
لبنان يحبط ثالث هجمات لداع�ش

بعثة مراقبني اأوروبية للإ�شراف على االنتخابات اللبنانية
بوتن: م�ستعد حلل دبلوما�سي لكن م�سالح رو�سيا غري قابلة للتفاو�ش 

كييف ت�شتدعي االحتياط وتعلن الطوارئ.. والربملان يجيز ال�شلح

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

   

عبداهلل بن زايد والفروف يبحثان علقات ال�شداقة 
وال�شراكة اال�شرتاتيجية وامل�شتجدات االإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال����دويل خ���ال ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي م��ع م��ع��ايل ���ش��رج��ي الف����روف وزير 
اال�شرتاتيجية بني  وال�شراكة  ال�شداقة  الرو�شي عاقات  اخلارجية 
اجلانبان  بحث  كما  االحت��ادي��ة.  رو�شيا  وجمهورية  االإم����ارات  دول��ة 

امل�شتجدات االإقليمية والدولية والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان على قوة ومتانة عاقات 
وقيادتي  االحتادية  رو�شيا  االإم��ارات وجمهورية  دولة  ال�شداقة بني 
الرو�شي يف  االإم��ارات��ي  التعاون  اآف��اق  تعزيز  البلدين واحلر�ص على 
على  باخلر  ويعود  املتبادلة  م�شاحلهما  يحقق  مبا  كافة  امل��ج��االت 

�شعبيهما.             

وزارة الدفاع تنوي �شراء 12 
L15 طائرة �شينية من طراز

•• اأبوظبي - وام: 

ال�شينية  كاتيك  �شركة  مع  التعاقد  تنوي  اأنها  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
ل�شراء 12 طائرة من طراز  L15 مع خيار اإ�شافة 36 طائرة من 

نف�ص الطراز يف امل�شتقبل.
التنفيذي ملجل�ص  الرئي�ص  الرحيم احلو�شني  �شعادة طارق عبد  وقال 
تنويع  �شيا�شة  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  ال�شفقة  ه��ذه  اإن  االقت�شادي  ال��ت��وازن 
القوات  ووح��دات  لت�شكيات  امل�شتمرين  والتحديث  الت�شليح  م�شادر 

اجلوية والقوات امل�شلحة ب�شكل عام.
وقال احلو�شني :و�شلنا اإىل املراحل النهائية يف املفاو�شات مع اجلانب 

ال�شيني و�شيتم اإبرام اتفاق نهائي قريباً.           )التفا�شيل �ص2(

اطلع على جتارب متحف امل�ستقبل وقام بجولة داخل الأيقونة العلمية واملعرفية اجلديدة 

نِعه حممد بن را�شد: االإمارات تراهن على امل�شتقبل وتعمل على ا�شت�شرافه وت�شميمه و�شُ

مليون   13 يهدد  اجلفاف 
�شخ�ص يف القرن االإفريقي 

•• نريوبي-اأ ف ب:

من جنوب اإثيوبيا اإىل �شمال كينيا 
تواجه منطقة  بال�شومال،  مرورا 
ال���ق���رن االإف���ري���ق���ي ج��ف��اف��ا يثر 
يهدد  اإذ  االإن�شانية  املنظمات  قلق 

باجلوع 13 مليون �شخ�ص.
يف هذه املناطق التي يعتا�ص �شكانها 
املوا�شي  ت��رب��ي��ة  ع��ل��ى  ب��غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
االأمطار  والزراعة، عرفت موا�شم 
الثاثة االأخ��رة منذ نهاية العام 
املت�شاقطات  يف  ���ش��ح��ا   ،2020
الذي  اجل���راد  اجتياح  اإىل  ي�شاف 
بني  الزراعية  املحا�شيل  على  اأت��ى 
مايكل  وق��ال  و2021.   2019
االأغذية  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  دان��ف��ورد 
العاملي ملنطقة �شرق اإفريقيا يف 11 
 4 فرباير ي�شكل القرن االإفريقي 
لكنه ي�شم  ال��ع��امل  �شكان  م��ن   %
20 % من ال�شكان الذين يعانون 

من انعدام االأمن الغذائي.

موؤمل  برد  تتوّعد  مو�شكو 
االأمريكية  العقوبات  على 

•• مو�سكو-اأ ف ب:

االأربعاء برد قوي  توّعدت رو�شيا 
وموؤمل على العقوبات االأمركية 
اأع��ل��ن��ت��ه��ا وا����ش���ن���ط���ن بعد  ال���ت���ي 
با�شتقال  م���و����ش���ك���و  اع��������رتاف 
�شرق  يف  انف�شاليتني  منطقتني 

اأوكرانيا.
واأكدت وزارة اخلارجية الرو�شية 
هناك  ي��ك��ون  اأال  ي��ج��ب  ب��ي��ان  يف 
�شك يف اأنه �شيكون هناك رد قوي 
بال�شرورة  لي�ص  العقوبات،  على 
جيدا  حم�����ش��وب  لكنه  متنا�شبا، 

وموؤمل للجانب االأمركي.
واأعلنت الواليات املتحدة الثاثاء 
العقوبات  من  اأوىل  دفعة  فر�ص 
االق��ت�����ش��ادي��ة ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
حظر و�شول رو�شيا اإىل التمويل 
ال��غ��رب��ي، حم����ّذرة م��ن اإج�����راءات 
اإ�شافية مطروحة يف حال حدوث 

ت�شعيد رو�شي يف اأوكرانيا.

الربملان االوكراين يعلن حالة الطواريء ويجيز امتاك ال�شاح للمدنيني  )رويرتز(

يلت�شني لكلينتون...يجب اأن تكون رو�شيا اأول دولة تن�شم اإىل الناتو

لفرتة اخلدمة هو عام واحد.
اأكرث  اأوك��ران��ي��ا  ل��دى  اأن  اإىل  ي�شار 
احتياط،  ج��ن��دي  األ���ف   200 م��ن 
من  األ���ف���ا   250 اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

القوات امل�شلحة النظامية.
االلتحاق  رف�ص  على  يرتتب  وقد 
اإداري���ة  ع��ق��وب��ات  وج��ي��ه  �شبب  دون 
القوات  اأو����ش���ح���ت  ك��م��ا  وج��ن��ائ��ي��ة 

امل�شلحة.

الرو�شي  الرئي�ص  اأك���د  ذل���ك،  اإىل 
ف���ادمي���ر ب���وت���ن، االأرب�����ع�����اء، اأن 
قابلة  غر  واأمنها  ب��اده  م�شالح 
الوقت  يف  ت�شديده  مع  للتفاو�ص، 
م�شتعدة  م��و���ش��ك��و  اأن  ع��ل��ى  ذات�����ه 
دبلوما�شية  ح���ل���ول  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 
اأوكرانيا  م���ع  ال���راه���ن���ة  ل����اأزم����ة 

والغرب.
بوتن  ق�����ال  م���ت���ل���ف���زة،  ك��ل��م��ة  ويف 
الوطن:  املدافع عن  يوم  مبنا�شبة 
ال يزال بلدنا منفتحا على احلوار 
حلول  الإي��ج��اد  وال�����ش��ري��ح  املبا�شر 
دبلوما�شية الأكرث امل�شاكل تعقيدا.

الرئي�ص  عن  بر�ص  فران�ص  ونقلت 
م�شالح  ل���ك���ن  ق����ول����ه:  ال���رو����ش���ي 
قابلة  غ���ر  واأم���ن���ه���م  م��واط��ن��ي��ن��ا 

للتفاو�ص بالن�شبة لنا.
الغربية  ال�����دول  ب��وت��ن  وي��ط��ال��ب 
ب�شمانات اأمنية منها عدم ان�شمام 
اأوكرانيا اإىل حلف �شمال االأطل�شي 
ن��ات��و، ووق��ف تعزيز وج��ود احللف 

عند حدود رو�شيا.
واأ������ش�����ار ال���رئ���ي�������ص ال���رو����ش���ي اإىل 
تهديدات تتعر�ص لها رو�شيا منها 
الرتاخي يف نظام �شبط االأ�شلحة، 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة حللف  وال���ن�������ش���اط���ات 
اأن  على  م�شددا  االأطل�شي،  �شمال 
خم����اوف ب����اده ال ت����زال م��ن دون 

اأجوبة.

•• عوا�سم-وكاالت:

الرو�شي  ال��ت�����ش��ع��ي��د  وق�����ع  ع���ل���ى 
اأم�ص  اأوك��ران��ي��ا،  �شهدت  امل�شتمر، 
القرارات  من  جمموعة  االأرب��ع��اء، 
���ش��م��ل��ت اإع�������ان ح���ال���ة ال����ط����وارئ 
وا�����ش����ت����دع����اء ق�������وات االح����ت����ي����اط، 
مواطنيها  ل����دع����وة  ب����االإ�����ش����اف����ة 
اإىل م��غ��ادرة رو���ش��ي��ا ف����وراً، واإج���ازة 

الربملان حملهم لل�شاح.
ف��ق��د ����ش���ّوت ال���ربمل���ان االأوك������راين 
اأول����ي����ة على  ق������راءة  ب��امل��واف��ق��ة يف 
م�شروع قانون ي�شمح لاأوكرانيني 
بحمل االأ�شلحة النارية للدفاع عن 

النف�ص.
يف  القانون  م�شروع  معدو  واأو�شح 
بالكامل  اعتماده ي�شب  اأن  مذكرة 
واملجتمع،  ال����دول����ة  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
ب�شبب  مطلوباً  ك��ان  اأن��ه  م�شيفني 
التهديدات احلالية واملخاطر على 

مواطني اأوكرانيا.
حالة  اأع���ل���ن���ت  ذل������ك،  م���������وازاة  يف 
الباد  اأنحاء  الطوارئ يف خمتلف 
ولوغان�شك  دونيت�شك  با�شتثناء 
االنف�شاليتني، فيما ا�شتدعت وزارة 
الدفاع قوات االحتياط حت�شباً الأي 

حتركات رو�شية مفاجئة.
امل�����ش��ل��ح��ة يف بيان  ال���ق���وات  وق��ال��ت 
ال��ي��وم يف جتنيد جنود  ب���داأت  اإن��ه��ا 

اح��ت��ي��اط ت������رتاوح اأع���م���اره���م بني 
ملر�شوم  تطبيقا  ع��ام��ا  و60   18
فولودمير  الرئي�ص  اأم�ص  اأ�شدره 

زيلين�شكي.
يف  الربية  القوات  اأ�شافت  كذلك، 
�شيتم  اأن����ه  في�شبوك  ع��ل��ى  ر���ش��ال��ة 
الذين  االحتياط  جنود  ا�شتدعاء 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 و60 
االأق�شى  احل��د  اإىل  م�شرة  ع��ام��اً، 

ل�����ك�����ن ال�����رئ�����ي�����������ص االأوك����������������راين 
ف���ول���ودمي���ر زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي ك����ان قد 
ا�شتبعد يف اليوم ال�شابق يف خطاب 

متلفز تعبئة عامة.
مواطنيها  اأوك����ران����ي����ا  دع����ت  ك��م��ا 
اأقرب  يف  رو�شيا  مغادرة  اإىل  اليوم 
الت�شعيد  خلفية  على  ممكن  وقت 
بيان �شادر  ج��اء يف  كما  ال��رو���ش��ي، 

عن وزارة اخلارجية.

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�شيادة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  توجه 
دقلو  ح����م����دان  ال���������ش����وداين حم���م���د 
زي�����ارة  يف  االرب�����ع�����اء  م���و����ش���ك���و  اإىل 
ر�شمية يرافقه فيها عدد من وزراء 
املجل�ص  اأعلن  ما  بح�شب  احلكومة، 
يف بيان. واأفاد البيان باأن دقلو توجه 
العا�شمة  اإىل  )االرب�����ع�����اء(  ���ش��ب��اح 
ر�شمية  زي���ارة  يف  مو�شكو  ال��رو���ش��ي��ة 
ح���ول ���ش��ب��ل ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز اأوج���ه 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال�����ش��ودان ورو���ش��ي��ا يف 

خمتلف املجاالت.
هذا وحذر رئي�ص جمل�ص ال�شيادة االنتقايل ال�شوداين، 
ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال���ربه���ان، اأم�������ص االأرب����ع����اء، م���ن وجود 
حتديات وتهديدات حتيط بالباد يف الوقت الراهن.

اإىل هذا، قالت القوات امل�شلحة ال�شودانية يف بيان اإن 
الربهان حث كل مكونات املجتمع للتعاون مع القوات 

النظامية حلفظ اأمن الباد واملحافظة عليها.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�شد خال جولته مبتحف امل�شتقبل    )وام(

وفد �سوداين رفيع يتوّجه اإىل مو�سكو لبحث التعاون 

الربهان يحذر من حتديات وتهديدات حتيط بال�شودان

التحالف ينفذ 28 �شربة 
�شد احلوثيني يف حجة

•• اليمن-وكاالت:

حتالف  اأعلن  اجلبهات،  على  احلوثيني  �شد  اليمني  اجلي�ص  معارك  ا�شتمرار  مع 
دعم ال�شرعية يف اليمن االأربعاء، اأنه نفذ 28 عملية ا�شتهداف �شد امليلي�شيات يف 

حمافظة حجة خال اآخر 24 �شاعة.
كما اأو�شح التحالف يف بيان، اأنه مت تدمر 14 اآلية ع�شكرية، ولفت اإىل �شقوط 
الثاثاء،  اأعلن  قد  التحالف  وك��ان  حجة.  يف  امليلي�شيات  ب�شفوف  ب�شرية  خ�شائر 
مبيناً  املا�شية،  �شاعة  ال�24  خال  حجة  يف  احلوثيني  �شد  ا�شتهدافاً   23 تنفيذ 
�شفوف  يف  ب�شرية  وخ�شائر  ع�شكرية  اآلية   11 تدمر  عن  اأ�شفرت  العمليات  اأن 
اأن اجلي�ص اليمني كان حرر منت�شف فرباير احلايل ما ن�شبته  امليلي�شيات. يذكر 

حجة. حمافظة  يف  اال�شرتاتيجية  حر�ص  مدينة  من   80%
فقد �شيطرت األوية اليمن ال�شعيد على معظم مركز مديرية حر�ص، بعد ا�شتعادة 
ال�شيطرة على قرى اأم احل�شم واأم الرتاب واحلمراء �شمال �شرقي مدينة حر�ص، 

وذلك بعد معارك قوية مع احلوثيني.
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حاكم عجمان يفتتح مبنى نادي 
عجمان اجلديد لأ�صحاب الهمم

اأخبار الإمارات

اأزمات �صوريا ل تنتهي..600 األف 
عائلة تدفع ثمن “قرار اخلبز”

عربي ودويل

“اأبطال املدار�ص” يفرز 10 مواهب 
واعدة لالن�صمام اإىل اأندية اأبوظبي

الفجر الريا�صي

•• دبي-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل،  رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
اأن دولة االإمارات تراهن على امل�شتقبل، وتعمل على ت�شخر 
اجلهود والعقول واملوارد واالإمكانات ال�شت�شرافه وت�شميمه 
نقلة  ي�شكل  امل�شتقبل  متحف  اأن  اإىل  �شموه  م�شراً  و�شنعه، 
عليه  ونراهن  والتنمية  والعلوم  املعرفة  جم��االت  يف  نوعية 

ملاأ�ش�شة ا�شت�شراف امل�شتقبل.
جاء ذلك خال جولة قام بها �شموه داخل متحف امل�شتقبل، 
واحل�شاري  املعريف  ال�شرح  االأر���ص،  وجه  على  مبنى  اأجمل 
الثاثاء  االأول  اأم�ص  �شموه  افتتحه  ال��ذي  دب��ي،  يف  اجلديد 
املنطقة ال�شت�شراف  وفكرية يف  اأكرب من�شة علمية  ليكون   ،
امل�شتقبل وت�شميمه وامل�شاهمة يف ر�شد االجتاهات امل�شتقبلة 
الراهنة  للتحديات  جديدة  ب��اأدوات  مبتكرة  حلول  وت�شميم 

وامل�شتقبلية.
مكتوم:  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق���ال 
متحف امل�شتقبل بت�شميمه االإعجازي ومفهومه اال�شتثنائي 
يعك�ص فل�شفة دبي واالإمارات باأن ال �شقف لطموحاتنا، واأن ال 
�شيء �شيوقف م�شرتنا املت�شارعة نحو امل�شتقبل، الفتاً �شموه 
املعريف  دف��ع احل��راك  �شتوا�شل دوره��ا يف  االإم���ارات  اأن:  اإىل 

العربي يف املنطقة اإىل االأمام خلدمة ال�شعوب واملجتمعات.
امتداداً  ي�شكل  امل�شتقبل  متحف  اإن  ال�شمو  �شاحب  واأ�شاف 
التي  وامل��ع��رف��ي��ة  العلمية  وامل�����ش��اري��ع  امل���ب���ادرات  م��ن  للعديد 
ال�شتئناف  االإم������ارات  دول����ة  روؤي����ة  اإط����ار  يف  دب���ي  حتت�شنها 
احل�شارة العربية والنهو�ص بالعقل العربي والرتقاء بواقع 

العامل العربي واالإن�شان العربي.      )التفا�شيل �ص2(
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•• بريوت-اأ ف ب:

اإىل  اإي��ف��اد بعثة م��راق��ب��ني  يعتزم االحت���اد االأوروب����ي 
الت�شريعي  اال�شتحقاق  تنظيم  لاإ�شراف على  لبنان 
اأيار مايو، وذلك بدعوة من احلكومة   15 املقّرر يف 
ال�شوؤون  مكتب  االأرب���ع���اء  اأع��ل��ن  م��ا  وف��ق  اللبنانية، 

اخلارجية للتكتل.
وقال بيان لرئي�ص فريق املراقبني جورجي هولفيني 
االحتاد  فيها  يوفد  التي  الرابعة  امل��رة  �شتكون  اإنها 
االأوروب��ي مراقبني اإىل لبنان، وكان قد اأر�شل بعثات 
و2009   2005 االأع���وام  يف  لانتخابات  مراقبة 

و2018.
�شعبية  نقمة  اأث���ارت  اقت�شادية  اأزم���ة  لبنان  وي�شهد 
العديد  يو�شف  التي  ال�شيا�شية  الطبقة  �شد  عارمة 

من �شخ�شياتها باأنهم فا�شدون.
وبح�شب االأمم املتحدة بات 80 باملئة من اللبنانيني 

يعي�شون حتت خط الفقر.
االأربعاء  اللبنانية  الداخلية  وزارة  اأعلنت  ذل��ك،  اإىل 
�شبكة  كانت  تفجر،  عمليات  لثاث  خطط  اإحباط 
لتنفيذها  تن�ّشق  االإره��اب��ي  داع�ص  بتنظيم  مرتبطة 

ال�شاحية  دي��ن��ي��ة يف  م���راك���ز  ���ش��د  م��ت��زام��ن  ب�����ش��ك��ل 
اجلنوبية لبروت، معقل حزب اهلل.

وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ب�شام امل��ول��وي خ��ال موؤمتر 
�شحايف يف مقر قيادة قوى االأمن الداخلي يف بروت 
لبنان  يف  �شباباً  جّندت  تكفرية  ارهابية  جماعة  اإن 
من جن�شية فل�شطينية حتى ينفذوا عمليات تفجر 

كبرة باأحزمة نا�شفة ومتفجرات.
واأو�شح اأن التفجرات يف حال ح�شولها كانت �شتوقع 
ال �شمح اهلل الكثر من ال�شحايا، معترباً اأن اإحباطها 
ي�شكل منوذجاً عن االأمن اال�شتباقي الناجح. واأعلنت 
اأنها  ال�شحايف،  امل��وؤمت��ر  اأث��ن��اء  الداخلي  االأم��ن  ق��وى 
جمموعات  داخ��ل  ب�شري  م�شدر  جتنيد  من  متّكنت 
وتلقى  امل��ت��ط��رف.  التنظيم  ل�شالح  تعمل  ت��وا���ش��ل 
يف  مقيم  التنظيم  يف  قيادي  من  التعليمات  االأخ��ر 
خميم عني احللوة لاجئني الفل�شطينيني يف جنوب 

لبنان، وعلى توا�شل مع التنظيم يف �شوريا.
يف 7 �شباط فرباير، تبّلغ م�شدر قوى االأمن تعليمات 
ب�تنفيذ ثاث عمليات انغما�شية متزامنة يف ال�شاحية 
اجلنوبية لبروت �شد ثاثة اأهداف حددها مبجّمع 
الكاظم يف حي ما�شي وح�شينية النا�شر يف االأوزاعي 

كما دعا االأفراد اإىل حتمل االإ�شاءات 
�شد  املمنهجة  الت�شويه  وح��م��ات 
القوات امل�شلحة والقوات النظامية، 
وحدتهم  ت�شتيت  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وزعزعة اإميانهم بالوطن.
ال���ق���وات  اأن  ع���ل���ى  ت���اأك���ي���ده  وج������دد 
ولن  ال��ع��ه��د  ع��ل��ى  �شتظل  امل�����ش��ل��ح��ة 
اإال  ال�����ب�����اد وم����ق����درات����ه����ا  ت�������ش���ل���م 
تاأتي يف ظل توافق وطني  حلكومة 

اأو انتخابات �شفافة.
 25 ال�����ش��ودان غ��رق منذ  اأن  ي��ذك��ر 
يف   )2021( امل����ا�����ش����ي  اأك����ت����وب����ر 
املدين  املكونني  ب��ني  �شيا�شية  اأزم���ة 
النظام  عزل  بعيد  احلكم  ت�شاركا  اللذين  والع�شكري 

ال�شابق برئا�شة عمر الب�شر.
فقد اأع��ل��ن ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��م��وع��ات امل��دن��ي��ة رف�شها 
لاإجراءات اال�شتثنائية التي فر�شتها القوات امل�شلحة 
يف ذلك اليوم، والتي حلت مبوجبها حكومة الرئي�ص 

ال�شابق عبد اهلل حمدوك. 

من اأهم املناق�سات يف �سنوات كلينتون
رو�شيا ع�شو يف حلف ال�شمال االأطل�شي؟

•• الفجر -�سريجي راد�سينكو –ترجمة خرية ال�سيباين

يف 12 دي�شمرب 1993، اأجرت رو�شيا انتخابات برملانية، هي االأوىل منذ 
حملة القمع العنيفة التي �شنها الرئي�ص بوري�ص يلت�شني على الربملان يف 
اأكتوبر من نف�ص العام. كانت هذه واحدة من اأكرث االنتخابات الرو�شية 
حتى  والنزيهة  احل��رة  الوحيدة  االنتخابات  كانت  -ورمب���ا  دميقراطية 
النتائج  اأرع��ب��ت  االق����رتاع،  م��ن �شناديق  ذل��ك، عند اخل���روج  االآن. وم��ع 
للدميقراطية  امل��وؤي��دة  ال�شيا�شية  القوى  تعر�شت  الغربيني:  املراقبني 
�شراحة ل�شربة قوية من ال�شيوعيني والقوميني ال�شاعدين، »احلمر« 
و »البنيني«. هذا الت�شويت، الذي اعُترب كارثيا، نّبه اإدارة كلينتون. نقل 
ال�شابق  كلينتون  وزم��ي��ل  الرو�شية  ال�����ش��وؤون  م�شت�شار  تالبوت،  ���ش��رتوب 
ميجور  جون  زار  عندما  الربيطانيني  اإىل  خماوفه  اجلامعة،  غرفة  يف 
وزارة  داخ��ل  تالبوت مترينا  واأق��ام   .1994 اأواخ��ر فرباير  وا�شنطن يف 
اخلارجية -مع التاأكد من اإبقائه �شراً -من اأجل �شمان “مراجعة” جيدة 
ل�شيا�شة الواليات املتحدة جتاه رو�شيا، كما ي�شر رودريك لني، ال�شكرتر 
ب��اأن��ه م��ن اخل��ط��اأ االآن  البع�ص  االإدارة، ج���ادل  مل��ي��ج��ور. »داخ���ل  اخل��ا���ص 

التفكر يف اأي �شراكة مع رو�شيا.«، كتب لني.    )التفا�شيل �ص15(

ا�شتقالة وزير اإ�شرائيلي تهدد 
االئتلف احلاكم بقيادة بينيت

•• القد�س-وكاالت:

من  اأف��ي��دار،  اإيلي  ال��وزي��ر  ا�شتقال 
اإ�شرائيل  يف  االتئافية  احلكومة 
الكني�شت،  يف  ل��ع�����ش��وي��ت��ه  وع������اد 
الت�شريعات  مت���ري���ر  ���ش��ي��ع��ق��د  م���ا 
املدعومة من احلكومة يف الربملان، 
ح�شب م��ا ن��ق��ل م��وق��ع احل���رة عن 

�شحيفة تاميز اأوف اإ�شرائيل.
وق���ال اأف���ي���دار اإن رئ��ي�����ص ال����وزراء، 
ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت ال ي��ن��وي اح���رتام 
التناوب، يف اإ�شارة اإىل االتفاق الذي 
اخلارجية  وزي��ر  ت��ويل  على  ين�ص 
يف  احلكومة  رئا�شة  الب��ي��د،  ي��ائ��ر 

�شبتمرب )اأيلول( 2023.
اأف���ي���دار وزي����را يف احلكومة  وك���ان 
وا�شتقال  حقيبة،  دون  االئتافية 

من االئتاف يف موؤمتر �شحايف.
وج���اء اإع���ان اأف��ي��دار خ��ال فرتة 
م�شطربة للتحالف، بعد اأن اأعلن 
اأنه  االث��ن��ني،  اأب��ي�����ص،  اأزرق  ح���زب 
القوانني  م�شاريع  يف  ي��ت��ع��اون  ل��ن 
ب�شبب  احل��ك��وم��ة  م���ن  امل���دع���وم���ة 

ال�شرر الوا�شح باأمن الدولة.
وي�����ش��ت��ن��د ال��ت��ح��ال��ف احل��ك��وم��ي يف 
يف  �شئيلة  اأغ��ل��ب��ي��ة  اإىل  اإ���ش��رائ��ي��ل 
اأ�شل  م��ن  �شوتا   61 ب���  الكني�شت 
اأفيدار  �شحب  اأن  يعني  ما   ،120
حكومي  م�����ش��روع  اأي  م��ن  ل�شوته 
بقاء  ويهدد  يعرقله،  اأن  �شاأنه  من 

احلكومة.
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اأخبـار الإمـارات

اطلع على جتارب متحف امل�ستقبل وقام بجولة داخل الأيقونة العلمية واملعرفية اجلديدة 

نِعه حممد بن را�شد: االإمارات تراهن على امل�شتقبل وتعمل على ا�شت�شرافه وت�شميمه و�شُ

اإعادة  على  املحتمل  لتاأثرها  رقمي 
للغابات  البيئي  النظام  اإىل  احل��ي��اة 

التي ت�شكل رئة كوكب االأر�ص.
و�شيعمل متحف امل�شتقبل على تعزيز 
ن�شر املعرفة وتطوير اأدوات وقدرات 
ا�شت�شراف امل�شتقبل وت�شميم حلوله 
م���ن خ����ال االأب����ح����اث وال���درا����ش���ات 
والتوجهات  التحوالت  اأب���رز  ور���ش��د 
اأهم  على  ال�شوء  وت�شليط  اجلديدة 
واالبتكارات  العلمية  االك��ت�����ش��اف��ات 

التكنولوجية اجلديدة.

�سراكات ل�سنع امل�ستقبل.
وت����وق����ف ����ش���م���وه خ�����ال ج���ول���ت���ه يف 
معر�ص  ع���ن���د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  م��ت��ح��ف 
ي�شم  ال�����ذي  اليوم"،  "امل�شتقبل 
اأن  ورائ����دة مي��ك��ن  م��ت��ط��ورة  تقنيات 
ت�شاعد يف ت�شكيل م�شتقبل الب�شرية، 
من  معرو�شاً   50 م��ن  اأك��رث  ت�شمل 
احلالية  واملنتجات  االأول��ي��ة  النماذج 
التي يقدمها املتحف للزوار بالتعاون 
مع جهات وموؤ�ش�شات حكومية ومن 
خال عقد �شراكات ا�شرتاتيجية مع 
ا�شت�شراف  يف  رائ���دة  عاملية  �شركات 
وت�شميم امل�شتقبل وحلوله االإبداعية 

امل���ت���ح���ف اأح��������دث ت���ق���ن���ي���ات ال���واق���ع 
االفرتا�شي واملعزز وحتليل البيانات 
اال�شطناعي  وال����ذك����اء  ال�����ش��خ��م��ة 
لتحفيز  ال��ب�����ش��ري  االآيل  وال��ت��ف��اع��ل 
الزوار على االإجابة عن العديد من 
االإن�شان  مب�شتقبل  املتعلقة  االأ�شئلة 
واملدن واملجتمعات الب�شرية واحلياة 
ع��ل��ى ك���وك���ب االأر��������ص و�����ش����واًل اإىل 

الف�شاء اخلارجي.

م�ستقبل  يف  الإن�سانية  موطن 
الف�ساء

واطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الف�شائية  امل��ح��ط��ة  ع��ل��ى  را���ش��د  ب��ن 
املدارية – اأمل OSS Hope، يف 
متحف امل�شتقبل، والتي مت ت�شميمها 
على نحو يحاكي موطناً لاإن�شانية 
امل��ح��ط��ة زوار  ال��ف�����ش��اء. وت���اأخ���ذ  يف 
اإىل  اف���رتا����ش���ي���ة  امل��ت��ح��ف يف رح���ل���ة 
يكت�شفون  اخل������ارج������ي،  ال���ف�������ش���اء 
واالأبحاث  املهمات  خمتلف  خالها 
التي يتّم تنفيذها على منت املحطة، 
وع��ن��د اإجن����از امل��ه��م��ة ب��ن��ج��اح، يغادر 
االأر�ص  اإىل  الف�شاء عائدين  ال��زّوار 
ليكت�شفوا �شورة متخيلة ملا �شت�شبح 

كاأول  للفتية،  املن�شة  ه��ذه  تقدمها 
ع��ل��ى م�شتوى  ن��وع��ه��ا  م���ن  م��ن�����ش��ة 
امل�شتقبل  جيل  فيها  ي�شع  ال��ع��امل، 
حجر االأ�شا�ص مل�شتقبله، ويطلق من 

خالها العنان لقدراته.
الن�صء  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف  وي���اأخ���ذ 
رحلة  يف  ال���������ش����اع����دة  واالأج�������ي�������ال 
م�شتقبلية تو�ّشع نظرتهم االإيجابية 
وتعزز  ي��ن��ت��ظ��ره��م،  ال������ذي  ل���ل���ع���امل 
ثقتهم بقدراتهم على اإحداث الفرق 
وتر�شخ  االإيجابي،  التغير  و�شناعة 
اإميانهم باإمكانات الب�شرية الإحداث 
حت��������والت ن���وع���ي���ة ن���ح���و االأف�������ش���ل 
بعقولهم  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  واالأج����م����ل 
ال���ذي ال  ال��واع��ي��ة، وحت��ّف��ز خيالهم 
ب����اأن ال  وت���وّث���ق يقينهم  ل���ه،  ح����دود 

م�شتحيل مع العلم واملعرفة.

تخّيل امل�ستقبل يبداأ من الفرد.
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ا����ش���ت���ع���ر����ص  ك���م���ا 
متحف  يف  الواحة"  منطقة" 
امل�������ش���ت���ق���ب���ل، ال����ت����ي ت����ق����دم ل����ل����زوار 
وا�شتعادة  ال��ذات  ال�شتك�شاف  فر�شة 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع اأن��ف�����ش��ه��م ب��ع��ي��داً عن 
والتقنيات  اخل���ارج���ي���ة  امل�����وؤث�����رات 

العاملية، ويلهم مببادراته وم�شاريعه 
العلمي  امل��ج��ت��م��ع  اأع�����ش��اء  وجت���ارب���ه 
ت���ط���وي���ر حلول  مل���وا����ش���ل���ة  ال���ع���امل���ي 
التحديات  م�شتقبلية مبتكرة حتول 
فر�ص  اإىل  الب�شرية  تواجهها  التي 
واعدة ت�شتفيد منها اأجيال امل�شتقبل. 
امل�شتقبل  م��ت��ح��ف  جت���رب���ة  ومت���ن���ح 
لزواره فر�شاً نوعية لانطاق نحو 
امل�شتقبل، واالنفتاح على اآفاق جديدة 
ل��ع��امل ال��غ��د ال���ذي ت��ر���ش��م ماحمه 
الب�شرية من  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  اآخ��ر 
وي�شّكل  وابتكارات.  وتقنيات  معارف 
لعي�ص  لها  نظر  ال  فر�شة  املتحف 
واأبعاده،  اآف��اق��ه  مبختلف  امل�شتقبل 
ا�شتثنائيًة  رح��ل��ًة  ل���زواره  ي��ق��دم  كما 
ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����ص، ي��ت�����ش��ن��ى ل��ه��م من 
م�شتقبلية  جت���ارب  اخ��ت��ب��ار  خالها 
مثرة �شمن عامل مت�شل ومتكامل 
مت�ّص خمتلف جوانب حياة االإن�شان 
وتفاعله مع البيئة من حوله، و�شبل 
التحديات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
تطويع  وكيفية  واق��ع��ه  ت��واج��ه  التي 
ي�شنع  مب��ا  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
اأف�شل له والأ�شرته وجمتمعه  واقعاً 
ك���ك���ل؛ ح��ي��ث يوظف  ول��اإن�����ش��ان��ي��ة 

هي:  رئ��ي�����ش��ي��ة؛  جم���االت  خم�شة  يف 
تخطيط مدن وجمتمعات امل�شتقبل، 
وت���ع���زي���ز ح���ل���ول ال�����زراع�����ة وال������ري، 
للب�شرية،  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  وت��وف��ر 
م�شتدام،  ب�����ش��ك��ل  امل��خ��ّل��ف��ات  واإدارة 

وحماية بيئة الكوكب.
امل�شتقبل  م���ت���ح���ف  وي�������ش���ت���ه���دف 
املفكرين  ب���ني  ت��وف��ر ح��ل��ق��ة و���ش��ل 
واملتخ�ش�شني واخلرباء من خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن خ��ال جمموعة 
واجلل�شات  امل��ن��ت��دي��ات  م��ن  متنوعة 
�شيكون  ال��ت��ي  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
م�شرحاً مفتوحاً لها ب�شكل متوا�شل 

على مدار ال�شنة. اأبطال امل�شتقبل.
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ك��م��ا اط��ل��ع ���ش��اح��ب 
م��ك��ت��وم على  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
كاأحد  امل�شتقبل"،  "اأبطال  من�شة 
امل�شممة  امل�شتقبل،  متحف  اأق�����ش��ام 
والتي  العا�شرة،  �شن  دون  لاأطفال 
العلمي  الف�شول  حتفيز  اإىل  تهدف 
�شرب  على  وت�شجيعهم  الن�صء  ل��دى 
اأنف�شهم  عن  جديدة  اكت�شافات  غور 
اإىل جانب  العامل من حولهم،  وعن 
واملعرفية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ن�����ش��اط��ات 
التي  ترفيهي،  اإط���ار  يف  التثقيفية، 

 2071 العام  عليه يف  والعامل  دب��ي 
مع اجلهود املبذولة ال�شتعادة �شحة 
موارد  وا�شتدامة  الطبيعي  النظام 

الكوكب.

اإنقاذ رئة الكوكب.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وت����وق����ف 
م���ك���ت���وم يف  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
تاأهيل  "اإعادة  خمترب  عند  جولته 
تقنيات  ي���وظ���ف  ال�����ذي  الطبيعة" 
املعزز،  وال��واق��ع  االفرتا�شي  الواقع 
جتربة  يف  امل���ت���ح���ف  زوار  الإدخ��������ال 
جمع  خالها  م��ن  عليهم  تفاعلية، 
للغابات  ا�شتك�شافهم  اأث��ن��اء  عينات 
والتنّوع  امل��ط��رة وم��ق��وم��ات احل��ي��اة 
جهود  يف  للم�شاهمة  فيها،  احليوي 
احلية  باأنواعها  الغابة  تاأهيل  اإع��ادة 
وامل�شاعدة  وح��ي��وان��ات��ه��ا،  ون��ب��ات��ات��ه��ا 
اأ�شابت  ال��ت��ي  االأ����ش���رار  اإ����ش���اح  يف 

الغابات وحماية الكائنات املوجودة.
وا�شتمع �شموه اإىل �شرح حول جهاز 
حماكاة الطبيعة، الذي ي�شمح لزوار 
التي  الكائنات احلية  ب��اإدراج  املتحف 
افرتا�شياً، ومن  اإنقاذها  �شاهموا يف 
ت�شور  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  حتليلها  ث���م 

•• دبي-وام: 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
ن��ائ��ب رئي�ص  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
اأن دول���ة االإم����ارات  دب���ي، رع���اه اهلل، 
على  وتعمل  امل�شتقبل،  على  ت��راه��ن 
وامل����وارد  وال��ع��ق��ول  ت�شخر اجل��ه��ود 
وت�شميمه  ال�شت�شرافه  واالإم��ك��ان��ات 
اأن  اإىل  ����ش���م���وه  م�������ش���راً  و����ش���ن���ع���ه، 
"متحف امل�شتقبل ي�شكل نقلة نوعية 
يف جماالت املعرفة والعلوم والتنمية 
ا�شت�شراف  مل��اأ���ش�����ش��ة  ع��ل��ي��ه  ون���راه���ن 

امل�شتقبل".
جاء ذلك خال جولة قام بها �شموه 
داخل متحف امل�شتقبل، اأجمل مبنى 
ع��ل��ى وج���ه االأر������ص، ال�����ش��رح املعريف 
واحل�����ش��اري اجل��دي��د يف دب��ي، الذي 
اأم�ص االأول الثاثاء،  افتتحه �شموه 
وفكرية  علمية  من�شة  اأك��رب  ليكون 
امل�شتقبل  ال���ش��ت�����ش��راف  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ر�شد  يف  وامل�������ش���اه���م���ة  وت�����ش��م��ي��م��ه 
االجتاهات امل�شتقبلة وت�شميم حلول 
للتحديات  ج��دي��دة  ب����اأدوات  مبتكرة 

الراهنة وامل�شتقبلية.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
متحف  م����ك����ت����وم:  اآل  را������ش�����د  ب�����ن 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ب��ت�����ش��م��ي��م��ه االإع����ج����ازي 
يعك�ص  اال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي  وم���ف���ه���وم���ه 
فل�شفة دبي واالإم���ارات ب��اأن ال �شقف 
�شيوقف  ���ش��يء  ال  واأن  لطموحاتنا، 
امل�شتقبل"،  نحو  املت�شارعة  م�شرتنا 
االإم��������ارات  اأن:  اإىل  ����ش���م���وه  الف����ت����اً 
���ش��ت��وا���ش��ل دوره�����ا يف دف���ع احل���راك 
املعريف العربي يف املنطقة اإىل االأمام 

خلدمة ال�شعوب واملجتمعات.
"متحف  اإن  ال�شمو  �شاحب  واأ�شاف 
للعديد من  امتداداً  امل�شتقبل ي�شكل 
املبادرات وامل�شاريع العلمية واملعرفية 
روؤية  اإط���ار  يف  دب��ي  حتت�شنها  ال��ت��ي 
االإم���ارات ال�شتئناف احل�شارة  دول��ة 
العربي  بالعقل  والنهو�ص  العربية 
العربي  ال���ع���امل  ب���واق���ع  والرت����ق����اء 

واالإن�شان العربي".
متحف  يكون  "�شوف  �شموه:  وختم 
ي�شتقبل  م��ع��رف��ي��اً  ف�����ش��اء  امل�شتقبل 
من  امل�شتقبل  وم�شت�شريف  ال��ع��ق��ول 
ك��ل اأن���ح���اء ال���ع���امل.. وط���اول���ة بحث 
ه��ي االأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا ال��ت��ي تت�شع 
والت�شورات  والتجارب  االأفكار  لكل 

اخلاقة".
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راف��ق 
اجلولة  خ��ال  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
بن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و�شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير املالية. حا�شنة 

عاملية للعقول واالأفكار االإبداعية.
دبي  يف  امل�شتقبل  متحف  و�شي�شّكل 
لاأفكار  ن���وع���ه  م���ن  خم��ت��رب  اأك�����رب 
االإبداعية،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وامل���ق���رتح���ات 
وح����ا�����ش����ن����ة ل����ل����ع����ق����ول وال����ع����ل����م����اء 
وم�شت�شريف  وامل��ف��ك��ري��ن  وال��ب��اح��ث��ني 
العامل،  اأنحاء  امل�شتقبل من خمتلف 
وامل�شاريع  املبادرات  ومن�شة الإطاق 
العلمية وامل�شاريع املعرفية االإن�شانية 
االإمارات  م�شرة  دعم  يف  ي�شهم  مبا 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل وحتقيق  ن��ح��و  وامل��ن��ط��ق��ة 
القطاعات  �شتى  يف  تنموية  ق��ف��زات 

وامل�شاهمة يف خدمة الب�شرية.
و�شي�شهم املتحف، اإىل جانب اإحداث 
ح������راك ع��ل��م��ي وم����ع����ريف واإب����داع����ي 
معرفية  ج�����ش��ور  م���د  يف  اإق���ل���ي���م���ي، 
اأهم  م��ن  نخبة  م��ع  عربية  وعلمية 
والفكرية  واملعرفية  العلمية  املراكز 

ال��ت��ي ق���د ت�����ش��ت��ت ان��ت��ب��اه��ه��م، �شمن 
ع������امل ي���ح���اك���ي احل�����وا������ص واآل����ي����ات 
اخلارجية،  ل��ل��م��وؤث��رات  ا�شتجابتها 
ويف بيئة ترّكز على ال�شحة البدنية 
مقايي�ص  و�شبط  الذهني  وال�شفاء 
يت�شور  ال���ذي  الت�شميمي  التفكر 
لهم  ي��ت��ي��ح  م��ا  وي�����ش��ن��ع��ه؛  امل�شتقبل 
الطبيعي يف  التوازن  التاأمل وتعزيز 
دواخلهم. رافق �شموه خال اجلولة 
�شمو ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن حم��م��د بن 
اآل مكتوم، رئي�ص جمل�ص دبي  را�شد 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  لاإعام، 
رئي�ص  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ومعايل  ال���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  جم��ل�����ص 
القرقاوي، وزير  حممد بن عبداهلل 
�شوؤون جمل�ص الوزراء رئي�ص متحف 
�شاحي  الفريق  معايل  و  امل�شتقبل، 
ال�شرطة  رئي�ص  نائب  متيم،  خلفان 
ومعايل  دب������ي،  يف  ال����ع����ام  واالأم���������ن 
خليفة �شعيد �شليمان، رئي�ص مرا�شم 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 

الوزراء.

اإبداع يف الت�سميم واحللول.
ُيذكر اأن متحف امل�شتقبل ي�شم قاعة 
ت�شتوعب  اال���ش��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��ددة 
كما  ���ش��خ�����ص،   1000 م����ن  اأك������رث 
خا�شة  قاعة  اأق�شامه  �شمن  توجد 
التفاعلية  وال���ور����ص  ل��ل��م��ح��ا���ش��رات 

ت�شتوعب اأكرث من 345 �شخ�شاً.
امل�شتقبل  متحف  ت�شميم  مت  وق���د 
االأدوات  اأح���دث  توظيف  خ��ال  م��ن 
واالأ�����ش����ال����ي����ب امل���ع���م���اري���ة واأح�������دث 
املبنى  باأنه  يو�شف  حيث  التقنيات، 
ال  حيث  العامل  يف  ان�شيابية  االأك��رث 

توجد اأعمده داخله.
وتتاألف واجهة املتحف من 1،024 
 17،600 لوحاً متتد على م�شاحة 
م���رت م���رب���ع، وق����د مت اإن����ت����اج األ�����واح 
اآلية  اأذرع  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ال���واج���ه���ة 
من  االأوىل  ه��ي  �شابقة  يف  م��وؤمت��ت��ة 
لوح  كل  ويتاألف  املنطقة.  يف  نوعها 
اللوح  اإنتاج  ا�شتغرق  طبقات،   4 من 
الواحد 16 خطوة عملية، وتتكامل 
فيما بينها لت�شكل واجهته اخلارجية 
التي حتمل ثاث مقوالت ل�شاحب 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
واالبتكار  امل�شتقبل  ع��ن  م��ك��ت��وم  اآل 
جت�شيداً  ال��ع��رب��ي  ب��اخل��ّط  م��ك��ت��وب��ة 
لر�شالة املتحف يف امل�شاهمة النوعية 
احل�شارة  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  يف  وال��ف��اع��ل��ة 
التي  الذهبي،  ع�شرها  يف  العربية، 
للب�شرية  ومعارفها  علومها  �شدرت 
ل��روؤي��ة وفكر  وت��اأك��ي��داً  ال�����ش��اد  بلغة 
امل�شتقبل هي ملن  ب��اأن �شناعة  �شموه 
ويتخيله  اإليه  ويطمح  نحوه  يتطلع 
ومع  ال��ق��ادم��ة.  ل��اأج��ي��ال  وي�شنعه 
ملتحف  ال������دخ������ول  ت�����ذاك�����ر  ت�����واف�����ر 
االإلكرتوين  موقعه  على  امل�شتقبل 
العامل،  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف  ل��ل��زوار 
اإىل  الو�شول  اإليه  للقادمني  ميكن 
ميتد  ج�شرين؛  خ��ال  من  مداخله 
االأول اإىل اأبراج االإمارات بطول 69 
مرتاً، والثاين يربطه مبحطة مرتو 

اأبراج االإمارات بطول 212 مرتاً.
القائم  امل�شتقبل  م��ت��ح��ف  وي��وظ��ف 
نادرة  اأن���واع  فيها  خ�شراء  تلة  على 
م���ن ن���ب���ات���ات ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة التي 
ب���ط���رق م��ب��ت��ك��رة، حلواًل  ي��ت��م ري���ه���ا 
والت�شغيل  ال���ب���ن���اء  يف  م�����ش��ت��دام��ة 
ال�شم�ص  �شوء  تعك�ص  التي  واالإن���ارة 
اال�شتفادة  اإىل  باالإ�شافة  النهار،  يف 
من 4،000 ميجاوات من الكهرباء 
جتميع  بتقنيات  اإنتاجها  يتم  التي 
األواح  خال  من  ال�شم�شية،  الطاقة 

الطاقة ال�شم�شية املت�شلة باملتحف.

L15 وزارة الدفاع تنوي �شراء 12 طائرة �شينية من طراز
•• اأبوظبي - وام: 

ال�شينية  كاتيك  �شركة  مع  التعاقد  تنوي  اأنها  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ل�شراء 12 طائرة من طراز  L15 مع خيار اإ�شافة 36 طائرة من 

نف�ص الطراز يف امل�شتقبل.
وقال �شعادة طارق عبد الرحيم احلو�شني الرئي�ص التنفيذي ملجل�ص 
تنويع  �شيا�شة  اإط��ار  يف  تاأتي  ال�شفقة  ه��ذه  اإن  االقت�شادي  ال��ت��وازن 
القوات  ووحدات  لت�شكيات  امل�شتمرين  والتحديث  الت�شليح  م�شادر 

اجلوية والقوات امل�شلحة ب�شكل عام.
وقال احلو�شني :و�شلنا اإىل املراحل النهائية يف املفاو�شات مع اجلانب 
من  هو  التنوع  اأن  واأك��د  قريباً.  نهائي  اتفاق  اإب��رام  و�شيتم  ال�شيني 

خ�شائ�ص القوات امل�شلحة االإماراتية للح�شول على اأف�شل القدرات 
التي تتاءم مع احتياجاتها وحتقق اأهدافها اال�شرتاتيجية.

واأعرب عن ثقته ب�شركة كاتيك التي متتلك تكنولوجيا متقدمة ذات 
مزايا تناف�شية على امل�شتوى العاملي.

وعقود  م�شرتيات  اإدارة  حالياً  االقت�شادي  ال��ت��وازن  جمل�ص  ويتوىل 
التوازن  جمل�ص  �شيوا�شل  حيث  اأبوظبي،  و�شرطة  امل�شلحة  القوات 
العمل مع �شركائه اال�شرتاتيجيني لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية 
وحتقيق االأولويات اال�شرتاتيجية يف هذا املجال ف�شًا عن التطوير 
حتقيق  يف  ي�شهم  ب�شكل  املتقدمة  التكنولوجيا  جم��االت  يف  امل�شتمر 
املتمثلة يف بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم االأهداف  الدولة  روؤي��ة 

امل�شتقبلية.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون �شلطان بروناي باليوم الوطني لبلده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل جالة ال�شلطان ح�شن البلقية معز الدين �شلطان 

بروناي دار ال�شام وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لباده.
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جالة ال�شلطان ح�شن البلقية معز 

الدين.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ص غويانا التعاونية باليوم الوطني لبلده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه 
اهلل"، برقية تهنئة اإىل فخامة الدكتور حممد عرفان علي رئي�ص جمهورية 

غويانا التعاونية، وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لباده.
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
حممد  ال��دك��ت��ور  الرئي�ص  فخامة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة 

عرفان علي.

حممد بن را�سد : 
امل�شتقبل ا�شت�شراف  ملاأ�ش�شة  عليه  ونراهن  والتنمية  والعلوم  املعرفة  جماالت  يف  نوعية  نقلة  ي�شّكل  امل�شتقبل  • متحف 

هي  بحث  وطاولة  العامل..  اأنحاء  كل  من  امل�شتقبل  وم�شت�شريف  العقول  ي�شتقبل  معرفيًا  ف�شاًء  امل�شتقبل  متحف  يكون  • �شوف 
االأكرب من نوعها تت�شع لكل االأفكار والتجارب والت�شورات اخللقة

�شيء  ال  واأن  لطموحاتنا  �شقف  ال  باأن  واالإمارات  دبي  فل�شفة  يعك�ص  اال�شتثنائي  ومفهومه  االإعجازي  بت�شميمه  • املتحف 
�شيوقف م�شريتنا املت�شارعة نحو امل�شتقبل

واملجتمعات ال�شعوب  خلدمة  االأمام  اإىل  املنطقة  يف  العربي  املعريف  احلراك  دفع  يف  دورها  �شتوا�شل  • االإمارات 
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اأخبـار الإمـارات
تقدمي 19,527 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

ال�شحة جتري 461,925 فح�شا وتك�شف عن 740 اإ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا و1,956 حالة �شفاء 
••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة 
وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ص  امل�شابة  احل���االت 
واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 461،925 
فح�شا جديدا خال ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
الدولة وتو�شيع  التق�شي والفح�ص يف  اإج��راءات    و�شاهم تكثيف 
نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 740 حالة 
اإ�شابة جديدة بفرو�ص كورونا امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، 

الازمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حاالت  وجميعها 
876،624 حالة.   كما  امل�شجلة  يبلغ جمموع احل��االت  وبذلك 
اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�شابة وذلك من تداعيات االإ�شابة 
بفرو�ص كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 
عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  واأعربت  حالة.      2،298
ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها  تعازيها  وخال�ص  اأ�شفها 
بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
بالتباعد  واالل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجلهات  مع 
االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة اجلميع.   كما اأعلنت الوزارة 
كورونا  ب��ف��رو���ص  مل�شابني  ج��دي��دة  ح��ال��ة   1،956 ���ش��ف��اء  ع��ن 
امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ص املر�ص بعد 

تلقيها الرعاية ال�شحية الازمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 
يكون جمموع حاالت ال�شفاء 824،971 حالة. من جهة اأخرى 
 19،527 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح  جرعة من 
وبذلك يبلغ جمموع عدد اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�ص 
24،066،018 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 243.33جرعة 

لكل 100 �شخ�ص.
كوفيد19-  لقاح  لتوفر  ال���وزارة  خطة  مع  متا�شيا  ذل��ك  ياأتي 
التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإىل  الو�شول  اإىل  و�شعياً 
والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فرو�ص 

كوفيد19-.

املجل�ص الوزاري للتنمية برئا�شة من�شور بن زايد يناق�ص عددا من املبادرات وامل�شاريع يف ال�شاأن احلكومي

بامل�شنفات  ال���ك���رتون���ي���ة  ق����اع����دة 
ومب�����ش��ت��وردي��ه��ا وم���وزع���ي���ه���ا على 
بيانات  وي��وؤم��ن  ال��دول��ة،  م�شتوى 
اأن�شطته�م،  ع��ن  ودق��ي��ق��ة  م��وث��ق��ة 

وي�شمن حقوقهم.
وناق�ص املجل�ص الائحة التنفيذية 
�شاأن تنظيم  للقانون االحت��ادي يف 
والذي  احل�شابات،  مدققي  مهنة 

اال�شتثمار  وت�شجيع  االقت�شادية 
االقت�شادية،  االأن�����ش��ط��ة  وت��ن��وي��ع 
وتهيئة  تناف�شي  اقت�شاد  واإر���ش��اء 
والتطوير  للبحث  حم��ف��زة  ب��ي��ئ��ة 
املجل�ص  ن��اق�����ص  ك��م��ا  واالب����ت����ك����ار. 
الائحة التنفيذية املر�شوم بقانون 
املوؤلف  ح���ق���وق  ����ش���اأن  يف  احت������ادي 
واحل��ق��وق امل���ج���اورة، وال����ذي يتيح 

ت���ق���ري���ر حول  احل���ك���وم���ي���ة م��ن��ه��ا 
م�����ش��ت��ج��دات م�����ش��روع اع��ت��م��اد رقم 
ك��رق��م تعريفي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
واملتقاعدين،  للموظفني  م��وح��د 
وتقرير ب�شاأن نتائج تنفيذ القانون 
املعلومات  �����ش����اأن  يف  االحت����������ادي 
نتائج  ب�����ش��اأن  وت��ق��ري��ر  االئتمانية، 
للبيئة،  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شة  تنفيذ 

ال����ع����ام����ات  �������ش������اأن  احت�����������ادي يف 
احل��ف��اظ على  اأج��ل  م��ن  التجارية 
الفعالة  احل���م���اي���ة  ب���ني  ال����ت����وازن 
حلقوق مالكي العامات التجارية 
وامل�شتهلكني وبني امل�شلحة العامة، 
واالإ�شهام يف رفع مرتبة الدولة يف 
خلق  ع��رب  العاملي  االب��ت��ك��ار  موؤ�شر 
االأعمال  مل��م��ار���ش��ة  م�شجعة  ب��ي��ئ��ة 

اأن��واع �شجات قيد مدققي  يحدد 
احل�������ش���اب���ات وب����ي����ان����ات و�����ش����روط 
وم�شتندات القيد يف �شجل مدققي 
الطبيعيني  احل�شابات لاأ�شخا�ص 
للمهنة  امل���زاول���ني  واالع��ت��ب��اري��ني 
املكملة  االأح�����ك�����ام  م����ن  وغ����ره����ا 
املجل�ص  وا���ش��ت��ع��ر���ص  ل���ل���ق���ان���ون. 
ون����اق���������ص ع���������دداً م�����ن ال���ت���ق���اري���ر 

اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�ص  الأي 
بامل�شنفات  يتعلق  ن�شاط  ممار�شة 
حتى لو مل يكن م�شجًا يف �شجل 
م�شتوردي وموزعي امل�شنفات، على 
باإن�شاء  االقت�شاد  وزارة  ت��ق��وم  اأن 
يدعم  م��ا  امل�شنفات  بيانات  �شجل 
وي�����ش��م��ن تعظيم  امل���وؤل���ف  ح��ق��وق 
وينظم  ن���ت���اج���ه،  م���ن  اال����ش���ت���ف���ادة 

•• دبي-وام:

ت���راأ����ص ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
رئي�ص  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د 
جم��ل�����ص ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
الوزاري  املجل�ص  اجتماع  الرئا�شة، 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال���������ذي مت ع����ق����ده يف 
معر�ص اإك�شبو 2020 دبي، حيث 
ج���رى خ��ال��ه م��ن��اق�����ش��ة ع���دد من 
امل��ب��ادرات وامل��وا���ش��ي��ع ال��ه��ادف��ة اإىل 
ال��ع��م��ل احلكومي  م��ن��ظ��وم��ة  دع���م 
واال�شتمرار يف تطويرها مبا يلبي 

متطلبات املرحلة امل�شتقبلية.
ناق�ص  الت�شريعية،  ال�����ش��وؤون  ويف 
الت�شريعات  م���ن  ع�����ددا  امل��ج��ل�����ص 
املتعلقة بتنظيم ال�شركات العائلية 
املتعلقة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال���ائ���ح���ة 
بالقانون االحتادي ال�شادر يف �شاأن 
املن�شاأ، وال�شروط  قواعد و�شهادات 
وال�شوابط العتبار ال�شلع التّي مّت 
ت�شنيعها  اأو  ت�شغيلها  اأو  جتهيزها 
بالن�شبة  البلد  داخ���ل  ك���اٍف  ب�شكل 

لتحديد املن�شاأ التف�شيلي.
ك����م����ا مت�����ت م���ن���اق�������ش���ة ال���ائ���ح���ة 
بقانون  ل���ل���م���ر����ش���وم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

امل�شاركة  ن��ت��ائ��ج  ب�������ش���اأن  وت���ق���ري���ر 
يف ال��������دورة احل����ادي����ة واالأرب����ع����ني 
ال�شوؤون االجتماعية  ملجل�ص وزراء 
العرب.كما ناق�ص املجل�ص التقرير 
الهيئة  اإدارة  مل��ج��ل�����ص  ال�������ش���ن���وي 
النوويةلعام  ل��ل��رق��اب��ة  االحت���ادي���ة 
2021، والتقرير ال�شنوي للجنة 

الفنية للت�شريعات للعام نف�شه.

النيابة العامة للدولة: احلب�ص والغرامة عقوبة اإدارة جرمية الت�شول املنظم
••اأبوظبي-وام:

مواقع  يف  ح�شاباتها  على  ام�ص  ن�شرتها  تغريدة  خ��ال  م��ن  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�شحت 
التوا�شل االجتماعي عقوبة اإدارة جرمية الت�شول املنظم. واأ�شارت النيابة العامة اإىل اأنه طبقا 
للمادة 476 من املر�شوم بقانون احتادي رقم 31 ل�شنة 2021 يف �شاأن اإ�شدار قانون اجلرائم 
والعقوبات والتي ن�شت على اأنه يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن 6 اأ�شهر والغرامة التي ال تقل 
اأدار جرمية الت�شول املنظم الذي يرتكب من جمموعة منظمة  100،000 درهم كل من  عن 
من �شخ�شني اأو اأكرث. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ي�شتقدم اأ�شخا�شاً للدولة لي�شتخدمهم يف 
جرمية الت�شول املنظم. وياأتي ن�شر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�شتمرة 
لتعزيز الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع ون�شر جميع الت�شريعات امل�شتحدثة واملحدثة بالدولة 

، ورفع م�شتوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون كاأ�شلوب حياة.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خارجية االأوروغواي يف اإك�شبو 2020
•• دبي - وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال�������ت�������ع�������اون ال��������������دويل م����ع����ايل 
ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و ب��و���ش��ت�����ش��ي��و وزي����ر 
خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة االأوروغ�����واي 
مقر  يف  وذلك  ال�شديقة  ال�شرقية 

اإك�شبو 2020 دبي.
جرى خال اللقاء بحث العاقات 

ال�شرقية  االأوروغ�����واي  جمهورية 
دبي   2020 اإك�شبو  يف  ال�شديقة 
البارز  ال��ع��امل��ي  احل���دث  ه���ذا  ودور 
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال����دويل لدعم 
التعايف االقت�شادي العاملي وحتقيق 

التنمية امل�شتدامة يف املجتمعات.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان بزيارة معايل فران�شي�شكو 
ب��و���ش��ت�����ش��ي��و ، واأك�����د ح���ر����ص دول���ة 
عاقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  االإم���������ارات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول�����ة االإم��������ارات و 
ال�شرقية  االأوروغ�����واي  جمهورية 
و�شبل تعزيز اأطر التعاون امل�شرتك 

يف خمتلف املجاالت.
ك���م���ا ب���ح���ث اجل���ان���ب���ان ع������ددا من 
امل�شرتك  االه��ت��م��ام  ذات  الق�شايا 
االإقليمية  امل�شتجدات  اإىل  اإ�شافة 

والدولية.
وا�����ش����ت����ع����ر�����ص �����ش����م����وه وم����ع����ايل 
م�شاركة  بو�شت�شيو  فران�شي�شكو 

االأوروغواي  مع  امل�شرتك  التعاون 
ال�شديقة  الاتينية  اأمريكا  ودول 
اأن  اإىل  ، م�شرا  كافة  امل��ج��االت  يف 
من�شة  ي�شكل  دبي   2020 اإك�شبو 
ملهمة خللق فر�ص واعدة للتعاون 

الثنائي بني البلدين.
من جانبه اأكد معايل فران�شي�شكو 
تعزيز  اإىل  ب��اده  تطلع  بو�شت�شيو 
ع���اق���ات���ه���ا ال���ث���ن���ائ���ي���ة وال���ت���ع���اون 
امل�����ش��رتك م���ع دول����ة االإم�������ارات يف 

املجاالت كافة .. م�شيدا بتنظيمها 
دب���ي   2020 الإك�������ش���ب���و  امل���ب���ه���ر 

مب�شاركة نحو 192 دولة.
كما اأكد معاليه على املكانة الرائدة 
التي حتظى بها دولة االإمارات على 

ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
�شعيد  ����ش���ع���ادة   .. ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
عبداهلل القمزي �شفر الدولة غر 
املقيم لدى جمهورية االأوروغواي 

ال�شرقية. 

زكي ن�شيبة : متحف امل�شتقبل حتفة معمارية تر�شخ مكانة االإمارات كوجهة للإبداع واالبتكار

احل�شاري  ال�����ش��رح  ه���ذا  وو���ش��ف 
اآخ���ر حتّقق  "حلم  ب��ان��ه  وال��ث��ق��ايف 
يف  املُ�شتقبل"  "متحف  ب��اف��ت��ت��اح 
مامح  ال�شت�شراف  ال��دن��ي��ا،  دان���ة 
املُ�شتقبل من خال تطوير البيئة 
االبتكار  على  حُت��ّف��ز  التي  املثالية 
واالإب���������������داع، وجت��������ذب املُ���ب���دع���ني 
العقول  واأ�����ش����ح����اب  وال���ع���ل���م���اء 
اخل�����ارق�����ة م����ن ����ش���ب���اب و����ش���اّب���ات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�شيبة،  اأن�����ور  زك���ي  م��ع��ايل  اأ����ش���اد 
ال�شمو  ل�شاحب  الثقايف  امل�شت�شار 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ص  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
جلامعة االإمارات العربية املتحدة 
،بافتتاح "متحف امل�شتقبل" اجمل 
االأر�����ص  يف دبي  مبنى على وج��ه 

ام�ص .
 " املنا�شبة  بهذه  ت�شريح  يف  وق��ال 
اإنها اأحاٌم اأده�شت العامل، وحتقيق 
ُم��ع��ج��زات ال���واح���دة ت��ل��و االأخ���رى 
وروؤية  وا�شرتاتيجية  فل�شفة  تلك 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
ال����وزراء  ال���دول���ة- رئ��ي�����ص جمل�ص 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، الذي جعل 
والوجهة  احللم  املكان  دب��ي  اإم���ارة 
اأنظار  اإليها  تتطّلع  التي  املثالية 

الب�شر يف كافة اأرجاء العامل.

اجليل اجلديد للُم�شاهمة يف ر�شم 
م��ام��ح غ����ٍد ُم�������ش���رٍق ي��ح��م��ل بني 
واأبنائه  ال��وط��ن  م�شتقبل  ط��ّي��ات��ه 

من االأجيال القادمة."
اأك��د �شاحب  " لقد  وم�شى قائًا 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
االأحام  اأن  على  دوم���اً  مكتوم  اآل 
طّي  اأح�����ام�����اً  ت��ب��ق��ى  ع���م���ل  دون 
نحلم  "دعونا  وي��ق��ول:  ال��ك��ت��م��ان، 
وجن�������ّش���د ب��ال��ع��م��ل اأح���ام���ن���ا اإىل 
واأثبتنا  عملنا  كما  ملمو�ص،  واق��ع 
هذه  اأب����رزت  وال��ي��وم  املا�شي".  يف 
اأن  االإب��داع��ي��ة  امل��ع��م��اري��ة  التحفة 
حتقيق  ا�شتطاع  ح��امل��اً  ك��ان  �شموه 
العامل  اأذه����ل����ت  ال���ت���ي  املُ���ع���ج���زات 

باأ�شره.
باأن  جميعاً  "نفتخر  معاليه  وقال 
ال�����ذي و�شفه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف 
مبنى  "اأجمل  ب���ع���ب���ارة  ����ش���م���وه 
يوّفر  االأر�ص" ���ش��وف  وج���ه  ع��ل��ى 

اأعمارهم  اخ���ت���اف  ع��ل��ى  ل�����زواره 
ُم�شتقبلية  اآفاق  ال�شتك�شاف  رحلة 
خالها  ُي���������ش����ارك����ون  ج������دي������دة، 
ت�شميمه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ت��خ��ّي��ل  يف 
املبتكرين،  م���ن  ب��دع��م  وت��ن��ف��ي��ذه 
من  البارزة  وال�شخ�شيات  العلماء 
خمتلف ال�شناعات الرائدة الذين 
عن  روؤيتهم  يف  اجلميع  ُي�شاركون 

امل�شتقبل.
ن�شيبة  زك������ي  م����ع����ايل  واأخ����ت����ت����م 
ت�شريحه بالقول "نبارك لقيادتنا 
الر�شيدة ول�شعب االإم��ارات افتتاح 
الرائدة،  امل��ع��م��اري��ة  التحفة  ه���ذه 
ون����وؤك����د ع��ل��ى اأن���ن���ا ���ش��ن��ك��ون على 
الدوام ال�شند املتني مل�شرة الوطن 
وتر�شيخ  العاملية  ل��ل��ري��ادة  ال��غ��ايل 
ل���اإب���داع  اأوىل  ك��وج��ه��ة  م��ك��ان��ت��ه 
�شنع  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  واالب���ت���ك���ار 
امل�شتقبل املُ�شرق املُ�شتدام للب�شرية 

جمعاء."

خليفة بن طحنون ي�شتقبل وزير الدفاع القرب�شي يف واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل ال�شيخ خليفة بن طحنون 
ت��ن��ف��ي��ذي مكتب  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
����ش���وؤون اأ����ش���ر ال�����ش��ه��داء يف دي���وان 
واحة  يف  اأم�����ص  اأبوظبي  عهد  ويل 
�شاراالمبو�ص  باأبوظبي  ال��ك��رام��ة 
الدفاع القرب�شي  بيرتيد�ص وزير 
لدولة  ر�شمية  ب��زي��ارة  يقوم  ال��ذي 

االإمارات العربية املتحدة .
الكرامة  واح��ة  اإىل  ول��دى و�شوله 
بن  خليفة  ال�شيخ  م��ع  ا�شتعر�ص 
ال�شرف  حر�ص  نهيان  اآل  طحنون 
ثم و�شع اإكليا اأمام ن�شب ال�شهيد 
الذي يتكون من 31 لوحا ي�شتند 
كل منها على االآخر كرمز للوحدة 
قيادة  ب��ني  والت�شامن  وال��ت��ك��ات��ف 
وجنودها  و�شعبها  االإم����ارات  دول��ة 

االأبطال.
طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وق���دم 
خ��ال جولة  نهيان  اآل  بن حممد 
خمتلف  يف  ب���ي���رتي���د����ص  ب���ه���ا  ق�����ام 

كلمة  بت�شجيل  القرب�شي  ال��دف��اع 
يف ���ش��ج��ل ال�������زوار ع���رب ف��ي��ه��ا عن 
وت�شحيات  ل���ب���ط���والت  ت���ق���دي���ره 
العربية  االم������ارات  دول����ة  ���ش��ه��داء 

املتحدة يف ميادين البطولة.
ال���ك���رام���ة  واح�������ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

اأن���ح���اء ال���واح���ة ���ش��رح��ا واف��ي��ا عن 
ال���ت���ي ترمز  ال����واح����ة وم���راف���ق���ه���ا 
االإمارات  دول��ة  اأب��ن��اء  بطوالت  اإىل 
وتعرب  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م  ال���ب���وا����ش���ل 
والدالالت  القيم  م��ن  الكثر  ع��ن 
وزير  ق��ام  كما  اجلليلة.  الوطنية 

الوطنية  امل��ع��امل  اأب���رز  اأح��د  تعترب 
اأبوظبي  العا�شمة  يف  واحل�شارية 
حيث مت ت�شييدها تخليدا لبطوالت 
يف  وت�شحياتهم  االإم���ارات  �شهداء 
وحماية  الوطن  الدفاع عن  �شبيل 

مكت�شباته ومنجزاته.

تعاون بني كليات التقنية وال�شارقة للبحوث واالبتكار  
•• اأبوظبي -وام:

وقعت كليات التقنية العليا وجممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار 
اتفاقية تعاون يف جمال االبتكار وريادة االأعمال حيث يعمل اجلانبان على 
التدريب  وبرامج  والتعليمية  البحثية  باالأن�شطة  تتعلق  م�شرتكة  م�شاريع 
والتطوير للطلبة ، لدعم متكني ال�شباب املواطن من اخلربات املطلوبة على 

م�شتوى تاأ�شي�ص امل�شاريع اخلا�شة واالبتكار.
وقع االتفاقية �شعادة الربوفي�شور عبداللطيف ال�شام�شي مدير جممع كليات 
ال�شارقة  ملجمع  التنفيذي  املدير  املحمودي  ح�شني  �شعادة  و  العليا،  التقنية 

للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار بح�شور م�شوؤولني من اجلانبني.
اخلربات  تبادل  م�شتوى  على  الطرفان  يتعاون  اأن  على  االتفاقية  وتن�ص 
اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  يعزز  مب��ا  منهما  ك��ل  بها  يتمتع  التي  واالإم��ك��ان��ات 
وريادة  االبتكار  برامج  يف  امل�شتجدات  مبواكبة  املتعلقة  االأه���داف  وحتقيق 

االأعمال، ودعم االأن�شطة وامل�شاريع امل�شرتكة.
و�شيتم وفق االتفاقية مناق�شة طرق دعم ال�شركات وامل�شاريع النا�شئة لطلبة 
التطبيقية،  البحوث  م�شتوى  على  التعاون  تطوير  فر�ص  وبحث  الكليات، 
جممع  خ��دم��ات  م��ن  لا�شتفادة  الكليات  لطلبة  خا�شة  ت�شهيات  وت��وف��ر 

ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار.

بالتعاون مع  �شعادته  ال�شام�شي عن  الربوفي�شور عبداللطيف  �شعادة  وعرب 
الداعمة  املوؤ�ش�شات  اأح��د  واالبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�شارقة  جممع 
الكليات  ح��ر���ص  اإىل  م�شرا  ب��ال��دول��ة،  العلمي  والبحث  االب��ت��ك��ار  ملنظومة 
اأن  خا�شة  االأع��م��ال،  وري���ادة  االبتكار  لتعزيز  الفاعلة  ال�شراكات  بناء  على 
من  طلبتها  من  االأعمال  ورواد  ال�شركات  تخريج  على  تعمل  اليوم  الكليات 
خال املناطق االقت�شادية االإبداعية احلرة عرب برنامج "تطوير ال�شركات 
النا�شئة" والذي تخرج منه حتى االآن 138 �شركة نا�شئة ، مع الرتكيز على 
احت�شان وت�شجيع امل�شاريع واالأفكار املعتمدة على التكنولوجيا املتقدمة من 
الذكاء اال�شطناعي والواقع االفرتا�شي والطباعة ثاثية االأبعاد وغرها.

للبحوث  خا�شة  اأه��م��ي��ة  االأخ����رة  ال�شنوات  خ��ال  اأول���ت  الكليات  اأن  واأك���د 
من  االأن���واع  ه��ذه  ك��ون  تطبيقي،  تعليم  كموؤ�ش�شة  متيزها  التي  التطبيقية 
تواجهها  ق��د  ال��ت��ي  للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  ت�شاهم  ال��ب��ح��وث 
خمتلف القطاعات وموؤ�ش�شات العمل، الفتا اإىل اأن الكليات مولت هذا العام 
62 بحثا مقدما من اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف جماالت ال�شحة والطاقة 
وفر�ص  االبتكار  يدعم  مبا  واملوا�شات  والتعليم  املعلومات  وتقنية  واملياه 
التطوير، وعادة ما يكون الطلبة جزءا من هذه االأن�شطة البحثية ويعملون 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية لتطوير مهاراتهم وربطهم بواقع �شوق  فيها مع 

العمل واحتياجاته.

ال�شركات  دع��م  اأه��داف��ه��ا يف  ال�شراكة  ه��ذه  ب��اأن حتقق  ع��ن متنياته  واأع���رب 
يف  ي�شاهم  مبا  التناف�شية  ال�شوق  يف  ح�شورها  وتعزيز  االإماراتية  النا�شئة 
التنمية االقت�شادية التي متثل فيها ال�شركات ال�شغرة واملتو�شطة حمركا 

اأ�شا�شيا.
ال�����ش��ارق��ة للبحوث  اإن جم��م��ع  ���ش��ع��ادة ح�شني احل��م��ودي  ، ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
والتكنولوجيا واالبتكار ي�شكل من�شة حملية رائدة لتعزيز ممار�شات االبتكار 
على  ت�شاعدهم  بيئة  من  اال�شتفادة  على  املبتكرين  وحتفيز  الطلبة،  ل��دى 
ودخول  و�شقلها  مهاراتهم  لتطوير  االإمكانات  كافة  لهم  وتهيئ  االبتكار، 
وموؤ�ش�شات  هيئات  مع  يتعاون  املجمع  اأن  اإىل  م�شرا  االأع��م��ال  ري��ادة  ع��امل 
بحثية عديدة يف جمال االبتكار، وقد طبقت الكثر من التجارب مع هيئات 
وبذلك  ال��ع��امل.  �شعيد  على  عاملية  وبحثية  واأك��ادمي��ي��ة  علمية  وموؤ�ش�شات 
ال�شنوات  خ��ال  املنطقة  م�شتوى  على  العلمي  البحث  يف  املجمع  �شي�شبح 

القليلة املقبلة.
اأن هذا ما يرتجم روؤي��ة واأه��داف املجمع الرامية نحو توفر بيئة  واأ�شاف 
مائمة لاإبداع واالبتكار لارتقاء مبكانة اإمارة ال�شارقة كوجهة عاملية يف 
جماالت البحوث والتكنولوجيا لدعم توجهات االإمارة نحو اقت�شاد املعرفة 
من خال دعم وت�شجيع وتطوير منظومة االبتكار، ودعم االأبحاث العلمية 

التطبيقية والتكنولوجية للقيام باالأن�شطة اال�شتثمارية.

وقال نطمح من خال هذه االتفاقية اإىل ترجمة روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شارقة  االأعلى حاكم  املجل�ص  القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  الدكتور 
بالعمل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ق��ط��اع االأك���ادمي���ي وال��ق��ط��اع اخلا�ص 

وال�شركات من خال م�شاريع تطبيقية بحثية على اأر�ص الواقع.
واأ�شاف " من املهم اأن يكون هنالك عاقة �شراكة قوية بني الهيئة التدري�شية 
والطلبة وال�شركات اخلا�شة ومن هذه االأمثلة العديد من امل�شاريع التي مت 
االأبعاد" ،  "ثاثية  الطباعة  بتقنية  منازل  اإن�شاء  منها  املجمع  يف  تنفيذها 
االت�شاالت  وقطاع  املوا�شات  قطاع  يف  م�شابهة  م�شاريع  الإي��ج��اد  ونطمح 
من خال تعاون مثمر بني الطلبة وهذا النوع من ال�شركات، فنحن ن�شعى 
جاهدين الأن يكون هذا املجمع ماذا لل�شركات البحثية العاملية وللباحثني 

واملبتكرين من الطلبة واالأكادمييني واخلريجني".
الهيئة  ب��اأع�����ش��اء  مم��ث��ا  االأك���ادمي���ي  ال����دور  وتفعيل  ت�شجيع  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
اإىل  النظرية  املرحلة  من  العلمي  بالبحث  لانتقال  والطلبة  التدري�شية 
مت  اإذ  املجمع  خال  من  ملمو�شا  واقعا  وجعله  التطبيقية  العملية  املرحلة 
الهدف  املالية خلدمة هذا  االإمكانيات  كافة  الظروف وت�شخر  كافة  تهيئة 
ب��ع��امل االأع���م���ال واال�شتثمار  ال��ب��اح��ث��ني ورب��ط��ه��م  وال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��اع��دة 
اخلا�ص  وال��ق��ط��اع  االأك��ادمي��ي��ني  ب��ني  املثالية  الو�شل  حلقة  املجمع  ومي��ث��ل 

اال�شتثماري.
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اأخبـار الإمـارات
بالتعاون مع هيئة اأبوظبي للدفاع املدين

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية افرتا�شية لتنظيف ال�شكيك يف االأحياء ال�شكنية واملمرات اجلانبية للمحلت التجارية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي –الفجر:

والنقل  البلديات  لدائرة  التابعة  اأبوظبي  بلدية مدينة  نفذت 
امل���دين حملة توعوية  ل��ل��دف��اع  اأب��وظ��ب��ي  م��ع هيئة  وب��ال��ت��ع��اون 
املحافظة  يف  املجتمعية  امل�شاركة  تعزيز  ا�شتهدفت  افرتا�شية 
اجلانبية  واملمرات   ، ال�شكنية  االأحياء  ال�شكيك يف  نظافة  على 
اخلا�شة باملحات التجارية، وذلك يف النطاق اجلغرايف لبلدية 

مدينة اأبوظبي ومراكز البلدية الفرعية.
املظهر  على  الرقابة  حتفيز  اإط���ار  �شمن  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

امل�شتمرة  ال��ت��وع��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���ال  وت��ف��ع��ي��ل دور  ال���ع���ام، 
نظافة  وتعزيز  واحل�شاري،  اجلمايل  املظهر  على  للمحافظة 
االأحياء ال�شكنية مبا ينعك�ص اإيجابيا على �شحة اأفراد املجتمع 

و�شامتهم.  
�شكرها  عن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأعربت  االإط��ار  ه��ذا  �شمن 
العمل  يف  لدورها  اأبوظبي  يف  امل��دين  الدفاع  لهيئة  وتقديرها 
التوعوية  وال��ر���ش��ائ��ل  امل��ن�����ش��ورات  �شمن  امل�����ش��رتك  ال��ت��وع��وي 
املواد  ن�شر  احلملة  ت�شمنت  ذات���ه  ال�شعيد  على   . للجمهور 
االإعانية والتوعوية يف قنوات التوا�شل االجتماعي وتطبيق 

ال�شكان،  اإىل  ت��وع��وي��ة  ن�شية  ر���ش��ائ��ل  واإر����ش���ال   ، )ف��ري��ج��ن��ا( 
باالإ�شافة اإىل بث فيديو توعوي بهذا ال�شاأن.

كما ا�شتهدفت احلملة تر�شيخ قيم املحافظة على املظهر العام و 
نظافة البيئة وتعزيز امل�شوؤولية املجتمعية جتاه ال�شحة العامة 

ل�شكان املنطقة.
وحثتهم  املخلفات،   رم��ي  جتنب  اإىل  ال�شكان  احلملة  دع��ت  و 
على  للحفاظ  ال�شكيك  ب��ني  املخلفات  اإزال���ة  يف  امل�شاركة  على 
املظهر العام و ال�شحة العامة، باالإ�شافة اإىل تو�شيح امل�شوؤولية 
القانونية واملخالفات املرتتبة على اإلقاء النفايات يف ال�شكيك.

خالد بن حممد بن زايد يزور معر�شي يومك�ص و�شيمتك�ص
•• اأبوظبي-وام: 

زار �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�شو املجل�ص التنفيذي 
الإمارة اأبوظبي رئي�ص مكتب اأبوظبي التنفيذي، اأم�ص معر�ص االأنظمة غر 
املاأهولة "يومك�ص" ومعر�ص التدريب على املحاكاة "�شيمتك�ص" بن�شختهما 

اخلام�شة التي ُتقام يف العا�شمة اأبوظبي.
ينظم املعر�شني اللذين ُيقامان حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، 
الدفاع  وزارة  م��ع  بالتعاون  "اأدنيك"  للمعار�ص  الوطني  اأبوظبي  مركز 
االإماراتية. والتقى �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، خال 

التقنيات  اأح���دث  على  اطلع  حيث  وال��دول��ي��ة،  املحلية  بال�شركات  ال��زي��ارة 
دون طيار  الطائرات  امل��اأه��ول��ة، مثل  االأنظمة غر  واالب��ت��ك��ارات يف جم��ال 

واأنظمة الروبوتات امل�شتخدمة يف القطاعات املدنية والدفاعية.
ويوفر معر�ص "يومك�ص"، الذي اأقيم الأول مرة يف العام 2016، من�شة 
عاملية رائدة جتمع اخلرباء ملناق�شة اأبرز التطورات واالبتكارات والتوجهات 

اإىل  حالياً  "يومك�ص"  وينعقد  املاأهولة.  غر  االأنظمة  قطاع  يف  احلديثة 
تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  "�شيمتك�ص"،  والتدريب  املحاكاة  معر�ص  جانب 
االأكادميية  واملوؤ�ش�شات  امل�شنعة  وال�شركات  امل�شلحة  القوات  بني  التعاون 
والهيئات احلكومية بهدف توفر اأف�شل برامج التدريب والتعليم يف هذا 

املجال.

اإعالن النتائج اإبريل املقبل

خليفة الرتبوية  تبداأ عملية تقييم اأعمال املر�شحني للدورة اخلام�شة ع�شرة
•• اأبوظبي : الفجر 

بداأت االأمانة العامة جلائزة خليفة 
الأعمال  التقييم  عملية  ال��رتب��وي��ة 
ع�شرة  اخلام�شة  للدورة  املر�شحني 
زي����ارات  تت�شمن  وال���ت���ي   2022
افرتا�شية  وم���ق���اب���ات  م��ي��دان��ي��ة 
وم���ي���دان���ي���ة ل��ل��م��ر���ش��ح��ني ال���ذي���ن 
الطلبات  ف����رز  م��رح��ل��ة  اأج���ازت���ه���م 
باملعاير  التزامهم  خالها  وتبني 
من  جم��ال  لكل  املحددة  وال�شروط 

املجاالت املطروحة يف اجلائزة.
العام  االأم��ني  العفيفي  اأم��ل  وقالت 
ت�شتمر   : الرتبوية  خليفة  جلائزة 
�شهر  منت�شف  ح��ت��ى  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 
مار�ص املقبل، لتنطلق بعدها مرحلة 
التحكيم النهائية لاأعمال املر�شحة 
كل  اجتيازها  بعد  احلالية  ل��ل��دورة 
والتقييم  بالفرز  اخلا�شة  امل��راح��ل 
النتائج  الإع��ان  متهيداً  والتحكيم 
مطلع  يف  احلالية  للدورة  النهائية 

�شهر اأبريل املقبل .
واأكدت على اأهمية هذه املرحلة من 
باعتبارها  املر�شحني  اأعمال  تقييم 
ال�شاملة  التحكيم  لعملية  مكملة 

ق��ب��ل متخ�ش�شني  م��ن  ت��ت��م  وال��ت��ي 
املطروحة،  وال���ف���ئ���ات  امل���ج���االت  يف 
حيث تتيح مرحلة التقييم االطاع 
املبادرة  اأو  امل�����ش��روع  ع��ل��ى  امل��ب��ا���ش��ر 
دقيقة  ب�������ش���ورة  امل���ر����ش���ح  م��ل��ف  اأو 
التميز  ر�شد  وكذلك  ومو�شوعية، 
ال��ذي �شاهمت ب��ه ه��ذه االأع��م��ال اأو 
النهو�ص  عملية  دع��م  يف  املر�شحني 
وعربياً  ال��رتب��وي حم��ل��ي��اً  ب��امل��ي��دان 
مبا يرتجم ر�شالة واأهداف اجلائزة 
امليدان  ال��ت��م��ي��ز يف  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف 

الرتبوي حملياً وعربياً . 
اجلائزة  اإن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأ����ش���اف���ت 
ط����رح����ت يف دورت�����ه�����ا احل����ال����ي����ة 9 

" ، وجم���ال  االإم����ارات����ي����ة امل��ت��م��ي��زة 
البحوث  فئة   " الرتبوية  البحوث 
ودرا�شات  ب��ح��وث  وف��ئ��ة  ال��رتب��وي��ة، 
التاأليف  وجم����ال   ،  " ال��ط��ف��ل  اأدب 
االإبداعات  " فئة  للطفل  ال��رتب��وي 
امل�شروعات  وجم���ال   ، " ال��رتب��وي��ة 
" فئة  املبتكرة  التعليمية  والربامج 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ، وفئة  االأف�������راد، وف��ئ��ة 

الطاب".

فئة   18 ع���ل���ى  م����وزع����ة  جم������االت 
ال�شخ�شية  جم���ال   : االآت����ي  ت�شمل 
ال��رتب��وي��ة االع��ت��ب��اري��ة ال��ت��ي قدمت 
بارزة لدعم متيز م�شرة  اإ�شهامات 
العام"  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ع��ل��ي��م، وجم����ال 
فئة املعلم املبدع حملياً، وفئة املعلم 
امل��ع��ل��م الواعد،  امل��ب��دع ع��رب��ي��اً، ف��ئ��ة 
املوؤ�ش�شي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  االأداء  ف��ئ��ة 
فئة   " ال��ع��ايل  التعليم  وجم��ال   ،"

وجمال  املتميز"،  اجلامعي  االأ�شتاذ 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م " ف��ئ��ة االأف�������راد، 
وفئة املوؤ�ش�شات - املراكز "، وجمال 
 " االإب��داع يف تدري�ص اللغة العربية 
االأ�شتاذ  وف��ئ��ة   ، املتميز  املعلم  فئة 
امل��ت��م��ي��ز حم���ل���ي���اً، وفئة  اجل���ام���ع���ي 
 ، عربياً"  املتميز  اجلامعي  االأ�شتاذ 
املجتمع  وخ��دم��ة  التعليم  وجم���ال 
االأ�شرة  وف��ئ��ة   ، امل��وؤ���ش�����ش��ات  فئة   "

املحكمة التجارية مبحاكم دبي تعقد جل�شة ع�شف ذهني بعنوان »توا�شل العقول وت�شميم امل�شتقبل الق�شائي«  يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي-الفجر:

ع������ق������دت امل����ح����ك����م����ة ال����ت����ج����اري����ة 
مب��ح��اك��م دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع اإدارة 
اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة وا����ش���ت�������ش���راف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ج��ل�����ش��ة ع�����ش��ف ذهني 
وت�شميم  العقول  "توا�شل  بعنوان 
برئا�شة  الق�شائي"  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
رئي�ص  اأهلي  اأي��وب  القا�شي  �شعادة 
االطاع  بهدف  التجارية،  املحكمة 
القانونية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  على 
الأجنحة الدول امل�شاركة يف معر�ص 
وق���ام���ت  دب�������ي،   2020 اإك�������ش���ب���و 
من  العبيديل  غيث  اأ�شماء  ال�شيدة 
الع�شف  ور�شة  ب��اإدارة  التميز  ق�شم 
عمل  اآليات  الق��رتاح  �شعياً  الذهني 
وتطوير مناذج عمل مرنة  جديدة 
تدفع بالعمل الق�شائي يف دبي اإىل 
االأمام. حيث مت االطاع على جناح 

واال�شتفادة  ال�شلفادور  جمهورية 
م���ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة التي 
ُق��ِدم��ت ع��ن ق��ان��ون اإق���رار تداوالت 
فيها  "البتكوين"  الرقمية  العملة 
تقر  ال���ع���امل  يف  دول�����ة  اأول  ك��ون��ه��ا 
اإىل  باالإ�شافة  الرقمية.  بالعمات 
والذي  بلجيكا  مملكة  جناح  زي���ارة 

مت خ���ال���ه االط������اع ع��ل��ى من���اذج 
اال�شطناعي  والذكاء  الذكية  املدن 
وال���ن���ظ���ر يف ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال�����ازم 
ملواكبة  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ف��ك��ر  يف  ال���ب���دء 
لاإمارة،  امل�شتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
اإىل  امل����ي����داين  ال����ن����زول  ي���ه���دف  اإذ 
اخلروج بتقرير تطويري تف�شيلي 

للمحكمة التجارية من قبل ال�شادة 
الق�شاة امل�شاركني.

ومت مناق�شة حماور عدة يف جل�شة 
االقت�شاد  ومنها:  الذهني  الع�شف 
والتوجهات احلكومية من اجلانب 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي وال��ت��ي ت��ك��ل��م عنها 
اأي��وب، مدير دعوى،  اأحمد  االأ�شتاذ 

والتوجهات احلكومية من اجلانب 
القا�شي  ���ش��ع��ادة  ب�����اإدارة  ال��ق��ان��وين 
الدكتورة حمدة ال�شويدي، والذكاء 
الق�شائي  امل��ج��ال  يف  اال�شطناعي 
باإدارة �شعادة القا�شي �شعيد مالك، 
الف�شل  لعملية  الداعمة  وامل��ه��ارات 
"ال�شرعة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  يف 
القا�شي  ���ش��ع��ادة  ب������اإدارة  والدقة" 
القا�شي  و���ش��ع��ادة  العجمي  في�شل 
حممد الهرمودي ، واإتاحة البدائل 
ب��اإدارة �شعادة  العادي  التقا�شي  عن 

القا�شي نا�شر ال�شحي. 
ح�شر جل�شة الع�شف الذهني عدد 
م��ن ال�����ش��ادة ال��ق�����ش��اة م��ن املحكمة 
ال��ت��ج��اري��ة ح��ي��ث مت ف��ي��ه��ا ت����داول 
التطويرية  االأف���ك���ار  م��ن  ال��ع��دي��د 
وال����ت���������ش����ري����ع����ات ال����ت����ي الب�������د من 
التطورات  مل���واك���ب���ة  ا���ش��ت��ح��داث��ه��ا 

احلا�شلة يف االإمارة. 

مب�ساركة 1064 �سورة من 363 م�سورًا ميثلون 24 دولة
اإعلن اأ�شماء الفائزين يف م�شابقة النخلة يف 
عيون العامل بدورتها الثالثة ع�شرة 2022

•• اأبوظبي-الفجر

ال��ع��ام��ة جلائزة  االأم����ان����ة  اأع��ل��ن��ت 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
واالبتكار الزراعي اأ�شماء الفائزين 
الدولية  ال���ت�������ش���وي���ر  مب�����ش��اب��ق��ة 
"النخلة يف عيون العامل" بدورتها 
التي   2022 ع�������ش���رة  ال���ث���ال���ث���ة 
معايل  ب��رع��اي��ة  اجل��ائ��زة  تنظمها 
نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
رئي�ص  والتعاي�ص،  الت�شامح  وزي��ر 
جمل�ص اأمناء اجلائزة، حيث جاءت 

النتائج على النحو التايل:

الفئة االأوىل "نخلة التمر"
بن  خ��ال��د  امل�����ش��ور  االأول:  امل���رك���ز 

حممد املعويل - �شلطنة عمان
�شامل  امل�������ش���ور  ال�����ث�����اين:  امل����رك����ز 
العربية  االإم���������ارات   - ال�������ش���وايف 

املتحدة
امل���������ش����ور عبد  ال����ث����ال����ث:  امل�����رك�����ز 
الرحمن الربية - اململكة العربية 

ال�شعودية

ونخلة  "االإن�شان  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��ئ��ة 
التمر"

املركز االأول: امل�شور رم�شان علي 
- جمهورية م�شر العربية

نوير  امل���������ش����ور  ال�����ث�����اين:  امل����رك����ز 
العربية  االإم��������ارات   - ال���ه���اج���ري 

املتحدة 

 MD." امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: امل�����ش��ور
 ZAKIRUL MAZED

بنغادي�ص  - "KONOK

جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي اأدىل 
به الدكتور عبد الوهاب زايد، اأمني 
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 
معرباً  ال��زراع��ي،  واالب��ت��ك��ار  التمر 
امل�شابقة  حققته  عما  �شعادته  عن 
خال ثاثة ع�شرة �شنة مبا يعزز 
من عاقة االإن�شان ب�شجرة نخيل 
الت�شوير  فن  توظيف  عرب  التمر 
الفوتوغرايف كو�شيلة لتنمية وعي 
اجل��م��ه��ور ب��اأه��م��ي��ة ���ش��ج��رة نخيل 
اأرحب لتبادل  التمر. وخلق ف�شاء 

اخلربات بني امل�شورين ال�شوئيني 
م��ن ك��اف��ة اأن���ح���اء ال���ع���امل. واإب����راز 
والبيئية  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  امل���ق���وم���ات 
التمر  نخيل  ل�شجرة  وال��رتاث��ي��ة 
الفوتوغرافية  ال�شورة  خال  من 
وت�شجيع ارتباط االإن�شان باالأر�ص 

والبيئة.
واأ����ش���اف اأم����ني ع���ام اجل���ائ���زة باأن 
الدورة الثالثة ع�شرة من امل�شابقة 
م�شوراً   363 مب�����ش��ارك��ة  مت��ي��زت 
ميثلون 24 دولة، وبلغ عدد ال�شور 
امل�شاركة 1064 �شورة من اأجمل 
ال�������ش���ور ال���ت���ي ع����ربت ع���ن حبهم 
وعاقتهم  ال��ت��م��ر  نخيل  ل�شجرة 

احلميمة بال�شجرة املباركة.

جممع توازن ال�شناعي وجامعة خليفة يطلقان م�شابقة للأنظمة غري املاأهولة وامل�شرية
•• اأبوظبي-وام:

التوازن  ملجل�ص  التابع  ال�شناعي  ت���وازن  جممع  اأع��ل��ن 
غر  لاأنظمة  م�شابقة  اإط��اق  عن  اأم�ص  االقت�شادي 
للعلوم  خليفة  جامعة  مع  بالتعاون  وامل�شرة  املاأهولة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����ص م��ع��ر���ص يومك�ص 

لاأنظمة غر املاأهولة 2022. 
ال�شابة  املواطنة  الكفاءات  ج��ذب  اإىل  التعاون  ويهدف 
االأن��ظ��م��ة غر  للتناف�ص يف جم���ال  وال���ه���واة  امل��ح��رتف��ة 
م��ن��اف�����ش��ات وم�شابقات  م��ن خ���ال  وامل�����ش��رة  امل��اأه��ول��ة 
تقني  عمل  ف��ري��ق  ط��ري��ق  ع��ن  م�شتقبا  عنها  �شيعلن 
�شروط  و  ���ش��واب��ط  لو�شع  متخ�ش�شة  جلنة  �شي�شكل 
وطريقة  البطولة  مبوعد  اخلا�شة  واللوائح  امل�شاركة 

الت�شجيل.
ويف ه���ذا االإط�����ار وق���ع امل��ه��ن��د���ص ف��اي��ز ���ش��ال��ح النهدي 
الرئي�ص التنفيذي ملجمع توازن ال�شناعي التابع ملجل�ص 
التوازن االقت�شادي والدكتور عارف �شلطان احلمادي، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة للعلوم  ال��رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 
التعاون  التكنولوجيا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز �شبل 
امل�شرتك لتنظيم واإطاق هذه امل�شابقة قبل نهاية العام 

احلايل.
تنظيم  اإن  ال���ن���ه���دي  ����ش���ال���ح  ف���اي���ز  امل���ه���ن���د����ص  وق������ال 
ال�شركاء  ال��ت��ع��اون م���ع  اإط�����ار  ي���اأت���ي يف  امل�����ش��اب��ق��ة  ه���ذه 
اال�شرتاتيجني جامعة خليفة ونادي اأبوظبي لطائرات 
النوع  ودع��م هذا  تنمية  للم�شاهمة يف  بعد  التحكم عن 

متطلباته  ملواكبة  وتهيئتها  واالأن�شطة  امل�شابقات  من 
االأنظمة  ق��ط��اع  ل���رواد  تناف�شية  مثالية  بيئة  وت��وف��ر 
التوازن  اأن جمل�ص  واأو���ش��ح   . امل�شرة  و  امل��اأه��ول��ة  غ��ر 
الطابية  الن�شاطات  دع��م  على  حري�ص  االق��ت�����ش��ادي 
ال��ت�����ش��ام��ي��م والربجمة  االإب���داع���ي���ة خ��ا���ش��ة يف جم���ال 
امل�شتخدمة يف االأنظمة غر املاهولة وامل�شرة واملجاالت 
ا�شتقطاب  اهمية  على  م�شددا   ، والتكنولوجية  العلمية 
الثقافة  وغ��ر���ص  وتنميتها  ال�شابة  وامل��واه��ب  ال��ك��ف��اءات 
العمل  على  وتدريبها  النا�شئة  االأج��ي��ال  يف  االإب��داع��ي��ة 
تطوير حلول  قدراتهم يف  وتعزيز  االإب��داع��ي  اجلماعي 

عملية للتحديات التي يواجهونها يف امل�شتقبل.
م��ن جهته، ق��ال ال��دك��ت��ور ع��ارف �شلطان احل��م��ادي : " 
نحر�ص يف جامعة خليفة على دعم االأن�شطة والفعاليات 
املتعلقة بتنمية وتطوير الكفاءات واملواهب الوطنية يف 
والتكنولوجية.  والهند�شية  التطبيقية  العلوم  جم��ال 
ي�شعدنا اأن نتعاون مع جممع التوازن ال�شناعي لتنظيم 
هذه امل�شابقة النوعية التي من �شاأنها امل�شاهمة يف طرح 
وتوفر العديد من احللول املبتكرة لتحديات موجودة 
وقطاعاتها  للدولة  اأهمية  ذات  جم��االت  ع��دة  يف  فعلًيا 
االقت�شادية املختلفة." واأكد احلمادي اأن امل�شابقة ت�شكل 
فر�شة مثالية للطاب الدار�شني يف جمال التطبيقات 
الهند�شية والتقنية والربجمة لتطبيق املعارف والعلوم 
امل�شابقة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  عملي،  ب�شكل  اكت�شبوها  ال��ت��ي 
�شرتكز على اأهمية الروبوتات والذكاء اال�شطناعي يف 

معاجلة حتديات الواقع احلقيقي.
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اأخبـار الإمـارات
العفو عند املقدرة حتل خلفات مالية تزيد عن 53 مليون درهم خلل 2021 

•• عجمان - وام:

متكنت القيادة العامة ل�شرطة عجمان من حل خافات يف باغات مالية 
تزيد عن 53 مليون درهم خال عام 2021 يف اإطار مبادرة العفو عند 
املقدرة. واأو�شح العقيد علي جرب ال�شام�شي مدير اإدارة مراكز ال�شرطة 
ال�شاملة ب�شرطة عجمان اأن املبادرة التي اأطلقتها �شرطة عجمان لتعزيز 
املديونيات  يف  ال��رتا���ش��ي  خ��ال  م��ن  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  الت�شامح  قيم 
ال�شلح  بتحقيق  اأه��داف��ه��ا  حتقق  ت��زال  ال  املتخا�شمني  ب��ني  ودي���اً  وحلها 
بني املتخا�شمني مو�شحا انها متكنت من حل خافات مالية بلغت 53 
مليونا و281 األفا و178 درهما خال عام 2021، مقابل 47 مليونا 
و184 األف دره�م عام 2020، وبن�شبة زيادة بلغت 15.3 يف املئة واأ�شار 

مدير اإدارة مراكز ال�شرطة ال�شاملة ايل ان املبادرة طبقت على الباغات 
املالية التي تندرج �شمن اخلافات املدنية والعمالية واالأ�شرية حيث مت 

حل 27.50 يف املئة منها ودياً خال عام 2021.
اأن ال�شرطة تعمل على تقدمي الت�شهيات الإجناح الت�شوية ودياً   موؤكداً 
والوقت  الفر�شة  ومنحهما  امل�شكلة  ح��ل  يف  الرغبة  اأح��ده��م  اإب���داء  ف��ور 
الكايف، ومبجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد يف املركز دون اإحالة الباغ اإىل 

النيابة.
واأ�شاف العقيد علي جرب ال�شام�شي اأن املبادرة تهدف اإىل حل النزاع بني 
اأعمال  واأ�شحاب  املتخا�شمني يف مبالغ مالية كبرة غالباً، ومنها جتار 
املبادرة يتم دعم  اأو الأخ��رى، ومن خال  املالية الأ�شباب  اأمورهم  تعرثت 

عودتهم ملمار�شة ن�شاطاتهم جمدداً لت�شتمر حياتهم ب�شكل طبيع��ي.

اأرا�شي دبي ت�شارك يف فعاليات االإمارات تبتكر 2022
•• دبي-وام:

ت�شارك دائرة االأرا�شي واالأماك يف دبي يف فعاليات �شهر االإمارات 
لابتكار االإمارات تبتكر 2022 الذي تنطلق فعالياته يف دبي خال 

الفرتة من 22-28 فرباير اجلاري.
من�شات  على  الدائرة  بها  ت�شارك  التي  واخلدمات  املبادرات  وت�شمل 
التوا�شل االجتماعي كا من: دبي ريتيك م�شروع العر�ص والطلب 
املبادرات  الذكاء اال�شطناعي واإحدى  ا�شتخدام  املبني على  العقاري 
العقاري  التطوير  ودليل   2040 احل�شرية  دب��ي  خلطة  الداعمة 
ونظام ASK اال�شتباقي واملبتكر بال�شراكة مع Digit الذي يعمل 
على رفع كفاءة العمل املوؤ�ش�شي . وقال �شعادة �شلطان بطي بن جمرن 
مدير عام دائ��رة االأرا�شي واالأم��اك يف دبي: تلتزم دائ��رة االأرا�شي 

واالأماك يف دبي بدعم التوجهات امل�شتقبلية للقيادة الر�شيدة التي 
تت�شمنها وثيقة "مبادئ اخلم�شني" والتي ياأتي يف مقدمتها تعزيز 
ثقافة االإبداع واالبتكار والتفوق الرقمي والعلمي والتقني يف الدولة 
تبتكر  "االإمارات  �شهر  بفعاليات  الرثية  م�شاركتنا  اليوم  تاأتي  ل��ذا 
الذكية  وخدماتنا  واإجراءاتنا  اأنظمتنا  اأهم  لن�شتعر�ص   "2022
على  ملمو�ص  ايجابي  اأث��ر  حتقيق  يف  فعا  �شاهمت  والتي  واملبتكرة 
ال�شوق العقاري يف االإمارة اإىل جانب تعزيز ال�شهولة واملرونة والثقة 
التي يبحث عنها امل�شتثمر واملتعامل على حد �شواء. و تطلق الدائرة 
ومتعامليها  ملوظفيها  م�شابقتني  احلدث  يف  م�شاركتها  هام�ص  على 
لتوفر مناخ م�شجع على االبتكار وتعزيز ثقة امل�شتثمرين باالإ�شافة 
اأبرز  اأح��د  يعد  وال���ذي  دب��ي  يف  العقاري  القطاع  مكانة  تر�شيخ  اإىل 

االأ�شواق العقارية على م�شتوى العامل.

حاكم عجمان يفتتح مبنى نادي عجمان اجلديد الأ�شحاب الهمم
•• عجمان-وام: 

االأعلى  املجل�ص  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
التي  واملتطلبات  االح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  وت��وف��ر  رع��اي��ة  اأهمية  عجمان  ح��اك��م 
يحتاجها ذوو االإعاقة ملمار�شة حياتهم اليومية واأن�شطتهم وهواياتهم و�شقل 
مهاراتهم يف املوؤ�ش�شات واالأندية املخ�ش�شة لهم واملوؤ�ش�شات واملرافق العامة.

اجلديد  عجمان  ن���ادي  مبنى  االأول  اأم�����ص  �شموه  اف��ت��ت��اح  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
للمعاقني والذي يقع يف منطقة املنتزي باحلميدية يرافقه �شمو ال�شيخ عمار 

بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ص املجل�ص التنفيذي .
و يعد املبنى �شرحاً ريا�شياً وتربوياً واجتماعياً ي�شهم يف دمج اأ�شحاب الهمم 
والب�شرية  احلركية  االإع��اق��ة  فئات  لكافة  اأن�شطته  خ��ال  م��ن  املجتمع  يف 

وال�شمعية والذهنية يف كل مناحي احلياة.
الريا�شية  خدماته  تقدمي  اىل  يهدف  النادي  هذا  تاأ�شي�ص  اإن  �شموه  وق��ال 
واالجتماعية والثقافية لكافة فئات االإعاقة من اأبناء الدولة واملقيمينع ىل 
حد �شواء لل�شر قدماً يف امل�شار الذي ت�شعى اليه القيادة الر�شيدة يف دولة 
االمارات وهو تقدمي اأف�شل اخلدمات اىل اأ�شحاب الهمم ملمار�شة الن�شاطات 
يف جو ت�شوده املحبة والوئام لي�شبح اأ�شحاب الهمم فاعلني يف املجتمع ولهم 
ب�شمتهم الوا�شحة من خال دجمهم يف املجتمع املحلي وتقدمي ا�شهاماتهم 

الوا�شحة يف املنظومة الريا�شية املحلية و العاملية لذوي االإعاقة ولكون له 
تاأثره ال�شريع على املجتمع .

ذوي  لي�ص خلدمة  و�شيلة  النادي  ه��ذا  يكون  اأن  �شموه عن متنياته  واأع��رب 
االندية  اأع����داد  زي���ادة  اأن  حيث  كله  املجتمع  خل��دم��ة  ول��ك��ن  فقط  االإع��اق��ة 
ح�شيلة  رف��ع  يف  كبر  ب�شكل  ت�شاهم  ال��دول��ة  يف  الهمم  اخلا�شةباأ�شحاب 
االجنازات الريا�شية العاملية التي ترفع علم دولة االمارات عالياً خفاقاً يف 

من�شات التتويج.
وكان �شاحب ال�شمو حاكم عجمان قد بداأ جولته لدى و�شوله ملقر النادي 
للمعاقني  عجمان  ن��ادي  مبنى  بافتتاح  اإي��ذان��اً  التقليدي  ال�شتار  اأزاح  حيث 

ليتجول بعدها �شموه يف اأروقة النادي ويتعرف على ما ي�شمه من مرافق.
رئي�ص  الغما�شي  اإبراهيم  اأحمد  �شعادة  من  اجلولة  خال  �شموه  وا�شتمع 
جمل�ص االإدارة واأع�شاء املجل�ص والقائمني على ادارة النادي اىل �شرح واف 
حول ت�شميم النادي الذي مت وفق اأحدث املوا�شفات الفنية احلديثة يف كافة 
قيا�شات  ووف��ق  الهمم  اأ�شحاب  بريا�شة  اخلا�شة  والتقنية  الفنية  النواحي 

عاملية وباراملبية من اأجل خدمة �شريحة غالية على قلوب اجلميع.
كما اطلع على ما ي�شمه النادي اجلديد ذو القبة الفاخرة من مكاتب االإدارة 
متعددةاالأغرا�ص  �شالة  ت�شم  التي  الداخلية  واملاعب  اخلدمات  ومباين 
و�شالة لياقة بدنية وعاج طبيعي وغرف تبديل املاب�ص وقاعة اجتماعات 

فيما ت�شتمل املاعب اخلارجية على م�شمار األعاب قوى اأوملبي وباراملبي من 
8 حارات ومدرجات وملعب لكرة القدم و�شالة ريا�شية مغلقة باال�شافة اىل 
الهمم  املخ�ش�شة الأ�شحاب  �شيارات  اإىل مواقف  اإ�شافة  الغرف  العديد من 

وغرهم ومهبط للطائرات.
ن�شاطاتهم  مي��ار���ش��ون  منت�شب   200 م��ن  اأك��رث  ع�شويته  يف  ال��ن��ادي  ي�شم 
الريا�شية من خال م�شاركاتهم يف البطوالت املحلية والدولية كما يوجد 
اأ�شحاب الهمم وفريق اللعاب القوى واخر للبولينغ وثالث  عدد كبر من 
و  الطاولة  لكرة  وفريق  للمكفوفني  الهدف  لكرة  وراب��ع  لل�شم  القدم  لكرة 

فريق ملمار�شة العاب االوملبياد اخلا�ص املختلفة يف النادي .
الأ�شحاب  الر�شيدة  القيادة  بدعم  الغما�شي  اإبراهيم  اأحمد  �شعادة  واأ���ش��اد 
الهمم .. منوها بالدور الذي يقوم به النادي يف تاأهيل الاعبني والاعبات 
القارية  امل��ح��اف��ل  ك��اف��ة  ال��دول��ة يف  ل��رف��ع علم  االأم����ام  اإىل  ودف���ع م�شرتهم 

والدولية.
واأكد اأن النادي ال يدخر جهداً يف خدمة هذه الفئة تر�شيخاً للمبادئ التي مت 
اإ�شهار هذا ال�شرح من اأجلها ال�شتقطاب اأكرب عدد من الاعبني والرتكيز 

على الاعبني املواطنني.
اإن النادي قطع �شوطاً كبراً يف تطوير فرقه املختلفة بهدف حتقيق  وقال 
امل��ع��اي��ر امل��ن�����ش��ودة ال��ت��ي ت��وؤه��ل اأك����رب ع���دد م��ن الع��ب��ي��ه وك������وادره لتحقيق 

طموحاتهم املطلوبة على جميع ال�شعد املحلية والقارية والدولية يف اإطار 
روؤيته الإحداث نقلة نوعية يف كافة االألعاب حتى يتمكن اجلميع من ممار�شة 

هواياتهم واالنتقال من املحلية اإىل العاملية وفق ا�شرتاتيجية وا�شحة .
عن  املجل�ص  اأع�شاء  و  االدارة  جمل�ص  رئي�ص  اإبراهيم  اأحمد  �شعادة  واأع��رب 
�شعادتهم الغامرة بافتتاح النادي ومبايوفره من خدمات متطورة موؤكدين 

اأن هذا ما عودتنا عليه القيادة الر�شيدة يف اإمارة عجمان.
جدير بالذكر اأن نادي عجمان لذوي االإعاقة تاأ�ش�ص مبكرمة من �شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد بن را�شد النعيمي ويل عهد اإمارة عجمان يف العام 2012 
وتربع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد حاكم عجمان باالأر�ص التي مت 
فيها ت�شييد النادي مبنطقة املنتزي على م�شاحةقدرها 55 األف قدم مربع 
 " اهلل  " حفظه  الدولة  رئي�ص  ال�شمو  م��ب��ادرات �شاحب  قبل  بناوؤه من  ومت 

مبيزانية فاقت اخلم�شني مليون درهم .
ح�شر حفل االفتتاح .. ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�ص دائرة 
دائرةالبلدية  رئي�ص  النعيمي  حميد  بن  را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
ماجد  بن  عبداهلل  وال�شيخ  النعيمي  عمار  بن  حميد  وال�شيخ  والتخطيط 
حممدالنعيمي  يو�شف  و�شعادة  املواطنني  �شوؤون  مكتب  عام  مدير  النعيمي 
الغفلي  غليطه  بن  ط��ارق  و�شعادة  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير 

مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان وعدد من كبارامل�شوؤولني.

عجمان الثالثة عربيًا يف اأف�سل املدن مالءمة للعي�ش

عمار النعيمي يرتاأ�ص اجلل�شة الثانية للمجل�ص التنفيذي الإمارة عجمان للعام 2022
•• عجمان-وام: 

ت�����راأّ������ص ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
جل�شة  التنفيذي  املجل�ص  رئ��ي�����ص 
 ..  2022 ل��ع��ام  ال��ث��ان��ي��ة  املجل�ص 
اأكد يف بدايتها اأّن حكومة عجمان 
ت���ع���م���ل ج�����اه�����دة ب���ك���ل ال���ط���اق���ات 
اإمارة عجمان  واالإماكانيات جلعل 
للعي�ص  ماءمة  امل��دن  اأف�شل  من 
م�شرا   .. واال�شتثمار  واال�شتقرار 
االأم��ن واالأم���ان وال�شامة  اأن  اىل 
االأوليات  راأ���ص  على  دائماً  �شيبقى 
�شمو  واطلع  واأهدافها.  احلكومية 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
موؤ�شر  تقرير  على  اجلل�شة  خال 
وتقرير  الذكية  ال�شناعة  جاهزية 
للعي�ص  م����اءم����ة  امل������دن  اأف�������ش���ل 
اجلل�شة  ناق�شت  كما  لعام2021 
عددا من التقارير ملتابعة حتديثات 
اجلائحة واإجراءاتها واآليات �شبط 
ال�شامة  وا�شرتاطات  موا�شفات 
ومتابعة  املدر�شية  علىاحلافات 

امل�شانع  م��ط��اب��ق��ة  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د 
للمعايرواال�شرتاطات واحل�شول 
اأ�شل ثاثة  على مقعد واح��د من 
ف��ق��ط ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����دول����ة يف 
 Certified عملية التقييم من
احلكومة   SIRI Assessor
ا�شتعر�ص  ك���م���ا  ال�������ش���ن���غ���اف���وري���ة 
ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���وة خال 

الع�شر �شنوات القادمة يف االإمارة.
اإىل  امل��ب��ادرة  اأه��م��ي��ة  املجل�ص  واأك���د 
وتبني  االأج��ن��ب��ي  اال�شتثمار  ج��ذب 
�شيا�شة داعمة لل�شركات يف اعتماد 
التكنولوجيا املتقدمة للم�شاهمةيف 
و������ش�����ع االإم��������������ارة ع����ل����ى خ����ارط����ة 

التناف�شية ال�شناعية حمليا.
واطلع اأع�شاء املجل�ص على تقرير 
للعي�ص  م����اءم����ًة  امل������دن  اأف�������ش���ل 
اأف�شل  يقي�ص  ال��ذي   2021 لعام 
ال�شادر عن  للعي�ص  املدن ماءمة 
الربيطانية  جملةااليكونومي�شت 
ال���ت���ي ت��ع��د ج��ه��ة رائ������دة ع��امل��ي��ا يف 
جم��ال ذك��اء االأع��م��ال العاملي ويتم 
وف���ق���ا خل��م�����ش��ة معاير  ال��ت��ق��ي��ي��م 

امل�����ش��ت��ج��دات وال���ت���ق���دم امل���ح���رز يف 
درا�شة تتبع االأعمال. وا�شتعر�شت 
"موؤ�شر  ت��ق��ري��ر  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة 
جاهزية ال�شناعة الذكية" والذي 
ي����اأت����ي ���ش��م��ن م�����ب�����ادرات ال���دول���ة 
ا�شرتاتيجية  ل��ت��ع��زي��ز  اخل��م�����ش��ني 
وت��ب��ن��ي حلول  ال��دول��ةال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ال���ث���ورة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة على 
خارطة  وو���ش��ع  الوطني  امل�شتوى 
العتماد  وخم�ش�شة  دقيقة  طريق 
التي تتنا�شب مع قدرات  التقنيات 
زيادة  بهدف  االقت�شادية  املن�شاآت 
االإنتاجية ال�شناعية بن�شبة 30% 
اإىل  دره�����م  م��ل��ي��ار   25 واإ����ش���اف���ة 
الناجت املحلي االإجمايل يف الدولة 
خال ال�شنوات الع�شر املقبلة حيث 
التحويلية  ال�شناعات  بلغت ح�شة 
يف اإم�������ارة ع��ج��م��ان م���ن اإج���م���ايل 
الوارد  املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار 
ما ن�شبته %73 يف عام 2020 .

اإىل انتهاء التقييم  واأ�شار التقرير 
االإمارة  يف  م�شنعا   16 ل  املبدئي 
متخ�ش�شة  عاملية  �شركة  قبل  من 

اال�شتقراروالرعاية  وهي  رئي�شية 
والبيئة  وال����ث����ق����اف����ة  ال�������ش���ح���ي���ة 
والتعليم والبنية التحتية حيث مت 
ت�شنيف 141 مدينة حول العامل 
ح�شول  التقرير  نتائج  واأظ��ه��رت 
الثالث  امل��رك��ز  على  عجمان  اإم���ارة 

عربيا بعد اأبوظبي ودبي.
التقدم  مبوا�شلة  املجل�ص  واأو�شى 
الأف�شل  ال��ع��امل��ي��ة  ال���رتت���ي���ب���ات  يف 
امل���دن م��اءم��ة للعي�ص م��ن خال 
الرتكيز على املبادرات التي ت�شجع 
وتنظيم  ال��ري��ا���ش��ة  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 
الفعاليات واالألعاب الريا�شية على 
ورفع  واملحلي  االإقليمي  امل�شتوى 
جودة البنية التحية ل�شبكة الطرق 
وت�شجيع  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل  وخ���دم���ات 
اإقامة املهرجانات الثقافية والفنية 
واالأن�شطة امل�شرحية ورفع م�شتوى 
اخلدمات ال�شحية العامة وتو�شيع 

�شبكة الرعايةال�شحية.
وناق�ص اأع�شاء املجل�ص اآليات �شبط 
ال�شامة  واج�������راءات  م��وا���ش��ف��ات 
ل�شمان  املدر�شية  احل��اف��ات  على 

����ش���ام���ة ال�����ط�����اب وال���ط���ال���ب���ات 
واال�شرتاطات  وتوحيداالإجراءات 
امل���ط���ب���ق���ة ع���ل���ى ك����اف����ة امل���ن�������ش���اآت 
يف  واخلا�شة  احلكومية  التعليمية 
فريق  وا�شتعر�ص  عجمان  اإم����ارة 
اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
االحرتازية  االإج����راءات  حتديثات 
القيود  وتخفيف  كوفيد  جلائحة 

ك��م��ا اط��ل��ع اأع�����ش��اء امل��ج��ل�����ص على 
التقدم املحرز يف ملف درا�شة تتبع 
ب�شاأن  مقرتحات  وناق�ص  االأعمال 
�شاعات العمل خال �شهر رم�شان 
احلكومة  توجهات  م��ع  مب��اي��ت��واءم 
احلفاظ  ي�شمن  ومب��ا  االحت��ادي��ة 
الف�شيل  ال�شهر  خ�شو�شية  على 
وتعزيز  الدينية  ال�شعائر  ملمار�شة 

املفرو�شة على امل�شتوى العاملي .
القيود  ت��خ��ف��ي��ف  امل���ج���ل�������ص  اأق�������ر 
املتعلقة باجلائحة يف االإمارة ورفع 
ملختلف  اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال���ط���اق���ات 
االقت�شادية  والفعاليات  االأن�شطة 
اإلتزام  ���ش��رورة  م��ع  واالجتماعية 
اأف�����������راد امل���ج���ت���م���ع ب�������االإج�������راءات 

االحرتازية املتبعة.

الروابط االجتماعية .
ودعا املجل�ص يف هذا االإطار خمتلف 
اإط����اق  اإىل  اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
والربامج  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ح��زم��ة 
ت�شفي  التي  النوعية  الرم�شانية 
اأج���واء اإمي��ان��ي��ة وروح��ان��ي��ة فريدة 
من نوعها يف االإم���ارة خ��ال �شهر 

رم�شان املبارك.

وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ص الوطني االحتادي ت�شتعر�ص مبادراتها املبتكرة يف جناح فزعة باإك�شبو 2020 دبي

مراحلها  بجميع  االنتخابات  رحلة 
�شا�شة  دقائق، عرب   )5( على مدى 
تفاعلية مبتكرة؛ بهدف زيادة ن�شبة 
باأهمية  املجتمع  اأف��راد  لدى  الوعي 
املجل�ص  ان���ت���خ���اب���ات  يف  امل�������ش���ارك���ة 

الدولة، والذي مت اعتماده يف اإجراء 
انتخابات املجل�ص الوطني االحتادي 
يف  وي�����ش��اه��م  2006م،  ع����ام  م��ن��ذ 
و�شفافية،  ب��دق��ة  االأ����ش���وات  ح�شر 
مع  االنتخابية،  العملية  وبت�شريع 

باملجل�ص،  املعرفة  تعزيز  يف  ي�شهم 
افرتا�شياً  املجال  اإف�شاح  خال  من 
وقائع  للتعرف على  امل�شتخدم  اأمام 
مناق�شة  وط��ري��ق��ة  املجل�ص،  جل�شة 
امل��و���ش��وع��ات ف��ي��ه��ا، وال��ت��ف��اع��ل بني 

العمل الربملاين يف دولة االإمارات.
ال�������وزارة جهاز  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ح��ي��ث 
ال��ت�����ش��وي��ت االإل�����ك�����رتوين، وال����ذي 
ويج�شد  ومبتكراً  ذكياً  نظاماً  يعد 
الربملانية يف  نقلة نوعية يف احلياة 

على  والتعرف  االحت���ادي،  الوطني 
اأ�شا�شياتها واإجراءاتها.  

تطبيق  ال���وزارة  ا�شتعر�شت  كذلك 
)اأنت يف املجل�ص الوطني االحتادي( 
والذي  االفرتا�شي،  الواقع  بتقنية 

اإظ��ه��اره ل��اأرق��ام وال��ب��ي��ان��ات ب�شكل 
تف�شيلي. 

"رحلة  م��ب��ادرة  ا�شتعرا�ص  مت  كما 
العملية االنتخابية" الرقمية، التي 
جتربة  خو�ص  فر�شة  ل��ل��زوار  تتيح 

•• دبي-الفجر: 

ثقافة  ل��ت��ع��زي��ز  ج��ه��وده��ا  اإط�����ار  يف 
الوعي  ون�شر  ال�شيا�شية  امل�����ش��ارك��ة 
املجتمع،  اأف��������راد  ب����ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزارة  ا�شتعر�شت 
امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي االحت������ادي اأه���م 
بتنمية  اخلا�شة  املبتكرة  مبادراتها 
الوعي ال�شيا�شي وباحلياة الربملانية 
املجل�ص  ب���ان���ت���خ���اب���ات  وال���ت���ع���ري���ف 
معر�ص  يف  االحت���������ادي  ال���وط���ن���ي 
�شمن  وذل��ك  دب��ي،   2020 اإك�شبو 
م�شاركتها يف فعاليات �شهر االإمارات 
حتت  تنظيمها  يتم  التي  لابتكار 

�شعار "االإمارات تبتكر 2022". 
ا�شت�شافه  ال���ذي  امل��ع��ر���ص،  وي�����ش��م 
اإك�شبو،  معر�ص  يف  "فزعة"  ج��ن��اح 
التي حر�شت من  ال��وزارة  ابتكارات 
االأمثل  ال��ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا 
يف  للم�شاهمة  احل��دي��ث��ة  للتقنيات 
والتعريف  ال�شيا�شي  الوعي  تنمية 
يف  حتقيقها  مت  ال��ت��ي  ب����االإجن����ازات 

ب�شاأن  احلكومة  وممثلي  االأع�����ش��اء 
املو�شوع املطروح للنقا�ص. 

ا�شتعر�شت  ذل�������ك،  ع���ل���ى  ع�������اوة 
املراكز  "خريطة  م���ب���ادرة  ال�����وزارة 
االنتخابية" التي توفر من خالها 
االإم���ارات  ل��دول��ة  تفاعلية  خريطة 
االنتخابية،  امل���راك���ز  ف��ي��ه��ا  ت��ظ��ه��ر 
والتي متكن امل�شاركني من االطاع 
االنتخابية  املراكز  اإح�شائيات  على 
ت�شويت  ون���������ش����ب  ال��������دول��������ة،  يف 
املجل�ص  ان���ت���خ���اب���ات  يف  ال��ن��اخ��ب��ني 
الوطني االحت��ادي. وجتدر االإ�شارة 
اأعلنت- يف وقت  ال��وزارة قد  اأن  اإىل 
�شابق- عن اأجندتها اخلا�شة ب�شهر 
االب���ت���ك���ار، وال���ت���ي ت�����ش��م ع�����دداً من 
االأن�شطة والفعاليات النوعية، مثل: 
واإقامة  التوعوية،  ال��ور���ص  تنظيم 
يقدمها  ال��ت��ي  التدريبية  ال����دورات 
واخلرباء،  املتخ�ش�شني  من  نخبة 
التي  امل�����ش��اب��ق��ات  م��ن  ع���دد  وتنظيم 
االبتكار  على  التحفيز  �شاأنها  م��ن 

وحتويله اإىل ثقافة واأ�شلوب حياة.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

احدى  القيادة  ذاتية  املركبات  تعد 
اليوم  ون�شاهد   ، التنقل  حت��دي��ات 
من���اذج حيه ملثل ه��ذه امل��رك��ب��ات يف 
اأرج���اء العامل ، وم��ن ه��ذا املنطلق 
– عجمان  ال��ن��ق��ل  هيئة  ح��ر���ش��ت 
عن  تعريفية  ور���ش��ة  تنظيم  ع��ل��ى 
املركبة ذاتية القيادة �شمن فعاليات 
فيها  تناولت   ،٢٠٢٢ االبتكار  �شهر 
والتكامل  ال��ذك��ي  التنقل  تعريف 
البنية  وت��وف��ر  النقل  و���ش��ائ��ل  ب��ني 
التحتية املائمة والتحديات التي 
موؤكدة   ، امل��رك��ب��ات  ه��ذه  تواجهها 
التقنيات  ه���ذه  تبني  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
تاأثرها  وم���دى  التنقل  مل�شتقبل 
على املجتمع و االعمال م�شتقبًا، 
الهيئة  عملت  اجل��ان��ب  ه���ذا  وم���ن 
بالتعاون مع �شركة AJI  لتقدمي 
القيادة  ذاتية  مركبات  من  من��وذج 

معنية باملوا�شات العامة. 
وت��اأت��ي اإط��اق ه��ذه امل��ب��ادرة �شمن 
الهيئة  االب��ت��ك��ار يف  ���ش��ه��ر  اأج���ن���دة 

حكومة  ا�شرتاتيجية  م��ع  متا�شيا 
دول��ة االم��ارات يف تر�شيخ االبتكار 
وتقدمي  التحديات  حل��ل  كاأ�شا�ص 
اأف�شل اخلدمات، وا�شتمع املهند�ص 
�����ش����ام����ي ع����ل����ي اجل���������اف امل����دي����ر 
املوا�شات  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
النقل  بهيئة  والرتاخي�ص  العامة 
الهيئة  وم����وظ����ف����ي  ع���ج���م���ان  يف 

التقنيات  ح����ول  وايف  ����ش���رح  اإىل 
القيادة  تكنولوجيا  يف  امل�شتخدمة 
على  والرتكيز  الذاتية ومميزاتها 
م��ث��ل هذه  ال�����ش��ام��ة يف  ع���وام���ل 
التطرق  اإىل  باالإ�شافة   ، املركبات 
يتم  التي  وال��درا���ش��ات   للمبادرات 
القيادة  م��رك��ب��ات  لتبني  تنفيذها 
النقل  منظومة  يعزز  مبا  الذاتية 

املوظفني  ن��اق�����ص  ك��م��ا   . امل��ت��ك��ام��ل 
من  تواجهها  ق��د  التي  التحديات 
واملتطلبات  التحتية  البنية  حيث 
ت���وف���ره���ا، ح��ي��ث تهدف  ال����واج����ب 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ك���ام���ل بني 
و�شعادة  ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي  و���ش��ائ��ل 
و�شائل  توفر  خ��ال  من  املجتمع 
اآمنة ومبتكرة للنقل واملوا�شات.

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  االأر�شيف  واف��ق 
على قبول 70 بحثاً للم�شاركة يف 
الثاين للرتجمة،  ال��دويل  املوؤمتر 
)عن  اف��رتا���ش��ي��اً  �شينعقد  وال���ذي 
"الرتجمة  ����ش���ع���ار  حت����ت  ُب����ع����د( 
�شورة  ال����وط����ن:  ذاك������رة  وح���ف���ظ 
واالآداب  ال��ث��ق��اف��ات  يف  االإم�������ارات 
وقد  العاملي"،  ال��ف��ك��ري  وال����رتاث 
اال�شتعدادات  اإط����ار  يف  ذل���ك  ج���اء 
واملكتبة  ل���اأر����ش���ي���ف  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
الوطنية يف �شبيل عقد املوؤمتر يف 

الفرتة من 9-13 مايو املقبل.
قال حمد  اال�شتعدادات  وعن هذه 
اإدارة  م����دي����ر  احل����م����ري  ���ش��ل��ي��م 
املعرفية  واخل�����دم�����ات  ال���ب���ح���وث 
الوطنية:  وامل��ك��ت��ب��ة  االأر���ش��ي��ف  يف 

املوؤمتر  حققه  ال��ذي  النجاح  بعد 
الحظنا  للرتجمة،  االأول  ال��دويل 
الباحثني  م��ن قبل  اإق��ب��ااًل مم��ي��زاً 
واملرتجمني واخلرباء واملخت�شني 
الدويل  امل��وؤمت��ر  يف  امل�شاركة  على 
الثاين؛ اإذ مل نكد نعلن عن موعد 
ت��ل��ق��ي ال��ب��ح��وث ل��ل��م�����ش��ارك��ة حتى 
اأع��داد كبرة من البحوث  انهالت 
بلغات  اجلادة يف موا�شيع مبتكرة 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ح��ي��ة 
�شوف ترثي اأيام املوؤمتر باالإبداع، 
ومن البحوث التي تلقيناها قامت 
 70 ب��ان��ت��ق��اء  التنظيمية  اللجنة 
بحثاً تغطي جميع حماور املوؤمتر 
برنامج  يف  ل��ت�����ش��م��ن��ه��ا  ال��ع�����ش��رة، 
امل����وؤمت����ر ال������ذي ���ش��ي��ت��م االإع������ان 
ونحن  اإن��ن��ا  واأ���ش��اف:  قريباً.  عنه 
للموؤمتر  املنا�شبة  االأبحاث  ننتقي 

ال�����دويل ال���ث���اين ل��ل��رتج��م��ة ن�شع 
الت�شابكات  اأه��م��ي��ة  اأع��ي��ن��ن��ا  ن�شب 
والتاريخية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة 
تقت�شي  ال��ت��ي  واالإب�شتمولوجية 
حت�����ري ال����دق����ة ع���ن���د ال���ن���ق���ل بني 
اأننا  �شيما  وال  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ل��غ��ات 
وطنية  اأب��ع��اد  ذا  مو�شوعاً  نناق�ص 
االإم����ارات  ب��������ش��ورة  م��ه��م��ة، يتمثل 
وال�����رتاث  واالآداب  ال��ث��ق��اف��ات  يف 
ال���ف���ك���ري ال���ع���امل���ي، ول���ذل���ك فقد 
البحوث  امل��وؤمت��ر  برنامج  ت�شمن 
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت: ����ش���ورة االإم�����ارات 
يف ع���ي���ون ال���رح���ال���ة االأورب����ي����ني، 
وال�شرديات التاريخية وال�شيا�شية، 
االإماراتية  واالإجنازات احل�شارية 
الكتابات  يف  وردت  كما  امل��ع��ا���ش��رة 

االأورواآ�شيوية.  
اإدراجها  امل��ق��رر  البحوث  اأن  واأك���د 
ت�شتطلع  امل�����وؤمت�����ر  ب���رن���ام���ج  يف 
�شورة  ت��ع��زي��ز  يف  ال��رتج��م��ة  دور 
االإم�������ارات واإرث���ه���ا احل�����ش��اري يف 
القرن احلادي والع�شرين. وك�شف 
واخلدمات  ال��ب��ح��وث  اإدارة  م��دي��ر 
تلقاه  ال��ذي  العر�ص  عن  املعرفية 
-بعد  الوطنية  واملكتبة  االأر�شيف 
النجاح الذي حققه املوؤمتر االأول 
اإيثيك�ص  )دار  م���ن  ل��ل��رتج��م��ة- 
ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ن�����ش��ر( وال����ت����ي اأب�����دت 
اإعجابها مبحاور موؤمتر االأر�شيف 
الثاين  ال���دويل  الوطنية  واملكتبة 

العر�ص  ت�شمن  وق���د  ل��ل��رتج��م��ة، 
للن�شر  العاملية  اإيثيك�ص  من  طلباً 
البحوث  جميع  ن�شر  ت��ت��وىل  ب���اأن 
املوؤمتر  يف  ت��ق��دمي��ه��ا  �شيتم  ال��ت��ي 
املناق�شات  زال������ت  وم�����ا  ال�����ق�����ادم، 
واملكتبة  االأر����ش���ي���ف  ب���ني  ج���اري���ة 
اآلية  الإيجاد  الن�شر  ودار  الوطنية 
واملكتبة  لاأر�شيف  حتفظ  للن�شر 
اجلهة  باعتباره  حقوقه  الوطنية 
اأن )دار  للموؤمتر. ويذكر  املنظمة 
تتخذ  للن�شر(  ال��ع��امل��ي��ة  اإي��ث��ي��ك�����ص 
الربيطانية  من مدينة كمربيدج 
مقراً لها، وهي �شركة عاملية كربى 
التاريخية  ال��ب��ح��وث  بن�شر  ُتعنى 
بن�شر  اأي�شاً  وتخت�ّص  والفل�شفية، 
ال���ع���ل���وم  ال����ب����ح����وث يف جم��������االت 
وجتدر  واالجتماعية.  االإن�شانية 
املقرر  اأن��ه من  اإىل  اأي�شاً  االإ���ش��ارة 
اأن ي�شارك يف املوؤمتر عدد من كبار 
واأ�شاتذة  واخل���رباء،  املتخ�ش�شني 
والكندية  االأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
واالأوروبية، عاوة على كوكبة من 
اجلامعات  ك���ربى  م��ن  ال��ب��اح��ث��ني 
امريكا  وج����ام����ع����ات  االآ�����ش����ي����وي����ة 
من  ولفيف  واأ�شرتاليا،  الاتينية 
اجلامعات  يف  االأكادمييني  اأف�شل 
واجلامعات  واالإف��ري��ق��ي��ة  العربية 
وكوكبة  العربية،  اخلليج  دول  يف 
دولة  ج��ام��ع��ات  يف  املخت�شني  م��ن 

االإمارات العربية املتحدة. 

•• الفجرية- وام:

اأّكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم 
موؤ�شرات  االإم���ارات يف  دول��ة  بها  التي حتظى  الكبرة  املكانة  على   ، الفجرة 
التناف�شية العاملية باملجال االقت�شادي وال�شناعي بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" ، ودورها املحوري يف دعم 
ال�شاملة  التنمية  قطاع الرثوة املعدنية على م�شتوى العامل، وتعزيز م�شرة 

للدولة. 
الرميلة،  ق�شر  يف  الفجرة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبال  خال  ذلك  جاء 

بدولة  وال�شناعة  التجارة  وزي��ر  ال�شريعان  مطلق  بن  فهد  الدكتور  معايل 
ال��ك��وي��ت، و م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي وزي���ر دول���ة للتجارة 
والتجارة  ال�شناعة  وزي��ر  الزياين  را�شد  بن  زاي��د  الوزير  ومعايل  اخلارجية، 
وزير  امل��ّن��اوي  ب�شر  حممد  ال��وزي��ر  وم��ع��ايل  البحرين،  مملكة  يف  وال�شياحة 
الوزراء  امل��ع��ايل  اأ�شحاب  م��ن  وع��دد  العربية،  ال�����ش��ودان  جمهورية  يف  امل��ع��ادن 
املعنيني بقطاع الرثوة املعدنية يف عدد من الدول العربية واالأجنبية. وياأتي 
اال�شتقبال على هام�ص افتتاح اأعمال املوؤمتر العربي الدويل للرثوة املعدنية 
اإمارة  وت�شت�شيفه  ال��دول��ة،  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  ي��ق��ام  ال���ذي 
الفجرة خال الفرتة من 22 اإىل 24 فرباير اجلاري حتت �شعار " املوارد 

وباحث  خبر   700 " مب�شاركة  املعدنية حجر االأ�شا�ص يف التنمية الوطنية 
ورّحب  العامل.  يف  دولة  يف جمال اجليولوجيا والرثوة املعدنية ميّثلون 50 
املوؤمتر و�شيوفه، مثّمًنا دورهم يف دعم  ال�شمو حاكم الفجرة بوفد  �شاحب 
ينه�ص  مبا  املوؤمتر  اأه��داف  لتحقيق  وال�شعي  التعدينية  ال�شناعات  م�شاريع 
اإمارة  توليها  التي  االأهمية  على  م��وؤّك��ًدا  ال��ع��امل،  يف  املعدنية  ال���رثوة  بقطاع 
يحقق  مبا  وا�شتثمارها  العامل  يف  التعديني  القطاع  فر�ص  لتعزيز  الفجرة 
�شيوف  تقدم  بدورهم،  الوطني.  اقت�شادها  ويدعم  االإم���ارات،  دول��ة  تطلعات 
املوؤمتر اإىل �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة بال�شكر والتقدير على اال�شتقبال، 
ودعم �شمّوه للمبادرات وامل�شاريع التي ت�شهم يف حتقيق نتائج اإيجابية تت�شدى 

تنه�ص  فاعلة  ا�شرتاتيجيات  تطبيق  ع��رب  وامل�شتقبلية  القائمة  للتحديات 
بقطاع ال�شناعة واالقت�شاد يف دول العامل. ح�شر اال�شتقبال .. معايل �شعيد 
و�شعادة  الفجرة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�ص  امل�شت�شار  الرقباين  حممد 
�شامل  و�شعادة  بالفجرة،  االأم��ري  الديوان  مدير  ال�شنحاين  �شعيد  حممد 
املهند�ص عادل �شقر  الزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرة، و�شعادة 
ال�شقر املدير العام للمنظمة العربية للتنمية ال�شناعية والتقيي�ص والتعدين، 
اإدارة موؤ�ش�شة الفجرة  و�شعادة املهند�ص حممد �شيف االأفخم رئي�ص جمل�ص 
للموارد الطبيعية، واملهند�ص علي قا�شم مدير عام موؤ�ش�شة الفجرة للموارد 

الطبيعية.

حاكم الفجرية ي�شتقبل �شيوف موؤمتر الرثوة املعدنية.. ويوؤكد على دور ال�شناعات التعدينية يف دعم االقت�شاد الوطني

•• اأبوظبي- وام:

واحدة  انطاقتها  منذ  االإن�شانية  ل��اأخ��وة  زاي���د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  �شكلت 
الت�شامح  لن�شر وتعميم قيم  الرامية  االإم���ارات  دول��ة  م��ب��ادرات  اأب��رز  من 

والتعاي�ص االإن�شاين.
وحتمل اجلائزة رمزية خا�شة بارتباطها با�شم القائد املوؤ�ش�ص املغفور له 
اإىل دوره��ا يف  اإ�شافة  ث��راه،  اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ 
تعميق املبادئ املرتبطة بتعزيز الت�شامح والتعاي�ص ال�شلمي حول العامل.

لتوؤكد  الفائز بها قريباً  االإع��ان عن  التي �شيتم  الثالثة  الن�شخة  وتاأتي 
على حجم القيمة واملكانة العاملية الكبرة التي و�شلت اإليها والتي تت�شح 
العام  ه��ذا  اجل��ائ��زة  تلقته  ال���ذي  الكبر  الرت�شيحات  حجم  خ��ال  م��ن 

ل�شخ�شيات مرموقة ومن خمتلف دول العامل.
وعززت اجلائزة النظرة العاملية لدولة جتربة االإمارات الرائدة يف جمال 
قيم  لن�شر  منها  اال�شتفادة  حماولة  مع  وتقدير،  اح��رتام  بكل  الت�شامح 
القوانني  ناحية  من  �شواء  اأرا�شيها،  على  والتعاي�ص  والت�شامح  ال�شام 
لنهج  الداعمة  وامل�شاريع  والربامج  املبادرات  ناحية  من  اأو  والت�شريعات 
يف  عامليا  ال�شباقة  تكون  اأن  يف  االإم����ارات  دول��ة  ت��ف��ردت  وال��ت��ي  الت�شامح، 

تطبيقها على اأر�ص الواقع.
وتكت�شب اجلائزة قيمة رمزية ومعنوية كبرة عرب اقرتانها با�شم القائد 
ثراه"،  "طيب اهلل  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�ص 
الذي و�شع االأ�شا�ص القيمي الذي ا�شتندت اإليه دولة االإمارات يف م�شرتها 
االإن�شانية اإقليمياً وعاملياً، والذي �شكل الت�شامح والتعاي�ص وقبول االأخر 

اإحدى الركائز املحورية يف فكره وفل�شفته العامة يف احلياة واحلكم.
وجنح ال�شيخ زايد "طيب اهلل ثراه" يف حتويل االإمارات اإىل واحة للت�شامح 
والتعاي�ص حيث اأر�شى، رحمه اهلل، اأ�ش�ص ثقافة الت�شامح لت�شبح بالتايل 
االإماراتية،  لل�شخ�شية  م���ازم  مفهوم  اإىل  وليتحول  ف��ط��ري��ة،  غ��ري��زة 
للقادة  وال�شيا�شية  ال�شخ�شية واالجتماعية  ال�شلوكيات  العديد من  عرب 

واالأفراد عرب الزمن.
واأ�شهم نهج ال�شيخ زايد االإن�شاين يف تر�شيخ الرتابط والتاآلف الفريد بني 
لي�شكل هوية  االإم��ارات��ي، وهو ما ترجم الحقاً  املجتمع  خمتلف مكونات 
اإماراتية خال�شة تلتقى فيها خمتلف الديانات ويعي�ص على اأر�شها اأكرث 
اأنحاء  وم��ن جميع  وال��ط��وائ��ف،  االأدي���ان  200 جن�شية من خمتلف  من 

العامل، يف مناخ ي�شوده التاآلف والود واالحرتام.

وتخطى نهج ال�شيخ زايد رحمه اهلل يف الت�شامح واإعاء القيم االإن�شانية 
والدول  ال�شعوب  ت�شتلهمه  من��وذج  اإىل  ليتحول  ال��وط��ن  ح��دود  النبيلة 
وال�شام  املحبة  اأ�ش�ص  على  والقائمة  املتاآخية  ملجتمعاتها  التاأ�شي�ص  يف 

والقبول باالآخر.
جعلت  التي  اخل��ال��دة  االإن�شانية  امل��واق��ف  م��ن  بالعديد  ال��ت��اري��خ  ويحفل 
"حكيم العرب"،  زعماء العامل و�شعوبه تلقبه بالعديد من االألقاب مثل 
و"زايد اخلر"، وهي �شفات كان يتمتع بها، رحمه اهلل، منذ ن�شاأته وبداية 
حكمه للدولة، حيث عرف عنه الكرم وال�شهامة وال�شجاعة والعدالة بني 
النا�ص، واإ�شاح ذات البني بني االأ�شقاء يف الدول العربية واالإ�شامية، بل 
وامتدت مبادراته االإن�شانية اإىل جميع دول العامل، دون ا�شتثناء ودون اأي 

تفرقة بني دين اأو جن�ص اأو عرق.

جائزة زايد للأخوة االإن�شانية.. رمزية اال�شم .. وتاأثري احل�شور

هيئة النقل – عجمان تنظم ور�شة تعريفية عن 
املركبة ذاتية القيادة يف �شهر االبتكار 2022

والأدب والرتاث الفكري العاملي الثقافات  يف  الإمارات  �سورة  تعك�ش  بحثية  ورقة   70

االأر�شيف واملكتبة الوطنية يوا�شل ا�شتعداداته لعقد املوؤمتر الدويل الثاين للرتجمة

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة االإمارات للمزادات �ص.ذ.م.م يف متام ال�شاعة 
اخلام�شة م�شاءاً يوم اجلمعة املوافق 04 مار�ص 2022 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�ص مراجعة ق�شم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�شمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#      
1 829972 HONDA CIVIC JHMFD1639AS402951 L 41469 2014/3698    
2 819970 Toyota RAV 4 JTEHH20V240294294 77352 10963 / 2009    
3 830378 FOTON VIEW LVCB1DWA77B001009 F 88593 2009/8074    
4 829807 NISSAN URVAN JN6AE54S78X002648 J 67587 2011/5902    
5 834824 VOLVO S40 YV1MS664762211650 H 32939 2010/9333    
6 830362 TOYOTA RAV4 JTMBD31V5B5262417 E 67438 2015/1674    
7 841804 TOYOTA COROLLA RKLBV42E5C4437471 E 81077 2016/362    
8 847373 NISSAN ALTIMA 1N4AL3A96GC104792 J 55023 2020/35    
9 840713 Toyota Yaris MHFBT9F39F6037127 N 76921 2016/712    
10 664925 Hyundai Getz KMHBT51D67U649024 50791 5737/2010    
11 819864  JHMCM56797C409446 34171 2008/8615    
12 607792 NISSAN/TIIDA / JN1CC11C58T019322 1 76848 2010/2377    
13 846803 MERCEDES C 200 WDDWF4CBXGR187708 S 43798 2021/1333    
14 829984 NISSAN ALTIMA 1N4AL21D08C287784 D 50738 2011/5909    
15 850708 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA692137239 C 35034 2012/3432    
16 846264 TOYOTA LAND CRUISER JTEHJ09J655107507 J 72167 2018/268   
17 830166 TOYOTA LAND CRUISER JTEHJ09JX35081748 A 62443 2017/745   
18 847738 MITSUBISHI CANTER JL7B6E1P9FK018464 Q 42796 2018/1870   
19 676725 BAJAJ . DJVBLE67298 1 31951 2019/842   
20 829678 BMW 320 I WBAAD610702229240 D 89725 2008/53   
21 829821 RENAULT FLUENCE VF1LZLDT9CC258169 B 80696 2019/2921   
22 830185 KIA RIO KNADN5122F6488256 P 98276 2018/580   
23 842217 Ford Explorer 1FMEU73E99UA08402  6 61797 2012/808   
24 840446 NISSAN/  /   JN1BT2MW4GW004606 F 67215 2021/2269   
25 834949 TATA LP613 MAT38122287L01824 H 41917 2016/238   
26 831256 HYUNDAI ELANTRA KMHDN46D65U966286 G 59096 2016/1669   
27 829925 HYUNDAI VERACRUZ KMHNT81C68U049353 E 75468 2017/2858   
28 830000 RANGE ROVER HSE SALLMAM548A285375 G 44214 2019/2721   
29 848156 MERCEDES S500 WDDNG7DB2CA425679 J 7970 2019/5178   
30 847309 PEUGEOT PARTNER VF37JNFU8FJ500905 C 75966 2020/6394   
31 829744 HYUNDAI TUCSON KMHJM81B69U033366 K 72975 2015/325   
32 846920 MERCEDES S500 WDDNG7DB1CA480155 J 33773 2020/1220   
33 852924 BMW 745I WBAGL61010DM63620 T 20054 2019/1976   
34 830183 TOYOTA HIACE JT4ZA119427007552 L 88285 2017/382   
35 830515 Isuzu NPR JAMJP34G117P02212 D 53376 2013/890   
36 834756 IVECO AD380T38H WJME3TRS30C206069 K 68427 2012/1305   
37 839941 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA9FUCA0566 P 32818 2020/3252   
38 830399 CHEVROLET SILVERADO 1GCHK69K49E110263 D 40888 2019/3677   
39 824632 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA9GE1T2136 K 69721 2659/2019   
40 671540 MITSUBISHI PAJERO JMYLYV95WGJ731509 S 93024 2659/2019   
41 820969 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50FD015438 H 37939 2021/4424   
42 825580 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WEJ708996 F 90497 2019/209   
43 840734 MHFYX59G4B8021602 E 71770 2015/1409   
44 602841 NISSAN SUNNY JN1FN61C69W102584 I 33961 2015/1409   
45 608397 MITSUBISHI NATEVA JMY0RK9607J707227 D 97232 2015/1409   
46 248263 Toyota Corolla 2008 JTDBR42E28J006435 K 37429 2011/315   
47 625334 Toyota Hilux JTFDZ626710014708 H 36398 2019/2520   
48 845382 ISUZU FVR JALFVR23MV3000002 C 20431 2019/2520   
49 845388 MAN 233 18 WMAL870559Y029629 A 47380 2019/2520   
50 847759 MITSUBISHI PAJERO JE4MR62N7HJ713539 H 87276 2020/8415   
51 616413 Toyota Yaris JTDKW923475046981 M 31241 2017/3295   
52 671414 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS3ADU701040 N 96603 2017/3295   
53 630105 Toyota Yaris JTDKW923875060205 N 59605 2017/3295   
54 609953 NISSAN SUNNY MDHBN7AD2EG512782 I 41076 2018/3062   
55 836470 ISUZU NPR JAAJP34G057P00163 B 58619 2017/2238   
56 834629 TATA LPO1316 55 MAT38906670L00051 H 80153 2017/2238   
57 834719 TATA LPO1512 55 MAT41206571L00271 I 37595 2017/2238   
58 834703 TATA LPO1512 55 MAT41206572L00297 I 27307 2017/2238   
59 654076 Nissan Micra MDHAK3CR3FG503631 L 48040 2016/3011   
60 661654 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA4EE1N2386 P 94645 2018/3456   
61 847696 TOYOTA HIACE JTGSX22P5J6196173 T 67643 2021/4090   
62 841012 MITSUBISHI/L 200 200  / MMBJNKL40GH059198 V 94001 2021/4090   
63 663590 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J6DK026538 G 57821 2018/2047   
64 822668 HOWO 371 LZZ5BXSB8GN121329 H 82172 2021/510   
65 822797 NISSAN 2400 JN6DD23S66X191144 B 60085 2021/510   
66 847914 NISSAN SENTRA MNTBB7A95G6033911 R 39907 2019/2244   
67 835383 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J29K018251 Public Transportation 20251 2016/31   
68 836349 Mitsubishi Canter JL7BCE1J99K018375 Public Transportation 57030 2016/31   
69 835162 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJA582123394 C 48557 2020/21   
70 836670 MitsubishiL200 MMBJNKB408D031624 E 91898 2020/21   
71 836713 MitsubishiL200 MMBJNKB409D002692 k 60238 2020/21   
72 602775 Renault Safrane KNMA4C2B89P604442 G 57233 2009/144   
73 843651 NISSAN PICK UP 3N6DD21SXEK030413 O 20651 2019/1712   
74 834691 TATA LP613 MAT38122267L00750 H 60856 2011/2205   
75 832759 TOYOTA COROLLA RKLBL9HE8F5236799 J 76022 2017/3671   
76 846340 PEUGEOT PARTNER VF37JNFU4HJ518448 K 65738 2021/1180   
77 846585 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J0DK011341 K 74016 2021/7378   
78 624671 DAIHATSU GRAN MAX MHKTC31E2AK003879 I 73266 2018/1313   
79 829948 DODGE CARAVAN 1D4GP24R45B359235 R 35966 2017/4360   
80 829763 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K28X494140 I 93785 2010/153   
81 837249 TATA LPO 1512 TC MAT38906652L00729 F 92407 2011/193   
82 613918 CHEVROLET TAHOE 1GNUKAE05AR242765 G 94271 2017/4981    
83 840272 KIA/PICANTO / KNABX5122GT113889 C 20519 2020/417    

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
دي  ام  حم��م��د  ع���ب���دال���ك���رمي 
بنغادي�ص     ، ع��ل��ي  دوري�������ص 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )BL0814810(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0561766314

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

اإجمايل قيمة االإي��رادات املح�شلة عن ر�شوم اخلدمات املقدمة يف احلكومة  بلغ 
واملبالغ  االإي���رادات  قيمة  بلغت  فيما  دره��م،  مليار   26 املا�شي  للعام  االحت��ادي��ة 
املح�شلة عرب الدرهم االإلكرتوين ل�شنة 2021 اأكرث من 14.33 مليار درهم، 
بح�شب ما اأفاد به �شعادة يون�ص اخلوري وكيل وزارة املالية يف حواره مع وكالة 

اأنباء االإمارات "وام" ام�ص.
يونيو  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال�شركات  على  االحت��ادي��ة  ال�شريبة  تطبيق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
لل�شفافية  الدولية  املعاير  ا�شتيفاء  نحو  االإم��ارات  دول��ة  التزام  يعزز   2023
من  يتجزاأ  ال  ج��زء  اأن��ه��ا  كما  ال�����ش��ارة،  ال�شريبية  املمار�شات  ومنع  ال�شريبية 
ال�شيا�شات االقت�شادية لتنويع م�شادر الدخل وتعزيز النمو االقت�شادي وجذب 

اال�شتثمار ودعم م�شاريع اخلم�شني.
وتناول �شعادته خطط وزارة املالية وم�شتهدفات امليزانية العامة لاحتاد للعام 
 2022 اخلطة  �شنوات  �شمن  درهم  مليار   58.9 مببلغ  تقدر  والتي   2022

.2026 -
اأو�شح   ، ال�شركات  على  االحت��ادي��ة  ال�شريبة  ا�شتحداث  ب�شاأن  االإع���ان  وح��ول 
وكيل وزارة املالية اأن االإعان عن ا�شتحداث ال�شريبة االحتادية على ال�شركات 
خالها  من  ت�شتهدف  املالية  وزارة  تقودها  حكومية  ا�شرتاتيجية  نتيجة  ياأتي 
ال�شريبية ومنع  لل�شفافية  الدولية  املعاير  ا�شتيفاء  الدولة نحو  التزام  تعزيز 
بناًء  ج��اء  ق��د  ال�شركات  �شريبة  فر�ص  اأن  كما  ال�����ش��ارة،  ال�شريبية  املمار�شات 
على اأف�شل املمار�شات الدولية بهدف تعزيز مكانة دولة االإم��ارات كمركز عاملي 
اأهدافها  لتحقيق  وحتولها  الدولة  تطوير  وت�شريع  واال�شتثمار،  لاأعمال  رائد 

اال�شرتاتيجية.
النفطية،  الدخل غر  وتنويع م�شادر  تنمية  الدولة يف  لتوجه  دعماً  اأنه  وتابع 
للدولة  احلكومية  الدخل  م�شادر  تنويع  اإىل  ال�شركات  �شريبة  �شيا�شة  تهدف 
الازمة لتمويل امل�شروفات العامة وتطوير م�شاريع البنية التحتية الراأ�شمالية، 
باالإ�شافة اإىل خلق فر�ص عمل وحت�شني البنية التحتية للخدمات االجتماعية. 
لدعم  االقت�شادية  ال�شيا�شات  من  يتجزاأ  ال  ج��زءا  ال�شركات  �شريبة  مُتثل  كما 
التنمية االقت�شادية وجذب اال�شتثمار مما يوؤدي اإىل تعزيز النمو االقت�شادي يف 

الدولة ودعم م�شاريع اخلم�شني وغرها من االأهداف اال�شرتاتيجية.
واأ�شار اإىل اأن وزارة املالية كانت قد اأعلنت يف نهاية يناير 2022 عن ا�شتحداث 
�شريبة احتادية على اأرباح االأعمال ت�شري على ال�شنوات املالية التي تبداأ اعتباراً 
اأن نظام �شريبة ال�شركات  ال��وزارة حينها  2023، وذكرت  1 يونيو  اأو بعد  من 
�شُتطبق  دولياً، حيث  تناف�شية  االأكرث  االأنظمة  �شيكون �شمن  الدولة  املطبق يف 
% على االأرب��اح اخلا�شعة   0 % ون�شبة تبلغ   9 اأ�شا�شية تبلغ  ال�شريبة بن�شبة 
األف دوالر/ لدعم االأعمال  األف درهم /100   375 لل�شريبة التي ال تتجاوز 

النا�شئة واالأعمال ال�شغرة.
اأن  اأ�شار يون�ص اخلوري اإىل  وفيما يتعلق باأهداف ال��وزارة خال العام اجلاري، 
ا�شرتاتيجية،  اأه��داف  �شتة  املالية حددت  ل��وزارة  الرابعة  اال�شرتاتيجية  ال��دورة 
ولكل هدف ا�شرتاتيجي مت و�شع عدد من املبادرات ل�شمان تطبيقه على اأكمل 
امل��ايل للحكومة االحتادية  التخطيط  االأه��داف تت�شمن تعزيز  اأن  وج��ه. وذك��ر 
وا�شتدامة املالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ امليزانية واإدارة املركز املايل 
واالقت�شادية  املالية  امل�شالح  خدمة  االإحت��ادي��ة،  للحكومة  النقدية  والتدفقات 
للدولة على امل�شتوى الدويل، تعزيز تناف�شية الدولة يف املجال املايل واالقت�شادي، 

�شمان تقدمي كافة اخلدمات االإدارية وفق معاير اجلودة والكفاءة وال�شفافية، 
وتر�شيخ ثقافة االبتكار يف بيئة العمل املوؤ�ش�شي.

وفيما يتعلق بحجم اإيرادات الر�شوم واخلدمات يف ميزانية 2021، ك�شف وكيل 
وزارة املالية اأن قيمة االإيرادات املح�شلة عن ر�شوم اخلدمات املقدمة يف احلكومة 
االحتادية للعام املا�شي بلغت 26 مليار درهم، فيما بلغت قيمة االإيرادات واملبالغ 
املح�شلة عرب الدرهم االإلكرتوين ل�شنة 2021 بنحو 14،330،292،050 

درهم وذلك عن حت�شيل ر�شوم ما يقارب من 30 مليون خدمة حكومية.
وفيما يخ�ص م�شتهدفات امليزانية االحتادية للعام 2022، قال اإن حكومة دولة 
اآل نهيان رئي�ص الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  االإم��ارات بقيادة �شاحب 
"حفظه اهلل" م�شتمرة يف العمل لتحقيق �شعادة �شعبها وتوفر االأمن والعي�ص 
مبلغ   2022 لعام  لاحتاد  العامة  امليزانية  تقديرات  اأن  اإىل  م�شراً  الكرمي، 

.  2026  -  2022 اخلطة  �شنوات  �شمن  درهم  مليار   58.9
هي:   2022 اأن اأبرز م�شتهدفات تنفيذ امليزانية العامة لاحتاد لعام  واأ�شاف 
توفر احلياة الكرمية لكافة اأفراد املجتمع يف االإمارات، بناء االقت�شاد الوطني 
االأكرث توازناً لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وحتقيق التنمية االقت�شادية 

واالجتماعية امل�شتدامة والتي تعد ركيزة اأ�شا�شية للخم�شني عاماً املقبلة.
واأ�شار اإىل اأن امل�شتهدفات تت�شمن اأي�شا الرتكيز على تنمية الكفاءات الب�شرية، 
تطوير قطاعات التعليم وال�شحة والتنمية االجتماعية، خلق بيئة اأعمال مرنة 
لارتقاء  الدولة،  بها  تتمتع  التي  الرائدة  التحتية  البنية  وتعزيز  وم�شتدامة، 
عليها  تركز  التي  القطاعات  اأه��م  اأن  كما  وامل��ع��ريف،  الرقمي  االقت�شاد  باأ�ش�ص 
امليزانية للعام اجلاري هي: التنمية واملنافع االجتماعية بن�شبة 41.1 % من 
واالقت�شادية  التحتية  البنية   ،36.5% احلكومية  ال�شوؤون  امليزانية،  اإجمايل 

%3.8، م�شاريف احتادية اأخرى %14.6، و ا�شتثمارات مالية بن�شبة 4%.
اأو�شح  االإم��ارات��ي،  بالدرهم  ال�شكوك  اإ�شدار  برنامج  مب�شتجدات  يتعلق  وفيما 
املالية تعمل مع جميع ال�شركاء واجلهات يف جمال ال�شناعة  اأن وزارة  اخلوري 
املحلي  ال��دي��ن  ���ش��وق  امل��رك��زي يف تطوير  االإم����ارات  اإىل م�شرف  اإ���ش��اف��ة  املالية 
اأداة دين منا�شبة من قبل الدولة، وبالتايل ت�شهيل  اإ�شدار  بالدرهم من خال 

تطوير منحنى العائد طويل االأجل بالدرهم.
وقال : " �شنبقي ال�شوق على اطاع بجميع امل�شتجدات املتعلقة يف هذا اخل�شو�ص" 
. وب�شان التعاون الدويل، اأ�شاف تعمل الوزارة يف اإطار ال�شراكات اال�شرتاتيجية 
تو�شيع  االأه��داف يف مقدمتها  على عدد من  الدولة  لتناف�شية  وتعزيزاً  العاملية 
وحماية  ال��دخ��ل  على  ال�شريبي  االزدواج  بتجنب  اخل��ا���ش��ة  اتفاقياتها  �شبكة 
جتنب  حول  ثنائية  اتفاقية   244 الدولة  اأبرمت  حيث  اال�شتثمارات  وت�شجيع 
اإىل  تهدف  والتي  اال�شتثمار  وت�شجيع  وحماية  الدخل  على  ال�شريبي  االزدواج 
اأو تخفي�ص ال�شرائب على اال�شتثمارات واالأرباح من ال�شرائب املبا�شرة  اإعفاء 
وغر املبا�شرة باالإ�شافة اإىل حماية تلك اال�شتثمارات من جميع اأنواع املخاطر 

غر التجارية ل�شمان حتويل تلك االأرباح بعملة حرة قابلة للتحويل".
واأ�شاف اخلوري تت�شمن مهمام الوزارة متثيل الدولة لدى املنظمات واللجان 
وا�شتيفاء  العامة  واملالية  ال�شريبية  املالية  ال�شيا�شات  مبجاالت  العاقة  ذات 
الأغرا�ص  املعلومات  بتبادل  املتعلقة  وقواعدها  ومعايرها  القانونية  االأدوات 
ال�شريبة واالن�شمام اإىل االتفاقيات متعددة االأطراف وفقاً للمتطلبات الدولية، 
اإىل تنفيذ امل�شاريع ذات العاقة منها على �شبيل املثال تبادل املعلومات  اإ�شافة 
اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  وت��ق��اري��ر  امل�شرتك  االإب���اغ  ومعيار  الطلب  عند 

واالأن�شطة االقت�شادية الواقعية واملوا�شيع املتعلقة باالقت�شاد الرقمي.

•• راأ�س اخليمة -وام:

راأ�ص  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص  عقد 
االأول  االعتي���ادي  اجتماعه  اخليم�ة 
ال�شي��خ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة   2022 ل��ع��ام 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد 
ويل عهد راأ�ص اخليمة رئي�ص املجل�ص 

التنفيذي.
على  امل�شادقة  بعد  املجل�ص  ا�شتعر�ص 
من  جملة  ال�شابق  االجتماع  حم�شر 
جهود  مبتابعة  املرتبطة  املو�شوعات 
وم�شتجدات  االق��ت�����ش��ادي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وتعزيز  ال��رق��م��ي،  احلكومي  التحول 
واال�شتدامة  الت�شريعية،  امل��ن��ظ��وم��ة 
احلكومية،  امل�شاريع  وخ��ط��ة  البيئية 
وال�������ش���راك���ة امل��ح��ل��ي��ة – االحت����ادي����ة، 
�شوء  يف  اال�شرتاتيجية  واالأول���وي���ات 

روؤية 2030.
املقدم  ال���ت���ق���ري���ر  امل��ج��ل�����ص  ن���اق�������ص  و 
�شر  ح���ول  االق��ت�����ش��ادي��ة  اللجنة  م��ن 
ال�شكان  ت���ع���داد  م�������ش���روع  يف  ال��ع��م��ل 
جميع  على  واطلع  واملن�شاآت  وامل�شاكن 
هذا  الإجن���از  التح�شرية  اخل��ط��وات 
ت�شكيل  ذل��ك  يف  مبا  احليوي  امل�شروع 
اللجنة العليا للتعداد واللجان الفنية 

املتخ�ش�شة.
واأك����د امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى ����ش���رورة ت�شافر 
جهود جميع ال�شركاء الإجناح التعداد 
واإمكانياته،  اخ��ت�����ش��ا���ش��ه  ح�����ش��ب  ك��ل 

الدرا�شة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص  اط���ل���ع  ك��م��ا 
االإمارة  تناف�شية  مبوؤ�شرات  اخلا�شة 
ل��ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف ت���ع���زي���ز امل�������ش���ارك���ة يف 
وخا�شة  واالإقليمية  املحلية  اجلوائز 
ال��ه��واء واإدارة  يف جم��ال موؤ�شر ج��ودة 
عمل  جم��ال  ويف  النفايات.  ومعاجلة 
القيمة  ل��ربن��ام��ج  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
املجل�ص  اأح���ي���ط  امل�����ش��اف��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
املرتتبة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ب���االآث���ار  ع��ل��ًم��ا 
على زيادة املحتوى املحلي يف االأن�شطة 
احلكومية  وامل�����ش��رتي��ات  االق��ت�����ش��ادي��ة 
الربنامج،  يف  امل�����ش��ارك��ة  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
حول  متكاملة  درا���ش��ة  بتقدمي  ووج��ه 
لاقت�شاد  دع���ًم���ا  ال���ربن���ام���ج  ت��ب��ن��ي 
املتو�شطة  وامل�����������ش�����اري�����ع  ال����وط����ن����ي 

وال�شغرة والتوطني.
وا�شتعر�ص املجل�ص التقرير املقدم من 
حول  والذكي  الرقمي  التحول  جلنة 
خم��ت��ل��ف ج���وان���ب ال��ت��ح��ول م���ن حيث 
وحت�شني  والذكية  الرقمية  اخلدمات 
ه���ذه اخلدمات،  م���ع  امل��ت��ع��ام��ل  رح��ل��ة 
وت��ع��زي��ز اأم����ن امل��ع��ل��وم��ات م���ن خال 
بالتن�شيق  االأم��ن��ي��ة  العمليات  م��رك��ز 
م�����ع ال���������ش����رك����اء اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني، 
اخليمة  راأ���ص  حكومة  بوابة  وتطوير 
املعاير  اأرق�������ى  وف�����ق  االإل���ك���رتون���ي���ة 
يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وتبني  التقنية 
مت  كما  والت�شفح،  واملحتوى  العر�ص 
االط��اع على تقدم العمل يف حتديث 

اإىل  واالن��ت��ق��ال  ال�����ش��اب  ن��ظ��ام  ن�شخة 
واجلهود  ال�شحابية  احلو�شبة  ن��ظ��ام 
التقنيات  ت��ب��ن��ي  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ب���ذول���ة 
�شرورة  على  املجل�ص  واأك��د  احلديثة، 
حكومة  اإىل  للو�شول  اجلهود  تكثيف 
واالرتقاء  ع��امل��ي��ة  ب��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  رق��م��ي��ة 

بجودة احلياة الرقمية.
ويف اإطار تطوير املنظومة الت�شريعية 

االإمارة،  يف  القانونية  البنية  وتعزيز 
اللجنة  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص  اط��ل��ع 
ا�شتعرا�ص  مت  ح���ي���ث  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ال���ت�������ش���ري���ع���ات وال����ق����وان����ني ال����ت����ي مت 
وكذلك   2021 عام  خال  اإ�شدارها 
الت�شريعية  اال���ش��ت�����ش��ارات  جم��م��وع��ة 
ووجه  تقدميها،  مت  التي  والقانونية 
�شاملة  م���راج���ع���ة  ب����اإج����راء  امل��ج��ل�����ص 

�شوء  ع���ل���ى  امل���ح���ل���ي���ة  ل���ل���ت�������ش���ري���ع���ات 
التعديات الت�شريعية االحتادية التي 
 2022 ع��ام  ب��داي��ة  يف  بها  العمل  مت 
وما قد ي�شتجد واال�شتمرار يف جهود 
التغرات  ملواكبة  الت�شريعات  حتديث 
روؤية  �شمن  امل�شتقبلية  وال��ت��ح��دي��ات 
ووافق  امل�شتقبل،  ت�شت�شرف  ا�شتباقية 
املجل�ص على تعديل القانون رقم /7/ 

املجل�ص  اإن�شاء  �شاأن  يف   2012 ل�شنة 
التنفيذي فيما يخ�ص اعتماد جداول 

الر�شوم والغرامات.
اإع�����داد ت�شريع  امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى  وواف����ق 
يف  املركبات  مواقف  لتنظيم  متكامل 
االإم����ارة يف ���ش��وء تنامي احل��اج��ة اإىل 
وت�شميمها  العامة  املواقف  تخطيط 
عليها  واالإ���ش��راف  واإدارت��ه��ا  واإن�شائها 
االأمن  معاير  توفر  ت�شمن  ب�شورة 
وال�����ش��ام��ة، وح�����ش��ن ت��ق��دمي اخلدمة 
احل�شاري  الن�شق  وتعزيز  للجمهور، 
ل������اإم������ارة، وق������د مت ت��ك��ل��ي��ف دائ������رة 
اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ب���االإ����ش���راف على 

املنظومة.
اطلع  البيئية،  اال�شتدامة  جم��ال  ويف 
راأ�ص  "مبادرة  م��ق��رتح  ع��ل��ى  املجل�ص 
اخليمة خالية من البا�شتيك" للحد 
البا�شتيكية  االأكيا�ص  ا�شتخدام  من 
وذل����ك حلماية  اال���ش��ت��خ��دام  اأح������ادي 
والكائنات  االإن�����ش��ان  و�شحة  املجتمع 
احل����ي����ة االأخ�����������رى م�����ن اآث���������ار امل������واد 
ا�شرتاتيجية  وف�����ق  ال��ب��ا���ش��ت��ي��ك��ي��ة 
مت  وق��د  التطبيق،  يف  تتدرج  مرحلية 
مع  بالتن�شيق  البلدية  دائ���رة  تكليف 
اجلهات املعنية الإعداد ت�شور متكامل 
حول كيفية اإدارة املبادرة بعد االطاع 
املمار�شات  ب���اأف�������ش���ل  واال����ش���رت����ش���اد 
والتجارب املحلية والعاملية. كما وافق 
املجل�ص على برنامج العامة البيئية 

هذا  يف  املمار�شات  باأف�شل  ا�شرت�شاًدا 
البيئية  العامة  حت��دد  حيث  امل��ج��ال، 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا باأقل 
من  وذل���ك  البيئة  على  ممكن  ت��اأث��ر 
ال�شلبية  البيئية  االآث��ار  خف�ص  خال 
يف ج��م��ي��ع م��راح��ل االإن���ت���اج م��ع و�شع 
االعتبار  البيئية يف  االأب��ع��اد  م��ن  ع��دد 
بغر�ص  والنفايات  والهواء  املياه  مثل 
وا�شتدامة  ال��ب��ي��ئ��ي  التنظيم  ح��م��اي��ة 

املوارد الطبيعية.
درا���ش��ة متكاملة  املجل�ص على  واف��ق  و 
واملناحل يف  لتنظيم تربية احليوانات 
االإمارة، وتطوير نظام متكامل يراعي 
واالجتماعية  االقت�شادية  اجل��وان��ب 
واحل�شرية يف هذا االإطار. وا�شتعر�ص 
واملوؤ�شرات  االأه�����داف  خ��ط��ة  امل��ج��ل�����ص 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واأول����وي����ات   2030 روؤي������ة  ����ش���وء  يف 
خطة  اأق��ر  حيث  العمل،  وم�شتجدات 
ال��ع��م��ل اال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ع��ام 2022 
والتي �شتكون ُموّجًها لاأداء املوؤ�ش�شي 
اأه���م���ي���ة و����ش���ع اخلطط  واأك�������د ع���ل���ى 
التنفيذية واملبادرات الازمة لتحقيق 
مبا  امل��ح��ددة  وامل��خ��رج��ات  امل�شتهدفات 
التنمية  م�����ش��رة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��اه��م 
االقت�شادية واالجتماعية واال�شتدامة 
ي��ت��م ر���ش��د هذه  اأن  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وع��ل��ى 
نظام  خال  من  ومتابعتها  املوؤ�شرات 
اإدارة االأداء املعمول به لدى احلكومة.

امل�شاريع  خ��ط��ة  ع��ل��ى  املجل�ص  واط��ل��ع 
احلكومية لعام 2022 يف القطاعات 
الروؤية  �شوء  يف  املختلفة  احلكومية 
وجه  حيث  ل���اإم���ارة،  اال�شرتاتيجية 
اأف�شل  امل�����ش��اري��ع وف���ق  ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 
املمار�شات يف اإدارة امل�شاريع واحلوكمة 
مبا ي�شمن حتقيق املخرجات املاأمولة 
وي�����ش��اه��م يف دع���م م��ت��ط��ل��ب��ات تقدمي 
االإم����ارة  تناف�شية  وت��ع��زي��ز  اخل��دم��ات 

وحت�شني جودة احلياة فيها.
ويف جمال ال�شراكة املحلية االحتادية 
احل�شانات  اإع��ف��اء  على  املجل�ص  واف��ق 
من الر�شوم والغرامات املقررة حمليًّا 
مب��وج��ب ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال�����ش��اري��ة فيها 
 2022 ي��ن��اي��ر   1 ال���ف���رتة م���ن  م���ن 
وذلك   2022 اأغ�شط�ص   31 وحتى 
مت��ا���ش��ًي��ا م���ع ق�����رار جم��ل�����ص ال������وزراء 
اطلع  ك���م���ا  ال���������ش����اأن،  ه�����ذا  امل����وق����ر يف 
امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى اخل���ط���اب امل���وج���ه من 
اقرتاح  ح��ول  وال�شباب  الثقافة  وزارة 
لعام  املبدعة  امل��دن  ل�شبكة  االن�شمام 
اليون�شكو  مبنظمة  املرتبطة   2023
اأه��م امل��دن يف العامل التي  والتي تربز 
اعتمدت االإبداع وال�شناعات الثقافية 
مقومات  اأه���م  وجعلتها  واالإب��داع��ي��ة، 
ووجه  امل�شتدامة،  احل�شرية  تنميتها 
جلميع  �شاملة  درا�شة  باإعداد  املجل�ص 
احلرف  جم��ال  �شمن  امل�شاركة  اأب��ع��اد 

والفنون ال�شعبية.

•• اأبوظبي-وام:

اأن  اأكد �شعادة مطر �شعيد النعيمي مدير عام مركز اأبوظبي لل�شحة العامة 
و�شامة  �شحة  ل�شمان  املبذولة  اجلهود  تعزيز  يف  كبر  ب�شكل  ي�شهم  املركز 
العامة  ال�شحة  مفاهيم  تعزيز  خ��ال  من  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املجتمع  اأف���راد 

وال�شحة الوقائية.
" وام" اأن روؤي��ة املركز متثلت يف  اأنباء االإم���ارات  واأو�شح يف ح��واره مع وكالة 
ال�شعي "نحو جمتمع يتمّتع بال�شحة وال�شامة" وتعزيز �شحة �شكان اإمارة 
العامة  لل�شحة  متكاملة  منظومة  ع��رب  فيها  العاملني  و���ش��ام��ة  اأب��وظ��ب��ي 
والربامج الوقائية تعتمد اأعلى معاير االإبداع واالبتكار والنزاهة وال�شفافية 
الطاقة  ون�شر  ال�شعادة  والعمل اجلماعي ل�شمان  والقيادة  والكفاءة  واجلودة 
�شاملة  �شحية  حوكمة  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف  وامل�شوؤولية  وااللتزام  االإيجابية 
اأ�شلوب احلياة ال�شحي و�شمان �شامة العاملني والبيئة  مع ت�شجيع اعتماد 
املعدية وحت�شني جودة  وتطبيق منظومة للوقاية وال�شيطرة على االأمرا�ص 
احلياة وبناء قدرات وطنية م�شتدامة يف جمال ال�شحة العامة وتطوير اتخاذ 

القرار باالإنذار املبكر واالإبتكار والذكاء االإ�شطناعي.
العقود الثاثة االأوىل من عمر االحت��اد تركزت اجلهود  اأن��ه خ��ال  واأ���ش��اف 
ومراكز  امل�شت�شفيات  مثل  ال�شحية  الرعاية  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  على  وامليزانيات 
مبرور  تاأكدت  التي  اأهميته  اال�شتثمار  لهذا  وك��ان  الطبية  اخلدمات  تقدمي 
الزمن ومتثلت روؤية املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " رحمه اهلل " 

يف البدء باإن�شاء هذه امل�شت�شفيات واملراكز ل�شمان �شامة املجتمع وعافيته.
وقال : " بحكم عملي يف هذا القطاع الأكرث من ثاثني عاماً مل�شت بنف�شي مثل 
هذا االهتمام واحلر�ص لدى القيادة عرب اإ�شدار الت�شريعات احلكومية التي 
ت�شمن توفر البنية التحتية الازمة لارتقاء بهذا القطاع فحققت الباد 
بف�شل اهلل الكثر من االإجن��ازات الكبرة يف تلبية متطلبات ال�شحة العامة 

ل�شكان االإمارة �شمن اإطار التزامها بتوفر اأ�شا�شيات العي�ص الكرمي للجميع 
وتقدمي اخلدمات العديدة يف اأرجاء االإمارة".

ال�شنني  ط��وال  النهج  ه��ذا  على  ال��ق��ي��ادة  و�شر  اخلم�شني  ع��ام  بحلول  وت��اب��ع 
الدول  ي�شاهي  م�شتوى  اإىل  ال�شحية  الرعاية  قطاع  و�شول  �شهدنا  املا�شية 
ال�شحية  التحديات  م��ع  تتنا�شب  ك��ربى  نوعية  ق��ف��زات  خ��ال  م��ن  املتقدمة 
املتجددة وتواكب االأنظمة العاملية وذلك باعرتاف اخلرباء الدوليني ومنظمة 
ال�شحة العاملية التي اأكدت اأن دولة االإمارات تت�شدر منطقة ال�شرق االأو�شط 

�شمن حوايل ع�شرين موؤ�شراً ومعياراً للتعامل مع خماطر ال�شحة العامة.
بال�شحة  اهتمامها  االأخ���رة  ال�شنوات  خ��ال  رك���زت  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اخلطط  وت�شمنت  ال�شدد  ه��ذا  يف  الت�شريعية  ال��ق��وان��ني  ف��اأ���ش��درت  العامة 
اأف�شل رعاية �شحية ممكنة الأفراد املجتمع  اال�شرتاتيجية احلكومية توفر 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��رار  فجاء 
"حفظه اهلل"بتاأ�شي�ص مركز اأبوظبي لل�شحة العامة يف يوليو 2019 ثمرة 

لهذا االهتمام كاأول مركز من نوعه يف املنطقة يعنى بال�شحة العامة.
وقال تزامناً مع تاأ�شي�ص املركز بداأت جائحة "كوفيد19-" وتفاقم انت�شارها 
املركز  ومبنى  وامل��ي��زان��ي��ات  التنظيمية  الهياكل  اأن  وم��ع   2020 ع��ام  خ��ال 
قيادة  م��ن  متكنا  اأن��ن��ا  اإال  ب��ع��د  اكتملت  ق��د  ت��ك��ن  مل  اللوج�شتية  واالأج���ه���زة 
زمن  املحلي حيث متكن يف  امل�شتوى  على  املركز  �شمعة  وتر�شخت  اال�شتجابة 
باال�شتجابة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  ا�شرتاتيجية  ع��اق��ات  تكوين  م��ن  قيا�شي 
ومراكز  العاملية  ال�شحة  مع منظمة  املركز  تعاون  فقد  دولياً  اأما  للجائحة.. 
ال�شيطرة على االأمرا�ص والوقاية ومركز ال�شحة العامة يف اإجنلرتا وغرها 

من املنظمات العاملية املعنية بال�شاأن الطبي وال�شحة العامة.
وذكر :" يكمن ال�شّر وراء هذا االإجن��از يف ثاث كلمات قالها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شار  لنا  ر�شمت  التي  البو�شلة  هي  فكانت  هّم"  ت�شّلون  وهي:"ال  امل�شلحة 

والقلق  الهّم  اإبعاد  هو  االأول  هدفنا  فاأ�شبح  عمل  ا�شرتاتيجية  اإىل  وحتولت 
عن كل اإن�شان يعي�ص على اأر�ص الدولة واإزالة خماوف اجلميع من تداعيات 
العمال  مثل  ل��ذل��ك  عر�شة  االأك���رث  ال��ف��ئ��ات  وخ��ا���ش��ة  ال��وب��اء  ب��ه��ذا  اإ�شابتهم 
والعمالة امل�شاعدة الذي كانت لديهم خماوف من عدم قدرتهم للح�شول على 

الرعاية ال�شحية اأو العاج املنا�شب".
من  متكّنا  الكبرة  وت�شحياتهم  املركز  يف  العمل  فريق  جهود  بف�شل  وق��ال 
والدولة  االإم��ارة  �شمعة  وتعزيز  الوقائية يف ظروف حرجة  اال�شتجابة  قيادة 
مع اإنقاذ حياة الكثرين وتخفيف معاناتهم فحققنا املرتبة االأوىل يف عمليات 
الطبية مع  الفحو�شات  اأكرب عدد من  العامل ونفذنا  التطعيم على م�شتوى 
يف  للم�شتفيدين  الطبية  الرعاية  واإي�شال  لغة   16 ب�  التوعوية  امل��واد  ن�شر 
الكلوي  اإىل جانب توفر خدمات الرعاية الطبية والغ�شيل  اأماكن وجودهم 
والفحو�شات الطبية اإ�شافة اإىل دعم خمتلف جهود اإدارة اجلائحة بالتعاون 
اأو  االجتماعات  برئا�شة  ك��ان  �شواء  واالحت��ادي��ة  املحلية  اجلهات  مع  والتن�شق 
امل�شاركة فيها وامل�شاركة يف االأنظمة امل�شتحدثة والربط التقني مع التطبيقات 

الذكية املعتمدة الإثراء املجهود اجلماعي ب�شكل عام.
تدفعنا  التي  القدوة  اأروع مناذج  قدمت  االإماراتية  القيادة  اأن  النعيمي  واأك��د 
التوجيهات  لتقدمي  دائماً  حا�شرة  اأبوظبي   – ال�شحة  دائ��رة  وكانت  للعمل 
وتوفر الدعم ومتابعة االإجن��ازات ويف احلاالت العاجلة التي تطلبت اإ�شدار 

ت�شريعات على م�شتوى الدولة .
اأبوظبي لل�شحة العامة ح�شوره ور�ّشخ  اأكد مركز   2021 وتابع ومع نهاية 
العمل  نواحي  من  وغرها  اجلائحة  اإدارة  يف  الوا�شحة  النتائج  عرب  مكانته 
القطاع  م��ك��ون��ات  جتتمع  حيث  املحلية  ل��ل��ق��ي��ادات  امل�شتمر  التن�شيق  بف�شل 
التطورات  ملراجعة  انقطاع  ب���دون  يومياً   2020 يناير   26 منذ  ال�شحي 
تنفيذ  عن  ف�شًا  والوبائي  الن�شط  التق�شي  اإج��راءات  ومتابعة  والتحديثات 
يف  واملخالطني  االإيجابية  احل���االت  ومتابعة  املطلوبة  الوقائية  االإج����راءات 

جميع مناطق اأبوظبي.
املركز  اأثبت  اإدارة اجلائحة  امل�شوؤولة عن  املحلية  اللجان  واأ�شاف على �شعيد 
بجانب  الدولة  م�شتوى  وعلى  اأبوظبي  ط��وارئ  جلنة  يف  مب�شاركتنا  ح�شوره 
فريق املركز الذي �شاركنا باآرائه واأفكاره القيمة لتطوير االإجراءات وحت�شينها 
والتي حظيت بال�شدى االإيجابي واأ�شهمت يف و�شول اإمارة اأبوظبي والدولة 

اإىل املراتب االأوىل عاملياً يف اال�شتجابة جلائحة "كوفيد19-".
وقال اأثبت فريق عمل املركز الفريق قدرته على احتمال ال�شغوطات وجتاوز 
التحديات وال�شمود يف العمل الأيام و�شهور متوا�شلة بكل تفاٍن وت�شحية واإىل 
جانبنا املتطوعون الذين كانواً عن�شراً هاماً يف حتقيق اأهدافنا املر�شومة ولنا 
اأن نتخيل عمل هوؤالء املتطوعني ل�شهور طويلة بدون مقابل وموا�شلة عملهم 

حتى االآن على الرغم من التزاماتهم وم�شوؤولياتهم ال�شخ�شية.
واأ�شاف اأما املراأة فقد كان دورها من اأبرز عوامل جناحنا فهي اجلزء االأكرب 
العمل  اأعباء  االأ�شرية  م�شوؤولياتها  جانب  اإىل  حتّملت  وقد  عملنا  فريق  من 
لتقدم  االإج����راءات  وتنفيذ  العمليات  وتابعت  ال��رج��ل  ق��درة  ت�شاهي  ب�شورة 
منوذجاً م�شرفاً للمراأة االإماراتية.. وبف�شل تركيز القيادة على متكني املراأة 
االآن  لدينا  الوطن  بناء  يف  للم�شاركة  وال��دع��م  والفر�شة  احلافز  واإعطائها 
قيادات ن�شائية يعتز بها وطننا العربي والعامل وهي حا�شرة االآن على امل�شتوى 

الوطني ويف املحافل الدولية.
مبادراتنا  ا�شتملت  اجلائحة  مواجهة  يف  املركز  اإجن��ازات  مع  بالتوازي  وتابع 
حتى االآن على برامج لرعاية كبار ال�شن واأ�شحاب الهمم والتوعية بال�شحة 
احلر  يف  وال�شامة  العمل  مواقع  يف  االإ�شابات  مبخاطر  والتوعية  النف�شية 
والتوعية  التدخني  ومكافحة  املو�شمية  واالأنفلونزا  االإ�شابات  من  والوقاية 
والقولون  ال��رح��م  وعنق  ال��ث��دي  وب�شرطانات  املزمنة  التنف�شية  ب��االأم��را���ص 
ال�شحية  بالتغذية  التوعية  جانب  اإىل  الطبيعية  الر�شاعة  وباأهمية  والرئة 

ال�شليمة وبرامج �شفراء ال�شحة العامة وغرها.

حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي لإمارة راأ�ش اخليمة

اإعفاء احل�شانات من الر�شوم والغرامات املقررة حمليًّا مبوجب الت�شريعات ال�شارية فيها من الفرتة من 1 يناير 2022 وحتى 31 اأغ�شط�ص 2022 

•• ال�سارقة -الفجر:

جامعة  م��دي��ر  النعيمي،  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
ال�شارقة، �شعادة اأندريا ماتيو فونتانا، �شفر االحتاد االأوروبي لدى الدولة، 
العاقات  ق�شم  اأطلقها  ال��ت��ي  الدبلوما�شية"،  "لنتحدث  م��ب��ادرة:  �شمن 
الدولية بكلية االآداب والعلوم االإن�شانية واالجتماعية، وهي عبارة عن �شل�شلة 
لقاءات للطلبة مع عدد من ال�شفراء والدبلوما�شيني بهدف اإتاحة الفر�شة 

للطلبة لالتقاء ب�شناع القرار واال�شتفادة من خرباتهم وجتاربهم.
تلبية  على  و�شكره  ال�شفر  ب�شعادة  اجلامعة  مدير  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  يف 
الدولة  جامعات  ك��ربى  كونها  ال�شارقة  جامعة  عن  نبذة  ق��دم  ثم  ال��دع��وة، 

من حيث عدد الكليات والربامج التي تطرحها والتي بلغت:114 برناجما 
ل��درج��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ص وال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ع���دد الطلبة 

واخلريجني، واملعاهد البحثية ومراكز التميز.
بالبحث  تهتم  رائ��دة  تعليمية  موؤ�ش�شة  هي  ال�شارقة  جامعة  اأن  اإىل  م�شرا 
االأجيال  تخريج  بهدف  امل�شتوى  ع��ايل  تعليم  وت��ق��دمي  التطبيقي  العلمي 
من العلماء والباحثني واملتخ�ش�شني املوؤهلني لقيادة وتنمية اأوطانهم، واأن 
اجلامعة تعمل على مد ج�شور التعاون مع املوؤ�ش�شات العلمية واجلامعات من 

خمتلف الدول.
ن��ائ��ب مدير  ال��دك��ت��ور معمر علي بالطيب،  ال��ق��اء ع��ر���ص االأ���ش��ت��اذ   وخ���ال 
ال�شارقة  جامعة  جهود  العليا،  والدرا�شات  العلمي  البحث  ل�شوؤون  اجلامعة 

ا�شتعر�ص االإح�شائيات عن االإنتاج  املن�شور عندما  العلمي  يف جمال البحث 
ال��ب��ح��ث العلمي  اأه��م��ي��ة وم��رت��ب��ة ه���ذا  ال�����ش��ارق��ة جم�����ش��دا  البحثي جل��ام��ع��ة 
االأ�شتاذ  رحب  كما  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خال  والكيف  الكم  حيث  من 
الدكتور ح�شني العثمان، عميد كلية االآداب والعلوم االجتماعية واالإن�شانية، 
ب�شعادة ال�شفر و�شكره على قبول الدعوة م�شرا اإىل اأن هذا اللقاء يهدف 
للحياة  العملي  ب��ال��واق��ع  النظرية  ال��درا���ش��ة  رب��ط  يف  الطلبة  م�شاعدة  اإىل 

الدبلوما�شية.
وخ��ال لقاء �شعادة �شفر االحت��اد االأوروب��ي مع الطلبة وال��ذي حتدث من 
اأهمية العاقات التجارية والثقافية بني دول االحتاد االأوروبي  خاله عن 
ودولة االإمارات العربية املتحدة، حيث اأعرب عن �شعادته بزيارته االأوىل اإىل 

جامعة ال�شارقة، واأ�شار اإىل اأن لدى االحتاد االأوروبي توجها بفتح جماالت 
للتعاون مع اجلامعات االإماراتية ودول جمل�ص التعاون اخلليجي.

 ثم بداأ �شعادة ال�شفر لقاءه مع الطلبة بالتحدث عن االحتاد االأوروبي من 
لاحتاد،  التجارية  الت�شريعات  م�شتعر�شا  االأع�شاء،  وال��دول  الن�شاأة  حيث 
التجاري  التبادل  حجم  عن  تعرب  التي  التجارية  االح�شائيات  من  وع��ددا 
من �شادرات وواردات بني دول االحتاد ودولة االإمارات العربية املتحدة، كما 
اإك�شبو  واأهمية  والدولة،  االحت��اد  دول  بني  التجارية  االتفاقيات  اإىل  تطرق 
دبي2020- يف ربط وتقوية هذه العاقات بني الدول، كما اأ�شار اإىل اأهمية 
الطاقة  اإىل  والتحول  املناخي  التغر  ق�شية  مواجهة  يف  اجل��ه��ود  ت�شافر 

النظيفة واملتجددة با�شتخدام الذكاء اال�شطناعي.

دعما لثقافة وخربات طلبة العالقات الدولية:

جامعة ال�شارقة ت�شت�شيف �شفري االحتاد االأوروبي �شمن مبادرة لنتحدث الدبلوما�شية

يون�ص اخلوري : 26 مليار درهم االإيرادات املح�شلة عن ر�شوم اخلدمات االحتادية لعام 2021  

اأبوظبي لل�شحة العامة ... منظومة مبتكرة لتعزيز �شلمة اأفراد املجتمع
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة راأ�ص اخليمة تطلق حملة )االلتزام بخط ال�شري االإلزامي(

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اإدارة املرور والدوريات يف �شرطة راأ�ص اخليمة حملة  اأطلقت 
االإلزامي"  ال�شر  بخط  "االلتزام  بعنوان  م��روري��ة  احت��ادي��ة 
تدعو من خالها ال�شائقني اإىل االلتزام مب�شار خط ال�شر، 
جتنباً للتعر�ص اإىل خطر احلوادث املرورية، ب�شبب خمالفة 
تعليمات  على  ب��ن��اًء  وذل��ك  املفاجئ  ال�شر  خ��ط  م�شار  تغير 
وزارة الداخلية، ووفقاً لتو�شيات اللواء حممد �شيف الزفني 
اأحمد ال�شم  امل��روري االحت��ادي. واأكد العميد  رئي�ص املجل�ص 
اإدارة املرور والدوريات يف �شرطة راأ�ص اخليمة  النقبي مدير 
امل���روري���ة مبجل�ص املرور  ال��ت��وع��ي��ة وال�����ش��ام��ة  رئ��ي�����ص ف��ري��ق 

االحت��ادي حر�ص االإدارة على منع التجاوزات التي يقوم بها 
بع�ص ال�شائقني امل�شتهرتين يف الطرق الداخلية واخلارجية 
املعدلة  التنفيذية  ال��ائ��ح��ة  تطبيق  خ���ال  م��ن  ب���االإم���ارة، 
لقانون ال�شر واملرور رقم 178»عدم التزام املركبة اخلفيفة 
ب��خ��ط ال�����ش��ر االإل���زام���ي وع��ق��وب��ت��ه��ا ال��غ��رام��ة امل��ال��ي��ة 400 
ت�شتهدف  امل��روري  القانون  �شلطة  فر�ص  اأن  دره��م«، م�شيفاً 
ن�شر وتعزيز االأمن واالأمان، من خال احلفاظ على �شامة 
لكافة  املرورية  وال�شامة  االأم��ن  متمنياً  واملمتلكات،  االأرواح 

م�شتخدمي الطريق.
واأو�شح اأن املق�شود بخط ال�شر االإلزامي للمركبات هو ال�شر 
االإلزامي لل�شائقني على م�شار واحد �شمن »ح��ارة« من دون 

الي�شار، ويكون  ناحية  اأو  اليمني،  ناحية  املركبة  تغير اجتاه 
خط ال�شر اإلزامياً ب�شكل دائم، بناًء على التحديد بعامات 
اأماكن  مثل  اأر�شية  خطوط  اأو  �شواخ�ص  كانت  �شواء  امل��رور، 
اأن��واع املركبات  منع التجاوز وحتديد خطوط خا�شة لبع�ص 
يكون خط  وق��د  ال�شاحنات  ل��وح��ات منع جت��اوز  وج��ود  وعند 
مثل  حم��ددة  ظ��روف  على  بناًء  موؤقت  ب�شكل  اإلزامياً  ال�شر 
منع  قواعد  مثل  الطريق،  حالة  اأو  املكان  اأو  الزمان  ظ��روف 
التجاوز عند »انعدام الروؤية واالختناقات املرورية واحلوادث« 
وعند التوقف على التقاطعات بانتظار اأولوية املرور، كما قد 
يكون خط ال�شر حمدداً الأنواع معينة من املركبات مثل خط 

ال�شر االإلزامي للحافات و�شيارات االأجرة.

•• دبي-وام:

ب��ن��ت خلفان  اأك������دت م���ع���ايل ع���ه���ود 
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  ال����روم����ي 
حكومة  اأن  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل،  احل��ك��وم��ي 
وتوجيهات  ب��ق��ي��ادة  االإم�����ارات  دول���ة 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
"رعاه اهلل"، تتبنى توجهات وا�شحة 
وتفعيل  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  ت��ق��وم 
ال��ه��ادف��ة ل�شمان  ال�����ش��راك��ات  اأط����ر 
القادمة،  لاأجيال  اأف�شل  م�شتقبل 
املعرفة واخلربات  تبادل  من خال 
م�����ع دول  ال���ن���اج���ح���ة  وال�����ت�����ج�����ارب 
املنطقة، لتطوير القدرات والكوادر 
اأف�شل املمار�شات  احلكومية وابتكار 
حكومة  جت���رب���ة  م���ن  ب���اال����ش���ت���ف���ادة 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  يف  االإم�����ارات 

احلكومي.
جاء ذلك، خال لقاء معاليها عدداً 
حكومة  يف  املالية  وزارة  ك���وادر  م��ن 
دولة الكويت، امل�شاركني يف الربنامج 
التنظيمي"،  "التخطيط  التدريبي 
الذي اأطلقته كلية حممد بن را�شد 
لاإدارة احلكومية بهدف بناء قدرات 
املالية  وزارة  م��وظ��ف��ي  م���ن  ن��خ��ب��ة 
باملعارف  واإمدادهم  الكويت،  بدولة 
وامل��ه��ارات واخل���ربات، �شمن خم�شة 
االإدارة  تت�شمن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  حم����اور 

والتوجهات  والتخطيط،  ال��ع��اّم��ة، 
امل����وارد  واإدارة  احل��دي��ث��ة،  االإداري������ة 

املوؤ�ش�شية، والتميز املوؤ�ش�شي.
امل�شتقبل  اإن  ال��روم��ي  عهود  وق��ال��ت 
ي��ت��ط��ل��ب م���ن ك���ل م��وظ��ف حكومي 
يتواءم  ق���درات���ه مب��ا  ب��ن��اء  ي��ع��ي��د  اأن 
التفكر  مثل  امل�شتقبل  مهارات  مع 
التكنولوجية  وامل��ه��ارات  االب��ت��ك��اري 
واإن  وغ����ره����ا،  ال���ب���ي���ان���ات  واإدارة 
االإم���ارات متكنت من  حكومة دول��ة 
مهارات  رف��ع  يف  ريادية  جتربة  بناء 
احلكومية  وال������ك������وادر  ال����ك����ف����اءات 
امل�شتقبل،  مب�����ه�����ارات  ومت���ك���ي���ن���ه���ا 
اأ�ش�ص  على  اجلهات  ق��درات  وتعزيز 
اأن  اإىل  م�شرة  واجلاهزية،  املرونة 
حري�شة  االإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
م��ع��ارف��ه��ا وخرباتها  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
احلكومات  خمتلف  م��ع  وجت��ارب��ه��ا 

ال�شاعية لتطوير مناذج عملها.
للتطوير  دول�����ة  وزي������رة  واأ����ش���اف���ت 
التطورات  اأن  وامل�شتقبل  احلكومي 
التي  امل���ت�������ش���ارع���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
رئي�شية  اأداة  متثل  العامل،  ي�شهدها 
تطوير  يف  احلكومات  جهود  لدعم 
االبتكار  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ع��م��ل  من����اذج 
واالإبداع، ومتكينها من بناء الفر�ص 
واب��ت��ك��ار احل��ل��ول ل��ت��ح��دي��ات القرن 

الواحد والع�شرين.
ورحبت بكوادر وزارة املالية الكويتية 
التدريبي،  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�شاركني 

حممد  لكلية  املهم  بالدور  واأ���ش��ادت 
بن را�شد لاإدارة احلكومية ك�شريك 
االإم����ارات يف  دول��ة  رئي�شي حلكومة 
اجل���دي���د حلكومات  اجل��ي��ل  اب��ت��ك��ار 
امل�شتقبل، وتعميم املعرفة احلكومية 
وبناء القدرات واالإمكانات، وتو�شيع 
دولة  داخل  البناءة  ال�شراكات  مدى 

االإمارات وخارجها.
�شارك يف اإطاق الربنامج اجلديد، 
املري  �شباع  الدكتور علي بن  �شعادة 
حممد  لكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
احلكومية،  ل����������اإدارة  را�����ش����د  ب����ن 
والدكتور ي�شار جرار ع�شو جمل�ص 
اأم���ن���اء ال��ك��ل��ي��ة، وال��ربوف�����ش��ور رائد 
عواملة عميد كلية حممد بن را�شد 
لاإدارة احلكومية، وعائ�شة �شلطان 
ال�شام�شي مدير اإدارة برامج التعليم 
التنفيذي، وعدد من قيادات الكلية.

وي��اأت��ي ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي �شمن 
جهود كلية حممد بن را�شد لاإدارة 
العاملة  الكوادر  لتاأهيل  احلكومية 
واملوؤ�ش�شات  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف االإم����ارات 
وع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة م���ن اأجل 
االرتقاء بالكوادر القيادية ورفدهم 
مب���خ���ت���ل���ف اخل���������ربات وال����ت����ج����ارب 
ال���ع���م���ل  جم�����������االت  يف  ال�����ع�����امل�����ي�����ة 
وامل�شاهمة  واخل����ا�����ص،  احل���ك���وم���ي 
والتطور  التنمية  م�شرة  يف  بذلك 
كافة  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي 

امل�شتويات.
�شباع  بن  الدكتور علي  �شعادة  وقال 
را�شد  ب���ن  حم��م��د  ك��ل��ي��ة  اإن  امل�����ري 
ت��ق��دم منوذجاً  ل�����اإدارة احل��ك��وم��ي��ة 
وتوجهات  روؤى  ي��ع��ك�����ص  م���ت���ف���رداً 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة ال���رام���ي���ة اإىل 
على  ال��ق��ائ��م  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف 
االب����ت����ك����ار، وحت����ر�����ص ال���ك���ل���ي���ة من 
خ����ال ب��راجم��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة على 
ن�شر جتربة دولة االإم��ارات الرائدة 
اخلربات  تبادل  وكذلك  للمنطقة، 
وامل����ع����رف����ة م�����ع خم���ت���ل���ف ال�����ك�����وادر 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
واخلا�شة. ويعد برنامج "التخطيط 
بني  ممتد  تعاون  التنظيمي" ثمرة 
الكويت  بدولة  املالية  ووزارة  الكلية 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  ومي��ث��ل  ال�شقيقة، 
الروؤى  اأح��دث  لطرح  مهمة  فر�شة 
عمل  بيئة  تعك�ص  ال��ت��ي  واخل����ربات 
احلكيمة  االإدارة  على  القائمة  دب��ي 
الدائمة ونقلها ملوظفي  واجلاهزية 
�شعادته:  واأ����ش���اف  املالية".  وزارة 
"ناأمل اأن يكون الربنامج التدريبي 
الربامج  م���ن  امل���زي���د  ن��ح��و  خ���ط���وة 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ح��ي��ث تقدم  امل��ث��م��رة يف 
من  العديد  را���ش��د  ب��ن  حممد  كلية 
التجارب العاملية الناجحة يف االإدارة 
وتر�شيخ  واحل���وك���م���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اإدارة  يف  االب��ت��ك��ار  على  ق��ائ��م  منهج 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  العمل  منظومات 

جاهزية خمتلف املوؤ�ش�شات والهيئات 
واخلا�ص  احل��ك��وم��ي  القطاعني  يف 
ك��اف��ة خططها  ت��ن��ف��ي��ذ  ودع��م��ه��ا يف 
اال�شرتاتيجية. ونتعهد على امل�شي 
قدماً يف تطوير براجمنا كي تواكب 
ومعاجلتها  العاملية  املتغرات  كافة 
ازدهار  ت�شاهم يف  روؤي��ة علمية  وفق 

حكومات املنطقة".
 5 ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  ويت�شمن 
االإدارة  ه���ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  حم����اور 
يف  والتخطيط  احلكومية،  العاّمة 
والتوجهات  احلكومية،  املوؤ�ش�شات 
االإدارية احلكومية احلديثة، واإدارة 
املوارد املوؤ�ش�شية، والتميز املوؤ�ش�شي.

العاّمة  االإدارة  حم����ور  وي��ت�����ش��م��ن 
احلكومية، الذي يقدمه الربوف�شور 
االإدارة  مفهوم  تطور  عواملة،  رائ��د 
الّتقليدية  احلكومة  من  احلكومية 
باجلديدة،  م������روراً  احل��دي��ث��ة  اإىل 
تغير  يف  �شاهمت  التي  والتطورات 
مُم�����ار������ش�����ات ال����ق����ط����اع احل���ك���وم���ي، 
احلكومّية  االإدارة  واأ�����ش����ال����ي����ب 
ومناهجها،  ون��ظ��رّي��ات��ه��ا  احل��دي��ث��ة 
االألفية  يف  واملجتمع  الدولة  وقيادة 
احلوكمة  نحو  وال��ت��وج��ه  اجل��دي��دة 
حتديد  اإىل  وي����ه����دف  امل����ت����ج����ددة. 
احلديثة،  احلكومية  االإدارة  مفهوم 
يف  الفكرّية  امل��دار���ص  على  والتعرف 
الوعي  وتعزيز  احلكومية،  االإدارة 
احلكومّية  االإدارة  ت��ط��ور  مب��راح��ل 

احل����دي����ث����ة، وال����ّت����ع����رف ع���ل���ى اأه����م 
االإدارة  بتطّور  املرتبطة  املعطيات 
احلوكمة  ودرا�������ش������ة  احل���ك���وم���ي���ة، 
لاإدارة  الّتحديات  واأه���م  املُ��ت��ج��ّددة 

احلكومّية يف االألفية الّثالثة.
"التخطيط يف  ال��ث��اين  امل��ح��ور  اأم���ا 
فيتناول  احلكومية"،  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
االإداري  ال����ت����خ����ط����ي����ط  م����ف����ه����وم 
التخطيط  واأه���م���ي���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي، 
وخ���ط���وات  االإداري،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
وخ�شائ�ص  االإداري،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
واأن����������واع  االإداري،  ال���ت���خ���ط���ي���ط 

التخطيط االإداري.
ك����م����ا ي�����ت�����ن�����اول امل������ح������ور ال����ث����ال����ث 
احلكومية  االإداري��������ة  "التوجهات 
يف  ال��ع��امل��ّي��ة  ال��ّت��وج��ه��ات  احلديثة"، 
دولة  وتوّجهات  احلكومّية،  االإدارة 
االإمارات العربّية املتحدة يف االإدارة 
احلكومّية، واأ�ش�ص املرونة والّر�شاقة 
يف االإدارة احلكومية، وُدرو�ص وِعرب 
واأثرها  ك��ورون��ا  جائحة  وبعد  اأث��ن��اء 

على االإدارة احلكومّية.
املوارد  "اإدارة  الرابع  املحور  ويوفر 
للمنت�شبني  ال��ف��ر���ش��ة  املوؤ�ش�شية" 
اإك�شبو  اإىل  م����ي����دان����ي����ة  ل������زي������ارة 
عدد  ع��ل��ى  للتعرف  دب���ي،   2020
امل���وؤ����ش�������ش���ات احل���ا����ش���ل���ة على  م����ن 
اإ�شافة  امل��وؤ���ش�����ش��ي،  بالتميز  ج��وائ��ز 
املوؤ�ش�شات  الإح��دى  معرفية  ل��زي��ارة 
جتربتها  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف  دب�����ي  يف 
التميز  وم��ن��ظ��وم��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف 
املوؤ�ش�شي احلكومي، وكيف اأثر ذلك 
على حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة، وكيف 
و�شعادة  ر�شا  تعزيز  ي�شاعد ذلك يف 

املتعاملني واملجتمع.
املوارد  "اإدارة  اخلام�ص  امل��ح��ور  اأم���ا 
املوارد  مفهوم  فيناق�ص  املوؤ�ش�شية"، 
امل��وؤ���ش�����ش��ي وال��ت��خ��ط��ي��ط الإدارت����ه����ا، 
يف  ك������اأداة  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  واإدارة 
واالإدارة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
للتخطيط  و�����ش����رورت����ه����ا  امل���ال���ي���ة 
التنظيمي، واإدارة املعرفة التنظيمية 

وم�شتقبل  احلكومي،  املوؤ�ش�شات  يف 
القادمة.  واالأج���ي���ال  ال��ع��م��ل،  ب��ي��ئ��ة 
مفهوم  حتديد  اإىل  املحور  ويهدف 
والّتعرف  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة،  امل����وارد  اإدارة 
املوؤ�ش�شية،  امل�������وارد  ع��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى 
التخطيط  واأه���م���ي���ة  اأث�����ر  واإدراك 
والتعرف  املوؤ�ش�شية،  امل���وارد  الإدارة 
وخال  العمل.  بيئة  م�شتقبل  على 
الدكتور  يقدم  التدريبي،  الربنامج 
ي�شار جرار، ع�شو جمل�ص اأمناء كلية 
حممد بن را�شد لاإدارة احلكومية 
التنفيذية،  االإدارة  جل�شة خا�شة يف 
كتاب�ه  ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا  ال�����ش��وء  يلقي 
 ،"The Sheikh CEO"
التي  ال�����درو���ص  في�ه  ي�����ش�����رح  ال�����ذي 
َميك�ن للجمي�ع تعُلّمه�ا م�ن �شاحب 
اآل  را�ش�د  ب�ن  ال�ش�يخ حمم�د  ال�شمو 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�وم، 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء،  جمل�ص 
اهلل" واإبداع��ه القي��ادي عل��ى م��دى 

العق��ود الثاث��ة املن�شرم��ة.

•• دبي-الفجر: 

�شركة  ل���اإع���ام،  اأع��ل��ن��ت   اأبوظبي 
الرائدة يف  العامة  االإع��ام  خدمات 
دولة االإمارات العربية املتحدة، عن 
تريندز  م��رك��ز  م��ع  اتفاقية  توقيع 
للبحوث واال�شت�شارات، والتي حتدد 
من خالها اأطر التعاون وال�شراكة 
املعرفية  املجاالت  يف  اجلانبني  بني 
ن�شر  ويف  االإع���ام���ي���ة،  وال��ب��ح��ث��ي��ة 

وتعزيز املعرفة على اأ�ش�ص علمية.
جاء ذلك خال حفل توقيع ر�شمي 
باأبوظبي،  ال�����ش��رك��ة  م��ق��ر  يف  اأق��ي��م 
البطيح  ال���رح���ي���م  ع���ب���د  ب��ح�����ش��ور 
اأبوظبي  �شركة  عام  مدير  النعيمي 
ل�����اإع�����ام ب�����االإن�����اب�����ة، وال����دك����ت����ور 
الرئي�ص  ال���ع���ل���ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  التنفيذي 
امل�شوؤولني  واال�شت�شارات، وعدد من 

واملوظفني لدى اجلانبني. 
جهود  مع  االتفاقية  هذه  وتن�شجم 

لتعزيز  الرامية  ل��اإع��ام  اأبوظبي 
البحوث  جم��������االت  يف  ق����درات����ه����ا 
القطاع  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ال��ع��ل��م��ي��ة 
املمكنات  من  باعتبارها  االإع��ام��ي، 
تر�شيخ  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  الرئي�شية 
تطوير  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  دوره�����ا 
م�شتوى  على  االإعامية  املنظومة 
املنطقة ب�شكٍل عام ويف دولة االإمارات 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  خا�ص،  ب�شكٍل 
معريف  حمتوى  اإنتاج  يف  ُي�شهم  مبا 
فئات  ك��اف��ة  ت��ط��ل��ع��ات  يلبي  وث��ق��ايف 

املجتمع. 
وب��ه��ذا ال�����ش��دد، ق���ال ع��ب��د الرحيم 
�شركة  ع��ام  مدير  النعيمي  البطيح 
اأب��وظ��ب��ي ل���اإع���ام ب���االإن���اب���ة: "اإن 
مع  ين�شجم  االتفاقية  ه��ذه  توقيع 
حر�شنا على تر�شيخ مكانة ال�شركة 
اإعامية  خدمات  �شركة  باعتبارها 
والتحديث  االب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
يف ���ش��ن��اع��ة امل���ح���ت���وى االإع����ام����ي 
وال���رق���م���ي، وذل�����ك ب��اال���ش��ت��ن��اد اإىل 

االأبحاث  م��ن  متينة  علمية  ق��اع��دة 
التي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال���درا����ش���ات 
وفق  ر���ش��ال��ت��ه��ا  اأداء  م���ن  مت��ك��ن��ه��ا 
تعترب  كما  العاملية.  املعاير  اأع��ل��ى 
االتفاقية مع مركز تريندز للبحوث 
اإ�شافية  خ���ط���وة  واال����ش���ت�������ش���ارات 
م�شرتها  �شمن  ال�شركة  تخطوها 
القاعدة  ه���ذه  لرت�شيخ  امل��ت��وا���ش��ل��ة 

و�شمان تطورها وا�شتدامتها". 
واأ�شاف النعيمي: "نبني من خال 
ه������ذه االت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى اخل������ربات 
بقالب  واالإع������ام������ي������ة  ال���ع���ل���م���ي���ة 
اأ���ش��ا���ش��ه امل��ع��رف��ة ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 
اأن  �شاأنها  والتي من  كا اجلانبني، 
جماالت  يدعم  علمياً  راف���داً  ت�شكل 
وت�شاهم  وال����درا�����ش����ات،  ال���ب���ح���وث 
الوعي  اإث��راء  يف  ا�شرتاتيجي  ب�شكٍل 
مبا  املعرفة  على  القائم  املجتمعي 
قاعدته  لتو�شيع  م�شاعينا  يحقق 
وم�شادره، مبا يف ذلك ا�شتطاعات 
تر�شد  ال���ت���ي  االإع���ام���ي���ة  ال�������راأي 

واملحتوى  االإع��ام��ي  القطاع  واق��ع 
املنظومة  لتطوير  ي��ط��رح��ه  ال���ذي 
فيها  يواكب  اإىل م�شتويات  احلالية 

التوجهات امل�شتقبلية". 
م�������ن ج������ان������ب������ه، ق����������ال ال�����دك�����ت�����ور 
الرئي�ص  ال���ع���ل���ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل��رك��ز  التنفيذي 
مركز  يف  "ننظر  واال����ش���ت�������ش���ارات: 
بكل  واال�شت�شارات  للبحوث  تريندز 
الذي  احل��ي��وي  ال����دور  اإىل  ت��ق��دي��ر 
تقوم به �شركة اأبوظبي لاإعام يف 
املعرفة والنهو�ص باالإعام،  خدمة 
وذلك مبا متلكه من خربات كبرة 
القيام  م��ن  مكنتها  هائلة  وق���درات 
يكون، ومن  ما  اأف�شل  على  بدورها 
اأداء ر�شالتها يف ن�شر الفكر واملعرفة 
ف��ق��ط داخل  لي�ص  ال��وع��ي،  وت��ع��زي��ز 
امل��ج��ت��م��ع االإم������ارات������ي، واإمن������ا على 
والدولية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
لت�شبح بذلك العباً مهماً يف توجيه 
عملية  ويف  وتثقيفها،  امل��ج��ت��م��ع��ات 

بنائها وت�شكيل ماحمها".
هناك  اأن  �شك  "ال  العلي:  واأ���ش��اف 
اآف���اق���اً وا���ش��ع��ة ل��ل��ت��ع��اون ب��ني مراكز 
االإعامية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ب��ح��وث 
تقدمي  يف  ال����ت����ع����اون  ب���ي���ن���ه���ا،  م����ن 
اإىل  عالية  �شدقية  ذات  معلومات 
مراكز  ت��ع��م��ل  اإذ  امل��ج��ت��م��ع،  اأف������راد 
املعلومات  ه��ذه  اإنتاج  على  البحوث 
فيما  �شليمة،  علمية  اأ�شاليب  وف��ق 
االإعام  موؤ�ش�شات  تكون  اأن  ميكن 
ُت��ن��ق��ل م���ن خاله  اجل�����ش��ر ال�����ذي 
املجتمع  اأف�����راد  اإىل  امل��ع��ل��وم��ة  ه���ذه 
بحكم  وذل��ك  ووا���ش��ح،  �شل�ص  ب�شكل 
ال��ت��ي متّكنها  ال���ق���درات  ام��ت��اك��ه��ا 
خمتلف  اإىل  ب�شهولة  الو�شول  من 

�شرائح املجتمع".
ت�شمل  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
مبا  العلمي،  البحث  اأ�شكال  جميع 
ت��ب��ادل اخل���رباء املخت�شني  يف ذل��ك 
وامل��ح��ل��ل��ني ال��ف��ن��ي��ني الإث������راء امل����واد 
االإع���ام���ي���ة ع��ل��ى اخ��ت��اف��ه��ا، اإىل 

الفعاليات  وت��ن��ظ��ي��م  اإق���ام���ة  ج��ان��ب 
مثل املوؤمترات والندوات واحللقات 
النقا�شية وور�ص العمل واملحا�شرات 
االأب���ح���اث  ال�����ش��ل��ة مب��وا���ش��ي��ع  ذات 
االإعامي  امل���ج���ال  يف  وال���درا����ش���ات 
وال����������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة وغ���ره���ا، 
االإ���ش��دارات من  ت��ب��ادل  اإىل  اإ�شافة 
ت�شدر  وجم�����ات  ودوري��������ات  ك��ت��ب 
املطبوعات  واإ���ش��دار  الطرفني  ع��ن 
امل�شرتكة، ون�شر االأبحاث والتقارير 
قواعد  من  واال�شتفادة  املتخ�ش�شة 
البيانات والبنية التحتية املعلوماتية 

عن  ف�شًا  اجلانبني،  ل��دى  املتاحة 
عن  والبحثي  العلمي  التعاون  دعم 
ُب��ع��د وت��ق��وي��ة �شبكات االت�����ش��ال مع 
النظر  وت���ب���ادل وج���ه���ات  ال�����ش��رك��اء 
واالأفكار ب�شاأن الق�شايا والتطورات 

مو�شع البحث والدرا�شة. 
وكانت اأبوظبي لاإعام قد اأطلقت 
 2020 ال���ع���ام  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
اأكرب  ب��ني  م��ن  تعد  نوعية  نقلة  يف 
والتطوير  ال���ت���ح���دي���ث  م�������ش���اري���ع 
بداية  منذ  ال�شركة  بها  تقوم  التي 
ي��ع��زز م���ن مهمتها  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا، م���ا 

لتحقيق حماورها الرئي�شية الثاث 
���ش��م��ن روؤي��ت��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة، وهي 
الرتكيز على اجلمهور وتطلعاته يف 
املن�شات  املحتوى، وتعزيز  تخطيط 
الرئي�ص  املنطلق  وجعلها  الرقمية 
يقدم  حمتوى  واإن��ت��اج  عملياتها،  يف 
بهدف  والثقافة،  والرتفيه  املعرفة 
تطوير منوذج ُمتفرد الإعام وطني 
واملن�شات  التقنيات  اأح���دث  يوظف 
االإع����ام����ي����ة ال���رق���م���ي���ة، وي���واك���ب 
تفاعل  التغرات احلا�شلة يف منط 

اجلمهور مع و�شائل االإعام. 

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�ص علماء االإمارات اجتماعه 
برئا�شة معايل  الثالثة  لدورته  االأول 
����ش���ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف االأم�����ري وزي���رة 
رئي�ص  املتقدمة،  للتكنولوجيا  دول��ة 
املجل�ص  دور  ملناق�شة  وذل��ك  املجل�ص، 
الكربى  الوطنية  امل�شاريع  خدمة  يف 
التي  اخلم�شني"  "مبادئ  ���ش��م��ن 
وحزمة  الر�شيدة،  القيادة  اعتمدتها 
عنها  اأُع��ل��ن  التي  اخلم�شني  م�شاريع 

خال االأ�شهر القليلة املا�شية.
واعتمد املجل�ص ثاث جلان ا�شت�شارية 
االإم��ارات ولتغطي كل  تخدم حكومة 
من العلوم الطبية وال�شحية، والعلوم 
والتكنولوجيا،  والهند�شة  الطبيعية، 
وخ����م���������ص جل�������ان ع����م����ل ت����رك����ز على 
اأولويات وحتديات يف املجتمع العلمي 
املجل�ص  ا���ش��ت��ع��ر���ص  ك��م��ا  ال���وط���ن���ي، 
الداعمة  وال��ربام��ج  اال�شرتاتيجيات 
وخطة  ال��دول��ة،  يف  وال��ع��ل��م��اء  للعلوم 
ل��ه��ا خ���ال االأع������وام الثاثة  ال��ع��م��ل 
البيئة  ت��ق��دم  اإط����ار دع���م  امل��ق��ب��ل��ة، يف 
الداعمة للعلماء وعملهم يف املجاالت 
االأولوية  ذات  والتكنولوجية  العلمية 

على امل�شتوى الوطني.
ب��ن��ت يو�شف  ����ش���ارة  ورح���ب���ت م���ع���ايل 
االج����ت����م����اع  ب�����داي�����ة  االأم��������������ري، يف 
موؤكدة  املجل�ص،  يف  اجل��دد  باالأع�شاء 
على دوره��م احليوي يف دعم ومتكني 
يف  املوؤ�ش�شات  لكافة  املنتمني  العلماء 

الدولة.
ت���وج���ي���ه���ات  اأن���������ه يف ظ������ل  واأك������������دت 
ال��ر���ش��ي��دة مبكانة  ال��ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام 
وعاملياً،  وط���ن���ي���اً  وال���ع���ل���م���اء  ال���ع���ل���وم 
التنموية  امل�������ش���رة  يف  ول������دوره������م 
خرباتهم  ول��ت�����ش��خ��ر  االإم����ارات����ي����ة، 
ال�����ش����ت���������ش����ارات ح���ك���وم���ة االإم�����������ارات 
وا�شتناداً  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  العلمية 
اأج��ري��ت خلطط  التي  امل��راج��ع��ات  اإىل 
املرحلة املقبلة، �شركز جمل�ص علماء 
الثاثة  االأع��������وام  خ����ال  االإم��������ارات 
لتحديات  ح��ل��ول  و���ش��ع  ع��ل��ى  املقبلة 
مبادئ  مع  ملواءمتها  العلمية  البيئة 
التفوق  ل��ل��دول��ة ومت��ك��ني  اخل��م�����ش��ني 

العلمي والتكنولوجي لاإمارات.
على  امل��ج��ل�����ص  "�شيعمل   : واأ����ش���اف���ت 
املطلوبة  امل��م��ك��ن��ات  ب������اأداء  االرت����ق����اء 
البيئة  وتطوير  والباحثني،  للعلماء 
املحفزة للعلوم والتكنولوجيا وحرية 
خ��ل��ق امل���ع���ارف اجل���دي���دة، م���ن خال 
تنميتها  ت�شتهدف  وب��رام��ج  �شيا�شات 
امل�����ش��ت��دام��ة يف ال���دول���ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
العلمي  واملنهج  العلوم  ثقافة  غر�ص 
الإل��ه��ام اجليل  االإم��ارات��ي  املجتمع  يف 
وتهيئتهم  ال���ع���ل���م���اء  م����ن  اجل����دي����د 
م�شاراتهم  وا����ش���ت���دام���ة  ومت��ك��ي��ن��ه��م 

الوظيفية يف البحث العلمي".
املجل�ص  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ول���ف���ت���ت 
وخططها  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات  �شيدعم 
ال��ت��ن��م��وي��ة م��ن خ���ال اال���ش��ت��ث��م��ار يف 
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي، وم���د اجل�����ش��ور له 
و�شناعات  معرفية  اق��ت�����ش��ادات  نحو 
اإىل  اأول���وي���ة، و����ش���واًل  م��ت��ق��دم��ة ذات 
امل�شتدام  االإن���ت���اج  ت��دع��م  ق��ن��وات  ب��ن��اء 

يف  اجل��دي��دة  واالكت�شافات  للمعارف 
ال�50  يف  اأث��ره��ا  وتعظيم  االإم������ارات 
التعاون  ت��وط��ي��د  ع��رب  ال��ق��ادم��ة  �شنة 
وموؤ�ش�شات  ال��ع��ل��م��ي  امل��ج��ت��م��ع  ب���ني 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص يف 

الدولة واملحافل العاملية".
االأع�شاء  م��ن  ك��ل  االج��ت��م��اع   ح�شر 
احلمادي،  ���ش��ل��ط��ان  ع����ارف  ال��دك��ت��ور 
جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  ن��ائ��ب 
والتكنولوجيا،  ل���ل���ع���ل���وم  خ���ل���ي���ف���ة 
خليفة  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
ل��اب��ت��ك��ار واالأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور غالب 
نائب  ال���ربي���ك���ي،  ع���ل���ي احل�������ش���رم���ي 
باالإنابة  االإم��������ارات  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص 
وال��ربوف��ي�����ش��ور ع��ل��وي ال�����ش��ي��خ علي، 
نائب مدير عام هيئة ال�شحة يف دبي، 
وال��ربوف��ي�����ش��ور ���ش��ه��ام ال��دي��ن ح�شني 
كلداري، نائب رئي�ص املركز البحثي يف 
جامعة نيويورك اأبوظبي، اأ�شتاذ علم 
االأحياء يف جامعة نيويورك اأبوظبي. 

ك���م���ا ح�������ش���ر االج����ت����م����اع االأع���������ش����اء 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د امل��ه��ري، الباحث يف 
ال��ف��ي��زي��اء ال��ن��ظ��ري��ة وامل��ت��خ�����ش�����ص يف 
جمال الثقوب ال�شوداء وع�شو معهد 
برن�شتون  يف  امل��ت��ق��دم��ة  ال���درا����ش���ات 
االأمريكية.  ن��ي��وج��ر���ش��ي  ب����والي����ة 
واالأ���ش��ت��اذة ال��دك��ت��ورة ل��وردي�����ص فيغا، 
مديرة مركز البحث والتطوير لثاين 
اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون وال��ه��ي��دروج��ني يف 
والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة 
احل���ائ���زة ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ة حم��م��د بن 

را�شد للتميز العلمي.
جلان  ث��اث  ت�شكيل  املجل�ص  واعتمد 
ا�شت�شارية تابعة له مكونة من علماء 
مت انتقاوؤهم لتقدمي امل�شورة العلمية، 
ال���ربوف���ي�������ش���ور علوي  ي����راأ�����ص  ح��ي��ث 
لهيئة  العام  املدير  نائب  ال�شيخ علي، 
اال�شت�شارية  اللجنة  دب��ي،  يف  ال�شحة 
ويراأ�ص  وال�شحية،  الطبية  للعلوم 
كلداري،  ال��دي��ن  �شهام  الربوفي�شور 

العلمية  ال��ب��ح��وث  معهد  ع���ام  م��دي��ر 
اللجنة  اأبوظبي،  يف جامعة نيويورك 
فيما  الطبيعية،  للعلوم  اال�شت�شارية 
فيغا،  لوردي�ص  الربوفي�شورة  تراأ�شت 
م���دي���ر م���رك���ز ال��ب��ح��ث واالب���ت���ك���ار يف 
والهيدروجني  الكربون  اأك�شيد  ثاين 
بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، 
للهند�شة  اال����ش���ت�������ش���اري���ة  ال���ل���ج���ن���ة 

والتكنولوجيا.
وتطرق االجتماع اإىل اأبرز التحديات 
احل��ال��ي��ة، وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ���ش��ع��ف راأ����ص 
وحتديات  املتخ�ش�ص،  الب�شري  امل��ال 
ا���ش��ت��ق��ط��اب وا���ش��ت��ب��ق��اء ال��ع��ل��م��اء من 
اأعداد  وق��ل��ة  العالية،  ال��ك��ف��اءات  ذوي 
حملة  م�����ن  وال����ن���������ش����اء  امل�����واط�����ن�����ني 
القطاعات  يف  ال����دك����ت����وراه  ����ش���ه���ادة 
تعزيز  و�شبل  االأول��وي��ة،  ذات  البحثية 
االأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
بني  الفجوة  و�شد  البحثية،  وامل��راك��ز 
امل��ج��ت��م��ع��ني االأك������ادمي������ي واخل���ا����ص 

احلوافز  حم����دودي����ة  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
وال�شناعية،  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��م��ك��ن��ات 
باملوازنة  املتعلقة  التحديات  واأخ���راً 
بني االأبحاث والتدري�ص يف املوؤ�ش�شات 
البنية  ت��ع��زي��ز  وك��ي��ف��ي��ة  االأك���ادمي���ي���ة، 
التحتية الداعمة للعلماء من طلبات 
امل��ن��ح ط��وي��ل��ة االأج����ل وت��وف��ر تقنيني 

وباحثني م�شاعدين.
ل�����ذا اع���ت���م���د امل��ج��ل�����ص خ��م�����ص جلان 
ع���م���ل ي���راأ����ش���ه���ا ع���ل���م���اء م����ن جممع 
حممد بن را�شد للعلماء، وهي جلنة 
اخ��ت��ي��ار اأع�����ش��اء امل��ج��م��ع، ي��راأ���ش��ه��ا د. 
الهند�شة  اأ�شتاذ  اأوغلو،  �شنان  اأوزغ��ور 
جامعة  يف  واالإلكرتونية  الكهربائية 
نيويورك اأبو ظبي وجلنة ن�شر الثقافة 
النعيمي،  عائ�شة  د.  يراأ�شها  العلمية، 
مدير تنفيذي – مركز ابتكار الطاقة 
ال�شم�شية يف هيئة كهرباء ومياه دبي، 
د.  يراأ�شها  العلمي،  االت�شال  وجلنة 
الدرا�شات  ق�شم  رئي�ص  ب���رت،  ج��ون 

البيئية واأ�شتاذ م�شارك يف علم االأحياء 
وجلنة  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف 
ي��راأ���ش��ه��ا د. �شعيدة  ال��ع��ل��وم،  امل����راأة يف 
للتعليم  العميد  م�شاعد  امل���رزوق���ي، 
الطبي يف كلية الطب والعلوم الطبية 
يف جامعة االإم��ارات العربية املتحدة، 
د.  ويراأ�شها  ال�شباب،  العلماء  وجلنة 
التدريب  اإدارة  الغافري، مدير  را�شد 
ل�شرطة  العامة  القيادة  والتطوير يف 
دبي. جدير بالذكر باأن جمل�ص علماء 
اإجن���ازات وطنية عدة  االإم���ارات حقق 
اإن�شاء  اأبرزها  املا�شية،  خال االأع��وام 
مع حممد بن را�شد للعلماء، الذي  جَمْ
والباحثني  للعلماء  جتمع  اأك��رب  يعد 
واالإ�شهامات  االإجن��������ازات  ذوي  م���ن 
التخ�ش�شات  خمتلف  من  والكفاءات 
الدولة،  يف  والتكنولوجية  العلمية 
واإط����اق م��ي��دال��ي��ة حم��م��د ب��ن را�شد 
االإجنازات  وميدالية  العلمي،  للتميز 
مدى احلياة، وو�شام حممد بن را�شد 
اإىل  اإ�شافة  العلمي،  البحث  لداعمي 
اإن�شاء جمل�ص علماء ال�شباب بالتعاون 
لل�شباب،  االإم������������ارات  جم���ل�������ص  م����ع 
واإجنازات اأخرى عدة لتمكني العلماء 

واإ�شهاماتهم يف االإمارات.

عهود الرومي تلتقي كوادر من وزارة املالية الكويتية املتدربني يف االإمارات 

لتعزيز ح�سور اجلانبني يف املجالت املعرفية والبحثية والإعالمية

اأبوظبي للإعلم توقع اتفاقية مع مركز تريندز للبحوث واال�شت�شارات

جمل�ص علماء االإمارات ي�شتعر�ص جهود املجتمع العلمي يف امل�شرية التنموية للدولة �شمن مبادئ اخلم�شني
• ثالث جلان ا�ست�سارية للعلوم الطبية وال�سحية, والعلوم الطبيعية, والهند�سة والتكنولوجيا, وخم�ش جلان عمل 

املقبلة للـ50  احلكومي  والعمل  الوطنية  التوجهات  يف  العلماء  م�ساهمة  لتعزيز  املجل�ش  �سي�سعى  الأمريي:  • �سارة 
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�شرطة دبي ت�شتعر�ص خدماتها وم�شاريعها االبتكارية يف اإك�شبو2020 دبي 
•• دبي - وام:

مبجل�ص  ممثلة  دب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ت�شتعر�ص 
االب���ت���ك���ار،ع���ددا م���ن امل�����ش��اري��ع واخل����دم����ات واالإجن�������ازات 
وذلك  دب��ي   2020 اإك�شبو  زوار  جمهور  اأم���ام  االبتكارية 
انطاق  م��ع  بالتزامن  الداخلية  وزارة   - فزعة  جناح  يف 
فعاليات "اأ�شبوع االإمارات لابتكار يف دبي باإك�شبو 2020 
فرباير  من  والع�شرين  الثامن  حتى  ت�شتمر  دبي" والتي 

اجلاري.
املري مدير مركز  �شباع  اإبراهيم بن  الدكتور  املقدم  واأك��د 

املعرفة واالبتكار يف �شرطة دبي اأن اأ�شبوع االإمارات لابتكار 
يف اإك�شبو 2020 دبي يعد حراكا تقنيا ورقميا كبرا خا�شة 
 2020 "اإك�شبو  التاريخي  العاملي  مع تزامنه مع احلدث 
دبي" مبا يتيحه من فر�ص الطاع الوفود العاملية والزوار 
احلكومية  الوطنية  اجلهود  على  اجلن�شيات  خمتلف  من 
وم��ا حققته  املبتكرين  ودع��م  االبتكار  واخلا�شة يف جم��ال 

اجلهات امل�شاركة من تقدم حتى االآن.
وت�شتعر�ص �شرطة دبي يف هذا االأ�شبوع "املن�شة اخلارجية 
لابتكار" والتي متكن اجلمهور واملجتمع اخلارجي �شواء 
داخل الدولة اأو خارجها من التوا�شل مع خمترب االبتكار 

يف �شرطة دبي لتقدمي االبتكارات وامل�شاركة يف �شنع احللول 
ودعم االأفكار االإبداعية بحيث يتم حر�شها وتقييمها من 
ف��ك��رة لكل حت��د من  اأف�����ش��ل  قبل جلنة خمت�شة الخ��ت��ي��ار 

التحديات مع مكافاآت مالية ل�شاحب اأف�شل فكرة.
كما ت�شتعر�ص اخلدمة الذكية لتق�شيط املخالفات املرورية 

.
و�شتتاح الفر�شة اأمام الزوار لاطاع على جم�شم "مركز 
م�شتوى  على  ن��وع��ه  م��ن  االأول  العائم"  ال��ذك��ي  ال�شرطة 
العامل  ج��زر  يف  البحر  و�شط  خدماته  يقدم  ال��ذي  العامل 

واملزمع افتتاحه قريبا .

•• دبي-الفجر: 

العلماء وزير  زار معايل عمر �شلطان 
واالقت�شاد  اال�شطناعي  للذكاء  دولة 
بعد،  ع��ن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
االحتادية،  نيجريا  جمهورية  جناح 
اإك�شبو  يف  الفر�ص  منطقة  يف  ال��واق��ع 
2020 دبي، حيث كانت يف ا�شتقباله 
اجلناح  م��دي��رة  فيليب�ص  اأولوبي�شوال 

النيجري.
بجمالية  العلماء  �شلطان  عمر  واأ�شاد 

والتجارب  ن��ي��ج��ري��ا  ج��ن��اح  ت�شميم 
والتي  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
متكن الزوار من التعرف على الرتاث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وخمتلف  واأب�����رز  ال��ث��ق��ايف، 
ج���وان���ب احل���ي���اة يف ن��ي��ج��ري��ا، وعرب 
عن اإعجابه بالربامج التدريبية التي 
املحليني،  املزارعني  تركز على متكني 

خا�شة الن�شاء. 
وتعرف وزير دولة للذكاء اال�شطناعي 
العمل  الرقمي وتطبيقات  واالقت�شاد 
عن بعد، خال الزيارة على احلياة يف 

وتراثها  و�شعبها  وثقافتها  نيجريا 
 250 م��ن  اأك���رث  يغطي  ال���ذي  الغني 
القطاعات  اأه���م  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ث��ق��اف��ة، 
ن���ي���ج���ري���ا وف���ر����ص  االإب�����داع�����ي�����ة يف 
اال�شتثمار يف القطاعات احليوية مثل 
والت�شنيع،  وال��زراع��ة،  التكنولوجيا، 

وال�شناعات االإبداعية.
خال  العلماء،  �شلطان  عمر  واط��ل��ع 
ج��ول��ت��ه يف اجل���ن���اح ال��ن��ي��ج��ري، على 
امل�شتخدمة  والتقنيات  احل��ل��ول  اأب���رز 
تطبقها  ال��ت��ي  ال����زراع����ة  جم����االت  يف 

الهوائية  ال����زراع����ة  م��ث��ل  ن��ي��ج��ري��ا، 
واملائية، والرقمية، من خال من�شات 
 Farmو Farm Crowdy مثل
Power  وغرها، التي �شجعت منو 
الزراعة يف املناطق احل�شرية ل�شعوبة 

الو�شول للبيئات الزراعية.
كما تعرف على اأهم جماالت االأعمال 
نيجريا،  يف  امل��ت��اح��ة  ات  واال���ش��ت��ث��م��ار 
لت�شهيل  احل���ك���وم���ي���ة  وال���ت���وج���ه���ات 
اأكرث  خ�شبة  بيئة  وتهيئة  ل��اأع��م��ال 
امل�شاريع من جميع  الأ�شحاب  جاذبية 

االإنتاجية  وت��ع��زي��ز  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء 
وزيادة ال�شادرات.

ُتعد  ن��ي��ج��ري��ا  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل���دي���ر 
واحدة من اأ�شرع دول العامل منواً من 
الزراعة  وت�شكل  ال�����ش��ك��ان  ع���دد  ح��ي��ث 
االقت�شاد  يف  ق��ط��اع  اأك���رب  ث���اين  فيها 
من   25٪ بنحو  وت�شاهم  النيجري، 
اأعلى  الناجت املحلي االإجمايل، ومتثل 
وتتيح  للعمالة،  توظيفا  ال��ق��ط��اع��ات 
االآالف  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل  ل���ل���م���زارع���ني 
وامل�شتثمرين  املحليني  ال�شركاء  م��ن 

االأج������ان������ب، م����ا ي����ع����زز ف����ر�����ص جن���اح 
امل�شاريع الزراعية، وقد حازت نيجريا 
على تقدير البنك الدويل لتقدمها يف 

موؤ�شر �شهولة االأعمال يف حني يطلق 
على الغو�ص املدينة التجارية الكربى 
ال�شيليكون  "وادي  لقب  نيجريا  يف 

ملا ت�شهده من منو  اإفريقيا" نظراً  يف 
���ش��ري��ع يف هذا  ت��ك��ن��ول��وج��ي  وت���ط���ور 

القطاع احليوي واملهم. 

•• دبي-الفجر:

يو�شف  ال����دك����ت����ور  امل���ح���ام���ي  ط���ال���ب 
ال�شريف ب�شرورة ن�شر العقوبات التي 
ت�شدر �شد من يقومون باجلرائم من 
االإعام  و�شائل  تريند يف  بع�ص جتار 
املغالطات  ه��ذه  مثل  وق��ف  يتم  حتى 

واجلرائم.
وقال اإن لاإعام دورا تراكميا لتوجيه 
املوؤكدة  الراأي العام يف طرح املوا�شيع 
واملوثوقة من خال الربامج الهادفة 
ال��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة الوطنية 
ال�شعوب من  وحتافظ على مكت�شبات 
خال القوانني والت�شريعات املوجودة 
واأهداف  برامج  ال�شوء على  وت�شليط 

الرتبية والتعليم لتوعية الن�صء.
وقال ال�شريف اإن بع�ص "جتار تريند" 
ي�شربون بالعادات والتقاليد اخلا�شة 
باملجتمعات عر�ص احلائط من خال 
ن�����ش��ره��م ���ش��ور وواق�����ع غ���ر حقيقي 
املتابعني،  ج���م���ه���ور  وراءه  ي���ن�������ش���اق 
م���ن خ���ال���ه جت����ار تريند  وي���ج���ن���ون 

االأرباح وجمع املتابعني.
ذل���ك خ���ال اجل��ل�����ش��ة احلوارية  ج���اء 
ال�شحفيني  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
" يف  "ات�شاالت  ب��رع��اي��ة  االإم���ارات���ي���ة 
يف  التاريخي  الفهيدي  بحي  مقرها 
دبي، بعنوان " جتار تريند"، بح�شور 
ادارة  جمل�ص  رئي�ص  احلمادي  حممد 
جمل�ص  اأع�����ش��اء  م��ن  وع���دد  اجلمعية 

االإدارة وممثلي و�شائل االإعام. 
اجلل�شة  خ������ال  ال�������ش���ري���ف  و������ش�����دد 
احلوارية - التي اأدارتها الزميلة لولوة 
�شندوق  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ش��و  ث���اين 

التكافل االجتماعي لل�شحفيني - على 
وال�شرب  ال��ع��ق��وب��ات  تغليظ  ���ش��رورة 
يحدثون  الذين  على  حديد  من  بيد 
يكون  واأن  املجتمعات،  داخ���ل  البلبلة 
مراقبة  يف  وم��ه��م  كبر  دور  ل��اأ���ش��رة 
اليكونوا  ح��ت��ى  وال�����ش��ب��اب  االأط����ف����ال 
ل���اإب���ت���زاز واالإن�������ش���ي���اق وراء  ع��ر���ش��ة 
ال�شائعات، واملحافظة على الن�صء من 
خال التوعية داخل االأ�شرة واملدر�شة 
مما  حلمايتهم  الوحيد  ال�شبيل  فهما 
يتعر�شون له، فاجليل احلايل عندما 
ي���وم درا���ش��ي ي�شبح  ب��ع��د  بيته  ي��دخ��ل 
وكاأنه يركب طائرة عرب هاتفه الذكي 

الذي يطر به اىل عامل اآخر. 
واك�����د امل��ح��ا���ش��ر ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ظهور 
يكتبون  مل����ن  احل���ق���ي���ق���ي���ة  االأ�����ش����م����اء 
االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع  يف 
م�����ش��ت��ع��ارة، خا�شة  ب���اأ����ش���م���اء  ول��ي�����ص 

وال�����ش��ت��م عرب  بال�شب  ي��ق��وم��ون  مم��ن 
ت��ل��ك امل��ن�����ش��ات وب��اأ���ش��م��اء وه��م��ي��ة غر 

اأ�شمائهم احلقيقية.
الو�شائل  ت���وج���د   " ال�����ش��ري��ف  وق�����ال 
احلديثة  ال�����ش��رط��ي��ة  االل���ك���رتون���ي���ة 
ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ال��ت��ت��ب��ع ل��ل��و���ش��ول اإىل 
ي�شتعرون  الذين  االأ�شخا�ص  ه��وؤالء 
اأ�شماء وهمية يف حالة ن�شر ال�شائعات 
بالطرق  مل��اح��ق��ت��ه��م  وامل����غ����ال����ط����ات 

القانونية".
االإع��ام اجلديد،  " اأن ع��امل   واأ�شاف 
ي���ن���اف�������ص يف ك�����ل ������ش�����يء، ف���ه���و ع���امل 
افرتا�شي، اإنتقلنا اإليه بكل تفا�شيله، 
لنجعله واقع بيننا، فاإغراءاته كثرة، 
ال�شباب  وتعجب  االأذواق،  ك��ل  ُتعجب 
توجهاتهم،  مب��خ��ت��ل��ف  وال�������ش���اب���ات 
ويعمل يف كل االجت��اه��ات، وه��و �شاح 
اأو  اإخ���رتاع  اأي  ���ش��اأن  �شاأنه  ذو ح��دي��ن، 

بكل  ا�شتخدامه  ميكن  اآخ��ر،  اإكت�شاف 
التي  ذاتها  فال�شكني  والطرق،  ال�شبل 
اأن تقطع بها  التفاح ميكن  تقطع بها 

اللحوم".
ال�شريف  ي��و���ش��ف  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
مل�شكلة  اإن��ع��ك��ا���ص  ه��و  ت��ري��ن��د  ع���امل  اأن 
جمتمعاتنا  يف  تظهر  باتت  اإجتماعية 
ويعرب عن حالة �شعبه قادت الكثرين 
لن يقوموا باأ�شخف الت�شرفات ملجرد 
االأمر  و���ش��ل  حتى  الرتيند  ماحقة 
بالبع�ص الأن يظهر �شخ�شيات هزليه 
للح�شول على م�شاهدات على �شورهم 

وفيديوهاتهم.
حراكاً  اليوم  يقود  تريند  اأن  واأو���ش��ح 
وعاداتنا  لقيمنا  م��ن��اف��ي��اً  اإل��ك��رتون��ي��اً 
ح��ي��ات��ن��ا كمجتمع  وت��ق��ال��ي��دن��ا ومن���ط 
م�شدد مو�شحاً اأنه يجب على اأن يكن 
للمراأة احرتامها يف املجتمع وللرجل 

ك��ذل��ك ل���ه م��ك��ان��ت��ه، ل��ك��ن ع��ل��ى عك�ص 
ذلك نرى الكثر ممن ي�شتهزئ باأمه 
لتحقيق  اأطفاله  ي�شتغل  اأو  وال��ده  اأو 
تريند وزيادة عدد املتابعني من خال 

متثيل اأدوار خمزيه.
" ك������ان من  واأ�������ش������اف د.ال���������ش����ري����ف 
لهذه  امل�شرع  يت�شدى  اأن  ال�����ش��روري 
امل���ت���غ���رات ال��ت��ي ���ش��م��ح��ت ل��ل��ن��ا���ص اأن 
وميار�شون  خ��ال��ه��ا،  م���ن  ي�����ش��ت��ه��روا 
ق��ن��وات��ه��ا، ويت�شنع كل  ع��رب  االأع��م��ال 
�شفحاتها،  يف  ال�شحفي  دور  منهم 
وميثلونها،  امل�شجلة،  امل���واد  ي��وؤل��ف��ون 
ي�شنعون  ومنهم حمتالون،  يتاجرون 
ل����و قلنا  وي���ب���ي���ع���ون، ول���ي�������ص غ���ري���ب���ا 
ي��ت��زوج��ون!! عامل  اأن��ه��م م��ن خالها 

غريب!!
امل�����ش��رع لينظم هذه  ت��دخ��ل  وم���وؤخ���راً 
ال���ع���اق���ات وي���ح���د م����ن جت���اوزات���ه���ا، 

ق���ان���ون اجلرائم  اإ����ش���دار  م���ن خ���ال 
من  االأول  ي��ع��د  ال����ذي  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة وال����ذي ت��ف��ردت به 
دول����ة االإم�������ارات ح��ي��ث اأج���ري���ت عليه 
قانون  اإ���ش��دار  اآخ��ره��ا  ك��ان  تعديات 

ال�شائعات واجلرائم االإلكرتونية.
الظاهرة  ه��ذه  ع��ن  ال�شريف  وحت��دث 
اجل��دي��دة وامل��ت��ط��ورة يف اأح��داث��ه��ا من 
عدة جوانب، �شواء كانت اجتماعية اأو 
مهمة،  حم��اور  ع��دة  وناق�ص  قانونية، 
متثلت يف معرفة احلدود الفا�شلة بني 
املعطيات  املنع واالإب��اح��ة يف مثل ه��ذه 
ال��وا���ش��ع��ة، وك��ي��ف ن��ح��د م��ن��ه��ا؟ وكيف 
ن�شتفيد منها؟  وكذلك اجلرائم التي 
ت��ن�����ش��اأ م��ن خ��ال��ه��ا، وم����دى قانونية 
امل�شوؤولية  وم��دى  الت�شرفات،  بع�ص 
اأن  ال�شريف  واأ���ش��ار  جتاهها.  القائمة 
االفرتا�شي  ال��ع��امل  يف  ت��ري��ن��د  جت���ار 

ن�شايره  اأن  ي���ج���ب  ال������ذي  اجل����دي����د 
و�شعي الكثرين الإبراز نف�شه يف هذه 
ال�شاحة املفتوحة من خال الظواهر 
هم  تريند  فتجار  اجلديدة،  والعادات 
من ياأخذون احليز الكبر يف االإعام 
اجل��دي��د م��ن خ��ال م��واق��ع التوا�شل 
االج����ت����م����اع����ي، وم�����ن خ�����ال ال���دع���م 
ل��زي��ادة عدد  امل���ادي الكبر  االإع���اين 
بعد  الكبرة  االأرب���اح  وجنى  املتابعني 

ذلك.
للموؤ�ش�شات  ي��ك��ون  اأن  ال�شريف  ودع���ا 
هذا  يف  دور  ال��ر���ش��م��ي��ة  االع���ام���ي���ة 
املوثقة  املعلومات  تن�شر  واأن  الرتيند 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى 
واملعلومات  املغر�شة  ال�شائعات  ووقف 
امل��غ��ل��وط��ة. وب���ني ال�����ش��ري��ف اأن امل���واد 
ال�شائعات  ق����ان����ون  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
ونحن  االلكرتونية ممتازة  واجلرائم 

نلم�ص ذلك يف بع�ص امل�شائل التي يتم 
فيها ن�شر ال�شور على و�شائل التوا�شل 
ال��ق��ان��ون جرم  اأن  االإج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث 
اإعادة ن�شر ال�شور املر�شلة من امل�شدر 
واأي�شا ن�شر اخللوة االفرتا�شية التي 

تعترب فعل فا�شح. 
كما ج��رم ال��ق��ان��ون م��ن ي��ق��وم��ون من 
خال تريند بازدراء االأديان واالإ�شاءة 
اإليها، و�شدد "القانون" العقوبات التي 
ت�شدر عن طريق ن�شر ال�شائعات التي 
ت�شل عقوبتها اإىل غرامة 250 األف 

درهم يف بع�ص االحيان.
واأورد ال�شريف بع�ص احللول للت�شدي 
لل�شائعات من جتار تريند منها تفعيل 
دور ال�شرطة االإلكرتونية ب�شكل اأو�شع 
واالإعان  العقوبات  وت�شديد  واأك���رب 
ع���ن ال���ع���ق���وب���ات يف و����ش���ائ���ل االإع�����ام 
ودع���م ال���وج���وه االإع��ام��ي��ة ال��ت��ي لها 
ح�شور لا�شتحواذ على فئات ال�شباب 
و�شائل  عرب  للتحديات  تركهم  وع��دم 
اأ�شبح  اأن  بعد  االجتماعي،  التوا�شل 
الكثرون منهم يطلقون على اأنف�شهم 
اأ�شبح  االإع��ام  وك��اأن  اإعامي  م�شمي 
م��ه��ن��ة م���ن الم��ه��ن��ة ل���ه، وت��ف��ع��ي��ل دور 
اإذك�����اء روح  االأن�����ش��ط��ة يف امل���دار����ص يف 
التناف�ص ال�شريف من خال م�شابقات 
تطرح ت�شغل االأطفال عن اللهو وعدم 

متابعة جتار تريند. 
ويف خ��ت��ام اجل��ل�����ش��ة احل���واري���ة طالب 
املحاماة  امل�����ش��ارك��ني رج����ال  ع���دد م��ن 
من�شورات  م��ت��اب��ع��ة  يف  ف���اع���ل  ب�����دور 
واحلد  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
م���ن ال���ت���ج���اوزات احل��ا���ش��ل��ة م���ن قبل 

م�شاهر التوا�شل االجتماعي.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

يعي�ص زوار جناح جزر �شي�شيل قي اأك�شبو 2020 ، حالة من الده�شة واملفاجاأة 
التى تبداأ بالت�شميم اخلارجي الذي ي�شتحوز على مكان متميز  طوال الرحلة 
يف منطقة اال�شتدامة، وي�شم �شور ملواطني اجلز مع جت�شيد روح الطبيعة التى 
حتيط ببها، ومبا يعرب عن �شعارها الذي يت�شم باملفاجاأت حيث جاء خمت�شر " 
اأو  احلفاظ على الطبيعة والكنز املحمي" ولفظ الكنز  ي�شتدعي دائما للقارئ 
امل�شتمع وامل�شاهد روح التاريخ والرتاث واالأ�شياء الثمينة املدفونة حتت الرثى 
اأو يف البحار، مما يجعل اجلمهور يف تفكر م�شتمر عن اإجابة ال�شوؤال امللح هو 
اأين الكنز وما هو؟   ومع بداية الرحلة ودخول الزائر اجلناح بدعوة لانطاق 
يف رحلة البحث عن الكنز مع الفريق املرافق له، من اأجل اكت�شاف كنز مل مي�شه 
ب�شر وال ي�شرتى باملال، كنز دفني يف جزر �شي�شيل ي�شعب عليها التفريط فيه، 
بتفا�شيلة  اجل��زي��رة  ت�شميم يحاكي  نف�شه يف  ال��زائ��ر  ال��دخ��ول يجد  ب��اب  وم��ن 

اأ�شجار كثيفة وغ�شون �شجر تتدىل من �شقف اجلناح، ومن��اذج من  املعقدة من 
كبرة  ترحيب  ولوحة  املرجانية،  ال�شعب  ت�شبه  وا�شكال  املثمرة،  ال�شجر  جذوع 
ت�شتقبل الزائر، وعلى الطرف االأخر جدارية  ت�شف جز �شي�شيل باأنها قطعة من 
نتيجة  املتاأالأة مهددة  واملياه  الرملية  ال�شواطئ  اأحد، وهذه  يلم�شها  اجلنة مل 
تبي�ص  التى  امل��ن��اخ  الأزم���ة  اإىل  البا�شتيكي  التلوث  م��ن  ب��داأ  الب�شرية  االأع��م��ال 
بف�شل  �شئ  كل  تفقد  مل  ذل��ك  من  وبالرغم  اجل��زر،  وتغرق  املرجانيى  ال�شعاب 
املبادرات البيئية ل�شي�شيل والعمل اجلاد لاأ�شخا�ص الذين يهتمون بحماية هذه 

الطبيعة اخلابة.
الكنوز  اأن  تذكر  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  جدارية  االأخ��ر  اجلانب  وعلى 
املوجودة يف اجلزر بجميع االأ�شكال واالأحجام ولكن ال �شئ قريد من نوعه مثل 
كوكو دي مر يف �شي�شيل التى تعرف با�شم جوز احلب التى تقول فيه اال�شطورة 
اأ�شجار  جتمع  جوهرها  يف  رومان�شية  تبدو  التى  الغريبة  ال��ت��زاوج  طقو�ص  اأن 
بدعوة  النفي�شة،  ال��ن��ادرة  العينة  ه��ذه  الإن��ت��اج  واالن���اث معاً  ال��ذك��ور  النخيل من 

م�شروعات  اطلقت  وال��ت��ى  �شي�شيل  جل��زر  احلقيقية  الكنوز  واختبار  الكت�شاف 
للحفاظ عليها والرتويج لها، و هى يف االأ�شل اجلزر ذاتها من تاريخ وثقافة اإرث 
ثقايف وفر�شة لتقدير روعة احلرف املحلية يف �شي�شيل، فكل هذه االأمناط تعترب 
�شعارها،  يف  الدولة  اإليه  ت�شر  ال��ذي  احلقيقي  الكنز  وتعد  الثمن  باهظة  كنوز 
وهذا ات�شح جليا يف جدارية تقول اأن املغامر احلقيقي يبحث عن كنزه اخلا�ص 
�شواء من املجوهرات اأو الذهب اأو �شئ الرتاث الطبيعي الذي ميتد عرب الرمال 
اأن  املتاألئ كنز مل مي�شه االإن�شان وال ميكن ملال  اإىل البحر  ال�شم�ص  التى تعانق 

ي�شرتيه وزيلت الكلمات بالرتحيب يف جزر �شي�شيل.
�شا�شات  �شيكت�شف من خ��ال  �شي�شيل  اأروق���ة جناح  داخ��ل  ال��زائ��ر  واأث��ن��اء جت��ول 
العر�ص املوجودة على اجلدران ويف غرف مظلمة لتكون ال�شورة حمور الرتكيز 
اإبراز ال�شعب املرجانية  وبوؤرة الب�شر وتو�شيل املعلومة يف �شكل مائم للتاريخ 
من حتت املاء يف �شورة حية، باالإ�شافة اإىل الرتويج لل�شياحة ولرحات الغط�ص 
على  احل��ف��اظ  �شاأنها  م��ن  التى  امل�شتدامة  التنمية  خ��ط��وات  اإىل  االإ���ش��ارة  م��ع   ،

االقت�شاد االأزرق واالأخ�شر،  وعلى االأرا�شي البحرية للباد، كما ي�شلط يتمركز 
ن�شب ال�شمكة يف منت�شف اجلناح كقطعة فنية م�شنوعة من مواد معاد تدويرها، 
ويحيطها هالة من ال�شوء لتج�شيد م�شكلة التلوث البا�شتيكي املتنامية التى 
ت�شعى احلكومة يف �شي�شيل لتنظيفها والق�شاء عليها متاماً، واجلدير بالذكر اأن 
هذه املجموعة الفنية �شاركت رو�شة الكتبي خريجة الفنون الب�شرية بجامعة 
زايد فيها وهى احدى فنانات مع فناين �شي�شيل لنحت وت�شنيع االأ�شماك تعبراً 
عن احلياة املائية ودعوة لتنظيف البيئة البحرية من التلوث وعم التوازن البيئي، 
اأي  لعدد كبر جداً من �شلحفاة برية عماقة،  واأن �شي�شيل تعد م��اذاً  خا�شة 
الأكرب جتمع لهذه الزواحف يف العامل. وخ�ش�ص اجلناح ركن للمنتجات املحلية 
الداعمة للحفاظ على الرتاث من امل�شغوالت اليدوية وال�شناعات احلرفية التى 
انظار اجلمهور، ومعظم ما جاء يف اجلناح حر�ص  ال��زوار وكانت حمط  اأبهرت 
الزوار على التقاط �شور تذكارية معه ومع االبواب اخل�شبية القدمية كاأ�شارة 

للحياة املحلية وللرتاث والثقافة يف جزر �شي�شيل. 

جناح �شي�شيل يدعو اجلمهور للبحث عن الكنوز وامل�شاركة يف 
احلفاظ على الطبيعة واحلياة البحرية يف اأك�شبو 2020 

تعرف على اأف�سل احللول التكنولوجية يف الزراعة الهوائية واملائية والرقمية

عمر �شلطان العلماء يزور جناح جمهورية نيجرييا يف اإك�شبو 2020 دبي

يف جل�سة حوارية نظمتها جمعية ال�سحفيني الإماراتية بعنوان جتار تريند..

د.يو�شف ال�شريف : جتار تريند ترويج وت�شويق خارج قواعد االإعلن االقت�شادي وهناك حاجة ل�شبطه 
امل�ساركون يف اجلل�سة يطالبون املحامني بدور فاعل يف متابعة من�سورات و�سائل التوا�سل الجتماعي 
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

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

•• ماكا كوتو

“اإذا كان  ك��ون��ف��و���ش��ي��و���ص:  ال��ف��ي��ل�����ش��وف  ي��ق��ول      
ا ما، حققوا قبل اأن حتكموا”  احل�شد يكره �شخ�شً
... وهكذا، على عك�ص ما قد يعتقده البع�ص، فاإن 
واملناه�شة  ع���ام،  ب�شكل  الأوروب����ا  امل��ع��ادي��ة  امل�شاعر 
القارة  على  ج��دي��دة  لي�شت  خا�شة،  للفرن�شيني، 

االأفريقية. 
   اإن االعتقاد باأن هذا ال�شعور ال يعود اإاّل اإىل ب�شع 
�شنوات، يرقى اإىل مرتبة اجلهل املتعمد اأو االإنكار 
الناجتة عما يقرب من خم�شمائة عام  لل�شدمات 
من عبودية االأفارقة، تلتها اأكرث من مائة عام من 

ا�شتعمار هوؤالء.
   بداأت اإفريقيا يف التحرر قبل �شتني عاًما فقط.

ندوب يف الذاكرة
   العبودية واال�شتعمار هما من الف�شول الرئي�شية 
يف التاريخ التي ال تزال ت�شكن الذاكرة اجلماعية 
كندا،  يف  االأخ���رى،  لل�شعوب  بالن�شبة  االأفريقية. 
من  ل��اأك��ادي��ني  ترحيل  هناك  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
الكنديني  الوطنيني  و�شنق   ،1763 اإىل   1755
واملدار�ص   ،1839 ف��رباي��ر   15 يف  الفرن�شيني 
جون  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  االأ�شليني  لل�شكان  الداخلية 
امل��ح��رق��ة م���ن عام  اأوروب�������ا،  اأو يف  اأ.م���اك���دون���ال���د، 

1941 اإىل عام 1945.
   دون االأخ��ذ بعني االعتبار عدد االأفارقة الذين 
لقوا حتفهم اأثناء عبور “املمر االو�شط” -يقدرهم 
بع�ص املوؤرخني باأكرث من ثاثني مليوًنا -وكذلك 
انتزعوا  ال��ذي��ن  الن�شاء واالأط��ف��ال وال��رج��ال  ع��دد 

ق�شراً من اأرا�شيهم االأفريقية.
   ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت ت�����ش��ك��ن��ه��ا م��ئ��ات ال�����ش��ع��وب الآالف 
طريق  ع��ن  اأوروب��ي��ة،  دول  ع��دة  �شيطرت  ال�شنني، 
اخل����داع واالجن���ي���ل وال���ب���ارود وامل���داف���ع، ع��ل��ى كل 
اإفريقيا تقريًبا. ا�شتعمار للقارة يتنزل يف الفرتة 

من 1850 اإىل 1960.

االأفريقية  ال���ذاك���رة  را���ش��خ��ة يف  ال���ف���رتة  ه���ذه     
تزييف  ف��رتة  اخل�����ش��و���ص،  وج��ه  على  باعتبارها، 
لغاتها،  واحت�شار  تقاليدها،  واختفاء  تاريخها، 
الثقافية  هويتها  وف��ق��دان  معتقداتها،  و�شيطنة 
وفكرية  نف�شية  ان��ح��راف��ات  ال��اح��ق��ة:  وال��ع��واق��ب 
وما  واقت�شادية،  وثقافية  واجتماعية  و�شيا�شية 

اإىل ذلك.

عالقة �ساّمة
   يف اجلدول الزمني لوجودنا، هذه االأحداث لي�شت 
العاقات  يف  بانتظام  تتدخل  اإن��ه  ج���دا...  بعيدة 

اجلديدة التي يقيمها االأفارقة مع االأوروبيني.
اجلزائر  يف  �شيما  وال  ال��ي��وم،  فرن�شا  و���ش��م  اإن     
ومايل وبوركينا فا�شو وغينيا، هو مثال على ذلك. 
التاريخية  للحقيقة  ال�����ش��روري��ة  امل��م��ار���ش��ة  والأن 
بني  التحالفات  ف��اإن  معلقة،  ت��زال  ال  وامل�شاحلة 

اأفريقيا واأوروبا مازال طريق طويل اأمامها.
   اإذا مل ياأخذ الفرن�شيون ب�شكل خا�ص، واالأوروبيون 
ع��م��وًم��ا، يف االع��ت��ب��ار ال�����ش��دم��ات امل��وروث��ة ا�شا�شا 
مع  ال��ي��وم  تفاعلهم  يف  واال�شتعمار  العبودية  م��ن 
اأو  ب��وع��ي  ا���ش��ت��م��روا،  واإذا  االأف��ري��ق��ي��ة؛  ال�����ش��ع��وب 
اأن  ينبغي  فا  “الهيمنة”،  بغر وع��ي، يف عاقة 
�شينتج عن ذلك  ال��ذي  بافلوف  تاأثر  نتفاجاأ من 

والتوترات التي �شيوّلدها.
ع��ل��ى عاقة  ك��ب��ر  اإىل ح��د  اال���ش��ت��ع��م��ار  ا�شتند     
ا  اأي�شً احل���ال  ه��و  وه���ذا  عليه.  مهيمن   - مهيمن 
اإفريقيا  تخنق  التي  اجلاحمة  النيوليربالية  مع 

حالًيا.
العاقات  بتف�شيل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ذل����ك،  وم���ع     
العاقات  اأو  وال�����ش��ني  اإف��ري��ق��ي��ا  ب���ني  اجل���دي���دة 
االأفريقية الرو�شية اليوم، فاإنني اأ�شمح لنف�شي اأن 

اأكون مت�شكًكا.
  يقول مثل اأثيوبي: “�شيطان معروف اأف�شل من 

ماك جمهول ».
ترجمة خرة ال�شيباين

اإفريقيا -اأوروبا: مغامرة ملتب�شة...!

*در�ص القانون والعلوم ال�شيا�شية والدراما وال�شينما. ع�شو الربملان الكندي “2004-
2008” -وع�شو برملان كيبيك “2008-2014” -وزير الثقافة واالت�شال يف كيبيك 

“2012-2014” -فنان

واإطاق   2018 يف  االت��ف��اق  املتحدة من  ال��والي��ات  �شحب  ترامب 
اإي��ران، االأم��ر الذي حمل طهران  �شد  “ال�شغط االأق�شى”  حملة 

على معاودة الن�شاط النووي، يف انتهاك لاتفاق.
التزاماً  املقابل  يف  م�شرتطاً  االت��ف��اق،  الإح��ي��اء  االآن  بايدن  وي�شعى 
م�شوؤولني  اإىل  اإ�شرائيل”  اأو  “تاميز  �شحيفة  وتن�شب  به.  اإيرانياً 
قولهم اإنه بينما يتعامل االتفاق اجلديد مع ق�شايا واردة يف خطة 
التقدم  اإىل  يتطرق  ال  فاإنه   ،2015 يف  امل�شرتكة  ال�شاملة  العمل 

الكبر الذي اأحرزته اإيران يف اإنتاج اليورانيوم.
وباالإ�شارة اإىل امل�شودة امل�شربة لاتفاق، حتدث امل�شوؤولون عن عدد 
تدمر  �شرط  من  اإي���ران  اإع��ف��اء  مثل  “االإ�شكالية”،  الفقرات  من 
ي��رتك لطهران حتديد  اأن��ه  املتقدمة، كما  امل��رك��زي  الطرد  اأج��ه��زة 
اأخ��رى تنتهك االتفاق، ما مينحها عملياً طريقاً  اأط��راف  اإذا كانت 

اأن االإ�شرائيليني  العنف والتقلبات يف ال�شرق االأو�شط«. واأ�شار اإىل 
والذين يعي�شون يف ال�شرق االأو�شط �شيتحملون نتائج االتفاق الذي 
“ال جدوى من الدخول يف لعبة  اأن  اأ�شاف  يناق�ص يف فيينا. لكنه 
االتفاق  لتوقيع  امل��وايل  لليوم  ت�شتعد  اإ�شرائيل  اإن  وق��ال  اللوم”. 

“الذي �شيكون اأق�شر واأ�شعف” من االتفاق االأ�شلي.
الرئي�ص  ن��ائ��ب  غانت�ص  بيني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  وال��ت��ق��ى 
ك��ام��اال ه��اري�����ص ال�شبت ع��ل��ى ه��ام�����ص م��وؤمت��ر ميونيخ  االأم��ري��ك��ي 
لاأمن، واأبلغها باأن اأي اتفاق يف فيينا يجب اأن يت�شمن دوراً حا�شماً 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الواليات املتحدة قالت اخلمي�ص اإن “تقدماً جوهرياً” حتقق 
يف مفاو�شات فيينا الإحياء االتفاق النووي، مفرت�شة اأن اتفاقاً قد 

يظهر خال اأيام اإذا اأظهرت اإيران “جدية” يف االأمر.

•• القد�س-وكاالت

القوى  ب��ني  و�شيك  جديد  ن��ووي  ات��ف��اق  ع��ن  تقارير  تنت�شر  بينما 
ونقلت  وا�شنطن،  اإ�شرائيليون  م�شوؤولون  انتقد  واإي���ران،  العاملية 
القناة الثالثة ع�شر يف التلفزيون االإ�شرائيلي عن م�شوؤولني قولهم، 
اإىل  الديبلوما�شية  الرئي�ص االأمريكي جو بايدن حولت  “اإدارة  اإن 
ديانة، واأن االإتفاق الذي �شتوقعه الواليات املتحدة مع طهران با 
ر�شمياً  يعرف  ال��ذي  االأ�شلي،  االتفاق  عار�شت  واإ�شرائيل  معنى«. 
واحتج   ،2015 يف  توقيعه  عند  امل�شرتكة،  ال�شاملة  العمل  بخطة 
اإن االتفاق �شيعبد  ال�شابق بنيامني نتانياهو، قائًا  الوزراء  رئي�ص 

الطريق فعلياً نحو تر�شانة نووية اإيرانية.
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  ق��رار  االإ�شرائيلية  احلكومة  ودع��م��ت 

لان�شحاب منه، كما اأن املهل التي تنق�شي يف 2030 ح�شب اتفاق 
الثالثة ع�شر  القناة  تقرير  وج��اء يف  �شتبقى على حالها.   ،2015
االإ�شرائيلية، اأن رئي�ص الوزراء نفتايل بينيت وم�شاعديه يتفهمون 
اأنه مل يتبق لديهم طريقة للتاأثر على املفاو�شات ليوقفوا االتفاق 

املقرتح اأو مينعوا الت�شويت عليه يف الكونغر�ص.
على  مبا�شرة  املتحدة  ال��والي��ات  مواجهة  جتنب  اإ�شرائيل  وق��ررت 
غرار ما جرى عقب اتفاق 2015، باعتبار اأن تلك االإ�شرتاتيجية 

مل تكن ناجحة.
و�شرتكز اإ�شرائيل جهودها على االحتفاظ بحرية العمل �شد حتول 
اإىل دولة نووية، و�شد تطوير برناجمها ال�شاروخي، الذي  اإيران 

مل يتطرق اإليه االتفاق.
واأكد بينيت االأحد اأن االتفاق النووي اجلديد “�شيخلق مزيداً من 

م�شوؤولون اإ�شرائيليون عن بايدن: حّول الديبلوما�شية اإىل ديانة

•• عوا�سم-وكاالت

يف خ��ط��وة ق���د ت��ف��ج��ر ن���زاع���ا على 
اأعلن  االأوك��ران��ي��ة،  االأزم���ة  خلفية 
الرئي�ص الرو�شي، فادمير بوتن، 
اعرتاف باه با�شتقال املنطقتني 
امل��ن��ف�����ش��ل��ت��ني ���ش��رق��ي اأوك���ران���ي���ا. 
واأع���ل���ن ب��وت��ن م�����ش��اء اأم�����ص االأول 
االثنني بعد اجتماع جمل�ص االأمن 
اع���رتاف باده  ال��رو���ش��ي،  القومي 
جمهوريتي  ب��ا���ش��ت��ق��ال  ال���ف���وري 
دون���ي���ت�������ش���ك ول���وغ���ان���ي�������ش���ك عن 
اأوك��ران��ي��ا، ودع��ا ال��ربمل��ان الرو�شي 
اإىل الت�شديق على القرار. ويف 12 
دونيت�شك  اأع��ل��ن��ت   ،2014 م��اي��و 
بعدما  ا�شتقالهما  ول��وغ��ان�����ش��ك 
املقاطعتني  ���ش��ك��ان  م��ع��ظ��م  ���ش��وت 
دونبا�ص  ح��و���ص  يف  تقعان  اللتني 
ل�شالح  ع��ام  ا�شتفتاء  يف  ال�شرقي 
االن��ف�����ش��ال ع��ن اأوك��ران��ي��ا. وب���داأت 
تظهر،  للقرار  الفورية  التداعيات 
اأن  اإع���ام���ي���ة  ت���ق���اري���ر  ذك������رت  اإذ 
الع�شكرية  ال��ع��رب��ات  م��ن  ط��واب��ر 
ال�شاعات  يف  دخلت  دب��اب��ات،  ت�شمل 
اإىل  ال��ث��اث��اء  ���ش��ب��اح  م���ن  االأوىل 
عا�شمة  دون���ي���ت�������ش���ك،  ����ش���واح���ي 
االنف�شاليتني  املنطقتني  اإح���دى 
�شحيفة  وقالت  اأوك��ران��ي��ا.  �شرقي 
“فاينن�شال تاميز” الربيطانية اإن 
االعرتاف باملنطقتني االنف�شالني 
تعني عمليا الق�شاء على اآمال حل 
االأ�شئلة  وطرحت  احلالية  االأزم��ة 

التالية:

•• عوا�سم-وكاالت

ن��ف��ي وت��اأك��ي��د وحت���ذي���ر ت�شتعد  ب���ني 
اأوكرانيا وحلفاوؤها ملواجهة التحركات 
الرو�شية، وتتخذ خطوات دبلوما�شية 
قررت  اإذا  رو�شيا  ملواجهة  وميدانية 

فعلياً غزو كييف وال�شيطرة عليها.
اأم�ص  ����ش���ادرة  ع��رب��ي��ة  �شحف  ووف���ق 
تريده  اآخر  �شيناريو  هناك  الثاثاء، 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، وهو 
ج��ر ال��رو���ص اإىل غ��زو اأوك��ران��ي��ا، الأن 
االأمريكيني لن يحاربوا وال يريدون 
التي  االإج������راءات  ف��ك��ل  ي��ح��ارب��وا،  اأن 
بعد  هي  ال��رو���ص  �شد  بها  �شيقومون 
اقت�شادية،  اإج�����راءات  ه��ي  ث��م  ال��غ��زو 
االأوكرانيني  ت�شليح  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ال��رو���ش��ي��ة متاماً  ال���ق���وات  ل��ي��ن��ه��ك��وا 
الثوار  بت�شليح  االأم��ري��ك��ان  فعل  كما 

االأفغان وقت االحتاد ال�شوفيتي.

�سيناريو القرم
�شرغي  االأوك�������راين  ال��ن��ائ��ب  وراأى 
الرئي�ص  اع�������رتاف  اأن  ���ش��وب��ول��ي��ف 
ب�شيادة  ب��وت��ني  ف��ادمي��ر  ال��رو���ش��ي 
“جمهوريتي دونيت�شك ولوغان�شك” 
االن��ف�����ش��ال��ي��ت��ني ه����و ع���م���ل اأح������ادي 
اأن  وتوقع  مين�شك،  اتفاقات  يقو�ص 
بقوات  املقبلة  االأي��ام  يف  بوتني  يدفع 

رو�شية الحتال املنطقتني.
اإن  “النهار العربي”  وقال ل�شحيفة 
“املهم االآن هو رد فعل زعماء العامل، 
مبن فيه االحتاد االوروبي والواليات 
املتحدة”، حمذراً من اأنه “اذا مل تكن 
ثمة عقوبات جدية على رو�شيا، فهذا 
يعني اأن بوتني لن يكتفي باالعرتاف 
واإمن����ا �شر�شل  امل��ن��ط��ق��ت��ني،  ب��ه��ات��ني 
وم�شراً  قوات رو�شية الحتالهما”، 
يفعل  اأن  قبل  اأي���ام  م�شاألة  اأن��ه��ا  اإىل 
ا�شتفتاء  “�شينظمون  واأ���ش��اف  ذل��ك. 
القرم، و�شي�شمون هذه  على طريقة 
وكما  ال��رو���ش��ي.  االحت���اد  اىل  املناطق 
�شيعلن  خطابه،  يف  اأم�ص  بوتني  ق��ال 
اأن لوغان�شك ودونيت�شك كلها، ولي�ص 
ف��ق��ط ث��ل��ث امل��ن��ط��ق��ة ال���واق���ع���ة حتت 
اىل  تنتمي  االن��ف�����ش��ال��ي��ني،  ���ش��ي��ط��رة 

االحتاد الرو�شي«.
اال�شتفزازات من  اإن  �شوبوليف  وقال 
اجلانب الرو�شي و�شلت يومياً اىل ما 

يرتاوح بني 70 و80 هجوماً.
القرار  االأوك��������راين  ال��ن��ائ��ب  وي�����درج 
بدونيت�شك  اخلا�ص  االخر  الرو�شي 
ولوغان�شك، اإ�شافة اإىل اال�شتفزازات 
على  ال�����ش��غ��وط  اإط����ار  يف  الع�شكرية 

كيف �سريد الغرب؟
ح������ذر ح���ل���ف ����ش���م���ال االأط���ل�������ش���ي 
واالحتاد االأوروبي من اأن االعرتاف 
�شيكون  االنف�شاليتني  باملنطقتني 
ت�����ش��ع��ي��دا ك��ب��را يف ال�������ش���راع بني 
م��و���ش��ك��و وك��ي��ي��ف، ودع����ا ع���دد من 
اإقرار  اإىل  االأوروب��ي��ني  امل�شوؤولني 

حزمة عقوبات �شد رو�شيا.
الناتو  ال��ع��ام حللف  االأم���ني  وك���ان 
ين�ص �شتولتنربغ، االأ�شبوع املا�شي، 
ميثل  ب��امل��ن��ط��ق��ت��ني  االع�����رتاف  اإن 
اأرا�شي  ل��وح��دة  �شارخا  “انتهاكا 

ملاذا يكون اعرتاف
 مو�سكو مهما؟

عدم  مو�شكو  لت  ف�شّ امل��ا���ش��ي،  يف 
مف�شلة  ب��امل��ن��ط��ق��ت��ني،  االع�����رتاف 
م���ن ذل���ك مم��ار���ش��ة ���ش��ي��ط��رة غر 
و�شيلة  وا���ش��ت��خ��دام��ه��م��ا  م��ب��ا���ش��رة 
���ش��غ��ط يف ن��زاع��ات��ه��ا االأو����ش���ع مع 

اأوكرانيا والغرب.
ي��وؤدي االعرتاف  اأن  املحتمل  ومن 
رئي�شيتني.  اأوليتني  نتيجتني  اإىل 
مين�شك  ات��ف��اق��ي��ات  ان��ه��ي��ار   ، اأواًل 
واالآمال يف حل دبلوما�شي لل�شراع 

يف �شرق اأوكرانيا.
وق���ال م�����ش��وؤول��ون رو����ص لبوتن يف 
القومي  االأم�����ن  اج��ت��م��اع جم��ل�����ص 
اإنهم يعتقدون اأنه ال يوجد احتمال 
بالكامل،  ال�����ش��ام  ات��ف��اق  لتطبيق 
اأي  اأن��ه ال مينح مو�شكو  مما يعني 
خيار �شوى اتخاذ اإجراءات اأخرى، 

بح�شب هوؤالء.
وث���ان���ي���ا، ي��ع��ط��ي ق�����رار االع�����رتاف 
ب��امل��ن��ط��ق��ت��ني ال���ك���رم���ل���ني م����ربرا 
بداأ  ما  اإليهما، وهو  ق��وات  الإر�شال 
يزيد  اأن  �شاأنه  م��ن  وه��ذا  بالفعل، 
من خطر ن�شوب �شراع كامل بني 

مو�شكو وكييف.

وخرقا  و�شيادتها”  اأوك����ران����ي����ا 
للقانون الدويل.

وم��ع ذل���ك، ي��وؤك��د ك��ل م��ن االحتاد 
االأوروبي والواليات املتحدة وحلف 
العقوبات  فر�ص  �شيتم  اإن��ه  الناتو 
م��و���ش��ك��و يف حالة  ع��ل��ى  ال���ك���ب���رة 
على  �شامل  ع�شكري  هجوم  وق��وع 

اأوكرانيا.
اتفاق  االآن  ح��ت��ى  ه���ن���اك  ول��ي�����ص 
االعرتاف  على  ال��رد  كيفية  ب�شاأن 

باملنطقتني االنف�شاليتني.

تاميز”  “فاينن�شال  وق�����ال�����ت 
باملنطقتني  ب���وت���ن  اع�������رتاف  اإن 
االن��ف�����ش��ال��ي��ت��ني ي��زي��د م���ن خطر 

ن�شوب �شراع مع كييف.

ماذا تعني هذه اخلطوة 
للجهود الدبلوما�سية؟

الثقة  اأن���ه فقد  ب��وت��ن  ق���رار  يظهر 
لتجنب  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ب��اجل��ه��ود 
قادها  التي  اأوكرانيا،  مع  ال�شراع 
االأخرة،  االأي���ام  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل 
ال���رئ���ي�������ص ال��ف��رن�����ش��ي اإمي���ان���وي���ل 
ماكرون. وكان ينظر اإىل م�شتقبل 
اأ�شا�شا  ميثل  اأن���ه  على  املنطقتني 
يف  و�شط  ح��ل  اإىل  للو�شول  مهما 
قرار  اأن  وي���ب���دو  اأوك���ران���ي���ا،  اأزم�����ة 
االع�������رتاف ال���رو����ش���ي ي��ن��ه��ي هذا 

االحتمال.
وقال ع�شو جمل�ص االأمن القومي 
الرو�شي والرئي�ص ال�شابق دميرتي 
على  اأن  يعتقد  اإن���ه  م��ي��دف��ي��دي��ف، 
رو�شيا امل�شي قدما ب�شرف النظر 

عن خماطر ال�شراع وتداعياته.
“حجم  بوتن:  ح�شور  يف  واأ�شاف 
ال�شراع املحتمل ال ميكن مقارنته 
 2008 ع������ام  يف  واج����ه����ن����اه  مب����ا 
لكننا  جورجيا”،  ح���رب  “خال 
لقد  ���ش��ي��ح��دث.  م���ا  ن���ع���رف  االآن 
العقوبات  اأف���ك���ار  ج��م��ي��ع  ���ش��م��ع��ن��ا 
الغرب  يفر�شها  اأن  ميكن  “التي 

على مو�شكو«.
وتابع: “لكننا نعرف كيف نحتمل 

هذا ال�شغط«.

ملاذا يحدث هذا الآن؟
منذ اأن ح�شد بوتن ع�شرات االآالف 
اأوكرانيا،  ح���دود  على  ج��ن��وده  م��ن 
ا�شتعمال  الغرب من احتمال  حذر 
ذريعة  ول��وغ��ان��ي�����ش��ك  دون��ي��ت�����ش��ك 
الف��ت��ع��ال احل����رب، اإم���ا ع��ن طريق 
ا�شتفزاز كييف ودفعها ل�شن هجوم، 
اأو تدبر هجوم مزيف من�شوب اإىل 

كييف مبا ي�شمح ب�شن احلرب.
للغزو،  خ��ط��ط��ه��ا  رو���ش��ي��ا  وت��ن��ف��ي 
على  احل�شول  على  اأ���ش��رت  لكنها 
االأمنية  ال�������ش���م���ان���ات  م����ن  ع�����دد 

ان�شمام  ال���غ���رب، م��ث��ل ح��ظ��ر  م��ن 
قوات  و�شحب  الناتو  اإىل  اأوكرانيا 

الناتو من دول ب�شرق اأوروبا.
اإىل  م���و����ش���ك���و  ن����ظ����رت  ول����ط����امل����ا 
دونيت�شك ولوغاني�شك باعتبارهما 
اأوك����ران����ي����ا،  ب��ول��ي�����ش��ة ت����اأم����ني يف 
اإىل  عودتهما  ت��ك��ون  ب���اأن  وطالبت 
النق�ص  بحق  م�شحوبة  اأوك��ران��ي��ا 
ال�شيا�شة  ق����رارات  ���ش��د  )ال��ف��ي��ت��و( 
�شيما  وال  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
طلب كييف لان�شمام اإىل الناتو، 

وهو خط اأحمر بالن�شبة ملو�شكو.

ال�شيادي  حقها  عن  للرتاجع  كييف، 
وطريقها.  حت��ال��ف��ات��ه��ا  اخ���ت���ي���ار  يف 
اخلطط  ه���ذه  االآن  “حتى  وي���ق���ول: 
اأكد  ميونيخ،  م��وؤمت��ر  ويف  تنجح.  ال 
اأن��ه من  العامل  اأم��ام كل دول  رئي�شنا 
حقنا ال�شيادي حتديد توجهنا �شوب 
االحت���اد االوروب����ي وال��ن��ات��و. وحماية 

اأنف�شنا«.
ولوغان�شك  دونيت�شك  منطقتا  وتقع 
ي�شيطر  التي  الدونبا�ص  منطقة  يف 
رو�شيا  من  املدعومون  االنف�شاليون 
وت�شهد   ،2014 منذ  جزئياً  عليها 
اجلي�ص  م����ع  م���واج���ه���ة  امل���ن���ط���ق���ت���ان 

االأوكراين منذ 8 �شنوات.

توريط رو�سيا
الكاتب  ر����ش���م  ع���ك���اظ  ���ش��ح��ي��ف��ة  ويف 
�شيناريو  ال�����ش��وي��ح��ي  اللطيف  ع��ب��د 
املتحدة  ال����والي����ات  ه���و جن����اح  اآخ�����ر 
اأو دفعها  ب��ا���ش��ت��دراج رو���ش��ي��ا  وال��ن��ات��و 
اأو ك��ل��ي��اً، واأن  ل��غ��زو اأوك��ران��ي��ا ج��زئ��ي��اً 
ال��رغ��ب��ة االأم��ري��ك��ي��ة ال تهدف  ه���ذه 
ملواجهة القوات الرو�شية اأو منازلتها 
ع��ل��ى االأر������ص االأوك���ران���ي���ة، اإمن���ا هي 
ل��ت��وري��ط الرو�ص  اأم��ري��ك��ي��ة  حم��اول��ة 
مب�شتنقع اأوكرانيا على غرار الورطة 
االأفغاين.  امل�شتنقع  يف  ال�شوفييتية 

اإمنا الرو�ص االآن يف �شعود.
ال�شيناريو  اأن هذا  اإىل  الكاتب  واأ�شار 
الرو�ص  جلر  يهدف  ال��ذي  االأمريكي 
ي�شاحبه من  ما  مع  اأوك��ران��ي��ا،  لغزو 
وت�شليل  غ��رب��ي��ة  دبلوما�شية  حملة 

اإع�����ام�����ي وح�������رب ن���ف�������ش���ي���ة، ت���اأم���ل 
مع  ي��ن��ج��ح  اأن  االأم���ري���ك���ي���ة  االإدارة 
والدوافع  والظروف  االأ�شباب  تهيئة 
واالأوكرانية  واالأوروب����ي����ة  ال��رو���ش��ي��ة 
الأوكرانيا،  ال��رو���ش��ي  ال��غ��زو  يقع  ك��ي 
خا�شة اأن دوافع رو�شية قومية، جيو 
واقت�شادية،  تاريخية،  ا�شرتاتيجية، 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ت��وف��ر ال��دواف��ع لدى 
ال�شكان  م�����ن  ق���ل���ي���ل���ة  غ�����ر  ن�������ش���ب���ة 
االأوكرانيني الذين يتطلعون للوحدة 
ال���دمي���وغ���راف���ي���ة واجل���غ���راف���ي���ة مع 

الرو�ص.
وقال ال�شويحي اإن االإدارة االأمريكية 
اأوكرانيا  تنتظر  التي  الكارثة  حجم 
واالأوك��������ران��������ي��������ني، ف���ي���م���ا ل������و جنح 
الرو�ص  ب��ج��ر  االأم��ري��ك��ي  ال�شيناريو 
ل��غ��زو اأوك���ران���ي���ا، ف��االأم��ري��ك��ي��ون لن 
يحاربوا،  اأن  ي���ري���دون  وال  ي��ح��ارب��وا 
�شيقومون  ال���ت���ي  االإج���������راءات  ف��ك��ل 
ال��غ��زو ثم  بعد  ه��ي  ال��رو���ص  بها �شد 
باالإ�شافة  اقت�شادية،  اإج����راءات  ه��ي 
لينهكوا  االأوك���ران���ي���ني  ت�����ش��ل��ي��ح  اإىل 
ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة مت��ام��ا ك��م��ا فعل 
االأفغان  ال��ث��وار  بت�شليح  االأم��ري��ك��ان 
اأنهكت  ال���ت���ي  ���ش��ت��ن��ج��ر  ب�������ش���واري���خ 
كلفة  فارتفعت  ال�شوفييتية  ال��ق��وات 
املحتلني  على  ال�شوفييتي  االحتال 
من  اخلزينة  دفعتها  وم��ادي��اً،  ب�شرياً 
انهيار  اإىل  اأدى  ال����ذي  اق��ت�����ش��اده��ا 
واإ�شدال  ال�شوفييتي  االحت��اد  وتفكك 
باردة  اأط��ول فرتة حرب  ال�شتار على 

يف الع�شر احلديث اآنذاك.

واأكد الكاتب اأن امل�شوؤولني االأوكرانيني 
متنبهون لهذه االأفخاخ االأمريكية يف 
اأوكرانيا، فبدت ت�شريحات امل�شوؤولني 
االأوك������ران������ي������ني غ�����ر م���ن���دف���ع���ة مع 
الرو�ص  لتوريط  االأمريكية  احلملة 
االأمريكية  ف��اجل��رائ��م  اأوك��ران��ي��ا،  يف 
واأفغان�شتان  ال����ع����راق  م����ن  ك����ل  يف 
ذهنية  يف  وح��ا���ش��رة  ماثلة  بالتاأكيد 
اأن  ويدركون  االأوكرانيني  امل�شوؤولني 
اأوكرانيا  ه��و  لاأمريكيني  ه��م  اآخ���ر 

واالأوكرانيون.
و�شتفعل  ف��ع��ل��ت  ه���ن���ا  “من  وت����اب����ع 
هذا  لعرقلة  ت�شتطيع  ما  كل  اأمريكا 
تقارب  م��ن  يتبعه  م��ا  وك���ل  االأن���ب���وب 
بني الرو�ص واأوروبا ككل واالأملان على 
االأفخاخ  تكون  فهل  التحديد.  وج��ه 
وافتعال  اأوك����ران����ي����ا  يف  االأم���ري���ك���ي���ة 
�شببا يف  الرو�شية  االأوروبية  االأزم��ات 
اأن  االأوروب����ي، خا�شة  االحت���اد  تفكك 
اأقوى دول االحتاد اقت�شاديا هم اأكرب 
االأمريكية  العرقلة  م��ن  املت�شررين 
الأنبوب الغاز الرو�شي االأمل��اين؟ وهل 
االأوكرانية  االأزم������ة  يف  اأمل��ان��ي��ا  جت���د 
الناتو  ع����بء  م���ن  ل��ل��ت��ح��رر  ف��ر���ش��ة 
وغر  الباهظة  االأمريكية  واحلماية 
ال�شرورية؟ اأم اأن هذه االأزمة �شتكون 
�شببا يف طاق اأوروبي اأمريكي يف ظل 
ت�شكيل وبناء حتالفات جديدة توؤدي 

حتماً ملياد نظام عاملي جديد؟.

هجوم مفتعل
“العرب”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت  ف��ي��م��ا 

اللندنية اأن حجم املعركة بني رو�شيا 
م�شتويات  اإىل  و����ش���ا  واأوك����ران����ي����ا 
ق���ي���ا����ش���ي���ة، ف���ي���م���ا حت��ت�����ش��د ال����ق����وات 
الرو�شية عند حدود اأوكرانيا ويحذر 
ال����غ����رب م����ن غ�����زو و����ش���ي���ك، وت������زداد 
اأهميتها مع خماوف من اأن ي�شتخدم 
م��ف��ت��ع��ًا ذريعة  ال��ك��رم��ل��ني ه��ج��وم��اً 

لتنفيذ غزوه الذي يخ�شاه الغرب.
التعليم  وزي��ر  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
مدر�شة  وم��دي��ر  ال�شابق  االأوك�����راين 
كفيت  ���ش��رغ��ي  لل�شحافة  م��وه��ي��ا 
االأخبار  ه��ذه  معظم  اأن  “اأرى  قوله 
معظمها  يف  ت�������ش���ت���ه���دف  امل�������ش���ل���ل���ة 
واأ�شاف  اجلمهور الرو�شي الدويل”. 

رون لغزِو«. “يبدو اأنهم يح�شّ
واالأدوات  التكنولوجيا  تطور  و�شاهم 
املتاحة يف العقد املا�شي يف ك�شف زيف 
ع���دد م��ن ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ك���ان ميكن 
واأ�شيلة،  ���ش��ادق��ة  اأن��ه��ا  على  مت��ر  اأن 
النداء  اأن  ك�شفت  املثال  �شبيل  وعلى 
اأوكرانيون  اأطلقه قادة  العاجل الذي 
املحليني  ل���ل�������ش���ك���ان  ان���ف�������ش���ال���ي���ون 
املا�شي  اجلمعة  رو�شيا  اإىل  بالذهاب 
مل يكن عاجا بل �شّجل قبل يومني 

من ذلك.
وقال زعيم االنف�شاليني يف دونيت�شك 
ديني�ص بو�شيلني يف ر�شالته بالفيديو 
“�شي�شدر رئي�ص اأوكرانيا فولودمير 
زيلين�شكي قريبا اأمراً لقواته بتنفيذ 

الهجوم«.
الو�شفية  ال����ب����ي����ان����ات  واأظ�������ه�������رت 
)ميتاداتا( لتلغرام اأنه جرى حتميل 
زعيم  ور����ش���ال���ة  ب��و���ش��ي��ل��ني  ر����ش���ال���ة 
ع�شر من  ال�شاد�ص  يف  اآخ��ر  انف�شايل 
ف��رباي��ر، وه��و واح��د م��ن االأي���ام التي 
موعد  يكون  ق��د  اإن��ه  وا�شنطن  قالت 

الغزو الرو�شي.
مارك  اال�شتق�شائي  ال�شحايف  وغ��ّرد 
ك���روت���وف م���ع ان��ت�����ش��ار خم����اوف من 
النا�ص  ينقلون  ك��ان��وا  امل��ت��م��ردي��ن  اأن 
من  الرو�شية  الدبابات  تتمكن  حتى 
ال���دخ���ول “كل م��ا ي��ح��دث ال��ي��وم مت 
اأدنى  دون  وا�شح ومن  ب�شكل  تدبره 

�شك«.
روايات  اأف����ادت  ال�شحيفة،  وبح�شب 
اأخرى اأن انف�شاليني قتلوا اأوكرانَيني 
حاوال تفجر خزان كلور، وهي رواية 
ب���اأن  م��و���ش��ك��و  م���زاع���م  ����ش���دى  رددت 
باأ�شلحة  كييف كانت تخطط لهجوم 
االأوكراين،  اجلانب  وم��ن  كيميائية، 
ال ت�شتثنى و�شائل االإعام وال�شبكات 
املعلومات  ح����رب  م���ن  االج��ت��م��اع��ي��ة 

هذه.

قادة  اأن  وه��ي  اأك���رب،  م�شكلة  وثمة 
يطالبون  ولوغان�شك  دونيت�شك 
ب��ج��م��ي��ع امل���ق���اط���ع���ات االأوك���ران���ي���ة 
اإذا  م��ا  رو�شيا  تو�شح  ومل  فيهما، 
كانت تعرتف مبطالبها باالأرا�شي 

الواقعة حتت �شيطرة كييف.

عواقب وخيمة
غرينفيلد،  ت��وم��ا���ص  ل��ي��ن��دا  ق��ال��ت 
���ش��ف��رة ال����والي����ات امل��ت��ح��دة لدى 
اأفعال  ع��واق��ب  اإن  امل��ت��ح��دة،  االأمم 
يف  “وخيمة”  ����ش���ت���ك���ون  رو����ش���ي���ا 
اأن��ح��اء اأوك��ران��ي��ا واأوروب����ا والعامل، 
�شتزداد  االإن�شانية  اخل�شائر  واأن 
وو�شفت  اأوكرانيا.  غزت  اإذا  كثرا 
الرو�شي  الرئي�ص  اأم��ر  غرينفيلد 
“قوات  ب��ن�����ش��ر  ب���وت���ن  ف���ادمي���ر 
حلفظ ال�شام” يف �شرق اأوكرانيا، 
غرينفيلد  وق��ال��ت  “هراء«.  ب��اأن��ه 
ملجل�ص  ط�������ارئ  اج����ت����م����اع  خ������ال 
املتحدة،  ل�����اأمم  ال���ت���اب���ع  االأم������ن 
اع�����رتاف  اإن  اأوك�����ران�����ي�����ا،  ب�������ش���اأن 
يف  انف�شاليتني  مبنطقتني  رو�شيا 
حماولتها  اإط��ار  يف  ياأتي  اأوكرانيا 

اختاق ذريعة لغزو جارتها.
من جانبها، عربت م�شوؤولة رفيعة 
امل�شتوى باالأمم املتحدة عن اأ�شفها 
لن�شر رو�شيا قوات يف �شرق اأوكرانيا 
وحذرت  يف “مهمة حفظ �شام”، 
الن������دالع  خ����ط����را  ه����ن����اك  اأن  م����ن 
ويجب  النطاق”  وا���ش��ع  “�شراع 
واأكدت  ذل���ك.  ت��ف��ادي  على  العمل 
وكيلة االأمني العام لاأمم املتحدة 
ل���ل�������ش���وؤون ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة روزم������اري 
ديكارلو، اأمام اجتماع طارئ ملجل�ص 
االأمن، االثنني، ب�شاأن اأوكرانيا، اأن 
ا�شتقال  ت���دع���م  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اأوكرانيا  اأرا���ش��ي  و�شامة  ووح��دة 

يف حدودها املعرتف بها دوليا.

وا�سنطن: عواقب اأفعال رو�سيا �ستكون وخيمة  على اأوكرانيا والعامل

اعرتاف بوتن بدونيت�شك ولوغان�شك يثري 4 اأ�شئلة.. خطوة متهد حلرب

�شحف عربية: وا�شنطن تريد توريط رو�شيا يف »امل�شتنقع«
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االأزم��ة يف  بت�شعيد  املتحدة  الواليات  االأربعاء  اأم�ص  ال�شني   اتهمت 
�شرق  يف  انف�شاليتني  مبنطقتني  مو�شكو  اع���رتاف  بعد  اأوك��ران��ي��ا، 

الباد واإعان وا�شنطن عقوبات على رو�شيا.
ال�شينية  با�شم وزارة اخلارجية  وقالت هويا ت�شونيينغ وهي ناطقة 
اأمام ال�شحفيني “الواليات املتحدة توا�شل بيع اأ�شلحة الأوكرانيا ما 

يزيد التوترات ويثر هلعا كما اأنها تعبث بجدول حرب«.
واأ�شافت “ال�شوؤال الرئي�شي هو ما الدور الذي اأدته الواليات املتحدة 

يف التوترات احلالية يف اأوكرانيا«.
ت�شّرف  االآخرين، هو  واّتهام  النار  الزيت على  “�شب  وتابعت هويا 

غر اأخاقي وغر م�شوؤول«.
من جانب اآخر، اأدانت رئي�شة تايوان االأربعاء رو�شيا الإ�شدارها اأوامر 
بدخول قواتها اإىل املناطق التي ي�شيطر عليها املتمردون يف اأوكرانيا. 
وبلغ اخلوف من حدوث ت�شعيد ع�شكري على اأبواب االحتاد االأوروبي 
با�شتقال منطقتني  االثنني  بوتني  اع��رتف فادمير  منذ  ذروت��ه 
انف�شاليتني مواليتني لرو�شيا يف �شرق اأوكرانيا، هما “جمهوريتا” 

دونيت�شك ولوغان�شك.
وردا على ذلك، اأعلن الغربيون حزمة اأوىل من العقوبات �شد رو�شيا. 
وقد اأودى ال�شراع يف اأوكرانيا امل�شتمر منذ ثماين �شنوات بحياة اأكرث 

من 14 األف �شخ�ص.
 
 

لي�شت  بريطانيا  اإن  ترا�ص  ليز  الربيطانية  اخلارجية  وزي��رة  قالت 
دخ��ل��ت منطقتني  ق��د  الرو�شية  ال��ق��وات  ك��ان��ت  اإذا  بعد مم��ا  م��ت��اأك��دة 

انف�شاليتني يف �شرق اأوكرانيا.
وقالت ترا�ص الإذاعة اإل.بي.�شي عندما �شئلت عما اإذا كانت عمليات 
االنت�شار التي اأمر بها الرئي�ص الرو�شي فادمير بوتني قد حدثت 

“لي�ص لدينا اأدلة موؤكدة على ذلك بعد«.
واأ�شافت “الو�شع غام�ص يف الوقت احلايل. يجب اأن نكون متاأكدين 

متاما من حدوث ذلك.
»ما اأعنيه هو اأن جميع اأنواع املواد امللفقة متداولة على االإنرتنت. ما 
يتعني علينا التاأكد منه هو اأن اأجهزة املخابرات لدينا تتحقق ب�شكل 

كامل مما يحدث«.
 

لوالية  تر�ّشحه  حملة  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ص  يطلق 
رئا�شية جديدة يف اخلام�ص من اآذار-مار�ص بتجّمع انتخابي مرتقب 
“اجلمهورية  حزبه  يف  م�شادر  ثاثة  اأف���ادت  م��ا  وف��ق  مر�شيليا،  يف 
اإىل  ال��راأي  ا�شتطاعات  وت�شر   . بر�ص  فران�ص  وكالة  االأمام”  اإىل 
املقبل،  االأ�شبوع  تر�ّشحه  ر�شميا  يعلن  اأن  يتوقع  ال��ذي  ماكرون،  اأن 
�شيت�شدر الدورة االأوىل من االنتخابات املقررة يف العا�شر من ني�شان-
اأبريل. لكن اال�شتطاعات ت�شر اأي�شا اإىل اأن �شمان ماكرون الفوز 
بوالية ثانية مّدتها خم�ص �شنوات يف الدورة الثانية من االنتخابات 

التي تنّظم بعد اأ�شبوعني من االأوىل، ال يبدو اأمرا م�شّلما به.
لوبن  م��اري��ن  هما  مر�شحني  ب��ني  املت�شدد  اليمني  اأ���ش��وات  وتنق�شم 

واإريك زمور، تليهما اجلمهورية فالري بيكري�ص.
الرئي�ص  االقت�شاد يف عهد  ووزي��ر  ال�شابق  امل�شريف  وو�شل ماكرون، 
اال�شرتاكي فران�شوا هوالند اإىل ال�شلطة عام 2017 كمر�ّشح م�شتقل 
اقت�شادية  اإ�شاحات  اإج��راء  متعّهدا  الي�شار”  وال  اليمني  من  “ال 
وا�شعة. و�شارع خلف�ص ال�شرائب وتخفيف قوانني العمل يف م�شعى 
لتعزيز النمو واأدخل اإ�شاحا وا�شعا ل�شركة ال�شكك احلديد العامة 

رغم املقاومة ال�شر�شة من النقابات العمالية.  SCNF
يف  ت�شب  اأن��ه��ا  البع�ص  اعترب  التي  ل�شيا�شاته  الن��ت��ق��ادات  وتعر�ص 
البلدات  على  اأّث���رت  التي  ال��وق��ود  �شريبة  ورف��ع  االأث��ري��اء  م�شلحة 
ال�شغرة واالأرياف خ�شو�شا، واأدت اإىل اندالع احتجاجات “ال�شرتات 
ال�شفراء” يف 2018 و2019، ما اأجربه على تقدمي جمموعة من 

التنازالت ل�شالح االأ�شر ذات الدخل املنخف�ص.

عوا�سم

بكني

لندن

باري�ص

جمل�ص االأمن يغلق ملف 
تعوي�شات العراق للكويت

•• نيويورك-وكاالت

تفوي�ص  اأن��ه��ى مبوجبه ر�شمياً  ق���راراً  ب��االإج��م��اع  ال���دويل  اأ���ش��در جمل�ص االأم���ن 
غزو  ع��ن  الناجمة  االأ���ش��رار  ع��ن  بالتعوي�شات  اخلا�شة  املتحدة  االأمم  “جلنة 
عليها  املرتّتبة  املبالغ  كامل  بغداد  �شّددت  بعدما   ”0991 يف  للكويت  العراق 

للكويت وقدرها 52.4 مليار دوالر.
اأّنها  ويعترب  اللجنة”  تفوي�ص  اإنهاء  “يقّرر  االأم��ن  اإّن جمل�ص  القرار  وج��اء يف 
“اأجنزت مهمتها«. واأ�شاف القرار اأّن جمل�ص االأمن “يوؤّكد اأّن احلكومة العراقية 
مل تعد مطالبة باأن تدفع لل�شندوق” الذي تديره اللجنة “ن�شبة من عائدات 

مبيعات �شادراتها من النفط واملنتجات البرتولية والغاز الطبيعي«.
وبح�شب القرار الذي �شاغته اململكة املتحدة فاإّن جمل�ص االأمن “يوؤّكد اأّن عملية 
اأي  تقدمي  يتّم  لن  واأّن��ه  نهائية،  وب�شورة  االآن  اكتملت  للجنة  تقدمي مطالبات 
ف���وؤاد ح�شني  ال��ع��راق��ي  وزي��ر اخل��ارج��ي��ة  ورّح���ب  اللجنة«.  اإىل  اأخ���رى  مطالبات 
اأّن “العراق اليوم يطوي �شفحة مهمة من  اأمام جمل�ص االأمن بالقرار، موؤكداً 
باده  اأّن  العراقي  ال��وزي��ر  واأ���ش��اف  ع��ام��اً«.  اأك��رث من ثاثني  ا�شتمرت  تاريخه 
“تفتح �شفحة جديدة حيث ي�شعى العراق اإىل تعزيز اُطر التعاون مع املجتمع 
“العمل  واأ�شاد ح�شني بنجاح  الدويل ويف املقدمة منه منظمة االأمم املتحدة”. 
للعمل  ناجحاً  منوذجاً  “كان  اأّن��ه  معترباً  للتعوي�شات،  املتحدة  االأمم  جلنة  مع 

املتعّدد االأطراف«.
امل�شتقبل عن  يحتذى يف  تكون منوذجاً  اأن  م�شبوقة وميكن  اللجنة غر  وه��ذه 
االقت�شاء. تاأ�ش�شت اللجنة يف مايو 1991 مبوجب القرار الرقم 692 ال�شادر 
عن جمل�ص االأمن الدويل، وكانت م�شوؤولة عن اإدارة التعوي�شات املالية امل�شتحقة 
على العراق والتي كانت ت�شتقطع %5 من عائداته من مبيعات النفط واملنتجات 
اإىل جمل�ص  النهائي  البرتولية والغاز الطبيعي. ومتت امل�شادقة على تقريرها 

االأمن ر�شمياً يف جنيف يف 9 فرباير اجلاري.

اأزمات �شوريا ال تنتهي..600 األف عائلة تدفع ثمن »قرار اخلبز«

ما مدى اقرتاب اإيران من �شنع �شلح نووي؟ 

  اأ�شرتاليا واليابان تفر�شان عقوبات على رو�شيا ترامب: لو كنت يف ال�شلطة ما كان بوتني ليهدد كييف 
•• �سيدين-اأ ف ب

الرو�شي  للرئي�ص  اأمنيني  م�شت�شارين  ثمانية  على  عقوبات  فر�ص  االأرب��ع��اء  اأم�ص  اأ�شرتاليا  اأعلنت 
فادمير بوتني بعد غزو رو�شيا “غر املربر وغر املقبول” الأوكرانيا.

االأوروب��ي مبعاقبة  املتحدة وبريطانيا واالحت��اد  ق��رارات للواليات  اأعقاب  االإج���راءات يف  وتاأتي هذه 
كيانات رو�شية يف اأعقاب قرار بوتني اإر�شال جنود اإىل �شرق اأوكرانيا. و�شيواجه اأع�شاء جمل�ص االأمن 
ت�شتهدف  اإج��راءات  اأ�شرتاليا  �شتتخذ  كما  ال�شفر،  حظر  ت�شمل  عقوبات  جمموعة  الرو�شي  القومي 

امل�شارف الرو�شية املرتبطة باجلي�ص.
وقال رئي�ص الوزراء اال�شرتايل �شكوت موري�شون “اإنهم يت�شرفون مثل رجال الع�شابات واملتنمرين”، 
متوقعا حدوث غزو رو�شي وا�شع النطاق الأوكرانيا “يف االأربع والع�شرين �شاعة املقبلة” على االأرجح. 
الذي  اال�شتخبارية  املعلومات  لتبادل  اخلم�ص”  “العيون  اآيز”  “فايف  واأ�شرتاليا ع�شو يف حتالف 
ي�شم الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا . واأ�شاف موري�شون “االأ�شرتاليون يقفون دائما 

يف وجه املتنمرين، و�شوف نقف يف وجه رو�شيا«.

م��ن اأوك��ران��ي��ا، اأوه ه��ذا رائ���ع«. وواج��ه��ت رو�شيا 
ردود فعل دولية قا�شية بعد اإعطاء بوتني اأوامر 
ل��ق��وات��ه ب���دخ���ول اأوك���ران���ي���ا حل��ف��ظ ال�����ش��ام يف 

املنطقتني االنف�شاليتني.
وجاءت هذه اخلطوة مع انت�شار ع�شرات االآالف 
اأوكرانيا وو�شط  من اجلنود الرو�ص على حدود 

حتذيرات من غزو رو�شي �شامل.
واعترب ترامب اأن تكتيكات بوتني كانت “ذكية”، 
دون اأن يعّقب اأكرث، واأن الواليات املتحدة ميكن 
اأن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع 

املك�شيك.
اإدارة  طريقة  منف�شل  بيان  يف  ت��رام��ب  وانتقد 

اأوك��ران��ي��ا، مذكراً  ل��اأزم��ة يف  ب��اي��دن  خلفه ج��و 
ب��ال��ع��اق��ة امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي ك��ان��ت جت��م��ع��ه ببوتني 
وموؤكداً اأّن �شّيد الكرملني ما كان ليت�شّرف على 

هذا النحو “اأبداً” يف ظّل اإدارته.
ملا كان  اأدي���رت االأزم���ة ب�شكل �شحيح  “لو  وق��ال 
ه��ن��اك اأّي ���ش��ب��ب حل����دوث م��ا ي��ح��دث ح��ال��ي��اً يف 
بوتني  ف��ادمي��ر  “اأعرف  واأ���ش��اف  اأوك��ران��ي��ا«. 
اإدارة ترامب  اأب��داً يف ظّل  جيداً، وما كان ليفعل 
التقارب  وتعر�ص  م�شتحيل!«.  حالياً،  يفعله  ما 
ح��اّدة من جانب  وبوتني النتقادات  ترامب  بني 
االإدارة  ع���ه���د  يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  امل���ع���ار����ش���ة 

اجلمهورية ال�شابقة.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

ترامب  دونالد  ال�شابق  االأمركي  الرئي�ص  اأ�شاد 
بوتني  ف��ادمي��ر  ال��رو���ش��ي  الرئي�ص  ب��اع��رتاف 
مبنطقتني انف�شاليتني يف �شرق اأكرانيا، وا�شفا 
اأن هذه  لكنه اعترب  “عبقري”،  ذلك باأنه عمل 
االأزم�����ة م��ا ك��ان��ت ل��ت��ح��دث اأب����دا يف ظ��ل اإدارت����ه 
اجلمهورية. وعندما �شئل ترامب خال مقابلة 
ب���اع���رتاف بوتني  راأي����ه  اإذاع�����ة ميينية ع��ن  م��ع 
با�شتقال دونيت�شك ولوغان�شك، اأجاب اأنه عّلق 
خال متابعته التلفزيون “هذا عمل عبقري”. 
كبرة  منطقة  ا�شتقال  يعلن  “بوتني  واأ�شاف 

•• عوا�سم-وكاالت

اأع��ل��ن رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال�����ش��وري، ح�شني ع��رن��و���ص، اأن 
احلكومة ال�شورية مل تُعد قادرة على اال�شتمرار بنمط 
الدعم الواحد للمواطنني، والذي كان �شائدا قبل قرار 

رفع الدعم عن 006 األف عائلة يف الداخل ال�شوري.
اأكد  امل��ح��ل��ي��ة،  “الوطن”  ل�شحيفة  ح��دي��ث��ه  وخ����ال 
مع  ال�شيما  م�شاعٌب  عليه  يرتّتب  القرار  اأن  عرنو�ص 
يواجه  ال��ذي  االقت�شادي  واحل�شار  املالية  امل��وارد  �شّح 
الباد، لكن النتائج االيجابية �شتنعك�ص م�شتقبا الأن 

هدف القرار هو اقت�شادي بحت.
وح���ول ح��رم��ان اآالف ال��ع��وائ��ل م��ن دع���م م���ادة اخلبز، 
لي�ص  لكن  اأح��م��َر،  زال خّطا  ال  اخلبز  اأن  اأك��د عرنو�ص 
يف  احلكومة  با�شتمرار  بل  اخلبز،  ربطة  �شعر  مبفهوم 
والدقيق  القمح  م��ادة  وت��اأم��ني  ال��زراع��ي،  القطاع  دع��م 

وتوفرها لاأفران وباأ�شعار مقبولة للمواطن.
وبنّي امل�شوؤول احلكومي اأن غالبية ال�شوريني ال يعرفون 
املعتمدة  والو�شائل  والدقيق  القمح  ت��اأم��ني  يتمُّ  كيف 
ت�شتورد،  ال�شورية  احل��ك��وم��ة  اأن  مو�شحا  لتوفرها، 
ما  وا�شفا  مواطنيها،  متطلبات  االأجنبية،  وبالعملة 

تعي�شه الباد بالظرف اال�شتثنائي.

ك�ساد اخلبز يف الأفران
وي�شتكي اأ�شحاب االأفران يف املدن ال�شورية التي �شِملها 
القرار من ك�شاد كميات كبرة من ربطات اخلبز لديها 
قدرتهم  وعدم  الدعم،  العوائل من  اآالف  ا�شتبعاد  بعد 
على �شراء احتياجاتهم من اخلبز من االأفران اخلا�شة 
وتقدميهم  اعرتا�شهم  رغ��م  اأ���ش��ع��اره��ا،  ارت��ف��اع  ب�شبب 
���ش��ك��اوى وط��ل��ب��ات ب���اإع���ادة ال���دع���م ع��ل��ى م��ن�����ش��ة وزارة 
وه��و �شاحب ف��رن يف  “اأبو حممد”  ال��ت��ج��ارة. وي��ق��ول 
مئات  تكدي�ص  يف  ت�شبب  ال��ق��رار  اإن  دم�شق،  العا�شمة 
العوائل  اآالف  ُحرمت  فيما  االأف���ران،  اخلبز يف  ربطات 
موؤكدا  اليومية،  ِح�ش�شهم  الدعم من  عنها  ُرفع  التي 
ُحرموا  من  غالبية  اأن  عربية،  نيوز  ل�شكاي  حديثه  يف 

•• فيينا-رويرتز

ي����ق����ول م���������ش����وؤول����ون ي�������ش���ارك���ون يف 
جتري  التي  املبا�شرة  غر  املحادثات 

بني طهران ووا�شنطن الإحياء االتفاق النووي االإيراين 
املربم عام 5102 اإن املباحثات دخلت مرحلتها االأخرة 
رغم اأن بع�ص الق�شايا املهمة مل يتم ت�شويتها بعد ومن 

غر الوا�شح ما اإذا كان االتفاق �شيتحقق.
ترامب  دونالد  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�ص  ق��رر  ومنذ 
واأعاد   8102 االتفاق يف  املتحدة من  الواليات  �شحب 
فر�ص العقوبات على طهران، خرقت اإيران العديد من 
الإنتاج  التي حتتاجها  الفرتة  كانت تطيل  التي  القيود 
مواد ان�شطارية كافية لت�شنيع قنبلة ذرية، اإذا ما قررت 
ذلك، اإىل ما ال يقل عن عام بدال من �شهرين اإىل ثاثة 

اأ�شهر.
ويقول دبلوما�شيون اإن تلك الفرتة لن تعود اإىل ال�شنة 
اإذا مت التو�شل اإىل اتفاق يف �شوء اخلربات التي  حتى 
اكت�شبتها اإيران من انتهاك قيود االتفاق النووي. غر 
املواد  القيود �شيطيل فرتة جتميع  اإىل تلك  العودة  اأن 

االن�شطارية عما هي االآن.
اإن��ه��ا ت��ري��د تخ�شيب ال��ي��وران��ي��وم فقط  اإي����ران  وت��ق��ول 
اأنها  ي�شتبهون  اأن كثرين  املدنية غر  لا�شتخدامات 
ب���االق���رتاب من  خ��ي��ارات��ه��ا مفتوحة  اإب��ق��اء  ع��ل��ى  تعمل 

القدرة على اإنتاج ال�شاح النووي.
وتقول القوى الغربية اإن الوقت بداأ ينفد اأمام اإمكانية 
التو�شل التفاق الأن برنامج اإيران النووي يحقق تقدما 

�شريعا مبا قد يجعل االتفاق عدمي الفائدة قريبا.
فما مدى اقرتاب اإيران من القدرة على ت�شنيع القنبلة 

الذرية وما مدى جتاوزها للقيود الواردة يف االتفاق؟

فرتة التجميع
الدولية  ال��وك��ال��ة  م��ن  ف�شلي  تقرير  اأح���دث  على  بناء 
اإيران النووية والذي ن�شر  اأن�شطة  للطاقة الذرية عن 
اخل��رباء فرتة جتميع  الثاين قدر  ت�شرين  نوفمرب  يف 
املواد االن�شطارية الازمة مبا بني ثاثة و�شتة اأ�شابيع 
�شي�شتغرق  �شاح  اإىل  حتويلها  اإن  يقولون  اأن��ه��م  غ��ر 

فرتة اأطول عادة ما تكون يف حدود عامني.
وقال وزير املالية االإ�شرائيلي يف نوفمرب ت�شرين الثاين 
خم�شة  غ�شون  يف  ن��ووي��ة  اأ�شلحة  متلك  ق��د  اإي���ران  اإن 

الذي ال يتجاوز ال�125 األف لرة، مايعادل33 دوالراً، 
واأحتاُج يومّيا ل�3 ربطات خبز ُكنُت اأ�شرتيها قبل رفع 
ال��دع��م ب��� 006 ل��رة ���ش��وري��ة، بينما رب��ط��ة اخل��ب��ز يف 
ل�   يوميا  واأح��ت��اج  ل��رة،   2500 بلغت  ال�شوداء  ال�شوق 
0225 لرة ل�شراء اخلبز،  0075 لرة  و�شهريا ل�  
وراتبي ال يكفي ل�شّد جوع اأطفايل من اخلبز احلاف ».

الناطقة  “�شانا”  وك��ال��ة  م��ع  �شحفي  ح����وار  وخ����ال 
با�شم احلكومة ال�شورية، حّددت معاونة وزير التجارة 
الداخلية، ر�شا كركوكي، ال�شعر احُلر للخبز ب�  3100 
لرة �شورّية، مع بقاء �شعر الربطة مل�شتحقي الدعم ب� 

لرة.  200
االإلكرتونية  البطاقة  اأن خم�ش�شات  كركوكي،  واأكدت 
بال�شعر  لكن  حالها،  على  �شتبقى  االأ�شا�شية  امل��واد  من 

م��ن ال��دع��م ه��م ف��ق��راء وال��و���ش��ع االق��ت�����ش��ادي املرتدي 
��ف ب��ع��م��وم ال���ب���اد وت�����ش��ب��ب ب��ان��ه��ي��ار الطبقة  ق���د ع�����شَ
املتو�شطة التي ُت�شكل غالبية املجتمع، واأ�شبحت اليوم 
اأبو حممد بتدارك هذه  من الطبقة الفقرة. وطالب 
ي��رتت��ب عليها م��ن نتائج  مل��ا  اخل��ط��وة وال��رتاج��ع عنها 
توفر  عن  �شتعجز  االأُ���ش��ر  اآالف  اأن  مو�شحا  خطرة، 

ُقوتها اليومّي من اخلبز.

ربطة خبز احلر بـ”2500” لرية
نائلة �شّمر، وهي موظفة حكومية واأرملة، ُحرمت من 
25 عاما، حتدثت  الدعم ب�شبب امتاكها �شيارة منذ 
ل�”�شكاي نيوز عربية” اأنها مل ت�شتخدم �شيارتها منذ 
البنزين،  م���ادة  ���ش��راء  ع��ن  لعجزها  �شنتني  م��ن  اأك���رث 
واأ�شافت: “ لدّي �شبعة اأوالد نعي�ص على راتبي  ال�شهري 

قليا على 0005 جهاز من اجليل االأول من اأجهزة 
الطرد املركزي االأقل كفاءة يف من�شاأة واحدة هي جممع 

تخ�شيب الوقود حتت �شطح االأر�ص يف نطنز.
الإجراء  اليورانيوم  بتخ�شيب  الإي��ران  االتفاق  وي�شمح 
باأعداد  امل��خ�����ش��ب،  ال��ي��وران��ي��وم  ت��خ��زي��ن  دون  اأب���ح���اث، 
حمدودة من اأجهزة الطرد املركزي املتقدمة التي تزيد 
االأول  اجليل  ع��ن  االأق���ل  على  مرتني  عموما  كفاءتها 

املعروف با�شم اآي.اآر-1.
اأجهزة  م��ن  مب��ئ��ات  االآن  ال��ي��وران��ي��وم  اإي����ران  وتخ�شب 
امل��رك��زي املتقدمة يف املجمع حت��ت االأر����ص ويف  ال��ط��رد 
االأر�ص  �شطح  فوق  التجريبية  الوقود  وحدة تخ�شيب 

يف نطنز.
األف  من  اأكرث  با�شتخدام  اليورانيوم  تخ�شب  اأنها  كما 
جهاز من اأجهزة اآي.اآر-1 يف من�شاأة فوردو املدفونة يف 
بطن جبل وت�شتخدم كذلك اأكرث من 001 من اأجهزة 

اأعوام. وال يت�شم تقدير فرتة التجميع بالدقة العلمية 
كما اأن من ال�شعب حتديد ما �شيكون عليه الو�شع يف 
اتفاق مل يتم ا�شتكماله اأو ن�شره. غر اأن دبلوما�شيني 
التقريبية  االأول��ي��ة  التقديرات  اإن  يقولون  وحمللني 

تقدرها بنحو �شتة اأ�شهر.

التخ�سيب
يقيد االتفاق درجة النقاء التي ميكن الإيران اأن تخ�شب 
بكثر  اأق����ل  اأي  امل��ئ��ة  3.67 يف  ع��ن��د  ب��ه��ا  ال��ي��وران��ي��وم 
ال�شاح  لت�شنيع  الازمة  املئة  يف  الت�شعني  ن�شبة  من 
اإيران  بلغتها  التي  املئة  يف  الع�شرين  ن�شبة  اأو  النووي 
قبل التو�شل لاتفاق. وتخ�شب اإيران اليورانيوم االآن 

مب�شتويات خمتلفة يبلغ اأعاها نحو 06 يف املئة.
وين�ص االتفاق اأي�شا على اأنه ال ميكن الإيران اأن تنتج 
يزيد  م��ا  با�شتخدام  اإال  ال��ي��وران��ي��وم  وتخ�شب  وت��خ��زن 

للم�شتبعدين من  احلر  وبال�شعر  للم�شتحقني  املدعوم 
على  الفعلية  اخلبز  ربطة  تكلفة  اأن  مو�شحًة  الدعم، 

الدولة هي 1800 لرة �شورية.

املُ�ستبعدون
اخلا�شة  �شفحتها  على  دي��وب  لينا  ال�شحفية  ون�شرت 
مدينة   يف  ج����اره����ا  اأن  ع����ن  بوك”  “الفي�ص  ع���ل���ى 
“م�شياف” كان من �شمن الذين ا�شُتبعدوا من الدعم 
بحجة اأنه خارج الباد، موؤكدة اأنه اليزال يف �شوريا وال 
ميتلك جواز �شفر اأ�شًا، االأمر الذي اأكده لوؤي حبيب 
وهو مدر�ص لغة فرن�شية، ا�شُتبعدت عائلته من الدعم 
اأن وال��ده م�شافر، وحتدث ل�شكاي نيوز عربية،  بحجة 
25عاما  اأك��رث من  ووالدته منف�شان منذ  وال��ده  اأن 
وانقطعت عنهم اأخباره منذ ع�شرين عاما، وال يعلمون 

ما اإذا كان م�شافرا حقا اأو اأنه متويف.

 90 باملئة حتت خط الفقر
قرار  على  خليل  م�شطفى  االقت�شادي  اخلبر  وعّلق 
والت�شخم،  االقت�شادية  الفجوة  يزيد  باأنه  احلكومة، 
ال�شيما واأن اأكرث من 90 باملئة من ال�شوريني يعي�شون 
حتت خط الفقر، ويحتاج اأكرث من 13 مليون �شوري 
طعامها  تاأمني  االأ�شر  عجز  ب�شبب  اإن�شانية  مل�شاعدات 

اليومي.
وبنّي خليل اأن قرار احلكومة اأعقبه قفزة كبرة يف اأ�شعار 
املواد الغذائية يف االأ�شواق، واأثقل كاهل املواطنني الذين 
األف لرة،   380 ل��  كانوا حتتاجون يومياً قبل القرار 
اليومية  احتياجاتها  ل�شراء  دوالر،   100 ال�  ُيعادل  ما 
يحتاجون  القرار  وبعد  والعادية،  املدعومة  ال�شلع  من 
االآن اإىل مليون لرة �شهرياً ل�شراء احتياجاتهم، اأي ما 

يعادل ال� 300 دوالر.
واأكد م�شطفى اأن �شعر ربطة اخلبز يف ال�شوق ال�شوداء 
اإج���راء احلكومة  اأن  ل��رة، متوقعاً   2500 ل���   و�شلت 
ماً جديداً يف ال�شوق ال�شورية اإن  االأخر �شيخلق ت�شخُّ

مل ُتتدارك خطورته.

الطرد املتقدمة يف التخ�شيب يف تلك 
املن�شاأة اأي�شا.

خمزون اليورانيوم
الذرية يف تقريرها يف  الدولية للطاقة  الوكالة  قدرت 
نوفمرب ت�شرين الثاين اأن خمزون اإيران من اليورانيوم 
املخ�شب يقل قليا عن 2.5 طن اأي اأكرث 12 مرة من 
كيلوجرام   202.8 وه��و  االتفاق  يف  به  امل�شموح  احل��د 
اإبرام  قبل  تخزنها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الكمية  ع��ن  يقل  لكنه 

االتفاق وهي اأكرث من خم�شة اأطنان.
اأع��ل��ى من  ال��ي��وران��ي��وم االآن مبعدل  اأن��ه��ا تخ�شب  غ��ر 
ن�شبة الع�شرين يف املئة التي بلغتها قبل االتفاق ولديها 
املخ�شب  ال��ي��وران��ي��وم  م��ن  ك��ي��ل��وج��رام   17.7 ح���وايل 
بن�شبة ت�شل اإىل 60 يف املئة اأي قريبة من درجة النقاء 

الازمة ل�شنع ال�شاح النووي وهي 09 يف املئة.
ويحتاج �شنع قنبلة نووية واحدة حوايل 25 كيلوجراما 

من اليورانيوم املخ�شب لهذا الغر�ص.
ويقول دبلوما�شيون اإنه مبقت�شى االتفاق الذي يجري 
نقاء  درج���ة  تخفيف  اإم���ا  �شيتم  اإل��ي��ه  للتو�شل  العمل 
�شحنه  اأو  ب��ه  امل�شموح  احل��د  ع��ن  الفائ�ص  ال��ي��وران��ي��وم 
اليورانيوم  تخ�شيب  اإىل  اإي��ران  تعود  بينما  رو�شيا  اإىل 

بدرجة نقاء 3.67 يف املئة فقط.

التفتي�ش واملراقبة
فر�ص االتفاق على اإيران تنفيذ ما ي�شمى بالربوتوكول 
ي�شمح  الذي  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  االإ�شايف 

بعمليات تفتي�ص مفاجئة ملواقع غر معلنة.
ت��ط��ب��ق��ه��ا الوكالة  ال���ت���ي  امل���راق���ب���ة  اأع����م����ال  ك��م��ا و����ش���ع 
االأن�شطة  يتجاوز  ملا  االأجهزة  بالكامرات وغرها من 
اتفاق  يغطيها  ال��ت��ي  التفتي�ص  وع��م��ل��ي��ات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال�����ش��م��ان��ات ال�����ش��ام��ل ال��ق��دمي ال���ذي وق��ع��ت��ه اإي����ران مع 

الوكالة.
االإ�شايف  ال��ربوت��وك��ول  تنفيذ  ع��ن  اإي����ران  توقفت  وق��د 
من  االإ�شافية  املراقبة  اأعمال  با�شتمرار  فقط  وت�شمح 
يتم  االأ�شود حيث  ال�شندوق  بعمل  اأ�شبه  ترتيب  خال 
الكامرات  تر�شدها  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ان��ات  ال�شور  جتميع 
الدولية ال  الوكالة  لكن  االأخ��رى وتخزينها  واالأجهزة 

يتاح لها االطاع عليها على االأقل يف الوقت احلايل.
وي�شري العمل بهذا الرتتيب منذ عام.

تنديد اأمريكي وفرن�شي باملرتزقة الرو�ص يف اإفريقيا الو�شطى 
••االأمم املتحدة-اأ ف ب

نددت فرن�شا والواليات املتحدة يف 
باملرتزقة  ال��دويل  االأم��ن  جمل�ص 
“فاغرن”  �شركة  توظفهم  الذين 
واملتّهمني  اخل���ا����ش���ة  ال���رو����ش���ي���ة 
جمهورية  يف  م���دن���ي���ني  ب���ق���ت���ل 
اإفريقيا الو�شطى، وهو اأمر تنفيه 

مو�شكو.
وق�����ال امل����ن����دوب ال��ف��رن�����ش��ي لدى 
االأمم املتحدة نيكوال ريفير اأمام 
ع�شوا   15 ي�شم  ال���ذي  املجل�ص 
كانون  منت�شف  يف  اأيغبندو  “يف 
ال���ث���اين-ي���ن���اي���ر، ق��ت��ل اأك�����رث من 

ع�شرة مدنيني. 
ك��ان��ت ال�����ش��ه��ادات وا���ش��ح��ة: اأعدم 
مرتزقة  اأي���������دي  ع���ل���ى  ال����ن����ا�����ص 
فاغرن”، م�شرا اإىل اأن املجموعة 

جمهورية  يف  الوحيد  الكيان  هي 
ال���ذي يتمّتع  ال��و���ش��ط��ى  اإف��ري��ق��ي��ا 

باحل�شانة.
املرتزقة  “بعد ذلك، زرع  واأ�شاف 
ملنع  ق����ري����ة  حم���ي���ط  يف  األ����غ����ام����ا 
يف  التحقيق”،  من  “مينو�شكا” 
يف  املتحدة  االأمم  بعثة  اإىل  اإ�شارة 

جمهورية اإفريقيا الو�شطى.
ممنهج  “العنف  اأن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
اأ�شلوب  وم��ت��ع��ّم��د وه���و ج���زء م��ن 
وال�شيطرة  ال��ذع��ر  الإث���ارة  يهدف 
وحتقيق  م���ع���ّي���ن���ة  اأرا����������ص  ع���ل���ى 

اأرباح«.
الواليات  مندوبة  ذك��رت  بدورها، 
توما�ص-غرينفيلد  ليندا  املتحدة 
اأن الواليات املتحدة ت�شعر “بقلق 
تفيد  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  اإزاء  ب��ال��غ 
اإفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  “قوات  ب���اأن 

وق�����وات  امل�شّلحة”  ال���و����ش���ط���ى 
جم���م���وع���ة ف����اغ����رن ت����وا�����ش����ل يف 
ا�شتهداف  الع�شكرية  عملياتها 
امل�شلمون  ي�شكل  التي  املجتمعات 

غالبية اأفرادها«.
موثوقة”  “م�شادر  اإىل  واأ���ش��ارت 
حت���ّدث���ت ع���ن ق��ت��ل ق�����وات فاغرن 
يف  03 مدنيا اأعزل”  “اأكرث من 

اأيغبندو.
ترتكب  ال��ق��وات  “هذه  واأ���ش��اف��ت 
اأع����م����اال م����رّوع����ة وت����دو�����ص على 
حقوق االإن�شان التي كافحنا كثرا 
�شعب  اأجل  عليها من  للمحافظة 
جمهورية اإفريقيا الو�شطى الذي 
حقوقه”،  حت���رتم  ب����اأن  ي�شتحق 
و”مينو�شكا”  احلكومة  مطالبة 
هذه  ع��ن  امل�شوؤولني  ب�”حما�شبة 

االأفعال الهمجية«.

ف���رتة  ق���ب���ل  �����ش����در  ت���ق���ري���ر  ويف 
ق�شرة، اأ�شار االأمني العام لاأمم 
اإىل  غوتري�ص  اأنطونيو  املتحدة 
عملية مت تنفيذها �شد متمّردين 
 61 ب��ني  اأي��غ��ب��ن��دو  يف  حمتملني 
على  الثاين-يناير  كانون   81 و  
اإفريقيا  جمهورية  جي�ص  اأي���دي 
رو�شية  وجم���م���وع���ات  ال��و���ش��ط��ى 
م�����ش��ّل��ح��ة، ق���ال اإن��ه��ا اأ���ش��ف��رت عن 
تقدمي  دون  م��دن��ي��ا،   71 م��ق��ت��ل 

تفا�شيل اإ�شافية.
الرو�شية  الدبلوما�شية  ورف�شت 
لدى االأمم املتحدة اآنا اإ�شتيغنيفا 

االتهامات الثاثاء.
وت�����ش��ر م��و���ش��ك��و ع��ل��ى اأن���ه���ا غر 
تعرتف  وال  ب���ف���اغ���رن  م��رت��ب��ط��ة 
يف  رو�ص”  “مدّربني  ب��وج��ود  اإال 

يف  الو�شطى  اإف��ري��ق��ي��ا  جمهورية 
اإطار اتفاق مع بانغي.

االتهامات  الدبلوما�شية  وو�شفت 
باأنها “حماوالت لت�شويه �شمعة” 
ال����ب����اد،  ال�����رو������ص يف  اخل���������رباء 
اله�شترية”  ب�”احلمات  منددة 
من  �شيادة  ذات  دول  ملنع  الرامية 
تتعاون  ال���ت���ي  اجل���ه���ات  اخ���ت���ي���ار 

معها.
ب���دوره���ا، ن���ددت م��ن��دوب��ة الرنوج 
يول  م��ون��ا  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل���دى 
مب��ن��ع رو���ش��������������������ي��ا جت���دي���د مهمة 
خ���رباء اأمم��ي��ني ي��ت��ول��ون مراقبة 
اإي�شال  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  تطبيق 
اإفريقيا  جمهورية  اإىل  االأ�شلحة 
الو�شطى، علما اأن مو�شكو و�شفت 
ب��اأن��ه��ا م��وال��ي��ة ب�شدة  امل��ج��م��وع��ة 

للغرب.

  ا�شتمرار تعطل حمطة كهرباء 
ب�شرق اأوكرانيا ب�شبب الق�شف 

•• كييف-رويرتز

اأم�ص  امل��ح��ل��ي��ة   ال�����ش��ل��ط��ات  ق���ال���ت 
انف�شاليني  ق��ذائ��ف  اإن  االأرب���ع���اء 
موالني لرو�شيا حتول دون اإ�شاح 
حم���ط���ة ل���وج���ان�������ش���ك احل����راري����ة 

للكهرباء وا�شتئناف ت�شغيلها.
وقال م�شوؤول من االإدارة االإقليمية 
الليل  ط����وال  “يق�شفون  ه��ات��ف��ي��ا 

ولذا فاإن املحطة ال تعمل«.
للطاقة  دت����ي����ك  ����ش���رك���ة  وك����ان����ت 
املحطة  اإن  ال���ث���اث���اء  ي����وم  ق���ال���ت 
لوجان�شك  اإق��ل��ي��م  ق���رب  ال��واق��ع��ة 
االنف�شاليون  عليه  ي�شيطر  ال��ذي 
ت��ت��ع��ر���ص ل��ق�����ش��ف م��ت��وا���ش��ل واإن 
باأحد  اأ�������ش������رارا  اأح�������دث  ح���ري���ق���ا 

املحوالت.
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العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
برينز  برايت  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3762581 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ريجي�ص تالييل فيتيل �شريدهاران كاندامبيت  ٪1٠٠

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة حميد خمي�ص عبدالرحمن مراد املازمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيجني اكيل فال�شان

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد عو�ص بدر جعفر الكثرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

كاالي في�ص جريل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2982841 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ازور  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3911550 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/وايت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيلكان كافيه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2978900 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهدف 

املحرتف لل�شيانه العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1172094 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيلكي ترتل ديزاين�ص

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3001093 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيلكي ترتل ديزاين�ص

SILKY TURTLE DESIGNS

اإىل/ ون �شيك ويك للتجارة العامة
  ONE SICK WICK GENERAL TRADING 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتارة عامة 469٠٠18
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ا�شتراد  461٠٠٠8
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شدير  461٠٠٠9

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(  433٠٠15
التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نظارات نيرتا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2691997 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شمر كو�شى بيديكايل على كورانثارايل منحه ٪1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف موزه مبارك حمدان حممد ال�شليطى
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ نظارات نيرتا

NETRA OPTICALS

اإىل/ نظارات نيرتا - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
  NETRA OPTICALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف اإ�شاح النظارات  95٢9٠٠6
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الغورى للخياطة الرجالية - �شركة ال�شخ�ص 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م - فرع   رخ�شة رقم:1067079-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد حمد حميد ذيبان املن�شورى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد حمد حميد ذيبان املن�شورى من 1٠٠ ٪ اإىل ٪51
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيد رحيم دين جول  ٪49

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ الغورى للخياطة الرجالية �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م - فرع
AL GHOORY MEN TAILORING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

اإىل/ الغورى للخياطة الرجالية. ذ.م.م - فرع
ALGHOORY MEN TAILORING L.L.C. - BRANCH 

االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
املتقدمه  ال�ش�����ادة/االن�شاءات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للمقاوالت العامة  رخ�شة رقم:1675598 

تعديل اإ�شم جتاري من/ االن�شاءات املتقدمه للمقاوالت العامة

CONSTRUCTION ADVANCED GENERAL CONTRACTING

اإىل/ االن�شاءات املتقدمة للمقاوالت العامة ذ.م.م

CONSTRUCTION ADVANCED GENERAL CONTRACTING L.L.C.  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 

الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريد �شتار للنقل بال�شاحنات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الثقيلة واخلفيفة  رخ�شة رقم:2126235 
تعديل اإ�شم جتاري من/ ريد �شتار للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة

RED STAR TRANSPORT BY HEAVY & LIGHT TRUCKS

اإىل/ رد كاك للنقليات واملقاوالت
RED  CLOCK TRANSPORTATION AND CONTRACTING

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  41٠٠٠٠٢
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ما�شرت هيت لل�شيانة واملقاوالت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:2959902 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيلكي ترتل ديزاين�ص

 تعديل ن�شب ال�شركاء / على احمد �شعيد �شامل النعيمى من ٢٠ ٪ اإىل ٪15
 تعديل ن�شب ال�شركاء / على را�شد �شعيد حممد النعيمى من ٢٠ ٪ اإىل ٪15

 تعديل ن�شب ال�شركاء / في�شل را�شد �شعيد حممد النعيمى من ٢٠ ٪ اإىل ٢5٪
تعديل ن�شب ال�شركاء / حمد �شعيد �شامل خمي�ص ال�شام�شى من ٢٠ ٪ اإىل ٪15
 تعديل ن�شب ال�شركاء / على �شعيد �شامل خمي�ص ال�شام�شى من ٢٠ ٪ اإىل ٪15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شعيد حممد �شامل النعيمى  ٪15

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
والعدد  العامة  لل�شيانة  ليربا  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN املعدنية ذ.م.م رخ�شة رقم:1177317 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة ليربا لل�شيانة العامة والعدد املعدنية ذ.م.م

LIBRA GENERAL MAINTENANCE & HARDWARE CO L.L.C

اإىل/ �شركة ليربا للمقاوالت وال�شيانة العامة ذ.م.م

LIBRA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها  41٠٠٠٠٢

تعديل ن�شاط / حذف جتارة امل�شنوعات املعدنية لابنية و النوافذ واالبواب - باجلملة  4663٠٢1

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة العدد املعدنية وادوات الور�ص - باجلملة  4659٢٠3

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
لل�شناعات  :هاو�ص  ال�شادة   / باأن  ال�شناعة  تنمية  مكتب   - االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  IN احلديدية ذ.م.م  رخ�شة رقم:2004812 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة البيت الهند�شي لاإن�شاءات احلديدية ذ.م.م

AL BAIT AL HANDASI STEEL CONSTRUCTIONS L.L.C.
تعديل مدير / اإ�شافة اأحمد عبيد �شامل ال علي

تعديل مدير / حذف خالد عبيد �شامل العثمان ال على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اعتماد القاب�شة ذ.م.م

ETIMAD HOLDING L.L.C.
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف البيت الهند�شي للمقاوالت - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
HOUSE ENGINEERING CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قانوين تعديل نوع / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ هاو�ص لل�شناعات احلديدية ذ.م.م

HOUSE STEEL INDUSTRIES L.L.C
اإىل/ اعتماد لل�شناعات احلديدية - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ETIMAD STEEL INDUSTRIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ص على هذا االإعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية - مكتب 
غر  الدائرة  فاإن  واإال  االإعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خال  ال�شناعة  تنمية 

م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

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

اال�شم التجاري:اخلليج املتحدة للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�شفح ال�شناعيه م 37 - ق 18 - مكتب 13 وحدة املالك/

حكومه اأبوظبي
CN 1025866 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

املحكمة التجارية بتاريخ:2021/11/23 للق�شاء يف امارة اأبوظبي
لل�شركة  ق�شائي  كم�شفي  ال�شارد  حممد  ال�شيد/�شعيد  تعيني   -  2

تاريخ التعديل:2022/2/23  - بتاريخ:2021/11/23 
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بيل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

تيك لل�شيانة املباين
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3987476 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شمر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3705462 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الوتني 

للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2690367 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن 

ارو العمال الفيرب جا�ص
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1172125 

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

اال�شم التجاري:ثينك ديفرينت للخياطة الرجالية - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد - مدينة حممد بن زايد �شرق 0.11 

مبنى ال�شيد عبيد علي �شلطان اليبهوين
CN 1955950 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

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

قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون  بارترنز  ايه  ال�شادة/ام  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�شر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/2/16  لل�شركة 
 - بالرقم:2205007056  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/2/23
املعني  امل�شفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتوديو �شبينة

CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1037269 
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة مر�شد اخلباب مر�شد مكتوم املن�شورى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شمر نيت�شيكات ثارايل ابو بكر ٪1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف مر�شد اخلباب مر�شد مكتوم املن�شورى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
بعد العرتاف باجلمهوريات النف�سالية:

بوتني: جناحات على املدى الق�شري ونك�شات على املدى الطويل
•• الفجر -�سرييل بريت
ترجمة خرية ال�سيباين

با�ستقالل  واحـــد  جــانــب  مــن  العــــرتاف  بعد       
اأن  يبدو  دونــبــا�ــش,  يف  النف�سالية  اجلمهوريات 
الرئي�ش الرو�سي فر�ش نف�سه الفائز الأكرب لثالثة 

يجب  اأوكــرانــيــا.  حــول  الدولية  الأزمــة  من  اأ�سهر 
النظر اإىل ما هو اأبعد من ذلك لفهم اأن الأمر لي�ش 

كذلك.
   »والفائز ل يزال ... فالدميري بوتني”.

ت�سود  املتحدة,  والوليات  اأوروبــا  من  مكان  كل  يف   
اأن الرئي�ش الرو�سي قد ر�سخ نف�سه  اأ�سف من  حالة 

من  الثالثة  الأ�سهر  يف  الأكـــرب  الفائز  باعتباره 
الأزمة الدولية حول اأوكرانيا.

التدريبات  ومب�ساعدة  قليلة,  اأ�سابيع  غ�سون  يف      
خالل  ومــن  الإلــكــرتونــيــة,  والهجمات  الع�سكرية 
ـــن جـــانـــب واحـــــد بــاجلــمــهــوريــات  العـــــــرتاف م
الأرا�سي  اإىل  ر�سمًيا  قواتها  وباإر�سال  النف�سالية, 

الأوكرانية, متكنت رو�سيا من اإعادة نف�سها اإىل قلب 
التفاو�سية  اجندتها  لإمــالء  الدولية,  العالقات 
على وزارات اخلارجية الغربية واإغراق الأوروبيني 
يف  النطاق  وا�سع  جديد  م�سلح  نــزاع  من  اخلــوف  يف 
اإطالق طلقة  انت�سار كامل دون  قارتهم. باخت�سار, 

مدفع واحدة.

انبعاث االطل�شي والتزام امريكي باأمن اوروبا

الرئي�ص االأوكراين على اجلبهة ال�شرقية

اوروبا ا�شتعادت متا�شكها

ا�شتنفار �شامل داخل اوكرانيا

بوتني يوقع وثائق، منها مر�شوم يعرتف باجلمهوريات االنف�شالية يف �شرق اأوكرانيا

اإنكارها  امل��ك��ا���ش��ب ال مي��ك��ن  ه���ذه     
لكن  ال��رو���ش��ي��ة،  للرئا�شة  بالن�شبة 
تقييم الثاثة اأ�شهر من االأزمة هو 
الواقع،  يف  ي��ب��دو.  مم��ا  تباينا  اأك���رث 
املدى،  للنجاحات ق�شرة  ينبغي  ال 
اإعامية  ب��ت��غ��ط��ي��ة  ح��ظ��ي��ت  ال���ت���ي 
على  ب��ظ��ال��ه��ا  ت��ل��ق��ي  اأن  ك����ب����رة، 
امل���دى -والتي  االن��ت��ك��ا���ش��ات ط��وي��ل��ة 
غالًبا ما متر مرور الكرام. فعو�شا 
عن ا�شتعادة االإمرباطورية، خ�شرت 
بالتاأكيد.  نهائيا  اأوك��ران��ي��ا  رو���ش��ي��ا 
وعو�شا عن اإحلاق االأذى بالواليات 
املتحدة، اأعادت االأزمة اإحياء الناتو. 
االأوروب���ي���ني،  تهمي�ص  ع��ن  وع��و���ش��ا 
الثنائي  ت��ع��ب��ئ��ة  ال���ت���وت���رات  اأع������ادت 
“االإرهاق  وبددت  االأمل��اين  الفرن�شي 

االأوكراين«.

رو�سيا خ�سرت بالتاأكيد 
اأوكرانيا نهائيا

رو�شيا  اأ�شهر، عملت  منذ ثاثة      
ت�شعر  امل��ب��ا���ش��رة  ج��ارت��ه��ا  جعل  على 
بثقلها الكامل من اأجل منع اإمكانية 
م�شتقلة.  خ��ارج��ي��ة  �شيا�شة  تنفيذ 
اأرا�شي هذه الدولة جمزاأة، وهويتها 
و�شرعيتها  ان��ك��اره��ا،  يتم  الوطنية 
م��ط��ع��ون ف��ي��ه��ا. ع����اوة ع��ل��ى ذلك، 
الدولة  م�شداقية  رو���ش��ي��ا  ت��ق��و���ص 
االأوكرانية من خال اإظهار عجزها 
اأرا�شيها.  على  النظام  ا�شتعادة  على 
وم��ع ذل��ك، ف��اإن ع��ودة اأوك��ران��ي��ا اإىل 
احل��ك��م ال��رو���ش��ي ت��ب��دو ال��ي��وم، اأكرث 
من اأي وقت م�شى، م�شتحيلة ب�شكل 

قاطع.
2014 ع��ل��ى االأق����ل،      م��ن��ذ ع���ام 
اإع��ادة التوجيه  حت��اول رو�شيا وق��ف 
اال�����ش����رتات����ي����ج����ي واالق����ت���������ش����ادي 
الأوك��ران��ي��ا جت��اه االحت���اد االأوروب����ي 
مطلع  يف  االأطل�شي:  �شمال  وحلف 
الدبلوما�شية،  2013، حاولت  عام 
م��ن خ���ال ان�����ش��م��ام اأوك���ران���ي���ا اإىل 
االحت�������اد االق���ت�������ش���ادي االأورا������ش�����ي 
االحتاد  مع  اأعمق  �شراكة  من  ب��داًل 
“دون  اأط��ل��ق��ت  االأوروب��������ي، وه���ك���ذا 
اأورو-م������ي������دان  ح���رك���ة  اإرادتها” 
يانوكوفيت�ص  ب��رئ��ا���ش��ة  واالإط���اح���ة 

املوالية لرو�شيا.
   ول��ت�����ش��وي��ه ال���دول���ة االأوك���ران���ي���ة، 
والقوة  التخريب  رو�شيا  ا�شتخدمت 
ب�����ش��م ���ش��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم ودع���م 
النزعة االنف�شالية يف �شرق اأوكرانيا 
عام 2014؛ ثم عملت على زعزعة 
ال��ب��اد ب�شكل م��ط��رد من  ا���ش��ت��ق��رار 
خ���ال اإع�����ادة اإ���ش��ع��ال امل���ع���ارك على 
الف�شاء  يف  وال���ه���ج���م���ات  االأر���������ص 
وت�شكل  منتظم.  ب�شكل  االإلكرتوين 
التدريبات  ���ش��ب��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي  االأزم������ة 
دي�شمرب  يف  ب���داأت  ال��ت��ي  الع�شكرية 
2021 تتويًجا لهذه اال�شرتاتيجية 
للدولة  الدائم  اال�شتقرار  لزعزعة 
االأوك��ران��ي��ة الفتية وال��ه�����ش��ة.     اإن 
الع�شكرية  ال����ت����دري����ب����ات  اإج����������راء 
الرو�شية  احل����دود  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��رار 
ويف  بيارو�شيا،  ث��م يف  االأوك��ران��ي��ة، 
االأ�شود،  والبحر  القرم  جزيرة  �شبه 
جلعل  و�شيلة  لرو�شيا  بالن�شبة  ه��و 
الراأي العام العاملي يفهم اأنه ال ميكن 
الأنها  ع�شكرًيا  اأوكرانيا  عن  الدفاع 
حما�شرة. ولذلك، فاإن هذا، يف نظر 
على  ت��اأك��ي��د  اأنف�شهم،  االأوك��ران��ي��ني 

الداخلية  باالإ�شاحات  يتعلق  فيما 
املن�شو�ص  الأوكرانيا )الامركزية( 
ولئن  مين�شك.  اتفاقيات  يف  عليها 
االأوكراين”  “االإرهاق  ا����ش���ت���وىل 
على االأوروب��ي��ني بعد اأك��رث من �شت 
���ش��ن��وات م��ن ال�����ش��راع ال��ك��ام��ن، فاإن 
االأزم��ة احلالية، ويف غ�شون ثاثة 
اأ�شهر، و�شعت ال�شيادة االأوكرانية يف 
قلب تعريف امل�شالح اال�شرتاتيجية 

االأوروبية.
   هنا مرة اأخرى، ال ينبغي اأن يخفي 
الفوري  الرو�شي  االإعامي  النجاح 
انتكا�شة  ال���دول���ي���ة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
اأط����ول: ف��ال��وح��دة االأوروب���ي���ة كانت 
ويف  اأوكرانيا  �شيادة  دع��م  يف  عميقة 
ذلك،  على  ع��اوة  العقوبات.  و�شع 
االأزم��ة مبثابة معمودية  كانت هذه 
للم�شت�شار  ح��ق��ي��ق��ي��ة  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
يدعو  ك���ان  فبينما  ���ش��ول��ت��ز.  اأوالف 
تناق�ص مع حتالف  التهدئة يف  اإىل 
ق��و���ص ق���زح ال����ذي ي��ت��زّع��م��ه، اأ�شبح 
ل�شان الدفاع عن االأمن االأوروبي يف 

وا�شنطن ومو�شكو.

رو�سيا م�سدر اأزمة
بانتكا�شة  رو���ش��ي��ا  ت��خ��اط��ر  ك��م��ا     
م��ع خ�شومها  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على 
وجه  على  وال�����ش��ني  حلفائها،  وم��ع 
اخل�شو�ص. اإن االعرتاف با�شتقال 
اجلمهوريات االنف�شالية املعلنة من 
اأورا�شيا  ك��ل  ي��ع��ّر���ص  واح����د  ج��ان��ب 
الأزمة ثاثية مالية ودميوغرافية.

�شتظهر  رو�شيا  الأن  مالية،  اأواًل،     
ك��م�����ش��در ل���ارت���ب���اك ب��ح��ي��ث تثبط 
اأم�ّص  يف  ه���ي  ال���ت���ي  اال����ش���ت���ث���م���ارات 
احل��اج��ة اإل��ي��ه��ا. و���ش��ي��وؤدي ذل��ك اإىل 
دخ�����ول اأ�����ش����واق االأ����ش���ه���م يف دوام����ة 
االأزمة مع املخاطرة بحدوث انهيار 
االقت�شادي،  امل�شتوى  وعلى  كبر. 
اأ�شعار النفط والغاز مبزيد  تخاطر 
من االرتفاع: �شيوؤدي ذلك اإىل جلب 
املدى  اإي��رادات جديدة لرو�شيا على 
الطويل،  امل��دى  على  لكن  الق�شر، 
االحت������اد  دول  ج���م���ي���ع  ����ش���ت���ح���اول 
اإمداداتها،  تنويع  ت�شريع  االأوروب���ي 
مم����ا ي���ح���رم رو����ش���ي���ا م����ن ع���ائ���دات 
اأخًرا،  الغاز والنفط االأوروب��ي��ة.    
تخاطر رو�شيا بتنظيم اأزمة الجئني 
اأوكرانيني يف اأوروبا عن ق�شد. على 
امل���دى ال��ق�����ش��ر، ���ش��ي��وؤدي ذل���ك اإىل 
زعزعة ا�شتقرار الدول ال�شرقية من 
القارة، وفًقا ال�شرتاتيجيتها املثبتة. 
لكن على املدى الطويل، �شتفقد با 
كانوا  الذين  ل��دى  جاذبيتها  منازع 
�شواء  الدفاع عنها،  ل�شان  اأوروب��ا  يف 
اإلخ(  ق��رب���ص،  )امل��ج��ر،  اأك��ان��وا دواًل 
 ،1991 ع���ام  م��ن��ذ  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني.  اأو 
و�شعها  ا���ش��ت��ع��ادة  اإىل  رو���ش��ي��ا  �شعت 
كقوة موازنة، ويلغي الو�شع احلايل 
جهودها من خال اعتبارها امل�شدر 

الرئي�شي لاختاالت يف اأورا�شيا.
التي  الرو�شية،  املكا�شب  تبدو     قد 
ال ج��دال فيها يف ه��ذه االأزم���ة التي 
مبثابة  اأ����ش���ه���ر،  ث���اث���ة  ا����ش���ت���م���رت 
ان��ت�����ش��ار ب��اه��ظ ال��ث��م��ن ع��ل��ى املدى 

الطويل.
* اأ�ستاذ حما�سر يف معهد 

الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�ش, 
واأ�ستاذ �سابق للعلوم ال�سيا�سية 

يف جامعة مو�سكو.

�شمان  على  ق���ادرة  غ��ر  دولتهم  اأن 
�شيادتها بنف�شها. زعزعة اال�شتقرار 
كانت  واالإ�شعاف:  ال�شمعة  وت�شويه 
هذه هي العقيدة الرو�شية منذ عام 

2014 على االأقل.
    ورغ����م ا���ش��ت��ع��را���ص ال��ق��وة املثر 
اأوك��ران��ي��ا، واالآن  ك��ام��ل ح���دود  على 
يف ح��و���ص ال�����دون )دون���ب���ا����ص(، مل 
نتائج  ج���ن���ي  اإال  رو����ش���ي���ا  ت�����ش��ت��ط��ع 
هزيلة وموؤقتة: ظل املجتمع املدين 
التدخل  �شد  م�شتنفرا  االأوك����راين 
امل�شلحة  القوات  وقاومت  الرو�شي، 
احلكومة  ووق���ف���ت  اال����ش���ت���ف���زازات، 
ال�شيادة  ع����ن  دف���اع���ه���ا  يف  ب����ح����زم 
اأوكرانيا يف حالة  واليوم،  الوطنية. 
خ�شرتها  رو���ش��ي��ا  ان  اال  ل��ه��ا  ي��رث��ى 

بالتاأكيد اىل االبد.
اأهم جمهورية �شوفياتية     حتولت 
���ش��اب��ق��ة ب��ا رج��ع��ة اإىل ال��غ��رب من 
ال�شكان  غ��ال��ب��ي��ة  ال��ن��واح��ي.  ج��م��ي��ع 
االحتاد  اإىل  االن�شمام  ي��ري��دون  ال 
ال���رو����ش���ي؛ وت�������ش���ّرع ال��ن��خ��ب اإع����ادة 
ب�شكل  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة  ت��ع��ري��ف 
ويتحد  رو�����ش����ي����ا؛  ع�����ن  م���ن���ف�������ش���ل 
وُيظهر  ا�شتقالها.  ل�شمان  الغرب 
املناطق  ب���ا����ش���ت���ق���ال  االع����������رتاف 
االنف�شالية حدود هوام�ص احلركة 
الرو�شية يف هذا البلد. بالتاأكيد، اأن 
لاحتاد الرو�شي الو�شائل الع�شكرية 
اأن  كما  االأرا���ش��ي.  بهذه  لاحتفاظ 
الإن�شاء،  الع�شكرية  ال��ق��درات  ل��دي��ه 
ا�شتمرارية  ع���ن���ي���ف،  ق����ت����ال  ب���ع���د 
اإقليمية مع �شبه جزيرة القرم عرب 
اال���ش��ت��ي��اء ع��ل��ى م��اري��وب��ول وجعل 

بحر اآزوف “بحرة رو�شية«.
متتلك  لن  بالتاأكيد،  رو�شيا  لكن     
واالقت�شادية  الدبلوما�شية  امل���وارد 
وال�شيا�شية واالإدارية لدمج اأوكرانيا. 
ال�شوفياتي  االحت��اد  “جوهرة”  ان 

املناف�ص  )مكانة  الرمزي  االنت�شار 
على  امل��ت��ح��دة(  ل��ل��والي��ات  وال�شريك 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��دائ��م��ة )ال��ت��ف��او���ص على 
هيكل اأمني جديد مع االأوروبيني(.

اإعادة تعبئة الأوروبيني
رو�شيا  تلعب  ط��وي��ل��ة،  ف��رتة     منذ 
الداخلية  اخل���اف���ات  ع��ل��ى  مب��ه��ارة 
للغاز،  وارتهانه  االوروب��ي،  لاحتاد 
و����ش���ع���ف ج�����ه�����ازه ال���ع�������ش���ك���ري. يف 
 ،2022 ويناير   2021 دي�شمرب 
تهمي�ص  ح��د  اإىل  ا�شبقيتها  دف��ع��ت 
اإبعادهم عن  االأوروب��ي��ني من خال 
املتحدة.  ال���والي���ات  م���ع  امل���ح���ادث���ات 
االأزم�������ة  ط������ول  اأدى  ذل�������ك،  وم������ع 
البندول:  ع�����ودة  اإىل  وخ��ط��ورت��ه��ا 
اإع����ادة تعبئة االحت����اد االأوروب������ي يف 

مواجهة رو�شيا.
الفرن�شية  ال����رئ����ا�����ش����ة  ب���������داأت     
واملمثل  االأمل����ان����ي����ة  وامل�������ش���ت�������ش���اري���ة 
املوؤ�ش�شات  وجميع  ب��وري��ل  ال�شامي 
تدريجًيا  ول��ك��ن  ب��ب��طء  االأوروب����ي����ة 
حركتها يف هذا “الفال�ص االأوروبي” 
امل��ك��ون م��ن ث���اث خ��ط��وات، والذي 
وريت�شارد  ك���وه���ني  اإي���ل���ي  ت�������ش���وره 
باإبعاد �شبح  اأواًل  روبرت. لقد قاموا 
القارة  عن  اال�شرتاتيجي  التهمي�ص 
من خال اإعادة اإقامة حوار مبا�شر 

مع الكرملني.
كانو�شا،  اإىل  ال��ذه��اب  وبعيًدا عن     
وامل�شت�شار  م��اك��رون  الرئي�ص  اأط��ل��ق 
بطيئة  اأوروب�����ي�����ة:  ح���رك���ة  ���ش��ول��ت��ز 
يف ان��ط��اق��ت��ه��ا، ث���م اأع������ّد االحت����اد 
ح���زم���ة م����ن ال���ع���ق���وب���ات اجل���دي���دة 
اأوكرانيا.  �شيادة  على  م�شراً  وظ��ل 
“�شكل  اإىل  ال�����ش��رع��ي��ة  اأع������اد  ل��ق��د 
االأوروبيني(  )ب���ني  النورماندي” 
ذّك���ر  االأمل�������اين  امل�����ش��ت�����ش��ار  اأن  ح��ت��ى 
بوعدها  الوفاء  اإىل  باحلاجة  كييف 

للعامل  يو�شح  اإن���ه  ال��ن��ات��و(؛  تو�شع 
اإع�����ادة ب��ن��اء ق��وت��ه ال��ع�����ش��ك��ري��ة التي 
بداأت عام 2009. ومع ذلك، يجب 
االعتباري  االنت�شار  هذا  يخفي  اأال 
رو�شيا  اأج��ربت  و�شوًحا:  اأق��ل  نك�شة 
الواليات املتحدة على االنخراط يف 

اأوروبا اأكرث مما تريد.
    اأُعلن منذ اإدارة اأوباما على االأقل، 
اال�شرتاتيجي  التوجيه  اإع���ادة  ف��اإن 
مت  قد  اآ�شيا  جتاه  املتحدة  للواليات 
ت��اأك��ي��ده م��ن خ���ال اإدارت�����ي ترامب 
القرن  عمالقة  �شراع  ويف  وب��اي��دن. 
احلادي والع�شرين بني االأمريكيني 
مرتبة  ت����راج����ع  مت  وال�����ش��ي��ن��ي��ني، 
واأدى  ث��ان��وي.  مناف�ص  اإىل  رو���ش��ي��ا 
الوطني،  ال��ك��ربي��اء  اإه��ان��ة  اإىل  ه��ذا 
ب��وت��ني هوام�ص  ل��ك��ن��ه م��ن��ح رئ��ا���ش��ة 
م���ن���اورة اإ����ش���اف���ي���ة.      يف مواجهة 

النفوذ  منطقة  م��ن  ت��ه��رب  ال�شابق 
اأن  ويجب  طويلة.  لفرتة  الرو�شية 
اأوكرانيا:  باأجزاء من  تكتفي رو�شيا 
واملناطق  الع�شكرية  ال��ق��رم  ق��اع��دة 

العازلة يف دونبا�ص.

انبعاث الناتو
   م���ن خ���ال اإ���ش��ع��ال ه���ذه االأزم����ة 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ت�����وازن ال���ق���وى مع 
الوقت،  امل��ت��ح��دة مب����رور  ال���والي���ات 
من  العديد  الرو�شي  االحت��اد  حقق 
يعتز  ك��ان  التي  الدولية  النجاحات 
فهو  الت�شعينيات:  اإه��ان��ة  م��ن��ذ  ب��ه��ا 
الواليات  م���ع  ل��ل��ن��ّد  ال���ن���ّد  ي��ت��ع��ام��ل 
ي��ع��و���ص دونّيته  وب��ال��ت��ايل  امل��ت��ح��دة، 
ال�شني  جمهورية  م��ع  ال�����ش��راك��ة  يف 
ال�������ش���ع���ب���ي���ة؛ وي����ج����ع����ل اأول�����وي�����ات�����ه 
)وقف  م�����ش��م��وع��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الدكتور  اأع��ل��ن��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ه��رة 
الرئي�شي  ال�شبب  واأ�شبح  م��اك��رون، 
للحرب يف اأوروبا، وعامل ا�شتقطاب 
اأع���ادت���ه رو�شيا  ل��ق��د  ا���ش��رتات��ي��ج��ي: 
رقم  ال��ع��ام  ل��ل��راي  كعدو  و�شعه  اإىل 
املتحدة  الواليات  وا�شطرت  واح��د؛ 
اإىل اعادة ال�شرعية للحلف؛ واأعاده 
اإىل  ك���ب���ر  ح����د  اإىل  االأوروب�������ي�������ون 
وا�شنطن،  ويف  اأول��وي��ات��ه��م.  ���ش��دارة 
مل ي��ع��د االأع�������ش���اء ال�����ش��اب��ق��ون يف 
مواجهة  يف  االأطل�شي  �شمال  حلف 
اآ�شيا وال�شني: لقد  املتخ�ش�شني يف 
ا�شتعادوا مكانة مركزية يف ال�شيا�شة 
اخل��ارج��ي��ة. ورغ���م ان��ف��ه��ا، ال ميكن 
اجلبهة  ترتك  اأن  املتحدة  للواليات 
الوقت  االأق�����ل يف  ع��ل��ى  االأوروب����ي����ة، 
احل��������ايل.    ب��اخ��ت�����ش��ار، يف االأزم�����ة 
احلالية، ف�شلت ال�شلطات الرو�شية 

االأوروب�������ي�������ني ال����ذي����ن ك����ان����وا غر 
ميكن  ال��ق��وة،  ل�شيا�شات  م��رت��اح��ني 
�شعفها  ن���ق���اط  ت��ع��وي�����ص  ل��رو���ش��ي��ا 
االقت�شادية من خال اإعادة ت�شكيل 
بدون  وا�شتخدامها  ال�شلبة  ال��ق��وة 
النا�ص  وجعل  اأوروب���ا،  تق�شيم  ُعقد. 
رو�شي  غ��از  اإىل  باحلاجة  ي�شعرون 
باهظ الثمن، وا�شتعرا�ص الع�شات 
اأوروبا ال�شعيفة ع�شكريا: كان  �شد 
من املمكن جعل هذا ا�شا�ص العقيدة 
اآخر،  اتخاذ خيار  الرو�شية، لكن مت 
وه���و ل��ي�����ص ب��ال�����ش��رورة ف���ائ���ًزا على 

املدى الطويل لرو�شيا.
   ب��ع��د ث��اث��ة اأ���ش��ه��ر م���ن االأزم�����ة، 
م�����ش��ى منذ  وق����ت  اأي  م���ن  واأك������رث 
الواليات  ا�شتثمرت  الباردة،  احلرب 
املتحدة يف اأوروبا ال�شرقية: لقد عاد 
ال�شريري”  “املوت  الناتو من حالة 

اأجربت رو�سيا الوليات املتحدة على 
النخراط يف اأوروبا اأكرث مما تريد

الوحدة الأوروبية كانت عميقة يف 
دعم �سيادة اأوكرانيا ويف و�سع العقوبات

و�سعت الأزمة احلالية, ال�سيادة الأوكرانية يف قلب تعريف امل�سالح ال�سرتاتيجية الأوروبية

االأزم���������ة  يف 
ف�شلت  احلالية, 
ال�������ش���ل���ط���ات 
ال����رو�����ش����ي����ة 
االن����ت���������ش����ار 
على  ال���رم���زي 
الدائمة النتائج 

»ج������وه������رة«
االحت���������������اد 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
تهرب  ال�����ش��اب��ق 
م�����ن م��ن��ط��ق��ة 
الرو�شية  النفوذ 
طويلة ل��ف��رتة 



اخلميس   24  فبراير    2022  م   -    العـدد   13477  
 Thursday    24  February   2022   -  Issue No   1347714

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�ص الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري:�شاهني الواحة  رقم:2191637 
تعديل  طلب  بالغاء   ، العامة  وال�شيانة  للنقليات 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فك�ص لتاأجر ال�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2750413 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد عبداهلل على �شامل اجلابر ٪1٠٠

تعديل مدير / اإ�شافة حممد عبداهلل على �شامل اجلابر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ليلى احمد على

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ فك�ص لتاأجر ال�شيارات

FIX RENT A CARS

اإىل/ فك�ص لتاجر ال�شيارات - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
 FIX RENT A CARS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اإعــــــــــالن
للمنتجات  كار�ص  ال�ش�����ادة/اكزوتك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1664484-3  رخ�شة   3 فرع   - اجللدية 

بطلب
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 1٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اكزوتك كار�ص للمنتجات اجللدية - فرع 3
EXOTIC COLORS LEATHER PRODUCTS - BRANCH  3

اإىل/ اكزوتك كار�ص للتجارة - �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م - فرع
EXOTIC COLORS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH  

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 47377

 باإ�شم : ديبوي �شينثي�ص، اإنك
وعنوانه: 7٠٠ اأورثوبيديك درايف  وار�شو ، اإنديانا 4658٢ ،  الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ: ٠4/15/٢٠٠3 وامل�شجلة حتت الرقم: 47377 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :1٠
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ٢9/٢٠٢٢/٠4 

وحتى تاريخ: ٢9/٢٠3٢/٠4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

EAT 61375

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 4698٢

 باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
اأند جون�شون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجر�شي ،  ٠8933 ،  الواليات  وعنوانه: وان جون�شون 

املتحدة االأمريكية.   
بتاريخ: ٠4/٠5/٢٠٠3 وامل�شجلة حتت الرقم: 4698٢ 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ٠3/٢٠٢٢/٠4 

وحتى تاريخ: ٠3/٢٠3٢/٠4

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  24  فرباير 2022 العدد 13477

EAT 61367

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
حممد  ال������رح������م������ن  ج�����ب�����ل 
بنغادي�ص     ، ال���ق���ا����ش���م  اب�����و 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )0775806EG(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0504121484    

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د علي 
حممد ديلو مياه ، بنغادي�ص   
�شفره  ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)BY0141781(  رق���م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0545106977

فقدان جواز �شفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
فقد املدعو / في�شل ابراهيم فتح 
ا�شهم �شادرة من  �شهادة  اخلاجة 
)م�شرف ابوظبي االإ�شامي( عدد 
اال�شهم )11737( �شهم �شهادة 
 )ADIB097549( رق�����م 
ت�شليمه  ي����ج����ده����ا  م������ن  ع����ل����ى 
رقم   على  االإت�شال  او  للم�شرف 

0504453040

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
فقد املدعو / في�شل ابراهيم فتح 
علي عبداهلل اخلاجة �شهادة ا�شهم 
�شادرة من )�شركة الواحة( عدد 
�شهادة  �شهم   )3524( اال�شهم 
 )OILC/1125062( رق��م 
على من يجدها ت�شليمه لل�شركة 
امل���ذك���ورة او االإت�����ش��ال ع��ل��ى رقم  

0504453040

العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:297/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�شة رقم 4٠4

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )314.83٠( دوالر امريكي او مايعادله بالدرهم 
االماراتي )1.156.٢13( درهم مليون ومائة و�شتة وخم�شون الف ومائتان وثاثة ع�شر درهم ، والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اال�شتحقاق حتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 
املدعي:جوزيه اوغو�شتو دي موراي�ص بي�شاميليو اي اوترو

B الطابق ال�شاد�ص مكتب 611-61٢  عنوانه:الربازيل - امارة دبي - بردبي - �شارع امليناء مباين احل�شيبة للجوائز بلوك 
الهاتف:43589998 - الفاك�ص:٠4358999٠ - �ص.ب:6178- الهاتف:٠5٠7856899

وميثله:�شاح ح�شن حممد مبا�شري
املطلوب اإعانه :  1- براميدز للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )314.83٠( 
دوالر امريكي او مايعادله بالدرهم االماراتي )1.156.٢13( درهم مليون ومائة و�شتة وخم�شون الف ومائتان وثاثة ع�شر 
درهم ، والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اال�شتحقاق حتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  ٢٠٢٢/3/1  ال�شاعة ٠9.٠٠ �ص يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:8025/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3
درهم   )55٠٠٠( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  االم��ر  با�شدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�شوع 

والر�شوم وامل�شاريف . 
املدعي:م�شطفى علي ابراهيم غامن

a ، 13٠5 عنوانه:ال�شارقة - منطقة اخلان - �شارع التعاون - بناية اجلوهر - بلوك
املطلوب اإعانه :  1- حممود حممد عبدالرحمن ابو الن�شر -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع االإعان :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:1/6/٢٠٢٢ 
- بالزام املعرو�ص �شده بان يوؤدي اىل طالب االمر مبلغ وقدره )55٠٠٠( خم�شة وخم�شون الف 
الر�شوم  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى   ٢٠٢1/1٢/٢٠ من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، دره��م 

وامل�شاريف .ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعان.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13477 بتاريخ 2022/2/24 

اعالن بالن�شر        
 183/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اأدفان�شد كون�شرتك�شن تيكنولوجي للمقاوالت �ص.ذ.م.م  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ترحال للتوظيف ملالكها/علي ح�شن حممود احمد احلو�شني
 وميثله:حمدان عبداهلل �شبيح �شيف الكعبي 

بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:٢7/1/٢٠٢٢  ا�شت�شدار امر  طلب 
الفا ومائتان و�شت  اربعة وت�شعون  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )94.٢56.٢8( درهم  بان  عليها 
تاريخ  م��ن  �شنويا   ٪5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة   ، فل�شا  وع�����ش��رون  وث��م��ان  دره��م��ا  وخم�شون 
اتعاب  مقابل  دره��م   3٠٠ ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامها  التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات  ولكم احلق يف 

ا�شتئناف االمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعان. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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عربي ودويل

مقدوره  يف  ك��ان 
الفارق,  اح��داث 
����ش���اع���د ب��ي��ل 
ك���ل���ي���ن���ت���ون يف 
ج���ع���ل ع�����ودة 
االإم���ربي���ال���ي���ة 
نبوءة  الرو�شية 
حت���ق���ق ذات���ه���ا

ي���ن���ب���غ���ي  ال 
اال����ش���ت���ه���ان���ة 
وا�شنطن ب��دور 
ك����ت����اب����ة  يف 
ال���������ش����ردي����ة 
من ال��رو���ش��ي��ة 
خ�������������������لل 
عملها اأو تقاع�شها

من اأهم املناق�سات يف �سنوات كلينتون

رو�شيا ع�شو يف حلف ال�شمال االأطل�شي...؟
•• الفجر -�سريجي راد�سينكو 

ترجمة خرية ال�سيباين
انتخابات  رو�سيا  اأجــرت   ,1993 دي�سمرب   12 يف     
برملانية, هي الأوىل منذ حملة القمع العنيفة التي 
�سنها الرئي�ش بوري�ش يلت�سني على الربملان يف اأكتوبر 
من نف�ش العام. كانت هذه واحدة من اأكرث النتخابات 
النتخابات  كانت  -ورمبـــا  دميقراطية  الرو�سية 
ذلك,  ومــع  الآن.  حتى  والنزيهة  احلــرة  الوحيدة 
النتائج  اأرعبت  القرتاع,  �سناديق  من  اخلروج  عند 

املراقبني الغربيني: تعر�ست القوى ال�سيا�سية املوؤيدة 
للدميقراطية �سراحة ل�سربة قوية من ال�سيوعيني 

والقوميني ال�ساعدين, “احلمر” و “البنيني«.
اإدارة  نّبه  كارثيا,  اعُترب  الــذي  الت�سويت,  هــذا     

كلينتون. 
الرو�سية  ال�سوؤون  م�ست�سار  تالبوت,  �سرتوب  نقل 

ال�سابق يف غرفة اجلامعة, خماوفه  كلينتون  وزميل 
اإىل الربيطانيني عندما زار جون ميجور وا�سنطن يف 
داخل  مترينا  تالبوت  واأقام   .1994 فرباير  اأواخر 
وزارة اخلارجية -مع التاأكد من اإبقائه �سرًا -من اأجل 
جيدة ل�سيا�سة الوليات املتحدة  “مراجعة”  �سمان 
ال�سكرتري  ــني,  ل ـــك  رودري ي�سري  كما  رو�ــســيــا,  جتــاه 

“داخل الإدارة, جادل البع�ش باأنه  اخلا�ش مليجور. 
من اخلطاأ الآن التفكري يف اأي �سراكة مع رو�سيا...”, 

كتب لني.  
  اأنتوين ليك, م�ست�سار الأمن القومي لكلينتون, ي�سعر 
اإىل  “ليك”  “مييل  رو�سيا.  اإىل حد ما جتاه  مبرارة 
اتخاذ موقف مت�سدد للغاية”, يكتب لني. “اإنه ي�سعر 
ن�سجع  اأن  لنا  ينبغي  ول  �سيئة,  حالة  يف  البلد  اأن 
التدخل يف  اأنهم ي�ستطيعون  التفكري يف  الرو�ش على 
م�سائل خمتلفة بطريقة �سلبية لأننا منحناهم و�سع 

‘ال�سريك< ».

اأنتوين ليك، انحاز اإىل اتخاذ موقف مت�شدد للغاية

�شرتوب تالبوت عرّب عن خماوفه للربيطانيني

بوتني و�شردّية مغايرة

يلت�شني لكلينتون يجب اأن تكون رو�شيا اأول دولة تن�شم اإىل الناتو

كان من اأبرز جوانب اخلطاب ال�سيا�سي الرو�سي يف الت�سعينات الإجماع 
حول اأهمية ع�سوية مو�سكو يف املنظمات الدولية الكربى, مبا يف ذلك الناتو

دّعم جميع القادة الرو�ش ا�سرتاتيجية تو�سيع الناتو, يف املقابل, �ساد اخلوف 
يف املع�ســكر الآخــر, من اأن يـوؤدي اندمــاج رو�ســيا يف الناتـو اإىل نهايــة الناتـو

يف رو�شيا, من املمكن دائًما اأن تكون ليربالًيا وقومًيا

اأو خ���ط���اأً، وجهة  ����ش���واب  ع��ل��ى     
رو�شيا،  عن  ه��ذه  املتباينة  النظر 
مناق�شات  اأه��م  اأح��د  حتًما  طبعت 
�شنوات  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
كلينتون: تو�شيع الناتو. االآن وقد 
االأر�شيفات  ع��ن  ال�شرية  رف��ع  مت 
االأم��ري��ك��ي��ة وال��ربي��ط��ان��ي��ة وحتى 
الرو�شية، بداأ املوؤرخون يطرحون 
اأدار  م��دى  اأي  اإىل  �شعًبا:  ���ش��وؤااًل 
فريق كلينتون جيًدا هذه املهمة؟، 
كلينتون رو�شيا يف  “خ�شر”  وهل 

هذه العملية؟
   عندما يتم طرح اأ�شئلة من هذا 
النوع، جند دائًما نف�ص الفكرة يف 
الرد: الواليات املتحدة مل تخ�شر 
الواليات  ن��ل��وم  مل���اذا  اأب����ًدا.  رو�شيا 
الداخلية  امل�����ش��اك��ل  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
لرو�شيا؟ من اأجل تطلعاتها غر 
ولقلقها  ال��ع��ظ��م��ة،  اإىل  امل�����ربرة 
ال�شيا�شية  و���ش��ردي��ات��ه��ا  امل�شتمر، 
اإن���ه���ا الزم����ة مثرة  امل�����ش��م��وم��ة؟ 
�شاأن  م��ن  تقلل  لكنها  لاهتمام، 
ال�شردية  كتابة  يف  وا�شنطن  دور 
ال��رو���ش��ي��ة، م���ن خ���ال ف��ع��ل��ه��ا اأو 

تقاع�شها.
   ما اإن توىل بيل كلينتون من�شبه 
حتى اكت�شف اأن دول و�شط و�شرق 
الناتو وتطلب  اأوروب��ا تطرق باب 
متنوعة.  قلقهم  اأ�شباب  قبولها. 
الت�شيكي  الرئي�ص  -مثل  البع�ص 
ف��ات�����ش��اف ه��اف��ي��ل -�����ش����ّدد على 
مو�شوع احل�شارة، وقال لكلينتون 
اإىل  االن�����ش��م��ام  ت��ري��د  ب����اده  اإن 
الأنهم  االأوروب���ي  واالحت���اد  الناتو 
القيم  ي��ع��ت��ن��ق��ون  “اأوروبيون 
اآخ��رون -مثل  وك��ان  االأوروبية”. 
فالي�شا  لي�ص  البولندي  الرئي�ص 
التهديد  ب�����ش��اأن  ���ش��راح��ة  -اأك����رث 
بولندا  “ال ميكن ترك  الرو�شي: 
با دفاع، يجب اأن نحظى بحماية 

الع�شات االأمريكية ».
   ك��ان كلينتون ح�شا�شا ملثل هذه 
م�شار  اإىل  وب���ال���ن���ظ���ر  احل����ج����ج. 
ي��ب��دو تو�ّشع  ال��غ��ام�����ص،  م��و���ش��ك��و 
الناتو مبثابة حتوط ا�شرتاتيجي 
ج��ي��د يف ح���ال خ����روج رو���ش��ي��ا عن 
عن  احل�����دي�����ث  ان  اال  امل���������ش����ار. 
مو�شكو  خم���اوف  ي��ث��ر  التو�شيع 
�شيتم  اأن���ه  ذل���ك  يعني  اأال  ب��ح��ق: 
فا�شلة جديدة يف  اإن�شاء خطوط 
اأوروبا، واأن اجلدران التي ُهدمت 
بنائها  اإع�������ادة  ���ش��ت��ت��م  ب���رل���ني  يف 

�شرًقا؟
   وم��ع ذل��ك، �شيكون م��ن اخلطاأ 
االدع���������اء ب�������اأن ي��ل��ت�����ش��ني ووزي�����ر 
خ���ارج���ي���ت���ه ال����ل����ي����ربايل اأن����دري����ه 
ك��وزي��ري��ف ي��ع��ار���ش��ان م���ن حيث 
املبداأ تو�شع الناتو –ابعد ما يكون 
ع��ن ذل���ك! ك��ان م��ن اأب���رز جوانب 
يف  ال��رو���ش��ي  ال�شيا�شي  اخل��ط��اب 
اأهمية  حول  االإجماع  الت�شعينات، 
املنظمات  يف  م��و���ش��ك��و  ع�����ش��وي��ة 
ال���ك���ربى، مب���ا يف ذلك  ال���دول���ي���ة 
الناتو. لقد بحث يلت�شني بنف�شه 
ه���ذا االح��ت��م��ال م�����راًرا وت���ك���راًرا. 
يناير  يف  ل��ك��ل��ي��ن��ت��ون  ق����ال  وك���م���ا 
رو�شيا  تكون  اأن  “يجب   ،1994
ثم  ال��ن��ات��و،  اإىل  تن�شم  دول���ة  اأول 
�شتتمكن دول و�شط و�شرق اأوروبا 
االأخ���رى م��ن ال��دخ��ول. يجب اأن 
الكارتل  م���ن  ن����وع  ه���ن���اك  ي���ك���ون 
ورو�شيا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ب���ني 
واالأوروبيني للم�شاعدة يف �شمان 

نظام  اإ���ش��ع��اف  اإم��ك��ان��ي��ة  �شمنًيا 
رو�شيا،  مل�شلحة  ال��غ��رب��ي  االأم����ن 
و�شائل  رو�شيا  اإعطاء  ورمبا حتى 
“اأو  ب��ع��د  ت�شتحقها  ال  ل��ل��ح��رك��ة، 
ت�شتحق  اللعبة  كانت  هل  اأبدا”. 

كل هذا العناء؟
ربيع  ُن�����ش��ر يف  �شهر  م��ق��ال     يف 
عام 1992 -عندما كانت رو�شيا 
االأوىل  خطواتها  تتخذ  امل�شتقلة 
-يتحدث  ال���ع���امل���ي  امل�������ش���رح  ع��ل��ى 
“ممار�شات  ع��ن  ون���دت  األك�شندر 
بنية  وت���وؤ����ش�������ص  ت���خ���ل���ق  م��ع��ي��ن��ة 
وامل�شالح  ال��ه��وي��ات  م���ن  واح�����دة 
هوية  ك��ان��ت  اأخرى”.  م��ن  ب���داًل 
رو�شيا وم�شاحلها الوطنية مرنة 
اأنها  ع��ل��ى  تقدميها  ومت  ل��ل��غ��اي��ة، 
لل�شرعية  متعار�شتان  �شرديتان 
اال�شتناد  ال�شاعدة  للنخب  ميكن 

اليها.
   مل يتم التخلي متاًما عن �شردّية 
ان���دم���اج رو���ش��ي��ا يف ال���غ���رب: فهي 
ت���زال م��وج��ودة يف ظ��ل �شردّية  ال 
ال�شلطوية يف  رو�شيا  اأخ��رى ترى 
ا�شتبه  وكما  ال��غ��رب.  مع  تعار�ص 
النا�ص،  معظم  قبل  ليك،  اأنتوين 
ت�شببت رو�شيا حًقا يف اأ�شرار. لقد 
�شاهم الطرفان يف هذا االنف�شال: 
ال���رو����ص، م��ن خ���ال ال�����ش��ع��ي اىل 
مع  تعار�ص  عاقة  ع��رب  �شرعية 
واالأمريكيون،  املتحدة،  الواليات 
ت���وف���ر هام�ص  م���ن خ����ال ع����دم 
مناورة كاف الإ�شفاء ال�شرعية من 

خال �شراكة حقيقية و�شاملة.
ال��ل��وم على  اإل��ق��اء     م��ن ال�شعب 
ك��ل��ي��ن��ت��ون: ل��ق��د ك����ان واق���ع���ًي���ا... 
واقعًيا  ك���ون���ه  خ�����ال  م����ن  ل���ك���ن 
يكفي،  مب��ا  م��ث��ايل  وغ��ر  للغاية، 
احداث  با�شتطاعته  ك��ان  وق��ت  يف 
الفارق، فقد �شاعد يف جعل عودة 
نبوءة  ال���رو����ش���ي���ة  االإم���ربي���ال���ي���ة 

تتحقق من تلقاء نف�شها.
املرجع

�سريجي راد�سينكو “2020” 
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وحت�شني االأمن العاملي ».
ه��ذا مفيد  “الكارتل”  اإن ذك��ر     
ما  بال�شبط  يو�شح  الأن��ه  للغاية، 
كان يلت�شني يحاول حتقيقه، وملاذا 
اأ�شبح احتمال تو�شع الناتو بدون 
بني  العاقات  يف  اإ�شكالًيا  رو�شيا 
هو  “الكارتل”  وال��غ��رب.  رو�شيا 
العظمى  القوى  تالف  ن�شخة من 
يف ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر ال���ذي 
االأول  األك�شندر  القي�شر  حققه 
فيينا،  م���وؤمت���ر  يف  رو���ش��ي��ا  م��ل��ك 
اعتقد  ع��م��ا  ق��ل��ي��ًا  يختلف  وه���و 
اأجنزه  ق��د  اأن���ه  �شتالني  ج��وزي��ف 
 .1945 ف���رباي���ر  يف  ي��ال��ط��ا  يف 
كان  ع��م��ا  ك��ث��ًرا  يختلف  وه���و ال 
بريجنيف  ليونيد  ذه��ن  يف  ي��دور 
عام  كي�شنجر  لهرني  قال  عندما 
التحدث  اأري��د  “ا�شمع،   :1973
اإليك على انفراد -ال اأحد غرك، 
ال ماحظات... ا�شمع، �شتكونون 
�شنقود  ون���ح���ن  اأن���ت���م  ����ش���رك���اءن���ا، 

العامل«.
   يت�شمن كارتل يلت�شني اعرتاف 
اأم��ري��ك��ا ب��و���ش��ع رو���ش��ي��ا ك��ق��وة ال 
غنى عنها يجب اأن توؤخذ وجهات 
ن���ظ���ره���ا يف االع����ت����ب����ار ع���ن���د حل 
يف  الرئي�شية  ال��دول��ي��ة  الق�شايا 

ذلك الوقت.
اأن������ه، ع��ل��ى عك�ص   امل�����ش��ك��ل��ة، ه���ي 
االأول  االإ���ش��ك��ن��در  رو���ش��ي��ا يف عهد 
واالحتاد ال�شوفياتي زمن �شتالني 
يلت�شني  رو�شيا  ف��اإن  وبريجنيف، 
قوة عظمى فقط على الورق؛ ويف 
منها،  ميوؤو�ص  اإنها حالة  الواقع، 
على و���ش��ك االإف���ا����ص، وم��ا زالت 
الغرب.  اإىل م�شاعدة من  بحاجة 
ل��ط��م��وح��ات يلت�شني  ك��ي��ف مي��ك��ن 
اأن ترقى اإىل م�شتوى هذا الواقع 

غر اجلذاب؟

   بطبيعة احل��ال، ف��اإن ما ي�شمى 
بعيدة  الوطنية”  “امل�شالح  ب���� 
لرو�شيا،  ال��ث��ب��ات:  ع��ن  البعد  ك��ل 
وطنية  م�شالح  للغرب،  ك�شريك 
خمتلفة عن رو�شيا كعدو للغرب.

اي�شا،  �شحيحتان  ال�شرديتان     
اعرتاًفا  م��ن��ه��ا  ك��ل  يتطلب  ل��ك��ن 
نعم، هذه  املتحدة.  ال��والي��ات  من 
االأخ�����رة مل ت��ه��زم رو���ش��ي��ا اأب����ًدا. 
وم����ع ذل�����ك، ل��دي��ه��ا دائ���ًم���ا ميزة 
ال���ق���درة ع��ل��ى االع������رتاف، ووفقا 
اأن تتغر  ب���ه، مي��ك��ن  ت��ع��رتف  مل���ا 
تغرت  وقد  الوطنية،  م�شاحلها 

بحكم الواقع.
   هل كانت هناك فر�شة لاندماج 
الرو�شي يف الغرب اأم ال، واإذا كانت 
هناك فر�شة، فهل �شاعت؟ يعترب 
املغايرة  الفر�شيات  م��ع  التعامل 
ذلك،  وم��ع  �شعًبا.  عمًا  للواقع 
اأوائ���ل  تقييم  امل���رء  يعيد  ع��ن��دم��ا 
واحد  ���ش��وؤال  ُي��ط��رح  الت�شعينات، 
بحدة خا�شة: اإرث تفكر احلرب 
الباردة، الذي يتجلى يف افرتا�ص 
-اأو مل  اأب��ًدا  تن�شم  لن  رو�شيا  اأن 
-اإىل  االن�شمام  على  ق���ادرة  تكن 
وثقيلة  ج��دا،  كبرة  الأنها  الناتو 

جدا واإمربيالية جدا.
   الواقعية تتطلب احل��ذر -رمبا 
ك�����ان ذل�����ك ���ش��ح��ي��ًح��ا. ل���ك���ن من 
�شيئني:  نرى  اأن  املثر لاهتمام 
ي�شعى  يلت�شني  ك���ان  ك��ي��ف  اأواًل، 
ع��ل��ى ع�شوية  ل��ل��ح�����ش��ول  ي��ائ�����ًش��ا 
مو�شكو  ا�شتعداد  ث��ان��ًي��ا،  ال��ن��ات��و؟ 
بديلة،  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  يف  للنظر 
املثال،  �شبيل  ع��ل��ى  ذل���ك،  يف  مب��ا 
اخليار الفرن�شي. ان التعامل مع 
ال��ط��ري��ق��ة ينطوي  ب��ه��ذه  رو���ش��ي��ا 
ع���ل���ى خم���اط���ر ب��ال��ن�����ش��ب��ة حللف 
يت�شّمن  الأن����ه  االأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال 

ع�شًوا  اأب����ًدا  ت�شبح  اأن  مي��ك��ن  ال 
كامًا يف الناتو دون تدمر هدف 

الناتو ذاته«.
   �شعر ك��وزي��ري��ف ب��ال��ذه��ول من 
م���ث���ل ه�����ذه ال���ع���راق���ي���ل، ق���ائ���ًا، 
خماوف  م��ع��اجل��ة  يف  ال��ف�����ش��ل  اإن 
تعزيز  اإىل  اإال  ي���وؤدي  ل��ن  مو�شكو 
قوة ال�شيوعيني والقوميني، على 
ح�شاب يلت�شني وفريقه. “�شيعني 
ت��ن��ب��اأ وزي���ر  “يل”  ن��ه��اي��ة  ذل����ك 
 .1995 اأب����ري����ل  يف  اخل���ارج���ي���ة 
�شيكتب  اإن����ه  “كوزيريف”  ق���ال 
واأن  حينها،  ال��غ��والغ  يف  مذكراته 
راأ�شه  ع��ل��ى  ت��ت�����ش��اق��ط  احل���ج���ارة 

فعا«.
   يف االأث��ن��اء -وه���ذا جانب مثر 
االآن  وُم���ه���َم���ل ح��ت��ى  ل��اه��ت��م��ام 
الرو�شي  ال�شيا�شي  اخل��ط��اب  يف 
يلت�شني  ي��ك��ن  ال��ن��ات��و -مل  ب�����ش��اأن 
اللذين  ال��وح��ي��دي��ن  وك��وزي��ري��ف 
الع�شوية.  �شغًطا للح�شول على 
رحبت النخب ال�شيا�شية الرو�شية 
بالفكرة على نطاق وا�شع. رئي�ص 
االأرا�شي  مالك  ال��دوم��ا،  جمل�ص 
ال��ك��ب��ر اإي����ف����ان ري��ب��ك��ني )ال����ذي 
حاول اإيجاد اأر�شية م�شرتكة بني 
ال�شيوعيني(  ومنتقديه  يلت�شني 
مل يدعم فقط ع�شوية رو�شيا يف 
عن  فكرة  لديه  كانت  ب��ل  الناتو، 

كيفية القيام بذلك.
خال   1994 دي�شمرب  يف  ق��ال   
“عندما  اجتماع مع الفرن�شيني: 
فاإننا  الناتو،  تو�شيع  عن  نتحدث 
التو�شيع من  نبداأ هذا  اأن  نقرتح 
احلديث  ميكن  اأو  االأورال،  جبال 

   اعتقد وزير اخلارجية كوزيريف 
اأ�شبح  لطاملا  اجل����واب.  ل��دي��ه  اأن 
كوزيريف لعنة القوميني الرو�ص 
املوؤيدة  امل��زع��وم��ة  م��ي��ول��ه  ب�شبب 
املوؤيد  موقفه  الواقع،  يف  للغرب. 
للغرب هو نتيجة مبا�شرة لعقلية 
الكارتل التي ناق�شها يلت�شني مع 

كلينتون.
 ق���ال يف اج��ت��م��اع داخ���ل���ي ب����وزارة 
 ،1993 اأوائ��ل عام  اخلارجية يف 
مع  ال�������ش���راك���ة  ه���و  ����ش���يء  “اأهم 

الواليات املتحدة.
ال�شريك  ن��ك��ون  اأن  يجب  ��ا،  اأي�����شً  
املتحدة”،  “للواليات  الرئي�شي 
واإال فلن يتبقى �شيء من و�شعنا 

كقوة عظمى ».
   ولهذا ال�شبب، طالب كوزيريف، 
رو�شيا  ب���ق���ب���ول  ي��ل��ت�����ش��ني،  م���ث���ل 
يف ال��ن��ات��و. واأ����ش���ر ك��وزي��ري��ف يف 
حم����ادث����ة م����ع ن����ظ����ره االأمل�������اين 
 :1994 كاو�ص كينكل يف مايو 
رو�شيا؟ هل  الناتو  “ملاذا ال يريد 
هناك عتاب خفي؟ �شكوك؟ وحتى 

رمبا عداء؟ »
اأن  ال����ي����وم  ن���ع���ل���م  ن���ح���ن  اذن،     
جميًعا  دع���م���وا  ال����رو�����ص  ال����ق����ادة 
يف  ال��ن��ات��و.  تو�شيع  ا�شرتاتيجية 
املع�شكر  يف  اخل���وف،  �شاد  املقابل، 
اندماج  ي������وؤدي  اأن  م���ن  االخ������ر، 
رو�شيا يف الناتو اإىل نهاية الناتو. 
ان دخول رو�شيا �شي�شل التحالف، 
ريفكيند،  م��ال��ك��ومل  ق���ال يل  ك��م��ا 
ذلك  الربيطاين يف  الدفاع  وزي��ر 
اأعماقي، مل  “يف  م��وؤخ��ًرا:  الوقت 
اأدن��ى �شك يف اأن رو�شيا  يكن لدي 

اليمني.  اىل  منه  للو�شط  اأق���رب 
البوتينية  اعتنق  ويف وقت الحق، 
م�شار  وه��و  ال�شر�شة،  وال��ق��وم��ي��ة 
ال�شيا�شي  ال�����ش��ي��اق  يف  م�����ش��رتك 
اإن روؤي����ة رو���ش��ي��ا -كما  ال��رو���ش��ي. 
الغرب  اأحياًنا يف  اإليها  كان ينظر 
ب���ني القوى  اأن���ه���ا ����ش���راع  -ع���ل���ى 
يغفل  والرجعية،  الدميقراطية 
مت���اًم���ا ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة، الأن����ه كان 
تكون  اأن  املمكن  م��ن  ي���زال(  )وال 

ليربالًيا وقومًيا.
   عا�شت ال�شرديتان -عن �شراكة 
رو�شيا مع الغرب ومواجهة رو�شيا 
جنب،  اإىل  –جنًبا  ال���غ���رب  م���ع 
ت��زال تعي�ص  ع��دي��دة، وال  وبطرق 
رو�شيا  يف  ح��ت��ى  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا 
املواجهة  ���ش��ردّي��ة  اأن  ال��ي��وم، رغ��م 
ال�شراكة.  ���ش��ردّي��ة  االآن  ت��ت��ج��اوز 
فهم  هنا، يجب  ح��دث  م��ا  ولفهم 
ال�شرديات:  ه����ذه  م���ن  ال��غ��ر���ص 
اإن�����ه�����ا مب���ث���اب���ة ط������رق الإ����ش���ف���اء 
ال�شيا�شية  للنخب  ذاتيا،  �شرعية، 

الرو�شية.
اعرتاف  تتطلبان  ال�شرديتان     
احلقيقة،  )يف  ب��رو���ش��ي��ا  ال���غ���رب 
املتحدة(:  ال�����والي�����ات  ق���ب���ل  م����ن 
واالخرى  ن��ّد،  ك�شريكة  احداهما 
لرو�شيا  ت�����ش��م��ح  االأوىل  ك���ع���دو. 
تاأتي من  بالتمتع مبكانة عظمى 
ك��ون��ه��ا ج�����زًء م���ن ال���ك���ارت���ل. كما 
ال�شيا�شية  للنخب  الثانية  ت�شمح 
�شاخمة  ب����ال����وق����وف  ال���رو����ش���ي���ة 
وفخورة، كمدافعني عن “امل�شالح 
الوطنية” لرو�شيا �شد التعديات 

الغربية.

املنظمة  ه���ذه  م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف  ع��ن 
على النموذج الفرن�شي«.

القيادة     كانت فرن�شا قد تركت 
�شمال  حللف  املتكاملة  الع�شكرية 
حتت   ،1966 ع�����ام  االأط���ل�������ش���ي 
ديغول  �����ش����ارل  اجل�������رنال  ق����ي����ادة 
 ،2009 اإع��ادة دجمها عام  )قبل 
يف رئ��ا���ش��ة ن��ي��ك��وال ����ش���ارك���وزي(. 
اأن  ف��ك��رة  ك��ان��ت  الت�شعينات،  ويف 
واأن  الناتو  حلف  يف  ع�شًوا  تكون 
اأ�شكال  م��ن  -�شكل  منه  ُت�شتبعد 
-�شائعة  ال��رو���ش��ي��ة  ال��دي��غ��ول��ي��ة 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  دوائ������ر  يف 
ال��رو���ش��ي��ة. وغ��ن��ي ع��ن ال��ق��ول، اإن 
الغرب،  م���ع  ت��ت��واف��ق  ال  ال��ف��ك��رة 
اإع����ج����اب  ت���ث���ر  وب����ال����ت����اأك����ي����د ال 
الناتو  ل���ع�������ش���وي���ة  ال���ط���احم���ني 
وال�شرقية  ال��و���ش��ط��ى  اأوروب������ا  يف 
اأنهم  الذين يو�شحون لوا�شنطن 
“يريدون اأن يكونوا يف الناتو مع 

ا�شتبعاد الرو�ص«.  
   ه����ذا ال���ن���وع م���ن امل���واق���ف اأث����ار 
غ�������ش���ب ال�����ع�����دي�����د م������ن ����ش���ّن���اع 
متزايد  ب�شكل  ال��رو���ص  ال�شيا�شة 
ي��ل��ت�����ش��ني. يقول  ف��ق��ط  -ول���ي�������ص 
نائب  ن��ي��ك��ون��وف،  فيات�شي�شاف 
جم��ل�����ص ال����دوم����ا وح��ف��ي��د وزي���ر 
فيات�شي�شاف  �شتالني،  خارجية 
تاأمل  رو�شيا  “كانت  م��ول��وت��وف: 
يف اأن ُتدرج بني الدول املتح�شرة 
لها  ُي�شمح  مل  ولكن  الغرب”،  يف 
املنظمات  اإىل تلك  اال  باالن�شمام 

التي اأظهرت عدم الفعالية ».
نيكونوف  ك��ان  الت�شعينات،  يف     
وكان  الو�شط،  ميني  من  �شيا�شًيا 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام: 

 14 الن�شخة  الت�شجيل يف  باب  االإم��ارات للجوجيت�شو عن فتح  اأعلن احت��اد 
من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو، اأ�شخم واأبرز فعالية على 
 19-11 من  الفرتة  يف  �شُتقام  والتي  العاملية،  اجلوجيت�شو  ريا�شة  اأجندة 

نوفمرب املقبل يف �شالة جوجيت�شو اأرينا مبدينة زايد الريا�شية.
وقال �شعادة حممد �شامل الظاهري، نائب رئي�ص احتاد االإمارات للجوجيت�شو 
املنطقة  يف  الوجهات  اأه��م  من  كواحدة  مكانتها  تعزيز  توا�شل  اأبوظبي  اإن 
والعامل يف ا�شت�شافة وتنظيم البطوالت واالأحداث الريا�شية العاملية، بف�شل 
الدعم املتوا�شل من القيادة الر�شيدة، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، م�شراً اإىل 
التايل  اليوم  من  الفور  على  ب��داأت  ال�14  للن�شخة  اأبوظبي  ا�شتعدادات  اأن 

خلتام الن�شخة ال�شابقة، يف نوفمرب املا�شي.
واأو�شح اأن اأ�شرة وع�شاق اجلوجيت�شو على موعد مع بطولة ا�شتثنائية بكل 
اأكرث من عقد،  امل�شهود الذي حتقق خال  املقايي�ص، متثل امتدادا للنجاح 
جنحت  ح��ي��ث  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  م��ن  ن��وف��م��رب  �شهر  ن�شخة  خ���ال  وخ�شو�شا 
اأبوظبي يف ا�شت�شافة اأكرث من 6،000 العب والعبة خال بطولة العامل 

للجوجيت�شو والن�شخة 13 من بطولة اأبوظبي العاملية للمحرتفني.
اأن اللجنة املنظمة للبطولة بداأت بالفعل يف ا�شتقبال عدد هائل من  وتابع 
التفا�شيل  اال�شتف�شارات من الاعبني من خمتلف دول العامل، بخ�شو�ص 
البطولة  التي متثلها  الكربى  الفنية  القيمة  يعك�ص  ما  بالبطولة،  املتعلقة 

ب���ني كل  ل��اع��ب��ني م���ن  ال��ن��ق��اط الت�شنيفية  اأك����رب ع���دد م���ن  ال��ت��ي مت��ل��ك 
البطوالت، كما اأنها اعتادت اأن تكون اأهم من�شة لاإعان عن مياد جنوم 

واأبطال جدد.

العامل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  املحرتفني  الاعبني  اآالف  البطولة  وت�شتقطب 
للتناف�ص على اللقب �شمن فئات ال�شباب والكبار واالأ�شاتذة. وياأتي االإعان 
للم�شاركة،  الكبر  للطلب  ا�شتجابة  مبكر  وق��ت  يف  الت�شجيل  ب��اب  فتح  عن 

ول��رغ��ب��ات ال��اع��ب��ني يف احل�����ش��ول ع��ل��ى وق���ت ك���اف ل��ا���ش��ت��ع��داد للمناف�شة 
كبر من  لقطاع  كبراً  البطولة متثل حلماً  واأن  �شيما  ال  االأمثل،  بال�شكل 
املواهب ال�شاعدة والراغبة يف حتقيق م�شرة احرتافية مميزة مع ريا�شة 

اجلوجيت�شو.
وتعترب بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو اأهم مناف�شة عاملية يف 
لتوا�شل  االأح��دث  بن�شختها  البطولة  تعود  اأن  املنتظر  ومن  الريا�شة،  هذه 
مكانة  تعزيز  يف  وم�شاهمتها  ع��ق��د،  م��ن  الأك���رث  املمتدة  جناحاتها  م�شرة 

اأبوظبي كموطن للجوجيت�شو ووجهة مف�شلة لاأبطال.
وتنطلق فعاليات الن�شخة 14 من البطولة يف 11 نوفمرب بدءاً مبهرجان 
ي�شتمر ليومني وي�شمل مناف�شات فئات  الذي  العاملي للجوجيت�شو  اأبوظبي 
االأطفال واالأ�شبال والنا�شئني وال�شباب /حلملة االأحزمة البي�شاء/؛ والكبار 

/حلملة االأحزمة البي�شاء والزرقاء/، واأ�شحاب الهمم /للكبار/.
وُتقام بطولة اأبوظبي العاملية للنا�شئني وال�شباب يف اجلوجيت�شو يومي 13 
اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الريا�شيني  م�شاركة  وت�شهد  املقبل،  نوفمرب  و14 
اأبوظبي  بطولة  ُتقام  بينما  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  من  عاماً  و17   10 بني 
العاملية الأ�شاتذة اجلوجيت�شو يف 15 و16 نوفمرب وجتمع نخبة من النجوم 

العامليني الذين تزيد اأعمارهم عن 30 عاماً.
 17 ب��ني  املرتقبة  اجلوجيت�شو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  وتنطلق 
و19 نوفمرب، حيث يحظى جميع الاعبني الذين تزيد اأعمارهم عن 18 
امل�شاركة يف  بفر�شة  االأ�شود  اأو  البني  اأو  البنف�شجي  احل��زام  ويحملون  عاماً 

البطولة.

•• املنامة-وام:

مناف�شات  يف  ذهبية  ميدالية  اأول  االإم���ارات  ال��زرع��وين  حممد  البطل  اأه��دى 
األعاب غرب  الثالثة لدورة  الن�شخة  يف  م�شاركته  خال  الطائرة"،  "الري�شة 
اآ�شيا الباراملبية "البحرين 2022"، والتي �شهدت اأم�ص االأول افتتاح منتخبنا 
الأ�شحاب الهمم ر�شيده على �شعيد االألقاب بالتتويج باأربع ميداليات ملونة 

يف الري�شة الطائرة، وكرة الطاولة، والبوت�شيا.
وت���وج ي��و���ش��ف ال��ك��ع��ب��ي ب��امل��ي��دال��ي��ة الف�شية يف م��ن��اف�����ش��ات ك���رة ال��ط��اول��ة فئة 
ميداليتني  الكعبي،  وح��م��دان  الفا�شي  رئي�شة  الثنائي  ون��ال  "الفردي"، 
ف�شية وبرونزية على التوايل �شمن الرتتيب النهائي ل� " البوت�شيا" فئة " بي 

باملنامة. الريا�شية  عي�شى  مدينة  ب�شالة  مناف�شاتها  اأقيمت  �شي 4" التي 
"فر�شان  الوطنية،  الباراملبية  اللجنة  رئي�ص  الهاملي  فا�شل  حممد  وه��ن��اأ 
االإرادة" بالبداية القوية يف األعاب غرب اآ�شيا، وحتقيق امليداليات امللونة، موؤكداً 
على اأهمية احلر�ص على التمثيل امل�شرف لاإمارات، وال�شعي الدائم لتحقيق 

املزيد من االإجنازات.
من جانبه، اأ�شاد جمعة النعيمي ع�شو جمل�ص اإدارة اللجنة الباراملبية الوطنية 
الأ�شحاب  االإم���ارات  منتخب  لاعبي  امل�شرف  بالظهور  منتخبنا،  بعثة  مدير 
بداية  مميزة  م�شتويات  "�شهدنا  وق���ال:  املناف�شات،  ك��ل  �شعيد  على  الهمم، 
باالألعاب اجلماعية يف كرة ال�شلة للكرا�شي املتحركة، وح�شد امليداليات امللونة 
ون�شيد  والبوت�شيا،  الطاولة،  وك��رة  الطائرة،  الري�شة  يف  الفردية  االألعاب  يف 
بااللتزام الكبر لاعبني يف التدريبات واإ�شرارهم على م�شاعفة االإجنازات 

يف كل املناف�شات".
االإمارات  ملنتخب  امللونة  امليداليات  ح�شد  م�شرة  تتوا�شل،  اأن  املنتظر  ومن 
مدار  على  تقام  التي  ال��ق��وة،  رفعات  مناف�شات  انطاق  مع  الهمم،  الأ�شحاب 
ي�شم  حيث  الريا�شية،  عي�شى  مدينة  يف  بوليتكنيك  بجامعة  وغ���داً  ال��ي��وم 
منتخبنا يف �شفوفه 11 العباً والعبة هم: حممد خمي�ص، وعبداهلل العرميي، 

وفهد  الزعابي،  و�شيف  البلو�شي،  واأحمد  احلمادي،  وخالد  االأن�شاري،  وزاي��د 
الزيودي. من  وم��وزة  النقبي،  وهيفاء  ورا�شد ح�شن،  �شانبيه،  وع��ادل  حممد، 
جهته، فاز منتخبنا الوطني ل�شلة الكرا�شي املتحركة، باملركز الثاين يف نهاية 
اجلولة الثالثة، بعد خ�شارته اأمام مناف�شه ال�شعودي بفارق �شلة واحدة -60 
املثرة التي جمعت املنتخبني ب�شالة �شتاد خليفة الدويل،  املواجهة  يف   ،62
والتي تزامنت مع احتفاالت اململكة مبنا�شبة "يوم التاأ�شي�ص للمملكة العربية 
اجلولة  يف  البحرين  على  ف��وز  من  نقاط،   4 اإىل  ر�شيده  ال�شعودية." ورف��ع 
م�شواره  و�شيختم  وال�شعودية،  الكويت  اأم��ام  التوايل  على  وخ�شارتني  االأوىل، 
اأم��ام نظره منتخب عمان م�شاء الغد يف اجلولة اخلام�شة  اأخ��رة  مبواجهة 
بقية  ج��اءت  ح��ال  برونزية  اأو  تتويجه مبيدالية ف�شية  انتظار  واالأخ���رة، يف 

النتائج ل�شاحله.
اأحمد جا�شم مدرب منتخبنا ل�شلة الكرا�شي املتحركة، االأداء باجليد  وو�شف 
"الاعبون قدموا مباراة  وق��ال:  �شلة،  "االأخ�شر" بفارق  اأم��ام  رغم اخل�شارة 
اأم��ام عمان والتي قد  االأخ��رة  التعوي�ص يف مباراة اجلولة  ، وميكنهم  جيدة 
الرتتيب  ال��ث��ال��ث ح�شب  اأو  ال��ث��اين  امل��رك��ز  م��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ت�شمن 

النهائي".
من ناحيته اأ�شاد م�شباح اإبراهيم جعفر االأمني العام لاحتاد الباراملبي ملنطقة 
اآ�شيا،  غرب  لباراملبية  الثالثة  الن�شخة  األعاب  يف  القوي  بالتناف�ص  اآ�شيا،  غرب 
تتوا�شل  كبر  "بنجاح  وق���ال:   ، للبحرين  امل��ث��ايل  بالتنظيم  اق��رتن��ت  وال��ت��ي 
فعاليات العاب غرب اآ�شيا يف املنامة كاأكرب دورة على م�شتوى املنطقة مب�شاركة 
12 دولة، وكل التجهيزات على ما يرام، ون�شيد بجهود اللجنة املنظمة املحلية، 

وكذلك بالتزام كافة الوفود".
ولفت االأمني العام، اإىل اأن جناحات باراملبية غرب اآ�شيا، انعك�شت ب�شكل مبا�شر 
املقبلة،  الن�شخ  ال��دورة يف  املنطقة الحت�شان  االإقبال والتناف�ص بني دول  على 
حيث تنظم االإمارات الن�شخة الرابعة يف 2024 مبدينة خورفكان بال�شارقة، 

فيما حتت�شن �شلطنة عمان الن�شخة اخلام�شة يف العام 2026

•• دبي-الفجر

حقق فريق احلبتور فوزه الثالث على التوايل يف اليوم اخلام�ص من كاأ�ص دبي 
الذهبية 2022 بعد فوزه ب�شعوبة على مناف�شه القوى فريق زيدان يف مباراة 
ت�شعة  مقابل   10 بنتيجة   احلبتور  ل�شالح  الذهبي  الهدف  ح�شمها  متكافئة 
اأهداف لكل  اأ�شواط( بت�شعة  اهداف لزيدان بعد اأن تعادال يف الوقت االأ�شلي )5 
اإثارة وندية يف البطولة حتى االآن  منهما وتعد مباراة احلبتور وزيدان االأكرث 
امللعب او من خال البث  املباراة من  ا�شتمتع اجلمهور الكبر الذي تابع  فقد 

املبا�شر عن طريق "اأون الين بولو تي يف " .
امل��ب��اراة ع��ن ط��ري��ق جوريت�شي  ال�����ش��وط االول م��ن  ت��ق��دم احل��ب��ت��ور بهدفني يف 
وحممد احلبتور ويف ال�شوط الثاين ا�شاف كل فريق هدفا واحدا اىل ر�شيده 
وي�شهد ال�شوط الثالث حتوال خطرا يف اأحداث املباراة اذ جنح فريق زيدان يف 
اأهداف و�شط ذهول فريق احلبتور الذي مل ي�شنع �شيئا يف هذه  اإحراز خم�شة 

ال�شوط �شوى هدفه الرابع .
ويقود باوتي�شتا هداف احلبتور واملباراة )6 اهداف( فريقه يف هجمات متاحقة 
ويحرز ثاثة اأهداف تباعا فيما يتمكن فريق زيدان من اإ�شافة هدفه ال�شابع 
اأربعة  واالخ��ر  اخلام�ص  ال�شوط  وي�شهد  منهما  لكل  اأه���داف  ب�شبعة  ليتعادال 
والتي  العديدة  الفر�ص  اه��دار  يف  الفريقني  تناف�ص  ان  بعد  منا�شفة  اه��داف 
كان اآخرها �شربة جزائية للحبتور اأهدرها باوتي�شتا  يف اآخر ثانية من الوقت 
لفريق  ان��ح��از  ال��ذي  الذهبي  وال��ه��دف  اال���ش��ايف  ال��وق��ت  اىل  ليحتكما  اال�شلي 

احلبتوروبع�شا باوتي�شتا  .
وعقب املباراة ا�شاد حممد احلبتور باداء فريق زيدان وقال ان املباراة متكافئة 
االف�شل  اأن��ن��ا فزنا فنحن  زي���دان ولي�ص معنى  ق��وة فريق  م��ن  يقلل  وف��وزن��ا ال 
فقد وقف التوفيق واحلظ يف النهاية اىل جانبنا واحلمد هلل تاأهلنا اىل الدور 
الثالث  ال�شوط  اخطاء يف  ارتكب عدة  اإن فريقه  وق��ال احلبتور   . النهائي  قبل 
ا�شتثمرها فريق زيدان ويف فرتة الراحة اتفقنا على ان نلعب الكرات الطويلة 
لننقل اللعب يف ن�شف ملعب زيدان حتى ال تتكرر االخطاء ومن ثم ال�شربات 

اجلزائية وقد حدث وجنحنا يف تفادي الهزمية .
ويف املباراة الثانية ك�شر فريق غنتوت عن انيابه وجنح يف حتقيقي اول فوز له 

على ح�شاب فريق بنجا�ص دود�شون وهوريل  وبنتيجة 12 مقابل 5 اهداف  
دون  اه���داف  ثاثة  بتقدمه  االول  ال�شوط  وان��ه��ى  البداية  منذ  غنتوت  تقدم 
وي�شهد  االول  هدفه  بنجا�ص  يحرز  بينما  الثاين  ال�شوط  يف  مثلها  وا�شاف  رد 
مقابل  اه��داف  �شبعة  بنتيجة  لينتهي  مهما  لكل  واه��دا  ه��داف  الثالث  ال�شوط 
هدفني ل�شالح غنتوت ويوا�شل غنتوت تاألقه وي�شول ويجول يف ال�شوط الرابع 

ويرفع ر�شيده اىل ع�شرة اهداف مقابل ثاثة اهداف لبنجا�ص .
اىل  هدفني  ا�شافة  يف  منهما  ك��ل  اكتفى  فقد  واالخ���ر  اخلام�ص  ال�شوط  اأم��ا 

. لبنجا�ص  ر�شيده لتنتهي املباراة ل�شالح غنتوت ب�12 هدفا مقابل 5 
وبهذه النتيجة ي�شبح ترتيب فريق املجموعة االأوىل هو ت�شدر فريق احلبتور 
املجموعه بر�شيد 3 حاالت فوز واحتل زيدان املركز الثاين بر�شيد فوزين ثم 

غنتوت بر�شيد فوز واحد ثم بنجا�ص بدون ر�شيد .

فتح باب الت�شجيل للم�شاركة يف الن�شخة 14 من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو

يف  االإمارات  الأبطال  ميداليات   4
باراملبية غرب اآ�شيا بالبحرين

غنتوت يحقق اأول فوز له 

احلبتور اأول املتاأهلني اإىل قبل نهائي 
كاأ�ص دبي الذهبية للبولو 

•• اأبوظبي-وام:

ات�شمت مناف�شات اأبطال مدار�ص اأبوظبي بالندية والقوة خال االأ�شبوعني 
اأبوظبي والعني  اأقيمت يف مدار�ص  االأول والثاين من املرحلة الثانية، التي 
لدعم  الطموحة  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�ص  روؤي��ة  من  انطاقاً  والظفرة، 
للهرم  ال��راف��د  الرئي�شي  احل��ي��وي  ال��ق��ط��اع  باعتبارها  امل��در���ش��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة 

الريا�شي باملواهب.
وقدم الطاب م�شتويات فنية مميزة اأ�شفرت عن اختيار ك�شافني من اأندية 
اختيار  وق��ع  وق��د  اأن��دي��ت��ه��ا،  اإىل  لان�شمام  امل��واه��ب  م��ن  للعديد  اأب��وظ��ب��ي 
الك�شافني على الاعبني /م�شعل عبداهلل - اأ�شامة ح�شن – ذياب طالب – 
اأحمد �شند - عمر حممد خالد – حممد عبد اللطيف الفار�ص – ابراهيم 
تي/  – توما�ص  ري��ان  – اأن�شاد  عبداهلل  اأحمد  – عبداهلل  ال�شمادي  �شامر 

الريا�شي  التطوير  لقطاع  التنفيذي  املدير  الها�شمي،  طال  �شعادة  وق��ال 
مف�شلة  وجهة  اأبوظبي"  مدار�ص  اأبطال   " اإن  الريا�شي  اأبوظبي  مبجل�ص 
لك�شايف االأندية، الأنها ت�شم العديد من الاعبني املوهوبني يف اأعمار منا�شبة 
اط��اق مبادرة  ال��ذي مت و�شعه عند  الهدف  باالأندية، ما يحقق  لالتحاق 

اأبطال مدار�ص اأبوظبي قبل مو�شمني ريا�شيني".
واأ�شار الها�شمي اإىل اأن امل�شاركة الكبرة من خمتلف مدار�ص اأبوظبي والعني 
والظفرة، منذ بداية املو�شم الدرا�شي احلايل، تعك�ص اأهمية املبادرة ودورها 
يف رفع م�شتوى الوعي باأهمية الريا�شة، بني الطلبة والطالبات يف خمتلف 

املدار�ص امل�شاركة يف اأبطال مدار�ص اأبوظبي.
مناف�شة  الثالثة  احللقة   - القدم  لكرة  اأبوظبي  مدينة  مناف�شات  و�شهدت 
كبرة بني املدار�ص على �شدارة جمموعاتها، وتت�شدر املجموعة A مدر�شة 
ال�شيخ خليفة بن زايد، واملجموعة B مدر�شة النه�شة، واملجموعة C مدر�شة 

.D االإخا�ص، يف حني تت�شدر مدر�شة املنارة املجموعة
اأما يف مناف�شات كرة ال�شلة - احللقة الثالثة ذكور- تت�شدر مدر�شة اأبوظبي 
يف  جمموعتها  اخلا�شة  االأف��ق  مدر�شة  تت�شدر  بينما  جمموعتها،  الدولية 

مناف�شات االإناث.
الثالثة قتت�شدر  العني، و�شمن احللقة  القدم يف مدينة  ويف مناف�شات كرة 
 ،B A، ومدر�شة االإم��ارات اخلا�شة املجموعة  مدر�شة دار العلوم املجموعة 
D، يف  االإ�شامية اخلا�شة املجموعة  C، والباك�شتانية  واخلليل املجموعة 

حني تت�شدر املجموعة E مدر�شة �شخبوط بن �شلطان.
اأوار  الثالثة ذكور - فتت�شدر مدر�شة  ال�شلة - احللقة  اأما يف مناف�شات كرة 
االإناث تت�شدر مدر�شة براعم  اأون اجنلي�ص جمموعتها، بينما يف مناف�شات 

العني اخلا�شة.
فيما �شهدت مدار�ص مدينة الظفرة م�شاركة وا�شعة �شمن املرحلة الثانية من 

اأبطال مدار�ص اأبوظبي املنظمة من قبل جمل�ص اأبوظبي الريا�شي، لتن�شم 
 503/ و�شارك  البطولة،  يف  امل�شاركة  والعني  اأبوظبي  مدار�ص  اإىل  بذلك 
طالباً/ من مدار�ص الظفرة يف املرحلة التي حتمل �شعار "لقاء االأبطال" يف 
مناف�شات كرة القدم وكرة ال�شلة وكرة اليد واألعاب القوى يف جممع بينونة 

التعليمي لي�شكلوا بذلك اإ�شافة كبرة للبطولة.
و�شتقام جمريات االأ�شبوع الثالث يف يومي ال�شبت واالأحد 26-27 فرباير يف 
مركز بني يا�ص الريا�شي الثقايف ومدينة زايد الريا�شية ملناف�شات اأبوظبي، 

ونادي العني لكرة القدم ونادي العني الأ�شحاب الهمم ملناف�شات العني.
وكانت املرحلة االأوىل من البطولة قد �شهدت م�شاركة طابية كبرة و�شلت 
امل�شاركة  املدار�ص  بلغ عدد  105 مدار�ص، يف حني  14.337 طالبا من  ل� 
يف املرحلة الثانية 159 مدر�شة بعد ان�شمام املدار�ص اخلا�شة اإىل املدار�ص 

احلكومية.

»اأبطال املدار�ص« يفرز 10 مواهب واعدة للن�شمام اإىل اأندية اأبوظبي
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•• دبي-وام: 

د�شن القو�ص املركب املفتوح م�شابقات" 
للقو�ص  ال���ع���امل  " ب��ط��ول��ة  مت��ه��ي��دي 
بامللعب  ال��ه��م��م  الأ����ش���ح���اب  وال�����ش��ه��م 
الهمم  الأ�شحاب  دب��ي  بنادي  الرئي�ص 
االأوىل  للمرة  دب��ي  ت�شت�شيفها  والتي 
 223 ومب�شاركة  النادي  من  بتنظيم 

راميا ورامية.
واأ�شفرت م�شابقة ال�شيدات عن ت�شدر 
�شياهيده  ال�����ش��ن��غ��اف��وري��ة  ال��اع��ب��ات 
اندريقي�شكايا،  والرو�شية  ن��ور،  عليم 
�شيرتتون  ج��ي�����ش��ي��ك��ا  وال���ربي���ط���ان���ي���ة 

القائمة املوؤهلة اإىل االأدوار النهائية.
وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م�����ش��اب��ق��ة ال�����ش��ي��دات " 
ن�شيب  م���ن  ال�������ش���دارة  ك���ان���ت  فرق" 

الفريقني الرتكي والربيطاين.
الفني  امل�شت�شار  روؤوف  علي  وو���ش��ف 
ومدرب  الهمم  الأ�شحاب  دب��ي  ل��ن��ادي 

ب  امل�شابقة  انطاقة  وال�شهم  القو�ص 
" حيث يبحث كل العب عن  "القوية 
خا�شة  النهائية،  االأدوار  يف  له  مقعد 
البطولة  يف  امل��ت��واج��دة  املنتحبات  اأن 
ج����اءت ب��اأف�����ش��ل اأب��ط��ال��ه��ا، م���ن اأجل 
اإيجابية يف هذا احلدث  حتقيق نتائج 

العاملي املهم.

االأبطال  م�شاركة  اإىل  روؤوف  واأ���ش��ار 
مما  دبي"  م���ون���دي���ال   " يف  ال��ن��خ��ب��ة 
���ش��ي��ك��ون ل���ه امل������ردود االإي���ج���اب���ي على 

امل�شتوى الفني العام.
هذه  يف  �شعبة  "التكهنات  اإن  وق���ال 
الن�شخة بعك�ص ما كان يحدث يف الن�شخ 
املا�شية، يف ظل حتديات " اجلائحة" 

امل����ع����ادالت  اخ����ت����ال  اإىل  اأدى  مم����ا 
ويف  املنتحبات..  لبع�ص  التح�شرية 
بطا  ا�شتبعد  ال  املعطيات  ه��ذه  ظ��ل 
" الأن باب  دب��ي  " مونديال  جديدا ل 

املفاجاآت �شيكون مفتوحا".
اإيطاليا  م���ن���ت���خ���ب���ات   " واأ��������ش�������اف: 
واأمريكا  وفرن�شا  والهند  وبريطانيا 

البطولة  يف  االأق�������وى  ت��ع��د  وت���رك���ي���ا 
البطوالت  يف  م�شتوياتها  على  قيا�شا 

ال�شابقة".
جديدة  جت��رب��ة  دب��ي  ن�شخة  اأن  واأك���د 
ل��اأب��ط��ال امل�����ش��ارك��ني م��ن االإم�����ارات، 
من  اأف�شل  نتائجهم  تكون  اأن  وتوقع 

البطوالت ال�شابقة.

االأبطال  يحر�ص  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
امل�شاركون يف البطولة على زيارة "ركن 
الرتاث " بالقرب من امللعب الرئي�ص 

للثقافة  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  ب���رع���اي���ة  امل���ق���ام 
لاإعام،  دب���ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  وال��ف��ن��ون 
لتوفر اأجواء تراثية ثقافية من اأجل 

التاريخ  على  امل�شاركة  الوفود  تعريف 
ال��ت��ي تعربعن  وال��ت��ق��ال��ي��د واالزي�������اء 

الرتاث ال�شعبي االإماراتي .

•• العني-الفجر

 " احل��ف��رة  م��ن  االأط��ب��اق  ل��رم��اي��ة  النا�شئني  بطولة  نتائج  اأك���دت 
به  ال��ذي ظهر  امل�شتوى  "واّلدة" فقد بعث  االإم���ارات  الرتاب" اأن 
االإمارات  احت��اد  لدى  التفاوؤل  بالبطولة  االأوائ��ل  الثاثة  الرماة 
للرماية فقد توج يف نهاية اجلوالت اخلم�ص الرامي الواعد اأحمد 
بن حمد بن جمرن بطا للبطولة الثانية التي نظمها االحتاد يف 
العام احلايل 2022 على ميادين نادي العني للفرو�شية والرماة 
البطولة  كاأ�ص  101 طبقا لينال  اإجمايل  واجلولف بعدان حقق 
وامليدالية الذهبية وتاه يف املركز الثاين اأحمد قحطان النعيمي 

حمققا 96 طبقا ونال امليدالية الف�شية وحل ثالثا اأحمد �شعيد 
يف  وتبعهم  الربونزية  امليدالية  ون��ال  طبقا   86 بر�شيد  حم  بن 
وزايد  اليماحي  را�شد  �شيف  ثم  الكعبي  علي  حمد  ال��راب��ع  املركز 

�شيف حممد اليماحي .
لاحتاد  الفني  امل��دي��ر  الكعبي  �شعيد  خالد  ق��ام  البطولة  وعقب 
وحكمنا الدويل ح�شن بن هدية ال�شحي بتتويج الفائزين الثاثة 
متهد  كونها  كبرة  اأهمية  النا�شئني  بطولة  وتكت�شب   . االأوائ���ل 
لعملية االإحال والتجديد ملنتخباتنا الوطنية من خال ت�شعيد 
بع�شهم اإىل �شفوف املنتخب الوطني االأول يف امل�شتقبل القريب . 
وقد اأ�شاد خالد الكعبي املدير الفني الحتاد االإمارات للرماية باأداء 

الثاثي ابن جمرن والنعيمي وابن حمد موؤكدا اأنهم لو واظبوا 
على املران �شيكون لهم �شاأن كبر يف ميادين الرماية يف امل�شتقبل 
القريب ونا�شد االأندية باالهتمام بهذه املرحلة ال�شنية التي متثل 

ال�شريان احلقيقي ملنتخباتنا الوطنية .
من جهة ثانية تقام البطولة الثالثة اأيام اجلمعة وال�شبت واالأحد 
املقبلة املوافقة 25 و26 و27 بنادي العني للفرو�شية والرماية 
لا�شكيت  للرجال  الوطني  منتخبنا  �شفر  قبيل  وذلك  واجلولف 
بقرب�ص  العامل  كاأ�ص  بطولة  يف  للم�شاركة  قرب�ص  اىل  وال��رتاب 
الدويل  االحت��اد  �شينظمها  التي  االأوىل  الر�شمية  البطولة  وه��ي 

للرماية يف العام احلايل 2022 .

•• اأبوظبي - وام:

انطلقت م�شاء اأم�ص االأول مباعب اأكادميية نادي اأبوظبي 
الريا�شي مبنطقة امل�شرف يف اأبوظبي بطولة كاأ�ص ال�شيخ 
زايد بن هزاع بن زايد اآل نهيان، الثانية ع�شرة الأكادمييات 
اأبو  ن��ادي  14 �شنة، وال��ت��ي ينظمها  و   12 االأ���ش��ب��ال حت��ت 
الريا�شي،  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإ����ش���راف جم��ل�����ص  ال��ري��ا���ش��ي  ظ��ب��ي 

وت�شتمر حتى االأول من مار�ص املقبل.
اأبوظبي  ن��ادي  اإدارة  واأك��د حم�شن حمفوظ ع�شو جمل�ص 
ال���ن���ادي - يف كلمته خ���ال احلفل  ال��ري��ا���ش��ي م��دي��ر ع���ام 
البطولة،  ا�شتمرار  على  النادي  اإدارة  - حر�ص  االفتتاحي 
وجناحها ، لتحقق االأهداف الفنية التي اأقيمت من اأجلها 
اأندية  م�شتوى  ع��ل��ى  ال���واع���دة  امل��واه��ب  �شقل  يف  وت�شهم 

اأبوظبي واالأكادمييات الكروية وفرق املراحل ال�شنية.
12 �شنة  و�شهدت مباريات اجلولة االفتتاحية لفئة حتت 
، و�شلي�شاو على   0  - 6 ت���راك  اأب���و ظ��ب��ي ع��ل��ى  ن���ادي  ف���وز 
�شتوجتارت 1 - 0 وبا�ص على اأكادميية كرة القدم للجميع 

ال�شهامة 3 - 0 .. اأما فئة  على  �شفن  واأكادميية   3  -  7
حتت 14 �شنة فقد �شهدت فوز اأكادميية نادي اأبوظبي على 
 - 3 ال�شهامة  �شبورت على  و�شبورت   ،  0  -  8 �شتوجتارت 
0 ، فيما تعادلت  1 ، واأكادميية �شامبيون على تراك 3 - 

اأكادميية �شلي�شاو مع با�ص 2/2.
مباريات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  اخلمي�ص  ال��ي��وم  وت�شتاأنف 
لفرق  التمهيدي  ال���دور  يف  م��ب��اري��ات   8 ب��اإق��ام��ة  البطولة 
الفئتني، حيث ت�شهد فئة حتت 12 �شنة اإقامة 4 مباريات، 
تبداأ بلقاء نادي اأبو ظبي الريا�شي مع �شلي�شاو، ويف املباراة 
يلتقي  الثالثة  ويف  ت��راك،  مع  �شتوجتارت  يتقابل  الثانية 
فريق اكادميية كرة القدم للجميع مع اكادميية �شيفن، ثم 

تختتم مباريات تلك الفئة بلقاء اأكادميية با�ص وامليهال.
و�شمن فئة 14 �شنة �شتقام اليوم 4 مباريات يتقابل فيها 
وتلعب  ال�شهامة،  اكادميية  مع  الريا�شي  ظبي  اأب��و  ن��ادي 
اأك��ادمي��ي��ة ���ش��ب��ورت ���ش��ب��ورت م��ع ���ش��ت��وجت��ارت، ويف الثالثة 
تلعب اكادميية با�ص مع �شامبيون، وتختتم بلقاء اكادميية 

�شلي�شاو مع تراك.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شعى اأندية االإمارات لعقد ال�شراكات مع االأندية االأوروبية من 
اأجل دعم العبيها وتبادل اخلربات الفنية فيما بينها، خ�شو�شا 
���ش��ن م��ب��ك��رة، و�شقلها  امل���واه���ب يف  ال��ك�����ش��ف ع���ن  يف جم����االت 
الكرة  مدار�ص  يف  والتاأ�شي�ص  التدريب  برامج  واأح��دث  باأف�شل 
واالأكادمييات للعمل على تطوير قطاعات املراحل ال�شنية، حتى 

تكون رافدا مهما لاأندية واملنتخبات الوطنية.
مع  وتعاون  �شراكة  اتفاقية  توقيع  عن  خورفكان  ن��ادي  واأعلن 
االي��ط��ايل، لدعم وتطوير قطاع  ان��رت ميان  ن��ادي  اأك��ادمي��ي��ة 
نادي  وق��ع  ع��ام��ني  وق��ب��ل  ال��ن��ادي.  اأك��ادمي��ي��ة  واإدارة  النا�شئني 
اأم�شرتدام  اأياك�ص  نادي  اأكادميية  مع  �شراكة  اتفاقية  ال�شارقة 

الهولندي من اأجل دعم وتطوير املواهب واكت�شافها.
وقد �شبق اتفاقية اأندية ال�شارقة مع االأندية االأوروبية العديد 
2010 وق��ع نادي  ع��ام  االإم����ارات ففي  ال�شراكات الأن��دي��ة  م��ن 
وقد  اال�شباين،  مدريد  اأتلتيكو  نادي  مع  تعاون  اتفاقية  العني 
اال�شرتاتيجية  واخل��ط��ط  التطوير  ب��رام��ج  االت��ف��اق��ي��ة  �شملت 
التطوير  برامج  اأو  تبادل اخلربات  �شواء  االأ�شعدة  على جميع 

الريا�شي واال�شتثماري والت�شويقي.
اال�شباين  ال���دوري  رابطة  مع  اتفاقية  االأه��ل��ي  �شباب  وق��ع  كما 
لكرة القدم، يف عام 2016، حيث كانت االأوىل من نوعها على 
اال�شباين،  ال���دوري  وراب��ط��ة  ريا�شي  ن��اد  ب��ني  ال��ع��امل  م�شتوى 
وقد ركزت على تقدمي اخلربات االإداري��ة والفنية والتنظيمية 
اال�شباين  ال��دوري  والعلمية، والعمل على نقل جت��ارب وخ��ربة 

لدعم �شباب االأهلي.
ويف عام 2019 وقع جمل�ص اأبوظبي الريا�شي اتفاقية تعاون 
لكرة  �شيتي  وجمموعة  االجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��ادي  مع 
االرت��ق��اء مبنظومة كرة  دع��م خطط  والتي عملت على  القدم، 
الربامج  من  واال�شتفادة  اأبوظبي  اأن��دي��ة  اأك��ادمي��ي��ات  يف  القدم 
وتطوير  املدربني  ودع��م  الكوادر  لتاأهيل  املتقدمة  االحرتافية 

مهارات الاعبني.
ال�شارقة  جمل�ص  رئي�ص  احل��زام��ي  ه��ال  عي�شى  �شعادة  وق���ال 
على  االأندية  دعم  اأج��ل  من  دائما  ي�شعى  املجل�ص  اإن  الريا�شي 
توقيع االتفاقيات مع االأندية االأوروبية، وذلك لتبادل اخلربات 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ج��رب��ة امل��ث��ال��ي��ة ل���اح���رتاف يف كرة 

االإمارات، من اأجل االأجيال اجلديدة التي يركز عليها بقوة.
 : وام/  االإمارات" /  اأن��ب��اء  " وك��ال��ة  ل���  ت�شريحات  واأ���ش��اف يف 
"اأوروبا هي اأ�شا�ص احرتاف كرة القدم، ونعمل دائما من جانبنا 
على عقد ال�شراكات مع االأندية واالأكادمييات االأوربية من اأجل 
يكت�شبوا  حتى  الوطنيني،  وملدربينا  لاعبينا،  الفائدة  حتقيق 
اأبرز  اأف�����ش��ل وع���ن ط��ري��ق امل��ح��اك��اة  خ���ربات االح����رتاف ب�شكل 

االأندية واالأكادمييات العاملية.
مع  نتعاقد  عندما  الريا�شي:  ال�شارقة  جمل�ص  رئي�ص  وت��اب��ع 
اأكادمييات واأندية اأوروبية ننقل جتربة احرتافية حقيقية اإىل 
عليها  وي�شرف  يديرها  االأكادمييات  هذه  واأن  خا�شة  اأنديتنا، 
االأوروبية  التجربة  خا�شوا  اأن  لهم  و�شبق  حمرتفني،  العبني 
�شتنتقل  الفنية  واالإمكانيات  اخل��ربة  ه��ذه  اأن  يعني  ما  كاملة، 
الينا، اإ�شافة اإىل ذلك جتربة املعاي�شة داخل هذه االأندية والتي 
بكافة  ناجحة  التجربة  لتكون  املوقعة  االتفاقيات  �شمن  تاأتي 

جوانبها.
جمتمعي  جانب  لها  الريا�شية  االتفاقيات  اأن  احلزامي  واأك��د 
و�شياحي اأي�شا، حيث يتم بالتن�شيق على �شبيل املثال مع دائرة 
ال��ت��واج��د يف اجلوالت  اأج���ل  م��ن  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال�شياحي  االمن����اء 
ما  جمتمعيا  اأو  ريا�شيا  ���ش��واء  ب��االإم��ارة  للتعريف  اخل��ارج��ي��ة 
على  ولي�ص  اجل��وان��ب  من  العديد  لها  تكون  الفائدة  اأن  يعني 
بني  االتفاقية  جتربة  اأن  اإىل  الفتا  فقط،  الريا�شي  اجل��ان��ب 
ن���ادي خ��ورف��ك��ان وان���رت م��ي��ان االإي��ط��ايل ل��ن ي��ك��ون مردودها 
على اجلانب الريا�شي فقط للنادي ولاإمارة، بل على اجلانب 

ال�شياحي والرتويجي اأي�شا.
دبي  مبجل�ص  الريا�شي  التطوير  اإدارة  مدير  عمر  علي  وق��ال 
الريا�شي اإن جمل�ص دبي عمل على عقد العديد من االتفاقيات 
من  العاملية،  الكروية  واالأكادمييات  االحت��ادات  مع  وال�شراكات 
اأبرزها االحتاد الفرن�شي لكرة القدم، ورابطة الدوري اال�شباين 
واملدربني  الاعبني  دع��م تطوير  اأج��ل  وذل��ك من  القدم،  لكرة 

االإماراتيني مبختلف اندية دبي.
واأ���ش��اف :" ب��داأن��ا بالفعل يف جني ث��م��ار ه��ذه االت��ف��اق��ي��ات من 
خال ار�شال العديد من املدربني والاعبني لفرتات معاي�شة 
يف خمتلف الدوريات االأوروبية، وكان اأبرز املدربني �شامل ربيع 
واملدرب  الرحمن،  عبد  �شليم  وامل���درب  احل��ايل،  الن�شر  م��درب 
وليد عبيد، وغرهم، وبالن�شبة لاعبني فقد قمنا بعمل دورات 

اأي�شا وقد اقيمت  وبرامج داخلية وخارجية من اأجل تدريبهم 
خال ال�شنوات املا�شية بطولة حمدان بن حممد لكرة القدم، 
املواهب  م��ن  العديد  واأظ��ه��رت  طويلة،  لفرتة  ا�شتمرت  حيث 
احلالية منهم علي �شاملني العب الو�شل، واأحمد �شامبية حار�ص 
الن�شر، والعديد من الاعبني، حيث كان احتكاكهم من خال 
ال����دورة م��ع ع���دد ك��ب��ر م��ن ال��اع��ب��ني ال��دول��ي��ني م��ن خمتلف 

االكادمييات العاملية.
و قال اأحمد �شعيد ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة كرة القدم بنادي 
التعاون هو  اتفاقيات  االأه��م يف  اإن  الريا�شي  بني يا�ص واملحلل 
اإيجابي  اآلية التطبيق والتنفيذ حتى يكون لها �شدى ومردود 
لتعود بالفائدة على اأنديتنا وال عبينا، الأنهم هم احللقة االأهم 

يف تطوير مهاراتهم ومدهم باخلربة الكافية.
عربية  اأن��دي��ة  م��ع  ال�شراكات  ه��ذه  تكون  اأن  نتمنى  واأ�شاف:" 
واملغرب، حتى تكون  اأي�شا خا�شة من م�شر وتون�ص واجلزائر 
التجربة خمتلفة بجانب التجربة االأوروبية يف حال تطبيقها 

بال�شكل ال�شحيح".
وتابع اأحمد �شعيد :هناك الكثر من ال�شراكات التي مت توقيعها 
ب��ني االأن��دي��ة االإم��ارات��ي��ة ونظراتها االأوروب��ي��ة، ولكن مل يتم 
تفعيلها بال�شكل ال�شحيح، لذا فاملطلوب هو �شمان ا�شتمراريتها 

من اأجل حتقيق اأهدافها وخدمة جميع االأطراف.
من جانبه قال اأحمد حماد املحلل الريا�شي واملدير التنفيذي 
االأندية  التعاون بني  اتفاقيات  اإن  االأهلي  �شباب  لنادي  ال�شابق 
االإم��ارات��ي��ة تخطت حاليا  االأوروب��ي��ة ونظرتها  واالأك��ادمي��ي��ات 
املع�شكرات،  واإقامة  الفرق  ا�شت�شافة  يف  املتمثل  االإداري  املجال 

اإىل جانب تبادل اخلربات الفنية.
ولو  االتفاقيات،  ه��ذه  االأه���م يف  ه��و  الفني  "اجلانب  واأ���ش��اف: 
للغاية  اإيجابيا  امل��ردود  �شيكون  ال�شحيح  بال�شكل  التطبيق  مت 
اأنديتنا ودورينا يف وقت قريب، واالأهم هو ا�شتغال هذه  على 
الفر�ص يف دعم العبينا وزيادة خرباتهم، الفتا اإىل �شرورة اأن 
الكبر، حتى  �شمعتها وتاريخها  لها  اأندية  تكون االتفاقية مع 
يكون املردود اأكرب �شواء من ناحية التطوير اأو ك�شب اخلربات. 
واأكد �شرورة اأن تكون هذه االتفاقيات موقعة من قبل املجال�ص 
الريا�شية واحتاد الكرة حتى تاأخذ اجلانب الر�شمي، ويتوا�شل 
مبجرد  الغاوؤها  يتم  اأن  املمكن  من  الأن��ه  اأط��ول  لوقت  تفعيلها 

تغير جمال�ص االإدارات.

العبات �شنغافورة ورو�شيا وبريطانيا يف �شدارة اليوم االأول من مونديال القو�ص وال�شهم

نتائج طيبة للنا�سئني ببطولة الأطباق 

»بن جمرن« يتوج بطل والنعيمي و�شيفا و »بن حم« ثالثا 

انطلقة قوية لبطولة زايد بن هزاع 
بن زايد الأكادمييات الكرة يف اأبوظبي

ال�شراكة بني االأندية االإماراتية واالأوروبية .. مكا�شب تتخطى اجلانب الريا�شي

•• اأبوظبي-وام:

نظمت االأندية املحرتفة بالدولة �شل�شلة من ور�ص العمل، �شمن برنامج 
حماية االأطفال، الذي اأطلقته رابطة املحرتفني االإماراتية، بالتعاون مع 

مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية االإماراتية.
ويف اإطار هذا الربنامج، قامت اإدارة تراخي�ص االأندية يف رابطة املحرتفني 
االإم���ارات���ي���ة، ب��زي��ارة ل��ع��دد م��ن اأك��ادمي��ي��ات ك���رة ال��ق��دم ال��ت��اب��ع��ة لاأندية 
املحرتفة. ومتت زيارة اأكادميية اأندية العني والوحدة وبني يا�ص و�شباب 

حماية  برنامج  يف  املتبعة  واالإج����راءات  التدابر  على  ل��اط��اع  االأه��ل��ي، 
الطفل.

حماية  قانون  بعنوان  التوعوية،  الور�شة  عقد  مت  الوحدة،  اأكادميية  ويف 
حما�شرة  يا�ص  بني  اأك��ادمي��ي��ة  يف  اأقيمت  فيما  ودمية"،  "قانون  الطفل 
توعوية، بعنوان التنمر وحماية الطفل، والتي مت تنظيمها بالتعاون مع 
اإدارة رعاية االأحداث ب�شرطة اأبوظبي، وبح�شور العبي املراحل ال�شنية يف 
النادي، ومت خالها التوعية باأهمية التعرف على مفهوم حماية الطفل، 
له،  الت�شدي  ومهارات  واأنواعه  التنمر  باأ�شباب  الاعبني  تعريف  بهدف 

والتعرف على حقوق وواجبات الطفل.
تخللتها  الطفل"،  "حماية  بعنوان  عمل  ور�شة  اأقيمت  العني،  ن��ادي  ويف 
حما�شرات تعريفية بواجبات الطفل وامل�شوؤولية املجتمعية واختتمت بزيارة 

ميدانية للمرافق الريا�شية وماعب الكرة يف املدر�شة واالأكادميية.
ويف زيارة اأكادميية �شباب االأهلي، اأقيم ملتقى حماية الطفل االأول، الذي 
"�شفراء  عنوان:  حتت  القدم،  لكرة  االأهلي  �شباب  ن��ادي  اأكادميية  نظمته 
حماية الطفل"، بالتعاون مع عدد من اجلهات ذات العاقة بحماية الطفل، 
وال�شركاء اال�شرتاتيجيني التابعني حلكومة دبي واجلهات االحتادية على 

الريا�شي،  دب��ي  وجمل�ص  املجتمع،  تنمية  وزارة  منها  ال��دول��ة،  م�شتوى 
وموؤ�ش�شة االإمارات للتعليم املدر�شي، وهيئة تنمية املجتمع بدبي، و�شفراء 
االأمان ب�شرطة دبي، ومدر�شة ال�شارقة النموذجية، وامل�شت�شفى ال�شعودي 
االأملاين بعجمان، وجمموعة طيف االإمارات، ومب�شاركة وا�شعة من االأندية 

على م�شتوى الدولة.
وت�شمنت فعاليات امللتقى اأن�شطة متنوعة، وور�ًشا تعليمية، وم�شابقات عن 
حقوق الطفل و�شبل حمايته داخل االأندية واملجتمع، كما مت تناول االأحكام 

والقواعد املتعلقة بحقوقه من واقع قانون حقوق الطفل -ودمية.

تكثيف ور�ص عمل »حماية االأطفال« يف اأندية املحرتفني
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الفجر الريا�ضي

••اأبوظبي – رم�سان عطا..

ت�شت�شيف حلبة االحتاد اأرينا بجزيرة يا�ص يف العا�شمة اأبوظبي وللمرة االأوىل، 
القتالية  " للفنون  االإم���ارات  حماربي  بطولة  املقبلني  وال�شبت  اجلمعة  يومي 
الن�شخة  تقام  حيث   ، والعربية  االأفريقية  الن�شختني  و)26(  املختلطة )25( 

االإفريقية للمرة االأوىل يف االإمارات بتنظيم من �شركة باملز الريا�شية. 
واأعلنت اللجنة املنظمة للحدث الذي ينطلق غدا  اجلمعة عن تفا�شيل املناف�شات 
حيث تقام الن�شخة االإفريقية االأوىل مب�شاركة 24 مقاتا ومقاتلة، اأما الن�شخة 

العربية ف�شتقام مب�شاركة 22 مقاتًا ومقاتلة. 
للحدث  املنظمة  الريا�شية  باملز  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  دروي�ص  ف��وؤاد  واأك��د 
التي  االأفريقية  الن�شخة  اأن  ال�شركة  ال��ذي عقد مبقر  ال�شحفي  املوؤمتر  خال 
يلتقي  حيث  املقاتلني  م��ن  نخبة  ب��ني  ق��وي��ة  ن���زاالت  ت�شهد  االأوىل  للمرة  ت��ق��ام 

التون�شي و�شام همامي مع االأجنويل �شيدو �شوتو يف النزال الرئي�شي، 

افريقي  اجلنوب  ديا  جواري�ص  الكامروين  يواجه  الثاين  الرئي�شي  النزال  ويف 
اإ�شام �شياحة بنظره  �شنديلي مانيجيا يف وزن الري�شة، فيما يلتقي امل�شري 

النيجري ديدي الونو يف وزن املتو�شط. 
وبالن�شبة لنزال ال�شيدات ف�شيكون هناك نزاال واحدا يجمع بني اأيوين رازفيار 

ي�شونو من مدغ�شقر مع الكامرونية األي�ص جنوم يف وزن الديك. 

اأ�سكر ال�سركاء ال�سرتاتيجيني
وفيما يتعلق بالن�شخة العربية اأكد فوؤاد دروي�ص اأنها �شت�شهد 11 نزاال مب�شاركة 
املواجهة الرئي�شية والتي جتمع االأردين  النزاالت  اأبرز  �شتكون  و  مقاتا،   22
عزالدين الدرباين واللبناين يو�شف الغريري،  يف وزن الري�شة ،كما ي�شهد النزال 
وامل�شري حممد ماندو يف  العراقي علي طالب  الثاين مواجهة بني   الرئي�شي 
وزن الديك ويف مناف�شات ال�شيدات، تواجه امل�شرية هايدي اأحمد الهندية جيت 

تو�شي . 

واأكد  فوؤاد دروي�ص املدير التنفيذي ل�شركة باملز الريا�شية رئي�ص اللجنة امل�شرفة 
" حماربي االإمارات" حتر�ص على موا�شلة التميز والريادة باطاق ن�شخ  اأن   ،
جديدة للبطولة عطفا على جناح جتربة الن�شخة الدولية والعربية بفعاليتها 

التناف�شية، من خال اطاق الن�شخة االإفريقية. 
الفنون  م��ن الع��ب��ي  ال�شاعدة  امل��واه��ب  واأب���رز  اأف�شل  اإن جلب  دروي�����ص:   وق���ال 
القتالية املختلطة يف هذه الن�شخة االفتتاحية من ال�شل�شلة االإفريقية ياأتي من 
اأجل اإبراز التنوع والرثاء الثقايف واحل�شاري والريا�شي الذي تذخر به اإفريقيا، 
حيث ي�شارك يف هذه الن�شخة 24 مقاتًا من 15 دولة خمتلفة ليقدموا لكم 
الكفاءات  املهارة، وعطفا على  النزاالت احلما�شية عالية  وللعامل جمموعة من 
يف الفنون املختلطة من القارة ال�شمراء وبتواجد 3 من اأبطالها يف قمة ترتيب 

يو اف �شي. 
ووجه دروي�ص ال�شكر اإىل ال�شركاء االإ�شرتاتيجيني وعلى راأ�شهم جمل�ص اأبوظبي 
الريا�شي برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان وجلنة الطوارئ واالأزمات، 

املنظمة  اللجنة  رئي�ص  الها�شمي  عبداملنعم  �شعادة  ودع��م  توجيهات  ثمن   وكما 
و  العربية  الن�شختني  يف  املقاتلون  ووج��ه  املتوا�شل    ودعمه  احلكيمة  لروؤيته 
االإفريقية ال�شكر اإىل دولة االإمارات على تنظيم الن�شخة التي متنحهم  الفر�شة  
الريا�شية  ال�����ش��االت  اأك��رب  يف  وال��ت��واج��د  املختلط،  القتال  يف  مواهبهم  الإب���راز 
�شعيد  اإن��ه  �شوتو  �شيدو  االأن��غ��ويل  يقول  النجوم.   من  نخبة  مب�شاركة  العاملية 
حماربي  ببطولة  امل�شاركة  فر�شة  واإن  اأبوظبي،   العا�شمة  يف  بالتواجد  للغاية 
االإمارات كانت منتظرة منذ فرتة طويلة، موؤكدا اأنه �شيبذل ق�شارى جهده من 

اأجل تقدمي االأف�شل وحتقيق املراكز االأوىل. 

واأكد الأردين عز الدين الدرباين
اأن ما تقدمه بطولة حماربي االإم��ارات للمقاتلني من دعم ميثل حتديا كبرا 
من اأجل الظهور ب�شكل م�شرف يليق ب�شمعة البطولة وا�شم العا�شمة االإماراتية 

اأبوظبي. 

مب�ساركة 46 مقاتاًل ومقاتلة يف الحتاد اأرينا

انطلق مناف�شات »حماربي االإمارات« بن�شختيها العربية واالإفريقية غدًا اجلمعة

النهائي  ربع  ال��دور  لبلوغ  و�شع جيد  اللقب يف  االنكليزي حامل  ت�شل�شي 
من م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم بفوزه ال�شريح على ليل 
الفرن�شي -2�شفر يف ذهاب ثمن النهائي، يف حني �شيكون الت�شويق 
���ش��ّي��د امل��وق��ف ب��ني ف��ي��اري��ال اال���ش��ب��اين وي��وف��ن��ت��و���ص االي���ط���ايل بعد 

تعادلهما 1-1.
واالأمريكي   )8( هافرت�ص  ك��اي  االمل���اين  �شجل  االوىل،  امل��ب��اراة  يف 
االأف�شلية  فريقهما  ليمنحا  الهدفني   )63( بولي�شيك  كري�شتيان 
ندرك  "كنا  هافرت�ص  وق��ال  املقبل.  ال�شهر  املقررة  االإي��اب  مباراة  قبل 
اأنها �شتكون مباراة �شعبة. لعبوا ب�شكل جيد وكان ال�شوط االأّول معقداً 

بالن�شبة لنا".
واأ�شاف متحدثاً عن مباراة االإياب "ل�شنا �شوى يف ال�شوط 
اأن نفوز مبباراة االإياب  "من املواجهة" وعلينا  االأّول 
اأي�����ش��اً. اأب����ذل ق�����ش��ارى ج��ه��دي، ح��ّت��ى يف ال����دوري، 
واأحياناً  اإىل جانبنا  وبع�ص االحيان يكون احلظ 
امل�شتطاع يف كل مرة".  امل�شاعدة قدر  واأح��اول  ال 
ونظراً لرتاجع م�شتواه يف االونة االخرة، ارتاأى 
عدم  ت��وخ��ل  ت��وم��ا���ص  االمل����اين  ت�شل�شي  م����درب 
لوكاكو  روم��ي��ل��و  البلجيكي  مهاجمه  اإ���ش��راك 
مركز  يف  هافرت�ص  منه  ب���داًل  ودف���ع  اأ�شا�شياً 
االطراف  على  ي�شانده  ان  على  الهجوم،  قلب 
كري�شتيان  واالم��رك��ي  زي��ا���ص  حكيم  املغربي 
ب��ول��ي�����ش��ي��ك. وع���ان���ى ل��وك��اك��و م��ن��ذ ع���ودت���ه اىل 
 131 بلغت  �شخمة  �شفقة  يف  ت�شل�شي  �شفوف 
مليون دوالر مطلع املو�شم احلايل قادماً من 
اأهداف   5 �شوى  ي�شجل  فلم  االيطايل،  اإنرت 
امل��ح��ل��ي. وا�شارت  ال����دوري  17 م��ب��اراة يف  يف 
مرات  �شبع  الكرة  مل�ص  لوكاكو  ب��اأن  اح�شائية 
م��ب��اراة فريقه  ال��ب��داي��ة يف  رك��ل��ة  بينها  ف��ق��ط 
الدوري  املا�شي يف  ال�شبت  باال�ص  �شد كري�شتال 
املحلي التي انتهت بفوز �شعب لفريقه -1�شفر، 
االنكليزي  ال�����دوري  يف  ل��اع��ب  ن�شبة  ادن���ى  وه���و 
وا�شحاً  وب��دا   .2004-2003 مو�شم  منذ  املمتاز 
مدربه  ل��دى  النقاط  ت�شجيل  يريد  هافرت�ص  ب��اأن 
بعد ان منحه ثقته، فكانت حتركاته خطرة، لكنه 
اأهدر فر�شة ذهبية عندما و�شلته كرة عر�شية داخل 
املنطقة اطاحها فوق العار�شة من م�شافة ق�شرة )4(، ثم 
ت�شدى له حار�ص ليل برباعة لت�شديدة بعد جمهود فردي من 
االملاين وحولها ركلة ركنية، جنح منها هافرت�ص غر املراقب 

يف افتتاح الت�شجيل بكرة راأ�شية ارتطمت باالر�ص و�شكنت الزاوية العليا للمرمى )8(.
خطورة  ي�شكل  ومل  خجولة  كانت  هجماته  لكن  التعادل  اإدراك  ليل  وح��اول  ت�شل�شي  اأداء  تراجع  ثم 
قبل  من  �شريعة  بوترة  الثاين  ال�شوط  وب��داأ  مندي.  ادوار  ال�شنغايل  ت�شل�شي  حار�ص  مرمى  على 
الطرفني وبعد فرتة مد وجزر بينهما، جنح ت�شل�شي يف ا�شافة الهدف الثاين بعد جمهود فردي رائع 
لاعب الو�شط الفرن�شي نغولو كانتي الذي �شار بالكرة من منت�شف امللعب ومرر كرة امامية باجتاه 

بولي�شيك الذي لعبها بحرفنة داخل ال�شباك )63(.
وكان مهاجم ليل الكندي جوناثان ديفيد )22 عاماً( ميني النف�ص يف اأن ي�شبح ثاين اأ�شغر العب 
غر اأوروبي ي�شجل يف 4 مباريات توالياً يف دوري االبطال بعد االرجنتيني ليونيل مي�شي "21 عاماً 

و155 يوماً" يف ت�شرين الثاين-نوفمرب 2008، لكن مل ينجح يف م�شعاه.
وفر�ص فياريال التعادل على يوفنتو�ص 1-1 يف مباراة �شهدت ت�شجيل مهاجم االخر ال�شربي دو�شان 
33 ثانية من �شافرة البداية. واأدرك فياريال التعادل عرب دانيال باريخو  فاهوفيت�ص هدف بعد 
اآذار-  16 يف  تورينو  يف  االإي��اب  يف  م�شراعيه  على  م�شرعاً  االحتماالت  ب��اب  تاركاً   ،66 الدقيقة  يف 
مار�ص املقبل. وياأمل يوفنتو�ص الذي �شقط يف فخ التعادل للمباراة الثالية توالياً بعد اأتاالنتا وتورينو 
بالنتيجة ذاتها 1-1 يف ال� "�شري اأ"، اأن يتخطى دور ثمن النهائي الذي �شقط فيه املو�شم املا�شي 
اأمام بورتو الربتغايل، فيما توج فياريال �شجله بفوزه بكاأ�ص "يوروبا ليغ" بركات الرتجيح 10-11 

على ح�شاب مان�ش�شرت يونايتد االنكليزي بعد تعادلهما 1-1 يف الوقتني اال�شلي واال�شايف.
واأ�شرك ما�شيميليانو األيغري مدرب يوفنتو�ص مهاجمه فاهوفيت�ص اأ�شا�شياً يف باكورة مبارياته يف 
22 عاماً والقادم من فيورنتينا مقابل �شفقة قيا�شية  امل�شابقة القارية على االطاق، فكان ابن ال� 
ثانية   33 بعد  ال�شبق  بت�شجيله هدف  ي��ورو، عند ح�شن ظن مدربه  مليون   70 بلغت  املركاتو  يف 
اأر�شية  بعدما �شيطر على الكرة ب�شدره داخل املنطقة خال اندفاعه وي�شتدير وي�شدد بيمناه كرة 
يف الزاوية املعاك�شة للحار�ص االأرجنتيني غرونيمو رويل. وهو ثاين اأ�شرع هدف لاعب مبتدىء يف 
 15 اإ�شبيلية اال�شباين يف  م�شتهل مبارياته بعد الذي �شجله االأوك��راين يفهني كونوبليانكا ل�شالح 
اأيلول-�شبتمرب 2015 اأمام بورو�شيا مون�شنغادباخ االملاين، حيث �شجل الهدف الثالث لفريقه بعد 
19 ثانية من دخوله اأر�ص امللعب يف الدقيقة 83. ويبقى اأ�شرع هدف يف دوري االأبطال با�شم املهاجم 
ريال  االمل��اين يف مرمى  بايرن ميونيخ  ل�شالح فريقه  �شجله  ث��واٍن   10 بعد  ماكاي  روي  الهولندي 
مدريد اال�شباين يف اإياب ثمن نهائي دوري االبطال مو�شم 2006-2007. ودفع األيغري باملهاجم 
وي�شتون  االأمركي  من  الرواقني  على  مب�شاندة  فاهوفيت�ص،  جانب  اإىل  موراتا  األفارو  اال�شباين 
ماكيني والكولومبي خوان كوادرادو. فيما غاب االأرجنتيني باولو ديباال واملدافع املخ�شرم جورجو 
كييليني لا�شابة. والحت اأبرز فر�ص ال�شوط االأول لفياريال بعد جمهود من األفون�شو بيدرا�شا على 
اجلهة الي�شرى ومتريرة اإىل االأرجنتيني جيوفاين لو �شيل�شو، تابعها على الطاير بي�شراه ا�شطدمت 
اقحم  الثاين،  ال�شوط  بداية  مع   .)13( ت�شيزين  فويت�شيت�ص  البولندي  للحار�ص  االأي�شر  بالقائم 
األيغري مدافعه املخ�شرم ليوناردو بونوت�شي بداًل من القائد الربازيلي األيك�ص �شاندرو، اإال اأن ذلك 
مل يحل دون ال�شقوط يف خطاأ دفاعي فادح بعد متريرة كابو يف ظهر الدفاع اإىل باريخو غر املراقب 
ومبواجهة احلار�ص لي�شدد كرة �شهلة يف ال�شباك )66(. وكاد فاهوفيت�ص ي�شيف الثاين له يف تلك 
االم�شية والفوز لفريقه، اإال اأن احلار�ص رويل ت�شدى لت�شديدته )84(، ليبقى التعادل �شيد املوقف. 
وعلق فاهوفيت�ص على هدفه ال�شريع بقوله "الت�شجيل بعد مرور 33 ثانية! اأمر رائع، النه كان من 
املثر اأن اأخو�ص اأول مباراة يل يف م�شابقة دوري االبطال. بيد اأين ل�شت �شعيدا الأننا مل نفز لكننا 

قدمنا مباراة جيدة".

الت�سويق �سّيد املوقف بني فياريال ويوفنتو�ش  

ت�شل�شي يف و�شع جيد لبلوغ ربع نهائي االأبطال 
ن�سف نهائي كاأ�ش رئي�ش الدولة

الوحدة يتاأهل للمرة 
الثامنة وال�شارقة يعود 

ب�»الرميونتادا« اأمام الو�شل
•• اأبوظبي-وام:

النهائي لبطولة  اأم�ص االأول على مباريات ن�شف  ال�شتار م�شاء  اأ�شدل 
الوحدة  بتاأهل  القدم، وذلك  لكرة  الدولة  رئي�ص  ال�شمو  كاأ�ص �شاحب 

وال�شارقة اإىل املباراة النهائية على ح�شاب بني يا�ص والو�شل.
ويعد التاأهل للمباراة النهائية من كاأ�ص رئي�ص الدولة هو "الثامن" يف 
17 مباراة خا�شها يف ن�شف النهائي،  اأ�شل  تاريخ فريق الوحدة، من 
بينما يعد تاأهل ال�شارقة على ح�شاب الو�شل هو "العا�شر" يف م�شواره، 

من اأ�شل 19 مباراة خا�شها يف ن�شف النهائي.
ويف التقرير التايل تر�شد " وكالة اأنباء االإمارات" / وام/ اأبرز االأرقام 
واالح�شائيات ملباريات ن�شف النهائي االأربع والتي اأقيمت للمرة االأوىل 

بنظام الذهاب واالإياب منذ مو�شم 1998-1997.
14 هدفا اأكرثها كان يف  �شهدت املباريات االأربع ذهابا وايابا ت�شجيل 
لقاء الوحدة وبني يا�ص 5 اأهداف، بلقاء الذهاب حيث فاز الوحدة 4 / 
1 بينما �شهدت مباراة االإياب بني ال�شارقة والو�شل ت�شجيل 5 اأهداف 

اأي�شا بفوز ال�شارقة 3 / 2 .
وكان الفتا اقرتاب فريق الوحدة من ح�شم تاأهله اإىل النهائي منذ لقاء 
الذهاب بعد الفوز على بني يا�ص 4 / 1، ليتعادال يف لقاء االإياب بنتيجة 
2/2، ويتاأهل الوحدة، فيما انتهى لقاء الذهاب بني الو�شل وال�شارقة 
 ،2  / 3 ال�شارقة  االإي��اب بفوز  ال�شلبي، وكان احل�شم يف لقاء  بالتعادل 
بعدما حول تاأخره بهدفني اإىل الفوز بهذه النتيجة حيث �شجل هدفني 
حا�شمني يف الدقيقتني 90 و90+2 عن طريق العبه الربازيلي كايو 

لوكا�ص، بعد هدف تقلي�ص الفارق الذي �شجله الاعب عثمان كمارا.
للمرة  الدولة  رئي�ص  كاأ�ص  بلقب  التتويج  عن  ال�شارقة  فريق  ويبحث 
 : اأع���وام  قبل يف  م��رات من   8 اللقب  بعدما حقق  تاريخه  التا�شعة يف 
 1998  ،  1995  ،  1991  ،  1983  ،  1982  ،  1980  ،  1979

.2003
فيما يبحث الوحدة عن التتويج باللقب للمرة الثالثة يف تاريخه بعدما 

حققه مرتني من قبل يف عامي 2000، 2017.

فوؤاد دروي�ش:  
املواهب اأف�سل  جذب  على  • حري�سون 

الإفريقية من اأجل اإبراز التنوع والرثاء الثقايف والريا�سي الذي تذخر به اأفريقيا • الن�سخة 

الأف�سل وحتقيق الفوز يف النزال تقدمي  اأجل  من  جهدي  ق�سارى  �ساأبذل   : �سوتو  • �سيدو 

الّدعم حتديا كبريا من اأجل الظهور ب�سكل م�سرف يليق ب�سمعة  ميّثل  الدرباين:  الدين  • عز 
البطولة وا�سم العا�سمة الإماراتية اأبوظبي



ق�شة اختطاف مروعة تق�شعر لها االأبدان
املروعة  الق�شة  اكت�شفت  عندما  كمبوديا،  يف  ال�شلطات  تفاجاأت 
حلار�ص اأمن، مفقود منذ العام املا�شي، يف واحدة من اأب�شع حاالت 
اكت�شفت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  "ال�شن"  ل�شحيفة  ووف��ق��ا  االخ��ت��ط��اف. 
ا�شتخدمته  ع�شابة،  لدى  خمتطفا  رجا  كمبوديا،  يف  ال�شلطات 
للح�شول على كميات كبرة من الدم، لبيعها ملتربعني يف ال�شوق 
ال��ذي ذهب  االأم��ن  ال�����ش��وداء. ووفقا لل�شحيفة، مت احتجاز رج��ل 
ع�شابة  قبل  م��ن  ع��م��ل،  مقابلة  يف  �شيجل�ص  اأن���ه  منه  ظنا  مل��وق��ع 
"امت�شت" دماءه. وقالت ال�شلطات اإن الع�شابة الكمبودية �شحبت 
من الرجل، البالغ من العمر 31 عاما، 765 غراما من الدم كل 
التي  الدماء  اأن  وورد  املا�شي.  اأغ�شط�ص  يف  اختطافه  منذ  �شهر، 
�شحبت من الرجل الكمبودي، وا�شمه يل، بيعت اإىل م�شرتين من 

القطاع اخلا�ص يف ال�شوق ال�شوداء.
�شديدة،  بكدمات  م�شابتان  ذراعيه  وبدت  عليه  ال�شلطات  وعرثت 
امل��روع��ة. وا���ش��ت��ن��زف يل  ب���رزت ع��ام��ات االإب���ر بعد حمنته  بينما 
الكثر من الدماء لدرجة اأن اآ�شريه بدوؤوا ي�شحبون من راأ�شه الأن 
االأوردة املوجودة يف ذراعيه مل تعد قادرة على توفر ما يكفي من 
بعد  اأ�شابيع،  قبل  الفرار  الرجل  وا�شتطاع  لل�شلطات.  وفقا  ال��دم، 

اأ�شهر من االختطاف، بعد تعاطف اأحد اأفراد الع�شابة معه.
ويعالج يل حاليا يف امل�شت�شفى بعد اإ�شابته بف�شل ع�شوي متعدد، 

ولكن ال�شلطات قالت اإنه يف حالة م�شتقرة.

تتحول اإىل معاقة ب�شبب ال�شجائر االإلكرتونية
يف  �شديدة  و�شعوبات  باإعاقة  اأ�شيبت  اإنها  اأمريكية  عار�شة  تقول 

احلركة ب�شبب االإفراط يف تدخني ال�شجائر االإلكرتونية.
ال�شجائر  ت��دخ��ني  عاماً"   20" ����ش���وارت���ز  ف����ون  ف��ان��ي�����ش��ا  وب������داأت 
االإلكرتونية يف �شن اخلام�شة ع�شرة وكانت ت�شعر بالقلق والغثيان 
عند ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��دخ��ني. وب����داأت ت��ع��اين م��ن �شعف ع�شات 
�شاقيها وذراعيها يف عام 2017، لكن االأطباء مل يربطوا بني ذلك 

بال�شجائر االإلكرتونية حتى �شقطت واأ�شابت راأ�شها.
فاني�شا  ب��داأت  االإلكرتوين،  التدخني  بدء  �شهرين فقط من  وبعد 
ت�شعر باالآثار اجلانبية. وقالت فاني�شا "نه�شت من ال�شرير ذلك 
ا�شتيقظت واأنا على  ال�شباح وتلقيت �شربة على الفور. بعد ذلك 
اأغمي علي، وكنت  اأن��ه  اأتذكر ما ح��دث. من الوا�شح  االأر���ص ومل 
بخر، لكن كان االأمر غريًبا جًدا الأن ذلك مل يحدث يل مطلًقا يف 
حياتي". ومنذ ذلك احلني، كلما ا�شتخدمت فاني�شا جهاز التدخني 
االإلكرتوين كانت ت�شعر ب�شعف يف ركبتيها، وكانت اأ�شابعها تتخدر 
وتت�شارع �شربات قلبها. ويف عام 2018 اأ�شيبت بال�شداع الن�شفي 
والغثيان امل�شتمر، وتفاقم �شعفها، لكنها متكنت من جتاهله حتى 
عملت بوظيفة م�شففة �شعر، وا�شطرت اإىل الوقوف على قدميها 

ملدة ت�شل اإىل ت�شع �شاعات يف اليوم.

نيويورك ت�شت�شيف معر�شًا عن �شباك العنكبوت
اإنكار  اأن ك��ث��ري��ن ي��خ��اف��ون م���ن ال��ع��ن��اك��ب، ف��م��ن ال�����ش��ع��ب  رغ���م 
يكون  ق��د  ال���ذي  الفني  العمل  م��ن  ن��وع  ه��ي  املن�شوجة  بيوتها  اأن 
الر�شام  ماأ  املرعب،  اجلمال  هذا  اإىل  ا�شتناداً  للح�شرات!  مميتا 
"ذا  االأرجنتيني املقيم يف برلني، توما�ص �شارا�شينو، �شالة عر�ص 
مرة  اأول  وكانت  ا�شطناعية.  عنكبوتية  ب�شباك  �شيد" بنيويورك 
افتتح فيها البناء البالغة تكلفته 404 مايني دوالر والذي ي�شبه 
واأ�شبح   2019 يف  كثرا،  عماق  ف��والذي  ودرع   قليا  ال�شقيفة 

من�شة جديدة بارزة للفن يف القرن احلادي والع�شرين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شركة ت�شتخدم تقنية لتحويل الهواء اإىل حلوم
العلمي، ولكن وفًقا ل�شركة”اآير  اأفام اخليال  اإال يف  يبدو �شنع اللحوم من الهواء وكاأنه تقنية ال تتوقع روؤيتها 

بروتني”، فهي حقيقية جًدا وقابلة للتطبيق.
ا�شتخدام  ع��رب  للحوم،  ب��دائ��ل  اإن��ت��اج  بهدف  الهوائية،  اللحوم  م�شروع  تطوير  على  بروتني”  “اإير  �شركة  تعمل 
الربوتينات الهوائية، معتمدة بذلك على جمموعة من امليكروبات القادرة على �شناعة اللحوم وحتويل ثاين اأك�شيد 

الكربون اإىل اأحما�ص اأمينية.
االأبحاث  الهواء، لكن تقنيتها م�شتوحاة من  التي ت�شارك يف �شنع الربوتينات من  الوحيدة  ال�شركة  وتعترب هذه 
زراعة  الف�شاء من خالها  ل��رواد  اإىل طرق ميكن  التو�شل  ال�شتينيات، حيث حاولت  نا�شا يف  وكالة  اأجرتها  التي 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  على  تتغذى  التي  واكت�شفت مكروبات هيدروجينرتوف،  الف�شائية،  الرحات  طعامهم يف 

وتنتج االأحما�ص االأمينية.
ومن الوا�شح اأن العملية التي تتم خلف الكوالي�ص اأكرث تعقيًدا مما ك�شفته �شركة "اآير بروتني" حتى االآن، لكن 

ا الطريقة االأكرث ا�شتدامة الإنتاج الربوتينات يف الوقت احلايل. ال�شركة تدعي اأنها اأي�شً
النباتات،  وزراع��ة  املا�شية  اأرا���ش��ي  من  بكثر  اأق��ل  م�شاحة  ي�شغل  عمودي  تخزين  باأ�شلوب  الطريقة  ه��ذه  وتتميز 

وبالتايل، فهي اأرخ�ص واأكرث ا�شتدامة من بدائل اللحوم االأخرى.
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ظاهرة �شرقة الكلب تنت�شر يف كولومبيا
نوع جديد  اإىل  توؤ�شران  ب�شرقَتي كلبني  اأ�شبوع  اأقل من  �شجت بوغوتا يف 
من اجلرمية يقلق كولومبيا التي حتظى فيها احليوانات االأليفة مبكانة 
�شيواوا  نوع  كلب من  وهو  "بوتون"،  �ُشرق  اي��ام،  ع�شرة  نحو  فقبل  مهمة. 
بّني ذو عينني كبرتني �شوداوين. وح�شلت ال�شرقة يف حي �شعبي يف جنوب 

غرب بوغوتا، على ما اأفادت و�شائل اإعام ر�شمية.
اأ�شبوع من هذه احلادثة، ت�شببت �شرقة البولدوغ الفرن�شية البالغة  وقبل 

�شنتني "فينو�ص" يف منطقة �شابينرو و�شط املدينة ب�شجة اأي�شاً.
التايل اخلاطفني الذين طلبوا فدية مبليوين  اليوم  ال�شرطة يف  واوقفت 
ون�شرت  �شاحبتها،  اإىل  �شليمة  "فنو�ص"  واأُع��ي��دت  دوالر".   500" ب��ي��زو 

ال�شرطة �شريط فيديو موؤثراً عن هذه النهاية ال�شعيدة.
ال�شحافة املحلية مقاالت كثرة تتناول ظاهرة بداأت ت�شمل دواًل  ون�شرت 
التي ميلكها  الفرن�شية  البولدوغ  ت�شتهدف كاب  التي  فال�شرقات  اأخرى. 

م�شاهر اأو اثرياء تزايدت اأخراً يف الواليات املتحدة مثًا.
جمموعات  ت��ت��ح��ّرى  كيف  الكولومبية  تييمبو"  "اإل  �شحيفة  و���ش��رح��ت 
ال�شارقني عن اأ�شحاب الكاب، وت�شرق حيواناتهم ل�"ابتزازهم" من جهة، 
ومن جهة ثانية "لتزويج بع�شها من بع�ص واحل�شول بهذه الطريقة على 

جراء من هذا النوع االأ�شيل املرغوب جداً".
وكتبت جملة "�شيمانا" االأ�شبوعية مقااًل بعنوان "انعدام االأمن يف بوغوتا: 

حتى الكاب ُت�شرق ل�شلب املواطنني اأموالهم".

نيازك من املريخ يف مزاد 
من املتوقع اأن يجمع وجار للكاب دمرته �شربة لنيزك قادم من الف�شاء 
اخلارجي ما ي�شل اإىل 300 األف دوالر يف مزاد لدار كري�شتيز فيما �شتجمع 

قطعة من كوكب املريخ ما ي�شل اإىل 800 األف دوالر.
وتنهمر العرو�ص على كثر من قطع املزاد امل�شمى "التاأثر العميق: نيازك 
املريخ والقمر وجمموعة نادرة اأخرى" بعد اأن بات الف�شاء هو املبتغى يف 
عاملنا اليوم مع اإطاق �شبي�ص اإك�ص اأول طاقم ف�شاء تطلقه �شركة خا�شة 
يف العامل وعر�ص فيلم "دونت لوك اآب" املر�شح جلائزة االأو�شكار عن مذنب 

يتجه ب�شرعة نحو االأر�ص.
عرب  ج��رت  والتي  قطعة   66 بيع  عملية  اأن  بيان  يف  كري�شتيز  دار  وذك��رت 
االإنرتنت فقط وانتهت اأم�ص االأربعاء ت�شمل "اأحجار نيزكية حتتوي على 

اأقدم مادة ميكن اأن تلم�شها يد ب�شرية".
اإن القطع  وقال عامل الفيزياء الفلكية نيل دي جرا�ص تاي�شون يف مقابلة 
من  قادمة  حجما  اأك��رب  نيازك  قذفتها  التي  "ال�شخور  ت�شمل  املعرو�شة 

القمر اأو املريخ.
ليهبط  الف�شاء  يف  و�شبحت  النيازك"  "عن  ال�شخور  ه��ذه  "انف�شلت 

بع�شها هنا على االأر�ص".

اأ�شعة ال�شم�ص ت�شيء 
وجه رم�شي�ص الثاين

ال�شم�ص  ت���ع���ام���د  ظ����اه����رة  ب�������داأت 
الثاين  رم�شي�ص  امل��ل��ك  وج���ه  ع��ل��ى 
اأبو �شمبل  مبعبده الكبر مبدينة 
الثاثاء  االأول  اأم�ص  جنوب م�شر 
الفلكية  الفرعونية  الظاهرة  وهي 
الفريدة التي تتكرر مرتني كل عام 

22 فرباير و22 اأكتوبر.
ال��ظ��اه��رة يف مت��ام ال�شاعة  وب���داأت 
مع  �شباحاً  دقيقة  و20  ال�شاد�شة 
القاهرة،  بتوقيت  ال�شم�ص  �شروق 
وت�شتمر الظاهرة ملدة ت�شل لنحو 

20 دقيقة فقط.
اأ�شعة  ت��ت�����ش��ل��ل  ال���ظ���اه���رة  وخ����ال 
و�شواًل  املعبد  ممر  داخ��ل  ال�شم�ص 
وفى  االأق��دا���ص،  قد�ص  حجرة  اإىل 
امللك  ي��ج��ل�����ص  االأق�����دا������ص  ق���د����ص 
متاثيل   3 بجوار  الثاين  رم�شي�ص 
القدماء  ل����دى  مل��ع��ب��ودي��ن  اأخ�����رى 
امل�����ش��ري��ني، وي��رج��ع ع��ل��م��اء االآث���ار 
�شببها هو االإعان عن بدء مو�شم 
ال���زراع���ة يف اأك��ت��وب��ر واحل�����ش��اد يف 

فرباير.
ال�شم�ص،  ت��ع��ام��د  ظ��اه��رة  وح�����ش��ر 
وزي����ر ال�����ش��ي��اح��ة واالآث������ار ووزي����رة 
الثقافة وحمافظ اأ�شوان وعدد من 
�شفراء الدول االأجنبية وجمموعة 
من ال�شائحني االأجانب والزائرين 

امل�شريني.
ب�شام  امل�شريات  اأ�شتاذ علم  وي�شرح 
ال�شماع ملوقع "�شكاي نيوز عربية" 
حول  املذهلة  احلقائق  م��ن  بع�شاً 
تعامد ال�شم�ص على معبد الكرنك، 
و"املكان"  "التوقيت"  ميثله  وم��ا 
من  ج���ان���ب���اً  ت��ع��ك�����ص  دالالت  م����ن 

عظمة قدماء امل�شريني.

وفاة اأول طفل بحالة 
مر�شية مرتبطة بكورونا
وي�شكون�شن  والي���ة  يف  ط��ف��ل  ت���ويف 
االأم�����رك�����ي�����ة، ن���ت���ي���ج���ة اإ����ش���اب���ت���ه 
مبتازمة التهاب االأجهزة املتعددة 
بفرو�ص  امل���رت���ب���ط���ة  االأن����ظ����م����ة 

كورونا.
وه��ذه اأول وف��اة من ه��ذا النوع يف 
اأمركا، بح�شب ما اأوردت �شحيفة 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
ب�"كوفيد  املتازمة  ه��ذه  وترتبط 
غام�شة  ظ��اه��رة  وه��ي  الطويل"، 
باأعرا�ص  ال�����ش��خ�����ص  ف��ي��ه��ا  ي�شعر 
ال��ف��رو���ص ب��ع��د ف���رتة ط��وي��ل��ة من 

التعايف منه.
وم����ت����ازم����ة ال����ت����ه����اب االأج�����ه�����زة 
امل��ت��ع��ددة ل��دى االأط��ف��ال ه��ي حالة 
م��ر���ش��ي��ة خ���ط���ر، وت�������ش���رر فيها 
كالقلب  واأن�شجته  اجل�شم  اأع�شاء 
الدموية  واالأوع�����ي�����ة  وال���رئ���ت���ني 
واجلهاز اله�شمي والدماغ واجللد 

اأو العينني ب�شكل بالغ احلدة.
وتعتمد موؤ�شرات واأعرا�ص املر�ص 
امل�����ش��اب��ة يف ج�شد  االأج�������زاء  ع��ل��ى 
م���وق���ع عيادة  ب��ح�����ش��ب  االأط����ف����ال، 

كلينك" "مايو 
وق��ال��ت ت��ق��اري��ر اإع��ام��ي��ة اإن عمر 

الطفل يبلغ اأقل من 10 �شنوات.
ا�شم  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ون  يف�شح  ومل 
ال���ط���ف���ل ومتى  وج���ن�������ص  ال���ط���ف���ل 
بالقول  مكتفني  ال���وف���اة،  ح��دث��ت 

اإنها حدثت يف يناير املا�شي.
الطفل  اإ�شابة  اأن  العلماء  ويعتقد 
ا�شتجابة  نتيجة  امل��ت��ازم��ة  ب��ه��ذه 
تلتهب  اإذ  ل���ل���ف���رو����ص،  م��ن��اع��ي��ة 
اأثناء  اجل�شم  م��ن  معينة  مناطق 

حماولته مكافحة الفرو�ص.

كارينا كابور حتتفل بعيد 
ميلد ابنها جيهانغري

بعيد مياد  كابور   الهندية  كارينا  النجمة  احتفلت 
ابنها جيهانغر االأول.

"بل�شان  " اأخ����ي  وك��ت��ب��ت ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا اخل���ا����ص: 
جيهانغر" انتظرين اأ�شبح عمري �شنة.. لن�شتك�شف 
العامل معا.. و بالطبع برفقة اأمنا التي تتبعنا يف كل 
مكان.. عيد مياد �شعيد حبيبي جيه بابا.. حياتي 
اب��ن��ي.. من��ري.. اإىل االأب��دي��ة وم��ا بعدها ، ح�شنا   ..
االأبد..  اإىل  اأح��ب��ك..  اأن��ا  اأي�شا..  نتبعك  �شوف  اأب��ي 

فتياين.. منوري ".
وكانت �شاركت كارينا كابور اجلمهور مقطع فيديو 
�شاحرة  باإطالة  لقطات  ع��دة  يحتوي  لها،  جديد 

لها.
كارينا ارتدت كنزة من ال�شوف ق�شرة، مع �شروال 
اأخذها  بو�شعيات  ونوعت  الربتقايل،  باللون  �شيق 
�شور  م��ع  كبر  ب�شكل  امل��ت��اب��ع��ون  وت��ف��اع��ل  لل�شور. 

كارينا تاركني عبارات متغزلة بجمالها.

حادثة غريبة.. تختطف طليقها
اأقدمت فتاة على اختطاف رجل و�شط مدينة تعز، جنوب 
يف  االأوىل  للمرة  حت��دث  غريبة  واقعة  يف  اليمن،  غربي 
البحث  اإدارة  مدير  عن  �شادرة  مذكرة  وبح�شب  الباد. 
اجلنائي مبحافظة تعز، اإىل مدير ق�شم �شرطة ع�شيفرة 
ورئ��ي�����ص ق�����ش��م ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي ف����اإن ال��ف��ت��اة ت��غ��ري��د ق 

ال�شرعبي قامت باختطاف املجني عليه مبارك الوايف.
واأو�شحت املذكرة اأن املجني عليه ما يزال خمتطف، واإن 
اإدارة البحث توايل حما�شر جمع االإ�شتدالالت والبحث 
بحث  مدير  وطالب  االختطاف.  واقعة  ح��ول  والتحري 
ا�شتكمال  اأج��ل  م��ن  املتهمة،  �شبط  املعنية  اجل��ه��ات  تعز 
االج������راءات واالإح���ال���ة اىل ج��ه��ة االخ��ت�����ش��ا���ص. وقالت 
تغريد ال�شرعبي اإن �شبب اختطافها ملبارك الوايف، هو اأنه 
طليقها ، موؤكدة باأنه رف�ص اإعادة حقوقها بعد الطاق، 

االأمر الذي دفعها الختطافه.
توعدت  بفي�شبوك  على �شفحتها  تغريد من�شوراً  وكتبت 
فيه باإختطاف م�شايخ اآخرين ذكرتهم باال�شم مامل يتم 
اإن�شافها. واأ�شافت :  "لقد اأ�شبحت خارجة عن القانون 

ولي�ص هناك ما مينعني من ذلك".

الق�شرية الرحلة  عن  تغريدة  الف�شاء..  يف  يوم   100
يف 19 ف��رباي��ر اجل����اري، اأك��م��ل رائ���د ال��ف�����ش��اء االأمل����اين، 
يف  االأوىل  مهمته  م��ن  عمل  ي��وم   100 م����اورر،  ماتيا�ص 

حمطة الف�شاء الدولية.
"تويرت" قال  مبوقع  ح�شابه  على  تغريدة  م��اورر  وكتب 
وكاأين  اأ���ش��ع��ر  لكنني  ط��وي��ل��ة،  ت��ب��دو  ي��وم   100 "اإن  فيها 
و�شلط للتو". واأ�شاف: "هناك الكثر لنتعلمه وندر�شه"، 

موؤكدا اأنه ي�شتمتع يف مهمة "القبلة الكونية".
واأرفق رائد الف�شاء االأملاين تغريدته بالعديد من ال�شور 
التي ظهر فيها زم��اوؤه، بع�شها �شعد اإىل الف�شاء معه 
كان  االآخ��ر  والبع�ص   )SpaceX Dragon( املركبة  يف 

موجودا من قبل يف حمطة الف�شاء الدولية.
واأظهرت بع�ص ال�شور ماورر طائرا داخل حمطة الف�شاء 
الدولية، نتيجة انعدام اجلاذبية، ومل ين�ص ماورر التقاط 

�شور لكوكب االأر�ص.
ي�شعى لدرا�شة  االأمل��اين جزء من م�شروع  الف�شاء  ورائ��د 
تاأثر اجلاذبية ال�شغرى وفهم اأعمق لتاأثرات الرحات 

الف�شائية الطويلة على ج�شم االإن�شان.

وفاة ملكة جمال اأمريكية
تعر�شت  ملكة جمال  والية اأالباما االأمريكية زوي �شوزو 

بيثيلز اإىل حادث غرب يف مدينة ميامي، اأودى بحياتها.
ون�شتا عائلة زوي اخلرب عرب ح�شابها اخلا�ص وكتبت: 
18 �شباط اإثر اإ�شابتها  " توفيت ابنتنا زوي يوم اجلمعة 
وطيبة  حمبة  اإن�شانة  وكانت  قلوبنا  زوي  مل�شت  البالغة. 
ال�شاة  منكم  نطلب  االباما،  جمال  ملكة  كانت  للغاية، 

الأجلها، ومنحنا اخل�شو�شية يف هذا الوقت الع�شيب".
االأ�شبوع،  ح����وايل  م��ن��ذ  غ��ي��ب��وب��ة  يف  دخ��ل��ت  زوي  وك��ان��ت 
حلادث  تعر�شها  بعد  لديها،  ال��دم��اغ  منطقة  وت�شررت 
غ��ري��ب، ح��ي��ث ���ش��رح��ت ال��ع��ائ��ل��ة م��وؤك��دة اأن امل��وق��ف كان 
مفاجئ وغريب للغاية، واأنه �شي�شيب كثراً من حمبيها 

بال�شدمة، دون االإف�شاح عن تفا�شيل احلادث.

اال�شتحمام ب�شكل يومي ي�شعف جهاز املناعة
ي��ل��ج��اأ ال��ك��ث��رون ل��ا���ش��ت��ح��م��ام ب�����ش��ك��ل يومي 
اإىل  والذهاب  والتعرق  االأو�شاخ  من  للتخل�ص 
واالنتعا�ص،  بالن�شاط  ي�شعرون  وهم  اأعمالهم 
اال�شتحمام  اأن  من  حت��ذر  جديدة  درا���ش��ة  لكن 

ب�شكل متكرر ميكن اأن ي�شعف جهاز املناعة.
ووف���ًق���ا ل��ل��درا���ش��ة ال��ت��ي اأج���راه���ا ب��اح��ث��ون من 
اأن يوؤدي االإف��راط يف  الواليات املتحدة، ميكن 
وهي  امليكروبيوم،  اإت��اف  اإىل  اجل�شم  تنظيف 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��ك��ت��ري��ا وامل��ي��ك��روب��ات التي 

تعي�ص داخل اأو على ج�شمك.
املناعة  ج��ه��از  م��ن  ج���زًءا  امل��ي��ك��روب��ي��وم  وي�شكل 
وي�����ش��اع��د ع��ل��ى ح��م��اي��ت��ه، وم���ن خ���ال اإت���اف 
امليكروبيوم عرب االإفراط يف اال�شتحمام، ميكن 
لاإ�شابة  ع��ر���ش��ة  اأك���رث  ال�شخ�ص  ي�شبح  اأن 

باالأمرا�ص.
ومع ذلك، يف حني قالت الدرا�شة اإن االإفراط 
يف اال�شتحمام كان له تاأثر �شلبي، اإال اأنها مل 
تقرتح الحًقا عدد املرات التي يجب اأن ي�شتحم 

ف��ي��ه��ا ال�����ش��خ�����ص ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���ت���وازن بني 
البقاء منتع�ًشا والتعر�ص للبكتريا من النوع 

املعدي.
واإىل جانب اإ�شعاف املناعة، ميكن لا�شتحمام 
اليومي اأن ي�شر باجللد اأي�شا. ووفًقا لطبيبة 
العدد  ف��اإن  ت�شني،  لو�شي  اجللدية  االأم��را���ص 
هو  االأ���ش��ب��وع  يف  اال���ش��ت��ح��م��ام  مل���رات  ال�شحيح 
من مرتني اإىل ثاثة، وهو رقم يبدو مفاجًئا 
الأولئك الذين اإما ي�شتحمون كل يوم اأو الذين 
من  اأ�شا�شًيا  ج���زًءا  املنتظمة  التمارين  تعترب 

روتينهم.
وتقول طبيب االأمرا�ص اجللدية اإن ال�شبب يف 
يكون  اليوم قد  واح��دة يف  م��رة  اال�شتحمام  اأن 
اأن ي��زي��ل الزيوت  ���ش��اًرا ب��اجل��ل��د، الأن���ه مي��ك��ن 
ذلك،  ب�شرتك. عاوة على  االأ�شا�شية ويجفف 
اإىل  اال�شتحمام  يف  االإف����راط  ي���وؤدي  اأن  ميكن 
ظ���ه���ور ق�����ش��رة ع��ل��ى ف�����روة ال����راأ�����ص وجتفيف 

ال�شعر.

املمثلة الإ�سبانية بينيلوبي كروز واملمثل الإ�سباين اأنطونيو بانديرا�ش لدى و�سولهما حل�سور العر�ش الأول لفيلم 
امل�سابقة الر�سمية , يف �سينما الكابيتول يف مدريد. ا ف ب 

هل اأقدمت ليند�شاي 
بريملان على االنتحار؟

ال�شرطة على جثة  ع��رثت  اختفائها،  االإب���اغ عن  اأي��ام من   4 بعد 
ال�شكنية يف مدينة لو�ص  االأحياء  اأحد  املمثلة   ليند�شاي برملان  يف 

اأجنلو�ص االأمركية، بح�شب ما اأعلنت ال�شلطات االأمركية.
وقد فارقت املمثلة احلياة عن عمر ناهز ال�43 عاماً، حيث عرثت 
بع�ص حبوب  واإىل جانبها  �شيارتها  داخل  على جثمانها  ال�شلطات 

االأدوية وذلك �شباح يوم اجلمعة يف 18 �شباط- فرباير 2022.
حتى االآن ال زال �شبب الوفاة غر موؤكد ويرجح البع�ص اأن تكون 
تناولها جرعة كبرة من  اإن��ه��اء حياتها م��ن خ��ال  ق��رر  ه��ي م��ن 

االأدوية.


