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و��سنطن تن�سر �أ�سطواًل بحريًا 
يف �ملنطقة بحلول 2023

•• عوا�صم-وكاالت:

والأ�سطول  الو�سطى  للقيادة  البحرية  ال��ق��وات  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأك���د 
اخلام�س الأمريكي الأدمريال براد كوبر، عن �سعي بالده و�سركائها 
ة  يف ال�سرق الأو�سط لن�سر اأ�سطول من 100 مركبة بحرية ُم�سريرَّ

بحلول �سيف عام 2023.
اإن  اأم�س الثنني،  الأو�سط  ال�سرق  وقال كوبر يف حديث ل�سحيفة 
املراقبة  ال�سناعي �ستزيد من قدرة  بالذكاء  امل��زّودة  ات  املُ�سريرَّ هذه 
وال�ستطالع فوق املياه وحتتها بع�سرات الكيلومرتات، كما �ستعزز 

�سرعة التعامل مع التهديدات.
لال�ستقرار، مبا  ن�ساط مزعزع  اأي  اأن  الأمريكي  اجل��رال  واأو�سح 
تهديدات  واأي  والقر�سنة،  امل��خ��درات،  اأو  الأ�سلحة  تهريب  ي�سمل 
اأخرى للحركة التجارية والبنية التحتية ال�ساحلية، ميكن اأن يكون 
اإغالق  بحادث  ذلك  على  م�ست�سهداً  العامل،  على  عميق  تاأثري  لها 

�سفينة اإيفر غرين لقناة ال�سوي�س لعدة اأيام العام املا�سي.
املنت�سرة  ات  املُ�سريرَّ "تقوم  كوبر  اأو�سح  ال�سطناعي،  الذكاء  وع��ن 
يف املياه بالتوا�سل بع�سها ببع�س، ما يتيح ر�سم اأمناط احلركة يف 
املناطق التي تن�سط فيها، وتابع: عندما تر�سد هذه الأنظمة حركة 
اإىل مراكز  اإ�سارة  تر�سل  اأو  لها  تلتقط �سوراً  فاإنها  اعتيادية،  غري 

قيادة الدول لتنبيهها، وال�سماح لها باّتخاذ القرار املنا�سب.
مكافحة  يف  حم��وري��ة  التحالفات  اأن  الأم��ري��ك��ي  امل�����س��وؤول  واع��ت��ر 
اإن هذه  ال��ب��ح��ري. وق���ال  ب��اأم��ن املنطقة  ال��ت��ي حت���دق  ال��ت��ه��دي��دات 
تهريب  بينها  الق�سايا،  م��ن  وا�سعة  جمموعة  ت�سمل  التهديدات 
والأ�سلحة،  امل��خ��درات  وتهريب  والقر�سنة،  بهم،  والجت���ار  الب�سر 

وهجمات الطائرات من دون طيار، والهجمات ال�ساروخية.
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�الإمار�ت تدين �قتحام م�ستوطنني 
متطرفني باحة �مل�سجد �الأق�سى �ملبارك

•• اأبوظبي-وام:

م�ستوطنني  اقتحام  ب�سدة  اأم�����س  الإم����ارات  دول��ة  اأدان���ت 
من  بحماية  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  لباحة  متطرفني 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وجددت  الإ�سرائيلية.  القوات 
ال��دويل - يف بيان لها - موقفها الثابت ب�سرورة توفري 
النتهاكات  ووق��ف  الأق�سى  للم�سجد  الكاملة  احلماية 
اخلطرية وال�ستفزازية فيه، و�سرورة احرتام دور اململكة 
الأردنية الها�سمية ال�سقيقة يف رعاية املقد�سات والأوقاف 
مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال���دويل وال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي القائم، 
القد�س  اأوق���اف  اإدارة  �سالحيات  ب�سلطة  امل�سا�س  وع��دم 

و�سوؤون امل�سجد الأق�سى.
ودعت الوزارة ال�سلطات الإ�سرائيلية اإىل خف�س الت�سعيد 
واإنهاء حالة من التوتر والحتقان، كما اأكدت على اأهمية 
ممار�سة اأق�سى درجات �سبط النف�س لتجنب الجنراف 

اإىل م�ستويات جديدة من عدم ال�ستقرار.
ك��م��ا ����س���ددت ال�������وزارة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دع����م ك��اف��ة اجلهود 
الإقليمية والدولية املبذولة للدفع قدما بعملية ال�سالم 
للممار�سات غري  الأو���س��ط، وكذلك و�سع حد  ال�سرق  يف 
ال�سرعية التي تهدد الو�سول اىل حل الدولتني واإقامة 
 1967 العام  حدود  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.
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رئي�س املجل�س الأوروبي يتحدث لل�سحافة قبل اجتماع املجل�س يف بروك�سل )ا ف ب(

غروب �سم�س الثنائي الفرن�سي- الملاين

موزة بنت مرو�ن �آل مكتوم �أول �مر�أة يف �لعامل 
حتلق بالطائرة »تيلرتوتو« ذ�ت �الأجنحة �لدو�رة

•• فيالديلفيا-وام:

املقر  م��ك��ت��وم  اآل  م����روان  ب��ن��ت  م���وزة  ال�سيخة  زارت 
يف  املتخ�س�سة  العاملية  ل��ي��ون��اردو  ل�سركة  الرئي�سي 
�سناعة الطائرات يف ولية فيالديلفيا الأمريكية و 
قامت بتجربة فريدة من نوعها وهي اختبار قيادة 
لت�سبح   AW609 tiltrotor ط���راز  م��ن  ط��ائ��رة 
الأك��ر تطورا يف  بالطائرة  ام��راأة حتلق  اأول  بذلك 
جمال الطريان، والتي من املنتظر اأن متثل اإ�سافة 

نوعية جديدة يف جمال الطريان املدين.
واأعربت ال�سيخة موزة عن اعتزازها بهذه التجربة 
ال�����س��رك��ات العاملية  اأك�����ر  م���ن خ����الل واح������دة م���ن 
متكن  توؤكد  والتي  ال��ط��ريان  جم��ال  يف  املتخ�س�سة 
امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة م��ن حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز يف خمتلف 

جمالت العمل و�سمن القطاعات الأكر اأهمية.
وقالت:علمتنا دولة الإمارات اأن نكون دائما مبادرين 
ق��درات يف خمتلف  اأف�سل ما لدينا من  اأن نظهر  و 

جمالت العمل والعطاء. )التفا�سيل �س2(

قمة �صعبة لالحتاد الأوروبي حول اأوكرانيا

�لقو�ت �لرو�سية تتقدم و�سط �أهم مدن دونبا�س
وزير خارجية �ليمن: عدم �لتز�م 

�حلوثي ببنود �لهدنة يهدد ��ستمر�رها

رحبت بالإفراج عن املعتقلني ورفع حالة الطوارئ 
�ل�سفارة �الأمريكية بال�سود�ن: �لقر�ر�ت 
خطوة مهمة لتهيئة �أجو�ء منا�سبة للحو�ر

•• اخلرطوم-وكاالت:

الثنني  اأم�س  ال�سودان  لدى  الأمريكية  ال�سفارة  قالت 
املعتقلني ورف��ع حالة  ب��الإف��راج عن  الرتويكا ترحب  اإن 

الطوارئ يف ال�سودان.
ون��ق��ل��ت ال�����س��ف��ارة ع��ن ال��رتوي��ك��ا اأي�����س��ا ال��ق��ول اإن رفع 
"خللق  مهمة  خطوة  املعتقلني  عن  والإف���راج  ال��ط��وارئ 

البيئة املنا�سبة للحوار" يف ال�سودان.
ودعت جميع الأطراف ال�سودانية لالنخراط يف عملية 

الأمم املتحدة والحتاد الأفريقي والإيقاد.
الثالثية  الآل��ي��ة  با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ق��ال  ب����دوره، 
القرارات  اإن  واليونيتام�س  والإيقاد  الأفريقي  لالحتاد 
اإرادة  اإىل  حت��ت��اج  ال�����س��ودان  يف  ال�سلطات  تتخذها  ال��ت��ي 

�سيا�سية للتنفيذ احلقيقي والكامل.
املرحلة  ل��دع��م  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��ع��ث��ة  ون��ق��ل��ت 
على  ح�سابها  عر  )يونيتام�س(  ال�سودان  يف  النتقالية 
ترحب  الثالثية  الآل��ي��ة  اإن  ال��ق��ول  املتحدث  ع��ن  تويرت 
اإي��ج��اب��ي��ة نحو خلق بيئة  ب���اإج���راءات الأم�����س ك��خ��ط��وات 

مواتية حلّل �سيا�سي �سلمي لل�سودان.

عن  الإف�����راج  ا�ستكمال  ع��ل��ى  ال�سلطات  ن�سجع  اأ���س��اف 
حماية  ل�سمان  اخل��ط��وات  من  املزيد  وات��خ��اذ  املعتقلني 
احل�����ق يف ال��ت��ج��م��ع ال�����س��ل��م��ي وال���ت���ع���ب���ري وو�����س����ع حد 
اأن  لال�ستخدام املفرط للقوة �سد املتظاهرين"، موؤكدا 
القرارات التي تتخذها ال�سلطات يف ال�سودان "حتتاج اإىل 
اإرادة �سيا�سية للتنفيذ احلقيقي والكامل. وتابع تتطلع 
الآلية الثالثية اإىل بدء حمادثات مبا�سرة بني اأ�سحاب 
امل�سلحة ل�ستعادة النتقال الدميقراطي بقيادة مدنية.

وكان رئي�س جمل�س ال�سيادة يف ال�سودان الفريق اأول ركن 
عبد الفتاح الرهان اأ�سدر الأحد، مر�سوماً برفع حالة 
الطوارئ يف كافة اأنحاء البالد وذلك وفق بيان �سدر عن 

املكتب الإعالمي لرئي�س جمل�س ال�سيادة.
وقال البيان يف اإطار تهيئة املناخ وتنقية الأجواء، حلوار 
النتقالية.  للفرتة  ال���س��ت��ق��رار  يحقق  وه����ادف،  مثمر 
اأ�سدر رئي�س جمل�س ال�سيادة النتقايل الفريق اأول ركن 
عبدالفتاح الرهان ام�س مر�سوماً برفع حالة الطوارئ 

يف كافة اأنحاء البالد.
اأو�سى  ق��د  ال�����س��وداين،  وال���دف���اع  الأم����ن  وك���ان جمل�س 

باإطالق �سراح املعتقلني مبوجب قانون الطوارئ.

•• عوا�صم-وكاالت:

اج��ت��م��ع زع��م��اء الحت����اد الأوروب�����ي، 
اأم�س الإثنني لإعالن ا�ستمرار دعم 
هجوم  �سد  يف  مل�ساعدتها  اأوك��ران��ي��ا 
رو�سيا، ولكن التقاع�س عن التفاق 
ع��ل��ى ح��زم��ة ع��ق��وب��ات ج��دي��دة �سد 

مو�سكو �سيطغى على املحادثات.
ويبحث زعماء الحتاد، الذي ي�سم 
27 دولة، على مدار يومني، اأف�سل 
مرور  بعد  اأوكرانيا  مل�ساعدة  ال�سبل 
اأربعة اأ�سهر على بدء الغزو الرو�سي، 
وكيفية الت�سدي لتبعات احلرب من 
ارتفاع اأ�سعار الطاقة والنق�س الذي 
واحتياجات  للغذاء  الأف���ق  يف  يلوح 

الحتاد الأوروبي الدفاعية.
وي��ب��ح��ث الحت����اد الأوروب������ي حزمة 
عقوبات جديدة �سد مو�سكو تهدف 
عملياتها  ع��ن  ال��ت��م��وي��ل  ق��ط��ع  اإىل 

الع�سكرية �سد اأوكرانيا.
اخلتامي  ال���ب���ي���ان  م�������س���ودة  ول���ك���ن 
عليها  اط��ل��ع��ت  ال���ت���ي  ل���الج���ت���م���اع، 
روي����رتز، اأظ��ه��رت اأن���ه ع��ل��ى الرغم 
�سيكون  الأوروب�����ي  الحت����اد  اأن  م��ن 
للحكومة  اللفظي  الدعم  يف  �سخيا 
اأي  ات�����خ�����اذ  ي���ت���م  ف���ل���ن  ك���ي���ي���ف  يف 
ق��رارات جديدة تذكر ب�ساأن اأي من 

من  باملئة  و60  �سيفريودونت�سك 
امل�ساكن ل ميكن ترميمها.

يربط  ال������ذي  ال���ط���ري���ق  اأن  واأك�������د 
����س���ي���ف���ريودون���ي���ت�������س���ك ب���ج���ارت���ه���ا 
باخموت  بطريق  ثم  لي�سيت�سان�سك 
ي�سمح  بحيث ل  جنوباً خطري جداً 
امل�ساعدات  ون��ق��ل  امل��دن��ي��ني  ب��اإج��الء 
الإن���������س����ان����ي����ة. واأف������������اد غ�����اي�����داي، 
الأح��������د، ع����ن ه���ج���وم رو�����س����ي على 
�سيفريودونت�سك وقتال يف ال�سوارع. 
لي�سيت�سان�سك  يف  الو�سع  اإن  وق��ال 

تدهور اإىل حد كبري.
املدينة  �سيفريودونت�سك،  وتتعر�س 
ن�سمة  األ��ف   100 ت�سم  كانت  التي 
اجلي�س  ل���ق�������س���ف  احل���������رب،  ق���ب���ل 
املوالني  والن��ف�����س��ال��ي��ني  ال��رو���س��ي 
اإىل جانبها  لرو�سيا الذين يقاتلون 
وقتل  اأ����س���اب���ي���ع.  م���ن���ذ  ب���امل���دف���ع���ي���ة 

ع�سرات املدنيني هناك.
ولي�سي�سانك  �سيفريودونت�سك  تقع 
�سرق  كلم   80 م��ن  اأك���ر  بعد  على 
املركز  اأ�سبحت  التي  كراماتور�سك، 
منذ  الأوكرانية  لدونبا�س  الإداري 
اأن ا�ستوىل النف�ساليون املدعومون 
م��ن م��و���س��ك��و ع��ل��ى اجل���زء ال�سرقي 
م���ن ه����ذا احل���و����س ال��ك��ب��ري يف عام 

.2014

املو�سوعات الرئي�سية.
ال����ق����ادة  ي���ن���اق�������س  اأن  وي����ف����رت�����س 
ال�سيولة  �سمان  اأي�سا  الأوروب��ي��ون 
لأوك��ران��ي��ا م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على 
الأمن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اق��ت�����س��اده��ا، 
منع  اإىل  ذل����ك  وي���ع���ود  ال���غ���ذائ���ي، 

ت�سدير احلبوب الأوكرانية.
منطقة  ح���اك���م  اأع����ل����ن  م���ي���دان���ي���ا، 

اأم�س  غ��اي��داي،  �سريغي  لوغان�سك 
الثنني، اأن القوات الرو�سية تقدمت 
نحو و�سط مدينة �سيفريودونت�سك 
تتعر�س  ال���ت���ي  اأوك����ران����ي����ا،  ���س��رق��ي 
يدور  وحيث  اأ�سابيع،  منذ  للق�سف 

قتال يف ال�سوارع الآن.
تلغرام:  على  املنطقة  ح��اك��م  وق���ال 
و�سط  اجت���اه  يف  يتقدمون  ال��رو���س 

م�ستمر،  القتال  �سيفريودونت�سك. 
والو�سع �سعب جداً.

الثنني  اأ�سيبا  �سخ�سني  اأن  وذك��ر 
لهجوم،  �سيارتهما  تعر�ست  عندما 
اأطباء   3 وُف��ق��د  ب��خ��ري،  الآن  وه��م��ا 

بح�سب امل�سدر نف�سه.
واأ�������������س������������اف غ����������اي����������داي دم���������رت 
ال����ب����ن����ى ال���ت���ح���ت���ي���ة احل�����ي�����وي�����ة يف 

مناور�ت �إ�سر�ئيلية مكثفة يف قرب�س 
��ستعد�دً� حلزب �هلل و�إير�ن

•• نيقو�صيا-وكاالت:

توجه املئات من جنود اجلي�س الإ�سرائيلي، مبا يف ذلك القوات اخلا�سة، اإىل قر�س،  
للم�ساركة يف الأ�سبوع الأخري من تدريب كبري ا�ستمر ملدة �سهر، ملحاكاة احلرب �سد 

ميلي�سيات حزب اهلل اللبنانية وق�سف املن�ساآت النووية الإيرانية.
وبح�سب اجلي�س الإ�سرائيلي، فاإن التدريبات - التي جتري بال�سرتاك مع اجلي�س 
العملياتية  املهمات  يف  وكفاءتها  القوات  جاهزية  حت�سني  اإىل  تهدف   - القر�سي 
اأوف  تاميز  نقلت �سحيفة  ما  بح�سب  لبنان،  اإىل  اإ�سارة  يف  العدو،  اأرا�سي  يف عمق 

.Times of Israel اإ�سرائيل
اإن التدريبات �ستجرى يف مناطق خمتلفة، مبا يف ذلك  وقال اجلي�س الإ�سرائيلي، 

مناطق ح�سرية وريفية يف ت�ساري�س جبلية ت�سبه لبنان.
ا�سم  عليها  اأطلق  والتي  الرئي�سية،  التدريبات  من  الأخ��ري  الأ�سبوع  خ��الل  ا  اأي�سً
املن�ساآت  ال�سربات اجلوية على  القوات اجلوية على حماكاة  �ستعمل  النار،  عربات 

النووية الإيرانية فوق البحر الأبي�س املتو�سط.
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تريندز يناق�ص دور الأديان
يف تعزيز ال�سالم العاملي

اأخبار الإمارات

بوتن ومكاملة الـ80 دقيقة.. تفا�سيل 
مناورة اأوروبية و�رشوط رو�سية

عربي ودويل

ريال مدريد  يوؤكد هيمنة الأندية 
الإ�سبانية على ال�ساحة الأوروبية

الفجر الريا�سي

لت�سغيل  �الأوىل  �ملرحلة  تد�سن  �الإم���ار�ت 
�ليمنية �سبوة  حمافظة  م�ست�سفيات  �أك��رب 

•• �صبوة-وام:
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  مبتابعة 
موؤ�س�سة خليفة  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 
املوؤ�س�سة  د���س��ن��ت  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأكر م�ست�سفى يف حمافظة �سبوة يف  املرحلة الأوىل لت�سغيل 
اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة وذلك يف اإطار املبادرات الإن�سانية 
الإن�سانية من خالل  املعاناة  الإم��ارات لتخفيف وط��اأة  لدولة 
تبني املبادرات ال�سحية النوعية التي تعنى بالرعاية ال�ساملة 

يف ظل ما يعانيه القطاع ال�سحي من �سعوبات.
اأكر حمافظة يف اجلمهورية اليمنية من  و تعد �سبوة ثالث 

حيث امل�ساحة وتتكون من 17 مديرية. )التفا�سيل �س7(

�لرب�زيل  مع  تت�سامن  �الإم���ار�ت 
وتعزي يف �سحايا �لفي�سانات و�ل�سيول

•• اأبوظبي -وام:

ت��ع��ازي��ه��ا ال�سادقة  ع����ّرت دول����ة الإم������ارات ع��ن 
الحتادية  ال��رازي��ل  جمهورية  م��ع  وت�سامنها 
التي  والفي�سانات  ال�سيول  ال�سديقة يف �سحايا 
اإىل مقتل  واأدت  البالد،  ع��دة ولي��ات يف  �سربت 
ع�����س��رات الأ���س��خ��ا���س واإج����الء ع�����س��رات الآلف، 
اأ������س�����راراً ج�����س��ي��م��ة. واأع����رب����ت وزارة  واأح����دث����ت 
اخلارجية والتعاون الدويل عن خال�س تعازيها 
وال�سعب  الرازيلية  احلكومة  اإىل  وموا�ساتها 
الرازيلي واإىل اأهايل وذوي ال�سحايا، ومتنياتها 

بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني.

•• عدن-وكاالت:

الدكتور  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزي��ر  ا�ستقبل 
املوؤقتة  العا�سمة  اأم�����س يف  م��ب��ارك  ب��ن  ع��و���س  اأح��م��د 
عدن، مبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن 
الهدنة  اإجن��اح  جهود  اللقاء  وبحث  غروندبرغ،  هانز 

وا�ستكمال بنودها.
منها  وحر�سا  احلكومة  اأن  اخلارجية  وزي��ر  واأو���س��ح 
على تخفيف املعاناة الإن�سانية واإجناح جهود املبعوث 
الهدنة  يف  املن�سو�سة  التزاماتها  با�ستكمال  ب���ادرت 
وميناء  �سنعاء  مطار  وفتح  النار  اإط��الق  وق��ف  ب�ساأن 
احلديدة، واأبدت مرونة عالية لإجناح جهود املبعوث 
ومتا�سك الهدنة، يف املقابل هناك تعنت و�سلف كبري 
من قبل احلوثيني با�ستمرار انتهاكاتهم وخروقاتهم 

للهدنة واملماطلة وتعقيد ملف فك احل�سار عن تعز.
واأكد اأن اأ�س�س الهدنة واأهدافها اإن�سانية يف املقام الأول، 
وعدم اللتزام باأي من بنودها الأ�سا�سية يهدد فر�س 
املعاناة  تعز �ساعف  اأن احل�سار على  جناحها، خا�سة 
يف  مواطن  ماليني  خم�سة  ُيقارب  ما  على  الإن�سانية 
جولت  كافة  يف  حا�سرا  وك��ان  احل��ي��اة،  مناحي  كافة 

امل�ساورات ال�سيا�سية ال�سابقة.

�ستوكهومل،  ات��ف��اق  يف  الرئي�سية  ال��ب��ن��ود  اأح���د  وك���ان 
امللف  ت�سيي�س  اإىل  احل��وث��ي  ميلي�سيا  حينها  وع��م��دت 

والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها.
ال��ت��زام احل��ك��وم��ة بتوجيهات  اإىل  م��ب��ارك  ب��ن  واأ����س���ار 
يخدم  مب��ا  النف�س  ب�سبط  الرئا�سي  القيادة  جمل�س 
جناح الهدنة وتخفيف املعاناة الإن�سانية التي فر�ستها 
ميلي�سيا احلوثي على ال�سعب اليمني، وطالب املبعوث 
ميلي�سيا  ع��ل��ى  بال�سغط  ال����دويل  وامل��ج��ت��م��ع  الأمم����ي 
واأ�س�س  �سروط  ا�ستكمال  و�سمان  النقالبية  احلوثي 
الهدنة، وبالأخ�س ملف تعز واإيرادات ميناء احلديدة 
العام.  ال��ق��ط��اع  موظفي  روات���ب  ل��دف��ع  وتخ�سي�سها 
و�سارمة  وا�سحة  لغة  ا�ستخدام  ���س��رورة  على  و�سدد 
ب�ساأن عرقلة الهدنة وجهود اإحالل ال�سالم يف اليمن.

احلكومة  مبوقف  الأمم���ي  املبعوث  اأ���س��اد  جانبه،  م��ن 
اليمنية وم��ا اأب��دت��ه م��ن ح��ر���س وم��رون��ة وال��ت��زام يف 
�سبيل تخفيف املعاناة الإن�سانية وجناح الهدنة، واأكد 
يتفهم  واأن���ه  عمله،  اأول��وي��ات  راأ����س  على  تعز  ملف  اأن 
امل��وق��ف احل��ك��وم��ي وال�����س��ع��ب��ي ب�����س��اأن م��ل��ف ت��ع��ز، واأن 
من  وبدعم  و�سيحر�س  م�ستمرة،  م��ازال��ت  النقا�سات 
�سروط  ا�ستكمال  على  وال����دويل  الإق��ل��ي��م��ي  املجتمع 

الهدنة وجناحها ومتديدها.

وداعا للثنائي الفرن�صي - الأملاين؟
من �لغرب �إىل �ل�سرق: مركز 

ثقل جديد ُيبنى يف �أوروبا!
•• الفجر –خرية ال�صيباين:

القوي  النفوذ  الأوك��راين عن قطب جديد من  الرو�سي  ال�سراع  ك�سف 
داخ���ل الحت���اد الأوروب�����ي. غ��ي��وم كلو�سا وم��اي��ك��ل لم���رت، فككا ملوقع 
احلرب  ���س��وء  يف  ال��ع��ج��وز  ال��ق��ارة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ولت  اأتالنتيكو 
الأوكرانية وما تفرزه من تداعيات ع�سكرية و�سيا�سية واقت�سادية على 
املنطقة والعامل، وخا�سة على م�ستقبل الفاعلني وطبيعة الأدوار فيما 

يخ�س البناء الأوروبي.
وغيوم كلو�سا، مفكر وفاعل يف امل�سروع الأوروبي، م�سوؤول وباحث، اأ�س�س 
مركز الفكر الأوروبي يوروبا نوفا، برنامج القادة ال�سباب الأوروبيون، 

وتراأ�س احتاد البث الأوروبي - يوروفيجن.  )التفا�سيل �س13(

رغم العقوبات والأزمة القت�صادية:
�لطبقة �لو�سطى �لرو�سية تقف ور�ء �لكرملني

•• الفجر –خرية ال�صيباين

لي�س لدى �سريجي لفروف اأدين �سك. بالن�سبة لوزير اخلارجية الرو�سي، 
الغرب ي�سن حربا �ساملة علينا، ا�ستنكر اجلمعة. اإل اأن امل�سوؤولني الرو�س، 
يقولون اإن عملية يل الذراع اجليو�سيا�سية والتهديدات القت�سادية تعززان 

دعم الرو�س للكرملني.
عائدات  ب��داأت  الغربية،  العقوبات  وتداعيات  الأن�سطة  يف  التباطوؤ  ب�سبب 
ال�سرائب يف الّتقّل�س ب�سكل كبري، مما ينذر بانخفا�س حاد يف الناجت املحلي 
اإىل  الفائدة مبقدار ثالث نقاط  �سعر  املركزي  البنك  ..خّف�س  الإجمايل. 
يف  انخفا�سه  بعد  املثرية  الروبل  قوة  من  التخفيف  اأجل  من  باملائة،   11

فراير ومار�س. انت�سار جيو�سيا�سي للكرملني.      )التفا�سيل �س12(

ميد�نية  ُم��ن��ج��ز�ت  �لكاظمي: 
وع�سكرية يف عمليات مالحقة د�ع�س

•• بغداد-وكاالت:

العراقية  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  اأك�����د 
العام  ال��ق��ائ��د  ال��ك��اظ��م��ي  م�سطفى 
هناك  اأن  اأم�������س  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
وع�سكرية  م���ي���دان���ي���ة  م����ن����ج����زات 
فلول  مالحقة  عمليات  يف  وا�سحة 

داع�س الإرهابية.
ح�سوره  خ����الل  ال��ك��اظ��م��ي،  وق����ال 
للقيادات  امل��و���س��ع  الأم���ن���ي  امل���وؤمت���ر 
الأمنية العراقية، اإنه يتحتم الإ�سادة 
لهذه  املرافق  ال�ستخباري  باجلهد 
العمليات، وعلينا اأن ن�ستثمر الزخم 
املنظمة  اجل���رمي���ة  م��واج��ه��ة  ن��ح��و 

والعنا�سر التخريبية.
وط��ال��ب الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة بو�سع 
الالزمة  احلماية  لتاأمني  اخلطط 
لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها 
الإرهابية،  العنا�سر  ا�ستهداف  من 
داع����ي����اً م���دي���ري���ات ال�������س���رط���ة اإىل 
بغداد  يف  البلدية  دوائ��ر  مع  العمل 
على  التجاوزات  لإزالة  واملحافظات 
املمتلكات العامة واخلا�سة، واإظهار 

املدن بال�سكل الالئق.
امل�سوؤولية  اإن  ق����ائ����اًل:  واأ������س�����اف 
م�سرتكة لالأجهزة الأمنية والقوات 
امل�سلحة، يف حماية بالدنا وجمتمعنا 
املنفلت  ال�سالح  ومن  املخدرات  من 
املزيد  تتطلب  وهي حتديات كبرية 

من اجلهود.

احت�سنت مدينة قازان الرو�سية موؤخرا قمة اقت�سادية
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•• اأبوظبي –الفجر:

ن���ظ���م���ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
ال��ب��ل��دي��ات والنقل  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  م��ن خ���الل 
بهدف  عمل  ور�سة  البلدية  واأ�سول 
ت��وع��ي��ة ك���اف���ة م�����س��ت��خ��دم��ي الأدل�����ة 
التحتية  البنية  مب�ساريع  اخلا�سة 
ال�ست�ساريني،  "املاّلك،  ب�  متمثلني 

املوردين"  امل�����س��ن��ع��ني،  امل���ق���اول���ني، 
ت�سمينه  مت  م���ا  ع��ل��ى  واإط���الع���ه���م 
اأح���دث ن�سخة م��ن الأدل����ة، حيث  يف 
يف  املتخ�س�سني  الور�سة  ا�ستهدفت 
جهات  م��ن  التحتية  البنية  جم���ال 
الكليات  وط��الب  وخا�سة،  حكومية 
بالهند�سة  املتخ�س�سني  واجلامعات 

املدنية و املعمارية.
ال��ور���س��ة من�سجمة مع  ه��ذه  وت��اأت��ي 

املوا�سفات  وحتديث  تطوير  اأولوية 
وامل��ع��اي��ري ال��ف��ن��ي��ة وال��ت�����س��م��ي��م��ي��ة و 
جلميع  والت�سغيل  ال�سيانة  معايري 
اأ�س�س  على  التحتية  البنية  اأ���س��ول 

ومبادئ ال�ستدامة.
���س��ارك يف ال��ور���س��ة ك��ل م���ن: دائ���رة 
ب��ل��دي��ة مدينة  وال��ن��ق��ل،  ال��ب��ل��دي��ات 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  ب���ل���دي���ة  ال����ع����ني، 
مركز النقل املتكامل، مركز املتابعة 

للتوزيع،  اأبوظبي  �سركة  والتحكم، 
ل��ل��خ��دم��ات العامة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
�سركة  بار�سونز،  �سركة  – م�ساندة، 

بنية، �سركة الدار العقارية.
حتقيق  اإىل  ال���ور����س���ة  ه���دف���ت  ك��م��ا 
الإيجابية  ال���ف���وائ���د  م���ن  ال���ع���دي���د 
لت�سمل توعية كافة الأفراد املعنيني 
بالتحديث  ت�سمينه  مت  مبا  بالأدلة 
ل�سمان توافق اأف�سل مع املتطلبات، 

حيث �سيتم تقدمي ت�ساميم ب�سورة 
�سليمة متوافقة مع كافة املتطلبات، 
امل��واد، �سمان  التوافق مع متطلبات 
ت�ساميم  اع���ت���م���اد  ع��ل��ى  احل�������س���ول 
ب�سورة اأ�سرع، �سمان تنفيذ امل�ساريع 
الوقت  وت����وف����ري  ���س��ل��ي��م��ة  ب�������س���ورة 
وامل�����س��ادر وال��ت��ك��ال��ي��ف، ت��وف��ري بنية 
وم�ستخدمي  املجتمع  تخدم  حتتية 
التقنيات  اأح��دث  ت�سمني  الطريق، 

���س��ب��ك��ات طرق  ت�����س��م��ي��م  يف جم����ال 
وثائق  الأدل��ة  التحتية، جعل  البنية 

التقدميات  متكاملة، حت�سني كفاءة 
البنية  ط�����رق  ل��ت�����س��ام��ي��م  ال��ف��ن��ي��ة 

�سيانة  اإج���راءات  حت�سني  التحتية، 
�سبكات طرق البنية التحتية.

•• اأبوظبي-وام:

للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ال��ت 
اإن  الج���ت���م���اع���ي���ة  وال����ت����اأم����ي����ن����ات 
املوؤمن  عن  امل�ستحقة  ال�سرتاكات 
القطاع  يف  ُت�����س��دد  امل�����س��رتك  عليه 
الراتب  قيمة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اخل��ا���س 
الذي يتقا�ساه يف يناير من كل عام 
دون العتداد باأية زيادة تطراأ على 
ال��رات��ب خ��الل العام ما مل ت�سري 
هذه الزيادة على املوؤمن عليه باأثر 
العام  م��ن  يناير  ب��داي��ة  م��ن  رجعي 
نف�سه ، م�سريًة اإىل اأن ت�سديد هذه 
ال���س��رتاك��ات ع��ن امل��وؤم��ن عليه يف 
القطاع احلكومي يتم وفقاً لراتب 

ح�ساب ا�سرتاك لكل �سهر.
اأن�����ه يف حال  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����س���ح���ت 

باخلدمة يف  العاملني  اأحد  التحق 
يناير  �سهر  بعد  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  ا���س��رتاك��ات��ه  حت�����س��ب 
اأن  على  فيه،  التحق  ال��ذي  ال�سهر 
ي��ن��اي��ر م���ن العام  ���س��ه��ر  ي��ع��ام��ل يف 
املعمول  لالأ�س�س  وفقاً  يليه  ال��ذي 
بها وهي احت�ساب ال�سرتاكات من 
�سهر يناير من كل عام، م�سيفة اأن 
امل��ق��ررة ع��ل��ى املوؤمن  ال���س��رتاك��ات 
عليه يف هذه احلالة حت�سب كاملة 

عن ال�سهر الذي التحق فيه.
اهلل، مدير  ���س��ك��ر  اإب���راه���ي���م  وق����ال 
مكتب الت�سال احلكومي بالهيئة، 
يف  العمل  �ساحب  على  يتعني  اإن��ه 
للهيئة  ي��ق��دم  اأن  اخل��ا���س  القطاع 
يف يناير من كل عام بيانا برواتب 
ل��دي��ه ع���ن ه���ذا ال�سهر  ال��ع��ام��ل��ني 

يوايف  واأن  ال�سهرية  وا�سرتاكاتهم 
ال��ه��ي��ئ��ة ����س���ه���ري���اً مب����ا ي����ط����راأ من 
بعدد  يتعلق  فيما  ���س��واء  ت��غ��ي��ريات 
اأو رواتبهم، ويجب  العاملني لديه 
ال��ب��ي��ان��ات مطابقة  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن 

و�سجالته  العمل  �ساحب  لدفاتر 
لقانون  ط��ب��ق��اً  ب��ه��ا  يحتفظ  ال��ت��ي 
البيانات  ه���ذه  ت��ع��د  ال��ع��م��ل، ح��ي��ث 
يف  اإليه  الرجوع  يتم  ال��ذي  املرجع 
اأي عملية تفتي�س تقوم بها الهيئة 
للتحقق من �سحة البيانات الواردة 

من �ساحب العمل.
�ساحب  ع���ل���ى  ي���ت���وج���ب  واأ������س�����اف 
اأن  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  ال���ع���م���ل يف 
ال��ع��ام��ل��ني لديه  ب��ت�����س��ج��ي��ل  ي���ق���وم 
اخلا�سعني لأحكام قانون املعا�سات 
ال���ه���ي���ئ���ة خالل  ل�����دى  الحت���������ادي 
����س���ه���ر ع���ل���ى الأك��������ر م����ن ت���اري���خ 
ك��م��ا عليه  ب���اخل���دم���ة  ال��ت��ح��اق��ه��م 
باأ�سماء  الهيئة  مب��واف��اة  الل��ت��زام 
انتهت  ال����ذي����ن  ل���دي���ه  ال���ع���ام���ل���ني 
الأكر  على  �سهر  خالل  خدمتهم 

م���ن ت���اري���خ ان��ت��ه��اء اخل���دم���ة، مع 
التاأكيد باأن ال�سرتاكات ل ت�ستحق 
ال��ذي تنتهي فيه  ال�سهر  عن ج��زء 

خدماتهم.
ت�سديد  ي���ج���ب  اهلل  ���س��ك��ر  وت����اب����ع 
ال�سرتاكات نهاية ال�سهر امل�ستحقة 
ع��ن��ه وُي�����س��م��ح ب��اأدائ��ه��ا ح��ت��ى اليوم 
التايل  ال�سهر  من  ع�سر  اخلام�س 
ل�ستحقاقها، على اأن يبداأ احت�ساب 
ب��ع��د منت�سف  ال��ت��اأخ��ري  غ���رام���ات 
ت�سديدها  ع����دم  ح����ال  يف  ال�����س��ه��ر 

خالل املدة املحددة.
واأو����س���ح اأن���ه يف ح���ال ع���دم تقدمي 
املن�سو�س  البيانات  �ساحب العمل 
ع���ل���ي���ه���ا ب����ال���������س����روط والأو�������س������اع 
وامل�������واع�������ي�������د امل��������ق��������ررة حُت�������س���ب 
على  اأدائ��ه��ا  الواجبة  ال���س��رتاك��ات 

اإىل  ب��ي��ان مت تقدميه  اآخ���ر  اأ���س��ا���س 
ح�ساب  ح���ني  اإىل  وذل�����ك  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل�ستحقة،  الفعلية  ال���س��رتاك��ات 
عدم  ح���ال���ة  يف  اأن������ه  اإىل  م�������س���رياً 
عدم  اأو  ال���ب���ي���ان���ات  ه�����ذه  ت���ق���دمي 
عدم  اأو  الفعلي  للواقع  مطابقتها 
وامل�ستندات  ال�������س���ج���الت  ت����واف����ر 
العمل  ���س��اح��ب  ع��ل��ى  يتعني  ال��ت��ي 
الطلب  ع��ن��د  وت��ق��دمي��ه��ا  ح��ف��ظ��ه��ا 
وفقاً لأحكام القانون يكون ح�ساب 
اإىل  راج��ع��اً  امل�ستحقة  ال�سرتاكات 
بناء على ما  الهيئة  ما ي�سدر عن 
التي  التفتي�س  نتائج  عنه  اأ�سفرت 

تقوم بها اإدارتها املعنية.
�ساحب  اأن  اإىل  اهلل  ���س��ك��ر  ول��ف��ت 
ال�سرتاكات  بت�سديد  يلتزم  العمل 
عن كافة املواطنني العاملني لديه 

م�����دة عملهم  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  ب��غ�����س 
اأق�����ل م���ن �سنة،  وح���ت���ى ل���و ك���ان���ت 
ميكنه  ع��ل��ي��ه  امل���وؤم���ن  اأن  ح���ني  يف 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��رتة ال��ت��ي �سدد 
حال  يف  ب�سمها  ال�سرتاكات  عنها 

ال��ت��ح��اق��ه ب��ع��م��ل ج��دي��د، ح��ي��ث اأن 
م��دة اخل��دم��ة ال��ت��ي تقل ع��ن �سنة 
ي�ستحق  ل  عليه  امل��وؤم��ن  ك��ان  واإن 
عنها مكافاأة اإل اأنه ي�ستطيع �سمها 

ملدة خدمته الالحقة.

�ملعا�سات: ت�سديد �ال�سرت�كات يف �لقطاع �خلا�س يتم 
وفقا لر�تب ��سرت�ك يناير من كل عام

موزة بنت مرو�ن �آل مكتوم �أول �مر�أة يف �لعامل حتلق بالطائرة )تيلرتوتو( ذ�ت �الأجنحة �لدو�رة

�الإمار�ت للخدمات �ل�سحية توقع مذكرة تفاهم مع �ملوؤ�س�سة �الأوروبية الإد�رة �جلودة 

ا�صتهدفت »املالك، ال�صت�صاريني، املقاولني، امل�صنعني، املوردين«

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�سة للتعريف مب�ستجد�ت 
تطوير �الأدلة و�ملعايري �خلا�سة مب�ساريع �لبنية �لتحتية

••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم 
151،541 فح�سا جديدا  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت   .. وعزلهم 
املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�سية   24 ال���  ال�����س��اع��ات  خ��الل 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 383 حالة 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها 
يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  حالت م�ستقرة وتخ�سع 

جمموع احلالت امل�سجلة 907،824 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�سابة نتيجة تداعيات الإ�سابة 
الدولة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س 
2،305 حالت.   واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها 

بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س 
العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�سحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً 

ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 379 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س 
امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  بعد 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 891،455 حالة.

�ل�سحة جتري 151,541 فح�سا ك�سفت عن 383 
�إ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و379 حالة �سفاء

•• فيالديلفيا-وام:

زارت ال�سيخة موزة بنت مروان اآل مكتوم املقر الرئي�سي ل�سركة ليوناردو العاملية 
املتخ�س�سة يف �سناعة الطائرات يف ولية فيالديلفيا الأمريكية و قامت بتجربة 
 AW609 tiltrotor فريدة من نوعها وهي اختبار قيادة طائرة من طراز
الطريان،  جم��ال  يف  تطورا  الأك��ر  بالطائرة  حتلق  ام���راأة  اأول  بذلك  لت�سبح 

والتي من املنتظر اأن متثل اإ�سافة نوعية جديدة يف جمال الطريان املدين.
واأع��رب��ت ال�سيخة م���وزة ع��ن اع��ت��زازه��ا ب��ه��ذه التجربة م��ن خ��الل واح���دة من 
اأكر ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف جمال الطريان والتي توؤكد متكن املراأة 
القطاعات  و�سمن  العمل  جم��الت  خمتلف  يف  التميز  حتقيق  من  الإم��ارات��ي��ة 

الأكر اأهمية.

اأف�سل ما  اأن نظهر  اأن نكون دائما مبادرين و  "علمتنا دولة الإم��ارات  وقالت: 
لدينا من قدرات يف خمتلف جمالت العمل والعطاء، واإنه من دواعي العتزاز 
اأن اأكون اأول امراأة يف العامل حتلق بهذا الطراز املتطور من الطائرات املدنية، 
واأن اأكون �سفرية لقدرة املراأة الإماراتية على اإثبات كفاءتها يف قطاع حيوي مثل 

قطاع الطريان".
و اأ�سافت: "كان جتريب هذه الطائرة اأمنية يل منذ اأن راأيت لأول مرة �سور 
بدمج  الطريان،  مع  جتربتي  يف  جديدة  عالمة  اأراه  ما  وهو  الأويل  منوذجها 
مهارات التحليق بالطائرة ذات الأجنحة الثابتة وال��دوارة.. ول�سك يف اأن هذا 
اأم��ام امل��راأة مبا  اأراه واع��دا  الطراز من الطائرات ميثل خطوة مهمة يف جمال 
وقدرتها  اإليه  بالنت�ساب  اإثبات جدارتها  ترغب يف  لكل من  يتيحه من فر�س 

على العطاء من خالله".

لت�سنيع  ل��ي��ون��اردو  ل�سركة  الإداري  امل��دي��ر   ، ه��ان��ت  وي��ل��ي��ام  رح���ب  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
اآل  م��وزة  ال�سيخة  بزيارة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  املروحية  الطائرات 
مكتوم، و�سعادته بكونها اأول امراأة تخو�س جتربة التحليق بالطائرة اجلديدة 

.tiltrotor من طراز
و قال هانت: "ت�سرفت �سركة ليوناردو با�ست�سافة ال�سيخة موزة اآل مكتوم، حيث 
قامت بتلك التجربة الفريدة من نوعها بتجربة قيادة طائرة من اأول جمموعة 
طائرات من طراز tiltrotor".. لقد كان اإظهار القدرات التجريبية املجمعة 
فارقة  عالمة  ال��دوارة  الأجنحة  وذات  اجلناحني  ثابتة   AW609 للطائرة 

وهامة لل�سركة".
قطاع  يف  التكنولوجية  البتكارات  اأه��م  من  واح��دة   AW609 طائرة  تعتر 
ال��ط��ريان امل���دين ف��ه��ي مت���زج ب��ني ت�سغيل ال��ط��ائ��رة امل��روح��ي��ة مب��ي��زة الإق���الع 

والهبوط عموديا ما يزيد من فر�س ا�ستخدامها على نطاق وا�سع نظرا لعدم 
احتياجها اإىل مدرج لالإقالع والهبوط، يف حني تتمتع مبزايا الطائرة العادية 
ذات املحركات من ناحية املق�سورة وقدرات ال�سرعة والتحمل، ما يفتح اإمكانيات 

جديدة و للركاب النقل واخلدمات العامة.
اجلوي،  النقل  جم��ال  يف  ث���ورة   AW609 ط��ائ��رة  حت��دث  اأن  املنتظر  وم��ن 
التي ح�سلت على �سهادة مدنية، وهي  النوع  الوحيدة من هذا  الطائرة  كونها 
قادرة على القيام بالعديد من املهام املتنوعة وت�سمل النقل الطبي واحلكومي، 

والبحث والإنقاذ.
اإىل  500 كم/�ساعة مبدى ي�سل  تزيد عن  ب�سرعة  التحليق  للطائرة  وميكن 
تقريبا، وميكن زيادة املدى اإىل 2000 كيلومرت با�ستخدام  كيلومرت   1400

خزانات وقود اإ�سافية.

•• دبي-وام:

املوؤ�س�سة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ال�سحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�س�سة  وقعت 
ب��ن��اء ع��الق��ة فعالة  الأوروب���ي���ة لإدارة اجل����ودة يف ال�����س��رق الأو����س���ط ب��ه��دف 
وم�ستدامة بني اجلهتني وتطبيق اأف�سل املمار�سات ال�سحية على امل�ستويني 

الإقليمي والعاملي.
تاأتي املذكرة �سمن م�ساعي املوؤ�س�سة الرامية اإىل تعزيز تبني معايري اجلودة 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  قاعدة  وتو�سيع  العمل،  ركائز  ك��اإح��دى  والتميز 
املوؤثرين عر تفعيل اأطر التعاون وحتقيق الأهداف امل�سرتكة،  وجاء توقيع 
مذكرة التفاهم خالل م�ساركة املوؤ�س�سة يف فعاليات موؤمتر املوؤ�س�سة الأوروبية 
ال�سرق  ال��ذي عقد يف دبي ولأول مرة يف  الأو�سط  ال�سرق  لإدارة اجل��ودة يف 

الأو�سط بح�سور �سعادة الدكتور يو�سف حممد ال�سركال املدير العام ملوؤ�س�سة 
الإم��ارات للخدمات ال�سحية وبول ليتل رئي�س جمل�س املديرين للموؤ�س�سة 

الأوروبية لإدارة اجلودة وعدد من امل�سوؤولني لدى اجلانبني.
لتحقيق  املوؤ�س�ستني  ب��ني  املثمر  ال��ت��ع��اون  اأط��ر  تفعيل  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 
الأهداف امل�سرتكة والتي ت�سمل بناء القدرات واملهارات القيادية يف القطاع 
موجهة  ال�سحي  للقطاع  خا�سة  واجل��ودة  للتميز  جائزة  واإط��الق  ال�سحي 
اآخر  للمن�ساآت ومزودي خدمات الرعاية ال�سحية ف�ساًل عن الإطالع على 
امل�ستجدات واأف�سل املمار�سات يف املجال ال�سحي وال�ستفادة منها كمدخالت 

لتطوير القطاع وحتقيق الريادة يف تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية.
كجزء  تاأتي  التفاهم  مذكرة  اأن  ال�سركال  حممد  يو�سف  الدكتور  واأو���س��ح   
من جهود حثيثة تقوم بها املوؤ�س�سة لتعزيز �سراكاتها ال�سرتاتيجية املثمرة 

بهدف حتقيق روؤيتها املتمثلة بريادة قطاع الرعاية ال�سحية وتوفري خدمات 
ت�سهم  التي  الريادية  املبادرات  اإطالق  املتميزة من خالل  ال�سحية  الرعاية 
وتبني  املتعاملني  من  امل�ستهدفة  للفئات  امل�ستدامة  القيمة  وتقدمي  بناء  يف 
اأف�سل املمار�سات العاملية لرت�سيخ القدرة التناف�سية للقطاع ال�سحي اإقليمياً 

وعاملياً.
عريقة  موؤ�س�سة  م��ع   اأُب��رم��ت  كونها  يف  تكمن  امل��ذك��رة  اأه��م��ي��ة  اأن  واأ���س��اف 
عاما،حيث   30 اأك��ر من  م��دى  امتدت على  وا�سعة  خ��رة  وذات  ومتمر�سة 
�ساهمت املوؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة يف دعم اأكر من 50000 موؤ�س�سة 
حول العامل على حتقيق اأداء اإيجابي وخلق قيمة م�ستدامة جلميع املعنيني 
الرئي�سيني  من خالل امل�ساعدة يف التغيري الفعال واإدارة التحول وحت�سني 

الأداء املوؤ�س�سي وبناء م�ستقبل اأف�سل لالأفراد واملجتمعات واملوؤ�س�سات.

واإط��الق جائزة متخ�س�سة  تطوير  املوؤ�س�ستان يف  �ستتعاون  للمذكرة  ووفقا 
للقطاع ال�سحي موجهة للمن�ساآت ال�سحية املتميزة من خالل تبني معايري 

للقطاع ال�سحي تعك�س طبيعة وخ�سو�سية هذا القطاع.
كما تن�س املذكرة على تطوير وتنفيذ برامج تدريبية موجهة لبناء وتعزيز 
القدرات القيادية ال�سحية يف عدد من املجالت املرتبطة باملهارات القيادية 
وا�ست�سراف  ال�سرتاتيجي  والتخطيط  التغيري  واإدارة  املخاطر  اإدارة  ومنها 
امل�ستقبل حيث ت�ستهدف هذه الرامج التدريبية مدراء الوحدات التنظيمية 
والقطاعات على م�ستوى املوؤ�س�سة ومدراء املن�ساآت ال�سحية ومزودي الرعاية 
اإتاحة  عن  ف�ساًل  الثاين  ال�سف  ق��ي��ادات  من  املوؤ�س�سة  وموظفي  ال�سحية 
اجلديد  الرنامج  بهذا  لاللتحاق  ال�سحي  القطاع  من  للقيادات  الفر�سة 

والفريد من نوعه يف الدولة.

�ل�سحة تعلن تقدمي 6,626 جرعة من لقاح 
كوفيد-19 خالل �ل��ساعات �ل�24 �ملا�سية

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع تقدمي 6،626 جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�س 24،909،327 جرعة 

�سخ�س. و مبعدل توزيع للقاح بلغ 251.85 جرعة لكل 100 
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�سعيا اإىل الو�سول اإىل املناعة 
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س " 

كوفيد - 19".



الثالثاء   31  مايو    2022  م   -    العـدد   13557  
Tuesday    31    May    2022   -  Issue No   13557

03

اأخبـار الإمـارات

•• القاهرة-وام:

ثمن عادل بن عبد الرحمن الع�سومي رئي�س الرملان العربي الإعالن عن 
تكوين �سراكة �سناعية تكاملية بني الإمارات وم�سر والأردن خالل اجتماع 
اأنها خطوة هامة على �سعيد حتقيق التكامل  ، موؤكدا  اأبوظبي  ا�ست�سافته 

القت�سادي العربي املاأمول والذي ت�سعى اإليه دول املنطقة العربية.
العربية  املنطقة  اإن  اأم�س -  اأ�سدره  العربي - يف بيان  وقال رئي�س الرملان 
ت�سكيل  نحو  يتجه  ال��ع��امل  ك��ون  التكتالت  ه��ذه  اإىل  الآن  ت��ك��ون  م��ا  اأح���وج 
تاأثريات  م��ن  ح��دث  مثلما  ت��داع��ي��ات  اأي  ملواجهة  ق��وي��ة  اقت�سادية  كيانات 
�سلبيًة لفريو�س كورونا امل�ستجد على اقت�ساديات العامل ف�سال عن الأزمة 
لبد  هائلة  اقت�سادية  مقومات  متتلك  املنطقة  اأن  اإىل  م�سريا  الأوكرانية، 
الطموحات  تنموية حقيقية تدعم  نه�سة  اأجل حتقيق  ا�ستغاللها من  من 

العربية وم�ستقبل الأجيال القادمة.
اأن حجم التجارة العربية البينية لزال  و�سدد رئي�س الرملان العربي على 
دون الطموح العربي وهذه ال�سراكات �سوف ت�ساهم ب�سكل اإيجابي يف الدفع 

قدما نحو تعزيزها والرتقاء بها مل�ستويات اأعلى.
العربية  الإم����ارات  دول���ة  م��ن  ال�سراكة  ه��ذه  ان��ط��الق��ة  اأن  الع�سومي  واأك���د 

املتحدة يج�سد حر�سها على تعزيز التكامل القت�سادي وال�سناعي العربي 
القيادة  دع��م  ع��ن  ف�سال  ال�����س��اع��دة،  الأج��ي��ال  ل��دع��م  امل�ستقبلية  ونظرتها 
املجالت وعلًى  العربي يف كافة  التعاون  الثالث لدعم  ال��دول  ال�سيا�سية يف 

كافة امل�ستويات.

•• ال�صارقة -وام:

نفذت خريية ال�سارقة 989 م�سروعا بقيمة 17.7 مليون درهم 
يف جمهورية كينيا منذ عام 2017 حتى نهاية مار�س 2022 .

والعون  امل�ساريع  اإدارة  مدير  علي  اآل  عبدالرحمن  حممد  ذك��ر  و 
اخلارجي اأن اجلمعية تتطلع من خالل جهودها الإغاثية لتجعل 
مب�ستوى  والرت��ق��اء  املجتمعات  تنمية  يف  �سبيال  اخل��ريي  العمل 
حيث   ، الدولية  املعايري  وفق  الإغاثات  وتقدمي  ملواطنيها  املعي�سة 
وزارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  متت  التي  اجلمعية  اأعمال  اأثمرت 
اخلارجية والتعاون الدويل و�سفارة الدولة يف العا�سمة "نريوبي" 
تنفذها  التي  الإي���واء  م�ساريع  �سمن  للفقراء  بيتا   36 بناء  ع��ن 

ن�سر  بهدف  درا�سيا  ف�سال  و21  املتعففة  الأ���س��ر  لدعم  اجلمعية 
نتعلم"  "هيا  م��ب��ادرة  �سمن  النائية  املناطق  ب��ني  التعليم  ب��رام��ج 
210 م�سروعا  اأوق��اف خريية اإىل جانب تد�سني  بالإ�سافة اإىل7 
على  يركز  اخلري" ال��ذي  " جفري  م��ب��ادرة  �سمن  املنتجة  لالأ�سر 
مياه  توفري  مت  كما  واملهنيني  للحرفني  ال��الزم��ة  الأدوات  توفري 
ال�سرب النقية لل�سكان عر 696 بئرا و متديد 3 �سبكات لتحلية 

املياه و بناء 16 م�سجدا .
و اأو�سح اآل علي اأن تنفيذ هذه امل�ساريع مت نتيجة جتاوب املترعني 
التكافل  مبادئ  جت�سد  التي  اخل��ري  م�ساريع  دع��م  على  وحر�سهم 
والرتابط و�سعي دولة الإمارات مبوؤ�س�ساتها اإىل تقدمي العون لكل 

حمتاج يف اأي مكان كان دون متييز بني جن�س اأو لون.

خريية �ل�سارقة تنفذ 989 م�سروعا �إن�سانيا بقيمة 17.7 مليون درهم يف كينيا

•• اأبوظبي-الفجر:

قرقا�س  اأن�����ور  اأك���ادمي���ي���ة  اخ��ت��ت��م��ت 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة؛ امل���رك���ز الإم���ارات���ي 
ال������رائ������د وامل����خ����ت���������س ب���ال���ت���دري���ب 
وزارة  مع  وبال�سراكة  الدبلوما�سي، 
اخل����ارج����ي����ة وال�����ت�����ع�����اون ال�������دويل؛ 
برنامج  م�����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ن�������س���خ���ة 
والتي  بنجاح،  ال�سيفية  الأكادميية 
املعارف  اإث���راء  موا�سلة  اإىل  هدفت 
لدى  املهارات  و�سقل  الدبلوما�سية 

الدبلوما�سيني الإماراتيني. 
�سارك  املا�سي،  الأ�سبوع  مدار  وعلى 
ن��ح��و 55 دب��ل��وم��ا���س��ي��اً اإم���ارات���ي���اً، يف 
واجلل�سات  التفاعلية  امل��ح��ا���س��رات 
النظرية  ال��ع��م��ل  وور�����س  النقا�سية 
نظمت  ال��ت��ي  التحفيزية  والعملية 
قنوات  وع���ر  الأك���ادمي���ي���ة  م��ق��ر  يف 
امل���رئ���ي، وق��دم��ه��ا نخبة  الت�������س���ال 
مميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س يف 
اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية، 

وجمموعة من اخلراء واملخت�سني 
ال���������س����وؤون اخل����ارج����ي����ة،  يف جم������ال 
ودب����ل����وم����ا�����س����ي����ة ال�����ق�����رن احل�������ادي 
وال���ع�������س���رون م����ن دول������ة الإم��������ارات 

والعامل. 
الأكادميية  ب��رن��ام��ج  و���س��م��م  ه����ذا 
اإدارة  قبل  م��ن  خ�سي�ساً  ال�سيفية 
اأكادميية  يف  الأك���ادمي���ي���ة  ال�����س��وؤون 
�سمن  الدبلوما�سية  ق��رق��ا���س  اأن���ور 
دورها املرتبط باإعداد اأف�سل برامج 

التعليم وامل�ستمر. 
للم�ساركني  ال�����رن�����ام�����ج  وق���������دم 
جمموعة  ملناق�سة  م��ث��ال��ي��ة  من�سة 
امل����و�����س����وع����ات ذات  م�����ن  م���ت���ن���وع���ة 
احلديثة  ب��ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال�����س��ل��ة 
واأك��ادمي��ي��ني متميزين،  م��ع خ���راء 
امل�ستفادة  ال��درو���س  على  رك��ز  حيث 
وال�سراكة  2020 دبي؛  اإك�سبو  من 
وال�سرق  ال�سني  ال�سرتاتيجية بني 
واملفاو�سات؛ ودبلوما�سية  الأو�سط؛ 
ال�����ف�����������س�����اء؛ وح������ف������ظ ال�����������س�����الم؛ 

يف  والإغ��اث��ة  الإن�سانية  وامل�ساعدات 
ح��الت ال��ك��وارث؛ والأزم��ة الرو�سية 
العاملي  وال����ن����ظ����ام  اأوك�����ران�����ي�����ا  م����ع 
املتغري، بالإ�سافة اإىل الدبلوما�سية 

القت�سادية.
وت����ف����اع����ل ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ون عر 

اجل��ل�����س��ات ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة يف 
والعالقات  الدبلوما�سية  جم���الت 
الدولية، وناق�سوا التحديات البيئية، 
متخ�س�سة  تفاعلية  جل�سة  �سمن 
حملت عنوان "الدبلوما�سية البيئية 
والطريق اإىل موؤمتر دول الأطراف 

يف التفاقية الإطارية للمناخ الثامن 
 ."COP28" والع�سرين

وب����ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق�����ال ����س���ع���ادة د. 
عبدالنا�سر ال�سعايل، م�ساعد الوزير 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  بوزارة 

ورئي�س جلنة املوارد الب�سرية ل�سوؤون 
اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي: "تلتزم 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
للمبادرات  داف���ع���ة  ك��ق��وة  مب��وق��ع��ه��ا 
لدولة  ال���دول���ي���ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
تر�سيخ  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  الإم�����ارات 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة، واإب����راز 

ح�سورها الدبلوما�سي العاملي". 
فخورون  " نحن  �سعادته:  واأ���س��اف 
مبوا�سلة �سراكتنا ال�سرتاتيجية مع 
اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية، 
واإط�����������الق ب����رن����ام����ج الأك�����ادمي�����ي�����ة 
الثاين الذي يوفر من�سة  ال�سيفية 
املميزين  ودبلوما�سيينا  ل�سفرائنا 
لك��ت�����س��اب م���ع���ارف ج���دي���دة و�سقل 
امل����ه����ارات وت����ب����ادل اخل�������رات، ومبا 
الوا�سعة  ر�سيد معرفتهم  يعزز من 
ومهاراتهم الدبلوما�سية، باعتبارها 
الدبلوما�سي  العمل  رك��ائ��ز  اإح���دى 
احل���دي���ث، ول��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن على 
التعامل مع اأية م�ستجدات وتطورات 

اجليو�سيا�سية  بالتحولت  مرتبطة 
والتقلبات العاملية."

نيكولي  ����س���ع���ادة  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
اأكادميية  ع���ام  م��دي��ر  م���الدي���ن���وف، 
اأنور قرقا�س الدبلوما�سية بالإنابة: 
اأن  اإىل  ال���ن���ظ���ر  مي��ك��ن��ن��ا  "اليوم 
ومهارات  املعرفة  اكت�ساب  موا�سلة 
والعالقات  اخلارجية  ال�سوؤون  اإدارة 
جوهري  تغيري  اأن��ه��ا  على  ال��دول��ي��ة 
الدبلوما�سي  العمل  نعرفه عن  عما 
التطورات  متثل  التقليدي.  بنمطه 
ال�سيا�سية،  اجلغرافيا  يف  ال�سريعة 
املتوقعة  غ��ري  العاملية  وال��ت��ح��دي��ات 
والأزم�������������ات الإن���������س����ان����ي����ة، حت���دي���اً 
اإذ  احل����ال����ي����ني  ل���ل���دب���ل���وم���ا����س���ي���ني 
جتعلهم مطالبني بتعزيز معارفهم 
ملواكبة  ب���ا����س���ت���م���رار  وم����ه����ارات����ه����م 
وذلك  حولنا،  املت�سارعة  التطورات 
للم�ساهمة يف تعزيز مكانة وطنهم، 
�سيا�سته اخلارجية  اأه��داف  وحتقيق 

ب�سكل فاعل". 

كبري  ل�سرف  "اإنه  �سعادته:  واأ�ساف 
برنامج  ت�ست�سيف  اأن  لأكادمييتنا 
مع  بالتعاون  ال�سيفية  الأك��ادمي��ي��ة 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
بالدبلوما�سيني  دائ����م����اً  ون���رح���ب 
مقربة  نظرة  ملنحهم  الإم��ارات��ي��ني، 
و���س��ام��ل��ة ح���ول دب��ل��وم��ا���س��ي��ة القرن 
ت�سمن  ب�سورة  والع�سرين،  احلادي 
ملوا�سلة  وخراتهم  معارفهم  اإث��راء 
تر�سيخ مكانة الإمارات على ال�ساحة 

الدولية".
اأكادميية  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت����در 
نظمت  الدبلوما�سية  قرقا�س  اأن���ور 
ب���رن���ام���ج  م�����ن  الأوىل  ال���ن�������س���خ���ة 
اأغ�سط�س  يف  ال�سيفية  الأك��ادمي��ي��ة 
ما  م����ع  ي����وائ����م  وال�������ذي   ،2021
برامج  م����ن  الأك����ادمي����ي����ة  ت���ق���دم���ه 
ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال���ه���ادف اإىل 
احلديثة  النظرية  الأ���س��ال��ي��ب  دم��ج 
التدريب  يف  العملي  ال��ت��دري��ب  م��ع 

الدبلوما�سي.

•• دبي - وام:

الن�سخة  بدبي  ال�سحة  هيئة  اأطلقت 
الطموح  مل�����س��روع��ه��ا  ت���ط���وراً  الأك�����ر 
املوحد  الإل���ك���رتوين  الطبي  امل��ل��ف   "
)���س��الم��ة( وال��ت��ي ج����اءت وف���ق اأعلى 
املعايري واملوا�سفات املعمول بها عاملياً 
املتكاملة  الطبية  النظم  يف مثل هذه 
والو�سائل  التقنيات  اأف�����س��ل  و�سمن 
ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��م اأه����داف امل�سروع 
وحت���ق���ق ان�����س��ي��اب��ي��ة ال����س���ت���ف���ادة منه 
���س��واء م��ن ج��ان��ب ال��ك��وادر الطبية اأو 
املر�سى  مقدمتهم  ويف  امل�ستفيدين 
وك���ل م��ن ل��ه ���س��ل��ة ب��امل�����س��روع خا�سة 
و  قيمة  تتكامل  و  ع��ل��ي��ه.   ال��ق��ائ��م��ني 
"�سالمة"  اأه����داف م�����س��روع  اأه��م��ي��ة و 
الأوىل  مرحلته  اإط����الق  مت  ال���ذي   -

م�ستوى  رف����ع  يف   - ���س��ن��وات   5 ق��ب��ل 
من  ال�سحية  الهيئة  من�ساآت  ك��ف��اءة 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وامل�����راك�����ز وال���ع���ي���ادات 
القرار  اتخاذ  اإىل جانب دعم  الطبية 
ب����داي����ة م����ن ق���������رارات ال����ع����الج لدى 
الأطباء وحتى قرارات قيادات الهيئة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ور�سم  وامل�����س��وؤول��ني ع���ن 
اأداة فاعلة  ال�سيا�سات.  ميثل امل�سروع 
ي��ج��ري يف  م��ا  لكل  وامل��ت��اب��ع��ة  للرقابة 
من�ساآت الهيئة ومن ثم تقييم املن�ساآت 
موؤ�سرات  وف��ق  فيها  العاملني  واأداء 
اإىل قدرته على  اإ�سافة  علمية دقيقة 
وم�ستويات  ب��دق��ة  التكاليف  ح�����س��اب 
ال���س��ت��ه��الك ال����دوائ����ي.  ت���رز قيمة 
متكني  يف  " �سالمة" وقوته  م�سروع 
الأمثل  التوظيف  حتقيق  من  الهيئة 
الذكاء  فيها  مب��ا  احلديثة  للتقنيات 

خلدمة  وت�����س��خ��ريه��ا  الإ���س��ط��ن��اع��ي 
ب�سكل  ال�سحي  وال��ن��ظ��ام  املتعاملني 
التكاليف  ق��ي��ا���س  اإىل  اإ����س���اف���ة  ع����ام 
بالكوادر  اخلا�سة  الأداء  وم�ستويات 
املن�ساآت  ك���ف���اءة  وق���ي���ا����س  ال��ب�����س��ري��ة 
خدمات  ت��وف��ري  اإىل  و���س��وًل  الطبية 
ط��ب��ي��ة ع���ال���ي���ة اجل�������ودة حت���ق���ق ر�سا 
املتعاملني و�سعادتهم.  وعن تفا�سيل 
للم�سروع  واملطورة  املحدثة  الن�سخة 
اإدارة  م��دي��رة  ال�سام�سي  كليثم  قالت 
تقنية املعلومات يف هيئة ال�سحة بدبي 
اإنه مت ترقية امل�سروع ودعمه باأف�سل 
املقت�سيات  مل��واك��ب��ة  وذل���ك  التقنيات 
والتي  امل�ستقبل  ومتطلبات  احلالية 
الرعاية  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ت��ع��زي��ز  ت��ق�����س��ي 
ال�����س��ح��ي��ة ب��اأن��ظ��م��ة م��ت��ك��ام��ل��ة تخدم 
الأطباء واملر�سى وجميع امل�ستفيدين 

امل�ستخدمني  وك���ذل���ك  امل�����س��روع  م���ن 
ال�سحية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  يف  له 
والعيادات الطبية ويف غرف العمليات 
وال�سيدليات واأي�ساً يف نقطة ت�سجيل 
للمن�ساآت  واملر�سى  املتعاملني  دخ��ول 
الن�سخة  اأن  ذك�������رت  و  ال���ط���ب���ي���ة.  
املطورة من "�سالمة" حتمل مزايا و 
ت�سهيالت غري حمدودة منها ت�سهيل 
وتفا�سيل  امل���ه���ام  ت��وث��ي��ق  اإج��������راءات 
اإىل غرف  الأدوي���ة  وتو�سيل  الأدوي���ة 
املر�سى و احلفاظ على خمزون الدواء 
وت�سنيف  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����س��ت��وي��ات  وف���ق 
الأدوي��ة ح�سب الأل��وان وتوثيقها بكل 
دق���ة ك��م��ا اأن��ه��ا ت�����س��اع��د امل��ر���س��ى على 
ال�سحة  هيئة  تطبيق  يف  ال���س��رتاك 
املر�سى  و���س��ول  ت�سهيل  م��ع  ال��ذك��ي 
اأف��راد الأ�سرة  اأو من ينوب عنهم من 

اإىل ال�سجل الطبي وفق اأعلى معايري 
اخل�����س��و���س��ي��ة.   و اأو���س��ح��ت اأن هذه 
الفر�سة  الأط���ب���اء  م��ن��ح��ت  ال��ن�����س��خ��ة 
لإر�سال التعليقات والآراء داخل نظام 
"�سالمة" منوهة اإىل اأن امل�سروع يعزز 
القائمني  اأداء  امل��ح��دث��ة  ن�سخته  يف 
عليه من املرجمني واملحللني الذين 
ترتيب  اإع���ادة  الآن  باإمكانهم  اأ�سبح 
الأق�سام ومراجعة الوثائق وتدقيقها 
على الوجه املطلوب اإىل جانب حتديد 
املطلوبة  ال��ط��ب��ي��ة  الأوام��������ر  ج��م��ي��ع 
ل��ل��م��ري�����س وت��ق��دمي��ه��ا ب�����س��غ��ط��ة زر 
واحدة.  و اأ�سافت اأن الن�سخة املطورة 
امل�ستخدمني  منحت  "�سالمة"  م��ن 
ا�ستخدام"  لكيفية  اأكر  واقعياً  فهماً 
الذي  الأمر  SlicerDicer" وهو 
وت�سجيل مر�سى  ر�سد  ي�ساعدهم يف 

ال�����س��رط��ان ع��ل��ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د يف 
ال���وق���ت ن��ف�����س��ه مي��ك��ن امل���دي���ري���ن من 
ا�ستخدام لوحة قيا�س حجم العمليات 
حجم  تتبع  يف  للم�ساعدة  اجلراحية 
احلالت اجلراحية وحتديد املجالت 
التي قد حتتاج اإىل موظفني اأو موارد 
اأن���ه وم���ن جانب  اإ���س��اف��ي��ة لف��ت��ة اإىل 

الطلب  ت��وق��ع  عملية  اأ���س��ب��ح��ت  اآخ���ر 
املحدثة  الن�سخة  ظ��ل  يف  امل�ستقبلي 
من امل�سروع متاحة يف لوحة معلومات 
واأ�سبح  الإ�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  اإدارة 
بالإمكان ا�ستخدام منوذج تنبوؤي ليتم 
امل��ت��ق��دم��ني للجراحة  امل��ر���س��ى  ق��ب��ول 
ق��راءات �سابقة.    بناًء على  وت�سجيلهم 

هيئة  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  كليثم  اأك����دت  و 
ال�����س��ح��ة ب��دب��ي ل���ن ت��دخ��ر و���س��ع��اً يف 
ال�سحية  اأنظمتها  حتديث  موا�سلة 
ال�سريع  ال���ت���ط���ور  ح���رك���ة  وم���واك���ب���ة 
ال�سحية  ال�����س��اح��ة  ت�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
التجهيزات  جانب  يف  خا�سة  العاملية 

والتقنيات الطبية الذكية. 

�أكادميية �أنور قرقا�س �لدبلوما�سية ووز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل تختتمان برنامج �الأكادميية �ل�سيفية 2022

�سحة دبي تطلق �لن�سخة �ملطورة مل�سروعها �مللف �لطبي �ملوحد - �سالمة

بالتعاون مع جمعية الإمارات لالأمرا�ض النادرة

حتقيق �أمنية تعيد �لفرحة �إىل قلب �لطفلة خن�ساء

موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم للمعرفة 
تختتم م�ساركتها يف معر�س �أبوظبي للكتاب

رئي�س �لربملان �لعربي يثمن �الإعالن عن �ل�سر�كة 
�ل�سناعية بني �الإمار�ت وم�سر و�الأردن

•• اأبوظبي-الفجر: 

متّكنت موؤ�س�سة "حتقيق اأمنية" من اإعادة الفرحة اإىل قلب الطفلة خن�ساء 
اأمنيتها يف احل�سول على  ور�سم البت�سامة على وجهها من خالل حتقيق 
م�ّساية طبية ت�ساعدها على احلركة، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات 

لالأمرا�س النادرة.
اأن  اأمنية" اإىل  "حتقيق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي،  واأ�سار هاين 
خن�ساء طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، دائمة البت�سام، حتب احلياة وتن�سر 
ال�سعادة يف اأي حميط تتواجد به، وكانت حتلم على الدوام باحل�سول على 

م�ّساية طبية لتتمكن من التجّول مبفردها.
خن�ساء  لقيا�سات   وفقاً  ت�سميمها  مّت  التي  امل�ّساية  و�سول  "عند  واأ���س��اف: 
بعد عّدة اأ�سهر، مّت التح�سري ملفاجاأتها يف حفل �سغري. وكانت �سعادتنا يف 
وجهها،  على  واأم��اًل  ن��وراً  ُت�سّع  اأمنيتها  بتحقيق  الغامرة  الفرحة  م�ساهدة 
املعاين  من  الكثري  حتمل  وا�سعة  ابت�سامة  مع  جتربتها  اإىل  �سارعت  حيث 

الرائعة".
واختتم الزبيدي ت�سريحه بالقول: "نتوّجه بال�سكر والتقدير اإىل جمعية 
الإمارات لالأمرا�س النادرة على تعاونهم يف اإعادة الأمل اإىل قلب خن�ساء. 
اإىل ن�سر املزيد من م�ساعر ال�سعادة والقّوة والأمل يف قلوب كافة  ونتطّلع 

الأطفال املر�سى".
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ت��وف��ي��ق،  نفي�سة  ت��وّج��ه��ت  جانبها  م��ن 
"حتقيق  موؤ�س�سة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  ال���ن���ادرة  ل��الأم��را���س  الإم�����ارات 
النادرة، موؤّكدة  الأمرا�س  فئة  للمر�سى من  املتوا�سل  اأمنية" على دعمها 
على اأهمية التعاون وعقد ال�سراكات بني اجلهات التي ت�ساعد على حتقيق 
واأ�سرهم،  اأو املر�سى  اأهمها منا�سرة ودعم الأبطال  اأه��داف اجلمعية ومن 
اجلودة  معايري  اأع��ل��ى  توفري  و  اأمنياتهم  وحتقيق  ملتطلباتهم  والإ���س��غ��اء 
اإيجاد  خ��الل  من  ذل��ك  ويتّم  ب�سيطة.  كانت  مهما  احلياتية  مل�ستلزماتهم 
اآليات عمل ا�سرتاتيجية وبالتعاون مع ال�سركاء.... وتعتر موؤ�س�سة حتقيق 
اأمنية من اجلهات التي مّت موؤخراً عقد مذكره تفاهم معها لتكون ج�سراً 

بخال�س  خن�ساء  الطفلة  اأ�سرة  تقّدمت  بدورها  اأبطالها.  اأمنيات  لتحقيق 
ال�سكر والعرفان اإىل موؤ�س�سة "حتقيق اأمنية" لإدخالها الفرحة على قلب 
ابنتهم من خالل حتقيق اأمنيتها باقتناء م�ساية تعينها على ا�ستعادة قدرتها 
يف احلركة وامل�سي بحّرية. كما تقّدمت اأي�ساً بال�سكر والتقدير اإىل "جمعية 
هذه  حتقيق  ت�سهيل  على  القّيمة  النادرة" مل�ساعدتها  لالأمرا�س  الإم��ارات 
الأمنية. وقال ويل اأمر الطفلة خن�ساء: "ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يوفق ُمن�سئي 
هذه املوؤ�س�سة املتميزة واأ�سحاب مكرمتها، والقائمني عليها، واأن يبارك يف 
الإمارات  جمعية  اأن  بالذكر  جدير  النبيلة".  اأهدافها  لتحقيق  جهودهم 
2018 من قبل وزارة تنمية املجتمع،  اإ�سهارها عام  لالأمرا�س النادرة مّت 
نفع  ذات  كجمعية  بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  قبل  من  ترخي�سها  مّت  كما 
وتعمل  وعائالتهم.  النادرة  بالأمرا�س  امل�سابني  املر�سى  بدعم  تهتم  عام 
التوعية  على  تعمل  كما  وتبعاتها  النادرة  بالأمرا�س  التثقيف  تكثيف  على 
غري  لالأمرا�س  خا�سة  العلمي  البحث  زي��ادة  على  والت�سجيع  املجتمعية 

املُ�سّخ�سة بالتعاون مع اجلهات الأكادميية. 

•• اأبوظبي -وام:

�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة، م�ساركتها يف الدورة 31  اختتمت موؤ�سرَّ
من معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب، الذي اأقيم خالل الفرتة 23 و29 مايو 
�سة جمموعة  املوؤ�سرَّ اأقامت  للمعار�س، حيث  الوطني  اأبوظبي  اجل��اري يف مركز 
املتنوعة،  املعرفية  م��ب��ادرات��ه��ا  ع��ن  املنبثقة  والفعاليات  الأن�سطة  م��ن  وا���س��ع��ة 
مب�ساركة العديد من الأدباء واملفكِّرين واخلراء املعنيني مبجالت اإنتاج ون�سر 

املعرفة.
�سة اإىل تعزيز احلراك املعريف وتنمية راأ�س املال الب�سري،  هدفت فعاليات املوؤ�سرَّ
عر حتقيق اأق�سى ا�ستفادة للزّوار واحل�سور، وذلك من خالل ت�سليط ال�سوء 
حقول  اآف��اق  وبحث  العربي،  املعرفة  قطاع  يف  املتبعة  والآل��ي��ات  ال�سيا�سات  على 
�س  توؤ�سِّ ال��ت��ي  والب��ت��ك��ارات  الأف��ك��ار  ي��دع��م  مب��ا  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  امل��ع��رف��ة 

جمتمعات معرفية قائمة على التعليم والبحث والتطوير وريادة الأعمال.
�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم  واأّكد �سعادة جمال بن حويرب، املدير التنفيذي ملوؤ�سرَّ
�سة حر�ست على امل�ساركة يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب،  للمعرفة، اأنرَّ املوؤ�سرَّ
كونه ميثِّل حمفاًل معرفياً اإقليمياً وعاملياً، واأحد اأهم معار�س الكتاب يف املنطقة 

العربية نظراً اإىل القاعدة العري�سة التي يجذبها من قادة �سناعة الن�سر ونخبة 
من الأدباء واملفّكرين العرب والغربيني، معراً بذلك عن املكانة الفريدة التي 

حتظى بها دولة الإمارات يف ا�ست�سافة املعار�س والأحداث العاملية.
�سة تلتزم يف �سوء توجيهات القيادة الر�سيدة، ب�سمان ا�ستدامة  واأ�ساف ان املوؤ�سرَّ
املعار�س  ك��اّف��ة  املعرفية يف  الأن�����س��ط��ة  ودع���م  ن�سر  وم�����س��اري��ع  م��ب��ادرات  ت��ق��دمي 
والأحداث املعرفية الكرى على خمتلفة الأ�سعدة، من اأجل مواجهة التحديات 
التي يفر�سها الت�سارع العاملي، باعتبارها نافذة عاملية لكت�ساب املعارف و�سونها 
ون��ق��ل��ه��ا ع��ن ط��ري��ق زي����ادة ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة ل��الن��ت��ف��اع ب��ه��ا يف ج��م��ي��ع جمالت 
جناح  وا�ستقبل  والإن�����س��ان��ي��ة.  والجتماعية  والأدب��ي��ة  العلمية  الخت�سا�سات 
�سات عديدة،  �سة طيلة اأيام املعر�س وفوداً رفيعة امل�ستوى من دوائر وموؤ�سرَّ املوؤ�سرَّ
اإ�سداراتها  على  لالطالع  وال���زّوار،  البارزة  ال�سخ�سيات  من  كثري  على  ع��الوة 

وم�ساريعها املعرفية املتنوعة.
�سة خالل املعر�س، تنظيم جمموعة من اجلل�سات  و�سمت فعاليات واأن�سطة املوؤ�سرَّ
النقا�سية واحلوارية والتي لقت تفاعاًل وم�ساركة كبرية من اجلمهور .. كما 
ور�س  املنجزة �سمن  الكتب  العديد من  ومناق�سة  اإط��الق  �سة،  املوؤ�سرَّ �سهد جناح 

"برنامج دبي الدويل للكتابة".

�بن بيه يزور جناح مركز �أبوظبي 
للغة �لعربية مبعر�س �لكتاب

•• اأبوظبي - وام:

اطلع معايل ال�سيخ عبد اهلل بن بيه، رئي�س جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�سرعي 
الثقافة  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  العربية  اأب��وظ��ب��ي للغة  خ��الل زي��ارت��ه ج��ن��اح م��رك��ز 
وال�سياحة- اأبوظبي على اأن�سطة املركز ومبادراته وم�ساريعه خالل م�ساركته 
مبعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب الذي اأختتمت فعالياته اأم�س الول. كان يف 
ا�ستقباله �سعادة الدكتور علي بن متيم، رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية 

والذي رافقه بجولة يف اجلناح.
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اأخبـار الإمـارات

اأثرى الفعاليات بربنامج ثقايف وعلمي نوعي

تريندز يختتم م�ساركته يف �أبوظبي للكتاب مبناق�سة دور �الأديان يف تعزيز �ل�سالم �لعاملي
•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت����ري����ن����دز  م�����رك�����ز  اأن������ه������ى 
الن�سخة  يف  م�ساركته  وال���س��ت�����س��ارات 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  من   31 ال� 
اأق���ي���م خ���الل الفرتة  ل��ل��ك��ت��اب، ال����ذي 
يف  اجل�����اري  م��اي��و   29 اإىل   23 م���ن 
اإذ  للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز 
وا�سع  بطيف  املعر�س  فعاليات  اأث��رى 
واجلل�سات  واملحا�سرات  الندوات  من 
ال��ن��ق��ا���س��ي��ة وت���د����س���ني الإ�������س������دارات 
ات��ف��اق��ي��ات تعاون،  اجل��دي��دة وت��وق��ي��ع 
خمتتماً بحلقة نقا�سية بعنوان: "دور 
العاملي"،  ال�����س��الم  ت��ع��زي��ز  يف  الأدي�����ان 
الأح�����د،  الول  اأم�������س  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا، 

من�سة ال�سباب يف املعر�س.
ومفكرون  دي��ن  وع��ل��م��اء  فقهاء  واأك���د 
م�����س��ارك��ون يف احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة اأن 
الدين  اإىل قيام علماء  العامل بحاجة 
لتعزيز  اأك���ر  ب���دور  الأدي����ان  وممثلي 
اأتباع  ب��ني  وال��ت��ع��اي�����س  الت�سامح  ق��ي��م 
ال�سالم  ون�����س��ر  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���دي���ان���ات 
�سرورة  على  م�سددين  الآخ��ر،  ل  وتقبُّ
ت��ع��زي��ز احل����وار ال��دي��ن��ي ال��ق��ائ��م على 
انطالقاً  والتعاي�س  ال��ت��ع��ارف  منطق 
امل�سرتكة،  الإن�������س���ان���ي���ة  ال���ق���ي���م  م����ن 
الأ�سلية  الدينية  القيم  اإىل  وا�ستناداً 
العامل  على  النفتاح  اإىل  تدعو  التي 
ب�سكل ا�ستيعابي يتقبل الآخر وينفتح 
النقا�س،  يف  امل�����س��ارك��ون  واأ���س��ار  عليه. 
الذي اأداره عبداهلل بن مرتف الباحث 
الرئي�سي يف اإدارة البحوث والدرا�سات 
الدين  ع��ل��م��اء  اأن  اإىل  "تريندز"،  يف 
كبرية  م�سوؤولية  يتحملون  وفقهاءه 
بالتطرف  املدفوع  العنف  مواجهة  يف 
ا�ستخدام  اإ���س��اءة  ال��دي��ن��ي وحم����اولت 
اأو  �سيا�سية  اأه����داف  لتحقيق  ال��دي��ن 
التعبري  اإىل  ه����وؤلء  وي��ح��ت��اج  ف��ئ��وي��ة، 
اأو  لأي مم���ار����س���ات  م��ع��ار���س��ت��ه��م  ع���ن 
اأيديولوجيات يتم من خاللها ت�سويه 
امل��ق��د���س��ة وحماولة  وم��ب��ادئ��ه  ال��دي��ن 
ال�سلم  ت��ه��دد  و�سيلة  ب���اأي  ا�ستغاللها 
وال�سالم  امل��ج��ت��م��ع��ات،  داخ����ل  الأه���ل���ي 
الوجه  واإب��راز  نطاقاً،  الأو�سع  العاملي 

املت�سامح لالأديان كافة.
 

تعزيز ال�صالم والتعاي�ض
الدكتور  النقا�سية  احللقة  وا�ستهل 
الرئي�س  ال���ع���ل���ي،  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الكلمة  األ���ق���ى  ح��ي��ث  وال����س���ت�������س���ارات، 
احللقة  اإن  ف��ي��ه��ا  وق����ال  ال��رتح��ي��ب��ي��ة، 
اليوم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ت��اأت��ي  النقا�سية 
يوافق  ال��ذي  ال�سالم  ال��دويل حلَفَظة 
ع����ام، وي��ت��م فيه  ك���ل  م���ن  م��اي��و   29
القائمني  والن�ساء  بالرجال  الحتفاء 
حلفظ  امل��ت��ح��دة  الأمم  عمليات  ع��ل��ى 
ال�سالم. ول يكتمل احلديث عن حفظ 
احلديث عن  دون  العاملي من  ال�سالم 
الدور املحوري والرئي�سي الذي يقوم 
املقا�سد  تو�سيح  يف  ال��دي��ن  علماء  ب��ه 
ال�سمحة لالأديان كافة، وتعزيز اأجواء 
البناء  واحل�����وار  وال�����س��الم  ال��ت�����س��ام��ح 

والتعاي�س بني اأتباع هذه الديانات.
ال��ي��وم بحاجة ما�سة  ال��ع��امل  اأن  وذك��ر 
اإىل كل جهد �سادق ي�سعى اإىل تعزيز 
حت�س  التي  النبيلة  الإن�سانية  القيم 
عليها الأديان كافة، وهي قيم التعاي�س 
والتعاون والت�سامح، يف ظل ما ي�سهده 
نزعات  يف  خطري  ت�ساعد  من  العامل 
املبنيِة  الكراهية،  وخطابات  التطرف 
وت����اأوي����الت خاطئة  ت��ف�����س��ريات  ع��ل��ى 
قبل  م��ن  الأدي����ان،  لتعاليم  وم�سّوهة 
من  والإره��اب��ي��ة  املتطرفة  اجلماعات 
خر  وال��ت��ي ل تدرَّ الن��ت��م��اءات،  خمتلف 
تن�سده  ال��ذي  ال�سدام  لإح��داث  جهداً 

بني اأتباع الديانات املختلفة.
"على الرغم  واأ�ساف الدكتور العلي: 
من اخلطوات املهمة التي مت اتخاذها 
وقطع  الأدي�����ان،  ب��ني  احل����وار  لتعزيز 
الطريق اأمام دعاة التطرف والإرهاب 
ول�سيما  ال�سمحة،  تعاليمها  لت�سويه 
الإن�سانية  الأُخ���������ّوة  وث��ي��ق��ة  ت��وق��ي��ع 
الإمارات،  دولة  اأر���س  على  التاريخية 
فاإن احلاجة تظل قائمة لقيام علماء 

ال��دي��ن ومم��ث��ل��ي الأدي�����ان ب����دور اأكر 
بني  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  لتعزيز 
ي�سمن  مبا  املختلفة،  الديانات  اأتباع 
حتقيق الهدف الذي ن�سبو له جميعاً 

يف ال�سالم والتنمية والرخاء".

احلوار بني الأديان
النقا�سية  احل��ل��ق��ة  حم�����اور  واف���ت���ت���ح 
م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ال��ع��الم��ة ع��ب��داهلل بن 
يف  ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�س  ب��ي��ه، 
جمل�س  رئي�س   - امل�سلمة  املجتمعات 
الإم�������ارات ل��الف��ت��اء ال�����س��رع��ي، حيث 
تناول يف حديثه "احلوار بني الأديان 
اأن  العاملي"،موؤكداً  لل�سالم  كاأ�سا�س 
دور املجتمعات الدينية برز يف العقود 
ال����دوؤوب  الأخ�����رية م��ن خ���الل عملها 
لإي����ج����اد ف���ر����س ل��ل�����س��الم وذل�����ك من 
خ����الل ج���ه���ود ن��ظ��ري��ة وع��م��ل��ي��ة، اأما 
دعوة  بتاأكيد  فيتعلق  منها  ال��ن��ظ��ري 
يف  ال���دي���ن  واأن  ال�����س��الم  اإىل  ال���دي���ن 
احلروب  ول��ك��ن  لل�سلم،  دع���وة  اأ���س��ل��ه 
احلربني  وخا�سة  الأخ���ري،  ال��ق��رن  يف 
تكن  مل  وال���ث���ان���ي���ة،  الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة 
كانت  بل  ديني،  منطلق  من  اأو  دينية 
"هكذا  وت��اب��ع:  ا�سرتاتيجية.  ح��روب��اً 
خمتلف  من  الدينية  القيادات  قامت 
الأدي��������ان ب��ج��ه��ود ل��ت��ره��ن ع��ل��ى اأن 
ال��دي��ن ق��وة ���س��الم، م��ن خ��الل العودة 
لي�ستثريوها،  املقد�سة  ن�سو�سهم  اإىل 
الأ�س�س  منه  لي�ستمدوا  تراثهم  واإىل 
املتينة للت�سامح والتعاي�س وي�ستلهموا 
اإحياوؤها  ي�سهم  التي  امل�سيئة  النماذج 
يف اإر�ساء قيم اخلري وال�سالم يف نفو�س 
اأتباع تلك الديانات، عن طريق التاأويل 
وم�سالح  وامل����ك����ان  ل���ل���زم���ان  امل���الئ���م 
القيادات  ه���ذه  اأن  واأك����د  الإن�سان". 
عن  للك�سف  نف�سه  الآن  يف  انته�ست 
احلروب  لت�ستبعد  بينها  امل�����س��رتك��ات 
امل�سرتكات  تلك  بينها،  فيما  وال�سدام 
وترفع  الإن�����س��ان  ك��رام��ة  ت�سون  ال��ت��ي 
م���ن ����س���اأن���ه، م���ن خ����الل ال��ع��ن��اي��ة مبا 
بالكليات اخلم�س،  الإ�سالم  ن�سّميه يف 
وامللكية  والعقل  واحلياة  الدين  وه��ي 
والعائلة، والتي تعتر اأ�سا�س امل�سرتك 

الديني بني كل ال�سرائع وامللل.
من  اأن���ه  اإىل  ال��ع��الم��ة  ال�سيخ  واأ����س���ار 
ال��ت�����س��ام��ح كانت  اأب���وظ���ب���ي ع��ا���س��م��ة 
ال�سلم  وق�����واف�����ل  ح���ث���ي���ث���ة  احل�����رك�����ة 
كل  يف  �سالكة  ال�سالم  ودروب  �سائرة 
املبادرات  ه��ذه  فاأ�سبحت  الجت��اه��ات، 
ال��ي��وم، واأ�سبح للدين  واق��ع��اً يف ع��امل 
ول���ق���ي���ادات���ه دوره������م الإي���ج���اب���ي، فلم 
ي��ع��د م���ن ال��غ��ري��ب ول امل�����س��ت��غ��رب اأن 
م��ن خمتلف  الدينية  ال��ق��ي��ادات  ُت���رى 
القيم  ب�ساط  على  جمتمعة  الأدي����ان 

وم�����س��رتك��ات ال��ف�����س��ائ��ل، ول����س���ك اأن 
احلوار والتعاون بني اأتباع الأديان اأمر 
ُمِلٌح، وخ�سو�ساً يف ع�سر متازجت فيه 
الثقافات  فيه  وت��زاوج��ت  احل�����س��ارات 
والعالقات  امل�����س��ال��ح  ف��ي��ه  وا���س��ت��ب��ك��ت 
م�سرتكاً  ال��ب�����س��ري��ة  م�����س��ري  واأ���س��ب��ح 
تنبو  الب�سر ول  و�سرورة ل يخطئها 

عنها الب�سرية.
من  املبادئ  بهذه  النتقال  اأن  واأو�سح 
حيز التنظري اإىل واقع التج�سيد اأمر 
ممكن ومطلوب، بحيث ل تكون هذه 
الوثائق جمرد مبادئ نظرية مبتوتة 
ال�����س��ل��ة ب��ال��واق��ع، ل ف��اع��ل��ي��ة ل��ه��ا، بل 
وبلورتها  ترجمتها  على  العمل  يجب 
تطبيقية،  وب��رام��ج  عملية  مناهج  يف 
ويف  للنا�س،  تعليماً  املدار�س  يف  تتنّزل 
املعابد تعاليم للموؤمنني، ويف �ساحات 
ال���ن���زاع، طماأنينة  وم��ي��ادي��ن  ال�����س��راع 
حتلُّ يف النفو�س، واأماًل يعمر القلوب، 
مثابة  اأ�سبحت  الإم����ارات  اأن  م��وؤك��داً 
مل��ري��دي اخل���ري، حيث  لل�سلم وم���اأوى 
اح��ت�����س��ن��ت وث��ائ��ق وم���ب���ادرات احل���وار 
وال�سالم، وكانت اأول دولة تن�سئ وزارة 
خا�سة بالت�سامح والتعاي�س، بل جعلت 
اخلم�سني  ال�سنوات  م��ب��ادئ  م��ن  ذل��ك 
اإ�سهام  ي�ستمر  اأن  راج���ي���اً  ال���ق���ادم���ة، 
ال�سالم  ن�����س��ر  يف  ال��دي��ن��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 

والوئام يف العامل اأجمع.
 

مواجهة نزعات التطرف
اأم���ا احل��اخ��ام ال��دك��ت��ور اإي��ل��ي عبادي، 
اليهودي  امل��ج��ل�����س  ح���اخ���ام���ات  ك��ب��ري 
الذي  "ما  ع��ن  ف��ت��ح��دث  الإم����ارات����ي، 
يجب على علماء الدين وفقهائه فعله 
املتزايدة  ال��ت��ط��رف  ن���زع���ات  مل��واج��ه��ة 
�سنوات  م��ن��ذ  اأن����ه  م���وؤك���داً  عاملياً؟"، 
ب�سكل مثايل  الأدي��ان  عديدة تعاي�ست 
يف الأندل�س يف جو من الت�سامح، حيث 
ال�سماوية  الأدي������ان  لأ���س��ح��اب  ���ُس��م��ح 
ك��ٌل يف حميطه يف حوار  معاً،  بالعمل 
التطرف  ع����ن  ب���ع���ي���داً  ب��ي��ن��ه��م،  ب���ن���اء 

ودعوات العنف.
اأهمية تكاتف اجلهود من  و�سدد على 
والتعاي�س  الت�سامح  ق��ي��م  ن�سر  اأج���ل 
الدينية  القيادات  اإن  قائاًل  وال�سالم، 
اأن  يجب  ال�سالم  ب��اأن  توؤمن  اأن  يجب 
يقوم على احلوار بني خمتلف الأديان 
الت�سامح  ق��ي��م  وان��ت�����س��ار  وال��ث��ق��اف��ات 
والتعاي�س، كما اأنه على هذه القيادات 
قيم  باأهمية  ال��ن��ا���س  توعية  الدينية 
تو�سيح  والأخ��ّوة من خالل  التعاي�س 
حت�س  ال��ت��ي  احلقيقية  الأدي�����ان  ق��ي��م 

على العي�س امل�سرتك للجميع.
واأكد احلاخام عبادي اأن هناك اأهمية 
لل�سالم بعيداً عن ال�سراعات الدينية 

فدعوات  العن�سرية،  اأو  ال�سيا�سية  اأو 
والتي يجب  بيننا  الثقة  تعزز  ال�سالم 
اأن تتعزز من خالل الحرتام املتبادل 
ال���واق���ع وحتقيق  ال���ع���دل يف  واإق����ام����ة 
التعليم  اأن  موؤكداً  ال�سلمي،  التعاي�س 
الت�سامح  ثقافة  دع��م  يف  كبري  دور  له 
وال�سراع،  العنف  لغة  ع��ن  والب��ت��ع��اد 
اأن ال��وق��ت ح���ان مل��زي��د من  وم�����س��ي��ف��اً 
الن���ت�������س���ار ل��ل��ت��ع��اي�����س وال��ت�����س��ام��ح يف 
الإبراهيمية،  والعائلة  ال�سالم  اإط��ار 
ا�ستخدام  نتعلم  اأن  اأه��م��ي��ة  مو�سحاً 
بع�سنا،  ل�����س��ال��ح  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ع��ق��ي��دة 
ال�سراع،  ول��ي�����س  ل��ل��ت��وا���س��ل  ك��و���س��ائ��ل 
م��ب��ي��ن��اً اأن ال��ع��امل ي��ت��ك��ون م��ن اأع���راق 
واأيديولوجيات  ودي����ان����ات  خم��ت��ل��ف��ة 
واحد،  ال�سالم  لكن  متعددة،  �سيا�سية 
اختالف  على  الب�سر  ينمو من خالل 
ال���ت���ي ل متنع  الأدي��������ان واخل��ل��ف��ي��ات 

التوا�سل والت�سامح والقبول والثقة.

م�صارات التعاي�ض والت�صامن
وتناول الق�س جوزيف فرج اهلل، رئي�س 
"م�سارات  الإجنيلية  الكني�سة  جمل�س 
العائلة  يف  وال���ت�������س���ام���ن  ال��ت��ع��اي�����س 
التطبيق  اأن  مو�سحاً  الإبراهيمية"، 
احلقيقي والفعلي للتعاي�س والت�سامح 
ه��و م��ا ت��ن��ادي ب��ه دول���ة الإم�����ارات من 
ال��ت��اآخ��ي وال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����س��ام��ن مع 
واخللفيات  والعرقيات  اجلن�سيات  كل 
الدينية، فالتعاي�س وال�سالم والتاآخي 
الإم����ارات،  يف  ي��وم��ي��اً  َمعي�َسة  حقيقة 
ال�سالم  اأ�سا�س  هو  احل��وار  اأن  م��وؤك��داً 
اأ���س��ا���س العائلة  ال��ع��امل��ي، وال��ع��ه��د ه��و 

الإبراهيمية.
اأن  ميكن  ل  العاملي  ال�سالم  اأن  وذك��ر 
يتحقق اإل بتحقيق ال�سالم ال�سخ�سي 
والب�سر  وامل�����س��وؤول��ني  ال��ق��ادة  قلوب  يف 
القلب  ����س���الم  ه����و  ف���ال�������س���الم  ك����اف����ة، 
والطماأنينة وهو اأ�سا�س الكون، فيجب 
اأن  ق��ب��ل  ال��ب��ي��ت  ال�����س��الم يف  ي���ب���داأ  اأن 
الإن�سان  وعلى  املجتمعات،  يف  ينت�سر 
ثم  اأوًل،  اهلل  م���ع  ���س��الم��ه  ي��ج��د  اأن 
العامل،  يف  املفقود  ال�سالم  عن  يبحث 
ي�ستطيع  امل�سامل  الإن�سان  اأن  م�سيفاً 
بغ�س  حوله،  فيمن  ال�سالم  ين�سر  اأن 
ميولهم  اأو  م��ع��ت��ق��دات��ه��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
بقبول  يكون  فالتعاي�س  اأعراقهم،  اأو 
دون  جنب  اإىل  جنباً  والعي�س  الآخ���ر، 
حرب اأو �سيا�سة اأو بغ�ساء، ويجب نبذ 
ال�سالم  يعم  لكي  وال��ع��ن��ف  ال��ك��راه��ي��ة 

والتعاي�س.

عهد التمكني واحلوار
علي  الدكتور  �سعادة  اأك��د  جانبه،  من 
للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�س  متيم  ب��ن 

دولة  يف  ال��ت��م��ك��ني  ع��ه��د  اأن  ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة �سهد ولدة  العربية  الإم��ارات 
فكرة احلوار والتعاي�س، و�سهد تاأ�سي�س 
املجتمعات  يف  ال�سلم  ت��ع��زي��ز  م��ن��ت��دى 
ال�سيخ  م����ع����ايل  ب����ق����ي����ادة  امل�������س���ل���م���ة 
اأن  ول�سك  بيه،  بن  عبداهلل  العالمة 
ب��ه دول���ة الإم����ارات خا�سة  م��ا تنه�س 
ونوعي  ج���داً  مهم  الثقافة  جم��ال  يف 
ن��ت��ح��دث ع��ن م�����س��األ��ة احل���وار،  حينما 
وخ�سو�ساً م�ساريع الرتجمة التي لها 
تقبل  باأهمية  وتنويري  تعريفي  دور 
الآخر، اإىل جانب التواجد يف معر�س 
وليزال  ك��ان  ال���ذي  للكتاب  اأب��وظ��ب��ي 
ون�سر  وال���ت���ع���اي�������س  ل���ل���ح���وار  م��ن�����س��ة 
وال�سعوب  الأدي���ان  احل��وار بني  ثقافة 
واملجتمعات كافة. وتوجه الدكتور بن 
متيم بال�سكر ملركز تريندز، لي�س على 
العلمية  والبحوث  الدرا�سات  م�ستوى 
وامل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا ف��ق��ط، بل 
ك���ذل���ك ع��ل��ى م�����س��ت��وى اإدراك�������ه ل���دور 
الأدي���ان امل��ح��وري، وال���ذي م��ن خالله 
اأهدافاً  اأن حتقق  لروؤية مميزة  ميكن 
كبرية على �ستى امل�ستويات، من �سالم 

وت�سامح وتعاي�س وتاآٍخ وترابط.

الوحدة املجتمعية
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة روؤيا 
الإم����ارات  يف  البهائيني  ممثلة  ث��اب��ت 
يف  ال�����دي�����ن  ل�������دور  م�����وح�����دة  "روؤية 
املجتمعية"،  ال���وح���دة  يف  امل�����س��اه��م��ة 
م�سوؤولية  ال�سالم  تاأ�سي�س  اإن  قائلة 
ول  جمعاء،  الب�سرية  عاتق  على  تقع 
وقدرته  ال��دي��ن  دور  امل��غ��الة يف  ميكن 
املتاأ�سل  النبل  ت��اأك��ي��د  على  ال��ف��ري��دة 
اأخالقها،  وت��ه��ذي��ب  الإن�����س��ان��ي��ة،  يف 
وتوفري املعنى والدافع خللق ح�سارة 
م�����س��ت��دام��ة وم����زده����رة، م�����س��ددة على 
لدور  م��وح��دة  روؤي����ة  ���س��رورة حتقيق 
الدين يف امل�ساهمة يف حتقيق الوحدة 
لل�سالم  الو�سول  املجتمع ومن ثم  يف 
الدين  ج���وه���ر  اأن  وذك������رت  ال���ع���امل���ي. 
اأبدية ثابتة الأركان، ووظيفته  ر�سالة 
ه���ي اأن مي��ه��د ال�����س��ب��ي��ل اأم�����ام ال����روح 
بخالقها  وترتبط  لرتتقي  الإن�سانية 
ثمة  فلي�س  ن�سجاً،  تتزايد  عالقة  يف 
التي  الأ�سا�سية  التعاليم  بني  تناق�س 
ت��ن��ادي ب��ه��ا الأدي�����ان ق��اط��ب��ة م��ن اأجل 
هداية الب�سر ودعم تقدم م�سريتهم يف 
بناء احل�سارة الإن�سانية، مو�سحة اأن 
ُتقدم  م�سارها  يف  الإن�سانية  احل�سارة 
الدين  اأن  على  والدليل  ال��ره��ان  لنا 
العالقات  بنية  يف  ال��ت��اأث��ري  على  ق��ادر 

الجتماعية تاأثرياً عميقاً.
حتقيق  اأن  ث���اب���ت  ال���دك���ت���ورة  وب��ي��ن��ت 
ال�����س��الم ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ب��ه��ائ��ي��ني، لي�س 

جم���رد ت��ط��ل��ع ي�����س��ب��ون اإل���ي���ه، ب���ل هو 
ال�ساغل،  و�سغلهم  اهتمامهم  حم��ور 
بيئات  يخلقون  كيف  يتعلمون  حيث 
لظهور هذا الإح�سا�س بالنبل املتاأ�سل 
امل��ج��ت��م��ع، وتهدف  ال��ف��رد خل��دم��ة  يف 
هذه البيئات اإىل ت�سجيع وتعزيز هذا 
احل�س بامل�سوؤولية الفردية للمجتمع، 
وتوجيهها بطريقة اإيجابية من خالل 
الواحد،  احلي  يف  اجلماعية  امل�ساركة 
لكي  ُخلقوا  الب�سر جميعاً  اأن  م�سيفة 
واأن  ال��ت��ق��دم،  دائ��م��ة  ح�����س��ارة  يحملوا 
الإن�سان  بكرامة  تليق  التي  الف�سائل 
والرحمة  وال��ت�����س��ام��ح  الأم����ان����ة  ه���ي 
اأجمعني،  الب�سر  مع  والألفة  والراأفة 
وه����ذه الع���ت���ب���ارات ه���ي ال��ت��ي حترك 
باأن  ي��ت��زع��زع  ل  ث��اب��ت  اإمي����ان  م�ساعر 
ال��ه��دف الذي  الحت���اد وال�����س��الم هما 
مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه، وي�����س��ع��ى ن��ح��وه بنو 

الب�سر.

الت�صامح وال�صالم قيم م�صرتكة
وحتت عنوان »ال�سالم والت�سامح كقيم 
�سعادة  اأ���س��ار  الأدي�����ان«،  ب��ني  م�سرتكة 
الدكتور خليفة مبارك الظاهري نائب 
مدير جامعة حممد بن زايد لل�سوؤون 
والت�سامح  ال�سالم  اأن  اإىل  الأكادميية 
حاجة ما�سة ترنو اإليه عقول املفكرين 
لإيجاد عامل ت�سوده املحبة، موؤكداً اأن 
الأديان بن�سو�سها الأ�سلية وبعلمائها 
اأن  اإل  ال�سالم،  اإىل  تدعو  وحكمائها 
يرون  ال��ذي��ن  امل�ساغبني  بع�س  هناك 
والدماء  للعنف  متعط�س  ال��دي��ن  اأن 
الآخر  اإىل  وينظر  امل�ستمر،  وال�سراع 
ن���ظ���رة دون����ي����ة، ول��ك��ن��ن��ا ك��ل��ن��ا ث��ق��ة يف 
ال�سالم  اإىل  ي��دع��ون  ال��ذي��ن  علمائنا 
واأك��د على �سرورة وجود   . والتعاي�س 
حوار ديني يقوم على منطق التعارف 
القيم  م�����ن  ان����ط����الق����اً  وال���ت���ع���اي�������س 
امل�سرتكة، وا�ستناداً اإىل القيم الدينية 
الأ�سلية التي تدعو اإىل النفتاح على 
الآخر  يتقبل  ا�ستيعابي  ب�سكل  العامل 
اأن الأدي����ان  وي��ن��ف��ت��ح ع��ل��ي��ه، م��و���س��ح��اً 
الإن�سانية  امل�����س��رتك��ات  م���ن  مت��ت��ل��ك 
التعاي�س  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����س��ر  ي��وؤه��ل��ه��ا  م���ا 
ال�������س���الم ونبذ  وال��ت�����س��ام��ح وحت��ق��ي��ق 
هذه  اأه��م  وم��ن  والتع�سب،  الكراهية 

امل�سرتكات قيمة الكرامة الإن�سانية.
وذكر اأن العلماء واملفكرين من خمتلف 
الأدي��ان مطالبون بالأخذ يف العتبار 
مل���ب���داأ امل���واط���ن���ة حت���ت م��ظ��ل��ة الوطن 
الكراهية  خطابات  فيه  ت���ذوب  ال���ذي 
اأبنائه،  ب���ني  وال���ع���ن���ف  وال��ع��ن�����س��ري��ة 
م�سرتكة  قيماً  هناك  اأن  على  م�سدداً 
واخل�سو�سيات،  ل��ل��ث��ق��اف��ات  ع���اب���رة 
الكرامة  القيم قيمة  راأ���س هذه  وعلى 

اأن  اإىل  النا�س  تدعو  التي  الإن�سانية 
م�سرياً  متعاي�سني،  متكاتفني  يعي�سوا 
ُت�سب  اأن  احل��ري��ة  م��ن  لي�س  اأن���ه  اإىل 
الرموز  حُت��ت��ق��ر  اأو  ُت��ه��ان  اأو  الأدي�����ان 
تتحاور  ك��ي  الأوان  اآن  وق��د  الدينية، 
حتقيق  اأج��ل  من  وتت�سالح  الديانات 

ال�سالم يف خمتلف اأرجاء العامل.

الإعالم وتعزيز التعاي�ض
النقا�سية  احل��ل��ق��ة  اأع���م���ال  واخ��ت��ت��م 
حترير  رئي�س  الكعبي،  حمد  الأ�ستاذ 
���س��ح��ي��ف��ة الحت��������اد، م���ت���ح���دث���اً حول 
التعاي�س بني  تعزيز  الإع��الم يف  "دور 
الإع����الم  يف  اأن����ه  م��و���س��ح��اً  الأديان"، 
والر�سمة  ل��ل��ك��ل��م��ة  ي���ك���ون  م����ا  ع������ادة 
هدفه  ودور  ر�سالة  ال�سوتية  والنرة 
املتلقي،  اإيجابياً، يف  اأو  �سلبياً  التاأثري، 
الإعالمية  امل��ف��ردة  ا���س��ُت��خ��ِدَم��ت  واإذا 
ف��ق��د تتحول  ���س��ي��اق غ���ري م��ه��ن��ي،  يف 
طريقة  اإىل  الأح����ي����ان  م���ن  ك��ث��ري  يف 
لرتويج الت�سورات الذهنية املغلوطة، 
ال�سلمية،  غري  والدعايات  والدعاوى 
اأبعاد  ذات  كانت  اإن  الإع���الم  فر�سالة 
اإيجاد  ي�سعب  �ستى  و���س��ور  م��ت��ع��ددة 
اأن��ه��ا معروفة  اإل  ل��ه��ا،  ج��ام��ع  تعريف 

ومو�سوفة مهنياً.
وذك��ر اأن اخلطاب الإع��الم��ي لب��د اأن 
يتم اإي�ساله للمتلقي بر�سالة مفهومة 
اأربعة  ف��ل��الإع��الم  وا���س��ح��ة،  وم���ف���ردة 
اأ���س��ك��ال م��ن ال�����س��ور ال��ن��م��ط��ي��ة، هي: 
التنميط على اأ�سا�س النوع الجتماعي، 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  ال��ع��ن�����س��ري  وال��ت��ن��م��ي��ط 
الطائفي  والتنميط  العرقي،  الأ�سل 
الأيديولوجي،  والتنميط  وال��ث��ق��ايف، 
الإعالمية  الر�سالة  اإي�سال  اأن  مبيناً 
ب��ط��ري��ق��ة م��ه��ن��ي��ة ك��ف��ي��ل يف ح���د ذاته 
ب��ت��ج��اوز ت��اأث��ري اأي����ة ���س��ور من��ط��ي��ة اأو 

ق�سور يف مهنية املفردة الإعالمية.
وتابع: "هذا التجاوز املمكن ل�سلبيات 
ال�سور النمطية يف الر�سالة الإعالمية 
املهني  الإع��الم��ي  م��ن  طبعاً  يقت�سي 
ال�سخ�سية،  ال���ذات���ي���ة  م���ن  ال���ت���ج���رد 
عر�س  يف  ب���امل���و����س���وع���ي���ة  وال���ت���ح���ل���ي 
ال�سدق  اأي�ساً  يتطلب  كما  احلقائق، 
واملعلومات  الأخبار  جمع  يف  والأمانة 
املوثوقة،  م�����س��ادره��ا  م��ن  وال��ب��ي��ان��ات 
والتعبري  امل��ه��ن��ي��ة،  الأ�����س����ول  ح�����س��ب 
ال���������س����ادق ع����ن ك����ل ذل������ك مب����ف����ردات 
حمايدة ولغة بي�ساء وا�سحة، يفهمها 
الر�سالة  اإل��ي��ه  ت��وج��ه  ال���ذي  اجلمهور 
الإعالمية نف�سها، واقتناعاً ذاتياً باأنها 

كل احلقيقة".
 

فعاليات نوعية
اإىل ذل����ك، وع��ل��ى م����دار ���س��ب��ع��ة اأي����ام، 

الفعاليات  "تريندز" حزمة من  نظم 
ن��دوات، وحما�سرات،  النوعية ما بني 
اإ�سدارات  وتد�سني  نقا�سية،  وحلقات 
تعاون،  ات��ف��اق��ي��ات  وت��وق��ي��ع  ج���دي���دة، 
حوارية  جل�سة  يف  بامل�ساركة  ا�ستهلها 
ملواجهة  امل��م��ك��ن��ة  "احللول  ب��ع��ن��وان: 
حكماء  جم��ل�����س  ن��ظ��م��ه��ا  الكراهية" 
بعنوان:  ن����دوة  ن��ظ��م  ك��م��ا  امل�����س��ل��م��ني، 
الأمل����ان����ي����ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة  "العالقات 
عنوان:  اخلليجية"، وحما�سرة حتت 
القرن  يف  واأهميته  العلمي  "البحث 
الطلبة  احت��اد  م��ع  21" بالتعاون  ال��� 
اأي�ساً  م��ع��ه  ن��ظ��م  ال����ذي  الإم�����ارات�����ي، 
نقا�سية  حلقة  تريندز  �سباب  جمل�س 
جمال  يف  ال��ط��ل��ب��ة  "اإثراء  ب���ع���ن���وان: 
حلقة  ج��ان��ب  اإىل  العلمي"،  ال��ب��ح��ث 
الأدي�������ان يف  "دور  ب���ع���ن���وان:  ن��ق��ا���س��ي��ة 

تعزيز ال�سالم العاملي".
للبحوث  ت���ري���ن���دز  م���رك���ز  وق�����ع  ك���م���ا 
اتفاقيات  م���ن  ع�����دداً  وال���س��ت�����س��ارات 
املوؤ�س�سات  من  جمموعة  مع  التعاون 
واملكتبة  "الأر�سيف  منها:  والهيئات؛ 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��وط��ن��ي��ة، 
طلبة  ورابطة  والأوق���اف،  الإ�سالمية 
للتوزيع  )ك����ت����اب(  ودار  الإم����������ارات، 
"تريندز"،  اأط���ل���ق  ف��ي��م��ا  والن�سر"، 
�سحيفة  م���ع  وال�������س���راك���ة  ب���ال���ت���ع���اون 
حتالفاً  ت�����وزي�����ع،  و����س���رك���ة  الحت��������اد 
ون�سرها،  امل���ع���رف���ة  ل��ت��ع��زي��ز  ث���الث���ي���اً 
ان�سر،  "اكتب،  ���س��ع��ار  حت���ت  وذل�����ك 
وزع"، بهدف التعاون يف جمال الن�سر 
والتوزيع وت�سهيل و�سول الإ�سدارات 
بحرفية  اجل��م��ه��ور  اإىل  وامل��ع��ل��وم��ات 

ومهنية اإعالمية راقية.
م�سطفى  ال��دك��ت��ور  "تريندز"  وك���رم 
الإ�سكندرية،  م��ك��ت��ب��ة  م��دي��ر  ال��ف��ق��ي 
التنويري  املكتبة  ودور  لدوره  تقديراً 
التي  امل��ع��رف��ي��ة  وامل����ه����ام احل�������س���اري���ة 
املركز  اأط���ل���ق  ب��ي��ن��م��ا  ب���ه���ا،  ت�����س��ط��ل��ع 
معار�س  دور  ي��ر���س��د  راأي  ا���س��ت��ط��الع 
ال��ك��ت��ب يف اإق���ب���ال جم��ت��م��ع الإم������ارات 
ال�����ق�����راءة، ف�����س��اًل ع���ن تد�سني  ع��ل��ى 
حتت  الإجنليزية  باللغة  جديد  كتاب 
عنوان: "الإخوان امل�سلمون.. اإ�ساءات 
الرتجمة  اإطالق  اإىل جانب  كا�سفة"، 
من  اخل��ام�����س  ل��ل��ك��ت��اب   " "الأملانية 
م��و���س��وع��ة الإخ�������وان امل�����س��ل��م��ني حتت 
جلماعة  ال����دويل  "التنظيم  ع��ن��وان: 
التاأثري  �سبكات  امل�سلمني:  الإخ����وان 

والنفوذ يف العامل".

ن�صر وتعميم املعرفة
العلي  عبداهلل  حممد  الدكتور  وق��ال 
"تريندز"  ل�����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
اإن امل��رك��ز ي��ح��ر���س ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 
الإقليمية  ال��ك��ت��ب  م��ع��ار���س  خم��ت��ل��ف 
املعرفة  ت��ع��م��ي��م  ب���ه���دف  وال����دول����ي����ة 
والت�سامح  ال�سالم  وقيم  العلم  ون�سر 
وال��ت��ع��اي�����س والأخ�����وة الإن�����س��ان��ي��ة، من 
خ���الل حم��ت��وى ع��ل��م��ي ر���س��ني يفتح 
الأجيال اجلديدة  اأم��ام عقول  الآف��اق 
يف  وامل�����س��ارك��ة  امل�ستقبل  ل���س��ت�����س��راف 
وا�ستغالل  التحديات  وحتليل  �سنعه، 
الفر�س والتغلب على العقبات بالعلم 

واملعرفة.
معر�س  اأن  ال��ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
الذي نظمه  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي 
م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، يعد 
اأحد اأهم معار�س الكتب على م�ستوى 
ال���ع���امل، وه���و م��ن�����س��ة دول���ي���ة عريقة 
لقطاع وا�سع من الُكّتاب، والنا�سرين، 
هذا  اأن  م�سيفاً  وال��ق��راء،  وامل��وؤل��ف��ني، 
من�سة  وال���ف���ك���ري  ال���ث���ق���ايف  امل���ح���ف���ل 
البحثي  "تريندز"  ب��ن��ت��اج  للتعريف 

والعلمي واملعريف.
اإثراء  على  "تريندز" يعمل  اأن  وذك��ر 
علمي  بنتاج  العاملية  البحثية  احلركة 
واملو�سوعية،  ب��امل�����س��داق��ي��ة  ي��ت�����س��م 
اأن م�ساركة املركز يف معار�س  م�سيفاً 
ح�سوره  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ك��ت��ب 
ث��ق��اف��ي��اً، لإي�سال  امل��وؤث��رة  امل��ح��اف��ل  يف 
والفكرية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���رك���ز  ر����س���ال���ة 
امل�ستقبلية  وروؤي��ت��ه  العلمية  واأه��داف��ه 
اإىل  ال�ساعية  العاملية  وا�سرتاتيجيته 

خدمة ر�سالة البحث العلمي.

اخلري   ملريدي  وماأوى  لل�صلم  مثابة  اأ�صبحت  الإمارات  بيه:  بن  • عبداهلل 
بدور اأكرب تعزيزًا لقيم الت�صامح والتعاي�ض الدين  علماء  لقيام  حاجة  هناك  العلي:  حممد  • د. 

م�صاريع الرتجمة لها دور تعريفي وتنويري يف اأهمية تقّبل الآخر متيم:  بن  علي  • د. 
اإليها عقول املفكرين لعامل ت�صوده املحبة ترنو  ما�صة  حاجة  والت�صامح  ال�صالم  الظاهري:  خليفة  • د. 

يلعب دورًا مهمًا يف دعم ثقافة الت�صامح ونبذ لغة العنف التعليم  عبادي:  اإيلي  • د. 
العاملي ال�صالم  اأ�ص�ض  والتعاون  والتاآخي  احلوار  اهلل:  فرج  جوزيف  • الق�ض 

يوؤثر اإيجابيًا يف العالقات الجتماعية الدين  اأن  على  تربهن  الإن�صانية  احل�صارة  ثابت:  روؤيا  • د. 
لبد اأن ي�صل اإىل املتلقي بر�صالة مفهومة ومفردة ووا�صحة الإعالمي  اخلطاب  الكعبي:  • حمد 
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�أ�سغال �ل�سارقة تطلق ��سرت�تيجيتها �جلديدة لالأعو�م 2024-2022
•• ال�صارقة-وام:

 2022 الإ�سرتاتيجية  خطتها  بال�سارقة  العامة  الأ�سغال  دائ��رة  اأطلقت 
من  العديد  مت�سمنة  م�ستدام"  ح�ساري  "اإعمار  ع��ن��وان  حت��ت   2024  -
بالعمل  الرت��ق��اء  �ساأنها  من  التي  واحليوية  التنموية  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات 
املوؤ�س�سي يف الدائرة وذلك من خالل ت�سافر جهود كافة العاملية بالدائرة 
ن�سهد  الأ�سغال  دائ��رة  رئي�س  ال�سويدي  �ساهني  بن  علي  املهند�س  ق��ال  و   .
نعلن من خاللها عن خطتنا  الدائرة  تاريخ  حاليا مرحلة حتول هامة يف 
ح�ساريا  اإعمارا  روؤيتها  تكون  اأن  اآثرنا  التي  املقبلة  للفرتة  ال�سرتاتيجية 
بذل  ي��دل على  ال��دائ��رة من متيز  اإليه  و�سلت  ما  اأن  اإىل  م�ستداما م�سريا 
على  قدرته  واأثبت  والتفاين  بالإخال�س  متيز  فريق  من  الكبرية  اجلهود 
اجلميع  بتكاتف  اإل  ي��اأت��ي  ل  التميز  اإىل  ال��و���س��ول  اأن  اأ���س��اف  و   . ال��ع��ط��اء 

واأمانة  املهام بكل دقة  واإجن��از  املبادرات واخل��رات  لتبادل  بينهم  والتن�سيق 
فقد �سهدت الدائرة خالل 2021 حتقيق اإجنازات عّدة اأّهلتها للفوز بعدد 
املهند�سة  اأو�سحت  . من جانبها  والدولية  والإقليمية  املحلية  من اجلوائز 
الدائرة  ان  واجل���ودة  ال�سرتاتيجي  التخطيط  مركز  م��دي��رة  نا�سر  هند 
 ، ال�سابقة  ال�سرتاتيجية  خطتها  اأه���داف  م��ن  امل��ائ��ة  يف   94 ن�سبة  حققت 
اإعمار  للخطة اجل��دي��دة تتجه نحو تنفيذ  ال��دائ��رة وف��ق��اً  روؤي���ة  اأن  م��وؤك��دة 
ال�ستدامة  معايري  اأف�سل  وف��ق  امل��دن  لأح���دث  مواكبة  م�ستدام  ح�ساري 
واملمار�سات مبا يلبي طموحات جمتمع الإمارة من خالل ال�ستثمار الأمثل 
اأول  فيها  والتطوير  التعلم  يكون  ب��اأن  الدائرة فتمحورت  قيم  اأم��ا  للموارد 
الإيجابية والت�سال  بال�سعادة والطاقة  املوؤ�س�سية مفعمة  البيئة  واأن تكون 
والتناف�سية  ال��ري��ادة  ل�سمان  وذل��ك  والبتكار  التميز  يحقق  ب�سكل  الفعال 

وبالتايل حتقيق ال�سمعة املوؤ�س�سية التي ل تتخلى عن ال�ستباقية.

�أبوظبي لل�سحة �لعامة يطلق حملة �سنوية للتوعية باأ�سر�ر �لتدخني و�أهمية �الإقالع عنه
•• اأبوظبي- وام: 

ال�سنوية  احلملة  اإط���الق  ع��ن  العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  اأع��ل��ن 
للتوعية باأ�سرار التدخني واأهمية الإقالع عنه حتت �سعار "معاً نحو 
اأبوظبي خالية من التبغ" وذلك بالتزامن مع اليوم العاملي لالمتناع 

عن تعاطي التبغ والذي ي�سادف 31 مايو من كل عام.
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  جهود  ت�سافر  دع��م  اإىل  املركز  �سعى  وق��د 
لرفع م�ستوى الوعي عند اأفراد املجتمع عن الآثار ال�سلبية لتعاطي 
التبغ مبختلف اأنواعه ومنتجاته البديلة الإلكرتونية واأهمية الإقالع 
عنه والبتعاد عن التعر�س للتدخني ال�سلبي واتباع منط حياة �سحي 
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق ا���س��ت��خ��دام ق��ن��وات و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الجتماعي 
املتنوعة واملن�سات الرقمية اخلا�سة بال�سركاء لتوجيه ر�سائل توعوية 

موحدة وعقد ندوات توعوية عن م�سار التبغ بكافة اأنواعه.
وت�ستهدف هذه احلمالت التوعوية اليافعني يف املدار�س واجلامعات 
ت��وع��وي��ة اف��رتا���س��ي��ة م���ع ال�سركاء  ت��ن��ظ��ي��م حم��ا���س��رات  وت��ت�����س��م��ن 
منها  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من  الإم���ارة  يف  ال�سرتاتيجيني 
اإمارة  152 مدر�سة يف  اأبوظبي للخدمات ال�سحية �سحة يف  �سركة 
املدار�س  يف  وال��ع��ام��ل��ني  الطلبة  م��ن   85160 ت�ستهدف  ظبي  اأب���و 
 15 واأول��ي��اء الأم��ور اإ�سافة اإىل دع��م تنفيذ للقانون الحت��ادي رق��م 
ل�سنة 2009 يف �ساأن مكافحة التبغ وقرار جمل�س الوزراء رقم 24 
ل�سنة 2013 يف �ساأن الالئحة التنفيذية من خالل عقد حما�سرات 
اأكر  ت�ستهدف  وال��ت��ي  ال��ق��ان��ون  تطبيق  يف  امل�ستجدات  ع��ن  توعوية 
270 من العاملني يف قطاع �سرطة اأبوظبي حر�س الرئا�سة و�سركة 

�ساعد لالأنظمة املرورية.

�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي يكرم عدد� من علماء و باحثي جامعة �ل�سارقة

�سلطان بن �أحمد �لقا�سمي يكرم �لفائزين بجائزة �ل�سارقة الأطروحات �لدكتور�ه بالعلوم �الإد�رية يف �لوطن �لعربي 

املعايري  وف���ق  ب��اأب��ح��اث��ه��م  ل��ل��ق��ي��ام 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة وال���ت���ي تخدم 
النعيمي يف  وق���ال  اأج��م��ع.  ال��ع��امل 
لأهمية  العاملي  التقدير  اإن  كلمته 
البحث  يف  ال�سارقة  جامعة  دور  و 
وواقعي  عملي  نحو  على  العلمي 
ياأتي من خالل العلماء والباحثني 
اأ�سرتها  اأع�ساء  من  واملتخ�س�سني 
الذين جاء ت�سنيفهم �سمن املراكز 
اأثبتت  ف��ق��د  امل���ت���ق���دم���ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
من  الأمريكية  �ستانفورد  جامعة 
دار  بالتعاون مع  ن�سرته  ما  خالل 
الن�سر "ال�سيفيري بي يف" لت�سنيف 
العلماء يف  م��ن  امل��ائ��ة  2 يف  اأف�سل 
44 من اأع�ساء الهيئة  اأن  العامل، 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
�سمن اأف�سل 2 يف املائة من علماء 
التاأثري ملدة  ا�ستنادا لعامل  العامل 
اأع�ساء  م��ن   20 واأن  واح����د،  ع���ام 
اأف�سل  من  هم  التدري�سية  الهيئة 

العامل  يف  العلماء  من  املائة  يف   2
ال��ت��اأث��ري على  اإىل ع��ام��ل  ا���س��ت��ن��ادا 

مدى �سنوات اخلدمة .
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  واأ�����س����ار 
الت�سنيفات  م����ن  ال���ع���دي���د  اإىل 
العلمي  ل����الأداء  وف��ق��ا  املتخ�س�سة 
العلمي  لالإنتاج  امل�سافة  والقيمة 
قواعد  يف  امل���ن�������س���ورة  والأب�����ح�����اث 
الت�سنيفات  وهي  العاملية  البيانات 
عاملا   11 وج��ود  اإىل  خل�ست  التي 
�سمن  ال�سارقة  جامعة  اأ���س��رة  من 
اأف�سل 50 عاملا على م�ستوى دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
كلمته  يف  النعيمي  ال��دك��ت��ور  وه��ن��اأ 
ج��م��ي��ع ال��ع��ل��م��اء وال��ب��اح��ث��ني على 
م���ا ح��ق��ق��وه م���ن اجن������ازات نوعية 
وتعزيزا  العلمية  مل�سريتهم  وقيمة 
جامعة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود 
العلمي  البحث  دع��م  يف  ال�����س��ارق��ة 

وخدمة املجتمع.

•• ال�صارقة -وام: 

كرم �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد 
حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن 
ال�سارقة،  جامعة  رئي�س  ال�سارقة 
قبل ظهر اأم�س يف منتدى الطالب 
الهيئة  علماء  ع��ددا من  باجلامعة 
للجامعة  التدري�سية  و  البحثية 
وامل�����س��ن��ف��ني ���س��م��ن اأف�����س��ل 2 يف 
املائة من العلماء يف العامل. �سمل 
46 ع���امل���ا وب���اح���ث���ا من  ال���ت���ك���رمي 
امل�سنفني �سمن اأف�سل 2 يف املائة  
ن�سرته  ما  وف��ق  العامل  علماء  من 
ج���ام���ع���ة ����س���ت���ان���ف���ورد الأم���ريك���ي���ة 
بالتعاون مع دار الن�سر "ال�سيفيري 
بي يف" ا�ستنادا لعاملي التاأثري يف 
جمال العلوم على مدى عام واحد 

وعلى مدى �سنوات اخلدمة.
5 من  اأي�������س���ا  ال���ت���ك���رمي  و����س���م���ل 
املراكز  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��اء احل��ا���س��ل��ني 

ت�سنيف  وف����ق  وال���ث���ان���ي���ة  الأوىل 
 "Research.com" م��وق��ع 
العلماء  ي�����س��ن��ف  وال�����ذي  ال��ع��امل��ي، 
وعدد  البحثية  لالإنتاجية  طبقا 
احلفل  ك��ان  عامليا.  ال�ست�سهادات 
حميد  للدكتور  كلمة  ت�سمن  ق��د 
م���دي���ر جامعة  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم����ول 
البحث  اأن  خاللها  اأك��د  ال�سارقة، 
الرئي�سة  ال��رك��ائ��ز  اأح����د  ال��ع��ل��م��ي 
الإدارة  لها  توفر  والتي  للجامعة، 
موؤ�س�سها  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة  وف���ق 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
القا�سمي  حم���م���د  ب����ن  ����س���ل���ط���ان 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������س���و 
ال�سيخ  ���س��م��و  ورئ��ي�����س��ه��ا  ال�����س��ارق��ة 
نائب  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان 
من  الكبري  الدعم  ال�سارقة  حاكم 
واأنظمة  وخدمات  وو�سائل  مرافق 
والبيئة  الظروف  تهيئة  يف  ت�سهم 
والدار�سني  ل��ل��ب��اح��ث��ني  امل���ح���ف���زة 

•• ال�صارقة-وام:

�سهد �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
ال�سارقة،  جامعة  رئي�س  ال�سارقة، 
اأم�س، حفل تكرمي الفائزين  �سباح 
ب����ج����ائ����زة ال�������س���ارق���ة لأط�����روح�����ات 
ال���دك���ت���وراه يف ال��ع��ل��وم الإداري������ة يف 
الثامنة  دورتيها  يف  العربي  الوطن 

ع�سر والتا�سعة ع�سر.
ب������داأ احل���ف���ل ب����اآي����ات م����ن ال����ق����راآن 
الدكتور  ب���ع���ده���ا  األ����ق����ى  ال����ك����رمي، 
مدير  ال���ن���ع���ي���م���ي  جم������ول  ح���م���ي���د 
فيها  ق��دم  كلمة،  ال�����س��ارق��ة  جامعة 

ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
�سلطان  ب����ن  اأح����م����د  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
وت�سريف  ح�����س��ور  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي 
من  لعدد  وتكرميه  احل��ف��ل،  �سموه 
الباحثني يف الوطن العربي، م�سرياً 
احل�سور  من  تعّزز  اجلائزة  اأن  اإىل 
الإقليمي والعاملي جلامعة ال�سارقة 
وت�سجيعها  بها  تقوم  التي  والأدوار 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��م��ت��ف��وق��ني 

والحتفاء بهم.
وت���ن���اول م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يف كلمته 
م�سرية واأهداف اجلائزة، قائاًل : اإن 
اجلائزة ظلت تتقدم وتتطور اإىل اأن 
التكرمي  �سجاًل حافاًل من  �سطرت 

جدارتهم  اأثبتوا  ال��ذي��ن  للباحثني 
ال���ع���ل���وم الإداري���������ة، وقد  يف جم����ال 
اجلائزة  ان��ط��الق  منذ  ع��دده��م  بلغ 
 1242 اأ�����س����ل  م����ن  ب���اح���ث���اً   47
للفوز  اأطروحاتهم  تر�سحت  باحثاً 
239 يف  م��ن��ه��م  وك�����ان  ب���اجل���ائ���زة 
جمال  يف  و952  امل��ال��ي��ة  امل��ج��الت 

العلوم الإدارية.
التهنئة  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  يف  وق������دم 
للدورتني  ب���اجل���ائ���زة  ل��ل��ف��ائ��زي��ن 
ع�سر،  وال��ت��ا���س��ع��ة  ع�����س��ر  ال��ث��ام��ن��ة 
اأمناء اجلائزة  اأع�ساء جمل�س  واإىل 
ما  ع��ل��ى  العلمية  التحكيم  وجل��ن��ة 

بذلوه من جهود مقدرة.

ملخ�ساً  باجلائزة  الفائزون  وق��دم 
ال��دك��ت��وراه الفائزة  اأط��روح��ات  ع��ن 
وامل�سكلة  البحث  اأه����داف  ت�سمنت 
واملنهجية  واأهميته  تناولها،  التي 
والتو�سيات  والنتائج  اتبعتها  التي 
التي خرجت بها الدرا�سة، واملجالت 
وت��ف�����س��ل �سمو  ل���ه���ا.  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان 
بتكرمي  احلفل  نهاية  يف  القا�سمي 

الفائزين باجلائزة والرعاة.
لأف�سل  ال�������س���ارق���ة  ب���ج���ائ���زة  وف�����از 
اأطروحة دكتوراه يف العلوم الإدارية 
الثامنة  ال���دورة  العربي  ال��وط��ن  يف 
ع�����س��ر ع����ن ف���ئ���ة ال���ع���ل���وم الإداري��������ة 

ال��دك��ت��ور ف��ري��د حم��م��ود الأم����ريي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
حممد  وال���دك���ت���ور  الأول،  ب��امل��رك��ز 
العربية  اململكة  العنزي  بن حمدان 
ال�سعودية باملركز الثاين، والدكتور 
ح�سن �سهيل حممد غرة اجلمهورية 

العربية ال�سورية باملركز الثالث.
باملركز  فاز  املالية  العلوم  فئة  وعن 

حمود  ه��اين  اأح��م��د  الدكتور  الأول 
ال�����س��م��ور امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة ، وفاز 
ال����دك����ت����ور عبد  ال�����ث�����اين  ب����امل����رك����ز 
اململكة  ع��ل��ي اجل����ر  ب���ن  ال��رح��م��ن 
، ون���ال املركز  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
�سعيد  �ساملني  الدكتور حمد  الثالث 

بن الزوع اليمن.
ففاز  ع�سر  التا�سعة  ال���دورة  يف  اأم��ا 

العلوم  ف���ئ���ة  ع����ن  الأول  ب���امل���رك���ز 
الإدارية الدكتور حممد هاين غيث 
، وفاز  ال��ع��رب��ي��ة  ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر 
باملركز الثاين الدكتور اأحمد عدنان 
باملركز  وف���از  فل�سطني،  دول���ة  زي���د 
الثالث الدكتور عالء م�سعان عبيد 

جمهورية العراق.
امل���ال���ي���ة فكان  ال���ع���ل���وم  ف���ئ���ة  وع�����ن 

الدكتورة  ن�سيب  من  الأول  املركز 
اأمينة حممد علي بو عالي مملكة 
به  ف��ازت  الثاين  ، واملركز  البحرين 
خمي�س  الفتاح  عبد  رمي  ال��دك��ت��ورة 
الثالث  وامل����رك����ز  ف��ل�����س��ط��ني،  دول�����ة 
ح�������س���ل ع���ل���ي���ه ال����دك����ت����ور ب������در بن 
العربية  اململكة  ال�سبيعي  جويعد 

ال�سعودية.
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اأخبـار الإمـارات

منحة مالية ومر�كز متقدمة لطلبة جامعة �لعني يف م�سابقة بحوث طلبة �جلامعات

الغمراوي. 
فقد  العامة  ال�سحة  فئة  ع��ن  اأم��ا 
ح�سلت كل من الطالبات نا�سرين 
رمي�������ا، دال�����ي�����ا اأ�������س������رف، وجن�����وى 
عن  الثالث  املركز  على  الرم�سان 
والت�سورات  الرهاب  بعنوان  بحث 

باإ�ستخدام    hENT1 ل��ن��اق��ل 
متخ�س�سة.  ح���ا����س���وب���ي���ة  ط������رق 
الدكتور  الأ�ستاذ  من  كل  باإ�سراف 
عميد  ن�����ائ�����ب  غ����ط����ا�����س  حم����م����د 
عزة  وال��دك��ت��ورة  ال�����س��ي��دل��ة،  كلية 
الثاين  املركز  يف  وج��اءت  رم�سان. 

الطالب  من اجلوائز حيث ح�سل 
املركز  على  البلو�سي  علي  حممد 
العوامل  بعنوان  بحث  ع��ن  الأول 
ان��خ��ف��ا���س معدلت  امل���وؤث���رة ع��ل��ى 
اخل�����س��وب��ة ل��ل��م��راأة الإم���ارات���ي���ة – 
املتزوجات  م��ن  عينة  على  درا���س��ة 

اأما عن كلية ال�سيدلة فقد ح�سلت 
العلوم  فئة  عن  الأول  املركز  على 
الطالبات  م���ن  ك���ل  ال�����س��ي��دلن��ي��ة 
اأب���و ع��ام��ر، ���س��ي��درة كرميي�س،  مل��ى 
ب��ح��ث بعنوان:  وي�����س��را م��اه��ر ع��ن 
حمتملة  دوائية  مثبطات  اأكت�ساف 

لدى   Covid-19 ب���  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  مهنيي  طلبة 
ب��اإ���س��راف ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة نادية 

ح�سني واأمرية اأحمد. 
والعلوم  ال��رتب��ي��ة  لكلية  ك��ان  وق��د 
ن�سيب  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 

دانة  دب���اغ،  ن��ور  الطالبات  م��ن  ك��ل 
عن  النا�سر  عبد  وزي��ن��ب  ال��ب��ي��ك، 
ب��ح��ث ب��ع��ن��وان ا���س��ت��ه��داف بروتني 
للحم�س  ال����راب����ط   NONO
النووي الريبوزي لتثبيط �سرطان 
ال���ث���دي، ب���اإ����س���راف ال���دك���ت���ورة روز 

•• اأبوظبي - الفجر:

مراكز  العني  جامعة  طلبة  ح�سد 
طلبة  بحوث  م�سابقة  يف  متقدمة 
جامعة  تنظمها  وال��ت��ي  اجلامعات 
وُتعد  الثامنة  دورت��ه��ا  يف  اأبوظبي 
البحثية  ال���ط���الب���ي���ة  امل�������س���اب���ق���ة 
الوطن  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الأ����س���خ���م 
اإىل تعزيز  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي 
العلمي  البحث  ومبادرات  اإمكانات 

بني طلبة اجلامعات.
من  الهند�سة  كلية  طلبة  وح��ق��ق 
ب����رن����ام����ج ه���ن���د����س���ة ال���رجم���ي���ات 
جن���اح���اً ب���اه���راً ب��ح�����س��ول ك���ل من 
ال��ط��ال��ب��ات: ن���وم���ارة ���س��امل، �سهى 
اأحمد، الرمي عبد الرحمن، واأريبا 
عابد، لفوزهم يف برنامج احت�سان 
للمواهب  امل��ب��ت��ك��رة  امل�������س���روع���ات 
ال�����س��اب��ة وح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى منحة 
اآلف درهم عن   10 مالية قدرها 
يبحث  ذك��ي  لتطبيق  ا�ستحداثهم 
ع��ن و���س��ف الأدوي������ة، وذل����ك حتت 

اإ�سراف الدكتور ع�سام العزوين. 

اإ�سراف  حت���ت  ال���ع���ني،  م��دي��ن��ة  يف 
الدكتور م�ستور رحيم. 

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة، 
"�سعداء  للجامعة،  املفو�س  املدير 
العني على  بح�سول طلبة جامعة 
مراكز متقدمة يف م�سابقة بحوث 
طلبة اجل��ام��ع��ات، وه��و م��ا يرهن 
على املهارات واملعارف املكت�سبة لدى 
العمل  من  مكنتهم  والتي  طلبتنا 
اأن  ا�ستطاعت  علمية  بحوث  على 
غريها  بني  متقدمة  مراكز  حترز 
نخبة  اإ���س��راف  حتت  البحوث،  من 

من الأ�ساتذة". 
الدكتور غالب  الأ�ستاذ  اأكد  بدوره 
ال���رف���اع���ي رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة، اأن 
ت�سجيع  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  اجل��ام��ع��ة 
الطلبة على امل�ساركة يف امل�سابقات 
بهدف  العلمي  البحث  تدعم  التي 
تعزيز معارفهم وتاأهيل جيل يتمتع 
باأ�ساليب التفكري الالزمة للبحث 
العلمي مما يعزز من م�ساهماتهم 
التنمية  عجلة  ل��دف��ع  املجتمع  يف 

القائمة على املعرفة. 

موؤمتر زر�عة نخاع �لعظم لالأطفال يو�سي باإن�ساء �سجل وطني للخاليا �جلذعية 
•• اأبوظبي-وام:

اأو�سى امل�ساركون مبوؤمتر الإمارات الأول لزراعة نخاع العظم 
اأبوظبي  يف  الأول  اأم�س  اأعماله  اختتم  ال��ذي  الط��ف��ال  ل��دى 
الإم��ارات ما  دول��ة  باإن�ساء �سجل وطني للخاليا اجلذعية يف 
عند  اجل��ذع��ي��ة  ب��اخل��الي��ا  مترعني  على  احل�����س��ول  �سي�سهل 
القيام باإجراء زراعة نخاع العظم للمر�سى. و ناق�س امل�ساركون 
يف ختام اأعمال املوؤمتر اأهمية العالج اجليني يف عالج الأطفال 
امل�سابني بال�سرطان واأمرا�س الدم و�سرورة توفري وا�ستخدام 
العالج  جت���ارب  ا�ستعرا�س  مت  كما   ، ال��دول��ة  يف  ال��ع��الج  ه��ذا 
اجليني يف عديد من الدول املتقدمة يف هذا املجال منه اأمريكا 
ناق�سوا  الذين  وتايالند  والهند  والنم�سا  واأملانيا  واإجن��ل��رتا 

و�سارك  العظام.  نخاع  زراع��ة  لإدارة  املختلفة  اجلوانب  اأي�سا 
وم�سر  الأردن  م��ن  الأع�����س��اء  زراع���ة  يف  متخ�س�سني  اأط��ب��اء 
العظام  نخاع  زراع��ة  ال�سعودية جتربتهم يف  العربية  واململكة 
ال�سعودية.  العربية  واململكة  الأردن وم�سر  الأطفال يف  لدى 
وحتدث الدكتور لورن�س فولكرامل�ست�سار الدويل لق�سم زراعة 
اإجراء  اإمكانية  عن  الطبية  برجيل  مدينة  يف  العظام  نخاع 
عملية الزرع لدى الأطفال يف ظل وجود اأمرا�س نق�س املناعة 
الأولية ، م�سرياً اإىل اأن مر�س نق�س املناعة الأولية يعد اأكر 
�سيوعا يف دولة الإمارات لذلك فاإن وجود مركز للزرع ملر�س 
املوؤمتر  يف  و�سارك  �سرورًيا.  اأم��ًرا  يعد  الأويل  املناعة  نق�س 
اأي��ام اأك��ر من 2500 خبري ومتخ�س�س يف  ال��ذي ا�ستمر 3 
طب الأطفال واأورام واأمرا�س الدم لدى الأطفال من داخل 

اأبوظبي للخاليا اجلذعية  راأ�سهم مركز  الدولة على  وخارج 
مل�����س��ارك��ات ط��ب��ي��ة ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة م��ن م�ست�سفيات  اإ���س��اف��ة 
املوؤمتر  قدم  فيما  لالأطفال  و�سن�سوناتي  وبو�سنت  فيالدلفيا 
خاللها  ناق�س  حما�سرة   43 ت�سمنت  حوارية  جل�سة   12
املتحدثون الذين يزيد عددهم عن 44 متحدثاً من 37 دولة 
زراعة نخاع العظم واأهميتها كعالج رئي�سي يف اأورام واأمرا�س 
الدم الوراثية كالثال�سيميا والفرق بني زراعة العظم الذاتية 
زراعة  املري�س" وبني  ذات  من  اجلذعية  اخلاليا  "ا�ستخراج 
الزراعة  باملر�سى بعد  اأخر والعناية  العظم من مترع  نخلع 
لالأطفال من  العظم  نخاع  زراع��ة  اأوىل عمليات  و مت عر�س 
مترع يف الدولة لطفلة م�سابة بفقر الدم املنجلي والتي مت 

اجراوؤها مبدينة برجيل الطبية.

موؤ�س�سات �ل�سيخ حممد بن خالد �آل نهيان تطلق مبادرة »متحدون �سنظل«
•• العني-وام:

اأطلقت موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان برعاية برعاية رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سات ال�سيخة الدكتورة 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان مبادرة "متحدون �سنظل" التي ترتكز يف روؤيتها على تعميق روح الولء والنتماء 
للوطن ، �سمن برنامج ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان التطوعي حتت �سعار "تطوعك انتماء" بالتعاون مع مركز 

العني لرعاية املوهبة.
ت�ستهدف املبادرة كافة اأفراد املجتمع من خالل توجيه الدعوة العامة لهم لت�سجيل مقطع م�سور يعر عن تعميق 
روح الولء والنتماء مببايعة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل " وتاأكيدا 
كونهم  عر  التطوع  روح  وتعميق   ، باأرواحهم  عنها  والدفاع  الوطنية  بهويتهم  العتزاز  على  وعهدا  الطاعة  على 
�سفراء لدولتهم بتم�سكهم بالقيم الأ�سلية وموروثهم املادي واملعنوي . ورحبت اإدارة املوؤ�س�سات بفكرة املبادرة وبادرت 
لتنفيذها وفق توجيهات رئي�س جمل�س الإدارة التي توؤكد على اأهمية حتقيق اأهداف ال�سرتاتيجية الوطنية ملئوية 

الإمارات 2071 حتت مظلة القيادة الر�سيدة.

جامعة �الإمار�ت ت�سارك يف معر�س غلف نيوز للتعليم
•• العني-الفجر: 

نيوز  "غلف  �ساركت جامعة الإم��ارات العربية املتحدة، يف فعاليات معر�س 
جناح  وت�سّمن  دب���ي.  يف  اأي���ام  اأرب��ع��ة   4 م���دار  على  ا�ستمر  للتعليم" ال���ذي 
القبول  ع��م��ادة  يف  املخت�سني  قبل  م��ن  تعريفية  ع��رو���س  تقدمي  اجلامعة 
اجلامعة  وبرامج  مبخرجات  وتعريفهم  الطلبة  اإر�ساد  بهدف  والت�سجيل، 

ومتطلبات القبول يف خمتلف املراحل الدرا�سية. 
اأوراق ع��م��ل ���س��ارك ف��ي��ه��ا ك��ل م��ن ال��دك��ت��ورة نهى  ك��م��ا مّت ت��ق��دمي ث��الث��ة 
م�سطفى، م�ساعد عميد كلية الزراعة والطب البيطري، تناولت م�ستقبل 
التعليم العايل يف دولة الإمارات والرامج املقدمة من كلية الزراعة والطب 
الدكتور  ق��دم  كما  ال��غ��ذائ��ي،  الأم���ن  يف  امل�ستقبل  روؤي���ة  لتحقيق  البيطري 
املعلومات  نظم  حول  عمل  ورق��ة  املعلومات  تقنية  كلية  من  الرباعي  �سائد 

كلية  اإيان غري من  الدكتور  فيما قدم  ال�سيراين،  الأمن  وا�سرتاتيجيات 
مهني  كم�سار  النف�س  علم  ح��ول  عر�ساً  والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم 

وظيفي.
واأكد الدكتور غالب احل�سرمي الريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة: 
اأهمية تنظيم معار�س التعليم، ملا تتمتع به دولة الإمارات من بنية  "على 
حتتية وا�سعة يف ظّل تواجد جمموعة كبرية من موؤ�س�سات التعليم العايل 
املرموقة، مما يتيح فر�ساً وا�سعة اأمام الطلبة لتحيق طموحاتهم ورغباتهم 
وامكاناتهم  تتوافق  التي  الأكادميية،  والتخ�س�سات  اجلامعات  اختيار  يف 

وطموحاتهم". 
م�سرياً اإىل: "اأن اجلامعة حري�سة على التواجد وامل�ساركة كجامعة وطنية 
رائدة – جامعة امل�ستقبل- وهي ت�سكل اخليار الأول والأمثل لدى جمموعة 
كبرية من الطلبة املواطنني والدوليني ملا تتمتع به خمرجاتها الأكادميية 

من معايري عاملية، تلبي طموحات الطلبة، وتقدمي خريجني موؤهلني يلّبون 
احتياجات �سوق العمل من كافة التخ�س�سات الأكادميية املتميزة".

ل�سوؤون  امل�����س��ارك  ال��ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري،  ���س��امل  ال��دك��ت��ورة عائ�سة  ق��ال��ت  فيما 
الطلبة: " اإن امل�ساركة يف مثل هذه املعار�س تعتر ذات اأهمية كونها من�سة 
لإطالق املبادرات والرامج الإر�سادية بني موؤ�س�سات التعليم العايل املختلفة 
التي  الإر���س��ادات  كافة  توفري  على  اجلامعة  اإدارة  وقد حر�ست  الدولة.  يف 
يحتاج اإليها الطالب لختيار تخ�س�ساتهم مبا يلبي رغباتهم وطموحاتهم، 
ويتوافق مع اإمكاناتهم، حيث متتلك جامعة الإم��ارات بنية حتتية متميزة 

يف كافة جمالت احلياة اجلامعية".
"اأن  اإىل:  نيوز  رئي�س حترير غلف  اأح��م��د،  احلميد  عبد  اأ���س��ار   من جانبه 
اأكادميي  كملتقى  الثانية  دورت��ه  املعر�س يف  تنظيم  اجلريدة حري�سة على 
وم�ساقاتها  وب��راجم��ه��ا  التعليمية  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  للتعريف  ومن�سة  ن��وع��ي 

املطروحة واملخرجات الأكادميية التي تقدمها بروؤية ا�ست�سرافية طموحة 
لتطوير خمرجات التعليم الأكادميي.

الدورة  جتربة  م��ن  م�ستفيدين  املعر�س  تطوير  على  "حر�سنا  واأ���س��اف: 
للم�ساركني،  والمتيازات  العرو�س  من  العديد  تقدمي  خالل  من  الأوىل، 
من  جامعة   25 امل�ساركة  واجلامعات  الأكادميية  املوؤ�س�سات  عدد  بلغ  حيث 
جامعة  مب�ساركة  اأح��م��د  احلميد  عبد  اأ���س��اد  كما  الدولة".  وخ���ارج  داخ���ل 
رائدة.  اأكادميية متميزة كجامعة وطنية  �سمعة  به من  تتمتع  ملا  الإم��ارات 
خالل  من  متميزة  ر�سالة  حتقيق  اإىل  "نتطلع  بالقول:  ت�سريحه  واختتم 
الأكادميية  املوؤ�س�سات  ب��ني  للتوا�سل  كمن�سة  تعمل  ال��ت��ي  الفعالية  ه��ذه 
اأجواء  و�سط  املتاحة  التعليم  بفر�س  وتعريفهم  الأم���ور  واأول��ي��اء  والطلبة 
تناف�سية يف نوعية وم�ستوى املخرجات التي تواكب متطلبات تطور تقنيات 

التعليم وتواكب متطلبات �سوق العمل. 

•• اأبوظبي- وام:�أبوظبي �لتقني يفتح باب �لت�سجيل يف »نعم للعمل«

باب  ع��ن فتح  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
الت�سجيل الإلكرتوين يف الدورة احلادية والع�سرين من الرنامج الوطني 
ال�سباب م�سوؤولية  "م�ستقبل  �سعار  املركز حتت  "نعم للعمل" التي ينظمه 
اأبوظبي،  اأغ�سط�س املقبل يف   19 اإىل   8 وطنية" وذلك خالل الفرتة من 

والعني، ودبي، وال�سارقة، وعجمان.
بني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  وم��واط��ن��ات مم��ن  الرنامج مواطنون  وي�سارك يف 
15 اإىل 24 عاما لتاأهيلهم وتدريبهم ومتكينهم من املهارات التي تعدهم 

للعمل يف عدة تخ�س�سات هامة وحيوية يف �سوق العمل بالقطاع اخلا�س.
اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
للتعليم والتدريب التقني واملهني اإن "نعم للعمل" برنامج وطني ي�ست�سرف 
جاء  وقد  اخلا�س؛  القطاع  توطني  يف  احليوي  ودوره��م  ال�سباب  م�ستقبل 
العملي  والتدريب  التاأهيل  اآليات  التقني" لتوفري  "اأبوظبي  من  مببادرة 
امل��ح��رتف يف جمالت  العمل  م��ن  ال��وط��ن ومتكينهم  ل�سباب  الأك��ادمي��ي  و 

عديدة.
واأ�ساف اأن الرنامج ي�ستقطب ال�سباب والطلبة خالل الإجازات املدر�سية 
تخ�س�سية  م��ه��ارات  تك�سبهم  خمتارة  موؤ�س�سات  يف  العمل  على  لتدريبهم 
تتوافق مع متطلبات �سوق العمل واخلطط ال�سرتاتيجية للدولة، م�سريا 
اإىل اأن "نعم للعمل" ياأتي يف اإطار جهود القيادة الر�سيدة لتمكني "اأبوظبي 
لتاأهيل  ال��ه��ام  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  تنظيم  يف  جناحاته  موا�سلة  التقني" م��ن 
ميولهم  مع  تتوافق  متنوعة  و  جديدة  جم��الت  يف  العمل  من  املواطنني 
والبعيد،  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف  املطلوبة  العمل  وق��ط��اع��ات  وتوجهاتهم 
حا�سر  يف  كبرية  جناحات  ت�سهد  التي  والوظائف  واملهن  القطاعات  وه��ي 

وم�ستقبل القطاع اخلا�س بالدولة.
من جانبه اأو�سح املهند�س علي حممد املرزوقي رئي�س مهارات الإمارات يف 
"اأبوظبي التقني" ، اأن الرنامج يت�سمن اأربعة م�ستويات متدرجة يح�سل 
املواطن بعدها على موؤهل معتمد من املركز الوطني للموؤهالت يف وزارة 
الرتبية والتعليم، مبا مينح املواطنني خريجي الرنامج؛ الفر�س للعمل 

يف التخ�س�سات املطلوبة يف �سوق العمل.
ودعا �سباب الوطن للمبادرة بالت�سجيل يف الرنامج عر املوقع الإلكرتوين 
الرنامج،  يف  امل�ساركة  لهم  ي�سمن  مبا   ،www.yestowork.ae
وال���س��ت��ث��م��ار الأم���ث���ل لأوق�����ات ف��راغ��ه��م خ��ا���س��ة ال��ط��ل��ب��ة خ���الل الإج�����ازة 

املدر�سية.

مو�رد �ل�سارقة تنظم ور�سة تقييم �الأد�ء 
�فرت��سيًا ملوظفي حكومة �ل�سارقة

•• ال�صارقة-الفجر:

تقييم  ور�سة  ال�سارقة  الب�سرية يف  امل��وارد  دائ��رة  نظمت 
عر  امل��ب��ا���س��ر  ال��ب��ث  بتقنية  ع��ق��ده��ا  مت  ال��ت��ي  و  الأداء 
النرتنت با�ستخدام برنامج )webex( يوم الأربعاء 
املوافق 25 مايو 2022 ، حيث ا�ستهدفت الور�سة عدد 
من امل�سوؤولني واملوظفني من خمتلف الدوائر  والهيئات 

واملوؤ�س�سات احلكومية يف اإمارة ال�سارقة.
الحتياجات  على  ال��دائ��م  الط���الع  اإىل  ال��ور���س  تهدف 
كل  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  بجميع  اخلا�سة  التدريبية 
�سمن  وذل��ك  الأداء،  تقييم  نظام  م��راح��ل  م��ن  مرحلة 
و  الأداء  تقييم  نظام  ثقافة  ن�سر  على  ال��دائ��رة  حر�س 

تطبيق  بخطوات  واملوظفني  امل�سوؤولني  معرفة  تعزيز 
املوظفني  اأداء  م�ستوى  لتطوير  النظام  مراحل  جميع 

وت�سجعيهم على البتكار و التميز يف اإجناز الأعمال.
الأداء  تقييم  ن��ظ��ام  ث��ق��اف��ة  ن�سر  اىل  ال��ور���س��ة  وت��ه��دف 
املبا�سر، ومعرفة كيفية تطبيق  لدى املوظف وامل�سوؤول 
النظام الإلكرتوين، وتعريف املوظفني بالأحكام العامة 
تقييم موظفي  الأداء من مثل:  تقييم  بنظام  اخلا�سة 

اخلدمة الوطنية و التظلمات.
�سياغة  كيفية  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  ال��ور���س��ة  ت�سمنت  ك��م��ا 
على  تركيزه  �سمان  يف  ت�ساهم  التي  الذكية،  الأه���داف 
النواحي الرئي�سية الهامة يف عمله، مما يحقق الجناز 

بكل كفاءة و فاعلية.
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•• ال�صارقة-وام:

لالت�سال  ال�����س��ارق��ة  "جائزة  �سهدت 
دورات����ه����ا  م������دى  ع���ل���ى  احلكومي" 
نوعّية  نقلة  حتقيق  املا�سية  الثماين 
الت�سال  قطاع  يف  ابتكارية  وق��ف��زات 
التي  الريادة  مع  ان�سجاماً  احلكومي 
بتكرمي  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  تنتهجها 
اجلهود والإجنازات املحلية والعربية 
وال��ع��امل��ي��ة وذل���ك ب��ع��دم��ا من��ت اأع���داد 
بواقع  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  املر�سحني 

يف املائة.  628
انطالقها  منذ  اجلائزة  ا�ستقطبت  و 
يف عام 2014 ما ي�سل اإىل 2204 
م�ساركات حملية وعربية وعاملية منها 
ال�سارقة  اإم����ارة  م��ن  م�ساركة   520
و1258 م�ساركة من اإمارات الدولة 
م�ساركة   424 اإىل  اإ�سافة  الأخ���رى 
خارجية من املنطقة العربية والعامل 
منذ  اجل��ائ��زة  م��ن  دورات   5 خ���الل 

اخلارجية  الرت�سح  فئات  ا�ستحداث 
بدءاً من عام 2017.

اإجن�����ازاً غري   2020 ال��ع��ام  و ح��ق��ق 
امل�ساركات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م�����س��ب��وق 
املحلية بعدما ارتفع عددها اإىل 700 
م�ساركة من اإمارات الدولة با�ستثناء 
اإمارة ال�سارقة وبلغ اإجمايل امل�ساركات 
793 طلب تر�سح فيما  العام  لذلك 
���س��ه��دت امل�����س��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة منواً 
العام  دورة  يف  و�سلت  حتى  م�ستمراً 
2021 اإىل 162 م�ساركة خارجية.

تطويرية  م��راح��ل  اجل��ائ��زة  و�سهدت 
م��ن��ذ دورت���ه���ا ال��ث��ان��ي��ة ع����ام 2015 
ب���ع���دم���ا اجت�����ه جم�����ال اجل����ائ����زة اإىل 
الت�سال احلكومي بعيداً عن الإعالم 
يف حني ا�ستحدثت اجلائزة يف دورتها 
"اأف�سل  فئة   2016 ع��ام  يف  الثالثة 
ويف  الدولة"  خ��ارج  حكومي  توا�سل 
دورتها الرابعة يف عام 2017 و�ّسعت 
جمل�س  دول  لت�سمل  املناف�سة  نطاق 

التعاون اخلليجي.
و مع دخول اجلائزة دورتها اخلام�سة 
ا����س���ت���ح���داث  مّت   2018 ع�������ام  يف 
اإل����ك����رتوين  ت��ط��ب��ي��ق  "اأف�سل  ف���ئ���ة 
التعاون  جم��ل�����س  ل�����دول  حكومي" 
ات�سال  خ��ط��ة  و"اأف�سل  اخل��ل��ي��ج��ي 
اأ�سافت  ك��م��ا  زايد" ل���الإم���ارات  ل��ع��ام 
فئة  على  فرعية  ت�سنيفات  اجل��ائ��زة 

الت�سال  يف  �سبابية  مبادرة  "اأف�سل 
احلكومي" اإىل جانب ا�ستحداث فئة 
"اأف�سل �سخ�سية موؤثرة على و�سائل 
خدمة  يف  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 

ال�سالح العام.
و يف الدورة ال�ساد�سة يف عام 2019 
لدول  املناف�سة  ب��اب  اجل��ائ��زة  فتحت 
كتاب  اأ�����س����درت  و  ال���ع���رب���ي  ال���وط���ن 
النظرية  احل���ك���وم���ي:  "الت�سال 
املمار�سات  ت�سمن  ال��ذي  والتطبيق" 
ال�سنوات  خ���الل  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��زة 

ال�سابقة.
و �سهدت الدورة ال�سابعة من اجلائزة 
اإ�سرتاتيجية  اعتماد   2020 عام  يف 
عاملية  فئات  اإ�سافة  تت�سمن  جديدة 
وت�سمية  خم��ت��ل��ف��ة  ت���ق���دمي  واآل����ي����ات 
اآلية  ���س��رك��اء ل��ل��ج��ائ��زة م���ع ت�����س��ه��ي��ل 

امل�ساركة يف فئات اجلائزة .
فئة �سوت  ال���دورة  ه��ذه  واأ�سيفت يف 
املجتمع  اأف����راد  ت��دع��و  ال��ت��ي  املجتمع 

لرت�سيح احلملة اأو اجلهة احلكومية 
التي �ساهمت بالتاأثري يف حياتهم اإىل 
جانب ا�ستحداث فئات جديدة اأخرى 

تواكب متطلبات الع�سر.
الثامنة  دورت��ه��ا  و عملت اجل��ائ��زة يف 
م���راج���ع���ة  ع����ل����ى   2021 ع�������ام  يف 
وت���ط���وي���ر ك����ل ال���ف���ئ���ات امل���ر����س���ح���ة و 
امل��ع��اي��ري اخل��ا���س��ة ب��ك��ل ف��ئ��ة واإع�����ادة 
ال���ف���ئ���ات واإ�����س����اف����ة جزء  ت���و����س���ي���ف 
ومعايري  ال��ق��ب��ول  مبتطلبات  خ��ا���س 
التقدمي فيما مّت اإ�سافة فئة "اأف�سل 
اأزمة كورونا"  التعامل مع  ممار�سات 
املرتبطة  امل�����س��ت��ج��دات  مل��واك��ب��ة  �سعياً 
بهذا ال�ساأن. و اأّكد �سعادة طارق �سعيد 
ع���الي م��دي��ر ع���ام امل��ك��ت��ب الإعالمي 
ال�سارقة  اأن جائزة  ال�سارقة  حلكومة 
ل��الإت�����س��ال احل��ك��وم��ي جن��ح��ت خالل 
املفهوم  ت��ع��زي��ز  ال��ث��م��اين يف  دورات���ه���ا 
ت�سليط  ل��ل��ح��ك��وم��ات ع��ر  ال��ع�����س��ري 
ر�ّسخت  ملهمة  جت���ارب  على  ال�سوء 

مفهوم التجديد يف العمل احلكومي 
احلكومة  بني  التوا�سل  يف  والإب���داع 
توجيهات  م���ع  ت���واف���ق���ا  واجل���م���ه���ور 
وروؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
التي  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
يف  ال�����س��ع��ادة  قيم  تر�سيخ  اإىل  ت��ه��دف 
الإبداعية  الطاقات  ومتكني  املجتمع 

وت�سريع اخلطى نحو امل�ستقبل.
اأ�سهمت  اأن اجل��ائ��زة  اأو���س��ح ع��الي  و 

يف اإبراز عدد كبري من التجارب التي 
للتحديات  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��وًل  اأوج�����دت 
ال��ق��ط��اع��ات احلكومية  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
الأمر  اخل��ا���س��ة  و  احلكومية  �سبه  و 
الإح�سائية  الأرق����ام  اأظ��ه��رت��ه  ال���ذي 
دوراتها  يف  اجل���ائ���زة  اأف��رزت��ه��ا  ال��ت��ي 
امل�ساركات  ح��ج��م  ارت��ف��ع  اإذ  ال�سابقة 
عام  الأوىل  دورت����ه����ا  يف   109 م���ن 
عام  يف  م�ساركة   793 اإىل   2014
املائة  يف   628 منو  بن�سبة   2020

م��ا ع����ّزز م��ن م��ك��ان��ة اجل���ائ���زة �سمن 
ت���زّود �سناع  امل��رم��وق��ة التي  اجل��وائ��ز 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  ب���اآل���ي���ات  ال����ق����رار 
البتكار  ث��ق��اف��ة  وغ��ر���س  احل��ك��وم��ي��ة 
القطاعات  عمل  اأنظمة  يف  والإب����داع 
التطوير  ���س��اه��م  ك��م��ا   .. احل��ك��وم��ي��ة 
الفئات اجلديدة  امل�ستمر وا�ستحداث 
الأمر  الع�سر  م�ستجدات  مواكبة  يف 
ُي��رز مواطن القوة يف جتارب  ال��ذي 

الت�سال احلكومي حملياً وعاملياً.

•• دبي-الفجر: 

ب�سرطة  الأم��ان  �سفراء  جمل�س  عقد 
ال��ت��ح�����س��ريي الأول  دب����ي، اج��ت��م��اع��ه 
برنامج  لنطالق  ال�ستعداد  ملناق�سة 
الثانية  بن�سخته  الأمان"  "�سواعد 
يهدف  وال�������ذي  ال�����ق�����ادم،  ي���ول���ي���و  يف 
من  املتميزين  الطلبة  توظيف  اإىل 
اأع�������س���اء امل��ج��ل�����س ل��ل��ع��م��ل مل����دة �سهر 
مبختلف  ال�سيفية  الإج�����ازة  خ���الل 
العامة  الإدارات  يف  ال��ت��خ�����س�����س��ات 

واملراكز يف �سرطة دبي. 
وت��راأ���س الج��ت��م��اع الأ���س��ت��اذة فاطمة 
�سفراء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ب��ل��و���س��ي، 
بح�سور  دب������ي،  ����س���رط���ة  يف  الأم��������ان 

من  وع�����دد  امل��ج��ل�����س،  اإدارة  اأع�������س���اء 
امل��ن�����س��ق��ني وامل��خ��ت�����س��ني م��ن خمتلف 

الإدارات العامة.
ا�ستعرا�س  مت  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف 
من  الأوىل  الن�سخة  ب��رن��ام��ج  ن��ت��ائ��ج 
واملقرتحات  الأم��ان،  �سواعد  برنامج 
اجلديدة  ب��ال��ت��خ�����س�����س��ات  اخل��ا���س��ة 
الأن�سطة  واأه�����م  ال��ث��ان��ي��ة،  للن�سخة 
التي �سيتم تنفيذها خالل فرتة عمل 

الطلبة يف �سرطة دبي.
وق���ال���ت ف��اط��م��ة ال��ب��ل��و���س��ي: يحظى 
عام،  ب�سكل  الأم����ان  ���س��ف��راء  جمل�س 
وبرنامج �سواعد الأمان ب�سكل خا�س، 
والذي ُيعنى بتوظيف الطلبة للقيام 
�سرطة  يف  والعمل  الوظيفية  باملهام 

من  ومتابعة  واه��ت��م��ام  برعاية  دب���ي، 
معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، 
ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب����ي، الذي 
املبدعني  ل��دع��م  دائ����م  ب�سكل  ي��وج��ه 
دبي  �سرطة  ب��اأن  وي��وؤك��د  واملتميزين، 

حا�سنة للمواهب الطالبية املميزة.
وتابعت فاطمة البلو�سي: اإن برنامج 
�سواعد الأمان يف ن�سخته الأوىل حقق 
نتائج باهرة يف تطوير مهارات الطلبة 
امل�ساركني، والذين مت تكليفهم مبهام 
�سرطة  يف  الإدارات  خمتلف  يف  عمل 
دبي، حيث مت توزيعهم يف تخ�س�سات 
متنوعة بناء على قدراتهم ورغبتهم، 
وب��ن��اء ع��ل��ى الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي متيزوا 
بها يف مدار�سهم، ما �ساهم يف تعزيز 

ال��ع��دي��د م��ن امل���ه���ارات ل��دي��ه��م، �سواء 
التي  ال��ت��خ�����س�����س��ات  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
بناء  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اأو  ف��ي��ه��ا  ع��م��ل��وا 
التعامل  كيفية  ومعرفة  ال�سخ�سية 

يف بيئة العمل.
واأ�سافت فاطمة البلو�سي: اإن النجاح 
من  الأوىل  الن�سخة  يف  حتقق  ال��ذي 
ال��رن��ام��ج، دع��ان��ا اإىل ال���س��ت��م��رار يف 
م��ث��ل ه����ذه ال���رام���ج ال���ه���ادف���ة، واأن 
اأول���ي���اء الأم����ور وال��ط��ل��ب��ة ع���روا عن 
التي  الأن�سطة  ه��ذه  مبثل  �سعادتهم 
بال�سكل  الوقت  ا�ستثمار  يف  �ساهمت 
الأمثل خالل الإجازة ال�سيفية، وهي 
اإحدى الأوليات التي تهتم بها �سرطة 
من  والطلبة  وال�سباب  للطفل  دب��ي 

خمتلف  خالل  من  املراحل،  خمتلف 
تنفذها  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة  ال���رام���ج 
انعكا�س  م���ن  ل��ه��ا  مل���ا  ال����ع����ام،  خ����الل 
اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع، وت���ع���زز من 
الأمن والأم��ان، وت�ساهم ب�سكل كبري 
واملعرفة  بالعلم  بناء جيل مت�سلح  يف 

والوعي.
الن�سخة  اأن  ال��ب��ل��و���س��ي،  واأو����س���ح���ت 
الأمان  �سواعد  برنامج  م��ن  الثانية 
املجل�س  اأع�����س��اء  م��ن  للطلبة  �ستتيح 
العمل يف تخ�س�سات جديدة ونوعية 
اأن�سطة  ع��م��ل  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا  ومم���ي���زة، 
ف��رتة عملهم يف  خمتلفة لهم خ��الل 

القيادة العامة ل�سرطة دبي.
زي���ن���ب ح�سني،  ق���ال���ت  م����ن ج��ان��ب��ه��ا 

وع�سو  خ��ال��د،  جملة  حت��ري��ر  رئي�س 
العام  واملن�سق  الأم��ان  �سفراء  جمل�س 
الطلبة  اختيار  اإن  الأع�ساء،  للطلبة 
بالرنامج  ل��الل��ت��ح��اق  امل��ت��م��ي��زي��ن 
دقيقة،  ومقابالت  معايري  على  بناء 
ك��م��ا و���س��ي��ت��م ع��ق��د ور����س���ة ع��م��ل لهم 

باأدوارهم  لتعريفهم  الرنامج  قبل 
بها،  يقومون  �سوف  التي  الوظيفية 
اإىل حت��دي��د م��ن�����س��ق من  ب��الإ���س��اف��ة 
من  ومن�سق  الأم����ان  ���س��ف��راء  جمل�س 
ليتم  فيها،  يعمل  �سوف  التي  الإدارة 
تتنا�سب  وظ��ي��ف��ي��ة  مب���ه���ام  ت��ك��ل��ي��ف��ه 

اإىل تعريفه  ب��الإ���س��اف��ة  ق��درات��ه،  م��ع 
ال�سرطة،  ودور  ال�سرطية  باخلدمات 
والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج  وك��ذل��ك 
والأن�سطة  امل����ب����ادرات  يف  واإ����س���راك���ه 
وفرق العمل التي يتم تنفيذها خالل 

فرتة عمله.

�أعو�م  8 خالل  �حلكومي  لالت�سال  �ل�سارقة  جلائزة  �ملر�سحني  باأعد�د  % منو�   628

ال�صتعداد لتوظيف الطلبة للعمل يف العطلة ال�صيفية 

جمل�س �سفر�ء �الأمان يناق�س �لتخ�س�سات �جلديدة لربنامج »�سو�عد �الأمان 2«

•• ال�صارقة -الفجر:

للعمل  ال�سارقة  ع��ام جائزة  اأم��ني  احل��م��ادي،  الدكتور جا�سم  اأك��د 
التطوعي، اأن اجلائزة ت�سعى اإىل حتفيز املوؤ�س�سات ودورها يف تعزيز 
تعد �سمن جمال  اأنها  اإىل  املجتمعية، م�سرياً  امل�سوؤولية  م�ساريع 
املبادرة باأعمال تطوعية ذات امل�سوؤولية املجتمعية التي ت�ساهم يف 
اأو تواجه �سريحة  خدمة املجتمع من خالل حل م�سكلة تواجهه 
لفتاً  املعي�سي،  م�ستواه  وحت�سني  تنميته  يف  ت�سهم  كذلك  اأو  فيه 
خالل  تعززت  املجتمعية  امل�سوؤولية  نحو  املوؤ�س�سات  جهود  اأن  اإىل 
جائحة كوفيد19، حني تكافت املوؤ�س�سات مبختلف اخت�سا�ساتها 

"اجلائزة" على  يف �سبيل خدمة املجتمع. واأكد احلمادي، حر�س 
�سمن  املجتمعية  امل�سوؤولية  ذات  التطوعي  العمل  مفهوم  تر�سيخ 
بني  الوثيق  للرابط  جت�سيداً  تطرحها؛  التي  وبراجمها  فئاتها 
جميع مفاهيم العمل التطوعي امل�سوؤولية املجتمعية التي تعك�س 
اأوجه التكافل والتالحم املجتمعي القائم على ال�سعور بامل�سوؤولية 
جتاه املجتمع واأفراده. واأو�سح اأن امل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات 
املجتمع،  يف  فعاليات  رعاية  اأو  تطوعية  باأعمال  القيام  يف  تتمثل 
قي�ام  حتى  اأو  املجتم�ع،  تخ�دم  تطوعي�ة  اأعم�ال  بتنفيذ  كاملب�ادرة 
وتعزي�ز  رفاهيته�م  بهدف  فيه�ا  العاملي�ن  باأعم�ال جت�اه  املوؤ�س�س�ة 
واأ�ساد  له�م.   بيئ�ة حمف�زة  وتوفي�ر  وتنمي�ة مهاراته�م  عالقاته�م 

تطوعية  جهود  من  الإماراتية  ال�ساحة  ت�سهده  ما  اأن  احل��م��ادي، 
العام؛  النفع  ذات  واجلهات  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  تبذلها 
احلديث  النهج  تطور  �سرعة  على  ودلل���ة  اإيجابية  ظ��اه��رة  لهي 

للعمل التطوعي املبني على امل�سوؤولية املجتمعية.

�صراكات تطوعية
واأكد اأن كافة اجلهات اأ�سبح لديها الوعي باأهمية التطوع، حيث 
مت تر�سيخ مفهوم التطوع وال�سراكات التكاملية بني اجلهات �سواء 
اأكانت حكومية اأم خا�سة اأو ذات نفع عام، ف�ساًل عن ت�سابق بع�س 
التطوع  الب�سرية يف جمالت  اجلهات يف تدريب وتاأهيل كوادرها 

املتعددة، كنوع من واجباتها التطوعية ذات امل�سوؤولية املجتمعية، 
يومياً  نهجاً  العمل، وجعله  ماأ�س�سة هذا  اإىل  تلك اجلهات  و�سعي 
ونوه  والحت��ادي.  املحلي  الإماراتي  املجتمع  يف  م�ستداماً  و�سلوكاً 
اأن جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي،  ت�سعى دائما اإىل تعزيز  اإىل 
امل�����س��رتك م��ع خمتلف اجل��ه��ات احلكومية  وال��ت��ع��اون  ���س��راك��ات��ه��ا 
التطوعية،  الفرق  حتى  اأو  العام  النفع  ذات  واجل��ه��ات  واخلا�سة 
وذلك من اأجل امل�ساهمة يف غر�س ثقافة التطوع كثقافة اإن�سانية 
را�سخة يف الوجدان، قائمة على خدمة الوطن والإن�سانية جمعاء، 
ول �سيما اأن التطوع ينبع من فطرة الإن�سان، وحاجات املجتمعات، 

لكونه يرتبط باحلياة ارتباطاً مبا�سراً.

امل�صوؤولية املجتمعية اأحد فئات جائزة ال�صارقة للعمل التطوعي

�ل�سارقة للعمل �لتطوعي حتفز �ملوؤ�س�سات يف تطوير نهجها نحو �مل�سوؤولية �ملجتمعية

•• دبي-وام:

حتت رعاية وح�سور معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة 
املوهوبني  لرعاية  الإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  فيدبي  العام  والأم��ن 
امل�سوؤولني  وك��ب��ار  املجتمع  تنمية  وزي���رة  بوحميد  عي�سى  بنت  ح�سة  وم��ع��ايل 
واملهتمني وعدد من املوهوبني املبدعني يف عدد من املجالت واحلا�سلني على 
الإم��ارات لرعاية  ال�سنوي جلمعية  امللتقى  ام�س  اأقيم �سباح  ب��راءات الخ��رتاع 

املوهوبني "يوم املوهوب الإماراتي" بفندق فريزات�سي دبي مبنطقة القرهود.
ومت خالل امللتقى تكرمي نخبة من املوهوبني من ا�سحاب البتكارات وعدد من 

امل�سوؤولني واأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية والرعاة.
املوهوب  "يوم  ال�سنوي  مبلتقانا  متيم  خلفان  �ساحي  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  وق���ال 
الإماراتي" لالحتفاء بكل من قّدم اإ�سهامات كبرية لرعاية املوهوبني ودعمهم 
وتكرمي املوهوبني الذين كانت لهم اإجنازات وا�سحة على ال�سعيدين الوطني 
ن�ستذكر فيه  يوما  ل��ه  اخ��رتن��ا  ه��ذا احلفل مم��ي��زاً؛ فقد  يكون  وال���دويل ولكي 
منا�سبة عزيزة على قلوبنا جميعاً األ وهي يوم ميالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طّيب اهلل ثراه تخليدا لذكراه كقائد ا�ستثنائي موهوب فقد كان اأول من 
قدم كل الدعم لأبناء الدولة موؤ�س�ساً لبناء جيل من ال�سباب املوهوبني واملوؤهلني 
اأبناء الوطن ميتلكون من املواهب واخلرات والطاقات ليكونوا يف املراكز  من 
اإىل  به  وت�سل  واق��ت��دار  ج��دارة  بكل  الوطن  �سوؤون  تدير  التي  الهامة  القيادية 
اآفاق بعيدة من التطور والتقدم والزدهار كما اأرادها الوالد املوؤ�س�س رحمه اهلل 
وكما نراها ونعي�سها نحن اليوم. واأ�ساف معاليه اأننا �سعينا يف جمعية الإمارات 
اإىل  �سركائنا  كافة  مع  وبالتعاون  م�ست  �سنوات  م��دى  على  املوهوبني  لرعاية 
و�سع ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة وموحدة وطموحة لرعاية املوهوبني واإن�ساء 

�سجل وطني موحد لهم على م�ستوى الدولة من خالل العديد من الجتماعات 
وعلماء  م�سوؤولون  فيها  �سارك  وامللتقيات  الذهني  الع�سف  وجل�سات  امل�سرتكة 
وخراء من كافة اجلهات اإىل جانب ح�سور وم�ساركة الطلبة املوهوبني الذين 
مت اكت�سافهم ورعايتهم وو�سعهم على امل�سار ال�سحيح الذي يتنا�سب مع قدراتهم 
العقلية وا�ستطعنا بحمد اهلل اأن نحقق جناحاً كبرياً يف ترجمة ُجلرَّ ما تو�سلنا 
الجتاه  يف  ن�سري  واأ�سبحنا  ال��واق��ع  اأر���س  على  واق��رتاح��ات  تو�سيات  من  اإليه 
ال�سحيح نحو حتقيق روؤية واأهداف قيادتنا الر�سيدة التي تهدف اإىل خلق جيل 
من املوهوبني والعلماء ال�سباب والجتاه بدولة الإمارات العربية املتحدة لتكون 
ا�ستثمارياً  و�سوقاً  املقبلة  عاما  اخلم�سني  ابتكاراً خالل  العامل  دول  اأف�سل  من 
واعداً يف العقول املبدعة القادرة على تعزيز موقع الدولة على اخلريطة العاملية 

وجعلها يف مقدمة الدول امل�سدرة للعقول والأفكار الإبداعية.
و�سكر معاليه �سركاء اجلمعية ممن �ساهموا يف دعم براجمها الهادفة اىل رعاية 

املوهبني وخ�س وزارة الرتبية والتعليم ووزارة تنمية املجتمع.
ووجه �سكره اإىل كافة اأ�سحاب املعايل الوزراء ووكالء الوزارات وم�ساعديهم الذين 
لّبوا الدعوة للم�ساركة يف العديد من جل�سات الع�سف الذهني وامللتقيات التي 
عقدتها اجلمعية خالل العامني ال�سابقني �سواء باحل�سور اأو عر الجتماعات 
التي متت عن بعد مما كان له الأثر الكبري يف جناح خططها وبراجمها. وخ�س 
واأن�سطة جمعية  التي تدعم مبادرات وم�ساريع  البي�ساء  الأي��ادي  بال�سكر كافة 
الإمارات لرعاية املوهوبني وخ�س بال�سكر �سعادة الدكتور حممد عمر بن حيدر 
الذي مل يرتدد يوماً عن رعاية ودعم كافة اأن�سطة اجلمعية وخ�سو�سا جائزة 
الإمارات للعلماء ال�سباب وهذا ياأتي انطالقامن اإح�سا�سه الوطني ال�سادق جتاه 
اأبناء الوطن. وقام املوهوبون امل�ساركون يف امللتقى بعر�س ابتكاراتهم واإبداعاتهم 

التي حظيت باإعجاب احل�سور.

•• دبي-وام:

 2021 خ��الل  درهما  و28  األفا  و492  مليونا   76 ال��ر  دار  جمعية  اأنفقت 
وت��ق��دم لهم  ال��ذي��ن تكفلهم  الهمم  واأ���س��ح��اب  واأ���س��ره��م  الأي��ت��ام  ل�سريحة  دعما 
برامج رعاية �ساملة ماديا وتربويا وتعليميا واجتماعيا داخل الإمارات ويف دول 
عدة حول العامل اإىل جانب تقدمي م�ساعدات خريية موجهة لبع�س احلالت 
الفطر  ع��ي��دي  خ��الل  العيد  ك�سوة  م�سروع  وخم�س�سات  املُختلفة  الإن�سانية 

والأ�سحى.
املنتدب  والع�سو  التنفيذي  الرئي�س  امل��ه��ريي  �سهيل  حممد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  و 
وترعات  دع���م  ع��ر  اجلمعية  ق��ب��ل  م��ن  امل��ك��ف��ول��ني  الأي���ت���ام  ع���دد  اإن  للجمعية 
الدولة  داخ��ل  يتيم  األ��ف   42 اإىل  و�سل  اخل��ري  واأه���ل  املح�سنني  م��ن  عمالئها 

وخارجها يعي�سون يف 30 دولة.
األفا و413  72 مليونا و669  املا�سي  العام  "دار الر" خ�س�ست  اأن  واأو�سح 
و123  األفا  و335  مليونا  قدمت  و  حتديدا  "الأيتام"  كفالة  مل�سروع  درهما 
�سريحة  اإىل  درهم  و902  األفا  درهما ل�سالح اأ�سر الأيتام مقابل توجيه 292 
اأ�سحاب الهمم من اليتام .. فيما دفعت اجلمعية 721 األفا و832 درهما يف 
اإطار م�سروع "ك�سوة العيد" املخ�س�سة لالأيتام واأ�سرهم توفرها "دار الر" لهم 

قبل العيدين لإدخال البهجة وال�سرور اإىل نفو�سهم.
األفا  و52  ال��دول مبليون  تلك  الأي��ت��ام يف  دور  بدعم  ال��ر  دار  وتكفلت جمعية 
لأيتام  متنوعة  اإن�سانية  م�ساعدات  وق��دم��ت  ذات��ه  ال��ع��ام  خ��الل  دره��م��ا  و113 
اأ�سرهم غطت يف جمال ال�سحة التعليم وال�سكن بقيمة اإجمالية بلغت 42 األفا 

و615 درهما.

•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سالت اإنرَّ ن�سبة اأمتتة خطوات 
املمانعة"  "عدم  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  واإج�������راءات 
اخل��ا���س��ة ب����اإج����راءات احل�����س��ول ع��ل��ى ُرَخ�������سِ ت�سغيل 
املعرفة  هيئة  -ال�سادرة من  اخلا�سة  املدار�س  حافالت 
 .98% اإىل  و�سلت  ق��د  دب���ي-  يف  الب�سرية  والتنمية 
التخطيط  اإدارة  مدير  �ساكري  حممد  ع��ادل  اأو���س��ح  و 
العامة يف هيئة  املوا�سالت  الأعمال مبوؤ�س�سة  وتطوير 
احل�سول  باأمتتة  ب��داأت  الهيئة  اأن  واملوا�سالت  الطرق 
ب���اإج���راءات  اخل��ا���س��ة  املمانعة"  "عدم  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى 

امل��دار���س وذل��ك يف عام  ُرَخ�����ِس حافالت  احل�سول على 
2018 لتتم عر موقع للهيئة www.rta.ae اأي 
من خالل تقدمي الطلب دون احلاجة لزيارة مقر هيئة 
الطرق واملوا�سالت واحلد من ا�ستخدام الأوراق يف مثل 

هذه املعامالت.
ورقية  اأمتتتها  قبل  كانت  اخلدمة  ان  �ساكري  واأو���س��ح 
على  للح�سول  املتطلبات  من  بعدد  الإي��ف��اء  عر  وتتم 
اأمتتة  بعد  املتطلبات  "عدم ممانعة" واأ�سبحت  خطاب 
اخل���دم���ة ت�����س��م��ل حت��م��ي��ل ال��رخ�����س��ة ال��ت��ج��اري��ة وعقد 
وبيانات  احل��اف��ل��ة  م�سار  وب��ي��ان��ات  ال��ن��ظ��ام  يف  ال�سيانة 

الطلبة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت جل�سة "التحول العاملي و�سعود ال�سرق الأو�سط وم�ستقبل القوة الناعمة" 
تعزيز  به يف  ال��ذي تقوم  البارز  وال��دور  للدول  الناعمة  للقوة  الكبرية  الأهمية 
مكانتها و التي ترتك اآثارها الكبرية على جميع املجالت ويف مقدمتها املجالت 
اأحد  ت�سكل  اأن  الناعمة  للقوة  ميكن  وكيف  والثقافية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

مقومات النجاح الرئي�سة يف ال�سيا�سة العاملية.
حتدث يف اجلل�سة احلوارية التي عقدت �سمن فعاليات "الدورة 31 من معر�س 
�سيب  الدكتور  واأداره���ا  اأم�س  اأختتم  2022" ال��ذي  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
�سيف غبا�س،  �سعادة عمر   .. الدبلوما�سية  اأن��ور قرقا�س  اأكادميية  فريهني من 
والدبلوما�سية  الثقافية  لل�سوؤون  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد 
الدويل  وامل�سوؤول  الهندي  وال�سيا�سي  املوؤلف  ث��ارور  �سا�سي  الدكتور  و  العامة 
ال�سابق يف اخلدمة املدنية ع�سو الرملان عن مدينة ثريوفانا نثابورام وموؤلف 
"القوة  �سعادة عمر غبا�س:  روائ��ي. وقال  روائيا وغري  كتابا  اأكر من ع�سرين 
الناعمة هو تعبري عن ثقافة الدول وطرق تعاونها وبناء العالقات الإيجابية 
مع دول العامل الأخ���رى، وم��ن هنا جند مثال دول��ة الإم���ارات ر�سخت مكانتها 

وهويتها بكل ي�سر و�سهولة كقوة ناعمة عامليا، لأنها ف�سحت املجال لإيجاد نوع 
من التالقي واحلوار املعريف والثقايف املوؤثر والفاعل بني جميع من يعي�س على 
التي  القوى  مقومات  جميع  بني  التوافق  اأهمية  على  غبا�س  و�سدد  اأر�سها". 
ت�سهم يف تاأكيد املكانة العاملية لأي دولة من الدول، والتي جتعل للدولة مكانة 
مهمة ومميزة عامليا، وقادرة بالتايل على لعب دور عاملي مهم يف ظل املتغريات 
الكثري من الح��رتام والتقدير  اكت�ساب  الدولية، مع  ال�ساحة  والتطورات على 
ب�سكل  تتعلق  الناعمة  القوة  "اإن  ث��ارور:  �سا�سي  العامل. وقال  من خمتلف دول 
اأ�سا�سي بوجود ق�سة جيدة ترويها الدول عن نف�سها، والدولة هي من تفر�س 
هذا احل�سور العاملي لها من خالل ما يروى عنها ويف حال كان الأمر نقي�س 
ذلك فمن امل�ستحيل اأن متتلك الدول التي لديها ق�س�س مناق�سة للقوة الناعمة 
اأن يكون لها تاأثري عاملي لأنها لن تكون قادرة على التوا�سل مع املجتمع العاملي 
الوقت  م��رور  مع  تاأثريا  اأك��ر  اأ�سبحت  التي  القوة  لهذه  الرئي�سية  باملقومات 
توقيع  اأعمالها  �سهدت اجلل�سة احلوارية يف ختام  الدولية".  العالقات  بناء  يف 
�سياغته  متت  م�سلم" ال��ذي  �ساب  اإىل  "ر�سائل  كتاب  غبا�س  �سيف  عمر  �سعادة 
التي يوؤكد عرها  "�سيف" و  ابنه الأكر  اإىل  الر�سائل املوجهة  كمجموعة من 

املعنى احلقيقي لأن يكون ال�ساب م�سلما يف القرن الواحد والع�سرين.

جمعية �المار�ت لرعاية �ملوهبني تكرم عدد� من �ملبدعني

خالل  و�أ�سرهم  لالأيتام  �لرب  د�ر  من  دعما  درهم  مليون   76.5

طرق دبي ت�سهل �إجر�ء�ت رخ�س ت�سغيل �لنقل �ملدر�سي 
مفهوم �لقوة �لناعمة مو�سوع جل�سة مبعر�س �أبوظبي للكتاب

•• �صبوة-وام:

مبتابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون 
يف  �سبوة  حمافظة  يف  م�ست�سفى  اأك��ر  لت�سغيل  الأوىل  املرحلة  املوؤ�س�سة  د�سنت 
اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة وذلك يف اإطار املبادرات الإن�سانية لدولة الإمارات 
لتخفيف وطاأة املعاناة الإن�سانية من خالل تبني املبادرات ال�سحية النوعية التي 

تعنى بالرعاية ال�ساملة يف ظل ما يعانيه القطاع ال�سحي من �سعوبات.
امل�ساحة  حيث  م��ن  اليمنية  اجلمهورية  يف  حمافظة  اأك��ر  ثالث  �سبوة  تعد  و 

وتتكون من 17 مديرية.
ود�سن وفد موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية املرحلة الأوىل 
حمافظ  العولقي  الوزير  بن  عو�س  بح�سور  العام  �سبوة  م�ست�سفى  هيئة  من 

�سبوة وعدد من كبار امل�سوؤولني.
التنموية  و  الإن�سانية  امل�ساريع  اإن  الإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  يف  م�سدر  وق��ال 
لدولة الإمارات و املنت�سرة يف جميع اأنحاء العامل ت�سهم يف تعزيز م�سرية التنمية 
ال�ساملة و تنعك�س اإيجابا على حت�سني حياة ال�سعوب ل �سيما القطاع ال�سحي 
الذي يعد اأحد اأهم الأ�سباب يف تقدم املجتمع وتطوره ويحتل املرتبة الأوىل من 

حيث الأهمية للدول يف عملية التنمية.
خدمات  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ع��ام  �سبوة  م�ست�سفى  افتتاح  اأن  امل�سدر  اأ���س��اف  و 
الرعاية ال�سحية يف املحافظة وتي�سري احل�سول عليها و حت�سني نوعيتها وزيادة 

فعاليتها.
جتهيز  ومت  طبيا  �سريرا   350 العام  �سبوة  مل�ست�سفى  ال�ستيعابية  ال�سعة  تبلغ 
التخ�س�سات الطبية يف املرحلة الأوىل اإىل جانب جتهيز  بجميع  �سرير   100

يف املرحلة الثانية". �سريرا   250

�الإمار�ت تد�سن �ملرحلة �الأوىل لت�سغيل �أكرب م�ست�سفيات حمافظة �سبوة �ليمنية
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عربي ودويل
وفاة �سحايف �أ�سيب بر�سا�سة يف هندور��س 

•• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب

تويف �سحايف الأحد يف هندورا�س بعد اأيام قليلة من اإ�سابته بر�سا�سة، وهو 
رابع �سحايف يقتل هذا العام وال�سابع والت�سعون منذ عام 2001، وفق ما 
اأعلنت منظمة للدفاع عن حرية التعبري. وقالت امل�سوؤولة يف جلنة “�سي-

ريكاردو  “تويف  بر�س  فران�س  لوكالة  بون�س  اأم��ادا  التعبري  حلرية  لير” 
األ�سيد�س اأفيال عن 25 عاماً” يف م�ست�سفى يف تيغو�سيغالبا بعدما اأ�سيب 
الأربعاء بر�سا�سة يف الراأ�س. وقد تعر�س لهجوم من جمهولني يف جنوب 
البالد. كان اأفيال �سحافياً وم�سوراً ل�سبكة التلفزيون والإذاعة “مرتو” يف 
مدينة ت�سولوتيكا، على بعد 85 كلم جنوب العا�سمة. واأ�سافت “يف �سباح 
اأيار مايو، كان متوجهاً من �سانتا كروز اإىل عمله يف ت�سولوتيكا،   26 يوم 

حيث اقرتب منه جمهولون واأطلقوا النار عليه من م�سافة قريبة جدا«.

روي����رتز، اأظ��ه��رت اأن���ه على ال��رغ��م م��ن اأن الحت���اد الأوروب����ي 
اللفظي للحكومة يف كييف فلن يتم  الدعم  �سيكون �سخيا يف 
املو�سوعات  اأي م��ن  ب�����س��اأن  ت��ذك��ر  ق����رارات ج��دي��دة  اأي  ات��خ��اذ 

الرئي�سية. 
“بعد  وقال وزير القت�ساد الأملاين روبرت هابيك يوم الأحد 
عندما  يحدث  اأن  ميكن  ما  راأينا  اأوكرانيا  على  رو�سيا  هجوم 
تتوحد اأوروبا. وبالن�سبة للقمة غدا فلناأمل اأن ي�ستمر احلال 
والنهيار  النهيار  بالفعل يف  ب��داأ  ذلك  لكن  النحو.  هذا  على 

مرة اأخرى.«
�سيا�سيا  الزعماء  واقعية هو دعم  اأك��ر  �سيكون  ال��ذي  والأم��ر 
حلزمة قرو�س الحتاد الأوروب��ي بقيمة ت�سعة مليارات يورو 
حتى تتمكن اأوكرانيا من احلفاظ على ا�ستمرار عمل حكومتها 

•• بروك�صل-رويرتز

ي��ج��ت��م��ع زع���م���اء الحت�����اد الأوروب�������ي لإع�����الن ا���س��ت��م��رار دعم 
التقاع�س عن  مل�ساعدتها يف �سد هجوم رو�سيا ولكن  اأوكرانيا 
التفاق على حزمة عقوبات جديدة �سد مو�سكو �سيطغى على 

املحادثات.
ويبحث زعماء الحتاد الذي ي�سم 27 دولة على مدار يومني 
اأف�سل ال�سبل مل�ساعدة اأوكرانيا بعد مرور اأربعة اأ�سهر على بدء 
ارتفاع  من  احل��رب  لتبعات  الت�سدي  وكيفية  الرو�سي  الغزو 
اأ�سعار الطاقة والنق�س الذي يلوح يف الأفق للغذاء واحتياجات 

الحتاد الأوروبي الدفاعية.
عليها  اطلعت  التي  لالجتماع،  اخلتامي  البيان  م�سودة  ولكن 

ودفع الرواتب ملدة �سهرين تقريبا.
ولكن لن يتم حتى اتخاذ هذا القرار اإل يف وقت لحق بعد اأن 
تقدم املفو�سية الأوروبية اقرتاحا حول كيفية جمع الأموال.

واأظهرت امل�سودة اأن زعماء الحتاد الأوروبي �سيدعمون اإن�ساء 
�سندوق دويل لإعادة بناء اأوكرانيا بعد احلرب، دون تفا�سيل، 
اأ�سول رو�سية جممدة لهذا  اإمكانية م�سادرة  ويريدون بحث 

الغر�س.
نقل  على  اأوكرانيا  مل�ساعدة  العمل  بت�سريع  الزعماء  ويتعهد 
ال�سكك  ع��ر  العامليني  امل�سرتين  اإىل  ال��ب��الد  خ���ارج  حبوبها 
احلديدية وال�ساحنات ب�سبب اإغالق القوات البحرية الرو�سية 
وات��خ��اذ خ��ط��وات لال�ستغناء عن  امل��ع��ت��ادة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ط��رق 

الطاقة الرو�سية ب�سكل اأ�سرع.

�الحتاد �الأوروبي غري م�ستعد لعقوبات جديدة على رو�سيا 

•• نيويورك-وكاالت

تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  حتدثت 
ا�ستخدام  م��ن  ديبلوما�سي  قلق  ع��ن 
كورقة  ل�������س���وري���ا  الإغ�����اث�����ة  رو����س���ي���ا 
اأن  اأوكرانيا، حمذرة من  مقاي�سة يف 
دول ال�سرق الأو�سط واأوروبا �ستواجه 
موجة جلوء جديدة اإذا اأغلقت رو�سيا 

اآخر معر اإن�ساين اإىل �سوريا.
اإن�ساين واحد تعر  اإل ممر  ومل يبق 
م���ن خ��الل��ه امل���ي���اه ال�����س��ح��ي��ة وامل����واد 
اأك�����ر من  اإىل  والأدوي��������ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ب�سبب  ����س���وري حم��ا���س��ري��ن  م��ل��ي��ون 

احلرب الأهلية.
رو�سيا  اإغ��الق  من  امل�سوؤولون  ويحذر 
مقاي�سة  ك��ورق��ة  وا�ستخدامه  املعر 
بعيداً  يكن  واإن  العاملية‘  ال��ق��وى  م��ع 

عن اأوكرانيا باألف ميل.
اإغ��الق معر  اإن  دبلوما�سيون  ويقول 
الرتكية  احل������دود  م���ع  ال���ه���وى  ب����اب 
ال�سوريني  اآلف  بالتاأكيد  �سي�سطر 
�سيزيد  مما  �سوريا،  من  الهروب  اإىل 
ال�����س��رق الأو�سط  ال��الج��ئ��ني يف  اأزم���ة 
واأوروب��ا �سوءاً، وهي الأزم��ة التي تعد 

الأ�سواأ منذ احلرب العاملية الثانية.
و�سيكون مو�سوع املعر الأخري حمور 
نقا�س يف جمل�س الأم��ن ال��ذي تتمتع 
فيه رو�سيا بحق الفيتو ال�سهر املقبل. 
بتناف�س  ره��ن��اً  ب���ات  امل��ع��ر  اأن  وي��ب��دو 
امل�سالح الرو�سية والأمريكية واحلرب 

التي �سنتها مو�سكو يف اأوكرانيا.
خارجية  وزي��ر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 

ال�سفري  م�ستمرة للنجاة. وقال نائب 
الرو�سي لدى الأمم املتحدة دميرتي 
بعد  تقرر  مل  مو�سكو  اإن  بوليان�سكي 
كيف �ست�ستخدم �سوتها، لكنه قال يوم 
النظام  �سمن  امل�ساعدات  اإن  اجلمعة 
احلايل عر�سة ل�ستفادة املتطرفني يف 
اإدلب. وتابع: “ل اأنكر اأنها تذهب اإىل 
الالجئني ولكن اجلماعات الإرهابية، 
املتطرفني  اأن  م�سيفا  منها”،  تنتفع 
ه��اج��م��وا ق��واف��ل امل�����س��اع��دات. ورف�س 
املعر،  مو�سوع  مناق�سة  بوليان�سكي 
الأمريكية-  امل��ح��ادث��ات  ب���اأن  مكتفياً 
الظروف  “�سوء  يف  جامدة  الرو�سية 
ل  احلالية...ب�سراحة  اجليو�سيا�سية 
اأ�سياء تدعونا للتفاوؤل يف هذه  توجد 

املرحلة«.
ون����ق����ل����ت ال�������س���ح���ي���ف���ة ع������ن ث���الث���ة 
رو�سيا  اإن  ق���ول���ه���م  دب���ل���وم���ا����س���ي���ني 
اأنها  تقرتح  غام�سة  اإ���س��ارات  وجهت 
الت�سويت  ا����س���ت���خ���دام  حت������اول  ق����د 
املواجهة  يف  ت��ن��ازلت  على  للح�سول 
ف��ق��د فر�ست  ب���اأوك���ران���ي���ا.  احل���ال���ي���ة 
وا���س��ن��ط��ن وال�����دول الأوروب����ي����ة ع���دداً 
ملعاقبتها  رو�سيا  على  العقوبات  م��ن 
يناق�س  ومل  اأوك����ران����ي����ا.  غ����زو  ع��ل��ى 
اإن  وقالوا  الإ���س��ارات،  الدبلوما�سيون 
رب��ط م�سري  تتحدث عن  مو�سكو مل 
ولكنهم  اأوك��ران��ي��ا،  ب��احل��رب يف  املعر 
ل ي�ستبعدون حماولة رو�سيا التاأثري 
مبا�سرة  ت���ت���اأث���ر  ال���ت���ي  ال������دول  ع��ل��ى 
مب��وج��ات ال��الج��ئ��ني، ل��ل��م�����س��اع��دة يف 

جتنيبها العقوبات.

الأردن اأمين ال�سفدي قوله: “تركت 
وا�سعة  تداعيات  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل��رب 
على �سوريا وبقية املنطقة والعامل”. 
قابلته  ال������ذي  ال�������س���ف���دي  واأ������س�����اف 
وا�سنطن  يف  ال�سهر  ه��ذا  ال�سحيفة 
التي  الكيفية  بقلق  يراقب  الأردن  اأن 

�ستتعامل فيها رو�سيا مع الت�سويت.
اأك��ر من مليون  اأن هناك  اإىل  واأ�سار 
ي��ع��ي�����س��ون يف خميمات  ���س��وري  لج���ئ 
للحرب  ت�����س��وي��ة  واأي  الأردن  داخ����ل 

ال�������س���وري���ة ال���ت���ي م�����س��ى ع��ل��ي��ه��ا 11 
لت���ف���اق  ب���ال���ت���اأك���ي���د  “حتتاج  ع����ام����ا 
معتراً اأنه يف ظل  اأمريكي- رو�سي”، 
ف�”التداعيات  احلالية”  الدينامية 
قد تكون �سديدة يف ما يتعلق بظروف 

الالجئني ال�سوريني وامل�سردين«.
وا���س��ت��خ��دم��ت رو���س��ي��ا ح��ق ال��ف��ي��ت��و يف 
جمل�س الأم��ن لإغ��الق ثالث ممرات 
يف  وواف��ق��ت   2020 ع��ام  يف  اإن�سانية 
بواحد  الحتفاظ  على  املا�سي  العام 

يف باب الهوى وبعد مفاو�سات حامية 
م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. وداف��ع��ت عن 
اإغالق املعابر الأخرى باأنها �سرورية 
للحفاظ على ال�سيادة ال�سورية ودفعت 
على  الدولية  املوؤ�س�سات  ح�سول  نحو 
م��واف��ق��ة احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة لتوزيع 
امل�ساعدات الإن�سانية بدًل من توزيعها 

عر وكالت الأمم املتحدة.
ويوؤدي معر باب الهوى اإىل حمافظة 
اإدل���ب يف ���س��م��ال- غ��رب ���س��وري��ا، وهي 

�سيطرة  حت���ت  ي�����زال  ل  ج��ي��ب  اآخ�����ر 
واأ����س���ب���ح ملجاأ  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة 
جلماعة مت�سددة على عالقة بتنظيم 
�سغط  ح��م��ل��ة  وث���م���ة  “القاعدة”. 

للحفاظ على املعر بدون اإغالق.
وت����راأ�����س ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة جمل�س 
اإىل �سل�سلة  الأم��ن هذا ال�سهر ودع��ت 
فيها  ناق�ست  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات  م��ن 
اأ�سبحوا  ال��ذي��ن  ال�����س��وري��ني  م��ع��ان��اة 
مل�ساعدات  وب���ح���اج���ة  ب���ي���وت  ب������دون 

•• عوا�صم-وكاالت

ت�ستمر رو�سيا نحو حتقيق اأهدافها 
من العملية الع�سكرية يف اأوكرانيا، 
يف ظ��ل تعنت واإ���س��رار غ��رب��ي على 
“تركيع رو�سيا” و�سن حرب �ساملة 
“احلرب  اأطلقوا عليها  على بوتني 

العاملية الثالثة«.
اأم�س  ���س��ادرة  ووف��ق �سحف عربية 
اأن  اإىل  م�����س��ادر  اأ����س���ارت  الث���ن���ني، 
ب��داأت يف ح�سد قواتها  ق��وات الناتو 
ال��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة واجل��وي��ة ل�سن 
يف  رو�سيا،  على  ثالثة  عاملية  ح��رب 
حني راأت اأخرى اأن القوى الكرى 
ل حتمل هماً مل�سكلة الأمن الغذائي 
ل�سعوب  اأ������س�����راراً  ���س��ت�����س��ب��ب  ال���ت���ي 

العامل.

حرب اأخرية
ر  العربية”ي�سّ ال�����س��ح��ف  وق���ال���ت 
قادة العامل وعلى راأ�سهم قادة حلف 
�سمال الأطل�سي، على ت�سمية احلرب 
العاملية  ب��احل��رب  ال��ق��ادم��ة  العاملية 
بالقوة  ت��ام  علم  على  وه��م  الثالثة، 
من  ميتلكونها،  ال��ت��ي  ال��ت��دم��ريي��ة 
النووية  لالأ�سلحة  حيازتهم  خالل 
والنيرتوجينية  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
وغ���ريه���ا م���ن الأ����س���ل���ح���ة ال���ت���ي مل 

يعلنوا عنها بعد«.
م��ن هذه  ال��رغ��م  “على  واأ���س��اف��ت 
حلف  يح�سد  ال�����س��وداوي��ة،  ال�سورة 
والرية  ال��ب��ح��ري��ة  ق���وات���ه  ال��ن��ات��و 
ثالثة  عاملية  ح��رب  ل�سن  واجل��وي��ة 
يعتقده  م����ا  وه������ذا  رو����س���ي���ا،  ����س���د 
كري�س  الأمريكي  الع�سكري  املحلل 
�سحيفة  اإىل  حديثه  يف  اأوزب�����ورن، 
ح  يو�سّ اإذ  اإن��رت���س��ت(،  )ن��ا���س��ي��ون��ال 
حرب  ل�سن  ي�ستعد  الناتو  حلف  اأن 
عاملية ثالثة �سد رو�سيا، وي�ست�سهد 

الأمريكية  ال���ق���وات  ع����دد  ب���زي���ادة 
ال�����س��رق��ي حل��ل��ف �سمال  يف اجل��ن��اح 
 102 اإىل  األفاً   78 من  الأطل�سي 
اإ�سافة اإىل ن�سر كمية  األف جندي، 
ك��ب��رية م��ن امل���ع���ّدات ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

املنطقة ومقاتالت )اإف 16(«.
حديث  ي����ك����ون  “قد  واأو�����س����ح����ت 
امل��ح��ل��ل ال��ع�����س��ك��ري الأم���ري���ك���ي يف 
الأمريكية  النف�سية  احلملة  اإط���ار 
فر�سية  افرت�س  لأن��ه  رو�سيا،  �سد 
عجيبة من حيث الت�سمية، وو�سف 
ما �سيحدث باحلرب العاملية الثالثة 
اأع�ساء حلف  �سد رو�سيا، وكاأن كل 
الثالثني، ميّثلون  الأطل�سي  �سمال 
ال����ع����امل، واأن����ه����م ���س��ي��ّت��ح��دون �سد 
رو����س���ي���ا، ك��م��ا اأن�����ه اف���رت����س وجود 
رو�سيا وحيدة كاأنها دولة يتيمة بال 
حلفاء، ورمبا اعتقد اأن رو�سيا مثل 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ال���ع���راق، مي��ك��ن 
بحملة  وال����ق����ي����ام  ال����ع����امل  ح�������س���د 
اأن رو�سيا لي�ست  ع�سكرية، متنا�سياً 
العراق، ل ع�سكرياً ول �سيا�سياً ول 
لي�س  بوتني  وفالدميري  جغرافياً، 

ك�سدام ح�سني«.
اأن  “اأعتقد  بالقول  مقاله  واختتم 
العاملية  احلرب  م�سطلح  ا�ستخدام 
مل يعد ل��ه وج���ود، لأن��ه��ا ل��ن تكون 
الذي حدث يف  باملعنى  عاملية  حرباً 
احلربني العامليتني الأوىل والثانية، 
تعتقد  املتحدة  الوليات  كانت  واإذا 
اأن 30 دولة هي التي متثل العامل، 
�ستكون  ورو�سيا  و�ستكون يف طرف، 
ف��ه��ذا حت��ل��ي��ل م�سحك  ط����رف،  يف 

حقاً«.

منعطف طويل
“احلرب  اإن  ال�������س���ح���ف  وق�����ال�����ت 
حتقيق  حتى  اأوكرانيا  يف  م�ستمّرة 
اأهدافها، كما تقول مو�سكو، وحتى 

ال�سماح  ع����دم  اأو  رو����س���ي���ا  ه���زمي���ة 
وا�سنطن  بح�سب  ب��الن��ت�����س��ار،  لها 
وعوا�سم غربية اأخرى، لكن ح�سر 
الإقليم  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املدن  وحتويل  )دونبا�س(  ال�سرقي 
�ساحَة حرب،  اأطرافه  على  الواقعة 
كذلك يف ال�ساحل اجلنوبي، اأو�سح 
املرحلية،  الرو�سية  ال�سرتاتيجية 
ت�سوية  اأي  ����س���روط  ي���ح���ّدد  وب�����ات 

حمتملة«.
الرو�سية  “املفاو�سات  اأن  واأ���س��اف 
الأوكرانية متوّقفة ومل يكن يعّول 
عليها اأ�ساًل، ول موؤ�ّسرات لتفاو�س 
م��رت��ق��ب ب��ني رو���س��ي��ا وال���غ���رب، لأن 
وا�سنطن،  م��ن  ت���اأِت  م��ب��ادرة مل  اأي 
لذلك اعُترت اآراء وزير اخلارجية 
ال�سابق هري كي�سنجر،  الأمريكي 
طرحتها  ال����ت����ي  اخل����ط����ة  ك����ذل����ك 
والأمم  ال�سبع  ال��دول  اإيطاليا على 
امل��ت��ح��دة، مب��ث��اب��ة ب��داي��ة ب��ح��ث عن 

ت�سوية لإنهاء احلرب«.
اق����رتح  ك��ي�����س��ن��ج��ر  اأن  واأو�����س����ح����ت 
اأن  ����س���راح���ًة يف م��ن��ت��دى داف����و�����س 
ت���ت���ن���ازل اأوك����ران����ي����ا ل���رو����س���ي���ا عن 
الأرا�سي التي احتّلتها مبا يف ذلك 
القرم،  و����س���ّم  دون���ب���ا����س  ان��ف�����س��ال 
حمّذراً من عواقب على اأمن اأوروبا 
حال  يف  عليها  ال�����س��ي��ط��رة  ت�سعب 
ورو�سيا،  ب��وت��ني  اإذلل  اإىل  ال�سعي 
خطوة”  “اخلطوة  خ���ط���ة  واأم�������ا 
لو�سع  حم��اول��ًة  فتبدو  الإيطالية 
اأ�س�س للتفاو�س، وت�ستند فيها روما 
املطلوب  ال��دع��َم  ق��ّدم��ت  كونها  اإىل 
اإنهاء  اأن  تعتر  لكنها  لأوك��ران��ي��ا، 
احلرب لن يتم اإل بالتفاو�س، وهو 
ما تعتقده عوا�سم اأوروبا املنق�سمة 
رو�سيا،  على  العقوبات  حول فر�س 
“الأمريكية”  الإدارة  ح��ول  كذلك 

لالأزمة.

اخل����ط����وات  “كل  ق�����ائ�����اًل  وت�����اب�����ع 
املقرتحة يف اخلطة �سعبة ومعّقدة، 
ومراقبته،  النار  اإط��الق  وق��ف  من 
ب�سمان  لأوكرانيا  نهائي  حياد  اإىل 
على  ال��ث��ن��ائ��ي  الت���ف���اق  اإىل  دويل، 
واأوكرانيا،  رو���س��ي��ا  ب��ني  الأرا����س���ي 
اتفاق متعدد الأطراف  اإىل  و�سوًل 
بهدف  اأوروب����ا  يف  والأم����ن  لل�سالم 
ن���زع ال�����س��الح وم��ن��ع ال��ن��زاع��ات مبا 
ي��ع��ن��ي��ه م���ن اإح���ي���اء ل��ل��م��ب��ادئ التي 
الأوروبي  ال�ستقرار  عليها  تاأ�ّس�س 
الأمن  منظمة  ع��ر   1975 م��ن��ذ 
والتعاون يف اأوروبا، لكن كل ذلك ل 
يحّل م�سكلَة رو�سيا مع حلف �سمال 

الأطل�سي«.

و�صيط خمتلف
وب����دوره، ق��ال م�ساري ال��ذاي��دي يف 
�سحيفة ال�سرق الأو�سط “احلديث 
الذي اأدىل به �سيخ ال�سيا�سة الوزير 
الأمريكي القدمي، هري كي�سنجر، 
اأم��ام منتدى دافو�س الأخ��ري، عر 
لنادي  ي���دل���ف  وه����و  ال�������س���ت���الي���ت، 
املائة من العمر، قرع جر�ساً لتنبيه 

العقول الغربية املتهّورة«.
واأ�ساف “كي�سنجر �سبح عك�س تيار 
اإنه  الغربية، وقال �سراحة  النخب 
م��ن اخل��ط��اأ اخل��ط��ري ح�����س��ر الدب 
الرو�سي يف الزاوية وتركيع رو�سيا، 
واإنه يجب على اأوكرانيا اأن حتافظ 
على حيادها الدائم وتلتزم �سراحة 
الن�سمام  ب����ع����دم  د����س���ت���وره���ا  يف 
راأي  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار  للناتو«. 
عرمرمي  بغ�سب  ق��وب��ل  كي�سنجر 
من الرئي�س الأوكراين فولودميري 
زيلين�سكي وكبار موظفي اخلارجية 
متوقع،  وهذا  وغريهم،  الأمريكية 
لكن ال�سيخ الكبري املجرب كي�سنجر 
�سّدد على اأنه يف كل الأزمات، يجب 

دف��ع الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة 
للحديث  غ���وت���ريي�������س  اأن���ط���ون���ي���و 
رو�سيا  م��ع  مكثفة  حم���ادث���ات  ع��ن 
واأوكرانيا وتركيا والوليات املتحدة 
حماولة  يف  الأوروب���������ي،  والحت������اد 
ل���س��ت��ع��ادة �����س����ادرات احل���ب���وب من 
الغذاء  اأزم���ة  م��ع ت�ساعد  اأوك��ران��ي��ا 
العاملية«. واأ�سار الكاتب اإىل اأن دول 
وبينها  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
باإمكانياتها  ت�ستطيع  ال��ب��ح��ري��ن، 
اأن ت�سيطر على تلك الأزم��ة، حيث 
ال�سناعة  وزي��ر  ت�سريحات  �سكلت 
البحريني  وال�����س��ي��اح��ة  وال���ت���ج���ارة 
زاي�����د ال����زي����اين ح����اًل ع��ن��دم��ا قال 
يكون  ق����د  امل����وح����د  “ال�سراء  اإن 
ملواجهة  اخلليجية  ل��ل��دول  و�سيلة 
واأن  خا�سة  العاملية،  ال��غ��ذاء  اأزم���ة 
ب�����س��راء موحد  ت��ق��وم  اخل��ل��ي��ج  دول 
ل��ل��م��ع��دات وامل����واد ال��ط��ب��ي��ة، وميكن 
اأن ن�سم اإليه الأغذية، وهي ال�سيء 

الأهم بهذه املرحلة ال�ستثنائية«.
واأوكرانيا معا  رو�سيا  “توفر  وتابع 
العاملية،  القمح  اإم���دادات  ثلث  نحو 

اإغ�����راء ال��ط��رف��ني ب��اجل��ل��و���س على 
احلديث  يف  وال��ب��دء  عربية  مقاعد 

اجلاّد، من يدري؟«.

اأزمة الغذاء
واأما يف �سحيفة الوطن البحرينية، 
اأزم�����ة  اإىل  ����س���ري  ول���ي���د  ت���ط���رق 
اأن  يبدو  “ل  قائاًل  العاملية  الغذاء 
فيما  تت�سارع  التي  الكرى  القوى 
رو�سيا  ح��رب  ك��ري  يف  وتنفخ  بينها 
ب��اًل ول حتمل  واأوك��ران��ي��ا ل تدير 
العاملي،  مل�سكلة الأمن الغذائي  هماً 
وويالت  اأ�سراراً  ت�سبب  �سوف  التي 
واأن  خا�سة  العامل،  ل�سعوب  كبرية 
التهامات  ت���ت���ب���ادل  ال���ق���وى  ت��ل��ك 
جدي  حت���رك  اأي  دون  بينها  فيما 
حقيقي لإنهاء احلرب اأو اإيجاد حل 
جوهري مل�سكلة يف �سبيلها للحدوث 

والوقوع«.
ال���غ���ذاء  اأزم�������ة  “تكمن  واأ������س�����اف 
العاملية احلقيقية يف وقف �سادرات 
نتيجة  احل����ب����وب،  م����ن  اأوك����ران����ي����ا 
احل����رب ال��ط��اح��ن��ة، ورمب����ا ه���ذا ما 

اأن ي��ح��اول ف��ه��م اخلط  ع��ل��ى امل����رء 
الأحمر للطرف املقابل.

قنوات  خ��ل��ق  اأن  “اأتخّيل  واأو����س���ح 
م�ساحة  و�سناعة  الأزم���ة  لتنفي�س 
ال�سالح،  ����س���وت  ع���و����س  ل���ل���ح���وار 
ب���ني م��و���س��ك��و وك���ي���ي���ف، رمب����ا يقع 
اأمريكا  اآخ��ر غري  على عاتق طرف 
ال��ت��ي ل تريد  اأم��ري��ك��ا  وم��ن معها، 
فهل  كي�سنجر،  ل�سيخها  الإ���س��غ��اء 
ي���ك���ون ه����ذا ال���ط���رف امل���ق���ب���ول من 
العرب؟  ه���م  والأوك��������ران  ال���رو����س 
بداية  يف  كلنا  ت��ذك��رن��ا  اإذا  خ��ا���س��ة 
الأزم�����ة الت�����س��الت ال��ت��ي مت��ت يف 
وقت واحد تقريباً، بني ويل العهد 
ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان 
والرئي�سني الرو�سي والأوكراين؟«. 
اأطماع  ت���وج���د  “ل  ق���ائ���اًل  ول���ف���ت 
جغرافية ول جيو�سيا�سية ول عقد 
تاريخية، لدى هذا الطرف العربي 
جت�����اه اخل�������س���م���ني، ول����ذل����ك رمبا 
الذي  ال��ت��وؤدة واحلكمة  ك��ان موقف 
العوا�سم  وبع�س  الريا�س  اتخذته 
ال��ع��رب��ي��ة، م��ق��دم��ة م�����س��اع��دة على 

مقتل جندي تركي ثامن يف �لعر�ق 
•• اإ�صطنبول-اأ ف ب

اأعلنت وزارة الدفاع الرتكية مقتل جنديني تركيني خالل عملية ع�سكرية 
يف �سمال العراق حيث ت�سن اأنقرة حملة ع�سكرية �سد مقاتلني اأكراد.

وترتفع بذلك ح�سيلة اجلنود الأتراك الذين قتلوا يف املنطقة نف�سها منذ 
الثالثاء اإىل ثمانية. وقتل جندي ال�سبت وجرح اآخر يف انفجار عبوة حملية 

ال�سنع، بح�سب بيان �سادر عن وزارة الدفاع الرتكية.
وتويف جندي ثان يف امل�ست�سفى متاأثرا بجراحه بعد اإ�سابته اجلمعة، وفق ما 

ذكرت وكالة الأنا�سول الر�سمية.
تنّفذ تركيا ب�سكل متكرر هجمات يف العراق حيث حلزب العمال الكرد�ستاين 
قواعد ومع�سكرات تدريب يف منطقة �سنجار ويف املناطق اجلبلية يف اإقليم 

كرد�ستان العراق احلدودي مع تركيا.

وبيالرو�سيا  رو���س��ي��ا  ت�����س��در  ك��م��ا 
البوتا�س  ���س��م��اد  م��ن   40% ن��ح��و 
ت�ساعدت  ل���ذل���ك  ال����ع����امل،  ل�����دول 
التحذيرات الدولية من خطر اأزمة 
اأن  العاملية حيث من املمكن  الغذاء 
تتحول اإىل جماعة، يف الوقت الذي 
ت�سيطر فيه البحرية الرو�سية على 
حركة املرور يف الثلث ال�سمايل من 
البحر الأ�سود، وبالتايل تعوق نحو 
%10 من �سادرات القمح العاملية، 
%95 من  ت�����س��دي��ر  ي��ت��م  وال���ت���ي 
البحر  موانئ  عر  ال�سادرات  تلك 
الأ�سود«. واختتم مقاله بالقول “اإن 
اخلطر الداهم الآن يتمثل يف اأزمة 
تت�سبب يف جماعة  غ��ذاء عاملية قد 
ارتفاع  ع���ن  م�����س��وؤول��ة  ت��ك��ون  وق����د 
اأزمة  مع  بالتوازي  عاملياً،  الأ�سعار 
وبالتايل  ال���دويل،  امل��ايل  الت�سخم 
���س��وف ت��ت��ف��اق��م الأو�����س����اع، ط��امل��ا ل 
تبحث ال��ق��وى امل��ت��ن��اح��رة ع��ن خط 
عافيته  العامل  ي�ستعيد  كي  رجعة، 
من  اقت�سادياً  خا�سراً  خروجه  بعد 

معركة كورونا«.

حتذير من موجة جلوء جديدة جتاه اأوروبا وال�صرق الأو�صط

نيويورك تاميز: مو�سكو قد ت�ستخدم باب �لهوى ورقة مقاي�سة يف �أوكر�نيا

تاميز: »زيركون« ر�سالة �ساروخية رو�سية �إىل فنلند� و�ل�سويد
•• وا�صنطن-وكاالت

اأجرت رو�سيا جتارب على اإطالق �ساروخ تفوق �سرعته �سرعة ال�سوت من 
�سفينة حربية يف بحر بارنت�س، يف ما اعترته �سحيفة “تاميز” الريطانية 
اإىل  لالن�سمام  �سعيهما  خلفية  على  وفنلندا  لل�سويد  وا���س��ح��اً  حت��ذي��راً 

الناتو.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية اإن �ساروخ كروز زيركون اأطلق من فرقاطة 

اأمريال غور�سكوف على هدف على بعد 600 ميل يف البحر الأبي�س.
اأ���س��رع ���س��اروخ غري  ومي��ك��ن ت�سليح ���س��اروخ ال��زرك��ون ال���ذي يو�سف ب��اأن��ه 
ق��ادر على  اأن��ه  ن��ووي ويعتقد  اأو  براأ�س حربي تقليدي  العامل،  بالي�ستي يف 

 30 الإفالت من الدفاعات احلالية. ون�سرت ال��وزارة مقطع فيديو مدته 
ثانية ل�ساروخ يطلق من الفرقاطة ويختفي يف ال�سحب. ومل يتم الإف�ساح 
عن مزيد من التفا�سيل. وكان وزير الدفاع �سريغي �سويغو قال الأ�سبوع 
ع�سكرية  وح��دات  وت�سكل  الع�سكري  اإنفاقها  من  �ستزيد  رو�سيا  اإن  املا�سي 
الناتو. ودفع  اإىل  ال��دول الن�سمام  جديدة يف الغرب رداً على طلب بع�س 
على  للح�سول  ال�سعي  اإىل  وال�����س��وي��د  فنلندا  لأوك��ران��ي��ا  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو 

الع�سوية بعد �سنوات من احلياد.
واأكد الرئي�س بوتني اأن اإطالق �سواريخ كروز من فرقاطات اأو طرادات اأو 
“مراكز �سنع  غوا�سات �سيمكن من تنفيذ �سربات يف غ�سون دقائق على 
الطائرات  من  اأ�سطولها  �ستن�سر  اإنها  اجلمعة  يوم  فنلندا  وقالت  القرار«. 

عام  اعتباًرا من  ال�سمالية  القطبية  الدائرة  يف   F-35 ط��راز  املقاتلة من 
2026، وهو ما ميكن اأن يزود الناتو بقاعدته يف اأق�سى ال�سمال.

F-35 من  اإر�سال طائرتني نرويجيتني من طراز  ال�سابق، مت  اليوم  ويف 
اإيفينز يف �سمال البالد لعرتا�س طائرتني ع�سكريتني رو�سيتني فوق بحر 

بارنت�س.
�سرعة  اأ�سعاف  ت�سعة  اإىل  ت�سل  اأنها  ُيزعم  التي  زيركون  �سواريخ  وتعتر 
ال�����س��وت ويتم  ت��ف��وق �سرعتها �سرعة  ال�����س��وت واح���دة م��ن ���س��واري��خ ع��دة 
جديًدا  �ساروًخا  الكرملني  اختر  املا�سي،  وال�سهر  رو�سيا.  يف  تطويرها 
عابًرا للقارات، Sarmat اأو Satan 2 قادر على حمل ع�سرة روؤو�س حربية 

نووية اأو اأكر والو�سول اإىل الوليات املتحدة.

ر قادة العامل على ت�صمية احلرب القادمة بالعاملية الثالثة  ي�صّ

هل يكون �لعرب و�سيطًا لالأزمة �لرو�سية �الأوكر�نية

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن بالن�شر 

 3500/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ك�سفيدا للمقاولت �س.ذ.م.م -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/رتاج خلدمات التوظيف العامليه 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )289391.35( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:910/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : ا�سدار المر بالزام املطلوب �سده بان يوؤدي للطالب مبلغ وقدره )15.000( فقط 
مبلغ )خم�سة ع�سر الف درهما اماراتيا( بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% منذ تاريخ ا�ستحقاق 

ال�سيك يف 2022/2/1 وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - �سارع بور�سعيد - مبنى مبنى قريه العمال - �سقه 
الطابق ال�سابع 724 - بجوار دوار ال�ساعه  - وميثله:عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب

املطلوب اإعالنه :  1- ري�سار جورج دكرمنجيان  -  �سفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2022/4/15 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )15.000( خم�سة ع�سر الف درهما والفائدة القانونية 
مقابل  درهم  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع 
اتعاب املحاماة  .ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال وفق الحكام الواردة يف املادة 66 

من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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تكبدت  رو�سيا  اإن  الثنني  اأم�س  الريطانية   ال��دف��اع  وزارة  قالت    
فيما يبدو خ�سائر ج�سيمة يف �سفوف ال�سباط من الرتب املنخف�سة 
واملتو�سطة يف �سراعها مع اأوكرانيا مما يزيد من احتمالت تراجع 

فاعليتها الع�سكرية يف امل�ستقبل.
الع�سكرية  للمخابرات  تقرير  اأح��دث  يف  تويرت  على  ال��وزارة  وقالت 
الريطانية اإن قادة الكتائب والألوية ينت�سرون الآن يف اأكر املواقع 
التكتيكية  العمليات  الدنيا  ال��رت��ب  اأ�سحاب  يقود  ح��ني  يف  خ��ط��ورة 

منخف�سة امل�ستوى.
واأ�ساف التقرير “مع تواتر العديد من التقارير ذات امل�سداقية عن 
اأوكرانيا، من  اأف��راد القوات الرو�سية يف  حالت ع�سيان داخلية بني 
ي��وؤدي نق�س يف قادة الفرق ذوي اخلرة وامل�سداقية اإىل  اأن  املرجح 

تراجع اأكر يف املعنويات وا�ستمرار �سعف الن�سباط«.
ال�سباط من  �سغار  فقد  يفاقم  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اإن  ال���وزارة  وق��ال��ت 

م�سكالت رو�سيا املتعلقة بتحديث القيادة واملراقبة.
�سيفريودونت�سك  على  الث��ن��ني  هجومها  الرو�سية  ال��ق��وات  وكثفت 
وهي مدينة رئي�سية يف جنوب �سرق منطقة دونبا�س التي ت�ستهدفها 

رو�سيا بعد اأن ف�سلت يف احتالل العا�سمة كييف يف بدايات احلرب.
 

قالت �سول اأم�س الثنني اإن كندا طلبت من كوريا اجلنوبية تزويدها 
بقذائف مدفعية وذلك على ما يبدو “لتعوي�س “ الإم��دادات التي 
كوريا  على  ال�سغط  م��ن  ي��زي��د  مم��ا  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  اأوت����اوا  اأر�سلتها 
مبا�سر  غ��ري  ب�سكل  احل��رب  يف  فتاكة  م�ساعدات  لتقدمي  اجلنوبية 
والتي  اإم777  ه��اوت��زر  مبدافع  اأوك��ران��ي��ا  كندا  وزودت  الأق���ل.  على 
تطلق قذائف عيار 155 مليمرتا. واأعلنت وزيرة الدفاع اأنيتا اأناند 
الأ�سبوع املا�سي اأن كندا �سرت�سل 20 األف قذيفة اإ�سافية من عيار 
155 مليمرتا م�سدرها الوليات املتحدة. واأكد متحدث با�سم وزارة 
الدفاع يف كوريا اجلنوبية اأن اأوتاوا تقدمت بالطلب ولكنه مل يقدم 
تفا�سيل اأخرى قائال “ل توجد اإجراءات ر�سمية جارية فيما بتعلق 
عن  نقال  اجلنوبية  الكورية  اإ���س  بي  اإ���س  حمطة  وقالت  بالطلب«. 
م�سوؤول كبري بوزارة الدفاع الكورية اجلنوبية ن ال�سفقة قد ت�سمل 
ما ي�سل اإىل 100 األف قذيفة من احتياطيات كوريا اجلنوبية ومن 
ال�سوقية. وقدمت كوريا اجلنوبية  باأقل من قيمتها  بيعها  املحتمل 
م�ساعدات اإن�سانية لأوكرانيا و�سحنت مواد غري فتاكة ت�سمل خوذات 

م�سادة للر�سا�س واأدوات طبية.
ورف�ست اإدارة الرئي�س الكوري اجلنوبي ال�سابق مون جاي اإن طلبات 
من الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي للح�سول على مركبات 

مدرعة واأ�سلحة م�سادة للطائرات والدبابات وال�سفن.

 
�سابقة  جندية  ق�سية  يف  حكمها  خا�سة  اإيرلندية  حمكمة  ت�سدر   
قد  وكانت  �سوريا،  الإره��اب��ي يف  داع�س  تنظيم  اإىل  بالنتماء  متهمة 
اأعربت �سابقا عن رغبتها بالعي�س يف ظل ال�سريعة الإ�سالمية واملوت 

�سهيدة.
ودفعت ليزا �سميث البالغة 40 عاما براءتها اأمام املحكمة اجلنائية 
اخلا�سة من تهمة النتماء اإىل التنظيم الإرهابي بني عامي 2015 

و2019.
ال�سرقي  ال�ساحل  على  دان��دال��ك  م��ن  امل��ت��ح��درة  اجل��ن��دي��ة  نفت  كما 
800 يورو مل�ساعدة رجل  ليرلندا تهمة متويل الإره��اب لإر�سالها 

�سوري على تلقي عالج طبي يف تركيا.
وخالل املحاكمة التي ا�ستمرت ت�سعة اأ�سابيع، روى الدعاء العام كيف 
اعتنقت  التي  الأيرلندية  الدفاع  ق��وات  يف  اجلندية  �سميث،  انتقلت 

الإ�سالم، اإىل مناطق ي�سيطر عليها تنظيم داع�س عام 2015.
واأعربت   2012 ع��ام  مكة  يف  احل��ج  فري�سة  اأدت  قد  �سميث  وكانت 
على في�سبوك عن رغبتها بالعي�س يف ظل ال�سريعة الإ�سالمية واملوت 
�سهيدة.. وا�سرتت �سميث تذكرة ذهاب فقط من العا�سمة اليرلندية 
اإىل تركيا حيث عرت احلدود اإىل �سوريا وعا�ست يف الرقة التي كان 

ي�سيطر عليها تنظيم داع�س. 
وطلقت �سميث زوحها عام 2016 بعد اأن ف�سلت يف اإقناعه بالن�سمام 
عن  التنظيم  يف  م�سوؤول  ك��ان  بريطاين  م��واط��ن  م��ن  لتتزوج  اإليها 

الدوريات على طول احلدود العراقية.

عوا�صم

لندن

�سول

دبلن

 بعد مقتل 21 �صخ�صا يف اإحدى مدار�صها 

يوفالدي تنا�سد بايدن �لتحرك لو�سع حد للجر�ئم �مل�سلحة 

رئي�س بولند� يف �لقاهرة.. �لغذ�ء و�لطاقة على �أجندة �ملباحثات

�إ�سر�ئيل حتذر مو�طنيها  من �ل�سفر �إىل تركيا»�لناتو« ي�سدد على �أحقيته �النت�سار يف �أوروبا �ل�سرقية 
•• القد�س-رويرتز

حذرت اإ�سرائيل مواطنيها اأم�س الثنني من ال�سفر اإىل تركيا، م�سرية اإىل تهديدات اإيرانية بالنتقام 
لغتيال عقيد يف احلر�س الثوري الأ�سبوع املا�سي. واتهمت طهران اإ�سرائيل بالتورط يف مقتل ح�سن 
اأثناء  النار عليه يف  نارية  دراج��ة  اأطلق �سخ�سان على منت  ال��ذي لقى حتفه عندما  �سياد خدايي، 
اإن طهران قد  قيادته ل�سيارته وتعهدت بالنتقام. وقال جمل�س الأمن القومي الإ�سرائيلي يف بيان 

ت�سعى لإحلاق الأذى بالإ�سرائيليني يف تركيا وو�سفها باأنها “دولة �سديدة اخلطورة«.
بينهما  العالقات  اإ�سالح  على  البلدان  ويعمل  لالإ�سرائيليني،  �سهرية  �سياحية  وجهة  تركيا  وتعد 
اإ�سرائيليني يف  بالتخطيط لهجمات �سد  اإ�سرائيل خدايي  واتهمت  التوتر.  اأكر من عقد من  بعد 
خمتلف اأنحاء العامل. ورف�س مكتب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت، الذي ي�سرف على جهاز 
املخابرات )املو�ساد(، التعليق على الغتيال لكن بينيت قال  اأم�س الأول الأحد اإن طهران “�ستدفع 

الثمن بالكامل” على التحري�س على مهاجمة الإ�سرائيليني.

عليها يف اأوروبا ت�سمل اأوروبا الو�سطى وال�سرقية«.
وقال جيوانا يف فيلنيو�س عا�سمة ليتوانيا “اتخذوا 
قرارات وتعهدات هناك بعدم العتداء على اجلريان، 
م�ساورات  ب��اإج��راء  واأي�����س��ا  الآن،  يفعلونه  م��ا  وه��و 

منتظمة مع الناتو، وهو ما ل يفعلونه«.
هو  التاأ�سي�سي  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ان  “اعتقد  واأ���س��اف 
مبدئيا معطل ب�سبب رو�سيا”، م�سريا اىل اأن رو�سيا 

ابتعدت فعليا عن �سروط اتفاقية عام 1997.
لدينا  ي��ك��ون  اأن  على  ق��ي��ود  ل  “الآن  ج��ي��وان��ا  واأك���د 
تواجد قوي يف اجلناح ال�سرقي و�سمان اأن كل بو�سة 
البند اخلام�س  الناتو حممية مبوجب  اأرا�سي  من 
معاهدة  م��ن  اخل��ام�����س  البند  وين�س  وحلفائنا”. 

حلف �سمال الأطل�سي على اأن اأي اعتداء م�سلح �سد 
ع�سو اأو عدة اأع�ساء من احللف، يف اأوروبا اأو اأمريكا 

ال�سمالية، يعد عدوانا عليهم جميعا.
ومل يذكر جيوانا تفا�سيل عن اأي ن�سر خمطط له 
لقوات، لكنه توقع “وجودا قويا ومرنا وم�ستداما«.

وعام 2017 ن�سر حلف �سمال الأطل�سي جمموعات 
تكتيكية متعددة اجلن�سيات يف دول البلطيق وبولندا 
ك��اإج��راء رادع. وب��ع��د ال��غ��زو ال��رو���س��ي لأوك��ران��ي��ا يف 

نهاية �سباط/فراير قام بتعزيزها.
يف  حللفائها  اأك��ر  وج��ود  اإىل  البلطيق  دول  ودع��ت 
لتحل حمل  الأل��وي��ة  ذل��ك تطوير  املنطقة، مب��ا يف 

املجموعات التكتيكية الأ�سغر.

•• فيلنيو�س-اأ ف ب

الأطل�سي  �سمال  حللف  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب  اعتر 
ال�سابقة  التزاماته  اأن احللف يف حل من  “الناتو” 

بعدم ن�سر قوات يف اأوروبا ال�سرقية.
اأن  ب��ر���س  واأف����اد مريت�سيا ج��ي��وان��ا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
القانون  “اأفرغت”  اأوك��ران��ي��ا  مبهاجمتها  مو�سكو 
التاأ�سي�سي للعالقات امل�سرتكة والتعاون والأمن بني 

رو�سيا والناتو من م�سمونه.
وتوافق الطرفان مبوجب القانون التاأ�سي�سي املوقع 
للقوات  حت�سيد  اأي  “ملنع  العمل  على   1997 ع��ام 
التقليدية ي�سكل تهديدا حمتمال يف مناطق متفق 

•• يوفالدي-اأ ف ب

امل�سّلحة  للجرائم  ح��د  لو�سع  ملّحة  ن���داءات  اأُط��ل��ق��ت 
اأجراها  زي��ارة  خالل  املتحدة،  الوليات  ت�سهدها  التي 
الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإىل يوفالدي حيث �سارك 
يف �سلوات من اأجل 19 طفال ومدّر�َستني قتلهم �ساب 

بالر�سا�س يف بلدة �سغرية يف تك�سا�س.
بايدن  ال�سارع لدى مغادرة  وهتفت ح�سود جتّمعت يف 
كني�سة القلب الأقد�س الأحد حيث �سارك يف قدا�س مع 

ذوي ال�سحايا “افعلوا �سيئا!«.
�سنفعل”،  “�سنفعل.  بالقول  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ورد 
قبل التوجه لعقد اجتماعات مغلقة مع ذوي ال�سحايا 
رفقة  يوفالدي  بايدن  زار  الأوائ���ل.  امل�ستجيبني  وم��ع 
اأ�سبوعني زيارة مماثلة  اأجرى قبل  زوجته جيل، وهو 
اإىل موقع اآخر ُقتل فيه ع�سرة اأ�سخا�س بر�سا�س �ساب 
ولية  يف  بوفالو  مدينة  يف  الأبي�س  للعرق  ب  متع�سّ

نيويورك.
والأحد زار الرئي�س وال�سيدة الأوىل الن�سب التذكاري 
البتدائية  روب  م��در���س��ة  اأم���ام  لل�سحايا  اأق��ي��م  ال���ذي 
حيث ُقتل الثالثاء 19 طفاًل ومدّر�ستان عندما اأطلق 
بندقية  بوا�سطة  النار  عاًما(   18( رامو�س  �سالفادور 

“اإيه اآر-15 اإ�س” ن�سف اآلية.
ووقف بايدن وزوجته اأمام اأكاليل الزهر وباقات الورد 

وال�سلبان البي�ساء و�سور الأطفال القتلى.
من  اثنني  فقد  متدّين  كاثوليكي  عاما(   79( بايدن 
الأوىل يف  اأولده هما طفلة ر�سيعة ق�ست مع زوجته 

حادث �سري، وابن بالغ ق�سى مبر�س ال�سرطان.
ا�سُتقبل موكب الرئي�س بالت�سفيق، لكن يف موؤ�سر اإىل 
التوتر ال�سائد اأطلقت �سيحات ال�ستهجان لدى و�سول 
يعار�س  ال��ذي  اأب��وت  غريغ  اجلمهوري  تك�سا�س  حاكم 

ب�سدة فر�س قيود جديدة على حيازة الأ�سلحة.
و�سرخ اأحدهم “نحن بحاجة اإىل تغيريات”، فيما قال 
الكني�سة  يف  غار�سيا-�سيلر  غو�ساتفو  الأ�ساقفة  رئي�س 

•• القاهرة-وكاالت

الر�سمية  زيارته  دودا،  اأندريه  البولندي  الرئي�س  ب��داأ 
اإىل م�سر، والتي من املقرر اأن ت�ستغرق 3 اأيام، يلتقي 
خاللها الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي، يف خ�سم 
دخول احلرب بني رو�سيا واأوكرانيا �سهرها الرابع دون 

اآفاق قريبة حلل النزاع.
وح�سبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية، فاإن دودا و�سل 
اإىل م�سر الأحد، برفقة قرينته اأغاتا كورنهاوزر دودا، 
وكذلك  ال�سي�سي،  م��ع  ال��ي��وم  م��ب��اح��ث��ات  ي��ج��ري  ح��ي��ث 
رئي�س احلكومة امل�سرية م�سطفى مدبويل، ف�سال عن 

ح�سور منتدى اقت�سادي بولندي م�سري.
وح�سب الرئا�سة البولندية، فاإن دودا عقد الأحد لقاء 
مع اجلالية البولندية يف القاهرة، بعدما و�سع اإكليال 
من الزهور على الن�سب التذكاري للجندي املجهول يف 

القاهرة.
البولندية  امل�سرية  املباحثات  تتناول  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ال��غ��ذاء الناجمة عنها، مع  اأوك��ران��ي��ا واأزم���ة  احل��رب يف 
ملف  راأ���س  وعلى  القت�سادي  التعاون  مللفات  التطرق 

الغاز، وفق تقارير بولندية.
كما يلتقي الرئي�س البولندي الثنني، البابا توا�سرو�س 
امل�سرية،  الأرثوذك�سية  القبطية  الكني�سة  بابا  الثاين، 
وقبيل مغادرته غدا الثالثاء، يلتقي كذلك �سيخ الأزهر 

الإمام الأكر اأحمد الطيب.
اأن  البولندي،  الرئي�س  م�ساعد  �سويك،  بيوتر  واأو�سح 
على  �سرتكز  امل�سريني  امل�سوؤولني  كبار  مع  املناق�سات 
بالنظر اإىل كون م�سر واحدة من  “الو�سع الغذائي”، 
اأبرز الدول التي ت�ستورد الكثري من حبوبها من رو�سيا 
واأوكرانيا، م�سيفا اأن “م�سر تعتمد على الواردات من 
احل�سول  اإىل  الآن  ت�سعى  فهي  ل��ذا  ورو�سيا،  اأوك��ران��ي��ا 

ع��ال��ق يف  اإن���ه   ... ب��ال��واق��ع��ة  تبّلغن  الأروق����ة عندما  يف 
)ذهني(. ل اأقوى على النوم ليال«.

اإف��ادات مدى الرعب الذي  منذ وقوع املجزرة، عك�ست 
ع��ا���س��ه ال��ن��اج��ون، وق���د ب���رزت ت�����س��اوؤلت ح���ول طريقة 

تعامل ال�سرطة مع العملية.
دخ���ل امل��ه��اج��م ال�����س��ف واأو����س���د ب��اب��ه وق���ال لالأطفال 
النار  اإط����الق  ي��ب��ا���س��ر  اأن  ق��ب��ل  جميعا”  “�ستموتون 
عليهم، وفق ما روى الناجي �سامويل �سالينا�س )10 

اأعوام( لقناة “اإيه بي �سي«.
لوقف  التدخل  قبل  �ساعة  نحو  ترّيثت  ال�سرطة  لكن 
امل���ج���زرة رغ����م ت��ل��ق��ي��ه��ا ات�������س���الت ا���س��ت��غ��اث��ة ع����دة من 
املدر�سة  خ��ارج  اأم��ن  عن�سر   19 هناك  وك��ان  تالميذ. 
لكنهم ان��ت��ظ��روا و���س��ول وح���دة م��ن ���س��رط��ة احل���دود. 

تك�سا�س  يف  كلمة  ب��اي��دن  يلق  مل  م��ف��ط��ورة«.  “قلوبنا 
لكنه كرر ال�سبت دعوة الكونغر�س اإىل و�سع حد ل�سلل 
القوانني  ت�سديد  �سعيد  ع��ل��ى  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  م�ستمر 
ن�سف  البنادق  وخ�سو�سا  الأ�سلحة،  حليازة  الناظمة 

الآلية.
لكن  ذل��ك.  اأعلم  املاآ�سي،  “ل ميكننا منع  بايدن  وق��ال 

ميكننا جعل اأمريكا اأكر اأماًنا«،
وو�سف العامل يف م�ست�سفى يوفالدي ريكاردو غار�سيا 
قدوم بايدن اإىل البلدة باأنه امر “م�سرف”، لكنه طالب 

ببذل مزيد من اجلهود ل�سبط قطاع الأ�سلحة.
47 عاما يف عمله عندما اأح�سر  وكان غار�سيا البالغ 

امل�ستجيبون الأوائل الأطفال ال�سحايا.
الأمهات  ���س��راخ  �سمعي  ع��ن  يغيب  “ل  غار�سيا  وق���ال 

بداية الهجوم الرو�سي.
واأ�سار �سمري يف ت�سريحات ل��سكاي نيوز عربية، اإىل اأن 
م�سر توثق عالقتها مع بولندا يف املجالت والقطاعات 
املتعلقة بالقت�ساد، �سواء التجارة البينية اأو ال�ستثمار 
اأو ال�����س��ي��اح��ة، وخ����الل ال��ف��رتة الأخ�����رية ح���دث تطور 
كبري يف وار�سو، باأن اأ�سبحت من دول اجلناح ال�سرقي 
مرتفعة،  منو  معدلت  حتقق  التي  الأوروب���ي  لالحتاد 
املا�سية  اأن الفرتة  اإىل  اإف��ادة مل�سر بالنظر  وهذا ميثل 
البولندية يف م�سر وكذلك  �سهدت زيادة ال�ستثمارات 

زيادة عدد ال�سائحني القادمني اإىل البالد.
وبلغ حجم التبادل التجاري بني م�سر وبولندا خالل 

على الدعم«.
80 يف امل��ائ��ة من  وق��ب��ل احل����رب، ا���س��رتت م�سر ن��ح��و 

قمحها من اأوكرانيا ورو�سيا.

روؤية للحرب.. وتعاون اقت�صادي
ويرى اخلبري املتخ�س�س يف العالقات الدولية، الدكتور 
القاهرة  اإىل  البولندي  الرئي�س  زيارة  اأن  اأمين �سمري، 
حتمل اأهمية خا�سة، لأنها �ستمثل فر�سة ل�سماع م�سر 
ال��روؤي��ة الأوك��ران��ي��ة، لأنه  ا من  وجهة نظر قريبة جد 
اأن بولندا دولة جوار لأوكرانيا من جهة  املعروف  من 
منذ  بقوة  وتدعمها  معها،  طويلة  ح��دود  ولها  الغرب 

اإزاء ذل����ك، والأح����د  واأع������رب الأه������ايل ع���ن غ�����س��ب��ه��م 
العر  “ل�ستخال�س  حتقيق  فتح  العدل  وزارة  اأعلنت 
الأوائل  امل�س�����تجيبني  مل�س����اعدة  الأجن��ع  وال�سلوكيات 
نا�سدوا  اأنهم  ناجون  اأطفال  وروى  ال�ستعداد”.  على 
911 لكن  ب��ال��رق��م  ات�����س��الت  ال��ت��دخ��ل يف  ال�����س��رط��ة 

عنا�سر الأمن تريثوا.
وعمد بع�س التالميذ خالل العملية لتلطيخ اأنف�سهم 
باأنهم  العتقاد  اإىل  النار  مطلق  لدفع  القتلى  بدماء 

قتلوا، وهو ما بادرت اإليه ميا �سرييلو )11 عاما(.
وقال �سالينا�س “اأعتقد اأنه �سّوب نحوي” لكن كر�سيا 
م�سريا  الر�سا�سة،  من  اأنقذه  النار  مطلق  وبني  بينه 
اإىل اأنه عمد اإىل “التظاهر باملوت” حتى ل ي�ستهدفه. 
دانيال، رف�ست والدته ك�سف  اآخ��ر يدعى  وق��ال تلميذ 
اإن���ه ���س��اه��د رام��و���س وه���و يطلق النار  ه��وي��ت��ه ك��ام��ل��ة، 
عر زجاج باب قاعة الدرا�سة واأ�ساب املعلمة. ةونقلت 
املّدر�سة  اإن  دانيال قوله  �سحيفة وا�سنطن بو�ست عن 
وعلى الرغم من �سقوطها اأر�سا واإ�سابتها بنزيف ظّلت 
حتاول تهدئة التالمذة وقالت لهم “ابقوا حيث اأنتم 

ل تتحركوا«.
ال�سبت �ساركت نائبة الرئي�س الأمريكي كامال هاري�س 
اأح��د �سحايا جم��زرة بوفالو وج��اء يف  يف مرا�سم دف��ن 
بحزم  يت�سدى  اأن  الكونغر�س  “على  اأطلقتها  تغريدة 
من  حتمي  منطقية  قوانني  يقر  واأن  الأ�سلحة  للوبي 
التي  دموية  الأك��ر  هي  يوفالدي  جم��زرة  الأ�سلحة«. 
تقع يف مدر�سة منذ اإطالق نار �سهدته مدر�سة “�ساندي 
2012 ُقتل  البتدائية يف كونيتيكت يف العام  هوك” 

فيه 20 طفال و�ستة من اأفراد الطاقم التعليمي.
لكن الكونغر�س اأخفق مرارا يف اإقرار ت�سريعات جديدة 

ل�سبط قطاع الأ�سلحة.
الأمور  ب��اأن  اعتقادهم  عن  يعرون  م�سرعني  اأن  غري 
ق��د ت��ك��ون م��غ��اي��رة ه��ذه امل���رة. والأح����د ق��ال ال�سناتور 
“مفاو�سات جديدة”  اإن  عن كونيتيكت كري�س موريف 

جتري مب�ساركة اأع�ساء من احلزبني.

عام 2021، نحو 800 مليون دولر، بزيادة 24 باملئة 
التي  “كورونا”  جائحة  �سهد  ال��ذي   2020 ع��ام  عن 

ت�سببت يف تراجع معدلت القت�ساد العاملي.
وق��ب��ل اأي����ام، ق��ال �سفري ب��ول��ن��دا ل��دى ال��ق��اه��رة، ميهاو 
اأن ت�سهد زي���ارة دودا التوقيع  امل��ق��رر  اإن��ه م��ن  واب��ي��ن��دا، 
ع���ل���ى ع�����دد م����ن الت���ف���اق���ي���ات ي��ت��م��ح��ور م��ع��ظ��م��ه��ا يف 
النواحي القت�سادية، لفتا اإىل وجود خطط طموحة 
م��ن اجل��ان��ب��ني ل��رف��ع ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك، اإذ مت توقيع 
اتفاقية بني منطقة كاتوفيت�سي القت�سادية واملنطقة 

القت�سادية لقناة ال�سوي�س. 

موقف متوازن
اأن  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  املتخ�س�س يف  اخل��ب��ري  وذك���ر 
كل  مع  عالقاتها  تو�سيع  ت�ستهدف  ما  دائما  القاهرة 
ال��دول، وتقف على م�سافة واحدة من كل الأط��راف يف 
امل�سرية  ال��روؤي��ة  اأن  كما  الرو�سي،  الأوك���راين  ال�سراع 
ال�سيا�سي  للحل  ال��دع��وة  ف��ك��رة  ع��ل��ى  وت��ق��وم  وا���س��ح��ة 

وال�سلمي بني اجلانبني.
اأن لبولندا موقفا ح��ادا جتاه  املعروف  “من  واأ���س��اف: 
رو�سيا، وتعتر راأ�س احلربة يف حلف الناتو يف مناق�سات 
اجلانب  ي�سعى  و���س��وف  الأوك��ران��ي��ة،  الرو�سية  احل��رب 
البولندي لت�سويق وجهة نظره باأن هذه احلرب بداأتها 

رو�سيا، ويجب اأن تتحمل كل النتائج املرتتبة عليها«.
املناطق  اأك��ر  م��ن  املنطقة  ودول  م�سر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املتاأثرة باحلرب الأوكرانية، �سواء من ناحية الت�سخم 
�سال�سل  ان�سياب  م�ستويات  تراجع  اأو  الأ�سعار  وارتفاع 
الإمداد بالقمح من البحر الأ�سود اإىل منطقة ال�سرق 
كبرية  اأهمية  ت�سكل  ال��زي��ارة  فهذه  وبالتايل  الأو���س��ط، 
هذه  يف  يجري  عما  ق��رب  عن  للتعرف  مل�سر،  بالن�سبة 

املنطقة احل�سا�سة من العامل.

�ل�سني تف�سل يف �إبر�م �التفاق �الأمني مع جزر �لهادي  •• �صوفا-اأ ف ب

ف�����س��ل��ت حم����ادث����ات ع��ق��ده��ا وزي���ر 
ي��ي مع  وان���غ  ال�سيني  اخل��ارج��ي��ة 
ق��ادة ع�سر دول جزرية يف املحيط 
الهادي يف التو�سل اإىل اتفاق اأم�س 
وا�سع  اأمني  ب�ساأن مقرتح  الثنني 
النطاق، بعد حتذيرات من اأنه قد 

يدخل املنطقة يف “حمور بكني«.
باأن تناق�س قمة  املتوقع  وكان من 
املنعقدة  اخلارجية  ووزراء  القادة 
�سينية  مقرتحات  الإنرتنت  عر 
ترتبط بزيادة النخراط ال�سيني 
والقت�ساد  الأم��ن  يف  كبري  ب�سكل 

وال�سيا�سة يف جنوب الهادئ.
لكن يبدو اأن اجلهود ال�سينية مل 
تثمر عن نتائج بعدما اأعرب بع�س 
قلقهم  ع���ن  الإق��ل��ي��م��ي��ني  ال���ق���ادة 

العميق.
فرانك  فيجي  وزراء  رئي�س  وق��ال 

باينيماراما بعد الجتماع “كالعادة، 
مننح الأولوية للتوافق”، ما يوؤكد 
وا�سع  اتفاق  اإىل  التو�سل  اأن  على 
بني دول املنطقة �سيكون �سروريا 
“اتفاقيات  اأي  على  التوقيع  قبل 

اإقليمية جديدة«.
ويزور وانغ �سوفا عا�سمة فيجي يف 
اإطار جولة يف املنطقة مدتها ع�سرة 
اأيام تاأتي يف وقت تتناف�س بكني مع 
وا�سنطن وحلفائها على النفوذ يف 
ال�سرتاتيجية.  ال��ه��ادئ  منطقة 
وق��ب��ي��ل ال����زي����ارة، اق���رتح���ت بكني 
ال�سني  تدريب  على  ين�س  اتفاقا 
امل��ح��ل��ي��ة ويتيح  ال�����س��رط��ة  اأج���ه���زة 
لها التدخل يف الأمن الإلكرتوين 
العالقات  ت��و���س��ي��ع  اإىل  اإ����س���اف���ة 
م�سح  عمليات  واإج���راء  ال�سيا�سية 

بحري ح�سا�سة. كما مينح التفاق 
اإىل  للو�سول  اأك��ر  اإمكانية  بكني 
����س���واء الرية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�����وارد 
�ستقّدم  امل��ق��اب��ل،  يف  ال��ب��ح��ري��ة.  اأو 
مباليني  مالية  م�����س��اع��دات  بكني 
اتفاق  اإقامة  واإمكانية  ال��دولرات، 
ودول  ال�سني  احل��رة بني  للتجارة 
امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ اجل���زري���ة، التي 
اإمكانية  ك��ذل��ك  الت��ف��اق  مينحها 
ال�سا�سعة  ال�����س��وق  اإىل  ال��و���س��ول 
التي  ال�سينية  القت�سادية  للقوة 

تعد 1،4 مليار ن�سمة.
وق����ّدم����ت ال�����س��ني ن��ف�����س��ه��ا ل���دول 
ج��ن��وب ال���ه���ادئ ع��ل��ى اأن��ه��ا “دولة 
جانب  اإىل  ت��ق��ف  كرى”  ن��ام��ي��ة 

الدول ال�سغرية واملتو�سطة.
الرئي�س  ب��ع��ث  الج��ت��م��اع،  وق��ب��ي��ل 

ر�سالة  ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ  ���س��ي  ال�����س��ي��ن��ي 
�ستكون  ال�������س���ني  ب�������اأن  م���ف���اده���ا 
التي  للمنطقة  جّيدة”  “�سقيقة 
م�سرتك”،  “م�سري  بها  يربطها 
وفق ما اأفادت �سبكة “�سي �سي تي 

يف” للبث.
ق���ادة  ب���اق���ي  اإىل  ر����س���ال���ة  ل��ك��ن يف 
امل���ن���ط���ق���ة، ح������ّذر رئ���ي�������س ولي�����ات 
ديفيد  امل���ت���ح���دة  م��اي��ك��رون��ي�����س��ي��ا 
املقرتح  الت���ف���اق  اأن  م��ن  ب��ان��وي��ل��و 
“خمادع” و”ي�سمن نفوذا �سينيا 
يف احلكم” و”�سيطرة اقت�سادية” 

على القطاعات الأهم.
ب��ع��د اج��ت��م��اع الث���ن���ني امل��غ��ل��ق، مل 
وثيقة  اإىل  مبا�سرة  وان��غ  يتطرق 
التي  امل�سرتكة”  التنمية  “روؤية 
ت��ت�����س��م��ن امل���ق���رتح، ل��ك��ن��ه ق����ال اإن 

املناق�سات  “�سيوا�سالن  الطرفني 
واملعّمقة  اجل����اري����ة  وامل���������س����اورات 
للتو�سل اإىل توافق على التعاون«. 
�ستن�سر  “ال�سني  اأن  واأ�����س����اف 
اخلا�س”  موقفها  ب�����س��اأن  وث��ي��ق��ة 
ومقرتحاتنا  “مواقفنا  ل��ت��اأك��ي��د 
وم���ق���رتح���ات ال���ت���ع���اون م����ع دول 

الهادئ اجلزرية«.
واأع������ل������ن وان��������غ يف امل����ق����اب����ل ب�����اأن 
الع�سر  اجل����زري����ة  ال����ه����ادئ  دول 
تفاهم  م�����ذك�����رات  ع���ل���ى  ات���ف���ق���ت 
وطريق”  “حزام  م���ب���ادرة  ب�����س��اأن 
وح�س  التحتية  للبنى  ال�سينية 
حيال  بقلق  ت�سعر  التي  الأط���راف 
“قلقة  تكون  األ  على  بكني  ن��واي��ا 
القوى  وح���ّذرت  جدا”.  ومتوترة 
دعت  اإذ  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  الغربية 

الهادئ  دول  الأمريكية  اخلارجية 
“التفاقيات  م���ن  الن���ت���ب���اه  اإىل 
تفتقد  وال��ت��ي  واملبهمة  الغام�سة 

اإىل ال�سفافية” مع ال�سني.
و���س��ّم��ت اأ����س���رتال���ي���ا ���س��وت��ه��ا اإىل 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف دع����وة دول 
ملحاولت  للت�سدي  الهادئ  جنوب 
يف  الأمني  نفوذها  تو�سيع  ال�سني 
املنطقة، وحّذرت وزيرة خارجيتها 
اجلديدة بيني وونغ من “عواقب” 

اتفاقيات من هذا النوع.
منطقة  دول  م���ن  ال���ع���دي���د  ل��ك��ن 
ال����ه����ادئ ت�����س��ع��ى يف ال���وق���ت ذات���ه 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ع���الق���ات ودية 
اإذ حت��اول امل��وازن��ة يف  م��ع ال�سني، 
ووا�سنطن  ب��ك��ني  ب���ني  ع��الق��ات��ه��ا 
الأكر  التهديد  الرتكيز على  مع 
اإحل�����اح�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة اإل���ي���ه���ا وه���و 
الق�سايا  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ن��اخ  تغري 

القت�سادية اليومية.

فقد املدعو / حممد معت�سم 
حممد عثمان ن�سر ، ال�سودان   
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)P06904319(  رق�����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0554555915

فقد�ن جو�ز �سفر
اي�������وب   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�سية  امل����غ����رب     ، ن����ور 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )C O 7 1 8 3 8 9 5 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504299357

فقد�ن جو�ز �سفر

نيجامودين   / امل��دع��و  فقد 
مانيار �سراج الدين مانيار ، 
الهند اجلن�سية - جواز �سفره 
)7993187M(  رق����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

 0509951200

فقد�ن جو�ز �سفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����س���ه���ادة ال����س���ه���م رقم 
 ASMAK171698
حممد  اهلل  م���ا����س���اء   / ب��ا���س��م 
ع��ب��ا���س اخل����وري ، ���س��ادرة من 
القاب�سة   ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ة 
�سهم    379،800 وع���دده���ا 
الت�سال  ي��ج��ده��ا  م���ن  وع��ل��ى 

بالرقم 0504113424 
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تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�صمرب 2021

اإي�صاحات حول البيانات املالية يف 31 دي�صمرب 2021

بيان الربح اأو اخل�صارة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021

بيان الدخل ال�صامل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2021
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عربي ودويل

العقوبات  وتداعيات  الأن�صطة  التباطوؤ يف  ب�صبب      
الّتقّل�ض ب�صكل  ال�صرائب يف  الغربية، بداأت عائدات 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  ح��اد  بانخفا�ض  ينذر  مم��ا  كبري، 

الإجمايل.
ثالث  مبقدار  الفائدة  �صعر  املركزي  البنك  خّف�ض   
قوة  من  التخفيف  اأج��ل  من  باملائة،   11 اإىل  نقاط 

الروبل املثرية بعد انخفا�صه يف فرباير ومار�ض. 

••الفجر –خرية ال�صيباين

   لي�ض لدى �صريجي لفروف اأدنى �صك. بالن�صبة لوزير 
اخلارجية الرو�صي، الغرب ي�صن “حربا �صاملة علينا”، 
يقولون  الرو�ض،  امل�صوؤولني  اأن  اإل  اجلمعة.  ا�صتنكر 
والتهديدات  اجليو�صيا�صية  ال���ذراع  يل  عملية  اإن 

القت�صادية تعززان دعم الرو�ض للكرملني.

�إ�سابة موؤكدة بجدري �لقردة يف نيجريياوزيرة �خلارجية �لفرن�سية �جلديدة تزور كييف   21
•• باري�س-اأ ف ب

كولونا  كاترين  اجل��دي��دة  الفرن�سية  اخلارجية  وزي���رة  تقوم 
باأول زيارة لها اإىل اأوكرانيا “للتعبري عن ت�سامن فرن�سا مع 
ما  وف��ق  الرو�سي”،  ال��ع��دوان  مواجهة  يف  الأوك���راين  ال�سعب 

ذكرت اخلارجية الفرن�سية يف بيان الإثنني.
وتعتر كولونا اأكر م�سوؤولة فرن�سية تزور اأوكرانيا منذ بدء 

الغزو الرو�سي يف 24 �سباط/فراير.
الأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س  �ستلتقي  ال���وزي���رة  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 
كوليبا  دم��ي��رتو  اخل��ارج��ي��ة  ووزي����ر  زيلين�سكي  ف��ول��ودمي��ري 
“ملناق�سة منع ت�سدير احلبوب والبذور الزيتية من اأوكرانيا، 

ما ينطوي على خماطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي«.
وت����زور ال���وزي���رة م��دي��ن��ة ب��وت�����س��ا، ح��ي��ث ارُت��ك��ب��ت جم���ازر بحق 
مدنيني ُتتهم بها القوات الرو�سية. اإىل ذلك “�ست�سلم معدات 

لالأمن املدين )�سيارات اإطفاء و�سيارات ا�سعاف(” لل�سلطات.
لأملانيا  اخل���ارج  اإىل  لها  زي���ارة  اأول  خ�س�ست  ك��ول��ون��ا  وك��ان��ت 
الثالثاء. و�سددت على اأنه “ل توجد دولة يف جمموعة ال�سبع 
دعمنا  “تعزيز  اإىل  دع��ت  لكنها  رو�سيا”  م��ع  ح��رب  ح��ال��ة  يف 

لأوكرانيا على املدى الطويل وعلى جميع امل�ستويات«.
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  فكرة  اإىل  اأ���س��ارت  كما 
املثرية للجدل حول “جمموعة �سيا�سية اأوروبية” قد ترحب 

باأوكرانيا اأو بريطانيا.

•• الغو�س-اأ ف ب

�سجلت نيجرييا 21 اإ�سابة موؤكدة بجدري القردة منذ �سهر 
بينها حالة وفاة واح��دة، بح�سب ما  الثاين يناير، من  كانون 
اأوروبا  و�سّجلت يف  ال�سبت.  املحلّية  ال�سحية  ال�سلطات  اأعلنت 
النادر،  املر�س  بهذا  ع��ّدة  اإ�سابات  اأخ���رياً  ال�سمالّية  واأم��ريك��ا 
ي�سفى  اأن  ويكمن  اإف��ري��ق��ي��ا.  يف  الأوىل  للمرة  اكت�سف  ال���ذي 
مركز  اأعلن  ال�سبت،  وم�ساء  اأنف�سهم.  تلقاء  من  به  امل�سابون 
حمتملة  حالة   66 ت�سجيل  نيجرييا  يف  الأم��را���س  مكافحة 
من جدري القردة يف ت�سع وليات من بينها العا�سمة اأبوجا. 
يبلغ  وهو  اأحدهم  وتويف  �سخ�ساً،   21 اإ�سابة  بعدها  وتاأّكدت 
الكلى. ويرتفع  اأربعني �سنة ويعاين من مر�س يف  العمر  من 

الكثافة  ذو  البلد  نيجرييا،  يف  امل��ر���س  ب��ه��ذا  الإ���س��اب��ة  خطر 
تبقى  ال�سحّية  تداعياته  لكّن  اإفريقيا،  يف  الأك��ر  ال�سّكانية 
ُيظهر  »مل  املحلّية.  ال�سحّية  ال�سلطات  وف��ق  ن�سبياً،  �سعيفة 
الو�سع احلايّل يف البالد ويف العامل تهديداً جدياً ... ميكن اأن 
يوؤدي اإىل مر�ٍس خطري اأو ارتفاع يف معّدل الوفيات«. وجدري 
نادر  العاملية مر�س فريو�سي  ال�سحة  القردة بح�سب منظمة 

وحيواين املن�ساأ )ُينقل فريو�س من احليوان اإىل الإن�سان(.
وم���ن ع���وار����س الإ���س��اب��ة ب��ه ت�����س��ّخ��م ال��غ��دد ال��ل��م��ف��اوي��ة قبل 
ظهور طفح جلدي، وهي �سمة متّيز جدري القردة عن �سائر 
اأو لقاح متاح ملكافحة  اأّي عالج  الأمرا�س املماثلة. ول يوجد 
اأثبت جناعة عالية  اأّن التطعيم �سّد اجلدري  الفريو�س رغم 

يف الوقاية منه.

احت�سنت مدينة قازان الرو�سية موؤخرا قمة اقت�سادية

ال ياأتي �أن�سار »�لعملية �لع�سكرية �خلا�سة« فقط من جمموعات �ملتقاعدين و�لطبقات �ل�سعبية

 ردًا على عملية يّل الذراع اجليو�صيا�صية والأزمة 
القت�صادية، تراهن ال�ص��لطات على دع��م وا�ص��ع

هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل 
ا�ستقاللنا...«.

   ���س��ه��ادة م��ن ب��ني ع���دد ك��ب��ري من 
الطبقة  لهذه  الخ��رى  ال�سهادات 
 80 وراء  ت��ق��ف  ال���ت���ي  ال��و���س��ط��ى 
فالدميري  ���س��ع��ب��ي��ة  م����ن  ب���امل���ائ���ة 
غري  دع�����م  اإىل  حت���ول���ت  ب����وت����ني، 

متوقع للهجوم على اأوكرانيا.
عن ليزكو

للكرملني...  جيو�سيا�سي  انت�سار   
اقت�سادية  م�������س���اوئ  م����ع  ول���ك���ن 
ج�������س���ي���م���ة: ه��������ذا ي����ث����ق����ل ك���اه���ل 
ال�سادرات، ويحرم ميزانية الدولة 

من جزء من دخلها.
امل��ايل، ويف    وبحًثا عن ال�ستقرار 
معركة �سد ال�سغوط الت�سخمية، 
الرو�سي  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  ي��ع��م��ل 
��ا ع��ل��ى ت���ف���ادي ال��ت��خ��ل��ف عن  اأي�����سً
�سعوبة  اأكر  مهمة  وهي  ال�سداد. 
اإنهاء  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��رار  منذ 
اإعفاء ي�سمح ملو�سكو ب�سداد ديونها 

بالدولر، و�سيتم الدفع بالروبل.

يتهمها  اأخ�������رى:  ت���وت���ر  ج��ب��ه��ة     
احلبوب  ���س��ادرات  بعرقلة  ال��غ��رب 
الأوك������ران������ي������ة، وع������د ف���الدمي���ري 
الأزم����ة  ع��ل��ى  “التغلب  ب����  ب��وت��ني 
الكرملني  رئي�س  لكن  الغذائية”، 
العقوبات  رف��ع  ذل��ك  مقابل  طلب 
التي  رو�سيا،  وتعتزم  مو�سكو.  عن 
زي������ادة  ابت�����زاًزا،  بارتكابها  ُي�ستبه 
حاد  ب�سكل  احلبوب  من  �سادراتها 
الرغم  على  ط��ن،  مليون   50 اإىل 
م���ن ال��ع��ق��وب��ات ال���ت���ي ت���وؤث���ر على 
والقطاع  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ات  ���س��ل�����س��ل��ة 

املايل.

اجلديدة  الو�سطى  الطبقة  لهذه 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ق��د م��ب��دئ��ي��ا ال��ت��دخ��ل يف 
بوتني  اأع����ار�����س  “اأنا  اأوك���ران���ي���ا. 
ي�سرح هذا  اأوؤي��د الهجوم”،  لكنني 
قازان،  يف  التقيته  ال��ذي  املهند�س 
املدينة التي تنب�س باحليوية على 
التكنولوجيا  موطن  الفولغا،  نهر 

الرو�سية.
التابعة  امل�����س��ان��ع  اأح���د  يعمل يف     
طاقة  مل���ج���م���وع���ة  رو������س�����ي  ل����ف����رع 
اأوروب������ي������ة ك�������رى، رج�����ل اأع����م����ال 
ورح��ال��ة، يف ال��ث��الث��ني م��ن عمره، 
اأجنبية،  ل��غ��ات  وي��ت��ح��دث  ن�����س��ط، 

تعزيز الدعم لل�صلطة
العقوبات  مو�سكو  �سد  »تتزايد     
اآثار  ل��ذل��ك  و�سيكون  وال��ت��وت��رات، 
اق���ت�������س���ادي���ة واآث��������ام ���س��ي��ا���س��ي��ة يف 
الغربيني  ان  غ��ري  نف�سها،  اأوروب����ا 
بالدنا،  يف  اأن�����ه  ب��ع��د  ي��ف��ه��م��وا  مل 
التي  الق���ت�������س���ادي���ة  امل�����س��اك��ل  اإن 
ت��ع��زز مقاومة  م�����س��دره��ا اخل����ارج 
ال���رو����س ودع��م��ه��م ل��ل�����س��ل��ط��ة، كما 
كبار  اأح������د  “لزيكو”  ل�����  ����س���رح 
الدبلوما�سيني الرو�س. “�سيوؤذينا، 
احلياة”،  قيد  على  �سنبقى  لكننا 
منوذجية  ����س���ورة  اأن�������دري،  ي���وؤك���د 

•• �صيدين-اأ ف ب

انتخب املحافظون يف اأ�سرتاليا بيرت داتون املعروف مبواقفه 
زعيما  ال�سني  حيال  خ�سو�سا  املت�سددة 
للمعار�سة الثنني، يف نتيجة يرى فيها 
ك��ث��ريون م��ي��ال ل��ل��ح��زب ال��ل��ي��رايل اإىل 

اليمني.
وق�����ال دات�����ون ب��ع��د ق��ب��ول��ه امل��ن�����س��ب اإن 
التي  ال��ع��م��ال��ي��ة اجل����دي����دة  احل���ك���وم���ة 
“لي�ست م�ستعدة  البالد  لإدارة  انُتخبت 
خرتهم”.  ع��دم  بالفعل  وراأي��ن��ا  للحكم 
النتخابات  حزبه  يخو�س  ب��اأن  وتعّهد 
خطة  م���ع   2025 يف  امل���ق���ررة  امل��ق��ب��ل��ة 
“لإزالة الفو�سى التي �سيخلفها العمال 

بال �سك«.
وي����رث دات�����ون ال����ذي ان��ت��خ��ب م���ن دون 
م��ن��اف�����س ح��زب��ا ل��ي��رال��ي��ا ت��ل��ق��ى �سربة 

موجعة يف انتخابات 21 اأيار/مايو عندما اختار العديد من 
التحّرك  تعّهدوا  م�ستقلني  مر�ّسحني  التقليديني  ناخبيه 
ملكافحة تغري املناخ. و�سيتعني على زعيم املعار�سة اجلديد 

)بني  ب�سدة  املنق�سمني  جناحيه  وتوحيد  حزبه  بناء  اإع��ادة 
اأب��رز ق�سية  املناخ  م�ساألة  تبقى  معتدل وحمافظ( يف وقت 
“موؤمن ب�سغف”  باأنه  عالقة. وو�سف داتون نف�سه الثنني 
بحاجة اأ�سرتاليا اإىل “رد منا�سب” على 

ق�سية خف�س النبعاثات.
وبرز داتون، وهو �سرطي �سابق، يف عامل 
احل��ازم يف  اأ�سلوبه  خ��الل  ال�سيا�سة من 

التحدث وت�سريحاته الالفتة.
�سّبه مرارا  للدفاع،  وزي��را  كان  وعندما 
باأملانيا  ال��ت��و���س��ع��ي��ة  ال�����س��ني  ط���وح���ات 

النازية يف ثالثيات القرن املا�سي.
الوحيدة  “الطريقة  ح��ي��ن��ذاك  وق����ال 
ال�ستعداد  ال�سالم هي  للمحافظة على 

للحرب«.
يف  ال�����س��ني  “م�ساألة  اأن  الث��ن��ني  واأك����د 
عهد الرئي�س �سي )جينبينغ( هي اأكر 

ق�سية �ستواجهها بالدنا يف حياتنا«.
واأعرب رئي�س الوزراء ال�سابق �سكوت موري�سون الذي تخلى 
عن  النتخابية  الهزمية  بعد  الليرايل  احل��زب  قيادة  عن 

“دعمه الكامل” لداتون الثنني.

ظهور التنظيم خالل الأيام املا�سية يف 
ا،  وادي مر�سيط باملنطقة الغربية اأي�سً
م�سدًدا على اأن خطر الإرهاب موجود 
ل��ي��ب��ي��ا، ول����ذا ي��ت��ح��رك اجلي�س  يف ك���ل 
الليبي يف عدة حماور ملواجهته. ونفذ 
اجلي�س الليبي الأحد، �سربة ع�سكرية 
منطقة  يف  “داع�س”  ���س��د  خ��اط��ف��ة 
انتهت  ال�����ب�����الد،  ج����ن����وب  ال����ق����ط����رون 
ب��ت��دم��ري 6 ����س���ي���ارات وال��ق�����س��اء على 
الإرهابيني،  من  بداخلها  كان  من  كل 
نا�سر  التنظيم يدعى  قياديا يف  واأ�سر 
الط�ساين، بعد تعر�سه لإ�سابة بليغة، 
الوحدات  �ساركت فيها  خالل مطاردة 
التابع للجي�س.  الرية وطريان اجلو 
املو�سعة  العملية  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ملالحقة  جنوًبا  اجلي�س  ينفذها  التي 
الإجرامية،  وال��ع��ن��ا���س��ر  الإره���اب���ي���ني 
وذل�����ك ب��ع��د ازدي�������اد ن�����س��اط��ه��م خالل 
الأو�ساع  ت��وت��ر  م��ع  الأخ�����رية،  الآون�����ة 

الأمنية يف اجلارة ت�ساد.

•• طرابل�س-وكاالت

الليبية،  ����س���رات���ة  م���دي���ن���ة  ����س���ه���دت 
كيلومرتا   07 ب��ع��د  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة 
�سل�سلة  ط��راب��ل�����س،  ال��ع��ا���س��م��ة  غ����رب 
الآون���ة  م��ن عمليات الغ��ت��ي��ال خ���الل 
الأخرية، و�سط �سكوك بتورط تنظيم 

فيها. “داع�س” الإرهابي 
�سهر  نهاية  ال��وق��ائ��ع ج��رت  تلك  اأب���رز 
النار  اأط��ل��ق جم��ه��ول��ون  م��اي��و، حينما 
لدى  بحور،  اأحمد  الليبي  املغني  على 
وج����وده اأم����ام م��ن��زل��ه، ل����ريدوه قتياًل، 
قبل اأن يلوذوا بالفرار. ونعى الن�سطاء 
يف امل��دي��ن��ة والأه����ايل امل��غ��ن��ي، متهمني 
اجلرمية،  بارتكاب  “داع�س”  عنا�سر 
مل��واق��ف اأح��م��د ب��ح��ور ال��داع��م��ة حلرب 
الإرهاب  �سد  الليبي  الوطني  اجلي�س 
م�ساركة  الن�سطاء  واأع���اد  وال��ت��ط��رف. 
يف  للجي�س  اأه��داه��ا  التي  بحور  اأغنية 
9102، حينما جنح يف تطهري  العام 

حيث  وق��ت��ه��ا،  التنظيم  م��ن  ���س��رات��ة 
اأ�ساد بت�سحياته، بالإ�سافة اإىل �سمود 

الأهايل ومنا�سرتهم للجي�س.
ويف العام 0202، عادت ال�سيطرة على 
واملجموعات  امليلي�سيات  اإىل  امل��دي��ن��ة 
طويلة  ف��رتة  مت��ر  مل  حيث  امل�سلحة، 
يف  ال�سود”  “الرايات  ت��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل 
الظهور جمدًدا باملدينة، بينما ارتفعت 
معدلت اجلرمية وال�سطو امل�سلح بها، 
من  اأغ�سط�س  �سهر  منذ  �سجلت  حيث 
القتل رمًيا  العام ع�سرات وقائع  نف�س 
بالر�سا�س، وحماولت اغتيال فا�سلة. 
واأهلية  اأمنية  اأك��دت م�سادر  اأن  و�سبق 
ل�”داع�س”  ع��ن��ا���س��ر  ن�������س���اط  ر����س���د 
���س��دي��دي اخل��ط��ورة يف ���س��رات��ة، على 
راأ�سهم عبداحلكيم امل�سوط، الذي يعد 

زعيًما للتنظيم يف املدينة.
الإره����اب����ي����ني ل  اإن  امل�������س���ادر  وق���ال���ت 
بل  امل��دي��ن��ة،  داخ���ل  جتولتهم  يخفون 
ا على ال�سيارات  يرفعون اأعالمهم اأي�سً

التي تقلهم يف كثري من الأحيان، كما 
“ت�سفية” لأ�سخا�س،  جتري عمليات 
���س��واء م��ن الأه�����ايل اأو رج���ال الأم���ن، 
الذين عاونوا اجلي�س يف ال�سابق خالل 
الكاتب  وق�����ال  ال��ت��ن��ظ��ي��م.  م��واج��ه��ت��ه 
واملحلل ال�سيا�سي الليبي �سعبان بركة، 
اإن املجموعات الإرهابية عادت لتب�سط 
مناطق  ع����دة  يف  جم������دًدا  ���س��ي��ط��رت��ه��ا 
غرًبا، وهي م�سوؤولة عن عمليات القتل 
ا كانوا داعمني  التي ا�ستهدفت اأ�سخا�سً
اأ�سار  للحرب �سد الإرهاب والتطرف. 
بركة اإىل اأن بع�س املجموعات امل�سلحة 
الولية  م��ن��ت��ه��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل����وؤي����دة 
يف  الإرهابيني  ن�ساط  بزيادة  اعرتفت 
الوقت  يف  م���وؤخ���ًرا،  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة 
الذي ينفي فيه البع�س وجوده، مذكرا 
الو�سع يف  ب��اأن ما يحدث حاليًّا ي�سبه 
حينما  و5102،   4102 ال��ع��ام��ني 
اأن  ق��ب��ل  ���س��رات��ة،  يف  التنظيم  ظ��ه��ر 
يتمكن من ال�سيطرة عليها. ولفت اإىل 

ال���ي���وم���ي���ة، ان��ت��ه��ى الدخ��������ار، ومت 
ت��اأج��ي��ل ���س��راء ���س��ي��ارة ج��دي��دة اإىل 
اأندري،  يقول  م�سمى”،  غري  اأجل 
التداعيات  اأن  ك��م��ا  ا����س���رة.  ع��ائ��ل 
موؤ�س�سته:  يف  حم�سو�سة  ال�سلبية 
جممدة.  والتو�سع  “ال�ستثمارات 
احلالية،  ل���ل���خ���ط���وط  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
الغيار”.  قطع  م��ن  قريًبا  �سننفد 
“اإذا كان هذا  اأندريه يكرر:  ال ان 

انه  ن��ت��ح��رك،  اأن  ك��ان علينا  ول��ك��ن 
مهاجمتنا  من  ملنعها  وقائي  عمل 
ي�سرح، متوقعا اأن ميد اجلي�س   ،“
اإىل  دونبا�س  يف  هجومه  الرو�سي 

مولدوفا.
الأزم��������ة  ف��������اإن  الن�����ت�����ظ�����ار،     يف 
يف  “الأ�سعار  تقرتب.  القت�سادية 
باملائة،   20 بن�سبة  ترتفع  املتاجر 
النفقات  اإىل  دخ��ل��ن��ا  ك���ل  ي���ذه���ب 

ق����ارئ م��ن��ت��ظ��م ل��و���س��ائ��ل الإع����الم 
اأندريه حتى وقت  كان  الأوروب��ي��ة، 
الكرملني،  قريب معار�سا لدعاية 
منددا بف�ساد ال�سلطة، و�سّوت �سد 
النتخابات  يف  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 

الرئا�سية.
 “لكن اليوم، يتعلق الأمر بالدفاع 
التهديدات!”،  ���س��د  ب��ل��دن��ا  ع���ن 
يقول. “نعم، اأوكرانيا بلد م�ستقل، 

رغم العقوبات والأزمة القت�صادية:

�لطبقة �لو�سطى �لرو�سية تقف ور�ء �لكرملني

�سل�سلة �غتياالت تروع مدينة ليبية.. �أ�سابع �التهام ت�سري �إىل د�ع�س�ملعار�سة �الأ�سرت�لية تنتخب د�تون زعيما لها   �سنغهاي ت�سجل 
61 �إ�سابة بكورونا

•• �صنغهاي-رويرتز

�سنغهاي  مدينة  حكومة  اأع��ل��ن��ت 
ت�سجيل  الث��ن��ني  اأم�����س  ال�سينية 
ج���دي���دة  حم���ل���ي���ة  اإ�����س����اب����ة   61
اأعرا�س  ب��دون  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ي���وم الأح�����د ان��خ��ف��ا���س��ا م���ن 93 
ال�����س��اب��ق بينما  ال��ي��وم  اإ���س��اب��ة يف 
امل�سحوبة  الإ���س��اب��ات  انخف�ست 
اإىل �ست   29 اأي�سا من  باأعرا�س 

اإ�سابات.
ومت ت�سجيل اإ�سابة واحدة جديدة 
ال�سحي  احل��ج��ر  م��ن��اط��ق  خ����ارج 

دون تغيري عن اليوم ال�سابق.
وفيات  اأي  �سنغهاي  ت�سجل  ومل 
مرتبطة بكوفيد-19 يوم الأحد 
ال�سابق  ال���ي���وم  ع���ن  ت��غ��ي��ري  دون 

اأي�ساً.

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                         يف  اال�شتئناف رقم:74/2022/324 ا�شتئناف تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89

مو�سوع ال�ستئناف : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم 1- بقبول ال�ستئناف �سكال 2- بالغاء القرار امل�ستاأنف 
ا�سم  وادراج  التنفيذية  ال�سيغة  بختم  ال��راه��ن  التنفيذ  مو�سوع  ال�سيكات  بتذيل  الم��ر  با�سدار  جم��ددا  والق�ساء 
امل�ستاأنف �سده يف قوائم املمنوعني من ال�سفر والت�سريح باعالنه بال�سند التنفيذي مع الزام امل�ستاأنف �سده بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
امل�ستاأنف:بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية بنك دبي ال�سالمي - هاتف م��ت��ح��رك:0553390175 - الريد 
اللكرتوين:info@abdulmaliklaw.ae - رقم مكاين:3196594327

رقم اليبان:AE980240997108031350632 - وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد عي�سى حممد ح�سني البلوكي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/2190 تنفيذ �سيكات بتاريخ:2022/3/17. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/7/20  ال�ساعة 05.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                         يف  اال�شتئناف رقم:75/2022/324 ا�شتئناف تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ - ا�ستئناف رقم 89

مو�سوع ال�ستئناف : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم 1- بقبول ال�ستئناف �سكال 2- بالغاء القرار امل�ستاأنف 
ا�سم  وادراج  التنفيذية  ال�سيغة  بختم  ال��راه��ن  التنفيذ  مو�سوع  ال�سيكات  بتذيل  الم��ر  با�سدار  جم��ددا  والق�ساء 
امل�ستاأنف �سده يف قوائم املمنوعني من ال�سفر والت�سريح باعالنه بال�سند التنفيذي مع الزام امل�ستاأنف �سده بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
امل�ستاأنف:بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية بنك دبي ال�سالمي - هاتف م��ت��ح��رك:0553390175 - الريد 
اللكرتوين:info@abdulmaliklaw.ae - رقم مكاين:3196594327

رقم اليبان:AE980240997108031350632 - وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي 
املطلوب اإعالنه :  1- نورة نبهان �ساعد نبهان الظنحاين  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2022/2784 تنفيذ �سيكات بتاريخ:2022/3/17. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/7/20  ال�ساعة 05.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1029/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�سر رقم 854

وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )1134418.95( وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام �سم ملف النزاع 15/2022 تعيني 

خره جتاري . 
املدعي:اروبان فيجني لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع مرا�سي درايف - مبنى بلو باي تاور - �سقة مكتب 402
املطلوب اإعالنه :  1- بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
)1134418.95( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام �سم ملف النزاع 15/2022 تعيني خره جتاري - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/6/6  
ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اعالن بالن�شر    
                  يف  املنازعة رقم:407/2022/486 تعيني خربة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752
مو�سوع املنازعة : املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املتظلم:انتونيا فرناندا مارياين فان ام�ستل دي فري�س - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى بلو باي - طابق 4 مكتب 406
 وميثله:حممد حمد م�سعود علي امل�سلم

املطلوب اإعالنه :  1- الينا زينوروفا  -  �سفته : متنازع �سده 
الزام  بندب خبري متخ�س�س مع  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/6/8  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اعالن حكم بالن�شر        
18/2021/1102 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �سحر عبدالغفور  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقار
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/16  يف الدعوى املذكورة 
مقداره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ع��ق��ار  ل�سالح/موؤ�س�سة  اع���اله 
ال�سداد  وحتى  الق�سائيه  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  والفائدة  درهم   )47.488(
التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70530

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2653/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 7511/2021 عمايل جزئي 
.

طالب التنفيذ : اجلوري خلدمات الفراح
رانيا  ب��ن��اي��ة   - زاي���د  ال�سيخ  ���س��ارع   - ال��ر���س��اء  دب���ي - منطقة  ام����ارة   - ع���ن���وان���ه:الم���ارات 
���س��وب��ر م��ارك��ت وي�����س��ت زون - رقم  ب��ال��ق��رب م��ن  ب��زن�����س - ال��ط��اب��ق 6 - مكتب رق���م 606 - 

مكاين:1896779028 - وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي
املطلوب اإعالنه : 1- عفاف عبد املعطي حمدان احمد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6296.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:279/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )162800( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:حممد غالحم�سني غالمي حقيقي

عنوانه:العنوان املختار المارات - امارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع �سالح الدين بجوار فندق - اأ�سيانا - 
بناية نا�سر ال�ساير مكتب رقم 107 - وميثله:منى حممد ر�سا الن�ساري
املطلوب اإعالنه :  1- قا�سم علي اأكر حاجي بور  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ:2022/3/7 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
اعاله ل�سالح/املدعي الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )162800( درهم )مائة اثنني و�ستون الف 
وثمامنائة درهم( والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد كما الزمته 
لال�ستئناف  قابال  ، حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

 اعالن بالن�شر
322/2022/435 ا�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سدهما /1- عامل ت�سابال ذ.م.م 2- بي�ست امارات للو�ساطة العقارين 
- جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / لمي ليت للتطوير العقاري �س.ذ.م.م 
ا�ستاأنف/احلكم  - قد  ال�سام�سي  العوي�س  - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه 
ال�سادر بالدعوى رقم 877/2021 عقاري جزئي، وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س 
املوافق 2022/6/9 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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عربي ودويل

ك�����������ص�����ف�����ت 
اأن  احل�������رب 
الحت��������������اد 
الأوروب�����������ي 
ه��و اأك����ر من 
جمرد م�صروع 
طي ا قر تكنو

يعي�ض الحتاد 
الأوروب�������������ي 
اإع��������������������ادة 
للقوة  ت����وازن 
ية  د قت�صا ل ا
م�����ن ال����غ����رب 
ال�����ص��رق  اإىل 

وداعا للثنائي الفرن�صي -الأملاين؟

من �لغرب �إىل �ل�سرق: مركز ثقل جديد ُيبنى يف �أوروبا...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين:

    ك�صف ال�صراع الرو�صي الأوكراين عن قطب جديد 
غيوم  الأوروب���ي.  الحت��اد  داخ��ل  القوي  النفوذ  من 
“اأتالنتيكو”  ملوقع  فككا  لم��ربت،  ومايكل  كلو�صا 
�صوء  يف  العجوز  ال��ق��ارة  ت�صهدها  التي  التحولت 

احلرب الأوكرانية وما تفرزه من تداعيات ع�صكرية 
و�صيا�صية واقت�صادية على املنطقة والعامل، وخا�صة 
الأدوار فيما يخ�ض  الفاعلني وطبيعة  على م�صتقبل 
كلو�صا، مفكر وفاعل يف  الأوروب���ي.    وغيوم  البناء 
مركز  اأ�ص�ض  وب��اح��ث،  م�صوؤول  الأوروب����ي،  امل�صروع 
الفكر الأوروبي يوروبا نوفا، برنامج “القادة ال�صباب 

 / الأوروب����ي  البث  احت��اد  وت��راأ���ض  الأوروبيون”، 
يوروفيجن. كان امل�صت�صار اخلا�ض امل�صوؤول عن الذكاء 
الأوروب��ي��ة  املفو�صية  رئي�ض  لنائب  ال�صطناعي 
بيري  جل��ان  م�صت�صاًرا  ك��ان  اأن  بعد  اأن�صيب  اأن��درو���ض 
لالحتاد  الأخرية  الفرن�صية  الرئا�صة  خالل  جوييه 
م�صتقبل  حول  التفكري  جمموعة  و�صريبا  الأوروب��ي، 

اأوروبا )املجل�ض الأوروبي( خالل الأزمة القت�صادية 
امل�صارك  الرئي�ض  وه��و  الأخ���رية.  الكربى  واملالية 
يوروبا،  �صيفيكو  للحدود  العابرة  املدنية  للحركة 
النه�صة  اإىل  الدعوة   2016 مايو   9 اأطلقت يف  التي 
 38 )�صملت  الأوروبيون  نحن  وا�صت�صارة  الأوروبية 

مليون مواطن يف 27 دولة و25 لغة(. 

الحتاد يتجه �سرقا

وق�����ام ب��ال��ت��دري�����س يف ���س��اي��ن�����س بو 
ومدر�سة  اأوروب�����ا  وم��ع��ه��د  ب��اري�����س 
الدرا�سات العليا التجارية واملدر�سة 

الوطنية لالإدارة.
   ام��ا مايكل لم��رت فهو حا�سل 
ال��دك��ت��وراه من جامعة  على درج��ة 
املعهد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��ورب��ون 
الأوروبي لإدارة الأعمال -كامبو�س 
 .)2016 )دي�����س��م��ر  فونتينبلو 
ويركز حتليله داخل منظمة الأمن 
والتعاون يف اأوروبا على علم النف�س 
ال�سيا�سة  يف  والفاعلني  ال�سيا�سي 
اخل����ارج����ي����ة ل��ل�����س��ني وال�����ولي�����ات 
اأورا����س���ي���ا. ويف م��ا يلي  امل��ت��ح��دة يف 

ترجمة هذا احلوار:
ال���رو����س���ي  ال���������س����راع      *ك�������س���ف 
الأوك������راين ع��ن م��رك��ز ن��ف��وذ قوي 
الفرن�سي- ال��ث��ن��ائ��ي  ���س��رق  ج��دي��د 
يتوقف  عندما  التقليدي.  الأمل��اين 
ال���ق�������س���ف ع���ل���ى ح��������دود الحت������اد 
ينتقل  اأن  مي��ك��ن  ه���ل  الأوروب���������ي، 
م��رك��ز ن��ف��وذ الحت�����اد م���ن الغرب 
اإىل ال�سرق )اقت�سادًيا وع�سكرًيا(؟ 
وه����ل ���س��ي�����س��م��ح دع����م ه����ذه ال����دول 

للحرب بالظهور يف املقدمة؟
   - غيوم كلو�سا: جمال اجلاذبية 
ان الحت����اد  ي��ت��غ��ري.  اأوروب�������ا ل  يف 
الأوروب��ي ينتقل من روؤي��ة “النواة 
التاريخيني،  باأع�سائها  ال�سلبة”، 
الع���ت���ب���ار  يف  ي����اأخ����ذ  احت�������اد  اإىل 
اأكر  اأ�سبح  اأع�ساءه اجل��دد، حيث 
دول  لأن  جيد  خ��ر  وه��ذا  �سموًل. 
البلطيق، مثل بولندا، لها م�سلحة 
يف تقوية الحت��اد الأوروب���ي، وعلى 
املوؤ�س�سي  التعزيز  اخل�سو�س  وجه 
لالحتاد. وهذا ميهد طريق الحتاد 
اإىل  اقت�سادي  لالنتقال من احتاد 

قوة �سيا�سية حقيقية.
احلرب،  ل��ه��ذه  الثانية  النتيجة     
الأوروب�����ي  الحت����اد  اأن  اإدراك  ه��ي 
م�سروع  جم������رد  م�����ن  اأك��������ر  ه�����و 
كم�سروع  ظهر  فقد  تكنوقراطي، 
احلرب،  وه��ذه  وح�ساري.  �سيا�سي 
خلقت نوًعا من �سدمة الوعي بني 
ب���اأن الحت����اد ح�سارة  الأوروب���ي���ني 
ج��دي��دة ول���دت ب��ع��د احل���رب توفر 
ال�����س��الم والأم�����ن وال��ق��ان��ون العام 

وكرامة الإن�سان وامل�ساواة.
  - مايكل لمرت: اإن فكرة اأوروبا 
التي تدور حول الثنائي الفرن�سي-
م��ن خملفات احلرب  ه��ي  الأمل����اين 
تقريًبا  ل���ه���ا  ���س��ل��ة  ول  ال�����ب�����اردة 
ب���الحت���اد الأوروب�������ي امل��ع��ا���س��ر. يف 
يف  مهّما  الثنائي  ك��ان  اإذا  ال��واق��ع، 
 12 اأو حتى   ،)1957( 6 اأوروب���ا 
)1986(، فلي�س له اأي تطابق مع 

اأوروبا 27 )2022(.
اخ������رى، م��ن��ذ نهاية     م���ن ج��ه��ة 
احل�����رب ال�����ب�����اردة، ���س��ه��دن��ا حت���وًل 
يف م��رك��ز ث��ق��ل الحت����اد الأوروب�����ي 
م��ن ال��غ��رب اإىل ال�����س��رق، لأن����ه مل 
من�سقة  ا�سرتاتيجية  اعتماد  يتم 
ب���ني ف��رن�����س��ا واأمل���ان���ي���ا، ب��ع��دد قليل 
م�ساريع  اأو  ال��ك��رى،  امل�ساريع  من 
ول���دت ميتة )م��ث��ل ط��ائ��رة اجليل 

اخلام�س(.
  يف نف�س الوقت، ترز بلدان و�سط 
و�سرق اأوروبا كقوى جديدة. وتعّد 
جمال  يف  ع��م��الًق��ا  الآن  اإ���س��ت��ون��ي��ا 
املرجح  ومن  الإلكرتوين،  الف�ساء 
ال�سمالية،  ال��دول��ة  ه��ذه  تتفوق  اأن 
ال�سوفياتي  الحت���اد  احتلها  ال��ت��ي 
و�سنغافورة  �سوي�سرا  على  �سابًقا، 
الع�سرين  الفرد يف  من حيث دخل 
عاًما القادمة. واأ�سبحت جمهورية 
�سناعية  ق�����وة  ����ا  اأي���������سً ال��ت�����س��ي��ك 
احلرب  قبل  كانت  كما  واقت�سادية 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، اإذ ل��دي��ه��ا اأدن���ى 
الأوروبي  معدل بطالة يف الحت��اد 
ب���امل���ائ���ة(، وجت���ذب   5 ف��ا���س��ل   3(

اأن��ه��ا مل تكن يف مواجهة  ال��وا���س��ح 
التزامات الغاز والنفط املتناق�سة، 
اأن�ساأنا  ذل�����ك،  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 

ديناميكية للوحدة.
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  ُت���ظ���ه���ر  *ه�����ل    
مع  اجل��دي��د  ال��دف��اع��ي  بتحالفها 
ث��ق��ل��ه��ا الكبري  ال�����س��وي��د وف��ن��ل��ن��دا، 

دبلوما�سيا بقليل من الو�سائل؟
  - مايكل لمرت: ل تزال اململكة 
لي�س فقط يف  ق��وة عظمى  املتحدة 
ا يف العامل. ينمو  اأوروبا ولكن اأي�سً
اق��ت�����س��اد ال��ب��الد ب��ق��وة، م��ع ارتفاع 
ال�سباب وان��خ��ف��ا���س ح��اد يف  اأج���ور 
اجلامعات  تبقى  البطالة.  م��ع��دل 
الأف�سل  ب����ني  م����ن  ال���ري���ط���ان���ي���ة 
زيادة  م��ن  متكنت  وق���د  ال��ع��امل  يف 
ال����دويل للندن  دخ��ل��ه��ا، وال��ت��اأث��ري 
حقيقة تظهر اأن هذا البلد ل يزال 
قادًرا على مفاجاأتنا. بالإ�سافة اإىل 
ذلك، ت�سهد بريطانيا نقا�ًسا عايل 
البيئية،  ال��ق�����س��اي��ا  ح���ول  اجل�����ودة 

وتزدهر ال�سياحة فيها. 
اأو  ال�������س���وي���د  م�����ع  ب���اخ���ت�������س���ار،    
منوذًجا  بريطانيا  ت��ظ��ل  ب��دون��ه��ا، 
ل��ل��ك��ث��ريي��ن، وك��م��ا راأي��ن��ا م��ع زيارة 
فاإن  لأوك��ران��ي��ا،  جون�سون  بوري�س 
ا�سرتاتيجية الت�سال الريطانية 
ا�سرتاتيجية  م���ن  ب��ك��ث��ري  اأف�����س��ل 
ك���ان���ت لندن  الحت������اد الأوروب���������ي. 
رئي�سياً،  اأوروب����ي����اً  لع��ب��اً  و���س��ت��ظ��ل 
هذه  �سيعزز  ال�سويد  مع  وتقاربها 

الديناميكية.
هم�ست  ل��ق��د  ك��ل��و���س��ا:  غ���ي���وم   -   
املتحدة،  اململكة  الأوكرانية  الأزمة 
ميكن  اأن��������ه  ن�������رى  اأن  ومي���ك���ن���ن���ا 
مما  اأق����ل  بن�سبة  عليها  الع��ت��م��اد 
ال�سابقة.  الأزم����ات  يف  عليه  ك��ان��ت 
بكل  الظهور  الريطانيون  يحاول 
م���ن خالل  ���س��ي��م��ا  ال���و����س���ائ���ل، ول 
ال���ك���الم، ل��ت��اأك��ي��د وج����وده����م. لكن 
التاأثري  عن  بدياًل  لي�ست  الكلمات 
اأو الفعل. ان هذا التحالف فل�سفي 
الثانية.  ال��درج��ة  وه��و حتالف من 
املرتبة  حت��ت��ل  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
الأم��ن هي حلف  الأوىل من حيث 
ال�سوؤون  ويف  الأط���ل�������س���ي  ����س���م���ال 

ال�سيا�سية هو الحتاد الأوروبي.
  *ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، ه��ل نتجه 
نحو منطق جديد لأوروبا ينحرف 

عن النمط املعروف؟
  - م��اي��ك��ل لم�����رت: ع��ل��ى املدى 
ب���اأن  ن���ع���رتف  اأن  ال���ط���وي���ل، ي��ج��ب 
الحت������اد الأوروب��������ي ل ع���الق���ة له 
ب����اأي حال  ل���ه،  اأو ل ���س��ل��ة  ت���ذك���ر، 
م���ن الأح��������وال يف ح���ال���ة احل����رب. 
اأو  كوفيد-19  خ��الل  راأي��ن��ا  وك��م��ا 
احلرب يف اأوكرانيا، فاإن الدول هي 
وم�سلحة  وقائًيا،  دوًرا  تلعب  التي 
الحت��اد الأوروب��ي فقط يف منطقة 
يخ�سع  ن��ف�����س��ه  ال����ي����ورو  ���س��ن��غ��ن، 
للت�سخم، وبالتايل مل يعد يحمي 

املواطنني.
   ومع ذلك، هناك تغيري يف اأوروبا 
اإقليمية  ك���ق���وى  دول  ظ���ه���ور  م���ع 
ولديها فل�سفة المتياز يف قطاعات 
م��ع��ي��ن��ة )اإ���س��ت��ون��ي��ا يف الإن���رتن���ت، 
وبولندا  ال��ب��ي��ئ��ة،  يف  و���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا 
ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة(. م���ع احل�����رب يف 
الحتبا�س  وك����ذل����ك  اأوك�����ران�����ي�����ا، 
تاأثري  له  �سيكون  ال��ذي  احل���راري، 
للدول  القت�سادية  املقاومة  على 
الأوروب����ي����ة، ي��خ��اط��ر م��رك��ز الثقل 
يف الحت��اد الأوروب��ي بالتحول من 
ال��ث��ن��ائ��ي ال��ف��رن�����س��ي-الأمل��اين اإىل 
اأكر تالوؤما مع  ال�سمال  بلدان يف 
دول  و�ستكون  ال��ع��امل��ي��ة.  امل��ت��غ��ريات 
ال�سمال وهولندا، وكذلك اإيرلندا، 
مركز القوة الأوروبية يف امل�ستقبل، 
خا�سة اإذا ان�سمت ال�سويد وفنلندا 

اإىل الناتو.            عن اأتالنتيكو

العديد من املغرتبني. بولندا، من 
دبلوما�سيا  لعبا  اأ�سبحت  جانبها، 
مبادراتها  من  يت�سح  كما  رئي�سيا، 
الأوكرانيني.  ال��الج��ئ��ني  ل�����س��ال��ح 
ت�سهد  قليلة،  اأمثلة  جم��رد  وه���ذه 
على اإعادة توازن للقوة القت�سادية 
الحتاد  يف  ال�سرق  اإىل  الغرب  من 

الأوروبي.
بلدان  ا�ستعادت  ذل��ك، لئن     وم��ع 
قوتها،  وال�سرقية  الو�سطى  اأوروب��ا 
�سنوات  ع��دة  اإىل  بحاجة  ف�ستظل 
مثل  ودول  ج��ي��و���س��ه��ا،  ل��ت��ح��دي��ث 
لي�ست  وبولندا  الت�سيك  جمهورية 
الحتبا�س  مل���ك���اف���ح���ة  م�������س���ت���ع���دة 
على  ب�سدة  �سيوؤثر  مما  احل���راري، 
والزراعية.  الق��ت�����س��ادي��ة  ق��درت��ه��ا 
اإ���س��ت��ون��ي��ا ه��ي اإىل حد  ب��اخ��ت�����س��ار، 
بعيد الدولة الوحيدة التي متتلك 
اأف�سل فر�سة لت�سبح قوة اأوروبية 
البلدان  و���س��ت��ح��ق��ق  ذات���ه���ا،  ح��د  يف 

الأخرى نتائج اأكر تبايًنا.
املنا�سب  م����ن  ي����ب����دو  اأخ�����������رًيا،     
ال��ت��ذك��ري ب����اأن ج��م��ي��ع دول اأوروب����ا 
قوى  لي�ست  وال�سرقية  الو�سطى 
ع�سكرية، ولي�س لديها املعدات ول 
الو�سائل  ول  ال�سناعية  الأدوات 
وعلى  طموحاتها.  لتحقيق  املالية 
ه�����ذا ال���ن���ح���و، ف���ه���ي ت��ع��ت��م��د على 
دف���اع���ه���ا. ويقوم  ل�����س��م��ان  ال��ن��ات��و 
عقائدية،  باختيارات  ا  اأي�سً ه��وؤلء 
على  البتكار  يف  �سعوبة  وي��ج��دون 
ال��ع�����س��ك��ري. ع��ل��ى �سبيل  امل�����س��ت��وى 
جزًء  البولنديون  ي�سرتي  امل��ث��ال، 
كبرًيا من املواد الأمريكية، يف حني 
الدبابة  مثل  الفرن�سية  امل���واد  اأن 

ببلدان  و���س��ت��ل��ح��ق  ك��ام��ل��ة  -ق�����وى 
اأوروبا الغربية.

تعود  الدبلوما�سي،  امل�ستوى    على 
اإ���س��ت��ون��ي��ا م���رة اأخ����رى، ول��ك��ن هذه 
املرة م�سحوبة ببولندا وجمهورية 
لعبني  �ستكونان  اللتان  الت�سيك، 
وعلى  رئ��ي�����س��ي��ني.  دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 
كقوة  بولندا  �ستظهر  النحو،  ه��ذا 
اأن  املتوقع  اأوروب��ي��ة، وم��ن  زراع��ي��ة 
اأ�سا�سًيا  م��ك��وًن��ا  ال����زراع����ة  ت�����س��ب��ح 
يعاين  ع����امل  ال��ن��اع��م��ة يف  ل��ل��ق��وة 
البيئية،  الناحية  من نق�س.   من 
اأوروبا  �سلوفينيا يف طليعة  �ستكون 
يف غ�����س��ون ����س���ن���وات ق��ل��ي��ل��ة. واأن����ا 
اأق��ول ه��ذا، يبدو الم��ر كما لو قد 
حماية  ان  ال  ال���زم���ن،  ع��ل��ي��ه  ع��ف��ا 
البيئة واإدارة املوارد، وخا�سة املياه، 
للقوة  اأ�سا�سًيا  مكوًنا  ا  اأي�سً �ستكون 

الناعمة.
   ���س��ي��ب��ق��ى ال��ث��ن��ائ��ي ال��ف��رن�����س��ي-
واأملانيا  ف��رن�����س��ا  ح��ت��ى  اأو  الأمل�����اين، 
ثابتتني،  ق��وت��ني  منف�سل،  ب�سكل 
دون زيادة تاأثريهما، ولكن دون ان 
نراه يت�ساءل يف الحتاد الأوروبي.

  - غيوم كلو�سا: هناك تقارب ثقايف 
دول  دع��م  تاريخي يف  اأو  وج��غ��رايف 
ال�سكندنافية  وال����دول  البلطيق 
اأوكرانيا،  جت��اه  الو�سطى  واأوروب����ا 
باأنه  ي�سعر  البع�س  اأن  درج���ة  اىل 
فرن�سا  تلعب  مبا�سر.  ب�سكل  مهدد 
ه���ذه  يف  حم��������دًدا  دوًرا  واأمل����ان����ي����ا 
اأملانيا  اأو  فرن�سا  ف��ب��دون  الق�سية، 
لالأوروبيني  ق��درة  هناك  تكون  لن 
اأوكرانيا.  اإىل  اأ�سلحة  ت�سليم  على 
ومن  ج��م��اع��ي��ة،  ديناميكية  ه��ن��اك 

للثنائي الفرن�سي -الأملاين اأن يقلل 
اأخ��رى يف  دول  ل�سالح  تاأثريه  من 
اأوروبا؟   - مايكل لمرت: الثنائي 
ال��ف��رن�����س��ي-الأمل��اين رم��ز، ومل تعد 
حوله.  ت�����دور  امل���ع���ا����س���رة  اأوروب��������ا 
و�ستكون قوى الغد هي الدول التي 
والطموح  الو�سائل  نف�سها  �ستمنح 
قطاعات  يف  ال���ّت���م���ّي���ز  ل���ت���ط���وي���ر 

معينة.
ت��ك��رار نف�سي، �ستكون     م��ع خطر 

ل��وك��ل��ري وم��ام��ب��ا و���س��ع��ب جرينب 
ال�سويدية اأكر مالءمة.

  باخت�سار، اإن دول الكتلة ال�سرقية 
ت��و���س��ي��ل املواد  ال�����س��اب��ق��ة ج��ي��دة يف 
عندما  ولكن  وتزويدها،  لأوكرانيا 
ح��رب حقيقية،  ب�سن  الأم��ر  يتعلق 
ي��ب��دو اأن دول����ة واح�����دة ف��ق��ط من 
اأع�����س��اء الحت���اد الأوروب����ي متتلك 

املعرفة واخلرة: فرن�سا.
  *ه������ل مي���ك���ن ل���ل���دع���م امل����ح����دود 

ع�سكرية عظمى لأنها ل تبتكر مبا 
فيه الكفاية، ولي�س لديها قطاعات 
متميزة. وينطبق ال�سيء نف�سه على 
روم��ان��ي��ا وب��ل��غ��اري��ا وامل��ج��ر ودولتي 
البلطيق )لتفيا وليتوانيا(، والتي 
وجود  ل��ع��دم  اخل��ل��ف��ي��ة  يف  �ستبقى 

ميزانية للتحديث.
  م�����ن ال���ن���اح���ي���ة الق���ت�������س���ادي���ة، 
�ست�سبح ثالث دول فقط -اإ�ستونيا 
و�سلوفينيا  الت�سيك  وج��م��ه��وري��ة 

اإ����س���ت���ون���ي���ا ال����ق����وة الإل���ك���رتون���ي���ة 
بينما  املقبل.  العقد  يف  الأوروب��ي��ة 
ع�سكرية  ك��ق��وة  ال�����س��وي��د  �ستظهر 
يف  الناتو.  اإىل  ان�سمت  اإذا  عظمى 
ع�سكرية  �سركات  لل�سويد  ال��واق��ع، 
ع�سكرية  قوة  وهي  )�ساب(  ممتازة 
جم���ه���ول���ة.   ب�����س��رف ال��ن��ظ��ر عن 
ه��ذي��ن امل��ث��ال��ني، ل���ن ت��ت��م��ك��ن دول 
الت�سيك  ج��م��ه��وري��ة  م��ث��ل  اأخ�����رى، 
كقوى  ال���ظ���ه���ور  م����ن  وب����ول����ن����دا، 

ما يحدث ميهد طريق �الحتاد لالنتقال من �حتاد �قت�سادي �إىل قوة �سيا�سية حقيقية

الحتاد الوروبي يتحولغروب �سم�س الثنائي الفرن�سي- الملاين

احلرب يف اوكرانيا ك�سفت حقائق اوروبية جديدة

�ستكون دول �ل�سمال وهولند� وكذلك �إيرلند� مركز �لقوة �الأوروبية يف �مل�ستقبل
الثنائي الفرن�صي-الأملاين رمز، ومل تعد اأوروبا املعا�صرة تدور حوله

تزويد �أوكر�نيا باأنظمة �ساروخية.. هل يغري �لو�سع ميد�نيا؟ •• وا�صنطن-وكاالت

قال م�سوؤولون اأمريكيون، اإن وا�سنطن ت�ستعد لإمداد اأوكرانيا باأنظمة �ساروخية 
“ت�سعيدا  اأنها متثل  وراأت  ب�”اخلطرية”،  بعيدة املدى، يف خطوة و�سفتها رو�سيا 
غري مقبول«. ونقلت �سبكة “�سي اإن اإن” اجلمعة، عن م�سوؤولني اأمريكيني قولهم، 
اإن وا�سنطن �سرت�سل هذه الأنظمة كجزء من حزمة اأكر من امل�ساعدة الع�سكرية 
املقابل، حذر  املقبل. ويف  الأ�سبوع  الإع��الن عنها  والتي ميكن  لأوكرانيا  والأمنية 
اأ�سلحة ثقيلة  اإم��دادات  وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف، حق من اأن اأي 
ميكن اأن ت�سل اإىل الأرا�سي الأوكرانية �ستكون “خطوة خطرية نحو ت�سعيد غري 
مقبول«. وعلى مدار الأيام املا�سية، دعت كييف الوليات املتحدة لتزويدها براجمة 
ال�سواريخ  مبنظومة  تزويدها  وا�سنطن  م��ن  طلبت  كما   »MLRS« ال�سواريخ 
املتقدمة »M142 HIMARS«. خطوة تزويد كييف بتعزيزات ع�سكرية اأمريكية 

ل�سالح اأوكرانيا. واأ�ساف حمادة: “مع التعزيزات الع�سكرية الأمريكية لأوكرانيا 
باأ�سلحة ثقيلة، �سنكون اأمام �سراع ع�سكري مفتوح ل يتحكم اأحد يف نهايته، لكن 
اأن تعمل الوليات  مو�سكو �ستمتلك فيه زمام املبادرة ب�سكل كبري«. وتوقع حمادة 
�سواريخها  خالل  من  الرو�سي،  الداخل  اإىل  احل��رب  لنقل  حماولة  على  املتحدة 

بعيدة املدى، وذلك حتى تبقى �ساحة ال�سراع مفتوحة ل�ستنزاف مو�سكو.
واأو�سح: “وا�سنطن متعن يف ت�سليح اجلانب الأوكراين، وا�ستمرار فر�س العقوبات 
على رو�سيا، و�سط موجه ت�سلح بداأت يف فنلندا وال�سويد بعد اإعالنهما الن�سمام 
“الو�سع امليداين  اإن:  حللف الناتو«. ويف املقابل، قال اخلبري الع�سكري اللبناين 

حتت ال�سيطرة الرو�سية حتى الآن، بل وتتقدم ع�سكريا يف �سرق اأوكرانيا«.

تتمثل يف منظومة �سواريخ متقدمة وبعيدة املدى، اعترها خراء اأنها لن تغري 
اجلانب  ل�سالح  الأر���س،  على  القوى  ميزان  تغري  اأو  اللعبة”،  “قواعد  يف  كثريا 
الأوك���راين. بيد اأن ه��وؤلء اخل��راء اأجمعوا يف الوقت ذات��ه، على اأن تلك اخلطوة 
اأم��د وم��دى احل��رب، ل�سيما مع  الأزم���ة، وتو�سيع  تعقيد  املزيد من  “�ست�سهم يف 
احتمال ا�ستهداف العمق الرو�سي من الداخل الأوك��راين ب�سواريخ بعيدة املدى. 
ويف قراءته للطلب الأوكراين من الغرب، قال العميد الركن اللبناين خالد حمادة 
“�سكاي  الإقليمي لال�ست�سارات والدرا�سات، يف حديث خا�س ملوقع  املنتدى  مدير 
اأم���د ومدى  م��ن  امل���دى �ستطيل  الأم��ريك��ي��ة بعيدة  ال�����س��واري��خ  “ اإن  ن��ي��وز عربية 
ذات��ه لن يكون مبقدورها تغيري ميزان احل��رب ميدانيا  الوقت  احل��رب، لكنها يف 

ومع احتدام املعارك يف الداخل الأوكراين، بالتوازي مع ت�ساعد العقوبات الغربية 
اأزمتها  احتدام  مع  غاليا  الثمن  �ستدفع  من  اأوروب���ا  اأن  حمادة  اأك��د  مو�سكو،  على 
القت�سادية، وتعقدها خا�سة يف �سوء مع عدم قدرتها على ال�ستغناء عن النفط 
من  كثريا  �ستفقد  لكنها  اأوكرانيا،  ل�سالح  �سيء  اأي  يتغري  “لن  الرو�سي:  والغاز 

اأدوارها و�ستتحول لدولة زراعية مغلقة تعي�س على امل�ساعدات الأوروبية«.
اللواء �سمري فرج املفكر ال�سرتاتيجي امل�سري، يف تقديره الع�سكري  ومل يذهب 
نيوز  “�سكاي  ملوقع  ق��ال يف حديث خا�س  ح��م��ادة، حيث  راأي  بعيدا عن  وق��راءت��ه، 
يف  كثريا  تغري  “لن  تلك  ال�سواريخ  منظومة  على  اأوكرانيا  ح�سول  اأن  عربية” 
قواعد اللعبة والقتال، حيث �سيكون من ال�سهل على مو�سكو الو�سول ملواقع تلك 
ال�سواريخ وتدمريها«. واإذ اأ�سار اإىل عدم تغيري يف ميزان القوى ال�سالح اأوكرانيا 
بامتالكها لتلك املنظومة، �سدد فرج يف الوقت ذاته على اأنه يف حال ح�سول كييف 

على الأ�سلحة الثقيلة فاإن الأزمة �ستتعقد ب�سكل اأكر.
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العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
القوع  :ور�سة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للخراطه رخ�سة رقم : 1119447 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد �سامل قنا�س علي العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حميد حممد �سامل امل�سيخى
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
ال�سادة :متيم احلمادي   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: كافية  رخ�سة رقم : 4310834 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد حممد عبداهلل احمد الدهماين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف متيم علي عبداهلل جا�سم احلمادي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
لعمال  :�سلفر  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: احلجر رخ�سة رقم : 3922611 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد عبداهلل حممد عبداهلل الرم�ساين %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد �سيف عبداهلل �سيف ال�سام�سي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/لني  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN العود  رخ�سة رقم:2702811 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/زهرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الكادي للعطور  رخ�سة رقم:4179367 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/حا�سي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتجارة حلوم البل  رخ�سة رقم:2434479 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بري�سر  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيف ال�سيارات املتنقله
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2399718 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليد كابيتال للتجارة العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�سة رقم:2275475 
تعديل ن�سب ال�سركاء / زين كابيتال مملوكة ملجموعة خلرمي التجارية ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

zain capital OWNED BY LAKHRIM  BUSINESS GROUP L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C من 3.3333 % اإىل %4.71
 تعديل ن�سب ال�سركاء / نا�سر احمد خليفه احمد ال�سويدى من 13.33 % اإىل %11.76

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعادة �سهيل فار�س غامن عطي�س املزروعى من 20 % اإىل %17.66
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد مبارك فا�سل �سعيد املزروعى %5.88

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مبارك مطر مبارك بالقوبع احلمريى من 1.34 % اإىل %1.18
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ليد - الإ�ست�ساريون للتطوير واإدارة العقارات ذ.م.م

LEAD DEVELOPMENT AND MANAGEMENT .REAL ESTATE CONSULTANTS L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة املزروعي العاملية ذ.م.م

MAZRUI INTERNATIONAL L.L.C.

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سركة الحتاد ل�سناعة النابيب ذ.م.م
union pipes industry l.l.c من 33.3333 % اإىل %29.41

تعديل ن�سب ال�سركاء / ال�سفوه لال�ستثمار - ذ م م
 AL SAFWA INVESTMENT LLC من 13.33 % اإىل %11.76

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعادة حمد را�سد نهيل على النعيمى
تعديل راأ�س املال / من 150000000 اإىل 34000000

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل ثالثون يوما 
من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ويف فيتني�س ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2481873 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ايليا اوبوخوفيت�س %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد يو�سف عبداهلل ح�سن ال على
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فيكتوريا فوروتنينا

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ويف فيتني�س ذ.م.م

WAVE FITNESS L.L.C

اإىل/ ويف فيتني�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
WAVE FITNESS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم توب ات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2468545 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / فاطمه عبيد حمد احمد املهريى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / فاطمه عبيد حمد احمد املهريى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف منى عبيد حمد احمد املهريى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم توب ات ذ.م.م
TOP IT RESTURANT L.L.C

اإىل/ مطعم توب ات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TOP IT RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة بلو بابيل�س ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2736180 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / جينال عابدين �سلطان احمد من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / جينال عابدين �سلطان احمد من 30 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هادى ح�سن حم�سن الذويى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يار حممد �سديق احمد
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة بلو بابيل�س ذ.م.م
BLUE BABELS BAQALA L.L.C

اإىل/ بقالة بلو بابيل�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BLUE BABELS BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة مفتاح الركة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1118308 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل احل�سن حممد ح�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل مطر عبيد احلويرى الظاهرى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 150000

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

MUFTAH AL BARAK GROCERY

اإىل/ بقالة مفتاح الركة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MUFTAH AL BARAK GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايتون لال�ست�سارات القانونية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2742580 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل يحيى حممد احمد النعيمى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ان�س اكرم نبهانى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عي�سى بخيت حويرب املن�سورى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ برايتون لال�ست�سارات القانونية ذ.م.م

BRIGHTON LEGAL CONSULTANTS L.L.C

اإىل/ برايتون لالإ�ست�سارات القانونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BRIGHTON LEGAL CONSULTANTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
 10 ال�س�����ادة/�سيك لبوتيك د ي  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

قد تقدموا الينا بطلب  CN كويف �سوب رخ�سة رقم:3994482 
تعديل مدير / اإ�سافة مبارك احمد مبارك كني�س املحريبى
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيك لبوتيك د ي 10 كويف �سوب

CHIQUE LA BOUTIQUE D10 COFFEE SHOP

اإىل/ �سيك ل بوتيك يلو دور كويف �سوب
CHIQUE LA BOUTIQUE YELLOW DOOR COFFE SHOP

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

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
الإلكرتونية ومتثيل  للخدمات  ال�س�����ادة/ويلكم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1003720 

�سركة   - ال�سركات  ومتثيل  الإلكرتونية  للخدمات  ويلكم  من/  جتاري  اإ�سم  تعديل 

ال�سخ�س الواحد ذ م م

WELCOME FOR ELECTRONIC SERVICES AND COMPANY REPRESENTATION - SOLE

اإىل / ويلكم للخدمات الإلكرتونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

WELCOME FOR PROPRIETORSHIP L.L.C.ELECTRONIC SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / حذف متثيل �سركات  7010004

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:كون�ستيل�س ميدل اي�ست للخدمات المنية ذ.م.م
�سبحه حممد  ال�سيدة  مبنى   -  0.3 �سرق   - ابوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

جابر واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2789461 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ،  1 اأبوظبي  فرع   - مالك  ال�سادة/كرو  تعيني   -  2
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/3/3 
  -  22DC8BDDE77B932F68:بالرقم العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية 

تاريخ التعديل:2022/5/30
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

  اإعــــــــــالن
القاهرة  غاز  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
ال�سركات  �سجل  �سركة )م�سر( مقيدة يف  اأبوظبي فرع 
رقم )5457( وقد تقدمت  الوزارة حتت  الجنبية لدى 
التجاري  ال�سم  لتعديل  بطلب  الوزارة  اىل  ال�سركة 
وتعديل  اأبوظبي   - الطبيعي  للغاز  لي�سبح/احلديثة 

بياناتها يف �سجل ال�سركات الجنبية تبعا لذلك .
باعرتا�سهم  التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  يتجاوز  ميعاد ل  الوزارة يف  اىل 

هذا العالن.
حتريرا يف 2022/5/30

اأحمد علي احلو�شني
 مدير ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

CN لذيذ ومنع�س  رخ�سة رقم:2218552 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليدي ان 

CN لي�س  رخ�سة رقم:2845437 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/لينك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ون تيليكوم للتجارة  رخ�سة رقم:3000151 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



الثالثاء   31  مايو    2022  م   -    العـدد   13557  
Tuesday    31    May    2022   -  Issue No   13557

15

عربي ودويل
�لرئي�س �ل�سيني ي�سيد ب� »مناخ جديد« يف هونغ كونغ

•• بكني-اأ ف ب

رئي�س  جينبينغ  ���س��ي  ال�سيني  ال��رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى 
جون  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف  املقبل  التنفيذية  ال�سلطة 
يل يف بكني، وفق ما اأفاد الإع��الم الر�سمي اأم�س 
الثنني، واأكد مل�سوؤول الأمن ال�سابق اأن احلكومة 
املركزية تثق به متاما. توّجه يل اإىل بكني ال�سبت 
للح�سول على مباركة احلكومة املركزية يف وقت 

ي�ستعد لتويل ال�سلطة يف غ�سون �سهر.
واختري يل )64 عاما( وال��ذي كان وزي��ر الأمن 
�سابقا واأ�سرف على احلملة الأمنية �سد احلركة 
رئي�سا  كونغ،  هونغ  يف  بالدميوقراطية  املطالبة 

جلنة  ق��ب��ل  م��ن  امل��دي��ن��ة  يف  التنفيذية  لل�سلطة 
لبكني  م��وال��ي��ة  �سخ�سيات  م��ن  م��ك��ّون��ة  ���س��غ��رية 

مطلع اأيار/مايو.
ونقلت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة عن �سي قوله 
�ستجلب  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  اإدارة  اأن  “اأعتقد 
يف  ج��دي��دا  ف�سال  وت�سطر  ج��دي��دا  مناخا  معها 
ت��ن��م��ي��ة ه��ون��غ ك���ون���غ«. م���ن امل���ق���رر اأن ي��ت��وىل يل 
من�سبه ر�سميا يف الأول من متوز/يوليو تزامنا 
25 عاما على نقل هونغ كونغ  مع ذك��رى م��رور 
وذكرت  ال��ري��ط��اين.  اإىل  ال�سيني  احل��ك��م  م��ن 
به يل  يتمتع  اأ�ساد مبا  �سي  اأن  الر�سمية  الوكالة 
“�ساهم  بينما  امل�سوؤولية”  لتويل  “�سجاعة  من 

يف حماية الأمن القومي وازدهار وا�ستقرار هونغ 
تثني  املركزية  “احلكومة  اإن  �سي  وق��ال  كونغ”. 

ب�سكل كامل )على �سلطتك( وتثق بك متاما«.
كان يل املر�سح الوحيد يف ال�سباق خلالفة رئي�سة 
لم  ك���اري  ولي��ت��ه��ا  املنتهية  التنفيذية  ال�سلطة 
هونغ  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  ت�سكيل  يعاد  وق��ت  يف 
ال�سيني  ال���ن���م���وذج  ع���ن  ن�����س��خ��ة  ل��ت�����س��ب��ح  ه���ون���غ 

ال�ستبدادي.
وف��ر���س��ت ب��ك��ني ق��ان��ون��ا ل��الأم��ن ال��ق��وم��ي نّفذت 
بعدما  املعار�سة  ا�ستهدفت  اأمنية  مبوجبه حملة 
للدميوقراطية  م��وؤي��دة  ت��ظ��اه��رات  املدينة  ه��ّزت 

تخللها العنف اأحيانا.

  �ملعتقلون �الإد�ريون يقاطعون �ملحاكم �الإ�سر�ئيلية منذ 150 يومًا
•• رام اهلل-وكاالت

على  ال�150  لليوم  الإ�سرائيلية  للمحاكم  مقاطعتهم  فل�سطيني  اإداري  معتقل   500 نحو  يوا�سل 
التوايل، وذلك يف اإطار مواجهتهم جلرمية العتقال الإدارّي.

اإىل جانب مقاطعة املحاكم الإ�سرائيلية، وكانت  املعتقلون الإداري��ون بتنفيذ خطوات ن�سالية،  وبداأ 
الفل�سطينية  الأنباء  ملا ذكرته وكالة  املا�سي، وفقاً  الثالثاء  الوقوف للعدد يوم  اأوله��ا المتناع عن 

اأم�س الثنني.
وبح�سب امل�سادر، فاإن مقاطعة املحاكم الإ�سرائيلية اإرباكاً لدى ال�سلطات، وت�ساهم يف تعريف الوفود 
عليها  ال�سوء  ت�سليط  وبالتايل  الإداري،  العتقال  بق�سية  فرتة  كل  املعتقالت  تزور  التي  الأجنبية 
املقاطعني  املعتقلني  �سد  عقابية  اإج���راءات  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  تتخذ  ما  وع��ادة  للعامل.  ونقلها 

ملحاكمها كاحلرمان من الزيارة، وجتديد العتقال الإداري لهم.
وكان املعتقلون الفل�سطينيون قد اتخذوا موقفاً جماعياً يتمثل باإعالن املقاطعة ال�ساملة والنهائية 

لكل اإجراءات الق�ساء املتعلقة بالعتقال الإداري )مراجعة ق�سائية، ا�ستئناف، عليا(.

فيه الأ���س��وات امل��ح��ذرة م��ن بداية 
لها  يتعر�س  ح���ادة  غ��ذائ��ي��ة  اأزم���ة 

العامل يف غ�سون اأ�سابيع.
مو�سكو  حت����ّم����ل  ج���ان���ب���ه���ا،  م�����ن 
املرتدي  الو�سع  م�سوؤولية  الغرب 
ب�سبب  ال��ع��امل��ي،  ال���غ���ذاء  ���س��وق  يف 
ق��ا���س��������ي��ة، منها  ف���ر����س ع���ق���وب���ات 
جت��م��ي��د ن�����س��ف اح��ت��ي��اط��ات��ه��ا من 
ال��ن��ق��د الأج��ن��ب��ي، وت��ط��ال��ب برفع 
ال�سماح  م��ق��اب��ل  ال��ع��ق��وب��ات  ت��ل��ك 
القمح  ت�سدير  ب��اإع��ادة  لأوك��ران��ي��ا 
واحل�����ب�����وب، وف�����ك احل�������س���ار عن 

املوانئ الأوكرانية.

الهجوم  حم����ارب����ة  يف  ل���دع���م���ه���ا 
لإزالة  مركبات  بجانب  الرو�سي، 

الألغام.
الليتوانية  ال��دف��اع  وزارة  واأك����دت 
خمتلفة  ودورات  تدريبات  تنظيم 
الأوكرانيني،  وامل��درب��ني  للجنود 

واإعادة تاأهيل اجلنود وعالجهم.
�سلمت  احل��������رب،  ب����داي����ة  وم����ن����ذ 
هاون  قذائف  لأوك��ران��ي��ا  ليتوانيا 
ب���ك���ل���ف���ة ع���������س����رات امل�����الي�����ني من 
رئي�سها  ���س��اف��ر  ك��م��ا  ال���ي���وروه���ات، 
كييف  اإىل  ن���او����س���دا  ج��ي��ت��ان��ا���س 
“ر�سالة  يف  ال�����دع�����م  ل����ت����ق����دمي 
ال�سطفاف  اإع������الن  م���ن  ق���وي���ة 

ال�سيا�سي«.
يوم  الليتوانيني،  مئات  نظم  كما 
ل�����س��راء طائرات  ح��م��ل��ة  ال�����س��ب��ت، 
متقدمة  ع�������س���ك���ري���ة  م���������س����رية 
ت�ستهدف  ل��ف��ت��ة  يف  لأوك����ران����ي����ا، 
اأخرى  دولة  مع  الت�سامن  اإظهار 

كانت حتت حكم مو�سكو �سابقا.
 4.4 ن����ح����و  احل����م����ل����ة  وج����م����ع����ت 
مليون   4.1( ي�������ورو  م����الي����ني 
اأ�سل  اأي��ام فقط من   3 دولر( يف 
5 م��الي��ني ي���ورو م��ط��ل��وب��ة، وفقا 
ملحطة “لي�سفي�س” التلفزيونية 
حملة  اأطلقت  التي  الإل��ك��رتون��ي��ة 

الترعات ال�سعبية.
الليتوانية  ال��دف��اع  وزارة  وتن�سق 
امل�سرية  ال��ط��ائ��رات  ���س��راء  عملية 
ل�”رويرتز”  وق��ال��ت  لأوك���ران���ي���ا، 
اإن��ه��ا ت��ن��وي ت��وق��ي��ع خ��ط��اب نوايا 

ل�سرائها من تركيا هذا الأ�سبوع.

•• عوا�صم-وكاالت

خالل  مكثفة  ه��ات��ف��ي��ة  ات�����س��الت 
طرفاها  م��ا���س��ي��ة،  ���س��اع��ة  ال�48 
اأوروب�������������ا وال����رئ����ي���������س ال����رو�����س����ي 
ب����وت����ن، يف حم���اول���ة  ف����الدمي����ري 
فيما  اأ���س��واأ  �سيناريوهات  لتجنب 
راأ�سها  ع��ل��ى  م��ل��ف��ات  ع���دة  ي��خ�����س 

الطاقة والغذاء.
اآخ���ره���ا ح�سب  حم�����اولت دول���ي���ة 
ملكاملة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ال���ك���رم���ل���ني، 
الرئي�س  ب����ني  م���ط���ول���ة  ه��ات��ف��ي��ة 
الرتكي  ونظريه  بوتن  فالدميري 
رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان، ح��ي��ث من 
بعر�س  الأخ�����ري  ي��ق��وم  اأن  امل���ك���رر 
ال�سالم  مباحثات  اأجل  جديد من 

بني كييف ومو�سكو.
و�سفها  ال���ه���ات���ف���ي���ة  امل����ح����ادث����ات 
اخل��������راء ب����امل����ن����اورة الأوروب�����ي�����ة 

مباحثات  لإح������ي������اء  اجل������دي������دة 
وك��ي��ي��ف، يف  ب��ني مو�سكو  ال�����س��الم 
ال����ذي حت��ق��ق ف��ي��ه رو�سيا  ال���وق���ت 
مكا�سب ميدانية وتركيز الهتمام 
اأوكرانيا  ���س��رق  ع��ل��ى  ال��ع�����س��ك��ري 

الذي اأو�سك على ال�سقوط.

مكاملة ال�80 دقيقة
احلبوب”،  مقابل  ال�سالح  »وق��ف 
يف  ال��رو���س��ي  الباحث  و�سف  هكذا 
األيك�سي  الدولية  العالقات  �سوؤون 
التي  الأخ��رية  املكاملة  �ستاريكوف، 
مت���ت ال�����س��ب��ت، م���ع ق�����ادة ك���ل من 
فرن�سا واأملانيا بالرئي�س فالدميري 
 80 ق��راب��ة  ا�ستمرت  وال��ت��ي  بوتن 

دقيقة.
واأكد األيك�سي �ستاريكوف اأن رو�سيا 
ج��اءت يف ���س��دارة ال���دول امل�سدرة 
حم�سول  وب���الأخ�������س  ل��ل��ح��ب��وب، 

وا�سنطن  الذي متار�سه  وال�سغط 
اإيجابية،  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ي���وؤدي���ان  ل 
التي  النق�سام  ح��ال��ة  اإىل  م�سرًيا 
واإخفاقها  العجوز  القارة  تعي�سها 
ح���ول  ات����ف����اق  اإىل  ال���ت���و����س���ل  يف 

مقاطعة النفط الرو�سي.
وخ�����الل امل���ح���ادث���ة ال���ت���ي اأج���راه���ا 
�سولتز،  اأولف  الأمل���اين  امل�ست�سار 
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  وال��رئ��ي�����س 
الرو�سي،  ال��رئ��ي�����س  م��ع  م���اك���رون 
اأ���س��را ع��ل��ى وق���ف ف���وري لإطالق 
الرو�سية  ال��ق��وات  وان�سحاب  النار 
من اأوكرانيا، وطالبا باإطالق �سراح 
املقاتلني الأوكرانيني الذين كانوا 
خمتبئني داخل م�سانع اآزوف�ستال 
ل��ل�����س��ل��ب يف م��دي��ن��ة م���اري���وب���ول، 
الرو�سية  القوات  اأ�سرتهم  والذين 

بعد ا�ست�سالمهم.
عقب  الفرن�سية  الرئا�سة  وق��ال��ت 

-2020 خ��الل  العامل  يف  القمح 
طن،  م��الي��ني  ب�37.3   2022
اأ�سعاره  ب��ارت��ف��اع  ت��وق��ع��ات  و���س��ط 
القيا�سية  امل�ستويات  من  مقرتبة 
واأن   2008 التي �سجلتها يف عام 
تتجاوزها يف الأيام املقبلة، بخالف 
دف���ع ق��ي��م��ة ال��غ��از م��ق��اب��ل الروبل 
اقت�ساديات  ج��م��ي��ع  ه���ز  وال������ذي 
اأوروبا بال ا�ستثناء، وبداأت العديد 
�سراء  يف  الأوروب��ي��ة  ال�سركات  من 

الغاز بعملة رو�سيا الوطنية.
واأو������س�����ح ال���ب���اح���ث ال����رو�����س����ي يف 
خالل  الدولية،  العالقات  ���س��وؤون 
نيوز  ل�”�سكاي  ت�������س���ري���ح���ات���ه 
الغربية  امل���ك���امل���ات  اأن  عربية”، 
تقدم  كل  عقب  ت��زداد  رو�سيا  على 
ع�سكري على الأر�س ومع اقرتاب 
اأوروبا  اأن  بخالف  امل��وق��ف،  ح�سم 
العقوبات  و�سيلة  اأن  جيًدا  علمت 

“رئي�س  اإن  ال��ه��ات��ف��ي  الت�������س���ال 
اجل��م��ه��وري��ة وامل�����س��ت�����س��ار الأمل����اين 
ط��ل��ب��ا الإف�����راج ع��ن ن��ح��و 2500 
اأزوف�ستال،  ع���ن  امل���داف���ع���ني  م���ن 
اأ����س���رى ح���رب ل���دى القوات  وه���م 

الرو�سية«.
قال  ال��رو���س��ي،  ال�سعيد  على  اأم���ا 
ماكرون  اأب��ل��غ  بوتن  اإن  الكرملني 
اأوك����ران����ي����ا  اإم���������داد  اأن  و����س���ول���ت���ز 
حمذًرا  “خطري”،  اأم��ر  بال�سالح 
زعزعة  م��ن  امل��زي��د  “خماطر  م��ن 
ال�����س����ت����ق����رار وت����ف����اق����م الأزم��������ة 

الإن�سانية«.
بوتن  اأن  الكرملني  بيان  واأ���س��اف 
م�ستعدة  م��و���س��ك��و  اإن  ��ا  اأي�����سً ق���ال 
اإي����ج����اد خ���ي���ارات  ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
لت�سدير احلبوب دون عوائق، مبا 
يف ذلك ت�سدير احلبوب الأوكرانية 
واأكد  الأ���س��ود.  البحر  م��وان��ئ  م��ن 

•• عوا�صم-وكاالت

رو�سيا،  حفيظة  اأث���ارت  خطوة  يف 
اأ�سلحة  وليتوانيا  بولندا  قدمت 
و�سعبية  ر���س��م��ي��ة  وم�������س���اع���دات 
جل��ارت��ه��م��ا اأوك����ران����ي����ا، م���ن اأج���ل 
م�ساعدتها على الت�سدي لعمليات 

مو�سكو الع�سكرية.
ب��ول��ن��دا مبحاولة  رو���س��ي��ا  وت��ت��ه��م 
ل������الأرا�������س������ي  ناعم”  “�سم 
الأوكرانية، بعد توقيعهما موؤخرا 
عمليات  بت�سهيل  يق�سي  ات��ف��اق��ا 
عبور �سحنات احلبوب عر نقاط 
التفتي�س احلدودية امل�سرتكة بني 
ال��ب��ل��دي��ن. ووف���ق���ا خل�����راء، فاإن 
التفاق �سيمنح البولنديني و�سعا 
و�سي�سفي  اأوك���ران���ي���ا،  يف  خ��ا���س��ا 
���س��رع��ي��ة ع��ل��ى ن��ق��ل اجل���ن���ود من 
حلف  يف  الع�سو  ال��دول��ة  ب��ول��ن��دا 
الناتو اإىل اأوكرانيا، كما قد ميهد 
لظهور الع�سكريني البولنديني يف 
املناطق الغربية من البالد، ورمبا 

يف �سرقها.
فبجانب  ليتوانيا،  جهة  م��ن  اأم���ا 
اإر�سال 20 ناقلة جند مدرعة من 
لإزالة  ومركبات   M113 ط��راز 
د�سنت  فقد  اأوكرانيا،  اإىل  الألغام 
ماليني   5 جل��م��ع  �سعبية  ح��م��ل��ة 
ي����ورو ل�����س��راء ط���ائ���رات م���ن دون 

طيار لكييف.

التفاق بني بولندا واأوكرانيا
امل��ا���س��ي، قال  اأب���ري���ل  اأواخ�����ر  ويف 

م����دي����ر امل�����خ�����اب�����رات اخل���ارج���ي���ة 
ناري�سكني،  ���س��ريغ��ي  ال���رو����س���ي���ة 
تعمالن  ووار�����س����و  وا���س��ن��ط��ن  اإن 
�سيطرة  ل��ت��اأ���س��ي�����س  خ��ط��ط  ع��ل��ى 
وال�سيا�سية  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ب��ول��ن��دا 
يف  التاريخية”  “املمتلكات  على 

اأوكرانيا.
ي�ستبعد  مل  ج���دي���د،  م��وق��ف  ويف 
دودا  اإن��دج��ي  البولندي  الرئي�س 
ب���الده اإىل احل���رب �سد  ان�����س��م��ام 
ا�ستمرت  اإذا  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ج���اع���ة 
رو�سيا يف منع ال�سادرات الزراعية 
حم�سول  اأن  م�سيفا  الأوكرانية، 
اإفريقيا  اإىل  ي���ذه���ب  ق���د  ب�����الده 
واأم������ريك������ا اجل���ن���وب���ي���ة واأم����اك����ن 

اأخرى.
فري�ست  “ذا  ���س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
قوله،  دودا  البولندية عن  نيوز” 
ميكن  اأوك����ران����ي����ا  يف  احل�����رب  اإن 
الغذائية  الإم��������دادات  ت��ع��ط��ل  اأن 
ت�سكل  “اأوكرانيا  لأن  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال��ع��دي��د م��ن الأ����س���واق جوهر  يف 
عباد  وزي�������ت  احل�����ب�����وب  واردات 
املنتجات  م��ن  وال��ع��دي��د  ال�سم�س 

الزراعية الأخرى«.
ك����ان����ت ال�������س���ل���ط���ات الأوك����ران����ي����ة 
ت�سهيل  على  اتفقت  والبولندية 
ع��م��ل��ي��ات ع��ب��ور ���س��ح��ن��ات احلبوب 
احلدودية  التفتي�س  ن��ق��اط  ع��ر 

امل�سرتكة بني البلدين.
احلبوب  ت�سدر  الت��ف��اق،  وح�سب 
بوا�سطة  بولندا  عر  الأوك��ران��ي��ة 
خ����ط����وط ال�������س���ك���ك احل����دي����دي����ة 

ال��ك��رم��ل��ني ع��ل��ى اأن�����ه ك����ان هناك 
“اهتمام خا�س” باملفاو�سات بني 
جتمدت  “التي  ورو�سيا  اأوك��ران��ي��ا 
يقول  وهنا  كييف”،  خطاأ  ب�سبب 
اأوكرانيا  اإن  �ستاريكوف  األيك�سي 
املباحثات  اأنه ل �سبيل �سوى  تعلم 

ال�سيا�سية..
زيلين�سكي  اإل��ي��ه  اأ�س������ار  م��ا  وه���ذا 
الوحيد  ال�سخ�س  اإن  ق���ال  ال���ذي 
اإل��ي��ه هو  ال��ت��ح��دث  ال���ذي ي�ستحق 
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����س����ي ف���الدمي���ري 
جميع  يتخذ  ال����ذي  لأن���ه  ب��وت��ني 

القرارات.

تطهري املوانئ اأولوية
�سبقت  اأخ�������رى  ه��ات��ف��ي��ة  م���ك���امل���ة 
مكاملة ماكرون و�سولتز مع بوتن، 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ن��اق�����س  ح��ي��ث 
مع  العاملي  الو�سع  ب�ساعات  قبلها 
نهامر،  ك��ارل  النم�ساوي  امل�ست�سار 
وا�ستمرت املكاملة ما يقرب من 45 

دقيقة، ح�سب الكرملني.
خالل  ال��رو���س��ي  الرئي�س  وط��ال��ب 
اأوكرانيا  تطهري  ب�سرورة  املكاملة 
اأ�سرع  يف  الأل����غ����ام  م���ن  ل��ل��م��وان��ئ 
لل�سفن  احلر  للمرور  ممكن  وقت 
امل��ح��ظ��ورة، يف ال��وق��ت ال��ت��ي تزيد 

الأوكرانية«.
الزعيم  رد  رو�سي،  غ�سب  وو�سط 
قديروف  رم�������س���ان  ال�����س��ي�����س��اين 
مهددا  ال�سبت،  ل��رو���س��ي��ا،  امل���وايل 
اأوكرانيا،  م�سري  بنف�س  ب��ول��ن��دا 
داع���ي���ا ال��رئ��ي�����س الأوك��������راين اإىل 

“العودة اإىل ر�سده«.

وكالة  ذكرت  ح�سبما  وال�ساحنات، 
اأنباء “اإنرتفاك�س” الرو�سية.

وق����ال وزي����ر ال���زراع���ة الأوك�����راين 
“التفاقية  اإن  �سول�سكي،  ميكول 
من �ساأنها ت�سهيل ت�سدير �سحنات 
�سيما  احل��ب��وب ع��ر احل�����دود، ل 
ال�سادرات  حجم  وزي����ادة  ت�سريع 

وعن التفاقية يقول نائب جمل�س 
الدوما الرو�سي عن منطقة القرم 
الرئي�س  اإن  �سريميت،  ميخائيل 
زيلين�سكي  الأوك��راين فولودميري 
احلتمي  الن��ه��ي��ار  مت��ام��ا  “اأدرك 
اجلنوبي  اجل���زء  لأن  لأوك��ران��ي��ا، 
ال�����س��رق��ي ق��د ���س��اع مت��ام��ا واأفلت 

فاأ�سبح  ع��ل��ي��ه،  ال�����س��ي��ط��رة  زم����ام 
ب�����س��ك��ل حم����م����وم نحو  ي���ت���ح���رك 
الأرا�سي  ل�سيطرة  الفعلي  النقل 
بولندا،  اإىل  الغربية  الأوك��ران��ي��ة 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��خ��ط��ط مل���دة طويلة 

لحتالل اأرا�س اأوكرانية«.
ك���م���ا ح������ذر ����س���ريم���ي���ت ال���ق���ي���ادة 

•• بوغوتا-اأ ف ب

يتوّجه الكولومبيون اإىل �سناديق 
رئا�سية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  الق�����رتاع 
التغيري  �����س����ع����ار  حت�����ت  جت�������ري 
الكولومبيون  اإليه  يتطلع  ال��ذي 
بغالبيتهم الكرى، فيما يت�سدر 
لي�سبح  بيرتو  غو�ستافو  ال�سباق 
ي�ساري  اأول رئي�س  ف��وزه  يف ح��ال 

يف تاريخ البالد احلديث.
ناخب  م��ل��ي��ون   39 ن��ح��و  ودع����ي 
األف   12 يف  باأ�سواتهم  ل���الإدلء 
اق���رتاع لخ��ت��ي��ار رئي�سهم  م��رك��ز 
اجلديد من بني �ستة مر�سحني، 
املنتهية  املحافظ  للرئي�س  خلفا 
ولي����ت����ه اإي����ف����ان دوك������ي ال������ذي ل 
ميكنه  ول  ب�������س���ع���ب���ي���ة  ي���ح���ظ���ى 

الرت�سح لولية جديدة.
وجتري النتخابات يف اأجواء من 
بعد  ال�����س��دي��د،  ال�سيا�سي  ال��ت��وت��ر 
اأربع �سنوات مل ت�سهد اإ�سالحات 
اجلائحة  ع��ل��ي��ه��ا  وط��غ��ت  ك����رى 
وتظاهرات  اق���ت�������س���ادي  ورك������ود 
ح��ا���س��دة يف امل���دن وت��ف��اق��م العنف 
امل�سلحة يف  ق��ب��ل اجل��م��اع��ات  م��ن 

الأرياف.
وك�سفت التظاهرات التي اأطلقتها 
جلنة الإ���س��راب الوطني يف ربيع 
2021 وقمعتها ال�سرطة بعنف، 
م�����دى الإح�����ب�����اط ال�����س��ع��ب��ي ول 
ال�����س��ب��ان يف مواجهة  ب���ني  ���س��ي��م��ا 
والف�ساد  امل�����س��اواة  وع����دم  ال��ف��ق��ر 

امل�ست�سري.

بيرتو  ويخو�س  فا�سلة.  �ستكون 
لنيابة  مر�سحته  مع  النتخابات 
وهي  ماركيز،  فران�سيا  الرئا�سة 
الن�ساء  ح��ق��وق  اأج���ل  م��ن  نا�سطة 
فر�ست  للعن�سرية  وم��ن��اه�����س��ة 
نف�سها منذ الآن كاإحدى الظواهر 

الطاغية يف هذه النتخابات.
املحافظ  املر�سح  ف��اإن  املقابل،  يف 
الرئي�س  غ��وت��ريي��ث  ف��ي��دي��ري��ك��و 
)�سمال  ميديني  لبلدية  ال�سابق 
 %  27 غرب( الذي ح�سل على 
م��ن الأ���س��وات، ي��ق��ّدم نف�سه على 
الكولومبيني  ع���ن  م���داف���ع  اأن�����ه 
ب���اإح���الل  واع�������دا  “العاديني” 
“النظام والأم��ن«. وبعد اعتماده 
ي����ق����وم على  ت���ق���ل���ي���دًي���ا  خ���ط���اب���ا 
تبنى  ب�”ال�سيوعية”،  ال��ت��ن��دي��د 
اأن�ساره  يلقبه  ال���ذي  غ��وت��ريي��ث 
موؤكدا  التغيري  �سعار  “فيكو”، 
اأنه مر�سح “املنطق«. وقال خالل 
هو  اأري���ده  “ما  اجلمعة  املناظرة 
بحاجة  لأن��ه��ا  كولومبيا  توحيد 
التغيري  ه����ذا  ل��ك��ن  ت��غ��ي��ري.  اإىل 
بر  اإىل  بالطبع  يقودنا  اأن  يجب 
البلد  ي��ع��ر���س  اأن  ب���دون  الأم�����ان 

للخطر«.
احلملة  خ�������الل  ح�����ر������س  وه�������و 
الرئي�س  م��ن  بنف�سه  ال��ن��اأي  على 
املركز  وم�����ن  ولي����ت����ه  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
بزعامة  احل��اك��م  ال��دمي��وق��راط��ي 
اأوريبي  األ��ف��ارو  ال�سابق  الرئي�س 
يف  ال��غ��ارق   ”2010-2002“

نزاعات قانونية.

ت�ساعدت  ال��ري��ف��ي��ة،  امل��ن��اط��ق  يف 
�سيطرة  تزايد  مع  العنف  اأعمال 
واجلماعات  ال��ع�����س��اب��ات  رج�����ال 
امل�������س���ل���ح���ة امل���رت���ب���ط���ة ب����الجت����ار 
املجتمعات  ع���ل���ى  ب�����امل�����خ�����درات 
امل��ح��ل��ي��ة، م��ا ي��ق��و���س الإجن�����ازات 
ال�����س��الم املوقع  ال��ق��ل��ي��ل��ة لت��ف��اق 
امل�سلحة  القوات  2016 مع  عام 

الثورية الكولومبية )فارك(.
رئي�س  الي�ساري  ال�سناتور  وجنح 
غو�ستافو  ال�سابق  بوغوتا  بلدية 

بيرتو الذي يت�سدر ا�ستطالعات 
�سابق حتول  وه��و مقاتل  ال���راأي، 
الدميوقراطية،  ال�سرتاكية  اإىل 
اإىل  التعط�س  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف 
“التغيري” الذي جعل منه �سعار 
ح��م��ل��ت��ه. واأع����ل����ن ب���ي���رتو خالل 
مناظرة اأخرية اجلمعة “هناك يف 
نبقى  اإما  خياران:  املطاف  نهاية 
والعنف  الف�ساد  ل��دي��ن��ا،  م��ا  على 
تغيريا  ن���ح���دث  واإم������ا  واجل�������وع، 
والتقدم  ال�����س��الم  ن��ح��و  للم�سي 

تت�سم  ودمي����وق����راط����ي����ة  امل���ن���ت���ج 
املواطنني  داع���ي���ا  بال�سفافية” 
اأجل  “من  �سفوفهم  توحيد  اإىل 
احلياة” وهو �سعار اآخر حلملته.

وه���ي ث��ال��ث م���رة ي��خ��و���س بيرتو 
رئا�سية  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ام��ا(   62(
النا�سطني  م���ن  ال��ع��دي��د  وي����رى 
“امليثاق  ال��ي�����س��اري  ائ��ت��الف��ه  يف 
ت�سدر  ال����������ذي  التاريخي” 
اآذار- يف  الت�سريعية  النتخابات 

مار�س املا�سي، ان هذه النتخابات 

املتهورة  “الأعمال  البولندية من 
املتعلقة مبحاولة منع رو�سيا من 
واجتثاث  ال�����س��الح  ن��زع  ا�ستكمال 
وفقا  اأوكرانيا”  م����ن  ال���ن���ازي���ة 

لتعبريه.
الرو�سي  ال�سيا�سي  املحلل  ويقول 
التفاقات  اإن  ���س��وغ��ايل،  فيكتور 
وكييف  وار�����س����و  ب����ني  اجل����دي����دة 
بولندا  م���ن  ناعم”  “�سم  ه���ي 

لالأرا�سي الغربية لأوكرانيا.
نيوز  “�سكاي  مل���وق���ع  وي�����س��ي��ف 
ق����ررت  “وار�سو  اأن  عربية”، 
كما  اأوكرانية،  مناطق   5 ا�ستعادة 
من  كبري  ب�سكل  ال�ستفادة  تعتزم 
الع�سكري  نفوذها  ب��زي��ادة  ال��ن��زاع 
والثقايف  والقت�سادي  وال�سيا�سي 

يف غرب اأوكرانيا«.
رغبة  ل��دي��ه��ا  “بولندا  وت����اب����ع: 
ق����دمي����ة يف ذل������ك م���ن���ذ احل�����رب 
اعرتفت  اأن  منذ  الأوىل  العاملية 
بع�س  يف  باأحقيتها  غ��رب��ي��ة  دول 
اإىل  م�����س��ريا  اأوكرانيا”،  اأرا����س���ي 
البولنديني  �سيمنح  “التفاق  اأن 
اأوك�����ران�����ي�����ا،  خ����ا�����س����ا يف  و�����س����ع����ا 
الوجود  على  �سرعية  و�سي�سفي 
مناطق  يف  ال��ب��ول��ن��دي  الع�سكري 

غرب و�سرق اأوكرانيا«.

م�صاعدات �صعبية من ليتوانيا
اأخ������رى، ك��ان��ت وزارة  وم���ن ج��ه��ة 
اأنها  اأع��ل��ن��ت  ال��ل��ي��ت��وان��ي��ة  ال���دف���اع 
مدرعة  ج��ن��د  ن��اق��ل��ة   20 �ستنقل 
اأوكرانيا  اإىل   M113 من طراز 

يف وقت حتقق فيه رو�صيا مكا�صب ميدانية

بوتن ومكاملة �ل�80 دقيقة.. تفا�سيل مناورة �أوروبية و�سروط رو�سية

مو�صكو تتهم وار�صو مبحاولة »�صم ناعم« لالأرا�صي الأوكرانية

بولند� وليتو�نيا.. ملاذ� �أثارتا غ�سب رو�سيا موؤخر�؟

كوريا �ل�سمالية ترفع قيود كوفيد-19 
•• �صول-رويرتز

ذكرت و�سائل الإعالم اأن كوريا ال�سمالية رفعت القيود 
بعد  بيوجنياجن  العا�سمة  يف  احل��رك��ة  على  املفرو�سة 
اعرتافها لأول مرة بتف�سي كوفيد19 قبل اأ�سابيع مع 
اإعالن الدولة املعزولة اإن و�سع الفريو�س اأ�سبح حتت 
ال�سيطرة الآن. وتخو�س كوريا ال�سمالية معركة حامية 
اإعالن  �سد موجة غري م�سبوقة من كوفيد-19 منذ 
البالد  اإغ���الق على م�ستوى  وف��ر���س  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة 
اللقاحات  نق�س  ب�ساأن  خم��اوف  اأث���ار  مم��ا  ال�سهر  ه��ذا 

والإمدادات الطبية ونق�س الغذاء.
وقالت وكالة كيودو اليابانية لالأنباء نقال عن م�سدر 
اإن��ه مت رفع القيود اعتبارا من يوم  مل تذكره يف بكني 

كوريا  يف  ال��وح��دة  وزارة  با�سم  متحدث  وق���ال  الأح���د. 
ل  اإن���ه  الكوريتني  ���س��وؤون  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي  اجلنوبية 
يف  احلكومية  الإع��الم  و�سائل  لأن  النباأ  تاأكيد  ميكنها 

كوريا ال�سمالية مل تعلن القرار.
وجاء تقرير كيودو بعد فرتة وجيزة من رئا�سة الزعيم 
للمكتب  اجتماعا  اأون  ج��وجن  كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري 
مع  ال��وب��اء  مكافحة  ق��ي��ود  ت��ع��دي��ل  ملناق�سة  ال�سيا�سي 
لكوفيد- تف�س  باأول  يتعلق  الو�سع فيما  باأن  تقييمهم 
19 يف البالد “يتح�سن«. وقالت وكالة الأنباء املركزية 
اأعرا�س  ظ��ه��ور  �سجلت  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإن  ال��ك��وري��ة 
اأخرى  وف��اة  وحالة  اأ�سخا�س   100710 على  احلمى 
قبل  األ��ف��ا   390 نحو  م��ع  م��ق��ارن��ة  الأح���د  م�ساء  حتى 

اأ�سبوعني. وارتفع عدد الوفيات اإىل 70.

�لي�سار عند �أبو�ب �ل�سلطة يف كولومبيا
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/بارتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN هاب للمنا�سبات  رخ�سة رقم:2872565 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/رو�سن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للتو�سيل  رخ�سة رقم:3682980 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
لين  :بالك  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للخياطة الرجالية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 2900828 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نا�سر عبداهلل حممد عبدالرحمن احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك عو�س م�سلم جوعان العامري

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

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بينونة للخيام

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم : 1046981 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبيد خليفه �سيف اخلييلي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف عبيد خليفه �سيف اخلييلي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�سة  بخ�سو�س  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN بال�سم التجاري:مطعم وي  رقم : 1028397 
�سانز ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيك�سن كويف رو�سرت تريدجن

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4186150 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نوران عبدالرحمن حممد عبدالرحمن البناى من مالك اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / نوران عبدالرحمن حممد عبدالرحمن البناى من 100 % اإىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كويف اركيتيك�سر ذ.م.م

COFFEE ARCHITECTURE L.L.C.

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيك�سن كويف رو�سرت تريدجن

SECTION COFFEE ROASTER TRADING
اإىل/ �سيك�سن كويف رو�سرت تريدجن ذ.م.م

SECTION COFFEE ROASTER TRADING L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جي دبليو ام للتخطيط املايل املحدودة - اأبوظبي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1534907 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة عبدالرحمن عبيد خمي�س عبداهلل الظاهرى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سكاي باوند لإدارة الأموال املحدودة
SKYBOUND WEALTH MANAGEMENT LIMITED

تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالرحمن عبيد خمي�س عبداهلل الظاهرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جي دبليو ام للتخطيط املايل املحدودة

GWM FINANCIAL PLANNING LIMITED

تعديل اإ�سم جتاري من/ جي دبليو ام للتخطيط املايل املحدودة - اأبوظبي
GWM FINANCIAL PLANNING LIMITED - ABU DHABI

اإىل/ �سكاي باوند لإدارة الأموال املحدودة
SKYBOUND WEALTH MANAGEMENT LIMITED 

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

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

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ملحمة ا�سالم اباد ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1156325 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حممد عمر ب�سري احمد من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد عمر ب�سري احمد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليفه عبيد را�سد الري�سى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ملحمة ا�سالم اباد ذ.م.م

ISLAMABAD BUTCHERY L.L.C

اإىل/ ملحمة ا�سالم اباد - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ISLAMABAD BUTCHERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:519/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم 409

وقدره  مبلغ  ب����اداء  بينهم  فيما  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  م��ال��ي��ة  مطالبة   : ال��دع��وى  م��و���س��وع 
 )4.558.113.93( درهم فقط بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق الفعلي حتى ال�سداد التام. 

املدعي:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع
راأ���س اخليمة - هاتف رق��م 042130000 - فاك�س  ام��ارة دب��ي - واح��ة دب��ي لل�سيلكون - بناية بنك  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
رق���م:042281312 - ���س.ب:15131 - مكاين رق���م:8025639814 - بوكالة املحاميني/جابر ال�سالمي واحمد ال�سالمي 
- املطلوب اإعالنهم :  1- نيو فامليز ميني مارت ���س.ذ.م.م 2- كافيترييا الوجبة ال�سحرية 3- امياكو فود كون�سبتز 
���س.ذ.م.م 5- مطعم العالئالت القوز 6- مطعم نيو فاميليز �س.ذ.م.م   ���س.ذ.م.م )ف��رع( 4- مطعم نهدة جبل النور 

-  �سفتهم : مدعي عليهم 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مالية بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما 
بينهم باداء مبلغ وقدره )4.558.113.93( درهم فقط بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
الفعلي حتى ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/6/6  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2503/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 950/2022 عمايل جزئي 
ب�سداد املبلغ املنفذ بها وقدرها )10675( درهم.

طالب التنفيذ : اليت ادفان�س خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - �سارع ال مكتوم - مبنى رقة البطني 

بالزا - �سقة 705  
املطلوب اإعالنه : 1- رمييلني باكليب ماركويز - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10675( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3849/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتع رقم )212960( وال�سادر عن املنفذ �سده 

من بنك HSBC بقيمة )3600000( درهم.
طالب التنفيذ : حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الريكي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بناية �سيتى 
افينيو - �سقة مكتب رقم 803  

املطلوب اإعالنه : 1- ايهاب عادل جلول - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )3605515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن بالن�شر        

 287/2022/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهما : 1- دبي اخلليج للعقارات �س.ذ.م.م 2- را�سد �سامل علي �سامل الرا�سد  
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :حممد وقا�س ح�سن م�سعود احل�سن
وميثله:حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلي 

بالت�سامن  عليهما  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والت�سامم والتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )860000( درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2022/6/6 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن بالن�شر 

 1098/2022/253 تنفيذ �شيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

نالكات  �سمري   -2 ����س.ذ.م.م  التموين  خلدمات  رياليبل  �سدهما/1-   املنفذ  اىل 
بادوفينجال حممدوين -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة الغاز املتحدة - يونيغاز ذ.م.م 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )67432.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(    عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001209 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ليليان نا�سازي 

جمهول حمل الإقامة 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رق��م  مكتب   - امل��دن��ي��ه  الب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة  الحت��ادي��ة  عجمان 
بوا�سطة وكيل معتمد،  او  ال��واح��د( �سخ�سيا  ال��ي��وم  دائ���رة   -  2 رق��م  ال��دع��وى 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.   
حرر بتاريخ  2022/5/23 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - في�شل امان خمي�س الع�شر املرا�شدة
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002525/ 

اإىل املحكوم عليه : في�سل امان خمي�س الع�سر املرا�سدة
من  بالقرب   1012 رقم  �سقة  الول  الطابق  المارات  جنوم  بناية  اخلان  �سارع  اخلان  منطقة  العنوان:ال�سارقة 
0562043960 - الريد   - 0547588150 كافترييا �سباب اخلان هاتف متحرك:0547055855 - 

  qtrfaisal12@icloud.com:اللكرتوين
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف ال�سارقة ال�سالمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 335170.0 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإنت مكلف بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام 

املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067815 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
م�سرية   - قنديل  حممد  اح��م��د  ا���س��رف  ال�����س��ي��دة/���س��روق  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
بامارة  تاأ�س�ست  والتي  املعلم(  فالفل  )كافترييا  با�سم  فردية  موؤ�س�سة  متلك  اجلن�سية، 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم 784980 وترغب ال�سيدة/�سروق ا�سرف احمد 
حممد قنديل - م�سرية اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة %100 
املادة )14(  ابرائي - هندي اجلن�سية. وعمالبن�س  �سانغاروت  ال�سيد/عابد  وذلك اىل 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن بالن�شر

رقم )2022/119897(
املنذرة : اوفي�س كونيكت للتجارة ال�سلع باجلملة �س.ذ.م.م

املنذر اليه:حممد و�سيم حممد احمد - اجلن�سية الهند هوية رقم:784197808491696 
- عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة ابو كدرة - هاتف رقم:0508825700

لذلك
خم�سة  درهم   )25000( وقدره  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
وال  النذار  ن�سر هذا  تاريخ  ايام من  اق�ساها خم�سة  درهم وذلك خالل مدة  الف  وع�سرون 
�سف ت�سطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ لها حقوقها وا�ست�سدار اأمر 
الأداء واملطالبة بالفوائد القانونية والتعوي�س املنا�سب عن اي عطل او �سرر تعر�س له املنذر 

مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اإنذار عديل بالن�شر

رقم )2022/64449(
املوؤجر:لياقت علي حممد عبداهلل داتو

العنوان:مكتب رقم 301 - مبنى الحمدية - الرا�س - ديرة دبي - المارات العربية املتحدة - هاتف 
رقم:042342150 - جوال:0506245314

امل�ستاأجر:اي فيجني �س.ذ.م.م
المارات   - دبي   - التجاري  اخلليج   -  232 رقم  القطعة   - بريزم   -  1806 رقم  العنوان:مكتب 

العربية املتحدة - هاتف رقم:043280140 - جوال رقم:0585040500
انتهاء  املوؤجرة عند  العني  امل�ستاأجر ب�سرورة اخالء  ينذر  املوؤجر  فان  العديل  النذار  ومبوجب هذا 
العقد يف او قبل 24 اغ�سط�س 2022 واعادة ت�سليمها للموؤجر يف حالة نظيفة وجيدة ودفع جميع 
وجميع  التريد  انظمة  ر�سوم  من  غريها  وامباورو  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ذلك  يف  مبا  املرافق 
املحكمة  من  يلتم�س  ان  للموؤجر  امل�ستاأجر  جانب  من  الرف�س  حالة  يف  امل�ستحقة  الخرى  الر�سوم 
اتخاذ الجراءات القانونية التي �ست�ساعد املوؤجر يف احلفاظ على حقوقه مبا يف ذلك الدعوى املدنية 

واملطالبة بالتعوي�س عن اتعاب املحاماة ر�سوم املحكمة ور�سوم التاأخري واية م�ساريف اخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
الكائنة   )95473 رقم:  )رخ�سة  م  م  ذ   - حرة  منطقة  جلف  هاو�س  فارما   / �سركة  اإن 
دبي  جممع   – املخترات  مبنى  املبنى:   ،03 الطابق:   ،306-2 دي  اإ�س  رقم:  املقر  يف 
)ال�سركة(،  للتطوير  دبي  �سلطة  لها من  واملرخ�س  املتحدة  العربية  الإمارات  دبي،  للعلوم، 
�ستتوقف عن مزاولة الأعمال التجارية و�ستقوم باإلغاء الرخ�سة مبوجب قرار ال�سريك يف 

 فارما هاو�س جلف منطقة حرة - ذ م م بتاريخ 24 مار�س 2021. 
اأن  ال�سركة  �سد  اأي مطالبة  لديه  ذي م�سلحة  اأي طرف  على  يتعني مبوجبه  عليه،  وبناًء 
الريد  طريق  عن  الإ�سعار  هذا  من  يوماً    45 غ�سون  يف  امل�سددة  غري  مبطالباته  يتقدم 

امل�سجل اأو الت�سال على: 
 ال�سيد/ كري�ستوفري جون �سكوت 

ا�سم ال�سركة: فارما هاو�س جلف منطقة حرة - ذ م م
03، املبنى: مبنى املخترات – جممع دبي للعلوم،  املقر رقم: اإ�س دي 2-306، الطابق: 

دبي، اإ.ع.م. هاتف: 447467148510+
Chris.Scott@pharmahouse.co.uk  :الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرتة الإ�سعار البالغة 45 يوماً 

اإ�شعار بالت�شفية / اإلغاء  الرتخي�س
العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3928/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
بقيمة  �سدهم  املنفذ  عن  وال�سادر   )001658( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 

)543610( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ريان اإنرتنا�سيونال ري�سور �سري م.د.م.�س

عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - منطقة باي افنيو مول - برج ا�سبكت تاور - الدور 32 - مكتب 
رقم 3202 - هاتف:042594391  

املطلوب اإعالنهما : 1- عبدالعزيز عبيد �سليمان 2- ايه ايه �سي لل�سحن ���س.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ 
�سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)543610( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  47/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

التجاري  باملركز   15 الطابق   /  1 رق��م  باملبنى   /  1506 برقم  مرهون  عقار  بيع  اذن  طلب   : الدعوى  مو�سوع 
العاملي رزيدن�س.

طالب التنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نورالإ�سالمي )�س م ع( �سابقا  عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - 
بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �سقة مكتب رقم 801 

وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  
املطلوب اإعالنه : اك�سوي بيفينغ  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �سارع ميدان - بني يا�س - مبنى حمل 3 ملك 

�سلطان ذياب ال نهيان - حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�سيارات - 0504679088 
مو�سوع الإعالن :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/6/8 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ا�سم   -  1 املبنى   -   51 الر���س  رق��م   - الثانية  التجاري  املركز   : املنطقة   )2107/5/1( يف  ينتهي  منفعة  حق 
القيمة   - مربع  م��رت   219.99  : امل�ساحة   -  1506 ال��وح��دة  رق��م   - رزيدن�س  العاملي  التجاري  امل��رك��ز   : املبنى 

)2484920.58( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
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اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  47/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
التجاري  باملركز   15 الطابق   /  1 رق��م  باملبنى   /  1506 برقم  مرهون  عقار  بيع  اذن  طلب   : الدعوى  مو�سوع 

العاملي رزيدن�س.
طالب التنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نورالإ�سالمي )�س م ع( �سابقا  عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - 

بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �سقة مكتب رقم 801 
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه : اك�سوي بيفينغ  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �سارع ميدان - بني يا�س - مبنى حمل 3 ملك 
�سلطان ذياب ال نهيان - حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�سيارات - 0504679088 

مو�سوع الإعالن :
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/6/8 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
ا�سم   -  1 املبنى   -   51 الر���س  رق��م   - الثانية  التجاري  املركز   : املنطقة   )2107/5/1( يف  ينتهي  منفعة  حق 
القيمة   - مربع  م��رت   219.99  : امل�ساحة   -  1506 ال��وح��دة  رق��م   - رزيدن�س  العاملي  التجاري  امل��رك��ز   : املبنى 

)2484920.58( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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•• دبي-وام:

الأول"  "الختبار  فعاليات  اختتمت 
الإمارات  لحت��اد  الثاين  التقييم  من 
للرماية والتي �سهدتها ميادين نادي 
ند ال�سبا للرماية على مدار اليومني 
منتخبنا  رم������اة  ل��ت��ق��ي��ي��م  امل���ا����س���ي���ني 
الوطني لرماية الأطباق من احلفرة 
على  طبق،   200 برماية  "الرتاب" 
طبق   200 ب���رم���اي���ة  ت�����س��ت��ك��م��ل  اأن 
اآخرين يومي ال�سبت والأحد املقبلني 
�سهر  من  واخلام�س  الرابع  املوافقني 

اأعلن  املقبل. وك��ان الحت��اد قد  يونيو 
يف وقت �سابق عن هذين التقييمني يف 
الفر�س  من  املزيد  رماتنا  منح  اإط��ار 
الآ�سيوية  البطولة  يف  امل�ساركة  قبل 
املزمع  الأط����ب����اق،  ل��رم��اي��ة  ال��ع��ا���س��رة 
الفرتة  خالل  كازاخ�ستان  يف  اإقامتها 
اأغ�سط�س   8 ح��ت��ى  ي��ول��ي��و   28 م���ن 
الت�سامن  األ����ع����اب  ودورة  امل��ق��ب��ل��ني، 
الإ�سالمي يف تركيا خالل الفرتة من 
اأغ�سط�س 2022،  �سهر   18 حتى   9
وبطولة العامل للرماية املوؤهلة لدورة 
 2024 الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة ب��اري�����س 

ك���روات���ي���ا خالل  اإق��ام��ت��ه��ا يف  امل���زم���ع 
 12 �سبتمر وحتى   19 م��ن  ال��ف��رتة 
التقييم  واأ�سفر  املقبلني.  اأكتوبر  من 
الأول " 200 طبق "عن نتائج تبعث 
على التفاوؤل، اإذ �سهدت جولته الأربع 
واإ�سرار  جدية  الطق�س  ح���رارة  رغ��م 
امل�ساركني،  ج��م��ي��ع  ل����دى  وا����س���ح���ني 
خا�سة رماة املنتخب الأ�سا�سيني، وقد 
العرياين  اأح��م��د  ال��رام��ي وليد  ان��ف��رد 
من  طبقا   195 بر�سيد  ب��ال�����س��دارة 
املركز  وت���اله يف  ط��ب��ق��ا،   200 اأ���س��ل 
املهريي  �سهيل  يحيى  الرامي  الثاين 

194 طبقا، ثم الرامي حمد اأحمد بن 
192 طبقا،  الثالث  املركز  جمرن يف 
بوهليبة  عبد اهلل حممد  ال��رام��ي  ثم 
يف املركز الرابع بر�سيد 191 طبقا، 
الرامي  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  يف  وتبعهم 
 190 ب���ر����س���ي���د  ال����ع����ري����اين  ظ����اه����ر 
طبقا. وحول الهدف من اج��راء هذه 
العو�سي  رب��ي��ع  ق���ال   .. الخ���ت���ب���ارات 
للرماية  الم��ارات  نائب رئي�س احت��اد 
لعبة  ال��رم��اي��ة  الفنية  اللجنة  رئي�س 
رقمية والختبارات تعد جزءا اأ�سا�سيا 
الريا�سي  امل�ستوى  حت�سني  خطط  يف 

واخلططي"،  وامل�����ه�����اري  "البدين 
وال��الع��ب��ون ي�سعرون م��ن وق��ت لآخر 
ال��ت��ع��رف على  ال��ق��وي��ة يف  ب��رغ��ب��ت��ه��م 
متطلبات  يف  وق��درات��ه��م  م�ستوياتهم 
واخلططية،  والبدنية  املهارية  اللعبة 
اإمكانية التعرف على  وهذا يتيح لهم 

م�ستوياتهم ومعدلت تقدمهم.
واأ�سار اإىل اأن الحتاد بهذه الختبارات 

لإبراز  للرماة  كاملة  الفر�سة  مينح 
م�ستوياتهم  على  وال��وق��وف  قدراتهم 
والرتقاء  براجمهم  تعديل  ثم  وم��ن 
مبعدلت رميهم و�سول اإىل امل�ستوى 
وطموحات  طموحاتهم  ير�سي  ال��ذي 
التمثيل  يف  ي�سهم  ث��م  وم���ن  الحت����اد 
امل�سرف ورفع ا�سم وعلم دولتنا الغالية 

يف املحافل الدولية.

•• اأبوظبي -وام: 

-2021 ال�ستار على مو�سم  اأ�سدل 
اأدن�����������وك  دوري  م�������ن   2022
للمحرتفني وهو املو�سم الذي �سهد 
تتويج فريق العني بطال للم�سابقة 
وحتديدا  �سنوات   4 دام  غ��ي��اب  بعد 
-2017 ل���ه يف  اآخ����ر م��و���س��م  م��ن��ذ 

اللقب  ال��ف��ري��ق  ليحقق   ،2018
تاريخه  ع�����س��رة يف  ال��راب��ع��ة  ل��ل��م��رة 

واخلام�سة يف ع�سر الحرتاف.
والإمارات  العروبة  فريقا  ودع  فيما 
بعد  الأوىل  دوري  اإىل  امل�����س��اب��ق��ة 
ع�سر  الثالث  املركزين  يف  حلولهما 
الأخري.  ع�سر  والرابع  الأخ��ري  قبل 
و���س��ه��د امل��و���س��م امل��ن�����س��رم م��ن دوري 
اأدن�����وك ل��ل��م��ح��رتف��ني، ال��ع��دي��د من 
الأرق��ام والح�سائيات وذل��ك خالل 
182 مباراة خا�ستها جميع الفرق 
على  اأقيمت  جولة   26 يف  امل�ساركة 
و  اأ�سبوعا.   26 يف  يوما   61 م��دار 
" وكالة  تر�سد  ال��ت��ايل  التقرير  يف 
اأنباء الإمارات" / وام/ اأبرز اأرقام و 
اإح�ساءات  ح�سب  املو�سم  اح�سائيات 
فقد  الإم��ارات��ي��ة.  املحرتفني  رابطة 
ال�182  امل��و���س��م  م��ب��اري��ات  ���س��ه��دت 
 2.85 بواقع  518 هدفا،  ت�سجيل 
ه��دف يف امل��ب��اراة، وك��ان فريق العني 
بواقع  ل���الأه���داف  ت�سجيال  الأك����ر 
57 هدفا، يليه كل من الوحدة 51 
الن�سر  46 هدفا/  ال�سارقة  هدفا/ 
هدفا/   42 اجل��زي��رة  ه��دف��ا/   42
 36 38 هدفا/ والو�سل  خورفكان 
�سباب  ه��دف��ا/   35 عجمان  ه��دف��ا/ 
الأه��ل��ي 33 ه��دف��ا/ بني ي��ا���س 33 
هدفا/   32 ك��ل��ب��اء  احت�����اد  ه���دف���ا/ 
ال��ظ��ف��رة 26 ه��دف��ا/ ال��ع��روب��ة 25 
هدفا/ الإمارات 22 هدفا/. وفيما 

على  ح��ف��اظ��ا  ال��ف��رق  ب��اأك��ر  يتعلق 
العني يف  فريق  ك��ان  نظيفة  �سباكها 
مباراة،   13 ب��واق��ع  اأي�سا  ال�����س��دارة 
 11 وال�سارقة  الو�سل  يليه كل من 
10 مباريات،  م��ب��اراة، ثم اجل��زي��رة 
الن�سر  ث��م  م��ب��اري��ات،   8 وال���وح���دة 
وعجمان و�سباب الأهلي 6 مباريات، 
واحت�����اد ك��ل��ب��اء 5 م���ب���اري���ات، ث���م 4 
م��ب��اري��ات ل��ك��ل م��ن خ��ورف��ك��ان وبني 
يا�س، ومباراتني للظفرة والإمارات 
العروبة.  ل��ف��ري��ق  واح����دة  وم���ب���اراة 
فقد  ال��ه��داف��ني  ل��ق��ائ��م��ة  وبالن�سبة 
ال��ت��وج��ويل لب���ا كودجو  ت�����س��دره��ا 
هدفا،   26 ب��ر���س��ي��د  ال��ع��ني  لع����ب 
الوحدة عمر  15 هدفا لالعب  ثم 
كايو  لكل من  و14 هدفا  خريبني، 
ل���وك���ا����س لع�����ب ال�������س���ارق���ة وج�����واو 
ال��وح��دة، و12 هدفا  ب��ي��دور لع��ب 
لأن��ط��ون��ي��و ت���وزي لع���ب ال��ن�����س��ر. و 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�����س��ن��اع��ة الأه������داف فقد 

���س��ه��دت امل���ب���اري���ات ���س��ن��اع��ة 333 
ه���دف���ا، وت�������س���در ال��ق��ائ��م��ة ك���ل من 
و�سفيان  الن�سر  لع��ب  �سبع  �سياء 
رحيمي لعب العني بعدما �سنع كل 
لكل  اأه��داف و8 �سناعات   9 منهما 
بني  لع���ب  خمينيز  ن��ي��ك��ول���س  م��ن 
يا�س وعمر خريبني لعب الوحدة، 
راف��اي��ل رميا�س  كل من  �سنع  بينما 
لع����ب خ���ورف���ك���ان، وخ���وان���ك���ا لعب 
ومن  منهما.  لكل  اأه���داف   7 العني 
بالراأ�س  امل�سجلة  الأه����داف  ناحية 
اأه����داف، وج��اء يف   103 بلغت  فقد 
�سدارة الالعبني جواو بيدور لعب 
اأهداف   5 اأه���داف، ثم   6 ب�  الوحدة 
لعب  تيجايل  �سيبا�ستيان  من  لكل 
لعب  ايفكوفيت�س  و�سا�سا  الن�سر، 
ب���ن���ي ي����ا�����س، ولب������ا ك����ودج����و لعب 
خريبني  لعمر  اأه����داف  و4  ال��ع��ني، 
للكرات  بالن�سبة  و  ال��وح��دة.  لع��ب 
كرة،   4190 بلغت  فقد  العر�سية 

ك���ان ل��ب��ن��در الأح��ب��اب��ي لع���ب العني 
كرة،   101 ب���  فيها  الأع��ل��ى  ال��رق��م 
ي��ل��ي��ه ري����ان م��ي��ن��دي��ز لع���ب الن�سر 
81 ك���رة، ث��م راف��اي��ل جورميا�س  ب��� 
لع����ب خ���ورف���ك���ان ب���� 80 ك�����رة، ثم 
فهد �سبيل لعب احتاد كلباء ب� 79 
لعب  جورجين�س  اأري���ك  يليه  ك��رة، 
76 كرة. و بالن�سبة لأكر  ب�  العني 
املباريات فقد  الالعبني م�ساركة يف 
ت�سدر علي احلو�سني حار�س مرمى 
ف��ري��ق ع��ج��م��ان ال��ق��ائ��م��ة ب��� 2340 
دقيقة يليه اأنطونيو " توزي" لعب 
جواو  ث��م  دقيقة   2302 ب���  الن�سر 
ب���ي���دور لع����ب ال����وح����دة ب���� 2296 
�ساماردزيك  م�����ريال  ث���م  دق���ي���ق���ة، 
دقيقة،   2266 ب����  ع��ج��م��ان  لع���ب 
يليه فهد ال�سنحاين حار�س مرمى 
و فيما  2250 دقيقة.  ب�  يا�س  بني 
يتعلق بالبطاقات فقد اأ�سهر احلكام 
695 بطاقة �سفراء و49 حمراء، 

فقد  ال�سفراء  للبطاقات  وبالن�سبة 
ت�سدر اأكر الالعبني ح�سول عليها 
كل من اأبولينري كاك لعب العروبة 
ب�9 بطاقات، يليه كايو لوكا�س لعب 
لعب  احل��م��ادي  وخمي�س  ال�سارقة 
بني يا�س 8 بطاقات، ثم 7 بطاقات 
لكل من فواز عوانة لعب بني يا�س، 
يا�س.  بني  �سواريز لعب  وجا�ستون 
اأم����ا اأك����ر ال��الع��ب��ني ح�����س��ول على 
ال��ب��ط��اق��ات احل���م���راء ف��ك��ان �ساهني 
ال�سارقة  لع������ب  ال����رح����م����ن  ع���ب���د 
الظفرة  لع����ب  احل��و���س��ن��ي  وخ���ل���ف 
و من  لع���ب.  لكل  بطاقتني  ب��واق��ع 
ت�سديا  املرمى  حرا�س  اأك��ر  ناحية 
الت�سديات  ع��دد  بلغ  فقد  ل��ل��ك��رات، 
خالل املو�سم 1024 ت�سديا، وجاء 
حار�س  ال�سنحاين  فهد  املقدمة  يف 
ثم  ت�سديا،  ب�85  يا�س  بني  مرمى 
ب�76  الظفرة  حار�س  �سلطان  عبيد 
ت�����س��دي��ا ث��م اأح��م��د ح��م��دان حار�س 

ثم  ت�سديا،  ب�71  ال��ع��روب��ة  م��رم��ى 
علي احلو�سني حار�س عجمان ب�60 
ت�سديا، ثم عبد اهلل التميمي حار�س 
الن�سر ب� 53 ت�سديا. و فيما يتعلق 
ب���ع���دد امل����رواغ����ات ال��ن��اج��ح��ة خالل 
املو�سم فقد بلغت 3120 مرواغة و 
مينديز لعب  ري��ان  القائمة  ت�سدر 
علي  يليه  م���رواغ���ة،   75 ب���  الن�سر 
مدن لعب العروبة ب� 70 مرواغة، 
بني  لع���ب  خمينيز  ن��ي��ك��ول���س  ث���م 
اأبولينري  ثم  م��راوغ��ة،   63 ب�  يا�س 
50 مرواغة،  كاك لعب العروبة ب� 
ب�  ال�سارقة  لعب  لوكا�س  كايو  يليه 
48 مرواغة. وبالن�سبة للت�سديدات 
ع��ل��ى م���رم���ى اخل�����س��وم ف��ق��د بلغت 
ت�سديدة   3486 ال���ت�������س���دي���دات 
وت�����س��در لب���ا ك��ودج��و لع���ب العني 
مرمى  على  ت�سديدا  الأك��ر  قائمة 
ت�سديدات،   105 ب��واق��ع  اخل�����س��وم 
ب���ي���دور لع���ب الوحدة  ي��ل��ي��ه ج����واو 

خريبني  ع��م��ر  ث��م  ت�����س��دي��دة،  ب�89 
ثم  ت�سديدة،   74 ب���  ال��وح��دة  لع��ب 
م��اك��ي��ت��ي دي�����وب لع����ب ال���ظ���ف���رة ب� 
لعب  �سبع  �سياء  ثم  ت�سديدة،   59
ومثلهم  ت�����س��دي��دة   55 ب����  ال��ن�����س��ر 
العني. ومن  ل�سفيان رحيمي لعب 
ن��اح��ي��ة رك����الت اجل�����زاء ف��ق��د بلغت 
80 ركلة جزاء ت�سدرها من ناحية 
العني،  م��ن  ك��ل  املكت�سبة  ال��رك��الت 
8 ركالت  9 رك����الت، ث��م  وال��و���س��ل 
لكل من الو�سل والوحدة وعجمان، 
اأما  ال��ع��روب��ة،  6 رك���الت لفريق  ث��م 
الركالت املرتكبة فقد ت�سدر فريق 
يليه  رك��الت،  ب�10  القائمة  الن�سر 
9 ركالت،  احتاد كلباء والإم��ارات ب� 
8 رك���الت لفريق ال��ع��روب��ة، و7  ث��م 
ملحاولت  ب��ال��ن�����س��ب��ة  و  خل���ورف���ك���ان. 
بلغت  ف���ق���د  ال���ن���اج���ح���ة  الف����ت����ك����اك 
3190 حماولة يف جميع املباريات، 
���س��ال��ح احلمادي  خ��م��ي�����س  وت�����س��در 

باأكر  ال��ق��ائ��م��ة  ي���ا����س  ب��ن��ي  لع����ب 
لعب  يليه   ،41 ناجحة  حم���اولت 
العني ارك جورجيني ب�38 حماولة، 
العروبة  لعب  مونيز  جيانلوكا  ثم 
ب�35 حماولة، يليه ويلدر كارجتينا 
حماولة   32 ب���  كلباء  احت���اد  لع��ب 
ث���م ع��ل��ي ���س��امل��ني لع����ب ال��و���س��ل ب� 
لعدد  ب��ال��ن�����س��ب��ة  و  حم���اول���ة.   31
بلغت  فقد  ال�سحيحة  ال��ت��م��ري��رات 
اأكرها  وكان  متريرة،   117812
���س��ريي��رو لع���ب اجلزيرة  ل��ت��ولين 
ع��ب��د اهلل  ث���م  1894 مت���ري���رة،  ب���� 
 1621 ب���  رم�سان لع��ب اجل��زي��رة 
مت�����ري�����رة، ث����م �����س����وك����وروف لع���ب 
1450 مت��ري��رة، يليه  ب���  ال�����س��ارق��ة 
طارق اأحمد لعب الن�سر ب� 1305 
الن�سر  ت����وزي لع���ب  ث���م  مت���ري���رة، 
يتعلق  فيما  و  مت��ري��رة.   1277 ب��� 
بالتمريرات الطولية الناجحة فقد 
بلغت 9313 متريرة، حيث جاء يف 
مقدمة الالعبني من اأ�سحابها عبد 
اهلل �سلطان حار�س الظفرة ب� 173 
ال�سنحاين  ف���ه���د  ي��ل��ي��ه  مت����ري����رة، 
167 متريرة،  ب���  يا�س  بني  ح��ار���س 
ث���م ج��م��ال ع��ب��د اهلل ح���ار����س احتاد 
اأحمد  131 مت��ري��رة، ث��م  ب���  ك��ل��ب��اء 
ح���م���دان ح���ار����س ال��ع��روب��ة ب���� 125 
حار�س  عي�سى  خالد  يليه  مت��ري��رة، 
وبالن�سبة  مت��ري��رة.   118 ب���  العني 
بلغت  ف���ق���د  امل�����وؤث�����رة  ل���ل���ت���م���ري���رات 
خوانكا  وت�سدر  مت��ري��رة،   3031
لعب العني القائمة ب� 90 متريرة، 
ب�  الو�سل  بينتي لع��ب  رام���ريو  ث��م 
64 متريرة، ويليه برنانرد دوراتي 
58 مت��ري��رة، ثم  ب���  ال�سارقة  لع��ب 
خورفكان  لعب  جورميا�س  رافييل 
ب�52 متريرة، ثم نيكول�س خمينيز 

لعب بن يا�س ب� 48 متريرة.

•• دبي -وام:

����س���امل م���دي���ر منتخب  ي��ا���س��ر  اأك�����د 
اجلهاز  اأن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإم������ارات 
باإيجابيات  خ��رج  للمنتخب  الفني 
الودية  الدولية  املواجهة  من  كثري 
اجلامبي  املنتخب  مع  التي جمعته 
يف ختام املرحلة الأوىل من الإعداد 
املقرر  ا���س��رتال��ي��ا  منتخب  مل��واج��ه��ة 
املقبل  ي���ون���ي���و  م����ن  ال�������س���اب���ع  ل���ه���ا 
يف  "الدوحة،  القطرية  بالعا�سمة 
امل���وؤه���ل للملحق  الآ���س��ي��وي  امل��ل��ح��ق 
العاملي املوؤهل لنهائيات كاأ�س العامل 
كان منتخب الإم��ارات قد   2022
تعادل مع �سيفه اجلامبي 1-1 يف 
املباراة الودية التي جمعتهما م�ساء 
اأم�س الأول الأحد على ا�ستاد زعبيل 

الودية  التجربة  يف  الو�سل،  بنادي 
الدوحة  اإىل  ال�سفر  قبل  الوحيدة 
م�ساء اأم�س الثنني  للتجهيز للقاء 
احلا�سمة  امل��واج��ه��ة  يف  اأ���س��رتال��ي��ا 

للتاأهل.
ت�سريحات  يف  ���س��امل  ي��ا���س��ر  ق���ال  و 
اإن  الإم�����ارات /وام/  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
بقيادة  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از 
كثرياً  ا�ستفاد  اأرواب��اري��ن��ا  رودل��ف��وا 
ووقف  الدولية  املواجهة  ه��ذه  م��ن 
الالعبني  م��ع��ظ��م  ج���اه���زي���ة  ع��ل��ى 
امل��ت��واج��دي��ن م��ع��ه يف ال��ق��ائ��م��ة، يف 
خ��ت��ام امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن الإع���داد 
وب���ع���د م���ا ي���ق���رب م���ن اأ����س���ب���وع من 
التجمع املحلي للتجهيز للمواجهة 

املقبلة.
واأ�ساف: " املنتخب اجلامبي يتميز 

باخلرة و لعبوه اأ�سحاب م�ستويات 
فنية عالية و حمرتفون يف العديد 
الأوروب�����ي�����ة وخا�س  الأن����دي����ة  م���ن 
املباراة الودية بروح حما�سية عالية 
اأي�سا خلو�س  ي�ستعد  اأن��ه  و  خا�سة 

ت�سفيات اأمم اأفريقيا، ورغم حر�س 
اجلهاز الفني على الطمئنان على 
معظم عنا�سر قائمته وجتربة 24 
لعبا على مدار �سوطي املباراة، اإل 
يف  التعادل  نتيجة  على  حافظ  اأن��ه 

مواجهة هذا املنتخب القوي".
و خا�س اأروابارينا املباراة بت�سكيلتني 
خمتلفتني على مدار �سوطي اللقاء 
اإ���س��راك مزيج من  اإىل  بعدما عمد 
لع��ب��ي اخل����رة ع����الوة ع��ل��ى اأكر 
املن�سمة  ال�سابة  العنا�سر  من  عدد 
يف  م���وؤخ���راً  امل��ن��ت��خ��ب  ت�سكيلة  اإىل 
ال�سوط الأول، الذي انتهى مل�سلحة 
بهدف  بتقدمه  الإم�����ارات  منتخب 
م��ب��خ��وت من  ع��ل��ي  اأح�����رزه  رد  دون 
الثاين  رك��ل��ة ج����زاء، ويف وال�����س��وط 
خمتلفة  بت�سكيلة  امل���ب���اراة  خ��ا���س 

غلبت عليها عنا�سر اخلرة، وظهر 
ت�سكيلة  يف  ال���رح���م���ن  ع���ب���د  ع���م���ر 
غياب  بعد  الأوىل  للمرة  املنتخب 

طويل ب�سبب الإ�سابة.
اطماأن  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از  اأن  اأك����د  و 
العنا�سر  املباراة على معظم  خالل 
ال���ق���ائ���م���ة والأم��������ر  امل������وج������ودة يف 
النقبي  ل��ع��ب��داهلل  بالن�سبة  نف�سه 
يخ�سعان  ال��ل��ذي��ن  ح�����س��ن  وم��اج��د 
واأظهرا  ال��ت��اأه��ي��ل��ي،  ل��رن��اجم��ه��م��ا 
ال�سابق،  م��ن  اأف�����س��ل  ك��ب��رياً  تقدما 
اإىل  ي�������س���ال  اأن  ل���ه���م���ا  وي����ت����وق����ع 
املواجهة  ق��ب��ل  ج��اه��زي��ت��ه��م��ا  ك��ام��ل 

احلا�سمة.
اإىل  اأن املنتخب �سيغادر  اإىل  اأ�سار  و 
الدوحة م�ساء اأم�س الثنني  بكامل 
قائمته التي ت�سم 30 لعبا، على اأن 

العا�سمة  يف  ل��ه  م���ران  اأول  ي����وؤدي 
الثالثاء،  ال��ي��وم  م�����س��اء  ال��ق��ط��ري��ة 
متواجدون  ال��الع��ب��ني  جميع  واأن 
املهمة  ه����ذه  يف  امل��ن��ت��خ��ب  خل���دم���ة 
املف�سلية. و حول متابعة جتهيزات 
املنتخب الأ�سرتايل، الطرف الثاين 

يف املواجهة املرتقبة، والذي ي�ستعد 
يف  ودي���اً  الأردين  املنتخب  مل��واج��ه��ة 
ال��دوح��ة ي��وم غ��د الأرب��ع��اء ، اأو�سح 
الفني  اجل��ه��از  ان  املنتخب،  م��دي��ر 
على  املا�سية  ال��ف��رتة  حري�ساً  ك��ان 
متابعة مباريات املنتخب الأ�سرتايل 

الآ�سيوية  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م�����س��وار  يف 
امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س ال��ع��امل، ومي��ل��ك كل 
نف�سه  ال��وق��ت  ويف  عنه،  التفا�سيل 
الأ�سرتايل  املنتخب  مباراة  �سيتابع 
اأح���دث  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  الأردن  م���ع 

التطورات على اأدائه.

��ستعد�د� لالآ�سيوية �لعا�سرة .. �لعرياين يت�سدر �الختبار 
�الأول لتقييم رماة منتخب �الإمار�ت لالأطباق

61 يوما و518 هدفا منها 103 بالراأ�ض يف  مباراة   182

»و�م« تر�سد �أبرز �إح�ساء�ت �الأندية و�لالعبني ملو�سم 2021-2022 من دوري �أدنوك للمحرتفني
ال�صنحاين حار�ض بني يا�ض الأكر ت�صديا ولبا كودجو هداف من طراز فريد 

مدير منتخب �الإمار�ت : 30 العبا جاهزون ملو�جهة 
�أ�سرت�ليا �حلا�سمة .. و �إيجابيات كثرية لتجربة جامبيا

•• دبي-الفجر:

اأ�سدر معايل مطر الطاير نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�سي رئي�س جمل�س اأمناء "جائزة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي" اإحدى "مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم 
العاملية" ثالثة قرارات بت�سكيل اللجان العاملة يف الدورة الثانية ع�سرة للجائزة الأكر 
من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأوىل على الإطالق التي تعنى بجانب الإبداع يف العمل 
الريا�سي، و�سمل القرار اللجنة الفنية وجلنة التحكيم وجلنة الت�سال والت�سويق، وميتد 

عملها خالل الفرتة 2024-2022.
اجلائزة  اأمناء  جمل�س  ع�سو  ال�سعايل  خليفة  الدكتور  �سعادة  الفنية،  اللجنة  وي��رتاأ���س 
الإمارات  )دول��ة  �سليمان  ح�سني  عبدال�سمد  وت�سم  املتحدة(،  العربية  الإم���ارات  )دول��ة 
العربية املتحدة( نائباً للرئي�س، وع�سوية: الدكتور حممد عبد الوهاب الأن�ساري )دولة 
املتحدة(،  العربية  الإم��ارات  )دول��ة  اجلرمن  اأحمد  و�سيخة  املتحدة(،  العربية  الإم��ارات 

والدكتور �سعد اأحمد �سلبي )جمهورية م�سر العربية(، والدكتور ناجي اإ�سماعيل حامد 
مدير الق�سم الفني باجلائزة من�سقاً.

)اجلمهورية  الأمناء  براف ع�سو جمل�س  �سعادة م�سطفى  التحكيم  يرتاأ�س جلنة  فيما 
اجلزائرية(، وت�سم �سعادة اأحمد م�ساعد الع�سيمي ع�سو جمل�س الأمناء )اململكة العربية 
العربية  الإم���ارات  )دول��ة  اجلناحي  يو�سف  ط��ارق  وع�سوية:  للرئي�س،  نائباً  ال�سعودية( 
املتحدة(، ومرمي عبد اهلل مطر بن لحج )دولة الإمارات العربية املتحدة(، وعبري حممد 
اخلاجة )دولة الإمارات العربية املتحدة(، والدكتور ناجي اإ�سماعيل حامد مدير الق�سم 
الفني باجلائزة من�سقاً.  وترتاأ�س جلنة الت�سال والت�سويق موزة �سعيد املري الأمني العام 
للجائزة )دولة الإم��ارات العربية املتحدة(، وت�سم �سارة حممد امل�سرب )دولة الإمارات 
العربية املتحدة( نائباً للرئي�س، وع�سوية: عادل فاروق العو�سي )دولة الإمارات العربية 
اأخ�سائي  الفتوح  اأب��و  ال�سيد  وح�سام  العراق(،  )جمهورية  الم��ام  عبد  و�سامي  املتحدة(، 
بروؤ�ساء  ثقته  اجلائزة عن  اأمناء  رئي�س جمل�س  وع��ّر معايل  من�سقاً.   باجلائزة  رئي�سي 

واأع�ساء اللجان على العمل باأعلى م�ستويات اجلودة وو�سع اخلطط التي ت�ساهم يف حتقيق 
الأهداف الكبرية التي حددها �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
اأحمد بن حممد  دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي راعي اجلائزة، و�سمو ال�سيخ 
بن را�سد اآل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية رئي�س اجلائزة، وتوجيهات �سموهما 
ال�سديدة ملجل�س اأمناء اجلائزة لتطوير العمل الريا�سي يف دولة الإمارات والوطن العربي 
والعامل والرتقاء بالإجنازات اىل م�ستويات الإبداع والتميز ، وكذلك متكني املجتمعات 
تطّور  و�سائل  من  كو�سيلة  الريا�سة  دور  تعزز  التي  املبادرات  ودع��م  الريا�سة  خالل  من 

املجتمعات ومتكني اأفرادها و�سعادتهم ون�سر قيم الت�سامح والتعاون يف املجتمعات.
ووجه معايل مطر الطاير اللجان، بالبدء الفوري بالعمل وتعزيز املكت�سبات التي حققتها 
ن�سر  وا�ستمرار  امل�ستويات  جميع  على  املا�سية  ع�سرة  الإح��دى  ال���دورات  خ��الل  اجلائزة 
ودعم  واإط���الق  وموؤ�س�سات  اأف���رادا  املبدعني  وتكرمي  الريا�سي  العمل  يف  الإب���داع  ثقافة 

املبادرات الإبداعية.

�لطاير ي�سدر قر�ر�ت ت�سكيل جلان �لدورة 12 جلائزة حممد بن ر��سد لالإبد�ع �لريا�سي 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

هناأ جياين انفاتينو رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم 
املحرتفني  دوري  م�سابقة  بلقب  بتتويجه  العني  ن��ادي 
الرابعة  للمرة   2022-2021 ال��ري��ا���س��ي  للمو�سم 
بن  �سلمان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ه��ن��اأ  فيما  تاريخه  يف  ع�سرة 
اآل خليفة رئي�س الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم  اإبراهيم 

نادي العني باملنا�سبة ذاتها.

رئي�سا الحتادين  بهما  بعث  ر�سالتني  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الدويل والآ�سيوي اإىل ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 

رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم.
لنادي  "تهانينا  ر���س��ال��ت��ه:  يف  ان��ف��ات��ي��ن��و  ج��ي��اين  وق����ال 
اأدنوك  دوري  مل�سابقة  ب��ط��اًل  تتويجه  مبنا�سبة  ال��ع��ني 
وهذا  ت��اري��خ��ه،  يف  ع�سرة  ال��راب��ع��ة  للمرة  للمحرتفني 
الإجناز حتقق بف�سل العمل اجلاد لالإدارة، وكل اأع�ساء 
ال��ن��ادي، ون�سكر احتاد  ال��ف��ري��ق وال��الع��ب��ني وج��م��اه��ري 

الكبرية يف تطوير  ج��ه��وده  ال��ق��دم على  لكرة  الإم����ارات 
ناحيته قال  املختلفة". من  اللعبة من خالل مبادراته 
اأ�سدق  "نقدم  ر�سالته:  يف  اإبراهيم  بن  �سلمان  ال�سيخ 
بلقب  تتويجه  العني مبنا�سبة  ن��ادي  اأ�سرة  اإىل  التهاين 
ال��ذي يعك�س اجلهود  اأدن��وك للمحرتفني، الأم��ر  دوري 
يج�سد  و  املو�سم  امتداد  على  النادي  لأ�سرة  الوا�سحة 
روح التفاين التي ميزت اأداء الفريق و�سوًل اإىل من�سة 

التتويج".

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ك�����س��اف��ة الإم�������ارات 
اخليمة  راأ�������س  ك�����س��اف��ة  وم��ف��و���س��ي��ة 
ن�����ادي راأ�������س اخليمة  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
ال�����������دويل ل����ل����ري����ا�����س����ات ال���ب���ح���ري���ة 
الأول  البحري  الك�سفي  "املهرجان 
ولء  ���س��ع��ار  حت��ت  املتقدم"  للك�ساف 
58 ك�ساف متقدم  وانتماء مب�ساركة 
مب��ق��ر ن����ادي راأ������س اخل��ي��م��ة ال����دويل 
بهدف  وذل���ك  ال��ب��ح��ري��ة،  للريا�سات 
اك�ساب منت�سبني اجلمعية يف مرحلة 
احللقة  ط��الب  م��ن  املتقدم  الك�ساف 
الفنون  امل���ه���ارات  وال��ث��ال��ث��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
ان�سطة  �سمن  تاأتي  والتي  البحرية 
ال���ك�������س���اف���ة ال���ب���ح���ري���ة وه�����ي اح����دى 
ت�سعى  والتي  الك�سفية  فروع احلركة 
ك�سافة  تكون مفو�سية  لأن  اجلمعية 

راأ�س اخليمة مقرا لها يف الدولة.

امل��ه��رج��ان برتديد  وب�����داأت ف��ع��ال��ي��ات 
ول�ساحب  ل���ل���دول���ة  ال��������ولء  ق�������س���م 
ال�������س���م���و ال�������س���ي���خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
ث����م مت  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل 
التعريف بالك�سافة البحرية واأ�س�سها 
ال��ت��ي يقدمها  ال��ب��ح��ري��ة  والأن�����س��ط��ة 

نادي راأ�س اخليمة الدويل للريا�سات 
اإىل  امل�ساركني  تق�سيم  ومت  البحرية، 
الكياك  مل��م��ار���س��ة  ث���الث جم��م��وع��ات 
وال������دراج������ون ب�����وت وال�������س���ب���اح���ة ثم 
واملنطقة  ال�ساطئ  منطقة  تنظيف 
ال��واق��ع��ة ب��ال��ق��رب م��ن ا���س��ج��ار القرم 

الواقعة يف حميط النادي. 
ول��ق��د اأو����س���ح خ��ل��ي��ل رح��م��ة المني 
ك�سافة  جمعية  اأن  للجمعية  ال��ع��ام 
الم������������ارات ح���ري�������س���ة ع���ل���ى اق���ام���ة 
ت�ساهم  ال��ت��ي  الن�سطة  م��ن  ال��ع��دي��د 
يف  الك�سفية  بالن�سطة  الرت���ق���اء  يف 

الن�سطة  بينها  م��ن  وي��اأت��ي  ال��دول��ة 
اجلمعية  ح��ر���س��ت  وال��ت��ي  الك�سفية 
مفو�سية  م��ن  انطالقتها  ت��ك��ون  اأن 
مركزا  لتكون  اخليمة  راأ����س  ك�سافة 
للك�سافة البحرية ويعد ذلك حتقيقا 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور: �سامل 
عبدالرحمن الدرمكي رئي�س جمل�س 
الك�سفية  الن�����س��ط��ة  بتفعيل  الدارة 
ول�سيما  ال��دول��ة  ام���ارات  يف خمتلف 
احلما�سة  حتمل  التي  الن�سطة  تلك 
والث���ارة وت�سجع على الن��خ��راط يف 
العمل الك�سفي وياأتي هذا التعاون مع 
نادي راأ�س اخليمة الدويل للريا�سات 
حر�س  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��ب��ري  ال���ب���ح���ري���ة 
مع  ال�سراكات  حتقيق  على  اجلمعية 
لتحقيق  امل��ج��ت��م��ع  اجل��ه��ات يف  ك��اف��ة 
اأه��داف��ه��ا.  وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د حممد 
ك�سافة  م��ف��و���س��ي��ة  رئ��ي�����س  ال�سم�سي 
البحري  ال��ن�����س��اط  اأن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

ي���ع���د ن�������س���اط حم���ب���ب ل��ل�����س��ب��اب من 
يف  ون��ح��ن  العمرية  امل��راح��ل  خمتلف 
بالبحر  ن�ستهر  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة 
املفو�سية  اه���ت���م���ام  ج����اء  ه��ن��ا  وم����ن 
املنطلق  البحرية من هذا  بالن�سطة 
يف  ينمي  البحري  الن�ساط  اأن  حيث 
ال�ساب حب املغامرة وكيفية احلفاظ 
على ال�سالمة ال�سخ�سية وت�ساهم يف 
لل�سخ�س  املتكامل  ال��ب��دين  الع����داد 
وال�����ذي ي��ع��د اح����دى امل���ج���الت التي 

يركز عليها الن�ساط الك�سفي. 

الهرنكي  ع���ارف  اأو���س��ح  جانبه  وم��ن 
را�س اخليمة  لنادي  التنفيذي  املدير 
ن�سعى  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
اجل��ه��ات يف  م��ع خمتلف  التعاون  اىل 
من  ال�سباب  خ��دم��ة  لغر�س  ال��دول��ة 
ال��ع��م��ري��ة لغر�س  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف 
هذا  وج��اء  البحرية  الن�سطة  تنمية 
لتعزيز  الإم��ارات  التعاون مع ك�سافة 
دع���م اب��ن��اءن��ا م��ن ال��ك�����س��اف��ة يف تعلم 
الن�����س��ط��ة ال��ب��ح��ري��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
خري  ليكونوا  �ساملة  تنمية  تنميتهم 

بالذكر  ع��ون للوطن.  وم��ن اجلدير 
من  كانوا  املهرجان  يف  امل�ساركني  اأن 
مدر�سة اخليمة احلديثة اخلا�سة فرع 
خزام ومدر�سة راأ�س اخليمة احلديثة 
�سعم  ومدر�سة  الظيت  ف��رع  اخلا�سة 
وال��ث��ال��ث��ة ومدر�سة  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ل��ق��ة 
عن  ع��روا  وال��ذي��ن  ال�سالح  ال�سلف 
�سعادتهم مبمار�سة الن�سطة البحرية 
على  غلبت  ال��ت��ي  احلما�سية  وال���روح 
الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ت��ي كانت 

ممتعة جلميع امل�ساركني.

•• دبي-وام:

بطولة  بلقب  اجلنوبية  كوريا  فازت 
الطائرة  ل��ل��ري�����س��ة  ال���دول���ي���ة  ف�����زاع 
اأقيمت  ال���ت���ي   - ال��ه��م��م  لأ����س���ح���اب 
ب��رع��اي��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
 6 بر�سيد  الريا�سي-  دب��ي  جمل�س 
ذهبيات وف�سيتني و6 برونزيات، يف 
الرابعة من البطولة  الن�سخة  ختام 
حيث  دول���ة   30 فيها  �ساركت  ال��ت��ي 
يف  وال��الع��ب��ات  الالعبني  تتويج  مت 
الفئات املختلفة ب " 128 ميدالية 
". ومت تكرمي اين رايت مدير اإدارة 
للري�سة  ال��دويل  بالحتاد  التطوير 
ال���ط���ائ���رة، وغ������ازي امل�����دين الأم����ني 
للري�سة  الإم���������ارات  لحت�����اد  ال���ع���ام 
فيكتور  الأومل��ب��ي  والبطل  الطائرة، 
العامل  يف  الأول  امل�سنف  اك�سيل�سن 
الألعاب  واحلا�سل على ذهبية دورة 

الأوملبية الأخرية يف طوكيو، ا�سافة 
اأ�سغر متطوعة  املندو�س  اإىل مرمي 
يف البطولة والتي مل يتجاوز عمرها 

ال� 10 �سنوات.
رئي�س  ب��ال��رق��اد  ث��اين جمعة  ووج���ه 
لأ�سحاب  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ال���ه���م���م 
بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  اإىل  ال�سكر 
اآل م��ك��ت��وم راعي  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
الهمم"  لأ���س��ح��اب  "فزاع  ب��ط��ولت 
الريا�سي، واملوؤ�س�سات  وجمل�س دبي 
تدخر  مل  التي  الراعية  وال�سركات 
دبي  ن��ادي  اأن�سطة  دع��م  اأي جهد يف 
لأ�سحاب الهمم، وكذلك املتطوعني 
وف�����رق ال��ع��م��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة واأج���ه���زة 
الإعالم وقناة دبي الريا�سية، معربا 
عن �سعادته بهذا النجاح الذي �سهد 
الوفود  وك����ل  ال������دويل  الإحت������اد  ب���ه 

امل�ساركة.
ال���ذي  ال��ك��ب��ري  "الهتمام  وق������ال: 

" من  " اأ���س��ح��اب الهمم  ب��ه  يحظى 
املردود  ل��ه  " ك��ان  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
من�سات  اإىل  و�سولهم  يف  الإيجابي 
الطموحات  وحت���ق���ي���ق  ال���ت���ت���وي���ج 
لأن  تطلعه  عن  معربا  املطلوبة".. 
يكون هناك ق�سم خا�س ب� " اأ�سحاب 
ال��ه��م��م " يف الحت��������ادات امل��ع��ن��ي��ة " 

و�سول اإىل الأهداف املرجوة.
الع�سيمي  م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه م��اج��د 
الآ�سيوية  الباراملبية  اللجنة  رئي�س 
�سمو  اإىل  ال�����س��ك��ر  ال��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر 
ال�������س���ي���خ م���ن�������س���ور ب����ن حم���م���د بن 
دبي  رئي�س جمل�س  مكتوم  اآل  را�سد 
اه��ت��م��ام��ه ودعمه  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي 
الكبريين لأ�سحاب الهمم، وجمل�س 
دبي الريا�سي ملتابعته لكل تفا�سيل 
الدورة  الن�سخة  وا���س��ف��ا  البطولة، 
الرابعة باأن م�ستواها الفني متقارب 
امل���وج���ودة يف دورات  امل�����س��ت��وي��ات  م��ع 

الألعاب الباراملبية.

م�ساركة  اأن  اإىل  الع�سيمي  واأ���س��ار 
الأب��������ط��������ال ال����ن����خ����ب����ة واأ������س�����ح�����اب 
الإجن��ازات يف دورة الألعاب الأخرية 
تعك�س  بدبي   "  2020 طوكيو   "
قيمة بطولت فزاع وامل�ستوى العايل 
ال���ذي و���س��ل اإل��ي��ه .. مبينا اأن��ه��م يف 
ملوا�سلة  ي�����س��ع��ون  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
حتقيق  اأج���ل  م��ن  البطولة  تطوير 
روؤية  انطالقا من  الكاملة  اأهدافها 
الدمج  يف   " ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة   "
الهمم"  " اأ�سحاب  ومتكني  الكامل 

من خالل الريا�سة التناف�سية".
من جهته وجه اللواء اأحمد حممد 
ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  رفيع 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  الإدارة 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل  ال�����س��ك��ر  دب����ي 
برئا�سة ثاين جمعة بالرقاد وماجد 
والتي  ال��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر  الع�سيمي 
النجاح  اأث��رت احل��دث بكل مقومات 

والتميز.

العامة  القيادة  يف  "نت�سرف  وق��ال: 
ل�سرطة دبي اأن نكون �سركاء دائمني 
نف�سها  فر�ست  التي  البطولة  لهذه 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��اح��ت��ني  ع��ل��ى 
فهي دولية بطعم اإماراتي، والقيادة 
الهمم  " اأ���س��ح��اب  الر�سيدة" ت��ويل 
مكانة  من  لهم  ملا  كبريا  " اهتماما 

غالية على قلوب اجلميع".
ع��م��ر عبد  ق���ال جن��ي��ب  ناحيته  م��ن 
اهلل الأم���ني ال��ع��ام لحت��اد الإم���ارات 
اإن بطولت فزاع تبواأت  لال�سكوا�س 
اخلريطة  ع���ل���ى  م���رم���وق���ة  م���ك���ان���ة 
الهمم  اأ�سحاب   " لريا�سة  العاملية 
واأن  الآخ��ر،  تلو  النجاح  حمققة   "
اأكر دليل على قيمة تلك البطولة 
هو اإقبال الأبطال العامليني اأ�سحاب 
ال������دورات  يف  الأوىل  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات 

الباراملبية على امل�ساركة فيها.
وث���م���ن ج���ه���ود ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف 
ب�سورة  ف�������زاع  ب�����ط�����ولت  ت���ن���ظ���ي���م 

اح��رتاف��ي��ة مم���ا ك���ان الأث�����ر الكبري 
ليظل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ن�سخها  جن���اح  يف 
العامل  اأبطال  اأنظار  حمط  احل��دث 

يف امل�سابقات املختلفة.
وو���س��ف غ��ازي امل��دين الأم���ني العام 
ب�  التنظيم  الطائرة  الري�سة  لحتاد 
" الحرتايف "، م�سريا اإىل اأن العمل 
وراء جناح  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق  ب����روح 
البطولة واأن امل�ستوى الفني الراقي 

يوؤكد قيمة  الأبطال  به  ال��ذي ظهر 
احلدث العاملي.

الأوملبي  البطل  اأع���رب  ناحيته  م��ن 
�سعاته  ع����ن  اك�����س��ي��ل�����س��ن  ف���ي���ك���ت���ور 
ب��ال��ت��واج��د يف ق��ل��ب احل����دث خالل 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  اخل���ت���ام���ي،  ال���ي���وم 
اأ�سعده  للم�ساركني  الفني  امل�ستوى 
، ح��ي��ث ي��ع��د م��وؤ���س��را ج��ي��دا لتطور 
ال���الع���ب���ني امل�������س���ت���م���ر، وجت����اوزه����م 

ل����ت����اأث����ريات ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، ول 
ل��ه��ا ف�سل كبري  الإم�����ارات  اأن  ���س��ك 
العديد  ا���س��ت�����س��اف��ت  لأن��ه��ا  ذل���ك  يف 
خالل  كبري  بنجاح  ال��ب��ط��ولت  م��ن 
بيد  واأخ���ذت  ال�سعبة،  املرحلة  تلك 
ظل  يف  ت��دري��ج��ي��ا  للتعايف  الأب���ط���ال 
ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي دقيق  ت��ط��ب��ي��ق 
واملنظمني  لالعبني  الوقاية  يوفر 

واملدربني واحلكام.

•• دبي-وام:

اأعربت ميثاء بنت �ساوي ع�سو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لكرة ال�سلة، مديرة 
�سعادتها  عن  بالكويت،  اخلليجية  الألعاب  دورة  يف  لل�سيدات  الوطني  منتخبنا 
بالإجناز الذي حتقق يف الدورة باحل�سول على املركز الأول والتتويج بامليدالية 

الذهبية، بدون اأي خ�سارة اأو تعادل.
منذ  تعاهدن  الالعبات  جميع  اأن  لها  ت�سريحات  يف  �ساوي  بنت  ميثاء  واأك��دت 

حتقق  ما  وه��و  الأول،  واملركز  ال�سدارة  يف  امل�ساركة  وانهاء  الفوز  على  البداية 
بف�سل العمل اجلاد وامل�ستمر قبل انطالقة الدورة، وخاللها.

واأهدت الإجناز اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اهلل" موؤكدة اأن دعم �سموه الكبري للريا�سة الإماراتية خا�سة الن�سائية  "حفظه 
هذا  يف  رئي�سيا  �سببا  ك��ان  البطولت،  جميع  يف  يحتذى  مثال  اأ�سبحت  التي  و 
الكبري مع  الوطنية لدورها  الأوملبية  اللجنة  اإىل  الإجن��از  اأه��دت  الإجن��از. كما 
اأجل  ال��دورة من  امل�ساركة يف  جميع الالعبني والالعبات يف خمتلف الريا�سات 

حتقيق اأف�سل م�ستوى ونتيجة اإيجابية.
النهائية بعد  املباراة  اإىل  تاأهل  ال�سلة لل�سيدات، قد  الوطني لكرة  كان منتخبنا 
وبدون  الكاملة  بالعالمة  والنهائي  النهائي  ون�سف  املجموعات  تخطي مرحلة 
اأي خ�سارة، ليوا�سل تاألقه يف املباراة النهائية ويفوز على �سقيقه الكويتي بنتيجة 

جدارة. عن  باللقب  ويتوج   8  /12
و�ساركت يف مناف�سات ال�سلة لل�سيدات 3*3 كل من منتخبات ال�سعودية والكويت 
والبحرين وعمان وقطر. واأكدت بنت �ساوي اأنه وعقب العودة اإىل اأر�س الوطن 

�ستبداأ الالعبات خو�س التدريبات ا�ستعدادا للفرتة املقبلة حيث ي�سارك املنتخب 
اأغ�سط�س  �سهر  يف  برتكيا  الإ���س��الم��ي  الت�سامن  بطولة  يف  لل�سيدات  الوطني 
املقبل، و�ستكون هناك ا�ستعدادات مبع�سكر حملي داخلي، واآخر خارجي مل يتم 
حتديد تفا�سيله. جدير بالذكر اأن منتخبنا الوطني لل�سيدات لكرة ال�سلة 3*3 
�سارك يف الدورة اخلليجية الثالثة بقائمة ت�سم 4 لعبات، وهن اأمل بنت حيدر، 
طريق  عن  اختيارهن  ومت  حيدر،  وفاطمة  املهريي،  واآمنة  ال�سويدي،  واإليازية 

لعبات. الت�سفيات من بني 10 

البحرية  الأن�صطة  ميار�صون  ك�صافًا    58

�نطالق فعاليات �ملهرجان �لك�سفي �لبحري �الأول بر�أ�س �خليمة

كوريا �جلنوبية تفوز بلقب »دولية« فز�ع للري�سة �لطائرة الأ�سحاب �لهمم

�نفاتينو و�سلمان بن �إبر�هيم يهنئان 
نادي �لعني بلقب دوري »�أدنوك« للمحرتفني

مديرة منتخب �سلة �ل�سيد�ت: ذهبية �لدورة �خلليجية د�فع كبري لتحقيق �إجناز جديد يف »�لت�سامن �الإ�سالمي«  
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•• ط�صقند-الفجر

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  و����س���ل���ت 
اإىل  الأول  اأم�������س  م�����س��اء  الأومل����ب����ي 
ا�ستعداداً  الأوزبكية،  ط�سقند  مدينة 
اآ�سيا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
ا�ستقبال  يف  وك���ان  ع��ام��اً،   23 حت��ت 
ال��ب��ع��ث��ة را���س��د ع��ل��ي امل���زروع���ي نائب 
�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة 
وجمال  اأوزبك�ستان،  جمهورية  لدى 
�سافر  الذي  املنتخب  بوهندي مدير 
ملعاينة  بيومني  بعثتنا  و���س��ول  قبل 
التدريبات  ومالعب  الإق��ام��ة  فندق 
وك���اف���ة الأم������ور ال��ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة التي 
ملنتخبنا  املطلوب  الإع���داد  يف  ت�سهم 
البطولة  مناف�سات  ان��ط��الق  قبيل 

الآ�سيوية.
و����س���م���ت ب��ع��ث��ة الأب���ي�������س الأومل����ب����ي 
اأحمد  ع��ي�����س��ى   : وه����م  لع���ب���اً،   23
يا�سر ح�سن حممد )احتاد  احلوتي، 
مبارك،  اإدري���������س  ع���ب���داهلل  ك���ل���ب���اء( 
وليد  راك��ان   ، الزعابي  �سلطان  زاي��د 
�سالح )اجلزيرة( يو�سف علي بخيت 
)ال���و����س���ل( اأح���م���د حم��م��ود ح�����س��ن ، 
���س��ع��ي��د ع��ب��ي��د ���س��ع��ي��د، ف���ار����س خليل 
ب����در ط����ار�����س، �سهيل  حم���م���د، ف��ه��د 
اإبراهيم  )الإم���ارات( �سعيد  عبداهلل 
�سليمان �سامل )عجمان( عيد خمي�س، 
اأحمد   ، ع��ب��داهلل  حممد  عبدالعزيز 
عبداهلل جميل ، �سلطان علي حممد 
)�سباب الأهلي( را�سد �سامل خلفان ، 
عبدالرحمن  حممد  مهدي،  ح�سني 
عبدالعزيز  )ال���ن�������س���ر(  اإب����راه����ي����م 
)خورفكان(  حم��م��د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
)الوحدة(  ع��ب��داهلل  �سعيد  من�سور 
عي�سى خلفان زايد )العني( عبداهلل 

�سلطان نا�سر )بني يا�س(.
اأم�س  ويوؤدي الأبي�س الأوملبي م�ساء 
الث���ن���ني م����ران����اً خ��ف��ي��ف��اً ع��ل��ى اأح���د 
جميع  ومب�ساركة  الفرعية  املالعب 

الالعبني.

اجلدير بالذكر اأن منتخبنا الوطني 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  مناف�سات  يف  ي�����س��ارك 
اآ�سيا حتت 23 عاماً �سمن املجموعة 
منتخبات  ت�������س���م  ال����ت����ي  ال����راب����ع����ة 

ال�سعودية واليابان وطاجك�ستان.
و�سيخو�س اأوىل مبارياته يف البطولة 
3 يونيو  ي��وم  ال��ي��اب��ان  اأم���ام منتخب 
املقبل ال�ساعة 6:00 م�ساًء بتوقيت 

بختاكور،  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  الإم����������ارات 
ويلتقي يف املباراة الثانية مع منتخب 
ال�ساعة  يونيو   6 ي��وم  طاجيك�ستان 
مرحلة  وي��خ��ت��ت��م   ، م�����س��اًء   7:00

منتخب  مب��واج��ه��ة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
 6:00 ال�ساعة  مت��ام  يف  ال�سعودية 
هاتان  وٌت��ق��ام   ، يونيو   9 ي��وم  م�ساء 

املباراتان على ملعب لوكومتيف.

على  ال�ستار  كييليني  جورجو  ال�سلب  الدفاع  قلب  ُي�سِدل 
بطل  اإيطاليا،  منتخب  ي��واج��ه  عندما  الدولية  م�سريته 
غدا  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  بطل  الرجنتيني  نظريه  اأوروب����ا، 
اأطلق عليه  لقاء  الأربعاء على ملعب وميبلي يف لندن، يف 

ت�سمية "فينالي�سيما".
الدولية  كييليني  م�سرية  ذروة  �سهد  وميبلي  ملعب  وك��ان 
بفوز  الفائت  ال�سيف  الخ���رية  اأوروب����ا  ك��اأ���س  رف��ع  عندما 
اإنكلرتا يف عقر دارها بركالت الرتجيح  "التزوري" على 
بالتعادل  وال���س��ايف  ال���س��ل��ي  ال��وق��ت��ني  ان��ت��ه��اء  بعد   2-3
"برج  لقب  ال��ذي يطلق عليه  الدفاع  قطب  وك��ان   .1-1
يف  الدولية  م�سريته  اإن��ه��اء  ينوي  راأ���س��ه(،  بيزا" )م�سقط 
مونديال قطر 2022، لكن منتخب بالده �سقط �سقوًطا 
مدوًيا على ار�سه امام مقدونيا ال�سمالية يف امللحق املوؤهل 
ليندثر حلمه، ما دفعه لإعالن  املا�سي  اآذار-مار�س  نهاية 

اعتزاله اللعب دولًيا بعمر ال�سابعة والثالثني.
والخرية   117 الرقم  الرجنتني  �سد  املواجهة  �ستكون 
يف م�سريته الدولية، وياأتي وداع التزوري بعد رحيله عن 
اأن يك�سف عن  يوفنتو�س يف نهاية املو�سم الفائت من دون 
وجهته امل�ستقبلية لكن املرجح اأن تكون الدوري المريكي 
على  مان�سيني  روبرتو  اإيطاليا  م��درب  وعّلق  القدم.  لكرة 
ويجب  ق���راره  اتخذ  "لقد  بالقول  كييليني  اع��ت��زال  ق��رار 

احرتام القرارات. من الطبيعي ان ي�سلك طريًقا اآخر".
الذي  ال�سهري  املنتخب اليطايل قطًبا يف دفاعه  �سيخ�سر 
بارزاغلي  واأندريا  ليوناردو بونوت�سي  �سم يف فرتة معينة 
ام���ام قطب اآخ���ر ا���س��ط��ورة ه��و ح��ار���س امل��رم��ى جانلويجي 
اليطايل  امل��داف��ع  �سفات  كييليني  ج�ّسد  لطاملا  ب��وف��ون. 
ال�سلب الذي يهابه جميع املناف�سني ب�سبب متيزه بالقوة 

ال��ب��دن��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة وال��ت��دخ��الت ال�����س��ارم��ة، لكنهم 
ك���ان���وا ي�����س��ي��دون ب���ه ع��ل��ى ان���ه م���داف���ع نظيف 

والدليل على ذلك نيله بطاقتني حمراوين 
الدوري  430 مباراة خا�سها يف  فقط يف 

اليطايل.
لقب  عليه  ُيطلق  ال��ذي  كييليني  وق��ال 

لكمه  ب�����س��ب��ب  كونغ"  "كينغ 
ب��ط��ن��ه ل���دى اح��ت��ف��الت��ه، يف 

"ل  ل�سحيفة  ت�سريحات 
 2020 ريبوبليكا" عام 
اأك����ون  اأن  "اأ�ستطيع 

ل�ست  لكني  اأب��ل��ه��ا، 

الأذى يف بع�س  اأحل��ق��ت  باأنني  ال��رغ��م  اإط��الق��ا على  ق���ذًرا 
الأحيان".

عام  الدنيا  الدرجات  يف  ليفورنو  �سفوف  يف  م�سريته  ب��داأ 
ين�سم  ان  قبل  موا�سم  اأربعة  �سفوفه  يف  وا�ستمر   2000
اىل نادي فيورنتينا ملو�سم واحد ومنه اىل يوفنتو�س الذي 

اأم�سى معه 17 عاًما.
بقي وفًيا لل�سيدة العجوز على الرغم من ا�سقاط يوفنتو�س 
اىل الدرجة الثانية عام 2006 ب�سبب ف�سيحة ر�سوة. اأدرك 
ان�سار النادي باأنه لي�س جمرد لعب واعد بل من الوفياء 
ا. عا�س الع�سر الذهبي ليوفنتو�س بعد ان عاد الخري  اأي�سً
توالًيا  األقاب  بت�سعة  �سفوفه  وتوج يف  الوىل  الدرجة  اىل 
يف الدوري املحلي من 2012 اىل 2020 بال�سافة اىل 
كاأ�س اإيطاليا خم�س مرات خالل هذه الفرتة. اأما النقاط 
ال�سوداء يف م�سريته، فكانت خ�سارته نهائي دوري البطال 
2017 �سد ريال مدريد )كان م�ساًبا يف نهائي عام  عام 
خ�سر  كما  بر�سلونة(،  اأمام  فريقه  خ�سره  الذي   2015
بالده  منتخب  ب�سقوط   2012 ع��ام  اوروب���ا  ك��اأ���س  نهائي 

املدوي اأمام اإ�سبانيا برباعية نظيفة.
وكان مدرب فرن�سا احلايل ديدييه دي�سان اول من اكت�سف 
كييليني ومنحه فر�سته عندما كان ي�سرف على يوفنتو�س 
الفرتة  تلك  ال��دف��اع عن  يقول قطب  الثانية.  ال��درج��ة  يف 
"كنت ح�ساًنا جمنوًنا، اأم�سيت مبارياتي يف الرك�س. لكن 
يف وقت لحق بات المر حتدًيا يل يف مواجهة املهاجمني 
املناف�سني". حتى ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�س كان من 
هوادة،  دون  من  يطاردك  وح�س  "اإنه  بقوله  ان�ساره  اأح��د 

اإنها العقلية ال�سحيحة".
اإط���الًق���ا لن���ه عا�س  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ل��ه  مل تبت�سم 
خيبات متتالية فيها، مل يكن �سمن 
ت���وج���ت بطلة  ال���ت���ي  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة 
خرج  ث��م   ،2006 ع��ام  للعامل 
م���ن���ت���خ���ب ب��������الده م�����ن ال������دور 
الول ملونديايل جنوب اإفريقيا 
 ،2014 وال���رازي���ل   2010
ث����م ج�����اء ال��ف�����س��ل ال����ذري����ع يف 
مونديال  لن�سخة  التاأهل  ع��دم 
رو�سيا 2018، واملونديال املقبل 
ت�سرين   21 م���ن  امل���ق���رر  ق��ط��ر  يف 
كانون   18 اىل  ال��ث��اين/ن��وف��م��ر 

الأول-دي�سمر املقبلني.

•• اأبوظبي-وام:

بلقب جديد يف دوري اأبطال اأوروبا البطولة "الأم" على م�ستوى الأندية 
القدم  لكرة  الوا�سحة  الهيمنة  م��دري��د  ري��ال  ع��زز  الأوروب��ي��ة،  ال��ق��ارة  يف 

الإ�سبانية على بطولت الأندية الأوروبية.
املو�سم  اأوروب��ا لهذا  اأبطال  اأح��رز ريال مدريد الإ�سباين لقب دوري  فقد 
على  الإجنليزي  ليفربول  على   0-1 املهم  بفوزه   2022  -  2021
ملعب "ا�ستاد دو فران�س" بالعا�سمة الفرن�سية باري�س يف املباراة النهائية 

للبطولة.
و برغم �سدارة اإجنلرتا لت�سنيف "املعامل" ال�سادر عن الحتاد الأوروبي 
للعبة /يويفا/ ت�ستحوذ الأندية الإ�سبانية على القدر الأكر من الألقاب 

على م�ستوى اأبرز بطولتني يف القارة.
وتر�سد وكالة اأنباء الإم��ارات /وام/ يف هذا التقرير اأبرز مالمح هيمنة 
اأوروب��ا وال��دوري الأوروبي  اأبطال  الأندية الإ�سبانية على بطولتي دوري 
ب�سكل  البطولتني  تاريخ  م��دار  وعلى  ب�سكل خا�س  احل��ايل  القرن  خالل 

عام.

رقم قيا�صي.
فقد عزز ريال مدريد الرقم القيا�سي امل�سجل با�سمه، يف عدد مرات الفوز 
بلقب دوري اأبطال اأوروبا، رافعا ر�سيده اإىل 14 لقبا يف البطولة ب�سكل 
عام و ثمانية األقاب يف البطولة مب�سماها احلايل /دوري الأبطال/ علما 
باأن الألقاب ال�14 تبلغ �سعف عدد الألقاب التي اأحرزها ميالن الإيطايل 
الفرق  اأك��ر  قائمة  يف  ثانيا  الإي��ط��ايل  الفريق  ي��اأت��ي  حيث  البطولة  يف 

تتويجا باللقب.

النهائي الثامن.
النهائية  املباريات  يف  الكاملة  العالمة  على  حفاظه  مدريد  ري��ال  وا�سل 
مل�سابقة دوري الأبطال مب�سماها احلايل حيث كان انت�ساره على ليفربول 
منذ  مو�سما   30 م��دار  على  خا�سها  نهائية  مباريات   8 يف  الثامن  ه��و 

ت�سمية البطولة بدوري الأبطال.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن ريال مدريد خا�س النهائي للمرة ال�17 على مدار 
تاريخ البطولة وتوج باللقب يف 14 ن�سخة مقابل الإخفاق يف 3 مباريات 

نهائية فقط.

�صدارة اإ�صبانية.
رفع ريال مدريد بفوزه الأخري ر�سيد الأندية الإ�سبانية اإىل 19 لقبا يف 
تاريخ البطولة مو�سعا الفارق مع الأندية الإجنليزية اإىل 5 األقاب حيث 
حتتل اأندية اإجنلرتا املركز الثاين يف قائمة الأكر ح�سدا للقب البطولة 
اإيطاليا، و8 لالأندية الأملانية، و6  12 لأندية  14 لقبا مقابل  بر�سيد 

لأندية هولندا، و4 لالأندية الرتغالية.

21 عاما. يف  لقبا   21
على مدار اآخر 21 مو�سما يف بطولت الأندية الأوروبية ح�سدت الأندية 
الإ�سبانية 21 لقبا يف بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي /كاأ�س 
الحتاد الأوروبي �سابقا/ ، وذلك بواقع 10 األقاب يف دوري الأبطال و11 

لقبا يف الدوري الأوروبي/كاأ�س الحتاد الأوروبي.

حقبة بارزة .
وقد حافظ ريال مدريد ، بانت�ساره اأم�س قبل الأول على ليفربول ، للكرة 

الإ�سبانية على �سجلها خاليا من الهزائم يف املباريات النهائية لبطولتي 
دوري الأبطال والدوري الأوروبي اأمام الفرق غري الإ�سبانية خالل اآخر 

عاما.  21
 10 الإ�سبانية  الأن��دي��ة  حققت   ،2002  -  2001 مو�سم  بداية  منذ  و 
األقاب يف دوري الأبطال خالل هذه الفرتة كان فيها النهائي اأمام فريق 
كما  اإ�سبانيا خال�سا يف مو�سمني،  النهائي  وك��ان  ن�سخ   8 اإ�سباين يف  غري 
حققت لقب الدوري الأوروبي 11 مرة منها 9 موا�سم كان فيها النهائي 
اأمام فريق غري اإ�سباين، وكان النهائي اإ�سبانيا خال�سا يف ن�سختني اأي�سا.

و خالل هذه الفرتة توجت الأندية الإجنليزية بلقب البطولتني 8 مرات 
مقابل 3 مرات لكل من الأندية الإيطالية ونظريتها الأملانية.

هذه  اإىل   2001  - و2000   -2000  1999 مو�سمي  اإ���س��اف��ة  وم��ع 
دوري  لقب  كان  حيث  كبري  بفارق  اأي�سا  اإ�سبانية  الهيمنة  تظل  الفرتة، 
الأبطال لريال مدريد اأي�سا يف 2000 وبايرن ميونخ الأملاين يف 2001 
"الدوري الأوروب���ي حاليا" من  ، فيما كان لقب كاأ�س الحت��اد الأوروب���ي 
2000 ول��ي��ف��رب��ول الإجن��ل��ي��زي يف  ال��رتك��ي يف  ���س��راي  ن�سيب ج��ال��ط��ة 

.  2001

ريال مدريد يحقق �لعالمة �لكاملة و يوؤكد هيمنة �الأندية �الإ�سبانية على �ل�ساحة �الأوروبية

ا�صتعدادًا للم�صاركة يف نهائيات كاأ�ض اآ�صياكييليني يودع »�الأتزوري« مببار�ة �سد �الأرجنتني 

بعثة منتخبنا �الأوملبي ت�سل ط�سقند

»�سم�س« تختتم بطولة »فيفا 2022« �لريا�سية

بايرن ميونيخ يعلن رحيل العب و�سطه تولي�سو 

•• ال�صارقة - وام: 

التابعة  ال�سركات  الإعالمية" اإحدى  للخدمات  "�سم�س  اختتمت 
ملدينة ال�سارقة لالإعالم م�ساء اأم�س الأول فعاليات بطولة "فيفا 
الإمارات  احتاد  مع  بالتعاون  الإلكرتونية  الريا�سية   "2022
للريا�سات الإلكرتونية حيث مت تكرمي 3 فائزين بعد تاأهل 45 

لعبا خالل البطولة التي ا�ستمرت يومني.
�سهدت الت�سفيات النهائية بني املت�سابقني - التي عقدت يف مركز 
اأعمال �سم�س يف ال�سارقة – تكرمي الفائزين من قبل �سعادة الدكتور 

خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�سارقة لالإعالم "�سم�س" حيث 
نالوا جائزة قيمتها 10000 درهم كما مت تكرمي بقية اأ�سحاب 
الثالثة  باملراكز  فاز  قد  و   ، قيمة  بجوائز  الأوىل  الع�سرة  املراكز 

الأوىل كل من عبداهلل البا�سا وخالد نبيل وحمدان البلو�سي.
ح�سر حفل التكرمي �سعادة عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي و ���س��ه��اب احل��م��ادي م��دي��ر م��دي��ن��ة ال�سارقة 
العام لحتاد  الأمني  الطاهر  �سعيد  "�سم�س" وامل�ست�سار  لالإعالم 
الإم�������ارات ل��ل��ري��ا���س��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ومم��ث��ل��ي ع���دد م���ن و�سائل 

الإعالم.

و قال �سعادة الدكتور خالد عمر املدفع �سعداء باإطالق بطولة فيفا 
2022 وا�ست�سافة الع�سرات من الالعبني يف مركز اأعمال �سم�س 
على  حر�سنا  اإلكرتونية  ريا�سية  بطولة  تنظيم  اإىل  فبالإ�سافة 
باهتمام  التي حتظى كل يوم  الإلكرتونية  الريا�سة  دعم جمتمع 
اأو�ساط ال�سباب يف جميع دول العامل ويكمن هدفنا يف  كبري بني 
تعزيز هذا القطاع وتطويره انطالقاً من �سم�س وتقدمي بطولت 
الإمارات  دولة  يف  ومبتكر  متطور  ب�سكل  الإلكرتونية  الريا�سات 
وبالتاأكيد �سوف نحر�س على تنظيم املزيد من البطولت املماثلة 

يف امل�ستقبل واجتذاب �سريحة اأكر من الالعبني.

اأعلن بايرن ميونيخ، حامل لقب ال��دوري الأمل��اين يف اآخر ع�سرة 
ال�سيف  تولي�سو  كورنتان  الفرن�سي  و�سطه  موا�سم، رحيل لعب 

املقبل بعد خم�سة موا�سم "ناجحة" اأم�ساها يف �سفوفه.
مو�سم  مطلع  بايرن  ل�سفوف  ان�سم  عاماً(   27( تولي�سو  وك��ان 
ال��دوري اأربع  لقب  معه  واأح��رز  ليون  ن��ادي  من  قادماً   2018

ال��ع��امل لالأندية  وك��اأ���س  اأوروب����ا )2020(  اأب��ط��ال  م���رات، دوري 
.)2020(

كان  اأول��ي��ف��ر  ال�سابق  ح��ار���س��ه  ل��ب��اي��رن  التنفيذي  الرئي�س  وق���ال 
فريقنا  �سمن  تولي�سو  كورنتان  ك��ان  �سنوات،  "خلم�س  الإث��ن��ني 
 .2020 مو�سم  يف  ال�سدا�سية  بينها  م��ن  تاريخنا،  �سنع  ال��ذي 

له  ونتمنى  دوم��اً  مّيزه  ال��ذي  وال�سغف  التزامه  جلهوده،  ن�سكره 
الأف�سل يف م�ستقبله".

وخا�س تولي�سو، بطل العامل 2018 مع منتخب فرن�سا، 118 
مباراة مع بايرن �سجل فيها 21 هدفاً، علماً باأنه عانى يف املوا�سم 

املا�سية اإ�سابات اأبعدته فرتة طويلة عن املالعب.

 

منتخبنا �الأوملبي جاهز ل�سربة �لبد�ية 
•• دبي-وام:

كاأ�س  بطولة  يف  م�سريته  لبدء  القدم  لكرة  الأومل��ب��ي  منتخبنا  يتاأهب 
الأربعاء  فعالياتها غدا  تنطلق  التي  عاما/   23 ملنتخبات /حتت  اآ�سيا 
يف اأوزبك�ستان مب�ساركة 16 منتخبا وزعت على 4 جمموعات يف الدور 

الأول للبطولة التي ت�ستمر حتى 19 يونيو املقبل.
�سمن  الن�سخة  بهذه  الأول  ال��دور  فعاليات  الأوملبي  منتخبنا  يخو�س 
واليابان  ال�سعودية  منتخبات  اأي�����س��ا  ت�سم  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  املجموعة 
الياباين  ن��ظ��ريه  مبواجهة  م�����س��واره  منتخبنا  وي��ب��داأ  وطاجيك�ستان. 
اجلمعة املقبل، ثم منتخبي طاجيك�ستان وال�سعودية 6 و9 يونيو على 

الرتتيب.
ن�سخ  يف  م�ساركته  بعد  ال��راب��ع��ة  للمرة  البطولة  منتخبنا  وي��خ��و���س 

و2020. و2016   2013
وكان قد فاز وديا اأم�س قبل الأول على فيتنام بثالثية نظيفة يف املباراة 
التي جمعتهما على ا�ستاد حميد الطاير بنادي الن�سر  اأول من اأم�س 

الأول ال�سبت.



�إنقاذ 56 طفاًل من �العتد�ء بف�سل »يو �إ�س بي«
العتداء  من  طفاًل   56 اإنقاذ  من  الأ�سرتاليون  املحققون  متكن 
اجلن�سي واعتقال 26 من متعقبي الأطفال بف�سل حمرك "يو اإ�س 
بي" واحد. وكان اأحد الذين اعتقلوا، جرانت ه��اردن، مدرب كرة 
وال��ذي حكم  عاًما،   31 العمر  البالغ من  �سيدين،  القدم يف غرب 

عليه بال�سجن ملدة 30 عاًما يف وقت �سابق من هذا ال�سهر.
2020 خالل عملية  اإ�س بي" يف فراير  "يو  مت اكت�ساف حمرك 
ب��ح��ث ق���ام ب��ه��ا امل��رك��ز ال��وط��ن��ي الأم��ري��ك��ي ل��الأط��ف��ال املفقودين 
ال�ساحل  على  ع��اًم��ا،   30 رادف����ورد،  جا�سنت  منزل  يف  وامل�ستغلني، 
الفيدرالية  ال�سرطة  قبل  م��ن  ويلز  ���س��اوث  نيو  ل��ولي��ة  الأو���س��ط 
الأ�سرتالية. مت ت�سليم اجلهاز لفني يف وكالة فران�س بر�س متكن 
من فك �سيفرة التاأمني اخلا�سة به، وفتح حمتوياته التي ك�سفت 
عن ملفات خفية وتطبيقات خا�سة ب�سبكة متحر�سني تعمل حملياً 
اأ�سفرت  اأ�سرتاليا،  اعتقال يف  26 عملية  اإىل  بالإ�سافة  وخارجياً. 
ا عن اإحالة 154 �سخ�ساً اإىل وكالت ال�سرطة يف جميع  العملية اأي�سً
اأنحاء العامل. ك�سف التحقيق عن �سبكة من املتحر�سني بالأطفال 
الذين مل يلتقوا �سخ�سًيا مطلًقا ولكنهم يتبادلون ال�سور ولقطات 

الأطفال الذين يتعر�سون لالإ�ساءة عر الإنرتنت.

يبني منزله م�ستعينًا بيوتيوب
بعد احلظر ب�سبب وباء كورونا، علق الأ�سرتايل اأنطوين لونر 54 
عاما، يف كرابي بتايالند، فقرر بدل الإحباط ، اأن يبني لنف�سه مقر 
اإقامة جديد. وبعد عامني من العمل، اكتمل منزل اأحالم اأنطوين، 
الذي بناه مب�ساعدة مقاطع فيديو يوتيوب للح�سول على بع�س 
الإر�سادات. واأكمل اأنطوين منزله يف دي�سمر-كانون الأول 2021، 
وبه حمام خارجي، ومتجر، ح�سب موقع ميرتو الريطاين. وقال 
اأنطوين: "عندما �سرب كورونا مل نتمكن من العودة اإىل اأ�سرتاليا 
بعد اإلغاء الرحالت اجلوية، لذلك، قررت اأن اأ�ستغل الوقت واأبني 

منزيل بيدي، دون م�ساعدة اأحد با�ستثناء يوتيوب".
واأ�ساف "بعد البناء، قررت تخ�سي�س غرفة واحدة مت�سلة باملراآب 
يف  الع�ساء  مو�سوع  م��ع  ودجم��ه��ا  الكال�سيكي،  ال��زاوي��ة  متجر  يف 
واإعداده  �سيء  كل  بناء  ا�ستغرق  املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينيات 
جداً  �سعيداً  كنت  فقط.  املا�سي  الأ�سبوع  يف  ر�سمياً  اأكملته  �سهراً. 
"ب�سراحة،  بالفخر، وقال:  �سعوره  اأنطوين عن  بالنتائج". وعر 
اأجد �سعوبة يف ت�سديق اأين فعلت كل ذلك. كثريون ل ي�سدقون 

اأين فعلته وحدي. اأجل�س هنا حتى الآن اأفكر، ولكن كيف؟".

حادث مرعب  يف و�سح �لنهار يف نيويورك
ن�سرت �سرطة نيويورك مقطع فيديو �سادم، جلرمية يف و�سح النهار، 

�سهدتها �سوارع املدينة، وظهر فيها اجلاين متخفيا.
رجال  نيويورك،  مدينة  �سرطة  اإدارة  ن�سرته  فيديو  مقطع  ويظهر 
اأثناء  كبري،  ب�سكني  قبل مهاجم مقنع  ع�سوائي من  لهجوم  يتعر�س 
�سريه يف ال�سارع يف مانهاتن، اخلمي�س. ويظهر يف الفيديو امل�ستبه به 
يرتدي مالب�س �سوداء بالكامل ويغطي وجهه "قناع بالكالفا"، قالت 
اإىل  اأن مي�سي  قبل  �سوداء،  دراج��ة كهربائية  اإن��ه ترجل من  ال�سرطة 
الر�سيف ويقوم بعملية الطعن. و�سوهدت ال�سحية البالغ من العمر 
بي�ساء،  وكمامة  بي�سبول  قبعة  يرتدي  وه��ي  الفيديو،  يف  عاما،   29
به من  امل�ستبه  اق��رتب  الفيديو،  اللون. ويف  بني  ورقيا  كي�سا  ويحمل 
ال�سحية، و�سحب �سكينا وطعن ال�سحية عدة مرات يف ظهره وذراعه 
الي�سرى، على مراأى املارة يف و�سح النهار. وقالت ال�سرطة اإن ال�سحية 

مل يكن يعرف املعتدي، وحدث ذلك دون توا�سل م�سبق بينهما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مغنية حفل نهائي �أبطال �أوروبا تهاجم �جلماهري 
ب�سكل غريب، هاجمت املغنية الأمريكية كاميال كابيو، جماهري كرة القدم خالل نهائي دوري اأبطال اأوروبا، بعد اأن 

قدمت عر�سا غنائيا قبل انطالق املباراة بني ريال مدريد الإ�سباين وليفربول الإجنليزي.
وقدمت املغنية الأمريكية من اأ�سول كوبية، فا�سال غنائيا بعرو�س راق�سة، على ا�ستاد فرن�سا يف باري�س، قبل دخول 

الالعبني يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا م�ساء ال�سبت.
ون�سرت كاميال على ح�سابها الر�سمي بتويرت بعد العر�س: "ل اأ�سدق اأن اجلماهري كانت تغني ن�سيد اأنديتها ب�سوت 

عال خالل عر�سنا الغنائي. اأنا وفريقي الغنائي عملنا ب�سكل م�سن ملدة طويلة لتقدمي عر�س جيد".
وهاجمت جماهري كرة القدم املغنية الأمريكية ب�سكل مكثف، بعد ت�سريحها، م�سريين اإىل اأن ت�سريحاتها توؤكد 

عدم فهمها لثقافة كرة القدم.
القدم  بول" لكرة  "ال�سوبر  نهائي  ولي�ست  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  نهائي  امل��ب��اراة هي  ه��ذه  اأن  اإىل  الكثريين  واأ���س��ار 

الأمريكية، الذي ي�ستهر بعر�س غنائي كبري بني ال�سوطني، يهتم به امل�سجعني، على عك�س جماهري كرة القدم.

الثالثاء   31  مايو    2022  م   -    العـدد   13557  
Tuesday    31    May    2022   -  Issue No   13557

جهاز ذكي ملر�سى �لقلب يذوب عند �النتهاء من مهمته
ابتكر علماء اأمريكيون نوًعا جديًدا من اأجهزة تنظيم �سربات القلب املوؤقتة 

التي تذوب من تلقاء نف�سها مبجرد عدم احلاجة اإليها.
اجلهاز  يتطلب  ل  التقليدية،  القلب  �سربات  تنظيم  اأج��ه��زة  عك�س  على 
قلب  عمل  لتنظيم  بالقلب  مو�سولة  اأ�سالك  اأو  بطاريات  وامل��رن  النحيف 
"قابل لالمت�سا�س بيولوجًيا"، مما  اأن اجلهاز  ال�سخ�س. اأف�سل جزء هو 
يعني اأن معادنه القابلة للذوبان يف املاء ومكوناته الأخرى تذوب يف �سوائل 
اجل�سم على مدار عدة اأ�سابيع. عادًة، عندما يلزم اإزالة جهاز تنظيم �سربات 
والأقطاب  الأ���س��الك  ا�ستخراج  الأط��ب��اء  على  يتعني  ا�ستبداله،  اأو  القلب 
الكهربائية املت�سلة بالقلب جراحًيا. وعلى الرغم من اأن هذا الإجراء اآمن 

عادًة، اإل اأنه قد يزيد من خطر الإ�سابة بعدوى اأو م�ساعفات اأخرى.
�سيكون اجلهاز اجلديد قادًرا من الناحية النظرية على الق�ساء على هذه 
و�سرتن  ن��ورث  جامعة  يف  باحثون  اأطلق  املا�سي،  العام  يف  متاًما.  املخاطر 

وجامعة جورج وا�سنطن الإ�سدار الأول من جهاز تنظيم �سربات القلب.
املزيد  املجموعة  اأ���س��اف��ت  "�سين�س"،  جملة  يف  ن�سرت  درا���س��ة  اأح���دث  ويف 
اإيغور  الدرا�سة  ملوؤلف  ووفًقا  القلب.  تنظيم �سربات  اإىل جهاز  امليزات  من 
متكاملة  ب�سبكة  م��زوًدا  الآن  القلب  �سربات  تنظيم  جهاز  ياأتي  اإيفيموف، 

متاًما من الأجهزة القابلة لالرتداء مت�سلة بجلد املري�س.
ل يراقب هذا اجلهاز نب�سات قلب ال�سخ�س والعالمات احليوية الأخرى 
مثل درجة حرارة اجل�سم فح�سب، بل اإنه ي�سغل جهاز تنظيم �سربات القلب 

ل�سلكًيا ويتحكم يف اإيقاعها تلقائًيا ح�سب احلاجة.

فوكوجاي.. مالذ �لفقر�ء يف موريتانيا
كثريات  مثل  ميمونة،  ت�ستعد  موريتانيا،  يف  ال�سيفية  العطلة  اق��رتاب  مع 

غريها من الأمهات، للعطلة بجلب مالب�س ال�سيف لالأطفال.
تكتفي  حيث  للمالب�س،  م�سانع  ل  اإفريقيا،  غربي  �سمال  الواقع  البلد  ففي 
يف  البديل  املوريتانيون  وج��د  لذلك  املحلية،  الأث���واب  باإنتاج  اخلياطة  ور���س 
املالب�س امل�ستعملة التي يطلقون عليها ا�سم "فوكوجاي"، وهي كلمة اإفريقية 

يختلفون يف تاأويلها اختالفا بينا.
ت�سطحب ميمونة طفليها حممد الأمني واملختار اإىل اأحد حمالت بيع املالب�س 
امل�ستعملة، حمل اإبراهيم. جتد اأن بع�س الن�سوة �سبقنها وجل�سن ينتظرن فتح 
كي�س  اأو  "اخلن�سة"  املحل  عمال  اأحد  يفتح  الأطفال،  ثياب  من  "بالوطة" 
وي�سعها  اجل��ان��ب��ني،  م��ن  تثبتها  التي  احل��دي��دي��ة  ال�سبائك  بقطع  امل��الب�����س، 
اأمام �ساحب املحل الذي ي�سرع يف ر�س كل �سنف من الثياب اإىل جنب، قبل 
اأن ي�سمح للزبونات بالختيار. "وجدت لب�ستني منا�سبتني للمختار، لكني مل 
اأجد ثيابا منا�سبة لأخيه"، تقول ميمونة متحدثة ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، 
وت�سيف: "فوكوجاي اأف�سل من باقي الثياب من ناحية اجلودة واأرخ�س من 

بروك �سيلدز تتاألق 
مع �بنتيها يف نيويورك
ت��األ��ق��ت ع��ار���س��ة الأزي�����اء ال��ع��امل��ي��ة  
�سيلدز  خالل حدث مو�سة  بروك 
يف نيويورك، اإذ �سوهدت مع ابنتيها 

روان 19 عاماً وغرير 16 عاماً.
على  تف�سيل  ك��ل  يف  �سيلدز  ب���دت 
بي�ساء  بلوزة  يف  الرائعة  الأم  اأنها 
م��ه��دب��ة اأث����ن����اء ح�����س��وره��ا حدث 

Fashionphile يوم الأربعاء.
على الرغم من فرق بالعمر ميتد 
ع��ل��ى اأك����ر م��ن ث��الث��ة ع��ق��ود بني 
  The Blue Lagoon  جن���م���ة
اأ�سبه  ال��ث��الث��ي  ب��دا  ومراهقتيها، 
اأًما  كونهن  م��ن  اأك��ر  بال�سقيقات 
بلوزة  م��ع  ���س��ي��ل��دز  وب���ن���ات.        ن�سقت 
الغامق  ال�سيق  اجلينز  اأكمام  بال 
التي  م��ب��ط��ن��ة.        روان،  وحم��ف��ظ��ة 
ات����ب����اع خطى  يف  ب���ال���ف���ع���ل  ب��������داأت 
وال��دت��ه��ا يف ع��ر���س الأزي�����اء، كانت 
وبنطلوًنا  اأ���س��ود  ا  قمي�سً ت��رت��دي 
اأب��ي�����س وا���س��ًع��ا وح��ق��ي��ب��ة ي���د م���ن  
�سقيقتها  ارت�����دت  ب��ي��ن��م��ا  �سانيل . 
الأك����ر ���س��رتة ب��ي�����س��اء، وح��ق��ي��ب��ة  

غوت�سي  متطابقة، وقمي�س وردي، 
وبنطلون جينز اأزرق فاحت.

توب غن: مافريك 
يت�سدر �سباك �لتذ�كر 
ت�سّدر فيلم احلركة املنتظر "توب 
يف  التذاكر  مافريك" �سباك  غن: 
اأم���ريك���ا ال�����س��م��ال��ي��ة خ���الل عطلة 
على  ام��ت��دت  التي  الأ���س��ب��وع  نهاية 
ي���وم الذكرى  ب�����س��ب��ب  اأي�����ام  اأرب���ع���ة 
الأ�سبوع  يف  حم��ق��ق��اً  الأم����ريك����ي، 
مليون   151 ع��ر���س��ه  م���ن  الأول 
ُمتوّقعة  ك��ان��ت  اأرق���ام  وه��ي  دولر، 
ال�سالت،  العمل يف  لنطالق هذا 
"اإكزبيرت  ���س��رك��ة  اأف�����ادت  م��ا  ع��ل��ى 

ريلي�سنز" املتخ�س�سة.
 36 ال�سينما  حمبو  انتظر  وفيما 
"توب  فيلم  تتمة  مل�����س��اه��دة  ع��ام��اً 
النقاد  ي����وؤك����د  الأ����س���ا����س���ي،  غن" 
اإنتاج  م���ن  وه����و  ال��ع��م��ل،  ه����ذا  اأّن 
بيكت�سرز"  "باراماونت  ���س��رك��ت��ي 
ا�ستحق  ميديا"،  و"�سكايدان�س 
اأّنه  اأّن البع�س راأى  النتظار حتى 

اأف�سل من العمل الأ�سا�سي.
من  غ�����رو������س  اأ.  دي����ف����ي����د  وق��������ال 
اإنرتتاينمنت  "فران�سايز  �سركة 
الأ�سا�سية  "املادة  اإّن  ري�سريت�س" 
للعمل ل تزال قوية كما اأّن التنفيذ 
ممتاز وتوم كروز �ساهم من خالل 

اأدائه يف اإجناحه".
اأُّج��ل عر�سه  ال��ذي  الفيلم  وح�سد 
ل�����س��ن��ت��ني ب�����س��ب��ب اجل���ائ���ح���ة 124 
مليون دولر خالل الأيام الثالثة 
الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  من  الأوىل 
وح���ق���ق الإي���������رادات ن��ف�����س��ه��ا خ���ارج 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة رغ����م اأّن������ه مل 
وكان  ورو���س��ي��ا.  ال�سني  يف  يعر�س 
ب��ط��ول��ة توم  م���ن  ف��ي��ل��م  اأول  ذل���ك 
ت��ف��وق ع��ائ��دات��ه مئة مليون  ك���روز 

دولر يف اأيام عر�سه الأوىل. 

�آ�سيا.. �سبط مليار حبة ميثامفيتامني
امل���خ���درات  اإن���ت���اج  اأن  م���ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ح�����ذرت 
ال�سطناعية اآخذ يف الزدياد يف اآ�سيا، يف ظل ا�ستفادة 
اجل��ائ��ح��ة وعدم  م��ن  املنظمة  ع�����س��اب��ات اجل��رمي��ة 
مكا�سبها.  لتعزيز  ب��ورم��ا  يف  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
بط اأكر من مليار حبة ميثامفيتامني، اأي 172  و�سُ
�سرقها،  اآ�سيا وجنوب  �سرق  2021 يف  عام  طناً، يف 
ن�سرها  اأولية  بيانات  قيا�سي، بح�سب  وهو م�ستوى 
واجلرمية.  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 
اأق���ل ب�سبع م���رات ق��ب��ل ع�سر  امل�����س��ب��وط��ات  وك��ان��ت 
�سنوات. وقال جريميي دوغال�س، املمثل الإقليمي 
واجلرمية  ب��امل��خ��درات  املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب 
"اإن  اآ�سيا واملحيط الهادئ، يف بيان  يف جنوب �سرق 
حجم التجارة ونطاقها  مذهالن". وي�سكل "املثلث 
الذهبي"، على حدود بورما ولو�س وتايالند، منذ 
عقود النقطة املحورية لإنتاج املخدرات يف املنطقة.

ول��ف��ت ج��ريمي��ي دوغ���ال����س اإىل اأن����ه م��ن��ذ الأزم����ة 
�سو  �سان  اأون��غ  2021 �سد  ع��ام  وان��ق��الب  ال�سحية 
ت�سي الذي اأغرق بورما يف حالة من الفو�سى، فاإن 
التي  امل��ك��ون��ات  ك��ل  "متتلك  الإج��رام��ي��ة  املنظمات 

حتتاج اإليها ملوا�سلة تطوير ن�ساطها".

تقفز باملظلة يف �سن 103 �أعو�م 
الرقم  امل��ئ��ة،  بعد  الثالثة  �سن  يف  �سويدية  ج��دة  حطمت 
ثنائية  قفزة  ينجز  �سناً  �سخ�س  لأك��ر  العاملي  القيا�سي 
عر  الإجن���از  بهذا  الحتفال  تعتزم  اإن��ه��ا  قائلة  باملظلة، 

قطع "قالب حلوى �سغري".
"كان من  ال�سويدية  الأنباء  وقالت روت لر�سون لوكالة 
الرائع القيام بذلك، لقد كنت اأفكر يف الأم��ر منذ فرتة 
له".  خمطط  هو  كما  �سار  �سيء  "كل  م�سيفة  طويلة"، 
 240 القفزة يف م��وت��ال على بعد  اأجن���زت لر���س��ون  وق��د 
كيلومرتا جنوب غرب العا�سمة ال�سويدية ا�ستوكهومل. 

وكان اأفراد عائلتها واأ�سدقاوؤها يف ا�ستقبالها يف املطار.
وهبطت اجلدة و�سريكها يف القفزة بهدوء، بينما اندفع 
نحوها م�ساعدون حاملني اإليها اأداة امل�سي لإعانتها على 
"الهبوط ببطء  اإن��ه��ا حت��ب  ال��ن��ه��و���س. وق��ال��ت لر���س��ون 
وك��ان ممثل عن  الأم��ر لطيف".  اأن  اأعتقد  الأع��ل��ى،  من 
لت�سجيل  حا�سرا  القيا�سية  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�سوعة 
 103 العمر  البالغة من  روت لر�سون  القفزة. وحطمت 
اأعوام و 259 يوما، الرقم القيا�سي ال�سابق الذي �سجله 

�سخ�س يبلغ 103 اأعوام و 181 يوما.

�سقوط مروع  للرجل �لطائر من �رتفاع 15 مرت�
املوت،  من  زاباتا  فرانك  املعروف  الفرن�سي  املغامر  جنا 
عندما حتطم اللوح الطائر الذي كان ميتطيه يف الهواء، 

ف�سقط من ارتفاع يزيد على 15 مرتا يف مياه بحرية.
زاباتا  ف����اإن  "�سن" ال��ري��ط��ان��ي��ة،  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
ال��ل��وح الطائر عن  ب��خ��روج  43 ع��ام��ا، فوجئ  ال��ذي يبلغ 
ال�سيطرة، بينما كان يحلق يف منطقة بي�ساكرو�س جنوب 
غربي فرن�سا. ومتكن امل�سعفون من اإخراج زاباتا من مياه 
البحرية، ثم نقل على وجه ال�سرعة اإىل ق�سم الطوارئ يف 
امل�ست�سفى لتلقي العالج الالزم. وكان زاباتا الذي يو�سف 
ب�"الرجل الطائر" قد حقق �سهرة وا�سعة يف �سنة 2019، 
اللوح  ع��ن ط��ري��ق  امل��ان�����س  ع��ب��ور بحر  م��ن  عندما متكن 
الطائر، ومل يتوقف �سوى مرة واحدة يف تلك الرحلة من 
الأ�سخا�س  فيديو  مقطع  واأظهر  بالوقود.  التزود  اأج��ل 
امل��ك��ان، وه��م يف حالة �سدمة  ك��ان��وا حا�سرين يف  ال��ذي��ن 

عارمة، بينما ي�سرخون لأجل اإنقاذ زاباتا.
اأن  فرن�سا،  يف  املحلية  اأوي�ست"  "�سيد  �سحيفة  وكتبت 
زاباتا يتماثل لل�سفاء يف امل�ست�سفى، اإثر اإ�سابته يف احلادث 
الذي وقع ظهر ال�سبت. وذكرت ال�سحيفة اأن زاباتا، وهو 
اإن��ق��اذه ع��ن طريق مركب  خم��رتع ال��ل��وح الطائر، ج��رى 

ودراجة "جيت �سكي".

قر�ر فرن�سي باإعد�م �حلوت �لعالق
حوت  حياة  اإنهاء  ق��ررت  اإنها  الفرن�سية،  ال�سلطات  قالت 
فا�سلة  حم��اولت  بعد  ال�سني،  نهر  يف  اأ�سابيع  منذ  عالق 

لقتياده اإىل البحر حيث اأ�سحى "مري�سا جدا".
بتقنيات  الأ�سبوع  نهاية  اخل��راء  من  جمموعة  وعملت 
"ال�سونار" مل�ساعدة احلوت القاتل على العودة اإىل موطنه 
الطبيعي يف املياه املاحلة، بعد ظهوره يف نهر ال�سني الذي 
يتدفق عر باري�س. و�سوهد احلوت القاتل املعروف اأي�سا 
با�سم "اأُرَكة"، بني مدينة لوهافر ال�ساحلية ال�سمالية يف 
لأول  ر�سد  بعدما  الداخل،  يف  روان  ومدينة  نورماندي 

مرة يف 16 مايو اجلاري.

ح�سدت 14 قتيال.. �إنهاء خ�سومة ثاأرية  ��ستمرت ن�سف قرن 
اأمام  مدانا  و60  امل�سابني  وع�سرات  قتيال   14
امتدت  ث��اأري��ة  خ�سومة  ح�سيلة  كانت  الق�ساء 
حمافظة  يف  عائلتني  ب��ني  ق��رن،  ن�سف  لقرابة 
قنا جنوبي م�سر، لكن موؤخرا جنحت اجلهود 
اإمتام �سلح  ال�سعبية مب�ساعدة نائب برملاين يف 
تاريخي اأنهى اخل�سومة التي ت�سببت يف تهجري 

ق�سري لبع�س الأهايل من قراها.
وبداأت اخل�سومة عام 1975 بني عائلتي العرب 
ق��ري��ت��ي ح��م��رة دوم  ال��ل��ت��ني تقطنان  وال���ه���وارة، 
حمادي،  جنع  مبركز  الدين  ن��ور  ال�سيخ  وجن��ع 
اإحدى  م��ن  قتلى  فيها  �سقط  م�ساجرة  نتيجة 
العائلتني، ومنذ ذلك الوقت بداأت رغبة العائلة 
اأ�سقطت عائلة  بالثاأر، وكلما  الأخ��رى يف الأخذ 
باملثل،  الثانية  عليها  ردت  الأخ���رى  م��ن  قتيال 
الدم  "منطقة  �سعبيا  املنطقة  على  اأطلق  حتى 

والنار".
وا�ستمر الو�سع بح�سب �سهود عيان حتى ت�ساوت 
7 من كل طرف،  اأي  القتلى،  العائلتان يف عدد 
ال�سلح  مببادرة  قاموا  من  اإليه  ا�ستند  ما  وه��و 

موؤخرا لإقناع الطرفني ب�سرورة حقن الدماء.
ح��امت ���س��ري م��ن ق��ري��ة ح��م��رة دوم، وه��و اأحد 
ق���ال ملوقع" ���س��ك��اي نيوز  اأط�����راف اخل�����س��وم��ة، 
عربية": "ع�سنا دوامة الدم 47 �سنة بال هوادة. 
���س��ق��ط م���ن ���س��ق��ط واأُع������دم م���ن اأُع������دم، وح���اول 
اخل�سومة  اإن��ه��اء  �سنوات  منذ  كثريا  الو�سطاء 
النظر،  وجهات  يوفق  اأن  اأح��د  ي�ستطع  مل  لكن 
وم���ن ك���ان ي���اأت���ي ل��ل��م�����س��احل��ة وي��ج��د رف�����س��ا ل 
"قبل  واأ���س��اف ���س��ري:  اأخرى".  ي��ح��اول م��رة 
عام طرح رجال امل�ساحلات بقيادة ع�سو جمل�س 
ال�سيوخ اأ�سامة الهواري مبادرة. كان ياأتي ب�سكل 
يومي اإىل القريتني للتوفيق بني الطرفني مما 
جادون،  اأنهم  ا�ست�سعرنا  لأننا  ن�ستجيب  جعلنا 
حمادي  جنع  �سرطة  مركز  يف  ال�سلح  واأمتمنا 
ووج���دن���ا ت��رح��ي��ب��ا ك��ب��ريا م��ن الأم����ن م��ن اأجل 
اإنهاء اخل�سومه واإيقاف طلقات الر�سا�س التي 
اإننا كنا يف  1975، حتى  تعودنا عليها منذ عام 
�سيكون  اأو  �سيموت  منا  من  نعرف  ل  القريتني 

عليه الدور غدا".

تامرون هال على ال�صجادة احلمراء خالل ح�صورها العر�ض الأول لفيلم MJ The Musical ، يف مدينة نيويورك. رويرتز

�سريين عبد �لوهاب
 تك�سف ر�أيها بالزو�ج 

اأ�سئلة  على  وردت  �سمتها  ع��ن  الوهاب   عبد  امل�سرية  �سريين  الفنانة  خ��رج��ت 
اجلمهور بكل �سراحة، على �سفحتها اخلا�سة على موقع التوا�سل الجتماعي.

اإن  �سوؤال  على  ورداً  �ستوري،  اأ�سئلة جمهورها عر خا�سية  عن  �سريين  واأجابت 
امل�سري  ح�سام حبيب ،  الفنان  بعد طالقها من  اأخ��رى  م��رة  ال��زواج  تنوي  كانت 
وقالت: "يف الوقت اللي بت�ساأل فيه دلوقتي ل"، ليعتر اجلمهور اأنها من املمكن 

اأن تقرر الزواج مع مرور الوقت.
ووجه اأحد املتابعني �سوؤاًل اآخر ل�سريين عن اأمنيتها، وقال: "لو طلعلك م�سباح 
على  "اأعي�س  وتقول:  �سريين  لرتد  هتتمنيها؟"،  اللي  الأمنية  اإي��ه  الدين  عالء 

جزيرة اأنا وبناتي واأمي وب�س".


