جديدة للتح�سني والتطوير .

دب ��ي خل��دم��ات امل�لاح��ة اجلوية،
وال�شركة العاملية خلدمات املالحة
اجلوية ،وه��ي امل��زود الوحيد من
القطاع اخلا�ص خلدمات املالحة
اجلوية يف دولة الإمارات.
وق ��ال ف��را���س �أب ��و ل�ط�ي��ف ،مدير
املعر�ض يف �شركة ري��د اكزبي�شنز
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط للمعار�ض:
“”لقد حظي معر�ض املطارات
ب ��دع ��م ه ��ائ ��ل ج � ��اء يف وق � ��ت مل

«�أبوظبي الإ�سالمي» يوفر  495مليون درهم
لتمويل م�شروع لبناء َ
ناقلتيْ غاز م�سال

•• �أبوظبي -وام:

وق��ع م���ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ� �س�لام��ي �صفقة مت��وي��ل م�ت��واف�ق��ة م��ع ال�شريعة
الإ�سالمية بقيمة  495مليون درهم ل�صالح �شركة « »ABGC DMCCوهي
م�شروع م�شرتك بني “ال�صري مارين” و�شركة “بي جي �إن �إنرتنا�شيونال”
العاملية ،لبناء ناقلتي غ��از م�سال عمالقتني .ومتثل ال�صفقة �أول متويل
متوافق مع �أحكام ال�شريعة لل�شركة وف��ق هيكلية “اال�ست�صناع والإجارة”
كما ت�ؤكد هذه ال�صفقة االلتزام املتوا�صل مل�صرف �أبوظبي الإ�سالمي وقدرته
على متويل م�شاريع الأ�صول الهامة يف قطاعي الطاقة واخلدمات البحرية.
وقام م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي بدور املن�سق الرئي�سي املفو�ض ومدير اكتتاب
ال�صفقة مع بنك دبي التجاري وبنك الفجرية الوطني ب�صفتهما املنظمني
الرئي�سيني املفو�ضني .و�سيتم بناء ال�سفن من قبل �شركة هيونداي لل�صناعات
الثقيلة ل�صالح �شركة « .»ABGC DMCCوب ��د�أت �أع�م��ال بناء الناقلة
الأوىل “الكي جاز” يف �شهر مار�س  2022و�ستتبعها ال�سفينة الثانية يف
�شهر مايو  2022و�ستتميز ال�سفن اجلديدة بكفاءتها املزدوجة ال�ستهالك
الوقود ،بالإ�ضافة �إىل الكفاءة الت�شغيلية واالقت�صادية والبيئية من خالل
حمركاتها العاملة بوقود الغاز امل�سال.

 2.56مليون م�سافر عرب مطار �أبوظبي خالل الربع الأول بنمو % 218

و�أ� � �ض� ��اف ال �ه��ا� �ش �م��ي  “ :ال �شك
�أن ت �ط��ورات م�ث��ل تخفيف القيود
امل�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى ال���س�ف��ر م��ن و�إىل
ال� �ه� �ن ��د ،و�إع� � � � ��ادة ح ��رك ��ة ال�سفر
لأ� �ست��رال �ي��ا و� �س �ن �غ��اف��ورة ،و�إلغاء
�إلزامية فح�ص  PCRللقادمني
�إىل �أب��وظ �ب��ي ،ق��د ��س��اه�م��ت ب�شكل
كبري يف زي��ادة حركة امل�سافرين”.
رحب مطار �أبوظبي
ونتيجة لذلكّ ،
الدويل بزيادة العمليات الت�شغيلية

لعدد من �شركات الطريان املحلية،
والتي ت�ضمنت االحت��اد للطريان،
ووي � ��ز �إي � ��ر �أب ��وظ� �ب ��ي ،والعربية
للطريان �أبوظبي �إ�ضافة �إىل قيام
املطار ب�إطالق  10وجهات جديدة،
ف�ض ً
ال عن �إدخ��ال خطوط طريان
ج��دي��دة ت�ضمنت “غو فري�ست”
و”بيغا�سو�س للطريان».
كما ت�ضاعفت ن�سبة �إ�شغال املقاعد
ع�ل��ى ال��رح�ل�ات اجل��وي��ة ح�ي��ث بلغ

متو�سطها  70%خ�لال الأ�شهر
الثالثة الأوىل م��ن ال�ع��ام ،مقابل
 35%خ�لال ال�ف�ترة نف�سها من
عام .2021
ُي��ذك��ر �أن م�ط��ار �أب��وظ �ب��ي الدويل
يوفر الآن رح�لات �إىل  99وجهة
حول العامل ،على منت � 26شركة
ط�يران ،مقارنة بـ  81وجهة عرب
�� 18ش��رك��ة ط �ي�ران خ�ل�ال الربع
الأول من عام .2021

وبح�سب ال�ب�ي��ان��ات ،تعترب الدول
اخل �م ����س الأوىل م ��ن ح �ي��ث عدد
امل���س��اف��ري��ن ع�ب�ر م �ط��ار �أب ��و ظبي
ال � ��دويل خ�ل�ال ال��رب��ع الأول هي
الهند  ،/515,927/وباك�ستان
 ،/253,874/واململكة املتحدة
 ،/170,620/واململكة العربية
ال � �� � �س � �ع ��ودي ��ة ،/137,582/
وم���ص��ر  ./127,009/يف حني
ك��ان��ت ال��وج �ه��ات اخل �م ����س الأك�ث�ر

رواج� � � �اً خ�ل��ال ال ��رب ��ع الأول هي
ل� �ن ��دن  ،/123,055/ودلهي
 ،/103,472/و�إ� � �س �ل��ام �أب � ��اد
وك� ��وت � �� � �ش� ��ي
/101,476/
 ،/90,022/ودكا ./89,272/
ووا�� �ص ��ل ال �ع �م�لاء ت �ق��دمي تقييم
مرتفع مل�ستويات اخلدمة يف مطار
�أب��وظ �ب��ي ال � ��دويل خ�ل�ال الأ�شهر
ال�ث�لاث��ة الأوىل م��ن ع��ام ،2022
وف�ق�اً ل�ع��دد م��ن م��ؤ��ش��رات جمل�س

تكن ال�صناعة فيه تنه�ض لتقف
ع�ل��ى ق��دم�ي�ه��ا ب��ال�ك��ام��ل وح�سب،
ب��ل ل�ي�ت��و��س��ع ه ��ذا ال��دع��م �أي�ضاً
لتعزيز هذا القطاع احليوي� .إن
جن��اح �أي معر�ض جت��اري يقا�س
مب�شاركة الالعبني الرئي�سيني يف
ال�صناعة ،و�أود بالنيابة عن ريد
للمعار�ض �أن �أتقدم بال�شكر لكافة
ال��داع �م�ين وال �� �ش��رك��اء والراعي
البالتيني لهذه الن�سخة �شركة
“مطارات” ،وال��راع��ي “�سميث
ديتك�شن” ،مع التمنيات جلميع
احل��ا� �ض��ري��ن ب�ت�ج��رب��ة م�ث�م��رة يف
امل� �ع ��ر� ��ض» .وي �ت �� �ض �م��ن معر�ض
املطارات ،الدورة التا�سعة ملنتدى
ق� � ��ادة امل� � �ط � ��ارات ال �ع��امل �ي��ة التي
��س�ت���ش�ه��د ت �ق ��دمي م ��ا ي ��زي ��د عن
� 40شخ�صية م��ن ��ص�ف��وة قادة
ال� �ط�ي�ران وامل � �ط� ��ارات يف العامل
جم �م��وع��ة رائ �ع��ة م��ن املوا�ضيع
التي تتناول االبتكار والتطوير يف
املطارات ،و�إدارة احلركة اجلوية،
وا�ستدامة املطارات و�أمنها.

املطارات الدويل ،مبا يف ذلك م�ؤ�شر
نظافة املطار  ،/98.4%/وم�ؤ�شر
ال �� �ش �ع��ور ب ��الأم ��ان ،/98.2%/
وم ��ؤ� �ش��ر ال �� �س �ع��ادة ،/96.4%/
وم�ؤ�شر �صحة الركاب و�سالمتهم
 ./97.4%/ك �م��ا �أ�� �ش ��ار تقرير
جم �ل ����س امل� � �ط � ��ارات ال � � ��دويل �إىل
ح �� �ص��ول م �ط��ار �أب��وظ �ب��ي ال ��دويل
ع�ل��ى ن�سبة  % 91.8يف امل�ؤ�شر
الإج � �م� ��ايل مل� ��دى ر� �ض��ا العمالء.

وح�صل مطار �أبوظبي الدويل على
اعتماد املجل�س ال��دويل للمطارات
للعام الثاين على التوايل اخلا�ص
مب �ع��اي�ي�ر ال �� �ص �ح��ة يف امل � �ط� ��ارات،
وذل ��ك ت �ق��دي��راً جل �ه��وده امل�ستمرة
لتعزيز تدابريه اخلا�صة بال�صحة
وال �� �س�لام��ة وف �ق �اً لأع �ل��ى املعايري
ال��دول�ي��ة .وحققت خدمة الأمتعة
خ�ل�ال ال��رب��ع الأول مت �ي��زاً الفتاً
لل��أن �ظ��ار ح �ي��ث مت��ت م �ع��اجل��ة ما
جمموعه  1,737,290حقيبة
م��ن خ�ل�ال ن�ظ��ام الأم�ت�ع��ة باملطار
خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من
العام بن�سبة  99.8%معدل جناح
الت�سليم.
و�أعلنت مطارات �أبوظبي عن حجم
حركة ال�شحن خ�لال الربع الأول
ع�بر مطار �أب��وظ�ب��ي ال��دويل حيث
متت مناولة  144,114طناً من
ال�شحنات اجلوية  ،بانخفا�ض قدره
 ،15.7%مقارنة بـ 170,876
طناً خالل الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي
�إىل ت �ع��دي��ل ��س�ع��ة ال���ش�ح��ن لدعم
عمليات نقل الركاب� .أما فيما يتعلق
بالربيد اجلوي ،فتم نقل 1,835
طناً من الربيد خالل الربع الأول
من ه��ذا العام ،مقارنة بـ 2,518
ط �ن �اً خ�ل�ال ال��رب��ع الأول م��ن عام
 ،2021م��ا ُي�ع��د ان�خ�ف��ا���ض قدره
 27.1%وال� ��ذي ي��رج��ع لل�سبب
ذات ��هُ .ي��ذك��ر �أن ال ��دول ال�ت��ي نالت
�أعلى معدالت �شحن خ�لال الربع
الأول هي هولندا  12,835 /طناً
 /والهند  12,720 /طناً ./

اخلميس  12مايو  2022م  -العـدد 13540
12 May 2022 - Issue No 13540

املال والأعمال

Thursday

تعيني جراهام فيتزجريالد رئي�س ًا تنفيذي ًا جديد ًا لـ «امل�صرف»
•• دبي – د.حممود علياء
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�أع �ل ��ن (امل �� �ص ��رف) ع ��ن ت�ع�ي�ين ال���س�ي��د جراهام
ف �ي �ت��زج�يرال��د يف م�ن���ص��ب ال��رئ �ي ����س التنفيذي
اجلديد .يتمتع جراهام ،ب�أكرث من ع�شرين عاماً
م��ن اخل�برة يف جم��ال امل�صارف و التمويل حيث
�شغل العديد من املنا�صب القيادية يف جمموعة
 ، HSBCق�ب��ل ان���ض�م��ام��ه �إىل امل���ص��رف �شغل
ج ��راه ��ام م�ن���ص��ب ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�صرف
 HSBCالفلبني ،كما تبو�أ العديد من املنا�صب
العليا يف املجموعة منها �إدارة العالقات العاملية
و�إدارة التمويل واملعامالت ،والعمليات الإقليمية،

واخلدمات امل�صرفية لل�شركات .كما �شغل جراهام
�سابقاً ال�ع��دي��د م��ن امل�ه��ام يف نيوزيلندا واململكة
املتحدة وهونغ كونغ والإم ��ارات العربية املتحدة
ح�ي��ث ع�م��ل كرئي�س تنفيذي �إق�ل�ي�م��ي للعمليات
رئي�سا �إقليم ًيا للخدمات امل�صرفية لل�شركات
ثم ً
للأعمال امل�صرفية التجارية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
وتعلي ًقا على تعيني جراهام رئي�ساً تنفيذياً قال
ال�سيد فرحات عمر بن قداره ،رئي�س جمل�س �إدارة
امل�صرف ”:ي�سعدين نيابة ع��ن �أع���ض��اء جمل�س
الإدارة ،الرتحيب بجراهام يف امل�صرف متمنياً له
كل التوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة� .إننا على

ثقة بقدرات و�إمكانيات جراهام على قيادة الفريق
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وحت �ق �ي��ق الأه� � ��داف اال�سرتاتيجية
املرجوة� .إن م�ؤهالته وخرباته املهنية ومهاراته
القيادية �سيكون لهم دوراً رئي�سياً يف منو وازدهار
امل �� �ص��رف» .م��ن ج�ه�ت��ه ع � ّل��ق ج ��راه ��ام ،الرئي�س
التنفيذي اجلديد للم�صرف قائ ً
ال “ :لقد ُ�ش ّرفت
باختياري ملن�صب الرئي�س التنفيذي للم�صرف،
�أود �أن �أ�شكر رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة على
الثقة التي منحوين �إياها ،و�أتطلع �إىل العمل مع
الفريق التنفيذي لتحقيق ر�ؤية و�أهداف امل�صرف
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،وا��س�ت�ك���ش��اف م �� �س��ارات جديدة
لفر�ص تطوير الأعمال «.

 147مليون درهم �صايف �أرباح »الواحة
كابيتال» خالل الربع الأول من 2022

•• �أبوظبي -وام:

�سجلت �شركة “الواحة كابيتال” �صايف �أرباح قدره  147مليون درهم خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل
من عام  ،2022مقارنة مع  111مليون درهم للفرتة نف�سها من عام  ..2021حمققة منوا بن�سبة
 32%على �أ�سا�س �سنوي يف �صايف �أرباحها للربع الأول من  ،2022بف�ضل العوائد القوية لوحدة
الأ�سواق العامة بعد الأداء املتميز لـ “�صندوق الواحة كابيتال لال�ستثمار يف الأ�سهم ب�أ�سواق ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا” .و�سجلت وحدة الأ�سواق العامة ،التي تتوىل �إدارة �صناديق اال�ستثمار يف
�أدوات االئتمان والأ�سهم يف الأ�سواق النا�شئة ،مكا�سب ا�ستثمارية ودخ ً
ال من الر�سوم بقيمة 224
مليون درهم خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من العام ..بينما حققت وحدة اال�ستثمارات اخلا�صة زيادة
يف �صايف الدخل تعزى ب�شكل رئي�سي �إىل مكا�سب القيمة العادلة من ا�ستثماراتها .ووا�صلت الواحة
الند يف الوقت ذاته حتقيق دخل ثابت من �أ�صولها العقارية ال�صناعية اخلفيفة.

نظمته غرفة ال�شارقة بالتعاون مع الرابطة الن�سائية الأوروبية

«ملتقى �سيدات الأعمال بني ال�شارقة و�أوروبا» ي�ؤكد
�أهمية حتفيز ال�سيدات لبدء �أعمالهن دعم ًا لالقت�صاد الوطني
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك��د ملتقى ��س�ي��دات الأع �م��ال بني
ال �� �ش��ارق��ة و�أوروب � � ��ا ال� ��ذي نظمته
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال�شارقة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال��راب�ط��ة الن�سائية
الأوروب �ي��ة �أم����س الأول الثالثاء،
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة ري ��ادة
الأع �م��ال وحتفيز ال���س�ي��دات لبدء
�أع�م��ال�ه��ن اخل��ا� �ص��ة ،ن�ظ��را للأثر
الإي �ج��اب��ي حل���ض��ور امل� ��ر�أة يف هذا
ال �ق �ط��اع احل� �ي ��وي ،وت� ��أث�ي�ر ذلك
مبا�شرة على تطور ومنو االقت�صاد
وال�ن��اجت املحلي ل�ل��دول ،من خالل
توفري كافة �أ�شكال الدعم احلكومي
لإط�ل�اق م�شاريع مبتكرة تتوافق
م��ع ت��وج�ه��ات ال��دول��ة واحتياجات
املجتمع.
وح���ض��ر امل�ل�ت�ق��ى ال ��ذي ج ��اء حتت
��ش�ع��ار “ريادة الأع �م��ال ل �ل �م��ر�أة..
ك� ��وين �أحدهم”� � ،س �ع ��ادة وليد
ع �ب��د ال��رح �م��ن ب��وخ��اط��ر النائب
ال � �ث ��اين ل��رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال�شارقة،
وال�شيخة هند بنت ماجد القا�سمي
رئ �ي �� �س��ة جم �ل ����س � �س �ي��دات �أعمال
ال�شارقة ،و�سعادة املهند�سة فريدة
ال�ع��و��ض��ي رئ�ي����س جم�ل����س �سيدات
�أع �م��ال الإم� � ��ارات ،و� �س �ع��ادة يوليا
�ستارك رئي�س الرابطة الن�سائية

الأوروب � �ي� ��ة ،و� �س �ع��ادة رغ� ��دة حمد
ترمي ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة،
وع ��دد م��ن �أع �� �ض��اء جم�ل����س �إدارة
الغرفة ،و�سعادة حممد �أحمد �أمني
العو�ضي م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جتارة
و�صناعة ال���ش��ارق��ة ،وم��رمي �سيف
ال���ش��ام���س��ي م���س��اع��د امل��دي��ر العام
ل �ق �ط��اع خ��دم��ات ال ��دع ��م ،ومرمي
ب��ن ال�شيخ م��دي��ر جمل�س �سيدات
�أعمال ال�شارقة بالإنابة� ،إىل جانب
ح�شد من ر�ؤ�ساء ال�شركات اخلا�صة
و�أك� �ث ��ر م ��ن � � 50س �ي��دة ورائ � ��دة
�أعمال من دول��ة الإم��ارات والدول
الأوروب � �ي� ��ة مب�خ�ت�ل��ف القطاعات
التجارية وال�صناعية.

من�صة مثالية
ويف م�ستهل امللتقى ،رح��ب �سعادة
ول� �ي ��د ع �ب ��د ال ��رح� �م ��ن بوخاطر
ب��احل���ض��ور ،م ��ؤك��دا ح��ر���ص غرفة
ال �� �ش��ارق��ة م��ن خ�ل�ال ت�ن�ظ�ي��م هذا
احل��دث �إىل �إي�ج��اد من�صة مثالية
للمر�أة الإماراتية والأوروبية يكون
ال�ه��دف منها تعزيز ثقافة ريادة
الأعمال لدى ال�سيدات ،ف�ضال عن
ت�ب��ادل الآراء واخل�ب�رات ووجهات
ال �ن �ظ��ر ل ��زي ��ادة ح �� �ض��ور امل� � ��ر�أة يف
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية،
بهدف اخلروج مببادرات م�ستقبلية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال��راب�ط��ة الن�سائية

الأوروب� � � �ي � � ��ة وخم� �ت� �ل ��ف اجل� �ه ��ات
امل�شاركة ،والتي من �ش�أنها االرتقاء
ب ��دور امل� ��ر�أة ال�ف��اع��ل وال �سيما يف
جم ��ال ري� ��ادة الأع� �م ��ال وت�أ�سي�س
امل �� �ش��اري��ع ال �� �ص �غ�يرة واملتو�سطة
التي تعينها على موا�صلة النجاح
التجاري واالقت�صادي.

�إجنازات نوعية
ول� �ف ��ت ب ��وخ ��اط ��ر �إىل �أن امل� � ��ر�أة
الإم��ارات �ي��ة ا��س�ت�ط��اع��ت �أن حتقق
�إجن� � � � � � � ��ازات ن� ��وع � �ي� ��ة يف امل � �ج� ��ال
االق �ت �� �ص��ادي ،وي �ع��ود ذل��ك بف�ضل
دعمها ومتكينها ال��ذي ك��ان هدفا
وطنيا جنح بامتياز ،فهو ركيزة من
ركائز الإم��ارات التنموية يف ر�ؤية
القيادة الر�شيدة للدولة للحا�ضر
وامل�ستقبل ،الف�ت��ا �إىل �أن امل ��ر�أة يف
جمتمع الإم��ارات تعد خري �شريك
يف دع� ��م اق �ت �� �ص��اد ومن� ��و ال ��دول ��ة،
وت��ؤك��د ذل��ك م��ؤ��ش��رات التناف�سية
ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ح�ق�ق��ت ف�ي�ه��ا دولة
الإم� � � ��ارات ال �� �ص ��دارة �إق �ل �ي �م �ي��ا يف
العديد من التقارير الدولية حيث
احتلت املركز الأول على م�ستوى
ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا
يف تقرير “املر�أة و�أن�شطة الأعمال
وال �ق��ان��ون  ”2022ال���ص��ادر عن
البنك الدويل ،فيما حتتل الدولة
امل� ��رك� ��ز الـ 18ع ��امل �ي ��ا يف جم ��ال

وزير ال�سياحة الأردين لـ «وام» :معر�ض �سوق
ال�سفر العربي انتعا�شة ودفعة قوية لل�سياحة باملنطقة
•• دبي-وام:

�أكد معايل نايف الفايز ،وزير ال�سياحة والآثار الأردين يف
اململكة الأردنية الها�شمية ،على ت�سارع معدل التعايف للقطاع
ال�سياحي يف بالده و ت�سجيلها م�ؤ�شرات
�إيجابية يف هذا القطاع  ،حيث جنحت
يف ا�ستقطاب ما يقرب من مليون زائر
خ�لال الربع الأول من العام اجلاري.
ول�ف�ـ��ت معاليه يف ح ��وار ل��وك��ال��ة �أنباء
الإم��ارات  /وام  /على هام�ش م�شاركة
امل �م �ل �ك��ة الأردن� � �ي � ��ة يف م �ع��ر���ض �سوق
ال�سفر العربي  2022ب��دب��ي� ،إىل �أن
املعر�ض ميثل انطالقة وانتعا�شة قوية
لل�سياحة من جديد يف املنطقة ،كما �أنه
من�صة مثالية للتوا�صل مع م�س�ؤويل
وممثلي �صناعة ال�سياحة من خمتلف
�أن� �ح ��اء ال �ع��امل  ،م� ��ؤك ��داً �أن م�شاركة
اململكة ت�أتي بهدف ت�سليط ال�ضوء على
التنوع اجلغرايف والثقايف الذي مييزها .وذكر �أن اال�ستثمار
امل�ستمر يف ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والنظام البيئي
ل�ل���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ومت�ك�ين امل�ج�ت�م�ع��ات املحلية كركيزة

التمكني وال �ت��وازن ب�ين اجلن�سني،
والأف �� �ض��ل والأك �ث��ر اك �ت �م��اال على
م���س�ت��وى ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ودول
�شمال �أفريقيا ،ف�ضال عن �إجنازات
كثرية م�شهود لها يف جمال متكني
امل ��ر�أة اقت�صاديا وعلميا وبرملانيا
وثقافيا و�سيا�سيا ،وذل��ك بف�ضل
ح��ر���ص ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ور�ؤي ��ة
حكومة الإم ��ارات التي ع��دت بناء
الإن�سان من دون متييز هو الرثوة
احلقيقية للدولة.

مكانة مميزة
من جانبها �أك��دت �سعادة املهند�سة
ف � ��ري � ��دة ال � �ع ��و� � �ض ��ي� ،أن امل� � � ��ر�أة
الإم ��ارات� �ي ��ة ت �ت �ب��و�أ م �ك��ان��ة مميزة
ع��امل�ي��ا وي �ع��ود ذل��ك بف�ضل الدعم
ال�لاحم��دود ال��ذي توليه القيادة
الر�شيدة منذ قيام االحتاد ،م�شرية
�إىل �أن التجربة الإماراتية لتمكني
امل � ��ر�أة غ ��دت من��وذج��ا م�ل�ه�م��ا لكل
الن�ساء على م�ستوى العامل ،حيث
متتلك دول��ة الإم� ��ارات ال�ي��وم 23
�إم� ��ر�أة �ضمن �أق ��وى  100ام ��ر�أة
يف ال�ع��امل بح�سب ت�صنيف جملة
“فورب�س” الأم ��ري� �ك� �ي ��ة للعام
 ،2020بالإ�ضافة �إىل �أن 10%
من �شركات القطاع اخلا�ص ميلكها
�سيدات �أعمال ،و�أكرث من � 25ألف
�سيدة �أع�م��ال �إم��ارات�ي��ة ،يعملن يف

ال�سوقني املحلية والعاملية ،ويدرن
ا��س�ت�ث�م��ارات ي�ت�ج��اوز حجمها 50
مليار درهم ،ف�ضال عن �أن 15%
م��ن امل�ن��ا��ص��ب ب��ال�غ��رف��ة التجارية
الإماراتية حتتلها �سيدات الأعمال،
م �� �ش �ي��دة ب � ��دور غ��رف��ة ال�شارقة
لتنظيمها امللتقى الذي يعد خطوة
متقدمة يف ت��وف�ير ال��دع��م الالزم
لرائدات الأعمال الإماراتيات.

جناح الأهداف
م��ن جهتها �أع��رب��ت ��س�ع��ادة يوليا
� � �س � �ت� ��ارك ،ع � ��ن �� �س� �ع ��ادت� �ه ��ا بهذا
احل�ضور الكبري ل�سيدات الأعمال
ال ��ذي يعك�س م��دى جن��اح �أه ��داف
امل�ل�ت�ق��ى ودوره يف ت��وف�ير من�صة
لهن لتبادل الآراء ووجهات النظر،
ف�ضال ع��ن اال��س�ت�ف��ادة م��ن جتربة
دول��ة الإم��ارات و�إم��ارة ال�شارقة يف
تعزيز مكانة املر�أة الإماراتية التي
جنحت يف ترك ب�صمة وا�ضحة يف
ال�سوق وقطاع الأعمال ،م�ؤكدة �أن
�إم��ارة ال�شارقة تعد مركزا مثاليا
ملمار�سة ريادة الأعمال على م�ستوى
امل �ن �ط �ق��ة ،م���ش�ي��دة ب �ج �ه��ود غرفة
ال���ش��ارق��ة ودوره ��ا ال�ف��اع��ل يف دعم
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف
�إمارة ال�شارقة وتطوير قطاع ريادة
الأعمال وتهيئة البيئة احلا�ضنة له
وخدمة رواده من خالل التدريب

 2.84مليار درهم �صايف �أرباح
«�ألفا ظبي» خالل الربع الأول من 2022

حيوية ل�صناعة ال�سياحة يف الأردن ،جعلها وجهة جاذبة
لال�ستثمار ،م�شيدا باال�ستثمارات الإم��ارات�ي��ة يف القطاع
ال�سياحي الأردين ودورها يف تعزيز املنتج ال�سياحي.
و�أ�شار معايل نايف الفايز� ،إىل �أن العامل
يتطلع �إيل ع��ودة احلياة �إىل طبيعتها
يف ح�ق�ب��ة م��ا ب�ع��د اجل��ائ �ح��ة ،وتقدمي
امل�ن�ت�ج��ات واخل��دم��ات ال���س�ي��اح�ي��ة ،من
خ�لال الهيئات ال�سياحية احلكومية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص الذي
يعمل على الرتويج لل�سياحة �إقليمياً
ودولياً مع تقدمي الت�سهيالت والدعم
اللوجي�ستي لها .و�أردف �أن العامل بد�أ
يف ت�خ�ف�ي��ف الإج� � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة
و ُي� ��أم ��ل يف ال �ت��وا� �ص��ل واالن �ف �ت ��اح من
ج��دي��د ،و�أن م���ش��ارك��ة اململكة ت��أت��ي يف
�إط� ��ار ر� �س��ال��ة ت��رح�ي��ب وال �ت ��أك �ي��د على
جاهزية الأردن ال�ستقبال ال�سياح من
كل املنطقة العربية و�أي�ضاً دول العامل،
داع�ي�اً الأ��ش�ق��اء يف دول��ة الإم ��ارات بها �إيل زي��ارة الأردن ..
م��ؤك��دا ترحيب اململكة ب��ال��زوار ال��ذي ي��أت��ون خ�صي�صاً يف
�أوقات ال�شتاء املمتدة ملدة � 6أ�شهر.

حققت �شركة “ �ألفا ظبي القاب�ضة “ نتائج مالية قوية خالل الربع الأول
من عام  ،2022حيث بلغ �صايف الربح  2.84مليار درهم  ..فيما ارتفعت
الإي��رادات ب�شكل ملحوظ �إىل  8.17مليار دره��م خالل الأ�شهر الثالثة
الأوىل م��ن  ،2022ب��زي��ادة �سنوية ق��دره��ا  ،% 700و ُي�ع��زى ذل��ك �إىل
اال�ستثمارات الكبرية لل�شركة يف قطاع الرعاية ال�صحية ،ال��ذي ال يزال
ي�شهد طلباً قوياً ،واال�ستثمارات العقارية و�أعمال البناء والت�شييد والأعمال
ال�صناعية ،والتي ال تزال تقود منو ال�شركة.
ومتثل هذه النتائج املجموعة الأوىل من نتائج الربع الأول املالية لل�شركة
منذ جن��اح �إدراج �أ�سهمها يف �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية ب�شكل مبا�شر
يف يونيو  ،2021وحتولها �إىل واح��دة من �أك�بر ال�شركات اال�ستثمارية
القاب�ضة يف دول��ة الإم��ارات .وبنا ًء على ذل��ك ،مت ّثل �أرق��ام الفرتة املماثلة
من عام  2021الفرتة الأخرية لل�شركة قبل التحول مب�سارها و�إدراجها
�أ�سهمها يف ال�سوق املايل.
و�ضمن خططها الرامية �إىل حتقيق النمو والتو�سع ،وا�صلت �ألفا ظبي
تو�سيع نطاق حمفظتها الكبرية من خالل عمليات ا�ستحواذ وا�ستثمارات
ب��ارزة بلغت قيمتها الإجمالية  5.21مليار دره��م والتي �ساهمت يف منو
املوجودات خالل الربع الأول  ،2022حيث بلغ �إجمايل قيمة املوجودات
 52.56م�ل�ي��ار دره ��م  ،م�ق��ارن��ة ب �ـ  47.35م�ل�ي��ار دره ��م يف ن�ه��اي��ة عام
.2021

بلغ �إجمايل حجم التجارة اخلارجية
غ�ير النفطية لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي من
ح �ي��ث ال �ق �ي �م��ة ح � ��وايل  61مليارا
و 522م�ل�ي��ون دره ��م خ�ل�ال الربع
الأول م ��ن ع� ��ام  ،2022مبعدل
من��و  15%ع��ن ال�ف�ترة نف�سها من
ع��ام  2021وال�ت��ي و�صلت �إىل 53
مليارا و 514مليون درهم .و�سجلت
ال� ��� �ص ��ادرات من � ��واً مب� �ق ��دار 35%
خالل الثالثة �أ�شهر الأوىل من العام
احل ��ايل بقيمة  24م�ل�ي��ارا و449

امل �ع��ادن ال�ع��ادي��ة وم�صنوعاتها 12
مليارا و 83مليون درهم بنمو بن�سبة
 27%مقارنة بـ  9مليارات و491
مليون درهم خالل الربع الأول من
 ،2021فيما �سجلت جت��ارة الل�ؤل�ؤ
والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة
وم���ص�ن��وع��ات�ه��ا من ��واً خ�ل�ال الفرتة
ن�ف���س�ه��ا ب�ن���س�ب��ة  78%ب �ق �ي �م��ة 8
مليارات و 403ماليني درهم ،فيما
حققت جت��ارة اخل�شب وم�صنوعاته
والفلني ،و�أ�صناف �صناعتي احل�صر
وال�سالل من��واً بن�سبة  ،47%بينما
�سجلت جت��ارة امل�صنوعات اجللدية

•• �أبوظبي-وام:

والتمويل والت�أهيل ،وع�بر تعزيز
جن��اح��ات�ه��م و�إجن��ازات �ه��م وفاعلية
م�ؤ�س�ساتهم يف احلركة االقت�صادية
وم �� �س��اه �م �ت �ه��ا يف ال� �ن ��اجت املحلي
للإمارة.

فر�صة مهمة
و�أ�شادت مرمي بن ال�شيخ ،بامللتقى
ال��ذي يعد فر�صة مهمة ل�سيدات
الأعمال بال�شارقة لتبادل الفر�ص
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ��ة م� ��ع نظرياتهن
الأوروب �ي��ات واالن �ط�لاق مب�شاريع
ري � � ��ادي � � ��ة ،م � ��ن خ �ل ��ال االط �ل ��اع
ع�ل��ى �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات املتبعة يف
ت�أ�سي�س و�إدارة وتطوير الأعمال،
�إىل جانب فتح قنوات توا�صل مع
املجتمعات الن�سائية االقت�صادية
الأوروب �ي��ة واكت�شاف �آف��اق جديدة
م��ن العمل امل���ش�ترك ،م�شرية �إىل
�أن جمل�س �سيدات �أعمال ال�شارقة
ي�ستهدف ال���س�ي��دات م��ن خمتلف
ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة واجلن�سيات،
وم�ل�ت��زم بتمكني رائ ��دات الأعمال
ال �ن��ا� �ش �ئ��ات و� �ص��اح �ب��ات امل�شاريع
القائمة ،و�إر�شادهن خالل رحلتهن
الريادية وم�ساعدتهن على حتقيق
طموحاتهن املهنية والنجاح على
امل�ستوى العاملي� ،إىل جانب تعزيز
دوره� ��ن يف ال�ت�ن�م�ي��ة االجتماعية
واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة يف جمتمعاتهن

وبلدانهن ،وذلك متا�شيا مع ر�ؤية
امل �ج �ل ����س ال ��رام �ي ��ة �إىل االرت� �ق ��اء
مبكانة �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة كحا�ضنة
عاملية لريادة الأعمال.
جل�سات حوارية
و�� �ش ��ارك يف اجل �ل �� �س��ات احل ��واري ��ة
ال� �ت ��ي ان �ع �ق ��دت � �ض �م��ن فعاليات
امللتقى كل من �سعادة حممد هالل
احلزامي ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة
ال�شارقة رئي�س جمموعة حممد
ه�ل�ال ،و� �س �ع��ادة ع��دن��ان النوراين
رئ�ي����س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ملكتب وجمموعة �شركات
ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي،
وال ��دك �ت ��ورة ن �ي�روز ب ��در الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل���ش��رك��ة Envision
 ، Partnershipو� �س �ع��ادة اللو
� �ص��ام��وي��ل رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
جم�م��وع��ة كينج�ستون القاب�ضة،
و�سالمة ال�شام�سي املدير التنفيذي
لتطوير الأعمال يف جممع ال�شارقة
للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار،
وهبة املرزوقي رئي�س ق�سم جمال�س
الأعمال يف غرفة ال�شارقة ،ولوردز
�أوزيبيو ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة

The First International
 ، Businessو�� �ص ��ويف �سميث،
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة
 .Nabta Healthوناق�شت
اجل �ل �� �س ��ات احل � ��واري � ��ة ع � ��دد من
املحاور �أهمها ،التخطيط للنظام
البيئي اخلا�ص بال�شركات النا�شئة
يف �إم� � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،وم�س�ؤولية
تطوير الأعمال يف جممع ال�شارقة
للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار،
ف���ض�لا ع ��ن ا� �س �ت �ع��را���ض الآل �ي ��ات
املبتكرة لتمويل م�شروعات رائدات
الأعمال� ،إىل جانب ا�ست�ضافة عدد
م��ن رائ ��دات الأع �م��ال الإماراتيات
والأوروب� �ي ��ات ال�لات��ي ا�ستعر�ضن
ق�ص�ص جناحهن والتحديات التي
واج �ه �ت �ه��ن وك �ي��ف ت�غ�ل�بن عليها،
ك �م��ا ��ش�ه��د امل�ل�ت�ق��ى ت�ن�ظ�ي��م ور� ��ش
ع�م��ل �إر� �ش��ادي��ة ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة بناء
ع�ل�اق ��ات م�ه�ن�ي��ة ف��اع �ل��ة و�أح� ��دث
املمار�سات يف التوا�صل ال�سريع مع
العمالء ،وكيفية تقدمي العرو�ض
للم�ستثمرين ،واختتمت فعاليات
امل�ل�ت�ق��ى ب�ج�ل���س��ة وغ � ��داء ع �م��ل مت
خاللها ال�ت��وا��ص��ل وال�ت�ع��ارف بني
احل�ضور.

مدير عام ريك�سو�س م�صر:

اخلط البحري بني �أبوظبي والبحر الأحمر يخدم ال�سياحة البينية

•• دبي-الفجر:

رحبت جمموعة فنادق ريك�سو�س م�صر باتفاقية التعاون
التي مت توقيعها م�ؤخرا  ,بني جمموعة موانئ �أبوظبي و
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة مل��وان��ئ ال�ب�ح��ر الأحمر
يف م�صر لتنفيذ ال�ع��دي��د م��ن امل�شاريع
الكربى على طول ال�ساحل امل�صري.
وت �ت �ي��ح ه � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي متت
ب��اال� �ش�تراك م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ملوانئ
ال �ب �ح��ر الأح� �م ��ر وامل �ج �م��وع��ة امل�صرية
للمحطات متعددة الأغرا�ض ،ملجموعة
موانئ �أبوظبي تطوير �سفن الرحالت
البحرية متعددة الأغ��را���ض وت�شغيلها
و�إدارتها و�إر�سائها يف موانئ �شرم ال�شيخ
والغردقة و�سفاجا.
وقال ال�سيد �إرك��ان يلدرمي ،املدير العام
مل �ج �م��وع��ة ف �ن ��ادق ري �ك �� �س��و���س م���ص��ر يف
ت�صريح �صحايف مبعر�ض ��س��وق ال�سفر
ال �ع��رب��ي ب��دب��ي ال �ي��وم ان خ�ط��ط ت�ط��وي��ر خ �ط��وط ال�سفن
ال���س�ي��اح�ي��ة ل�ترب��ط م��ا ب�ين ��س��واح��ل �أب ��و ظ�ب��ي واالم� ��ارات
ومنطقة اخلليج مع الغردقة و�شرم ال�شيخ والعقبة االردنية

تعد ثمرة م�شاريع طموحة طال انتظارها .وتوقع ان ت�سهم
يف تن�شيط ال�سياحة البينية العربية عرب ال�سفر البحري.
ويتطلع ق�ط��اع ال�ضيافة يف املنطقة �إىل ا�ستقبال املزيد
م��ن ال���س�ي��اح وامل���س��اف��ري��ن م��ن خ�ل�ال هذه
التجربة ال�سياحية ال�سهلة واملريحة
التي ت�ستحق االنتظار.
وذك � ��ر ال �� �س �ي��د ي � �ل ��درمي ،م �ع �ل � ًق��ا بهذا
ال���ص��دد “ :ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ال�ت��ي تقود
لتعزيز ال�سياحة الدولية والتعايف من
ال �ت��وق��ف ال �ع��امل��ي ال �ن��اج��م ع��ن الوباء.
فعالوة على الرحالت اجلوية املبا�شرة
ما بني االم��ارات وم�صر� ،أ�صبح هنالك
خ �ي��ارًا �إ��ض��اف� ًي��ا �أم ��ام ال�سياح يتيح لهم
زيارة العديد من الوجهات املتميزة».
و�أ� �ض��اف� “ :سفن ال��رح�لات البحرية
التي تبحر عرب اخلليج العربي والبحر
الأحمر �سوف جتذب ال�سياح من �أوروبا
و�آ�سيا وال ��دول العربية ،حيث يعد هذا
امل�سار البحري جتربة متميزة بحد ذات��ه ال �سيما بوجود
ال���ش�ع��اب امل��رج��ان�ي��ة ال �ن��ادرة وال�ط�ق����س امل�ع�ت��دل واملحميات
الطبيعية واملنتجعات الفاخرة.

 61.5مليار درهم جتارة �أبوظبي اخلارجية غري النفطية خالل الربع الأول بنمو % 15
•• �أبوظبي-وام:

دره ��م م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ترة نف�سها من
عام  2021التي حققت خاللها 18
مليارا و 107ماليني دره��م ،فيما
حققت ال ��واردات من��واً مبقدار 5%
ب�ق�ي�م��ة  25م �ل �ي��ارا و 374مليون
دره ��م م�ق��ارن��ة ب �ح��وايل  24مليارا
و 169مليون درهم يف العام املا�ضي،
بينما حقق �إعادة الت�صدير  4%منواً
بقيمة �إجمالية و�صلت ح��وايل 11
مليارا و 698مليون دره��م مقارنة
بـ  11مليارا و 237مليون درهم يف
الفرتة نف�سها من العام ال�سابق.
وجت � ��اوزت ق�ي�م��ة جت ��ارة ال���س�ل��ع من

و�أ� �ص �ن��اف ع ��دة احل �ي��وان��ات ول� ��وازم
ال�سفر من ��واً بن�سبة  .43%وكان
للمملكة العربية ال�سعودية الن�صيب
الأك �ب��ر م ��ن ح �ج��م ال �ت �ج��ارة ح�سب
ال� ��دول بن�سبة  23%م��ن القيمة
الإجمالية� ،إذ و�صلت �أك�ثر من 13
م�ل�ي��ارا و 921مليون دره ��م ،تلتها
�سوي�سرا بن�سبة  8%وبقيمة �إجمالية
�سجلت �أك�ث�ر م��ن  5م�ل�ي��ارات و29
مليون درهم ،بعدها الواليات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة بن�سبة  7%وبحوايل
 4م �ل �ي��ارات و 593م�ل�ي��ون دره ��م،
ث��م ال�صني بن�سبة  5%وبقيمة 3

مليارات و 52مليون دره��م ،والهند
بن�سبة  5%وبقيمة مليارين و963
م�ل�ي��ون دره� ��م .وق ��ال � �س �ع��ادة را�شد
الح��ج امل�ن���ص��وري م��دي��ر ع��ام الإدارة
العامة جلمارك �أبوظبي �إن اخلدمات
اال�ستباقية ال�ت��ي �أطلقتها جمارك
�أب��وظ �ب��ي ملتعامليها خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية �ساهمت ب�شكل فاعل يف منو
حجم التجارة لل�سلع غري النفطية
خالل الربع الأول من العام اجلاري
م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ترة نف�سها م��ن العام
املا�ضي� ،إذ تقدم الإدارة جمموعة من
اخلدمات اال�سرتاتيجية التي تعتمد

ع �ل��ى ال �ت �ق �ن �ي��ات ال��رق �م �ي��ة وال ��ذك ��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي لأج ��ل ت�ط��وي��ر العمل
وت�سهيل عمليات التفتي�ش اجلمركي
و�إجناز املعامالت ب�سرعة ودقة .
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�أكرث من  250العبا والعبة ميثلون
ال�سعودية يف الدورة اخلليجية
•• الكويت-الفجر

بد�أت املنتخبات ال�سعودية امل�شاركة يف دورة الألعاب الريا�ضية
اخلليجية الثالثة من � 13إىل  31مايو اجلاري بالو�صول
�إىل الكويت ،وكان مننتخب كرة قدم ال�صاالت لل�سيدات �أول
الوا�صلني.
و�أع�ل�ن��ت اللجنة الأومل�ب�ي��ة ال�سعودية امل���ش��ارك��ة يف ال��دورة

ب��أك�ثر م��ن  250العبا والع�ب��ة �سيناف�سون يف ك��رة القدم
لل�صاالت (رجال ون�ساء) وكرة ال�سلة (رجال ون�ساء) والعاب
القوى (رجال ون�ساء) والبادل (رجال ون�ساء) والريا�ضات
االلكرتونية (رج��ال ون�ساء) وال��دراج��ات الهوائية (رجال
ون�ساء) وال�سباحة وك��رة الطاولة والتن�س والهوكي على
اجلليد وال��رم��اي��ة وك��رة اليد واجل ��ودو والكاراتيه والكرة
الطائرة واملبارزة (رجال).

وكانت ال�سعودية ت�صدرت الرتتيب العام للن�سخة الأوىل
من الألعاب اخلليجية يف الدمام عام  2015بر�صيد 115
ميدالية ( 57ذهبية و 35ف�ضية و 23برونزية) ،وحلت
خام�سة يف الن�سخة الثانية يف املنامة عام  2011بر�صيد
 32ميدالية ( 4ذهبيات و 9ف�ضيات و 19برونزية).
وت�صدرت الكويت الرتتيب العام يف الن�سخة الثانية بواقع
 41ميدالية " 22ذهبية و 11ف�ضية و 8برونزيات".
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منتخبنا للنا�شئني مواليد  2006يوا�صل
ا�ستعداداته لبطولة �إيطاليا الدولية
•• دبي-الفجر

�ضمن ا�ستعداداته للم�شاركة يف بطولة �إيطاليا الدولية الودية ,يوا�صل
منتخبنا الوطني للنا�شئني لكرة القدم حتت  16عاماً "مواليد "2006
تدريباته اليومية على ملعب ذياب عوانة مبقر احتاد الكرة بدبي خالل
مع�سكره الداخلي ,الذي انطلق يوم �أول �أول �أم�س االثنني.
وي�ؤدي منتخبنا الوطني تدريباته اليومية يف الفرتة امل�سائية ،حتت قيادة
املدرب الأ�سباين �ألبريتو كونزالي�س وجهازه الفني امل�ساعد ،ومب�شاركة 20
الع ًبا ،وهم  :عمر مطر خليل اجلنيبي ،وليد مال اهلل فريوز (اجلزيرة)
علي جابر �سياح ،خليفة حممد الظنحاين ،حممد جمعة املن�صوري ،غيث

عبداهلل امل�شرخ� ،أحمد حممد بن كته� ،سيف حممد ثاين (�شباب الأهلي)
ح�سني حممود لنجاوي ،من�صور حممد الغاوي (الو�صل) �سهيل خالد
عبيد (الن�صر) حمدان حممد احلمادي ،عبداهلل �أحمد البلو�شي� ،سعيد
عامر �إبراهيم ،هالل �أحمد ال�سويدي ،بدر مو�سى نا�صر ،حممد علي �آل
علي (ال�شارقة) يو�سف يعقوب �آل علي (عجمان) حممد عبداهلل الدرمكي
(احتاد كلباء) �أحمد عي�سى البلو�شي (الإمارات).
اجلدير بالذكر �أن الرابطة الوطنية للهواة التابعة لالحتاد الإيطايل
لكرة القدم تنظم بطولة �إيطاليا الدولية الودية للفرتة من � 15إىل 23
مايو اجلاري ،مب�شاركة  9فرق من �إيطاليا ،الدمنارك ،ليتوانيا ،كرواتيا،
رومانيا ،الواليات املتحدة الأمريكية وكندا.

وفد «الأوملبية ال�صينية» ي�شيد بدور الإمارات
يف دعم ومتكني «�أ�صحاب الهمم»
•• دبي -وام:

�أ�شاد وفد اللجنة الأوملبية ال�صينية بتطور ريا�ضة "�أ�صحاب
الهمم" الآ�سيوية ودور الإم ��ارات يف دع��م وتطوير "�أ�صحاب
الهمم" ومتكينهم الكامل يف املجتمع.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة ل�ل��وف��د ب��رئ��ا��س��ة ه ��او ت���ش�ي�ن��ج مدير
الريا�ضة تفقد خاللها من�ش�آت نادي "دبي لأ�صحاب الهمم"
ومقر اللجنة الباراملبية الآ�سيوية لدرا�سة �إقامة مع�سكرات
للمنتخبات ال�صينية ا��س�ت�ع��دادا للم�شاركة يف دورة الألعاب
الأوملبية املقبلة "باري�س . "2024

و�أط�ل��ع ماجد الع�صيمي رئي�س اللجنة الباراملبية الآ�سيوية
املدير التنفيذي للنادي الوفد ال��زائ��ر على امل��راف��ق املختلفة
وم �ب��ادرات ال �ن��ادي و�أن���ش�ط�ت��ه وب��راجم��ه ال��ري��ا��ض�ي��ة وجهوده
لت�سخري كافة الإمكانات للأع�ضاء مبا ي�ؤهلهم للم�شاركة يف
اال�ستحقاقات الريا�ضية املحلية والدولية.
و�شهد الوفد جانبا من تدريبات بع�ض ف��رق ال�ن��ادي وفيلما
توثيقيا عن �إجن��ازات النادي املختلفة ،و�أب��رز البطوالت التي
ا�ست�ضافها والنجاحات التي حققتها بطوالت "فزاع" والتي
تبو�أت مكانة مرموقة يف اخلريطة العاملية.
وقدم الع�صيمي درع النادي لرئي�س الوفد ،و�أعرب عن �سعادته

بهذه الزيارة  ..م�شريا �إىل �أن اختيار ال�صني للإمارات لإقامة
مع�سكراتها التح�ضريية ا�ستعدادا لأوملبياد  2024داللة على
جودة املن�ش�آت الريا�ضية واخلدمات العامة املتوفرة بالدولة.
و�أ�شار �إىل �أنه بحث مع الوفد �سبل التعاون امل�شرتك وتبادل
اخل�ب�رات وف��ق �أح ��دث ال� ��ر�ؤى العلمية مب��ا يحقق الأه ��داف
امل�شرتكة بني اجلانبني.
من جهته �أ�شاد هاو بالعالقات املميزة بني الإم��ارات وال�صني
يف جميع امل�ج��االت وم��ن بينها املجال الريا�ضي حيث �شهدت
الفرتة املا�ضية تعاونا كبريا يف جم��ال ا�ست�ضافة البطوالت
واملع�سكرات التدريبية وتبادل اخلربات.

دوري امل�ؤمتر الأوروبي يعيد الربيق جمددا �إىل م�سرية مورينيو التدريبية
•• �أبوظبي-وام:

بعد �سنوات تراجع فيها بريق امل��درب الربتغايل جوزيه مورينيو وبدت
م�سريته التدريبية يف مرحلة من اخلفوت ،يحلم مورينيو حاليا بقيادة
فريقه روما الإيطايل ملن�صة التتويج بلقب الن�سخة الأوىل مل�سابقة دوري
امل�ؤمتر الأوروبي.
ويلتقي روما فريق فينورد روتردام الهولندي يف نهائي البطولة على ا�ستاد
"�آرينا كومبيتاري" يف تريانا ب�ألبانيا يف  25مايو احلايل.
ورمبا اعتاد مورينيو يف املا�ضي على املناف�سة القوية يف بطولة دوري �أبطال
�أوروب��ا التي �أح��رز لقبها من قبل مع فريقي بورتو الربتغايل وت�شيل�سي
الإجنليزي ،ولكن لقب بطولة دوري امل�ؤمتر يف الوقت احلايل رمبا يكون
على نف�س القدر من الأهمية بالن�سبة للمدرب الربتغايل الذي يبحث عن
عودة الربيق مل�سريته التدريبية.

ولهذا ،مل يتمالك مورينيو نف�سه عقب الفوز على لي�سرت �سيتي الإجنليزي
 0 - 1يف �إياب الدور قبل النهائي للبطولة والت�أهل للنهائي بالفوز - 2
 1يف جمموع مباراتي الذهاب والإي��اب ،وانخرط املدرب الكبري يف البكاء
لبلوغه النهائي واحلفاظ على فر�صته يف حتقيق لقب مهم يف مو�سمه
الأول مع روما.
وم�ن��ذ رحيله ع��ن ت��دري��ب ت�شيل�سي الإجن�ل�ي��زي يف  2015بعد الوالية
الثانية م��ع ال�ف��ري��ق ،ب��د�أ ال�تراج��ع يفر�ض نف�سه على م�سرية مورينيو
التدريبية ،فلم يح�صد �أي لقب كبري با�ستثناء لقب الدوري الأوروبي مع
مان�ش�سرت يونايتد يف مو�سم  -2017 2016فيما ف�شل يف الفوز ب�أي
لقب مع توتنهام.
وعندما توىل مورينيو تدريب روما قبل بداية املو�سم احلايل ،كان املدرب
الربتغايل ميني نف�سه باملناف�سة على مركز متقدم يف ال��دوري الإيطايل
�أم�لا يف �إع��ادة الفريق �إىل امل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروب��ا ،ولكن الرياح

ج��اءت مبا ال ت�شتهي ال�سفن حيث خ��رج الفريق من �سباق املراكز الأربع
الأوىل امل�ؤهلة لدوري �أبطال �أوروبا.
ويحتل روما املركز ال�ساد�س يف جدول امل�سابقة حاليا بر�صيد  59نقطة
وب�ف��ارق  3نقاط خلف ج��اره الت�سيو قبل �آخ��ر جولتني م��ن امل�سابقة ما
يعني �أن �أق�صى طموحات الفريق �أ�صبح هو احتالل املركز اخلام�س الذي
يخو�ض �صاحبه دور املجموعات مب�سابقة الدوري الأوروبي.
ولهذا ،كان الت�أهل لنهائي دوري امل�ؤمتر الأوروب��ي مبثابة "طوق النجاة"
ملورينيو يف هذا املو�سم رغم �إدراك جماهري روم��ا ل�صعوبة املناف�سة على
لقب الدوري الإيطايل يف ظل قوة املناف�سني وفارق امل�ستوى والإمكانيات
مع فرق �أخرى مثل ميالن وانرت ميالن ويوفنتو�س ونابويل.
وحقق مورينيو  59/عاما /من خالل هذا الت�أهل �إجن��ازا تاريخيا على
امل�ستوى ال�شخ�صي حيث �أ�صبح �أول م��درب يف التاريخ يقود �أرب�ع��ة فرق
خمتلفة �إىل املباريات النهائية للبطوالت الأوروبية.

و�سبق ملورينيو الفوز بلقب دوري الأبطال مع بورتو يف مو�سم - 2003
 2004ثم توج باللقب نف�سه مع انرت ميالن يف مو�سم 2010 - 2009
كما �أحرز لقب الدوري الأوروبي مب�سماه القدمي /ك�أ�س االحتاد الأوروبي/
مع بورتو يف مو�سم  2003 - 2002ثم بامل�سمى احلايل مع مان�ش�سرت
يونايتد يف مو�سم . 2017 - 2016
ومع بلوغه نهائي دوري امل�ؤمتر الأوروب��ي مع روم��ا� ،أ�صبح مورينيو �أول
مدرب يقود �أربعة فرق خمتلفة �إىل خم�سة نهائيات.
ويتطلع مورينيو الآن لقيادة فريق العا�صمة الإيطالية �إىل �أول لقب له
يف  14عاما وبالتحديد منذ الفوز بلقب ك�أ�س �إيطاليا يف مو�سم 2007
 . 2008و�أك��د مورينيو �أن��ه بكى بعد ال�ف��وز على لي�سرت ب�سبب تعاطفه وع�شقه
جلماهري روما ورغبته يف �إ�سعادها بعد �سنوات طويلة مل يحرز فيها هذا
الفريق العريق �أي بطولة حمليا �أو �أوروبيا.
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�أ�شاد باهتمام حمدان بن حممد ودعمه املتوا�صل

�أحمد بن م�سحار :بد�أنا خطوات �إجناح الن�سخة  31لكرنفال القفال
•• دبي-الفجر

رف��ع �أح �م��د �سعيد ب��ن م���س�ح��ار ،رئ�ي����س جمل�س �إدارة ن ��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية نائب رئي�س احت��اد الإم ��ارات للريا�ضات البحرية،
ال�شكر اجلزيل �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،على دعمه الالحمدود ورعايته
الكرمية للن�سخة رقم  31من �سباق القفال للم�سافات الطويلة من جزيرة
�صري بونعري وحتى �شواطئ دبي واملخ�ص�ص لل�سفن ال�شراعية املحلية 60
قدماً.
و�أكد �أحمد �سعيد بن م�سحار �أن ا�ستمرار هذا احلدث والكرنفال ال�شعبي
البحري الرتاثي يعك�س اهتمام وحر�ص قيادتنا الر�شيدة على �إحياء ما�ضي
الآباء والأجداد واملحافظة على املوروث ال�شعبي بتحفيز الأجيال املتعاقبة

على امل�شاركة يف مثل هذه التظاهرات وجتديد م�شاهد املا�ضي اجلميلة
وحياة �أهلنا حينها بحثاً عن الرزق الوفري يف �أبهى �صور احلا�ضر الزاهي
التي تعك�س تطور �إن�سان الإمارات.
وق��ال رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية �إن لقاء
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم مع وفد النادي واللجنة
العليا املنظمة لل�سباق ك�شف عن م��دى حب واهتمام �سموه بالريا�ضات
البحرية ب�صفة عامة وال�سباقات الرتاثية بوجه خا�ص حيث وجه �سموه
بتذليل كافة العقبات على امل�شاركني وت�سهيل مهمتهم وموا�صلة النجاح
ال��ذي ر�سمه �سباق (الأج�ي��ال) ط��وال ثالثة عقود من الزمان م�شدداً �أن
ا�ستمرار ال�سباق من عام �إىل �آخر ك�شف مدى �شعبيته اجلارفة وحبه لدى
كافة �شرائح املجتمع يف الدولة.
و�أو�ضح �أحمد �سعيد بن م�سحار �أن توجيهات �سمو ويل عهد دبي �ستظل

حمل اهتمام اللجنة العليا املنظمة للحدث يف ن�سخته احلادية والثالثني
التي �ستقام خالل الفرتة من  29-27اجل��اري حيث با�شرنا املهام فور
�إع�لان موعد ال�سباق من �أج��ل �إجن��اح ال�سباق ال��ذي ميثل �أغلى بطوالت
(البحر) وم�سك ختام فعالياتنا يف املو�سم الريا�ضي البحري -2021
 .2022ويعد حدث القفال الذي يحظى برعاية ودعم �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،يف
ن�سخته رق��م  31ال�سباق الرتاثي الأع��رق والأق��دم والأ�ضخم يف اخلليج
واملنطقة العربية منذ ثالثة عقود منذ انطالقته عام  1991كر�سالة
عظيمة من القيادة الر�شيدة اىل الأجيال املتعاقبة من �أجل احياء ما�ضي
الآب��اء والأج ��داد اللذين ارتبطت حياتهم بالبحر م�صدر ال��رزق واخلري
الوفري .و�أ�صبح القفال الذي �أ�س�سه املغفور له ب��إذن اهلل ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم -طيب اهلل ثراه -عام  1991كرنفاال تراثيا ومهرجانا

بحريا يرتقبه اجلميع كموعد �سنوي يتجدد كل ع��ام ويجمع �أك�ثر من
� 3000شخ�ص يف عر�ض مياه اخلليج العربي يف تظاهرة فريدة وملحمة
الريا�ضية تبد�أ من جزيرة �صري بونعري مرورا بجزيرة القمر (نيوه بن
حنظول) حتى �شواطئ دبي ،لتقطع ال�سفن ما يزيد عن  50ميال بحريا
وهى ترفع �أ�شرعتها البي�ضاء (ال ُعود والقلمي) على �صفحة مياه اخلليج
العربي الزرقاء جمددة ذاكرة الوطن برحالت العودة من مو�سم الغو�ص.
وكان نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية قد نظم �سباق الن�سخة الثالثني
العام املا�ضي يف الرابع من �شهر يونيو حيث حقق احلدث جناحا عري�ضا
متثل يف م�شاركة ما يزيد عن � 100سفينة ر�سمت لوحة تراثية زاهية
يف عر�ض مياه اخلليج العربي حيث جنح طاقم ال�سفينة (منران )211
يف الو�صول �أوال اىل خط النهاية قبالة جزيرة (بلو وات��رز) و�أم��ام املعلم
احل�ضاري (عني دبي) ليتوج باللقب للمرة الأوىل.

تعاون بني «الإمارات للتعليم املدر�سي» واحتاد الرجبي للتوعية ب�أهمية الريا�ضة
•• دبي-وام:

�أع �ل �ن��ت م��ؤ��س���س��ة الإم� � ��ارات للتعليم
امل��در� �س��ي واحت ��اد الإم � ��ارات للرجبي
ع��ن تفعيل التعاون امل�شرتك بينهما
بهدف ن�شر الوعي ب�أهمية الريا�ضة يف
تكوين �شخ�صية الطلبة وتنمية الروح
الريا�ضية بداخلهم ودوره��ا يف تنمية
مهاراتهم اجل�سدية والذهنية.
ج ��اء الإع �ل ��ان خ �ل�ال اج �ت �م��اع عقد
مبقر امل�ؤ�س�سة يف دبي بح�ضور �سعادة
ال��دك �ت��ورة راب �ع��ة ال���س�م�ي�ط��ي مدير
عام امل�ؤ�س�سة و�سعود بال�شاالت ع�ضو
جمل�س �إدارة احتاد الإمارات للرجبي
رئ �ي ����س جل �ن��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات وع� ��دد من التعاون� ،سيتم توفري جمموعة من ت�شتمل على الكرات واملالب�س اخلا�صة
امل���س��ؤول�ين م��ن اجل��ان�ب�ين .ومبوجب م�ستلزمات ريا�ضة الرجبي للمدار�س بها .و�أكدت الدكتورة رابعة ال�سميطي

االرت �ق��اء بتح�صيل الطلبة و�أدائهم
يف خمتلف املجاالت� ،إىل جانب �سعي
امل�ؤ�س�سة لتحفيز الطلبة على اتخاذ
ال��ري��ا��ض��ة �أ� �س �ل��وب ح �ي��اة م���س�ت��دام يف
�شتى م��راح��ل ت�ط��وره��م وذل��ك كجزء
من ر�سالتها الرتبوية .و�أ��ش��ارت �إىل
�أن��ه مت �إدارج ريا�ضة الرجبي �ضمن
املنهاج املدر�سي للطلبة لأهمية هذا
النوع من الريا�ضة يف تطوير ملكات
الطلبة ،م�شيدة باجلهد املتميز الحتاد
ال��رج �ب��ي يف ن���ش��ر ال�ل�ع�ب��ة ب�ي�ن فئات
املجتمع املختلفة .م��ن جهته �أو�ضح
ب��ال���ش��االت �أن االحت� ��اد م�ن��ذ �إ�شهاره
ع��ام  2009ع�م��ل ع�ل��ى ن�شر اللعبة
ع�ل��ى الأه�م�ي��ة ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي توليها ب��ال��دول��ة وب� ��د�أ يف ت�ك��وي��ن منتخبات
امل�ؤ�س�سة للريا�ضة مل��ا لها م��ن �أث��ر يف وطنية ،وبحث �سبل تعزيز زيادة عدد

امل �م��ار� �س�ين ل�ل�ع�ب��ة واجت ��ه �إىل طلبة
امل��دار���س وجن��ح يف ذل��ك ح�ي��ث و�صل
ع��دد املمار�سني للعبة �أك�ث�ر م��ن 20
�أل��ف ��ش��اب ،و�أك�ث�ر م��ن � 15أل��ف فتاة
ليكونوا الأ�سا�س واملخزون امل�ستقبلي
للمنتخبات الوطنية وان�ضم كثريون

منهم للمنتخبات الوطنية.
من ناحيته �أثني بنجامني فان رواين
م�ست�شار التطوير باالحتاد الآ�سيوي
للرجبي على التجربة الفريدة الحتاد
الإم��ارات للعبة مع م�ؤ�س�سة الإمارات
للتعليم املدر�سي ب�إدماج هذه الريا�ضة

الأوملبية �ضمن املنهج كخطه متميزة
مم ��ا ج �ع��ل الإم � � � ��ارات ت �ن��اف ����س بقية
الدول الآ�سيوية ح�سب �أحدث تقرير
لربنامج "لنجرب الرجبي" لتح�صل
على املركز الثالث �آ�سيويًا بعد الهند
من حيث عدد املمار�سني.

منتخبا كرة ال�سلة ي�ستعدان للم�شاركة يف الدورة اخلليجية الثالثة
•• دبي-وام:

يوا�صل منتخبا كرة ال�سلة "رجال"
و "�سيدات" ا�ستعداداتهما للم�شاركة
يف دورة الأل� �ع ��اب اخل�ل�ي�ج�ي��ة التي
ت �ق��ام يف دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال�شقيقة
خ�لال ال�ف�ترة م��ن  13وح�ت��ى 31
م��اي��و احل ��ايل ،مب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر من
 1500ري��ا� �ض��ي وري��ا� �ض �ي��ة من
جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول اخلليج
العربية ،فيما ميثل الإمارات 285
ريا�ضي وريا�ضية يف  16لعبة فردية
وجماعية .وتنطلق مناف�سات كرة
ال�سلة  5*5للرجال يوم االثنني 16
مايو  ،بينما تنطلق مناف�سات كرة

ال�سلة  3*3لل�سيدات يوم  28من
نف�س ال�شهر ،حيث تقام املناف�سات
على �صالة ال�شيخ �سعد العبد اهلل
ال�صباح .وق��ال را�شد النقبي ع�ضو
جمل�س �إدارة احت��اد الإم ��ارات لكرة
ال�سلة ،مدير املنتخبات الوطنية �أن
اال��س�ت�ع��دادات للم�شاركة يف الدورة
اخلليجية جت��ري كما ه��و معد لها
م�سبقا حيث يتواجد الفريق حاليا
يف مع�سكر م�غ�ل��ق ب��دب��ي مب�شاركة
 18العبا �سيتم اختيار  12فقط
من بينهم بح�سب لوائح البطولة.
و�أو� � �ض� ��ح �أن اال�� �س� �ت� �ع ��داد ل� �ل ��دورة
اخلليجية �سيعقبه �أي�ضا ا�ستعداد
للم�شاركة يف ال�ب�ط��ول��ة الآ�سيوية

التي �ستقام يف الدوحة الأمر الذي
يعترب ا�ستعدادا مزدوجا للم�شاركة
يف ال�ب�ط��ول�ت�ين ،الف�ت��ا �إىل �أن ��ه كان
م��ن امل�ف�تر���ض اق��ام��ة م �ب��اراة ودية
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة م��ع فريق
الزمالك امل�صري لكنه اعتذر نظرا
الرتباطاته االفريقية .وفيما يتعلق
بوفد منتخبنا الوطني لكرة ال�سلة
رجال في�ضم كال من را�شد النقبي
م �� �س ��ؤول ال�ب�ع�ث��ة وامل� ��درب الدكتور
م �ن�ي�ر ب ��ن � �س �ل �ي �م��ان ،وم�ساعديه
ال� �ث�ل�اث � �س��امل ال� �ظ ��اه ��ري ،وعلي
احل� �ت ��اوي وح �� �س��ام ال��وك �ي��ل ،بينما
��س�ي�ك��ون ��س�ف��ر ال�ب�ع�ث��ة ي ��وم ال�سبت
امل �ق �ب��ل ق �ب��ل ان� �ط�ل�اق املناف�سات

بيومني .و�أك��د النقبي �أن منتخب
الرجال لكرة ال�سلة �سيكون جاهزا
من �أجل امل�شاركة ب�أف�ضل �صورة يف
الدورة اخلليجية وحتقيق النتيجة
الإيجابية لإب��راز مكانة كرة ال�سلة
الإم��ارات �ي��ة وو�ضعها على من�صات
التتويج كعادتها .من جانبها قالت
ميثاء بن �ضاوي ع�ضوة جمل�س �إدارة
احتاد الإمارات لكرة ال�سلة م�س�ؤولة
بعثة منتخبنا ال��وط�ن��ي لل�سيدات
�أن م �� �ش��ارك��ة م�ن�ت�خ�ب�ن��ا لل�سيدات
يف ال � ��دورة اخل�ل�ي�ج�ي��ة ��س�ت�ك��ون من
خ�ل��ال ب �ط��ول��ة  3*3ع ��ن طريق
 4الع �ب��ات ،يتم حاليا اختيارهن
م��ن ب�ي�ن  10الع �ب��ات ي���ش��ارك��ن يف

الت�صفيات ال �ت��ي ي�ج��ري�ه��ا االحتاد
خالل املع�سكر املغلق يف �صالة �صالح
ال��دي��ن ب��دب��ي ،حيث ت�ق��ام تدريبات
مكثفة على م��دار  3ف�ترات يوميا.
وفيما يتعلق باال�ستعدادات لل�سفر
للم�شاركة �أك��دت �أن ال�سفر �سيكون
بتاريخ  26م��ن م��اي��و احل��ايل على
�أن يعقد االج�ت�م��اع الفني ي��وم 27
 ،ث��م االن �ط�لاق��ة يف ال �ي��وم التايل،
الف�ت��ة �إىل �أن ال��وف��د ي�ضم بجانب
ال�ل�اع �ب��ات وم �� �س ��ؤول��ة ال�ب�ع�ث��ة كل
م��ن امل ��درب ��ة ه�ل�ا � �ش �ح��ادة و�إداري � ��ة
الفريق زه��رة البلو�شي .و�أو�ضحت
ب��ن � �ض��اوي �أن منتخبنا لل�سيدات خالل الفرتة املقبلة مع بع�ض فرق امل� �ق ��ام ح��ال �ي��ا الأم � ��ر ال� ��ذي يعترب حتى يظهر بال�صورة امل�شرفة لكرة
�سيخو�ض عددا من املباريات الودية اجل��ال�ي��ات ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الدوري اعدادا جيدا للمنتخب قبل ال�سفر ،ال�سلة الإماراتية.

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي

جنوم الكرة العاملية يتناف�سون على ك�أ�س «�أوميغا برو» بجوار برج خليفة اليوم
•• دبي-الفجر:

يتجمع  22من �أهم جنوم كرة القدم ال�سابقني للم�شاركة يف الن�سخة
الأوىل من "ك�أ�س �أوميغا برو ليجندز" التي تقام بجوار "برج خليفة"
وتنظمها �شركة �أوميغا برو بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي ودائرة
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي وذلك يف ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء
اليوم (اخلمي�س  12مايو).
وي�ست�ضيف فندق �أرم��اين يف برج خليفة يف ال�ساعة الرابعة من ع�صر
اليوم اخلمي�س امل�ؤمتر ال�صحفي اخلا�ص باحلدث املنتظر الذي �سيجمع
العبني من خمتلف اجلن�سيات ومن الفائزين بك�أ�س العامل لكرة القدم
و �أه��م الأل �ق��اب العاملية والأوروب� �ي ��ة ويف مقدمتهم ال�برازي�ل�ي��ان كاكا
ورونالدينيو و احلار�س اال�سباين �إيكر كا�سيا�س و قائد منتخب اجنلرتا
ونادي ت�شيل�سي ال�سابق جون تريي و جنم الكرة الربتغالية لوي�س فيجو
و الهولنديان وي�سلي �شنايدر وباتريك كلويفرت ،واحلار�س الأملاين ينز
ليمان وال�سعودي �سامي اجلابر وااليطايل ماتريازي والفرن�سيان يوري
جوركاييف ومايكل �سيلف�سرت ،وغريهم.
و�سيحتفي "برج خليفة" باحلدث من خ�لال عر�ض �صور الالعبني
امل�شاركني على الواجهة الفردية للربج التي ت�شكل �أكرب �شا�شة عر�ض
يف العامل ،كما �سيتم عر�ض العد التنازيل النطالق املباراة التي �ستكون
فر�صة لع�شاق ال�ك��رة امل�ستديرة ملتابعة العبيهم املف�ضلني ال��ذي��ن مل
يفقدوا مل�ساتهم ال�ساحرة ومهاراتهم التي �أك�سبتهم �أهم الألقاب الفردية
واجلماعية العاملية ،حيث �سيكون التناف�س على ملعب �صغري مت جتهيزه

خ�صي�صا للمباراة يف ال�ساحة اخلارجية اخللفية لربج خليفة واملطلة
على الربج وعلى نافورة دبي ،فيما �ستنقل قناتي دبي الريا�ضية و�أبوظبي
الريا�ضية تفا�صيل املباراة على الهواء مبا�شرة لي�ستمتع اجلمهور الكبري
وك��ذل��ك اجل�م�ه��ور ال�ع��امل��ي م��ن خ�لال �شبكة  433و ال�ق�ن��وات العاملية
بلقطات م��ن م�ب��اراة الأ��س��اط�ير التي تقام للمرة االوىل يف ه��ذا املكان
املميز والفريد  ،كما �سيتم نقل تفا�صيل املباراة عرب ح�سابات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي اخل��ا��ص��ة ب��احل��دث وب ��أه��م م���ش��اه�ير وم ��ؤث��ري التوا�صل
االجتماعي من دولة الإم��ارات وال��دول العربية والعاملية ،وكذلك عرب
من�صة تيك توك.
و�سيتم يف امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي ي�سبق املباراة بثالث �ساعات تقدمي
قائدي الفريقني لوي�س فيجو ورونالدينيو قائمة الالعبني يف كل فريق
وهما فريق "�أوميغا برو �ستارز" و "�أوميغا برو ت�شامبيونز" والتعريف
ب�أهمية امل �ب��اراة حيث روع��ي ال �ت��وازن ب�ين ق��وة ال�لاع�ب�ين يف ك��ل فريق
مبا ي�ساهم يف تقدمي الالعبني مهاراتهم العالية وقدراتهم الفنية التي
جعلتهم من �أه��م الالعبني بني لأبناء جيلهم ،كما �سيتم تقدمي ك�أ�س
البطولة الأنيق امل�صنوع من الذهب.
وت�ؤكد اقامة املباراة يف دبي مكانة الدولة يف ا�ست�ضافة وتنظيم البطوالت
وال�ف�ع��ال�ي��ات الريا�ضية وح��ر���ص جن��وم ال��ري��ا��ض��ة عموما وك��رة القدم
خ�صو�صا على التواجد يف الدولة وامل�شاركة يف خمتلف الفعاليات كما
�أن عددا كبريا من الالعبني النجوم يقيمون يف الدولة برفقة عائالتهم
وي�ستمتعون بجودة احلياة وتوفر جميع مقومات ال�سعادة واالزدهار
والنمو ولقاء معجبيهم و�أ�صدقائهم من خمتلف اجلن�سيات.
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الفجر الريا�ضي

دورمتوند يعلن تعاقده مع
بديل هاالند

�سيلعب املهاجم ال��دويل الأمل��اين ك��رمي �أدمي��ي يف املوا�سم
اخلم�سة املقبلة يف �صفوف برو�سيا دورمت��ون��د قادماً من
�سالزبورغ النم�ساوي.
و�أع�ل��ن دورمت��ون��د عن ال�صفقة بعد �ساعات من التو�صل
الت �ف��اق م�ب��دئ��ي م��ع م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي الن �ت �ق��ال مهاجم
"�أ�سود ف�ستفاليا" ،الرنويجي �إرلينج هاالند �إىل النادي
الإجنليزي.
وق��ال املدير الريا�ضي لدورمتوند ،مايكل زورك "كرمي

��ش��اب ذو موهبة ك�ب�يرة و�سيت�أقلم على لعبنا الهجومي
بف�ضل قدرته على الإنهاء و�سرعته الكبرية".
يذكر �أن �أدميي ( 20عاماً) هو هداف الدوري النم�ساوي
بـ 19ه��دف�اً ،و�سجل م��ع فريقه يف دوري الأب�ط��ال ثالثة
�أهداف هذا املو�سم .وقال الالعب "انبهرت بكرة برو�سيا
و�أنا طفل ،حينما علمت باهتمامهم ،اتخذت قراري �سريعا.
وقعت و�أنا �أعي �أنه عقد طويل ،لكنني واثق من �أننا �سنكون
فريقا يفوز بالألقاب بدعم اجلماهري".
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«زوروا �أبوظبي» �أ�صبحت الراعي الرئي�سي جلوالت مان�ش�سرت �سيتي ال�صيفية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت دائ��رة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي �أن مبادرتها
الرتويجية ال�سياحية "زوروا �أبوظبي" �أ�صبحت الراعي
ال��رئ�ي���س��ي جلميع اجل ��والت ال�صيفية ال��ر��س�م�ي��ة لنادي
مان�ش�سرت �سيتي ل�ك��رة ال�ق��دم ،ام �ت��داداً لعالقة التعاون
ال�ط��وي�ل��ة ال�ق��ائ�م��ة ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين ،ب��اع�ت�ب��اره��ا الوجهة
ال���س�ي��اح�ي��ة وال �� �ش��ري��ك ال��ر� �س �م��ي حل��ام��ل ل �ق��ب ال� ��دوري
الإجن �ل �ي��زي .وج ��اء الإع �ل�ان خ�ل�ال م���ش��ارك��ة ال��دائ��رة يف
فعاليات معر�ض �سوق ال�سفر العربي .2022

وتتعاون "زوروا �أبوظبي" ون��ادي مان�ش�سرت �سيتي منذ
�أك�ث�ر م��ن �� 10س�ن��وات ،لالحتفاء ب�ك��رة ال�ق��دم وقدرتها
على توحيد الثقافات واملجتمعات.
وت�شكل رعاية جولة النادي ال�صيفية  2022بالواليات
امل�ت�ح��دة ،من�صة مثالية ل�ل�تروي��ج لأب ��و ظ�ب��ي ،وت�سليط
ال�ضوء على جتاربها ال�سياحية والثقافية امللهمة �أمام
جمهور كرة القدم يف الواليات املتحدة والعامل.
وت�ؤكد هذه ال�شراكة جمدداً مكانة �أبو ظبي على خريطة
عوا�صم الريا�ضة الرائدة �إقليمياً ودولياً ،حيث ت�ست�ضيف
العديد من �أبرز البطوالت واملناف�سات العاملية ،مبا يف ذلك

�سباق ج��ائ��زة االحت ��اد ل�ل�ط�يران ال�ك�برى لفورموال، -1
وبطولة �أبوظبي " " HSBCللجولف ،وبطولة العامل
للرتايثلون ،وك�أ�س العامل للكريكيت.
وقال �سعادة �صالح حممد اجلزيري ،مدير عام ال�سياحة
يف دائرة الثقافة وال�سياحة ب�أبوظبي" :فخورون ب�شراكتنا
اال�سرتاتيجية الطويلة وامل�م�ت��دة م��ع مان�ش�سرت �سيتي،
وي�سعدنا �أن نكون اجلهة الراعية جلولة النادي ال�صيفية
 2022يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .و�سنوا�صل ج�ه��ودن��ا مع
مان�ش�سرت �سيتي مل�شاركة التجارب اال�ستثنائية التي توفرها
�أبوظبي مع العامل وجمهور كرة القدم ب�صفة خا�صة".
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حمد ال�شرقي ي�ستقبل فريق نادي دبا الفجرية الفائز بدرع دوري الدرجة الأوىل للمو�سم الريا�ضي 2022- 2021

•• الفجرية  -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال�ف�ج�يرة  ،قيمة الإجن� ��ازات الريا�ضية ال�ت��ي حتققها الأن��دي��ة يف
البطوالت املحلية والعاملية ،ودوره��ا يف تر�سيخ مكانة دول��ة الإم ��ارات يف
املجال الريا�ضي ،م�شريا �سموه �إىل �ضرورة ت�شجيع ال�شباب على موا�صلة
اجلهود لتحقيق املزيد من النتائج امل�شرفة يف البطوالت الريا�ضية التي
تقام داخل الدولة وخارجها.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ،يف ق�صر �سموه
بالرميلة ،بح�ضور ال�شيخ �صالح بن حممد ال�شرقي رئي�س دائرة ال�صناعة
واالقت�صاد بالفجرية وال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي ..فريق ن��ادي دبا
الفجرية مبنا�سبة ف��وزه ب��درع دوري ال��درج��ة االوىل للمو�سم الريا�ضي

 2022 2021وتتويجه يف البطولة ،والت�أهل للمو�سم املقبل لدوري�أدنوك للمحرتفني.
وبارك �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية للنادي حتقيقه هذا الإجناز الهام،
م�شيدا مب�ستوى �أداء �أع���ض��اء ال�ف��ري��ق ال�ف�ن��ي والإداري ل�ل�ن��ادي خالل
البطولة ..داعيا �سموه �إياهم �إىل �ضرورة الإل�ت��زام بالأخالق الريا�ضية
و موا�صلة اجل�ه��ود ،واال��س�ت�م��رار يف تطوير امل �ه��ارات ال�ف��ردي��ة لالعبني،
واحلر�ص على الإلتزام بالتدريب اجلاد لتحقيق �أف�ضل النتائج يف املو�سم
الريا�ضي القادم ،مبا ي�سهم يف تعزيز �سمعة النادي وم�شاركته يف املناف�سات
الريا�ضية.
و�أمر �سموه مبنح نادي دبا الريا�ضي مبلغ  4ماليني درهم حل�صولهم على
البطولة.
وت �ق��دم ��س�ع��ادة �أح �م��د �سعيد ال�ضنحاين رئ�ي����س جمل�س �إدارة ن ��ادي دبا

الفجرية� ،إىل �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ،بال�شكر والتقدير على هذا
اللقاء كما �شكر �سموه على املكرمة ال�سخية بت�شييد ن��ادي دب��ا الفجرية
بتكلفة  100مليون درهم والذي و�صلت طاقته اال�ستيعابية �إىل � 10آالف
متفرج ،وي�ت��واءم مع متطلبات االحت��اد الآ�سيوي واالحت��اد ال��دويل لكرة
القدم "فيفا" ،م�ؤكدا �أن دعم �سموه الكبري للنادي ميثل عامال �أ�سا�سيا يف
جناحه وموا�صلة �إجنازاته خالل املراحل القادمة.
ب��دوره��م ،ت�ق��دم �أع���ض��اء اجل �ه��از الإداري ل�ل�ن��ادي ،وال�لاع �ب��ون ،بال�شكر
والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ،على اال�ستقبال ،ودعم �سموه
للريا�ضيني وت�شجيعهم الدائم ،مبا ي�سهم يف تطوير النادي وتعزيز ح�ضور
�إمارة الفجرية يف املجال الريا�ضي.
ح�ضر اللقاء �سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير ال��دي��وان الأمريي
بالفجرية.

�إيرلنج هاالند « ..احللقة املفقودة» ال�ستكمال منظومة
الإبداع يف كتيبة جوارديوال
•• �أبوظبي-وام:

بعد ترقب ا�ستمر ل�شهور طويلة ،وحم��اوالت من �أن��دي��ة عديدة ل�ضم
ال�لاع��ب �إىل �صفوفها ،جن��ح مان�ش�سرت �سيتي يف التعاقد م��ع املهاجم
ال�ن�روي� �ج ��ي ال� ��� �ش ��اب �إي ��رل� �ن ��ج هاالند
ل� �ت ��دع� �ي ��م �صفوف

انطالق ك�أ�س رئي�س الدولة
للم�صارعة بخورفكان ال�سبت املقبل
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن احتاد امل�صارعة واجل��ودو �أم�س
الأربعاء �أنه �سينظم يوم ال�سبت املقبل
بطولة ك�أ�س رئي�س الدولة للم�صارعة
يف م��دي�ن��ة خ��ورف �ك��ان ب��ال �ت �ع��اون مع
جمل�س ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي ونادي
خ��ورف �ك��ان ال ��ذي ي���ش��ارك لأول مرة
بعد ان�ضمامه لع�ضوية االحت ��اد يف
�أن�شطة امل�صارعة.
و�أو� �ض��ح االحت� ��اد يف ب �ي��ان ل��ه �أم�س
الأربعاء �أن باب الت�سجيل للم�شاركة
يف البطولة �سيغلق ال�ي��وم اخلمي�س
على الرابط الإلكرتوين املخ�ص�ص ال�ستقبال طلبات الت�سجيل يف املوقع
الر�سمي التابع لالحتاد.
وتق�ضي الالئحة الفنية والتنظيمية للبطولة بال�سماح مل�شاركة املواطنني
واملقيمني فيها ،حيث حددت ن�صاب امل�شاركة لأي ميزان بالعبني اثنني على
الأقل �شريطة اجتياز عملية امليزان التي �ستجرى يف اخلام�سة من م�ساء
غدا اجلمعة يف نادي خور فكان ،فيما �ستبد�أ مناف�سات البطولة يف العا�شرة
من �صباح ال�سبت املقبل يف ظل تطبيق الإجراءات االحرتازية املعتمدة من
اجلهات املخت�صة والتي تتطلب �إبراز املرور الأخ�ضر على تطبيق احل�صن.
وت�شمل البطولة ف�ئ��ات النا�شئني والأ��ش�ب��ال وف�ق��ا ل���ش��روط ك��ل فئة من
الفئتني ح�سب قانون احتاد الإمارات للم�صارعة واجلودو ،و�ستكون الأدوار
النهائية ع�صر ال�سبت نف�سه ،وتعقبها مرا�سم التتويج لتكرمي الفائزين
بامليداليات والك�ؤو�س.
و�ستقوم اللجنة الفنية ب��االحت��اد بر�صد �أ��س�م��اء الفائزين يف مناف�سات
النا�شئني للم�شاركة يف بطولة �أوروب��ا لفئة النا�شئني املقامة يف ايطاليا
خالل الفرتة من � 11إىل  13يونيو املقبل ،وهي امل�ؤهلة لبطولة العامل
التي تقام يف رومانيا.
و�أ��ش��اد �سعادة حممد ب��ن ثعلوب ال��درع��ي رئي�س االحت��اد ،بتعاون جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي امل�ستمر برئا�سة عي�سى هالل احلزامي ،وجهود نادي
خورفكان الريا�ضي يف دع��م م�سرية االحت��اد ،وكافه اجلهات امل�ساهمة يف
�إجن��اح البطولة الأغلى التي تقام لأول م��رة يف مدينة خورفكان متمنياً
التوفيق للجميع.

الفريق بداية من املو�سم املقبل.
و�أث�ب��ت مان�ش�سرت �سيتي بهذه ال�صفقة حر�صه على اال�ستعداد بقوة
ملوا�صلة �إجنازاته يف املوا�سم املقبلة ،ورغبته يف التتويج بلقبه الأول يف
دوري �أبطال �أوروب��ا بعدما �أ�ضاف العن�صر ال��ذي كان يفتقده كثريا يف
املو�سم احلايل وهو ر�أ�س احلربة ال�صريح واملميز يف مواجهة دفاع الفرق
امل�ن��اف���س��ة .وع �ل��ى م ��دار امل��و��س�م�ين امل��ا��ض��ي واحل ��ايل،
جن��ح مان�ش�سرت �سيتي يف موا�صلة نتائجه
املبهرة على ال�صعيدين املحلي والأوروبي
رغ��م افتقاد الفريق جلهود جنمه ال�شهري
الأرجنتيني �سريخيو �أج��وي��رو ال��ذي رحل
يف نهاية املو�سم املا�ضي بعد م�سرية حافلة
بالإجنازات والأرقام القيا�سية.
وم ��ع ا� �س �ت �م��رار جن��اح��ات م��ان���ش���س�تر �سيتي
و�أرق��ام��ه امل�م�ي��زة وف ��وزه ب ��أك�ثر م��ن بطولة يف
غياب �أج��وي��رو ،قد يت�ساءل البع�ض عن جدوى
التعاقد مع هاالند.
وكان املو�سم الأخري لأجويرو مع مان�ش�سرت
�سيتي متوا�ضعا للغاية حيث �شارك الالعب
يف ع��دد قليل م��ن امل�ب��اري��ات قبل انتقاله
�إىل بر�شلونة الإ�سباين ثم اعتزاله و�سط
املو�سم احلايل.
ومل ي���س�ت�ط��ع امل �ه��اج �م��ون امل �ت ��واج ��دون
يف م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي ��س��د ال �ث �غ��رة التي
تركها �أج��وي��رو نظرا الخ�ت�لاف طبيعة
�أداء ك��ل منهم ع��ن �أج��وي��رو ال ��ذي كان
ر�أ���س حربة من الطراز املميز ،مهمته
الأوىل هي هز ال�شباك فيما اعتمد
الإ�سباين جو�سيب جوارديوال على
ط��ري�ق��ة ل�ع��ب ت��رت�ك��ز ع�ل��ى العبي
خ ��ط ال��و� �س��ط وام � �ت �ل�اك الكرة
ب�شكل مكثف مثلما ك��ان احلال
عندما كان مديرا فنيا لكل من
ب��ر��ش�ل��ون��ة الإ� �س �ب��اين وبايرن
ميونخ الأملاين.
و�أج��اد جوارديوال والفريق
يف تطبيق هذه الطريقة
وال ��دل� �ي ��ل �أن �أه � ��داف
ال �ف��ري��ق م ��وزع ��ة على
ال�ع��دي��د م��ن الالعبني
�سواء من املهاجمني �أو
العبي خط الو�سط �إ�ضافة
�إىل ك��ون ال�ف��ري��ق م��ع ل�ي�ف��رب��ول هما
الأقوى هجوميا يف الدوري الإجنليزي هذا املو�سم
بر�صيد  89هدفا لكل منهما حتى الآن.
ولكن مع �ضم هاالند  21/عاما ،/ح�صل جوارديوال على
احللقة املفقودة يف فريقه خا�صة و�أن �إمكانيات جوارديوال
ت�ؤهله لتحقيق �أكرب ا�ستفادة ممكنة من املهاجم الرنويجي.
وي�ستطيع هاالند حتت �إ�شراف جوارديوال تغيري طريقة لعبه
التي تعتمد على الرتكيز فقط يف هز ال�شباك و�أن يدخل يف �أ�سلوب

لعب الفريق من حيث العمل على اللعب اجلمايل ثم ت�سجيل الأهداف
لي�ستكمل الالعب بهذا العن�صر الذي افتقده الفريق يف املو�سم احلايل.
ومنذ انتقاله �إىل دورمتوند يف منت�صف املو�سم املا�ضي قادما من ريد بول
�سالزبورج النم�ساوي� ،سجل الالعب  85هدفا يف  88مباراة خا�ضها مع
الفريق مبختلف البطوالت ،وفر�ض نف�سه ك�أحد �أبرز الهدافني يف العامل
ليكون النجم الذي تتهافت عليه الأندية الكربى يف �أوروبا  ..ويرتقب
ع�شاق اللعبة ما �سيقدمه هاالند يف ال��دوري الإجنليزي ال��ذي يعترب
�أقوى الدوريات يف العامل.
وخالل املو�سم احل��ايل ،جنح  6العبني من مان�ش�سرت �سيتي يف اجتياز
حاجز الع�شرة �أهداف يف كل امل�سابقات ،ويف مقدمتهم اجلزائري ريا�ض
حمرز الذي �سجل  24هدفا ،كما يت�صدر رحيم �ستريلنج قائمة هدايف
الفريق يف الدوري الإجنليزي هذا املو�سم بر�صيد  12هدفا ،ولكن هذا
مل مينح الفريق لقب دوري الأبطال الذي ي�صبو �إليه منذ �سنوات.
وفيما ي�صدر جوارديوال حكمه على جناح الفريق من خالل تقييم الأداء
اجلمايل واال�ستحواذ على الكرة ،ترى �إدارة النادي وجماهريه �أن النجاح
الكبري �سيكون من خالل الفوز باللقب الأوروبي الأول  ..ولهذا قد يكون
�ضم هاالند هو القرار املثايل يف هذا التوقيت ملا يتمتع به املهاجم ال�شاب
من ق��وة و�سرعة وط��ول قامة ومتركز �سليم ،وحت��رك جيد يف املناطق
الهجومية �أمام مرمى املناف�س وكذلك دقة وقوة الت�صويب على املرمى
من �أ�صعب الزوايا.
ومييل هاالند �إىل اللعب املبا�شر على املرمى والرتكيز على هز ال�شباك
�أكرث من امل�شاركة مع زمالئه يف امتالك الكرة واال�ستحواذ عليها ب�شكل
مكثف ،ورمب��ا مينح هذا فريق مان�ش�سرت �سيتي املزيد من الأه��داف يف
ظل وجود خط و�سط قوي قادر على تو�صيل الكرة ب�شكل �سريع �إىل ر�أ�س
احلربة ،وبالتايل فمن املنتظر �أن يكون الأداء �أف�ضل والأهداف �أكرث من
خالل جناح جوارديوال يف دمج هاالند �ضمن �أ�سلوب لعب الفريق.
و�سيكون على جوارديوال دفع هاالند �إىل امل�شاركة ب�شكل �أكرث فاعلية يف
النواحي اخلططية يف ظل قدرة الالعب ب�إمكانياته البدنية و�سرعته
وحتركاته الد�ؤوبة على �شغل مدافعي الفريق املناف�س و�إتاحة الفر�صة
وامل�ساحة لباقي زمالئه من �أجل هز ال�شباك ،وهذا بالطبع �إىل جانب
قيامه بدوره الرئي�سي وهو ت�سجيل الأهداف.
ومن امل�ؤكد �أن هذا �سيكون �أكرث �إف��ادة لهاالند على املدى البعيد حيث
�أكدت الفرتة التي ق�ضاها مع دورمتوند �أنه يعاين �أحيانا من تراجع يف
م�ستوى اللياقة ب�سبب �ضغط املباريات وكرثة اجلهد الذي يبذله داخل
امللعب.
ولكن هاالند من خالل التعاون مع باقي زمالئه يف مان�ش�سرت �سيتي
يف �إط��ار ا�سرتاتيجية ج��واردي��وال �سيكون ق��ادرا على تخفيف ال�ضغط
البدين على نف�سه ال�سيما و�أن عدد مباريات ال��دوري الإجنليزي �أكرث
منها يف الأملاين و�أكرثها قوة كما �أن مان�ش�سرت �سيتي ي�شارك يف عدد من
البطوالت يفوق نظريه يف دورمتوند.
ومن امل�ؤكد �أي�ضا �أن اعتماد مان�ش�سرت �سيتي على عدد كبري من الالعبني
املميزين يف خط الو�سط �سيخفف من حاجة هاالند لبذل جهد كبري
�سواء يف الهجوم �أو ال�شق الدفاعي.
جدير بالذكر �أن هاالند ،ال��ذي يحتفل بعيد ميالده ال�ـ  22يف يوليو
املقبل ،فر�ض نف�سه بقوة على منتخبات ال�نروي��ج يف خمتلف املراحل
ال�سنية و�سبق ل��ه �أن ت��وج ه��داف��ا ملونديال ال�شباب  2019بر�صيد 9
�أه��داف �أح��رزه��ا جميعا يف م�ب��اراة واح��دة ق��اد فيها الفريق للفوز على
منتخب هندورا�س  .. 0-12كما خا�ض هاالند  17مباراة حتى الآن مع
املنتخب الرنويجي الأول و�سجل خاللها  15هدفا.

معلمة تنقذ تلميذ ًا من املوت
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

جنحت معلمة �إيطالية يف �إنقاذ حياة طفل من املوت اختناقاً ب�إجرائها مناورة �شاهدتها يف م�سل�سل �أمريكي �شهري.
متكنت فالفيا نابوليتانو 45 ،عاماً ،معلمة للمرحلة االبتدائية يف �إحدى مدار�س مدينة بريودجا الواقعة يف �إقليم
�أومربيا الإيطايل و�سط البالد ،اجلمعة املا�ضي ،من �إ�سعاف �أحد طالبها ال�صغار يف الف�صل الدرا�سي و�إنقاذ حياته
من املوت اختناقاً ،بتنفيذها ملناورة "هيمليك" �أو �ضغطات البطن .Heimlich maneuver
"كنا يف الف�صل �أثناء فرتة الراحة وكان الطلبة يتناولون وجبة الإفطار ،ويف حلظة ما ،الحظت �أن لون ب�شرة
الطفل حت� ّول �إىل الأزرق و�أ�صبج ال ميكنه التنف�س" ،هذا هو املوقف ال��ذي وج��دت فيه نابوليتانو نف�سها ب�شكل
مفاجئ ،وفقاً ملوقع "فان بيدج" الإيطايل.
وقالت" :على الفور بد�أت يف طلب �إح�ضار رجال الإ�سعاف ب�صوت مرتفع ولكن كان ال بد من الت�صرف ب�سرعة،
وهنا اقرتبت من الطفل وجل�ست القرف�صاء وجعلته ي�سرتيح على ركبتي ،وو�ضعت يداي حتت �صدره من اخللف،
و�أعطيته � 4ضربات (�ضغطات) بني الظهر والرقبة بقوة".
وبالفعل يف ال�ضربة الرابعة ،خرجت من فم الطفل قطعة من الطعام ،ليتمكن من التنف�س مرة �أخ��رى ،لتبد�أ
املعلمة يف البكاء ،اعتقاداً منها �أنها ك�سرت �أحد �ضلوعه ،ولكن والد الطالب �أو�ضح لها بعد ذلك �أنه مل يحدث �شيء
البنه وال�شيء املهم هو �أنه على قيد احلياة ،و�أنها جنحت يف �إنقاذ حياة جنله.
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كلب يلتهم �أموال �صاحبه

م�أ�ساة يف دم�شق ..النار التهمت
الأم و�أطفالها

يف واقعة غريبة من نوعها �أكل كلب �أحد البلجيكيني ما
يعادل  1100ي��ورو من ح��وايل  2000ي��ورو �سحبها من
ح�سابه البنكي ل�شراء �سيارة جديدة .لكن يبدو �أن اجلرو،
البالغ من العمر � 8أ�شهر ،كان له ر�أي �آخر يف م�س�ألة �شراء
ال�سيارة اجلديدة� ،إذ لديه �شغف مب�ضغ �أي �شيء ف�أكل
املبلغ امل�سحوب ،وفقاً ملوقع " "todayالإيطايل .وبعد
غياب دام �ساعتني ،وج��د الرجل ويدعى "جريجوري"
ال �ن �ق��ود امل �م��زق��ة وامل �ت �ن��اث��رة ع�ل��ى و� �س��ادة ال �ك �ل��ب ،وعلق
ق��ائ� ً
لا" :كان م��ن املفرت�ض �أن ت�ستخدم ه��ذه الأم ��وال
ل�سداد دفعة مقدمة ل�سيارة جديدة" .ولكن الذي حدث
ك��ان عك�س املتوقع� ،إذ ت��رك "جريجوري" ظ��رف النقود
على طاولة املطبخ وذهب للمر�آب لب�ضع �ساعات ليقوم
ببع�ض الأعمال اليدوية .وعندما عاد �إىل املنزل ،فوجئ
بالفواتري والأموال ممزقة ومتناثرة على و�سادة الكلب.
وعندما �سئل "جريجوري" ،هل �أنت غا�ضب من كلبك؟
ق��ال" :ال على الإط�ل�اق ،لكني كنت غا�ضباً م��ن نف�سي
لأنني ك��ان يجب �أن �أتخذ املزيد من االحتياطات" .مل
تنته الق�صة عند ذل��ك ،لأن��ه حل�سن حظه� ،أع��اد البنك
الوطني البلجيكي " "Bnbالأموال �إىل �صاحبها.

ق�ضت �أ ّم و�أطفالها الأربعة جراء حريق اندلع يف منزل �سكني فجر
�أم�س الأربعاء يف دم�شق القدمية ،وفق ما �أف��ادت وزارة الداخلية
ال�سورية ،مو�ضحة �أن "التحقيقات م�ستمرة ملعرفة مالب�سات
احلريق" .و�أفادت الوزارة على �صفحتها على في�سبوك �أن حريقاً
ن�شب يف حي الأمني بدم�شق القدمية "�ضمن الطابق الأول من بناء
م�ؤلف من �أربع طوابق" ونتج عنه "وفاة الأم و�أطفالها الأربعة".
ونقلت �إذاع ��ة �شام �إف �إم املحلية يف لقاء م�صور م��ع الأب الذي
جنا من احلريق ب��أن "العائلة كانت نائمة يف املنزل ،وا�ستيقظت
على احلريق من جهة الباب ،ومل يتمكن �أحد با�ستثناء الأب من
اخلروج" .و�أ��ض��اف ال��وال��د وه��و يبكي بحرقة "كنت �أ��ص��رخ على
�أطفايل وزوجتي كي يخرجوا ،لكن مل ي�سمعوين حاولت �إنقاذهم
فلم �أ�ستطع ،ليتني متُّ معهم" .وهرع �سكان احلي ال�سكني املكتظ
لإخماد احلريق وم�ساعدة فرق الإطفاء دون جدوى.
وقال قائد فوج �إطفاء دم�شق العميد دا�ؤد عمريي لوكالة الأنباء
الر�سمية ال���س��وري��ة "�سانا" بعد االن�ت�ه��اء م��ن عمليات الإخماد
والتربيد� ،إن احلريق �أدى �إىل وفاة "الأم و�أربعة �أطفال ترتاوح
�أعمارهم بني �أربع واثنتي ع�شر �سنة" و�أ�صيب الأب بحروق.
وبني احلني والآخر ،ينقل الإعالم الر�سمي �أنباء عن حرائق تندلع
داخل منازل �أو �أبنية وغالباً ما تكون مرتبطة مبا�س كهربائي.

العبة جودو تطرح عري�سها �أر�ض ًا

على غري العادة ،خطف عرو�سان تركيان الأنظار يف حفل
زفافهما ،حينما ه ّم الثنائي بخو�ض مواجهة قتالية يف
�إطار ريا�ضة اجلودو .ودخل العرو�سان �إىل قاعة الزفاف
وه�م��ا ي��رت��دي��ان ��س�ترة اجل ��ودو ع�ل��ى مالب�سهما� ،سواء
كانت بدلة العري�س �أو ف�ستان العرو�س الأب�ي����ض .كما
حر�ص العرو�سان على ارتداء احلزام الأ�سود على �سرتتي
اجلودو ،اللتني ظهرا بهما .وح�سب و�سائل �إعالم حملية،
يبلغ العرو�سان طلحة �أني�س �أريوغلو وعمران �شابال 23
عامًا ،وح�صل كل منهما على احل��زام الأ�سود يف ريا�ضة
اجل ��ودو .وخ�ل�ال امل��واج�ه��ة ،ط��رح��ت ال�ع��رو���س عري�سها
�أر�ً��ض��ا بـ 4حركات خمتلفة يف م�شاهد خطفت الأنظار،
قبل �أن يوقع الزوجان على عقد قرانهما.

ق�ضية االغت�صاب الطاهر تهز
تون�س ..نحو � 900ضحية
�أف��ادت م�صادر ق�ضائية �أن تون�س ًيا ق��دم نف�سه على �أن��ه "معالج
روحي" اعتقل ،بعد بث تقرير تلفزيوين اعرتف فيه بخداع مئات
الن�ساء لإقامة عالقات جن�سية معه.
وكان الرجل الذي بثت �أقواله ،بعد ت�سجيلها من قبل �صحفية يف
قناة "احلوار التون�سي" اخلا�صة  -ادعت �أنها زبونة جديدة  -يقنع
�ضحاياه ب�أن هذه العالقات اجلن�سية هي عالج للم�شكالت التي
يتعر�ضن لها ،وفقا لـ"فران�س بر�س".
وبح�سب املتحدثة با�سم حمكمة �أريانة ب�ضواحي تون�س فاطمة
بوقطاية ف�إن الرجل الذي اعتقل �أم�س الأول الثالثاء كان يخ�ضع
للتحقيق قبل بث التقرير ،ب�سبب �أن�شطته امل�شبوهة على مواقع
التوا�صل االجتماعي .وي�ق��دم ال��رج��ل نف�سه على �صفحته على
في�سبوك با�سم "بولغا كاهويل" ،ويجذب �ضحاياه وجميعهم من
الن�ساء ،عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
يف التقرير الذي مت بثه م�ساء االثنني ،قال الرجل الذي يدعي �أن
لديه قدرات �ضد "ال�سحر الأ�سود" ،لل�صحفية �إن �أ�ساليبه تعطي
"نتائج م�ضمونة" و�أنه بالتايل "�شفى" ما بني  800و 900امر�أة
عن طريق "اجلل�سات اجلن�سية".
وقال لل�صحفية خالل موعد" �صورته بكامريا خفية"" :الليلة
�سنقيم معا عالقة جن�سية و�ستتعافني بالت�أكيد".
وك��ان يحدد ع��ددًا معي ًنا من "اجلل�سات" لكل زبونة "لعالجها"
من الأمرا�ض التي تعاين منها ،و�أو�صى لل�صحفية التي ادعت �أنها
تعاين من م�شكالت ،ب�أن تق�ضي معه " 14جل�سة جن�سية" ب�سعر
�إجمايل قدره  210دينار " 65يورو" .وقالت �إحدى �ضحاياه وهي
طالبة يف الـ 25من العمر ،خالل الربنامج �إنها تعر�ضت ال�ستغالل
جن�سي ملدة � 3سنوات على يد هذا "املعالج".

تتحدى حالة نادرة ت�سببت بـ  100ك�سر يف ج�سمها

املمثلة �إميا �ستون لدى و�صولها لعر�ض فيلمها الق�صري اجلديد  Bleatللمخرج اليوناين يورجو�س النثيمو�س
يف الأوبرا الوطنية اليونانية يف �أثينا  -ا ف ب

مزاد على  1800قطعة من �أ�شهر �أفالم هوليوود

هاندا �أرت�شيل
داخل حافلة عامة
��ش��ارك��ت النجمة ال�ع��امل�ي��ة هاندا
�أرت�شيل م ��ع م�ت��اب�ع�ي�ه��ا �صورة
جديدة من �إعالن دعائي �شاركت
فيه ،وذلك يف �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي.
وظهرت �أرت�شيل وه��ي م�ستلقية
داخ� ��ل ح��اف �ل��ة ع ��ام ��ة ،ب�إطاللة
ناعمة والفتة� ،أثارت �إعجاب عدد
كبري من املتابعني.
اجلدير بالذكر �أنه بعد �أكرث من
�شهر على انف�صالها عن حبيبها
ال �� �س��اب��ق امل �م �ث��ل ال �ت�رك� ��ي كرم
بور�سني ،حيث دام��ت عالقتهما
مل��دة �سنة� ،أك ��دت ه��ان��دا �أرت�شيل
ق�ب��ل �أي� ��ام� ،أن ع�لاق�ت�ه��ا باملمثل
ال�ت�رك��ي ك��اه��ان ي �ل��درمي لي�ست
جم� ��رد � �ش��ائ �ع��ات ،ب ��ل ه �م��ا على
عالقة ،وذلك خالل لقاء �صحفي
لها يف �أتيالر.

Thursday

ُتعر�ض  1800قطعة رمزية من �أهم الأف�لام الهوليوودية للبيع يف مزاد
تنظمه �شركة "بروب�ستور" املتخ�ص�صة ال�شهر املقبل يف لو�س �أجنلي�س.
و�أب��رز القطع املطروحة يف املزاد الذي يقام بني  21و 24حزيران-يونيو،
من��وذج عن مقاتلة "اك�س وينغ" ا�س ُتخدمت يف امل��ؤث��رات اخلا�صة للجزء
الأول من �سل�سلة �أفالم "حرب النجوم" عام  ،1977وت ُقدر قيمتها ب�سعر
يراوح بني � 500ألف دوالر ومليون دوالر.
وق��ال نائب رئي�س �شركة "بروب�ستور" ت�شاك كو�ستا�س "قد تكون "اك�س
وينغ" القطعة الرئي�سية التي قد يرغب بها حمبو �أفالم "حرب النجوم" �إذ
لي�ست "اك�س وينغ" حا�ضرة يف ذاكرة اجلميع فح�سب ،بل ا�س ُتخدمت �أي�ضا
يف م�شهد حقيقي من الفيلم".
و�أو��ض��ح لوكالة فران�س بر�س �أن��ه بف�ضل التقنيات احلديثة" ،متك ّنا من
ربطها بامل�شهد الذي مت فيه �إطالق النار على "ريد ليدر" ،قائد الكتيبة
اخلا�ضعة ل�سيطرة لوك �سكاي ووك��ر ال��ذي يحاول تدمري حمطة "جنم
املوت" الف�ضائية اخليالية يف الفيلم.
هذا النموذج امل�صغر ا�شرتاه هاوي جامع قبل حوايل ع�شرين عاما ،ومل
يظهر على العلن م��ذاك .و�أ��ض��اف كو�ستا�س "ت�أتي قطع كثرية من هواة
جمع لكن �أي�ضا من اال�ستوديوهات نف�سها� ،أو رمبا كانت مملوكة لأ�شخا�ص
عملوا على ت�صوير الأفالم يف ذلك الوقت".

ما�سك يزف لرتامب ب�شرى ب�ش�أن تويرت

قال �إيلون ما�سك الرئي�س التنفيذي ل�شركة "ت�سال" �أم�س الأول الثالثاء
�إنه �سيلغي احلظر الذي فر�ضه "تويرت" على الرئي�س الأمريكي ال�سابق
دون��ال��د ت��رام��ب .و�أب� ��رم م��ا��س��ك م ��ؤخ��را �صفقة بقيمة  44م�ل�ي��ار دوالر
لال�ستحواذ على من�صة "تويرت" ،و�أطلق على نف�سه ا�سم "مطلق حرية
التعبري" .و�أ�ضاف ما�سك خالل مقابلة مع �صحيفة "فاينان�شال تاميز"،
�أن قرار احلظر الدائم الذي اتخذته "تويرت" كان "خط�أ وغباء".
ومل يرد موقع "تويرت" على الفور على طلب للتعليق .و�أدى تعليق ح�ساب
ت��رام��ب ،ال��ذي ك��ان ي�ضم �أك�ثر م��ن  88مليون متابع� ،إىل �إ�سكات البوق
الأ�سا�سي الذي كان يتحدث من خالله قبل �أيام من نهاية فرتة رئا�سته،
وي�أتي بعد �سنوات من اجلدل حول كيفية قيام �شركات التوا�صل االجتماعي
ب�إدارة ح�سابات الزعماء العامليني الأقوياء.
و�أوق ��ف ت��رام��ب ب�شكل دائ��م م��ن "تويرت" ،بعد ف�ترة وج�ي��زة م��ن �أحداث
ال�شغب يف ال�ساد�س من يناير يف مبنى الكونغر�س الأمريكي ،و�أ�شار موقع
"تويرت" يف قراره �إىل "خطر حدوث مزيد من التحري�ض على العنف".
وق��ال ما�سك �إن ه��ذا القرار ع��زز وجهات نظر ترامب بني �أن�صار اليمني
ال�سيا�سي ،وا�صفا احلظر ب�أنه "خط�أ �أخالقي وغبي متاما".

ريهانا تخطف الأنظار
ب�أحدث ظهور
خطفت النجمة العاملية ريهانا �أنظار
امل�ت��اب�ع�ين ب ��أح��دث ظ�ه��ور ل�ه��ا ب�صور
ن�شرتها يف �صفحتها اخل��ا��ص��ة على
موقع التوا�صل االجتماعي .وظهرت
ريهانا بال�صور وه��ي بكامل �أناقتها
وا�ضع ًة ماكياجاً كام ً
ال جمل مالحمها
وو�ضعت على ر�أ�سها �شا ًال �أبي�ض لفته
ب �ط��ري �ق��ة غ��ري �ب��ة وخ��ا� �ص��ة .وكانت
ري�ه��ان��ا ق��د غابتعن ح�ف��ل امل�ي��ت غاال
هذا العام لكن متحف مرتوبوليتان
ابى �إال �أن يكرمها بو�ضع متثال من
ال��رخ��ام ل�ه��ا لليلة واح ��دة ف�ق��ط ،مت
و�ضع هذا التمثال حيث يقف متثال
�إي��ري��ن(جت �� �س �ي��د ال �� �س�ل�ام) .وقالت
جملة فوغ ،التي �شاركت مقطع فيديو
ع�ل��ى و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
للتمثال�" ،إيرين(جت�سيد ال�سالم)
عادة ما تكون �أعلى �آلهة رخامية .

تبحث �شابة �أمريكية تعر�ضت لأكرث من  100ك�سر يف
عظامها نتيجة ا�ضطراب ن��ادر ،عن فتى �أحالمها رغم
ك��ل م��ا تعانيه .مت ت�شخي�ص ب��ري��ان��ا ت�ي�ري 28 ،عامًا،
ب�إ�صابتها به�شا�شة العظام عندما كانت تبلغ من العمر
عامني فقط ،وقيل لوالديها �آن��ذاك �إنها لن تعي�ش بعد
�سن العا�شرة .ا�ضطرابها النادر يت�سبب يف حتجر العظام
و�ضعفها لدرجة �أن ا�صطدامها ب�أي �شيء ي�سبب ك�سوراً
يف عظامها.
تقول بريانا ،من تك�سا�س ،والتي تعاين من فقدان الب�صر
�أي�ضاً " :نتيجة لهذا اال�ضطراب ،ك�سرت الكثري من عظام
ج�سدي ،وتعر�ضت لك�سور يف نف�س الأماكن عدة مرات.
لقد فاق عدد مرات دخويل �إىل امل�ست�شفى املئة مرة"
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ح��ال �ت �ه��ا ،ت��رف ����ض ال �� �ش��اب��ة ال�سماح
ال�ضطرابها بتقييد حياتها ،وحتر�ص على التعرف على
�أ�شخا�ص جدد على ال��دوام ،وهي ت�سعى للبحث عن فتى
�أحالمها مب�ساعدة �صديقاتها املقربات.

ظاهرة مناخية تهدد الأر�ض ..وتنذر بعواقب وخيمة
يف حتذير جديد م��ن ا�ستفحال ظ��اه��رة التغري املناخي
وتبعاتها املخلة بالتوازن الطبيعي والبيئي على كوكب
الأر���ض ،حذرت املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية من �إن
ثمة احتماال ن�سبته  50باملئة الرتفاع حرارة الأر�ض 1.5
درجة مئوية فوق م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية ،ولو
لفرتة وجيزة بحلول عام  .2026وما يزيد من خطورة
ذلك �أن  1.5درجة مئوية ،هي احلد الأق�صى الذي و�ضعه
العلماء لتجنب تغري املناخ على نحو ينذر بكارثة ،حيث
�أن ارتفاع حرارة الأر�ض  1.5درجة مئوية على مدى عام
ميكن �أن ينبيء بتخطي ذل��ك امل�ستوى حتى م�ستقبال.
وتعليقا على ذل��ك ،يقول �أمي��ن ق��دوري ،اخلبري البيئي
وع�ضو االحت��اد العاملي حلفظ الطبيعة ( ،)IUCNيف
حديث مع "�سكاي نيوز عربية"" :يعترب الن�شاط الب�شري
امل�سبب الأ�سا�سي الرتفاع معدالت االحرتار العاملي ،حيث
�أن ارت �ف��اع الكثافة ال�سكانية ب�شكل ع��ام ،وزي ��ادة النمو
ال�صناعي خ�صو�صا بعد الثورة ال�صناعية الثالثة (الثورة
الرقمية) ،والتي �سبقت بالثورة ال�صناعية الأوىل يف �أوروبا
و�أمريكا يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،والثانية
يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين،

وتبعت بالثورة ال�صناعية الرابعة" .وي�سرت�سل قدوري:
"الحظت املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية من خالل
تقريرها ال�سنوي ال�صادر من مكتبها ارتفاعا مقلقا يف
معدل االحرتار العاملي ،حيث �شكلت ن�سبة جتاوز متو�سط
درجة احل��رارة لل�سنوات اخلم�س  2026-2022ملتو�سط
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية  2021-2017ما يقارب 93
باملئة ،ويذكر �أن �أعلى معدل لدرجة احلرارة م�سجل عامليا
كان عام  ،2016لذا من املتوقع ان ت�سجل خالل ال�سنوات
ال�ث�لاث القادمة م�ع��دالت تفوق ع��ام  ."2016وي�ضيف
اخلبري البيئي�" :ستكون هنالك عواقب وخيمة الرتفاع
معدالت احل��رارة مبقدار  1.5على املناطق اال�ستوائية
واملناطق القريبة منها� ،أي �أن منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا وحمور الدول النامية يف مقدمة الدول
امل �ت ��أث��رة ب��االح�ت�رار ال�ع��امل��ي ،وال يقت�صر ت ��أث�ير ارتفاع
معدالت درج��ات احل��رارة على زي��ادة يف معدالت احلرارة
اليومية �صيفا ،ب��ل يتعدى ذل��ك لتفاقم م�شكلة املناخ
املتطرف وزي��ادة معدالت ذوبان اجلليد ،وبالتايل يرتفع
م�ستوى �سطح البحر وتكون الدول ال�شاطئية واملنخف�ضة
عر�ضة لغرق م�ساحات وا�سعة من �أرا�ضيها.

جينيفر لوبيز ت�أخذ �صور �سيلفي
و�أناقتها حديث املتابعني
ن�شرت النجمة العاملية جينيفر لوبيز �صور �سيلفي لها على و�سائل التوا�صل
االجتماعي حظيت ب�إعجاب متابعيها لأناقتها ومكياجها امللحوظني.
ظهرت النجمة وهي جتل�س على كر�سي يف غرفة مالب�سها وترتدي قمي�ص �أبي�ض
من احلرير تركته مفتوحاً يف اجلهة العليا .ارتدت النجمة �سروال رمادي المع
مع حزام متنا�سق.
وعلقت ج لو على ال�صور قائلة�" :إنه ي��وم االثنني"  ،مع رم��ز تعبريي
على �شكل قلب �أبي�ض .جلبت ج لو جمالها الطبيعي �إىل احلياة مبكياج
غالمور جعل وجهها يتوهج .تركت �شعرها املتموج من�سد ًال على كتفيها
وو�ضعت على عينيها ظالل عيون ذهبية.

«�سيعود» يفتتح مهرجان
�إميدغا�سن باجلزائر
اف� �ت� �ت ��ح م� �ه ��رج ��ان �إمي ��دغ ��ا�� �س ��ن
ال���س�ي�ن�م��ائ��ي يف اجل ��زائ ��ر دورت ��ه
ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��ر���ض ال�ف�ي�ل��م الروائي
ال �ق �� �ص�ي�ر (�� �س� �ي� �ع ��ود) للمخرج
ي��و��س��ف حم���س��ا���س .ال�ف�ي�ل��م مدته
 39دق �ي �ق��ة وت � � ��دور �أح � ��داث � ��ه يف
حقبة الع�شرية ال�سوداء باجلزائر
حيث يفاج�أ �صاحب حمل حالقة
ي�ستعد لغلق املكان نهائيا وتغيري
ن�شاطه ب��دخ��ول رج��ل ومعه طفل
ويطلب ب��إحل��اح ق�ص �شعر طفله
ث��م ي�خ��رج ال��رج��ل �سريعا لق�ضاء
حاجة وبعدها يدوي �صوت انفجار
كبري ليظل احل�لاق والطفل معا
بانتظار ع��ودة الأب .وع�ل��ى مدى
�أربعة �أي��ام يعر�ض املهرجان الذي
يقام يف والي��ة باتنة ب�شمال �شرق
اجلزائر  29فيلما ق�صريا من 24
دولة .ومن �أبرز الأفالم املتناف�سة
ع�ل��ى ج��وائ��ز امل �ه��رج��ان (امل�سرية
الأخ�ي��رة) م��ن اجل��زائ��ر و(موعد
ح �ي��اة) م��ن م�صر و(ال ��راب ��ح) من
رو��س�ي��ا و(ال �ط��ائ��ر ال���ص�غ�ير) من
ال�سعودية و(ن �ب��اح م��دى احلياة)
من العراق.
ك�م��ا ي�ع��ر���ض امل �ه��رج��ان ع ��ددا من
الأف�ل�ام ال��روائ�ي��ة الطويلة خارج
امل�سابقة منها (�إىل �آخ��ر الزمان)
للمخرجة يا�سمني �شويخ و(�أبو
ل �ي �ل��ى) ل �ل �م �خ��رج �أم �ي ��ن �سيدي
ب ��وم ��دي ��ن و(احل � � �ي� � ��اة م� ��ا بعد)
للمخرج �أني�س جعاد.
ك��ذل��ك ي�شمل ب��رن��ام��ج املهرجان
تنظيم �أرب ��ع ور���ش عمل للطالب
وال� ��� �ش� �ب ��ان ي �ق��دم �ه��ا خم ��رج ��ون
وممثلون من اجلزائر وتون�س.

